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ءاادهھھھاا

 ييدداصتقالاا سلجملل ىلووألاا ةئيیهھلاا ءاضعأل ًءافوو
 ااومهھھھاس نيیذللاا عيیمجلوو 2003-2000 يعامتجالااوو
عقااولاا ىلاا ملحلاا نم هھلاقتناا يف

سسانسن هھيیجوورر

« Ce qui manque le plus au Liban, plus que l’eau, plus que les routes, plus que 
l’électricité, ce sont les équipes de gens totalement voués au bien public et s’appliquant 
ensemble, à tous les échelons, à résoudre la multitude des problèmes de mise en valeur 
économique et de l’élévation humaine. 

« Si une mutation de mentalité ne se produit pas dans les jeunes élites libanaises, si 
un souffle nouveau provenant d’une révolution intellectuelle et éthique ne passe pas sur le 
pays, le développement sera fragile et le Liban n’aura rempli ni sa tâche de cohésion 
interne, ni sa tâche supranationale de centre civilisateur. La raison d’être et de durer du 
Liban est essentiellement d’ordre humain. Jouer sur la réussite du fait d’une exceptionnelle 
qualité humaine perdra tout son sens si cette qualité s’amoindrit par l’accentuation d’un 
individualisme forcené. C’est la dimension du collectif national et du collectif universel qui 
pourrait sauver l’âme et la nation libanaises (…).

« Mutation de mentalité, de comportement, solidarité nationale voulue chaque 
jour, effort persévérant et tenace faciliteront la mise en œuvre du plan (…).

« Il peut paraître anormal, dans un rapport pour le développement, d’attacher tant 
d’importance aux facteurs extra-économiques et parmi ceux-ci au facteur « valorisation 
humaine » (…).

« Le rejet sur d’autres de l’effort que l’on peut, par soi-même, accomplir, est l’un 
de ces comportements morbides. »

 ةحلصملل اهھسفن سسركت لمع ققرف نناادقف وهھھھ تتالصااوملااوو ءابرهھكلااوو ءاملاا لبق ةةديیكاا ةةرروصب ننانبل صقنيی ام ننإإ"
 لصحيی مل ااذذاا .يناسنالااوو ييدداصتقالاا نيیلقحلاا يف ةةديیدعلاا لكاشملاا لحل ٬،تتايیوتسملاا عيیمج ىلع ةيینوواعت ححوورب لمعتوو ٬،ةماعلاا
 ههرروودد ءاادداا ننانبل عيیطتسيی نلوو ةشهھھھ ةيیمنتلاا ننوكت ٬،ةيیقلخوو ةيیركف ةةرروث ننانبل يف ثثدحت مل ااذذااوو ٬،ةباشلاا ةبخنلاا ةيینهھھھذذ يف للوحت
 ةجرردلاا يف يناسناا وهھھھ هھتموميیددوو ننانبل ددوجوو ررربم نناا .يملاع ييرراضح زكرمك ججرراخلاا يف الوو ٬،كسامت لماعك لخاادلاا يف ال
 .ملاعلاا عموو لخاادلاا يف ينماضتلاا لمعلاا ىىوس نيیيینانبللااوو ننانبل ذقنيی الوو ٬،هھتميیقوو ههانعم ححاجن لك دقفت ةيیددرفلاا ةعزنلاا .ىلووالاا
 لمااوعلاا ىلع رراارصالاا ننأب رهھظيی امبرر .ةيیمنتلاا ةطخ ذيیفنت ننالهھسيی يمويیلاا ينططولاا نماضتلااوو ككولسلااوو ةيینهھھھذلاا ريیيیغت نناا
 نناا نكميی ام ززاجناا انريیغل ككرتن نناا يضَرَم ككولسل هھناا .ففولأم ريیغ رماا ٬،يناسنالاا رصنعلاا اهھنموو ٬،دداصتقالاا نع ةجرراخلاا
."انسفنأب هھلعفن

Louis-Joseph Lebret, Besoins et possibilités de développement du Liban. Etude 
préliminaire, 2 vol., Beyrouth, Ministère du Plan, Mission Irfed-Liban, 1960-1961, vol. 
2, pp. 476-477.

ننوفلؤملاا



ننوفلؤملاا

 مماع ريیدموو ةةرراادداا سلجم سيیئرر 2003،٬-2000 يعامتجالااوو ييدداصتقالاا سلجملاا سيیئرر ٬،سسانسن هھيیجوورر
AXA Middle East SAL،ةةرراادداا سلجم سيیئرر ٬ Mednet،للاجرر عمجتل سسؤم وضع ٬ 

 ةفرغ ةةرراادداا سلجم وضع 2002،٬-1995وو 1992-1991 تتااونسل هھسيیئرروو RDCL للامعالاا
 بباتكلاا اهھھھززرباا تتاساارردد ةةدع يف ككرراش ٬،ننانبل لبجوو تتووريیب يف ةعااررزلااوو ةعانصلااوو ةةرراجتلاا
.ةمدخلاا ةيیاهھن ننامض ععوورشموو ةيیعامتجالاا ةسايیسلاا للوحوو ٬،ينانبللاا دداصتقالل ضيیبالاا

***
 ذذاتساا ٬،نطنشااوو يف IMF يلوودلاا دقنلاا ققوودنص يف ييدداصتقاا رراشتسم ٬،دداصتقالاا يف رروتكدد ٬،ررابسك قيیفوت

 .ننانبل ففرصم يف اًقباس ثثوحبلاا ريیدم ٬،فسويی سيیدقلاا ةعماجوو تتووريیب يف ةيیكريیمالاا ةعماجلاا يف
 A Political Economy of Lebanon 1948-2002: The Limits of :هھتافلؤم نم

Laissez-faire, Leiden, Brill, 2004 2005 ٬،رراهھنلاا رراادد نع ةةرردداص ةيیبرع ةمجرتوو.

 سلجملاا يف ةيیدداصتقالاا تتاسايیسلاا ةنجل سيیئرر ٬،للامعالاا ةةرراادداا يفوو ييدداصتقاا رراشتسم ٬،ططايیخ هھيیجوورر
 ةنجللاا سيیئرر ٬،اًقباس تتووريیب يف ةةرراجتلاا ةفرغ ققوودنص نيیماا ٬،اًقباس يعامتجالااوو ييدداصتقالاا
 ةيیعمجلااوو نيیيینانبللاا نيیيیدداصتقالاا ةيیعمج يف وضع ٬،اًقباس نيیيیعانصلاا ةيیعمج يف ةيیدداصتقالاا
.ةيیعانصلاا ةيیمنتلااوو يلوودلاا دداصتقالااوو ةيیدداصتقالاا تتاسايیسلاا هھتافلؤم لمشت .ةيیسايیسلاا ممولعلل ةيینانبللاا

 تتاارراشتسالااوو تتاساارردلاا ةسسؤم يف ةيیدداصتقالاا ةةرئاادلاا سيیئرر ٬،ييدداصتقاا رراشتسم ٬،يكلم هھيیجوورر
 للوح جماارب ةةدع يف ككرراش ٬،ECE-Etudes et Consultations Economiques ةيیدداصتقالاا
 دداحتالل جمااربوو ESCWA ااوكسالااوو UNDP ةيیمنتلل ةةدحتملاا ممالاا جمانرب عم ةصاخب ٬،ةيیمنتلاا
.فسويی سيیدقلاا ةعماج يف ذذاتساا ٬،ةيیلاملاا ريیززول رراشتسم ٬،USAIDوو يبووررووالاا

 ىلع ففرشأأ .1977 مماع ذنم تتاارراشتسالااوو ثثوحبلاا ةسسؤم يف ييدداصتقالاا مسقلاا سيیئرر ٬،نناادمح للامك
 صصاخلااوو مماعلاا نيیعاطقلاا يف تتاسسؤم نم بلطب ٬،ةيیعامتجالااوو ةيیدداصتقالاا تتاساارردلاا نم ديیدعلاا
 تتامظنم اهھھھذيیفنت تلوت يتلاا ةيیثحبلاا تتامهھملاا تتاارشع يف ييرراشتساك ككرراش امك .ننانبل يف
.ةيیررااززولاا نناجللاا نم ديیدعلاا للامعاا يف مهھھھاس كلذك .يلوودلاا كنبلااوو ةةدحتملاا ممألل ةعبات ةصصختم

***
 ةيینانبللاا ةسسؤملاا يف ثثاحبالاا قسنم ٬،فسويی سيیدقلاا ةعماجوو ةيینانبللاا ةعماجلاا يف ذذاتساا ٬،ههّرسم ننااوطناا

 مماظنلاا يف ةماعلاا ةيیرظنلاا :هھتافلؤم نم ٬،ةيیسايیسلاا ممولعلل ةيینانبللاا ةيیعمجلاا سيیئرر ٬،مئاادلاا يلهھھھالاا ملسلل
 2005،٬ ٬،ةيیقرشلاا ةبتكملاا ٬،تتووريیب ٬،)ةكرراشملاا ةمظناا يف ةنرراقم ثثاحباا( ينانبللاا ييرروتسدلاا

.صص 640 2006،٬ ٬،ةيیقرشلاا ةبتكملاا ٬،تتووريیب ٬،فئاطلاا- ينططولاا ققافولاا ةقيیثوو ررووذجوو ٬،صص 464

 ةنجللاا وضع 2000،٬ ةنس تئِشُنأأ يتلاا كلهھتسملاا ةيیعمج سيیئرروو سسؤم ٬،بطلاا يف رروتكدد ٬،وورب ريیهھھھزز
 ببالطلاا دداحتاا سيیئرر ٬،ببونجلل ينططولاا سلجملاا وضع ٬،وكسيینووالاا – ةفاقثلااوو ملعلااوو ةيیبرتلل ةيینططولاا
 .)1976-1974( اسنرف يف ببرعلاا

 نم ةيیئايیميیكلاا ةسدنهھلااوو ٬،Ecole polytechnique-France نم ةسدنهھلاا يف ايیلع تتاساارردد ٬،ههدداا ميیلس
Massachusetts Institute of Technology نم ٬،وغاكيیش ةعماج نم للامعالاا ةةرراادداا يفوو 

 ررايیاا يف اًفظظوم Murex S.A. (680 ةيیتامولعملل سكرروم ةيیملاعلاا ةكرشلاا ييريیدموو يسسؤم
 اارروباغنسوو ويیكوططوو ينديیسوو ككررويیويینوو نلبددوو سيیررابوو تتووريیب يف اهھعوورف ععززوتت يتلاا )2006

.نيیكيیبوو

 ةنجل يف وضع ٬،اًقباس نيیماحملاا بيیقن ٬،مماحم ٬،ةيیسايیسلاا ممولعلااوو ننوناقلاا يف ايیلع تتاساارردد ٬،عمللاا يباا ريیمس
 مئاادد وضع ٬،)1995( ميیكحتلل ةيینانبللاا ةيیعمجلاا سيیئرر ٬،)1992( للدعلاا ةةررااززوو يف نيینااوقلاا ثيیدحت
 دهھعم ءانماا سلجم يف وضع ٬،نيیماحملل يلوودلاا دداحتالل ينططوو سيیئرر ٬،ميیكحتلل ىلعالاا سلجملاا يف
.ييدداصتقالااوو يعامتجالاا سلجملاا يف وضع ٬،تتووريیب يف نيیماحملاا ةباقن يف نناسنالاا ققوقح

 ٬،)ECE (1983-2000 ةيیرراشتسالاا ةسسؤملاا ريیدم ٬،يعماج ذذاتساا ٬،دداصتقالاا يف ههاارروتكدد ٬،رصن ريیمس
 ننوواعتلاا سلجم يف ففرراصملل لثمم ٬،)2004-2000( ةيیرطقلاا ةموكحلل ييدداصتقاا رراشتسم



 ٬،)ECE (1983-2000 ةيیرراشتسالاا ةسسؤملاا ريیدم ٬،يعماج ذذاتساا ٬،دداصتقالاا يف ههاارروتكدد ٬،رصن ريیمس
 ننوواعتلاا سلجم يف ففرراصملل لثمم ٬،)2004-2000( ةيیرطقلاا ةموكحلل ييدداصتقاا رراشتسم
:هھتافلؤم نم ٬،ةيینهھم تتايیعمج ةةدع يف وضع 2005،٬ ذنم يجيیلخلاا

Le livre blanc sur l’économie libanaise, 1992 ; Investors’ Guide, 1994, 1995, 1997 ; Le 
chantier de l’entreprise au Liban, 1999.

 يف ثحاب ٬،Université Joseph Fourier Grenoble نم ءايیزيیفلاا يف ةلوودد ههاارروتكدد ٬،رضخ ححاتفلاا دبع
 سيیدقلاا ةعماج يف ممولعلاا ةيیلك يف ذذاتساا ٬،)1998-1987( اسنرف يف ةيیررذلاا ةقاطلاا ةيیضوفم
 ثثوحبلل ييوبرتلاا زكرملاا يف ةيیوبرتلاا ثثوحبلاا ةةرئاادد ريیدموو نيیيیئاصخالاا سلجم وضع ٬،فسويی
.2003 ذنم ءامنالااوو

 ةعماجلاا نموو London School of Economics نم دداصتقالااوو للاملاا يف ايیلع تتاساارردد ٬،ينولتب ااررال
 ثثوحبلااوو تتاارراشتسالاا دهھعم يف 2004 ذنم ةيیدداصتقاا ةللحموو ةةرراشتسم ٬،تتووريیب يف ةيیكريیمالاا

Consultation and Research Institute-CRI،ةيیلاموو ةيیعامتجاا جماارب ةةدع يف تكرراش ٬ 
.ةيیدداصتقااوو

 سيیئرر ٬،ققوقحلاا يف ززاجم ٬،ةةدحتملاا ةكلمملاا يف ددرروفسكوواا ةعماج نم دداصتقالاا يف ههاارروتكدد ٬،رردنكساا ننااوورم
 ينانبللاا دداصتقالاا ععاضوواا حيیحصتل نيیتنجل يف ككرراش 1968،٬ ذنم ةيیدداصتقالاا تتاساارردلاا بتكم
 :عئاضلاا رروودلاا :هھتافلؤم نم ٬،)1977( سيیرراب يف اًيیبرع اًفرصم سساا 1992،٬وو 1986 يماع
وو 2000،٬ ٬،رشنلااوو بتكلل سيیرلاا ضضايیرر ٬،نيیرشعلااوو دحولاا ننرقلاا تتايیدحتوو ننانبل

Rafic Hariri and the Fate of Lebanon, al-Sâqî, 2006.

تتايیوتحملاا

ةمدقم
 سانسن هيجور

15 ٬،لكلل لكلاا ةلوودد ءانب ححالصإلاا قلطنم

لو/ا بابلا
دداصتقالاا ميیظنت ةةدداعاا
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65 ٬،تتايیجيیتاارتسالااوو قئااوعلاا :ينانبللاا يسايیسلاا مماظنلاا يف ريیيیغتلاا ةةرراادداا .3

يناثلا بابلا
ييدداصتقالاا ييدحتلاا

89 ٬،II سيیرراب رمتؤمل ةبرراقم .4
109 ٬،لئاادبلااوو ديیشرتلاا :يعااررزلاا معدلاا تتاسايیس .5
131 ٬،ةلاطبلاا نم دحلاا يف اهھھھررووددوو ةيیعانصلاا ةسايیسلاا .6
145 ٬،صصرفلاا ددّدعتوو تتاناكمالاا رفوو :ننانبل يف ةحايیسلاا .7
177 ٬،ةيیلاعلاا ايیجولونكتلااوو للااومالاا فيیظظوت .8
193 ٬،ينانبللاا دداصتقالاا يف ةسفانملاا .9
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ةمدقم



ةمدقم

لكلل لكلاا ةلوودد ءانب ححالصإلاا قلطنم
سسانسن هھيیجوورر

.ةلوودلاا ضضوهھن نم يعامتجالااوو ييدداصتقالاا ضضوهھنلاا
.ضضوهھنلاا ححاتفم يهھھھ ةقثلااوو .ننانبلب ةقثلاا خسرتت ةلوودلاا ءانبب
 ييووذذ نم لمع قيیرف عم انرردداب ٬،زجعلااوو عجاارتلااوو ششامكنالاا ةمااوودد نم ججوورخلاا ففدهھبوو ٬،ضضرغلاا ااذهھل

 نع ةةرردداصلاا ريیرراقتلااوو ثثاحبألااوو تتاساارردلاا ةعجاارم ىلع مظتنم لكشب مماع للااوطط  انلمعوو ةةربخلااوو صصاصتخالاا
 تتاادداحتالااوو ةيینهھملااوو ةيیدداصتقالاا تتائيیهھلاا نعوو ٬،يعامتجالااوو ييدداصتقالاا سلجملاا نعوو ةيیلوودلااوو ةيیموكحلاا تتاسسؤملاا
 ةةررولبل اقلطنم لكشت ررااوح ةةددوسم غغوصل ٬،اهھتشقانموو اهھقيیسنت ىلعوو ٬،نيیيیميیدداكألااوو ءااربخلااوو يندملاا عمتجملااوو ةيیباقنلاا
.يعامتجالااوو ييدداصتقالاا ضضوهھنلل ةيیؤؤرر

 انعفدد نيیحوو ٬،ةيیساسأأ تتاعوضوم ىلع نيیزكرم ةيیعامتجااوو ةيیدداصتقاا ةيیؤؤرر تتاموقم ممدقن ننأأ ىلع انصرح 
2006 ززومت ببرح تعقوو ةعبطملاا ىلإإ  ععوورشملاا ااذهھب

 نناف ٬،ةيینططولاا هھتماارك ننوصوو هھضررأأ ىلع هھتددايیس يف هھقوقح رراصتناا نماضتلااوو ددومصلاب ننانبل تبثاا نئلوو
 رروسجلااوو تتويیبلاا تترمددوو ٬،مهھنم مسق رجاهھھھوو ننونططااوملاا ددرشتوو ءاادهھشلاا طقسف ننانبل ءابعأأ نم تتدداازز ببرحلاا ههذهھھھ
 ام ااذهھھھوو ٬،ةلوودلاا تتااددررااوو تفقوتوو ٬،ةيیجاتنإلاا تتاعاطقلاا تلشوو ٬،تتآشنملااوو سسرراادملااوو تتالاصتالاا تتاكبشوو عناصملااوو
.اًبوكنم ااًدلب ننانبل ننالعإإ ىلإإ ةةررويینسلاا ددااؤف ذذاتسألاا ءااررززولاا سلجم سيیئرر اعدد

 ام ةةدداعتسااوو ٬،ننااوودعلاا رراثآآ  ةلااززإإ ىلع لمعلاا يعدتسيی دجتسملاا عقااولاا نناك ااذذإف .ًالقث ءبعلاا تتدداازز ةبكنلاا ههذهھھھ
 ام ةجلاعم ننأأ ىىرن اننإف ٬،نيیرهھشلاا ززوواج  ييذلاا رراصحلاا نموو ٬،ريیمدتلااوو ببرحلاا نم اًمويی 33 ةجيیتنب ننانبل ههرسخ
 نع انب ىىأنتوو نيیترم ةفلكلاا عفدد انبنجت  ةلماش  ةيیعامتجاا ةيیدداصتقاا ةيیؤؤرر رراططإإ يف متيی ننأأ بجيی ببرحلاا هھتببس
.للاجتررالاا

1
ىىربكلاا تتايیدحتلاا

:انهھجااوت  ىىربك  تتايیدحت ةثالث ةمث

 ردهلاو داسفلا بئاوش نم صلختلاو ،جتنمو ثيدح لكشب ةلودلا تاسسؤم ءانب :ً/وأ
.يرادHا للشلاو

 ةريســـم نـــم دـــحلل يداصتـــقا شاعـــنا ةـــسايســـب هتبـــكاومو صاخـــلا عاطقـــلا مـــعد :اًيــــناــــث
.برحلا دعب مقافت]ا دوكرلا

 رراارقتسالاا نيیمأتلوو  ٬،رروظنملاا ىىدملاا يف مماعلاا نيیدلاا ضيیفختل مماادتسموو دعاصتم لكشب ومنلاا ةةريیتوو عفدد :ًاثــلاــث
 .رقفلاا رراشتنااوو ىطسولاا ةقبطلاا عجاارتوو تتااءافكلااوو ببابشلاا ةةرجهھھھ فقوووو لمعلاا صصرف ريیفوتوو يعامتجالاا

.صصرفلاا ؤفاكت دمتعت ةلوودد ممايیق ىلع سساسألاا يف ةيیؤؤرلاا ههذهھھھ زكترت
 امهھيیناعيی نيیذللاا رراارقتساااللااوو قلقلاا ععالتقال نيیلماع ننالكشيی ييدداصتقالاا ضضوهھنلااوو مماعلاا ععاطقلاا ححالصإف

 تتالخدتوو ةيیبوسحملاا تلاازز ةةءافكلاا  ةلوودد تيیوق املك هھناا ينعيی ااذهھھھوو .امهھنع ةمجانلاا ةيیبوسحملاا نم صلختلااوو ٬،نططااوملاا
 صصحلاا مساقت ىلاا اهھھھؤؤاادداا ففرحنااوو ةلوودلاا تفعض تتاماعزلاا تتالخدتوو ةيیبوسحملاا تيیوق املكوو ٬،تتاماعزلاا



 صصحلاا مساقت ىلاا اهھھھؤؤاادداا ففرحنااوو ةلوودلاا تفعض تتاماعزلاا تتالخدتوو ةيیبوسحملاا تيیوق املكوو ٬،تتاماعزلاا
."اعم  نططولااوو  نططااوملاا بباسح ىلع ةيیوئفلاا حلاصملااوو

2
ءامتنالاا خسرتيی ءامنإلاب

؟فيیك  نكل .ةقثلاا ديیططوتل ييويیح ططرش ءانبلاا  ةةدداعإإ نناب اًعنتقم تتاب لكلاا
 ننالماعوو  ٬،يلخاادلاا ءانبلل ننايیرروورض ننالماع ةيیرحلااوو ةيیططاارقميیدلااوو .يططاارقميیدد دلب هھتأشن ذنم ننانبل

.ةفحاازلاا ةملوعلاا  ةبكااوم ىلع نناادعاسم
.يعمتجملاا ررايیخلاا امهھمززاليی نيیح  امهھيیدعب ةيیرحلااوو ةيیططاارقميیدلاا ذخأت نكل
 ةحص نمضيی  يبايین بباختناا ننوناق  عضوو يضتقيی امك ييأأ .ةيیمنتلاازيیزعت بلطتيی ةيیططاارقميیدلاا زيیزعتف

 ننأأ ةئف عيیطتست ال امكوو .ءانبلاا  ةةدداعإإ يف  ةكرراشملاا عيیمجلل حيیتت  ةيیومنت ةطخ عضوو يضتقيی كلذك  ٬،يبعشلاا ليیثمتلاا
 قيیرف ىلع ووأأ ههريیغ ننوودد  ععاطق ىلع يعامتجالااوو  ييدداصتقالاا ننانبل  ءانب  مموقيی ال كلذك ننانبل  ةةررااددإب اهھھھدحوو رثأتست
.ههددرفمب للامسأأرلاا ىلع ووأأ ٬،ههااوس ننوودد

 يف ععوقولاا ديیرن الوو ةسفانملاا ديیرن نحن ققوسلاا دداصتقاا نموو .ةةررددابملاا ممدهھيی هھنأل هھَّجوملاا دداصتقالاا دض انك
 ةةررددابملاا ننوص ىلعرهھسلل ةلوودلاا رروودد  انهھھھوو  .عيیمجلاا ممامأأ صصرفلاا ؤفاكت ععايیض ىلإإ ننااّرجيی نيیذللاا رراكتحالااوو رراثئتسالاا
.دحااوو تقوو يف يعامتجالاا ننامألاا نيیمأت ىلعوو ةسفانملااوو

 نم ققوسلاا دداصتقاا  هھبِّبسيی ام هھجوو يف ننانبل ننانصحيی  يعمتجملاا ررايیخلااوو ةيیططاارقميیدلااوو ةيیرحلاا  ررايیخ
.ةيیفئاطلاا ءاارشتساا هھجوو يف  هھنانِّصحيیوو ٬،ىضوف

: "اارراارم اهھھھاّنلعأأ انك تبااوث ثثالث مكيیديیأأ نيیب  ييذلاا  ععوورشملاا دكؤيی ٬،رراططإلاا ااذهھھھ  يف
.لماش ينططوو ققافوو الب اًيیعامتجااوو اًيیدداصتقاا ضضوهھن ال :ىلو?ا
.ييدداصتقالاا رراارقتسالاا بباسح ىلع اًيیعامتجاا ننامأأ الوو ٬،يعامتجاا ننامأأ الب اًيیدداصتقاا رراارقتساا ال :ةيناثلا
 نيیلااؤسلاا ىلع بيیجت ةلماكتم ةيیؤؤرر دِّسجيی ال ًالماش ححالصإإ ال :ةــثــــــــــــــــــلاــثــــــــــــــــــلا

:نيیيیلاتلاا
؟ةيیعاارلاا ةلوودلاا عم ممأأ ؟ةبقاارملاا ةلوودلاا عم ممأأ ؟ةهھِّجوملاا ةلوودلاا عم نحن لهھھھ ؟ينبن ةلوودد ةيیأأ .أأ
 ةقطنملاا يف ننانبل رروودب اًيیلعفوو اًيیلمع للوصوم لخاادلاا يف ءانب لك ننأل ةلبقملاا ةلحرملاا يف ننانبلل رروودد ييأأ .بب

                                                     ؟ملاعلاا يفوو

3
ةيیمنتلااوو رراارقتسالاا ةلوودد ءانب

 ميیظنت ىلع لمعلاا  يعدتسيی  ااذهھھھوو ."اضيیأأ ينبن ةيیمنتلااوو  دداصتقالاب  لب .ةلوودلاا ينبن  اهھھھدحوو  ةسايیسلاب سيیل
  عيیمجلاا نيیب حلاصملااوو  فئاظظولاا لماكت للالخ نم ٬،ينططولاا يعمتجملاا رروطتلاا نمضيی "اميیظنت قططانملااوو نندملاا
.نططولاا  لجاا نموو نططولاا يف ءاكرش لكلاا نناب مماعلاا ععافدنالاا خسرتيیف

 ننآآ دقل .لبقتسملاا ىلإإ يضاملاا نم ججوورخلل ييويیح ططرش وهھھھ ينانبللاا ىىدل ينططااوملااوو يندملاا يعولاا خيیسرت ننإإ
.هھئاقشأأ نيیب دئاارلاا هھنططوو ىلإإ ههءامتناا ينانبللاا شيیعيی ننأأ ننااووألاا

:تتاعانق ثثالث سكعيی ةيیمنتلااوو رراارقتسالاا ةلوودد ءانب ىلإإ هھُّجوتلاا ننإإ

 ةلماشلاا ةيیمنتلاا  لّعفيی  يلمعوو يملع جمانرب للوح كسامتلاا يضتقيی نكل ييرروورض ينططولاا ققافولاا .1
 يعامتجالااوو ييدداصتقالاا ضضوهھنلاف .ةيیعامتجالاا تتاقبطلاا فلتخم نيیب امك ٬،ننانبل يف قططانملاا فلتخم نيیب ةلماكتملااوو
.يعامتجالااوو ييدداصتقالاا ضضوهھنلاا نصحيی ينططولاا ققافولاا امك ينططولاا رراارقتسالاا ززِّزعيی

 لمعلاا بجيی  لب .ةيیمنتلاا ىلإإ ددوكرلاا نم ججوورخلل يفكيی ال هھَّنكل ييرروورض ججرراخلاا نم ليیماسرلاا ببذج .2
 .ةيیجاتنإلاا تتاعاطقلاا يف تتااررامثتسالاا ههذهھھھ فيیظظوت ىلع

 ىلإإ  وعديی  ااذهھھھوو ٬،ةلاطبلااوو ةةرجهھلاا نم دحللوو ةيیمنتلل ةماعدد تتااءافكلااوو ببابشلاا ممامأأ لمعلاا صصرف حتف .3
 .ومنلاا ليیعفت يف مهھست يتلاا تتاارردداكلاا جيیرختل ميیلعتلاا عقااوو يف رظنلاا ةةدداعإإ



 نم ًءاازجأأ لِّكشت  لمعلاا صصرف حتفوو ٬،ةيیجاتنإلاا تتاعاطقلاا يف تتااررامثتسالاا فيیظظوتوو ٬،يلخاادلاا رراارقتسالاا
 ٬،زكرملاا ننانبل للالخ نم سكعناا ييذلاا يلبقتسملاا ههرروودد عم ببوواجتتوو ةيیدداصتقالاا ننانبل تتاموقم عم ممءالتت ةيیومنت ةطخ
:هھتايیح ىىدم للم ننوودد ييريیرحلاا قيیفرر ديیهھشلاا سيیئرلاا هھلجاا نم لمع ييذلاا

 تتانيیعستلاا يفوو ٬،ببرعلاا ءاّقشألاا نم اصوصخوو ججرراخلاا نم ليیماسرلاا قُّفدتب افوورعم ننانبل نناك 1975 لبق
؟ةيیمنتلاا يف مهھست يكل تتااررامثتسالاا ههذهھھھ نم ننويینانبللاا ديیفيی فيیك :للااؤسلاا يقب نكل .ةةرهھھھاظلاا ههذهھھھ تتدداع

 .هھَّجوملاا دداصتقالاا  أأدبم دمتعت ةقطنملاا للوودد مظعم تناك ممويی ننانبل رهھھھددززاا قباسلاا يف
 مضت يتلاا GAFTA ةةرحلاا ةةرراجتلل ىىربكلاا ةيیبرعلاا ةقطنملاا ىلإإ ننانبل مضناا ةةريیخألاا رشعلاا تتااونسلاا يفوو

 يف للوخدلل ننآلاا ضضووافيی وهھھھوو .يبووررووألاا  دداحتالاا عم ةكاارشلاا  ةيیقافتاا 2002 ةنس عَّقوووو .اًيیبرع ااًدلب 17 1997،٬ ذنم
  تتاقالع اهھب هھطبرت يتلاا نناادلبلاا رثكأأوو ننانبل نيیب ةيیئانثلاا   تتاقافتالاا نم ديیدعلاا ىلإإ ةفاضإإ .ةةرراجتلل ةيیملاعلاا ةمظنملاا
 نم ةيیامحلاا للدعم كلذب طبهھھھوو ةةددرروتسملاا علسلاا مظعم ىلع ةيیكرمجلاا مموسرلاا ننانبل ىغلأأ 2002 ذنموو .ةماهھھھ ةيیرراجت

 لباقملاا يف انغص لهھف :ةيیبووررووألاا ةكاارشلاا ةيیقافتاا قيیبطت دنع اقحال طبهھيیس ديیدجلاا للدعملاا ااذهھھھوو %6 ىلإإ 12%
  انعضوو لهھھھ ؟ ننانبل ريیخ نمضيی ههاجتاب ةيیبلسلاا هھتاساكعنااوو ححاتفنالاا ااذهھھھ تتانسح  ةعااربب ريیدت يتلاا ةيیئامنإلاا ةسايیسلاا
؟ ججرراخلاا يف ننانبل رروودد ديیسجت ىلعوو ٬،لخاادلاا يف اًيیعامتجااوو ايیدداصتقاا ةيیمنتلاا ننامض ىلع ننآآ يف ةةرردداقلاا ةطخلاا

 لماكتلاا قيیقحتوو ٬،لخاادلاا ءانب :نيیتلخاادتم نيیتزيیكرر ىلع مموقت يعامتجالااوو ييدداصتقالاا ضضوهھنلاا ةيیؤؤرر
.يميیلقإلاا

  ةقباسلاا ةبرجتلاا نناا صلختسن يبرعلاا ينانبللاا ننوواعتلاا ديیعص ىلع امك ٬،يبرعلاا يبرعلاا ننوواعتلاا ديیعص ىلعف
 ةبرجتوو ٬،جيیلخلاا يف نيیيینانبللاا ةبرجت "الثم( تتااررددابملاا ديیعص ىلع ننوواعتلاا حجن ااذذامل .ةةوجرملاا اهھھھررامث ققحت مل
 ءاشنإإ نم مغرلاب ةيیبرعلاا للوودلااوو ننانبل نيیب ةيیرراجتلاا تتاقالعلاا تحجن امم رثكأأ )ننانبل يف ةيیجيیلخلاا تتااررامثتسالاا
.يبووررووألاا دداحتالاا عم للاحلاا يهھھھ كلذكوو  ؟ةةرراجتلل ىىربكلاا ةةرحلاا ةيیبرعلاا ةقطنملاا

 ههاجتابوو ايیقيیرفأأ يلامش ههاجتابوو ققرشملاا ههاجتابوو جيیلخلاا للوودد ههاجتاب  ننوواعتلاا ااذهھھھ ليیعفت يف ةحلصم ننانبلل
 ةيیمنت ىلع دعاسيی هھناا يف نمكت ننوواعتلاا ااذهھھھ يف ننانبل ةحلصموو .ةيیبرعلاا ةقطنملاا ىلع ححاتفنالاا يف ذخآلاا ملاعلاا
 تتامدخلااوو ةعانصلااوو ةعااررزلاك اندنع ةيیجاتنإإ تتاعاطق يف تتافيیظظوتلاا ىلعوو ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا تتاكرشلاا
 ةماعدد اهھنأأ ةليیوطلاا ةنحملاا تتااونس يف ةيیلاملاا تتاكرشلااوو ففرراصملاا تتبثأأ ااذذإف :ةحايیسلااوو ففرراصملاا اًصوصخوو
 جماارب  للالخ نم اهھھھرروودد بعلتس ضضوهھنلاا نمزز يف اهھنأأ يف كش الف ٬،ررامعألااوو ةلوودلل  دناسم رصنعوو دلبلاا دداصتقال
 نم  ةماعدد  يهھھھ ةحايیسلاا نناا  امك .ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا تتاسسؤملاا ةصاخوو ةيیجاتنإلاا تتاعاطقلاا ديیعص ىلع ةيیومنت
 ةحايیسلااوو ةيیفاقثلاا ةحايیسلاا لمشتل ةيیرثألاا ةحايیسلاا نم عسووأأ وهھھھ ام انهھھھ ةحايیسلاب دصقنوو .ينططولاا اندداصتقاا تتاماعدد
 ننانبل رروودد زيیزعت ةةرروورضوو ةلوودلاا تتااررااددإإوو  تتالصااوملااوو تتالاصتالاا ديیدحت ةةرروورض انهھھھ نم ٬،ةيیئافشتسالااوو ةيیحصلاا
 .ةقطنملاا يف ايیجولونكتلل زكرمك

4
ثيیدح يعامتجاا دقع لجاا نم

 ال ففدهھلاا ااذهھھھ ننامضلوو .مماادتسملاا ءامنإلاا ىلإإ هھحرطن ييذلاا يعامتجالااوو ييدداصتقالاا ضضوهھنلاا ععوورشم يمريی
 نم ننانبل يف ةةريیبك ةشرروو ةمثوو .لخدلل للدداعلااوو ييوواستملاا عيیززوتلاا يعاارت يعامتجاا ننامأأ ةكبش هھبكااوت نناا نم دب
.يعامتجالاا ننززااوتلاا يفوو ومنلاا ليیعفت يف اًّمهھم "الماع اهھھھررابتعاب ةطسوتملاا ةقبطلاا نيیوكت ءايیحإإ اهھتاارروورض

.ييرشبلااوو ينقتلاا للامسأأرلااوو ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا تتاسسؤملاا :نيیتماعدد ىلع انهھھھ ةيیؤؤرلاا ههذهھھھ زكترت
.لماش يعامتجاا ييدداصتقاا جمانرب نم ااًءزج لكشيی يعامتجالاا دقعلاا ااذهھھھ
 ييويیح رمأأ وهھھھوو ٬،ةخوخيیشلاا ننامضوو ميیلعتلااوو ةحصلااوو لمعلاا يف ةيیوواستملاا صصرفلاا نمضيی ةقث دقع هھناا

.ةيیسسؤم ةةررددابم ىلإإ اهھھھريیوطتوو ةيیددرفلاا ةةررددابملاا ليیعفتل
 ددررااوملاا ةيیمهھھھأأ عجاارت دكأأ ةفرعملاا  دداصتقاا ننأأ اميیسال لصااوتلااوو ةيیبرتلل ةيیاعرلاا ةيیمنتلاا يلوت رراططإلاا ااذهھھھ يف

:ةجووددزم ةيیاعرلاا كلت نم ةيیاغلااوو ٬،ييررااددإلااوو ينقتلاا للامسأأرلاا ممامأأ ةيیعيیبطلاا
.ةيینانبللاا ققوسلاا اهھبلطتت يتلاا ةسفانملاا زيیفحتوو ققوسلاا عيیسوتوو ةفاك قططانملاا طبرر -
.ليیوطلاا ىىدملاا ىلع ينانبللاا دداصتقالاا ومن تتاماعدد نمؤت يتلاا ةفرعملاا دداصتقال ةيیتحتلاا ةيینبلاا زيیزعت -

5
يعامتجالااوو ييدداصتقالاا سلجملاا

 نَّمأتت نيیح ييأأ .نططوو ععوورـشم ةلوودلاا ععوورشم للوحتيی نيیح حجنيی لماشلاا يعامتجالااوو ييدداصتقالاا جمانربلاا



 نَّمأتت نيیح ييأأ .نططوو ععوورـشم ةلوودلاا ععوورشم للوحتيی نيیح حجنيی لماشلاا يعامتجالااوو ييدداصتقالاا جمانربلاا
 ريیغوو ٬،ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا تتاسسؤملاا معددوو ٬،ةصخصخلاف :ههذيیفنت يف ططاارخنالاا يفوو هھتررولب يف عيیمجلاا ةكرراشم
.عيیمجلاا  ةيیلووؤسم ضضوهھنلاا ننال يندملاا عمتجملااوو صصاخلاا ععاطقلااوو مماعلاا ععاطقلاا نم اًعماج اقافوو ججاتحيی ٬،كلذذ

 ملسلاا سساسأأ  "اضيیأأ اهھناا .يلمع ءاارجإإ نم رثكأأ يهھھھ ةيیعامتجالااوو ةيیدداصتقالاا ةيیؤؤرلاا ننأأ حَّضوتيی ااذكهھھھ
 سلجملاا ةلاسرر انهھھھ نموو  .ككرتشملاا ععوورشملاا يف يندملاا  عمتجملاا ططاارخناا للالخ نم كلذذوو ٬،ممدقتلااوو يعامتجالاا
.هھتيیمهھھھأأوو يعامتجالااوو ييدداصتقالاا

 فئاطلاا ققافتاا يف تتددرروو  ةيیقاثيیم  ةسسؤم وهھھھ ييذلاا سلجملاا ااذهھھھ ههزجنأأ امم ةساارردلاا ههذهھھھ يف اندفاا دقل
 تتاسايیسلاا يف ةموكحلاا ىلإإ ةةرروشملااوو ييأأرلاا ميیدقت ربع ضضوهھنلاا تتاارراسم مسرر  يف يندملاا عمتجملاا ةكرراشم اهھتمهھموو
 ةفيیظظوووو ٬،عماجلاا ليیثمتلاا ةفيیظظوو : يهھھھ فئاظظوو ثثالث للالخ  نم ههرروودد سـلجملاا زززعيیوو .ةيیعامتجالااوو ةيیدداصتقالاا
.يندملاا عمتجملااوو ةطلسلاا نيیب لصااوتلااوو رروواشتلاا ةفيیظظوووو  ٬،ممالعألااوو صصاصتخالاا

 ننوناق ليیدعت  ععوورشم يف  اًيیرراشتساا اًيیأأرر سلجملاا  رردصأأ  2003 وو 2000 مماعلاا نيیب ةيیسيیسأتلاا  هھتيیالوو يف
 تتاموقم ديیدحتل امئاادد ااررااوح تقرغتساا ةيیحصلاا لئاسملااوو .ةصاخ ةةرروصب ةخوخيیشلاا ننامض يفوو يعامتجالاا ننامضلاا
 ععوضوم  تلووانت تتاارضاحم  ةلسلس  انمظنوو ةعسوم  ةساارردد  انرردصأأ امك  .اهھلحل تتاهھجوتلاا ديیشرتوو يحصلاا فلملاا
.ننانبل  يف يلاعلاا صصاخلاا ميیلعتلاا

 ةةريیغصلاا  تتاسسؤملاا نع ةساارردد رردصااوو ٬،ةسفانملااوو ةيیجاتنإلاا ططوورشب سلجملاا متهھھھاا ٬،كلذذ بناج ىلإإ
 سلجملاا دعاا امك .للوصألل اقفوو ةماعلاا ةئيیهھلاا اهھترقأأ ٬،ةةريیغصلاا ةيیعانصلاا تتاكرشلاا ججامدناا ىلع تعجش  ةطسوتملااوو
 ةئيیهھلاا ىلع اهھضرع نستيی مل هھتيیالوو ءاهھتناا ببسب هھناا الإإ .ةةرثعتملاا تتاكرشلاا ننويیدد ةلوودج  ةةدداعإإ اهھيیف ححرتقاا ةساارردد
.ةماعلاا

 ايیحأأ كلذك  .هھتساارردل  ةصتخملاا نناجللاا ىلإإ ليیحأأ ةعااررزلاا ششاعنإل اًماهھھھ اًجمانرب ةماعلاا ةئيیهھلاا تلووانتوو
 تناك ةئيیهھلاا ههذهھھھ ننإإ  املع .ةيیئاهھنلاا غيیصلاا ززاجنإإ ننوودد للاح ةيیالولاا ءاهھتناا نناا ريیغ .نناجللاا نمض  ةحايیسلاا للوح تتاشاقن
 ءاسررإإوو  ةيیرروورضلاا لمعلاا لئاسوب ههزيیهھجتوو مئاادد رقم ةماقإإ للالخ نم سلجملاا ااذهھھھ سيیسأتب ززااوم  طخ ىلع ةلغشنم
.ةيیلوودلااوو ةيیبرعلاا ةيیدداصتقالاا سلاجملاب هھتاقالع

 .يندملاا عمتجملااوو ةلوودلاا نيیب لصااوتلاا ميیعدت يف مهھست يتلاا تتاسسؤملاا ىىدحإإ رراصتخاب وهھھھ سلجملاا ااذهھھھ
 يف ةلوودلااوو ةيیعامتجالااوو ةيیدداصتقالاا  تتاعاطقلاا فلتخم نيیب قيیسنتوو ننوواعتوو ررااوح ةةرمث يهھھھ اهھغوصيی يتلاا ءااررآلاف
 ةيیدداصتقالاا ايیاضقلاا سسرردد  يف  ةيیططاارقميیدلاا ةسررامملاا ىلع ىنغ يفضيی  ااذهھھھوو ٬،يعوضوملااوو يملعلاا ثحبلاا نم رراططإإ
.اهھل للولحلاا ححاارتقااوو ةيیعامتجالااوو

 خيیررات نم ةقيیقدلاا ةلحرملاا ههذهھھھ يف ههرروودب  ضهھنيی يك ةةديیدجلاا ةماعلاا  هھتئيیهھھھ ليیكشت ممويیلاا سلجملاا رظتنيی
.ننانبل

***
 ىقبيیوو .ننانبل ضضوهھنل  ةيیعامتجااوو ةيیدداصتقاا ةيیؤؤرر ةةددوسم ممِّدقن نناا انلوواح ٬،لئاطط الب رميی تقولاا ععدن ال يكل

 ةجيیتنب  ةةدجتسملااوو 2006 ززومت  ببرح لبق ةلثاملاا تتايیِّدحتلاا لمجمل اًبكااوم ععوورشملاا ااذهھھھ لعج نكميی فيیك :للااؤسلاا
؟ببرحلاا ههذهھھھ

.تتاجلاعملااوو للولحلاا للوح اًعموو اًعيیمج ءاقللاا ىلإإ للاجسلاا نم للاقتنالل  ععوورشم هھناا

2006 يناثلاا نيیرشت

 



لو/ا بابلا
دداصتقالاا ميیظنت ةةدداعاا

1
ننانبل رراهھھھددززال لمع ةطخ

 بباتكلاا للوصف لك ةباتك نم ءاهھتنالاا دعب يعامتجالااوو ييدداصتقالاا جمانربلاا نم للووألاا لصفلاا ااذهھھھ بتُك
 ىلاا ينانبللاا دداصتقالاا يف للخلاا ددوعيی .اهھقيیقحت ططوورشوو ىىرخألاا عيیضااوملاا سسرردل اًسسأأ عضيی هھناا ينعيی ااذهھھھوو .ةقحاللاا
 هھباتك يف ررابسك قيیفوت اهھّنيیب ةيیمكاارت ةفيیعض ةيیجاتناا يف للخلاا ااذهھھھ نمكيیوو ٬،ةةريیخالاا بباارطضالاا تتااونس نم دعبأأ
 ةساارردلاا نم يليیلحتلاا مسقلاا يف اهھھھزجون يتلااوو ٬،"ةيیرراجتلاا ةيیرحلاا ددوودح :2002-1948 ٬،ننانبلل ةيیدداصتقاا ةسايیس"
.ةيیلاتلاا

 ذنم اهھب ّزيیمت يتلاا ةفيیعضلاا ةيیدداصتقالاا ةيیجاتنالاا جلاعيی نناا هھيیلع اًماادتسم ااًّومن قِّقحيی نناا ننانبل ددااررأأ ااذذإإ
 هھُّجوت يِّنبت ممزلتست يتلاا ةلكشملل ةيیساسألاا ببابسألاا نع شيیتفتلاب أأدبيیف ييدحتلاا ااذهھھھ ةهھجااومل قيیرطلاا اماا .للالقتسالاا
 تعضوو يتلاا قططانملااوو نيیيینانبللاا مظعم َّمضناا ام ااذذاا كلذذ ىلاا لصوتلاا نكميی .يضاملاا يف هھنع اًمامت فلتخيی يسايیس
.ييدداصتقالاا ررايیتلاا عم ريیسلل ةيیسايیسلااوو ةيیعامتجالااوو ةيیدداصتقالاا ةةايیحلاا شمااوهھھھ ىلع للالقتسالاا ذنم

 ةيیبرتلاا وهھھھ مماادتسم ييدداصتقاا ومن ىلاا كلذذ نم رثكااوو اًيیدداصتقااوو اًيیسايیس دلبلاا "ديیحوت" ىلاا للوصولاا ححاتفم
 ىلاا ةةريیبكلاا تتافيیظظوتلاا لقنتوو ٬،ةيیجاتنالااوو تتاارراهھملاا ديیزت نططولاا ةحاسم ىلع ةيیئامنالاا عيیرراشملاا ههذهھھھ .تتالاصتالااوو
 ههذهھھھ لمعت امبرر نكلوو .ةمدداقلاا تتااونسلاا للالخ ينططولاا ققوسلل ةعسااوو تتالاجم حتفتوو زكرملاا ججرراخ ييأأ قططانملاا
 مهھھھاسيی ييذلاا نيیيینانبللاا نيیب يعامتجالااوو ييدداصتقالاا لعافتلاا ةيیوقت ىلع ةيیدداصتقالاا ةسايیسلل ديیدجلاا هھُّجوتلاا يف ةمهھھھاسملاا
.يسايیسلاا مهھھھديیحوت يف رثكاا

 ةيیدداصتقالاا ةطخلاا ههذهھھھ مموقت .ةماعلاا ةةررااددالاا ححالصاا ةةرروورض ىلع ننانبل يف عسااوو ععامجاا دجويی ٬،لباقملاب
 ًاّيیمهھھھوو اًفدهھھھ ةةريیخالاا ههذهھھھ ننوكت ذذاا ةماعلاا تتاسسؤملاا لكل ةلماكتم ححالصاا ةقيیرطط ىلع سيیلوو نيیيیساساا نيیحالصاا ىلع
.مماعلاا ععاطقلاا مجحبوو ءاضقلاب نناصتخيیف ننايیساسالاا نناحالصالاا اماا .بيیرقلاا لبقتسملاا يف لقالاا ىلع

 بجيی نكلوو .ليیوطلاا ىىدملاا ىلع ةكسامتم ةيیدداصتقاا ةيیمنت ىلاا ٬،ةةرروورضلاب لمعلاا ةطخ ففدهھت ٬،ااذهھھھ نم رثكاا
 ٬،ةيیفاعلاا ةةدداعتساا ييأأ ٬،يفاعتلاا لجأت ااذذاا .نكمم تقوو ببرقأأ يف للامعألاا ةةرروودد يف صلقتلاا سكعب ريیسلاا ييأأ صلقتلاا بلق
 ححالصالاا اهھب يتأيی يتلاا ةبسانملاا تتابُّقرتلاف .مماادتسملاا ومنلاا قيیقحتوو ةيیساسألاا لمااوعلاا ميیوقت نناكمإلاب ددوعيی ال امبرر
 رضملاا ييدداصتقالاا ههاجتالاا سكاعت ووأأ َُضقَْنت نناا اهھھھددرفمب اهھنكميی ال تتالاصتالااوو ةيیبرتلل ةيیتحتلاا ةيینبلاا يف لماشلاا
 ةّحِشوو دعاصتملااوو عفترملاا مماعلاا نيیدلااوو ٬،ييدّدرتملاا ييدداصتقالاا عضولاا .ةةوقب يفاعتلاا معدت نناا اهھنكميی ال يلاتلابوو
 .ةيیجاتنالاا عفرروو ججاتنالاا تتاارروفوو معدل بلطلاا ةةددوواعم بلطتت صصاخلاا ععاطقلل ةةرفوتملاا تتااددامتعالاا

 ةّيیمانيیدد َّننأل ةعانصلاا لمهھت نناا اهھنكميی ال ةماادتسملاا ةيیدداصتقالاا ةيیمنتلاا نناا ركذتن نناا ييرروورضلاا نموو
 معدت ةيیعانص ةسايیس ىلاا ججاتحنوو .تتامدخلاا نم رثكاا ةعانصلاا ققايیس يف ممويیلاا هھجَّتت ةيیوقلاا ةةديیدجلاا تتايیجولونكتلاا
.اًجتنموو اًثيیدح اًيیعانص اًعاطق

 ًاّيیلعف ننانبل مضناا ااذذاا ةيیعيیبطلاا انددررااوم رثكأأ يمحن .ةةزيیمموو ةصاخ ةيیئيیب ةسايیس هھل ننوكيیل ااًّدج ريیغص ننانبل
.ةةايیحلااوو ضضررألاا ةيیامح ىلاا ففدهھت يتلاا ةيیميیلقالاا وواا ةيیلوودلاا ططخلاا ىلاا

***
 سمخل ةمااّدهھھھوو ةعِّطقتم ببوورح .ننانبل ىلع ةةرراسخلاب ٬،ممويیلاا ىلاا 1975 ذنم ييأأ ٬،ةيیضاملاا ةثالثلاا ددوقعلاا تتأأ

 ةيیبلت يف لشف ببرحلاا الت ييذلاا ملسلااوو .اهھھھرهھھھاظم لكب ةلوودلااوو عمتجملاا تترمددوو اًباارخ دداصتقالاب تثاع ةنس ةةرشع
 ٬،تتايیرحلااوو ةةددايیسلاا صلقتب تتّزيیمت 2005 ىتح ةمرصنملاا ةنس رشع سمخلااوو .ةيیسايیسلااوو ةيیدداصتقالاا تتابقترملاا
.ليیثم اهھل قبسيی مل مماعلاا نيیدلاا يف ةةددايیززوو ةليیلق لمع صصرف اهھتقفاارر للوجخ ييدداصتقاا ومنبوو دداسفلاا رراشتنابوو

 ىلاا ةبسنلاب ملاعلاا يف ننويیدلاا ىلعأأ نيیب نم وهھھھ مماع نيیدد هھُلقُثيی ِجتْنُم ريیغوو اًفيیعض ينانبللاا دداصتقالاا حبصأأ



.ليیثم اهھل قبسيی مل مماعلاا نيیدلاا يف ةةددايیززوو ةليیلق لمع صصرف اهھتقفاارر للوجخ ييدداصتقاا ومنبوو دداسفلاا رراشتنابوو
 ىلاا ةبسنلاب ملاعلاا يف ننويیدلاا ىلعأأ نيیب نم وهھھھ مماع نيیدد هھُلقُثيی ِجتْنُم ريیغوو اًفيیعض ينانبللاا دداصتقالاا حبصأأ

 رراارقتسالاا معديی نناا ووأأ ةةريیثك لمع صصرف قلخيیوو ومنلاا طِّشنيی نناا دداصتقاا ااذكهھھھ عيیطتسيی ال .يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا
 ييأأ هھتووررذذ ممايیاا يف ىتح تتااززاجنالاا نم ععونلاا ااذهھھھ قيیقحت ىلع اارًردداق ينانبللاا دداصتقالاا نكيی مل .يسايیسلااوو يعامتجالاا
 اًضئاف تتاعوفدملاا نناازيیموو ةنززااوتم تناك ةموكحلاا ةنززااوم ثيیحوو ٬،نيیدد ييأأ ةلوودلاا ىلع نكيی مل ثيیح 1975 لبق
 هھنأب للوقلاا ىلع انلمحت ةفيیعضلاا ةيیتاسسؤملاا تتايینبلااوو دداصتقالل ةيیلاملاا ططوورشلااوو ييددرتملاا عقااولاف ممويیلاا اماا .رراارمتساب
 للِّوحت ةيیلاكيیدداارر للامعاا ىلاا ممويیلاا ننانبل ججاتحيی .ةيیمنتوو ييوق ييدداصتقاا ومن ةمايیق بَّقرتيی نناا ننانبلل نكمم ريیغ حبصأأ
 ةيیضق ةططاسب لكب ةيیضقلاا تسيیل .ةمدداقلاا للايیجألل نيیيینانبللاا مظعم ىلع ييدداصتقالاا ءاخرلاب ددوعيی دداصتقاا ىلاا ههدداصتقاا
اًيیسايیس ننانبلل ةةايیحلااوو ححاجنلاا ةيیلباق ةيیضق اًضيیاا نكلوو ييدداصتقاا رراهھھھددززاا
)political viability(.

 .ةقطنملاا يف ةيیسايیسلاا تتاارروطتلاب اًططابترراا رثكأأ لبقتسملاا يف ننوكيیسوو نناك ننانبل يف ييدداصتقالاا ممدقتلاا نناا
 ننأب ىىرت ةيیسايیس ةطلس معددوو ةةددايیقب َظحيی مل ااذذاا اًيیدداصتقاا اارًراهھھھددززاا بّقرتيی نناا ًاليیحتسم نكيی مل ااذذاا اًبعص ننوكيیسوو
 ينانبللاا يسايیسلاا مماظنلاا ةصاخ ةةرروصبوو .ةيینططولاا هھتابجااوو مهھھھأأ ىىدحاا يهھھھ ةقطنملاا يف ةيیمنتلااوو ييدداصتقالاا ريیيیغتلاا
 عم قفااوتيی ال ةيیررااددااوو ةيیسايیس تتاطلس عيیززوت يف ةكرتشملاا ههدعااوقوو ةيیسايیسلاا هھنيیززااوم ليیدعت ىلاا ةمئاادد ةجاحب هھنوك
.اًيیررذج ااًريیيیغت دداصتقالاا ريیيیغتل ةماادتسم ةةددايیق

 يف ححاجنب تققحت ااذذاا ههذهھھھ لمعلاا ةطخ نناا ٬،لصفلاا ااذهھھھ يف اهھجلاعن يتلاا ةيیساسألاا ةةركفلاا ههذهھھھوو ٬،اندداقتعاب
 رثكأأ ةيیجاتنال هھعفدت ذذاا عمتجملاا يف اًمخزز قلختوو ةيیسايیسلاا تتاقوعملاا ضعب ليیُزتس ةلبقملاا سمخلاا تتااونسلاا
 هھيیلع وهھھھ امم لضفأأ لخددوو ججاتنااوو لمع صصرفب ّزيیمتيی ييذلاا ييوقلاا ييدداصتقالاا ومنلاا نناا يهھھھ ةةركفلااوو .عسووأأ ةيیططاارقميیددوو
 ةةرهھھھددزم ةيیرروهھمج تتاسسؤم اهھيیلع مموقت يتلاا ةيیسايیسلاا تتاحالصالل ةبسانم ةيیضررأأ قلخيیس للالقتسالاا ذنم
.ةيیططاارقميیددوو

 هھتائيیهھھھوو هھناكس مظعموو ققرطط ققرتفم ىلع ننانبلوو .يلاحلاا ننانبل عضوو يف ممويیلاا نكمم ةطخ ااذكهھھھ ذيیفنت
 دجويی ٬،رخآآ ريیبعتب .ددوكرلااوو ببوورحلاا نم ددوقع ةثالث دعب ةةريیبك تتااريیيیغت معددوو للوبقل ةةّدعتسم ةيیسايیسلااوو ةيیعامتجالاا
 ةمحللاا ييوقت ةيیمنتلااوو ييدداصتقالاا ومنلاا نم ديیدج قيیرطط ىلع ههدداصتقاا عضيیل ننانبلل ةةديیرف امبرروو ةيیخيیررات ةصرف ممويیلاا
 ىلع ينانبللاا دداصتقالاا ريیيیست اهھمايیقً ةَّطخ لصفلاا ااذهھھھ يف ححرتقن .يططاارقميیدد يسايیس مماظن تتاساسأأ عضتوو ةيیعامتجالاا
.قيیرطلاا ااذهھھھ

 دمألاا ةليیوطلاا تتااءاارجالاا نم ةيیاغلاا .دمألاا بيیرق رخآلااوو دمألاا ديیعب امهھھھدحاا ٬،نيیدعُب تتااذذ ةحرتقملاا للامعألاا
 .ييدداصتقالاا ومنلل ةناكم ىلعأأوو ةبالص رثكاا قيیرطط ىلع ينانبللاا دداصتقالاا عضول ييويینبلاا ييدداصتقالاا للخلاا حيیحصت
 يف ذيیفنتلاا عضوم اهھعضوو بجيی نكلوو ةليیوطط ةةدم ىلع مكاارتتسوو اًعيیرس دمألاا ةليیوطلاا تتااءاارجالاا تتايیباجيیاا رهھظتس
 فيیعضلاا ييدداصتقالاا ومنلل ةيینآلاا لكاشملاا ةجلاعم يهھف دمالاا ةةريیصقلاا تتااءاارجالاا نم ةيیاغلاا اماا .نكمم تقوو ببرقأأ
.ةةَّوُجرملاا جئاتنلاا ىلاا للوصولل اًضعب اهھضعب معدت دمألاا ةةريیصقلااوو ةليیوطلاا تتااءاارجالاا َّننأب حضااوووو .مماعلاا نيیدللوو

 للووالاا مسقلاا يف ضضرعن .ةيیساسالاا هھلكاشموو ينانبللاا دداصتقالاا ءاادداا ضضرعل ججاتحن لمعلاا ةطخ ضضرع لبق
 عضول ةحضااوو ةةرظن يطعيی مسقلاا ااذهھھھوو ببرحلاا ةيیاهھن ذنم يياا 1990 ذنم ينانبللاا دداصتقالاا هھقَّقح امل ًالماش اًميیيیقت ههاندداا
 دداصتقالاا لكاشمل اًمَّظنم اًميیوقت للووانتيیف يناثلاا مسقلاا اماا .بيیرقلاا يضاملاا يف ييأأ سمألاا يفوو يلاحلاا ينانبللاا دداصتقالاا
 يتلاا دمألاا ةليیوطلاا تتااءاارجالاا ىلاا ووأأ ةيیدداصتقاا تتاحالصاا ىلاا ججاتحت لكاشملاا ههذهھھھ .ةيیساسألاا ةيیويینبلاا ينانبللاا
 متتخنوو .دمألاا ةةريیصقلااوو دمألاا ةليیوطلاا اهھھھدداعبأأ يف اهھلجأل ةطخلاا تعضوُو يتلاا ضضاارغالاا ددررويی ثلاثلاا مسقلاا .اهھھھانحرتقاا
.تتاحرتقملاا نع ةصالخب

1
مَّظنم لشف :ييدداصتقالاا ءااددالاا

 تتااونسل نيیبقترملاا ومنلااوو ييدداصتقالاا ضضوهھنلاا ننأل ٬،لمألل اًّبيیخم ببرحلاا دعب ام ينانبللاا دداصتقالاا ءاادداا نناك
 َّننأأ عم تتددااددززاا دداصتقالاا ااذهھھھ فعضوو دداصتقالاا ةيینب يف تتابلصتلاا نناا ىلع ءااددالاا ااذهھھھ للديی .اقَّقحتيی مل ببرحلاا دعب ام
 ىًىوتسم ييأأ هھناكم ددوواع ييدداعلاا ييدداصتقالاا ططاشنلااوو .ييدداصتقالاا ططاشنلاا ءايیحال ةبسانم تناك ببرحلاا دعب ام ففوورظظ
 يمسالاا ففرصلاا للَّدعم َّرقتساا  ااذهھھھ نم رثكأأ .)1 للوودج( اهھب سسأب ال ةموكحلاا ىلع ننويیدد ًاّيیبسنوو ججاتنالاا يف ٍّنندتم
 لصتل 2005-1993 للالخ تعسوت ةيیموكحلاا تتاقفنلاا نكلوو 1992،٬ للووالاا نيیرشت ذنم ديیج ههاجتاب رمتسااوو ةعرسب
.1975 لبق هھمجح ةةرم 2،٬2 ييوواسيی يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا ىلاا ةبسنلاب ييونس للدعم ىلاا

 ةيیساسألاا دداصتقالاا تتاعاطق لك يف ييأأ ٬،ببرحلاا دعب ينانبللاا دداصتقالاا ءااددال ًالماش اًميیوقت يليی اميیف ضضرعن
 ىلاا ريیشيی ام ةيیدداصتقالاا تتاعاطقلاا لك يف ااًرطيیسم نناك فيیعضلاا ييدداصتقالاا ءااددالاا ننأب نيیبنس .2005-1993 للالخ
.ًاّيیفرظظ سيیلوو ًاّيیمكاارت نناك ننانبل يف ييدداصتقالاا ططوبهھلاا نناا



.2005-1992 للالخ يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا رروطت 1 للوودجلاا نِّيیبيی :ةلامعلااوو ومنلاا .1

2005-1992 ٬،ومنلااوو يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا - 1 للوودجلاا
ةةدحولاا 1992 1996 2000 2005

 جتانلاا يلامجاا
 رراعسألاا( يلخاادلاا
)ةجئاارلاا

تتااررالوودلاا تتااررايیلم
6،٬0 13،٬6 16،٬7 19،٬6

 جتانلاا يلامجاا
ددرفلل يلخاادلاا

$ 2،٬000 3،٬600 4،٬000 4،٬500

 جتانلاا يلامجاا
 رراعساا( يلخاادلاا

)ةتباثلاا 1997

.لل.لل تتااررايیلم
18،٬0 23،٬1 24،٬7 28،٬1

)ييونسلاا ومنلاا( يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا %  - - - - - 3،٬5% - - - -  - 
(ييونسلاا ومنلاا للدعم( ددرفلل يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا  %                 - - - - - 0،٬7% - - - - - 

 ففرصلاا رعس
)يطسولاا رعسلاا(

$ /.لل.لل 1،٬713 1،٬571 1،٬508 1،٬508

.ننانبل ففرصموو ةيیلاملاا ةةررااززوو نموو 2005،٬ 2003،٬ ٬،ةيینانبللاا ةيیرروهھمجلاا تتاارروشنم :رردداصملاا
 ةنس مخضتلاا للدعموو ومنلاا للدعم .2004 وو 2003 يف %3 وهھھھ يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا ومن :تتاظحالم

 يلامجالاا جتانلاا يلامجاا .ةتباثلاا 1997 رراعسأب نناك يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا .ااًرفص اناك 2005
.ةئملل ريیوودتلاا دعب دمتعاا ررالوودلاب ددرفلل

 للالخ %6 نم رثكاا عم ةنرراقم( %3،٬5 نناك ةنس 13 ةةرتف للالخ ييونسلاا يلحملاا جتانلاا يلامجاا ومن للدعم
 ةةرتف للالخ يلااوتلاا ىلع %0،٬4 وو %2،٬4 ىلاا تطبهھھھ ومنلاا تتالدعم .ددرفلاا سساسأأ ىلع %0،٬7 طقفوو ٬،)1964-1974

.ههالعأأ انركذذ ييذلاا مئالملاا ييدداصتقالاا عضولاا يف ةيیندتم تتالدعم ههذهھھھوو 2005-1995 ةةريیخالاا رشعلاا تتااونسلاا
 ةنس %8،٬5 غلب ةلاطبلاا للدعم نناا ىلاا ةيیلامعلاا ةيینهھملاا تتاقيیقحتلاا ثثدحأأ تترراشأأ .ةيیِّندتم تناك ةلامعلاا مماقررأأ

 نع نيیديیدعلاا ضفرر ببسب ةيیقيیقحلاا ةلاطبلاا عضوو ررابتعالاا نيیعب مماقررألاا ههذهھھھ ذخأت ال .2001 ةنس %11،٬5 وو ٬،1997
 نيیلماعلاا مظعم نناا مث .عضولاا ااذهھب قلعتت يتلاا ةيیعامتجالاا ففوورظلاا ببسب مهھعضوو ةفرعم نع تتاقيیقحتلاا يف ةباجالاا
 اًعفترم ةلاطب عضوو نيیلِّجسم ٬،)1977 ةنس صصاخلاا ععاطقلاا يف ننولماع مهھھھ ءالؤهھھھ نم %36( نيیّتقوم وواا نيّیيیفرظظ مهھھھ
.ججرراخلاا يف نيیلماعلااوو ةةرجهھلاا الول ىلعأأ نناك ةلاطبلاا للدعموو .ننانبل يف ااًّدج

 يف ةموكحلاا ىلع مكحلل يساسألاا ررايیعملاا وهھھھ لمعلاا صصرف ريیفوت هھيیف امب نيیيینانبلل شيیعلاا ىىوتسم نيیسحت
.anything but a success :ءيش ال ببرحلاا دعب ام تتاموكح تلجس ٬،دددصلاا ااذهھب .يسايیسلااوو ييدداصتقالاا نيیلقحلاا

 ةكِّسمتم ةيینانبللاا تتاموكحلاا تلااوت 1990 ىتحوو للالقتسالاا ذنم :ةبساحم ننوودب ةموكح ٬،نيیدلااوو زجعلاا .2
 .ةقباسلاا نيیثالثلاا تتااونسلاا يف ًالوبقم نناك ةنززااوملاا يف زجعلااوو 1975 ةنس يموكح نيیدد نم نكيی مل .ةيیبيیرض ددويیقب
.)2 للوودج( 1992 رخااوواا ىتح اًيیبسن اًيیندتم يموكحلاا نيیدلاا يقبوو

2005-1992 ٬،يموكحلاا نيیدلاا - 2 للوودجلاا
)ةيیوئم ةبسنوو تتااررالوودلاا تتااررايیلمب(

1992 1996 2000 2004 2005

 يموكحلاا نيیدلاا
:يلامجالاا

3،٬0 13،٬0 25،٬2 35،٬9 38،٬5

 ىلاا نيیدلاا اهھنم
ننانبل ففرصم

0،٬2- 0،٬3- 1،٬9- 9،٬5- 10،٬0-

 ففرصلاا اهھنم
(FX( يبنجالاا

(1(

12% 15% 29% 51% 50%

 يلامجاا
 نيیدلاا
موكحلاا
 /ي
 يلامجاا
 جتانلاا
يلخاادلاا

50% 95% 151% 183% 196%

 يططايیتحاا
المعلاا
 تت
يیبنجالاا
 يف ة
 ففرصم
:ننانبل

4،٬6 9،٬5 8،٬3 13،٬5 14،٬6

1،٬5 ةيیبنجالاا تتالمعلاا 5،٬9 5،٬7 9،٬5 9،٬8
بهھھھذلاا 3،٬2 3،٬6 2،٬6 4،٬0 4،٬7

 ةةركااذلاا بباسح
Memo Account

 ففرصم نيیدد
 ننانبل
)2(نيیرخآلل

0،٬0 1،٬3 3،٬5 17،٬7 20،٬3

 ففرصلاا اهھنم
يبنجألاا

100% 100% 63% 72%



1992 1996 2000 2004 2005

 يموكحلاا نيیدلاا
:يلامجالاا

3،٬0 13،٬0 25،٬2 35،٬9 38،٬5

 ىلاا نيیدلاا اهھنم
ننانبل ففرصم

0،٬2- 0،٬3- 1،٬9- 9،٬5- 10،٬0-

 ففرصلاا اهھنم
(FX( يبنجالاا

(1(

12% 15% 29% 51% 50%

 يلامجاا
 نيیدلاا
موكحلاا
 /ي
 يلامجاا
 جتانلاا
يلخاادلاا

50% 95% 151% 183% 196%

 يططايیتحاا
المعلاا
 تت
يیبنجالاا
 يف ة
 ففرصم
:ننانبل

4،٬6 9،٬5 8،٬3 13،٬5 14،٬6

1،٬5 ةيیبنجالاا تتالمعلاا 5،٬9 5،٬7 9،٬5 9،٬8
بهھھھذلاا 3،٬2 3،٬6 2،٬6 4،٬0 4،٬7

 ةةركااذلاا بباسح
Memo Account

 ففرصم نيیدد
 ننانبل
)2(نيیرخآلل

0،٬0 1،٬3 3،٬5 17،٬7 20،٬3

 ففرصلاا اهھنم
يبنجألاا

100% 100% 63% 72%

.ننانبل ففرصموو للاملاا ةةررااززوو تتاارروشنم :رردداصملاا
.ريیوودتلاا ببسب عيیماجملاا حصت ال امبرر :تتاظحالم

1. FX ةيیبنجالاا ةلمعلاا يططايیتحاا ووأأ يبنجالاا ففرصلاا اهھھھانعم . 
 يف تتاعااديیالاا للووانتيی الوو ٬،ةيیلحملاا ففرراصملاا ةيیقبل ننانبل ففرصم نيیدد وهھھھ نيیرخآلاا ىلاا ننانبل ففرصم نيیدد .2
.ببولطم ينوناق يططايیتحاك ةيینانبللاا ةةريیللاب ففرراصملاا

 جمدد ووأأ ديیحوت انهھھھ هھب مهھفن ييذلاا مماعلاا ععاطقلاا نيیدد ىلع ننانبل يف يمسرلاا نيیدلل يقيیقحلاا عضولاا سكعنيی
 ٬،رخآآ ريیبعتب .طيیسبتلل كلذذوو ةماعلاا تتاسسؤملاا نم امهھھھريیغ ننوودد ييزكرملاا ففرصملاا تتاباسحوو ةموكحلاا تتاباسح
 ىلع لصحنل )يموكحلاا نيیدلاا نم ييزكرملاا ففرصملاا نيیدد ححرطب( ييزكرملاا ففرصملااوو ةموكحلاا نيیدد جمدن نناا انيیلع
 ففرصم ىلع زيیكرتلاا ببسوو .ىىرخألاا ففرراصملاا ىلاا ييزكرملاا ففرصملاا نيیدد فيیضن مث نموو مماعلاا نيیدلاا ععومجم
 2000 ةيیاهھن ذنم ججِرَح لكشب تتددااددززاا هھنويیدد نناا وهھھھ ننانبل
 ققوس يف اًطشان ننانبل ففرصم حبصأأ ةةريیصق ةةرتف ذنم .2005 ةيیاهھن يف ررالوودد ررايیلم 20 ىلاا لصتل )2 للوودجلاا(
 ةيیامحل يلاتلابوو ةيیبنجالاا ةلمعلاا نم هھططايیتحاا معدل ةصاخ ةةرروصب ةيیلحملاا ففرراصملاا نم ةناادتسالاا ىلاا هھئوجلب نيیدلاا
 اًيیئدبم اهھتفاضاا نكميیوو( اهھتجلاعم بعصت ةةريیبك ةةرراسخ ىلاا ةّيیلمعلاا ههذهھھھ ييدّدؤت .ففرصلاا رعس تيیبثتوو ةيینانبللاا ةةريیللاا
 تتايیمك ىلع ءاقبالاا للدب ةعفترم ةةدئاف تتالدعمب ففرراصملاا نم ةناادتسالاا نع ةجتان )ففوورعملاا يبيیرضلاا زجعلاا ىلاا
.ةيیبنجالاا ةلمعلاا

 وهھھھوو .2005 رخااوواا يف ررالوودد ررايیلم 48،٬8 ىلاا 1992 ةنس ررالوودد ررايیلم 2،٬9 نم مماعلاا ععاطقلاا نيیدد عفترراا
 يف ررالوودد تتااررايیلم 3 تبرراقوو نيیررايیلملاا ىىدعتت يتلاا ةلوودلاا تتاارِّخأتم تبُستحاا ام ااذذاا ررالوودد ررايیلم 50 ًالعف ىىدعتيی
 مماعلاا ععاطقلاا نيیدد عفترراا ٬،للاح لك ىلع .نيیفظظوملل ةبجوتملاا ةموكحلاا تتاارخأتم اهھناا ففوورعموو .2005 لئااوواا
 غلبتل ةيیبنجالاا ةلمعلاا نم نيیدلاا ةصح اًضيیاا تعفترراا امك ٬،يلخاادلاا جتانلاا يلامجال ةبسنلاب وواا ةقلطم ةةرروصب ٬،رراارمتساب
 ييدداصتقالاا عضولااوو يلاملاا عضولاا ضضِّوقيی ااذهھھھوو ٬،ةيیلحملاا ففرراصملاا نم وهھھھ نيیدلاا ععابرراا ةثالث .مماعلاا نيیدلاا لمجم يثلث
.لكك

 ااددوعيی ال امهھتااذب نيیدلااوو زجعلاا .ههأَشنم وواا هھساسأأ يف لب نيیدلاا عضوو يف نيیدلاا عم ةيیساسالاا ةلكشملاا نمكت ال
 لعجيی ييذلاا ررايیعملااوو .ببرحلاا نمزز دعب ةصاخ ةةرروصبوو نناّيیرروورض امهھھھ سكعلاب لب دداصتقالاا ىلع رررضلاا وواا ىىذذالاب
 يف حمستوو شيیعلاا تتايیوتسم عفرت يتلاا ةيیدداصتقالاا ةيیجاتنالاا ةةددايیزل ااًديیج ًالامعتساا هھلامعتساا تتالاجم يهھھھ اًبسانم نيیدلاا
.)3 للوودجلاا( ننانبل يف ثثدحيی مل ام ااذهھھھ نكلوو .نيیدلاا ءافيیإب لبقتسملاا

)1(2005-1993 ٬،ةيیموكحلاا تتاقفنلاا - 3 للوودج

)ةيیوئملاا ةبسنلااوو تتااررالوودلاا تتااررايیلمب(
تتاقفنلاا ةئف ةمكاارتملاا فيیرراصملاا % ةيیوئملاا ةبسنلاا

ةةدئافلاا 28،٬1 37%

2بتااوورلاا 22،٬5 30%

فيیظظوتلاا 10،٬7 14%
تتاليیوحتلااوو ٬،ككالهھتسالاا 14،٬7 19%
تتاقفنلاا ععومجم 76،٬0 100%



تتاقفنلاا ةئف ةمكاارتملاا فيیرراصملاا % ةيیوئملاا ةبسنلاا
ةةدئافلاا 28،٬1 37%

2بتااوورلاا 22،٬5 30%

فيیظظوتلاا 10،٬7 14%
تتاليیوحتلااوو ٬،ككالهھتسالاا 14،٬7 19%
تتاقفنلاا ععومجم 76،٬0 100%

.ننانبل ففرصموو للاملاا ةةررااززوو تتاارروشنم :رردداصملاا
 ةنسل مماقررالاا .تتاقفنلاا تتائف اهھلووانتت يتلاا ةقحلملاا تتانززااوملااوو ةنيیزخلاا تتايیلمع اهھيیف امب ةيیموكحلاا مماقررالاا ععومجم يهھھھ مماقررالاا .1

 .ةيیلوواا يهھھھ 2005
.ةمدخلاا ةيیاهھن تتاضيیوعتوو رروجالاا للووانتت بتااوورلاا .2

 غلبملاا فصن نم لقاا عم ٬،تتاقفنلاا ععومجم نم %14 تغلب 2005-1993 للالخ فيیظظوتلاا تتاقفن ععومجم
.ءانبلاا ةةدداعاا عيیرراشم ىلع تفرص ررالوودد تتااررايیلم 5 يياا

 بعشلاا لهھھھاك ىلع ديیاازتم يبيیرض ءبع امهھقفاارر رراارمتساب مماعلاا نيیدلاا ععافتررااوو ةيیبيیرضلاا ةسايیسلاا لشف
 تتااددررااوو ععومجم كلذذ ىلع للديی امك نيیفعضلاا يلخاادلاا جتانلاا يلامجال هھتبسن غلبتل يبيیرضلاا ءبعلاا عفترراا دقوو .ينانبللاا
 ريیبك ععافترراا هھناا 2005،٬وو 2004 ةنس يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا نم %26 ىلاا 1992 ةنس %12 نم عفترراا يياا .ةموكحلاا
.ءطبب ومنيی وواا دّمجم ييدداصتقالاا ططاشنلاا ثيیح تقوو يف

 ااذهھھھوو .دداصتقالاا ىلعوو يبيیرضلاا عضولاا ىلع تسكعناا نيیدلل ةيیعيیبطلاا ةكرحلاا ننأب تتااررُّوصتلاا ههذهھھھ تترهھظظأأ
.ةغرفملاا ةقلحلاا ههذهھھھ رسكت نناا اهھنأش نم ةيیِّدجوو ةةرمتسموو ةيیرهھھھوج تتاحالصاا ددامتعاا نناا يياا ٬،يساساا

 ففرص – رعس دمتعااوو ةيیدقن ةسايیسب ينانبللاا دداصتقالاا ّزيیمت 1993 ذنم :ومنلاا لباقم :ييدقنلاا عضولاا .3
.ومنلااوو ييدداصتقالاا ططاشنلاا ىلع اًبلس تسكعناا دئااوفلل ةعفترم تتالّدعموو ٬،ةيینانبللاا ةلمعلل اًتباث –

 ةسايیس ددامتعاا تتامزلتسملاا نم .تتاعُّلطتوو تتامزلتسم اهھل تباث – ففرص – للدعم ددامتعاا ةسايیس ححاجن
 يياا ٬،ةيیوواستم حبصتوو ايیندد تتايیوتسم ىلاا للزنت نناا بجيی ةيیقيیقحلاا ةةدئافلاا تتالدعم نناا تتابقترملاا نموو ةةددوودحم ةيیبئاارض
 .يقيیقحلاا يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا ومن يياا دداصتقالاا ومن للدعم ليیوطط تقول ةةدئافلاا تتالدعم ىىدعتت نناا بجيی ال هھناا
 ٬،ةةدئافلاا تتالدعموو ٬،اًعضااوتم ومنلاا للَّدعم ننوكيی امدنع ققافنالاا عِّسوت نناا ةموكحلاا ىلع ذذاا ٬،تتابقترملل ةبسنلاب سكعلااوو
 .ومنلااوو ييدداصتقالاا ططاشنلاا لشيیوو نيیدلاا ءبع ةةدح نم عضولاا ااذهھھھ ديیزيی .ةيیلاع ٬،ةّيیلعف وواا تناك ةّيیمسإإ

 تتالمعلاب ةناادتسالاا نكلوو )TBS( ةنيیزخ تتاادنس اهھھھرراادصاب ةيینانبللاا ةةريیللاب ةناادتسالل اًساساا ةموكحلاا تتأجل
 يموكحلاا نيیدلاا ةفلك انذخأأ ااذذاا .2005 رخااووأأ يف يموكحلاا نيیدلاا لمجم فصن ىىدعتتل رراارمتساب عفترت تناك ةيیبنجالاا
 للدعملااوو %16،٬2 للدعمب 2005-1993 ةةرتف للالخ ةيینانبللاا ةةريیللاب يمسالاا نيیدلاا للوصحم ننوكيی ٬،ةيینانبللاا ةةريیللاب
 نم نيیضرتقملاا ةجيیتن تناكوو ففرراصملاا تتالدعم ىلع اًيیوق اًساكعناا تتالدعملاا ههذهھل نناك .%11،٬2 يقيیقحلاا يطسولاا
.%10 ببرراقيی ًاّيیقيیقح ةةدئاف للدعم ةةرتفلاا سفن يف ااوعفدد مهھَّنأأ ففرراصملاا

 نناا ٬،ةنس نيیثالث ةةرتفل %10 لقالاا ىلع غلب يقيیقح ةةدئاف للدعمل دداصتقالاا ىلع يبلسلاا ريیثأتلاا سسايیقل ٬،يفكيی
 ىىوتسم نم ةبيیرق ننوكت نناا بجيی ةيیقيیقحلاا ةةدئافلاا تتالدعم نناا ىلاا نيیريیشم ٬،%3،٬5 غلابلاا يقيیقحلاا ومنلاا للدعمب هھنرراقن
.تقولاا نم ةليیوطط ةةرتف اًيیبسن للووانتت امدنع اًصوصخ ٬،ومنلاا تتالدعم

 ةيینانبللاا ةةريیللاب ةموكحلاا نيیدد ةفلك %16،٬2 للدعم نناا .ةموكحلاا ةناادتساا ةفلك اًضيیاا ةةدئافلاا تتالدعم انل رّسفت
 نناا ىلع ةنرراقملاا ههذهھھھ للدت .ااًرهھش 12 ةةدمل Libor رروبيیل للدعمب ننرروق ام ااذذاا ررالوودلاا ىلع %5 هھتبسن ييوواست
 رروبيیل للدعم ىلاا انعجرر ام ااذذاا %11 نم رثكاا غلبيی يشماهھھھ وواا عئاش للدعمب ةيینانبللاا ةةريیللاب تناادتساا ةيینانبللاا تتاموكحلاا

Libor تتايیوتسملاا لك ىلع ااًدج عفترم وهھھھ للدعملاا ااذهھھھوو !يلوودلاا.
 ههذهھھھ نناباا رراادحنالاا وحن نناك ههاجتالاا نناا وهھھھ ةيینانبللاا تتاموكحلاا هھتعفدد ييذلااوو عفترملاا للدعملاا ااذهھل ةةززرراب ةيیحان

 ةيیعيیبطلاا ققااوسالاا ةكرحل اًمامت فلاخم ااذهھھھ ٬،ححوضوو لكبوو .ااًءوس ةيیلاملاا ععاضووالاا تتددااددززاا هھسفن تقولاا يفوو ةةرتفلاا
 اًيیبسن لضفاا ةموكحلل ةيیلاملاا ععاضووالاا تناك امدنع 1990 لئااوواا يف ةيیندتم ةناادتساا شمااوهھھھ تهھجااوو يتلاا ةبقترملاا
 يف ددَّدحت مل يموكحلاا نيیدلاا ىلع ةةدئافلاا نناا ااذهھھھ نم مهھُفيی .ةيیلاملاا ععاضووالاا تتءاس امدنع ةعفترم ةناادتساا شمااوهھھھوو
 ةموكحلاا تعفدد ااذهھھھ ريیسفتل .ةيینانبللاا ةةريیللاب اهھنيیدد ىلع "ااًدج اًعفترم" ةةدئاف للدعم عفدت تناك ةموكحلااوو ةةديیاازملاا ققااوسأأ
 للالخ ةموكحلاا هھتعفدد ييذلاا ةةدئافلاا للدعم نم ىلعأأ وهھھھ %8 للدعموو %16،٬2 عفدت نناا للدب %8 ةةدئاف للدعم

 ةيینانبللاا تتااريیللاب يموكحلاا نيیدلاا ىلع ةعوفدملاا دئااوفلاا ةموكحلاا تترفوووو II سيیرراب دعب %7،٬5 غلابلاا 2003-2004
.ررالوودد ررايیلم 11 ززايیتماب غلابلاا

 اهھتيینويیدموو ةيیدداصتقالاا ةموكحلاا ةسايیس تفعضأأ :للامسأأرلاا ججرراخ ٬،ننويیدلاا لخاادد :تتاعوفدملاا نناازيیم .4
 ااذهھھھ نناك امنيیب يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا نم %8 هھتالاح نسحأأ يف عئاضبلاا ددااريیتساا غلب ذذاا ٬،هھتيینبوو تتاعوفدملاا نناازيیم ءاادداا



 ااذهھھھ نناك امنيیب يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا نم %8 هھتالاح نسحأأ يف عئاضبلاا ددااريیتساا غلب ذذاا ٬،هھتيینبوو تتاعوفدملاا نناازيیم ءاادداا
 لمااوعلاا مظعم نناا دجن ببرحلاا لبق ام ةةرتف انلباق ااذذاا كلذكوو .1975 ةنسل ةقباسلاا ةةرتفلاا للالخ %18 ييوواسيی للدعملاا
."تتامدخ" دداصتقاا يف ثثدحيی ام ااذهھھھوو يبلس ممويیلاا اهھناازيیم ٬،لقنلااوو رفسلاا ءانثتساب ٬،تتامدخلااوو

 اًضئاف تتاعوفدملاا نناازيیم يقب ٬،رراارمتساب ييوقوو )يباجيیاا( حباارر للامسأأرر بباسح ةجيیتن ٬،ىىرخاا ةهھج نم
 تتااررايیلم 7 غلب اًيیفاص اًضئاف تتاعوفدملاا نناازيیمل ةلماشلاا ةمكاارتملاا ةجيیتنلاا تطعاا 2004،٬-1993 للالخ .رراارمتساب
 ضعب عم رراارمتساب اًحباارر اًيیخيیررات نناك ييذلاا تتاعوفدملاا نناازيیم ننال نهھھھوو وهھھھ يجرراخلاا ززاجنالاا ااذهھھھ نكلوو .ررالوودد
 ةةديیدجلاا ةةرهھھھاظلاا ىلاا سكاعملاا ليیملاا ااذهھھھ ددوعيی .يخيیرراتلاا هھهھھھاجتال اًسكاعم اًهھھھاجتاا ممويیلاا دهھھھاش زجعلاا نم ةليیلق تتااونس
.ةيیبنجالاا ةناادتسالاا يف ةطشان تحبصاا ذذاا ةيینانبللاا تتاموكحلل

 تتااونس دددع عفتريی هھقفااريی ييذلاا نيیدلاا ككالهھتسااوو تتاعوفدملاا نناازيیم نم يجرراخلاا يموكحلاا نيیدلاا انجرخأأ ااذذاا
 ةةددايیزلاف ةيیمسرلاا تتامولعملاا ىلاا ةةددوعلابوو ٬،ااذهھھھ نم رثكاا .تتااونس ينامث ىلاا ثثالث نم 2004-1993 ذنم زجعلاا
 ججاارخاب هھناا ينعيی ااذهھھھوو .ررالوودد تتااررايیلم 3 نم رثكاا غلبيی اًمكاارتم ااًزجع بلقنت ررالوودد تتااررايیلم 7 تغلب يتلاا ةمكاارتملاا
 لخدت ملوو ةةريیثك للااوماا تلمهھھھأأ – ةقباسلاا تتاارتفلاا لك سكعبوو – تتاعوفدملاا نناازيیم نم نيیدلاا ككالهھتسااوو يجرراخلاا نيیدلاا
.ببرحلاا ةةرتف دعب ننانبل

2
 ؟ينانبللاا دداصتقالاا يف أطخلاا نمكيی نيیاا

 ةةديیدع ففوورظظ نم مغرلابوو ٬،ببرحلاا رخااووأأ ذنم ًاّيیلمع ةيیدداصتقالاا تتاهھبجلاا لك ىلع فيیعضلاا ينانبللاا ءااددالاا
 ليیوطط ّلح دداجيیإل ةّيیويینبلاا لكاشملاا ههذهھھھ دددحن نناا انيیلعوو .ينانبللاا دداصتقالاا ةيینب يف لكاشم ددوجوو ىلع لّلديی ٬،ةبسانم
.ةيیرروودلاا وواا ةتقوملاا كلت الوو ةيیساسالاا لكاشملاا جلاعيی اًعجان ننوكيی ٬،دمألاا

 تسيیلوو للالقتسالاا ذنم ةةددوجوم اهھنال ةمئااددوو ةنططوتسم يهھھھ ننانبل يف ةيیويینبلاا لكاشملاا ننأب مهھفن نناا مهھملاا نم
 "ءامنالااوو ررامعالل 2000 قفأأ" يف اهھيیلاا ريیشأأ دقوو نيیيیمسرلاا نيیب اًصوصخ ةةرشتنم ةةرظن ككانهھھھ .ببرحلاا تتافَّلخم نم
 )تتووريیب يف اًصوصخ ررامعالاا ضعبوو ملسلاا اًصوصخ( 1975 لبق ننانبل يف ةةدئاس تناك يتلاا ففوورظلاا اندعأأ ااذذاا هھنأب
.ةفلاسلاا هھتوقوو ههومنوو ههرراهھھھددززاا ننانبل ديیعتسيی

 عقااولل انرَّكنتوو نهھھھولاا اندمتعاا .اًعقااوو سيیلوو نهھھھوو وهھھھ 1975 لبق ااًرهھھھددزم نناك ننانبل ننأب دئاسلاا دداقتعالاا ااذهھھھ
 يف ةةرمتسم ةةددايیززوو مماعلاا ععاطقلاا نيیدد نم ههِّولخب ّزيیمت عسااوو ييدداصتقالاا ههرراارقتسااوو ييوق يلاملاا ننانبل ءاادداا ننأب ليیقوو
 1975،٬ ىتحوو للالقتسالاا دعب ةبسانملاا ةيیدداصتقالاا ففوورظلاا ههذهھھھ نم مغرلاب نكلوو .ةيیوق ةلْمِعوو تتاعوفدملاا نناازيیم
 ققرشلاا للوودد مظعم يف لقأأ ىتحوو ملاعلاا يف ةيیمانلاا للوودلاا هھقِّقحت ييذلاا للدعملاا ييوواسيی ننانبل يف ييدداصتقالاا ومنلااوو
 مهھتاارراهھم لكب نيیديیدعلاا للامعلل ةيیفاك لمع صصرف قلخيی نناا ثيیدحلاا هھخيیررات يف ينانبللاا دداصتقالاا لَِشفوو .طسووألاا
 جيیلخلاا للوودد يف اًصوصخوو ننانبل ججرراخ لمعلاا نع نيیّشتفم بباارتغالاا وحن ااوهھجوتيی نناا الإإ مهھيیلع نناك امف مهھتفرعموو
.يبرعلاا

 ةيینب يف ةمهھم تتااريیغت ةةدداع امهھقفااريی ةيیجاتنالل ةماادتسم ةةددايیزز نناقفااريی ننااذللاا ءامنالااوو ييدداصتقالاا ومنلاا
 ريیخألاا فصنلاا يف ًاليیلق تتّريیغت هھتيینب نناا وهھھھوو ينانبللاا دداصتقالاا يف ةتفال ةةزيیم ككانهھھھ .يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا ووأأ ججاتنالاا
 امك .ةليیوطلاا ةةرتفلاا ههذهھھھ ةليیطط دداصتقالاا يف ييويینب ريیيیغت ييأأ ببايیغ ححوضوب رهھظيی .)4 للوودج( ٬،يضاملاا ننرقلاا نم
 هھجاتناا ةيیلاعفب كشن ييذلاا ييررااددالاا ععاطقلاا ةكرراشم يندت تتانيیعستلاا لئااوواا ذنموو ةيیعااررزلاا ةيیجاتنالاا يندت ظحالن
.هھتيیجاتنااوو

2002-1950 ٬،ييدداصتقالاا ططاشنلاا بسح ججاتنالاا ةيینب - 4 للوودج
)يلخادلا جتانلا يلامجا نم ةيوئم ةبسن(

1950 1964 1973 1987 2002
ةعااررزلاا 20 12 9 9 6
ةعانصلاا 14 15 16 16 13
تتامدخلاا 59 65 68 70 68
ةماعلاا ةةررااددالاا 7 8 7 5 13
ععومجملاا 100 100 100 100 100

 2005 ٬،ةيینانبللاا ةيیرروهھمجلااوو 2004،٬ ٬،ررابسك :رردصملاا
.تتامدخلاا ععاطق يف ءانبلاا لخديی .ههايیملااوو ةقاطلااوو ةعانصلااوو مجانملاا ةعانصلاا للووانتت :تتاظحالم



 ءاهھتناا نم ةنس ةةرشع سمخ دعب ممويیلاا .هھّتيیجاتناا فعض يف ةيیساسألاا ةيیويینبلاا ينانبللاا دداصتقالاا ةلكشم نمكت
 )لماع / ةيیجاتناا( لماعلاا ىلع ةيیجاتنالاا للدعم نناا ينعيی ااذهھھھوو 1974 ةنس هھمجح ججاتنالاا ييوواسيی 1990 ةنس ببرحلاا
 ىقبيی هھتيیعونوو ججاتنالاا ريیدقت يف انأطخأأ انناا انربتعاا ولوو .1974 ةنس هھيیلع نناك ام فصن اًبيیرقت ممويیلاا ييوواسيی ننانبل يف
.اًيیضام ووأأ نناك ااًرضاح ةلماعلاا ههااوقوو ينانبللاا دداصتقالاا ةيیجاتناا فعض يف اًتفال عضولاا

 ةيیساساا تتاجاح ثثالث ِجلاعت نناا اهھيیلعوو ٬،ةيیمنتللوو مماادتسم ييدداصتقاا ومنل ةيیساسأأ ينانبللاا لماعلاا ةيیجاتناا ةةددايیزز
 ةجاحلاا ضفخ هھتااذذ تقولاا يفوو ةةايیحلاا ىىوتسموو ليیخاادملاا عفريی نناا هھيیلع )1 :ًاّيیسايیسوو ًاّيیدداصتقاا ءاقبلاا نم ننانبل نكمتيیل
 ةيیساسألاا يعامتجالاا دقعلاا تتانّوكم ليیومت لعجيی نناا بجيی )2 ٬،ةيیسايیسلااوو "ةيیفئاطلاا" ةعايیرلاا نم لخدلاا ةيیامحل
 ىلع اادًددجم ففرراصملاا لمحوو مماعلاا نيیدلاا ءبع ةلااززاا بجيی )3 وو دعاقتلاا تتاناعإإوو ةحصلااوو ةيیبرتلاا اهھيیف امب اًيینالمع
.مماعلاا ععاطقلاا نم ًالدب صصاخلاا ععاطقلاا ليیومت

 ىىوتسم :ننانبل يف ةفيیعضلاا ةيیجاتنالاا رِّسفت – رخآلاا نع دحااولاا اًمامت ةلقتسم تسيیل - ةّيیسيیئرر ببابساا ةثالث
.ةفِّلختملاا قططانملاا ٬،ةفِّلختملاا ةيیمسرلاا تتاسسؤملاا ٬،ةةربخلااوو ةيیبرتلاا

 1997 وو 1970 ةنس ةيیمسرر ةيینططوو تتاقيیقحت ىلاا ةةددوعلاا يضتقيی :ةيیبرتلااوو ةيیندتملاا ةةربخلاا تتايیوتسم .1
.)5 للوودج( ةيینانبللاا ةلماعلاا ديیلل ةيیبرتلاا ىىوتسم ىلع

يلامعلاا عضولااوو يملعلاا ليیصحتلاا ىىوتسموو ةلامعلاا ةيینب - 5 للوودج
)% ةيوئMا ةبسنلا :ةلامعلا لمجم(

ييوبرتلاا ىىوتسملاا 1970 1997
يئاادتباا 80،٬0 45،٬2
يليیمكت 9،٬4 21،٬1
ييوناث 6،٬3 17،٬4
يعماج 4،٬3 16،٬2

100،٬0 100،٬0
:صصاخلاا ععاطقلاا يف يلامعلاا عضولاا

صصاخلاا ععاطقلاا يف ننوورروجأملاا 53 52
ننومئاادلاا ننوورروجأملاا مهھنم 30 33

.1972 1998،٬ ٬،ةيینانبللاا ةيیرروهھمجلاا :رردداصملاا

 يف ةلماعلاا ىىوقلاا نم %80 1970،٬ ةنس .يملعلاا ىىوتسملاب ةيیجاتنالاا كلذكوو ةيیلامعلاا تتاارراهھملاا طبترت
 ااوناك ةلماعلاا ىىوقلاا يثلث نناا ذذاا اًيیرهھھھاظظ ييوبرتلاا ءااددالاا 1997 ةنس نَّسحت .يئاادتبالاا ىىوتسملاا نم اهھمظعم نناك ننانبل
 للالخ ةسوملم ةةرروصب ننانبل يف ميیلعتلاا ةيیعون تّندت .ييوناثلاا ىىوتسملاا نم لقألاا ىلع ثلثلااوو يليیمكتلاا ىىوتسملاا نم
 سسرراادملاا يف ميیلعتلاا ةيیعون يف يندتلاا ااذهھھھوو .ةّيیمسرلاا سسرراادملاا يف اًصوصخوو 1990 ىتح 1975 نم ييأأ ببرحلاا
 يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا ةمسق نم لصحت يتلاا ةيیلامعلاا ةيیجاتنالاا ههدِّكؤتوو يِّندتلاا ااذهھھھ ررِولُبت .قَّثوموو حضااوو تتاعماجلااوو
.1975 ةنسل قباسلاا ىىوتسملاا فصن غلبت يتلااوو للامعلاا دددع ىلع ةتباثلاا رراعسالاب

 دداصتقاا ةجيیتن وهھھھ اًساسأأوو لب ٬،طقف مئالم ريیغ يميیلعت ىىوتسم ججاتناا ةةرمث ةيیجاتنالااوو ةةرراهھملاا ىىوتسم نكيی مل
 يف مهھباسحل ننولمعيی نيیذلااوو نيیلقتسملاا للامعلاا عم ةلباقملاب نيیرروجأملاا للامعلاا دددع .ةصاخ تتاسسؤم ووأأ ّفلختم ققوس
 اماا ننوورروجأم مهھھھ ينانبللاا دداصتقالاا يف نيیلماعلاا ثلث .)5 للوودج( ةلامعلاا ععومجم فصن ييأأ هھسفن يقب صصاخلاا ععاطقلاا
 وهھھھوو ينانبللاا دداصتقالاا ةيینب يف فعضلاا ببس وهھھھ ةلامعلاا نم ععونلاا ااذهھھھ .ننّويیمسوم وواا ننوّتقوم ننولماع مهھف ننوقابلاا
.لمعلاا ةيیجاتناا فعضيی وهھف يلاتلابوو للامعألاا تتاكرش يف ملعلااوو ةةربخلاا مكاارتب رثأتيی

 .جتنموو ثيیدح دداصتقاا عم ممءالتت الوو ةفِّلختم ننانبل يف ةماعلاا ةةررااددالاا تتاسسؤم :ةفِّلختم ةماع تتاسسؤم .2
 مظعم نيیب ةقالعلاا .ننانبل يف ًاّيینالمع سيیل اهھئامنااوو اهھماهھم ليیهھستب ةصاخلاا تتاسسؤملاا معددوو ةماعلاا ةمدخلاا مموهھفم
 نناا يهھھھ ةلكشملااوو .هھيیف ككوكشم ددووددرم عم ةظهھھھاب بئاارض عفدد يهھھھ ءاضقلاا اهھيیف امب ةماعلاا ةةررااددالااوو نيینططااوملاا
 نم رثكاا لب ٬،)ممدقلاا ذنم ةثوورروملاا ةةرراجتلاا ةيیرح نع جتان ااذهھھھوو( ييدداصتقالاا ومنلاا معدت ال ةماعلاا ةيینانبللاا تتاسسؤملاا
 ططاشنلاا ىلع مئاقلاا يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا رراارقتساا هھسكعيی امك ييويینبلاا ريیيیغتلاا .ةيیمنتلااوو ومنلل اًقئاع تحبصأأ ٬،ااذهھھھ
 ممءالتيی ال تتاسسؤملاا بُّلصتوو ٬،يسايیسلاا مماظنلاا يف يتاسَّسؤملاا بُّلصتلاا ىلاا ريیشيی ااذهھھھوو .)4 للوودج( ددوقفم ييدداصتقالاا



 ممءالتيی ال تتاسسؤملاا بُّلصتوو ٬،يسايیسلاا مماظنلاا يف يتاسَّسؤملاا بُّلصتلاا ىلاا ريیشيی ااذهھھھوو .)4 للوودج( ددوقفم ييدداصتقالاا
.ةيیمنتلااوو يمانيیدلاا ومنلاا عم

 يهھھھ ةيیررااددالاا فيیرراصملااوو .)4 للوودج( اهھمجح فعاضت دقوو دحلاا ققوف ةفلكم ننانبل يف ةماعلاا ةةررااددالاا
 ىلاا رراشأأ ةةرسألاا نمض شيیعلاا ططوورش ىلع 1997 ةنس ييرُجأأ ييذلاا قيیقحتلااوو .رروجالااوو بتااوورلاا نم ةنّوكم اهھمظعمب
 يف رجألاا للدعم ةصاخ ةةرروصبوو .صصاخلاا ععاطقلاا يف هھلباقيی امم ىلعأأ وهھھھ مماعلاا ععاطقلاا يف لماعلاا رجأأ للدعم نناا
 ععاطقلاا وحن ليیملاا ببرغتُسيی ال كلذل .ةةرراجتلاا يف ىنددأأوو ةعانصلاا يف اًبيیرقت هھسفن ٬،تتامدخلاا نم ىلعأأ وهھھھ مماعلاا ععاطقلاا
.ّلقاا ةيیلووؤسملااوو ببولطملاا لمعلااوو صصاخلاا ععاطقلاا يف هھنم ىلعأأ رجألاا للّدعم ننوكيی امدنع مماعلاا

 .ةسوملموو ةةرشابم ةقيیرطب ومنلااوو ررامثتسالاا لطعيی ءاضقلاا ةصاخ ةةرروصبوو ةماعلاا تتاسسؤملاا فُّلخت
 ععوورشم ييأأ يف ةفززاجملااوو ةةرططاخملاا عقوت ممدعوو رراارقتسالاا ييأأ بلقتلاا ممدع ءيش لك لبق صصاخلاا ررامثتسالاا بلطتيی
 بلقتلااوو كشلاا نم ديیزت اهھھھررامث يطعت ال يتلاا ةيیقوقحلاا ةةدعاقلااوو ةليیوطلااوو ةئيیطبلاا ةيیئاضقلاا تتااءاارجالاف .ييررامثتساا
 فيیلاكتلاا نع ضيیوعتلل ةيیلاع اًحابرراا ننوبقرتيی نيیرمثتسملاا نناا يهھھھ ةجيیتنلااوو .ننانبل يف ررامثتسالاا ةفلك نموو ةفززاجملااوو
 رثكاا ةماع ةةرراادداا عم ننوكيی اّمم اًئطب رثكاا اًيیدداصتقاا ااًّومنوو لقاا اارًرامثتساا ةجيیتنلاا ننوكتوو ٬،ةفززاجملاا ةةرروطخوو ةعفترملاا
.ةيیفافشوو ةيیلاعف

 ليیخاادملاا نيیب نيیابتم عيیززوتب للالقتسالاا ذنم ينانبللاا دداصتقالاا ّزيیمت :ةموورحملاا ووأأ ةفلختملاا قططانملاا .3
 مهھھھألااوو .)قططانملاا يقاب( ففاارططألااوو )ىىربكلاا تتووريیب اًصوصخ( زكاارملاا نيیب ةةريیبك ةيیدداصتقاا تتاقوورفبوو تتااوورثلااوو
 ةسسؤم تترجأأ تتانيیتسلاا يف .اًضيیاا ةيیفاقثوو ةيیعامتجاا لب طقف ةيیدداصتقاا اهھتعيیبطب نكت مل ةيیقططانملاا تتانيیابتلاا نناا وهھھھ
 نناا ىلاا ريیرقتلاا رراشأأ .ةيینانبللاا تتاطلسلاا بلطط ىلع ءانب لماش ييدداصتقاا-يعامتجاا ينططوو قيیقحت للوواا IRFED ديیفريیاا
 رثكاا ةمهھم تتاقوورفلاا تناك امنيیب ىىرخأأ ةهھج نم ففايیررألااوو ةهھج نم نندملاا نيیب تفلتخاا ليیخاادملاا يف تتاقوورفلاا
 انمايیاا ىتح ةةززرراب ةةرروصب اًمئاق للاازيی ال عضولاا ااذهھھھوو .ةماعلاا ةيیعامتجالاا تتاليیهھستلاا ريیفوت يفوو سسرراادملاا يف ةةززررابوو
.ههذهھھھ

 ززرُبيی قططانملاا فلتخم نيیب يعامتجالااوو ييدداصتقالاا لصااوتلل ّدهھميی نناا هھنأش نم ييذلاا ريیغصلاا ننانبل مجح
 يف امك ممويیلااوو .ةقاعإإ حبصأأ ةنسح مجحلاا رغص ننوكيی نناا للدبوو .ةةدحوم ووأأ ةبرراقتم ريیغوو ةةدعابتم تتاعمتجم ددوجوو
 لبج نم اهھب ةطيیحملاا قططانملااوو تتووريیب يف ةةزكرمتم ةيیفاقثلااوو ةيیسايیسلااوو ةيیدداصتقالاا تتاططاشنلاا للاازت ال يضاملاا
 2004 رخااوواا يف ييوتحت تناك ننانبل نناكس ععومجم نم %38 اًبيیرقت اهھنطقيی يتلاا ًالثم اهھيیحااوضوو تتووريیبف .ننانبل
.ةيیفرصملاا تتااددامتعالاا نم %80 نم رثكاا نم ديیفتستوو ةيیرراجتلاا ةيیفرصملاا تتاعااديیالاا نم %70 ييوواسيی ام ىلع

3
ننانبلل ةيیدداصتقاا لمع ةطخ

.ةيیساسألاا ةيینانبللاا لكاشملاا جلاعت ةلّصفم ةيیدداصتقاا لمع ةطخ عضول تقولاا نناح

 عفترملاا ومنلاا قيیرطط ىلع ينانبللاا دداصتقالاا عضوو وهھھھ للووالاا .نناّيیساسأأ نناضرغ ةطخلل :ةطخلاا ضضاارغأأ .1
 .قباسلاا يف هھيیلع اارًردداق نناك امك مماادتسموو عفترم للدعمب )ةثالث وواا نيیدقع اهھّلقاا( ةليیوطط ةةدمل ومنلاب ننانبلل حمسيی ييذلاا
 يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا ومن للدعم فعاضتل ٬،دعب ام يف اهھھھركذن يتلاا للامعألاا تّققحت ول هھنأب ىىرن ةةركفلاا ههذهھھھ ةةررولبل
 ومنلاا للّدعم ننأأ ثيیح .ةنس ةةرشع سمخ ووأأ تتااونس رشع نيیب ححوواارتت ةةرتفل اًيیونس %8 ىلاا 7 ييوواست ةبسنب 1993 ذنم
.ةنس 14 ووأأ 12 يف فعاضت دق ددرفلاا ىلع يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا ننوكيی %2 اًيیونس غلب يناكسلاا

 ىىوتسم نيیسحتل ااًّدج ييرروورض وهھھھ قباسلاا يف امك عفترم ومن للدعم ىلاا لصوتلاا نناا ىلاا ريیشن نناا مهھملاا نموو
 هھيیف امب يعامتجالاا دقعلل ةيیساسألاا رصانعلاا ريیفوت ىلع سساسألاب لمعيی نناا دداصتقالاا ىلع اًضيیااوو .ننانبل يف ةشيیعملاا
.دعاقتلاا تتاضيیوعتوو نكسلااوو ةحصلااوو ةيیبرتلاا

 ومنلاا طشنيی هھتااذب ااذهھھھوو .ةةوورثللوو لخدلل لضفأأ عيیززوتب ّقلعتيیف ةَّطخلاا نم ههاّخوتن ييذلاا يناثلاا ضضرغلاا اماا
 يهھھھ اهھضاارغأأوو ةطخلاا بيیلاسأأ نناا عموو رخآآ ريیبعتب .يعامتجالااوو يسايیسلاا رراارقتسالل اًساسأأ ننوكيیوو ييدداصتقالاا
 ةنيیتم تتاساسأأ عضيیس لمعلاا ةطخ ذيیفنت نناا ذذاا ٬،ةيیسايیسوو ةيینططوو هھتااذذ تقولاا يف اهھتاهھھھاجتاف ةيیدداصتقاا اًصوصخ
.يسايیسلاا قفااوتللوو رراارقتسالل

 تتاسايیس ححرتقتوو ينانبللاا دداصتقالاا يف نماكلاا فعضلاا ةجلاعم ىلع ةطخلاا لمعت ففاادهھھھألاا ههذهھھھ ىلاا اهھلوصوب
.ريیصقلاا ىىدملاا ىلع هھشعنتوو ةيیعيیبطلاا هھتلاح ىلاا دداصتقالاا ديیعت نناا اهھنأش نم ةيیدداصتقاا

 ةيیجاتناا ديیزت يتلاا تتااءاارجالاا ىلع ًالوّوأأ ةطخلاا زِّكرت نناا بجيی :ليیوطلاا ىىدملاا ىلع ومنلااوو ءامنالاا .2
 ةيیساساا للامعاا ىلع زّكرن مماعلاا ععاطقلل ةيیرروورضلاا ةيیحالصالاا ةطخلاا ىلاا ةفاضإلاب .مماادتسم لكشب ينانبللاا دداصتقالاا



 ةيیجاتناا ديیزت يتلاا تتااءاارجالاا ىلع ًالوّوأأ ةطخلاا زِّكرت نناا بجيی :ليیوطلاا ىىدملاا ىلع ومنلااوو ءامنالاا .2
 ةيیساساا للامعاا ىلع زّكرن مماعلاا ععاطقلل ةيیرروورضلاا ةيیحالصالاا ةطخلاا ىلاا ةفاضإلاب .مماادتسم لكشب ينانبللاا دداصتقالاا
:يهھھھوو ليیوطلاا ىىدملاا ىلع ضضرغلاا ااذهھھھ ممامتال

.ةيیليیمكتلاا ففوفصلاا ىتح لقالاا ىلع هھتفلك ضفخوو هھتيیعون نيیسحتوو يمسرلاا ميیلعتلاا ريیفوت -
.ننانبل ءاحنأأ يف تتالصااوم ةكبشوو ةثيیدح لقن ةكبش ءاشناا -
.مماعلاا ععاطقلاا ححالصاا -

 ىىوتسم ييأأ ةيّیندتملاا ةيیجاتنالاا :اهھيیلاا انرشأأ يتلاا ةيیساسالاا ببابسألاا نم نيینثاا ةةرشابم للامعألاا ههذهھھھ جلاعت
.اًقحال هھجلاعنسف ةّفلختملاا ةماعلاا تتاسّسؤملاا عضوو ةجلاعم اماا .ةيیئانلاا قططانملاا فُّلختوو تتاارراهھملااوو ميیلعتلاا

 ليیعافم يطعت نناا اضيیاا اهھيیلعف ديیعبلاا ىىدملاا ىلع ةلاعف ةجيیتن ءاطعاا وهھھھ للامعألاا ههذهھھھ نم ضضرغلاا نناك ااذذاا
 ننانبل لبقتسم يف قَّقحتس يتلاا ةةريیبكلاا ةيیباجيیالاا تتابُّقرتلاا للالخ نم لقألاا ىلع ٬،بيیرقلاا ىىدملاا ىلع ةسوملم
 ههذهھھھ ليیعافم ررابتعالاا نيیعب ذخأن نناا انيیلعوو .اهھيیلتس يتلاا تتافيیظظوتلااوو للااومألاا قُّفدت للالخ نموو يسايیسلااوو ييدداصتقالاا
.اًضيیاا ةمهھم اهھنأل بيیرقلاا ىىدملاا ىلع للامعألاا

 ىلع ةةديیج ةيیعونوو ةيیندتم ةفلكب عيیمجلل يمسرلاا ميیلعتلاا ريیفوت :عيمــــــــجللو ةيــــــــعونــــــــلا ديــــــــج يمسر ميلعــــــــت .أ
 ةيیدداصتقالاا ةيیجاتنالااوو تتاارراهھملاا ةةددايیزز ةةريیسم قلطيی ييذلاا لمعلاا وهھھھ )هھيیفووربلاا( ةيیليیمكتلاا ففوفصلاا ةيیاهھن ىتح لقألاا
 لك لمشيی نناا بجيی لمعلاا ااذهھھھوو .ممولعلااوو تتايیضايیرلااوو تتاغللاا يف اًصوصخ ةةديیجلاا ةيیعونلاا ىلع انهھھھ دِّكؤنوو .ننانبل يف
 لب طقف ييدداصتقالاا لمعلاب سيیل ااذهھھھوو .ةفلك لقأب ديیجلاا ميیلعتلاا ليیصحت ةصرف عيیمجلل ىنستتل ينانبللاا ببابشلاا ليیج
.نيینططااوملاا نيیب نماضتوو ةةااوواسم ةلاسرر لمحت ةيیسايیسوو ةيیعامتجاا ةيیلمع

 اارًروودد بعل ديیج ميیلعت مماظن ٬،ايیقيیرفاا يبونج يف امك ٬،ةثيیدحلاا ةيیعانصلاا للوودلااوو اًيیدداصتقاا ةمّدقتملاا للوودلل نناك
 ااًّدج رشتنم ييدداصتقالاا ءامنالاا جيیوورتل ييرشب للامسأأرك ديیجلاا ميیلعتلاا رروودد .ييدداصتقالاا ءامنالاا ققالططاا يف اًيیساساا
 ءامنالاا يف مهھم لماع وهھھھ ٬،ةيیليیمكتلاا ففوفصلاا ىتح لقألاا ىلع ٬،ميیلعتلل ّديیجلاا سساسألاا .ةيیدداصتقالاا تتاباتكلاا يف ممويیلاا
 .%10 نم رثكاا ةةدداع وهھھھ ٬،عمتجملل ووأأ نناك ددرفلل ٬،ييونسلاا ددووددرملاا للدعم نناا تتاساارردلاا تَّلدد .يناسنالااوو ييدداصتقالاا
.!ررامثتسالل ديیج ددووددرم ااذهھھھوو

 ىلعوو ةيیمسرلاا سسرراادملاا يف ةةذتاسالاا بيیرردت ىلع ءيش لك لبق ييوبرتلاا ححالصالاا زِّكريی نناا بجيی
 مهھھھ ننانبل ةةذمالت فصن ىلع ييوتحت يتلاا ةيیمسرلاا سسرراادملاا ةةذتاساا .قططانملااوو سسرراادملاا نيیب اًحيیحص اًعيیززوت مهھعيیززوت
 تتايیضايیرلااوو تتاغللاك ةيیساسألاا ددااوملاا ميیلعتل ةمززاللاا تتّالهھھھؤملاب ننوعتمتيی الوو بيیرردتلاا مهھصقنيی ٬،ىىوتسملاا ننوودد اًبلاغ
 ةفلكلاا غلبت ملعم 20،٬000 ووأأ 14،٬000 ليیهھھھأتوو بيیرردتل هھنأب ءااربخلاا ررِّدُقيی .ّديیج ااذهھھھوو ةةرفوتم سسرراادملاا ةيینبأأ .ممولعلااوو

.تتااونس تس ىلع دتمت ةةدمل يكريیماا ررالوودد ننويیلم 200
 ااًدج ةةريیبك ةبجوتملاا تتااررامثتسالاا ننأب ىىرن ال ييوبرتلاا ححالصالاا ةفلك ريیدقت يف ءاطخالاا نم مغرلابوو

 يلاملاا ححالصالاا ةفلك نناا يهھھھ انهھھھ ةطقنلااوو .ةبسانتم ريیغ ةقيیرطب اًعفترم ننوكيیس يعامتجالااوو ييدداصتقالاا اهھھھددووددرموو
 ننااوو ٬،يساسالاا ححالصالاا ااذهھھھ ىلع ااًريیبك اًمامتهھھھاا قِّلعُت نناا بجيی ةيینانبللاا تتاطلسلاا نناا يهھھھ ةلكشملااوو ٬،ةليیلق اًيیبسن يهھھھ
 سسرراادملاا اماا .ةيیمسرلاا سسرراادملاا يف ىىوتسملاا ةيیلاع ةيیئاهھنوو ةيیرهھھھوج ةيیوبرت ةضهھن قيیقحتل ةعرسب ههذيیفنتب أأدبت
 عفرر ىلع رطضتس اهھناا يياا اهھتضهھن يف ةيیمسرلاا سسرراادملاا عبتتسف ببولطملاا ىىوتسملاا ننوودد يهھھھ يتلاا ةصاخلاا
.ةيیتااذلاا اهھتايیوتسم

 تتاقرطط ةكبش ءاشناا وهھف رخآلاا يساسألاا لمعلاا اماا :نانبــل يف ةثــيدــح ت/اصــتاو لقــن ةكبــش ءاشــنا -ب
 ااذهھھھ أأدبيی .نندملااوو ةيیئانلاا قططانملاا نيیب للاصتالااوو لقنتلاا لِّهھُست ةيیفيیرلاا قططانملاا يف ةثيیدح )تيینرتنااوو فتاهھھھ( تتالاصتااوو
 ههدعب ووأأ هھسفن تقولاا يفوو .ةيینانبللاا ةيیلحاسلاا قيیرطلاا للوطط ىلع ةثيیدح )نيیطخ ىلع( ةجووددزم ديیدح ةكس عم ععوورشملاا
 ققرطط ءاشناا وهھھھ ففدهھلاا رراصتخاب .ينانبللاا فيیرلاا عم )رروواحم( ةيیسيیئرر ققرطب قيیرطلاا ااذهھھھ لصوو بجيی ليیلقب
.عيیرسلاا ومنلل ييدداملاا سساسألاا ننوكت "ةصيیخرروو" ةعيیرس ةيینوورتكلاا تتاادداارتسوتووااوو

 رراشتنااوو ديیحوت مهھھھأأ وهھھھ ام نكلوو تتالاصتالااوو تتاقرطلاا نيیسحت سيیل مهھملاا لمعلاا ااذهھل يساسألاا ففدهھلاا
 ااًديیعبوو تتووريیب ججرراخ ااوورقتسيیل للامعألااوو سسانلاا ككااذذ ذذاا لقتنيی .تتاططاشنلاا رئاس يف فيیظظوتلاا طيیشنتوو ينططولاا ققوسلاا
.مهھم ينططوو ففدهھھھ هھتااذذ دحب ااذهھھھوو نيیيینانبللاا نيیب يسايیسلااوو يعامتجالاا لعافتلاا قلطيیوو ثحيی ام .ننانبل بلق نع

 ىلع ةيیتحتلاا ةيینبلاا يف تتااررامثتسالاا ههذهھھھ هھكرتتس ييذلاا ييرهھھھوجلاا يباجيیالاا ريیثأتلاا ركنن نناا بعصلاا نموو
 قططانملااوو نناكسلاا لمحتس تتااررامثتسالاا ههذهھھھ عم ةةريیغصلاا ننانبل ةحاسمف .ةلبقملاا تتااونسلاا يف ييدداصتقالاا ططاشنلاا
 نع ةةررابع ننوكتوو .ةّماع ةةرروصب ةةرفوتم تتالاصتالااوو لقنلاا لئاسوو تحبصاا دقوو ييدداصتقالاا ططاشنلاا ررايیت ععابتال
 يضااررالاا رعس عفرتوو ةّيیناكسلاا ةفاثكلاا اهھنع فِّفختوو ىىربكلاا تتووريیب ججرراخ نكسلاا ىلع نيیيینانبللاا عِّجشت زفااوح
 .قططانملاا ههذهھھھ يف تتافيیظنتلااوو للامعألاا مماع لكشب عجشتوو ٬،ةيیندتم دج رراعسالاا ثيیح ةيیفيیرلاا قططانملاا يف تتاارراقعلااوو
 ىلاا ييددؤيی هھنأل ربكاا ةيیسايیس ةعفنم هھل ننوكيی اًضيیاا نكلوو ٬،ةيیدداصتقالاا ننانبل ةةرروص طقف ريیغيی ال ععوورشملاا ااذهھھھ ززاجناا



 ىلاا ييددؤيی هھنأل ربكاا ةيیسايیس ةعفنم هھل ننوكيی اًضيیاا نكلوو ٬،ةيیدداصتقالاا ننانبل ةةرروص طقف ريیغيی ال ععوورشملاا ااذهھھھ ززاجناا
.ةةدعابتملاا ةيیفيیرلاا فئااوطلاا نيیب ينططوو ببرراقت

 ريیثأتلاا ننإف ٬،ّققحتتل ةةديیدع تتااونس يعدتست ةيیوبرتلاا وواا ةيیرشبلاا ةيیتحتلاا ىنبلاا نيیسحت دئااوف تناك ااذذاا
 ههالعاا امهھھھركذذ ىلع انرررم ننااذللاا ننالَمَعلاف .ةيینآآوو ىىدملاا ةةديیعب ننوكت ةيیعيیبطلاا ةيیتحتلاا ةيینبلاا ححالصال ييدداصتقالاا
 ننانبل لبقتسم ىلع ةيیباجيیاا تتابقترم ليیوطلاا ىىدملاا ىلع امهھل ننوكيیس )تتالاصتااوو لقن ةكبش ءاشنإإوو يمسرلاا ميیلعتلاا(
.عيیرراشملاا ههذهھھھ ليیومت ةفلك نم دحلااوو ةيیبنجالاا ليیماسرلاا قفدتوو ةصاخلاا تتااررامثتسالاا ةةددايیزز :ييدداصتقالاا

 نم نيیلمعلاا نيیذهھب ةقلعتملاا عيیرراشملاا للومت .ميیلعتلاا ةفلك اًصوصخوو ةظهھھھاب تسيیل نيیلمعلاا نيیذهھھھ ةفلك
 اهھيیف امب صصاخلاا ععاطقلاا ةمهھھھاسم .ةليیلق ةبسنب ةنززااوملاا نموو ةيیجرراخلاا تتابهھلاا نموو ةيیلخاادلااوو ةيیجرراخلاا ضضوورقلاا
 ييذلاا ومنلاب ةةرشابم مهھھھاست عيیرراشملاا ههذهھھھ ليیومت يف اهھتكرراشمب هھنأأ مهھفت نناا ففرراصملاا ىلع :ااًدج ةمهھم ففرراصملاا
 ننأل ةلوهھھھأم ريیغ ةعرسب بلطلاا تتابهھلااوو ةيیبنجالاا تتاادعاسملاا يبلتس .تتااونسلوو بيیرقلاا لبقتسملاا يف هھنم ديیفتس
.اهھھھذيیفنتب ةيینانبللاا تتاطلسلاا مموقت ةلماكتم ةيیدداصتقاا ةيیئامناا ةطخ مماماا مهھھھ بناجألاا نيیبهھھھااولاا

 ةةرشابملاا هھتقالع ىلاا رظنلاب ةساسح ةّيیضق اًمئاادد مماعلاا ععاطقلاا ححالصاا نناك :ماعـــــــــــــلا عاطقـــــــــــــلا ح5ـــــــــــــصا .ج
 ةطخ سيیلوو نيّیيیساساا نيیحالصاا بلطتت ةيیدداصتقالاا ةطخلاا ههذهھھھ نكلوو .ددالبلاا يف ةيیررااددالااوو ةيیسايیسلاا ةطلسلاا عيیززوتب
.بيیرقلاا لبقتسملاا يف هھلقأأ ًاّيیمهھھھوو اًفدهھھھ اهھيیف ىىرن يتلاا ةماعلاا ةةررااددإلل ةلماش ةيیحالصاا

 عم ةيیساسألاا ةلكشملاا ننأب اًمامت حضااوووو .مماعلاا ععاطقلاا مجحوو ءاضقلاا امهھھھ امهھجلاعن ننااذللاا نناحالصالااوو
 اهھماكحاا رردصتل نيینسوو نيینس رظتنت ةةديیدع ىىوواعدد .اهھقيیبطت ممدع يف نكلوو نيینااوقلاا ةعيیبطط يف نمكت ال ءاضقلاا
 فيیلاكت يعدتسيیوو تتااررامثتسالاا رراسم يف ةبيیرلاا ريیثيی عضولاا ااذهھھھوو .عقااولل ةفلاخم اًماكحأأ اهھب رردصت ىىرخأأ ىىوواعددوو
 تتامكاحم .ةماع ةةرروصب ييدداصتقالاا ططاشنلاا ققوعتوو ةصاخلاا تتااررامثتسالاا نم ّدحت تتاادداادترراا عم ةعنطصم ةيیدداصتقاا
 يهھھھ ةةريیصقوو ةةدددحم لهھم يف مهھماكحاا ننوورردصيیوو ةلوقعم بتااوورر ننوضاقتيی ننولَّهھھھؤم ةةاضق اهھھھُذِّفنيی ةعجان ةيیئاضق
.عجانلااوو جتنملاا دداصتقالاا ققالططال ةيیرروورض

 عم ةنرراقملاب يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا ىلاا ةبسنلاب رروجالااوو بتااوورلاا ريیبعتب مماعلاا ععاطقلاا مجح ًاّيیلعف فعاضت
 ييذلاا ددووددرملاا ننأب ااًّدج حضااوووو .ررالوودد ييررايیلملاا ىىّدعتت ةنززااوملاا يف بتااوورلاا ةةددرج .)5 للوودج( 1975 لبق ام ةةرتف
 بتااوورلااوو نيیدلاا ةفلك اًصوصخوو ٬،ةيیلاحلاا تتاقفنلاا ءااوتحاا بجوتسيی .تتاقفنلاا ععومجم هھيیلع للديی امم ريیثكب لقاا وهھھھ اهھلباقيی
 دحلاا ٬،تقولاا عم ٬،بجيی ٬،رروجالااوو بتااوورلل ةبسنلاب .اًيیبئاارض اًحالصاا ٬،ةنززااوملاا يثلث نم رثكاا ييوواست يتلاا رروجالااوو
 ففاازنتسالاب يلامجالاا مماعلاا ععاطقلاا يفظظوم دددع ضفخ هھسفن تقولاا يفوو نيیدقاعتملاا نيیفظظوملاا دددع نم اًيیررذج
.يعيیبطلاا

 ةلاعف ةئيیهھھھ ءاضقلاا نناك امدنع 1975 لبق نيیعئاش اناك عقااولاب .نناّيینالَمَع امهھھھ ننايیحالصالاا ننااءاارجالاا ننااذهھھھ
.ذيیفنتلل ننالباق نيیءاارجالاا نيیذهھھھ ننأب ىىرن كلذل .زجع يف اارًرددان ةنززااوملااوو اادًدوودحم مماعلاا ععاطقلاا يفظظوم دددعوو

 قَّقُحتَس ةيیدداصتقالاا اهھجئاتن تناك ولوو ههالعاا ةلّصفملاا تتااءاارجالاا ؟ريیصقلاا ىىدملاا ىلع هھلمع بجيی ييذلاا ام
 لبقتسمل ةمهھم ةيیباجيیاا تتابقترم ريیصقلاا ىىدملاا ىلع قلختل نكمم تقوو ببرقأأ يف اهھب ةةررددابملاا بجيی ديیعبلاا ىىدملاا ىلع
 يف فعضلاا جلاعت دمألاا ةةريیصق للامعأب اهھمعدد ىلاا ججاتحتوو ةيیفاك تسيیل ةّيینآلاا ةيیباجيیالاا جئاتنلاا ههذهھھھ .دداصتقالاا
 للوعفم نم دحيیوو يفاعتلاا ةةدداعتساا فعضيیس لقالاا ىلعوو ًاّيیلك دداصتقالاا ّلشيیس َجلاعيی مل ااذذاا ييذلاا ينانبللاا دداصتقالاا
.دمألاا ةليیوطلاا تتااءاارجالاا

 ههددوكرر نم هھجوورخوو ينانبللاا دداصتقالاا يفاعت امعديی نناا امهھنكميی دمألاا ييَريیصق نيینثاا نيیءاارجاا ىلع زكرن
:امهھھھوو يلاحلاا
.للوططأأ ىىدم ىلعوو ىندداا ةةدئاف للدعمب مماعلاا ععاطقلاا نيیدد ليیومت ةةدداعاا
.ففرراصملل اهھيیف ككوكشملاا صصاخلاا ععاطقلاا ننويیدد ةجمرب ةةدداعاا

 ةنززااوم نم ااًريیبك اًمسق امهھئانتقاا ةهھجل اًصوصخ ةيیدداصتقالاا ففرراصملاب نناقَّلعتيیوو ننامززالتم ننااءاارجالاا
.ةيیدقنلاا ففرراصملاا

 نم %196 ةبسنب ةموكحلاا نيیدد :لوــــــطأ ةدMو ىندأ ةدــــــئاــــــف ت/دعمــــــب ماعــــــلا عاطقــــــلا لــــــيومــــــت ةداــــــعا -أ
 نيیدل ةيیساسألاا ةلكشملااوو .)2 للوودج( تتايیوتسملاا ىلعأأ وهھھھ ٬،)مماعلاا ععاطقلل %249 وهھھھ مقرلاا( يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا
 ععومجم فصن نم رثكاا ييوواسيی هھعومجموو ةيیرراجتلاا ةيیلحملاا ففرراصملاا نم نيیدد هھمظعمب هھناا يهھھھ مماعلاا ععاطقلاا
.صصاخلااوو مماعلاا نيیعاطقلاا نيیب ةيیفرصملاا ضضوورقلاا ععومجم 6 للوودجلاا ّنيیبيی .ةيیدقنلاا ففرراصملاا ةيیناازيیم

ةيیدداصتقالاا ففرراصملاا تتايینتقم نيیوكت - 6 للوودج
)ييدقنلاا نناازيیملاا ععومجمل ةيیوئم ةبسن ٬،ةةدملاا رخآآ يف(

1972-74 1992 1996 2000 2005
 ىلع ننويیدد
:مماعلاا ععاطقلاا

9 25 44 45 54

ةلوودلاا ىلع ننويیدد 0 21 32 34 25
 ىلع ننويیدد
ننانبل ففرصم

9 4 12 11 29

 ىلع ننويیدد
صصاخلاا ععاطقلاا

46 33 34 33 23

ةيیبنجاا للوصاا 37 40 18 18 19
اهھھھريیغ 8 2 4 4 4
 ععومجم
 ةيیناازيیملاا
:ةيیمومعلاا

100 100 100 100 100

 تتااررايیلمب
تتااررالوودلاا

3،٬9 8،٬0 24،٬0 45،٬0 70،٬3

 جتانلاا يلامجاا %
يلخاادلاا

136% 142% 173% 270% 358%
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.ننانبل ففرصم تتاارروشنم :رردصملاا
.ةةددرجلل ةنسلاا رخآآ تتامولعم تتالدعم يهھھھ 1974-1972 تتامولعم

 يهھھھ %23 طقف نناا نيیح يف ٬،)6 للوودج( مماعلاا ععاطقلاا ىلع ننويیدد يهھھھ ففرراصملاا للوصاا فصن نم رثكاا
 نناا ىلع للديی ااذهھھھ .1975 لبق هھيیلع تناك ام فصن ىلاا تطقس للوصألاا نناا ينعيی ااذهھھھوو .صصاخلاا ععاطقلاا ىلع ننويیدد
 ففرراصملل ااًريیغص اًنوبزز صصاخلاا ععاطقلاا حبصأأ نيیح يف ٬،ففرراصملاا نيیب مماصفناا ةقيیرطط وحن رراس ينانبللاا دداصتقالاا
 لكب ااذهھك عضوو لّكشيی .يلاملاا صصاخلاا ععاطقلاا عضوو عم ةقالعلاا ةةديیدش اهھّتيیحبرروو ففرراصملاا ععاضوواا تحبصأأوو
.لكك دداصتقاللوو ففرراصملل ةيیّدج رططاخم ححوضوو

 ريیززوو اهھھھرردصأأ LL-TBS ةيینانبللاا تتااريیللاب ةنيیزخ تتاادنس اًساسأأ يهھھھ يتلاا ةيینانبللاا ةةريیللاب مماعلاا ععاطقلاا نيیدد
 دئااوف تتالدعمب ففرراصملاا نم اهھليیومت ةةدداعاا نكميی ييزكرملاا ففرصملاا اهھھھرردصأأ LL-CDS ععااديیاا تتاادداهھشوو ةيیلاملاا
ىلع دداادتماا عم ىنددأأ

 ةنس %3،٬5 ىلاا 2002 ةنس %11 نم تتاارراادصالاا ههذهھھھ ااًرخؤم تطبهھھھ .%1 ىىدعتيی ال LIBOR رروبيیل ااًرهھش 12
2005.

 ععومجم ننأب ررِّدُقن .لكك دداصتقالااوو ففرراصملااوو يبيیرضلاا عضولاا ىلع ريیبك ريیثأت ليیومتلاا ةةدداعال ننوكيیس
 اًيیونس يكريیماا ررالوودد ننويیلم 300-250 لقألاا ىلع ننوكتس اهھھھدحوو ةيینانبللاا ةةريیللاب نيیدلاا ةفلك يف ّرفوتس يتلاا غلابملاا
.ععافتررالاا يف ععااديیالاا تتاادداهھش ىلع ةعئاشلاا ةيیلحملااوو ةيیلوودلاا ةةدئافلاا تتالّدعم تتّرمتساا ااذذاا ربكاا ريیفوت عم

-LL ععااديیالاا تتاادداهھش ىلع %11 نم ةةدئافلاا للدعم ّىندت ااذذاا ةةدئافلاا ةفلك يف ةيیفاضاا تتااريیفوت قيیقحت نكميی
CDS يف ههذهھھھ ةةدئافلاا ةفلك رهھظت ال .ةنيیزخلاا تتاادنس اًيیونس هھعضت ييذلاا ىىوتسملاا ىلاا ننانبل ففرصم اهھھھرردصأأ يتلاا 

.يكريیماا ررالوودد ننويیلم 200 اًبيیرقت غلبيیس يفاضالاا ريیفوتلاا .ةنززااوملاا
 ةناكملاا لتحت ةيیندتم تتاارراادصاا طقف نكلوو ٬،رئاسخ ةيیأأ ففرراصملاا ّدبكتت ال ٬،ليیومتلاا ةةدداعال ةقيیرطلاا ههذهھب

 ععااديیالاا تتاادداهھشوو LL-TBS ةنيیزخلاا تتاادنس ىلع ةيینانبللاا ةةريیللاا ىلع ةفيیعضلاا ةةدئافلاا تتالدعم .1990 ذنم ىلووالاا
LL-CDS ةيیبذذاج رثكاا ففرراصملاا نم صصاخلاا ععاطقلاا ضضاارقاا وحن ليیملاا لعجت ييزكرملاا ففرصملاا نع ةةرردداصلاا.

 معدت يتلاا ليیماسرلاا قفدت ىلاا "ةيیومنتلاا" تتاطلسلاا تتاعلطتوو اهھھھانركذذ يتلاا دمألاا ةليیوطلاا تتااءاارجالاا ييددؤتس 
.ةةايیحلل ةلباق ةةديیدج ةيیدقن ةةاسرم ةيیندتملاا ةةدئافلاا تتالدعم نم لعجتوو ففرصلاا

 اًنكمم ننوكيیس ةنززااوملاا يف نيیدلاا ءبع ضيیفخت نم هھنع جتنيی اموو ىنددأأ دئااوفب مماعلاا ععاطقلاا نيیدد ليیومت ةةدداعاا
 اهھھھرروودد بعلتل ةجيیتنلاب ففرراصملاا ددوعتسوو .ةيیلووألاا اهھتااريیثأتوو لجألاا ةليیوطلاا تتااءاارجالاا ةيیقاادصم عم ةةرشابم ةقالعب
.ييدداصتقالاا ومنلاا طيیشنتب ععاطتسملاا رردق ككرراشت كلذبوو ٬،صصاخلاا ععاطقلل رثكاا ضضوورق ءاطعإب طيیسوك ييديیلقتلاا

 ضضوورقلاا نم %25 نناا ىلاا تتااريیدقتلاا ريیشت :اهيــــــف كوكشMا صاخــــــلا عاطقــــــلا نوــــــيد ةــــــلودــــــج ةداــــــعا -ب
 ةةريیغصلاا تتاسّسؤملاا وهھھھ ةئفلاا ههذهھھھ نمض نيیضِرقملل يغاطلاا دددعلااوو اهھيیف ككوكشم صصاخلاا ععاطقلل ةيیفرصملاا
.ةيیليیغشتلاا ليیماسرلاا يف ريیصقت نم صصاخلاا ععاطقلاا يف ةةديیدع تتاسسؤم عقااولابوو تتاسّسؤملاا ههذهھھھ وكشت .ةطِّسوتملااوو

 ةةديیدجلاا ضضوورقلاا ككرحتس ههالعأأ ةفوصوملاا تتااءاارجالاا ذيیفنت اهھعبتيی يتلاا ةةدئافلاا تتالدعم ططوبهھھھ
 ننويیدلاا ةلوودج ةةدداعاا .هھب ءدبلااوو ححالصالاا ننالعاا نع جتنيی ييذلاا يباجيیالاا وجلاا يف ةصاخ ةةرروصبوو تتااررامثتسالااوو
 ىلع دعاستووً ةيیباجيیاا وجلاا ديیزتس لّصفملاا "نيیدلاا ةجمرب ةةدداعاا" جمانربل ننانبل ففرصم معدد عم اهھيیف ككوكشملاا
.ديیعبلاا ىىدملاا ىلع ةةاخوتملاا جئاتنلاا ىلع للوصحلاا لبق ريیصقلاا ىىدملاا ىلع هھجاتحن ييذلاا ييدداصتقالاا يفاعتلاا

***
 ةلكشملاا هھناا ىلاا عفترملاا )مماعلاا ععاطقلاا نيیدد ال( يموكحلاا نيیدلاا ىىوتسم ىلاا ةيیدداصتقالاا لمعلاا ةطخ تترراشأأ



 ةلكشملاا هھناا ىلاا عفترملاا )مماعلاا ععاطقلاا نيیدد ال( يموكحلاا نيیدلاا ىىوتسم ىلاا ةيیدداصتقالاا لمعلاا ةطخ تترراشأأ
 ححاتفمك مماعلاا ييررااددالاا ححالصالااوو ةصخصخلاا ىلع اضيیاا ةطخلاا تتزكرروو .ننانبل اهھهھجااويی يتلاا ةيیساسألاا ةيیدداصتقالاا
 مهھنأب ننووريی يتلاا ةيیوقلاا ةيیدداصتقالاا تتااززاجنالاا ةةدداعتساب تتاحالصالاا ههذهھھھ حجنت نناا عيیمجلاا ىنمتيی .ةططررولاا ههذهھل للولحلاا
.1975 لبق اهھيیلاا ااولصوت

 هھتااززاجناا نكلوو .ةيیئامناا ووأأ ةيیدداصتقاا تتااززاجناا نكت مل يتلاا 1975 لبق ةيیوق ةيیلام تتااززاجناب عتمت ننانبل نكلوو
 ديیاازتملاا مماعلاا نيیدلاا .1990 ةنس ببرحلاا ةيیاهھن ذنم ةعضااوتم للااوحألاا نسحأب ووأأ ةفيیعض تناك تتاهھبجلاا لك ىلع
 ٬،للالقتسالاا ذنم ننانبل اهھھھاناع قمعأأ ةيیويینب لكاشم ىلع ننالّديی امهھف ءيش ىلع ّالدد نناا ومنلاا للدعموو رراارمتساب
 يهھھھ لكاشملاا ههذهھھھ .دداسفلاا رراشتنااوو ةيیسايیسلاا تتافالخلاا ااًءوس اهھتدداازز ببرحلاا دعب اارًروهھظظ رثكااوو ىىوقأأ تحبصأأوو
 ديیدحتلابوو زكرملاا ءانثتساب تتاظفاحملاا لك يف رشتنم فلخت عم ةعمتجم ةّفلختملاا تتاسسؤملااوو ةفيیعضلاا ةيیجاتنالاا
.تتووريیب

 يف ميیلعتلاا تتايیوتسم عفرل دمألاا ليیوطط جمانرب للالخ نم لمعلاا ةيیجاتناا عفرر .اهھلح ىلاا ةلكشملاا ةعيیبطط للدت
 نكلوو ٬،جئاتنلاا ههذهھھھ نمؤت ال ققااوسألاا .ةيیموكحلاا ووأأ ةيیمسرلاا سسرراادملاا يف ةصاخ ةةرروصبوو ننانبل يف سسرراادملاا لك
 ةةدعابتم نكلوو اًيیفاارغج ةبيیرق قططانمل ةثيیدح تتالصااوموو تتاقرطط ةكبش ددوجوو كلذذ ققوف .عيیطتست تتاموكحلاا
 ااًدحّوم ديیدج نم ننانبل قلخل لمعت اهھنكلوو ااًريیبك اًيیدداصتقاا اًمعدد طقف سيیل رِّفوت ريیغصلاا ننانبل يف اًيیعامتجااوو اًيیدداصتقاا
.صصاخلاا ععاطقلااوو ةموكحلاا رروودد وهھھھ ااذهھھھ ننأب ررركنوو .اًيیرصعوو

 يف نيینططااوملل رراارمتساب ءابرهھكلاا نيیمأت نع ةةزجاع تناك اًماع رشع ةسمخ للالخ يتلاا ةيینانبللاا تتاموكحلاا
 ييذلاا ييويینبلاا ححالصالاا جمانرب زجنت نناا ةبوعصب اهھنكميی ملاعلاا يف ىلعألاا وهھھھ نمثلاا نناا نم مغرلاب ٬،ننانبل ءاحناا رئاس
.تتاحالصالاا رراارقال ةيیرروورض ةحيیحص ةةرروطتم ةةرظن ببوجوو بجوت تتاحالصالاا ههذهھھھ ننأل لصفلاا ااذهھھھ هھلووانت

 ثيیح دمألاا ةليیوطلاا عيیرراشملاا ليیومتب ةمهھھھاسملااوو ريیصقلاا ىىدملاا دعب ام ىلاا ركفيی نناا صصاخلاا ععاطقلاا ىلعوو
 ومنلاا نم ىلعأأ ىىوتسم ىلع دداصتقالاا عضتس عيیرراشملاا ههذهھھھ ننأل .ليیوطلاا ىىدملاا ىلع اًضيیأأ وهھھھ ديیفتسيی نناا هھنكميی
.ةيیمنتلااوو ييدداصتقالاا

 رِّكُفت ةموكح اهھب ررددابت نناا بجيی ههذهھھھ لمعلاا ةطخوو .اًنكمم قمعلاا يف ريیيیغتلاا اهھلالخ ننوكيی تتاقووأأ ككانهھھھ
 ةيیرروورض ةيیسايیس تتاحالصاا ييدداصتقالاا ريیيیغتلاا عبتيی امبرر ههالعاا ةةرروكذملاا للامعألاا تتزجُنأأ ااذذاا .اًيیئامنااوو اًيیحالصاا
 يف ننوكرراشتيیوو هھئامناا يف ةمهھھھاسملاا مهھنكميی مهھنم ليیلقلاا سيیلوو نيینططااوملاا مظعم ثيیح جتنموو ثيیدح عمتجم ءاشنال
.عفانملااوو ححابررألاا
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2
دداسكلاا ةلاح نم ججوورخلاا ططوورش نيیسحت

 ةماعلاا ةيیدداصتقالاا  ايیاضقلاا ةنجل تقلطناا ىتح 2000 لئااووأأ يف يعامتجالااوو ييدداصتقالاا سلجملاا ةئيیهھھھ تلكش نناا ام
.ددالبلاا ءاحنأأ فلتخم يف دداسكلاا ةلاح رراشتناا نناك كلذل يساسألاا ببسلااوو .ننانبلل ضضوهھن ةطخ عضوو ىلع لمعلاب

 ععوورشم للوح عسااوو ققافوو ىلاا لصوتلل ةيیلاتتم ةةرروودد ةةرشع عبس ةئيیهھلاا تسركوو اًعسااوو اًعامجاا ععوضوملاا ااذهھھھ للان
.ننانبلل ضضوهھن ةطخ

 ييدداصتقالاا سلجملاا بتكم ىلع ةطخلاا تضرع مث نموو ةثالث عنتمااوو ءاضعأأ ةيینامث ححاارتقالاا ىلع تتوص
 .يعامتجالااوو

 ةيیرثكأأ ههرراارقاا بلطتيی يلاتلابوو ٬،ةموكحلاا بلطل ءانب تتأيی ملوو هھسفنب سلجملاا هھقلططأأ قيیقدلاا ععوضوملاا ااذهھھھ نناا امبوو
.رخآآ نيیحل ةماعلاا ةئيیهھلاا ىلع هھضرع ليیجأت رررقت ٬،ككااذنآآ ةعبتملاا تتاسايیسلل ةبسنلاب اًجاارحاا لكشيی هھناا ًالضف ةفوصوم

 .ةموكحلاا ىلعوو ةماعلاا ةئيیهھلاا ىلع ديیدج نم هھضرع لبق ععوضوملاا صن ثيیدحت ةنجللاا تترررق 2002،٬ رخااوواا يف
 سلجملاا ةلهھم تهھتناا .ةطخلاا ههذهھھھ زيیهھجتوو ثيیدحت ءانثاا ةنجللاا ةكرراشمل نيیلقتسملاا نيیيیدداصتقالاا نم دددعل للاجملاا حسفيی نناا اًضيیاا سلجملاا رررقوو
.ةموكحلاا ىلع اهھضرعل ةطخلاا ععوورشم ىلع تيیوصتلاا نم نكمتت ةةديیدج ةئيیهھھھ نيیيیعت رظتنن نناا انيیلع نناكوو

***
 اهھھھددامتعاا نكميی يتلاا ةطخلاا للوح ةكرتشم تتاعانق ىلإإ للوصولل ثحبلاا ةعباتم لصفلاا ااذهھھھ ففدهھتسيی

 .مماعلاا نيیدلاا ءبع  اميیس الوو ٬،ةنهھھھاارلاا ةيیدداصتقالاا تتايیدحتلاا ةهھجااومل ببولطملاا ومنلاا قيیقحتوو ينانبللاا دداصتقالاا ششاعنإل
 ٬،ةيیدداصتقالاا ةةرروودلاا رراسم ريیيیغتوو ددوكرلاا ىلع ةةرطيیسلل ففاك ريیغ نكلوو يماازلإإ ططرش وهھھھ ةلوودلاا ةيیلام نيیسحت نناا
 مغرر 2 سيیرراب نناا ىلإإ تفلن ققايیسلاا ااذهھھھ يف .يلاملاا حيیحصتلاا  جماارب لشفلل ضضرعيی ةمززألاا رراارمتساا نناا نع ًالضف
.صصاخلاا ععاطقلاا ىلإإ رروبعلاا رسج نناادقفل دداصتقالاا كيیرحت نع ةةزجاع تتاب ٬،اهھتثدحأأ يتلاا لمالاا ةحفن

 
.يلكلاا دداصتقالاا ديیعص ىلع اهھل ةعقوتملاا جئاتنلل اقفوو ةةدمتعملاا تتاسايیسلاا ميیيیقت يف ثحبلاا ةيیجهھنم رصحنت
.يلكلاا دداصتقالاا ديیعص ىلع اهھل ةعقوتملاا جئاتنلل اًقفوو ةةدمتعملاا تتاسايیسلاا ميیيیقت يف ثحبلاا ةيیجهھنم رصحنت           
 ىلإإ ومنلاا تتالدعم للاقتناا يياا ٬، دداسكلاا ةلاح هھبشيی ام ىلإإ 1995 ذنم ننانبلب تلح يتلاا ددوكرلاا ةمززاا تلوحت          
 تتاادداادعتسالاا ىلإإ ةفاضاا ٬،اهھل رفااوتت ننأأ ضضرتفيیوو ةحلم تحبصأأ ٬،ةيیررذج ٬،ةيیدج ةجلاعم نناا اًحضااوو تتابوو .ةيیبلسلاا
 ومنلااوو ششاعتنالاا ففوورظظ ءايیحااوو ررايیهھنالاا تتالامتحاا نم ننانبل ذذاقناا ىلإإ ةفدداهھلاا ريیباادتلاا نم ةعومجم ٬،ةعسااولاا
.رراارقتسالااوو
 ييرظنلاا ىىوتسملاا ىلع ٬،زكرتت ةمززالاا رصانع نناف ةبعشتملاا ةيیدداصتقالاا تتايیبددالاا يف ضضوخلاا نع ااًديیعبوو           
:ةيیلاتلاا لمااوعلاا ىلع ٬،ًالوواا

 ررامثتسالاا رراسحنااوو ككالهھتسالاا ضضافخناا نع ٬،ةةديیاازتم تتالدعمب ٬،أشن يلامجالاا بلطلاا يف دداح عجاارت .1



 ررامثتسالاا رراسحنااوو ككالهھتسالاا ضضافخناا نع ٬،ةةديیاازتم تتالدعمب ٬،أشن يلامجالاا بلطلاا يف دداح عجاارت .1
.يموكحلاا ققافنالاا صلقتوو

 ااًءدب ججاتنإلاا رصانع يف ررومض نم ههرروودب أشن ٬،ضضرعلل ٬،ببسلااوو مجحلاا يف فلتخم ننااوو اًضيیاا عجاارت .2
.ةةزهھھھاجلاا ليیماسرلااوو ةلماعلاا ديیلاا ىلإإ ًالوصوووو تتاسسؤملاب

 ااذهھھھ سكعنيیوو .اهھھھااوسوو ةيینويیدملااووزجعلاا لئاسم يف هھهھھھوجوو ضعب لثمت ةماعلاا ةيیلاملاا يف ديیدش ككابترراا .3
.ججاتنإلاا ععاطق تتاسسؤمل ليیومتلاا بنااوج اهھنم اميیسال اهھلمكأب ةيیدداصتقالاا ةةرروودلاا ىلع يبلسوو دداح لكشب ككابتررالاا

.امهھھھااوسوو رقفلااوو ةةرجهھلاب قلعتيی ام اهھنم اميیسال ةيیبلسلاا ةيیعامتجالاا تتاارشؤملاا ضعب ممدقت .4
       

 ًالاكشاا ذخأتوو تيیبوو ةسسؤم لك لخدت ةمززالاا ههوجوو نناف ٬،يعقااولااوو ٬،يلمعلاا ىىوتسملاا ىلعوو 
 ييوطنت نناا نكميی اموو لبقتسملاا تتالامتحاا نم ففوخلاا ديیاازتيیوو ٬،ةلاطبلااوو سسالفالاا وواا للافقالااوو ططاشنلاا عجاارت نم ةسوملم
 ٬،ججاتنإلاا ةةددايیزل هھقالطناا ىلع للوعيی ييذلاا ٬،)multiplier( ططاشنلاا فعاضم ننأأ اًصوصخ ررايیهھناا ففوواخم نم هھيیلع
 .ااًديیقعت ةمززالاا ديیزيی امب سكاعملاا ههاجتالاا يف اًيیلاح بعليی
 .مقافتت تلاازز ام يتلاا صصاخلاا ععاطقلل ةلويیسلاارفااوت ةلكشم – بب طبترت وواا – نع جتنت ةمززالل ةةدع تتانوكم نناا          
 اميیسال ٬،اهھططوورشوو ليیومتلاا ةكرح ببايیسناا ىلع رثؤت امك ٬،بلطلااوو ضضرعلاا ٬،ةلدداعملاا يفرطط ىلع ةلكشملاا ههذهھھھ رثؤتوو
 ةلجع تماادد اموو ٬،ةمئالم ريیغ ططوورشلاا ههذهھھھوو ةكرحلاا ههذهھھھ تماادد اموو .ججاتنإلاا تتاعاطق ههاجتاا يف ةةدئافلاا رعس اهھنم
 رصانع ىىدحاا ٬،ةيیلبقتسملاا تتاعقوتلاا نناف ٬،ةسفانملاا ةقاطط هھب رفوتت ييذلاا ىىوتسملاا ننوودد ام ىلإإ عجاارتتوو رَّسعتت ججاتنإلاا
.بناجالااوو نيیيیلحملاا نيیرمثتسملاا ىىدل ةيیبلس لظت ٬،ةيیسيیئرلاا ررامثتسالاا

 نناا امك ٬،ببولطموو نكمم رماا ٬،ججاتنإلاا تتاسسؤم ههاجتاا يف ليیومتلاا طخ للُّوحتوو ٬،ةلأسملاا ههذهھل ييدصتلاا ننإإ  
 تتايیلآلاا تترَّفوت ااذذاا ةيیلاع ننوكت نناا نكميی تتالدعمب ٬،ومنلااوو ضضوهھنلاا ططوورش نم اًيیساساا اًططرش ربتعيی رمالاا ااذهھھھ
.ميیلسلاا رراططالااوو ةيیرروورضلاا

 عيیرراشم ضعب وواا ٬،ةيیكرمجلاا مموسرلاا تتالدعم ضفخ اهھنم اميیس الوو ٬،ااًرخؤم ةةذختملاا ةيیموكحلاا ريیباادتلاا نناا
 أأدبملاا يف ىظحيی نناا الاا نكميی ال رماا وهھھھوو ٬،ةجلاعملل ةيیدج ةيین سكعت ٬،مماعلاا نيیدلاا دئااوف ضيیفخت ىتحوو ةصخصخلاا
 ضضوهھنلل لماش جمانرب رراططاا يف تتأأ ااذذاا الاا ةةوجرملاا ةيیباجيیالاا جئاتنلاا يطعت ال ٬،عيیرراشملاا ههذهھھھ نكل .معدلااوو بيیحرتلاب
.ننآلاا ىتح هھعضوو متيی مل

1
ققوسلاا دداصتقاا لطعت يتلاا قئااوعلاا

 ةحاتم عفدد لئاسوو ببايیغ ىلإإ ددوعيی اهھضعب ةةريیبك تتابوعص نم صصاخلاا ععاطقلاا تتاسسؤم يناعت
 اهھنأأ الاا ٬،ةةرهھھھددزم تتاعاطق ىتحوو ةحجان تتاسسؤم نم دداصتقالاا ولخيی ال عبطلاب .ةسفانملاا ةةرردق نناادقف ىلإإ اهھضعبوو
."تتاحاجنلاا ميیمعت "وهھھھ ضضوورفملااوو .ةةدعاقلاا ىلع ذذااوشلاا لكشت  للوقن دداكنوو ااًدج ةليیلق

 ليیبس ىلع .يسايیس ييررااددإإ رراارقل نناعضخيی ففرصلاا رعس امك ننانبل يف دئااوفلاا ٬،ةةددوقفم ققوسلاا تتايیلآآ نناا
 ذنم ريیغتيی مل دئااوفلاا ةبسنوو ةلويیسلاا مجح ديیدحت ةليیسوووو ةيیدقنلاا ةسايیسلل ةلعاف ةةااددأأ وهھھھوو يماازلإلاا ططايیتحالاا نناا للاثملاا
 ععاطقلل ةلويیسلاا حشت نناا بجع الف ٬، ققوسلاا دداصتقاا عم مجسنت ال ييدداصتقالاا ننأشلل ”ةيیسايیسلاا“ تتاارراارقلاا .ديیعب نمزز
 ." تتاحاجنلاا ميیمعتل " فيیلستلاا ميیمعت ىلع لمعلاا نناكمإلاب نناك هھيیف ييذلاا تقولاب صصاخلاا

 دحلاا ننانبل يف دجويی الوو ٬،ةيیملاعلاا ةسفانملاا ةهھجااوم نع نناازجاع ججاتنإلاا ععاطق ةصاخوو ينانبللاا دداصتقالاا نناا          
 ةيیجاتنإلاا ىىوتسم ىلإإ ءاقتررالاا ىلع اهھتدعاسموو تتاسسؤملاا ليیهھھھأت ننوودد ةيیامحلاا نع انيیَّلخت .ةيیامحلاا نم ىنددألاا
 ةمظنم ووأأ ةيیبووررووألاا ةكاارشلاا تتاقافتاا يف ءااوس ضضرغلاا ااذهھل ةعوورشم ةيیامحلاا هھيیف للاازت ال ييذلاا تقولاب ٬،ببولطملاا
 .ةيیملاعلاا ةةرراجتلاا
 رثكاا ذذإإ حيیحصلاا وهھھھ سكعلااوو ٬،ففرصلاا رعس ىلع ااًرطخ ننالكشيی ال دئااوفلاا ريیرحتوو ةمززاللاا ةلويیسلاا ريیفوت نناا          
 .ييدداصتقالاا ومنلاا زيیفحت وهھھھ ممويیلاا هھجاتحن ام

 دقنلاا ققوودنص ىلإإ ةموكحلاا ةقرروو يف ةةددررااولاا تتايیطعملاا ىلإإ اادًدانتساا :ومنلاا تتاعقوتوو ةماعلاا ةيیلاملاا
 ةبسنلاا ههذهھھھوو .2007 مماع ىتح %2 ددوودحب ىقبيی ففوس بقترملاا ييدداصتقالاا ومنلاا نناا ٬،II سيیرراب رمتؤم ىلااوو يلوودلاا
 لقأأ ننوكت نناا ىشخنوو .ججاتنإلاا تتاسسؤم ععاضووأأ نيیسحتوو ةلاطبلاا بباعيیتسال هھيیلإإ ججاتحن ام ىلإإ ةنرراقملاب ااًدج ةليیئض
 ةيینمزز ةةرتف ننوضغ يف كلذذوو ٬،نيیدلاا ةمدخ مجح مغرر ننززااوتلاا ىلإإ ًالوصوو زجعلاا ضيیفختب مماازتلالل ااًرظن كلذذ نم
 .ةةريیصق
 يف زجعلاا اهھمهھتليی ةعقوتملاا غلابملااوو ٬،ةنيیزخلاا زجع دسل اًمكح صصخت ففوس ةصخصخلاا تتااددررااوو نناا امك          
 ضفخوو بئاارضلاب ةةددرطتسم ةةددايیزز اًمكح هھعبتيی زجعلاا ضيیفختب ةموكحلاا مماازتلاا نناا يلاتلابوو ٬،ثثالث ووأأ نيیتنس ننوضغ



 يف زجعلاا اهھمهھتليی ةعقوتملاا غلابملااوو ٬،ةنيیزخلاا زجع دسل اًمكح صصخت ففوس ةصخصخلاا تتااددررااوو نناا امك          
 ضفخوو بئاارضلاب ةةددرطتسم ةةددايیزز اًمكح هھعبتيی زجعلاا ضيیفختب ةموكحلاا مماازتلاا نناا يلاتلابوو ٬،ثثالث ووأأ نيیتنس ننوضغ
.ومنلاا ططوورش ءاسررإإ نع رثكاف رثكاا دداعتبالااوو ددوكرلاا مقافت ىلإإ ييددؤيی ييذلاا رمألاا ققافنإلاا

 دداصتقالاا كيیرحتل ةلويیسلاا ةةددايیزز ىلإإ ةيیعاادلاا ةيیرظنلاا نناا :صصاخلاا ععاطقلاا ىلإإ فيیلستلاا ففوورظظ
  لبق ام ىتح ةلويیسلاا رفوت ىلع ليیلدد يهھھھوو ٬،ففرراصملاا نيیب ةيیندتملاا ةةدئافلاا ررابتعالاا نيیعب ذخأت مل ننأأ ةيیفاك ريیغ تتاب
.II سيیرراب رمتؤم

 يلاتلابوو .اهھلمحتت نناا ففرراصملاا عيیطتست ال رططاخم ىلع ننآلاا ييوطنيی صصاخلاا ععاطقلاا فيیلست نناا 
.ًالوّوأأ رططاخملاا كلت ةجلاعم بجيی

 .دداسكلاا ةةددايیزز ىلإإ ييددؤتوو ةيیشامكناا ةةدمتعملاا تتاسايیسلااوو عقااولاا مكحب يهھھھ ةبقترملاا رصانعلاا نناا ىقبيی
 ةّيیدج ةيیلكيیهھھھ تتاحالصإإ ءاارجإب ممايیقلاا ىلإإ ةةوعدلاا ننإإ .صصاخلاا ععاطقلاا ةحلصم لهھھھاجتت ةةررااددإلاا نناا وهھھھ دئاسلاا ععابطنالااوو
 ىلإإ ةةرشابم ييددؤت ال اهھنكل ٬،ةيیمهھھھالاا ةيیاغ يف كش ال يهھھھ مماعلاا ننأشلاب ةمات ةيیفافش قيیبطتوو دداسفلااوو رردهھلاا نم دحلااوو
.دداصتقالل يعجاارتلاا رراسملاا فقوو

 رردهھلاا فقوو نناا ىلاا ريیشيی قطنملااوو ثلاثلاا ملاعلاا نم للاازيی ال ننانبل نناا :ححاتملاا ككرحتلاا شماهھھھ
 .اازًزاجنإإ لكشيی امهھتأططوو نم فيیفخت لكوو .ةيیعانصلاا ددالبلاا يف نناارمتسم دداسفلااوو رردهھلاا .ةقاش ةمهھم دداسفلاا ىلع ءاضقلااوو
.ةيیدداصتقالاا ةمززالل يساسألاا ببسلاا امهھھھررابتعاا نكميی ال يلاتلابوو

 ملوو سساسأأ ةطقن 400 ووأأ 300 ووأأ 200 ةيیقيیقحلاا ةةدئافلاا تضفخنااوو ةيینويیدملاا تَيیِغُلأأ ااذذإإ" :للااؤسلاا ححرطط رردجيی
.الك اعبطط ببااوجلاا ؟ةمززألاا يهھتنت لهھھھ ٬،ةنززااوملاا يف زجع نم كلانهھھھ نكيی

 ففرصلاا رعسوو مئاعلاا دقنلاا ددامتعال ووأأ ةةرلوودلاا نم ةلمعلاا ريیرحتل ءااوس اًقيیض ككرحتلاا شماهھھھ حبصأأ دقل
.ةيیملاعلاا ةسفانملاا ةهھجااومل ةيیفاك ريیغ صصاخلاا ععاطقلاا ةيیجاتنإإ ننال كلذذ ٬،ككرحتملاا
 ثيیح نم نكمم ااذهھھھوو .هھتيیجاتنإإ نيیسحتوو صصاخلاا ععاطقلاا ليیهھھھأتل ةحضااوووو ةعضااوتم اًفاادهھھھأأ ددامتعاا لضفألاا نم          
  .اًموودد ررركتت نل ننانبل اهھنم ددافتساا يتلاا ةيیميیلقإلااوو ةيیملاعلاا صصرفلاا نناا .ةةددوجوم تتااربخلااوو ةةرفوتم للااومألاا

 تتاسسؤملاا جمددوو ننانبل يف ةيیبنجألاا ةةرشابملاا تتافيیظظوتلل قئااوعلاا مهھھھأأ نم :ةيیلاملاا ققااوسألاا يف
 بسحف عيیرراشملاا للوخدد يف تسيیل رمثتسملاا اهھهھجااويی يتلاا ةيیساسألاا ةلكشملاا نناا .ةلعاف ةيیلام ققااوسأأ ببايیغ وهھھھ ةيینططولاا
 نناا .ةلعاف ةيیوناث ققوس اميیس ال ٬،ةبسانملاا ققوسلاا تتايیلآآ رفوتت مل نناا نكمملاا ريیغ نم ااذهھھھوو .اًضيیاا اهھنم ججوورخلاا يف لب
 ةلقرعل ضضرعتيی ققوسلاا ااذهھھھ للاازيی ال .تتاادنسلل ةلعاف ةيیوناث ققوس ددوجوو ًالووأأ ضضرتفيی مهھسألل ةلعاف ةيیوناث ققوس ددوجوو
.ةبرراضملاا للوخددوو تتاادنسلاا نم ةيیلاملاا زكاارملاا ضعب ججوورخ نم ففوخلاا نع ةمجان

 ةةدناسم اهھنإإ للوقلاا حصيی ال ةيیررااددإإ تتاسررامم هھجااوت تتافيیظظوتلاا نم ججوورخلااوو للوخدلاا ططوورش نناا نع ًالضف
 نيیسحت يفكيی ال يلاتلابوو .مماع لكشب نططااوملل ةيیمويیلاا ةةايیحلل ىتحوو ٬،يبنجألاا ووأأ ينططولاا ءااوس دح ىلع ررامثتسالل
 تتاحالصإإ ىلإإ وعدت ةيیساسأأ قئااوع ننالكشت ةيیررااددإلااوو ةيیدداصتقالاا ةيیلكيیهھلاا ننإإ .فيیظظوتلل ةيیدقنلااوو ةيیلاملاا ططوورشلاا
  .ةيیويینب

.اهھتاساكعناا فيیفخت ةيیفيیك يف ثحبلاا ضضرفيی ةةرتفلاا كلت يف ةيیدقن ووأأ ةيیلام ةمززأأ للامتحاا نناا ىقبيی

 ٬،ةيیلاع ربتعت %40 ىلااوح ررالوودلاب مماعلاا نيیدلاا اهھغلب يتلاا ةبسنلاا نناا :ةيیبنجالاا تتالمعلاب ةناادتسالاا
 .اهھتددايیزز اًعطق ززوجيی ال يلاتلابوو ٬،تتاعوفدملل ييرراجلاا نناازيیملاا زجعوو صصاخلاا ععاطقلل ييدداصتقالاا ءااددألاا ههاجت ةصاخ
 ممامأأ ااًزجاع هھسفن ننانبل دجيی ال ىتح ٬،ننآلاا ففرصلاا رعس ضيیفخت لضفألاا نم ةبسنلاا كلت ةةددايیزز يف ةيین كلانهھھھ نناك ننااوو
  .ًالبقتسم ففرصلاا رعس ضضافخناا للاح يف ةظهھھھاب تتاقاقحتساا

2
تتااءاارجاا ةتس

:ةيیلاتلاا تتااءاارجالاا ٬،نمضتيی ام نيیب ٬،نمضتيی ننأأ بجيی ششاعتنالاا ههاجتاا يف جمانرب ييأأ ننإإ
 .ججاتنإلاا تتاعاطق كيیرحتل ةلويیسلاا ريیفوت .1
 .ررامثتسالااوو ككالهھتسالاا اهھنم اميیسال ةفلتخملاا هھتانوكمب بلطلاا معدد .2
.ةيیقيیقحلاا ةةدئافلاا اميیسالوو ليیومتلاا ةةدئاف ضيیفخت .3
 .ججاتنإلاا ففالكأأ ضيیفخت ربع تتاسسؤملل ةيیسفانتلاا ةةرردقلاا زيیزعت .4
.ررامثتسالاا ةةددايیززوو رراارمتسالااوو ججاتنإلاا ىلع ةةرردقلاا ةةدداعتسال تتاسسؤملاا معدد .5
 ففدهھب "اضيیأأ لب طقف ةيیعامتجاا تتااررابتعال سيیل اهھيیلع ةظفاحملااوو رروجألاا ةلتكل ةيیئاارشلاا ةةرردقلاا بيیوصت .6



 ففدهھب "اضيیأأ لب طقف ةيیعامتجاا تتااررابتعال سيیل اهھيیلع ةظفاحملااوو رروجألاا ةلتكل ةيیئاارشلاا ةةرردقلاا بيیوصت .6
.ةيیدداصتقالاا ةكرحلاا طيیشنتوو يلامجإلاا بلطلاا معدد

 معدل ةططخملاا تتااءاارجإلاا رثعتت امدنع ٬،ةلويیسلاا ةةددايیزب ةبلاطملاا يهھيیدبلاا نم :ةلويیسلاا ريیفوت .1
 ذخأيی ةلويیسلاا ريیفوت ننأأ امك .ىنددألاا ههدح يف ةيیجاتنإلاا ةقاطلاا مماادختساا ننوكيی امدنعوو ييدقنلاا تبكلاا ءاارج نم بلطلاا
 يف ديیاازتملاا عجاارتلااوو ييررااددإلاا ححالصإلاا ءاارج نم ةةددايیزلل ةحشرموو ٬،ةعفترم ةلاطبلاا حبصت امدنع ةيیولووألاا عباطط
.صصاخلاا ععاطقلاا تتاسسؤم

 ةحفاكمل ٬،ننآلاا يهھھھ امك ٬،ىقبت ننأأ بجيی ةيیولووألاا ننأب خساارلاا دداقتعالاا ةهھجااوم يف ةيیساسأأ يهھھھ ةلأسملاا ههذهھھھ ننإإ
 .رراسملاا ريیيیغت رراظتنااوو تتاحالصإب ممايیقلاا ىىوس ةلاطبلااوو ددوكرلاا نم دحلل ام ءيش لمع نكميی ال هھنأأوو مخضتلاا

 ييدقنلاا رراارقتسالاا دددهھت اهھتددايیزز ننأأوو ٬،يقيیقحلاا دداصتقالاا ىلع ريیثأت ةلويیسلل سيیل ننأب ةعانقلاا ةهھجااوم يف
 ال ييدقنلاا تبكلااوو ثيیرتلاا ةسايیس ننأأوو ٬،رراارقتسالاا معدل لئاسوووو ٬،مُّضتلاا مجللً اقرطط كلانهھھھ ننأأ دكأتيی ٬،مخضتلاا ىلإإ ييددؤتوو
 ىلإإ ٬،ددوكرلاا ٬،ًالجآآ ممأأ ًالجاع ٬،للِّوحيی ننأأ نكميی ييذلاا مهھھھاادلاا رطخلاا ءااززإإ ةيیفاكلاا ةعانملاا رفوت الوو ٬،رراعسألاا اهھھھدحول يمحت
.ررايیهھناا

 ىتح ييأأ ٬،دداصتقالل يعجاارتلاا رراسملاا ليیدبت ىتح :وهھھھ ببااوجلاا ؟ةلويیسلاا ريیفوت بجيی ىىدم ييأأ ىلإإ نكلوو
 ععاطقلاا تتاسسؤم ىلإإ ةيیسفانتلاا ةةرردقلاا ةةدداعإإوو ٬،بلطلاا معدد يف ةةوجرملاا ةيیلاعفلاا غغولب نم ةةذختملاا تتااءاارجإلاا نكمتت
.صصاخلاا

 عفريی مل ةمهھھھاسملاا ههذهھھھ مجح نكل ٬،ةنيیزخلاا تتاادنسب بباتتكالاا يفً اارخؤم مهھھھاس ييزكرملاا ففرصملاا ننأأ عقااولاا
 ًافوخ ٬،فيیلستلاا نع ليیومتلاا تتاسسؤم ععانتماا ءاارج نم تتأشن يتلاا ةلاحللً اارظن ٬،دداصتقالاا ةجاح ىىوتسم ىلإإ ةلويیسلاا
.صصاخلاا ععاطقلاا ةةءالم فعض نم

 ىىوتسم ىلإإ مخضتلاا رحدد ننأأ ٬،ملاعلاا يف ىىرخألاا ببرراجتلاا هھترهھظظأأ ام ٬،ةيیفاضإإ ةةرم ةيینانبللاا ةبرجتلاا تتبثأأ
 ةةددوودحم ةبسن ننأأ تباثلاا نموو .ةلاطبلاا نم ةةرمتسموو ةيیلاع ةةريیتوو ثثدحيی لب ٬، ةةرتفل ججاتنإلاب بسحف يحضيی ال رفصلاا
.ليیوطلاا ىىدملاا ىلع ومنلااوو رراارقتسالل ييرروورضلاا ييدداصتقالاا ننززااوتلاا ىلع ةظفاحملاا يف دعاست مخضتلاا نم

 ضعب( ةعفترملاا  اهھتالدعم نم ةلاطبلاا ضيیفختل لمعلاا ىلإإ ةنهھھھاارلاا ففوورظلاا يف ىعسن ننأأ يقطنملاا نموو
 5-4 للدعمب مخضت  ةهھجااوم ىلإإ رمألاا ااذهھھھ ييددؤيی دق .%12 ىلإإ 10 نيیب ام ىلإإ )%20 ىىدعتت بسن ركذت تتااريیدقتلاا

 نناادلب يف ررابتخالاا بسحوو .مخضتلاا ةةريیتول ةةددوواهھتملاا تتايیوتسملاا يف ةتباث ةلاطبلااوو مخضتلاا نيیب ةيیسكعلاا ةقالعلاف  ٬،%
 اًظظوحلم اًعجاارت ثثدُحت ةلدتعم بسن دحل مخضتلاا ةةريیتوو يف ةةددايیزلاا نناا مماع ريیدقتك للوقلاا نكميی ٬،ييدقن رراارقتساب عتمتت
 ببسب كلذذوو ٬،ةيیجاتنإلاا يف ظظوحلم نسحت ىلإإ ٬،اًضيیأأ ٬،ننانبل يف ٬،هھجوتلاا ااذهھھھ ددامتعاا ييددؤيی ننأأ رظتنملاا نموو .ةلاطبلاا يف
.ىلضفلاا ةقاطلاا نم تتاسسؤملاا لمع مجح بباارتقااوو ٬،ههدداصتقاا ىلع رطيیست يتلاا ةعنقملاا ةلاطبلل ضفخ نم هھجتنيیس ام

 ةةددوودحم ةةريیتوو عم بسانتت ةلاطبلاا نم ةلوبقم ةبسن ىلع ةظفاحملاا ىلإإ ففدهھلاا للوحتيی طسوتملاا ىىدملاا ىلعوو
.ييدقنلاا رراارقتسالااوو ييدداصتقالاا ومنلل ةبلصلاا ةيیضررألاا لكشت مخضتلل

 رعس تتابلقت للوح ككوكشلاا ةيیدقنلاا تتاطلسلاا تتددَّدب 1993،٬ علطم ذنم ررالوودلاب ةيینانبللاا ةةريیللاا طبرر ىىدل
 ةعفترملاا دئااوفلاا تتددأأ .ببرحلاا ديیلوو حماجلاا مخضتلاا نم ٍضضام مغرر ىلع ةيیقدص ةيینططولاا ةلمعلاا تبستكااوو ٬،ففرصلاا
 ةيیطغتب حمس يلام قفدت ىلإإ هھسفن تقولاا يف تتددأأ امك ٬،ةةّدع ةيیعامتجااوو ةيیدداصتقاا جئاتن ىلإإ ٬،ييدقنلاا تتابثلاا تقفاارر يتلاا
.ةنززااوملاا زجعوو ةيیتحتلاا ةيینبلاا ليیومت تتاجاح

 تتاارردداصلاا ننإإ .ييرراجتلاا نناازيیملاا يف ًالثاممً اازجع ثثدحيی ةةددررااولاا ةيیفاصلاا للااومألاا قفدت ننأأ ففوورعملاا نم
 ييرراجلاا نناازيیملاا ننأأ امك ٬،ةئاملاب ةةرشع ةبسن ىلإإ تضفخناا ٬،تتااددررااولاا فصن ببرراقيی ام يطغت تناك يتلاا ةيینانبللاا
 نم يناعيی حبصأأ ٬،)ججرراخلاا يف ليیماسرلاا تتاادئاعوو تتامدخلااوو ةحايیسلاا ةصاخ( ةةرروظنملاا ريیغ تتاارردداصلاا لمشيی ييذلاا
 تتاسسؤملل ةيیسفانتلاا ةةرردقلاا رثعتوو ةلاطبلاا يف دداح ععافترراا هھقفاارر ٬،يلحملاا ججاتنإلاا يف اًعجاارت ةجيیتنلاا تناكف ٬،ريیبك زجع
.ةيیجاتنإلاا

 ععاطقلاا ةمهھھھاسم هھيیف تمن ييذلاا تقولاا يف ٬،ةنس دعب ةنس يلحملاا جتانلاا يف صصاخلاا ععاطقلاا ةمهھھھاسم تصلقت
.عفترم ىىوتسم ىلإإ مماعلاا

 ةةدعاقلاا طبض اهھمااوق ٬،ةظفاحم ةسايیس يف دددشتلاا ىلإإ ننانبل ففرصم دمع ةةديیدج مخضت ةجوم ععالدناا بنجتل
.ومنلاا ددوودح يف ةيیدقنلاا لتكلاا عسوت ءاقبإإ نم نكمتيی مل هھنأأ مغرر ٬،ددوودحلاا قيیضأأ يف ةيیدقنلاا

 يف ننوكملاا ططايیتحالاا مجحوو تتاسسؤملاا ععاضووأأ ىلع يبلسلاا ددوكرلاا ريیثأتلً اارظنوو ٬،ةيیضاملاا تتااونسلاا يفوو
 ىلع ةباقرلاا يف ننانبل ففرصم ددَّدشت ٬،)ررالوودد تتااررايیلم ةثالث يلااوح(اهھليیصحتب ككوكشملاا ننويیدلل يفرصملاا ززاهھجلاا
.فيیلستلاا كلذذ ةجيیتن رسحنااوو ففرراصملاا

 مغرر ىلعف .صصاخلاا نم ًالدب مماعلاا ععاطقلاا وحن ةلويیسلاا هھيیجوت خف يف يفرصملاا ززاهھجلاا عقوو لباقملاا يفوو
 ررايیهھناا ءاارج نم رططاخملاا فعاضت نمً افوخ فيیلستلاا يف ةةددددرتم ففرراصملاا تتاب ططايیتحالاا نم ةيیلاع بسن ددوجوو



 ررايیهھناا ءاارج نم رططاخملاا فعاضت نمً افوخ فيیلستلاا يف ةةددددرتم ففرراصملاا تتاب ططايیتحالاا نم ةيیلاع بسن ددوجوو
.يجاتنإلاا ععاطقلاا تتاسسؤم

 ةلوودج ععوورشم رقيی ال ام ٬،يلاملاا زجاحلاا ززايیتجاا نم ةبولطملاا ةيیفاضإلاا ةلويیسلاا عيیطتست ال ننأأ عقوتملاا نموو
.ينانبللاا دداصتقالل ييرقفلاا ددومعلاا لكشت يتلاا ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا تتاسسؤملاا رراارمتساا معدل صصاخلاا ععاطقلاا ننويیدد

 ننأأ املاططوو ٬،ججاتنإلاا نّسحتيی الوو ققافنإلاا ديیزيی امدنع ةيیمخضتً اططوغض لِّكشت ننأأ نكميی ةلويیسلاا ةةددايیزز ننإإ ّمث
 الإإ ٬،ةيیمخضتً اططوغض لكشت نل اهھنإف ٬،ررامثتساللً اقيیرطط دجت نلوو ٬،يفرصملاا ززاهھجلاا يف sterilized ةمقعم ةلويیسلاا
 ٬،فيیلستلاا بباطقتساا نم صصاخلاا ععاطقلاا نكمتيی امدنعوو ٬،بئاارضلاا ضفخوو ييررامثتسالاا مماعلاا ققافنإلل للاجملاا حسفت اهھنأأ
 ديیفملاا ىىوتسملاا ىلع ةظفاحملاا ييزكرملاا ففرصملل نكميی ٬،تتااءاارجإلاا كلت نم بقترملاا ييدداصتقالاا ششاعتنالاا لضفب
.ةلاطبلااوو مخضتلل ججووددزملاا ففدهھلاا قيیقحتوو ةحوتفملاا ققوسلاا ةطسااوب ةلويیسلاا نم

 ةسايیس ننأأ عبطلابوو ً.ايیلك مخضتلاا ءاغلإإ ةلوواحم نم ديیعبلاا ىىدملاا ىلع ريیثكب لهھسأأ ٬،مخضتلاا ةبقاارم ننأف كلذك
 ةةرروكذملاا تتااءاارجإلاا نم دددع عم ممززالتتوو قفاارتت ننأأ بجيی ٬،ةيیدداصتقإلاا ةكرحلاا ششاعتنال ةيیرروورضلاا ةلويیسلاا ريیفوت
.رراسملاا حيیحصت ىلإإ ففدهھت ةلوواحم لكل يساسألاا لخدملاا ىقبت اهھنكلوو ٬،دعب اميیف

 ليیومتل تتابهھھھً انايیحأأ نمضتت ٬،ةةرسيیملاا ضضوورقلاا نمً اادددع ننانبل دقع :ةفلتخملاا هھتانوكمب بلطلاا معدد .2
 ٬،ةماعلاا اهھتيیلام نم  ءيشب للوودلاا كلت تحض دقل .ةحناملاا للوودلاا نم ددااوملااوو تتااربخلاا مماادقتساا ططرش ٬،ةةدددحم عيیرراشم
 نع ًالضف ٬،ةططوورشملاا ضضوورقلاا كلت ننأأ ننانبل ظحليی مل .قيیدص دلب ةةدعاسم نع ًالضف ٬،اهھيیف ةلامعلااوو اهھجاتنإإ معدد لباقم
.هھيیف ةلامعلااوو ججاتنإلاا ىلعً ابلس تترثأأوو ييرراجتلاا زجعلاا تّمن دق ٬،اهھتنوك يتلاا ةناادتسالاا يف اهھھھرروودد

 ققافنإلاا هھجويی ننأأ ييرروورضلاا نم ٬،ةيیساسألاا ةيیتحتلاا ةيینبلاا تتزجنأأ ننأأ دعبوو ٬،ههذهھھھ ددوكرلاا ةلاح يفوو
 ٬،ييرراجتلاا نناازيیملاا يف زجع هھنع جتنيی يفاصلاا يلاملاا قفدتلاا ننأأ عبطلاب .ددالبلاا يف ةيیجاتنإلاا تتاارردقلاا وحن ييررامثتسالاا
 ةيینقتوو ةيینف تتااربخ كلميی ننانبل ننأأ اًملع ٬،ًالووأأ ةيیلخاادلاا ةيیدداصتقالاا ةكرحلاا وحن هھهھيیجوت متيی ننأأ لضفألاا نم كلذلوو
.اهھماادختساا ففوورظظ نيیسحت يغبنيی ٬،اهھتاقاطط ننوودد لمعت ةةريیفووً اادداادعأأ مضيیوو ٬،لمعلاا نع ةلططاع ةيیلاع تتااءافكوو

 ررايیهھناللً اضرعم ينططولاا ججاتنإلاا ززاهھج نم ريیبك مسق تتاب ٬، اهھضيیفخت ووأأ ٬،ةيیكرمجلاا مموسرلاا ةلااززإإ دعبوو
 ةضرعمً اضيیأأ يهھھھ يلحملاا جتانلاا يف مهھھھاست يتلاا ةفاضملاا  ةميیقلاا وودبت تقوو يف ٬،ةنهھھھاارلاا ةيیدداصتقالاا ففوورظلاا مكحب
.رردهھلل

 يف ٬ً،ائبع لكشيی ال ددالبلاا يف ةققحملاا ةلماكلاا ةفاضملاا  ةميیقلاا ددوودحب ةيیلضفأأ ينططولاا ججاتنإلاا ءاطعإإ ننإإ
 تتاسسؤملل ةصرفلاا يطعيیوو يلعفلاا بلطلااوو ليیخاادملاا ىلع ظفاحيی امنإإوو ٬،مئاقلاا يلحملاا جتانلاا ىلع ٬،دداسكلاا ففوورظظ
 يف يضتقيی كلذل .ةيیدداصتقالاا ععاضووألاا ببابتتساا دنع ٬،ةيیسفانتلاا اهھترردق ةةدداعتسال ٬،اهھنم ةةرردصملاا ةصاخوو ٬، ةيیجاتنإلاا
.مماعلاا ققافنإلاا يف ةقلطم ةيیلضفأأ ينططولاا ججاتنإلاا ءاطعإإ ةنهھھھاارلاا ففوورظلاا

 نيیسحتب رسألل يكالهھتسالاا بلطلاا ةةددايیزز ططوورش لك ريیفوت اًضيیأأ ينعيی بلطلاا معدد ننأف ززااوم ررّوصت يفوو
  .ةيیرراكتحالاا تتاسررامملاا نم ّدحلااوو ةسفانملاا طيیشنت ربع رراعسألاا ضفخوو رروجألل ةيیئاارشلاا ةةوقلاا

 ييزكرملاا ففرصملاا اهھعفديی يتلاا ةيیلاعلاا ةةدئافلاا ننإإ :ةيیقيیقحلاا ةةدئافلاا اّميیس الوو ليیومتلاا ةةدئاف ضيیفخت .3
 ةيیلاع دئااوفب ةناادتسالاا ىلع ةنيیزخلاا مغرتوو ٬،ددالبلاا يف دئااوفلل ةماعلاا ةيیلكيیهھلاا عفرت ررالوودلاب هھيیدل ففرراصملاا عئااددوو ىلع
 تتاسسؤملل ددوعيی ةيیفرصملاا عئااددولاا نمً ااريیبكً ااءزج َّننأأ يهھيیدبلاا نموو ٬،ةةريیللاب ةناادتسالاا نع صصاخلاا ععاطقلاا عنمتوو
 ٬، ةةريیللاب يططايیتحالاا ااذهھھھً امكح ننّوكت ةةريیللاب ةناادتسالاا نم تنكمت ااذذإف ٬،اهھتاقاقحتساا رراظتناب هھِّنوكت يتلاا ةيیرراجتلاا
 فيیلستلاا نم يتأيی ييدداصتقالاا ططاشنلاا نم دحلاا يف  ةةرلوودلاا ريیثأت ننأأ تباثلاا نموو .ددالبلاا يف ةةرلوودلاا عجاارتب مهھھھاستف
.ددالبلاا يف ييدداصتقالاا ططاشنلاا معدد يف مهھھھاست  ةةرهھھھاظلاا ههذهھھھ ةجلاعم ننأأ يلاتلابوو ٬،عئااددولاا نم سيیلوو ٬،ةيیبنجألاا تتالمعلاب

 مجح ديیدحت يف يساسألاا رصنعلاا يهھھھ ٬،ةيیقيیقحلاا ةةدئافلاا ىىوتسم ننأأ ىلع ملاعلاا يف ةةربخلااوو ةيیرظنلاا تقفااوت
 دحااوو ةبسن هھلماكب ننرق ءاهھھھزز ةيیقيیقحلاا ةةدئافلاا طسوتم غلب للاثملاا ليیبس ىلع اسنرف يفوو .ييدداصتقالاا ططاشنلاا
 ٬،ةيیناثلاا ةيیملاعلاا ببرحلاا دعبً اماع نيیثالث ىىدملوو يكريیمألاا دداصتقالل ةيیبهھھھذلاا ةةرتفلاا يف ةيیقيیقحلاا ةةدئافلاا تترقتسااوو.ةئاملاب
 ننأأ ببرحلاا ةيیاهھن ىتحوو ٬،للالقتسالاا ذنم ينانبللاا دداصتقالاا نع ةمِّيیق ةساارردد تترهھظظأأوو .ةئاملاب فصن طسوتم ىلع
.ةقناخ ةيیدداصتقاا ةمززأأ ىلإإ تتددأأوو 83 مماع ةةدحااوو ةةرمل ةئاملاب ةثالث ةبسن تَّطخت ةيیقيیقحلاا ةةدئافلاا

 عيیرلاا دداصتقاا ءاسررإب ةةدئافلاا ععافترراا ببستيی لماشلاا  دداصتقالاا ىىوتسم ىلع
 ىىوتسم ىلع هھنأأ امك ٬،يلامجإلاا بلطلاا رثأتيیوو اهھھھااوس ىلإإ يلاعلاا يكالهھتسالاا طمنلاا حئاارشل ةيیئاارشلاا ةةرردقلاا ليیوحتوو
 فعضيیف ٬،فيیظظوتلاا نع ععانتمالاا ىلإإ ٬،ةيیلاملاا ففالكألاا ععافترراا عم ةقفاارتملاا بلطلاا ضضافخناا تتاعقوت ييددؤت ةسسؤملاا
.ننانبل يف تتااذلاب ههاندهھش ام ااذهھھھ .دداصتقالاا مجح رسحنيیوو ٬،ةيیسفانتلاا ةةرردقلاا عجاارتتوو ررامثتسالاا

 ءابرهھكلااوو ةقاطلاا ةفلك ضيیفخت ةةرروورض ععوضوم ححِرُطط ننأأ قبس :تتاسسؤملل ةيیسفانتلاا ةةرردقلاا زيیزعت .4



 ءابرهھكلااوو ةقاطلاا ةفلك ضيیفخت ةةرروورض ععوضوم ححِرُطط ننأأ قبس :تتاسسؤملل ةيیسفانتلاا ةةرردقلاا زيیزعت .4
 ًاارظن رَّثعت عيیضااوملاا ههذهھھھ ضعب نكل .ىىرخألاا مموسرلاا ضعبوو يعامتجالاا ننامضلااوو تتالاصتالااوو تتالصااوملااوو
 ةماعلاا ةنززااوملاا ىلع سكعنيی ييذلاا زجعلاا ييددافتلوو ٬،اهھيیف يلاملاا ننززااوتلاا نيیمأتل ةماعلاا تتاسسؤملاا اهھلمحتت يتلاا ففالكألل
 ةةرردقلاا دعااوق ءاسررإل ممززاللاا ضيیفختلاا ءاارجإإوو ففالكألاا ديیدحتل ةماعلاا ةسايیسلاب رظنلاا ةةدداعإإ ييرروورضلاا نم .ةلوودلل
.ينانبللاا دداصتقالل ةيیسفانتلاا

 ةيیلعفلاا ةفلكلاا دنع فقوتلاا ننوودد ةماعلاا ةعلسلل ةيیسفانت رراعسأأ ددامتعاا ضضرفيی ددوودحلاا حتفوو ةملوعلاا ررايیتخاا ننإإ
 يتلاا كلت نم ىلعأأ اهھھھريیغوو تتالاصتالااوو تتالصااوملااوو ءابرهھكلااوو ةقاطلل ةةرروتاف دددسيی ننأأ دداصتقالل نكميی ال .ةنهھھھاارلاا
 ففوس ةةررااددإلاا نيیسحتوو ققوسلاا عيیسوت ننأأ وهھھھ حيیحصلاا ححرطلااوو .اًمكح رَّثعت الإإوو ةسفانملااوو ةةرروواجملاا ددالبلاا اهھھھدددست
 ااذهھھھ يف ةلماعلاا تتاسسؤملاا ىىوودج نمؤيیوو ةيیدجم ةقبطملاا ةسفانملاا رراعسألاا لعجيیوو ٬،تتااذلاب ةماعلاا ةعلسلاا ةفلك ضفخيی
 يف رظنلاا ةةدداعإإ رردجيیوو ٬،ةملوعلاا ىلع ححاتفناللً الهھھھؤم نكيی مل ننانبل ننأأ طقف ينعيی ااذهھف ٬،كلذذ لصحيی مل ننااوو .للاجملاا
.هھيیلإإ ةليیآلاا تتااوطخلاا

 تتّدبكت دق ةيیجاتنإلاا تتاسسؤملاا ننأأ ينعيی ةليیوطط ةةرتفل ام ةمززأأ رراارمتساا ننإإ :ججاتنإلاا تتاسسؤم معدد .5
 ززاهھجلاا ىىدل اهھليیصحتب ككوكشملاا ننويیدلل ريیبكلاا يططايیتحالاا هھتبثيی ام ااذهھھھوو .ننويیدلاب ةلقثم تحبصأأوو ةغلاب رئاسخ
 للامسأأرر ةةددايیزز ىلإإ نيیلووؤسملاا ضعب ةةوعدد ننإإ .صصاخلاا ععاطقلاا فيیلست نع ففرراصملاا ععانتماا هھتبثيی امك ٬،يفرصملاا
؟يلكلاا دداصتقالاا ىىوتسم ىلعوو للامسأأرلاا ااذهھھھ نيیأأ نم :للؤؤاستلاا ىلإإ وعدت صصاخلاا ععاطقلاا تتاسسؤم

 الوو ً.امخضت سكعناا الإإوو بلطلاا ااذهھھھ ةيیبلتلً اازهھھھاج ضضرعلاا ننوكيی ننأأ نناضرتفيی بلطلاا معددوو ةلويیسلاا ةةددايیزز ننإإ
.ةةديیاازتملاا ججاتنإلاا ةكرح ليیومتل ةةزهھھھاج اًضيیأأ ةيیلاملاا ةةرردقلاا ننوكت ننأأ بجيی لب ٬،ةةرفااوتم ةيیجاتنإلاا ةقاطلاا ننوكت ننأأ يفكيی

 ىلإإ ةليیآآ ريیباادت تتذختااوو ٬،ببوورحلااوو ةيیدداصتقالاا تتامززألاا دعب ففوورظلاا كلت ححاجنب ةةديیدع نناادلب تهھجااوو
 اهھنأأ الإإ ٬،ةحاتملاا صصرفلااوو ييدداصتقالاا رروطتلااوو ففوورظللً اقفووً ااريیثك ريیباادتلاا تفلتخااوو .ةيیجاتنإلاا تتاسسؤملاا ضضوهھن
 رّسيیملاا فيیلستلل ةيیعاطقلاا ريیباادتلاا تتأأوو .هھتوبك نم هھتَّمرب دداصتقالاا للاشتناا وهھھھ ففدهھلاا .ةيیلومشلاا عباططً امئاادد تتذخأأ
 ججاتحيی دداصتقاا كيیرحت نع اهھھھدحول ةةزجاع ىقبت ةيیعاطقلاا ريیباادتلاا ننإإ .ففدهھلاا ااذهھل ةلمكم يحايیسلاا ووأأ يعانصلاا ععاطقلل
.ةماعلااوو ةيیلاملاا هھتيیلكيیهھھھ ليیهھھھأت ةةدداعإإ ىلإإ

"ةيیفاصلاا ةيیلاحلاا ةميیقلاا" ءايیحإإ رريیبااددتلاا ففددهھتست للااووحألاا ققلططم يف
)Net Present Value( مميیيیقت ةةدداعإإ ىلع ةةرردداق تتاسسؤؤملاا حبصتف ٬،لليیووططلاا ىىددملل ىىووددجلاا ىلع ةيینبملاا ٬،تتاسسؤؤملل 
.ببلططلاا ءايیحإإ ررووف ججاتنإلاب ةةررشابملااوو ٬،ةمكااررتملاا اهھھھءابعأأ ةهھجااووموو ةيیتااذذلاا اهھتااررددق ةيیمنتل اهھلامسأأرر حتفوو ٬،للووصألاا

 ففدهھبً اضيیأأ لب ٬،طقف ةيیعامتجاا تتااررابتعال سيیل :رروجألااوو بتااوورلل ةيیئاارشلاا ةةرردقلاا ىلع ةظفاحملاا .6
.ةيیدداصتقالاا ةكرحلاا طيیشنتوو يلامجإلاا بلطلاا معدد

 ددالبلاا يف ييدداصتقالاا ططاشنلاا ىلع ةةرطيیسلل اهھظحلت ةيینططولاا تتااءاصحإلاا لعجوو اهھل هھبنتلاا بجيی ةةدعاق كلانهھھھ
.ومنلاا ةةريیتوو تتددااددززااوو يلحملاا جتانلاا عفترراا يموقلاا لخدلاا يف رروجألاا ةصحً ايیبسن تمن املك هھنأأ يهھھھوو

 رقتسيی ال ننززااوتلاا ااذهھھھ ننأأ ررابتخالاا ديیفيی ٬،ججاتنالاا لمااوع لعافت ىلع ينبم يلامجإلاا ييدداصتقالاا ننززااوتلاا ننإإ
 يف اميیس ال للخلاا بيیوصت يف ريیبك رروودد تتاطلسلل ننأأوو ٬،ققوسلاا دداصتقاا يف ىتح ينططولاا ججاتنإلل ىلضفلاا ةقاطلاا ىلع
.ةيیدداصتقالاا ةةرروودلاا رراارقتساا نيیمأتوو تتالتكتلاا طغض نم دحلااوو تتاارراكتحالاا ةحفاكم

 ىىدملاا ىلع يلحملاا  جتانلاا ومن ىىوتسم ىلع عيیززوتلاا ةيیلاعف ميیيیقتل ةحضااوو سيیيیاقم دجوت ال هھنأأ ممولعملاا نموو
 ننززااوتلاف .رروطتلاا عم للدبتت دقوو هھصئاصخ دداصتقاا لكلوو  .ةيیدجملاا تتاهھھھاجتالاا معددوو تتاارروطتلاا دصرر يفكيیوو ٬،ليیوطلاا
.نناكملااوو ننامزلاا يف نيیابتل عضخيی

 ةنلقعلاا نم ديیزمب حمسيی امك  ةيیمخضت تتايیدحت ييأأ بعوتسيی ننأأ نكميی قيیرطلاا ههذهھھھ نم ربعيی اًيیلاع ااًومن ننإإ
 .ةيیعامتجالاا تتاسايیسلل ةيیلاعفلاا نم ديیزموو ةيیدقنلاا تتاسايیسلل

 ةةرجهھلاا نم دحلاا اهھل ةلدداعلاا ليیخاادملااوو لمعلاا نيیمأتوو ةيینانبللاا ةلماعلاا ديیلاا ةيیامح اًضيیأأ ضضرتفيیوو
 .ينططولاا جتانلل ييرقفلاا ددومعلاا ةجيیتنلاب لكشت ةلماعلاا ديیلاا كلت ننأأ ررابتعاب

 اًمومع يسايیسلاا ىىوتسملاا ىلع اًبسانم اًيیباجيیإإ اارًراططإإ ٬،ًالووأأوو اًضيیأأ ضضرتفيی ححالصإلاا جمانرب ننإإ
 ىلعوو ةلوودلاا سسأأ ديیططوتوو يقيیقحلاا ققافولاا سسأأ ميیعدت ىلع ٬،هھيیلع ييوطنيی ام نيیب ييوطنيی اًصوصخ ييررااددإلااوو
.ةةررااددإلاا ححالصإإوو لقتسم ءاضق ىلع صصرحلااوو دداسفلل ةلاعفلاا ةحفاكملاا



3
ينانبللاا يسايیسلاا مماظنلاا يف ريیيیغتلاا ةةرراادداا
*تتايیجيیتاارتسالااوو قئااوعلاا

 ةئبعتلاا يف رمثيی دقف ايیجولويیديیالاا ىلع رصتقاا ااذذاا هھنكلوو ٬،ةيیعاادباا ةليیخموو ةيیؤؤرروو اًعوورشم ريیيیغتلاا بلطتيی
 يف ةئبعتلل ريیيیغتلاا ةيیزمرر لغتست ةليیدب ىىرخاا ةيیجولويیديیاا ذئدنع يلتوو .ططابحالااوو ةةرراارملااوو سسأيیلاا ذئدعب دلويیل اًتقوم
.ةسئايی ببوعش ههاجت يسايیسلاا سفانتلاا

 ةيیفئاطلاا ءاغلاا" للوح رمتسملاا بباطخلاك ٬،هھتاقيیبطت يف ثحبلاا ننوودد ريیيیغتلاا للوح يسايیس بباطخ يف ييددامتلاا
 نيیووانع عم ةمهھبموو ةماع جماارب ىلااً العف ننانبل ججاتحيی لهھھھ .نيیفقثم لمشيی لب نيیيیسايیس ىلع رصتقيی ال ٬،"ةيیسايیسلاا
 ننووددوو ءيش لك نع ملكتيی ييررااززوو ننايیب ىلاا ججاتحيی لهھھھ ؟تتااذلاا ةئربتلوو ةيیضاارعتساا جماارب ىلاا يياا ٬،تتايیصوتوو ىىربك
 تتااريیيیغتلل ذيیفنتلاا يف ةيیسايیسلاا تتايیناكمالاا ديیدحت عم ةيیتايیح ايیاضقب قلعتت ةيینالمع ليیصافت ىلاا رقتفيیوو ٬،ديیدحت
 ددوودحوو قئااوعب اًضيیاا هھتعيیبطب ممدطصيی وهھھھوو ةيیقيیبطت اًططخوو نيیلعاف لمشت ةيیجيیتاارتساا هھتعيیبطب وهھھھ ريیيیغتلاا ؟ةحرتقملاا
 .ةيیرشبلااوو ةيیدداملاا تتاارردقلاا رراططاا يف معدد وواا ةموواقموو ففوورظظوو

 ةيیوستلاا ةسايیس ىلع زكتريی ةفئاطط ةةرشع ينامث نيیب )power sharing( مكحلاا يف ةكرراشم مماظن ةلاح يف
 هھلولدم يف ننانبل يف ريیيیغتلاا ممدطصيی ٬،"يجرهھھھوجلاا نناازيیمب" ينيیسحلاا نيیسح سيیئرلاا هھهھِّبشيی ييذلااوو ةيیضووافتلاا
 .تتايیلاكشالاا نم ةعومجمب يجيیتاارتسالاا

1
قئااوعلاا

 عم ةيیددامتملاا ةيیررااززولاا تتاارراشتسالاا ؟ريیبدت ددرجم مماا ريیرقت ةطلس ننانبل يف ةلوودلاا لهھھھ :ةطلسلاا ةيیلاكشاا .1
 ززررابلاا للاثملاا يهھھھ ٬،عسااوو ففالتئاا وواا ينططوو ققافوو ةموكح فيیلأت ةجحب ٬،ككانهھھھوو انهھھھ نم ططوورشوو وتيیف نم اهھقفااريی ام
 ةطلسلل ةيیرروحملاا ةيیلاكشالاا اهھناا .ةيیقوقحلاا ةةدعاقلاا أأدبمل ججِّرردتملااوو ّمَّظنملاا عجاارتلاا ببسب للالحنالاب بباصم مماظنل
 ٬،ثيیحوو ريیرقتلاا ققايیس دِّمجيی دق للددابتملاا وتيیفلاا ثيیحوو رراارق ذذاختال ةطيیسبلاا ةيیرثكالاا يفكت ال ثيیح مماظن يف ةيیعرشلااوو
 تتانيیابتلاا ييذغت ةيیجرراخ اًططوغضوو ييوخاا وواا يئاادع للالتحاا لكشب ةيیجرراخ تتاقاارتخاا مماظنلاا يناعيی ٬،ةةديیدع تتالاح يف
.تتانيیابتلاا ههذهھل اًبلاغ عنطصم )ةفئاطط نم( فيیيیطت ىلع لمعتوو اهھب بعالتتوو ةيیلخاادلاا

 ييرروتسدلاا ليیدعتلاا للالخ نم ةيیرروتسدد ةليیسوو 5/11/1989 خيیررات فئاطلاا وواا ينططولاا ققافولاا ةقيیثوو تتدجووأأ
 تتانززااوتلاا لعجت نيیح يف ٬،ةيیقوقحلاا ةةدعاقلل اًيیماح ةيیرروهھمجلاا سيیئرر لعجب رروتسدلاا نم 49 ةةدداملل 21/9/1990 خيیررات
.اادبعب لجرر ددرجم وواا ًاّيیرخف اًسيیئرر ةيیرروهھمجلاا سيیئرر نم ىىرخالاا

 ةيیفالتئالاا تتاموكحلاا ليیكشت يف ةلططامملاا لكشتوو .ةيیرروتسدلاا دعااوقلاا نع ففاارحناا يهھف تتاسائرلاا اكيیوورت اماا
 مض للاح يف .ةيیسايیسلاا ىىوقلاا لك ةةرروورضلاب مضت ال عسااولاا ففالتئالاا ةموكح نناا ثيیح ٬،دعااوقلاا ههذهھھھ نع رخآآ اًفاارحناا
 ةيیذيیفنتلاا ةطلسلاا أأدبم كلذكوو ٬،ييررااززولاا نماضتلاا أأدبم ععزعزيی دق ااذهھف ءانئتساا ننوودد ةيیسايیسلاا ىىوقلاا لك ففالتئالاا
.ةضرراعملاا رروودد يفتنيیوو يبايینلاا سلجملاا نع ةةرَّغصم ةةرروص ىلاا ةموكحلاا للوحتتف ةيیعيیرشتلاا ةطلسلاا نع ةةزيیمتملاا

 ريیرقتلاا زكاارم دددعتب هھتعيیبطب فصتيی ييذلاا ٬،ينانبللاا ةكرراشملاا مماظن يف ةطلسلاا ةيیلاكشاا طيیسبت اًبلاغ مت
polyarchique،ةيینانبللاا ةيیدددعتلاا للالغتساا مت وواا ٬،"ةيیفئاطلاا" يف ثحبلاا للالخ نم مماظنلاا تتابجوم نم ببرهھتلاا مت وواا ٬ 

 ججرروج يسنرفلاا ببوودنملاا ىمسأأ .ةسايیس للاجرر ععرراصتيی ثيیح ةشحوم ةباغ يف ججرراخلااوو لخاادلاا يف بباطقاا لبق نم
 ."ةسايیسلاا نيیططايیشب" مهھضعب ننانبل يف ببوورحلاا نم ىلووالاا تتااونسلاا يف Georges Gorse سسرروغ

 )بباطقاا( ةيیممقلاا ةيیسايیسلاا بخنلاا عقااوم ببسب اهھتلصوبل ةةدقاف وواا ةفعضتسم اًضيیاا يهھھھ ننانبل يف ةطلسلااوو
 ةيیاادب يف يماارك ديیشرر سيیئرلاا للاق امبسح ٬،اهھسفن ةطلسلاا دجتف .ةكرراشملل دماج مماظن يف ةبخن ةيیرروتاتكيیدد جتنت ثيیح

 ."للاحلاا ههذهھھھ ىلاا انلصوو )ططالبنج( للامكوو )ننوعمش( ليیمك نيیب" :1976
 نيیذلاا ءاسؤؤرلاا ععاضوواا ىلاا ةبسنلاب ةةرقتسم ففوورظظ يفوو ريیيیغتلاا يف هھنم عفاادب ٬،بباهھش ددااؤف سيیئرلاا ممدطصاا

 ةةريیطخ اهھھھربتعيی تتالامتحاا عم ننآآ يف ةميیلأأوو ةحضااوو ريیباعتب ةلضعملاا ححرطيی هھناا .ةلوودلاا ةطلس ةيیلاكشإب ٬،ههدعب ااوتأأ
 يتعانق" :للوقيی ثيیح سسرطب ددااؤف ريیززولاا هھتغايیص ىلع لمع ييذلاا 4/8/1970 يف هھحيیرصت يف كلذذوو ٬،ةعجان ريیغوو
 تتايیرحلااوو ةيیقوقحلاا ةةدعاقلاا مماارتحاا رراططاا يف الاا اهھيیِّنبت عيیطتسأأ ال ةيیساساا تتاجلاعم ددامتعال ااًزهھھھاج سيیل ننانبل نناا
."اهھيیلع اًمئاادد صيیرح اناا يتلاا ةيیساسالاا



."اهھيیلع اًمئاادد صيیرح اناا يتلاا ةيیساسالاا
 تناك ٬،يططاارقميیدد ريیغ وواا يعاازن يميیلقاا طيیحم يفوو دددعتم نناازيیم يف ةطلسلل ةنمزملاا ةلضعملاا ةجلاعمل

 يعسلاا وواا ٬،بباهھش سيیئرلاا ةةددااررال اًفالخوو يسائرلاا دهھعلاا للالخ شيیجلل يناثلاا بتكملاا للالخ نم اًيیخيیررات ةجلاعملاا
 ببوورحلاا للالخ يضاارتلاب نمالاا ددامتعاا وواا 1969،٬ ةنس ةةرهھھھاقلاا ققافتاا للالخ نم اهھضيیقنوو ةلوودلاا نيیب ليیحتسملاا قيیفوتلل
 اًمئااددوو ٬،...ينططولاا ققافولاا ةقيیثوو دعب ةيیرروسلاا-ةيینانبللاا تتااررابختسالاا ةنميیهھھھ وواا 1990،٬-1975 يف تتايیسنجلاا ةةدددعتملاا
 نم عبان ةيیرروهھمج سيیئرر للالخ نم "لحلاا" وهھھھ ننوكيی دق شيیجلاا نناا ةيیبرعلاا ةقيیرطلاا ىلعوو تباثلاا ككااررددالاا عم
.بباهھش ددااؤف سيیئرلل ةيیئانئتسالاا ةَّيیزمرلاا ريیثأت تحت ةيیركسعلاا ةسسؤملاا

 ىضوفلاا ههاجت زجاع دهھھھاشم شيیج ىلاا الوو ٬،مهھتيیامحوو نيیيیسايیس لقنل يسكات شيیج ىلاا ننانبل ججاتحيی ال
 نيیمكاح ةمدخ يف armée prétorienne مماظن شيیج ىلاا الوو ٬،تتااررابختسالاا ههاطختت شيیج ىلاا الوو ٬،ةمرراعلاا
 ننززااوت يف contrepoids ةيیززااوم ةةوق لكشيی شيیج ىلاا لب ٬،...ةعفترم تتاصّصخموو تتاضيیوعت ههؤؤاضعاا ىضاقتيیوو
.تتاطلسلاا

 مماظن تتاسررامم ديیشرت ننوودد ٬،للاجم يياا يف ٬،ريیيیغتلاا مماازتلاا نكميی ال :ةشحوم ةيیقفااوت تتاسررامم .2
 ةحماج اتوكلاا ةةدعاق ثيیح طبااوض ننووددوو اًشحوم هھتعيیبطب مماظنلاا ااذهھھھ سيیل .ينانبللاا ةيیفالتئالاا ووأأ ةيیقفااوتلاا ووأأ ةكرراشملاا
 ىلاا ققافولاا تتايیضتقم ييددؤت دق ثيیحوو ٬،ةيینئابزلاا ووأأ ةيیبوسحملاا يف ىلوطلاا ديیلاا مهھل بباطقاا حلاصل ننانعلاا ةقلطموو
 يف ىتح ءااررززولاا سلجم يف ةَّيیقالططاب َضفُريی ييرثكألاا تيیوصتلاا ثيیحوو ٬،non-droit ةيیقوقحلاا ةةدعاقلاا نع ججوورخلاا
.نيیفظظوم نيیيیعت يف ييرراادداا ققايیسب قلعتيی ام

 يفالتئالاا مماظنلاا يف ددوودحلاا يطخت يظح .ددوودح ىلاا رقتفاا ااذذاا ههدداسف ررووذب ىلع يسايیس مماظن لك ييوتحيی
 بباطقالاا دحاا للوقيی !يفئاطلاا مماظنلاا وهھھھ ااذهھھھ :ةيیلاتلاا ةلوقملاب رصتُخت ةةدئاس ةيیسايیس ةيینهھھھذذ ةكربب ىتحوو ريیربتب ينانبللاا
 املاطط" :ةّيینئابزلاا وواا ةّيیبوسحملاا ةسررامم ريیربتلوو ٬،ةيیقوقحلاا دعااوقلاا نع ععافدلاا ةيیساسالاا هھماهھم نم ييذلاا ٬،نيیيیسايیسلاا
 اتوكلاا ةةدعاقل ةشحوملاا ةسررامملاا طبضل دعااوق مماكحلاا الوو رروتسدلاا ءاملع عضيی مل !"انتصح ديیرن انناف يفئاطط مماظنلاا نناا
.ةماعلاا ةمدخللوو ةيیلاعفلل ززربألاا قئاعلاا يهھھھ ةشحوملاا ةسررامملاا ههذهھھھ .فئااوطلاا ليیثمت يف

 للالخ نم ةفاك ايیاضقلاا ةجلاعم يف ييددامتلااوو بباطقالاا ضعب ةيیرروتاتكدد نناا :ةيینئابزلااوو ةبخنلاا ةيیرروتاتكدد .3
 ةماع تتاسايیس ددامتعال ىىوصق قئااوع لِّكُشت pillarisation يفئاطلاا نيینبتلاا مقافتوو ٬،ةيینئابزز ةيیعبتوو ذذوفن عقااوم
 نع ععافدلاا يف اًيینططوو اًثاارت اهھّتيیبلاغ يف لمحت ةيیديیلقت تتاماعزز ثيیدحتل ةةدددجتم تتاّيیمانيیدد ددامتعاا يضتقيی .مماعلاا حلاصلل
 ثيیدحتلاا ااذهھھھ .lumpenelite ببرحلاا نم ةعبان ةةديیدج تتاماعزل اًفالخ ٬،ننانبل ىنعمل ةكرردم يهھھھوو ةةددايیسلااوو للالقتسالاا
 ةمدخلااوو ةيیجاتنالااوو ةيیلعافلاا وحن ةةررااددالاا هھيیجوتلوو ةيیذيیفنتلااوو ةيیعيیرشتلاا نيیتطلسلاا نيیب لصفلاا أأدبم ميیعدتل ييرروورض
.ةماعلاا

 ةةرراثااوو فئااوطلاا نيیب تتانيیابتلاا كيیرحت وهھھھ ٬،ةةدئاسلاا ةيیسايیسلاا ةفاقثلاا نم رثكاا ٬،ةبخنلاا ةيیرروتاتكدد ييِّذغُيی ام
 ةحتفنم ةيیبرع تتالص يف هھطيیحم عم ننانبل تتاقالع ةعيیبططوو للالقتسالااوو ةةددايیسلااوو يموقلاا نمالاا للوح اهھنيیب ففوواخملاا
 يف فئااوطط تتاماعزل ععابتتسالاا ىلاا سسانلاا ججرردتست هھب بعالتلااوو هھتيیذغتوو ففوخلاا نناا .ايیرروس عم ااًرصح ةقلغم ريیغوو
 ةةاناعملاا لضفب "هھئانباا عيیمجل يئاهھن نططوو ننانبل" :للدعملاا ينانبللاا رروتسدلاا ةمدقم تتدسجت .ةيیتااذلاا ةيیامحلاا ففدهھب ةمقلاا
 ال .2006 ززومت ببرح ههاجت ينططولاا نماضتلااوو 2005،٬ ررااذذآآ 14 يف تتووريیب عيیبرروو 1990،٬-1975 يف ةكرتشملاا
 تتاعاازن للاجم يياا ٬،trottoir ةملكلل يسنرفلاا ىنعملاب ٬،فيیصرلاا وواا ةحاسلاا ننانبل للافقاا ننوودد قمعلابوو مماادتسم ريیيیغت
."نيیرخآلاا لجال" ببوورحوو

 يف ةةديیدج ةيیمانيیدد ٬،رصن يباا هللا ةمعن بئانلاا ننوناق ححاارتقاا بسح ٬،ةةررااززولااوو ةبايینلاا نيیب لصفلاا ّرفويی
 ببابسال ببااونلاا نيیب نم ءااررززولاا ءاقتناا نكميی .ةماعلاا تتاسايیسلاا ةةررااددااوو ةيیذيیفنتلااوو ةيیعيیرشتلاا نيیتطلسلاا نيیب تتاقالعلاا
.ةبايینلاا نم مهھتلاقتساا يضتقيی مهھنيیيیعت دنع نكلوو ٬،ققافولااوو ننززااوتلاا ليیبس يفوو ةيیليیثمت

 يف مماادتسملاا ومنلاا ععزعزَت .اًتقوموو اًيیفرظظ ااًديیدجت لِّكشيی ةماادتسالاب فصتيی ال ريیيیغت لك :ةماادتسالاا .4
 ٬،هھتايیعاادتوو 1969 ةنس ةةرهھھھاقلاا ققافتاا :ةيیميیلقالاا ععاضووالاا ببسب لب ٬،يسايیسلاا مماظنلاا ةعيیبطط ببسب ااًرصح سيیل ٬،ننانبل
 – ةيیرروسلاا ةيیتااررابختسالاا ةنميیهھلاا ٬،يليیئاارسالاا ححايیتجالاا عم هھعبت ييذلاا ديیفاادد بمك ققافتااوو 1976-1975 نيیتنسلاا ببرح
 ننامالااوو نمالاا ىلع رشابملاا ريیثأتلاا تتااذذ ععاضووالاا ههذهھھھ نكل ...2006 ززومت ببرحوو يليیئاارسالاا ننااوودعلاا ٬،ةيینانبللاا
 فلتخم ىلع ةّيیبلسلاا اهھتايیعاادت ببابساا ددوعت .ةفاك تتالاجملاا ىلاا اهھھھدداادتماا مَّتحملاا نم سيیل ٬،دداصتقالااوو رراارقتسالااوو
 تتااونس عبررااوو ةيیرروهھمجلاا سيیئرر دهھعل تتااونس تس تصصخ نيیح يف ةلوودلل ةمظظانلاا ةيیسايیسلاا تتااددايیقلاا ىلاا قفاارملاا
 ىلاا اادًدانتساا أشن ييذلاا ٬،يعامتجالااوو ييدداصتقالاا سلجملاا ففدهھيی .ةيیرراارمتسالل اًنامض كلذذوو يبايینلاا سلجملاا سيیئرل
 ةيیدداصتقالاا ةماعلاا تتاسايیسلاا للوح ةةرمتسملاا ةةرروشملل ككرحملااوو لعافلاا لمعلاا ىلاا 1990،٬ ةنس ييرروتسدلاا ليیدعتلاا
.ةيیعامتجالااوو



.ةيیعامتجالااوو

2
تتايیجيیتاارتسالاا

 تتااريیيیغتلاا ضعب ييرروتسدلاا ركفلاا بعوتسيی مل :ةيیقوقحلاا ةةدعاقلاا أأدبمل اًسرراح ةيیرروهھمجلاا سيیئرر .1
 فيیضيی .21/9/1990 خيیررات ةيیرروتسدلاا تتاليیدعتلااوو 5/11/1989 خيیررات ينططولاا ققافولاا ةقيیثوو ىلاا اادًدانتساا ةيیرروتسدلاا
 ةةدحوو زمرروو ةلوودلاا سيیئرر وهھھھ ةيیرروهھمجلاا سيیئرر" :رروتسدلاا نم 49 ةةدداملاا ىلع يلاتلاا عطقملاا 21/9/1990 ليیدعت
."رروتسدلاا مماكحال اًقفوو هھيیضاارراا ةمالسوو هھتدحوووو ننانبل للالقتساا ىلع ةظفاحملااوو رروتسدلاا مماارتحاا ىلع رهھسيی .نططولاا

 سيیئرل ىىرخاا ةيیحالص رِّفوت يهھھھ سكعلاا ىلع لب ٬،ةيیمالكلاا ةغالبلاا ععون نم ةفاضالاا ههذهھھھ تسيیل
 magistrature ددالبلل ةّيیونعملاا ةةددايیقلاا ةّيیحالص ٬،اهھمساقتوو اهھعززانتوو تتايیحالصلاا ققوف ةيیحالص ٬،ةيیرروهھمجلاا

morale ةيیقوقحلاا ةةدعاقلاا أأدبم ةساارحوو gardien du principe de légalité. مَكَح ددَّرجم ةيیرروهھمجلاا سيیئرر سيیل 
médiateur،ننامسددوبماا وهھھھ وواا مموسرم وواا ننوناق ععوورشموو ةيیضق لك يف ييرروتسدد ةسائرر سلجم وهھھھ لب ٬ 

ombudsman يقوقحلاا مموهھفملاب مكح هھناا .يسَّسؤملاا ييرروتسدلاا سلجملاا لبق يقوقحوو ييرروتسدد arbitre ةمظنأأ يف 
 يهھھھ ةيیقوقحلاا ريیيیاعملاا ىلع رهھسلااوو ةلوودلل ةيیونعملاا ةةددايیقلاا نناا .ةموواسم سيیلوو ةيیقوقح دعااوق ىلاا اادًدانتساا اًيیلاتوو ميیكحتلاا
 نع ععافدد اهھنال ديیحوتوو عمج رصنع اهھتااذب يهھھھوو ٬،ةيینوورراملاا ةفئاطلاا ىطختتوو تتايیحالصلاا ىطختت ىىربك ةشرروو
 .ةيیعبتلاا تتااءامتنالاا نع للزعم يف مهھتيیامحوو عيیمجلاا نيیب ةةااوواسملاا قيیقحتل ةليیسوك ةيیقوقحلاا ةةدعاقلاا

 لجرر" وواا اًيیرخف اًسيیئرر ةيیرروهھمجلاا سيیئرر للّوحت بنجت عم ٬،ننززااوتلاا قيیقحت يف ديیدجلاا هھجوتلاا دكؤيی ام
 للالخ نموو ةةديیدجلاا ةيیرروتسدلاا صصوصنلاا للالخ نم رروتسدلاا ىلع "رهھسلاا" يف ةيیرروهھمجلاا سيیئرر رروودد ديیكأت ٬،"اادبعب
 ٬،ةيیرروهھمجلاا سيیئرل دددجتملاا وواا ديیدجلاا رروودلاا ىلع ديیكأتلاا مت .فئاطلاا ةقيیثوو تقبس يتلاا ةيیدداادعالاا للامعالااوو تتالوواادملاا
:ةيیلاتلاا ةلِّمكملاا ةيیرروتسدلاا صصوصنلاا للالخ نم ٬،تتاّيیحالصلاا قطنم ججرراخ

 ةبقاارمب قلعتيی ام يف ييرروتسدلاا سلجملاا ةعجاارم قح ةيیرروهھمجلاا سيیئرل :ييرروتسدلاا سلجملاا ةعجاارم .1
.)ةةديیدجلاا 19 ةةدداملاا( نيینااوقلاا ةيیرروتسدد

 تتاحرتقم تتددرروو نيیح يف )50 ةةددام( ةيیرروهھمجلاا سيیئرب رروصحم ييرروتسدلاا مسقلاا :ييرروتسدلاا مسقلاا .2
.ءااررززولاا سلجم سيیئرر ييرروتسدلاا مََسقلاا ةّيیلومشل اهھلبقوو فئاطلاا تتالوواادم للالخ ةّيیحالصاا

 ةةددام( ببااونلاا سلجم ىلاا لئاسرر هھيیجوت قح ةةرروورضلاا يضتقت امدنع ةيیرروهھمجلاا سيیئرل :لئاسرر هھيیجوت .3
.)ةةديیدجلاا 53-10

 سلجم ىلع ةئرراطلاا ررومالاا نم رمأأ يياا ضضرع قح ةيیرروهھمجلاا سيیئرل :ءااررززولاا سلجم يف ةةررددابملاا .4
.)ةةديیدجلاا 11-53 ةةدداملاا( للامعالاا للوودج ججرراخ نم ءااررززولاا

 يف رظنلاا ةةدداعاا ءااررززولاا سلجم ىلاا بلطلاا قح ةيیرروهھمجلاا سيیئرل :ميیساارملااوو نيینااوقلاا يف رظنلاا ةةدداعاا .5
 .)56 ةةدداملاا( ةيیرروهھمجلاا ةسائرر هھعااديیاا خيیررات نم اًمويی رشع ةسمخ للالخ سلجملاا اهھھھذختيی يتلاا تتاارراارقلاا نم رراارق يياا
 ةةدددحملاا ةلهھملاا نمض ةةدحااوو ةةرم ننوناقلاا يف رظنلاا ةةدداعاا بلطط قح ٬،ءااررززولاا سلجم ععالططاا دعب ٬،ةيیرروهھمجلاا سيیئرل"وو
 قفااويی نناا ىلاا ننوناقلاا رراادصاا نم لح يف حبصيی ااذهھھھ هھَّقح سيیئرلاا لمعتسيی امدنعوو .هھبلطط ضفريی نناا ززوجيی الوو ههرراادصال
 سلجملاا ننوفلؤيی نيیذلاا ءاضعالاا ععومجم نم ةقلطملاا ةيیبلاغلاب ههرراارقااوو ٬،هھنأش يف ىىرخاا ةشقانم دعب سلجملاا هھيیلع
.)ةةديیدجلاا 57 ةةدداملاا( "اًنوناق

 ةسرراممل ةيیلمع لئاسوو لكشت يتلااوو ضعبلاا اهھضعبل ةلِّمكُملااوو ةةديیدجلاا صصوصنلاا ههذهھھھ للالخ نم ٬،اًيیلج وودبيی
 الوو ٬،ذذوفن ةموظنم نم ااًءزج تسيیلوو ٬،نيیيیسايیسلاا نيیب اًعقوم تسيیل ةيیرروهھمجلاا ةسائرر نناا ٬،ةيیرروتسدلاا "رهھسلاا" ةفيیظظوو
 ديیططوت ليیبس يف تتاّيیحالصلااوو عقااوملاا ىلع ولعيی ررووددوو ةةددايیق يهھھھ لب ٬،ةّيیذيیفنت تتايیحالص قلطنم نم اهھتبرراقم نكميی
.ةماعلاا ةةايیحلاا يف ةطلسلاا ههذهھل مظظان يقوقحوو ييرروتسدد رروودد ةسررامموو ريیيیاعملاا ةطلس

 عضخت ال اًفنآآ ةةددررااولاا "رروتسدلاا مماارتحاا ىلع رهھسلاا" رروودب ةطبترملاا ةيیرروهھمجلاا سيیئرر "تتااررَّرقم" ضعب
 ميیساارملاا ةفصب عتمتت ال اهھنال )ةةديیدجلاا 54 ةةدداملاا( ...نيیصتخملاا ءااررززولاا وواا ريیززولااوو ةموكحلاا سيیئرر عيیقوت ططرشل
.ةقفااوملل سيیلوو ملعلاا ذخال تتالاحلاا ههذهھھھ يف وهھف ييرروورض عيیقوتلاا نناا ضعبلاا رََبتعاا ااذذاا .ةيیريیرقتلاا

 ةيیقوقحلاا ةةدعاقلاا ةفاقثوو ةيیططاارقميیدلاا ةفاقثلاا بباسح ىلع ذذوفنلاا ةفاقث قلطنم نم اًبلاغوو ٬،ننووريیثك للوقيی
culture de légalité،ااذهھھھ ننومضم ةماخضل لهھج ىلاا كلذذ ددوعيی !"ءيش ال" وهھھھ ةيیرروهھمجلاا سيیئرل رروودلاا ااذهھھھ نناا ٬ 

 ةيیقوقحلاا ريیيیاعملاا طبضل تتاارردداكلاا نم ةعومجمل ًاّيیمويی ااًدهھج رروتسدلاا ىلع "رهھسلاا" بَّلطتيی ذذاا ٬،هھتاّيیلووؤسموو رروودلاا
 ةلوودد رراسموو ةيیرروتسدلاا ئئددابملاا عم ميیساارملااوو نيینااوقلاا عيیرراشم ققابطناا ىىدم ةبقاارموو ٬،ةماعلاا تتاسايیسلااوو عيیرراشملل
 يف عيیرشتلاا دصرم"وو "ننانبل يف ةيیططاارقميیدلاا دصرم"وو "تتاباختنالاا ةبقاارم" للوح جمااربلاا ضعب نِّيیُبت .قحلاا
.اهھبلطتيی يتلاا ةيیططاارقميیدلاا ةفاقثلااوو ةيینهھملاا ةيیقلخلااوو لمعلاا ااذهھھھ ةماخض ..."ننانبل



 يف عيیرشتلاا دصرم"وو "ننانبل يف ةيیططاارقميیدلاا دصرم"وو "تتاباختنالاا ةبقاارم" للوح جمااربلاا ضعب نِّيیُبت .قحلاا
.اهھبلطتيی يتلاا ةيیططاارقميیدلاا ةفاقثلااوو ةيینهھملاا ةيیقلخلااوو لمعلاا ااذهھھھ ةماخض ..."ننانبل

 رطُطأأوو تتاطَّمنم رراارمتساا ببسب مقعلاب بباصم ييرروتسدلاا ليیلحتلاا نناا :ةيیقفااوتلاا تتاسررامملاا ديیشرت .2
 ال نيیيیسايیس لبق نم فيیيیطتلاا يف ييددامتلاا ررِّربت اهھناا ذذاا ٬،ةئيیرب ةيیديیلقتلاا ةبرراقملاا دعت مل .تتانيیرشعلاا ذنم ةةدئاس ةَّيیموهھفم
 ددامتعاا ىلاا ةجاحلاا .ةكرراشملااوو ةماعلاا ةحلصملاا هھتاموقم ززربأأ نم يفالتئاا مماظنل ةيیططاارقميیدلاا تتابجوملاا ننوكررديی
.ةيیجاتنتساا رثكاا ىىرخاا تتابرراقم

 ديیقتلاا عم قحلاا ةلوودد ئئددابم ققاارتخاا مت املك .ةيیبتاارتوو ةيیررااددااوو ةيینوناق دعااوقل عضاخ وهھھھ نيیفظظوملاا نيیيیعت نناا
 عم ةفرحنملاا اهھتسررامم لب ٬،صيیصختلاا ةةدعاق دداسفلاا ببس سيیلوو .ننوناقلاا ىلع ليیاحت ككانهھف ينوناقلاا لكشلاب طقف
 بعالتلااوو يسايیسلاا سفانتلاا يف ٬،ةيین نسح نع اًنايیحاا ٬،ةيیفئاطلاا ةضهھھھانم تلَّوحت .نيیفَّقثموو رروتسدد ءاملع ةكرب
 ااذهھھھ :ةجئاارلاا ةلوقملاب ًالمع ةلءاسملل ننوعضخيی ال مهھھھوو مهھتئربت متيی نيیيیسايیس تتاسررامم ةنعرشل ةليیسوو ىلاا ٬،ننوناقلاب
!يفئاطلاا مماظنلاا وهھھھ

 ةلوودد ئئددابموو ةيیررااددالااوو ةيیقوقحلاا دعااوقلاا يف ةموسرملاا ددوودحلاا يف ةيیفئاطلاا عئاقولاا رصح ريیيیغتلاا بلطتيی
 .نيیيیعامتجالاا نيیلعافللوو نيیيیعماجلل ةةدددجتم ةيیلمعوو ةيیثحب ةبرراقم اهھناا .قحلاا

 دح ززوواجت ننوودد للووؤحلل اادًدوودح نمضتيی ٬،ةيیرروتاتكدلااوو ةيیرراتيیلاتوتلاا تتاموظنملاا ءانثتساب ٬،يسايیس مماظن لك
 ننَّوكتت – ههرهھھھاظم أأوساا يف ىتح – اًيیفئاطط هھيیمسن ييذلاا مماظنلاا اهھمسريی يتلاا ددوودحلاب ننويیسايیسلاا دَّيیقتيی امدنع .ةطلسلاا
 بُّنجت عم concurrentiel ةيیسفانت رثكأأ مماظن ىلاا consensuel ةيیقفااوت لقاا مماظن نم للاقتنالاا ظظوظحب ةعانقلاا ذئدنع
.ةّيیوئفلاا ةنميیهھلااوو مئاادلاا للزعلاا رططاخم

 ققافولاا تتايیضتقموو ةيیقوقحلاا ةةدعاقلاا نيیب مماجسنالاا ةةرروورض gouvernance ةَّيیِمكُحلاا تتايیلاكشاا ززرباا نم
ةيیوستلاا ىلع مئاقلاا مماظنلاا ججرردنيی .ينططولاا

politics of accommodation )عيیرشتلاا ةّيیحوورر رراططاا يف )؟ةطيیاارقميیدد ةميیق ةيیوستلاا ةةرراادداا نسح ننأب ككشيی نم 
 نيیذلاا بباطقالاا ضعب نيیب ةصصاحموو ذذوفن مساقت ققايیس يف ججرردنيی دق سكعلاا ىلع وواا ٬،ينططولاا نماضتلاا ىلاا ًالُّصَوت
.non-droit ننوناقلاا ججرراخ للامعاا يف ةيیقوقح دعااوق ننوقرتخيی

 ةةدداملل ضقانم وهھھھ ٬،نيیفظظوم نيیيیعت اهھيیف امب ٬،ععامجالل ةسررامملاا يف ءااررززولاا سلجم تتاارراارق لك ععوضخ نناا
.للَّدعملاا رروتسدلاا نم 65

 أأدبملوو ةلعاف ةضرراعم رفوت تتايیضتقمل ققرخ وهھھھ ةيیفالتئالاا تتاموكحلاا يف ةيیبزحلاا تتاضقانتلاا لك للاخددااوو
.ييررااززولاا نماضتلاا

 ىلاا ررابتعالاا ةةدداعاا لكشت .ةسررامملاا يف للالحنالاا نم ةنس نيیثالثب ةلقْثُم ينانبللاا يسايیسلاا مماظنلاا ةسررامم نناا
 سسررام ااذذاا ةيیرروهھمجلاا سيیئرر ةيیساسالاا اهھتماعدد ةمخض لمع ةشرروو ةيینانبللاا ةّيیصوصخلاا رراططاا يف ةيیقوقحلاا ةةدعاقلاا
.ةةديیدجلاا 49 ةةدداملاا بسح رروتسدلل سسرراحك ههرروودد

 ٬،ةيیقوقحلاا ةةدعاقلاا قيیبطت يف ايیندلاا ططوورشلاا تترَّفوت ااذذاا ينانبللاا ةكرراشملاا مماظن يف ةةديیدع قئااوع ززوواجت نكميی
 اهھنأأ ينططولاا ققافولاا ةقيیثوو تتاازيیم .ةشحوم بباغ ةعيیرش يف طبااوض ننوودد ننوكيیس ةكرراشملاا مماظن يف ريیيیغت يياا الااوو
 .ريیيیغتلل اًيینالقع ًالاجم تحتف

 ةمق نم ضضرفلاب وواا ةةوقلاب ننانبل يف ريیيیغت ال :approximations successives ةيیجيیرردتلاا تتابرراقملاا .3
 وهھھھ بباهھش ددااؤف سيیئرلاا هھب مماق ييذلاا ريیيیغتلاا نناا .despote éclairé ريینتسم دبتسم للالخ نم ريیيیغت ظظوظح الوو ةطلسلاا
 مماظن يف ريیيیغتلاا نناا كلذذ ببسوو .ةجرردتم ةيیجيیتاارتسااوو ةيیلومش ةيیؤؤرر نم اًقالطناا يياا ٬،ةجرردتم تتابرراقم للالخ نم
 ةيیصخشلااوو ةيیسسؤملاا تتانززااوتلاا ىلع رثؤيی لب ٬،ةيینقت ددرجم تتايیلاكشاا ححرطيی ال دددعتم نناازيیم يفوو ةكرراشم
 .ةيیفئاطلااوو ةيیقططانملااوو

 ننامالاا ريیيیغتلاا نم ىلووألاا ةعرجلاا ريیثت امدنع ااذل .تتانززااوتلاا بلق يف ففوواخم ععِّونتم عمتجم يف ريیيیغتلاا ريیثيی
 امبرر .نيیلعافلاا ميیمصتبوو مماعلاا قسانتلاب سساسملاا ننوودد ىىرخالاا تتاعرجلاا اهھھھدعبوو ٬،ةيیناثلاا ةعرجلاا للاخدداا متيی يسفنلاا
 اهھلك ةيیريیيیغتلاا تتاعرجلاا بباهھش سيیئرلاا ىطعأأ ول .ةنكمملاا ةيیجيیتاارتسالاا اهھنكلوو ٬،ةَّيیلاثملاا ةيیجيیتاارتسالاا ههذهھھھ تسيیل
.اهھھھرراارقاا مت امل ...ةيیمنتلااوو يعامتجالاا ننامضلااوو ييررااددالاا ححالصالاا للوح ةةدحااوو ةعفدد

 تتاقايیس للالخ نم اًضيیااوو ٬،ةجرردتم تتابرراقم للالخ نم ريیيیغتلاا متيی :ةةرروشملاا للالخ نم ةماع تتاسايیس .4
 ٬،يلسع وباا ريینم رروسفووربلاا ةةررااددإب ييوبرتلاا ضضوهھنلاا ةطخ للالخ نم دئاارر للاثم انيیدل .ةماعلاا تتاسايیسلاا يف ةةرروشم
 لضفب ةنكمم ةيیريیيیغتلاا ةيیلمعلاا تحبصأأ .)2001-1997( خيیرراتلااوو ةيیندملاا ةيیبرتلاا امهھھھ نيیتَّيیعاازن نيیتددام يف ةصاخب
 نيیلعافلااوو نيیررِّرقملاا عم ننوواعتلابوو ىىوقلاا ههذهھھھ ضعبل يملِس ديیيیحت للالخ نم اًبلاغوو ٬،ةيیسايیسلاا ىىوقلاا عم ةةرروشم ةسايیس
 لضفبوو ةيیلاعفلاا يف ىىوصق ظظوظح عم ةماع ةسايیسل ةيیططاارقميیدد ةةرراادداا يف ةيیجذذومن ةلاح اهھناا .ةيیوبرتلاا ننووؤشلاا يف
 ةيیرراادداا ةفلك عموو ففاارحناا ننوودد ٬،قيیبطتلاا يف ظظوظحب ةماع ةسايیس لك عَّتمتت .مهھمعددوو نيیلعافلااوو نيیررِّرقملاا ةكرراشم



 ةيیرراادداا ةفلك عموو ففاارحناا ننوودد ٬،قيیبطتلاا يف ظظوظحب ةماع ةسايیس لك عَّتمتت .مهھمعددوو نيیلعافلااوو نيیررِّرقملاا ةكرراشم
.نيیيینعملاا ةئبعت لضفبوو معدلاا اهھل رفوت ااذذاا ٬،ىندداا ةيیلاموو

 ةئبعتوو بباطقاا نيیب ععرراصتوو ذذوفنلل شحوم ععاارصك ننانبل يف ةسايیسلاا تتَّرمتساا ااذذاا :ةسايیسلاا ريیيیغت .5
.مماعلاا ننأشلل ةةرراادداا اًضيیاا يهھھھ ةسايیسلاا نناا ذذاا ٬،ةةديیشرر جماارب تترَّفوت ول ىتح ريیيیغتلاا يف ىىربك ظظوظح الف ةيیعاازن

 تتائيیهھلااوو نيیبرملاا تتابجااوو نم ااذل .esprit public مماعلاا ننأشلاا ةَّيیحوورر ننوودد ةةديیشرر ةَّيیمكح الوو ريیيیغت ال
 ةيینئابزز تتاسررامم ةهھجااوم يف ٬،مماعلاا ننأشلاا ةيینهھھھذذ ةيیمنت ...تتايیدلبلاا يف نيیلعافلااوو ةيیلهھھھالاا تتايیعمجلااوو تتاباقنلااوو ةيینهھملاا
 ةيیمويیلاا سسانلاا ةةايیح ىلع اهھھھريیثأتوو ةةايیحلاا ةيیعون قلطنم نم ءانثتساا ننوودد عيیضااوملاا لك ححرطط يضتقيی .ةيیلحم تتااززاازحوو
 نم ريیبكلاا دددعلاا للايیتغاا للوقعملاا نم لهھھھ .ًالووأأ نناسنالاا :أأدبم نم اًقالطنااوو مهھلبقتسموو مهھتحصوو مهھھھددالووااوو مهھتالئاعوو
 :ةةدئافلاا غلاب ايینولوب للاثم نناا ؟2005 ررااذذآآ 14 يف تتووريیب عيیبرر لصحيیل ٬،تتاهھھھاجتاا ننووددوو تتاهھھھاجتالاا لك نم ٬،ءاادهھشلاا
 ...ةطلسلاا ننوضرراعيی الوو "ةسايیسلاا" ننوططاعتيی ال مهھناا ٬،ااًرهھھھاظظ ٬،ننونلعيی ااوناك "نماضتلاا ةكرح" يف ننوورهھھھاظتملاا
!ةسرردملاا ىلاا مهھھھددالوواا ااولسريی ننااوو ااولكأيی نناا ننووديیريی مهھنكلوو

 .ةيیصخشلاا للااوحالل ييررايیتخاا يندم ننوناقب ةبلاطملاا ةلاح ةلعاف ريیغ ةيیجيیتاارتسال ززرراب للاثم ٬،سكعلاا ىلعوو
 ريیغ هھنكلوو للوعفملاا ييرراس وهھھھ ييذلااوو 13/3/1936 خيیررات LR 60 رراارقلاا رراططاا يف ةبلاطملاا ههذهھھھ ججرردنت نناا يضتقيی
 حلاصل ةئبعتلاا ةلمح اماا ."ةقلطم دداقتعالاا ةيیرح" نناا ىلع صنت يتلاا ينانبللاا رروتسدلاا نم 9 ةةدداملاا كلذكوو ٬،قَّبطم
 ...نيیيیناملعوو نيیيیرراسيیوو نيیدحلُموو ننايیددالل نيیضهھھھانموو نيیيیفئاطط ال :ببوصوو ببرردد لك نم نيیلضانم تعمجف ععوورشملاا
 ييرروتسدد أأدبمل يلمعلاا ذيیفنتلاا ىَّطختيی ذذوفن ععاارص يف هھلاخددااوو هھفيیيیطتوو ععوضوملاا سيیيیست نم ديیزم ىلاا كلذذ ىىددأأ
 ةلاح 20-15 دصرر ٬،ايینولوب يف "نماضتلاا ةكرح" ةقيیرطط ىلع ٬،ىىدجألاا نم نناك .دقتعملاا ةيیرح للوح ذفان رراارقلوو
 ملظلاا عفرب ٬،ًاّيیلعفوو ًاّيینالمع ٬،ةبلاطملل )...نيیدَّمعملاا ريیغ للافططالاا قح ٬،ددالووالااوو ةجووزلاا ريیصم ٬،طلتخم ججااووزز( ملظظ
.ةيیجولويیديیاا وواا ةيیدئاقع تتاحوورطط ننووددوو تتااذلاب تتالاحلاا ههذهھھھ يف

 بستكيی ؟ةّيینططوو ةةاَّمسم حيیرراصتب سسانلاا ععابشاا نم ًالدب ٬،هھيینعيی امب ٬،هھتررااززوو يف لك ٬،ًالعف ءااررززولاا متهھيی لهھھھ
 ننوكت امدنع يبرعلاا ههررووددوو ننانبل ةلاسرروو ةةددايیسلااوو للالقتسالاا للوح ءامعزلاا ضعب تتااءاعدداب ربكاا ةقث ننويینانبللاا
 رعشيی امدنعوو ٬،ةيیلاع ميیلعت ةيیعون تتااذذوو ةحوتفم ةيیمسرلاا ةسرردملااوو ٬،ةةديیج ةنايیص للاح يف مماعلاا ععرراشلاا يف قيیرطلاا
 ةماعلاا للاغشالاا ريیززوو انمِّلكيی نيیح اًقح ريیيیغتلاا أأدبيی ...ةماعلاا تتااررااددالاا عم هھيیططاعت يف ةمااركلااوو ةةااوواسملاب نططااوم لك
...للززانملاا ةةررانااوو يحلاا ةسرردموو تتاقرطلاا ةلاح نع ...ةيیئابرهھكلااوو ةيیئاملاا ددررااوملاا ريیززوووو ةيیبرتلاا ريیززوووو

 ةيیئابرهھكلااوو ةيیئاملاا ددررااوملاا ريیززوو متهھيی نناا لمأن" :ينيیوت نناسغ بتك ءااررززولاا دحال حيیرصت ىلع اًبااوج
 ىعسيی تتالايیتغاا نع فشكلل ةيیررامعتسالاا للوودلاا نم ءااربخب ةناعتسالاا ضفرر يف هھصُّصخت نم ًالدب ...ةةررانالاب
 ليیبس يف ءااربخب ةناعتسالاا يف ااًرصحوو ررامعتسالاا ىلاا ةبسنلاب ةيیساسحلاا ووذذ ءااررززولاا ءالؤهھھھ .اهھسمطط ىلاا نحن انؤؤااربخ
."نيیمرجملاا نع ععافدلاا عقوم يف مهھسفناا ننوعضيی ...انلايیتغاا للوح يلعف ءاصقتساا

 ةنايیصوو ةيیوبرتلاا ططخلاا ذيیفنت "ةيیميیلقالاا ففوورظلاا" قيیعت ال ةيیبرعلاا للوودلل اًفالخوو ليیئاارساا يف ااذذامل
؟...ءابرهھكلااوو ءاملاب للززانملاا ةيیذغتوو ةيیررااددالاا تتااءاارجالاا طيیسبتوو تتاقرطلاا

 يباختنالاا ككولسلاا نناا .لماشلاا يسايیسلاا ريیيیغتلاا ححاتفم ٬،دئاس ككااررددال اًفالخ ٬،بباختنالاا ننوناق ليیدعت سيیل
 رراسملاا قمعلاب ريیغيی ييذلاا وهھھھ ٬،ةعوورشملاا ةيیقوقحلاا ةيیتايیحلاا ٬،مهھحلاصمل نيیعااوو نيینططااومل ينئابزلاا سيیلوو ينططااوملاا
 .ننانبل يف يسايیسلاا

 يف دّسجت ااذذاا الاا ءاادتقالااوو لثامتلاا ريیثيیوو اًسوسحم لماشلاا ريیيیغتلاا ننوكيی نل :اًيیلحم لمعااوو اًيیلومش رّكف .6
 ةطخ لك ...ةيیدلبلااوو عنصملااوو ةسرردملااوو يحلااوو ععرراشلاا يف ٬،micro رغصملاا ىىوتسملاا ىلع عمتجملل ةيیتحتلاا تتايینبلاا
 ىقبيی ةيیعاطق وواا micro-actions ةةرغصم للامعاا ىلاا هھتمجرتل ةيیتامغاارب ليیصافت نمضتيی ال لماش جمانرب وواا
 يف ةقرراغلاا ةةدئاسلاا ةيیسايیسلاا ةفاقثلاا يفوو تتايیكولسلااوو تتايینهھھھذلاا يف ّريیغيی الوو ةماادتسم ةيیناسناا ةيیمنت لمحيی الوو اادًدَّرجم
 ددااؤف سيیئرلاا دهھع للالخ ةيیلحملاا ةيیمنتلل équipes polyvalentes تتاصاصتخالاا ةةددِّدعتملاا ققَرِفلاا نناا .ةيیقوف تتاباطخ
 ليیبس يف هھب ىىدتُقيی اًجذذومن لِّكُشت ٬،تتااذلاب وتانوودد ففززوجوو يعامتجالاا ششاعنالاا ةحلصم ةةددايیقب ٬،تتانيیتسلاا يف بباهھش
.ريیيیغتلاا

 ليیبس يف ىىربكلاا قئااوعلاا زَّكرتت ممويیلاا ننانبلل ةيیعامتجالااوو ةيیسايیسلاا ففوورظلاا يفوو يلحملاا ىىوتسملاا ىلع
 فختساا .ةيیسايیسلااوو ةيیلئاعلاا تتافالخلااوو تتااززاازحلاا زكرتت ىىوتسملاا ااذهھھھ ىلع .يلحملاا ىىوتسملاا ىلع مماعلاا حلاصلل لمعلاا
 نناا نيیح يف ٬،ةيیقوفلاا تتايینبلاا للوح اًثوحب نيیلضفم رغصملاا ىىوتسملاا ىلع ثثاحبالاب ببرع ةسايیسوو ععامتجاا ءاملع اًبلاغ
.ىىوتسملاا ااذهھھھ ىلع ومنت ةماادتسالااوو empowerment نيیكمتلاا ةفاقث

 نم ععون اهھنأكوو ٬،ةيیديیلقت ةيیسايیس ةيینهھھھذذ ببسب ٬،ةيیتحتلاا تتايینبلاا ىىوتسم ىلعوو ةيینااديیم ةةددّدحم للامعاا تتربتعاا
 Satires, X, 81) Juvénal( للانيیفوج ينيیتاللاا بتاكلاا ةلوقم بسح ،Panem et circenses "بباعلالااوو زبخلاا"
 بباعلأأ يف ةكرراشملااوو حمقلل يناجملاا عيیززوتلاا ريیغ ىىرخآآ رروماا يف ريیكفتلاا نع نيیزجاعلاا نناموورلاا نم رخسيی ييذلاا



 Satires, X, 81) Juvénal( للانيیفوج ينيیتاللاا بتاكلاا ةلوقم بسح ،Panem et circenses "بباعلالااوو زبخلاا"
 بباعلأأ يف ةكرراشملااوو حمقلل يناجملاا عيیززوتلاا ريیغ ىىرخآآ رروماا يف ريیكفتلاا نع نيیزجاعلاا نناموورلاا نم رخسيی ييذلاا
 .يهھھھالملاا

 يف ةصاخب ٬،esprit public مماعلاا ننأشلاا مموهھفم رراططاا يفوو ةمكاارتملااوو ةةزكرملااوو ةةدددحملاا للامعالاا حِّحُصت
 نم للامعالاا ههذهھھھ ععزعزتوو .ذذوفن ععاارص ددرجمك ةسايیسلاا تتافاارحناا ٬،ىىوودعلاا ريیثأت اهھل ننوكيیس ثيیح ننانبلك ريیغص دلب
 حلاصل ةيیرقلاا يف ههايیملاا ررايیع يف شغيی ييذلاا ةيیدلبلاا لماع نناا .ةيیعبتلاا ججاتناا ةةدداعااوو ةيینئابزلااوو دداسفلاا تتاكبش اهھھھررووذج
 امبرروو ٬،ريیززوووو نناملربلاا يف بئانوو ييدلب سلجمب ةيیدلبلاا لماع طبرت ذذوفن ةكبش نم ءزج اًبلاغ وهھھھ نيیكلهھتسملاا دحاا
.ةيیميیلقاا دداسفوو ةيینئابزز تتاقالع يف ريیززوو نم دعبأب

 ةطلسلاا ةمق يف ايیلعلاا ةسايیسلاا نم يتأت نل تتاجلاعملاا نناا ٬،ةيیميیلقااوو ةيیلخاادد ببابسال ٬،فساللوو ممويیلاا دكؤملاا نم
 سساساا ىلع هھتااذذ نيیوكت ديیعيی عمتجم يف اًيیمويی نيیيیسايیسلل مهھتقحالموو سسانلاا ةبلاطم للاح يف الاا ٬،نيیيیسايیسلاا ضعب نموو
 نم ديیفتسملاا نططااوملاا نم قلطنت ال يياا ٬،ةيینططااوم ريیغ ةسايیس لك .ةعوورشملااوو ةّيیقوقحلاا ةيیمويیلاا ةيیتايیحلاا هھحلاصم
 علطيیب" جمانرب وهھھھ زَّكرم ينططااوم ريیيیغتل ززربالاا للاثملاا !اًيیموق ااًرطخ لكشت ٬،ةماع ءابعاا يف مهھھھاسموو ةماع تتامدخ
.سلباارطط يف رروكدلاا لعبوو شيیوواارردلاا لعب ةقطنم يف ةصاخب ٬،"ءاطعلاا ححرف" ةيیعمجل "انديیاب

 ذذوفن تتاعاارص ببسب ىىربكلاا هھجماارب اهھيیف دّمجتت دق ععاضوواا يف ّرميی ريیغص دلب يف :ةةااونلاا ةيیجيیتاارتساا .7
 ىحنملاا ضقانت ةيیجيیتاارتسالاا ههذهھھھ نكل .ةيیلاعفلاا ظظوظح ةةااونلاا ةيیجيیتاارتساا رفوت ٬،ةيیلحم تتاعاازنوو ةيینئابزز ةيیعبتوو وتيیفوو
 ةيیرروورض ةيیلومشلاا ةةرظنلاا !ةةرفوتم ةيیلومشلاا ةةرظنلاا نناا تتابثالل رراتماا ةةدع نم تتايیصوتوو ميیماصت ضضرع يف دئاسلاا
 نع ثحبلاا ةةااونلاا ةيیجيیتاارتساا يضقت .ةلمكم ةيینالمع ةيیجيیتاارتساا - تتابرراقموو – ةبرراقم بلطتيی قيیبطتلاا نكل ٬،كش الوو
 ةيینااديیم ةلثماا ننوورِّفويیوو ددوهھجلاا ريیططأت ىلع ةةرردقلاب ننوعتمتيی نيیررددابموو نيیلعاف لضفب ريیيیغت ررددااوب ززربت ثيیح رروواحم
 .نيیكمتلااوو ءاادتقالااوو لثامتلااوو ةقثلاا ريیثت ريیيیغتلاا يف

 رشع ررايیتخاب ٬،ةيیلمع تناك ااذذاا ٬،ةطخلاا يضقت ٬،ًالثم يمسرلاا ميیلعتلاا ععاطق ةيیمنتل جمانرب عضويی امدنع
.ةةرغصم تتاقيیبطتل ةيیجذذومن سسرراادمك دمتعُت تتاظفاحملاا فلتخم يفوو ةنس لك رثكاا وواا ةيیمسرر سسرراادم

 ٬،ةيیوبرت ٬،ةيینيیدد( ننانبل يف فئااوطلل ةةديیدعلاا تتاميیظنتلل نكميی :مماعلاا ننأشلاا ةيینهھھھذب فئااوطط تتاميیظنت .8
 صيیرح عمتجم يف endogène لخاادلاا نموو ةيیتااذذ ةيیمنت لماع ننوكت نناا )...ةيیتامدخ ٬،ةيیعامتجاا ٬،ةيیئافشتساا ٬،ةيیفاقث
 ةيیوبرتلاا تتااززاجنالاا ننانبل خيیررات ّنيیبيی .ةيیزكرملاا ةطلسلاا لبق نم ةماع ةسايیس ضضرف نم اًنايیحاا ررذَحوو ٬،هھعُّونت ىلع
 ذنموو .نيیيینانبللاا لك ىلاا هھَّجوتتوو ننانبل لك يف ةةرشتنم سسرراادم للالخ نم ةةدئاارر ةيیميیلعت تتاسَّسؤم اهھتّققح يتلاا
 ميیلعتلاا تتاسّسؤم بناج ىلاا ٬،كلذب ةمهھھھاسم ةيیوبرتلاا اهھتاسّسؤم ةيیمنت ىلاا ةيیمالسالاا فئااوطلاا تعس تتانيیسمخلاا
 تتاميیظنت .فئااوطلاا نيیب ةيیفاقثلااوو ةيیدداصتقالااوو ةيیعامتجالاا تتايیوتسملاا يف ةةااوواسملاا نم ديیزملاا قيیقحت يف ٬،يمسرلاا
 ليیبس ىلع .مماعلاا ننأشلاا ةيینهھھھذب تلمع ااذذاا ٬،مماعلاا حلاصللوو لخاادلاا نموو ةيیتااذذ ةيیمنت رصنع ننوكت نناا ةةرردداق فئااوطلاا
 ةيیعون نيیسحت ليیبس يف يح ةنجل تتأشنأأوو ىىرخاا فئااوطط نم نيیيینانبل مض ىلاا ةّيینس ةيیريیخ ةيیعمج تعس ااذذاا للاثملاا
 ٬،فئااوطط تتاميیظنتب سسأب ال .ةماعلااوو ةيیتااذلاا ةيیمنتلاا يف مهھھھاسيی ااذهھف ٬،...ةّنس ريیغوو ةّنس نطقيی ثيیح ٬،يحلاا يف ةةايیحلاا
.مماعلاا حلاصللوو ةيیمنتلاا ةيینهھھھذب لمعتوو ةقلغم ريیغ نكلوو

 ىلع ةةرردداق leviers تتاعفاارر ىلاا ٬،قئااوعوو تتاموواقم هھتعيیبطب هھباجيی ييذلاا ٬،ريیيیغتلاا ججاتحيی :تتاعفاارلاا .9
 ريیززوو ذختاا ااذذاا ؟...ةيیلهھھھالاا تتايیعمجلااوو ةماع ةيینهھملااوو ةيیباقنلاا تتائيیهھلااوو ةيیسايیسلاا بباازحالاا ممويیلاا نيیاا .هھتعباتموو هھلمح
 ةموظنم ههاجت مهھمعديی نم ...ًالدداع ًاّيیجذذومن اًمكح ةةاضقلاا دحاا رردصأأ ااذذااوو ٬،ننوناق ححاارتقاا بئان ممّدق ااذذااوو ٬،ةةدئاارر فقااوم
 ...رراجتلااوو نيیيیعانصلااوو ففرراصملاا تتايیعمجوو ةيیباقنلااوو ةيینهھملاا تتاميیظنتلاا لهھھھ ؟ةيینئابزلااوو دداسفلااوو ذذوفنلاا نم ةةرروطتم
 حلاصملاا نع ععافدلل ةيیرروورضلاا ةيیلالقتسالاب عتمتت وواا ىىوقلاا ههذهھھھ عم ةئططااوتم يهھھھ ممأأ ةيیسايیس ىىوقل دداادتماا ددرجم يهھھھ
 يلهھھھالاا عمتجملاا نم ةةديیدع تتاميیظنت ققاارتخاا مت ؟سسانلاا ةةايیح ةيیعون ىلع اًباجيیاا سكعنت يتلاا ةعوورشملاا ةيینهھملاا
.ةةريیخالاا تتااونسلاا للالخ اهھعابتتسااوو

 ةةررااددالاا ععابتتساا نم ةنس نيیثالث دعب ؟ريیيیغتلاا يف مماع جمانرب يياا ذيیفنت اهھيیلع مموقيی يتلاا ننانبل يف ةةررااددالاا نيیااوو
 ممويیلاا رفوتت ال هھنكلوو ٬،ةيیفيیظظولاا ةيیقلخلااوو ةةءافكلاب ننوعتمتيی نيیفظظوم نم ولخت ال ةماعلاا ةةررااددالاا نناا للوقلاا نكميی ةماعلاا
 دقوو ٬،اسنرف يف ةةررااددالل ينططولاا دهھعملاا عم ننوواعتلاب ٬،ةةررااددالل ينططولاا دهھعملاا .ريیيیغتلاا لمح ىلع ةةرردداق ننانبل يف ةةرراادداا
 ىلاا اادًدانتساا نكلوو ٬،نيیيیرراادداا نيیيیددايیقل بيیرردتلااوو ليیهھھھأتلاا ححاتفم ننوكيی يكل تتااذلاب هھترراادداا سلجم للالخ نم ةةرردقلاب ّعتمتيی
.ةةررااددالاا سلجم هھيیلع قفااوو ييذلااوو 9/6/2005 خيیررات بيیرردتلااوو دداادعالاا يف يلخاادلاا هھماظن

 ٬،ريیيیاعملاا ةطلس ةةدداعتساا ىلع ةصيیرحوو ةيینئابزز ريیغ ٬،تتااذلاب ةيیندملاا ةمدخلاا سلجم ةئيیهھھھ امهھھھ نناتسسؤم
.ةيینانبللاا ةةررااددالاا يف ريیيیغتلاا اتزيیكرر امهھھھ ٬،بيیرردتلااوو دداادعالاا يف يلخاادلاا هھماظن للالخ نم ةةررااددإلل ينططولاا دهھعملااوو

 ىلع رردداق رروحمل اًجذذومن ٬،ليیطعتلاا يعاسموو قئااوعلاا نم مغرلاب ٬،يعامتجالااوو ييدداصتقالاا سلجملاا لكشيیوو
.ةنس نيیثالث ةليیطط ةفعضتسموو ةقرتخم ةيیلهھھھااوو ةيینهھم تتايینب ليیعفت



 ىلع رردداق رروحمل اًجذذومن ٬،ليیطعتلاا يعاسموو قئااوعلاا نم مغرلاب ٬،يعامتجالااوو ييدداصتقالاا سلجملاا لكشيیوو
.ةنس نيیثالث ةليیطط ةفعضتسموو ةقرتخم ةيیلهھھھااوو ةيینهھم تتايینب ليیعفت

 تتاسسؤملاا ءانب ةةدداعاا ٬،ةيیجهھنملااوو ةيیؤؤرلاا ىلاا ةفاضالاب ٬،ةمدداقلاا رشعلاا تتااونسلل ننانبل يف ريیيیغتلاا بلطتيی
 ٬،"رمااوواا ذِّفنت" تناك يتلاا ةيیعامتجالااوو ةيیررااددالااوو ةيیسايیسلااوو ةيینمالاا تتاسسؤملاا اهھھھززربااوو ٬،سسوسحموو يلمع لكشب
 جمانرب لك زكريی نناا بجيی ااذل .5/10/2005 يف ةيیناملربلاا ةسلجلاا للالخ ةةررويینسلاا ددااؤف ةموكحلاا سيیئرر ريیبعت بسح
 وواا ريیيیغت

 مموهھفم نمضتيی .هھتعباتموو هھلمح ىلع نيیرردداقلاا acteurs نيیلعافلاا ررايیتخااوو تتاسسؤملاا يياا تتاعفاارلاا ىلع ريیوطت
 يياا ةةددايیقلااوو ٬،ةةررااددالاا ههذهھھھ ععوضوم ععوورشملااوو ٬،رراارمتسالااوو ةةديیشرلاا ةةررااددالاا نمؤيی ييذلاا ميیظنتلاا :رصانع ةثالث ةسسؤملاا
.اهھتااذل لمعت ةيیططاارقووريیب ةةرراادداا يف ةةايیح ننوودد يمظع لكيیهھھھ ىلاا ةسسؤملاا للوحتت مهھنوودب نيیذلاا نيیرردداقلاا صصاخشالاا

***
 ةفرعموو ٬،مماظنلاا ددوودحل كلذكوو ٬،ريیيیغتلاا تتالاجمل قمعلاب ةفرعم ينانبللاا ةكرراشملاا مماظن يف ريیيیغتلاا بلطتيی

 قيیقحت نكميی .ةيیكريیمالاا ةةدحتملاا تتايیالولااوو ةعساشلاا ايیلاارتسوواا نع هھعضوو فلتخيی ريیغص دلب اهھھھرِّفُويی يتلاا ظظوظحلل
.ةيیلاعفلاا يف ططوورشلاا تترفوت ااذذاا ننانبل يف تتااونس سمخ نم لقاا يف لماش ريیيیغت

 ةقبطلاا"وو "دداسفلاا" للوح puritaniste تمزتملاا يقالخالاا بباطخلاا ريیثيی ريیيیغتلاا للوح بطخلاا نيیب
 لهھھھاجتت اهھنال ٬،ةصاخلاا ةةايیحلاا يف اهھنم ةسايیسلاا يف ةةرروطخ رثكاا يهھھھ ةتمزتملاا ةيیقالخالاا .ففوواخملاا ..."ةيیسايیسلاا
 ننووددوو ةةرظتنملاا جئاتنلاا عم ةبسانتم ريیغ لئاسوو ىلاا ءوجللاا ررربتوو نناطيیشلاب رخآلاا رروُصتوو ةسايیسلل ةبكرملاا ةعيیبطلاا
 للالخ نم ٬،ةموواسم ننووددوو ٬،نكلوو يلخاادلاا ءاادعلاا تتاكبش عيیسوت للالخ نم ةسايیسلاا يف ححاجن ال .عفانمللوو ةفلكلل ررابتعاا
 نيیدسافلاا ضعب نيیجدتب امبرروو ٬،رراارضالاا رصحبوو نيیضفاارلااوو نيیسفانملاا ضعب ديیيیحتبوو معدلاا عسوواا بباطقتساا
 وواا مهھھھدض سيیلوو ٬،مهھھھ امك اًبلاغ ٬،عمتجملااوو نيیلعافلااوو نيیيیسايیسلاا عم الاا ٬،يقاارلاا ىنعملاب ٬،يسايیس لمع ال .نيیدسفملااوو
.مهھنوودب

 ددااؤف سيیئرلاا مهھيیمسيی نناك امك "ةنبجلاا ةَلَكأأ" يف نمكت ةكرراشموو يفالتئاا مماظن يف ااًديیقعت رثكالاا ةبرراقملااوو
 هھنكلوو ٬،)يصالخ وهھھھ مهھھھَءاصقاا نناا ةيیضرف ىلع( مهھھھؤؤاصقاا ليیحتسيی دقوو ٬،ريیيیغتلاا ةيیلمع يف ززربالاا قئاعلاا مهھھھوو ٬،بباهھش
 عمتجملاا نم كلذذ بلطتيی .ةيیقوقحلاا ةةدعاقلاب ديیقتلاا عموو ةلوقعم ددوودح يف ريیيیغتلاا ققايیس يف مهھجمدد وواا مهھھھديیيیحت نِكْمُيی دق
 حلاصملل سيیلوو ٬،ةعوورشملاا ةيیقوقحلاا ةيیتايیحلاا هھحلاصمل اًكاارردداا رثكاا ننوكيی نناا ٬،هھتاميیظنت فلتخم للالخ نم ٬،هھتااذذ
 يف بخنلاا مماظن نناك ااذذاا .ةماعلاا ةحلصملاا تتاسايیسل معدلاا عمتجملاا ااذهھھھ رفويی ننااوو ٬،نيیيیسايیسلاا ضعبل ننانعلاا ةقلطملاا
.ذذوفنوو ةيینئابزز تتاقالع ىلاا كلذذ ددوعيیف شحوم لكشب ريیسيی ننانبل

 :ننرق فصن نم رثكاا ةليیطط اهھلاضن ااذكهھھھ ٬،ريیيیغتلاا يف نيیيیجيیتاارتسالاا مهھھھاا نم يهھھھ يتلاا للزيیغم ررول فصت
 ءوض يف ينانبللاا عيیرشتلاا مماكحال ةةددرج نم اهھب انقلطناا ٬،تتاادئاارلاا ددوهھج لّمكت لمع ةطخ 1949 ةنس انعضوو"
 ٬،اًّنيیعم اًبلطم اهھنم لك يف اندمتعاا ٬،لحاارم ىلاا بلاطملاا انأْأَّزجوو ٬،ةيیبرعلاا تتاعيیرشتلاب ةنرراقموو ةيیلوودلاا قيیثااوملاا
 انأشنأأوو ٬،ًّاللعموو اادًدّدحم اًحاارتقاا هھب انعضوو ٬،ىىرخاا ةهھج نم للانملاا نم هھبرق ىلااوو ةهھج نم هھتَّيیمهھھھاا ىلاا ةبسنلاب ههانرتخاا
."تتالاصتالااوو تتاططاشنلاا تمًّظن ةصاخ ةنجل ةلحرم لك يف

 مماتلاا ججوورخلااوو مكحلاا ةسررامم يف ةيینهھھھذلاا ههذهھھھ ةنعرشوو تتايیشيیلملاا ةيینهھھھذذ نم تتااونس دعب لمالاا نكميی لهھھھ
 دق ٬،ةَّيیلَّووأأ ريیباادت نمضتت ٬،ةيیجيیتاارتساا نكلوو ةيیلومش ةيیؤؤرر تتااذذ جماارب ةغايیص ٬،ةلوودلاا قطنم نع تتاميیظنتلاا ضعبل
؟ريیيیغتلل يلمعلاا عفدلاا ليیبس يف ٬،رثكاا وواا ةةرشع ننوكت

 ًالماع ةقطنملاا ىلاا لخددأأ ييذلاا ينويیهھصلاا ننايیكلاا ىلاا ةبسنلاب ءانثتساا :ةقطنملاا يف يططاارقميیدد ءانثتساا وهھھھ ننانبل
 ةبوورع اًبلاغ سسرراميی يبرع ررااوج ىلاا ةبسنلاب ءانثتسااوو ٬،ةيیفاارغج ةحاسموو ةيینيیدد ةيیوهھھھ نيیب ففدداارتلاا وهھھھوو ااًرجفتم
 يعسلاا مت دقوو ةنيیهھصلاا اماا :ةثالث ةيیميیلقالاا ففوورظلاا يف ننانبل مماماا تتااررايیخلاا .ةيیرراضح ةبوورع نمً الدب ننوجسلاا
 يعقااولاا ىنعملاب "بيیرعتلاا" امااوو ٬،...يناكسلاا ززرفلااوو سيیرراتملااوو رباعملاا ةطسااوب ببوورحلاا للالخ اهھيیلاا ليیحتسملاا
 رشنوو ععونتلل ةيیططاارقميیدلاا ةةررااددالاا ححاجن يف يباجيیالاا اهھھھانعمب ةننبللاا ووأأ ٬،ننوجسلاا "ةبوورع" وحن ففاارجنالاا ييأأ ئيیسلاا
.ةيیططاارقميیدلاا ةبوورعلاا

 قئااوع اهھهھجااوت ٬،صصاخ لكشب ةةددايیسلاا لئاسم يف ٬،اهھتطلسل ةيینانبللاا ةلوودلاا ةسررامم نناا ٬،ققايیسلاا ااذهھھھ يف
 هھنااريیج عم ةيیفاارغجلاا ننانبل ددوودح نناا ثيیح ٬،ةلوقعم ددوودح يف يططاارقميیدد ريیغ ووأأ يئاادع ررااوج رراططاا يف تتااديیدهھتوو
 تتاسايیسلاا يف تتالوحتلاا رثاا ىلع ٬،ننانبل للوح يلوودلاا نمألاا سلجم تتاارراارق ججرردنت .ةيیامحوو اًميیسرت بلطتتوو ةعسااوو
دعب ةيیلوودلاا

 ببوورح رردصم اهھعابتتساا للالخ نم ننوكت دق يتلاا ةفعضتسملاا ىىرغصلاا للوودلاا معدد رراططاا يف 2001،٬ للوليیاا 11
.بباهھھھرراا ووأأ "نيیرخآلاا لجاا نم" ةلاكولاب

 ززاجتحاا يف ةةرمتسم يهھھھ ةيیميیلقاا ببابسال société bloquée دمجملاا عضولل للاثم وهھھھ ينانبللاا عضولاا نناا
 ىحنملاا ؟دَّمجم عضوو يف لمعلاا ام .نيیيیلحم بباطقاا-تتاماعزز نم ٬،كش الوو لئاضتم ٬،دددع للالخ نم هھتنيیهھھھرك ننانبل
 للايیتغاا للوح يلوودلاا ريیرقتلاا رراظتناا :لعفلاا ممدعل ةجح ذخُتيی ييذلاا رراظتنالاا وهھھھ ةماع ةيیبرعلااوو ةيینانبللاا ةيینهھھھذلاا يف دئاسلاا



 ىحنملاا ؟دَّمجم عضوو يف لمعلاا ام .نيیيیلحم بباطقاا-تتاماعزز نم ٬،كش الوو لئاضتم ٬،دددع للالخ نم هھتنيیهھھھرك ننانبل
 للايیتغاا للوح يلوودلاا ريیرقتلاا رراظتناا :لعفلاا ممدعل ةجح ذخُتيی ييذلاا رراظتنالاا وهھھھ ةماع ةيیبرعلااوو ةيینانبللاا ةيینهھھھذلاا يف دئاسلاا
 تتااريیغت رراظتنااوو ٬،ةيیرروهھمجلاا ةسائرر ىىوتسم ىلع ريیيیغت رراظتنااوو 14/2/2005،٬ يف هھقافرروو ييريیرحلاا سيیئرلاا
 ...ةيیميیلقاا

 بسح ٬،"ررااذذآآ ملح" للالخ نم ةيینططولاا ةظقيیلاا يف ةيیلخاادد ظظوظح ٬،ددومجلاا عقااوو نم مغرلاب ٬،ننانبلل رفوتت
 دقوو ةةدئاس رراظتنالاا ةيینهھھھذذ نكل .يلوودلاا معدلاا يف ظظوظح كلذكوو ٬،LBC ننويیزفلت يف رراجن ننااوورم لسلسم ننااونع
."ةيیجرراخلاا تتاارمااؤملاا ببسب" اهھلشف ريیربتل ةيیدداادبتساا ةمظنأأ ةقطنملاا يف اهھتممع

3
ريیيیغتلاا تتايیولوواا

 وضع لكل ثيیح بطلاا يف امك ؟consensuel ةكرراشملاا ووأأ  ةيیقفااوتلاا ةمظنألاا تتاجالعوو ضضاارمأأ يهھھھ ام
 ههذهھھھ بباارطضاا للاح يف هھضاارمأأ وضع لكل كلذك ٬،ةمظتنملاا ةيیعيیبطلاا ةيیحصلاا تتالاحلاا يف هھفئاظظوو ييرشبلاا مسجلاا يف
 .فئاظظولاا

 فئاظظولاا ةساارردد ننوودد ضيیرملاا وضعلاا للاصئتساا للالخ نم طقف اهھتجلاعموو ةيیضرملاا رهھھھااوظلاا ىلع زيیكرتلاا
.يجهھنم أطخ مظتنملاا يحصلاا رراسملاا بباارطضاا ببابسأأ ففاشكتساا ىلع دعاست يتلاا ةمظتنملاا ةيیعيیبطلاا تتالاحلاا يف

 دقن نكميی ال .ةجلاعملاا مث صيیخشتلاا ددامتعاا ةيیسايیسلاا ممولعلاا يف ةصاخبوو ةفاك ةيیناسنالاا ممولعلاا يف يضتقيی
 اًضيیاا يهھھھ ةضرعم ريیغ يهھھھ ةليیدب ىىرخاا ةموظنم نناا ضضاارتفالاا عم ٬،ةيیضرملاا اهھتالاح ىلاا اادًدانتساا ةموظنم
 يضرملاا ححونجلاا ببابساا ففاشكتسال ةيیضرملاا رهھھھااوظلاا نم ققالطنالاا ةيیقيیبطتلاا ةيیجهھنملاا ضضرتفت .ةصاخلاا اهھضاارمأل
 ضضاارمأل نيیيیاارشلاا بلصت ةيیووددأأ الوو ٬،بلقلاا ضضاارمأل حشرلاا ةيیوودداا فصوت الف .ةموظنملاب ةصاخلاا ةجلاعملاا دداجيیااوو
...نيیعلاا

 وواا ىىرخألاا ةمظنألاا نناا ةيیضرفلاا نم ةيیفالتئالاا ووأأ ةكرراشملاا ةمظنأأ ضضاارمأل مهھھھددرس يف ننوثحاب قلطنيی
 ههذهھھھ ززربأأ ؟ةيیفالتئالاا ووأأ ةكرراشملاا ةمظناا ضضاارمأأ يهھھھ امف .ةصاخلاا هھضاارماا مماظن لكل امنيیب ٬،اهھل ضضاارمأأ ال ةيیسفانتلاا
:ةتس ضضاارمألاا

 اًيیبايین اًسلجم ننوكت دق يتلااوو ةموكحلل ةعسااولاا ةيیفالتئالاا ةعيیبطلاا ببسب ةلعاف ةضرراعم نناادقف ووأأ فعض .1
.ااًرغصم

 ةسررامم ببسبوو تتالاحلاا ضعب يف ةيیفاك ريیغ ةةددرجملاا ةيیرثكألاا ننأل ريیرقتلاا يف ءطبلاا وواا ددومجلاا .2
.وتيیفلاا

.ةيینئابزلااوو ةيیبوسحملاا حلاصل اتوكلاا ووأأ صيیصختلاا ةةدعاقل شحوم قيیبطت .3
 ةلوودلاا ةيیعرش فعض ببسبوو ريیرقت زكاارم ةيیدددعت ههاجت يضووافت رسج يهھھھ يتلاا ةلوودلاا ةطلس فعض .4

.نيینططااوملاا عم اهھتلص يف
.يجرراخ دداادتماا تتااذذ ةيیبزح ىىوقوو تتايیلقاا للالخ نم ةيیجرراخ تتالخاادم .5
.بباطقاا ةيیرروتاتكدد رططاخم عم بباطقاا ووأأ ةيیسايیس تتااددايیقل يفئاطط نيینبت .6
.نيیمززالتم نيینثالاا نناا نيیح يف ٬،ججالعلل يفن وهھھھ ةموظنم ييأأ نع ضضرملاا يفن نناا
 يسايیس بناج تتااذذ conditionnelle "ةيیططرش" تتااررابع ةلوجخ ووأأ ةمززاح للاكشأب ددرت ططخلاا فلتخم يف

.ةيیسايیسلاا ةةددايیقلااوو مماعلاا ننأشلاا ةةررااددااوو ةلوودلاا" ءانبب قلعتت ططوورش يهھھھوو ططخلاا قيیبطت ليیبس يف
:يلاتلاب ةيیولووألاا ططوورشلاا بيیوصت نكميی ننانبل يف ريیيیغتلاا ةةرراادداا ليیبس يف

 ضضوهھنلاا ااذهھل ةماادتساا الوو ننانبل يف ضضوهھن ال :ةحاسلاا-ننانبل للافقااوو اهھميیمعتوو "ًالووأأ ننانبل" ةفاقث رشن .1
 1975،٬ ذنم تتااربخلاا نم ةةددافتسالاا اًيیلات يضتقيی .ههريیغ تتاعاارصل ةحاس ننانبل نناك ااذذاا ٬،ححالصالاا يف ررذجتوو تتابث الوو
 ةضهھھھانملاا ةلاسرلاا ننانبل ةمق يهھھھ ةفاقثلاا ههذهھھھ .ًالووأأ ننانبل ةفاقث رشنل ٬،ننانبل ىلع 2006 ززومت ببرح نم ةصاخبوو
 ههذهھھھ رشنت .ةيیحيیسملاا عم ققّالخ لعافت يف رصاعملاا ممالسالاا ةمقوو ٬،ةيیرراضحلاا ةبوورعلاا ةمقوو ٬،ينويیهھصلاا ججذذومنلل
 للالخ نموو ٬،ةيینططااوملااوو ةيیمنتلااوو نناسنالاا ققوقحوو ةيیططاارقميیدلاا ايیاضق يف ةلماعلاا ةيیلهھھھالاا تتايیعمجلاا للالخ نم ةفاقثلاا
 ةةددايیقب تعضوو يتلاا ٬،خيیرراتلااوو ةيیندملاا ةيیبرتلاا جماارب ةصاخبوو ٬،ييوبرتلاا ضضوهھنلاا ةطخ ىلاا ةيیلاعفلااوو ححوورلاا ةةدداعاا
 دح الوو ةحايیس الوو تتااررامثتساا الوو ةةديیدج لمع تتالاجم ال .2001-1997 تتااونسلاا يف يلسع وباا ريینم رروسفووربلاا
 اهھھھرهھھھاظظ يتلاا تتااررابتعالاا تناك اًيیاا ٬،ةحاس سيیلوو اًنططوو ننانبل نناك ااذذاا الاا ...ةيیمنتلاا يف ةقث الوو تتااءافكلاا ةةرجهھھھ نم
.هھتيیموقوو نططولاا اًيیلمع رمدت يهھھھوو يموقوو ينططوو



 تتاطلسلاا للالخ نم ريیيیاعملاا ةطلس ةةدداعتساا ىلاا ريیيیغتلاا ةقالطناا ليیبس يف ةجاحلاا :ريیيیاعملاا ةطلس .2
 49 ةةدداملاا بسح ةيیرروهھمجلاا سيیئرر :يهھھھوو autorités régulatrices des normes ريیيیاعملل ةمظظانلاا ةيیساسألاا
 ٬،ببااونلاا سلجم ةسائرروو ٬،ةيیندملاا ةمدخلاا سلجم ةئيیهھھھ ءاضعأأوو ٬،ىلعألاا ءاضقلاا سلجموو ٬،ييرروتسدلاا سلجملااوو ٬،ةةديیدجلاا
 ةلاحلاا فصوت Durkheim ميیاهھكرردل يعامتجالاا ليیلحتلاا بسحوو ييرشبلاا مسجلاا يف امك ...ءااررززولاا سلجموو
 ججرردتم ببرض ىلع ععابتتسالاا نم تتااونس للالخ ففاادهھتسالاا زَّكرَت .ةمظظانلاا فئاظظولاا بباارطضاب anomie ةيیضرملاا
.ننانبل يف ريیيیاعملاا تتاطلسل مظتنموو

 يف ممالززاا رشحل ةشحوم ةقيیرطبوو طبااوض ننوودد ةيیفئاطلاا اتوكلاا ووأأ صيیصختلاا ةةدعاق قيیبطت متيی ااذذامل
 يف تتانيیسمخلاا ذنم دنهھلاا يف ةيیمسرر ةنجل نيیرشع نم رثكاا فيیلأت مت نيیح يف 1990،٬ ذنم ةصاخب ٬،ةماعلاا تتااررااددالاا
 ةةااوواسملاا يف ةةديیدع تتايیباجيیاا دنهھلاا يف اتوكلاا مماظنل نناك ؟يلكلاا عمتجملاا حلاصل قيیبطتلاا ااذهھل ىلضفلاا لئاسولاا دداجيیاا ليیبس
 ةيیقوقحلاا ريیيیاعملاا عضت ننانبل يف ءااربخلاا نم ةيیررااززوو ةنجل فيیلأت يف ةةرشابملاا يضتقيی . ةيیططاارقميیدلاا ةيیلاعفلااوو ةلاادعلااوو
 ىلاا فئااوطلاا فلتخم تلَّصوت امنيیب ٬،ققرطلاا أأوسأب اًيینانبل اهھقيیبطت متيی ثيیح نمزز يف اتوكلاا ةةدعاق قيیبطتل ةيیررااددالااوو
.ءانثتساا ننوودد فئااوطلاا لك لخاادد ةيیلاع تتااءافك رفوتتوو اًيیفاقثوو اًيیدداصتقااوو اًيیعامتجاا ةيیوواستم تتاجرردد

 حلاصمل ةيیعبت لقاا مماعلاا ننأشلاا ةةرراادداا يف ةةدددجتم ةيیمانيیدد ضضوهھنلاا بلطتيی :ةةررااززولاا نع ةبايینلاا لصف .3
 دحاا مهھھھامساا نيیذلاا – نيیيیممقلاا بباطقالاا ضعب ىلع رصتقت ال تتااءافك ضضاهھنتساا كلذكوو ةيیفئاطط ةيینئابززوو ةيیباختناا
 ضعب يفوو ةيیلاحلااوو ةميیدقلاا ةيیسايیسلاا ةقبطلاا دداارفاا نم ديیدعلاا يف ةةرفوتم تتااءافكلاا ههذهھھھ ."للووألاا فصلاا" نم بباطقألاا
 اهھنكلوو ذذوفن ةسايیس ةسررامم عم مجسنت دق ةيیديیلقت ددويیق نم ةةررااززولااوو ةبايینلاا نيیب لصفلاا مهھھھرررحيی دقوو ٬،تتااذلاب بباطقالاا
 ةموكحلاا فلأتت دق ذذاا ٬،اًقلطم لصفلاا ننوكيی نلوو .مماعلاا ننأشلاا ةةرراادداا يف رخآآ ىحنم بلطتيی ييررااززوو بصنم عم مجسنت ال
 .ةبايینلاا نم هھتلاقتساا ااًريیززوو نيیعيی ييذلاا بئانلاا ىلع بجوتيی نكلوو ٬،ققافولااوو ليیثمتلاا تتاارروورضب قلعتت ببابسال ببااون نم
 ليیعفت يف مهھھھاسيیوو ةيیسايیسلاا ةبخنلاا رراططاا عسويیوو تتااددايیقلل pillarisation يفئاطلاا نيینبتلاا نم ءاارجالاا ااذهھھھ ففخيی دق
 ةساارردلاا رفوت .ةةررااززولل ااًذيیفنت اًيیرراادداا اًعباطط رفويیوو )ةلءاسملاا عنمت لتك مهھيیطغت ببااونلاا – ءااررززولاا( ةيیناملربلاا ةبقاارملاا
 نيیب لصفلاا حلاصل تتاجاتنتساا نناملربلاا ججرراخ نم وواا يناملربلاا اهھنيیوكت ةهھجل ننانبل يف تتااررااززولل ةنرراقملاا ةيیقيیبطتلاا
.رصن يبأأ هللا ةمعن بئانلاا هھمدق ييذلاا ننوناقلاا ححاارتقاا ىلاا اادًدانتساا ةةررااززولااوو ةبايینلاا

 ضضرتفيی ييذلاا – ةيیندملاا ةمدخلاا سلجم ةئيیهھھھ امهھھھ ييررااددالاا ححالصالاا اتزيیكرر :ييررااددالاا ححالصالاا اتزيیكرر .4
 دعُيی ييذلاا ةةررااددإلل ينططولاا دهھعملاا ةيیناث ةهھج نموو ٬،ةماعلاا تتااررااددالاا يف ريیيیاعملل ةمظظان ةطلس ااونوكيی نناا اهھئاضعاا يف
.ةةررااددالاا سلجم هھعضوو ييذلاا 9/6/2005 خيیررات يلخاادلاا هھماظن عم اًماجسناا ةيیررااددالاا تتاارردداكلاا لهھھھؤيیوو

 سسانلاا تتاجاح للالخ نم ددومجلاا ةلاح ققاارتخاا ىلاا ةجاحلاا :ةعوورشملااوو ةيیقوقحلاا ةيیمويیلاا سسانلاا ايیاضق .5
 رروودد ليیعفت يف سسانلاا ةكرراشموو ءايیحالاا نناجلوو تتاقرطلاا ةنايیصوو ةيیررااددالاا تتالماعملااوو ةحصلااوو ميیلعتلاا يف ةيیمويیلاا
 ههذهھھھ سيیيیست ننووددوو ٬،يمويیلاا مهھنمأأوو ةيیمويیلاا سسانلاا ققوقح نع عفاادت ةيینهھم تتائيیهھھھوو تتاباقن للالخ نم كلذكوو ...تتايیدلبلاا
.بخنلاا نيیب سفانتلاا يف ققوقحلاا

 هھناا .ددومجلاا لحاارم يف ةصاخب ٬،ةيیلاعف رثكالاا يجيیتاارتسالاا رراعشلاا هھناا :اًيیلحم لمعااوو اًيیلومش رِّكف .6
 لك ىلاا اًيیلات لخدتوو كلذذ دداادبتسالاا ةمظناا ككرردت .دداسفلااوو ةيینئابزلاا تتاكبش ررووذجلاا نم قمعلاب ععزعزيی ييذلاا رراسملاا
 لشفت دقوو زكرملاا تتابوعصوو قئااوع لك عمجتت يلحملاا ىىوتسملاا ىلعوو .اهھتيیرراارمتساا ميیعدت ليیبس يف عمتجملاا لصافم
 سسأتت ثيیح يلحملاا ىىوتسملاا ىلع اهھھھذيیفنت ىلع لمعيی امدنع ةةدئاارروو ةةديیشرر ةيیزكرم ططخ

 يلحملاا ىىوتسملاا ةيیبرعلاا تتاساارردلاا تلمهھھھاا .تتاسررامملااوو تتاقالعلااوو ةيیصخشلاا تتايینبلاا يف قئااوعلاا ووأأ ظظوظحلاا مكاارتتوو
.ةيیقوفلاا تتايینبلاا ىلع اًبلاغ تبكنااوو



يناثلا بابلا
ييدداصتقالاا ييدحتلاا

4
II سيیرراب رمتؤمل ةبرراقم
ةيیلوودلاا ةةدعاسملااوو ةيیمنتلاا :ررامعالااوو يفاعتلاا دعب

 ددااددززاا ببرحلاا اهھتمدهھھھ يتلاا ةيیتحتلاا ةيینبلاا ررامعااوو ليیهھھھأت ىلع ةةديیدجلاا ةموكحلاا تلمع نناا دعب 2000 رخااوواا يف
 I سيیرراب رمتؤم دقع ةبسانمبوو .دداصتقالاا ةلجع تفقوتوو ققاطت ال ةجرردد غلبتل ننويیدلاا تمكاارتوو ننانبل يف يلاملاا زجعلاا
 ةليیسوو ننوكتل بئاارضلاا ليیدعت ىلع ةطخلاا تتزكرروو .عضولاا بيیوصتل ةطخ ةيینانبللاا ةموكحلاا تمدق 2001 ططابش يف
 عضول ةيیتاسسؤموو ةيیويینب تتاحالصاا ىلااوو ةمكاارتملاا ننويیدلاا ةيیمك فيیفختل ةصخصخلاا ىلاا ءوجللااوو نيیدلاا ةبسن فيیفختل
 ٬،ةماعلاا ةيیلاملاا زجع فيیفخت لجأأ نم ةيیحيیحصتلاا اهھھھددوهھج يف يلوودلاا عمتجملاا ةةدعاسم ةموكحلاا تبلطط .ومنلل سساا
.ننانبل يف صصاخلاا ععاطقلاا ششاعناا ىلاا ييددؤيی ام ةةدئافلاا ةبسنوو نيیدلاا ةبسن ضفخوو

 رمتؤم دعب ةيینانبللاا ةموكحلاا هھتززرحأأ ييذلاا ممدقتلاا II سيیرراب رمتؤمل تمدق يتلاا ةيیمسرلاا تتاادنتسملاا تلووانت
 معدلاا جمانربلاا ااذهھھھ سساساا ىلع ةموكحلاا بلطت .ةيیلاتلاا تتااونسلل هھيینبت ييونت ييذلاا جمانربلاا تضرعوو I سيیرراب
 للدعمب ججرراخلاا نم ةناادتسالاب ننانبلل حمسيی ام ااذهھھھوو .ضضرقلاا ةةدم ةلاططااوو هھتفلك ضيیفختوو نيیدلاا نيیوكت ليیدعتل يجرراخلاا
 ريیصقلااوو ةةدئافلاا يلاعلاا يلحملاا نيیدلاا للاادبتسال طقف ديیدجلاا نيیدلاا ةليیصح للامعتسابوو ةعئاشلاا تتالدعملاا نم ىندداا ةةدئاف
 يلاملاا زجعلاا يف مماع ٍّنندت ىلاا دعب اميیف ييددؤيیوو ةيیلحملاا ةةدئافلاا تتالدعمل ريیبك ٍّنندت هھنع جتنيی للاادبتسالاا ااذهھھھ .دمالاا
.دداصتقالاا ششاعنإإوو صصاخلاا ععاطقلاا ومنل ةّيیوق اًسساا عضيیوو ةيیلاملاا ءابعالااوو

***
 سيیئرر بئانوو يلوودلاا كنبلااوو يبووررووالاا دداحتالاا ءاسؤؤرر رروضحب ككااريیش ككاج سيیئرلاا دقع 2001 لئااوواا يف

 ييدداصتقالاا جمانربلاا معدد ةشقانموو سسرردل I سيیرراب رمتؤم يّمس سيیرراب يف ااًرمتؤم تتااررامثتسالل يبووررووالاا كنبلاا
 ةموكحلاا تتززرحأأ للاح يف معدلاا ااذهھھھ ريیفوت ىلاا ننوعمتجملاا رراشأأ .تقولاا كلذذ يف ةيینانبللاا ةموكحلاا هھب تمدقت ييذلاا
 2004-2002 نيیب عسوواا ققاطن ىلع قحال ععامتجاا دقع ىلع اًضيیاا ننوورمتؤملاا قفتااوو .جمانربلاا ااذهھھھ ذيیفنت يف اًمدقت
.هھحاجنااوو ةيینانبللاا ةموكحلاا جمانرب ددامتعال يجرراخلاا معدلاا ريیفوتوو ننانبل ههززرحأأ ييذلاا ممدقتلاا ميیيیقتل

 GDP يلحملاا جتانلاا يلامجاا نم %25 يلامجالاا زجعلاا غلب ذذاا ججرح ييدداصتقاا عضوو يف ننانبل نناك ٬،اهھمويی
 ضعب 2002-2001  تتااونسلاا تفرع ٬،ةموكحلاا اهھتذختاا يتلاا زفااوحلااوو ةيیويینبلاا تتااءاارجالل ةجيیتن .2000 ةنس
 سفن يف .يلحملاا جتانلاا يلامجاا نم %10 غلب ةنززااوملل يلوّوألاا ضئافلاا يف اًمدقتوو ريیدصتلاا يفوو ومنلاا يف يفاعتلاا
 ععومجم نم %80 تصتماا يلحملاا جتانلاا يلامجاا نم %18 نيیدلاا ءابعاا يياا ةعوفدملاا دئااوفلاا ععومجم غلب تقولاا
.2002 ةنس ةنيیزخلاا تتااددررااوو

 معدد عم ننانبل عطتسيی مل ااذذاا مماادتسملاا ومنلاا قيیقحت نكميی ال هھناا ججاتنتسالاا ىلاا ةيینانبللاا ةموكحلاا تلصوت
 ضضوهھنلاا ىلاا صصاخلاا ععاطقلاا عفديی امم ةةدئافلاا تتالدعموو مماعلاا نيیدلاا ةبسن ضيیفختل يلاملاا زجعلاا ضفخيی يجرراخ
 ةصخصخلااوو ٬،يلاملاا ححالصالاا ممامتاا يف اهھجمانرب ممزتلت نناا ةموكحلاا ىلع ةيیاغلاا ههذهھلوو .ةنماكلاا هھتاقاطط ققالططااوو
.ننانبل يف ييدداصتقالااوو يعامتجالاا رراارقتسالاا ةعزعزز نم اًفوخ ةيیويینبلاا تتاحالصالااوو

 رعس تيیبثت ىلع مموقت رراارقتساا ةسايیس 1992 رخااوواا اهھماهھم تملتساا يتلاا ةيینانبللاا ةموكحلاا تتدمتعاا
 يلاتلابوو 1994 ةنس ةةددوواهھتم تتالّدعم غلبيیل مخضتلاا يف عيیرس ططوبهھھھ ىلاا ييددؤتوو ةقثلاا ةةدداعاا ىلع دعاستوو ففرصلاا
 هھعقوم ىلاا ديیدج نم ننانبل ةةدداعاا هھنم ةيیاغلااوو ررامعالل جمانربب 1993 ةنس رشوب .للااومالاا سسووؤؤرر قفدت ىلع عجشيی
 تتامدخلااوو ةةرراجتلل يبرعلاا ملاعلاا يف يميیلقاا رروحموو ةيیبرعلاا ةقطنملاا يف تتامدخلل زكرموو يلوودد ييدداصتقاا زكرمك



 تتامدخلااوو ةةرراجتلل يبرعلاا ملاعلاا يف يميیلقاا رروحموو ةيیبرعلاا ةقطنملاا يف تتامدخلل زكرموو يلوودد ييدداصتقاا زكرمك
 مل هھتيیمهھھھاا نم مغرلابوو فسالاا عم ررامعالاا جمانربل يجرراخلاا ييدداملاا معدلاا نكلوو .ابووررووااوو ةقطنملاا نيیب لصوو ةةزمهھھھوو
 يجيیلخلاا ننوواعتلاا سلجم تتاسسؤموو للوودد نم ةةرّسيیم ضضوورق لكشب اًصوصخ معدلاا ااذهھھھ ىتأأ .تتاعقوتلاا كلت غلبيی
)GCC( يف ضضوخلل اارًرذح صصاخلاا ععاطقلاا نناك ٬،كلذذ نم رثكاا .ةيیلوودد ةيیلام تتاسسؤم نم ىىرخاا ضضوورقوو ابووررووااوو 
 اًضيیااوو ةقطنملاا يف ننااّرمتسم ةنيینأمُطلاا نناادقفوو رراارقتسالاا ممدع نناا املاطط ٬،ببرحلاا دعب ام ننانبل يف ةةريیبك تتااررامثتساا
.يسايیسلاا ققافولاا رفوت ممدع يياا ةعجان ةماع تتاسسؤموو مئالم ينوناق رراططإإ ددوجوو ممدع

 ععاطقلاا معدل ةيیساسالاا تتامدخلاا نيیمأت ةةدداعااوو ميیمرتلااوو ححالصالاا ةمهھم نم ربكالاا ءزجلاا ةموكحلاا تمزتلاا
 فيیرراصملااوو ررامعالاا ةةدداعاا تتاقفن طقف سكعيی مل لماشلاا يلاملاا زجعلاا ععافتررااوو .ةعفترم نيیدد ةفلكب نكلوو صصاخلاا
 ةيیبيیرضلاا فيیلاكتلاا اًضيیاا نكلوو ٬،ةنززااوملاا ليیومت يف ةيیلاعلاا ةةدئافلاا تتالدعموو ببرحلاا دعب ام ةةرتفل ةيینمالااوو ةيیعامتجالاا
 ةصاخ ةةرروصبوو ففرصلاا رعس تيیبثتل ننانبل ففرصم اهھب مماق يتلاا دمالاا ةةريیصقلاا ليیماسرلاا تتاقُّفدتل يفرظلاا ميیقعتلل
 .ةيینانبللاا ةلمعلاا ععافترراا نم دحلاا

 ةناادتسالل ديیاازتملاا ءوجللاا عموو ٬،ومنلاا يندتوو نيیدلاا ةةددايیززوو زجعلاا ععافترراا نم ةقلح يف لخدد ننانبل ننألوو
 ددوهھج للالخ نم نيیدلاا ةلكشم لحل ةحضااوو ةيیجيیتاارتساا عضوو 2000 ةنس ةموكحلاا تترررق ةيیبنجالاا ةلمعلاب ةيیلخاادلاا
.يجرراخ معددوو ةماادتسم ةيیلخاادد ةيیلحم

1
ةموكحلاا جمانرب

 ججاتنالاا ششاعنال ةعفاادلاا ريیباادتلاا نم اادًددع 2000 ذنم ةموكحلاا تتزجنأأ :2002-2001 للالخ ممدقتلاا .1
 تترشاب هھسفن تقولاا يفوو .هھتصخصخوو دداصتقالاا ريیرحت ىلاا ففدهھت ةيیويینب تتاحالصإب تتررددابوو ٬،ريیدصتلااوو يلحملاا
 .مماعلاا نيیدلاا ععافترراا ىىرجم ةهھجااومب ريیسيی لكشب ةصخصخللوو طسوتملاا ىىدملاا ىلع يلاملاا ححالصالل جمانرب عضوب
 ريیغلاا تتاقفنلاا ىلع ةقيیقدد ةبقاارموو )دداصتقالاا ششاعنال( تتااددررااولاا ىلع ةيیكرمجلاا مموسرلاا ضيیفخت جمانربلاا ففدهھتسااوو
.تتامدخلااوو عئاضبلاا ىلع %10 ةبسنب )VAT( ةفاضملاا ةميیقلاا ىلع ةبيیرضلاا ضضرف ااذهھھھ لك نم مهھھھالااوو .ةيیرروورض

 نم %9،٬8 2002،٬ نم ىلووالاا للوصف ةثالثلااوو 2001 للالخ زجعلاا ةبسن تغلب يلاملاا ححالصإلل ةجيیتن
 رردق ضئاف ىلاا 2000 ةنس يلحملاا جتانلاا يلامجاا نم %7،٬6 زجع نم يلوّوألاا جتانلاا نّسحتوو يلحملاا جتانلاا يلامجاا
 للاخدداا ةجيیتن ةصاخ ةةرروصب اهھنكلوو ةةديیدع ريیباادت ةجيیتن تتااددررااولاا ةهھج نم ةةددايیزلاا تتأأ .2002 ةنس %2،٬6 ىلااوحب
 للالخ ففاعضاا ةثالث نيیزنبلاا ىلع ةبيیرضلاا تعفترراا كلذذ ىلع ةفاضاا .)VAT( ةفاضملاا ةميیقلاا ىلع ةبيیرضلاا

 ةيیوقت نم تتااددررااولل يباجيیالاا ددووددرملاا اًضيیاا جتن .2001 ددووددرم نم 2002 ةنسل %50 ةةددايیزلاا تغلبوو 2001-2002
 لخدلاا ةبيیرض ززاهھج عيیسوتوو ةيیرراقعلاا رئااوودللوو ككررامجلاا ةيیريیدمل يلآآ ززاهھج للاخددإك ةيیبئاارضلاا ةيیررااددالاا تتاسسؤملاا
.ةيیبئاارضلاا تتااررااددالاا ةةزهھجاا رئاس ليیهھھھأتوو

 ععاطقلاا يف فيیظظوتلاا ديیشرتب ةيیلوّوأأ ةيیويینب تتااءاارجاا تتذختااوو تتاقفنلاا رصحل ةةريیبك اادًدوهھج ةموكحلاا تلذب
 ططوطخلاا ةكرشوو ٬،ًالثم Télé-Liban ةيیمسرلاا ننويیزفلتلاا ةطحم ةيینب يف رظنلاا ةةدداعإك ٬،ةلوودلاا رروودد ديیدحت ةةدداعااوو مماعلاا
 ءااددالاا نيیسحت كلذذ ىلاا فضأأ .فظظوم 2000 للدداعيی ام ففرصب MEA طسووالاا ققرشلاا ننااريیطط ةكرش ةيینططولاا ةيیوجلاا
 دِّهھمتوو نيیدلاا ةمدخ لبق اهھليیغشت تتاقفن 2002 مماع يطغت يتلاا EDL ننانبل ءابرهھكك ةماعلاا ةلقتسملاا حلاصملاا يف
.ةصخصخلاا ةيیلمعل

 دئااوفلاا ععومجم ةجيیتن ببسب اًعفترم ةيیلامجاا ةةرروصب يلاملاا زجعلاا يقب ٬،تتااءاارجالاا ههذهھھھ نم مغرلاب
 لمع للااومالاا نيیمأتل ةةدعاصتملاا تتابوعصلاا عم .ةةدئافلاا تتالّدعم يندت عم ىتح نيیدلاا ةمدخوو نيیدلاا مكاارتوو ةعوفدملاا
.2002 نم للووالاا فصنلااوو 2001 للالخ زجعلاا ةيیطغتل ةموكحلل ةلويیسلاا نيیمأت ىلع ييزكرملاا ففرصملاا

2003 ةنززااوموو 2002-2000 مماعلاا نيیدلااوو ةيیبيیرضلاا تتاارروطتلاا - 1 للوودج
2000 2001 2002 ةةرردقملاا 2002  ييونملاا 2003

اهھقيیقحت
يلحملاا جتانلاا يلامجاا نم %  ةيیبئاارضلاا تتاارروطتلاا ________

_________
 تتااددررااولاا
تتابهھلااوو

19،٬6 18،٬7 22،٬3 22،٬3 23،٬7

44،٬2 تتاقفنلاا 38،٬1 36،٬9 37،٬9 32،٬4
ةةدئافلاا اهھنموو 17،٬0 17،٬2 16،٬8 18،٬2 12،٬6
-7،٬6 يلوّوالاا نناازيیملاا 2،٬3- 2،٬2 2،٬6 4،٬2
يلامجالاا زجعلاا 24،٬6- 19،٬4- 14،٬6- 15،٬6- 8،٬4-

تتااررالوودلاا تتااررايیلم ___________مماعلاا نيیدلاا_____________
 ةةريیللاب نيیدلاا
 ةيینانبللاا
 *)يفاص(

15،٬7 16،٬8 17،٬3

 ةةريیللاب نيیدلاا
 )يلامجاا( ةيینانبللاا

17،٬4 18،٬1 18،٬6

 تتالمعلاب نيیدلاا
ةيیبنجألاا

7،٬5 10،٬3 12،٬3

 نيیدلاا يلامجاا
 )يفاص( مماعلاا

 هھيیف امب
دئااوفلاا

23،٬2 27،٬0 29،٬6 30،٬7 25،٬0

 نيیدلاا يلامجاا
**)يفاص( مماعلاا

- - - 30،٬0 24،٬7

 يلامجاا نم %
يلحملاا جتانلاا
 نيیدلاا يلامجاا
)يفاص( مماعلاا

141،٬6 162،٬4 172،٬8 173،٬0 135،٬8
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141،٬6 162،٬4 172،٬8 173،٬0 135،٬8

 لمتشت يهھھھوو .ةيیرراجتلاا ففرراصملااوو ييزكرملاا ففرصملاا عم ةموكحلاا عئااددوو صقان يلحملاا نيیدلاا يلامجاا ييوواسيی يفاصلاا يلحملاا نيیدلاا *
.ةموسحملاا ةنيیزخلاا تتاادنس ىلع ةفاضملاا دئااوفلاا

.ةموسحملاا ةنيیزخلاا تتاادنس ىلع ةفاضملاا دئااوفلاا صقان **

 نيیدلاا ءبع نم فيیفختلل ةماعلاا ةيیتحتلاا ةيینبلاا ةصخصخوو ةكرشتب مموقتل اًجمانرب كلذذ دعب ةموكحلاا تعضوو
 رردصأأ دق ببااونلاا سلجم نناكوو .بئاارضلاا ىلع يباجيیاا ريیثأت اهھل يتلاا تتايیلمعلاا ليیعفتوو نيیسحت ىلع تلمعوو ٬،مكاارتملاا
 ةصخصخلاا ننوناق صنوو .ةةددّدحملاا تتاعاطقلل ةعرفتم نيینااوق عضول اًساساا نناك 2000 ةنس ةصخصخلاا ننأشب اًنوناق
.2001 ةنس ًالعاف سلجملاا ااذهھھھ حبصأأوو .ةموكحلاا سيیئرر بتكم يف ةصخصخلل ىلعأأ سلجم ءاشناا ىلع

 ٬،نيیتددوجوملاا ييويیلخلاا فتاهھلاا يتكرشل ةصخصخلاا لحاارم عضول 2002 ةنس ةصاخ نيینااوق ةثالث تترردص
 ةمظظان ةئيیهھھھ ءاشناا ىلع نيینااوقلاا تصنوو .ةقاطلاا تتاعاطق ةصخصخوو مضلوو ٬،تتالاصتالاا ططوطخ ةصخصخوو مضلوو
 ةكرش ةيینانبللاا ةيیوجلاا ططوطخلاا ةكرش ةلكيیهھھھ ةةدداعال اًجمانرب ذيیفنتلاا عضوم تعضوو دق ةموكحلاا تناكوو .ععاطق لكل
 ةلذتبملاا ههايیملااوو ههايیملاا تتاعاطق ةصخصخل ةيیررااددااوو ةيینوناق تتاازيیهھجت عضوب تترشابوو MEA طسووالاا ققرشلاا ننااريیطط
 ضعبل ةصاخ تتاباسح كسم قح ةموكحلاا نيینااوقلاا ضعب تطعأأوو ٬،ززايیتمالاا ةقيیرطب رراطملااوو ةيیرحبلاا ئفاارملااوو
.نيیدلاا ةمدخوو نيیدلاا ةيیطغتل طقف اهھلمعتست ضضوورق ليینوو securization ةيیلام تتانامضك اهھلمعتست تتااددررااولاا

 ههذهھب رشوب .ةيیويینبلاا تتاحالصالاا رئاس لمشت يتلااوو عسووالاا ةموكحلاا ةطخ نم ءزج يهھھھ ةصخصخلااوو
 بقترملاا ٬،WTO ةةرراجتلل ةيیملاعلاا ةمظنملاا ةيیوضع ىلاا لصوتلاا اهھنم ضضرغلاا نناكوو ٬،تتاهھبج ةةدع ىلع تتاحالصالاا
 ىلع لِمُع دددصلاا ااذهھھھ يف .2002 للووالاا نيیرشت يف فيینج يف ِدقُع لمَع ععامتجاا للوواا دعب 2003 ةنس لصحيی نناا
 للووالاا ننوناك يف ااًذفان حبصأأ ةةرراجتلل ةيیملاعلاا ةمّظنملاا عم بسانتيی ككررامجلل ننوناق عضوو اهھنموو نيینااوقلاا ثيیدحت

 ددااريیتساا ريیرحت اهھنم 2000،٬ رخااوواا يف ةحوتفم تتاسايیس ددامتعاا تنمضت ةةرراجتلاا ريیرحتل ريیباادت تتذخُّتااوو ٬،2000
 بجومب ةيیرصحلاا تتالاكولاا ءاغلإإوو ريیقاقعلااوو ةيیووددالاا ددااريیتساا ريیرحتل طيیطختلااوو 2002 لئااوواا يف طفنلاا تتاجوتنم
 كلهھتسملاا ةيیامح َينوناق عضوب تهھتناا ىىرخاا ةيیريیرحت ريیباادتب رشوبوو .ببااونلاا سلجم يف يهھھھ نيینااوق عيیرراشم
.ةسفانملااوو

 تتااررامثتسالاا ةيیمنتل ةماعلاا ةسسؤملاا هھبجومب تحنم 2001 ةنس ةصاخلاا تتااررامثتسالاا عيیجشتل ننوناق رردص
 يضااررالل بناجالاا كُّلمت نم ّدحت يتلاا ليیقاارعلاا للااززأأ رخآآ ننوناق ةمثوو ةيیبئاارض زفااوح عم ةلماش تتايیحالص ننانبل يف
 نم 2001 ةنس يعامتجالاا ننامضلل ينططولاا ققوودنصلل لمعلاا ببابرراا تتامهھھھاسم تضِّفُخ كلذذ ىلاا ةفاضاا .تتاارراقعلااوو

 ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا تتاسسؤملاا تتددافتساا امك .ننانبل يف ةلامعلااوو لمعلاا ببابرراا ةفلكت نم دحلل %23،٬5 ىلاا ٬5%،38
)SMES( ففرراصملاا نم مهھليیومت لهھست تتانامض عم ةيیندتم ةةدئاف ةبسن نم.

 ففرظلاا ااذهھھھ يف .تتاارردداصلاا ةيیمك تتددااززوو ومنلاا للدعم تعفرر 2002وو 2001 ةنس ةثدحتسملاا ريیباادتلاا ههذهھھھ



 ففرظلاا ااذهھھھ يف .تتاارردداصلاا ةيیمك تتددااززوو ومنلاا للدعم تعفرر 2002وو 2001 ةنس ةثدحتسملاا ريیباادتلاا ههذهھھھ
 ععاطقلاا ننويیدد نكلوو .ةيیريیدصتلاا هھتقاطط قيیقحت ىلع ننانبل دعاسيیل 2002 ةنس يبووررووالاا دداحتالاا عم ةكرراشملاا ققافتاا ىتأأ
.صصاخلاا ععاطقلاا ىلع ومنلاا قيیرطط يف ربكالاا قئاعلاا تناك ةيیلاعلاا دئااوفلاا ةبسنوو ةةريیبكلاا مماعلاا

 للالخ نم نيیدلاا ةيیمك فيیفخت ىلاا ففدهھت ةموكحلاا ةطخ تناك :اهھھھدعب اموو 2003 ةنسل ةطخلاا .2
 زجعلل يئاهھن دح عضوو يهھھھوو ةةوجرملاا ةيیاغلاا ىلاا للوصولل ةةدئافلاا تتالدعم يندتب نيیدلاا نيیوكت يف ليیدبتوو ٬،ةصخصخلاا
 يجرراخلاا معدلاا للامعتساب تعرشوو مماعلاا ععاطقلاا ءاادداا نيیسحتل ةيیويینبلاا تتاحالصالاب ةموكحلاا تترشاب .هھلمكأب يلاملاا
 دعب يقبتملاا نيیدلاا ععومجم ىلع ومنلاا للدعم حبصيیل نيیدلاا ةمدخ ةفلك ضفخ يجرراخلاا معدلاا نم ةيیاغلااوو .ددوهھعملاا
.يلحملاا جتانلاا يلامجاا ومن للدعم نم ىنددأأ ةصخصخلاا تتايیلمع

 تناكوو اًسوملم اًفشقت يبايینلاا سلجملاا ىلاا تليیحأأ يتلاا 2003 ةنززااوم تترهھظظأأ يلاملاا ححالصالاا نم اًقالطناا
 ججرراخ فيیرراصملاا يف اًيیِّندتوو ةيیموكحلاا تتااددااريیالاا لمجم نم )ةةرردقملاا 2002 ةنززااوم نع( %11 ةةددايیزز ةبسن بقرتت
 نم رثكاا ةبسنب هھلماكب يلاملاا زجعلاا ضفخ وهھف 2004 ةنسل ففدهھلاا اماا .يلحملاا جتانلاا يلامجال ةبسنلاب نيیدلاا ةمدخ

.2006 ةنس يف هھلماكب زجعلاا ااذهھھھ ءاغلإإ بقرتت ةموكحلاا تناكوو 2003 ةنس نع 50%
 نيیرشعل GPRSوو GSM تتامدخ ةيیددأتل ييويیلخلاا فتاهھلاا يتكرش يتصخرر عيیب ٬،ةصخصخلاا للاجم يف

-Liban( ةةديیدج ةكرش ىلاا اهھميیزلت متيیسف تتالاصتالاا ةةررااززوو يف ةتباثلاا فتاهھلاا ططوطخ اماا .سسرردلاا ديیق وهھھھ ةنس
Telecom( ععاطقب قلعتيی اميیف .للوعفملاا ةيیرراس ةمظظانلاا ةئيیهھلاا حبصت نناا دعب 2003 نم يناثلاا فصنلاا نم اارًرابتعاا 

 ننانبل ءابرهھك للوصأأ ليیوحتوو ٬،اهھلقنل ىىرخأأوو اهھعيیززوتوو ةقاطلاا ديیلوتل ةيیرراجت ةكرش ءاشناا ىلع ةموكحلاا لمعت ٬،ةقاطلاا
.اهھمظعم ععِّززوتوو ننانبل لك يف تتااوواغيیم 2000 ةغلابلاا ةقاطلاا لقنتوو دِّلوتوو كلمت ننانبل ءابرهھكوو .امهھيیلاا

 تتااررايیلم 5 )تتاادئاعوو تتااززايیتماا( ققوقحلاا عيیب اهھيیف امب اهھلمجمب ةصخصخلاا ةليیصح غلبت نناا رظتنملاا نم
 ننوكيی نناا عَّقوتملاف 2005 وو 2004 ةنس اماا .يموكحلاا نيیدلاا ةيیطغتل اهھلماكب لمعتست 2003 ةنس يكريیماا ررالوودد
 تباثلاا فتاهھلاا تتالاصتاا ةكرش يف صصحلاا عيیب نم اًساساا جتنيی ةنسلاا يف يكريیماا ررالوودد ررايیلم ةصخصخلاا ددووددرم
.ةيیئابرهھكلاا ةقاطلاا ججاتناا تتاكرش ضعبوو

 ييوواسيی نيیدلاا لمجم ىلع ةةدئافلاا ةبسن للدعم ٬،رضاحلاا يف .ىىربك ةيیمهھھھأأ ااذذ ننوكيیس نيیدلاا ةفلك يف يندتلاا نناا
-Euro( رروبيیل – ووررويیلااوو ررالوودلاا تتالدعم ىلع سساسأأ ةطقن 1000 اًبيیرقت ييوواسيی شماهھھھ ااذهھھھوو %12 اًبيیرقت

Libor(. يلحملاا جتانلاا يلامجاا نم %18 هھلمجمب ييوواسيی ءبع ةةدئافلاا ههذهھھھوو )GDP(. يف ةموكحلاا ةطخ ذيیفنت عم 
 يف ىتح 2003 ةنس نيیدلاا يندت متيیس ييزكرملاا ففرصملاا عم يموكحلاا نيیدلاا ضفخوو ةصخصخلااوو يلاملاا ححالصالاا
 %10 ىلع ديیزيی ام اًبيیرقت ىقبيیس نيیدلاا ىلع ةةدئافلاا ةبسن للدعم يجرراخ معدد ببايیغ يف نكلوو .يجرراخ معدد ببايیغ
 يلاملاا ححالصالاا ةجيیتن نيیدلاا ةمدخ ةفلك يندتوو يلحملاا جتانلاا يلامجاا ىلاا ةبسنلاب ننويیدلاا يندت كلذك .2003 دعب ىتح
.ومنلاا ززاارحإإوو ةةدئافلاا للدعموو نيیدلاا ضفخل ةةّديیج ةقلح قلخل يفكيی ال  - ةسوملموو ةمهھم ولوو – ةصخصخلااوو

 ةجيیتنب 2003 ةنس يلحملاا جتانلاا يلامجاا ىلاا ةبسنلاب نيیدلاا يندت متيیس ٬،يجرراخ معدد ببايیغ يف ىتح
 ضضافخنالاا ننوكيیس مث نموو .ةةدئافلاا تتالدعم ةبسن َّنندتت مل ولوو ىتح دعب اميیف ةحاارص ىندتتس ةبسنلاا ههذهھھھ .ةصخصخلاا
 ةصاخلاا تتااررامثتسالاا قيیرطط يف ةةرثع رجح ننايیقبيیس نيیدلاا ننايیغططوو دئااوفلاا ةبسن ععافتررااوو اادًدوودحم يلاملاا زجعلاا يف
 ىلعوو يططايیتحالاا للااوماا ىلع اًطغاض ننوكيیس اهھھھزجع نم ءزج ليیومتل ننانبل ففرصم ىلع ةموكحلاا ددامتعاا .ومنلااوو
.يسايیسلااوو يعامتجالاا كلذكوو ييدداصتقالااوو يلاملاا رراارقتسالاا ضضِّوقت يتلاا ةةدئافلاا تتالدعم

 معدلاا ننوودب"وو "يجرراخلاا معدلاا عم" يلكلاا دداصتقالاب ةقلعتملاا ةيیبئاارضلاا تتاارروطتلاا 2 للوودجلاا نِّيیبيی
."يجرراخلاا

 

2007 – 2002 مماعلاا نيیدلااوو ةيیبئاارضلاا تتاارروطتلاا – 2 للوودج
2002 2003 2004 2005 2006 2007

______________1يجرراخ معدد ننوودب  ______________                                                         
 يلحملاا جتانلاا يلامجاا
تتااررالوودلاا تتااررايیلمب

17،٬3 18،٬0 18،٬8 19،٬6 20،٬4 21،٬2

 يلامجال يقيیقحلاا ومنلاا
يلحملاا جتانلاا

2،٬0% 2،٬0% 2،٬0% 2،٬0% 2،٬0% 2،٬0%

 %( يبئاارضلاا زجعلاا
 جتانلاا يلامجاا نم
)يلحملاا

15،٬6 13،٬0 8،٬5 7،٬0 5،٬7 4،٬6

 يفاصلاا نيیدلاا ععومجم
)تتااررالوودلاا تتااررايیلمب(

30،٬0 26،٬3 26،٬9 27،٬2 27،٬8 28،٬2

 ىلع نيیدلاا ةبسن %
يلحملاا جتانلاا يلامجإإ

173 146 143 139 136 133

____________________3يجرراخ معدد عم_____________                                                         
 يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا
تتااررالوودلاا تتااررايیلمب

17،٬3 18،٬2 19،٬2 20،٬3 21،٬4 22،٬7

 يلامجال يقيیقحلاا ومنلاا
يلحملاا جتانلاا

2،٬0% 3،٬0% 3،٬0% 3،٬5% 3،٬5% 4،٬0%

 يلامجال يمسإلاا ومنلاا
يلحملاا جتانلاا

4،٬0% 5،٬1% 5،٬6% 5،٬6% 5،٬6% 6،٬1%

 نم % ةبسنك
 جتانلاا يلامجاا
يلحملاا
يلووألاا يلاملاا ضئافلاا 2،٬6 4،٬2 6،٬1 7،٬4 8،٬3 9،٬1
مماعلاا نيیدلاا ةةدئاف 18،٬2 12،٬6 9،٬5 8،٬2 7،٬4 6،٬4
يلاملاا زجعلاا 15،٬6 8،٬4 3،٬4 0،٬8 0،٬9 - 2،٬7 -

 ةنززااوملاا يف زجعلاا
4

14،٬9 7،٬6 2،٬6 0،٬0 1،٬6 - 3،٬4 -

تتااررالوودلاا تتااررايیلمب
يلاملاا زجعلاا 2،٬7 1،٬5 0،٬6 0،٬2 0،٬2 - 0،٬6 -
ةصخصخلاا 0،٬0 5،٬0 1،٬2 1،٬3 0،٬7 0،٬7
 نيیدلاا ععومجم

2يفاصلاا
30،٬0 24،٬7 24،٬2 23،٬1 22،٬2 21،٬0

 يفاصلاا نيیدلاا ععومجم
مكاارتملاا

25،٬2 21،٬7 21،٬2 20،٬1 19،٬2 18،٬0

 نم نيیدلاا ةبسن
 جتانلاا يلامجاا
)%( يلحملاا

173 136 126 114 104 92

 نيیدلاا ععومجم
)%( يفاصلاا

138 113 104 94 85 74

 مماعلاا نيیدلاا ةةدئاف للدعم
)%(

12،٬0% 8،٬0% 7،٬0% 6،٬5% 6،٬5% 6،٬5%

 نيیيیالم( دئااوفلاا رفوو
)تتااررالوودلاا

1144 1286 1369 1316 1257

 نع جتانلاا رفولاا ةبسن
يجرراخلاا معدلاا

704 792 803 741 673



2007 – 2002 مماعلاا نيیدلااوو ةيیبئاارضلاا تتاارروطتلاا – 2 للوودج
2002 2003 2004 2005 2006 2007

______________1يجرراخ معدد ننوودب  ______________                                                         
 يلحملاا جتانلاا يلامجاا
تتااررالوودلاا تتااررايیلمب

17،٬3 18،٬0 18،٬8 19،٬6 20،٬4 21،٬2

 يلامجال يقيیقحلاا ومنلاا
يلحملاا جتانلاا

2،٬0% 2،٬0% 2،٬0% 2،٬0% 2،٬0% 2،٬0%

 %( يبئاارضلاا زجعلاا
 جتانلاا يلامجاا نم
)يلحملاا

15،٬6 13،٬0 8،٬5 7،٬0 5،٬7 4،٬6

 يفاصلاا نيیدلاا ععومجم
)تتااررالوودلاا تتااررايیلمب(

30،٬0 26،٬3 26،٬9 27،٬2 27،٬8 28،٬2

 ىلع نيیدلاا ةبسن %
يلحملاا جتانلاا يلامجإإ

173 146 143 139 136 133

____________________3يجرراخ معدد عم_____________                                                         
 يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا
تتااررالوودلاا تتااررايیلمب

17،٬3 18،٬2 19،٬2 20،٬3 21،٬4 22،٬7

 يلامجال يقيیقحلاا ومنلاا
يلحملاا جتانلاا

2،٬0% 3،٬0% 3،٬0% 3،٬5% 3،٬5% 4،٬0%

 يلامجال يمسإلاا ومنلاا
يلحملاا جتانلاا

4،٬0% 5،٬1% 5،٬6% 5،٬6% 5،٬6% 6،٬1%

 نم % ةبسنك
 جتانلاا يلامجاا
يلحملاا
يلووألاا يلاملاا ضئافلاا 2،٬6 4،٬2 6،٬1 7،٬4 8،٬3 9،٬1
مماعلاا نيیدلاا ةةدئاف 18،٬2 12،٬6 9،٬5 8،٬2 7،٬4 6،٬4
يلاملاا زجعلاا 15،٬6 8،٬4 3،٬4 0،٬8 0،٬9 - 2،٬7 -

 ةنززااوملاا يف زجعلاا
4

14،٬9 7،٬6 2،٬6 0،٬0 1،٬6 - 3،٬4 -

تتااررالوودلاا تتااررايیلمب
يلاملاا زجعلاا 2،٬7 1،٬5 0،٬6 0،٬2 0،٬2 - 0،٬6 -
ةصخصخلاا 0،٬0 5،٬0 1،٬2 1،٬3 0،٬7 0،٬7
 نيیدلاا ععومجم

2يفاصلاا
30،٬0 24،٬7 24،٬2 23،٬1 22،٬2 21،٬0

 يفاصلاا نيیدلاا ععومجم
مكاارتملاا

25،٬2 21،٬7 21،٬2 20،٬1 19،٬2 18،٬0

 نم نيیدلاا ةبسن
 جتانلاا يلامجاا
)%( يلحملاا

173 136 126 114 104 92

 نيیدلاا ععومجم
)%( يفاصلاا

138 113 104 94 85 74

 مماعلاا نيیدلاا ةةدئاف للدعم
)%(

12،٬0% 8،٬0% 7،٬0% 6،٬5% 6،٬5% 6،٬5%

 نيیيیالم( دئااوفلاا رفوو
)تتااررالوودلاا

1144 1286 1369 1316 1257

 نع جتانلاا رفولاا ةبسن
يجرراخلاا معدلاا

704 792 803 741 673

 ننأل %15 ةبسنب ىنددأأ وهھھھ ةصخصخلاا ددووددرم نكلوو "يجرراخلاا معدلاا" عم ةنززااوملل يلوّوألاا ضئافلاا نّسحت للوودجلاا ااذهھھھ رهھظيی .1
.مهھضوورع يف ةيیلحم رططاخم ةهھجااوم نم ننووررَذحيی نيیرمثتسملاا

.ةنيیزخلاا تتاادنس تتاموسح ىلع ةقحتسملاا دئااوفلاا صقان .2
 ةثعبلاا تتاارراشتساا نم  IV ةةدداملاا يف IMF يلوودلاا دقنلاا ققوودنص نم تتددرروو امك اًمامت يهھھھ 2007-2003 نيیب ويیررانسلاا .3

:يليی ام ءانثتساب  ةموكحلاا جمانرب ىلع ةةدنتسملاا
i. ددررااوموو تتالاصتالاا يف ةيیقبتملاا مهھسألاا عيیمج عيیب لمشتوو 2003 ةنس ررالوودد ننويیلم 250 ديیزت تتانامضلااوو ةصخصخلاا ددووددرم 

.2004 ةةرتف للالخ ةقاطلاا
ii. ييزكرملاا ففرصملاا عم 2003 ةنس ررالوودد ررايیلم 1،٬8 غلبمب لقاا وهھھھ نيیدلاا.

iii. رمتسيیوو 2003 ةنس رثكاا ىندتيیس مماعلاا نيیدلاا ىلع ةةدئافلاا ةبسن للدعموو ربكأأ وهھھھ لماشلاا يلاملاا ححالصالاا نناا وهھھھ مهھھھألاا 
.ربكأأ ةبسنب ططوبهھلاا ااذهھھھ ننوكيیوو 2006-2004 نيیب ططوبهھلاب

 ءامنالاا سلجم نم ةلّومملاا ةيیجرراخلاا تتاقفنلاا صقان يلاملاا زجعلاا ييوواسيی .4
.CDR ررامعالااوو

.للوليیاا رهھش رخآآ نم اارًرابتعاا أأدبيی 2002 ةنسل ةةدئافلاا ةبسن للدعم .5

٬،يلاحلاا نيیدلاا نم للدبتسيی نناا ننانبل نكمتيی ٬،يجرراخلاا معدلاا عم ٬،ىىرخأأ ةهھج نم
 ةجرردلاا نم ييددايیسلاا نيیدملل ةةرفوتملاا ططوورشلاب كلذذوو لجأل )لصألاا عم دئااوفلاا( يجرراخ نيیدد نم ررالوودد تتااررايیلم 5 
 ةنسلاا يف ررالوودد ننويیلم 400 ةبسنب ةبجوتملاا ةةدئافلاا ىندتت ذذاا .رفولاا ىلع ينآآ سساكعناا هھل ننوكيیس للاادبتسالاا ااذهھھھ .ىلووألاا
 2003 نم اارًرابتعاا ننامززالتيی ةصخصخلااوو يلاملاا ححالصالاف ااذهھھھ نم رثكاا .)يلحملاا جتانلاا يلامجاا نم %2 نم رثكأأ(
 ةةدئافلاا تتالّدعم ىلعوو يلحملاا جتانلاا يلامجاا ىلع نيیدلاا ةبسنل تباث ططوبهھھھ ىلاا ييددؤيی ام يجرراخلاا معدلاا عم اهھھھدعب اموو
 ييأأ اهھفصن 2005،٬-2003 نيیب ًاّيیونس ررالوودد ررايیلم 1،٬25 للدعمب ةيیلامجالاا دئااوفلاا تتاارروفوو ننوكتس .مماعلاا نيیدلاا ىلع
.يجرراخلاا معدلاا  لضفب اًيیونس ررالوودد ننويیلم 725 ييوواسيی ام

2
يجرراخلاا معدلاا

 نم %16 غلبت ةيیلحملاا ددوهھجلاا نناا .اهھمزتلاا يتلاا ةيیلحملاا ههددوهھج عباتيیل ةيیلوودلاا ةعومجملاا معدل ننانبل ججاتحيی
 غلبيیوو يموكحلاا نيیدلاا ضفخل لمعتست 2003-2001 للالخ ةصخصخلاا نموو بئاارضلاا ةةددايیزز نم يلحملاا جتانلاا يلامجاا
2003،٬ ةنس
.II سيیرراب تتاادئاع نع ةفاضاا وهھھھ نيیدلاب ضضافخنالاا ااذهھھھ .يكريیماا ررالوودد تتااررايیلم 5

 ريیيیغتل 2003 ةنس يكريیماا ررالوودد تتااررايیلم 5 هھعومجم غلبيی امل يجرراخلاا معدلاا ةيینانبللاا ةموكحلاا بلطت



.II سيیرراب تتاادئاع نع ةفاضاا وهھھھ نيیدلاب ضضافخنالاا ااذهھھھ .يكريیماا ررالوودد تتااررايیلم 5
 ريیيیغتل 2003 ةنس يكريیماا ررالوودد تتااررايیلم 5 هھعومجم غلبيی امل يجرراخلاا معدلاا ةيینانبللاا ةموكحلاا بلطت

 نم نيیدتسيی نناا ننانبلل حمسيی ام .ىىرخأأ ةهھج نم ةبجوتملاا تتاقاقحتسالاا ةلاططإلوو ةهھج نم هھتفلك ضفخوو نيیدلاا نيیوكت
 ةيیلاع ةةدئاف للدعمب اًقباس ددوقعملاا يجرراخلاا نيیدلاا ءافيیال طقف ددووددرملاا لمعتسيیوو ىنددأأ ططوورشب ةمعاادلاا نناادلبلاا ققااوسأأ
 لمجم يف نندت مث ًالووأأ ةّيیلحملاا دئااوفلاا تتالدعم ىىوتسم يف سسوملم نٍندت ىلاا نيیدلاا ااذهھھھ ءافيیاا ييددؤيیس .ريیصق دمألوو
 ءايیحاا ةةدداعاا ىلع يلحملاا رراخددالاا ةةددايیززوو ةضفخنملاا دئااوفلاا تتالدعم دعاستس .ليیومتلاا تتاجايیتحااوو يلاملاا زجعلاا
.هھتافاعموو ومنلاا معددوو ةصاخلاا تتااررامثتسالاا

 عيیطتست تتااونس سمخ ةةدم للاهھماا عم دمألاا ةليیوطط تتاقاقحتسال وهھھھ يكريیماا ررالوودد تتااررايیلم 5 ةناادتساا بلطط
 ضئاف دداجيیاا اهھھھءانثاا ةموكحلاا بقرتت تتااونس رشع اهھتدم ءافيیاا ةلهھموو يلاملاا زجعلاا يلامجاا ءاغلاا اهھلالخ ةموكحلاا
 ًاّيیرصح اًصّصخم ننانبل ففرصم يف ةنيیزخلل اًباسح صصاخ ننوناق ىلاا اادًدانتساا ةموكحلاا تتأشناا ةيیاغلاا ههذهھل .يبيیرض
 صنيی .II سيیرراب جمانرب نم يتأتس يتلااوو ةكيیشولاا للااومألاا اهھيیف امب ًالصأأ ةةددَّدسملاا ريیغ نيیدلاا تتاادنسوو نيیدلاا ةمدخل
.ننانبل يف نيیدلاا تتاادنس ةمدخ ففدهھب صصاخلاا بباسحلاا ااذهھھھ يف ععدَدويی يساسألاا ضئافلاا َّننأأ ىلع اًضيیاا ننوناقلاا

2005 ننانبل :1 قحلم
 يجرراخلاا معدلااوو تتاحالصالااوو تتاليیدعتلاا نم تتااونس سمخ دعب

 ييدداصتقالاا رراارقتسالل ةكيیشوو ةعزعزز عقوتيی ننانبل نناك 2002،٬ رخااووأأ يف II سيیرراب رمتؤم دقُع امدنع
 للالخ ننانبل ررامعال 2000 رخااووأأ ذنم تتدمُتعاا يتلاا تتاحالصالااوو تتاليیدعتلاا نم مغرلاب مكاارتملاا ريیبكلاا نيیدلاا ةجيیتن
 نم ااًريیبك ااًءزج ديیاازتملاا مماعلاا نيیدلاا ءابعأأوو ةمكاارتملاا دئااوفلاا تصتماا .ةنس ةةرشع سمخ تماادد ببرح دعب تتانيیعستلاا
 ننأل .عضولاا ااذهھھھ هھجااويی يجرراخ معدد ببايیغ يف يعامتجالاا رراارقتسالاا دددهھيی رطخ ككانهھھھ نناكوو .ةيیموكحلاا تتااددااريیالاا
 اهھّتيیلومشوو اهھتاحومطط نم مغرلاب ةماعلاا تتاحالصالااوو ةعسااولاا ةصخصخلااوو يلاملاا ححالصالاا يف ةموكحلاا ةطخ
.ومنلااوو نيیدلاا ةلضعم لحل ةيیفاك ريیغ اهھتااذب تناك

 لعجت ةيیلام تتانامتئاا نع ةةررابع هھلمجمب نناكوو( 2003 لئااووأأوو 2002 رخااووأأ يف رَّفوت ييذلاا يجرراخلاا معدلاف
 ٬،دمألاا ةةريیصقلااوو ةيیلاع دئااوفب اًقباس ةناادتسملاا هھلااومأأ نم ءزجل ةمعاادلاا للوودلل هھتاقاقحتساا ليیدعت ىلع اارًردداق ننانبل
 ىىددأأ ٬،ةيیويینبلاا تتاحالصالااوو ةصخصخلااوو يلاملاا ححالصالاا يف ةموكحلاا جمانرب ذيیفنت عم ٬،)ةيیلحملاا هھنويیدد اًصوصخوو
.دعب اموو 2003 نم اارًرابتعاا ننويیدلاا ةبسن اضيیأأ ضَّفخ امك نيیدلاا ةمدخ ةفلك يف تباث ضفخ ىلاا

 يلامجاا ىلاا نيیدلاا ةبسن تضفخنااوو اًبيیرقت اًيیئاهھن يلامجإلاا يلاملاا زجعلاا للااززوو ةنززااوملاا تتَّرقتساا 2005 ةنس
 ربكألاا ءزجلاا صصاخلاا ععاطقلاا زجنأأوو .يلحملاا جتانلاا يلامجاا نم فصنلاا نم رثكاا ييوواسيی امب 2002 ذنم يلحملاا جتانلاا
 ىلاا ووأأ ةيیجرراخلاا ضضوورقلاا ىلع لهھھھاستلاا بلطط ىلاا أجلت ةموكحلاا دعت ملوو .اهھمظعم كلميی يتلاا ةيیتحتلاا ىنبلاا نم
 يتلاا ةيیلاملاا اهھتاجاح يطغتل تتاارخدملاا نم ىىربكلاا ةيیمكلاا صصاصتمال ةجاحب دعت مل اهھنااوو امك ييزكرملاا ففرصملاا
 دعيی مل هھنأل ررامثتسالاا ىلع صصاخلاا ععاطقلاا عَّجش ام ةةدئافلاا تتالدعم كلذك تضفخناا .ةظظوحلم ةةرروصب ضفخنت تتذخأأ
 يف تتامدخلااوو ةيیلوودلاا ةةرراجتلاا تترهھھھددززااوو .دداصتقالاا تتررّرح ةيیويینبلاا تتاحالصالاا ننألوو مماعلاا ععاطقلاا تتاجاحب ااًرصاحم
 تتاحالصالاا ههذهھھھ دعب ةقطنملاا يف ننوورمثتسملاا دداعتسااوو يبووررووالاا دداحتالاا عم ةةديیططوو تتاقالع عم ةةرح ةةرراجت وج
 للدعم عفتررااوو يلحملاا جتانلاا يلامجاا ومن ددااددززاف .تتانيیعبسلاا لئااوواا يفوو تتانيیتسلاا يف اهھھھوفرع امك ننانبلب مهھتقث ةثيیدحلاا
 ممدقت ظحول ةيیساسالاا اهھماهھم تمزتلااوو ةصاخ ةةرروصب ةيیعامتجالاا اهھجماارب تتزكرر ةموكحلاا ننألوو .ييددرفلاا لخدلاا
 ام 2010 ةنس ييددرفلاا لخدلاا للدعم غلبيی نناب تتابقترملاا تناكوو عسااوو ققاطن ىلعوو سسوملموو يلج يعامتجاا-ييدداصتقاا
 .ببرحلاا لبق هھيیلع نناك

II سيیرراب رمتؤم :2 قحلم
اهھھھدعب اموو 2003 ةنسل ةموكحلاا ةطخ

ففاادهھھھألاا ةيیساسألاا تتاارشؤملاا ةنهھھھاارلاا ععاضووألااوو تتايیفلخلاا
 ةيینويیدملاا ضفخ
ةةدئافلاا تتالدعموو ةماعلاا

يلاملاا ححالصالاا

 ةصاخ ةةرروصب ةيیساسألاا تتااددررااولاا ةةددايیزز
 ةةددايیزل ددوهھجلاا للذبب كلذذوو 2003 ةنس
 ةبيیرضلاا تتااددااريیاا اًصوصخ( تتااددااريیالاا
 )لخدلاا ةبيیرضوو ةفاضملاا ةميیقلاا ىلع
 نم دحلاا اهھيیف امب( تتاقفنلاا رصحوو
 هھل دهھمت ييذلاا )يمسرلاا فيیظظوتلاا
 زجعلاا ضفخل ٬،ةجمربملاا ةصخصخلاا
 ننوودد امل 2005 ةنس يلامجالاا يبيیرضلاا
 )EU norms( يبووررووالاا دداحتالاا ررايیعم
 يندتلاا ااذهھھھوو .2006 ةنس اًمامت للووزيیل
 نيیدلاا ىلع ةةدئافلاا تتالدعم يندت نم لصحيی
 ححالصالاا دناسيیوو يجرراخلاا معدلاا عم مماعلاا
.ةصخصخلااوو يلاملاا

 يلامجالاا يلاملاا زجعلاا
2003 ةنس 10% -
2005 ةنس 1% -
2006 ةنس ضئاف -

ةصخصخلاا  ةيیساسألاا تتامدخلاا ًاّيیديیلقت مماعلاا ععاطقلاا نمؤيی
 ةيینبلاا ءانب ةةدداعاا نّمأأ ببرحلاا دعبوو ٬،ةماعلاا
 ٬،ىىوتسملاا ننوودد تتامدخلاا تيیقب .ةيیتحتلاا
 لكوو ٬،ةيیفاك نكت مل فيیلاكتلاا ةيیطغتوو
 تناك تتالاصتالاا ءانثتساب تتاعاطقلاا
 دِّهھمت مل .سسوملم لكشب ةنززااوملاا ففزنتست
 ببايیغوو ااًدج ةميیدقلااوو ةيیلابلاا تتاسسؤملاا ةيینب
.ةصخصخلاا ىلاا يسايیسلاا معدلاا

 ةليیسولاا تناك ةقاطلاا تتاعاطقوو تتالاصتالاا
 ربع دمألاا ةةريیصقلاا ننويیدلاا ضيیفختل
 تتااددوجوملاا مجح ببسب ةصخصخلاا
.نيیرمثتسملاا ممامتهھھھااوو

 نيینااوق 2002 ةنس ببااونلاا سلجم رردصأأ
 تتاعاطقوو تتالاصتالاا ةصخصخب حمست
.ةقاطلاا

 يكريیماا ررالوودد تتااررايیلم 5 ىلع للوصحلاا
 ةنس ننامتئالااوو ةصخصخلاا تتايیلمع نم

 ررالوودد ررايیلم غلبيی يبيیرقت للدعمبوو 2003
 2005 - 2004 يتنس نم لكل يكريیماا
 للووالاا عبرلاا يف ييولخلاا يتصخرر عيیب -
2003 نم

 يف ةقاطلاا تتاكرش نم %40 عيیب -
.2003 نم للووالاا فصنلاا
 يف تتالاصتالاا تتاكرش نم %40 عيیب -
.2003 نم يناثلاا فصنلاا
  2007-2004 يقابلاا عيیب -

 سسرردلاا ديیق ييولخلاا فتاهھلاا يتصخرر عيیب -
 ةقاطلاا تتاكرشوو تتالاصتالل ةكرش ءاشناا -
 ممويیلاا رَّضحت ةمظظان تتائيیهھھھ ءاشنااوو
.ةصخصخلل

 ةيیرحبلاا ئفاارملااوو ههايیملاا ةصخصخ -
 ططخيی ززايیتمالاا ووأأ ميیزلتلاا ةقيیرطب ةيیوجلااوو
.2005-2004 ةنس نم ءاادتباا هھل

 2005-2004 نم اارًرابتعاا تتااززايیتمالاا حنمت
 ةنس اهھعضوو ةننوقوو اهھليیهھھھأت متيی نناا دعب

2003
.2003 للالخ هھل ينوناق ككالم ءاشناا يياا

يجرراخلاا معدلاا  نيیدب يكريیماا ررالوودد تتااررايیلم 5 للاادبتساا
 ًايیلاح ددوجوملاا نيیدلاا ققاقحتساا دنع يجرراخ
 تتاعااديیااوو ٬،تتانامض للالخ نم ٬،ةيیلاع دئااوفب
 تتاادنسب ررامثتسالااوو ٬،ييزكرملاا ففرصملاا
 ريیباادتلاا نم اهھھھريیغوو  ةيینانبللاا ةنيیزخلاا
.II سيیرراب رمتؤم يف ةبولطملاا

2003 نم للووالاا فصنلاا يف
مماعلاا نيیدلاا ىلع ةةدئافلاا للدعم ضيیفخت

 ةنس رثكاا %1وو 2003 ةنس ًابيیرقت ثلثلاا
2004

ومنلاا معدد

ةةرراجتلاا ريیرحت

ةيیلوودلاا تتايیقافتالاا ثيیدحت

 مماظن عم رحلاا ييديیلقتلاا ينانبللاا مماظنلاا
 تتاارروطتلاا عم نناقباطتيی ال ةةرحلاا ةةرراجتلاا
 ينوناقلاا امهھعضوووو ةةرراجتلاا يف ةلماشلاا
 ددوهھجلاا نم دح ام ااذهھھھوو .نيیيیلاب احبصأأ
 زكرمك ةقطنملاا يف ههرروودد ىلاا ننانبل ةةدداعال
 لصوو ةةزمهھكوو تتامدخلاا ريیفوتلوو ةةرراجتلل
 .ابووررووااوو ةقطنملاا نيیب

 ةيیبرعلاا ةقطنملاا يف ااًوضع ننانبل حبصأأ
 ةنس GAFTA ةةرحلاا ةةرراجتلل ىىربكلاا

 ةسدداسلاا اهھتنس يف ممويیلاا يهھھھ يتلاا 1997
.ةيیكرمجلاا اهھتفيیرعت ءاغلال

 زجنأأ يبووررووالاا دداحتالاا عم ةكاارشلاا ققافتاا
 ننااريیزح يف عقوووو 2002 يناثلاا ننوناك يف

 لكل حمسيی ييرراجت ققافتاا دجويیوو .2002
 ةيیعااررزلااوو ةيیعانصلاا ةيینانبللاا تتاارردداصلاا
 يطُعأأ .رحلاا للوخدلاب ةيیعااررزلاا-ةيیعانصلااوو
 ءاغلال تتااونس سمخل للاهھماا ةةرتف ننانبلل
.ةيیكرمجلاا هھتافيیرعت

 ىىربكلاا ةيیبرعلاا ةقطنملاا ىلاا ريیدصتلاا ةةددايیزز
ةةرحلاا ةةرراجتلل

GAFTA

يبووررووالاا دداحتالاا ىلاا ريیدصتلاا ةةددايیزز

نيینااوقلاا ثيیدحت  ةمظنملاا يف هھتيیوضع للوبق ننانبل بلطيی
 للوواا دقع دقوو  .WTO ةةرراجتلل ةيیملاعلاا
. 2002 للووالاا نيیرشت يف لمع ععامتجاا

 عم قفااوتملاا ككررامجلاا ننوناق عضوو
 يف ذيیفنتلاا عضوم ةةرراجتلل ةيیلوودلاا ةمظنملاا
 صنيی ام نيیب صنيی ييذلاا 2001 ننااريیزح
 ةيیررااددالاا تتااءاارجالاا طيیسبت ىلع هھيیلع
 تتانايیبلل ةثيیدح ةيیجولونكت للاخددااوو
 ةيیلوودد ججذذامن ددامتعااوو ةيیكرمجلاا حيیرراصتلااوو
.عئاضبلاا صيیلختل ةصاخ

 ةةرراجتلل ةيیملاعلاا ةمظنملاا يف ننانبل ةيیوضع
WTO

 نم اارًرابتعاا ااًّرح طفنلاا ددااريیتساا حبصأأ
 عيیرراشم ببااونلاا سلجم ىلاا تمدقوو 2001

ريیقاقعلااوو ةيیووددالاا ددااريیتساا ريیرحتل نيینااوق

2003 لئااوواا يف ببااونلاا سلجم ىلاا ممدق

 ريیضحتلاا ديیق يهھھھ ةيیعيیرشت صصوصن
 ءاغلاب قلعتت ببااونلاا سلجم ىلع اهھضرعل
 ييرراجتلاا ليیثمتلااوو ةيیرصحلاا تتالاكولاا
.ةيیرراجتلاا صيیخاارتلاا ليیهھستوو
 كلهھتسملاا ةيیامح ننوناقوو ةسفانملاا ننوناق
.ًاضيیاا اازهھج

 بلطط عم ههذهھھھ نيینااوقلاا عيیرراشم تمدق
.ةةرراجتلل ةيیملاعلاا ةمظنملل ننانبل ةيیوضع

ةصاخلاا تتااررامثتسالاا ةيیمنتوو جيیوورت  عيیجشتل ديیدج ننوناق 2001 ببآآ يف رردص
 تتااررامثتسالاا ةيیمنت ةةرراادداا تلكشوو .ررامثتسالاا
 -IDAL one-stop-shop ننانبل يف
 ةيیبئاارض زفااوح ىلع ننوناقلاا صنوو
.ةيیلاموو

 ريیغ تتاعاطقلاا يف تتااررامثتسالاا ةيیمنت
يضااررألاا كلمت تتاعاطق

 ييذلاا ةقاطلاا تتاعاطقوو تتالاصتالاا ننوناق
 يتلاا نيینااوقلاا عيیرراشموو 2002 ةنس رقأأ
 تتااررامثتسالاا يمنتس ههايیملاا ععاطقل تعضوو
.ةيیساسالاا ةيیتحتلاا ىنبلاا يف

 نم للووالاا فصنلاا يف ةمظظان تتائيیهھھھ ءاشناا
 يف ةموكحلاا رروودد نم دحلااوو .2003

 طقف ةمظظانلاا ةئيیهھلاا حلاصل ةماعلاا تتامدخلاا
.2005 يف

 2002 ةنس َّرِقُأأ للااومألاا ضيیيیبت ننوناق
 نع ننانبل ةلااززال FATF تتامزلتسم يبليیل
 مهھسألاا ننوناق لهھس .ةهھھھوبشملاا للوودلاا ةحئال
 ةةرجاتملاا 2002 نناسيین يف ةيیفرصملاا
.ةيینانبللاا ةيیفرصملاا مهھسألاب

 ةةددررااولاا ةصاخوو ةيیلاملاا تتااررامثتسالاا عيیجشت
.ةقطنملاا نم

 ةةدئافلاا تتالدعموو ةيیلحملاا تتااددامتعالاا دحت
 رثؤيی ام ةصاخلاا تتااررامثتسالاا نم ةعفترملاا
 ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا تتاسسؤملاا ىلع ًابلس
 ديیلاا نم ةنكمم ةقاطط ربكاا بعوتست يتلاا
 نم معَدب تتأشناا 2001 لئااوواا يف .ةلماعلاا
  تتانامض حنمت "تتالافك" ةكرش ةموكحلاا
 تتاسسؤملل ةيیندتم دئااوف عم ضضوورقلل
.ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا

 مماظن يف صصاخلاا ععاطقلاا ةصح ةةددايیزز
 ةسوملم ةةددايیزز عم ةيیفرصملاا تتااددامتعالاا
 ةةريیغصلاا تتاسسؤملاا تتااددامتعاا يف
.SMEs ةطسوتملااوو

 ئططاشلاا نم ةةريیبك تتاحاسم تترِمُثتساا
 ريیغ ةةرروصب تتووريیب يحااوض يف ينانبللاا
 ىلاا ىىددأأ ام ببرحلاا تتااونس للالخ ةيیعرش
 تتااررامثتسالاا قيیعت ةيیبلس ةيیئيیب ططوورش
 جلاعت تتاعيیرشت ةموكحلاا رِّضحت .ةيیحايیسلاا
 ةلوودلل رفوتوو تتاحاسملاا ههذهھھھ بباصتغاا ةلاح
.ةيیفاضاا تتااددااريیاا

 تتااررامثتسااوو 2003 ذنم ةموكحلاا تتااددااريیاا
 ذنم قططانملاا ههذهھھھ يف ةةديیدج ةيیحايیس

2004.

 ةماعلاا تتامدخلاا ةصخصخ نسحتس
 ةيیلاعف للالخ نموو تتامدخلاا ةيیعون ةيیساسألاا
 نيیكلهھتسملاا نم ةيیابجلاا ةفلك نيیسحتوو ربكاا
 ةيیساسألاا تتامدخلاا ةفلك ضفخ ىلاا ييددؤتس
 .للامعألاا ىلع

 تتامدخلل ةنززااوملاا ىلع ننويیدد ووأأ ققوقح ال
.2004 ذنم ةماعلاا ةيیساسألاا

 فيیلاكت ضفخوو ةماعلاا تتامدخلاا نيیسحت
 للامعألاا

 ديیدج ننوناق يبايینلاا سلجملاا ىلع ضضرع
 يف تتااءاارجالاا لهھسيی ةماعلاا ةبساحملل
 ةنيیزخلاا ىلع ةباقرلاا ييوقيیوو ةنززااوملاا
 عم ىقالتيی ةماعلاا تتايیرتشملل ننوناقوو
.ةيیلوودلاا تتاسررامملاا لضفأأ
 ققوودنصلاا يف رروجألااوو بتااوورلاا تتاكاارتشاا
 نم تضفخ يعامتجالاا ننامضلل ينططولاا

.2001 ررااذذآآ يف %23،٬5 ىلاا ٬5%،38
 ”Export plus“ جمانرب رراططاا يفوو
 ددااوملاا ييررّدصُمل ةيیلام حنم تيیطعاا"
.ةيیفاضالاا لقنلاا فيیلاكت ضضّوعت ةجززاطلاا
 ييرردنمشلاا ركسلاا ججاتناا ىلع معدلاا يغُلأأ
.2001 لئااوواا يف



ففاادهھھھألاا ةيیساسألاا تتاارشؤملاا ةنهھھھاارلاا ععاضووألااوو تتايیفلخلاا
 ةيینويیدملاا ضفخ
ةةدئافلاا تتالدعموو ةماعلاا

يلاملاا ححالصالاا

 ةصاخ ةةرروصب ةيیساسألاا تتااددررااولاا ةةددايیزز
 ةةددايیزل ددوهھجلاا للذبب كلذذوو 2003 ةنس
 ةبيیرضلاا تتااددااريیاا اًصوصخ( تتااددااريیالاا
 )لخدلاا ةبيیرضوو ةفاضملاا ةميیقلاا ىلع
 نم دحلاا اهھيیف امب( تتاقفنلاا رصحوو
 هھل دهھمت ييذلاا )يمسرلاا فيیظظوتلاا
 زجعلاا ضفخل ٬،ةجمربملاا ةصخصخلاا
 ننوودد امل 2005 ةنس يلامجالاا يبيیرضلاا
 )EU norms( يبووررووالاا دداحتالاا ررايیعم
 يندتلاا ااذهھھھوو .2006 ةنس اًمامت للووزيیل
 نيیدلاا ىلع ةةدئافلاا تتالدعم يندت نم لصحيی
 ححالصالاا دناسيیوو يجرراخلاا معدلاا عم مماعلاا
.ةصخصخلااوو يلاملاا

 يلامجالاا يلاملاا زجعلاا
2003 ةنس 10% -
2005 ةنس 1% -
2006 ةنس ضئاف -

ةصخصخلاا  ةيیساسألاا تتامدخلاا ًاّيیديیلقت مماعلاا ععاطقلاا نمؤيی
 ةيینبلاا ءانب ةةدداعاا نّمأأ ببرحلاا دعبوو ٬،ةماعلاا
 ٬،ىىوتسملاا ننوودد تتامدخلاا تيیقب .ةيیتحتلاا
 لكوو ٬،ةيیفاك نكت مل فيیلاكتلاا ةيیطغتوو
 تناك تتالاصتالاا ءانثتساب تتاعاطقلاا
 دِّهھمت مل .سسوملم لكشب ةنززااوملاا ففزنتست
 ببايیغوو ااًدج ةميیدقلااوو ةيیلابلاا تتاسسؤملاا ةيینب
.ةصخصخلاا ىلاا يسايیسلاا معدلاا

 ةليیسولاا تناك ةقاطلاا تتاعاطقوو تتالاصتالاا
 ربع دمألاا ةةريیصقلاا ننويیدلاا ضيیفختل
 تتااددوجوملاا مجح ببسب ةصخصخلاا
.نيیرمثتسملاا ممامتهھھھااوو

 نيینااوق 2002 ةنس ببااونلاا سلجم رردصأأ
 تتاعاطقوو تتالاصتالاا ةصخصخب حمست
.ةقاطلاا

 يكريیماا ررالوودد تتااررايیلم 5 ىلع للوصحلاا
 ةنس ننامتئالااوو ةصخصخلاا تتايیلمع نم

 ررالوودد ررايیلم غلبيی يبيیرقت للدعمبوو 2003
 2005 - 2004 يتنس نم لكل يكريیماا
 للووالاا عبرلاا يف ييولخلاا يتصخرر عيیب -
2003 نم

 يف ةقاطلاا تتاكرش نم %40 عيیب -
.2003 نم للووالاا فصنلاا
 يف تتالاصتالاا تتاكرش نم %40 عيیب -
.2003 نم يناثلاا فصنلاا
  2007-2004 يقابلاا عيیب -

 سسرردلاا ديیق ييولخلاا فتاهھلاا يتصخرر عيیب -
 ةقاطلاا تتاكرشوو تتالاصتالل ةكرش ءاشناا -
 ممويیلاا رَّضحت ةمظظان تتائيیهھھھ ءاشنااوو
.ةصخصخلل

 ةيیرحبلاا ئفاارملااوو ههايیملاا ةصخصخ -
 ططخيی ززايیتمالاا ووأأ ميیزلتلاا ةقيیرطب ةيیوجلااوو
.2005-2004 ةنس نم ءاادتباا هھل

 2005-2004 نم اارًرابتعاا تتااززايیتمالاا حنمت
 ةنس اهھعضوو ةننوقوو اهھليیهھھھأت متيی نناا دعب

2003
.2003 للالخ هھل ينوناق ككالم ءاشناا يياا

يجرراخلاا معدلاا  نيیدب يكريیماا ررالوودد تتااررايیلم 5 للاادبتساا
 ًايیلاح ددوجوملاا نيیدلاا ققاقحتساا دنع يجرراخ
 تتاعااديیااوو ٬،تتانامض للالخ نم ٬،ةيیلاع دئااوفب
 تتاادنسب ررامثتسالااوو ٬،ييزكرملاا ففرصملاا
 ريیباادتلاا نم اهھھھريیغوو  ةيینانبللاا ةنيیزخلاا
.II سيیرراب رمتؤم يف ةبولطملاا

2003 نم للووالاا فصنلاا يف
مماعلاا نيیدلاا ىلع ةةدئافلاا للدعم ضيیفخت

 ةنس رثكاا %1وو 2003 ةنس ًابيیرقت ثلثلاا
2004

ومنلاا معدد

ةةرراجتلاا ريیرحت

ةيیلوودلاا تتايیقافتالاا ثيیدحت

 مماظن عم رحلاا ييديیلقتلاا ينانبللاا مماظنلاا
 تتاارروطتلاا عم نناقباطتيی ال ةةرحلاا ةةرراجتلاا
 ينوناقلاا امهھعضوووو ةةرراجتلاا يف ةلماشلاا
 ددوهھجلاا نم دح ام ااذهھھھوو .نيیيیلاب احبصأأ
 زكرمك ةقطنملاا يف ههرروودد ىلاا ننانبل ةةدداعال
 لصوو ةةزمهھكوو تتامدخلاا ريیفوتلوو ةةرراجتلل
 .ابووررووااوو ةقطنملاا نيیب

 ةيیبرعلاا ةقطنملاا يف ااًوضع ننانبل حبصأأ
 ةنس GAFTA ةةرحلاا ةةرراجتلل ىىربكلاا

 ةسدداسلاا اهھتنس يف ممويیلاا يهھھھ يتلاا 1997
.ةيیكرمجلاا اهھتفيیرعت ءاغلال

 زجنأأ يبووررووالاا دداحتالاا عم ةكاارشلاا ققافتاا
 ننااريیزح يف عقوووو 2002 يناثلاا ننوناك يف

 لكل حمسيی ييرراجت ققافتاا دجويیوو .2002
 ةيیعااررزلااوو ةيیعانصلاا ةيینانبللاا تتاارردداصلاا
 يطُعأأ .رحلاا للوخدلاب ةيیعااررزلاا-ةيیعانصلااوو
 ءاغلال تتااونس سمخل للاهھماا ةةرتف ننانبلل
.ةيیكرمجلاا هھتافيیرعت

 ىىربكلاا ةيیبرعلاا ةقطنملاا ىلاا ريیدصتلاا ةةددايیزز
ةةرحلاا ةةرراجتلل

GAFTA

يبووررووالاا دداحتالاا ىلاا ريیدصتلاا ةةددايیزز

نيینااوقلاا ثيیدحت  ةمظنملاا يف هھتيیوضع للوبق ننانبل بلطيی
 للوواا دقع دقوو  .WTO ةةرراجتلل ةيیملاعلاا
. 2002 للووالاا نيیرشت يف لمع ععامتجاا

 عم قفااوتملاا ككررامجلاا ننوناق عضوو
 يف ذيیفنتلاا عضوم ةةرراجتلل ةيیلوودلاا ةمظنملاا
 صنيی ام نيیب صنيی ييذلاا 2001 ننااريیزح
 ةيیررااددالاا تتااءاارجالاا طيیسبت ىلع هھيیلع
 تتانايیبلل ةثيیدح ةيیجولونكت للاخددااوو
 ةيیلوودد ججذذامن ددامتعااوو ةيیكرمجلاا حيیرراصتلااوو
.عئاضبلاا صيیلختل ةصاخ

 ةةرراجتلل ةيیملاعلاا ةمظنملاا يف ننانبل ةيیوضع
WTO

 نم اارًرابتعاا ااًّرح طفنلاا ددااريیتساا حبصأأ
 عيیرراشم ببااونلاا سلجم ىلاا تمدقوو 2001

ريیقاقعلااوو ةيیووددالاا ددااريیتساا ريیرحتل نيینااوق

2003 لئااوواا يف ببااونلاا سلجم ىلاا ممدق

 ريیضحتلاا ديیق يهھھھ ةيیعيیرشت صصوصن
 ءاغلاب قلعتت ببااونلاا سلجم ىلع اهھضرعل
 ييرراجتلاا ليیثمتلااوو ةيیرصحلاا تتالاكولاا
.ةيیرراجتلاا صيیخاارتلاا ليیهھستوو
 كلهھتسملاا ةيیامح ننوناقوو ةسفانملاا ننوناق
.ًاضيیاا اازهھج

 بلطط عم ههذهھھھ نيینااوقلاا عيیرراشم تمدق
.ةةرراجتلل ةيیملاعلاا ةمظنملل ننانبل ةيیوضع

ةصاخلاا تتااررامثتسالاا ةيیمنتوو جيیوورت  عيیجشتل ديیدج ننوناق 2001 ببآآ يف رردص
 تتااررامثتسالاا ةيیمنت ةةرراادداا تلكشوو .ررامثتسالاا
 -IDAL one-stop-shop ننانبل يف
 ةيیبئاارض زفااوح ىلع ننوناقلاا صنوو
.ةيیلاموو

 ريیغ تتاعاطقلاا يف تتااررامثتسالاا ةيیمنت
يضااررألاا كلمت تتاعاطق

 ييذلاا ةقاطلاا تتاعاطقوو تتالاصتالاا ننوناق
 يتلاا نيینااوقلاا عيیرراشموو 2002 ةنس رقأأ
 تتااررامثتسالاا يمنتس ههايیملاا ععاطقل تعضوو
.ةيیساسالاا ةيیتحتلاا ىنبلاا يف

 نم للووالاا فصنلاا يف ةمظظان تتائيیهھھھ ءاشناا
 يف ةموكحلاا رروودد نم دحلااوو .2003

 طقف ةمظظانلاا ةئيیهھلاا حلاصل ةماعلاا تتامدخلاا
.2005 يف

 2002 ةنس َّرِقُأأ للااومألاا ضيیيیبت ننوناق
 نع ننانبل ةلااززال FATF تتامزلتسم يبليیل
 مهھسألاا ننوناق لهھس .ةهھھھوبشملاا للوودلاا ةحئال
 ةةرجاتملاا 2002 نناسيین يف ةيیفرصملاا
.ةيینانبللاا ةيیفرصملاا مهھسألاب

 ةةددررااولاا ةصاخوو ةيیلاملاا تتااررامثتسالاا عيیجشت
.ةقطنملاا نم

 ةةدئافلاا تتالدعموو ةيیلحملاا تتااددامتعالاا دحت
 رثؤيی ام ةصاخلاا تتااررامثتسالاا نم ةعفترملاا
 ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا تتاسسؤملاا ىلع ًابلس
 ديیلاا نم ةنكمم ةقاطط ربكاا بعوتست يتلاا
 نم معَدب تتأشناا 2001 لئااوواا يف .ةلماعلاا
  تتانامض حنمت "تتالافك" ةكرش ةموكحلاا
 تتاسسؤملل ةيیندتم دئااوف عم ضضوورقلل
.ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا

 مماظن يف صصاخلاا ععاطقلاا ةصح ةةددايیزز
 ةسوملم ةةددايیزز عم ةيیفرصملاا تتااددامتعالاا
 ةةريیغصلاا تتاسسؤملاا تتااددامتعاا يف
.SMEs ةطسوتملااوو

 ئططاشلاا نم ةةريیبك تتاحاسم تترِمُثتساا
 ريیغ ةةرروصب تتووريیب يحااوض يف ينانبللاا
 ىلاا ىىددأأ ام ببرحلاا تتااونس للالخ ةيیعرش
 تتااررامثتسالاا قيیعت ةيیبلس ةيیئيیب ططوورش
 جلاعت تتاعيیرشت ةموكحلاا رِّضحت .ةيیحايیسلاا
 ةلوودلل رفوتوو تتاحاسملاا ههذهھھھ بباصتغاا ةلاح
.ةيیفاضاا تتااددااريیاا

 تتااررامثتسااوو 2003 ذنم ةموكحلاا تتااددااريیاا
 ذنم قططانملاا ههذهھھھ يف ةةديیدج ةيیحايیس

2004.

 ةماعلاا تتامدخلاا ةصخصخ نسحتس
 ةيیلاعف للالخ نموو تتامدخلاا ةيیعون ةيیساسألاا
 نيیكلهھتسملاا نم ةيیابجلاا ةفلك نيیسحتوو ربكاا
 ةيیساسألاا تتامدخلاا ةفلك ضفخ ىلاا ييددؤتس
 .للامعألاا ىلع

 تتامدخلل ةنززااوملاا ىلع ننويیدد ووأأ ققوقح ال
.2004 ذنم ةماعلاا ةيیساسألاا

 فيیلاكت ضفخوو ةماعلاا تتامدخلاا نيیسحت
 للامعألاا

 ديیدج ننوناق يبايینلاا سلجملاا ىلع ضضرع
 يف تتااءاارجالاا لهھسيی ةماعلاا ةبساحملل
 ةنيیزخلاا ىلع ةباقرلاا ييوقيیوو ةنززااوملاا
 عم ىقالتيی ةماعلاا تتايیرتشملل ننوناقوو
.ةيیلوودلاا تتاسررامملاا لضفأأ
 ققوودنصلاا يف رروجألااوو بتااوورلاا تتاكاارتشاا
 نم تضفخ يعامتجالاا ننامضلل ينططولاا

.2001 ررااذذآآ يف %23،٬5 ىلاا ٬5%،38
 ”Export plus“ جمانرب رراططاا يفوو
 ددااوملاا ييررّدصُمل ةيیلام حنم تيیطعاا"
.ةيیفاضالاا لقنلاا فيیلاكت ضضّوعت ةجززاطلاا
 ييرردنمشلاا ركسلاا ججاتناا ىلع معدلاا يغُلأأ
.2001 لئااوواا يف



ففاادهھھھألاا ةيیساسألاا تتاارشؤملاا ةنهھھھاارلاا ععاضووألااوو تتايیفلخلاا
 ةيینويیدملاا ضفخ
ةةدئافلاا تتالدعموو ةماعلاا

يلاملاا ححالصالاا

 ةصاخ ةةرروصب ةيیساسألاا تتااددررااولاا ةةددايیزز
 ةةددايیزل ددوهھجلاا للذبب كلذذوو 2003 ةنس
 ةبيیرضلاا تتااددااريیاا اًصوصخ( تتااددااريیالاا
 )لخدلاا ةبيیرضوو ةفاضملاا ةميیقلاا ىلع
 نم دحلاا اهھيیف امب( تتاقفنلاا رصحوو
 هھل دهھمت ييذلاا )يمسرلاا فيیظظوتلاا
 زجعلاا ضفخل ٬،ةجمربملاا ةصخصخلاا
 ننوودد امل 2005 ةنس يلامجالاا يبيیرضلاا
 )EU norms( يبووررووالاا دداحتالاا ررايیعم
 يندتلاا ااذهھھھوو .2006 ةنس اًمامت للووزيیل
 نيیدلاا ىلع ةةدئافلاا تتالدعم يندت نم لصحيی
 ححالصالاا دناسيیوو يجرراخلاا معدلاا عم مماعلاا
.ةصخصخلااوو يلاملاا

 يلامجالاا يلاملاا زجعلاا
2003 ةنس 10% -
2005 ةنس 1% -
2006 ةنس ضئاف -

ةصخصخلاا  ةيیساسألاا تتامدخلاا ًاّيیديیلقت مماعلاا ععاطقلاا نمؤيی
 ةيینبلاا ءانب ةةدداعاا نّمأأ ببرحلاا دعبوو ٬،ةماعلاا
 ٬،ىىوتسملاا ننوودد تتامدخلاا تيیقب .ةيیتحتلاا
 لكوو ٬،ةيیفاك نكت مل فيیلاكتلاا ةيیطغتوو
 تناك تتالاصتالاا ءانثتساب تتاعاطقلاا
 دِّهھمت مل .سسوملم لكشب ةنززااوملاا ففزنتست
 ببايیغوو ااًدج ةميیدقلااوو ةيیلابلاا تتاسسؤملاا ةيینب
.ةصخصخلاا ىلاا يسايیسلاا معدلاا

 ةليیسولاا تناك ةقاطلاا تتاعاطقوو تتالاصتالاا
 ربع دمألاا ةةريیصقلاا ننويیدلاا ضيیفختل
 تتااددوجوملاا مجح ببسب ةصخصخلاا
.نيیرمثتسملاا ممامتهھھھااوو

 نيینااوق 2002 ةنس ببااونلاا سلجم رردصأأ
 تتاعاطقوو تتالاصتالاا ةصخصخب حمست
.ةقاطلاا

 يكريیماا ررالوودد تتااررايیلم 5 ىلع للوصحلاا
 ةنس ننامتئالااوو ةصخصخلاا تتايیلمع نم

 ررالوودد ررايیلم غلبيی يبيیرقت للدعمبوو 2003
 2005 - 2004 يتنس نم لكل يكريیماا
 للووالاا عبرلاا يف ييولخلاا يتصخرر عيیب -
2003 نم

 يف ةقاطلاا تتاكرش نم %40 عيیب -
.2003 نم للووالاا فصنلاا
 يف تتالاصتالاا تتاكرش نم %40 عيیب -
.2003 نم يناثلاا فصنلاا
  2007-2004 يقابلاا عيیب -

 سسرردلاا ديیق ييولخلاا فتاهھلاا يتصخرر عيیب -
 ةقاطلاا تتاكرشوو تتالاصتالل ةكرش ءاشناا -
 ممويیلاا رَّضحت ةمظظان تتائيیهھھھ ءاشنااوو
.ةصخصخلل

 ةيیرحبلاا ئفاارملااوو ههايیملاا ةصخصخ -
 ططخيی ززايیتمالاا ووأأ ميیزلتلاا ةقيیرطب ةيیوجلااوو
.2005-2004 ةنس نم ءاادتباا هھل

 2005-2004 نم اارًرابتعاا تتااززايیتمالاا حنمت
 ةنس اهھعضوو ةننوقوو اهھليیهھھھأت متيی نناا دعب

2003
.2003 للالخ هھل ينوناق ككالم ءاشناا يياا

يجرراخلاا معدلاا  نيیدب يكريیماا ررالوودد تتااررايیلم 5 للاادبتساا
 ًايیلاح ددوجوملاا نيیدلاا ققاقحتساا دنع يجرراخ
 تتاعااديیااوو ٬،تتانامض للالخ نم ٬،ةيیلاع دئااوفب
 تتاادنسب ررامثتسالااوو ٬،ييزكرملاا ففرصملاا
 ريیباادتلاا نم اهھھھريیغوو  ةيینانبللاا ةنيیزخلاا
.II سيیرراب رمتؤم يف ةبولطملاا

2003 نم للووالاا فصنلاا يف
مماعلاا نيیدلاا ىلع ةةدئافلاا للدعم ضيیفخت

 ةنس رثكاا %1وو 2003 ةنس ًابيیرقت ثلثلاا
2004

ومنلاا معدد

ةةرراجتلاا ريیرحت

ةيیلوودلاا تتايیقافتالاا ثيیدحت

 مماظن عم رحلاا ييديیلقتلاا ينانبللاا مماظنلاا
 تتاارروطتلاا عم نناقباطتيی ال ةةرحلاا ةةرراجتلاا
 ينوناقلاا امهھعضوووو ةةرراجتلاا يف ةلماشلاا
 ددوهھجلاا نم دح ام ااذهھھھوو .نيیيیلاب احبصأأ
 زكرمك ةقطنملاا يف ههرروودد ىلاا ننانبل ةةدداعال
 لصوو ةةزمهھكوو تتامدخلاا ريیفوتلوو ةةرراجتلل
 .ابووررووااوو ةقطنملاا نيیب

 ةيیبرعلاا ةقطنملاا يف ااًوضع ننانبل حبصأأ
 ةنس GAFTA ةةرحلاا ةةرراجتلل ىىربكلاا

 ةسدداسلاا اهھتنس يف ممويیلاا يهھھھ يتلاا 1997
.ةيیكرمجلاا اهھتفيیرعت ءاغلال

 زجنأأ يبووررووالاا دداحتالاا عم ةكاارشلاا ققافتاا
 ننااريیزح يف عقوووو 2002 يناثلاا ننوناك يف

 لكل حمسيی ييرراجت ققافتاا دجويیوو .2002
 ةيیعااررزلااوو ةيیعانصلاا ةيینانبللاا تتاارردداصلاا
 يطُعأأ .رحلاا للوخدلاب ةيیعااررزلاا-ةيیعانصلااوو
 ءاغلال تتااونس سمخل للاهھماا ةةرتف ننانبلل
.ةيیكرمجلاا هھتافيیرعت

 ىىربكلاا ةيیبرعلاا ةقطنملاا ىلاا ريیدصتلاا ةةددايیزز
ةةرحلاا ةةرراجتلل

GAFTA

يبووررووالاا دداحتالاا ىلاا ريیدصتلاا ةةددايیزز

نيینااوقلاا ثيیدحت  ةمظنملاا يف هھتيیوضع للوبق ننانبل بلطيی
 للوواا دقع دقوو  .WTO ةةرراجتلل ةيیملاعلاا
. 2002 للووالاا نيیرشت يف لمع ععامتجاا

 عم قفااوتملاا ككررامجلاا ننوناق عضوو
 يف ذيیفنتلاا عضوم ةةرراجتلل ةيیلوودلاا ةمظنملاا
 صنيی ام نيیب صنيی ييذلاا 2001 ننااريیزح
 ةيیررااددالاا تتااءاارجالاا طيیسبت ىلع هھيیلع
 تتانايیبلل ةثيیدح ةيیجولونكت للاخددااوو
 ةيیلوودد ججذذامن ددامتعااوو ةيیكرمجلاا حيیرراصتلااوو
.عئاضبلاا صيیلختل ةصاخ

 ةةرراجتلل ةيیملاعلاا ةمظنملاا يف ننانبل ةيیوضع
WTO

 نم اارًرابتعاا ااًّرح طفنلاا ددااريیتساا حبصأأ
 عيیرراشم ببااونلاا سلجم ىلاا تمدقوو 2001

ريیقاقعلااوو ةيیووددالاا ددااريیتساا ريیرحتل نيینااوق

2003 لئااوواا يف ببااونلاا سلجم ىلاا ممدق

 ريیضحتلاا ديیق يهھھھ ةيیعيیرشت صصوصن
 ءاغلاب قلعتت ببااونلاا سلجم ىلع اهھضرعل
 ييرراجتلاا ليیثمتلااوو ةيیرصحلاا تتالاكولاا
.ةيیرراجتلاا صيیخاارتلاا ليیهھستوو
 كلهھتسملاا ةيیامح ننوناقوو ةسفانملاا ننوناق
.ًاضيیاا اازهھج

 بلطط عم ههذهھھھ نيینااوقلاا عيیرراشم تمدق
.ةةرراجتلل ةيیملاعلاا ةمظنملل ننانبل ةيیوضع

ةصاخلاا تتااررامثتسالاا ةيیمنتوو جيیوورت  عيیجشتل ديیدج ننوناق 2001 ببآآ يف رردص
 تتااررامثتسالاا ةيیمنت ةةرراادداا تلكشوو .ررامثتسالاا
 -IDAL one-stop-shop ننانبل يف
 ةيیبئاارض زفااوح ىلع ننوناقلاا صنوو
.ةيیلاموو

 ريیغ تتاعاطقلاا يف تتااررامثتسالاا ةيیمنت
يضااررألاا كلمت تتاعاطق

 ييذلاا ةقاطلاا تتاعاطقوو تتالاصتالاا ننوناق
 يتلاا نيینااوقلاا عيیرراشموو 2002 ةنس رقأأ
 تتااررامثتسالاا يمنتس ههايیملاا ععاطقل تعضوو
.ةيیساسالاا ةيیتحتلاا ىنبلاا يف

 نم للووالاا فصنلاا يف ةمظظان تتائيیهھھھ ءاشناا
 يف ةموكحلاا رروودد نم دحلااوو .2003

 طقف ةمظظانلاا ةئيیهھلاا حلاصل ةماعلاا تتامدخلاا
.2005 يف

 2002 ةنس َّرِقُأأ للااومألاا ضيیيیبت ننوناق
 نع ننانبل ةلااززال FATF تتامزلتسم يبليیل
 مهھسألاا ننوناق لهھس .ةهھھھوبشملاا للوودلاا ةحئال
 ةةرجاتملاا 2002 نناسيین يف ةيیفرصملاا
.ةيینانبللاا ةيیفرصملاا مهھسألاب

 ةةددررااولاا ةصاخوو ةيیلاملاا تتااررامثتسالاا عيیجشت
.ةقطنملاا نم

 ةةدئافلاا تتالدعموو ةيیلحملاا تتااددامتعالاا دحت
 رثؤيی ام ةصاخلاا تتااررامثتسالاا نم ةعفترملاا
 ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا تتاسسؤملاا ىلع ًابلس
 ديیلاا نم ةنكمم ةقاطط ربكاا بعوتست يتلاا
 نم معَدب تتأشناا 2001 لئااوواا يف .ةلماعلاا
  تتانامض حنمت "تتالافك" ةكرش ةموكحلاا
 تتاسسؤملل ةيیندتم دئااوف عم ضضوورقلل
.ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا

 مماظن يف صصاخلاا ععاطقلاا ةصح ةةددايیزز
 ةسوملم ةةددايیزز عم ةيیفرصملاا تتااددامتعالاا
 ةةريیغصلاا تتاسسؤملاا تتااددامتعاا يف
.SMEs ةطسوتملااوو

 ئططاشلاا نم ةةريیبك تتاحاسم تترِمُثتساا
 ريیغ ةةرروصب تتووريیب يحااوض يف ينانبللاا
 ىلاا ىىددأأ ام ببرحلاا تتااونس للالخ ةيیعرش
 تتااررامثتسالاا قيیعت ةيیبلس ةيیئيیب ططوورش
 جلاعت تتاعيیرشت ةموكحلاا رِّضحت .ةيیحايیسلاا
 ةلوودلل رفوتوو تتاحاسملاا ههذهھھھ بباصتغاا ةلاح
.ةيیفاضاا تتااددااريیاا

 تتااررامثتسااوو 2003 ذنم ةموكحلاا تتااددااريیاا
 ذنم قططانملاا ههذهھھھ يف ةةديیدج ةيیحايیس

2004.

 ةماعلاا تتامدخلاا ةصخصخ نسحتس
 ةيیلاعف للالخ نموو تتامدخلاا ةيیعون ةيیساسألاا
 نيیكلهھتسملاا نم ةيیابجلاا ةفلك نيیسحتوو ربكاا
 ةيیساسألاا تتامدخلاا ةفلك ضفخ ىلاا ييددؤتس
 .للامعألاا ىلع

 تتامدخلل ةنززااوملاا ىلع ننويیدد ووأأ ققوقح ال
.2004 ذنم ةماعلاا ةيیساسألاا

 فيیلاكت ضفخوو ةماعلاا تتامدخلاا نيیسحت
 للامعألاا

 ديیدج ننوناق يبايینلاا سلجملاا ىلع ضضرع
 يف تتااءاارجالاا لهھسيی ةماعلاا ةبساحملل
 ةنيیزخلاا ىلع ةباقرلاا ييوقيیوو ةنززااوملاا
 عم ىقالتيی ةماعلاا تتايیرتشملل ننوناقوو
.ةيیلوودلاا تتاسررامملاا لضفأأ
 ققوودنصلاا يف رروجألااوو بتااوورلاا تتاكاارتشاا
 نم تضفخ يعامتجالاا ننامضلل ينططولاا

.2001 ررااذذآآ يف %23،٬5 ىلاا ٬5%،38
 ”Export plus“ جمانرب رراططاا يفوو
 ددااوملاا ييررّدصُمل ةيیلام حنم تيیطعاا"
.ةيیفاضالاا لقنلاا فيیلاكت ضضّوعت ةجززاطلاا
 ييرردنمشلاا ركسلاا ججاتناا ىلع معدلاا يغُلأأ
.2001 لئااوواا يف



ففاادهھھھألاا ةيیساسألاا تتاارشؤملاا ةنهھھھاارلاا ععاضووألااوو تتايیفلخلاا
 ةيینويیدملاا ضفخ
ةةدئافلاا تتالدعموو ةماعلاا

يلاملاا ححالصالاا

 ةصاخ ةةرروصب ةيیساسألاا تتااددررااولاا ةةددايیزز
 ةةددايیزل ددوهھجلاا للذبب كلذذوو 2003 ةنس
 ةبيیرضلاا تتااددااريیاا اًصوصخ( تتااددااريیالاا
 )لخدلاا ةبيیرضوو ةفاضملاا ةميیقلاا ىلع
 نم دحلاا اهھيیف امب( تتاقفنلاا رصحوو
 هھل دهھمت ييذلاا )يمسرلاا فيیظظوتلاا
 زجعلاا ضفخل ٬،ةجمربملاا ةصخصخلاا
 ننوودد امل 2005 ةنس يلامجالاا يبيیرضلاا
 )EU norms( يبووررووالاا دداحتالاا ررايیعم
 يندتلاا ااذهھھھوو .2006 ةنس اًمامت للووزيیل
 نيیدلاا ىلع ةةدئافلاا تتالدعم يندت نم لصحيی
 ححالصالاا دناسيیوو يجرراخلاا معدلاا عم مماعلاا
.ةصخصخلااوو يلاملاا

 يلامجالاا يلاملاا زجعلاا
2003 ةنس 10% -
2005 ةنس 1% -
2006 ةنس ضئاف -

ةصخصخلاا  ةيیساسألاا تتامدخلاا ًاّيیديیلقت مماعلاا ععاطقلاا نمؤيی
 ةيینبلاا ءانب ةةدداعاا نّمأأ ببرحلاا دعبوو ٬،ةماعلاا
 ٬،ىىوتسملاا ننوودد تتامدخلاا تيیقب .ةيیتحتلاا
 لكوو ٬،ةيیفاك نكت مل فيیلاكتلاا ةيیطغتوو
 تناك تتالاصتالاا ءانثتساب تتاعاطقلاا
 دِّهھمت مل .سسوملم لكشب ةنززااوملاا ففزنتست
 ببايیغوو ااًدج ةميیدقلااوو ةيیلابلاا تتاسسؤملاا ةيینب
.ةصخصخلاا ىلاا يسايیسلاا معدلاا

 ةليیسولاا تناك ةقاطلاا تتاعاطقوو تتالاصتالاا
 ربع دمألاا ةةريیصقلاا ننويیدلاا ضيیفختل
 تتااددوجوملاا مجح ببسب ةصخصخلاا
.نيیرمثتسملاا ممامتهھھھااوو

 نيینااوق 2002 ةنس ببااونلاا سلجم رردصأأ
 تتاعاطقوو تتالاصتالاا ةصخصخب حمست
.ةقاطلاا

 يكريیماا ررالوودد تتااررايیلم 5 ىلع للوصحلاا
 ةنس ننامتئالااوو ةصخصخلاا تتايیلمع نم

 ررالوودد ررايیلم غلبيی يبيیرقت للدعمبوو 2003
 2005 - 2004 يتنس نم لكل يكريیماا
 للووالاا عبرلاا يف ييولخلاا يتصخرر عيیب -
2003 نم

 يف ةقاطلاا تتاكرش نم %40 عيیب -
.2003 نم للووالاا فصنلاا
 يف تتالاصتالاا تتاكرش نم %40 عيیب -
.2003 نم يناثلاا فصنلاا
  2007-2004 يقابلاا عيیب -

 سسرردلاا ديیق ييولخلاا فتاهھلاا يتصخرر عيیب -
 ةقاطلاا تتاكرشوو تتالاصتالل ةكرش ءاشناا -
 ممويیلاا رَّضحت ةمظظان تتائيیهھھھ ءاشنااوو
.ةصخصخلل

 ةيیرحبلاا ئفاارملااوو ههايیملاا ةصخصخ -
 ططخيی ززايیتمالاا ووأأ ميیزلتلاا ةقيیرطب ةيیوجلااوو
.2005-2004 ةنس نم ءاادتباا هھل

 2005-2004 نم اارًرابتعاا تتااززايیتمالاا حنمت
 ةنس اهھعضوو ةننوقوو اهھليیهھھھأت متيی نناا دعب

2003
.2003 للالخ هھل ينوناق ككالم ءاشناا يياا

يجرراخلاا معدلاا  نيیدب يكريیماا ررالوودد تتااررايیلم 5 للاادبتساا
 ًايیلاح ددوجوملاا نيیدلاا ققاقحتساا دنع يجرراخ
 تتاعااديیااوو ٬،تتانامض للالخ نم ٬،ةيیلاع دئااوفب
 تتاادنسب ررامثتسالااوو ٬،ييزكرملاا ففرصملاا
 ريیباادتلاا نم اهھھھريیغوو  ةيینانبللاا ةنيیزخلاا
.II سيیرراب رمتؤم يف ةبولطملاا

2003 نم للووالاا فصنلاا يف
مماعلاا نيیدلاا ىلع ةةدئافلاا للدعم ضيیفخت

 ةنس رثكاا %1وو 2003 ةنس ًابيیرقت ثلثلاا
2004

ومنلاا معدد

ةةرراجتلاا ريیرحت

ةيیلوودلاا تتايیقافتالاا ثيیدحت

 مماظن عم رحلاا ييديیلقتلاا ينانبللاا مماظنلاا
 تتاارروطتلاا عم نناقباطتيی ال ةةرحلاا ةةرراجتلاا
 ينوناقلاا امهھعضوووو ةةرراجتلاا يف ةلماشلاا
 ددوهھجلاا نم دح ام ااذهھھھوو .نيیيیلاب احبصأأ
 زكرمك ةقطنملاا يف ههرروودد ىلاا ننانبل ةةدداعال
 لصوو ةةزمهھكوو تتامدخلاا ريیفوتلوو ةةرراجتلل
 .ابووررووااوو ةقطنملاا نيیب

 ةيیبرعلاا ةقطنملاا يف ااًوضع ننانبل حبصأأ
 ةنس GAFTA ةةرحلاا ةةرراجتلل ىىربكلاا

 ةسدداسلاا اهھتنس يف ممويیلاا يهھھھ يتلاا 1997
.ةيیكرمجلاا اهھتفيیرعت ءاغلال

 زجنأأ يبووررووالاا دداحتالاا عم ةكاارشلاا ققافتاا
 ننااريیزح يف عقوووو 2002 يناثلاا ننوناك يف

 لكل حمسيی ييرراجت ققافتاا دجويیوو .2002
 ةيیعااررزلااوو ةيیعانصلاا ةيینانبللاا تتاارردداصلاا
 يطُعأأ .رحلاا للوخدلاب ةيیعااررزلاا-ةيیعانصلااوو
 ءاغلال تتااونس سمخل للاهھماا ةةرتف ننانبلل
.ةيیكرمجلاا هھتافيیرعت

 ىىربكلاا ةيیبرعلاا ةقطنملاا ىلاا ريیدصتلاا ةةددايیزز
ةةرحلاا ةةرراجتلل

GAFTA

يبووررووالاا دداحتالاا ىلاا ريیدصتلاا ةةددايیزز

نيینااوقلاا ثيیدحت  ةمظنملاا يف هھتيیوضع للوبق ننانبل بلطيی
 للوواا دقع دقوو  .WTO ةةرراجتلل ةيیملاعلاا
. 2002 للووالاا نيیرشت يف لمع ععامتجاا

 عم قفااوتملاا ككررامجلاا ننوناق عضوو
 يف ذيیفنتلاا عضوم ةةرراجتلل ةيیلوودلاا ةمظنملاا
 صنيی ام نيیب صنيی ييذلاا 2001 ننااريیزح
 ةيیررااددالاا تتااءاارجالاا طيیسبت ىلع هھيیلع
 تتانايیبلل ةثيیدح ةيیجولونكت للاخددااوو
 ةيیلوودد ججذذامن ددامتعااوو ةيیكرمجلاا حيیرراصتلااوو
.عئاضبلاا صيیلختل ةصاخ

 ةةرراجتلل ةيیملاعلاا ةمظنملاا يف ننانبل ةيیوضع
WTO

 نم اارًرابتعاا ااًّرح طفنلاا ددااريیتساا حبصأأ
 عيیرراشم ببااونلاا سلجم ىلاا تمدقوو 2001

ريیقاقعلااوو ةيیووددالاا ددااريیتساا ريیرحتل نيینااوق

2003 لئااوواا يف ببااونلاا سلجم ىلاا ممدق

 ريیضحتلاا ديیق يهھھھ ةيیعيیرشت صصوصن
 ءاغلاب قلعتت ببااونلاا سلجم ىلع اهھضرعل
 ييرراجتلاا ليیثمتلااوو ةيیرصحلاا تتالاكولاا
.ةيیرراجتلاا صيیخاارتلاا ليیهھستوو
 كلهھتسملاا ةيیامح ننوناقوو ةسفانملاا ننوناق
.ًاضيیاا اازهھج

 بلطط عم ههذهھھھ نيینااوقلاا عيیرراشم تمدق
.ةةرراجتلل ةيیملاعلاا ةمظنملل ننانبل ةيیوضع

ةصاخلاا تتااررامثتسالاا ةيیمنتوو جيیوورت  عيیجشتل ديیدج ننوناق 2001 ببآآ يف رردص
 تتااررامثتسالاا ةيیمنت ةةرراادداا تلكشوو .ررامثتسالاا
 -IDAL one-stop-shop ننانبل يف
 ةيیبئاارض زفااوح ىلع ننوناقلاا صنوو
.ةيیلاموو

 ريیغ تتاعاطقلاا يف تتااررامثتسالاا ةيیمنت
يضااررألاا كلمت تتاعاطق

 ييذلاا ةقاطلاا تتاعاطقوو تتالاصتالاا ننوناق
 يتلاا نيینااوقلاا عيیرراشموو 2002 ةنس رقأأ
 تتااررامثتسالاا يمنتس ههايیملاا ععاطقل تعضوو
.ةيیساسالاا ةيیتحتلاا ىنبلاا يف

 نم للووالاا فصنلاا يف ةمظظان تتائيیهھھھ ءاشناا
 يف ةموكحلاا رروودد نم دحلااوو .2003

 طقف ةمظظانلاا ةئيیهھلاا حلاصل ةماعلاا تتامدخلاا
.2005 يف

 2002 ةنس َّرِقُأأ للااومألاا ضيیيیبت ننوناق
 نع ننانبل ةلااززال FATF تتامزلتسم يبليیل
 مهھسألاا ننوناق لهھس .ةهھھھوبشملاا للوودلاا ةحئال
 ةةرجاتملاا 2002 نناسيین يف ةيیفرصملاا
.ةيینانبللاا ةيیفرصملاا مهھسألاب

 ةةددررااولاا ةصاخوو ةيیلاملاا تتااررامثتسالاا عيیجشت
.ةقطنملاا نم

 ةةدئافلاا تتالدعموو ةيیلحملاا تتااددامتعالاا دحت
 رثؤيی ام ةصاخلاا تتااررامثتسالاا نم ةعفترملاا
 ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا تتاسسؤملاا ىلع ًابلس
 ديیلاا نم ةنكمم ةقاطط ربكاا بعوتست يتلاا
 نم معَدب تتأشناا 2001 لئااوواا يف .ةلماعلاا
  تتانامض حنمت "تتالافك" ةكرش ةموكحلاا
 تتاسسؤملل ةيیندتم دئااوف عم ضضوورقلل
.ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا

 مماظن يف صصاخلاا ععاطقلاا ةصح ةةددايیزز
 ةسوملم ةةددايیزز عم ةيیفرصملاا تتااددامتعالاا
 ةةريیغصلاا تتاسسؤملاا تتااددامتعاا يف
.SMEs ةطسوتملااوو

 ئططاشلاا نم ةةريیبك تتاحاسم تترِمُثتساا
 ريیغ ةةرروصب تتووريیب يحااوض يف ينانبللاا
 ىلاا ىىددأأ ام ببرحلاا تتااونس للالخ ةيیعرش
 تتااررامثتسالاا قيیعت ةيیبلس ةيیئيیب ططوورش
 جلاعت تتاعيیرشت ةموكحلاا رِّضحت .ةيیحايیسلاا
 ةلوودلل رفوتوو تتاحاسملاا ههذهھھھ بباصتغاا ةلاح
.ةيیفاضاا تتااددااريیاا

 تتااررامثتسااوو 2003 ذنم ةموكحلاا تتااددااريیاا
 ذنم قططانملاا ههذهھھھ يف ةةديیدج ةيیحايیس

2004.

 ةماعلاا تتامدخلاا ةصخصخ نسحتس
 ةيیلاعف للالخ نموو تتامدخلاا ةيیعون ةيیساسألاا
 نيیكلهھتسملاا نم ةيیابجلاا ةفلك نيیسحتوو ربكاا
 ةيیساسألاا تتامدخلاا ةفلك ضفخ ىلاا ييددؤتس
 .للامعألاا ىلع

 تتامدخلل ةنززااوملاا ىلع ننويیدد ووأأ ققوقح ال
.2004 ذنم ةماعلاا ةيیساسألاا

 فيیلاكت ضفخوو ةماعلاا تتامدخلاا نيیسحت
 للامعألاا

 ديیدج ننوناق يبايینلاا سلجملاا ىلع ضضرع
 يف تتااءاارجالاا لهھسيی ةماعلاا ةبساحملل
 ةنيیزخلاا ىلع ةباقرلاا ييوقيیوو ةنززااوملاا
 عم ىقالتيی ةماعلاا تتايیرتشملل ننوناقوو
.ةيیلوودلاا تتاسررامملاا لضفأأ
 ققوودنصلاا يف رروجألااوو بتااوورلاا تتاكاارتشاا
 نم تضفخ يعامتجالاا ننامضلل ينططولاا

.2001 ررااذذآآ يف %23،٬5 ىلاا ٬5%،38
 ”Export plus“ جمانرب رراططاا يفوو
 ددااوملاا ييررّدصُمل ةيیلام حنم تيیطعاا"
.ةيیفاضالاا لقنلاا فيیلاكت ضضّوعت ةجززاطلاا
 ييرردنمشلاا ركسلاا ججاتناا ىلع معدلاا يغُلأأ
.2001 لئااوواا يف

5
للئااددبلااوو دديیشررتلاا : يعااررززلاا ممعددلاا تاسايس

 نـــم يوـــق مـــعدـــب يعارزـــلا عاطقـــلا عتمتي لازـــي / ،يراجتـــلا رـــيرـــحتلل ةيMاعـــلا تايـــقافـــت/ا روطـــت مـــغر
 نإ كـلذ ىلع ةلثـم?ا نـم ريثكـلا ءاطـعإ اننكمـيو .اهنـم ةيـلاربيـل رثـك?ا ىتح نادلبـلا عيمـج يف ةـماعـلا تاطلـسلا
 مــعدــلا رــيربــت ىلإ فدــهت / ةظــحM5ا هذــه نإ ً.اروطــت لــق?ا نادلبــلا يف وأ اــبوروأ يف وأ ةدحتMا تاــي/وــلا يف
 / داصتـق/ا نـم يساـسأ عاطـق ىلع ةظـفاحMا ةرورـض راـطإ يف يتأـت لـب ينانبلـلا يعارزـلا عاطقلـل يلاحـلا
 نإ .يلـه/ا رارقتـس/او يعامتـج/ا نزاوتـلا قيقحـت ىلع دـعاسـي امـنإ ةينـطوـلا تاورثـلا ريبكـت يف طقـف مـهاسـي
 عيمــــج مهــــتو ىرــــخ?ا جاتــــن�ا تاــــعاطــــق نــــم ريثكــــلا لاطــــتو ةددعتــــم يعارزــــلا عاطقلــــل ةيــــعامتــــج/ا تابعشتــــلا
.ةينانبللا رس?ا نم ريبك مسق اهب طبتريو اهنم ةيئانلا ةصاخو قطانMا

1
يعارزلا معدلا فادهأ

:اهمهأ صيخلت نكميو ةددعتم يعارزلا معدلا ءارو ةنماكلا فاده?ا نإ

 يتلا ةيــسايســلا تاج�نشتلا نأ �للحMا نــم ريثكــلا ربتعــي :اهـناكـسو فاـيرeا ىلع ةظـفاح]ا .1
 ىلع اهـساـسأ يف زكـترـت ينانبلـلا عمتجMاـب فصعـت لازـت اـم يتلاو ةيـضاMا ةـث5ثـلا دوقعـلا يف نانبـل اهـشاـع
 ضوخـن نـل .ىربكـلا ندMا لوـح يئاوشعـلا يناكسـلا زـكرمتـلاو ةيفـيرـلا ةرـجهلا نـع جتانـلا يعامتـج/ا للـخلا
 نانبــل تاردــق ىلع ةظــفاحMا نأ حضاوــلا نــم نكــل ةيــجراخــلاو ةيلــخادــلا ةرــجهلا هذــهل ةيبلــسلا ليــصافتــلا يف
 قـطانMا يف ةيـنانبلـلا رـس?ا تيبثـت ةرورضـلا نـمو حضاـف يعامتـجا للـخ لـظ يف متـت نأ نكمـي / ةيسـفانتـلا
.ةيفيرلا

 هذـــه يف ىرـــخ?ا تاـــعاطقـــلا رود ءاغـــلإ فاـــير?ا يف ةـــعارزـــلا ةيمنـــت ينعت / :نزاوت]ا ءامــنHا .2
 تايلمعــــلاــــب ةرــــشابــــم طبــــترMا اهنــــم تاــــعاطقــــلا نــــم ريبــــك ددــــع روطتــــب حمست يهف سكعــــلا ىلع لــــب قــــطانMا
 ينانبلــلا داصتــق/ا نأ حيحص .ةيــباجــيإ ةيــعامتــجاو ةيعيبــط ةئيــب ر�فوــت نــع جتاــن اهنــمو اهــل م�متMا وأ ةيــعارزــلا
 يعلــــسلا جاتــــن�ا ىلع زكــــترــــت عاطقــــلا اذــــه تايلمــــع نكــــل تاــــمدــــخلا عاطــــق ىلع يساــــسأ لكــــش يف دمتعــــي
 ،ةكلهتــسمو ةجتنــم علــس دوــجو نود لاMا وأ جيورتــلا وأ ةــحايســلا وأ لقنــلا تايلمــع رــيوطــت نكمــي 5ــف .ققحMا
 دـهشت ثيـح ىربكـلا ةيـعانصـلا نادلبـلا يف اهحـم5ـم زربـت تأدـب يتلا ةدـيدـجلا تاـهاجـت/ا كـلذ ىلإ فاضـي
 ةفلـــك لـــقأ ةنـــضاـــح ةئيـــب نـــمؤـــت يتلا ةيـــعارزـــلا قـــطانMاو فاـــير?ا ىلإ ةـــيداصتـــق/او ةيـــعامتـــج/ا ةايحـــلا ةدوـــع
 ةـيوقـت يف دعـب نـع" داصتـق/او لقنـلاو ت/اصـت/ا عاطـق روطـت دـعاسـيو .اهيـحاوـضو ندMا نـم ةيـبذاـج رثـكاو



 ةفلـــك لـــقأ ةنـــضاـــح ةئيـــب نـــمؤـــت يتلا ةيـــعارزـــلا قـــطانMاو فاـــير?ا ىلإ ةـــيداصتـــق/او ةيـــعامتـــج/ا ةايحـــلا ةدوـــع
 ةـيوقـت يف دعـب نـع" داصتـق/او لقنـلاو ت/اصـت/ا عاطـق روطـت دـعاسـيو .اهيـحاوـضو ندMا نـم ةيـبذاـج رثـكاو
."ةيفيرلا قطانملل رودلا اذه

 يتاذـــلا ءافتـــك/او يئاذغـــلا نـــم?ا تاـــيرظـــن تعـــجارـــت دقـــل :ةيـــئاذغـــلا ت/دابMا نزاوـــتو يئاذغـــلا نـــم?ا
 ك5هتـــــس/او جاتـــــن�ا �ـــــب نزاوتـــــلا ضعـــــب قيقحـــــت ةرورـــــض ِغُلي مـــــل كـــــلذ نكـــــل ثـــــيدـــــحلا داصتـــــق/ا يف ددشتMا
 عيمـــج �ـــمأتـــل داريتـــس/ا ىلع زكـــترـــي نأ همـــجح رغـــص امهـــم مـــلاعـــلا يف دلـــب ي? نكمـــي / .يلـــخادـــلا يعارزـــلا
 فعـضأ نـم نانبـل ربتعـيو .ةيـلاـم تارورضـلً اضـيأ امـنإو طقـف ةيـسايـسو ةينـطو تارابتـع/ سيـل ةيـئاذغـلا هـتاـجاـح
 داوMا داريتـــسا لكشـــيو ،يئاذغـــلا هـــك5هتـــسا نـــم ةئMا يف 80 نـــم رثـــكأ دروتـــسي ثيـــح لاجMا اذـــه يف نادلبـــلا
 هـك5هتـساو هـجاتـنإ �ـبً اـماـتً اـنزاوـت نانبـل نـمؤـي نأ بولطMا نـم سيـل .يراجتـلا هزـجع نـم ربـك?ا مسقـلا ةيـئاذغـلا
 ةريثـك ةيلـضافـت تازيـم جاتـن�ا اذـهل نأً اـصوصـخ هـجاتـنإ نـم هـك5هتـسا  ةيطغـت بـسن نّسحـي نأ امـنإ ،يعارزـلا
.اهرامثتسا نسحتسا نأ

 تاونسـلا يف نانبـل يف �ـعرازMا ليـخادـم تعـجارـت :دودحMا لـخدـلا باحـص? يشيعMا ءبعـلا ةاـعارـم
 سكعـنا يندتـلا اذـه نأ حضاوـلا نـمو ،حبرـلا شـماوـه عجارـتو تاـبراضMا عافـتراو جاتـن�ا ةفلـك ببـسب ةيـضاMا
 تـماـقو ،ةيبلـسلا ةيـعامتـج/ا تاـك�رـحتلا ضعـب مايقـب حمسو ،ةيـعارزـلا قـطانMا يف ةيشيعMا لاوـح?ا ىلعً ابلـس
 ةـــــعورزMا تاـــــحاسMا عيسوـــــت يف لـــــهاستـــــلا قـــــيرـــــط نـــــع نإ ،ناقتـــــح/ا فيفختـــــل ت/واحمـــــب ةـــــماعـــــلا تاطلـــــسلا
 ضعـــــب فيفخـــــت وأ تاـــــعارزـــــلا ضعبـــــل تا�يدر عفد وأ يعارزـــــلا ضـــــئافـــــلا ضعـــــب ءارـــــش وأ ةـــــموـــــعدMا تاجتنMاـــــب
.ىرخ?ا ةيعامتج/ا فيراصMا

 تاـنزاوتـلا قيقحـت يفً ايـساـسأ 5ًـماـع ربتعـُت ةيـعارزـلا ةدـناسMاو مـعدـلا تايلمعـل ةيعـيزوتـلا ليـعافMا نإ
 لـــب فاـــير?ا يف �ـــعرازMا طقـــف مهـــت / ةيـــعارزـــلا ليـــخادMا ناوً اـــصوصـــخ تاـــبارطـــض/ا يدافـــتو  ةيـــعامتـــج/ا
 ليــخادــم �ــمأتــل ةيــعارزــلا تايلمعــلاــب نوــطرــخني نــيذــلاو ىرــخ?ا تاــعاطقــلا يف �لــماعــلاو ءارــج?ا نــم ريثكــلا
.ةيك5هتس/ا مهتاجاح ةيطغتل ةيفاضإ

 مــــغر:ةيــــعارزــــلا تاــــسايسلــــل ةــــيداصتــــق/ا ةفلكــــلا نــــم دــــحلل ةيــــجاتــــن�ا �ــــسحتو جاتــــن�ا ةفلــــك �ــــسحت
 تـــقو يفً اـــصوصـــخ اًدودـــح مـــعدـــلا اذـــهل نأ حضاوـــلا نـــم يعارزـــلا عاطقـــلا ةدـــناسM ةيـــعامتـــج/ا تاـــيرورضـــلا
 فادــه?ا قيقحتــب حمست ةيــن5قــع مــعد ةــسايــس دامتــعا ةرورــض انــه نــم .ةــيرــشبلاو ةيــلاMا دراوMا هيــف لءاضتــت
 ةيســـفانـــت تازيـــم قيقحتـــبو يموقـــلا لـــخدـــلا �ـــسحتب حمست هنيـــع تـــقوـــلا يف نكـــلً اقـــباـــس ةروـــكذMا ةيـــعامتـــج/ا
.ةينانبللا ةيعارزلا علسلل

 يف لصـح امـك ةيـعارزـلا تاـسايسلـل ىرـخ?ا فادـه?ا يغلت نأ بجـي / يعارزـلا مـعدـلا تارورـض نإ
 دراوMا ةيبلـــغأـــب ةيـــعارزـــلا تاـــجوتنMا ضعـــب راعـــسأ مـــعد تايلمـــع ترـــثأتـــسا ثيـــح ةيـــضاMا تاونســـلا يف نانبـــل
 ةيـنانبلـلا ةـلودـلا ىدـل اًه�جوـت ةمـث نأ ودبـي .ىرـخأ فادـهأ باسـح ىلعً ابـلاـغ يعارزـلا عاطقلـل ةصصخMا ةيـلاMا
 ىلع لـب ةنـيزـخلا دراوـم ريـفوـت ساـسأ ىلع تاوطـخلا هذـه ىنبت نأ  بجـي / نكـل ةـسايسـلا هذـهب رظنـلا ةداـع�
.ةماع ةيعارز ةيجيتارتسا ىلع ةينبم ةقسنمو ةحضاو تاءارجإ ساسأ

2
ةضووررفم تتاسايیس :يعااررززلاا ممعددلاا

 ال دٍدلب ررووصت ننكميی الوو ٬،دداارريیتسالاب ةيیئااذذغلاا هھتاجاح للك يبليی نناا ددلبل ننكميی ال :يعااررززلاا ممعددلاا ببابسأأ .1
 ددقف ٬،هھسفنب ممووقيی نناا ننكميی ال ددلب ييأأ يف يعااررززلاا ععاططقلاا ننألوو .ةيیئااذذغلاا هھتاجاح ننم ممسق ننيیمأت يف هھتعااررزز ىلع ددمتعيی
 .يمووكحلاا ممعددلاا ننم ةعوونتم للاكشأب ننااددلبلاا ممظظعم يف يظظح

:اهھمهھھھأأوو يجيیتاارتسالااوو ييدداصتقالااوو يعامتجالاا اهھنم ةةدددعتمف ةيیدداصتقالاا معدلاا ببابسأأ امأأ
.يعااررزلاا ععاطقلاا يف ةيیجاتنالل يبسنلاا فعضلاا -
.ةيیفيیرلاا ةةرجهھلااوو ةيیعااررزلاا ليیخاادملاا عجاارت -
.ةيیفيیرلاا قططانملاا ريیوطت تتاسايیس -
.ىىرخالاا ةيیدداصتقإلاا تتاعاطقلاا ىلاا تتااررامثتسالاا هھُّجوت -



.ةيیفيیرلاا قططانملاا ريیوطت تتاسايیس -
.ىىرخالاا ةيیدداصتقإلاا تتاعاطقلاا ىلاا تتااررامثتسالاا هھُّجوت -
.يئااذغلاا نمالاا تتايیجيیتاارتسااوو يتااذلاا ءافتكالاا تتاسايیس -
.يقاارغإلاا ددااريیتسالاا نم ةيیلخاادلاا ققااوسالاا ةيیامح -

 نناا اهھنكميیوو .ققيیووستلااوو ججاتنالاا تتايیلمع ممعددوو ننيیعررااززملاا ةةددعاسم للئاسوو ععوونتت :يعااررززلاا ممعددلاا للئاسوو .2
 ققيیووستلااوو ففيیلستلااوو ةيیتحتلاا ىنبلاا لليیهھھھأتوو تتالخددملااوو رراعسالاا ممعدد للثم تتايیلمعلاا ضضعب وواا تتاعووررززملاا ضضعب للاططت
 تتايیلمع يف ةةررشابم ككااررتشالاا ننع ةلووددلاا ىنااووتت ال تتالاحلاا ضضعب يفوو ...ةقاططلااوو تتالآلااوو جيیووررتلااوو عيیززووتلااوو
 ًاعوويیش ررثكالاا ممعددلاا للئاسوو امأأ .مملاعلاا للوودد عيیمج يف ةيیمووكحلاا ججاتنالاا تتااددحوو ةيیجاتناا ففعض ممغرر ككلذذوو ٬،ججاتنالاا
:يف ىقبتف

.ةيیملاعلاا ققااوسألاا يف يعااررزلاا ججاتنالل ةيیقيیقحلاا ةميیقلاا ققوفت ةيیعيیجشت رراعسأب ليیصاحملاا ءاارش -
.ددااريیتساا تتانووذذأب نيیددرروتسملاا مماازلاا -
.ةيیعااررزز تتامانززوورر عضوو -
.عيیززوتلااوو بيیضوتلااوو لقنلاا لثم ةيیجاتنالاا ةيیلمعلل ةممتملاا تتاعاطقلاا ضعب يف ةلوودلل رشابملاا ططاارخنالاا -
.نيیعااررزملل ةموعدم ضضوورق ءاطعإإ -
.ريیدصتلل ةيیلاملاا رططاخملاا ةيیطغت -
 ٬،ةةررااددالاا ةبعص ريیغ ريیدصتلل ةهھَّجوملاا كلتً اصوصخ ٬،ةيیلاملاا معدلاا تتايیلمع ربتعت :تتاارردداصلل يلام معدد ـ

 يف للوخدلاا ننووددوو ٬،ةجاحلاا يضتقت امدنع اهھئاغلاا يف ىتح وواا اهھضفخ يف ةيیبسنلاا ةلوهھسللوو معدلاا ةيیلآآ ديیقعت ممدعلً اارظن
.نيیعرراازملاا نم ةنيیعم ةئف وواا ٬،ةنَّيیعم ةعااررزز معدد دنع لصحيی امك ٬،ةيیعامتجاا تتاططوغض

 ضضاهھنتسال ةيیرروورضلاا ةيیرشبلااوو ةيیدداملاا ددررااوملاا نيیمأت قيیرطط نع ةيیجاتنالاا نيیسحتوو ججاتنالاا ثيیدحت -
 .يعااررزلاا ععاطقلاا
 نيیمأت ٬،يعااررزلاا دداشررالاا ةيیوقت ٬،ييرلاا ريیفوت ٬،يضااررألاا ححالصتساا ٬،تتامولعملاا نيیسحت ً:الثم ططخلاا ههذهھھھ لمشتوو
 يف سيیيیاقملااوو سسألاا عضوو ٬،تتااربتخملاا قلخ ىلع ةةدعاسملاا ٬،ةلماعلاا ديیلاا ليیهھھھأتوو فيیقثت ٬،دمألاا ليیوطلاا ليیومتلاا
.ةيیعااررزلاا تتايینوواعتلاا معددوو ٬،بيیضوتلااوو بيیرعتلاا

 اهھيیلاا ددانتسالاا ننكميی ةنيیعم ةيیلآآ ىلع ععاططق يياا ةسايیس ززكتررت نناا ييررووررضلاا ننم :تتاعجااررملااوو تتايیلآلاا .3
 ععووضووملاا يف ممهھھھالاا ننكل .ىىررخاا ىلاا ةقططنم ننموو ىىررخأأ ىلاا ةعلس ننم ممعددلاا ففلتخيی مملاعلاا للوودد للك يفف .ةعجااررملاا ددنع
 نناا ببجيی يتلاا علسلاا دديیددحت ةيیغب ةنيیعم ممعدد تتايیلآآ عضوووو ةيینقت تتاسااررددب ممايیقلاا للالخ ننم ممعددلاا ةيیئااووشع ننع دداعتبالاا
.ممعددلاا ننم ةيیدداصتقالاا ىىووددجلاا ةفررعملوو ممعددُت

 معددوو ججاتنالاا معدد ىلع زكرتيیوو ٬،ةيیجرراخلااوو ةيیلخاادلاا تتابلطتملاا عم ىشامتيیل معدلاا رروطتيی نناا يغبنيی
 ةئرراطط لكاشم هھمّتحت ييذلاا معدلاا ىلاا ةبسنلاب امأأ .رشابملاا ريیغ معدلاا وحن ريیسيی ممويیلاا ههاجتالاا ننااً املع قيیوستلاا
.هھسفن ضضرفيی معدلاا نم ععونلاا ااذهھف )...رقبلاا ننونجوو للويیسلااوو ننافوطلاا لثم( ةنيیعم ثثررااوكوو

:ةيیلاتلاا ررومالاا ررابتعالاب ذخأت نناا يغبنيی معدد يياا ةسايیس ننإف ٬،كلذذ لك ءااززإإ يفوو
.ىىرخالاا للوودلاا ىلع ححاتفنالااوو ةيیجرراخلاا تتاقالعلاا -
 )هھتفلك ضفخ ةيیغب(ججاتنالاا تتامزلتسم ريیفوت للالخ نم ةموعدملاا تتايیمكلاا صيیلقت ىلاا رراارمتساب يعسلاا -

.قيیوستلااوو
 ةةرتف لك متت ثيیحب ٬ً،ايیرروودد هھب رظنلاا دداعُيی نناا بجيیف ٬،هھنم للاكشأأ وواا معدلاا يقب ننإإوو هھناا ىلاا ةةرراشإلاا عم

 قططانموو تتاعااررزبً اارروصحم ريیخالاا ااذهھھھ ننوكيی الف .معدلاا تتاسايیسل ةلماش ميیيیقت ةيیلمعوو تتاسايیسلااوو رراعسالاا ةعجاارم
.يئيیبلاا عضولاا ىلعوو ةيیعيیبطلااوو ةيیئاملاا تتااوورثلاا ىلعً اظفاحموو قططانملاا نيیبً اعززوموو ففانصالاا لك ًالماش لب ٬،ةنيیعم

 للددابتلاا تتايیقافتاا ططوورش نيیب قيیفوتلاا ممويیلاا للوودلاا للوواحت :ةيیملاعلاا ةيیرراجتلاا تتايیقافتالااوو يعااررزلاا معدلاا .4
.يعااررزلاا معدلاا تتاارروورض نيیبوو رحلاا ييرراجتلاا

 ٬،اهھھھددونب نم ةيیعااررزلاا تتاجتنملاا نم ريیثكلاا ةيیميیلقالااوو ةيیملاعلاا ةةرراجتلاا ريیرحت تتاادهھھھاعم ينثتست ممويیلاا ىتحوو
 هھعاطقل ةيیامح لقالاا نناادلبلاا يفاصم يف ننانبل ىقبيیوو .اهھنع معدلاا عفرر لبق تتاجتنملاا ههذهھل ححامس تتاارتف ككانهھھھوو
.مماعلاا ععاطقلاا نم ةموعدملاا ةيیساسالاا تتاجتنملاا ءانثتساب يعااررزلاا

 ةيیلمع ننوكيی نل ٬،ةيیملاعلاا ةيیرراجتلاا تتايیقافتالاا ططوغض تحت تتاارردداصلاا ىلع معدلاا عفرر نناا ٬،للاح يياا يفوو
 .ةظهھھھاب ةيیعامتجاا ففالكأأ معدلاا ااذهھھھ ىلع بترتيی ال هھناا ذذاا ٬،ةيیصعتسم

 .قيیبطتلاا تتاقالزنااوو طيیطختلاا فعضب ننانبل يف يعااررزلاا معدلاا فصتيی

 ٬،يعااررزلاا معدلاا ةيیلمعب ممايیقلاا ةيینانبللاا تتاموكحلاا ىلع ركنن نناا نكميی ال :يعااررزلاا معدلاا تتاسايیس عقااوو .5
 ةحضااوو ةيیعااررزز ةيیجيیتاارتساا ىلع ةيینبم الوو ةقسنم نكت مل يتلاا معدلاا ااذهھھھ تتااءاارجاا ضعب للوح تتاـظحالم ةمث نكل



 ٬،يعااررزلاا معدلاا ةيیلمعب ممايیقلاا ةيینانبللاا تتاموكحلاا ىلع ركنن نناا نكميی ال :يعااررزلاا معدلاا تتاسايیس عقااوو .5
 ةحضااوو ةيیعااررزز ةيیجيیتاارتساا ىلع ةيینبم الوو ةقسنم نكت مل يتلاا معدلاا ااذهھھھ تتااءاارجاا ضعب للوح تتاـظحالم ةمث نكل
.ةماع ةطخ ىلع وواا

 )رضخالاا ععوورشملاا( يضااررالاا ححالصتساا للالخ نم ينانبللاا يعااررزلاا ججاتنالاا للوواطط معدلاا نناا حيیحص
 ةيیووددالاا نم تتايیمكلاا ضعب ميیدقت وواا ةضفخم رراعسأب ةيیعااررزلاا ةيیووددالااوو ررووذبلااوو للوتشلاا عيیززوتوو ٬،تتايینوواعتلاا ءاشنااوو
 ىلاا ةجاح ةمث نناا ثيیحبً ابيیرقت ممالكلاا ىىوتسم ىلعوو لعاف ريیغ يقب يعااررزلاا دداشررإلاا نكل ً.اناجم ةيیعااررزلاا ةةدمسالااوو
 دداشررإلاا عمج بجيی هھيیلعوو .تتاساارردلااوو ثثاحبألاا ىلاا ةبسنلاب رمالاا كلذكوو ٬،ةيیضقألاا ىىوتسم ىلع دداشررإإ زكاارم
.ءااربخلاا تتالدبوو تتاقفن ةيیطغت نم اهھنّكمت ةنززااوم ىلاا ممويیلاا رقتفت يتلاا ثثاحبألاا ةحلصمب

 نكل .غبتلااوو حمقلااوو ييركسلاا رردنمشلاا :ثثالث ةيیسيیئرر تتاعااررزز ىلع زَّكرت يساسألااوو مهھھھألاا معدلاا نكل
 تتاارردداصلاا معدل ةيینانبل ةةريیل ررايیلم نيیسمخ صيیصختوو رردنمشلاا ىلع معدلاا عفرب 2001 مماع اارًراارق تترردصأأ ةموكحلاا
 .)Export Plus ععوورشم(

 ةثالث معدت ٬،ييركسلاا رردنمشلاا نع معدلاا عفرب اهھھھرراارق لبقوو ةيینانبللاا ةلوودلاا تناك :ةموعدملاا تتاعااررزلاا .6
 ححافتلاا لثم تتاجتنملاا نم دددعل معدد ككانهھھھ نناك امك ,رردنمشلااوو حمقلااوو غبتلاا يهھھھوو ةيیجيیتاارتساا ّفنصت ةيیعااررزز تتاجتنم
.ممااوعالاا ضعب يف اططاطبلاا وواا ننوتيیزلااوو

 تتاعااررزز ثثالثب معدلاا رصحوو اهھيیف ةعبتملاا تتايیلآلااوو ةيیلاحلاا معدلاا ةسايیسل نناا :اهھتفلكوو معدلاا تتايیلآآ ميیيیقت .7
 كلذذوو ٬،ىىرخاا تتاعااررزز نع ااوثحبيی مل نيیذلاا نيیعرراازملاا تبطقتساا ةموعدملاا تتاعااررزلاا نناا ررابتعاب ةيیذذؤم ليیعافم
 سسؤيی ال معدلاا ااذهھھھ ننااً ايیفاخ دعيی ملوو .ةلوبقم رراعسأب تتاجتنملاا ءاارش قيیرطط نع ةلوودلاا اهھيیطعت يتلاا تتانامضللً اارظن
 تتالوحت ييركسلاا رردنمشلااوو غبتلااوو حمقلاا معدد نع جتن دقل ً.ايیملاع ةسفانموو ةيیلاع ةيیجاتناا تتااذذ ةيینططوو ةعااررزز ءانبل
 اهھل ِفلكُم وهھھھ ييذلااوو ةلوودلاا هھنمؤت ييذلاا قيیوستلاا ةلوهھسل ٬،ةموعدملاا تتاعااررزلاا ههذهھھھ وحن ةيیديیلقتلاا تتاعااررزلاا نم ريیثكل
 لباقملاا يف نكميیف ٬،ةموعدملاا تتاعااررزلل ةيینانبل ةةريیل ررايیلم 120 وحن ةيینانبللاا ةنيیزخلاا لمحتت ذذإإوو . نيیكلهھتسمللوو
:ريیذذاحملاا وواا رراثآلاا ههذهھھھ ززربأأوو ههذهھھھ معدلاا ةسايیسل ةيیبلسلاا رراثآلاا ةظحالم

 .ةيیددوودحلاا قططانملاا يف لصحت يتلاا بيیرهھتلاا تتايیلمع -
.ةيیعااررزلاا تتالخدملااوو ةيیعااررزلاا يضااررالاا رراعساا ععافترراا -
 ةبسن ىلع لصحيیس هھنوكً انئمطم ىقبيیس ععرراازُملاا ننأل ٬،ةةرروورضلاب ةجتنم ريیغ تتاعااررزز يف رراارمتسالاا -

.ةةرراسخ يياا هھيیلع ضضوعت ةنيیعم ححابرراا
 ةةرروودلاا يف للخ ىلاا ييددؤيی امم ٬،ييدداصتقاا ررربم يياا ننوودد نم ةموعدملاا تتاجتنملاا ةعااررزز تتاحاسم ععافترراا -

.ةيیعااررزلاا
 ةةددافتسإلل ططرشك ةيیعااررزلاا ةةرروودلاا قيیبطتب نيیعرراازملاا مماازلإإ ممدع ببسب ةعووررزملاا يضااررألاا ةةددوج يندت -

.معدلاا نم
 فعض نع للأُست امدنع ةبقاعتملاا تتاموكحلاا ريیربت يف نمكت ةيیساساا ةلكشم ةمث ٬،عقااولاا ااذهھھھ ءااززإإ يف

 نناا بجيی امنإإوو ةعااررزلاا ةنززااوم ىلع رصتقت ال ةعااررزلل ةصصخملاا ددررااوملاا نناا ريیربتلاا يفوو .ةعااررزلاا ةةررااززوو ةيیناازيیم
 عبطلاب عقااولاا ااذهھھھ ييددؤيیوو .غبتلااوو حمقلااوو رردنمشلاا معدد ىلعوو رضخالاا ععوورشملاا ىلع ةفوورصملاا للااومالاا اهھيیلاا ففاضت
 ةيیجيیتاارتساا ممدخت ةيیرشبوو ةيیلام ددررااوم نيیمأت ةةرردق ممدع ىلااوو تتاعاطقلاا يقابب ممامتهھھھالاا ىلع ةةرردقلاا نم فيیفختلاا ىلاا
.ةلعاف ةيیعااررزز

 عقااوو ضضرف ىلاا ىىددأأ ييذلاا رمالاا ٬،طيیطخت يياا ببايیغ يف ريیبك لكشب معدلاا ةفلك ةةريیخالاا ةنووآلاا يف تعفترراا
.ةعجاارملل ةيیجيیتاارتساا يياا ككانهھھھ ننوكت نناا ننوودد نم ييررااددااوو يسايیس

 معدلاا ععااوناا ضعب فقوو للالخ نم تتاقفنلاا ضفخ ةموكحلاا رراارق رثأأ ىلعوو
 ىلاا عفُدت ةعوطقم تتالدبب معدلاا للاادبتسااوو ٬،ييركسلاا رردنمشلاا نع معدلاا عفرر ديیدحتلابوو ٬،يعااررزلاا ععاطقلاا يف اميیسال
.لئاادبلاا دداجيیاا للالخ نم ىىرخالاا ةموعدملاا تتاعااررزلاا ءابعاا فيیفخت لئاسوو نع ثحبلاب رشوب ٬،نيیعرراازملاا

 لظظ يف قيیبطتلاا بعص وهھھھ وواا ففاك ريیغً ةةرشابم ةيیعااررزلاا علسلاا ضعب معدد ننأل :رشابملاا ريیغ معدلاا .8
 ممدعوو هھمعدد ييونملاا يعااررزلاا جتانلاا رردصم نم دكأتلاا ةيیناكماا ممدع عمً اصوصخ ٬،ننانبل اهھشيیعيی يتلاا ةنهھھھاارلاا ففوورظلاا
 معدلاا ققايیس يف لخدت يتلاا تتااءاارجإلاا ضعب ةيینانبللاا ةلوودلاا تتذختأأ ٬،ةليیوطط تتاارتفل رشابملاا معدلاب رراارمتسالاا ةةرردق
 بناج ىلإف .لماشلااوو حضااولاا يعااررزلاا جمانربلاا ببايیغل ةصوقنم وواا ةلمتكم ريیغ تتااءاارجاا تيیقب اهھنكل ٬،رشابملاا ريیغ
:للاجم نم رثكاا يف يعااررزلاا ععاطقلاا ىلاا تتاادعاسم ةيینانبللاا ةلوودلاا تمدق رراعسالاا معدد

 يضااررالاا نم ةةديیدع تتاحاسم ححالصتساب مماق ييذلاا رضخالاا ععوورشملاا ربع :ةــيــتــحــتــــــــــــــــــلا ىنــبــلا يف .1
 نناا اًملع ةيیعااررزلاا ةعقرلاا عيیسوت ضعب ىىرج كلذكوو .ةيینانبللاا قططانملاا يف ةيیعااررزلاا ققرطلاا طيیطخت للامعاا ضعبوو
.نيیعرراازملاا لك ىلاا ههايیملاا لصت ثيیحب ييرلاا عيیرراشم ذيیفنت ليیعفت ببولطملاا



 نناا اًملع ةيیعااررزلاا ةعقرلاا عيیسوت ضعب ىىرج كلذكوو .ةيینانبللاا قططانملاا يف ةيیعااررزلاا ققرطلاا طيیطخت للامعاا ضعبوو
.نيیعرراازملاا لك ىلاا ههايیملاا لصت ثيیحب ييرلاا عيیرراشم ذيیفنت ليیعفت ببولطملاا

:ربع رامثتس/ا يف .2
 ليیهھھھأت ةةدداعإإوو ةموعدم رراعسأب ةيیووددالااوو ةةدمسالااوو ررووذبلااوو للوتشلاا لثم ةيیعااررزلاا تتالخدملاا ضعب نيیمأت -

.ةيیضاملاا تتااونسلاا للالخ ةةرررضتملاا لتاشملاا ضعب
 ذيیفنتلاا ديیق وهھھھ ييذلاا ييرلاا ععاطق ثيیدحتوو ليیهھھھأت ععوورشم للالخ نم ييرلاا تتامزلتسم ضعب نيیمأت -

.ييرلاا عيیرراشم نم ننووديیفتسيیس نيیذلاا نيیعرراازملاا رراغصل ييددرفلاا لخدلاا ةةددايیزز يف مهھھھاستس ىىرخاا ةَبَقترُم عيیرراشموو
:ل5خ نم تامدخلا يف

 تتافآلاا ةحفاكمل ةلمعتسملاا ةيیعااررزلاا تتااديیبملاا ليیلحتل ةيیربخملاا تتاازيیهھجتلااوو ةيیرطيیبلاا تتامدخلاا ضعب نيیمأت -
.ةيیعااررزلاا

ً.ايیبسن ةيیعااررزلاا ضضاارمالااوو تتافآلاا ةحفاكم -
 تتاشرروووو ةيیلقح تتاادهھھھاشموو ييدداشررإلاا ععاطقلاا يف نيیلماعلااوو نيیعرراازمللً اادج ةةددوودحم ةيیبيیرردت تتاارروودب ممايیقلاا -
.دداشررإلاا ببايیغ ىلاا ددوعيی ااذهھھھوو ٬،لمع

 يبسن زيیهھجتلاا ااذهھھھ نكل ٬،اهھھھرصانع ديیدحتوو اهھترراارحوو ةبرتلاا ةضومح سسايیقل ةةزهھجأب ةيیتابنلاا تتااربتخملاا زيیهھجت -
.مّمعم ريیغ وهھھھوو يلكش لب ال

 سيیلوو ةصاخ تتاسسؤم هھب مموقت ءاارجإلاا ااذهھھھ نناا ركذيی .لحنلاا ةيیبرتلوو نجااوودلااوو يشااوملاا ةيیبرتل تتاارروودد ءاارجاا -
.ةلوودلاا

.ةةددوودحموو ةيیبسنً اضيیاا ةةوطخلاا نكل ٬،يشااوملل يثااررولاا نيیسحتلاا ففدهھب يعانطصإلاا حيیقلتلاا -
 دداشررإلاا ةةزهھجأأ ةيیلعاف ريیوطتوو ييدداصتقإلاا ححالصإلاا جماارب ميیيیقت للوح تترروحمت تتااوودنوو تتاساارردد ءاارجاا -
 ةعباتم متت مل نكل .كلذذ ريیغوو ةيیمنتلااوو يئااذغلاا نمألاا تتاسايیس ىلاا ةفاضإلاب ٬،ةيیليیومتلاا تتامدخلااوو يقيیوستلاا ءااددألااوو
.ةيیعااررزلاا تتاارمتؤملاا تتايیصوت

 ضعب ريیوطتب ةقلعتملاا اميیس الوو ةليیدبلاا ةيیعااررزلاا جمااربلاا ضعب عضوووو ةيیعااررزلاا ثثاحبألاا ضعبب ممايیقلاا -
.ةسفانم ريیغ ةيیديیلقت تتاعااررزز نناك ليیدبلاا نكل .ةعونمملاا تتاعااررزلاا للاادبتسااوو قططانملاا

 :ل5خ نم قيوستلا يف .4
لعاف ريیغ يقب ييذلاا ةيیعااررزلاا تتايینوواعتلاا ليیهھھھأتوو )ةلمجلاا( ققااوسالاا ضعب قلخ -
.)Export Plus ععوورشم( ةيیعااررزلاا تتاارردداصلاا معدد ذيیفنتوو رراارقإإ -

. ةيیموكحلاا تتاسسؤملاا ضعب بباسحل ةيیعااررزلاا ليیصاحملاا ضعب ءاارش -
.ةيیعيیبطلاا ثثررااوكلاا ةجيیتن 2000 وو 1999 مماعلاا يف اططاطبلاا يعرراازمل يئانثتسالاا معدلاا -
:ربع ليومتلا يف .5
 مماهھملاا ِّددؤت مل تتاسسؤملاا ههذهھھھ ننااً املع ٬،)تتالافك ةسسؤم( ةلوفكملاا وواا ةموعدملاا ضضوورقلاا ضعب نيیمأت -

 .ةيیعااررزلاا تتايیلمعلاا ليیومت نع ففرراصملاا ععانتماا ببسب ةبولطملاا
.ةيیعااررزلاا نيینااوقلاا ضعب ثيیدحت للالخ نم :يعيرشتلا ثيدحتلا يف

 ةيیامح ففدهھب ةيیعااررزلاا علسلاا ضعب ىلع ةيیكرمج مموسرر ةةدع ننانبل ضضَرَف :ةيیكرمجلاا ةيیامحلاا تتاسايیس .9
:تتايیامحلاا ههذهھھھ مهھھھأأوو ةيیلحملاا هھتاعااررزز

 ننوتيیزلااوو ننوميیللاا لثم اهھجاتناا يف ضئااوف ققحت يتلااووً ايیلحم ةَجتنُملاا ةيیعااررزلاا علسلاا ضعبل يلُك  ددااريیتساا عنم -
.كلذذ ريیغوو

 ضضرغل فيیثكلاا اهھجاتناا مسااوم للالخً ايیلخاادد ةجتنملاا علسلاا ضعب ددااريیتساا عنمت ةيیعااررزز ةمانززوورر عضوو -
.اهھتيیامح

 نم ةيینانبللاا ةيیعااررزلاا تتاجتنملاا نيیكمت ففدهھب ةةددرروتسملاا علسلاا ضعب ىلع ةعفترم ةيیكرمج مموسرر ضضرف -
.ةسفانملاا

.ةيیئااذغلاا ددااوملل يعانصلاا ججاتنالاا للاجم يف ةلخاادلاا علسلاا ضعب ىلع اميیسال ددااريیتسإلاا تتااززاجإإ ضضرف -
 اهھھھدددهھيیوو قيیبطتلااوو قيیسنتلاا اهھصقنيی لب ال ٬،ةسوورردم ريیغوو ةةأأزتجم تتاموكحلاا اهھتعبتاا يتلاا تتاسايیسلاا ههذهھھھ نكل
 بعالت ٬،قئاثوو ريیووزت ٬،بيیرهھت( ةعوورشم ريیغ لبسوو لئاسوو ىلع زكتريی ييذلاا بعالتلاا للاكشاا ضعبوو بيیرهھتلاا
.)...ىىوواشرر ٬،خيیررااوتلاب

 ةيیمنتوو ريیسيیت ةيیقافتاا اهھھھززربأأ رحلاا ييرراجتلاا للددابتلاا للاجم يف تتايیقافتالاا نم دددع ىلعً ايیمسرر ننانبل عَّقوو
  ةيیبرعلاا للوودلاا ةعماجل عباتلاا يبرعلاا يعامتجالاا ييدداصتقالاا سلجملاا اهھھھاعريی يتلاا ةيیبرعلاا للوودلاا نيیب ييرراجتلاا للددابتلاا
 ددويیقلاا ىلعً ةيیقبم ةيیررااددالاا ددويیقلاا نم علسلاا للددابت ةيیقافتالاا تترررحوو .ةيیبرع ةلوودد 13 هھخيیررات ىتح مضت يهھھھوو
 تتاقاّيیفتالاا ههذهھھھ عيیرست اًقحال مت هھنكل 1/1/1998 نم ًءاادتبااً ايیونس %10 ةبسنب مسرلاا ضفخ متيی نناا ىلع ةيیكرمجلاا



 تتاقاّيیفتالاا ههذهھھھ عيیرست اًقحال مت هھنكل 1/1/1998 نم ًءاادتبااً ايیونس %10 ةبسنب مسرلاا ضفخ متيی نناا ىلع ةيیكرمجلاا
.ةيیكرمجلاا مموسرلاا لك تعفرُروو
 يف ضئااوف ققحت يتلااوو ةيینانبللاا علسلاا ضعب عضختوو تتاارررقملاا ههذهھھھ ةفاكبً امامت ممزتلم ننانبل نناا ركُذيی  
 ىلع ٬،ةسفانملاا نم اهھتيیامح ففدهھب ضيیفختلاا ددامتعاا ممدع تتاارتف دددحت ةمانززوورر ىلاا رشعلاا اهھھھدددع ززوواجتيی الوو اهھجاتناا
. 1/1/2001 يف ييأأ تتااونس رشع دعب ءانثتسالاا ااذهھھھ يهھتنيی نناا

 هھجااووت يتلاا ةيیرراجتلااوو ةيیررااددإلاا ققئااووعلاا ددددعتت :تتايیقافتالاا ققيیبططت يف ةيیررااددالااوو ةيیرراجتلاا ققئااووعلاا .10
 تتااررووططتلاب ققلعتيی ام اهھنموو ةيیمووكحلاا تتاسايیسلاب ططبتررم ووهھھھ ام اهھنمف .ةيیجرراخلاا ققااووسالاا يف ةيینانبللاا تتاجووتنملاا
:يتآلاا للكشلاا ىلع ةيیررااددالاا تتابووعصلاا دديیددحت ننكميی ً.ايیملاع ةلصاحلاا ةيیرراجتلاا

 نعوو ٬،اهھتفلك ععافتررااً اصوصخوو ةيیكرمجلااوو ةيیحصلااوو ةيیررااددالاا تتالماعملاا بيیعصت قيیرطط نعً:اــيــلــــــــــــــــــحــم
 تتانحاش تترفوت ننااوو مهھعئاضب لقنل ةيینانبللاا ةةددّربملاا تتانحاشلاا ىلاا ءوجللاا ىلاا نيیيینانبللاا نيیرردصملاا ررابجإإ قيیرطط
.ريیدصتلاا ةفلك لمااوعلاا ههذهھھھ عفرتف ٬،ىنددأأ رعسب ةيیبنجأأ

 نعوو ...تتاماارغلااوو ٬،ةيیررااددإلاا تتااديیقعتلااوو رروورملاا ففالكأأوو تيیزناارتلاا مموسرر عفرر قيیرطط نع ً:اــيــمــيــلــــــــــــــــــقإ
.للوخدلاا نم تتاجوتنملاا ضعب رظحوو ةيیعااررزلاا تتامانززوورلاا ديیدمت قيیرطط

.اهھقيیبطت ممدع ةجحب ةيینانبللاا عئاضبلاا للوخدد ضفرروو ٬،ةةددوجلاا تتافصااوموو سيیيیاقم قيیبطتب دددشتلاا .1 ً:ايMاع
 ميیدقتوو ةجلاعملااوو ززرفلل ةثيیدحلاا لغاشملااوو تتالآلاا نناادقفوو بيیضوتلااوو ةئبعتلاا تتايیلمع يف صقن .2

 ةةددوجلاا اهھل تنَّمأت ااذذإإ للوبقم رراعسأأ ققرف عفدل دداادعتساا ىلع يهھھھ يتلاا ةيیملاعلاا ققااوسالاا اهھبلطتت يتلاا ةةديیجلاا تتاجوتنملاا
.ةيیلاعلاا

.ةيیلوودلاا ةةرراجتلاا ةكرحوو ةيیجرراخلاا ققااوسالاا نع تتاساارردلااوو تتامولعملاا ببايیغ .3
 تتاقالعلاا ضعب ةةرراسخوو .ىىربكلاا ةيیقيیوستلاا تتاسسؤملااوو ةثيیدحلاا عيیززوتلاا تتااونق يف ططاارخنالاا ممدع .4

.ةيینيیطسلفلاا تتاقالعلاا ةكبشً اصوصخوو ةيیجيیلخلاا ققااوسالاا يف ةيیديیلقتلاا
 نمث ضبقيی نل ينانبللاا ررّدصملاا نناا ينعيی اّمم ةنامألاب عيیبلاا قيیرطط نع تتاارردداصلاا عيیب ىلاا ءوجللاا .5

 ٬،نيیيینانبللاا نيیرردصملاا ممامأأً ايیساسأأً اقئاع ةقيیرطلاا ههذهھھھ لكشتوو ٬،ةيیجيیلخلاا ققااوسالاا يف اهھعيیب دعب الاا ةةرردصملاا تتاجوتنملاا
 تتابيیترت ذذاختاا ىلاا ءوجللاا نم ةقيیرطلاا ههذهھھھ عنمت كلذذ ىلاا ةفاضإإ .اهھنولّمحتيی يتلاا ةيیلاملاا ءابعألااوو رططاخمللً اارظن
.ةيیرراجتلاا رططاخملاا دض ةيینيیمأت

 ييذلاا نيیرردصملاا دددع ضضافخناا ىلاا تتدّدأأوو ٬،ةيینانبللاا ةيیعااررزلاا تتاارردداصلاا عجاارتب تتاهھھھوشتلاا ههذهھھھ لك تمهھھھاس
 بيیضوتلاا لغاشم نم دددع للافقاا ّمت دقوو امك ٬ً،ايیلاح 15 نم لقأأ ىلاا تتانيیعستلاا لئااووأأ يف اارًرّدصم 46 يلااوح نم عجاارت
 مهھھھاا للافقأأ ىلااوو بباحسنالاا ىلاا رراجتلاا نم ريیبك دددع رطضاف ٬،للاجملاا ااذهھھھ يف تتااررامثتسالاا تلءاضتوو ةئبعتلااوو
 ريیدصتب وواا ةيیعااررزلاا تتاجتنملاا ددااريیتساب رراجتالاا ىلاا مهھنم مسق للَّوحتوو ٬،ععاقبلااوو للامشلااوو ببونجلاا يف لغاشملاا
.ةيیجيیلخلاا ققااوسالاا ىلاا ةيیبنجالاا تتاجتنملاا

 ععاططقلاا اهھنم يناعيی يتلاا للكاشملاا ممهھھھأأ ننأأ يف ككش ال :ةيیدديیلقتلاا ةيیعااررززلاا ققااووسالاا يف تتالُّووحتلاا .11
 ننم هھجاتناا ررِّددصيی ننانبل نناك ييذذلاا تتقوولاا يف .ررَّددصملاا ينانبللاا ججاتنالاا مماماا ققااووسالاا رراسحناا يهھھھ ننانبل يف يعااررززلاا
 ٬،ةيیددووعسلاا اهھسأأرر ىلعوو جيیلخلاا للوودد ىلاا ضضيیبلااوو رراضخلااوو ةيیفيیصلاا ةهھكافلااوو ححافتلااوو ززووملااوو تتايیضمحلااوو ةةددئاملاا ببنع
 ههذذهھھھ ىلاا ةةرريیبك ةبسنب تتضفخنااوو هھتاارردداص تتلءاضت ٬،ةيیقررشلاا ابوورروواا للووددوو نناارريیااوو ايیبيیلوو ننددررالااوو ررصم ىلاا ككلذذكوو
 ننانبل ننم ةيیقررشلاا ابووررووااوو نناارريیااوو ايیررووسل ةيیعااررززلاا تتااددررااوولاا تتحبصأأ ىتح ٬،ةيیعااررززلاا اهھتاعاططق تترروّوطط يتلاا للووددلاا
 يلاتلاب لّلتخااوو رريیبك للكشب ننددررالااوو ايیبيیلوو ررصموو جيیلخلاا للوودد ىلاا ةيیعااررززلاا انتاارردداص تتضفخناِا ككلذذكوو .ةمووددعم هھبش
.يعااررززلاا ييرراجتلاا ننااززيیملاا

 ةيیامحلاا يف لثمتيی لكاشملاا ههذهھھھ مهھھھااوو ٬، ننانبل نم ةةرردصملاا تتاجتنملاا ضضرتعت ليیقاارعلااوو لكاشملاا للاازت الوو
 يعااررزلاا ججاتنالاا ىلع أأرطط ييذلاا عيیرسلاارروطتلاا نعً الضف .ننانبل نم ددااريیتسالل للوودلاا ههذهھھھ رثكاا اهھب مموقت يتلاا ةيیلاعلاا
 ققااوسأأ نع اادع ااذهھھھ .ةيیديیلقتلاا هھقااوسأأ يف ينانبللاا يعااررزلاا ججاتنالاا مماماا ةسرشلاا ةسفانملااوو ننانبلل ةةرروواجملاا للوودلاا يف
.ديیعب نمزز ذنم ننانبل اهھھھرسخ يتلاا ةيیبرغلاا ابوورروواا

 ٬،ةيیجيیلخلااوو ةيیبرعلاا ققااوسالااً اصوصخوو ٬،ةليیلق ققااوسأأ يف ًالصأأ زكرَمَتُملاا ريیدصتلاا يف تتابوعصلاا ديیاازتتوو
 ةيیحصلاا ريیباادتللً اضيیاا ضضرعتت لب ٬،بسحف ةيیميیلقالااوو ةيیلوودلاا ةسفانملاب ةيینانبللاا ةيیعااررزلاا تتاجتنملاا ممدطصت ال ذذإإ
 ءاطسولاا ضعب تتافُّرصت نناا حيیحص .نيیيینانبللاا ءالمعلااوو ةيینانبللاا تتاجتنملاا دض نناادلبلاا ههذهھھھ اهھھھذختت دق يتلاا ةيیررااددالااوو
 ققالتخاا ىلاا اهھھھرروودب أجلت ةيیلحملاا تتاطلسلاا نكل ٬،ةيینانبللاا ةيیعااررزلاا تتاجتنملاا ةعمسب رراارضإلاا يف تمهھھھاس نيیيینانبللاا
 تتاقافتالاا ددااريیتسالاا للوودد ممرتحت ال تتالاحلاا نم ريیثك يفوو .يلخاادلاا يعااررزلاا اهھجاتناا ةيیامحل تتابوعصلااوو قئااوعلاا
.رصموو ننددررألاا لثم تتايیامحلااوو ددويیقلاا نم فيیفختلااوو تتالددابتلاا نيیسحت ةهھجل ٬،ننانبل نيیبوو اهھنيیب ةةددوقعملاا

 اهھمهھھھأأوو رراضخلاا ررِّدصيی امك ٬،صصاجالااوو بنعلااوو تتايیضمحلااوو ححافتلاا اهھمهھھھأأوو ٬،ةهھكافلاا ننانبل ررَّدصيیً ااذذإإ



 اهھمهھھھأأوو رراضخلاا ررِّدصيی امك ٬،صصاجالااوو بنعلااوو تتايیضمحلااوو ححافتلاا اهھمهھھھأأوو ٬،ةهھكافلاا ننانبل ررَّدصيیً ااذذإإ
 ىلع للابقإلاا ننإف ززركلااوو بنعلاا لثم تتاجتنملاا ضعب ريیدصت يف نسحتلاا نم رردق قيیقحت نم مغرلاا ىلعوو .اططاطبلاا
:اهھمهھھھاا لمااوعلاا نم دددع نع جتان وهھھھوو صقانتلاا وحنً اهھھھاجتاا دهھشيی ةيیعااررزلاا انتاجتنم

.ةةرروواجملاا نناادلبلاا يفوو ننانبل يف ةيیررااددالاا تتابوعصلاا ددّدعتوو ٬،لقنلااوو بيیضوتلاا ففالكأأ ععافترراا -
 تتايیامحب تتاعااررزلاا عتمتت ثيیح ٬،ةةددرروتسملاا نناادلبلاا لبق نموو ةةرروواجملاا نناادلبلاا لبق نم ةسفانملاا دداادتشاا -

:كلذذ ىلع ةةدددعتم ةلثمالااوو عفترم يلام معدبوو ةفلتخم
 عتمتيی ييوق سفانم ىلاا للوحتت نناا لبق ننانبل نم ةيیعااررزلاا تتاجتنملاا ضعب ددرروتست تناك ايیرروس -

.ةةرردصملاا ةيیديیلقتلاا تتاجتنملل ةبسنلابً اصوصخوو ٬،ننانبلب ةنرراقم ةةديیكأأ رراعسأأ ةيیلضفأب
 معدد نم ديیفتستوو ةيیلاع ةيیقوس تتاازيیمب اهھتاجتنم عتمتتوو ةيیجيیلخلاا ققااوسالاا ىلع ةةوقب تلخدد ايیكرت -

.ةيیعااررزلاا تتاارردداصلاا
 . جيیلخلاا نناادلب ىلاا يسيیئرر ددررومك اهھھھررووددً ايیجيیرردت ديیعتست ننااريیاا -

 اهھتاارردداص تناك نناا دعب اهھحلاصلً اضئافً ايیعااررززً اناازيیم ننانبل عم كلتمت تتاب ةيیددوعسلاا ةيیبرعلاا ةكلمملاا -
.ةيینانبللاا ةيیعااررزلاا تتاارردداصلاا نم ربكألاا مسقلاا لبقتستوو ٬،ةموودعم ننانبل وحن ةيیعااررزلاا

 تتاجتنملل ةيیديیلقتلاا ففانصالاا ىلع ءاقباللً اارظن ٬،ةهھكافلاا ةصاخوو ةيینانبللاا تتاارردداصلل ةةددوجلاا ىىوتسم يندت -
 تتاجتنملاا نم ةةرروطتمً اعااوناا ةيیملاعلاا ققااوسالاا هھيیف بلطتت تقوو يف ةةددوجلاا ىلع ةباقرلاا مماادعنالوو ةةررّدصملاا ةيیعااررزلاا
 نمً اادددع ننااووً اصوصخ ٬،ةيیجيیلخلاا ققااوسالاا يف ةيینانبللاا ةيیعااررزلاا تتاجتنملاا ةةرروص تهھھھّوشتوو تعجاارت دقوو .ةيیعااررزلاا
.عيیرسلاا حبرلاا قيیقحتل ةيینلاا ءوس ىلاا ءوجللاا نع نَنااوتيی مل نيیررِّدصملاا

 امنااوو ننانبل هھب ددررفنيی ال يعااررززلاا ععاططقلاا ممعدد نناا :ممعددلاا تتاسايیسل ةيیرروودد مميیيیقت ةةدداعإإوو ةيیؤؤررلاا حيیضووت .12
 ههررِّرربت امناا ةتحب ةيیدداصتقاا تتايیططعم ىلع يعااررززلاا ممعددلاا ززكترريی الوو  .ةيینغلااوو اهھنم ةةرريیقفلااً ابيیررقت للووددلاا عيیمج للوواططيی
 .ةيیئامنالااوو ةيیعامتجالاا تتايیضتقملااً اساساا

 ككانهھف .ةيیجاتنالاا ةلسلسلاا نم ةةدحااوو ةيیلمع ىلع رصتقيی الوو ةعونتم ًالاكشأأ معدلاا ااذهھھھ ذختيی للاح يياا يف
 ليیهھھھأتلااوو دداشررإلاا وواا ليیومتلل وواا يضااررالاا ححالصتسال وواا قيیوستلااوو عيیززوتلل ىىرخأأوو تتالخدملل ةيیموكح تتاادعاسم
.ييرشبلاا

 تتااءاارجاا ىلع امنااوو ةحضااوو ةطخ ىلع ةيینبم ريیغ ةيینانبللاا تتاموكحلاا اهھتدمتعاا يتلاا معدلاا تتايیلآآ نناا
 ىلع ةيینبموو ٬،فيیعض ييررااددااوو يسايیس عقااوب ةنوهھھھرموو ةةدَّقعم معدلاا تتايیلآآ لعجيی امم ةلمتكم ريیغوو ةمكاارتم تتااوطخوو
.ىىرخاا ةيیعااررزز تتاعاطق بباسح ىلع قططانملاا وواا تتاعااررزلاا ضعبل معدلاا صيیصخت نع ةجتان تتافاارحناا

:اهھمهھھھااً اططوورش ةماع ةيیسايیس ةطخب ةلثمتملاا ةيیعااررزلاا ةيیؤؤرلل نناا :معدلا طورش .1
. )Support(  ةةرشابملاا ريیغ ةةدناسملاا تتايیلمع ىلاا )Subsidies( رشابملاا يعااررزلاا معدلاا نم للُّوحتلاا -
.ةفاك قططانملاا ىلع معدلاا عيیززوتوو ففانصالااوو ععااونالاا عيیمجل وواا تتاعاطقلاا عيیمجل يعااررزلاا معدلاا ةيیلومش -
.ءبعلاا كلهھتسملاا لمحتيی ال يك ًاّيیعقااووووً ايیلحرم معدلاا ننوكيی نناا ضضرتُفيی -
 معدلاا يتأيیوو تتاسايیسلااوو ةعبتملاا تتايیلآلاا يفً ايیرروودد رظنلاا دداعُيی ثيیحب معدلاا يف ةنوورم ريیفوت يغبنيی -

.ففوورظلااوو ققوسلااوو ةلحرملاا تتابلطتمووً امجسنم
.صقانتتوو عجاارتتس يتلاا معدلاا ةفلك ىلعً اباجيیاا سكعنيی امب يعااررزلاا ججاتنالاا ففالكأأ ضفخ ىلاا يعسلاا -
 يف هھسفن للوصحملاا ىقبيی ال ثيیحب ةيیعااررزلاا ةةرروودلاا ددامتعاا ربع ةيیعيیبطلاا ددررااوملااوو ةئيیبلاا ىلع ظظافحلاا -

.تتاارشحوو شئاشح نم ةةَّرضملاا "هھتاجاح" ةيیمنتب أأدبيی ففوس ععررزلاا ننأل ٬،تتااونس عبررالاا ززوواجتت ةةدمل اهھسفن ضضررالاا
 ليیهھستل ىىرخالاا ةيیدداصتقالاا تتاعاطقلااوو ةيینعملاا ةماعلاا تتااررااددالااوو ةعااررزلاا ةةررااززوو نيیب قيیسنتلاا ددامتعاا -

.ةيیفاضاا ءابعأأ دداارفالاا وواا مماعلاا ععاطقلاا لمحتيی ال يك معدلاا تتايیلآآ حيیحصتوو مماهھملاا
.اهھقيیبطتوو معدلاا تتايیلآآ عضوو يف ةيینهھملاا ةيینوواعتلااوو ةيیباقنلاا تتاعاطقلااوو صصاخلاا ععاطقلاا ةكرراشم -
.ةيیعااررزلاا ةةرروودلاب مماازتلإلاب معدلاا طبرر -
.ةماعلاا ةيیلخاادلاا ةيیعامتجالااوو ةيیدداصتقالاا ةسايیسلاا عمً امجسنمووً امئالم معدلاا ننوكيی نناا ىلع صصرحلاا -
 ججاتنالاا ةسفانم ىلعً اارردداق هھلعجوو هھتفلك ضفخوو ججاتنالاا نيیسحتب ةليیفكلاا ةيیعااررزلاا ةيیتحتلاا ىنبلاا نيیمأت -

.يجرراخلاا
 نناا عقوتملاا ييرراجتلاا ريیرحتلاا عم ضضرراعتلاا ممدعوو ةيینيیبلاا ةيیميیلقالاا ةيیرراجتلاا تتاقافتالاا ررابتعالاب ذخالاا -

ً.ابيیرق ننانبل هھيیلاا لصوتيی

 لليیصاحملاا ىقبت ننانبل يف يعااررززلاا عيیوونتلاا تتاناكماا ددددعت ممغرر :قطانMاو تاعارزلا :معدلا عيونت .2
 ةبغرروو ىشامتت ال ةةددووجلاا ةيینددتموو ددووددررملاا ةفيیعض يهھھھ يتلااوو ةيیدديیلقتلاا تتاجتنملاا ننم ةليیلق ففانصأب ةةررووصحم
 ضضعب يف ضضئاف ىلاا عضوولاا ااذذهھھھ ىىدّدأأ .ققااووسالاا يف ةسفانملاا ةةررددقب عتمتت الوو ججرراخلاا يف مماا للخااددلاا يف ءااووس ننيیكلهھتسملاا



 ةبغرروو ىشامتت ال ةةددووجلاا ةيینددتموو ددووددررملاا ةفيیعض يهھھھ يتلااوو ةيیدديیلقتلاا تتاجتنملاا ننم ةليیلق ففانصأب ةةررووصحم
 ضضعب يف ضضئاف ىلاا عضوولاا ااذذهھھھ ىىدّدأأ .ققااووسالاا يف ةسفانملاا ةةررددقب عتمتت الوو ججرراخلاا يف مماا للخااددلاا يف ءااووس ننيیكلهھتسملاا
.ننانبل اهھجتنيی ال ةيیعااررزز ففانصأأ ككالهھتساا ىلع سسانلاا دداتعاا تتقوو يف ٬،ررخآلاا ضضعبلاا يف دديیددش صصقنوو تتاجووتنملاا

:مماسقأأ ةثالث ىلاا ننانبل يف يتابنلاا ججاتنالاا ميیسقت نكميی
 ىلاا ٬،كلذذ ىلاا اموو تتايیلوقبلااوو ةةررذلااوو ريیعشلااوو حمقلاا لثم ةيیئااذغلاا ليیصاحملاا اهھنموو ٬،ةيیلقحلاا ليیصاحملاا .أأ

.ننوتيیزلااوو غبتلااوو ٬،ييركسلاا رردنمشلاا اهھنموو ةيیعانصلاا ليیصاحملاا بناج
.ةيیززوجلاا ررامثلااوو ةهھكافلااً اصوصخوو ةيیرجشلاا ةيیناتسبلاا ليیصاحملاا .بب
.رروهھھھزلااوو رراضخلاا اهھنموو ةيیمسوملاا ةيیناتسبلاا ليیصاحملاا .جج
 رصتقااوو قططانملااوو تتاعااررزلاا نم ليیلق دددع معدد ىلع ةيینانبللاا ةنززااوملل ةيیلاملاا تتاقاطلاا تتدنتساا ٬،عقااولاا يف

 ىلاا وواا رشابملاا ريیغ معدلاا ىلاا للوحتلاا ببولطملاا ننااً املع .ةيیعااررزلاا تتاجتنملاا ضعبل رشابملاا ءاارشلاا ىلع رمالاا
 فقوو ٬،ييرلاا ٬،دداشررإلاا ٬،قيیوستلاا ٬،ليیومتلاا ٬،يضااررألل ححالصتساا نم ةيیجاتنالاا تتايیلمعلاا عيیمج للاطت يتلاا ةةدناسملاا
 ةفلك ضفخ رشابملاا ريیغ معدلاا ااذهھھھ نم ففدهھلاا نناا ىقبيی ...ةيیعااررزلاا تتالخدملااوو ةةدمسألااوو ةيیووددألاا ىلع ةيیرصحلاا
 ديیشرت ىلاا ففدهھيی وهھھھوو قططانملااوو تتاعااررزلاا عيیمج هھنم ديیفتست معدلاا عيیونت نناا ركُذيی .قيیوستلاا تتايیلمع ليیهھستوو ججاتنالاا
.يعااررزلاا ررامثتسالاا ةنلقعوو

 ةةددوجوملاا ععااونالاا ريیوطتوو تتاعااررزلاا نم ةةديیدج ععااوناا للاخددإإ نكميیف ٬،يعااررزلاا ججاتنإلاا عيیونت ىلاا ةبسنلابوو
.ةثيیدح تتاعااررزز ىلاا لُّصوتلاب حمسيی امم ٬،ةثيیدح ةيیعااررزز قططانم ليیهھھھأتوو

 ةعفتررملاا ةفلكلااوو .ججاتنالاا ةفلك ععافترراا ىلاا يعااررززلاا ععاططقلاا تتالكشم ممهھھھأأ ددووعت :ففالكألاا ضضفخوو ممعددلاا .13
ً.ايیلخاادد ةسفانملاا ىتحوو ةيیجرراخلاا ققااووسالاا ىلاا للصت ننأأ ةيیعااررززلاا تتاجتنملاا ىلع ببعصلاا ننم للعجت ججاتنالل

 اهھيیف رفوتت ال يتلاا ةيیجرراخلاا تتاجتنملاا ةسفانم عيیطتست الف ٬،نمثلاا ةعفترم ةيینانبللاا ةيیعااررزلاا تتاجتنملاا نناا
 ةيیلاعلاا ةيیجرراخلاا ةيیعااررزلاا تتاجتنملاا ةسفانم نم اهھنِّكمت يتلاا ةيیفاكلاا ةةددوجلاا ىلااً اضيیاا رقتفت اهھناا امك ٬،ةيیلاعلاا ةةددوجلاا
.نمثلاا ةعفترملااوو ةةددوجلاا

 ءابرهھكلاا رراعسأأوو ةيیعااررزلاا ةةدمسألااوو ٬،ةيیووددألاا رراعساا ععافترراا لثم ةةدع لمااوع ىلاا ععافتررالاا ااذهھھھ ببس ددوعيی
 فيیلستلاا مماظن ددوجوو ليیعفت ممدعوو يضااررالاا رراجئتساا تتالدبوو ييرلاا ههايیم ريیفوت ةفلك كلذكوو ٬،ةلماعلاا ديیلااوو تتاقوورحملااوو
 ةفاضإلاب ٬،ةيیعااررزلاا تتايیلمعلاا ةةررااددإإ يف ةعبتملاا ةيیديیلقتلاا بيیلاسألااوو ٬،يعااررزلاا دداشررإلاا ببايیغوو ةةرّسيیم دئااوفب يعااررزلاا
.ةميیدقلاا ففانصالاا مماادختساا نع جتانلاا ةيیجاتنالاا فعض ىلاا

 ىلع سكعنيی ييذلااوو ننانبل يف يعااررزلاا ععاطقلاا هھيیناعيی ييذلاا فعضلاا ننإإ :يعااررزلاا فيیلستلااوو معدلاا .14
 نيیعرراازملل تتافيیلستلاا نيیمأت يف نمكت ليیومتلاا ةلكشم لحوو . يعااررزلاا ليیومتلاا ببايیغ ىلااً ابلاغ ههدّدرم ععرراازملاا ععاضوواا
 رمثتسملاا ليیومتلاا ننأل فيیلستلاا وحن حيیحصلاا هھُّجوتلاا يف ثحبلل عضوت نناا يغبنيی تتاساارردد ىلع ًءانب كلذذوو ةةرّسيیم دئااوفب
 نم يعااررزلاا قيیوستلاا تتاكرشوو تتاسسؤم نيیكمت نع ًالضف ريیدصتلل ةلباق ريیغ تتاعااررزل نناك يعااررزلاا ععاطقلاا يف
.ححامس تتاارتف عم ةليیوطط للاجآلوو ةيیندتم دئااوفب ةةرَّسيیملاا ضضوورقلاا ىلع للوصحلاا

 نناا امك .لجألاا ةليیوطلاا ضضوورقلاا نم ةعااررزلاا تمرُح ةصصختملاا ضضاارقإلاا تتاسسؤم ببايیغلً اارظنوو
 ضضوورقلاا يلامجإإ نم ةئملاا يف 1.5 ةبسن ىىدعتت ال ذذاا يعااررزلاا ععاطقلاا يف ةشَّمهھم ىقبت ةيیرراجتلاا ةيیفرصملاا ضضوورقلاا
.ررالوودد ننويیلم 200 يلااوحب 2003 ةيیاهھن ىتح ةعااررزلل ةةاطعملاا ةيیفرصملاا ضضوورقلاا تتررُدق دقوو .ةيیفرصملاا

 ففرراصملاا قيیرطط نع ةموكحلاا اهھھھرِّفوت يتلاا ةموعدملاا ضضوورقلاا نمً ايیئدبم يعااررزلاا ععاطقلاا ديیفتسيی
 سمخ نيیب ام ةموعدم ةةدئاف سساساا ىلع نيیدتست نناا اهھنكميی اهھنم ةيیعااررزلااوو ةيیجاتنالاا تتاعاطقلاا نناا ممولعملااوو .ةيیرراجتلاا
 ضضرقلاا ددااددرتساا نع ةلووؤسملاا اهھھھدحوو ىقبت يتلاا ةيیرراجتلاا ففرراصملاا ربع متت نناا بجيی ةناادتسالاا ههذهھھھ نكل .ططاقن عبسوو
.هھيیطعت ييذلاا

 طيیحت للاازت ام يتلاا ةةريیبكلاا رططاخمللً اارظن ٬،نيیعرراازملاا ضضاارقاا يف ففرراصملاا ددَّددرتت دئااوفلاا ضضافخناا مغرروو
 ةةدداع ضفرت ففرراصملاف .مهھسفنأأ نيیعرراازملل ةيیصخشلاا تتامهھھھاسملاا ضضافخنال ااًرظنوو  ٬،ينانبللاا يعااررزلاا ججاتنالاب
 ال ام ااذهھھھوو ٬،ةممتملاا غلابملاا نيیمأت ديیفتسملاا نم بلطتوو ةيیجاتناا ةيیلمع ييأأ نم ةئملاا يف 40 ىلاا 30 نم رثكأأ ليیومت
 قططانملااوو ةيیعااررزلاا قططانملاا يناعت ةيیناث ةهھج نم .هھيیدل رراخددإلاا فعضل ااًرظن ينانبللاا ععرراازملاا هھب مموقيی ننأأ عيیطتسيی
 نناا ذذاا ٬،ههرفوت للاح يف مهھتاارراقع نهھھھرر ةيیناكمإإ نيیعرراازملاا ممرحيی امم ٬،يمسرلاا ييرراقعلاا حسَملاا نناادقف نم ًالامجاا ةيیفيیرلاا
 يفيیرلاا ضضاارقإلل ةبسنلاب ةةررذح ىقبت ةيیرراجتلاا ففرراصملاا نناا امك .ةحوسمملاا ريیغ ككالمألاا ةيینهھھھرر ضفرت ففرراصملاا
.ىىربكلاا نندملاا يف نيیرقتسملاا نم ةةءالم لقأأ ٬،ةيیعامتجاا ببابسالوو ٬،قططانملاا ههذهھھھ يف ءالمعلاا ربتعيی ثيیح

 ٬،رراجتلااوو ءاطسولاا وواا نيیددرروملاا نم ضضاارقتسالاا ىلاا ننوعرراازملاا أجليی يتاسسؤملاا ضضاارقإلاا فعضل ااًرظنوو
 ءاارشلاا دنع عئابلاا حبرر شمااوهھھھ ننأأ ممولعملاا نم ذذإإ ٬،ججاتنإلاا ةفلك لقثيی ليیومتلاا ااذهھھھوو .نيیباارملاا ضعب نم ىتح وواا
 ةيیندتم ءاارش رراعسأأ ضضرف ىلع طيیسولاا وواا نماضلاا لمعيیس هھتهھج نم .ااًدقن عفدلاا دنع ةققحملاا كلت نم ربكأأ طيیسقتلاب



 ةيیندتم ءاارش رراعسأأ ضضرف ىلع طيیسولاا وواا نماضلاا لمعيیس هھتهھج نم .ااًدقن عفدلاا دنع ةققحملاا كلت نم ربكأأ طيیسقتلاب
.اًفلس عفدلاا دنع ععرراازملل

 ذذاا ٬،ةةريیبك عفدد رططاخموو ةيیفاضاا ةيیليیومت ءابعأأ ةيیلاحلاا ةمززألاا ببسب لمحتيی ععرراازملاا ننأأ تتاقررافملاا نموو
 عيیب دعب ضبقلاا متيی ننأأ ىلع طيیسولل هھلوصحم ملسيیف ٬،ققوسلاا ليیومتب هھسفنب مموقيی ننأأ هھيیلع ٬،فيیرصتلاا ةبوعصل ااًرظن
 أجليی ذذاا ٬،نيیعرراازملاا ىلاا ريیبك لكشب ءاسأأ امم ااًرخؤم للايیتحإلاا تتايیلمع تترثُك .ةيیكالهھتسإلاا ققااوسألاا يف تتاجتنملاا
.ةيیلاع ةةءالمب ننوعتمتيی نيیذلاا ءاطسولااوو ءالمعلل ةيیندتم رراعسأب مهھتاجتنم عيیب ىلاا مهھمظعم

 للااومأأ ووأأ ةفلس ضبق هھنكميی ال ععرراازملاا ننااوو اًصوصخ ٬،ليیومتلاا تتابوعص ريیبكتب تتايینوواعتلاا نناادقف مهھھھاسيیوو
 نناا يعيیبطلاا نم .قيیضلاا تقوو يف ننوعرراازملاا هھيیلاا أجليی ام ااذهھھھوو ٬،عيیبملاا رعس ضيیفخت ىضترراا ااذذاا الاا عيیبملاا نم ةمدقم
 نناادقف تتاقووأأ يف اًصوصخ ةيیعااررزلاا تتايیلمعلاا ليیومت ءاقل ةيیفاضاا دئااوفوو ءابعأأ يتاسسؤملاا ريیغ ضضرقملاا لّمحيی
.ةلوبقم رراعسأب تتاجتنملاا عيیب ممدع رراطخأأ ععافتررااوو ٬،ةلويیسلاا

 ريیغ وواا ةةرشابم ٬،ااًّدج ةيیلاع دئااوف عفدد هھيیلع ةهھج نم ذذاا ٬،ةبرراضتم ةلاح يف هھسفن يعااررزلاا ععاطقلاا دجيی
 نيیمأت عيیطتسيی ال هھنكل ففرراصملاا ىىدل ةةرفوتم ةموعدملاا ضضوورقلاا ننأأ نيیح يف ٬،ءاطسوللوو نيیددرروملل ٬،ةةرشابم
.يفرصملاا ضضاارقإلاا تتايیلمع اهھبلطتت يتلاا ةطيیسبلاا ىىوودجلاا تتاساارردد الوو ةيیفاكلاا تتانامضلاا

 ففرراصملااوو ةيیدقنلاا تتاطلسلاا اهھتقلططأأ يتلاا ةكرشلاا مسإإ وهھھھ »تتالافك« :ضضوورقلاا ننامضل "تتالافك" .15
 ةحونمملاا ضضوورقلل ةيیلاملاا تتالافكلاا رراادصإإ يساسألاا اهھلمعوو .ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا ضضوورقلاا ننامضل ننانبل يف ةلماعلاا
 ةةريیغصلاا تتاكرشلااوو تتاسسؤملاا اهھلمع رراططاا لمشيیوو .مجحلاا ةةريیغصلااوو ةطسوتملاا ةيیجاتنإلاا تتاسسؤملاا ليیومت دصقب
.ةةررِّوطتملاا ةيیجولونكتلااوو ةيیفرحلااوو ةيیحايیسلااوو ةيیعانصلااوو ةيیعااررزلاا تتاعاطقلاا يف مجحلاا ةطسوتملااوو

 ةيیعااررزلاا قططانملاا يف ةيیفرحلااوو ةيیعانصلاا تتاسسؤملااوو تتاكرشلاا نم ديیدعلاا ليیومت ننأأ هھيیف كش ال امموو
 ريیفوت ةهھجل ٬،ةماع ةةرروصب يعااررزلاا ععاطقلاا يف نيیلماعلااوو ةيیعااررزلاا ةطشنألل معدلاا ريیفوت هھنأش نم ةيیئانلااوو ةةريیقفلاا
 ةطشنألاا ججرراخ اهھئاضعأل لمع صصرف قْلَِخب ةيیعااررزلاا تتالئاعلاا ليیخاادم عفرروو ٬،ةعنقملاا ةيیعااررزلاا ةلاطبلاا صصاصتماا
.ةيیمسوملاا ةيیعااررزلاا

 لقن مل نناا ةيیشماهھھھ ةسسؤملاا ههذهھھھ نم ةعااررزلاا ةةددافتساا ىقبتوو ةةدددعتم تتابوعص »تتالافك« تتايیلمع هھِجااُوت
 . تتانامضلاا تترفااوت ننااوو ٬،ةيیعااررزلاا عيیرراشملاا ضضاارقإإ ىلع ةظفحتم ىقبت ةلماعلاا ففرراصملاا ننأأ ررابتعاب ٬،ةموودعم
.قئااوعلاا ههذهھھھ يطختب حمست ةيیلآآ دداجيیال ةةرروورض ةمث انهھھھ نم

 ال يتلاا ةيیليیغشتلاا تتايیلمعلاا ىلاا لب ررامثتسإلاا تتايیلمعل اًمئاادد تسيیل ةيیعااررزلاا ةيیليیومتلاا تتاجاحلاا ننإإ امك
.»تتالافك« ةكرش ةيیطغت اهھلمشت

 :نيیمأت ٬،عيینصت ٬،تتاقوورحم ٬،لقن :ىىرخألاا ةيیدداصتقالاا تتاعاطقلاب ةيیعااررزلاا تتاقالعلاا ةيیوقتوو معدلاا .16
 ةعااررزلاا ةةررااززوو نيیب اًقيیسنتوو اًنوواعت بلطتيی ةيیسفانت رراعسأأ ىلاا ًالُّصوت هھتفلك ضفخوو يعااررزلاا ججاتنإلاا معدد ننإإ
 عيینصتلااوو نيیمأتلااوو لقنلاا ععاطقك ىىرخأأ ةيیدداصتقاا تتاعاطق نيیبوو ةهھج نم يعااررزلاا ععاطقلاب ةيینعملاا تتااررااددإلااوو
.ةيیجرراخلااوو ةيیلحملاا ققااوسألاا يف ةسفانملاا نم نكمتلل ةيیعااررزلاا تتاجتنملاا مماماا صصرفلاا قلخ ففدهھب كلذذوو تتاقوورحملااوو

 لصتل ةيیعااررزلاا تتاجتنملاا مماماا قيیرطلاا ححاسفإل ةيیرروورض ةةوطخ لقنلاا ءابعأأ نم فيیفختلاا :لقنلاا ععاطق .17
 لقنتوو ةيیلحملاا ققوسلل اادًداادتماا ربتعُت يتلاا ٬،ننددررألااوو رصموو ايیرروس لثم ةةرروواجملاا ققااوسألاا ىلاا ةنكمم ةفلك لقأب
.تتانحاشلاب ااًرب اهھيیلاا تتاجتنملاا

 ةنحاشلاا مجح فلتخيیوو ٬،يلخاادلاا لقنلل تتانحاش يعااررزلاا قيیوستلاا يف نيیلماعلاا ءاطسولااوو رراجتلاا مظعم كلميی
.ةلوقنملاا ةعلسلاا ةعيیبططوو ةفاسملاا بسح

 ىلاا ةةرراشإلاا بجيی انهھھھوو .ةةددربملاا تتانحاشلاا رراجئتساا ىلاا رراجتلاا أجليیف ٬،يجرراخلاا لقنلاا ىلاا ةبسنلاب امأأ
 لقن ةيینانبللاا تتاطلسلاا رصحت ذذاا لقنلاا ععاطقل ممويیلاا معاادلاا وهھھھ يعااررزلاا ععاطقلاا ننأأ يف نمكت يتلاا ىىربكلاا ةقررافملاا
 ةيینانبللاا عئاضبلاا هھجوو يف لقنلاا رراعسأأ عفريی ام ااذهھھھ ٬،ةيینططولاا تتانحاشلاب ةيیجرراخلاا ققااوسالاا ىلاا ةيیعااررزلاا تتاجوتنملاا
 ةنحاشلل ررالوودد 1600 ىلاا ةيیلاعلاا مسااوملاا يف ةيیددوعسلاا وحن نحشلاا رروجأأ ًالثم عفترتف .مسوملاا زع يف ةصاخوو
.ةضفخنملاا مسااوملاا يف ررالوودد 1200 لباقم ةةددَّربملاا

 رخآآ ععاطق بباسح ىلع ننوكيی الأأ ططرش نكمم معدلاا ااذهھف .لقنلاا ععاطق معدد نع ععانتمإلاا ببولطملاا سيیل انهھھھوو
.يعااررزلاا ععاطقلاا لثم

 ةةددرروتسملاا نناادلبلاا ىلاا ننانبل نم ةةرردداصلاا ةيیعااررزلاا تتاجتنملاا لقن ةيیلمع رثأتت نحشلاا فيیلاكت ىلاا ةفاضإإ
 اهھھھربع رمت يتلاا ةةرروواجملاا للوودلاا يف وواا ننانبل يف ننإإ تتاطلسلاا اهھضرفت يتلاا ةيیررااددإلاا زجااوحلااوو ينمألاا شيیتفتلاا قئااوعب
.ةيینانبللاا تتاجوتنملاا
 يفوو تتووريیب أفرم يف تتاجتنملاا ليیمحتوو غيیرفت نع ةجتان تتاقوعملاف ٬،ييرحبلاا لقنلاب صتخيی ام يف امأأ 



 يفوو تتووريیب أفرم يف تتاجتنملاا ليیمحتوو غيیرفت نع ةجتان تتاقوعملاف ٬،ييرحبلاا لقنلاب صتخيی ام يف امأأ 
 طسوتملاا رحبلاا نناادلب ىلاا ريیدصتلاا ههدحوو .ةيیجيیلخلاا ةيیديیلقتلاا ققااوسألل ةلحرلاا ةةدم للوطط نعوو ٬،ةةددرروتسملاا نناادلبلاا ئفاارم
 ٬،مظتنم لكشب رفااوتت ال رخااوبلاا نناا ملعلاا عم ااذهھھھ .ييرحبلاا نحشلاا نم ةةددافتسإلاا هھنكميی ايیقيیرفاا وواا ةيیبرغلاا ابوورروواا وواا
.صصربقوو ايیكرت ىلاا رصم نم ةةرروواجملاا للوودلاا ضعبب ةنرراقم ةةددوودحم ننانبل يف ةةدجااوتملاا ةيیرحبلاا ططوطخلااوو

 رمألاا ٬،ةيیلاعلاا ةفاضملاا ةميیقلاا تتااذذ تتاجوتنملل ةةدداع صَّصخم وهھف هھفيیلاكت ععافتررال ااًرظنوو ٬،ييوجلاا لقنلاا امأأ
.ةةررَّدصملاا ةيینانبللاا تتاجتنملاا يف رفوتيی ال ييذلاا

 ٬،ةيیعااررزلاا تتاجوتنملل نيیيینانبللاا نيیرردصملاا مماماا تتاقوعملاا مهھھھأأ نم ةيیررااددإلاا هھتالكشموو لقنلاا فيیلاكت ىقبتوو
 ٬،اهھيیلع ةضوورفملاا ةيیكرمجلاا تتااديیقعتلااوو ةيیفاضإلاا ءابعألاا لمحتت الوو ٬،ةضفخنم تتاارردداصلاا ةميیق ننأأوو اًصوصخ
.ةسفانملاا ةةرردق نم ريیثكلاا اهھھھدقفت يتلااوو

: اهھنمف لقنلاا للاجم يف اهھھھذذاختإإ نكمملاا تتااءاارجإلاا امأأ :تتااءاارجاا .18
 اهھيیطختوو نحشلاا رروجأأ يف ةةريیبكلاا تتاعافتررالاا ييددافتل ةيینانبللاا ريیغ ةةددَّربملاا تتانحاشلاا مماادختسابً ايیئزج حمست ةيیلآآ عضوو
 .فيیثكلاا ججاتنالاا مسااوم يفً اصوصخ ةلوقعملاا تتالدعملاا

 ظفحلاا ططوورش نيیسحت ففدهھب ةيیعااررزلاا تتاجوتنملاا لقنل ةصصخملاا تتاادعملاا ءاارش ىلع تتايینوواعتلاا ةةدعاسم -
.َفَلتلاا رططاخم ييددافتوو ةفلكلاا ضفخلوو لقنلاا تتايیلمع للالخ

.نيیتَّيینططولاا لقنلاا يتكرش عم تتاقافتاا للالخ نم ييوجلاا لقنلل ةيیليیضفت رراعسأأ ءاطعإإ -
.ةيیلوودلاا رروبعلاا ططاقن ىلعوو ئفاارملاا يف اًصوصخ عئاضبلاا صيیلخت فيیرراصم ضفخ -
 هھجوو يف ةعنطصملاا زجااوحلاا عفرروو ةيیررااددإلاا ليیقاارعلاا فيیفختل نيیيیرراجتلاا ءاكرشلاا عم تتاضووافملاا فيیثكت -

.ةيینانبللاا ةيیعااررزلاا تتاارردداصلاا
 نيیزختلاا ططاقن ضعبب اهھطبرروو ةيیديیدح ككس ططوطخ ءاشناا ةيیناكماا سسررددوو ةيیتحتلاا ىنبلاا زيیهھجت عيیرست -

.ريیدصتلااوو
.ددوودحلاا ىلع ينمألاا شيیتفتلاا قئااوع ضفخ -
.ةةددّربملاا لقنلاا تتانحاش للوواُطتل »تتالافك« ةكرش ننامض نم ةةددافتسإلاا عيیسوت -

***

 مماعلاا ععاطقلاا ةيیاعرر ىلإإ ةجاحب يعااررزلاا ععاطقلاا ىقبيی ٬،ملاعلاا يف ةيیلااربيیللاا ةيیدداصتقالاا تتاهھجوتلاا مغرر
.هھمعددوو

 ررابتعالاب ذخأيی لب ٬،ةتحب ةيیدداصتقاا تتاهھُّجوت ىلع زكتريی ال ةعااررزلل مماعلاا ععاطقلاا تتاادعاسم نم ففدهھلاا ننإإ
 .ةيیعامتجالاا تتانززااوتلااوو تتاارروورضلاا

 ةفلكموو ةصوقنم تناك تتاسايیسلاا ههذهھھھ نكل ٬،يعااررزلاا معدلاا تتاسايیس نم ديیدعلاا ةيینانبللاا تتاموكحلاا تنبت دقل
 ءوض ىلع تتاسايیسلاا ههذهھھھ ميیيیقت ةةدداعإإ ييرروورضلاا نم ااذل .ةبولطملاا تتايیاغلاا نم ريیثكلاا نيیمأت عطتست ملوو ةقسنم ريیغوو
.ةعماجوو ةحضااوو سيیيیاقم

 تتااررددابملاا هھِّجُوت يعامتجالاا ييدداصتقالاا عقااولل ىىدملاا ةليیوطط ةلماش ةةرظن ةيیعااررزز ةسايیس مسرر بجوتسيی
 بيیوصتل ةحلملاا ةيیلاتلاا تتااءاارجإلاا ىلاا رظنلاا تفلن ريیصقلاا ىىدملاا ىلعوو – ةةددوشنملاا ففاادهھھھألاا قيیقحتل لئاسولاا قِّسُنتوو
 :اهھنموو ,ميیلسلاا طخلاا ىلع ةعااررزلاا عضوووو مئاقلاا عضولاا

 تتاعااررزلاا رراارقتسااوو رراارمتساا نيیمأتل ةملوعلاا يف ثُّيیرتلااوو ةيیرراجتلاا تتاقافتالااوو ةيیامحلاا يف رظنلاا ةةدداعإإ .1
 .ةملوعلاا ةهھجااوم ىلع هھتاارردقوو ةيیسفانتلاا هھتاقاطط ععاطقلاا ةةدداعتساا نيیحل ٬،ةيیسيیئرلاا

 عيینصتلااوو ةعااررزلل ةيیئابرهھكلاا ةقاطلااوو تتاقوورحملاا ةصاخوو تتالخدملاا رعس ضفخ ىلع لمعلاا .2
 .ييرلاا ههايیم ىلع مموسرلاا ءاغلإإوو –يعااررزلاا

 ةةدمسألاا ججاارختسااوو ييرلل ةةررَّركملاا ههايیملاا نيیمأتل تتايیافنلل عناصموو ةلَذتبُملاا ههايیملل ريیركت تتاطحم ءاشنإإ .3
 .نيیعرراازمللً اناجم اهھعيیززوتوو ةيیوضعلاا

 .تتاارشحلل ةيیجولويیبلاا ةجلاعملاا  ميیمعت .4
 .ةسفانملاا عيیجشتوو ةيیعااررزلاا تتالخدملاا ددااريیتسال ةيیرصحلاا تتالاكولاا ءاغلاا .5
.)امهھھھريیغوو ززااززرلااوو طيیقنتلاا ( ثيیدحلاا ييرلاا لئاسوو عيیجشت .6
 نيیعرراازملل ااًرَّسيیم اًفيیلست نِّمُؤيی صصاخلاا ععاطقلاا ةةررااددااوو ةلوودلاا ةمهھھھاسمب يعااررزلاا فيیلستلل ففرصم ءاشناا .7

 ننوودد جلاعت مل نناا للوحتوو ههرُّثعَتب تبَّبستوو ععاطقلاا اهھھھدِّبكت يتلاا ةمكاارتملاا رئاسخلاا نع ةجتانلاا ننويیدلاا ءبع عفريیوو
 .ضضوهھنلاا ةيیناكماا

 يف ةلاعفلاا  هھتمهھھھاسم ديیعيیوو ٬،هھيیف نيیلماعلااوو ععاطقلل ةغلاب رئاسخ رفويی تتااءاارجالاا كلتل ركبملاا قيیبطتلاا نناا



 يف ةلاعفلاا  هھتمهھھھاسم ديیعيیوو ٬،هھيیف نيیلماعلااوو ععاطقلل ةغلاب رئاسخ رفويی تتااءاارجالاا كلتل ركبملاا قيیبطتلاا نناا
 اهھعبتيی نناا بجيی ريیباادتلاا ههذهھھھ نناا ىقبيی – ددالبلاا يف يعامتجالاا رراارقتسالاا ىلع دعاسيیوو يموقلاا لخدلااوو يلحملاا جتانلاا
  .ديیعبلاا ىىدملاا ىلع هھتيیويیح ععاطقلاا ىلاا ديیعت ةيیجيیرردت تتااءاارجاا

6
ةلاطبلاا نم دحلاا يف اهھھھررووددوو ةيیعانصلاا ةسايیسلاا

 يعاطق ننانبل يف ببرحلاا ءاهھتناا ذنم ةبقاعتملاا تتاموكحلاا تشّمهھھھ
 ععاضووالاا ييددرَتب ديیعب دح ىلاا مهھھھاس ييذلاا رمألاا ةعااررزلااوو ةعانصلاا
 ةةرجهھلااوو ددالبلاا يف ةلحفتسملاا ةلاطبلاا لظ يف ةيیدداصتقالاا
 هھجوتلاا يف أطخلاا حيیحصتوو رراسملاا بيیوصت ممويیلاا يغبنيی .ةةدعاصتملاا
 تتامدخوو ةعااررززوو ةعانص نم ةفاك ةيیجاتنالاا تتاعاطقلاا ىلع ددامتعالااوو
 .ةفاك ةيینانبللاا قطانملاا يف اهھتيَیمنت ىلاا يعسلااوو

 يلامجالاا يلحملاا جتانلاا يف يقيیقح ومنب ففاارتعالاا بعصلاا نم
 يياا "يلامجالاا يلحملاا ججاتنالاا" دـيیعص ىلع اماا ؛ةيیضاملاا تتااونسلل
 ؛ةةريیخالاا تتااونسلاا يف عجاارت لصح هھناا كش الف ٬،ةةررااددالاا ططاشن نع للزعمب
 يف ددرّطملاا رُّثعتلااوو ققااوسالاا يف يمانتملاا ددوكرلاا يف ززرراب ااذهھھھوو
 ييذلاا ءاصقتسالاا يف اyيیلج عجاارتلاا ااذهھھھ ززرب .يقيیقحلاا ججاتنالاا تتاعاطق
 ةطسوتملاا تتاسسؤملاا للوح يعامتجالااوو ييدداصتقالاا سلجملاا ههّدعأأ
 اهھنم يناعت يتلاا تتابوعصلاا نكت مل ثيیح 2002 ةيیاهھن يف ةةريیغصلااوو
 تتاعقوتلاا نناا نَّيیبت ثيیحوو ٬،ممويیلاا اهھھھدهھشن يتلاا ةجرردلاب تتاسسؤملاا
 ديیعص ىلع ريیخلاب رشبت ال ااددوودح تغلب تتاسسؤملاا بباحصأل ةيیبلسلاا
.رراارمتسالاا ديیعص ىلع ىتحوو فيیظوتلاا

 نناا ّالاا ٬،تتاعاطقلاا رئاس ععاضوواا نع ةعانصلاا عضوو فلتخيی ال
 ةفاثك ثيیح نم تتاعاطقلاا نم اهھھھريیغ لبق تترثعتوو تناع ةعانصلاا
 كلذذ لصح دقوو .ةةّدجتسملاا ععاضووالاا عم فُّيیكتلاا ةبوعصوو اهھيیف مماادختسالاا
 تتاعاطق يف تتااونس عضب رخأت هھناا الاا ٬،هھتااذذ تقولاا يف ةعااررزلاا يف
 ةيیعانص تتاسسؤم للاازت ال ةماعلاا هھبش ععاضووالاا كلت مغرروو .تتامدخلاا
 لهھسيی ةتباث سسأأ ىلع زكتريی ال كلذذ نكلوو ةةديّیج ةيّیحبرب عّتمتت
.اهھميیمعت

 ةيیاهھن يف ينانبللاا دداصتقالاا يف ةعانصلاا عقااوو ةبرراقم نكميی
:1 للوودجلاا ربع ببرحلاا لبق اموو ببرحلاا ةةرتف عم ةنرراقم تتانيیعستلاا

روج?او جاتن�ا :يعانصلا فيظوتلا – 1 لودج
1970 1985 1998

 نـــــــــم ةـــــــــعانصـــــــــلا ةصـــــــــح
ةلماعلا ىوقلا

15%15%13%

 نـــــــــم ةـــــــــعانصـــــــــلا ةصـــــــــح
 يلــــــــــــــــحــــــــــــــــMا جتاــــــــــــــــنــــــــــــــــــلا
يلامج�ا

14%15%14%

 تاـــــــــســــــــــــــــــسؤـــــــــMا ددــــــــــــــــــع
ةيعانصلا

15،66918،87922،025

 يف �لــــــــــــــــماعــــــــــــــــلا ددــــــــــــــــع
ةعانصلا

94،620120،000141،923

 جتاـــــــــــنــــــــــــــــــلا يلاـــــــــــمــــــــــــــــــجا
يعانصلا

73%107%58%

ةفاضMا ةميقلا 73% 99% 64%
روج?ا 71% 79% 53%
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 2002 – 1948 ٬،ننانبل يف ةيیدداصتقالاا ةسايیسلاا ٬،ررابسك قيیفوت :رردصملاا

1

ةعانصلاا عجاارت

 ةمززأأ لبقوو ٬، 1994 ذنم ٬،ااًركاب يعانصلاا ططاشنلاا رقهھقت أأدب
 ببسلاا ددوعيی .ااًرهھھھددزم وودبيی دداصتقالاا هھيیف نناك ييذلاا تقولاب ٬،ءانبلاا
 بلطلاا صّلقت ىلاا ككااذنآآ عجاارتلل يساسالاا
 ةيینبلاا ررامعإإ ةةدداعإإ جمانرب ققالطناا مغرر رراعسالاا ىلع اًطغاض يّلكلاا
 اماا .صصاخلاا ععاطقلاا تتاسسؤم نم ديیدعلاا ليیهھھھأت ةةدداعإإوو ةيیتحتلاا
 ببسب ةيیجاتنالاا عجاارت رثاا ففالكالاا ععافترراا ىلاا ددوعيیف يناثلاا ببسلاا
 مماعلاا ععاطقلاا ةسفانموو ةماعلاا علسلاا رراعساا ععافتررااوو ٬،بلطلاا يندت
 فيیلستلاا ةكرح يف للخ ثثاادحإب تبّبست يتلاا ةيیلاملاا ققااوسالاا يف

crowding out،ّلش ىلاا ىىددأأ دئااوفلاا تتالدعمب ينونج ععافترراا نع ًالضف ٬ 
 ةيیاهھن يف ددوعيی ثلاثلاا ببسلااوو .ددالبلاا يف ييررامثتسالاا فيیظوتلاا ةكرح

 "ةيیباجيیإإ ةمدص ثثاادحإإ" لجاا نم ةيیكرمجلاا ةيیامحلاا ءاغلإإ ىلاا 2000
.ليیق ام ىلع ققااوسالاا يف

 ففوورعم تتاب 1993 علطم ذنم "عيیرلاا دداصتقاا" ةسايیس ددامتعاا نناا
 تعيّیش ةموكحلاا نناا الاا ٬،نيیلووؤسملاا نم ديیدعلل ةبسنلاب جئاتنلاا
 دداصتقالاا تتايیطعموو ممءالتت ام ّلق ةعانصلااوو ةعااررزلاا نناا ككااذنآآ
 ااًرهھھھددزم نناك تتامدخلاا ععاطق ننأأ ةصاخ ٬،امهھھھريیصمل ثثرتكت ملوو ينانبللاا
 ججاتنالاا ععاطق عجاارتل ةةرشابملاا جئاتنلاا تناكوو .نيیحلاا كلذذ يف
 .ةيیلاعلاا تتااءافكلاا ييووذذوو ببابشلاا ةةرجهھھھ ققالطنااوو ةلاطبلاا ععافترراا
 كلت بباعيیتسال هھتعيیبطب لَّهھھھؤُم ريیغ تتامدخلاا ععاطق نناا ركذلاب ريیدجلااوو
 دداادعتساا ىلع نكت مل ةطلسلاا نكل ٬،ةعانصلاا يف لمعت يتلاا دداادعألاا
.دعب اميیف اهھفقوم نم ريّیغت مل اهھّنأأ امك ٬،كلذذ مyُهھفتل
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ععاضووألاا ييددرت

 نناا ننوودد  ةيیعانصلاا ععاضووالاا تمقافت ةيیلاتلاا تتااونسلاا يفوو
 لمشوو تتاعاطقلاا رئاس ىلاا ددوكرلاا ّدتماا ام نناعرسوو .رمالل دحاا ثثرتكيی
 دقف فسالاا عموو  .تتامدخلاا ةفاك ّمث نموو ةةرراجتلااوو ءانبلاا يعاطق
 ةةررااددالاا نناا هھتعانقل ّصحلاا سيیئرلاا ةموكح ءانثاا ددوكرلاا ععرراست
  .دداصتقالاا ششاعنال ننايیفكيی ققافنالاب فُّشقتلااوو ةةديیجلاا

 سيیئرلاا ةموكح تتذختاا ٬، 2000 ةيیاهھن يف مكحلاا ىلاا هھتددوع دنعوو
 ةفاك  ىلع ةيیكرمجلاا مموسرلاا ءاغلاا ووأأ ضيیفخت رراارق ييريیرحلاا
 ددااوملااوو ةعَّنصملاا ددااوملاا اهھيیف امب اًبيیرقت ةةددرروتسملاا عئاضبلاا
 ااذهھھھ ىقال .ةيینطولاا ةعانصلاا يف اهھل ليیثم دجويی يتلاا ةطيیسولاا



 ددااوملااوو ةعَّنصملاا ددااوملاا اهھيیف امب اًبيیرقت ةةددرروتسملاا عئاضبلاا
 ااذهھھھ ىقال .ةيینطولاا ةعانصلاا يف اهھل ليیثم دجويی يتلاا ةطيیسولاا
 ففوورظ يف ىتأأ هھناا ثيیح نيیيیدداصتقالاا مظعم لبق نم اادداقتناا رراارقلاا
 حمست ةيیعيیبط ففوورظ ددالبلاا يف بتتست نناا لبقوو ٬،ددوكرلااوو ةلاطبلاا
 ننانبل نناا ةصاخوو ٬،ةيیملاعلاا ةسفانملاا ىىوتسم ىلاا ةعانصلاا ءاقترراب
 ةةددايیزب هھتيیرح دقفيی ثيیح ةيیبووررووالاا ةكاارشلاا ققافتاا عيیقوت ةيّیشع تتاب
 .دعب اميیف ةفرعتلاا

 يف ةكاارشلاا ققافتاا دعب اميیف ننانبل عّقوو اًبقترم نناك امكوو
 ححامسلاا ةةرتف نم ةةددافتسالاا ةيیناكماا دقفوو ٬،ةيیامحلل ممات هھبش ببايیغ
 ىلع ةظفاحملل دعب اميیف يجيیرردتلاا ضيیفختلاا ةيیناكمااوو ٬،تتااونس سمخل
 دداحتالاا ةةدعاسمب ةيیجاتنالاا هھتاقاط ليیهھھھأت ءانثاا يعانصلاا هھطاشن
 ىلع ةقفااوملل ااyدعتسم نناك يبووررووالاا دداحتالاا نناا اًملع ٬،يبووررووالاا
 2000 مماع تتاضووافملاا ءانثأأ يئااوشعلاا ضيیفختلل ةقباسلاا ةفرعتلاا
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ةلاطبلاا نم دحلااوو دداصتقالاا ششاعنإإ

 ننأش وهھف ٬،تتابثاا وواا ةلالدد ىلاا ةلاطبلاا رراشتناا ججاتحيی ال
 اهھمززالت ٬،ددوكرلاا ةجيیتن ةلاطبلاا ةةريیتوو عفترت امدنعوو ؛يمويی ررابتخاا
 لصحيی ام سكع ااذهھھھوو ٬،ددالبلاا يف ةيیجاتنالاا عجاارتتوو ةعّنقملاا ةلاطبلاا
 قفتتوو .ةلامعلاا ةبسن نيیسحت قبتسيی ومنلاا ثيیح ششاعتنالاا ففوورظ يف
 ىىوقلاا نم %20 يلااوحب ةلاطبلاا ةبسن ديیدحت ىلع ةقوثوملاا عجاارملاا
 رردداغيی ييذلاا ئشانلاا ببابشلاا ررابتعالاا نيیعب ذخالاا ننوودد كلذذوو ٬،ةلماعلاا
 للوخدب نبغريی يتااوللاا ءاسنلاا الوو ٬،للوواا لمعب ققاحتلالاا ننوودد ددالبلاا
 .ىلووالاا ةةرملل لمعلاا ققوس

 يعيیبطلاا نموو ٬،مماقررالاا كلت ةيیدج ةةرهھھھاظلاا ةلاطبلاا مجح تبثيی
 نناا ةصاخ ٬،ةيیدداصتقالاا ةةرجهھلاا ىلاا ةعفترملاا ةبسنلاا كلت ييددؤت نناا
 .ةلاطبلاا نع ضيیوعتلاا مماظن ننآلاا ىتح ئشنيی مل يعامتجالاا ننامضلاا
 يف ةةربعم دعت مل ةلاطبلل ةيیديیلقتلاا ريیيیاعملاا نناا ركذلاب ريیدجلااوو
 دددع نناا .يعامتجالاا ديیعصلاا ىلع الوو ييدداصتقالاا ديیعصلاا ىلع ال ننانبل
 يلاتلابوو ٬،ننوقَّفويی الوو ايیونس لمعلاا ققوس للوخدد يف نيیبغاارلاا ببابشلاا
 امك ٬،هھنع يضاغتلاب حمست ال ةجرردل اًماهھھھ حبصأأ لمع نع اًثحب ننوورجاهھيی
 امم ريیثكب ربكاا تتاب لمعلاا ىلاا ءاسنلاا ةجاح ىىرحالاب وواا ةبغرر نناا
.تتااءاصحالاا ههددرروت

 طقف سيیل دحلاا ااذهھھھ ىلاا ةلامعلاا ييددرت َّننأأ يهھيیدب رمأل هھناا
 ممززالتيی لمعلاب قحلاا ننال( ققالطالاا ىلع ةلوبقم ريیغ ةيیعامتجاا ةةاسأم
 ةصاخ ةةريیطخ ةيیدداصتقاا ةلكشم تسمأأ ةلاطبلاا نناا لب ٬،)ةةايیحلاب قحلااوو
 عم ييرشبلاا هھلامسأأرر نطولاا رسخيی .ةليیوط ةيینمزز ةةرتف تترمتساا امدعب
.ةةءوفكلاا تتاقاطلااوو ببابشلاا ةةرجهھھھ

 ةثرراك حبصت ةلاطبلاا نناا ربتعيی ببرغلاا نناا ٬،للاثملاا ليیبس ىلعوو
 ييذلاا رمالاا ٬،)%9،٬9 ايًیلاح يسنرفلاا عقااولاك( %9 اهھتبسن غلبت امدنع
 ىلع ببرغلاا اهھلمحت ااذذاا .ةيیزيیفحتلاا تتااءاارجالاا دشأأ ذذاختاا يعدتسيی
 اهھضرفيی يتلاا ةيیدداصتقالاا تتاارشؤملل طقف هھنم اًماارتحاف ريیصقلاا ىىدملاا
 كلت ّنكل .ةةدّحوملاا ةلمعلاا ىلع ةظفاحملااوو "تشيیرتسام" ققافتاا
 معددوو ززوعلاا نم اهھيینطااوم ةيیامحل ةلاطبلاا نع ضضّوعت نناادلبلاا
 ةعيیلطلاب بطقتست يتلاا ةيیدداصتقالاا ةةرجهھلاا رطخ دداعبااوو ككالهھتسالاا
 ةلاطبلاا ةبسن نناا .ةيّینفلاا تتااءافكلاا بباحصااوو ةيینهھملاا تتاارردداكلاا
 نناا ززوجيی ال رروطتلااوو ككرحتلاا نيیمأتل ققوسلاا دداصتقاا يف ةلوبقملاا
.%4 ةبسن للااوحالاا قلطمب ىطختت

 ايًیلاح ررّدقيی لمعلاا ققوس ايیونس لخديی ييذلاا ببابشلاا دددع نناا
 بباعيیتساا ىلع ةةرردداقلاا يهھھھ اهھھھدحوو ةعانصلااوو ٬،ةباشوو بباش 35.000ـب
 ةةريیخالاا تتااونسلاا يف ةعانصلاا رقهھقت نناا .دددعلاا ااذهھھھ نم ربكالاا مسقلاا



 بباعيیتساا ىلع ةةرردداقلاا يهھھھ اهھھھدحوو ةعانصلااوو ٬،ةباشوو بباش 35.000ـب
 ةةريیخالاا تتااونسلاا يف ةعانصلاا رقهھقت نناا .دددعلاا ااذهھھھ نم ربكالاا مسقلاا
 نم لعجيی ييذلاا رمالاا ٬،ةةرجهھلاا ىلاا ىعسيی دددعلاا ااذهھھھ نم %80 لعج
 يتلاا ةيیعامتجالااوو ةيیدداصتقالاا جئاتنلاا عم ًاّنسم ًابعش نيیيینانبللاا
.كلذذ نع ىتأتت

 ةيیجيیتاارتساا لك يف ةيیولووالاا ةلامعلاا ععوضوم ءاطعاا بجيی كلذل
 كلت يطعت نناا ًاضيیاا يعيیبطلاا نموو .دداصتقالاا ششاعناا ففدهھتست
 ةيیلاعلاا هھتقاطل اًارظن يعانصلاا ططاشنلل ةيیولووالاا ةيیجيیتاارتسالاا
  .ومنلاب ايًیلاتوو فيیظوتلاب

ةلماعلا ىوقلا -2 لودج

1985 ريیيیغتلاا 1994 ريیيیغتلاا 1998

62،٬464 130،٬81% 144،٬177 -20،٬85% 114،٬108
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ةعئاضلاا صصرفلاا

 ةيیلُضافت تتاازيیمب عتمتت ةعانصلاا تناك تتانيیعستلاا فصتنم يف
 ققااوسألاا مظعم يف ةظوحلم ةيیلضفأب ىظحيی ينانبللاا ججاتنالاا نناك .ةّماهھھھ
 ننانبل نناك امك .ااددااريیتساا رثكألاا جيیلخلاا ققااوسأأ اميّیسال ٬،ةيیبرعلاا
 ققرشلاا ققااوساا للوخدب ةبغاارلاا ةيیبرغلاا تتاعانصلل ةيیبذذاج بطق لِّكشيی
 .ىىربكلاا ةةّرحلاا ةيیبرعلاا ةقطنملاا ءاشنإإ لضفب كلذذ ددااددززااوو ٬،طسووالاا
 تتاثعبلااوو ةيیبووررووالاا ةيیدداصتقالاا ددوفولاا نم لئاهھھھ دددع دفااوت دقوو
 .ةعانصلاا يف فيیظوتلاا نع اًثحب ننانبل ىلاا ةةرتفلاا كلت يف ةيیعانصلاا
 ةعيیفرر ةيینقت تتاارردداكوو ةةرهھھھام ةلماع ديیب عتمتت ةعانصلاا تناكوو
 اهھيیلاا ىعست يتلاا ةةرروطتملاا علسلاا ججاتناا ىلع ةةرردداق ىىوتسملاا
 يف ررامثتسالاا وواا ةكرراشملاب ككااذنآآ ةبغاارلاا ةيیبووررووالاا تتاسّسؤملاا
 ةبسن ةةددوواهھتم رروجألاا هھيیف تلاازز اموو تناك ييذلاا تقولاا يف ٬،ةقطنملاا
.ةيیبووررووالاا ةسفانملاا ىىوتسم ىلااوو ججاتنالاا نم ةيیعونلاا كلت ىلاا

ةيینانبللاا ةعانصلاا يف ةيیلضافتلاا تتاازيیملاا ىىوتسم -3 للوودج

راعس?ا ةسفانم 44%

ةيراد/ا ةيطارقوريبلا 28%

ةيامحلا 11%

اهريغ 17%
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ةعانصلاا ششاعتنال ةمئالملاا ةيیجيیتاارتسالاا



ةعانصلاا ششاعتنال ةمئالملاا ةيیجيیتاارتسالاا

 ةةرفوتم دعت مل تتااونس رشع لبق ةحاتملاا صصرفلاا نناا يعيیبطلاا نم
 مظعم ةعانصلاا تترسخ .ةةدملاا كلت للااوط ّرمتساا ددوكرر دعب ةعانصلل
 سسامحب عيینصتلاا وحن ةيیبرعلاا ددالبلاا تهھجتااوو ٬،ةيّینفلاا اهھتاارردداك
 نم تسئيی ةيیبووررووالاا للوودلاا نناا امك .ننانبل ىلاا اهھھھرروودب ررِّدصُت تحبصأأوو
  "ررامثتسالل ةليیدبلاا ةصرفلاا ةفلكت" تّطخت ثيیح ننانبل يف فيیظوتلاا
 دئااوفلاا ععافتررال ااًرظن ٬،للامسأأرلاا ىلع ةبولطملاا تتاادئاعلل %20 ةبسن
 نيیقيی ىلع انَّنكلوو .ععافتررالاا ااذهھھھ اهھھھدّلوو يتلاا ةيیددايیسلاا رطاخملااوو
 ةيیدداصتقاا ففاادهھھھاا قيیقحتل ةعانصلاا نع ءانغتسالاا نناكمالاب سيیل هھناا
 لمع تتالاجم نيیمأتوو لمعلاا ققوس ةنايیص اهھلوّوأأوو ةماهھھھ ةيیعامتجااوو
.ررامعألاا ممرهھھھ يف ئشانلاا للخلاا بيیوصتوو ةعلاطلاا للايیجالل

 كش ننوودد يهھھھ ففدهھلاا ااذهھھھ قيیقحتل ةمززاللاا تتااءاارجالاا ىلووأأ نناا
 ليیهھھھأت لبق اهھتلااززإإ قطنملاا نم نكيی مل ثيیح ٬،ةيیامحلاا بيیوصت
 ىلع عنمت ففاارطالاا ةةددّدعتملااوو ةيیئانثلاا تتاقافتالاا نناا .ةعانصلاا
 ةقاط ةعانصلاا غغولب ضضرتفيی كلذذ نناا الاا ٬،ةيیامحلاا ةةددايیزز ءااوسلاا
 امدنعوو .ةيیامحلاا ةلااززاا ىىدل اهھھھررايیهھناا ننوودد للوحت ةيیفاك ةيیسفانت
 دعب نكلوو ٬،ةيیئاقولاا تتااءاارجالاا ذذاختال عطاق ررِّربُم ااذهھف ٬،كلذذ لصحيی
.تتااءاارجالاا كلت ىلع هھعم ضضووافتلااوو رمالاب رخآلاا ففرطلاا ممالعإإ

 ٬،ليیوطلاا ىىدملاا ىلع ةلوبقملاا للولحلاا نم تسيیل ةيیامحلاا نناا
 للوودلاا نم ديیدعلاا لبق ملاعلاا ىلع ححاتفنالاا ننانبل ىضترراا دقوو
 ىضق ححدداف أطخ حيیحصت لجاا نم ةيیامحلاا نم دب ال هّھناا ّالاا ٬،ةعَّنصملاا
 نناا كش ال .اهھنم يقبتملاا ىلع يضقيی دداكيیوو ةعانصلاا نم ريیفوو ءزج ىلع
 ةيیسفانتلاا اهھتقاط طسوتملاا ىىدملاا ىلع ديیعتست ففوس ةعانصلاا
.ححاجنب ةيیملاعلاا ققااوسالاا ةهھجااومل

 ققحتتوو ٬،ةسسؤملاا ىىدل ةيّیجاتنالاا يهھھھ ةسفانملاا لمااوع للوواا نناا
 ةسسؤملاا نَّكمتت نناا يهھھھ ةيیلاّعف رثكالااوو ىلووالاا :ثثالث لحاارم ربع
 نم ققوسلاا اهھل رَّفوتت نناا يياا ٬،ىلضفلاا اهھتقاطب ججاتنالاا نم ةيیعانصلاا
 فلتخم يف ةثيیدحلاا تتايینقتلاا اهھل رفوتت نناا ةيیناثلااوو .كلذذ لجاا
.ججاتنالاا لئاسوو ثيیدحت نم نَّكمتت نناا ةةريیخالااوو .تتالاجملاا

 هھناا .ةقاطلاا ةفلك اميّیسال ٬،تتالخدملاا ةفلك وهھھھ يناثلاا لماعلااوو
 علسلل ةيیسفانت ةفرعت قيیبطتل ةلوودلاا دعتست نناا ييرروورض رمال
 نناف ٬،كلذذ قبطت مل ااذذااوو ٬،اهھترطيیس تحت للاازت ال يتلاا تتامدخلااوو
 ممايیقلاا ممدع لضفألاا نم نناكوو ةيیبلس اًمتح ننوكت ففوس ححاتفنالاا ةجيیتن
 ءاغلإإ جئاتن ىلع ليیلدد ريیخ وهھھھ ننانبل يف يلاحلاا عقااولااوو .اهھب
.كلذل دداادعتسالاا لبق ةيیامحلاا

 حيیتيی ييذلاا ةسسؤملاا مجحل ىنددالاا دحلاب نمكيی ثلاثلاا لماعلااوو
.ةثيیدحلاا ةةررااددالاا تتاجاح نع ًالضف قيیوستلاا ةفلك ةهھجااوم

ةيجاتن�ل ة�دِحMُا لماوعلا زربأ -4 لودج

ةقاطلا ةفلك عافترا 56%

ةيندتم ةقاطب جاتن/ا 14%

ةراد�ا داسف 11%

اهريغ 19%

 ةعانصلاا ٬،تتووريیب ةةرراجت ةفرغ ٬،ةيیدداصتقالاا تتاساارردلاا زكرم :رردصملاا
.2005 ٬،ننانبل يف



.2005 ٬،ننانبل يف

6
ةعانصلل ةيیجيیتاارتسالاا ففاادهھھھألاا

 قِّقحُت ٬،يلحملاا جتانلاا يف اهھتمهھھھاسم نع ًالضف ٬،ةعانصلاا نناا
 ططاشنلاا ةةدناسمل تتااءاارجاا ذذاختاا دنع اهھھھررابتعاا بجيی ةةزيّیمم اًفاادهھھھاا
:يعانصلاا

 بباش 35.000 بباعيیتساا نناكمالاب سيیل ةلبقملاا تتااونسلاا يف -
.ةعانصلاا نع للزعمب لمعلاا ققوس يف ايیونس ةباشوو

 ةةدداعتسال تتالوواحملاا لك نّناف ٬،ةبسانملاا تتااءرجالاا ذختن مل نناا -
 دداصتقالاا ومنيی نناا نكميی فيیك ذذاا ٬،لشفلاا هھجااوت ففوس ييدداصتقالاا ومنلاا
 ّلظ يف شيیعن انناا ركذلاب ريیدجلااوو ؟ييرشبلاا للامسأأرلل ففزنلاا ااذهھھھ عم
 دداصتقالاا ًالجآآ مماا ًالجاع دددهھتوو جلثلاا ةةرك هھبشت مماعلاا نيیدلاا نم ةلتك
.ننااووالاا تتااوف لبق يقيیقحلاا ججاتنالاا تتاعاطق معدد نم نكمتن مل نناا

 بعصت تتامززالاا ففوورظ يف هھناا وهھھھوو عقااوو ىلاا هھُّبنتلاا رردجيی ااًريیخأأوو
 عم اهھتمءالموو اهھتيیمهھھھأأ ديیدحتل تتاطاشنلاا فلتخم نيیب ىىوودجلاا ةنرراقم
 رثكالاا تتاسسؤملاا رراهھنت  ام ابلاغوو .يعامتجالاا-ييدداصتقالاا طيیحملاا
 كلت يف تتاسسؤملاا نم اهھھھريیغ لبق ةيیلاعلاا ىىوودجلاا تتااذذوو ةيّیمانيیدد
 صصرفلاا ؤفاكت ةيیجيیتاارتساا ددامتعاا ةمكحلاا نم وودبيی كلذل ٬،ففوورظلاا
.بباسنتسالاا للاكشاا نم لكش يياا ننوودد

7
ةبَقترملاا رطاخملاا

 ال ىتح رطاخملاا ضعب ككاارردتساا يغبنيی ففاادهھھھالاا كلت قيیقحت لجاا نم
:ةبسانملااوو ةَّقحُملاا تتااءاارجالاا لشفت

 ّالاا ٬،دداصتقالاا ششاعناا ةطخ يف للاعف لكشب ةعانصلاا مهھھھاست .1
 ةموكحلاا ررددابت مل ننااوو ؛ةطخلاا كلت نع اهھتااذذ دحب ضضّوعت ال اهھناا
 غغولبل ممززاللاا ىىوتسملاا ننوودد يّلكلاا بلطلاا ىقبيی ففوس ٬،اهھھھدداادعاب
 يساسالاا لماعلاا نم ةعانصلاا ممرحت يلاتلابوو ججاتنالل ىلضفلاا ةقاطلاا
.ةيیسفانتلاا اهھترردق ةةدداعتسال

 وواا/وو ةيیئانثلاا تتاقافتالاا ربع نيیيیرراجتلاا ننانبل ءاكرش نناا .2
 ةيیامحلاا ضعب ننانبل ةةدداعتساا ىلع ننوقفااويی ال ففوس ففاارطالاا ةةددِّدعتملاا
 ففرتعم ففاارعأأوو صصوصن يف ةتباث ججحلااوو ةعِنْقُم تتافلملاا تناك ااذذاا الاا
.عيیمجلاا نم اهھب

 تتااذلاب ةيینانبللاا ةةررااددالاا رمتست نناا فسالاا عم نكميی امك .3
 تتاجاحلل اًقفوو ةضووافملاا ةضرراعمب ٬،اهھيیلاا ةلوكوملاا تتايیحالصلاا نمضوو
 قَّقح ننانبل نناا مهھھھدداقتعال( عقااولل ئطاخ ريیدقتل ءااوس ٬،ةةّدجتسملاا
 قئاقحلاا لهھجل وواا/وو ٬،)ةةريیخالاا ةنسلاا يف %3 ايًیقيیقح ااًومن
.ةيیدداصتقالاا

8
لمعلاا جمانرب ريیيیاعم

 ةةدناسمل اهھحرتقن ففوس يتلاا كلت وواا ةحرتقملاا تتااءاارجالاا نناا
 ففاادهھھھالاا ققحتوو ةيیلبقتسملااوو ةيینآلاا تتاجاحلااوو قباطتت ٬،ةعانصلاا
 يلحملاا جتانلاا معدد ٬،ةلاطبلاا نم دحلاا :اًقباس ةةرروكذملاا ةيیدداصتقالاا
 رراارمتساا ددِّدهھُت ففوورظ يف تتاطاشنلاا ةفاك مماماا صصرفلاا ؤفاكت ٬،يلامجالاا



 يلحملاا جتانلاا معدد ٬،ةلاطبلاا نم دحلاا :اًقباس ةةرروكذملاا ةيیدداصتقالاا
 رراارمتساا ددِّدهھُت ففوورظ يف تتاطاشنلاا ةفاك مماماا صصرفلاا ؤفاكت ٬،يلامجالاا
 يف يعامتجالااوو ييدداصتقالاا رروطتلل ةمءالم رثكالااوو ةيیمانيیدلاا تتاسسؤملاا
 ءاقترراا يهھھھوو الاا ةةدعاقلل "ءانثتسالاا" يهھھھ ةيیامحلاا نناا ىقبيی .ددالبلاا
.ةيیملاعلاا ةسفانملاا ىىوتسم ىلاا ةعانصلاا

 ففدهھلاا ااذهھھھ غغولبل ةـعانصلاا اهھب بلاطت يتلاا تتااءاارجالاا ججرردنت
 نيیسحتوو ةفلكلاا ضيیفختوو ققوسلاا عيیسوت يهھھھوو ةيیساسأأ نيیووانع ةثالث تحت
.ةيیجاتنالاا

:ةيلحملا قوـسلا نم ةينطولا ةعانصلل ةلوبقم ةصح ريفوت ىلا ةفداهلا تاءارجالا

 :ررايیهھنالاب ةةددَّدهھملاا تتاعانصلاا ةيیامحل يعون مسرر قيیبطت .1
 ةةدددهھم تحبصاا يتلاا وواا/وو تلاازز يتلاا تتاجتنملاا ديیدحت يغبنيی
 اهھجاتناا ءايیحال ءافيیتسالل ىندداا دح يعون مسرب ةبلاطملااوو ٬،للااووزلاب
 بعالتلاا نم ّدحيی هھناا مسرلاا ااذهھھھ تتانسح نم .هھيیلع ةظفاحملااوو
 ٬،ةيیقاارغالاا عئاضبلاا رررض نم ّدحيیوو ٬،عئاش ببولساا وهھھھوو ريیتااوفلاب
 ينطولاا ججاتنالاا ىلع ةظفاحملل ةيیرروورضلاا ةبسنلاا بباستحاب حمسيیوو
 بجيیوو .مماع لكشب ةةددرروتسملاا عئاضبلاا ىلع مموسرلاا ةةددايیزز ننوودد ةقدب
 ىلاا ااددانتساا ةمئالملاا بسنلااوو اهھتيیامح ببولطملاا علسلاا ديیدحت اًعابت
 ففوورظلاا ءاارج نم ةيینطولاا ةعانصلاا اهھھھدبكتت يتلاا ةيیفاضالاا ءابعالاا
.ةتقؤم ةةرتفل ذختت ففوس تتااءاارجالاا ههذهھھھ نناا ّاملع ٬،ةنهھھھاارلاا

 نم اًقالطناا :ًايیلحم ةجتنملاا علسلل ةيیكرمجلاا مموسرلاا بيیوصت .2
 اهھب ًالومعم نناك يتلااوو 2000،٬ مماع اهھب للومعملاا ةيیكرمجلاا ةفرعتلاا
 ىلع ضضووافتلاا ييرجيی يتلااوو ٬،يبووررووالاا دداحتالاا عم تتاضووافملاا ءانثاا
 تتاهھجلاا عم ضضووافتلاا يغبنيی ٬،ةيیملاعلاا ةةرراجتلاا ةمظنم عم اهھساساا
 ةةدداعاا لجاا نم ففاارطالاا ةةدددعتملااوو ةيیئانثلاا تتاقافتالاب ةيینعملاا
 ةحلصم ةعانصلل دجويی يتلاا علسلاا ىلع اًقباس اهھب للومعملاا مموسرلاا
 ققافتاا ثيیح يبووررووالاا دداحتالاا نناا ىلاا ريیشن دددصلاا ااذهھبوو .اهھجاتناب
 ةساارردد ييرجيی ٬،مموسرلاا ةةددايیزز رّظحيی ةيیطسوتملاا - ةيیبووررووالاا ةكاارشلاا
 طسوتملاا رحبلاا نناادلب ىلع ققافتالاا سساكعناا نع ققافآلاا ةعسااوو
 ععوجرلاا ليیهھست ىلاا ةساارردلاا كلت ييددؤت نناا يهھيیدبلاا نموو ٬،ةكرراشملاا
 Sustainability Impact Assessment/Euro-Med. Free(رراسملاا بيیوصتوو أطخلاا نع

Trade Area( .

 تيیبثت يضتقيی :ينطولاا ججاتنالل تتاصقانملاب ةيیلضفالاا قيیبطت .3
 ةبساحملاا ننوناق يف ةيینطولاا ةعانصلل %15 بب ةةدددحملاا ةيیلضفالاا
 نموو تتاصقانملاا نم ةعانصلاا ههذهھھھ دداعبتساا ممدع ضضرفوو ةماعلاا
   .تتاصقانملاا ججرراخ متت يتلاا ةيیموكحلاا تتايیرتشملاا

 طقف سيیل ةيیمهھھھأأ نم هھل امل دددصلاا ااذهھب ننوناق رراادصاا ححرتقنوو
 ييرراجلاا نناازيیملاا ىلع اًضيیاا لب ٬،بسحف ةيینطولاا ةعانصلاا ديیعص ىلع
 نناا ننوناقلاا دئااوف نموو .هھنيیسحت ىلاا ةجاحب وهھھھ ام رثكأأ ننانبل ثيیح
 ديیدحت دنع يلحملاا ججاتنالاا اًماازلاا ررابتعالاب ذخأت ففوس ةنززااوملاا
 Maurice نناا دددصلاا ااذهھب فيیضنوو ةماعلاا تتااررااددالااوو تتااررااززولل تتاقفنلاا

Allais ةيیلضفأأ ءاطعاب ةحلصم ةلوودلل نناا للوقت ةيیرظن بحاص وهھھھ 
 جتانلاا يّمنُت اهھناا ثيیح ةفاضملاا ةميیقلاا ددوودحب ينطولاا ججاتنالل
.ةةرشابم يلحملاا

 ققاارغالاا ننوناق عضوو :ققاارغالاا ننوناقل ةيیقيیبطت للوصاا ددامتعاا .4
 ععوورشم ككانهھھھ اميیف ٬،ةةدحااوو ةةرم ىىوس قبطيی ملوو 1967 مماع ننانبل يف
 تتاسررامم نكلوو ٬،ةيیلوودلاا دعااوقلاا نم ىحوتسم ةشقانملاا ديیق ننوناق
 ٬،ينانبللاا دداصتقالاا ىفاعتيی ىتحوو كلذل ؛رراارمتساب لصحت ةيیقاارغاا
 ةةررااددالل حمست مئاقلاا عيیرشتلل ةيیقيیبطت للوصاا عضوو ةحلصملاا نم ىىرن



 ٬،ينانبللاا دداصتقالاا ىفاعتيی ىتحوو كلذل ؛رراارمتساب لصحت ةيیقاارغاا
 ةةررااددالل حمست مئاقلاا عيیرشتلل ةيیقيیبطت للوصاا عضوو ةحلصملاا نم ىىرن
 ةسسؤملاا فِّلكيی نناا ننووددوو ًاليیوط اًتقوو كلذذ ققرغتسيی نناا ننوودد رررضلاا ءرردب
.ممويیلاا اهھلمحت نع ةةزجاع يهھھھ تتاقفن ةيیعانصلاا

 ىىدل ةقسنملاا ةيیبووررووالاا ةيیسايیقلاا تتافصااوملاا قيیبطت .5
 ةجرردملاا علسلااوو ةةددرروتسملاا علسلاا ةقباطم يضتقيی :ددااريیتسالاا
 ججاتنالاا عيیجشتل ةقسنملاا ةيیبووررووالاا تتافصااوملل ةماعلاا تتاصقانملاب
 ققااوسالاا للوخدد نم كلذذ ربع نكمتلااوو ٬،اهھھھددامتعاا ىلاا ينانبللاا
 ممويیلاا لشت يتلاا ةيیبئاارضلاا ريیغ زجااوحلاا مهھھھاا يطخت دعب ةيیبووررووالاا
 دداحتالاا نم ددااريیتسالاا نناا .ملاعلاا ءاجرراا فلتخم يف ريیدصتلاا ةكرح
 دداحتالااوو ٬،ينانبللاا ددااريیتسالاا لمجم نم ةئملاب نيیسمخ غلبيی يبووررووالاا
 تتافصااوملاا دمتعاا ام ااذذاا ننانبل نم ددااريیتسالاا ااًريیثك عجشيی
.ةةرروكذملاا

 :رراطملاا يف ةةرحلاا ةقطنملاا ينطولاا ججاتنالاا للوخدد ليیهھست .6
 يف ةيینطولاا تتاجتنملاا عيیبوو جيیوورتل ةصاخ تتاحاسم صيیصخت يضتقيی
.تتووريیب رراطم يف ةةرحلاا ققوسلاا

:ةيسفانتلا اهتاقاط معدل ةعانصلا فالكاأ ضيفخت ىلا ةفداهلا تاءارجالا

 ىلاا ةجاحلاا :ةعانصلل ةضَّفخم ةيیئابرهھك ةفرعت قيیبطت .7
 للدعم ىلاا ةيیعانصلاا تتاسسؤملل يئابرهھكلاا ررايیتلاا ةفرعت ضيیفخت
 ٬،ننانبل سفانت اهھتاعانص يتلاا ددالبلاا يف قبطملاا يطسولاا رعسلاا
 نم ٬،ريیدصتلاا ىلع مماع لكشب ةقاطلاا ةفلك سساكعنإإ ةساارردب ممايیقلااوو
 نم ريیبك دددعل ييويیحلاا للاجملاا ااذهھھھ يف ةلاّعف ةسايیس مسرر لجاا
.تتاعانصلاا

 :مموسرلاا نم ةيیلووالاا ددااوملااوو ةيیعانصلاا تتالآلاا ءافعاا .8
 يتلاا ةطيیسولاا وواا/وو ةيیلووالاا ددااوملااوو ةيیعانصلاا تتالآلاا ءافعاا
 عنصُت الوو ةعانصلاا يف ممدختستوو ةيیكرمجلاا مموسرلل ةعضاخ تلااززام
؛ًايیلحم

 ةميیقلاا ىلع ةبيیرضلاا نم يعانصلاا ععددوتسملاا ءافعاا .9
 ننوناق نم 41 ةةدداملاا مماكحأأ ىلع ممززاللاا ليیدعتلاا للاخددإإ :ةفاضملاا
 ههذهھھھ نيیمأت يلاحلاا اهھصنب ضضرفت يتلاا ةفاضملاا ةميیقلاا ىلع ةبيیرضلاا
 وهھھھ ام ففالخب ٬،يعانصلاا ععددوتسملاا ىلاا ةلخدملاا علسلاا ىلع ةبيیرضلاا
 للاح يف الاا أشنيی ال ةبيیرضلاب قحلاا ننال ملاعلاا للوودد عيیمج يف  قبطم
 ال ععددوتسملاا ىلاا للاخددالاا عضوو ننألوو يلحملاا ككالهھتسالاا يف ةعاضبلاا ححرط
 .كلذذ ينعيی

 ةيیلووألاا ددااوملاا ىلع ةفاضملاا ةميیقلاا ةبيیرض قيیلعت .10
 ةيیلووألاا ددااوملاا ىلع ةفاضملاا ةميیقلاا ةبيیرض قيیلعت :ةسبلألااوو جيیسنلل
 نيیتنس ةةدمل )ةشمقأأ ٬،ططويیخ ٬،تتااريیعش( تتاسوبلملااوو تتاجوسنملاا ععاطقل
 لتحيی 1997 ىتح نناك ييذلاا ععاطقلاا ااذهھھھ ءايیحإإ ىلاا ييددؤت ةطخ نم ءزجك
 ةنماثلاا ةبترملاا ىلاا ننآلاا عجاارت دقوو تتاارردداصلاا يف ىلووالاا ةبترملاا
 قفااوتملاا نموو ٬،هھيیف ةلماعلاا تتاسسؤملاا فصن نم رثكاا رسخ نناا دعب
 ىىوودجلل عطاقلاا تتابثالاا لِّكشُت ريیدصتلاا ىلع ةةرردقلاا نناا هھيیلع
 جئاتنلاا رفووأأ يطعيی ةةرردقلاا كلتب عَّتمتيی ععاطقل معدد لكوو ٬،ةيیدداصتقالاا
 ءامنالل ةةدحتملاا ممالاا ةمظنم رمتؤم ةصالخ ههذهھھھ .ومنلاا ديیعص ىلع
.1995 مماع يهھلدد ويین يف يعانصلاا

 جاتـنالا ىلـع اهـتدـعاسـم دعـب ةيملاعـلا ةسـفانملـل ةلـهؤـم اهلعـجو ةـعانصـلا ةيـجاتـنا ةداـيز ىـلا ةـفداهـلا تاءارـجالا
؛فالكالا ضيفختو ىلضفلا ةقاطلاب



 جاتـنالا ىلـع اهـتدـعاسـم دعـب ةيملاعـلا ةسـفانملـل ةلـهؤـم اهلعـجو ةـعانصـلا ةيـجاتـنا ةداـيز ىـلا ةـفداهـلا تاءارـجالا
؛فالكالا ضيفختو ىلضفلا ةقاطلاب

 :ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا ةيیعانصلاا تتاسسؤملاا جمدد عيیجشت .11
 جمدد ليیهھست ىلاا ففدداهھلاا يعامتجالااوو ييدداصتقإلاا سـلجملاا ععوورشم ددامتعاا
 ةهھجااومل ديیفملاا مجحلاا نم ىنددألاا دحلاا غغولبل ةيیعانصلاا تتاسسؤملاا
 ىىوتسملاا ىلع قيیوست ززاهھجوو ةثيیدح ةةرراادداب ةيیملاعلاا ققااوسالاا
.ببولطملاا

 :تتووريیب أفرم يف ةيیكرمجلاا تتالماعملل دحوم ككابش دداجيیاا .12
 ةحالملاا تتاكرش ىتحوو أفرملاا يفظوموو ككررامجلاا يفظوم ككابشلاا ااذهھھھ مضيی
 قَّقحت دقوو ؛تتالماعملاا ههذهھھھ ززاجنإإ يف ةفلكلااوو تقولاا ريیفوت لجأأ نم
.نيیيیعانصلل بلطملاا ااذهھھھ اارَّخؤم

:يساسأ لكشب ةعانصلا اهب رثأتت ماعلا داصتقالا ديعص ىلع تاءارجا

 ةسايیس لعافت نناا :دداصتقالاا ششاعنإل ةطخب ةبلاطملاا .13
 ةةريیتولاا سكعل يساسالاا ططرشلاا وهھھھ ةيیعانصلاا ةسايیسلااوو دداصتقالاا ششاعنإإ
 .ةنمزملاا ةيیشامكنالاا

 نم هھناا امك :ةمكاارتملاا ننويیدلاا ةلكشم ةجلاعم .14
 ةةدئاعلااوو ةمكاارتملاا ننويیدلل ييررذج لح ددامتعاا ييرروورضلاا
 طيیسقتل ععوورشم ربع ٬،دداسكلاا اهھھھدّلوو يتلاا رئاسخلااوو دئااوفلل
 اهھتءالم ةمئاق للاازت ال يتلاا تتاسَّسؤملاا ىلاا ديیعيی ننويیدلاا
 ااددَّدهھم ششاعتنالاا حبصيی كلذذ نع للزعمبوو ٬،ففالتسالاا ىلع اهھترردقوو
.اًمكح

***

 ااولمحيی نناا ضضوورفملاا نم نيیذلاا يياا ٬،ععوورشملاا ااذهھھھ ءاطسوو نناا
 مهھمايیق نسح لجأأ نم وواا/وو مهھلجاا نم ّدعأُأ دقوو هھتيیاارر
 يياا مهھلِّثميی نموو ٬،مهھسفناا ننويیعانصلاا مهھھھ ٬،مهھتايیلووؤسمب
 ةيیجاتنالاا تتاباقنلااوو نيیيینانبللاا نيیيیعانصلاا ةيیعمج ةعيیلطلاب
 مهھجلوتوو ككرتشم جمانرب ىلع مهھقفااوت نناا .ةيیميیلقالاا تتاعُّمجتلااوو
.ةعانصلاا ذذاقنال يماازلاا ططرش ههرراطاا يف لمعلاا

7
:ننانبل يف ةحايیسلاا
صصرفلاا ددّدعتوو تتاناكمالاا رفوو

 ببسبوو ةمّيیقلاا ههرراثآآوو ةيیخيیرراتلاا ههدداجمأأ ببسب ينانبللاا دداصتقالاا يف ةيیساسأأ ةةزيیكرر اًمئاادد ةحايیسلاا تناك
 ببسب ممويیلاا اًمئاق دعيی مل ةفاقثلااوو وهھللاب رصحنت ةحايیسلاا ننأب هھيیلع ففرراعتملاا مموهھفملاا نناا ىلاا ريیشنوو .ةعونتملاا هھتاارردق
 ةضايیرلااوو ةيیبرتلااوو بطلااوو ةفاقثلااوو للامعالااوو ةيیلستلااوو وهھللاا :ممويیلاا ةحايیسلاا لمشت .ةةرمتسملاا تتاارُّيیغتلااوو تتااررُّوطتلاا
.ةيیفيیرلاا ةيیئيیبلاا ةحايیسلااوو

1
ةيیحايیسلاا ةعانصلاا ليیلحت

 ريیبك دددع بباطقتساا يف تمهھھھاس ننانبل يف تترشتناا يتلاا ءانبلاا ةةررَوفوو ملسلاا ةةددوع :ةيیحايیسلاا تتاهھُّجوتلاا .1
.2004 ىتح 1996 ذنم ةيیونس ةةددايیزز %15 للّدعم ننانبل ىلاا نيیتآلاا ححااوسلاا دددع ومن غلب .هھعوبرر ىلاا ررااووزلاا نم



 ريیبك دددع بباطقتساا يف تمهھھھاس ننانبل يف تترشتناا يتلاا ءانبلاا ةةررَوفوو ملسلاا ةةددوع :ةيیحايیسلاا تتاهھُّجوتلاا .1
.2004 ىتح 1996 ذنم ةيیونس ةةددايیزز %15 للّدعم ننانبل ىلاا نيیتآلاا ححااوسلاا دددع ومن غلب .هھعوبرر ىلاا ررااووزلاا نم

 ىلووألاا ةةرملل 1،٬015،٬793 ديیدحتلابوو ننويیلملاا ىلع ديیزيی ام 2003 ةنس ننانبل ىلاا ااوودفوو نيیذلاا ححاّيیسلاا دددع غلب
 ىلاا ععوجرلاب .%26 ةةددايیزب ييأأ 2004 رخااووأأ يف رئاازز 1،٬280،٬000 ىلاا دددعلاا ااذهھھھ عفتررااوو .اًبيیرقت ةنس نيیرشع للالخ
 1972 ةنس اًحئاس 1،٬028،٬798( 1974 وو 1972 يتنس حئاس ننويیلملاا ححاّيیسلاا دددع ّىطخت ةحايیسلاا ةةررااززوو تتااءاصحاا
.)1974 ةنس اًحئاس 1،٬423،٬950 وو

2004-1995 :ننانبل يف ححايیسلاا دددع رروطت -1 للوودج
ةنسلاا ررااووزلاا دددع نيینسلاا ربع ومنلاا

1995 417،٬142 24%
1996 424،٬000 2%
1997 557،٬568 32%
1998 599،٬765 8%
1999 673،٬261 12%
2000 741،٬648 10%
2001 873،٬745 18%
2002 956،٬464 9%
2003 1،٬015،٬793 6%
2004 1،٬278،٬469 26%

.ةحايیسلاا ةةررااززوو :رردصملاا

 وو 2002 يتنسل ومنلاا تتالدعمب ننرروق ام ااذذاا ّربعم دج وهھھھ 2004 ةنس ححاّيیسلاا دددعل %26 ومنلاا للدعم
 ققرشلاا يف ةةددوصقم ةيیحايیس ةطقن حبصأأ ننانبل نناا ىلع 2004 ةنس ومنلاا للديیوو .%6 وو %9 يلااوتلاا ىلع يهھھھوو 2003

.طسووألاا
 2005 ةنس اًيیبسن اادًدوودحم نناك ننانبل ىلاا نيیرئاازلاا دددع يف ضضافخنالاا نناا ىلع ةحايیسلاا ةةررااززوو تتامولعم للدت

.2005 للووالاا نيیرشت رهھش %13 غلب ذذاا

2004-1998 نيیرئاازلل ييرهھشلاا مموودقلاا -1 مسرر

ةحايیسلاا ةةررااززوو :رردصملاا
 ننأأ بقترملاا نم .نيینسلاا ربع ةيیرهھشلاا نيیرئاازلاا دددع ةةددايیزز ىلع ةيینايیبلاا ططوطخلااوو يحيیضوتلاا مسرلاا للديی

 يف ععافتررالاب اًيیونس أأدبت ررااووزلاا دددع ةةددايیزز نناا ىلع اًضيیأأ للدتوو امك .ةمدداقلاا تتااونسلاا يف ومنلاب ةةددايیزلاا ههذهھھھ رمتست
.للوليیأأ رخآآ ىتح رمتستوو ننااريیزح

 ةحايیسلاا ريیززوو أشناا .مماادتسم ومنب عتمتت يتلاا تتاعاطقلاا نمض نم وهھھھ يحايیسلاا ععاطقلاا ننأب ةموكحلاا ىىرت
 ةةرراجتلل ييونسلاا للددابتلاا ضضرعم مماقأأوو امك ٬،ةيیملاعلاا ةيیرراجتلاا ضضرراعملاا ىلاا هھُّجوتلاا طيیشنتل رراحبلاا ربع بتاكم ةتس
 ةحايیسلااوو ققوستلل ينانبللاا نناجرهھملاا ٬،Live Lebanon "ننانبل شيیع" مظنيیوو AWTTE يبرعلاا ملاعلاا يف ةحايیسلااوو
.يجيیلخلاا ننوواعتلاا سلجم ةعيیلطلاب ففدهھتست تتاموسح حنموو رفسلل تتاليیهھست عم

 ةيیبرعلاا ةكلمملاا( يجيیلخلاا ننوواعتلاا سلجم ينططااومل حنمف جيیلخلاا يف ةةددوودحملاا ريیغ ةحايیسلاا معدد ننانبل للوواح
 ىلع للاصحتسالاا ننوودد ننانبل ىلاا للوخدلاا قح )ةةدحتملاا ةيیبرعلاا تتااررامالااوو ننامعوو رطقوو تيیوكلااوو نيیرحبلااوو ةيیددوعسلاا
 ننأأ ةلوودد 33 ينططااومل– للوخدلاا تتالماعم ةبقاارم نع ةلووؤسملاا يهھھھوو – مماعلاا نمألاا تتاطلس تحنموو .للوخدد ةةريیشأت
 دداحتالااوو يجيیلخلاا ننوواعتلاا سلجم يف ءاضعألاا للوودلاا لمشت للوودلاا ههذهھھھوو .رراطملاا يف للوخدلاا ةةريیشأت ىلع ااولصحيی
.ةةدحتملاا تتايیالولااوو اادنكوو يبووررووألاا

 للالخ ةةددوصقم ةيیحايیس ةطقن ننانبل نم لعجيیل ةيیونس ةيیناازيیمك ررالوودد نيیيیالم 10 ةحايیسلاا ةةررااززوو تصّصخ
 تتالاكوو تمظنف .ةقسانتم ريیغوو ةعضااوتم ولوو صصاخلاا ععاطقلاا ددوهھج تترمتساا هھسفن تقولاا يفوو .ةقباسلاا نيینسلاا
.يلوودلاا زجحلاا ةمظناا ةقيیرطبوو تيینرتنالاا ىلع اهھل تجَّوورر ةيیحايیس تتالحرر ققددانفلاا عم ةكاارشلاب رفسلاا تتاكرشوو



.يلوودلاا زجحلاا ةمظناا ةقيیرطبوو تيینرتنالاا ىلع اهھل تجَّوورر ةيیحايیس تتالحرر ققددانفلاا عم ةكاارشلاب رفسلاا تتاكرشوو
 "ءامسلاا مصااوع" ىىدحإإ يهھھھ تتووريیب نناا 2004،٬ للووألاا نيیرشت يف  Newsweek كيیووززويین ةلجم تترشن

“Capitals of the Sky” ددرروو كيیووززويین نم رخآآ دددع يفوو .سسولجناا سسولوو سيیررابك نندم سفانت ٬،ةةرشع يتنثالاا 
.ةنسلاا سسأأرر ةليیل ةيیضمتل نناكم لضفأك ويیكوططوو ووريیناج ييدد ويیرر عم تتووريیب مساا

-ةيیقرشلاا هھتفاقث ىلع ةةرهھشلاا ههذهھھھ تماق ."طسووألاا ققرشلاا سيیرراب" حبصيیل ببرحلاا لبق ننانبل تيیص ععااذذ
 قباس ىلاا ننانبل ددوعيیسوو .ئططااوشلااوو جلزتلاا زكاارموو للابجلااوو ةيیليیللااوو ةيیعامتجالاا ةةايیحلااوو ةيیخيیرراتلاا هھتسدنهھھھوو ةيیبرغلاا
.ةيیلبقتسملاا ءانبلاا عيیرراشم ذيیفنتوو ةةديیدعلاا ةيیحايیسلاا ملاعملاا ضعب ميیمرت دعب ههدجم

 ةةدشاحلاا ححايیسلاا ددوفول ااًدصقم حبصيی ننأأ ةيیتحتلاا هھتيینب عضوووو هھمجح رغص ببسب ننانبلل نكميی ال نكلوو
mass tourism. ححاّيیسلل يطسولاا فصلاا يف ننوكيیل ننانبل وبصيی upper-scale هھتاّيیصوصخوو هھتاازيیمل دصُْقيی 

 ممالسلاا قيیقحت حمسيیس .ةنسلاا نم ىقبت اميیف للامعألااوو ٬،عيیبرلاا يف ققوستلااوو اًفيیص ففايیطصالااوو ةحابسلااوو ءاتش جلزتلاك
.للوودد عبررأأ ووأأ ثثالث نيیب جح ةلحرر يف ةثلاثلاا ةطحملاا ننوكيی ننأب ننانبلل طسووألاا ققرشلاا ةقطنم يف

 ةيیلستلااوو ٬،ةيیئيیبلاا ةحايیسلااوو ٬،ةيیخيیرراتلاا ةحايیسلااوو نيیبرتغملاا ةحايیس اهھنموو هھجووألاا ةةدددعتم ةحايیسب ننانبل معنيی
...تتاضاارعتسالااوو ضضرراعملااوو ةيیبرتلااوو ةحصلااوو ةفاقثلااوو جلزتلااوو ٬،وهھللااوو

 هھُعضوو .هھيیفرتلل ووأأ للامعالل نناا ًاّيیلاثم ااًدصقم هھنم لعجت ةةديیدع تتافصب ننانبل زيیمتيی :ححايیسلاا ةيیسنج .2
 اًعجتنم هھنم لعجت هھنايیددوووو هھلابجب ةيیعيیبطلاا ههرظظانموو جيیلخلاا للوودد نموو ابوورروواا نم ةبيیرق ةفاسم ىلع يفاارغجلاا
.ةحاارلااوو ممامجتسالل

 تتاعامتجالااوو تتااءاقللااوو تتاارضاحملااوو تتاارمتؤملاا نم ااًديیاازتم اادًددع ننانبل دهھش كلذذ ىلاا ةفاضإلاب
 ضضرراعم ٬،ةّيیموكح ريیغ تتامّظنم ٬،ةيیلوودد تتامّظنم ٬،ففرراصم ٬،ةسايیس( ةفلتخم ةيیفاقث تتاططاشنوو ةيیلوودلاا تتايیقافتالااوو
 للووددوو ابوورروواا نم ةيیسيیئرر ةةرروصب ننووديیدع ننوورئاازز اهھيیلاا يعددوو )...اهھھھريیغوو ةعونتم ةيینفوو ةيیرراجت ضضرراعم ٬،ءايیززأأ
.ديیاازتملاا ططاشنلاا ااذهھھھ نم معاطملااوو ققددانفلاا تتددافتسااوو .جيیلخلاا

 %13،٬6 ايیسآآوو %26،٬5 ابوورروواا اهھعبتت %42،٬6 ةبسن ببرعلاا ررااووزلاا دددع غلبيی ةحايیسلاا ةةررااززوو ىلاا ةةددوعلاب
 ننانبل ىلاا ءيجملاا ااولضف ببرعلاا ححاّيیُسلاا مظعم نناا كلذذ ببسوو .%1،٬6 ايیقيیرفااوو %3،٬7 ايینايیقووااوو %11،٬9 اكريیمااوو
.2001 للوليیاا 11 ثثاادحاا دعب ةيیكيیريیماا ووأأ ةيیبوورروواا تتاهھج ىلاا بباهھھھذلاا ىلع

2004 مهھتيیسنج بسح نيیرئاازلاا ةبسن -2 مسرر

ةحايیسلاا ةةررااززوو :رردصملاا

 ةنس لك نيیرئاازلااوو ححايیسلاا ييوهھتستوو عيیبملاا رراعسأأ ىلع اًمسح تتالحملاا حنمت ذذاا ققّوستلل ااًرهھش ططابش حبصأأ
 طسووألاا ققرشلاا ننااريیطط ةكرش ممدقت رراعسألاا ىلع تتاموسحلاا ىلاا ةفاضإلاب .مسااوملاا يف جلزتلاا ةةااوهھھھ اًضيیاا يتأيیوو

MEA تتااررايیسلاا ريیجأت تتاكرش كلذكوو %50 ققوفت رفسلاا ركااذت ىلع تتاموسح.
 دداازز لعفلاب .2004 ىلاا 2001 نم ةةدتمملاا تتااونسلل ببرعلاا نيیرئاازلاا نم ااًريیبك اادًددع ططابش رهھش بطقتساا

 29،٬132 ىلاا لصيیل 2002وو 2001 نيیب %82 ةبسنبوو 2001وو 2000 ةنس نيیب %25 ةبسنب ببرعلاا ححايیسلاا دددع
.ةةّربعملاا ةةرروفلاا ههذهھل رشابملاا ببسلاا يهھھھ 2001 للوليیاا 11 ثثاادحااوو .ططابش رهھشل اًحئاس



2004-1999 :ططابش يف ررااووزلاا دددع ررّوطت -3 مسرر

ةحايیسلاا ةةررااززوو :رردصملاا

 .ننويیبووررووالاا مهھعبتيی نيیرئاازلاا نم ربكألاا ةئفلاا ننولثميی ذذاا ببرعلاا نيیرئاازلاا دددع فيیصلاا لصف للالخ ددااددزيی
 فيیص للالخ .ببآآوو ززومت ٬،ننااريیزح رروهھش للالخ نيیيیبووررووألاا دددع يفعض ببرعلاا دددع غلب ةقباسلاا تتااونسلاا للالخ

 دددع ددااددززااوو ٬،يلااوتلاا ىلع %24 وو %80 وو %30 ةبسنب ببرعلاا ححايیسلاا دددع عفترراا 2004 وو 2003 وو 2002
 ريیغ ىىرخأأ اًبوعش نناا ىلع نيیيیبووررووالاا ررااووزلاا ةةددايیزز للدت .يلااوتلاا ىلع %17وو %20وو %1 ةلحرملاا سفنل نيیيیبووررووألاا
.ننانبل تتدصق ببرعلاا

 يف ةيیفيیصلاا ةلطعلاا ننوضميی رطقوو تيیوكلااوو ةيیددوعسلاا ةيیبرعلاا ةكلمملاا ببرع اًصوصخ ببرعلاا نم ننووريیثك
 اًمويی نيیثالث ٬،ةليیوطط ًَالطِع ننوضميی مهھف .ةيیليیللاا ةةايیحلاا ثيیح قططانملاا يف ووأأ انامربوو هھيیلاعوو ننوودمحبك ةيیحايیسلاا زكاارملاا
.ةعفترم دج مهھھھدنع ةيیئاارشلاا ةةّوقلااوو رثكأأ ووأأ

2004-1999 :فيیصلاا لصف للالخ ححايیسلاا دددع ةنرراقم -4 مسرر

ةحايیسلاا ةةررااززوو :رردصملاا

 نم %44 ةبسن نيیيیددوعسلاا دددع غلب ذذاا ببرعلاا نيیرئاازلاا نم دددع ىلعأأ ةيیددوعسلاا ةيیبرعلاا ةكلمملاا لجست
 مهھھھ ببرعلاا نيیرئاازلاا ةيیقبوو ٬،%17 للدعمب ةيیناثلاا ةجرردلاب ننويیتيیوكلاا يتأيیوو 2003،٬وو 2002 فيیص ببرعلاا نيیرئاازلاا
.ةةدحتملاا ةيیبرعلاا تتااررامالاا نموو ننويیناارحبوو ننويیرصموو ننويینددرراا

 رظنلاا ةةدداعال اًيیونس ققددانفلاا ةبقاارم وهھھھوو ديیدج ميیيیقت مماظن ةحايیسلاا ةةررااززوو تلخددأأ :ققددانفلاا ققوس تتاارشؤم .3
 دددع ديیدحتل يساسألاا لماعلاا وهھھھ ققدنفلاا مجح نناك ٬،يضاملاا يف .ىىرخأأ ريیيیاعم ةةدعوو ةيیعونلاا سساساا ىلع اهھفيینصتب
 ههذهھھھ يندت ىلاا رراصيی الإإوو اهھتبترر ىلع ةظفاحملااوو اهھعاضوواا نيیسحتل تتااونس سمخ ةلهھم ققددانفلاا تيیِطُعأأ اًيیلاح .هھموجن
 ةميیدقلاا ريیيیاعملاا ديیدجلاا مماظنلاا ىغلأأ .اهھئاشنإإ ذنم ةضوورفملاا ريیيیاعملاا يبلت نناا ةةديیدجلاا ققددانفلاا ىلع ضضرف امنيیب .ةبترلاا



 ههذهھھھ يندت ىلاا رراصيی الإإوو اهھتبترر ىلع ةظفاحملااوو اهھعاضوواا نيیسحتل تتااونس سمخ ةلهھم ققددانفلاا تيیِطُعأأ اًيیلاح .هھموجن
 ةميیدقلاا ريیيیاعملاا ديیدجلاا مماظنلاا ىغلأأ .اهھئاشنإإ ذنم ةضوورفملاا ريیيیاعملاا يبلت نناا ةةديیدجلاا ققددانفلاا ىلع ضضرف امنيیب .ةبترلاا
 فنصيیل ةفرغ ةئم نم رثكأأ ىلع ييوتحيی نناا ووأأ ققدنفلاا يف ةحابس ضضوح ددوجول ةجاح الً الثم .ةةديیدج ريیيیاعم دمتعااوو
.مموجن عبررأأ ةجرردد يف

مموجن 4 ووأأ 5 نم ققددانفلاا فيینصتل ةيیساسألاا ريیيیاعملاا -2 للوودج
مموجن 5 مخف مموجن 4 ىلووأأ ةجرردد

للابقتسالاا  ةنمؤم تتاغللاا ةةدددعتم للابقتساا ةمدخ
للوخدلاا ةمدخوو تتامالعتساا ٬،ةعاس 24/24

 ةنمؤم تتاغللاا ةةدددعتم للابقتساا ةمدخ
للوخدلاا ةمدخوو ةعاس 18/24

معاطملاا ةيیلاع ةيیعون ووذذ امهھھھدحاا ققدنفلاا يف ننامعطم دحااوو معطم
هھيیفرتلاا  ةجرردد نم ةيینيیرمت تتاليیهھست نيیمأت ةيیناكماا

ةيیلاع
ةيینيیرمت تتاليیهھست ىلع للوصحلاا ةيیناكماا

ىنددألاا يبوللاا مجح 2مم 60 2مم 50
يبوللاا ببرق ايیريیتيیفاك لقألاا ىلع 2مم 60 مجح 2مم 50 ىنددألاا مجحلاا
 ففرغلل ىنددألاا دددعلاا
نيیقاعملل ةةزهھجملاا  ةفرغ + ةفرغ 35 لكل لقألاا ىلع ةفرغ

 ةنس ةيینبملاا ققددانفلل( ةيیفاضاا ةفرغ 25 لكل
)اهھلبق اموو 2001

 ةفرغ 35 لكل لقألاا ىلع ةفرغ
 دعب ةةأشنملاا ةيینبألل ةفرغ 25 لكل ةفرغ +

2001
دعاصملاا  دددع ققوفيی يتلاا ققددانفلاا ىلع بجوتيی

دعصم ةمدخ اهھيیدل ننوكيی نناا نيینثالاا اهھقبااوطط
 دددع ققوفيی يتلاا ققددانفلاا ىلع بجوتيی
 ةمدخ اهھيیدل ننوكيی نناا  ةثالثلاا اهھقبااوطط
دعصم

تتااررايیسلل فقوم ففرغ 3 لكل ةةررايیس فقوم ففرغ 4 لكل ةةررايیس فقوم
ففرغلاا دددع ةفرغ 15 لقألاا ىلع ةفرغ 2مم15 لقألاا ىلع
ففرغلاا سيیيیاقم 2مم 5 ممامحوو 2مم 25 نيیصخشل ةفرغ

2مم5 ممامح وو 2مم 20 دحااوو صخشل ةفرغ
 2مم 5 ممامح 2،٬مم 20 نيیصخشل ةفرغ
2مم4 ممامح 2،٬مم 15 دحااوو صخشل ةفرغ

ححانج  نناحانج ييأأ ففرغلاا دددع ععوجم نم 5%
نم

لقألاا ىلع 2مم 48
ةيیديیدح ةنزخ ةفرغلاا يف ةصاخ ةنزخ ةفرغلاا يف ةصاخ ةنزخ
ببوورشملاا  ريیغص رراب عم ففرغلاا ةمدخ ةعاس 24

ةفرغ لكل
 رراب عم ففرغلاا ةمدخ ةعاس 16/24
ةفرغ لكل ريیغص

للامعألل زكرم  ٬،ببوساح ٬،تيینرتناا ٬،ننوفلت ٬،سكاف
ققاارروواا ريیوصت ةلآآوو ٬،ةعباطط ةلآآ

ةحاارتساا ةعاق ووأأ مماع رراب ةةدحااوو لقألاا ىلع ةةدحااوو لقألاا ىلع
تتاارضاحملل ةفرغ لقألاا ىلع نناتنثاا لقألاا ىلع ةةدحااوو

.ةحايیسلاا ةةررااززوو :رردصملاا

2004 ٬،قططانملاا ىلع ققددانفلاا عيیززوت -3 للوودج
ةقطنملاا دددعلاا ةبسنلاا
تتووريیب 72 21%
ننانبل لبج 182 54%
للامشلاا 53 16%
ععاقبلاا 20 6%
ببونجلاا 11 3%
ععومجملاا 338 100%

ةحايیسلاا ةةررااززوو :رردصملاا

 ةمخفلاا ققددانفلاا ىلع تتووريیب يف رهھھھددزملاا ققددانفلاا ققوس ىغطيیوو .تتووريیب يف ةماخف رثكألاا ققددانفلاا دجوت
 طخلاا سيیرراب ععرراشوو للوغيیدد للرراش ععرراش نيیب ديیدحتلابوو ةنيیدملاا طسوو يف دجوت ةمخفلاا ققددانفلاا مظعم اًيیعقااوو .اهھجرراخ
 وهھھھوو سيیرراب ععرراش امأأ .ةشوورلاب اارًروورم ةةررانملاف ةشوورلاا ىلاا ءاضيیبلاا ةلمرلاا نموو اارمحلاا ةقطنم يفوو يلحاسلاا
 تتووريیب طسوووو ةسيیرملاا نيیع ىلاا ةيیكيیرمالاا ةعماجلاب اارًروورم اًبرغ تتووريیب سسأأرر نم دتميیف تتووريیبل يلامشلاا ئططاشلاا
.ديیدجلاا

 .ةةريیخألاا ثثالثلاا تتااونسلاا يف ةمخف ققددانف تئشُنأأ ذذاا ررالوودد ررايیلملاا تغلب ةةديیج ةكرح ققددانفلاا ةعانص تتدهھش
.ننانبل لبج يف ااًديیدج اًقدنف 60وو تتووريیب يف ااًديیدج اًقدنف 20 ئشنأأ 2004 يناثلاا ننوناكوو 2000 يناثلاا ننوناك نيیب

 16،٬171 حبصأأ 2004 ةنسوو ةفرغ 10،٬000 غلبف 1999وو 1992 نيیب ققددانفلاا يف ففرغلاا دددع فعاضت



 16،٬171 حبصأأ 2004 ةنسوو ةفرغ 10،٬000 غلبف 1999وو 1992 نيیب ققددانفلاا يف ففرغلاا دددع فعاضت
 ديیاازت نيیذلاا ححاّيیسلاا اًيیعدتسم ةيیضاملاا ةليیلقلاا تتااونسلاا يف %25 ىلاا %20 نيیب ننانبل يف ففرغلاا دددع عفترراا .ةفرغ
 ُرهھشأأ للالخ ضضرعلاا اًمئاادد ىىَّدعتيی بلطلاا نناك ففرغلااوو ققددانفلاا دددع ةةددايیزز نم مغرلاب .%15-%10 نيیب مهھھھدددع
.لطعلاا مسااوم يفوو فيیصلاا

 هھلماكب ععوورشملاا اًنايیحااوو GCC يجيیلخلاا ننوواعتلاا سلجم هھلَّوم عيیرراشملاا ههذهھھھ ءانب نم ااًءزج نناا ىلاا ريیشنوو
.طيیطختلاا ديیق للاازيی ال اهھھھريیغوو اهھھھززاجناا مت ىىرخأأ ققددانفوو كيیبمفوملاا ققدنفك

ققددانفلاا ءاشناا ليیومت -4 للوودج
ععوورشملاا دلبلاا ةفلكلاا
نناتيیلوبوورتملاا ققدنف ةةدحتملاا ةيیبرعلاا تتااررامالاا يكريیماا ررالوودد ننويیلم 70
 نناتيیلوبوورتملاا عمجم
ةنيیدملاا طسوو يف ةةدحتملاا ةيیبرعلاا تتااررامالاا يكريیماا ررالوودد ننويیلم 80
نيیزيیس رروف يتيیوك-ييددوعس يكريیماا ررالوودد ننويیلم 100 
دنلرماس ينانبل-ييددوعس يكريیماا ررالوودد ننويیلم 70
ننوتلهھھھ ينانبل-ييددوعس يكريیماا ررالوودد ننويیلم 30
ةشوورلاا – اناتوورر ايیبيیل-ةةدحتملاا تتااررامالاا يكريیماا ررالوودد ننويیلم 46
ععومجملاا يكريیماا ررالوودد ننويیلم 396

 ققرشلاا ةقطنم يف ققددانفلاا ععاطق يف ةةديیج للاغشإإ ةبسن ننانبل لجسيی :ففرغلاا للدعموو ققددانفلاا للاغشإإ للدعم .1
.يحايیسلاا ععاطقلاا يف ءانب ةةرروف ىلاا ىىددأأ ام 2004 ةنس %71 ىلاا %45 نم للاغشإلاا للدعم عفتررااوو .طسووألاا

ققددانفلاا يف للاغشإلاا للدعم -5 مسرر
طسووألاا ققرشلاا للووددوو ننانبل نيیب ةنرراقم

ةنسلاا يف ففرغلاا للاغشإإ ةبسن -5 للوودج

 يتيیسووريیاكرصم%72%64%64%62%59%56%58%63%53ةمانملاانيیرحبلاا199619971998199920002001200220032004
 ووريیاك%73%61%62%61%76%70%47%66%66مماارهھھھالاا-ووريیاك%78%67%68%66%78%79%69%75%73رتنس
 ممرش%86%66%66%65%77%50%50%63%70اادداغرروهھھھ%75%73%75%75%83%83%70%72%79سيیلوبويیلهھھھ
4%44تيیوكلااتيیوكلاا%72%57%45%44%59%56%56%61%71ننامعننددررالاا%75%64%66%61%63%79%68%66%72خيیشلاا

5%56%71%64طقسمننامع%71%59%55%55%61%58%61%61%45تتووريیبننانبل6%46%47%46%49%53%84%64%
7%5 5%6 2%5 9%5 7%6 8ةحوودلاارطق9% 0%7 8%7 2%6 1%5 8%5 6%6 0%7 2%7  ةيیبرعلاا2%
7%68قشمددايیرروس%59%64%65%61%60%62%63%62%61ضضايیرلاا%54%53%57%59%63%59%60%58%61ةةدجةيیددوعسلاا

ةةدحتملاا ةيیبرعلاا تتااررامالاا0%69%69%66%65%67%65%69%
يبظظ وبأأ

66%
65%
66%
64%
67%
67%
68%
68%

 :رردصملاا%72%66%66%64%68%65%61%66%67للدعملاا%86%79%76%71%74%70%70%73%74يبدد82%
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HVS International

 ببسل ددوعيی ااذهھھھوو 1999 ةنس ًاّيیكريیمأأ اارًرالوودد 129 ىلاا 1996 ةنس .أأ.دد 166 نم ةفرغلاا رعس للَّدعم ىَّندت
.نيینسلاا ربع ففرغلاا دددع ةةددايیزز وهھھھ يسيیئرر

 ههذهھھھ HVS رسفت .2004 ةنس ًاّيیكريیماا اارًرالوودد 168 ىلاا لصيیل 2000 ذنم عفتريی ةفرغلاا رعس للدعم أأدتباا
 ققرشلاا للوودد لك نيیب ننانبل يف ىلعألاا وهھھھ ةفرغلاا رعس للدعموو .تتووريیب يف مموجن سمخ ققددانفلاا دددع ةةددايیزب ةةددايیزلاا
.طسووألاا

ففرغلاا رعس للدعم -6 مسرر
طسووألاا ققرشلاا للوودد عم ننانبل ةنرراقم

)يكريیمألاا ررالوودلاب( 2004-1994 اًيیونس ةةزجنملاا ففرغلاا تتالدعم -6 للوودج

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
 ريیيیغتلاا2004

03 9ةمانملاانيیرحبلاا04/ 2 9 0 9 3 1 0 2 1 0 5 1 0 3 1 1 9 1 2 2 1 3 2 8 . 7ةنيیدملاا طسوو ووريیاكرصم2% 2 7 8 7 8 8 0 8 6 8 5 7 7 7 5 7 5 0 .  ووريیاك0%
42مماارهھھھالاا 46 44 47 59 60 36 38 42 10 62سيیلوبويیليیهھھھ ووريیاك5%. 61 62 62 68 65 59 60 63 5 41اادداغرروهھھھ0%. 44 30 34 41 35 30 32 40 25  خيیشلاا ممرش0%.
)1(5 3 5 2 3 5 4 4 4 5 4 1 3 7 3 9 4 2 7 8ننامعننددررالاا7%. 3 8 3 8 1 7 1 6 8 6 8 6 5 6 9 7 4 7 2تيیوكلاا ةنيیدمتيیوكلاا2%. 1 3 2 0 1 2 0 4 2 0 3 2 1 4 2 1 8 2 1 6 2 3 3 2 3 0- 

77101116112115105100101146ةحوودلاارطق%1121019591868074668224.2طقسمننامع%1661731431291351381501541689.1تتووريیبننانبل1.3%
4 4 .  ةيیبرعلاا6%

-124118111104979494102100قشمددايیرروس%1061101131161151101071041051.0ضضايیرلاا%11711511311111911010410411496.0ةةدجةيیددوعسلاا
ةةدحتملاا ةيیبرعلاا تتااررامالاا2.0%
يبظظ وبأأ

129
111
101

99
88
89
89
87
91

 :رردصملاا%1011019594959289941039.9للدعملاا%12012610710410510011011314427.4)2( يبدد4.6%
HVS International

.ةّنيیعلاا نم )سكول وودد( ااًّدج ةمخف مموجن سمخوو مموجن سمخ ققددانف ةةدع تفذح .1
.مموجن 5 ةمخفلاا ققددانفلاا اادع ام .2

 اارًرالوودد 76 ةبسنلاا تغلب ذذاا ٬،طسووألاا ققرشلاا للوودد رئاس نم ننانبل يف ىلعألاا وهھھھ ةفرغلاا للوخدم للدعم
.ةةرتفلاا سفنل طسووألاا ققرشلاا يف اًيیكريیماا اارًرالوودد 59 لباقم 2002-1996 نيیب ننانبل يف اًيیكريیمأأ

.ًاّيیكريیماا اارًرالوودد 119 للدعمب 2004 ةنس ةمقلاا ىلاا لصيیل 2003 ةنس عفترراا ننانبل يف ةفرغلاا للوخدموو

طسووألاا ققرشلاا ةقطنموو ننانبل يف ةفرغلاا لخدد للدعم -7 مسرر



)يكريیمالاا ررالوودلاب( 2004-1994 ةفرغلاا لخدد -7 للوودج
1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4  ففرصلاا %

 ووريیاك%53586062675652505916،٬4ةنيیدملاا طسوو ووريیاكرصم%49565457626476789521،٬7ةمانملاانيیرحبلاا03/04
3مماارهھھھالاا 7 2 9 3 1 3 5 5 0 4 0 2 3 2 3 3 0 3 0 4سيیلوبويیلهھھھ ووريیاك٬6%، 9 4 4 5 2 5 2 5 7 4 9 4 4 4 4 4 7 7  ممرش٬9%،
اا%59504640403029395335،٬5ننامعننددررالاا%46413643353124253226،٬2اادداغرروهھھھ%29282427312320213462،٬9خيیشلاا
7تيیوكلااتيیوكل 8 7 7 7 9 7 9 8 2 8 9 1 1 4 1 9 6 1 4 7-2 4 ،٬  ننانبل8%
627971696759607310544ةحوودلاارطق%71725452475044385750،٬4طقسمننامع%578181758276839111931،٬3تتووريیب

،٬  ةيیبرعلاا6%
8482777265616366694قشمددايیرروس%13،٬2-646970726967706758ضضايیرلاا%73706968776759556211،٬7ةةدجةيیددوعسلاا
ةةدحتملاا ةيیبرعلاا تتااررامالاا٬1%،
يبض وباا

85
72
64
63
60
60
61
59
75

 HVS :رردصملاا%60605856605959627318،٬1للدعملاا%899275737873848912438،٬7يبدد٬1%،26
international

 يتلاا مموجن 5 وو 4 نم ةمخفلاا ققددانفلاا يهھھھ ةيیقدنفلاا ةعانصلاا يف ااًّومن ربكألاا ةئفلاا :ققددانفلاا ععاطق يف تتاهھُّجوتلاا .2
 تتالاجم .ةيیلاع مماعطط ةيیعونوو ةيیلستلل ًالاجموو ةيیفرصم تتاليیهھستوو تتاارمتؤملل اًيینقت ةةرروطتموو ةثيیدح تتالاص نمؤت
 )malls( ةللظملاا ققااوسألاك ةيیلئاعلاا تتاليیهھستلاا .تقولاا سفن يف رروطتت مل ققددانفلاا بكااوت نناا بجيی يتلاا ةيیلستلااوو وهھللاا
 تتاليیهھست ههذهھھھوو .نيیكرتشملل طقف سيیلوو عيیمجلاا للووانتم يف ننوكت Spa ابس ووأأ يجيیلخلاا ننوواعتلاا سلجم ييرفاسمل
.ةيیحايیسلاا مسااوملاا ججرراخ ححاّيیسلاا ييوهھتست

 سكافلاا تتالآآ ييأأ ٬،مهھفرغ يف ءالزنلاا اهھبلطيی يتلاا ايیجولونكتلاا ىىوتسم وهھف ققددانفلاا يف ممويیلاا ديیدجلاا هھُّجوتلاا اماا
 للامعألاا للاجرر اهھجاتحيی تتاازيیهھجتلاا ههذهھھھوو ...تتاازيیهھجتلاا نم اهھھھريیغوو عيیرس تيینرتنااوو تتافاسملاا ربع لصااوتلاا ةلوهھسوو
.حئاس ييأأ اهھجاتحيی امك

 معاطملاا سفاُنت امك للامعألاا للاجرر تتاارمتؤموو ضضرراعملاا ميیظنتب ةيیلحملاا ققوسلاا اًنايیحأأ ققددانفلاا سفاُنت
.ببرشملااوو لكأملاا ممدقت يتلاا يهھھھاقملااوو

 نموو .ححاجنلل يساسأأ ححاتفم ااذهھھھوو ةيیلوودد ققددانف ةلسلس عم لمع ددوقع عضوب يضقيی ممويیلاا مهھم هھجوت ككانهھھھوو
 ىلاا لصوتلاا ةيیناكمااوو ٬،يلوودلاا قيیوستلاا ةفلك ضفخوو ٬،تتااُربُخلاا لقنوو ةةديیجلاا ةةرروصلااوو ةيیعونلاا نيیمأت ددوقعلاا ههذهھھھ تتانسح
.ةعفترم ةيیئاارش ةةوق لضفب تتاارروفوو ىلاا لصوتلااوو زجحلل يلوودد ييزكرم مماظن

ةيیلبقتسم ققددانف عيیرراشم .3
:اًيیلاح ةمئاقلاا ةيیقدنفلاا عيیرراشملاا مهھھھأأ ىلع 8 للوودجلاا للديی

 ةيیقدنفلاا عيیرراشملاا مهھھھأأ -8 للوودج
ققدنفلاا ففرغلاا دددع ةةررااددالاا  ةفلكلاا رعسوو ززاجنالاا خيیررات

ننوكلاملااوو
ننوتلليیهھھھ 160 ننوتلهھھھ 2007 هھحاتتفاا ععوورشم
 ٬،ننوتلهھلاا ًاقباس( ةةايیح دناارغ

BCD(
375 ةةايیح  2008،٬ ةنس هھحاتتفاا ععوورشم

 اهھيیف امب .أأ.دد ننويیلم 150(
)ضضررألاا

)BCD( نيیزيیس رروف 241 سنزيیس رروف  2008،٬ ةنس هھحاتتفاا ععوورشم
 اهھيیف امب .أأ.دد ننويیلم 150(
)ضضررألاا

 ننوكيیل BCD رتايیيیت نناارغ
ًايیرراجت ًاقدنف
 )Boutique hotel(

23 Owner operator  .)lease( لجالاا ليیوطط رراجيیاا
ريیديیلوس كلاملاا

El P at io Bout ique 
Ho t el ،٬ 1 1 4  ععرراش 4

 ععرراش نم بيیرق ييااوغوورروواا
BCD area ٬،ششوف

48 Choice Hotel
Int’l operator،٬

Under Clarion

 ممرم( ققدنف )A( مموجن 4
.أأ.دد نيیيیالم 6،٬5 )دددجموو
ننويیددوعس ننوورمثتسم :ننوكلاملاا

 دناارغ ققدنف ببرق اناتوورر ققدنف
ةةايیح

250 اناتوورر .أأ.دد ننويیلم 65 ٬،يتااررامإإ عُّمجت

 ققدنف ببرق اليیرغناش ققدنف
مموودناف

اليیرغناش ثيیغ ةلئاع كلمتب

 ببرق ليیتوواا تيیوس ويینوفاا ككرراب
نيیجرفلاا

90 Developed by Serene  2007،٬ ةنس هھحاتتفاا ععوورشم
 امب يكريیماا ررالوودد ننويیلم 42(
)رراقعلاا ضضرراا رعس اهھيیف

 وبأأ ييددااوو يف ليیتوواا تيیوس
ليیمج

100  ننوكيیوو ٬،ددررااوملاا كنب هھل ججوّوريی
للايیوورر ليیتوواا ةةررااددإب

 نيیرشت يف هھحاتتفاا ععوورشم
 نم 2مم 7700( 2006 للووالاا
 ةيیناازيیملااوو ةيینبملاا تتاحاسملاا

 امب يكريیماا ررالوودد ننويیلم 50
)ضضررألاا رعس هھيیف

ةشوورلاا اناتوورر ققدنف – مموجن 5 170 اناتوورر ةعومجم – يبدد  للووالاا نيیرشت هھحاتتفاا ععوورشم
 ررالوودد ننويیلم 46( 2006

)يكريیماا



ققدنفلاا ففرغلاا دددع ةةررااددالاا  ةفلكلاا رعسوو ززاجنالاا خيیررات
ننوكلاملااوو

ننوتلليیهھھھ 160 ننوتلهھھھ 2007 هھحاتتفاا ععوورشم
 ٬،ننوتلهھلاا ًاقباس( ةةايیح دناارغ

BCD(
375 ةةايیح  2008،٬ ةنس هھحاتتفاا ععوورشم

 اهھيیف امب .أأ.دد ننويیلم 150(
)ضضررألاا

)BCD( نيیزيیس رروف 241 سنزيیس رروف  2008،٬ ةنس هھحاتتفاا ععوورشم
 اهھيیف امب .أأ.دد ننويیلم 150(
)ضضررألاا

 ننوكيیل BCD رتايیيیت نناارغ
ًايیرراجت ًاقدنف
 )Boutique hotel(

23 Owner operator  .)lease( لجالاا ليیوطط رراجيیاا
ريیديیلوس كلاملاا

El P at io Bout ique 
Ho t el ،٬ 1 1 4  ععرراش 4

 ععرراش نم بيیرق ييااوغوورروواا
BCD area ٬،ششوف

48 Choice Hotel
Int’l operator،٬

Under Clarion

 ممرم( ققدنف )A( مموجن 4
.أأ.دد نيیيیالم 6،٬5 )دددجموو
ننويیددوعس ننوورمثتسم :ننوكلاملاا

 دناارغ ققدنف ببرق اناتوورر ققدنف
ةةايیح

250 اناتوورر .أأ.دد ننويیلم 65 ٬،يتااررامإإ عُّمجت

 ققدنف ببرق اليیرغناش ققدنف
مموودناف

اليیرغناش ثيیغ ةلئاع كلمتب

 ببرق ليیتوواا تيیوس ويینوفاا ككرراب
نيیجرفلاا

90 Developed by Serene  2007،٬ ةنس هھحاتتفاا ععوورشم
 امب يكريیماا ررالوودد ننويیلم 42(
)رراقعلاا ضضرراا رعس اهھيیف

 وبأأ ييددااوو يف ليیتوواا تيیوس
ليیمج

100  ننوكيیوو ٬،ددررااوملاا كنب هھل ججوّوريی
للايیوورر ليیتوواا ةةررااددإب

 نيیرشت يف هھحاتتفاا ععوورشم
 نم 2مم 7700( 2006 للووالاا
 ةيیناازيیملااوو ةيینبملاا تتاحاسملاا

 امب يكريیماا ررالوودد ننويیلم 50
)ضضررألاا رعس هھيیف

ةشوورلاا اناتوورر ققدنف – مموجن 5 170 اناتوورر ةعومجم – يبدد  للووالاا نيیرشت هھحاتتفاا ععوورشم
 ررالوودد ننويیلم 46( 2006

)يكريیماا

 يكريیماا ررالوودد ننويیلم 150
 ييرراجت زكرموو مموجن 5 ققدنف
 لباقم ٬،تتووريیب ئططااوش ىلع
ةشوورلاا

270 D e v e l o p e r s U R E 
United Real Estate 
Kuwait and Lebanese 

Horizon 

2008 ةنس هھحاتتفاا ععوورشم

ميیطفلاا عُّمجت انيیررام ةيیبض يف انيیررام ليیتوواا  عم ااًدج مخف ٬،مموجن 7 ققدنف
 ةيیرراجت ققوسوو ةشوورفم ققش
)mall(،٬ )ننويیلم 250 ةفلكلاا 
 2مم 81،٬000 ةحاسم ىلع .أأ.دد
)ةيیبضلاا يف

دنلرماس ققدنف 132 )ففوورعم ريیغ( يلوودد  104( 2008 هھحاتتفاا ععوورشم
).اا.دد نيیيیالم

)نناا ييااديیلوهھھھ ًاقباس( للرراش نناس يتيیوك عُّمجت  ٬،ممويیلاا ىتح ععوورشملاا رررقيی مل
)يكريیماا ررالوودد ننويیلم 100(

 يف ننوتلرراك-زتيیرر ققدنف
ةشوورلاا

300  ٬،نيیيیددوعس نيیرمثتسم ىلاا عيیب
 200( 2009 هھحاتتفاا ععوورشم
)يكريیماا ررالوودد ننويیلم

 ييوتحيیوو نيینص-ليیاندب ععوورشم
 ققددانف ةعبررأأ ووأأ ةثالث ىلع
ااًدج ةيیلاع ةجرردد

ًايیلاح فقوتم

 بباحصاا هھل ططخيی ديیدج ققدنف
2000 رراازم

 مجحوو مسااوو نناكم دعب ددَّدحيی مل
ققدنفلاا

 ٬،سنزيیسرروفلاا ققدنف اهھيیف امب بيیرقلاا لبقتسملاا يف ةةزهھھھاج ننوكتس ءاشنإلاا ديیق اًيیلاح يهھھھ يتلاا ةةديیدجلاا ققددانفلاا
.ةةايیح نناارغوو ننوتلهھلااوو

 ةئيیهھلاا نم اًمعدد للان ةقطنملاا يف ييررامثتساا ععوورشم مهھھھأأ يناث وهھھھ ررالوودد ننويیلم نيیثالثب ننوتلهھلاا ععوورشموو
 Metropolitan هھعوورشم ءاشنال 2003 ننااريیزح يف دقع للووأأ رروتبحلاا عُّمجت للانوو IDAL تتااررامثتسالل ةيینططولاا

City Center Project 
.يكريیماا ررالوودد ننويیلم 80 تغلب ةيیلامجاا ةميیقب

نع للززانتوو تتااونس رشعل بئاارضلاا نم ءافعاا اًضيیاا زفااوحلاا نموو



.يكريیماا ررالوودد ننويیلم 80 تغلب ةيیلامجاا ةميیقب
نع للززانتوو تتااونس رشعل بئاارضلاا نم ءافعاا اًضيیاا زفااوحلاا نموو

 للامعلل ةماقالاا تتااريیشأتوو لمعلاا تتااززاجاا ىلع %50وو ءانبلاا صخرر ىلع %50 مسحوو ححابررألاا عيیززوت ةبيیرض
.بناجألاا

 عيیرراشملاا عيیجشتل ةيیِّندتم دئااوفب رثكااوو يكريیماا ررالوودد نيیيیالم ةةرشع غلبمب اهھنم لك ضضوورق تصصخوو
 .ةيیحايیسلاا

 5 ةةريیثك ققددانف ءوشن نم مغرلاب بلطلاا ىلع ةةددايیزز ىلاا ييددؤتس ضضرعلاب ةةددايیزلاا ههذهھھھ ننأب HVS ىىرتوو
.ةةريیصق ةةرتف يف مموجن

:نئابزلاا نم نيیعون ىلع ةيیسيیئرر ةةرروصب ننانبل يف يقدنفلاا ععاطقلاا دنتسيی :نئابزلاا ييأأ ءالزنلاا مهھھھ نم .4
 ليیمجلااوو للدتعملاا هھخانمبوو اهھنم هھبرقب مهھيیوهھتسيی ننانبل ننأل ةيیطسووأأ ققرشلاا ددالبلاا نم ننومدداقلاا ححايیسلاا -

.يبووررووالاا ززاارطلاا ىلع هھيیف ققّوستلاا تتاليیهھستوو يفاقثلاا هھثررإإوو ةيیليیللاا ةةايیحلااوو هھئططااوشلوو
.ءانبلاا ةةدداعاا عيیرراشم اهھيیوهھتست ةفلتخم ددالب نم تتاكرش -

 .ددالبلاا ججرراخ ننوشيیعيی نيیذلاا ننوبرتغملاا ننويینانبللااوو ةيیبرعلاا  ددالبلاا وهھھھ ققااوسألل يساسالاا يفاارغجلاا رردصملاا
 ننانبل ننووررووزيی اارتلكنااوو ايیلاطيیااوو اسنرفوو ايیناملاا نم ةصاخ ةةرروصبوو نيیيیبووررووألاا نم ةةديیاازتم دداادعأأ دجويی كلذذ عموو
 يف اًصوصخوو اًضيیاا ّمهھم ققددانفلاا ىلع يلحملاا بلطلااوو .ءانبلاا ةةدداعاا جمانربب ةقالع اهھل يتلاا كلت اًصوصخوو للامعألل
.فيیصلاا لصف يف ةيیقدنفلاا تتاعجتنملاا

 زكرمك اهھتناكم ةةدداعتسال لمعت تتووريیب ننوكوو ننانبل ءانب ةةدداعاا ةلحرم رراارمتساا عم :لاـمــــــــــــــــــع?ا بـلــــــــــــــــــط .1
 للامعأأ للاجرر ييوهھتسيی هھنأل بلطلاا دداازز املك تتااررامثتسالاا ةميیق تعفترراا املكوو .للامعألاا بلطط ديیاازت مهھم يميیلقاا
 للامعألل ااًزكرم ننانبل لعجل لمعتوو حمطت ةموكحلاا ننأل ةلبقملاا تتااونسلاا يف ومنلاب للامعألاا ققوس رمتسيیسوو .نيیيیلوودد
 نيیدفااولاا للامعألاا للاجرر ةةددايیزز نناا ىلع للدت تتااءاصحالاا نناا ذذاا ننآلاا ىتح جئاتن ةموكحلاا ددوهھج تطعأأوو .لبقتسملاا يف
.ررامعالاا ةةدداعاا ةشرروو ءدب ذنم %20-%10 نيیب تحوواارت ننانبل ىلاا

 تتاعامتجالااوو تتاارمتؤملاا ةماقال تتاليیهھستلاا يف صقن ظحُاليی للاازيی ال هھناا عموو :تاـعامتـج/او تارمـتؤMا .2
 تتاليیهھست عم ةةديیدج ققددانف ننونبيی ننوورمثتسملاف كلذل .رثكأأوو رثكأأ بلطلاا ااذهھھھ ددااددزيیسوو .تتووريیب يف تتااءاقللاا دددع امن دقف
.بلطلاا ااذهھھھ يبلتل ةيیعونلاا ةيیلاع

 ممألل ةيیليیثمت بتاكم ددوجوو .تتاارمتؤملاا ققوس يف ةةديیدجلاا ققددانفلاا نيیب ااًدج ةّيیوق ةسفانملاا ننوكتس ٬،لعفلابوو
 تتاارمتؤم ميیظنتوو ٬،ةيیلوودلاا تتامظنملاا نم اهھھھريیغوو ٬،يلوودلاا كنبلااوو ةيیمنتلل ةةدحتملاا ممألاا جمانربوو ااوكسالاك( ةةدحتملاا
 تتااءاقللااوو تتاارمتؤملاا دقع تتاليیهھست ريیفوتل ااًديیاازتم اًبلطط قلخيیس ةيیمالسالاا تتاارمتؤملااوو ةيیبرعلاا ممقلااوو ةيینوفوكنرفلاك
.ععاطقلاا ااذهھھھ يف تتامدخلاا ققوس ىلع بلطلاا ديیزيیس اًيیميیلقاا ااًزكرم ديیدج نم تتووريیب لْعَجوو

 للدعموو .اًيیونس 500 يلااوح ننانبل يف مهھتاارمتؤم ننوودقعيی نيیذلاا بناجألاا دددع غلبيی ااوكسالاا ىلاا ععوجرلاب
 ننويینانبل مهھفصن 300،٬ ااوكسالاا يفظظوم دددع غلبيی ىىرخأأ ةهھج نم .ققددانفلاا يف ننوكت مهھتماقااوو ممايیاا 3 ننانبل يف مهھتماقاا
.ةشوورفم اًققش رجأتسيی مهھنم ليیلق دددعوو ققشلاا ننوورجأتسيی بناجأأ ننوورخآلااوو

 ةيیررولكلوفلاا تتاططاشنلاا نم اهھھھريیغوو ةصقاارلاا تتالفحلااوو مئالولااوو سساارعألاا تتالفح لكشت :ت5ـــفـــحــــــــــــــــــلا .3
 اهھھھددووددرم ددوعيی ةّمهھم اًقوس ةيیلوودلاا ييرراتوورر تتاارمتؤموو ةقانالااوو للامجلاا تتاكلم تتاباختنااوو تتاناجرهھملاك ةصاخلااوو
.)اهھقفاارت يتلاا ىىرخألاا تتامدخلااوو ففرغلاا للوخدم( ققددانفلاا ىلاا

 نم ديیفتست نناا تتووريیبل نكميی .اهھلخااددوو طسووألاا ققرشلاا ةقطنم للوودد نيیب ةحايیسلاا ومنت :ةيــــــحايســــــلا لطعــــــلا.4
 تتاناجرهھملاا ةةررااددااوو ةحوتفملاا ءااوجألاا ةسايیسك ققااوسألاا جيیوورتل اهھھھددوهھج ةحايیسلاا ةةررااززوو تعبات للاح يف ومنلاا ااذهھھھ
 نناا ننانبلل نكميی ةفاضإلاب .بناجألل للوخدلاا تتااريیشأت ليیهھستوو تتاموسح حنمب ةيیرراجتلاا ققوسلاا كيیرحتوو ٬،ةيیحايیسلاا
 مهھُّمهھيی نم ييوهھتسيی ايیرروسوو ننددررالااوو ننانبل نيیب لخاادتلاف :ةقطنملاا يف نناادلبلاا ةةددّدعتملاا ةحايیسلاا يف اًكرراشم ننوكيی
.ةقطنملاا يف ةلطع ةيیضمت

نيیرئاازلاا ةماقاا ةةدموو ففوورصم -8 للوودج



ننوورئاازلاا ةماقالاا ةةدم $/ يمويیلاا ففوورصملاا
ببرع للامعأأ للاجرر 7 497
ببرعلاا ريیغ للامعأأ للاجرر 6 234
هھيیفرتلل ببرعلاا ررااووزلاا 16 189
هھيیفرتلل ببرع ريیغ ررااووزز 11 184
 ووأأ مهھلهھھھاا ةةررايیزل ننوودئاعلاا ننويینانبللاا
مهھباحصاا
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Infopro Research :رردصملاا

 ننإإوو ٬،رثكألاا ننوقفنيی ببرعلاا للامعألاا للاجرر نناا ههالعاا 9 للوودج للديی :نــــــيرــــــئازــــــلا ةــــــماــــــقا ةدــــــمو فورصــــــم .5
.ببرعلاا هھقفنيی ام فصن ننوقفنيی ببرعلاا ريیغ للامعألاا للاجرر

 اهھيیف بلطلاا لصيی كلذذ عموو .ةيیحايیسلاا مسااوملاب ننانبل لبج يف كلتك تتووريیب يف ققددانفلاا رثأتت ال :مــــــــساوMا .6
 اًكيیرحت ةيیقدنفلاا ةعانصلاا ةيیمسوملاا لطعلاا ككِّرحت .رحبلاا ئططاش ىلع ققددانفلاا ضعب يف فيیصلاا لصف للالخ ةمقلاا ىلاا
 %20 ديیزيی ققددانفلاا للاغشإإ ننأب ظحاليیوو .ةيیسرردملاا لطعلااوو نناضمرروو دداليیملاا ددايیعأأ يلااوح اًصوصخوو ٬،ننانبل يف ااًّديیج
.ةيیلصفلاا لطعلاا يف لقألاا ىلع

2
ةحايیسلاا رروطت ةيیجيیتاارتساا

:ةيیسيیئرلاا ةحايیسلاا تتانِّوكم .1

 نم كلذكوو ةيیبووررووألاا ددالبلاا مظعم نم بيیرقلاا هھعقوم نم اًمئاادد ننانبل ددافتساا :خانMاو ةيــــفارغجــــلا تازيMا .1
 تتاحاسموو ةنسلاا يف سمشم مٍمويی 300 عموو ةعبررألاا للوصفلاا عم هھتاارُّيیغتوو ننانبل خخانمف كلذذ نع اادع .ةيیبرعلاا مصااوعلاا
.ةيیخانملاا تتايیطعملاا ههذهھب عتمتيی ييذلاا طسووألاا ققرشلاا يف ديیحولاا دلبلاا هھنم لعجت ةعسااوو جُّلزت

 رشتنت ٬،ةيینانبللاا رراثآلاا عقااومب اًباارخ تثاع يتلاا ببرحلاا تتااريیثأت نم مغرلاب :ةيعيبطــــلاو ةــــيرــــث?ا دراوMا .2

.نيیديیدعلاا ييوهھتست تلاازز ام 2مك 10452 ةغلابلاا هھتحاسم ىلع ةيیخيیررات ةيیرثأأ عقااوموو ةيیعيیبطط رظظانم ننانبل يف

 لك ىلع حتفنموو تتافاقثلاا دددعتم ينانبللاف .ةصاخ تتافصب ييرشبلاا رصنعلاا زَّيیمت :زي�مم يرــشب لامــسأر .3
.رخآلاا ىلع اهھنم ييأأ ةةرطيیس ننوودد ةفلتخم بهھھھااذموو اًنايیددأأ ييوحيی ييذلاا ديیحولاا يبرعلاا دلبلاا وهھھھوو تتاارراضحلاا

 ىىوتسملاا ىلع ةةديیدج لكاشم تتززرب ةةرِّمدملاا ببوورحلاا نم ةنس 20 دعب :ةةديیدج صصرف نم ةةددافتسالاا .2
.ةحايیسلاا ععاطقل ةيیحالصالاا ةطخلاا عضوو دنع ررابتعالاا نيیعب اهھھھذخأأ بجيی يلوودلااوو يلخاادلاا

 جيیلخلاا للوودد ههاجتاب اًصوصخ ةفيیثكلاا ةةرجهھلاا تتاجوم عم ههرصانع نم ااًريیبك ااًءزج يحايیسلاا ععاطقلاا ََدَقف -
 ننانبلل نكميی ييذلااوو ععاطقلاا ااذهھھھ يف ةقثلاا ىطعأأ ييذلاا صَّصخملاا ززاهھجلاا تلاطط ةةرجهھلاا ههذهھھھوو .ةةدحتملاا تتايیالولااوو ابووررووااوو
.ةيیلوودلاا هھتاقالع ةكبش نم ديیفتسيی نناا هھعوجرر للاح يف

 قططانملاا ففاشكتسال ةجاحب رعش ينانبللاا ببابشلاف .ةيیلخاادد ةيیحايیس تتاططاشن ققالططاب ببرحلاا ءاهھتناا زَّيیمت -
.ةةديیدع تتااونسل اهھتررايیزز نم ببرحلاا مهھتعنم يتلاا ةيینانبللاا

.ممألاا مهھھھددالب ىلاا ةةددوعلاا يف ةبغرلااوو رروعشلاا سفن مهھھھددوواارر نيیيینانبللاا نيیبرتغملاا ننااوو امك -
 صصرفلاا تتدداازز يتلاا لمااوعلاا نموو .نيینسلاا عم ددااددززاا ااًديیدش اًسفانت يحايیسلاا لقحلاا يف ةقطنملاا تفرع -

 ززووربوو ةيیبذذاجلاا قططانم اهھمدقت يتلاا تتامدخلااوو تتاقفصلاا دددعتوو ييوجلاا لقنلاا ةفلك يندت ٬،ننانبل ىلاا ةحايیسلاا ةةدداعتسال
.ةصصختملاا تتالاكولااوو تتاكرشلاا ررووددوو ةيیريیهھھھامجلاا ةحايیسلاا

 .ععاطق ييأأ لشف ووأأ ححاجن تبثيیل "ةيیلضافتلاا تتاازيیملل" ييديیلقتلاا مموهھفملاا ىلع قلعيیل ثيیدحلاا دداصتقالاا دعيی مل -
 ةيیعونلاا ريیفوت ىلع ةحايیسلاا ةةرردق ىلاا يحايیسلاا عضولاا يف ييددؤيی ام ٬،"ةيیسفانتلاا تتاازيیملاا" أأدبمب ييددانيی وهھف سكعلاب لب



 .ععاطق ييأأ لشف ووأأ ححاجن تبثيیل "ةيیلضافتلاا تتاازيیملل" ييديیلقتلاا مموهھفملاا ىلع قلعيیل ثيیدحلاا دداصتقالاا دعيی مل -
 ةيیعونلاا ريیفوت ىلع ةحايیسلاا ةةرردق ىلاا يحايیسلاا عضولاا يف ييددؤيی ام ٬،"ةيیسفانتلاا تتاازيیملاا" أأدبمب ييددانيی وهھف سكعلاب لب
 وهھھھ ةةرروواجملاا ةيیبرعلاا ددالبلاا نم ححاّيیسلاا قفدد نناا ىلاا ريیشنوو .ايیندلاا رراعسألاب طقف سيیلوو ىلضفلاا رراعسألاب لضفألاا
.بسانملاا رعسلاب ةيیعونلاا ىلع رثكااوو رثكاا شتفيیوو ممويیلاا رثكأأ بّلطتم

 نيیب  نيیابتلاا ىلاا ةيیقدنفلاا ةعانصلاا ةقاعاا ببس ددوعيی :ةحايیسلاا سلجم :ةماادتسموو ةلاّعف ةحايیس دصرر .3
 جيیوورتل لقتسم ززاهھج ءاشناا ةحايیسلاا ءااربخ ححرتقيی للخلاا ااذهھھھ ةجلاعمل .ةصاخلاا ددوهھجلااوو ةيیلوودلاا ةحايیسلاا تتايیوتسم
 .ةصاخلاا ةيیحايیسلاا ةعانصلاا

 ةيیحايیسلاا تتاارردقلاا نيیب قِّفويی نناا هھنأش نم ةّيیلاعفوو ةلجعب ككّرحتلاا هھل حمست تتايیحالصب ّعتمتيی ييذلاا ززاهھجلاا ااذهھھھ
.ةيیلوودلاا تتاسررامملااوو ننانبل يف

 ئططااوشلااوو ةحايیسلاا تتاعجتنموو ققددانفلااوو معاطملاا( صصاخلاا ععاطقلل ااًّديیجوو ًالماك ًاليیثمت ززاهھجلاا ااذهھھھ نِّمؤيی
 .)ةيینقتلاا سسرراادملااوو دهھھھاعملاا( يميیدداكألاا ععاطقلااوو تتااررااززولاا يياا مماعلاا ععاطقللوو )تتاعمجتلااوو ٬،جلزتلاا زكاارموو ةيیرحبلاا
 قِّفويی ذذاا نئابزلاا ىضرروو ةصتخملاا تتاعُّمجتلل ةلاعف ةكرراشموو ةةديیج قيیوست تتايیجيیتاارتساا هھسفن تقولاا يف نمؤيی وهھف
.ةيیعونلااوو رعسلاا نيیب

 ٬،تتايیوتسملاا لك ىلع ةمهھموو ةةرشابم فئاظظوب عتمتت ةةزيیمم ةحايیس جيیوورت ىلع لمعيی نناا ززاهھجلاا ااذهھھھ ىلع
 ٬،تتاناجرهھملاك( ةيینانبللاا ةيیحايیسلاا تتاططاشنلاا صخيی اميیف اًيیلووددوو اًيیميیلقاا تتايیاعدلااوو ةيینالعالاا تتالمحلاا ميیظنت اهھيیف امب
)...جلزتلاا تتاططاشنوو

 دعااوقوو صصوصن عضوو ىلع صصاخلاا ععاطقلاا ّثَِحب كلذذوو ةئيیبلاا ىلع ةظفاحملاب رروعشلاا جيیوورت اًضيیاا يضتقيی
 . اًيیئيیب ةفوورعملاا تتايیجولونكتلاا تتاسررامم قيیبطتوو ةئيیبلاا ىلع ةظفاحملل تتاسررامموو

 :اًضيیأأ تتاّيیرروورضلاا نموو
 ـلاك تتايیعمجلاا تتاهھجوتوو تتايیصوت رشنوو ةيیلحملااوو ةيیلوودلاا ةكرراشملاا عيیجشتب ددوهھجلاا مض ىلع ةقفااوملاا -

WTO يميیدداكألاا ععاطقلااوو ةحايیسلاا ةةررااززوك يمسرلاا ععاطقلاا( مهھعيیمج نيیيینعملاا ننوواعتوو للاجملاا ااذهھھھ يف وكسنووالااوو 
 اًسسأأ عضت نناا تتااءاارجالاا ههذهھھھ ننأش نم .)ةيیموكحلاا ريیغ تتايیعمجلاك ننوورخآآ ءاقرفوو ةيینقتلاا سسرراادملااوو دهھھھاعملاك
.ةةرردداق ةيیئامناا جمااربوو ةةدئاارر عيیرراشم معدت ننااوو ديیدجتلااوو ععاادبالل

 ههذهھھھ عبتيی .اهھجئاتنوو ققددانفلاا ىلع ةيیحيیحصتلاا تتااءاارجالاا ريیثأت نيیبت ةقيیقدد ةعباتم ةيیحايیسلاا ريیيیاعملاا ةبقاارم -
 ةعانصلاا ديیفتست .ةيیمسرلاا تتاارراارقلاا عم صصاخلاا ععاطقلاا ببوواجت ىىدموو تتاارشؤملاك ةبقاارملاا تتايیلآآ ريیوطت ةةوطخلاا
.ىىدجأأوو لضفأأ ةمدخ ةيیعونوو طيیمنتلل سسأأ عضوو ىلاا ففدهھت ددوهھج ااذكهھھھ نم ااًريیثك ةصاخلاا ةيیقدنفلاا

 ةيیئيیب ريیيیاعم للاخددإإوو ةيیقدنفلاا ةعانصلاا يف ةكرراشملااوو ممامتهھھھالل نيیمأتلاا ععاطقوو يفرصملاا ععاطقلاا عفدد -
 تتاكرشوو ففرراصملاا( ةيیلاملاا تتاسسؤملاا ههذهھھھ عيیجشت بجيی .نيیمأتلاا ووأأ ررامثتسإلاا ووأأ ضضوورقلاا ءاطعإإ دنع ةيیعامتجااوو
.ةةدعااوو ةيیلبقتسم جئاتنب رشبت يتلاا ةيیحايیسلاا عيیرراشملاا ليیومت يف ةكرراشملل )نيیمأتلاا

 ااًّرب لقنلااوو تتاليیهھستلاا اهھيیف امب ةيیحايیسلاا تتاعاطقلاا يف نيیيینعملاا لكلوو نيیيیررااددالل بيیرردتلاا لئاسوو ريیفوت -
 للوقح يف ةيیررااددالاا تتااءافكلاا مهھصقنت نكلوو نيیريیدج نيیيینهھمب ينغ ننانبل .ةحايیسلااوو رفسلاا تتالاكوووو ٬،ااًرحبوو ااًّوجوو
 ششرروووو تتاارمتؤملاا للالخ نم اهھتجلاعم نكميی ةيینقتلاا تتاارغثلاا ههذهھھھ .ديیدجتلااوو ةيیمنتلاا ةيیجيیتاارتسااوو جيیوورتلااوو قيیوستلاا
.اًيیلووددوو اًيیقططانم ةيیقدنفلاا ةعانصلاا يف ةةريیبكلاا ءامسألاا نيیب قيیسنتلاب مَّظنت لمع

 :تتاصاصتخالاا ةةدددعتملاا ةيیحايیسلاا ةبرراقملاا .4
 ةيیلبجلاا قططانملاا يف ًاّيینكس اًتيیب ةةريیبكلاا نندملاا نطقت يتلاا ةيینانبللاا تتالئاعلاا مظعم كلمت :ةيفـــــــــــير ةـــــــــــحايـــــــــــس .1

 ببرعلاا ححايیسلاا ىلاا ةفاضإلاب تتالئاعلاا ههذهھھھ .رتم 1200 وو 700 نيیب ححوواارتيی رحبلاا حطس نم ولع ىلع عقت يتلاا
 ةيیونسلاا لطعلااوو ععوبسألاا ةيیاهھن ةلطع يف رفوصوو هھيیلاعوو ننوودمحب يف ةماقالاا ااووددّوعت جيیلخلاا نم نيیمدداقلاا اًصوصخوو
.ممامجتسالااوو هھيیفرتلل ةيیلصفلااوو

 ااوهھَّجوتوو ببرحلاا ينس للالخ ااوورجهھھھ نيیذلاا مظعم ننأل ٬،ممويیلاا اهھيیف اًبوغرم دعيی مل ةفلاسلاا ةيیهھيیفرتلاا تتاططاشنلاف
.وهھللااوو ةيیلستلاا نم ةةديیدج اًعااوناا ممويیلاا ننولضفيی ننددررالااوو ايیرروسوو رصم اهھيیف امب ةيیبرع للووددوو اكريیمااوو ابوورروواا ىلاا

 ايیاضقلاا ضعب ىلع زيیكرتلاا عم ةحايیسلاا نم ععونلاا ااذهھھھ ىلاا ننانبل ةةددوع :ةيیفيیرلاا ةحايیسلاا تتاعمجت عيیجشت
.ةيیزكرملاا لكاشملاا ةيیمهھھھاا نيیبيیس ةيیفيیرلاا ةحايیسلاا رراهھھھددززال ةيیرروحملاا

 ةجاح ككانهھھھ نكلوو ٬،ديیج اهھل ةةرروواجملاا ىىرقلااوو هھيینوجوو انامرب لثم ةةديیدج ةيیفيیرر ففايیطصاا زكاارم ززوورب -
.ببرعلاا ححايیسلاا هھيیلاا وبصيی ام يِّبلتل ةةددوجوملاا تتاططاشنلااوو تتامدخلاا ةيیعون نيیسحتوو ثيیدحتل

 ححرراسملااوو ققددانفلااوو معاطملاا رراعسأأ عضوو ةيیجيیتاارتسال اًصاخ اًمامتهھھھاا ريیعن نناا بجيی للاجملاا ااذهھھھ يف -
 ةسفانمل ةيیجيیوورت ضضوورع ميیدقت ةلوواحم بجيی .اهھب غلابم لكشب رراعسألاا ةةددايیزز يشاحتل ىىرخألاا هھيیفرتلاا زكاارموو
.ةقطنملاا يف ةيیندتملاا ةيیهھيیفرتلاا تتامدخلاا رراعسأأ



.ةقطنملاا يف ةيیندتملاا ةيیهھيیفرتلاا تتامدخلاا رراعسأأ
 تتاليیهھستلاا ضعب ريیفوتب ةةديیدجلاا تتاجاحلاا ههذهھھھ ةيیبلت بجيی .ةةريیغصلاا ببررااوقلااوو تتوُخيیلاا ححايیسلاا ضعب كلميی -

.ةيیلاع ةيیعونوو ةيیسفانت رراعسأب
 ننوجاتحيی .رثكاا ووأأ رهھش ءاضقل ننوتأيی ححاّيیُسلاا ءالؤهھھھ مظعم ننأل ييرروورض تتامدخلاا ضعب ريیفوت -

 تتاليیهھست عم ةيیسفانت ةيیعون نم ةشوورفم ققشوو ةصصختم تتاكرش اهھنمؤت ةيیدداع ووأأ ةمخف تتااررايیس رراجئتسال
.فقااوملل

 ىلع تتااءاارجالاا ههذهھھھ نمؤيی لماكتم ززاهھج ريیفوتل مهھنيیب اميیف ااوقسنيی نناا عمجتلاا ااذهھھھ يف ءاقرفلاا لك ىلع -
.لضفألاا هھجولاا

 نيیب دتمت ّجلزت تتاططاشن ممدقيی ييذلاا طسووألاا ققرشلاا يف ديیحولاا دلبلاا وهھھھ ننانبل :ةيلبجلا ةحايسلاو ءاتشلا .2
 .تتالئاعلاا نم ريیبك دددعل أجلم تناك ذذاا ببرحلاا ةةرتف يف زكاارملاا ههذهھھھ تتددافتساا .ّجلزت زكاارم وواا تتاطحم 6 ووأأ 5
.طسووألاا ققرشلاا يف جلزتلاا تتاططاشن ةنج حبصتل ززرراب لكشب تتررَّوطتوو ففرظلاا ااذهھھھ نم رثكألاا اارقفوو ايیرراف تتددافتسااوو

 ممدع ببسب اارقفوو ايیرراف نم ةيیمهھھھأأ لقأأ تحبصأف ججولثلل ىلعألاا ىىوتسملاا ًاّيیعيیبطط يهھھھوو ززررألاا ةطحم امأأ
 ننأب هھلوخت يتلاا ةعونتملاا هھتاارردق ببسب ةقباسلاا هھتيیوهھھھ ضعب ممويیلاا ديیعتسيی ززررالااوو .ةقطنملاا يف يسايیسلاا رراارقتسالاا
.ّزيیمم هھيیفرتوو جلزت زكرم :ههدهھع قباس ىلاا ددوعيی

 ةقطنملاا يفوو يلحملاا رراارقتسالاا عم ًالبقتسم امبرر نكلوو يلخاادد ةحايیسلاا نم ععونلاا ااذهھھھ ممويیلاا ىتح للاازيی ال
.ققاارعلااوو ننددررالااوو ايیرروس نم نيیمدداقلل جلزت زكرم ننوكيیس

 ححايیسلاا ءاضررال ععاضووالاا ضعب نيیسحت ءاتشلاا لصف للالخ نكميی :ةّيیوتشلاا ةحايیسلاا تتاعّمجت عيیجشت
.ننانبل يف ةيیوتشلاا ةحايیسلاا ىلع يباجيیإإ ريیثأت اهھل ننوكيیوو ررااووزلااوو

 ّثح بجيی امك .جلزتلاا زكاارموو معاطملااوو ققددانفلاا ضعب يف ةيیقطنملاا ريیغ رراعسألل دح عضوو يغبنيی ااذكهھھھوو
.اهھنوجوّوريی يتلاا ةيیحايیسلاا جمااربلل ةيیليیضفت رراعساا ىلع للوصحلااوو ًالماك اهھھھرروودد بعل ىلع ةيیحايیسلاا تتاكرشلاا
 ججولثلاب ةةاطغملاا تتاقرطلاا ززايیتجاا جلزتلاا زكاارم وودصاق نكمتيیل ةمززاللاا تتاططايیتحالاا ذخأت نناا تتاطلسلاا ىلعوو 
 ثثدداح ييأأ ععوقوو للاح يفوو ثثددااوحلاا يشاحتل ةيیلبجلاا تتاقرطلل ةعطقنم ريیغوو ةةرمتسم ةبقاارم ضضرفيی ااذهھھھوو .ننامأب
.ئئررااوطلاب للاصتالاا ةيیناكماا

 ةيینفلاا ضضرراعملااوو امنيیسلااوو بباعلألااوو ةيیقيیسوملاا تتالفحلاك ةيیهھيیفرتوو ةيیفاقث تتاططاشن ةماقاا اًضيیأأ نكميی
.اهھعُّونتوو ةيینانبللاا ةفاقثلاا ىلع بناجألاا فيیرعتل اهھنم ةبيیرقلاا زكاارملاا يف ووأأ زكاارملاا ههذهھھھ يف ةيیفاقثلااوو

 ديیعتست نناا تتووريیبل ااًدج مهھُم .ةةرراادجب ههذيیفنتوو هھتساارردد بجيی ةحايیسلل مهھملاا لكشلاا ااذهھھھ :لامع?او ةحايسلا .3
.للامعالاا لقح يف ةعيیرسلاا ممدقتلاا ةلجع ريیخأت ننوودد عبتت ننااوو ببرعلل للامعأأ زكرمك اهھھھرروودد

 زكاارملاا ههذهھھھ تتدهھھھاش .ىىربكلاا نندملاا ضعب يفوو تتووريیب يف ضضرراعم ةةدع تميیُقأأ صصوصخلاا ااذهھھھ يف
 ةيیلاملاا تتاجوتنملااوو ةسدنهھلااوو ايیجولونكتلااوو بطلاا( عيیضااوملاا ىتشل تتاارمتؤموو ةفلتخم تتاسسؤمل ضضرراعم ةةزَّهھجملاا
 ةصصختملاا تتاعجتنملااوو ةفلتخملاا تتالاجملاا يف تتامدخلاا ةيیعون نيیسحت تبجوتساا ضضرراعملاا ههذهھھھوو .)...تتامدخلااوو
.ةيیلوودلاا ريیيیاعملاا عم يقتلتل

 تتااررايیس فقوم ىلع ييوتحت نناا تتاعَّمجملاا وواا تتاعجتنملاا ههذهھھھ ىلع بجيی ةيینقتلاا تتاليیهھستلاا ىلاا ةفاضإلاب
 ةقطنملاا يف تتاعمجملاا ههذهھھھ اهھتقلططأأ يتلاا ةطشانلاا ةيیدداصتقالاا ةةايیحلاا ظحالن نناا مهھموو .ةعسااوو ةيیلست تتاحاسموو ريیبك
 ةيینانبللاا نندملااوو تتووريیب يف ققددانفلاا ميیمرتوو ديیدجتل يساسألاا ببسلاا نناك ةحايیسلاا نم ععونلاا ااذهھھھ عقااولابوو .اهھل ةةرروواجملاا
.ىىرخألاا

 بباطقتساا ىلع ًاّيیجيیرردت دعاستس اهھنأب ففرتعن نناا انيیلع ٬،ييرراجتلاا جيیوورتلاا ضضرراعملاا ههذهھھھ نم ةيیاغلاا تناك ااذذاا
 للوودلااوو بناجألاا نيیرمثتسملاا نيیب للامعألل اًحاتفم تتووريیب لعجل قيیرطلاا دهھمتس تتاارردقلاا ههذهھھھ .نيیيیلوودلاا للامعألاا للاجرر
.ققاارعلااوو ننددررالااوو ايیرروس اهھيیف امب ةةرروواجملاا

 ااذهھھھ جيیوورتل ةيیباجيیالاا ةجيیتنلاا لضفاا ةقيیرطب نيیبنل :للامعألاا ةحايیس نيیسحت ىلاا ةفدداهھلاا تتاعّمجتلاا عيیجشت
 ثثدحلاا ااذهھھھ .لكك دداصتقالاا كيیرحتب دعاسيی ننانبل يف "ققّوستلاا رهھش" نناا فيیك رظنن نناا ديیفملاا نم ةحايیسلاا نم ععونلاا
.اًضيیاا هھيیفرتلااوو ةحايیسلل لب بسحف ققوستلل ال ننانبل ىلاا ءيجملل ببرعلاا نم ريیبك دددعب عفديی

 ححرراسملااوو ققددانفلااوو ةيیليیللاا يهھھھاقملااوو معاطملااوو رفسلاا تتاكرشوو تتالحملاا ييرراجتلاا ثثدحلاا ااذهھھھ لمشيیوو
 نيیب ننوواعتلاا يطعيیوو ييدداصتقالاا ممرهھلاا سسأأرر ىلع ةحايیسلاا وجِّوورم ننوكيیف .ةيیفاقثلااوو ةيیخيیرراتلاا نكامألاا كلذكوو امنيیسلااوو
.اًيیلسم اًيیهھيیفرت اًعباطط ةحايیسلاا ىلع يفضيی هھسفن تقولاا يفوو تتامدخلل ةيیسفانت ةغبص هھئاضعاا



.اًيیلسم اًيیهھيیفرت اًعباطط ةحايیسلاا ىلع يفضيی هھسفن تقولاا يفوو تتامدخلل ةيیسفانت ةغبص هھئاضعاا

 ةجوم ةحايیسلاا ههذهھھھ رهھھھاظم مهھھھاا نم .تتاططاشن ةةدع ةحايیسلاا نم ععونلاا ااذهھھھ نمضتيی :ةيــــــــفاقثــــــــلا ةــــــــحايســــــــلا .4
 يف ةيیميیلعتلاا تتاسسؤملاا ننال كلذذوو .هھتاعماج نم ججُّرختلااوو ننانبل يف مهھسوورردد ةعباتم ننولضفيی نيیذلاا بناجألاا ببالطلاا
.ةقطنملاا يف تتاعماجلاا رئاس نع زيیمتتوو ررابتعاا تتااذذوو ًاّيیلوودد ةعيیفرر ةناكم تتااذذ للاازت ال ننانبل

 اًثيیدحوو .تتانيیتسلااوو تتانيیسمخلاا يف ةيینانبللاا ةعماجلاا يف مهھمولع ااولَّصح ةيیلاحلاا ةيیبرعلاا بخنلاا نم ريیبك دددع
 يياا ببرحلاا تهھتناا امدنع ققوشب ااوودداع نيیذلاا ببرعلاا ببالطلاا نم ااًريیبك اًمسق تتووريیب يف ةيیكريیمالاا ةعماجلاا تتدداعتساا
.1990 ةنس

.ننددررالاا ننونكسيی ننويینيیطسلف مهھمظعموو يبرع لصاا نم مهھھھ اهھبالطط نم %60 ثيیح ةيیبرعلاا ةعماجلاا كلذكوو
 ةةرروصب ىىددأأ ام ااذهھھھوو نيیيینيیطسلفلاا تتاكرحتل اادًدوودح ةيینانبللاا ةموكحلاا تعضوو ةةريیخالاا تتااونسلاا ههذهھھھ يف

.ببالطلاا دددع ضفخل ةيیعيیبطط

 تتااونس ةةدعل ننانبل اهھفاضتساا يتلاا ةيیفاقثلاا تتاططاشنلاف .يلوودد ىىوتسم تتااذذوو ةيیرث ننانبل يف ةيیفاقثلاا ةموظنملاا
 ةنسلاا للااوطط رمتست ةةديیدع تتاططاشن ميیظنتل اًضيیاا دتمت اهھنكلوو )سسولبيیبوو كبلعب( ةيیثاارتلاا تتاناجرهھملاب ةةرروصحم تسيیل
 ةيیبرعلاا ةيیبعشلاا تتايیليیثمتلااوو نيیيیلوودلاا نيیيیقيیسوملاا ررابك اهھيیيیحيی يتلاا ةيیقيیسوملاا تتالفحلاا اهھنموو .مظتنم سساساا ىلع
.ةيینوناقلااوو ةيیئيیبلاا لمعلاا تتاشرروووو امنيیسلااوو ححرسملااوو ةيینيیدلاا تتاارمتؤملااوو ةيیسايیسلاا تتاارضاحملااوو

 ةعرسب هھل لمعلاا بجيیوو ااًدج ديیفم ةيیفاقثلاا تتاططاشنلاا ةململوو جيیوورتوو ٬،ةيیفاقثلاا ةحايیسلاا نيیسحتل ددوهھجلاا عمج
:ةةديیدع تتالاجم يفوو لحاارم ةةدع ىلع لمعلاا سسولبيیبوو كبلعبوو نيیدلاا تيیب تتاناجرهھم بجوتست .يعوووو

 نناا ااًّدج ييرروورضلاا نموو ةيینانبللاا ددوودحلاا ججرراخ دتمت )نناملوبوو ةفيیكم تتاصاب عم( ةلاعف لقن ةكبش ءاشناا -
.تتاططاشنلاا نكامأأ ىلاا للوصولاا ليیهھستل قططانملاا لك يِّطغت

 ققددانفلل ةعجشم تتااريیعست عضتل ةصرفلاا نم ديیفتست نناا )اهھھھريیغوو ةحايیسلاا ةةررااززوو( ةيینعملاا تتاطلسلاا ىلع -
.ةيیرثألاا نكامالااوو معاطملااوو رفسلاا ركااذتلوو

 ننوواعتلاب ةصاخ "رترراش" تتاارئاطط ريیبدت نكميی ةةرروواجملاا ةيیبرعلاا للوودلاا نم مهھھھ نيیمدداقلاا مظعم نناا امبوو -
.للاجملاا ااذهھھھ يف ةسِّرمتم ةيیوج ططوطخ تتاكرش عم

 ءااوضألااوو ريیسلاا تتاارراشإإ ريیفوتوو تتاقرطلاا عضوو نيیسحت اًصوصخوو ايیندد تتاقفن عم ةيیتحتلاا ىنبلاا نيیسحت -
.ةعرسلاا ديیدحت تتاارراشإإوو ةيیماحلاا نناارردجلااوو

 اهھنم ٬،مهھھھديیلاقتلوو نيیيینانبللاا ةعيیبطل ةيیعيیبطط ةجيیتن يهھھھ ننانبل يف ةيیهھيیفرتلاا ةحايیسلاا ةةوق :ةيهيـفرتـلا ةـحايسـلا .5
 تتاططاشنلااوو يهھشلاا ينانبللاا خبطملااوو ةطشانلاا ةيیليیللاا ةةايیحلاا .ةعونتم "شيیع بيیلاساا"وو ةةدددعتملاا ةفاقثلااوو ةفايیضلاا نسح
 ةيیفاقثلاا ةحايیسلاا نيیب طباارتلاا ااذهھھھ .اهھيینغتوو ننانبل يف ةيیفاقثلاا ةحايیسلاا لمكت اهھلك قلطلاا ءااوهھلاا يف ةةدددعتملاا ةيیضايیرلاا
.طسووألاا ققرشلاا ةقطنم يف ملاعلاا ىلع ةحتفنملاا ةيیبرعلاا ةنيیدملاا للاازت ال يتلاا تتووريیب ةةدداارف نم ديیزيی ةيیهھيیفرتلاا ةحايیسلااوو

 ةحايیسلاب ةيینعملاا تتاطلسلاا لك عم ةحايیسلاا ةةررااززوو لمعت نناا بجيی :ةيیهھيیفرتلاا ةحايیسلاا تتاعّمجت نيیسحتل لمعلاا
 لك نيیمأتل ددوهھجلاا فتاكتت نناا يياا ٬،ةنسلاا رراادم ىلع دتميی هھنأل هھجيیوورتوو ةحايیسلاا نم ععونلاا ااذهھھھ نيیسحتل ةةدهھھھاج
 معاطملااوو ةيیليیللاا يهھھھالملل لماك ليیلدد عضوووو ةيیساسألاا تتامولعملااوو طئاارخلااوو تتاارشنلاا اهھيیف امب ةيیحايیسلاا تتاليیهھستلاا
 نيیدعاسم ليیهھھھأتوو ةلوقعم رراعساا تتافيیرعت عضوووو لضفأأ لكشب تتااررايیسلاا ريیجأت تتاكرش ميیظنتوو ققددانفلااوو تتااررابلااوو
 تتاكرشلااوو نيیيیلوودلاا ءااربخلاا عم ددوقع عضوووو ةيیرثألاا نكامألل مهھتااررايیزز للالخ ححايیسلاا ةبكااومب ننومتهھيی نيیصِّصختم
.ةةربخلاا تتااذذ

 متهھت يهھف ةثيیدحلاا ججذذامنلاا اماا .ةيیحصلاا ةحايیسلاا ةحايیسلل ةيیديیلقتلاا ججذذامنلاا نم :ةـيـحـصــــــــــــــــــلا ةــــــــــــــــــحاـيـســــــــــــــــــلا .6
 تتايیفشتسملااوو .ةيیحصلاا طسووألاا ققرشلاا ةطيیرخ يف ييوق رروضح ننانبلل نناك دقوو .ةيیئيیبلاا ةحايیسلاا ايیاضقب اًصوصخ
 ىقبت ننووؤؤوفكوو ننوصصختم ءابططاا اهھيیف لمعيیوو اهھھھريیديی يتلاا ةثيیدحلااوو ةةديیدجلاا ةيیجولونكتلاا ععااونأب ةةزهھجملاا ةيینانبللاا
 يف ىضرملاا لمحيیس ةيیبنجالاا للوودلاا نم صصاصتخالاا ييووذذ نم نيیريیثك ءابططاا ةةددوعوو .طسووألاا ققرشلاا يف لضفألاا
.ننانبل يف ةجلاعملاا بلطط ىلع ةبيیرقلاا للوودلاا يف اًصوصخوو ةقطنملاا

 ةةديیدجلاا تتاططاشنلاا نموو .ةحايیسلاا ءااربخل ربكاا مماازتلااوو ةنهھملل حضااوو ليیم عم اًثيیدح تتززرب ةيیئيیبلاا ةحايیسلااوو
 ييددااوو ىلاا تتالحرلااوو بلكلاا رهھن يف وودعلااوو ةيیلبجلاا ةضايیرلااوو مماادقألاا ىلع ااًريیس للابجلاا ىلاا ددوعصلاا لقحلاا ااذهھھھ يف
.ليیبجوو كبلعبوو اتيیعج ىلاا ةيیديیلقتلاا تتالحرلاب رراارمتسالااوو اقفاا يف بباّشنلااوو سسوقلاا عم نيیررامتلااوو ميیهھھھاارباا رهھنوو اشيیدداق

 ععااونألاا ههذهھھھ ننأل رصانع ةةدع ىقالتت نناا نكميی ٬،ديیعصلاا ااذهھھھ ىلع :ةيیحصلاا ةحايیسلاا نيیسحتل ددوهھجلاا عيیمجت
.ةيیئيیبلاا ةحايیسلل ججِّووُرن ةيیحصلاا ةحايیسلاا نيیسحتب .ضعبلاا اهھضعب معدت ةحايیسلاا نم ةفلتخملاا



 ععااونألاا ههذهھھھ ننأل رصانع ةةدع ىقالتت نناا نكميی ٬،ديیعصلاا ااذهھھھ ىلع :ةيیحصلاا ةحايیسلاا نيیسحتل ددوهھجلاا عيیمجت
.ةيیئيیبلاا ةحايیسلل ججِّووُرن ةيیحصلاا ةحايیسلاا نيیسحتب .ضعبلاا اهھضعب معدت ةحايیسلاا نم ةفلتخملاا

 نيیذلاا نيیيیلوودلاا ححايیسلاا بباطقتساا ففدهھب ةئيیبلاا ىلع ةظفاحملاا اهھيیف امب ةيیباجيیالاا تتااررددابملاا عيیجشت ديیفملاا نم -
.ةيیئيیبلاا ايیاضقلاا مهھمهھت

 ووذذ نيیمئاادلاا نئابزلاا نم ةةريیبك ةةدعاق مضت يتلاا ٬،)ديیم ببولك لثم( ةيیلوودلاا ةيیحايیسلاا تتايیعمجلاا عم ننوواعتلاا -
 ىتحوو ةيیرثألاا نكامألااوو معاطملااوو ققددانفلااوو Spas ةيیحصلاا تتاعجتنملاا للاخدداا ةةرشابملاا للولحلاا نموو .ىىربك ةيیمهھھھأأ
.عبررألاا ملاعلاا تتاهھج نم نيیمدداقلاا ححايیسلاا ففالآل ةلطعلاا جماارب يف تتايیفشتسملاا

 تتااوورثلاا ههذهھھھ للاخدداا ىلع دعاست ٬،ةيیعيیبطلاا ززونكلاا ةنايیص ىلع ةظفاحملاب BOT تتايیجيیتاارتساا ىلاا ءوجللاا -
.ةيیلاملاا اهھتميیق ديیزت يتلاا ةيیجيیوورتلاا ةيیلوودلاا ةحايیسلاا ططخ يف

 ةةدعل لب طقف دحااوو قيیرفل ال نططابلاا نم ةلوواقم ددوقعب هھيیلااوو رراطملاا نم بباكرلاا لقن ةقيیرطط نيیسحت نكميی -
.لضفأأ اارًراعسأأوو ةةززاتمم ةمدخوو ربكأأ ةسفانمل ًالاجم يطعيی ااذهھھھوو .ءاقرفاا

 نع تتامولعموو ةلصفم طئاارخ عم ةةديیج تتاارشن عضوو يهھھھوو اهھب ممامتهھھھالاا بجيی ةيیديیهھمت ةةوطخ ككانهھھھوو -
 معاطملااوو ققددانفلااوو ةصصختملاا تتايیفشتسملااوو Spas ةيیحصلاا تتاعجتنملااوو ٬،ةيیخيیرراتلااوو ةيیرثألااوو ةيیعيیبطلاا نكامألاا
 دنع رفوتت نناا بجيی يتلاا تتاليیهھستلاا نم اهھھھريیغوو رفسلاا تتالاكوووو تتااررايیسلاا ريیجأت تتاكرشوو ههزنتلااوو هھيیفرتلاا نكامااوو
.ننانبل يف ةلماعلاا ةيیوجلاا ططوطخلاا لك

 :اهھتاساكعنااوو ةحايیسلاا .5
 بيیرر الوو ييرروورض ةئيیبلاا ىلع ظظافحلاب ةيیحايیسلاا ةعانصلاا ممامتهھھھاا :ةئيبــــــلا ىلع ظافحــــــلا يف ةمــــــهاسMا .1

 .ااًدج ديیفم كش الب وهھھھ ةئيیبلاا ىلع ظظافحلل ةيیلوودلاا تتاعيیرشتلاا مماارتحااوو ةيیعونلااوو ةيیجذذومنلاا تتامدخلاا ددامتعااوو
.اهھترراادداا نسحلوو ةيیئيیبلاا ةيیتحتلاا ةيینبلل تتااءاارجالاا ذذاختاب معدلاا ااذهھھھ للالخ نم ننوكت ةيیعانصلاا تتامهھھھاسملااوو

 ههوثرروو ام ىلع ةظفاحملاب ًالوواا ننوكيی ةحايیسلاا ةيیمنت يف ةيیلحملاا تتائفلاا ططاارخناا :�نــــــطاوMا ســــــح ظاقــــــيا .2
 نكامألل ةيیلاملااوو ةيیدداملاا ةميیقلاا عفرر ىلع مهھھھدعاسيی يعيیبطلاا زفاحلاا ااذهھھھ .مهھل ززاازتعااوو رخف ببس وهھھھ ييذلااوو ةةوورث نم
.ةيیفاقثلااوو ةيیعيیبطلاا ملاعملااوو

8
ةيیلاعلاا ايیجولونكتلااوو للااومألاا فيیظظوت

 ىلاا لضفأأ رروبعوو .ررامثتسالاا يلاتلابوو للااومألاا فيیظظوت ىلاا ةةرروورضلاب ةيیولووألاا يطعيی ييدداصتقاا جمانرب لك
 نم نُّكمتلل .بلطلاا يف رمتسم عجاارت أأدبملاب وهھھھ ييدداصتقاا ددوكرر لك .ةيیمنتلااوو ةيیجاتنالاا ىلاا ييددؤملاا قيیرطلاا وهھھھ ايیجولونكتلاا
 .ةيیلاملاا تتافيیظظوتلاا ديیعتسن نناا بجيی ضضوهھنلاا

 الأب رراارقلاا انذختاا هھعم ققافتالابوو .ههرظن ةهھجوو ًالّوطم انشقان .ديیعص نم رثكاا ىلع انمامتهھھھاا ههدداا ميیلس ةساارردد تلغش
 دهھعتملاا تتاعقوت عقااولاب .ىىوودج ننووددوو اًّيیغالَب ننوكيی نناا نكميی ليیدعت لك ننأل .ريیيیغت ووأأ ليیدعت ييأأ ةيیساسألاا ةساارردلاا ىلع ِرُْجن
 مَلاع ةيیوواازز نم ةيیؤؤرر نكلوو ٬،ىىربكلاا ةيینالقعلاا ةةرروورضلاب ااذهھھھ سيیل .للااومألاا فيیظظوتب رراارقلاا ذذاختال ةيیساسألاا ةيیلآلاا يهھھھ
 démotivation de فيیظظوتلاا تتاقوعم ححوضوو لكب رسفت هھتساارردد يف ههدداا ميیلس اهھھھررِوَْلبُيی يتلاا ةةرِّبعملاا ةلاحلاا .ةسسؤملاا

l’investissement ةلاّعفلاا ةيیزيیفحتلاا تتااءاارجإلاا يلاتلابوو.
 تتااءاارجإلاا ننأب ىىرن نناا بجيی .ايیجولونكتلااوو فيیظظوتلاا ييیوتسم ىلع ةةديیفملاا لئاسولاب ريیكفتلاا ىلاا انوعديی ااذهھھھوو

 اًّيیعيیبطط يهھھھ ةيیجرراخلاا تتااررامثتسالاا ننأب ربتعن نناا بجيی .ججرراخلاا نم ةةرشابملاا تتافيیظظوتلاا قُّفدت ببذجل يفكت اهھھھددِّدحيی يتلاا
 نيیهھھھاارب ووأأ ةيیليیمكت تتايیطعم ننانبل يف دجويی .للااومألاا فّظظوت نناا ةيینططولاا ةيیلحملاا تتاسسؤملاا ىلع ًالوواا بجيی هھنااوو .ةةدعاسم
 يتلااوو ننويینانبل اهھھھريیديی يتلاا ووأأ/وو ينانبللاا للامسأأرلاا ةبحاص transnational ةيیلوودلاا ربع ووأأ ةيیلوودلاا تتاكرشلاا ننأب ةيیليیمكت
.سسوملم لكشب ىىوقأأ وهھھھ ننانبل يف فيیظظوتلاا ىلاا اهھليیم يلاتلابوو اهھمالعاب

 .للووألاا ببابلاا نم ةحباارر ةقرروو يهھھھ ةيینانبللاا تتائيیهھلاا عم ةيیلوودلاا ةبرجتلاا .هھلحم يف وهھھھ ايیلعلاا ايیجولونكتلاا نع ععافدلاا
 ققُّوفتب اهھيیف ننانبل َحَجَنوو رشنلااوو ةفاحصلل ثيیدحلاا لكشلاا يهھھھ تتالاصتالااوو ممالعالاا تتايیجولونكتك تتالاجملاا ضعب نناا حيیحص
.نيیيینانبللاا ىىدل يفاقثلاا ععونتلااوو ةيیبرتلاا لضفب

 ةميیقلل ييوواسملاا يلكلاا رعسلاب ججاتنالاا ننأل ديیفم .ديیفم هھنكلوو اارًرايیعم ووأأ ةةدعاق ةيیلاعلاا ةميیقلاا تتااذذ علسلاا ررايیتخاا سيیل
 للوعفم ننوودد يهھھھ "ةفاضملاا ةميیقلاا" ةسسؤملاا ىىوتسم ىلع نكلوو .ربكأأ لمع صصرف رِّفويیوو ىلعأأ ًالخدد نِّمؤيی ةفاضملاا ةةريیبكلاا

neutre،حبرلاا شماهھھھوو ققوسلاا ةّصح مهھملاا ٬.
 ووأأ "ةمدخ" لك ممرغت يتلاا ووأأ "عبنملاا دنع ةبيیرضلاا" وهھھھ ننانبل نم ريیدصتلل ييركفلاا ججاتنالاا ههدبكتيی ييذلاا ريیبكلاا قئاعلاا

 اسنرف يف ينانبللاا ييركفلاا ججاتنالاا عضخيی .للوصولاا دلب ىلاا اهھلوخدد دنع ننايیحالاا مظعم يف ةيیلاع ةبيیرضب "ييركف ججاتناا"
 عم طيیسب ققافتاا اًيیئدبم .ةيیبووررووالاا ةكاارشلاا ققافتاا بجومب ةيیفعم يهھھھ ةيیدداملاا تتاجوتنملاا امنيیب ٬،%33 غلبت عبنملاا يف ةبيیرضل
 .اهھلمهھھھأأوو اهھھھركذذ ىلع تتأيی مل ريیثكب ربكأأ ههررووددوو ةكاارشلاا ققافتاا .ةبيیرضلاا ههذهھھھ يغُليی نناا هھنأش نم نناك "ةيیظظوظحم رثكألاا ةمألاا"
.ةةوقب ررامثتسالاا لِّطعتوو قيیعت ةميیدق ةبيیرض لمحتب ىضريیوو ةيیبووررووالاا ررااوجلاا ةسايیس ممزتليی ننانبل نناا ااذهھھھ نم رطخألااوو



 .اهھلمهھھھأأوو اهھھھركذذ ىلع تتأيی مل ريیثكب ربكأأ ههررووددوو ةكاارشلاا ققافتاا .ةبيیرضلاا ههذهھھھ يغُليی نناا هھنأش نم نناك "ةيیظظوظحم رثكألاا ةمألاا"
.ةةوقب ررامثتسالاا لِّطعتوو قيیعت ةميیدق ةبيیرض لمحتب ىضريیوو ةيیبووررووالاا ررااوجلاا ةسايیس ممزتليی ننانبل نناا ااذهھھھ نم رطخألااوو

 اًتقوو ققرغتسيی الوو كلذذ ددااررأأ ااذذاا ةمززألاا ىطختيی نناا كش الوو هھنكميی ننانبل ننأب تبثتوو ةةءانب يهھھھ اادنلريیاا عم ةنرراقملاا
 ههابتنالاا اهھھھريیعن نناا قحتستوو انيیّيیدداصتقاا ضعب ىلع ةبيیرغلاب ةةركفلاا ههذهھھھ تسيیل .ةليیوطط ةةدملوو ظظوحلم ومن ىلاا لصيیل ًاليیوطط
 .ةفيیثكلاا ةةرجهھلااوو ةلاطبلااوو بيیرختلااوو ممدهھلاا ٬، اهھسفن ببرحلاا يسآم عم اًنيینس ششاع ننانبل بعش هھبشيی اادنلريیاا ُبعش .لماكلاا
 ييدداصتقالاا ءااددألاا تتااذذ دلبلاا تتااونس دعب اادنلريیاا تحبصاا نناا اهھتجيیتن نم نناك ششاعناا ةطخ 1988 ةنس اادنلريیاا تتدمتعاا
 Horizon 2000 "2000 قفاا" .ةةدملاا سفن يفوو ةيینانبللاا تتااززاجنالاا سفنل اادنلريیاا تتأجل ةباارغ لكبوو .ابوورروواا يف لضفألاا
 نم %12،٬5 ضيیفخت ٬،تتالاصتاا ٬،ههايیم ٬،ءابرهھك ٬،ققرطط ةكبش ٬،ةيیتحت ةيینب :اادنلريیاا ىلع كلذكوو ننانبل ىلع هھقيیبطت نكميی
.جئاتنلاا سفن ففرعيی مل ننانبل نكل .IDA فيیظظوتلاا جيیوورتل ةئيیهھھھ ءاشناا ىتح لخدلاا ىلع ةبيیرضلاا

 ةصخصخلاا اًصوصخوو سفانتلاا ىلع ةةرردقلاا نيیسحتل اهھھھددامتعاا انيیلع ىقبيی يتلاا تتااءاارجالاا ةيیبااوصب ههدداا ميیلس دددعيی
 تتالَّدعم ىلاا رظنلاا تفل عم لضفألاا ططوورشلاب ةيیكلساللااوو ةيیكلسلاا تتالاصتالااوو ةقاطلاا ىلع للوصحلل ةسفانملاا بباب حتفوو
 ييدداصتقالاا ششاعنالاا نناك امل اهھھھالولوو مساح لماع اهّھنأل اهھتيیّلكب ةيیدقنلاا ةةرهھھھاظلاا ىلاا رظنن نناا بجيی هھنأب نظن نكلوو .ةةدئافلاا
.اادنلريیاا يف حجنيیل

 ةيیلالقتسالاا نع اادنلريیاا تثحب .ةيینيیلرتسلاا ةةريیللاا نع اادنلريیاا للاصفناا نناك 1988 ةنس تتدمتعاا يتلاا تتااءاارجالاا نيیب
 رراعسألاا تتبثت نناا ثبلت ملوو ىلووألاا تتااونسلاا يف ةلمعلاا ططوبهھھھ ةجيیتنلاا تناكوو .ةلامع ةسايیس ععابتاا نم نكمتتل ةيیدقنلاا ةيیتااذلاا
 ابوورروواا يف ىلووألاا ةةرشع ىىدحالاا للوودلاا نيیب ةناكم لتحت ننااوو Maastricht خيیرتسام تتاقافتاا قِّبطت نناا اادنلريیاا تعاطتسااوو
.ووررووالاا تتدمتعاا يتلاا

 يتلاا اهھتميیق نم %15 ةةأجف ةةريیللاا تترسخوو "يبووررووالاا ييدقنلاا مماظنلاا" نم 1991 ةنس اهھھھرروودب اارتلكناا تجرخ
 اًّيیدداصتقاا اًشاعناا ةجيیتنلاا تناكوو Quantum Fund دنوف مموتنااوك يكريیمالاا ققوودنصلاا ةةددايیق تحت ةبرراضم ةجومل تضَّرعت
 ةةريیللاا نع اهھلاصفناب – رخآآ نناهھھھرب ااذهھھھوو – ئطخت مل اادنلريیاا َّننااوو اًيیرروورض نناك اًّيینقت اًبيیوصت ننأب رهھظظأأ اازًزررابوو اًحجان
.ةيینيیلرتسلاا

***

 

؟ ييدّدرتملاا اندداصتقال ةغرفُملاا ةقلحلاا رسكً انكمم للاازز ام لهھھھ
*ىلووألاا ةيیلضافتلاا ننانبل ةةزيیم ييركفلاا ججاتنإلاا

 ممزتلسيی تتاب لب ٬،ةيیديیلقت تتاجلاعموو تتاميیسرتب ّققحتيی ننأأ هھنكميی دعيی مل ٬،ييدّدرتملاا ينانبللاا دداصتقالاا ششاعنإإ
ً.ايیلحم َُجتُْنت يتلاا تتااوورثلاا ّدلوت ننأأ اهھنأش نم ةةديیدج ققرطط ججاهھتناا

 ععاضووألاا مقافت  نّنأل ةمززالوو ةحلم ةلأسم تتاب ءاارثإلاا ااذهھھھ ّققحت ؟ةيیلحملاا ةةوورثلاا جتنت ةةديیدج تتااررامثتساا ييأب
 ىلاا ننانبل ججاتحيی ال ٬،ةيیاغلاا ههذهھلوو .رراظتنالااوو دددّدرتلاا نم ديیزملاا لمتحيی دعيی مل ةبعصلاا ةيیعامتجالااوو ةيیلاملااوو ةيیدداصتقالاا
:ةيیتآلاا تتاازيیملاب فّصتت تتااررامثتساا ىلاا لب ٬،تناك تتااررامثتساا ييأأ

 ةلباق اهھھھذيیفنت ييونملاا عيیرراشملاا ننوكت يكل ٬،مجحلاا ةةريیبك ةّفظظوملاا ليیماسرلاا ننوكت ننأأ ييرروورضلاا ريیغ نم -
.ّققحتلل اًيیعقااوو

 لعجيی امب ننانبل اهھب ّعتمتيی ةيیلضافت ةةزيیم ىلاا دنتست ننأأوو ٬،ةيیلاع ةفاضم ةميیق تتااذذ تتامدخ ووأأً اعلس جتنت ننأأ -
·ةنكمم ةيیددووددرم ىلعأأ ينج نم نّكمتلاا ةيیغب كلذذوو ةيیندتم اهھجاتنإإ ففالكأأ

 يتلاا ددررااوملاا اهھعيیرراشم للالخ نم جتنت ننأأ تتااررامثتسالاا ههذهھھھ نناكمإب ننوكيی ففوس ٬،تتاازيیملاا ههذهھھھ سساسأأ ىلع
 يف مهھّتبثتوو ةعفترم بتااوورب ةيیلاعلاا تتااءافكلاا ييووذذ ببذتجت ففوس اهھّنإإ ذْذإإ .هھتلجع ععّرستوو دداصتقالاا شعنتوو ٬،دلبلاا ينغت
.ةةرجهھلاا ىلاا تترطضاا دق تناك يتلاا تتااءافكلاا ديیعتست امك ٬،ننانبل

 ببولطملاا ضضرغلاب يفت ننأأ ىلع ةةرردداق ٬،ةيیعانصلاا ووأأ ةيیعااررزلاا ٬،ةيیديیلقتلاا تتاعاطقلاا يف تتااررامثتسالاا دعت مل
 دنتسيی ننأأ هھنكميی ال ييديیلقتلاا مموهھفملاب ةعااررزلاا ووأأ ةعانصلاا يف ررامثتسالاا نّنأأ كلذذ .ننانبلك ةحاسملاا ريیغص دلب ىلاا ةبسنلاب
 يضااررألاا ووأأ ٬،ةيیعيیبطلاا ددررااوملاا ووأأ مجانملاب ننانبل ّعتمتيی ال ذذاا ٬،اهھل اهھھھرفويی ننأأ ننانبل ننأش نم ةيیلضافت ةةزيیم ييأأ ىلاا
 ال رصانعلاا ههذهھھھ ةلمج رفااوت ممدع نّنإإ .ةفلكلاا ةيیندتملاا ةلماعلاا ديیلاا ووأأ ٬،مماجحألاا ةةريیبكلاا ليیماسرلاا ووأأ ٬،ةعساشلاا ةيیعااررزلاا
.ةيیملاعلااوو ةطيیحملاا ققااوسألاا يف ةيیفاك ةيیسفانت ةةرردق بباستكاا ىلع ةجتنملاا ةعلسلاا دعاسيی

1
ةيیتامولعملااوو ايیلعلاا ايیجولونكتلاا ددامتعإإ

 ىلع ةحايیسلاا ههّرفوت ام ىلاا ةفاضإلاب يلخاادلاا يموقلاا جتانلاا ةةددايیزز ىلاا ييدّدؤت يتلااوو ٬،اهھيیلإإ وبصن يتلاا ددررااوملاا
 .ةيیتامولعملاا اهھھھززربأأ نم يتلاا ةثيیدحلاا ايیلعلاا ايیجولونكتلاا اهھيیلع ييوطنت يتلاا تتايیناكمإلاا ىىوس اهھنّمؤت ال ٬،ديیعصلاا ااذهھھھ



 .ةيیتامولعملاا اهھھھززربأأ نم يتلاا ةثيیدحلاا ايیلعلاا ايیجولونكتلاا اهھيیلع ييوطنت يتلاا تتايیناكمإلاا ىىوس اهھنّمؤت ال ٬،ديیعصلاا ااذهھھھ
 ليیماسرر يعدتست ال اهھّنأأ امك .ينهھھھذلااوو ييركفلاا ععاادبإلااوو لمعلل ّالإإ سساسألاا ثيیح نم ججاتحت ال اهھّنإإ : طيیسب ببسل ااذهھھھوو
.مماجحألاا ةةريیبك

:اهھھھرراططإإ يف ةطشنألاا نم نيیلقح ككانهھھھ نّنأأ ٬،طيیسبتلاا ليیبس ىلع ٬،اندجول ةيیتامولعملاا دنع ّفقوتلاا انئش ااذذإإوو

 ةةددّدحم ةمهھمل صصاخ جمانرب عيینصتب ةيینعملاا ةكرشلاا فيیلكت ىلعً اساسأأ مموقيیوو .ميیزلتلاا ووأأ ذيیفنتلاا لقح -
 حبرر عبطلاب اهھيیلإإً افاضم ةفلكلاا نّمضتيی للدب لباقم اهھنم ببولطملاا لمعلاا ةكرشلاا ّذفنتف ·ّنيیعم ددّدحم ننوبزل ةّنيیعم
·ّنيیعم

 ريیثتست ننأأ ّعقوتتوو ٬،ةكرشلاا اهھفرشتست تتاجاحل بيیجتست جماارب ععاادتباا ييأأ ٬،اهھقيیوستوو جمااربلاا رراكتباا لقح -
 ٬،ّيبليی جمانرب رراكتباا ىلع مموقيی ةكرشلاا لمع نّنإف ٬،انهھھھوو .ملاعلاا ءاجررأأ يف نئابزلاا نم ددوودحم ريیغ ننوكيی دق دددع ممامتهھھھاا
 كلذذ ننوكيی ننأأ ننوودد ٬،نيیعم ططاشن ووأأ ننااديیم يف ققوسلاا اهھّبلطتيی ةيیرروورض تتامدخ ووأأ تتاجاح ٬،اهھئاارقتسااوو اهھھھريیدقت بسحب
·صصاخ بلطلً ةيیبلت ةةرروورضلاب

 ةجتنملاا ةكرشلاا ءاارقتسابً اساسأأ لّصتت ٬،عبطلاب ىلعأأ رططاخم ىلع ييوطنيی ةيیتامولعملاا نم يناثلاا لقحلاا
 ووأأ ذيیفنتلاا لقح يف اهھلمع ةكرشلل اهھھھّرفويی اّمم حبرلل ىلعأأ تتاناكمإإ لباقملاب ككانهھھھ نكل .ققوسلاا يف ةنماك تتاجاحل
 نئابزلاا دددع ررْدقب ددااددزتوو رثاكتت تتاادئاعلاا نّنأأ نيیح يف ٬،ّريیغتت نل دحااولاا جمانربلاا ةفلك نّنأأ ىلاا عبطلاب دئاع ااذهھھھوو .ميیزلتلاا
.ركتبملاا جمانربلاا كلذذ مهھلمعل اهھھھّرفويی يتلاا تتامدخلاا ىلاا مهھتجاح ننوورعشتسيی نيیذلاا

 نحن لب .ةةّوجرملاا ةّيیجاتنإلابوو ىَّخوتملاا مجحلاب ننالمعيی ال امهھّنكل .عبطلاب ننانبل يفً ايیلاح ننالمعيی نيیلقحلاا الك
 يتلاا تتااربخلااوو ةيیتامولعملاا ةعانصلاا اهھيیلع ييوطنت يتلاا تتاناكمإلاا ّلك ريیهھظت نع انلصفيی عساش نٌنَْوب للاازز ام ننانبل يف
.اهھب رخَّزت

 ةيیعضوب ٬،ةهھج نم ٬،اهھھھززربأأ ّقلعتيی ٬،رصانعلاا نم ةلمجل دئاع ننانبل يف هھنم وكشن انلزز ام ييذلاا زجعلاا ااذهھھھ
.ىىرخأأ ةمززالم ةهھج نم ةمئاقلاا ةيیبيیرضلاا ةسايیسلابوو ٬،ةيیتامولعملاا ايیجولونكتلاا ههذهھھھ اهھّبلطتت يتلاا ةيیتحتلاا ةيینبلاا
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 تتايیطعملاا ىلاا ىلووألاا ةجرردلاب دنتست ععوضوملاا ااذهھب ةلّصتملاا ةيیساسألاا لئاسملل ةصاخلاا يتءاارق نّنإإ
 ننأأ ذنم ديیعصلاا ااذهھھھ ىلعً ايیصخش اهھتبستكاا يتلاا ةةربخلاا ىلااوو ٬،ةيیتامولعملل Murex ةكرش ةبرجت اهھمّدقت يتلاا ةسوململاا
·ًالووأأ اسنرف يفوو ٬،ننانبل ججرراخ 1986 مماع ةكرشلاا ههذهھھھ سيیسأتب انمق

 تّققح يتلاا اادنلريیإك رخآآ دلب هھمّدقيی امب ٬،اهھتاجاتنتسااوو اهھفيیصوت يف ٬،نيیعتست ففوس ةةءاارقلاا ههذهھھھ نّنأأ امك
·ةيیتامولعملاا عم هھيیططاعتب ّقلعتيی اميیفً ايیلاح مئاقلاا ينانبللاا عضولاا ىلاا ًالوصوو ٬،ةةرهھھھاب تتاحاجن ديیعصلاا ااذهھھھ ىلع اهھتبرجت

 اهھيیف ننولماعلاا ننويینانبللاا ننوسدنهھملااوو .ةةريیبكلاا مهھتيیبلاغ يف ننويینانبل اهھھھومهھھھاسموو سكرروم ةكرش وسّسؤم
 ةيیلاعلاا ةيیملعلاا تتااءافكلاا ييووذذ نمً اسدنهھم نيیسمخوو ةئامسمخ ممويیلاا ققوفيی تتاب ييذلاا يلامجإلاا ععومجملاا عبرر ننولّكشيی
 اهھّنأأ ريیغ ٬،اسنرف يف )اهھجماارب( اهھتعلس جتنت يهھف .ملاعلاا ءاجررأأ يف ننوعزّزومف ةكرشلاا نئابزز اّمأأ .ةةّزيیمملاا تتااربخلااوو
 ففرراصملاا نّكمت يتلاا جمااربلاا ججاتنإإ ىلع ةكرشلاا زّكرت  .سمخلاا تتاارراقلاا يفوو ةيیعانصلاا نناادلبلاا مظعم يف اهھقّوست
 ططاشنلاا بنااوجب للوواادتت ننأأ نم ىىربكلاا ةيیعانصلاا تتاكرشلااوو ةيیدداصتقالاا تتاعّمجملااوو ةيیملاعلاا ةيیلاملاا تتاسسؤملااوو
 ةبساحملااوو ٬،ةيیلاملاا لمااوعلاب ةطبترملاا رططاخملاا نيیمختوو ٬،ةيیفرصملاا تتااووددألاا ريیعست كلذذ يف امب ٬،يلاملااوو يفرصملاا
·نيیتمززّاللاا ةعرسلابوو ةّقدلاب كلذذوو ٬،اهھب ةطبترملاا

 مجحلاا سّملت Murex سكرروم ةكرش تتأأدب ٬،اهھتطشنأأوو اهھنئابزز ةةرئاادد ععاّستاا عموو ٬،اهھلمع ىىرجم يف
 ننامضلاا تتاميیدقتل عفترم مجح نموو بئاارض نم دلبلاا ااذهھھھ هھضرفيی امل ٬،اسنرف يف اهھتعلس ججاتنإإ ةفلكل عفترملاا
 نيیميیقم مهھلمكأب ااوناك نيیذلاا اهھنئابزز نّنإف ٬،هھتااذذ تقولاا يفوو .ةكرشلاا ىلع ةليیلق ريیغ ًءابعأأ كلذذ بّترر دقلوو .يعامتجالاا
 اسنرف ججرراخ نئابزلاا ةيیبلاغ حبصأأ ننأأ دعب ٬،طقف % 5 ةبسن ممويیلاا ننووّدعتيی ال ااوتاب 1986،٬ مماع اهھسيیسأت دنع اسنرف يف
 ريیكفتلاا ةلأسم ةكرشلاا ممامأأ ححرُطت ننأأ يعيیبطلاا نم نناك ٬،تتايیطعملاا ههذهھھھ ءوض يف  .يلاملاا ققااوسألاا ةملوع لعفب
 ىلاا ةكرشلاب اادح ام ااذهھھھوو .ةيیسفانتلاا اهھتاارردق نيیسحت نم اهھنّكميی امب ةمئالملاا ططوورشلاا لضفأأ هھيیف رفااوتت دلب يف اهھھھدجااوتب
 .يضاملاا ننرقلاا تتانيیعست رخااووأأ يف اادنلريیإب نلبدد يف اهھل ةقيیقش ةكرش سّسؤت ننأأ اهھئوض يف تترراتخاا ةساارردد ييرجت ننأأ
 ككررويیويینك ملاعلاا نندم مهھھھأأ يفوو تتووريیب يف ةقيیقش تتاكرش سيیسأت ىلع كلذك انتلمح يتلاا اهھتااذذ تتايیطعملاا يهھھھوو
·ةيینيیتّاللاا اكريیمأأوو ايیرروكوو نيیصلااوو دنهھلاا ققااوسأأ ىلاا للوخدلاب ننآلاا انأأدبوو .ينديیسوو ةةرروفاغنسوو ويیكوططوو

 ممويیلاا ىلاا اهھططاشن عباتت 1996 مماع تتووريیب يف تثِدُحتساا يتلاا ةقيیقشلاا ةكرشلاا نّنأأ ىلاا ٬،انهھھھ ٬،ةةرراشإلاا رردجت
 ممّدقتلاا نم ديیزملاا ززرحت ننأأ ةكرشلاا ههذهھھھ رروودقمب نناك هھّنأأ ريیغ .هھلهھھھاجت نكميی الً امّدقت لّجستوو للامجإلاب ةلوبقم ةةرروصب



 ممويیلاا ىلاا اهھططاشن عباتت 1996 مماع تتووريیب يف تثِدُحتساا يتلاا ةقيیقشلاا ةكرشلاا نّنأأ ىلاا ٬،انهھھھ ٬،ةةرراشإلاا رردجت
 ممّدقتلاا نم ديیزملاا ززرحت ننأأ ةكرشلاا ههذهھھھ رروودقمب نناك هھّنأأ ريیغ .هھلهھھھاجت نكميی الً امّدقت لّجستوو للامجإلاب ةلوبقم ةةرروصب
 لقح يف ةيیلاع تتايیافكب نيّیلحتملاا انبابشل لمعلاا صصرف نم ربكأأ دددع ريیفوتب مهھست ننأأوو ٬،ععرسأأ رئاتوبوو ّمهھھھأأ مماجحأب
 يتلااوو ٬،ممويیلاا ىتح ننانبل يف ةيیتااؤملاا ريیغ ففوورظلااوو ططوورشلاا ىلاا ىلووألاا ةجرردلاب دئاعف كلذذ يف قئاعلاا اّمأأ .ةيیتامولعملاا
 نّنإف ٬،للاثملاا ليیبس ىلعوو .اهھھھررّوطت حبكتوو ةلثامم ىىرخأأ ةكرش لكوو ةكرشلاا ةّيیمانيیدد نم ّدحت ةيیساسأأ قئااوع ّقحب لّكشت
 نم كلذذ هھيینعيی امب ٬،ةئملاا ااووززوواجتيی ننأأ نكميی نناك تتووريیب يف ةقيیقشلاا ةكرشلاا يف ممويیلاا ننولمعيی نيیذلااً اسدنهھم نيیعبررألاا
ً اقحال ّفقوتنس يتلاا ةمئالملاا ريیغ ةيیعضولاا ههذهھھھ .ننانبل دداصتقاا ومن يف ةكرشلاا ةمهھھھاسم ىلع ةيیباجيیإإ رثكأأ تتاساكعناا
 ىلاا مموودقلاا ىلع ىىرخألاا ةةديیدجلاا ةيیتامولعملاا تتاعانص هھتااذذ تقولاا يف عّجشت ال ٬،ةسوململاا اهھھھرصانع دنع ليیصفتلاب
·هھيیف رراارقتسالااوو ننانبل

2
ةيیدنلريیالاا ةبرجتلاا

 ااذهھھھ ننوك ىلاا ىلووألاا ةجرردلاب ددوعيی ااذهھھھوو .صصوصخلاا ااذهھب اادنلريیإإ ةبرجت دنع ٬،يتأيیس ام يف ٬،ّفقوتأأ ننأأ دّدووأأ
 ةيیعمتجملاا هھعاضووأأ ىىوتسم ىلع ٬،اهھيیلإإ ققّرطتنس يتلاا هھبشلاا هھجووأأ نم ديیدعلاا ننانبل ىلاا هھعمجيی ريیغصلاا دلبلاا
 يناعت اادنلريیإإ تناك يتلاا لكاشملااوو ببوورحلااوو تتاعاارصلااوو تتامززألاا ىىوتسم ىلعوو ٬،ةيیشيیعملااوو ةيیلاملااوو ةيیدداصتقالااوو
 اهھئاليیإإ لضفب ٬،ةصاخب ةيیلاملااوو ةيیدداصتقالاا ٬،ةنمزملاا اهھلكاشم لحوو اهھتامززأأ ززوواجت نم تنّكمت اهھّنكل .كلذك اهھنم
 عططاس ّيح للاثم ٬،صصوصخلاا ااذهھب ٬،اهھتبرجتف .يملاعلاا ةيیلاعلاا ايیجولونكتلاا تتاعانص مماادقتسااوو ببذجلً ايیئانثتسااً امامتهھھھاا
·لكاشملاا ةعيیبططوو ففوورظلاا هھباشت ّلظظ يف اميیس ال ٬،هھتااذذ قيیرطلاا – كلسيی ننأأ ببوجوو لب - كلسيی ننأأ ننانبل نناكمإإ ىلع

 الوو ةيیندعم ال ٬،ةيیعيیبطط تتااوورث بهھھھوت مل ٬،ننانبل لثم ٬،يهھھھوو .ةمسن نيیيیالم 3،٬9 ممويیلاا اادنلريیإإ نناكس دددع
 ةعاجملاا نم رشع عساتلاا ننرقلاا فصتنم يف تناع دق تناكوو .ففولأملاا ىنعملاب ةةريیبك تتاعانص كلتمت ملوو ٬،ةيیعااررزز
 دددع نّنأأ انهھھھ ههركذذ ريیدجلااوو .لتاق فيیزن ىلاا تلّوحت ةفيیثك ةةرجهھھھ ىلاا ىىدّدأأ ام ٬،ككااذنآآ ةةريیهھشلاا اططاطبلاا ةمززأأ رثإإ ٬،ةيیساقلاا
 رروورم دعب ممويیلاا هھيیلع وهھھھ اّمم %70 ـب رثكأأ ييأأ ٬،ةمسن نيیيیالم 6،٬6 ٬،ةعاجملاا ههذهھھھ لبق ٬،غلب دق نناك دلبلاا ااذهھھھ نناكس

 لصأأ نم نيیررّدحتم مهھسفنأأ ننووربتعيی ةيیكريیمألاا ةةدّحتملاا تتايیالولاا ينططااوم نم اًنويیلم 43 نّنأأ كلذذ ىلاا فضأأ !ةنس 150
 ببرحلاا نناّبإإ 1915 مماع ةفاك ننانبل قططانم تبرض يتلاا ةعاجملاا انهھھھ رّكذتن ننأأ ّالإإ كلمن ال ٬،للاح يّيأأ يفوو .ييدنلريیإإ
.هھنم ةةرجهھلاا ةكرح ةمقافمبوو ٬،ننانبل نناكس دددع ثلث ىلع ءاضقلاب اهھھھرروودب تّببست يتلااوو ٬،ىلووألاا ةيیملاعلاا

 اهھعمتجم ىلع ةةرّمدملاا اهھتايیعاادتوو اهھتاليیوو ّرم هھلثم تقااذذوو ٬،ننانبلك ببوورحلااوو للاتتقالاا تتربخ اادنلريیإإ نّنأأ مث
 ةفآآ يهھف ٬،ةصاخب ببابشلاا ممامأأ لمعلاا صصرف مماادعنااوو ٬،ةلاطبلاا اّمأأ ·ثيیدحلاا اهھخيیررات نم ةليیوطط تتاارتفل اهھھھدداصتقااوو
·ليیوطط نمزل مهھھھددالب ففزنتستوو نيیيیدنلريیإلاا عجاضم ّضقت تناك

 ننأأ دداكت ةّفلختم ةيیتحت ةيینب نم وكشيی نناك ٬،نيیرشعلاا ننرقلاا تتانيینامث ىتح ٬،ييدنلريیإلاا دهھشملاا نّنإف ٬،كلذذ ىلااوو
·ةتيیمم حبصت ننأأ تتدداك ةةرجهھھھ نموو  ٬،قناخ يبئاارض مماظن نموو ٬،ييرجحلاا رصعلاا ىلاا ىقرت

 ججاهھتناا تترررق ؟هھيیف ّطبختت تناك ييذلاا عقنتسملاا نم ضضوهھنلااوو اهھسفن ذذاقنإإ لجأأ نم اادنلريیإإ هھتلعف ييذلاا امف
 ةيیتامولعملل ةعّنصملاا كلت اهھيیف امب ٬،ةيیلبقتسملاا تتاعانصلاا ىلع زيیكرتلاا ىلع ةيینبم ةةديیدج ةيیدداصتقاا ةسايیس
 ايیجولونكتلاا ةعانص تتاكرش ببذجل ةمئالملاا ففوورظلااوو ططوورشلاا ريیفوتب يجيیتاارتسلاا رراارقلاا تتذّختاف .تتايینوورتكلالااوو
:هھيیلعوو اهھيیف رراارقتسالااوو اادنلريیإإ ىلاا للاقتنالاب رراارقلاا ذذاختاا ىلع اهھعيیجشتوو ةيیلبقتسملاا ةةديیدجلاا

 ٬،ككرتشملاا لقنلااوو ٬،تتاارراطملااوو ٬،تتاقرطلاا ديیعص ىلع ةةديیدج ةيینالمع ةيیتحت ةيینب ةماقإإ ىلاا اادنلريیإإ تهھتناا .1
.ههايیملااوو ءابرهھكلاا تتاكبشوو

 ىىوتسم ىلع ًاّيیعيیلططً اعقوم ّلتحت ننأأ نم اهھتنّكم ةيیتامولعملااوو تتالاصتالل ةةررّوطتم ةيیتحت ةيینب تثدحتساا .2
.ةيیرصبلاا ففايیلألاا لقح يفً اادج ةّماهھھھ تتافيیظظوت ىلع اهھماادقإإ للالخ نم كلذذوو .ابووررووأأ يف ةيیمقرلاا ايیجولونكتلاا

 لقح يف ةلوودلاا تتااززايیتماا نم ريیبك مسق نع صصاخلاا ععاطقلل ّيلختلاا ىلع ٬،ىىرخأأ ةهھج نم ٬،تمدقأأ امك .3
 مل اادنلريیإإ نّنأأ ينعيی ااذهھھھوو .تتالاصتالاا ققوس يف ةسفانملل dérèglementation totaleننانعلاا تقلططأأوو ٬،تتالاصتالاا
 ةةدداعإب - ّقح نع - ِفتكت مل اهھّنأل كلذذ يف تحجن يهھھھ لب ٬،ننااديیملاا ااذهھھھ يف رراكتحالاا رسكتل ةصخصخلاا ىلع طقف ممدقت
 عسووأأ دددع ممامأأ اهھتااذذ صصرفلاا تحاتأأ لب .بسحوو نيیتصاخ نيیتكرش ووأأ ةكرش ىلع للاجملاا ااذهھھھ يف مماعلاا اهھعاطق عيیززوت
 ىلاا ةيیناث ةهھج نم ىىدّدأأوو ٬،ىلووأأ ةهھج نمً ايیلمع رراكتحالاا رسك ام ااذهھھھ .ةسفانتم ةكرش نيیرشع ممويیلاا غلب تتاكرشلاا نم
 ىلع ٬،ىىرخأأ ةيیحان نم ٬،ةلوودلاا تمدقأأ امك .ةةرمتسم ةةرروصبوو ٬،ًالعف ةيّیندتم تتايیوتسم ىلاا تتالاصتالاا ةفلك ضفخ
 عنمت سسأأ ىلعوو ٬،فتاهھلااوو ءابرهھكلاك تتامدخلاا قفاارم نم دددع ىلع ةيیرراكتحالاا اهھتضبق نع صصاخلاا ععاطقلل ّيلختلاا
.تتاعاطقلاا ههذهھھھ يف رراكتحالاا



.تتاعاطقلاا ههذهھھھ يف رراكتحالاا

 عيیمج ىلع %12.5 ةبسن ىلاا لخدلاا ةبيیرض تّضفخف .ةيیبيیرضلاا اهھتسايیسبً ايیررذج رظنلاا اادنلريیإإ تتدداعأأ .4
.تتاّبلقت ةّيیأأ ننوودبوو ةةّرقتسموو ةتباث ةةرروصب تتاكرشلاا

 ةيیعانصلاا نناادلبلاا عيیمج عم تتاقافتاا دقع ٬،ةيیدنلريیإلاا ةلوودلاا اهھيیلع تمدقأأ يتلاا ةّماهھلاا تتااوطخلاا نموو .5
 .اادنلريیإإ يف ةعّنصملاا جمااربلاا ىلع نناادلبلاا كلت اهھضرفت تناك يتلاا ةيیلاعلاا ةيیكرمجلاا مموسرلاا اهھبجومب تغلأأ ةمّدقتملاا
.دعب ام يف ينانبللاا عضولاا للووانتنس امدنع ةيیمهھھھألاا ةغلابلاا ةلأسملاا ههذهھھھ ىلاا ةيیليیصفت ةةددوع انلوو

 لكشب دئااوفلاا للّدعم ضفخ نم نّكمتلاا ةيیغب ةنززااوملاا زجع طبض ىلع ٬،ةمساح ةةرروصب ٬،اادنلريیإإ مماادقإإ .6
 ىنددأأ يناث ٬،اادنلريیإإ يف ٬،حبصأأ مئاقلاا ّيلحملاا جتانلاا ىلاا ةبسن يلعفلاا مماعلاا نيیدلاا نّنإف عقااولاب .رقتسموو تباث سسوملم
.ابووررووأأ يف ىىوتسم

 دئااوفلاب فيیرعتلااوو ٬،اهھل جيیوورتلااوو اادنلريیإإ اهھمّدقت يتلاا تتاليیهھستلاا نع ةيیاعدلااوو ممالعإلاب ييدجلاا ممامتهھھھالاا .7
 زّكرت )IDA( ةّصتخم ةلاكوو للالخ نم كلذذوو .ايیلعلاا ايیجولونكتلاا يف ةلماعلاا تتاكرشلل اهھھھّرفوت يتلاا ةةّزيیمملاا ططوورشلااوو
 ةلاكولاا ههذهھف ٬،للاثملاا ليیبس ىلعوو .اادنلريیإإ ىلاا اهھبذتجتوو تتاكرشلاا كلت ييرغت ننأأ اهھنأش نم يتلاا تتااّزيیملاا ّلك رراهھظظإإ ىلع
·نلبدد يف اهھل ةقيیقش ةكرش ححاتتفاب ةلّصتملاا تتالماعملاا نم ديیدعلاا اهھل تّلهھسوو سكرروم انتكرش تعنقأأ يتلاا يهھھھ تتااذلاب

***
 يلومشلاا عباطلاا ىلع اهھلالخ تصرحوو ٬،ةَّيیماظن ةةرروصب اادنلريیإإ اهھتجهھتناا يتلاا ةسايیسلاا ههذهھھھ جئاتن تناك ااذذام

؟ةّفاك اهھتااءاارجإإوو اهھھھرصانع نيیب ام يف طباارتملاا

 وهھھھوو .2005 ىتح 1991 مماعلاا ذنم ييأأ ٬،% 7.3 ةبسن ةنس 14 ىىدم ىلع اهھيیف ييونسلاا ّومنلاا للّدعم غلب .1
 ام ىلعً اسايیق %300 ببرراقيی امب ةتئافلاا ةنس 14ـلاا للالخ هھلخدد فعاض دق دلبلاا ااذهھھھ نّنأأ ٬،رخآآ ممالكب ٬،ينعيی ييذلاا رمالاا
.لبق نم للاحلاا هھيیلع تناك

 ىلعأأ وهھھھ امب ييأأ 2004 مماعلاا يف ررالوودد 31.900 ييدنلريیإلاا ددرفلل ةبسنلاب مئاقلاا يموقلاا جتانلاا حبصأأ .2
.يبووررووألاا للّدعملاا نم %20ـب

.2004 مماع يف %4.3 ددوودح ىلاا 1988،٬ مماع يف %16.3 اهھتبسن تناك يتلاا ةلاطبلاا تعجاارت .3

 ةةدعاق دلبلاا ااذهھھھ تترراتخاا ةيیملاع ةكرش 1200 ىلع ديیزيی ام مماادقتساا نم ٬،نيیحلاا كلذذ ذنم ٬،اادنلريیإإ تنّكمت .4
 ةةرراجتلااوو ةيیتامولعملاا ةعانص للوقح يف ااذهھھھوو .ةيیملاعلاا ققااوسألااوو ةيیبووررووألاا نناادلبلاا ههاجتاب اهھلامعأل ققالطناا
.ةسدنهھلااوو ٬،ممالعإلاا ايیجولونكتوو ٬،ةيیلاملاا تتامدخلااوو ٬،ةحصلااوو ٬،ةيیووددألاا عيینصتوو ٬،ةيینوورتكلالاا

 ّلثميی ال ييذلاا تقولاا يف ٬،يبووررووألاا دداحتالاا اهھجتنيی يتلاا جمااربلاا نم %40 اهھھھدحوو جتنت اادنلريیإإ تحبصأأ .5
.دداحتالاا ااذهھھھ نناكس دددع نم طقف %1 ىىوس دلبلاا ااذهھھھ

 رقفأأ" اهھّنأب 1987 مماع اادنلريیإإ تفصوو دق تناك يتلاا ةيیناطيیربلاا تسيیمونوكيیالاا ةّلجمب قئاقحلاا ههذهھھھ تعفدد
 ."عططاسلاا ابووررووأأ ررون" 1998 مماعً ايیفرح اهھھھربتعت ننأأ ىلاا ٬،ابووررووأأ يف "ءايینغألاا

 ةيیبونجلاا اادنلريیإإ ةيیرروهھمج هھتّققح ييذلاا ققرشملاا ييدداصتقالاا للاثملاا ننوكب ّىلجتيیف ققايیسلاا ااذهھھھ يف ففرططألاا اّمأأ
 ببرحل يئاهھن ّدح عضوو ةةرروورضب نيیيیلامشلاا نيیيیدنلريیإلاا ععانتقاب تعّرس يتلاا لمااوعلاا نمً ايیساسأأ ًالماع لّكش دق
 ييذلااوو 1998،٬ مماعلاا يف ببرحلاا ففاقيیإإ ققافتاا ىلع عيیقوتلاا ىلع تتااونس عبس ذنم ننومدقيی مهھتلعجوو ٬،ةنمزملاا للاتتقالاا
.ّحلسملاا ححافكلاا نعً ايیئاهھن هھيّیلخت ييرروهھمجلاا اادنلريیإإ شيیج ننالعإب ٬،نيیعوبسأأ نم ّلقأأ ذنم ٬،ججّوتت

3
؟ننانبل لعف ااذذام

 ممزّزأتلاا ززوواجت يف ننآلاا ىتح ننانبل ّرثعت ٬،ةةرهھھھابلاا اهھتاحاجن ززاارحإإ نم اادنلريیإإ هھيیف تنّكمت ييذلاا تقولاا يف
 ىىوتسم ىلع ٬،ةفاك دعصلاا ىلع اادنلريیإإ ىلاا هھعمجيی ام مغرب ااذهھھھوو .ةيیعامتجالااوو ةيیلاملااوو ةيیدداصتقالاا هھعاضووأل نمزملاا
 ٬،ةةرّمدملاا امهھتايیعاادتب ةعاجملااوو ببوورحلاا نم ةكرتشملاا ةةاناعملااوو ٬،ةيیعيیبطلاا تتااوورثلاا مماادعنااوو ٬،نناكسلاا دددعب ييوواستلاا
.اهھمقافتل يئاهھن ٍّدح عضوووو اهھفاقيیإإ ِرَْجيی مل ااذذإإ ديیكأتلاب هھيیلع يضقت ففوس يتلاا ةةرجهھلااوو ٬،ييدداعملاا طيیحملااوو

 ٬،ههَّوشملاا ووأأ اهھنم صصوقنملاا ٬،ننانبل اهھھھدمتعاا يتلاا ريیباادتلااوو تتاسايیسلاا يف ّالإإ ههدجن ننأأ نكميی ال ّرثعتلاا ااذهھھھ ببس
 .تتااوطخ نم ههذذاختاا ّنيیعتيی اّمع بنااوجلاا ضعب يف ًالصأأ دعتبملاا ووأأ



 .تتااوطخ نم ههذذاختاا ّنيیعتيی اّمع بنااوجلاا ضعب يف ًالصأأ دعتبملاا ووأأ

؟عقااولاا يف ننانبل هھلعف ييذلاا ام

 مل ععاطقلاا ااذهھھھ يف ررامثتسالاا نكل .ةيیتامولعملااوو تتالاصتالاا ديیعص ىلع ةيیباجيیإلاا تتااوطخلاا ضعب ّققح .1
.لقحلاا ااذهھھھ يف ةيیمهھھھألاا ةغلابلاا ةسفانملاا ققالططإإ ىلع ًاّيیلمع قيیرطلاا ََعَطقوو ٬،ًالماك نكيی

 ال ذذإإ .صصاخلاا ععاطقلاا تتاكرش ىلعً اادج ةظهھھھاب ةفلكلاا لعجب اّببست ررامثتسالاا ةيیافك ممدعوو ةسفانملاا مماادعناف
 اندنع ىلغأأ - ةثيیدحلاا ةيیتامولعملل ييويیحلاا ننايیرشلاا وهھھھوو – تنرتنالاا ةطسااوب للاصتالاا ننوكيی ننأأ ققالططإلاا ىلع لقعيی
.ًالثم اادنلريیإإوو اسنرف يف للاحلاا هھيیلع يهھھھ اّمم %1100 ييأأً افعض رشع دحأب

 يف يمويیلاا زبخلاك تتاب ييذلاا( يلزنملاا تنرتنالاا ةطسااوب للاصتالاا ننوكيی ننأأً اادبأأ زئاجلاا نم سيیل هھّنأأ امك
.ههالعأأ نيیرروكذملاا نيیدلبلاا يف هھيیلع وهھھھ اّمم %5000 ٬،ً افعض نيیسمخ نم رثكأب اندنع ىلغأأ )ملاعلاا نناادلب

 انتكبش ههّرفوت ييذلااً اادج يندتملاا ببوسنملاا ىلاا انرظن ام ااذذإإ هھتحاادف ددااددزت ررّربملاا ريیغ شحافلاا ءالغلاا ااذهھھھ .2
 ىلع ةّظفلاا ةلثمألاا دحأأ .اهھھھريیغوو ةةدحتملاا تتايیالولااوو ابووررووأأ نناادلب يف تنرتنالل ّرفوتيی ييذلاا لئاهھلاا ببوسنملاا ىلااً اسايیق
 ٬،ةةديیهھھھزز ةفلكبً ايیلاعً ابوسنم نّمؤت يتلاا ةكبشلاا يهھھھوو ننانبل يف ننآلاا ىتح  ADSL ةكبش ةماقإإ ممدع ٬،سئابلاا عقااولاا ااذهھھھ
.ملاعلاا نناادلب رئاس يف للاصتالاا ررومأأ لفااون نم رََبتْعُت تتاب ةكبشلاا ههذهھھھ نّنأبً املع

 ام ححوواارتيی امب ابووررووأأ نناادلب يف هھيیلع وهھھھ امم اندنع ىلغأأ يلوودلاا فتاهھتلاا ةفلك نّنأبً اضيیأأً امولعم نكيیلوو .3
 نناادلبلاا تتاكبشلً اسايیق ةكبشلاا ةيیبلت ةبسن ّيندت نع كيیهھھھان )%500 ففاعضأأ ةسمخ ىلاا %200( نيیفعض نيیب
.ىىرخألاا نناادلبلاا يف اهھتاليیثم ىلاا ةبسنلاب ٬،ءابعألاا نم ديیزملاا صصاخلاا ععاطقلاا تتاكرش لّمحيی ااذهھھھوو .ةيیعانصلاا

 يتلاا مموسرلاا نّنأأ ريیغ .تتاكرشلاا ىلع لخدلاا ةبيیرض ضفخب ننآلاا ىتح ةيینانبللاا ةيیلاملاا تتاطلسلاا تفتكاا دقل .4
 .يهھھھ امك للاازت ال ٬،ًةصاخ يتامولعملااوو ٬،ًةماع ييركفلاا ججاتنإلل ةبسنلاب ننانبل اهھعم لماعتيی يتلاا نناادلبلاا لك اهھعطتقت
 ىىرج جمانرب ةيیعضوو ٬،للاثملاا ليیبس ىلع ٬،ّعبتتن انوعدد ٬،عضولاا ااذهھھھ ىلع ءاقبإلاا يف ةنماكلاا ةيیبلسلاا ىىدم ككااررددإلوو
:)1 للوودج( اسنرف يف عيیبلل َّدُِعأأوو ٬،ةلثامم ججاتنإإ ففوورظظ نمض اادنلريیإإوو ننانبل نم ّلك يف هھعيینصت

 نمض اادنلريیااوو ننانبل نم لك يف هھعيینصت ىىرج جمانرب ةيیعضوو -1 للوودج
اسنرف يف عيیبلل َّدِعأأوو ةلثامم ججاتناا ففوورظ

اادنلريیاا ننانبل
:جمانربلاا عيیبم رعس
 يتلاا مموسرلاا
 اسنرف اهھعطتقت

100$ 100$

 جمانربلاا للوخدد دنع
 يضااررألاا ىلاا
ةيیسنرفلاا

33$ رفص

يفاصلاا لخدلاا 77 $ 100$
ججاتنالاا فيیرراصم 60$ 60$

ررالوودلاب حبرلاا 40$ 17$
لخدلاا ةبيیرض 12،٬5% 15%
يفاصلاا حبرلاا 14،٬45$ 35$

 عيیب نم هھقيیقحت نكميی ييذلاا يفاصلاا حبرلاا ننأأ 1 للوودجلاا رهھظيی
 لخدلاا ىلع ةبيیرضلاا تناك امهھموو ٬،ننانبل نم اسنرف ىلاا جمانربلاا
 ةبيیرض ييأأ نم ةةافعملاا رروش ففووأأ ةجتنملاا ةكرشلاا تناك ول ىتح
 هھتااذذ جمانربلاا عيیب نم قّقحملاا حبرلاا فصن نع ّلقيی ففوس ٬،ةيینانبل
 دق اادنلريیإإ ننوك ىلاا دئاع ااذهھھھوو .اادنلريیإإ يف عنص دق نناك ااذذإإ
 نم اهھتاعيیبم يفعت ملاعلاا نناادلب عيیمج عم تتاقافتاا دقع نم تنّكمت
 ام مموسرلاا ههذهھھھ ننأأ نيیح يف ٬،لقحلاا ااذهھھھ يف withholding tax مموسرلاا



 نم اهھتاعيیبم يفعت ملاعلاا نناادلب عيیمج عم تتاقافتاا دقع نم تنّكمت
 ام مموسرلاا ههذهھھھ ننأأ نيیح يف ٬،لقحلاا ااذهھھھ يف withholding tax مموسرلاا
 ننانبل تتاعيیبم ىلع ملاعلاا نناادلب عيیمجوو اسنرف لبق نم ىفوَتْسُت للاازت
.اهھسفن ةعلسلاا نم

 ققافتاا ليیدعت ىلاا ىعسيی ننأأ ننانبل ىلع نيّیعتيی ٬،رخآآ ممالكب
 مموسرلاا لك ءاغلإإ ىلاا كلذذ ييددؤيی ثيیحب ةجووددزملاا مموسرلاا نم ءافعإلاا
 ىلاا ةعابملااوو اندنع ةعّنصملاا ييركفلاا ججاتنإلاا علس ىلع ضضرفت يتلاا
 كلذك لب ٬،بسحوو ةيیتامولعملاا علسل ةبسنلاب سيیل ااذهھھھوو .ججرراخلاا
 ةطرشألااوو ٬،جمااربلااوو يناغألااوو ٬،تتاارروشنملااوو بتكلل ةبسنلاب
.كلذذ ىىوسوو ةيینويیزفلتلااوو ةيیئامنيیسلاا

 تناك ييريیرحلاا قيیفرر سيیئرلاا تتاموكح ننأأ ىلاا انهھھھ ةةرراشإلاا رردجت
 ًايیصخش اهھھھّالوت دقوو .اسنرف عم ننأشلاا ااذهھب تتاضووافملاا تتأأدب دق
 ببولطملااوو .ككااذنآآ ةيیلاملل اًاريیززوو نناك امدنع ههررويینسلاا ددااؤف سيیئرلاا
 حمست تتاقافتاب ننآلاا تتاضووافملاا ههذهھھھ ججّوتت ننأأ ّحلملاا نم لب ال
 تلاازز ام ةيیعانصلاا نناادلبلاا ننإإ .اادنلريیإإ لماعت امك ننانبل ةلماعمب
 نع كلذذ ّمتيی ننأأ نكميیوو .ننانبل ةةدعاسمل اهھھھدداادعتساا ننالعإإ ددّدجتوو ييدبت
 املثم ٬،ههالعأأ ةةرروكذملاا مموسرلاا نم تتااءافعإلاا نم ننانبل ةةددافإإ قيیرط
.ممرصنملاا ننرقلاا تتانيینامث ذنم اادنلريیإإ عم كلذذ تلعف

 ريیغ ةلّدبتم ةبّلقتم ننانبل يف ةيیبيیرضلاا ةسايیسلاا ننأأ ممولعم .5
 يف %40 اهھلّدعم غلب نناك يتلاا لخدلاا ىلع ةبيیرضلاف .ةةّرقتسم
 %10 ىلاا اهھضفخ ررّرقت ٬،تتانيیعستلاا ةيیاادب يف %50 ىتحوو تتانيینامثلاا
 ننأأ ريیغ ٬،ييیرحلاا قيیفرر سيیئرلل نيیتموكح للوّوأأ دهھع يف 1993 ذنم ًايیونس
 سيیئرلاا ةموكح تفلخ يتلاا ةموكحلاا تتررّرقوو ٬،ّرقتسيی مل للّدعملاا ااذهھھھ
 .%50 للّدعمب هھتددايیزز ييأأ ٬،ًايیونس %15 ىلاا هھعفرر 1999 مماع يف ييريیرحلاا

 للّدعم ةةددايیزز هھسفن 1999 مماعلاا يف ررّرقت دقف ٬،ىىرخأأ ةهھج نموو
 ًالدب % 10 حبصأأ ذْذإإ %100 ةبسنب ححابررألاا ةبصنأأ عيیززوت ىلع ةبيیرضلاا
 .%5 نم

 ىلع %15 ةهھج نم حبصأأ يقيیقحلاا يبيیرضلاا ءبعلاا ننإف يلاتلابوو
 %85ـلاا ىلع ىىرخأأ ةهھج نم %10وو ٬،لخدلاا ةبيیرض ءاارج نم ححابررألاا
 ييأأ ٬،ححابررألاا ةبصنأأ عيیززوت ىلع ةبيیرض ةباثمب ححابررألاا نم ةيیقبتملاا

.%23،٬5 = 8،٬5+15 :يلاتلاب يبيیرضلاا ءبعلاا ععومجم حبصيیف .٬5%،8
 ففوس لخدلاا ةبيیرض للّدعم ننأأ ىلاا ننانئمطالااوو ممزجلاا هھنكميی دحأأ ال

 نّنإإ .ةمدداق ةةرتف يف ًاضيیأأ ععافتررالاا نع ىتح الوو ٬،بّلقتلاا نع فّقوتيی
 مهھتااررامثتسال ااوطّطخيی ننأب نيیرمثتسملل حمسيی ال ااذهھھھ رراارقتسالاا ممدع
 نم ًاعون ربتعيی دق اّمم ننوسّجوتيی مهھلعجيی ذْذإإ ٬،ليیوطلاا ىىدملاا ىلع
.ةيیطابتعالاا ةيیبيیرضلاا ةنصرقلاا

 ول امك ننانبل هھب فصّتيی ييذلاا يسايیسلاا رراارقتسالاا ممدع اّمأأ .6
 ذبنوو دداعبتساا رصنع رمألاا عقااوو يف لّكشيیف ٬،مموتحملاا ههرردق هھّنأأ
.ةيیتامولعملاا ةعانص يف تتااررامثتسالل

 ةصرف يل حيیتأأ يتلاا ةبرجتلاا ٬،كلذذ ىلع سسوملم للاثم عطسأأ
 اهھنوكب ةفوورعملاا ٬،Intel لتنإإ ةكرش ععانقإإ لجأأ نم اهھب ةمهھھھاسملاا
 ززاهھجل ككّرحملاا غغامدلاا عيینصتل ةيیملاع ةكرش ّمهھھھأأ
 سيیسأتل اًاّرقم ننانبل رراتخت ننأل ٬،)microprocesseur(رتويیبموكلاا
 ةيیلاع تتايیافك فيیظوت نّمؤيی ٬،طسووألاا ققرشلاب صصاخ اهھلامعأل ربتخم
 دعبوو .ننانبلوو رصموو ايیكرت نيیب ام ةةددددرتم ةكرشلاا ههذهھھھ تناك .ةيیلحم
 ننوناك يف .ننانبلوو رصم نيیب اارروصحم اهھھھررايیخ تتاب ٬،ايیكرت تتدعبُتساا ننأأ
 لقحلاا ااذهھھھ يف نيیلماعلاا نيیيینانبللاا نم ةعومجم تكشووأأ 2004،٬ للووألاا
 ننولثمموو للولج ةةونغ ةةديیسلاا تتووريیب ةبئان مهھنيیب نم نناك نيیذلاا
 ليیضفتب Intel ةكرش يلثمم عنقت ننأأ ٬،ةيینانبل ةيیتامولعم تتاكرشل
 ييريیرحلاا قيیفرر سيیئرلاا للايیتغاا هھثدحأأ ييذلاا للاازلزلاا دعب اّمأأ .ننانبل



 ليیضفتب Intel ةكرش يلثمم عنقت ننأأ ٬،ةيینانبل ةيیتامولعم تتاكرشل
 ييريیرحلاا قيیفرر سيیئرلاا للايیتغاا هھثدحأأ ييذلاا للاازلزلاا دعب اّمأأ .ننانبل
.رصم يف ّرقتست ننأأ لتنإإ تتررّرق ٬،هھقافرروو

 ننانبل ىىدل ةلاّعف قيیوست ةسايیس رّثعت ٬،هھّلك كلذذ ىلاا ففاضيی .7
 ىلاا ةيینانبللاا IDAL ةسسؤم ِقترت مل ٬،ننآلاا ىتحف .نيیرمثتسملاا ببذجل
 للاازت الوو تبعل يتلاا ةيیدنلريیإلاا IDA ةلاكوو ططاشنوو ةيیلعاف ىىوتسم
.صصوصخلاا ااذهھھھ يف اادنلريیإإ ةسايیس ححاجنإإ يف ًايیساسأأ اًارروودد

 ٬،اهھتّلق ىلع اندنع تقّقحت يتلاا ةيیباجيیإلاا تتااوطخلاا ززربأأ نم .8
 فسويی سيیدقلاا ةعماجل ةعباتم )Technopole( ةيیثحب ةةرضاح سيیسأت
 اهھتفيیظوو ثيیح نم ٬،ننويیسنرفلاا اهھيیلع قلطيی يتلاا يهھھھوو .ةيیعوسيیلاا
 ةيیتامولعملاب ةلماعلاا تتاكرشلاا )pépinière( لتشم ةيیمست ٬،ةيیساسألاا
 ةيینفلااوو ةيیثحبلاا ٬،ىّلجلاا تتامدخلاا نّنإإ ·ايیلعلاا ايیجولونكتلااوو
 ةّماهھھھ رصانع بيیرر ريیغ نم لّكشت ةةرضاحلاا ههذهھھھ اهھھھرّفوت يتلاا ٬،ةيیررااددإلااوو
 ٬،اهھتيیعضوو زيیكرتب مهھستوو ةيیتامولعملاا تتاكرش لمع ةقالطناا لهھست اًادج
.لعفلاب ةليیلق ريیغ ًءابعأأ اهھبّنجتوو

 ززاجنإلاا ااذهھھھ اهھنم وكشيی للاازيی ام يتلاا ةيیساسألاا ةةرغثلاا اّمأأ
 ةبرجتلاا ههذهھھھ تيیبثتل ةبسنلاب اهھتالابمال ووأأ تتاموكحلاا ببايیغب لّثمتتف
 اهھعقوم ةيیلاعفوو ةةرراادج لكب لغشت ننأل اهھلهھھھؤيی امب اهھھھزيیزعتوو ةةديیدجلاا
 .ةيیلبقتسملاا تتاعانصلل ةيیتحتلاا ةيینبلاا ريیوطت يف مماهھلاا ييرروورضلاا
 ااذهھھھ ىلع ةًةررددان للاازت ام ٬،ىىرخأأ ةهھج نم ٬،ةصاخلاا تتااررددابملاا نّنإإ ّمث
.ىىوتسملاا

4
ةيیناثلاا ةيیوضهھنلاا ننانبل ةةددايیرر ةيیتامولعملاا

 رراشملاا ةيیلاحلاا ةيینانبللاا عئاقولاا لمجمل ةحضااولاا ةصالخلاا
 هھيیف امب ةمئالم ريیغ للاازت ام ةمئاقلاا ةةدئاسلاا ططوورشلاا ننأأ يهھھھ اهھيیلإإ
 انرشأأ يتلاا ةةديیدجلاا ايیلعلاا ايیجولونكتلاا تتاكرش ببااذتجال ةيیافكلاا
.هھيیف لمعلااوو ننانبل يف اهھھھرراارقتسالوو ٬،اهھيیلإإ

 تتاازيیملاا ننأأ يهھف - ًاقح ةةّرملااوو - ةصلختسملاا ةةربعلاا اّمأأ
 - فسأللوو - دعب ِرجيی مل ًالعف ننانبل اهھب ىّلحتيی يتلاا ةيیلضافتلاا
.اهھنم ةةددافإلااوو اهھيیلإإ ييدجلاا تتافتلالاا

؟تتاازيیملاا ههذهھھھ يهھھھ ام
 ةيیعماجلااوو ةيیميیلعتلاا هھتيینبوو ههديیلاقتب ففوورعم دلب ننانبل .1

 ىّلحتيی يتلاا ففرراعملااوو ممولعلل ًالعف عيیفرلاا ىىوتسملابوو ٬،ةيیميیدداكألااوو
 دّكؤيی ام ااذهھھھوو .هھيیف ةقيیرعلاا تتاعماجلاا يجّرختم نم ههؤؤانبأأ اهھب
 للاجم يف ةقّالخلاا مهھتاقاطوو هھبابش للالخ نم ٬،ننانبل ىىدل ةةرردقلاا رفااوت
 ررامضم يف ًامدق ريیسلاا ىلع ٬،ييركفلاا ججاتنإلااوو ينهھھھذلاا ععاادبإلاا
 مهھنطوو ننوورردداغيی ٬،فسألاا ديیدشلوو ٬،ببابشلاا ءالؤهھھھ ّنكل .ةيیتامولعملاا
.نيیددايیملاا ههذهھھھ يف لمعلل ًابلط ةةديیاازتموو ةلصااوتم ةةرروصب

 نم ٬،لّكشت ننانبل اهھب زيّیمتيی يتلاا ةيیوغللاا ةيیدددعتلاا ننإإ مث .2
 ةيیجمااربلااوو ةيیتامولعملاا تتاكرش ببذجل ًايیتااؤم اًارصنع ٬،كلذك اهھتهھج
 اميیسال ٬،ىىوتسملاا ااذهھھھ ىلع انبابش تتاارردقب ينتغت ننأأ اادج اهھّمهھيی يتلاا
 ديیدعلاا يف عيیبلل ّدعيی ننانبل يف هھجتنت ييذلاا يجمااربلاا رراكتبالاا ننأأ
.ملاعلاا نناادلب نم

 ةعابطلاا ديیعص ىلع ةقيیرعلاا ننانبل ةبرجت ٬،ىسنن ننأأ بجيی ال .3



 ةعابطلاا ديیعص ىلع ةقيیرعلاا ننانبل ةبرجت ٬،ىسنن ننأأ بجيی ال .3
 ةعانصوو ٬،ةيینغألااوو ٬،يئانغلااوو يقيیسوملاا فيیلأتلااوو ةباتكلااوو رشنلااوو
 ةميیقلاا جتنيی ةيیتامولعملاك ييركف ععاادبإإ اهھّلكوو .ةيیاعدلااوو ننالعإلاا
 لهھھھؤت ةيیلضافت ةةزيیم ّمهھھھأأ لّكشيی ثثاارتلاا ااذهھھھ .ليیماسرلاا ّلقأب ةفاضملاا
 ييركفلاا ججاتنإلااوو ينهھھھذلاا لمعلاا عم هھيیطاعت يف ًاقّالخ ننوكيی ننأل ننانبل
.اهھلثاميی اموو ةيیتامولعملاا للالخ نم ممويیلاا رصاعملاا انملاع ططوورش يف

 ننأب دّكؤؤأل ٬،كلذذ نم دعبأأ ىلاا ققايیسلاا ااذهھھھ يف بهھھھذذأأ ينّنإإ لب .4
 نع رصاعملاا ريیبعتلاا ممويیلاا يهھھھ ٬،ننانبلل ةبسنلاب ٬،ةيیتامولعملاا
 نناك امدعب ٬،يبرعلاا هھملاع بلق يف ةةديیدجلاا ةيیوضهھنلاا هھتددايیرر
 ةضهھن يف ىلووألاا هھتددايیرر يفاحصلااوو ييركفلااوو ييوغللااوو يبددألاا ععاادبإلاا
.اهھل اًاريیوطتوو ٬،نيیرشعلاا ننرقلاا علاطموو رشع عساتلاا ننرقلاا

***
 عئاقولاا للالخ نم ٬،قّفوت دق للاقملاا ااذهھھھ ننوكيی ننأأ ىّنمتأأ

 تتاناكمإإ ىلع ةةرّشؤملاا رصانعلاا نم دددع ريیهھظت ىلاا ٬،ةضوورعملاا
 ططرش نكل .ةغرفملاا ةقلحلاا نم ججوورخلاا ىلع ننانبل دعاست ةيیعقااوو
 اهھعومجمب رصانعلاا كلت ددامتعاا ىلاا رراصيی ننأأ تتاناكمإلاا ههذهھھھ دّسجت
.ةهھھھّوشم ةيیئاقتناا ووأأ ةيیباسنتساب سيیلوو ٬،ًاعم اهھتيیلومشوو اهھطباارتبوو

 ننايیبلاا ديیكأت وهھف صصوصخلاا ااذهھھھ يف عّجشملاا ديیدجلاا اّمأأ
 دمتعت ننأأ ببوجوو ىلع ههررويینسلاا ددااؤف سيیئرلاا ههالت ييذلاا ييررااززولاا
 ىلووألاا ةجرردلاب زّكرت ةيیدداصتقاا ةسايیس ةةديیدجلاا ةيینانبللاا ةموكحلاا
 ةميیقلاا جتنت ننأأ اهھنأش نم يتلاا تتااررامثتسالااوو تتاعانصلاا ىلع
 ام ييررااززولاا ننايیبلاا للوقيی ٬،دددصلاا ااذهھھھ يفوو .ةيیلاعلاا ةفاضملاا
 :هھتيیفرح

ديیدجلاا دداصتقالاا تتاعاطقب ممامتهھھھالاا ةةرروورض ىلع ةموكحلاا زّكرتس"
New Economy ومنلاا نم ةعفترم اًبَسِن قّقحت ننأأ اهھنأش نم يتلاا 

 اًارردصم ييركفلاا ججاتنالاا ددامتعاا ىلاا ييددؤيی امبوو ةةديیدجلاا ةلامعلااوو
."ةيینطولاا ةةوورثلااوو لخدلل

 .اهھبحاص ريیغ ممزلت ال ةيیصخش رراكفأأ نم رثكأأ سيیل ممّدقت ام ّلك
 ففوس ييذلاا ششاقنلاا ططاسب ىلع ةصاخلاا يتيیلووؤسم ىلع اهھحرطأأ ينّنإإوو
 هھعاضووأأ نم ننانبلب ضضوهھنلل بسنألاا قيیرطلاا نيّیبت ففدهھب ًامتح اهھيینغيی
 ييررابتخااوو ةةرشابملاا يتنيیاعم الول هھّنأب ٬،انهھھھ ففرتعأأوو ·ةيیددرتملاا
 يف انتضرتعاا يتلاا تتاقّوعمللوو ةحجانلاا ةيیدنلريیإلاا ةبرجتلل يصخشلاا
 ننأأ يل نناك الوو .ًالصأأ للاقملاا ااذهھھھ جيیبدت يلاب ىلع رطخ امل ٬،ننانبل
 ةيیتامولعملاا ىلع ليیوعتلاا نناكمإب ععانتقالاا خّسرتيیوو ننّوكتيی
 يف .ةمززألاا ةمااوّودد نم ننانبلب ججوورخلل ةةديیدجلاا ايیلعلاا ايیجولونكتلااوو
 للأست الوو ببّرجم للأساا:ًالئاق حصنلاا نع ّفكيی ال يبعشلاا انلثمف ٬،للاح ّلك
.ميیكح

9
ينانبللاا دداصتقالاا يف ةسفانملاا

 ةيیلووأأ ةساارردد وهھھھوو .ةةرراجتلااوو دداصتقالاا ريیززوو بلطل ءانب ينانبللاا دداصتقالاا يف ةسفانملاا نع ريیرقتلاا ااذهھھھ عضوُو
 ططوورش يهھھھوو دداصتقالاا يف ةسفانملاا ططوورش ةيیوقت ىلاا ننوناقلاا ففدهھيی .ننانبل يف ةسفانملل ننوناق عضول ييدداادعاا ّططخم ووأأ
 ججاتنالاا مجح ومن يف ديیزت – اًيیلاح ةةرفوتملاا كلت نم ىىوقأأ – ةيیوق زئاكرر ريیفوتوو ةيیجاتنالااوو ةيیلاعفلاا نيیسحت ىلاا ييددؤت
.فيیظظوتلااوو

 ققالطنالاا ةطقن ربتعُت يتلاا ينانبللاا دداصتقالاا يف ةسفانملاا ةجرردد ريیدقت يهھھھ ريیرقتلاا نم ةيیساسألاا ةيیاغلاا



.فيیظظوتلااوو
 ققالطنالاا ةطقن ربتعُت يتلاا ينانبللاا دداصتقالاا يف ةسفانملاا ةجرردد ريیدقت يهھھھ ريیرقتلاا نم ةيیساسألاا ةيیاغلاا

.ةسفانملاا ننوناق ععوورشم عضول
 نم ةنس ةةرشع سمخ للالخ هھتيینب يف ةةريیطخوو ةيیمهھھھألاا ةغلاب تتالّوحتب 1975 ذنم ينانبللاا دداصتقالاا ّرم

.ررامعإلااوو ءانبلاا ةةدداعاا نم تتااونس رشع ىلع ديیزيی ام اهھھھالت ببوورحلاا
 امك ًاّيیوق ومنلاا نكيی مل ٬،ةعرسب اًيیبسن ثثدحيی – ةيیعيیبطلاا ةةايیحلاا ىلاا ةةددوعلاا يياا – ييدداصتقالاا يفاعتلاا نناا عموو

 ومنلاا ااذهھھھ عفدل ةيیموكحلاا تتاقفنلاا يف ةعفترم ةةددايیزز نم مغرلاب 1993 ذنم %4 نم لقأأ هھتبسن تغلب ذذاا ّعقوتن انك
 فعض اهھمهھھھأأ نموو هھقيیعت ينانبللاا دداصتقالاا ةيینب يف تتابُّلصت ددوجوو ىلع ليیلدد ززربأأ ًالووأأ يهھھھ ةجيیتنلاا ههذهھھھ .هھطيیشنتوو
 .ةيیسفانتلاا ققوسلاا ىىوق

 تتامولعملاا ةصاخ ةةرروصبوو .ةيیمسرر رردداصم نم اهھلمجمب انتددرروو ريیرقتلاا اهھيیلاا دنتساا يتلاا تتامولعملاا
 ععالططالااوو زيیكرتلل رردصم مهھھھأأ يهھھھوو ةيیلاملاا ةةررااززوو نم انتددرروو 2002 ةنسل ةفاضملاا ةميیقلاا ىلع ةبيیرضلاب ةقلعتملاا
 ةيیمسرلاا تتااءاصحالاا نم تتددرروو تتامولعم ىلاا ٬،كلذذ ىلاا ةفاضإلاب ريیرقتلاا دنتساا .اهھليیلحتوو اهھسررددوو ققوسلاا ةيینب ىلع
 ةنسل ةعانصلااوو 1997 ةنسل ةيیرشبلاا ددررااوملااوو 1997 ةنسل ةيیشيیعملاا ططوورشلااوو 1997 ةنسل ةماعلاا ةبساحملل ةثيیدحلاا

1998-1999. 
 ةصاخ ةةرروصبوو ٬،اهھيیلاا يمريی يتلاا ففاادهھھھالااوو ةسفانملاا ننوناق اهھيیلع مموقيیس يتلاا سسألاا ًالووأأ ريیرقتلاا شقانيی

 ققوسلاا ةيینب رروظنم نم دداصتقالاا يف ةسفانملاا ةجرردل ااًريیدقت عضيی مث نموو .ننانبل يف للاحلاا يهھھھ امك مٍمان دلب عضوو يف
 زجااوح ععوضوم جلاعيیف يلاتلاا ءزجلاا امأأ .ةسفانملل يساسأأ رشؤمك ةفلتخملاا ققااوسألاا يف زيیكرتلاا ةجرردد ىلع ديیكأتلاا عم
 .ةسفانملاا ةجرردل ةيیزكرم ةيیويینب ةةزيیم وهھھھوو ججوورخلااوو للوخدلاا

 يف ةيیرصحلاا تتاسررامملاا ىلع زيیكرتلاا عم للامعألاا فيیرصت رروظنم نم ةسفانملل ًاليیلحت ييرُجيی ااًريیخأأوو
.ققااوسألاا

 ههذهھھھ سساسأأ ىلع مموقت يتلاا تتايیصوتلااوو اهھيیلاا لصوت يتلاا جئاتنلاا نع ااًزجوم ريیخألاا هھئزج يف ريیرقتلاا عضيی
 ووأأ ننوناقلاا يف اهھھھددامتعال ججاتحن يتلاا رصانعلااوو ئئددابملاا مماارتحاا عم ةسفانملاا ننوناق ننأشب اهھضرعن يتلااوو ٬،جئاتنلاا
 اهھماهھموو ةسفانملاا ةئيیهھھھ ووأأ ةسفانملاا ةةرراادداا ًالثم ٬،ةمظظان ةئيیهھھھ ىلاا ةجاحلاا ةلكشم اًضيیأأ ءزجلاا ااذهھھھ جلاعيی .اهھضفرل
 ددوعت نناا نكميی يتلاا ةماع ةةرروصب ةيیسفانتلاا تتاسايیسلاا عم طباارتلاب تتايیصوتلاا عضن ااًريیخأأوو .اهھتايیحالصوو ةسيیئرلاا
.ةلوهھسب اًيیبسن اهھھھذيیفنت نكميی يتلاا كلت ىلع ديیكأتلاا عم ٬،ةيیدداصتقالاا تتااززاجنالاا ىلع عفنلاب

1
ةسفانملاا ننوناقل ةجاحلاا

 ٬،ههومنوو دداصتقالاا ةيیلاعف ىلع ااًديیج ااًريیثأت ةسفانملل ننأب ىىرت ييدداصتقالاا ليیلحتلاا يف ةّيیساساا ةّيیرظن دجويی
 رئاس يف كلذكوو ييدداصتقالاا ليیلحتلاا يف ًاّيیزكرم اًناكم ةيیرظنلاا ههذهھھھ لتحت .ةسفانملل نيینااوق عضوو يضتقيی كلذل
.ومنلااوو ةيیدداصتقالاا ةيیمنتلاا تتايیجيیتاارتساا

 ريیبك دددع ددوجوو ىلاا ةيیويینب ةةزيیم اهھنوك ريیشت اهھناا .ةيیكولس ووأأ ةيیويینب ةةزيیم يهھھھ ةنيیعم ققوس يف ةسفانملاا نناا
 ىلع مهھم ريیثأت نيیعئابلاا نم عُّمجت ييأل ووأأ عئاب ييأل ننوكيی نناا نكميی ال ثيیح ةجرردل ريیبك ٬،ققوسلاا يف نيیعئابلاا نم
 ةعابلاا نم ةلق نكمت ننوودد للوحت ووأأ ققوسلاب ككاسمإلاا نم ديی ييأأ نيیكمت ممدعب ةسفانملاا يضقت ٬،ةيیوواازلاا ههذهھھھ نم .رراعسألاا
 نيیعئابلاا نم ييأأ مجح ننوكيی .ةصاخ ةةرروصب رعسلاا ديیدحت ىلع "ةيیرراكتحاا ةقاطط" هھيیمسن ام ييأأ ققوسلاب مكحتلاا نم
.هھلمجمب ققوسلاا مجح ىلاا اًيیبسن لب – قلطملاا ريیبعتلاب ال – ااًريیغص

 ؤططااوتلاا تتاسررامموو ةيیرصحلاا تتاسررامملاا ببايیغ ٬،ءيش لك لبق ٬،ينعتف ةسفانملاا يف ككولسلاا ةةزيیم نع اماا
.ةعابلاا نيیب ةمحاازملاا نم دحت يتلاا ققااوسألاا نيیب ةكرراشملاا يف ريیباادتلااوو ًالثم رعسلاا ديیدحتك ةعابلاا نيیب

 نناك ًاّيیأأ ةجتنم ةيیلاعف ىلاا – اارًرايیتخاا ال ةةرروورض – رراجتلاا ددوقت ققااوسألاا يف تتاططوغض ةيیسفانتلاا ىىوقلاا جتنت
 ممزلتست بنااوجلاا ةةدددعتم ةيیكيیمانيیدد ةقيیرطط اهھنأكوو ةسفانملاا ىلاا رظنن نناا بجيی ٬،ةماع ةةرروصبوو .هھيیلاا أجلن ييذلاا مموهھفملاا
 بيیلاسأأ ووأأ/وو ةةديیدج تتاجوتنم قلخت يتلااوو ققااوسألاا يف ةلدبتملاا ففوورظلاا ةهھجااومل ددررااوملاا يف ةةدددجتموو ةةرمتسم ةةدصررأأ
.ججاتنإلل ةةديیدج

 ىلاا ييددؤت ٬،ةيیرراكتحاا ةقاطط ددوجوو ييأأ ٬،يسفانتلاا ككولسلااوو ةيیسفانتلاا تتايینبلاا ببايیغ َّننإإ ىىرخأأ ةهھج نم
 ءااوتحاا ىلع لمعت ٬،ةيیدداصتقالاا ةسايیسلااوو ةسفانملاا ننوناقك ٬،نيینااوقلاف .ليیخاادملل للدداع ريیغ عيیززوتوو ةلاّعف ريیغ تتااززاجناا
 اهھمززاليی ام عم ةماع ةةرروصب ةيیرراكتحالاا ةطلسلاا ليیعافم ىلع ووأأ ةيیذذؤملااوو ةةرضملاا ةيیسفانتلاا ريیغ ققااوسألاا ليیعافم
 يهھھھ يتلاا ققااوسألاا نّنأل رراارمتساب رهھسلااوو ظُّقيیتلاا ببوجوو ىلاا انهھھھ ةةرراشالاا رردجت .ةسفانملاا عنمت يتلاا تتاسررامملاا نم
 ااذهھھھ ييددؤت نناا اهھنكميی ةمظظان ةئيیهھھھ .ةيیرراكتحاا ققااوسأأ ىلاا تقوو ييأأ يف للوحتت نناا اهھنكميی ةيیسفانتوو ةيیكيیمانيیدد ةةرروورضلاب
.رروودلاا



2
ةيیرظنلاا تتاظحالملااوو ءااررآلاا ضعب

 .ةيیعانصلاا ةمظنألل ييدداصتقالاا دعبلاا يف ةيیبيیرجتلاا ةيیحانلاا نم ةصاخ ةةرروصبوو رروطتم ةسفانملاا مموهھفم نناا
ءاادداا  ← ككولس ←  ةيینب :يلاتلاا ييررايیعملاا ججذذومنلاا ووأأ ةيیعانصلاا تتائيیهھلل ةيیلاتلاا ةةدعاقلاا ليیلحتلاا لمعتسيی

 اهھسأأرر ىلعوو ٬،ةفلتخم ملاعم نم فلأتت نيیعم ققوس ةيینب نناا امك .نيیعم فنص ججاتنال ققوس ىلاا ةةدعاقلاا دنتست
 اًبلاغ دنتسيی .تتاجوتنملاا عيیونت ىىدموو ججوورخلااوو للوخدلاا زجااوح هھيیلاا لصت ام ىصقااوو ٬،نيیرتشملااوو نيیعئابلاا دددع
 ام رهھظيی هھنأل ججذذومنلاا-ةةدعاقلاا ففدهھھھ وهھھھ ءااددالااوو .ررامثتسالااوو رراعسألاا ديیدحت تتاسايیس ىلاا تباثلاا ككولسلاا ووأأ ففرصتلاا
 لمعلاا ققوسوو ٬،ةةددوجوملاا ةيیجاتنالاا ةيیلاعفلاا ٬،ةيیدداصتقالاا ةيیمنتلاا ريیبعتب ٬،ةصاخ ةةرروصبوو هھكولسوو هھتيینبب ققوسلاا هھجتنأأ
.ليیخاادملاا عيیززوتب ةلاادعلااوو

 ةسفانملاا" مموهھفم ءاشناا ىلاا ىىددأأ ام ااذهھھھ .اًفرصوو ًاّيیلك ةيیسفانت ققااوسأأ تتايینب ىلاا اًيیلمع للوصولاا بعصيی
 ديیدحتل ووأأ ريیدقتل كلذذوو ٬،ققااوسألل ةيیبيیرجتلاا تتاساارردلاا يف اهھلامعتساا نكميی ةيیليیغشت ةةدعاق وهھھھ ييذلاا "اهھقيیبطت نكمملاا
 .ججاتنالااوو ككولسلااوو ةيینبلاا يف ططوورشلاا رفوتت امدنع لمعت اهھقيیبطت نكمملاا ةسفانملاا ننأب للاقيی .اهھيیف ةسفانملاا ةجرردد
 ٬،ًالووأأ ققاطنلاا عسااولاا ججاتنالاا تتاّيیدداصتقاا هھب حمست ام رثكاا نيیددرروملاا دددع غلبيی نناا بجيی :نيیيیسيیئرر نيیططرش ةيینبلاا بلطتت
 ةبوعص ًالثم ٬،مظظانلاا طيیحملاا يف للوخدلل ةعنطصملاا زجااوحلاا ةةدداع دجوت .للوخدلل ةعنطصم قئااوع ييأأ دجويی ّالاا اًيیناثوو
ً الثم طبترت يهھھھ للوخدلل ةيیعيیبطلاا زجااوحلاا .تتااززاجالاا كلت ةفلك ووأأ نمث ععافترراا وواا ررامثتسالاا تتااززاجاا ىلع للوصحلاا
 ًاّيیبسن ربكألاا ىنددألاا ةجرردلاا ةيیجولونكتلاا تتااررابتعال ققاطنلاا عسااولاا ججاتنالاا تتايیدداصتقاا ووأأ/وو ةةريیبكلاا ليیماسرلاا رفوتب
.ءابرهھكلاا ديیلوت يف ًالثم ٬،Minimum Efficient Scale - MES  يلمعلاا ققاطنلاا يف

 تسيیل ةلأسملاا نكلوو اهھتااذب ةةديیكاا يهھھھ ةيیسفانتلاا تتايینبلااوو ككولسلاا كيیرحتل ةجاحلااوو ةسفانملاا دئااوف نناا نيیبتيی
.ةيیمانلاا ددالبلاا يف تتابوعص ففدداصت لب ةلهھس

 دددع غلبيی يتلاا تتاسسؤملاا ٬،ننانبل يف .ااًّدج عفترم ةةدداع وهھھھ ةةريیغصلاا ةيیمانلاا ددالبلاا يف ةةريیغصلاا تتاسسؤملاا دددع
 ام ةغلاب مجح تتاارروفوو قيیقحت ةيیناكمإإ ىلاا ريیشيی ااذهھھھوو ٬،ةمئاقلاا تتاسسؤملاا نم %90 لثمت رثكألاا ىلع ةةرشعلاا اهھلامع
 يتلاا ححابررألاا ضفخ ىلاا ةيیمانلاا ددالبلاا يف كلذذ نعً الضف ديیاازتملاا سفانتلاا ييددؤيی .ةةريیبكلاا تتاسسؤملاا دددع عفترراا ول
 مجح ةةددايیزل ةجاحلاا يف ننانبل يف ةلكشملاا نمكت نناا نكميی رخآآ ريیبعتبوو .يبلس لكشب تتااررامثتسالاا ىلع ريیثأتلاا اهھناكمإب
 ععافتررااوو مجحلاا تتاارروفوو لضفب ربكاا تتانسح زيیكرتلاا يف ديیاازتلاا ااذهھھھ نع جتنيی امبرر .ةسفانملاا ةةددايیزل ال تتاسسؤملاا
.تتااررامثتسالاا مجح ديیزت يتلاا ححابررألاا ةبسن

 ربكأأ زيیكرتل ررايیتخالاا ريیربتل ييرروورضلاا نم .ةضقانتم اًضاارغاا ووأأ اًفاادهھھھأأ ةسفانملاا نيینااوق يعاارت نناا نكميی
 اًيیبسن ةةريیبكلاا ججاتنالاا تتايیمكوو تتايیوتسم يف طقف رهھظت يتلاا ةَّمهھملاا مجحلاا تتاارروفول اًيیلعف اادًدوجوو رِّفون نناا ٬،ققوسلل
.ةيیسفانتلاا ةيینبلاا عم مجسنت ال يتلااوو

3
ةيینانبللاا ققااوسألاا يف زيیكرتلاا

 دمتعت ةيیويینب ةةزيیم وهھھھ ققوسلاا زيیكرت .ققوسلاا زيیكرت وهھھھ ةيیرراكتحالاا ةةرردقلل ووأأ رراكتحالل يساسألاا ررايیعملاا
 يف ةعابلاا نم ددوودحم دددع ييأأ ووأأ ٬،تتاكرشلاا ربكأأ نم ةسمخ ووأأ ةثالث ٬،ققوسلاا نم ىىربكلاا تتاكرشلاا صصح ىلع ةةدداع
 ةعابلل CR)   Concentration Ratio(زيیكرتلاا ةصح للامعتسال ةةدحتملاا تتايیالولاا تتأجل .ةصاخ ةيیجاتناا ققوس
 ةةّريیغتملاا يهھھھ تتاعيیبملاا .CR8 وو CR5 ٬،CR4 ـب صصحلاا ههذهھھھ ىلاا ريیُشأأوو .ةيینامثلاا ىتح ةسمخلاا ووأأ ةعبررألاا ربكألاا
 نع تتامولعملاا رفااوت ةةرشابم عبتتوو ٬،ةيینانبللاا ةلاحلاا يف ةيینالمع رثكألاا يهھھھوو زيیكرتلاا سيیيیاقم يف ًالامعتساا رثكألاا
.ةفاضملاا ةميیقلاا ىلع ةبيیرضلاا

 – Herfindahl  ننامشريیهھھھ - لهھھھاادنفريیهھھھ رشؤم وهھھھوو )زيیكرتلاا ةصح( CR  للاب هھيیبش ررايیعم دجويی

Hirshman Index ΣSi2 = HHI( ،ثيیح ٬ Si عئابلاا ةصح يهھھھ ith هھناا رشؤملاا ااذهھھھ تتانسح نم .)ققوسلاا يف 
.مهھتاعيیززوت ععومجم نعوو ةعابلاا دددع نع تتامولعملاا عمجيی

 سسايیق ديیرن يتلاا ققوسلاا ددوودح مسرر يهھھھ ةماع ةةرروصب ققوسلاا ةةرردق ووأأ زيیكرتلاا سسايیق يف ةيیمهھھھأأ رثكألاا ةلأسملاا
 مهھھھ ةعابلاا .مساحلاا لماعلاااا يهھھھ بلطلاا ةهھج نم ةليیدبلاا تتاجتنملاا ربتعُت ٬،ققوسلاا ديیدحتل .اهھيیف زيیكرتلاا ةبسن ةفرعم ووأأ
.نيیرراشلاا رظن يف "ةةديیج" لئاادب مهھتاجوتنم تناك ااذذاا ٬،ققوسلاا سفنل ددوعت مهھتاجوتنم نناف مث نموو ٬،ننوسفانتم

 يف ةيیدداصتقالاا تتاططاشنلاا لكل يجذذومنلاا يلوودلاا يعانصلاا فيینصتلاا عم ققوسلاا ددوودح فيیرعت ةقيیرطط تتأأدب
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)ISIC Revision 3(. يجذذومنلاا فيینصتلاا ااذهھھھ للاملاا ةةررااززوو يف ةفاضملاا ةميیقلاا ىلع ةبيیرضلاا ةيیريیدم تتدمتعاا 
 للامعتساب فيینصتلاا ااذهھھھ ريیرقتلاا دمتعاا .مماقررأأ 6 ننايیحالاا ضعب يفوو مماقررأأ 4 ةبترر ىتح تتاططاشنلاا ديیدحتب هھتملقأأوو
.2002 ةنس عئاضبلاا ددااريیتساا تتامولعم ىلعوو ةفاضملاا ةميیقلاا ىلع ةبيیرضلاا

 ةعومجمل زيیكرتلاا سيیيیاقم ععومجم ريیدقت اًضيیاا نكميی .ةةدددحم تتاجوتنم ققااوسال ةةدداع زيیكرتلاا سيیيیاقم ررَّدُقت
 تتاعُّمجتلاا اهھبقاارت يتلاا ووأأ ةكباشتملاا ةةررااددالاا سلاجم تتايیطعم للامعتسإب ًالثم ٬،دداصتقالاا لمجمل ووأأ تتاططاشنلاا نم
 يف ةيیدجم ريیغ ٬،للاح ييأأ يف ٬،ىقبتوو ريیرقتلاا ااذهھھھ ققاطن ججرراخ يهھھھ سيیيیاقملاا ههذهھھھ .اًمومع دداصتقالاا للالخ نم ةيیلئاعلاا
 ةعانصلاا يف دددحم ججاتنإل ووأأ ققااوسأل يهھھھ ريیرقتلاا ااذهھھھ اهھيیوتحيی يتلاا زيیكرتلاا سيیيیاقم نناا .اهھيیف ققوثوم تتامولعم ببايیغ
 يف اهھب ةقِّلعتملاا تتااّريیغتملاا نم اهھھھريیغ نع ووأأ تتاعيیبملاا نع ةثيیدح تتايیطعم ةعااررزلاا لقح يف دجويی ال .طقف تتامدخلااوو
.لكك ططاشنلل وهھھھ ةعااررزلاا يف زيیكرتلاا سسايیقمف كلذل .تتاجوتنملاا ووأأ ققااوسألاا

 ععومجم نم %5 :ننززااوتم ريیغ عيیززوت ىلع )1 للوودج( ححوضوب مماقررالاا للدت :ةعااررزلاا يف زيیكرتلاا .1
 نم ىنددألاا فصنلاا ٬،عيیززوتلل ىىرخأأ ةيیوواازز نيیح يف ةيیعااررزلاا تتاحاسملاا لمجم نم %47 رمثتسيی ععرراازملاا بباحصأأ
 Gini ينيیج لماع نناا .ةيیعااررزلاا تتاحاسملاا لمجم نم %8 طقف ننوورمثتسيی ننانبل يف نيیلماعلاا نيیعرراازملاا

coefficient للدعم ااذهھھھوو % 0،٬69 وهھھھ عيیززوتلاا يف ةةااوواسملاا ممدع ةجرردد سسايیقم نع ااًزجوم انيیطعيی ييذلاا ممززالملاا 
.ااًّدج عفترم

1998-1997 ةحاسملاا ةبسنب ععرراازملاا عيیززوت - 1 للوودجلاا
)مكاارتم عيیززوت(

نيیعرراازملاا دددع ةعررزملاا ةحاسم
ىلعألاا 1% 25%

5% 47%
10% 58%
20% 73%

ىنددألاا 10% 0،٬4%
50% 8%
75% 22%

.2000 ٬،FAO ةيیملاعلاا ةيیذغتلاا ةلاكوووو ةيینانبللاا ةيیرروهھمجلاا :رردصملاا
 ةميیقلاا ىلع ةبيیرضلاا نم ةةددررااولاا تتامولعملاا ريیرقتلاا يف انلمعتساا :تتامدخلااوو ةعانصلاا يف زيیكرتلاا .بب

 ةعضاخلاا تتاسسؤملل ريیدصتلااوو ةيیلحملاا تتاعيیبملاب ةقلعتملااوو 2002 مماع نم ةةريیخألاا ةثالثلاا للوصفلل ةفاضملاا
 ننويیلم 500 ىلاا ييونسلاا اهھلامعأأ مجح ددوعيی تتاسسؤم ههذهھھھوو .ةسسؤم 7402 اهھھھدددع غلبوو ةفاضملاا ةميیقلاا ىلع ةبيیرضلل
 .ةيیلاملاا ةةررااززوو نم اهھھھانيیقتساا تتامولعملاا ههذهھھھوو ٬،يكريیماا ررالوودد 332،٬000 اًبيیرقت غلبيی ام ييأأ ٬،لقألاا ىلع ةيینانبل ةةريیل
.لل.لل ننويیلم 500 نع لقيی ام اهھلامعأأ مجح غلبيی تتاسّسؤم ىلع اًضيیاا ييوتحيی دددعلاا ااذهھھھ نناا ىلاا تتايیطعملاا ههذهھھھ ريیشتوو

 ةحصلااوو ةيیبرتلاا( 8 ععاطقلاك تتاططاشنلاا ققااوسأأ ركذذ ننوودد 288 وهھھھ ةفوورعملاا ةيیلامجإلاا ققااوسألاا دددع نّنإإ
 للووانتت يتلاا )ةيیصخشلااوو ةيیعامتجالاا تتامدخلااوو تتاططاشنلاا ٬،ىىرخالاا تتاعومجملاا( 9 ععاطقلااوو )يعامتجالاا لمعلااوو
 نمألااوو ععافدلااوو ييررااددالاا ععاطقلاا( 75 تتاططاشنلاا ركذذ ىلع رمن مل اننااوو امك .حبرلاا ىخوتت ال تتاططاشن اهھمظعمب
 ةمزلم ريیغ اًيیئدبم اهھنأأ ولوو تتامولعملاب ريیرراقت تمّدق يتلاا ةيیرراجتلاا ففرراصملاا نم ليیلق دددعوو ) يماازلالاا يعامتجالاا
.ريیرقتلاا ااذهھھھ يف انليیلحت ععوضوم يهھھھ ةسسؤم 7029 اهھكِّرُحت يتلااوو 288 اهھھھدددع غلابلاا ققااوسألاا ههذهھھھ نناا .كلذب

 يهھھھ تتاسّسؤملاا ههذهھھھوو .يلااوتلاا ىلع 5 وو 3 تتاسّسؤملل زيیكرتلاا ةبسن ىلع  CR5 وو CR3 نناارشؤملاا للديی
 رئاس يِّطغتوو نيیرِّشؤملاا نم لك يف ةيیمكاارت يهھھھ زيیكرتلاا بسن نناا .ريیرقتلاا اهھلووانت يتلاا ققااوسألاا يف تتاسّسؤملاا ىىربك
 1 ينعيی تتاسسؤم 3 ننوودد يهھھھ يتلاا ققااوسألاا لك اًضيیاا للووانتت %60-40 نيیب زيیكرتلاا ةبسنل CR3 ًالثم .ققااوسألاا
 يتلاا CR5 ىلاا ةبسنلاب ءيشلاا سفنوو .%60-40 رطشلاا يف ققااوسألاا ههذهھھھ يف زيیكرتلاا ةبسن عقت امدنع نكلوو 2،٬وو
 .بسانملاا زيیكرتلاا رطش يف عقت يتلااوو  1 وو 2 وو 3 وو 4  ييأأ 5 ننوودد يهھھھ يتلاا تتاسسؤملاا عم ققااوسألاا لك ىلع ييوتحت
 ققوسلاا اهھلووانتيی يتلاا اهھھھددااريیتسااوو عئاضبلاا ريیدصتوو ةيیلحملاا تتاعيیبملاا ققااوسألاا ههذهھھھ نم لك يف عيیبلاا ةكرح للووانتت
.ينعملاا

)CR 3( ةسسؤملاا يف زيیكرتلاا بسن :ققااوسألاا عيیززوت - 2 للوودج

CR3
ققااوسألاا دددع  ةبسنلاا

% ةيیوئملاا
 دددع
تتاسسؤملاا

 ةبسنلاا
% ةيیوئملاا

 تتاعيیبملاا مقرر
$ نيیيیالم

 ةبسنلاا
% ةيیوئملاا

80-100% 83 28،٬8 635 9،٬3 3،٬362 16،٬5
60-80% 36 12،٬5 388 5،٬5 1،٬120 5،٬5
40-60% 47 16،٬3 1،٬141 16،٬2 3،٬591 17،٬6
20-40% 62 21،٬5 3،٬512 50،٬0 6،٬982 34،٬3
0-20% 60 20،٬8 1،٬335 19،٬0 5،٬321 26،٬1

ععومجملاا 288 100،٬0 7،٬029 100،٬0 20،٬374 100،٬0



CR3
ققااوسألاا دددع  ةبسنلاا

% ةيیوئملاا
 دددع
تتاسسؤملاا

 ةبسنلاا
% ةيیوئملاا

 تتاعيیبملاا مقرر
$ نيیيیالم

 ةبسنلاا
% ةيیوئملاا

80-100% 83 28،٬8 635 9،٬3 3،٬362 16،٬5
60-80% 36 12،٬5 388 5،٬5 1،٬120 5،٬5
40-60% 47 16،٬3 1،٬141 16،٬2 3،٬591 17،٬6
20-40% 62 21،٬5 3،٬512 50،٬0 6،٬982 34،٬3
0-20% 60 20،٬8 1،٬335 19،٬0 5،٬321 26،٬1

ععومجملاا 288 100،٬0 7،٬029 100،٬0 20،٬374 100،٬0

.ةيیلاملاا ةةررااززوو يف ةفاضملاا ةميیقلاا ىلع ةبيیرضلاا ةيیريیدم تتامولعم ىلع ينبم :رردصملاا

 ثثالثلاا تتاسسؤملل زيیكرتلاا ةبسن ةميیق ييأأ ٬،CR3 رشؤملاا ةميیق غلبت ثيیح ققااوسألاا عيیززوت 2 للوودجلاا ّنيیُبيی
 رراكتحاب ةقلعتملاا تتايینبلااوو ةيیرراكتحالاا تتايینبلاا عضول ليیلدد لضفأأ امبرر وهھھھ CR3 رشؤملل ةبسنلاب عيیززوتلاا ااذهھھھ .ىىربكلاا
.ةيینانبللاا ققااوسألاا يف ةَّلقلاا

 ةبسن للّدعم غلب )%31( اًبيیرقت تتاسّسؤملاا ثلث نم لقاا ّلّثمتوو ةيینانبللاا ققااوسألاا نم %58 2002،٬ ةنس
 ةبسن تناكوو تتاسسؤم ثثالثلاا ننوودد ام لك ققااوسألاا ههذهھھھ عبطلاب ييوتحت .ىىربكلاا تتاسسؤم ثثالثلل %40 اهھيیف زيیكرتلاا
.اًبيیرقت ررالوودد تتااررايیلم ةيینامث يياا ٬،%40 لقألاا ىلع اهھيیف زيیكرتلاا

)CR5(  تتاسسؤملاا يف زيیكرتلاا للدعم :ققااوسألاا عيیززوت - 3 للوودج

CR3 ةئفلاا
ققااوسألاا دددع  ةيیوئملاا ةبسنلاا

%
 دددع
تتاسسؤملاا

 ةيیوئملاا ةبسنلاا
%

 تتاعيیبملاا مقرر
 نيیيیالمب
تتااررالوودلاا

 ةيیوئملاا ةبسنلاا
%

80-100% 110 38،٬2 939 13،٬4 3،٬989 19،٬6
60-80% 40 13،٬9 915 13،٬0 3،٬246 15،٬9
40-60% 40 19،٬3 1،٬960 27،٬9 3،٬924 19،٬3
20-40% 48 16،٬7 2،٬899 41،٬2 5،٬290 26،٬0
0-20% 50 17،٬4 316 4،٬5 3،٬926 19،٬3

ععومجملاا 288 100،٬0 7،٬029 100،٬0 20،٬374 100،٬0

.ةيیلاملاا ةةررااززوو يف ةفاضملاا ةميیقلاا ىلع ةبيیرضلاا تتامولعم ىلع ينبم :رردصملاا

 ااذذاا .ىىربكلاا تتاسسؤم سمخلل زيیكرتلاا ةبسن ميیق ييأأ CR5 ميیقل ةبسنلاب ققااوسألاا عيیززوت ىلاا 3 للوودجلاا ريیشيی
 ققااوسألاا نم اًيیبسن ريیبك دددعل ةةدحااوو ةجيیتنلاا ىقبت %60 ىلاا ةلاحلاا ههذهھھھ يف تعفترراا دق زيیكرتلاا ةميیق ةبتع تناك
 ةميیق نم %36 يلااوحوو تتاسسؤملاا عبرر نم رثكاا لثمت ٬،اًبيیرقت ققااوسألاا نم %52 لعفلاب .ةّلقلاا رراكتحاب ةقلعتملاا
.%60 لقألاا ىلع يهھھھ ىىربكلاا تتاسّسؤم سمخلل زيیكرتلاا ةبسن ٬،تتاعيیبملاا

 ققااوسألاا نم لقألاا ىلع %50 :يتآلاك ةيینانبللاا ققااوسألاا يف زيیكرتلاب ةقلعتملاا جئاتنلاا نع زجوم عضوو نكميی
 ةيینب ووأأ ةيیرراكتحاا ةيینب تتااذذ اهھھھررابتعاا نكميیوو .تتاعيیبملاا ععومجم ةميیق نم %40 لقالاا لع للدداعت ووأأ ييوواست ننانبل يف
.ةيیرصحلاا تتااءاارجالااوو رراعسألاا ههاجت اًكولس ققااوسألاا ههذهھھھ سسررامت نناا حجريیوو ةّلقلاا رراكتحاب ةقلعتم

 نم لقأل  CR1 وهھھھ ررايیتخالاا ررايیعم .ةيیلاع زيیكرت بسنب ةةّزيیمتم ققااوسألاا نم ةليیكشت ىلاا 4 للوودجلاا ريیشيی
.يكريیماا ررالوودد ننويیلم 25 لقالاا ىلع غلبيی ققوسل ًاّيیبسن ريیبك مجح ىلااوو %60 نم لقأل CR3 ووأأ 40%

يلاعلاا زيیكرتلاا تتااذذ ققااوسألاا - 4 للوودج

ISIC
زمرلاا  ططاشنلاا

ييدداصتقالاا
CRI CR3 HHI (1(

تتاسسؤملاا دددع
 ققوسلاا ةكرح
 نيیيیالمب
تتااررالوودلاا

 تتاجوتنملاا
ةيیعانصلاا

1554  ريیغ تتابوورشم
 ةيیحوورر

45% 69% 26% 10 172

1555 ةيیندعم ههايیم 52% 88% 34% 5 27

2103  يحص ققرروو
ةيیحص ممرراحموو

41% 59% 20% 16 109

2421  تتااديیبم
 تتاارشحلل
 نم اهھھھريیغوو
 تتاجوتنملاا
 – ةيیعااررزلاا
ةيیئايیميیكلاا

59% 64% 35% 5 95

2424 ننوباص 57% 77% 35% 19 89
2425  تتاجوتنم

 للززانملاا فيیظنتل
49% 24% 2 61

2694  سلكلااوو وتنميیسلاا
مماخلاا سبجلااوو

46% 65% 25% 16 75

2695  تتاجوتنم
سبجلااوو وتنميیسلاا

40% 57% 18% 88 225

2892  ؛نندداعملاا ةجلاعم
 ةسدنهھلاا
ةماع ةيیكيیناكيیملاا

48% 100% 37% 3 249

3130  ةلززاعلاا ككالسألاا
تتالباكلااوو

67% 85% 47% 5 61

453901  دعاصملاا حيیلصت
ةيیئابرهھكلاا

43% 79% 27% 13 21

 عيیبلاا ةةرراجت
ةلمجلاب

5050 ةلئاسلاا ددوقولاا 95% 96% 90% 218 169
512103  ررويیطلاا

 ىىرخاا تتانااويیحوو
86% 99% 75% 4 43

514100  ددوقولاا تتاجوتنم
 ةلئاسلاا
 ةبلصلااوو
ةيیززاغلااوو

43% 83% 27% 14 107

514101  ةلئاسلاا ددوقولاا
 تتويیزلااوو
ةيیندعملاا

88% 98% 77% 23 89

514102  يف لئاسلاا ززاغلاا
ريیررااوقلاا

71% 95% 54% 5 33

تتامدخلاا
7123  ددووددرم

 تتاازيیهھجتلاا
 ةيینوورتكلالاا
)ززرتويیبمك(

42% 83% 28% 19 38

9000  ففرصلاا
 يحصلاا
 فيیرصتوو
تتايیافنلاا
 تتاططاشنلااوو
ةهھباشملاا

58% 94% 45% 9 115



ISIC
زمرلاا  ططاشنلاا

ييدداصتقالاا
CRI CR3 HHI (1(

تتاسسؤملاا دددع
 ققوسلاا ةكرح
 نيیيیالمب
تتااررالوودلاا

 تتاجوتنملاا
ةيیعانصلاا

1554  ريیغ تتابوورشم
 ةيیحوورر

45% 69% 26% 10 172

1555 ةيیندعم ههايیم 52% 88% 34% 5 27

2103  يحص ققرروو
ةيیحص ممرراحموو

41% 59% 20% 16 109

2421  تتااديیبم
 تتاارشحلل
 نم اهھھھريیغوو
 تتاجوتنملاا
 – ةيیعااررزلاا
ةيیئايیميیكلاا

59% 64% 35% 5 95

2424 ننوباص 57% 77% 35% 19 89
2425  تتاجوتنم

 للززانملاا فيیظنتل
49% 24% 2 61

2694  سلكلااوو وتنميیسلاا
مماخلاا سبجلااوو

46% 65% 25% 16 75

2695  تتاجوتنم
سبجلااوو وتنميیسلاا

40% 57% 18% 88 225

2892  ؛نندداعملاا ةجلاعم
 ةسدنهھلاا
ةماع ةيیكيیناكيیملاا

48% 100% 37% 3 249

3130  ةلززاعلاا ككالسألاا
تتالباكلااوو

67% 85% 47% 5 61

453901  دعاصملاا حيیلصت
ةيیئابرهھكلاا

43% 79% 27% 13 21

 عيیبلاا ةةرراجت
ةلمجلاب

5050 ةلئاسلاا ددوقولاا 95% 96% 90% 218 169
512103  ررويیطلاا

 ىىرخاا تتانااويیحوو
86% 99% 75% 4 43

514100  ددوقولاا تتاجوتنم
 ةلئاسلاا
 ةبلصلااوو
ةيیززاغلااوو

43% 83% 27% 14 107

514101  ةلئاسلاا ددوقولاا
 تتويیزلااوو
ةيیندعملاا

88% 98% 77% 23 89

514102  يف لئاسلاا ززاغلاا
ريیررااوقلاا

71% 95% 54% 5 33

تتامدخلاا
7123  ددووددرم

 تتاازيیهھجتلاا
 ةيینوورتكلالاا
)ززرتويیبمك(

42% 83% 28% 19 38

9000  ففرصلاا
 يحصلاا
 فيیرصتوو
تتايیافنلاا
 تتاططاشنلااوو
ةهھباشملاا

58% 94% 45% 9 115

.ةيیلاملاا ةةررااززوو يف ةفاضملاا ةميیقلاا ىلع ةبيیرضلاا ةيیريیدم تتامولعم ىلع ينبم :رردصملاا
1. HHI ننامشريیهھھھ – لهھھھاادنيیفرهھھھ رشؤم ينعت Herfindalh- Hirshman Index.

 ينعيی ااذهھھھوو .ةفلتخملاا تتاسسؤملاا نم تتددرروو امك ةفاضملاا ةميیقلاا ىلع ةبيیرضلاا تتامولعم ىلاا ةةدنتسم مماقررألاا
 .ةةدحااوو ةنَّيیعم ققوسل ةةاطعملاا مماقررألاا نع اًمامت ةفلتخم اًيیلاح ننوكت نناا نكميی ققوسلاا مجح ططوورشوو يلاحلاا زيیكرتلاا نناا
 ٬،ةفاضملاا ةميیقلاا ىلع ةبيیرضلاا تتاّيیلمع مماظنل ىلووألاا ةنسلاا يف تتاسّسؤملاا ىلع قبطنت ال ءاطخألل ةيیسيیئرلاا رردداصملاا
 يف تتااريیدقتلاا ننإف كلذذ عموو .ةبسانملاا ISIC ززومرر عم ددااريیتسالااوو ةّيیلحملاا تتاسّسؤملاا فيینصت لكاشم كلذكوو



 يف تتااريیدقتلاا ننإف كلذذ عموو .ةبسانملاا ISIC ززومرر عم ددااريیتسالااوو ةّيیلحملاا تتاسّسؤملاا فيینصت لكاشم كلذكوو
 .ةيینانبللاا ققااوسألاا يف– ايیندلاا ةجرردلاا نكت مل ااذذاا – زيیكرتلاا ةجرردل ةةّديیج ةةرروص يطعت اهھلمجم

 ووأأ تتاسسؤملاا نيیب ؤططااوت عُّقوت عم ةّلقلاا رراكتحاب اًقلعتموو اًيیرراكتحاا اًكولس عفترملاا ووأأ يلاعلاا زيیكرتلاا ضضرفيی
 ططوورش لظظ يف ثثدحيی ال ام ررامثتسالاا يندت يلاتلابوو رراعسألاا عفرر ىلاا ييدّدؤت ىىرخأأ ةّيیرصح تتاسررامموو عيیرراشملاا
 ةلاح نع ةلقتسم ىقبت نناا بجيی يتلاا ٬،للوخدلاا زجااوح ععافترراا وهھھھ ععوورشملاا ككولس مهھفت يف كئاش رصنع .ةيیسفانت رثكاا
.ققوسلاا يف زيیكرتلاا

4
للوخدلاا زجااوح

 ةةرروص سملن .ققوسلاا ةةرردقل فٍفاك ريیغ نكلوو ًاّيیلووأأ ااًريیدقت رفوت ةفلتخملاا ةيینانبللاا ققااوسألاا يف زيیكرتلاا سسايیق
 ددِّدحت يتلااوو ققوسلاا ةيینبل ةيیساسألاا ةةزيیملاا يهھھھ امبرر يتلاا للوخدلاا زجااوح ررابتعالاب انذخأأ ااذذاا ققوسلاا ةةرردقل حضووأأ
.ققااوسألاا يف ةسفانملاا

 ديیفم ديیدحتلاا ااذهھھھ .ققوسلاا للوخدل ةةديیدج ةسّسؤم امهھبجوتست نيیذللاا تقولااوو ةفلكلاا للوخدلاا زجااوح ينعت ٬،اًيیديیلقت
 مماع ديیدحت اهھنكلوو .ققوسلاا ىلاا للوخدلل ةعقوتم ووأأ ةةديیدج ةسّسؤم يياا اهھھھدبكتت ووأأ اهھبجوتست يتلاا ةفلكلاا نع ةةركف يطعيیوو
 .ققوسلاا يف ةةددوجوم ةسسؤم ييأأ اهھھھّدبكتت يتلاا كلتوو ققوسلاا ىلاا ديیدج لخاادد ُّييأأ اهھهھجااويی يتلاا ةفلكلاا ططوورش نيیب ّزيیمت الوو
 يف ةةددوجوملاا ةسسؤملاا سيیلوو ققوسلاا يف ططاارخنالل ديیدج لخاادد اهھھھّدبكتيی يتلاا ةفلكلاا يهھھھ للوخدلاا زجااوح ننأأ كلذب دصقنوو
 .فيیلاكت ااذكهھھھ لمحتت نناا اهھيیلع سيیل يتلااوو ققوسلاا

 للوخدلل ةيیعيیبطلاا زجااوحلاف .ةعنطصملااوو ةيیعيیبطلاا ٬،نيیتماع نيیتعومجم ىلاا للوخدلاا زجااوح مسقن نناا نكميی
 ىلاا ييدّدؤتوو )ققوسلاا مجحك( ققوسلاا ةيینب يف ملاعملاا ضعب نم ىتأتت ووأأ )يجولونكتلاا ججاتنالاك( اهھتعيیبطب ةّيینقت ةةدداع يهھھھ
 ٬،دعااوقلاب اًساسأأ ّقلعتتف ةيیعيیبطلاا ريیغ ووأأ ةعنطصملاا زجااوحلاا امأأ .نيیعم ققوس يف ةعنام ططوورش ننوكت فيیلاكت
.لقألاا ىلع تتاسسؤملاا ضعب للوخدد قيیعت ًاّيیلمع يتلااوو ةضوورفملاا ةمظنألااوو نيینااوقلااوو

 ٬،ةقلطملاا ةفلكتلاا ايیاازم ٬،للامسأأرلاا تتامزلتسم ٬،مجحلاا تتاارروفوو :ججذذامن ةعبررأأ ىلاا ةيیعيیبطلاا زجااوحلاا فَّنصت
.جتانلاا عيیونت

 مجحلاا تتاارروفول نكميی :للامسأأرلاا تتامزلتسموو مجحلاا تتاارروفوو :للوخدلل ةيیعيیبطلاا قئااوعلاا ووأأ زجااوحلاا .1
 ةّيیسفانت رثكألاا ووأأ ةّيیلاعف رثكألاا نيیب رراتخت نناا ةةريیحلاا عم ةةريیغصلاا تتاادداصتقالاا يف اًصوصخ ةسايیسلاا عناص ننوكت نناا
 ججاتناا ةفلك ىنددأأ ةسّسؤملل تتّرفوو ااذذاا ةيیلاعفلل اًّمهھم اارًردصم ننوكت نناا اهھنكميی مجحلاا تتاارروفوو .اًعم نيینثالاا ال نكلوو
.ققوسلاا زيیكرت يف يساساا لماع وهھف للاح لك ىلعوو .ومنلل اارًردصموو ررامثتسالل اًّمهھم ااًزفاح ااذهھھھ ننوكيی ذذاا ةّيیدداارفاا

 ووأأ تتاسّسؤملاا نم نكمم دددع ربكأأ ىلع للوصحلل لمعن نناا كلذذوو ههالعأأ رروكذملاا للاكشإلاا لحل ةقيیرطط دجويی
 للاّعفلاا ىنددألاا مجحلاا وهھھھوو للاجملاا ااذهھھھ يف ديیفم مموهھفم رفوتيی .ةةددوجوملاا مجحلاا تتاارروفوو اهھنّمؤت يتلاا عيیرراشملاا

Minimum Efficient Scale of Production - MES ىنددأأ وهھھھ للاّعفلاا ىنددألاا مجحلاا .ام نيیعم ققوس يف 
.ةنكمم ةفلك لقألاا ننوكيی ييأأ ٬،ةجرردد ىنددأأ ىلاا رغصيی ججاتنالل ةيیدداارفالاا ةفلكلاا للدعم ثيیح ججاتنالاا تتايیوتسم

 ىلاا للاّعفلاا ىنددألاا مجحلاا ييدّدؤيی ٬،تتاعيیبملاا ععومجم ووأأ ييونسلاا ججاتنالاا ععومجم يف ًالثم ٬،ام ققوس مجح يف
 اهھھھرفوت ةنكمم ةيیدداارفاا ةفلك ىنددأب جتنت ةسسؤم لك عم اهھملقؤيی ننأأ ققوسلاا عيیطتسيی ةلاّعفلاا تتاسسؤملاا نم ىصقأأ دددع
 ةةدحااوو ةسسؤم نم ىلثملاا ققوسلاا ةيینب ننوكت ققوسلاا مجحل اًيیوواسم للاّعفلاا ىنددألاا مجحلاا نناك ااذذاا ًالثم .ةحاتملاا ايیجولونكتلاا
 دددع ننوكيی ٬،ققوسلاا مجح نم اًبيیرقت %20 للاّعفلاا ىنددألاا مجحلاا نناك ااذذاا ."يعيیبطط" رراكتحاا ىلاا ققوسلاا للِّوحتوو طقف
 ققوسلاا مجح هھمزلتسيی تتاسسؤملاا نم نكمم دددع لضفأل سسايیقملاا ااذهھھھ .كيیلااوودد كلذكوو سمخ لثمألاا تتاسسؤملاا
 ووأأ ةيیعيیبطط ةةرروصب زّكرم وهھھھ ققوسلاا ننأب للوقلاا يياا ٬،ريیدقتلل لمعتسيی اًسايیقم حبصيیوو هھيیف للاّعفلاا ىنددألاا مجحلاا ىىوتسموو
.ةيیعيیبطط ريیغ ييأأ ةعنطصم ةةرروصب زّكرم

 نم عّمجت ربكأل ةةددوجوملاا مجحلاا تتاارروفوو عم اًعمتجم للاّعفلاا ىنددألاا مجحلاا نناا ههالعاا ةةرروكذملاا ةساارردلاا ربتعت
.)5 للوودج( يعانصلاا ططاشنلاا

للوخدلاا زجااوحوو مجحلاا تتاارروفوو - 5 للوودج
ةةرراتخم ققااوسأأ

ISIC
زمرلاا ييدداصتقالاا ططاشنلاا

MES (1(
تتااررالوودلاا نيیيیالم

 ققوسلاا مجح
تتااررالوودلاا نيیيیالم  نم ربكألاا دددعلاا

تتاسسؤملاا 2 تتاسسؤملاا دددع

 تتاجوتنملاا
ةيیعانصلاا

1533 زهھجم تتانااويیح لكأأ 4،٬0 51 13 5
1542 ركس 4،٬0 51 13 1
2101 Pulp،ققررولاا ٬ 5،٬5 157 29 6
2421  تتاارشحلاا تتااديیبم

-ةيیعااررزز تتاجوتنموو
اهھھھااوسوو ةيیئاميیك

4،٬0 95 24 5

2425  فيیظنتل تتاجوتنم
للززانملاا

4،٬0 61 15 2

2892  سيیبلتوو ةجلاعم
 ةيیعانصلاا نندداعملاا
 ةيیكيیناكيیملاا ةسدنهھلااوو
.ةماع ةةرروصب

2،٬7 249 92 3

3130  تتالباكلااوو ككالسألاا
ةلززاعلاا

5،٬0 61 12 5
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.2000 ٬،ةيینانبللاا ةيیرروهھمجلااوو ةيیلاملاا ةةررااززوو نم ةفاضملاا ةميیقلاا ىلع ةبيیرضلاا ةيیريیدم يف ةةرفوتم تتامولعموو ؛2004 ٬،ررابسك :رردداصملاا
.4 مقرر ىىوتسمل ةلباقملاا ققااوسألل قُِّبطط ييذلاا 2 مقرر ISIC ىىوتسمب تتررُِّدق )MES( ةيیلاعف ىنددألاا ججاتنالاا ةجرردد نناا .1
.2002 ةنس ةفاضملاا ةميیقلاا ىلع ةبيیرضلاا ةيیريیدم تتااءاصحاا نم ددرروو امك تتاسسؤملاا دددع .2

 غلابم ععومجم نناك ااذذاا قئااوعلاا ههذهھھھ يتأت .نيیدِّهھعتملل اًمهھم اًقئاع ةيیلاملاا تتامزلتسملاا ننوكت نناا نكميی
 للوصولاا ةبوعص ووأأ ًالثم عفترملاا ةفلكلاا رعسك ةةديیدجلاا تتااررامثتسالاا ليیومتل ووأأ/وو ققوسلاا ىلاا للوخدلل ةمززاللاا ررامثتسالاا
 غلب 2002-2000 ثثالثلاا تتااونسلاا للالخ ةيیفرصملاا ضضوورقلل ةةدئافلاا رعس للدعم نناا عقااولاب .يفرصملاا للامسأأرلاا ىلاا

 تتامززألاا يف ةصاخ ةةرروصبوو مهھم قئاع ااذهھھھوو %11 غلبيی ةةدئافلل ًاّيیقيیقح ااًرعس ييززااويی للدعملاا ااذهھھھوو ٬6%،11
.اًئيیطب ييدداصتقالاا ططاشنلاا ننوكيی امدنع ييأأ ةيیدداصتقالاا

 اهھناا ييأأ ٬،ةعنطصم ربتعتوو زجااوحلاا ههذهھھھ نم ةثالث ريیرقتلاا ظحليی :ققوسلاا للوخدل ةعنطصملاا زجااوحلاا .2
 ةيیامحلااوو ةيیرصحلاا تتالاكولااوو ٬،ةيیررااددالااوو ةيینوناقلاا ريیباادتلاب قلعتت زجااوحلاا ههذهھھھ .تتاطلسلاا نم ةةرشابم ةعوضوم
 .ةماع ةةرروصب

 .دمألاا ةليیوططوو ةئيیطب ةيینوناقلااوو ةيیئاضقلاا تتااءاارجالااوو .اهھھھرصانع يف ريیبك صقن نم ةيینانبللاا مكاحملاا وكشت
 ففاضت تتااونس ككانهھھھوو ٬،يئاادبلاا مكحلاا رردصيی نناا لبق ةةديیدع تتااونس رظتنت نناا اهھيیلعوو ةيینوناق ٍوواكشب تتاسسؤملاا ممدقتت
 دجتل تتااونس ممزلتست تتاارراجيیالاب ةقلعتملاا ةطيیسبلاا ايیاضقلاا نناا ىتح .زيیيیمتلاا ككانهھھھ مث ٬،ففانئتسالاا ةلحرم يف كلت ىلاا
 ّلثمتوو ةسّسؤملاا اهھلّمحتت ةّيیثبع ةيیفاضاا فيیلاكت ىلاا ةليیوطلاا ةيینوناقلاا تتااءاارجالاا للوحتتوو .رجأتسملااوو كلاملاا نيیب لحلاا
.ققوسلاا للوخدل ييأأ ررامثتسالل اًقئاع كلتك

 اًيیلاح فصَّتت يهھف نيیيینعملاا ءاقرفلاا لك ىلع ييوواستلاب قَّبطت نناا بجيی ةيیررااددالاا ريیباادتلاا مظعم نناا عموو
 اهھتامزلتسم ىلاا ةلوهھسب لصوتلاا تعاطتساا املك ةةريیبك ةسّسؤملاا تناك امَّلك هھناا عَّقوتملاا نموو .لماحتلااوو زيیامتلاب
 ةلماعملاا ييأأ "ةطسااولاا" وهھھھ ةةررااددالاا عم يططاعتلل ييديیلقتلاا ينانبللاا ببولسألاف ةماعةةرروصب انملكت ااذذااوو .ةيیررااددالاا
 ."ةطسااولاا" ههذهھھھ ةيیمهھھھاا بسحب تتاسسؤملااوو دداارفالاا نم ةيیفاضاا فيیلاكت بجوتستوو اًئبع لكشت ةقيیرطلاا ههذهھھھ .ةيیليیضفتلاا
.اهھططاشن للالخوو ةسسؤملاا ءاشناا دنع ةيیلضافتوو ةيیزيیيیمت يهھھھ ققوسلاا ىلاا للوخدلاا زجااوح نناا ينعيی ااذهھھھوو

 ةلاكوو اهھھھددرروتست يتلاا عئاضبلاا نناا ييأأ ٬،ننانبل يف ةيیررااددااوو ةيینوناق ةيیامحب ننّويیرصحلاا ءالكولاا معنيی اًماتخوو
 لسرُرأأ ًالَّوطم ععوضوملاا ااذهھھھ ةشقانم دعب .ةيینوناق ةةرروصب ننانبل ىلاا اهھھھددرروتسيی نناا اهھھھااوس نم ييأل نكميی ال ةيیرصح
 سمخ ةةدملوو اًيیجيیرردت ةّيیرصحلاا ههذهھھھ ةيیامح ءاغلاا ىلع لمعت نناا ةموكحلاا ىلع ححرتقيی ببااونلاا سلجم ىلاا ننوناق ععوورشم
 ةيیامح ييأأ ننوكيی الأأ ىلع ينوناقلاا للاجملاا يف ةيیرصحلاا تتالاكولاب قلعتت ةلئساا ًاّيیلعف ننوناقلاا ععوورشم ححرطيی .تتااونس
.ننانبل ىلاا عئاضبلاا للوخدد دنع ةلقرع ووأأ ةيیمسرر ةةرشابم

 ضفخيیوو ٬،ةسفانملاا ىلع ثحيیوو ٬،ققوسلاا ىلاا للوخدلاا لهھسيیوو دعاسيی ههرروودص ووأأ هھعيیقوت للاح يف ننوناقلاا نناا
.كلهھتسملاا ديیفيیوو رراعسألاا

5
ةيیرصحلاا تتاسررامملااوو ريیعستلاا



 Industrial ةيیعانصلاا ةسسؤملاا ججذذومن يف .يسفانت ريیغ ككولس ةجيیتن يهھھھ ةيیرصحلاا تتاسررامملاا
Organisation Paradigm،كلت يهھھھ ةيیسفانتلاا ريیغ ققااوسألااوو ٬،تتاسررامملاا ههذهھھھ ةيیسفانتلاا ريیغ ققوسلاا تتايینب لِّهھُست ٬ 

 مموقت نناا نكميی ةيیرصحلاا تتاسررامملاا ننأب ملعلاا عم .ةيیلاع للوخدد زجااوحب ووأأ/وو زيیكرتلاا نم ةيیلاع ةجرردب فّصتت يتلاا
.ققوسلاا ةيینبل ررابتعاا ييأأ ننوودد ييأأ اهھتااذب ةلقتسم

 ييأأ ققوسلاا ىلاا مهھلوخدد نكميی نم ججاارخاا ىلاا يمريی ددوصقموو دمعتم ففُّرصت يهھھھ ةيیرصحلاا تتاسررامملاا
.ججوورخلاا ىلع مهھماغرراا ووأأ/وو ةةديیدجلاا رصانعلاا رراشتناا ننوودد للووؤحلاا

 تتااريیغتملاا ةلاح يف ححوضوب ةةرروصحم ةيینانبللاا ققااوسألاا يف ةيیرصحلاا تتاسررامملاا نع ةةرفوتملاا تتامولعملاا
 تتايیقافتالاك ةيینوناقلاا ريیغ تتاسررامملاب قلعتت ةةّريیغتملاا تناك ااذذاا ةةوواسق دشأأ ةةرروصبوو للامعألاا ةةرراادداا لثم ةيیكولسلاا
.نيیدهھعتملاا نيیب ةيیرصحلاا

 دداحتاا ييأأ لترراكلاا ةصاخ ةةرروصب هھنم 14 ةةدداملاا عنمتوو .ةيیرصحلاا تتايیقافتالاا 73/83 ينانبللاا ننوناقلاا عنميی
 نم رراعسألاا ةيیامح ووأأ رراعسألاا يف عنطصم ععافترراا اهھنع جتنيی يتلااوو ...ةسفانملاا نم دحت" يتلاا تتايیقافتالاا ووأأ نيیجتنملاا
 يف "عنطصم" ععافترراا ىلاا ييددؤت تتايیقافتالاا نناا ىلاا نيیبت نناا نناهھھھربلاا ممااوق ننأل فيیفخ يعرش ميیرحت ااذهھھھوو ."ططوبهھلاا
.هھسيیسأت ووأأ هھتيیبثت بعصيی سكاعم ثثدح وهھھھوو ططوبهھلاا نم رراعسألاا ةيیامح ىلاا وواا ٬،ههديیدحت ووأأ هھفصوو بعصيی رراعسألاا

 ىىوصقلاا ةماارغلاا ننأل ععدداارر ريیغوو ةيیافك عنقم ريیغ اًضيیاا ينانبللاا ننوناقلاف ٬،ةيیرصحلاا تتايیقافتالاا صصوصخب
 يك .نجسلاا نم رهھشاا ةثالثوو ممايیاا ةةرشع نيیب ام ووأأ/وو )يكريیماا ررالوودد 67،٬000 للدداعيی ام( ةيینانبل ةةريیل ننويیلم ةئم غلبت
.ةيیقافتالاا كلت ةجيیتنب ةعّقوتملاا ححابررالاا ىىّدعتت نناا ييأأ ةعفترم ةماارغلاا ننوكت نناا بجيی ةعدداارر ننوكت

 ةةرشابملاا ريیغ تتانيیبلاا ووأأ لئالدلاا ضعبل نكميی ٬،اهھفاشتكاا بعصيیوو ةّيیرس يهھھھ نيیعئابلاا نيیب تتايیقافتالاا نناا عموو
 هھسفن رعسلاا نناتكرشلاا تتدمتعااوو .ليیسنابيیلوو سيیليیس اتكرش ننانبل يف ةيیولخلاا تتالاصتالاا نِّمؤت .اهھھھددوجوو ىلع للدت نناا
 وهھھھ ننانبل يف ييولخلاا رباختلاا مسرر نناا .رراعسألاا ىلاا ةبسنلاب امهھنيیب ؤططااوت هھبش لكش ام امهھتأشن ذنم ةيیولخلاا تتالاصتالل
 تتاقاطبلل اًميیتنس 35 وو ععوطقم ييرهھش ككاارتشاا ىلاا ففاضت نيیكرتشملاا ططوطخل ةةدحااولاا ةقيیقدلل اًميیتنس 13 :عفترم دج
.ىىرخألاا ةيیبرعلاا نناادلبلاا يف تتاميیتنس 8 ىلاا 3 لباقم اًفلس ةعوفدملاا

 ةسايیسلاا .ةيینانبللاا ققوسلاا يف ىىرخأأ تتاططاشن يف حبرلاا للدعم ّىطختت يتلاا ححابررألاا يهھھھ ااًّدج ةعفترملاا ححابررألاا
 ىنددأأ رعس نم كلهھتسملاا ااذكهھھھوو ديیفتسيی .ااذهھھھ حبرملاا ييولخلاا ققوس ىلاا ّرُحلاا للوخدلاا ةحاتاا يهھھھ سفانتلاا ريیبعتب لضفألاا
 ضيیفخت ىلع لمعت ننأأ ال ٬،ىلعأأ ليیخاادم ينجت نناا لضفألاا ةموكحلاا ررايیخ نناك كلذذ عموو .ةيیعون لضفاا ةمدخوو
.نيیكلهھتسملاا ىلع رراعسألاا

 سسررامت ٬،ققافنالاا نم دحلاا ييأأ ٬،ةيیددومعلاا ةيیرصحلاا تتاسررامملاا .اًيیددومعوو اًيیقفأأ ةيیرصحلاا تتاسررامملاا قَّبطت
 سسرَرامت يقفألاا ققافنالاا نم دحلاا ووأأ ةيیقفألاا ةَّيیرصحلاا تتاسررامملاا .رخآآ عئاب ىلع يساسأأ عئاب اهھُضرفيیوو نيیعئابلاا نيیب
.يئاهھنلاا كلهھتسملااوو عئابلاا نيیب اًضيیأأ سسرَرامتوو ججاتنإلاا ةلسلس نم ىىوتسملاا سفن ىلع نيیعئابلاا نيیب

 ريیغ تتاّيیقافتالاا ةةرروورضلاب تسيیل نكلوو ةليیلق ةيینانبللاا ققااوسألاا يف ةيیمسرلاا تتاّيیقافتالاا ننوكت ننأأ نكميی
 رراعسألاا يف قفااوتوو مماجسناا لب ٬،ةّيیسفانت رراعسأأ ددوجوو ممدع وهھھھ ةعابلاا نيیب تتايیقافتاا ددوجوو ىلع نناهھھھربلاا نناا .ةيیمسرلاا
 ففانصألااوو تتانالعالاك ىىرخألاا تتالاجملاا يف سفانتلاا ٬،كلذذ عم ٬،تتايیقافتالاا عنمت ال .ققوسلاا يف ةعابلاا اهھنلعيی يتلاا
.ةيیرراجتلاا

 امبرر ةيیددومعلاا تتاسكاعملاا ننأل ققااوسألاا يف ةسفانملاا ليیلحت يف ااًدج ةمهھم ةيیددومعلاا ةيیرصحلاا تتاسررامملاا
 تتابوورشملل ًالثم ققَّرفملاا ققااوسأأ يف ةةديیدع كلذذ ىلع ةلثمألاا .ةَّيیرصح ققااوساا ىلاا اهھتيینب يف ةيیسفانتلاا ققااوسألاا يف للَّوحت
 عئاب هھضرفيی ييذلاا RPM  ققّرفملاا رعسب نيیربجم ننووّديیقتيی ننووديیدع ننوعئاب ثيیح ٬،ليیمجتلاا ددااوموو ةيیحوورلاا ريیغ
.ةلمجلاا

 سفنل ةفلتخم رراعساا عضوو ممزلتسيی وهھف .ةيینانبللاا ققااوسألاا يف ججاتنالاا يف زيیيیمتلاا ووأأ قيیرفتلاا اًضيیاا سسرراميی
 تتااددااّربلاك ءاضيیبلاا عئاضبلاا هھيیّمسن اموو ةبَّلعملاا ةيیئااذغلاا تتاجوتنملاك ٬،ةفلتخم ءامسأب هھعيیبوو هھبيیضوت دعب ججوتنملاا
...ززاغلاا نناارفأأوو

6
تتايیصوتلااوو جئاتنلاا

 ققااوسألاا يف اًيیبسن ةيیلاع زيیكرت ةجرردد ىلاا 2002 ةنسل ةفاضملاا ةميیقلاا ىلع ةبيیرضلاا نع تتامولعملاا ريیشت
.ةيینانبللاا

 ةةدعاقلاا( %40 نم لقأل )CR3( ىىربكلاا ثثالثلاا تتاسسؤملل زيیكرتلاا ةبسنل ةّيیديیلقتلاا ةةدعاقلاا للامعتساب
 – ققااوسألاا نم %58 نناا ىلع ةفاضملاا ةميیقلاا ىلع ةبيیرضلاا تتامولعم لّلدت )CR4 ـل %40 لقألاا ىلع يهھھھ ةيیجذذومنلاا



 – ققااوسألاا نم %58 نناا ىلع ةفاضملاا ةميیقلاا ىلع ةبيیرضلاا تتامولعم لّلدت )CR4 ـل %40 لقألاا ىلع يهھھھ ةيیجذذومنلاا
 8 ققااوسألاا ههذهھھھ يف عيیبلاا ةكرح لمجم ووأأ للوواادتلاا للَّدعم غلبيی .ةئفلاا ههذهھھھ نمض يهھھھ – ليیلقب تتاسسؤملاا ثلث نم لقأأ عم
 .اهھب ةقِّلعتملاا ققااوسألاا لك يف ةةررّدقملاا عيیبلاا ةكرح ععومجم نم %40 ببرراقيی ام ييأأ يكريیماا ررالوودد تتااررايیلم

 ككولسلااوو ييرراكتحالاا ككولسلاا ننااوو ةيیسفانت دج تسيیل ةيینانبللاا ققااوسألاا نناا ىلع ٬،اهھتااذب ٬،ههذهھھھ زيیكرتلاا مماقررأأ للدت
 ققااوسألاا مجح رغص اهھمهھھھأأ ةةدع لمااوع ىلاا ههذهھھھ ةيیسفانتلاا رراشتناا ممدع ددوعيی .نناعئاشلاا امهھھھ ةلقلاا رراكتحاب قلعتملاا
 .ققوسلاا مجحل ةبسنلاب ااًريیبك تتاب ييذلاا للاّعفلاا ىنددألاا مجحلاا عضولاا ااذهھھھ ررولبيی .اًيیبسن ةةريیبك مجح تتاارروفول اهھتمززالموو
 ىلاا ةبسن ااًريیغص للاّعفلاا ىنددألاا مجحلاا ننوكيی نناا نكميی ٬،)5 للوودج( ققااوسألاا ضعب يف كلذذ ىلع اًضيیاا ليیلحتلاا لّلدد دقوو
.اًعفترم تتاب زيیكرتلاا نكل ققوسلاا مجح

 رثكأأ ققااوسألاا لعج ننوودد للوحت زجااوحلاا ههذهھھھوو .للوخدلل ةيیلاع زجااوح ددوجوو للامعألاا عضوو ةةدداع ضضرفيی
 ةفلك ىلاا ةفاضاا للاّعفلاا ىنددألاا مجحلاا اهھضرفيی امك للامسأأرلاا تتامزلتسم ننااوو امك .ةنهھھھاارلاا اهھتلاح يف يهھھھ اّمع ةّيیسفانت
.للوخدلل ةمهھم زجااوح اًضيیاا ننوكت نناا نكميی ةّيیندتملاا لمعلاا ةّيیجاتنااوو ٬،للامسأأرلاا

 ةيیدداصتقالاا تتااززاجنالااوو ةيیجولونكتلاا تتااررابتعالاب ةةددّدحم اهھنأل "ةّيیعيیبطط" اهھمظعمب يهھھھ ههذهھھھ للوخدلاا زجااوح
 اًضيیأأ يهھھھ ننانبل يف تتالماعملااوو ةيیمسرلااوو ةيیررااددالاا تتاسسؤملاا ننأب ريیرقتلاا ىىريی .ام ققوسب ةةددّدحم يهھھھ امم رثكااً ةماع
.ععوضوملاا ااذهھھھ ىلع ةّيیدجب لمعت ةسايیس عضوب حصنيیوو هھنم ججوورخللوو ققوسلاا ىلاا للوخدلل "ةعنَطصموو" ةمهھم زجااوح

 تتاسررامملاا اّيیلم ررولبت ججوورخللوو للوخدلل ةعفترملاا زجااوحلااوو ةةزَّكرملاا ققااوسألل ةيیويینبلاا تتااررابتعالاا
 .ةيینانبللاا ققااوسألاا يف ةيیرصحلاا

:ننانبل يف ةسفانملاا ننوناقل ععوورشم عضول ةيیلاتلاا ئئددابملاا ععابتاا ححرتقن :ةسفانملاا ننوناق ننأشب تتايیصوتلاا .1
 نناا بجيی لعفلاب .ةيیسفانتلاا ةيیلمعلل ةمززالم يهھھھ للوخدلاا ةيیرح :جورخلاو لوخدلا زجاوح نم دحلا .1

 ننوناق يف هھيیلع ليیوعتلاا بجيی ام ااذهھھھوو .هھتااذذ دحب زيیكرتلااوو ججوورخلااوو للوخدلاا زجااوح ليیلقتوو صيیلقت ىلاا لمعلاا ففدهھيی
.ةماع ةةرروصب ةيیسفانتلاا ةسايیسلاا أأدبم يفوو ةسفانملاا

 ةيیررااددالاا تتاحالصالاا يف ييدج لمع ىلاا ججوورخلااوو للوخدلاا زجااوح صيیلقت ىلع زيیكرتلاا اًيیلمع ييددؤيی
 نناا بجيی .ةيیعيیرشتلااوو ةيیررااددالاا ةيیلمعلاا نم ةّيیتأتملاا فيیلاكتلاا ضفخوو تقولاا بسكوو تتااءاارجالاا ليیهھستل ةيیعيیرشتلااوو
.تتاحالصالاا ههذهھھھ نم ٬،هھلمجمب دداصتقالاا ييأأ ٬،اًعم رراجتلااوو ننوكلهھتسملاا ديیفتسيی

 ععوضوم ال ففرصتلاا ووأأ ككولسلاا ععوضوم ةسفانملاا نيینااوق ةةدداع جلاعت :عيبلا تايقافتا نع حيرصتلا .2
 انركذذ امك ةيینانبللاا نيینااوقلاف .ةيیعرش ريیغ تتاسررامم ةّيیسفانتلاا نم ّدحت يتلاا ةيیرصحلاا تتاسررامملاا ربتعت يهھف .ةيینبلاا
."تتامولعملاا ريیووزت" ووأأ "شغلاا" ىلع طقف صنت ةةددّدحم ننوكت امدنعوو ٬،ةمهھبموو ةضماغ

 لك ررابتعاا ننوناقلاا عيیطتسيی ال  .ةيیرصحلاا تتاسررامملاا ةيیضق ةةرشابم ححرطيی نناا ةسفانملاا ننوناق ىلع
 ةبوتكم ريیغ ووأأ ةبوتكم ريیرراقت ميیدقت بلطتيی وهھف .يلمعلااوو ييأأدبملاا نيَیيیوتسملاا ىلع ةيیعرش ريیغ ةيیرصحلاا تتاسررامملاا
 ةيیعرشاللاا ءابعأأ رصحيی نناا عيیطتسيی هھناا وواا ٬،ةسفانملاا ةةرراادداا وواا ةطلس ىلاا ننوعئابلاا اهھھھدقعيی يتلاا ةيیرصحلاا تتايیقافتالاا نع
.نيیومتلاا رردداصم يف ووأأ ققااوسألاا يف ةصصاحملل ووأأ رراعسألاا ديیدحتل تتايیقافتالاك تتاسررامملاا نم ليیلق دددعل

 يف ةسفانملاا ننوناق يف رظنت ةلقتسم ةيیريیرقت تتايیحالصب عتمتت :ةسفانMا ةرادا وأ ةطلس ءاشنا .3
.ايیلع ةمكحم مماماا ةةرروورض انيیأأرر ااذذااوو ففانئتسالاا ةجرردد ىلاا اهھعفرر نكميی مث نموو ةمكاحملاا نم ىلووألاا ةجرردلاا

 رراكتحالاا ةموواقم ةمهھم دداصتقالاا ةةررااززوو ىلاا لكويی 1973 للووالاا ننوناك يف رردداصلاا 6821 مقرر مموسرملاا نناا
 ةةرراادداا وواا ةسفانملاا ةطلسل نكميی .ةصاخ ةةرروصب كلهھتسملاا ةيیامحلوو ةماع ةةرروصب دداصتقالاا حلاصل سفانتلاا جيیوورتوو
.ريیززولاا ففاارشابوو ةةرراجتلااوو دداصتقالاا ةةررااززوو ةيیاعرر تحت لمعت نناا ةسفانملاا

 اهھعم لمحت ٬،ةةذَّبحم ولوو ٬،ةسفانملل ةيیمسرر ةطلس ووأأ ةئيیهھھھ ءاشناا نناا ىلاا ةيینانبللاا ةلاحلاا يف ريیشن نناا مهھملاا نم
 ةيیدداصتقالاا حلاصملل ااًرظن ةيیسايیس تتاعمجت ةحلصمل لخدتلل اًعوضوم اهھنم لعجت يتلاا ةيیططاارقووريیبلاا ةةددايیزز ةةرططاخم
:ههذهھھھ ةسفانملاا ةئيیهھھھ تتايیحالص ععوضوم يف ةيیلاتلاا تتاحرتقملاا عضوو ىلع انلمحت تتااررابتعالاا ههذهھھھ .اهھل ىىدصتت يتلاا

 ننوكيی نناا يياا ةصِّصختموو رصانعلاا ةةددوودحم ننوكت ننااوو ةيیتااذذ ةيیلالقتساب عتمتت نناا ةطلسلاا ووأأ ةئيیهھلاا ىلع
 ننوكت ننااوو ةيیلاملااوو ةيیررااددالاا ةيیلالقتسالاب عتمتت ةئيیهھك ةةررااددالاا ههذهھھھ ءاشناا نكميی .ةةربخوو ملع بباحصاا اهھھھؤؤاضعاا
 مموسرر نم عطتقت تتاكاارتشاا للالخ نم ووأأ/وو ففرراصملاا عمجت نموو ةعانصلااوو ةةرراجتلاا ففرغ نم ةنّمؤم اهھتنززااوم
 نيیيیرراادداا نيیفظظوموو ةةاضق للووؤسملاا ززاهھجلاا رصانع لمشت نناا بجيی .ةةرراجتلااوو دداصتقالاا ةةررااززوو ىىدل ةلّجسملاا ليیماسرلاا
.لمعلاا نيیمأتل نكمم لقألاا ننوكيی نناا بجيی دددعلاا ااذهھھھوو .تتاارراشتساللوو ثثاحبألل ززاهھج ىلاا ةفاضالاب نيیيینهھم نيیيیدداصتقااوو

 رظنتف ةَفنأتسملاا ايیاضقلاا اماا .ةيیرصحلاا تتاسررامملاا تتالاجموو اهھيیلاا ةغَّلبملاا تتايیقافتالاا سسرردد ةئيیهھلاا ّفلكت
 ةسايیسلااوو ةثدحتسملاا تتاعيیرشتلاب ًالثم قلعتيی اميیف ةيیرراشتساا ةفيیظظوو اًضيیاا ةئيیهھلل ننوكيی .ففانئتسالاا مكاحم اهھيیف
 نع كلذكوو ةنس لك للالخ ةئيیهھلاا للامعأأ نع مماع ييونس ريیرقت اهھھھرشنب ةيیمالعاا ةئيیهھھھ اًضيیاا ننوكت نناا نكميی .ةيیدداصتقالاا



 ةسايیسلااوو ةثدحتسملاا تتاعيیرشتلاب ًالثم قلعتيی اميیف ةيیرراشتساا ةفيیظظوو اًضيیاا ةئيیهھلل ننوكيی .ففانئتسالاا مكاحم اهھيیف
 نع كلذكوو ةنس لك للالخ ةئيیهھلاا للامعأأ نع مماع ييونس ريیرقت اهھھھرشنب ةيیمالعاا ةئيیهھھھ اًضيیاا ننوكت نناا نكميی .ةيیدداصتقالاا
 ققااوسألاا يف ةسفانملاا ىلع مماهھھھ لكشب رِّثؤت يتلاا تتاهھھھاجتالااوو ىىرخألاا تتااررّوطتلااوو ةيیجولونكتلااوو ةيیدداصتقالاا تتاارّروطتلاا
.ريیدصتلاا ىىدل ةيیسفانتلاا ةقاطلااوو ةيینانبللاا

 يف رصانعلاا مهھھھأأ دحأأ لب ال ٬،رصانع دحأأ وهھھھ سفانتلاا ننوناق :ةيیسفانتلاا تتاسايیسلاب ةقلعتملاا تتايیصوتلاا .2
 ققااوسألاا يف سفانتلاا ةجرردد ةيیوقت يف مهھھھاست نناا اهھنكميی يتلاا تتاسايیسلاا يليی اميیف ريیرقتلاا ححرتقيی .ةيیسفانتلاا تتاسايیسلاا
 .ةيینانبللاا

 فيیفخت ىلع ريیبك ريیثأت ةيیررااددالااوو ةيینوناقلاا تتالماعملاا ليیهھست ىلاا يمرت يتلاا تتاحالصالل :ت5ــــــــــــــــــماعMا .1
 يسسؤم رراططإإ يف ةماع ةةرروصب ييرراجتلااوو ييدداصتقالاا ططاشنلاا مموقيی .ججوورخلااوو للوخدلاا فيیلاكت ضفخوو زجااوحلاا
 كلت ةيیلاعف ةةددايیزل يلاتلابوو ةيیرراجتلاا تتايیلمعلاا ةفلك ضيیفختل ةيیساساا ةةدعاق ةلاعفلاا تتاسسؤملاا ربتعت .ييررااددااوو ينوناق
.تتايیلمعلاا

 ضيیفختب ٬،ةيیعانصلاا تتاسسؤملاا ةصاخ ٬،ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا تتاسسؤملاا جمدد عيیجشت بجيی :جمدــــــــــــــــــلا .2
 ةنماكلاا مجحلاا تتاارروفوو  ايیاازم نم ةةددافتسالاا ااذهھھھ نم ضضرغلااوو .ةبسانم ىىرخأأ تتااءاارجاا ذذاختااووً الثم بئاارضلاا
 .ةسايیسلاا هھيیجوتل ققوسلل ةصاخ تتاساارردد بجوتست يتلااوو ةنكمملااوو

 نم مهھھھأأوو .رراعسألااوو فيیلاكتلاا ةميیق نم اضيیاا ضفخت نحشلاا ووأأ لقنلاا تتاقرطط ةكبش رشنوو نيیسحت :لقنلا .3
 تتاارروفوو نم ةةددافتسإلاا دنع سفانتلاا نم ديیزتوو ههءاارروو اموو ينططولاا للاجملاا يف ةيیددرفلاا ققااوسألاا رراشتناا لهھست اهھنإف كلذذ
.مجحلاا

 ريیشن .اهھھھززاجنااوو اهھب تترشاب يتلاا ةيیسفانتلاا تتاسايیسلاا ةعباتم ىلاا تتاطلسلاا ججاتحت :تاـــسايســـلا ةعـــباتـــم .4 
 تتالاكولل ةلوودلاا ةيیامح هھئاغلاب ننوناقلاا ااذهھھھ نناا .ةيیرصحلاا تتالاكولااوو ييرراجتلاا ليیثمتلاا ننوناق ععوورشم ىلاا ًالووأأ انهھھھ
.ىنددأأ رراعسألوو ربكأأ ةسفانمل ةصرف قلخت ذذاا ييرصحلاا ليیكولااوو ةكرشلاا نيیب ييأأ اهھعضوم يف ةلكشملاا عضيی ةيیرصحلاا

 ةيیمسرلاا تتاسسؤملاا لعجتوو للامعألاب ةةررددابملل اًيیباجيیااوو اًيیباجتساا اًمئالم ااًّوج تتاسايیسلاا ههذهھھھ قلخت نناا نكميی
 ررامثتسالاا ىلع عجشتوو دعاستوو ٬،هھنم ججوورخلاا ووأأ ققوسلاا ىلاا للوخدلاا ةفلك ضفختوو ٬،ااًرصح ووأأ اًعددرر لقأأوو ةفعاسم رثكاا
.سفانتلااوو

***
 ةةدع ديیفت ةيینعملاا تتاسايیسلاا ننأل كلذذ يف ريیض الوو .ةماع تتايیصوت يهھھھ ريیرقتلاا ااذهھھھ نم ةةريیثك تتايیصوت

 تتاسايیس ججاتحت ىىرخأأ ةهھج نموو .ام رراططاا نمض رروصحم ريیغوو رراشتنالاا ديیعب اهھھھريیثأتوو .اهھقيیعت ووأأ تتاططاشن
.اهھتااذب ةيیددرفلاا ققااوسألاا ةكرح نع ةعَّسوُم تتامولعم ىلاا ةصاخلاا ققااوسألاا

 10
يجرراخلاا للددابتلاا ةسايیس
 ةيیدداصتقالاا ععاضووألاا ىلع هھساكعنااوو ييرراجلاا نناازيیملاا نيیسحت لبس

ييرراجتلاا هھناازيیم يف ريیبك زجعب ججرراخلاا عم ةيیدداصتقالاا هھتاقالع يف ننانبل ّزيیمتيی
balance commerciale،ييرراجلاا نناازيیملاا يف مهھم زجع ييأأ ٬ balance courante تتاعوفدملاا نناازيیم يف ضئافوو 

 عم نكلوو 1975،٬ ةنسل ةقباسلاا مماقررألاا يفوو 2005-1990 تتااونس مماقررأأ يف ههدجن عضولاا ااذهھھھ .تتااونسلاا مظعم يف
 ضئافلل ننوكيی .فيیظظوتلاا ووأأ ععااديیالاا ديیق ليیماسرر ةكرح تتاعوفدملاا نناازيیم لجسيی .ببرحلاا لبق ام ةةرتفل ريیثكب لقأأ زجع
.ججرراخلاا ههاجت ةناادتسالاا وواا نيیدلاا ىىوتسم ةططاسب لكب ووأأ دلبلاا يف ةيیبنجالاا تتالمعلاا نم يططايیتحالاا ىلع ريیثأت زجعلل ووأأ

 اهھھھاارجأأ يتلاا ليیوواحتلاا نم ددافتساا بباارتغاا دلبك مئاادلاا هھعضوبوو .ليیماسرلل ةيیباجيیاا ةكرح اًمئاادد ننانبل ففرع
 يف تعددووأأ يتلاا ليیماسرلااوو ٬،مهھلهھھھأل ننوبرتغملاا اهھثعب يتلاا تتاادعاسملااوو ٬،ننانبل يف مهھتالئاع ىلاا ججرراخلاا نم ننولِماعلاا
 يتلاا ليیماسرلاا اهھنم مهھھھأأوو .مهھتايیح ةيیاهھن يف ننانبل ىلاا مهھتددوع دنع اهھلامعتسال ووأأ مهھھھدعاقت ينسل ططايیتحاك ففرراصملاا
.تتانيیتسلاا لئااوواا يف ايیرروس يفوو تتانيیسمخلاا رخااووأأ يف رصم يف نيیمأتلاا َيتجوم ءانثأأ ننانبل ىلاا تبُِّرهھھھ

 تتدداع ببرحلاا للالخ تتدّمُج يتلاا ةكرحلاا ههذهھھھ .ننانبل يف يّيوناث ٍتيیب كُّلمتب ةبغرر ببرعلاا ايیاعرلاا دنع نناكوو
 .ببرعلاا نم ةيیرث ةقبطط ةبطقتسم ةيینانبللاا ئططااوشلاا لباقم ةمخفلاا ينابملاا ءاشنإإ ديیعأأوو .تتانيیعستلاا فصتنم يف ةةوقب
.يضااررألاا ءانتقاا ىلع بناجالاا ةعّجشم ىىوواستتل ليیجستلاا مموسرر تضِّفُخوو

 ااًّرمتسم اًّقفدت ةنيیزخلاا تتاادنس ىلع ةلوودلاا اهھعفدت يتلااوو ليیماسرلاا حلاصل ننانبل يف ّرفوتملاا ةةدئافلاا ققرف ككّرح
.ةلوودلاا تتاجاحل اًقفوو عئااددولاا تتدعاصتف ةيینانبللاا ففرراصملاا ىلاا تتاعااديیالاا نم



 ااًّرمتسم اًّقفدت ةنيیزخلاا تتاادنس ىلع ةلوودلاا اهھعفدت يتلااوو ليیماسرلاا حلاصل ننانبل يف ّرفوتملاا ةةدئافلاا ققرف ككّرح
.ةلوودلاا تتاجاحل اًقفوو عئااددولاا تتدعاصتف ةيینانبللاا ففرراصملاا ىلاا تتاعااديیالاا نم

 عئااددولااوو ةيیرراقعلاا تتايیلمعلااوو ةيیجرراخلاا ليیخاادملاب ضضرتُفيیوو .ييرراجلاا نناازيیملاا زجع ليیماسرلاا ببااذتجاا ديیزيی
 للدعم ددوعيی صصاخلاا عضولاا ااذهھل .ججاتنالاا يف لباقم يياا بجوت ننوودد ٬،تتااددررااولاا للِّومت نناا ةضئافلاا ةلويیسلااوو ةيیفرصملاا
 يتلاا ةكرحلاا عيیرست ببسب ممويیلاا ةلكشم تحبصأأ يتلااوو اًمئاادد ننانبل اهھفرع يتلاا ةيیدداصتقالاا ةةرجهھلااوو عفترملاا ةلاطبلاا
 ااوططرخنيی مل نيیذلاا ببابشلاا نيیب اًصوصخوو ٬،ةيیلهھھھالااوو ةةءافكلاا ييووذذ نيیلماعلاا نيیيینانبللاا نم ااًريیبك اادًددع ججرراخلاا ىلاا عفدت
.لمعلاا يف دعب

 اًصرف ممِّدقت نناا يلاتلابوو ةلامعلاا رراارقتساا يف مهھھھاستوو اًيیباجيیاا اًساكعناا رِّفوت نناا ليیماسرلاا ههذهھل اًنكمم نناك
 يف .ببرحلاا تََلت يتلاا تتااونسلااوو 1975 لبق ام ةةرتف نيیب ّزيیميی ااذهھھھوو .جتنملاا دداصتقالاا وحن اهھفيیظظوتَ هھّجوت ول ٬،ةةريیبك
 يف ااوئشُنيی نناا ااووددااررأأ نيیذلاا نيیدهھعتملااوو للامعالاا للاجرر حلاصل ننانبل ىلاا ليیماسرلاا تلخدد 1975 لبق ييأأ ةقباسلاا ةةرتفلاا
 ليیماسرلاا مجح ىلاا ةيیبنجالاا تتافيیظظوتلاا ةبسن تناك ةثيیدحلاا ةةرتفلاا يف امنيیب .ةيیلصالاا مهھھھددالب يف ةمَّمؤملاا ةكرشلاا ننانبل
 بباسحلاا مماقررأأ رفوت .ررامثتسالاا ووأأ فيیظظوتلاا سيیلوو ليیماسرلاا مموودق ءاارروو تناك ةيیلاعلاا ةةدئافلاا تتالّدعم ننأل ااًّدج ةليیلق
.)1 للوودج( يلاحلاا ككرحتلل ةحضااوو ةةركف يجرراخلاا

يجرراخلاا بباسحلاا - 1 للوودج
MN يكريیمالاا ررالوودلاب

نناازيیملاا 1997 1998 1999 2000 2001 2002
 نناازيیملاا
ييرراجتلاا

5،٬443 4،٬892 4،٬117 3،٬924 4،٬423 3،٬743

 تتاادئاعلاا +
ليیوواحتلااوو

)3،٬129( )2،٬934( )2،٬697( )2،٬249( )1،٬949( )1،٬875(

 نناازيیملاا =
ييرراجلاا

2،٬315 1،٬958 1،٬420 1،٬676 2،٬474 1،٬868

 ليیوواحت +
 ليیماسرلاا

)يفاص(

)1،٬140( )1،٬077( )532( )189( )305( )231(

 / نئاادد =
نيیدم

1،٬175 881 888 1،٬486 2،٬169 1،٬637

 ليیومت +
يفاص

)1،٬601( )392( )1،٬147( )1،٬196( )997( )3،٬199(

 نناازيیم
تتاعوفدملاا

)427( 489 )259( 290 1،٬173 )1،٬562(

 نناازيیم يلاتلابوو .دلبلل ضئاف ىلع يبلسلاا نناازيیملاا للديی امنيیب ٬،دلبلل زجع وهھھھ يبنجالاا بباسحلاا يف يباجيیالاا نناازيیملاا
.تتااونسلاا يقابل ااًزجاعوو 2002 وو 1999 1997،٬ يف اًضئاف نناك تتاعوفدملاا
.2005 ززومت ٬،ةةرراجتلااوو دداصتقالاا ةةررااززوو 2002،٬-1997 نم ننانبلل ةيیدداصتقالاا تتاباسحلاا :رردصملاا

 للددابت ىلع زكترت ةيیجرراخلاا ةةرراجتلاا تناك ثيیح نمزلل ييرراجلاا نناازيیملااوو ييرراجتلاا نناازيیملاا نيیب زيیيیمتلاا ددوعيی
 للددابتلاا عم  امءالتيی ال كلذلوو امهھتعيیبطب ننانماازتم تتامدخلاا ىلع للوصحلااوو تتامدخلاب ممايیقلاا ةيیلمع نناا .تتاجوتنملاا
 تحبصأأ كلذبوو ديیلاا للووانتمب ملاعلاا تلعج يتلاا تتالاصتالااوو تتامولعملاا تتايیجولونكت رراشتناا عقوتنل نكن مل .يلوودلاا
 ةّيیكرمجلاا ةبقاارملاا نع ةيیفخ ّرميی ةيیلوودلاا تتامدخلاا نم ااًءزج ننأب ملعلاا عم .لّجسملاا للددابتلاا ثلث ًاّيیلاح ىىّدعتت تتامدخلاا
 دددع لمعيی كلذل .ججرراخلاا يف ععرف ىىدل ةةّدعملاا ةيینقتلاا تتافلملاا ووأأ ةّيیركفلاا ةيیكلملاك ٬،ةيیئرَم ددوودح ييأأ ربع رميی ال هھنأل
 ظفتحنوو مموهھفملاا ااذهھھھ دمتعن لصفلاا ااذهھھھ يف .ييرراجلاا نناازيیملاا عم ييرراجتلاا نناازيیملاا جمددوو زيیيیمتلاا ءاغلإإ ىلع نيیفلؤملاا نم
.تتامدخلااوو علسلاا تتااددررااوووو تتاارردداص نضتحيی نناازيیمك ييرراجتلاا نناازيیملاب

1
ةيیدداصتقالاا تتاسايیسلاا ضضرراعت

 ىىوتسملاا ااذهھھھ قلعتيی .ققااوسألل يلاحلاا ححاتفنالاا ننوودد ةمدقتملاا ددالبلاا يف ةةايیحلاا ىىوتسم ىلع ةظفاحملاا نكميی ال
 نع ضضاعتسيی .)ةقالمعلاا تتالقانلاا ةلاح( ققااوسألاا ددوودحوو ةيیلووألاا ددااوملااوو ةقاطلاا رُّفوتوو ةفرعملاا دداصتقاا تتابستكمب
 لثملاب لماعتلاا ححاتفنالاا دئااوف ضضرتفت .تتالاصتالااوو تتامولعملاا تتايیجولونكتب مجحلاا تتاارروفوو دداصتقااوو لمعلاا عيیززوت



 لثملاب لماعتلاا ححاتفنالاا دئااوف ضضرتفت .تتالاصتالااوو تتامولعملاا تتايیجولونكتب مجحلاا تتاارروفوو دداصتقااوو لمعلاا عيیززوت
 يتلاا ةمئاادلاا تتاضووافملاا هھجتتوو WTO ةةرراجتلل ةيیملاعلاا ةمظنملاا لمعلاا ااذهھب مموقت .هھقيیبطت ىلع ااًرهھس قيیقدد ميیظنتوو
 تتابوعصلل دح عضوو للوواحت هھسفن تقولاا يفوو ةيیجرراخلاا ةةرراجتلاا ريیرحت يف ةةديیدج ددوودح وحن اهھتيیاعرر تحت ييرجت
.تتاعاازنلاا ميیكحتوو

 ةةددوودحم يهھھھ ةيیلوودلاا ةسفانملاا عم اهھهھجااويی يتلاا ةقاعلاا َّننإإ .ةنيیابتم يهھف ثلاثلاا ملاعلاا ىىوتسم ىلع ةّيیمهھھھألاا امأأ
 ةسفانملاا ههذهھھھ ريیثأت جلاعت نناا ةةرراجتلل ةيیملاعلاا ةمّظنملاا للوواحت .ااًّومن لقألاا ددالبلل ةيیوواسأم حبصتوو ةئشانلاا للوودلل ةبسنلاب
 يف ."ققاارغالاا ةحفاكم"وو ةيیاقولاا تتااءاارجإك تتايیامحلاا نم دددعوو ددوودحلل يجيیرردت ححاتفناب دداصتقالاا ععزعزيی ييذلاا
 ةةررااددالاا نيیسحت ىلع  ةيیبووررووالاا ةكاارشلاا ققافتاك ةيیدداصتقالاا تتاادهھھھاعملاا ربع ةيیميیلقإلاا تتائيیهھلاا هھيیف مهھھھاست ييذلاا تقولاا
 نم ريیبك ءزج ررايیهھناا ىلاا تتااءاارجإلاا ههذهھھھ ببايیغ ييددؤيی .ةبسانملاا تتاادعاسملاا ميیدقتب ةيیمانلاا ددالبلاا يف تتاسسؤملااوو
.للاازعنالاا ةفلك نم ريیثكب ىلعأأ ححاتفنالاا ةفلك ةططاسب لكب ننوكتوو ةيینططولاا ججاتنالاا لمااوع

 لمعت يتلاا ةيیعيیلطلاا تتاكرشلاا عم ييززااوتلاب هھنأب ينابايیلاا دداصتقالاا نع ثيیدح بباتك ّنيیبيی :ححاتفنالاا أأدبم .1
 قططانملاا يف ةفلختم ةيیديیلقت تتاعاطق دجويی ةمدقتملاا تتايیجولونكتلااوو ةيینوورتكلالااوو ٬،تتااررايیسلل يلوودلاا ىىوتسملاا ىلع
 .ننابايیلاك ممِّدقتم دلب يف ةفيیعضلاا ةيیجاتنالاا ههذهھھھوو ينقتلاا فُّلختلاا ااذهھھھ ريیسفت بعصيی .ةيیعانصلاا بباطقألاا نع ةةديیعبلاا ةيیئانلاا
 ةسفانملاا مماماا دمصت نناا تتاعاطقلاا ههذهھل نناك فيیك .نناكسلاا نم اًمخض اادًددع لغشت تتاعاطقلاا ههذهھھھ ننأل ةصاخ ةةرروصبوو
 ننابايیلاا ححاتفناا ُّدصيی نناك نكلوو .ددومصلاا عيیطتست ال اهھناا حجررألاا ؟ددالبلاا يف ييدداصتقالاا ححاتفنالاا عم ةيیلوودلااوو ةيیلحملاا
 للَّوحتت ننأب ووأأ ممدقتلاب اهھل حمستوو تتاعاطقلاا ههذهھھھ يمحت نناا اهھنأش نم ةيیفيیرعتلاا ريیغ تتااءاارجالاا نم ةلئاهھھھ  ةيیمك
 ةيیملاعلاا ةةرراجتلاا يف هھئاكرشوو ننابايیلاا نيیب ةةريیبك تتاعاازن تماقوو .نيیيینابايیلاا ةةايیح ىىوتسم عم رثكاا بسانتت تتاططاشنل
 ههذهھھھ تحمس .ةقدد رثكالاا تتالاجملاا يف ةيیبنجالاا تتاجوتنملاا للوخدد نم دحت تناك يتلاا ةةررّربملاا ريیغ ةصاخلاا ببسب
 تترشتناا .ينططولاا ججاتنالااوو ةلامعلاا ىلع سساكعناا نم ااذهھل ام عم ةعسااوو ةيیشماهھھھ تتاعاطق ررايیهھناا بُّنجتب ننابايیلل ةسايیسلاا
 اهھھھدحوو .ةيیلوودلاا ةةرراجتلل ًاّيیدج ااًزجاح لِّكشتوو يقيیقح ررّربم ننوودب للوودلاا ةيیبلاغ يف ةيیحصلاا ووأأ ةيیعونلاا تتافصااوملاا ممويیلاا
.ةيیئيیبلاا ووأأ ةّيیعونلاا قئااوعلاا للامعتساا ديیجت ال ةيیمانلاا ددالبلاا

 متيی نناا بجيی لمعلاا نكلوو ٬،دداصتقالاا ممدقتل ّيمتح ةةرخأتملاا تتاعاطقلاا ليیوحت ووأأ رروطت َّننإإ :ةنوورملاا أأدبم .2
 نكلوو .ججاتنالاا وواا ءااددالاا ةئيیسلاا تتاسسؤملاا دداعباا ووأأ نيیسحتل ينططولاا للاجملاا يف تتاسسؤملاا نيیب ةسفانملاب لخاادلاا نم
 ررايیهھناا ىلاا اًمتح ححاتفنالاا ااذهھھھ يهھتنيی نناا بجيی الوو ججرراخلاا وحن ححاتفنالاا رراططاا يف ةفيیعضلاا ةيیجاتنالاا ةجلاعم نكميی
 لمااوع ةفلك يندت ىتح ووأأ ةفلكلاا رراارقتساب رخأتلاا جلاعيی نناا نكميی ننززااوتم عضوو نم اًقالطناا .اارًرّوطت لقالاا تتاعاطقلاا
 يف ىىوقألاا حبصيیف رردتقملاا دلبلاا يف رراعسالاا ىَّندتت نيیتلوودد نيیب ةيیجاتنالاا فلتخت امدنع .ففرصلاا رعس يندت ووأأ ججاتنالاا
.للددابتلاا ىىوتسم ىلاا ننززااوتلاا ديیعتل عجاارتتس ةلمعلاا ةميیق نناا وواا دّمجتتسف ًءاادداا فعضألاا دلبلاا يف رروجالاا اماا .ةسفانملاا

 ةيیبيیرضلااوو ةيیعامتجالاا تتااززوواجتلاا يفختل اًصوصخوو مُّخضتلاا نم اًفوخ اهھتلمع ميیوعت نم ةيیمانلاا ددالبلاا رفنت
 ررامثتسالاا ىلع اًمتح هھساكعناا رثؤيیوو )تتامدخلااوو علسلاا( ييرراجتلاا نناازيیملل رطخ رروهھھھدت ىلاا ييددؤيی ااذهھھھوو .ةيیلاملااوو
.ةلامعلااوو

 رثأتت ييأأ .نناتطباارتم امهھھھوو ٬،دلبلل ةيیجاتنالاا ةيیلاعفلاا اتزيیكرر امهھھھ ٬،ةيیجاتنالااوو ةلامعلاا :ةيیلاعفلاا أأدبم .3
 ىلع ةيینبم ننوكت ام اًبلاغ اهھنأل ةيیجاتنالاا قفاارملاا اًضيیأأ لِّطعت اهھنكلوو ججاتنالاا دحت ةلاطبلاا .ىىرخألاب امهھنم ةةدحااولاا
 ةّيیلكيیهھھھ ةةدداعاا نع ةلاطبلاا ههذهھھھ ّزيیمن نناا بجيی .ةعّنقملاا ةلاطبلاا اهھتَّدح نم ديیزت ةلاطبلاا ةةددايیزز كلذل .ةةدددحم ججاتناا ةةديیططوو
.ججاتنإلل لضفأأ ديیشرت ىلاا ةلماعلاا ديیلاا قيیشرت ييددؤيی ثيیح تتاسّسؤملاا

 تتاسسؤملاا ططاشن ليیوحت ةةرروورض ررابتعالاا نيیعب اًمئاادد ذخأيی ييذلاا ييدجملاا ىىوتسملاا ىلع ةلاطبلاا رراارقتساا
 نم %4 ـب لضفألاا ىىوتسملاا ااذهھھھ ددِّدُح .دداصتقالاا هھيیلاا وبصيی نناا بجيی ييذلاا  لثمالاا ففدهھلاا ننوكيی نناا نكميی للامعلااوو
 ييدداصتقاا عفاادد 1968 ةنس .هھلانت نناا ةةررااددالاا ىلع ففدهھھھ اًمئاادد وهھھھوو ةمدقتملاا ددالبلاا يف ننآلاا ىتح للدبتيی ملوو ةلماعلاا ىىوقلاا
 ننأل ىغتبملاا ااذهھھھ ىلاا لصيی ملوو .ةغَرفملاا رقفلاا ةقلح نم ةفيیعضلاا تتاّيیلقالاا ججرُخيیل ةلاطبلل %3 ففدهھھھ نع يكريیماا
 .لماشلاا ليیغشتلاا تتابستكم ةةرراسخوو اادًدَّدجم مخضتلاا كيیرحت رطخ اهھتااذب لمحت ةجرردلاا ههذهھھھ ىلاا ةلاطبلاا صصاصتماا

2
ةيیجرراخلاا ةيیدداصتقالاا ننانبل تتاقالعل يميیظنتلاا رراططالاا

 حبصيی نناا رظتنيیوو تتاضووافملاا ىهھناا دقوو WTO ةةرراجتلل ةيیملاعلاا ةمظنملاا يف بقاارم عضوب ننانبل عتمتيی
 ةةرحلاا ةةرراجتلل ىىربكلاا  ةّيیبرعلاا ةقطنملاا عم ّعقوُملاا ققافتالاا ىعريی 1997 ذنموو .2006 ةيیاهھن لبق ًاّيیلعف ااًوضع

GAFTA رراظتناب ابوورروواا عم ننوواعتلاا يبووررووالاا دداحتالاا عم ةكاارشلاا ققاّفتاا مظنيی 2002 ذنموو .ةيیدداصتقالاا هھتاقالع 



 ةةرحلاا ةةرراجتلل ىىربكلاا  ةّيیبرعلاا ةقطنملاا عم ّعقوُملاا ققافتالاا ىعريی 1997 ذنموو .2006 ةيیاهھن لبق ًاّيیلعف ااًوضع
GAFTA رراظتناب ابوورروواا عم ننوواعتلاا يبووررووالاا دداحتالاا عم ةكاارشلاا ققاّفتاا مظنيی 2002 ذنموو .ةيیدداصتقالاا هھتاقالع 

 تتاّيیقافتالاا نم دددع لماشلاا يملاعلاا طيیحملاا ااذهھھھ يف ررابتعالاا نيیعب ذخأن نناا بجيی .ةّيیبووررووالاا ررااوجلاا ةسايیس قيیبطت
.ايیرروس عم مئاقلاا ةكاارشلاا ققافتاا اهھنموو ةّيیئانثلاا

 تتانيیسمخلاا لئااوواا ذنم يهھھھ ةكرتشملاا ةيیبرعلاا ققوسلاا :GAFTA ةةرحلاا ةةرراجتلل ىىربكلاا ةيیبرعلاا ةقطنملاا .1
 يميیلقالاا رراارقتساااللااوو ةةدعابتم ةيیلوودد تتاسايیس ىلاا ممامضنالااوو ٬،ةمظنألاا نيیابتوو ففالتخاا .ةيیبرعلاا للوودلاا لك ةيینمأأ
 للاجملاا يف قيیمعلاا يسايیسلاا لّخدتلااوو ةةايیحلاا تتايیوتسم يف ففالتخالااوو ٬،يليیئاارسالاا ععاازنلاا نم ةصاخ ةةرروصب يتأتملاا
 ىىربكلاا ةيیبرعلاا ةقطنملاا ىىوس اهھنع حشريی ملوو ننرق فصن للالخ اًبلص اًعنام تلكش لمااوعلاا ههذهھھھ لك ٬،ييدداصتقالاا
 يف يعامتجالااوو ييدداصتقالاا سلجملاا ةةررددابم ىلع ءانب ةلوودد 17 نيیب 1997 ةنس ةعّقوملاا  GAFTAةةرحلاا ةةرراجتلل
 ييذلاا تقولاا يف .تتااونس رشع ننوضغ يف ةيیكرمجلاا مموسرلاا نم ةعِّقوملاا للوودلاا تتاجوتنم يفعت يتلاا ةيیبرعلاا ةعماجلاا
 ققافتاا ّدحيی امنيیب ةةددرروتسملاا ووأأ ةجتنملاا علسلل ءاضعالاا للوودلاا لك يف رروورملاا ةّيیرحب "ةكرتشملاا ققوسلاا" هھيیف حمست
.أشنملاا دلب يف لقألاا ىلع %40 غلبت ةفاضم ةميیق نّمضتت يتلااوو ًاّيیلحم ةجتنملاا علسلل رروورملاا ةّيیرح رحلاا للددابتلاا

 2005 يناثلاا ننوناك للوواا ذنموو .لهھملاا ريیصقت 2002 ةنس GAFTA تتررّرق ققافتالاا ححاجن ززرب نناا دعب
 حِمُس ٬،ققافتالاا ااذهھھھ عيیقوت للالخ .GAFTA  يف ةكرراشملاا للوودلاا نيیب ًاّيیلك ةلثامملاا ءابعألااوو ةيیكرمجلاا مموسرلاا تيیغُِلأأ
 تعضوووو .2003 ةيیاهھن ىلاا يياا تتااونس تس ةةرتفل ةيیندتملاا ةفرعتلاا نم ةساسحلاا تتاعانصلاا بحسب ءاضعألاا للوودلل
 ججرراخ ةمئاق ةصتخملاا ةفرعتلاا تيیقب امنيیب ٬،ةسفانملاا نناادلبلاا نم ددااريیتسالاب اهھلالخ عنمُيی دلب لك يف ةيیعااررزز ةمانززوورر
 نكلوو .لماشلاا ءافعالل ةيیكرمجلاا ةفرعتلاا ددامتعاب ءدبلاا دنع 2005 يناثلاا ننوناك للووأأ يف ءاارجالاا ااذهھھھ فقوت .ةةدملاا ههذهھھھ
.ققافتالاا صن عم ضقانتت اهھناا ولوو انمويیل ةمئاق ةيیعااررزلاا ةمانززوورلاا للاازت ال

 قيیبطتب ةفَّلكملاا ةيیميیظنتلاا ةئيیهھلاا يهھھھ ةيیبرعلاا ةعماجلاا يف يعامتجالااوو ييدداصتقالاا سلجملل ةماعلاا ةنامالاا
 ةّيینعملاا للوودلاا أجلت ققافتالاا ّصن للوودلاا ىىدحاا فلاُخت امدنع .تتاعاازنلاا يف ميیكحتلل صصاخ ءاارجاا يياا دجويی الوو .ققافتالاا
 لك يف اهھتاهھيیجوتب لبقتوو WTO ةيیملاعلاا ةةرراجتلاا ةمظنمب عسااوو لكشب GAFTA نيیعتست .لثملاب ةلماعملاا أأدبمل
.صصاخلاا هھصن يف ققافتالاا اهھظحليی مل يتلاا تتالاحلاا

ً ةةاادداا حبصتل ااًريیثك اهھيیلع ىقبيی هھنكلوو ٬،ةقطنملاا رراططاا يف رروطتم ثثدح ةةرحلاا ةةرراجتلل ىىربكلاا ةيیبرعلاا ةقطنملاا
 ةةرروصب ةقلعتم ةقطنملاا للاازت الوو .ةلاّعف ةعومجم ىلاا اهھلوحت ننااوو ققااوسألاا جمدد ووأأ لماكت ةيیلمع ءاارجاا ىلع ةةرردداق
 .ةفَّثكملاا ةقاطلاا ىلاا ججاتحت يتلاا كلت ةصاخ هھتاعانص يف رررضلاا لمحتيی ننانبلوو .اهھجرراخ نم ددااريیتسالاب ةعسااوو
.اهھتاارردداص نِّسحت نناا وواا اهھقوس َيمحت نناا عيیطتست الوو رراارمتساب ننانبل يف ةعااررزلاا عجاارتتوو

 ةيیعانصلاا تتاجوتنملاا مظعم ريیدصت نناا تتانيیعبسلاا رخااوواا ذنم :يبووررووالاا دداحتالاا عم ةكاارشلاا ققافتاا .2
 يبووررووالاا كيیرشلاا ىطعأأوو قحلاا ااذهھھھ ةكاارشلاا ققافتاا دَّكأأ .يبووررووالاا دداحتالاا للوودد يف مموسرلاا نم ةّيیفعم أشنملاا ةيینانبللاا
 عفرل ننانبلل اهھمِّدقيی نناا يبووررووالاا دداحتالاا ددااررأأ تتاليیهھستلاا نم ةعومجم تتاضووافملاا تلووانتوو .لثملاب ةلماعملاا قح
 نناملربلاا هھقَّدصوو 2002 ننااريیزح 17 يف غغرروبمسكوللاا يف يلحرملاا ققافتالاا عِّقوُو .ججاتنالاا ةةزهھجااوو ةةررااددالاا ىىوتسم
.2003 ررااذذآآ للوواا ذنم ذيیفنتلاا عضوم لخددوو ةنسلاا سفن نم للووالاا ننوناك يف ينانبللاا

 مموسرلاا نم ةيیفعم ننانبل ىلاا يبووررووالاا دداحتالاا للوودد يف ةجتنملاا علسلاا لخدت ةكاارشلاا ققافتاا بجومب
 ءابعالااوو مموسرلاا ضَّفخت 2008 نم ًءاادتبااوو .2007 ىتح ييأأ تتااونس سمخل ححامس ةةرتف ننانبل يطعأأوو .ةيیكرمجلاا
.)2 للوودج(  ًاّيیجيیرردت ةلثامملاا

ننانبل يف اًيیجيیرردت ةيیكرمجلاا مموسرلاا ضفخ – 2 للوودج
يبووررووالاا دداحتالاا عم ةكاارشلاا ققافتاا بجومب 

ةمانززوورر -2- للوودجلاا ءابعالااوو مموسرلاا
2008 ررااذذآآ للوواا يساسألاا مسرلاا نم 88%
2009 ررااذذآآ للوواا يساسألاا مسرلاا نم 76%
2010 ررااذذآآ للوواا يساسألاا مسرلاا نم 64%
2011 ررااذذآآ للوواا يساسألاا مسرلاا نم 52%
2012 ررااذذآآ للوواا يساسألاا مسرلاا نم 40%
2013 ررااذذآآ للووأأ يساسألاا مسرلاا نم 28%
2014 ررااذذآآ للووأأ يساسألاا مسرلاا نم 16%
2015 ررااذذآآ للوواا لماك ءافعاا



 ووأأ ةصاخ ططوورشل ةيیرحبلاا ديیصلاا تتاجوتنم كلذكوو ٬،ةيیئااذغلاا تتاعااررزلااوو ةيیعااررزلاا ددااوملاا ععاضخاا بجيی
 ووأأ ةيیبئاارض ددويیق ننوودد يياا ططرش ووأأ ديیق ننوودد ةيیعااررزلاا هھتاارردداصل للوخدلاا قح ننانبل للان دقوو .اتوك ىلاا ووأأ/وو ايیندد ققوقحل
 تتاجوتنملاا اماا .ةةددوودحم ددويیقل عضخت يتلااوو تتاجوتنملاا ضعبل ااًّدج ةةزجوم ةيیبلس ةحئال ءانثتساب ٬،ةيیمكلاا ديیدحت
 تتاارردداصلاا تعاطتسااوو ةيیعانصلاا تتانّوكملااوو ةيیعااررزلاا تتانوكملاا نيیب لصفلاب ننانبل حجن دقف ةيیعانصلاا-ةيیعااررزلاا
 ىضرت ننأب للوودلاا ضعب ىلع ضضرف امنيیب ةيیعانصلاا تتانوكملاا ووأأ تتابكرملاا ىلع لماك ءافعاب ىظحت ننأأ ةيینانبللاا
.يطسوو للدعمك %30 ةفرعتب

 لثامم ءاارجاا يياا ذخَُّتيی الوو .)اتوكلاا( صصحلااوو تتااءاارجالاا لك ىغلت ذيیفنتلاا ديیق ققافتالاا حبصيی امدنع
.لبقتسملل

 يتلاا تتااءاارجالااوو ةةرراجتلل ةيیملاعلاا ةمظنملاا اهھھھدمتعت يتلاا صصوصنلاا عم dumping ققاارغالاا ديیدحت قباطتيی
.معدلاا صصوصخب كلذكوو ٬،دلب لكل ةيیلخاادلاا نيینااوقلااوو اهھھھذختت

 ةيیملاعلاا ةمظنملاا تتااءاارجااوو دعااوق قيیبطتبوو ةةددّدهھم ةعانص ييأأ ةيیامحل ةيیئاقوو تتااءاارجاب للوبقلاا نكميی
 ةةددّدهھم ةعلس ىلع جمربملااوو ةّضفخملاا ةفرعتلاا للوودج عجااريی نناا ةكاارشلاا سلجم نم بلطيی نناا ننانبلل نكميیوو .ةةرراجتلل
.ةنس ةةدمل ضيیفختلاا دّمجيی نناا ننانبلل قحيی اًمويی نيیثالث للالخ رراارق ييأأ سلجملاا ذخأيی مل ااذذاا .ةيیلاقتنالاا ةةرتفلاا للالخ

 ٬،ةةدَّقعم ليیوحت ةيیلمع ةماع يطغتوو ةصاخ دعااوق يهھھھ ءافعالاا نم ةةددافتسالاا قح يطعت يتلاا أشنملاا دعااوق نناا
 ةميیق للاح لك يف ررِّربتوو ةقَّسنملاا ةيیكرمجلاا ةفرعتلاا نم نيیعم بباب ةلحرم لكلوو .ليیوحت ةلحرم نم رثكاا للووانتت يياا
 ريیدداغاا ققافتاا نناا .يبوورروواا أشنم نم ةطيیسولاا ووأأ ةّيیلووألاا ددااوملاا ننوكت امدنع أشنملاا مكاارتب لبُقيی .%50 غلبت ايیندد ةفاضم

Accord d’Agadir نم لكل للاحلاا وهھھھ امك أشنملاا مكاارت لجأأ نم هھنم ةةددافتسالاا نكميی هھيیلع عيیقوتلاا ننانبل ييونيی ييذلاا  
.ةكاارشلاا ققافتاا يعقوم نم اًعبطط مهھلكوو سنوتوو ببرغملااوو ننددررالااوو رصم

 نم فلؤم امهھيیلكوو ةكاارشلاا ةنجلوو ةكاارشلاا سلجم نم ةكاارشلاا ققافتاا ىعريی ييذلاا يميیظنتلاا رراططالاا فلأتيی
 يتلاا ايیاضقلاا يف َّتبيی نناا تتالاحلاا ضعب يفوو تتايیصوتلاا عضيی نناا ةكاارشلاا سلجم مماهھم نموو .نيیفرطلاا نم نيیلثمم
 ممزلت اهھتاارراارقوو ققافتالاا قيیبطتب مموقت نناا اهھيیلعف سلجملاا ةطلسل ةعضاخلاا ةكاارشلاا ةنجل امأأ .نيیفرطلاا دحأأ اهھعفريی
.نيیفرطلاا

 ممزلت هھتاارراارقوو .ةكاارشلاا سلجم صصاصتخاا نم يهھھھ ههريیسفت نم وواا ققافتالاا قيیبطت نم ةيیتأتملاا تتاعاازنلاا َّننإإ
.هھب للوبقلاب ننافرطلاا ممزتليی ييذلاا ميیكحتلاا ىلاا ءوجللاا نكميی ععاازنلاا لح ىلاا سلجملاا لصوتيی مل ااذذاا .نيیفرطلاا

 تتااءاارجالل ءوجللاا هھنكميی يلاحلاا ققافتالاا تتابجوم دحأب ّلخأأ رخآلاا ففرطلاا ننأب نيیفرطلاا نم ييأأ ىىأأرر ااذذاا
 ءاارجااوو ةكاارشلاا سلجمل ًاّيیرروف تتااءاارجالاا ههذهھھھ غيیلبت بجيیوو .نهھھھاارلاا للخلل ةبسنلابوو يلوودلاا ننوناقلاا يف ةبسانملاا
.كلذذ مصخلاا ىىأترراا ااذذاا سلجملاا رراططاا يف تتاارروواشم

 نم %50 اًبيیرقت يطغيی يبووررووالاا دداحتالاا عم للددابتلاا ننأل ننانبلل مهھھھألاا ييرراجتلاا للاجملاا وهھھھ ةكاارشلاا ققافتاا نناا
 ىلع ةيیبووررووألاا ةكاارشلاا ققافتاا سساكعناا ىىدم ىلع ةعسوم ةساارردد يبووررووالاا دداحتالاا ىىرجأأ دقوو .ةيیجرراخلاا هھترراجت
 يبووررووألاا دداحتالاا للاازيی ال ييذلاا معدلاا نم مغرلاب اننأل ٬،ةساارردلاا ههذهھھھ جئاتن رظتنن .ننانبل اهھيیف امب ةّيیطسوتملاا للوودلاا
.ددوكرلاا ووأأ ةلاطبلاا ىىوتسم ىلع ممدقت ييأأ الوو ييرراجتلاا نناازيیملاا يف اًنُّسحت ظحلن مل ننانبلل هھمدقيی

 نم هھقَّقح ام ىلع ةةدِّكؤم ٬،ةيیبووررووألاا ةكاارشلاا ققافتإل ىلووألاا جئاتنلل ًاليیلحت ةةرراجتلااوو دداصتقالاا ةةررااززوو تتأأدب
 يعامتجااوو ييدداصتقاا ريیثأت نم كلذذ ىىوس ام نكلوو ٬،ةئيیبلااوو ةيیتحتلاا ةيینبلااوو ةةررااددالاا للاجم يف ةمهھم تتاحالصاا
.هھنيیحل متيی مل ةلامعلاا ششاعناا اًصوصخوو

 ةةرراجتلل ةيیملاعلاا ةمظنملاا ىلاا بلطب ننانبل ممدقت 1999 يناثلاا ننوناك يف :ةةرراجتلل ّةيیملاعلاا ةمظنملاا .3
 للووالاا ننوناك يف .2002 للووالاا نيیرشت يف تتاضووافملاا تتأأدبوو .اهھسفن ةنسلاا نم نناسيین يف لمع قيیرف هھل صِّصُخوو

 ةفرعت ضضرع ىلاا تتَّددأأ ايیلاارتسووااوو ننابايیلااوو ةةدحتملاا تتايیالولااوو يبووررووالاا دداحتالاا نيیب ةيیئانث تتاضووافم تترج 2003
 تتامدخ لقح نيیسمخ –تتامدخلل يلوّوأأ ضضرعوو 2001،٬ ةنس ةفرعتلاا ضيیفخت لبق ةيیكرمجلاا مموسرلاا ةيینبب قلعتت ةيیلَّووأأ

.يعااررزلاا ععاطقلل ةحونمملاا تتاادعاسملاا سسررددوو –
 مموسرلل ببرقأأ وهھھھ تتافيیرعتلل ديیدج ححاارتقاا عضوب ىهھتنااوو ءاكرشلاا سفن عم 2004 ززومت يف ععامتجاا دقع

 يف ريیرقت عضوُو دقوو .ةعااررزلل ةحونمملاا تتاادعاسملاا ىلعوو تتامدخلاا نم لقح ةئم ىلع 2001 ذنم اًيیلعف تتدمُتعاا يتلاا
.عئاقولل ةصالخ وهھھھ 2005 للووالاا ننوناك

 ااًّدج ةعفترملاا ةيیعااررزلااوو ةيیعانصلاا تتافيیرعتلاا ضعب يف ثحبلاا ىىرجوو 2005 ررااذذآآ رخااووأأ يف ععامتجاا دقُع
.%70 اهھتفرعت ققوفت ةيیعااررزز ةعلس 80 يف اًصوصخوو

 ىلع ةيیقابلاا تتافيیرعتلاا تِّبُثيیوو تتااونس سمخ غلبت ىىوصق ةةدم ىلع ةفرعتلاا ضيیفختل جمانربب ننانبل دهھعتيی
 تتامدخلاا ححاتفناا نِّمؤيی ننااوو ريیدصتلاا ىلع معدلااوو ةفرعتلاا ريیغ زجااوحلاا ءاغلاب مموقيی نناا اًضيیاا هھيیلعوو .يلاحلاا اهھھھااوتسم
.ةيیركفلاا ةيیكلملاا يمحت يتلاا تتاعيیرشتلاا ّقبطيی ننااوو ةماعلاا تتاسسؤملاا يف ةيیفافشلااوو



 تتامدخلاا ححاتفناا نِّمؤيی ننااوو ريیدصتلاا ىلع معدلااوو ةفرعتلاا ريیغ زجااوحلاا ءاغلاب مموقيی نناا اًضيیاا هھيیلعوو .يلاحلاا اهھھھااوتسم
.ةيیركفلاا ةيیكلملاا يمحت يتلاا تتاعيیرشتلاا ّقبطيی ننااوو ةماعلاا تتاسسؤملاا يف ةيیفافشلااوو

 نيینااوقلاا قيیبطتوو ةيیررااددالااوو ةيینوناقلاا صصوصنلاا عضول ةقيیقدد ةمانززوورر ممزتليی نناا ننانبل ىلع بجيی رراصتخاب
 للامعتساا ممدعوو ديیلقتلاا مموواقيی ننااوو – ةيیططاارقووريیبلاا نم دحلااوو ةيیفافشلااوو ححاتفنالاا ييأأ – للامعالل اًخانم رِّفُويی ننااوو ةمئاقلاا
.ععوورشم ريیغ لكشب ةيیركفلاا ةيیكلملاا هھيیمحت ييذلاا ججاتنالاا

:يليی ام ةةرراجتلل ةيیملاعلاا ةمظنملاا ىلاا هھلوخدد نم للانيی نناا ننانبل عقوتيی
.تتاسسؤملااوو نيینااوقلاا ثيیدحتل ااًزفاح -
 تتامولعلاا ايیجولونكت ىلاا تتااررامثتسالاا هھيیجوتوو ةيیركفلاا ةيیكلملاا ةيیامحوو ةيیبنجالاا تتافيیظظوتلاا ببااذتجاا -

.تتالاصتالااوو
 ىلاا ننانبل ممامضناا ينعيی .ججرراخلاا يف ننانبل ةةرروص ةيیقرتوو عيیفرتل ةمّظنملاا يف وضعك هھتفص نم ةةددافتسالاا -

.ززايیتماا ةةدداهھش ههذهھھھوو ححاتفنالااوو ةيیفافشلاا نم ببولطملاا ىىوتسملاا يف ددالبلاا نناا ةةرراجتلل ةيیملاعلاا ةمظنملاا
 ىلع ةمظنملاا يف ننانبل ءاكرش نم للوصحلااوو ةحوودلاا رمتؤمب ةقلعتملاا ةيیررااززولاا تتاضووافملاا يف ةكرراشملاا -

.ةيینانبللاا تتاارردداصلاب قلعتت يتلاا تتامدخلااوو علسلاا ىلع ةفرعتلاا ضيیفخت
.تتافالخلاا ةيیوست تتااءاارجاا ىلاا لصوتلاا -
 ةةرفوتملاا صصرفلااوو ةسفانملاا ببسب ةيینانبللاا تتامدخلااوو علسلاا ةيیعون نيیسحت -

.ججرراخلاا يف
.اًضيیأأ ةماعلاا امّبرروو ٬،ةصاخلاا تتاارراكتحالاا ءاغلااوو تتامدخلاا ععاطق ريیرحت -
.تتاارردداصلاا ةةددايیززوو ريیوطت -
يبلس ريیثأت هھل ننوكيیس ةمظنملاا ىلاا ننانبل ممامضناا ننأب مهھھھولل دح عضوو -

.ننانبل ىلع 
 ااًزجع ققوسلاا ححاتفناا دداادتماا دنع تتامدخلااوو علسلل ييرراجتلاا نناازيیملاا لّجسيی مل ااذذاا طقفوو ٬،ااذذاا كلذذ نم ققحتن

.ااًريیبك

3
يجرراخلاا للددابتلاا نناازيیم بيیوصت

 ةحايیسلاا كش الوو اهھنموو ٬،تتامدخلاا ةةددرروتسملااوو ةةرردصملاا علسلاا نيیب ديیصرلاا ىلاا ةفاضالاب نناازيیملاا ااذهھھھ للووانتيی
 ةيیرراجتلااوو ةيیلاملاا تتامدخلاك ننانبل ىلاا ججرراخلاا نم وواا ٬،ججرراخلاا ةحلصمل ننانبل نم اًقالطناا ةنمؤملاا تتامدخلاا كلذكوو
 تتاجالعلااوو ةيیبرتلاا اماا .عيیرراشملااوو تتاساارردلااوو ينقتلااوو يئاضقلااوو ينهھملاا يميیلقالاا ليیثمتلاا ووأأ ةثَّلثملاا ةةرراجتلااوو
 ال مهھتالئاعل ننويینانبللاا اهھلسريی يتلاا ليیوواحتلاا .ةيیحايیسلاا تتااءاصحالاا نمض يهھف بناجألاا ىلاا ةمدقملاا ةيیئافشتسالاا
 دحلااوو يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا ومن يهھھھ ليیلحتلاا نم ةيیاغلاا ننأل – يموقلاا لخدلاا نم رصنع اهھناا ولوو – نناازيیملاا ااذهھھھ اهھلووانتيی
.ةلاطبلاا نم

 ننأب ةلئاقلاا ةيیضرفلاا ررركيیوو ةةّربعم جئاتن دداارفناا ىلع ةحايیسلاا للووانتيی ييذلاا يجرراخلاا للددابتلاا نناازيیم يطعيی
.علسلل ييرراجتلاا نناازيیملاا نهھھھذلاا يف هھكرتيی امم اًقمع لقأأ وهھھھ يقيیقحلاا زجعلاا

تتاارردداصلااوو تتااددررااولاا ةكرح – 3 للوودج
 تتااررالوودلاب
ةيیكريیمألاا

1997 1998 1999 2000 2001 2002

تتااددررااولاا
 علسلاا
 ةةددرروتسملاا

7،٬475،٬78 6،٬910،٬42 6،٬109،٬49 5،٬990،٬05 6،٬802،٬26 6،٬433،٬97

 يف تتاقفنلاا
ججرراخلاا

176،٬51 189،٬12 272،٬06 196،٬42 201،٬06 236،٬89

ععومجملاا 7،٬652،٬29 7،٬099،٬54 6،٬381،٬55 6،٬186،٬46 7،٬003،٬32 6،٬670،٬87
تتاارردداصلاا
ةةرردصملاا علسلاا 1،٬799،٬60 1،٬755،٬05 1،٬751،٬82 1،٬707،٬37 1،٬972،٬79 2،٬202،٬39
ححايیسلاا تتاقفن 409،٬42 432،٬65 512،٬94 554،٬74 606،٬50 725،٬95

ععومجملاا 2،٬209،٬02 2،٬207،٬70 2،٬264،٬76 2،٬262،٬11 2،٬579،٬30 2،٬928،٬33
/تتاارردداص
تتااددررااوو

29% 31% 35% 37% 37% 44%



تتاارردداصلااوو تتااددررااولاا ةكرح – 3 للوودج
 تتااررالوودلاب
ةيیكريیمألاا

1997 1998 1999 2000 2001 2002

تتااددررااولاا
 علسلاا
 ةةددرروتسملاا

7،٬475،٬78 6،٬910،٬42 6،٬109،٬49 5،٬990،٬05 6،٬802،٬26 6،٬433،٬97

 يف تتاقفنلاا
ججرراخلاا

176،٬51 189،٬12 272،٬06 196،٬42 201،٬06 236،٬89

ععومجملاا 7،٬652،٬29 7،٬099،٬54 6،٬381،٬55 6،٬186،٬46 7،٬003،٬32 6،٬670،٬87
تتاارردداصلاا
ةةرردصملاا علسلاا 1،٬799،٬60 1،٬755،٬05 1،٬751،٬82 1،٬707،٬37 1،٬972،٬79 2،٬202،٬39
ححايیسلاا تتاقفن 409،٬42 432،٬65 512،٬94 554،٬74 606،٬50 725،٬95

ععومجملاا 2،٬209،٬02 2،٬207،٬70 2،٬264،٬76 2،٬262،٬11 2،٬579،٬30 2،٬928،٬33
/تتاارردداص
تتااددررااوو

29% 31% 35% 37% 37% 44%

.2005 ززومت ٬،ةةرراجتلااوو دداصتقالاا ةةررااززوو 2002،٬-1997 ننانبل يف ةيیدداصتقالاا تتاباسحلاا :رردصملاا

 ىىوس ننابسحلاب ذخأت ملوو %44 ىلاا لصتل 2002 وو 1997 نيیب اًنُّسحت تتاارردداصلاب تتااددررااولاا ةيیطغت تتززرباا
.خيیرراتلاا ااذهھھھ دعب مماقرراا انلووانتمب سيیل فسأأ لكبوو .ةيیحايیسلاا تتامدخلاا

 تقولاا يف .ععومجملاا نم %49 ددوودح ىلاا ككالهھتسالاا ةصح لصتوو صيیلقتلل ًالباق عئاضبلاا ددااريیتساا وودبيی ال
 اهھل ريیدصتلل ةيیجاتنالاا ةيیمانيیدلاا نناف ااذهھھھ نم رثكااوو ييرراجتلاا نناازيیملاا يف اازًزرراب اًنُّسحت ريیدصتلاا ةةددايیزز رهھظت هھسفن
.ةةددرروتسملاا تتاجوتنملاا نم ةيیكالهھتسالاا ةصحلاا اهھتااذب ضِّفخت نناا اهھنكميیوو يلخاادلاا ققوسلاا ىلع ةيیوواسم ةيیلاعف

اهھلامعتساا بسحب عئاضبلاا ددااريیتساا -4 للوودج

1997 1998 1999 2000 2001 2002
 ةيیلووالاا ددااوملاا
 ةطيیسولاا
ةعااررزلاا 197،٬080،٬29 170،٬54 160،٬58 153،٬28 155،٬94 169،٬21
ههايیملااوو ةقاطلاا 1،٬997،٬35 1،٬760،٬45 1،٬630،٬39 1،٬702،٬72 1،٬959،٬52 1،٬872،٬59
ءانبلاا 434،٬64 429،٬99 315،٬20 285،٬34 287،٬33 272،٬73
اهھھھريیغ 360،٬32 329،٬79 319،٬84 380،٬89 353،٬68 337،٬76

ععومجملاا 2،٬989،٬،٬32 2،٬690،٬78 2،٬426،٬01 2،٬522،٬23 2،٬756،٬47 2،٬652،٬29
ككالهھتسالاا 3،٬505،٬64 3،٬371،٬60 3،٬002،٬65 2،٬884،٬54 3،٬242،٬20 3،٬132،٬71
 نيیوكت
تباثلاا للامسأأرلاا

980،٬76 847،٬38 680،٬82 582،٬61 803،٬58 648،٬97

مماعلاا ععومجملاا 7،٬475،٬78 6،٬909،٬75 6،٬109،٬49 5،٬989،٬38 6،٬802،٬26 6،٬433،٬97
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47% 49% 49% 48% 48% 49%

.2005 ززومت ٬،ةةرراجتلااوو دداصتقالاا ةةررااززوو 2002،٬-1997 ننانبل يف ةيیدداصتقالاا تتاباسحلاا :رردصملاا
 ٬،دداصتقالاا ششاعناا :ضضرتفيی ااذهھھھوو تتامدخلااوو علسلاا ججاتناا ططوورش نيیسحتب ييرراجتلاا نناازيیملاا بيیوصت طبتريی

.)WTO( ةةرراجتلل ةيیملاعلاا ةمظنملاا ىلاا ممامضنالااوو للدتعم يلخاادد مخضت

 ذذاا ينانبللاا دداصتقالاا ةيیجاتناا ميیمرت ىلع ريیثأت ييدداصتقالاا ششاعنالاا جمانرب قيیبطتل :دداصتقالاا ششاعناا .1
 رمتساا ااذذاا اًصوصخوو هھتعيیبطب ددوكرلاف .ىلضفلاا ةقاطلاا غغولب وحن ديیدج نم هھجتت نناا ٬،تتاعاطقلاا لكب ٬،تتاكرشلل حمسيی
 اهھتاارردق نم لِّلقيی ام ااذهھھھوو اهھتيینب يف رظنلاا ةةدداعاا ىلاا ييددؤيیوو تتاقفنلاا عيیززوت دسفيیوو ةسسؤملاا ةيیلاعف ضضِّوقيی ًاليیوطط
.اهھتاقاططوو

 ةفلكلاا نيیسحتوو يلامجالاا بلطلاا ميیمرت ةةدداعال ةطباارتم تتااءاارجاا ةعومجم ييدداصتقالاا ششاعنالاا ضضرفيی
.ةسفانملااوو

 يف اهھساكعنااوو اهھھھريیثأت طبض اننكميی ال يتلاا ششامكنالاا ةسايیس بّنجتن نناا بجيی :للدتعم يلخاادد مخضت .2
 نمضيی ىتح %4 ووأأ %3 ةبسنب ددّدحموو ددرروتسملاا مّخضتلاا نع لقتسم مُّخضت ٬،مُّخضتلاا ففدهھلاا ننوكيی نناا .ددوكرلاا نمزز
.ججاتنالاا ننززااوت ةيیمانيیدد

 رراعسألاا يف ششامكناا هھلباق 2005 وو 2004 نيیب ووررووألاا عفترراا امدنع ننانبل هھشاع ييذلاا يلاملاا مخضتلاا نناا
.ددالبلاا يف ةيیدداصتقالاا ةكرحلاا َّلش ريیبك ددوكرر هھنع جتنوو ةيیلخاادلاا

 ررالوودلل ةبسنلاب indexation ةلمعلاا ريیعست نكلوو  ةيینانبللاا ةةريیلل اًميیوعت عقوتن ال :ففرصلاا رعس ةنوورم .3
 نناازيیملاا ببِّوصت نناا اهھنأش نم ةلقتسم ةيیدقن ةسايیس يياا هھجوو يف اًقئاع فقت – ىىرخاا ةلمع ييأل وواا – يكريیمالاا
.ييرراجتلاا

 اًصوصخوو ةعانصلاا ىلع يبلس سساكعناا ننانبل ءابرهھك ةلكشمل نناك :ةيیئابرهھكلاا ةقاطلاا ةفلك بيیوصت .4
.ةيیئاهھنلاا عيیبلاا ةميیق نم %5 ووأأ ةفاضملاا ةميیقلاا نم %10 – ةفاثكب ةقاطلاا لمعتست يتلاا تتاعاطقلاا ىلع

 ٬،هھنم ريیثكب ىنددأأ نيیيیرراجتلاا ننانبل ءاكرش ةفلك رعس ننأل ءابرهھكلاا ععاطقل ًاّيیفاضاا اًقئاع ققوسلاا ححاتفناا حبصأأ



 ٬،هھنم ريیثكب ىنددأأ نيیيیرراجتلاا ننانبل ءاكرش ةفلك رعس ننأل ءابرهھكلاا ععاطقل ًاّيیفاضاا اًقئاع ققوسلاا ححاتفناا حبصأأ
 ٬،GAFTA ةةرحلاا ةةرراجتلل ىىربكلاا ةيیبرعلاا ةقطنملاا نناادلب يف ةعاسلاب تتااوووليیكلل ستنس 4،٬5 غلبيیوو يطسولاا رعسلاا
 ررايیتلاا ععاطقناا دنع لغتشت يتلاا ةيیئابرهھكلاا تتاادلوملاا ةفلك ةفاضاا عم ةيینططولاا ةعانصلاا ىلع ةقبطملاا ةفرعتلاا غلبت امنيیب

.ةعاسلاب تتااوووليیكلل ستنس 13
 تتاارروفوو دداصتقاا هھترراسخ ضضّوعُيی اهھنم ءزج ةةريیبكلاا تتاكالهھتسالل يجيیرردت ليیزنت ءاطعاا وهھھھ للولحلاا دحاا

 ةيیحايیسلاا تتاعَّمجملاا ريیتااوفوو يلاعلاا ككالهھتسالاا تتااذذ تتاعانصلاا ةةرروتاف ّففخيی ييذلااوو ءابرهھكلاا هھقِّقحت ييذلاا مجحلاا
.تتايیفشتسملااوو ةةريیبكلاا

 نم ةبقترملاا عفانملاا قيیقحت ظظوظح ططوورشلاا ههذهھھھ نمض رفوتتس :ةةرراجتلل ةيیملاعلاا ةمظنملاا ىلاا ممامضنالاا .5
 ديیعيیف ققوسلاا ىلع يباجيیاا للوعفم ةبسانملاا يف ةةانبتملاا تتااءاارجالل ننوكيیوو .ةةرراجتلل ةيیملاعلاا ةمظنملاا ىلاا ننانبل ممامضناا
.دداصتقالاا شعتنيیوو يلامجالاا بلطلاا ددااددزيیوو ننانبل يف يبنجألاا فيیظظوتلاا يف ةبغرلاا

4
ةيیجيیتاارتسلاا ففاادهھھھالاا

 ةثالث .ةلامعلااوو للددابتلاا للدداعتوو ةيیجاتنالاا :تتاهھجولاا ثلثم ضضرغ ىلاا نناازيیملاا بيیوصت تتااءاارجاا ددوعت
 .يجرراخلاا للخلاا فيیفخت يف مهھھھاسيی ججاتنالل نيیسحت لكوو .نيیرخآلاا نيینثالاا ىلع اهھنم ٍّييأأ ءااددإإ سكعنيی ةطباارتم رصانع
 .ةيیلاعف رثكأأ ةيیجاتنااوو ةنهھھھاارلاا ففوورظلاا يف ةلاطبلاا عجاارتوو ةلامعلاا صصرف يجرراخلاا للددابتلاا ىىوتسم ىلع ممدقتلاا ديیزيیوو
 لمااوعلاا اًيیجيیرردت ييوقيی نناا بجيی هھناا ةططاسب لكب ةيیدداصتقالاا رهھھھااوظلاا ةةدداع ددِّدحيی ييذلاا ييرئاادلاا ججاتنتسالاا ااذهھھھ ينعيی
 ههاجتالاب بعلت نناا اهھنكميی اهھنيیب ةيیوضعلاا ةقالعلاا وواا اهھنيیب طباارتلااوو ٬،رخآلاا ننوودد اهھھھدحاا نيیمأت للوواحن نناا لططاب .ةثالثلاا
.يبلسلاا ووأأ يباجيیالاا

 تناك امم ريیثكب ىنددأأ ممويیلاا يهھھھ ةثالثلاا لمااوعلل ةيیلامجالاا ةيیجاتنالاا ننأب جتنتسن نناا بيیرغلاا نم :ةيیجاتنالاا .1
 ةنس ةيیلامجالاا ةيیجاتنالاا نم %70 ىىدعتيی ال يلاحلاا ىىوتسملاا نناا ةبرراقملاا رهھُظتوو .1975 يف ييأأ ثثاادحألاا لبق هھيیلع

 16،٬7 اًيیلاح ييوواسيی ااذهھھھوو اًبيیرقت ةةريیل تتااررايیلم ةيینامثب ررَّدُقيی يلخاادلاا جتانلاا يلامجإإ نناك ةةرتفلاا كلت يفوو .1975
 2005 ةنس يلحملاا جتانلاا يلامجاا ررِّدقوو .ةمسن 780،٬000 اهھھھدددع غلابلاا ةلماعلاا ىىوقلل يكريیماا ررالوودد تتااررايیلم
.لماع 1،٬380،٬000 اهھھھدددع غلابلاا ةلماعلاا ىىوقلل يكريیماا ررالوودد ررايیلم 20،٬5 ـب )2005 ةنززااوم(

 نُّسحتب حمسيی دداصتقالل ًالاّعفوو ًاّيیدج اًشاعناا ننأب ديیُفيی ااذهھھھوو .ةةرهھھھاظلاا ههذهھھھ رسفت نناا اهھھھدحوو اهھنكميی ددوكرلاا ةةدم
.1975 ذنم ّققحملاا ينقتلاا ممدقتلاا ىلاا ةبسنلاب ةليیوطط ةةدم دعبوو %30 ةبسنب ةعرسب ةيیجاتنالاا

 ًاليیحتسم سيیل .هھنع ىنغتُسيی اًفدهھھھ الوو ًاليیحتسم اًفدهھھھ ييرراجتلاا للددابتلاا ننززااوت سيیل :ييرراجتلاا للددابتلاا ننززااوت .2
 تتامدخلل ىىرخاا تتاعاطق ننابسحلاب ذخألاا ننوودد %44 ىلاا 2002 ةنس لصوت تتاارردداصلاب تتااددررااولاا ءاطغ ننأل
 ييرروورض للددابتلاا للدُداعت .ععاضووألااوو ففوورظلاا ببسب ددوكرر ةلاح يف لمااوعلاا ةفاك ةيیجاتناا نناا اًملع ٬،ةحايیسلاا ءانثتساب
 تتاارردقل ةمئالملاا لمعلاا صصرف تتدداازز املك للدداعتلل ييرراجتلاا نناازيیملاا للام املكوو .ةلامعلاب ةةرشابم طبترم هھنأل ااًّدج
.ةةرجهھلااوو ةلاطبلاا تعجاارت املكوو ةةّرم للوّوأل لمع نع ننوشتفيی نيیذلاا ببابشلاا اًصوصخوو نيیيینانبللاا

 رجاهھيی نناا يعيیبطلاا نموو ٬،كلذذ يف ةحلصم دجوو املك ةةءوفك ريیغ ةلماع ديی للابقتساب رمتسيیوو ننانبل لبقتسيی
 .ننانبل يف لمعلاا صصرف مهھل رفوتت ال امدنع ةيیلاعلاا رروجألاا ينجوو ددالبلاا ججرراخ لمعلل ةةربخلااوو ملعلاا ااولان نيیذلاا ننويینانبللاا
 ةحيیرش ىقالتتوو .ةمئالملاا لمعلاا صصرف رفوتت اهھھھددرروتسيی يتلاا تتامدخلااوو علسلاا ججاتناا ىلع اارًردداق ننانبل حبصيی امدنعوو
.ههدداصتقاا ييیحتوو ننانبل شعنتل ةلماعلاا ىىوقلاا نم ةةريیبك

 رثكألاا ففدهھلاا ننأب للوقلاا اننكميی ةلامعلااوو للددابتلاا للدداعتوو ةيیجاتنالاا نيیب ةقالعلاا عضوو دعب :ةلامعلاا .3
 ءامنالل طيیسولاا ففدهھلاا ااذهھھھ وحن هھجَّتت ننأأ ةماعلاا تتاسايیسلاا ىلعوو فيیظظوتلاا ووأأ ةلامعلاا بيیرر الوو وهھھھ ةثالثلاا نيیب ةيینالمع
 فيیكف – ددوواهھتملاا مُّخضتلاا ففوورظظ يف اًصوصخ ةلامعلاا حلاصل ةيیسايیسلاا تتاعاازنلاا ّلُحت نناا بجيی رخآآ ريیبعتب .ةيیمنتلااوو
.لمعلاا نع ةلططاب ييأأ ةفَّظظوم ريیغ ةةريیبك ةةرردق ددوجوو ةيیلخاادلاا رراعسألاا ةةددايیزز قيیعت امدنعوو – ششامكنالاا دنع ىىرحألاب

5
ةيیدداصتقالاا تتاسايیسلاا تتااررايیخ

 ىلاا انرظن امفيیك نكلوو ٬،ةنززااوملاا ةنوورمب ووأأ ةيیبئاارضلاا ةنوورملاب يلاحلاا مماعلاا نيیدلاا ىىوتسم حمسيی ال



 ىلاا انرظن امفيیك نكلوو ٬،ةنززااوملاا ةنوورمب ووأأ ةيیبئاارضلاا ةنوورملاب يلاحلاا مماعلاا نيیدلاا ىىوتسم حمسيی ال
 ةجيیتن لمحتيی نناا ججاتنالاا ععاطق ىلع "I تتووريیبل" ةيیلاملااوو ةيیررااددالاا تتاحالصالاا يف ةظظوحلملاا ةّيیفشقتلاا تتااءاارجالاا
.رظحلاا ووأأ ءاصقالاا

 ىلع ةبيیرضلاا ننأل ةمهھم ةةددايیزز يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا نم %23 ـب رردقملاا يلاحلاا يبيیرضلاا طغضلاا لجسيیس
 نم ىىرخأأ تتااءاارجاا ىلاا ةفاضإلاب 2007 ةنس %15 ىلااوو 2006 ةنس %12 ىلاا %10 نم عفترتس ةفاضملاا ةميیقلاا
 بلطلاا ضفخنيی يلاتلابوو رسألل ةةرفوتملاا ليیخاادملاا اًمتح ضفخنت ففوس .ةنززااوملاا يف يلووألاا ضئافلاا عفرت نناا اهھنأش
 يلامجاا ومن ةلاحتساا ىلاا لصن ةلاحلاا ههذهھھھ يفوو ٬،عجاارتلاا ههاجتاا يف اًضيیأأ لمعيی ٬،ههانربخ دقوو ررامثتسالاا فعاضموو .يلكلاا
 سفن يفوو .ييرراجلاا نناازيیملاا يف زجعلاا فيیفخت ىلاا كلذب ةيیددؤم طبهھت نناا اهھنكميی اًضيیاا تتااددررااولاا نكل .يلخاادلاا جتانلاا
.ةةدئافلاا تتالدعم يندت ىلاا ةلوودلاا ليیومت تتاجاح ضضافخناا ييددؤيی تقولاا

 ىلاا ييددؤيی ام ااذهھھھوو دئااوفلاا تتالدعم ضيیفختوو ققوسلاا للدداعت ممرتحت تتاطلسلاا نناا وواا :نيیتلاح مماماا انسفناا دجن
 ىلااوو اادًدّدجم ةةدئافلاا تتالدعم عفرروو ةيیدقنلاا ةيیمكلاا صيیلقتوو تتاعوفدملاا نناازيیم يف زجع ىلااوو ليیماسرلاا ليیوواحت ففاقيیاا
 قيیبطتلاا ديیق ىقبت taux administrés ةةددّدحملاا تتالدعملاا نناا وواا .ةيیلام ببابسأل فيیلستلاا نع تتاسسؤملاا ءاصقاا
.اًضيیاا ءاصقالاا وواا رظحلاا اهھتجيیتن ننوكتوو ةططاسب لكب رمتستوو

 غغولبوو ةلامعلاا نيیسحتل دحووالاا يقطنملاا ليیبسلاا وهھھھ ةجتنملاا تتاكرشلاا ليیومتوو صصاخلاا ععاطقلاا ةةءالم ميیمرت نّنإإ
 ييأأ ىلع .ططوبضموو للوقعم يلخاادد مخضت للدعمب لبقت نناا اهھنأش نم ههذهھك ةسايیسوو .ةيیجاتناللوو ومنلل ةلوبقم ةةريیتوو
.ةلاطبلاا ىىوتسموو رراعسالل مماعلاا ىىوتسملاا نيیب ههذذاختاا بجيی ررايیخ انهھھھوو .ةلامعلاا ءااددإب قلعتيی ااذهھھھ ؟ىىوتسم

 ااذهھھھوو .ةيیضاملاا ثثالثلاا تتااونسلاا يف ييدعاصتلاا اهھطخ تتااددررااولاا تتدداعتساا :تتااددررااولل يعقااولاا ليیلحتلاا .1
.II سيیررابل ةجيیتن ىتأأ ييذلاا ليیماسرلاا قفدتل اًضيیاا نكلوو 2005 ةنس اًصوصخوو 2004 ةنس طفنلاا ءالغل دئاع

 نع لصحيی نل ييرراجتلاا نناازيیملاا بيیوصت ننأب ةةركفلاا )5 للوودج( ددااريیتسالل ةضيیرعلاا للوصفلاا ليیلحت دكؤيی
 ننااوو ججاتنالاا نِّسحت نناا اهھنأش نم يتلاا للددابتلااوو ججاتنإلاا ططوورش نيیسحت قيیرطط نع نكلوو ٬،ددااريیتسإلاا نم دحلاا قيیرطط
 .ددااريیتسالل اهھسفنب ااًّدح عضت يتلاا ةيیلحملاا ققوسلاا ىلع اًيیباجيیاا ًالوعفم اهھل ننوكيی

ددااريیتسإلل ةضيیرعلاا للوصفلاا -5 للوودج
تتااددررااولاا ةيیكريیمالاا تتااررالوودلاا نيیيیالم

2002 2003 2004 2005 للدعملاا Pct
1-4  تتاجوتنم

 ةيینااويیح
ةيیتابنوو
 تتاجوتنم
 ةيیعااررزز
ةعنصم

1،٬238 1،٬332 1،٬495 1،٬425 1373 16،٬97%

5- 8  تتاجوتنم
 ٬،ةيیندعم
 ٬،ةيیئايیميیك
 ٬،ةيیكيیتسالب
 ٬،وورف ٬،دلج
هھباش اموو

1،٬880 2،٬199 3،٬285 3،٬445 2702 33،٬41%

9-10  ٬،بشخ
 ففانصاا
 ٬،ةيیبشخ
 ٬،ققرروو
...ننوترراك

290 342 411 400 361 4،٬46%

11-14  ٬،ةجسناا
 ٬،ةسبلاا
 ٬،تتايیدلج
 رراجحأأ ٬،ئلآل
ةنيیمث

927 943 1286 1206 1091 13،٬48%

15-17  ففانصاا
 ٬،ةيیندعم
 تتااووددأأ ٬،تتايیلآآ
 ٬،ةيیئابرهھك
لقن ددااوم

1815 2040 2548 2521 2231 27،٬58%

18-21  ٬،رظنلل تتالآآ
 ٬،رروص
 ففانصاا
 ٬،ةحلساا ٬،ةيیبطط
 تتاقحلم
اهھھھريیغوو

296 314 372 344 332 4،٬10%

ععومجملاا 6،٬446 7،٬170 9،٬397 9،٬341 8،٬089 100،٬00%



ددااريیتسإلل ةضيیرعلاا للوصفلاا -5 للوودج
تتااددررااولاا ةيیكريیمالاا تتااررالوودلاا نيیيیالم

2002 2003 2004 2005 للدعملاا Pct
1-4  تتاجوتنم

 ةيینااويیح
ةيیتابنوو
 تتاجوتنم
 ةيیعااررزز
ةعنصم

1،٬238 1،٬332 1،٬495 1،٬425 1373 16،٬97%

5- 8  تتاجوتنم
 ٬،ةيیندعم
 ٬،ةيیئايیميیك
 ٬،ةيیكيیتسالب
 ٬،وورف ٬،دلج
هھباش اموو

1،٬880 2،٬199 3،٬285 3،٬445 2702 33،٬41%

9-10  ٬،بشخ
 ففانصاا
 ٬،ةيیبشخ
 ٬،ققرروو
...ننوترراك

290 342 411 400 361 4،٬46%

11-14  ٬،ةجسناا
 ٬،ةسبلاا
 ٬،تتايیدلج
 رراجحأأ ٬،ئلآل
ةنيیمث

927 943 1286 1206 1091 13،٬48%

15-17  ففانصاا
 ٬،ةيیندعم
 تتااووددأأ ٬،تتايیلآآ
 ٬،ةيیئابرهھك
لقن ددااوم

1815 2040 2548 2521 2231 27،٬58%

18-21  ٬،رظنلل تتالآآ
 ٬،رروص
 ففانصاا
 ٬،ةحلساا ٬،ةيیبطط
 تتاقحلم
اهھھھريیغوو

296 314 372 344 332 4،٬10%

ععومجملاا 6،٬446 7،٬170 9،٬397 9،٬341 8،٬089 100،٬00%
.ةيینانبللاا ككررامجلاا :رردصملاا

 ةميیقلاا للدعمب ءاارثاا ىلاا اهھھھددااريیتساا ييددؤيیوو - %51 – ةطيیسوو ددااوم وواا ةيیلوّوأأ ددااوم وهھھھ تتااددررااولاا نم ريیبك ءزج
.دلبلاا يف ةفاضملاا

 تتااررايیسلاا – هھيیضتقت ييذلاا ججاتنالاا ّملس ببسب اهھجتنيی نناا ننانبل حلاص نم سيیل علس وواا تتاجوتنم لثميی ءزج
.دلبلاا تتاارردق ّىطختيی يجولونكت ممدقت ببسب وواا ينانبللاا دداصتقالل يفاكلاا ريیغ ددووددرملاا نم وواا – ًالثم

 ةلباق ننوكت ججاتنالاا نم ةيیعونلاا ههذهھھھ .ةيیجاتنالاا ميیمرت عم يلحملاا ججاتنالاب ههددااريیتساا ضضّوعيی ريیبك ءزجوو
.عسااوو لكشب ريیدصتلل

.تتامدخلاا للاجم يف ةلثامم ةكرحلااوو
 دداصتقإلاا ججاتحيی ٬،زجعلاا صلقتيی ثيیح ووأأ ٬،ييرراجتلاا نناازيیملاا للدداعتيی ثيیح ٬،ةميیلسلاا ةيیدداصتقالاا ففوورظلاا يف

.مّخضتلاا ووأأ ةبرراضملاا ىلاا كلذذ ييددؤيی ننأأ ننوودد ٬،رراارقتسإلاا معدل ففرصلاا رعس يف ةنوورملاا ضعب ىلاا
 نكميی .ليیماسرلاا وواا ليیخاادملاا ليیوحت ههررّربيی ال ففاارحناا وهھھھ ةيینانبللاا ةلاحلاا يف ييرراجتلاا نناازيیملاا يف للخلاا

 لقاا يهھف ٬،تتاارردداصلاب تتااددررااولاا ةيیطغت سساساا ىلع اماا .اًيیفرظظ بسانم ريیغ عطقلاا رعس وودبيی .ةيیجاتنالاا ييدّدرتب ههريیسفت
 رعس ننأب صلختسن نناا اننكميیوو ةلامعلاا نيیسحتب َجلاعيی نناا نكميی ةيیجاتنالاا ييدّدرتوو ةلهھھھوو للوّوأل هھضرتفن امم ةةرروطخ
 رفوتت مل ااذذاا بيیوصتلاا ااذهھھھ بعصيی .ةيیجاتنالاا تبِّوُص ااذذاا امهھنيیسحت نكميی مماعلاا رروجالاا ىىوتسم وواا ةةريیللاا ففرص
.للددابتلاا تتاقوورف نم َّدحت نناا اهھنأش نم يتلاا عطقلاا رعس ةنوورم

 2005-2001 تتااونسلاا للالخ ةيیطغتلاا يف اًنّسحت ظحلن – علسلاا – ييرراجتلاا نناازيیملاا رروطت سسرردد دنع لعفلاب
 نم تتاارردداصلاا نم تتااددررااولاا ةيیطغت ةبسن تلقتناا .2001 ةنس ةفرعتلاا ّيندت ذنموو ةيیكرمجلاا مموسرلاا ضيیفخت تلت يتلاا

 %10 ىلاا 2000 ةنس %20 نم ننانبل ىلاا عئاضبلاا للوخدل ةيیطسولاا ةفرعتلاا تّضفُخ تقولاا ااذهھھھ يف .%20 ىلاا 12%
 .2005 ةنس

2005 – 1993 ةيیجرراخلاا ةةرراجتلاا -6 للوودج

ةنسلاا   تتااددررااوو
تتااررالوودلاا نيیيیالم

 تتاارردداص
تتااررالوودلاا نيیيیالم

 تتاارردداص
تتااددررااوووو

 تتااددررااولاا
ةيیكرمجلاا

ةيیكرمج ةفرعت
للدعملاا

2005 9،٬346 1،٬881 20% 905 10%
2004 9،٬403 1،٬748 19% 1،٬121 12%
2003 7،٬173 1،٬525 21% 1،٬131 16%
2002 6،٬449 1،٬046 16% 1،٬128 17%
2001 7،٬296 890 12% 1،٬153 16%
2000 6،٬232 715 11% 1،٬249 20%
1999 6،٬211 677 11% 1،٬405 23%
1998 7،٬113 666 9% 1،٬396 20%
1997 7،٬628 657 9% 1،٬157 15%
1996 7،٬899 1،٬064 13% 1،٬083 14%
1995 5،٬881 887 15% 877 15%
1994 3،٬150 606 19% 525 17%
1993 2،٬559 521 20% 440 17%

ننانبل ففرصم :رردصملاا

 ةّيیجاتنالاا ييددرت ررابتعالاب ذخالاا عم نكلوو ٬،ةحايیسلاا اًصوصخوو تتامدخلاا لضفب للددابتلاا للدداعت متيی نناا بجيی
 قَّقحت ٬،تتااددررااولاا نم %33 ىلاا تتاارردداصلاا ةةددايیزز للوواا ففدهھك ححرتقن نناا نكميی .اهھنيیسحت ىلع لمعلاا بجيی يتلاا يلاحلاا
.ةلبقملاا ةةرشع ةيینامثلاا رهھشالاا للالخ

 نناا بجيی اهھفاادهھھھاا ىلاا لصتوو ححاجنلل ةيیقطنم ظظوظحب بيیوصتلاا ةيیجيیتاارتساا ىظحتل :للدداعتوو بيیوصت ةةاادداا .2



 نناا بجيی اهھفاادهھھھاا ىلاا لصتوو ححاجنلل ةيیقطنم ظظوظحب بيیوصتلاا ةيیجيیتاارتساا ىظحتل :للدداعتوو بيیوصت ةةاادداا .2
.ةيیساسالاا للددابتلاا ةلآآ هھنأل اهھب كَّسمتيی ننااوو ةّققحملاا ريیدصتلاا ةبسن ىلع ةظفاحملل عطقلاا رعس أّيیهھيی

 تتالدداجم ىحووأأ اًبيیرقت ةنس ةةرشع سمخ ذنم ررالوودلاب هھطبرر ببسب ننانبل يف ففرصلاا رعس تيیبثت رراثأأ نّنإإ
 ششامكنالاا اهھضِّوقيی يتلاا ففوورظلااوو .هھتلمع ميیوعتل ّزهھجم ريیغ ننانبل .ءاَّنب لح ىلاا ِهھتنت ملوو ةيیاهھنلاا ففرعت ال ةيیمالك
.ييدداصتقالاا ششاعنالاب الوو للددابتلاا بيیوصتب حمسيی ال قلطملاا تيیبثتلاا مماظنب كسمتلاا نكلوو .ةةرروطخ رثكأأ اًضيیاا هھلعجت

 سفن يف لِّجسيیوو ةيیجاتنالل ةيیلاحلاا ففوورظلاا عم رثكاا ممءالتيی اًماظن كلذب ديیرن عطقلاا رعس تيیبثتب انحصن ااذذاا
.للاجملاا ااذهھھھ يف ققحملاا ممدقتلاا تقولاا

 دقوو ةئشانلاا نناادلبلاا ةيیرثكاا هھتَّنبتوو John Williamson نسمايیلوو ننوج ههركتباا ييذلاا BBC وهھھھ مماظنلاا ااذهھھھ
 يف ةةرضاحم للالخ هھضرع MENA ايیقيیرفاا يلامشوو طسووألاا ققرشلاا للوودل ًالثامم اًماظن Williamson اًضيیاا عضوَو
.2005 للوّوالاا ننوناك يف ةةرهھھھاقلاا يف ييونسلاا ههرمتؤم يف يعامتجالااوو ييدداصتقالاا ىىدتنملاا

 ننززوو نناكمالاا رردق عيیززوتلاا سكعيی نناا بجيیوو .يططايیتحالاا ةَّلس ننِّوكت يتلاا تتالمعلاا ررايیتخاا ىلع ججذذومنلاا مموقيی
 امبرر لمحتت نناا اهھيیلع ةةدحااوو ةبعص ةلمع ىلاا ةبسنلاب اهھتلمع تيیبثت ىلاا أجلت يتلاا ددالبلاا .ةَّيینعملاا للوودلاا عم للددابتلاا
 ييرجيی للددابتلاا امنيیب يكريیمالاا ررالوودلاب تطبرُر دقوو ٬،ةةريیللاف .هھلوصح دنع ةلمعلاا ههذهھھھ رراارقتساا ممدع وواا ةعزعزز
 ةسررامم ىلع تتاطلسلاا لمح امم ووررووالاا رعس ععافترراا عم اادًدرَروتسم اًمُّخضت تلَّمحت ٬،يبووررووالاا دداحتالاا عم اًصوصخ
.ةيیجاتنالاا تتاعاطقلاا ىلع ةةوواسقب سكعناا ييذلاا ششامكنالاا

 تتاارروطت عم ميیوعتلاب عطقلاا رعسل حمسيی ييزكرم رعس للوح عسااوو للاجم حتف يهھھھ ةيیناثلاا ججذذومنلاا ةةزيیم
 للّدعملاا وواا ددانسالاا للدعم تحت وواا ققوف %10 نم ميیوعت للدعم يلاحلاا مماظنلاا للاجم عقوتيی .ةةددَّدحملاا ففاادهھھھالااوو للددابتلاا
 وهھھھ تبثملاا ىىوتسملاا ننوكيی نناا ررددانلاا نم دددحم ىىوتسم ىلع عطقلاا رعس نع عفاادت نناا ام ةلوودد رررقت امدنع .يعجرملاا
 عطق رعس معدل ربكاا ظحلاا ننوكيی عسوواا ًالاجم اندمتعاا ااذذاا نكلوو .يلكلاا دداصتقالاا يف للدداعتلاا نمؤيی ييذلاا يلعفلاا ىىوتسملاا
.بسانم

 لعف ةةددرك ققوسلاا طغض تحت عطقلاا رعس للدبتيی امدنع .ًاّيیجيیرردت عطقلاا رعس ليیدعت يهھف ةثلاثلاا ةةزيیملاا اماا
 يتلاا كلت نم عضولاا ةعزعزز يف لقاا رثؤت ةيیلاتتم ةفيیفخ تتاكرح لصحت ةيیجاتنالاا يف ةةوجف وواا يمخضت ققرراف ىلع
.قمعلاا يف ريیيیغت اهھثدحيی

 دددحملاا مخضتلاا ففدهھھھ عم اًقفااوتم ددانسالاا للدعم ررايیتخاا ننوكيی امدنع مخضتلاا ةبقاارم عم مماظنلاا ااذهھھھ ضقانتيی ال
 ددالبلاا يف اارًراشتناا رثكالاا مماظنلاا حبصأأ دق "ططوبضملاا مخضتلاا" ننوكيی ام رردقب اًّمهھم ااذهھھھ ننوكيیوو .ققالطنالاا ةسايیس يف
.يلكلاا دداصتقالاا لمااوع ىلع ةةرطيیسلل ةئشانلاا

 لصيی امدنعوو .ههرراارقتساا ّلهھست عطقلاا رعسل ةحسف ددوجوب Krugman ننامغوورك هھجلاع ييذلاا ججذذومنلاا حمسيی
.يعجرملاا ىىوتسملاا ىلاا اهھتااذب ههديیعتوو ةلوودلاا لمع ةبرراضملاا قبست ٬،للاجملاا رخآآ ىلاا عطقلاا رعس

 عضوو يف – يموقلاا لخدلاا يهھف taux de référence يعجرملاا للدعملاا ديیدحت ىلع رثؤت يتلاا رصانعلاا اماا
 اماا .ييرراجتلاا نناازيیملاا ةلدداعم ىلع رردداق عطق رعس ديیدحتب ننوسمايیلوو يصويی .يلعفلاا عطقلاا رعسوو – ةلماكلاا ةلامعلاا
 ففرصلاا رعس عِّجشيی .ةيیمنتلاا عيیرستل ددوودحلاا ىصقأأ ىلاا ومنلاا ىىوتسم عفرر وهھف ةيیمانلاا ددالبلاا يف يساسالاا ففدهھلاا
 ةلمعلل ةيیقيیقحلاا ةيیئاارشلاا ةةرردقلاا نع ّربعيی يعجرم ففرص رعس ااّونبتيی نناا ننولّضفيی ننوورخآآوو .فيیظظوتلاا يسفانتلاا

Purchase power Parity-PPP.
***

 نم ةيیتآلاا ووأأ/وو ةمدقملاا تتامدخلاا هھتاباسح يف هھلووانتب ييرراجتلاا نناازيیملاا نع ههانفصوو امك للددابتلاا نناازيیم ّزيیمتيی
 نناازيیم نيیسحت ييددؤيی ديیدحتلاا ااذهھبوو .ليیخاادملاا ليیوحت للامهھھھإب balance des comptes ييرراجلاا نناازيیملاا نعوو ججرراخلاا
.ددالبلاا يف لمع صصرف قلخ ىلاا ةةرشابم للددابتلاا

 ةيیسيیئرر ةةرروصب ددوعيی ةيیجاتنالل اًّمهھم اًعجاارت ننانبل ففرع ننانبل يف ثثاادحألاا تقبس يتلاا تتااونسلل ةبسنلاب
 يف ةسفانملاا ةسوملم ةةرروصب نسِّحيیوو ةيیجاتنالاا بيیوصت ىلع رردداق ةلامعلاا نيیسحتف .هھتكهھنأأ يتلاا ةليیوطلاا ددوكرلاا ةةرتفل
.ينانبللاا دداصتقالاا

 لماعلاا يهھھھ ةلامعلاا – ةيیجاتنالااوو ةلامعلااوو ٬،للددابتلاا نناازيیم للدداعت – ةطباارتملاا ةيیجيیتاارتسالاا ففاادهھھھألاا نيیب نم
.ومنلاا ةةدداعتسال اهھھھذذاختاا بجيی يتلاا تتااءاارجالل ررايیعمك هھلامعتساا نكميیوو ةيینالمع رثكألاا

ً الماع للددابتلاا نناازيیم نيیسحت ننوكيی دقوو ةيیبئاارضلاا ةنوورملاب ووأأ ةنززااوملاا ةنوورمب مماعلاا نيیدلاا ىىوتسم حمسيی ال
 ةبسنب تتاارردداصلاب تتااددررااولاا ةيیطغت تحبصأأ .سسأيیلاا نع ننووديیعب نحن ةلاحلاا ههذهھھھ يفوو .ييدداصتقالاا ششاعنإلل ًاّيیوق

.)3 للوودج( تتامدخلاا لمجم تلووانت ااذذاا لضفأأ ننوكتوو ٬،ةحايیسلاا تلووانت ااذذاا 44%
 لضفأأ ةبقاارم عم تتامدخلاا ىلع ًاّيیئاقلت سكعنيی ييرراجتلاا نناازيیملاا نيیسحت َّننأب ييوق ججاتنتساا وواا ةنيیرق انيیدل

 للووانتمب تسيیل تتايیجولونكتب ووأأ مجحلاا تتاارروفوو دداصتقاب قَّلعتت يتلاا كلت يهھھھ ةيیجرراخلاا ةةرراجتلاا تتاازيیم ىىدحاا .رراعسألل
 ةبولطملاا علسلاا ريیدصت ةةددايیزز لهھسألاا نم ااًريیخأأوو .اهھھھددرروتست يتلاا تتاجوتنملاا يهھھھ نناادلبلاا ههررِّدصت ام لضفأأ .دلبلاا
 تتاجوتنملاا ىلاا 2005 ةنسل ةيیرراجتلاا مماقررألاا ريیشت .يجرراخلاا بلطلاا يِّبلت ال يتلاا علسلاا كلت سيیلوو اهھيیف ببوغرملااوو



 ةبولطملاا علسلاا ريیدصت ةةددايیزز لهھسألاا نم ااًريیخأأوو .اهھھھددرروتست يتلاا تتاجوتنملاا يهھھھ نناادلبلاا ههررِّدصت ام لضفأأ .دلبلاا
 تتاجوتنملاا ىلاا 2005 ةنسل ةيیرراجتلاا مماقررألاا ريیشت .يجرراخلاا بلطلاا يِّبلت ال يتلاا علسلاا كلت سيیلوو اهھيیف ببوغرملااوو
.اارًراشتناا عسووأأ ننوكت نناا اهھنكميی يتلاا ةةزيیمملاا

 ٬،ةيیئابرهھكلاا تتااووددألااوو تتايیلآلاا :يلاتلاا بيیترتلاب علسلاا عضن نناا اننكميی ريیدصتلاا دنع ننززولاا انلووانت ااذذاا
 ههذهھھھ لِّثمت .هھباش اموو ةيیئايیميیكلاا تتاجوتنملاا ٬،agroalimentaires ةعّنصملاا ةيیعااررزلاا تتاجوتنملاا ٬،ةيیندعملاا ففانصألاا
 نيیسحت نناا ىلع للديی ااذهھھھوو .فنص لكل ةلباقملاا تتااددررااولاا نم %45وو 20 نيیب ححوواارتيی تتاارردداصلاا يف اًمقرر تتاجوتنملاا
 للدداعت يف مهھھھاسيیوو تتااددررااولاا نم دحيیوو ةّيیلحملاا ققوسلاا اًضيیأأ يضريی هھنكلوو تتاارردداصلاا ةيیمك طقف ديیزيی ال ةسفانملاا
.للددابتلاا نناازيیم

 ةيیجيیتاارتسلاا ههذهھھھ مموقت .للددابتلاا نناازيیم بيیوصت ةطخ ححاجنل رشؤم اًضيیاا وهھھھ تتاجوتنملاا ههذهھل ديیجلاا ءااددالاا
 مماظنلاا .عطقلاا رعسل اًنرم اًماظن ضضرفتوو ةفلكلاا ديیشرتوو ةيیجاتنالاا نيیسحتوو ةكرحلاا ششاعناا ىلع ةلامعلاب ةطبترملاا
 هھنأل ةيیرراارقتساا يهھھھ ةحسفلاا ههذهھھھ نناا ىلع ةبرجتلاا تلددوو .عجرملاا رعسلاا تحت وواا ققوف %10 للاجمب ىضريی لضفألاا
 للدعملاا ىلاا عطقلاا رعس اهھتااذب ديیعتوو ةيیدقنلاا ةطلسلاا لخدت ةبرراضملاا ذئدنع قبست "ةفحلاا" ىلاا عطقلاا رعس لصيی امدنع
.يعجرملاا

 يف ننززااوتلاا ققحيی ييذلاا وهھھھ – ةلامعلاا ررابتعالاا نيیعب ذخألاا عم – ةيیلاعف رثكألاا يعجرملاا للدعملاا ننأب جتنتسن
.للددابتلاا نناازيیم

- 7 للوودج

-8 للوودج

– 1 مسرر

11
ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا تتاسسؤملاا ددومصوو معدد

 ةيیعوبساا تتاشقانم دعب يعامتجالااوو ييدداصتقالاا سلجملاا يف ةماعلاا ةيیدداصتقالاا ايیاضقلاا ةنجل هھتعضوو ريیرقت يهھھھ ةيیلاتلاا ةساارردلاا نناا
.اهھتانوكم لكب للامعألاا للاجرر تتائف لك نم نيیلثمم عم تمُِّظن 2002،٬ فيیص يف ٬،رهھشاا ةثالث تماادد

 يف ةةديیاازتملاا تتاقافخالل اهھھھرظن ةتفال ةةريیصق ةةركذمب يعامتجالااوو ييدداصتقالاا سلجملاا نم رراجتلاا ةيیعمج تمدقت امدنع ااذهھھھ أشن
.ةلاطبلااوو ينططولاا ججاتنالاا ىلع هھتاساكعنااوو ييدداصتقالاا ددوكرلاا نع ةجتانلااوو للامعألاا ايیندد

 ةئف دنع الاا رفوتت ال يتلاا ققوسلاا عضوو للوح تتايیطعملااوو تتامولعملاا تترَّفوت ااذذاا الإإ ةيیضقلاا ههذهھھھ سسرردد نكميی ال هھنأب ةنجللاا تتأأرر
 ججاتنالاا تتاعاطق لك نع نيیلِّثمم ةكرراشم ةّماعلاا ةيیدداصتقالاا ايیاضقلاا ةنجل تبلطط كلذذ ىلاا لصوتللوو .ةفلتخملاا للامعألاا تتالاجم يف نيیلماعلاا
.ااذهھھھ اهھلمع ىلاا ااومضناا نيیذلاا

 .نيیمزتلملاا للامعألاا ييريیدمل ةيیصخشلاا ةةربخلاا ىلع ريیبك لكشب زكترت تتذِخُّتاا يتلاا تتاحاارتقالااوو ريیرقتلاا ااذهھھھ هھلووانت ييذلاا عضولاا
.ففوورظلاا حمست امدنع قَّمعملاا ليیلحتلااوو ثحبلل تكُرتف ةيیقابلاا ايیاضقلاا اماا ااًريیبك اًعامجاا تلان يتلاا ايیاضقلاا طقف تلِّجُس عبطلابوو

 للالخ نم يعانصلاا ععاطقلاا ةيیجاتناا ةةددايیزز للووألاا  ةمساح ىىربك ةيیمهھھھأأ تتااذذ ةنجللاا امهھتربتعاا نيیعوورشمل قيیرطلاا ريیرقتلاا حتفيی
.ةيیلاعلاا ةةدئافلاا تتالدعموو ةةريیبكلاا رئاسخلاا اهھتكهھنأأ يتلاا تتاكرشلاا  نيیدد فيیفختب قّلعتيی يناثلااوو ٬،ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا تتاسسؤملاا جمدد

 تيیوصتل جتحيی مل ًاطيیسب ااًريیرقت هھنوك نكلوو .ةساارردلاا ىلع نيیمِّيیقلااوو ةماعلاا ةئيیهھلاا ءاضعأأ عيیمج نيیب عسااوو رراادصإب ريیرقتلاا يظح
.ةئيیهھلاا

:ةيیلاتلاا تتاجاتنتسالاا ىلاا صصاخلاا ععاطقلاا تتاسسؤم ععاضوواا ليیلحت ييددؤيی

.ةيیدجملاا تتاعاطقلاا يف ىتح فيیلستلاا رراسحنااوو ةلويیسلاا تبك -
 لكشب ننويیدلااوو رئاسخلاا مكاارت -.ةماعلاا تتامدخلااوو علسلاا اميیس ال تتالخدملاا ءالغوو ججاتنإلاا ةةريیتوو عجاارت ةجيیتن ففالكالاا ععافترراا -

.ةيیفصتلااوو لمعلاا نع فقوتلاا ننوودد ءابعألاا ةهھجااوم نع ااًزجاع تتاسَّسؤملاا نم ااًديیاازتم اادًددع لعج

 اًمُّخضت سكعنتوو ددالبلاا يف ةيیجاتنالاا ةقاطلاا رراسحناب ومنلاا ةةدداعتسااوو دداصتقالاا ششاعنإإ ىلإإ ةفدداهھلاا تتاسايیسلاا اًمكح ممدطصت ففوس
.ددوكرلاا ىحنم ىلع بُّلغتلااوو دداصتقالاا كيیرحت ىلع اهھترردق كلذب دقفتف
 رثكالاا وهھھھ ىىوودج اهھھھرثكأأ ننأأ ةصاخ ٬،ةمئاقلاا تتااررامثتسالاا ىلع ةظفاحملاا لماشلاا دداصتقالاا ديیعص ىلع ييرروورضلاا نم وودبيی كلذل            
 ةبوعصلاا ةيیاغ يف ننآلاا وهھھھوو تتااونس ةةّدع لبق اهھنع ضضوعيی نل ثثدحتسملاا فيیظظوتلاا نناا اًملع ٬،اهھب زَّيیمتيی يتلاا ةيیمانيیدلاا مكحب تتامززألل اًضُّرعت
 ةجئاارلاا دئااوفلاا نم ًاقالطناا ةقبطملاا مسحلاا ةةدئافل  ااًرظن ٬،عيیرراشملاا مظعمل ةــيیبلس يتات ةَبقَترملاا ليیخاادملل ةنهھھھاارلاا ةيیفاصلاا ةميیقلاا ننأل
.فيیظظوتلاا رططاخموو

:نيیفدهھھھ قيیقحت ييرروورضلاا نم وودبيی ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا تتاسسؤملاا ددومص معدل ةحضااولاا تتاهھُّجوتلاا نموو
  .اهھھھرراارمتساا نيیمأتل ثثدحتسملاا فيیلستلاا نع ٬،تتاسسؤملاا ررامثتساا ّلشت يتلاا ةيیضاملاا ءابعالاا لصف -



:نيیفدهھھھ قيیقحت ييرروورضلاا نم وودبيی ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا تتاسسؤملاا ددومص معدل ةحضااولاا تتاهھُّجوتلاا نموو
  .اهھھھرراارمتساا نيیمأتل ثثدحتسملاا فيیلستلاا نع ٬،تتاسسؤملاا ررامثتساا ّلشت يتلاا ةيیضاملاا ءابعالاا لصف -
 ىلاا ءاقتررالل ةمززاللاا ةيیقيیوستلااوو ةيیررااددالاا تتاارردقلاا بباستكااوو مجحلاا تتاارروفوو نم ةةددافتسالل يعانصلاا ععاطقلاا يف جمدلاا عيیجشت -

.ةيیملاعلاا ةسفانملاا ىىوتسم
 نكميی يتلاا ةيیباجيیالاا ىىرخالاا تتااءاارجالاا اماا .ةيیدداصتقالاا ةقاطلاا يف لصاحلاا عجاارتلل ااًدح نناعضت نيیتيیلووالاا نيیتَوطخلاا نيیتاهھھھ نناا            
 ججاتحت يهھف  ٬،ةملوعلاا ةهھجااوموو اهھتااذذ ليیهھھھأتل ةيیجاتنالاا تتاعاطقلاا معددوو مماع لكشب ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا تتاسسؤملاا طيیشنت ليیبس يف اهھھھذذاختاا
.ييدداصتقالاا ططاشنلاا للوقح فلتخم يف ةقمعموو ةصصختم تتاساارردد ىلإإ

***

 اهھتَّقلت يتلاا تتاعجااررملاا ىلع ءانب ٬،يعامتجالااوو ييدداصتـقالاا سسلجملاا يف ةماعلاا ةيیدداصتقالاا ايیاضقلاا ةنجل ننإإ
 للاجملاا ااذذهھھھ يف ةةرربخلاا بباحصأأ عم تتاعامتجاا ةلسلس تتددقع ٬،صصاخلاا ععاططقلاا تتاسسؤؤم ععاضووأب اهھتفررعم ىلإإ اادًدانتسااوو
 اهھتمهھھھاسموو ةةرريیغصلااوو ةططسووتملاا تتاسسؤؤملاا ددوومص ممعدد ىلاا ةليیآلاا تتااءااررجالاا يف ثثحبلااوو ججاتنإلاا عقااوو ننم ققـُّقحتلل
 ععاططقلاا يلثمم ننم ددددع رريیررقتلاا ااذذهھھھ ددااددعااوو ةشقانم يف ككرراش .يعامتجالااررااررقـتسالااوو ييدداصتـقالاا ششاعتنالاا يف
 .ينططوولاا ججاتنالاا ننم %80 بب ةةرريیغصلااوو ةططسووتملاا تتاسسؤؤملاا ممهھھھاست ةنجللاا تتاارريیددقتلوو ممهھتاارريیددقتل اًقفوو .صصاخلاا
 ىلاا تتمُِسقوو ٬،ننيیفظظووم ووأأ/وو للامع ةةررشع ننم للقأأ ممددختست يتلاب ةةرريیغصلاا تتاسسؤؤملاا تتددِّددُح رريیررقتلاا تتاجاحل ءانبوو
 ننم وو 19 ىلاا 10 ننم ٬،اضيیاا ننيیتئف عم 49 ىلاا 10 ننم ةططسووتملاا ةسسؤؤملااوو 9 ىلاا 5 ننم وو 4 ىلاا 1 ننم ٬،ننيیتئف

 . 49 ىلاا 20
 حتفناا ذذنم ننكلوو ٬،اهھنمؤؤيی يتلاا ةيیجاتنالاا ةقاططلاا ثثيیح ننم رريیصقلاا ىىددملاا ىلع ةجاحلاب ففيینصتلاا ااذذهھھھ يفوويی ددق

 ممااً الجاع ثثيیح ننم ٬،ننوويیرراجتلاا ههؤؤاكررش اهھھھددمتعيی يتلاا سسيیيیاقملاا سسفن ددامتعاا هھيیلع حبصأأ ةيیملاعلاا ةسفانملاا ىلع ننانبل
 ةيینبلاا اهھھھددددحت ةهھباشتم مماجحأب يلاتلابوو ةلثامم ةيیسفانت تتاقاططب عتمتت تتاعاططقوو تتاسسؤؤم ققووسلاا ضضررفيی ففووسً الجآآ
 50 ىلاا ةةرريیغصلاا ةسسؤؤملاا رريیيیاعم عفتررت نناا عقووتن يلاتلابوو .ممجحلاا تتااررووفوو ننم ييررووررضلاا ىنددالاا ددحلاا ننمؤؤت يتلاا
 ممددقتلااوو للامسأأررلاب ققلعتت ةيیفاضاا رريیيیاعم للاخددإإ عم اًصخش 250 ىلاا ةططسووتملاا ةسسؤؤملاا ىلاا ةةددئاعلاا ككلتوو ٬،اًصخش
.اهھققحيی يتلاا ةفاضملاا ةميیقلااوو هھتااذذ ددحب ططاشنلااوو يجوولوونكتلاا

1
ةلماشلاا ةبرراقملاا

 اًمومع زكترت .ّيلكلاا بلطلاا يف عجاارت ييأأ ٬،بلطط ةمززأأ نع قلطملاب ّربعيی ددوكرلاا ننأف ٬،ببابسألاا تناك امهھم
 ربع اًموودد ههدهھشن ام ااذهھھھ .ةيیلاملاا ةسايیسلااوو ةيیدقنلاا ةسايیسلاا تتااءاارجإإ ىلع رصاعملاا ملاعلاا يف ةةددوهھعملاا ةجلاعملاا
 ثثاادحأأ ووأأ ةئططاخ تتااءاارجإإ نع جتانلاا للخلاا حيیحصت ووأأ ةيیدداصتـقالاا ةةرروودلاا تتابُّلـقـت نم دحلاا ىلإإ ةليیآلاا تتاسررامملاا
 ةقاطط للاازت الوو ةةرقتسم رراعسألاا ننوكت امدنع ٬،ييدداصتـقالاا ططاشنلاا معدد لهھسيیوو .ةيیدداصتـقالاا ةةايیحلاا ىىرجم ىلع ةةرثؤم
.ددالبلاا يف ةةرِّفوتم ةيیفاضإإ ةيیجاتنإإ

 للافقإإوو ةةرجهھلاا ءاارج نم  اهھتااذذ دحب ةيیجاتنإلاا ةقاطلاا عجاارت ىلإإ ييِّددؤيی كلذذ َّننإف ٬،دداسكلاا دمأأ للوطيی امدنعوو
 ددوودح يف ٬،رروظنملاا ىىدملاا ىلع ةيیدداصتقالاا ةلدداعملاا ذئدنع رسحنتوو .اهھيیف تتافيیظظوتلاا رردهھھھوو تتاسسؤملاا نم ديیاازتم دددع
 نم ججاتنإلاا زجعل ومنلاا قيیقحتوو دداصتقالاا كيیرحت يف  ككااذنآآ بلطلاا زيیفحت حجنيی نلوو ةةرِّفوتم للاازت ال يتلاا ةقاطلاا
.اًمخضت سكعنيیوو هھتبكااوم

 اًتقوو ققرغتست ررامثـتسالااوو فيیظظوتلاا ننووؤش ةجلاعم ننأأ ةصاخ ٬،ةّقدب يجاتنإلاا عقااولاا ديیدحت ةةرروورض انهھھھ نم
 ىلاا ةليیآلاا تتااءاارجإلاا ذذاختاا بجيی كلذذ نم اًقالطناا .ةماعلاا تتاسايیسلاا بيیوصت ىلع رصتقت الوو ةظهھھھاب اًفالكأأوو
.ومنلاا كلذذ ففوورظظ رَّفوتت ىتح ددومصلاا ووأأ ٬،ومنلاا ةبكااومل ةيیجاتنإلاا ةقاطلاا ىلع ةظفاحملاا

 يف تتاسسؤملاا كلت ةمهھھھاسم ننأأ للووألاا : نيیرمأأ ىلاا ددوعيیف ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا تتاسسؤملاا ىلع زيیكرتلاا اماا
 ننأأ يناثلااوو ٬،صصاخلاا ععاطقلاا ةمهھھھاسم نم ةئاملاب نيینامثب ننويیئاصخألاا ضعب اهھھھرردقيی ةبسن لكشت دداكت يلحملاا جتانلاا
 اًمئاادد سيیل سكعلااوو ٬،ةةريیبكلاا تتاسَّسؤملاا ءااوس دح ىلع ديیفت ىطسولااوو ىىرغصلاا تتاسسؤملاا ديیفـت يتلاا ريیباادتلاا مظعم
.اًحيیحص

         

 
 ننانبل يف ةليیدبلاا ةصرفلاا ةفلكوو ةيیقيیقحلاا ةةدئافلاا -1 للوودج

2004 مماعوو 1992 مماع نيیب ام

2

ةجلاعملاا رراططإإ



 اننأأ الأأ ٬،تتاسسؤملاا ععاضووأب ثحبلااوو قيیقحتلاا رصح ةيیغب ٬،ّيلكلاا دداصتقالاا عقااوو ةساارردد يف ةنجللاا عسوتت نل          
. ننأشلاا ااذهھب قيیثولاا اهھططابتررال تتاعانقلاا ضعب ىلاا ةةرراشالاا ةيیغب ريیرقـتلاا ااذهھھھ ةمدقم يف ءااربخلاا سجااوهھھھ ركذن
 دئااوف نم هھقفاارر اموو يعيیرلاا دداصتـقالاا ىلع زيیكرتلاا نع جتان ييويینب للخ نم يناعت ددالبلاا ننأأ ضعبلاا ىىريی           
 ججاتنإلااوو يلكلاا بلطلاا يف دداح عجاارتب  ٬،زجعلااوو رئاسخلاا مكاارت مكحب ٬،دددـهھيی ييذلاا رمألاا ٬،تتااونس  ىىدم ىلع ةعفترم
.ةةرجهھلااوو ةلاطبلاا يف ددرطتسم ععافتررااوو ففرصلاا رعس رروهھھھدت رطخ هھبكااويی مماعلاا

اهيف �لماعلا ددعل اًقفو تاسسؤMا تاسسؤMا باحصا تاعقوت – 2 لودج
جاتن'ا ةدايز رقتسم عضو  ضيفخت

جاتن'ا
 لافقا
 عجارتل
تاعيب;ا

 ببسب لافقا
نويدلا

اهريغ باوج نود عومج;ا

1-4 16،640 21،760 76،160 25،600 4،480 1،920 146،560

5-9 1،975 948 8،058 1،027 474 158 237 12877

10-19 624 720 1،776 480 96 48 192 3936

20-49 420 210 700 140 105 1،575

50 + 434 62 124 124 93 837

20،093 23،700 86،818 27،371 5،050 206 2،547 165،785

ةريغصلاو ةطسوتMا تاسّسؤMا ةسارد ،يعامتج/او يداصتق/ا سلجMا :ردصMا

:نم مماع لكشب تتاسسؤملاا يناعت
 ةبيیرضلاا ثثاادحإإ عجاارتلاا ببابسأأ مهھھھأأ نموو .ّيلكلاا بلطلاا رراسحنااوو تتالئاعلااوو دداارفألل ةيیئاارشلاا ةةرردقلاا ّصلقت -

 ىلاا ىىددأأ ييذلاا رمألاا ةيیامحلاا نم تتاعاطقلاا ضعب ننامرحوو ٬،ةةرشابملاا ريیغ بئاارضلاا ةةددايیززوو ٬،ةفاضملاا ةميیقلاا ىلع
.اهھنمؤت  يتلاا رروجألااوو بتااوورلااوو اهھيیف  ليیخاادملاا رخبت

 تتامدخلاا ةفلك ععافترراا نع الضف تتاعاطقلاا ةيیبلاغ يف للامعألاا مجح عجاارت ةجيیتـن ةيیسفانـتلاا ةةرردقلاا عجاارت -
 .ةشيیعملاا ةفلك ععافتررااوو ةماعلاا

 تتاعاطقلاا ضعب  مغريی ييذلاا رمألاا ٬،ففرصلاا رعس ىلع ةظفاحملل ٬،رفاس لكشب ةلويیسلاا ىلع طغضلاا -
 2001 مماع عجاارت صصاخلاا ععاطقلل فيیلستلاا مجح ننأأ املع ٬،ححاتملاا فيیلستلاا ددوودح يف ررامثـتسالاا ضيیفخت  ىلع ةيیدجملاا
 ةقـئاضلاا فعاض ةنيیزخلاا ىىدل عفدلاا رُّثعت نناا تفلملاا نموو .%13،٬7 طسوتمب دئااوف ليیجست مغرر ىلع ةةرم للووالوو
. زجعلاا مقافـتب بَّبستوو صصاخلاا ععاطقلاا ىىدل ةيیلاملاا

 لعج ييذلاا رمالاا ٬،دداصتـقالاا ىلع رططاخم اهھساكعنااوو ةةدمتعملاا دئااوفلاا ّلظظ يف فيیظظوتلاا صصرف مماادعناا -
 ٬،ةقلطملاا هھبش ةنامضلاا تتااذذ عيیرراشملاا يف ىتح ةئملاب نيیرشعلاا ققوفت عيیرراشملاا قيیقحتل ةبولطملاا للامساارلاا تتاادئاع
.ةصخصخلاا تتالاجم اهھنموو

2002 ماعو 1997 ماع �ب ام ف5ك/ا عافترا – 3 لودج
10% 10-20% 20-30% 30-40% 40-50% 50-60% < 60% باوج ' عومج;ا

1-4 16،00 35،200 23،040 7،680 7،040 2،520 7،040 48،000 146،56
0

5-9 1،185 2،923 1،896 869 474 632 632 4،266 12،877

10-19 816 432 573 336 240 144 48 1،344 3،936

20-49 210 420 210 70 35 70 560 1575

50 + 62 217 93 62 31 372 837

18،273 39،192 25،815 8،955 7،851 3،336 7،821 54،542 165،78
5

.ةريغصلاو ةطسوتMا تاسسؤMا ةسارد ،يعامتج/او يداصتق/ا سلجMا :ردصMا

 ححالصإلاا ننأأ مهھيیأأربوو .تتاحالصإلاا رخأت نع ةجتانلاا ةقـثلاا ممدع ىلإإ عجاارتلاا رراارمتساا ببابسأأ ءااربخلاا ضعب ووزعيی



 ححالصإلاا ننأأ مهھيیأأربوو .تتاحالصإلاا رخأت نع ةجتانلاا ةقـثلاا ممدع ىلإإ عجاارتلاا رراارمتساا ببابسأأ ءااربخلاا ضعب ووزعيی
 بلطلاا معددوو فيیظظوتلاا زيیفحت ىلإإ اًضيیاا كلذذ ييددؤيی دقوو .دئااوفلااوو مماعلاا نيیدلاا ضفخ ىلإإ ييددؤيی ففوس ييررااددإلااوو يلاملاا
 ءاصحالاا زكاارم نم ببولطملااوو ررالوودد ررايیلم 20 اًيیلاح ييززااويی ّيلحملاا جتانلاا ننأأ ءالؤهھھھ يعّديیوو .ششاعتنالاا نيیمأتوو
 ننووربتعيی ححرطلاا ااذهھھھ بباحصاا نناا ركذلاب ريیدجلااوو .اارًرايیلم 16 ددوودح يف ةةدمتعملاا مماقررالاا نم ًالدب ٬،كلذذ تتابثاا
.ايیؤؤرلاا اهھصقنت هھناا الاا ةميیلس ةيیموكحلاا تتااءاارجالاا

 دداصتقالاا كيیرحت نع زجاع هھتانسح ىلع يلاملااوو ييررااددالاا ححالصالاا نناا ءااربخلاا نم ديیدعلاا ىىريی لباقملاا يفوو
 نع فكلاب يضقت دداصتـقالاا ششاعنإل ةةديیحولاا ةليیسولاا ننااوو .دداسكلاا ىتح ددوكرلاا مقافت ىلاا ومنيی ييذلاا رروظنملاا ىىدملاب
 ررامثتسالاا طيیشنت ىلع رردداقلاا ىىوتسملاا عم ةيیقيیقحلاا ةةدئافلاا بسانتت ىتح ٬،اارًروف دئااوفلاا ضيیفختوو ةلويیسلاا ىلع طغضلاا
 ييررااددالاا ححالصالاا ححاجنب اًنهھھھرر ىقبيی وهھف ففرصلاا رعس رراارقتساا امأأ .ومنلاا ةةريیتوو ةةدداعتساا يلاتلابوو فيیظظوتلااوو
.يلاملاا حيیحصتلااوو

 لصحيی نل ٬،هھيیلاا ةفدداهھلاا ةماعلاا تتاسايیسلاا ميیيیقت نع للزعمبوو ٬،ششاعتنالاا ففوورظظ ةةددوع للاحب هھناا حضتيی ااذكهھھھ
 للامعتساا نم دحت يتلاا قئااوعلاا يطخت ىلع اارًردداق ييأأ ٬،ررامثتسالاا تتاجاح ةبكااومل ًالَّهھھھؤم ججاتنالاا ععاطق نكيی مل ام كلذذ
.ةةرفااوتملاا ةيیجاتنالاا ةقاطلاا

3
صصاخلاا ععاطقلاا تتايیطعم

  عيیرراشملاا بباحصاا ننال  هھتااذذ ددحب ممهھم ءيش هھنووؤؤش يف ننيیعلاضلااوو ججاتنالاا تتاعاططق  ييأأرر ةفررعم نناا
 ببلططلااوو ضضررعلاا تتااررددق ييأأ ققووسلاا تتايیططعم نناا عبططلابوو  .ممهھتاعانق ووحن ةيیدداصتقالاا ةكررحلاا ننووبططقـتسيی ةجيیتنلاب
 تتاعانقلاا ممئااددلاا للعافتلاا ااذذهھھھ خسرريیوو .اهھسكاعت ووأأ اهھمعددت ةماعلاا تتاسايیسلااوو اهھلذذخت ووأأ ممهھتاهھُّجووت ددعب ام يف تتبثـت
.رروومالاا ىىررجم ىلع غلاب رريیث أت تتااذذ ةةدديیددج تتاعانق ددلوويی ووأأ ةمئاقلاا

: ةيیلاتلاا تتاهھجووتلاا ننمض ججررددنيی ككلذذف ٬،تتاعاططقلاا يلثممل اًقفوو هھلمع ببجيی ام اماا
 ننم اارًريیبك ااًءززج نناا ييأأررلاا ااذذهھھھ بباحصأأ رربتعيی :"انسفنأأ عم قَقدُدْصَن ننااوو اهھب ففررتعن نناا ببجيی ٬،ةمززألاا " :الووأأ

 ععاططقلاا اهھنم ووكشيی يتلاا ققئااووعلاب ففااررتعالاا ممددع ننم يتأيی هھتمررب دداصتقالاا ررـُّثعت ىتحوو تتاعاططقلااوو تتاسسؤؤملاا ةةاناعم
 ةةررووررضب اارًراارركتوو اارًرااررم ننوولووؤؤسملاا اهھھھرررّرب ددقوو .اهھنم ووكشملاا جئاتنلاا ىلإإ تتددأأ تتاسايیسب ثثبشتلاا يلاتلابوو صصاخلاا
."ههووددجت ٬،رريیخلاب ااوولءافت "رراعش تتحت ةيیباجيیالاا تتاعقووتلاا ءاسرراا

 ةقالع هھل ٬،ام ةئيیهھھھوواا ةيینهھم ةيیعمج وواا ةباقن  يياا للمع نناا يلاتلابوو :"يسايیس للمع تتاسسؤؤملاا للمع نناا " :ايًیناث
 رراططاا ننمض للمعلاا ااذذهھھھ عضوو ممت ااذذاا الاا حصيی الف .ةيیووئف  ببلاططم وواا ةيینف يحااوون ىلع ررصتقيی الوو مماعلاا رريیخلاب ةةررشابم
 لللخلاا حيیحصت ىلاا يعسلاا ىىررجوو ةماعلاا ةحلصملاا ننيیبوو ععاططقلاا ااذذهھھھ ننيیب ةقالعلاا دديیددحت ممتوو اهھتمررب ةماعلاا ةحلصملاا
.حلاصملاا ررئاس ننيیب ددووقفملاا ننززااووتلاا ةةدداعااوو ئشانلاا

 ةةرريیثـك للكاشملاا ننووكت ددق :"ةلووددلاا تتاناكمإإ ننمض ٬،ةعضااووتم تتااءااررجاا ننم ىىووس ىىووددج ال " :اًثلاث
 دديیعص ىلع ةيیررووف تت ااءااررجإإ يعددتسيیوو امهھھھااددم ررططخلااوو ةةدداح ةجررددل اًقيیض حبصأأ ففررظظلاا نناا الاا ٬،ةةدديیددع تتاحااررتقالااوو
 ىلع للصاحلاا ررُّثعتلل ججررخم دداجيیاا ةيیعقااوولاا ممكحتوو  .ةيیغاص اًنذذأأ ددجت ال ةفلكملاا تتاحااررتـقالاا َّننأأ ىشخيُیوو .تتاسسؤؤملاا
.ننااووألاا تتااووف للبق ججاتنإلاا تتاسّسؤؤم دديیعص

:ةيیلاتلاا جئاتنلاا ىلاا عقااوولاا لليیلحت ييددؤؤيیوو

يلكلاا بلطلاا عجاارت :ككالهھتسالاا .1

 وعديی ييذلاا رمألاا يلكلاا بلطلاا يف اًظظوحلم اًعجاارت ىىرن ةلماشلاا ةيیدداصتـقالاا ةلدداعملاا نم للووألاا ءزجلاا يف -
 )3 ٬،ليیخاادملل ةيیئاارشلاا ةةرردقلااوو )2  ككالهھتسالاا )1 :اميیس الوو بلطلاا ااذهھھھ رصانع نم لك رروطت يف ثحبلاا ىلإإ
٬،مماعلاا ققافنإلااوو )4 ٬،فيیظظوتلااوو
.لماشلاا دداصتـقالاا ةقيیقح ىلع ففوقولل تتاارِّشؤملاا كلت للوح ةساارردد دداادعإإ ححرتقن  .ةيیرراجلاا تتاعوفدملاا نناازيیموو )5

 مجح يف ددرطتسم عجاارت نم رردداصملاا ةماع وكشت ٬،يلكلاا بلطلل للووألاا رشؤملاا ٬،ككالهھتسالاا ديیعص ىلع -
 ىلإإ ءاقتررالاازيیفحتوو  ةةرمعملاا علسلاا  ككالتماا ليیهھست  مغرر ىلعوو اًيیبسن ةطشن ةيیحايیس ةكرح مغرر  ىلع كلذذ ٬،تتاعيیبملاا
.ددوودحملاا لخدلاا ييووذل ةيیكلملاا

 رثأتوو  ىىرخأأ تتالاجم يف هھنع ضضَّوعيی مل ليیخاادملاا نم ءزج رخبت ىلإإ ىىددأأ ةعانصلاا نع ةيیامحلاا ءاغلإإ نناا -
.نيینططااوملل ةيیئاارشلاا ةةرردقلاا ىلع اًبلس تسكعناا ةفاضملاا ةميیقلاا ىلع ةبيیرضلاا نناا امك .بلطلاا هھب

 ةعيیلطلاب وهھھھ ةسسؤملاا عضوو نيیسحت  ننأأ  عيیرراشملاا  بباحصأأ ربتـعيی  ةيیلووؤسملاا ححوورر قلطنم نموو
 ععاطقلاا ىلع ةيیموكحلاا تتاسايیسلاا ءْبِع فيیفـخت وهھھھ  ًالووأأ هھنوبلطيی اموو ٬،ةلوودلاا نم ريیثـكلاا ننوورظـتـنيی الوو مهھتيیلووؤسم
 ااذذإإ ةمززألاا ةهھجااوم ىلع رردداق ججاتنإلاا  ععاطق  ننأأ ااًربتعم "انع مكيیديیأأ ااوعفرراا " :ةةررابعب رمألاا مهھھھدحأأ صّخل دقوو صصاخلاا



 ععاطقلاا ىلع ةيیموكحلاا تتاسايیسلاا ءْبِع فيیفـخت وهھھھ  ًالووأأ هھنوبلطيی اموو ٬،ةلوودلاا نم ريیثـكلاا ننوورظـتـنيی الوو مهھتيیلووؤسم
 ااذذإإ ةمززألاا ةهھجااوم ىلع رردداق ججاتنإلاا  ععاطق  ننأأ ااًربتعم "انع مكيیديیأأ ااوعفرراا " :ةةررابعب رمألاا مهھھھدحأأ صّخل دقوو صصاخلاا
.اهھنم يناعيی يتلاا ةيیدـقنلااوو ةيیلاملااوو ةيیررااددإلاا ليیقاارعلااوو قئااوعلاا تفـخ ام
 .ددوكرلاا مقافـت نم ففوخلااوو ةمززألاا يطخت لمأأ نيیب حجررأتيی صصاخلاا ععاطقلاا نناا ىقبيی             

ججاتنالاا تتاعقوت -4 للوودج

2003 مماع تتاعقوت ججاتنالاا عجاارت ججاتنالاا ةةددايیزز رقتسم ببااوج ننوودد ععومجملاا

تتاارراقعوو ءانب 1،٬710 1،٬473 48 640 3،٬871

44،٬17% 38،٬05% 1،٬24% 16،٬53% 100%

ةةرراجتلاا 73263 16004 3906 7535 100708

72،٬75% 15،٬89% 3،٬88% 7،٬48% 100%

ةعااررزلاا 6،٬483 189 79 48 6،٬799

95،٬35% 2،٬78% 1،٬16% 0،٬71% 100%

 ققددانف ٬،ةحايیس

معاطموو

4،٬926 1،٬837 206 750 7،٬719

63،٬82% 23،٬80% 2،٬67% 9،٬72% 100%

نيیمأتلااوو ةحصلاا 1،٬394 1،٬514 640 816 4،٬364

31،٬94% 34،٬69% 14،٬17% 18،٬70% 100%

ةعانصلاا 18،٬647 4،٬634 1،٬503 311 25،٬095

74،٬31% 18،٬47% 5،٬99% 1،٬24% 100%

صصاخشألاا تتامدخ 11،٬258 754 114 79 12،٬205

92،٬24% 6،٬18% 0،٬93% 0،٬65% 100%

ةفلتخم تتاعاطق 3،٬599 1،٬425 5،٬024

71،٬64% 28،٬36% 100%

 دددع ععومجم

تتاسسؤملاا

121،٬280 27،٬830 6،٬496 10،٬179 165،٬785

73،٬15% 16،٬79% 3،٬92% 6،٬14% 100%

ةريغصلاو ةطسوتMا تاسسؤMا ةسارد ،يعامتج/او يداصتق/ا سلجMا :عجرMا

ةيیجاتنإلاا ةقاطلاا :ةقثلاا .2

 هھبش حبرلاا تتاعُّقوت نناف يلاتلابوو اًحابررأأ ينجيی للاازيی ال ههدحوو يفرصملاا ععاطقلاا نناا مماعلاا ععابطنإلاا ددوسيی -
.فيیظظوتلاا نم دحلاا ىلاا اًمكح ييددؤيی ااذهھھھوو ٬،عقااولاا ىلإإ اادًدانتساا تتاعاطقلاا رئاس يف ةموودعم

 اسيیل نيیعاطقلاا نيیذهھھھ نناا كلذذ .يعااررزلاا ططاشنلااوو يعانصلاا ططاشنلاا رُّثعت لظظ يف ومنلاا ةلاحتساا ضعبلاا ىىريیوو -
 يتلاا تتامدخلااوو تتاططاشنلاا نم ةلسلسل يعيیبطلاا أشنملاا امهھھھ لب ٬،بسحف يلكلاا بلطلاا زززعت يتلاا ليیخاادملل اارًردصم طقف
.ققوسلاا اهھجاتحيی



 يتلاا تتامدخلااوو تتاططاشنلاا نم ةلسلسل يعيیبطلاا أشنملاا امهھھھ لب ٬،بسحف يلكلاا بلطلاا زززعت يتلاا ليیخاادملل اارًردصم طقف
.ققوسلاا اهھجاتحيی

 "يناثلاا للززاب " ررمتؤؤم نناا ككلذذ .يفررصملاا ززاهھجلاب تتاسَّسؤؤملاا ةقالعل ةبسنلاب ااًءووس ددااددززت وومنلاا ةلكشم ننااوو -
Basel ددمتعملاا  ككوولسلاا اهھيیلإإ اادًدانـتساا ددِّددحيیوو اهھملاعمل ققيیقدد لليیلحت اهھقفاارريی ررططاخملاا ةةررااددال ةةدديیددج ةةررظظن عضوو 

 ٬،)ررااررمتساب ةعفتررم ننكلوو ةيیررايیتـخاا ( ننانبل ففررصم ىىددل ةيیفررصملاا عئااددوولااوو يمااززلإلاا يططايیتحالاا نناا امك .ففيیلستلل
  .ففيیلستلل ةةررِّفووتملاا ةلوويیسلاا ننم ددحت

 .ففيیلستلاا ةةررااددإإ يف سسيیلوو للووصألاا ةةررااددإإ يف ننسحت ىلإإ ييددؤؤيی ججامددنالاا رربع يفررصملاا ززاهھجلاا ررووططت نناا  -
  ععاادديیالاا ببناج ىلإإ يكالهھتسالاا ففيیلستلاب ففرراصملاا ةماع تتصصخت ددقوو ييررامثتسالاا ففيیلستلاا ننم ببووررهھلاا ددااددززيیوو
.جتنملاا صصاخلاا ععاططقلاا تتاسسؤؤمل  ففيیلستلاا ننع اضووع ةنيیززخلاا تتااددنسب

 يف جتانلاا هھيیف ىططختيی ييذذلاا تتقوولاب يلحملاا جتانلاا ننم % 80 ةبسن صصاخلاا ععاططقلل ففيیلستلاا للمجم غلب ددقوو -
 صصاخلاا ععاططقلاا تتاسسؤؤم ددوومص للعجيی ررمألاا ااذذهھھھوو .ننانبل يف للامسأأررلاا ققااووسأأ ببايیغ هھبش يف ككلذذوو ٬،ننااددلبلاا ممظظعم
 .ةيیفررصملاا تتاقالعلااوو ددئااووفلااوو ةلوويیسلاا جلاعت ممل ام اًبعص

 ٬،ةةديیدع تتاعاطق يف رخأتيی أأدب بتااوورلاا عفدد  ننأأ الاا ٬،ةةريیخألاا تتااونسلاا يف رروجألااوو بتااوورلاا ىىوتسم رقتساا -
 ةيیلاع ةبسن لكشت يتلاا مماعلاا ععاطقلاا يف تتاصصخملاا امأأ .تتاسسؤملاا مظعم يف قبطت مل لقـنلاك تتاصصخملاا نناا امك
  .تتااررااددالاا مظعم يف تتدِّمُج دقف رجألاا نم

 ههذهھھھ ققوفت ةعَّنـقملاا ةلاطبلاا نناا كش الوو .%30 وو 20 نيیب امب رردقـت  يتلاا ةلاطبلل  ةقيیقدد تت ااءاصحإإ نم سيیل -
 نم وودبت ةلاطبلاا ةساارردد  .نندتم ططاشنب ةليیوطط ةةرتف يضقـت اهھيیف نيیلماعلاا نع ىلختت ننأأ لبق تتاسسؤملاا  ننأأ ثيیح ةبسنلاا
  .تتايیولووألاا

 مقرروو ججاتنإلاا مجح عجاارت  نم اًمومع يتايی ةةريیثكلاا هھجئاتنب عقااولاا ااذهھھھوو  "ةيیلاع هھتفلك انجاتنإإ  ننإإ " -
 .ةماعلاا تتامدخلاا رئاسوو ةقاطلاا رعس ععافترراا  نع ًالضف للامعالاا

 ددوجوو مغرر ٬،ةمئاقلاا تت اسسؤملاا يف فيیظظوتـلااوو ررامثـتسالاا صلقـت ءاارج نم ديیاازـتـت ةيیجولونـكـتلاا ةةوهھلاا -
 .ةةرجهھلاا لعفب رسحنت  يتلااوو ةةررااددإلاب ةيیلاع تتااءافك

 :ددئااووفلااوو ةلوويیسلاا .3
 عفـترريی مملوو اًمددعنم ففيیلستلاا تتابوو ففرراصملاا يف ايًیسايیق اًمقرر تتغلب  ةةررثـعتملاا ننوويیددلاا ةهھجااوومل ةنووؤؤملاا -

 ططسووتمب ددئااووف لليیجست ممغرر 2001 ةنس للماك اًعططق
13،٬7 %.

 ننأأ اًحضااوو تتابوو ٬،اهھتووررذذ تغلب  تتاسسؤملاا نم ديیدعلااوو ففرراصملاا نيیب  تتاقالعلاا يف ةقـئاضلاا نناا -
.ععاضووالاا جلاعت مل ام ييرراجتلاا ققوسلاا نم ديیعب دح ىلإإ بباحسنالاا ممويیلاا يضقت ففرراصملاا  ةحلصم

   .رهھشاا ةتس ققوفـت تتاارتفل ننوناقلل اًفالخ للوواادتـت ةلَّجؤملاا تتاكيیشلاا تحبصأف تْتَذـََفن ةلويیسلاا -
 ررالوودلاا ىلع % 10،٬5  دئااوف نع ننالعالاا ربع ةنيیزخلاا تتاادنس ققّوست ففرراصملااوو ةيیلاع للااومألاا ةفلك -

.%1،٬5  ةةدئافب يكريیمألاا يلاارردفلاا ففرصملاا تتاادنس هھيیف ققّوست ييذلاا تقولاا يف ٬،يكريیمألاا
 هھعافترراب ديیرف شماهھھھ ىلإإ ييِّددؤيیوو  ٍّنندتم يفرصملاا للامعالاا مجحوو ٬، ةيیلاع ننانبل يف ةعيیددولاا ةفلك تحبصأأ -

 .ةنيیدملاا ةةدئافلاا رعس مقافـتب ببستيی ةيیفرصملاا ةعانصلاا يف
 مموسرلاا ضعب ععافتررااوو ةفاضملاا ةميیقلاا ةبيیرض ءاارج نم تتامدخلااوو علسلاا يف  ثثدحتسملاا ععافتررالاا نناا -

 ةةدماصلاا تتاسسؤملاا نيیب اميیس ال ةةديیاازـتم لكاشم بِّبسيی ييذلاا رمألاا ٬،يلعفلاا رجالاارراسحنااوو ةشيیعملاا ةفلك ءالغب بَّبست
.اهھئاارجأأوو

ةيیجرراخلاا ةةرراجتلاا .4
 نناازيیملاا ديیعص ىلع لب بسحف ييرراجتلاا نناازيیملاا يف  اًحضااوو سيیل ااذهھھھوو ةيیسفانـتلاا هھتاازيیم مظعم ننانبل دقف -

.تتامدخلاا رئاسوو ةحايیسلاا ةكرح اًضيیأأ لجسيی ييذلاا ييرراجلاا
 للاجملاا ااذهھھھ يف يعانصلاا فيیظظوتلااوو دهھجلاب سساقيی ال ااذهھف ريیدصتلاا للاجم يف ممدقت  نم كلانهھھھ نناك ااذذإإوو -

 نم %10 ىىوس يطغيی ال تتاارردداصلاا مجح نناا ىقبيی .للااديیاا ةسسؤم ربع ةيیعااررزلاا تتاارردداصلاا معدد نع ًالضف
 .ددااريیتسالاا

 ةيیسفانتلاا ةقاطلاا ببايیغ يف ةيیلعف رططاخم لكشت نناادلبلاا نم دددع عم اهھھھدقع ىىرج يتلاا ةيیرراجتلاا تتاقافتالاا -
  .ينانبللاا ججاتنإلل
 ديیاازـتم دددع ةفلك للدداعت اًمكح ضضرفيی ررااوجلااوو ةةزيیمملاا ةقالعلاا مكحب ايیرروس عم للددابتلاا عيیسوت نناا يعولاا بجيی امك -
.اًبلس سكعناا ّالإإوو ققااوسالاا عسوت نم ةةددافـتسالل تتالخدملاا نم

 دداحتالاا  هھيیلإإ وعديیوو ههُّذبُحيی ييذلاا ةسفانملاا ىىوتسم ىلإإ ءاقتررالاا ننوودد ةيیبووررووألاا ةكاارشلاا يف للوخدلاا ّمت -
. تتااذلاب يبووررووألاا

 ايیكرتوو تتااررامالااوو رصموو ايیرروس اميیسال اهھب هھباشـتلاا حصيی يتلاا ققااوسألاا فلتخم عم ةنرراقملاا ننإإ  -



 ايیكرتوو تتااررامالااوو رصموو ايیرروس اميیسال اهھب هھباشـتلاا حصيی يتلاا ققااوسألاا فلتخم عم ةنرراقملاا ننإإ  -
.ننانبل يف رفوتـت يتلاا كلت ريیثـكب ققوفت ةيیسفانت تتاارردقب عتمتـت  ةةريیخالاا ههذهھھھ ننأأ ىلااريیشت

4
ييددرتملاا تتاكرشلاا عضوو

 ةةددررااولاا تتاحوورطلاا نم دددعوو .ثحبلاا بلص ىلإإ ييأأ ةسسؤملاا دداصتقاا تتايیصوصخ ىلإإ مسقلاا ااذهھھھ ربع لقتنن
 ام ىلإإ ييأأ مماعلاا ريیخلاا ىلإإ اًيیئدبم ققوتيی لماشلاا دداصتـقالاا نناا .ةةديیدع تتاقوورفلااوو فـلتخم رراظنم نم نكلوو اًمكح ررركت
 ققوسلاا نم اهھتصح ةةددايیززوو ةيیسفانتلاا اهھتاارردق ةيیمنتب ةسسؤملاا هھيیف َىنْعُت ييذلاا تقولاب عيیززوتلاا ةلاادعوو لخدلاا ةةددايیزز نمؤيی
 ججاتنإلاا ررِّرقت ةيیددرفلاا ةةررددابملاا نكلوو لماشلاا دداصتـقالاب ةماعلاا تتاسايیسلاا مكحتت .اهھحيیتيی يتلاا ليیخاادملاا نموو
 ٬،ققوسلاا دداصتقاا نم ةيیصوصخلاا ههذهھھھ تلعج .تتاسايیسلاا كلت اهھھھدِّلوت يتلاا ففوورظلاا ددوودح يف اًّمكوو اًعون ككالهھتسالااوو
.ومنلاا ززاارحإإوو تتااوورثلاا قلخل ةيیلاّعف رثكألاا  مماظنلاا ٬،رردهھلاا دداصتـقاب الاا فصتيی نناا نكميی ال ييذلاا

 غغولبل ددالبلاا اهھھھرمثـتست يتلاا ةيیدداصتقالاا ةقاطلاا ننّوكيی رروصعلاا ربع مكاارتملاا ينـقتلااوو ييرشبلاا للامسأأرلاا نناا
 اـهھققحت يتلاا ةـعفترملاا ةيـیجاتنإلاا امأأ .ةـلشافلاا تتاسسؤملاا ّلحمضتوو ةلاّعفلاا تتاـسَّسؤملاا اهھيیف ومنتوو .رراهھھھددززالااوو ومنلاا
 بسانـتيی حبرلاا نناا نيیيیدداصتقالاا دحأأ ىىريیوو .مماعلاا ديیعصلاا ىلع ةةريیخألاا هھببست ييذلاا رردهھلاا نع اًفاعضأأ ضضِّوعتف ىلووألاا
 ءاضررال ةةديیفم للاازت ال يتلاا لقألاا ىىوودجلاا تتااذذ ةسسؤملاا عم لفسألاا يفوو عيیرراشملاا بباحصأأ تتااءافك عم ىلعألاا يف
.بلطلاا

 ققوسلاا دداصتـقاا يطعيی ٬،ميیظنـتلااوو رراهھھھددززالاا نم ءااوس دح ىلع ةيیعيیبطلاا ففوورظلاا يف نناا رمألاا ااذهھھھ يحويی
 ررايیهھنااوو ةّيینفلاا ةلاطبلاف .ةعفترملاا ىىوودجلاا تتااذذ تتاططاشنلاا ىلإإ للُّوحتلاا ربع ةيیجاتنإلاا ةةددايیزز يف هھليیعافم لماك
 تتااذذ تتاسسؤملااوو .تتامززالاا ففوورظظ يف فلـتخيی رمألاا نناا الاا .ومنلاا قيیقحتل ةيیعيیبطلاا ةفلكلاا يهھھھ ةيیّشماهھلاا تتاسسؤملاا
 ال ٬،كلذذ نم مهھھھااوو .ةةرجهھلل  نيیضَّرعملاا رثكأأ مهھھھ نيیيینهھملااوو نيیيینفلاا ززربأأوو .ةعانم لقألاا ننوكت ام اًبلاغ ربكألاا ةيیمانيیدلاا
      .ةيیدجملاا تتاططاشنلاا ديیدحت حصيی

 يف معدلل ةيیررايیتخاا وواا ةيیئاقتناا ةلوواحم لك كلذل .هھتايیصوصخ دداصتـقاا لكلوو ٬،ريیغلاا دداصتـقاا عم ةنرراقملاب
 ام ااذذاا ىتح تتاسسؤملاا مماماا صصرفلاا ؤفاكت نيیمأت ففوورظلاا كلت يف لضفالاا نموو .لشفلاا ىلاا تتددأأ تتامززالاا ففوورظظ
 نهھھھربت يتلاا ةةرراادجلااوو دداصتقالاا يف لصاحلاا رروطتلل اًقفوو لضفالاا ططاشنلاا ققااوسالاا رراتخت اهھتعيیبطط ىلاا ففوورظلاا تتدداع
 .تتاسسؤملاا اهھنع

 امك اميیسال ةةديیفم تتاسسؤموو ةيیدجم تتاعاطق للاطيی  كش ال وهھف ةمززالاا دداادتماا دعب لصاحلاا رُّثعتلاا اماا
: ةيیلاتلاا قئااوعلاب فصتيیوو ٬،اهھنم ةيیمانيیدد رثكألاا انركذذ

 ووأأ ععاطقلاا ةماع ىلإإ دتميی الوو ةةدئاارر تتاسسؤمب رصحنيی هھنكل يحايیسلاا ععاطقلاا يف ددوودحم نسحت كلانهھھھ -
 رصتقيی ططاشنلاا نناا كلذذ . ةيیرراجتلاا ققااوسألااوو  تتاعاطقلاا رئاس ىلع اًظظوحلم اًساكعناا لجسيی ال هھناا امك .قططانملاا
 نم ريیثكلاا  ننوودد قططانملاا ضعب يف ففايیطصالااوو ةيیلاعلاا ةقبطلاا ةحايیسوو للامعالاا للاجرر تتاارمتؤم ىلع اًيیرهھھھاظظ
.ةيیلحملاا ةيیدداصتـقالاا ةكبشلاا ىلإإ ةجاحلاا

 ةةرَّسيیُملاا ةيیعانصلاا ضضوورقلاا نم تتددافـتساا ريیدصتلاا ققااوسأأ للوخدد يف ةبغاارلاا ةيینانبللاا تتاعانصلاا نناا -
 ففالكالاا ععافتررال تتاعقوتلاا ىىوتسمب نكت مل جئاتنلاا نناا الاا ٬،تتااَّدعملاا ثيیدحتل )1997 ذنم ررالوودد ننويیلم 288 يلااوح (
.اهھتااذذ دحب اًضيیأأ ةِفلْكُملاا ةيیررااددإلاا تتااديیقعتلاا نع ًالضف ريیدصتلاا للامعأأ ليیومتل ممززاللاا يليیغشـتلاا للامسأأرلاا فعضوو

 ةيیبووررووألاا ةكاارشلاا عم دقاعتلاا ةبغرر اهھتضرف ةيیميیلقإإوو ةيیلحم تتالُّوحتل رُّثعتلاا ببابسأأ ضعبلاا ووزعيیوو -
 ةةددايیززوو ةةدجتسملاا ففوورظلاا عم ّفيیكتلاا ىلإإ ننوعديی يباجيیإإ قلطنم نموو .ةيیملاعلاا ةةرراجتلاا ةمظنم يف لماكلاا للوخدلااوو
 ممدطصيی للاازيی ال مهھفاارتعاب كلذذ نناا الاا .اهھھھءاضرراا مهھتاجتنمل نكميی ققااوسألاا يف تتاارغـث ديیدحتوو ةسسؤملاا ةيیلاعف
 .ريیدصتلاا اهھهھجااويی يتلاا اهھتااذذ قئااوعلاب

 ام ااذذإإ ققاطنلاا عسااوو للوبقب عَّتمتتوو ةيیجيیلخلاا ققااوسألاب ةلَّضفم للاازت ال ةيینانبللاا ةعلسلاا نناا نم مغرلاب كلذذوو -
 رراعسألابوو ةفوورعملاا علسلاا ججاتنإإ ةعباتم ةعانصلاا تعاطتسااوو رراارمتساب  تتدجوووو ههدهھع قباس ىلإإ اهھقيیوست دداع
.ييويیسالاا ججاتنإلاا نع اهھھھزِّيیميی ققوسلاا نناا اًملع ةلوبقملاا

 ننوكيی نناا ننوودد ٬،ةةَّدجتسم اهھضعب قئااوعلاا نم ةعومجم ىلإإ ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا تتاعانصلاا تضَّرعت دقل -
 ةيیامحلاا تفتناا دقل .ليیومتلاا  نيیمأتوو رئاسخلاا ةهھجااوم ىلع ةةرردداقلااوو ةةريیبكلاا تتاسسؤملاا اهھب عتمتت يتلاا ددومصلاا ةقاطط اهھل
 لك ددااريیتساا نناكماا ىلع حتفـنم ننانبل ننال ةعوورشم ريیغ ةسفانمل ععاطقلاا ضضرعتيیوو .يعانصلاا ععاطقلاا نيیصحت ننوودد
 نم رثكأأ ننامض تتايیوستوو تتاكاارتشاا ءابعأأ اًيیبسن ععاطقلاا لمحتيیوو .ةيیملاعلاا ققااوسألاا يف ةضوفرملاا عئاضبلاا تتايیافن
.ددااريیتسالااوو ينططولاا ججاتنإلاا نيیب ّزيیمت ال ةفاضملاا ةميیقلاا ةبيیرض نناا امك .ريیدصتلاا ققااوسأأ يف هھل سفانم دلب ييأأ

 اًفاعضأأ اهھقتاع ىلع نيیدلاا حبصأأوو دئااوفلاا مكاارت نم مماع لكشب تتاسسؤملاا تناع ٬،ةيیحبرلاا رقهھقـت لظظ يف -



 اًفاعضأأ اهھقتاع ىلع نيیدلاا حبصأأوو دئااوفلاا مكاارت نم مماع لكشب تتاسسؤملاا تناع ٬،ةيیحبرلاا رقهھقـت لظظ يف -
 .ةيیفصتلااوو لمعلاا نع فقوتلاا ننوودد ديیدستلاا نع ااًزجاع تتاب اهھمظعم نناا ىتح ةةريیخألاا تتااونس رشعلاا ةةرتف يف ةفعاضم
 نيیدملاا ةحاارب ًالووأأ يضقيی نكمملاا ججالعلاا ننااوو ةةرهھھھاقلاا ةةوقلاا عباطط هھل صصاخ ففرظب مئاقلاا عضولاا ضعبلاا فصوو دقوو
.ررامثـتسالاا ةعباتمل

 نمؤت مل ام رراارمتسالاا اهھيیلع ررذعيی ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا تتاسسؤملاا مظعم يف يليیغشتلاا للامسأأرلاا ببااووذذ نناا -
 ةجاحل اًقفوو ححاتملاا ررامثتسالاا نيیمأتل ممززاللاا ديیدجلاا ليیومتلاا نع ميیدقلاا مكاارتملاا نيیدلاا لصف ضضرتفيی كلذذوو .اادًددجم ةلويیسلاا
 ةيیلام ةسدنهھھھ ىلاا ججاتحيی دق ااذهھھھوو .ومنلاا قلطتوو ددوكرلاا نم دحت ةماع تتاسايیسب ففرظلاا ننرتقاا ام ااذذاا ةصاخ ٬،ققوسلاا
.لئاسولااوو ففاادهھھھألاا ةةدددحم

 ةيیبووررووألاا ةكاارشلاا يف للوخدلاا عم تقولاا اهھقبس دقوو ننآلاا ىتح يتااذلاا ليیهھھھأتلاا نم نكمتت مل تتاعانصلاا -
.ةيیلحملاا ققوسلاا نم ةئاملاب نيیرشع ىىوس ةجاح دست ال ننآلاا يهھھھوو .ىىربكلاا ةيیبرعلاا ةةرحلاا ةقطنملاا يف ىتحوو

 تتالخدملاا ةفلكوو ٬،ةقاطلاا اميیسالوو ةماعلاا ةعلسلاا ةفلكب ديیعب دح ىلإإ ةطبترم ععاطقلاا ةيیجاتـنإإ نناا امك -
 .ةيیميیلقالاا ققااوسألاا يف هھل ةسفانملاا ددالبلاا ففالكاا ننانبل يف ريیثكب ىطختـت ةيیعانصلاا

 تتاسسؤم عم ةةررااددإلاا ةقالع رثعت مكحب "مماادقموو ننِرَم دداصتقاا " وهھھھوو الاا ةيیسفانتلاا هھتاازيیم مهھھھأأ ننانبل دقفيیوو -
 اهھجاتحيی يتلاا تتااررددابملااوو ايیااونلاا لشيیوو ديیقعتلاا يف ةيیاغ ييرروورض رروطت لك لعجيی ييذلاا رمألاا .صصاخلاا ععاطقلاا
  .ننااووالاا تتااوف دعب سيیلوو اًيیلاح دداصتقالاا

 تتااءاارجإإ ذختت مل ام رراارمتسالاا ىلع ةةرردداق ريیغ تتاب ةةريیغصلااوو ةطسوتملاا تتاسسؤملاا نناا رمألاا ةصالخوو -
 تفدهھتسااوو ةماعلاا تتاسايیسلاا تلوحت ول ىتح هھنع ىنغ ال ااذهھھھوو .اهھتااررامثتساا رراارمتسااوو اهھعضوو ةنايیصل ةةرشابم
  .ومنلاا ةةدداعتسااوو دداصتقالاا كيیرحت ةةرشابم

 ةلطعلاا ءاهھتنإإ عم فعاضتت ففوس ةيیسايیق اًماقررأأ يعوطلاا ووأأ ييرسقلاا ءااوس لمعلاا نع فقوتلاا دددع غلب -
 مموقيی ةيیدداارراا تتايیفصتل ااًزفاح كلذذ ننوكيی دقوو ٬،اًيیلاح مكاحملاا ممامأأ ةمئاقلاا ةيیسالفالاا مماكحألااوو تتااززوجحلاا ذيیفنتوو ةيیئاضقلاا
.للوصالاا ررايیهھناا ىلاا ييددؤت ةيیئاضق تتايیفصت ىلاا للوصولاا نم اًفوخ تتاسسؤملاا بباحصاا اهھب

 ىلإإ ةةوعدلااوو ٬،ةمززألاا مقافت ىلإإ ييددؤيی ام اًبلاغوو ااًرمث يطعيی ام ّلـق ددوكرلاا ففرظظ يف ططاشنلاا للوحت نناا -
 ةماعلاا تتاطلسلاا ةلوواحموو ٬،ةيیددرفلاا ةةررددابملاا ديی ىلعوو رراهھھھددززالاا ففوورظظ يف الاا ّحصت ال ةيیدداصتقالاا تتاططاشنلاا ريیوطت
 .ةيیدجم ةيیدداصتقاا اًفاادهھھھأأ اًمويی ققحيی نل تتامززألاا ّلظظ يف ططاشنلاا هھيیجوتل

 ييددؤيی نناا ططرش ةةدماصلاا تتاسسؤملاا ةةدناسمب يضقت ةيیرروورض ممويیلاا تحبصأأ دقوو ةميیلسلاا تتااررددابملاا نناا -
 يك ةيیئانثتساا ةيیدداصتقاا  ففوورظظ ءاارج نم اهھتدبكت يتلاا ءابعألاا ةلااززإب اميیس ال اهھنيیب اميیف صصرفلاا ؤفاكت ىلإإ كلذذ
.ليیخاادملااوو  لمعلاا صصرف نيیمأتوو يلحملاا جتانلاا نيیوـكتب ةمهھھھاسملااوو ررامثـتسالاا ةعباتم اهھل ىنستيی

 ففوورظلااوو ةملوعلااوو ححاتفنالاب طبتريی ةيیدداصتقالاا ةةايیحلاا ىىرجم يف حضااولاا رروطتلاا نناا ٬،كلذذ نع ًالضف -
 تتاارردقلاب عتمتت ةيیدداصتقاا تتاادحوو قلخوو تتاسسؤملاا جمدد ىلإإ وعديی رروطتلاا ااذهھھھ نناا ففوورعملاا نموو .اهھتـثدحتساا يتلاا
              .اهھنمض لعافتت يتلاا تتاعاطقلاا ليیعفتوو ملاعلاا ىلع ححاتفنالااوو ضضوهھنلاا ةيیلمع يف ةبرحلاا سسأأرر لكشتوو  ةيیسفانـتلاا

ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا تتاسسؤملاا للوح ينااديیملاا قيیقحتلل جئاتنلاا مهھھھأأ -5 للوودج

ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا تتاسسؤملاا للوح ينااديیملاا قيیقحتلل جئاتنلاا مهھھھأأ
تتاسسؤملاا دددع 181،٬298
لمعلاا بباحصأأ مهھيیف نمب ةلماعلاا ىىوقلاا دددع 716،٬211
ءاارجألاا دددع 449،٬927
)ررالوودد فلأأ( ةيیرجألاا ءابعألاا 2،٬062،٬318
)ررالوودد فلاا( ججاتنإلاا 21،٬115،٬297
)ررالوودد فلأأ( ةيیفرصملاا ننويیدلاا 4،٬297،٬447
)ررالوودد فلأأ( )نيیددرروملاا( ننويیدد 2،٬407،٬213
)ررالوودد فلاا( مماعلاا ععاطقلاا تتاقحتسم 1،٬166،٬687
)ررالوودد فلاا( نئابزلاا تتاقحتسم 2،٬688،٬760
 ةةدحااولاا ةسسؤملل ةيیفاصلاا ةتباثلاا للوصألاا للّدعم
)ررالوودد(

157،٬261

)صخش( ةةدحااولاا ةسسؤملل للامعلاا دددع للّدعم 3،٬95
نيیلماعلاا دددعل ءاارجألاا ةبسن 63%
)ررالوودد( دحااولاا ريیجألل ةيیرجألاا ءابعألاا للّدعم 4،٬584
)ررالوودد( ةةدحااولاا ةسسؤملل ججاتنإلاا ةميیق للّدعم 116،٬467



ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا تتاسسؤملاا للوح ينااديیملاا قيیقحتلل جئاتنلاا مهھھھأأ
تتاسسؤملاا دددع 181،٬298
لمعلاا بباحصأأ مهھيیف نمب ةلماعلاا ىىوقلاا دددع 716،٬211
ءاارجألاا دددع 449،٬927
)ررالوودد فلأأ( ةيیرجألاا ءابعألاا 2،٬062،٬318
)ررالوودد فلاا( ججاتنإلاا 21،٬115،٬297
)ررالوودد فلأأ( ةيیفرصملاا ننويیدلاا 4،٬297،٬447
)ررالوودد فلأأ( )نيیددرروملاا( ننويیدد 2،٬407،٬213
)ررالوودد فلاا( مماعلاا ععاطقلاا تتاقحتسم 1،٬166،٬687
)ررالوودد فلاا( نئابزلاا تتاقحتسم 2،٬688،٬760
 ةةدحااولاا ةسسؤملل ةيیفاصلاا ةتباثلاا للوصألاا للّدعم
)ررالوودد(

157،٬261

)صخش( ةةدحااولاا ةسسؤملل للامعلاا دددع للّدعم 3،٬95
نيیلماعلاا دددعل ءاارجألاا ةبسن 63%
)ررالوودد( دحااولاا ريیجألل ةيیرجألاا ءابعألاا للّدعم 4،٬584
)ررالوودد( ةةدحااولاا ةسسؤملل ججاتنإلاا ةميیق للّدعم 116،٬467

ةريغصلاو ةطسوتMا تاسسؤMا ةسارد ،يعامتج/او يداصتق/ا سلجMا :ردصMا

 ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا تتاسسؤملل ةمئالم ةئيیب نيیمأت رمتؤم تتايیصوت
2005 للوليیأأ

 دداصتقالاا ةةررااززوووو سلجملاا ااًركاش هھلامعاا يعامتجالااوو ييدداصتقالاا سلجملاا رقم يف دقعنملاا رمتؤملاا متخ
 ذيیفنت ةعباتم نيیمظنملاا ىلع ىنمتوو ٬،ةميیقلاا ةةررددابملاا كلت ىلع ةيیعامتجالااوو ةيیدداصتقالاا ةيیمنتلاا ققوودنصوو ةةرراجتلااوو
 ءاضعأأ نيیيیعت ةموكحلاا ىلع رمتؤملاا ىنمت امك ؛بثك نع عضولاا ةبقاارمل رمتؤم ااذكهھھھ اًيیونس دداادعإإوو تتايیصوتلاا
  .يلهھھھألاا عمتجملااوو ينططولاا دداصتقالاا ةمدخ يف لماكلاا ههرروودب ممايیقلاا نم نكمتيی ىتح يعامتجالااوو ييدداصتقالاا سلجملاا

:ةماعلا تاسايسلا يف
 ةيیلاعلاا ةفاضملاا ةميیقلاا ااذذ ججاتنالاا عجشت ىىدملاا ةليیوطط ةيیجاتنإإ ةسايیس دداادعإإ ةموكحلاا ىلع رمتؤملاا ححرتقيی .1

.ييرراجلاا بباسحلاا يف للخلاا نيیسحت يف مهھھھاستوو
 اهھنع ففخيیوو ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا تتاسسؤملاا ومن عجشيی لكشب ةيیبئاارضلااوو ةيیدقنلاا تتااءاارجالاا ةعجاارم .2

.فيیلاكتلاا
 جهھھھانم يف ددررااوملاا ةةررااددإإوو ةيیددرفلاا ةةررددابملاا سسأأ تتانّوكم للاخددإإ للالخ نم ةيیرشبلاا ةيیمنتلاا ىلع زيیكرتلاا .3

.ةيیوناثلاا ةلحرملاا يف امّيیسال ٬،ميیلعتلاا
 تتاكبشوو clustering ييددوقنعلاا ميیظنتلاا عيیجشتوو ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا تتاعانصلاا جمدد ععوورشم رراارقإإ .4

.networking ججاتنالاا

:ةينوناقلاو ةيتاسسؤMا ةئيبلا يف
.اهھتائف ديیدحتوو ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا تتاسسؤملل ينوناق فيیرعت ديیدحت .5
 طيیسبتوو ٬،ةلوقعم ةفلكبوو ةيیلاعفوو ةعرسب ةةريیغصلاا ىىوواعدلاا يف تبلااوو رظنلل ةيیفاضإإ ةةددرفنم مكاحم قلخ .6

.ةيینوناقلاا تتااررااذنالااوو تتاغالبالاب ةقلعتملاا تتااءاارجإلاا
.ةيیعامتجإلاا تتانامضلاا ةفاك نم ءاارجألاا ةةددافإإوو فيیظظوتلاا عجشيی امب لمعلاا ننوناق ةساارردد ةةدداعإإ .7
.ننوناقلاا اهھضرفيی يتلاا ةسسؤملاا ءاشنإإ للامعأأ عيیمج ممامتإل one stop shop دحااولاا ككابشلاا مماظن ددامتعاا .8
.ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا تتاسسؤملاا ءاشنإإ نم ىلووألاا لحاارملاا يف ةيیبيیرض زفااوح ةّلس نيیمأت .9

.ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا تتاسسؤملاا ّلحوو ءاشنإإ تتااءاارجإإ ليیهھست .10
.تتامولعملاا ىلإإ للوصولاا ليیهھستوو نيینااوقلاا ىلع ةيیعوت تتالمحب ممايیقلاا .11
 ليیوحت دنع ةيیونعملااوو ةيیدداملاا للوصألاا نيیسحت نع جتانلاا حبرلاا ىلع لخدلاا ةبيیرض نم ءافعإإ .12

.ةمهھھھاسم تتاكرش ىلإإ )ةيیلووؤسملاا ةةددوودحم ٬،ةيیصوت ٬،نماضت( صصاخشألاا تتاكرشوو ةيیددرفلاا تتاسسؤملاا

: Business Development عيراشMا ةيمنتو معد يف

 ةةريیغصلاا تتاسسؤملاا ةيیمنتل ةلعاف تتااءاارجإإ ددامتعال صصاخلااوو مماعلاا نيیعاطقلاا نيیب لعافتلاا عيیجشت .13
.اهھيینبتب ةيینعملاا تتائيیهھلااوو ةموكحلاا ةبلاطموو ةطسوتملااوو

 لمع هھيیجوتوو ٬،ةيیريیدصت ةقاططوو ةيیسفانت تتاازيیمب عتمتت يتلاا تتاعاطقلل ييددوقنعلاا ميیظنتلاا عيیجشت .14
.تتاططاشنلاا كلت وحن تتانضاحلاا

 تتايینقتلاا مماادختساا ىلع لهھھھؤت بيیرردت جمااربوو زكاارم ثثاادحإل ةيینهھملاا تتايیعمجلااوو ةلوودلاا نيیب ننوواعتلاا .15
.ةيیلووؤسملاا ححوورروو ةيیفافشلاا ثعبتوو ةةرروطتملاا

:ةيMاعلا ةسفانMا ىوتسم ىلا تاسسؤMا ءاقترا يف
 ييذلاا مهھھھالاا ققوسلاا ىلاا ريیدصتلاا ليیهھستل ةيینانبل تتافصااومك ةقسنملاا ةيیبووررووالاا تتافصااوملاا ددامتعاا .16



:ةيMاعلا ةسفانMا ىوتسم ىلا تاسسؤMا ءاقترا يف
 ييذلاا مهھھھالاا ققوسلاا ىلاا ريیدصتلاا ليیهھستل ةيینانبل تتافصااومك ةقسنملاا ةيیبووررووالاا تتافصااوملاا ددامتعاا .16

.ةيیجرراخلاا ةةرراجتلاا ةكرح نم %50 ىطختيی ييذلااوو ننانبل هھعم ىططاعتيی
 ةلهھھھؤم زكاارموو accredited تتاهھجلاا ةفاك نم ةةدمتعم ةثيیدح تتااربتخم ءاشنإإوو تتااربتخملاا رروودد ليیعفت .17

.European harmonized standards ةقسنملاا ةيیبووررووالاا تتافصااوملاا عم certification ةقباطملاا ةةدداهھش حنمل
 تتاسسؤملاا ديیووزتوو ةيیجرراخلاا ققااوسالاا ةساارردد اهھماهھم نمض ججااررددااوو ٬،تتاارردداصلاا جيیوورت ةلاكوو ءاشناا .18

 ضضرراعملاا يف ةكرراشملاا عيیجشتوو ٬،تتامدخلااوو يعانصلااوو يعااررزلاا ججاتنالاا ريیدصتل ةمززاللاا تتامولعملاب ةيیلحملاا
.تتااءاارجإلااوو ريیيیاعملاب صصختملاا تتامولعملاا كنب ءاشنإإوو ةيیملاعلاا

:Gender يداصتق/ا ةأرMا طاشن معد يف
 دعب امل تتاناضحوو ٬،ةيیرراهھن تتاناضح ءاشنإإ لثم ٬،ءاسنلاا لمع عجشت ةيیتحت ىنب سيیسأت ىلع لمعلاا .19

... ةسرردملاا
 عيیجشتوو ٬،صصاخلااوو مماعلاا نيیعاطقلاا يف رراارقلاا تتاعناصوو للامعألاا تتااديیس تتايیعمج معددوو سيیسأت .20

.ةيیلوودلاا تتاكبشلاا يف ططاارخنالااوو ححاتفنالاا

:ةطسوتMاو ةريغصلا تاسسؤMا ليومت يف
 نم فيیفختلل ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا تتاسسؤملاا ليیومتب ةصاخلاا ةيینوناقلاا تتابلطتملاا ميیيیقت ةةدداعإإ .21

 تتااربخلاا اهھيیدل ننوكيی نناا ىلع رططاخملاا لمحتت ضضوورقلاا ننامضل تتاسسؤم ءاشنإإوو نيیدملاا نم ةبولطملاا تتانامضلاا
.ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا تتاسسؤملاا ةةءالم ميیيیقتل ةيیفاكلاا

 عقااوو عم بسانتت ةةديیدج ةيیلام تتااوودداا ثثاادحااوو ةيیلاملاا تتامدخلاا ريیوطت ىلع ففرراصملاا عيیجشت .22
.ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا تتاسسؤملاا

.للامعتسالاا ةلهھسوو ةحضااوو ةبساحم ةمظنأأ ددامتعاا ىلع ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا تتاسسؤملاا ةةدعاسم .23
.اهھيیلإإ ممامضنالاا ىلع تتاكرشلاا عيیجشتوو ٬،تتووريیب ةصرروب ريیوطتل يعسلاا .24

:ةعباتملل تاحارتقا 
 ةلوودلاب ةصتخملاا تتاهھجلاا عم ةةريیدتسم ةلوواطط تتاشاقن ميیظنت ققوودنصلاا نموو سلجملاا نم بلطلاا .25

 نيینااوقلاا ىلع ةمززاللاا تتاليیدعتلاا ححاارتقااوو ليیومتلاا ننووؤشب عسوتلااوو ةيیلاملاا تتايیصوتلاا قيیبطتوو ثحبل ففرراصملاا ةيیعمجوو
.ةةوجرملاا جئاتنلاا ىلع للوصحلل

 تتااووددألاب فيیرعتلل ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا تتاسسؤملل ةهھجوم ةيیمالعإإ جماارب دداادعإإ ققوودنصلاا نم بلطلاا .26
.تتاعوورشملاا ههذهھھھ ريیوطتل ففرراصملاا ىىدل ةةرفوتملاا ةيیلاملاا

***
 بلطط ٬،رمتؤملاا نع تترردص يتلاا تتايیصوتلاا ةيیمهھھھألوو ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا تتاسسؤملاا رروودد ةيیمهھھھألً اارظن

 دداصتقإلاا ةةررااززوووو ٬،ةيیعامتجإلااوو ةيیدداصتقإلاا ةيیمنتلاا ققوودنصوو ٬،يعامتجإلااوو ييدداصتقإلاا سلجملاا نم ننوورمتؤملاا
 اهھيیف ررووديی يتلاا ةغرفملاا ةقلحلاا رسكل  تتااوطخلاا ىىدحإإ لّكشت يتلاا تتايیصوتلاا ههذهھھھ قيیبطتوو للاصيیإإ ةعباتم ةةرراجتلااوو
.ينططولاا دداصتقالاا

12
ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا تتاعانصلاا جمدد عيیجشت

 ععاطقلاا ةيیوقتوو ليیهھھھأت ةةدداعاا ىلاا 2002 للووألاا ننوناك يف يعامتجالااوو ييدداصتقالاا سلجملاا هھيیلع تتوص ييذلاا ععوورشملاا ففدهھيی
 ةيیجرراخلاا ةةرراجتلاا ىلع عسااولاا ححاتفنالاا ربتعاا .2000 ذنم ةّعنصملاا علسلاا ىلع ةيیكرمجلاا مموسرلاا ءاغلاا ووأأ/وو  ططوبهھب رثأت ييذلاا يعانصلاا
 دداصتقإلل ةسايیس نم ءزج وهھھھ ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا تتاسسؤملاا جمدد ععوورشم نناا .يملاعلاا دداصتقإلاب ققاحتلالل اهھنع ععوجرر ال ةتباث ةسايیسك
 .اهھجاتناا رراارمتساا نيیمأتوو ديیدجلاا عضولاب ةةدددهھملاا تتاسسؤملاا ددوجوو معدل اهھھھددامتعاا بجيی يتلاا تتااءاارجالاا ليیصفتلاب سسرردت لماشلاا

 نيیلثمموو نيیلووؤسم ةكرراشمب يلاحلاا ععوورشملاا ققالططاا لبق نم زجنملااوو ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا تتاسسؤملاا نع ععوضوملاا ريیرقتلاا نناا
 معدب ررددابت نل دداصتقالاا كيیرحتل ةلوواحم لك لشفلاب ددّدهھيی ييذلااوو ّرمتسملاا ددوكرلاا نع جتانلاا عقااولاا ىلع ءوضلاا ىقلأأ للامعألاا ملاع نم
 يف ةبولطملاا رراعسألااوو ةيیعونلاا ىىوتسم نمؤت يتلاا علسلاا ججاتناا ىلع اهھترردق ييأأ ٬،ةيیسفانتلاا اهھترردق نيیسحتوو ةمئاق تلاازز ال يتلاا تتاسسؤملاا
.ةّيیلوودلاا ققااوسألاا

 معدد ىلاا ففدهھيی ععوورشم ييأأ ىلع ليیومت ييأأ عضول ةةدعتسم ةموكحلاا نكت مل .هھتجلاعم بجيی يساسأأ قئاع ككانهھھھ ٬،لح ىلع ةلالدلل
 ةةرروصب .ةنززااوملاا ىلع  ًءابعأأ ديیزيی ييأأ ٬،اهھمزليی ننأأ هھنأش نم معدد جمانرب ييأب ممايیقلاا اهھلقثيی ييذلاا مماعلاا نيیدلاا ببسب ةموكحلاا ضفرت .ةعانصلاا



 معدد ىلاا ففدهھيی ععوورشم ييأأ ىلع ليیومت ييأأ عضول ةةدعتسم ةموكحلاا نكت مل .هھتجلاعم بجيی يساسأأ قئاع ككانهھھھ ٬،لح ىلع ةلالدلل
 ةةرروصب .ةنززااوملاا ىلع  ًءابعأأ ديیزيی ييأأ ٬،اهھمزليی ننأأ هھنأش نم معدد جمانرب ييأب ممايیقلاا اهھلقثيی ييذلاا مماعلاا نيیدلاا ببسب ةموكحلاا ضفرت .ةعانصلاا
 فيیظظوتلاا كنب معدد عم ججاتنالاا تتاعاطق ليیهھھھأتل ةمعاادد تتااددامتعاا ةموكحلاا تترَّفوَو .ينانبللاا دداصتقالاا لبقتسمل ةيیولووأك ةعانصلاا ربتُعت مل ةصاخ
.ةيیعقااولاا دداصتقالاا تتاجاح نع دعبلاا لك ةةديیعب ةلوجخ ةَلوّواحُم تلاازز اموو تناك اهھنكلوو .European Investment Bank يبووررووالاا

 ال 1997 ةنس قلطناا ييذلاا يلاملاا معدلاا جمانرب نناا وهھھھ هھلوق عيیطتسن ام .ققوسلل ًايیقطنم ًاقيیرطط ةيیئاقتنالاا تتااءاارجالاا ةبوعصب دجت
 ةةزجاع تتاب اهھتاازيیهھجت ديیدجت تتدداعااوو ةيیلاملاا ةطخلاا ههذهھھھ نم تتددافتساا يتلاا تتاسسؤملاا مظعموو .ةيینانبللاا ةعانصلاا نم مهھم ءزج يياا ليیهھھھأت ديیعيی
.بلطلاا عجاارت نع ًالضف يليیغشتلاا للامسأأرلاا رفوت ممدعل اهھھھررامثتساا نع

 نع ااًّدج ةةديیعب تتاسسؤملاا للاازت ال ثيیح ىىرخأأ تتاعاطق ىلاا ععونلاا ااذهھھھ نم جماارب ًالبقتسم دتمت نناا بجيی ففوورظلاا ليیدبت عم نكلوو
.ججاتنالااوو ةيیلاعفلاا ىىوتسم

***

 ىلإإ 2002،٬ رربمسيیدد/للووألاا ننووناك يف يعامتجالااوو ييدداصتقالاا سسلجملاا ههررقأأ ييذذلاا ععووررشملاا ااذذهھھھ ففددهھيی 
 ممووسررلاا ءاغلإإ ووأأ/وو دديیددشلاا ضضفخلاا ءاارّرج ننم ىىذّذأت ددق ععاططقلاا ااذذهھھھ نناكوو .ههززيیززعتوو يعانصلاا ععاططقلاا لليیهھھھأت ةةدداعإإ
 ةيیئاهھن ةسايیسك اهھنيیح ةيیجرراخلاا ةةرراجتلاا ىلع ححاتفنالاا رربُتعااوو .ننيیماع للبق ةيیعانصلاا تتاجتنملاا ىلع ةيیكررمجلاا
 ةططيیسوو ةلماش ةسايیس ننم ءززج ووهھھھ ةططسووتملااوو ةةرريیغصلاا تتاسسؤؤملاا جمدد ععووررشم نناا .يملاعلاا دداصتقالاا يف ططااررخنالل
 لليیبقوو ٬،ككلذذ ىلإإ .اهھجاتنإإ ررااررمتساا ننامضوو ٬،دديیددجلاا عضوولاا اهھھھددددهھيی يتلاا تتاسسؤؤملاا ددووجوو ممعددل تتااءااررجإإ ضضررعت
 ييیددايیق عم ككااررتشالاب ّددُعأأ ييذذلاا ٬،ةططسووتملااوو ةةرريیغصلاا تتاسسؤؤملاا للووح رريیررقتلاا ءاضأأ ٬،يلاحلاا ععووررشملاا ققالططإإ
 يف اهھتددعاسموو ٬،للمعت تتلاازز ام يتلاا تتاسسؤؤملاا ممعدد يف للشفلااوو ننمززملاا ددووكررلاا بببسبوو هھّنأأ ٬،للامعألاا عمتجم يلثمموو
 ززيیفحتل ةةدّدَعُملاا ةسايیسلاا نناا .ةيیلووددلاا رراعسألااوو رريیيیاعملل ةقباططم علس ججاتنإإ ىلع اهھتررددق ييأأ ةيیسفانتلاا اهھتررددق ننيیسحت
.للشفلاب ةةددددهھم اهھتااذذ ددحب يهھھھ ددووكررلاا حبكوو دداصتقالاا

 ةةدّدعتسم ننكت ممل ةلووددلاا نّنأأ يف ننمكت ةّمهھم ةيیفاضإإ ةلكشم تتررهھظظ ٬،ببسانملاا لّلحلاا دداجيیإإ ةلوواحم للالخوو
 يف ثثحبلاا ةلووددلاا ضضفررت ففووس ٬،رريیبكلاا مماعلاا اهھنيیدد بببسبف .ةعانصلاا ممعدد ىلإإ ففدداهھھھ ععووررشم يّيأل غلبم ييأأ صصيیصختل
 للبقتسم ىلإإ ةبسنلاب ًةيیوولووأأ رربتعُت ننكت ممل ةعانصلاا نّنأأ ةصاخ ةيیفاضإإ ًءابعأأ ةنززااووملاا ىلع ببِّترريُی ممعدد جمانررب ييأأ
 ننم ممعددب ةيیجاتنإلاا تتاعاططقلاا لليیهھھھأت ةةدداعإل ةصصخمً اضووررق تتنّمأأ ةلووددلاا نّنأأ رركذذلاب رريیددجلااوو .ينانبللاا دداصتقالاا
 تتاجايیتحاا ننع ددعبلاا ّللك ةةدديیعب ةعضااووتم ًةلوواحم تتلاازز اموو تتناك اهھّنكل ٬،)EIB( ررامثتسالل يبووررووألاا ففررصملاا
.ةيیقيیقحلاا دداصتقالاا

 .ققااووسألاا ىلإإ اهھلً ايیقططنمً اقيیررطط ةبووعصب ةيیئاقتنالاا تتااءااررجإلاا ددجت ٬،ننايیحألاا ممظظعم يف ووددبيی امكوو ٬،ككلذذ ىلإإ
 ننم مماهھھھ ءززج يّيأأ لليیهھھھأت ىلاا ِّددؤؤيی ممل 1997 مماع ققلططناا ييذذلاا هھّجووملاا يلاملاا جمانرربلاا نّنأأ ووهھھھ هھلووق ننكميی ام ٬،يلاتلابوو
  ًايیجاتنإإ ةططشان رريیغ تتيیقب ٬،اهھتاادّدعم تتددَّددجوو يلاملاا جمانرربلاا ننم تتددافتساا يتلاا تتاسسؤؤملاا ممظظعموو .ةيینانبللاا ةعانصلاا
 ً.امئاادد ددوواهھتملاا ببلططلااوو ٬ً،ابلاغ يليیغشتلاا للامسأأررلاا يف صصقنلاا بببسب

1
ةبجووملاا ببابسألاا

 اهھتيینبأأوو اهھتااددعم تتضَّررعتوو اهھتافيیظظووت ةعيیبطط ءااررج ننم ثثااددحالاا ءانـثاا اهھھھرريیغ ننم ررثكأأ ةعانصلاا تتناع 
 لليیوومتب  ففرراصملاا ببغررت امً اليیلقوو ىىددملاا رريیصق ييرراجت هھتعيیبططب ننانبل يف ففيیلستلاا ننأأ ففووررعملاا ننموو .ررامددلل
 تتاططلسلاا تتددجووأأ ككلذذل .تتاسسؤؤملاا لليیهھھھأت للهھسيی ننل ييذذلاا ررمالاا .ددمألاا ةليیووطط وواا ةططسووتم تتااررتفل تتااددعملااوو تتااءاشنالاا
  .ععاططقلاا رريیووططت ننع ةةززجاعوو اادًدج ةةددووددحم هھنم ةةددافتسالاا للعج ٬،ققيیض رراططإإ ننمض ننكلوو ررسَّيیملاا يعانصلاا ففيیلستلاا
 مماع هھثااددحتساا ذذنم اادًدووددحم ةيیعانصلاا ةقاططلاا لليیهھھھأت تتابوو مماع عضوو ةجاح يفيی ام اارًرددان صصاخلاا رريیبددتلاا نناا            

 تتلخددوو .صصاخ للكشب ةيیعانصلاا تتاسسؤؤملل ففيیلستلاا عجااررتل اارًرذذعتم تتاب يليیغشتلاا للامسأأررلاا نناا ةصاخ ٬،1997
 ءاغلإإ عم للووقحلاا ممظظعم يف عضوولاا ممقافتوو .ففالكالاا ععافتررااوو ججاتنالااوو ففيیظظووتلاا تتاجاح ننيیب ةغررفم ةقلحب ةعانصلاا
 .ققااررغالل اهھضررعتوو ةيینططوولاا تتاعانصلاا مماماا صصررفلاا ؤؤفاكت ممددع بببسب ةيیامحلاا

 ووهھھھ ددوومصلاا للمااووع ممهھھھاا امبررلوو .اهھھھززاتجاا يتلاا ةبعصلاا ففووررظظلاا يف ززيیمم للكشب يعانصلاا ططاشنلاا ددمص
 ةيیدداصتقاا تتايیططعم ىلع ززكترريی نناميیالاا ااذذهھھھوو .هھب تتاططلسلاا ثثااررتكاا ةلق ممغرر ممهھعاططق ىىووددجب ننيیيیعانصلاا نناميیاا
 .عيیمجلل ةحضااوو ننكت ننل ةيیعامتجااوو

 عيیططتست ال تتامددخلاا ععاططق يف ةيیمكااررت لليیخااددم ررددصم يهھف اادًدووددحم اهھلخدد تتاب ننااوو ةعانصلاا ننأأ اهھلوواا
 ععاططق يف ففيیظظووت للك ننأأ ىلاارريیشت ةةررهھھھاظظلاا ههذذهھھھوو .ةيیدداصتقالاا اهھتيینب يف ففعاضم عجااررت ننوودد اهھنع يلختلاا ددالبلاا
 .تتامددخلاا ععاططق يف اًفعاضمً الخدد سسكعنيی ججاتنإلاا

 ففعض ىلإإ اًمكح رريیشيی ال ااذذهھھھ ٬،يلحملاا جتانلاا يف ةيّینددتم ججاتنإلاا ععاططق ةبسن ننووكت امددنع هھناا يناثلااوو
 .ةقلططملاا مماقررالاب سساقيی ججاتنإلاا تتاعاططق ررووططت ننإإ .دداصتقالاا ممُّددقت  ننع اًبلاغ ررِّبعيُی للب  ٬،ععاططقلاا

 هھبش للااززيی ال للاجملاا ااذذهھھھ نناا ككلذذ ىلع تتابثالااوو .ةصصختموو  ةةررهھھھام ةلماع دديی يـِّمَنُت ةعانصلاا نناا ثثلاثلااوو
  .ةيینانبللاا ةلماعلاا دديیلاب ررووصحم



  .ةيینانبللاا ةلماعلاا دديیلاب ررووصحم

2
ةيیجيیتااررتسالاا ففااددهھھھألاا

 ىلإإ ةةووعددلااوو ٬،ةيیعانصلاا تتاططشنلاا ففلتخمل ةنرراقملاا ىىووددجلاا دديیددحت اادًدج ببعصلاا ننم ةيیلاحلاا ففووررظظلاا يف
 وودديینوويیلاا ررمتؤؤم ننأأ رركذذلاب رريیددجلااوو  .اهھناكم رريیغ يف ايًیلمعوو ايًیملع ووددبت ةةززيیمم للووقح دديیددحت وواا ةةررووططتم تتايینقت

UNIDO اارًرايیعم ةيیمانلاا للووددلاا ىلع ححررتقاا امددنع ةمكحلاا ةيیاغ يف ججاتنتساا ىلإإ صصلخ 1995 مماع يهھلددوويین يف 
 ةةررددصم اًساساا يهھھھ يتلاا تتاعانصلاا ممعدد ممهھيیلع ححررتقااوو .رريیددصتلاا عقااوو ووهھھھوو اهھيیف ةيیددجملاا تتاعانصلاا دديیددحتل اًحضااوو
 Gobden ننانبل يف ةةررووططتملاا تتايینقتلاا عيیجشتل 1995 للووالاا ننيیررشت يف وودديینوويیلاا رريیررقت ننأأ امك .اهھتيیمنتوو

Report ةيیررااددالاا اهھتااررددق ةيیمنتوو ٬،ةةرربخلاب ززيیمتت يتلاا ةيیدديیلقتلاا تتاعانصلاا عيیجشت ىلإإ ةلووددلاا دداشرراا ىلإإ صصلخ 
 ننابايیلاا يف للااززيی ال هھناا رركذذلاب رريیددجلااوو .ةةررووططتملاا تتاعانصلل حيیحصلاا ررايیعملاا ووهھھھ ااذذهھھھ ننأأ رربتعااوو ٬،ةيیقيیووستلااوو
 يف ييررووكلاا للثملاا ىلإإ ررظظنلاا يفكيی اارًرخآآ سسيیلوو اارًريیخااوو .ةةررووططتملاا تتايینقتلاا ببناج ىلإإ اادًدج ةةررشتنم ةيیدديیلقت تتاعانص
 ةعانصلاا تتررمتساا ايیكررت يفوو .يعانصلاا ففيیظظووتلاا رربع ةيیدداصتقالاا ةضهھنلاا يف ةلووددلاا هھتبعل ييذذلاا ررووددلااوو تتانيیعستلاا
 يف ممخضتلاا للاحفتسااوو ييدداصتقالاا ررايیهھنالاا ممغرر لليیماسررلاا بباططقتسااوو اهھتاارردداص ةةددايیززوو ةةدديیددج للمع صصررف ننيیمأتب
 .ددالبلاا

 ينططوولاا دداصتقالاا دديیعص ىلع ةيیمهھھھألاا ةيیاغ يف ووهھھھ ةعانصلاا ممعدد ننأأ للووالاا ٬،ننيیررمأأ ةةرروولب ىلإإ ككلذذ للك ففددهھيی
 ففلتخم مماماا صصررفلاا ؤؤفاكت ننيیمأت ضضررفيی ةيینآلاا ففووررظظلاب ححاجنلاا ططررش نناا يناثلااوو ٬،هھب ممووقت ييذذلاا ةةررططاقلاا ررووددل اارًرظظن
 اًقيیبططت ددجت نناا ببعصلاا ننم تتايیررظظن وواا ٬،اهھلااووزز عم للددبتيی ةمززالاا هھتززررفأأ عقااوو ىلع للاكتالاا ننوودد ٬،ةيیعانصلاا تتاططاشنلاا
.ينانبللاا دداصتقالاا يف اًميیكح

 ننيیسحت اهھمااووق تتااءافكوو صصئاصخ ضضررفت ححاتفنالاا ننم ةةددجتسملاا تتايیططعملاا ننأأ ايًیلج ووددبيی ٬،ككلذذ ببناج ىلإإ
 يلاجم يف ةةرراهھملااوو ةةرربخلاا ننم ةةررفووتم ةقاطط ىلعأأ ننيیمأت للجأأ ننم ككلذذوو ٬،صصصختلااوو للماكتلاا رربع ةيیسفانتلاا ةةررددقلاا
 ًالهھھّھؤؤم اًعووررشم ههرَرْبع ثَثدِدْحُت نناا ٬،ةةرردداقلاا ةيیعانصلاا تتاسسؤؤملاا جمدد يعيیبطط للكشب هھققحيی ام ااذذهھھھوو .ققيیووستلااوو ةةررااددالاا
.ةيیجرراخلاا ققااووسالاا يف ةسفانملل

 ٬،ججاتنإلاا ةيیلمع لليیوومت ةبووعص اهھنموو ٬،ععووررشم ااذذكهھھھ ةماقاا ضضررتعت يتلاا ققئااووعلاا ةلااززاا ككلذذ للجاا ننم يغبنيی
.ححاجنلاا صصررف ىلع ددعاست ةةددددحم ززفااووح رربع

3
جمددلاا ززفااووح

 ٬،رريیددصتلاا ططاشن لليیوومتل يليیغشتلاا للامسأأررلاا ةلضعم هھجااوويی ففووس للبقتسملاا يف هھل ططَّططخيُی جمدد ععووررشم للك ننإإ
 ةةززجاع ةيیعانصلاا تتاسسؤؤملاا هھيیف تتناك ييذذلاا تتقوولاا يف ٬،ججاتنإلاا ةةددايیززل يليیغشتلاا ففيیلستلاا ىلإإ ةفعاضم ةجاح يلاتلابوو
 ةيیملاعلاا ففووررظظلاا يف ةصاخ ةيینددتم ددئااووفب ففلتست ةيیبنجأأ تتاسسؤؤم  هھجااووتوو ٬،ههددررفمب يلحملاا ططاشنلاا لليیوومت ننع
 ةمذذ ةةءاارربوو ةيیلاملاا ةمذذلاا ةةءااررب للثم جمددلاا عيیرراشم ققيیعت يتلاا ةيینووناقلااوو ةيیررااددالاا ططووررشلاا ننعً الضف ككلذذ  .ةنهھھھااررلاا
.يعامتجالاا ننامضلاا
 ررصتقيی ننأأ ىلع ٬،ةيیملاعلاا ددئااووفلاا ىىووتسم عم ببسانتت ددئااووفب جمددلاا عيیرراشم لليیوومتل ققووددنص ءاشناا ححررتقن ككلذذل 
 ةثددحتسملاا ةسسؤؤملاا ىلع ككااذذ ذذاا للهھسيیف .ىلضفلاا ةقاططلاب ججاتنإلاا ةكررح ننيیمأتل يليیغشتلاا للامسأأررلاا رريیفووت ىلع ههرروودد
 .ررامثتسالاا ىلع يبلسلاا اهھساكعناا ببُّنَجَتوو ٬،ايًیددقاعت وواا اًنووناق ةحاتملاا ةجلاعملاا للئاسووب ةيیضاملاا ءابعالاا ةجلاعم جمددلاب

4
جمدلاا عيیجشت ةيیلآآ ححاارتقاا

 
.ةيیعانصلاا تتاسسؤؤملاا ججامددناا عيیجشتل صصاخ ققووددنص أشنيُی .1
 وواا وورروويیلاب ققووددنصلاا ننم ةلووفكم ضضووررق مميیددقتل ةلَّووخُم ةيیبنجألاا ففرراصملاا امك ةيیلحملاا ففرراصملاا نّنإإ .2

.ةيینانبللاا ةةرريیللاب
 ةقاططلاب ججاتنإلل ببوولططملاا يليیغشتلاا للاملاا سسأأرر لليیوومتل ققووددنصلاا للبق ننم ةلووفكملاا ضضووررقلاا للمعتسُت .3

.ىلضفلاا
 اهھجاتحيی يتلاا ننيینسلاا للددعم ددئاازز نناتنس( تتااوونس 7 ةةررتفل اهھيیلع ققفااووملاا ضضووررقلاا ققووددنصلاا للفكيی .4

.)ىلضفلاا ةقاططلاب ججاتنإلل ععووررشملاا
 ءانثتساب ةيیدداملاا رريیغوو ةيیدداملاا ررصانعلاا للمشيی ةسسؤؤملاا ىلع ننهھھھرر ننم ةلافكلاا ههذذهھھھ للباقم ققووددنصلاا دديیفتسيی .5

 ننيیمأت ددررجم ووأأ تتااددعملاا ثثيیددحتل اميیسال ةقباس ننوويیدد للباقم ةنووهھھھررم ةيیعانصلاا تتاارراقعلاا ممظظعم نّنأل ككلذذ ٬،تتاارراقعلاا
.ررااررمتسالاا ةيیناكمإإ



 ننيیمأت ددررجم ووأأ تتااددعملاا ثثيیددحتل اميیسال ةقباس ننوويیدد للباقم ةنووهھھھررم ةيیعانصلاا تتاارراقعلاا ممظظعم نّنأل ككلذذ ٬،تتاارراقعلاا
.ررااررمتسالاا ةيیناكمإإ

 ففصن ددئاازز ٬،هھحلاصل "ررووبيیللاا"  ييززااووت ةةددئاف ٬،ققووددنصلاا ةلافك للباقم ددامتعالاا حنام ففررصملاا ىضاقتيی .6
 .ننانبل ففررصم ىىددل رريیخالاا ااذذهھھھ بباسح يف ععدَدووت ققووددنصلاا حلاصل ةئملاب

 للززعمبوو اهھھھرراتخيی يتلاا ةلمعلاب ٬،يمااززلالاا يططايیتحالاا ننم مماظظنلاا ااذذهھھھ ممكحب ددامتعالاا حنام ففررصملاا ىفعيی .7
.مماظظنلاا ااذذهھل اًقفوو ةحوونمملاا تتااددامتعالل يلعفلاا للامعتسالاا ددووددح يف ٬،ففيیلستلاا ةلمع ننع

 ًاقفررم ةةددافتسالاا ببلططبً ةةررشابم ققووددنصلاا ننم ممدّدقتت ننأأ ههذذهھھھ ممعددلاا ةيیلآب ةيینعملاا تتاسسؤؤملاا ىلع ببجووتيی .8
.ةيیددقنلاا تتاقفددتلاا ننايیب ىلإإ ةفاضألاب ععووررشملل ىىووددج ةسااررددب

5
ةيیعانصلاا تتاسسؤؤملاا جمدد ععووررشم مميیيیقت

 ضضررفت ٬،ةةررووططتم عيینصت ةسايیسل اًقفوو اهھعيیجشتوو ٬،اهھتبقااررموو جمددلاا عيیرراشم مميیيیقتل ةبوولططملاا ةيینقتلاا نناا .1
 ححاتفنالاا ففووررظظ ننم ةةددجتسملاا تتااررووططتلااوو يلكلاا دداصتقالاا تتامووقم يعيی ٬،ررااررقلاا دديیعص ىلع اميیسال اًصِّصختم اازًزاهھج
.ةملووعلااوو

 يف ةةررووططتملاا  تتايینقتلاا ممااددختسااوو ةيیسفانتلاا ةةررددقلاا يف ظظووحلم ننسحت هھتااذذ ددحب ننمؤؤيی جمددلاا ززيیفحت  نناا .2
 ررسيیملاا يبووررووالاا لليیوومتلاا ننم اميیس ال ةحاتملاا صصررفلاا ننم ذذئددنع ةةددافتسالاا ةيیناكماا ننعً الضف ٬،ققيیووستلااوو ةةررااددالاا
.يليیغشتلاا للامسااررلاا ننيیمأت ةنهھھھااررلاا ففووررظظلاا يف تتتاب ةيیساسالاا ةجاحلاا نناا يلاتلابوو  .ةثيیددحلاا تتااددعملاا يف ففيیظظووتلل

 اًقفوو ىلضفلاا ةقاططلاا للامعتساا مماماا ققئااووعلاا لليیززت ققيیووستلااوو ججاتنإلاا ةكررح لليیوومتل ةةاططعملاا ةنامضلاا ننإإ .3
.رريیددصتلااوو ققووسلاا تتاجاحل

 نناا ثثيیح ننم ةحوونمملاا ةلافكلاا ننع للقيی ال غلبمب ةسسؤؤملاا ننهھھھرر رربع ةنوومضم ققووددنصلاا للامعاا  نناا .4
 يف .ثثددحتسملاا ططاشنلاا ءااررج ننم اهھتميیق عفتررت  ةيیدداملاا رريیغ مميیقلاا نناا امك ٬،يليیغشتلاا للامسأأررلاب جمددنيی  دديیددجلاا ففيیلستلاا
 عيیرراشملل ةبَقَتررملاا ىىووددجلاا ننإإ امك .اهھھھرريیغوو ةيیرراقعلاا للووصالاا ببيینجت ثثيیح ننم رريیغلاا تتانامض للووززت ال ييذذلاا تتقوولاا
.تتااذذلاب ففرراصملاا ىلع اًباجيیاا سسكعنيی ييذذلاا ررمالاا ٬،ةقباسلاا ننوويیددلاا ءافيیاب اهھتقاطط ممعددتوو تتاسسؤؤملاا ععاضووأأ ننِّسحُت

 ةيیجاتنالاا نناا ثثيیح ٬،لليیوومتلاا ططووررش للدداعت يضقيی ةيیملاعلاا ةسفانملاا ففووررظظ يف ةعانصلاا ققالططناا نناا .5
 ننع ةةززجاع ةةرريیخالاا ههذذهھھھ نناا الاا ٬،ةعانصلاا ضضررتعت يتلاا ققئااووعلاا ننم ءززج ننع ضضوّوعت جمددلاا تتايیلمع ننم ةبقتررملاا
 رريیبددتلاا ااذذهھھھ .ةنهھھھااررلاا ةيیملاعلاا ففووررظظلاا يف ةصاخ ةضفخنم ففالكأب ججاتنالاا لليیوومت اهھل ىنست ام ااذذاا ةسفانملاا ةهھجااووم
ً.الثم ةيیررووكلاا ةعانصلاا ققالططناا يف يساسالاا للماعلاا للَّكَش

  .ففيیلستلاا ااذذهھھھ ققيیقحتل يمااززلالاا يططايیتحالاا ننم ءززج للامعتساا للضفب ففرراصملاا مماماا اًقئاع ةلوويیسلاا ددعت ممل .6
 ةفعاضم ىلإإ ييددؤؤيی )ععووررشملاا ااذذهھھھ ذذيیفنت ننم ننيیتنس ددووددحب ررددقملاا ممقررلاا( ررالوودد ننوويیلم 400 ددووددحب ففيیلستلاا ننإإ
 .)ررهھشاا 9 ةلماكلاا ججاتنإلاا ةةرروودد ططسووتم ( اًعابت ييرراجتلاا ننااززيیملاا ننيیسحتوو ةيینانبللاا تتاارردداصلاا

ةطسوتملااوو ةةريیغصلاا ةيیعانصلاا تتاسسؤملاا جمدد ععوورشم
ةيیلاملااوو ةيیدداصتقالاا تتاعقوتلاا

يعانصلاا جمدلاا جئاتن .1
 ةةررااددإلل للددابتملاا ررايیتخالاا ءاارج نم "يقيیوستلاا" تتاارردقلااوو "ةيیررااددإلاا" تتاارراهھملاا نيیمأتوو ٬،ةمئاقلاا تتاسسؤملاا ىىوودج نيیسحت -
.ةسسؤملاا مجح عيیسوتوو  ةةءافك رثكألاا
.ليیومتلااوو يسفانتلاا ججاتنإلاا ىلإإ ذذافنلاا -
.ةيیتااذلاا ةيیلاملاا تتاناكمإلاا ريیفوتوو للامسأأرلاا حتف ةيیناكماا -
.ةلوواادتملاا تتااددوجوملااوو ةيیدداملاا ريیغ للوصألاا نهھھھرر لباقم تتانامض ىلع للوصحلاا ةيیناكماا -
ةيیعانصلاا تتاكرشلاا ففرراصم ىلع جمدلاا جئاتن .2
.ةةدّمجملاا للااومألاا فيیظظوتل ةصرف -
.نيینيیدملاا ةةءالم نيیسحت -
.ةميیدقلاا ننونيیدلاا ععاجرتساا -
جمدلاا تتايیلمع ليیهھست ققوودنص .3
.ةعانصلاا ىىوتسم عفرر ىلاا ةفدداهھلاا تتاادعاسملاا بباطقتساا ىلع ةةرردقلاا -
.ليیهھھھأتلاا ةةدداعإإ جماارب ةيیلاعف زيیزعت -
.ةنززااوملاا ىلع ةفلك ننوودد ةيیعانصلاا تتاسسؤملل ةيیسفانتلاا ةةرردقلاا نيیسحت يف ةمهھھھاسملاا -

6
ةيیعانصلاا تتاسسؤؤملاا جمدد عيیجشتل ققووددنص ءاشنإإ للووح ححااررتقاا

        
.غنددلووهھلاا مماظظنل عضخت ٬،ةططلتخم ةمهھھھاسم ةكررش ءاشناا -



.غنددلووهھلاا مماظظنل عضخت ٬،ةططلتخم ةمهھھھاسم ةكررش ءاشناا -
 ةيیعمجوو ةيینانبللاا ففررغلاا دداحتاا رربع صصاخلاا ععاططقلااوو  ٬،ننانبل ففررصموو للاادديیاا ةسسؤؤمرربع ةلووددلاا اهھيیف ممهھھھاست -

 ننم ففلؤؤيی ةةرراادداا سسلجم اهھلامعأأ ىلع ففررشيی  .ةيیبووررووااوو ةيیبررع ةكرراشم ننيیمأت ىلإإ يعسلاا ننسحتسيیوو ٬،ننيیيیعانصلاا
 .ءاقررفلاا ننع ننيیلثمم

 ةسفانملاا ىىووتسم ىلاا اهھئاقتررااوو ةعانصلاا لليیهھھھأت ةةدداعال ةحاتملاا للااوومألاب  ةضباقلاا ةكررشلاا صصصخُت -
 .ةيیبووررووالاا ةكااررشلاا للووخددل ببوولططملاا

 اهھل ققحيیوو اهھعيیجشت ققفااووملاا جمددلاا عيیرراشم يف % 40 ىلاا 20 ةبسنب ةمهھھھاسملاا ةضباقلاا ةكررشلل ققحيی -
 .ممززاللاا يليیغشتلاا للامسأأررلاا ننامض

 ددنع ٬،ممهھتبغررل ءانب ٬،ننيیمهھھھاسملاا يقاب حلاصل ةعباتلاا ةكررشلاا يف اهھتمهھھھاسم ننع ةضباقلاا ةكررشلاا ىلختت -
   .ةمهھھھاسملاا ةةررتف للماك ننع %5 ةيیوونس ةةددئاف هھيیلاا اًفاضم يمسالاا للامسااررلاا دديیددست للباقم  ٬،اهھتلافك ةةدداعاا
 ننوودد اهھيیلع ققفااووملاا ججامددنالاا عيیرراشمل يليیغشتلاا للامسأأررلل اهھتلافك حنم ةضباقلاا ةكررشلل ززووجيی امك - 
.ففرراصملاا اميیس ال ٬،ننيینئااددلاا ررئاس ققووقح ىلع اظًظافح ككلذذوو ٬،ططقف ةسسؤؤملاا ننهھھھرر للباقم ٬،اهھلامسأأررب ةمهھھھاسملاا

ةططسووتملااوو ةةرريیغصلاا ةيیعانصلاا تتاسسؤؤملاا جمدد ععووررشم
للمعلاا ةططخ مميیمصت

ةيسيئرلا فادهeا
.ةملووعلاا ننم ةةددددهھملاا ممجحلاا ةططسووتملااوو ةةرريیغصلاا ةيیعانصلاا تتاسسؤؤملاا ططاشن ىلع ظظافحلاا -
 ةيیعوونلاا جمااررب ىلإإ للضفأأ ًااذذافن ننّمؤؤيی ننأأ دديیددجلاا ةسسؤؤملاا ممجح ننأش ننموو .ةيیلووددلاا رريیيیاعملااوو ققباططتتل ةيیعانصلاا تتاسسؤؤملاا ةيیسفانت ةةددايیزز -
.ةثيیددحلاا تتايینقتلاا جمااررب ففلتخموو
ددوويیقلاا ممهھھھأأ
ججاتنإلاا لليیوومت يف صصقنلاا -
.ةمكااررتملاا ننوويیددلااوو ررئاسخلاا ءببع -
.ججاتنإلاا للمااووعوو ةيیلاعلاا ةقاططلاا ةفلك -
ةيیررااددإلاا تتاادديیقعتلاا ننع جتانلاا ررددهھلاا -
رريیيیغتلاا للمااووع
ةيیررااددإلاا تتاارراهھملاا -
ةيیقيیووستلاا تتااررددقلاا -
ممجحلاا تتااررووفوو -
.ققيیووستلااوو ةةررااددإلاا ففئاظظوو عم ببسانتيی ييذذلاا ممجحلاا -
ةةددووجووملاا جماارربلاا عم ننوواعتلاا
.تتاادّدعملاا دديیددجتل  ننانبل ففررصم رربع ةمووعددملاا ددئااووفلاا ننم ةةددافتسالاا  -
.ELCIM تتاعانصلاا ثثيیددحت جمانررب -
.تتالافك رربع ممجحلاا ةططسووتملااوو ةةرريیغصلاا تتاسسؤؤملل ةةررّسيیم ضضووررق  -
)ععووررشم( .ةيیجاتنإلاا تتاططاشنلاا عيیجشت ةلاكوو -
 )ععووررشم( .Clusters ةيیعانصلاا تتاعمجتلاا -

ةيجيتارتسhا         2.1
.ققيیووستلااوو ةةررااددإلاا ننيیسحت -
.يلاعلاا ةيیقيیقحلاا ددئااووفلاا للددعم :ققووسلاا يف يسيیئرر لللخ حيیحصت -
.رريیددصتلااوو ججاتنإلاا لليیوومت ىلإإ ذذافنلاا لليیهھست -

ففااددهھھھألاا         2.2
.يملاعلاا دداصتقالاا عم مملقأتلاا -
.ةيیلبقتسملااوو ةيیلاحلاا لليیهھھھأتلاا ةةدداعإإ جمااررب ننم ةةددافتسالاا ىلع ةةررددقلاا ننيیسحت -

ققئااووعلاا         2.3
.ةمكااررتملاا ةميیددقلاا ننوويیددلاا بببسب ةيیلاملاا رريیيیاعملاب ممااززتلالاا ىلع ةةررددقلاا ممددع -
.ةيیررااددإلاا تتاادديیقعتلاا -

ذيفنتلا       3.1
.للااوومألاا ففيیلست يف ةيیلووؤؤسملاا للّمحتوو جمددلاا عيیرراشم ىىووددج مميیيیقت ىلع رردداق "ققووددنص" ىلإإ ققيیبططتلاا لليیكووت -
.لليیوومتلاا ننم اهھتاجاح دديیددحتوو جمددلاا عيیرراشم  ىىووددج مميیددقت -
.ةيیلاملاا ققااووسألاا يف ةحلاصلاا تتانامضلاا حنم ككلذذ يف امب لليیوومتلاب وواا/وو للامسأأررلاب ةمهھھھاسملاا دديیددحت -
.ةلووااددتملاا للووصألااوو ةيیدداملاا رريیغ للووصألاا ننهھھھرر ييأأ ٬،ىمااددقلاا ننيینيیددملاا ههاجت ةةءالملاا ىلع ررثؤؤت ال تتانامض ىلع للووصحلاا -
.ققووددنصلاا ةمددخل ةليیئض ةبسن ننمضتيی يسفانت ددئااووف للددعم ددامتعاا -

لليیوومتلاا       3.2
.يمااززلالاا يططايیتحالاا للامعتساا رربع ةيینططوو ةمهھھھاسم -
.ةسفانملاا ىىووتسمل ججاتنإلاا ععاططق ددااددعإإوو صصاخلاا ععاططقلاا ططاشن عيیجشتل FEMIP رربع يبووررووالاا دداحتالاا ةمهھھھاسم -
.ةيیبررعلاا ننااددلبلاا ننيیب ام ةةرراجتلااوو ججاتنإلاا ززيیززعت ىلإإ ففدداهھلاا يبررعلاا لليیوومتلاا -

)ةحناملاا للووددلاا ببناج ىلاا صصاخلاا ععاططقلااوو مماعلاا ععاططقلاا ةمهھھھاسم(  تتااووددألاا       3.3
.ةيیبووررووأأوو ةيیبررع تتاسسؤؤم عم جمددلاا صصررف .ررامثتسالاا ةسايیس عم ققيیسنتلاا .جمددلاا ىىووددج .للاادديیإإ -
 .ةيیددقنلاا ةسايیسلاا عم ققيیسنتلاا .يمااززلالاا يططايیتحالاا ررفووت .ننانبل ففررصم -
  .صصاخلاا ععاططقلل يسيیئررلاا للثمملاا .ةيینانبللاا ةةرراجتلاا ففررغ دداحتاا -
.ننيیيینانبللاا ننيیيیعانصلاا ةيیعمج -
- EIB ووأأ EBRD. دداحتالاا ةةددعاسم ممااددختساا ىلع ةفيیعضلاا ةةررددقلاا ننم لليیووططلاا خيیرراتلاا ززوواجت يف يبووررووألاا دداحتالاا ةمهھھھاسم ددعاستس 
.ففااددهھھھألااوو ببسانتيی امب للااوومألل ببسانملاا للامعتسالاا صّصخيی ام يف ةقثلاا حنمتوو ٬،يبووررووالاا



ةيسيئرلا فادهeا
.ةملووعلاا ننم ةةددددهھملاا ممجحلاا ةططسووتملااوو ةةرريیغصلاا ةيیعانصلاا تتاسسؤؤملاا ططاشن ىلع ظظافحلاا -
 ةيیعوونلاا جمااررب ىلإإ للضفأأ ًااذذافن ننّمؤؤيی ننأأ دديیددجلاا ةسسؤؤملاا ممجح ننأش ننموو .ةيیلووددلاا رريیيیاعملااوو ققباططتتل ةيیعانصلاا تتاسسؤؤملاا ةيیسفانت ةةددايیزز -
.ةثيیددحلاا تتايینقتلاا جمااررب ففلتخموو
ددوويیقلاا ممهھھھأأ
ججاتنإلاا لليیوومت يف صصقنلاا -
.ةمكااررتملاا ننوويیددلااوو ررئاسخلاا ءببع -
.ججاتنإلاا للمااووعوو ةيیلاعلاا ةقاططلاا ةفلك -
ةيیررااددإلاا تتاادديیقعتلاا ننع جتانلاا ررددهھلاا -
رريیيیغتلاا للمااووع
ةيیررااددإلاا تتاارراهھملاا -
ةيیقيیووستلاا تتااررددقلاا -
ممجحلاا تتااررووفوو -
.ققيیووستلااوو ةةررااددإلاا ففئاظظوو عم ببسانتيی ييذذلاا ممجحلاا -
ةةددووجووملاا جماارربلاا عم ننوواعتلاا
.تتاادّدعملاا دديیددجتل  ننانبل ففررصم رربع ةمووعددملاا ددئااووفلاا ننم ةةددافتسالاا  -
.ELCIM تتاعانصلاا ثثيیددحت جمانررب -
.تتالافك رربع ممجحلاا ةططسووتملااوو ةةرريیغصلاا تتاسسؤؤملل ةةررّسيیم ضضووررق  -
)ععووررشم( .ةيیجاتنإلاا تتاططاشنلاا عيیجشت ةلاكوو -
 )ععووررشم( .Clusters ةيیعانصلاا تتاعمجتلاا -

ةيجيتارتسhا         2.1
.ققيیووستلااوو ةةررااددإلاا ننيیسحت -
.يلاعلاا ةيیقيیقحلاا ددئااووفلاا للددعم :ققووسلاا يف يسيیئرر لللخ حيیحصت -
.رريیددصتلااوو ججاتنإلاا لليیوومت ىلإإ ذذافنلاا لليیهھست -

ففااددهھھھألاا         2.2
.يملاعلاا دداصتقالاا عم مملقأتلاا -
.ةيیلبقتسملااوو ةيیلاحلاا لليیهھھھأتلاا ةةدداعإإ جمااررب ننم ةةددافتسالاا ىلع ةةررددقلاا ننيیسحت -

ققئااووعلاا         2.3
.ةمكااررتملاا ةميیددقلاا ننوويیددلاا بببسب ةيیلاملاا رريیيیاعملاب ممااززتلالاا ىلع ةةررددقلاا ممددع -
.ةيیررااددإلاا تتاادديیقعتلاا -

ذيفنتلا       3.1
.للااوومألاا ففيیلست يف ةيیلووؤؤسملاا للّمحتوو جمددلاا عيیرراشم ىىووددج مميیيیقت ىلع رردداق "ققووددنص" ىلإإ ققيیبططتلاا لليیكووت -
.لليیوومتلاا ننم اهھتاجاح دديیددحتوو جمددلاا عيیرراشم  ىىووددج مميیددقت -
.ةيیلاملاا ققااووسألاا يف ةحلاصلاا تتانامضلاا حنم ككلذذ يف امب لليیوومتلاب وواا/وو للامسأأررلاب ةمهھھھاسملاا دديیددحت -
.ةلووااددتملاا للووصألااوو ةيیدداملاا رريیغ للووصألاا ننهھھھرر ييأأ ٬،ىمااددقلاا ننيینيیددملاا ههاجت ةةءالملاا ىلع ررثؤؤت ال تتانامض ىلع للووصحلاا -
.ققووددنصلاا ةمددخل ةليیئض ةبسن ننمضتيی يسفانت ددئااووف للددعم ددامتعاا -

لليیوومتلاا       3.2
.يمااززلالاا يططايیتحالاا للامعتساا رربع ةيینططوو ةمهھھھاسم -
.ةسفانملاا ىىووتسمل ججاتنإلاا ععاططق ددااددعإإوو صصاخلاا ععاططقلاا ططاشن عيیجشتل FEMIP رربع يبووررووالاا دداحتالاا ةمهھھھاسم -
.ةيیبررعلاا ننااددلبلاا ننيیب ام ةةرراجتلااوو ججاتنإلاا ززيیززعت ىلإإ ففدداهھلاا يبررعلاا لليیوومتلاا -

)ةحناملاا للووددلاا ببناج ىلاا صصاخلاا ععاططقلااوو مماعلاا ععاططقلاا ةمهھھھاسم(  تتااووددألاا       3.3
.ةيیبووررووأأوو ةيیبررع تتاسسؤؤم عم جمددلاا صصررف .ررامثتسالاا ةسايیس عم ققيیسنتلاا .جمددلاا ىىووددج .للاادديیإإ -
 .ةيیددقنلاا ةسايیسلاا عم ققيیسنتلاا .يمااززلالاا يططايیتحالاا ررفووت .ننانبل ففررصم -
  .صصاخلاا ععاططقلل يسيیئررلاا للثمملاا .ةيینانبللاا ةةرراجتلاا ففررغ دداحتاا -
.ننيیيینانبللاا ننيیيیعانصلاا ةيیعمج -
- EIB ووأأ EBRD. دداحتالاا ةةددعاسم ممااددختساا ىلع ةفيیعضلاا ةةررددقلاا ننم لليیووططلاا خيیرراتلاا ززوواجت يف يبووررووألاا دداحتالاا ةمهھھھاسم ددعاستس 
.ففااددهھھھألااوو ببسانتيی امب للااوومألل ببسانملاا للامعتسالاا صّصخيی ام يف ةقثلاا حنمتوو ٬،يبووررووالاا

ققحلم
ةيیعووت جمانررب ىلإإ ةساملاا ةجاحلاا

 تتاسسؤؤملاا يكلام نّنأأ 2002،٬ مماعلاا تتايیاهھن يف يعامتجالااوو ييدداصتقالاا سسلجملاا ههااررجأأ ءاصقتساا تتبثأأ
 ررهھظظتوو .ققيیووستلااوو ةةررااددإلاا ننيیسحتل ةليیسووك جمددلاا ةيّیمهھھھأأً امامت ننوولهھجيی ٬،تتاعانصلاا هھيیف امب ممجحلاا ةططسووتملااوو ةةرريیغصلاا
 ىلااووح ىلإإ ممامتهھھھالاا ةبسن للصتف ٬،ًالماع 19 ىلإإ 10 للاا ةئف يف اّمأأ ً.اادّدج ةةرريیغصلاا تتاسسؤؤملاا ىىددل ةةدّدشب ةةالابماللاا ههذذهھھھ

ً.الماع 49 وو 19 ننيیب ام ةئف يف %11 ىلإإً ااددددجم ضضفخنتل 15%
 تتااووددألاب عّتمتلاا ننم اهھعنميی اهھمجح نّناا يعت 10/19 ةئفلاا تتاسسؤؤم نّنأأ ءاصقتسالاا ااذذهھھھ ررهھظظيُی يلاتلاب

.رريیغصلاا ددووددررملاا ىلع ييووقلاا اهھھھرريیثأت بببسب ةيیقيیووستلاا

ةلماعلاا ىىووقلاا ةئف ببسحب جمددلل ةةدّدعتسم ةسسؤؤملاا للهھھھ -1 للووددج
 ةةدّدعتسم ةسسؤؤملاا
جمددلل  

ممعن الك ببااووج ال ععوومجملاا

 ىىووقلاا ةئف
ةلماعلاا

1-4 ددددعلاا 9600 135040 1920 146560
 % 6.55 92.14 1.31 100.00

5-9 ددددعلاا 1343 11139 395 12877
 % 10.43 86.50 3.07 100.00

10-19 ددددعلاا 576 3072 288 3936
 % 14.63 78.05 7.32 100.00

20-49 ددددعلاا 175 1330 70 1575
 % 11.11 84.44 4.44 100.00

ررثكأأوو 50 ددددعلاا 155 589 93 837
 % 18.52 70.37 11.11 100.00

ععوومجملاا ددددعلاا  11849 151170 2766 165785
  % 7.15 91.18 1.67 100.00

 يلاتلابوو ةةررااددإلااوو ققيیووستلاا ههاجت ررخآآ ععاططق ييأأ ننم ررثكأأ ةساسح ددعت ممل ةعانصلاا ننأأ ظظحالن نناا ششهھھھددملاا ننموو
.%13 ةحايیسلاا ععاططق للددعم ننم رريیثكب للقأأ ييأأ ٬،%7 تتاب جمددلاا ددئااووفل ببسانملاا ةعانصلاا للدّدعم نّنإإ .جمددلاا ههاجت

ججاتنإلاا تتاعاططق ببسحب جمددلل ةةدّدعتسم ةسسؤؤملاا للهھھھ -2 للووددج
جمددلل ةةدّدعتسم ةسسؤؤملاا  

 ججاتنإلاا تتاعاططق ننمض % 6430921482130100708ددددعلااةةرراجتلاا100.00 100.00  ججاتنإلاا تتاعاططق ننمض % 38713871ددددعلااتتاارراقعلااوو ءانبلاا ججاتنإلاا تتاعاططقععوومجملااببااووج الالكممعن

 ججاتنإلاا تتاعاططق ننمض % 97366191277719ددددعلااممعاططملااوو ققددانفلااوو ةحايیسلاا5.4193.880.71100.00 ججاتنإلاا تتاعاططق ننمض % 3686383486799ددددعلااةعااررززلاا6.3891.502.12100.00

 ججاتنإلاا تتاعاططق ننمض % 18592299524125095ددددعلااةعانصلاا3.6293.153.23100.00 ججاتنإلاا تتاعاططق ننمض % 15840651414364ددددعلااننيیمأتلااوو ةحصلاا12.6185.751.65100.00

 ججاتنإلاا تتاعاططق ننمض % 13593617485024ددددعلااتتاعاططقلاا ننم ههرريیغ5.7593.990.25100.00 ججاتنإلاا تتاعاططق ننمض % 702114723112205ددددعلااددااررفألاا تتامددخ7.4191.630.96100.00

7.1591.181.67100.00 ججاتنإلاا تتاعاططق ننمض %  118491511702766165785ددددعلااععوومجملاا 27.0571.990.96100.00

 ننأأ ممجحلاا ةططسووتملااوو ةةرريیغصلاا تتاسسؤؤملل ننكميی ال ٬،هھططاشن ووأأ ععاططقلاا ممجح ممغرروو ٬،ككلذذ ىلإإ
.ططووررش ييأأ عضت ىتح وواا جمددلل صصئاصخ ييأأ ررووصتت

ةلماعلاا ىىووقلاا ةئف ببسحب هھيیلع ةقفااووملاا للاح يف : جمددلاا ططووررش -3 للووددج
 ىىووقلااععوومجملااببااووج الههرريیغةيیلاملاا ررصانعلااةمهھھھاسم ةكررشةةررااددالاا ممساقتططووررش ننووددب     جمددلاا ططووررش

 ةئف ننم % 2560192012802560640137600146560ددددعلاا4-1ةلماعلاا
 ةئف ننم % 79237237474791177112877ددددعلاا9-1.751.310.871.750.4493.89100.005ننيیلماعلاا
 ةئف ننم % 144192489614433123936ددددعلاا19-0.611.841.843.680.6191.41100.0010ننيیلماعلاا

 2.222.222.2291.11100.0050 2.22ننيیلماعلاا ئف ننم % 35353514351575 35ددددعلاا49-3.664.881.222.443.6684.15100.0020ننيیلماعلاا
 ةئف ننم %  2818238016623165960154800165785ددددعلاا ععوومجملاا7.4181.48100.00 3.707.41 ننيیلماعلاا ةئف ننم % 62682837 3162 ددددعلااررثكأأوو

1.701.441.001.910.5893.37100.00ننيیلماعلاا



1.701.441.001.910.5893.37100.00ننيیلماعلاا

ججاتنإلاا تتاعاططق ببسحب هھيیلع ةقفااووملاا للاح يف جمددلاا ططووررش -4 للووددج
 ءانبلاا ججاتنإلاا تتاعاططقععوومجملااببااووج الههرريیغةيیلاملاا ررصانعلااةمهھھھاسم ةكررشةةررااددالاا ممساقتططووررش ننووددب     جمددلاا ططووررش
3ددددعلااتتاارراقعلااوو 8 7 1 3 8 7 1 % 
عااررززلاا2.040.861.352.140.6492.98100.00% 20518631359215764093638100708ددددعلااةةرراجتلاا100.00100.00     
1ددددعلااة 5 8 4 8 1 2 7 6 4 6 6 6 7 9 9 %  2 . 3 2 0 . 7 1  1 . 8 7 9 5 . 1 0 1 0 0 . 0  ققددانفلااوو ةحايیسلاا0
1ددددعلااممعاططملااوو 2 7 4 8 4 8 7 9 7 4 1 7 7 7 1 9 %1 . 6 5 0 . 6 2  0 . 6 2 1 . 0 2 9 6 . 0 9 1 0 0 . 0  ةحصلاا0
2.670.773.510.459 % 6711938811142323625095ددددعلااةعانصلاا98.19100.00 1.81   % 7942854364ددددعلااننيیمأتلااوو

 % 64043845024ددددعلااتتاعاططقلاا ننم ههرريیغ94.25100.00  0.51 5.24% 640621150312205ددددعلااددااررفألاا تتامددخ2.59100.00
1.701.441.001.910.5893.37100.0   2818238016623165960154800165785  ععوومجملاا87.26100.00   12.74 
0

.ةيیبلس تتاعقووت اهھيیددل اهھططاشن ععاططقوو اهھمجح ننع ررظظنلاا ضّضغب ممجحلاا ةططسووتملااوو ةةرريیغصلاا تتاسسؤؤملاا لّلك
 ننم %19وو .اهھلامعأأ ممقرروو اهھجووتنملً اعجااررت ممجحلاا ةططسووتملااوو ةةرريیغصلاا تتاسسؤؤملاا ننم %51 عقووتت

.ننيیمدداقلاا ننيیماعلاا للالخ للافقإلاا ىلع اهھھھرربجيیس ككلذذ نّنأأ ددقتعت تتاسسؤؤملاا

ةسسؤؤملل مماعلاا عضوولاا مميیيیقت -5 للووددج
 
 عيیبلاا عجااررت ةجيیتن للافقإلاب ددددهھمننيیتلبقملاا ننيیتنسلاا للالخ ججاتنالاا ضضيیفختب ددددهھمننيیتلبقملاا ننيیتنسلاا للالخ يلبقتسم رريیغت ييأأ ننوودد ررقتسمةمدداقلاا ممااووعإلل ةعقووتم ةيیجاتنأأ ةةددايیزز عم تتباث
 % 143872317103871ددددعلااتتاارراقعلااوو ءانبلااععوومجملااببااووج الككلذذ رريیغننوويیددلاا ممكااررت ةجيیتن للفقتسججاتنالااوو

11075ددددعلااةعااررززلاا2.19100.00 11.8415.2049.6818.412.67% 1192815311500311854226872209100708ددددعلااةةرراجتلاا100.00    37.1518.6844.17
 % 47892532792222767487719ددددعلااممعاططملااوو ققددانفلااوو ةحايیسلاا1.87100.00 %1.6211.0953.1811.0921.15 4361675414381276799

 % 84313111999114974364ددددعلااننيیمأتلااوو ةحصلاا100.00 6.1911.9842.4828.799.940.62
 تتامددخ12.6815.3751.1119.440.630.630.14100.00% 318338561282648791581583525095ددددعلااةعانصلاا2.22100.00  19.3230.0445.812.61

 ننم ههرريیغ0.65100.00  5.896.4680.206.79% 71978997898297912205ددددعلااددااررفألاا
 % 2009323700868182737150502062547165785ددددعلاا 100.00   27.750.6271.020.62% 1394313568315024ددددعلااتتاعاططقلاا

12.1214.3052.3716.513.050.121.54100.00

  وومنلااوو رراهھھھددززالاا للاجم ععووررشملاا حسفيی ففيیك ررهھظظت ةةرريیبك ةيیعووت ةلمح جمددلاا ععووررشم ححاجن ببّلططتيی
.للضفأأ ةيیقيیووست تتااررددقوو ةيیررااددإإ تتاارراهھم رربع ىىووددجلاا تتااذذ تتاسسؤؤملل

13
ررامثتسالاا ةكرح معددوو ننويیدلاا ةلوودج

  يعاـمتجالااوو ييدداـصتقالاا سسـلجملاا ىىددل ةماعلاا ةيیدداصتقالاا ايیاضقلاا ةـنجل هھتعضوو ييذذلاا رريیررقتلاا ةجيیتن ننوويیددلاا ةلووددج ععووررـشم ددعأأ
 ننكميی ال " هھناا يهھھھوو عيیمجلاا اهھھھانبت ةيیررظظن ققلططاا ددق ممهھھھددحاا نناكوو .2002 مماع ففيیررخ يف ةيیدداصتقالاا تتائيیهھلاا ننع ننيیلثمم  عم ككااررتشالاب
 يف امددق رريیسلل ةسسؤؤملاا هھجاتحت ييذذلاا دديیددجلاا لليیوومتلااوو ةمكااررتملاا ةميیددقلاا ننوويیددلاا ننيیب للصفلاا رِرجيی ممل ام دداصتقالاا يفاعتوو ققااووسالاا ششاعتناا
." ججاتنالاا ةكررح ةعباتم

 ععاططقلاا يف ننيیلووؤؤسملاا ننم دديیددعلاا هھبنت ٬،تتايیررووررضلاا ننم ععووررشملاا ااذذهھھھ ززاارربااوو  رريیررقتلاا ددااددعاب ةيیدداصتقالاا تتائيیهھلاا ةكرراشم ةجيیتنوو
 ححاجنلاا اهھل ببتكيی ممل يلاتلابوو هھيیعضااوو عقووم وواا حلاصم يعاارريی للك ٬،ننوويیددلاا ططيیسقتل ةعوونتم عيیرراشم ااووددعأأوو هھتيیمهھھھأأ ىلاا  مماعلاا ععاططقلااوو صصاخلاا
.ققيیبططتلاا ززيیح للووخددلااوو ررمالاب ننيیيینعملاا ةقفااووم ىلع للووصحلاا يف

 ممسررب ععووررشملاا َيقبوو ءاهھتنالاا ىلع هھتيیالوو تتفرراش ددقوو ةماعلاا ةئيیهھلاا ىلع ععووررشملاا ححررطط يف سسلجملاا ثثَّيیررت عقااوولاا ااذذهھھھ مماماا
.ععووررشملاا ددوونب ززرربأأ ددرروون .اهھماهھم ةسررامموو ةةدديیددجلاا ةئيیهھلاا ةيیمست

***
 ةيیئانثتسالاا ففوورظلاا ءاارج نم صصاخلاا ععاطقلاا تتاسسؤم اهھتدبكت يتلاا رئاسخلاا مكاارت نع ةجتانلاا ننويیدلاا نناا

 رراارمتساا ةيیناكماا ننوودد للوحت تتدداكوو ٬،يليیغشتلاا للامسأأرلاا نيیماتل يساسالاا قئاعلاا تحبصأأ دداصتقالاا اهھنم ىناع يتلاا
 ام اًمُّخضت سكعنت ففوس ددوكرلاا ةةريیتوو سكعوو دداصتقالاا كيیرحت ىلإإ ةفدداهھلاا ةماعلاا تتاسايیسلاا نناا يلاتلابوو .اهھنم ديیدعلاا
     .ثثَدحتسملاا بلطلاا ةبكااوم نم ججاتنإلاا ععاطق نكمتيی مل

 اًفررظظ تتلَّكش ببررحلاا ببسااوورر ننم ضضهھنت ننأأ للبق ددالبلاب تتلح يتلاا ةيیدداصتقالاا ةمززالاا نناا رركذذلاب رريیددجلااوو
 تتددأأوو .)وونيیموودد للووعفم( ةيیدداصتقالاا تتاسسؤؤملاا ننم اادًديیااززتم اادًدددع ممضت ٬،ةيیلاتتم تتاعاططق هھجئاتن ننم تتناع ايًیئانثتساا
 ةيیناكماا ننم اهھْتَمررحوو ٬،ةلوويیسلاا اهھيیددل تتعجااررت يتلاا تتاسسؤؤملاا للشوو عضوولاا ممقافت ىلإإ ةيیمتحلاا ةيیئاضقلاا تتاقحالملاا
.ززجعلاا ىلإإ اهھب تتددأأ ام اًبلاغوو ٬،لليیوومتلاا



 اهھھھذذختاا يتلاا ةمرراصلاا تتااءااررجإلل اارًرظظن ةبووـعصلاا ةيـیاغ يف يفررصملاا ففيیلستلاا هھيیف حبصأأ ييذذلاا تتقوولاا يف ككلذذ
 ططغضلاا ننعً الضف Basel 2 "2للززاب " تتاادداشررإل اًقيیبططت ففرراصملاا اهھتجهھتناا يتلاا ةقيیضلاا ةسايیسلااوو ننانبل ففررصم
 تتاسسؤؤم ننم دديیااززتم ددددع عضوو ىلاا اًمكح ىىدّدأأ ييذذلاا ررمالاا ٬،ةيیررغم ددئااووفب للااوومالاا ةلووددلاا بباططقتسااوو ةلوويیسلاا ىلع
 .لليیوومتلاا ةةررئاادد ججرراخ ججاتنالاا

 دديیحوولاا للحلاا نناا  ججاتنالاا ععاططق ننووؤؤشب ننيیعلاضلاا ءاارربخلاا ىىددل ققاططنلاا عسااوو ققيیقحت ىلإإ اادًدانتساا ححووضووب ننيیبتيی
 ننوويیددلاا للصفب ً الوواا يضقيی تتاعاططقلاا ففلتخم يف ةيیجاتنالاا ةقاططلاا ىلع ةظظفاحملااوو ججاتنالاا ةلجع عجااررت ننم ددحلل
 ىلإإ ةماعلاا تتاسايیسلاا تتدداا للاح يف هھناا اًملع ٬،ةيیعيیبططلاا ةةرريیتوولاب ررامثتسالاا ةكررح ةعباتمل ممززاللاا لليیوومتلاا ننع ةقباسلاا
  .وومنلاا قققحتيی يك ججاتنإلاا ننم دديیززم ىلإإ ججاتحيی ككلذذ ٬،يلكلاا ببلططلاا ءايیحااوو ٬،ددووكررلاا ىلع ببلغتلاا
 سسيیل ةلووددلاا نناا امك ٬،يفررصملاا ععاططقلاا ىلإإ ةيیدداصتقالاا تتاعاططقلاا ررئاس ةلكشم للقن حصيی ال هھناا يهھيیددبلاا ننموو            
 ااذذاا ىتح ففااررططالاا ىلع ءببعلاا ععززووت ةيیلام ةسددنهھھھ رراكتباا يضقيی ااذذهھھھ ررمالاف .ءابعالاا ننم دديیززم ةهھجااووم مموويیلاا اهھناكماب
 ةصاخ ٬،رريیصقلاا ىىددملاا ىلع ببقتررملاا ششاعتنالاا ددئااووف رربع ةةررشابم هھنع ضضَّووعيُی ءابعالاا ننم اًئيیش  اهھنم للك للمحت ام
 ةبتررتملاا ةيیفررصملاا ننوويیددلاا ةنامض ررامثتسالاا ةةرريیتوو ممعدد ددئااووف ننموو .ةلاططبلاا ةحفاكم ففددهھتست ةسايیس تتجهھتناا ام ااذذاا
 اهھليیصحتب ككووكشملاا ننوويیددلل تتانووؤؤم ببجووتـستوو ررالوودد ررايیلم 14 ببرراقيی ام ايًیلاح غلـبت ددـقوو صصاخلاا ععاططقلاا ىلع
 ننع ةجتان ةيیفاضاا ةيیبئااررض تتاليیووحت ءااررج ننم ةنيیززخلاا ةةددافتساا اماا .ررالوودد تتااررايیلم ثثالثب ررَّددقت  ةفلتخملاا اهھبااووباب
.ررامثتسالاا ممعدد ءااررج ننم ةلووددلاا هھهھجااووت نناا ننكمم ءببع للك ضضووعتوو ةةدديیكأأ اهھھھررووددب يهھھھ ررامثتسالاا ةةددايیزز

1
ننوويیددلاا ةلووددج ةيیلآآ

 يف ةحدداف ررئاسخ ننم تتناع يتلاا ووأأ/وو ةةررِّثعتملاا ةةرريیغصلااوو ةططسووتملاا تتاسسؤؤملاا ننوويیددلاا ةلووددج ننم دديیفتست .1
.ععووررشملاا ااذذهھھھ ررااررقاا ددنع ططاشنلاا ةلووااززم ىلع ةةرردداق وواا ةمئاق للااززت الوو ةيیضاملاا تتااوونسلاا

 ةمكااررتم ررئاسخ للثمث يتلاا وواا ففرراصملاا ىىددل ططايیتحاا اهھنع ننَّووكملاا ننوويیددلاا ةلووددجب ععووررشملاا ااذذهھھھ يضقيی .2
 ثثالث ححامس ةةررتف عم تتااوونس ررشع ةةددمل ٬،ةةددحااوولاا ةسسؤؤملل يكرريیماا ررالوودد ففلاا 500 ىصقأأ ددح عم ٬،تتاسسؤؤملاا ىىددل
.ةةددئاف ننوودد ةيینانبللاا ةةرريیللاب ككلذذوو ٬،تتااوونس

 ككلذذوو ٬،ةلووددجلل اًساساا ططايیتحاا اهھنع ننَّووكملاا غلابملاا ددمتعت ٬،ةةررِّثعتملاا هھنئابزز عم ففررصملاا ققفااووت للاح يف .3
.ططايیتحالاا ااذذهھھھ ددووددح يف

 اًقفوو للخددلاا ةبيیررض ةةرراادداا ىىددل ننيیلجسملااوو ٬،يقيیقحلاا حبررلاا سساساا ىلع ننيیفلكملل ققحيی ٬،ممهھتبغررل ءانب .4
 ةةررااززوو ىلاا هھنيیح يف اهھنع ححَّررصملااوو ةةرريیخالاا تتااوونس ررشعلل ممهھيیلع ةمكااررتملاا ررئاسخلاا ةبسنب ننوويیددلاا ةلووددج ٬،للووصالل
        .للاملاا

 ننوويیددلاا ممجحوو  ةةرريیخالاا ررشعلاا تتااوونسلل ةمكااررتملاا ررئاسخلاا ممجح ننيیبت ةةددافاا للخددلاا ةبيیررض ةةرراادداا يططعت .5
 .دديیفتسملاا ببلطط ىلع ككلذذوو ٬،ةةرريیخالاا ةيینااززيیملاب ةةددررااوولاا ةيیفررصملاا

 ةنووؤؤملاا ددووددح يف وواا ٬،للخددلاا ةبيیررض ةةددافاا يف ةنيیبملاا ةبسنلاا ىلإإ اادًدانتساا ننيیددلاا ةلووددج ففرراصملاا ييررجُت .6
 ةنووكملاا ةنووؤؤملاب ررظظنلاا دديیعتوو ٬،اهھھھددووجوو للاحب ةيیئاضقلاا تتاقحالملاا ففقووتوو ٬،ننيیددملاا عم ققفااووتلاا للاحب اهھيیددل ةنووكملاا
  .ددجتسملاا عضوولل اًقفوو ٬،ننيیددلاا ااذذهھھھ للباقم ةةاططعملاا تتانيیمأتلاا وواا تتانامضلااوو اهھيیددل

 للقيی ال نناا ىلع ضضررغلاا ااذذهھل اهھھھددددحيی يتلاا ةةددئافلاب ننانبل ففررصم ىىددل ننوويیددلاا ككلت ممسح  ففرراصملل ققحيی .7
 نناا اًملع  ٬،ععووررشملاا ااذذهھھھ ففااددهھھھاا ققيیقحت ةيیغبوو يئانثتساا للكشب ععووجررلاا ققح ننوودد  ككلذذوو ٬،تتااوونس ثثالث ننع اهھقاقحتساا
 ننم %50 يلااووح يططايیتحاا ننيیووكتب ننانبل ففررصمل حمسيیوو غلبملاا ففصن ىىووس يططعيی ال تتااوونس ررشع ةةددمل %9 ممسح
 .ةمووسحملاا غلابملاا

2
هھجئاتن تتاعّقووتوو  ععووررشملاا تتاموّوقم

 ررااررمتساا ننيیمأتل ةحلم  ةةررووررض حبصأأ ددقوو ٬،ررامثتسالاا تتاجاح ننع ةمكااررتملاا ننوويیددلاا للصف نناا .1
 يلكلاا دداصتقالاا تتاجاح هھضررفت ًءااررجاا للكشيی ٬،ةةرريیغصلااوو ةططسووتملاا تتاسسؤؤملاا صصاخ للكشبوو ةيیدداصتقالاا تتاسسؤؤملاا
  ككلذذل .دداصتقالاا ططيیشنت ىلاا ةفدداهھھھ تتاسايیسل ححاجنلاا صصررف ننيیمأتوو ددالبلاا يف ةيیجاتنالاا ةقاططلاا ىلع ةظظفاحملاا اميیسال
 حبصت ففووس وواا تتحبصأأ يتلاا تتاسسؤؤملاا ننم ةنكمم ةحيیررش رربكأأ للووانتيیوو ققيیبططتلاا للهھس اًماع ًءااررجاا ننووكيی نناا ببجيی
 ررامثتسالاا ةعباتم ىلإإ ايًیئاهھن اهھططاشن تتفقووأأ يتلاا تتاسسؤؤملاا ةةددووع ننيیمأت ببعصلاا ننم نناك املوو .ررااررمتسالاا ننع ةةززجاع
 للااززت ال يتلاا تتاسسؤؤملاب ععووررشملاا ققاططن ررصحنيی ككلذذل ٬،اهھنوويیدد ايًیئززج وواا ايًیلك دديیددستوو اهھتيیفصت ىىررج يتلاا ككلت ةصاخ
.ععووررشملاا ااذذهھھھ ممكحب اهھعاضوواا ةجلاعم ممت ام ااذذاا ايًیئاقلت هھتلووااززم ىلع ةةرردداقلاا وواا للمعلاب ةةررمتسم



 للااززت ال يتلاا تتاسسؤؤملاب ععووررشملاا ققاططن ررصحنيی ككلذذل ٬،اهھنوويیدد ايًیئززج وواا ايًیلك دديیددستوو اهھتيیفصت ىىررج يتلاا ككلت ةصاخ
.ععووررشملاا ااذذهھھھ ممكحب اهھعاضوواا ةجلاعم ممت ام ااذذاا ايًیئاقلت هھتلووااززم ىلع ةةرردداقلاا وواا للمعلاب ةةررمتسم

 ححابررالاا ىلع ينبم دديیددستلاا ااذذهھھھ نناا ةصاخ ٬،دديیددستلاب ةسسؤؤملاا ةقاطط ممعددل ييررووررض ددئااووفلاا ننم ءافعالاا نناا .2
.ةيیئانثتساا ففووررظظ يف ةمكااررتم ررئاسخ ددرّرجم للِّثَميُی ةلووددجلاا ععووضووم ننيیددلاا ثثيیح ةبَقَتررملاا

 ىىددل ددعب اميیف ننيیددلاا لليیيیست ةيیناكماا هھضررفت ررمأأ ةيینانبللاا ةةرريیللاا ىلإإ ةلووددجلاا ععووضووم ننيیددلاا لليیووحت نناا امك
.ففرراصملاا ةلوويیس ىلع ةظظفاحملل ةيیمهھھھالاا ةيیاغ يف رريیبددتلاا ااذذهھھھوو .ننانبل ففررصم

 ةيیلآآ ننمض ننيیددملاا عم ففررصملاا ققافتااوو ٬،ةةددَّمجم تتاباسح ققلططملاب يهھھھ ةنووؤؤم اهھنع ننَّووكملاا تتاباسحلاا نناا .3
 .ررااررمتسالااوو يليیغشتلاا للامسأأررلاا لليیوومت ةيیناكماا ةسسؤؤملاا ىلاا دديیعيی ذذاا ددووشنملاا ففددهھلاا ىلاا ييددؤؤيی ةحضااوووو ةةددددحم
 ةسسؤؤملاا ةقاطط ززِّززعيُیوو ببلططلااوو ررامثتسالاا ةةددايیزز ىلاا اًمكح ييددؤؤيی ووهھف ةيیفاكلاا ةيیلوومشلاب رريیبددتلاا ااذذهھھھ يتأيی امددنعوو
.لليیوومتلاب يلاتلابوو ءافوولاب

 تتاسسؤؤملاا ننم %90 ققووفيی ام يقيیقحلاا حبررلل ةعضاخلاا تتاسسؤؤملاا حيیررصت ىلع ينبملاا رريیبددتلاا للاططيی .4
 ممتيی ممل للاح يف صصاخ رريیبددت ببجووتسيی يلاتلابوو .ررااررمتسالاا ننم اهھمررحت دداكت ننوويیدد ىلإإ تتَّلووحت ررئاسخ تتددَّبكت يتلاا
 للثميی ييذذلاا ننيیددلاا نناا اًملع  .ققافوولاا للووصح اارًريیثك ززززعيی ةيیناكمالاا ككلت ددووجوو نناا ننعً الضف ٬،ءاقررفلاا ننيیب ايًّیئاقلت ققافتالاا
 ففووررظظلاا يف ققلططملاب هھبّنجت يغبنيی ام ااذذهھھھوو ٬،ةسسؤؤملاا ةيیفصتوو ففقووت ننوودد لليیصحتلل للباق رريیغ ووهھھھ ةمكااررتم ررئاسخ
.ةنهھھھااررلاا

 ددامتعالاا ننكميی  اساساا للكشيی ةقباسلاا تتااوونسلاا يف للخددلاا ةبيیررض ىلإإ ممددقملاا حيیررصتلاا ددامتعاا ررايیخ َّننأأ امك .5
 ررئاسخ ننالعاب ةحلصم اهھل ةسسؤؤم ننم سسيیل نناا ككلذذ ٬،هھتيیلاعف ععووررشملاا ددقفت ةةددقعم تتااءااررجاا ىلإإ ءووجللاا ننوودد هھيیلع
.حيیحصلاا ووهھھھ سسكعلااوو ةيیفاضاا

 يف ةنووكملاا تتانووؤؤملاا ممجح ننم ققالططنالاا حصيی ٬،اهھتلووددج ننكميی يتلاا ننوويیددلاا ممجح رريیددقت للجاا ننم .6
 ررابتعالاا ننيیعب انذذخأأ ااذذااوو .اًبيیررقت ررالوودد تتااررايیلم ةثالث يلااووح للدداعت يتلااوو اهھليیصحت ككووكشملاا ننوويیددلل ففرراصملاا
 ةلوويیسلاا عجااررت ددررجمب اًبلاغ للصحيی ككلذذ نناا ىىررن  ٬،ططايیتحالاا ننيیووكتل ةةرريیخالاا تتااوونسلاا يف ةعبتملاا ةمرراصلاا للووصالاا
 ااذذهھھھ ننم ةنيیعم ةبسنب ةلووددجلاا ععووضووم ننوويیددلاا رريیددقت  ققططنملاا ننم ككلذذل .ةسسؤؤملاا للامعأب ةةرراسخ يياا قققحتت نناا ننووددوو
 ٬،ةةرريیغصلااوو ةططسووتملاا تتاسسؤؤملاب اارًرووصحم ععووررشملاا ااذذهھھھ نناك املوو .ففصنلاا ىططختت نناا ببعصلاا ننموو ططايیتحالاا
  ىلاا ييددؤؤيی ععووررشملاا ااذذهھھھ ىضتقمب اهھتلووددج نناا ككش ال .ررالوودد ننوويیلم 500 ددووددحب ةلووددجلل ةلباقلاا ننوويیددلاا رريیددقت ننكميی
           .ةةررثعتملاا تتاسسؤؤملاا يفاعت ءااررج ننم اهھليیصحتب ككووكشملاا ننوويیددلاا ننم رربكالاا ءززجلاا ءايیحاا

 يتلاا ممسحلاا ددئااووف اهھنع ضضووعت ةةررططاخم هھجااوويی ٬،ننوويیددلاا ككلتل ععووجررلاا ننوودد ممسح رربع ٬،ننانبل ففررصم نناا .7
.ررامثتسالاا ةكررح ططيیشنت ممكحب ررططاخملاا للووززت نناا ببقتررملاا ننموو .اهھھھاضاقتيی

 ممعدد ققلططملاب ووهھھھ ججاتنالاا ةكررح ممعدد نناا ؟ففررصلاا ررعس ىلع ععووررشملاا ااذذهھھھ سساكعناا ووهھھھ ام للااؤؤسلاا ىقبيی .8
 ططيیشنت ققفااررت يتلاا ةيیباجيیالاا تتاعُّقووتلاا نناا امك .ففررصلاا ررعسل يلاتلابوو لليیخااددملل ةيیئااررشلاا ةةررددقلل ططسووتملاا ىىددملاا ىلع
 دداصتقالاا يف وومنلااوو ججاتنالاا تتاعاططق يف ىىووددجلاا ررااررقتساا ننيیحل ةقثلاا ثثعب يق يساساا للماع ةيیدداصتقالاا ةكررحلاا
 .يلكلاا

 عئااددوولاا تتالمع ننيیب ننززااووت ننم ةلووددجملاا غلابملاا ممسح ددنع ققلططنت ففرراصملاا نناا ٬،يلاملاا دديیعصلاا ىلعوو
 ممسحلل ةلباقلاا ننوويیددلاا ةماع نناا ةصاخ ٬،ةبرراضملاا يف ةيیفاصلاا غلابملاا للمعتست نناا ضضررتفملاا رريیغ ننموو ٬،تتافيیلستلااوو
 ننيیسحت نناا اًملع ٬،ددالبلاا يف ةةررلووددلاا ةبسن تتعفترراا ااذذاا الاا ةيیبنجاا تتالمع ىلاا اهھليیووحتل ججاتحت الوو ٬،ةةددمجمً الصاا تتناك
.ههاجتالاا ااذذهھھھ سسكاعيی ييدداصتقالاا ططاشنلاا
        

3
ةكلذذف

ررامثتسالاا ةكررح ممعددل ننوويیددلاا ةجلاعم ععووررشم
 

 ععووررشملل يسايیسلاا ددعبلاا .1
 ٬،ةيیدداصتقإلاا ةمززألاا ممقافت  ءااررج ننم للافقإلاب ةةددددهھملاا ةريغصلاو ةطسوتMا تتاسسؤؤملاا ررااررمتساا ممعدد .أأ

.دديیااززتملاا ددووكررلااوو ثثااددحألاا ممغرر ىلع ننآلاا ىتح اهھھھددووجوو ررااررمتساا ممكحب اهھھھااووددج تتتبثأأ تتاسسؤؤملاا ههذذهھھھوو
 ننااوو ٬،ةيینططوولاا ةيیجاتنإلاا ةقاططلاا ىلع ةظظفاحملاا ةةررووررض رراططإإ يف ججررددنت تتاسسؤؤملاا ىلع ةظظفاحملاا نناا .بب

 امك .ششاعتنالاا ففووررظظ يف ةةدديیددجلاا تتافيیظظووتلاا رربعً البقتسم ةلووهھسب هھنع ضضووعيی ال ةقاططلاا ككلت يف ققاططنلاا عسااوو اارًرددهھھھ
  .ةيیجاتنالاا ةقاططلاا تترراهھناا للاح يف ةلووهھسب ررفااووتت ال ششاعتنالاا ططووررش نناا

 ةةددع للمااووع ةجيیتن ةمكااررتملاا ننوويیددلاا ةةأططوو يف ةمئاقلاا تتاسسؤؤملاا اهھنم يناعت يتلاا ققئااووعلاا ممهھھھاا ننمكت .جج
 ةسسؤؤملاا ةقاطط ررااررمتسالاا سسكعيی ييذذلاا تتقوولاا يف ٬،ةيیلاتتم تتااوونسل ررئاسخلاا ققيیقحتوو ففالكالاا ععافتررااوو دداسكلاا  اهھّمهھھھاا
 للصف اهھل ىنست ااذذاف ٬،ةةددئاسلاا ععاضووالاا عم اهھلمع رريیووططت وواا اهھعاضوواا ففيیيیكت ننم ننكمتلاا ووأأ  ةقئاضلاا بباعيیتساا ىلع
 .ششاعتنالاا ففووررظظ ررفااووتت ىتح ررااررمتسالاا ننم اهھمظظعم ننَّكَمَت للبقتسملاا تتايیددحت ننع يضاملاا ءببع

ةيیجيیتااررتسالاا ففااددهھھھالاا .2
 ةسايیس يف يجيیتااررتساا رريیبددت اهھل ةببسملاا للمااووعلاا ننع للززعمبوو ةقباسلاا ءابعالاا ةجلاعم نناا ووددبيی يلاتلابوو .أأ



ةيیجيیتااررتسالاا ففااددهھھھالاا .2
 ةسايیس يف يجيیتااررتساا رريیبددت اهھل ةببسملاا للمااووعلاا ننع للززعمبوو ةقباسلاا ءابعالاا ةجلاعم نناا ووددبيی يلاتلابوو .أأ

 تتاسايیسلاا يف رريیيیغت يياا ثثووددح ررووصت ببعصلاا ننم هھناا ةصاخ ٬،ددالبلاا يف ةيیجاتنالاا ةقاططلاا ىلع ةظظفاحملااوو ررااررمتسالاا
 يفررصملاا ععاططقلاا عجااررت نناا امك ٬،ففررصلاا ررعس تتيیبثت ةسايیسوو مماعلاا ننيیددلاا ممجح للظظ يف ةيیبئااررضلااوو ةيیلاملااوو ةيیددقنلاا
                                                      .صصاخلاا ععاططقلاا ععاضووأأ للظظ يفوو تتاسايیسلاا ككلت ممكحب دديیااززتيی ججاتنالاا ععاططق لليیوومت ننع

 ررااررمتساا ططووررش ننيیمأت ىلاا ىلووأأ ةلحررم يف ييددؤؤت ققاططنلاا ةعسااوو ةجلاعم ىلاا ةلكشملاا ةيیلوومش ووعددت .بب
 ىلع اهھتررددق تتاسسؤؤملاا ههذذهھھھ دديیعتست ىتح ررامثتسالاا ففووررظظ ننيیسحت ىلاا ةقحال ةلحررم يفوو للافقالاب ةةددددهھملاا تتاسسؤؤملاا
 .ةمكااررتملاا ءابعالاا ككالهھتسااوو اهھتامااززتلاب ءافوولاا

 هھجااووتوو ةةررِّثعتملاا ةسسؤؤملاا رراهھنت اماف اهھئابعأأ ةهھجااوومل اهھسفن ةسسؤؤملاا ننع لليیددب ال هھناا اًحضااوو ووددبيی انهھھھوو
 ءببعلاا  ننووفلتخملاا ءاقررفلاا للمحتيی امااوو ٬،ينططوولاا دداصتقالاا ىلعوو يفررصملاا ززاهھجلاا ىلع اارًرررض ككلذذ سسكعنيیوو ةيیفصتلاا
 ننيیددلاا دديیددست  ددددجتملاا ججاتنإلاا ننمؤؤيیوو ينآلاا

 ننووكيی ااذذام تتءاس وواا اهھلاح ىلع ععاضووألاا تتَّررمتساا ااذذإإ  ووهھھھ هھكررااددت ببجيی ييذذلاا يساسألاا ررططخلاا نناا .جج
 ؟للافقإلاب ايًیلاح ةةددددهھملاا تتاسسؤؤملاا رريیصم

 ششاعتناب يلاتلاب ممهھھھاسيیوو ٬،ةلاططبلاا ععافترراا ننم ددحلاب ددووكررلاا ةةأططوو ننم فففخيی تتاسسؤؤملاا ررااررمتساا َّننإإ ً:الووأأ
.هھفووررظظ تتررفووت ام ااذذإإ دداصتقالاا

 .للبقتسملاا يف ششاعتنالاا ططووررش ننم يساساا ططررش ةيیجاتنإلاا ةقاططلاا ىلع ةظظفاحملاا ننإإ :ايًیناث
 ىلع اهھتقاطط ننيیسحت ككش ننوودد ننمؤؤيی اهھعاضووأأ ننيیسحتوو ٬،ففووررظظلاا ببعصأأ ةمئاقلاا تتاسسؤؤملاا تتززاتجاا :اًثلاث

 .ددوومصلاا
 ننم  ييأأ ىلع دديیددج ءببع ييأأ ىلعً الصاا ييووططنت ال تتاسسؤؤملاا ررااررمتساا ععووررشمل ةيیلاملاا ةسددنهھلاا ننإإ :اعباارر

 .عضوولاا ننيیسحت يف ةمهھھھاسملاا ففااررططألاا

  ققيیبططتلاا ةيیلآآ .3
 ننيیابتوو اهھتعيیبططوو تتانووؤؤملاا ممجحوو تتاسسؤؤملاا عقااوو تتنيّیب ةيیئاصحااوو ةيیدداصتقاا تتاساارردد ددااددعاب سسلجملاا مماق .أأ

.ةيیجاتنإلاا ةقاططلااوو ةلامعلاا ىلع اهھھھرريیثاتوو للافقإلاب ةةددددهھملاا تتاسسؤؤملاا ددددعوو ننوويیددلااوو ةلووااددتملاا للووصالاا ممجح
 اهھھھااووددج تتتبثأأ تتاسسؤؤم اهھتددبكت  يتلاا ررئاسخلاا ممجح ىىووتسمب ننوويیددلاا ةلووددجب يضقيی ووهھف ةجلاعملاا ررووصت امأأ

 تتددَّددح امك ٬،اهھططاشن دديیمجت ىلإإ اًمكح ييددؤؤملااوو  اهھيیلع ممكااررتملاا ننيیددلاا ءببع الوول ررااررمتسالاا ىلع ةةرردداق تتلاازز اموو
 .ةةدديیفملاا ةلووددجلاا ططووررشوو ةةددم تتاسااررددلاا

 ددئااووف ننم ةةددافتسالاا ممهھنكميی ةحررتقملاا ةيیعووضووملاا ططووررشلاا ققيیبططتب ننوويینعملاا ههؤؤالمعوو ففررصملاا يضرر ااذذاف
 .تتافيیلستلااوو عئااددوولاا تتالمع ققباططت وواا ةلوويیسلاا  ننيیمأتل ةلووددجملاا غلابملاا ممسح ةهھجل اميیسال ٬،ععووررشملاا

 ننانبل ففررصمل ننكميی ةلاحلاا ههذذهھھھ يفوو ةيینططوولاا ةلمعلاا ىلإإ ةلووددجلاا ععووضووم غلبملاا للووحيی ننأأ ضضررتفملاا ننموو
 .ةجاحلاا ىىددل تتااددنسلاا ممسح

 عيیططتسيی للخددلاا ةبيیررض ررئااوودد ىىددل للجسملاا ننيیددملاا اميیس ال ٬،يمسرر للكشب ههررئاسخ ززااررباا ننيیددملاا ععاططتساا ااذذااوو
 هھل ننووكموو ففررصملاا يف )اارًرثعتم(ً الفقم هھباسح ننكيی ممل وول ىتح ةمكااررتملاا ررئاسخلاا ددووددحب ننوويیددلاا ةلووددج ننيیددملاا ااذذهھھھ
 .ةنووؤؤم ككلذذ ةجيیتنب

 ععاضووالاا عم ففيیكتلل ةصررفلاا اهھل ععووررشملاا ااذذهھھھ حيیتيی ةةرريیغصلااوو ةططسووتملاا تتاسسؤؤملل ةبسنلاب .بب
 اهھلكشت يتلاا ةتباثلاا ءابعألاا ةلااززإإ ةجيیتن للامعألاا ممقرر ضضفخ ةيیناكمااوو تتاقفنلاا ررصع ةهھجل اميیسال ٬،ةنهھھھااررلاا ةيیدداصتقالاا
 ةصررف اهھل حيیتيی ععووررشملاا ااذذهھھھ ننأأ امك ٬،ةيیلاتتم تتااوونسل ةققحم ررئاسخ للثمت يتلاا ككلت ةصاخ ٬،ةةددمجملاا ةقباسلاا ننوويیددلاا
 .ةجاحلاا تتددب ام ااذذإإ ررووططتلاا

 ننإإ .اهھتيینااززيیم ىلع اًئبع ددعت ممل يلاتلابوو ةنووؤؤم اهھل ننووكم اهھليیصحتب ككووكشملاا ننوويیددلاا ننإإ ٬،ففرراصملل ةبسنلاب
 ءالؤؤهھھھ ةقاطط ةةددايیززوو ننئابززلاا ععاضوواا ننيیسحت ننعً الضف ففرراصملل اًبسك هھتااذذ ددحب للكشيی اهھنم لليیلق وولوو ءززج لليیصحت
 .ععاضووالاا ههذذهھھھ ننيیسحت ءااررج ننم ممهھنوويیددب ءافوولاا ىلع

 للووؤؤسم ننوواعتوو )2وو ٬،ععاضووالاا ةيیلوومشل اارًرظظن ققيیبططتلاا ةلووهھس )1 :ننيیيیساسأأ ننيیررمأأ ععووررشملاا ضضررتفيیوو .جج
 .يلكلاا دداصتقالاا دديیعص ىلع ةيینططوو ةحلصم ععووررشملل نناا يهھھھوو الاا ةقيیقح يعوو ضضررتفيی ااذذهھھھوو ءاقررفلاا للبق ننم

 ععووررشملل يلاملاا رريیددقتلاا .4
 ال ٬،ةيینططوولاا ةلمعلاب ططقفوو ٬،ننانبل ففررصم للبق ننم ةلووددجملاا تتااددنسلاا ممسح ننإإ مماعلاا دداصتقالاا دديیعص ىلع .أأ

 .ررالوودد ففلاا 500 ىىددعتت ال يتلاا ررئاسخلاا ووأأ/وو ننوويیددلاب ههررصح ننكميیوو ٬،ةلووددلاا ىلع ايًیلام اًئبع للِّكشيُی
 ٬،تتااوونس ثثالث ححامس ةةررتف عم تتااوونس ررشع ةةددمل ةلووددجم تتااددنسل %9 ممسح ةةددئاف ددامتعاا للاح يف هھناا امك

 .ةيیمسالاا ةميیقلاا ننم ةئملاب 55 ططقف ةمووسحملاا تتااددنسلل ةيیلاحلاا ةميیقلاا غلبت
 .ةئملاب 45 ةبسنب ننيیددلاا ااذذهھل ططايیتحاا ايًّیئاقلت ننووكيی يلاتلابوو
 .ففرراصملاا ةيینااززيیموو ةيیحبرر ىلع ررثؤؤت ددعت مملوو تتانووؤؤم اهھل تتنووكت ددق ةلووددجلل ةلهھھھؤؤملاا ننوويیددلاا غلابم نناا .بب

 .ةنيیددملاا ةسسؤؤملاا ررايیهھناا للاح يف ببقتررملاا لليیصحتلاا ققووفت ةبسن للكشيی اارًرووف اهھتميیق ننم ةئملاب 55 ضضبق ننإإ يلاتلابوو
 ططاشنلاا ررااررمتسال ةصررفلاا حيیتيی ةليیووطط وواا ةططسووتم ةةررتفل ققباسلاا ننيیددلاا ةلووددج ننإإ ٬،ننيیددملاا ىلإإ ةبسنلاب  .جج



 .ةنيیددملاا ةسسؤؤملاا ررايیهھناا للاح يف ببقتررملاا لليیصحتلاا ققووفت ةبسن للكشيی اارًرووف اهھتميیق ننم ةئملاب 55 ضضبق ننإإ يلاتلابوو
 ططاشنلاا ررااررمتسال ةصررفلاا حيیتيی ةليیووطط وواا ةططسووتم ةةررتفل ققباسلاا ننيیددلاا ةلووددج ننإإ ٬،ننيیددملاا ىلإإ ةبسنلاب  .جج

 للووصحلاا ننم ةسسؤؤملاا ننيیكمتل ددجتسملاا عضوولاا عم تتانامضلاا ففيیيیكت ممت ام ااذذإإ ةصاخ ٬،هھلالخ ننم تتابجووملاا دديیددستوو
 .ججاتنالاا ةعباتمل هھجاتحت ييذذلاا يليیغشتلاا للامسأأررلاا ىلع

 ععووررشملل ييدداصتقالاا مميیيیقتلاا -5
 يلاتلابوو ٬،ددالبلل ةيیلاحلاا ةيیجاتنإلاا ةقاططلاا ىلع ةظظفاحملاب يلكلاا دداصتقالاا دديیعص ىلع ععووررشملاا ااذذهھھھ ممهھھھاسيی .أأ

 .ششاعتنالاا ففووررظظ ررفااووتت امددنع ددووكررلاا ةجلاعمل ةيیساسألاا ططووررشلاا ددحاا ننمؤؤيی
 ننل هھناا ثثيیح اهھتميیق ككش ننوودد ققووفيی ججاتناا اهھيیززااوويی ةلووددجملاا ننيیددلاا تتااددنس ممسح رربع ةةددجتسملاا ةلوويیسلاا ننإإ  .بب

 ىقبتوو )يقيیقحلاا ققفددتلاا( ججاتنإلاا ةعباتم اهھلمجمب حيیتت ييذذلاا تتقوولاب )ييددقنلاا ققفددتلاا( ةلووددجملاا ننوويیددلل للماك ممسح ممتيی
.ججاتنالاا ععافترراا ةةرريیتوو ننوودد ام يلعفلاا ببلططلاا ععافترراا ةةرريیتوو

 تتااءااررجاا ىلاا ءووجللاا ننم يفعيیوو )ممخضتلاا تتبك( رراعسالل مماعلاا ىىووتسملاا ىلع ةظظفاحملاب ممهھھھاسيی ييذذلاا ررمالاا
 .ففررصلاا ررعس ررااررقتساا ننيیمأتل ششامكنالاا دديیززت

 للباقم ةلوويیسلاا ةةددايیززل اهھلامعتساا حلصيی ثثيیح ةنررم ةلووددجملاا ننوويیددلل ممسحلاا ةةدداعاا ططووررش ننووكت نناا ننسحتسيیوو
 .يلامجالاا جتانلاا ممعددوو دداصتقالاا ككيیررحت للجاا ننم ججاتنإلاا ةةددايیزز

 ةقاططلاا ننم اهھجاتناا ممجح ببااررتقاا ءااررج ننم تتاسسؤؤملاا ننم دديیددعلاا يف ةيیجاتنالاا ننسحتت ننأأ ببقتررملاا ننموو .جج
 ."ةعَّنقملاا ةلاططبلاا" ععافترراا بببست يتلاا ققئااووعلاا ضضعب للااووززب ىلضفلاا ةيیجاتنالاا

.ةيیدداصتقالاا ةةررجهھلااوو ةلاططبلاا ىىووتسم ععافترراا ننم ددحلاب ممهھھھاسيی ععووررشملاا ااذذهھھھ ققيیبططت نناا امك .دد

ثلاثلا بابلا
ةيیمنتلاا تتاسايیس
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 ةيیمنتلاا جمانررب
:ررامعإلااوو ءامنإلاا سسلجمل تتااوونس سسمخل

2000-2004

 ررامعالااوو ءامنالاا سلجم بناجل 1999 ططابش يف هھمدق بباتك بجومب ءااررززولاا سلجم سيیئرر بلطط .1
 :ةيیلاتلاا تتايیضتقملاا يبلت ةيیئامناا ةطخ عضوو

.ننانبل يف ةيیعامتجالاا لكاشملاا ةجلاعم -
.ةموورحملاا قططانملاا ىلع زيیكرتلاب ننززااوتملاا ءامنالاا قيیقحت -
.ةعااررزلااوو ةعانصلاا ةصاخ ةةرروصبوو ةجتنملاا تتاعاطقلاا معدد -



.ةعااررزلااوو ةعانصلاا ةصاخ ةةرروصبوو ةجتنملاا تتاعاطقلاا معدد -
.ةمئاقلاا عيیرراشملاا ززاجنإب مماازتلالاا -

 ةطخ ةيیررااززولاا ةيیدداصتقالاا ةنجللاا ىلع ررامعالااوو ءامنالاا سلجم ضضرع ةنس دعب يياا 2000 ططابش يف .2
 ةسسؤملااوو ةيیكيیريیمالاا Monitor ةسسؤم اهھعضوو يف هھتدعاس )FYDP( 2004-2000 تتااونس سمخل ةيیمنت
 ررامعالااوو ءامنالاا سلجم دمتعاا ررامعالااوو ءامنالاا سلجم نم ةنجلوو ييررااززوو قيیرف عم ةشقانملاا دعبوو .ACE ةيیلحملاا
.2000 ررايیاا 17 خيیررات 32 مقرر ههرراارقب ءااررززولاا سلجم اهھھھّرقأأوو 2000 نناسيین يف ةطخلاا ههذهھھھ

 تتاظحالملاا ىلاا ريیشن FYDP ةيیسامخلاا ةطخلاا تتايیصوتوو ةيیساسالاا رصانعلاا ضعب ضضرعن نناا لبق .3
 :ةيیلاتلاا

 ىلع ةيیدداصتقالاا تتااريیغتملل ركذذ يياا وواا ءاصحاا يياا تتانايیبلاا وواا للوواادجلاا يف وواا ععوورشملاا صن يف دجويی ال
 جتانلاا يلامجاا ةيیلكيیهھھھ ٬،ومنلااوو يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا ةميیق :macroeconomic variables يلكلاا دداصتقالاا ىىوتسم
 زجعلاا ٬،ةلاطبلااوو ةلامعلااوو ةلماعلاا ديیلاا  صئاصخ ٬،مخضتلاا ٬،اهھتاارروطتوو ةيیدداصتقالاا تتاططاشنلل ةبسنلاب يلخاادلاا
 ببايیغ كلذكوو ٬،...يجرراخلاا نيیدلاا ٬،تتاعوفدملاا نناازيیم ٬،يفرصملاا ووأأ ييدقنلاا عضولاا ٬،مماعلاا ععاطقلاا ةيینويیدم وواا يبيیرضلاا
 يياا وواا قططانملاا يف ةيیعامتجالااوو ةيیدداصتقالاا ةيیمنتلاا ععاضوواا اهھيیف امب ةيیفاارغميیدلاا ةيیعامتجالاا تتااءاصحالل ممات
 .ةعانصلاا وواا ةعااررزلاا نع تتااءاصحاا

 لئااوواا يف أأدب ييذلاا ررامعالااوو ءامنالاا سلجمل ةيیسامخلاا ةطخلاا ههذهھھھ عضوو لبق هھناا وهھھھ ههابتنالاا تفليی اموو .4
 ةيیمسرلاا تتااءاصحالاا نم ةمهھم ةلسلس ةيیزكرملاا ءاصحالاا ةةرراادداا تعضوو 1998وو 1995 نيیب ديیدحتلابوو 1999

 ةبساحملاا ٬،)1995 ةنس يعانصلاا ءاصحالاا نع ريیرقتلاا( ةعانصلاا يف :اهھنموو ةعسااوو ةةرروصب ةماعلاا ىلع اهھترشنوو
 ةيیشيیعملاا ععاضووالااوو ةةرسألاا ةنززااوم ٬،)1997 للووالاا نيیرشت 1995،٬-1994 ةيیدداصتقالاا تتاباسحلاا عضوو( ةيیمومعلاا
 ىىوقلاا( ةلماعلاا ديیلل ىىرخاا تتاازيیموو ةلاطبلااوو ةلامعلاا ٬،)1998 ططابش 1997،٬ ةنس تتالئاعلاا يف ةيیشيیعملاا ععاضووالاا(
 ةفثكم تتااءاصحاا ىلع ةيیمسرلاا تتاارشنلاا ههذهھھھ يف ةلصفملاا تتايیطعملاا تتدنتساا .)1998 ببآآ 1997،٬ ةنس ةلماعلاا
 عضوو دنع ىىرحالاب فيیك .ننانبل يف ةيیدداصتقاا ةساارردد ييال تتامولعملاا نم ةةوورث ىلع ييوتحتوو هھيیجوت نسحاا ةهھجوموو
 .ةحضااوو ءامناا ةطخ

  :ةيیلاتلاا يهھف ررامعالااوو ءامنالاا سلجمل ةيیسامخلاا ةطخلاا اهھيیلاا تتدنتساا يتلاا ةيیلاحلاا تتايیطعملاا اماا .5
 تتايیطعملاا ننأب ةساارردلاا ربتعتوو .ةساارردلاا يف ةقوثوموو ةلصفم تتايیطعم يهھھھوو 1998وو 1996 يتنسل تتاارردداصلاا
."ةيیندتم اًبلاغ" يهھھھ ةةرراجتلاا صصوصخب ةةرفوتملاا

 للوودلاا عم ةنرراقملاب تتامدخلااوو تتاليیهھستلاا ىىوتسم" :دحااوو للوودج يف ةيیتحتلاا ىنبلاا تتاارشؤم ضعب تتزجووأأ
 ننانبل يف ةيیتحتلاا ىنبلاا عضوو نم ةيیوئملاا ةبسنلاا ىلع للوودجلاا ييوتحيی .)1 للوودج( "ةهھباشملاا ةيیعامتجالاا ةيینبلاا تتااذذ
 ةيیوهھھھ ىلع وواا تتايیطعملاا رردداصم ىلع للديی ام للوودجلاا يف دجويی ال .للوودد ةعومجم ىلع ةمئاقلاا دعااوقلاا ضعبل ةبسنلاب
 عضولاا لكل دحووالاا يمكلاا رشؤملاا عقااولاب وهھھھ للوودجلااوو ."ةلثامملاا ةيیدداصتقالاا – ةيیعامتجالاا ةيینبلاا تتااذذ للوودلاا"
.ننانبل يف ييدداصتقالاا – يعامتجالاا

 ععاطقلاا يف يياا ٬،ةصاخ تتااددايیقوو ةيیمسرر ةيیموكح تتااددايیق لمش "تتااددايیقلل ءاصقتساا" يمس ام ييرجاا .6
 نعوو )26 امبرر( ةنِّيیعلاا مجح ىلاا ريیرقتلاا رشيی مل .ةموكحلاا ةسايیسوو دداصتقالاا ةلاح نع مهھيیأأرر ععالطتسال ييدداصتقالاا
 ."تتاباجالاا نم ااًدج ليیلق دددع" دجويی هھناا ىلاا ريیشأأ امنااوو ٬،اهھتاازيیم

1
اهھتانوكموو ةطخلاا دعااوق

 :نيیيیساساا نيینثأب ةيیسامخلاا ةطخلاا ضضاارغأأ ززاجيیاا نكميی .7
.صصاخلاا ععاطقلاا يف ةسفانملاا ةيیوقت للالخ نم ةسفانملااوو ييدداصتقالاا ومنلاا عفدد -
.قططانملاا فلتخم نيیب ةماعلاا تتاليیهھستلااوو تتامدخلاا نيیمأتوو نهھھھاارلاا ىىوتسملاا عفرب شيیعلاا ططوورش نيیسحت -

 ٬،صصاخلاا ععاطقلاا يف ةسفانملاا ىلع ومنلاا زكريیوو ٬،ييدداصتقالاا ءامنإللوو ومنلل ةيیديیلقتلاا ةماعلاا ففاادهھھھألاا يهھھھ ههذهھھھ
 ىنبلل لضفأأ عيیززوت للالخ نم زكرملاا ججرراخ يياا قططانملاا يف ةةايیحلاا ىىوتسم نيیسحت ىلع زكريیف ييدداصتقالاا ءامنالاا اماا
.ةماعلاا ةيیتحتلاا

 رمت ال .ننانبل يف يعامتجالاا وواا ييدداصتقالاا ءامنالاا عضوب قلعتت ليیلاحت وواا تتايیطعم يياا دجويی ال .8
 ىىرخاا ةيیدداصتقاا – ةيیعامتجاا تتااريیغتم ىلاا وواا ةحصلااوو ةيیبرتلاا وواا لخدلاا عيیززوت وواا لخدلاا وواا نناكسلاا ركذذ ىلع ةساارردلاا
 عضولاب ةقلعتملاا ةساارردلاا اهھتلووانت يتلاا تتايیطعملاا 1 للوودجلاا  نمضتيی .ةيینانبللاا قططانملاا رئاس يف وواا لكك ننانبل يف
.ننانبل يف ييدداصتقالاا – يعامتجالاا وواا يئامنالاا



 تتامدخلااوو ةماعلاا تتاليیهھستلاا ىىوتسم -1 للوودج
ةهھباشملاا ةيیدداصتقالاا – ةيیعامتجالاا ةيینبلاا تتااذذ ددالبلاا عم ةنرراقملاب

ةلذتبملاا ههايیملاا
اهھتجلاعم -
اهھعمج -

0%
55%

ييربلاا لقنلاا 10%
%31 ههايیملاا عيیززوت
ةئيیبلاا 59%
ةبلصلاا تتايیافنلاا 92%
ةيیبرتلاا 98%
ةماعلاا ةحصلاا 101%
ءابرهھكلاا 122%
ةيیكلساللااوو ةيیكلسلاا تتالاصتالاا 123%
نناكسالاا 146%

.14 صص 4،٬ قحلم ٬،ةصالخ :رردصملاا

 .يليیلحتلااوو ينقتلاا ةيیسامخلاا ةطخلاا رراططاا ضضرع للووانتت نل ٬،"مماعلاا رراططالاا" اهھنااونعوو ٬،ريیرقتلاا ةمدقم نّنإإ .9
 ىىوتسم ىلع اًصوصخوو ججاتنالاا ااذهھھھ دددحت يتلاا لمااوعلااوو ينانبللاا دداصتقالاا يف ججاتنالاا عضولوو ةسفانملل ليیلحت ًالثم
ً الوودج ريیرقتلاا يطعيی .ةسفانملاا جمانرب قيیبطتوو مهھفل ييرروورض ااذهھھھوو ٬،ةعانصلااوو ةعااررزلاك مماعلاا ييدداصتقالاا ططاشنلاا
.اهھتاصيیصختوو تتاقفنلاا ههذهھھھ ىلاا ىىددأأ ييذلاا قطنملل ريیسفت يياا ننوودد ةيیتحتلاا ىنبلاا رصانع تتاقفن لمجم للووانتيی

تتاقفنلااوو ةنززااوملاا صيیصخت :ةيیسامخلاا ءامنالاا ةطخ - 2 للوودج
)ةيیكيیريیمالاا تتااررالوودلاا ففالآب(

ععاطقلاا صيیصختلاا  ةطخلاا تتاقفن
2000-2004

ءابرهھكلاا 80،٬000 80،٬000
ةيیكلساللااوو ةيیكلسلاا تتالاصتالاا 55،٬086 55،٬086
تتاادداارتسوتووالااوو تتاقرطلاا 1،٬736،٬500 1،٬436،٬500
ةيیموكحلاا ةيینبالااوو لقنلاا 162،٬154 122،٬154
ةضايیرلااوو ببابشلااوو ةيیبرتلاا 176،٬691 157،٬441
يلاعلاا ميیلعتلااوو ةفاقثلاا 185،٬981 167،٬151
ينقتلااوو ينهھملاا ميیلعتلاا 185،٬602 154،٬729
ةئيیبلاا 28،٬990 28،٬990
ةماعلاا ةحصلاا 74،٬884 74،٬884
تتااريیحبلااوو ددوودسلاا ٬،ههايیملاا 881،٬855 881،٬607
رراهھنالااوو رراطمالاا ههايیم 396،٬333 396،٬333
1،٬139،٬250 ةيیرراجلاا ههايیملاا 1،٬139،٬250
ةبلصلاا تتايیافنلاا 100،٬000 99،٬963
ةعااررزلاا 199،٬700 199،٬700
ييرلاا 130،٬689 106،٬189
ةحايیسلاا 120،٬973 113،٬173
ةعانصلاا 196،٬889 196،٬889
ةةرراجتلااوو دداصتقالاا 98،٬168 91،٬783
ةيیلاعلاا ةيینقتلاا 400،٬000 400،٬000
نيیبرتغملاا ةكبش 6،٬750 6،٬750
ةيیملعلاا ثثوحبلاا 3،٬250 3،٬150
ععومجملاا 6،٬359،٬745 5،٬911،٬722



ععاطقلاا صيیصختلاا  ةطخلاا تتاقفن
2000-2004

ءابرهھكلاا 80،٬000 80،٬000
ةيیكلساللااوو ةيیكلسلاا تتالاصتالاا 55،٬086 55،٬086
تتاادداارتسوتووالااوو تتاقرطلاا 1،٬736،٬500 1،٬436،٬500
ةيیموكحلاا ةيینبالااوو لقنلاا 162،٬154 122،٬154
ةضايیرلااوو ببابشلااوو ةيیبرتلاا 176،٬691 157،٬441
يلاعلاا ميیلعتلااوو ةفاقثلاا 185،٬981 167،٬151
ينقتلااوو ينهھملاا ميیلعتلاا 185،٬602 154،٬729
ةئيیبلاا 28،٬990 28،٬990
ةماعلاا ةحصلاا 74،٬884 74،٬884
تتااريیحبلااوو ددوودسلاا ٬،ههايیملاا 881،٬855 881،٬607
رراهھنالااوو رراطمالاا ههايیم 396،٬333 396،٬333
1،٬139،٬250 ةيیرراجلاا ههايیملاا 1،٬139،٬250
ةبلصلاا تتايیافنلاا 100،٬000 99،٬963
ةعااررزلاا 199،٬700 199،٬700
ييرلاا 130،٬689 106،٬189
ةحايیسلاا 120،٬973 113،٬173
ةعانصلاا 196،٬889 196،٬889
ةةرراجتلااوو دداصتقالاا 98،٬168 91،٬783
ةيیلاعلاا ةيینقتلاا 400،٬000 400،٬000
نيیبرتغملاا ةكبش 6،٬750 6،٬750
ةيیملعلاا ثثوحبلاا 3،٬250 3،٬150
ععومجملاا 6،٬359،٬745 5،٬911،٬722

9 صص 1،٬ قحلملاا ٬،ةصالخ :رردصملاا

 ررالوودد تتااررايیلم 6،٬4 ييززااويی ام 2004،٬-2000 ةيیسامخلاا ةطخلاا تتاقفن ععومجم غلبيی نناا يضتقيی نناك .10
 .ليیومتلاا نيیوكت 3 للوودجلاا نيیبيی .2004-2000 نيیب تتااررايیلم 5،٬9 ىىوس اهھنم قفنيی مل يكريیماا

ةيیسامخلاا ةيیمنتلاا ةطخ ليیومت - 3 للوودج
)ةيیكيیريیمالاا تتااررالوودلاا نيیيیالمب(

تتاصيیصختلاا لمجم
ةقفنملاا للااومالاا

2000-2004
تتاقفنلاا لمجم .1 6،٬360 5،٬912
رفوتملاا يجرراخلاا ليیومتلاا 1،٬444 1،٬383
ببولطملاا يلحملاا ليیومتلاا 4،٬916 4،٬528

يجرراخلاا ليیومتلاا  .2 1،٬444 1،٬383
ضضوورقلاا 1،٬333 1،٬278
حنملاا 111 105

يلحملاا ليیومتلاا .3 916،٬ 4 4،٬528
تتايیدلبلاا للااوماا 525 525
ةماعلاا ةنززااوملاا 391،٬ 4 4،٬003

.7 صص ٬،ةصالخلاا ٬،ةيیسامخلاا ةطخلاا :رردصملاا

 ررايیلملاا ببرراقيی ام ٬،ةيیلحملاا رردداصملاا نم هھمظعمب اهھليیومت يضتقيی نناك يتلاا ٬،ةيیسامخلاا ةطخلاا تتاقفن تغلب
.يبيیرضلاا ححالصالل ةموكحلاا ةطخ هھتدددح ييذلاا غلبملاا وهھھھوو اًيیونس ررالوودد

2
ةسفانملااوو ومنلاا جمانرب

 تتاططاشنلل ةيیسامخلاا ةطخلاا يف اهھفرصوو للااومالاا ةيیمك تلصف يتلاا ةةديیدعلاا للوواادجلاا عضوو دعب .11
 ومنلاا ةةددايیزز ىلاا يمرت يتلاا ةطخلاا رهھھھوج ىلاا ةساارردلاا تقرطت ٬،اهھفرص تتااونسوو للااومالاا رردداصموو ٬،ةيیدداصتقالاا
:تتايیدحت ةعبرراا تلووانت دقوو .ينانبللاا دداصتقالاا يف ةسفانملااوو

 :ينعنوو تتاعاطقلاا ههذهھھھ ىلاا ةّيیديیلقتلاا ةةوقلاا ةةدداعاا يياا يخيیرراتلاا اهھعضوو قباس ىلاا ةيیسفانتلاا تتاعاطقلاا ةةدداعاا -
.ففرراصملااوو لقنلااوو ةةرراجتلااوو ةحايیسلاا
.لخدلااوو لمعلاا صصرف رفوت يتلاا تتاعانصلاا ةيیوقتوو زيیزعت -
 ةقالخ تتاططاشن ىلاا تتاازيیملاا نم اهھھھريیغوو ةثخبلاا ةلماعلاا ديیلاا ىلع دمتعت يتلاا تتاعاطقلاا ضعب ليیوحت -
.ةيیلاع ةفاضم ةميیق تتااذذوو
.لبقتسملاا يف ومنلل عفاادلاا ننوكت ةةديیدج تتاعانص ةيیمنت -

 .ةقوفتملاا تتاارراهھملل ةيیندتملاا ةفلكلااوو ةلماعلاا ديیلاا ةةءافكوو ةيینقت ريیرقتلاا ركذيی ٬،تتايیباجيیالاا يياا ٬،ةةوقلاا زكاارم نيیب
 ةيیعون ىلع زيیكرتلاا ىلاا وعديی ام .ةيیندتملاا تتاارراهھملل ةيیلاعلاا ةفلكلااوو ةةريیغصلاا ننانبل ةحاسم ككانهھھھ فعضلاا ططاقن نيیبوو
 .ةيیلاع ةفاضم ةميیقب ّزيیمتت يتلااوو ىىوتسملاا ةعيیفرلاا ءايیززألاا تتاجوتنم ىلع زيیكرتلاا كلذكوو ٬،اهھمجح ىلع الوو ةحايیسلاا
 .ينانبللاا دداصتقالاا يف فعضلااوو ةةوقلاا نماكمل ةبسنلاب تتابثاا ووأأ ديیكأت يياا ىلع ةطخلاا رمت الوو

 .ةيیجاتنإلاب قيیثولاا اهھططابتررال اميیسال ٬،ةسفانملاا يف ةيیساساا يهھھھوو ةفلكلاا ةلكشم يف ةساارردلاا رظنت ال امك
 ووأأ قلطملاب ءااوس تتاعاطقلاا ةيیجاتناا يف وواا ينانبللاا دداصتقالاا يف لمعلاا ةيیجاتناا ركذذ ىلع رمت ال ةساارردلاا نناف كلذكوو



 ووأأ قلطملاب ءااوس تتاعاطقلاا ةيیجاتناا يف وواا ينانبللاا دداصتقالاا يف لمعلاا ةيیجاتناا ركذذ ىلع رمت ال ةساارردلاا نناف كلذكوو
.للوودلاا يقاب ىلاا ةبسنلاب

. Michael Porter رترروب لكيیام بباتكل زجوم ىلع ةساارردلاا ييوتحت .12
 ققوسلاا ىلع وواا ةسسؤملاا ىلع زكريی ييذلاا يجذذومنلاا يعانصلاا ميیظنتلل ةلدعم ةغيیص يهھھھ بباتكلاا ةيیجاهھنم

 وواا ةسفانملاا ررايیعمب ققوسلاا ةيینب عم ةيیوس ضضرعلااوو بلطلاا ططوورش اًمئاادد للحت ججذذومنلاا ااذهھھھ لخاادد .ةعلسلل ةةدحااولاا
 ّمظنم ليیلحت ىلع ييوتحت ةساارردلاا ننأف عقااولاب .تتاارردداصلاا ىلع ديیكأتلاا يهھھھ ججذذومنلاا يف ةةديیدجلاا ةبرراقملاا .ةبرراضملاا
 .1998وو 1996 يتنس تتاارردداصل لماكوو

 ديیج رشؤمك ام دلبل ةيیجرراخلاا ةةرراجتلاا ةسررامم ررابتعاا نكميی" هھناا يهھھھ ةساارردلاا يف ةيیساسالاا ةةركفلاا .13
 بّلصم" وواا "رراهھھھددززالاا بّلصم" ىمسيی ننايیب دجويی ننأشلاا ااذهھبوو .تتاارردداصلاا ىلع ديیكأتلاا كلذكوو ٬،"ةيیلوودلاا ةسفانملل
 ننوكتتف بّلصملاا رصانع اماا .دلبلاا ةسفانم ريیدقتل Cross of prosperity/ Cross of productivity "ةيیجاتنالاا
 ةيیعانصلاا فئاظظوللوو ٬،عبنملاا تتاعانصل عسااوو عيیمجت يهھھھ ىلووالاا ةقيیرطلاا .نيیتقيیرطب دلبلاا تتاارردداص عيیمجت :يليی امك
 فئاظظولاا اماا .ةيیعيیبطلاا ددررااوملاب عبنملاا تتاعانص ااًريیثك رثأتت .تتامدخلااوو عئاضبلل يئاهھنلاا ككالهھتساللوو ةمعاادلااوو
 ىلاا دعملاا ججاتنالاا ليیميیوو .ينقتلاا للامسأأرلاب رثأتتوو )sophisticated( اًعنصت رثكاا يهھف ةمعاادلااوو ةيیعانصلاا
.مماادختسالاا ةفيیثكلاا تتاططاشنلاا ىلاا يئاهھنلاا ككالهھتسالاا

 علسلاا :ةعسااولاا تتاعومجملاا نم لكل ةيیددوماعلاا ججاتنالاا لحاارمل ةبسنلاب عضوت فيینصتلل ةيیناثلاا ةقيیرطلاا
.ةصّصختملاا تتاعانصلاا وواا تتايیلآلاا ٬،ةيیلووالاا

 بّلصم ننوكيی ٬،ةيیقفالاا ججاتنالاا لحاارموو ةعسااولاا تتاعومجملاا ىلاا رظنلاب تتاارردداصلاا فيینصت دنع .14
 ةمعاادلااوو ةيیعانصلاا فئاظظولاا ةعومجم نم الثم ٬،ةيیقفالاا ججاتنالاا لحاارموو ةعسااولاا ةعومجملاا طسوو يف رراهھھھددززالاا
 ّنيیبيی .ىىرخالاا تتابيیكرتلاا نم ججاتنالاا ققوفت تتااوورثلاا قلخ ىلع ةةرردقوو عيیفرر ينف ىىوتسم تتااذذ وودبت يتلاا تتايیلآلاا ججاتنااوو
 .ننانبلل رراهھھھددززالاا بّلصم 1 ننايیبلاا

ننانبل يف "رراهھھھددززالاا بّلصم" -1 ننايیب
رراهھھھددززالاا ىلاا ليیوطلاا ىىدملاا ىلع ييددؤت يتلاا تتاعانصلاا يف فعضلاا

 ةعسااولاا تتاعومجملااوو ةيیقفالاا لحاارملاا نيیب ةيینانبللاا تتاارردداصلاا
)1998 ةنسل ةيینانبللاا تتاارردداصلاا نم ةيیوئملاا ةبسنلاا(

ةيیلووالاا علسلاا 17،٬3% 7،٬1% 12،٬0%
ةيیقفالاا لحاارملاا تتايیلآلاا 1،٬45% 2،٬1% 0،٬9%
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ةصاخلاا ليیخاادملاا 0،٬9% 2،٬5% 55،٬7%
عبنملاا تتاعانص  ةيیعانصلاا فئاظظولاا

ةمعاادلااوو
يئاهھنلاا ككالهھتسالاا

.9 صص ٬،"ننانبل يف ةيیسفانتلاا تتاازيیملاا قيیقحت" نم V ءزجلاا :رردصملاا

 غلب :ااًدج ةفيیعض يهھھھ ةيیطسولاا هھتالص ننال ااًّدج فيیعض وهھھھ ننانبل يف رراهھھھددززالاا بّلصم ننأب ةساارردلاا رهھظت
 تتايیلآلاا ععومجم غلب امنيیب ٬،ةمعاادلااوو ةيیعانصلاا فئاظظولاا ىلاا ةبسنلاب %11،٬7 تتاارردداصلاا ععومجم 1998 ةنس

 ٬،ةساارردلاا ههذهھھھ عضول ةيیفاك نكت مل 1998وو 1996 ةنس تتاارردداصلاا نناا يياا ٬،نيیتظحالم ىلاا ريیشن انهھھھوو .٬4%،4
 بلطلاا ططوورشلوو تتاارردداصلل يخيیرراتوو عسوم ليیلحت يقليی .ببرحلاا ءاهھتناا نع نيیتديیعب اتسيیل نيیتنسلاا ننااوو اًصوصخ
 .ااًريیبعت رثكاا هھلعجيیوو ليیلحتلاا ىلع ءوضلاا ٬،ّعنصم وهھھھ تتاارردداصلاا نم ربكالاا ءزجلاا ننااوو اميیس ٬،ةعانصلاا يف ضضرعلااوو
 يياا دجويی ال نكلوو .ةةرروواجملاا نناادلبلاا يف كلتل ةبسانم ننانبل يف ةفلكلاا لمااوع ننوكت ننأب ةساارردلاا ححرتقت ٬،دددصلاا ااذهھبوو
.ةةرروواجملاا نناادلبلاا يف الوو ننانبل يف ةيیجاتنالاا وواا ةفلكلاا نع تتايیطعم وواا تتامولعم

 يف تتاعاطقلااوو تتاططاشنلاا ةيیبذذاجوو ةيیسفانت للووانتيی رراهھھھددززالاا بّلصم نع اًيیفاضاا ااًدعب ةساارردلاا لخدت .15
 تتاارشؤم اماا .يملاعلاا للوواادتلاا نم ععاطقلاا ةصحوو تتاادئاعلاا ومن امهھھھ ةيیسفانتلاا ةةرردقلاا اارشؤم نناا .ينانبللاا دداصتقالاا
 ومنلاب ةمهھھھاسملااوو ةيیدداصتقالاا ىىوودجلااوو لمع صصرف قلخ ىلع ةةرردقلاا صصاخ لكشب يهھھھوو :ةةديیدع ةيیدداصتقالاا ةيیبذذاجلاا
:يليی امك ننانبل يف ةيیتامدخوو ةيیعانصوو ةيیعااررزز نم ةيیدداصتقالاا تتاعاطقلاا فنصت .ننززااوتملاا

ةجتنملاا تتاعاطقلل ةيیدداصتقالاا ةيیبذذاجلااوو ةسفانملاا -2 ننايیب
ةسفانملااوو ومنلاا لبقتسم ءانبل ًاّيیبسن ةعسااوو تتالاجم



 ءانبلاا( ةيیسفانت ريیغوو ةبذذاج تتاططاشنوو ٬،)نيیمأتلاا ًالثم( ةبذذاج تسيیل اهھنكلوو ةيیسفانت تتاططاشن ككانهھھھ .16
 ممالعالااوو ةيیلستلااوو ٬،معاطملااوو ققددانفلااوو رشنلااوو ةعابطلاا ًالثم يهھھھ اًعم ةبذذاجلااوو ةيیسفانتلاا تتاططاشنلاا .)تنمسالااوو
 ةيینانبللاا تتاارردداصلاا ةبسن هھنع ّربعت ييذلاا ةسفانملاا لماع يهھھھ ةساارردلاا ههذهھھھ يف يساسالاا رشؤملاا .ةيیرراجتلاا ففرراصملااوو
 ٬،%0،٬02 تغلبوو 1996 ةنس ةيیملاعلاا تتاارردداصلاا يف ننانبل ةصح تبسح :يلاتلاك رردقيی ييذلااوو ةيیملاعلاا ةةرراجتلاا نم
 عم تتاعانصلااوو ةيیسفانت فنصت %0،٬02 نم ةيیملاعلاا تتاارردداصلاا نم ىلعاا ةصح ىلع ىظحت ةعانص لكف يلاتلابوو
 ءامنالل ةيیسامخلاا ةطخلاا ةساارردد اهھتدمتعاا يتلاا ةسفانملل ةيیساسالاا ةبرراقملاا يهھھھ ههذهھھھ .ةيیسفانت ريیغ فنصت ىندداا ةصح
.1996 ةنس ةةرردصملاا علسلاا ىلاا طقف اادًدانتساا ننانبلل ررامعالااوو

3
ننانبل يف ةيیسفانتلاا ةةزيیملاا متت فيیك

 ةسفانملاا للوح ةساارردلاا نم زجوم يهھف اهھيیلع ةبوجالاا اماا ٬،ةلئسالاا نم ةلسلس ءزجلاا ااذهھھھ يف ححرطن .17
 .ننانبل يف ةيیدداصتقالاا

 ةمظنمك هھعقوموو ٬،فقثملاا هھبعش يف ةصاخ ةةرروصب ننانبل ةةوق نمكت ؟اًيســـــــــــفانـــــــــــت نانبـــــــــــل نوكـــــــــــي فيـــــــــــك .1
 هھقوسوو ٬،ةعفترملاا تتالخدملاا ةفلك يهھف هھفعض ططاقن اماا .ةعسااولاا بباارتغالاا ةكبشوو طسووالاا ققرشلاا يف ةيیيیجتاارتساا
 يتلاا ةيیسفانتلاا للامعالاا ةعومجم ةيیمنتب ننوكت نناا نكميی ةيیجيیتاارتسالاف .ةفيیعض طبااوورروو ةةرروصحم للامعاا عم ةقيیضلاا
 ىلع وواا صيیخرلاا لمعلاا ىلع ال ةصاخلاا تتايیجيیتاارتسالااوو تتايینقتلاا ىلعوو ةصصختملاا تتالخدملاا لمااوع ىلع مموقت
.ةةرفوتملاا ةيیعيیبطلاا ددررااوملاا

 ةيینانبللاا تتاكرشلاا ننأب 2 ننايیبلاا ريیشيی ؟ةســـفانMا سرامـــت نا ةيـــنانبلـــلا ةـــيراجتـــلا تاـــكرـــشلل نكمـــي نـــيا .2
 ةةرراجتلااوو ةضوملااوو ٬،ةفاحصلاا( Arabic content-material يبرعلاا ىىوحتملاا تتااذذ تتاادعملاا يف سفانتت نناا نكميی
 ةيیبرعلاا ققااووذذالاا ّيبلت يتلاا هھلاثمااوو مماعطلاب دداادمالاا وواا معاطملاك ةلوقنملاا ريیغ علسلااوو )e-commerce ةيینوورتكلالاا
.)ىقيیسوملااوو ينانبللاا مماعطلاا( ننوبرتغملاا اهھبلطتيی يتلاا تتاجوتنملااوو )يهھھھالملااوو ةحايیسلاا(

 نكميی ؟ةـــــمادتسMا ةســـــفانMا تازيـــــم ىلع لصحـــــت نا ةيـــــنانبلـــــلا ةـــــيراجتـــــلا تاـــــكرـــــشلل نكمـــــي فيـــــك .3
 ةةررااددإلاا نيیسحت :صخالابوو ةفلتخملاا نيیددايیملاا وواا تتالاجملاا نم دددع ىلع زيیكرتلاب ةسفانملاا تتاازيیم ىلع للوصحلاا
 ىلاا للوصولاا ليیهھستوو ةسفانملاا ةةددايیزز ٬،ةصصختملاا تتاارراهھملاا ىلعوو للاملاا سسأأرر ىلع للوصحلاا ليیهھست ٬،رراارمتساب
 قيیقحتل )ههاندداا 5 للااؤسلاا رظناا( ةصاخلاا ريیباادتلاا ضعب تحرتقااوو .ججاتنالاا ققوفتوو ةيینقتلاا نيیسحتب رراارمتسالاا ٬،ققااوسالاا
.ةيیسفانت تتاازيیم

 ةةديیدع قئااوع دحت ؟ةينانبللا ةيراجتلا تاكرشلا يف ةسفانMا ةدايز نم دحت يتلا قئاوعلا يه ام .4
 ةيیلاعلاا رروجالااوو ٬،ةيیلاعلاا ةيیكرمجلاا ةفلكلاا يهھھھ قئااوعلاا ههذهھھھ مهھھھاا .ةيیدداصتقالاا تتاططاشنلاا فلتخم يف ةسفانملاا نم
 ققوسلااوو ققوسلاا ةةرردق فعضوو ةيیلاعلاا ءابرهھكلاا ةفلكوو يضااررالاا ريیجأت ةميیقوو يعامتجالاا ننامضلاا تتابجوتم صخالابوو
 ةبقاارملاا زجااوح ةهھج نم :امهھھھ ةسفانملل نيیيیساسالاا نيیقئاعلاا ننأب ةساارردلاا نيیبت .ةةدقعملاا ةيیررااددالاا تتالماعملااوو ةيیمالعالاا
.تتاسسؤملاا وواا تتاكرشلاا يف تتايیجيیتاارتسالااوو ييددوقنعلاا عّمجتلاا نناادقف ىىرخالاا ةهھجلاا نموو ٬،ةموكحلاا اهھعضت يتلاا

 عيیطتست ةموكحلاا ننأب ةساارردلاا ىىرت ؟ةسـفانMا ةداـيزو مـعدـل اهـلامعتـسا ةـموكحـلا عيطتـست لـئاـسو يا .5
 بجيی ًالوواا .ةثالث تتالاجم ىلع زيیكرتلاب كلذذوو ٬،ةسفانملاا نم دحلاا ءانثتساب صصاخلاا ععاطقلاا معدب اًيیويیح اارًروودد بعلت نناا
 لمااوع عضوبوو ةيیميیظنتلااوو ةيیررااددالاا زجااوحلاا ةلااززإب كلذذوو صصاخلاا ععاطقلاا ةيیلاعفل ةلقرعملاا زجااوحلاا حيیتافم يطعت نناا
 تتاعّمجت ءاشناا ةيیلمع ةيیوقت ااًريیخأأوو ٬،يسفانتلاا وجلاا ةيیمنت ليیهھست بجيی ٬،اًيیناث .ةيیلوودلاا ةفلكلاا ىىوتسم ىلع ةفلكلاا
.ةيیددوقنع

 ريیباادت ةساارردلاا تحرتقاا ؟اـــهدودـــح ىصقأ ىلا ةســـفانMا عفرـــت يتلاو ىودـــج رثـــك?ا صرفـــلا يه اـــم .6
 .3 ةةرقفلاا يف ههالعاا اهھھھانركذذ يتلاا تتالاجملاب ريیباادتلاا ههذهھھھ قلعتت .ينانبللاا دداصتقالاا يف ةسفانملاا ةيیوقتل ةعونتم



 ريیباادت ةساارردلاا تحرتقاا ؟اـــهدودـــح ىصقأ ىلا ةســـفانMا عفرـــت يتلاو ىودـــج رثـــك?ا صرفـــلا يه اـــم .6
 .3 ةةرقفلاا يف ههالعاا اهھھھانركذذ يتلاا تتالاجملاب ريیباادتلاا ههذهھھھ قلعتت .ينانبللاا دداصتقالاا يف ةسفانملاا ةيیوقتل ةعونتم
 ةيیوقت ىلع لمعت ننااوو .ةماعلاا تتامدخلاا ءاادداا نسحت ننااوو تتافصااوملااوو ةيیعونلاا ةةددوج ضضرفت نناا اهھنكميی ًالثم ةموكحلاف
 ةسسؤملاا طيیشنت ىلعوو تتووريیب ةصرروب ىىوتسم عفرر ىلعوو ةصصختملاا تتاارراهھملاا نيیسحتل ينقتلااوو ينهھملاا ميیلعتلاا
 ىلاا للوصولاا اماا .ليیماسرلاا ىلع للوصحلاا ريیفوتل ةيیبنجالاا تتافيیظظوتلاا بباطقتسال تتااررامثتسالاا عيیجشتل ةيینانبللاا
...تتاارردداصلاا جيیوورتل ةلاكوو سيیسأتب هھنيیسحت نكميیف ةيیجرراخلاا ققااوسالاا

***
)...(

 ةيیناثلااوو ٬،ننانبل يف ةةرراجتلاا عضول تتاليیلحت للووانتت ىلووالاا ةةرقفلاا .ىىرخاا تتاارقف ثثالث ةساارردلاا للووانتت .18
 ةقلعتملاا ةةرقفلاا ّقبطت .تتاارهھھھوجملاا ةعانصل ةيیسفانت تتاازيیم ءاشناا ةثلاثلااوو ٬،يحايیسلاا ععاطقلل ةيیسفانت تتاازيیم قيیقحت
 نناترقفلاا اماا .1998وو 1996 يتنس تتاارردداص يف عسوتلاب "رراهھھھززالاا بلصم" ليیلحت نم هھتددررووأأ ام ييرراجتلاا ليیلحتلاب
 يف ةةددررااولاا مماقررالاا ىلاا ةةدنتسم تتاارهھھھوجملاا ةعانصلوو يحايیسلاا "سفانتلل" ًالَّصفم ًاليیلحت نناضرعتف نناتريیخألاا
.علسلاا كلت تتاارردداص

 ةطخلل نيیلووالاا نيیفدهھلاا عضوو ييذلاا وهھھھ ءااررززولاا سيیئرر نناا ىلووالاا ةةرقفلاا يف ةةددررااولاا ةمدقملاا يف ريیشأأ .19
 .ومنلاا ةيیِّندتملاا قططانملاا يف ننززااوتملاا ءامنالاا نيیمأت ىلع لمعلااوو ننانبل يف ةيیعامتجالاا ععاضووالاا ميیوقت :امهھھھوو ةيیسامخلاا

 رئاس يف( اهھتيیمنت ططوورشوو اهھنززااوتوو قططانملاا ععاضوواا نيیسحت ىلاا ييددؤيی نناا ننززااوتملاا ءامنالاا نم رظتُنيی
 يف يعامتجالاا تتووافتلاا نم دحت نناا اهھنأش نم يتلاا تتااءاارجالاا ةطخلاا تتركذذ .)...ةحصلااوو ةيیبرتلااوو لخدلاك للوقحلاا
.قططانملاا ةيیمنت

 ةعانصلاا صخالابوو ججاتنالاا تتاعاطق ةيیمنت للووانتيیوو ززايیتماب ييدداصتقاا وهھف ةطخلاا نم ثلاثلاا ففدهھلاا اماا .20
 يف رشؤمك 1998،٬وو 1996 يتنس تتاارردداص ىلع ةةدمتعم تتاارردداصلاا يف ةسفانملاا ىلع ةساارردلاا تتزَّكرر .ةعااررزلااوو
.ينانبللاا دداصتقالاا يف ةيیجاتنالاا ديیدحت ةبرراقم

15
ةثلاثلاا ةيیفلألل ةيیمنتلاا ففاادهھھھأأ
ننانبل نع ريیرقت

 عضولاا نيیسحت اهھنم ةيیاغلاا .2000 للوليیاا يف ةثلاثلاا ةيیفلألاا ةقيیثوو ةةدحتملاا ممألاا يف ءاضعألاا للوودلاا تعضوو
 ةيیفلألاا يف ةيیمنتلل ففاادهھھھاا ةيینامث ىلع ةقيیثولاا ييوتحت .ةيیرحلاا نم عسووأأ خخانم يف شيیعلاا تتايیوتسم عفرروو يعامتجالاا
 يلوودلاا عمتجملاا عيیجشتل عسووأأ ةلوواحم نم ءزجك ربتعتوو Millenium Development Goals- MDGs ةثلاثلاا
 ةيینامثلاا ففاادهھھھألاا ههذهھھھ لباقم .اًبيیرقت ةلوودد 190 نم ةقيیثولاا تعِّقوُو .يمانلاا ملاعلل ربكاا ةيیمهھھھأأ ءاطعال ددوهھجلاا مض ىلع
 لكل نناك .ةسوململاا تتاحالصالاا نم اادًددع يلوودلاا عمتجملاا ءاطعال يمرت ااًرخآآ اًفدهھھھ رشع ةيینامث نم ةلسلس تعضوو
 ةيیاغلاا تناكوو .ففدهھلاا ااذهھھھ هھققح ييذلاا للاجملاا دصرر ىلع دعاست تتاارشؤموو ةةدددحم ةةدموو ٬،مقرر ففاادهھھھألاا كلت نم ففدهھھھ
.دح دعبأأ ىلع 2015 ةنس ففاادهھھھالاا ههذهھھھ نم ربكالاا ءزجلاا ززاجناا متيی نناا دصرملاا ااذهھھھ نم

 :ةيیلاتلاا يهھھھ ةثلاثلاا ةيیفلألاا يف ةيیمنتلل ةيینامثلاا ففاادهھھھالاا

 يمويیلاا مهھلخدد لقيی نيیذلاا نناكسلاا ةبسن ضفخ :2015 ةنسل ففدهھلاا :ععوجلااوو عقدملاا رقفلاا ىلع ءاضقلاا .1
.ععوجلاا نم ننوناعيی نيیذلاا ىلاا ةفاضإلاب فصنلاا ىلاا دحااوو ررالوودد نع

 لماكلاا يئاادتبالاا يسرردملاا ميیلعتلاا للومش ننامض :2015 ةنسل ففدهھلاا :يئاادتبالاا ميیلعتلاا ميیمعت قيیقحت .2
.ااوناك امنيیأأوو اًسانااوو اارًروكذذ ٬،للافططألل

 ييرردنجلاا زيیيیمتلاا ىلع ءاضقلاا :2015 وو 2005 ةنسل ففدهھلاا :ءاسنلاا نيیكمتوو نيیسنجلاا ةةااوواسم زيیزعت .3
.)2015 للولحب( ىىرخألاا ميیلعتلاا تتايیوتسم لك ىلعوو )2005 للولحب لّضفيی( ييوناثلااوو يئاادتبالاا ميیلعتلاا يتلحرم يف

.ثلثلاا ىلاا ةسماخلاا نس ننوودد للافططألاا تتايیفوو ضفخ :2015 ةنسل ففدهھلاا :للافططألاا تتايیفوو ضفخ .4



.عبرلاا ىلاا تتاهھمألاا تتايیفوو للدعم ضفخ :2015 ةنسل ففدهھلاا :تتاهھمألاا تتايیفوو ضفخ .5

 فقوو :2015 ةنسل ففدهھلاا :ضضاارمألاا نم امهھھھريیغوو ايیررالملااوو )ززديیإلاا( ةعانملاا صقن ضضرم ةحفاكم .6
.هھيیلع ءاضقلاا ءدبوو امهھھھريیغوو ايیررالملااوو ةعانملاا صقن ىضرم رراشتناا

 :2015 ةنسل ففدهھلاا :ةيیئيیبلاا ةماادتسالاا .7
.اهھفاازنتسااوو ةيیئيیبلاا ددررااوملاا ةةرراسخ فقوووو اهھجمااربوو ددالبلاا تتاسايیس يف ةماادتسملاا ةيیمنتلاا ئئددابم ججامدداا -
.ةنومأم ةفش ههايیم ىلاا للوصولل نيیرقتفملاا نناكسلاا ةبسن فيیصنت -
 مماع للولحب سسؤبلاا ةمزحأأ يف ننوميیقيی ةمسن ننويیلم نع لقيی ال ةشيیعم ففوورظظ يف سسوملم نيیسحت قيیقحت -

2020.

 :2015 ةنسل ففدهھلاا :ةيیمنتلاا لجأأ نم ةيیملاع ةكاارش ريیوطت .8
.ييزيیيیمت ريیغوو عقوتلل لباقوو ننوناقلاا ىلع ينبم حتفنم يلاموو ييرراجت مماظن ريیوطت -
 لمحتت اهھلعج ةيیغب ةيیلووددوو ةيینططوو ريیباادت للالخ نم ٬،ةيیلومشب ةيیمانلاا نناادلبلاا يف نيیدلاا تتالكشم ةجلاعم -

.ليیوطلاا ىىدملاا ىلع نيیدلاا
 .جتنموو قئال لمع صصرف دداجيیإب قلعتت ببابشلل تتايیجيیتاارتساا ذيیفنتوو ريیوطت -
.ةلوبقم رراعسأب ةيیرروورضلاا ةيیووددألاا ىلاا للوصولاا نيیمأت -
.تتالاصتالااوو تتامولعملاا تتايینقت أًصوصخوو اًحاتم ةةديیدجلاا تتايینقتلاا نم ةةددافتسالاا لعج -

 ةيینانبللاا ةموكحلاا نيیب ككاارتشالاب MDG ةثلاثلاا ةيیفلالل ةيیمنتلاا ففاادهھھھاا نع ننانبلل صصاخلاا ريیرقتلاا عضوو
 بتاكم للامعااوو ةموكحلاا اهھتعضوو يتلاا ةيیلحملاا طيیطختلاا ريیرراقت ىلع دنتساا ييذلاا يلحملاا ةةدحتملاا ممالاا لمع قيیرفوو
 تتااءاصحالااوو تتاساارردلاا تتدداك ةنس ةةرشع سمخ ىلع تتدتماا يتلاا ببرحلاا ببسبوو .يندملاا عمتجملااوو ةةدحتملاا ممالاا
 ةساارردد للوواا 1996 ةنس UNFPAوو ةيیعامتجالاا ننووؤشلاا ةةررااززوو تعضوَووو .ةةررددانوو ةليیلق ننوكت ريیرقتلاا اهھيیلاا دنتساا يتلاا
 )MOSA( ةيیعامتجالاا ننووؤشلاا ةةررااززوو ةساارردد جئاتن ىلع زكتررااوو ريیرقتلاا ىىوتحاا .ببرحلاا دعب ةمهھم ةيیعالطتساا
 مماادختسالل ينططولاا بتكملااوو ةيیزكرملاا ءاصحالاا ةةرراادداا تتاساارردد اهھيیف امب ىىرخاا تتاساارردد ىلاا ةفاضالاب UNFPAوو
 ةنس نناب ربتعن رراارمتساب تتامولعملاا رفوت ممدع ببسبوو .2001وو 1996 نيیب تترج يتلاا ةماعلاا ةحصلاا ةةررااززوووو

.تتالاحلاا مظعم يف ريیرقتلاا عضول سساسالاا ةنس يهھھھ 1996
 ةلددالاا ريیفوتوو نيینسلاا ربع ققحملاا ممُّدقتلاا دصرر ةبقاارموو يساسأأ طخ عضوو يهھف ريیرقتلاا نم ضضاارغالاا اماا

 سساسالاا طخ ىلاا ةبسنلاب ننانبل ههززرحأأ ييذلاا ممدقتلاا ريیرقتلاا نم ىلووالاا عبسلاا تتاارقفلاا للووانتت .هھلمع بجيی ام ىلع
 اهھعابتاا بجيی يتلاا تتايیصوتلااوو تتاادداشررالاا رفويیوو امك ٬،ةيیلامجاا ةةرروصب ففاادهھھھالاا ززاجنال تتابقترملااوو تتايیدحتلااوو
 ةكرراشم رشنل مئالملاا خخانملاا نيیسحتوو سسألاا زيیزعتل ةيینططولاا ددوهھجلاا نع ةلماش ةةرروص ةةريیخالاا ةةرقفلاا يطعت .لمعلل
.ةمهھملاا ةيیلوودلاا ففاادهھھھالاا نم اهھھھريیغوو ققاطنلاا ةعسااولاا ةيیدداصتقالاا ففاادهھھھالاا ززاجناا ىلاا ييددؤت ةيیوق

 ننانبل ننأب دكؤيی عقااولاا نناا عموو .ننانبل اهھنموو ةيیمانلاا نناادلبلاا وحن ةثلاثلاا ةيیفلالل ةيیمنتلاا ةطخ يف ددوهھجلاا هھجتت
 ففاادهھھھاا ريیرقت اهھھھانبتيی يتلاا تتاارشؤملاا ىلاا ددامتعالاب ٬،ىىرخالاا ةيیمانلاا نناادلبلاا عم ةنرراقملاب للوبقم عضوب اًيیبسن عتمتيی
 ىىدملاا ىلع ننانبل عفرت امبرروو نهھھھاارلاا عضولاا نسحت يتلاا سيیيیاقملاا ررابتعالاا نيیعب ذخأن نناا بجيی ٬،ةثلاثلاا ةيیفلالل ةيیمنتلاا
 ننانبل ىلع دمالاا ليیوطط طيیطخت ىلع ىىوتحيی وهھف .ريیرقتلاا ااذهھھھ ةيیمهھھھاا نمكت انهھھھوو .ةةرروطتملاا ددالبلاا فيینصت ىلاا ليیوطلاا
 .ةةررّوطتملاا ددالبلاا عضوو عم هھتنرراقم نم اننِّكمُيی ٍعضوو ىلاا لصوتيیل هھعبتيی نناا

 وواا ةيیضررالاا ااذًذاا لثميی وهھف يعامتجااوو ييدداصتقاا ععوورشم هھتعيیبطب وهھھھ ةثلاثلاا ةيیفلالل ةيیمنتلاا ففاادهھھھأأ ننأأ امب
 ىلاا اًضيیاا رظنيی لب ٬،نهھھھاارلاا عضولاا طقف لثميی ال وهھف يعامتجالااوو ييدداصتقالاا ححالصالاا جماارب اهھيیلع مموقت يتلاا سسالاا
 كلذكوو .ييدداصتقالاا ححالصالاا جماارب رروطتل يسيیئرلاا رشؤملاا وهھھھوو I ففدهھلاا يف رروكذملاا رقفلاا عضوو رروطت ةيیفيیك
 ححالصالاا جماارب ةةرشابم اهھلووانتت امك ععوورشملاا يف ةيیقبتملاا ففاادهھھھالاا اهھجلاعت ميیلعتلااوو ةحصلاك ىىرخالاا ايیاضقلاف
.يعامتجالاا

 فيیلاكتلااوو بيیلاسالاا ديیدجتب ععوورشلاا دنع ققحتت تتأأدب ففاادهھھھالاا ىلاا للوصولل ددوهھجلاا نناا ىلاا ةةرراشالاا بجيی
 ففدهھھھ لكل بيیلاسالاا نم ةعسوموو ةصاخ ةلسلس ععوورشملاا ححرتقيی .ةثلاثلاا ةيیفلالل ةيیمنتلاا ففاادهھھھاا ععوورشم اهھبلطتيی يتلاا
 ةةددوجوملاا عيیرراشملاا نناا ينعيی ااذهھھھوو ٬،للزعنم ققايیسب بيیلاسالاا عضوت مل .اهھنم لكل ةمززاللاا ةفلكلاا اهھلباقت ففاادهھھھالاا نم
.ةلخاادتملاا فيیلاكتلاا ىلاا ةفاضالاب جئاتنلل ليیلحت ىلع اًضيیاا جمانربلاا ييوتحيی .ررابتعالاا نيیعب تْتَذُِخأأ ةققحملاا وواا ةططخملاا

 رصتخم ضضرع ىلع ييوتحت يهھھھوو ننانبل نع ةثلاثلاا ةيیفلالل ةيیمنتلاا ففاادهھھھاا ريیرقتل زجوم يهھھھ ةقيیثولاا ههذهھھھ
 اهھھھددوجوو دنع ضضرعتوو ععوورشملاا يف ةضوورعملاا ةيینامثلاا ففاادهھھھالاا دحاا اهھنم ةةرقف لك جلاعت .ةيینانبللاا ةلاحلاا يف ففاادهھھھالل



 اهھھھددوجوو دنع ضضرعتوو ععوورشملاا يف ةضوورعملاا ةيینامثلاا ففاادهھھھالاا دحاا اهھنم ةةرقف لك جلاعت .ةيینانبللاا ةلاحلاا يف ففاادهھھھالل
 اهھيیلاا للوصولاا بجيی يتلاا مماقررالااوو ٬،تتااونسلاا للالخ ههززرحأأ ييذلاا ممدقتلااوو نهھھھاارلاا عضولل ليیلحتوو ةيیساسالاا ةيیونسلاا مماقررالاا
 ىلاا تقولاا سفن يفوو ضضاارغالاا ههذهھھھ قيیقحتل دِّهھمُت تتاهھُّجوت وواا تتايیصوت ةلسلس ىلع ييوتحت كلذكوو ةنيیعم ةنس يف
.ففاادهھھھالاا

.ةةرفوتملاا تتايیطعملاا بسحبوو ةفلتخم تتابرراقم ىلاا ةبسنلاب هھسايیق ووأأ ههريیدقت ىىرجوو ننانبل يف رقفلاا ددِّدُح

 دحلاا .ىلعألاا دحلااوو ىنددألاا دحلاا :رقفلاا نناادددحيی نناطخ ثيیح لخدلاا ىىوتسم يهھھھ تتابرراقملاا ههذهھھھ ىىدحاا .1
 / لخدلاا ىىوتسم وهھھھ ىلعألاا دحلااوو .طقف ةيیئااذغلاا تتاجاحلاا ةيیطغتل ييرروورضلاا ققافنإلاا / ىنددألاا لخدلاا ىىوتسم وهھھھ ىنددألاا
 نم اًيیبسن ةيیندتم ةيیوئم ةبسن شيیعت .لقنلااوو سسابللااوو نكسلاك ةيیفاضاا تتاجاح ءااذغلاا ىلاا ةفاضالاب ههربتعن  ييذلاا ققافنإلاا
 يكريیماا ررالوودد 1،٬3 غلبت ةبسنلاا ههذهھھھ .رقفلاا نم ىنددألاا دحلاا تحت ييأأ عقدملاا رقفلاا يف 1995 ةنس %6،٬3 ييأأ نناكسلاا
 اهھلخدد غلبيیوو %18 تغلب رقفلاا نم ىلعألاا دحلاا طخ تحت شيیعت يتلاا نناكسلاا نم ةيیوئملاا ةبسنلاا امنيیب .اًيیمويی صخشلل
.يكريیماا ررالوودد $US 2،٬2 يمويیلاا

ّةيیفكملاا ريیغ ةيیرروورضلاا ةيیساسألاا تتاجاحلاا نيیمأت يهھھھ ىىرخألاا ةبرراقملااوو .2
UBN – Unsatisfied Basic Needs 35 نناا ةبرراقملاا ههذهھھھ نم نَّيیبت .ةماعلاا تتامدخلااوو ةيیبرتلااوو ةحصلاا ييأأ% 

 يف ننوشيیعيی نيیميیقملاا نناكسلاا نم %6،٬8( 1995 ةنس "ااًدج ةةريیقفوو ةةريیقف ععاضووأأ" يف ننوشيیعيی نيیميیقملاا نناكسلاا نم
 ععابشاا ىىوتسم يف ننوشيیعيی نيیميیقملاا نناكسلاا نم ةيیوئم ةبسن ربكأأ نناا ىلاا ةبرراقملاا ههذهھھھ ريیشت .)"ااًّدج ةةريیقف ععاضووأأ"
.عفترم ععابشاا ىىوتسم يف ننوشيیعيی %22،٬6 طقفوو ٬،)%42،٬2( طسوتم

 5،٬1 وهھھھ ٍّنندتم ففافك عم ةلئاعلاا دداارفاا للدعم .ةيیعبتلاا ةبسنوو ةلئاعلاا مجحب ةةرشابم ننانبل يف رقفلاا ةةرهھھھاظظ قلعتت
 تتامدخلاا ىلع للوصحلااوو رمعلاب رقفلاا ةقالع .ينططولاا ىىوتسملاا ىلع دداارفأأ 4،٬7 وهھھھ ةلئاعلاا مجح للدعم امنيیب ٬،ءاضعأأ
 وضع اهھسأأرر ىلع يتلاا تتالئاعلاا نم %70 .ةيیسكع ةقالع يهھھھ لمعلاا ىلع للوصحلااوو ططاشنلاا للدعموو ميیلعتلااوو ةيیساسألاا
.1995 ةنس يندتم ععابشاا ىىوتسم تتااذذ تناك لمعلاا نع لططاع وضع اهھسأأرر ىلع يتلاا تتالئاعلاا نم %59،٬5وو يُِّمأأ

 رروجألااوو بتااوورلاا نم ةماع ةةرروصب لخدلاا ىتأتيی .ةهھباشتم يهھھھ ةةريیقفلاا تتالئاعلل ققافنالاا / لخدلاا ةيینب نناا
.ةيیئااذغلاا ددااوملاا ءاارش ىلاا بهھھھذيی ٬،هھلك نكيی مل ااذذاا ٬،ههرثكأف ٬،ققافنالاا امأأ .لمعلاا تتاضيیوعتوو

 نناادقف عم رقفلاا ااذهھھھ ممززالتيی .اهھيیحااوض يفوو نندملاا لخاادد رقف ببويیج ضعب عم ةيیفيیرر ةةرهھھھاظظ وهھھھ ننانبل يف رقفلاا
 ًالعف ةنَّيیبم جئاتنلاا ههذهھھھوو .ةعفترم ةيیناكس ةفاثكوو ددوجوم ريیغ ييوناث ميیلعتوو ٍّنندتم فيیظظوت للدعموو ٬،ةماعلاا ةيیتحتلاا ةيینبلاا
.ههالعأأ نيیتبرراقملاا يف

 ةنس نيیبت .ةيیدداصتقالاا تتاعاطقلاا فلتخم نيیب للامعلاا تتاشاعم يف تتانيیابتلاا ههذهھھھ رقفلاا ةةرهھھھاظظ ىلاا ففاضيی
 نيیقوعملااوو ةةزجعلاك ةفيیعضلاا تتائفلاا مهھيیلاا ففاُضت .يعااررزلاا ععاطقلاا يف ااوودجوُو ااًرقف رثكألاا للامعلاا ننأب 1997

 ةيیعامتجالاا تتامدخلاب قلعتت يتلاا كلت صخألابوو ةعفترملاا رقفلاا تتايیوتسم نم ننوملأتيی نيیذلاا لمعلاا نع نيیلططاعلااوو
.ةيیعامتجالاا ةيیاقولابوو

1
ععوجلااوو عقدملاا رقفلاا ىلع ءاضقلاا

 ةةددوودحم تتامولعم يهھھھوو رقفلاب ةقلعتملاا تتامولعملاا ةلأسم ححرطن نناا ًالووأأ انُّمهھيی ؟ةيیسايیسلاا تتاهھُّجوتلاا يهھھھ ام
 .اهھيیلع للوصحلاا بعصيی ييأأ ةةرِّفوتم ريیغوو

 ىلع دعاست لب ةةرِّفوتملاا ةيیلاحلاا تتامولعملاب طقف ذخأت ال ةةديیدج تتاساارردد عضوو ييرروورضلاا نم ىىرن ٬،ًالووأأ
 رقفلل يفاارغجلاا عيیززوتلاا ةفرعم لمشت يتلاا ٬،رقفلاا ةيیوهھھھ ةفرعم ىلاا ةفاضالاب رقفلاا ططوطخلوو رقفلل ينططوو مموهھفم عضوو
.هھعااونأأوو هھتاازيیموو

 .ةنززااوتملاا ةيیقططانملاا ةيیمنتلاا رِّفوتوو يعامتجالاا لماكتلل لمعتوو رقفلاا نم ّدَِحت ةيینططوو ةطخ عضوو بجيی ٬،اًيیناث
 ةفاضالاب ددررااوملاا كلت ىلع للوصحلااوو ددررااوملل للدداع عيیززوت ىلع دكؤت ةيیمنتلل ةمهھفتم ةيیؤؤرر ققاطن يف ةطخلاا ههذهھھھ يتأت
.لمعلل صصرف ريیفوت ىلاا

 ىلع للوصحلاا ةكبشلاا ههذهھھھ نمؤت .اهھھھذيیفنت ىلع لمعلااوو ينططولاا يعامتجالاا ننامضلل ةكبش عضوو بجيی ٬،اًثلاث
 تتاعامجلل ةلماكتملاا ةيیعامتجالاا لئاسولاا ةيیمنت ىلاا ةفاضالاب ةةّديیجلاا ةيیعونلاا تتااذذ ةيیوبرتلااوو ةيیحصلاا تتامدخلاا
.ةفيیعضلاا

 ةموكحلاا نيیب قيیسنتلاب كلذذوو ةيیدجم ةةرروصب رقفلاا نم دحلاا ىلاا للوصولل جمااربلااوو ططخلاا عضوو بجيی ٬،اًعباارر
.ةفلتخملاا ةيیعامتجالاا قيیددانصلاا نيیب لعافتلاا ككرحتوو ةقالعلاا قثوت يتلاا يلهھھھالاا عمتجملاا تتائيیهھھھوو



ععوجلااوو عقدملاا رقفلاا ىلع ءاضقلاا -1 للوودج
تتاارشؤملاا سساسالاا ةنس ةميیقلاا 2015 ةنس ففدهھلاا

 نع مهھلخدد ىندتيی نيیذلاا نناكسلاا
 ًايیمويی يكريیماا ررالوودد ٬3،1

)ةلوواادتملاا رراعسالاا(

1995 6،٬30% 3،٬1

 لخدلاا ييووذذ نناكسلاا ةصح
 يلامجاا نم %17( ىنددألاا
)ينططولاا لخدلاا

1996 4% -

 ةعبشملاا ريیغ ةيیساسالاا تتاجاحلاا
:)ةشيیعملاا للااوحاا ليیلدد(
a. ةئف نمض ننووربتعم نناكس 
ةيیندتملاا ةشيیعملاا للااوحاا

1995 6،٬8 3،٬4

b.  ةئف نمض ننووربتعم نناكس 
ااًدج ةضفخنملاا ةشيیعملاا للااوحاا

1995 35،٬2 17،٬6

c. ةسماخلاا ننوودد للافططألاا ةبسن 
ننززولاا يصقان

1995 3 1،٬5

d. نيیكلهھتسملاا نناكسلاا ةبسن 
 دحلاا ننوودد ةيیرراارح تتاارعس
ىنددألاا

1995 <2،٬5 <1،٬25

2
يئاادتبالاا ميیلعتلاا ميیمعت قيیقحت

 1996،٬ ةنس ااًّدج ةيیلاع تناك سسرراادملاا يف تتاليیجستلاا .نئمَطُم دج ننانبل يف يلاحلاا ييوبرتلاا عضولاا نناا
 1997 ةنس %91،٬1 نم يئاادتبالاا ميیلعتلاا ااولمكأأ نيیذلاا ةةذمالتلاا ةبسن تعفترراا نيیح يف  2000،٬ ةنس %98،٬3 تغلبوو
 تناكوو اًبيیرقت %2،٬5 ةنس 24-15 نيیب مهھھھرمع ححوواارتيی نيیذلاا نيیيیّمُألاا ةبسن تناك لباقملاب .2000 ةنس %95،٬3 ىلاا
.ةموودعم هھبش يئاادتبالاا ميیلعتلاا يف ثثانالااوو رروكذلاا نيیب تتانيیابتلاا

 ةموكحلاا اهھعفدد يف ككرراشوو 1999 ةنس يلحملاا جتانلاا يلامجاا نم %11 ةبسنب ميیلعتلاا ىلع ققافنالاا ررُّدق
 يئاادتبالاا ميیلعتلاا ىلع ققافنالاا 1998 ةنس غلب .ةيیميیلقالااوو ةيیلوودلاا ععاضووألاب تنرروق ام ااذذاا ةيیلاع ةبسن ههذهھھھ .يلاهھھھالااوو

.1993 ةنس %56 ةبسنلاا ههذهھھھ تناك .ميیلعتلاا ىلع ةموكحلاا تتاقفن ععومجم نم ةيیوئم ةبسنك 65%
 جماارب اًصوصخ ةيیميیلعتلاا جمااربلاا ةيیعون نم يناعيی ييوبرتلاا عضولاا يقب ٬،تتايیباجيیالاا ههذهھھھ نم مغرلاب

 نم ذيیمالتلاا عيیززوت ةةدداعإإ ىلإإ تتانيینامثلاا يف ىىدّدأأ ام اهھھھدعبوو ببرحلاا للالخ ااًريیبك اًعجاارت تَفَرَع يتلاا ةيیمسرلاا ةسرردملاا
 ييدداصتقالاا عضولل ةجيیتنك ةةريیخالاا تتااونسلاا يف بلقنيیل ىحنملاا ااذهھھھ دداعوو .ةصاخلاا ةسرردملاا ىلاا ةيیمسرلاا ةسرردملاا
 ةيیمسرلاا سسرراادملاا يف %30،٬6 عم ةنرراقملاب %56،٬1 :ذيیمالتلاا نم ربكألاا دددعلاا بعوتست ةصاخلاا سسرراادملاا تيیقبوو
.2000 وو 1999 يتنس يف حبرلاا ىخوتت ال يتلاا ةصاخلاا سسرراادملاا يف طقف %13،٬3وو

 ننايیبصلاا ىىدل اهھھھانيیرجأأ يتلاا تتااءاصحالاا اهھترهھظظأأ تتانيیابت ككانهھف ثثاناللوو رروكذلل رِّفوتم ميیلعتلاا نناا عموو
 للدعموو %7،٬8 ةيیئاادتبالاا سسرراادملاا يف ننايیبصلاا للَّدعم غلب .ةيیئاادتبالاا ففوفصلاا ةعباتم يف بسنلاا تفلتخاا ذذاا ٬،تتانبلااوو
 ااذهھھھوو .تتانبلل %87،٬7 وو ننايیبصلل %79،٬6 مهھتبسن تغلبف سماخلاا فصلاا ااولمكأأ نيیذلاا اماا .2000 ةنس %5،٬5 تتانبلاا
.ةيیدداصتقاا ببابسألوو ةجاحلاا ببسب ركبأأ رمعب لمعلاا ققوس ننولخديی رروكذلاا نناا ىلع للديی

 ةموورحملاا قططانملاا يف ةَّيیمألاا ةبسن عفترت ذذاا ٬،يقططانملاا ىىوتسملاا ىلع ميیلعتلاا ىلع للوصحلل تتانيیابتلاا ززربت
 ٬،ةةرهھھھددزم ةةدلب يهھھھوو ٬،هھيیلاع يف تغلب امنيیب ٬،%30،٬5 ًالثم 1995 ةنس رراكع يف ةَّيیمألاا ةبسن تغلب .ةّيیسح ةةرروصب

 للدعملاا غلبيی ذذاا ىىرخأأ ىلاا ةقطنم نم سسرراادملاا يف نيیلّجسملل يلامجإلاا للّدعملاا اًضيیأأ فلتخيی .نيیميیقملاا نم ٬7%،7
 تصحأأوو .1999-1998 ةيیميیدداكألاا ةنسلل للامشلاا يف %74 ىنددألاا للدعملاا غلبيیوو ننانبل لبج يف %82،٬5 ىلعألاا
 لبج اهھعبتيی %58،٬7 ةبسنلاا ههذهھھھ تغلبوو ٬،سسرراادملاا دددع لمجم نم ةصاخلاا سسرراادملاا نم ةيیوئم ةبسن ربكأأ تتووريیب
 ىلعألاا يهھھھوو للامشلاا يف %66،٬5 تغلب ذذاا ةيیمسرلاا سسرراادملل ىلعأأ ةبسنب ىىرخألاا قططانملاا تيیظح .%51،٬7 ـب ننانبل
.تتاظفاحملاا لك نيیب

 ةيینططوو ةطخ عضوو ههالعأأ نيیددررااولاا ليیلحتلااوو ضضرعلاا ءاارجاا دعب ييرروورضلاا نم ؟ةيیسايیسلاا تتاهھُّجوتلاا يهھھھ ام
:ينعيی ااذهھھھوو يئاادتبالاا ميیلعتلل لضفأأ ةيیعون نِّمؤت لمعلل



:ينعيی ااذهھھھوو يئاادتبالاا ميیلعتلل لضفأأ ةيیعون نِّمؤت لمعلل
.15 رمع ىتح ددالووألل يماازلالاا ميیلعتلاا قيیقحت
.ةصاخلاا تتاجاحلاا ييووذذ مهھيیف امب ددالووألاا لكل ليیجستلاا نيیمأت
.ببُّرستلاا ةبسن ضيیفخت
.ةبسانملاا ةيیسرردملاا تتاليیهھستلاا ريیفوت
.اهھميیيیقتوو سيیرردتلاا جهھھھانم ثيیدحت
.ةةديیدجلاا جهھھھانملاا عم ااوقالتيیل مهھليیهھھھأتوو ةةذتاسألاا بيیرردت
 اهھھھذيیفنتوو ططخلاا عضوو ىىوتسم ىلع اًصوصخوو يمسرلاا ميیلعتلاا ةةرراادداا تتاارردقوو يمسرلاا ميیلعتلاا ةةرردق ءانب
.اهھميیيیقتوو

 ميیلعتلاا ةيیلاعف ممدع ببابسأأ دحاا .ةةدصرملاا غلابملااوو تتاصيیصختلاا عبانموو ققافنالاا ديیشرت اًضيیاا ييرروورضلاا نموو
 ممززالتت ال يتلااوو 1/9،٬ ةبسنب رردقت يتلاا ٬،ذيیمالتلاا ىلع ةةذتاسألاا دددعل ةيیلاعلاا ةبسنلاا ةصاخ ةةرروصب وهھھھ يلاحلاا يمسرلاا
.ميیلعتلل ةةديیج ةيیعون عم

مماعلاا يئاادتبالاا ميیلعتلاا نيیمأت -2 للوودج
تتاارشؤملاا سساسألاا ةنس ةميیقلاا 2000  ففدهھلاا

2015 ةنس
 ميیلعتلاب ققاحتلالاا يفاص
يلاعلاا

1996 97،٬6% 98،٬3% 100%

 ااوهھناا نيیذلاا ذيیمالتلاا ةبسن
سماخلاا فصلاا

1997 91،٬1% 95،٬3% 100%

 ةةءاارقلاا ةفرعم للدعم
 ررامعالاا ةئف نم ةباتكلااوو

ةنس 15-24

1996 98،٬9% 97،٬5% 100%

3
ءاسنلاا نيیكمتوو نيیسنجلاا ةةااوواسم زيیزعت

 نم وكشت تتالاجملاا ضعب للاازت ال كلذذ عموو ٬،رردنجلاب ةقلعتملاا ايیاضقلاا يف اًمدقتوو اًسوملم اًنُّسحت ننانبل قَّقح
.ةةأأرملاا قحب ةفصنم ريیغ ييأأ ةةرئاج ععاضووأأ

:ييوبرتلاا للاجملاا يف
 للاجملاا يف ييأأ( ةةأأرملل ةيیملعلاا تتابستكملاا ليیصحت يف اًسوملم اًمدقت رردنجلاا صخ اميیف ننانبل ققح

 ٬،)1995 ةنس يف ةبسنلاا سفن( يئاادتبالاا ميیلعتلاا يف %93 ننايیبصلاا ىلاا تتانبلاا ةبسن 1996 ةنس تغلب ذذاا ٬،)ييوبرتلاا
 ةةددوواارم نع ننوّفقوتيی رروكذلاا ننأل طسوتملااوو يئاادتبالاا نيیب ةبسنلاا تعفترراا .ييوناثلاا يف %103 وو طسوتملاا يف 104%
 اًمهھم ااًريیغت ةيیوناثلااوو ةطسوتملاا ففوفصلاا يف ننايیبصلاا ىلاا تتانبلاا ةبسن ريیغتت ال .سماخلاا فصلاا نم اارًرابتعاا ةسرردملاا
.ءااوسلاا ىلع ننايیبصللوو تتانبلل سماخلاا فصلاا دعب عفترت نيیبرستملاا ةبسن ننأل

 طسوتملاا مث ٬،يئاادتبالاا ميیلعتلاا يف %67،٬6وو %94،٬8 وو %95،٬6 1995 ةنس ثثانإلل ليیجستلاا ةبسن تغلب
 يف %93،٬2 ٬،يئاادتبالاا يف %95،٬3 :رروكذلل ةبسنلاب ةيیوئملاا تتالدعملاا سفن تلجس دقوو .يلااوتلاا ىلع ييوناثلاا مث
.ييوناثلاا يف %61،٬2 وو طسوتملاا

 ىلعأأ ءاسنلاا نيیب ةّيیمُألاا ةبسن ىقبت سسرراادملاب ققاحتلالاا وواا ليیجستلاا تتالدعم يف يلامجالاا نُّسحتلاا نم مغرلاب
.%13،٬6 غلبيی ينططوو للدعم عم للاجرلل %9،٬3وو ءاسنلل %17،٬8 :للاجرلاا نيیب اهھنم

:لمعلاا للاجم يف
 ىلاا ااذهھھھ َنمجرَُتيی نناا تتاارردداق تتااديیسلاا نكت مل يميیلعتلاا ووأأ ييوبرتلاا ليیصحتلاا يف نيیسنجلاا ةةااوواسم نم مغرلاب

 ططاشنلل يلامجالاا للدعملاا رردقيی .ةلماعلاا ىىوقلاا نم طقف %21،٬7 ثثانالاا لثمت ثيیح لمعلاا ققوس يف ةيیلعف ةيیقيیقح ةةااوواسم
 ححوواارتت نيیذلاا ييأأ ٬،اًيیدداصتقاا نيیطشانلاا نناكسلاا ععومجم نم %49،٬3وو نناكسلاا ععومجم نم %34 ةبسنب ييدداصتقالاا
.رروكذلاا نيیب %53 عم ةنرراقم ٬،ءاسنلاا نيیب %14،٬7  طقف غلبيی ييدداصتقالاا ططاشنلاا ةبسن .ةنس 64وو 15 نيیب مهھھھررامعاا

 لمعت .تتاعاطقلاا ىلاا ةبسنلابوو قططانملاا ىلاا ةبسنلاب ةلامعلاا تتاازيیم فلتخت ةيیبرتلااوو رقفلاا يتلاح يف امك
 .للاجرلل %33 طقف يهھھھ ةبسنلاا ههذهھھھ امنيیب ٬،)ةيیئاسنلاا ةلماعلاا ىىوقلاا نم %64،٬7( تتامدخلاا ععاطق يف ةيیئاسنلاا ةيیرثكالاا
.%10،٬6 رروكذلل غلبت امنيیب %5 يهھھھ يعااررزلاا ععاطقلاا يف تتالماعلاا ثثانالل ةيیوئملاا ةبسنلاا ننااوو امك

 ىلااوو رراارقلاا ذذاختااوو ةيیلووؤسملاا زكاارم ىلاا يندتملااوو للوجخلاا للوصولاب ءاسنلاا دنع ةلامعلاا ّزيیمتت للاازت ال



 ىلااوو رراارقلاا ذذاختااوو ةيیلووؤسملاا زكاارم ىلاا يندتملااوو للوجخلاا للوصولاب ءاسنلاا دنع ةلامعلاا ّزيیمتت للاازت ال
 %8،٬5 ةيیلاعلاا ةيیررااددالاا فئاظظولاا يف ءاسنلاا ةبسن 1996 ةنس تغلب .)ةيیلاعلاا بتااوورلاا ىلاا لصت مل( لخدلاا ىىوتسم
 بتاارلاا ةبسن تغلب ذذاا ٬،بتااوورلاا صخ اميیف كلذكوو .ةيیلوودلاا تتايیوتسملاا عم تسيیق ام ااذذاا ةيیندتم ربتعت ةبسن يهھھھوو
.).لل.لل 606،٬000 لجرللوو .لل.لل 466،٬000 ةةأأرملل( :1997 ةنس لجرلاا بتاارر نم %76،٬9 ةةأأرملل ييرهھشلاا

ءاسنلاا نيیكمتوو نيیسنجلاا نيیب ةةااوواسملاا -3 للوودج
تتاارشؤملاا  ةنس

سساسألاا
ةبسنلاا 1999/2000 2005 ةنس ففدهھلاا ةنس ففدهھلاا

2015
 ىلاا تتانبلاا ةبسن
 ميیلعتلاا يف ننايیبصلاا
يئاادتبالاا

1995 93% 100% 100%

 ىلاا ثثانإلاا ةبسن
 رروكذلاا
 ةيیرمعلاا ةئفلاا يف

 ثيیح نم 15-24
 ةباتكلاا ةفرعم
ةةءاارقلااوو

1995 96،٬5% __ __ 100%

 نم ءاسنلاا ةصح
 ةةرروجأملاا ةلامعلاا
 ععاطقلاا ججرراخ
يعااررزلاا

1995 14،٬2% __ __

 يتلاا دعاقملاا ةبسن
 يف ءاسن اهھلغشت
 ببااونلاا سلجم
ينانبللاا

1995 2،٬3% 2،٬3% __

:يسايیسلاا للاجملاا يف
 نيیب ةيیناملرب دعاقم ةتسوو ةثالث ءاسنلاا تلتحاا ذذاا ٬،ةفيیعض ةيیسايیسلاا ةةايیحلاا يف ةةأأرملاا ةكرراشم ىقبت

 ننأب ملعلاا عم ااذهھھھ .2004 ةنس نيیتأأرمال اتيیطعاا نناتيیَّررااززوو نناتبيیقحوو ٬،يلااوتلاا ىلع 2009-2005 وو 2000-2005
.للاجرلااوو ءاسنلاا نيیب ااًّدج ةبرراقتم تناك ععاارتقالاا تتايیلمع يفوو ةيیباختنالاا تتالمحلاا يف ءاسنلاا ةكرراشم ةبسن

 ءاسنلاا نيیب ةةااوواسملاا صصرف نيیمأتل ةةديیدع ةيیعيیرشت صصوصن ليیدعت بجيی ؟ةيیسايیسلاا تتاهھجوتلاا يهھھھ ام
 بتاارلاا-ةيیلاعلاا فئاظظولاا ىلااوو ةماع ةةرروصب ةلامعلاا ىلاا للوصولاا اهھيیف امب ةةديیدعً الوقح نيینااوقلاا ههذهھھھ للووانتت .للاجرلااوو
.ةيیسايیسلاا ةةايیحلاا يف ةكرراشملاا كلذكوو ةصاخ ةةرروصب

4
للافططألاا تتايیفوو

 لفطلاا ققوقح معدل ةيینططولاا ددوهھجلاا فعاضتوو تتانيیعستلاا ةيیاادب ذنم للذُبت .لفطلاا ققوقحل ىىربك ةيیمهھھھأأ ننانبل يلويی
.للافططألاا دنع شيیعلاا ططوورش نيیسحتلوو

 عضرلاا دنع تتايیفولاا للدعم يف ططوبهھھھ عم اًسوملم اًنسحت تتانيیعستلاا ةيیاادب ذنم ننانبل يف ةلوفطلاا ععاضووأأ تقال
 ةنس فلألاب 43 نموو ٬،عضرلل 1996 ةنس فلألاب 28 ىلاا 1990 ةنس فلألاب 35 نم ٬،ةسماخلاا ننوودد للافططألااوو

.ةسماخلاا ننوودد مهھھھ نيیذلاا للافططألل 1996 ةنس فلألاب 32 ىلاا 1990
 %90 نم رثكاا 2000 ةنس DPT دض حيیقلتلاا ىطغ .ريیبك نُّسحت لصح ٬،ةئبووألاا ضعب ىىوتسم ىلع

 .ااًرهھش 23-12 نيیب مهھھھررامعاا ححوواارتت نيیذلاا للافططألل %88 ىلاا عفترراا ةةريیمحلاا ووأأ ةبصحلاا دضوو ةنسلاا ننوودد للافططألل
 تحت ددالووألاا دنع للاهھسالاا ضضررااوع ةبسن لباقملاب تطبهھھھ . ةةددالولاا يثيیدح دنع tetanus ززاازكلاا ءابوو لصُؤتسااوو
 للاخدداا دعب ةصاخ ةةرروصبوو A نيیماتيیفلاا يف صقنلاا اًيیئاهھن للاازز 1994 ذنموو 2000 وو 1996 نيیب %28 ىلاا ةسماخلاا
.1995 ةنس iodised salt ددِّويیملاا حلملاا

 ددالووألاا تتايیفوو للدعم .قططانملاا ففالتخاب مماقررألاا فلتخت ةحصلااوو ةيیبرتلاك ىىرخالاا تتاارشؤملاا عم امكوو
 ةنرراقملاب ننانبل يلامش يف رثكأأ ًالثم 2000 ةنس ةعفترم بسنلاا ههذهھھھ تناك .ةموورحملاا قططانملاا يف ىلعأأ وهھھھ للافططألااوو



 ةنرراقملاب ننانبل يلامش يف رثكأأ ًالثم 2000 ةنس ةعفترم بسنلاا ههذهھھھ تناك .ةموورحملاا قططانملاا يف ىلعأأ وهھھھ للافططألااوو
.ننانبل لبجوو تتووريیب عم

 ننانبل نناف ةةريیخالاا تتااونسلاا يف ااًريیثك تنسحت دقوو ااًّدج ةلوبقم ىقبت ننانبل يف ةيیحصلاا جئاتنلاا نناا نم مغرلاب
 ااًّدج ةةريیبك يهھھھ ععاطقلاا ااذهھل صَّصُخت يتلاا ةصاخلااوو ةماعلاا تتاقفنلاا ننأل اًصوصخ لضفأأ جئاتن قِّقحيی نناا بجيیوو رردداق
.2002 ةنس يلحملاا جتانلاا يلامجاا نم %12 يلااوحب ررَّدقتوو

 نناا بجيی .ننانبل يف هھحالصااوو يحصلاا ععاطقلاا نيیسحت ةةددايیزل ددوهھجلاا للذب بجيی ؟ةيیسايیسلاا تتاهھُّجوتلاا يهھھھ ام
 زكرتت نناا بجيی ٬،كلذذ ىلاا ةفاضإلاب .ةةديیج ةفلكبوو ةلاادع رثكااوو ةعاجن رثكاا ععاطقلاا ااذهھھھ لعجتل ددوهھجلاا ههذهھھھ ففدهھت
:ةيیلاتلاا ططاقنلاا ىلع ددوهھجلاا

.لمااوحلاا ءاسنللوو للافططألل ةيیحصلاا ةيیاقولاا تتامدخ نيیمأت بجيی -
.ةموورحملاا قططانملاا يف اًصوصخ للافططألاا حيیقلت -
.للافططألاا دنع ءااذغلاا نيیسحتل ةعاضرلاا ىلع عيیجشتلاا -
.لمااوحلاا ءاسنلل تتاَّيیندعملااوو تتانيیماتيیفلاا نيیمأت -
.تتاقاعإلااوو ةنمزملاا ضضاارمألاا نم ننوناعيی نيیذلاا للافططألل ليیهھھھأتلااوو ةيیامحلاا تتامدخ ةفعاضم -

للافططألاا دنع تتايیفولاا ةبسن -4 للوودج
تتاارشؤملاا سساسألاا ةنس ةبسنلاا 2000 2015 ةنس ففدهھلاا
 دنع تتايیفولاا للدعم
 ننوودد للافططألاا
)فلألاب( ةسماخلاا

1996 32 35 12

 دنع تتايیفولاا للدعم
)فلالاب( عضرلاا

1996 28 27 10

 ننوودد للافططألاا ةبسن
 دض نيیحّقلملاا ةنسلاا

DPT  )%(

1996 94،٬2% 93،٬6% __

 ننوودد للافططألاا ةبسن
 دض نيیحّقلملاا نيیتنسلاا

MMR )%(

1996 88% 79،٬2% __

5
تتاهھمألاا تتايیفوو ضفخ

 ةةرشع يتنثال يهھھھ ةبسنلاا ههذهھھھ نناا امب .1996 ةنس ةةددالوو فلاا ةئم لكل 104 ـب تتاهھمالل تتايیفولاا ةبسن تترردق
.لٍلاع للدعمك للدعملاا ااذهھھھ ررابتعاا نكميیوو ننانبل يف ببرحلاا للالخ تثدح تتالاح اًضيیاا لمشت يهھف ةمكاارتم ةنس

 لعفلاب .ههدعبوو هھلبقوو ةةددالولاا تقوو يف ةيیبطلاا ةيیانعلاب ااًريیثك رثأتت تتاهھمالاا دنع تتايیفولاا نناا وهھھھ لمااوعلاا دحاا
 ةةرتف ءانثأأ ةيیحصلاا ةيیانعلاا ىلع تلصح لمااوحلاا نم %93،٬9 ةبسن نناا ذذاا ةةدعااوو 2000 ةنس ةققحملاا جئاتنلاا تناك
 تتانيیابت ىلع اًضيیاا رشؤملاا ااذهھھھ للديی .طقف %87،٬1 ةبسنلاا تناك ثيیح 1990 ذنم %6،٬8 ةةددايیزز دددعلاا ااذهھھھ ّنيیبيی .لمحلاا
 ععاقبلاا يف 2000 ةنس %89،٬1 ةيیحصلاا ةيیانعلاا ىلع نلصح يتااوللاا لمااوحلاا ةبسن تناك ثيیح ىىرخأأوو ةقطنم نيیب
 نيیسحت ىلاا ةيیحصلاا ةيیانعلاا ىلع نلصحيی يتااوللاا ءاسنلاا دددع يف نّسحتلاا ااذهھھھ ددوعيی .ننانبل لبج يف %98،٬4  لباقم
.ةيیحصلاا تتامدخلاا ججاتناا ةيیعون

 للدعم غلب .للززانملاا يف ةيیديیلقتلاا ةقيیرطلاا ىلع ةةددالولاا تتالاح ةموورحملاا قططانملاا يف تقولاا عم تضفخناا
 ةةددافاا بجومب .2000 ةنس %9 ىلاا 1999 ةنس %24 نم تعجاارت اهھنكلوو رراكع يف ىلعألاا ةبسنلاا ةيیديیلقتلاا تتااددالولاا
 اهھططاحأأ يصاصتخاا نم ووأأ ةيینوناق ةلباق نم ةةددالوو تتامدخ ىلع نلصح تتااديیسلاا نم %96 ٬،ةماعلاا ةحصلاا ةةررااززوو
.ةيیلحملاا ةيیانعلاب

 ةيیبرتلااوو رمعلاب ةةرشابم قلعتت يهھف .ةيیلسانتلاا ةحصلاا ظفحت يتلاا ةمهھملاا لمااوعلاا نيیب نم وهھھھ ةةرسألاا ميیظنت
 ااذهھھھ فلتخيی .2000 ةنس %63 ىلاا 1994-1987 ةنس %53 نم لمحلاا نم ةيیاقولاا ةبسن تعفترراا .يعولاا ىىوتسموو
 ننانبل لبج يف وهھھھ للدعم ىنددأأ نناا تتااءاصحالاا للدت ثيیح قططانملاا ففالتخاب )لمحلاا نم ةيیاقولاا ةبسن ييأأ( اًضيیاا رشؤملاا
 ةقيیرطط لقألاا ىلع َنْفِرعيی تتاجووزتملاا ءاسنلاا نم %99 نناا ىلاا ةةرراشالاا رردجت .)%70( تتووريیب يف ىلعألااوو )58%(
.ةةدحااوو ةيیديیلقت ةقيیرطط لقألاا ىلع َنْفِرْعَيی %96 وو لمحلاا دض ةةدحااوو ةثيیدح



 ةقيیرطط لقألاا ىلع َنْفِرعيی تتاجووزتملاا ءاسنلاا نم %99 نناا ىلاا ةةرراشالاا رردجت .)%70( تتووريیب يف ىلعألااوو )58%(
.ةةدحااوو ةيیديیلقت ةقيیرطط لقألاا ىلع َنْفِرْعَيی %96 وو لمحلاا دض ةةدحااوو ةثيیدح

 ةَّيیلووألاا ةيیحصلاا ةيیاقولاا مماظن يف لخدت نناا بجيی ةيیلسانتلاا ةيیحصلاا تتااءاارجالاا ؟ةيیسايیسلاا تتاهھُّجوتلاا يهھھھ ام
.ةفلك لقأأوو ةّيیلاعفوو ةلاادع رثكأأوو ةيیعون لضفأأ مماظن ىلاا ييددؤيیل ٬،ةماع يحصلاا ععاطقلاا ححالصاا نم ءزجك

 ةيیحصلاا ةيیانعلاا زكاارموو تتايیفشتسملاا اهھمدقت يتلاا تتامدخلاا ىلع ةباقرلاا ةيیعون ةيیوقت كلذذ ىلاا ةفاضاا بجيی
 تتائيیهھلااوو مماعلاا ععاطقلاا ةصاخ ةةرروصب هھنِّمؤيی ام ااذهھھھوو ةةددالولاا ئئررااوطط يف ةيیانعلاا نيیسحت كلذك بجيیوو تتافصوتسملااوو
.ةموورحملاا قططانملاا يف اميیسالوو ةيیموكحلاا ريیغ

 ةيیذغتلاا ءوس َّنهھبنجيی ام تتاهھَّمألااوو لمااوحلاا لكل تتايیندعملااوو تتانيیماتيیفلاا نم ةمززاللاا تتايیمكلاا نَّمؤت نناا بجيی
.يندعملاا صقنلااوو

 لئاسولاا للاجم عيیسوتل ددوهھجلاا للذب بجيی لمحلاا دض لئاسولاب ام ملع ىلع ءاسنلاا مظعم ننأب انظحال انناا امبوو
.ةةرفوتملاا ةثيیدحلاا

تتاهھمالاا ةحص -5 للوودج

تتاارشؤملاا سساسألاا ةنس ةبسنلاا 2015 ةنس ففدهھلاا

 تتاهھمالاا تتايیفوو للدعم
 ددولوم 100،٬000 لكل
 يح

1996 104 26

 يتلاا تتااددالولاا ةبسن
 مقاطط ييديیاا ىلع تيیرجاا
)%( سسِّرمتم يحص

1996 96% 98%

 للاجرلل ةيیلسانتلاا ةحصلاا ققوقحوو ةيیحصلاا ةيیبرتلاا ىلع زكرتت ةيیعوت جماارب ققالططاا اًضيیاا ييرروورضلاا نم
.ةثيیدح ليیلاحت عضوب حمسيی هھنأل بجااوو وهھھھ ةيیماظن ةةرروصب تتامولعملاا عمج ٬،لباقملابوو .اًعم ءاسنللوو

6
ىىرخألاا ةئبووألااوو ايیررالملااوو )ززديیإلاا( ةعانملاا صقن ضضرم ةحفاكم

 WHO تتاباصإإ ررََّدُقت )2003 ةنس 700( ننانبل يف ةةددوودحم ةغّلبملاا AIDS/HIV تتالاح دددع نناا عم
 14-0 نم ررامعالاا ةئف يف تتاباصالاا نناا ةغلبملاا تتالاحلل ررامعالاا تتائف عيیززوت للديی .ةغّلبم ريیغ ةلاح 2500 يلااوحب
 لكل 2،٬9 غلبت ثيیح 24-15 نم ررامعألاا ةئفل رثكأأ ةعفترم تتاباصالاا .100،٬000 لكل 2،٬1 طقف غلبت ةنس

 نناا ذذاا سسانجالاا عم بسنلاا ههذهھھھ فلتخت .ةنس 50وو 31 نيیب مهھھھررامعاا ححوواارتت نيیذلاا دنع اهھھھدجن تتالاحلاا رثكاا .٬000،100
.ءاسنلل طقف ةةدحااوو ةلاحوو للاجرلل 9 ىصُحت AIDS/HIV نم تتالاح 10 لك

.رفسلاا للالخ تثدح )%48( اًبيیرقت تتاباصالاا فصن
 ىلع تتزّكرت تتاساارردد NAP- National HIV/AIDS Program ززديیالل ينططولاا جمانربلاا ىىرجأأ

 ىلاا تتاساارردلاا ههذهھھھ ةمجرت يهھھھ جمانربلاا ااذهھھھ يف ةيیلاتلاا ةةوطخلاا .ىىوودعلاا للاقتناا ةقيیرطط اهھيیف امب ءابولاا ااذهھھھ ىلع ةيیعوتلاا
 .ةيیئاقولاا تتااءاارجالاا ةةددايیزز

ىىرخألاا ةئبووألااوو ايیررالملااوو AIDS ةعانملاا صقن ضضرم  ةحفاكم -6 للوودج
تتاارشؤملاا ةبسنلاا سساسالاا ةنس  2015 ةنس ففدهھلاا
 ءاسنلاا نيیب HIV رراشتناا
لمااوحلاا
 نهھھھررامعاا ححوواارتت يتااوللاا 
 لكل(  ةنس 24-15 نيیب

100،٬000(

1996 24 _



تتاارشؤملاا ةبسنلاا سساسالاا ةنس  2015 ةنس ففدهھلاا
 ءاسنلاا نيیب HIV رراشتناا
لمااوحلاا
 نهھھھررامعاا ححوواارتت يتااوللاا 
 لكل(  ةنس 24-15 نيیب

100،٬000(

1996 24 _

 نم نكمتنل جمااربلاا نم ههريیغوو ززديیالل ينططولاا جمانربلاا هھّققح ام مِّيیُقن نناا بجيی ؟ةيیسايیسلاا تتاهھُّجوتلاا يهھھھ ام
 ييرروورضلاا نم ٬،لباقملاب .HIV/AIDS ززديیالاب نيیباصملاا اهھيیف امب ةضَّرعملاا تتائفلاا ةجلاعمل ةحضااوو ططخ عضوو
.نيیززوعملااوو ءاارقفلل اًصوصخ ىنددالاا ةفلكلاب ييرروورضلاا ججالعلاا ىلع للوصحلل ةيیووددالاا ةعانص تتاكرش عم ننوواعتلاا

 ةكرراشمب اهھب ممايیقلاا نكميی ةيیعوت تتالمحوو جماارب للالخ نم ضضرملاا نع ممالعالااوو ةيیعوتلاا رشن بجيی
 اهھھھريیغوو ةماع نناكسلل ةهھّجوم جماارب اهھنم ٬،ديیعص نم رثكاا ىلع هھلمع بجيی ام ااذهھھھوو .ةيیلهھھھالاا ةيیندملاا تتايیعمجلاا
 ىطسولاا ففوفصلاا يف ةيیسرردملاا جمااربلاا نم ءزجك ةيیسنجلاا ةيیبرتلاا للاخدداا للالخ نم ةصاخ ةةرروصب ببابشلل ةهھّجوم
.ةيیوناثلااوو

 ىلاا 1995 ةنس ةلاح 983 نم تطبهھھھ لسلاب تتاباصالاا دددع نناا ةماعلاا ةحصلاا ةةررااززوو تتااءاصحاا ديیفت :لسلاا
 DOTS -Directly Observed ريیصقلاا ججالعلل ةةرشابملاا ةقيیرطلاا للاخدداا لضفب 2001 ةنس ةلاح 516

Treatment Short. اًبلاغ بيیصيی ييذلاا ييوئرلاا لسلاا نم تناك تتالاحلاا نم %85وو 80 نيیب نناا ىلاا ةةرراشالاا رردجت 
.ةةزجعلااوو للافططالاا

 َجلاعُيی وواا َجلاعُيی الوو( بباصم صخش ييال نكميی :رراشتنالاا عيیرس هھناا وهھھھ ضضرملاا ااذهھل يسيیئرلاا رطخلاا
 ننانبل لبجوو تتووريیب يف لسلاا تتاباصاا دددع عفرر ام ااذهھھھوو .رخآآ اًصخش 15 ىلاا ىىوودعلاا لقنيی نناا )ةبسانم ريیغ ةقيیرطب
.ةعفترملاا نناكسلاا ةفاثك ببسب

لسلاا ةموواقم – 6/2 للوودج
تتاارشؤملاا سساسالاا ةنس ةميیقلاا 2015 ـل ففدهھلاا
لسلاا رراشتناا 2001 13 _
 لسلاا تتالاح ةبسن
 ةعوضوملااوو ةةددوصرملاا
 ةبقاارملاا جمانرب تحت
ةةرشابملاا

2001 100% _

 لباقملاب .اهھّتيیلاعف ةفعاضمل اهھھھرشنوو اهھقيیسنتوو ةيینططولاا جمااربلاا نيیكمت بجيی ؟ةيیسايیسلاا تتاهھُّجوتلاا يهھھھ ام
.ةئبووالاا نم اهھھھريیغوو لسلاا دض ججالعلااوو ةيیانعلاا ءاطعااوو ااًركاب ةلعلاا فشك نم نِّكميی ام تتااربخلاا ةةددايیزز بجيی

.ةيیاقولااوو ةيیعوتلاا ىلع دعاستل ةيیميیلعتلاا جهھھھانملاا يف سسوورردد للاخدداا بجيی ٬،ززديیالاا ةلاح يف امك

7
ةيیئيیبلاا ةماادتسالاا

 بنااوج رمالاا ااذهھلوو .ليیوطط دمأأ  ىلاا اهھتئيیب ةيیامح ىلع للوودلاا ةةرردق ىلع للديی يلاثم ففدهھھھ وهھھھ ةيیئيیبلاا ةماادتسالاا
.ههايیملاا ةيیعونوو ةئوهھتلاا ةمظنأأ ةبقاارم يف صقنوو ةصقانلاا ةيیعااررزلاا تتاسايیسلااوو ٬،اهھلقانتوو ةقاطلاا ديیلوت ففاارساك ةةدع

 ةئيیبلاا ةيیامح ننوناق رُشنوو .ةيیئيیبلاا تتايیّدحتلاا هھجااوتل 1993 ةنس تسسأت .ننانبل يف اًثيیدح ةئيیبلاا ةةررااززوو تَئِشُنأأ
 ةيیامحلاب قلعتت ةةديیدع قططانم تتدددحوو .يمسرر بلطموو يساساا ينططوو ففدهھھھ وهھھھ ةئيیبلاا ةيیامح نناا ّنيیبيیل 2002 ةنس
 يليی اميیف .ةبلصلاا تتايیافنلااوو ةنسآلاا ءاملااوو ننووززووالل ةةدفنتسملاا ددااوملااوو ةئيیفدلاا تتااززاغلااوو يجولويیبلاا ععونتلاا لمشت ٬،ةيیئيیبلاا
:ععاضووالاا ههذهھھھ نم لك نع زجوم

 ةحاسم غلبت .1999 ةنس ةّيیمحم 33 غلبيیل ةةريیخالاا رشعلاا تتااونسلاا للالخ تتايیمحملاا دددع عفترراا :يجولويیبلاا ععونتلاا .1
.رراتكهھھھ 888 ـب ةّيیمحملاا ةيیلحاسلاا تتاحاسملاا تترردقوو .يضااررالاا ععومجم نم %13،٬3 تتاباغلاا

 ةماع ةةرروصب اًثاعبناا رثكالاا تتااززاغلاا دحاا وهھھھ ننوبرراكلاا ديیسكوواا يناث :ىىرخألاا تتااززاغلااوو ةئيیفدلاا تتااززاغلاا .2
 لقنلاا ععاطق يف ثثولتلل يسيیئرلاا رردصملاا وهھھھ ززاغلاا ااذهھھھ .ىىرخألاا تتااززاغلااوو ةئيیفدلاا تتااززاغلل ىلووألاا ةلمحلاا ىلاا ددانتسالاب
 يف ددوقولاا للامعتساا ةبقاارمل ريیباادت عضوو ىلع صنيی 2001 ةنس ننوناق رردص .ةعانصلاا ععاطقوو ةقاطلاا ععاطق هھيیليی
 لقنلاا لئاسوو يف تتووززاملااوو لقنلاا لئاسوو لك يف صصاصرر ىلع ييوتحملاا نيیزنبلاا للامعتساا ننوناقلاا ااذهھھھ عنميی .لقنلاا ععاطق
.تتووززاملاا ىلع اهھتاكرحم لمعت يتلاا تتااررايیسلاا ددااريیتساا ننوناقلاا عنميی كلذذ ىلاا ةفاضالاب .ةةريیغصلاا



.تتووززاملاا ىلع اهھتاكرحم لمعت يتلاا تتااررايیسلاا ددااريیتساا ننوناقلاا عنميی كلذذ ىلاا ةفاضالاب .ةةريیغصلاا

 ذنموو .1993 ةنس ىلعألاا تناك ننووززووالاا ةقبطط دفنتست يتلاا ددااوملاا للامعتساا :ننووززووالاا ةةدفنتسملاا ددااوملاا .3
 ـلاا للامعتسااوو ةليیدبلاا ددااوملاا للامعتسااوو ننااريینلل ةئفطملاا لمااوعلاا للامعتساا عنم ةجيیتن ىندتت ةبسنلاا ههذهھھھ تتذخاا نيیحلاا كلذذ

methyl bromide ةعااررزلاا يف لئاادبك.

 تتاكبش ءاشناا ربع ةّيیقنلاا ةيیفاصلاا ههايیملاا للوصوو نيیمأتل ةةريیبك اادًدوهھج ةموكحلاا تلذب :ةيیئاملاا ددررااوملاا .4
 ههايیملاا ببرست ببسب ةصاخ ةةرروصب ههايیملاا ددررااوم ثثولت جتنيی .ددوودس ءانبل ططخلاا تعضوووو ةيیفيیرلاا قططانملاا يف ههايیملل
.ًاّيیدج اهھتجلاعم بجيی ةيینططوو ةلكشم ههذهھھھوو ةّيیتحتلاا ةيیئاملاا ددررااوملاا ىلاا ةثّولملاا

 يقابلاا امأأ .ريیرراجملاا ةكبش اهھيیلاا لصت تناك ةيینكسلاا تتاادحولاا نم %37 طقف :ةلذتبملاا ههايیملاا ةةرراادداا .5
 ةلصتم 1997 ةنس تناك نكسلاا رروودد نم %58،٬5 نناا يياا .ةيیحصلاا ررَوُجلاا لمعتست تناكف ةيیفيیرلاا قططانملاا يف ههرثكأأوو
 ككرتشت ةيیطبنلاا يف نكسلاا رروودد نم طقف %23،٬8 نناا ثيیح قططانملاا نيیب ًاّيیلج تتانيیابتلاا رهھظتوو .ةماعلاا ريیرراجملاا ةكبشب
.%98،٬3 تتووريیب يف ةبسنلاا ههذهھھھ غلبت نيیح يف ةماعلاا ريیرراجملاا ةكبشب

 ديیزت ةبسن عم ةيیساساا ةيیئيیب ةلكشم لِّكشت ةبلصلاا ةّيیلزنملاا تتايیافنلاا للاازت ال :ةبلصلاا تتايیافنلاا ةجلاعم .6
.ةبلصلاا تتايیافنلاا ةجلاعمل ةيینططوو ةطخ ةئيیبلاا ةةررااززوو تتدعأأ .رماطم يف ىمرت %80 ىلع

 ئئددابم ىلاا ةماادتسملاا ةيیئيیبلاا ةيیمنتلاا ئئددابم مجرتت ةيینططوو ةطخ عضوو بجيی ؟ةيیسايیسلاا تتاهھُّجوتلاا يهھھھ ام
 ةصاخلاا تتاسسؤملااوو ةماعلاا تتااررااددالاا رئاس نيیب قيیسنت ةئيیهھھھ رراططاا يف متت نناا بجيی ةطخلاا ههذهھھھوو ةيیسيیئرر ططوطخوو
 ةيیمنتلاا للوح ةيیلوودد تتاارمتؤم ميیظنتوو ريیباادت ذذاختاا للالخ نم كلذذ ققحت نناا بجيیوو .ةيیموكحلاا ريیغ تتايیعمجلااوو
.ةئيیبلاا ةيیامحوو ةماادتسملاا

 ىلع يندملاا طيیطختلااوو لقنلااوو ةيیعانصلااوو ةيیعااررزلاا تتاعاطقلاا يف ريیباادتلاا اًضيیاا تتاسايیسلاا جلاعت نناا بجيی
 تتاكبشوو ههايیملاا ةكبش ىلع للوصحلااوو ةقاطلاا ددررااوم ديیدجتوو ةقاطلاا ككالهھتسااوو يجولويیبلاا ععونتلااوو ةيیرحبلاا ئططااوشلاا
.ةبلصلاا تتايیافنلاا ةةرراادداا ةجلاعم ىلاا ةفاضالاب ةجلاعملاا تتاليیهھستوو ريیرراجملاا

 تقولاا يفوو اهھلامعتساا ةبقاارموو ةنسآلااوو ةلذتبملاا ههايیملاا ددررااوم ةجلاعمل ةيینططوو ةسايیس ددامتعاا ييرروورضلاا نم
.ةجلاعملل تتايیجولونكت ينبتوو ةيیتحتلاا ةيینبلاا ليیهھھھأت هھسفن

ةئيیبلاا ةيیامح -7 للوودج
تتاارشؤملاا سساسالاا ةنس ةميیقلاا 2000 2015 ففدهھلاا
 ةةاطغملاا يضااررالاا ةبسن
)%( تتاباغلاب

1996 13% -

 ةظفاحملل ةيیمحملاا يضااررالاا
)%( يجولويیبلاا ععُّونتلاا ىلع 1992 0،٬20% 2%
ةقاطلل ييونسلاا ككالهھتسالاا 2000  يلامجاا نم ططااوواغيیج 9712

يلخاادلاا جتانلاا
 دفنتست يتلاا ددااوملاا ككالهھتساا
ننووززووالاا ةقبطط

1999 CFC= 527،٬3 نطط
نطط MeBR = 202 وو

-

ةئيیفدلاا تتااززاغلاا تتاثاعبناا 1994 مماارغاغيیج ٬82،٬874،15
CO2 ينوبرراكلاا ززاغلاا نم

-

 عبانملاا نم ةةدَّلوملاا ةقاطلاا
رردداصملاا ةةدددجتملاا

1997 1،٬60% -

 ةلوصوملاا نكاسملاا ةبسن
 ءاملاا تتاكبشب
ةماادتسم ةةرروصب

1996 79،٬30% 90%

 ةلوصوملاا نكاسملاا ةبسن
 تتاكبشب
ةلذتبملاا ههايیملاا ففرص

1996 37% -

ةبلصلاا تتايیافنلاا نم صلختلاا 2000
  اًضررأأ رمطيی = ٬8%،82

%5،٬1 =ليیوحت
هھليیهھھھأت دداعيی = ٬3%،5

_
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ةيیساسالاا تتاهھجووتلااوو تتااززكتررملاا :يعامتجالاا ددقعلاا



 ننامأأ تتاكبشب نيینصحم ااونوكيی ننأأوو ٬،يشيیعملاا ههافرلاا نم ىىوتسمب عتمتلاا ىلإإ سسانلاا ققوتيی ننأأ يعيیبطط رمأل هھناا
 رصعلاا ذنم ةصاخبوو ٬،خيیرراتلاا دداادتماا ىلعوو .ةماعلااوو ةيیصخشلاا تتايیرحلاا مهھل نمضت ةيیساسأأ ققوقحوو يعامتجاا
 ووأأ دقاعتلاا نم ععون ىلاا دنتسملاا ٬،ععوورشملاا ففدهھلاا ااذهھھھ قيیقحت وحن ىتش للاكشأب ةيیرشبلاا تتاعمتجملاا تعس  ٬،ينانويیلاا
 ٬،رخآآ ىلإإ دلب نموو  ىىرخأأ ىلإإ ةبقح نم  ةتووافتموو  ةجرعتم تتاارراسمل يعسلاا ااذهھھھ عضخ نكلوو  .يعامتجالاا دقعلاا
 يف يعامتجالاا دقعلاا ععوورشمل ىلووألاا ةيیرظنلاا غيیصلاا ةةررولب ددوعتوو .تتابوعصوو تتابقع ننايیحألاا بلغأأ يف هھنوودد تناكوو
 يف اهھخسرتوو ةيیعانصلاا ةةرروثلاا ةقالطناا ااوبكااوو نيیذلاا نم مهھھھريیغوو وسوورروو ككول للاثمأأ نم ةفسالف ىلإإ ٬،ثيیدحلاا رصعلاا
 ععرراست اهھحرطط يتلاا ٬،ةةدقعملاا ةيیعامتجالااوو ةيیدداصتقالااوو ةيیسايیسلاا تتالكشملاا ىلع تتاباجإإ ميیدقت ااولوواحوو ٬،ببرغلاا
 ٬،للومشلاا نم ريیبك رردقب غيیصلاا ههذهھھھ تتزيیمت .ةئشانلاا ةيیلامسأأرلاا ىلإإ يعاطقإلاا مماظنلاا نم ةيیبرغلاا تتاعمتجملاا للاقتناا
 دداارفألاا ققوقح ةيیامحوو يسايیسلاا ليیثمتلااوو مكحلاا ننووؤش ميیظنتب ةقلعتملاا ةيیعيیرشتلااوو ةيیسايیسلاا بنااوجلاا اهھيیلع تغططوو
.ةطلسلاب اهھتقالع يف تتاعامجلااوو

 تهھجتاا ٬،ةيینوناقلااوو ةيیسايیسلاا دداعبألاا كلتب ةطبترملاا تتامهھملاا ززاجنإإ يف ةيیبرغلاا تتاعمتجملاا ممدقت عم نكل 
 دقاعتلاا غيیص رراططإإ يف ااًريیثأتوو انززوو رثكاا عقااوم للالتحاا وحن ٬،يجيیرردت لكشب ٬،ةيیعامتجالااوو ةيیدداصتقالاا بنااوجلاا
 ةلوودلل " ةيیساسألاا تتاازكترملااوو دعااوقلاا ءاسررإإ عم ةيیناثلاا ةيیملاعلاا ببرحلاا دعب اًصوصخ ممدقتلاا ااذهھھھ نماازتوو .يعامتجالاا
 ففاارططألاا قفااوت نعريیبعتلاا ىلاا ببرقأأ تتالوحتلاا ههذهھھھ لظظ يف يعامتجالاا دقعلاا حبصأأوو .Etat providence  "ةيیعاارلاا
 عم ٬،نيینططااوملل يشيیعملاا ههافرلااوو ةيیعامتجالاا تتانامضلاا ريیفوتب لصتت يتلاا ةيیويیحلاا ايیاضقلاا ىلع عمتجملاا يف ةيیساسألاا
 تتانامضلاا كلت ديیدحتوو  ليیصفت
 ممدع هھجووأأوو رططاخملاا نم ّدحلاا ففدهھب كلذذوو ٬،اهھفدهھتست يتلاا  ةيیعامتجالاا تتائفلاا ةحوورموو اهھليیومتوو اهھجاتنإإ ققرططوو
.عمتجملاا رراارقتساا ىلع اهھھھرراثآآ سكعنت يتلااوو ٬،تتائفلاا ههذهھھھ اهھل ضضرعتت يتلاا نيیقيیلاا

 .ددالبلاا يف "يعامتجاا دقع" ققالططإإ ععوضوم ححرطط ىلع ٬،ةفلتخم تتاارتف يفوو ٬،ةةّدع ففاارططأأ تبووانت ننانبل يف
 ننانبل ننأأ ٬،امهھلووأأ :نيیيیساسأأ نيیيیوتسم ىلع ديیقعتلاا ااذهھھھ ملاعم تتززربوو ٬،ةةدقعموو ةكئاش وودبت للاازت اموو تتدب ةلكشملاا نكلوو
 ددوشنملاا ممدقتلاا – ةةررركتملاا ةيیلهھھھألاا هھتاعاازنوو هھتامززأأ ببسب كلذكوو هھيیف مكحلاا مماظنوو ةيیلخاادلاا هھتبيیكرت ببسب – ققحيی مل
 للوودلاا يف لصح ام رراارغ ىلع ٬،)يعامتجالاا ههافرلاا ةلوودد نع ثثَّدحتن ال ىتح( ةيیعاارلاا ةلوودلاا ءانب قيیرطط ىلع
 فعضلاب ااًّزيیمتم ٬،ددوهھعلاا بقاعت عم ٬،ّلظظ ةيیعامتجاا ةيیامحوو ننامأأ تتاكبش نم دلبلاا يف ئشنأأ ام ننأأ امهھيیناثوو .ةمدقتملاا
 نم ديیدعلاا ىلإإ ةفاضإإ – فئاطلاا ققافتاا ههدعب نموو ينانبللاا ققاثيیملاا للامتشاا ججاتنتسالاا ااذهھھھ ةيیمهھھھأأ نم للقيی الوو .للالتخالااوو
 دقعلاا تتاموقم ضعب تلووانت صصوصن ىلع – ةيیساسألاا ةماعلاا تتامدخلاا للوواادتوو ججاتنإإ ّمظنت ىتلاا تتاعيیرشتلاا
 نم ريیبك رردقب تمستاا اهھنأأ ووأأ ٬،ايیااون ننالعإإ ىلإإ ببرقأأ مماع عباطط تتااذذ امإإ تيیقب صصوصنلاا ههذهھھھ نكلوو ٬،يعامتجالاا
 ققوقح ةلأسمل ةةرروطتملااوو ةيیرصعلاا ةةرظنلاا دّسجيی ٬،طباارتموو لماش رراططإإ يف ججرردنت ننأأ ننوودد نم للاجتررالااوو ةةرثعبلاا
.ةيیساسألاا ةيیعامتجالااوو ةيیدداصتقالاا نناسنإلاا

1
ةيیجهھنملااوو ةيیرظنلاا تتايیفلخلاا ضعب

 ععوورشم اهھلمشيی ننأأ ضضرتفيی يتلاا ةيیساسألاا تتانوكملاا نم دددع ةةررولب يف لثمتيی ةيیلووألاا ةقررولاا ههذهھھھ ففدهھھھ نناا
 ننايیبتوو – ةفثكم ةةرروصب – تتانوكملاا ههذهھھھ ليیلحتوو ضضاارعتساا ىلإإ رراصيی ففوسوو .ةيینانبللاا ةلاحلاا يف يعامتجالاا دقعلاا
 ههذهھھھ نيیب قفااوتلاا صصرف سّملتوو ٬،ةيینعملاا ةيیعامتجالاا ففاارططألاب قلعتت يتلاا عفانملااوو تتاماازتلالل ةنهھھھاارلاا ددوودحلاا
 يعامتجالاا رراارقتسالاا نم ربكأأ رردق ىلإإ ًالوصوو ٬،عفانملااوو تتاماازتلالاا ههذهھھھ ععززوت يف رظنلاا ةةدداعإإ ىلع ففاارططألاا
 ةماعلاا ئئددابملاا ىلع ديیكأتلاا نناكمب ةيیمهھھھألاا نم ٬،تتانوكملاا كلت للووانت لبقوو .ددالبلاا يف يسايیسلاا يلاتلابوو ييدداصتقالااوو
:يتآلاا وهھھھ ئئددابملاا ههذهھھھ مهھھھأأوو .دقعلاا ااذهھھھ ةةررولب ةلوواحم اهھنم قلطنت يتلاا

 هھتفصب أأدبملاا ااذهھھھ ىلإإ رظنلاا يغبنيی الوو .يعامتجاا دقع ييأأ نناكررأأ نم ًاّيیساسأأ اًنكرر لفاكتلاا أأدبم لكشيی :ًالووأأ
 ةيیعوضوملاا ةجاحلاا نم هھتوق دمتسيیوو ددالبلل ايیلعلاا ةحلصملاا نم قلطنيی وهھھھ لب ٬،نناسحإلاا ةةركف نم اًساسأأ قلطنيی
 – لفاكتلاا ااذهھھھوو .ةفلتخملاا ةيیعامتجالاا ففاارططألل ىىدملاا ةةديیعبلاا حلاصملاا يف فثكملاا كباشتلاا عقااوو عم للووؤسملاا يططاعتلل
 ععاطقلاا اميیس ال عمتجملاا تتائف يقابوو لمعلاا بباحصأأوو ةلوودلاا نيیب ففاارططألاا ةثلثم ةلدداعم ىلع مموقيی ننأأ ضضرتفيی ييذلاا
 ييدداصتقالاا ضئافلاا نم مهھھھألاا ءزجلاب ةيیعامتجالاا ففاارططألاا دحأأ رراثئتساا ننأل ٬،ييرروورض رمأأ وهھھھ – ءاارجألااوو يلهھھھألاا
 ااذهھھھ ججاتنإإ ةةدداعإل الوو ٬،يسايیسلااوو ييدداصتقالاا دلبلاا رراارقتسال ال ةنامض لكشيی ال ٬،ىىرخألاا ففاارططألاا بباسح ىلع
 تناك املك ديیعص ريیغ ىلع رراارقتسالاا ممدع رططاخم ددااددزت ٬، يعامتجالاا لفاكتلاا ببايیغ يفوو .ةيیاهھن ال ام ىلإإ رراثئتسالاا
 يغبنيی ال لفاكتلاا أأدبم ىلع ديیكأتلااوو .سسانلاا ممومع بباسح ىلع ةّلقلاا حلاصل ّزيیحتب ووأأ تتاهھھھّوشتب ةبوحصم ققوسلاا تتايیلآآ
 ةيیلئاعلاا تتايیعمجلاا ربع رروطتت امبرروو رّمتست ننأأ اهھنكميی يتلاا – نناسحإلاا ةةركف نم اًصاقتناا هھتفصب هھيیلأأ رظُنيی ننأأ



 يغبنيی ال لفاكتلاا أأدبم ىلع ديیكأتلااوو .سسانلاا ممومع بباسح ىلع ةّلقلاا حلاصل ّزيیحتب ووأأ تتاهھھھّوشتب ةبوحصم ققوسلاا تتايیلآآ
 ةيیلئاعلاا تتايیعمجلاا ربع رروطتت امبرروو رّمتست ننأأ اهھنكميی يتلاا – نناسحإلاا ةةركف نم اًصاقتناا هھتفصب هھيیلأأ رظُنيی ننأأ
 هھتقالع ززّزعيیوو نططااوملل ةيیامحلاا ّرفويی ٬،لماش يندم عباطط ييذذ يعامتجاا دقاعتل سيیسأتلاا هھنم ففدهھلاا لب – ةيینيیدلااوو
 تتاازكترملاا ءانب يف ٬،ىضم ام يف ٬،ّطق حجنت مل يتلاا "ةيیتلوودلاا ننوودد ام"وو ةّقيیضلاا تتااءامتنالاا بباسح ىلع ةلوودلاب
.ننانبل يف عمتجمللوو ةلوودلل ةيیساسألاا
 

 ىلع - اًمومع نيینططااوملل ةحاتملاا ةيیعامتجالاا تتانامضلاا نم ةةدعاق ءانبب ننوكيی لفاكتلاا أأدبم ديیسجت نناا :اًيیناث
 عمتجملااوو ةلوودلاا ججاتنإإ ةةدداعإإ ةيیلمع يف ةيیساسأأ ةعفاارر ةةدعاقلاا ههذهھھھ لكشت ثيیحب – ةمدقتملاا نناادلبلاا يف ققحت ام رراارغ
 قيیقدد ديیدحت ىلإإ ٬،يعوطط لكش يف ٬،عمتجملاا لصوتيی ننأأ ةيیمهھھھألاا غلاب رمأل هھنااوو .امهھيیلع ةموميیدلااوو رراارقتسالاا غغابسإإوو
 .اهھنم ديیفتست ننأأ ضضرتفيی يتلاا تتائفلااوو اهھل ةمظظانلاا ريیيیاعملااوو اهھلمع تتايیلآآوو اهھليیومت رردداصموو تتانامضلاا ههذهھھھ ةحوورمل
 فيیلاكت تتربتعاا ام اًبلاغ ذذاا ٬،لباقم ننوودد للاملاا سسأأرر اهھلمحتيی "ةبيیرض" ووأأ "تتالززانت" لكشت ال تتانامضلاا ههذهھھھوو
 ااًءزج وواا عيیززوتلاا ةةدداعاا تتاسايیس نم ااًءزج اماا ٬،قيیرطلاا ههذهھھھ ىلع انتقبس يتلاا نناادلبلاا نم ديیدعلاا يف تتانامضلاا كلت ريیفوت
 ةبسنك اهھيیف رروجأملاا لمعلاا ننززوو ددااددزيی يتلاا نناادلبلاا يف اًصوصخ ٬،)رشابم ريیغ ااًرجأأ ييأأ( رجألاا فيیلاكت نم أأزجتيی ال
 ججاتنإإ ىلع قفنيی امم ةعفنملاا ميیظعت يف ةلثمتم ككااذّذإإ ةحوورطملاا ةيیساسألاا ةلأسملاا حبصتوو .ةلماعلاا ىىوقلاا يلامجإإ نم
 ٬،نناك امفيیكوو ٬،قلطملاب يعامتجالاا ققافنإلاا ةةددايیزز ىلإإ يعاادلاا سبتلملاا رراعشلاا عفرر رراارمتساا نم ًالدب ٬،تتانامضلاا ههذهھھھ
 .اهھلجأأ نم ررّرقت يتلاا ففاادهھھھألاا ريیغ ىلإإ هھنم اًيیساسأأ ااًءزج للّوحتوو ققافنإلاا ااذهھھھ محل يف شهھنت  "بيیرراازملاا" رراارمتساا عم

 يحويی امل اًفالخ – ريیبك ّدح ىلإإ مجسنيی ةيیعامتجالاا تتانامضلاا ةةدعاق عيیسوتوو لفاكتلاا ييأأدبمب ذخألاا نناا :اًثلاث
 رراططإإ يف ةةددوقعملاا ةيیملاعلاا ممقلاا نيیمرصنملاا نيیدقعلاا للالخ اهھترروطط يتلاا تتايیبددألاا لمجم عم – نهھھھاارلاا ةملوعلاا قسن هھب
 رقفلاا ةحفاكموو - ييدداصتقالاا ومنلاا مموهھفمل ليیدبك – ةماادتسملاا ةيیرشبلاا ةيیمنتلاا مموهھفم للوح ٬،اهھتامظنموو ةةدحتملاا ممألاا
 ببابشلاا ممامأأ صصرفلاا عيیسوتوو يعامتجالاا ععونلاا بسحب ةةااوواسملااوو ننامألاا تتاكبش زيیزعتوو
 ةيیرشبلاا مماازتلاا عم صصاخ لكشب مجسنت يهھھھوو .ىىرخألاا زيیيیمتلاا للاكشأأ ةفاكوو رشبلاب رراجتالااوو للافططألاا لمع نم ّدحلااوو
 مهھھھأأ ّلعل وو .ملاعلاا نناادلب ةيیبلاغ هھتّرقأأ ننأأ قبس مماازتلاا وهھھھوو 2015،٬ مماعلاا للولح عم ةثلاثلاا ةيیفلألاا ففاادهھھھأأ قيیقحت يف ءاعمج
 سساسألاا ةةزيیكرلااوو اهھفدهھھھوو ةيیمنتلاا ةيیلمع رروحم )ددرفلاا-نناسنإلاا( نناسنإلاا نم تلعج اهھناا تتايیبددألاا كلت هھيیلع تتوطناا ام
 ميیلعتلااوو ةحصلاا يف نناسنإلاا ققوقح ديیسجتل ةسوململاا ريیيیاعملاا – اًيیرظن لقألاا ىلع – ممرراص لكشب تتددّدح وو .اهھل
 مماعلاا ننأشلاا ةةررااددإإ يف ةيیفافشلااوو حلاصلاا مكحلاا ريیيیاعم تتددّدح امك .ةيیسايیسلاا ةكرراشملااوو ةماادتسملاا ةئيیبلااوو نكسلااوو
 قيیرطط ىلع للوودلاا ممدقت ىىدم سسايیقل اعجرم ططوورشلااوو ريیيیاعملاا ههذهھھھ ززاجنإإ نم تلعجوو ٬،ةلءاسملااوو ةبساحملاا ططوورشوو
  – رخآآ ىلإإ دلب نم ةتووافتم للاكشاب وو – ةمدقتملاا ةيیعانصلاا نناادلبلاا ضعب عفديی نهھھھاارلاا ةملوعلاا قسن نناك ااذذإإوو .ةيیمنتلاا
 ججوضن" نم نناادلبلاا كلت هھتققح نناا قبس ام رراغصتساا ووأأ لهھھھاجت يغبنيی ال هھناا الاا ٬،لفاكتلاا أأدبم نع يبسنلاا عجاارتلاا وحن
 ىلع - ىىرخأأ ووأأ ةبسنب – ةةرردداق تتاعمتجملاا كلت لعج ام ااذهھھھوو ."ةيیعاارلاا-ةلوودلاا"لل اهھئانب ةلحرم يف ممّدقتم "يعامتجإإ
 يف  ٬،ةملوعلاا نمزز يف يعامتجالاا لفاكتلاا ةبرجت بنااوج ضعبل ةيیئزجلاا اهھتعجاارم نع ةيیتأتملاا ليیعافملاا بباعيیتساا
 ةجرردد للاازت ال - ننانبل للاح وهھھھ امك ةيیرراض ةيیجرراخ ووأأ ةيیلخاادد اًبوورح اهھضعب دهھش يتلاا - ةيیمانلاا انناادلب ننأأ نيیح
 ٬،فلختلااوو للاجتررالااوو رروصقلاا نم ريیبك رردقب نناازيیمتت ٬،اهھيیف "ةيیعاارلاا-ةلوودلاا" ءانب ةةريیسموو "يعامتجالاا اهھجوضن"
.تتاعمتجملاا كلت هھتققح ام عم ةنرراقملاب

 ىلإإ ةةوعدلاا رروودص ددرجمب ققحتيی ال ٬،عمتجملل يبسن ههافرر نم هھب طبتريی اموو ٬،يعامتجالاا دقعلاا نناا :اًعباارر
 ةيیدداصتقالاا ةيیرظنلاا تتايیبددألاا ربع - ديیكأتلاا ددرجمب ووأأ دقعلاا ااذهھھھ ففاارططأأ نم ككااذذ ووأأ ففرطلاا ااذهھھھ نم هھقيیقحت
 ٬،كلذذ نم ااًديیقعت رثكأأ يهھھھ لب ٬،طقف ةيیتااذذ تتابغرر ةلأسم تسيیل ةلأسملاف .رراعشلاا ااذهھھھ ةيیولووأأ ىلع - ةيیلوودلاا ةيیعامتجالااوو
 دداصتقالاا عّسوتب ريیبك ًدح ىلإإ يعامتجالاا ههافرلاا ططابترراا اهھمهھھھأأ ٬،ةيیساسألاا ططوورشلاا نم ةلمج رفوت اهھھھذيیفنت بلطتيیوو
 زيیزعتوو لثمألاا اهھماادختساا قيیقحتوو ددررااوملاا ةئبعت ميیظعتب ططوورشم ههرروودب ااذهھھھوو .ههومن تتالدعم ععافتررااوو هھمّدقتوو ينططولاا
 دداصتقااوو ةقيیمعلاا ةيیجولونكتلاا تتالوحتلااوو تتامولعملاا ةةرروث ىلع عسااولاا ححاتفنالااوو ٬،ديیعص ريیغ ىلع دداصتقالاا ةيیسفانت
 اهھبنااوج نم دحلاب وو ةملوعلل ةيیباجيیإلاا بنااوجلاا يف ططاارخنالاا ميیظعتب ٬،لمشأأ وو ّمعأأ لكشب ٬،ططوورشم وهھھھ امك .ةفرعملاا
 ننوودد للووؤحلل يئانثتسااوو ققالخ دهھج عم نماازتت ننأأ يغبنيی ٬،يعامتجاا دقع ععوورشم ةةررولب ننأأ ينعيی ام ااذهھھھوو .ةيیبلسلاا
 – نيیهھجولاا نيیذهھھھ نيیب ةقيیقدلاا ةلدداعملاا ططابنتساا يف سساسالاا ييدحتلاا نمكيیوو .دداصتقالاا ةيیسفانتوو ومنلاا تتااددّدحمب للالخإلاا
 ةهھج نم يعامتجالاا دقعلاا
 ممأأ ٬،"ةيیعاارلاا ةلوودلاا" ءانب ةلحرم يف ءااوس ةمدقتملاا نناادلبلاا هھتققح ام رراارغ ىلع – ةيیناث ةهھج نم دداصتقالاا ةيیسفانتوو
 .فصاعلاا ةملوعلاا نمزز عم ةنهھھھاارلاا اهھلعافت ةلحرم يف

 ىلع ةنهھھھاارملاا نم ّدحلاا ٬،ىىرخألاا نناادلبلاا ببرراجت هھيیلإإ تصلخ امم اًقالطناا ٬،يعدتسيی ةلدداعملاا كلت قيیقحت تتاب
 ٬،رططاخملاا دض تتانامضب ةنّصحملاا ريیغوو ةصيیخرلاا ةلماعلاا ديیلاا يف ررامثتسالاا ىلع مئاق ٬،ييدداصتقالاا ومنلل ججذذومن
 زّكريی ننأأ يغبنيی ام نمض نموو ةيیمنتلاا ةيیلمع رروحم وهھھھ حبصأأ ييذلاا نناسنإلاا يف رمثتسيی رخآب ججذذومنلاا كلذذ للاادبتسااوو



 زّكريی ننأأ يغبنيی ام نمض نموو ةيیمنتلاا ةيیلمع رروحم وهھھھ حبصأأ ييذلاا نناسنإلاا يف رمثتسيی رخآب ججذذومنلاا كلذذ للاادبتسااوو
 رططاخملاا هھجوو يف ةيیامحلاا ريیفوتوو تتااربخلاا بباستكااوو ميیلعتلاا ىىوتسم ريیوطت ععوضوم ززربيی ٬،ليیدبلاا ججذذومنلاا هھيیلع
 للاقتنالاا ةيیلمع تناك ااذذإإوو .هھططوورش نيیسحتوو جتنملاا لمعلاا صصرف زيیزعت ىلإإ ةفاضإإ ةلاطبلاا رططاخموو ةيیحصلاا
 ةفلك ىلع ييوطنت – يساسألاا ههءاعوو يعامتجالاا دقعلاا ععوورشم لكشيی ننأأ ضضرتفيی ييذلاا – ججذذومنلاا ااذهھھھ وحن يجيیرردتلاا
 طسوتملاا ىىدملاا يف ٬،دلبلاا نيیكمتل عجنألاا ليیبسلاا يهھھھ تتااذلاب ةيیلمعلاا ههذهھھھ ننأأ الإإ ٬،ريیصقلاا ىىدملاا يف اًيیبسن ةعفترم
.ءااوس ّدح ىلع ةيیسفانتلاا ةةرردقلاا نموو يعامتجالاا ههافرلااوو ةيیرحلاا نم ربكأأ رردق ككالتماا نم ٬،ديیعبلااوو

2
ينانبللاا رراططالاا يف يعامتجالاا دقعلاا ةبرراقم

 ننأشلاا ىلع ةةريیبك تتاقفن نناادبكتيی اًمومع عمتجملااوو ةلوودلاا نناا ٬،ينانبللاا عضولاا ّزيیمُت يتلاا تتاقررافملاا مهھھھاا نم
 جتانلاا يلامجاا نم %21 وحن ىلاا 2005،٬ مماع رردداصلاا يلوودلاا كنبلاا ريیرقت بسحب ٬،تتاقفنلاا ههذهھھھ لصتوو .يعامتجالاا
 ةبسنلاا ههذهھھھوو .ةيیعامتجالاا ةيیاعرلاا ىلع ققافنالاا نم ءزج ىلااً ةفاضإإ ٬،اًساساا ميیلعتلااوو ةحصلاا يعاطق لمشيی امب ٬،يلحملاا
 ربع اهھليیومت متيی %15 :يتآلاك ليیومتلاا رردداصم بسحب ععززوتت ٬،ةيیلوودلااوو ةيیميیلقالاا تتانرراقملاا يف ةعفترم ربتعت يتلاا
 ننأشلاا ىلع عمتجملاا ققافنإإ يلامجاا نم %70 نم رثكاا نناا ينعيی امم ٬،يموكحلاا ععاطقلاا ربع %6وو صصاخلاا ععاطقلاا
 %6 وحنب ةةرردقملاا( ةلوودلاا ةمهھھھاسم ةبسن نناا ظحالملااوو .يلهھھھالااوو صصاخلاا ععاطقلااوو رسالاا ربع هھليیومت ييرجيی يعامتجالاا
 ببرغملاا يف %9 ىلاا ةمهھھھاسملاا ههذهھھھ عفترت ثيیح ٬،ةقطنملاا نندلب يف اهھتليیثم نع ححوضوب لقت )جتانلاا يلامجاا نم
 .رئاازجلااوو ننددررالااوو سنوت نم لك يف %14 نم رثكااوو رصم يف %10وو

 للوح ةحاتملاا ةيیليیصفتلاا تتاارشؤملاا نناف ٬،ننانبل يف يعامتجالاا ننأشلاا ىلع عمتجملاا ققافنإإ ةماخض نم مغرلاب
 ىلاا –ةيیلوودلاا ريیيیاعملاا بسحب- ننانبل ءامتناا عقااوو عم اهھبسانت ممدعوو دئااوعلاا ههذهھھھ فعض سكعت ٬،ققافنالاا ااذهھھھ دئااوع
 ةةايیحلاا يف لمالااوو للافططالااوو عضرلاا تتايیفوو تتالدعم ٬،تتاارشؤملاا ههذهھھھ لمشتوو .لخدلاا ةطسوتملاا نناادلبلاا ةعومجم
 تتاارشؤملاا ىلع ججاتنتسالاا ااذهھھھ قبطنيی ذذااوو .تتاارشؤملاا نم كلذذ ريیغوو ...ببوسرلااوو ةيیئاادتبالاا ةلحرملاا ءاهھنااوو ةيیمالااوو
 ةةدئاعلاا تتاارشؤملاا ىلع ربكأأ ةةوقب قبطنيی هھناا الاا ٬،ءااوس ّدح ىلع صصاخلااوو مماعلاا نيیعاطقلاا لمشت يتلاا ةيیلامجالاا ةيینططولاا
.ةخرراص اًنايیحاا لب ٬،ةحيیرص للاكشاب ققافنالاا دئااوع ىىوتسم ىلع ةةوجفلاا ززربت ثيیح ٬،مماعلاا ععاطقلاا ىلاا

 فثكم صيیخشت نم قلطنت نناا يغبنيی ينانبللاا رراططالاا يف "يعامتجاا دقع" ييأل ةيیساسالاا تتاازكترملاا نناا
 للوقحلاا ههذهھھھ نم لكب ةيینعملاا ففاارططالاا نيیب "تتامهھھھافت" ءانب ىلاا ٬،دقعلاا ااذهھھھ اهھلمشيی يتلاا للوقحلاا يف ةةدئاسلاا ععاضووالل
 طيیلستب ةيیلووالاا ةقررولاا ههذهھھھ يفتكت ففوسوو .ةحرتقملاا تتاجلاعملاا نع ةيیتأتملاا فيیلاكتلااوو عفانملاا تتاباسح ععززوت للوح
 تتاعوضوملاا نم بضتقم دددع ىلاا ةفاضاا ٬،ميیلعتلااوو ةحصلاا يعوضوم ةصاخبوو ٬،تتاعوضوملاا ههذهھھھ مهھھھاا ىلع ءوضلاا
.ةخوخيیشلاا مماظن ةيیامحوو رراارقااوو ةلاطبلاا ننامضوو رقفلاا ةحفاكم للووانتت يتلاا ىىرخالاا

يعامتجالاا دقعلاا نناكرراا نم يساساا نكرك ةحصلاا يف قحلاا :ًالووأأ

:ةيیلاتلاا يهھھھ ةمززالاا صيیخشت رصانعوو ععاطقلاا صئاصخ ززرباا

 يف ٬،ينانبللاا عمتجملاا قفنيی :صصاخلاا ليیومتلل ةبلغ عم ٬،ةحصلاا ىلع عمتجملاا ققافناا ةماخض .1
 ننووؤشلاا ىلع ٬،مئاقلاا يلحملاا جتانلاا يلامجاا نم %12وو %10 نيیب ححووااريی ام ٬،صصاخلااوو مماعلاا نيیعاطقلاا
 ىىوتسملاا ااذهھھھ ربتعيیوو .ععوضوملاا ااذهھھھ للوح ةحاتملاا ةةرردداصلاا ةةدددعتملاا تتاساارردلاا ههرهھظت ام بسحب ةيیحصلاا
 ققرشلاا ةقطنم نناادلب مظعم يف 7 وواا 6 ززوواجتيی ال وهھھھ ذذاا ٬،ةيیلوودلاا تتانرراقملاا يف ععافتررالاا ديیدش ققافنالاا نم
 ةلوودلاا ةمهھھھاسم نناا ديیب .ةيیعانصلاا نناادلبلاا نم ددوودحم دددع يف الاا %10 نع ديیزيی الوو ٬،ايیقيیرفاا للامشوو طسووالاا
 نم طقف %30وو %20 نيیب ححوواارتت يهھھھ ذذاا ٬،اًيیبسن ديیدشلاا فعضلاب زيیمتت ددالبلل ةيیحصلاا ةةرروتافلاا ليیومت يف
 ققوودنصلل عباتلاا ةمومالااوو ضضرملاا ععرف تتاقفن يلامجاا نيیمضت ممدع وواا نيیمضت بسحب ٬،ةةرروتافلاا ههذهھھھ يلامجاا
 ةةرروتافلاا يف ةلوودلاا ةمهھھھاسم نناف لباقملاا يف .ةحصلاا ىلع مماعلاا ققافنالاا نمض يعامتجالاا ننامضلل ينططولاا
 للوودد يف % 80 لب %75 نع اًمومع ديیزتوو ٬،سنوتوو ننددررالاا يتلاح يف %50وو %46 ىلاا عفترت ةيیحصلاا
.يبووررووالاا دداحتالاا

 ززرباا :ةيیحصلاا ةمدخلاا ءااززاا ةةااوواسملاا ممدع هھجووأأ زززعيی يحصلاا ققافنالاا تتاادئاع فعض .2
 ةحص ىلع اًيیطسوو ينانبللاا عمتجملاا قفنيی .ريیبك دح ىلاا ةفيیعض ههدئااوع نناا ٬،ننانبل يف يحصلاا ققافنالاا زيیميی ام
 تتايیفوو للدعم نناف كلذذ عموو .)ةيیرراجلاا تتااررالوودلاب( ننددررالااوو سنوت هھقفنت ام ففاعضاا ةعبرراا وحن ددرفلاا



 ةحص ىلع اًيیطسوو ينانبللاا عمتجملاا قفنيی .ريیبك دح ىلاا ةفيیعض ههدئااوع نناا ٬،ننانبل يف يحصلاا ققافنالاا زيیميی ام
 تتايیفوو للدعم نناف كلذذ عموو .)ةيیرراجلاا تتااررالوودلاب( ننددررالااوو سنوت هھقفنت ام ففاعضاا ةعبرراا وحن ددرفلاا
 ٬،نيیدلبلاا نيیذهھھھ يف ههااوتسم نع ننانبل يف ًاليیلق الاا ديیزيی ال ةةايیحلاا يف لمالاا للدعموو ٬،ًالثامتم ننوكيی دداكيی للافططالاا
 ىىوتسم للدعملاا ااذهھھھ لجسيی ثيیح ٬،لمحلاا ءانثاا تتاهھمالاا تتايیفوو للدعم للووانت ىىدل سكاعم ههاجتاا ززربيی نيیح يف
 يتأيی ققافنالاا ااذهھھھ مظعم نناا ىلاا رظنلابوو .سنوتوو ننددررالاا يف ههااوتسم عم ةنرراقملاب ننانبل يف ًاّيیبسن اًعفترم
 ٬،ةعقاف ةةااوواسم ممدع هھجووأأ عم ٬،ليیومتلاا نم قسنلاا ااذهھھھ قفاارتيی نناا يعيیبطلاا نمف ٬،رسالاا لبق نم ليیومتلاا ربع
 تتائفلااوو قططانملاا بسحب ٬،ةيیحصلاا مهھتاجايیتحاا ةيیبلت ىلع سسانلاا ةةرردق يف دداحلاا تتووافتلاا نم ىىذغتت
 هھبشوو ةيیمسرلاا ٬،ةمئاقلاا ةيیحصلاا تتانيیمأتلاا مظنب مهھلومش ممدع وواا مهھلومش بسحب كلذكوو ٬،ةفلتخملاا ةيیعامتجالاا
 نم وكشت يهھھھوو نيیميیقملاا يلامجاا فصن الاا يطغت ال تتانيیمأتلاا مظن نناا ملعلاا عم ااذهھھھ .ةصاخلااوو اهھنم ةيیمسرلاا
 ععونوو مجح كلذكوو ٬،تتائفلاا ههذهھھھ ةيیطغت ععونوو مجحوو اهھفدهھتست يتلاا تتائفلاا ةهھجل اهھنيیب ام يف ةعسااوو تتانيیابت
 دقاعتلاا ططوورشوو تتافيیرعتلااوو تتااءاارجالاا طيیمنتوو مماجسناا ممدع ىلاا ةفاضالاب ٬،اهھليیومت يف نيیديیفتسملاا ةمهھھھاسم
.مظنلاا ههذهھھھ لك يف اهھب للومعملاا

 تتالكشملاا ززربأأ ىىدحاا نّنإإ :ةيیحصلاا تتامدخلاا ةفلك ععافتررال يسيیئرر ببس يحصلاا ضضرعلاا ضئاف .3
 ددوجوو يف دّسجتت - ننانبل يف ةحصلاا ععوضوم للوح يعاطقلاا ريیرقتلاا اهھصّخش امك – يحصلاا ععاطقلاا اهھنم يناعيی يتلاا
 تتايیلديیصلااوو تتايیفشتسملاا ةةّرسااوو ةلددايیصلااوو ءابططالاا دددع ةبسن ةهھجل ٬،)Supply( يحصلاا ضضرعلاا يف يبسن ضئاف
 ام اميیس ال ٬،يحصلاا زيیهھجتلاا يف ططاارفالاا اًضيیاا ضئافلاا ااذهھھھ لمشيیوو .نناكسلاا نم ةمسن فلاا لكل ٬،ةيیووددالاا ففانصااوو
 ااذهھھھ ددوجوو ييددؤيی نناا ضضرتفيی نناكوو .ممدداقتلاا ةعيیرسلااوو ةفلكلاا ةظهھھھابلاا ةيیحصلااوو ةيیئافشتسالاا تتاادعملاب هھنم قلعتيی
 تتامدخلاا رراعسأأوو فيیلاكت ضفخ يلاتلابوو ةسفانملاا زيیزعت ىلاا ٬،ةيیدداصتقالاا نيینااوقلاا هھب للوقت ام بسحب ٬،ضئافلاا
 ةنهھھھاارلاا ليیومتلاا تتايیلآآوو ةيینب يف اهھّمهھھھأأ لثمتيی ٬،ةةدع تتااررابتعال لصحيی مل ضضافخنالاا ااذهھھھ نكلوو .ننانبل يف ةيیحصلاا
 ىلااوو ٬،)ًالثم ءااوودلاا( ققااوسالاا ههذهھھھ ضعب يف )oligopoly( "ةلقلاا رراكتحاا" ةبلغ ىلاا ةفاضاا ٬،اهھنم ةيیمسرلاا اميیسال
 يلامجاا نم %95 نم رثكاا صصاخلاا ععاطقلاا ووددِّرروم هھيیف جتنيی ييذلاا ٬،ععاطقلاا ااذهھھھ ىلع ةباقرلاا جمااربوو تتاسايیس فعض
.ددالبلاا يف ةضوورعملاا ةيیحصلاا تتامدخلاا

 يف يحصلاا مماظنلاا تتايیصوصخ نم :يحصلاا ضضرعلاا ضئاف ججاتناا ةةدداعإب حمسيی ...بلطلاا ععانطصاا .4
 عم نماازتت مل ول ٬،مئاادد هھبش اًعباطط بستكتوو رمتستل تناك ام ٬،ااذهھھھ ضضرعلاا ضئاف ججاتناا ةةدداعاا نناا ٬،اًضيیأأ ننانبل
 ةيیحصلاا تتاارشؤملاا نم دددع يف للاحلاا عقااوو وهھھھ امك ٬،خخافتنالاا ّدح ىلاا ننايیحالاا ضعب يف لصيی بلطلاا يف ععانطصاا
 ىلاا للوخدلاا تتالاح دددع سيیقيی ييذلاا )Hospitalisation rate( "ءافشتسالاا للدعم" اهھنم اميیسال ٬،ةيیساسالاا
 كلذكوو ٬،ةيیلوودلاا تتانرراقملاا يف يسايیق ىىوتسم ىلاا لصيی دداكيی ييذلااوو نيیميیقملاا يلامجاا نم ةبسنك اًيیونس تتايیفشتسملاا
 يلوودلاا كنبلاا ةساارردد ريیشتوو .ةقطنملاا نناادلب يف هھليیثم نع ففاعضاا ةةدع ديیزيی ييذلاا ٬،ءااوودلاا نم ددرفلاا ككالهھتساا طسوتم
 ةيیمانلاا نناادلبلاا نم ةنيیع بناج نم ةجتنملاا اهھسفن ةيیحصلاا تتامدخلاا ججاتناا ىلع رثكاا %27 اًيیطسوو قفنيی ننانبل نناا ىلاا
.)Best practices countries( يحصلاا ققافنالاا ريیيیاعم لضفأأ قبطت يتلاا

 ٬،يحصلاا للاجملاا يف ةيیلبقتسم ةيیؤؤرر ىلاا دقتفيی ننانبل للاازيی ال ٬،اهھعااوناا ىلع ٬،تتالالتخالاا ههذهھھھ رراارمتساا لظظ يف
 تتااونسلاا يف ةحصلاا ةةررااززوو اهھتذختاا يتلاا تتااررددابملااوو جمااربلاا دددعتوو ٬،ةيیحصلاا تتاارشؤملاا ضعب نسحت نم مغرلاب
 ملاعملاا ةحضااوووو ةنمزم ةيیجيیتاارتساا نمض ججرردنت نناا ننوودد نم نكلوو ةسوملم تتاحاجن اهھضعب لجس يتلااوو ةةريیخالاا
 ةصاخبوو ٬،عمتجملاا ققافناا ةيیلاّعف ةةددايیزز اًساساا تفدهھتساا دق تتااررددابملااوو جمااربلاا ههذهھھھ تناك ااذذااوو .تتايیلآلااوو ففاادهھھھالااوو
 ةيیررذج تتاجلاعم ريیفوتل اًيیفاك ههدحوو دعيی مل ففاادهھتسالاا ااذهھھھ نناا الاا - هھتااذذ يف يباجيیاا رماا وهھھھوو – ةحصلاا ىلع ٬،ةلوودلاا
 ىلع ققافنالاا يف رراارمتسالاا ىلع ةلوودلاا ةةرردق نناا للووالاا :ننانثاا اهھھھززربأأ ٬،ةةدع تتااررابتعاا ببسب ٬،ععاطقلاا ااذهھھھ ععاضووأل
 ىىوتسملاا ىلع ةمظظاعتملاا تتالالتخالاا طغض تحت عجاارتلاا ىلاا ليیمت ٬،يحصلاا ننأشلاا كلذذ يف امب ٬،يعامتجالاا ننأشلاا
– ةلوواادتملاا ححالصالاا جماارب نناا يناثلااوو ٬،مماعلاا نيیدلاا مظظاعتوو ةنززااوملاا يف زجعلاا رراارمتساا اميیسال ٬،ييدداصتقاا-ووركاملاا
 تتاساكعناا ٬،ةيینعملاا ةيیلوودلااوو ةيیمسرلاا ففاارططالاا ععامجاا بسحب ٬،اهھتايیطط يف لمحت -دحااوو تتووريیب رمتؤم دداقعناا ةيیشع
 ٬،ليیخاادملاا ىلع يلاتلابوو ٬،لمعلاا ققوس ىلع تتاساكعناا كلذذ يف امب ٬،عمتجملاا نم ةةدددحم تتائف ىلع ةطغاض ةيیعامتجاا
.ةيیحصلاا مهھتاقفن ليیومت يف رراارمتسالاا ىلع نيینططااوملاا ةةرردق ىىدم ىلع ههرروودب سكعنيی ففوس ام ااذهھھھوو

***
 ريیرحت ىلاا ففدهھت يعامتجالاا دقعلاا ةفسلف نناا نم اًقالطناا ؟يعامتجالاا دقعلل ةيیحصلاا تتاازكترملاا يهھھھ ام

 نناف ٬،يعامتجالاا لفاكتلاا أأدبم ىلاا اهھھھددانتساا ربع ٬،نقيیتلاا ممدع هھجووااوو رططاخملاا نم ٬،ديیعبلااوو طسوتملاا ىىدملاا يف ٬،نططااوملاا
 ةةزيیكرر لكشيی نناا يغبنيی ٬،نططااوملل ةيیحصلاا ةيیاعرلاا يفوو ةحصلاا يف قحلاا ديیسجت حيیتت يتلاا تتامزلتسملااوو ططوورشلاا ريیفوت
 ىىدصتت ٬،يحصلاا ننأشلل ةيیلبقتسم ةيیؤؤرر ددوجوب طبتريی سسوملم عقااوو ىلاا قحلاا ااذهھھھ ليیوحتوو .دقعلاا ااذهھھھ زئاكرر نم ةيیساساا
 يف يتأيی يتلاا ةلماكتملاا ةيیحالصالاا تتاهھجوتلاا نم ةفيیلوت ذيیفنتل ةةدعاقلاا يسرتوو ٬،ةلاادعلاا ممدع هھجووأأوو تتالالتخالل
:يتآلاا اهھتعيیلطط



:يتآلاا اهھتعيیلطط

 ةيینانبللاا قططانملاا يف اهھھھزكاارم ميیمعت للالخ نم نيینططااوملاا ققوقح نم قح ىلاا ةيیلووالاا ةحصلاا ليیوحت .1
 يتلاا– زكاارملاا ههذهھھھ علطضتوو .رقفلاا ةةرهھھھاظظ اهھيیف لصأتت يتلاا ةيیفرطلااوو ةيینيیدملاا قططانملل ةيیولووالاا ءاطعاا عم ةفلتخملاا
 رروودد زكاارملاا نم لك بعليیوو .يجالع رخآلااوو يئاقوو امهھھھدحاا ٬،نيیيیساسأأ نيیرروودب -زيیهھجتلاا ةلماك ننوكت نناا ضضرتفيی
 ديیفتسم لك ىلع ططرتشيیوو .يفاارغجلاا اهھقاطن نمض ةلماعلاا ةيیلهھھھالااوو ةيیموكحلاا تتافصوتسملاا تتاططاشنل ببذذاجلاا بطقلاا
 عفُديی ييزمرر غلبم لباقم ٬،ةيیدداارفاا ةيیحص ةقاطب ىلع للوصحلل اهھيیدل هھسفن ليیجست ىلاا دمعيی نناا زكاارملاا تتامدخ نم
 تتافيیرعتل اًقفوو ٬،ةيیئافشتسالاا ريیغ ةيیساسالاا ةيیحصلاا تتامدخلاا ىلع للوصحلاا اهھبحاص للّوخت ةقاطبلاا ههذهھھھوو .اًيیونس
 ىلاا يئاقلتلااوو يعيیبطلاا للاقتنالاا هھلّوخت امك .ةةريیقفلااوو ةطسوتملاا تتائفلاا لخدد ةصاخبوو ٬،لخدلاا تتايیوتسم عم بسانتت
 ررّرحيی ييذلاا رمالاا ٬،للاقتنالاا ااذهھھھ لثم ءاارجاا ىلاا ٬،ةةدددحم ةيیحص ريیيیاعمب ةةررّربملاا ةةرروورضلاا تعدد املك تتايیفشتسملاا
.ةحصلاا ةةررااززوو نم ةقبسم ةقفااوم ىلع للوصحلاا بلطط ءاادجتساا نم نيیديیفتسملاا

 ءامنالاا سلجم بناج نم اهھھھذيیفنت جمربملاا ٬،ةيیموكحلاا تتايیفشتسملاا ليیهھھھأت ةةدداعااوو ءانب ززاجناا للامكتساا .2
 ةةرّساا دددع يلامجاا نم %25 وواا 20 وحن ىلاا ةيیموكحلاا تتايیفشتسملاا ةةرّساا دددع اهھبجومب عفتريی يتلااوو ٬،ررامعالااوو
 ةيیئاصحالاا دعااوقلاا ريیيیاعم ديیحوتوو قيیسنت ةيیلمع ززاجناا عم كلذذ نماازتيیوو .2008-2006 للالخ ننانبل يف تتايیفشتسملاا
 مماظن وحن للّوحتلااوو للامعالاا ههذهھب ةصاخلاا تتافيیرعتلااوو ةيیئاارجالاا دقاعتلاا ططوورشوو ةيیبطلااوو ةيیحاارجلاا للامعالاا ززومرروو
 ةةدقاعتملاا تتايیفشتسملاب ًءاهھتنااوو ةيیموكحلاا تتايیفشتسملاا نم ااًءدب ٬،لكك يئافشتسالاا ععاطقلاا لمشيی امب ٬،ععوطقملاا للدبلاا
 ييرروودد لكشب ةةريیخالاا ههذهھھھ ععوضخوو ٬،تتايیفشتسملاا لمع ةمظنأأ ديیحوت عموو .ةحصلاا ةةررااززوو عم )رخآآ رراعشاا ىتح(
 ربكاا مماظتناا ققحتيی ٬،اهھيیلع صصوصنملاا ططوورشلل اهھماارتحااوو )Accreditation( ددامتعالااوو فيینصتلاا جئاتنل رمتسموو
 ةططرراخلاا حبصتوو ةسفانملاا زززعتتوو ٬،ضضرعلاا ىضوفل يجيیرردتلاا للااووزلاا عم نيیيیئافشتسالاا بلطلااوو ضضرعلاا نيیب
 ةيیباجيیاا تتاساكعناا نم كلذذ هھيیلع ييوطنيی ام عم ٬،ددالبلاا يف ةيیلعفلاا ةيیئافشتسالاا تتاجاحلاا نع ااًريیبعت رثكاا ةيیئافشتسالاا
 .اًمومع يحصلاا ععاطقلاا يف رراعسالااوو فيیلاكتلاا عقااوو ىلع

 ققوس يف ربكاا رروودد بعل نم ةيیموكحلاا تتايیفشتسملاا نيیكمت يف مهھسيی ةيیحالصالاا تتاهھجوتلاا ههذهھھھ ذيیفنت نناا
 تمظتناا ام ااذذاا اميیسال ٬،ةصاخلاا تتايیفسشتسملاا عم ةحصلاا ةةررااززوو دقاعت مجح نم ةةريیبك ةبسنب ّدحلاا يفوو ءافشتسالاا
 زفااوحلاا نم ةةددافتسالااوو اهھتيیسفانت زيیزعت يف تحجنوو ٬،ةيیلووالاا ةيیحصلاا زكاارملاب ةيیموكحلاا تتايیفشتسملاا ةقالع
 يكوو .)...ةيیررااددالااوو ةيیلاملاا ةيیلالقتسالاا ٬،ةحصلاا ةةررااززوو نم ننامدقملاا ةيیئافشتسالاا تتاازيیهھجتلااوو ءانبلاا( اهھيیلاا ةحونمملاا
 تتااربخوو تتااءافك ببااذتجااوو ٬،اهھيیف ةفظظوملاا ةيیرشبلاا ددررااوملاا ريیوطت نم دب ال ٬،رروودلاا ااذهھب ةيیموكحلاا تتايیفشتسملاا علطضت
.)...تتانامضلااوو رروجالااوو تتاضيیوعتلاا ةهھجل( ققوسلاا تتايیلآآ مماارتحاا عم اهھيیلاا ةةديیدج

 ههرروودب طبتريی ريیخالاا ااذهھھھوو ٬،سسانلاا للووانتم يف ءااوودلاا لعج ننوودد نم ًالعف ةحصلاا يف قحلاا ديیسجت متيی ال .3
 دداادعتساا ةجرردد بسحب ةنماازتم ووأأ/وو ةجرردتم ننوكت دق تتاهھجوت نمض هھماادختساا ديیشرتوو ءااوودلاا ققوس ةلكيیهھھھ ةةدداعاب
:ةيیلاتلاا يهھھھ تتاهھجوتلاا ههذهھھھوو .اهھجئاتن لمحتل ٬،عمتجملااوو ةيینعملاا ففاارططالاا

 رراعسأأ نيیب لثامتلاا نم ربكاا رردق قيیقحت ففدهھب ةحصلاا ةةررااززوو اهھتأأدب تناك يتلاا تتااءاارجالاا ةعباتم ٬،ًالووأأ
.ةةرراتخم ةةرروواجم نناادلب يف اهھھھرراعسأأوو ننانبل يف ةيیووددالاا

 فقسك ٬،يئايیميیكلاا اهھبيیكرت ةهھجل ةلثامتملااوو ةةددرروتسملاا ةيیووددالاا ففانصأل "طسووالاا رعسلاا" ددامتعاا ٬،اًيیناث
.ةفلتخملاا ةيیحصلاا تتانيیمأتلاا مظن هھيیطغت ييذلاا رعسلل ىلعأأ

 ةماعلاا تتاسسؤملاا ةفاك ممزتلت -ةيینعملاا ةيیلوودلاا تتامظنملاا عم ننوواعتلاب – ةيیووددأأ ةحئال ديیدحت ىلاا ءوجللاا ٬،اًثلاث
 نناا ىلع ٬،ةحئاللاا ججرراخ نم ةيیووددأأ يف ننوبغريی نيیذلاا نيیديیفتسملل للاجملاا ككرت عم اهھب ّديیقتلاا ةنماضلاا ةماعلاا هھبشوو
.ههالعأأ نيیرروكذملاا نيیدنبلاا دحأأ يف ةةددررااولاا ريیعستلاا غيیصل للاجملاا ااذهھھھ يف ةيیووددالاا عضخت

 نناادلبلاا كلذذ يف امب ملاعلاا نناادلب نم ديیدعلاا يف ققحت امب ةةوسأأ – يماارلاا يجيیتاارتسالاا ررايیخلاا مسح ٬،اًعباارر
 ةيیووددالاا ككالهھتسااوو ججاتناا نناكم generic ةيیلصالاا ةيیووددالاا ككالهھتسااوو ججاتنال يجيیرردتلاا للالحالاا عيیجشت ىلاا - ةمدقتملاا
 وحن ةيیلحملاا ءااوودلاا ةعانصل ربكاا عيیجشت عم ٬،ءااوودلاا رراعساا يف سسوملم ضفخ نم كلذذ هھيیلع ييوطنيی ام عم ٬،ةلجسملاا
.ررامضملاا ااذهھھھ يف نيیيیجيیتاارتساا ءاكرش عم لماكتلاا تتاقالع زيیزعتوو ررايیخلاا ااذهھھھ تتاجرردنم عم لعافتلاا

 امب ٬،ءااوودلاا ققوس يف ةيیويینبلاا تتالوحتلاا ههذهھھھ ححاجناا يف ةمهھھھاسملاا ىلع ههزيیفحتوو يبطلاا ززاهھجلاا ّثح ٬،اًسماخ
 ةيیعامتجالاا ةلاادعلاا لثمبوو ةيیبطلاا ببااددآلاا ننوناقب يلعفلاا مماازتلالاا زززعيیوو ققوسلاا ءاادداا يف ىىدملاا ديیعبلاا مماظتنالاا نمضيی
.اهھميیقوو

 اًططرش لكشت – ءااوودلاا ٬،تتايیفشتسملاا ٬،ةيیلووالاا ةيیحصلاا زكاارملاا – ةثالثلاا لصافملاا ههذهھھھ ةغايیص ةةدداعاا نناا .4
 ىىوتسملاا ىلع عسااوو ححالصاا عم قفاارتيی مل ام ففاك ريیغ ىقبيی ططرشلاا ااذهھھھ نكلوو ٬،ةحصلاا يف قحلاا ديیسجتل اًيیرروورض
.يليیومتلاا ىىوتسملاا ىلع كلذكوو يسسؤملاا



 ىىوتسملاا ىلع عسااوو ححالصاا عم قفاارتيی مل ام ففاك ريیغ ىقبيی ططرشلاا ااذهھھھ نكلوو ٬،ةحصلاا يف قحلاا ديیسجتل اًيیرروورض
.يليیومتلاا ىىوتسملاا ىلع كلذكوو يسسؤملاا

 يحصلاا ععاطقلاا ععاضووأل ّمظنموو هھّجومك ةحصلاا ةةررااززوو رروودد ديیكأت نم دب ال ٬،يسَّسؤملاا رراططالاا ىلاا ةبسنلاب
 للامعالاا ززومرروو ةبساحملااوو تتامولعملاا مظن ديیحوتوو ةيیلووالاا ةيیحصلاا ةيیاعرلاب هھيیف قلعتيی ام اميیسال ٬،اًمومع
 ةيیملعلاا تتاجرردنملاا قيیبطت ىلع رهھسلااوو ةباقرلااوو "ددامتعالاا" ريیيیاعموو ععوطقملاا للدبلااوو تتافيیرعتلااوو ةيیبطلااوو ةيیحاارجلاا
.ععاطقلاا ااذهھھھ تتايیلاعف فلتخم نيیب لماكتلااوو ةكاارشلاا ةةررااددااوو ةيیبطلاا ببااددآلاا ننوناقل

 نع ٬،يجيیرردت لكشب ٬،ةةررااززولاا ىلختت نناا  :نيیيیساساا نيیفدهھھھ قيیقحتب ظظوظحلاا ٬،مظنلاا ههذهھھھ قيیبطت يف ممدقتلاا زززعيی
 اهھتقاطب اهھليیغشتوو ةيیموكحلاا تتايیفشتسملاا ءانب ززاجناا عم اًصوصخ ةصاخلاا تتايیفشتسملاا عم اهھھھدقاعتل نهھھھاارلاا قسنلاا
 ننوكيی نناا دعب  ةنماضلاا ةماعلاا هھبشوو ةماعلاا تتاسسؤملل يجيیرردتلاا جمدلاا ىلاا كلذذ ةةااززااوم يف رراصيی ننااوو ىىوصقلاا
 .اهھتافيیرعتوو اهھتاميیدقت ععونوو مجح ديیحوت ىلاا ىضفأأوو ٬،ههاادم ذخأأ دق اهھنيیب قيیسنتلااوو ننوواعتلاا تتايیلآآ ريیوطتوو ليیصفت
 ةصاخلاا تتايیفشتسملاا نم ةيیفاضاا تتاميیدقت بلطل تتاسسؤملاا كلت نم نيیديیفتسملاا مماماا اًحاتم للاجملاا اًضيیأأ انهھھھ ككرتيیوو
 مماظن ىلاا ٬، ةنماضلاا تتاسسؤملاا جمدد ريیخالاا ففاطملاا يف ييددؤيی نناا يغبنيی .ةصاخلاا مهھتقفن ىلع اهھليیومت ننولوتيیوو
.نيیميیقملاا عيیمجل ةيیساسالاا تتاجاحلاا يطغيی ةيیحصلاا ةيیاعرلل لماش

-ووركاملاا تتالالخالاا لقث تحت ءونيی ننانبل لثم دلب يف ٬،يحصلاا ليیومتلاا ةلأسم تتاهھُّجوتلاا ههذهھھھ ححرطت
 ةيیحصلاا مهھتاقفن ليیومت ىلع نناكسلاا نم ةةديیاازتم تتائف ةةرردق عجاارت كلذكوو ققافنالاا ىلع ةلوودلاا ةةرردق عجاارتوو ةيیدداصتقاا
 ام ىلع ةنهھھھاارملاا اهھلووأأ .ةكباشتموو ةلخاادتم ٬،ةةدع ايیااووزز نم ليیومتلاا ةلأسم ةبرراقم نكميیوو .ةصاخلاا مهھلااوماا نم
 نم هھضرع قبس امل اًقفوو – ءااوودلاا ققوس ةلكيیهھھھ ةةدداعااوو ةنماضلاا تتاسسؤملاا جمددوو مظنلاا ديیحوتوو ريیوطت هھيیلاا يضفيیس
 ةيیطغت غغولبب حمسيی امب رردهھلل صيیلقت نم يلاتلابوو ٬،ةحصلاا ىلع صصاخلااوو مماعلاا ققافنالاا ةيیلاعف ةةددايیزز نم -تتاهھُّجوت
 مجح سفن ىلع هھقافناا نم هھقيیقحت ننانبلل نكميی ييذلاا رفولاف .ةحصلاا ىلع هھسفن ققافنالاا مجح نم اًقالطناا لمشأأ ةيیحص
 يلامجاا نم ةئملاا يف 30 غلبيی دداكيی ٬،ةيیحصلاا اهھنووؤش ةةرراادداا يف تحجن نناادلب نم ةمدقملاا ةيیحصلاا تتامدخلاا ةيیعونوو
 للومشوو ةيیطغت ققاطن عيیسوت يف ااًرصح ةلوودلاا بناج نم ققحملاا رفولاا ممدختساا ام ااذذااوو .ةحصلاا ىلع ققافنالاا ةةرروتاف
 -ةنماضلاا ةماعلاا هھبشوو ةماعلاا تتاسسؤملاا عيیمج كلذذ يف امب – اًنهھھھاارر ةلوودلاا هھقفنت ام نناف ٬،نيیميیقملل ةيیحصلاا ةيیاعرلاا
 ععاضووالاا يف ققحملاا ىىوتسملاا نم ًالدب ٬،عمتجملل ةيیحصلاا ةةرروتافلاا يلامجاا نم %50 ىلاا 45 نيیب ام لكشيی حبصيی
 ىلاا اادًدانتساا – ةحصلاا ىلع اهھقافناا نم ةعفنملاا ميیظعت يف ةلوودلاا ححاجنوو .طقف %30 وحنب ررّدقملااوو ةةدئاسلاا ةيیلاحلاا
 ممايیق ةيیطغتل ٬،ةيیفاضاا ةماع ةيیلام ددررااوم صيیصختل ااًزفاح لكشيی نناا اًقحال هھنأش نم -ةحرتقملاا ةيیحالصالاا تتاهھُّجوتلاا
 ةبيیرضلاا للدعم ةةددايیزز نيیب ام ححوواارت ليیومتلاا رردداصم نم ةحوورم ربع كلذذوو ٬،ةيیحصلاا ةيیاعرلل لماش ينططوو مماظن
 ىلع ةةدحوملاا ةبيیرضلاا كلذذ يف امب ٬،لخدلاا ىلع ةبيیرضلل ييدعاصتلاا عباطلل يبسنلاا ريیوطتلااوو ةفاضملاا ةميیقلاا ىلع
.رردداصملاا يلامجاا

يعامتجالاا دقعلاا نناكررأأ نم يساسأأ نكرك ميیلعتلاا يف قحلاا :اًيیناث

 نيینِّوكُم ىلع ننانبل يف ميیلعتلاا مماظن مموقيی ؟ةمززألاا صيیخشت رصانعوو ععاطقلاا صئاصخ ززربأأ يهھھھ ام
 تتامدخ ععونوو مجح ةهھجل رطيیسملاا رروودب صصاخلاا ميیلعتلاا علطضيیوو .صصاخلاا ميیلعتلااوو يمسرلاا ميیلعتلاا امهھھھ ٬، نيیيیساسأأ
 تتانيیتسلاا يف ٬ً،اعونووً اّمك ٬،ةةززرراب تتاحاجن ققح دق نناك ييذلاا – يمسرلاا ميیلعتلاا يفتكيی نيیح يف ةجتنملاا ميیلعتلاا
 %60 وحن ( صصاخلاا ميیلعتلاب نيیقحتلملاا ةبسن ققّوفت نم فيیصوتلاا ااذهھھھ قلطنيیوو .فيیددرلاا رروودب ععالطضالاب -تتانيیعبسلااوو
 صصاخلاا ميیلعتلاا ةيیعون ققوفت نم كلذكوو ٬،)%40( يمسرلاا ميیلعتلاا يف مهھتبسن ىلع )ميیلعتلاا ىلإإ نيیبستنملاا يلامجاا نم
.ععاطق لك لخاادد ةةدداح تتاتووافت ددوجوو ىلاا ةةرراشالاا ةةرروورض عم ٬،يمسرلاا ميیلعتلاا يف ةققحملاا كلت ىلع ةماع ةةرروصب

 ميیلعتلاب ققاحتلالاا ةيینب ريیشت :ىلووالاا ميیلعتلاا لحاارم يف يمسرلاا ميیلعتلاب ققاحتلالاا تتالدعم فعض .1
 ىلإإ ةيیميیلعت ةلحرم نم للاقتنالاا ىىرج امّلك ععافتررالاا ىلاا ميیلعتلاا ااذهھب ققاحتلالاا بسن ليیم ىلإإ ةماع ةةرروصب يمسرلاا
 عفترت ٬،) 2004 – 2003 ةيیساارردلاا ةنسلاا (ةيیئاادتبالاا لبق ام ةلحرملاب نيیقحتلملاا يلامجاا نم %24 نمف .ىلعأأ ةلحرم
 .ةيیوناثلاا ةلحرملاا يف %54 ىلإف ٬،ةيیليیمكتلاا ةلحرملاا يف %46 ىلإإ ّمث ةيیئاادتبالاا ةلحرملاا يف %35 ىلإإ ةبسنلاا

 ديیزت تتايیوتسم دنع مماع ٍلكشب تّلظظ ققاحتلالاا بسن نّنإف )ةيینانبللاا ةعماجلاا ( يمسرلاا يعماجلاا ميیلعتلاا يف اّمأأ
 نم %50 ددوودح ىلإإ عجاارتلاا ضعب ةمرصنملاا ةليیلقلاا تتااونسلاا يف تتدهھش اهھّنأأ ّالإإ ٬،ببرحلاا دعب ام ةةرتف يف %60 نع
 ريیغتت الوو .ةةرتفلاا ههذهھھھ يف اهھل صّخرر يتلاا ةصاخلاا تتاعماجلل عسااولاا رراشتنالاا لعفب ٬،نيیيیعماجلاا ببالطلاا دددع يلامجاا
 يف رصحنيی كلذذ رثأأ نناا ذذاا ٬،يمسرلاا ميیلعتلاا ةةذمالت ىلاا ةيیناجملاا ةصاخلاا سسرراادملاا ةةذمالت فيیضاا ام ااذذاا ةيینبلاا ههذهھھھ
 ططاارخناا ةجرردد ليیمت ثيیح ٬،ةمّدقتملاا للووّدلاا يف اهھليیثم نع ييررذج ٍلكشب ةيینبلاا ههذهھھھ فلتختوو .اهھھھدحوو ةيیئاادتبالاا ةلحرملاا
 لحاارم تمّدقت امّلك اًيیجيیرردت صقانتتوو ٬،ةيیئاادتبالاا لبق اموو ةيیئاادتبالاا لحاارملاا يف ةةووررذلاا ىلإإ ميیلعتلاا ععاطق يف ةلووّدلاا
 4 رمع يف( اهھنم ةيیناثلاا ةنسلاا يفّ الإإ ةيیئاادتبالاا لبق ام ةلحرملاا يف أأدبيی ال يمسرلاا ميیلعتلاا نناا ىلاا رراشيیوو .ميیلعتلاا
 صصرفلاا ريیفوت يف ةلووّدلاا ططاارخناا ءدب ىىدل ّالإإ ةسرردملاا ىلإإ ههددالووأأ لسريی ال رسألاا نمً ااريیبكً امسق لعجيی امم ٬، )تتااونس
.ددالووألاا ءالؤهھل ةيیميیلعتلاا



.ددالووألاا ءالؤهھل ةيیميیلعتلاا

 دداحلاا تتووافتلاا ههدّكؤيی ام ااذهھھھوو .ميیلعتلاا ةيیعون يف ةةريیبك تتاقوورف لَّجست :ميیلعتلاا ةيیعون يف ةةريیبك تتاقوورف .2
 ميیلعتلاا ععاطق بسحب ببّرستلااوو ططوقسلااوو ححاجنلاا تتالّدعم تتاارشؤم يف
 نم ججوف ّلك لصأأ نمف .ةيیفاقثلااوو ةيیعامتجالااوو ةيیدداصتقالاا لهھھھألاا ععاضووأأوو )ففايیررأأ/نندم ( قططانملااوو )صصاخ/يمسرر(

 مسقلاا ايیررولاكبلاا ( مماعلاا ميیلعتلاا نم ةةريیخألاا ةنسلاا ىلإإ لصيی ال ٬،ةيیئاادتبالاا ةلحرملاا نم ىلووألاا ةنسلاا ننولخديی ذيیملت 1000
 رمالاا قلعتيی امدنع ررامضملاا ااذهھھھ يف ههّدشأأ ىلع تتووافتلاا ززربيیوو .ً ااذيیملت 75 ّالإإ ططوقسلل ضضّرعتلاا ننوودد نم )يناثلاا
 ااًذيیملت 225 لباقم يمسرلاا ميیلعتلاا ععاطق يف طقف ةةذمالت 9 ييأأ ىنددالاا ههدح ىلاا للدعملاا ااذهھھھ ضفخنيی ثيیح ٬،ميیلعتلاا ععاطقب
 ضفخنيیوو تتووريیب سسرراادم يفً ااذيیملت 161 غلبيی ذذإإ قططانملاا بسحب للّدعملاا ااذهھھھ تتووافتيی امك .صصاخلاا ميیلعتلاا ععاطق يف
 يفً ااذيیملت 224 للدعملاا غلبيیيی ثيیح ٬،لهھھھألل ةيیعامتجالاا ععاضووألاا بسحب كلذك تتووافتيی وهھھھوو .ععاقبلاا يفً ااذيیملت 24 ىلإإ
 .ةةريیقفلاا رسألاا يفً ااذيیملت 27 ىلإإ ضفخنيیوو ةةرروسيیملااوو ىطسولاا ةقبطلاا ىلإإ ةيیمتنملاا رسألاا

 ذيیملتلاا ةفلك طسوتم يف ببرراقت عم نماازتيی ميیلعتلاا ةيیعون يف دداحلاا تتووافتلاا ااذهھھھ نناا يف ةلكشملاا رهھھھوج نمكيی
 1،٬725 وحن لباقم 2001 مماع صصاخلاا ميیلعتلاا يف لل.لل ينويیلم وحن طسوتملاا ااذهھھھ غلب ثيیح ٬،نيیعاطقلاا الك يف دحااولاا
.يمسرلاا ميیلعتلاا يف لل.لل ننويیلم

 ّيلحملاا جتانلاا نم %11،٬4 وحنب ننانبل يف ميیلعتلاا ىلع ققافنالاا يلامجإإ ررّدقيی :ميیلعتلاا ىلع ققافنالاا يف للخ .3
 ربتعتوو .) 2001 مماع مماقررأأ ( %4،٬4 مماعلاا ععاطقلااوو هھنم %7 ً)امومع صصاخلاا ععاطقلااوو ( رسألاا لّمحتتوو ٬،مئاقلاا
 يف %2،٬2وو اسنرف يف %0،٬4 ( ةيیلوودلاا تتانرراقملاا يف ىلعألاا نيیب ٬، ّيلحملاا جتانلاا نم ةبسنك ٬، رسألاا ةمهھھھاسم
 وحن نم ميیلعتلاا ىلع عمتجملاا ققافناا يف ةلوودلاا ةمهھھھاسم ةبسن تعفترراا دقوو .)... ايیرروك يف %2،٬8وو ةةدحتملاا تتايیالولاا

 الوو يمسرلاا ميیلعتلاا ةةذمالت دددع يف  ععافترراا عم ال قفاارتت نناا ننوودد نم نكلوو 2001 مماع %39 ىلإإ 1973 مماع 29%
 ىلع ةةرسألاا هھقفنت ام نناف ٬،مماعلاا ليیومتلاا ةمهھھھاسم ععافترراا ةةااززااوم يفوو .ةةرتفلاا كلت للالخ ميیلعتلاا ااذهھھھ ةيیعون يف نّسحت عم
 . 2001 مماع %13 ىلإإ 1966 مماع %8 نم اًضيیأأ وهھھھ عفترراا ٬، اهھقافناا يلامجإإ نم ةبسنك ٬، ميیلعتلاا

 يف جتنملاا ططاارخنالل مهھتئيیهھتوو ببابشلاا نيیكمتل ةةاادداك – ينهھملاا ميیلعتلاا يناعيی :ينهھملاا ميیلعتلاا يف تتاهھھھُّوشت .4
 اًعرراستم ااًّومن لّجس دق ٬،يمسرلاا اًصوصخ ٬،ينهھملاا ميیلعتلاا نناا حيیحص .ديیعص ريیغ ىلع تتاهھھھُّوشت نم -لمعلاا ققوس
 ىغطط ييذلاا ومنلاا ااذهھھھ نناا ريیغ .نيیجيیرخلاا دداادعااوو ةيیميیلعتلاا ةئيیهھلاا دداارفااوو سسرراادملااوو ةةذمالتلاا دددع ةهھجل ٬،تتانيیعستلاا للالخ
 ببااذتجاا ىلع ةةرردقلاا ديیعص ىلع يلاتلابوو ميیلعتلاا ةيیعون ديیعص ىلع لثامم رروطت عم نماازتيی مل ٬،يمكلاا دعبلاا هھيیلع
 .هھب نيیيینعملل ةبسانم لخدد وواا رجاا تتايیوتسم قيیقحتوو ةيیزجم لمع صصرف

 ههذهھھھ ززربت )Supply( ضضرعلاا بناج ىلعف .ديیعص ريیغ ىلع ةةدقعم تتالكشم ميیلعتلاا نم ععونلاا ااذهھھھ هھجااويی
 لخاادد ةحاتملاا تتاادعملااوو تتاازيیهھجتلاا ععونوو مجح يفوو ٬،ميیلعتلاا ددااوموو جماارب للومش ىىدموو ةيیعون يف تتالكشملاا
 رمالاا ٬،ينهھملاا ميیلعتلاا تتاجايیتحال هھتاصُّصخت ةمءالم ىىدموو يميیلعتلاا مسجلاا دداادعاا ىىوتسم يفوو ٬،ةيینهھملاا سسرراادملاا
 ةبيیكرت صئاصخ يف تتالكشملاا لثمتت بلطلاا بناج ىلعوو .مماظنلاا ااذهھھھ تتاجرخم ىىوتسم فعض يف سكعنيی ييذلاا
 اهھبلطط رصحنيیوو طيیسسبلااوو ريیغصلااوو يلئاعلاا عباطلاا اهھيیلع بلغيی يتلاا ةلماعلاا تتاسسؤملاا ةيینب يفوو ٬،يلكلاا دداصتقالاا
 نم ةّلق ءانثتساب ٬،ةعضااوتم ةفاضم ةميیق تتااذذوو ةيیديیلقت ةيیطمن تتاصصخت ةحوورم نمض ٬،مماع لكشب ٬،لمعلاا ىلع
 بلطلااوو ضضرعلاا يبناج نيیب للخلاا ييوطنيیوو .ةفرعملاا دداصتقااوو ثيیدحلاا ججاتنالاا يف ططاارخنالاا للوواحت يتلاا تتاسسؤملاا
 يماظنلاا ينهھملاا ميیلعتلاا يجيیرخ دددع نناا -ةحاتملاا تتايیطعملاا ىلاا اادًدانتساا – ّنيیبتيی امدنع ٬،ةلالدلاا ةغلاب جئاتن ىلع
 دددع ززوواجتيی ٬،)ةنس نع اهھتدم لقت ينهھم دداادعاا تتاارروودد يف لثمتملاا( يماظنلاا ريیغوو )ةيیمسرلاا تتاادداهھشلل عضاخلاا(
لمعلاا ققوس ىلاا اًيیونس ننوودفيی نمم ٬،يلاعلاا ميیلعتلاا يجيیرخ

 دددع يف لّجسملاا ريیبكلاا ععاستالاا عم ٬،هھتاسسؤم ععونتب ننانبل يف يلاعلاا ميیلعتلاا زَّيیمتيی :يلاعلاا ميیلعتلاا ععُّونت .5
 بسحب ميیلعتلاا ةيیعون يف ديیدش تتووافت ٬،ععونتلاا ااذهھھھ عم نماازتلاب ززربيیوو .ااًرخؤم اهھل صّخرر يتلاا دهھھھاعملااوو تتاعماجلاا
 )ةيیمسرلاا( ةيینانبللاا ةعماجلاا رثأتست ذذااوو .ةةدحااولاا ةعماجلاا تتايیلك نيیب ةةريیثك ننايیحاا يفوو ٬،ةفلتخملاا دهھھھاعملااوو تتاعماجلاا
 ةعماجلاا ههذهھھھ ععاضوواا نناا ىلع اًعامجاا ةمث نناف ٬،ددالبلاا يف يلاعلاا ميیلعتلاب نيیقحتلملاا دددع يلامجاا فصن وحنب اهھھھدحوو
 ييوطنيی ام عم ةيیقوفلاا هھتاعاارصوو يسايیسلاا مسجلاب ةعماجلاا ةقالع يف ةسبتلملاا ةلصلاا :للاجم ريیغ يف ممززأت نم يناعت
 ثثررااوتملاا يئااوشعلاا ومنلاا ٬،اًمومع يميیدداكالاا لمعلاا ريیيیاعم ىلعوو اهھتيیلالقتساا ىلع ةيیبلس تتاساكعناا نم كلذذ هھيیلع
 ةيیغاطلاا هھبش ةبلغلاا ٬،ةمصاعلاا يحااوض يف دّحوملاا يعماجلاا ىنبملاا ىلاا للاقتنالاا تتاقّوعموو ةيیعماجلاا ةيینبالااوو ععوورفلل
 ريیغ ررااركتلاا ٬،ققااوسالاا تتاجايیتحاا عم لعافتلاا ةفيیعضلاا تتاصاصتخالاا نم اهھھھريیغوو ةيیقوقحلااوو ةيیبددالاا تتاصاصتخالل
 يميیلعتلاا مسجلاا تتاارردق يف ديیدشلاا تتووافتلااوو ميیلعتلاا جماارب ىىوتسم ممدداقتوو ععوورفلاا مظعم يف اهھسفن تتايیلكلل جَمرَبُملاا
 مماظن تتاجرخم تتافصااوم ددّدحت يتلاا تتاارهھھھاظلاا ههذهھھھ نناا ....تتايیلكلاا تتاارشع ىلع ةتتشملاا ةيیررااددالااوو ةيیرشبلاا ددررااوملااوو



 يميیلعتلاا مسجلاا تتاارردق يف ديیدشلاا تتووافتلااوو ميیلعتلاا جماارب ىىوتسم ممدداقتوو ععوورفلاا مظعم يف اهھسفن تتايیلكلل جَمرَبُملاا
 مماظن تتاجرخم تتافصااوم ددّدحت يتلاا تتاارهھھھاظلاا ههذهھھھ نناا ....تتايیلكلاا تتاارشع ىلع ةتتشملاا ةيیررااددالااوو ةيیرشبلاا ددررااوملااوو
 زكرتيی ّزيیح يف الاا ٬،لمعلاا ققوس تتابلطتمل ةماع ةةرروصب بيیجتست ال )ضضرعلاا تتافصااوم ييأأ( يمسرلاا يلاعلاا ميیلعتلاا
 ةطشنالاا يفوو ٬،ةمختلاا نم ًالصاا يناعيی ييذلاا ٬،سيیرردتلاا للاجم يف ىىوس اهھل ًاّيیساساا ققوس ال يتلاا نهھملااوو تتاادداهھشلاا ىلع
 نم تسيیل نهھملااوو تتاادداهھشلاا ههذهھھھ تتامس نناا حضااولاا نموو .ععامتجالاا ملعب ةقلعتملاا كلتوو ةيیررااددالااوو ةيیقوقحلاا ةيیديیلقتلاا
 ةةرجهھلاا ببااوباا يقبيی ام ااذهھھھوو .نيیدعااوو نيیيینهھم يقرتوو ممدقت تتاارراسمب الوو ٬،ةيیدجم لخددوو لمع صصرفب دعيی ييذلاا ععونلاا
.ببابشلاا مماماا عسااوو ققاطن ىلع ةعّرشم

 ميیلعتلل فيیددرلاا رروودب علطضيیوو علطضاا -يعماجلااوو ينهھملااوو مماعلاا– يمسرلاا ميیلعتلاا نناا ىلاا ةةرراشالاا تقبس
 يمسرلاا ميیلعتلل جيیوورتلاا ييرجيی نيیح يفوو .يعامتجالاا ديیعصلاا ىلع ةةااوواسملاا ممدع هھجووأأ هھيیف ددوست عمتجم يف ٬،صصاخلاا
 تتاموقم ةشاشهھھھ ىلاا ريیشيی رمالاا عقااوو نناف ٬،ءاارقفلااوو ىطسولاا ةقبطلاا نم ةعسااوو تتائفل ةبسنلاب "لحلاا" لكشيی هھتفصب
 ااذهھھھ ةةرردق نم ااًريیثك ّدحت ٬،يمسرلاا ميیلعتلاا مماظن ةيینب يف ههوشتلااوو فعضلاا نططااوموو تتالالتخالاا ىلاا رظنلاب "لحلاا" ااذهھھھ
 ةيیمنتلااوو ميیلعتلاا يف قحلاا ديیسجت بلطتيی .ببابشلاا ببالطلاا نم ةيیبلاغلل يقرتلااوو ممدقتلااوو لمعلاا صصرف ريیفوت ىلع ريیخالاا
 ٬،يمسرلاا يميیلعتلاا مماظنلاا يف ةعسااوو تتاحالصاا ذيیفنتوو رراارقاا ٬،ةطسوتملااوو ةةريیقفلاا تتاقبطلاا ءانبال ةصاخبوو ٬،ةيیرشبلاا
.يلاعلاا ميیلعتلااوو ينهھملاا ميیلعتلااوو يعماجلاا لبق ام مماعلاا ميیلعتلاا لمشت

***
 ققافنالاا ةلكيیهھھھ ةةدداعإإوو ديیشرت نّنإإ ؟يعماجلاا لبق ام مماعلاا ميیلعتلاا ىىوتسم ىلع ةيیلبقتسملاا تتاهھُّجوتلاا يهھھھ ام

 بلطتيی ٬،)تتاازيیهھجتوو ةيینبأأوو ةيیرشب ددررااوم لكش يف( هھيیف ةفظظوملاا ددررااوملاا نم ةةددافتسالاا ميیظعتوو ععاطقلاا ااذهھھھ يف مماعلاا
:ةيیلاتلاا ةيیساسالاا ةيیحالصالاا تتاهھجوتلاا رراارقاا

 ميیلعتلاا ااذهھھھ ةةدعاق عيیسوت ربع ٬،يئاادتبالاا لبق ام ميیلعتلاا ةلحرم ىىوتسم ىلع يمسرلاا ععاطقلاا رروودد ريیوطت .1
 ىلع ةلاح ّلك يف ةسوململاا ةجاحلاا هھيیلإإ وعدت ام بسحب ٬،ةّلقتسم ةةديیدج ةيینبأأ يف ووأأ ةمئاقلاا ةيیمسرلاا سسرراادملاا يف ءااوس
 نم ًالدب تتااونس ثثالث ىلإإ يئاادتبالاا لبق ام يمسرلاا ميیلعتلاا تتااونس دددع ّدم ىلإإ ريیوطتلاا ااذهھھھ رراططإإ يف رراصيیوو .ةةدح
.اًنهھھھاارر للاحلاا وهھھھ امك نيیتنثاا

 ثيیحب ههريیوطت ىلع ّمث نم لمعلااوو ٬،ةيیئاادتبالاا ةلحرملاا ةيیاهھن ىتح يماازلالاا ميیلعتلاا ننوناق ذيیفنت للامكتساا .2
.ةنس 24– 15 ةيیرمعلاا تتائفلاا يف ةيیمألل قحاللاا ءاغلإلاا ىلع دعاسيی امم ٬،ةيیليیمكتلاا ةلحرملاا لماك يطغيی

 رروطت ىلع ةحتفنم ةيیرصع بيیلاسال اًقفوو ٬،رمتسملاا بيیرردتلل هھعاضخااوو يميیلعتلاا مسجلاا ةلكيیهھھھ ةةدداعاا .3
.سيیرردتلاا للوقحوو يميیلعلاا مسجلاا تتاصصخت نيیب ةمءالملاا ممدع نم ّدحلاا ىلع لمعلااوو ٬،ةفرعملاا ملاعوو تتايینقتلااوو ممولعلاا

 لحاارموو قططانملاا بسحب يلعفلاا ةيیميیلعتلاا تتاجاحلاا عقااوو نع ةقثبنملاا ةيیسرردملاا ةططرراخلاا ثيیدحتوو رراارقاا .4
 يسرردملاا ءانبلاا ثيیدحتوو ٬،يجيیرردت لكشب ولوو ٬،سسرراادملاا عيیمجت وحن كلذذ ءوض يف ههاجتالااوو ٬،ةفلتخملاا ميیلعتلاا
 ةمئاقلاا ةيیمسرلاا سسرراادملاا ضعب يف هھب للومعملاا نيیمااوودلاا مماظن ءاغلإإ هھجوتلاا ااذهھھھ نمض ججرردنيیوو .هھتاازيیهھجتوو
 ّلك يف تتاجاحلاا هھبلطت ام بسحب ةةديیدج ةيیسرردم ةيینبأأ ديیيیشت ربع ٬،ةظتكملاا يحااوضلااوو ىىربكلاا نندملاا يفً اصوصخ
 .ةةدح ىلع ةلاح

 لخدت ةيیولوواا ديیكأت ةةدداعإإ يف مهھسيی امب ٬،يناجملاا صصاخلاا ميیلعتلاا نناكم يمسرلاا ميیلعتلاا للالحإإ للامكتساا .5
.يمسرلاا ميیلعتلاب ققاحتلالاا ةيینب ةسدنهھھھ ةةدداعاا يلاتلابوو يئاادتبالاا لبق اموو يئاادتبالاا ميیلعتلاا يف ةلوودلاا

***
 ضضرعلاا يبناج ىلع ةمئاقلاا تتالكشملاا نمً اقالطناا ؟ينهھملاا ميیلعتلاا ىىوتسم ىلع ةيیلبقتسملاا تتاهھجوتلاا يهھھھ ام

:يتآلاك ةيیلبقتسملاا ةيیؤؤرلل ةيیساسألاا تتاهھجوتلاا ددّدحتت ٬، بلطلااوو

 ميیلعتلاا ععااونأأ نيیب رروسجلاا ميیعدت ففدهھب يلاعلااوو ييوناثلاا ميیلعتلاا يتلحرم رراططإإ يف ينهھملاا ميیلعتلاا للاخدداا .1
 .ةعرراستملاا لمعلاا ققوس تتااريیغتم ءااززاا ةنوورملاا نم ربكأأ رردق ءافضإإوو ٬، ينهھملاا ككاارحلاا صصرف زيیزعتوو ٬، ةفلتخملاا

 للامعألاا ملاعوو ةهھج نم ينهھملاا ميیلعتلاا ةةذمالت نيیب ٬،ً اعونووً اّمك ٬، تتاقالعلااوو طبااوورلاا ةكبش ةيیوقت .2
 يلامجإإ نم ةئملاا يف 30 ىلإإ 25 وحن ننولّكشيی يماظنلاا ينهھملاا ميیلعتلاا يجيیّرخ نّنأأ اميیسال .ةيیناث ةهھج نم تتاسسؤملااوو
ً.ايیونس لمعلاا ققوس ىلإإ دددجلاا نيیلخاادلاا

 ررامثتسالاا ددونب ىلع هھعزّزوت ةلكيیهھھھ ةةدداعإإ للالخ نم ععاطقلاا ااذهھھھ يف مماعلاا ررامثتسالاا ديیشرت .3
 تتاازيیهھجتلاا يف ررامثتسالاا صيیصخت عم .)..ةيیرشبلاا ددررااوملاا يف ررامثتسالاا ٬،تتالآلااوو تتاازيیهھجتلاا ٬،ءانبلاا (ةفلتخملاا
.ججاتنإلاا تتايینقتوو لمعلاا ميیسقت ررّوطت مظظاعت عمً اصوصخ ٬،ممامتهھھھالاا نم ربكأأ رردقب تتالآلااوو

 نناكم ةيیلاعلاا ةفاضملاا ةميیقلاا تتااذذوو ةةدعااولااوو ةئشانلاا تتاصاصتخالاا ةحوورمل يجيیرردتلاا للالحإلاا .4
 نم ييذلاا رمالاا ٬،للّوحتلاا ااذهھھھ ححاجنإل ةيیرشبلااوو ةيیررااددإلااوو ةيیلاملاا ططوورشلاا ريیفوت عم ٬،ةمدداقتملااوو ةيیديیلقتلاا تتاصاصتخالاا
 .ينهھملاا ميیلعتلاا مماظن تتاجرخمل ةيیلعفلاا ةميیقلاا زززعيی نناا هھنأش



***

 ؟يلاعلاا ميیلعتلاا ىىوتسم ىلع ةيیلبقتسملاا تتاهھُّجوتلاا يهھھھ ام

 يتلاا تتاارراهھملااوو تتاارردقلاا مهھيیدل ّرفوتت ال ٬، نيیجيیرخلاا نم ققاسنأأ ججاتنال ّفلختم عنصم نم ةعماجلاا ليیوحت .1
 تتاجايیتحاا عم لعافتملاا ٬، يملعلاا ثحبلل بباطقتساا زكرم ىلإإ ٬،لمعلاا ققوس يف ةيیزجموو ةةدعااوووو ةلعاف عقااوم مهھل حيیتت
 .عمتجملااوو دداصتقالاا

 ىلع لمعلااوو تتووريیب يحااوض يف دّحوملاا ءانبلاا للامكتساا ربع ٬،يعماجلاا ءانبلاا ةيیزكرم وحن هھّجوتلاا ديیكأت .2
 نم كلذذ هھيیلع ييوطنيی امل اهھسفن تتايّیلكلاا ررااركت نم ّدحلاا ةةاعاارم عم ٬،ععاقبلااوو ببونجلااوو للامشلاا يف ةةدّحوم ةيینبأأ ديیيیشت
.يميیلعتلاا مسجلاا ةيیعون يف رروهھھھدت نموو ددررااوملل ةةرثعب

 تتاناحتمال يجيیرردتلاا ميیمعتلاا للالخ نم ٬، ةيینانبللاا ةعماجلاا ههاجتاا يف ببالطلل ةيیونسلاا تتاقُّفدتلاا ديیشرت .3
 اميیسال ٬،بلاطلل اهھب حمُسيی يتلاا -اهھسفن ةيیعماجلاا ةنسلاا يف -ططوقسلاا تتااونس دددعل فقس عضوووو ٬،ةفاك تتايیلكلاا يف للوبقلاا
 مماظنلاا ااذهھھھ تتاجرخم "ةةرروص"وو تتاارردق زززعيیوو ٬،ميیلعتلاا ىىوتسم ىلع ظظافحلاا يف مهھھھاسيی امب ٬،ىلووألاا ةيیعماجلاا ةنسلاا يف
.لمعلاا ققوس يف

 ةيیوبرتوو ةيیميیدداكأأ ريیيیاعمب مهھلمع ططوورش طبرروو ٬، ةةذتاسألاا بيیسنتوو ررايیتخاا تتايیلآآ يف رظنلاا ةةدداعإإ .4
.يملعلاا ثحبلل بباطقتساا زكرم ىلإإ ًالعف ةعماجلاا للّوحت ززّزعيی امب ٬،ةةددّدحموو ةمرراص

.ةتحب ةيینهھم سُسأأ ىلع ةبَختنملاا ةيیليیثمتلاا اهھسلاجم ررووددوو ةعماجلاا ةيیلالقتساا ديیكأت .5

3
يعامتجالاا دقعلل ىىرخأأ ةيیساسأأ تتاازكترم

 رراارقإإ :ةثالث نناكررألاا ههذهھھھ مهھھھأأوو ٬،يعامتجالاا دقعلل ىىرخأأ ةيیساسأأ نناكررأأ ةمث ٬،ميیلعتلااوو ةحصلاا بناج ىلاا
.ةلاطبلاا ننامضل ققوودنص ثثاادحتسااوو رقفلاا ةحفاكموو ةخوخيیشلاا مماظن

ةخوخيیشلاا ننامض :ًالووأأ

 رراططاا يف ةيیلوودلاا تتاقافتالاا نم ديیدعلاا يفوو ريیتاسدلااوو تتاعيیرشتلاا يف سسّركم ةخوخيیشلاا ننامض يف قحلاا نناا
 دلب نم ٬،اهھليیومت غيیصوو اهھّتيیلاعفوو اهھتايیلآآ ثيیح نم تتووافتت عقااولاا ّزيیح ىلاا قحلاا ااذهھھھ ةمجرت نكلوو .ةيیلوودلاا لمعلاا ةمظنم
 رراارقاا متيی نناا رراظتناا يف ٬،صصاخلاا ععاطقلاا يف نيیلماعلل ةخوخيیشلاا ننامضل ننوناق ىلاا ننانبل رقتفيی هھخيیررات ىتحوو .رخآآ ىلاا
 للوودد نيیب ددرفنيی ننانبل دداكيیوو .يبايینلاا سلجملاا ججااررددأأ يف للاازيی الوو ٬،نيیماع لبق ضضرغلاا ااذهھل َّدُِعأأ ييذلاا ننوناقلاا ععوورشم
 امهھھھدحاا ٬،دعاقتلل نناماظن مموقيی ٬،مماعلاا ععاطقلاا يفف .هھيیف دعاقتلاا ةمظنأأ دددعت ىلاا ةبسنلاب ايیقيیرفاا يلامشوو طسووالاا ققرشلاا
 .pay-as-you-go سساساا ىلع ننالَّومم امهھھھوو ٬،)Civil service( ةيیندملاا ةمدخلاا يفظظومل رخآلااوو ةيیركسعلاا ىىوقلل
 أأدبم ربع اًساساا هھليیومت متيی ييذلاا ٬،ةمدخ ةيیاهھن تتاضيیوعت مماظنل ننوعضخيی مهھناف صصاخلاا ععاطقلاا يف ننولماعلاا اماا
 ةيیلاملاا ةةررااززوو امهھھھريیدت نيیذللاا نيیيیمسرلاا دعاقتلاا يماظن نناا ٬،ةحاتملاا ةيیئاصحالاا تتايیطعملاا نم ددافتسيیوو .ةلمسرلاا
 ييأأ ىلاا نناادقتفيی امهھھھوو ٬،مئاقلاا يلحملاا جتانلاا نم %2.7 ىلاا ةيیونسلاا امهھتفلك لصتوو ةلماعلاا ىىوقلاا نم %6 وحن ننالمشيی
 ٬،ةلماعلاا ىىوقلاا يلامجاا نم ةئملاا يف 20 وحن يطغيی ةمدخلاا ةيیاهھن تتاضيیوعت مماظن نناف لباقملاا يف .لقتسم ططايیتحاا
 ننامضلل ينططولاا ققوودنصلاا لبق نم ررااديیوو ٬،يلحملاا جتانلاا نم % 1 نم لقاا ىلاا اًيیطسوو ةيیونسلاا هھتاقفن لصتوو
 يف مماظنلاا ااذهھھھ ىلاا نيیبستنملاا مظعم زكرتيیوو .يلحملاا جتانلاا نم %10 وحنب رردقيی ييدقن ططايیتحاا هھيیف عمجتيیوو يعامتجالاا
 نم جتنتُسيیوو .مماعلاا ععاطقلاا يف نيیدقاعتملاا ءاارجالااوو نيیفظظوملاا ىلاا ةفاضاا ةيیماظنلاا ةيینيیدملاا صصاخلاا ععاطقلاا تتاططاشن
 رجأب نيیلماعلاا دددع نناا نيیح يف ٬،ةيیلامجالاا ةلماعلاا ىىوقلاا عبرر وحن الاا يطغت ال ةثالثلاا نيیمأتلاا مظن نناا تتايیطعملاا ههذهھھھ
 يتلاا ةيینططولاا ةيیئاصحالاا تتاقيیقحتلاا نم ةصلختسملاا جئاتنلاا بسحب ةلماعلاا ىىوقلاا نم %60 نع مهھتبسن ديیزت ددالبلاا يف
 ةفاضااوو .ةمظنالاا كلت للومش فعض دكؤيی ام ااذهھھھوو ٬،ليیغشتلااوو مماادختسالاا ععوضوم للوح ةةريیخالاا تتااونسلاا يف تيیرجأأ
.ديیعص ريیغ ىلع تتاهھھھّوشتوو تتالالتخاا نم ةمظنالاا وكشت ٬،اهھلومش ققاطن يف مماعلاا فعضلاا ااذهھھھ ىلاا

 تتالاجم يف ةيیامحلاا ههذهھھھ رروصق ىلجتيیوو هھيیلاا نيیبستنملل ةيیفاك ةيیامح ةمدخلاا ةيیاهھن تتاضيیوعت مماظن رِّفُويی ال
:ةةدع

 رهھش رجأأ :نيیرصنع نم غلبملاا ااذهھھھ ننّوكتيیوو .دعاقتملاا هھيیلع لصحيی ييذلاا ععوطقملاا ضيیوعتلاا ةميیق فعض -
 لمعلاا ببابرراا ىىدل ريیجالاا لمع ةةرتف للالخ ةمكاارتملاا تتاكاارتشالااوو ةهھج نم ريیخالاا لمعلاا ببرر ىىدل ةنس لك نع
 ةيیوستلاا غلابم ةلكشم ححرطيی ام ااذهھھھوو .ةيیناث ةهھج نم ٬،تتاكاارتشالاا كلت نع ةبترتملاا دئااوفلاا كلذذ يف امب ٬،نيیقباسلاا



 ةيیوستلاا غلابم ةلكشم ححرطيی ام ااذهھھھوو .ةيیناث ةهھج نم ٬،تتاكاارتشالاا كلت نع ةبترتملاا دئااوفلاا كلذذ يف امب ٬،نيیقباسلاا
 كلذك يعامتجالاا ننامضلل ينططولاا ققوودنصلاا لصنتيی يتلااوو اهھل تتانووؤم لمعلاا بباحصاا ننّوكيی ال يتلاا ّلحلاا ةيیصعتسملاا
 نيیب ححوواارتيی دعاقت ششاعم ىىوس ةنهھھھاارلاا ططوورشلاا يف ععوطقملاا غلبملاا جتنيی ال تتالاحلاا لضفاا يفوو .اهھتيیلووؤسم لمحت نم

.رجألاا نم %35وو 30
  ةيیلووؤسمف .ععوطقملاا ضيیوعتلاا ىلع هھلوصح ددرجمب ٬،دعاقتملاا قتاع ىلع عقت يتلاا رططاخملاا ةماخض -

 يف تتابلقت وواا ررامثتسالاا تتاارراارق يف للاجترراا يّيااوو ٬،دعاقتملاا ىلع لماك لكشب ىقلم هھب ففرصتلاا وواا غلبملاا ااذهھھھ ررامثتساا
 صصاخ لكشب مماظنلاا ااذهھھھ رططاخم للاطتوو .ةيیامحلاا مموودعم دعاقتملاا لعج امهھنأش نم ةيیلاملاا ققااوسالااوو ةلمعلاا رراعساا
 ييررذج لكشب صلقيی ييذلاا رمالاا ٬،ةلاطبلل مهھضرعت ددرجمب ااًركبم مهھتاضيیوعت ةيیفصت ىلاا ننوليیميی نيیذلاا ببابشلاا ءاارجالاا
 ةةرهھھھاظلاا ههذهھھھ لثموو .ةةركبملاا ةيیفصتلاا تتالاح يف مماظنلاا اهھنمضتيی يتلاا ةيیئاازجلاا ددونبلاا ببسب ٬،تتاضيیوعتلاا ههذهھھھ ةميیق
.ةلاطبلل ننامض ددوجوو ممدع ببسب عسااوو ققاطن ىلع ةعئاش

 فيیلاكتلاا تتايیبلسلاا ههذهھھھ نم .ةمدخلاا ةيیاهھن تتاضيیوعت مماظن اهھبتريی يتلاا ىىرخالاا ةيیبلسلاا ليیعافملاا دددعت -
 وواا ثلث نيیب اًيیطسوو ححوواارت دق يتلاا ةيیوستلاا غلابمل ةبسنلاب اًصوصخ– لمعلاا بباحصاا قتاع ىلع اهھيیقليی يتلاا ةيیلاعلاا
 لمعلاا ىلع بلطلاا ففاعضااوو للامعلاا نع حيیرصتلاا نم ببُّرهھتلاا عيیجشت اهھنأش نم يتلااوو -ضيیوعتلاا ةميیق يلامجاا فصن
 ليیعافملاا ههذهھھھ نموو .ةيیماظن ريیغ وواا ةيیمسوم وواا ةةريیصق لمع ددوقع ىلع بصنيی بلطلاا ااذهھھھ لعج وواا تتاسسؤملاا لبق نم
 ةمس لكشيی ككاارحلاا ااذهھھھ لثم نناا ملعلاا عم ٬،ةلماعلاا ىىوقلاا )mobility( ككاارح ةجرردل مماظنلاا ااذهھھھ صيیلقت اًضيیاا ةيیبلسلاا
.ةماادتسملاا ةيیمنتلاا قيیرطط ىلع ااًريیبك اًططوش تعطق يتلاا للوودلاا يف لمعلاا ققوس تتامس نم ةيیساساا

 تتامسب نناازيیمتيی امهھناف ٬،ةماعلاا ةمدخلااوو ييركسعلاا كلسلاا يف نناقبطملاا ننايیموكحلاا دعاقتلاا اماظن اماا .2
 نمل اًيیدعاقت اًشاعم نناارفويیوو ٬،اًيیبسن "ءاخس" رثكاا امهھناا حضااولاا نموو .ةمدخلاا ةيیاهھن تتاضيیوعت مماظن نع ةفلتخم
 ةيیطغت ىلع اًفوقس نناضرتفيی ال امهھناا ىلاا رظنلاب ٬،ريیخالاا رجالاا نم %85 وواا 80 ددوودح يف لمعلاا ةةرتف لماك ىضماا
 ةيیحانلاا نم ةماادتسالل نيیلباق ريیغ - ةحاتملاا تتايیطعملاا ههرهھظت ام بسحب – نيیماظنلاا نيیذهھھھ نناف لباقملاا يف نكل .رجالاا
 :نيیماظنلاا ليیومت اهھيیلع مموقيی يتلاا لمااوعلااوو سسالاا نيیب نيیعقافلاا مماجسنالاا ممدعوو نيیابتلاا عقااوو ىلاا كلذذ ددوعيیوو .ةيیلاملاا
 عقوتملاا رمعلااوو دعاقتلاا نسوو -تتاكاارتشالل ديیدست ةنس لك نع تتااونسلاا دددع فعاضم ييأأ – "فعاضملاا لماعلاا"
 .ككاارتشالاا للدعموو ةةايیحلل

 ةمدخلاا ىلع قبطملاا مماظنلاا يف هھنم رثكاا ييركسعلاا كلسلاا ىلع قبطملاا مماظنلاا يف ااذهھھھ مماجسنالاا ممدع ززربيی
 ةموكحلاا ةطسااوب اًساساا امهھليیومت متيی نيیذللاا نيیماظنلاا نيیذهھل ييدقن ططايیتحاا نيیوكت ِرجيی مل ةةرراشالاا تقبس امكوو .ةماعلاا
 يف ةيیدداصتقاا -ووركاملاا تتالالتخالاا مقافت رراارمتساا نناا دكؤملاا نموو .ننوفلكملاا ههرفويی ييذلاا للاملاا ربع ييأأ للاملاا ةةررااززوووو
 نم ةفيیثكً الالظظ يقليی ٬،مماعلاا نيیدلاا مظظاعت ىلعوو ةنززااوملاا يف زجعلاا ىلع ةةرطيیسلاا ممدعب اهھنم قلعتيی ام اميیسال ٬،ددالبلاا
 ضيیوعتلاا تتايیوتسم ىلاا اادًدانتساا( نيیرروكذملاا نيیماظنلاا ليیومت رراارمتساا نناكماا للوح كشلاا
.)اًنهھھھاارر ةةدئاسلاا

 بجيیوو .ددوشنملاا يعامتجالاا دقعلاا نناكرراا نم اًيیساساا اًنكرر لكشت ههذهھھھ تتانيیمأتلاا ةمظناا يف رظنلاا ةةدداعاا نناا
 ههذهھل لئاادبوو تتااررايیخ ةةررولبل ةةدع ففاارططاا اهھب تماق يتلاا ةمكاارتملااوو ةةريیبكلاا ددوهھجلاا نم رراططالاا ااذهھھھ يف ةةددافتسالاا
 ععوورشم ثثاادحتساا نع ددوهھجلاا ههذهھھھ ةلصحم تضَّخمت .ةيیلاعفلااوو ةلاادعلااوو ةيیفافشلااوو ححوضولاا دعااوق ىلاا دنتست ٬،ةمظنالاا
 لمعلاا ققوس ىلاا ننوودفيیس نمم ٬،للامعلااوو نيیفظظوملاا للاقتناا نمؤيی - يبايینلاا سلجملاا ىلاا ليیحأأ – ةخوخيیشلاا ننامضل ننوناق
 ةبستكملاا ققوقحلاا ىلع هھظظافح عم ٬،صصاخلااوو مماعلاا نيیعاطقلاا لمشيی ييذلاا ديیدجلاا مماظنلاا ىلاا ٬،ننوناقلاا رروودص خيیررات دعب
 ىلع ييوطنيی ححرتقملاا ةخوخيیشلاا ننامض مماظن نناك ااذذااوو .ةمئاقلاا تتانيیمأتلاا مظنب اًنهھھھاارر نيیقحتلملاا للامعلااوو نيیفظظوملل
 يعامتجالاا دقعلاا تتاازكترم ءاسرراا ةيیوواازز نم هھعم يططاعتلاا نناا الاا ٬،ربكاا ةماادتساا صصرف ّرفويیوو تتايیباجيیالاا نم ديیدعلاا
:ةيیلاتلاا ةيیساسالاا ئئددابملاا ىلع ديیكأتلاا يعدتسيی ٬،ددوشنملاا

 غلابملاا نم صُّلمتلل اارًراتس - للاكشألاا نم لكش ييأأ يف – ديیدجلاا مماظنلاا ىلاا للاقتنالاا لكشيی ال نناا ةةرروورض -
 ىلع ظظافحلااوو ٬،غلابملاا ههذهھھھ ةةدداعتساا يف كسمتلاف .)ةيیوست غلابم( نيینومضملاا ةمذذ يف لمعلاا بباحصأأ ىلع ةبجوتملاا
 ةيیمهھھھالاا مساح رماا وهھھھ )ةلدتعم ةةدئاف تتالّدعم اهھيیلع تقُِّبططوو اهھطيیسقت ىىرج ول ىتح( ةيیقيیقحلاا اهھتميیق نم يساسألاا
.للاقتنالاا ااذهھھھ ححاجن صصرف نيیمأتل

 كلذذ ننوكيیوو .يلمسرت مماظن سساسألاا يف وهھھھ ييذلاا ديیدجلاا مماظنلل يعيیززوتلاا دعبلل ربكاا ةحاسم ءاليیاا ةةرروورض -
 يغبنيی ييدعاقتلاا ششاعملاا ااذهھھھوو .ددالبلاا يف ةشيیعملاا فيیلاكت عقااوو يعااريی ٬،ييدعاقتلاا ششاعملل ىندداا دح ننامض ربع ااًديیدحت
 وحن يضم دعب هھحيیحصت ةةدداعاا بجيی ييذلاا رروجالل ىنددالاا دحلاا نم ةبسنك دددحتيی نناا لب ععوطقم غلبم نم لكشتيی ال نناا
 ايیلعلاا رروطشلاا نم ربكاا ععاطتقاا ربع يعيیززوتلاا دعبلاا ااذهھھھ ليیومت ىلاا رراصيیوو .رروجالل حيیحصت رخآآ ىلع تتااونس رشع
.هھليیومت يف ةلوودلل ةةددوودحم ةمهھھھاسم ربع امبرروو ٬،رجالل

 – هھتيیطغت رصتقت نناا ال ٬،ددالبلاا يف رجأب نيیلماعلاا عيیمج ديیدجلاا مماظنلاا لمشيی نناا ىلع صصرحلاا ةةرروورض -
 دقعلاا تتاازكترم مهھھھاا نيیب نمف .ددالبلاا يف ءاارجالاا يلامجاا فصن نع لقيی ام ىلع -اًنهھھھاارر ةمئاقلاا مظنلاا يف للاحلاا وهھھھ امك
.رططاخملاا ىلع ففاشكنالاا نم اهھھھريیغ نم رثكاا يناعت يتلاا ةموتكملاا تتائفلاا اهھلومشوو ةيیطغتلاا ةةدعاق عيیسوت يعامتجالاا



.رططاخملاا ىلع ففاشكنالاا نم اهھھھريیغ نم رثكاا يناعت يتلاا ةموتكملاا تتائفلاا اهھلومشوو ةيیطغتلاا ةةدعاق عيیسوت يعامتجالاا

رقفلاا ةحفاكم :اًيیناث

 مظعم يف -ةةرشابم ريیغ ةةرروصب مماا ةةرشابم ةةرروصب ءااوس – ةةرراادصلاا عقوم رقفلاا ةحفاكم ععوضوم لتحاا
 ةيیمنتلاك( اًمومع ةيیمنتلاا ةلأسم نم ىتش بنااوج تلووانتوو نيیمرصنملاا نيیدقعلاا دداادتماا ىلع تتدقعناا يتلاا ةيیملاعلاا ممقلاا
 فلتخيیوو .)...ههايیملااوو للافططالاا ةلامعوو رحصتلااوو ةئيیبلااوو يعامتجالاا ععونلااوو نناكسالااوو ميیلعتلااوو ةحصلااوو ٬،ةيیعامتجالاا
 ةيیعامتجالاا تتاسايیسلاا ررولبت ةجرردد بسحب رخآآ ىلاا دلب نم اهھيیدترت يتلاا للاكشالااوو رقفلاا ةةرهھھھاظظ للومشوو ععاستاا ققاطن
 ليیمت ٬،اهھليیعافموو اهھتافاادهھتساا ززاجنااوو تتاسايیسلاا ههذهھھھ ججاضناا يف ممدقتلاا ييرجيی ام رراادقمبوو .نناكسلاا تتاجاحل اهھتيیطغتوو
.تتامامتهھھھالاا نم لقاا ّزيیح للالتحاا وحن رقفلاا ةحفاكم ةلأسم

 رططاخملاا ةماخض نناف ٬،اهھيیف ييويینب رروصق نم يناعت وواا تتاسايیسلاا كلت لثم ىلاا دقتفت يتلاا نناادلبلاا يف اماا 
 نم ىلووالاا ةبترملاا يف رقفلاا ةحفاكم ععوضوم ززاارباا متحت ٬،ةيیعامتجالاا ننامالااوو ةيیامحلاا تتاكبش ببايیغ نع ةيیتأتملاا
 تتاسايیسلاا نعً اليیدب اهھتفصب رقفلاا ةحفاكم تتاسايیس ىلاا رظنلاا يغبنيی ال للااوحالاا عيیمج يفوو .تتايیولووالاا ملس
 ىنبت ال ىتح ييرروورض رمالاا ااذهھھھ ىلع ديیكأتلااوو .تتاسايیسلاا كلت نم أأزجتيی ال ءزج يهھھھ لب ٬،اًقاطن عسووالاا ةيیعامتجالاا
 تتاسايیس ذيیفنتوو عضول غغرفتلاا ةجحب ٬،ةيیعامتجالاا تتاسايیسلاا ذيیفنتوو عضوو نم صُّلمتلاا نناكماا ىلع )ةئططاخ( تتانهھھھاارم
.رقفلاا ةحفاكم

 تتانيیعستلاا لئااوواا ذنم تلُِذب دقف ٬،ننانبل يف رقفلاا ععوضومب ةصاخلاا تتايیبددالاا يف ةةريیثكلاا صقااونلاا نم مغرلابوو
 يف - ةصاخ تتاعماجوو ثثاحباا زكاارم ربع ةيیمسرر ريیغوو ةيیعامتجالاا ننووؤشلاا ةةررااززوو ربع ةيیمسرر – ةةريیبك ددوهھج
 لماشلاا ينااديیملاا يئاصحالاا قيیقحتلاب اًنهھھھاارر ددوهھجلاا ههذهھھھ لمكتستوو .اهھصئاصخوو ةةرهھھھاظلاا ههذهھھھ مجحب ةططاحالاا ةلوواحم
 يف ةشيیعملاا للااوحاا ليیلدد" للوح ةةدحتملاا ممالل يئامنالاا جمانربلاا عم ننوواعتلاب ةيیعامتجالاا ننووؤشلاا ةةررااززوو هھتذفن ييذلاا
 – ةقباسلاا تتااريیدقتلاا نناا ىلاا ننااديیملاا ااذهھھھ يف رراشيیوو .2006 مماعلاا ةيیاهھن لبق هھجئاتن رروودص عقوتيی ييذلااوو ٬،"2004 ننانبل
 تترهھظظأأ دق -1998 مماعوو 1993 مماع نيیب ةةدتمملاا ةةرتفلاا يف ةةدددعتم ثحب تتايیجهھنم ىلاا اادًدانتساا تعضوو دق تناك يتلاا
 طخلاا ننوودد( يبسن رقف نم ننوناعيی نيیذلاا ةبسنوو ٬،%7وو %6 نيیب ححوواارت عقدم رقف نم ننوناعيی نيیذلاا نناكسلاا ةبسن َّننأأ
.ددالبلاا يف نيیميیقملاا دددع يلامجاا ثلث وحن ىلاا لصت )رقفلل ىلعالاا

 رظنلاب ٬،يعامتجالاا دقعلاا نناكرراا نم ًاّيیساساا اًنكرر لكشت اهھتحفاكم نناف ٬،عقدملاا رقفلاا ةةرهھھھاظظ مجح نكيی اًيیااوو
 نموو ٬،نناسنالل ةيیساسالاا ةيیعامتجالااوو ةيیدداصتقالاا ققوقحلاا عم ممدداصتوو دداضت نم ةةرهھھھاظلاا ههذهھھھ هھيیلع ييوطنت ام ىلاا
 ااذهھھھ .ننااولالااوو ببرراشملاا ةةدددعتملاا تتاماسقنالاا لقث تحت لصالاا يف ءونيی دلب يف ٬،يسايیسلااوو يعامتجالاا رراارقتسالل ديیدهھت
 ةةوجف تتااريیدقت ىلاا ٬،)نناكسلاا نم %7 ىلاا %6 ييأأ( ةقباسلاا عقدملاا رقفلاا بسن تتااريیدقت ىلاا ددانتسالاا ّمت ول هھناا ملعلاا عم
 ررالوودد ننويیلم 70 وواا 60 نع ديیزت ال رقفلاا نم ععونلاا ااذهھھھ للاصئتساا ةفلك يلامجاا نناا ّنيیبتل ٬،)Poverty Gap( رقفلاا
 .رقفلاا طخ ىىوتسم ىلاا نهھھھاارلاا ههااوتسم نم رقفلاا ةةديیدشلاا رسالاا لخدد طسوتم عفرل ممززاللاا غلبملاا وهھھھوو ٬،اًيیونس يكريیماا

 ميیدقت ىلع يعامتجالاا دقعلاا ففاارططاا قفااوت يف عقدملاا رقفلاا ةحفاكم ةسايیس ديیسجت ءااززاا ريیبكلاا ييدحتلاا نمكيی
 :يتالاا اهھّمهھھھأأ ٬،تتاعوضوملااوو ةلئسالاا نم ةلمج ىلع ةةدددحم تتاباجاا

 لمااوعلل ررابتعاا امنووددوو ٬،ةةدددحم ةيیملع ريیيیاعم نم اًقالطناا ةقيیقدد ةةرروصب ءاارقفلاا وواا ةةريیقفلاا رسالاا فيیرعت -
.ةيینئابزلاا وواا ةيیلئاعلاا وواا ةيیفئاطلاا

 ووأأ/وو رقفلل "ةيیفاارغجلاا ببويیجلاا" ديیدحت ىلاا ةةررددابملاا ٬،ءاارقفلاا وواا ةةريیقفلاا رسالل فيیرعتلاا ااذهھھھ نم اًقالطناا -
 قيیرطط نع ديیدحتلاا ااذهھھھ متيی نناا ضضرتفيیوو .اهھيیف زكرتلاا ىلاا ةةريیقفلاا رسالاا ليیمت يتلاا ةيیعامتجالاا-ةيینهھملاا تتاعومجملاا
.للومشلاب ظظوظحلاا سفن ءاارقفلااوو ةةريیقفلاا رسالل نمؤيی وحن ىلع يجهھنموو لماش ينططوو يئاصحاا لمع

 جمااربلاا ههذهھھھوو .رقفلاا ةحفاكم ةيیغب ٬،تتاعومجملااوو ببويیجلاا ههذهھھھ ىىوتسم ىلع ةةدددحم تتالخدتوو جماارب ةةررولب -
 ةلباق ريیغ لخدتلاا ااذهھھھ ةعيیبطط تناك ااذذاا لكك بيیجلاا وواا ةعومجملاا ىىوتسم ىلع لخدتلاا اماا :نيیلكش ذخأت دق تتالخدتلااوو
 لخاادد ةةدددحم ةصاخ تتالاح ىىدل ييدداارفاا لكشب لخدتلاا امااوو .)...ةيیعااررزز ققرطط ٬،سسرراادم ٬،ةيیحص زكاارم( ةئزجتلل
 ىىدل ةةدددحموو ةحضااوو ططوورش رفوتب اًططوورشم لخدتلاا نناك ذذاا ٬،)امهھجرراخ امبرر ىتح وواا( ةعومجملاا وواا بيیجلاا
 ةيیاعرر ٬،نيیقوعملاا ةيیاعرر ٬،ةيیساارردد حنم ميیدقت ٬،رشابم يلام معدد( رشابملاا معدلاا ىلع للوصحلاا مهھل حيیتت نيیديیفتسملاا
.)...رسالاا تتابرر لمااررالاا

 ةيیفافشلاا دعااوق ىلع هھتالخدتوو هھجماارب تتريیدُدأأ ااذذاا الاا ححاجنلاا هھل بتكُيی نل عقدملاا رقفلاا ةحفاكم ديیسجت نناا
 ةحونمملاا تتاميیدقتلاا جئاتن نم ييرروودلاا تبثتلاا للالخ نم ةيیلاعفلاا ميیيیقتوو ٬،ةةدمتعملاا ريیيیاعملاا مماارتحااوو ةلءاسملااوو
 يف امب يندملاا عمتجملاا تتاسسؤموو ةيیلهھھھالاا تتايیعمجلاا جمااربلاا كلت ةةرراادداا يف ككرراشت نناا يغبنيیوو .نيیدددحملاا نيیديیفتسملل
.ةيیدلبلاا تتائيیهھلاا صصاخ لكشب كلذذ



ةلاطبلاا ننامض :اًثلاث

 اهھتّرقأأ يتلاا يعامتجالاا دقاعتلاا غيیص نم ديیدعلاا يف ةيیساسالاا رروواحملاا دحاا ةلاطبلاا ننامض ععوضوم لِّكشيی
 :ةخساارر ةيیساساا ئئددابم نم ىحوتسملاا تتانامضلاا نم ععونلاا ااذهھھھ ةيیطغت ةجررددوو ططوورش تتووافت ننااوو ٬،ةمدقتملاا نناادلبلاا
.يسايیسلااوو ييدداصتقالااوو يعامتجالاا رراارقتسالاا ىلع ظظافحلاا ٬،نيیقيیلاا ممدعوو رططاخملاا هھجوو يف لفاكتلاا ٬،لمعلاا يف قحلاا

 ننوناق ذيیفنتوو رراادصاا تتايیفلخ نناا نم مغرلاب ٬،ةلاطبلاا ننامضل مماظن رراارقاا ةلأسم تحرطط ام اارًرددان ننانبل يف
 ننوناقلاا ااذهھھھ ليیعافم عيیسوت ةيیناكماا تظحل دق تناك ٬،تتانيیتسلاا طسااوواا يف يعامتجالاا ننامضلل ينططولاا ققوودنصلاا ءاشناا
 ٬،هھنع جتن ييذلاا مماعلاا رراقفالااوو ننانبل يف ببرحلاا رجفت نناا ريیغ .نيیمأتلاا نم ععونلاا ااذهھھھ قيیبطت ةقحال ةلحرم يف لمشيیل
 تتاسايیس هھيیجوتوو ديیدحت تلوت يتلاا ةبقاعتملاا تتااررااددالاا كلذذ يف امب ةيیسايیسلاا ةقبطلاا تتايیولووااوو ءاادداا يف للخلاا ىلاا ةفاضاا
 .ددالبلاا يف ةلاطبلل ننامض رراارقاا ننوودد للاح دق هھلك ااذهھھھ نناا ٬،يعامتجالاا ننامضلل ينططولاا ققوودنصلاا

 بسحب – للاطت ةةرهھھھاظلاا ههذهھھھ ننأب ديیفت ةلاطبلاا ةةرهھھھاظظ صئاصخوو مجح ننأشب اًنهھھھاارر ةحاتملاا تتايیطعملاا نناا
 ةبسنب ٬،ىىوتسملاا ااذهھھھ ززوواجتت يهھھھوو ٬،ةلماعلاا ىىوقلاا يلامجاا نم %11وو %9 نيیب ام -ةيیمسرلاا هھبش وواا ةيیمسرلاا مماقررالاا
 ةبسن ديیزتوو .)%15 وحن ىلاا ةلاطبلاا لصت ثيیح( ةنس 35وو 18 نيیب ام ةباشلاا ةيیرمعلاا تتائفلاا يف %50 نع لقت ال
 ةيیفرطلااوو ةيیفيیرلاا قططانملاا يف اهھتايیوتسم نع )ننانبل لبج ىلاا ةفاضاا اهھيیحااوضوو تتووريیب( ةيینيیدملاا قططانملاا يف ةلاطبلاا
 ججرراخ ةعقااولاا قططانملاا يف اهھنم ةيینيیدملاا قططانملاا يف ةةوتف رثكاا ةيینبلاا ههذهھھھ نناا ثيیح ٬،ررامعالاا ةيینب تتووافتل اًعبت
 ةلاطبلل ةيیلعفلاا تتالدعملاا نناا ىلاا ريیشت ةيیمسرلاا ريیغ رردداصملاا نم ديیدعلاا نناا نم مغرلابوو .لبجلاا ةظفاحموو ةمصاعلاا
 ّربعملاا ٬،ةةرهھھھاظلاا ههذهھھھ مجح نناا ىلع اًعامجاا ةمث نناا الاا ٬،%15وو %12 نيیب ةحوواارتم ٬،ةنلعملاا ةيیمسرلاا مماقررالاا ززوواجتت
 الول ريیثكب ربكاا ننوكيی ننال اًحشرم للاازز اموو نناك ٬،ةيیمسرلاا ريیغ تتااريیدقتلاب مماا ةنلعملاا ةيیمسرلاا تتالدعملاب ءااوس هھنع
.ةلاطبلاا تتالدعم يف ددرطملاا ديیاازتلاا مجل يف اازًزرراب اارًروودد بعلت يتلاا ججرراخلاا ىلاا ةةرجهھلاا ةكرح رراارمتساا

 تتاسايیس ةيیلاعف رروصقوو ٬،ينيیدملاا رقفلاا ةصاخبوو يفيیرلاا رقفلاا يترهھھھاظب ٬،قيیثوو وحن ىلع ٬،رقفلاا ططابترراا نناا
 هھلك ااذهھھھ نناا ٬،اًفاشكنااوو اازًزوع رثكالاا تتائفلاا ففدهھتست نناماا تتاكبش رفّوت ممدع نع كيیهھھھان ٬،ةيیعامتجالاا تتانيیمأتلااوو ةيیامحلاا
 نناادلبلاا اميیسال ٬،ةيیمنتلاا قيیرطط ىلع هھتقبس يتلاا نناادلبلاب ةةوساا ٬،ننانبل يف ةلاطبلاا ننامضل مماظن ثثاادحتساا يف ثحبلاا متحيی
 طبتريی ال مماظنلاا ااذهھھھ لثم ددامتعاا نناا ىىرخاا ةةرم ديیكأتلاا نم سسأب الوو .يعامتجالاا دقعلاا ءانب ةبرجت اهھيیف تخسرت يتلاا
 ىلاا ةفاضاا ٬،اهھسفن ةيیدداصتقالاا ةةرروودلاا مماظتناا حيیتت يتلاا تتايیلآلاا دداجيیاا تتابجومب طبتريی ام رراادقمب ٬،"نناسحالاا" ةةركفب
.نيیيیدداصتقالاا ومنلااوو رراارقتسالل ططرش وهھھھ ييذلاا يعامتجالاا رراارقتسالاا نيیمأت

 ههذهھھھ ةعيیلطط يفوو .ييدداصتقاا-ووركام عباطط تتااذذ تتاجلاعم ٬،اًساساا ٬،بلطتت ةلاطبلاا ةحفاكم نناا دكؤملاا نموو
 ٬،ةيیلاملااوو ةيیدقنلاا تتاسايیسلاا حيیحصت ٬،ههزفااوحوو ررامثتسالاا زيیزعت :ةيیلاتلاا ةيیسيیئرلاا نيیووانعلاا ججاارردداا نكميی ٬،تتاجلاعملاا
 نندملاا ةيیمنتل تتايیجيیتاارتساا عضوو ٬،ةيیجرراخلااوو ةيیلخاادلاا رراعسالاا تتاهھھھوشت نم ّدحلاا ٬،ةيیعاطقلاا تتاسايیسلاا ريیوطتوو ةةررولب
 ههذهھھھ ليیعافم رراظتناا يفوو ...ًاّيیقططانم لمعلاا ىلع بلطلاا زززعيی امب يلحملاا رراططالاا يف ومن بباطقاا ىلاا اهھليیوحتوو
.ةلاطبلاا ننامض مماظن ققالططاا يغبنيی ٬،اهھعم نماازتلابوو ٬،تتاجلاعملاا
 رردقلاب بلطتيی وهھھھوو .يعامتجالاا دقعلاا ففاارططاا نيیب يعامتجالااوو يسايیسلاا قفااوتلاا نم ااًريیبك اارًردق مماظنلاا ااذهھھھ رراارقاا بلطتيی
 هھلامعاا ةعباتموو مماظنلاا ااذهھھھ ةةرراادداب ةيینعملاا ةيیرشبلاا ددررااوملااوو ةيیسسؤملاا رططالااوو ةيیئاصحالاا دعااوقلاا رفوت هھسفن
 نم ةةددافتسالاا ريیيیاعموو ططوورشل اًقيیقدد ااًديیدحت بلطتيی امك .هھنم ةةاخوتملاا ففاادهھھھالل اهھقيیقحت ةجرردد نم تبثتلااوو اهھتبقاارموو
 ٬،لمعلاا بباحصاا( ةيینعملاا ففاارططالاا نم لك دداادعتساا ىىدموو اهھليیومت رردداصموو هھنع ةبترتملاا ةيیلاملاا ءابعاللوو ٬،مماظنلاا ااذهھھھ
 نم ديیفتسملاا ننوكيی نناا :يتآلاا وهھھھ ططوورشلااوو ريیيیاعملاا ههذهھھھ مهھھھأأوو .ءابعالاا كلت نم هھبيیصن لمحتل )...ةلوودلاا ٬،ءاارجالاا
 ييرروف لكشب ااًدعتسموو لمعلاا ىلع اارًردداق للاازيی الوو ٬،ةنس نم رثكأل لمعلاا هھل قبس ييذلاا لطعتملاا ريیجالاا ضيیوعتلاا
 ييرهھشلاا ضيیوعتلاا ةميیق اماا .ككولس ءوس نع جتان ريیغوو ييدداارراا ريیغ قباسلاا لمعلاا فقوو ننوكيی ننااوو ديیدج نم هھتلوواازمل
 بسحب ٬،قباسلاا رجالاا وواا يطسولاا رجالل وواا رجالل ىنددالاا دحلاا نم ةبسنك دددحتتف ططوورشلاا ههذهھھھ هھيیف رفوتت ييذلل ريیجالل
 ننايیرس ةةدم نناف كلذك .بسانملاا ليیومتلاا ريیفوت ىلع ةيینعملاا ففاارططالاا ةةرردقوو ععوورشملل ةيیليیومتلاا ةسدنهھلاا هھيیلاا يضفت ام
 هھيیلاا للووؤتس ام ءوض يف ةنسلاا فصنوو ةنس وواا ةنسب دددحتت نناا نكميی لمعلاا نع لطعتلاا ةةرتف للالخ ييرهھشلاا ضيیوعتلاا
 ةثالث وحنب ررّدقت لمعلاا نع لطعتلل ةيیطسولاا ةةدملاا نناا تنيیب دق تناك ةقباس ةيیئاصحاا تتاساارردد نناا ملعلاا عم ٬،ةسدنهھلاا كلت
.ااًرهھش رشع

***
 ةلاطبلاا ننامض مماظن ةفلك للوح ةيیلوواا تتاهھھھويیررانيیس ةةدع عضوو نكميی ةفلتخملاا تتااريیغتملاا ههذهھھھ نم اًقالطناا

 نيیذلاا ءانثتساب( لمعلاا نع نيیلطعتملاا ءاارجالاا دددع يلامجاا نناا ىلاا ةحاتملاا ةيیئاصحالاا تتايیطعملاا ريیشت .ححرتقملاا
 اًنهھھھاارر رردقيی )مهھلطعت لبق ةنس نم رثكال ااولمع( ههالعاا ةةدددحملاا ططوورشلاا مهھيیف رفوتت نيیذلاا )ةةرم للووال لمع نع ننوثحبيی
 لصت ضيیوعتلاا ةبسن ننااوو ٬،ااًرهھش رشع ىنثاا يف رصحنت ضيیوعتلاا ننايیرس ةةدم نناا ضضاارتفاا عموو .لطعتم فلاا 55 وحنب
 رردقملاا رجالاا طسوتم نم %60 وواا ىلوواا ةيیضرف يف يكيیرماا ررالوودد 200 غلابلاا رجالل ىنددالاا دحلاا نم %60 ىلاا



 لصت ضيیوعتلاا ةبسن ننااوو ٬،ااًرهھش رشع ىنثاا يف رصحنت ضيیوعتلاا ننايیرس ةةدم نناا ضضاارتفاا عموو .لطعتم فلاا 55 وحنب
 رردقملاا رجالاا طسوتم نم %60 وواا ىلوواا ةيیضرف يف يكيیرماا ررالوودد 200 غلابلاا رجالل ىنددالاا دحلاا نم %60 ىلاا
 فيیلاكت بباستحاا ننوودد نم – ةلاطبلاا ننامض مماظن فيیلاكت يلامجاا نناف ٬،ةيیناث ةيیضرف يف يكريیماا ررالوودد 600 وحنب
 عفترت نناا اهھنأش نم مماقررالاا ههذهھھھوو .اًيیونس ررالوودد ننويیلم 250 وحنوو ررالوودد ننويیلم 80 وحن نيیب ححوواارتيی -مماظنلاا ااذهھھھ ةةرراادداا
 ةسسؤملاب مماظنلاا ااذهھھھ ةةرراادداا ططانت نناا نكميیوو .ضضافخنالاا وواا ععافتررالاا وحن ةلاطبلاا تتالدعم ههاجتاا بسحب ضفخنت وواا
 ام عم ٬،اهھلامعاا ةننكموو ةيیرشبلاا اهھھھددررااوم زيیزعتوو اهھحالصاا دعب )قططانملاا يف مماادختسالاا بتاكمبوو( مماادختسالل ةيینططولاا
.ححرتقملاا ةلاطبلاا ضيیوعت مماظن ةةرراادداا تتاقفن ةيیطغت ةيیغب اهھتيیناازيیم يف ةةددايیزز نم كلذذ هھضرتفيی

17
 :ييوبرتلاا مماظنلاا ححالصإإ ليیبس يف
ةنمزملاا ىىربكلاا لئاسملاا ةجلاعموو عيیمجلل ميیلعتلاا

 ةلقن 1997 مماعلاا يف اهھيینبت مت يتلاا ةةديیدجلاا جهھھھانملااوو ييوبرتلاا ضضوهھنلاا ةطخ تلكش ٬،مماعلاا ميیلعتلاا للاجم يف
.ععاطقلاا ااذهھھھ ءااددأأ فعض رراارمتساا مغرر ةيیبرتلاا ععاطقل ةيیعون

 تتالاجم يف رروطتلاا ةبكااومل ةيیرروورض ةةديیدج ددااوم للاخددإإوو ةيیميیلعتلاا نيیماضملاا ثيیدحت ىلإإ ةفاضإإ
 تنبت ٬،ةيیوناثلاا ةلحرملاا ةيیاهھن يف تتاصاصتخالاا عيیونتوو ةيیعامتجالااوو ةيیدداصتقالاا ممولعلااوو تتامولعملااوو ايیجولونكتلاا
 ةيینيیقلتلاا ققرطلاا بنجت ىلإإ تعس ثيیح ميیيیقتلاا مماظنوو ميیلعتلاا قئاارطط للاجم يف ةةرروطتم ةيیوبرت ةبرراقم ةةديیدجلاا جهھھھانملاا
 ملعتلاا ىلع مهھتاارردق ءانبوو اهھباستكاا ببولطملاا ففرراعملاا ءانب يف للافططألاا ةكرراشم ىلع ةيینبملاا ةطشانلاا ققرطلاا حلاصل
.مهھيیدل اهھتيیمنت ببولطملاا ةيینهھھھذلاا تتاارردقلاا مهھھھأأ نم ةةدحااوك يتااذلاا

 يتلاا ةةرروطتملاا ةيیوبرتلاا ةيیفلخلااوو ةةديیدجلاا جهھھھانملاا ةسدنهھھھوو ثيیدحتلاا ىىوتسم ىلع تتااززاجنإلاا ههذهھھھ ننأأ ريیغ
 ددررااوملاا ةيیحانل ةيیلاع تتابلطتم ىلااوو ييوبرتلاا ععاطقلاا يف ةيیويینبلاا تتااريیيیغتلاا نم ةلمج ىلإإ ججاتحت تناك اهھيیلإإ دنتست
.ملعملاب ًءاهھتنااوو ايیلعلاا ةيیوبرتلاا رططألابً ااءدب تتايیوتسملاا ةفاك ىلع كلذذوو ةيینهھملاا تتااءافكلااوو تتااربخلااوو ةيیرشبلاا

 يتلاا ييوبرتلاا عقااولاا للوح تتاساارردلاا امك ٬،ييوبرتلاا ضضوهھنلاا ةطخل ةةدهھمملاا ةيیصيیخشتلاا تتاساارردلاا ننأأ مغرروو
 مماظنلاا يف فعضلاا نماكم تتدددح دق ٬،مماعلاا ميیلعتلااوو ينهھملاا ميیلعتلاا ريیوطتل ةصصخملاا ضضوورقللً ااديیهھمت كلذذ دعب تمت
 عيیرراشملاا مغرر ةيیرشبلاا ددررااوملاا صخيی اميیف ركذيی يعون رروطت ييأأ ففرعيی مل عضولاا ننإف ٬،اهھتجلاعم بجيی يتلاا يميیلعتلاا
 نيیلماعلاا بيیرردت للاجم يف ييوبرتلاا زكرملاا اهھلذب يتلاا ددوهھجلاا مغرروو ضضوورقلاا قيیرطط نع اهھليیومت مت يتلاا ةةديیدعلاا
 تقولاا لماع طغض تحتوو هھل ةحاتملاا ةةددوودحملاا ددررااوملاا رراططإإ يف سسرراادم ءاارردموو ةةذتاسأأوو نيیملعم نم نيیيیوبرتلاا
.ةيیفاك ريیغ ةيینمزز ةةرتف يف مهھبيیرردت بجااولاا نيیيیوبرتلاا نيیلماعلاا نم ةةريیبكلاا دداادعألااوو ةةديیدجلاا جهھھھانملاا قيیبطتب طبترملاا

 ةطشنأأوو سيیرردت تتاعاقوو سسرراادم نم ةيیدداملاا ددررااوملاا ىىوتسم ىلع ييوبرتلاا ريیوطتلاا تتابلطتم ننإف كلذك
 ًايیلمع لَّطع امم ةةرفوتم ريیغ للاازت ام ةةديیدع تتالاجم يف اهھتاجاحوو ةثيیدحلاا جهھھھانملاا ريیيیاعم عم ةبوواجتم تتاازيیهھجتوو
.اهھيینبتل ربكألاا زفاحلااوو جهھھھانملاا ههذهھل ررربملاا تناك يتلاا ديیدجتلاا رصانع نم اهھغرفأأوو جهھھھانملاا قيیبطت
 ااذهھھھ تتانوكم ةفاك لطت مل ييوبرتلاا مماظنلل ييرروورض ثيیدحت ةلوواحم وهھھھ ةةريیخألاا رشعلاا تتااونسلاا للالخ لصح ام ننإإ
 مماظنلاا تتانوكم يقاب يف ةمئاقلاا ييددرتلاا ةلاح رراارمتساا عم جهھھھانملاا ثيیدحت ىلع ةةرصاق ةلوواحم اهھلعج امم مماظنلاا
.اهھمقافتوو
 

1
1994 مماعلاا يف ييووبررتلاا ضضووهھنلاا ةططخ اهھتدددّدح امك تتالكشملاا

 ثثوحبلل ييوبرتلاا زكرملاا اهھھھدعأأ يتلاا "ننانبل يف ييوبرتلاا ضضوهھنلاا" ةطخب ةصاخلاا ةقيیثولاا ةمدقم يف
 تتالكشملاا مهھھھأأ ٬،رهھھھاضلاا ليیاخم ذذاتسألاا ٬،هھنيیح يف ةيینططولاا ةيیبرتلاا ريیززوو ددررووأأ 1994،٬ ررايیأأ 8 يف تترشنوو ءامنإلااوو
:يهھھھوو اهھتجلاعمل ةطخلاا تعضوو يتلااوو ةيیبرتلاا ععاطق اهھنم يناعيی يتلاا

 ةةايیحلاب اهھتلص فعضوو ٬،اهھھھدسجت يتلاا ةيیميیلعتلاا جهھھھانملاا ففاادهھھھأأ ضضومغوو ٬،ةماعلاا ةيیوبرتلاا ةسايیسلاا ببايیغ .1
.مماعلاا يميیدداكألاا ميیلعتلاا ىىوتسم يندت ىلإإ ىىددأأ امم لمعلاا ققوسوو

.يجولونكتلاا رروطتلااوو يملعلاا ممدقتلاا نع اهھفلختوو 1968،٬ مماع ذنم ٬،ةيیميیلعتلاا جهھھھانملاا ديیمجت .2
:ةيیلاتلاا ررومألاا ةهھجل ةيیميیلعتلاا ةئيیهھلااً اادداارطتسااوو ةيیوبرتلاا ةةررااددإلاا ةةاناعم .3



.ثثاادحألاا لعفب كلذذ مقافتوو ةلهھھھؤملاا ةيیرشبلاا رصانعلاا ىلإإ ةيیسرردملاا ةةررااددإلاا رراقتفاا -أأ
 ممدع نع ٬،ةصاخ ةةرروصب ٬،جتان صصاصتخالااوو ةيیعونلاا يف صقن هھلباقيی نيیملعملاا يف ييددَدَع ضئاف ددوجوو -بب

.ةمدخلاا ءانثأأ ليیهھھھأتلاا رراارمتساا
 ففايیررألاا يف صقنوو اهھيیحااوضوو نندملاا يف مماحددززاا ىلإإ ىىددأأ نيیملعملل يفاارغجلاا عيیززوتلاا يف للخ ددوجوو -جج

.ةيیئانلاا ىىرقلااوو

 ةيیسرردملاا ةيینبألاا يف اهھھھرفااوت ضضوورفملاا ةيیوبرتلااوو ةيیحصلااوو ةيیسدنهھلاا ططوورشلاب مماازتلالاا ممدع .4
.اهھتاازيیهھجتوو

 ييوبرتلاا دداشررإلاا نناادقف ةجيیتن ينقتلااوو ينهھملاا ميیلعتلااوو يميیدداكألاا ميیلعتلاا نيیب ننززااوتلاا يف ززررابلاا للخلاا .5
.ينهھملاا هھيیجوتلااوو

.ةيیناث ةهھج نم عمتجملااوو ميیلعتلاا نيیبوو ٬،ةهھج نم هھلبق اموو يعماجلاا ميیلعتلاا نيیب قيیثولاا طبرلاا ممدع .6

 عيیززوتلاا ةلكشم وهھھھ ةيیدداملااوو ةيیرشبلاا ددررااوملاب اهھنم ةطبترملاا ةصاخوو تتالكشملاا ههذهھھھ ىلإإ هھتفاضإإ نكميی ام
.رخآآ لماع ييأأ نم رثكأأ يسايیسلاا ذذوفنلاا تتااررابتعالً اعضاخ للاازز اموو نناك ييذلااوو ةيیمسرلاا سسرراادملل ديیشرلاا ريیغ

 ةيیميیلعتلاا جهھھھانملاا ءانثتساب ةجلاعملاا رظتنت ةةرروكذملاا تتالكشملاا تلاازز ام تتااونس رشع نم رثكاا يضم دعب
 ةصاخوو ىىرخألاا لكاشملاا ةجلاعمبً اقيیثووً اططابترراا ةطبترملاا اهھحاجن تتامزلتسم ريیفوت ننوودد اهھھھريیوطتوو اهھثيیدحت مت يتلاا
.يميیدداكألااوو ينهھملاا نيیيیوتسملاا ىلع ةيیرشبلاا ددررااوملاا ةيیلهھھھأب اهھنم قلعتيی ام

***
 ريیوطت عيیرراشم ققالططإل ةيیجرراخ ضضوورقب ةناعتسالاا مغررً امئاق للاازز ام ةماعلاا ةيیوبرتلاا ةسايیسلاا ببايیغ ننإإ

.ححالصإلاا ااذهھب ةةرشابملااوو نيیعاطقلاا نيیذهھھھ ةيیمنتوو ححالصإإ تتايیجيیتاارتساا عضول مماعلاا ميیلعتلااوو ينهھملاا ميیلعتلاا يلاجم يف
 ههالعأأ ركذذ ام ررااركتوو اهھتجلاعم بجااولاا لكاشملاا دداادعت اهھتامدقم نع بغيی مل يتلاا ٬،عيیرراشملاا ههذهھھھ تتبثأأ

 ٬،ييوبرتلاا ععاطقلاا ريیوطتل ةيیجيیتاارتساا ىلإإ رراقتفالااوو ةيیبرتلاا يفظظوم ررابكل ةيینهھملاا ةيیلهھھھألاا فعض ىلإإ هھتبسنوو ليیصفتلاب
 ففاادهھھھألاا يف عجاارت عم رراارمتسالاا ووأأ لشفلاب رراارقإلااوو فقوتلاا ىلإإ تهھتنااوو ةمئاقلاا لكاشملاا عم لماعتلاا ىلع ةةرردقلاا ممدع
 لمعلاب مموقتل سيیل ٬،اهھتايیحالصوو اهھماهھم اهھعززاُنت ةلووؤسملاا تتااررااددإلل ةيیززااوم ىنب قلخ يف طقف تحجن دقوو ةيیحالصإلاا
 ىلإإ هھليیوحتوو ةيیلوودلااوو ةيیلحملاا تتاارراشتسالاا ققوس يف ييوبرتلاا مماظنلاا ححالصإإ ةلأسم للاخددإب مموقتل امنإإوو اهھناكم
 امم ٬،ريیوطتلاا تتايیجيیتاارتسااوو ةيیوبرتلاا تتااررايیخلاب ةطبترملاا كلت اهھيیف امب لئاسملاا ةفاكل ةيیلاتتم تتاميیزلت ععوضوم
 لكاشملاا ررذجتب زيیمتيی تتااونس رشع ذنم ييوبرتلاا ضضوهھنلاا ةطخ عضوو دنع مئاقلاا عضولاا نمً ااءوس دشأأً اعضوو دجووأأ
:ةيیحانل اهھمقافتوو ةقباسلاا

.اهھيیف نيیلماعلل ةيینهھملاا ةيیلهھھھألااوو ةيیوبرتلاا تتااررااددإلاا عضوو ةجلاعم ممدع .1
.جهھھھانملاا ريیوطت عم اًحاحلإإ رثكأأ تحبصأأ يتلاا يميیلعتلاا مسجلاا ةيیلهھھھأأ ةلأسم ةجلاعم ممدع .2
.ةماعلاا ةيینويیدملاا يف مهھھھاست ةلاعف ريیغ عيیرراشم حلاصل تتااررااددإلاا شيیمهھت .3
 نيیيیرراشتسالااوو نيیرراشتسملاا حلاصل اهھيیف لمعلاا دعااوق رراارقتساا ممدعوو ةيیوبرتلاا تتااررااددإلاا فعض سيیركت .4

.ةةررااززولاا عمً امئاادد نيیرِّيیغتُملاا
***

 رظتنت تلاازز ام ٬،ةنمزم تتاقيیعموو لكاشم اهھتعيیبطب يهھھھوو ٬،ةيیبرتلل ىىربكلاا ايیاضقلاب هھتيیمست نكميی ام ننإإ
 اهھھھريیوطتوو اهھتعجاارم ىلع لمعلاا ييرجيی يتلاا جهھھھانملل رفوتت ننأأوو ننانبل يف ةقيیقح ضهھنت ننأأ ةيیبرتلل نكميی ىتح ةجلاعملاا
.ةلهھھھؤم ةيیرشب ددررااومبوو ةمئالم ةئيیب يف يلعفلاا قيیبطتلاا تتامزلتسموو ططوورش

:ةيیلاتلاا ةطباارتملاا لئاسملاب ايیاضقلاا ههذهھھھ صيیخلت ةةدداعإإ نكميی

 يساسألاا مماعلاا ميیلعتلاا يف دقاعتلاا ةلكشموو ييوبرتلاا ععاطقلاا يف نيیلماعلل ةيیميیدداكألااوو ةيینهھملاا ةيیلهھھھألاا فعض .1
.ينهھملاا ميیلعتلاا يف امك ييوناثلااوو

.رخآآ نناكم يف خخرراص صقنوو نناكم يف نيیملعم ضئاف : ةيیرشبلاا ددررااوملاا مماادختسااوو ةةررااددإإ ءوس .2
 ةةددوودحم تتاجاحلاا ثيیح ةةريیبك بباعيیتساا تتاارردقب سسرراادم :يمسرلاا ميیلعتلاب ققاحتلالاا صصرف عيیززوت ءوس .3

 ريیرقت يف تتاجاحلاا ةسااررددوو ةيیسرردملاا ةططرراخلاا ددامتعاا ممدع ( ةةريیبك تتاجاحلاا ثيیح بباعيیتسالاا تتاارردق يف رروصقوو
.)ةيیسرردملاا ةيینبألاا نكامأأ

 ببوسرلاا نم ةقلقملاا تتايیوتسملاا هھيیلإإ ريیشت امك يملعتلاا ليیصحتلاا يندتوو يميیلعتلاا مماظنلاا ةيیددووددرم فعض .4
 يف ىتح يملعتلاا ليیصحتلل ةيیندتملاا تتايیوتسملااوو ميیلعتلاا ااذهھھھ ءاهھنإإ لبق ببرستلااوو يساسألاا ميیلعتلاا لحاارم يف ةةدداعإلااوو
 مهھنم مسق ببرستيی نيیذلاا للافططألاا ررامعألوو ةصصخملاا ددررااومللً ااريیبكً اارردهھھھ لكشيی امم ٬،بباسحلااوو ةباتكلااوو ةةءاارقلاا للاجم



 مهھنم مسق ببرستيی نيیذلاا للافططألاا ررامعألوو ةصصخملاا ددررااومللً ااريیبكً اارردهھھھ لكشيی امم ٬،بباسحلااوو ةباتكلااوو ةةءاارقلاا للاجم
 ةيیمألاا يف ططوقسلل نيیلمتحم نيیحَّشرم مهھلعجيی امم ةيیساسألاا تترراهھملااوو ففرراعملاا ةيیحانل ننامألاا ةقطنم يف للوخدلاا لبق
 ننوودد ةيیئاارقلاا ةّيیمُألاا ىلع ءاضقلاا ططخوو تتااءاارجإإ ةفاك ٬ً،اقبسم ٬،يلاتلاب طبُحيیوو لصااوتم لكشب ةةرهھھھاظلاا ههذهھھھ ةيیذغتوو
.ةّيیمُألاا نم ىىرخألاا للاكشألاا ركذذ

2
 :عيیمجلل ميیلعتلل ةيینططولاا لمعلاا ةطخ

ةنمزملاا لكاشملل ييدصتلااوو ةيیلوودلاا تتاماازتلالاا نيیب

 ىلإإ لخدملاا ننأأ ريیغ ٬،يساسألاا مماعلاا ميیلعتلاا للاجم يف رصحنت ال ننانبل يف ييوبرتلاا مماظنلاا لكاشم ننأأ مغرر
 ةجلاعموو ةماهھلاا ةلحرملاا ههذهھھھ تتاجاح عم لماعتلل ةيیولووألاا ءاطعإإ ةةرروورضلاب يضتقيی مماظنلاا ااذهھھھ لكاشم ةجلاعم
.ينهھملااوو ينقتلااوو  يميیدداكألاا مماعلاا هھيیعاطقبوو يلاعلااوو ييوناثلاا ميیلعتلاا نم ةقحاللاا لحاارملاب مَّكحتت يتلاا اهھلكاشم

 قيیقحتل ططرشكوو ةيیمنتلاا ففاادهھھھأأ نم ففدهھك عيیمجلل يساسألاا ميیلعتلاا ريیفوت ةيیمهھھھأأ ىلع ةيیلوودلاا تتاهھُّجوتلاا قّفتت
.ملاعلاا للوودد ةفاكل ةماادتسم ةيیمنت

 ععوورشم  عضوب 2004مماعلاا يف ٬،ءامنإلااوو ثثوحبلل ييوبرتلاا زكرملاا – يلاعلاا ميیلعتلااوو ةيیبرتلاا ةةررااززوو تماق
 اهھتغايیص تمت يتلااوو ميیلعتلااوو ةيیبرتلاا للاجم يف ةيیلوودلاا ننانبل تتاماازتلاا رراططإإ يف عيیمجلل ميیلعتلل ةيینططوو لمع ةطخ
 زيیيیمت ننوودد ةشّمهھملاا تتائفلااوو نيیعفايیلااوو للافططألاا عيیمجل ديیجلاا يساسألاا ميیلعتلاا ريیفوتب ةصاخلاا ةيینططولاا ططخلل ففاادهھھھأك
.ةّيیمألاا ةلكشم ةجلاعموو

:يهھھھوو 2000  رراكدد ىىدتنم تتايیصوتب تفرع ٬،تتايیصوت تس نمض ففاادهھھھألاا ههذهھھھ ليیصفت مت

 رثكأأ حلاصل ةصاخوو ٬،ةةركبملاا ةلوفطلاا ةلحرم يف لماش وحن ىلع ةيیبرتلااوو ةيیاعرلاا نيیسحتوو عيیسوت .1
ً.انامرح مهھھھدشأأوو رطخللً اضرعتووً اارثأت للافططألاا

 ديیج يئاادتباا ميیلعت ىلع للوصحلاا نم للافططألاا عيیمج نيیكمت 2015،٬ مماعلاا للولحب ٬،متيی ننأأ ىلع لمعلاا .2
 ففوورظظ يف ننوشيیعيی نيیذلاا للافططألااوو تتانبلاا ىلع صصاخ هھجوب زيیكرتلاا عم ٬،ميیلعتلاا ااذهھھھ ةعباتموو ٬،يماازلإإوو يناجم
.ةيینثإلاا تتايیلقألااوو ةموورحملاا قططانملاا للافططأأوو ةبعص

 ئفاكتملاا ععافتنالاا للالخ نم )ةسرردملاا ججرراخ ( نيیدشاارلااوو رراغصلاا ةفاكل ميیلعتلاا تتاجاح ةيیبلت ننامض .3
.ةةايیحلل ةمززاللاا تتاارراهھملاا بباستكااوو ملعتلل ةمئالم جمااربب

 ءاسنلاا حلاصل اميیسالوو 2015 مماع للولحب ررابكلاا ةيیمأأ وحم تتايیوتسم يف %50 ةبسنب نيیسحت قيیقحت .4
.ررابكلاا عيیمجل رمتسملاا ميیلعتلااوو يساسألاا ميیلعتلاا صصرف ؤفاكت قيیقحتوو

 نيیب ةةااوواسملاا قيیقحتوو 2005 للولحب ييوناثلااوو يئاادتبالاا ميیلعتلاا للاجم يف نيیسنجلاا نيیب تتووافتلاا هھجووأأ ةلااززإإ .5
 ليیصحتلااوو ععافتنالل تتايیتفلل ةئفاكتموو ةلماك صصرف نيیمأت ىلع زيیكرتلاا عم 2015،٬ مماعلاا ميیلعتلاا ننااديیم يف نيیسنجلاا
.ديیج يساسأأ ميیلعت يف يساارردلاا

 ةحضااوو جئاتن نيیسرراادلاا عيیمج قِّقُحيی ثيیحب عيیمجلل ززايیتمالاا ننامضوو ميیلعتلل ةيیعونلاا بنااوجلاا ةفاك نيیسحت .6
.ةةايیحلل ةيیساسألاا تتاارراهھملااوو بباسحلااوو ةباتكلااوو ةةءاارقلاا يف اميیس ال ٬،ميیلعتلاا يف ةسوملموو

 ةةركبملاا ةلوفطلاا ةلحرمب ةقلعتملاا كلتً ااديیدحتوو ٬،ههالعأأ ةةرروكذملاا ففاادهھھھألاا قيیقحت ىلإإ ةحرتقملاا ةطخلاا حمطت
 لعج امم ٬،ميیلعتلل ةيیعونلاا بنااوجلاا نيیسحتبوو ةفيیعضلااوو ةموورحملاا تتائفلاا نم للافططألل صصرفلاا ؤفاكت ريیفوتل اهھعيیسوتوو
 ددررااوملاا مماادختساا ديیشرت ةيیحانل ننانبل يف ةيیبرتلل ةنمزملاا لكاشملاا ةجلاعم للوح رروحمتت ةطخلل ةيیئاارجإلاا جمااربلاا
 عقوتوو طيیطختلل ةةدعاسم ةةااددأكوو قططانملاا فلتخم يف تتاجاحلاا ديیدحتل ةيیسرردملاا ةططرراخلاا ددامتعااوو ةيیرشبلااوو ةيیدداملاا
 فعض جئاتن ةجلاعموو نيیيیوبرتلاا نيیلماعلل يميیدداكألااوو ينهھملاا ليیهھھھأتلاا ةيیحانل كلذكوو ةحاتملاا ددررااوملاا عيیززوتلوو تتاجاحلاا
 يسرردملاا ققاحلتسالاا جمااربوو ةيیسرردملاا ةيیاعرلل ننوجاتحيی نيیذلاا للافططألاا ففالآآ تتاارشعب ةلثمتملاا يميیلعتلاا مماظنلاا ءااددأأ
.ةسرردملاا ججرراخ نيیشمهھملاا للافططألاا ففوفص ىلإإ ممامضنالااوو ببرستللً ابنجت

 مماظنلاا ريیوطت لجأأ نم ةمززاللاا سسألاا رفوت ننأأ نكميی عيیمجلل ميیلعتلل ةيینططولاا ةطخلاا ععوورشم جماارب ننإإ
 ييوبرتلاا مماظنلاا ححاجن ىىوتسمب هھتيیلاعفوو هھتيیعون مكحتت ييذلاا يساسألاا ميیلعتلاا ىلع زيیكرتلاا للالخ نم هھلمجمب ييوبرتلاا
 ىلع ةيیئاارجإلاا اهھجماارب يف رصتقت تناك ااذذإإوو .ننانبلل ةيیرشبلاا ددررااوملاا ةيیمنتل ةماعلاا ةيیجيیتاارتسالاا هھفاادهھھھأأ قيیقحتوو
 يف لمؤيی اموو .يلهھھھألاا عمتجملاا تتاسسؤموو صصاخلاا ععاطقلاا ةكرراشم ىلع ةفاك جمااربلاا ههذهھھھ حتفت اهھنإف يمسرلاا ععاطقلاا
 ميیلعتلاا ءااددأأ نيیسحت لكشيی ننأأوو ميیلعتلاا تتاجاح ةيیبلت يف هھتكرراشم ىىوتسم ىلع صصاخلاا ميیلعتلاا ظفاحيی ننأأ وهھھھ للاجملاا ااذهھھھ
 ءابعألاا ةهھجل ققاحتلالاا ططوورش ريیسيیتوو ةةدمتعملاا ريیيیاعملاا نمض هھتامدخ ةةددوج عفرل صصاخلاا ميیلعتللً اازفاح يمسرلاا
. لهھھھألاا نم ةبولطملاا ةيیلاملاا



. لهھھھألاا نم ةبولطملاا ةيیلاملاا
 مت يتلاا تتاهھُّجوتلاا معديی ٬،ةحرتقملاا ةطخلاا ععوورشم ةساارردد دعب ٬،يعامتجالااوو ييدداصتقالاا سلجملاا ننإإ

 ريیوطتلاا ةيیجيیتاارتساا تتاّيیولووأأ ىىدحإك ةبولطملاا ةيیئاارجالاا ططخلاا عضوو ىلع لمعلااوو اهھيینبتل وعديیوو اهھھھددامتعاا
.ببولطملاا ييوبرتلاا ححالصالااوو

18
صصاخلاا يلاعلاا ميیلعتلاا

 يف ميیلعتلاا عقااول ةعسااوو ةفرعم ىفضأأوو يعامتجالااوو ييدداصتقالاا سلجملاا يف ةيیرشبلاا ةيیمنتلاا ةنجل ففاارشإب ريیرقتلاا ااذهھھھ دُعأأ
.ننانبل يف صصاخلااوو  يمسرلاا يعماجلاا ميیلعتلاا ريیوطت يف ييأأرلاا ءاادبال ةمدداقلاا ةنجللاا هھيیلع ينبت نناا لمأن .ننانبل

 قيیقدتلل ااًريیرقت عضت نناا ييأأرر ييأأ دداادعال يعسلاا لبق تتأأرروو .تقولل ااًريیفوت ميیلعتلاا عقااوو نع ااًرِّبعموو ااًديیفم ًابناج ةنجللاا تترراتخاا
.رراارقلل الاا ججاتحت الوو ةفوورعم تتاب ننانبل يف ميیلعتلاا ةلكشم نناا ربتعيی ديیدعلاا نناك ننااوو عقااولاب

 ميیلعتلاا ةةافصم ةجيیتنلاب لكشيی ييذلاا يلاعلاا ميیلعتلاا ىلع بكنت نناا ميیلعتلاا لحاارم ةفاكل ثيیدحوو فٍفااوو ليیلحت ببايیغ يف ةنجللاا تتربتعاا
.تتايیولووألاا ديیدحتوو ححالصالاا رراططاا ديیدحت ًانكمم حبصيیوو ننانبل يف

 تتاارضاحم ةلسلس تتدعأأ امك  ٬،مهھئااررآل تعمتسااوو اهھيیف نيیلووؤسملاا نم دددعوو تتاـعماجلاا ءاـسؤؤرر عم تتاعامتجاا ةةدع ةنجللاا تتدقعوو
.ببالطلااوو ةةذتاسالاا نم ريیبك دددع اهھيیف ككرراـش ررااوحلاا عيیسوتل

***
 ميیلعتلاا تتاسسؤمل ريیبكلاا ددايیددززالاا ةلأسمل ةةددرراب ةبرراقم ىلع دعاست يتلاا جئاتنلاا نمً اادددع ةساارردلاا تترهھظظأأ

.ةةريیخألاا تتااونسلاا يف يلاعلاا
 ً:ايیلج رهھظيی ثيیح هھسفن يميیدداكألاا دهھشملاب ةطبترملاا كلت يهھھھ جئاتنلاا ههذهھھھ مهھھھأأ
 الوو هھتاصاصتخااوو يلاعلاا ميیلعتلاا جماارب نم ربكألاا مسقلاا ممدقت تلاازز ام ىىربكلاا ةصاخلاا تتاعماجلاا ننأأ -

 يف ٬،يتلاا صصاصتخالاا تتالاجم نم ددوودحم دددع يفً ااددوودحمً اارروضح ىىوس ةثدحتسملاا تتاسسؤملاا ةمهھھھاسم لكشت
.ةفلكلاا ووأأ ةيینقتلاا ةيیلاع تتاازيیهھجت يف فيیظظوتلاا بلطتت ال ٬،اهھتيیبلاغ

 ببالطلاا بباطقتساا فعض نم يناعت تلاازز ام ةثدحتسملاا ةيیعماجلاا دهھھھاعملااوو تتاعماجلاا نم ربكألاا دددعلاا ننأأ -
 ةةديیس ٬،ةيیكريیمألاا ةيینانبللاا ٬،كيیلسكلاا ٬،ةيیكريیمألاا ٬،ةيیبرعلاا ٬،ةيیعوسيیلاا ( تتاسسؤم  عبس ببالطط ععومجم لكش ثيیح
 نم %85 هھتبسن ام جيیرخت نع ةلووؤسم يهھھھوو صصاخلاا ععاطقلاا ببالطط دددع لمجم نم %64 هھتبسن ام ) دنملبلاا ٬،ةةزيیوللاا
 .صصاخلاا يلاعلاا ميیلعتلاا يجيیرخ ععومجم

 ٬، AUSTدهھعم :يهھھھوو نيیقحتلملاا ببالطلاا دددع ثيیح نم بيیترتلاا يف ةيیلاتلاا سمخلاا تتاسسؤملاا تفيیضأأ ااذذإإ -
 ننإف AUTدهھعموو ةحوتفملاا ةيیبرعلاا ةعماجلاا ٬،ةيیمالسإلاا يعااززووألاا ممامإلاا ةيیلك ٬،HAWAI رتويیبمكلااوو ةةررااددإلاا دهھعم
 تتاسسؤملااوو دهھھھاعملاا يقابل ىقبتيی الوو صصاخلاا ميیلعتلاا ببالطط ععومجم نم %82,5ىلإإ عفترت نيیقحتلملاا ببالطلاا ةبسن
  .ننانبل يف يلاعلاا ميیلعتلاا ببالطط ععومجم نمً ابيیرقت ) ةيیاملاب ةعست ( %9 للدداعيی ام ووأأ %17,5 ىىوس

 نكيی مل ةميیدقلاا تتاسسؤملل "يلاسررإلاا /ينيیدلاا" عباطلاا ننأأ امكف ٬،تتاسسؤملل ةيیفئاطلاا ةغبصلاا صخيی اميیف
 تتااذذ تتايیعجرم ووأأ تتائيیهھھھ اهھتسسأأ يتلااوو ةثدحتسملاا تتاسسؤملاا ننإف ٬، اهھحاتفنااوو ةيیميیدداكألاا اهھفئاظظوب اهھمايیق ممامأأً اقئاع
 يساسألاا فقوملاا وهھھھ "يسايیسلاا"وو "يحوورلاا" ددايیحلاا ننأأ ررابتعاا نكميیوو ً"ايیوعدد"ً افدهھھھ اهھسفنل عضت ال ةيینيیدد ةفص
 . ةيیمالعإلاا اهھتاارروشنم للالخ نم ووأأ ةةررامتسالاا ىلع اهھتاباجإإ للالخ نم تتاسسؤملاا لبق نم هھنع ححَّرصملاا

 رروضح ددوجوو مغرر تتاسّسؤملاا ههذهھل نيیبستنملاا ببالطلاا نيیب فئااوطلاا ةفاك ليیثمت ىلع فقوملاا ااذهھھھ سكعنيی
 جماارب ةعيیبطط ىلإإ ووأأ/وو ةسسؤملل يفاارغجلاا عقوملاا ىلإإ هھعاجررإإ نكميی تتاسسؤملاا ضعب يف فئااوطلاا ضعبل نِميیهھُم
.اهھيیف ميیلعتلاا

 مهھتيیبلاغب ٬،مهھنأأ ىلإإ ريیشت )%45( يفئاطلاا مهھئامتناا نع ااوحرصيی مل نيیذلاا ببالطلاا نم ةةريیبكلاا ةبسنلاا ننأأ امك
 تتررَّوطط اهھنأب تحَّرص )%47( مهھنم ةيیبلغأأ ننأأ مغرر ةيینيیدلاا ووأأ ةيیفئاطلاا بنااوجلاب نيیمتهھم ةةرروورضلاب ااوسيیل ٬،ىمظعلاا
 ةيیطمنلاا ةةرروصلاا نم لعجت رصانعلاا ههذهھھھ .ةسسؤملاا يف اهھھھددوجوو لضفب ىىرخألاا فئااوطلاا )ءانبأأ( وحنً ايیباجيیإإ اهھترظن
 ةةرروص ننانبل يف يبهھھھذملااوو يفئاطلاا ززرفلاا زيیزعتوو سيیركت يف اهھھھرروودد نعوو تتاسسؤملل ةيیفئاطلاا ةعيیبطلاا للوح ةلوواادتملاا



 ةةرروص ننانبل يف يبهھھھذملااوو يفئاطلاا ززرفلاا زيیزعتوو سيیركت يف اهھھھرروودد نعوو تتاسسؤملل ةيیفئاطلاا ةعيیبطلاا للوح ةلوواادتملاا
 ٬،ةيیعامتجاا ةيیدداصتقاا ةعيیبطط نم عقااولاا يف وهھھھ هھيیلإإ تتافتلالاا بجيی ييذلاا ززرفلاا ننإإ .عقااولاا ىلإإ ةةدنتسم ريیغوو ةقيیقدد ريیغ
     .صصاخلاا يلاعلاا ميیلعتلاب نيیقحتلملاا نيیوواكت رهھظت امك

1
صصاصتخالاا ررايیتخااوو ققاحتلالاا يف ةفلكلاا رروودد :ققاحتلالاا صصررفوو ططاسقألاا

 ططاسقألاا ةئف :تتائف ثثالث ىلإإ صصاخلاا يلاعلاا ميیلعتلاا تتاسسؤم ميیسقت نكميی ٬،ططاسقألل بلاغلاا ىىوتسملاا بسح
 6 ننوودد( ةيیندتملاا ططاسقألاا ةئفوو ٬،)ةةريیل نيیيیالم 10وو6 نيیب ( ةلدتعملاا ططاسقألاا ةئف ٬،ً)ايیونس ةةريیل نيیيیالم10 ققوف( ةيیلاعلاا
.ً)ايیونس ةةريیل نيیيیالم

 عيیززوتب زيیمتتوو حضااوو لقث زكرم للوح ةعززوم ةسسؤم لك يف ططاسقألاا ةحوورم ننأأ ةساارردلاا تترهھظظأأ
 يف اهھھھّرفوت يتلاا ٬ً،ابلاغ ةسناجتملاا ٬،تتاصاصتخالاا نمً ايیبسن ددوودحملاا دددعلاب هھمهھف نكميی ططاسقألل "ّقيیض"وو ددوودحم
 ةيیرح بلاطلل تتووافتلاا ااذهھھھ يطعيی .تتاسسؤملاا نيیبً ااريیبكً اتووافت فشكت دحااولاا صصاصتخالل  ططاسقألاا ةنرراقم ننأأ نيیح
. ةيیلاملاا هھتاناكمإإ عم هھتااررايیخ ةمءالمب ةيیبسن

 ةةريیل نيیيیالم ةيینامثلاا ققوف ةيیونسً اططاسقأأ ننولمحتيی نيینابتسملاا ببالطلاا نم %45 ننأأً اضيیأأ ةساارردلاا تترهھظظأأ
 ووأأ ةساارردلاا ععونوو ٬،بلاطلااوو لهھھھألل ييدداصتقالاا عضولاا ٬،ططاسقألاا ىىوتسم :نيیب ةقيیثوو ةقالع ككانهھھھ ننأأوو ةيینانبل
 ررايیتخااوو ةثدحتسملاا دهھھھاعملااوو تتاعماجلاا ددايیترراا يف ييدداصتقالاا لماعلاا ةيیمهھھھأأ ززربيی امم ٬،هھتعباتم متت ييذلاا صصاصتخالاا
.صصاصتخالاا ووأأ ةساارردلاا للاجم

 يفً اارصح رفوتت يتلاا ةيیمالعإلاا ننونفلااوو ةلديیصلااوو بطلاا تتالاجم الخ ام ٬،هھنأأ ىلإإ صصولخلاا نكميی
 تتايیوتسم ةفاك ىلع ةحوتفم تتالاجملاا يقاب ننإف ٬،"ةلدتعملاا"وو "ةيیلاعلاا" ططاسقألاا يتئف نمض ةّفنصملاا تتاعماجلاا
 نم لكب ةصاخلاا ططاسقألاا ةسايیسبوو صصختلاا نم تتالاجملاا ههذهھھھ نمؤت يتلاا تتاسسؤملاا ددّدعتلً اارظن ةيیدداملاا تتاناكمإلاا
.تتاسسؤملاا ههذهھھھ

 "ةلدتعملاا" ططاسقألاا تتااذذ تتاسسؤملاا ددوجوو ررابتعاا ٬،بيیرردتلااوو ميیلعتلاا ةةددوج ننامض مت للاح يف ٬،نكميی
 ال ٬،ىىرخأل ووأأ ببابسأل ٬،نيیذلااوو يلاعلاا مهھميیلعت ةعباتمل ةةددوودحملاا ةيیلاملاا ددررااوملاا ييووذل ةةريیبك ةمدخ "ةيیندتملاا"وو
.ةبولطملاا تتاصاصتخالاا يف اهھتايیلكب ققاحتلالاب ةيینانبللاا ةعماجلاا ةمظنأأ مهھل حمست مل ووأأ ةيینانبللاا ةعماجلاا ىلإإ ننوهھجوتيی

 ننوعززوتيی نيینابتسملاا ببالطلاا ععومجم ننإف ٬،ةسسؤملااوو صصاصتخالاا نع رظنلاا ضغبوو ٬،للاثملاا ليیبس ىلعوو
:ةيیونسلاا ططاسقألاا ةميیق بسح يلاتلاك

 ٬،نيیيیالم ةتسوو ةعبررأأ نيیب %12،٬6 ٬،نيیيیالم ةعبررأأوو نيینويیلم نيیب %8،٬9 ٬،ةةريیل ينويیلم ننوودد ٬8%،7
 %8 ٬،اًنويیلم رشع ينثااوو ةةرشع نيیب %11 ٬،نيیيیالم ةةرشعوو ةيینامث نيیب %8،٬3 ٬،نيیيیالم ةيینامثوو ةتس نيیب ٬4%،26

 .ةةريیل ننويیلم نيیرشع ققوف %5وو ٬،اًنويیلم نيیرشعوو رشع ةسمخ نيیب %11،٬4 ٬،اًنويیلم رشع ةسمخوو رشع ينثاا نيیب

2
مماعلاا ععاططقلاا يفظظووم ءانبأأ ررووددوو ةمهھھھاسم :ططاسقألاا ةيیططغت

 :ةيیلاتلاا ططاقنلاا ةظحالم نم نِّكمت ةيیئاصحالاا ليیصافتلاا ةةءاارق ننإف ٬،ططاسقألاا ةيیطغت ةيیحانل امأأ
 ةثدحتسملاا تتاعماجلااوو دهھھھاعملاا بلغأأ يف ةضفخنم لهھھھألاا لبق نم ططاسقألل ةيیلكلاا ةيیطغتلاا ةبسن رهھظت .1

 زكرملاا ٬،)%22( ننايیزكيیاهھھھ ةعماج ٬،)%37.5( ننانجلاا ةعماج : يف %40 ـلاا ننوودد يهھھھووً ايیبسن ةلدتعملاا ططاسقألاا تتااذذ
 ٬،)%25( رتويیبمكلااوو ةةررااددإلل يلاعلاا دهھعملاا ٬،)%24( ممولعلااوو ةةررااددإلل يعماجلاا دهھعملاا ٬،)%33( ايیجولونكتلل يعماجلاا
 يتسرفنويی نناكريیمأأ ييأأ دنأأ يس دهھعموو )%40( ايیجولونكتلل يتسرفنويی نناكريیمألاا دهھعم
)40%(. 

ةيیميیلعتلاا َحنِملاا ةيیمهھھھأأ ززربت ٬،لهھھھألاا لبق نم ةيیلكلاا ةيیطغتلاا ةبسن ضفخنت ثيیح  .2
 .صصاخلاا يلاعلاا ميیلعتلاب نيیقحتلملاا نم %40مهھت يتلااوو لهھھھألاا ةمهھھھاسمل ةمعاادلاا )ةيیئزجلاا(

 ىلإإ ةبسنلاا ههذهھھھ لصتوو صصاخلاا يلاعلاا ميیلعتلاب نيیقحتلملاا نم %20 ةبسن مماعلاا ععاطقلاا يفظظوم ءانبأأ لكشيی .3
 امبرروو ٬،ريیسيیت يف ةلوودلاا اهھھھرفوت يتلاا ميیلعتلاا َحنِمل مساحلاا رروودلاا ىلإإ رشؤيی امم ٬،تتاسسؤملاا ضعب يف %40 ددوودح
 حنم ةسايیسوو يعماجلاا لبق ام ميیلعتلاا عقااوو عمً ايیقطنم ًالصااوت لكشيی امم صصاخلاا يلاعلاا ميیلعتلاب ققاحتلالاا ٬،عيیجشت
.ةلوودلاا اهھھھرفوت يتلاا ميیلعتلاا



3
ةسايیس الوو رراعش :ببررعلاا ةعماج ننانبل

 عمجم ءانثتساب( ننانبل ججرراخ نم ببالطلاا بباطقتساا اهھفاادهھھھأأ نمض عضت تتاسسؤملاا ةفاك ننأأ تتاباجإلاا رهھظت
 كلذكوو "ةيیلاع تتافصااومب ةيیميیلعت ةئيیب" نيیمأت قيیرطط نع كلذذوو )ايیجولونكتلااوو ممولعلل يعماجلاا ييدنكلاا ييريیرحلاا
 "ةمئالم ةصاخ تتامدخ" ريیفوت
. "ةصاخ ةيیميیلعت جماارب"وو

 يهھھھوو ببالطلاا ععومجم نم %9 هھتبسن ام نيیيینانبللاا ريیغ نم ببالطلاا لكشيی ٬،ةةرفوتملاا تتايیطعملاا بسح
.)%5( ةيینانبللاا ةعماجلاا يف اهھنم )%13,5( صصاخلاا ععاطقلاا يف ىلعأأ

 HAWAIدهھعم ٬،)%29( ةيیبرعلاا ةعماجلاا ٬،)%43( يعااززووألاا ممامإلاا ةيیلك يف ىلعألاا بسنلاا زكرتت
.)%15,6( ةيیكريیمألاا ةعماجلااوو )%18(ةيینانبللاا ةيیكريیمألاا ةعماجلاا ٬،)21%)

:ىلإإ ريیشت ببالطلاا تتااررامتساا كلذكوو تتاسسؤملاا نم ةةددررااولاا تتاباجإلاا ننأأ ريیغ
.نيیيینانبللاا ريیغ ببالطلاا نيیب نيیيیرروسلااوو نيیيینيیطسلفلاا ببالطلاا نم ةيیلاعلاا ةبسنلاا -
  .ببالطلل ةصَّصخملاا تتااررامتسالاا يف مهھليیثمت ةبسن ههززربت امك مهھنيیب نيیميیقملاا نم ةفيیعضلاا ةبسنلاا -

 تتايینيیعبسلاا ةيیاادب يف هھيیلع نناك ام ننوودد ىقبيی ببرعلاا ببالطلاا بباطقتساا ىىوتسم ننإف ٬،تتاسّسؤملاا رثاكت مغرر
 نع ًاليیدب ببرعلاا ةعماج رروودد ننانبل بعليی ننأب صصاخلاا يلاعلاا ميیلعتلاا عسوت حمسيی ننأل ةَنلعملاا ةبغرلاا ننأأ وودبيیوو
.قيیقحتلاا نع ةةديیعب للاازت ام ٬ً،ااديیدحت ةيیكريیمألااوو ٬،ةيیبرغلاا تتاعماجلاا

 تناك ااذذإإوو ةيینانبللاا دهھھھاعملااوو تتاعماجلاا ىلإإ ببرعلاا ببالطلاا هھجوت ممدع ببابسأأ ةساارردل ةةرروورض ككانهھھھ
 .ةيیشيیعموو ةيیميیدداكأأ ةيیلضافت ببابسأل ممأأ مهھناادلب يف يلاعلاا ميیلعتلاا صصرف ومنب ةطبترم

 ىلع ةمززاللاا ةيیميیدداكألاا ةيیقاادصملاا ننامضوو بباستكال ةةدداج ةسايیس عضوو ٬،للااوحألاا ةفاك يفوو ٬،بجيی امك
.تتاسسؤملاا ضعب ىىوتسم ىلع طقف سيیلوو ينططولاا ىىوتسملاا

4
ةةددوجلاا ننامضوو ميیيیقتلااوو ةباقرلاا نم تتاسسؤملاا فقوم :ةيیميیدداكألاا ةةددوجلاا

 ىلعً ايیلمع رردداق ريیغ يلاعلاا ميیلعتلاا سلجم ننأأ ةسسؤملاا ةةررامتساا ىلع تباجأأ يتلاا تتاسسؤملاا بلغأأ ربتعت
 ررابتعالاا ااذهھھھ ريیربت متيی .ةةددوجلاا ننامضوو ميیيیقتلاا ةفيیظظوبوو صيیخرتلاا ططوورشب تتاسسؤملاا مماازتلاا ةبقاارم ةفيیظظوب ممايیقلاا
 .هھتامهھموو ههرروودد ححوضوو ممدعوو سلجملاا نمض ليیثمتلاا ءوس ىلإإ كلذكوو هھلخاادد لمعلاا ةيیلآآ ىلإإوو سلجملاا نيیوكت ىلإإ رظنلاب

 ننأكوو ببولطملاا ممامتهھھھالاا تتاسسؤملاا ىىدل ريیثت ال يلاعلاا ميیلعتلاا سلجموو تتاعيیرشتلاا ننأأ وودبيی ٬،ةيیناث ةيیحان نم
 ! يلاعلاا ميیلعتلاا سلجم ججرراخوو تتاعيیرشتلاا ججرراخ رخآآ نناكم يف ييرجت ةيیقيیقحلاا ررومألاا

:تتاباجإلاا لمجم رهھظت ٬،كلذذ مغرر
 ىلإإ هھتفيیظظوو ريیوطتوو هھعيیسوتوو يلاعلاا ميیلعتلاا سلجم ليیكشت ةةدداعإإ يف ةبغاارروو ةحتفنم تتاسسؤملاا ننأأ .1 

.ميیيیقتلااوو ةباقرلاا
.ميیيیقتلااوو ةبقاارملاا رروودب اهھھھدحول ٬،يلاعلاا ميیلعتلااوو ةيیبرتلاا ةةررااززوو ييأأ ٬،ةماعلاا ةةررااددإلاا ممايیق دض تتاسسؤملاا ننأأ .2
.ةيیلحم ةلقتسم ةئيیهھھھ ىلإإ رمألاا لكويی ننأأ ضفرت تتاسسؤملاا ننأأ .3
 ةغيیصلاا ززوواجتت ميیيیقتلاا ةيیلمعل ةيیقاادصم نيیمأتل مماهھلاا ننأشلاا ااذهھھھ يف ةيیلوودد ةيیعجرم ةكرراشم ىلإإ ةجاحلاا .4

. ةيیلحملاا
 ههاجت اهھقلق نع تتاسسؤملاا تتربع دقف ٬،ةيیلوودلاا ةكرراشملاا عم ٬،ههذهھھھ ميیيیقتلاا ةئيیهھھھ لمع جئاتن رشن ننأشب امأأ

 ننوودد ةيیعطقلاا مماكحألاا سساسأأ ىلع اهھعم لماعتلااوو اهھمهھف ءاسيی دق يتلااوو اهھيیلإإ لصوتت يتلاا جئاتنلاا عم رروهھمجلاا لماعت
 لثم دمتعت يتلاا ددالبلاا يف للاحلاا وهھھھ امك ةيیهھيیجوتلاا اهھتعيیبططوو اهھتيیفرظظوو ريیيیاعملاا ةعيیبططوو ةةدمتعملاا سسألاا ىلع فقوتلاا
.تتائيیهھلاا ههذهھھھ

***

:ععامجإإ هھبشب ةيیلاتلاا ددونبلاا تيیظح دقوو ٬،ننانبل يف يلاعلاا ميیلعتلل ةعرش ننالعإإ ىلع تتاسسؤملاا ةيیبلاغ تقفااوو



:ععامجإإ هھبشب ةيیلاتلاا ددونبلاا تيیظح دقوو ٬،ننانبل يف يلاعلاا ميیلعتلل ةعرش ننالعإإ ىلع تتاسسؤملاا ةيیبلاغ تقفااوو
٬،"ةيیئامنإلاا تتاجاحلاا نيیمأت يف ةمهھھھاسمل1" .1
٬،"ميیلعتلاا ةيیعون ننامض" .2
 ٬،"يفئاطلاا ددايیحلاا ننامض" .3
."ةفرعملاا ريیوطت يف ةمهھھھاسملاا" .4

! "جهھھھانملااوو جمااربلاا يف ةيیفافشلاا ننامض" نناكف تتااررايیتخاا دددع لقأب يظح ييذلاا دنبلاا امأأ

5
ةيیميیلعتلاا ةئيیهھلاا

 تتاارردداكلاا ىلع دمتعت تتاسسؤملاا ههذهھھھ ننأأ ىلع ةيیميیلعتلاا ةئيیهھلاا دداارفأب ةصاخلاا تتايیطعملل ةةرشابملاا ةةءاارقلاا للدت
.ةنس 45 -35 ةحيیرش نمض ننوعقيی %45 نع ديیزيی ام ذذإإ ٬، ةجضانلاا ةباشلاا

 نم % 35بب لثمتيی )ننانبل( يلحملاا رردصملاا تتااذذ ايیلعلاا تتاادداهھشلاا ةلمح رروضح ننأأ تتايیطعملاا نِّيیُبت امك
.%23 ةبسنب ةيیبرغلاا ابووررووأأوو %27 ةبسنب ةيیلامشلاا اكيیرمأأ وجيیرخ مهھيیليی ٬،ععومجملاا

 ةيیلامشلاا اكيیرمأأ يجيیرخ ةبسن ددايیددززاا ةيیحانل ةصاخ ةلالدد تتااذذ تتااريیغتم ةقباس تتاساارردد عم ةنرراقملاا رهھظت
.ينانبللاا رردصملاا تتااذذ ايیلعلاا تتاادداهھشلاا ةلمح بباسح ىلع ةيیميیلعتلاا ةئيیهھلاا يف
 ةغل ىىوتسم ىلع هھعونتب يكريیمألاا ججذذومنلاا ىنبتت ةثدحتسملاا تتاسسؤملاا ةيیبلاغ ننوك عمً امجسنم رروطتلاا ااذهھھھ وودبيی
 .اهھھھدنع فقوتلاا رردجيی ةقيیمع ةيیفاقث تتالوحتل رروظنملاا ىىدملاا ىلع  رضحيی دقوو  ةةدصررألاا مماظنوو )ةيیزيیلكنإلاا ( ميیلعتلاا

***
 ةبسن امأأ ٬،%12.5 يهھھھ تتاسسؤملاا ككالم يف نيیلخاادلاا ةةذتاسألاا ةبسن ننأأ تتاسسؤملاا تتااررامتساا رهھظت

.%57.6 نيیدقاعتملاا ةبسن تغلب امنيیب ٬،%29.86 تناكف نيیغّرفتملاا ةةذتاسألاا
 نيیدقاعتمك ننولمعيی ةيیميیلعتلاا ةئيیهھلاا دداارفأأ فصن نم رثكأأ ننأأ ةسسؤم ّلكب ةصاخلاا ةيیليیصفتلاا جئاتنلاا رهھظت

. اهھيیف ةيیميیلعتلاا ةئيیهھلاا دداارفأأ تتااررامتساا انتددرروو يتلاا تتاسسؤملاا فصن ببرراقيی ام يف ةعاسلاب
 ووأأ غغرفتلاب دقاعتلاا بسنب مماازتلالاا ةيیحانل ةمظنألاا قيیبطت ةةرئاادد ججرراخ وودبيی تتاسسؤملاا نم اًّمهھمً اادددع نّنإإ

.تتاسسؤملاا َلبِق نم اهھنع ححّرصملاا دداادعألاا للالخ نم ةجيیتنلاا ههذهھھھ دكأتتوو ككالملاا
***

 ةظحالم نكميیف دقاعتلل نيیحشرملاا ررايیتخال ةةدمتعملاا ققرطلاا ةيیحانل امأأ
:يليی ام

 فئاظظولاا نع ننالعإلاا اهھنمؤيی يتلاا يسفانتلاا دقاعتلاا غيیص ىلع ٬،ةةذتاسألاا امبرروو ٬،تتاسسؤملاا ححاتفناا ممدع .1
 .ةيیميیدداكألاا رططألاا نمض ةثيیدحلاا تتالاصتالاا تتاكبش مماادختسااوو ةصصختملاا ممالعإلاا لئاسوو يف

 يصخشلاا للاصتالل ةةررددابملاا كلذكوو فيیظظوتلاا يفً اّمهھمً اارروودد بعلت ةيیصخشلاا تتاقالعلاا تلاازز ام .2
.ةسسؤملاب

***
 ةيیحانل صصاخلاا يلاعلاا ميیلعتلاا تتاسسؤم يف ةيیميیلعتلاا ةئيیهھلاا دداارفأأ ررومأأ مظنت ةصاخ تتاعيیرشت دجوت ال

 لبق ام صصاخلاا ميیلعتلاا ععاطق يفً الثم للاحلاا يهھھھ امك اهھيیلع بترتيی اموو ددوقعلاا ططامنأأوو ةيیفيیظظولاا تتانامضلااوو ققوقحلاا
. يعماجلاا

 ااذهھھھ يف ةيیبابضب يحوت يتلاا ططاقنلاا نم ديیدعلاا مهھتابجااوووو مهھقوقح للوح ةيیميیلعتلاا ةئيیهھلاا دداارفأأ تتاباجإإ يف ززرب
 ًاقوقح تبترر ٬،ةسسؤملاا سفن يفوو ٬،)ًالثم غغرفتلاا( ةلثامم ددوقعب ننوعتمتيی ةةذتاسأأ نم ةةددررااولاا تتاباجإلاا ننأأ ىتح للاجملاا
 دنع ٬،ذذاتسألاا ففرصتب عضوت ةلصفم ةيیعجرم صصوصن ببايیغب يحويی امم ةعقوتملاا ةجرردلاب قباطتت ال تتابجااوووو
.ةسسؤملاا َلبِق نم ٬،ههدقع عيیقوت

***
 ببابسألل ةبسنلاب امأأ ٬،ةيیميیلعتلاا ةئيیهھلاا دداارفأأ للوح ةيیميیظنت تتاعيیرشت رراادصتساا تتاسسؤملاا ةيیبلاغ ذبحت ال

:يلاتلاك تتأأ دقف تتاعيیرشت ااذكهھھھ رراادصتساا يف ةبغرلاا ممدع ريیربتل ةنلعملاا
٬،تتاعيیرشتب تتاسسؤملاا ديیيیقتل ةةرروورض ال – أأ
٬،دقاعتلاا ةيیرح مماارتحاا لضفألاا – بب
٬،يططاعتلاا يف ةنوورملاا ىلع ةظفاحملاا ةةرروورض – جج
٬،ةيیقوقح لكاشم يف ععوقولاا بنجت  – دد
.يميیلعتلاا ززاهھجلاا ديیدحتل ةسسؤملاا تتاجاح ةقاعإإ ممدع – هه



6
صصاخلاا يلاعلاا ميیلعتلاا ببالطط

 صصاخلاا يلاعلاا ميیلعتلاب قحتليی نم :صصاخلاا يلاعلاا ميیلعتلاا ببالطل ةيیدداصتقالاا ةيیعامتجالاا تتافصااوملاا .1
 نيیبستنملاا ببالطلل ةيیدداصتقالاا ةيیعامتجالاا تتافصااوملاا ديیدحت ىلإإ ةساارردلاا تقَّرطت ؟ززرفلاا لمااوع يهھھھ ام ؟نيیأأوو
 ةصاخ ةسسؤم ىلإإ ووأأ صصاخلاا يلاعلاا ميیلعتلاا ىلإإ بباستنالاب مكحتت ززرف لمااوع نعً اثحب كلذذوو تتاسسؤملاا فلتخمل
 ااذهھب نيیزيیمتملاا ةسسؤملاب نيیقحتلملاا دددع ةبسنب ةسسؤم لك نمض لمااوعلاا نم لماع لك ننززوو ديیدحت مت دقوو .اهھنيیعب
.لماعلاا

 ءانبألاا دددع ٬،لهھھھألل يساارردلاا ىىوتسملاا ٬،لهھھھألاا لمع ععاطق :يهھف ررابتعالاب ةساارردلاا اهھتذخأأ يتلاا لمااوعلاا امأأ
 .ةعماجلاا لبق بلاطلاا اهھھھدداترراا يتلاا سسرراادملاا ٬،ةلئاعلاا يف

 تتاسسؤم نيیب بباستنالاا دددحيی ززرف رصنع لكشيی ال ببالطلاا ييووذذ لمع ععاطق ننإإ : لهھھھألاا لمع ععاطق .1
 ببالطلاا يلاهھھھأأ لمع تتاعاطق ليیثمت ععززوت دقوو ٬،ةساارردلاا اهھتدمتعاا يتلاا تتاعاطقلاا بسح هھلقأأ ٬،صصاخلاا يلاعلاا ميیلعتلاا
.)%20( صصاخلاا ععاطقلاا وفظظوم ٬،)%21( مماعلاا ععاطقلاا وفظظوم ٬،)%37( ةةرحلاا نهھملاا : يليی ام بسح

 هھجوت يف ريیثأتلاا ديیدش ًالماع وودبيی لهھھھألل يساارردلاا ىىوتسملاا ننأأ جئاتنلاا ززربت :لهھھھألل يساارردلاا ىىوتسملاا .2
.اهھھھديیدحت ىلإإ ةساارردلاا ههذهھھھ تعس يتلاا ىىرخألاا ةةرثؤملاا رصانعلاا ىلإإ ففاضيی اهھنيیعب ةسسؤم ىلإإ بلاطلاا

 امهھھھدحأأ ووأأ ننااوبألاا اهھيیف لصح تتالئاع نم نيینابتسملاا ببالطلاا نم %57 ىلع ديیزيی ام يتأيی ٬،يلامجإإ لكشب
 سيیدقلاا ةعماج يف %77وو ةيیكريیمألاا ةيینانبللاا ةعماجلاا يف %67 ىلإإ ةبسنلاا ههذهھھھ عفترتوو ٬،يعماج ميیلعت ىىوتسم ىلع
  .تتووريیب يف ةيیكريیمألاا ةعماجلاا يف %79،٬5وو فسويی

 نم مهھنوكب اهھنيیعب تتاسسؤم ىلإإ ببالطلاا هھجوت يف ززرف ددوجوو ةساارردلاا تترهھظظأأ :ةلئاعلاا يف ءانبألاا دددع .3
 لقأأ ووأأ ءانبأأ ةثالث لمشت رسأأ نم نيیتآلاا ببالطلاا ةبسن غلبت( ءانبألاا ةةديیدع تتالئاع نم ووأأ ً"ايیباجنإإ ةطبضنم" تتالئاع

 ةعماج يف %29،٬6 طقف يهھھھ امنيیب ٬،ًالثم فسويی سيیدقلاا ةعماج يف %65،٬8وو ةيیكريیمألاا ةعماجلاا يف ٬4%،71
 نم ديیزمل ججاتحت ةةدداتعم ريیغ ةعيیبطط نم وودبيی انهھھھ ززرفلاا ننإإ .(ةيیمالسإلاا ةعماجلاا يف %12،٬5وو ةيیبرعلاا تتووريیب
.ةيینهھملااوو ةيیفاقثلاا ةئيیبلاا ىلإإ ةفاضإلاب لهھھھألل ييدداصتقالااوو يساارردلاا ىىوتسملاك ىىرخأأ تتايیطعمب هھتقالع ديیدحتل ةساارردلاا

 لماعلاا ااذهھل ريیبك ننززوووو ريیثأت ددوجوو ةساارردلاا تترهھظظأأ :ةعماجلاا لبق بلاطلاا اهھھھدداترراا يتلاا سسرراادملاا .4
 ٬،) ةيینيیدد ريیغوو ةيینيیدد( ةيیبنجألاا تتايیلاسررإلاا ٬،ةيیمسرلاا ةسرردملاا :يهھھھ سسرراادملاا نم ععااونأأ ةسمخ ديیدحت مت ثيیح
 ٬،ةنلعملاا ةيینانبللاا ةيیمالسإلاا ةيیوهھلاا تتااذذ ةيیمالسإلاا سسرراادملاا ٬،ةنلعملاا ةيینانبللاا ةيیحيیسملاا ةيیوهھلاا تتااذذ ةيیحيیسملاا سسرراادملاا
.ةيینيیدد ةعامج ووأأ ةسسؤمب نلعم ططابترراا اهھل سيیل يتلاا ةيینططولاا سسرراادملااوو

 تتاسسؤمل ٬،مهھتيیبلاغب ٬،تتايیلاسررإلاا ببالطط هھجوت ىلع ينبملاا ججووددزملاا ززرفلاا رروهھظظ تناك ززربألاا ةجيیتنلاا
.اهھنيیعب تتاسسؤمل ٬،مهھتيیبلاغب ٬،ةيیمسرلاا تتايیوناثلاا ببالطط هھجوت كلذكوو ٬،اهھنيیعب

 رروضحب ٬،ةسسؤملاا ععومجم يف %18 ةيیمسرلاا ةسرردملاا نم ننوتآلاا ببالطلاا لكشيی ٬،للاثملاا ليیبس ىلع
 .اهھب نيیقحتلملاا فصن نم رثكأأ تتايیلاسررإلاا ببالطط لكشيی يتلااوو ىىربكلاا تتاعماجلاا يف )%5 وو 2 نيیب( ضفخنم

 .ةيیمسرلاا ةيیوناثلاا نم ممدداقلاا بلاطلاا ررايیتخااوو هھجوت يف ةيیلاع ةجرردب مكحتيی ييذلاا وهھھھ ييدداصتقالاا رصنعلاا ننإإ
 ةيیمسرلاا ةيیوناثلاا ببالطط نم ةمهھم ةئف بباطقتسال ةمئالم دهھھھاعملااوو تتاعماجلاا ضعب يف ةعبتملاا ططاسقألاا ةسايیس وودبتوو
 .ههذهھھھ صصاخلاا يلاعلاا ميیلعتلاا تتاسسؤم ىلإإ

 ةيیفاقثلاا ةئيیبلااوو ةيیلاملاا تتاارردقلاا ةيیحان نم ببالطلاا ءالؤهھھھ عقوم ةفرعمبً امامتهھھھاا رثكأأ ةيیليیلحت ةساارردد ننإإ
 ههذهھھھ هھُّجوتوو ةكرح دصرل ةيیرروورض ننوكت دق ةيیمسرلاا تتايیوناثلاا يجيیرخ نم مهھئالمزز يقابل ةبسنلاب ٬،ةيیعامتجالااوو
 اهھل ححاتت ننأأ لبق ةيینانبللاا ةعماجلاا يف ةساارردلل هھجوتت ٬،نظلاا بلغأأ يف ٬،تناك يتلاا ٬،اهھھھديیدحت نكمأأ للاح يف ٬،ةحيیرشلاا
.اهھتيیبلاغب ةثدحتسملاا تتاعماجلااوو دهھھھاعملاا يف ةعباتملل ةصرفلاا

 يف مكحتت ةةدددحم ةيیدداصتقااوو ةيیعامتجاا تتافصااوم ددوجوو ىلإإ ريیشت  انهھھھ رهھظت يتلاا ززرفلاا لمااوع ننإإ
 ددايیددززاا ةةرهھھھاظبً ااريیثك تتاعماجلاا ههذهھھھ رثأت ممدع ينعيی امم ٬،ىىربكلاا تتاعماجلااً ةصاخوو اهھنيیعب تتاسسؤم ىلإإ بباستنالاا
 ةيیعامتجاا تتايیطعموو قباس يساارردد رراسمل ً)اارردقم(ً اارراارمتساا لكشيی اهھب ققاحتلالاا ننوك ةثدحتسملاا تتاسسؤملاا دددع
 اهھھھرروهھمج ةيیصوصخل ببالطلاا بباطقتساا ىلع سفانتلاا ةةرئاادد ججرراخ تتاعماجلاا ههذهھھھ ننوكتوو هھب ةطبترم ةيیدداصتقاا
.ههرراارقتسااوو

 ةيیندتملااوو ةلدتعملاا ططاسقألاا تتااذذ ةثدحتسملاا تتاسسؤملاا نمض متيی سفانتلاا ننإف ججاتنتسالاا ااذهھھھ للوبق مت ااذذإإوو



 ةيیندتملااوو ةلدتعملاا ططاسقألاا تتااذذ ةثدحتسملاا تتاسسؤملاا نمض متيی سفانتلاا ننإف ججاتنتسالاا ااذهھھھ للوبق مت ااذذإإوو
.ةيینانبللاا ةعماجلااوو تتاسسؤملاا ههذهھھھ نيیبوو

7
اضرلاا تتاارشؤم: تتاسسؤملل ببالطلاا ميیيیقت

 نيیذهھھھ ءااددأأوو يميیلعتلااوو ييررااددإلاا نيیززاهھجلاا عم ةقالعلل ةسسؤم لك ببالطط ميیيیقت ةلأسم ةساارردلاا تجلاع
 يف اضرلاا تتايیوتسم ىلع ففرعتلاا للالخ نم ...بعالموو تتاازيیهھجتوو ةيینبأأ نم ةيیميیلعتلاا ةئيیبلاا رصانعوو نيیززاهھجلاا
.ةباجإإ لكل دحااوووو رفص نيیب ننززوو ءاطعإإ دعب ٬،"ىضرر تتاارشؤمب" اهھصيیخلتوو ببالطلاا تتاباجإإ

 حلصت الوو اهھبالطط للالخ نم ةسسؤم لكب صصاخ "يتااذذ ميیيیقت" حئااول ىلع للوصحلاا نم ةبرراقملاا ههذهھھھ تنّكم
.تتاسسؤملل فيینصت ةةدعاقك حئااوللاا ههذهھھھ

 الخ ام ٬،)0.5( ررااذنإلاا ىىوتسم نم ةيیفاك ةفاسم ىلع تتاسسؤملاا ةفاكل اضرلاا تتاارشؤم ىىوتسم وودبيی
.ايیرتيیفاكلااوو معاطملااوو ةيیضايیرلاا تتاازيیهھجتلااوو بعالملاا نع اضرلاا

 نيیززاهھجلاا عم ةقالعلاا صخيی اميیف ةبرراقتم تتايیوتسم اضرلاا تتاارشؤم رهھظت ٬،ةةدح ىلع ةسسؤم لكل ةبسنلاب
 حلاصلً انايیحأأ ليیمتوو ةعئاشلاا ةيیديیلقتلاا ةةرروصلاا نمض تتاسسؤملاا ززرف نم نّكمت ال امهھئااددأأوو يميیلعتلااوو ييررااددإلاا
 .بناجلاا ااذهھھھ صخيی امب تتاسسؤملاا ةفاك ببالطل ععانتقااوو ةعانق ةلاح نع ّربعيی امم ٬،"ةةديیدجلاا" تتاسسؤملاا

 بلاطلاا َلبِق نم "ةيیعوضوم" ةةرروصب ميیيیقتلل ةلباق رصانع ٬،اهھتعيیبطط ببسب ٬،ةيیميیلعتلاا ةئيیبلاا تتانوكم لكشت
 ةةرروصلاب سساسملاا ننوودد هھنع ريیبعتلاا نكميی ةسسؤم لك ببالطلً اعوورشمً ابلطم رصانعلاا ههذهھھھ نم لك ةةددوج لثمتوو
 ااذهھھھ رسفيی امبرروو ٬،بلاطلل ينهھملاا لبقتسملاا ىلع ةيیبلس جئاتن اهھنم صصاقتنالاا بتريی يتلااوو ةسسؤملل ةيیميیدداكألاا
 ٬،ةيیضايیرلاا تتاازيیهھجتلاا ٬،بعالملاا( ةيیميیلعتلاا ةئيیبلاا نمض ةيیتامدخلاا رصانعلاب ةصاخلاا ىضرلاا تتاارشؤم تتايیوتسم
 ام نع ةيیندتم ىضرر تتاارشؤمب كلذذ نع ننووربعيیوو ععانتقاللً اليیم لقأأ  ببالطلاا وودبيی ثيیح )... ايیرتيیفاكلاا ٬،معاطملاا
.للاجملاا ااذهھھھ يف تتاسسؤملاا مهھل ههرفوت

***
 تتاسسؤملااً ةصاخوو ٬،ةةدددحم ةقبسم تتايیطعملً اعضاخ وودبيی اهھنيیعب ةسسؤمب ققاحتلالاا ننأأ نم رهھظظ ام مغرر

 ٬،اهھب ققاحتلالاا مهھھھررايیتخاا ببابسأأ ملس ىلعأأ يف ةسسؤملل ةيیميیدداكألاا ةعمسلاا ببالطلاا عضيی ٬،ططاسقألاا ةعفترملاا ىىربكلاا
 سسايیق جئاتن عم ةمجسنم ةجيیتنلاا ههذهھھھوو ) ةيیجرراخ( ىىرخأأ تتاعماجب ططابتررالااوو سيیرردتلاا ةغلوو ةةرهھشلااوو ةقاارعلاا اهھيیلت
.يميیدداكألاا عباطلاا تتااذذ رصانعلاا ةيیمهھھھأأ تترهھظظ ثيیح ىضرلاا تتاارشؤم

 لمعلاا صصرفل ربكأأ رفوتب ةعانقلاا اهھيیلت ببابسألاا للووأأ يف ةيیصخشلاا ةبغرلاا يتأتف ٬،صصاصتخالاا ررايیتخاا امأأ
 ةيیلاع لمااوع هھيیجوتلاا ووأأ ةفلكلاا ووأأ لهھھھألاا ةبغرر وودبت الوو ةيیعماج ةةدداهھش ىلع للوصحلاا يف ةبغرلاا مث صصاصتخالاا يف
.ريیثأتلاا

 ةةرظنلاا عمً اضرراعتم وودبيی ٬،تتاباجإلاا بلغأأ يف رهھظظ ييذلاا ٬،لمعلاا صصرف ىلع ةيیصخشلاا ةبغرلاا ميیدقت ننإإ
 ةةركفلاا ههذهھھھ ةنميیهھھھ دداعبتساا نكميی هھلقأأ ٬، هھفالكأأ لمحتوو صصاخلاا يلاعلاا ميیلعتلاا ىلإإ هھجوتلاا ررربت يتلاا "ةيیررامثتسالاا"
 . )ةحناملاا تتاهھجلااوو لهھھھألاا ىلع عقيی يلاملاا ءبعلاا ةيیاهھنلاا يف ( مهھسفنأأ ببالطلاا ىلع ةيیررامثتسالاا

 صصرف رفوت ةيیناكمإإ ريیدقت نيینابتسملاا ببالطلاا ىلع ةساارردلاا تحرتقإإ ؟ينهھملاا مهھلبقتسم ببالطلاا ىىريی نيیأأ
 .يبنجأأ دلب ووأأ يبرعلاا ملاعلاا ووأأ ننانبل نم لك يف مهھصاصتخاا للاجم يف )ةعفترم ٬،ةيیدداع ٬،ةليیئض( ججرختلاا دعب مهھل لمع
 ٬،ةيیلاع يهھھھ ننانبل يف مهھل لمع صصرف رفوت ةيیناكمإإ ننأأ ننووربتعيی طقف %7،٬3 ننأأ ىلع للدتل ةيیلامجإلاا ةةرروصلاا تتءاج
 ةةرروص سسابتلالاا لمتحيی ال امب سكعيی امم يبنجأأ دلب يف %63،٬5وو يبرعلاا ملاعلاا ههاجتاب %38،٬2 يهھھھ ةبسنلاا امنيیب
 .يعماجلاا ينانبللاا ببابشلاا اهھنطبتسيی يتلاا ينهھملاا لبقتسملاا

***

 ؟صصاخلاا يلاعلاا ميیلعتلل نيیبستنملاا ببالطلاا ىىدل ةيینانبللاا ةعماجلاا ةةرروص يهھھھ ام
 بلاطلاا ررايیتخاا ممدعلً اببس اهھنم ةعومجم ووأأ اهھھھاادحإإ لكشت دق ةنكمم ةباجإإ ةةرشع ىىدحإإ ةةررامتسالاا تحرتقاا

 :يهھھھ تتاباجإلاا ههذهھھھوو .ةيینانبللاا ةعماجلل بباستنالاا
.ًالصأأ رمألاب ركفأأ مل .1
.يعامتجالااوو يلئاعلاا يطيیحم ضفرر .2
.يندتملاا يملعلاا ىىوتسملاب يتفرعم .3
.ىلووألاا ةنسلاا يف ببالطلاا دددع ةةرثك .4
 .ةقئال ةيیعماج ةيینبأأ رفوت ممدع .5
.ةعباتملاا عطتسأأ ملوو )ةيینانبللاا ةعماجلاا ىلإإ( تبستناا .6



.ةعباتملاا عطتسأأ ملوو )ةيینانبللاا ةعماجلاا ىلإإ( تبستناا .6
 .اهھيیف ححاجنلاا ةبوعص .7
 .اهھجيیرخ ممامأأ لمعلاا صصرف ةلآض .8
 .)ةةرروصحملاا تتايیلكلاا( للوخدلاا ةةااررابم يف زفأأ مل .9

.ةيینانبللاا ةعماجلاا ةعمس.10
 .ةغللاا ببسب .11

 طبترم ٬،ببس نم رثكأأ ووأأ ٬،ببسل ةيینانبللاا ةعماجلاا ىلاا ًالصأأ ننوهھجوتيی ال %56 ننأأ تتاباجإلاا تترهھظظأأ
 ههذهھھھ اهھساسأأ ىلع ووأأ اهھنم ننوكتت يتلاا تتااررربملاا ةيیعقااوووو ةقيیقح نع رظنلاا ضغب اهھنع ةعئاشلاا ةعمسلااوو ةةرروصلاب
.ةةرروصلاا

 نم لك ببالطل ةبسنلابوو ةيیمهھھھأأ رثكألاا ببابسألل ةبسنلاب جئاتنلاا ليیصافت دنع فقوتلاا ديیفملاا نم ننوكيی دق 
 .ةةدح ىلع تتاسسؤملاا

 :يلاتلاك اهھتغايیص نكميیف ٬،ةيیليیصفت رثكأأ ةساارردد ىلإإ ججاتحت يتلاا ٬،ةعقوتملاا ٬،ةعيیرسلاا ةصالخلاا امأأ 
 ةعماجلااوو تتاسسؤملاا ههذهھھھ نيیب سفانتلاا ةةرئاادد ججرراخ ةصاخلاا تتاسسؤملاا ببالطط نم ضيیرع رروهھمج ددوجوو -

.ةيیفاقث امبرروو ةيیدداصتقاا ةيیعامتجاا ببابسأل كلذذوو ةيینانبللاا
 ةيیدداصتقالاا ةيیعامتجالاا ةبيیكرتلل ةبسنلاب اهھيیلإإ ببرقألاا تتاسسؤملااوو ةيینانبللاا ةعماجلاا نيیب عقيی سفانتلاا ننإإ -

 ببالطلاا ليیوحت يفً اارروودد بباعيیتسالاا ىلع ةيینانبللاا ةعماجلاا ةةرردق ممدع بعلت ثيیح نيیبستنملاا ببالطلل ةيیفاقثلاا امبرروو
 .تتاسسؤملاا كلت ىلإإ اهھيیلإإ نيیحشرملاا

ةةرسألاا يف ءانبألاا دددع بسح ةنيیعلاا عيیززوت -1 للوودج

 مسا
ةسسؤ]ا

1 2 3 نود امو 3 4 5 قوف امو 6

 ةعماجلا
 ةيكريمeا
توريب يف

3.33% 24.76% 43.33% 71.43% 18.10% 6.67% 3.81%

 ةعماج
 سيدقلا
فسوي

3.17% 22.62% 40.08% 65.87% 22.62% 7.94% 3.57%

 ةعماج
دنملبلا

0.00% 22.45% 27.55% 50.00% 31.63% 11.22% 7.14%

 ةعماج
 حورلا
 – سدقلا
كيلسكلا

1.84% 16.56% 37.42% 55.83% 28.83% 9.20% 6.13%

 ةعماج
 توريب
ةيبرعلا

0.28% 7.12% 22.22% 29.63% 28.77% 20.80% 20.80%

 ةعماج
ةمكحلا

0.00% 15.25% 33.90% 49.15% 25.42% 11.86% 13.56%

 ةعماجلا
 ةينانبللا
ةيكيرمeا

4.44% 13.89% 34.44% 52.78% 27.78% 11.67% 7.78%

 ةعماج
نايزاكياه

4.35% 26.09% 39.13% 69.57% 26.09% 4.35% 0.00%

 ةعماجلا
 ةيمsسhا
نانبل يف

3.13% 3.13% 6.25% 12.50% 23.44% 21.88% 42.19%

 ةعماج
 ةديس
ةزيوللا

4.48% 23.38% 46.27% 74.13% 15.42% 7.96% 2.49%

 ةعماجلا
ةينوطنhا

0.00% 25.00% 28.13% 53.13% 28.13% 9.38% 9.38%

 ةعماج
نانجلا

0.00% 0.00% 25.00% 25.00% 6.25% 18.75% 50.00%

 دهھعم
 نناكريیمالاا
 يتيیسرفيینويی
ايیجولونكتلل

3.64% 20.00% 34.55% 58.18% 25.45% 14.55% 1.82%

 دهھعم
 نناكريیمالاا
 يتيیسرفيینويی
 ممولعلل
ايیجولونكتلااوو

2.02% 20.20% 36.36% 58.59% 26.26% 9.09% 6.06%

 دهع]ا
 يلاعلا
 يلودلاو
hةراد 
لامعeا

6.00% 32.00% 22.00% 60.00% 28.00% 4.00% 8.00%

 عمجم
 يريرحلا
 يدنكلا
 يعماجلا
 مولعلل
جولونكتلاو
اي

0.00% 6.67% 46.67% 53.33% 33.33% 13.33% 0.00%

 مامhا ةيلك
يعازوhا

1.75% 3.51% 8.77% 14.04% 19.30% 28.07% 38.60%

 دهع]ا
 يعماجلا
 ةرادsل
مولعلاو

0.00% 24.00% 20.00% 44.00% 28.00% 8.00% 20.00%

 يس دهعم
 يأ دنا
 ناكريما
تيسرفينوي
ي

1.82% 21.82% 34.55% 58.18% 21.82% 7.27% 12.73%

 دهع]ا
 يلاعلا
 ةرادwل
 رتويبمكلاو
 ياواه(
تيسرفينوي
)ي

2.78% 13.89% 20.83% 37.50% 25.00% 12.50% 25.00%

 زكر]ا
 يعماجلا
يجولونكتلل
ا

0.00% 6.67% 26.67% 33.33% 26.67% 20.00% 20.00%

 ةفاك
تاسسؤ]ا

2.39%
17.16%

32.50% 52.06% 24.47% 12.09% 11.38%



 مسا
ةسسؤ]ا

1 2 3 نود امو 3 4 5 قوف امو 6

 ةعماجلا
 ةيكريمeا
توريب يف

3.33% 24.76% 43.33% 71.43% 18.10% 6.67% 3.81%

 ةعماج
 سيدقلا
فسوي

3.17% 22.62% 40.08% 65.87% 22.62% 7.94% 3.57%

 ةعماج
دنملبلا

0.00% 22.45% 27.55% 50.00% 31.63% 11.22% 7.14%

 ةعماج
 حورلا
 – سدقلا
كيلسكلا

1.84% 16.56% 37.42% 55.83% 28.83% 9.20% 6.13%

 ةعماج
 توريب
ةيبرعلا

0.28% 7.12% 22.22% 29.63% 28.77% 20.80% 20.80%

 ةعماج
ةمكحلا

0.00% 15.25% 33.90% 49.15% 25.42% 11.86% 13.56%

 ةعماجلا
 ةينانبللا
ةيكيرمeا

4.44% 13.89% 34.44% 52.78% 27.78% 11.67% 7.78%

 ةعماج
نايزاكياه

4.35% 26.09% 39.13% 69.57% 26.09% 4.35% 0.00%

 ةعماجلا
 ةيمsسhا
نانبل يف

3.13% 3.13% 6.25% 12.50% 23.44% 21.88% 42.19%

 ةعماج
 ةديس
ةزيوللا

4.48% 23.38% 46.27% 74.13% 15.42% 7.96% 2.49%

 ةعماجلا
ةينوطنhا

0.00% 25.00% 28.13% 53.13% 28.13% 9.38% 9.38%

 ةعماج
نانجلا

0.00% 0.00% 25.00% 25.00% 6.25% 18.75% 50.00%

 دهھعم
 نناكريیمالاا
 يتيیسرفيینويی
ايیجولونكتلل

3.64% 20.00% 34.55% 58.18% 25.45% 14.55% 1.82%

 دهھعم
 نناكريیمالاا
 يتيیسرفيینويی
 ممولعلل
ايیجولونكتلااوو

2.02% 20.20% 36.36% 58.59% 26.26% 9.09% 6.06%

 دهع]ا
 يلاعلا
 يلودلاو
hةراد 
لامعeا

6.00% 32.00% 22.00% 60.00% 28.00% 4.00% 8.00%

 عمجم
 يريرحلا
 يدنكلا
 يعماجلا
 مولعلل
جولونكتلاو
اي

0.00% 6.67% 46.67% 53.33% 33.33% 13.33% 0.00%

 مامhا ةيلك
يعازوhا

1.75% 3.51% 8.77% 14.04% 19.30% 28.07% 38.60%

 دهع]ا
 يعماجلا
 ةرادsل
مولعلاو

0.00% 24.00% 20.00% 44.00% 28.00% 8.00% 20.00%

 يس دهعم
 يأ دنا
 ناكريما
تيسرفينوي
ي

1.82% 21.82% 34.55% 58.18% 21.82% 7.27% 12.73%

 دهع]ا
 يلاعلا
 ةرادwل
 رتويبمكلاو
 ياواه(
تيسرفينوي
)ي

2.78% 13.89% 20.83% 37.50% 25.00% 12.50% 25.00%

 زكر]ا
 يعماجلا
يجولونكتلل
ا

0.00% 6.67% 26.67% 33.33% 26.67% 20.00% 20.00%

 ةفاك
تاسسؤ]ا

2.39%
17.16%

32.50% 52.06% 24.47% 12.09% 11.38%

ججررختلاا ددعب صصاصتخالاا للاجم يف للمعلل صصررف ررفووت ةيیناكمإإ ببسح ةنيیعلاا عيیززووت - 2 للووددج
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يبنجأ دلب يف

 يف ةيكريمeا ةعماجلاةيیلاعةيیدداعةليئضةيیلاعةيیدداعةليئضةيیلاعةيیدداعةليئضةسسؤ]ا مسا
 سيدقلا ةعماج%67.14%28.10%4.76%49.05%40.00%10.48%8.57%40.48%50.95توريب
 ةعماج%65.08%29.76%4.37%30.95%48.41%18.65%13.49%46.03%40.48فسوي
 – سدقلا حورلا ةعماج%65.31%28.57%6.12%28.57%63.27%8.16%2.04%27.55%70.41دنملبلا
%70.55%23.93%3.68%36.20%47.24%14.72%6.75%31.29%61.96كيلسكلا

 ةعماج%45.58%27.92%21.65%38.75%47.01%10.54%8.26%45.30%44.73ةيبرعلا توريب ةعماج
 ةينانبللا ةعماجلا%64.41%16.95%15.25%18.64%50.85%25.42%10.17%33.90%55.93ةمكحلا

 ةعماج%68.89%25.00%5.00%47.78%45.56%5.00%6.67%38.89%53.89ةيكيرمeا
 يف ةيمsسhا ةعماجلا%86.96%13.04%0.00%17.39%56.52%26.09%4.35%26.09%69.57نايزاكياه

 ةديس ةعماج%56.25%23.44%15.63%42.19%46.88%6.25%7.81%39.06%53.13نانبل
 ةعماجلا%77.61%19.90%1.99%49.75%43.28%5.97%4.48%36.82%58.71ةزيوللا
 ةعماج%81.25%18.75%0.00%34.38%53.13%12.50%3.13%34.38%62.50ةينوطنhا

 يتيیسرفيینويی نناكريیمالاا دهھعم%56.25%12.50%31.25%37.50%56.25%6.25%0.00%37.50%62.50نانجلا
 ممولعلل يتيیسرفيینويی نناكريیمالاا دهھعم%87.27%10.91%1.82%38.18%58.18%3.64%5.45%27.27%67.27ايیجولونكتلل
 ةرادH يلودلاو يلاعلا دهع]ا%55.56%38.38%6.06%25.25%65.66%9.09%3.03%50.51%46.46ايیجولونكتلااوو

 مولعلل يعماجلا يدنكلا يريرحلا عمجم%78.00%18.00%0.00%34.00%46.00%6.00%8.00%40.00%50.00لامعeا
 مامhا ةيلك%86.67%13.33%0.00%33.33%46.67%13.33%26.67%40.00%33.33ايجولونكتلاو

 ةرادsل يعماجلا دهع]ا%31.58%35.09%33.33%33.33%56.14%10.53%1.75%21.05%77.19يعازوhا
 ناكريما يأ دنا يس دهعم%72.00%28.00%0.00%48.00%48.00%4.00%4.00%48.00%48.00مولعلاو

 رتويبمكلاو ةرادwل يلاعلا دهع]ا%61.82%32.73%5.45%36.36%58.18%5.45%5.45%25.45%69.09يتيسرفينوي
 يعماجلا زكر]ا%58.33%31.94%9.72%40.28%51.39%8.33%9.72%34.72%55.56)يتيسرفينوي ياواه(

 ةفاك%53.33%40.00%6.67%13.33%73.33%13.33%0.00%13.33%86.67ايجولونكتلل
%63.48%26.24%8.75%38.19%49.19%10.66%7.36%38.53%53.73تاسسؤ]ا

ببألاا للمع ععاططق ببسح ةنيیعلاا عيیززووت ببسن -3 للووددج
 مسا
ةسسؤ]ا

 فظوم
ماع عاطق

ففظظووم
صصاخ ععاطق

ةرح ةنهم  جراخ لمعي
نانبل

دعاقتم h لمعي ّىفوتم

 ةعماجلاّ
 ةيكريمeا
توريب يف

14.76% 27.62% 35.71% 12.38% 2.38% 1.90% 4.29%

 ةعماج
 سيدقلا
فسوي

22.71% 26.29% 34.26% 8.37% 0.80% 4.38% 3.19%

 ةعماج
دنملبلا

17.53% 12.37% 46.39% 11.34% 0.00% 6.19% 6.19%

 ةعماج
 حورلا
 – سدقلا
كيلسكلا

25.15% 15.95% 36.20% 6.75% 1.23% 11.04% 3.68%

 ةعماج
 توريب
ةيبرعلا

21.33% 20.46% 34.87% 10.95% 0.86% 5.76% 5.76%

 ةعماج
ةمكحلا

29.31% 17.24% 39.66% 0.00% 3.45% 5.17% 5.17%

 ةعماجلا
 ةينانبللا
ةيكيرمeا

17.71% 19.43% 41.71% 12.57% 1.14% 2.29% 5.14%

 ةعماج
نايزاكياه

8.70% 17.39% 47.83% 13.04% 0.00% 0.00% 8.70%

 ةعماجلا
 ةيمsسhا
نانبل يف

25.00% 15.63% 34.38% 10.94% 0.00% 9.38% 4.69%

 ةعماج
 ةديس
ةزيوللا

23.47% 15.82% 37.76% 10.20% 0.51% 6.12% 6.12%

 ةعماجلا
ةينوطنhا

34.38% 9.38% 37.50% 3.13% 0.00% 6.25% 9.38%

 ةعماج
نانجلا

12.50% 12.50% 50.00% 6.25% 0.00% 6.25% 12.50%

 دهھعم
 نناكريیمالاا
 يتيیسرفيینويی
ايیجولونكتلل

14.55% 18.18% 34.55% 14.55% 1.82% 7.27% 9.09%

 دهھعم
 نناكريیمالاا
 يتيیسرفيینويی
 ممولعلل
ايیجولونكتلااوو

19.19% 23.23% 37.37% 10.10% 0.00% 7.07% 3.03%

 دهع]ا
 يلاعلا
 يلودلاو
hةراد 
لامعeا

12.00% 28.00% 38.00% 8.00% 0.00% 12.00% 2.00%

 عمجم
 يريرحلا
 يدنكلا
 يعماجلا
 مولعلل
جولونكتلاو
اي

6.67% 33.33% 53.33% 0.00% 0.00% 0.00% 6.67%



 مسا
ةسسؤ]ا

 فظوم
ماع عاطق

ففظظووم
صصاخ ععاطق

ةرح ةنهم  جراخ لمعي
نانبل

دعاقتم h لمعي ّىفوتم

 ةعماجلاّ
 ةيكريمeا
توريب يف

14.76% 27.62% 35.71% 12.38% 2.38% 1.90% 4.29%

 ةعماج
 سيدقلا
فسوي

22.71% 26.29% 34.26% 8.37% 0.80% 4.38% 3.19%

 ةعماج
دنملبلا

17.53% 12.37% 46.39% 11.34% 0.00% 6.19% 6.19%

 ةعماج
 حورلا
 – سدقلا
كيلسكلا

25.15% 15.95% 36.20% 6.75% 1.23% 11.04% 3.68%

 ةعماج
 توريب
ةيبرعلا

21.33% 20.46% 34.87% 10.95% 0.86% 5.76% 5.76%

 ةعماج
ةمكحلا

29.31% 17.24% 39.66% 0.00% 3.45% 5.17% 5.17%

 ةعماجلا
 ةينانبللا
ةيكيرمeا

17.71% 19.43% 41.71% 12.57% 1.14% 2.29% 5.14%

 ةعماج
نايزاكياه

8.70% 17.39% 47.83% 13.04% 0.00% 0.00% 8.70%

 ةعماجلا
 ةيمsسhا
نانبل يف

25.00% 15.63% 34.38% 10.94% 0.00% 9.38% 4.69%

 ةعماج
 ةديس
ةزيوللا

23.47% 15.82% 37.76% 10.20% 0.51% 6.12% 6.12%

 ةعماجلا
ةينوطنhا

34.38% 9.38% 37.50% 3.13% 0.00% 6.25% 9.38%

 ةعماج
نانجلا

12.50% 12.50% 50.00% 6.25% 0.00% 6.25% 12.50%

 دهھعم
 نناكريیمالاا
 يتيیسرفيینويی
ايیجولونكتلل

14.55% 18.18% 34.55% 14.55% 1.82% 7.27% 9.09%

 دهھعم
 نناكريیمالاا
 يتيیسرفيینويی
 ممولعلل
ايیجولونكتلااوو

19.19% 23.23% 37.37% 10.10% 0.00% 7.07% 3.03%

 دهع]ا
 يلاعلا
 يلودلاو
hةراد 
لامعeا

12.00% 28.00% 38.00% 8.00% 0.00% 12.00% 2.00%

 عمجم
 يريرحلا
 يدنكلا
 يعماجلا
 مولعلل
جولونكتلاو
اي

6.67% 33.33% 53.33% 0.00% 0.00% 0.00% 6.67%

 مامhا ةيلك
يعازوhا

26.32% 22.81% 35.09% 5.26% 0.00% 8.77% 1.75%

 دهع]ا
 يعماجلا
 ةرادsل
مولعلاو

20.00% 4.00% 40.00% 8.00% 8.00% 4.00% 16.00%

 يس دهعم
 يأ دنا
 ناكريما
تيسرفينوي
ي

22.22% 14.81% 29.63% 9.26% 0.00% 3.70% 20.37%

 دهع]ا
 يلاعلا
 ةرادwل
 رتويبمكلاو
 ياواه(
تيسرفينوي
)ي

16.90% 9.86% 42.25% 9.86% 0.00% 12.68% 8.45%

 زكر]ا
 يعماجلا
يجولونكتلل
ا

40.00% 13.33% 13.33% 0.00% 13.33% 13.33% 6.67%

 ةفاك
تاسسؤ]ا

20.69% 19.78% 37.14% 9.65% 1.06% 5.93% 5.60%



 مامhا ةيلك
يعازوhا

26.32% 22.81% 35.09% 5.26% 0.00% 8.77% 1.75%

 دهع]ا
 يعماجلا
 ةرادsل
مولعلاو

20.00% 4.00% 40.00% 8.00% 8.00% 4.00% 16.00%

 يس دهعم
 يأ دنا
 ناكريما
تيسرفينوي
ي

22.22% 14.81% 29.63% 9.26% 0.00% 3.70% 20.37%

 دهع]ا
 يلاعلا
 ةرادwل
 رتويبمكلاو
 ياواه(
تيسرفينوي
)ي

16.90% 9.86% 42.25% 9.86% 0.00% 12.68% 8.45%

 زكر]ا
 يعماجلا
يجولونكتلل
ا

40.00% 13.33% 13.33% 0.00% 13.33% 13.33% 6.67%

 ةفاك
تاسسؤ]ا

20.69% 19.78% 37.14% 9.65% 1.06% 5.93% 5.60%

19
تتاجاحلااوو تتايیططعملاا :ننانبل يف ةحصلاا ةلكشم

 ععاطقلاا تتاهھھھوشتلاا ههذهھھھ بيیصتوو .نيینسلاا عم تمكاارت تتاهھھھوشت ةةدع نم ننانبل يف يحصلاا ععاطقلاا يناعيی
.ليیومتلاا جمااربوو ةيیحصلاا تتامدخلاا ةفلكوو ةيیعون ىلع ةصاخ ةةرروصب سكعنتوو ةةدع تتايیوتسم ىلع يحصلاا

 تتاارشؤملاا ضضاارعتساا للالخ نم ننانبل يف يسايیسلاا عضولاا ليیلحت ىلاا ةيیساسأأ ةةرروصب ريیرقتلاا ااذهھھھ ففدهھيی
 مسرر ىلااً الوصوو يحصلاا مماظنلاا يف فعضلاا نكامأأوو ةةوقلاا نكامأأ ديیدحت ىلع دعاسيی امب ليیومتلاا رردداصم ةيیحصلاا
 يسايیسلاا خخانملاا ريیفوت ةةرروورض ىلاا ةةرراشالاا عم ٬،ننانبل يف ةيیحصلاا ةسايیسلاا رروطتل ةيیلبقتسملاا ةماعلاا تتاهھجوتلاا
.تتاهھجوتلاا ههذهھھھ ححاجنال بسانملاا ييدداصتقالااوو

 ةيیلعاف فعض رراارمتساا نم مغرلاب يحصلاا للاجملاب ةقلعتملاا تتاارشؤملاا نم دددع يف ممدقتلاا ضعب ننانبل قَّقح
:يليی امب ةيیساسألاا للخلاا ططاقن ززاجيیاا نكميی وو .ععاطقلاا ااذهھھھ

 ببايیغ نموو يحصلاا مماظنلاا ةسدنهھھھ يف فعضلاا نم ةيیتأتملاا ةيیحصلاا تتاقفنلاا ىلع ةةديیاازتملاا ططوغضلاا .1
 مجح ثيیح نم ءااوس )ةيیلعف ةيیعون ةميیق ةّيیأأ ريیفوت ننوودد( ةحصلاا ىلع اًيیبسن عفترم ققافناب اًيیعقااوو مجرتت يتلاا ةبقاارملاا
 %11،٬5 نيیب ححوواارتت ةيیحصلاا تتاقفنلاا نناا ىلاا ةفلتخم رردداصم ريیشتوو .يلحملاا جتانلاا ىلاا هھتبسن ثيیح نم وواا ققافنالاا ااذهھھھ
 تتامدخلاا ةيیعون عم ةنرراقم ةصاخبوو ةيیلوودلاا تتانرراقملاب ةعفترم ةبسن ههذهھھھوو ٬،يلحملاا جتانلاا يلامجاا نم %12،٬5 وو
.ةمدقملاا

 ىىدل لًصوصخ ةفيیعض ىقبت ٬،ةةرشابملاا ةيیحصلاا تتامدخلاا نيیمأت وواا ليیومت يف مماعلاا ععاطقلاا ةكرراشم نناا .2
.صصاخلاا ععاطقلاا ىلاا ةبسنلاب مماعلاا ععاطقلاا ةيیجاتناا ةنرراقم ىىدل ووأأ ىىرخألاا للوودلاب اهھتنرراقم

 ةيیحصلاا تتاميیدقتلاا ىىوتسم يف تتووافت ىلاا ييددؤت ٬،نيیمأتلاا قيیددانص يف ةيیوواستم ريیغ تتاصيیصخت ككانهھھھ .3
 تتامدخلاا ىلاا للوصولل ةحاتملاا تتاارردقلاا يف ةيیرهھھھوج تتاقوورف ككانهھھھ كلذذ ىلاا ةفاضاا .قيیددانصلاا ههذهھھھ نم نيیديیفتسشملل
 رثكالاا حئاارشلاا ىلع يسيیئرر لكشب اًبلس رثؤيی اممقططانملااوو لخدلاا تتايیوتسم ففالتخإب تتاارردقلاا ههذهھھھ فلتختوو ةيیحصلاا
..ااًرقف

 تتائفلاا ىلع اًبلس رثؤيی امم %50ـلاا نع ديیزيی ذذاا اًيیبسن اًعفترم ربتعيی صصاخلاا اهھبيیج نم رسالاا هھقفنت ام نناا .4
ةةريیقفلاا

 تتاقفنلاا ٬،ةيیحصلاا لكاشملاا ٬،ةيیحصلااوو ةيیفاارغميیدلاا تتاارشؤملاا :ةيیسيیئرر مماسقاا ةتس ىلاا ريیرقتلاا ااذهھھھ مسقنيی
.ةيیلبقتسملاا تتاحاارتقالاا ٬،SWOT ليیلحت ٬،ةيیحصلاا تتامدخلاا ووددرّروم  ٬،ليیومتلااوو ةيیحصلاا

1
ةيیحصلااوو ةيیفاارغميیدلاا تتاارشؤملاا

 عضوو ىىدل ررابتعالاا نيیعب اهھھھذخاا بجيی ةيیساساا تتاهھھھوشت نع ننانبل يف ةنهھھھاارلاا ةيیحصلاا ةلاحلاا ييوطنت
 تتايیفوو يف ةيیندتم ةبسن عم- ةلوبقم ةماع ةةرروصب ربتعت ننانبل يف ةيیحصلاا جئاتنلاا نناا عموو .ةبسانملاا ةيیحصلاا تتاسايیسلاا
 فعض ططاقن يفخت اهھناا الاا -عقوتملاا رمعلاا طسوتمل اًيیبسن ةعفترم تتالدعموو تتااونس سمخلاا ننوودد للافططألااوو عضرلاا
 ىىوتسم ىلع طقف سيیل ٬،ةمهھم ةيیفاارغج تتاقوورف نع كيیهھھھان ةمومألااوو ددالووألاا ةحصب ةقلعتملاا تتاارشؤملل ةبسنلاب
 قططانملاا فلتخم يف ةيیتايیحلااوو ةيیدداصتقالااوو ةيیعامتجالاا ععاضووألاا ىىوتسم ىلع اًضيیأأ نكلوو هھسفن يحصلاا عضولاا
.ةيینانبللاا

 دحلل ةيیئاقوو تتايیلمع ءاارجااوو اهھنيیسحت ىلع لمعلاا يضتقيی قططانم ككانهھھھ ٬،للوبقملاا يحصلاا عضولاا نم مغرلابوو
 ٬،دهھشيی ننانبل لظيیس ةلبقملاا ةةرشعلاا تتااونسلاا يفف .ةيیحصلاا لكاشملاا يشفت يلاتلابوو ةيیحصلاا ريیغ ةةايیحلاا بيیلاساا نم



 ٬،دهھشيی ننانبل لظيیس ةلبقملاا ةةرشعلاا تتااونسلاا يفف .ةيیحصلاا لكاشملاا يشفت يلاتلابوو ةيیحصلاا ريیغ ةةايیحلاا بيیلاساا نم
 ةفلك رثكاا ضضاارمألاا ههذهھھھ ججالع نناا ملعلاا عم .ةيیرراسلاا ريیغ ضضاارمالاا ععاستاا ٬،نيینسملااوو ةطسوتملاا ررامعالاا ييووذذ ععافترراا
 تتاقفنلاا ريیفوتل ةةديیدج ةيیلبقتسم تتاجاح ىلااوو ةيیاقولاا ةفلك ةةددايیزز ىلاا ييددؤيی ام ااذهھھھوو ٬،ةبوعص رثكاا اهھنم ةيیاقولاا ةقيیرططوو
.ءافشلاا نيیمأتوو ةيیحصلاا

 للاازت ال ههذهھھھ نناا ذذاا تتاارشؤملاا للوح ةةديیدج ثثوحب ءاارجإإ ىلع رثكاا بصنيی نناا بجيی ممامتهھھھالاا نناا دكؤملاا نموو
 ةيیفاارغميیدلاا تتاارشؤملاا عقااوو ةةرقفلاا ههذهھھھ جلاعتوو .ةثدحم ريیغوو ةفلاس مماقررااوو تتااءاصحاا ىلع زكترت ةةدع تتالاجم يف
.ةةرفوتملاا رردداصملاا نم ةصلختسملاا ةيیحصلااوو

 دددع )The Population and Housing Survey (PHSتترردق :يفاارغجلاا عيیززوتلااوو نناكسلاا دددع .1
 ةعبررأب )Study of Living Condition (LCS اهھتررَّدقوو 1996 ةنس ةمسن فلاا ةئموو نيیيیالم ةثالثب ننانبل نناكس
 Human ةيیرشبلاا ةيیمنتلاا ريیرقت ىلاا ععوجرلاب .1997 ةنس )ينيیطسلف 200،٬000 وحن مهھيیف امب(نيیيیالم

Development Report 2002،ام ااذذاا ةيیندتم ةبسن ههذهھھھوو .ةنس نيیسمخ للالخ تتاارم 2،٬4 ننانبل نناكس دددع ددااددززاا ٬ 
 ةةرتفلاا يف نناكسلاا دددع عفترراا ثيیح ةيیددوعسلاا ةيیبرعلاا ةكلمملاك ةقطنملاا يف ىىرخألاا ددالبلاا يف ومنلاا تتالدعمب تنرروق
.ةةرم 36 اهھسفن

 نناكسلاا دددع ضفخناا ثيیح تتاظفاحملاا ىلع نناكسلاا عيیززوت يف ةةريیثك تتااريیغت 1996 وو 1970 نيیب تتأأرططوو
 ييوواسيی اهھيیحااوضوو تتووريیب نناكس دددع يقبوو .اًبونجوو ًالامشوو اًقرش ىىرخألاا قططانملاا يف عفتررااوو تتووريیب ةمصاعلاا يف
.ننانبل نناكس ثلث وحن

 هھنأل يحصلاا عضولاب ةططاحالل ربكاا تتاناكماا رمعلل ةبسنلاب نناكسلاا عيیززوت رشؤم حيیتيی :ررامعالاا ةيینب .2
.نيینسملااوو للافططألاك ضضاارمألل رثكاا ةضرع يهھھھ يتلاا تتاعُّمجتلاا ةفرعم ىلع دعاسيی

 ععافتررااوو ببابشلاا نناكسلاا دددع يف عجاارت عم نيینسلاا ربع ريیيیغت ننانبل نناكسل ررامعألاا ةيینب ةساارردد تترهھظظاا دقوو
 ددالبلاا يف ههدهھھھاشن امم لقاا ةبسن يهھھھوو 1996،٬ ةنس اًماع 15 ننوودد ااوناك اًبيیرقت نناكسلاا نم %30 :ًاّنس نيیمدقتملل ريیبك
 يف نناكسلاا ةبسن تغلبوو .2000 ةنس %28،٬4 ىلاا 1970 ةنس %42 نم ةبسنلاا ههذهھھھ تعجاارت دقوو .)%38( ةيیبرعلاا
 رهھظظااوو .ىىرخأأ ةيیبرع للوودد عم تنرروق ام ااذذاا ةعفترم ةبسن يهھھھوو 1996،٬ مماع %7ـلاا ةبتع ققوف اموو اًماع 65 رمع
 نيیب ىلعألاا تناك سنوتوو ننانبل يف )ققوف اموو ةنس 60( نيینسملاا ةبسن نناا ةيیبرعلاا ددالبلاا يف يناكسلاا رروطتلاا ريیرقت
 مماع ققوف اموو 60 مهھھھررامعاا تغلب رطق نناكس نم طقف %3 نناا للاثملاا ليیبس ىلع دجن نيیح .ىىرخألاا ةيیبرعلاا للوودلاا

2002.
 رثكالاا قططانملاا يف ةباشلاا تتائفلاا ةبسن عفترت ثيیح رمعلاا ىلاا نناكسلاا عيیززوتل ةبسنلاب ةيیفاارغج تتانيیابت ةمثوو

.ننانبل يف ااًرقف

 ببرراقيی ام ىلاا 1971 ةنس 4،٬6 نم ةسوملم ةةرروصب يلامجالاا ةبوصخلاا للدعم ضفخناا :ةبوصخلاا للدعم .3
 ةنس فلألاب 34 نم يلامجالاا تتااددالولاا للدعم ىلع سكعناا ام ااذهھھھوو .ننوورخآآوو رروعاف ريیدقت بسح 1996،٬ ةنس ٬9،2

 ـب يلامجالاا ةبوصخلاا للدعم تترردق Pap-child survey  ةساارردد تناك نناا دعب .1996 ةنس فلألاب 24 ىلاا 1970
 يف 3،٬4( قططانملاا بسحب يلامجالاا ةبوصخلاا للدعم يف تتانيیابت ننانبل دهھشيیوو .تتااونس سمخب 1996 لبق ٬،٬4،2
.)تتووريیب يف 1,7وو للامشلاا

 تتاجِّووزتملاا ريیغ ثثانالاا دددع ديیاازتوو ججااووزلاا رمع يف رخأتلاا وهھھھ ةبوصخلاا للدعم ضضافخناا رسفيی اموو
 ةيیعامتجالااوو ةيیدداصتقالاا ععاضووألاب لمااوعلاا ههذهھھھ رثأتتوو .ججااووزلاا دعب ام ةلحرم يف ةبوصخلاا للدعم يف عجاارتلااوو
.ةةأأرملاا دنع ميیلعتلاا ىىوتسم نيیسحتوو لخدلاا ىىوتسم ّيندتوو ًالثم ةلاطبلاا للدعمك

 7 ىلاا فلألاب 9 نم 1996 وو 1970 نيیب يلامجالاا تتايیفولاا للدعم ىندت :يلامجالاا تتايیفولاا للدعم .4
 يفاارغميیدلاا للوحتلاا ةلحرم يف اًمدقتم اًططوش تعطق يف للوودك سنوتوو تيیوكلااوو نيیرحبلااوو ننانبل للوودد تفِّنُصوو .فلألاب
.تتايیفولااوو ةبوصخلاا للدعم يندت ىلاا ةبسنلاب

 اًيیونس %1،٬5 ةبسن ننانبل يف يناكسلاا ومنلاا غلب يندتملاا ةبوصخلاا للدعم ىلاا ععوجرلاب :يناكسلاا ومنلاا .5
 للدعم غلبيی ثيیح ًالثم نميیلاك ةقطنملاا يف ىىرخألاا للوودلاا عم ةنرراقملاب ًيبسن نٍندتم للدعم ااذهھھھوو .1996 وو 1970 نيیب
.%4،٬1 يناكسلاا ومنلاا

 72 وو للاجرلل 69( اًماع 71 ببرراقيی امب 1996 ةنس عقوتملاا رمعلاا طسوتم رردق :عقوتملاا رمعلاا طسوتم .6
 1996 ةنس ةةرردقملاا ةبسنلاا ههذهھھھ ننأب ركذلاب ريیدجوو .1970 ةنس ررَّدقملاا مقرلاا تتااونس 7،٬3 ـب ققوفيی مقرلاا ااذهھھھوو )ءاسنلل



 72 وو للاجرلل 69( اًماع 71 ببرراقيی امب 1996 ةنس عقوتملاا رمعلاا طسوتم رردق :عقوتملاا رمعلاا طسوتم .6
 1996 ةنس ةةرردقملاا ةبسنلاا ههذهھھھ ننأب ركذلاب ريیدجوو .1970 ةنس ررَّدقملاا مقرلاا تتااونس 7،٬3 ـب ققوفيی مقرلاا ااذهھھھوو )ءاسنلل
 .اًماع 69 غلبيی ييذلاا يملاعلاا للدعملاا ززوواجتت

 ييذلاا يملاعلاا للدعملاا عم ةنرراقملاب ىنددأأ وهھف للاجرلااوو ءاسنلاا نيیب بقترملاا رمعلل ثثالثلاا تتااونسلاا ققرراف امأأ
.ممااوعاا ةعبررأأ غلبيی

:ضضاارمألاا تتااءاصحاا .7
 نم ةسماخلاا ننوودد مهھھھ ْنَموو عضرلاا تتايیفوو للدعم ربتعيی :للافططالااوو عضرلاا تتايیفوووو ضضاارمالاا تتااءاصحاا .1

 .2000 ةنس يلااوتلاا ىلع فلألاب 35 وو 27 وو 1996،٬ ةنس يلااوتلاا ىلع فلألاب 32 وو 28 غلب ذذاا اًيیبسن اًيیندتم رمعلاا
 بسنوو ٬،)يلااوتلاا ىلع 23 وو 19( ننانبل لبج يف ةيیِّندتم بسن تلِّجُس ثيیح .قططانملاا بسحب ةةريیبك تتاقوورف دجوت دقوو

.ةةايیحلاا نم للووألاا رهھشلاا يف ثثديیت %63،٬7 تتايیفولاا رثكاا نناا ىلاا رراشيیوو . )يلااوتلاا ىلع 58 وو 40( ععاقبلاا يف ةعفترم
 لكل تتايیفوو 104 ـب تتاهھمألاا دنع تتايیفولاا ةبسن Survey Pap-child ةساارردد تتررََّدقوو :تتاهھمالاا تتايیفوو .2
 للوودلاا عم ةنرراقملاب ةعفترم دج بسن ههذهھھھ .155/100،٬000-130 ـب ننوورخآلااوو رروعاف اهھھھررَّدق امنيیب ةةددالوو ٬000،100

.ةةددالوو 100،٬000 لكل ةسمخ نم لقأأ ةةدحتملاا ةيیبرعلاا تتااررامالااوو تيیوكلاا يف ةبسنلاا ههذهھھھ غلبت ثيیح ىىرخألاا ةيیبرعلاا
 ءوسوو تتامدخلاا ميیظنت ةشاشهھھھ سكعيی ننانبل عم رشؤملاا ااذهھھھ عقااوو نناف ٬،تتايیفشتسملاا يف متت تتااددالولاا مظعم نناا

. ةيیحصلاا ةيیانعلاا ةيیعون

.اًيیرصح Pap-child تتااءاصحاا نم ةيیلاتلاا تتاارشؤملاا انذخأأ :تتاهھمألاا دنع ةيیحصلاا ةيیانعلاا تتاارشؤم .8
ةةددالولاا لبق ام .1
 للالخ لقألاا ىلع ةةرم( ةةددالولاا لبق ةيیحص ةيیانعب تتااددالولاا نم %87 وحن يف لمااوحلاا ءاسنلاا ىظحت

:ةيیلاتلاا ةيیساسألاا ببابسألل ةةددالولاا لبق ةيیانعلاا ميیدقت ممدع ددوعيی وو.)Papchild قيیقحت تقبس يتلاا سمخلاا تتااونسلاا
.)%59( ةيیحص لكاشم ددوجوو ممدع -
.)%24( ةيیحصلاا تتامدخلاا ةفلك ععافترراا -
.)%10( ةةددالولاا لبق ةيیانع عم ةقباس ةةربخ -
)%1( تتامدخلاا ريیفوت ممدع -

:ةةددالولاا للالخ .2
 ليیلقوو تتايیفشتسملاا يف Papchild قيیقحت تقبس يتلاا سمخلاا تتااونسلاا يف )%88( تتااددالولاا مظعم تترج

 تتااددالولاا تلثموو ةفلتخم تتابوعص عم تمت %23وو ةيیعيیبطط تتااددالولاا نم %77 تناكوو .)%12( للززانملاا يف اهھنم
.تتااددالولاا نم %17 يلااوح ةيیرصيیقلاا

2
ةيیحصلاا لكاشملاا

 ةبلغ نم epidemiological يلاقتناا عضوو يف ٬،ةيیفاارغميیدلاا تتااريیغتلاا ههذهھھھ لك  عم ٬،ممويیلاا ننانبل ىقبيی
ةلقتنملاا ريیغ – ضضاارمألاا ةبلغ ىلاا ةيیرراسلاا ضضاارمألاا
 ضضاارمأأ لثم( اًظظوحلم للاازيی ال ةنمزملااوو ةيیرراسلاا ضضاارمألاب ةقلعتم ةمهھملاا ةيیحصلاا لكاشملل يبسنلاا ننززولاا نناا عم 
.اًعويیش رثكاا ةيیحصلاا ريیغ شيیعلاا ققرططوو ةيیئااذغلاا تتاادداعلاا تحبصاا دقوو ٬،)نناططرسلااوو ييركسلااوو ٬،طغضلااوو ٬،بلقلاا

 اميیف زجون .ةةرفوتملاا ةيیلالدتسالاا تتامولعملاا ةلق ببسب ننانبل يف ةيیحصلاا ءابعالاا ةجلاعم لهھسلاا نم سيیلوو
.ةةرفوتملاا تتامولعملاا للالخ نم ةيیحصلاا لكاشملاا مهھھھأأ يليی

 ددوعيی ننانبل يف ةةددالولاا دعب ااًّوتوو ةةددالولاا دنع للافططألاا تتايیفول يساسألاا ببسلاا :عضرلااوو للافططألاا .1 
 1998 ةنس تتووريیب يف ةيیكريیمألاا ةعماجلاا يف تلصح ةيیلاتتم ةةددالوو 3367 ـل ةساارردد يفوو .للافططألاا دنع ضضاارمألل
 دعب ااًّوت ييأأ  ةثيیدحلاا تتااددالولل ديیدحتلابوو ٬،ليیلقب ةةددالولاا لبقوو ةةددالوو فلاا لكل 22،٬4 ـب ةةددالولاا لبق تتايیفولاا للدعم رردق
.فلألاب 15،٬8 ليیلقب ةةددالولاا لبقوو ٬،فلألاب 6،٬6 ةةددالولاا

 رهھشلاا يف للافططألاا دنع تتايیفولاا للَّدعم ننأأ ييزكرملاا ءاصحالاا زكرموو Papchild ةساارردد تترهھظظاا كلذكوو
. 2000 مماع %63،٬7وو 1996 مماع عضرلاا تتايیفوو يلامجاا نم %74 غلب ةةايیحلاا نم للووألاا

 تتااونس سمخلاا ننوودد للافططألاا نم %3،٬5نناا ىلاا ةحاتملاا تتايیطعملاا ريیشت :للافططألاا دنع ةئبووألاا .2



 تتااونس سمخلاا ننوودد للافططألاا نم %3،٬5نناا ىلاا ةحاتملاا تتايیطعملاا ريیشت :للافططألاا دنع ةئبووألاا .2
.2000 مماع )دداح للاهھسإإ( ءاعمألاا يف ةةدداح تتاباهھتلاا نم %20وو يسفنتلاا ززاهھجلاا يف ةةدداح تتاباهھتلاا نم ننوكشيی

 يف ءطب نم اًيیئزج ووأأ اًيیلك ننوكشيی ةسماخلاا ننوودد للافططألاا نم %12 ننأأ PAPCHILD ةساارردد تترهھظظااوو
 تتالدعملااوو )%5( ننانبل لبجوو تتووريیب يف تلجس ايیندلاا تتالّدعملاا :قططانملاا بسحب ةةززرراب تتانيیابت تلجسوو .ومنلاا
 ومنلاا يف فيیعض للدعم عم ةَّّيیدج ةيیئااذغ لكاشم ةيیطبنلااوو ببونجلاا يتظفاحم يف تتززربوو .)%31( ععاقبلاا يف ةعفترملاا
.يلااوتلاا ىلع %18 وو %15 غلب

 مهھھھدداليیم دعب للافططألاا تتايیفوو ىلاا ةيیددؤملاا ببابسألاا نمض نم ةئرراطلاا ثثددااوحلاا ربتعت ةئرراطلاا ثثددااوحلاا
.ةيیلزنملاا ثثددااوحلاا ىلع ةنهھھھاارلاا ةساارردلاا يف ثثددااوحلاا ههذهھھھ تترصتقاا دقوو .للووألاا

 ةيیكريیمالاا ةعماجلاا ببالطط اهھھھاارجاا ةساارردد تَّلدد :ةيیحصلاا رططاخملااوو ةةايیحلاا ةقيیرطط ٬،ننوودشاارلااوو ببابشلاا .3
 ببالطلاا نم %89 ضضرعت دقوو .ننانبل يف ببابشلاا نيیب ةيیحصلاا رططاخملاا نم ععااوناا رراشتناا ىلاا 1998 ةنس تتووريیب يف
.للوحكلاا ببرشوو نيیخدتلااوو ٬،ةيیحصلاا ريیغ تتالوكأملاا ععااونأأ ىلاا اًصوصخ ددوعيی اهھمهھھھااوو ٬،رططاخملاا ههذهھھھ نم ضعبل

 نم رثكاف .ةنمسلاا ووأأ ةناادبلاا نم للاع للّدعم ددوجوو نيیيینانبللاا نم ةنِّيیع ىلع 1996 ةنس يَيِرُْجأأ قيیقحت رهھظظااوو
 تتالدعم ههذهھھھوو نيینيیدب ااوناك %17وو للدعملاا نع ديیزيی مهھنززوو نناك )اًماع 20 ـلاا ققوف ييأأ( نيیيینانبللاا نيیدشاارلاا نم 53%
.ةيیمانلاا للوودلاا يف ةةدئاسلاا كلت نم ةبيیرق

 تترهھظظااوو .ننانبل يف ةعئاش ةةدداع وهھھھوو ملاعلاا يف ركبملاا تتومللوو ضضاارمألل ةيیِّددؤملاا ببابسألاا دحأأ وهھھھ نيیخدتلاا
 ققوف اموو اًماع 18 مهھھھررامعاا غلبت نيیذلاا ببابشلاا نم %54 نناا 1998 ةنس تَيیِرُْجأأ )ننوورخآآوو ققايیدش( ةساارردد
 %36 نناا ىلع 1999 مماع تتووريیب يف تَيیِرُْجأأ ىىرخأأ ةساارردد تّلددوو .)ثثانالاا نم %47 وو رروكذلاا نم %61(ننونِّخديی
.)ثثاناا %34 وو رروكذذ %27( ةليیجررانلاا ننونخديی %31 وو رئاجسلاا ننونِّخديی )ثثاناا %31وو رروكذذ %42( نيیدشاارلاا نم

 نيیباصملاا دددع ررُِّدق .ننانبل يف ةعئاش اًضاارمأأ نناططرسلااوو ييركسلاا ءااددوو ٬،نيیيیاارشلااوو بلقلاا ضضاارماا ربتعتوو
.106/100،٬000 للدعمب ييأأ ةلاح 3،٬500 وحنب 1996 ةنس نناططرسلاب

 غلبيی نيیذلاا نيیيینانبللاا نم %13،٬1وحن نيیيیاارشلااوو بلقلاا ضضاارمأل يساساا ببس وهھھھوو ييركسلاا ءاادد للوواططوو
 %29 نناا 1998 ةنس تيیِرُجأأ تتااءاصحاا تّلددوو .1995 ةنس نيیلوسنالاب ننوجلاعتيی ال نيیذلااوو ققوف اموو نيیثالثلاا مهھھھرمع
.ييركسلاب ننوباصم اًماع 65 ققوف ام نيینسملاا نم

 ةجيیتن يهھھھ ةباصاا 3،٬222 وو ةةافوو 337 :ننانبل يف ةماعلاا ةحصلاا نم ااًءزج ربتعت :تتاقرطلاا ثثددااوحوو ريیسلاا
 ىلاا مماقررألاا ههذهھھھ تعفتررااوو .1996 ةنس ةيیلوودلاا نمألاا ىىوقل ةماعلاا ةيیريیدملاا اهھتصَْحأأ يتلاا تتاقرطلااوو ريیسلاا ثثددااوح

 ريیباادتلاا للامعتساا ممدعوو ىىوصقلاا ةعرسلاا تتاقرطلاا ثثددااوح تتابِّبسم مهھھھأأ .1999 ةنس ةباصاا 4060 وو ةةافوو 389
.ةنمآلاا
 HIV نناا نيیبتيی ةةرفوتملاا تتامولعملاا ىلاا ععوجرلاب نكلوو ننانبل يف ةةززررابلاا ةيیحصلاا لكاشملاا نم يهھھھ :ززديیألااوو 
 ةنس ةلاح 700 َيِصُحأأوو 1984 ةنس تفُِشتكاا ننانبل يف ززديیالاب ةباصاا للوواا .رراشتنالاا ددوودحم للاازيی ال ضضرملاا ااذهھھھ

 مماقررألاا ههذهھھھ ننوكت نناا نكميیوو .ىىوودعلاا مهھيیلاا تلقتناا نيیذلاا ووأأ ززديیالاب نيیباصملاا صصاخشالاب ريیرقت عِضوُو دقوو .2004
 .ةموتكملاا تتالاحلاا وواا اهھب ققوثوملاا ريیغ تتامولعملاا ببسب ةيیقيیقحلاا مماقررألاا نع ةةديیعب ييأأ ةقيیقدد ريیغ

 نيیذخآآ ديیدشلاا ررذحلاا ذخأأ يضتقيی ةيیِّندتم تلاازز ام ززديیالاب تتاباصالاا ثيیح نناادلبلاا نم ىقبيی ننانبل نناا عموو
 ةيینانبللاا ةيیلقعلااوو ةةريیبك دداادعاب ةيیبنجالاا ةلماعلاا ديیلاا للوخددوو عفترملاا ححاّيیسلاا دددعوو ءاادلاا ااذهھھھ رراشتناا ةعرس ررابتعالاا نيیعب
.ةيینيیدلاا ههدئاقعب اًكِّسمتم للاازز ام عمتجم يف ةظفاحملاا

3
ليیومتلااوو ةيیحصلاا تتاقفنلاا

 ةيیحصلاا تتاقفنلاا ةبسن غلبت امك .$499 غلبت ننانبل يف دحااولاا صخشلل ةيیحصلاا تتاقفنلاا نناا ىلاا مماقررالاا ريیشت
 ررالوودد ررايیلم 1،٬996 للدداعيی ام وواا ةيینانبل ةةريیل ننويیلم 2،٬994،٬119  ييززااويی امب %12،٬3 يلحملاا جتانلاا يلامجاا ىلاا
 ططاقن 10،٬9 للدعمب 1998وو 1997 نيیب تعفترراا ةيیحصلاا تتاقفنلاا نناا ىلاا اًضيیاا تتامولعملاا ريیشتوو .1998 ةنس يكريیماا
 2002 ةنس يكريیماا ررالوودد 568 ةةدحااولاا ددرفلل ةيیحصلاا تتاقفنلاا تغلبوو . يلحملاا جتانلاا يلامجال يمسالاا ومنلاا نم رثكاا
 ةمظنم تتايیطعم بسح )$802( ةةدحتملاا ةيیبرعلاا تتااررامالااوو )$935( رطق دعب ةثلاثلاا ةبترملاا يف يتأيی مقرلاا ااذهھھھوو
 Mediterranean Region World Health Organization طسوتملاا رحبلاا يقرش ةقطنم نع ةيیملاعلاا ةحصلاا

Eastern . ةيیملاعلاا ةحصلاا ةمظنم بسحب ةمسن 3،٬653،٬000 نناكسلاا دددع يلامجاا نم تتاًقالطنااوو WHO،غلب ٬ 
.يكريیماا ررالوودد ررايیلم 2،٬075  ٬،ننانبل يف 2002 ةنس ةيیحصلاا تتاقفنلاا ععومجم



.يكريیماا ررالوودد ررايیلم 2،٬075  ٬،ننانبل يف 2002 ةنس ةيیحصلاا تتاقفنلاا ععومجم
 نيیب ححوواارت ثيیح ةيیمانلاا للوودلاا مظعم يف اهھليیثم ىىّدعتت يلحملاا جتانلاا يلامجاا نم ةبسنك ةيیحصلاا تتاقفنلاا نناا

 ةيیعون نناا ىلاا ةةرراشالاا رردجتوو .)1 للوودج( ةمدقتملاا ةيیعانصلاا للوودلاا يف مئاق وهھھھ ام عم لثامتت دداكت يهھھھوو .%6وو 4%
 يلامجاا نم %11،٬5 ننانبل يف ةيیحصلاا تتاقفنلاا تغلب .للوودلاا يقاب يف اهھنم ننانبل يف ريیثكب ىندداا اهھتيیطغتوو ةيیانعلاا
 وحنب يلحملاا جتانلاا تتررّدق يتلاا WHO ةيیملاعلاا ةحصلاا ةمظنم تتااءاصحاا ىلاا اادًدانتساا 2002 ةنس يلحملاا جتانلاا

.ررالوودد ررايیلم ٬1،18

للوودلاا ضعب يف يلحملاا جتانلاا يلامجاا ىلاا ةبسن ةيیحصلاا تتاقفنلاا -1 للوودج
ةنس ايیناملاا ايینابساا اسنرف ديیوسلاا ايیلاطيیاا  تتايیالولاا

ةةدحتملاا
1980 8،٬7 5،٬4 7،٬3 8،٬8 - 8،٬7
1990 8،٬5 6،٬7 8،٬6 8،٬2 8،٬0 11،٬9
2000 10،٬6 7،٬5 9،٬3 8،٬4 8،٬2 11،٬3
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 )MENA( ايیقيیرفاا يلامشوو طسووالاا ققرشلاا ةقطنم للوودد يف اهھليیثم ننانبل يف ةيیحصلاا تتاقفنلاا ززوواجتتوو
 تتاارّشؤملاا نناا ملعلاا عم ٬،سنوت وواا ننددررالاا يف اهھھھااوتسم ةعبرراا ننانبل يف ددرفلل ةيیحصلاا تتاقفنلاا غلبت ذذإإ ٬،)2 للوودج(
 للدعم نكل ننانبل يف للدعملاا ييوواسيی دداكيی سنوتوو ننددررالاا يف للافططالاا تتايیفوو للدعمف .لضفاا ةيیعون تتااذذ تسيیل ةيیحصلاا
.ءيشلاا ضعب لضفاا ةةايیحلاا يف لمالاا

 ّلجس ننانبل نناا ىلاا ريیشن انناا الاا ٬،ةةزيیمم ةيیحص تتاارشؤمب مجرَُتت مل ةعفترملاا تتاقفنلاا ههذهھھھ ننأأ نم مغرلابوو
.ةةريیخالاا تتااونسلاا للالخ ةيیحصلاا تتامدخلاا يف اًظظوحلم انسحت

 تتااءاصحال اادًدانتسااوو .ننانبل يف يلحملاا جتانلاا يلامجاا نم ةمهھم ةبسن صصاخلاا ععاطقلل ةيیحصلاا تتاقفنلاا لِّثمتوو
 للوودد يف ةثلامملاا بسنلاب تنرروق ام ااذذاا ىلعالاا يهھھھ ةبسنلاا ههذهھھھ نناا حضااولاا نموو .%9،٬9 ةبسنلاا ههذهھھھ تغلب 1998 ةنس
.)2 للوودج( ايیقيیرفاا للامشوو طسووالاا ققرشلاا

يلحملاا جتانلاا يلامجاا نم ةحصلاا ىلع ققافنالاا ةبسنوو ددرفلل ةيیحصلاا تتاقفنلاا :ةيیلوودد ةنرراقم -2 للوودج
 يلحملاا جتانلاا يلامجاا نم ةبسنك ةيیحصلاا تتاقفنلاا

ةقطنملاا وواا دلبلاا
 جتانلاا يلامجاا
ددرفلل يلحملاا
)يكريیماا $ (

 تتاقفنلاا
 ددرفلل( ةيیحصلاا

)يكريیماا $
ععومجملاا ةيیمسرر رردداصم ةصاخ رردداصم

1997 نميیلاا 449 19 5،٬0 1،٬5 3،٬5
1998 رصم 1،٬016 38 3،٬7 1،٬6 2،٬1
ببرغملاا 1،٬241 49 4،٬0 1،٬3 2،٬7
1،٬475 ننددررالاا 136 9،٬1 5،٬2 3،٬8
ننااريیاا 1،٬776 101 5،٬7 2،٬4 3،٬3
سنوت 2،٬001 105 5،٬9 3،٬0 2،٬9
)1998( ننانبل 4،٬045 499 12،٬4 2،٬3 9،٬9

M E N A 
(1994(

5،٬608 116 4،٬8 2،٬6 2،٬2

 ايیسآآ يقرش
ئئدداهھلاا طيیحملااوو 970 28 3،٬5 1،٬5 2،٬0

O E C D 
(1994(

24،٬930 1،٬827 8،٬3 6،٬5 1،٬8

 G. Shiber, A. Maida, World Development Indicators, in Health Affairs, World :رردصملاا
Bank, vol. 3.

 .ححاتملاا يحصلاا ليیومتلاا يلامجاا نم %80 غلبيی ذذاا مهھھھالاا وهھھھ ننانبل يف ةحصلاا ىلع ققافنالل صصاخلاا ليیومتلاا نناا
 ةبسنب مماعلاا ععاطقلاا مهھھھاسيی امنيیب %69،٬74 ةبسن لثميی امب صصاخلاا يحصلاا ليیومتلاا نم ريیبك طسقب رسالاا مهھھھاستوو



 ةبسنب مماعلاا ععاطقلاا مهھھھاسيی امنيیب %69،٬74 ةبسن لثميی امب صصاخلاا يحصلاا ليیومتلاا نم ريیبك طسقب رسالاا مهھھھاستوو
 ةيیحصلاا ةيیانعلاا مماظن ٬،نيیرخآآ نيیرردصم ىلاا ععوجرلابوو .)1 مسرر( %1،٬96 ةبسنب ةيیلوودلاا تتابهھلااوو ٬،طقف ٬98%،17

 ننأأ نيیبتيی ٬،"ةحصلااوو ميیلعتلاا :ةيیعامتجالاا ةيیمنتلاا تتالاجم يف ةيیدداصتقالاا تتااريیغتملاا ريیثأت" للوح ٬،ااوكسالااوو ننانبل يف
 تتاباسحلاا نناا وهھھھ ققرفلاا ااذهھھھ رسفيی دق اموو .يحصلاا ليیومتلاا يلامجاا نم %28 وحن ىلاا عفتريی مماعلاا ععاطقلاا ةمهھھھاسم
 ىلاا ددانتسالابوو .ةموكحلاا يمدختسمل ةيیحصلاا ةيیطغتلاا فيیلاكت ررابتعالاا نيیعب ذخأت مل ننانبل يف ةيیحصلاا ةيینططولاا
 وحنب ةحصلاا ىلع 2002 ةنسل ةيیموكحلاا تتاقفنلاا تتررررّدق ةيیملاعلاا ةحصلاا ةمظنم نع تترردص ةثاادح رثكاا تتامولعم

 .%69،٬9 ةبسن ييأأ ةصاخ رردداصم هھتطغ يقابلااوو ددالبلاا يف ةيیحصلاا تتاقفنلاا ععومجم نم ٬1%،30
1998 - ليیومتلاا رردداصم بسحب ةيیحصلاا تتاقفنلاا ععززوت -1 مسرر

 1998 ةنسل ننانبل يف ةيیحصلاا ةيینططولاا تتاباسحلاا :رردصملاا
 ععاطقلاا ةمهھھھاسم ىقبتوو صصاخلاا ععاطقلاا قتاع ىلع ةيیحصلاا تتاقفنلاا ليیومت نم ربكالاا ءبعلاا عقيی مماع لكشبوو

.)1 مسرر( اًيیبسن ةفيیعض مماعلاا
 ننوكيی دداكيی ةيیحصلاا تتامدخلل رشابملاا ججاتنالاا يف ةلوودلاا رروودد نناف ٬،ليیومتلاا يف فعضلاا ااذهھھھ بناج ىلااوو

 وحن ججاتناا صصاخلاا ععاطقلاا ووددرروم ىلوتيی نيیح يف %2 نع لقت دداكت تتامدخلاا ههذهھھھ ججاتناا يف ةلوودلاا ةمهھھھاسمف .اًموودعم
 .)2 مسرر( ىىرخاا رردداصم ربع نمأتيی يقابلااوو ٬،اهھنم 89%

تتاعاطقلاا ىلع ةيیحصلاا تتاقفنلاا ععززوت -2 مسرر

 1998 ةنسل ننانبل يف ةيیحصلاا ةيینططولاا تتاباسحلاا :رردصملاا

 وواا ةيیبيیرضلاا تتامهھھھاسملاا نم وواا مهھيیمدختسم وواا نيیديیفتسملاا تتامهھھھاسم نم ةيیحصلاا تتاقفنلاا ليیومت ييرجيیوو
 :ةيیلاتلاا يهھھھ رردداصم ةعبرراا ربع متيی ليیومتلاا ااذهھھھ متيی ديیدحتلاب ننانبل يفوو .امهھيیلك نم

.ةيیعامتجالاا ننووؤشلاا ةةررااززوووو ةحصلاا  ةةررااززوو :ةموكحلاا -
 ىىوقلاا ٬،ةلوودلاا يفظظوم ةيینوواعت ٬،يعامتجالاا ننامضلل ينططولاا ققوودنصلاا :ةيیعامتجالاا نيیمأتلاا مظن -

.ةلوودلاا نماا رصانعوو مماعلاا نمالااوو يلخاادلاا نمالاا ىىوقوو ٬،شيیجلاا اهھيیف امب ةيینمالاا
.ةصاخ تتاسسؤم -
.رسالاا تتامهھھھاسم -

 اًقباس انرشاا امك ةيیحصلاا تتاقفنلاا ليیومت يف مماعلاا ععاطقلاا ةمهھھھاسم تغلب ٬،ةيیملاعلاا ةحصلاا ةمظنم ىلاا اادًدانتساا
 للوودجلاا نِّيیبيی .ىىرخالاا للوودلاب ننرروق ام ااذذاا ااًدج نٍندتم مقرر ااذهھھھوو .2002 ةنس ةيیحصلاا تتاقفنلاا ععومجم نم %30 ةبسن
.ةةرراتخملاا ةمدقتملاا للوودلاا نم دددع يف يحصلاا ليیومتلاا يف ةموكحلاا ةمهھھھاسم 3

للوودلاا ضعب يف ةيیحصلاا تتاقفنلاا يف يموكحلاا ليیومتلاا ةبسن  -3 للوودج
ةنس ايیناملاا ايینابساا اسنرف ديیوسلاا ايیلاطيیاا  تتايیالولاا

ةةدحتملاا
1980 78،٬7 79،٬9 - 89،٬4 92،٬5 41،٬5
1990 76،٬2 78،٬7 76،٬6 83،٬6 89،٬9 39،٬6
2000 75،٬0 71،٬7 75،٬8 80،٬9 85 44،٬2
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 تنرروق ام ااذذاا ااًدج ةفيیعض ربتعت اًجاتنااوو ًاليیومت ةيیحصلاا تتاقفنلاا يف ةيینانبللاا ةلوودلاا ةمهھھھاسم تناك ااذذااوو



 تنرروق ام ااذذاا ااًدج ةفيیعض ربتعت اًجاتنااوو ًاليیومت ةيیحصلاا تتاقفنلاا يف ةيینانبللاا ةلوودلاا ةمهھھھاسم تناك ااذذااوو
 ومن للدعم نع ديیزيیمب تمن دق تتاقفنلاا ههذهھھھ يف مماعلاا ععاطقلاا ةمهھھھاسم ععافترراا نناا كلذذ عم ظحالملاا نمف ٬،ىىرخالاا للوودلاب
.ااًريیثك ريیغتيی مل نناكسلل مماعلاا يحصلاا عضولااوو ةيیحصلاا تتامدخلاا ةيیعون نكلوو . يلحملاا جتانلاا يلامجاا

 .امهھيیلك نم وواا بئاارضلاا نم وواا مهھيیمدختسموو نيیديیفتسملاا تتامهھھھاسم نم ةماع ةةرروصب ةيیحصلاا تتاقفنلاا للَّومت
.صصاخلاا ععاطقلاا يف نناارردصموو مماعلاا ععاطقلاا يف نناارردصم :ليیومتلل ةيیساساا رردداصم ةعبرراا ننانبل يف دجويی

اهھيیلع ففرشت يتلاا تتااررااززولااوو ننامضلاا جماارب  -4 للوودج
مماعلاا هھبش وواا مماعلاا ععاطقلاا ةهھج نم
I. ةيیعامتجالاا تتانيیمأتلاا.

يعامتجالاا ننامضلل ينططولاا ققوودنصلاا
ةلوودلاا يفظظوم ةيینوواعت

ةلوودلاا نمأأوو مماعلاا نمالاا ٬،يلخاادلاا نمالاا ىىوق ٬،شيیجلاا :ةيینمالاا ىىوقلاا
II. ةموكحلاا
ةحصلاا ةةررااززوو

ةيیعامتجالاا ننووؤشلاا ةةررااززوو
صصاخلاا ععاطقلاا ةهھج نم

III. ةصاخلاا تتاسسؤملاا
IV. رسالاا تتامهھھھاسم 

1999 ٬،ننانبل يف يحصلاا ججالعلاا يف قحلاا ىلع ةيیحصلاا ةفلكلاا سساكعناا :رردصملاا
The Impact of Health Cost on the Right to Health Care in Lebanon, 1999.

 متت ةيیحصلاا تتامدخلااوو .ةسمخ ةيیسسؤم رردداصم نم نمأتيی يحصلاا ققافنالل يموكحلاا ليیومتلاا نناا ّنيیبتيیوو
 للوودج( تتامدخلاا كلت ججاتناا ىلع – ةةررددان تتالاح يفوو – ليیومت ىلع لمعت ةةدع ةماع تتاسسؤموو تتااررااززوو ففاارشإب

 ديیب .ةةدددحم ةيیعامتجااوو ةيیفاارغميیدد صئاصخ تتااذذ عمتجملاا نم ةنيیعم ةئف ىلاا ةماعلاا رردداصملاا ههذهھھھ نم لك هھَّجوتيیوو .)5
 ةيیسسؤملاا ليیومتلاا رردداصم بسحب تتووافتت ٬،اهھليیومت يف نيیديیفتسملاا ةمهھھھاسم ىىدموو اهھتيیعونوو تتامدخلاا مجح نناا
.ةفلتخملاا

ةصتخملاا تتااررااززولاب اهھتقالعوو ةماعلاا تتانيیمأتلاا مظن  -5 للوودج
جمانربلاا ةةررااززولاا

يعامتجالاا ننامضلل ينططولاا ققوودنصلاا لمعلاا ةةررااززوو
 ةلوودلاا يفظظوم ةيینوواعت
 ةلوودلاا نمأأ

ءااررززولاا سلجم ةسائرر

يلخاادلاا نمالاا ىىوق
مماعلاا نمألاا

ةيیلخاادلاا ةةررااززوو

ععافدلاا ةةررااززوو شيیجلاا
ةحصلاا ةةررااززوو ةحصلاا ةةررااززوو
ةيیعامتجالاا ننووؤشلاا ةةررااززوو ةيیعامتجالاا ننووؤشلاا ةةررااززوو

2002 ٬،مماعلاا ععاطقلاا ةمهھھھاسم مجحوو 1998 ةنسل ننانبل يف ةحصلل ةماعلاا ةبساحملاا :رردصملاا

 ةحصلاا ةةررااززوو :يلاتلاك ةماعلاا تتااررااددالاا فلتخم ىلع ةحصلل ةلوودلاا ةنززااوم اهھصِّصخت يتلاا غلابملاا ععَّززوتت
 ىىوقلاا ٬،%9،٬7 ةلوودلاا يفظظوم ةيینوواعت ٬،%15،٬8 شيیجلاا ٬،%15،٬2 يعامتجالاا ننامضلل ينططولاا ققوودنصلاا ٬،٬6%،47

.)3 مسرر( ٬9%،Mutual Funds) 2( تتايینوواعتلاا قيیددانصوو ٬،%8،٬8 ةيینمالاا



يحصلاا ليیومتلل ةيیموكحلاا رردداصملاا -3 مسرر

  W. Ammar, Health System and Reform in Lebanon, World Health :رردصملاا
Organisationk, 2003

 .صصاخلااوو مماعلاا يحصلاا نيیمأتلاا للاكشاا ضعب نم )%45،٬9( اًبيیرقت ةيینانبللاا رسالاا فصن وحن ديیفتسيی
 ةيیطغت ةبسن ربكأب تتووريیب عتمتتوو .ىىرخاا ىلاا ةظفاحم نم ةيیطغتلاا فلتخت ذذاا ٬،ةيیقططانم تتانيیابت مماقررالاا رهھظتوو
.)%36،٬4( ععاقبلل يهھف ىنددالاا ةبسنلاا اماا .)٬2%،53(

.اهھنم لكب ةةاطغملاا ةيیوئملاا نناكسلاا ةبسنوو ةيیحصلاا تتانيیمأتلاا ععااوناا -6 للوودج
نيیمأتلاا ععون ةنومضملاا رسالاا ةبسن

يعامتجالاا ننامضلل ينططولاا ققوودنصلاا 17،٬8%
%4،٬5 ةلوودلاا يفظظوم ةيینوواعت
ةيیمسرلاا ةيینمالاا ىىوقلاا 8،٬1%
صصاخ نيیمأت وواا ةصاخ تتانامض 8،٬3%
ىىرخاا ععااوناا 10،٬7%
نيینومضملاا ععومجم 45،٬9%
%1،٬8 رروكذم ريیغ
نيینومضملاا ريیغ ععومجم 52،٬3%
ععومجملاا 100%

1999 ٬،ةيیحصلاا تتامدخلاا ككالهھتسااوو رسالاا ققافناا للوح ةيینططولاا ةساارردلاا :رردصملاا
 ننااوو )6 للوودج( %17،٬8 :ةيینانبللاا تتالئاعلاا نم ةبسن ربكاا يعامتجالاا ننامضلل ينططولاا ققوودنصلاا يطغيی

 معزلاا ضحدت )%17،٬8( ةبسنلاا ههذهھھھ .)ةلّمكم تتانامض نم ننووديیفتسيی مهھنم %3،٬2( ةيیندتم ىقبت ةبسنلاا ههذهھھھ تناك
 ينططولاا ققوودنصلاا ةيیطغت فلتختوو .ننانبل نناكس ثلث ببرراقيی ام يطغيی يعامتجالاا ننامضلل ينططولاا ققوودنصلاا ننأب لئاقلاا
 )يلااوتلاا ىلع %23،٬9وو %23،٬8( ننانبل لبجوو تتووريیب يف ىلعالاا يهھف ىىرخااوو ةقطنم نيیب اًضيیاا يعامتجالاا ننامضلل
.نندملاا يف تتاسسؤملااوو تتاكرشلاا زكرمت عقااوو ةيیطغتلاا يف تتووافتلاا ااذهھھھ سكعيیوو .)%10،٬2( ةيیطبنلاا يف ىنددالااوو

 مظعم نناف ٬،ننامضلل ينططولاا ققوودنصلاا ففالخبوو .ةيینانبللاا رسالاا نم %4،٬5 ةلوودلاا يفظظوم ةيینوواعت يطغتوو
 ىلع عقااولاا ااذهھھھ قبطنيیوو .طقف %3،٬2 تتووريیب يفوو %8،٬5 ةيیطبنلاا يف غلبت ثيیح تتاظفاحملاا يف زكرتت ةيیطغتلاا
 رهھظيیف ةصاخلاا تتانيیمأتلاا اماا .ععاقبلاا يف %12،٬7وو تتووريیب يف رسالاا نم %3،٬8 :ةيیركسعلاا نيیمأتلاا تتاسسؤم
 نيیذلاا اًضيیاا لمشت ةبسنلاا ههذهھھھ نكلوو .ةيیحصلاا ةيیطغتلاا نم ععونلاا ااذهھب ينعم وهھھھ رسالاا نم %8،٬3 نناا 6 للوودجلاا
 نناف ةةريیخالاا ههذهھھھ انيینثتساا ام ااذذااوو .يعامتجالاا ننامضلل ينططولاا ققوودنصلاا تتانامضك ٬،ةلمكم تتانامض نم ننووديیفتسيی
 ىنددالااوو )%15،٬2( تتووريیب يف يهھھھ اهھنم ىلعالاا ةبسنلااوو ةيینانبللاا رسالاا نم %7،٬6 ىلاا ضفخنت ةصاخلاا تتانيیمأتلاا
.)%1( ةيیطبنلاا يف

 نيیب ةيیباجيیاا ةقالع ددوجوو ننانبل يف ةيیحصلاا تتامدخلاا ككالهھتسااوو رسالاا ققافناا للوح ةيینططولاا ةساارردلاا رهھظتوو
 500،٬000 ىلاا .لل.لل 300،٬000 نم يلئاعلاا مهھلخدد ححوواارتيی نيیذلاا نناكسلاا نم %28،٬8 :نيیمأتلاا ةيیطغتوو لخدلاا ىىوتسم
 5،٬000،٬000 نع ييرهھشلاا مهھلخدد ديیزيی نيیذلاا دداارفالل %75،٬1 ىلاا ةبسنلاهھھھذهھھھ عفترتوو .)4 مسرر( ننونمؤم مهھھھ .لل.لل
.لل.لل



لخدلاا تتائف بسحب ةيیحصلاا ةيیطغتلاا ةبسن -4 مسرلاا

.1999 ٬،ننانبل يف ةيیحصلاا تتامدخلاا ككالهھتسااوو رسالاا ققافناا للوح ةيینططولاا ةساارردلاا :رردصملاا

***

 نيیمدختسملااوو للامعلاا يطغيیوو لمعلاا ةةررااززوو ففاارشاا تحت يعامتجالاا ننامضلل ينططولاا ققوودنصلاا لمعيی
 تتاسسؤملاا يف نيیمدختسملااوو نيیمئاادلاا نيیيیعااررزلاا للامعلااوو يعااررزلاا ريیغ صصاخلاا ععاطقلاا يف ننولمعيی ييذلاا نيیيینانبللاا
 يقئاسوو ةيیمسرلاا سسرراادملاا يف نيیملعملاا ىلاا ةفاضاا ةيیندملاا ةمدخلاب ةقالع اهھل سيیل يتلاا ةلقتسملاا حلاصملااوو ةماعلاا
.تتاعماجلاا ببالططوو دئاارجلاا يعئابوو يسكاتلاا

 ءافشتسالاا فيیلاكت نم %90 ةبسنب ةمومالااوو ضضرملاا تتاقفن يعامتجالاا ننامضلل ينططولاا ققوودنصلاا يطغيیوو
 .ننانسالاا ججالع يطغيی الوو ةيیبطلاا تتانيیاعملاا نم %80وو

 ننامضلل ينططولاا ققوودنصلاا نم ةةاطغم ريیغ اهھنال ةيینهھملاا تتاقاعإلااوو لمعلاا ثثددااوح ةحصلاا ةةررااززوو يطغتوو
 .ةموكحلااوو للامعلااوو لمعلاا ببابرراا :رردداصم ثثالث نم يعامتجالاا ننامضلل ينططولاا ققوودنصلاا للااوماا نمأتتوو .يعامتجالاا
 تتاصصخم %6وو ةمدخلاا ةيیاهھن ضيیوعتل %8،٬5 ٬،ةحصلل %7( فظظوملاا بتاارر نم %21،٬5 لمعلاا ببرر عفديیوو
 ةيیحصلاا تتاميیدقتلاا ةةرروتاف يلامجاا نم %25 ةموكحلااوو ققوودنصلاا يف ةمهھھھاسم ههرجاا نم %2 لماعلاا عفديیوو .)ةيیلئاع
 ىتأتيی يساسالاا هھليیومتف ةماع ةسسؤم هھنوك عم يعامتجالاا ننامضلل ينططولاا ققوودنصلاا ننأأ كلذذ نم جتنتسيیوو .ققوودنصلل
.ةصاخ رردداصم نم

 غلبف ةةريیخالاا رشعلاا تتااونسلاا يف يعامتجالاا ننامضلل ينططولاا ققوودنصلاا يف نيینومضملاا دددع ديیاازت دقوو
 ةةددايیزب اًيیئزج ديیاازتلاا ااذهھھھ رَّسفيیوو .1999 مماع طقف ننومضم 240،٬000  لباقم يف 2004 رخااوواا ننومضم ٬000،489

 تتااررايیس يقئاسك ةلوودلاا ةنززااوم ربع ةموعدم ىىرخاا تتائف ىلاا ةفاضاا ٬،تتاسسؤملاا يف اًقباس نيیموتكملاا نع حيیرصتلاا
 مهھھھدددع غلب نيیذلاا نيیيیررايیتخالاا نيینومضملاا ةئف يهھھھ 2003 ةنس ةةديیدج ةئف تمضنااوو .ريیتاخملااوو كمسلاا ييددايیصوو ةةرجالاا

 ققوودنص ةيیطغت ةبسن نف٬،نيینومضملاا دددع يف عيیرسلاا ديیاازتلاا ااذهھھھ نم مغرلابوو .2004 رخااوواا ننومضم ٬000،33
.ءاارجالاا ءالؤهھھھ دددع يلامجاا نم %50 نع لقت دداكت ننانبل يف نيیلماعلاا ءاارجالل ننامضلاا

 اًضيیاا يطغيی لب ٬،نيینومضملاا طقف يطغيیال يعامتجالاا ننامضلل ينططولاا ققوودنصلاا نناا ىلاا ةةرراشالاا يغبنيیوو
/ديیفتسم للدعم نم اًقالطنااوو )اًماع 16 ننوودد( ددالووالااوو ةجووزلاا لثم نيینومضملاا قتاع ىلع مهھھھ نيیذلاا صصاخشالاا
 ينططولاا ققوودنصلاا نم نيیديیفتسملاا دددع ععومجم اًيیرظن ررّدق )نيیمضنملاا نيیديیفتسملاا( 1998 ةنس 3،٬5 ههرردق ننومضم
 ننامضلل ينططولاا ققوودنصلاا نم يلعفلاا نيیديیفتسملاا دددع نناا ريیغ .1999 ةنس 1،٬200،٬000 وحنب يعامتجالاا ننامضلل
 ٬،نيیديیفتسملاا دددعل ييرظنلاا مقرلاا فلاخيی ام ااذهھھھوو ةمسن 700،٬000 اًبيیرقت يياا ٬،نناكسلاا نم %17،٬8 غلبيی يعامتجالاا
.)7 للوودج( "مماعلاا ععاطقلاا مجح" هھيیطعيی  ييذلاا )ديیفتسم ننويیلم 1,2( ننامضلل ينططولاا ققوودنصلاا ههدمتعيی ييذلاا

 مهھلمشيی ال نيّینسملااوو نيیدعاقتملاا ننال ببابشلاا ةئف اًساسأأ يعامتجالاا ننامضلل ينططولاا ققوودنصلاا يطغيیوو
 اًنس ربكالاا نيیديیفتسملاا ةيیطغت اهھليیومتب ةحصلاا ةةررااززوو اهھلمحتت يتلاا ةفلكلاا ءبع لقثيی ام ااذهھھھوو .ققوودنصلاا جمانرب
.ةجاحوو ااًرقف دشالااوو )ةيیحصلاا مهھلكاشم ببسب ىلعاا مهھجالع ةفلكوو(

***
 ةمدخلاا ننوناقل ننوعضخيی نيیذلاا نيیمئاادلاا مماعلاا ععاطقلاا يمدختسموو يفظظوم لك ةلوودلاا يفظظوم ةيینوواعت مضت

 ججالعوو ةيیووددالااوو ةيیبطلاا تتااددايیعلاا فيیلاكت نم %75وو فظظوملل ءافشتسالاا فيیلاكت نم %90 ةيینوواعتلاا يطغتوو .ةيیندملاا
 ةلئاع دداارفال ننانسالاا ججالعوو ةيیووددالااوو ةيیبطلاا تتااددايیعلاا فيیلاكت نم %50وو ءافشتسالاا فيیلاكت نم %75وو ننانسالاا
 لمعتستوو .ةلوودلاا هھيیطغت يقابلااوو هھبتاارر نم %3 ةبسن ععاطتقاب ةيینوواعتلاا ققوودنص ليیومتب فظظوملاا مهھھھاسيیوو .فظظوملاا
 65،٬000  وحن 1998 مماع نيیبستنملاا دددع غلب ثيیح .نيیديیفتسملاا دددع ريیدقتل  6 فعاضملاا ةلوودلاا يفظظوم ةيینوواعت
.Lebanese Health Care System ىلاا اادًدانتساا 325،٬000 نيیديیفتسملااوو

 .ةلوودلاا نمااوو مماعلاا نمالااوو يلخاادلاا نمالاا ىىوقوو شيیجلاا :يهھھھ ةةدع رردداصم نم ةيینمالاا ىىوقلاا ةيیطغت مسقتوو
 ًءاخس رثكالاا وهھھھ مماظنلاا ااذهھھھوو .مهھلهھھھأأ نم مهھقتاع ىلع مهھھھ نَموو مهھتالئاع دداارفااوو ىىوقلاا ههذهھھھ ديیدع لك ةيیطغتلاا لمشتوو
 نناا امك .لهھھھألاا نم مهھقتاع ىلع مهھھھ نموو ددالووألااوو ةجووزلل %75وو نيیمتنملل ةيیووددالااوو ءافشتسالاا تتاقفن يطغيی هھنأل
 اهھعفديی اًيیرهھش .لل.لل 1000  ههرردق ييزمرر غلبم للالخ نم متيیف ليیومتلاا اماا .ننانبل ججرراخ ججالعلاا تتاقفن لمشت ةيیطغتلاا
 2000 ةنسل ننانبل يف يحصلاا ججالعلاا مماظن" ىلاا ععوجرلابوو .ةلوودلاا اهھيیطغت تتاقفنلاا يقابوو هھنم ةمهھھھاسمك ديیفتسملاا
"The Lebanese Health Care System 2000" 533،٬340 ةيینمالاا ىىوقلاا يف يلامجالاا نيیديیفتسملاا دددع غلب 



"The Lebanese Health Care System 2000" 533،٬340 ةيینمالاا ىىوقلاا يف يلامجالاا نيیديیفتسملاا دددع غلب 
 دددعلاا ااذهھھھ "مماعلاا ععاطقلاا مجح" ةساارردد تتررّدق نيیح يف ٬،نيیبستنملاا نم 113،٬363 مهھنم 1998 ةنس
.394،٬000 ـب

 نيیمأت كلذذ نم ةيیاغلااوو .نناكسلاا نم نيینومضم وواا نيینَّمَؤُم ريیغ مهھھھ نم ججالع ةيیطغت ةحصلاا ةةررااززوو نمؤتوو
 ةصاخلاا تتايیفشتسملاا ىلاا ءافشتسالاا تتاقفن عفدد ىلع ةحصلاا ةةررااززوو ةيیناازيیم مظعم قفنيیوو .عيیمجلل ةيیحصلاا تتامدخلاا
.ةحصلاا ةةررااززوو ةيیناازيیم نم % 85 ىلاا 75 نم ةبسن صتمت تتاعوفدملاا ههذهھھھوو

 ال نططااوم لكل ييأأ صصاخلاا ععاطقلاا يف ءافشتسالاا فيیلاكت نم ةةريیبك ةبسن ةيیطغتل ةحصلاا ةةررااززوو للااوماا قفنتوو
 تتامدخلاا نيیمأت نع ةلووؤسم ةحصلاا ةةررااززوو نناف يلاتلابوو .صصاخلاا وواا مماعلاا ننامضلاا للاكشاا نم لكش يياا هھيیطغيی
.ننانبل يف رسألاا نم %52،٬3 ةبسنل ةيیحصلاا ةيیئافشتسالاا

 ةحصلاا ةةررااززوو تناك 1992 ةنس لبق .يعامتجالاا هھعضوو ووأأ ددرفلاا لخدب ةيیطغتلاا ههذهھل ةقالع ةمث تسيیلوو
 قتاع ىلع حبصاا %15 ييأأ يقابلااوو  %85 ىلاا ةيیطغتلاا ههذهھھھ تطبهھھھ مث %100 يئافشتسالاا ججالعلاا ةةرروتاف يطغت
.ىفشتسملاا لخاادد لك لمشت ال ةحصلاا ةةررااززوو ةيیطغت ننأل %15 نم رثكاا ديیفتسملاا عفديی لعفلابوو .ديیفتسملاا

 ضضرملاا مماماا ةةااوواسملاا ةلكشم اًيیئزج لحت اهھنأل ةيیحصلاا تتامدخلل يساسالاا للّومملاا ةحصلاا ةةررااززوو ىقبتوو
 بتااوورلاا ٬،ءافشتسالاا :ثثالث ىلاا ةحصلاا ةةررااززوو يف ةيیحصلاا تتاقفنلاا فنصتوو .نططااوم لكل يحصلاا ججالعلاا نمؤتوو
 تتاقفن نم ربكألاا مسقلاا بهھھھذيیوو .)%7 ىلاا %6( تتايیفشتسملاا يفظظوم رروجأأوو بتااوورك ىىرخأأ تتاقفنوو ٬،ةيیووددألااوو
 ووأأ نيینومضملاا ريیغ دداارفألاا لك يطغت ةحصلاا ةةررااززوو ننأل ةيیلاع ةبسنلاا ههذهھھھوو .ءافشتسالاا ىلاا انرشأأ امك ةحصلاا ةةررااززوو
 تتامدخ اًضيیأأ لمشت امك .ةيیربخملاا ةمدخلااوو ةةددالولااوو ةحاارجلاك ةيیجالعلاا تتامدخلاا لك ءافشتسالاا لمشيیوو .نيینمؤملاا
 تتاصوحفلااوو ىضرملاا نيینمْدُملااوو نناططرسلاا ججالعوو يلكلاا لسغوو ححوتفملاا بلقلاا ةحاارجل ةفلكلاا ةيیلاع ةيیحص
.CT Scanner وو MRI ـلاك ةفلكلاا ةيیلاعلاا-ةيیجولونكتلاا

 ٬،)7 للوودج( 2005 ةنس ررايیلم 360،٬250 ىلاا .لل.لل ررايیلم 274،٬000 نم ةحصلاا ةةررااززوو ةنززااوم تعفتررااوو
 ةنززااوموو .2005 ةنس 1،٬2 ىلاا 2000 ةنس %1،٬1 نم ةةررااززولاا تتاقفن تعفترراا  يلحملاا جتانلاا يلامجاا ىلاا ةبسنلابوو
 ههذهھھھ ىقبت نكلوو ةحصلاا ةةررااززول تتابهھھھ ةيیلوودلاا تتامظنملاا ضعب ممدقتوو .ةحصلاا ةةررااززول يساسألاا للومملاا يهھھھ ةلوودلاا
.ةحصلاا ةةررااززوو اهھھھدبكتت يتلاا ةمخضلاا تتاقفنلل ةبسنلاب ااًدج ةليیئضوو ةمظتنم ريیغ تتابهھلاا

 يف حبصت ةحصلاا ةةررااززوو ةنززااوم ةبسن ننإف ةلوودلاا ةنززااوم نم نيیدلاا ةمدخ تجرخأأ ااذذاا هھنأأ ىلاا ةةرراشإلاا نكميی
.2004 ةنس %6،٬8 وو 2001 ةنس %5،٬6 ددوودح

ةحصلاا ةةررااززوو تتاصصخموو ةلوودلاا ةنززااوم -7 للوودج
ةنسلاا ةلوودلاا ةنززااوم

).لل.لل نيیيیالم(
ةحصلاا ةةررااززوو ةنززااوم

).لل.لل نيیيیالم(
ةيیوئملاا ةبسنلاا

2000 8،٬590،٬000 274،٬000 3،٬2%
2001 9،٬900،٬000 315،٬274 3،٬2%
2002 9،٬375،٬000 289،٬526 3،٬1%
2003 8،٬600،٬000 285،٬130 3،٬3%
2004 9،٬380،٬000 344،٬613 3،٬7%
2005 9،٬575،٬000 360،٬250 3،٬8%

.2005-2000 ٬،ةموكحلاا تتانززااوم :رردصملاا

 ززرب ّمث ٬، 1995 مماع ةحصلاا ةةررااززوو ةنززااوم يف ضئاف لّجس ٬،"ةحصلل ةيینططولاا تتاباسحلاا“ ةساارردد ىلاا ععوجرلابوو
.تتاصصخملاا ىلع تتاقفنلاا تتدداازز ثيیح 1998 مماعوو 1996 نيیب زجع
 مماعلاا يف ام اًعون نّسحت عضولاا  ننأأ ّالإإ .ةنززااوملاا تتاصصخم نم %60،٬6 وحن ًالّجسم 1997 مماع هھَّجووأأ زجعلاا غلبوو

 رخأتلً اارظن ٬،تتايیفشتسملاا ىلع اًبلس ااذهھھھ سكعنااوو .ةصصخملاا ةنززااوملاا نم %10،٬1 طقف زجعلاا غلب  ثيیح 1998
 مماعلاا دعبوو .نيینسلاا عم ننويیدلاا ههذهھھھ مجح مكاارتوو تتايیفشتسملاا حلاصل اهھيیلع ةبّجوتملاا ننويیدلاا عفدد يف ةحصلاا ةةررااززوو

 .ةيیلعفلاا تتاقفنلااوو ةنززااوملاا تتاصصخم نيیب ةةوهھلاا رسحنت تتأأدب ٬، 2000

 :ةيیلاتلاا يهھف ٬،زجعلاا ااذهھھھ رسفت يتلاا لمااوعلاا امأأوو
.نناكسلاا نم %50 نم رثكأل ةظهھھھابلاا ةيیحصلاا تتامدخلاا ةيیطغتب ةةررااززولاا تتامزتلاا ديیاازت -
.ةةررااززولاا عم ةةدقاعتملاا ةصاخلاا تتايیفشتسملاا يف تتاقفنلاا ةيیطغت ةيیمهھھھأأ ىلاا ديیاازتملاا سسانلاا يعوو -

.ىفشتسملاا فيیلاكت حبكوو طبض نع ةحصلاا ةةررااززوو زجع -



.ىفشتسملاا فيیلاكت حبكوو طبض نع ةحصلاا ةةررااززوو زجع -
 ءبع ةةررااززولاا لِّمُحيی نيیمأتلاا مظنل ةةددوودحملاا ةيیطغتلااوو ةيیلاحلاا ةيیحصلاا تتامدخلاا ةفلك ىلع ةلاّعفلاا ةباقرلاا ببايیغ -
 ٬، ةيیبطط ةةرراشتسإإ بلطط دقً اضيیرم نّنأأ ضضرفنل  ٬،ةةرروصلاا ههذهھھھ حيیضوتل طيیسب نيیرمت يفوو.ةظهھھھابلاا ةيیحصلاا فيیلاكتلاا
 ههدددح ام للدداعيی ضيیرملاا ااذهھھھ هھعفدد ام نناك ااذذإف .ةيیووددالاا نمثوو ةيیبطلاا تتاصوحفلااوو بيیبطلاا بباعتأأ عفدد هھيیلع بترتف
 غلبملاا يلامجاا نم  % 80 ددرتسيی ففوس ضيیرملاا نناف ٬،تتامدخلاا ههذهھل ةيیطغت  نموو تتافرعت نم ننامضلاا ققوودنص
 ضيیرملاا عفديی يلمعلاا عقااولاا يفوو .)ققوودنصلاا ةلاح يف(رهھشأأ ةتس ووأأ ةسمخ نع ّلقت ال ةيینمزز ةةرتف  دعب نكلوو ٬،ععوفدملاا
 .تتامدخلاا ههذهھھھ لثمل تتافرعت نم ققوودنصلاا ههددّدح ام ننايیحالاا بلغأأ يف ققوفت غلابم ٬،اهھھھاقلت يتلاا ةيیبطلاا تتامدخلاا لباقم
.ةيیطغتلل ةةدددحملاا % 80 للاا ةبسن نم ريیثكب ىنددأأ ننايیحالاا مظعم يف ىقبيی العف ههددرتسيی ام نناف يلاتلابوو

 :يتآلاك يهھھھ ٬،ببابسأأ ةةّدع ىلإإ يحصلاا ققافنإلل ةحصلاا ةةررااززوو ليیومت ةيیلاعف ممدع ددوعيی
 ةيیاعرلاا ىلع ةحصلاا   ةةررااززوو ققافنإإ %70يلااوح ىلع دحااوو ممويیل ةيیحاارجلاا تتايیلمعلااوو ءافشتسالاا فيیلاكت  ذذوحتست -
.ةيیجالعلاا
 لسغوو ححوتفملاا بلقلاا ةحاارجك ةةدددحم ةيیحص تتالاح ةيیطغت ىلع كلهھتسيی اًبيیرقت ةحصلاا ةةررااززوو ققافنإإ سمخ يلااوح -
 ةليیئض ةئفّ الإإ بيیصت ال ضضاارمألاا نم ععااونألاا ههذهھھھ نناا ملعلاا عم .)8 للوودج( يئايیميیكلاا ججالعلااوو ىلكلاا ععررززوو ىلكلاا
 يلامجإإ نم %23 نم ننووديیفتسيی نناكسلاا نم طقف %0،٬2 ننأأ 1998 مماعلاا تتااريیدقت تترهھظظااوو  .دداارفألاا نمً ايیبسن
 .ححوتفملاا بلقلاا ةحاارجوو ٬،نناططرسلاا ججالعوو ٬، ىلكلاا ععررززوو لسغ :ةبعص ةيیحص تتالاح ثثالث ةيیطغتل ةةررااززوو ةنززااوم
 ةيیصعتسملاا ضضاارمألاا ييووذذ ّقح نمف .ةيیضرملاا تتالاحلاا ةبوعص ةجرردلً اقفوو ىضرملل ةيیطغتلاا ةيیولووأأ ةيیضق رثيی ام
 تتامدجلاا ىلع للوصحلاا -ةليیئض ةةايیحلاا ديیق ىلع ءاقبلااوو ءافشلاب مهھظظوظح تناك ول ىتح -نناططرسلاا ىضرمك ٬،ةتيیمملااوو
 نم ةليیوطط تتاارتف ىلع دتمت يتلاا مهھتاجالعل ةيیلاعلاا ةفلكلاا ةقيیقح نم مغرلاا ىلع ٬،ةصاخلاا ةيیلاملاا ةيیطغتلااوو ةيیحصلاا
.نمزلاا

.ةمدخلاا ععون بسح ةيیجالعلاا ةيیاعرلاا ىلع ةحصلاا ةةررااززوو تتاقفن - 8 للوودج
تتائفلاا 1996 1997 1998
ءافشتسالاا 69% 70% 67%
ئئررااوطلاا ةحاارج 0% 0% 3%
ضيیرمتلاا 10% 10% 11%
يئايیزيیفلاا ججالعلاا 0% 0% 0%

P rothes is ففاارططأأ 
ةيیعانطصاا

0% 0% 0%

 ريیوصت ٬،ةعشأأ٬،ربتخم
 نيینرلاب ريیوصت ٬،يقبطط
 يسيیطنغملاا

2% 2% 1%

 ٬،ححوتفملاا بلقلاا ةحاارج
 ٬،ىلكلاا ععررزز ٬،ىلكلاا ليیسغ
يئايیميیكلاا ججالعلاا ٬،ققوورحلاا

20% 18% 17%

ععومجملاا 100% 100% 100%
 نم ةحصلاا ةةررااززوو ةّصح
   يلامجإإ
 ةيیاعرلاا ىلع ققافنإلاا
ةيیجالعلاا

77% 78% 75%

 للووالاا  ننوناك – تتاارراشتسالااوو ثثوحبلاا ةسسؤم تتااريیدقتوو 1998،٬ مماع ننانبل يف ةحصلل ةيینططولاا تتاباسحلاا :رردصملاا
2000 .

***
صصاخلاا ققافنإلاا

 مماظن" للً اقفوووو .رروطتلاا نم ةلوبقم ةجرردد ىلع صصاخ نيیمأت ععاطقب ننانبل ىظحيی ٬،ىىرخألاا للوودلاب ةنرراقم
 .ةيینانبل ةكرش 67 اهھنم ٬،ةكرش 91 وحن ةلجسملاا ةصاخلاا نيیمأتلاا تتاكرش دددع غلبيی "ننانبل يف ةيیحصلاا ةيیاعرلاا
 ةئفلاا ّلثمتوو .ةلّمكم صلااوب ىلع ووأأ لماش يّحص نيیمأت ىلع للوصحلل اّمإإ نيیمأتلاا تتاكرش ىلإإ ننووديیفتسملاا بستنيیوو
 ةيیجرراخلااوو ةيیلخاادلاا تتانيیاعملاا لمشتوو عفانملاا نم ةعسااوو ةلسلس يطغتوو اهھتااذب ةمئاق ةيیحص نيیمأت صلااوب ىلووألاا



 ةئفلاا ّلثمتوو .ةلّمكم صلااوب ىلع ووأأ لماش يّحص نيیمأت ىلع للوصحلل اّمإإ نيیمأتلاا تتاكرش ىلإإ ننووديیفتسملاا بستنيیوو
 ةيیجرراخلااوو ةيیلخاادلاا تتانيیاعملاا لمشتوو عفانملاا نم ةعسااوو ةلسلس يطغتوو اهھتااذب ةمئاق ةيیحص نيیمأت صلااوب ىلووألاا
 ّدسل ننايیحألاا مظعم يف بلطت يهھف ٬،طلتخملاا نيیمألاا صلااوبل ةبسنلاب اّمأأ .ةيینالديیصلاا ددااوملااوو ةيیووددألاا ةفلكوو ضيیرملل
 .ىىرخأأ ةّماع نيیمأت ةمظنأأ ووأأ يعامتجالاا ننامضلاا ةيیطغت يف ةةوجفلاا

 ةقفن ىلع سيیلوو ددرفلاا ةقفن ىلع ننايیحألاا مظعم يف يهھھھوو ٬،ةيیحصلاا ةةرروتافلاا نم ةنيیعم ةبسن نيیمأتلاا يطغيیوو
 ةبسن غلبت يف ٬،%8 وحن صصاخلاا نمأتلاا يف ةلماشلاا ةيیحصلاا ةيیطغتلاب نيیلومشملاا دداارفألاا ةبسن غلبتوو .لمعلاا ببرر
 ةةررااددإإ بسح ٬،صصاخلاا نيیمأتلاا ىلإإ نيیبستنملاا دددع غلب 1998،٬ مماعلاا يفوو .%4،٬6وحن طلتخم نيیمأتب نيیلومشملاا دداارفألاا
 تيینديیم ةكرش  تتررّدق نيیح يف .طلتخم نيیمأتل بستنم 116،٬000 مهھنم٬، 464،٬000 اًصاخوحن ٬،ييزكرملاا ءاصحإلاا

Mednet طلتخم نيیمأت ىلإإ بستنم 173،٬000 مهھنم ٬،اًصخش 473،٬000وحنب دددعلاا ااذهھھھ .

 ةيیطغتلاا لئاسمب يططاعتلاا يف ةيیفافشلاا ىلإإ مماع ٍلكشب رقتفت ةصاخلاا نيیمأتلاا تتاكرش  نّنأب دداقتعاا ةّمث
 بلقلاا ةحاارجك ٬،ةبعصلاا تتالاحلاا يف  ةحصلاا ةةررااززوو ةيیطغت ىلع للوصحلل نيیمأتلاا صلااوب يلماح ّثحت يهھف .ةيیحصلاا
 نم ققحتلاا ىلع ةةررااززولاا ىىدل ةةرردقملاا ّرفوت ممدعلً اارظن ٬،ةيیدداعلاا تتالاحلاا يفً انايیحأأ ىتحوو ٬،يئايیميیكلاا ججالعلااوو ححوتفملاا
 ىلع ةحصلاا ةةررااززوو ةةرردق يف صقنلاف .صصاخلاا نيیمأتلاا ةمظنأأ دحأأ ىلإإ ةيیحصلاا ةمدخلاا بلاطط بباستناا ممدع ووأأ بباستناا
 تتاهھجلاا فلتخم نيیب قيیسنتلاا رططأأ ببايیغوو ننأشلاا ااذهھب ةجلوملاا تتااررااززولااوو مماعلاا ليیومتلاا ددرراصم دددعتوو ٬،ميیظنتلاا
 . ليیومتلاا رلدداصم ةمذذرش ىلإإ ىلدّدأأ دق -صصاخلاا ععاطقلااوو مماعلاا هھبش ععاطقلااوو مماعلاا ععاطقلاا -ةلّومملاا

 اهھتااددااريیإإ ححوواارتت تتاكرشلاا %9 يلااوحف .ةمذذرشلااوو تّتفتلاا نم ٬،ةةريیبك ةجرردد يف ٬،نيیمأتلاا ققوس يناعيیوو
 اهھتااددااريیإإ ززوواجتت ال اهھنم ّىقبت اموو .اا.دد نيیيیالم ةعبررأأوو ننويیلم نيیب اهھنم %49وو .اا.دد ننويیلم 50 وو 5 نيیب ةيیونسلاا
 مجحب ّقلعتت تتامولعم نع ححاصفإلاا نع عنتمت ةصاخلاا نيیمأتلاا تتاكرش نّنأأ ىلإإً اارظنوو .يكريیمأأ ررالوودد ننويیلملاا
 ىلإإ تتااددااريیإلاا ههذهھھھ يلامجإل اهھھھريیدقت يف "ننانبل يف ةحصلل ةيینططولاا تتاباسحلاا " تتدنتساا ٬،نيیمأتلاا ططاسقأأ تتااددااريیإإ
 :نيیتنثإإ نيیتبرراقم

 ىلع رشابم ٍلكشب لمعلاا ببابررأأ هھقفنيی ام ىلع ةبرراقملاا ههذهھھھ دمتعت :)ىلعأأ ىلاا لفساا نم( ىلووألاا ةبرراقملاا
 ههذهھھھ قفوووو .رسألاا ققافنإإ تتاحوسموو تنديیم ةكرش ربع ةةّرفوتملاا ةيیئاصحإلاا تتايیطعملاا ممدختستوو ةيیحصلاا ةيیاعرلاا
 يف ةيینططولاا ةحصلاا تتاباسح" ريیرقت ىلإإً ااددانتساا( .لل.لل ررايیلم 362 وحنب نيیمأتلاا ططاسقأأ تتااددااريیإإ ععومجم ررّدق ةبرراقملاا
.(" 1988 مماع ننانبل

 يلامجإإ ريیدقتلً اارصح رسألاا ققافنإإ تتاحمسم ةبرراقملاا ههذهھھھ ممدختست :)لفسأأ ىلاا ىلعأأ نم( ةيیناثلاا ةبرراقملاا
 رئاسوو يعامتجالاا ننامضلل ينططولاا ققوودنصلاا تتاكاارتشاا ىلع قفنيی لم مسح دعب ٬،ةيیحصلاا تتانيیمأتلاا ىلع ةةرسألاا ققافنإإ
 ههذهھھھ يضفتوو .ةصاخلاا تتانيیمأتلل لمعلاا ببابررأأ هھعفديی ام ّيقبتملاا غلبملاا ىلإإ ففاضيی ّمث ٬،ىىرخألاا ةيیعامتجالاا قيیددانصلاا
 اهھعفديی يتلاا غلابملاا  ععومجم يهھھھوو .لل.لل ررايیلم 44 اهھيیلاا ففاضيی .لل.لل ررايیلم 334 وحن تغلب تتااريیدقت ىلإإ ةبرراقملاا
 وهھھھوو ٬،ةيینانبل ةةريیل ررايیلم 378 ددوودح يف نيیمأتلاا ططاسقأأ يلامجإإ حبصيیوو .ةيیحصلاا ةيیطغتلل رشابم ٍلكشب لمعلاا ببابررأأ
.) 1998 مماعلل ننانبل يف ةيینططولاا ةحصلاا تتاباسح ريیرقت ( ىلووألاا ةبرراقملاا هھيیلإإ تلّصوت ييذلاا مقرلل هھباشم مقرر

 ةيیاغلً انايیحأأ لصتووً اادج ةيیلاع ةيیررااددإلاا ففالكألاا نّنإف ٬، ةصاخلاا نيیمأتلاا تتاكرش ففالكأب ّقلعتيی ام يفوو
 ةةررااززول ةبيیرضك ططاسقألاا تتااددااريیأأ نم %11 هھتبسن ام اًضيیأأ نيیمأتلاا تتاكرش عفدت امك .تتااددااريیإلاا ةميیق نم 50%
 . ةنامضك تتااددااريیإلاا ههذهھھھ نم %40 ععددوتوو دداصتقالاا

 صصاخلاا ققافنإلاا ووأأ بيیجلاا نم ققافنإلاا .1
  % 69.74 لّكشيی ام ييإإ ٬،ةيینانبل ةةريیل  ررايیلم 2088 وحن  صصاخلاا اهھبيیج نم رسألاا ققافنإإ مجح غلب

 ققافنالاا ةبسن تغلب 2002،٬ مماعل ةيیملاعلاا ةحصلاا ةمظنم تتااءاصحإلً اقفوووو .1998 مماع يحصلاا ققافنالاا  يلامجاا نم
 ققافنإلاا يلامجاا نم % 55.92 ييززااويی ام ييأأ ٬،ةحصلاا ىلع صصاخلاا ققافنإلاا ععومجم نم %80 وحن بيیجلاا نم
 ليیلحتلاا دنتسيی ففوس ٬،مقرلاا ااذهھھھ ىلإإ لّصوتلاا ةيیفيیك للوح ةلّصفملاا تتامولعملاا ّرفوت ممدع ىلإإً اارظنوو .هھسفن  مماعلل يحصلاا
  مجح نّنأأ ىلإإ نناارردصملاا ريیشيی ٬،للااوحألاا قلطم يفوو ."ننانبل يف ةيینططولاا ةحصلاا تتاباسح " ىىدل ةةّرفوتملاا مماقررألاا ىلإإ
          ً.اادج ةيیلاع تتايیوتسم غلبيی ةحصلاا ىلع صصاخلاا رسألاا ققافنإإ

 ام ييأأ ً.ايیونس ةيینانبل ةةريیل ننويیلم 2.609 وحن ةيیحصلاا ةيیاعرلاا ىلع ةةرسألاا ققافنإإ مجح غلب ٬ً،ايیطسوو
 رردجتوو . ءااذغلاا ىلع ققافنإلاا دعب ةيیناثلاا ةبترملاا أأوبتيی ثيیح ٬،ييونسلاا  ةةرسالاا ققافنإإ يلامجاا نم %14.1 ييززااويی
 ةةريیقفلاا رسألاف .اهھقافناا يلامجإإ نم ةبسنك ٬،ةيیحصلاا تتامدخلاا ىلع رسألاا ققافنإإ مجح يف ريیبكلاا تتووافتلاا ىلإإ ةةرراشإلاا
 تتااذذ رسألاا نم ةيیحصلاا ةيیاعرلاا تتامدخ ىلع ققافنإلل اهھتيیناازيیم نم ربكأأ ةصحً ايیبسن ممدختست ددوودحملاا لخدلاا تتااذذوو



 تتااذذ رسألاا نم ةيیحصلاا ةيیاعرلاا تتامدخ ىلع ققافنإلل اهھتيیناازيیم نم ربكأأ ةصحً ايیبسن ممدختست ددوودحملاا لخدلاا تتااذذوو
  -ةيینانبل ةةريیل فلأأ 300 نع ييرهھشلاا اهھلخدد ّلقيی يتلاا -ً اادج ةةريیقفلاا رسألاا قفنت ٬،للاثملاا ليیبس ىلعف .ةعفترملاا ليیخاادملاا
 حئاارش  ىىدل ةةرشع نم دحااوو ىلاا  ةبسنلاا ههذهھھھ ضفخنت نيیح يف .ةيیحصلاا تتامدخلاا ىلع ييرهھشلاا اهھلخدد سمخ ييززااويی ام
   .)9 مقرر للوودجلاا (ةيینانبل ةةريیل نيیيیالم ةسمخ ييرهھشلاا اهھلخدد ززوواجتيی يتلاا رسألاا

لخدلاا تتائف بسحب ةحصلاا ىلع رسألاا ققافنإإ بسن -9 للوودج
) .لل .لل فلألاب ( لخدلاا ةئف ةبسنلاا
300 نم ّلقأأ 19،٬86 %

300 –500 17،٬96 %
500 –800 16،٬07 %
800 – 1200 14،٬78 %

1200 – 1600 14،٬02 %
1600 –2400 14،٬14 %
2400 –3200 11،٬36 %
3200 –3500 10،٬68 %
ققوف اموو 5000 8،٬05 %

% 14،٬06 رسألاا ععومجم
1999 للوّوألاا نيیرشت ٬،هھتاماادختسااوو ةحصلاا ىلع ييرسألاا ققافنإلاا حسم :رردصملاا

 ددوجوو ىلإإ ةفاضإلاب ااذهھھھ .ةحصلاا ىلع اهھقافنإإوو ةةرسألاا لخدد نيیب ةقالع ددوجوو ىلإإ ةةرراشإلاا رردجتوو
 ةيیحصلاا تتامدخلاا ىلع رسألاا ققافنإإ مجح نّنإإ ٬،عقااولاا يفوو .تتاظفاحملاا بسحب صصاخلاا ققافنإلاا تتايیوتسم يف تتووافت
  .) .لل.لل 1،٬870،٬000  لباقم .لل.لل 000،٬3،٬518( ننانبل للامش يف رسألاا ققافنإإ مجح فعض ييززااويی

ةمدخلاا ععون بسح ببااوبأأ ةتس ىلع ةيیحصلاا ةيیاعرلاا ىلع رسألاا ققافناا ععزّزوتيی
 .ققافنإلاا  ااذهھھھ نم )%36.7( ربكألاا ةصحلاا ىلع ةيیجرراخلاا تتانيیاعملاا بباب ذذوحتسيیوو ٬،)5 مقرر لكشلاا(

.ةمدخلاا ععون بسحب ةحصلاا ىلع ييرسألاا ققافنإلاا : 5 مقرر لكشلاا

 2001 للوّوألاا نيیرشت ٬،هھتاماادختسااوو ةحصلاا ىلع رسألاا ققافنإل ينططولاا حسملاا :رردصملاا

ً اضيیأأ لمشيی ببابلاا ااذهھھھ نّنإف ٬،"هھتاماادختسااوو ةحصلاا ىلع رسألاا ققافنإل ينططولاا حسملاا" فيینصت ىلإإً اقفوووو
 عفتريی ٬،ءااوودلاٮلع ةةرسألاا ققافناا مجح نناف ٬،ةةدحااوو ةلس يف ءااوودلاا ككالهھتساا ددونب لك عمج مت ام ااذذإف .ءااوودلاا ىلع ققافنإلاا
 ريیقاقعلااوو ةيیووددألاا ىلع ققافنإلل ةعفترملاا ةبسنلاا ههذهھھھ ننإإ .ةةرسألل يحصلاا ققافنالاا يلامجاا نم % 26،٬8 ييززااويی ام ىلإإ
 ههذهھھھ ىلإإ ققرطتلاا ّمتيی ففوسوو .يحصلاا ععاطقلاا تتانّوكم دحأأ هھّنأأ ثيیح نم ٬، ننانبل  يف ةلديیصلاا  ععاطق ةيیضق ريیثت
 .هھتمرب ععاطقلاا ححالصاا جمانرب للووانت  ىىدل  يليیصفت لكشب  ةلأسملاا
 ريیخألاا ااذهھھھ ييززااويی ( ةيیحصلاا تتامدخلاا ىلع صصاخلاا رسألاا ققافنإإ نم % 97،٬74 ةبسن نّنأأ ىلإإً اضيیأأ ةةرراشإلاا رردجتوو
 ٬،ةيیموكحلاا ريیغ تتائيیهھلاا ععاطق يف %2وو ٬، صصاخلاا ععاطقلاا ربع قفنت ٬، )يحصلاا ققافنإلاا يلامجإإ نم % 69،٬74 وحن
 .مماعلاا ععاطقلاا يف طقف % 1وو

4
ةيیحصلاا تتامدخلاا ووددرّروم

 تتاناكمالاا ًالووانتم ننانبل يف ةيیحصلاا تتامدخلاا ييددرّروم للوح تتامولعملاا ةساارردلاا نم مسقلاا ااذهھھھ نّمضتيی
.صصاخلاا ععاطقلل ةظظوحلم ةةرطيیس للاجملاا ااذهھھھ يف ننانبل دهھشيیوو .اهھھھءااددأأ ىىوتسموو تتامدخلاا ههذهھھھ ميیظنتوو ٬، ةةّرفوتملاا

 تتايیفشتسملاا .1



 تتايیفشتسملاا .1
   ضضرعلاا ضئاف  

 للّدعمب ييأأ ٬،ريیرس فلأأ 14 نع ديیزيی ام ىلع لمتشت ىفشتسم 180 وحنب ننانبل يف تتايیفشتسملاا دددع ررّدقيی
 تتااذذ ىىرخألاا نناادلبلاب ةنرراقم ٬،ً ايیبسنً اعفترم للّدعملاا ااذهھھھ ربتعيیوو .) 10 مقرر للوودجلاا (ميیقم فلأأ ّلكل ريیرس ٬6،3
 .طسووألاا ققرشلاا ةقطنم للوودب ووأأ ٬،ةطسوتملاا ليیخاادملاا

 صصاخلاا لباقم مماعلاا
 يلااوح ةصاخلاا تتايیفشتسملاا ةبسن غلبت ثيیح ٬،صصاخلاا ععاطقلل ىىدملاا ةعسااوو ةةرطيیس تتايیفشتسملاا ععاطق دهھشيی

 للالخ ةيیحصلاا تتامدخلاا ريیفوت نع ظظوحلم ًلكشب ةموكحلاا عجاارت ىلإإ كلذذ ددوعيیوو .تتايیفشتسملاا دددع يلامجإإ نم % 88
 تتالاح للابقتسال ةصاخلاا تتايیفشتسملاا عم دقاعتلاا ىلإإ يساسأأ ٍلكشب ةحصلاا ةةررااززوو تتدمع ثيیح ٬،ببرحلاا ةةرتف
 تتااونس ذنم ةةّرسألاا دددع يفوو ةماعلاا تتايیفشتسملاا يف ةموكحلاا ةصح ٬،ريیبك ّدح ىلإإ٬، تلءاضت ٬،ااذكهھھھوو .ءىىررااوطلاا
 دددع يلامجإإ نم % 12 يلااوح ( 10 مقرر للوودجلاا يف ّنيیبم وهھھھ امك ٬ً،اادج ةليیئض ةبسنبً ايیلاح ّلثمتتل ٬،ببرحلاا
 ىلع دمتعت ةيیحصلاا ةيیاعرلاا ممّدقت يتلاا تتايیفشتسملاا ةيیبلاغ نّنإف ٬،كلذذ عموو .)ةةّرسألاا دددع نم % 8 وو تتايیفشتسملاا
 يلاتلاا مسقلاا يف ةلأسملاا ههذهھھھ ةشقانم متت ففوس ( .مماعلاا ليیومتلاا

ةظفاحملاا بسحب صصاخلااوو مماعلاا نيیعاطقلاا يف )ةةّرسألااوو ( تتايیفشتسملاا دددع -10 للوودج

ةظفاح]ا
) 2002 ةنس(  صصاخ ) 2001 ةنس(  مماع ععومجملاا

 دددع
تتايیفشتسملاا ةةرسالاا دددع  دددع

تتايیفشتسملاا

 دددع
دختسملااةةرسالاا

ةم
 دددع
تتايیفشتسملاا ةةرسالاا دددع

توريب 34 3672 2 14 36 3686
نانبل لبج 56 5044 4 310 60 5354
لامشلا 23 1561 5 229 28 1790
بونجلا 24 1784 6 411 30 2195
عاقبلا 24 1454 4 171 28 1625
عومج]ا 161 13515 21 1135 182 14650

UNDP- 2004 MOSA,FAFO &٬،" دداعبأأوو قئاقح : ننانبل يف ييدداصتقالااوو يعامتجالاا عضولاا" :رردصملاا

 ال ةيیموكح ريیغ تتائيیهھھھوو تتايیعمج ىلإإ مماع ٍلكشب تتايیفشتسملاا ةيیكلم ددوعت : تتايیفشتسملاا ةيیكلم
 ٬،دداارفأأ اّمإإ ةةدداع ةيیئافشتسالاا تتاسسؤملاا ههذهھھھ كلميیوو ؛حبرلاا ىلإإ ففدهھت ةصاخ تتاسسؤموو تتائيیهھھھ ىلإإ ووأأ حبرلاا ىّخوتت
 .ءابططأأ ىلع لمتشيی ععّونتم عّمجت ووأأ ٬، ءابططأأ عّمجت اّمإإوو

 ءااوس ٬،) ةةّرسألااوو ( تتايیفشتسملاا ععزّزوت يف ةةريیبك تتاتووافت ددوجوو نع ةمجان ةلاادعلاا ةلأسم نّنإإ :ةلاادعلاا ةلأسم
 ٬،ةصاخلاا تتايیفشتسملاا مظعمف ؛ههالعأأ 10 مقرر للوودجلاا يف هھيیلإإ رراشم وهھھھ امك ٬،قططانملاا نيیب ٬،ةيیموكحلااووأأ اهھنم ةصاخلاا
 يف ةيیموكحلاا تتايیفشتسملاا زّكرتت نيیح يف .ننانبل لبجوو ىىربكلاا تتووريیب ةقطنم يف زّكرتت ٬،اهھنم ةةريیبكلاا صخإلاا ىلعوو
 الً ايیبسن يهھف للامشلاا ةقطنمب ّقلعتيی ام يف اّمأأ .صصاخلاا ععاطقلاا اهھلمهھھھأأ يتلاا ٬،ببونجلااوو ععاقبلاك٬، ةموورحملاا قططانملاا
 ةيیعونلاا للاصيیإإوو ريیفوت ةيیناكماا للوح للؤؤاستلاا ىىوودج ححرطيی ام ااذهھھھوو .مماعلااوو صصاخلاا نيیعاطقلاا  نم يّيأأ ممامتهھھھاا ريیثت
 ةمّدقملاا ةمدخلاا ةيیعون فلتخت ٬،كلذذ ىلع ةةووالعوو ً.اارقف رثكألاا ةيیفرطلاا قططانملاا ىلإإ ةيیحصلاا ةيیاعرلاا تتامدخ نم ةةديیجلاا
 . ءاارقفلاا نم ىضرملااوو ءايینغألاا نم ىضرملاا نيیب ةصاخلاا تتايیفشتسملاا لبق نم

 ةلماعلاا تتايیفشتسملاا ىلع ةةرريیغصلاا مماجحألاا عباطط ببلغيی ٬ً،اموومع :ةيیحصلاا ةيیاعررلاا ةيیعوون ةلأسم
 ننم ةةددافتسالااوو ةبوولططملاا ةمددخلل ةيیعوونلاا ةةررااددإلاا ققيیعيی امم  ٬،)11 ممقرر للووددجلاا(ً اارريیررس 70 ننم للّقأأ -ننانبل يف
 ددق تتاارريیغتلاا ننم دديیددعلاا نّنأأوو 1998،٬ مماعلل ددووعت للووددجلاا ااذذهھھھ يف ةةددررااوولاا مماقررألاا نّنأأ ننم ممغررلاا ىلعوو .ممجحلاا تتايیدداصتقاا
 ّننإف .ممجحلاا ىىووتسم ىلع تتايیفشتسملاا ععاططق اهھنم يناعيی ةلكشم ددووجوو ىلع ررّشؤؤت اهھّنأأّ الإإ ٬،ننيیحلاا ككلذذ ذذنم اهھيیلع تتأأررطط
 اهھتررسأأ ددددع ححووااررتيی يتلاا ككلتوو  ٬، % 67 يلااووح غلبتً اارريیررس ننيیعبسلاا اهھترّرسأأ ددددع ززوواجتيی ال يتلاا تتايیفشتسملاا ةبسن
 ققووف اموو رريیررس 200 ىلع ييووتحت يتلاا تتايیفشتسملاا ددددع ىىدّدعتيی ال ننيیح يف ٬،% 30 يلااووح  رريیررس 200وو 71 ننيیب



 اهھتررسأأ ددددع ححووااررتيی يتلاا ككلتوو  ٬، % 67 يلااووح غلبتً اارريیررس ننيیعبسلاا اهھترّرسأأ ددددع ززوواجتيی ال يتلاا تتايیفشتسملاا ةبسن
 ققووف اموو رريیررس 200 ىلع ييووتحت يتلاا تتايیفشتسملاا ددددع ىىدّدعتيی ال ننيیح يف ٬،% 30 يلااووح  رريیررس 200وو 71 ننيیب
 .% 3 ةبسن

 ريیيیاعم اهھيیلع قبطنت ال ةةّرسألاا ثلث نّنأأ ّنيیبتيی ٬،تتايیفشتسملاا مجح للوح يَيرجأأ  حسم ىلإإً ااددانتساا
 نم تتايیفشتسملاا ههذهھھھ وكشتوو ٬،ةةددوودحم ىقبت ةماعلاا تتايیفشتسملاا اهھھھّرفوت يتلاا ةمدخلاا نّنأأ ىلإإ ةفاضإلاب ااذهھھھ .ةيیعونلاا
 ددامتعالاا صحف يف لشفلاا ىلإإ تتايیفشتسملاا نم ديیدعلاب ىىدّدأأ امم ٬،تتاازيیهھجتلاا يفوو ةّلهھھھؤملاا ةيیرشبلاا ددررااوملاا يف صقنلاا
 رصحت ننأأ بجوتسيی امم ٬، ححاجنب ددامتعالاا ميیيیقت ززايیتجاا نم ىفشتسم 85 تنّكمت دقوو . 2005 مماعلاا يف ييرجأأ ييذلاا
 ننأأ ٬،للوقلاا نع ينغوو .تتايیفشتسملاا ههذهھھھ عم طقف اهھنوواعت ىىرخألاا نيیمأتلاا جمااربوو ةمظنأأ ىلإإ ةفاضإلاب ةحصلاا ةةررااززوو
 لجاا نم اهھتيیلهھھھأأ ةجرردد عفرر ىلع لمعلاا امإإ :نيیررايیخ ممامأأ ميیيیقتلاا ةيیلمع يف حجنت مل يتلاا تتايیفشتسملاا عضيی ففوس كلذذ
 زتجت مل يتلاا ىفشتسم  57للاا نيیب نمّ هھنأأ ىلإإ ةةرراشإلاا رردجتوو .ققوسلاا رردداغت ننأأ ووأأ ٬، قحاللاا " ددامتعالاا"  ميیيیقت ززايیتجاا
 كلمت ال اهھّنأأ ّالإإ ٬، ةةربخلااوو تتايینقتلاب ّقلعتيی ام يف ةلوبقم تتايیوتسمب ّعتمتت يتلاا تتايیفشتسملاا نم ديیدعلاا ككانهھھھ ٬،ميیيیقتلاا
.ميیيیقتلاا ززايیتجال  ةيیفاكلاا تتالهھھھؤملاا

ةةرّرسألاا ددددع ببسح  ننانبل يف تتايیفشتسملاا ددددع -11 للووددج
ةةرسألاا دددع    تتايیفشتسملاا دددع

ةيیموكحلاا
 تتايیفشتسملاا دددع
ةصاخلاا

 دددع يلامجإإ
تتايیفشتسملاا

ريیرس 70 نم ّلقأأ 14 98 112
ريیرس 200 – 71 6 45 51

ققوف امووريیرس 200 رفص 4 4
ععومجملاا 20 147 167

 . 2000 للوّوألاا ننوناك1988،٬ ةحصلل ةيینططولاا تتاباسحلاا :رردصملاا
 

 ريیشيی ٬، ةماعلاا تتايیفشتسملاا ععاطق للوح ريیرراقتلاا نم ديیدعلاا يفً اقحال تترشن  مماقررأأ ىلإإً ااددانتسااوو
 72  يلااوح ً ااريیرس 70 اهھتّرسأأ دددع ززوواجتيی ال يتلاا تتايیفشتسملاا ةبسن تغلب 2005،٬ مماعلاا يف هھنأأ ىلإإ 12 مقرر للوودجلاا

 يتلاا تتايیفشتسملاا ةبسن   تغلب نيیح يف ٬،% 22 يلااوح ريیرس 200 وو 71 نيیب اهھتّرسأأ دددع ححوواارتيی يتلاا كلتوو ٬، %
 .تتايیفشتسملاا دددع يلامجإإ نم طقف % 6  يلااوح ريیرس 200 ققوفيی ام ىلع ييوتحت

ةةرسألاا دددع بسحب  ةيیموكحلاا تتايیفشتسملاا ععزّزوت -12 للوودج
ةةرسالاا دددع 2005 2006 2007

7 نم لقاا%دددعلاا%دددعلاا%دددعلاا 1ريیرس 0 3 7 2%1 5 5 6%1 6 5 7 نم5% 2 ىلاا 1 0 0 
4ريیرس 2 2%1 0 3 7%1 1 3 2 نم رثكاا8% 0 0 
 سيیئرل ممّدقملاا ةحصلاا ةةررااززوو ريیرقت:رردصملاا%29100%27100%18100ععومجملاا%27%27%16ريیرس
) 21/11/2005- لبقتسملاا ةةديیرج( .1999 مماعلاا ذنم جمااربلااوو عيیرراشملاا للوح٬،ةةررويینسلاا ددااؤف٬،ةموكحلاا

.تتايیفشتسملاا ععاطق رروصق ىلاا ريیشت لمااوع ةةدع ككانهھھھ :ةيیلاعفلاا ةلأسم
 ععاطق ةيیلاعف ىىوتسم ىلع ّرثؤت يتلاا ةةززررابلاا لمااوعلاا دحأأً ايیبسن ةةريیغصلاا تتايیفشتسملاا مجح لّكشيی

 يف عّسوتلاا ىلإإ ىعست ةةريیغصلاا مماجحألاا عباطط اهھيیلع بلغيی يتلاا تتايیفشتسملاا ههذهھھھ نّنأأ ىلإإ ةفاضإلاب ااذهھھھ .تتايیفشتسملاا
 ععافترراا ىلإإ ييددؤيی ننأأ كلذذ ننأش نموو .ءاضعألاا ععررزز تتايیلمعوو ححوتفملاا بلقلاا ةحاارجك - تتامدخلااوو تتاصاصتخالاا
 ىىوتسم ييدّدرت ىلإإ يلاتلابوو ٬،مجحلاا تتايیدداصتقاا نم ةةددافتسالاا تتاناكمإإ نم عسااوو ققاطن ىلع ّدحلااوو ةيیبطلاا ةمدخلاا ةفلك
 .ةيیلاعفلااوو ةةافكلاا

 صصاخلاا ععاطقلاا لّجسيی ثيیح ٬،بلطلاا ززّزعيی ضضرعلاا يف ضئافب ننانبل يف يحصلاا مماظنلاا ّزيیمتيی
 مجح يف نمكيی ةيیلاعفلاا مماادعناا ببابسأأ دحأأ نّنإإ .ةمخضلاا تتاازيیهھجتلااوو ةةّدقعملاا ةيیحصلاا تتامدخلاا ريیفوت يفً ااددرطتمً ااومن
 ىلعف.ىفشتسملاا ججرراخ ججالعلاا بباسح ىلع ىفشتسملاا لخاادد يبطلاا ججالعلاا تتالاح ىلعً ايیبسن ريیبكلاا يموكحلاا ققافنإلاا
 . تتايیفشتسملاا لخاادد يبطلاا ججالعلاا تتالاح ىلع اهھتنززااوم نم % 70 نم رثكأأ ةحصلاا ةةررااززوو قفنت ٬، للاثملاا ليیبس
 ٬،ةيینقتلاا ةيیلاعلاا تتاازيیهھجتلااوو يبطلاا ججالعلاا وحن هھّجوملاا تتايیفشتسملاا ضضرع يف ضئافلاا نيیب ضضرراعت ددوجوو ظحليیوو
 الك يفً ايیلعف ةةّرفوتملاا ريیغ ٬،للاثملاا ليیبس ىلع نيینسملاا ةمدخوو ةيیلقعلاا ةحصلاك ٬،ةيیحصلاا ةيیاعرلاا تتامدخ ةةرردن نيیبوو
 .ةماعلااوو ةصاخلاا تتايیفشتسملاا

 نع ةمجان ةيیندتم تتايیوتسم لّجسيی وهھف .ةيیلاعفلااوو ةةءافكللً ايیساسأأً ااررايیعم للاغشإلاا للّدعم لّكشيیوو
 سسايیقمل ةبسنً اادجً ايیندتم للّدعملاا ااذهھھھ ربتعيیوو .1998 مماعلاا يف % 59  للاا ززوواجتيی مل هھّنأأ ثيیح ضضرعلاا يف  ضئاف



 نع ةمجان ةيیندتم تتايیوتسم لّجسيی وهھف .ةيیلاعفلااوو ةةءافكللً ايیساسأأً ااررايیعم للاغشإلاا للّدعم لّكشيیوو
 سسايیقمل ةبسنً اادجً ايیندتم للّدعملاا ااذهھھھ ربتعيیوو .1998 مماعلاا يف % 59  للاا ززوواجتيی مل هھّنأأ ثيیح ضضرعلاا يف  ضئاف
 تتايیدداصتقاا نم ةةددافتسإلاا ننامضل ييرروورضلااوو % 85 وو % 80 نيیب ححوواارتيی ييذلاا ةيیدداصتقالاا ةيیمنتلااوو ننوواعتلاا ةمظنم
ً ابلس ّرثؤيی امم ٬،ةلاّعف ريیغ ةقيیرطب تتايیفشتسملاا ءانب يف عسوتلاب يساسأأ ٍلكشب ةيیندتملاا للاغشإلاا ةبسن طبترتوو .مجحلاا
 ً:اعم امهھھھالكل ووأأ ٬،نيیيیلاتلاا نيیببسلاا دحأأ ىلإإ ةجيیتنلاا ههذهھھھ ددوعتوو .هھتموميیددوو يحصلاا مماظنلاا ةماادتساا ىلع

 ٬،تتاازيیهھجتلااوو ءانبلاب ةّقلعتملااوو ةيیموكحلاا تتايیفشتسملاا ععاطق يف ةفظظوملاا تتااررامثتسالاا ةماخض .1
 مل هھناا ةقيیقح يف ببسلاا نمكيی ٬،عقااولاا يفوو .ةيیررااددإإ ببابسأل اهھليیغشت ّمتيی مل ةةزجنملاا تتايیفشتسملاا ههذهھھھ نمً اادددع نّنأأ ملعلاا عم
 نيیدلاا ةمدخب ةطبترملاا ةمخضلاا ةيیلمسرتلاا ففالكألاا ةيیطغت يلاتلابوو ٬،تتايیفشتسملاا ههذهھھھ ليیغشت ليیبس يف ففاك دهھج للذبيی
.ععوورشملاا ززاجناا دعب تتااونس ةةدع ىلع ةةدداع دتمت يتلااوو

 تتايیفشتسم ليیغشتوو ءانب ربع ححابررالاا ميیظعت ىلع نهھھھاارت ةصاخ ووأأ ةيینيیدد ةةّدع تتاعامج ددوجوو .2
 .ةمئاقلاا تتايیفشتسملاا ةةرسأأ ليیغشت للدعم ةةددايیزز ىلع اهھبابكناا للدب ةةددّدحم تتايیاغوو ممءالتت ةةديیدج

 يتلاا تتايیفشتسملاا حلاصل ةموكحلاا ىلع ةبّجوتملاا ننويیدلاا يمانت يف نمكيی  ةيیلاعفلاا ممدع هھجووأأ نم رخآآ هھجوو -
 ةباقن ىلإإً ااددانتساا  ٬،)يكريیمأأ ررالوودد ننويیلم 195 يلااوح ( ةيینانبل ةةريیل ررايیلم 292 وحن 1999 مماعلاا يف تغلب
 ةيیووددألاا ففالكأأوو ىفشتسملاا لخاادد ةيیحاارجلاا تتايیلمعلاا تتاقفن ليیومت ىلع ةموكحلاا تبأأدد دقف .ةصاخلاا تتايیفشتسملاا
 تتااءاصحإإ ةيیإإ ببايیغ ّلظظ يف ةمئاقلاا نيیمأتلاا مظن ةيیطغتب نيیلومشملاا ريیغ نناكسلاا نم ةعسااوو ةحيیرشل ريیقاقعلااوو
  .ةموكحلاا ىلع ةبجوتملاا ننويیدلاا يمانت ىلإإ ىىدّدأأ امم ٬،ةيیحصلاا ةمدخلاا نم نيیديیفتسملاا للوح تتانايیبوو

 دسجتت ٬،ههالعاا ةةرروكذملاا ٬،ءافشتسمالاا ععاطق ةيیلاعف فعض لمااوع تتااريیثأتل  ةيیئاهھنلاا ةلصحملاا نّنإإ
 ةنرراقم ىىدل ةصاخبوو ٬،ننانبل يف ةلكشم ددوجوو ةيیبطلاا ةيیاعرلاا ةفلك ععافترراا ززِرُبيیوو .ةيیحصلاا تتامدخلل  ةيیلاعلاا ةفلكلاا يف
.ةلدداعملاا يفرطط نيیب ههّدشأأ ىلع تتووافتلاا ددوسيی ثيیح ٬،بتااوورلااوو رروجألاا طسوتمبوو رروجألل ىنددألاا ّدحلاب ةفلكلاا ههذهھھھ

 سلجم اهھلذبيی يتلاا ددوهھجلاا ىلإإً اارظن ٬، يمانتلاا يف ّرمتست ففوس ةيیئافشتسالاا ةقاطلاا نّنإإ ٬،كلذذ عموو
 ةةديیدجلاا ددوقعلاا نم ديیدعلاا عيیقوت ّمت ٬،لمعلاا ريیس ممّدقت للوح سلجملاا ريیرقت ىلإإً ااددانتسااوو .للاجملاا ااذهھھھ يف ررامعإلااوو ءامنإلاا
 امك  .ةةديیدج ةيیحص ةيیاعرر زكاارموو تتايیفشتسم ءانب لجإإ نم ) 2004 للوّوألاا ننوناكوو 1992 مماع يناثلاا ننوناك نيیب (
 زكاارموو تتايیفشتسملاا ءانب ديیعص ىلع ممدقت نم هھقيیقحت ّمت ام دعب ٬، ةموكحلل ةيیلبقتسملاا ةسايیسلاا نّنأأ ىلإإ ريیرقتلاا ريیشيی
  ةمئالملاا ةيیحصلاا تتامدخلاا  ريیفوت  اهھنأش نم ةيیحصةيیجيیتاارتساا عضوو ىلاا ففدهھت  ٬،ةةديیدجلاا ةيیحصلاا ةيیاعرلاا
.يكريیمأأ ررالوودد 256،٬5 وحن ددوقعلل ةيیلامجإلاا ةميیقلاا تغلب دقوو .قططانملاا ةفاك يف نيینططااوملل

 للووالاا ننوناك ةيیاغل ( ددوقعلاا ههذهھھھ نم ررالوودد  ننويیلم 229.6 هھتميیق ام زجنإإ دق هھناا ريیرقتلاا رهھظيیوو
 27 يلااوح ززاجناا مت دقوو .للاجملاا ااذهھھھ  يف ةلووذبملاا ددوهھجلاا ةيیدجوو مجح سكعيی ام ااذهھھھوو . %89 للدداعيی ام وواا )2004

 .ةيینانبللاا قططانملاا فلتخم يطغت ةفلتخم تتاعسب ةةديیدج ةيیموكح تتايیفشتسم 8وو ٬، ةيیحص ةيیاعرللً ااديیدجً اازكرم

 ممدطصيی ٬،يحصلاا للاجملاا يف رمثتسملاا مماعلاا للاملاا سسأأرر ننووزخم ةميیق ريیدقت وواا ميیمكت ةلوواحم ننأأ
 تتاازيیهھجتوو ةيینبأأ نم ٬،ررامثتسالاا ااذهھھھ ينعت يتلاا  تتالاجملااوو قفاارملاب ّقلعتت ةقيیقدد تتايیطعم ّرفوت ممدع :يسيیئرر قئاعب
 ةيیحص قفاارم يف مماعلاا ررامثتسالاا ااذهھھھ مجح نع ةةركف ءاطعاا نناا ديیب .ننووزخملاا ااذهھھھ اهھلمشيی ىىرخأأ للوصااوو تتاادعموو
 ام ححووااريی ييذلاا ٬،دحااولاا ريیرسلل زيیهھجتلااوو ءانبلاا ةفلك طسوتم نم اقالطناا انكمم ىقبيی – الثم تتايیفشتسملاك – ةةدددحم
 نم ةبهھھھ  ننوكت ام ابلاغ يتلاا ضضررالاا ةةززايیحووأأ ءاارش ةفلك للومش ننوودد ٬،يكيیرماا  ررالوودد 200.000 وو 140.000  نيیب
 ءانبل ةفلكلاا طسوتم ننإف ٬،ررامعالااوو ءامنالاا سلجم تتايیطعم ىلإإً ااددانتسااوو .)زيیهھجتلااوو ءانبلاا ففالكأأ طقف لمشيی (تتايیدلبلاا
 ههرردق ريیرسلاا ةفلك طسوتم نم اقالطناا ٬،يكريیمأأ ررالوودد ننويیلم 12 يلااوح  غلبيی ً ااريیرس 75 ىلع ييوتحت ىفشتسم

 ٬، ريیرس 2175 غلابلااوو اهھثيیدحت ّمت يتلاا ةيیموكحلاا ةةّرسألاا دددع ىلإإ ةفاضإإ ٬،طسوتملاا ااذهھھھ ددامتعابوو .ررالوودد 160.000
 ) 13 مقرر (للوودجلاا نيیبيیوو .يكيیرماا ررالوودد ننويیلم 183 وحنب ررّدقت ةةّرفوتملاا ةيیموكحلاا تتايیفشتسملل ةيیلامجإلاا ةميیقلاا نّنإف
.دحااولاا ريیرسلاا ررامثساا ةفلكل تتاهھھھويیررانيیس  ةثالث نمً اقالطناا ٬،ىفشتسملل ةفلتخملاا ررامثتسالاا ففالكأأ

ةفاتخم تتاهھھھويیررانيیس  ةثالث بسح ةةّرفوتملاا ةيیمومكحلاا تتايیفشتسملل ررامثتسالاا فيیلاكت يلامجإإ -13 للوودج
1 ويیررانيیس 2 ويیررانيیس 3 ويیررانيیس

 ررامثتسالاا ةفلك
 دحااولاا ريیرسلل

)يكيیرماا ررالوودد (

140000 160000 180000

2005 مماع
ةةرسالاا دددع 1034 1034 1034

 ةفلك  يلامجاا
$ ررامثتسالاا

144760000 165440000 186120000

2006 مماع
ةةرسالاا دددع 2035 2035 2035

 ةفلك يلامجاا
$ ررامثتسالاا

284900000 325600000 366300000

2007 مماع
ةةرسالاا دددع 2175 2175 2175

 ةفلك  يلامجاا
$ ررامثتسالاا

304500000 348000000 391500000



1 ويیررانيیس 2 ويیررانيیس 3 ويیررانيیس
 ررامثتسالاا ةفلك
 دحااولاا ريیرسلل

)يكيیرماا ررالوودد (

140000 160000 180000

2005 مماع
ةةرسالاا دددع 1034 1034 1034

 ةفلك  يلامجاا
$ ررامثتسالاا

144760000 165440000 186120000

2006 مماع
ةةرسالاا دددع 2035 2035 2035

 ةفلك يلامجاا
$ ررامثتسالاا

284900000 325600000 366300000

2007 مماع
ةةرسالاا دددع 2175 2175 2175

 ةفلك  يلامجاا
$ ررامثتسالاا

304500000 348000000 391500000

.1999 مماع ذنم عيیرراشملاا نع ااريیرقت ةةررويینسلاا ديیسلل ةحصلاا ةةررااززوو تمّدق :رردصملاا
2005/ 21/11 -لبقتسملاا ةةديیرج

 ةيیلاتلاا ةعبررألاا ببااوبألاا ىلع ةعزّزوم يهھف ٬،تتايیفشتسملاا ههذهھھھ لمعل ةمززاللاا ليیغشتلاا فيیلاكت اماا
:)4 مقرر لكشلاا (

 % 45ىلإإ % 40 نم  : بتااوورلاا -
 % 12 ىلإإ % 10 نم :) ةيیحص تتاازيیهھجتوو ةماع ( ةنايیصلاا -
% 12 ىلإإ % 10 نم: ءابرهھكلااوو ءاملاا -
  % 35 :تتايیرتشملاا -

  

ةلااّوجلاا ةيیحصلاا ةيیاعرلاا .2

 تتااددايیعلااوو صصاخلاا ععاطقلاا ءابططأأ ييإإ ٬،صصاخلاا ععاطقلاا ربع ةلااّوجلاا ةيیحصلاا ةيیاعرلاا ّرفوتت
 رردداصم ىلإإ )6 مقرر( لكشلاا ريیشيیوو .ةلااّوجلاا تتامدخلاا نم % 10 يلااوح ةيیحصلاا زكاارملاا نمؤتوو .ةصاخلاا ةيیجرراخلاا
 .اهھنم دحااوو ّلك ةكرراشم ةبسنوو ةلااّوجلاا ةيیاعرلاا

ةلااّوجلاا ةيیاعرلاا رردداصم :6 مقرر لكشلاا

Lerberghe WV . Et al Reform follows failure I:Unregulated private care in Lebanon . Health policy 
and planing 1997  12 (4) : 296-311 

 ىلإإ – اهھمظعم يف – ةعباتلاا -ً اازكرم849 وحن - ةيیحصلاا ةيیاعرلاا زكاارم نم ريیبك دددعبً ايیلاح ننانبل عتمتيی
 يهھھھوو .ةحصلاا ةةررااززوو لبق نم ةةدمتعم ييأأ ٬،ةيیلوّوألاا ةيیحصلاا ةيیاعرلل زكاارم يهھھھ اهھنم 87 .ةيیموكحلاا ريیغ تتاعاطقلاا
 اّمأأ .ةيیلوّوألاا تتاجالعلااوو تتافاعسالااوو ٬،ضضرملاا صيیخشتب ةّقلعتملاا تتاليیهھستلااوو ٬،ةصصختملاا ةيیبطلاا تتاارراشتسالاا ّرفوت
 اهھنم ّلك ىلع ففرشيی ٬،ةةريیغص ةيیحص زكاارم ووأأ تتافصوتسم نع ةةررابع يهھف ً)اازكرم 760 (ةيیقبتملاا زكاارملاا
  .تتافعسم تتاضرمموو ةلديیصلاا يف يصاصتخاا ةةدعاسمب ةثالث ووأأ نيیبيیبطط

 ٬،ةحناملاا تتاهھجلاا ضعب لبق نم ةموعدملاا ٬،ةيیحصلاا جمااربلاا نم ديیدعلاا ععزّزوتيی : ةيیحصلاا جمااربلاا
 ريیغ تتامظنموو ننووؤشلاا ةةررااززوووو ةحصلاا ةةررااززوو نم ةفلؤم ةكبش ربع اهھھھذيیفنت ييرجيیوو ٬،ةيینانبللاا قططانملاا فلتخم ىلع
 ززديیألااوو ّلسلاا ضضاارمأأ ىلع ةةرطيیسلااوو ةعانملاا نيیصحت ىلع جمااربلاا ههذهھھھ لمتشتوو .ةيیلوّوألاا ةيیاعرلاا زكاارموو ةيیموكح
 ىلإإ جمااربلاا ههذهھھھ تمهھھھاس دقوو .ةيیحصلاا ةيیاعرلاا زكاارم ربع ٬،يساسأأ ٍلكشب ٬، ّرفوتت يتلاا ٬،ةيیباجنإلاا ةحصلاا تتامدخوو
 ةقيیقدلاا تتايیطعملاا ةةرردن ىلإإ ةةرراشإلاا رردجتوو .ةيیموكحلاا ريیغ تتامظنملاا ةكرراشمب ةيیئاقولاا ةيیاعرلاا ليیعفت يف ام ّدح
 .جمااربلاا ههذهھھھ ميیيیقتب ةّقلعتملاا

 رعس نم ىنددأأ رعسب ىضرملل تتامدخلاا ةيیحصلاا ةيیاعرلاا زكاارم ممّدقت :ةيیاعرلاا ةيیعونوو ةلاادعلاا
 مماادختساا للّدعم نّنإف ٬،ىىربكلاا تتووريیب رراططإإ يفوو .ءاارقفلل ةبسنلاب ديیحولاا ررايیخلاا لّكشت ام ةةدداع يهھھھوو ٬،ةصاخلاا تتااددايیعلاا
 ااذهھھھ عفتريی نيیح يف ٬، ةصاخلاا تتااددايیعلاا ننوودصقيی ننايیحألاا رثكأأ يف ىضرملاا للاازيی ال ثيیح ايیندتم للاازز ام زكاارملاا ههذهھھھ
 نع ًالضف ٬، زكاارملاا ههذهھھھ اهھمّدقت يتلاا ةمدخلاا ةةددوج ىىوتسم يندت ننايیحألاا رثكأأ يف لّجسيیوو .ةيیفيیرلاا قططانملاا يف للّدعملاا
. ةيیفاارغجلاا قططانملاا بسحب اهھتووافت



. ةيیفاارغجلاا قططانملاا بسحب اهھتووافت

 ةيیحصلاا ةمدخلل نيیكلهھتسملااوو نيیددرروملاا نيیب ةةرشتنملاا  صصاصتخالاا ةلع زيیكرتلاا ةفاقث نّنإإ :ةيیلاعفلاا
 امً ابلاغوو ً.اادج ريیبك ّدح ىلإإ صصاخلااوو مماعلاا نيیعاطقلاا نيیب ةمدخلاا نمث فلتخيیوو .ةيیحصلاا زكاارملاا ةيیلاعف ممدع نم زززعت
 مماعلاا ععاطقلاا ىضرم ليیوحت ىلإإ ةماعلاا ةيیحصلاا زكاارملاا ووأأ ةيیموكحلاا تتايیفشتسملاا يفً ايیئزج ننولماعلاا ءابططألاا أجليی
 ءابططألاا يف ليیدبت ةيیموكحلاا ريیغ تتامظنملل ةعباتلاا ةيیحصلاا زكاارملاا دهھشت عقااولاا يفوو .ججالعلل ةصاخلاا مهھتااددايیع ىلإإ
   .ةصاخلاا مهھتااددايیعل نئابزلاا نم ةعومجم نيیوكتل زكاارملاا ههذهھھھ ننومدختسيی نيیذلاا اهھيیدل نيیلماعلاا

 مهھلهھھھاك ىلع بّتريی امم ٬،ةيیحصلاا زكاارملاا نم ًالدب ةصاخلاا تتااددايیعلاا ننوودصقيی ننايیحألاا رثكأأ يف ىضرملاا للاازيی ال
 رططألاا ببايیغ ةجيیتن كلذذوو ٬، ننامأأ ممامصك هھتفيیظظوو ةيیددأت يف ةيیلوّوألاا ةيیحصلاا ةيیاعرلاا مماظن لشف دقل .ةظهھھھابً افالكأأ
  .صصاخلاا ععاطقلاا يف ةيیحصلاا تتامدخلاا ييددررومل ةمظظانلاا

 ةيیولووألاا  حنمتوو ةيیجالعلاا ةيیاعرلاا ةناكم ززّزعتت نيیح يف ٬،ةيیحصلاا ةيیعوتلااوو ةيیئاقولاا ةيیاعرلاا ببايیغً ايیبسن لّجسيی
 يبطلاا عباطلاا ءافضإإ وحن ديیدش ليیم لّجسيی امك .ففالكألاا ةظهھھھابلااوو صصاصتخالاا نم ةيیلاع ةجرردد ىلع تتامدخلل
 دحااولاا صخشلل يكريیمأأ ررالوودد 80 وحن  ةيیجالعلاا ةيیاعرلاا ىلع ةحصلاا ةةررااززوو قفنتوو .ةيیحصلاا تتامدخلل يجالعلاا
 ةماعلاا ةيیحصلاا جمااربلاا رراططإإ نمض دحااولاا صخشلل ةيیكريیمأأ تتااررالوودد 6 وحن ةيیونسلاا ةفلكلاا غلبت نيیح يفً ايیونس
 .ةيیئاقولاا ةيیاعرلااوو

 عباطط ببايیغ لّجسيی ثيیح ٬،ةلااّوجلاا ةيیاعرلاا عقااوو ىلع مماادختسالاا للّدعم يندت وو بلطلاا زفحيی ضضرعلاا ةلوقم قبطنت
 ريیيیاعملاا ديیدحت يف ةموكحلاا رروودد ببايیغ نع ةمجان عئاقولاا ههذهھھھ نّنإإ .ةيیحصلاا ةيیاعرلااوو تتامدخلاا نع ةيیرراارمتسالاا
 .يحصلاا مماظنلاا ةمذذرشوو كيیكفت ىلإإ ييددؤيی ييذلاا ٬،ةباقرلااوو ميیظنتلاا تتايیلآآوو ةفافشلاا

 :يلاتلاا لكشلاا ىلع ععزّزوتت ٬ً،ايیحصً اازكرم 200 زهھھھانيی ام ىلع  ةموكحلاا ففرشت :ةيیحصلاا زكاارملاا ةةررااددإإ
 ًاازكرم 35وو ٬، ةيیعامتجالاا ننووؤشلاا ةةررااززول ةعبات ً اازكرم 89 وو ٬، ةحصلاا ةةررااززول ةعباتً اازكرم 70 ىلإإ 60 وحن
 زكاارملاا اهھھھّرفوت يتلاا تتامدخلاا نّنإإ .ةيیقبتملاا زكاارملاا ىلع ففاارشإلاب ةيیموكحلاا   ريیغ تتامظنملاا مموقتوو .شيیجلاا ةةررااددإل
 .للاغشإلاا للّدعم يندتوو تتاارردداكلاا يف صقن ةجيیتن ةةددوودحم ىقبت ةحصلاا ةةررااززول ةعباتلاا ةيیحصلاا

ةلديیصلاا ععاطق .3

 ةبسن غلبتوو ؛ ةيیحصلاا تتامدخلاا ةةرروتافل ةيیسيیئرلاا تتانّوكملاا ىىدحأأ ننانبل يف ةلديیصلاا ععاطق لكشيی
  .ةةددرروتسم ةيیووددأأ اهھنم % 94 ٬،ةيیحصلاا ةيیاعرلاا ىلع رسالاا ققافناا  يلامجاا نم % 26.8 ةلديیصلاا ددااوم ىلع ققافنإلاا
  ىلإإً اارظن ٬،أشنملاا دلب يف عنصملاا رعس ففاعضأأ 1،٬69 بب ةةددرروتسملاا ةيیووددألاا  عيیبم رراعسأأ ةحصلاا ةةررااززوو  تتددّدح دقوو
 :ةيیلاتلاا عبررألاا لحاارملل اقفوو ٬،يلصألاا رعسلاا ىلع شمااوهھلاا نم ةعومجم ةةددايیزز

% 7.5  نحشلاا -
%10  يكرمجلاا صيیلختلاا -
%10  ليیكولاا  شماهھھھ -
%30  يلديیصلاا  شماهھھھ -

 ىىوتسم عفرت ةيیلعفلاا شمااوهھلاا ةليیصح نناف  ةحصلاا ريیززوو ىىدل ةعمجتملاا تتايیطعملاا ىلاا ااددانتسااوو
 نم ٬،ءااوودلاا ةفرعت ضفخ  ليیبس يف ةحصلاا ةةررااززوو لبق نم ةلووذبملاا ددوهھجلاا ىلإإ ةةرراشإلاا يغبنتوو .1.71  ىلإإ فعاضملاا
   قيیبطتب ٬،ً ااديیدحت ٬،ءاارجالاا ااذهھھھ يضقيیوو .ههالعأأ ةةرروكذملاا ةعبررألاا تتايیوتسملاا ىلع ةفاضملاا شمااوهھلاا ليیدعت للالخ
 ىنددألاا ةيیووددالاا )أأ( ةئفلاا لمشتوو  .عيیبملاا رراعسأب ةطبترم ةيیووددالاا نم ففانصأأ ةةّدع ىلع شمااوهھلاا نم ىنددأأ تتايیوتسم
 نمث اهھيیف ىىدعتيیوو اارعس ىلغالاا ةيیووددالاا لمشتف )دد( ةئفلاا اماا ٬، ةيیكيیرماا تتااررالوودد 10 ءااوودلاا نمث ىىدعتيیال ثيیح ً اارعس
 .)دد( ةئفلاا يف ةلومشملاا  ييأأ ٬ً،انمث ىلعألاا ةيیووددالاا ىلع ضيیفختلاا نم ىىوتسم ىلعأأ قبطيیوو .يكيیرماا ررالوودد ةئملاا ءااوودلاا
:يتآلاك  يهھف ٬،عبررألاا تتائفلاا نم ّلك ىلع ةقبطملاا  ةةديیدجلاا تتافعاضُملاا اماا



:يتآلاك  يهھف ٬،عبررألاا تتائفلاا نم ّلك ىلع ةقبطملاا  ةةديیدجلاا تتافعاضُملاا اماا

1،7 :أ -
1،٬65 :بب -
1،٬5 :جج -
1،٬3 :دد -

 ءااوودلاا ةةرروتاف ىلع سكعنت ففوس ءاارجإلاا ااذهھھھ ليیعافم نّنإف ٬،ةحصلاا ريیززوو هھب ححّرص ام بسحوو
 %1.34 نيیب ححوواارتيی امب ةيیحصلاا ةةرروتافلاا يلامجإإ ىلع سكعنت ففوس امك ٬، %6 وو 5  نيیب ححوواارتيی امب اهھضفخ ههاجتاب
 تتامدخلاا ىلع ييرسألاا ققافنإلاا يلامجإإ نم %26.8 وحن للدداعيی ءااوودلاا ىلع ققافنإلاا مجح نّنأأ ىلإإً اارظن ٬،% 1،٬61 وو
 .ةيیحصلاا

 تتائف بسح حبرلاا شمااوهھھھ تلاطط يتلاا تتاضيیفختلل يلضافتلاا ىحنملاا ىىدّدأأ ٬،يلمعلاا عقااولاا يفوو
 تقبطط يتلااوو )دد(ةئفلاا يف ةفنصملاا كلت ةصاخ ٬، اهھھھددااريیتساا ففاقيیإإ ووأأ ققااوسألاا نم ةيیووددألاا ضعب بحس ىلإإ  ةفرعتلاا
 ضعب نناادقف ىلاا اّمإإ كلذذ ىىدّدأأ ٬،ةجيیتنلابوو .ححابررأللً اارّردم دعيی مل اهھھھددااريیتساا ننأأ ىلإإً اارظن ٬،ضيیفختلاا بسن ىلعأأ اهھيیلع
 ييرروورضلاا نم ٬،هھيیلعوو . ءااددوسلاا ققوسلاا ىلإإ ططاشنلاا ةةددوعٮلاا ووأأ ٬،ققااوسألاا نم ةيیرروورضلااوو ةيیساسألاا  ةيیووددألاا ففانصأأ
 ييذذ رخآب يلاحلاا ءاارجالاا للاادبتساا ووأأ ٬، تتاقووألاا ةفاك يفوو رمتسم لكشب ةليیدبلاا ةيیووددألاا نيیمأتل ةيیفاضإإ ريیباادت ذذاختاا
.ةيیلومش رثكأأ عباطط

:ةيیلاتلاا ببابسألل كلذذوو ً.ايیبسن ةعفترم وودبت ننانبل يف ءااوودلاا ىلع ققافنإلاا مجحوو ءااوودلاا رراعسأأ نّنأأ

 ةعنصملاا ةيیووددألاا يطغت ال نيیح يف ٬، ّيلحملاا ككالهھتسالاا نم % 94 ةةددرروتسملاا ةيیووددألاا لّكشت .1
 ققوفت ةةددرروتسملاا ةيیووددألاا رراعسأأ نّنأأ ىلإإً اارظن ٬،ةحصلاا ىلع ققافنإلاا  مجح ععافترراا ىلإإ ييددؤيی امم . طقف % 6 ّالإإً ايیلاح
 .ةيیلحملاا ةيیووددألاا رراعسأأ ففاعضأب

  يف ةعابملاا ةيینالديیصلاا ددااوملاا نم %98  يلااوحف ٬ً،اادج ددوودحم "كيیرنجلاا" ةيیووددألاا ككالهھتساا نّنإإ .2
.% 2 طقف ييززااويی ام "كيیرنجلاا" ةيیووددالاا لّكشت نيیح يف٬،ةلجسم ةيیرراجت تتامالعل عضخت ننانبل

 ّزيیح ةيیلديیص لكل نّنأأ عقااوو ىلإإً انمض ريیشيی  ييذلاا ةيینانبللاا ققوسلاا يف تتايیلديیصلاا دددع مّخضت .3
 تتايیلديیصلاا ههذهھھھ ىىدل رخآآ ررايیخ ال ٬،اهھتيیرراارمتساا نمؤت يكلوو ً.اادج ددوودحم ةيیطغت للاجم يلاتلابوو ٬،ليیئض بباطقتساا
.نئابزلاا دددع يندت نع ضيیوعتلل ةعفترم عيیبم رراعسأأ ىلع ظظافحلاا ىىوس

 امم .بيیبطط ةفصوو ننوودد نم ةيیووددألاا ءاارش ىتح ووأأ ٬،ءااوودلل ةيیبطط ةفصوو ىلع للوصحلاا ةلوهھس .4
 .ةةالاغملاا ّدح ىلإإ ءااوودلاا ككالهھتساا يف ةةددايیزز ىلإإ ييددؤيی

 نع ليیدبك ةيیلحملااوو "كيیرنجلاا" ةيیووددألاا ككالهھتساا ىلع سسانلاا عجشت ةيینالمع ةسايیس ببايیغ .5
 ةيیووددالاا ققوسب مّكحتلاا ييرجيیوو .يحصلاا ققافنالاا .ةةددرروتسملاا ةيیووددألااوو ةلجسملاا ةيیرراجتلاا تتامالعلل ةعضاخلاا ةيیووددألاا
 ٬،ققوسلاا ىلع ننونميیهھيیوو ٬،لقتسم لكشب ننولمعيی نيیذلاا نيیعززوملااوو نيیددرروتسملاا نم ةعومجم لبق نم ةةددرروتسملاا
 ٬،ءالؤهھھھ لبق نم ةعبتملاا ةيیجيیتاارتسالاا نمض نمف.ةيیرراكتحالاا ةعومجملاا ففاصم يف مهھعضت لمع بيیلاسأأ ننومدختسيیوو
 يف ةصاخ ٬،ةيیلحملاا تتاجتنملاا لهھھھاجتوو ٬،ةةددرروتسملاا ةيیووددألاا ككالهھتساا ععافترراا ىلإإ ييددؤيی ييذلاا سسرشلاا قيیوستلاا ججرردنيی
 ةحصلاا تتاباسح" ريیرقت رهھظيی ٬،لعفلابوو .ةيیلحملاا ةيیووددألاا مماادختساا ىلع سسانلاا عجشت يتلاا ةيیعوتلاا تتالمح ببايیغ
ً افنص  5968 وو 5521 نيیب ام ححوواارتيی ننانبل  يف ععابت يتلاا  ريیقاقعلااوو ةيیووددألاا ففانصأأ دددع نناا "ننانبل يف ةيینططولاا
.ةيیلوودلاا  سيیيیاقملاا قفوو اادج ةيیلاع مماقررالاا ههذهھھھ ربتعتوو .ةفلتخم رردداصمل اقبطط

 ااذهھھھ ةةرئاادد يف نيیططرخنم رثكأف رثكأأ ااوتاب ءابططالاا نم ديیدعلاا نناا ىلإإ ٬ً،اضيیأأ٬، ةةرراشإلاا رردجتوو .6
 ٬،عبطلابوو .ةيیووددألاا يعززوم عم ةصاخ تتاقفص ممااربإإ للالخ نم ةيیفاضإإ ححابررأأ نيیمأت ىلإإ مهھيیعس ربع ٬،رراكتحالاا
.يناسنالااوو ينهھملاا مهھھھررووددوو  كلذذ ضضرراعتيی

يبطلاا ززاهھجلاا .4



يبطلاا ززاهھجلاا .4

 وهھھھوو ٬،ةيیحصلاا ةيیاعرلاا مماظن يف ههّوشتلاا هھجووأأ دحأأ ننانبل يف ءابططألاا دددع مخضت لّكشيی :ءابططألاا
 ًابيیبطط 8،٬934 يلااوحب نيیلجسملاا ءابططألاا دددع ررّدق 1999،٬ مماعلاا يفوو .ةيیحصلاا تتامدخلل ضضرعلاا ضئافب لصتيی
 دددع ديیاازت دقف ٬، كلذذ ىلع ةةووالعوو ً.ابيیبطط 10،٬000 نع ديیزيی ام ىلإإ لصيیل 2000 مماعلاا يف دددعلاا ااذهھھھ عفترراا دقوو٬،ً ابيیرقت
 ةبسن ززوواجتتوو .% 1،٬6 ىىّدعتيی ال يناّكس ّومن للّدعمب ةنرراقم ٬،تتانيیعستلاا للالخً ايیونس % 8،٬3 للّدعمب ءابططألاا
 تتااونسلاا يف ةماعلاا ةحصلاا ءابططأأ ىلإإ ةبسن  ددرطم ٍلكشب مهھھھدددع  ديیاازت دقوو ٬،% 70للاا صصاصتخالاا ييووذذ نم ءابططألاا
 ىلإإ ةفاضإإ ٬،)ةمصاعلاا يف زكرمتلاا وحن ليیم عم ( قططانملاا نيیب ءابططألاا ععزّزوت يف تتووافت ددوجوو لّجسيیوو .ةةريیخألاا
.لخدلاا ىىوتسم ىلع تتووافتلاا

 تتااءاارجإلاا ببايیغ عم هھمززالتوو ٬،ءابططألاا دددع يف ٬،ةعرراستم ةةريیتوبوو ٬،ززررابلاا ععافتررالاا نّنإإ
 يعززوم عم تتاقفص ممااربإإ ىلإإ ءالؤهھھھ ضعب أجل دقف .ةفلتخملاا ةيیوتلملاا تتاسررامملاا ءاسررإب حمس دق ٬،ةيیميیظنتلاا
 ضعب ءاقل  ةةرروتافلاا يف ةلّجسملاا بباعتألاا ججرراخ نم ةيیفاضإإ فيیلاكت ىضرملاا ليیمحت ىلإإ رخآلاا مهھضعبوو ؛ةيیووددألاا
. ةيیئافشتسإلاا تتامدخلاا

 دددع يف ةسوململاا ةةددايیزلاب لثمتيی ةلديیصلاا ععاطق يف عيیرسلاا ومنلاا ننإإ :ةلددايیصلااوو تتايیلديیصلاا
 ٬،%59 ةبسنب ننانبل يف تتايیلديیصلاا دددع ىمانت 1998،٬ ىلاا 1995  يماع نيیبف .ءااوس ّدح ىلع ةلددايیصلااوو تتايیلديیصلاا
 ٬، للامشلاا يف )% 93( للامشلاا يف هھتايیوتسم ىلعأأ ّومنلاا للّدعم لجس ثيیح ٬،قططانملاا نيیب سسوملم تتووافت ددوجوو عم
 . )% 28( تتووريیب يف اهھھھانددأأوو
 ةلوواازم ننوناق ىلإإً اّيیئزج ددوعيی كلذذوو ٬،قططانملاا نيیب تتايیلديیصلاا ععزّزوتب ّقلعتيی ام يف سسوملم ففالتخاا ددوجوو ممدع لّجسيیوو
 ةةأشنملاا تتايیلديیصلاا نيیب ةلصافلاا ةفاسملاا نم ىنددألاا ّدحلاب مماازتلالاا ىلع ّصنيی ييذلاا 1994 مماع رردداصلاا ةلديیصلاا ةنهھم
      ً.اثيیدح
 يماع نيیب  ععاطقلاا ااذهھٮلإإ ً اثيیدح ججّرختم يلديیص 805 وحن للوخدب ةحضااوو ةةددايیزز ٬ً،اضيیأأ ةلددايیصلاا دددع لّجس دقوو

 دددع ىلع نيیلجسملاا ةلددايیصلاا دددع ققّوفت ىلإإ تتايیطعملاا ريیشتوو . % 35 ىلإإ لصت ةةددايیزز ييززااويی ام ييأأ 2000،٬وو1995
 دحأأ ففاارشإإ ننوودد ةلماعلاا تتايیلديیصلاا نم ريیبك دددع ددوجوو لّجسيی كلذذ عموو .ً)ابيیرقت فعضلاا ييززااويی  امب( تتايیلديیصلاا
 .نيیلّجسملاا ةلددايیصلاا

 لّجسيی ننانبل يف ءابططألاا دددع مّخضت ةةرهھھھاظلً افالخ :ةةدعاسملاا ةيیبطلاا تتاارردداكلااوو ننوضرمملاا
 دددعل ةبسنلاب نيیلهھھھؤملاا تتاضرمملااوو نيیضرمملاا دددع غلبيیوو .ةةدعاسملاا ةيیبطلاا تتاارردداكلااوو نيیضرمملاا دددع يف صقنلاا
 عم ضضرراعتيیوو ملاعلاا يف تتالّدعملاا ىنددأأ دحأأ للّدعملاا ااذهھھھ لّكشيیوو ً.اصخش 1600 ّلكل ةةدحااوو ةضرمم وحن نناّكسلاا
 نيیضرمم فيیظظوت ىلإإ تتايیفشتسملاا أجلت ٬، يضيیرمتلاا مسجلاا يف صقنلاا ااذهھھھ ةجيیتنوو .ءابططألاا دددع يف ةمختلاا
 نيیضرمملاا دددع يف صقنلاا ددوعيیوو .ةمدخلاا ةيیعون ىلعً ابلس سكعنيی امم ٬،ةةوجفلاا ههذهھھھ ممددرل نيیلهھھھؤم ريیغ تتاضرمموو
 يعامتجالاا عضولااوو يلاملاا ددووددرملاا ةيیحان نم ( ضيیرمتلاا ععاطق يف نيیلماعلل ينهھملاا عقااولاا ةيیبذذاج ممدع ىلإإً ايیئزج
 .ججااووزلاا دعب ةنهھملاا ههذهھھھ  ننرردداغيی تتابززاعلاا تتاضرمملاا نم ديیدعلاا نّنأأ نع ًالضف ااذهھھھ .)ءااوس ّدح ىلع

 بلطط ىلع ظظوحلم ٍلكشب ةيیحصلاا ةمدخلل نيیكلهھتسملاا ررايیخ ّبصنيی :ةيیحصلاا ةيیاعرلاا مماادختساا ققاسنأأ .5
 ععاطقلاا رثأتسيی ٬،"هھتاماادختسااوو ةحصلاا ىلع رسألاا ققافنإل ينططولاا حسملاا" ىلإإً ااددانتسااوو .صصاخلاا ععاطقلاا نم ةمدخلاا ههذهھھھ
 نم % 78 يلااوحف .ةيیجرراخلاا تتااددايیعلاا يف يبطلاا ججالعلااوو ةيیئافشتسالاا تتامدخلاا يلامجإإ نم دسألاا ةصحب صصاخلاا
 تتااددايیعل % 9 وو ةيیموكحلاا ريیغ تتامظنملاا ععاطق تتااددايیعل  % 12 اهھيیليی ٬،ججالعلل ةصاخلاا تتااددايیعلاا ننوودصقيی ىضرملاا
  .ىفشتسملاا ىلإإ للوخدلاا تتالاح يلامجإإ نم % 86 يلااوح ىلع ةصاخلاا تتايیفشتسملاا ذذوحتستوو .مماعلاا ععاطقلاا

 ةةرراشتساا ددّرجمل نكيی ننإإوو ٬، نيیيیئاصخألاا ءابططألاا نم ةيیحصلاا ةمدخلاا بلطط ىلإإ ةةدداع ننوكلهھتسملاا ىعسيیوو
 ةيیحان نموو .ةةدعاسملاا ةيیبطلاا تتاارردداكلاا ةطسااوب ىتح ووأأ يلئاعلاا بيیبطلاا ةطسااوب اهھتجلاعم متت ننأأ نكميی ةيینيیتوورر
 ووأأ ةيیحصلاا ةةرروتافلاا ةفلك مخضت ىلإإ يضفيی امم .ةيیحصلاا ةيیاعرلاا زكاارم مماادختساا ةبسن يندتً امومع لّجسيی ٬، ىىرخأأ
 ةيیعون نيیب  ننووّزيیميی ال امً ابلاغ ةيیحصلاا ةمدخلل نيیكلهھتسملاا نّنأأ ٬،كلذذ ىلإإ فضأأ .ةةابلملاا ريیغ تتاجاحلاا ةبسن  ةةددايیزز
  .ةلديیصلاا ددااوموو ءااوودلأأ رراعسأأ ععافتررااوو ةيیلاعلاا ةيینقتلااوو ةمدخلاا

 ووأأ ءافشتسالاا ديیعص ىلع ءااوس ٬،ةيیحصلاا ةمدخلاا ىلع للوصحلاا يف ظظوحلم تتووافت ددوجوو لّجسيی ال ٬ً،امومعوو



 ووأأ ءافشتسالاا ديیعص ىلع ءااوس ٬،ةيیحصلاا ةمدخلاا ىلع للوصحلاا يف ظظوحلم تتووافت ددوجوو لّجسيی ال ٬ً،امومعوو
 نّنإإ ٬،كلذذ عموو .قططانملاا بسحب ووأأ لخدلاا بسحب مهھعزّزوت ووأأ نيیديیفتسملاا تتالدعم بسحب سيیق ام ااذذإإ ٬،ةلااّوجلاا ةيیاعرلاا
 يف هھليیصفت ىىرج ييذلاا ٬، بيیجلاا نم ققافنإلاا ووأأ – صصاخلاا ققافنإلاا ىلع ةبترتملاا فيیلاكتلاا ءبع يف نمكت تتاتووافتلاا
 .ةقباس ةةرقف

 ىضرر ىلإإ ءوجللاا نكميی ٬، ةيیحصلاا تتامدخلاا ةةددوج تتاارشؤم سسايیق تتايیلآآ ببايیغ ّلظظ يف :كلهھتسملاا ىضرر
 ةحصلاا ىلع رسألاا ققافنإل ينططولاا حسملاا" تتااءاصحإإ رهھظتوو .ةيیحصلاا ةيیاعرلاا ةةددوج ىىوتسم  سسايیقل كلهھتسملاا
 ةبسانملاا ةجرردلاا غلب دق ةيیئافشتسالاا ةيیاعرلااوو ةلقنتملاا ةيیاعرلاا ىلإإ ةبسنلاب كلهھتسملاا ىضرر  ّننأأ "هھتاماادختسااوو
 هھسفن حسملاا ريیشيی ٬،كلذذ عموو .ءافشتسالااوو ةةّرفوتملاا تتاليیهھستلااوو ةيیحصلاا ةمدخلل نيیددرروملاا ىضرلاا لمشيیوو .ةلوبقملااوو
  .ةلومملاا تتاهھجلاا لبق نم ةمدقملاا تتامدخلاا نعً امومع ةيیحصلاا ةمدخلل كلهھتسملاا ىضرر ممدع ىلإإ

5
SWOT صصرفلااوو رططاخملااوو ةةّوقلااوو فعضلاا نططااوم ليیلحت

 ةةوقلاا نططااوم ننايیبتوو مئاقلاا ةيیحصلاا ةيیاعرلاا مماظن ليیلحتوو ضضاارعتساا ىلاا ٬،يساسأأ ٍلكشب ٬،ةساارردلاا نم قشلاا ااذهھھھ ففدهھيی 
 .ةفلتخم تتايیوتسم ىلع كلذذوو ٬،هھيیف فعضلااوو

 تتالدعم عم ٬،ةلوبقم تتايیوتسم ننانبل يف ةيیحصلاا تتاارشؤملاا ّلجست ٬،ةماع ةةرروصب :ةيیحصلاا تتاارشؤملاا .1
 ننأأ ريیغ .ةةايیحلاا يف لمالاا رشؤملً ايیبسن ةعفترم تتالدعموو ٬،ةسماخلاا نس ننووددوو عضرلاا للافططألاا تتايیفولً ايیبسن ةضفخنم
 ذذاا ٬،يفاارغجلاا ىىوتسملاا ىلع ةةريیبك  تتافالتخاا بجحت ةيیباجنإلاا ةحصلااوو لفطلاا ةحصب ةّقلعتملاا ةيیباجيیإلاا تتاارشؤملاا
 ةيینانبللاا قططانملاا بسحب ةيیشيیعملااوو ةيیدداصتقالااوو ةيیعامتجالااوو  ةيیحصلاا  ععاضووألاا يف ظظوحلم تتووافت ددوجوو ىلاا ريیشت
 .ام ّدح ىلإإ ةعفترم تتايیوتسمً امومع لّجسيی للاازيی ال تتاهھمألاا تتايیفوو للّدعم نّنأأ ىلإإ ةةرراشإلاا رردجتوو .ةفلتخملاا

 ررالوودد 568 وحنب دحااولاا صخشلل يحصلاا ققافنإلاا للّدعم ررّدق 2002،٬ مماعلاا يف :ةحصلاا ىلع ققافنإلاا .2
 نم % 11،٬5 ييززااويی امب ييأأ ٬،يكريیمأأ ررالوودد ررايیلم 2،٬075 يلااوحب ةحصلاا ىلع ققافنإلاا يلامجإإ ررّدق امك ٬،يكريیمأأ
 .ّيلحملاا جتانلاا

 .ةيیئانثتساا ةيیحص تتاارشؤمب يحصلاا ققافنإلاا نم عفترملاا مجحلاا ااذهھھھ مجرتيی مل -
 دداارفأللوو ةنمزملااوو ةيیصعتسملاا ضضاارمألل ةفلكلاا ةظهھھھابلاا اهھتيیطغت نع مجانلاا ةحصلاا ةةررااززوو تتاقفن ععافترراا -

 .نناّكسلاا فصن نع ديیزيی امل ييأأ ٬،ةماعلااوو ةصاخلاا نيیمأتلاا جماارب نم يّيأأ مهھلمشت ال نيیذلاا
 ٬،يئافشتسالاا ججالعلاا ممايیأأ دددعوو ىفشتسملاا ىلإإ للوخدلاا تتالاح ديیاازت  ةجيیتن ققافنإلاا مجح ععافترراا -

 .ىفشتسملاا لخاادد يبطلاا ججالعلاا تتالاح ععافترراا نعً اساسأأ  مجانلاا
 ةجيیتنوو ٬،ييرراكتحالاا اهھعباطب ّزيیمتت يتلاا ققوسلاا ةعيیبطط ةجيیتن ٬،ءااوودلاا ةةرروتاف ةفلك ععافترراا -

 ةيیووددألاا ككالهھتساا يندت نعً الضف ٬،ءابططألاا مهھيیف نمب ٬،نيیبعاللاا نم ديیدعلاا اهھب مموقيی يتلاا ةيیوتلملاا تتاسررامملاا
.ةةددرروتسملاا ةيیووددألاا ةبسن ععافترراا نعوو ٬،"كيیرنجلاا"

يحصلاا ليیومتلاا .3

 ققافنإلاا يلامجإإ نم % 30 وحن ةماعلاا ليیومتلاا رردداصم يطغت :ليیومتلاا يف مماعلاا ععاطقلاا ةمهھھھاسم فعض
.)% 70 (ةيیبووررووألاا نناادلبلاا نم يّيأأ يف ةلثامملاا ةيیطغتلاب تنرروق ام ااذذإإً اادج ةيیندتم ةبسن يهھھھوو ٬،يحصلاا
 ععاطقلاا يف ليیومتلاا رردداصم لهھھھاك ىلع ةيیفاضإإ ءابعأب يقليی ليیومتلاا يف مماعلاا ععاطقلاا ةكرراشم ةبسن يندت نّنإإ
.) 2002 مماعلاا يف (ةيیحصلاا ةيیاعرلاا ىلع ققافنإلاا يلامجإإ نم % 70 زهھھھانيی ام ررززوو لّمحتت يتلاا ٬،صصاخلاا
 ععاطقلاا نع رردداصلاا يحصلاا ليیومتلاا يلامجإإ نم % 80 يلااوح ٬،بيیجلاا نم ققافنإلاا ووأأ ٬،صصاخلاا ققافنإلاا لّكشيی
 ىلع ةيیجرراخلاا تتانيیاعملاا بباب ذذوحتسيیوو .ةحصلاا ىلع ققافنإلاا يلامجإإ نم % 56 وحن ّلثميی امب ييأأ ٬،صصاخلاا
 .ةيیحصلاا ةيیاعرلاا ىلع رسألاا ققافنإإ نم ربكألاا ةصحلاا

تتانيیمأتلاب ةيیطغتلاا .4
.صصاخلااوو مماعلاا اهھيیف امب ٬،اهھعااونأأ ىلع نيیمأتلاا تتاسسؤم ةيیطغتب ّعتمتت ) %45.9( ةيینانبللاا رسألاا فصن نم لقاا -
.ةئاقلاا تتانيیمأتلاا نم ييإب نيیلومشملاا ريیغ نناكسلاا نم ّىقبت ام ةيیطغتب ٬،ً ايیرظن ٬، ةمزلم ةحصلاا ةةرلززوو نّنإإ -
 ةقطنم نم ةةدداح تتاتووافت كلذذ ىلاا ةفاضاا دهھشت اهھّنأأ ّالإإ ٬،للومشلاا نم ريیبك رردقب مستت ال ةيیحصلاا ةيیطغتلاا نّنأأ عموو -



 ةقطنم نم ةةدداح تتاتووافت كلذذ ىلاا ةفاضاا دهھشت اهھّنأأ ّالإإ ٬،للومشلاا نم ريیبك رردقب مستت ال ةيیحصلاا ةيیطغتلاا نّنأأ عموو -
 .ةيیفرطلاا قططانملااوو ءاارقفلاا بلاغلاا يف تتاتووافتلاا ههذهھھھ للاطتوو .ىىرخأأ ىلإإ

ةيیحصلاا ةمدخلاا ريیفوت .5
 .مماعلاا ععاطقلاا رروودد ةلآض : ةيیحصلاا تتامدخلاا ريیفوت 

 .ةفلتخم ةيیحص تتامدخ ريیفوت ىلإإ ييددؤت ةفلتخم نيیمأت جماارب -
 ببايیغب قفاارتيی ٬،ءابططألااوو ةلددايیصلااوو تتايیلديیصلااوو تتايیفشتسملاا دددع يف ضئافب ننانبل يف يحصلاا ععاطقلاا ّزيیمتيی -
 .ةمظظانلاا رططألاا
 ىلع ةةريیغصلاا مماجحألاا عباطط ةبلغب ريیخألاا ااذهھھھ ّزيیمتيیوو . تتايیفشتسملاا ععاطق ىلع صصاخلاا ععاطقلل ةعسااولاا ةةرطيیسلاا -
 حلاصل ةموكحلاا ىلع ةبجوتملاا ننويیدلاا مكاارتبوو ٬، ةضفخنم للاغشإإ تتالدعمبوو ٬،ننانبل يف ةلماعلاا تتايیفشتسملاا
.ةصاخلاا تتايیفشتسملاا
 ىلإإ كلذذ ددوعيیوو .ةيیحصلاا ةيیاعرلاا ىلع رسألاا ققافنإإ يلامجإإ عبرر نع ديیزيی ام ةلديیصلاا ددااوم ىلع ققافنإلاا ةبسن غلبت -
 تتامالعل ةعضاخلااوو ةةددرروتسملاا ةيیووددألاا ىلع عسااوو ددامتعاا )2 ٬،ءااوودلاا ققوس ىلع ةباقرلاا ببايیغ )1:ةيیلاتلاا ببابسألاا
 .تتايیوتسم ةةّدع ىلع ةتّبثم ةعفترم حبرر شمااوهھھھ )3 ٬،ةلّجسم ةيیرراجت

ةلاادعلاا .6
 ضضرعلاا ىىوقبً ااّريیسم حبصأأ لب .نيینططااوملاا ةفاكلً ايیعامتجااً اقح ٬ً،اادج ريیبك ّدح ىلإإ ٬،ةيیحصلاا ةيیاعرلاا ققوس دعيی مل -
 ةيیجالعلاا ةيیاعرلاا ىلع للوصحلاا يف تتاتووافت ددوجوو -  .ةيیحصلاا تتامدخلاا نمث ديیدحتب ّقلعتيی ام يف ةصاخ ٬،بلطلااوو
قططانملاا فلتخم نيیب ةيیئاقولااوو
 .نيیمأتلاا مظنوو جماارب ففالتخاب ةةددوجلاا ةيیجانل ةيیحصلاا تتامدخلاا ةيیعون فلتخت -

6
تتاحاارتقالاا

 سكعنيیوو ٬،ةفلتخم ةيیويینب لكاشم نم ةةدعصأأ ةةدع ىلع ننانبل يناعيی ٬،ةقباسلاا تتاليیلحتلاا ىلإإً ااددانتساا
 نّنأأ ىلإإ رظنلابوو . .تتامدخلاا ههذهھھھ ىلع للوصحلاب نيینططااوملاا ظظوظحوو ةيیحصلاا تتامدخلاا ةفلك ىلع رشابم ٍلكشب كلذذ
 ٬،مماظنلاا ااذهھھھ ةيیلاعف ممدع ىلإإ ييّدصتلاا ييرروفلاا ىىدملاا يف ححاحلإب  ببولطملاا نّنإف٬، رراارمتسالل لباق ريیغ نهھھھاارلاا عضولاا
 ةيیفافشلاا ىلإإ دداقتفالاا نع ًالضف ٬،اهھھھّرفويی يتلاا ةمدخلاا ةيیعون نيیابتوو٬،ةةددوودحملاا هھتيیطغت ةجررددوو ٬،ةيیلاعلاا هھترروتاف ءااززإإ
  .ةيینعملاا ففاارططألاا نيیب ةمئاقلاا

 ننامضل ةيیلومشلاب مستت ننأأ يغبنيی اهھھھريیوطت ددااريی ةيیحالصاا ةسايیس  ةّيیأأ نّنإإ ٬،ققايیسلاا ااذهھھھ نمضوو
 رروودد ديیدحتً اضيیأأ  يغبنيی امك.ةلوبقم ففالكأبوو ةةددوجلاا تتااذذ ةيیحصلاا تتامدخلاا ىلع عمتجملاا دداارفاا ةفاك للوصح
.ةيیحصلاا ةيیاعرلاا مماظنب ةيینعملاا ففاارططألاا نم ّلك ةيیلووؤسموو

 :ةيیلاتلاا ررومألاا ححالصالاا جمانرب ففدهھتسيی ننأأ يغبنيی ٬،رروظنملاا ااذهھھھ نموو
 يباقرلاا  ةحصلاا ةةررااززوو رروودد زيیزعتوو اهھليیعفت ففدهھب ةحصلاا ععاطق يف ةيیرراجلاا ةماعلاا تتالخدتلاب رظنلاا ةةدداعإإ
 .رراعسألاا ىىوتسموو ةمّدقملاا ةيیحصلاا ةمدخلاا ةيیعون ةبقاارم ةهھجل يميیظنتلااوو
 ةسفانملاا عيیجشت ففدهھب ةباقرلاا ليیعفتوو ٬،اهھب لظتسيی يتلاا ىضوفلاا بنااوج ضعب طبضوو صصاخلاا ععاطقلاا ميیظنت
 ّننأأ ررابتعالاا نيیعب ذخألاا عم ٬، مماعلااوو صصاخلاا نيیعاطقلاا نيیب قيیسنتلاا زيیزعتوو عفانملاا ةةددايیززوو ةيیجاتنالاا نيیسحتوو
 .يحصلاا ععاطقلاا تتامدخل يسيیئرلاا ددرّروملاا وهھھھ ىقبيیس صصاخلاا ععاطقلاا
 ٍلكشب  صصاخلاا ععاطقلاا ىلوتيی يتلاا ةيیحصلاا تتاميیدقتلاا تتالاجم ضعب يف ةمئاقلاا ةةرغثلاا ّدسب مماعلاا ععاطقلاا ممايیق
.اهھجاتناا يسيیئرر

 ةيیؤؤرلاا ءانب ضضرعم يف اهھيیلاا ددانتسالاا يغبنيی يتلاا ميیهھھھافملااوو تتاازكترملاا ضعب  يليی اميیف ددررونوو
 ميیهھھھافملاا نم ةفيیلوت نم لّكشتت ننأأ نكميی اهھھھريیوطت يغبنيی يتلاا ةسايیسلاا ّننإإوو .ننانبل يف يحصلاا مماظنلل ةيیلبقتسملاا
 ههذهھھھ مظعم ننإف ٬، يحصلاا ععاطقلاا اهھهھجااويی يتلاا ةةززررابلاا لكاشملاا نم مغرلاا ىلع ٬،هھّنأأ ىلإإ  ةةرراشالاا رردجتوو .ةحوورطملاا
 ةيیولووألااوو .ةةرشابملاا ةماعلاا تتااررامثتسالاا ةميیقوو مجح ةهھجل ةظهھھھاب ةيیفاضإإ ءابعاا اهھيیلع بترتت ال ميیهھھھافملااوو تتاازكترملاا
 ددررااوملاا نيیكمتوو ٬،ميیلس ٍلكشب هھتررااددإإوو للاملاا سسأأرر ننووزخمل لضفأأ عيیززوت ققاقحإإ ىلع ببابكنإلاا يف نمكت يلاتلاب



 ددررااوملاا نيیكمتوو ٬،ميیلس ٍلكشب هھتررااددإإوو للاملاا سسأأرر ننووزخمل لضفأأ عيیززوت ققاقحإإ ىلع ببابكنإلاا يف نمكت يلاتلاب
 يحانم ةفاك يف ةمخضلاا ححالصإلاا ةيیلمع ققالططاا ىلاا الوصوو ٬،ةةدددحموو ةيیرصع لمع ةمظنأب مماازتلالااوو ةيیرشبلاا
 .يحصلاا ععاطقلاا يف ةماعلاا تتالخدتلاا

ةموكحلاا رروودد .1
 حبصتوو ععاطقلاا ططاشنل يساسألاا هھّجوملاا رروودد بعلت ثيیحب اهھماهھم عيیسوتوو ةحصلاا ةةررااززوو رروودد ديیدحت ةةدداعإإ -
 ىلع ريیيیاعملااوو مظنلاا ههذهھب ففاارططألاا رئاس ّديیقت نمضيیً اضيیأأ لب ٬،ريیيیاعملااوو مظنلاا طقف ددّدحيی ال ييذلاا عجرملاا
 ةصاخبوو٬،ّلكك ةيیحصلاا ةيیاعرلاا ععاطق ةةررااددإإوو ميیظنت يف اهھھھرروودد ليیعفت ّمتيی ثيیحبوو ؛ةلءاسملااوو ةبساحملاا نم ةةدعاق
  .صصاخلاا ععاطقلاا

 طيیمنتلاا )1:بّلطتيی ااذهھھھوو .ةفلتخملاا ةيیحصلاا جمااربلااوو مظنلاا اهھبجومب لمعت يتلاا ةمظنألاا ديیحوت ةيیلمع ززاجنإإ -
 رظنلاا ةةدداعإإ )2؛يحصلاا ععاطقلاب ةيینعملاا تتايیلاعفلاا ففوفص يف ريیرراقتلاا ججاتنإإ ةيیلمعوو ةيیحصلاا ميیهھھھافملل يجيیرردتلاا
 ةةدعاق ةحصلاا ةةررااززوو تتزجناا دقوو ٬، ةةدحوم تتامولعم ةةدعاق ريیوطت )3 ؛ةيیررااددإلاا تتااءاارجإلااوو ريیباادتلاب
 )4؛نيیديیفتسملاا نم ٍلكل يبطلاا خيیرراتلاا يطغتوو مماظن ووأأ جمانرب لك نم نيیديیفتسملاا دددحت يهھھھوو ٬،ههذهھھھ تتامولعملاا
  ةحئال ديیدحتب ةحصلاا ةةررااززوو مموقت ننأأ ًالوّوأأ بلطتيی ااذهھھھوو ٬،ةيیبطلااوو ةيیحاارجلاا للامعالل ةةدّحوم ةيیساسأأ ةفرعت عضوو
 .ىىدح ىلع لمع لكل  ةيیززااوملاا ففالكألاا لّصفت ننأأ ّمث ٬، اهھتيیطغت بجيی يتلاا ةيیبطلااوو ةيیحاارجلاا للامعالاا ةفاكب
 ّلك يف اهھسفن يهھھھ ننوكت ففوس ةلاح لكل ةحصلاا ةةررااززوو ىلع ةبّجوتملاا ةيیطغتلاا ةميیق نّنأأ ىلإإ ةةرراشإلاا رردجتوو
. ACCREDITION  "ددامتعإلاا " جئاتن نمً اقالطناا رخآآ ىلإإ ىفشتسم نم فلتخت دق اهھّنأأ ّالإإ ٬،تتايیفشتسملاا

.ةيیجالعلاا ةيیاعرلاا تتامدخ ففالكأأ طغض نم فيیفختلل ةيیئاقولاا ةيیحصلاا ةيیاعرلاا زيیزعت -

ليیومتلااوو يحصلاا ققافنالاا .2

.مماظنلاا ةيیلعاف ممدع ةلكشم نم ّدحلاا ففدهھب يحصلاا ليیومتلاا ححالصإل ةكسامتم ةيیجيیتاارتساا ريیوطت
 ليیومت يف مماعلااوو صصاخلاا نيیعاطقلاا ةكرراشمل لثمألاا ةفيیلوتلاا ديیدحت ىلإإ ففدهھت ةيینالقع ةيیجيیتاارتساا ذيیفنتوو ريیوطت
.نهھھھاارلاا تقولاا يف زجعلاا هھبوشيی ييذلاا ةموكحلاا رروودد زيیزعت يلاتلابوو .ةيیحصلاا ةيیاعرلاا
 ططوورش نيیسحتل )ةيیحاارج ووأأ ةيیبطط ةمدخ ّلك ةفلك ديیدحت(ءافشتسالاا ففالكأل ةبسنلاب ععوطقملاا رعسلاا ددامتعاا
.ةةّرفوتملاا ةيیبطلاا تتامدخلاا ةيیعون ىلع ةظفاحملاا ططرش ٬،ةةرتوفلاا
 ريیعستلاا سساا طيیمنت ففدهھب دّحوم جمانرب رراططإإ يف ةماعلاا نيیمأتلاا جماارب جمدد ٬،ىلووأأ ةةوطخكوو ٬،ديیعبلاا ىىدملاا يف
.ةةّرفوتملاا ةيیحصلاا ةمدخلاا ةيیعونوو ففالكألااوو

 ةلاادعلاا .3
.عمتجملاا دداارفاا ةفاكل اهھسفن ةةددوجلاب ةيیحصلاا تتامدخلاا ريیفوت
 فلتخم نيیب تتايیفشتسملل للدداعلاا رراشتنالاا ززّزعيی امم .ةةديیدج تتايیفشتسم ءاشنإإ ىىدل ءافشتسالاا ةططرراخب مماازتلالاا
.قططانملاا
 رراططإإ يف ةيیطغتلاا ةةرئاادد عيیسوتب اهھھھديیحوتوو نيیمأتلاا جماارب جمدد يلت يتلاا ةيیناثلاا ةةوطخلاا ّلثمتت ٬،ديیعبلاا ىىدملاا يف
 .نيیميیقملاا ةفاك لمشتل دّحوملاا جمانربلاا
 امب ٬،تتامدخلاا للددابت نم ةةددافإلاا يف ننانبل ععوورشوو ٬،ةيیملاعلاا ةةرراجتلاا ةمظنم عم ةيیرراجلاا تتاضووافملاا مماتتخاا دعب
 ييددؤت دقف .ديیعصلاا ااذهھھھ ىلع ةئرراطلاا تتااريیغتلاب رثأتت ففوس ةيیحصلاا تتاعاطقلاا ضعب نّنإف ٬،ةيیحصلاا تتامدخلاا اهھيیف
 اهھنأش نم يتلاا ةسفانملاا دعااوق ءاسررإإ يلاتلابوو ٬،ةيیحصلاا تتامدخلاا ىىوتسم ىلع ضضرعلاا ععافترراا ىلإإ تتاارروطتلاا ههذهھھھ
 .ةمدخلاا ةيیعون زيیزعت

  تتايیفشتسملاا .4
 دددعل ةبسنلاب ةةرسألاا دددعل للوبقم للّدعمبوو تتايیفشتسملاا نم ففاك دددعب امً اعون ننانبل ّعتمت ىلإإً اارظن

 رراشتنالاا بّنجت ييرروورضلاا نم حبصيی ٬ً،ايیبسن ةيیندتم للاغشإلاا ةبسن للاازت ال نيیح يف ٬،)ةمسن 1000/ ريیرس ( نناكسلاا
 .تتايیفشتسملاا دددع يف يقفألاا
:ةيیلاتلاا ططاقنلاا ىلع ٬،ديیعبلااوو طسوتملاا نيیيیدملاا يف ٬، زيیكرتلاا يغبنيی ٬،ققايیسلاا ااذهھھھ نمضوو
 ىلع تتايیفشتسملل ةططرراخ ىلإإ دنتست ٬،ةيیموكحلاا تتايیفشتسملاا يف ررامثتسالاا جمااربوو ططخل ةيینالقع ميیيیقت ةةدداعإإ
 ههذهھھھ ررامثتسالاا ططخ ططابتررااوو ٬،لثمألاا مجحلااوو ٬،عقوملااوو٬،تتاجايیتحال ميیيیقت ررابتعالاا نيیعب ذخأت ٬، ينططولاا ىىوتسملاا



 ههذهھھھ ررامثتسالاا ططخ ططابتررااوو ٬،لثمألاا مجحلااوو ٬،عقوملااوو٬،تتاجايیتحال ميیيیقت ررابتعالاا نيیعب ذخأت ٬، ينططولاا ىىوتسملاا
 .هھتمرب يحصلاا مماظنلاب
 للوودجوو ممءالتيی وحن ىلع ةمرراص تتافصااوموو مماكحأأوو ططوورش ىلإإ ةةديیدج تتايیفشتسم ءانب ةيیلمع ععاضخإإ
 .ةيیئافشتسالاا ةططرراخلاا ىلع زكترملاا تتاجايیتحالاا
 يف رردهھلاا نم ّدحلااوو مجحلاا تتايیدداصتقاا ننامضل ةةددّدحم مماجحأب ءاشنإلاا ديیق ووأأً اثيیدح ةةأشنملاا تتايیفشتسملاا مماازلاا
.ددررااوملاا
.ةةديیدج تتايیفشتسم ءاشنإإ للدب ٬،ةلماعلاا ريیغ ةيیموكحلاا تتايیفشتسملاا ليیغشتل صصاخلاا ععاطقلاا عم دقاعتلاا
 رروودد ديیدحت للالخ نم مجحلاا تتايیدداصتقاا قيیقحت ننامضل ةةريیبكلاا مماجحألاا تتااذذ تتايیفشتسملاا ليیغشت ىلع زيیفحتلاا
 .ةيیلوّوألاا ةيیاعرلاا تتامدخ ريیفوت ىلع ههرراصتقااوو مجحلاا ةةريیغصلاا تتايیفشتسملاا
 ةيیلاعفلاا قيیقحت قيیرطط ىلع ةةوطخ وهھھھ ٬،رراارمتساب اهھتسررامموو اهھيینبتوو تتايیفشتسملل ددامتعالاا ةيیلآآ زيیزعت ّننإإ
.ققوسلاا ججرراخ ةيیلاعفلااوو ةةءافكلاا ىلإإ رقتفت يتلاا تتايیفشتسملاا نم دداادعأأ عفدد ربع كلذذوو ٬،ةماادتسملاا

 
    ةيیلوّوألاا ةيیاعرلاا زكاارم .5

 ىلإإ مجرتيی ال يططايیتحالاا ااذهھھھ نّنإف ٬، كلذذ عموو .ةيیحصلاا ةيیاعرلاا زكاارم نم ريیبك دددعب ننانبل عتمتيی
 اهھعزّزوت يف تتووافتلاا نع ًالضف ٬،ً ايیندتم للاازز ام زكاارملاا ههذهھھھ مماادختساا للّدعم  نّنأأ ىلإإً اارظن ٬،ةيیفاك ةيیلعف عفانم
 زيیكرتلاا يغبنيی ٬،رراططإلاا ااذهھھھ يفوو .ةصاخلاا تتااددايیعلاا ننوودصقيی ننايیحألاا رثكأأ يف ىضرملاا للاازيی ال ٬،يلاتلابوو .يفاارغجلاا
:ةيیلاتلاا ططاقنلاا ىلع
 ةيینططولاا تتافصاملاا بسح تتافصوتسملاا عضومت ةةدداعإإ ربع ةيیلوّوألاا ةيیحصلاا ةيیاعرلاا زكاارم زيیزعتوو رشن
 ةصاخلاا ةيیبطلاا تتاارراشتسالاا ىلع طغضلاا فيیفخت )1:ةيیلاتلاا تتايیاغلل كلذذوو ٬،ةحصلاا ةةررااززوو لبق نم ةةدمتعملاا
 نيیميیقملاا كئلووأأ ةصاخ ةةرروصبوو ٬،عمتجملاا دداارفأأ ةفاك للووانتمب ةيیحصلاا ةيیاعرلاا ةمدخ لعج )2 ؛ةفلكلاا ةظهھھھابلااوو
 طغضلاا فيیفخت يلاتلابوو ٬،ةيیئاقولاا ةيیحصلاا ةيیاعرلاا للوح ةيیعوتلاا زيیزعت يف ةمهھھھاسملاا )3 ؛ةيیفرطلاا قططانملاا يف
.ةفلك رثكألاا ةيیجالعلاا ةيیاعرلاا بلطط ىلع
.تتايیفشتسملاا ىلإإ ةيیلوّوألاا ةيیحصلاا ةيیاعرلاا زكاارم نم ضيیرملاا للاقتناا مماظن ديیدحت
 تتافصوتسملااوو ةيیحصلاا ةيیاعرلاا زكاارموو ةيیلووألاا ةيیاعرلاا زكاارم نيیب ام يف قيینتلااوو ننوواعتلاا دعااوق ءاسررإإ
 قيیسنتلاب ةيیلوّوألاا ةيیاعرلاا زكرم مموقيی ثيیح ٬،يفاارغجلاا رراططإلاا سفن يف لمعت يتلاا ةيیعامتجالاا ةمدخلاا زكاارموو
 .ةةرفوتملاا ةيیحصلاا تتامدخلاا ةفاك نيیب

ةلدديیصلاا ععاططق .6
 نيیسحت يلاتلابوو ٬،ةسفانملاا زيیزعت هھنأش نم ةيیووددألاا ققوس ىلع بلغيی ييذلاا ييرراكتحالاا عباطلاا نم ّدحلاا ّننإإ -

.ضضافخنإلاا وحن ءااوودلاا ةفرعت عفددوو ةيیعونلاا
 يتلاا ةيیساسألاا ةيیووددألاب ةحئال عضوو ٬،ءابططألاا ةباقنوو ةيیملاعلاا ةحصلاا ةمظنم عم ننوواعتلاب ٬، ةحصلاا ةةررااززوو ممايیق -

اهھتيیطغت  ٬،ىىرخألاا ةيیحصلاا جمااربلاا يقابوو ٬، ةةررااززولاا ىلع يغبنيی
 ىلعأأ ففوقسب ةموكحم ننوكت دق ةيیطغتلاا نّكلووً ايیلاح ةةرفوتملاا ةيیووددألاا ةفاك ةيیطغتب ً ايیجيیرردت ةحصلاا ةةررااززوو  ممايیق -

  .رراعسألاا
 عناصملاا عم قيیسنتلااوو ننوواعتلاا لبس ريیوطتوو ٬ً،ايیلحم ةيیووددألاا ةعانص زيیزعت ىلع لمعت ةماع هھبش ةسسؤم ءاشنإإ -

."كيیرنجلاا" ةيیووددألاب ةيینعملاا كلت ةصاخوو ٬، ةيینالديیصلاا دداملل ةجتنملاا ةيیملاعلاا
 ىنبتت ننأأ ٬،اهھماادختسال جيیوورتلاا رراططإإ يف ٬،ةحصلاا ةةررااززوو نناكمإب ٬،ققوسلاا ىلإإ "كيیرنجلاا" ةيیووددألاا للاخددإإ ددّرجمب -

 ةيیووددألاا ووأأ ةلّجسملاا ةيیرراجتلاا ةمالعلاا تتااذذ كلت ءااوس ٬،ةةّرفوتملاا ةيیووددألاا ةفاك ةيیطغت :ةيیلاتلاا ةةوطخلاا
 .كيیرنجلاا ةيیووددألاا ةيیطغت ةبسنب ةنرراقم ةضفخنم ننوكت دق للوّوألاا ععونلاا ةيیطغت ةبسن ّنكلوو ؛ "كيیرنجلاا"

 ةلّجسملاا ةيیرراجتلاا ةيیووددألاا نع ليیدبك "كيیرنجلاا" ةيیووددألاا مماادختساا ىلع سسانلاا زيیفحتل ةيیعوتلاا تتالمحب ممايیقلاا -
.ففالكألاا ةظهھھھالااوو

 20
 :ةيیعامتجالاا ةيیامحلاا
يعامتجالاا ننامضلاا ننووناق ددااووم ضضعب لليیددعت ععووررشم ةةَّددووسم
 ددعاقتلاا مماظظن ءاشنااوو
ييأأررلاا ننايیب



ييأأررلاا ننايیب

 ضضعب لليیددعت ننع ًالضف ننانبل يف ددعاقتلاا مماظظن ءاشنإب يضاقلاا ييأأررلاا ععووررشم 2002 مماع يعامتجالااوو ييدداصتقالاا سسلجملاا ررقأأ
.ححالصالاا للظظ يف اهھليیددعت ةةررووررض تتددب يتلاا ننووناقلاا ددااووم

 سسلجملاا عضوو هھيیلع ءانبوو .ععووضووملاا للووح ييأأررلاا ببلططب يعامتجالااوو ييدداـصتقالاا سسلجملاا ننم ممددقت ددق ءااررززوولاا سسلجم نناكوو
.ععووررشملاا ااذذهھب ةةررثأتملاا عمتجملاا ففااررططاا عيیمجل عسااوو ققفااووت ىلاا ييددؤؤت يتلاا لليیددعتلل ةضيیررعلاا ططووططخلاا

***
:ننيیمسق ننم »سسلجملاا« للبق ننم ددمتعملاا ييأأررلاا ننايیب ننووكتيی
 ٬،"للاحملاا ععووررشملاا ةةددووسم" يف ٬،ةةددررااوولاا ددااووملاا ضضعب ىلع تتاليیددعتلاا صصووصنب صصاخ ٬،للووالاا ممسقلاا

:ننيیقلططنم ننم تتاليیددعتلاا عضوو مّمت ددقوو ٬،يعامتجالاا ننامضلل ينططوولاا ققووددنصلاا ةسسؤؤمل ييررااددإلاا مميیظظنتلاب ةقلعتملااوو
 ةفاك ننيیب ٬،ققووددنصلاا للخاادد ققسنم ءااددأأ ننيیمأت ىلاا ففددهھت ييررااددإلاا مميیظظنتلاا يف ةماع ئئددابم ٬،للووألاا ققلططنملاا

.ننيیبستنملاا ةمددخ يف ققووددنصلاا ننمً الاعف ًءااددأأوو ٬،هھماسقأأوو هھتززهھجأأ
 للماعتلاا عقااوو ننمووً اماع 40 ىلااووح ننم ةةددتمملاا ققووددنصلل ةقباسلاا ةبررجتلاا ننم ةةددافإلاا ٬،يناثلاا ققلططنملاا

.ةةدديیددج ةيیعامتجإإ ةيیلاكشإإ ققلخلً ايیددافت ككلذذوو ٬،ةيیررذذج ةةررووصب هھليیددعت سسيیلوو ٬،ننووناقلاا رريیووططت ففددهھب ٬،هھيیف ممئاقلاا ييررااددإلاا
 ةيیاهھن مماظظن ننم للاقتنإلاب ةقلعتملاا ٬،»للاحملاا ععووررشملاا ةةددووسم« يف ةةددررااوولاا ددااووملاا للووانتيیف ٬،يناثلاا ممسقلاا امأأ

 ٬،ةحووررططم عيیرراشم ةةددع ددووجوو ننم »سسلجملاا« ققلططنإإ للاجملاا ااذذهھھھ يفوو .ةيیعامتجإلاا ةيیامحلااوو ددعاقتلاا مماظظن ىلاا ةمددخلاا
 ععووررشمل ةسيیئررلاا ططووططخلااوو ةماعلاا مميیهھھھافملاا اهھنم صصلختسااوو .ةقثووموو ةعسووم ةيیليیلحت ةساارردد رربع هھئاضعأأ ننيیب اهھعضوو
 .ينانبللاا يعامتجإلااوو ييدداصتقإلاا عقااوولاا عم ممءالتيی هھنأأ »سسلجملاا« ددقتعيی ٬، حضااوو »ينماضت ممووهھفم« ىلاا ددنتسيی مماظظن
.ةلماكتم ةيیررااووتكااوو ةيیلام -ةيیدداصتقاا ةساارردد ىلاا ددنتست ةقيیقدد ةيینووناقوو ةلصفم ةيیماظظن ةغايیص ببلططتيیوو

1
ييررااددإلاا مماظظنلل ةحررتقملاا تتاليیددعتلل ةماعلاا ططووططخلاا

 ننامضلاا ننووناق ننوومضم ذذيیفنت ققووددنصلاا ةةررااددإل ددووعيی ثثيیحب ٬،ةحضااوو ةقيیررططب ققووددنصلاا مماهھم دديیددحت .1
.ةيیمنتلااوو ةيیعامتجالاا ةلااددعلاا ننيیمأت ففددهھب ٬،ننيینوومضملل ةمددخ ههددررااووم للامعتساا ىلع ررشابملاا ففااررشإلااوو ٬،يعامتجإلاا

 ننيیب لليیثمتلاا يف ننززااووتلاا ططووررش يعااررت ةلدداعم ننمض ٬،ققووددنصلاا ةةررااددإإ سسلجم ءاضعأأ ددددع ضضيیفخت .2
.ءاقررفلاا ففلتخم

 هھل حيیتيی ةةررااددإلاا سسلجم ءاضعأأ ددددع ضضيیفخت ننأأ ررابتعإب ٬،ققووددنصلاا ةةررااددإإ سسلجم  ببتكم ةئيیهھھھ ءاغلإإ .3
.اهھتااررااررقوو اهھلامعأأ يف هھئاضعأأ عيیمج ككرراشيی ةيیدداع تتاسلج ددقعً امئاادد

 ىلع ووتيیفلاا ققحب عتمتيی ال يعاططقلاا تتيیووصتلاا ننأأ ننمً اقالططنإإ ككلذذوو ٬،ههااووددج ممددعل يعاططقلاا تتيیووصتلاا ءاغلإإ .4
 تتيیووصتلاا ممتيی ٬،ىلووأأ ةسلج يف ةةررااددإلاا سسلجم ننم ررااررق ذذاختإإ ممددع للاح يفف .رروواحتلل ةليیسوو ددررجم ووهھھھ للب ٬،تتااررااررقلاا
.يعاططقلاا تتيیووصتلاب دديیقتلاا ننوودد ٬،ةيیررثكألاب ذذخََّتيُیل ٬،ةقحال ةسلج يف هھسفن ررااررقلاا ىلع

 يتلاا ةيینفلاا ةنجللابوو ٬،ةماعلاا ةيیرريیددملابوو ٬،ةةررااددإلاا سسلجمب ةصاخلاا تتايیحالصلااوو مماهھملاا ضضعب لليیددعت .5
 ةططانملاا تتايیلووؤؤسملاا ززاهھجوو ةططلس للك للمحتت يكلوو ةيیلاعفلاا ةةددايیززل ككلذذوو ٬،»ةيیلاملاا ةبقااررملااوو ققيیقددتلاا ززاهھج" تتَّيیِمُس
.اهھب

 ٬،تتايیاصوولاا ددددعت ثثيیح ققووددنصلاا ىلع تتايیاصوولاا ددددعت ممددعوو اهھھھددحوو للمعلاا ةةررااززوو ةيیاصوو ىلع ءاقبإلاا .6
.ققووددنصلاا للمع دديیقعت ىلاا ييددؤؤيی

.ةةررخؤؤملاا ةبساحملاا ننااوويیدد ةباقرر ىلع ءاقبإلاا .7
.ةةررااددإلاا سلاجم يف ةةدمتعملاا للوصأللً اقفوو كلذذوو اهھھھدقع ةةررااددإلاا سلجمل نكميی يتلاا تتاسلجلاا دددع ديیدحت .8
 يفوو  »للاحملاا ععوورشملاا« ةةددوسم يفوو مئاقلاا ننوناقلاا يف يهھھھ امك ددااوملاا صصوصنب ننرراقم ننايیب يليی اميیف

.»سلجملاا ييأأرر«

2
ةيیعامتجالاا ةيیامحلااوو ددعاقتلاا مماظظن ةهھجل

 ينططوولاا ققووددنصلاا» يف هھب للوومعملاا ةمددخلاا ةيیاهھنل يلاحلاا مماظظنلاا ننأأ ننوورريی ننيیذذلاا للك عم «سسلجملاا »ققفتيی
 ٬،هھنووك يف ررهھظظت يلاحلاا مماظظنلاا ةيیافك ممددع ننأأ سسلجملاا ىىرريیوو .ةيیعامتجإلاا ةجاحلاب يفيی ددعيی ممل ٬،«يعامتجالاا ننامضلل
 ننامضلاا ال ٬،ننيیبستنملل ررفوويی ال هھنإف ٬،ننيیبستنملااوو تتاسسؤؤملل مميیقلاا ىلع هھلِّمحيی ييذذلاا يعامتجإلااوو يلاملاا ءببعلاا ممغرر
 ةئفل ةصاخ( ٬،ةميیررك ةةايیح ننم ىنددألاا ددحلاا تتابلططتم عم ببسانتيی ددعاقت ششاعم الوو ٬،ددعاقتلاا ننس غغوولب ددعب يحصلاا
.ةلاططبلاا ةلاح يف ةيیامحلاا ننم ىنددألاا ددحلاا ممهھل ررِّفوويی ال هھنأأ ننعً الضف ٬،)ددعاقتلاا ننس غغوولب ددعب ننيیمددختسملااوو ننيیلماعلاا

 للك عم ٬ً،امئاادد حبصأأ 1963،٬ مماع يعامتجالاا ننامضلاا ننووناق عضوو ددنعً اتقؤؤم ااددب ييذذلاا ٬،ممئاقلاا مماظظنلاا ننإإ



.ةلاططبلاا ةلاح يف ةيیامحلاا ننم ىنددألاا ددحلاا ممهھل ررِّفوويی ال هھنأأ ننعً الضف ٬،)ددعاقتلاا ننس غغوولب ددعب ننيیمددختسملااوو ننيیلماعلاا
 للك عم ٬ً،امئاادد حبصأأ 1963،٬ مماع يعامتجالاا ننامضلاا ننووناق عضوو ددنعً اتقؤؤم ااددب ييذذلاا ٬،ممئاقلاا مماظظنلاا ننإإ

 ىلع ظظافحلاا ددعااووق ننيیب عمجيی دديیددج مماظظنب هھلااددبتسااوو ٬،هھيیف ةيیررذذج ررظظن ةةدداعإإ ضضررفيی ييذذلاا ررمألاا ٬،اهھيیلإإ رراشملاا تتايیبلسلاا
 ننووغلبيی ننيیذذلاا ننيیبستنملاا ةئف ىىددل ةصاخوو ٬،يعامتجإلاا ررااررقتسإلاا ىلاا ةمئااددلاا ةجاحلاا عم ببسانتلاا ننيیبوو ةيیلاملاا ةمالسلاا
.ددعاقتلاا ننس

***
 ممووقيی دديیددج ييددعاقت مماظظن للاخددإب ةمددخلاا ةيیاهھن مماظظن يف ةمئاقلاا ةيیلاكشإلاا ةجلاعم للاحملاا ععووررشملاا للوواحيی

:ةيیلاتلاا تتامووقملاا ىلع
 يف هھتايیح للااووطط ببستنملاا ةحلصملً ايیددررف ةةددَّددسملاا تتاكااررتشالاا ىلع ددعاقتلاا ششاعم لليیوومت يف ددامتعالاا .1

 ةيیددررفلاا ةةددافتسالاا ممجحوو مماظظن هھسفن تتقوولاا يف ددِّددحيی ننأأ ننوودد ٬،تتاكااررتشالاا مماظظنً اقبسُم ددِّددحيی ووهھف هھيیلعوو .للمعلاا
.للبقتسملل اهھنيیماضموو

 ٬،ببستنملاا للصحيی ثثيیحب ٬،ةلماكلاا ةلمسررلاا مماظظنب ٬،يعامتجالاا ددعاقتلاا ةمظظنأأ يف ٬،ففررعيُی ام ىلع ددامتعإلاا .2
 ووأأ ةةددحااوو ةعفدُد اَّمإإ ٬،ددئااووفلاا عم هھل ىططعيی ييذذلاا ييددررفلاا هھباسح يف هھل ممكااررت ام ععوومجم ىلع ٬،ددعاقتلاا ننس هھغوولب ددنع
 ييأأ ىلع ييووططنيی ال مماظظنلاا ااذذهھھھ ننإف يلاتلابوو .ننيینثالاا ننم جيیززمب ووأأ ٬،ايًّیررهھش عفددت تتاشاعم للالخ ننم ٬،ططيیسقت للكشب
.ننانبلل ةلثامملاا تتاعمتجملااوو للووددلاا ععاضووأل ةمءالم ررثكاا ننووكيی ددق ٬،ينماضت ممووهھفم

 ققووددنص ءاشنإب ةصاخ مماكحأأ ةيیأأ للافغإإوو ٬،ددعاقتلاا ددعب ءافشتسالااوو ةبابططلاا ننامض ىلاا ةجاحلاا للافغإإ .3
 ىتح ٬،ددعاقتلاا ششاعم مماظظن ىلإإ عمتجملاا حئااررش عيیمج بباستناا ةيیمااززلإإ أأددبم ةهھجل ٬،ةيیمهھھھألاا يف ةيیاغ رربتعيُی ييذذلاا ةلاططبلاا
.ححاجنلاا تتايیناكمإإ للك هھل ررفووتت

 ووهھف يلاتلابوو .ةنس 15 ننع للقت ال ةةررتفل ممهھتاكااررتشاا ااووددَّددس ننيیذذلاا ننيیبستنملاا ىلع ةيیططغتلاا يف رراصتقالاا .4
.ددعاقتلاا ننس ننم ااووبررتقاا ننيیذذلاا ننم ةةرريیبك حئااررش ةيیططغتلاا ققاططن ججرراخ ككررتيی

***

٬،ققبس ام ىلعً اسيیسأت
٬،ةةددئاسلاا ةيیعامتجالااوو ةيیدداصتقالاا ععاضووألاا ءووض يفوو

.ّيِفَك رريیغ للاحملاا ععووررشملاا ةةددووسم ننأأ ٬،سسلجملاا ىىرريی
 ييدداصتقالاا عقااوولل ةمءالم ررثكااً اسسأأ ددمتعيی مماظظنب للاحملاا ععووررشملاا للامكتساا ةةررووررض سسلجملاا ىىرريیوو

 حئااررش عيیمجل ىنددألاا ّددحلاا ننامض يعيیززووتلاا مماظظنلاا ننم ذذخأيیً اططلتخمً اماظظن ننووكيی نناا ىلع ٬،ينانبللاا يعامتجالااوو
 ننموو ةمئااددلاا ةيیحصلاا ةيیاعررلاا ننموو يلمسررتلاا مماظظنلاا تتانسح ننم ةةددافإلل للاجملاا حتفيیوو ٬،ددعاقتلاا ننس غغوولب ددعب عمتجملاا
.ةلاططبلاا ههاجت ةيیامحلاا ققووددنص ءاشنإإ

 «ةثالثلاا نناكررألاا» أأددبم ىلع ححرَرتقملاا مماظظنلاا ممووقيی ننأأ ببلططتيی ٬،ةةررووكذذملاا تتايیاغلاا ققيیقحت نناا سسلجملاا ىىرريیوو
 ااذذهھھھ تتبثأأ ددقف  .يعامتجالاا ننامضلل ةةدديیددج ةمظظنأأ ددمتعت يتلاا ننااددلبلاا ررثكاف ررثكاا هھيیلإإ هھجتت ييذذلااوو ٬،مملاعلاا يف ففووررعملاا
 رراططإلاا ننمض ٬،ررااررمتسإلاا يلاتلابوو ٬،يلاملاا ننززااووتلاا ققيیقحت ىلع  هھتررددق ٬،ههددمتعت يتلاا ننااددلبلاا ببرراجت ىلإإً ااددانتساا ٬،مماظظنلاا
.ةلاططبلاا ههاجت ةيیامحلاا ققووددنصوو يحص ننامضوو ييددعاقت ببتاارر ننم ٬،ةيیساسألاا ةيیعامتجالاا تتاجاحلاا رريیفووت ننمضيی ييذذلاا
:ةيیلاتلاا نناكررألاا ننمض «سسلجملاا» للبق ننم «ححررتقملاا مماظظنلاا»ةغيیص ززاجيیإإ ننكميی

 للوح نكرلاا ااذهھھھ رروحمتيیوو ٬،يعيیززوتلاا مموهھفملاا ىلع دمتعيی ٬،ةلوودلاا ةنامضب يماازلإإ نكرر وهھھھ :للووألاا نكرلاا .1
 ىنددألاا دحللً ااديیدجً ااديیدحت بلطتيی مماظنلاا ااذهھھھ قيیبطت يف ححاجنلاا ننأأ ىلاا انهھھھ ةةرراشإلاا رردجتوو .رجألل يقيیقحلاا ىنددألاا دحلاا
 44 ةةدداملاا ننومضم ىىرخأأ ةهھج نموو ٬،ةيیلاملااوو ةيیعامتجإلااوو ةيیدداصتقإلاا تتاارروطتلاا ةهھج نم ررابتعإلاا يف ذخأيی رجألل
 ةيیرروورضلاا ريیجألاا تتاجاح دسيیلً ايیفاك رجألاا نم ىنددألاا دحلاا ننوكيی نناا بجيی" :ىلع صنت يتلاا لمعلاا ننوناق  نم
 ددَّدست ".يمسرلاا ىنددألاا دحلاا نع لقيی ال نناا بجيیوو .لمعلاا ععون ررابتعالاا نيیعب ذخؤيی نناا ىلع هھتلئاع تتاجاحوو
 ننوكت نناا لضُفيی ةبسن نمض ٬،نيیبستنملاا حئاارش عيیمجوو للامعلااوو لمعلاا بباحصأأ لبق نم ٬،نكرلاا ااذهھھھ يف تتاكاارتشإلاا

 ننوكت ٬،ةئاملاب فصنوو ةيینامث لمعلاا بحاص ىلع ةبترتملاا تتاكاارتشإلاا ةبسن تناك ااذذإإ ىنعمب ٬،«ةتس نمً اادحااوو»
.%1,7  بستنملاا  ووأأ لماعلاا ىلع ةبترتملاا ةبسنلاا

 رراشملاا رجألل ىنددألاا دحلل نيیعم فعاضمب بسنلاا ههذهھھھ اهھساسأأ ىلع بستحت يتلاا تتاكاارتشالاا فقس دددحيیوو
.ىنددألاا دحلاا ااذهھھھ ففاعضأأ 6وو 3  نيیب دمتعت ملاعلاا يف تتاعمتجملاا رئاس يف ةةدعاقلاا ننأأ ىلاا انهھھھ ريیشنوو .هھيیلإإ

 للامعلااوو لمعلاا بباحصأأ لمحتيیوو .ةلوودلاا ننامضبوو يماازلإإ ٬،للووألاا نكرلاكً اضيیأأ وهھھھ :يناثلاا نكرلاا .2
ً اقباس ةةدددحملاا بسنلاا نمض يناثلاا نكرلاا ااذهھھھ ءابعأأ ننوبستنملااوو
 ًابلاغ ةةدمتعملاا ةةدعاقلاا .للووألاا نكرلاا يف ةةدددحملاا تتايیوتسملاا نع ديیزت رروجألاا نم حئاارش لمشيی وهھھھوو )ةتس نم دحااوو(
 رروطشلاا ززوواجتت ال نناا ىلع .رجألل ىنددألاا دحلاا ففاعضأأ 6 ىلاا 3 نمً افعاضم للووانتت ملاعلاا يف تتاعمتجملاا فلتخم يف
 ىلاا نكرلاا ااذهھھھ يف تتاكاارتشالاا ةليیصح ةةررااددإإ لكوتس .اًفعض 12 ىلاا 6 نمً اعم يناثلااوو للووالاا نيینكرلل ةعضاخلاا
 تتافيیظظوت نم هھيیرجت ام يف اهھل عضخت دعااوقوو طبااوض اهھلمعل عضويی نناا ىلع ٬،دعاقتلاا تتاشاعمب ةصاخلاا قيیددانصلاا
.ددووددرم لضفأأ نيیمأتوو للااومألاا ةيیامح ففدهھب ٬،ةيیدقنلاا ةصاخ ٬،تتاطلسلاا لبق نم اهھيیلع ةلاعفلاا ةباقرلاا رِّفُوت

 يف ةةدددحملاا تتايیوتسملاا ىلع ديیزت رروجألاا نم ةحيیرش يطغيی وهھھھوو .ييررايیتخاا نكرر وهھھھ :ثلاثلاا نكرلاا .3



 يف ةةدددحملاا تتايیوتسملاا ىلع ديیزت رروجألاا نم ةحيیرش يطغيی وهھھھوو .ييررايیتخاا نكرر وهھھھ :ثلاثلاا نكرلاا .3
 يف اهھھھديیدحت متيی ٬،ةبسن مهھھھرروجأأ نم ااوعطتقيی نناا نكرلاا ااذهھب نيیيینعملاا رروجألاا بباحصأل نكميی .يناثلااوو للووألاا نيینكرلاا
 يف تتاعمتجملاا فلتخم يف ةمئاقلاا ببرراجتلاا ريیشتوو .رجألاا نمً اادددحمً افقسووً انيیعم ًالدعم ززوواجتت ال ننأأ ىلع ٬،ننوناقلاا
.رجألاا بحاص بستنملاا قتاع ىلع لماكلاب ننوكتوو .رجألاا نم ةئاملاب ةةرشع ززوواجتت ال بسنلاا ههذهھھھ ننأأ ملاعلاا

 ةهھج نم ةعضاخ ٬،هھب ةصاخلاا للااومألاا ةةررااددإل ةةأشنملاا قيیددانصلاا ننوكت نناا ثلاثلاا نكرلاا ااذهھھھ ححاجنإإ ططرش ننإإ
 نم هھيیف ةيینعملاا رروجألاا حئاارش ديیفتست نناا ٬،ةيیناث ةهھج نموو .ةيیدقنلاا تتاطلسلاا ةباقرروو ةيیعجرموو صيیخرت ىلإإ ىلووأأ
 ةيینططوو تتاارخدم نيیوكتل ةيیلاعلاا ليیخاادملاا ييووذلً اعيیجشت كلذذوو ٬،...خلاا ننوناقلاا يف دددحت مموسرر نموو ةيیبئاارض تتااءافعإإ
.ررامثتسإلااوو فيیظظوتلاا ىلع عمتجملااوو دداصتقالاا ةةرردق ةةددايیزز ربع ٬،اهھنم ددافتسيی ةيیفاضإإ

:يلاتلاا ووحنلاا ىلع ةثالثلاا نناكررألاا ننم دديیفتسيی ٬،ددعاقتلاا ننس ببستنملاا غغوولب ددنع
 ةةررقفلاا يف ددرروو املً اقفوو هھيیلع ققفتيی ييذذلاا ررجالل ىنددألاا ددحلاا ىلااً ااددانتساا ببستحيی ٬،يمااززلإإ ييددعاقت ششاعم .1

.للووألاا ننكررلاب ةصاخلاا ىلووألاا
 ًايیأأ( ٬،بستنملل ةيیصخش تتاباسح يفوو ييدداارفإإ لكشب ةلجسملااوو ٬،ثلاثلااوو يناثلاا نيینكرلاا ةليیصح ةفاضاا .2

 ٬،دعاقتلاا نس هھغولب دنع ٬،بلطيی ننأأ بستنملل قحيی هھناا ةظحالملاا عم ااذهھھھ .يماازلإلاا دعاقتلاا ششاعم ىلإإ ٬،)اهھغلابم نكت
 ةيیرهھش تتاشاعم لكشب ديیصرلاا عيیززوت دداعيیوو .ثلاثلااوو يناثلاا نيینكرلاا يف ةمكاارتملاا غلابملاا نم غلبم ضبقوو ععاطتقاا
.للووألاا نكرلاا يف هھيیلع صصوصنملاا ىنددألاا دحلاا ىلإإ انركذذ امك ففاضت

 نيیبستنملاا  ققوقح نمً اقالططإإ صقتنيی ال سلجملاا لبق نم ععوضوملاا ييأأرلاا ننايیب يف ححرتقملاا مماظنلاا ننإإ
.يعامتجإلاا ننامضلل ينططولاا ققوودنصلاا ىلاا نيیيیلاحلاا

:ننيیدديیفتسملل ررِّفوويی ححررتقملاا مماظظنلاا ننأأ ىلاا ةةرراشإلاا عم
.ةنس 15 ننع للقت ةةررتفل للمعلاب ققحلاا ممهھل ىقبيی ننيیذذلل ٬،مميیددقلاا مماظظنلاا ننمض ءاقبلااوو ٬،هھيیلإإ بباستنالاا ممددع ققح .1
.مميیددقلاا مماظظنلاا سساسأأ ىلع ققررافلاا بباستحااوو ٬،دديیددجلاا مماظظنلاا ىلإإ بباستنالاا .2
.ةنيیعم تتالاح يف ككلذذوو دديیددجلاا مماظظنلاا ىلإإً ايیلك ممامضنالاا .3

:ىلاا سسلجملاا رريیشيی
 لك يف اهھھھددامتعاا نكميی يتلاا ةيیئاهھنلاا بسنلاا ديیدحتوو ٬،ححرتقملاا مماظنلاب لمعلل ةيیليیصفتلاا دعااوقلاا ديیدحت ننإإ .1

:ءيش لك لبقوو  ىلووألاا ةجرردلاب ٬،بلطتيی ٬،اهھقيیبطت نعوو اهھب ذخألاا نع جتنيی مماقررألاا نم مقرر ييأأ ووأأ ٬،هھتاباسح

.ةلاطبلاا ههاجت مهھتيیامحل ققوودنص مماظن ءاشنإإوو دعاقتلاا نس غغولب دعب نيیبستنملل يحصلاا ننامضلاا أأدبم رراارقإإ  -
 .هھتقيیقح يف عقااولاا لثمت ةقيیقددوو ةلماش تتااءاصحإإ نم قلطنت  ةيیررااوتكإإوو ةيیلام-ةيیدداصتقاا ةساارردد ءاارجإإ -

 ةبرجتلاا ضضرعُيیوو ٬،هھنم ةيیاغ ييأأ قيیقحت ةيیناكمإل ًالطعموو ٬ً،اهھھھوشمووً اصقان لمع لك ىقبيی ٬،ةقيیقدلاا ةساارردلاا ههذهھھھ ننوودبف
.ديیكأأ لشف ىلااً اقبسم

 ةةدم ىلع اهھطيیسقتوو مئاقلاا مماظنلاا بجومب لمعلاا بباحصأأ ىلع ةقحتسملاا ةيیوستلاا غلابم ديیدست ببوجوو .2
.ةةدئاف ننووددوو ةليیوطط

3
ععوورشملاا ةكلذف

 سلجملاا ىلإإ ٬،يعامتجالاا ننامضلاا ننوناق ليیدعت ععوورشمل ءااررززولاا سلجم ةسائرر مماقم ةلاحإإ ىلع ًءانب
 ننامضلاا ةمظنأأ ننأأ ثيیح ٬،ةقفرملاا ةساارردلاا للالخ نم ةعسااوو ةعجاارمب سلجملاا مماق ٬،يعامتجالااوو ييدداصتقالاا
 تتاجاحلاا طغض نع ةمجانلاا تتايیدحتلااوو بعاصملاا نم مغرلاب ثيیدحلاا عمتجملاا يف اهھتاارروورض تتبثأأ يعامتجالاا
.ييدداصتقالاا ءامنإلاا ةةريیسم تترتعاا يتلاا ةةدداحلاا ةيیدداصتقالاا تتامززألااوو ةيیعامتجالاا تتالدبتلااوو

 عضوم ننوكت امدنع ممألاا ريیوطتل يسيیئرلاا زفاحلاا تتامززألاا ةةرتف اهھنموو ةيیدداصتقالاا ععاضووألاا لكشت
 ذنم ةةريیبك تتالؤؤاست عضوم وهھھھ يعامتجالاا ننامضلاف .عمتجملاا تتاجاح عم ببوواجتت ةيیلمع تتااوطخوو ةيیدج ةعجاارم
 يلوودلاا لمعلاا بتكم لبق نم ةعوضوملاا تتاساارردلااوو ريیرراقتلااوو تتافلؤملاا مجح نم نيیبتيی امك نمزلاا نم ةليیوطط تتاارتف
 عقااوو ىلع ةيیدداصتقالاا ععاضووألاا سساكعناا للاجم يف ربعلاا صصالختساا نناكمإلاب نناك ااذذإإوو .يبرعلاا لمعلاا بتكموو
 هھتاجاح ةيیبلتل ةبسنلاب عمتجملاا اهھب ممزتليی ةلماش ةماع ةيیؤؤرر ىىوتسم ىلع رصحنيی رمألاا ااذهھف يعامتجالاا ننامضلاا
 ففرصتلاا ةمالس ىلإإ ةليیآلاا ريیباادتلاب صصاخ دددحم ىىوتسم ىلعوو ةهھج نم يلاملااوو ييدداصتقالاا ههومنلً انامض ةيیعامتجالاا
 عضوو ٬،عقااولاا ااذهھھھ نمً اقالطناا .ىىرخأأ ةهھج نم بعاصملاا ممامأأ ننامضلاا قيیددانص ىلع ةةريیبكلاا ةيیبلسلاا تتاساكعناللً اعنم
 نم ةحوورطملاا تتايیدحتلااً اادددحم ننانبلوو ملاعلاا يف ننامضلاا عقااوو نع ةعسوم ةساارردد يعامتجالااوو ييدداصتقالاا سلجملاا



 عضوو ٬،عقااولاا ااذهھھھ نمً اقالطناا .ىىرخأأ ةهھج نم بعاصملاا ممامأأ ننامضلاا قيیددانص ىلع ةةريیبكلاا ةيیبلسلاا تتاساكعناللً اعنم
 نم ةحوورطملاا تتايیدحتلااً اادددحم ننانبلوو ملاعلاا يف ننامضلاا عقااوو نع ةعسوم ةساارردد يعامتجالااوو ييدداصتقالاا سلجملاا
 للاجم يف ةةدددحم تتااءاارجإإ ذذاختاا تتاارروورض ىلع ديیكأتلاا عم ةيیلام تتاحوورططوو ةيیعامتجاا تتاجاحوو يفاارغميیدد طغض
 .عمتجملاا تتايیناكمإإ عم بسانتيی ةيیعامتجاا ةيیاعرروو دعاقت مماظن ذذافنااوو ييررااددإلاا ميیظنتلااوو ءافشتسالاا

 تتءاج دقوو .يعامتجالاا ننامضلاا للاجم يف ةيیعون ةلقنلً انيیمأت ةسايیسلاا ههذهھھھ تتايیضتقم ةقفرملاا ةساارردلاا تتدددح
 ةيیفاارغميیدلاا يحااونلاا نم عمتجملاا ةيیلكيیهھھھ ىىوتسم ىلع يعامتجالاا ننامضلاا تتاسايیس سساكعناا ززااربإب ةقفرملاا ةساارردلاا
 ننامضلاا ةمظنأأ ءااددأأ ىلع تتاساكعناا لمااوعلاا ههذهھھھ نم لماع لكل ام ةّنيیبم ةيیجولويیسوسلااوو ةيینوناقلااوو ةيیدداصتقالااوو
 ٬،اهھليیومتوو ةيیعامتجالاا تتاميیدقتلاا ةفلك ةهھجل ننامضلل ةمئاقلاا ةمظنألاا ةيینب تتززربأأ دق ةساارردلاا ننإإ امك .يعامتجالاا
 عقااوو ىلع ةساارردلاا تتزكرروو .ننامضلاا ةيیلعاف زززعت يتلاا تتايیلآلااوو طبااوضلااوو ةيیطغتلاا مجح ٬،تتاكاارتشالاا تتالدعم
 ضيیوعت مماظن نم للاقتنالاا للالخ نم ةبولطملاا ةيیعونلاا ةلقنلااوو تتاميیدقتلاا ةهھجل هھتابلطتموو ننانبل يف يعامتجالاا ننامضلاا
 نيیعب ذخااوو ةيیحصلااوو ةيیئافشتسالاا تتامدخلاا ةةدعاق عيیسوتوو ةيیعامتجالاا ةيیاعرلااوو دعاقتلاا مماظن ىلإإ ةمدخلاا ةيیاهھن
.ةيیعامتجالاا تتاضيیوعتلاا رئاسوو ةلاطبلاا ايیاضق ررابتعالاا

 ءافشتسالاا ققاطن يف ةةززرراب ةيیرروورض تتاهھجوت ىلع ديیكأتلاا عموو يعامتجالاا ننامضلل عقااولاا ااذهھھھ ةساارردد دعب
:يليی ام يعامتجالاا ييدداصتقالاا سلجملاا ييدبيی ييررااددإلاا ميیظنتلااوو دعاقتلااوو ةيیعامتجالاا ةيیاعرلااوو

 ةماع ئئددابم ىلإإ ةبجوملاا هھبابسأأ يف دنتساا ييذلاا ععوورشملاا عضوو مت :يتاسسؤملاا ييررااددإلاا ميیظنتلاا ةهھجل .1
 ععوورشملاف ً.اماع نيیعبررألاا يلااوح ةبرجت دعب كلذذوو نيیديیفتسملل ةمدخ ققوودنصلل قسنموو للاّعف ءااددأأ نيیمأت ىلإإ ففدهھت
 ىلإإً افدداهھھھ مئاقلاا ييررااددإلاا لماعتلاا نم ةيیررااددإلاا تتاليیدعتلاا ىحوتساا دقوو ةقباسلاا ةبرجتلاا نم ةةددافتسالاا للوواح ححرتقملاا
 صتخيی اميیف امأأ .ةةديیدج ةيیعامتجاا ةيیلاكشإإ قلخ اهھنأش نم ةةرروصب هھليیدعت ىلإإ سيیلوو هھب للومعملاا ننوناقلاا ريیوطت
 ااذهھھھ يف ةحوورطم عيیرراشم ةةدع ددوجولً اارظنوو ٬،ةيیعامتجالاا ةيیاعرلااوو دعاقتلاا مماظن ىلإإ ةمدخلاا ةيیاهھن مماظن نم للاقتنالاب
 عقااولاا عم ممءالتيی ييذلاا ععوورشملاا صصالختسال ةحرتقملاا عيیرراشملل ةمساحوو ةيیدج ةشقانم ىلإإ ددوعيی ححاارتقالاا نناف ٬،ققاطنلاا
.ةحضااوو ةيینماضت ةيیؤؤرلً اقفوو ينانبللاا يعامتجالااوو يسايیسلاا

:ةيیلاتلاا يهھف ععوورشملاا ااذهھھھ يف طقف ةيیررااددإلاا ةيیحانلاا نم ةحرتقملاا تتاليیدعتلاا امأأ
 ننامضلاا ننوناق ننومضم ذيیفنت ققوودنصلاا ةةررااددإل ددوعيی هھناا ثيیح ةحضااوو ةقيیرطب ققوودنصلاا مماهھم ديیدحت -

.ةيیمنتلااوو ةيیعامتجالاا ةلاادعللً انيیمأت نيینومضملل ةمدخ ققوودنصلاا ددررااوم للامعتساا ىلع رشابملاا ففاارشإلااوو
 نيیب ليیثمتلاا ططوورش ةةاعاارم عم جتنم يلمع للدداعت لجاا نم ققوودنصلاا ةةررااددإإ سلجم ءاضعأأ دددع ضيیفخت -

.ءاقرفلاا فلتخم
 عيیمجل ةيیدداع تتاسلج دداقعناا نكمملاا نم ثيیح سلجملاا ءاضعأأ دددع ضيیفختلً اارظن بتكملاا ةئيیهھھھ ءاغلإإ -

.تتاارراارقلاا ذذاختااوو سلجملاا ءاضعأأ
 لب تتاارراارقلاا ىلع وتيیفلاا ةفص هھل سيیل يعاطقلاا تيیوصتلاا ننأل ههااوودج ممدعلً اارظن يعاطقلاا تيیوصتلاا ءاغلإإ -

 تيیوصتلاا متيی ٬،ىلووأأ ةسلج يف سلجملاا ءاضعأأ نيیب ققافتاا ىلإإ ءاهھتنالاا ممدع للاح يف هھناا ثيیح رروواحتلل ةليیسوو ددرجم وهھھھ
.يعاطقلاا تيیوصتلاب ديیقتلاا ننوودد ةيیرثكألاب رراارقلاا ذَخَُّتيیوو ةقحال ةسلج يف رراارق ييأأ ىلع

 تيیعدد يتلاا ةيینفلاا ةنجللااوو ةماعلاا ةيیريیدملااوو ةةررااددإلاا سلجمب ةصاخلاا تتايیحالصلااوو مماهھملاا ضعب ليیدعت -
 عم ٬،هھب ةططانملاا تتايیلووؤسملل ززاهھجوو ةطلس لك لّمحتوو ةيیلاعف رثكاا لمعلاا لعجل ةيیلاملاا ةبقاارملااوو قيیقدتلاا ةنجلب
.ققاطنلاا ااذهھھھ يف ةيیلاملاا ةبقاارملااوو قيیقدتلاا ةنجل رروودد ىلع ديیكأتلاا ىلإإ ةةرراشإلاا

 ىلع ةيیاصولاا يف عسوتلاا ممدعوو ةةرخؤملاا ةبساحملاا ننااويیدد ةباقرروو لمعلاا ةةررااززوو ةيیاصوو ىلع ءاقبإلاا -
 ةةررااززوو ىلإإ ةفاضإلاب ٬،تتااررااززوو ةةدع لعج هھنأش نم عسوت ااذكهھھھ ننأأ ثيیح ةحصلاا ةةررااززوووو للاملاا ةةررااززوو ىلإإ ققوودنصلاا
.سلجملاا لمع ديیقعت هھنأش نم ييذلاا رمألاا ٬،ًالثم ةحصلاا ةةررااززوك ةيیاصولاا عقوم يف ٬،للاملاا

.ةةررااددإلاا سلاجم يف ةةدمتعملاا للوصأللً اقفوو كلذذوو اهھھھدقع نكمملاا تتاسلجلاا دددع ديیدحت -
 تتامدخلاا للاجم يف ةسسؤملاا ءااددأأ عفرر يف ةةدعاسملاا اهھنأش نم ققوودنصلاا ةةررااددإب ةقلعتملاا تتاحرتقملاا ههذهھھھ نناا

ً.ايیلاح اهھنم ةبولطملاا ةيیعامتجالاا

 يعامتجاا رراارقتساا نيیمأتل ةلاطبلاا عضوو ةساارردد ىلاا ةجاحلاا :ةيیعامتجالاا ةيیاعرلااوو دعاقتلاا مماظن ةهھجل .2
 ةجاحلاا يفيی دعيی مل يعامتجالاا ننامضلاا يف هھب للومعملاا ةمدخلاا ةيیاهھنل يلاحلاا مماظنلاف .ييدداصتقالاا رروطتلاا عم بسانتيی
 غغولب دعب يحصلاا ننامضلاا نيیمأت ممدع ةهھجل ءاارجألااوو تتاسسؤملاا ىلع ًاّيیعامتجااوو ًاّيیلام اًئبع لكشيی وهھھھوو ةيیعامتجالاا
 نيیلماعلاا ةئفل ةصاخ ٬،ةميیركلاا ةةايیحلاا نم ىنددألاا دحلاا عم بسانتيی دعاقت ششاعم ريیفوت ممدع ةهھجلوو دعاقتلاا نس
.دعاقتلاا نس غغولب دعب نيیمدختسملااوو

 عم اًمئاادد حبصأأ تقؤم هھنأب 1962 مماع يعامتجالاا ننامضلاا ننوناق عضوو دنع اادب ييذلاا مماظنلاا ااذهھھھ ننإإ يلاتلابوو
 عم بسانتيی ةيیلاملاا ةمالسلاا نمض ديیدج مماظنب هھلاادبتسااوو ةيیررذج رظن ةةدداعإإ ضضرفيی امم اهھيیلإإ رراشملاا تتايیبلسلاا لك
.دعاقتلاا نس ننوغلبيی نيیذلاا نيیديیفتسملااوو صصاخشألاا ةئفل ةصاخوو عمتجملاا يف ةيیلاملااوو ةيیعامتجالاا تتاجاحلاا



.دعاقتلاا نس ننوغلبيی نيیذلاا نيیديیفتسملااوو صصاخشألاا ةئفل ةصاخوو عمتجملاا يف ةيیلاملااوو ةيیعامتجالاا تتاجاحلاا
 عيیرراشملاا ههذهھھھوو ةيیحص ةيیاعرر عم يعامتجاا دعاقت مماظن ذذافنإب قلعتت عيیرراشم تحرطط ٬،عقااولاا ااذهھھھ نمً اقالطناا

 يلاملاا عقااولاا ةةاعاارم عم ةيیعامتجالاا تتاجاحلاا ىلع ةباجإلاا نناكمإلاا رردق للوواحت يهھھھوو ةصاخلاا اهھتاازيیم اهھل
.ييدداصتقالااوو

 لبق نم هھيیف ييأأرلاا ءاادبإل يعامتجالااوو ييدداصتقالاا سلجملاا ىلإإ للاحملااوو سسرردلل ححرتقملاا ععوورشملاا للوواحيی
:ةيیلاتلاا تتاموقملاا ىلع مموقيی ديیدج ييدعاقت مماظن للاخددإب ةمدخلاا ةيیاهھن مماظن ةيیلاكشإإ ّلح ءااررززولاا سلجم ةسائرر

 هھتايیح للااوطط ممدختسملاا ةحلصملً ايیددرف ةةددَّدسملاا تتاكاارتشالاا ىلع دعاقتلاا ششاعم ليیومت يف ددامتعالاا .1
 ةيیددرفلاا ةةددافتسالاا مجحوو مماظن هھسفن تقولاا يف دددحيی ننأأ ننوودد تتاكاارتشالاا مماظنً اقبسم ددِّدُحيی وهھف هھيیلعوو .ةيیلمعلاا
.لبقتسملل اهھنيیماضموو

 نناا ييأأ ةلماكلاا ةلمسرلاا مماظنب يعامتجالاا دعاقتلاا ةمظنأأ يف ففرعيی ام ىلع ححرتقملاا مماظنلاا ددامتعاا .2
 ةعفدد دئااوفلاا عم هھل ىطعيی ييذلاا ييددرفلاا هھباسح يف هھل مكاارت ام ععومجم ىلع لصحيی ٬،دعاقتلاا نس هھغولب دنع ديیفتسملاا
 مموهھفم ييأأ نمضتيی ال مماظنلاا ااذهھھھ ننإإ يلاتلابوو .نيینثالاا نم جيیزمك ووأأً ايیرهھش عفدت تتاشاعم للالخ نم طيیسقت لكشب ووأأ ةةدحااوو
.ننانبل ععاضووأل ةلثامملاا تتاعمتجملااوو للوودلاا ععاضووأل ةمءالم رثكاا ننوكيی دق ينماضت

 ةمظنألاا ضعبل ةبسنلابً ايیملاع ةمظنألاا ههذهھھھ لثمل ةةريیثكلاا تتاازيیملاا نع رظنلاا ضغبوو ٬،للااوحألاا قلطم يفوو
 ععاطقلاا لبق نم ااذهھھھ دمتعيی ال ااذذاملف ٬،يصخشلاا رراخددالاا ىلع مموقيی مماظنلاا ااذهھھھ نناا املاططوو ٬،ةيیعامتجالااوو ةيیدداصتقالاا
 طبااوضلاا ةلوودلاا عضت نناا ةمظنألاا ههذهھھھ لثم يف يفكيیوو يعامتجالاا ننامضلاا لبق نم هھتررااددإإ ىلإإ ةجاحلاا امنوودد صصاخلاا
 ييذلاا مماظنلاا نم ثلاثلاا نكرلاا مماظنلاا ااذهھھھ لكشيیوو .صصاخلاا ععاطقلاا اهھھھريیديی يتلاا دعاقتلاا تتاشاعم قيیددانصل لمعلاا دعااوقوو
.ةثالثلاا نناكررألاا ىلع مئاقلااوو ههددامتعاا ححرتقنس

 ءاشنإل ةةدئاع مماكحأأ ةيیأأ نمضتيی ال هھناا امك ٬،دعاقتلاا دعب ءافشتسالااوو ةبابطلاا يطغيی ال ححرتقملاا مماظنلاا نناا .3
 ىتح دعاقتلاا ششاعم مماظن ىلإإ عمتجملاا حئاارش عيیمج بباستناا ةيیماازلإإ أأدبم ةهھجل ةيیمهھھھألاا ةيیاغب ربتعيی ييذلاا ةلاطبلاا مماظن
.ححاجنلاا تتايیناكمإإ لك هھل رفوتيی

 ةنس 15 نع لقت ال ةةرتفل مهھتاكاارتشاا ااوودددس نيیذلاا نيیلماعلاا ىلع رصتقيی جمانربلاا ااذهھھھ ةيیطغت ققاطن نناا
.دعاقتلاا ّنس نم ااوبرتقاا نيیذلاا نموو للاّمعلاا نم ةةريیبك حئاارش ةيیطغتلاا ققاطن ججرراخ ككرتيی يلاتلابوو

 ةيیعامتجالااوو ةيیدداصتقالاا ععاضووألاا ءوض ىلع يعامتجالااوو ييدداصتقالاا سلجملاا ىىريی ٬،قبس ام ىلعً اسيیسأت
 ييدداصتقالاا عقااولل ةمءالم رثكاا سسأأ دمتعيی مماظنب هھلامكتساا ةةرروورض عم ححرتقملاا مماظنلاا ةيیافك ممدع ةةدئاسلاا
 دنع عمتجملاا حئاارش عيیمجل ىنددألاا ّدحلاا ننامض يعيیززوتلاا مماظنلاا نم ذخأيیً اطلتخمً اماظن ننوكيی نناا ىلع يعامتجالااوو
 وحنلاا ىلع مماظنلاا ااذهھھھ نيیماضم ىىرنوو .ملاعلاا يف يلمسرتلاا مماظنلاا تتانسح نم ةةددافإلل للاجملاا حتفيیوو دعاقتلاا نس غغولب
:يتآلاا

 نناادلبلاا رثكااوو رثكاا هھيیلإإ هھجتت ييذلااوو ملاعلاا يف ففوورعملاا ةثالثلاا نناكررألاا أأدبم ىلع هھحرتقن ييذلاا مماظنلاا مموقيی
 ههدمتعت يتلاا نناادلبلاا ببرراجت ىلإإً ااددانتساا تبثأأ دق مماظنلاا ااذهھھھ ننااوو امك ٬،يعامتجالاا ننامضلل ةةديیدج ةمظنأأ ثثدحتست يتلاا
 ننامضوو ييدعاقت بتاارر نم ةيیساسألاا ةيیعامتجالاا تتاجاحلاا ننامض عم يلاملاا ننززااوتلاا ىلعوو رراارمتسالاا ىلع هھترردق
.اهھنيیمأتوو يحص

:يليی امك ههززاجيیإإ نكمملاا نمف ااذهھھھ مماظنلاا امأأ
 ااذهھھھ رروحمتيی ٬،ىنعملاا ااذهھبوو يعيیززوتلاا مموهھفملاا ىلع دمتعيیوو ةلوودلاا ةنامضبوو يماازلإإ نكرر وهھھھ للووألاا نكرلاا

 ةبسنلاب امأأ .)ننانبل يفً ايیلاح هھب للومعملاا ىنددألاا ّدحلاا ةةرروورضلاب سيیلوو( رجألل يقيیقحلاا ىنددألاا دحلاا للوح نكرلاا
 نناك ااذذإإ ىنعمب 6/1 ننوكت نناا لضفيی ةبسن يف للامعلااوو لمعلاا بباحصأأ قتاع ىلع اهھناف ٬،نكرلاا ااذهھھھ نمض تتاكاارتشالل
 دنع %1.5 لماعلاا ىلع ةبسنلاا ههذهھلً اقفوو حبصت يهھف ٬،ةئاملاب ةيینامث لمعلاا بحاص ىلع ةبترتملاا تتاكاارتشالاا ةبسن
.دعاقتلاا

 هھيیلإإ رراشملاا رجألل ىنددألاا دحلل فعاضمب بسنلاا ههذهھھھ اهھساسأأ ىلع بستحت يتلاا تتاكاارتشالاا فقس دددحيیوو
 .ىنددألاا دحلاا ااذهھھھ ففاعضأأ 6وو 3 نيیب ننوكت امً ابلاغوو

 ًاضيیأأ ههءابعأأ للامعلااوو لمعلاا بباحصأأوو ننونططااوملاا لمحتيیوو يماازلإإ عباطط ووذذ نكرر ههرروودب وهھھھ يناثلاا نكرلاا
 .للووألاا نكرلاا يف ةةدددحملاا تتايیوتسملاا نع ديیزت يتلاا رروجألاا حئاارش لمشيیوو )6/1(ً اقباس ةةدددحملاا بسنلاا نمض
 ىلع - )Pension Fund( دعاقتلاا تتاشاعمب ةصاخلاا قيیددانصلل اهھتررااددإإ لكوتس نكرلاا ااذهھھھ يف تتاكاارتشالاا ةليیصحوو
 ةةررااددإإ ننال ٬،ةيیدقنلاا تتاطلسلاا لبق نم للاثملاا ليیبس ىلع ةباقرروو ةيیامحوو فيیظظوت ييأأ لمع دعااوقوو طبااوض اهھل عضويی نناا
 ةطلسلل اهھتباقرروو اهھتيیعجرموو اهھصيیخرت يف ةعضاخ ةصصختم ةيیلام تتاكرش لبق نم ةةدداعلاب ننوكت قيیددانصلاا ههذهھھھ
 دحلاا تتاارم تسوو ثثالث نيیب فعاضم ىىدعتت ال نناا بجيی يناثلاا نكرلاا ااذهھھھ نمض تتاكاارتشالاا نناا .دلبلاا يف ةيیدقنلاا
 ححرتقملاا ىنددألاا دحلاا ةةرم 12 ىلإإ 6 نيیب ام يطغت يناثلااوو للووألاا نيینكرلاا نمض تتاكاارتشالاا نناا ييأأ ٬،رجألل ىنددألاا
.رروجألل

 يف ةةدددحملاا رروجألاا تتايیوتسم ىلع ديیزت يتلاا رروجألاا حئاارش يطغيیوو ييررايیتخاا عباطط ووذذ وهھھھ ثلاثلاا نكرلاا -



 يف ةةدددحملاا رروجألاا تتايیوتسم ىلع ديیزت يتلاا رروجألاا حئاارش يطغيیوو ييررايیتخاا عباطط ووذذ وهھھھ ثلاثلاا نكرلاا -
 نكميی بسنلاا ههذهھھھ نم ديیزت يتلاا رروجألاا ننإإ يلاتلابوو -ً ايیرهھش ةيینانبل ةةريیل نيیيیالم 6وو 3 نيیب ام ييأأ نيیلووألاا نيینكرلاا
 ننوكتوو ٬،للاثملاا ليیبس ىلع رجألاا نم %10 ززوواجتت ال ننأأ ىلع اهھھھديیدحت متيی ةبسن ااوعطتقيی نناا اهھباحصألً ايیررايیتخاا
 ةيیعجرموو صيیخرت ىلإإً اعضاخ ىلووأأ ةهھج نم ننوكيی نناا ثلاثلاا نكرلاا ااذهھھھ ححاجنإإ ططرش .ريیجألاا قتاع ىلع لماكلاب
 ةيیلاعلاا ليیخاادملاا ييووذلً اعيیجشت ...مموسرروو ةيیبئاارض تتااءافعإإ نم ةيیناث ةهھج نم ديیفتسيی ننااوو ةيیدقنلاا ةطلسلاا ةباقرروو
.عمتجملااوو دداصتقالاا يف اهھنم ددافتسيی ةيیفاضإإ ةيینططوو تتاارخدم نيیوكتل

:يلاتلاا وحنلاا ىلع ةثالثلاا نناكررألاا نم ديیفتسيی ٬،دعاقتلاا نس ريیجألاا غغولب دنع
 يف ةمظنألاا ههذهھھھ ةبرجت بسحوو ٬،دمتعملاا رجألل ىنددألاا دحلل فعاضمك بستحيی يماازلإإ ييدعاقت ششاعم

 500.000 للاثملاا ليیبس ىلع ييأأ( رجألل ىنددألاا دحلل فعاضم ىلع لصحيیً اماع نيیعبررأأ ةةدمل لمع ًالماع نناف ملاعلاا
 ءالغك رررقت يتلاا ةيیونسلاا تتااددايیزلل عضاخ رروجألل ىنددألاا دحلاا ننااً املع ٬،)ةيینانبل ةةريیل 1.000.000 = 2 × .لل.لل
 0.5 × 500.000 ييأأ( رجألل ىنددألاا دحلاا نم ةنيیعم ةبسن نم ديیفتسيیفً اماع 15 ةةرتفل لمع ييذلاا لماعلاا امأأ .ةشيیعملاا

 دحلاا ااذهھھھ ىقبيی ةنرراقموو .ةمكاارتملاا هھتاكاارتشاا تناك امهھم ننومضملاا ىنددألاا دحلاا وهھھھوو ٬،)ةيینانبل ةةريیل 250.000 =
 دددع ىلع هھميیسقتوو ةمدخلاا ةيیاهھن ضيیوعت هھضبقوو دعاقتلاا هھغولب دنع لماعلاا ممويیلاا هھيیلع لصحيی امم ريیثكب ىلعأأ ىنددألاا
.64ـلاا نس دعب اهھشيیعيی ننأأ عقوتملاا رهھشألااوو تتااونسلاا

 ففاضتف ةيیصخش تتاباسح يفوو ييدداارفإإ لكشب لماعلل ةلجسملااوو ثلاثلااوو يناثلاا نيینكرلاا ةليیصح امأأ -
 نيینكرلاا يف ةمكاارتملاا غلابملاا نم غلبم ععاطتقاا نكميی .اهھغلابم نكتً ايیأأ يماازلإلاا ىنددألاا دحلاا ششاعم ىلإإ اهھتليیصح
 انركذذ امك ففاضت ةيیرهھش تتاشاعم لكشب ديیصرلاا عيیززوت دداعيیوو دعاقتلاا نس هھغولب دنع ريیجألاا اهھضبقيی ثلاثلااوو يناثلاا
.للووألاا نكرلاا يف هھيیلع صصوصنملاا ىنددألاا دحلاا ىلإإ

:ةيیلاقتنالاا ةلحرملاا امأأ
.نيیيیلاحلاا نيیلماعلاا ققوقح نمً ًاقالططإإ صقتنيی ال ححرتقملاا مماظنلاا ننإإ

:يهھھھ ةثالث تتااررايیخ ٬،ةيیررااوتكااوو ةيینقت تتايیلآآ ددامتعاا دعبوو ٬،يطعيی مماظنلاا ااذهھھھ ننإإ

.ةنس 15ـلاا مهھتمدخ تتااونس تتدعت نيیذلل ميیدقلاا مماظنلاا ىلع ءاقبلااوو هھيیلإإ بباستنالاا ممدع .1
.ميیدقلاا مماظنلاا سساسأأ ىلع ققررافلاا بباستحااوو ديیدجلاا مماظنلاا ىلإإ بباستنالاا .2
.ةنيیعم تتالاح يف كلذذوو ديیدجلاا مماظنلاا ىلإإً ايیلك ممامضنالاا .3

 ءوض ىلع يعامتجالاا ننامضلاا لبقتسم ملاعم ديیدحت ةهھجل لماشلاا ررااوحلاا رراارمتساا ةةرروورض ىلإإ ةةرراشإلاا رردجت امك
.نيیيینانبللاا عيیمج لمشيیل مماظنلاا ااذهھھھ ةةدعاق عيیسوت نعوو مئاقلاا عضولاا نع ةيیررااوتكالاا تتاساارردلاا

 قحلم 
يعامتجالاا ننامضلاا ننوناق ليیدعت ععوورشم

ددااووملاا
-1 ةدا]ا

 يف هھيیلع قلطيی يعامتجالاا ننامضلل ينططوو ققوودنص أشنيی
 مماظن ةةررااددإإ ىلوتيی "ققوودنصلاا" مساا ننوناقلاا ااذهھھھ ققايیس
 ومنلاا يف مماهھسإلااوو هھعوورف فلتخموو يعامتجالاا ننامضلاا
.ققوودنصلاا نم نيیديیفتسملل يعامتجالااوو ييدداصتقالاا

 يعامتجاا عباطط تتااذذ ةلقتسم ةسسؤم وهھھھ ققوودنصلاا نناا
 ةيیونعملاا ةيیصخشلاب عتمتتوو ٬،ننوناقلاا ااذهھھھ مماكحأل عضخت
 اهھل قحيیوو ٬،تتووريیب اهھھھزكرم .ييررااددإلااوو يلاملاا للالقتسالابوو
.قططانملاا فلتخم يف ةيیلحموو ةيیميیلقإإ بتاكم ءاشنإإ

 ننوناقلاا ااذهھھھ نم ةثلاثلاا ةةدداملاا يف ةنيیبملاا ددوودحلاا نمض
:ققوودنصلاا عضخيی

.ةقبسملاا ءااررززولاا سلجم ةيیاصول
 ةطسااوب لمعلاا ةةررااززوو ةيیاصول
 هھتايیحالص دددحت ةموكح ضضوفم
 سلجم يف ذختيی يقيیبطت مموسرمب
 ةموكحلاا ضضوفم نيیعيی .ءااررززولاا
 مموسرم بجومب ٬،ققوودنصلاا ىىدل
 ىلع ءانب ءااررززولاا سلجم يف ذختيی
 يفظظوم نم ٬،لمعلاا ريیززوو ححاارتقاا
 نيیتئفلاا ىلإإ نيیمتنملاا ةةررااززولاا
 ضضوفم رضحيی .ةيیناثلااوو ىلووألاا
 ةةررااددإلاا سلجم تتاعامتجاا ةموكحلاا
 ننوكيی نناا ننوودد ةشقانملاا يف ككرتشيیوو
 رضحيی امك .تيیوصتلاا قح هھل
 ززاهھج تتاسلجوو نناجللاا تتاسلج
 ىضاقتيی ال .ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا
 ةنززااوم نم ةموكحلاا ضضوفم
 ووأأ ضيیوعت ووأأ رجاا ييأأ ققوودنصلاا
 الإإ اهھعون نناك امهھم ةةأفاكم
 وهھھھ املً اقفوو رروضحلاا ضيیوعت
 ةةررااددإلاا سلجم ءاضعأل دددحم
 ااذهھھھ نم ةيیناثلاا ةةدداملاا مماكحألوو
 ةيیاصولاا ريیززول نكميی .ننوناقلاا
 ةلاكولاب ةموكح ضضوفم نيیيیعت
 ّلحيی ليیصألاا ططوورش هھيیف رفوتت
 للاح يف ليیصألاا ضضّوفملاا ّلحم
.هھبايیغ
.ةةرخؤملاا ةبساحملاا ننااويیدد ةباقرل

:نم ققوودنصلاا فلأتيی
 ةةررااددإإ سلجم اهھھھالوتيی ةيیريیرقت ةطلس
.مماع ريیدم ةسائرب ييذيیفنت ززاهھج
.ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج

 ٬،ةيیندملاا ةمدخلاا سلجم ةبقاارمل ققوودنصلاا عضخيی ال -5
 هھيیلع ييرست الوو ٬،ييزكرملاا شيیتفتلاا ةبقاارمل الوو
.ةماعلاا تتاسسؤملل مماعلاا مماظنلاا مماكحأأ

ةرادHا سلجم -2 ةدا]ا
:ةةررااددإلاا سلجم :ًالووأأ

:مهھنايیب يلاتلاا نيیبوودنملاا نم ةةررااددإلاا سلجم فلأتيی
 يفظظوم نيیب نم امهھھھررايیتخاا نكميی ةلوودلاا ننالثميی نيیبوودنم 2

 نم اهھجرراخ نم ووأأ ةماعلاا تتاسسؤملااوو تتااررااددإلاا
.يعامتجالاا ننامضلاا ايیاضق يف ةةربخ بباحصأأ

 بباحصألً اليیثمت رثكألاا ةيینهھملاا تتائيیهھلاا نع نيیبوودنم 5
 ااذهھھھ نم 1 ةةرقفلاا 6 ةةدداملاا يف مهھيیلإإ رراشملاا لمعلاا
.ننوناقلاا

 ءاارجأللً اليیثمت رثكألاا ةيینهھملاا تتائيیهھلاا نع نيیبوودنم 5
 )نيیمدختسمووً الامع( مماعلاا يلامعلاا دداحتالاا مهھبختنيی
.ننوناقلاا ااذهھھھ نم 1 ةةرقفلاا 6 ةةدداملاا يف مهھيیلإإ رراشملاا

 ةةرقفلاا نم )جج(وو )بب( نيیدنبلاا يف اهھيیلإإ رراشملاا تتائيیهھلاا دددحت
 سلجم يف ذختيی مموسرمب تتائيیهھلاا ههذهھھھ يبوودنم دددعوو ةقباسلاا
.لمعلاا ريیززوو ححاارتقاا ىلع ءانب ٬،ءااررززولاا
 ققدداصيیوو ٬،بباختنالاب اهھيیبوودنم ةةرروكذملاا تتائيیهھلاا رراتخت
.ءااررززولاا سلجم يف ذختيی مموسرمب مهھباختناا ىلع
 ًاليیثمت رثكألاا تتائيیهھلاا يبوودنم للاادبتساا بجيی هھناا امك
 نم ةلّلعم ببابسأل كلذذ بلطط ااذذإإ للامعلااوو لمعلاا بباحصأل
.مهھل ةيیمتنملاا تتائيیهھلاا لبق

:ببوودنملاا يف ططرتشيیوو ٬،تتااونس عبررأأ ةةدمل ننوبوودنملاا نيیعيی
.تتااونس رشع نم رثكاا ذنمً ايینانبل ننوكيی نناا
 ةحنج ووأأ ةيیانجب هھيیلع مموكحم ريیغوو ٬،ةيیندملاا هھقوقحبً اعتمتم ننوكيی نناا

.ةنئاش
 ننامضلاا ننووؤش للاجم يف ةةربخ ووأأ ةيیملع تتالهھھھؤم ىلعً اازئاح ننوكيی نناا

 ةططانملاا تتايیلووؤسملاا لمحت يف ةكرراشملاا هھلهھھھؤت يعامتجالاا
.ةةررااددإلاا سلجمب

 ةلجسملاا تتاسسؤملاا بباحصأأ نم لمعلاا بباحصأأ ولثمم ننوكيی نناا
 ءاارجألاا ولثمم ننوكيیوو ٬،لقألاا ىلع نيیتنس ذنم ققوودنصلاا يف
.يعامتجالااوو يباقنلاا نيیلقحلاا يف نيیطشانلاا نم

 نّيیع ٬،هھتيیوضع تطقس ووأأ يفوت ووأأ ببوودنملاا للاقتساا ااذذإإ
 يتلاا للوصأللً اقفوو ٬،ةيیالولاا نم ةيیقبتملاا ةةدملل هھل فلخ
.فلسلاا نيیيیعت يف تعبتاا

 لبق مهھباختناا ىلع ققدداصيی ووأأ دددجلاا ننوبوودنملاا نيیعيی
.ةيیرراجلاا ةيیالولاا ةةدم ءاهھتناا نم لقألاا ىلع نيیرهھش

 ًاسيیئرر اهھھھدقعيی ةسلج للووأأ يف ديیدجلاا ةةررااددإلاا سلجم بختنيی
.رسللً انيیمأأوو سيیئرللً ابئانوو

 ءاضعأل ةقلطملاا ةيیرثكألاب سلجملاا يف تتاارراارقلاا ذختت
 تلدداعت ااذذإإوو ٬،دحااوو تتوص ببوودنم لكل ننوكيیوو سلجملاا
ً.احجرم سيیئرلاا تتوص ننوكيیف تتااوصألاا

 عمتجيیوو ٬،هھتاعامتجاا ديیعااوم دددحيیوو يلخاادلاا هھماظن سلجملاا عضيی
 ةسلج دقع هھناكمإبوو ٬،ععوبسألاا يف ةةرم هھسيیئرر نم ةةوعدب
 نم ةقلطملاا ةيیرثكألااً ايیطخ كلذذ هھنم تبلطط ام ااذذإإ ةيیئانثتساا
 ال نناا ىلع لمعلاا ريیززوو بلطط ىلع ءانب ووأأ ٬،نيیبوودنملاا
 رهھشلاا يف سمخلاا ةعوفدملاا تتاسلجلاا ععومجم ززوواجتت
.دحااولاا

 نم ععامتجاا لكل رروضحلاا نعً اضيیوعت ببوودنملاا ىضاقتيی
 دحلااوو ضيیوعتلاا ااذهھھھ رراادقم دددحيی ٬،سلجملاا تتاعامتجاا
 رهھشلاا يف اهھھھاضاقتيی نناا ببوودنملل ززوجيی يتلاا غلابملل ىصقألاا
 غلب امهھم ٬،ةةررااددإلاا سلجم تتاعامتجاا ههرروضح نع دحااولاا
 ءانب ءااررززولاا سلجم يف ذختيی مموسرمب ٬،تتاعامتجالاا دددع
.لمعلاا ريیززوو ححاارتقاا ىلع
 ييأأ ءاقل رخآآ ضيیوعت ووأأ رجاا ييأأ يضاقت ببوودنملل ززوجيی ال
.ققوودنصلاا ةحلصمل هھيیددؤيی لمع

 ٬،ريیغلاا ههاجت ىتح ٬ً،ايیصخش ننولووؤسم ةةررااددإلاا سلجم ءاضعأأ
 ةسررامم يف اهھنوبكتريی دق يتلاا شغلاا للامعأأ نع
 نع نماضتلابووً ايیدداارفإإ ننولووؤسم مهھھھوو .مهھماهھم
 بترتيی رررضوو لطع لك نعوو ٬،سلجملاا يف مهھلامعأأ
 ٬،هھنم وكشملاا رراارقلاا فلاخ نم ءانثتساب ٬،نيیرررضتملل
.ععامتجالاا رضحم يف هھتفلاخم ننوّوددوو

 تتااونس سمخ ءاضقناب نمزلاا رروورمب ةيیلووؤسملاا ىىوعدد طقست
.وكشملاا رراارقلاا خيیررات ىلع

 ةرادHا سلجم تايحsص ً:ايناث
 ىلعً ااددررااوو دداادعتلاا ااذهھھھ ننوكيی نناا ننوودد ٬،ةصاخ ةةرروصب ةةررااددإلاا سلجم رقيی
:رصحلاا ليیبس
 قيیبطتل ةمززاللاا ةمظنألااوو ةيیلخاادلاا ققوودنصلاا ةمظنأأ عيیمج

.ةيیعيیرشتلاا صصوصنلاا
 ةةزهھجأأ فلتخمل بتااوورلااوو بترلاا ةلسلسوو نيیمدختسملاا مماظن

.ققوودنصلاا
.ةيیلحملااوو ةيیميیلقإلاا بتاكملاا ءاشنإإ سسأأ
 لمعلاا بباحصأأ عم ققوودنصلاا ةقالع دددحت يتلاا ةماعلاا ئئددابملاا

 ةيیعيیرشتلاا صصوصنلاا ريیسفتوو ٬،نيیديیفتسملااوو ءاارجألااوو
.اهھب ةقلعتملاا ةيیميیظنتلااوو

ً.ايیونس يجرراخلاا قيیقدتلاا ةسسؤم نيیيیعت
 قيیقدتلاا ززاهھج ريیرراقتل ةجيیتن ةمززاللاا تتايیصوتلااوو ريیباادتلاا

.يجرراخلاا قيیقدتلاا ةسسؤموو ةيیلاملاا ةباقرلااوو
.نيیمدختسملاا مماظنلً اقفوو ايیلعلاا ثثالثلاا تتائفلاا يمدختسم نيیيیعت
 كلت ننوكت امدنع كلذذوو ةلوقنملاا ريیغ للااومألاا عيیب ووأأ كلمت

 حلاصمللوو ققوودنصلاا لمعل ةصصخم للااومألاا
 كلذذوو - ةةرشابملاا هھتطلس تحت ننوكت يتلاا ةيیعامتجالاا
.ننوناقلاا ااذهھھھ يف اهھيیلع صصوصنملاا للوصأللً اقفوو

 ةلوقنملاا ريیغ للااومألاا عيیب ووأأ بباستكاب مماعلاا ريیدملل صيیخرتلاا
 ٬،يلخاادلاا مماظنلاا يف دددحملاا غلبملاا اهھتميیق ززوواجتت يتلاا
 لمعل ةصصخم للااومألاا كلت ننوكت امدنع كلذذوو
 يتلاا ةيیعامتجالاا حلاصملل ووأأ يلخاادلاا ققوودنصلاا
.ةةرشابملاا هھتطلس تحت ننوكت

 كلتوو ٬،ةقحلملاا تتانززااوملااوو ٬،ققوودنصلل ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا
 اهھھھريیديی يتلاا عيیرراشملل ووأأ تتاسسؤملل ةةدئاعلاا
.ققوودنصلاا

 نمض ةلبقملاا ةنسلل هھتاقفنوو ققوودنصلاا تتااددررااوب ييريیرقت ننايیب
.ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا رراارقإل ةةدددحملاا لهھملاا

 ةقحلملاا تتانززااوملااوو ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا تتاباسح عطقب تبلاا
 رراارقإإوو ٬،ققوودنصلاا تتاباسح رئاسوو ٬،ةلقتسملااوو
 تتانايیبلااوو ريیرراقتلااوو ةيیمومعلاا ةيیناازيیملاا
.ققوودنصلاا مماظن يف ةةدددحملاا ةيیحاضيیإلاا

.تتاباسحلل مماعلاا ميیمصتلاا
.ةيیعامتجالاا تتافيیظظوتلاا يف تتايیولووألاا ديیدحت
 ءانثتساب - رخآآ ققوودنص للااومأأ نم قيیددانصلاا دحأأ فيیلست

.ةمدخلاا ةيیاهھن ققوودنص
.ضضاارقتسالااوو ضضاارقإلاا
.تتامدخلاا رراعسأأوو تتافرعتلاا
 ةقيیرطب تيیرجأأ ءااوس تتامدخلااوو للاغشألااوو ممززااوللاا تتاقفص

 يضاارتلاا ووأأ ضضوورعلاا ججاارردتساا ووأأ ةصقانملاا
 مماظنلاا هھنيیعيی ييذلاا دحلاا نع اهھتميیق ديیزت امدنع
.يلاملاا

.تتابهھلااوو تتاعربتلاا للوبق
 قيیقدتلاا ززاهھجوو مماعلاا ريیدملل نيیيیونسلاا نيیريیرقتلاا ةشقانم

 ققوودنصلاا يف لمعلاا ريیس نع ةيیلاملاا ةبقاارملااوو
.هھنأشب ممزليی ام ذذاختااوو

 ةيیميیظنتلااوو ةيیعيیرشتلاا صصوصنلاا عيیرراشم ضضرع لمعلاا ريیززوو ىلع
.ةةررااددإلاا سلجم ىلع يعامتجالاا ننامضلاب ةقلعتملاا
.هھيیلع هھضرع خيیررات نم رهھشلاا ىىدعتت ال ةلهھم يف هھيیأأرر ءاادبإإ سلجملاا ىلع
 بلطيی نناا هھلوو ٬،هھتاارررقم ذيیفنت ةعباتم ةماع ةةرروصب ٬،ةةررااددإلاا سلجم ىلوتيی
 ذذاختااوو ققوودنصلاا يف لمعلاا ريیسب ةقلعتملاا تتامولعملاا مماعلاا ريیدملاا نم
.هھيیلإإ ةلوكوملاا مماهھملاا ققوودنصلاا ذيیفنتل ةمززاللاا تتاارراارقلاا

 ميـــــسارـــــم مزلتـــــست يتلا تارارقـــــلا ً:اثـــــلاـــــث
ةقداصمو

:ءااررززولاا سلجم يف ذختيیً اموسرم ممزلتست يتلاا للامعألاا
 تتافيیظظوت ءاارجإإ ةفلكملاا ةيیلاملاا ةنجللاا نيیيیعتوو ميیظنت
 ووأأ ةطسوتم ووأأ ةةريیصق للاجآلوو ققوودنصلاا للااومأأ
 ااذهھھھ نم 2 ةةرقفلاا 64 ةةدداملاا مماكحألً اقفوو ٬،ةليیوطط
.ننوناقلاا

:ةيیاصولاا ةطلس ةقدداصم ممزلتست يتلاا للامعألاا
 نيیمدختسملاا مماظنوو ةيیلخاادلاا ققوودنصلاا ةمظنأأ عيیمج رراارقإإ
.ققوودنصلاا ةةزهھجأأ فلتخمل بتااوورلااوو بترلاا ةلسلسوو
.ةقحلملاا تتانززااوملااوو ققوودنصلل ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا رراارقإإ
 ةقحلملاا تتانززااوملااوو ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا تتاباسح عطقب تبلاا
 ةيیمومعلاا ةيیناازيیملاا رراارقااوو ققوودنصلاا تتاباسح رئاسوو
.ققوودنصلاا مماظن يف ةةدددحملاا ةيیحاضيیإلاا تتانايیبلااوو ريیرراقتلااوو
.ةيیعامتجالاا تتافيیظظوتلاا يف تتايیولووألاا ديیدحت
.ةيیميیلقإلااوو ةيیلحملاا بتاكملاا ءاشنإإ سسأأ ديیدحت
.يجرراخلاا قيیقدتلاا ةسسؤم نيیيیعت

 ةطلس ىلإإ ممايیأأ ةيینامث ةلهھم للالخ ٬،ةةررااددإلاا سلجم عفريی
 ٬،هھتعلاطمب ةنوورقموو ةموكحلاا ضضّوفم ةطسااوب ةيیاصولاا
 ههذهھھھ نم ةيیناثلااوو ىلووألاا نيیترقفلاا يف اهھيیلع صصوصنملاا تتاارراارقلاا
.اهھل دئاعلاا ةسلجلاا رضحم اهھب قفريیوو ٬،ةةدداملاا

 ٬،للعملاا اهھضفرر ةةررااددإلاا سلجم ةيیاصولاا ةطلس غلبت مل ااذذإإ
 ةضوورعملاا تتاارراارقلاا اهھملست خيیررات نم رهھش ةلهھم للالخ
 ءاهھتناا دعبً امكح ةقّدصم ربتعت تتاارراارقلاا ههذهھھھ نناف ٬،اهھيیلع
.ةةرروكذملاا ةلهھملاا

 هھنيیب أشنيی دق ففالخ لك لح ٬،ءااررززولاا سلجم نم بلطيی نناا ةةررااددإلاا سلجمل
.ةيیاصولاا ةطلس نيیبوو

ةبساح]ا ناويد ةباقر -3 ةدا]ا

 هھتباقرلوو ةةرخؤملاا ةيیررااددإلاا ةبساحملاا ننااويیدد ةباقرل ققوودنصلاا عضخيی
 ننوناق يف ةةدددحملاا للوصأللً اقفوو نيیفظظوملاا ىلعوو تتاباسحلاا ىلع ةيیئاضقلاا
.ةبساحملاا ننااويیدد ميیظنت
 لمجم للووانتتوو تتاادنتسملاا ىلعووً ايیلحم ةبساحملاا ننااويیدد ةباقرر ييرجت
 ههذهھھھ نم ةلصاحلاا جئاتنلااوو هھل ةعباتلاا تتاسسؤملااوو ققوودنصلاا تتاططاشن
.تتاططاشنلاا
 يفتكيی نناا ٬،تتاباسحلاا ىلع ةيیئاضقلاا هھتباقرر ققاطن يف ٬،ننااويیدلل نكميیوو
 ةسسؤملاا ّفلكيی نناا هھلوو يجرراخلاا قيیقدتلاا ةسسؤم هھترجأأ ييذلاا قيیقدتلاب
.تتاباسحلاا ضعب يف قمعم قيیقدت ءاارجإإ ةةرروكذملاا

ةيلا]ا ةباقرلاو قيقدتلا زاهج -4 ةدا]ا
 ةةزهھجأأ نم مئاادد ززاهھج وهھھھ ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج
 يفوو ننوناقلاا ااذهھھھ يف هھل ةةدددحملاا مماهھملاا سسرراميی ققوودنصلاا
.ققوودنصلاا ةمظنأأ

.نيیوضعوو سيیئرر نم ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج فلأتيی

 مموسرمب ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ااوضعوو سيیئرر نيیعيی
 لمعلاا ريیززوو ححاارتقاا ىلع ءانب ءااررززولاا سلجم يف ذختيی
 دددعلاا يفعض حيیشرتب ةةررااددإلاا سلجم ححاارتقاا ىلع ينبملاا
 سيیئرك مهھنم دحااوو ررايیتخال صصاخشأأ 3 حيیشرتب ببولطملاا
 مهھنم نيیصخش ررايیتخال صصاخشأأ ةتس حيیشرتوو ززاهھجلل
 ىلإإ ةفاضإلاب مهھيیف رفااوتت نناا ططرش ٬،ززاهھجلاا يف نيیوضعك
 ططوورشلاا ققوودنصلاا يف ةةدمتعملاا ةماعلاا نيیيیعتلاا ططوورش
:ةيیلاتلاا ةصاخلاا

:ززاهھجلاا سيیئرل ةبسنلاب
 يف ىلووألاا ةئفلاا يفظظوم نم ننوكيی نناا
 نمم ووأأ ٬،ةلوودلل مماعلاا ييررااددإلاا ككالملاا
.ةئفلاا ههذهھھھ ىلإإ ءاقتررالاا مهھل قحيی
 ةيیعماج ةةززاجإإ ىلعً اازئاح ننوكيی نناا ووأأ
 مسقلاا ايیررولاكبلاا هھليین دعب اهھيیلع لصح
 ققوقحلاا تتالاجم يف اهھلدداعيی ام ووأأ يناثلاا
 ووأأ ةيیدداصتقالاا ووأأ ةيیلاملاا ممولعلاا ووأأ
 لقح يف ةيیلمع ةةربخ عم ٬،ةيیرراجتلاا
 دعب تتااونس رشع نع لقت ال هھصاصتخاا
.ةةززاجإلاا هھليین

:نيیوضعلل ةبسنلاب 
 ككالملاا يف ةيیناثلاا ةئفلاا يفظظوم نم ننوكيی نناا

 مهھل قحيی نمم ووأأ ٬،ةلوودلل مماعلاا ييررااددإلاا
 ًاازئاح ننوكيی نناا ووأأ ٬،ةئفلاا ههذهھھھ ىلإإ ءاقتررالاا
 ةساارردلاا ةةدم لقت ال ةيیعماج ةةدداهھش ىلع
 ايیررولاكبلاا هھليین دعب ٬،تتااونس ثثالث نع اهھيیف
 تتالاجملاا يف اهھلدداعيی ام ووأأ يناثلاا مسقلاا
 سيیئرر ةفيیظظوو يف نيیيیعتلل ةضوورفملاا اهھسفن
 ةةربخ عم ٬،ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج
 لقت ال ةةدمل وضعلاا صصاصتخاا لقح يف
 ةةدداهھشلاا هھليین دعب ٬،تتااونس عبس نع
.ةيیعماجلاا

 ٬،مماعلاا ريیدملل ققوودنصلاا ككالم ججرراخ ةصاخ ةئف أشنت
 ةلسلس دددحتوو ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج سيیئرلوو
 ززاهھجلاا ااوضع امأأ .ققوودنصلل يلخاادلاا مماظنلاا يف بتااوورلاا
 ككالم يف ىلووألاا ةئفلاا بتااوورروو بترر ةلسلس مهھيیلع قبطتف
.ققوودنصلاا

 هھيیوضع نم ييأأ ووأأ ززاهھجلاا سيیئرر ةمدخ ءاهھنإإ نكميی
 ريیززوو ححاارتقاا ىلع ءانب ءااررززولاا سلجم يف ذختيی مموسرمب
 نم ييأل ٬،ةةررااددإلاا سلجمل لّلعم ححاارتقاا ىلع ينبملاا لمعلاا
 ةةدداملاا نم )7( ةةرقفلاا يف اهھيیلع صصوصنملاا ببابسألاا
 هھلوصأأ دددحت قيیقحت ءاارجإإ دعبوو ٬،ننوناقلاا ااذهھھھ نم ةسماخلاا
 ٬،ةةررااددإلاا سلجم ههّرقيی صصاخ مماظن يف هھئاارجإإ ةيیفيیكوو
.ةيیاصولاا ةطلس ةقدداصمل عضخيیوو

 ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ييوضعوو سيیئرلاا ىلع رظحيی
 ةطلس اهھب مهھفلكت ةمهھم ةيیأأ ءاقل ضيیوعت ييأأ يضاقت
 ززوجيی الوو ٬،مماعلاا ريیدملاا ووأأ ةةررااددإلاا سلجم ووأأ ةيیاصولاا
.ققوودنصلل  ةماعلاا ةيیريیدملاا ززاهھج يف ةفيیظظوو ةيیأأ يف مهھنيیيیعت

 نيیعباتلاا نيیمدختسملاا ننووؤش ةةررااددإإ ززاهھجلاا سيیئرر ىلوتيی
 عيیمجب ةيیاغلاا ههذهھل عتمتيیوو ٬،ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھجل
.مماعلاا ريیدملاا تتايیحالص

 ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ككالم يف ننومدختسملاا نيیعيی
 ققوودنصلل ةماعلاا ةيیريیدملاا يف ةةدمتعملاا نيیيیعتلاا ططوورشلً اقفوو
 سلجم نم رراارقب لكشت ةصاخ ةنجل اهھيیرجت ةةااررابم ةجيیتنبوو
 ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج سيیئرر نم ءاهھنإإ ىلع ينبم ةةررااددإلاا
.ةيیلاملاا

 تتاميیدقت نم ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ااوضعوو سيیئرر ديیفتسيی
 يعامتجالاا ننامضلاا ننوناق يف اهھيیلع صصوصنملاا ععوورفلاا
.هھيیف ةةدددحملاا ططوورشلاا نمضوو

 سلجم تتاشقانم يف ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج سيیئرر ككرتشيی
 للاح يفوو ٬،تيیوصتلاا قح هھل ننوكيی نناا ننوودد ٬،ةةررااددإلاا
.هھليیثمتل ززاهھجلاا ءاضعأأ دحأأ هھنع بيینيی هھبايیغ

 ننوناقلاا ااذهھھھ نم ةيیناثلاا ةةدداملاا نم 11وو 10 نيیترقفلاا مماكحأأ قبطت
.ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ييوضعوو سيیئرر ىلع

 ةنززااوملاا يف ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھجل ةةدئاعلاا تتااددامتعالاا ظحلت -أأ
.ققوودنصلل ةيیررااددإلاا

 ووأأ ززاهھجلاا سيیئرر ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج تتاقفن دقعيی 
.ةيیاغلاا ههذهھل هھبدتنيی نم
 للوصأللً اقفوو عفدتوو ففرصتوو رروكذملاا ززاهھجلاا تتاقفن ىفصت
.ققوودنصلل يلاملاا مماظنلاا يف ةةدددحملاا

:ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ىلوتيی
 ًاقفوو ووأأً امكح ققوودنصلاا تتاباسحوو تتايیلمع يف قيیقدتلاا
 عضيی .ةصاخ فيیلاكت ووأأ ةيیئانثتساا ووأأ ةيیونس جمااربل
 للووألاا ننوناك رهھش ةيیاهھن لبق ييونسلاا هھجمانرب ززاهھجلاا
 تعدد املك ةيیئانثتسالاا جمااربلاا عضتوو .ةنس لك نم
 قح ددوعيیف ةصاخلاا فيیلاكتلاا امأأ .كلذذ ىلإإ ةجاحلاا
 سلجموو ةيیاصولاا ةطلس نم لك ىلإإ اهھھھرراادصإإ
.ةةررااددإلاا

 تتاباسح ىلع ةباقرلاا ليیعفت ةهھجل ةمززاللاا تتاحاارتقالاا ميیدقت
.ةباقرلاا تتااءاارجإإوو ةمظنأأوو ققوودنصلاا
 قيیقدتلاا للامعأأ جئاتن للووانتيی يلصف ريیرقت عضوو
 ريیززوو نم لك ىلإإ غلبيی ٬،ممرصنملاا لصفلاا يف يلاملاا
 ةةررااددإلاا سلجم ىلااوو ةبساحملاا ننااويیدد سيیئرروو لمعلاا
 ةيیاهھن اهھھھاصقأأ ةلهھم يف ٬،مماعلاا ريیدملااوو هھسيیئرر ةطسااوب
.هھيیليی ييذلاا لصفلاا نم للووألاا رهھشلاا
 تتاباسح عطق عيیرراشم للوح ييونس ريیرقت عضوو
 املً اقفوو ٬،ةقحلملاا تتانززااوملااوو ٬،ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا
.ققوودنصلل يلاملاا مماظنلاا هھيیلع صن

 ققوودنصلاا تتاادحوو عيیمجب ةةرشابم للاصتالاا ززاهھجلل قحيی
 تتاادنتسملااوو قئاثولاا ىلع للوصحلااوو ٬،هھيیمدختسموو
 طيیحيی نناا ىلع ٬،هھلامعأأ ةسرراممل اهھيیلإإ ججاتحيی يتلاا
.كلذبً املعً اقبسم ققوودنصلل مماعلاا ريیدملاا

-5 ةةدداملاا
 ةمظنألااوو نيینااوقلاا ققاطن يف رشابملاا سيیئرلاا وهھھھ مماعلاا ريیدملاا
 مموقيیوو .نيیعباتلاا نيیمدختسملاا عيیمجوو ةماعلاا ةيیريیدملاا تتاادحول
.ةةررااددإلاا سلجم ففاارشإإ تحت ققوودنصلاا يف لمعلاا ريیس نيیمأتب

 وهھھھوو ٬،ققوودنصلاا يمدختسم ىلع ةطلسلاا ههدحوو مماعلاا ريیدملل
 تتاارراارقلاا ذذاختال نيیمدختسملل ةماعلاا ةمظنألاا ققاطن يف لهھھھؤملاا
.نيیمدختسملاا ننووؤش ةةررااددإإ اهھيیضتقت يتلاا ييددرفلاا عباطلاا تتااذذ

 ةماعلاا ةيیريیدملاا يف لمعلاا ميیظنتوو ةةررااددإإ مماعلاا ريیدملاا ىلوتيی
 رهھسيیوو ٬،هھتطلس تحت نيیلماعلاا نيیمدختسملاا للامعأأ قيیسنتوو
 ذيیفنت ىلعوو ةيیميیظنتلااوو ةيینوناقلاا صصوصنلاا ذيیفنت ىلع
 وهھھھوو .اهھل ةةدددحملاا تتاقووألاا يف ةةررااددإلاا سلجم تتاارراارق
 يف لمعلاا ريیس نسح نع ةةررااددإلاا سلجم ههاجت للووؤسم
 ضعب ضضّوفيی نناا مماعلاا ريیدملل نكميی .ةماعلاا ةيیريیدملاا
.ققوودنصلاا ءاارردم ىلإإ هھتايیحالص

 تتاادنتسملاب ةةررااددإلاا سلجم ديیووزت مماعلاا ريیدملاا ىلع
 تتانايیبلاا ميیدقت كلذكوو .تتاارراارقلاا ذذاختال ةمززاللاا عيیرراشملااوو
.ةةددّدحملاا لهھملاا نمض ةبولطملاا تتااءاصحإلااوو

 للدب ىضاقتيیوو ٬،ةةررااددإلاا سلجم تتاسلج مماعلاا ريیدملاا رضحيی
 ددوودحلاا يف ةةررااددإلاا سلجم وضع ههاضاقتيی ييذلاا رروضحلاا
 دداقعناا ططرش ننوناقلاا ااذهھھھ نم ةيیناثلاا ةةدداملاا يف ةنيیبملاا
 نيیريیدملاا دحأأ فيیلكت هھلوو .ممااوودلاا تتاقووأأ ججرراخ تتاسلجلاا
 يضااررألاا ججرراخ ههددوجوو دنع سلجملاا تتاسلج رروضحب
 نم ووأأ مماعلاا ريیدملاا رضحيی .ضضرملاا يعاادب ووأأ ةيینانبللاا
.نناجللاا تتاسلج هھنع ببونيی

 ففرتعم ةةززاجإإ ىلعً اازئاح ننوكيی نناا مماعلاا ريیدملاا يف ططرتشيی
 ووأأ ةيیدداصتقالاا ووأأ ةيیلاملاا ممولعلاا ووأأ ققوقحلاا تتالاجم يف اهھب
 هھصاصتخاا لقح يف ةةربخ عم للامعألاا ةةررااددإإ ووأأ ةيیعامتجالاا
 هھسفن تقولاا يف ننوكيی نناا ززوجيی الوو .تتااونس عبس نع لقت ال
 بجومب مماعلاا ريیدملاا نّيیعيی .ةةررااددإلاا سلجم يفً ااوضع
 ريیززوو ححاارتقاا ىلع ءانب ءااررززولاا سلجم يف ذختيی مموسرم
 ةثالث حيیشرتب ةةررااددإلاا سلجم ححاارتقاا ىلع ينبملاا لمعلاا
.ءامسأأ

 ححاارتقاا ىلع ًءانب مموسرمب مماعلاا ريیدملاا ةمدخ ءاهھنإإ نكميی
 دحأل ةةررااددإلاا سلجم ححاارتقاا ىلع ينبملاا لمعلاا ريیززوو
:ةيیلاتلاا ببابسألاا

.ةحنج ووأأ ةيیانج هھباكترراا
.هھتفيیظظوو ةسررامم يفً اميیسج أطخ هھباكترراا
.هھتفيیظظوو ةسررامم يف ححددافلاا هھلامهھھھإإ ووأأ هھتءافك ممدع

 ريیرراقتلاا ىلع ًءانب ةةررااددإلاا سلجم مماعلاا ريیدملاا ةيیلووؤسم ررّدقيی
 ةبساحملاا ننااويیددوو ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج نم ةمدقملاا
 سيیئرر عفريی نناا ىلع - ةةرخؤملاا هھتباقرر هھتسررامم ققاطن يف
 ًاقفرم ةيیاصولاا ريیززوو ىلإإ سلجملاا رراارق ةةررااددإلاا سلجم
.اهھيیلإإ رراشملاا تتاادنتسملاب

 يف نيیمدختسملاا مماظن مماكحأأ مماعلاا ريیدملاا ىلع قبطت
.ففرصلااوو نيیيیعتلاا ءانثتساب ققوودنصلاا

6 ةةدداملاا
.نيیيیررااددإإوو نيیيینف نم ققوودنصلاا ككالم فلأتيی -أأ

 ةئفلاا ىتح ققوودنصلاا يمدختسم عيیمج نيیعيی
.ةةااررابم ةجيیتن ةسدداسلاا
 ةجيیتنب ننونيیعيیف ٬،ةعباسلاا ةئفلاا ومدختسم امأأ
 ققرططوو نناحتمالااوو ةةااررابملاا ططوورش دددحت ٬،نناحتماا
 ةةررااددإلاا سلجم نم رراارقب ةصحافلاا نناجللاا نيیيیعت
.اهھب للومعملاا ةمظنأللً اقفوو
 ةيیناثلااوو ىلووألاا تتائفلاا يمدختسم عيیمج نيیعيی
 ريیدملاا نيیعيیوو ٬،ةةررااددإلاا سلجم نم رراارقب ةثلاثلااوو
 ىىرخألاا تتائفلاا نم نيیمدختسملاا ٬،هھنم رراارقب ٬،مماعلاا
.كلذب سلجملاا غغالبإإوو

 مماظن يف مهھلمع ططوورشوو ققوودنصلاا يفظظوم بتااوورر دددحت
.ققوودنصلاا يمدختسم

 مماكحأل ٬،مهھتئف تناكً ايیأأ ققوودنصلاا يمدختسم عيیمج عضخيی
.لمعلاا ننوناق



ددااووملاا
-1 ةدا]ا

 يف هھيیلع قلطيی يعامتجالاا ننامضلل ينططوو ققوودنص أشنيی
 مماظن ةةررااددإإ ىلوتيی "ققوودنصلاا" مساا ننوناقلاا ااذهھھھ ققايیس
 ومنلاا يف مماهھسإلااوو هھعوورف فلتخموو يعامتجالاا ننامضلاا
.ققوودنصلاا نم نيیديیفتسملل يعامتجالااوو ييدداصتقالاا

 يعامتجاا عباطط تتااذذ ةلقتسم ةسسؤم وهھھھ ققوودنصلاا نناا
 ةيیونعملاا ةيیصخشلاب عتمتتوو ٬،ننوناقلاا ااذهھھھ مماكحأل عضخت
 اهھل قحيیوو ٬،تتووريیب اهھھھزكرم .ييررااددإلااوو يلاملاا للالقتسالابوو
.قططانملاا فلتخم يف ةيیلحموو ةيیميیلقإإ بتاكم ءاشنإإ

 ننوناقلاا ااذهھھھ نم ةثلاثلاا ةةدداملاا يف ةنيیبملاا ددوودحلاا نمض
:ققوودنصلاا عضخيی

.ةقبسملاا ءااررززولاا سلجم ةيیاصول
 ةطسااوب لمعلاا ةةررااززوو ةيیاصول
 هھتايیحالص دددحت ةموكح ضضوفم
 سلجم يف ذختيی يقيیبطت مموسرمب
 ةموكحلاا ضضوفم نيیعيی .ءااررززولاا
 مموسرم بجومب ٬،ققوودنصلاا ىىدل
 ىلع ءانب ءااررززولاا سلجم يف ذختيی
 يفظظوم نم ٬،لمعلاا ريیززوو ححاارتقاا
 نيیتئفلاا ىلإإ نيیمتنملاا ةةررااززولاا
 ضضوفم رضحيی .ةيیناثلااوو ىلووألاا
 ةةررااددإلاا سلجم تتاعامتجاا ةموكحلاا
 ننوكيی نناا ننوودد ةشقانملاا يف ككرتشيیوو
 رضحيی امك .تيیوصتلاا قح هھل
 ززاهھج تتاسلجوو نناجللاا تتاسلج
 ىضاقتيی ال .ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا
 ةنززااوم نم ةموكحلاا ضضوفم
 ووأأ ضيیوعت ووأأ رجاا ييأأ ققوودنصلاا
 الإإ اهھعون نناك امهھم ةةأفاكم
 وهھھھ املً اقفوو رروضحلاا ضيیوعت
 ةةررااددإلاا سلجم ءاضعأل دددحم
 ااذهھھھ نم ةيیناثلاا ةةدداملاا مماكحألوو
 ةيیاصولاا ريیززول نكميی .ننوناقلاا
 ةلاكولاب ةموكح ضضوفم نيیيیعت
 ّلحيی ليیصألاا ططوورش هھيیف رفوتت
 للاح يف ليیصألاا ضضّوفملاا ّلحم
.هھبايیغ
.ةةرخؤملاا ةبساحملاا ننااويیدد ةباقرل

:نم ققوودنصلاا فلأتيی
 ةةررااددإإ سلجم اهھھھالوتيی ةيیريیرقت ةطلس
.مماع ريیدم ةسائرب ييذيیفنت ززاهھج
.ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج

 ٬،ةيیندملاا ةمدخلاا سلجم ةبقاارمل ققوودنصلاا عضخيی ال -5
 هھيیلع ييرست الوو ٬،ييزكرملاا شيیتفتلاا ةبقاارمل الوو
.ةماعلاا تتاسسؤملل مماعلاا مماظنلاا مماكحأأ

ةرادHا سلجم -2 ةدا]ا
:ةةررااددإلاا سلجم :ًالووأأ

:مهھنايیب يلاتلاا نيیبوودنملاا نم ةةررااددإلاا سلجم فلأتيی
 يفظظوم نيیب نم امهھھھررايیتخاا نكميی ةلوودلاا ننالثميی نيیبوودنم 2

 نم اهھجرراخ نم ووأأ ةماعلاا تتاسسؤملااوو تتااررااددإلاا
.يعامتجالاا ننامضلاا ايیاضق يف ةةربخ بباحصأأ

 بباحصألً اليیثمت رثكألاا ةيینهھملاا تتائيیهھلاا نع نيیبوودنم 5
 ااذهھھھ نم 1 ةةرقفلاا 6 ةةدداملاا يف مهھيیلإإ رراشملاا لمعلاا
.ننوناقلاا

 ءاارجأللً اليیثمت رثكألاا ةيینهھملاا تتائيیهھلاا نع نيیبوودنم 5
 )نيیمدختسمووً الامع( مماعلاا يلامعلاا دداحتالاا مهھبختنيی
.ننوناقلاا ااذهھھھ نم 1 ةةرقفلاا 6 ةةدداملاا يف مهھيیلإإ رراشملاا

 ةةرقفلاا نم )جج(وو )بب( نيیدنبلاا يف اهھيیلإإ رراشملاا تتائيیهھلاا دددحت
 سلجم يف ذختيی مموسرمب تتائيیهھلاا ههذهھھھ يبوودنم دددعوو ةقباسلاا
.لمعلاا ريیززوو ححاارتقاا ىلع ءانب ٬،ءااررززولاا
 ققدداصيیوو ٬،بباختنالاب اهھيیبوودنم ةةرروكذملاا تتائيیهھلاا رراتخت
.ءااررززولاا سلجم يف ذختيی مموسرمب مهھباختناا ىلع
 ًاليیثمت رثكألاا تتائيیهھلاا يبوودنم للاادبتساا بجيی هھناا امك
 نم ةلّلعم ببابسأل كلذذ بلطط ااذذإإ للامعلااوو لمعلاا بباحصأل
.مهھل ةيیمتنملاا تتائيیهھلاا لبق

:ببوودنملاا يف ططرتشيیوو ٬،تتااونس عبررأأ ةةدمل ننوبوودنملاا نيیعيی
.تتااونس رشع نم رثكاا ذنمً ايینانبل ننوكيی نناا
 ةحنج ووأأ ةيیانجب هھيیلع مموكحم ريیغوو ٬،ةيیندملاا هھقوقحبً اعتمتم ننوكيی نناا

.ةنئاش
 ننامضلاا ننووؤش للاجم يف ةةربخ ووأأ ةيیملع تتالهھھھؤم ىلعً اازئاح ننوكيی نناا

 ةططانملاا تتايیلووؤسملاا لمحت يف ةكرراشملاا هھلهھھھؤت يعامتجالاا
.ةةررااددإلاا سلجمب

 ةلجسملاا تتاسسؤملاا بباحصأأ نم لمعلاا بباحصأأ ولثمم ننوكيی نناا
 ءاارجألاا ولثمم ننوكيیوو ٬،لقألاا ىلع نيیتنس ذنم ققوودنصلاا يف
.يعامتجالااوو يباقنلاا نيیلقحلاا يف نيیطشانلاا نم

 نّيیع ٬،هھتيیوضع تطقس ووأأ يفوت ووأأ ببوودنملاا للاقتساا ااذذإإ
 يتلاا للوصأللً اقفوو ٬،ةيیالولاا نم ةيیقبتملاا ةةدملل هھل فلخ
.فلسلاا نيیيیعت يف تعبتاا

 لبق مهھباختناا ىلع ققدداصيی ووأأ دددجلاا ننوبوودنملاا نيیعيی
.ةيیرراجلاا ةيیالولاا ةةدم ءاهھتناا نم لقألاا ىلع نيیرهھش

 ًاسيیئرر اهھھھدقعيی ةسلج للووأأ يف ديیدجلاا ةةررااددإلاا سلجم بختنيی
.رسللً انيیمأأوو سيیئرللً ابئانوو

 ءاضعأل ةقلطملاا ةيیرثكألاب سلجملاا يف تتاارراارقلاا ذختت
 تلدداعت ااذذإإوو ٬،دحااوو تتوص ببوودنم لكل ننوكيیوو سلجملاا
ً.احجرم سيیئرلاا تتوص ننوكيیف تتااوصألاا

 عمتجيیوو ٬،هھتاعامتجاا ديیعااوم دددحيیوو يلخاادلاا هھماظن سلجملاا عضيی
 ةسلج دقع هھناكمإبوو ٬،ععوبسألاا يف ةةرم هھسيیئرر نم ةةوعدب
 نم ةقلطملاا ةيیرثكألااً ايیطخ كلذذ هھنم تبلطط ام ااذذإإ ةيیئانثتساا
 ال نناا ىلع لمعلاا ريیززوو بلطط ىلع ءانب ووأأ ٬،نيیبوودنملاا
 رهھشلاا يف سمخلاا ةعوفدملاا تتاسلجلاا ععومجم ززوواجتت
.دحااولاا

 نم ععامتجاا لكل رروضحلاا نعً اضيیوعت ببوودنملاا ىضاقتيی
 دحلااوو ضيیوعتلاا ااذهھھھ رراادقم دددحيی ٬،سلجملاا تتاعامتجاا
 رهھشلاا يف اهھھھاضاقتيی نناا ببوودنملل ززوجيی يتلاا غلابملل ىصقألاا
 غلب امهھم ٬،ةةررااددإلاا سلجم تتاعامتجاا ههرروضح نع دحااولاا
 ءانب ءااررززولاا سلجم يف ذختيی مموسرمب ٬،تتاعامتجالاا دددع
.لمعلاا ريیززوو ححاارتقاا ىلع
 ييأأ ءاقل رخآآ ضيیوعت ووأأ رجاا ييأأ يضاقت ببوودنملل ززوجيی ال
.ققوودنصلاا ةحلصمل هھيیددؤيی لمع

 ٬،ريیغلاا ههاجت ىتح ٬ً،ايیصخش ننولووؤسم ةةررااددإلاا سلجم ءاضعأأ
 ةسررامم يف اهھنوبكتريی دق يتلاا شغلاا للامعأأ نع
 نع نماضتلابووً ايیدداارفإإ ننولووؤسم مهھھھوو .مهھماهھم
 بترتيی رررضوو لطع لك نعوو ٬،سلجملاا يف مهھلامعأأ
 ٬،هھنم وكشملاا رراارقلاا فلاخ نم ءانثتساب ٬،نيیرررضتملل
.ععامتجالاا رضحم يف هھتفلاخم ننوّوددوو

 تتااونس سمخ ءاضقناب نمزلاا رروورمب ةيیلووؤسملاا ىىوعدد طقست
.وكشملاا رراارقلاا خيیررات ىلع

 ةرادHا سلجم تايحsص ً:ايناث
 ىلعً ااددررااوو دداادعتلاا ااذهھھھ ننوكيی نناا ننوودد ٬،ةصاخ ةةرروصب ةةررااددإلاا سلجم رقيی
:رصحلاا ليیبس
 قيیبطتل ةمززاللاا ةمظنألااوو ةيیلخاادلاا ققوودنصلاا ةمظنأأ عيیمج

.ةيیعيیرشتلاا صصوصنلاا
 ةةزهھجأأ فلتخمل بتااوورلااوو بترلاا ةلسلسوو نيیمدختسملاا مماظن

.ققوودنصلاا
.ةيیلحملااوو ةيیميیلقإلاا بتاكملاا ءاشنإإ سسأأ
 لمعلاا بباحصأأ عم ققوودنصلاا ةقالع دددحت يتلاا ةماعلاا ئئددابملاا

 ةيیعيیرشتلاا صصوصنلاا ريیسفتوو ٬،نيیديیفتسملااوو ءاارجألااوو
.اهھب ةقلعتملاا ةيیميیظنتلااوو

ً.ايیونس يجرراخلاا قيیقدتلاا ةسسؤم نيیيیعت
 قيیقدتلاا ززاهھج ريیرراقتل ةجيیتن ةمززاللاا تتايیصوتلااوو ريیباادتلاا

.يجرراخلاا قيیقدتلاا ةسسؤموو ةيیلاملاا ةباقرلااوو
.نيیمدختسملاا مماظنلً اقفوو ايیلعلاا ثثالثلاا تتائفلاا يمدختسم نيیيیعت
 كلت ننوكت امدنع كلذذوو ةلوقنملاا ريیغ للااومألاا عيیب ووأأ كلمت

 حلاصمللوو ققوودنصلاا لمعل ةصصخم للااومألاا
 كلذذوو - ةةرشابملاا هھتطلس تحت ننوكت يتلاا ةيیعامتجالاا
.ننوناقلاا ااذهھھھ يف اهھيیلع صصوصنملاا للوصأللً اقفوو

 ةلوقنملاا ريیغ للااومألاا عيیب ووأأ بباستكاب مماعلاا ريیدملل صيیخرتلاا
 ٬،يلخاادلاا مماظنلاا يف دددحملاا غلبملاا اهھتميیق ززوواجتت يتلاا
 لمعل ةصصخم للااومألاا كلت ننوكت امدنع كلذذوو
 يتلاا ةيیعامتجالاا حلاصملل ووأأ يلخاادلاا ققوودنصلاا
.ةةرشابملاا هھتطلس تحت ننوكت

 كلتوو ٬،ةقحلملاا تتانززااوملااوو ٬،ققوودنصلل ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا
 اهھھھريیديی يتلاا عيیرراشملل ووأأ تتاسسؤملل ةةدئاعلاا
.ققوودنصلاا

 نمض ةلبقملاا ةنسلل هھتاقفنوو ققوودنصلاا تتااددررااوب ييريیرقت ننايیب
.ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا رراارقإل ةةدددحملاا لهھملاا

 ةقحلملاا تتانززااوملااوو ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا تتاباسح عطقب تبلاا
 رراارقإإوو ٬،ققوودنصلاا تتاباسح رئاسوو ٬،ةلقتسملااوو
 تتانايیبلااوو ريیرراقتلااوو ةيیمومعلاا ةيیناازيیملاا
.ققوودنصلاا مماظن يف ةةدددحملاا ةيیحاضيیإلاا

.تتاباسحلل مماعلاا ميیمصتلاا
.ةيیعامتجالاا تتافيیظظوتلاا يف تتايیولووألاا ديیدحت
 ءانثتساب - رخآآ ققوودنص للااومأأ نم قيیددانصلاا دحأأ فيیلست

.ةمدخلاا ةيیاهھن ققوودنص
.ضضاارقتسالااوو ضضاارقإلاا
.تتامدخلاا رراعسأأوو تتافرعتلاا
 ةقيیرطب تيیرجأأ ءااوس تتامدخلااوو للاغشألااوو ممززااوللاا تتاقفص

 يضاارتلاا ووأأ ضضوورعلاا ججاارردتساا ووأأ ةصقانملاا
 مماظنلاا هھنيیعيی ييذلاا دحلاا نع اهھتميیق ديیزت امدنع
.يلاملاا

.تتابهھلااوو تتاعربتلاا للوبق
 قيیقدتلاا ززاهھجوو مماعلاا ريیدملل نيیيیونسلاا نيیريیرقتلاا ةشقانم

 ققوودنصلاا يف لمعلاا ريیس نع ةيیلاملاا ةبقاارملااوو
.هھنأشب ممزليی ام ذذاختااوو

 ةيیميیظنتلااوو ةيیعيیرشتلاا صصوصنلاا عيیرراشم ضضرع لمعلاا ريیززوو ىلع
.ةةررااددإلاا سلجم ىلع يعامتجالاا ننامضلاب ةقلعتملاا
.هھيیلع هھضرع خيیررات نم رهھشلاا ىىدعتت ال ةلهھم يف هھيیأأرر ءاادبإإ سلجملاا ىلع
 بلطيی نناا هھلوو ٬،هھتاارررقم ذيیفنت ةعباتم ةماع ةةرروصب ٬،ةةررااددإلاا سلجم ىلوتيی
 ذذاختااوو ققوودنصلاا يف لمعلاا ريیسب ةقلعتملاا تتامولعملاا مماعلاا ريیدملاا نم
.هھيیلإإ ةلوكوملاا مماهھملاا ققوودنصلاا ذيیفنتل ةمززاللاا تتاارراارقلاا

 ميـــــسارـــــم مزلتـــــست يتلا تارارقـــــلا ً:اثـــــلاـــــث
ةقداصمو

:ءااررززولاا سلجم يف ذختيیً اموسرم ممزلتست يتلاا للامعألاا
 تتافيیظظوت ءاارجإإ ةفلكملاا ةيیلاملاا ةنجللاا نيیيیعتوو ميیظنت
 ووأأ ةطسوتم ووأأ ةةريیصق للاجآلوو ققوودنصلاا للااومأأ
 ااذهھھھ نم 2 ةةرقفلاا 64 ةةدداملاا مماكحألً اقفوو ٬،ةليیوطط
.ننوناقلاا

:ةيیاصولاا ةطلس ةقدداصم ممزلتست يتلاا للامعألاا
 نيیمدختسملاا مماظنوو ةيیلخاادلاا ققوودنصلاا ةمظنأأ عيیمج رراارقإإ
.ققوودنصلاا ةةزهھجأأ فلتخمل بتااوورلااوو بترلاا ةلسلسوو
.ةقحلملاا تتانززااوملااوو ققوودنصلل ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا رراارقإإ
 ةقحلملاا تتانززااوملااوو ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا تتاباسح عطقب تبلاا
 ةيیمومعلاا ةيیناازيیملاا رراارقااوو ققوودنصلاا تتاباسح رئاسوو
.ققوودنصلاا مماظن يف ةةدددحملاا ةيیحاضيیإلاا تتانايیبلااوو ريیرراقتلااوو
.ةيیعامتجالاا تتافيیظظوتلاا يف تتايیولووألاا ديیدحت
.ةيیميیلقإلااوو ةيیلحملاا بتاكملاا ءاشنإإ سسأأ ديیدحت
.يجرراخلاا قيیقدتلاا ةسسؤم نيیيیعت

 ةطلس ىلإإ ممايیأأ ةيینامث ةلهھم للالخ ٬،ةةررااددإلاا سلجم عفريی
 ٬،هھتعلاطمب ةنوورقموو ةموكحلاا ضضّوفم ةطسااوب ةيیاصولاا
 ههذهھھھ نم ةيیناثلااوو ىلووألاا نيیترقفلاا يف اهھيیلع صصوصنملاا تتاارراارقلاا
.اهھل دئاعلاا ةسلجلاا رضحم اهھب قفريیوو ٬،ةةدداملاا

 ٬،للعملاا اهھضفرر ةةررااددإلاا سلجم ةيیاصولاا ةطلس غلبت مل ااذذإإ
 ةضوورعملاا تتاارراارقلاا اهھملست خيیررات نم رهھش ةلهھم للالخ
 ءاهھتناا دعبً امكح ةقّدصم ربتعت تتاارراارقلاا ههذهھھھ نناف ٬،اهھيیلع
.ةةرروكذملاا ةلهھملاا

 هھنيیب أشنيی دق ففالخ لك لح ٬،ءااررززولاا سلجم نم بلطيی نناا ةةررااددإلاا سلجمل
.ةيیاصولاا ةطلس نيیبوو

ةبساح]ا ناويد ةباقر -3 ةدا]ا

 هھتباقرلوو ةةرخؤملاا ةيیررااددإلاا ةبساحملاا ننااويیدد ةباقرل ققوودنصلاا عضخيی
 ننوناق يف ةةدددحملاا للوصأللً اقفوو نيیفظظوملاا ىلعوو تتاباسحلاا ىلع ةيیئاضقلاا
.ةبساحملاا ننااويیدد ميیظنت
 لمجم للووانتتوو تتاادنتسملاا ىلعووً ايیلحم ةبساحملاا ننااويیدد ةباقرر ييرجت
 ههذهھھھ نم ةلصاحلاا جئاتنلااوو هھل ةعباتلاا تتاسسؤملااوو ققوودنصلاا تتاططاشن
.تتاططاشنلاا
 يفتكيی نناا ٬،تتاباسحلاا ىلع ةيیئاضقلاا هھتباقرر ققاطن يف ٬،ننااويیدلل نكميیوو
 ةسسؤملاا ّفلكيی نناا هھلوو يجرراخلاا قيیقدتلاا ةسسؤم هھترجأأ ييذلاا قيیقدتلاب
.تتاباسحلاا ضعب يف قمعم قيیقدت ءاارجإإ ةةرروكذملاا

ةيلا]ا ةباقرلاو قيقدتلا زاهج -4 ةدا]ا
 ةةزهھجأأ نم مئاادد ززاهھج وهھھھ ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج
 يفوو ننوناقلاا ااذهھھھ يف هھل ةةدددحملاا مماهھملاا سسرراميی ققوودنصلاا
.ققوودنصلاا ةمظنأأ

.نيیوضعوو سيیئرر نم ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج فلأتيی

 مموسرمب ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ااوضعوو سيیئرر نيیعيی
 لمعلاا ريیززوو ححاارتقاا ىلع ءانب ءااررززولاا سلجم يف ذختيی
 دددعلاا يفعض حيیشرتب ةةررااددإلاا سلجم ححاارتقاا ىلع ينبملاا
 سيیئرك مهھنم دحااوو ررايیتخال صصاخشأأ 3 حيیشرتب ببولطملاا
 مهھنم نيیصخش ررايیتخال صصاخشأأ ةتس حيیشرتوو ززاهھجلل
 ىلإإ ةفاضإلاب مهھيیف رفااوتت نناا ططرش ٬،ززاهھجلاا يف نيیوضعك
 ططوورشلاا ققوودنصلاا يف ةةدمتعملاا ةماعلاا نيیيیعتلاا ططوورش
:ةيیلاتلاا ةصاخلاا

:ززاهھجلاا سيیئرل ةبسنلاب
 يف ىلووألاا ةئفلاا يفظظوم نم ننوكيی نناا
 نمم ووأأ ٬،ةلوودلل مماعلاا ييررااددإلاا ككالملاا
.ةئفلاا ههذهھھھ ىلإإ ءاقتررالاا مهھل قحيی
 ةيیعماج ةةززاجإإ ىلعً اازئاح ننوكيی نناا ووأأ
 مسقلاا ايیررولاكبلاا هھليین دعب اهھيیلع لصح
 ققوقحلاا تتالاجم يف اهھلدداعيی ام ووأأ يناثلاا
 ووأأ ةيیدداصتقالاا ووأأ ةيیلاملاا ممولعلاا ووأأ
 لقح يف ةيیلمع ةةربخ عم ٬،ةيیرراجتلاا
 دعب تتااونس رشع نع لقت ال هھصاصتخاا
.ةةززاجإلاا هھليین

:نيیوضعلل ةبسنلاب 
 ككالملاا يف ةيیناثلاا ةئفلاا يفظظوم نم ننوكيی نناا

 مهھل قحيی نمم ووأأ ٬،ةلوودلل مماعلاا ييررااددإلاا
 ًاازئاح ننوكيی نناا ووأأ ٬،ةئفلاا ههذهھھھ ىلإإ ءاقتررالاا
 ةساارردلاا ةةدم لقت ال ةيیعماج ةةدداهھش ىلع
 ايیررولاكبلاا هھليین دعب ٬،تتااونس ثثالث نع اهھيیف
 تتالاجملاا يف اهھلدداعيی ام ووأأ يناثلاا مسقلاا
 سيیئرر ةفيیظظوو يف نيیيیعتلل ةضوورفملاا اهھسفن
 ةةربخ عم ٬،ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج
 لقت ال ةةدمل وضعلاا صصاصتخاا لقح يف
 ةةدداهھشلاا هھليین دعب ٬،تتااونس عبس نع
.ةيیعماجلاا

 ٬،مماعلاا ريیدملل ققوودنصلاا ككالم ججرراخ ةصاخ ةئف أشنت
 ةلسلس دددحتوو ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج سيیئرلوو
 ززاهھجلاا ااوضع امأأ .ققوودنصلل يلخاادلاا مماظنلاا يف بتااوورلاا
 ككالم يف ىلووألاا ةئفلاا بتااوورروو بترر ةلسلس مهھيیلع قبطتف
.ققوودنصلاا

 هھيیوضع نم ييأأ ووأأ ززاهھجلاا سيیئرر ةمدخ ءاهھنإإ نكميی
 ريیززوو ححاارتقاا ىلع ءانب ءااررززولاا سلجم يف ذختيی مموسرمب
 نم ييأل ٬،ةةررااددإلاا سلجمل لّلعم ححاارتقاا ىلع ينبملاا لمعلاا
 ةةدداملاا نم )7( ةةرقفلاا يف اهھيیلع صصوصنملاا ببابسألاا
 هھلوصأأ دددحت قيیقحت ءاارجإإ دعبوو ٬،ننوناقلاا ااذهھھھ نم ةسماخلاا
 ٬،ةةررااددإلاا سلجم ههّرقيی صصاخ مماظن يف هھئاارجإإ ةيیفيیكوو
.ةيیاصولاا ةطلس ةقدداصمل عضخيیوو

 ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ييوضعوو سيیئرلاا ىلع رظحيی
 ةطلس اهھب مهھفلكت ةمهھم ةيیأأ ءاقل ضيیوعت ييأأ يضاقت
 ززوجيی الوو ٬،مماعلاا ريیدملاا ووأأ ةةررااددإلاا سلجم ووأأ ةيیاصولاا
.ققوودنصلل  ةماعلاا ةيیريیدملاا ززاهھج يف ةفيیظظوو ةيیأأ يف مهھنيیيیعت

 نيیعباتلاا نيیمدختسملاا ننووؤش ةةررااددإإ ززاهھجلاا سيیئرر ىلوتيی
 عيیمجب ةيیاغلاا ههذهھل عتمتيیوو ٬،ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھجل
.مماعلاا ريیدملاا تتايیحالص

 ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ككالم يف ننومدختسملاا نيیعيی
 ققوودنصلل ةماعلاا ةيیريیدملاا يف ةةدمتعملاا نيیيیعتلاا ططوورشلً اقفوو
 سلجم نم رراارقب لكشت ةصاخ ةنجل اهھيیرجت ةةااررابم ةجيیتنبوو
 ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج سيیئرر نم ءاهھنإإ ىلع ينبم ةةررااددإلاا
.ةيیلاملاا

 تتاميیدقت نم ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ااوضعوو سيیئرر ديیفتسيی
 يعامتجالاا ننامضلاا ننوناق يف اهھيیلع صصوصنملاا ععوورفلاا
.هھيیف ةةدددحملاا ططوورشلاا نمضوو

 سلجم تتاشقانم يف ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج سيیئرر ككرتشيی
 للاح يفوو ٬،تيیوصتلاا قح هھل ننوكيی نناا ننوودد ٬،ةةررااددإلاا
.هھليیثمتل ززاهھجلاا ءاضعأأ دحأأ هھنع بيینيی هھبايیغ

 ننوناقلاا ااذهھھھ نم ةيیناثلاا ةةدداملاا نم 11وو 10 نيیترقفلاا مماكحأأ قبطت
.ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ييوضعوو سيیئرر ىلع

 ةنززااوملاا يف ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھجل ةةدئاعلاا تتااددامتعالاا ظحلت -أأ
.ققوودنصلل ةيیررااددإلاا

 ووأأ ززاهھجلاا سيیئرر ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج تتاقفن دقعيی 
.ةيیاغلاا ههذهھل هھبدتنيی نم
 للوصأللً اقفوو عفدتوو ففرصتوو رروكذملاا ززاهھجلاا تتاقفن ىفصت
.ققوودنصلل يلاملاا مماظنلاا يف ةةدددحملاا

:ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ىلوتيی
 ًاقفوو ووأأً امكح ققوودنصلاا تتاباسحوو تتايیلمع يف قيیقدتلاا
 عضيی .ةصاخ فيیلاكت ووأأ ةيیئانثتساا ووأأ ةيیونس جمااربل
 للووألاا ننوناك رهھش ةيیاهھن لبق ييونسلاا هھجمانرب ززاهھجلاا
 تعدد املك ةيیئانثتسالاا جمااربلاا عضتوو .ةنس لك نم
 قح ددوعيیف ةصاخلاا فيیلاكتلاا امأأ .كلذذ ىلإإ ةجاحلاا
 سلجموو ةيیاصولاا ةطلس نم لك ىلإإ اهھھھرراادصإإ
.ةةررااددإلاا

 تتاباسح ىلع ةباقرلاا ليیعفت ةهھجل ةمززاللاا تتاحاارتقالاا ميیدقت
.ةباقرلاا تتااءاارجإإوو ةمظنأأوو ققوودنصلاا
 قيیقدتلاا للامعأأ جئاتن للووانتيی يلصف ريیرقت عضوو
 ريیززوو نم لك ىلإإ غلبيی ٬،ممرصنملاا لصفلاا يف يلاملاا
 ةةررااددإلاا سلجم ىلااوو ةبساحملاا ننااويیدد سيیئرروو لمعلاا
 ةيیاهھن اهھھھاصقأأ ةلهھم يف ٬،مماعلاا ريیدملااوو هھسيیئرر ةطسااوب
.هھيیليی ييذلاا لصفلاا نم للووألاا رهھشلاا
 تتاباسح عطق عيیرراشم للوح ييونس ريیرقت عضوو
 املً اقفوو ٬،ةقحلملاا تتانززااوملااوو ٬،ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا
.ققوودنصلل يلاملاا مماظنلاا هھيیلع صن

 ققوودنصلاا تتاادحوو عيیمجب ةةرشابم للاصتالاا ززاهھجلل قحيی
 تتاادنتسملااوو قئاثولاا ىلع للوصحلااوو ٬،هھيیمدختسموو
 طيیحيی نناا ىلع ٬،هھلامعأأ ةسرراممل اهھيیلإإ ججاتحيی يتلاا
.كلذبً املعً اقبسم ققوودنصلل مماعلاا ريیدملاا

-5 ةةدداملاا
 ةمظنألااوو نيینااوقلاا ققاطن يف رشابملاا سيیئرلاا وهھھھ مماعلاا ريیدملاا
 مموقيیوو .نيیعباتلاا نيیمدختسملاا عيیمجوو ةماعلاا ةيیريیدملاا تتاادحول
.ةةررااددإلاا سلجم ففاارشإإ تحت ققوودنصلاا يف لمعلاا ريیس نيیمأتب

 وهھھھوو ٬،ققوودنصلاا يمدختسم ىلع ةطلسلاا ههدحوو مماعلاا ريیدملل
 تتاارراارقلاا ذذاختال نيیمدختسملل ةماعلاا ةمظنألاا ققاطن يف لهھھھؤملاا
.نيیمدختسملاا ننووؤش ةةررااددإإ اهھيیضتقت يتلاا ييددرفلاا عباطلاا تتااذذ

 ةماعلاا ةيیريیدملاا يف لمعلاا ميیظنتوو ةةررااددإإ مماعلاا ريیدملاا ىلوتيی
 رهھسيیوو ٬،هھتطلس تحت نيیلماعلاا نيیمدختسملاا للامعأأ قيیسنتوو
 ذيیفنت ىلعوو ةيیميیظنتلااوو ةيینوناقلاا صصوصنلاا ذيیفنت ىلع
 وهھھھوو .اهھل ةةدددحملاا تتاقووألاا يف ةةررااددإلاا سلجم تتاارراارق
 يف لمعلاا ريیس نسح نع ةةررااددإلاا سلجم ههاجت للووؤسم
 ضعب ضضّوفيی نناا مماعلاا ريیدملل نكميی .ةماعلاا ةيیريیدملاا
.ققوودنصلاا ءاارردم ىلإإ هھتايیحالص

 تتاادنتسملاب ةةررااددإلاا سلجم ديیووزت مماعلاا ريیدملاا ىلع
 تتانايیبلاا ميیدقت كلذكوو .تتاارراارقلاا ذذاختال ةمززاللاا عيیرراشملااوو
.ةةددّدحملاا لهھملاا نمض ةبولطملاا تتااءاصحإلااوو

 للدب ىضاقتيیوو ٬،ةةررااددإلاا سلجم تتاسلج مماعلاا ريیدملاا رضحيی
 ددوودحلاا يف ةةررااددإلاا سلجم وضع ههاضاقتيی ييذلاا رروضحلاا
 دداقعناا ططرش ننوناقلاا ااذهھھھ نم ةيیناثلاا ةةدداملاا يف ةنيیبملاا
 نيیريیدملاا دحأأ فيیلكت هھلوو .ممااوودلاا تتاقووأأ ججرراخ تتاسلجلاا
 يضااررألاا ججرراخ ههددوجوو دنع سلجملاا تتاسلج رروضحب
 نم ووأأ مماعلاا ريیدملاا رضحيی .ضضرملاا يعاادب ووأأ ةيینانبللاا
.نناجللاا تتاسلج هھنع ببونيی

 ففرتعم ةةززاجإإ ىلعً اازئاح ننوكيی نناا مماعلاا ريیدملاا يف ططرتشيی
 ووأأ ةيیدداصتقالاا ووأأ ةيیلاملاا ممولعلاا ووأأ ققوقحلاا تتالاجم يف اهھب
 هھصاصتخاا لقح يف ةةربخ عم للامعألاا ةةررااددإإ ووأأ ةيیعامتجالاا
 هھسفن تقولاا يف ننوكيی نناا ززوجيی الوو .تتااونس عبس نع لقت ال
 بجومب مماعلاا ريیدملاا نّيیعيی .ةةررااددإلاا سلجم يفً ااوضع
 ريیززوو ححاارتقاا ىلع ءانب ءااررززولاا سلجم يف ذختيی مموسرم
 ةثالث حيیشرتب ةةررااددإلاا سلجم ححاارتقاا ىلع ينبملاا لمعلاا
.ءامسأأ

 ححاارتقاا ىلع ًءانب مموسرمب مماعلاا ريیدملاا ةمدخ ءاهھنإإ نكميی
 دحأل ةةررااددإلاا سلجم ححاارتقاا ىلع ينبملاا لمعلاا ريیززوو
:ةيیلاتلاا ببابسألاا

.ةحنج ووأأ ةيیانج هھباكترراا
.هھتفيیظظوو ةسررامم يفً اميیسج أطخ هھباكترراا
.هھتفيیظظوو ةسررامم يف ححددافلاا هھلامهھھھإإ ووأأ هھتءافك ممدع

 ريیرراقتلاا ىلع ًءانب ةةررااددإلاا سلجم مماعلاا ريیدملاا ةيیلووؤسم ررّدقيی
 ةبساحملاا ننااويیددوو ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج نم ةمدقملاا
 سيیئرر عفريی نناا ىلع - ةةرخؤملاا هھتباقرر هھتسررامم ققاطن يف
 ًاقفرم ةيیاصولاا ريیززوو ىلإإ سلجملاا رراارق ةةررااددإلاا سلجم
.اهھيیلإإ رراشملاا تتاادنتسملاب

 يف نيیمدختسملاا مماظن مماكحأأ مماعلاا ريیدملاا ىلع قبطت
.ففرصلااوو نيیيیعتلاا ءانثتساب ققوودنصلاا

6 ةةدداملاا
.نيیيیررااددإإوو نيیيینف نم ققوودنصلاا ككالم فلأتيی -أأ

 ةئفلاا ىتح ققوودنصلاا يمدختسم عيیمج نيیعيی
.ةةااررابم ةجيیتن ةسدداسلاا
 ةجيیتنب ننونيیعيیف ٬،ةعباسلاا ةئفلاا ومدختسم امأأ
 ققرططوو نناحتمالااوو ةةااررابملاا ططوورش دددحت ٬،نناحتماا
 ةةررااددإلاا سلجم نم رراارقب ةصحافلاا نناجللاا نيیيیعت
.اهھب للومعملاا ةمظنأللً اقفوو
 ةيیناثلااوو ىلووألاا تتائفلاا يمدختسم عيیمج نيیعيی
 ريیدملاا نيیعيیوو ٬،ةةررااددإلاا سلجم نم رراارقب ةثلاثلااوو
 ىىرخألاا تتائفلاا نم نيیمدختسملاا ٬،هھنم رراارقب ٬،مماعلاا
.كلذب سلجملاا غغالبإإوو

 مماظن يف مهھلمع ططوورشوو ققوودنصلاا يفظظوم بتااوورر دددحت
.ققوودنصلاا يمدختسم

 مماكحأل ٬،مهھتئف تناكً ايیأأ ققوودنصلاا يمدختسم عيیمج عضخيی
.لمعلاا ننوناق



ددااووملاا
-1 ةدا]ا

 يف هھيیلع قلطيی يعامتجالاا ننامضلل ينططوو ققوودنص أشنيی
 مماظن ةةررااددإإ ىلوتيی "ققوودنصلاا" مساا ننوناقلاا ااذهھھھ ققايیس
 ومنلاا يف مماهھسإلااوو هھعوورف فلتخموو يعامتجالاا ننامضلاا
.ققوودنصلاا نم نيیديیفتسملل يعامتجالااوو ييدداصتقالاا

 يعامتجاا عباطط تتااذذ ةلقتسم ةسسؤم وهھھھ ققوودنصلاا نناا
 ةيیونعملاا ةيیصخشلاب عتمتتوو ٬،ننوناقلاا ااذهھھھ مماكحأل عضخت
 اهھل قحيیوو ٬،تتووريیب اهھھھزكرم .ييررااددإلااوو يلاملاا للالقتسالابوو
.قططانملاا فلتخم يف ةيیلحموو ةيیميیلقإإ بتاكم ءاشنإإ

 ننوناقلاا ااذهھھھ نم ةثلاثلاا ةةدداملاا يف ةنيیبملاا ددوودحلاا نمض
:ققوودنصلاا عضخيی

.ةقبسملاا ءااررززولاا سلجم ةيیاصول
 ةطسااوب لمعلاا ةةررااززوو ةيیاصول
 هھتايیحالص دددحت ةموكح ضضوفم
 سلجم يف ذختيی يقيیبطت مموسرمب
 ةموكحلاا ضضوفم نيیعيی .ءااررززولاا
 مموسرم بجومب ٬،ققوودنصلاا ىىدل
 ىلع ءانب ءااررززولاا سلجم يف ذختيی
 يفظظوم نم ٬،لمعلاا ريیززوو ححاارتقاا
 نيیتئفلاا ىلإإ نيیمتنملاا ةةررااززولاا
 ضضوفم رضحيی .ةيیناثلااوو ىلووألاا
 ةةررااددإلاا سلجم تتاعامتجاا ةموكحلاا
 ننوكيی نناا ننوودد ةشقانملاا يف ككرتشيیوو
 رضحيی امك .تيیوصتلاا قح هھل
 ززاهھج تتاسلجوو نناجللاا تتاسلج
 ىضاقتيی ال .ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا
 ةنززااوم نم ةموكحلاا ضضوفم
 ووأأ ضيیوعت ووأأ رجاا ييأأ ققوودنصلاا
 الإإ اهھعون نناك امهھم ةةأفاكم
 وهھھھ املً اقفوو رروضحلاا ضيیوعت
 ةةررااددإلاا سلجم ءاضعأل دددحم
 ااذهھھھ نم ةيیناثلاا ةةدداملاا مماكحألوو
 ةيیاصولاا ريیززول نكميی .ننوناقلاا
 ةلاكولاب ةموكح ضضوفم نيیيیعت
 ّلحيی ليیصألاا ططوورش هھيیف رفوتت
 للاح يف ليیصألاا ضضّوفملاا ّلحم
.هھبايیغ
.ةةرخؤملاا ةبساحملاا ننااويیدد ةباقرل

:نم ققوودنصلاا فلأتيی
 ةةررااددإإ سلجم اهھھھالوتيی ةيیريیرقت ةطلس
.مماع ريیدم ةسائرب ييذيیفنت ززاهھج
.ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج

 ٬،ةيیندملاا ةمدخلاا سلجم ةبقاارمل ققوودنصلاا عضخيی ال -5
 هھيیلع ييرست الوو ٬،ييزكرملاا شيیتفتلاا ةبقاارمل الوو
.ةماعلاا تتاسسؤملل مماعلاا مماظنلاا مماكحأأ

ةرادHا سلجم -2 ةدا]ا
:ةةررااددإلاا سلجم :ًالووأأ

:مهھنايیب يلاتلاا نيیبوودنملاا نم ةةررااددإلاا سلجم فلأتيی
 يفظظوم نيیب نم امهھھھررايیتخاا نكميی ةلوودلاا ننالثميی نيیبوودنم 2

 نم اهھجرراخ نم ووأأ ةماعلاا تتاسسؤملااوو تتااررااددإلاا
.يعامتجالاا ننامضلاا ايیاضق يف ةةربخ بباحصأأ

 بباحصألً اليیثمت رثكألاا ةيینهھملاا تتائيیهھلاا نع نيیبوودنم 5
 ااذهھھھ نم 1 ةةرقفلاا 6 ةةدداملاا يف مهھيیلإإ رراشملاا لمعلاا
.ننوناقلاا

 ءاارجأللً اليیثمت رثكألاا ةيینهھملاا تتائيیهھلاا نع نيیبوودنم 5
 )نيیمدختسمووً الامع( مماعلاا يلامعلاا دداحتالاا مهھبختنيی
.ننوناقلاا ااذهھھھ نم 1 ةةرقفلاا 6 ةةدداملاا يف مهھيیلإإ رراشملاا

 ةةرقفلاا نم )جج(وو )بب( نيیدنبلاا يف اهھيیلإإ رراشملاا تتائيیهھلاا دددحت
 سلجم يف ذختيی مموسرمب تتائيیهھلاا ههذهھھھ يبوودنم دددعوو ةقباسلاا
.لمعلاا ريیززوو ححاارتقاا ىلع ءانب ٬،ءااررززولاا
 ققدداصيیوو ٬،بباختنالاب اهھيیبوودنم ةةرروكذملاا تتائيیهھلاا رراتخت
.ءااررززولاا سلجم يف ذختيی مموسرمب مهھباختناا ىلع
 ًاليیثمت رثكألاا تتائيیهھلاا يبوودنم للاادبتساا بجيی هھناا امك
 نم ةلّلعم ببابسأل كلذذ بلطط ااذذإإ للامعلااوو لمعلاا بباحصأل
.مهھل ةيیمتنملاا تتائيیهھلاا لبق

:ببوودنملاا يف ططرتشيیوو ٬،تتااونس عبررأأ ةةدمل ننوبوودنملاا نيیعيی
.تتااونس رشع نم رثكاا ذنمً ايینانبل ننوكيی نناا
 ةحنج ووأأ ةيیانجب هھيیلع مموكحم ريیغوو ٬،ةيیندملاا هھقوقحبً اعتمتم ننوكيی نناا

.ةنئاش
 ننامضلاا ننووؤش للاجم يف ةةربخ ووأأ ةيیملع تتالهھھھؤم ىلعً اازئاح ننوكيی نناا

 ةططانملاا تتايیلووؤسملاا لمحت يف ةكرراشملاا هھلهھھھؤت يعامتجالاا
.ةةررااددإلاا سلجمب

 ةلجسملاا تتاسسؤملاا بباحصأأ نم لمعلاا بباحصأأ ولثمم ننوكيی نناا
 ءاارجألاا ولثمم ننوكيیوو ٬،لقألاا ىلع نيیتنس ذنم ققوودنصلاا يف
.يعامتجالااوو يباقنلاا نيیلقحلاا يف نيیطشانلاا نم

 نّيیع ٬،هھتيیوضع تطقس ووأأ يفوت ووأأ ببوودنملاا للاقتساا ااذذإإ
 يتلاا للوصأللً اقفوو ٬،ةيیالولاا نم ةيیقبتملاا ةةدملل هھل فلخ
.فلسلاا نيیيیعت يف تعبتاا

 لبق مهھباختناا ىلع ققدداصيی ووأأ دددجلاا ننوبوودنملاا نيیعيی
.ةيیرراجلاا ةيیالولاا ةةدم ءاهھتناا نم لقألاا ىلع نيیرهھش

 ًاسيیئرر اهھھھدقعيی ةسلج للووأأ يف ديیدجلاا ةةررااددإلاا سلجم بختنيی
.رسللً انيیمأأوو سيیئرللً ابئانوو

 ءاضعأل ةقلطملاا ةيیرثكألاب سلجملاا يف تتاارراارقلاا ذختت
 تلدداعت ااذذإإوو ٬،دحااوو تتوص ببوودنم لكل ننوكيیوو سلجملاا
ً.احجرم سيیئرلاا تتوص ننوكيیف تتااوصألاا

 عمتجيیوو ٬،هھتاعامتجاا ديیعااوم دددحيیوو يلخاادلاا هھماظن سلجملاا عضيی
 ةسلج دقع هھناكمإبوو ٬،ععوبسألاا يف ةةرم هھسيیئرر نم ةةوعدب
 نم ةقلطملاا ةيیرثكألااً ايیطخ كلذذ هھنم تبلطط ام ااذذإإ ةيیئانثتساا
 ال نناا ىلع لمعلاا ريیززوو بلطط ىلع ءانب ووأأ ٬،نيیبوودنملاا
 رهھشلاا يف سمخلاا ةعوفدملاا تتاسلجلاا ععومجم ززوواجتت
.دحااولاا

 نم ععامتجاا لكل رروضحلاا نعً اضيیوعت ببوودنملاا ىضاقتيی
 دحلااوو ضيیوعتلاا ااذهھھھ رراادقم دددحيی ٬،سلجملاا تتاعامتجاا
 رهھشلاا يف اهھھھاضاقتيی نناا ببوودنملل ززوجيی يتلاا غلابملل ىصقألاا
 غلب امهھم ٬،ةةررااددإلاا سلجم تتاعامتجاا ههرروضح نع دحااولاا
 ءانب ءااررززولاا سلجم يف ذختيی مموسرمب ٬،تتاعامتجالاا دددع
.لمعلاا ريیززوو ححاارتقاا ىلع
 ييأأ ءاقل رخآآ ضيیوعت ووأأ رجاا ييأأ يضاقت ببوودنملل ززوجيی ال
.ققوودنصلاا ةحلصمل هھيیددؤيی لمع

 ٬،ريیغلاا ههاجت ىتح ٬ً،ايیصخش ننولووؤسم ةةررااددإلاا سلجم ءاضعأأ
 ةسررامم يف اهھنوبكتريی دق يتلاا شغلاا للامعأأ نع
 نع نماضتلابووً ايیدداارفإإ ننولووؤسم مهھھھوو .مهھماهھم
 بترتيی رررضوو لطع لك نعوو ٬،سلجملاا يف مهھلامعأأ
 ٬،هھنم وكشملاا رراارقلاا فلاخ نم ءانثتساب ٬،نيیرررضتملل
.ععامتجالاا رضحم يف هھتفلاخم ننوّوددوو

 تتااونس سمخ ءاضقناب نمزلاا رروورمب ةيیلووؤسملاا ىىوعدد طقست
.وكشملاا رراارقلاا خيیررات ىلع

 ةرادHا سلجم تايحsص ً:ايناث
 ىلعً ااددررااوو دداادعتلاا ااذهھھھ ننوكيی نناا ننوودد ٬،ةصاخ ةةرروصب ةةررااددإلاا سلجم رقيی
:رصحلاا ليیبس
 قيیبطتل ةمززاللاا ةمظنألااوو ةيیلخاادلاا ققوودنصلاا ةمظنأأ عيیمج

.ةيیعيیرشتلاا صصوصنلاا
 ةةزهھجأأ فلتخمل بتااوورلااوو بترلاا ةلسلسوو نيیمدختسملاا مماظن

.ققوودنصلاا
.ةيیلحملااوو ةيیميیلقإلاا بتاكملاا ءاشنإإ سسأأ
 لمعلاا بباحصأأ عم ققوودنصلاا ةقالع دددحت يتلاا ةماعلاا ئئددابملاا

 ةيیعيیرشتلاا صصوصنلاا ريیسفتوو ٬،نيیديیفتسملااوو ءاارجألااوو
.اهھب ةقلعتملاا ةيیميیظنتلااوو

ً.ايیونس يجرراخلاا قيیقدتلاا ةسسؤم نيیيیعت
 قيیقدتلاا ززاهھج ريیرراقتل ةجيیتن ةمززاللاا تتايیصوتلااوو ريیباادتلاا

.يجرراخلاا قيیقدتلاا ةسسؤموو ةيیلاملاا ةباقرلااوو
.نيیمدختسملاا مماظنلً اقفوو ايیلعلاا ثثالثلاا تتائفلاا يمدختسم نيیيیعت
 كلت ننوكت امدنع كلذذوو ةلوقنملاا ريیغ للااومألاا عيیب ووأأ كلمت

 حلاصمللوو ققوودنصلاا لمعل ةصصخم للااومألاا
 كلذذوو - ةةرشابملاا هھتطلس تحت ننوكت يتلاا ةيیعامتجالاا
.ننوناقلاا ااذهھھھ يف اهھيیلع صصوصنملاا للوصأللً اقفوو

 ةلوقنملاا ريیغ للااومألاا عيیب ووأأ بباستكاب مماعلاا ريیدملل صيیخرتلاا
 ٬،يلخاادلاا مماظنلاا يف دددحملاا غلبملاا اهھتميیق ززوواجتت يتلاا
 لمعل ةصصخم للااومألاا كلت ننوكت امدنع كلذذوو
 يتلاا ةيیعامتجالاا حلاصملل ووأأ يلخاادلاا ققوودنصلاا
.ةةرشابملاا هھتطلس تحت ننوكت

 كلتوو ٬،ةقحلملاا تتانززااوملااوو ٬،ققوودنصلل ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا
 اهھھھريیديی يتلاا عيیرراشملل ووأأ تتاسسؤملل ةةدئاعلاا
.ققوودنصلاا

 نمض ةلبقملاا ةنسلل هھتاقفنوو ققوودنصلاا تتااددررااوب ييريیرقت ننايیب
.ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا رراارقإل ةةدددحملاا لهھملاا

 ةقحلملاا تتانززااوملااوو ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا تتاباسح عطقب تبلاا
 رراارقإإوو ٬،ققوودنصلاا تتاباسح رئاسوو ٬،ةلقتسملااوو
 تتانايیبلااوو ريیرراقتلااوو ةيیمومعلاا ةيیناازيیملاا
.ققوودنصلاا مماظن يف ةةدددحملاا ةيیحاضيیإلاا

.تتاباسحلل مماعلاا ميیمصتلاا
.ةيیعامتجالاا تتافيیظظوتلاا يف تتايیولووألاا ديیدحت
 ءانثتساب - رخآآ ققوودنص للااومأأ نم قيیددانصلاا دحأأ فيیلست

.ةمدخلاا ةيیاهھن ققوودنص
.ضضاارقتسالااوو ضضاارقإلاا
.تتامدخلاا رراعسأأوو تتافرعتلاا
 ةقيیرطب تيیرجأأ ءااوس تتامدخلااوو للاغشألااوو ممززااوللاا تتاقفص

 يضاارتلاا ووأأ ضضوورعلاا ججاارردتساا ووأأ ةصقانملاا
 مماظنلاا هھنيیعيی ييذلاا دحلاا نع اهھتميیق ديیزت امدنع
.يلاملاا

.تتابهھلااوو تتاعربتلاا للوبق
 قيیقدتلاا ززاهھجوو مماعلاا ريیدملل نيیيیونسلاا نيیريیرقتلاا ةشقانم

 ققوودنصلاا يف لمعلاا ريیس نع ةيیلاملاا ةبقاارملااوو
.هھنأشب ممزليی ام ذذاختااوو

 ةيیميیظنتلااوو ةيیعيیرشتلاا صصوصنلاا عيیرراشم ضضرع لمعلاا ريیززوو ىلع
.ةةررااددإلاا سلجم ىلع يعامتجالاا ننامضلاب ةقلعتملاا
.هھيیلع هھضرع خيیررات نم رهھشلاا ىىدعتت ال ةلهھم يف هھيیأأرر ءاادبإإ سلجملاا ىلع
 بلطيی نناا هھلوو ٬،هھتاارررقم ذيیفنت ةعباتم ةماع ةةرروصب ٬،ةةررااددإلاا سلجم ىلوتيی
 ذذاختااوو ققوودنصلاا يف لمعلاا ريیسب ةقلعتملاا تتامولعملاا مماعلاا ريیدملاا نم
.هھيیلإإ ةلوكوملاا مماهھملاا ققوودنصلاا ذيیفنتل ةمززاللاا تتاارراارقلاا

 ميـــــسارـــــم مزلتـــــست يتلا تارارقـــــلا ً:اثـــــلاـــــث
ةقداصمو

:ءااررززولاا سلجم يف ذختيیً اموسرم ممزلتست يتلاا للامعألاا
 تتافيیظظوت ءاارجإإ ةفلكملاا ةيیلاملاا ةنجللاا نيیيیعتوو ميیظنت
 ووأأ ةطسوتم ووأأ ةةريیصق للاجآلوو ققوودنصلاا للااومأأ
 ااذهھھھ نم 2 ةةرقفلاا 64 ةةدداملاا مماكحألً اقفوو ٬،ةليیوطط
.ننوناقلاا

:ةيیاصولاا ةطلس ةقدداصم ممزلتست يتلاا للامعألاا
 نيیمدختسملاا مماظنوو ةيیلخاادلاا ققوودنصلاا ةمظنأأ عيیمج رراارقإإ
.ققوودنصلاا ةةزهھجأأ فلتخمل بتااوورلااوو بترلاا ةلسلسوو
.ةقحلملاا تتانززااوملااوو ققوودنصلل ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا رراارقإإ
 ةقحلملاا تتانززااوملااوو ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا تتاباسح عطقب تبلاا
 ةيیمومعلاا ةيیناازيیملاا رراارقااوو ققوودنصلاا تتاباسح رئاسوو
.ققوودنصلاا مماظن يف ةةدددحملاا ةيیحاضيیإلاا تتانايیبلااوو ريیرراقتلااوو
.ةيیعامتجالاا تتافيیظظوتلاا يف تتايیولووألاا ديیدحت
.ةيیميیلقإلااوو ةيیلحملاا بتاكملاا ءاشنإإ سسأأ ديیدحت
.يجرراخلاا قيیقدتلاا ةسسؤم نيیيیعت

 ةطلس ىلإإ ممايیأأ ةيینامث ةلهھم للالخ ٬،ةةررااددإلاا سلجم عفريی
 ٬،هھتعلاطمب ةنوورقموو ةموكحلاا ضضّوفم ةطسااوب ةيیاصولاا
 ههذهھھھ نم ةيیناثلااوو ىلووألاا نيیترقفلاا يف اهھيیلع صصوصنملاا تتاارراارقلاا
.اهھل دئاعلاا ةسلجلاا رضحم اهھب قفريیوو ٬،ةةدداملاا

 ٬،للعملاا اهھضفرر ةةررااددإلاا سلجم ةيیاصولاا ةطلس غلبت مل ااذذإإ
 ةضوورعملاا تتاارراارقلاا اهھملست خيیررات نم رهھش ةلهھم للالخ
 ءاهھتناا دعبً امكح ةقّدصم ربتعت تتاارراارقلاا ههذهھھھ نناف ٬،اهھيیلع
.ةةرروكذملاا ةلهھملاا

 هھنيیب أشنيی دق ففالخ لك لح ٬،ءااررززولاا سلجم نم بلطيی نناا ةةررااددإلاا سلجمل
.ةيیاصولاا ةطلس نيیبوو

ةبساح]ا ناويد ةباقر -3 ةدا]ا

 هھتباقرلوو ةةرخؤملاا ةيیررااددإلاا ةبساحملاا ننااويیدد ةباقرل ققوودنصلاا عضخيی
 ننوناق يف ةةدددحملاا للوصأللً اقفوو نيیفظظوملاا ىلعوو تتاباسحلاا ىلع ةيیئاضقلاا
.ةبساحملاا ننااويیدد ميیظنت
 لمجم للووانتتوو تتاادنتسملاا ىلعووً ايیلحم ةبساحملاا ننااويیدد ةباقرر ييرجت
 ههذهھھھ نم ةلصاحلاا جئاتنلااوو هھل ةعباتلاا تتاسسؤملااوو ققوودنصلاا تتاططاشن
.تتاططاشنلاا
 يفتكيی نناا ٬،تتاباسحلاا ىلع ةيیئاضقلاا هھتباقرر ققاطن يف ٬،ننااويیدلل نكميیوو
 ةسسؤملاا ّفلكيی نناا هھلوو يجرراخلاا قيیقدتلاا ةسسؤم هھترجأأ ييذلاا قيیقدتلاب
.تتاباسحلاا ضعب يف قمعم قيیقدت ءاارجإإ ةةرروكذملاا

ةيلا]ا ةباقرلاو قيقدتلا زاهج -4 ةدا]ا
 ةةزهھجأأ نم مئاادد ززاهھج وهھھھ ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج
 يفوو ننوناقلاا ااذهھھھ يف هھل ةةدددحملاا مماهھملاا سسرراميی ققوودنصلاا
.ققوودنصلاا ةمظنأأ

.نيیوضعوو سيیئرر نم ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج فلأتيی

 مموسرمب ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ااوضعوو سيیئرر نيیعيی
 لمعلاا ريیززوو ححاارتقاا ىلع ءانب ءااررززولاا سلجم يف ذختيی
 دددعلاا يفعض حيیشرتب ةةررااددإلاا سلجم ححاارتقاا ىلع ينبملاا
 سيیئرك مهھنم دحااوو ررايیتخال صصاخشأأ 3 حيیشرتب ببولطملاا
 مهھنم نيیصخش ررايیتخال صصاخشأأ ةتس حيیشرتوو ززاهھجلل
 ىلإإ ةفاضإلاب مهھيیف رفااوتت نناا ططرش ٬،ززاهھجلاا يف نيیوضعك
 ططوورشلاا ققوودنصلاا يف ةةدمتعملاا ةماعلاا نيیيیعتلاا ططوورش
:ةيیلاتلاا ةصاخلاا

:ززاهھجلاا سيیئرل ةبسنلاب
 يف ىلووألاا ةئفلاا يفظظوم نم ننوكيی نناا
 نمم ووأأ ٬،ةلوودلل مماعلاا ييررااددإلاا ككالملاا
.ةئفلاا ههذهھھھ ىلإإ ءاقتررالاا مهھل قحيی
 ةيیعماج ةةززاجإإ ىلعً اازئاح ننوكيی نناا ووأأ
 مسقلاا ايیررولاكبلاا هھليین دعب اهھيیلع لصح
 ققوقحلاا تتالاجم يف اهھلدداعيی ام ووأأ يناثلاا
 ووأأ ةيیدداصتقالاا ووأأ ةيیلاملاا ممولعلاا ووأأ
 لقح يف ةيیلمع ةةربخ عم ٬،ةيیرراجتلاا
 دعب تتااونس رشع نع لقت ال هھصاصتخاا
.ةةززاجإلاا هھليین

:نيیوضعلل ةبسنلاب 
 ككالملاا يف ةيیناثلاا ةئفلاا يفظظوم نم ننوكيی نناا

 مهھل قحيی نمم ووأأ ٬،ةلوودلل مماعلاا ييررااددإلاا
 ًاازئاح ننوكيی نناا ووأأ ٬،ةئفلاا ههذهھھھ ىلإإ ءاقتررالاا
 ةساارردلاا ةةدم لقت ال ةيیعماج ةةدداهھش ىلع
 ايیررولاكبلاا هھليین دعب ٬،تتااونس ثثالث نع اهھيیف
 تتالاجملاا يف اهھلدداعيی ام ووأأ يناثلاا مسقلاا
 سيیئرر ةفيیظظوو يف نيیيیعتلل ةضوورفملاا اهھسفن
 ةةربخ عم ٬،ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج
 لقت ال ةةدمل وضعلاا صصاصتخاا لقح يف
 ةةدداهھشلاا هھليین دعب ٬،تتااونس عبس نع
.ةيیعماجلاا

 ٬،مماعلاا ريیدملل ققوودنصلاا ككالم ججرراخ ةصاخ ةئف أشنت
 ةلسلس دددحتوو ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج سيیئرلوو
 ززاهھجلاا ااوضع امأأ .ققوودنصلل يلخاادلاا مماظنلاا يف بتااوورلاا
 ككالم يف ىلووألاا ةئفلاا بتااوورروو بترر ةلسلس مهھيیلع قبطتف
.ققوودنصلاا

 هھيیوضع نم ييأأ ووأأ ززاهھجلاا سيیئرر ةمدخ ءاهھنإإ نكميی
 ريیززوو ححاارتقاا ىلع ءانب ءااررززولاا سلجم يف ذختيی مموسرمب
 نم ييأل ٬،ةةررااددإلاا سلجمل لّلعم ححاارتقاا ىلع ينبملاا لمعلاا
 ةةدداملاا نم )7( ةةرقفلاا يف اهھيیلع صصوصنملاا ببابسألاا
 هھلوصأأ دددحت قيیقحت ءاارجإإ دعبوو ٬،ننوناقلاا ااذهھھھ نم ةسماخلاا
 ٬،ةةررااددإلاا سلجم ههّرقيی صصاخ مماظن يف هھئاارجإإ ةيیفيیكوو
.ةيیاصولاا ةطلس ةقدداصمل عضخيیوو

 ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ييوضعوو سيیئرلاا ىلع رظحيی
 ةطلس اهھب مهھفلكت ةمهھم ةيیأأ ءاقل ضيیوعت ييأأ يضاقت
 ززوجيی الوو ٬،مماعلاا ريیدملاا ووأأ ةةررااددإلاا سلجم ووأأ ةيیاصولاا
.ققوودنصلل  ةماعلاا ةيیريیدملاا ززاهھج يف ةفيیظظوو ةيیأأ يف مهھنيیيیعت

 نيیعباتلاا نيیمدختسملاا ننووؤش ةةررااددإإ ززاهھجلاا سيیئرر ىلوتيی
 عيیمجب ةيیاغلاا ههذهھل عتمتيیوو ٬،ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھجل
.مماعلاا ريیدملاا تتايیحالص

 ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ككالم يف ننومدختسملاا نيیعيی
 ققوودنصلل ةماعلاا ةيیريیدملاا يف ةةدمتعملاا نيیيیعتلاا ططوورشلً اقفوو
 سلجم نم رراارقب لكشت ةصاخ ةنجل اهھيیرجت ةةااررابم ةجيیتنبوو
 ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج سيیئرر نم ءاهھنإإ ىلع ينبم ةةررااددإلاا
.ةيیلاملاا

 تتاميیدقت نم ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ااوضعوو سيیئرر ديیفتسيی
 يعامتجالاا ننامضلاا ننوناق يف اهھيیلع صصوصنملاا ععوورفلاا
.هھيیف ةةدددحملاا ططوورشلاا نمضوو

 سلجم تتاشقانم يف ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج سيیئرر ككرتشيی
 للاح يفوو ٬،تيیوصتلاا قح هھل ننوكيی نناا ننوودد ٬،ةةررااددإلاا
.هھليیثمتل ززاهھجلاا ءاضعأأ دحأأ هھنع بيینيی هھبايیغ

 ننوناقلاا ااذهھھھ نم ةيیناثلاا ةةدداملاا نم 11وو 10 نيیترقفلاا مماكحأأ قبطت
.ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ييوضعوو سيیئرر ىلع

 ةنززااوملاا يف ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھجل ةةدئاعلاا تتااددامتعالاا ظحلت -أأ
.ققوودنصلل ةيیررااددإلاا

 ووأأ ززاهھجلاا سيیئرر ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج تتاقفن دقعيی 
.ةيیاغلاا ههذهھل هھبدتنيی نم
 للوصأللً اقفوو عفدتوو ففرصتوو رروكذملاا ززاهھجلاا تتاقفن ىفصت
.ققوودنصلل يلاملاا مماظنلاا يف ةةدددحملاا

:ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ىلوتيی
 ًاقفوو ووأأً امكح ققوودنصلاا تتاباسحوو تتايیلمع يف قيیقدتلاا
 عضيی .ةصاخ فيیلاكت ووأأ ةيیئانثتساا ووأأ ةيیونس جمااربل
 للووألاا ننوناك رهھش ةيیاهھن لبق ييونسلاا هھجمانرب ززاهھجلاا
 تعدد املك ةيیئانثتسالاا جمااربلاا عضتوو .ةنس لك نم
 قح ددوعيیف ةصاخلاا فيیلاكتلاا امأأ .كلذذ ىلإإ ةجاحلاا
 سلجموو ةيیاصولاا ةطلس نم لك ىلإإ اهھھھرراادصإإ
.ةةررااددإلاا

 تتاباسح ىلع ةباقرلاا ليیعفت ةهھجل ةمززاللاا تتاحاارتقالاا ميیدقت
.ةباقرلاا تتااءاارجإإوو ةمظنأأوو ققوودنصلاا
 قيیقدتلاا للامعأأ جئاتن للووانتيی يلصف ريیرقت عضوو
 ريیززوو نم لك ىلإإ غلبيی ٬،ممرصنملاا لصفلاا يف يلاملاا
 ةةررااددإلاا سلجم ىلااوو ةبساحملاا ننااويیدد سيیئرروو لمعلاا
 ةيیاهھن اهھھھاصقأأ ةلهھم يف ٬،مماعلاا ريیدملااوو هھسيیئرر ةطسااوب
.هھيیليی ييذلاا لصفلاا نم للووألاا رهھشلاا
 تتاباسح عطق عيیرراشم للوح ييونس ريیرقت عضوو
 املً اقفوو ٬،ةقحلملاا تتانززااوملااوو ٬،ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا
.ققوودنصلل يلاملاا مماظنلاا هھيیلع صن

 ققوودنصلاا تتاادحوو عيیمجب ةةرشابم للاصتالاا ززاهھجلل قحيی
 تتاادنتسملااوو قئاثولاا ىلع للوصحلااوو ٬،هھيیمدختسموو
 طيیحيی نناا ىلع ٬،هھلامعأأ ةسرراممل اهھيیلإإ ججاتحيی يتلاا
.كلذبً املعً اقبسم ققوودنصلل مماعلاا ريیدملاا

-5 ةةدداملاا
 ةمظنألااوو نيینااوقلاا ققاطن يف رشابملاا سيیئرلاا وهھھھ مماعلاا ريیدملاا
 مموقيیوو .نيیعباتلاا نيیمدختسملاا عيیمجوو ةماعلاا ةيیريیدملاا تتاادحول
.ةةررااددإلاا سلجم ففاارشإإ تحت ققوودنصلاا يف لمعلاا ريیس نيیمأتب

 وهھھھوو ٬،ققوودنصلاا يمدختسم ىلع ةطلسلاا ههدحوو مماعلاا ريیدملل
 تتاارراارقلاا ذذاختال نيیمدختسملل ةماعلاا ةمظنألاا ققاطن يف لهھھھؤملاا
.نيیمدختسملاا ننووؤش ةةررااددإإ اهھيیضتقت يتلاا ييددرفلاا عباطلاا تتااذذ

 ةماعلاا ةيیريیدملاا يف لمعلاا ميیظنتوو ةةررااددإإ مماعلاا ريیدملاا ىلوتيی
 رهھسيیوو ٬،هھتطلس تحت نيیلماعلاا نيیمدختسملاا للامعأأ قيیسنتوو
 ذيیفنت ىلعوو ةيیميیظنتلااوو ةيینوناقلاا صصوصنلاا ذيیفنت ىلع
 وهھھھوو .اهھل ةةدددحملاا تتاقووألاا يف ةةررااددإلاا سلجم تتاارراارق
 يف لمعلاا ريیس نسح نع ةةررااددإلاا سلجم ههاجت للووؤسم
 ضعب ضضّوفيی نناا مماعلاا ريیدملل نكميی .ةماعلاا ةيیريیدملاا
.ققوودنصلاا ءاارردم ىلإإ هھتايیحالص

 تتاادنتسملاب ةةررااددإلاا سلجم ديیووزت مماعلاا ريیدملاا ىلع
 تتانايیبلاا ميیدقت كلذكوو .تتاارراارقلاا ذذاختال ةمززاللاا عيیرراشملااوو
.ةةددّدحملاا لهھملاا نمض ةبولطملاا تتااءاصحإلااوو

 للدب ىضاقتيیوو ٬،ةةررااددإلاا سلجم تتاسلج مماعلاا ريیدملاا رضحيی
 ددوودحلاا يف ةةررااددإلاا سلجم وضع ههاضاقتيی ييذلاا رروضحلاا
 دداقعناا ططرش ننوناقلاا ااذهھھھ نم ةيیناثلاا ةةدداملاا يف ةنيیبملاا
 نيیريیدملاا دحأأ فيیلكت هھلوو .ممااوودلاا تتاقووأأ ججرراخ تتاسلجلاا
 يضااررألاا ججرراخ ههددوجوو دنع سلجملاا تتاسلج رروضحب
 نم ووأأ مماعلاا ريیدملاا رضحيی .ضضرملاا يعاادب ووأأ ةيینانبللاا
.نناجللاا تتاسلج هھنع ببونيی

 ففرتعم ةةززاجإإ ىلعً اازئاح ننوكيی نناا مماعلاا ريیدملاا يف ططرتشيی
 ووأأ ةيیدداصتقالاا ووأأ ةيیلاملاا ممولعلاا ووأأ ققوقحلاا تتالاجم يف اهھب
 هھصاصتخاا لقح يف ةةربخ عم للامعألاا ةةررااددإإ ووأأ ةيیعامتجالاا
 هھسفن تقولاا يف ننوكيی نناا ززوجيی الوو .تتااونس عبس نع لقت ال
 بجومب مماعلاا ريیدملاا نّيیعيی .ةةررااددإلاا سلجم يفً ااوضع
 ريیززوو ححاارتقاا ىلع ءانب ءااررززولاا سلجم يف ذختيی مموسرم
 ةثالث حيیشرتب ةةررااددإلاا سلجم ححاارتقاا ىلع ينبملاا لمعلاا
.ءامسأأ

 ححاارتقاا ىلع ًءانب مموسرمب مماعلاا ريیدملاا ةمدخ ءاهھنإإ نكميی
 دحأل ةةررااددإلاا سلجم ححاارتقاا ىلع ينبملاا لمعلاا ريیززوو
:ةيیلاتلاا ببابسألاا

.ةحنج ووأأ ةيیانج هھباكترراا
.هھتفيیظظوو ةسررامم يفً اميیسج أطخ هھباكترراا
.هھتفيیظظوو ةسررامم يف ححددافلاا هھلامهھھھإإ ووأأ هھتءافك ممدع

 ريیرراقتلاا ىلع ًءانب ةةررااددإلاا سلجم مماعلاا ريیدملاا ةيیلووؤسم ررّدقيی
 ةبساحملاا ننااويیددوو ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج نم ةمدقملاا
 سيیئرر عفريی نناا ىلع - ةةرخؤملاا هھتباقرر هھتسررامم ققاطن يف
 ًاقفرم ةيیاصولاا ريیززوو ىلإإ سلجملاا رراارق ةةررااددإلاا سلجم
.اهھيیلإإ رراشملاا تتاادنتسملاب

 يف نيیمدختسملاا مماظن مماكحأأ مماعلاا ريیدملاا ىلع قبطت
.ففرصلااوو نيیيیعتلاا ءانثتساب ققوودنصلاا

6 ةةدداملاا
.نيیيیررااددإإوو نيیيینف نم ققوودنصلاا ككالم فلأتيی -أأ

 ةئفلاا ىتح ققوودنصلاا يمدختسم عيیمج نيیعيی
.ةةااررابم ةجيیتن ةسدداسلاا
 ةجيیتنب ننونيیعيیف ٬،ةعباسلاا ةئفلاا ومدختسم امأأ
 ققرططوو نناحتمالااوو ةةااررابملاا ططوورش دددحت ٬،نناحتماا
 ةةررااددإلاا سلجم نم رراارقب ةصحافلاا نناجللاا نيیيیعت
.اهھب للومعملاا ةمظنأللً اقفوو
 ةيیناثلااوو ىلووألاا تتائفلاا يمدختسم عيیمج نيیعيی
 ريیدملاا نيیعيیوو ٬،ةةررااددإلاا سلجم نم رراارقب ةثلاثلااوو
 ىىرخألاا تتائفلاا نم نيیمدختسملاا ٬،هھنم رراارقب ٬،مماعلاا
.كلذب سلجملاا غغالبإإوو

 مماظن يف مهھلمع ططوورشوو ققوودنصلاا يفظظوم بتااوورر دددحت
.ققوودنصلاا يمدختسم

 مماكحأل ٬،مهھتئف تناكً ايیأأ ققوودنصلاا يمدختسم عيیمج عضخيی
.لمعلاا ننوناق



ددااووملاا
-1 ةدا]ا

 يف هھيیلع قلطيی يعامتجالاا ننامضلل ينططوو ققوودنص أشنيی
 مماظن ةةررااددإإ ىلوتيی "ققوودنصلاا" مساا ننوناقلاا ااذهھھھ ققايیس
 ومنلاا يف مماهھسإلااوو هھعوورف فلتخموو يعامتجالاا ننامضلاا
.ققوودنصلاا نم نيیديیفتسملل يعامتجالااوو ييدداصتقالاا

 يعامتجاا عباطط تتااذذ ةلقتسم ةسسؤم وهھھھ ققوودنصلاا نناا
 ةيیونعملاا ةيیصخشلاب عتمتتوو ٬،ننوناقلاا ااذهھھھ مماكحأل عضخت
 اهھل قحيیوو ٬،تتووريیب اهھھھزكرم .ييررااددإلااوو يلاملاا للالقتسالابوو
.قططانملاا فلتخم يف ةيیلحموو ةيیميیلقإإ بتاكم ءاشنإإ

 ننوناقلاا ااذهھھھ نم ةثلاثلاا ةةدداملاا يف ةنيیبملاا ددوودحلاا نمض
:ققوودنصلاا عضخيی

.ةقبسملاا ءااررززولاا سلجم ةيیاصول
 ةطسااوب لمعلاا ةةررااززوو ةيیاصول
 هھتايیحالص دددحت ةموكح ضضوفم
 سلجم يف ذختيی يقيیبطت مموسرمب
 ةموكحلاا ضضوفم نيیعيی .ءااررززولاا
 مموسرم بجومب ٬،ققوودنصلاا ىىدل
 ىلع ءانب ءااررززولاا سلجم يف ذختيی
 يفظظوم نم ٬،لمعلاا ريیززوو ححاارتقاا
 نيیتئفلاا ىلإإ نيیمتنملاا ةةررااززولاا
 ضضوفم رضحيی .ةيیناثلااوو ىلووألاا
 ةةررااددإلاا سلجم تتاعامتجاا ةموكحلاا
 ننوكيی نناا ننوودد ةشقانملاا يف ككرتشيیوو
 رضحيی امك .تيیوصتلاا قح هھل
 ززاهھج تتاسلجوو نناجللاا تتاسلج
 ىضاقتيی ال .ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا
 ةنززااوم نم ةموكحلاا ضضوفم
 ووأأ ضيیوعت ووأأ رجاا ييأأ ققوودنصلاا
 الإإ اهھعون نناك امهھم ةةأفاكم
 وهھھھ املً اقفوو رروضحلاا ضيیوعت
 ةةررااددإلاا سلجم ءاضعأل دددحم
 ااذهھھھ نم ةيیناثلاا ةةدداملاا مماكحألوو
 ةيیاصولاا ريیززول نكميی .ننوناقلاا
 ةلاكولاب ةموكح ضضوفم نيیيیعت
 ّلحيی ليیصألاا ططوورش هھيیف رفوتت
 للاح يف ليیصألاا ضضّوفملاا ّلحم
.هھبايیغ
.ةةرخؤملاا ةبساحملاا ننااويیدد ةباقرل

:نم ققوودنصلاا فلأتيی
 ةةررااددإإ سلجم اهھھھالوتيی ةيیريیرقت ةطلس
.مماع ريیدم ةسائرب ييذيیفنت ززاهھج
.ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج

 ٬،ةيیندملاا ةمدخلاا سلجم ةبقاارمل ققوودنصلاا عضخيی ال -5
 هھيیلع ييرست الوو ٬،ييزكرملاا شيیتفتلاا ةبقاارمل الوو
.ةماعلاا تتاسسؤملل مماعلاا مماظنلاا مماكحأأ

ةرادHا سلجم -2 ةدا]ا
:ةةررااددإلاا سلجم :ًالووأأ

:مهھنايیب يلاتلاا نيیبوودنملاا نم ةةررااددإلاا سلجم فلأتيی
 يفظظوم نيیب نم امهھھھررايیتخاا نكميی ةلوودلاا ننالثميی نيیبوودنم 2

 نم اهھجرراخ نم ووأأ ةماعلاا تتاسسؤملااوو تتااررااددإلاا
.يعامتجالاا ننامضلاا ايیاضق يف ةةربخ بباحصأأ

 بباحصألً اليیثمت رثكألاا ةيینهھملاا تتائيیهھلاا نع نيیبوودنم 5
 ااذهھھھ نم 1 ةةرقفلاا 6 ةةدداملاا يف مهھيیلإإ رراشملاا لمعلاا
.ننوناقلاا

 ءاارجأللً اليیثمت رثكألاا ةيینهھملاا تتائيیهھلاا نع نيیبوودنم 5
 )نيیمدختسمووً الامع( مماعلاا يلامعلاا دداحتالاا مهھبختنيی
.ننوناقلاا ااذهھھھ نم 1 ةةرقفلاا 6 ةةدداملاا يف مهھيیلإإ رراشملاا

 ةةرقفلاا نم )جج(وو )بب( نيیدنبلاا يف اهھيیلإإ رراشملاا تتائيیهھلاا دددحت
 سلجم يف ذختيی مموسرمب تتائيیهھلاا ههذهھھھ يبوودنم دددعوو ةقباسلاا
.لمعلاا ريیززوو ححاارتقاا ىلع ءانب ٬،ءااررززولاا
 ققدداصيیوو ٬،بباختنالاب اهھيیبوودنم ةةرروكذملاا تتائيیهھلاا رراتخت
.ءااررززولاا سلجم يف ذختيی مموسرمب مهھباختناا ىلع
 ًاليیثمت رثكألاا تتائيیهھلاا يبوودنم للاادبتساا بجيی هھناا امك
 نم ةلّلعم ببابسأل كلذذ بلطط ااذذإإ للامعلااوو لمعلاا بباحصأل
.مهھل ةيیمتنملاا تتائيیهھلاا لبق

:ببوودنملاا يف ططرتشيیوو ٬،تتااونس عبررأأ ةةدمل ننوبوودنملاا نيیعيی
.تتااونس رشع نم رثكاا ذنمً ايینانبل ننوكيی نناا
 ةحنج ووأأ ةيیانجب هھيیلع مموكحم ريیغوو ٬،ةيیندملاا هھقوقحبً اعتمتم ننوكيی نناا

.ةنئاش
 ننامضلاا ننووؤش للاجم يف ةةربخ ووأأ ةيیملع تتالهھھھؤم ىلعً اازئاح ننوكيی نناا

 ةططانملاا تتايیلووؤسملاا لمحت يف ةكرراشملاا هھلهھھھؤت يعامتجالاا
.ةةررااددإلاا سلجمب

 ةلجسملاا تتاسسؤملاا بباحصأأ نم لمعلاا بباحصأأ ولثمم ننوكيی نناا
 ءاارجألاا ولثمم ننوكيیوو ٬،لقألاا ىلع نيیتنس ذنم ققوودنصلاا يف
.يعامتجالااوو يباقنلاا نيیلقحلاا يف نيیطشانلاا نم

 نّيیع ٬،هھتيیوضع تطقس ووأأ يفوت ووأأ ببوودنملاا للاقتساا ااذذإإ
 يتلاا للوصأللً اقفوو ٬،ةيیالولاا نم ةيیقبتملاا ةةدملل هھل فلخ
.فلسلاا نيیيیعت يف تعبتاا

 لبق مهھباختناا ىلع ققدداصيی ووأأ دددجلاا ننوبوودنملاا نيیعيی
.ةيیرراجلاا ةيیالولاا ةةدم ءاهھتناا نم لقألاا ىلع نيیرهھش

 ًاسيیئرر اهھھھدقعيی ةسلج للووأأ يف ديیدجلاا ةةررااددإلاا سلجم بختنيی
.رسللً انيیمأأوو سيیئرللً ابئانوو

 ءاضعأل ةقلطملاا ةيیرثكألاب سلجملاا يف تتاارراارقلاا ذختت
 تلدداعت ااذذإإوو ٬،دحااوو تتوص ببوودنم لكل ننوكيیوو سلجملاا
ً.احجرم سيیئرلاا تتوص ننوكيیف تتااوصألاا

 عمتجيیوو ٬،هھتاعامتجاا ديیعااوم دددحيیوو يلخاادلاا هھماظن سلجملاا عضيی
 ةسلج دقع هھناكمإبوو ٬،ععوبسألاا يف ةةرم هھسيیئرر نم ةةوعدب
 نم ةقلطملاا ةيیرثكألااً ايیطخ كلذذ هھنم تبلطط ام ااذذإإ ةيیئانثتساا
 ال نناا ىلع لمعلاا ريیززوو بلطط ىلع ءانب ووأأ ٬،نيیبوودنملاا
 رهھشلاا يف سمخلاا ةعوفدملاا تتاسلجلاا ععومجم ززوواجتت
.دحااولاا

 نم ععامتجاا لكل رروضحلاا نعً اضيیوعت ببوودنملاا ىضاقتيی
 دحلااوو ضيیوعتلاا ااذهھھھ رراادقم دددحيی ٬،سلجملاا تتاعامتجاا
 رهھشلاا يف اهھھھاضاقتيی نناا ببوودنملل ززوجيی يتلاا غلابملل ىصقألاا
 غلب امهھم ٬،ةةررااددإلاا سلجم تتاعامتجاا ههرروضح نع دحااولاا
 ءانب ءااررززولاا سلجم يف ذختيی مموسرمب ٬،تتاعامتجالاا دددع
.لمعلاا ريیززوو ححاارتقاا ىلع
 ييأأ ءاقل رخآآ ضيیوعت ووأأ رجاا ييأأ يضاقت ببوودنملل ززوجيی ال
.ققوودنصلاا ةحلصمل هھيیددؤيی لمع

 ٬،ريیغلاا ههاجت ىتح ٬ً،ايیصخش ننولووؤسم ةةررااددإلاا سلجم ءاضعأأ
 ةسررامم يف اهھنوبكتريی دق يتلاا شغلاا للامعأأ نع
 نع نماضتلابووً ايیدداارفإإ ننولووؤسم مهھھھوو .مهھماهھم
 بترتيی رررضوو لطع لك نعوو ٬،سلجملاا يف مهھلامعأأ
 ٬،هھنم وكشملاا رراارقلاا فلاخ نم ءانثتساب ٬،نيیرررضتملل
.ععامتجالاا رضحم يف هھتفلاخم ننوّوددوو

 تتااونس سمخ ءاضقناب نمزلاا رروورمب ةيیلووؤسملاا ىىوعدد طقست
.وكشملاا رراارقلاا خيیررات ىلع

 ةرادHا سلجم تايحsص ً:ايناث
 ىلعً ااددررااوو دداادعتلاا ااذهھھھ ننوكيی نناا ننوودد ٬،ةصاخ ةةرروصب ةةررااددإلاا سلجم رقيی
:رصحلاا ليیبس
 قيیبطتل ةمززاللاا ةمظنألااوو ةيیلخاادلاا ققوودنصلاا ةمظنأأ عيیمج

.ةيیعيیرشتلاا صصوصنلاا
 ةةزهھجأأ فلتخمل بتااوورلااوو بترلاا ةلسلسوو نيیمدختسملاا مماظن

.ققوودنصلاا
.ةيیلحملااوو ةيیميیلقإلاا بتاكملاا ءاشنإإ سسأأ
 لمعلاا بباحصأأ عم ققوودنصلاا ةقالع دددحت يتلاا ةماعلاا ئئددابملاا

 ةيیعيیرشتلاا صصوصنلاا ريیسفتوو ٬،نيیديیفتسملااوو ءاارجألااوو
.اهھب ةقلعتملاا ةيیميیظنتلااوو

ً.ايیونس يجرراخلاا قيیقدتلاا ةسسؤم نيیيیعت
 قيیقدتلاا ززاهھج ريیرراقتل ةجيیتن ةمززاللاا تتايیصوتلااوو ريیباادتلاا

.يجرراخلاا قيیقدتلاا ةسسؤموو ةيیلاملاا ةباقرلااوو
.نيیمدختسملاا مماظنلً اقفوو ايیلعلاا ثثالثلاا تتائفلاا يمدختسم نيیيیعت
 كلت ننوكت امدنع كلذذوو ةلوقنملاا ريیغ للااومألاا عيیب ووأأ كلمت

 حلاصمللوو ققوودنصلاا لمعل ةصصخم للااومألاا
 كلذذوو - ةةرشابملاا هھتطلس تحت ننوكت يتلاا ةيیعامتجالاا
.ننوناقلاا ااذهھھھ يف اهھيیلع صصوصنملاا للوصأللً اقفوو

 ةلوقنملاا ريیغ للااومألاا عيیب ووأأ بباستكاب مماعلاا ريیدملل صيیخرتلاا
 ٬،يلخاادلاا مماظنلاا يف دددحملاا غلبملاا اهھتميیق ززوواجتت يتلاا
 لمعل ةصصخم للااومألاا كلت ننوكت امدنع كلذذوو
 يتلاا ةيیعامتجالاا حلاصملل ووأأ يلخاادلاا ققوودنصلاا
.ةةرشابملاا هھتطلس تحت ننوكت

 كلتوو ٬،ةقحلملاا تتانززااوملااوو ٬،ققوودنصلل ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا
 اهھھھريیديی يتلاا عيیرراشملل ووأأ تتاسسؤملل ةةدئاعلاا
.ققوودنصلاا

 نمض ةلبقملاا ةنسلل هھتاقفنوو ققوودنصلاا تتااددررااوب ييريیرقت ننايیب
.ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا رراارقإل ةةدددحملاا لهھملاا

 ةقحلملاا تتانززااوملااوو ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا تتاباسح عطقب تبلاا
 رراارقإإوو ٬،ققوودنصلاا تتاباسح رئاسوو ٬،ةلقتسملااوو
 تتانايیبلااوو ريیرراقتلااوو ةيیمومعلاا ةيیناازيیملاا
.ققوودنصلاا مماظن يف ةةدددحملاا ةيیحاضيیإلاا

.تتاباسحلل مماعلاا ميیمصتلاا
.ةيیعامتجالاا تتافيیظظوتلاا يف تتايیولووألاا ديیدحت
 ءانثتساب - رخآآ ققوودنص للااومأأ نم قيیددانصلاا دحأأ فيیلست

.ةمدخلاا ةيیاهھن ققوودنص
.ضضاارقتسالااوو ضضاارقإلاا
.تتامدخلاا رراعسأأوو تتافرعتلاا
 ةقيیرطب تيیرجأأ ءااوس تتامدخلااوو للاغشألااوو ممززااوللاا تتاقفص

 يضاارتلاا ووأأ ضضوورعلاا ججاارردتساا ووأأ ةصقانملاا
 مماظنلاا هھنيیعيی ييذلاا دحلاا نع اهھتميیق ديیزت امدنع
.يلاملاا

.تتابهھلااوو تتاعربتلاا للوبق
 قيیقدتلاا ززاهھجوو مماعلاا ريیدملل نيیيیونسلاا نيیريیرقتلاا ةشقانم

 ققوودنصلاا يف لمعلاا ريیس نع ةيیلاملاا ةبقاارملااوو
.هھنأشب ممزليی ام ذذاختااوو

 ةيیميیظنتلااوو ةيیعيیرشتلاا صصوصنلاا عيیرراشم ضضرع لمعلاا ريیززوو ىلع
.ةةررااددإلاا سلجم ىلع يعامتجالاا ننامضلاب ةقلعتملاا
.هھيیلع هھضرع خيیررات نم رهھشلاا ىىدعتت ال ةلهھم يف هھيیأأرر ءاادبإإ سلجملاا ىلع
 بلطيی نناا هھلوو ٬،هھتاارررقم ذيیفنت ةعباتم ةماع ةةرروصب ٬،ةةررااددإلاا سلجم ىلوتيی
 ذذاختااوو ققوودنصلاا يف لمعلاا ريیسب ةقلعتملاا تتامولعملاا مماعلاا ريیدملاا نم
.هھيیلإإ ةلوكوملاا مماهھملاا ققوودنصلاا ذيیفنتل ةمززاللاا تتاارراارقلاا

 ميـــــسارـــــم مزلتـــــست يتلا تارارقـــــلا ً:اثـــــلاـــــث
ةقداصمو

:ءااررززولاا سلجم يف ذختيیً اموسرم ممزلتست يتلاا للامعألاا
 تتافيیظظوت ءاارجإإ ةفلكملاا ةيیلاملاا ةنجللاا نيیيیعتوو ميیظنت
 ووأأ ةطسوتم ووأأ ةةريیصق للاجآلوو ققوودنصلاا للااومأأ
 ااذهھھھ نم 2 ةةرقفلاا 64 ةةدداملاا مماكحألً اقفوو ٬،ةليیوطط
.ننوناقلاا

:ةيیاصولاا ةطلس ةقدداصم ممزلتست يتلاا للامعألاا
 نيیمدختسملاا مماظنوو ةيیلخاادلاا ققوودنصلاا ةمظنأأ عيیمج رراارقإإ
.ققوودنصلاا ةةزهھجأأ فلتخمل بتااوورلااوو بترلاا ةلسلسوو
.ةقحلملاا تتانززااوملااوو ققوودنصلل ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا رراارقإإ
 ةقحلملاا تتانززااوملااوو ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا تتاباسح عطقب تبلاا
 ةيیمومعلاا ةيیناازيیملاا رراارقااوو ققوودنصلاا تتاباسح رئاسوو
.ققوودنصلاا مماظن يف ةةدددحملاا ةيیحاضيیإلاا تتانايیبلااوو ريیرراقتلااوو
.ةيیعامتجالاا تتافيیظظوتلاا يف تتايیولووألاا ديیدحت
.ةيیميیلقإلااوو ةيیلحملاا بتاكملاا ءاشنإإ سسأأ ديیدحت
.يجرراخلاا قيیقدتلاا ةسسؤم نيیيیعت

 ةطلس ىلإإ ممايیأأ ةيینامث ةلهھم للالخ ٬،ةةررااددإلاا سلجم عفريی
 ٬،هھتعلاطمب ةنوورقموو ةموكحلاا ضضّوفم ةطسااوب ةيیاصولاا
 ههذهھھھ نم ةيیناثلااوو ىلووألاا نيیترقفلاا يف اهھيیلع صصوصنملاا تتاارراارقلاا
.اهھل دئاعلاا ةسلجلاا رضحم اهھب قفريیوو ٬،ةةدداملاا

 ٬،للعملاا اهھضفرر ةةررااددإلاا سلجم ةيیاصولاا ةطلس غلبت مل ااذذإإ
 ةضوورعملاا تتاارراارقلاا اهھملست خيیررات نم رهھش ةلهھم للالخ
 ءاهھتناا دعبً امكح ةقّدصم ربتعت تتاارراارقلاا ههذهھھھ نناف ٬،اهھيیلع
.ةةرروكذملاا ةلهھملاا

 هھنيیب أشنيی دق ففالخ لك لح ٬،ءااررززولاا سلجم نم بلطيی نناا ةةررااددإلاا سلجمل
.ةيیاصولاا ةطلس نيیبوو

ةبساح]ا ناويد ةباقر -3 ةدا]ا

 هھتباقرلوو ةةرخؤملاا ةيیررااددإلاا ةبساحملاا ننااويیدد ةباقرل ققوودنصلاا عضخيی
 ننوناق يف ةةدددحملاا للوصأللً اقفوو نيیفظظوملاا ىلعوو تتاباسحلاا ىلع ةيیئاضقلاا
.ةبساحملاا ننااويیدد ميیظنت
 لمجم للووانتتوو تتاادنتسملاا ىلعووً ايیلحم ةبساحملاا ننااويیدد ةباقرر ييرجت
 ههذهھھھ نم ةلصاحلاا جئاتنلااوو هھل ةعباتلاا تتاسسؤملااوو ققوودنصلاا تتاططاشن
.تتاططاشنلاا
 يفتكيی نناا ٬،تتاباسحلاا ىلع ةيیئاضقلاا هھتباقرر ققاطن يف ٬،ننااويیدلل نكميیوو
 ةسسؤملاا ّفلكيی نناا هھلوو يجرراخلاا قيیقدتلاا ةسسؤم هھترجأأ ييذلاا قيیقدتلاب
.تتاباسحلاا ضعب يف قمعم قيیقدت ءاارجإإ ةةرروكذملاا

ةيلا]ا ةباقرلاو قيقدتلا زاهج -4 ةدا]ا
 ةةزهھجأأ نم مئاادد ززاهھج وهھھھ ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج
 يفوو ننوناقلاا ااذهھھھ يف هھل ةةدددحملاا مماهھملاا سسرراميی ققوودنصلاا
.ققوودنصلاا ةمظنأأ

.نيیوضعوو سيیئرر نم ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج فلأتيی

 مموسرمب ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ااوضعوو سيیئرر نيیعيی
 لمعلاا ريیززوو ححاارتقاا ىلع ءانب ءااررززولاا سلجم يف ذختيی
 دددعلاا يفعض حيیشرتب ةةررااددإلاا سلجم ححاارتقاا ىلع ينبملاا
 سيیئرك مهھنم دحااوو ررايیتخال صصاخشأأ 3 حيیشرتب ببولطملاا
 مهھنم نيیصخش ررايیتخال صصاخشأأ ةتس حيیشرتوو ززاهھجلل
 ىلإإ ةفاضإلاب مهھيیف رفااوتت نناا ططرش ٬،ززاهھجلاا يف نيیوضعك
 ططوورشلاا ققوودنصلاا يف ةةدمتعملاا ةماعلاا نيیيیعتلاا ططوورش
:ةيیلاتلاا ةصاخلاا

:ززاهھجلاا سيیئرل ةبسنلاب
 يف ىلووألاا ةئفلاا يفظظوم نم ننوكيی نناا
 نمم ووأأ ٬،ةلوودلل مماعلاا ييررااددإلاا ككالملاا
.ةئفلاا ههذهھھھ ىلإإ ءاقتررالاا مهھل قحيی
 ةيیعماج ةةززاجإإ ىلعً اازئاح ننوكيی نناا ووأأ
 مسقلاا ايیررولاكبلاا هھليین دعب اهھيیلع لصح
 ققوقحلاا تتالاجم يف اهھلدداعيی ام ووأأ يناثلاا
 ووأأ ةيیدداصتقالاا ووأأ ةيیلاملاا ممولعلاا ووأأ
 لقح يف ةيیلمع ةةربخ عم ٬،ةيیرراجتلاا
 دعب تتااونس رشع نع لقت ال هھصاصتخاا
.ةةززاجإلاا هھليین

:نيیوضعلل ةبسنلاب 
 ككالملاا يف ةيیناثلاا ةئفلاا يفظظوم نم ننوكيی نناا

 مهھل قحيی نمم ووأأ ٬،ةلوودلل مماعلاا ييررااددإلاا
 ًاازئاح ننوكيی نناا ووأأ ٬،ةئفلاا ههذهھھھ ىلإإ ءاقتررالاا
 ةساارردلاا ةةدم لقت ال ةيیعماج ةةدداهھش ىلع
 ايیررولاكبلاا هھليین دعب ٬،تتااونس ثثالث نع اهھيیف
 تتالاجملاا يف اهھلدداعيی ام ووأأ يناثلاا مسقلاا
 سيیئرر ةفيیظظوو يف نيیيیعتلل ةضوورفملاا اهھسفن
 ةةربخ عم ٬،ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج
 لقت ال ةةدمل وضعلاا صصاصتخاا لقح يف
 ةةدداهھشلاا هھليین دعب ٬،تتااونس عبس نع
.ةيیعماجلاا

 ٬،مماعلاا ريیدملل ققوودنصلاا ككالم ججرراخ ةصاخ ةئف أشنت
 ةلسلس دددحتوو ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج سيیئرلوو
 ززاهھجلاا ااوضع امأأ .ققوودنصلل يلخاادلاا مماظنلاا يف بتااوورلاا
 ككالم يف ىلووألاا ةئفلاا بتااوورروو بترر ةلسلس مهھيیلع قبطتف
.ققوودنصلاا

 هھيیوضع نم ييأأ ووأأ ززاهھجلاا سيیئرر ةمدخ ءاهھنإإ نكميی
 ريیززوو ححاارتقاا ىلع ءانب ءااررززولاا سلجم يف ذختيی مموسرمب
 نم ييأل ٬،ةةررااددإلاا سلجمل لّلعم ححاارتقاا ىلع ينبملاا لمعلاا
 ةةدداملاا نم )7( ةةرقفلاا يف اهھيیلع صصوصنملاا ببابسألاا
 هھلوصأأ دددحت قيیقحت ءاارجإإ دعبوو ٬،ننوناقلاا ااذهھھھ نم ةسماخلاا
 ٬،ةةررااددإلاا سلجم ههّرقيی صصاخ مماظن يف هھئاارجإإ ةيیفيیكوو
.ةيیاصولاا ةطلس ةقدداصمل عضخيیوو

 ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ييوضعوو سيیئرلاا ىلع رظحيی
 ةطلس اهھب مهھفلكت ةمهھم ةيیأأ ءاقل ضيیوعت ييأأ يضاقت
 ززوجيی الوو ٬،مماعلاا ريیدملاا ووأأ ةةررااددإلاا سلجم ووأأ ةيیاصولاا
.ققوودنصلل  ةماعلاا ةيیريیدملاا ززاهھج يف ةفيیظظوو ةيیأأ يف مهھنيیيیعت

 نيیعباتلاا نيیمدختسملاا ننووؤش ةةررااددإإ ززاهھجلاا سيیئرر ىلوتيی
 عيیمجب ةيیاغلاا ههذهھل عتمتيیوو ٬،ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھجل
.مماعلاا ريیدملاا تتايیحالص

 ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ككالم يف ننومدختسملاا نيیعيی
 ققوودنصلل ةماعلاا ةيیريیدملاا يف ةةدمتعملاا نيیيیعتلاا ططوورشلً اقفوو
 سلجم نم رراارقب لكشت ةصاخ ةنجل اهھيیرجت ةةااررابم ةجيیتنبوو
 ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج سيیئرر نم ءاهھنإإ ىلع ينبم ةةررااددإلاا
.ةيیلاملاا

 تتاميیدقت نم ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ااوضعوو سيیئرر ديیفتسيی
 يعامتجالاا ننامضلاا ننوناق يف اهھيیلع صصوصنملاا ععوورفلاا
.هھيیف ةةدددحملاا ططوورشلاا نمضوو

 سلجم تتاشقانم يف ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج سيیئرر ككرتشيی
 للاح يفوو ٬،تيیوصتلاا قح هھل ننوكيی نناا ننوودد ٬،ةةررااددإلاا
.هھليیثمتل ززاهھجلاا ءاضعأأ دحأأ هھنع بيینيی هھبايیغ

 ننوناقلاا ااذهھھھ نم ةيیناثلاا ةةدداملاا نم 11وو 10 نيیترقفلاا مماكحأأ قبطت
.ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ييوضعوو سيیئرر ىلع

 ةنززااوملاا يف ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھجل ةةدئاعلاا تتااددامتعالاا ظحلت -أأ
.ققوودنصلل ةيیررااددإلاا

 ووأأ ززاهھجلاا سيیئرر ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج تتاقفن دقعيی 
.ةيیاغلاا ههذهھل هھبدتنيی نم
 للوصأللً اقفوو عفدتوو ففرصتوو رروكذملاا ززاهھجلاا تتاقفن ىفصت
.ققوودنصلل يلاملاا مماظنلاا يف ةةدددحملاا

:ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ىلوتيی
 ًاقفوو ووأأً امكح ققوودنصلاا تتاباسحوو تتايیلمع يف قيیقدتلاا
 عضيی .ةصاخ فيیلاكت ووأأ ةيیئانثتساا ووأأ ةيیونس جمااربل
 للووألاا ننوناك رهھش ةيیاهھن لبق ييونسلاا هھجمانرب ززاهھجلاا
 تعدد املك ةيیئانثتسالاا جمااربلاا عضتوو .ةنس لك نم
 قح ددوعيیف ةصاخلاا فيیلاكتلاا امأأ .كلذذ ىلإإ ةجاحلاا
 سلجموو ةيیاصولاا ةطلس نم لك ىلإإ اهھھھرراادصإإ
.ةةررااددإلاا

 تتاباسح ىلع ةباقرلاا ليیعفت ةهھجل ةمززاللاا تتاحاارتقالاا ميیدقت
.ةباقرلاا تتااءاارجإإوو ةمظنأأوو ققوودنصلاا
 قيیقدتلاا للامعأأ جئاتن للووانتيی يلصف ريیرقت عضوو
 ريیززوو نم لك ىلإإ غلبيی ٬،ممرصنملاا لصفلاا يف يلاملاا
 ةةررااددإلاا سلجم ىلااوو ةبساحملاا ننااويیدد سيیئرروو لمعلاا
 ةيیاهھن اهھھھاصقأأ ةلهھم يف ٬،مماعلاا ريیدملااوو هھسيیئرر ةطسااوب
.هھيیليی ييذلاا لصفلاا نم للووألاا رهھشلاا
 تتاباسح عطق عيیرراشم للوح ييونس ريیرقت عضوو
 املً اقفوو ٬،ةقحلملاا تتانززااوملااوو ٬،ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا
.ققوودنصلل يلاملاا مماظنلاا هھيیلع صن

 ققوودنصلاا تتاادحوو عيیمجب ةةرشابم للاصتالاا ززاهھجلل قحيی
 تتاادنتسملااوو قئاثولاا ىلع للوصحلااوو ٬،هھيیمدختسموو
 طيیحيی نناا ىلع ٬،هھلامعأأ ةسرراممل اهھيیلإإ ججاتحيی يتلاا
.كلذبً املعً اقبسم ققوودنصلل مماعلاا ريیدملاا

-5 ةةدداملاا
 ةمظنألااوو نيینااوقلاا ققاطن يف رشابملاا سيیئرلاا وهھھھ مماعلاا ريیدملاا
 مموقيیوو .نيیعباتلاا نيیمدختسملاا عيیمجوو ةماعلاا ةيیريیدملاا تتاادحول
.ةةررااددإلاا سلجم ففاارشإإ تحت ققوودنصلاا يف لمعلاا ريیس نيیمأتب

 وهھھھوو ٬،ققوودنصلاا يمدختسم ىلع ةطلسلاا ههدحوو مماعلاا ريیدملل
 تتاارراارقلاا ذذاختال نيیمدختسملل ةماعلاا ةمظنألاا ققاطن يف لهھھھؤملاا
.نيیمدختسملاا ننووؤش ةةررااددإإ اهھيیضتقت يتلاا ييددرفلاا عباطلاا تتااذذ

 ةماعلاا ةيیريیدملاا يف لمعلاا ميیظنتوو ةةررااددإإ مماعلاا ريیدملاا ىلوتيی
 رهھسيیوو ٬،هھتطلس تحت نيیلماعلاا نيیمدختسملاا للامعأأ قيیسنتوو
 ذيیفنت ىلعوو ةيیميیظنتلااوو ةيینوناقلاا صصوصنلاا ذيیفنت ىلع
 وهھھھوو .اهھل ةةدددحملاا تتاقووألاا يف ةةررااددإلاا سلجم تتاارراارق
 يف لمعلاا ريیس نسح نع ةةررااددإلاا سلجم ههاجت للووؤسم
 ضعب ضضّوفيی نناا مماعلاا ريیدملل نكميی .ةماعلاا ةيیريیدملاا
.ققوودنصلاا ءاارردم ىلإإ هھتايیحالص

 تتاادنتسملاب ةةررااددإلاا سلجم ديیووزت مماعلاا ريیدملاا ىلع
 تتانايیبلاا ميیدقت كلذكوو .تتاارراارقلاا ذذاختال ةمززاللاا عيیرراشملااوو
.ةةددّدحملاا لهھملاا نمض ةبولطملاا تتااءاصحإلااوو

 للدب ىضاقتيیوو ٬،ةةررااددإلاا سلجم تتاسلج مماعلاا ريیدملاا رضحيی
 ددوودحلاا يف ةةررااددإلاا سلجم وضع ههاضاقتيی ييذلاا رروضحلاا
 دداقعناا ططرش ننوناقلاا ااذهھھھ نم ةيیناثلاا ةةدداملاا يف ةنيیبملاا
 نيیريیدملاا دحأأ فيیلكت هھلوو .ممااوودلاا تتاقووأأ ججرراخ تتاسلجلاا
 يضااررألاا ججرراخ ههددوجوو دنع سلجملاا تتاسلج رروضحب
 نم ووأأ مماعلاا ريیدملاا رضحيی .ضضرملاا يعاادب ووأأ ةيینانبللاا
.نناجللاا تتاسلج هھنع ببونيی

 ففرتعم ةةززاجإإ ىلعً اازئاح ننوكيی نناا مماعلاا ريیدملاا يف ططرتشيی
 ووأأ ةيیدداصتقالاا ووأأ ةيیلاملاا ممولعلاا ووأأ ققوقحلاا تتالاجم يف اهھب
 هھصاصتخاا لقح يف ةةربخ عم للامعألاا ةةررااددإإ ووأأ ةيیعامتجالاا
 هھسفن تقولاا يف ننوكيی نناا ززوجيی الوو .تتااونس عبس نع لقت ال
 بجومب مماعلاا ريیدملاا نّيیعيی .ةةررااددإلاا سلجم يفً ااوضع
 ريیززوو ححاارتقاا ىلع ءانب ءااررززولاا سلجم يف ذختيی مموسرم
 ةثالث حيیشرتب ةةررااددإلاا سلجم ححاارتقاا ىلع ينبملاا لمعلاا
.ءامسأأ

 ححاارتقاا ىلع ًءانب مموسرمب مماعلاا ريیدملاا ةمدخ ءاهھنإإ نكميی
 دحأل ةةررااددإلاا سلجم ححاارتقاا ىلع ينبملاا لمعلاا ريیززوو
:ةيیلاتلاا ببابسألاا

.ةحنج ووأأ ةيیانج هھباكترراا
.هھتفيیظظوو ةسررامم يفً اميیسج أطخ هھباكترراا
.هھتفيیظظوو ةسررامم يف ححددافلاا هھلامهھھھإإ ووأأ هھتءافك ممدع

 ريیرراقتلاا ىلع ًءانب ةةررااددإلاا سلجم مماعلاا ريیدملاا ةيیلووؤسم ررّدقيی
 ةبساحملاا ننااويیددوو ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج نم ةمدقملاا
 سيیئرر عفريی نناا ىلع - ةةرخؤملاا هھتباقرر هھتسررامم ققاطن يف
 ًاقفرم ةيیاصولاا ريیززوو ىلإإ سلجملاا رراارق ةةررااددإلاا سلجم
.اهھيیلإإ رراشملاا تتاادنتسملاب

 يف نيیمدختسملاا مماظن مماكحأأ مماعلاا ريیدملاا ىلع قبطت
.ففرصلااوو نيیيیعتلاا ءانثتساب ققوودنصلاا

6 ةةدداملاا
.نيیيیررااددإإوو نيیيینف نم ققوودنصلاا ككالم فلأتيی -أأ

 ةئفلاا ىتح ققوودنصلاا يمدختسم عيیمج نيیعيی
.ةةااررابم ةجيیتن ةسدداسلاا
 ةجيیتنب ننونيیعيیف ٬،ةعباسلاا ةئفلاا ومدختسم امأأ
 ققرططوو نناحتمالااوو ةةااررابملاا ططوورش دددحت ٬،نناحتماا
 ةةررااددإلاا سلجم نم رراارقب ةصحافلاا نناجللاا نيیيیعت
.اهھب للومعملاا ةمظنأللً اقفوو
 ةيیناثلااوو ىلووألاا تتائفلاا يمدختسم عيیمج نيیعيی
 ريیدملاا نيیعيیوو ٬،ةةررااددإلاا سلجم نم رراارقب ةثلاثلااوو
 ىىرخألاا تتائفلاا نم نيیمدختسملاا ٬،هھنم رراارقب ٬،مماعلاا
.كلذب سلجملاا غغالبإإوو

 مماظن يف مهھلمع ططوورشوو ققوودنصلاا يفظظوم بتااوورر دددحت
.ققوودنصلاا يمدختسم

 مماكحأل ٬،مهھتئف تناكً ايیأأ ققوودنصلاا يمدختسم عيیمج عضخيی
.لمعلاا ننوناق



ددااووملاا
-1 ةدا]ا

 يف هھيیلع قلطيی يعامتجالاا ننامضلل ينططوو ققوودنص أشنيی
 مماظن ةةررااددإإ ىلوتيی "ققوودنصلاا" مساا ننوناقلاا ااذهھھھ ققايیس
 ومنلاا يف مماهھسإلااوو هھعوورف فلتخموو يعامتجالاا ننامضلاا
.ققوودنصلاا نم نيیديیفتسملل يعامتجالااوو ييدداصتقالاا

 يعامتجاا عباطط تتااذذ ةلقتسم ةسسؤم وهھھھ ققوودنصلاا نناا
 ةيیونعملاا ةيیصخشلاب عتمتتوو ٬،ننوناقلاا ااذهھھھ مماكحأل عضخت
 اهھل قحيیوو ٬،تتووريیب اهھھھزكرم .ييررااددإلااوو يلاملاا للالقتسالابوو
.قططانملاا فلتخم يف ةيیلحموو ةيیميیلقإإ بتاكم ءاشنإإ

 ننوناقلاا ااذهھھھ نم ةثلاثلاا ةةدداملاا يف ةنيیبملاا ددوودحلاا نمض
:ققوودنصلاا عضخيی

.ةقبسملاا ءااررززولاا سلجم ةيیاصول
 ةطسااوب لمعلاا ةةررااززوو ةيیاصول
 هھتايیحالص دددحت ةموكح ضضوفم
 سلجم يف ذختيی يقيیبطت مموسرمب
 ةموكحلاا ضضوفم نيیعيی .ءااررززولاا
 مموسرم بجومب ٬،ققوودنصلاا ىىدل
 ىلع ءانب ءااررززولاا سلجم يف ذختيی
 يفظظوم نم ٬،لمعلاا ريیززوو ححاارتقاا
 نيیتئفلاا ىلإإ نيیمتنملاا ةةررااززولاا
 ضضوفم رضحيی .ةيیناثلااوو ىلووألاا
 ةةررااددإلاا سلجم تتاعامتجاا ةموكحلاا
 ننوكيی نناا ننوودد ةشقانملاا يف ككرتشيیوو
 رضحيی امك .تيیوصتلاا قح هھل
 ززاهھج تتاسلجوو نناجللاا تتاسلج
 ىضاقتيی ال .ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا
 ةنززااوم نم ةموكحلاا ضضوفم
 ووأأ ضيیوعت ووأأ رجاا ييأأ ققوودنصلاا
 الإإ اهھعون نناك امهھم ةةأفاكم
 وهھھھ املً اقفوو رروضحلاا ضيیوعت
 ةةررااددإلاا سلجم ءاضعأل دددحم
 ااذهھھھ نم ةيیناثلاا ةةدداملاا مماكحألوو
 ةيیاصولاا ريیززول نكميی .ننوناقلاا
 ةلاكولاب ةموكح ضضوفم نيیيیعت
 ّلحيی ليیصألاا ططوورش هھيیف رفوتت
 للاح يف ليیصألاا ضضّوفملاا ّلحم
.هھبايیغ
.ةةرخؤملاا ةبساحملاا ننااويیدد ةباقرل

:نم ققوودنصلاا فلأتيی
 ةةررااددإإ سلجم اهھھھالوتيی ةيیريیرقت ةطلس
.مماع ريیدم ةسائرب ييذيیفنت ززاهھج
.ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج

 ٬،ةيیندملاا ةمدخلاا سلجم ةبقاارمل ققوودنصلاا عضخيی ال -5
 هھيیلع ييرست الوو ٬،ييزكرملاا شيیتفتلاا ةبقاارمل الوو
.ةماعلاا تتاسسؤملل مماعلاا مماظنلاا مماكحأأ

ةرادHا سلجم -2 ةدا]ا
:ةةررااددإلاا سلجم :ًالووأأ

:مهھنايیب يلاتلاا نيیبوودنملاا نم ةةررااددإلاا سلجم فلأتيی
 يفظظوم نيیب نم امهھھھررايیتخاا نكميی ةلوودلاا ننالثميی نيیبوودنم 2

 نم اهھجرراخ نم ووأأ ةماعلاا تتاسسؤملااوو تتااررااددإلاا
.يعامتجالاا ننامضلاا ايیاضق يف ةةربخ بباحصأأ

 بباحصألً اليیثمت رثكألاا ةيینهھملاا تتائيیهھلاا نع نيیبوودنم 5
 ااذهھھھ نم 1 ةةرقفلاا 6 ةةدداملاا يف مهھيیلإإ رراشملاا لمعلاا
.ننوناقلاا

 ءاارجأللً اليیثمت رثكألاا ةيینهھملاا تتائيیهھلاا نع نيیبوودنم 5
 )نيیمدختسمووً الامع( مماعلاا يلامعلاا دداحتالاا مهھبختنيی
.ننوناقلاا ااذهھھھ نم 1 ةةرقفلاا 6 ةةدداملاا يف مهھيیلإإ رراشملاا

 ةةرقفلاا نم )جج(وو )بب( نيیدنبلاا يف اهھيیلإإ رراشملاا تتائيیهھلاا دددحت
 سلجم يف ذختيی مموسرمب تتائيیهھلاا ههذهھھھ يبوودنم دددعوو ةقباسلاا
.لمعلاا ريیززوو ححاارتقاا ىلع ءانب ٬،ءااررززولاا
 ققدداصيیوو ٬،بباختنالاب اهھيیبوودنم ةةرروكذملاا تتائيیهھلاا رراتخت
.ءااررززولاا سلجم يف ذختيی مموسرمب مهھباختناا ىلع
 ًاليیثمت رثكألاا تتائيیهھلاا يبوودنم للاادبتساا بجيی هھناا امك
 نم ةلّلعم ببابسأل كلذذ بلطط ااذذإإ للامعلااوو لمعلاا بباحصأل
.مهھل ةيیمتنملاا تتائيیهھلاا لبق

:ببوودنملاا يف ططرتشيیوو ٬،تتااونس عبررأأ ةةدمل ننوبوودنملاا نيیعيی
.تتااونس رشع نم رثكاا ذنمً ايینانبل ننوكيی نناا
 ةحنج ووأأ ةيیانجب هھيیلع مموكحم ريیغوو ٬،ةيیندملاا هھقوقحبً اعتمتم ننوكيی نناا

.ةنئاش
 ننامضلاا ننووؤش للاجم يف ةةربخ ووأأ ةيیملع تتالهھھھؤم ىلعً اازئاح ننوكيی نناا

 ةططانملاا تتايیلووؤسملاا لمحت يف ةكرراشملاا هھلهھھھؤت يعامتجالاا
.ةةررااددإلاا سلجمب

 ةلجسملاا تتاسسؤملاا بباحصأأ نم لمعلاا بباحصأأ ولثمم ننوكيی نناا
 ءاارجألاا ولثمم ننوكيیوو ٬،لقألاا ىلع نيیتنس ذنم ققوودنصلاا يف
.يعامتجالااوو يباقنلاا نيیلقحلاا يف نيیطشانلاا نم

 نّيیع ٬،هھتيیوضع تطقس ووأأ يفوت ووأأ ببوودنملاا للاقتساا ااذذإإ
 يتلاا للوصأللً اقفوو ٬،ةيیالولاا نم ةيیقبتملاا ةةدملل هھل فلخ
.فلسلاا نيیيیعت يف تعبتاا

 لبق مهھباختناا ىلع ققدداصيی ووأأ دددجلاا ننوبوودنملاا نيیعيی
.ةيیرراجلاا ةيیالولاا ةةدم ءاهھتناا نم لقألاا ىلع نيیرهھش

 ًاسيیئرر اهھھھدقعيی ةسلج للووأأ يف ديیدجلاا ةةررااددإلاا سلجم بختنيی
.رسللً انيیمأأوو سيیئرللً ابئانوو

 ءاضعأل ةقلطملاا ةيیرثكألاب سلجملاا يف تتاارراارقلاا ذختت
 تلدداعت ااذذإإوو ٬،دحااوو تتوص ببوودنم لكل ننوكيیوو سلجملاا
ً.احجرم سيیئرلاا تتوص ننوكيیف تتااوصألاا

 عمتجيیوو ٬،هھتاعامتجاا ديیعااوم دددحيیوو يلخاادلاا هھماظن سلجملاا عضيی
 ةسلج دقع هھناكمإبوو ٬،ععوبسألاا يف ةةرم هھسيیئرر نم ةةوعدب
 نم ةقلطملاا ةيیرثكألااً ايیطخ كلذذ هھنم تبلطط ام ااذذإإ ةيیئانثتساا
 ال نناا ىلع لمعلاا ريیززوو بلطط ىلع ءانب ووأأ ٬،نيیبوودنملاا
 رهھشلاا يف سمخلاا ةعوفدملاا تتاسلجلاا ععومجم ززوواجتت
.دحااولاا

 نم ععامتجاا لكل رروضحلاا نعً اضيیوعت ببوودنملاا ىضاقتيی
 دحلااوو ضيیوعتلاا ااذهھھھ رراادقم دددحيی ٬،سلجملاا تتاعامتجاا
 رهھشلاا يف اهھھھاضاقتيی نناا ببوودنملل ززوجيی يتلاا غلابملل ىصقألاا
 غلب امهھم ٬،ةةررااددإلاا سلجم تتاعامتجاا ههرروضح نع دحااولاا
 ءانب ءااررززولاا سلجم يف ذختيی مموسرمب ٬،تتاعامتجالاا دددع
.لمعلاا ريیززوو ححاارتقاا ىلع
 ييأأ ءاقل رخآآ ضيیوعت ووأأ رجاا ييأأ يضاقت ببوودنملل ززوجيی ال
.ققوودنصلاا ةحلصمل هھيیددؤيی لمع

 ٬،ريیغلاا ههاجت ىتح ٬ً،ايیصخش ننولووؤسم ةةررااددإلاا سلجم ءاضعأأ
 ةسررامم يف اهھنوبكتريی دق يتلاا شغلاا للامعأأ نع
 نع نماضتلابووً ايیدداارفإإ ننولووؤسم مهھھھوو .مهھماهھم
 بترتيی رررضوو لطع لك نعوو ٬،سلجملاا يف مهھلامعأأ
 ٬،هھنم وكشملاا رراارقلاا فلاخ نم ءانثتساب ٬،نيیرررضتملل
.ععامتجالاا رضحم يف هھتفلاخم ننوّوددوو

 تتااونس سمخ ءاضقناب نمزلاا رروورمب ةيیلووؤسملاا ىىوعدد طقست
.وكشملاا رراارقلاا خيیررات ىلع

 ةرادHا سلجم تايحsص ً:ايناث
 ىلعً ااددررااوو دداادعتلاا ااذهھھھ ننوكيی نناا ننوودد ٬،ةصاخ ةةرروصب ةةررااددإلاا سلجم رقيی
:رصحلاا ليیبس
 قيیبطتل ةمززاللاا ةمظنألااوو ةيیلخاادلاا ققوودنصلاا ةمظنأأ عيیمج

.ةيیعيیرشتلاا صصوصنلاا
 ةةزهھجأأ فلتخمل بتااوورلااوو بترلاا ةلسلسوو نيیمدختسملاا مماظن

.ققوودنصلاا
.ةيیلحملااوو ةيیميیلقإلاا بتاكملاا ءاشنإإ سسأأ
 لمعلاا بباحصأأ عم ققوودنصلاا ةقالع دددحت يتلاا ةماعلاا ئئددابملاا

 ةيیعيیرشتلاا صصوصنلاا ريیسفتوو ٬،نيیديیفتسملااوو ءاارجألااوو
.اهھب ةقلعتملاا ةيیميیظنتلااوو

ً.ايیونس يجرراخلاا قيیقدتلاا ةسسؤم نيیيیعت
 قيیقدتلاا ززاهھج ريیرراقتل ةجيیتن ةمززاللاا تتايیصوتلااوو ريیباادتلاا

.يجرراخلاا قيیقدتلاا ةسسؤموو ةيیلاملاا ةباقرلااوو
.نيیمدختسملاا مماظنلً اقفوو ايیلعلاا ثثالثلاا تتائفلاا يمدختسم نيیيیعت
 كلت ننوكت امدنع كلذذوو ةلوقنملاا ريیغ للااومألاا عيیب ووأأ كلمت

 حلاصمللوو ققوودنصلاا لمعل ةصصخم للااومألاا
 كلذذوو - ةةرشابملاا هھتطلس تحت ننوكت يتلاا ةيیعامتجالاا
.ننوناقلاا ااذهھھھ يف اهھيیلع صصوصنملاا للوصأللً اقفوو

 ةلوقنملاا ريیغ للااومألاا عيیب ووأأ بباستكاب مماعلاا ريیدملل صيیخرتلاا
 ٬،يلخاادلاا مماظنلاا يف دددحملاا غلبملاا اهھتميیق ززوواجتت يتلاا
 لمعل ةصصخم للااومألاا كلت ننوكت امدنع كلذذوو
 يتلاا ةيیعامتجالاا حلاصملل ووأأ يلخاادلاا ققوودنصلاا
.ةةرشابملاا هھتطلس تحت ننوكت

 كلتوو ٬،ةقحلملاا تتانززااوملااوو ٬،ققوودنصلل ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا
 اهھھھريیديی يتلاا عيیرراشملل ووأأ تتاسسؤملل ةةدئاعلاا
.ققوودنصلاا

 نمض ةلبقملاا ةنسلل هھتاقفنوو ققوودنصلاا تتااددررااوب ييريیرقت ننايیب
.ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا رراارقإل ةةدددحملاا لهھملاا

 ةقحلملاا تتانززااوملااوو ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا تتاباسح عطقب تبلاا
 رراارقإإوو ٬،ققوودنصلاا تتاباسح رئاسوو ٬،ةلقتسملااوو
 تتانايیبلااوو ريیرراقتلااوو ةيیمومعلاا ةيیناازيیملاا
.ققوودنصلاا مماظن يف ةةدددحملاا ةيیحاضيیإلاا

.تتاباسحلل مماعلاا ميیمصتلاا
.ةيیعامتجالاا تتافيیظظوتلاا يف تتايیولووألاا ديیدحت
 ءانثتساب - رخآآ ققوودنص للااومأأ نم قيیددانصلاا دحأأ فيیلست

.ةمدخلاا ةيیاهھن ققوودنص
.ضضاارقتسالااوو ضضاارقإلاا
.تتامدخلاا رراعسأأوو تتافرعتلاا
 ةقيیرطب تيیرجأأ ءااوس تتامدخلااوو للاغشألااوو ممززااوللاا تتاقفص

 يضاارتلاا ووأأ ضضوورعلاا ججاارردتساا ووأأ ةصقانملاا
 مماظنلاا هھنيیعيی ييذلاا دحلاا نع اهھتميیق ديیزت امدنع
.يلاملاا

.تتابهھلااوو تتاعربتلاا للوبق
 قيیقدتلاا ززاهھجوو مماعلاا ريیدملل نيیيیونسلاا نيیريیرقتلاا ةشقانم

 ققوودنصلاا يف لمعلاا ريیس نع ةيیلاملاا ةبقاارملااوو
.هھنأشب ممزليی ام ذذاختااوو

 ةيیميیظنتلااوو ةيیعيیرشتلاا صصوصنلاا عيیرراشم ضضرع لمعلاا ريیززوو ىلع
.ةةررااددإلاا سلجم ىلع يعامتجالاا ننامضلاب ةقلعتملاا
.هھيیلع هھضرع خيیررات نم رهھشلاا ىىدعتت ال ةلهھم يف هھيیأأرر ءاادبإإ سلجملاا ىلع
 بلطيی نناا هھلوو ٬،هھتاارررقم ذيیفنت ةعباتم ةماع ةةرروصب ٬،ةةررااددإلاا سلجم ىلوتيی
 ذذاختااوو ققوودنصلاا يف لمعلاا ريیسب ةقلعتملاا تتامولعملاا مماعلاا ريیدملاا نم
.هھيیلإإ ةلوكوملاا مماهھملاا ققوودنصلاا ذيیفنتل ةمززاللاا تتاارراارقلاا

 ميـــــسارـــــم مزلتـــــست يتلا تارارقـــــلا ً:اثـــــلاـــــث
ةقداصمو

:ءااررززولاا سلجم يف ذختيیً اموسرم ممزلتست يتلاا للامعألاا
 تتافيیظظوت ءاارجإإ ةفلكملاا ةيیلاملاا ةنجللاا نيیيیعتوو ميیظنت
 ووأأ ةطسوتم ووأأ ةةريیصق للاجآلوو ققوودنصلاا للااومأأ
 ااذهھھھ نم 2 ةةرقفلاا 64 ةةدداملاا مماكحألً اقفوو ٬،ةليیوطط
.ننوناقلاا

:ةيیاصولاا ةطلس ةقدداصم ممزلتست يتلاا للامعألاا
 نيیمدختسملاا مماظنوو ةيیلخاادلاا ققوودنصلاا ةمظنأأ عيیمج رراارقإإ
.ققوودنصلاا ةةزهھجأأ فلتخمل بتااوورلااوو بترلاا ةلسلسوو
.ةقحلملاا تتانززااوملااوو ققوودنصلل ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا رراارقإإ
 ةقحلملاا تتانززااوملااوو ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا تتاباسح عطقب تبلاا
 ةيیمومعلاا ةيیناازيیملاا رراارقااوو ققوودنصلاا تتاباسح رئاسوو
.ققوودنصلاا مماظن يف ةةدددحملاا ةيیحاضيیإلاا تتانايیبلااوو ريیرراقتلااوو
.ةيیعامتجالاا تتافيیظظوتلاا يف تتايیولووألاا ديیدحت
.ةيیميیلقإلااوو ةيیلحملاا بتاكملاا ءاشنإإ سسأأ ديیدحت
.يجرراخلاا قيیقدتلاا ةسسؤم نيیيیعت

 ةطلس ىلإإ ممايیأأ ةيینامث ةلهھم للالخ ٬،ةةررااددإلاا سلجم عفريی
 ٬،هھتعلاطمب ةنوورقموو ةموكحلاا ضضّوفم ةطسااوب ةيیاصولاا
 ههذهھھھ نم ةيیناثلااوو ىلووألاا نيیترقفلاا يف اهھيیلع صصوصنملاا تتاارراارقلاا
.اهھل دئاعلاا ةسلجلاا رضحم اهھب قفريیوو ٬،ةةدداملاا

 ٬،للعملاا اهھضفرر ةةررااددإلاا سلجم ةيیاصولاا ةطلس غلبت مل ااذذإإ
 ةضوورعملاا تتاارراارقلاا اهھملست خيیررات نم رهھش ةلهھم للالخ
 ءاهھتناا دعبً امكح ةقّدصم ربتعت تتاارراارقلاا ههذهھھھ نناف ٬،اهھيیلع
.ةةرروكذملاا ةلهھملاا

 هھنيیب أشنيی دق ففالخ لك لح ٬،ءااررززولاا سلجم نم بلطيی نناا ةةررااددإلاا سلجمل
.ةيیاصولاا ةطلس نيیبوو

ةبساح]ا ناويد ةباقر -3 ةدا]ا

 هھتباقرلوو ةةرخؤملاا ةيیررااددإلاا ةبساحملاا ننااويیدد ةباقرل ققوودنصلاا عضخيی
 ننوناق يف ةةدددحملاا للوصأللً اقفوو نيیفظظوملاا ىلعوو تتاباسحلاا ىلع ةيیئاضقلاا
.ةبساحملاا ننااويیدد ميیظنت
 لمجم للووانتتوو تتاادنتسملاا ىلعووً ايیلحم ةبساحملاا ننااويیدد ةباقرر ييرجت
 ههذهھھھ نم ةلصاحلاا جئاتنلااوو هھل ةعباتلاا تتاسسؤملااوو ققوودنصلاا تتاططاشن
.تتاططاشنلاا
 يفتكيی نناا ٬،تتاباسحلاا ىلع ةيیئاضقلاا هھتباقرر ققاطن يف ٬،ننااويیدلل نكميیوو
 ةسسؤملاا ّفلكيی نناا هھلوو يجرراخلاا قيیقدتلاا ةسسؤم هھترجأأ ييذلاا قيیقدتلاب
.تتاباسحلاا ضعب يف قمعم قيیقدت ءاارجإإ ةةرروكذملاا

ةيلا]ا ةباقرلاو قيقدتلا زاهج -4 ةدا]ا
 ةةزهھجأأ نم مئاادد ززاهھج وهھھھ ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج
 يفوو ننوناقلاا ااذهھھھ يف هھل ةةدددحملاا مماهھملاا سسرراميی ققوودنصلاا
.ققوودنصلاا ةمظنأأ

.نيیوضعوو سيیئرر نم ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج فلأتيی

 مموسرمب ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ااوضعوو سيیئرر نيیعيی
 لمعلاا ريیززوو ححاارتقاا ىلع ءانب ءااررززولاا سلجم يف ذختيی
 دددعلاا يفعض حيیشرتب ةةررااددإلاا سلجم ححاارتقاا ىلع ينبملاا
 سيیئرك مهھنم دحااوو ررايیتخال صصاخشأأ 3 حيیشرتب ببولطملاا
 مهھنم نيیصخش ررايیتخال صصاخشأأ ةتس حيیشرتوو ززاهھجلل
 ىلإإ ةفاضإلاب مهھيیف رفااوتت نناا ططرش ٬،ززاهھجلاا يف نيیوضعك
 ططوورشلاا ققوودنصلاا يف ةةدمتعملاا ةماعلاا نيیيیعتلاا ططوورش
:ةيیلاتلاا ةصاخلاا

:ززاهھجلاا سيیئرل ةبسنلاب
 يف ىلووألاا ةئفلاا يفظظوم نم ننوكيی نناا
 نمم ووأأ ٬،ةلوودلل مماعلاا ييررااددإلاا ككالملاا
.ةئفلاا ههذهھھھ ىلإإ ءاقتررالاا مهھل قحيی
 ةيیعماج ةةززاجإإ ىلعً اازئاح ننوكيی نناا ووأأ
 مسقلاا ايیررولاكبلاا هھليین دعب اهھيیلع لصح
 ققوقحلاا تتالاجم يف اهھلدداعيی ام ووأأ يناثلاا
 ووأأ ةيیدداصتقالاا ووأأ ةيیلاملاا ممولعلاا ووأأ
 لقح يف ةيیلمع ةةربخ عم ٬،ةيیرراجتلاا
 دعب تتااونس رشع نع لقت ال هھصاصتخاا
.ةةززاجإلاا هھليین

:نيیوضعلل ةبسنلاب 
 ككالملاا يف ةيیناثلاا ةئفلاا يفظظوم نم ننوكيی نناا

 مهھل قحيی نمم ووأأ ٬،ةلوودلل مماعلاا ييررااددإلاا
 ًاازئاح ننوكيی نناا ووأأ ٬،ةئفلاا ههذهھھھ ىلإإ ءاقتررالاا
 ةساارردلاا ةةدم لقت ال ةيیعماج ةةدداهھش ىلع
 ايیررولاكبلاا هھليین دعب ٬،تتااونس ثثالث نع اهھيیف
 تتالاجملاا يف اهھلدداعيی ام ووأأ يناثلاا مسقلاا
 سيیئرر ةفيیظظوو يف نيیيیعتلل ةضوورفملاا اهھسفن
 ةةربخ عم ٬،ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج
 لقت ال ةةدمل وضعلاا صصاصتخاا لقح يف
 ةةدداهھشلاا هھليین دعب ٬،تتااونس عبس نع
.ةيیعماجلاا

 ٬،مماعلاا ريیدملل ققوودنصلاا ككالم ججرراخ ةصاخ ةئف أشنت
 ةلسلس دددحتوو ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج سيیئرلوو
 ززاهھجلاا ااوضع امأأ .ققوودنصلل يلخاادلاا مماظنلاا يف بتااوورلاا
 ككالم يف ىلووألاا ةئفلاا بتااوورروو بترر ةلسلس مهھيیلع قبطتف
.ققوودنصلاا

 هھيیوضع نم ييأأ ووأأ ززاهھجلاا سيیئرر ةمدخ ءاهھنإإ نكميی
 ريیززوو ححاارتقاا ىلع ءانب ءااررززولاا سلجم يف ذختيی مموسرمب
 نم ييأل ٬،ةةررااددإلاا سلجمل لّلعم ححاارتقاا ىلع ينبملاا لمعلاا
 ةةدداملاا نم )7( ةةرقفلاا يف اهھيیلع صصوصنملاا ببابسألاا
 هھلوصأأ دددحت قيیقحت ءاارجإإ دعبوو ٬،ننوناقلاا ااذهھھھ نم ةسماخلاا
 ٬،ةةررااددإلاا سلجم ههّرقيی صصاخ مماظن يف هھئاارجإإ ةيیفيیكوو
.ةيیاصولاا ةطلس ةقدداصمل عضخيیوو

 ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ييوضعوو سيیئرلاا ىلع رظحيی
 ةطلس اهھب مهھفلكت ةمهھم ةيیأأ ءاقل ضيیوعت ييأأ يضاقت
 ززوجيی الوو ٬،مماعلاا ريیدملاا ووأأ ةةررااددإلاا سلجم ووأأ ةيیاصولاا
.ققوودنصلل  ةماعلاا ةيیريیدملاا ززاهھج يف ةفيیظظوو ةيیأأ يف مهھنيیيیعت

 نيیعباتلاا نيیمدختسملاا ننووؤش ةةررااددإإ ززاهھجلاا سيیئرر ىلوتيی
 عيیمجب ةيیاغلاا ههذهھل عتمتيیوو ٬،ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھجل
.مماعلاا ريیدملاا تتايیحالص

 ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ككالم يف ننومدختسملاا نيیعيی
 ققوودنصلل ةماعلاا ةيیريیدملاا يف ةةدمتعملاا نيیيیعتلاا ططوورشلً اقفوو
 سلجم نم رراارقب لكشت ةصاخ ةنجل اهھيیرجت ةةااررابم ةجيیتنبوو
 ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج سيیئرر نم ءاهھنإإ ىلع ينبم ةةررااددإلاا
.ةيیلاملاا

 تتاميیدقت نم ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ااوضعوو سيیئرر ديیفتسيی
 يعامتجالاا ننامضلاا ننوناق يف اهھيیلع صصوصنملاا ععوورفلاا
.هھيیف ةةدددحملاا ططوورشلاا نمضوو

 سلجم تتاشقانم يف ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج سيیئرر ككرتشيی
 للاح يفوو ٬،تيیوصتلاا قح هھل ننوكيی نناا ننوودد ٬،ةةررااددإلاا
.هھليیثمتل ززاهھجلاا ءاضعأأ دحأأ هھنع بيینيی هھبايیغ

 ننوناقلاا ااذهھھھ نم ةيیناثلاا ةةدداملاا نم 11وو 10 نيیترقفلاا مماكحأأ قبطت
.ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ييوضعوو سيیئرر ىلع

 ةنززااوملاا يف ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھجل ةةدئاعلاا تتااددامتعالاا ظحلت -أأ
.ققوودنصلل ةيیررااددإلاا

 ووأأ ززاهھجلاا سيیئرر ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج تتاقفن دقعيی 
.ةيیاغلاا ههذهھل هھبدتنيی نم
 للوصأللً اقفوو عفدتوو ففرصتوو رروكذملاا ززاهھجلاا تتاقفن ىفصت
.ققوودنصلل يلاملاا مماظنلاا يف ةةدددحملاا

:ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ىلوتيی
 ًاقفوو ووأأً امكح ققوودنصلاا تتاباسحوو تتايیلمع يف قيیقدتلاا
 عضيی .ةصاخ فيیلاكت ووأأ ةيیئانثتساا ووأأ ةيیونس جمااربل
 للووألاا ننوناك رهھش ةيیاهھن لبق ييونسلاا هھجمانرب ززاهھجلاا
 تعدد املك ةيیئانثتسالاا جمااربلاا عضتوو .ةنس لك نم
 قح ددوعيیف ةصاخلاا فيیلاكتلاا امأأ .كلذذ ىلإإ ةجاحلاا
 سلجموو ةيیاصولاا ةطلس نم لك ىلإإ اهھھھرراادصإإ
.ةةررااددإلاا

 تتاباسح ىلع ةباقرلاا ليیعفت ةهھجل ةمززاللاا تتاحاارتقالاا ميیدقت
.ةباقرلاا تتااءاارجإإوو ةمظنأأوو ققوودنصلاا
 قيیقدتلاا للامعأأ جئاتن للووانتيی يلصف ريیرقت عضوو
 ريیززوو نم لك ىلإإ غلبيی ٬،ممرصنملاا لصفلاا يف يلاملاا
 ةةررااددإلاا سلجم ىلااوو ةبساحملاا ننااويیدد سيیئرروو لمعلاا
 ةيیاهھن اهھھھاصقأأ ةلهھم يف ٬،مماعلاا ريیدملااوو هھسيیئرر ةطسااوب
.هھيیليی ييذلاا لصفلاا نم للووألاا رهھشلاا
 تتاباسح عطق عيیرراشم للوح ييونس ريیرقت عضوو
 املً اقفوو ٬،ةقحلملاا تتانززااوملااوو ٬،ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا
.ققوودنصلل يلاملاا مماظنلاا هھيیلع صن

 ققوودنصلاا تتاادحوو عيیمجب ةةرشابم للاصتالاا ززاهھجلل قحيی
 تتاادنتسملااوو قئاثولاا ىلع للوصحلااوو ٬،هھيیمدختسموو
 طيیحيی نناا ىلع ٬،هھلامعأأ ةسرراممل اهھيیلإإ ججاتحيی يتلاا
.كلذبً املعً اقبسم ققوودنصلل مماعلاا ريیدملاا

-5 ةةدداملاا
 ةمظنألااوو نيینااوقلاا ققاطن يف رشابملاا سيیئرلاا وهھھھ مماعلاا ريیدملاا
 مموقيیوو .نيیعباتلاا نيیمدختسملاا عيیمجوو ةماعلاا ةيیريیدملاا تتاادحول
.ةةررااددإلاا سلجم ففاارشإإ تحت ققوودنصلاا يف لمعلاا ريیس نيیمأتب

 وهھھھوو ٬،ققوودنصلاا يمدختسم ىلع ةطلسلاا ههدحوو مماعلاا ريیدملل
 تتاارراارقلاا ذذاختال نيیمدختسملل ةماعلاا ةمظنألاا ققاطن يف لهھھھؤملاا
.نيیمدختسملاا ننووؤش ةةررااددإإ اهھيیضتقت يتلاا ييددرفلاا عباطلاا تتااذذ

 ةماعلاا ةيیريیدملاا يف لمعلاا ميیظنتوو ةةررااددإإ مماعلاا ريیدملاا ىلوتيی
 رهھسيیوو ٬،هھتطلس تحت نيیلماعلاا نيیمدختسملاا للامعأأ قيیسنتوو
 ذيیفنت ىلعوو ةيیميیظنتلااوو ةيینوناقلاا صصوصنلاا ذيیفنت ىلع
 وهھھھوو .اهھل ةةدددحملاا تتاقووألاا يف ةةررااددإلاا سلجم تتاارراارق
 يف لمعلاا ريیس نسح نع ةةررااددإلاا سلجم ههاجت للووؤسم
 ضعب ضضّوفيی نناا مماعلاا ريیدملل نكميی .ةماعلاا ةيیريیدملاا
.ققوودنصلاا ءاارردم ىلإإ هھتايیحالص

 تتاادنتسملاب ةةررااددإلاا سلجم ديیووزت مماعلاا ريیدملاا ىلع
 تتانايیبلاا ميیدقت كلذكوو .تتاارراارقلاا ذذاختال ةمززاللاا عيیرراشملااوو
.ةةددّدحملاا لهھملاا نمض ةبولطملاا تتااءاصحإلااوو

 للدب ىضاقتيیوو ٬،ةةررااددإلاا سلجم تتاسلج مماعلاا ريیدملاا رضحيی
 ددوودحلاا يف ةةررااددإلاا سلجم وضع ههاضاقتيی ييذلاا رروضحلاا
 دداقعناا ططرش ننوناقلاا ااذهھھھ نم ةيیناثلاا ةةدداملاا يف ةنيیبملاا
 نيیريیدملاا دحأأ فيیلكت هھلوو .ممااوودلاا تتاقووأأ ججرراخ تتاسلجلاا
 يضااررألاا ججرراخ ههددوجوو دنع سلجملاا تتاسلج رروضحب
 نم ووأأ مماعلاا ريیدملاا رضحيی .ضضرملاا يعاادب ووأأ ةيینانبللاا
.نناجللاا تتاسلج هھنع ببونيی

 ففرتعم ةةززاجإإ ىلعً اازئاح ننوكيی نناا مماعلاا ريیدملاا يف ططرتشيی
 ووأأ ةيیدداصتقالاا ووأأ ةيیلاملاا ممولعلاا ووأأ ققوقحلاا تتالاجم يف اهھب
 هھصاصتخاا لقح يف ةةربخ عم للامعألاا ةةررااددإإ ووأأ ةيیعامتجالاا
 هھسفن تقولاا يف ننوكيی نناا ززوجيی الوو .تتااونس عبس نع لقت ال
 بجومب مماعلاا ريیدملاا نّيیعيی .ةةررااددإلاا سلجم يفً ااوضع
 ريیززوو ححاارتقاا ىلع ءانب ءااررززولاا سلجم يف ذختيی مموسرم
 ةثالث حيیشرتب ةةررااددإلاا سلجم ححاارتقاا ىلع ينبملاا لمعلاا
.ءامسأأ

 ححاارتقاا ىلع ًءانب مموسرمب مماعلاا ريیدملاا ةمدخ ءاهھنإإ نكميی
 دحأل ةةررااددإلاا سلجم ححاارتقاا ىلع ينبملاا لمعلاا ريیززوو
:ةيیلاتلاا ببابسألاا

.ةحنج ووأأ ةيیانج هھباكترراا
.هھتفيیظظوو ةسررامم يفً اميیسج أطخ هھباكترراا
.هھتفيیظظوو ةسررامم يف ححددافلاا هھلامهھھھإإ ووأأ هھتءافك ممدع

 ريیرراقتلاا ىلع ًءانب ةةررااددإلاا سلجم مماعلاا ريیدملاا ةيیلووؤسم ررّدقيی
 ةبساحملاا ننااويیددوو ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج نم ةمدقملاا
 سيیئرر عفريی نناا ىلع - ةةرخؤملاا هھتباقرر هھتسررامم ققاطن يف
 ًاقفرم ةيیاصولاا ريیززوو ىلإإ سلجملاا رراارق ةةررااددإلاا سلجم
.اهھيیلإإ رراشملاا تتاادنتسملاب

 يف نيیمدختسملاا مماظن مماكحأأ مماعلاا ريیدملاا ىلع قبطت
.ففرصلااوو نيیيیعتلاا ءانثتساب ققوودنصلاا

6 ةةدداملاا
.نيیيیررااددإإوو نيیيینف نم ققوودنصلاا ككالم فلأتيی -أأ

 ةئفلاا ىتح ققوودنصلاا يمدختسم عيیمج نيیعيی
.ةةااررابم ةجيیتن ةسدداسلاا
 ةجيیتنب ننونيیعيیف ٬،ةعباسلاا ةئفلاا ومدختسم امأأ
 ققرططوو نناحتمالااوو ةةااررابملاا ططوورش دددحت ٬،نناحتماا
 ةةررااددإلاا سلجم نم رراارقب ةصحافلاا نناجللاا نيیيیعت
.اهھب للومعملاا ةمظنأللً اقفوو
 ةيیناثلااوو ىلووألاا تتائفلاا يمدختسم عيیمج نيیعيی
 ريیدملاا نيیعيیوو ٬،ةةررااددإلاا سلجم نم رراارقب ةثلاثلااوو
 ىىرخألاا تتائفلاا نم نيیمدختسملاا ٬،هھنم رراارقب ٬،مماعلاا
.كلذب سلجملاا غغالبإإوو

 مماظن يف مهھلمع ططوورشوو ققوودنصلاا يفظظوم بتااوورر دددحت
.ققوودنصلاا يمدختسم

 مماكحأل ٬،مهھتئف تناكً ايیأأ ققوودنصلاا يمدختسم عيیمج عضخيی
.لمعلاا ننوناق



ددااووملاا
-1 ةدا]ا

 يف هھيیلع قلطيی يعامتجالاا ننامضلل ينططوو ققوودنص أشنيی
 مماظن ةةررااددإإ ىلوتيی "ققوودنصلاا" مساا ننوناقلاا ااذهھھھ ققايیس
 ومنلاا يف مماهھسإلااوو هھعوورف فلتخموو يعامتجالاا ننامضلاا
.ققوودنصلاا نم نيیديیفتسملل يعامتجالااوو ييدداصتقالاا

 يعامتجاا عباطط تتااذذ ةلقتسم ةسسؤم وهھھھ ققوودنصلاا نناا
 ةيیونعملاا ةيیصخشلاب عتمتتوو ٬،ننوناقلاا ااذهھھھ مماكحأل عضخت
 اهھل قحيیوو ٬،تتووريیب اهھھھزكرم .ييررااددإلااوو يلاملاا للالقتسالابوو
.قططانملاا فلتخم يف ةيیلحموو ةيیميیلقإإ بتاكم ءاشنإإ

 ننوناقلاا ااذهھھھ نم ةثلاثلاا ةةدداملاا يف ةنيیبملاا ددوودحلاا نمض
:ققوودنصلاا عضخيی

.ةقبسملاا ءااررززولاا سلجم ةيیاصول
 ةطسااوب لمعلاا ةةررااززوو ةيیاصول
 هھتايیحالص دددحت ةموكح ضضوفم
 سلجم يف ذختيی يقيیبطت مموسرمب
 ةموكحلاا ضضوفم نيیعيی .ءااررززولاا
 مموسرم بجومب ٬،ققوودنصلاا ىىدل
 ىلع ءانب ءااررززولاا سلجم يف ذختيی
 يفظظوم نم ٬،لمعلاا ريیززوو ححاارتقاا
 نيیتئفلاا ىلإإ نيیمتنملاا ةةررااززولاا
 ضضوفم رضحيی .ةيیناثلااوو ىلووألاا
 ةةررااددإلاا سلجم تتاعامتجاا ةموكحلاا
 ننوكيی نناا ننوودد ةشقانملاا يف ككرتشيیوو
 رضحيی امك .تيیوصتلاا قح هھل
 ززاهھج تتاسلجوو نناجللاا تتاسلج
 ىضاقتيی ال .ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا
 ةنززااوم نم ةموكحلاا ضضوفم
 ووأأ ضيیوعت ووأأ رجاا ييأأ ققوودنصلاا
 الإإ اهھعون نناك امهھم ةةأفاكم
 وهھھھ املً اقفوو رروضحلاا ضيیوعت
 ةةررااددإلاا سلجم ءاضعأل دددحم
 ااذهھھھ نم ةيیناثلاا ةةدداملاا مماكحألوو
 ةيیاصولاا ريیززول نكميی .ننوناقلاا
 ةلاكولاب ةموكح ضضوفم نيیيیعت
 ّلحيی ليیصألاا ططوورش هھيیف رفوتت
 للاح يف ليیصألاا ضضّوفملاا ّلحم
.هھبايیغ
.ةةرخؤملاا ةبساحملاا ننااويیدد ةباقرل

:نم ققوودنصلاا فلأتيی
 ةةررااددإإ سلجم اهھھھالوتيی ةيیريیرقت ةطلس
.مماع ريیدم ةسائرب ييذيیفنت ززاهھج
.ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج

 ٬،ةيیندملاا ةمدخلاا سلجم ةبقاارمل ققوودنصلاا عضخيی ال -5
 هھيیلع ييرست الوو ٬،ييزكرملاا شيیتفتلاا ةبقاارمل الوو
.ةماعلاا تتاسسؤملل مماعلاا مماظنلاا مماكحأأ

ةرادHا سلجم -2 ةدا]ا
:ةةررااددإلاا سلجم :ًالووأأ

:مهھنايیب يلاتلاا نيیبوودنملاا نم ةةررااددإلاا سلجم فلأتيی
 يفظظوم نيیب نم امهھھھررايیتخاا نكميی ةلوودلاا ننالثميی نيیبوودنم 2

 نم اهھجرراخ نم ووأأ ةماعلاا تتاسسؤملااوو تتااررااددإلاا
.يعامتجالاا ننامضلاا ايیاضق يف ةةربخ بباحصأأ

 بباحصألً اليیثمت رثكألاا ةيینهھملاا تتائيیهھلاا نع نيیبوودنم 5
 ااذهھھھ نم 1 ةةرقفلاا 6 ةةدداملاا يف مهھيیلإإ رراشملاا لمعلاا
.ننوناقلاا

 ءاارجأللً اليیثمت رثكألاا ةيینهھملاا تتائيیهھلاا نع نيیبوودنم 5
 )نيیمدختسمووً الامع( مماعلاا يلامعلاا دداحتالاا مهھبختنيی
.ننوناقلاا ااذهھھھ نم 1 ةةرقفلاا 6 ةةدداملاا يف مهھيیلإإ رراشملاا

 ةةرقفلاا نم )جج(وو )بب( نيیدنبلاا يف اهھيیلإإ رراشملاا تتائيیهھلاا دددحت
 سلجم يف ذختيی مموسرمب تتائيیهھلاا ههذهھھھ يبوودنم دددعوو ةقباسلاا
.لمعلاا ريیززوو ححاارتقاا ىلع ءانب ٬،ءااررززولاا
 ققدداصيیوو ٬،بباختنالاب اهھيیبوودنم ةةرروكذملاا تتائيیهھلاا رراتخت
.ءااررززولاا سلجم يف ذختيی مموسرمب مهھباختناا ىلع
 ًاليیثمت رثكألاا تتائيیهھلاا يبوودنم للاادبتساا بجيی هھناا امك
 نم ةلّلعم ببابسأل كلذذ بلطط ااذذإإ للامعلااوو لمعلاا بباحصأل
.مهھل ةيیمتنملاا تتائيیهھلاا لبق

:ببوودنملاا يف ططرتشيیوو ٬،تتااونس عبررأأ ةةدمل ننوبوودنملاا نيیعيی
.تتااونس رشع نم رثكاا ذنمً ايینانبل ننوكيی نناا
 ةحنج ووأأ ةيیانجب هھيیلع مموكحم ريیغوو ٬،ةيیندملاا هھقوقحبً اعتمتم ننوكيی نناا

.ةنئاش
 ننامضلاا ننووؤش للاجم يف ةةربخ ووأأ ةيیملع تتالهھھھؤم ىلعً اازئاح ننوكيی نناا

 ةططانملاا تتايیلووؤسملاا لمحت يف ةكرراشملاا هھلهھھھؤت يعامتجالاا
.ةةررااددإلاا سلجمب

 ةلجسملاا تتاسسؤملاا بباحصأأ نم لمعلاا بباحصأأ ولثمم ننوكيی نناا
 ءاارجألاا ولثمم ننوكيیوو ٬،لقألاا ىلع نيیتنس ذنم ققوودنصلاا يف
.يعامتجالااوو يباقنلاا نيیلقحلاا يف نيیطشانلاا نم

 نّيیع ٬،هھتيیوضع تطقس ووأأ يفوت ووأأ ببوودنملاا للاقتساا ااذذإإ
 يتلاا للوصأللً اقفوو ٬،ةيیالولاا نم ةيیقبتملاا ةةدملل هھل فلخ
.فلسلاا نيیيیعت يف تعبتاا

 لبق مهھباختناا ىلع ققدداصيی ووأأ دددجلاا ننوبوودنملاا نيیعيی
.ةيیرراجلاا ةيیالولاا ةةدم ءاهھتناا نم لقألاا ىلع نيیرهھش

 ًاسيیئرر اهھھھدقعيی ةسلج للووأأ يف ديیدجلاا ةةررااددإلاا سلجم بختنيی
.رسللً انيیمأأوو سيیئرللً ابئانوو

 ءاضعأل ةقلطملاا ةيیرثكألاب سلجملاا يف تتاارراارقلاا ذختت
 تلدداعت ااذذإإوو ٬،دحااوو تتوص ببوودنم لكل ننوكيیوو سلجملاا
ً.احجرم سيیئرلاا تتوص ننوكيیف تتااوصألاا

 عمتجيیوو ٬،هھتاعامتجاا ديیعااوم دددحيیوو يلخاادلاا هھماظن سلجملاا عضيی
 ةسلج دقع هھناكمإبوو ٬،ععوبسألاا يف ةةرم هھسيیئرر نم ةةوعدب
 نم ةقلطملاا ةيیرثكألااً ايیطخ كلذذ هھنم تبلطط ام ااذذإإ ةيیئانثتساا
 ال نناا ىلع لمعلاا ريیززوو بلطط ىلع ءانب ووأأ ٬،نيیبوودنملاا
 رهھشلاا يف سمخلاا ةعوفدملاا تتاسلجلاا ععومجم ززوواجتت
.دحااولاا

 نم ععامتجاا لكل رروضحلاا نعً اضيیوعت ببوودنملاا ىضاقتيی
 دحلااوو ضيیوعتلاا ااذهھھھ رراادقم دددحيی ٬،سلجملاا تتاعامتجاا
 رهھشلاا يف اهھھھاضاقتيی نناا ببوودنملل ززوجيی يتلاا غلابملل ىصقألاا
 غلب امهھم ٬،ةةررااددإلاا سلجم تتاعامتجاا ههرروضح نع دحااولاا
 ءانب ءااررززولاا سلجم يف ذختيی مموسرمب ٬،تتاعامتجالاا دددع
.لمعلاا ريیززوو ححاارتقاا ىلع
 ييأأ ءاقل رخآآ ضيیوعت ووأأ رجاا ييأأ يضاقت ببوودنملل ززوجيی ال
.ققوودنصلاا ةحلصمل هھيیددؤيی لمع

 ٬،ريیغلاا ههاجت ىتح ٬ً،ايیصخش ننولووؤسم ةةررااددإلاا سلجم ءاضعأأ
 ةسررامم يف اهھنوبكتريی دق يتلاا شغلاا للامعأأ نع
 نع نماضتلابووً ايیدداارفإإ ننولووؤسم مهھھھوو .مهھماهھم
 بترتيی رررضوو لطع لك نعوو ٬،سلجملاا يف مهھلامعأأ
 ٬،هھنم وكشملاا رراارقلاا فلاخ نم ءانثتساب ٬،نيیرررضتملل
.ععامتجالاا رضحم يف هھتفلاخم ننوّوددوو

 تتااونس سمخ ءاضقناب نمزلاا رروورمب ةيیلووؤسملاا ىىوعدد طقست
.وكشملاا رراارقلاا خيیررات ىلع

 ةرادHا سلجم تايحsص ً:ايناث
 ىلعً ااددررااوو دداادعتلاا ااذهھھھ ننوكيی نناا ننوودد ٬،ةصاخ ةةرروصب ةةررااددإلاا سلجم رقيی
:رصحلاا ليیبس
 قيیبطتل ةمززاللاا ةمظنألااوو ةيیلخاادلاا ققوودنصلاا ةمظنأأ عيیمج

.ةيیعيیرشتلاا صصوصنلاا
 ةةزهھجأأ فلتخمل بتااوورلااوو بترلاا ةلسلسوو نيیمدختسملاا مماظن

.ققوودنصلاا
.ةيیلحملااوو ةيیميیلقإلاا بتاكملاا ءاشنإإ سسأأ
 لمعلاا بباحصأأ عم ققوودنصلاا ةقالع دددحت يتلاا ةماعلاا ئئددابملاا

 ةيیعيیرشتلاا صصوصنلاا ريیسفتوو ٬،نيیديیفتسملااوو ءاارجألااوو
.اهھب ةقلعتملاا ةيیميیظنتلااوو

ً.ايیونس يجرراخلاا قيیقدتلاا ةسسؤم نيیيیعت
 قيیقدتلاا ززاهھج ريیرراقتل ةجيیتن ةمززاللاا تتايیصوتلااوو ريیباادتلاا

.يجرراخلاا قيیقدتلاا ةسسؤموو ةيیلاملاا ةباقرلااوو
.نيیمدختسملاا مماظنلً اقفوو ايیلعلاا ثثالثلاا تتائفلاا يمدختسم نيیيیعت
 كلت ننوكت امدنع كلذذوو ةلوقنملاا ريیغ للااومألاا عيیب ووأأ كلمت

 حلاصمللوو ققوودنصلاا لمعل ةصصخم للااومألاا
 كلذذوو - ةةرشابملاا هھتطلس تحت ننوكت يتلاا ةيیعامتجالاا
.ننوناقلاا ااذهھھھ يف اهھيیلع صصوصنملاا للوصأللً اقفوو

 ةلوقنملاا ريیغ للااومألاا عيیب ووأأ بباستكاب مماعلاا ريیدملل صيیخرتلاا
 ٬،يلخاادلاا مماظنلاا يف دددحملاا غلبملاا اهھتميیق ززوواجتت يتلاا
 لمعل ةصصخم للااومألاا كلت ننوكت امدنع كلذذوو
 يتلاا ةيیعامتجالاا حلاصملل ووأأ يلخاادلاا ققوودنصلاا
.ةةرشابملاا هھتطلس تحت ننوكت

 كلتوو ٬،ةقحلملاا تتانززااوملااوو ٬،ققوودنصلل ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا
 اهھھھريیديی يتلاا عيیرراشملل ووأأ تتاسسؤملل ةةدئاعلاا
.ققوودنصلاا

 نمض ةلبقملاا ةنسلل هھتاقفنوو ققوودنصلاا تتااددررااوب ييريیرقت ننايیب
.ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا رراارقإل ةةدددحملاا لهھملاا

 ةقحلملاا تتانززااوملااوو ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا تتاباسح عطقب تبلاا
 رراارقإإوو ٬،ققوودنصلاا تتاباسح رئاسوو ٬،ةلقتسملااوو
 تتانايیبلااوو ريیرراقتلااوو ةيیمومعلاا ةيیناازيیملاا
.ققوودنصلاا مماظن يف ةةدددحملاا ةيیحاضيیإلاا

.تتاباسحلل مماعلاا ميیمصتلاا
.ةيیعامتجالاا تتافيیظظوتلاا يف تتايیولووألاا ديیدحت
 ءانثتساب - رخآآ ققوودنص للااومأأ نم قيیددانصلاا دحأأ فيیلست

.ةمدخلاا ةيیاهھن ققوودنص
.ضضاارقتسالااوو ضضاارقإلاا
.تتامدخلاا رراعسأأوو تتافرعتلاا
 ةقيیرطب تيیرجأأ ءااوس تتامدخلااوو للاغشألااوو ممززااوللاا تتاقفص

 يضاارتلاا ووأأ ضضوورعلاا ججاارردتساا ووأأ ةصقانملاا
 مماظنلاا هھنيیعيی ييذلاا دحلاا نع اهھتميیق ديیزت امدنع
.يلاملاا

.تتابهھلااوو تتاعربتلاا للوبق
 قيیقدتلاا ززاهھجوو مماعلاا ريیدملل نيیيیونسلاا نيیريیرقتلاا ةشقانم

 ققوودنصلاا يف لمعلاا ريیس نع ةيیلاملاا ةبقاارملااوو
.هھنأشب ممزليی ام ذذاختااوو

 ةيیميیظنتلااوو ةيیعيیرشتلاا صصوصنلاا عيیرراشم ضضرع لمعلاا ريیززوو ىلع
.ةةررااددإلاا سلجم ىلع يعامتجالاا ننامضلاب ةقلعتملاا
.هھيیلع هھضرع خيیررات نم رهھشلاا ىىدعتت ال ةلهھم يف هھيیأأرر ءاادبإإ سلجملاا ىلع
 بلطيی نناا هھلوو ٬،هھتاارررقم ذيیفنت ةعباتم ةماع ةةرروصب ٬،ةةررااددإلاا سلجم ىلوتيی
 ذذاختااوو ققوودنصلاا يف لمعلاا ريیسب ةقلعتملاا تتامولعملاا مماعلاا ريیدملاا نم
.هھيیلإإ ةلوكوملاا مماهھملاا ققوودنصلاا ذيیفنتل ةمززاللاا تتاارراارقلاا

 ميـــــسارـــــم مزلتـــــست يتلا تارارقـــــلا ً:اثـــــلاـــــث
ةقداصمو

:ءااررززولاا سلجم يف ذختيیً اموسرم ممزلتست يتلاا للامعألاا
 تتافيیظظوت ءاارجإإ ةفلكملاا ةيیلاملاا ةنجللاا نيیيیعتوو ميیظنت
 ووأأ ةطسوتم ووأأ ةةريیصق للاجآلوو ققوودنصلاا للااومأأ
 ااذهھھھ نم 2 ةةرقفلاا 64 ةةدداملاا مماكحألً اقفوو ٬،ةليیوطط
.ننوناقلاا

:ةيیاصولاا ةطلس ةقدداصم ممزلتست يتلاا للامعألاا
 نيیمدختسملاا مماظنوو ةيیلخاادلاا ققوودنصلاا ةمظنأأ عيیمج رراارقإإ
.ققوودنصلاا ةةزهھجأأ فلتخمل بتااوورلااوو بترلاا ةلسلسوو
.ةقحلملاا تتانززااوملااوو ققوودنصلل ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا رراارقإإ
 ةقحلملاا تتانززااوملااوو ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا تتاباسح عطقب تبلاا
 ةيیمومعلاا ةيیناازيیملاا رراارقااوو ققوودنصلاا تتاباسح رئاسوو
.ققوودنصلاا مماظن يف ةةدددحملاا ةيیحاضيیإلاا تتانايیبلااوو ريیرراقتلااوو
.ةيیعامتجالاا تتافيیظظوتلاا يف تتايیولووألاا ديیدحت
.ةيیميیلقإلااوو ةيیلحملاا بتاكملاا ءاشنإإ سسأأ ديیدحت
.يجرراخلاا قيیقدتلاا ةسسؤم نيیيیعت

 ةطلس ىلإإ ممايیأأ ةيینامث ةلهھم للالخ ٬،ةةررااددإلاا سلجم عفريی
 ٬،هھتعلاطمب ةنوورقموو ةموكحلاا ضضّوفم ةطسااوب ةيیاصولاا
 ههذهھھھ نم ةيیناثلااوو ىلووألاا نيیترقفلاا يف اهھيیلع صصوصنملاا تتاارراارقلاا
.اهھل دئاعلاا ةسلجلاا رضحم اهھب قفريیوو ٬،ةةدداملاا

 ٬،للعملاا اهھضفرر ةةررااددإلاا سلجم ةيیاصولاا ةطلس غلبت مل ااذذإإ
 ةضوورعملاا تتاارراارقلاا اهھملست خيیررات نم رهھش ةلهھم للالخ
 ءاهھتناا دعبً امكح ةقّدصم ربتعت تتاارراارقلاا ههذهھھھ نناف ٬،اهھيیلع
.ةةرروكذملاا ةلهھملاا

 هھنيیب أشنيی دق ففالخ لك لح ٬،ءااررززولاا سلجم نم بلطيی نناا ةةررااددإلاا سلجمل
.ةيیاصولاا ةطلس نيیبوو

ةبساح]ا ناويد ةباقر -3 ةدا]ا

 هھتباقرلوو ةةرخؤملاا ةيیررااددإلاا ةبساحملاا ننااويیدد ةباقرل ققوودنصلاا عضخيی
 ننوناق يف ةةدددحملاا للوصأللً اقفوو نيیفظظوملاا ىلعوو تتاباسحلاا ىلع ةيیئاضقلاا
.ةبساحملاا ننااويیدد ميیظنت
 لمجم للووانتتوو تتاادنتسملاا ىلعووً ايیلحم ةبساحملاا ننااويیدد ةباقرر ييرجت
 ههذهھھھ نم ةلصاحلاا جئاتنلااوو هھل ةعباتلاا تتاسسؤملااوو ققوودنصلاا تتاططاشن
.تتاططاشنلاا
 يفتكيی نناا ٬،تتاباسحلاا ىلع ةيیئاضقلاا هھتباقرر ققاطن يف ٬،ننااويیدلل نكميیوو
 ةسسؤملاا ّفلكيی نناا هھلوو يجرراخلاا قيیقدتلاا ةسسؤم هھترجأأ ييذلاا قيیقدتلاب
.تتاباسحلاا ضعب يف قمعم قيیقدت ءاارجإإ ةةرروكذملاا

ةيلا]ا ةباقرلاو قيقدتلا زاهج -4 ةدا]ا
 ةةزهھجأأ نم مئاادد ززاهھج وهھھھ ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج
 يفوو ننوناقلاا ااذهھھھ يف هھل ةةدددحملاا مماهھملاا سسرراميی ققوودنصلاا
.ققوودنصلاا ةمظنأأ

.نيیوضعوو سيیئرر نم ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج فلأتيی

 مموسرمب ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ااوضعوو سيیئرر نيیعيی
 لمعلاا ريیززوو ححاارتقاا ىلع ءانب ءااررززولاا سلجم يف ذختيی
 دددعلاا يفعض حيیشرتب ةةررااددإلاا سلجم ححاارتقاا ىلع ينبملاا
 سيیئرك مهھنم دحااوو ررايیتخال صصاخشأأ 3 حيیشرتب ببولطملاا
 مهھنم نيیصخش ررايیتخال صصاخشأأ ةتس حيیشرتوو ززاهھجلل
 ىلإإ ةفاضإلاب مهھيیف رفااوتت نناا ططرش ٬،ززاهھجلاا يف نيیوضعك
 ططوورشلاا ققوودنصلاا يف ةةدمتعملاا ةماعلاا نيیيیعتلاا ططوورش
:ةيیلاتلاا ةصاخلاا

:ززاهھجلاا سيیئرل ةبسنلاب
 يف ىلووألاا ةئفلاا يفظظوم نم ننوكيی نناا
 نمم ووأأ ٬،ةلوودلل مماعلاا ييررااددإلاا ككالملاا
.ةئفلاا ههذهھھھ ىلإإ ءاقتررالاا مهھل قحيی
 ةيیعماج ةةززاجإإ ىلعً اازئاح ننوكيی نناا ووأأ
 مسقلاا ايیررولاكبلاا هھليین دعب اهھيیلع لصح
 ققوقحلاا تتالاجم يف اهھلدداعيی ام ووأأ يناثلاا
 ووأأ ةيیدداصتقالاا ووأأ ةيیلاملاا ممولعلاا ووأأ
 لقح يف ةيیلمع ةةربخ عم ٬،ةيیرراجتلاا
 دعب تتااونس رشع نع لقت ال هھصاصتخاا
.ةةززاجإلاا هھليین

:نيیوضعلل ةبسنلاب 
 ككالملاا يف ةيیناثلاا ةئفلاا يفظظوم نم ننوكيی نناا

 مهھل قحيی نمم ووأأ ٬،ةلوودلل مماعلاا ييررااددإلاا
 ًاازئاح ننوكيی نناا ووأأ ٬،ةئفلاا ههذهھھھ ىلإإ ءاقتررالاا
 ةساارردلاا ةةدم لقت ال ةيیعماج ةةدداهھش ىلع
 ايیررولاكبلاا هھليین دعب ٬،تتااونس ثثالث نع اهھيیف
 تتالاجملاا يف اهھلدداعيی ام ووأأ يناثلاا مسقلاا
 سيیئرر ةفيیظظوو يف نيیيیعتلل ةضوورفملاا اهھسفن
 ةةربخ عم ٬،ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج
 لقت ال ةةدمل وضعلاا صصاصتخاا لقح يف
 ةةدداهھشلاا هھليین دعب ٬،تتااونس عبس نع
.ةيیعماجلاا

 ٬،مماعلاا ريیدملل ققوودنصلاا ككالم ججرراخ ةصاخ ةئف أشنت
 ةلسلس دددحتوو ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج سيیئرلوو
 ززاهھجلاا ااوضع امأأ .ققوودنصلل يلخاادلاا مماظنلاا يف بتااوورلاا
 ككالم يف ىلووألاا ةئفلاا بتااوورروو بترر ةلسلس مهھيیلع قبطتف
.ققوودنصلاا

 هھيیوضع نم ييأأ ووأأ ززاهھجلاا سيیئرر ةمدخ ءاهھنإإ نكميی
 ريیززوو ححاارتقاا ىلع ءانب ءااررززولاا سلجم يف ذختيی مموسرمب
 نم ييأل ٬،ةةررااددإلاا سلجمل لّلعم ححاارتقاا ىلع ينبملاا لمعلاا
 ةةدداملاا نم )7( ةةرقفلاا يف اهھيیلع صصوصنملاا ببابسألاا
 هھلوصأأ دددحت قيیقحت ءاارجإإ دعبوو ٬،ننوناقلاا ااذهھھھ نم ةسماخلاا
 ٬،ةةررااددإلاا سلجم ههّرقيی صصاخ مماظن يف هھئاارجإإ ةيیفيیكوو
.ةيیاصولاا ةطلس ةقدداصمل عضخيیوو

 ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ييوضعوو سيیئرلاا ىلع رظحيی
 ةطلس اهھب مهھفلكت ةمهھم ةيیأأ ءاقل ضيیوعت ييأأ يضاقت
 ززوجيی الوو ٬،مماعلاا ريیدملاا ووأأ ةةررااددإلاا سلجم ووأأ ةيیاصولاا
.ققوودنصلل  ةماعلاا ةيیريیدملاا ززاهھج يف ةفيیظظوو ةيیأأ يف مهھنيیيیعت

 نيیعباتلاا نيیمدختسملاا ننووؤش ةةررااددإإ ززاهھجلاا سيیئرر ىلوتيی
 عيیمجب ةيیاغلاا ههذهھل عتمتيیوو ٬،ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھجل
.مماعلاا ريیدملاا تتايیحالص

 ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ككالم يف ننومدختسملاا نيیعيی
 ققوودنصلل ةماعلاا ةيیريیدملاا يف ةةدمتعملاا نيیيیعتلاا ططوورشلً اقفوو
 سلجم نم رراارقب لكشت ةصاخ ةنجل اهھيیرجت ةةااررابم ةجيیتنبوو
 ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج سيیئرر نم ءاهھنإإ ىلع ينبم ةةررااددإلاا
.ةيیلاملاا

 تتاميیدقت نم ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ااوضعوو سيیئرر ديیفتسيی
 يعامتجالاا ننامضلاا ننوناق يف اهھيیلع صصوصنملاا ععوورفلاا
.هھيیف ةةدددحملاا ططوورشلاا نمضوو

 سلجم تتاشقانم يف ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج سيیئرر ككرتشيی
 للاح يفوو ٬،تيیوصتلاا قح هھل ننوكيی نناا ننوودد ٬،ةةررااددإلاا
.هھليیثمتل ززاهھجلاا ءاضعأأ دحأأ هھنع بيینيی هھبايیغ

 ننوناقلاا ااذهھھھ نم ةيیناثلاا ةةدداملاا نم 11وو 10 نيیترقفلاا مماكحأأ قبطت
.ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ييوضعوو سيیئرر ىلع

 ةنززااوملاا يف ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھجل ةةدئاعلاا تتااددامتعالاا ظحلت -أأ
.ققوودنصلل ةيیررااددإلاا

 ووأأ ززاهھجلاا سيیئرر ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج تتاقفن دقعيی 
.ةيیاغلاا ههذهھل هھبدتنيی نم
 للوصأللً اقفوو عفدتوو ففرصتوو رروكذملاا ززاهھجلاا تتاقفن ىفصت
.ققوودنصلل يلاملاا مماظنلاا يف ةةدددحملاا

:ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ىلوتيی
 ًاقفوو ووأأً امكح ققوودنصلاا تتاباسحوو تتايیلمع يف قيیقدتلاا
 عضيی .ةصاخ فيیلاكت ووأأ ةيیئانثتساا ووأأ ةيیونس جمااربل
 للووألاا ننوناك رهھش ةيیاهھن لبق ييونسلاا هھجمانرب ززاهھجلاا
 تعدد املك ةيیئانثتسالاا جمااربلاا عضتوو .ةنس لك نم
 قح ددوعيیف ةصاخلاا فيیلاكتلاا امأأ .كلذذ ىلإإ ةجاحلاا
 سلجموو ةيیاصولاا ةطلس نم لك ىلإإ اهھھھرراادصإإ
.ةةررااددإلاا

 تتاباسح ىلع ةباقرلاا ليیعفت ةهھجل ةمززاللاا تتاحاارتقالاا ميیدقت
.ةباقرلاا تتااءاارجإإوو ةمظنأأوو ققوودنصلاا
 قيیقدتلاا للامعأأ جئاتن للووانتيی يلصف ريیرقت عضوو
 ريیززوو نم لك ىلإإ غلبيی ٬،ممرصنملاا لصفلاا يف يلاملاا
 ةةررااددإلاا سلجم ىلااوو ةبساحملاا ننااويیدد سيیئرروو لمعلاا
 ةيیاهھن اهھھھاصقأأ ةلهھم يف ٬،مماعلاا ريیدملااوو هھسيیئرر ةطسااوب
.هھيیليی ييذلاا لصفلاا نم للووألاا رهھشلاا
 تتاباسح عطق عيیرراشم للوح ييونس ريیرقت عضوو
 املً اقفوو ٬،ةقحلملاا تتانززااوملااوو ٬،ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا
.ققوودنصلل يلاملاا مماظنلاا هھيیلع صن

 ققوودنصلاا تتاادحوو عيیمجب ةةرشابم للاصتالاا ززاهھجلل قحيی
 تتاادنتسملااوو قئاثولاا ىلع للوصحلااوو ٬،هھيیمدختسموو
 طيیحيی نناا ىلع ٬،هھلامعأأ ةسرراممل اهھيیلإإ ججاتحيی يتلاا
.كلذبً املعً اقبسم ققوودنصلل مماعلاا ريیدملاا

-5 ةةدداملاا
 ةمظنألااوو نيینااوقلاا ققاطن يف رشابملاا سيیئرلاا وهھھھ مماعلاا ريیدملاا
 مموقيیوو .نيیعباتلاا نيیمدختسملاا عيیمجوو ةماعلاا ةيیريیدملاا تتاادحول
.ةةررااددإلاا سلجم ففاارشإإ تحت ققوودنصلاا يف لمعلاا ريیس نيیمأتب

 وهھھھوو ٬،ققوودنصلاا يمدختسم ىلع ةطلسلاا ههدحوو مماعلاا ريیدملل
 تتاارراارقلاا ذذاختال نيیمدختسملل ةماعلاا ةمظنألاا ققاطن يف لهھھھؤملاا
.نيیمدختسملاا ننووؤش ةةررااددإإ اهھيیضتقت يتلاا ييددرفلاا عباطلاا تتااذذ

 ةماعلاا ةيیريیدملاا يف لمعلاا ميیظنتوو ةةررااددإإ مماعلاا ريیدملاا ىلوتيی
 رهھسيیوو ٬،هھتطلس تحت نيیلماعلاا نيیمدختسملاا للامعأأ قيیسنتوو
 ذيیفنت ىلعوو ةيیميیظنتلااوو ةيینوناقلاا صصوصنلاا ذيیفنت ىلع
 وهھھھوو .اهھل ةةدددحملاا تتاقووألاا يف ةةررااددإلاا سلجم تتاارراارق
 يف لمعلاا ريیس نسح نع ةةررااددإلاا سلجم ههاجت للووؤسم
 ضعب ضضّوفيی نناا مماعلاا ريیدملل نكميی .ةماعلاا ةيیريیدملاا
.ققوودنصلاا ءاارردم ىلإإ هھتايیحالص

 تتاادنتسملاب ةةررااددإلاا سلجم ديیووزت مماعلاا ريیدملاا ىلع
 تتانايیبلاا ميیدقت كلذكوو .تتاارراارقلاا ذذاختال ةمززاللاا عيیرراشملااوو
.ةةددّدحملاا لهھملاا نمض ةبولطملاا تتااءاصحإلااوو

 للدب ىضاقتيیوو ٬،ةةررااددإلاا سلجم تتاسلج مماعلاا ريیدملاا رضحيی
 ددوودحلاا يف ةةررااددإلاا سلجم وضع ههاضاقتيی ييذلاا رروضحلاا
 دداقعناا ططرش ننوناقلاا ااذهھھھ نم ةيیناثلاا ةةدداملاا يف ةنيیبملاا
 نيیريیدملاا دحأأ فيیلكت هھلوو .ممااوودلاا تتاقووأأ ججرراخ تتاسلجلاا
 يضااررألاا ججرراخ ههددوجوو دنع سلجملاا تتاسلج رروضحب
 نم ووأأ مماعلاا ريیدملاا رضحيی .ضضرملاا يعاادب ووأأ ةيینانبللاا
.نناجللاا تتاسلج هھنع ببونيی

 ففرتعم ةةززاجإإ ىلعً اازئاح ننوكيی نناا مماعلاا ريیدملاا يف ططرتشيی
 ووأأ ةيیدداصتقالاا ووأأ ةيیلاملاا ممولعلاا ووأأ ققوقحلاا تتالاجم يف اهھب
 هھصاصتخاا لقح يف ةةربخ عم للامعألاا ةةررااددإإ ووأأ ةيیعامتجالاا
 هھسفن تقولاا يف ننوكيی نناا ززوجيی الوو .تتااونس عبس نع لقت ال
 بجومب مماعلاا ريیدملاا نّيیعيی .ةةررااددإلاا سلجم يفً ااوضع
 ريیززوو ححاارتقاا ىلع ءانب ءااررززولاا سلجم يف ذختيی مموسرم
 ةثالث حيیشرتب ةةررااددإلاا سلجم ححاارتقاا ىلع ينبملاا لمعلاا
.ءامسأأ

 ححاارتقاا ىلع ًءانب مموسرمب مماعلاا ريیدملاا ةمدخ ءاهھنإإ نكميی
 دحأل ةةررااددإلاا سلجم ححاارتقاا ىلع ينبملاا لمعلاا ريیززوو
:ةيیلاتلاا ببابسألاا

.ةحنج ووأأ ةيیانج هھباكترراا
.هھتفيیظظوو ةسررامم يفً اميیسج أطخ هھباكترراا
.هھتفيیظظوو ةسررامم يف ححددافلاا هھلامهھھھإإ ووأأ هھتءافك ممدع

 ريیرراقتلاا ىلع ًءانب ةةررااددإلاا سلجم مماعلاا ريیدملاا ةيیلووؤسم ررّدقيی
 ةبساحملاا ننااويیددوو ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج نم ةمدقملاا
 سيیئرر عفريی نناا ىلع - ةةرخؤملاا هھتباقرر هھتسررامم ققاطن يف
 ًاقفرم ةيیاصولاا ريیززوو ىلإإ سلجملاا رراارق ةةررااددإلاا سلجم
.اهھيیلإإ رراشملاا تتاادنتسملاب

 يف نيیمدختسملاا مماظن مماكحأأ مماعلاا ريیدملاا ىلع قبطت
.ففرصلااوو نيیيیعتلاا ءانثتساب ققوودنصلاا

6 ةةدداملاا
.نيیيیررااددإإوو نيیيینف نم ققوودنصلاا ككالم فلأتيی -أأ

 ةئفلاا ىتح ققوودنصلاا يمدختسم عيیمج نيیعيی
.ةةااررابم ةجيیتن ةسدداسلاا
 ةجيیتنب ننونيیعيیف ٬،ةعباسلاا ةئفلاا ومدختسم امأأ
 ققرططوو نناحتمالااوو ةةااررابملاا ططوورش دددحت ٬،نناحتماا
 ةةررااددإلاا سلجم نم رراارقب ةصحافلاا نناجللاا نيیيیعت
.اهھب للومعملاا ةمظنأللً اقفوو
 ةيیناثلااوو ىلووألاا تتائفلاا يمدختسم عيیمج نيیعيی
 ريیدملاا نيیعيیوو ٬،ةةررااددإلاا سلجم نم رراارقب ةثلاثلااوو
 ىىرخألاا تتائفلاا نم نيیمدختسملاا ٬،هھنم رراارقب ٬،مماعلاا
.كلذب سلجملاا غغالبإإوو

 مماظن يف مهھلمع ططوورشوو ققوودنصلاا يفظظوم بتااوورر دددحت
.ققوودنصلاا يمدختسم

 مماكحأل ٬،مهھتئف تناكً ايیأأ ققوودنصلاا يمدختسم عيیمج عضخيی
.لمعلاا ننوناق



ددااووملاا
-1 ةدا]ا

 يف هھيیلع قلطيی يعامتجالاا ننامضلل ينططوو ققوودنص أشنيی
 مماظن ةةررااددإإ ىلوتيی "ققوودنصلاا" مساا ننوناقلاا ااذهھھھ ققايیس
 ومنلاا يف مماهھسإلااوو هھعوورف فلتخموو يعامتجالاا ننامضلاا
.ققوودنصلاا نم نيیديیفتسملل يعامتجالااوو ييدداصتقالاا

 يعامتجاا عباطط تتااذذ ةلقتسم ةسسؤم وهھھھ ققوودنصلاا نناا
 ةيیونعملاا ةيیصخشلاب عتمتتوو ٬،ننوناقلاا ااذهھھھ مماكحأل عضخت
 اهھل قحيیوو ٬،تتووريیب اهھھھزكرم .ييررااددإلااوو يلاملاا للالقتسالابوو
.قططانملاا فلتخم يف ةيیلحموو ةيیميیلقإإ بتاكم ءاشنإإ

 ننوناقلاا ااذهھھھ نم ةثلاثلاا ةةدداملاا يف ةنيیبملاا ددوودحلاا نمض
:ققوودنصلاا عضخيی

.ةقبسملاا ءااررززولاا سلجم ةيیاصول
 ةطسااوب لمعلاا ةةررااززوو ةيیاصول
 هھتايیحالص دددحت ةموكح ضضوفم
 سلجم يف ذختيی يقيیبطت مموسرمب
 ةموكحلاا ضضوفم نيیعيی .ءااررززولاا
 مموسرم بجومب ٬،ققوودنصلاا ىىدل
 ىلع ءانب ءااررززولاا سلجم يف ذختيی
 يفظظوم نم ٬،لمعلاا ريیززوو ححاارتقاا
 نيیتئفلاا ىلإإ نيیمتنملاا ةةررااززولاا
 ضضوفم رضحيی .ةيیناثلااوو ىلووألاا
 ةةررااددإلاا سلجم تتاعامتجاا ةموكحلاا
 ننوكيی نناا ننوودد ةشقانملاا يف ككرتشيیوو
 رضحيی امك .تيیوصتلاا قح هھل
 ززاهھج تتاسلجوو نناجللاا تتاسلج
 ىضاقتيی ال .ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا
 ةنززااوم نم ةموكحلاا ضضوفم
 ووأأ ضيیوعت ووأأ رجاا ييأأ ققوودنصلاا
 الإإ اهھعون نناك امهھم ةةأفاكم
 وهھھھ املً اقفوو رروضحلاا ضيیوعت
 ةةررااددإلاا سلجم ءاضعأل دددحم
 ااذهھھھ نم ةيیناثلاا ةةدداملاا مماكحألوو
 ةيیاصولاا ريیززول نكميی .ننوناقلاا
 ةلاكولاب ةموكح ضضوفم نيیيیعت
 ّلحيی ليیصألاا ططوورش هھيیف رفوتت
 للاح يف ليیصألاا ضضّوفملاا ّلحم
.هھبايیغ
.ةةرخؤملاا ةبساحملاا ننااويیدد ةباقرل

:نم ققوودنصلاا فلأتيی
 ةةررااددإإ سلجم اهھھھالوتيی ةيیريیرقت ةطلس
.مماع ريیدم ةسائرب ييذيیفنت ززاهھج
.ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج

 ٬،ةيیندملاا ةمدخلاا سلجم ةبقاارمل ققوودنصلاا عضخيی ال -5
 هھيیلع ييرست الوو ٬،ييزكرملاا شيیتفتلاا ةبقاارمل الوو
.ةماعلاا تتاسسؤملل مماعلاا مماظنلاا مماكحأأ

ةرادHا سلجم -2 ةدا]ا
:ةةررااددإلاا سلجم :ًالووأأ

:مهھنايیب يلاتلاا نيیبوودنملاا نم ةةررااددإلاا سلجم فلأتيی
 يفظظوم نيیب نم امهھھھررايیتخاا نكميی ةلوودلاا ننالثميی نيیبوودنم 2

 نم اهھجرراخ نم ووأأ ةماعلاا تتاسسؤملااوو تتااررااددإلاا
.يعامتجالاا ننامضلاا ايیاضق يف ةةربخ بباحصأأ

 بباحصألً اليیثمت رثكألاا ةيینهھملاا تتائيیهھلاا نع نيیبوودنم 5
 ااذهھھھ نم 1 ةةرقفلاا 6 ةةدداملاا يف مهھيیلإإ رراشملاا لمعلاا
.ننوناقلاا

 ءاارجأللً اليیثمت رثكألاا ةيینهھملاا تتائيیهھلاا نع نيیبوودنم 5
 )نيیمدختسمووً الامع( مماعلاا يلامعلاا دداحتالاا مهھبختنيی
.ننوناقلاا ااذهھھھ نم 1 ةةرقفلاا 6 ةةدداملاا يف مهھيیلإإ رراشملاا

 ةةرقفلاا نم )جج(وو )بب( نيیدنبلاا يف اهھيیلإإ رراشملاا تتائيیهھلاا دددحت
 سلجم يف ذختيی مموسرمب تتائيیهھلاا ههذهھھھ يبوودنم دددعوو ةقباسلاا
.لمعلاا ريیززوو ححاارتقاا ىلع ءانب ٬،ءااررززولاا
 ققدداصيیوو ٬،بباختنالاب اهھيیبوودنم ةةرروكذملاا تتائيیهھلاا رراتخت
.ءااررززولاا سلجم يف ذختيی مموسرمب مهھباختناا ىلع
 ًاليیثمت رثكألاا تتائيیهھلاا يبوودنم للاادبتساا بجيی هھناا امك
 نم ةلّلعم ببابسأل كلذذ بلطط ااذذإإ للامعلااوو لمعلاا بباحصأل
.مهھل ةيیمتنملاا تتائيیهھلاا لبق

:ببوودنملاا يف ططرتشيیوو ٬،تتااونس عبررأأ ةةدمل ننوبوودنملاا نيیعيی
.تتااونس رشع نم رثكاا ذنمً ايینانبل ننوكيی نناا
 ةحنج ووأأ ةيیانجب هھيیلع مموكحم ريیغوو ٬،ةيیندملاا هھقوقحبً اعتمتم ننوكيی نناا

.ةنئاش
 ننامضلاا ننووؤش للاجم يف ةةربخ ووأأ ةيیملع تتالهھھھؤم ىلعً اازئاح ننوكيی نناا

 ةططانملاا تتايیلووؤسملاا لمحت يف ةكرراشملاا هھلهھھھؤت يعامتجالاا
.ةةررااددإلاا سلجمب

 ةلجسملاا تتاسسؤملاا بباحصأأ نم لمعلاا بباحصأأ ولثمم ننوكيی نناا
 ءاارجألاا ولثمم ننوكيیوو ٬،لقألاا ىلع نيیتنس ذنم ققوودنصلاا يف
.يعامتجالااوو يباقنلاا نيیلقحلاا يف نيیطشانلاا نم

 نّيیع ٬،هھتيیوضع تطقس ووأأ يفوت ووأأ ببوودنملاا للاقتساا ااذذإإ
 يتلاا للوصأللً اقفوو ٬،ةيیالولاا نم ةيیقبتملاا ةةدملل هھل فلخ
.فلسلاا نيیيیعت يف تعبتاا

 لبق مهھباختناا ىلع ققدداصيی ووأأ دددجلاا ننوبوودنملاا نيیعيی
.ةيیرراجلاا ةيیالولاا ةةدم ءاهھتناا نم لقألاا ىلع نيیرهھش

 ًاسيیئرر اهھھھدقعيی ةسلج للووأأ يف ديیدجلاا ةةررااددإلاا سلجم بختنيی
.رسللً انيیمأأوو سيیئرللً ابئانوو

 ءاضعأل ةقلطملاا ةيیرثكألاب سلجملاا يف تتاارراارقلاا ذختت
 تلدداعت ااذذإإوو ٬،دحااوو تتوص ببوودنم لكل ننوكيیوو سلجملاا
ً.احجرم سيیئرلاا تتوص ننوكيیف تتااوصألاا

 عمتجيیوو ٬،هھتاعامتجاا ديیعااوم دددحيیوو يلخاادلاا هھماظن سلجملاا عضيی
 ةسلج دقع هھناكمإبوو ٬،ععوبسألاا يف ةةرم هھسيیئرر نم ةةوعدب
 نم ةقلطملاا ةيیرثكألااً ايیطخ كلذذ هھنم تبلطط ام ااذذإإ ةيیئانثتساا
 ال نناا ىلع لمعلاا ريیززوو بلطط ىلع ءانب ووأأ ٬،نيیبوودنملاا
 رهھشلاا يف سمخلاا ةعوفدملاا تتاسلجلاا ععومجم ززوواجتت
.دحااولاا

 نم ععامتجاا لكل رروضحلاا نعً اضيیوعت ببوودنملاا ىضاقتيی
 دحلااوو ضيیوعتلاا ااذهھھھ رراادقم دددحيی ٬،سلجملاا تتاعامتجاا
 رهھشلاا يف اهھھھاضاقتيی نناا ببوودنملل ززوجيی يتلاا غلابملل ىصقألاا
 غلب امهھم ٬،ةةررااددإلاا سلجم تتاعامتجاا ههرروضح نع دحااولاا
 ءانب ءااررززولاا سلجم يف ذختيی مموسرمب ٬،تتاعامتجالاا دددع
.لمعلاا ريیززوو ححاارتقاا ىلع
 ييأأ ءاقل رخآآ ضيیوعت ووأأ رجاا ييأأ يضاقت ببوودنملل ززوجيی ال
.ققوودنصلاا ةحلصمل هھيیددؤيی لمع

 ٬،ريیغلاا ههاجت ىتح ٬ً،ايیصخش ننولووؤسم ةةررااددإلاا سلجم ءاضعأأ
 ةسررامم يف اهھنوبكتريی دق يتلاا شغلاا للامعأأ نع
 نع نماضتلابووً ايیدداارفإإ ننولووؤسم مهھھھوو .مهھماهھم
 بترتيی رررضوو لطع لك نعوو ٬،سلجملاا يف مهھلامعأأ
 ٬،هھنم وكشملاا رراارقلاا فلاخ نم ءانثتساب ٬،نيیرررضتملل
.ععامتجالاا رضحم يف هھتفلاخم ننوّوددوو

 تتااونس سمخ ءاضقناب نمزلاا رروورمب ةيیلووؤسملاا ىىوعدد طقست
.وكشملاا رراارقلاا خيیررات ىلع

 ةرادHا سلجم تايحsص ً:ايناث
 ىلعً ااددررااوو دداادعتلاا ااذهھھھ ننوكيی نناا ننوودد ٬،ةصاخ ةةرروصب ةةررااددإلاا سلجم رقيی
:رصحلاا ليیبس
 قيیبطتل ةمززاللاا ةمظنألااوو ةيیلخاادلاا ققوودنصلاا ةمظنأأ عيیمج

.ةيیعيیرشتلاا صصوصنلاا
 ةةزهھجأأ فلتخمل بتااوورلااوو بترلاا ةلسلسوو نيیمدختسملاا مماظن

.ققوودنصلاا
.ةيیلحملااوو ةيیميیلقإلاا بتاكملاا ءاشنإإ سسأأ
 لمعلاا بباحصأأ عم ققوودنصلاا ةقالع دددحت يتلاا ةماعلاا ئئددابملاا

 ةيیعيیرشتلاا صصوصنلاا ريیسفتوو ٬،نيیديیفتسملااوو ءاارجألااوو
.اهھب ةقلعتملاا ةيیميیظنتلااوو

ً.ايیونس يجرراخلاا قيیقدتلاا ةسسؤم نيیيیعت
 قيیقدتلاا ززاهھج ريیرراقتل ةجيیتن ةمززاللاا تتايیصوتلااوو ريیباادتلاا

.يجرراخلاا قيیقدتلاا ةسسؤموو ةيیلاملاا ةباقرلااوو
.نيیمدختسملاا مماظنلً اقفوو ايیلعلاا ثثالثلاا تتائفلاا يمدختسم نيیيیعت
 كلت ننوكت امدنع كلذذوو ةلوقنملاا ريیغ للااومألاا عيیب ووأأ كلمت

 حلاصمللوو ققوودنصلاا لمعل ةصصخم للااومألاا
 كلذذوو - ةةرشابملاا هھتطلس تحت ننوكت يتلاا ةيیعامتجالاا
.ننوناقلاا ااذهھھھ يف اهھيیلع صصوصنملاا للوصأللً اقفوو

 ةلوقنملاا ريیغ للااومألاا عيیب ووأأ بباستكاب مماعلاا ريیدملل صيیخرتلاا
 ٬،يلخاادلاا مماظنلاا يف دددحملاا غلبملاا اهھتميیق ززوواجتت يتلاا
 لمعل ةصصخم للااومألاا كلت ننوكت امدنع كلذذوو
 يتلاا ةيیعامتجالاا حلاصملل ووأأ يلخاادلاا ققوودنصلاا
.ةةرشابملاا هھتطلس تحت ننوكت

 كلتوو ٬،ةقحلملاا تتانززااوملااوو ٬،ققوودنصلل ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا
 اهھھھريیديی يتلاا عيیرراشملل ووأأ تتاسسؤملل ةةدئاعلاا
.ققوودنصلاا

 نمض ةلبقملاا ةنسلل هھتاقفنوو ققوودنصلاا تتااددررااوب ييريیرقت ننايیب
.ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا رراارقإل ةةدددحملاا لهھملاا

 ةقحلملاا تتانززااوملااوو ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا تتاباسح عطقب تبلاا
 رراارقإإوو ٬،ققوودنصلاا تتاباسح رئاسوو ٬،ةلقتسملااوو
 تتانايیبلااوو ريیرراقتلااوو ةيیمومعلاا ةيیناازيیملاا
.ققوودنصلاا مماظن يف ةةدددحملاا ةيیحاضيیإلاا

.تتاباسحلل مماعلاا ميیمصتلاا
.ةيیعامتجالاا تتافيیظظوتلاا يف تتايیولووألاا ديیدحت
 ءانثتساب - رخآآ ققوودنص للااومأأ نم قيیددانصلاا دحأأ فيیلست

.ةمدخلاا ةيیاهھن ققوودنص
.ضضاارقتسالااوو ضضاارقإلاا
.تتامدخلاا رراعسأأوو تتافرعتلاا
 ةقيیرطب تيیرجأأ ءااوس تتامدخلااوو للاغشألااوو ممززااوللاا تتاقفص

 يضاارتلاا ووأأ ضضوورعلاا ججاارردتساا ووأأ ةصقانملاا
 مماظنلاا هھنيیعيی ييذلاا دحلاا نع اهھتميیق ديیزت امدنع
.يلاملاا

.تتابهھلااوو تتاعربتلاا للوبق
 قيیقدتلاا ززاهھجوو مماعلاا ريیدملل نيیيیونسلاا نيیريیرقتلاا ةشقانم

 ققوودنصلاا يف لمعلاا ريیس نع ةيیلاملاا ةبقاارملااوو
.هھنأشب ممزليی ام ذذاختااوو

 ةيیميیظنتلااوو ةيیعيیرشتلاا صصوصنلاا عيیرراشم ضضرع لمعلاا ريیززوو ىلع
.ةةررااددإلاا سلجم ىلع يعامتجالاا ننامضلاب ةقلعتملاا
.هھيیلع هھضرع خيیررات نم رهھشلاا ىىدعتت ال ةلهھم يف هھيیأأرر ءاادبإإ سلجملاا ىلع
 بلطيی نناا هھلوو ٬،هھتاارررقم ذيیفنت ةعباتم ةماع ةةرروصب ٬،ةةررااددإلاا سلجم ىلوتيی
 ذذاختااوو ققوودنصلاا يف لمعلاا ريیسب ةقلعتملاا تتامولعملاا مماعلاا ريیدملاا نم
.هھيیلإإ ةلوكوملاا مماهھملاا ققوودنصلاا ذيیفنتل ةمززاللاا تتاارراارقلاا

 ميـــــسارـــــم مزلتـــــست يتلا تارارقـــــلا ً:اثـــــلاـــــث
ةقداصمو

:ءااررززولاا سلجم يف ذختيیً اموسرم ممزلتست يتلاا للامعألاا
 تتافيیظظوت ءاارجإإ ةفلكملاا ةيیلاملاا ةنجللاا نيیيیعتوو ميیظنت
 ووأأ ةطسوتم ووأأ ةةريیصق للاجآلوو ققوودنصلاا للااومأأ
 ااذهھھھ نم 2 ةةرقفلاا 64 ةةدداملاا مماكحألً اقفوو ٬،ةليیوطط
.ننوناقلاا

:ةيیاصولاا ةطلس ةقدداصم ممزلتست يتلاا للامعألاا
 نيیمدختسملاا مماظنوو ةيیلخاادلاا ققوودنصلاا ةمظنأأ عيیمج رراارقإإ
.ققوودنصلاا ةةزهھجأأ فلتخمل بتااوورلااوو بترلاا ةلسلسوو
.ةقحلملاا تتانززااوملااوو ققوودنصلل ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا رراارقإإ
 ةقحلملاا تتانززااوملااوو ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا تتاباسح عطقب تبلاا
 ةيیمومعلاا ةيیناازيیملاا رراارقااوو ققوودنصلاا تتاباسح رئاسوو
.ققوودنصلاا مماظن يف ةةدددحملاا ةيیحاضيیإلاا تتانايیبلااوو ريیرراقتلااوو
.ةيیعامتجالاا تتافيیظظوتلاا يف تتايیولووألاا ديیدحت
.ةيیميیلقإلااوو ةيیلحملاا بتاكملاا ءاشنإإ سسأأ ديیدحت
.يجرراخلاا قيیقدتلاا ةسسؤم نيیيیعت

 ةطلس ىلإإ ممايیأأ ةيینامث ةلهھم للالخ ٬،ةةررااددإلاا سلجم عفريی
 ٬،هھتعلاطمب ةنوورقموو ةموكحلاا ضضّوفم ةطسااوب ةيیاصولاا
 ههذهھھھ نم ةيیناثلااوو ىلووألاا نيیترقفلاا يف اهھيیلع صصوصنملاا تتاارراارقلاا
.اهھل دئاعلاا ةسلجلاا رضحم اهھب قفريیوو ٬،ةةدداملاا

 ٬،للعملاا اهھضفرر ةةررااددإلاا سلجم ةيیاصولاا ةطلس غلبت مل ااذذإإ
 ةضوورعملاا تتاارراارقلاا اهھملست خيیررات نم رهھش ةلهھم للالخ
 ءاهھتناا دعبً امكح ةقّدصم ربتعت تتاارراارقلاا ههذهھھھ نناف ٬،اهھيیلع
.ةةرروكذملاا ةلهھملاا

 هھنيیب أشنيی دق ففالخ لك لح ٬،ءااررززولاا سلجم نم بلطيی نناا ةةررااددإلاا سلجمل
.ةيیاصولاا ةطلس نيیبوو

ةبساح]ا ناويد ةباقر -3 ةدا]ا

 هھتباقرلوو ةةرخؤملاا ةيیررااددإلاا ةبساحملاا ننااويیدد ةباقرل ققوودنصلاا عضخيی
 ننوناق يف ةةدددحملاا للوصأللً اقفوو نيیفظظوملاا ىلعوو تتاباسحلاا ىلع ةيیئاضقلاا
.ةبساحملاا ننااويیدد ميیظنت
 لمجم للووانتتوو تتاادنتسملاا ىلعووً ايیلحم ةبساحملاا ننااويیدد ةباقرر ييرجت
 ههذهھھھ نم ةلصاحلاا جئاتنلااوو هھل ةعباتلاا تتاسسؤملااوو ققوودنصلاا تتاططاشن
.تتاططاشنلاا
 يفتكيی نناا ٬،تتاباسحلاا ىلع ةيیئاضقلاا هھتباقرر ققاطن يف ٬،ننااويیدلل نكميیوو
 ةسسؤملاا ّفلكيی نناا هھلوو يجرراخلاا قيیقدتلاا ةسسؤم هھترجأأ ييذلاا قيیقدتلاب
.تتاباسحلاا ضعب يف قمعم قيیقدت ءاارجإإ ةةرروكذملاا

ةيلا]ا ةباقرلاو قيقدتلا زاهج -4 ةدا]ا
 ةةزهھجأأ نم مئاادد ززاهھج وهھھھ ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج
 يفوو ننوناقلاا ااذهھھھ يف هھل ةةدددحملاا مماهھملاا سسرراميی ققوودنصلاا
.ققوودنصلاا ةمظنأأ

.نيیوضعوو سيیئرر نم ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج فلأتيی

 مموسرمب ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ااوضعوو سيیئرر نيیعيی
 لمعلاا ريیززوو ححاارتقاا ىلع ءانب ءااررززولاا سلجم يف ذختيی
 دددعلاا يفعض حيیشرتب ةةررااددإلاا سلجم ححاارتقاا ىلع ينبملاا
 سيیئرك مهھنم دحااوو ررايیتخال صصاخشأأ 3 حيیشرتب ببولطملاا
 مهھنم نيیصخش ررايیتخال صصاخشأأ ةتس حيیشرتوو ززاهھجلل
 ىلإإ ةفاضإلاب مهھيیف رفااوتت نناا ططرش ٬،ززاهھجلاا يف نيیوضعك
 ططوورشلاا ققوودنصلاا يف ةةدمتعملاا ةماعلاا نيیيیعتلاا ططوورش
:ةيیلاتلاا ةصاخلاا

:ززاهھجلاا سيیئرل ةبسنلاب
 يف ىلووألاا ةئفلاا يفظظوم نم ننوكيی نناا
 نمم ووأأ ٬،ةلوودلل مماعلاا ييررااددإلاا ككالملاا
.ةئفلاا ههذهھھھ ىلإإ ءاقتررالاا مهھل قحيی
 ةيیعماج ةةززاجإإ ىلعً اازئاح ننوكيی نناا ووأأ
 مسقلاا ايیررولاكبلاا هھليین دعب اهھيیلع لصح
 ققوقحلاا تتالاجم يف اهھلدداعيی ام ووأأ يناثلاا
 ووأأ ةيیدداصتقالاا ووأأ ةيیلاملاا ممولعلاا ووأأ
 لقح يف ةيیلمع ةةربخ عم ٬،ةيیرراجتلاا
 دعب تتااونس رشع نع لقت ال هھصاصتخاا
.ةةززاجإلاا هھليین

:نيیوضعلل ةبسنلاب 
 ككالملاا يف ةيیناثلاا ةئفلاا يفظظوم نم ننوكيی نناا

 مهھل قحيی نمم ووأأ ٬،ةلوودلل مماعلاا ييررااددإلاا
 ًاازئاح ننوكيی نناا ووأأ ٬،ةئفلاا ههذهھھھ ىلإإ ءاقتررالاا
 ةساارردلاا ةةدم لقت ال ةيیعماج ةةدداهھش ىلع
 ايیررولاكبلاا هھليین دعب ٬،تتااونس ثثالث نع اهھيیف
 تتالاجملاا يف اهھلدداعيی ام ووأأ يناثلاا مسقلاا
 سيیئرر ةفيیظظوو يف نيیيیعتلل ةضوورفملاا اهھسفن
 ةةربخ عم ٬،ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج
 لقت ال ةةدمل وضعلاا صصاصتخاا لقح يف
 ةةدداهھشلاا هھليین دعب ٬،تتااونس عبس نع
.ةيیعماجلاا

 ٬،مماعلاا ريیدملل ققوودنصلاا ككالم ججرراخ ةصاخ ةئف أشنت
 ةلسلس دددحتوو ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج سيیئرلوو
 ززاهھجلاا ااوضع امأأ .ققوودنصلل يلخاادلاا مماظنلاا يف بتااوورلاا
 ككالم يف ىلووألاا ةئفلاا بتااوورروو بترر ةلسلس مهھيیلع قبطتف
.ققوودنصلاا

 هھيیوضع نم ييأأ ووأأ ززاهھجلاا سيیئرر ةمدخ ءاهھنإإ نكميی
 ريیززوو ححاارتقاا ىلع ءانب ءااررززولاا سلجم يف ذختيی مموسرمب
 نم ييأل ٬،ةةررااددإلاا سلجمل لّلعم ححاارتقاا ىلع ينبملاا لمعلاا
 ةةدداملاا نم )7( ةةرقفلاا يف اهھيیلع صصوصنملاا ببابسألاا
 هھلوصأأ دددحت قيیقحت ءاارجإإ دعبوو ٬،ننوناقلاا ااذهھھھ نم ةسماخلاا
 ٬،ةةررااددإلاا سلجم ههّرقيی صصاخ مماظن يف هھئاارجإإ ةيیفيیكوو
.ةيیاصولاا ةطلس ةقدداصمل عضخيیوو

 ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ييوضعوو سيیئرلاا ىلع رظحيی
 ةطلس اهھب مهھفلكت ةمهھم ةيیأأ ءاقل ضيیوعت ييأأ يضاقت
 ززوجيی الوو ٬،مماعلاا ريیدملاا ووأأ ةةررااددإلاا سلجم ووأأ ةيیاصولاا
.ققوودنصلل  ةماعلاا ةيیريیدملاا ززاهھج يف ةفيیظظوو ةيیأأ يف مهھنيیيیعت

 نيیعباتلاا نيیمدختسملاا ننووؤش ةةررااددإإ ززاهھجلاا سيیئرر ىلوتيی
 عيیمجب ةيیاغلاا ههذهھل عتمتيیوو ٬،ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھجل
.مماعلاا ريیدملاا تتايیحالص

 ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ككالم يف ننومدختسملاا نيیعيی
 ققوودنصلل ةماعلاا ةيیريیدملاا يف ةةدمتعملاا نيیيیعتلاا ططوورشلً اقفوو
 سلجم نم رراارقب لكشت ةصاخ ةنجل اهھيیرجت ةةااررابم ةجيیتنبوو
 ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج سيیئرر نم ءاهھنإإ ىلع ينبم ةةررااددإلاا
.ةيیلاملاا

 تتاميیدقت نم ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ااوضعوو سيیئرر ديیفتسيی
 يعامتجالاا ننامضلاا ننوناق يف اهھيیلع صصوصنملاا ععوورفلاا
.هھيیف ةةدددحملاا ططوورشلاا نمضوو

 سلجم تتاشقانم يف ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج سيیئرر ككرتشيی
 للاح يفوو ٬،تيیوصتلاا قح هھل ننوكيی نناا ننوودد ٬،ةةررااددإلاا
.هھليیثمتل ززاهھجلاا ءاضعأأ دحأأ هھنع بيینيی هھبايیغ

 ننوناقلاا ااذهھھھ نم ةيیناثلاا ةةدداملاا نم 11وو 10 نيیترقفلاا مماكحأأ قبطت
.ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ييوضعوو سيیئرر ىلع

 ةنززااوملاا يف ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھجل ةةدئاعلاا تتااددامتعالاا ظحلت -أأ
.ققوودنصلل ةيیررااددإلاا

 ووأأ ززاهھجلاا سيیئرر ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج تتاقفن دقعيی 
.ةيیاغلاا ههذهھل هھبدتنيی نم
 للوصأللً اقفوو عفدتوو ففرصتوو رروكذملاا ززاهھجلاا تتاقفن ىفصت
.ققوودنصلل يلاملاا مماظنلاا يف ةةدددحملاا

:ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج ىلوتيی
 ًاقفوو ووأأً امكح ققوودنصلاا تتاباسحوو تتايیلمع يف قيیقدتلاا
 عضيی .ةصاخ فيیلاكت ووأأ ةيیئانثتساا ووأأ ةيیونس جمااربل
 للووألاا ننوناك رهھش ةيیاهھن لبق ييونسلاا هھجمانرب ززاهھجلاا
 تعدد املك ةيیئانثتسالاا جمااربلاا عضتوو .ةنس لك نم
 قح ددوعيیف ةصاخلاا فيیلاكتلاا امأأ .كلذذ ىلإإ ةجاحلاا
 سلجموو ةيیاصولاا ةطلس نم لك ىلإإ اهھھھرراادصإإ
.ةةررااددإلاا

 تتاباسح ىلع ةباقرلاا ليیعفت ةهھجل ةمززاللاا تتاحاارتقالاا ميیدقت
.ةباقرلاا تتااءاارجإإوو ةمظنأأوو ققوودنصلاا
 قيیقدتلاا للامعأأ جئاتن للووانتيی يلصف ريیرقت عضوو
 ريیززوو نم لك ىلإإ غلبيی ٬،ممرصنملاا لصفلاا يف يلاملاا
 ةةررااددإلاا سلجم ىلااوو ةبساحملاا ننااويیدد سيیئرروو لمعلاا
 ةيیاهھن اهھھھاصقأأ ةلهھم يف ٬،مماعلاا ريیدملااوو هھسيیئرر ةطسااوب
.هھيیليی ييذلاا لصفلاا نم للووألاا رهھشلاا
 تتاباسح عطق عيیرراشم للوح ييونس ريیرقت عضوو
 املً اقفوو ٬،ةقحلملاا تتانززااوملااوو ٬،ةيیررااددإلاا ةنززااوملاا
.ققوودنصلل يلاملاا مماظنلاا هھيیلع صن

 ققوودنصلاا تتاادحوو عيیمجب ةةرشابم للاصتالاا ززاهھجلل قحيی
 تتاادنتسملااوو قئاثولاا ىلع للوصحلااوو ٬،هھيیمدختسموو
 طيیحيی نناا ىلع ٬،هھلامعأأ ةسرراممل اهھيیلإإ ججاتحيی يتلاا
.كلذبً املعً اقبسم ققوودنصلل مماعلاا ريیدملاا

-5 ةةدداملاا
 ةمظنألااوو نيینااوقلاا ققاطن يف رشابملاا سيیئرلاا وهھھھ مماعلاا ريیدملاا
 مموقيیوو .نيیعباتلاا نيیمدختسملاا عيیمجوو ةماعلاا ةيیريیدملاا تتاادحول
.ةةررااددإلاا سلجم ففاارشإإ تحت ققوودنصلاا يف لمعلاا ريیس نيیمأتب

 وهھھھوو ٬،ققوودنصلاا يمدختسم ىلع ةطلسلاا ههدحوو مماعلاا ريیدملل
 تتاارراارقلاا ذذاختال نيیمدختسملل ةماعلاا ةمظنألاا ققاطن يف لهھھھؤملاا
.نيیمدختسملاا ننووؤش ةةررااددإإ اهھيیضتقت يتلاا ييددرفلاا عباطلاا تتااذذ

 ةماعلاا ةيیريیدملاا يف لمعلاا ميیظنتوو ةةررااددإإ مماعلاا ريیدملاا ىلوتيی
 رهھسيیوو ٬،هھتطلس تحت نيیلماعلاا نيیمدختسملاا للامعأأ قيیسنتوو
 ذيیفنت ىلعوو ةيیميیظنتلااوو ةيینوناقلاا صصوصنلاا ذيیفنت ىلع
 وهھھھوو .اهھل ةةدددحملاا تتاقووألاا يف ةةررااددإلاا سلجم تتاارراارق
 يف لمعلاا ريیس نسح نع ةةررااددإلاا سلجم ههاجت للووؤسم
 ضعب ضضّوفيی نناا مماعلاا ريیدملل نكميی .ةماعلاا ةيیريیدملاا
.ققوودنصلاا ءاارردم ىلإإ هھتايیحالص

 تتاادنتسملاب ةةررااددإلاا سلجم ديیووزت مماعلاا ريیدملاا ىلع
 تتانايیبلاا ميیدقت كلذكوو .تتاارراارقلاا ذذاختال ةمززاللاا عيیرراشملااوو
.ةةددّدحملاا لهھملاا نمض ةبولطملاا تتااءاصحإلااوو

 للدب ىضاقتيیوو ٬،ةةررااددإلاا سلجم تتاسلج مماعلاا ريیدملاا رضحيی
 ددوودحلاا يف ةةررااددإلاا سلجم وضع ههاضاقتيی ييذلاا رروضحلاا
 دداقعناا ططرش ننوناقلاا ااذهھھھ نم ةيیناثلاا ةةدداملاا يف ةنيیبملاا
 نيیريیدملاا دحأأ فيیلكت هھلوو .ممااوودلاا تتاقووأأ ججرراخ تتاسلجلاا
 يضااررألاا ججرراخ ههددوجوو دنع سلجملاا تتاسلج رروضحب
 نم ووأأ مماعلاا ريیدملاا رضحيی .ضضرملاا يعاادب ووأأ ةيینانبللاا
.نناجللاا تتاسلج هھنع ببونيی

 ففرتعم ةةززاجإإ ىلعً اازئاح ننوكيی نناا مماعلاا ريیدملاا يف ططرتشيی
 ووأأ ةيیدداصتقالاا ووأأ ةيیلاملاا ممولعلاا ووأأ ققوقحلاا تتالاجم يف اهھب
 هھصاصتخاا لقح يف ةةربخ عم للامعألاا ةةررااددإإ ووأأ ةيیعامتجالاا
 هھسفن تقولاا يف ننوكيی نناا ززوجيی الوو .تتااونس عبس نع لقت ال
 بجومب مماعلاا ريیدملاا نّيیعيی .ةةررااددإلاا سلجم يفً ااوضع
 ريیززوو ححاارتقاا ىلع ءانب ءااررززولاا سلجم يف ذختيی مموسرم
 ةثالث حيیشرتب ةةررااددإلاا سلجم ححاارتقاا ىلع ينبملاا لمعلاا
.ءامسأأ

 ححاارتقاا ىلع ًءانب مموسرمب مماعلاا ريیدملاا ةمدخ ءاهھنإإ نكميی
 دحأل ةةررااددإلاا سلجم ححاارتقاا ىلع ينبملاا لمعلاا ريیززوو
:ةيیلاتلاا ببابسألاا

.ةحنج ووأأ ةيیانج هھباكترراا
.هھتفيیظظوو ةسررامم يفً اميیسج أطخ هھباكترراا
.هھتفيیظظوو ةسررامم يف ححددافلاا هھلامهھھھإإ ووأأ هھتءافك ممدع

 ريیرراقتلاا ىلع ًءانب ةةررااددإلاا سلجم مماعلاا ريیدملاا ةيیلووؤسم ررّدقيی
 ةبساحملاا ننااويیددوو ةيیلاملاا ةباقرلااوو قيیقدتلاا ززاهھج نم ةمدقملاا
 سيیئرر عفريی نناا ىلع - ةةرخؤملاا هھتباقرر هھتسررامم ققاطن يف
 ًاقفرم ةيیاصولاا ريیززوو ىلإإ سلجملاا رراارق ةةررااددإلاا سلجم
.اهھيیلإإ رراشملاا تتاادنتسملاب

 يف نيیمدختسملاا مماظن مماكحأأ مماعلاا ريیدملاا ىلع قبطت
.ففرصلااوو نيیيیعتلاا ءانثتساب ققوودنصلاا

6 ةةدداملاا
.نيیيیررااددإإوو نيیيینف نم ققوودنصلاا ككالم فلأتيی -أأ

 ةئفلاا ىتح ققوودنصلاا يمدختسم عيیمج نيیعيی
.ةةااررابم ةجيیتن ةسدداسلاا
 ةجيیتنب ننونيیعيیف ٬،ةعباسلاا ةئفلاا ومدختسم امأأ
 ققرططوو نناحتمالااوو ةةااررابملاا ططوورش دددحت ٬،نناحتماا
 ةةررااددإلاا سلجم نم رراارقب ةصحافلاا نناجللاا نيیيیعت
.اهھب للومعملاا ةمظنأللً اقفوو
 ةيیناثلااوو ىلووألاا تتائفلاا يمدختسم عيیمج نيیعيی
 ريیدملاا نيیعيیوو ٬،ةةررااددإلاا سلجم نم رراارقب ةثلاثلااوو
 ىىرخألاا تتائفلاا نم نيیمدختسملاا ٬،هھنم رراارقب ٬،مماعلاا
.كلذب سلجملاا غغالبإإوو

 مماظن يف مهھلمع ططوورشوو ققوودنصلاا يفظظوم بتااوورر دددحت
.ققوودنصلاا يمدختسم

 مماكحأل ٬،مهھتئف تناكً ايیأأ ققوودنصلاا يمدختسم عيیمج عضخيی
.لمعلاا ننوناق
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ةئيیبلاا ىلع ةظفاحملاا ةسايیسل يميیلقالاا دعبلاا

 ىلعوو ههرسأب ملاعلاا سمت ةماع ببوورح يهھھھوو .ننرقلاا ااذهھھھ اهھهھجااويی يتلاا تتايیدحتلاا مهھھھأأ نم يهھھھ ةيیئيیبلاا لكاشملاا
 ىلع ظظافحلااوو .ةئيیبلاا ايیاضقب ااًرشابم اًقلعت انلبقتسموو انتايیح ةيیعون قلعتت .ةيیتااذذ ةموواقمب ةئدتبم اهھموواقت نناا ةيیناسنالاا
.مماادتسملاا ومنلاا ببسوو لصاا وهھھھ ةئيیبلاا

 ددافنتساا ديیدحتلابوو ىىربكلاا تتايیدحتلاا .ةيیميیلقاا ةيیانع بجوتستوو ةيینططولاا ددوودحلاا ةيیئيیبلاا ايیاضقلاا مظعم ىىدعتت
 ٬،ةلماش ةيیملاع ةبرراقم بجوتست ةيیلوودلاا ههايیملااوو biodiversity يئيیبلاا ععونتلااوو تتاخانملاا ريیيیغتوو ننووززووالاا ةقبطط
 ققوفيی ليیومتل اًبلاغ ججاتحت ةةديیج ةيیئيیب ةيیامحب تيیظحوو ةيیحصلاا تتابلطتملاا لك تفوو ولوو ةيیلحملاا ةيیتحتلاا ةيینبلااوو
 ددالبلاا لك نماضتوو مماازتلاب الاا حجنت الوو ةقطنملاا ديیعص ىلع ةيیماازلإإ يهھھھ ممويیلاا ةيیئيیبلاا ةسايیسلاف .ةنززااوملاا تتاناكماا
.ةيیبرعلاا

 لخدت .صصاخلاا ععاطقلاا ةيیلووؤسم رثكأأوو رثكاا ةيیئيیبلاا ةلكشملاا تحبصأأ ةصخصخلاا وحن يلوودلاا هھُّجوتلاا ببسبوو
 يطغيی ...عيیرراشملاا ةةررااددااوو ةيینقتلاا للولحلااوو ةيیرراشتسالاا تتامدخلاك ةيیئيیبلاا يحااونلاا لك يف صصاخلاا ععاطقلاا ةيیلووؤسم
 ييرراجملاا ههايیمل ةعجان للولح عضوووو ههايیملاا ريیفوتوو ييرلاا نيیسحتوو رُّحصتلاا ةموواقمل ةفلتخم ةيیلحم جماارب اهھلاجم
.ةيیئيیب ةيیتحت ةيینب ءانبوو ةبلصلاا تتايیافنللوو

 نناا امبوو .ةئيیبلاب هھمامتهھھھاا ممدعوو يبرعلاا ملاعلل بيیعملاا ريیصقتلاا ىلاا رظنلاا 2003 ةنس يبظظ وبأأ ةعرش تتفل
 ةةرردقلاا عفرر ىلاا ييددؤتس ةيیبرعلاا للوودلاا نيیب ةكرراشملاف لقحلاا ااذهھھھ يف ةيیتااذلاا ةةءافكلاب دتعت نناا اهھنكميی ال ةيیبرع ةلوودد ييأأ
.يلوودلاا ىىوتسملاا ىلاا تتايیدحتلاا ةهھجااومل ةيیبرعلاا

 نم نكلوو .ةلاطبلااوو رقفلاا لمشتل هھتامامتهھھھاا للاجم عَّسوو دقف ةئيیبلاا ررومأب متهھملاا ببرعلاا ءااررززولاا سلجم امأأ
.ةةّرفوتملاا لئاسولااوو تتاارردقلاا نمض ىقبيیل يئيیبلاا لمعلاا رصحب أأدبن نناا لقعالاا



 نم نكلوو .ةلاطبلااوو رقفلاا لمشتل هھتامامتهھھھاا للاجم عَّسوو دقف ةئيیبلاا ررومأب متهھملاا ببرعلاا ءااررززولاا سلجم امأأ
.ةةّرفوتملاا لئاسولااوو تتاارردقلاا نمض ىقبيیل يئيیبلاا لمعلاا رصحب أأدبن نناا لقعالاا

 ٬،صصاخلاا ععاطقلااوو مماعلاا ععاطقلاا نيیب ةيیوق ةكرراشم :ضضاارغاا ةثالث يبليی نناا بجيی ييدج يئيیب جمانرب لك
.ةيیئيیبلاا تتامدخلل ةعسااوو ققوس دداجيیاا ٬،مماعلاا ععاطقلاا اهھمّدقيی يتلاا ضضوورعلل ةفاّفش تتااءاارجاا

 ةطسااوب ةيیئيیب تتااززاجناا وحن اهھهھيیجوتوو ةقطنملاا يف ةةرِّفوتملاا للااومالاا ببااذتجاا يهھھھ ةيیسيیئرلاا ةلأسملاا
 لكك ةقطنملاا يف ةيیلبقتسملاا عيیرراشملاا نع ةقيیقدد تتامولعم ريیفوت ااًءدب بجوتسيی ااذهھھھوو .نيیرراشتسملااوو ةّيیلحملاا تتاسسؤملاا
 .ةفولأملاا ةيیئيیبلاا تتااءاارجالااوو ةةديیدجلاا تتايیجولونكتلاا نع تتامولعموو

 ةيیقططانموو ةيیلحم تتاارردق ءانبل ةليیسوو دداجيیاا ىلع ةئيیبلاا ننووؤشب ينعملاا ببرعلاا ءااررززولاا سلجم ممويیلاا لمعيی
.لئاسولااوو ددررااوملاا اهھيیف امب ةيیبرعلاا ةقطنملاا يف ةيیئيیبلاا تتايیدحتلاا هھجااوت

 ننانبل يف ةئيیبلاا ريیززوو هھمَّظن ييذلاا ةئيیبلل يبرعلاا رمتؤملاا للالخ تتووريیب نم 2005 للوليیاا يف ععوورشملاا قلطُطأأ
.نيیيیلوودد ببرع ءااربخوو ةيیموكح ريیغ تتايیعمجوو ةيیدداصتقاا تتاسّسؤموو نيّیيیمسرروو ببرع ءااررززوو ههرضحوو

***
 اهھجئاتنوو ننووززووالاا ةقبطط صيیلقت نم ىتأتتس يتلاا رططاخملاا ىلع ةةأجف ملاعلاا ققافتساا تتانيیعبسلاا طسااووأأ يف .1

 ءاقوو يهھھھ ههذهھھھ ننووززووالاا ةقبططوو .ننووززووالاا ةقبطط دددهھت تناك نناكم لك يف ةةرشتنملاا ةيیئايیميیكلاا تتاعانصلااوو .ةةايیحلاا ىلع
 ببس يهھھھوو ةيیجسفنبلاا ققوف ةعشألاا تتاعاعشاا نم ةةايیحلاا يمحت ييأأ ٬،وجلاا يف ملك 40 ىلاا 20 نم ضضررألاا حطس يمحيی
.يئيیبلاا مماظنلاا ععزعزتوو ليیصاحملاا ينُفتوو ةيیعيیبطلاا ةعانملاا نم دحت يتلااوو نيیعلاا ضضاارمألوو ٬،دلجلاا نناططرسل يساسأأ

 تتااءاارجاا ذذاختاب نيیيینعملاا عنقأأ يبونجلاا بطقلاا ققوف 1985 ةنس ننووززووالاا ةقبطط يف ريیبك بقث ففاشتكاا .2
 ةقبطط ففزنتست يتلاا ددااوملاا ىلع للايیرتنم للوكوتوورب"وو ةنسلاا سفن يف "ننووززووالاا ةقبطط ةيیامحل انيیيیف ةّيیقافتاا" عضوووو
.للايیرتنم للوكوتوورب نيیسحتل ففاارططألاا ددّدعتم ققوودنص 1990 ةنس ئشنأأ .1987 ةنس "ننووززووالاا

 ننأب ةئيیبلاا ثثّولت رهھظظأأ نكلوو تتامدخلااوو ججوتنملاا ةةددايیزز وهھھھ ومنلاا ننأأ نيینسلاا تتاارشعل ننويیدداصتقالاا ربتعاا .3
 نيیيیدداصتقالاا لمح ام .ضضررألاا ىلع ةيیناسنالاا لبقتسم بباسح ىلع رثكأأ لب ٬،نناسنالاا ةحص بباسح ىلع ييرجيی ممدقتلاا
.ةئيیبلاا ةيیامحوو ثثوليی ال ييذلاا فيیظنلاا ججاتنالاا ىلع مموقيی يحص ومن ضضرفوو ربكأأ ةيیلووؤسمب ريیكفتلاا ىلع

 ههايیملاا حش ننأب GEO year book 2004/5 ةئيیبلل ةةدحتملاا تتايیالولاا ريیرقت رراشأأ ةقطنملاا ديیعص ىلع .4
 .ةقطنملاا يف تتايیدحتلاا ةيیولوواا لتحت نمألااوو ةيیسايیسلاا تتاعاازنلااوو

 ةةرفوتملاا ههايیملاا نم %60 ننأل ٬،ععاازنلل يساسأأ رردصم يهھھھوو ةقطنملاا رراارقتساا ددّدهھت ةيیئاملاا ددررااوملاا ةلكشم .5
.ةقطنملاا ججرراخ نم عبنت ةقطنملاا يف

 ااذهھھھ غلبيی "يفاصلاا رراخددالاا" ىعديی رشؤم للالخ نم ةئيیبلااوو دداصتقالاا نيیب ةيیلوودلاا تتاارشؤملاا طبرت .6
.)-18،٬1( ننانبل يف اًصوصخوو ةيیبرعلاا للوودلاا نم ريیثك يف يسايیقلاا مقرلاا Adjusted net savings رشؤملاا

 ٬،رثكأأ نكيی مل ااذذاا ٬،مظعم صصاخلاا ععاطقلاا ءاطعال يلحملاا جمانربلااوو ةصخصخلاا وحن يلوودلاا هھُّجوتلاا ةجيیتن .7
 تتاكرشلاا ووأأ/وو صصاخلاا ععاطقلاا ةيیلووؤسم نم رثكأأوو رثكاا ةئيیبلاا ننوكتس ةلوودلاا اهھكسمت يتلاا ةيیدداصتقالاا تتاسسؤملاا
.ةلقتسملاا

 رمتؤم تتايیصوت نم .ننامرحلاا ووأأ ةقافلاا ييأأ عقدملاا رقفلاا اًصوصخوو رقفلاا للاجملاا عيیسوت للاطيیس .8
 ىىدحإك رقفلاا ربتعت يتلاا ننوواعتلاا للاكشأأ لك كلذكوو ٬،صصاخلااوو مماعلاا نيیعاطقلاا نيیب ننوواعتلاا ليیهھست" غغرروبسنهھھھوج
 ليیومتل ةةدحتملاا ممألل يلوودلاا رمتؤملاا" يف ننولووؤسملاا َّرصأأ اهھتااذذ ةنسلاا يفوو ."ةموكحلل يعرشلاا ننايیكلاا تتايیولوواا
.صصاخلاا ععاطقلاا عم ننوواعتلاا ةةرروورض ىلع Monterrey ييريیتنوم يف "ةيیمنتلاا

 ةيینقتلاا للولحلااوو ةيیرراشتسالاا تتامدخلاا للالخ نم ةيیئيیبلاا ننووؤشلاا لكب متهھيی نناا صصاخلاا ععاطقلاا ىلع .9
 ههايیملل ةةاخوتملاا للولحلاا ددوجوووو ههايیملاا ننووزخموو ييرلاا نيیسحتوو رُّحصتلاا ةموواقموو ةيیلحملاا جمااربلاا رئاس ةةرراادداا عيیرراشموو
.ةئيیبلل ةيیتحت ةيینب ءانبوو ةبلصلاا تتايیافنلااوو ةيیفوجلاا

 لضفألاا ةقيیرطلاب ننوواعتيی نناا بجيی يلاتلابوو ٬،مماادتسملاا ومنلاا قيیقحتل اًمهھم اًكيیرش صصاخلاا ععاطقلاا ربتعيی .10
 ديیعص ىلعوو يلحملاا ديیعصلاا ىلع صصاخلااوو مماعلاا نيیعاطقلاا نيیب ةكرتشم ةيیلووؤسم ةجيیتنلاب يهھھھ يتلاا ةئيیبلاا ةيیامحل
.ةقطنملاا

 ييدداصتقالاا ومنلااوو ةيیتحتلاا ةيینبلاب نيیقباسلاا نيیدقعلاا يف تّمتهھھھاا يتلاا ةيیبرعلاا نناادلبلاا كلذكوو ننانبل دددشيی .11
 نم ديیزت نناا اهھنأش نم نناك ااذذاا ةعانصلل اًصوصخوو دداصتقالل صصوصن كلذكوو ةئيیبلل نيینااوقوو تتاميیظنت عضوو ىلع
.رررضلاا ووأأ ىىذذألاا ااذهھھھ نماكم ىلع بيیقنتلاب ًالووأأ يضقت ةسايیسلاف .ةئيیبلاب ىىذذألاا

 دداجيیاا ننوودد ةئيیبلاا ةيیامح" ننأل اهھتيیامحل ليیومتلاا ىلااوو ةكرراشملاا ىلاا ةئيیبلاا ججاتحت ٬،هھلك ااذهھھھ نم مهھھھألااوو .12
."ااًرباع اًمالك ىقبت ليیومت

 ةيیسيیئرر ةةرروصب اهھھھدحاا ققرطتيی ملوو .ةيیعامتجالااوو ةيیدداصتقالاا ةيیمنتلل ةةديیدع قيیددانص يبرعلاا ملاعلاا دجووأأ .13
 هھتامامتهھھھاا يف ةئيیبلاا ةيیامحل يلوودلاا ققوودنصلاا للووانتيی مل ىىرخأأ ةهھج نم .للاجملاا ااذهھھھ يف ةةربخلاا ههدنع نناك ووأأ ةئيیبلاا ىلاا
.ةيیقططانم تتايیولووأأ

 عمجت مضيی Arab Environment Facility ةئيیبلل يبرع قفرم قلخ ةمهھملاا تتايیجيیتاارتسالاا نموو .14



 عمجت مضيی Arab Environment Facility ةئيیبلل يبرع قفرم قلخ ةمهھملاا تتايیجيیتاارتسالاا نموو .14
:ةيیئيیبلاا تتايیدحتلاا ةهھجااوم اهھنكميی يتلاا ةيینقتلاا تتااءافكلاا

.ةيیميیلقالاا ووأأ/وو ةيیلحملاا ععاضووألاا جلاعت .أأ
.ايیجولونكتلاا ةلددابمل ةيیميیلقاا اًقوس ئشُنت .بب
.ةةرردقلااوو ةةرراادجلاب ةفصَّتملااوو ةصصختملاا ةيینبلاا ههذهھھھ ددامع صصاخلاا ععاطقلاا ننوكيیوو

:Monterrey "ييريیتنوم رمتؤم" تتايیصوت عم اًمامت هھُّجوتلاا ااذهھھھ قفَّتيی .15
.ةيیمنتلاا يف ةصاخ ةيیلحم تتااررامثتساا فيیظظوت .أأ
.ةيیمنتلل ةةرشابم ةيیجرراخ تتااررامثتساا بباطقتساا .بب
.لضفألااوو ةبسانملاا تتااءاارجالااوو ةثيیدحلاا ةيیملاعلاا ةةرراجتلاا دعااوق ىلعءاقبالاا .جج
.يلوودلاا يلاملاا ننوواعتلاا ىلع ديیدشتلاا .دد

 رقفلاب متهھيی نناا نكميی وواا ةيیئيیبلاا ررومألاب اارًروصحم ىقبيی لهھھھ :ننوواعتلاا ااذهھھھ يف ةةريیبك ةيیضق ىقبت .16
."تتايیولووألاا نيیب رقفلاا ربتعت يتلاا ننوواعتلاا للاكشاا لك" غغرروبسناهھھھوج رمتؤم معديی ؟ةقافلاب ووأأ عقدملاا رقفلاب صخألابوو

1
تتايیساسألاا ديیدحت

:ةيیلاتلاا ايیاضقلاا ىلع ةقطنملاا يف يئيیبلاا لمعلاا لبقتسمل يبظظ وبأأ ةعرش تتدكأأ .1
.مماع لكشب ةيیعونلاا ييددرتوو ةيیئاملاا ددررااوملاا يف صقنلاا .أأ
.ضضررألاا ةيیعون دداسفااوو ةيیعااررزلاا تتاحاسملاا قيیض .بب
.ةعيیبطلاا ىلعوو ةةايیحلاا ىلع اهھجئاتنوو نندملاا دداادتمااوو عُّسوت .جج
.لحااوسلااوو ئططااوشلاا عضوو ييددرت .دد

 ةبرراقمبوو لماكتلاا أأدبمب كسمتلاا بجوت مماادتسملاا ومنلاب ةقلعتملاا ةيینوكلاا تتابجوتملاا ةيیبلت ىلع ةةرردقلاا .2
 مهھنكميی امنيیب ةةّدجتسملاا ةيیئيیبلااوو ةيیعامتجالاا لكاشملاا ةهھجااومل ةيیلهھھھألااوو ايیجولونكتلاا يبرع دلب ييأأ  كلميی ال .ةلماش
.ييدحتلاا ااذهھھھ ةهھجااومل ةيیفاك ةةربخ ااوودشحيی نناا نيیعمتجم

 ةعااررزلااوو لقنلااوو ةقاطلل ةمئالملاا تتايیجولونكتلاا ّفيیكتوو قيیبطتوو ررايیتخال ةيینقتوو ةيیتاسسؤم ةةرردق ءانب .3
.ةيیبرعلاا للوودلاا نيیب ةعسااوو ةكرراشمب لضفاا اهھھھززاجناا ننوكيی ةعانصلااوو

 للامعتساب ببويیعلاا نم يلاخلاا ججاتنالاا تتايینقت ررايیتخال ةصاخ ةةرروصب تتاعانصلاا ثحوو معدد بجيی .4
.اادًددجم اهھلامعتسااوو تتايیافنلااوو ددااوملاا ليیهھھھأت ةةدداعال ةمدقتم تتايیجولونكت

 يهھھھ ةماادتسملاا ددوودحلاا ربع ههايیملاا ةةررااددااوو ةماادتسملاا كماسملااوو ةماادتسملاا تتاباغلااوو ةماادتسملاا ةقاطلاا" .5
 سقطلاب ةقلعتملاا ةيینوكلاا دئااوفلاا ىلع ظظافحلاا اهھنكميی يتلاا لئاسولاا
."ةيیلوودلاا ههايیملااوو يئيیبلاا ععونتلااوو

 تتاارم ههايیملااوو ةقاطلاا ريیززوو هھّبن .ههايیملاا ةيیضق ةجلاعمل ةحضااوو ةطخ ىلاا ةصاخ ةةرروصب ننانبل ججاتحيی .6
 ةموواقم ووأأ/وو ةقاطلاا ننووزخم يف ووأأ/وو ئططااوشلاا ةجلاعم يف ةجرح لكاشم ىىرخأأ ةيیبرع للوودلوو .ةيیضقلاا ههذهھل ةةديیدع
 ننوواعت نمض عيیمجلاا ىلع عفنلاب ددوعت دلب لك يف ييأأ اًيیلحم تتايیجولونكت نع فشكلااوو ثثوحبلاا ءاارجاا .ءااوهھلاا ثثولت
.ينالقع يميیلقاا

 :ةيیلاتلاا تتااءاارجالاا ننوواعتلاا للووانتيی نناا بجيی
.عيیمجلاا اهھنع ىضريی ةيیقفااوت ةيیئيیب تتااررامثتساا قيیقحتل مئالم خخانم ريیفوتل ةبسانم نيینااوق عضوو .أأ
.ةيیئيیب تتايیجيیتاارتسااوو تتاسايیس عضوب ةكرراشملااوو ةمهھھھاسملاا ىلع صصاخلاا ععاطقلاا عيیجشت .بب
 ةقيیرطب ٬،رراعسألاب ةسفانملاا نم ةيیئيیبلاا تتاجوتنملاا ةيیامحل ةيیئيیبلاا ريیيیاعملااوو تتايیوتسملاا نيیب قيیسنتلاا .جج

.ةّيیبح
 تتايیجولونكت عيیجشتوو ةجتنملاا تتاعاطقلاا لك يف ةيیئيیب تتايیولووأأ للاخددال ةيیررااددالااوو ةيینقتلاا ةفرعملاا عيیجشت .دد

.ثثولتلاا نم يلاخلاا ييأأ يحصلاا ججاتنالاا
.ةيیئيیبلاا تتامولعملاا ريیفوتوو ةيیعوتلاا رشن .ـهھھھ

 ههذهھھھ نيیب ننوواعتلاا للاكشأأ نم لكش ييأأ معدد ووأأ/وو صصاخلااوو يمسرلاا نيیعاطقلاا تتاكرش جمدد جيیوورت .7
 وو BOT ٬،صيیخرتلااوو ٬،تتامدخلاا ددوقعوو ةةررااددالاا ددوقع :للالخ نم ةةريیثك تتايیلووؤسمب صصاخلاا ععاطقلاا مماازتلااوو تتاكرشلاا



 وو BOT ٬،صيیخرتلااوو ٬،تتامدخلاا ددوقعوو ةةررااددالاا ددوقع :للالخ نم ةةريیثك تتايیلووؤسمب صصاخلاا ععاطقلاا مماازتلااوو تتاكرشلاا
DBOT وو BOO...

 ةيیمنتلاا ثحوو رقفلاا وحمل يملاع ننوواعت ققوودنص ءاشناا ةةرروورض ىلع غغرروبسناهھھھوج رمتؤم دَّكأأ .8
 ةةرفوتملاا ةةدحتملاا ممألاا ةةربخب  ذخألااوو ةيیعوطلاا ةكرراشملاا ةةرروورضب ممامتهھھھالاا بجيی .ةئشانلاا ددالبلاا يف ةيیعامتجالاا
.ةيیلحملاا تتاموكحلاا عم ننوواعتلاب يلهھھھالاا عمتجملااوو صصاخلاا ععاطقلاا رروودد ةيیوقتوو

 ةةرردداقلاا ةةديیدجلاا تتايینقتلاا سسرردل اًيیميیلقاا اًشاقن ةئيیبلاا ننووؤشب نيیيینعملاا ببرعلاا ءااررززولل ييذيیفنتلاا بتكملاا قلططأأ .9
:ديیدحتلابوو ةئيیبلاا ايیاضق يف صصاخلاا ععاطقلاا ككاارشاا ىلع

 صصاخلاا نيیعاطقلاا نيیب ننوواعتلاا ديیزت نناا اهھنأش نم يتلاا زفااوحلاا لمجم ىلع ففرعتلل تتامولعملاا للددابت .أأ
.ةيیبرعلاا للوودلاا نيیب ةةربخلاا يف ةكرراشملااوو تتالاصتالاا رشن للاجملاا ااذهھبوو .مماعلااوو

.ةيیئيیبلاا تتامدخلااوو تتايیجولونكتلاب رراجتالل ةيیميیلقإإ ققوس قلخ .بب

2
يميیلقالاا ننوواعتلاا

 لقح يف ننوواعت أأدب خيیرراتلاا ااذهھھھ لبق .1987 ةنس ةئيیبلاا ننووؤشب نيیيینعملاا ببرعلاا  ءااررززولاا سلجم سسأت .1
 :جماارب ةثالثل ةيیمهھھھألاا سلجملاا ىلووأأ .تتانيیعبسلاا ذنم ةيیرحبلاا ةئيیبلاا

.ةيیبرعلاا ةقطنملاا يف ةيیتابنلااوو ةيینااويیحلاا ةةوورثلاا ةيیامحوو ءاارضخلاا تتاحاسملاا عيیسوت ٬،رّحصتلاا عنم جمانرب .أأ
.يعانصلاا ثثولتلاا ءااوتحاا جمانرب .بب
.ةيیئيیبلاا ددويیقلاا دض ةيیعوتلااوو ةيیبرتلاا جمانرب .جج

 ربع ةيیعوتلاا رشنب كلذذوو ةيیئيیبلاا لئاسملاب اًصاخ اًمامتهھھھاا يلهھھھالاا عمتجملاا ولثمم ىلووأأ نيیحلاا كلذذ ذنم .2
 ببرعلاا ننويیلوودلاا ءااربخلاف .تتااءاارجالااوو دعااوقلاا ةيیامحل لضفأأ مُّهھفتوو لمعلاا تتاشرروووو تتاارضاحملااوو ٬،تتاارمتؤملاا
.ةئيیبلاا نع ععافدلل دنجتت ةيیرراجتلاا تتاادداحتالاا كلذكوو نيیرمثتسملاا عُّمجتوو ةيینهھملاا تتاعُّمجتلااوو ةةرراجتلاا ففرغوو

 ننووززووالاا ةقبطط ةيیامحك ةصاخلاا ايیاضقلاب ةقلعتملاا تتايیقافتالاب اادًدوودحم ملاعلاا يف يئيیبلاا لمعلاا ققاطن ىقبيی .3
 .مماادتسملاا ومنلاا يهھھھوو ةيیئيیبلاا ددااوملل ةثيیدح ةبرراقم ةئيیبلاب نيیيینعملاا ببرعلاا ءااررززولاا سلجم لخددأأوو .ةيیخانملاا تتاارُّيیغتلاا ووأأ
.رقفلااوو ةعااررزلااوو ههايیملاا ةلكشموو ةقاطلاب متهھت مث نموو ةيیدداصتقالااوو ةيیعامتجالاا ةيیمنتلاا ةبرراقملاا ههذهھھھ يطغت

 نم ريیبك دددع مماازتلااوو تتايیولووالاا عضول اًبسانم اًبوواجت ةيیميیلقالاا ةيیئيیبلاا لكاشملاا ةيیصوصخوو مجح بلطتيی .4
 اًقاطن لمشتف ةفيیظظولاا اماا .ةقطنملاا يف ةعئاشلاا ةغللاا يهھھھ يتلاا ةيیبرعلاب لصااوتلاا ننوعيیطتسيی ييذلااوو نيیزيیمتملاا نيیلعافلاا
:صصاخلاا ععاطقلااوو ةيیمسرلاا تتاطلسلاا لمشت للامعألاا نم اًعسااوو

 قيیبطتلاا ةبقاارم ٬،ةيیلاحلاا نيینااوقلاا قيیبطت ٬،ةنهھھھاارلاا تتاجاحلاب ةحئالوو ةئيیبلل ةيیعيیرشت صصوصن عضوو .أأ
.ييررااددالاا

.ةئيیبلاا نيیسحتل اهھجاتحن يتلاا ةيینقتلااوو ةيیملعلاا ةيیتحتلاا ةيینبلاا صقن .بب
 اهھتابجااوب ممايیقلاا نم نكمتتل اًيیددام اهھتدعاسموو ةيیلحملاا تتاطلسلاا نم اهھھھريیغوو تتايیدلبلل ةةرردق ءانبل ةجاحلاا .جج

.يضااررألاا ةجلاعموو ةيیئيیبلاا ةيیمنتلاب صتخيی اميیف
.ةيیلوودلاا تتايیقافتالااوو ججذذامنلاا عم ةيیلحملاا ةيیئيیبلاا تتااربخلاا ةقباطم .دد
.اهھتررااددااوو ةيیئيیبلاا ةيیتحتلاا ةيینبلاا ررامثتسال صصاخلاا ععاطقلاا ممامأأ للاجملاا حتف .ـهھھھ

 ديیدحتلابوو .اهھيیلع تيیوصتلااوو نيینااوقلاا نس ءانثتساب ةيیئيیبلاا ررومألاا لك يف ططرخنيی نناا صصاخلاا ععاطقلاا ىلع .5
:صصاخلاا ععاطقلاا ىلع

 ةفلتخملاا تتاططاشنلاا ةةررااددإل ةةءافكلااوو ةيینقتلاا تتاارراهھملااوو ةيیسدنهھلاا للولحلااوو ةيیرراشتسالاا تتامدخلاا نمؤيی نناا .أأ
.عيیرراشملااوو

.ةيیميیلقالاا ققااوسألاا ققاارتخاب ظحلاا اهھل ىنثتيیل تتاجوتنملااوو ةيیئيیبلاا تتامدخلل ةيیميیلقالاا تتاعربتلاا طيیشنت .بب
 ووأأ/وو ةيیميیلقاا ةيیرراشتسم للالخ نم نيیدهھعتملااوو نيیيیعانصلااوو نيیيیميیلقالاا نيیرراشتسملل للوصولاا ةيیولووأأ ريیفوت .جج

.تتاادهھعتوو ددوقع ىلع للوصحلاا

 ىىوتسملاا ىلاا يئيیبلاا ييدحتلاا ةهھجااومل ةيیميیلقالاا ةةرردقلاا عفرر ةيیبرعلاا للوودلاا نيیب ننوواعتلاا نع كش الوو جتنيی .6
 صصرفلاا يطعن نناا بجيی .للاجملاا ااذهھھھ يف اهھھھددرفمب ةيیتااذلاا ةةرردقلاا اهھل ننأب دتعت نناا ةيیبرع ةلوودد يياا عيیطتست ال هھناا ذذاا يلوودلاا
 ببذجت ةيیلحملاا تتايیناازيیملاا نم ةلَّومم ددوقع عضول )GAFTA( ةةرحلاا ةةرراجتلل ىىربكلاا ةيیبرعلاا ةقطنملاا لخاادد ةعانصلل
.ةقطنملاا يف ةيیجاتنالاا ديیزت يلاتلابوو ايیجولونكتلاا طشنتوو تتااررامثتسالاا



 ببذجت ةيیلحملاا تتايیناازيیملاا نم ةلَّومم ددوقع عضول )GAFTA( ةةرحلاا ةةرراجتلل ىىربكلاا ةيیبرعلاا ةقطنملاا لخاادد ةعانصلل
.ةقطنملاا يف ةيیجاتنالاا ديیزت يلاتلابوو ايیجولونكتلاا طشنتوو تتااررامثتسالاا

 ييوواستملاا ريیغ عيیززوتلاا نيیب للدداعت نناا اهھنكميی ةيیرشبلااوو ةيیلاملاا ددررااوملاب ةلماشلاا ةيیبرعلاا ةقطنملاا ةةوورث نناا .7
.ةيیعيیبطلاا ددررااوملل

 يعانصلاا ررامثتسالل مهھم عفاادد يهھھھ 2005 ةنس لماكلاا قيیبطتلاا عضوم GAFTA ةيیقافتاا عضوو .8
 اًقوسوو ةةريیبك ةصرف تتامدخلاا ريیرحت ىلاا لصوتلل ىىرخأأ ةهھج نم ضضووافتلاا يطعيیس .ةئيیبلاا للاجم يف اًصوصخوو
 ةيیئيیب ةيیجيیتاارتساا يياا ححاجنال ةيیماازلاا تتااربخلاا لقنوو تتامدخلاا ةةرراجتوو يعامجلاا لمعلااوو ننوواعتلاا .تتامدخلاا للددابتل اًعسااوو
.يبرعلاا دداصتقالاا لبقتسمل يلاتلابوو ددررااوملاا ةةررااددالوو

 ووأأ/وو طقف ةئيیبلاب ممزتلموو صتخم دحااوو ققوودنص دجويی ال نكلوو ةئيیبلاب متهھت ةةديیدع ةيیبرع قيیددانص دجويی .9
 ةيیبرعلاا ةيیدداصتقالاا ةيیمنتلل يتيیوكلاا ققوودنصلاا :ركذنوو .للاجملاا ااذهھھھ يف صصاصتخالااوو ةيیرروورضلاا تتااربخلاا كلميی
 كنبلااوو ٬،ةيیعامتجالااوو ةيیدداصتقالاا ةيیمنتلل يبرعلاا ققوودنصلااوو ةيیمنتلل يبظظ وباا ققوودنصوو ةيیمنتلل ييددوعسلاا ققوودنصلااوو
.ةيیلوودلاا ةيیمنتلل OPEC كيیبووالاا ققوودنصوو ةيیمنتلل يمالسإلاا

 دعاست نناا اهھيیلعوو ٬،صصاخلاا ععاطقلااوو مماعلاا ععاطقلاا نيیب ننوواعتلااوو ررااوحلل ّدهھمت ةئيیبلل ةيیبرع ةيیعمج ءاشناا .10
.مماادتسملاا ومنلاا قيیقحتوو ةئيیبلاا ةيیامحل رشابملاا اهھھھررامثتسااوو ةيیئامنالاا اهھتايیجيیتاارتساا يف ةمئاقلاا ةيیبرعلاا قيیددانصلاا

3
ةئيیبلاا ةيیامح ةيیجيیتاارتساا

 ممالاا يف ءاضعالاا للوودلاا لك تعقوو .يلوودلااوو يميیلقالاا ننوواعتلاا ىلع اًساساا ةئيیبلاا ةيیجيیتاارتساا مموقت .1
 ددوهھجلاا مضل ةيیبرعلاا للوودلل تقولاا نناح .ةةررّوطتم ةلوودد 150 اهھنيیب .للايیرتنم للوكوتوورب ٬،تس ءانثتساب ٬،ةةدحتملاا
 لقح يف يبرعلاا ننوواعتلاا حبصيی نناا بجيی .مماادتسملاا ومنلاا وحن ءيطبلاا اهھھھريیسوو ةيیعيیبطلاا ددررااوملاا ييددرت ببابساا ةموواقمل
.تتايیولووألاا نم ةئيیبلاا

 .ةيیمنتلاا نم ريیبك ءزج يهھھھ ةئيیبلاا ةيیامحوو .صصاخلاا ععاطقلاا ططرروت ننوودد مماادتسملاا ومنلاا متيی نناا نكميی ال .2
 صصاخلاا ععاطقلاا ككاارشاا بجيی .تتايیلآآوو ةبسانم تتاعيیرشت للالخ نم صصاخلااوو مماعلاا نيیعاطقلاا نيیب ننوواعتلاا ةسسأم بجيی
 ةيیبرعلاا تتانززااوملاا نم ةلومملاا عيیرراشملاا ذيیفنت يف ااًريیبك أأرًروودد بعليی نناا هھنكميیوو امك ةيیئيیبلاا تتايیجيیتاارتسلابوو تتاسايیسلاب
:ةيیلاتلاا ففاادهھھھالاا ققحت نناا نكميی صصاخلاا ععاطقلااوو مماعلاا ععاطقلاا نيیب ننوواعت ةةدحوو ءاشناا .ةيیبرعلاا ةيیلاملاا ددررااوملاا نم ووأأ/وو

 لك يف ةيیئيیبلاا عيیرراشملاا ذيیفنتوو تتاارراشتسالاك دقاعتلاا تتايیناكمااوو صصرف ىلع تتامولعملااوو ةيیعوتلاا رشن .أأ
.ةيیبرعلاا للوودلاا

.تتامولعملاا رشنل ةيیددوو ةيیئيیب تتاسررامموو ةةديیدج تتايیجولونكت للاخدداا .بب
.تتااررامثتسالاا بباطقتسال ةيیئيیبلاا عيیرراشملاا ذيیفنت نيیسحت ىلع دعاست لئاسوووو ققرطب تتامولعملاا رشن .جج

 ننأل ةصاخ ةةرروصب .لئاسولااوو تتاارردقلاا ققاطن لخاادد ىقبنل ةيیئيیبلاا ةيیانعلاا للاجم قيیيیضتب أأدبن نناا بجيی .3
 رصحوو ةيیعيیبطلاا ددررااوملاا ىلع ظظافحلاا .ةلاطبلااوو رقفلاا لمشيیل ققاطنلاا ااذهھھھ ااوعَّسوو ةئيیبلاب نيیيینعملاا ببرعلاا ءااررززولاا سلجم
 .ةئيیبلاا ققاطن ححوضوب دددحن نناا وهھھھ للاجملاا ااذهھھھ قيیيیضتل ةعجانلاا لئاسولاا ىىدحاا .اهھتااذذ دحب ةمهھم تتااززاجناا يهھھھ ثثولتلاا
 يف ةيیعيیبطلاا ددررااوملاا ىلع ةمئاادد ةبقاارم ىلاا ةجاحلاا عفرب يميیلقالاا ققاطنلاا ةماادتسملاا ةيیمنتلل ةيیملاعلاا ةمقلاا تتددَّدَح
:صخألابوو ايیسآآ يبرغ

ههايیملاا ىلع ةلماش ةبقاارم .أأ
رُّحصتلاا ةموواقمل جماارب .بب
ةيیعااررزلاا يضااررألل ةسوورردم ةيیانع .جج
ههايیملااوو يضااررألاا ثثولت رصح .دد

 :ةقسانتملاا تتااءاارجالاا نم ةلسلسب صصاخلاا ععاطقلل ةيیوق ةكرراشموو يميیلقالاا ننوواعتلاا ةيیجيیتاارتساا لصوو نكميی
.ةيیميیلقالاا تتاارردقلااوو ةيیلحملاا تتاارراهھملاا دصرل ةيیئيیبلاا تتامدخلل ةلمج ققوس ءاشناا .أأ
.يبرعلاا ملاعلاا يف ةمئالملاا ةيیئيیبلاا تتااررامثتسالاا عيیجشتل بسانملاا خخانملاا قلخل ففدهھت تتاعيیرشت عضوو .بب
 ةيیامحل ةةرحلاا ةةرراجتلل ىىربكلاا ةيیبرعلاا ةقطنملاا لخاادد ةئيیبلاب ةقلعتملاا تتايیوتسملااوو ريیيیاعملاا نيیب قيیسنتلاا .جج

.ةقطنملاا يف ةةرفوتملاا ةةربخلاا نم ىىوصقلاا ةةددافتسالااوو ةسفانملاا نم "يحصلاا" ييأأ "فيیظنلاا" يبرعلاا ججاتنالاا
 تتاعاطق ووأأ/وو تتاعانصلاا لك يف ةيیئيیبلاا تتايیولووألاا للاخددال ةيیررااددالااوو ةيینقتلاا ةةربخلااوو ةفرعملاا معدد .دد

.نناكم لك يف "فيیظنلاا"  ججاتنالاا عجشت يتلاا تتامدخلاا



.نناكم لك يف "فيیظنلاا"  ججاتنالاا عجشت يتلاا تتامدخلاا
 ةيینعملاا تتائيیهھلاا رئاسوو تتاعماجلااوو ةفلتخملاا ةيینططولاا تتااررااددالاا نيیب ننوواعتلاا عيیجشتوو ةيیئيیبلاا ةفاقثلاا ززاارباا .ـهھھھ

.ةيیلوودلااوو ةيیميیلقالاا

 ةيیلامسأأرلاا ققااوسألاا اهھيیف امب ةيیلوودلااوو ةيیبرعلاا قيیددانصلاا ليیومت عمجل ةيیلاملاا ةيیجيیتاارتسلاا ففدهھت نناا بجيی .5
 يف ةيیتحت ةيینب ءاشنإل ييرروورضلاا صصاخلاا ععاطقلاا ييرمثتسملوو ةيیبرعلاا تتاموكحلل ةيیرروورضلاا ليیماسرلاا رفوتل ةيیلوودلاا
:ززاجناا يلاتلابوو ةقطنملاا

.ليیومتلل ةنكمم ةفلك لقأأ .أأ
.عيیرراشملاا ذيیفنت ىلع ةةرردقلاا .بب
.ةيیلحملاا تتااربخلاا ريیوطت .جج
.ةليیلق ةةددايیزب ووأأ ةيیندتم ةفلك عم فيیظن ججاتناا نيیمأت .دد

***
:ةيیلاتلاا يهھھھ اهھقيیقحت نكميی يتلاا ةيیئيیبلاا ضضاارغألاا

 يتلاا تتايیئاميیكلاا للامعتسااوو ججاتنالاا رصحت يتلاا تتااوطخلااوو تتااءاارجالاا للايیرتنم للوكوتوورب دددحيی .1
 تتااونس رشع ةيیمانلاا ددالبلاا تيیِطُْعأأ .ةصاخ خيیررااوت يف اًيیئاهھن ككالهھتسالاا فقوتيی نناا بجيی .ننووززووالاا ةقبطط ففزنتست
.للوكوتووربلاا قيیبطتب أأدبتل ححامس ةهھلمك

:يهھف يبرعلاا ملاعلل تتايیولووأك يبظظ وبأأ ةعرش اهھتركذذ يتلاا عيیرراشملاا اماا .2
.فيیظنلاا ججاتنالااوو ةقاطلاا ددررااوم ريیذبت ننوودد ييأأ رصبتوو سساارتحاب ةيیعيیبطلاا ددررااوملاا للامعتساا .أأ
 يهھھھوو( ةيیعانصلاا ايیاقبلاا نموو ييرراجملاا تتااررووذذاق نم اًصوصخ جتانلاا ثثولتلاا نم ةيیرحبلاا ئططااوشلاا ةيیامح .بب

.)رحبلاا سفنب طيیحت يتلاا للوودلاا نيیب ةكرتشم ةيیضق
.لضفأأ ةبقاارم ايیجولونكتلاا ةبقاارم .جج
 ههايیملاا لمحتت يتلاا تتاعووررزملااوو ليیصاحملاا ةةددايیزل ااًّديیج ًالامعتساا )genetics( تتايیثااررولاا للامعتساا .دد

.ةقطنملاا يف للوودلاا مظعم اهھب زيیمتت يتلاا ييوواارحص فصن خخانموو حلملاا نم ةيیلاع تتاجرردد عم يضااررألااوو
.ةيیثااررولاا ررووذجلل يميیلقالاا يبرعلاا كنبلاا ءاشناا .ـهھھھ
.ههرراشتناا نم دحلااوو رُّحصتلاا ةبقاارمل عسااوو جمانرب عضوو .وو
 للوورتبلاا ققاطن يف كلذكوو ةيیسمشلاا ةقاطلاا ججاتناا ققاطن يف عقت ةقطنم يف ةيیسمشلاا ةقاطلاا للامعتساا رشن .زز

.ةيیئاملاا ةقاطلاا ةيیمنت كلذكوو ٬،ززاغلااوو

 ننوكيی لهھھھ .اهھليیومت بجوتملاا عيیرراشملااوو جمااربلاا نمض تتايیولووألاا عضوو ههرروودب ضضرعلاا ااذهھھھ بلطتيی .3
.رحصتلااوو ههايیملاب قلعتت يتلاا كلت اًصوصخوو ررابتعالاا نيیعب ةقطنملاا ججرراخ جمااربلاا ذخؤت لهھھھ ؟رراارقلاا ررايیعم ددووددرملاا

 ةفلتخملاا تتايیدحتلل ةعيیرسوو ةعجان للولح قلخ مهھنكميی مهھھھدحوو صصاخلاا ععاطقلاا ييدهھعتم ننأب ضعبلاا نظيی .4
.تتاارردقلااوو بهھھھااوملاا معدل ةيیماازلإإ زفااوحلااوو ننوواعتلاا ححوورر ىقبت نكلوو .اهھھھرراطقاا نم رطق لكوو ةقطنملاا هھجااوت يتلاا

 ةةرراجتلاا عيیجشت يف ةيیمهھھھألاا غلاب اارًروودد بعلت نناا GAFTA ةةرحلاا ةةرراجتلل ىىربكلاا ةيیبرعلاا ةقطنملاا ىلع .5
 ةيیعانصلاا تتاجوتنملاا ىلع 2005 ةنس ًاّيیلك ةيیكرمجلاا مموسرلاا تيیغلأأ نناا دعب تتاجوتنملااوو ةيیئيیبلاا تتاازيیهھجتلل ةيیلحملاا
 ةيیئيیبلاا لكاشملاا لحل تتااربخلااوو ةيیلحملاا ةيیعونلاا ريیوطت ففاادهھھھالاا مهھھھأأ نموو .تتامدخلاا للاطيیل اًبيیرق دتميی نناا لمأن .ةيیلحملاا
.ةيیئيیبلاا تتامدخلل ةيیميیلقاا ققوس جيیوورتوو اهھتايیصوصخوو ةقطنملاا تتاازيیم ررابتعالاا نيیعب ذخالاا عم

5
قئااوعلااوو رططاخملاا

 ةةرطخ ةيیلووؤسم .ملاعلاا ءانف ىلاا ييددؤت يتلاا ننووززووألاا ةقبطط ددافنتساا وهھھھ ممويیلاا ملاعلاا هھجااويی ييذلاا ربكألاا رطخلاا
 لغشت ٬،ةيیملاع ةلكشم يهھھھ ننووززووألاا ةقبطط ىلع ةظفاحملاا .رفتغُت ال ةئيیطخ انليیجل يهھھھوو اهھلمحتيی نناا دحأأ عيیطتسيی ال

. Global discipline لماش يملاع مماظتناا بلطتتوو للوودلاا لك ممامتهھھھاا
 ةيیحصلاا لكاشملااوو ثثولتلااوو ٬،ههايیملاا حشب صتخيی امب ييدج يئيیب ييددرت نم وكشن يميیلقالاا ديیعصلاا ىلع .2

 ومنلاا دددهھتوو ةيیجاتنالل ةبسانم ريیغ تتاساكعنالاا ههذهھھھ لك .ةيیعرشلاا تتانايیكلااوو ةيیئيیبلاا تتاسسؤملاا فعضب كلذكوو
.يلحملاا جتانلاا يلامجاا نم %6 يلااوحب ننانبل يف ةيیئيیبلاا ةةرراسخلل ةيیونسلاا ةفلكلاا رردقت عقااولاا ااذهھھھ ةةررولبل .مماادتسملاا

 تتاسسؤم ئشنت ووأأ ةيیميیلقاا ةيیلام تتاليیهھست OECD ةيیمنتلااوو ننوواعتلل ةيیدداصتقالاا ةمظنملاا للوودد دِجوت مل .3
 ليیومتلاا تترصح اهھناا ذذاا ةئيیبلاب ةصتخم ةيیلام ةيیميیلقاا



 تتاسسؤم ئشنت ووأأ ةيیميیلقاا ةيیلام تتاليیهھست OECD ةيیمنتلااوو ننوواعتلل ةيیدداصتقالاا ةمظنملاا للوودد دِجوت مل .3
 ليیومتلاا تترصح اهھناا ذذاا ةئيیبلاب ةصتخم ةيیلام ةيیميیلقاا
.)Global Environment Facility (GEF "يملاعلاا يئيیبلاا قفرملاا" ـب

 ةيیبرعلاا ةقطنملاا ججرراخ ةيیئيیب للولح دداجيیاا ىلع ةيیبرعلاا للوودلاا يف تتاعُّمجتلااوو ببرعلاا مماكحلاا لمع ااذذاا .4
 تتامدخلااوو عئاضبلل ةةرراجتلاا طيیشنت مهھھھاسيی .ةيیميیلقاا تتاسسؤم للالخ نم ذيیفنتلااوو تتاارراشتسالاا يف لقاا ةفلكلاا ننوكتس
 ةةّرحلاا ةةرراجتلل ىىربكلاا ةيیبرعلاا ققوسلاا ىلعوو .ةمدخلاا ةيیعون نيیسحتوو ةفلكلاا ضيیفخت يف ةيیبرعلاا للوودلاا نيیب ةيیميیلقالاا
)GAFTA( ةفيیظظولاا ههذهھب متهھت نناا.

 بّنجتل تتاادداشررالاا ببايیغ كلذكوو ثثولتلاا جلاعت يتلاا تتاادعملااوو تتاازيیهھجتلاا يفوو يلحملاا ججاتنالاا يف صقنلاا
 ةيیلحملاا ةيیعانصلاا ددوهھجلاا قيیعت يتلاا ببابسألاا مهھھھأأ نم يهھھھوو ةةددرروتسملاا تتااّدعملاا للامعتساب ةبوعصلاا هھبكااوت ثثولتلاا
.ثثولتلاا ةموواقمل

6
ةطخلاا ذيیفنت

 ععاطقلااوو مماعلاا ععاطقلاا نيیب ييوق ننوواعت )1 :ضضاارغأأ ةثالث ىلاا ففدهھت ننأأ بجيی ةيیدج ةيیئيیب ةطخ لك .1
 ةيیئيیبلاا تتامدخلل ةعسااوو ققوس ءاشناا )3 ٬،هھعم دقاعتلااوو مماعلاا ععاطقلاا ضضوورعل تتااءاارجالاا يف ةيیفافشلاا )2 .صصاخلاا
 .تتاادعمللوو

 للاجم عيیسوتوو ةهھج نم ةةررااددالاا معدل ةةديیج ةةررددابم ننوكتس صصاخلااوو مماعلاا نيیعاطقلاا نيیب ننوواعتلاا عيیجشت نناا
 ةيیبرعلاا ققوسلاا معدتس يميیلقالاا ىىوتسملاا ىلع ةيیلحملاا ةةربخلاا للامعتسااوو .ىىرخأأ ةهھج نم صصاخلاا ععاطقلاا ةكرراشم
 ددوقع ٬،BOT ددوقع ٬،ةةررااددالاا ددوقع :صصاخلاا ععاطقلاا ءااوهھتسال ةةديیدع تتاارردق قلخ نكميی .تتاارردقلااوو تتاارراهھملاا رروطتوو
 ةةرروصب للّومُت ةيیمنتلااوو ثثوحبلل ةطخ عم ىشامتت ررومألاا ههذهھھھ لكوو .ةصخصخلااوو )غنزيیللاا( دمألاا ةليیوطلاا تتاارراجيیالاا
.ةيیدج

 ةةرفوتملاا للااومألاا بباطقتساا وهھھھ مهھھھألاا ففدهھلااوو .ةةديیدج ةئيیهھھھ ثثاادحتساا ننوودد جمااربلاا ههذهھھھ ذيیفنت نكميی امبرر .2
 امبرر .ةيیئيیبلاا تتالاجملاا يف نيیيیئاصخالااوو ةيیلحملاا تتاسسؤملاا للالخ نم ةيیئيیبلاا تتااززاجنالاا وحن اهھهھيیجوتوو ةقطنملاا يف
 قيیقحتل ةةرفوتملاا صصرفلاا ىلع ةقيیقدلاا تتامولعملاا يطعيی يبرع دلب لك يف يميیلقاا تتامولعملل كنب ءاشناا ااذهھھھ بلطتيی
 ااذهھھھ يفوو .ةصاخلاا ةيیئيیبلاا تتاسررامملااوو ةةديیدجلاا تتايیجولونكتلاا نع تتامولعم ءاطعااوو ةيیبرعلاا ةقطنملاا لك يف عيیرراشم
 تتامدخلااوو ةيینقتلاا تتاجوتنملاا جيیوورتل ةئيیبلل اًيیرراجت اًضرعم )1 :للووانتيی يميیلقاا ييونس ءاقل دقع نكميی للاجملاا
 يف ةكرراشملااوو يجولونكتلاا رروطتلاا ةةررولبل ةئيیبلل اًسلجم ووأأ ةئيیبلل ااًرمتؤم )2 وو ٬،ةةددرروتسملاا ووأأ/وو ةقطنملاا يف ةعونصملاا
.لمعلاا صصرف ريیفوتوو يميیلقالاا لمعلاا جيیوورتل تيینرتنالاا ىلع هھل اًعقوم دجويی نناا اًضيیاا هھيیلعوو .ةفرعملااوو تتامولعملاا

 :ةكرتشملاا حلاصملاا اًعم زجنت نناا ةيیبرعلاا نناادلبلاا ىلع .3
 ققااوسألاا حتف للالخ نم اهھتيیلاعف ةةددايیززوو ةيیبرعلاا نناادلبلاا يف ةةرفوتملاا تتاارردقلااوو تتاارراهھملاا نم ةةددافتسالاا .أأ

.اهھيیلع ظظافحلااوو يبرعلاا ملاعلاا يف ةئيیبلاا ةيیامحل ففدهھت يتلاا عيیرراشملل
.يباجيیاا ءيش ااذهھھھوو .ةيیبرعلاا يهھھھ ةةدحااوو ةكرتشم ةغل للامعتساا نع ةجتانلاا ةةزيیملاا نم ةةددافتسالاا .بب
.اهھعيیجشت ىلع لمعلااوو ةئيیبلاا ةيیامحل صصاخلاا ععاطقلاا تتااررددابم ينبت .جج
.عيیمجلاا ىلع اهھجيیوورتوو اهھميیمعتوو .يبرع دلب لك نع تتامولعملاا عمج .دد
.ةيیبرعلاا نناادلبلاا لك نيیب ةفرعملااوو تتامولعملاب ةكرراشملل ةيیئيیب ةكبش ءاشناا .ـهھھھ

 ريیززوو هھسأأريی ييرراشتساا سلجم اهھھھريیديی ننانبل يف ةتقؤم ةماع ةناماا ءاشناا ىلع ةيیبرعلاا نناادلبلاا تقفتاا .4
 ددررااوملاا ىلع ةظفاحملااوو ةئيیبلاا ةيیامح ىلاا ةليیآلاا ةيیبرعلاا ددوهھجلاا نيیب قيیسنتلل بسانم قفرم عضوو ىلع لمعت ٬،ةئيیبلاا
.ةقطنملاا يف ةيیعيیبطلاا

7
ةبقترملاا تتاليیهھستلاا

 تتاارردق ءانب هھنأش نم "قفرم" ءاشناا ىلع ةئيیبلاا ننووؤشب نيیيینعملاا ببرعلاا ءااررززولاا سلجم اًيیلاح لمعيی .1
 Global Environment ةئيیبلل يملاعلاا قفرملاب قفرملاا ااذهھھھ ةنرراقم نكميی .ةيیئيیبلاا تتايیدحتلاا ةهھباجمل ةيیميیلقااوو ةيیلحم

Facility - GEF عيیرراشم قيیقحت نم ههذهھھھ نكمتتل ةيیمانلاا نناادلبلل تتابهھلاا يطعت ةلقتسم ةيیلام ةئيیهھھھ هھسفن ربتعيی ييذلاا 
.ةشهھلاا ةيیلحملاا تتاعمجتلاا دعاستوو رراارمتساب ةيیتايیحلاا ططوورشلاا نيیسحت ىلع لمعت ةيیئيیب



.ةشهھلاا ةيیلحملاا تتاعمجتلاا دعاستوو رراارمتساب ةيیتايیحلاا ططوورشلاا نيیسحت ىلع لمعت ةيیئيیب
 ةيیئيیبلاا ةسدنهھلاا )1 :الثم ٬،ةيیلاتلاا ددااوملاا يف ةئيیبلاا ءااربخل ةيیولووألاا يطعيی نناا ةئيیبلل يبرعلاا قفرملل نكميی .2

.ةقاطلاا )3 ٬،ههايیملااوو ضضررألاا ةجلاعم ٬،ةيیعيیبطلاا ددررااوملاا )2 ٬،ممولعلااوو
 ةيیلهھھھألاا ييووذذ نيیيینقتلاا نم ريیغص دددعب اادًدوودحم ينقتلاا بتكملاا ءاضعأأ دددع ننوكيی نناا ءااربخلاا ححرتقيی .3

 ةئيیبلاا تتالاجم يف تتاصاصتخالاا لكب ةحئال عضوو بجيی امك .ءدبلاا يف ءاضعأأ ةتس ووأأ ةسمخ ىلع ديیزيی ال ةةءافكلااوو
 عيیمج ىضاقتيی ننأأوو .ةئيیبلاا لكاشمب ةصتخملاا ةيیميیلقالاا تتائيیهھلاب كلذكوو تتاسسؤملااوو ببرعلاا ءااربخلاا نيیب ةفلتخملاا
.مهھباعتأأ ةيیبرعلاا نناادلبلاا لك نم نيیبوودنملاا

 ةيیبرعلاا ةقطنملاا يف ذيیفنتلااوو تتاارراشتسالاا صصرف ىلع ًالووأأ ييوتحيی تيینرتنالاا ىلع عقوم قلخ بجيی .4
.ييزمرر ككاارتشاا للدب لباقم ةيیئيیبلاا تتامدخلاا يف ةصصختملاا ةيیبرعلاا تتاكرشلل جيیوورتلاا اًيیلاتوو اهھھھرسأب

:هھيیلع نيینهھھھاارملاا ووأأ رمألاا ءايیلوواا نيیب سسرردلاا ديیق )AEF( ةئيیبلل يبرعلاا قفرملاا ميیظنتوو ةيیلكيیهھھھ للاازت ال .5
 ووأأ/وو ةمهھھھاسملاا نم اًعون ننوكيیس لهھھھ ؟يلضفأأ يباختناا مماظن دجويی لهھھھ ؟تتاارراارقلاا ىنبت فيیك ووأأ ذختت فيیك .أأ

؟ ككرتشم للامسأأرر ووأأ ةيیلامسأأرر ةكرش
 ؟عيیرراشملاا ليیومتل قفرملاا اهھيیلع زكتريی يتلاا ريیيیاعملاا يهھھھ ام .بب
؟تتامهھھھاسم اهھناا ووأأ ههديیدست بجيی نيیدد ةعوفدملاا للااومألاا لهھھھ .جج
؟قفرملاا عيیرراشمل ةيیفاك ةصصخملاا للااومألاا ننوكت ننأب ةنامضلاا يهھھھ ام ةيیعوطط تتامهھھھاسملاا تناك ااذذاا .دد
.ةمقلاا يف بباعتالااوو بتااوورلاا عفدت فيیكوو ؟قفرملاا ةبقاارم ةمهھم ددوعت نمل .ـهھھھ
 ووأأ/وو اهھجرراخوو ةيیبرعلاا ةقطنملاا ووأأ/وو ةيیبرعلاا نناادلبلاا نيیب ةكرتشملاا عيیرراشملاا ذيیفنت ةمهھم ىلوتيیس نم .وو

؟صصاخلاا ععاطقلاا ووأأ مماعلاا ععاطقلاا

 اهھھھريیثت يتلاا ايیاضقلاا يف ةصاخ ةةرروصبوو نيیيیلوودلاا هھئاارظن عم ننوواعتلل مهھھھألاا ةئيیهھلاا قفرملاا ننوكيی نناا نكميی .6
 ليیخاادملاا زجع جلاعيی ننووززووالاا ةقبطط ددافنتساب متهھملاا ففاارططألاا دددعتملاا يلوودلاا ققوودنصلاا .خخانملاا ريیيیغتوو ننووززووألاا ةقبطط
 ههذهھھھ ذيیفنتب متهھت .ننووززووالاا ةقبطط ررذنيی ييذلاا ججاتنالاا للاادبتسااوو ةةديیدج تتايیجولونكت ىلع للوصحلل ةمززاللاا ةيیمانلاا ددالبلاا يف
 ٬،)UNDP( ةيیمنتلل ةةدحتمالاا ممألاا جمانرب :ففاارططألاا ةةدددعتم ةمظنم عيیرراشملاا للومتوو ٬،تتالاكوو عبررأأ ةيیضقلاا
.يلوودلاا كنبلااوو ٬،)UNIDP( ةيیعانصلاا ةيیمنتلل ةةدحتملاا ممألاا ةمظنم ٬،)UNEP( ةئيیبلل ةةدحتملاا ممألاا جمانرب

8
ليیومتلاا

 نموو تتابهھلاا نم ننوكتت ةنززااوملاا ههذهھھھوو .اهھجلاعيی نناا "قفرملاا" ىلع يتلاا ةيیساسألاا ةلكشملاا يهھھھ ةنززااوملاا .1
 .هھتيینالمعوو ةبقاارملاا ةيیعون هھيیلع مموقت ييذلاا سساسألاا ةةدداع يهھھھ ضضوورقلاا .ةيیئيیبلاا عيیرراشملل ةصصخملاا ضضوورقلاا
 ووأأ/وو ةةرّسيیم ضضوورق ةطسااوب ةيیددام تتابهھھھ ىلع للوصحلاا ىلع تقولاا سفن يف دعاسيی ةنسح ةجلاعم ضضوورقلاا ةجلاعموو
 وهھھھ يناثلاا ررايیخلاا .نيیدلاا غلبم مظعمب ححامسلاا ةباثمب ااذهھھھ ننوكيی اًنايیحااوو ...نيیدلاا ءافول للاهھماا تتاارتف ووأأ/وو تتالافك
 ةبرراقم جيیوورت وهھھھ للااومألاا ءاطعال يساسألاا ضضرغلاا .ططوورشلاا لضفاا للانيی نناا قفرملاا عيیطتسيی ثيیح ةيیلاملاا ققااوسألاا
 نناا نكميی .دقاعتلااوو ةيیلحملاا تتاارراشتسالاا ةيیعونوو ةيیلاعف ىلع ديیدشتلااوو ةقطنملاا يف ةيیئيیبلاا لكاشملل ةيیعامتجااوو ةيینقت
 قفرملاا" للالخ نم ةةرفوتملاا عيیرراشملاا ليیومت يف ةيیمنتلل ةيیبرعلاا قيیددانصلاا كلذكوو ةيیمنتلل كيیبووالاا ققوودنص مهھھھاسيی
."ةئيیبلل يبرعلاا

:يليی ام يمالسالاا ءامنالاا كنب ممدقيی :ععوضوملاا ااذهھھھ يف .2
.ةيیررااددالاا ةفلكلاا ةيیطغتل ةنسلاب %2،٬5 ىىدعتت ال يتلاا ةيیررااددالاا بباعتألاا لباقم ضضوورقلاا .أأ
.تتاادعملااوو تتاازيیهھجتلاا ىلع للوصحلاا ليیومتل %6 للدعمب ييونس رراجيیإإ .بب
.للامسأأرلاا نيیوكت ليیومتل طيیسقتلاب عيیب .جج
 نيیومت عئابلاا لبقيی ثيیح عئاضبلاا كلمتل ووأأ/وو ججاتنال ةلآلااوو .دمألاا طسوتم ليیومت ريیفوتل ةيیعانص مموسرر .دد

.ةصتخملاا تتاجوتنملاب ييرراشلاا
.تتاازيیهھجتلااوو ةيیندملاا ةسدنهھلاا للامعأأ للوميی كلذكوو .ـهھھھ
صصرفلاا تتاساارردد اًصوصخوو ةيینقتلاا ةةدعاسملل ليیومتلاا ققوودنصلاا نمؤيی .وو

 Opportunity studies ءاقل ةةدئاف ننوودد ضضوورقلاا ووأأ تتابهھلاا ةقيیرطب ءانبلاا ةةرردقوو بيیرردتلااوو ةيینالمعلاا تتاسااررددوو 
.ةنسلاا يف %1،٬5 ىىدعتت ال يتلاا ةةررااددالاا بباعتأأ

:يلاتلاك قفرملاا ااذهھھھ ءاشنال ةيیلاتلاا ريیيیاعملاا ابلوت ىفطصم رروتكدلاا ححرتقاا .3
.ااًرصح ةيیبرعلاا للوودلاا نم "ةئيیبلل يبرعلاا قفرملاا" للّوميی نناا بجيی .أأ



.ااًرصح ةيیبرعلاا للوودلاا نم "ةئيیبلل يبرعلاا قفرملاا" للّوميی نناا بجيی .أأ
.ةيیعوطط ةمهھھھاسملاا ننوكت .بب
.ةئيیبلاا ننووؤشب نيیيینعملاا ببرعلاا ءااررززولاا سلجمل يبرع دلب لك نم ايیندد ةمهھھھاسم نع ننالعالاا بجيی .جج
.ةيینالمعلاا عيیرراشملاا وحن صصاخلاا ععاطقلاا قيیددانص هھيیجوتوو يندملاا عمتجملااوو صصاخلاا ععاطقلاا رروودد عيیجشت .ـهھھھ
.للاجملاا ااذهھھھ يف ةةدحتملاا ممألاا ببرراجتوو تتااربخب ءاادتقالاا .وو

***
 ةيیجيیتاارتسلاف هھلمع ققاطن ديیدحتوو "ةيیمنتلل يبرعلاا قفرملاا" ةيینب ززاجنإب ةئيیبلاا ةةررااززوو ربع ننانبل مهھھھاسيی

 مهھھھألااوو .حيیحصلاا ههاجتالاا يف ّديیج ككرحت كش الوو هھناا .تقوو ببرقأأ يف زجنت نناا نكميیوو تتددِّدُح دق ينالقعلاا لمعلاا ططخوو
.ةئيیبلاا ايیاضق ىلع ةيیعوتلاا رشن وهھھھ ننآلاا

22
 يبووررووالاا دداحتالل ررااوجلاا ةسايیسوو ننانبل

 European ةيیبووررووالاا ررااوجلاا ةسايیس ضضاارغااوو ئئددابم يبووررووالاا دداحتالاا عم تتاقالعلاا عبتت
Neighborhood Policy-  مهھفتلاا .اًبونجوو اًقرش هھنااريیجوو يبووررووالاا دداحتالاا نيیب تتاقالعلل ااًديیدج اارًراططاا لكشت يتلاا 

 ننوكت يبووررووالاا دداحتالاا عم ةمجسنم ةقالع ريیوطتوو ةعباتمل ييرروورض وهھھھ ةسايیسلاا ههذهھھھ ىلع مموقت يتلاا ةفسلفلل ديیجلاا
.ننانبل ىلع ةةدئافلااوو عفنلاب ددوعتوو ةيیلاعف رثكاا

 نيیب "ةكاارشلاا" أشناا ييذلاا ةنولوشرب رمتؤم نع فلتخيی ييذلاا رمألاا ةيیبوورروواا "ةسايیس" يهھھھ ررااوجلاا ةسايیس
 ةسايیس اماا ءاكرشلاا نيیب ضضووافتلاا ععوضوم يهھھھ ةكاارشلاا .طسوتملاا رحبلاا يبونج ةعقااولاا للوودلااوو يبووررووالاا دداحتالاا
 كلذذ عموو .يبووررووألاا دداحتإلاا ميیق ىلع ينبم ددَّدحم يفاقث يعامتجاا ييدداصتقاا يسايیس مماظنب ةكرراشملل ةةوعدد يهھف ررااوجلاا
 ااًدعوو ةيیمانلاا للوودلل لثميی ام ااذهھھھوو ."تيیوصتلاا" ءانثتساب "ددوودح" يياا ننوودد ممامضنالاا ىىوس بجوتيی ال ذذاا ٍرغم ضضرعلاف
.يبووررووالاا ىىوتسملاا ىلاا تقولاا عم هھعفرروو اهھھھدداصتقاا معدل ةصرفوو رمتسملااوو مئاادلاا ومنلاب

 1995 ةنس ةنولوشرب يف قلطناا ييذلاا MEDA جمانرب دددجت ال ررااوجلاا ةسايیس نناا يهھھھوو ىىرخاا ةةزيیم
 ةهھج نم .ةيیرصح تتالاجم يفوو ااًّدج ةليیلق "اًَحنِم" دصرت يهھف .طسوتملاا رحبلاا يبونج ةعقااولاا للوودلاا ةيیمنتوو ليیومتل
.للوودلاا ةفاكل ةكرتشملاا حلاصملاا ليیوطلاا دمالاا ىلع ممدختوو ددوودح ننوودب يهھھھ ةماادتسملاا ةيیمنتلاا ليیومت ننإف ىىرخاا

 ةيیعامتجالااوو ةيیناسنالاا ميیقلاا ىلاا ممامضنالاا وهھھھوو اهھتااذل ةلوودد لك هھبلطت ام دداحتالاا بلطيی ٬،لباقملاا يف
.ءاضعالاا رئاس اًيیئدبم اهھيیلع قفااوو يتلااوو ةةدحتملاا ممالاا ةعرش يف اهھيیلع صصوصنملاا

1
ةيیبووررووألاا ددوودحلاا عيیسوت

 تتااررايیلم 10 ببرراقيی ام يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا غلبوو 2004 ررايیاا للوّواا ذنم اًنويیلم 450 ابوورروواا نناكس دددع غلب
 رحبلاا يبونج للووددوو اًثيیدح ةلقتسملاا ةيیبرغلاا للوودلااوو ايیسوورر نناكس مهھھھوو ةمسن ننويیلم 385 اهھھھددوودح ىلع شيیعيی .وورروواا
 ةصرف كلذك مهھل ممدقيیوو هھنااريیجل ةيیدداصتقالاا ةيیمانيیدلااوو يعامتجالاا ببرراقتلاا ريیوطت ىلع دداحتالاا لمعيی .طسوتملاا
 عئاضبلااوو صصاخشالاا رروورم ةيیرح جيیوورتب مهھقااوساا ريیرحت ةعباتم ىلع مهھعجشيیوو ةيیبووررووألاا ققوسلاب ججامدنالاا
.)عبررالاا تتايیرحلاا( ليیماسرلااوو تتامدخلااوو

 ةيیندملاا تتايیرحلااوو نناسنالاا ققوقح مماارتحااوو ةيیدددعتلااوو ةيیططاارقميیدلاا ميیقلاب ةكرراشملاا يهھھھ ممامضنالاا ططوورش
 يعامتجالاا ومنلااوو يسايیسلاا رراارقتسالاا ررووذج ديیدحتلاب يهھھھ ميیقلاا ههذهھھھ .ةيیساسالاا لمعلاا دعااوق مماارتحااوو قحلاا ةلوودد طسبوو



 يعامتجالاا ومنلااوو يسايیسلاا رراارقتسالاا ررووذج ديیدحتلاب يهھھھ ميیقلاا ههذهھھھ .ةيیساسالاا لمعلاا دعااوق مماارتحااوو قحلاا ةلوودد طسبوو
 اهھھھدمتعيی يتلاا تتاعيیرشتلااوو ةيیعيیرشتلاا دعااوقلاا سفن ععابتاا ىلع طسوتملاا يف ءاكرشلاا عجشيیوو .مماادتسملاا ييدداصتقالاا –
.للددابتملاا مهھھھافتللوو ةيیفاقثلاا ةكرراشمللوو نناسنالاا ققوقحل عسووأأ مماارتحاا ىلاا للوصولل ددوهھجلاا رفاضت ىلعوو دداحتالاا

2
لماكتلاا ةيیجيیتاارتساا

 ىلع ننوكت نناا بجيی )ومنلاا يف ةكرراشملااوو ةيیرراجتلااوو ةيیئيیبلااوو ةيینمالااوو ةيیجرراخلاا( دداحتالاا تتاسايیس لك
 ةكرتشملاا ميیقلاا قيیبطت يف يلعفلاا ممدقتلل ةةأفاكمك ىطعيی ييدداصتقالاا لماكتلاا نناا .نكميی ام ىلعأأ ىلع يياا ثثدحلاا ىىوتسم
.ةيیتاسسؤملااوو ةيیدداصتقالااوو ةيیسايیسلاا تتاحالصالاا ددامتعاب مماازتلالاا يفوو

:ةيیلاتلاا ضضاارغالاا ققحت نناا ةيیجيیتاارتسلاا ههذهھھھ نم رظتنيی
 ريیرحت ةعباتموو ةقسانتموو ةقفااوتم دعااوق ىلع مموقت ةلماكتموو ةحوتفم ىىربك ةيیبوورروواا ققوس دداجيیاا -

."ريیبكلاا" ققوسلاا عم لماكتتل ةيیدداصتقالاا تتاعاطقلاا
.ببوعشلل رح رروورموو ةيیعرش ةةرجهھھھ -
.ةةرشابملاا ةيیجرراخلاا تتااررامثتسالاا عيیجشت -
.نمالاا رقتسيیل اهھتموواقموو بباهھھھررالااوو تتااديیدهھتلاا دض ةيیاقولاا -
 ةيیرراسلاا ضضاارمالااوو ةيیئيیبلااوو ةيیووونلاا رططاخملااوو ٬،شغلااوو دداسفلاا ديیدحتلابوو ةمظنملاا ةميیرجلاا ةموواقم -

.ةئبووألااوو
 اهھب زيیمتيی يتلاا ةيیدداصتقالااوو ةيیسايیسلاا طبااوورلاا يف ةيیدجلاا ةكرراشملاا للوودلاا ههذهھھھ نم بلُطيی ليیوطلاا ىىدملاا ىلع

.intégration يسايیسلاا ججامدنالاا ءانثتساب ءيش يياا يف ةكرراشملاا ينعيی ااذهھھھوو .يبووررووالاا دداحتالاا

3
لمعلاا جمانرب

 معددوو ٬،نيیددايیملاا رئاس يف ةيیدجملاا ةكرراشملل ررااوجلاا وواا ىبرقلاا تتاسايیس مماازتلاا ةسايیسلاا ههذهھھھ تتاموقم نم
 :ةةرروواجملاا نناادلبلاا

.)exclusion( للزعلااوو رقفلااوو ييدداصتقالاا عضولاا )vulnerability( ةشاشهھل ةلماكلاا ةيیمهھھھالاا ريیعن نناا -
.يعامتجالاا نيیمضتلل ييدج لمعب أأدبن نناا -
 .لخدلاا تتائف نيیب ةنكمملاا ةةوهھلاا ممددرت ننااوو صلقت نناا اهھنأش نم يتلاا ةماعلاا تتاسايیسلاا معدن نناا -

 ةةرروصبوو تتامززالاا ةجلاعموو اهھيیشاحت وواا ةيیميیلقالاا تتاعاازنلاا نم ةيیاقولل ربكاا اًمامتهھھھاا ريیعيی نناا دداحتالاا ىلع
.ينيیطسلفلاا ععاازنلاا ةصاخ

.ةيیكلساللااوو ةيیكلسلاا تتالصااوملااوو ةقاطلااوو لقنلاا تتاكبش لماكت ٬،ةيیتحتلاا تتايینبلاا ىىوتسم ىلع
 ةجومل ةكرتشم ةجلاعمل يعسلااوو ةةرروواجملاا للوودلل اًيیجيیرردت ثثوحبلل يبووررووالاا للاجملاا حتف متيیس اًبيیرقوو

.ةةرجهھلاا
 ننااوو ةعونم جمااربلاا ننوكت نناا يياا دلب لك تتاازيیموو صئاصخ ررابتعالاا نيیعب ذخؤت نناا بجيی جمااربلاا عضوو دنع

.رراارمتساب ديیاازتتوو عباُتت
.دداادعالاا ديیق يهھھھ ىىرخالااوو اهھب رشوب دق ةسايیسلاا ههذهھھھ تتايیلآآ ضعب
.ةيیدداصتقالاا تتاقالعلاا فيیثكتل ةةديیدج اًصرف ةيیوق ةيیلوودد ةلمعك ووررووالاا ززوورب دَجوَوأأ
.اًضيیاا تتامدخلاا للاجم يف اهھقيیبطت ىلع ةنولوشرب قيیرف لمعيی ةةرحلاا ةةرراجتلاا تتايیقافتاا ححاجن تتابثاا دعبوو
.ةةرردداقوو ةيیوق ةيیئاضق ةطلسوو اًيیدجم اًيیئاضق اًماظنوو ًالاّعف اًيیعرش اًماظن عضت نناا ةيینعملاا ةقطنملاا للوودد ىلع
 تتااررامثتسالل تتاليیهھستلاا" نم للّومتس ةيیتحتلاا ىنبلااوو interconnection تتاقالعلاا قيیثوت عيیرراشم نناا

." ةيیطسوتملاا – ةيیبووررووالاا ةكاارشلااوو
Facility for EuroMediterranean Investment and Partnership – FEMIP

.يطسوتم – يبوورروواا ففرصم ىلاا دعب اميیف للوحتتس FEMIP ـلاا ننااوو امك

4
 ننانبلل ةةديیدج ةيیؤؤرر



 ننانبلل ةةديیدج ةيیؤؤرر

 نيیح يف ففرصلل ةلباق ةلمعوو ةةرحلاا ةةرراجتلاا نيیرشعلاا ننرقلاا فصتنم يف هھلالقتساا للان امدنع ننانبل ىَّنَبت
.يتااذلاا ييدداصتقالاا ءافتكالاا ممزتلت ةيیطسوتملاا للوودلاا ضعبوو ففرصلاا ىلع ةبقاارملاا ىلاا أجلت ةيیبووررووالاا للوودلاا تناك

 عبررالاا تتايیرحلاف .كلذل اًيیلك ااًزهھھھاج ننانبل نناك GATT ددوهھج لضفب قلطنت ةملوعلاا ةجوم تتأأدب امدنعوو
 نيیئجاللاا فيیضتسيی ننانبل نناك ليیماسرلااوو تتامدخلااوو عئاضبلاا رروورم عم .ةيینانبللاا ةةايیحلاا ةقيیرطط يف اًيیرهھھھوج ااًءزج تناك
.لضفاا صصرف نع نيیشتفم ملاعلااوو جيیلخلاا نناادلب هھبابش دصقيی امنيیب ةةرروواجملاا ددالبلاا نم نيیمدداقلاا نيیرجهھملااوو

 ققوقحب ففاارتعالل هھتأشن ذنم مضناف .حماستلل اًضرراا ننوكيی نناا للِملااوو فئااوطلاا دددعتم ااًدلب هھنوك ننانبل ففرع
 ضعب ةيیضاملاا نيیثالثلاا تتااونسلاا يف ةيیميیلقالااوو ةيیلحملاا تتاباارطضالاا تكرتوو .ةيیناسنالاا ميیقلاا يف ككرراشوو نناسنالاا
.ةيینططولاا هھتايیح يف نيیجووددزم ةباثمب تناك لب ٬،ههريیغت مل اهھنكلوو ةةريیرملاا تتامصولاا

 طيیحملاا هھمدقيی ييذلاا للاجملاا ززايیتماب يبليی ممدقتلاا ىلاا وبصيیوو ةفاقثلاا رردقيی دلب ٬،حماستوو ةيیرح دلب هھنوك ٬،ننانبلف
.يبرعلاا ملاعلااوو ابوورروواا نيیب لصوو ةلص ىقبيی ننااوو نيیقباسلاا ههررووددوو هھتلاسرر ديیعتسيی نناا هھيیلعوو .يطسوتملاا

5
ييدداصتقالاا للاجملاا

 ىتح نططولاا ددوودح يف رصحنيی نناا هھنكميی ال ثيیدحلاا دداصتقالاا ننأب لبق ييذذ نم رثكاا ممويیلاا ففوورعملاا نم
 .اهھيینجت يتلاا ةيیرراجتلاا ححابررالل ةصاخ ةةرروصب اهھبابساا ددوعت ببوعشلاا مظعم ةةايیحل ةيیلاعلاا تتايیوتسملاف .ةةريیبكلاا نناادلبلل
 ججاتنالاا ننال ةكرتشملاا ققااوسالاا نع ببونت نناا اهھتعاطتساب سيیل ففاارططالاا ةةدددعتملاا تتايیقافتالاا ىتحوو ةيیئانثلاا تتايیقافتالاف
 اهھتاعانص ةيیامحل ةةرراجتلاا ىلع ةيینقت زجااوح عضوو ىلاا ةفاثكب ةلوودد لك أجلت ذذاا ًالووزعموو اارًروصحم ىقبيی يجرراخلاا
.ةيیلحملاا

 نناا هھتعاطتساب سيیلوو رراكتحالاا ةسرراممل ةضرع وهھف يلاتلابوو ااًّدج ريیغص ققوس وهھھھ ةصاخ ةةرروصب ننانبلوو
.ننانبل ةصاخ ةةرروصبوو ةقطنملاا ءامنااوو ريیوطتل ةةديیرف ةصرف يهھھھ ةيیبووررووالاا ققوسلاف .عسووأأ للاجمب طبتريی مل ذذاا ومنيی

 يياا ةملقالاا وهھھھ ةملوعلاا ىلاا قيیرطلاا ننااوو ىىوصقلاا ةيیاغلاا يهھھھ ةملوعلاا ننأب ةةريیخالاا ننوورشعلاا تتااونسلاا تترهھظظأأ
 ىلاا لصتل رروطتتوو ومنتوو ددوودحلاا ىصقاا ىلاا دداصتقالاا نم ديیفتست ةكسامتم تتانايیك ءانبل ةقطنملاا ىلاا ممامضنالاا
.ةيیلاع ةيیرراجت بساكم

6
 ةيیعامتجالاا ةيیضقلاا

 ننوكرتشيی طسوتملاا ينططااوم نناا ثيیح تتايیموقلاا ةلكشمل ًالح ررااوجلاا ةسايیس ًالبقتسم ننوكتس هھسفن تقولاا يف
.هھتيیسنجب وواا هھتيیموقب بعش لك ظفتحيی نيیح يف ةكرتشملاا ميیقلاا يف مث نموو ةيیعامتجالااوو ةيیدداصتقالاا ةةايیحلاا يف

 ددااددززاا املك ملاعلاا ءاحناا رئاس يف ةملقألااوو ةملوعلاا ىلاا دداصتقالاا ليیم ددااددززاا املك هھناا اًيیلج ظحاليی عقااولاا يف
 لضف ةيیبووررووالاا ررااوجلاا ةسايیسل ...ةغللااوو ثثاارتلااوو ةفاقثلااوو ضضررالاا نع يياا ٬،ةصاخلاا اهھتيیوهھھھ نع ثحبلل ببوعشلاا ليیم
.ىىرخاا ةهھج نم ةيیفاقثلاا تتاجاحلااوو ةهھج نم ةيیدداصتقالاا تتاارروورضلاا نيیب ععاازنلاا ةةررولب يف ريیبك

 ىلااوو ددررااوملل لضفاا عيیززوت ىلاا ييددؤيیس ةسايیسلاا ههذهھھھ ههززربت ييذلاا ححوتفملاا ييدداصتقالاا للاجملاا ننإف كلذذ عموو
 ببوعشلاا ةةرجهھھھ ننأب مهھضعب للوقيی امبرر .للزعلاا ءاغلإإوو رقفلاا وحم ىلع اهھتدعاسمب ببوعشلاا ةةايیح ةيیعون يف ةمءالم
 ىضريی ييذلاا نناسنالل ريیخالاا ذذالملاا يهھھھ ىىربكلاا اهھتبسنب ةةرجهھلاا نناا للوقن .للامشلاا وحن ببونجلاا نم ةةرجهھلاا يياا ٬،عفترتس
 ببوعشلاا ءاقب ىلاا اًمتح ييددؤيی لمعلاا دداجيیاا عم ييدداصتقالاا لماكتلاف .لمعلاا ةصرف هھل تترفوت ااذذاا ههدلب يف ىندداا للوخدمب
.للامشلاا وحن ةةرجهھلاا نم ةةريیبك ةةرروصب دحيیوو تناك ًاّيیأأ اهھھھددالب يف

قططانملاا نيیبوو ةقطنملاا نمض ننوواعتلاا ةيیوقت

 رحبلاا ضضوح للوودد عم ةيیبووررووالاا تتاقالعلل اًيیوق اًيیسايیس اارًراططاا ةيیطسوتملاا – ةيیبووررووالاا ةكاارشلاا لكشت
 نم مغرلاب نيیرمتسملاا ننوواعتلااوو ررااوحلاا ةةدعاق لكش عضوو ييذلاا 1995 ةنس ةنولوشرب ننايیب ينبت ذنم كلذذوو ٬،طسوتملاا
.ةقطنملاا يف ةيیسايیسلاا تتاباارطضالاا

 تتايیقافتاا :للوودلاا نيیب تتاعمجتلاا لكل هھباشتم يساساا رراططاا ىلع مموقتف يبووررووالاا دداحتالل ةيیئانثلاا تتاقالعلاا اماا
 ىلع ةيیلحملاا MEDA تتايیقافتااوو جماارب عم قفاارتت يسايیسلاا ررااوحلاا اهھيیف امب ننوواعت تتايیقافتااوو ةكرراشموو ةكاارش
 ةيیمنت عيیجشت ىلع ييوتحت يميیلقالااوو يطسوتملاا للاجملاا يف تتايیقافتالاا نناا وهھھھ ديیحولاا ققررافلاا .ةصاخلاا ايیاضقلاا



 ةيیمنت عيیجشت ىلع ييوتحت يميیلقالااوو يطسوتملاا للاجملاا يف تتايیقافتالاا نناا وهھھھ ديیحولاا ققررافلاا .ةصاخلاا ايیاضقلاا
 نيیب ننوواعتلاا عيیجشتب يضقت يتلاا ةسايیسلاا ههذهھھھوو .تتاعاطقلاا نم عسااوو ققاطن ىلع قططانملاا نيیب ننوواعتلااوو تتااررددابملاا
 .ةنولوشرب ةعرش يف للوصف ةثالث ىلع ييوتحت قططانملاا

 لصفلااوو ٬،يلاملااوو ييدداصتقالاا لصفلااوو ٬،ينمالااوو يسايیسلاا لصفلاا :يئانثلاا ققافتالاا ىلع للوصف ةثالث تفيیضاا
 ءااررززوووو تتاعامتجاا ةعبس 12 + 15 للوودلاا ةيیجرراخ ءااررززوو دقع 1995 ذنم .يناسنالااوو ييرراضحلااوو يعامتجالاا
.يميیلقالاا MEDA جمانرب نم تلِّوُم ننوواعت تتااررددابم تقلطناا تتاعامتجالاا ههذهھھھ نم .اًعامتجاا رشع ةتس تتاعاطق

قح5م

I تتوورريیب ررمتؤؤم ةيیشع ةماعلاا ةيیلاملاا
.ننانبل يف ةيیئاضقلاا ةططلسلاا مميیظظنتل ححااررتقااوو ءاضقلاا ححالصاا ةةرركف رريیووططت
ككلهھتسملاا ةيیامح

1
* I تتووريیب رمتؤم ةيیشع ةماعلاا ةيیلاملاا

 رثاا اهھل نناكوو ننانبلل ليیوحت ةطقن ةيیباهھھھررالاا ييريیرحلاا قيیفرر ينانبللاا ءااررززولاا سيیئرر للايیتغاا ةيیلمع تناك
 دقع نم رثكأأ يف ننانبل اهھفرع يتلاا تتااونسلاا بعصأأ نم تناك ةنسلاا ههذهھف .2005 ةنس ييدداصتقالاا هھئاادداا ىلع بيیرم
 ينانبللاا دداصتقالاا ىلع ههرثاا ممرجملاا ثثدداحلاا ااذهھھھ ككرتيیس .2006 للالخ رمتسيیل ةعرسب ممدقتيی ديیج يسايیس خخانم نم
.ةلبقملاا تتااونسلل

 يلكلاا بلطلاا ضفخناا .ججاتنتسالاا ااذهھھھ ةةديیدع تتاارشؤم معدت .2005 ةنس ااًّومن ينانبللاا دداصتقالاا دهھھھاشيی مل
 صَخرُر تطبهھھھوو .يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا نم اًبيیرقت %40 لثمت يتلاا تتااددررااولاا يف %0،٬6 ّيندتب  سكعنااوو حضاف لكشب
.ةةدملاا سفن للالخ %10،٬9 ةبسنب ححاّيیسلاا دددع طقسوو ىىرخأأ ىلاا ةنس نم %10،٬5 ةبسنب اًضيیأأ ءانبلاا

 ىلاا ععوجرلاب .2005 للالخ اًيیدداصتقاا اادًدوكرر )MV=PY( ددوقنلاا ةيیمك ةيیرظن ّنيیُبت ةيیدقنلاا ةهھجلاا نم
 يف ومنلاا نم %5،٬2 ةجيیتن وهھھھ مقرلاا ااذهھھھ .)virtually no growth( %0،٬6 يلعفلاا ججاتنالاا ومن نناك انتاباسح
 َعَجاارت ٬،ةلدداعملاا نم ىىرخألاا ةهھجلاا نموو .دقنلاا للوواادت ةعرس يف %4،٬7 ططوبهھب تضّوعت يتلاا ةيیدقنلاا ليیماسرلاا
.)Bulletin des indices” (m+v = p+y“ تتاباسح ىلاا ععوجرلاب %0،٬11 مخضتلاا

 ٬، تغلب ذذاا ٬،%5 ىلاا ةةدفااولاا ليیماسرلاا تعفترراا ةيیضاملاا ةنسلاا يف ييدداصتقالاا ططاشنلاا ييدّدرت نم مغرلاب
 زجعلاا ضفخناا نيیح يف 2005  ةنس  يكريیماا ررالوودد نيیيیالم 8،٬206 ٬، 2004 ةنس يكريیماا ررالوودد ننويیلم ٬818،7

 .2004 ةنس ننويیلم 169 ضئاف لباقم يكريیماا ررالوودد ننويیلم 747 غلب ضئاف ااذهھھھ نع لصحوو %2،٬5 ىلاا ييرراجتلاا



 .2004 ةنس ننويیلم 169 ضئاف لباقم يكريیماا ررالوودد ننويیلم 747 غلب ضئاف ااذهھھھ نع لصحوو %2،٬5 ىلاا ييرراجتلاا
 يف نُّسحتلاا نَّكم .جيیلخلاا ددالب يف ةيیطفنلاا للااومألاا يف مخضلاا ضئافلاا اهھيیلاا اًفاضم ننانبلب ةقثلاا ةةدداعتساا نع ااذهھھھ جتن دقوو
 ةلويیسلاا نم يططايیتحالاا يلامجاك يكريیماا ررالوودد تتااررايیلم 11،٬7 ىلع للوصحلاا نم ييزكرملاا كنبلاا ةيیجرراخلاا ةلويیسلاا
 ةجوم ىلاا ىىددأأ ييريیرحلاا للايیتغاا نناا ىلاا ريیشنوو .ةّيیدقنلاا ةلتكلاا نم %71،٬7 ييوواسيی ام 2005،٬ رخااوواا يف ةيیبنجالاا
 ام ةةدئافلاا تتالّدعم يف ععافتررااوو ررالوودد تتااررايیلم 6 تغلب يكريیمالاا ررالوودلاا وحن ةيینانبللاا ةةريیللاا نم ةّيیدقن ةيیمك ليیوحت
 يناثلاا فصنلاا يف عضولاا ااذهھھھ سكعناا .يكريیماا ررالوودد ررايیلملاا اًبيیرقت غلب تتاعوفدملاا نناازيیم يف زجع ىلاا ةجيیتنلاب ىىدّدأأ
.ةيیدقنلاا تتاطلسلاا اهھتدمتعاا ةمززألل ةحجان ةةررااددااوو ةبسانم ةيیسايیس ففوورظظ ببسب 2005 ةنس نم

 جتانلاا يلامجاا لباقم مماعلاا نيیدلاا ةبسنل تقوملاا ططوبهھلاا نم مغرلابوو .اًيیرهھھھوج يبيیرضلاا ننززااوتلاا ممدع يقبوو
 يبيیرضلاا رراارقتسالاا نم ةليیوطط ةةدم .ععافتررالاا ىلاا ةيیضاملاا ةنسلاا يف ةبسنلاا تتدداع 2004،٬ ةنس ههاندهھش ييذلاا يلخاادلاا

 ةيیمانيیدد نم فيیفختلل ةيیرروورض – يعامتجالاا ننامضلاا تتاعوفدموو ةماعلاا تتاسسؤملاا ححالصااوو ةصخصخلاا ددامتعاا –
 %138 ىلاا )debt/GDP( يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا لباقم مماعلاا نيیدلاا ةبسن ضفخ ىلع ةموكحلاا لمعتوو .ننانبل يف نيیدلاا
 غغولب نناا rating agency  فيینصت ةكرش يهھھھوو Standard and Poors ةكرش ررِّدُقت .تتااونس سمخ ةةدم للالخ
 يهھھھ %5،٬1 غلابلاا يلووألاا ضئافلااوو %7،٬3 ةيیقيیقحلاا ةةدئافلاا تتالّدعموو ًاّيیونس %3،٬5 وهھھھ يقيیقحلاا ييدداصتقالاا ومنلاا
 .)debt/GDP( يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا ىلاا مماعلاا نيیدلاا ةبسن تيیبثتل ةبولطم

 يسايیسلاا رراارقتسالاا ةنايیص عم ةلبقملاا تتااونسلاا يف ييدداصتقالاا ومنلاا نِّمُؤت نناا نكميی ةَّمهھم ةيیسايیس تتاارُّيیغت
.ةيیويینب ححالصاا ةطخ عضوووو

 وجب ةنيیزخلاا تتاادئاع تترثأت امنيیب تتاقفنلاا صُّلقت طبض ىلاا 2005 ةنززااوم ننوناق ىلع تيیوصتلاا ىىدّدأأ
 رمتسيی ننأب ّعقوُتيی عضولاا ااذهھب .2006 ةنززااوم ننوناق دعب رّضحيی مل ممويیلاا ىتحوو .)no-growth( شمكنم ييدداصتقاا
 ووأأ ةموكحلاا زجُنت مل ووأأ تتَزجنأأ ااذذاا .2005 ةنززااوم ااًدمتعم ةيیرشع ينثالاا ةةدعاقلاا ىلع بيیرقلاا لبقتسملاا يف ققافنالاا
 ززاجنال ددررااوملااوو تقولاا َِقفُْنت ننااوو يلاحلاا ققافنالاا نم دحلاا ىلع اهھترردق يف اهھحاجن ُّرس ىقبيی ٬،ةةديیدجلاا ةنززااوملاا نناملربلاا
.ةيیونبلاا تتاحالصالاا

ةيیدداصتقالاا تتاارشؤملاا -1 للوودج
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2005 مماعل ةيیبئاارضلاا جئاتنلاا

 نناازيیملاا يف نُّسحت عم يلاملاا ححالصالاا نم ةتفال ةجرردد ةيیلاملاا تتاطلسلاا تقَّقح 2004 ىتح 2001 ذنم
 يلووألاا ضئافلاا عم ةبسنلاا ههذهھھھ تطبهھھھ 2005 ةنس نكلوو .يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا ةبسن لباقم %7 غلب ىلووألاا يبئاارضلاا



 يلووألاا ضئافلاا عم ةبسنلاا ههذهھھھ تطبهھھھ 2005 ةنس نكلوو .يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا ةبسن لباقم %7 غلب ىلووألاا يبئاارضلاا
 قيیدصتلاا ىلااوو ةيیدداصتقالاا ففوورظلااوو ةيیِّددرتملاا ةسايیسلل ددوعيی ااذهھھھوو ةنس دعب ةنس %26 ووأأ .لل.لل ررايیلم 259 ةميیق
.2005 ةنززااوم ىلع رخؤملاا

 %8،٬4 ووأأ تتاقفنلاا ععومجم نم %27،٬4 ىلاا لصيیل %7،٬5 ةبسن يلاملاا زجعلاا يلامجاا طبهھھھ ااذهھھھ نم مغرلاب
 ةةرراسخ تضَّوَع يتلاا تتاعوفدملاا ععومجم نم %3،٬2 ةبسنب ضفخ نم نُّسحتلاا ااذهھھھ جتن .يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا نم
 لضفب %12،٬1 ىلاا نيیدلاا ةفلك ّففخت نناا ةيیبئاارضلاا تتاطلسلاا تلوواح .%1،٬4 غلابلاا تتااددررااولاا لمجم يف ططوبهھلاا
.ةيینانبللاا ةةريیللاا ىلع ةةدئافلاا تتالدعم رراارقتسااوو ةيیلوودلاا ةةدئافلاا تتالدعم عجاارتب تسكعناا يتلاا ةمعاادلاا ققوسلاا ففوورظظ

 يف ّققحملاا زجعلاا غلبيی .ةبقترملاا مماقررألل ةبسنلاب ززرراب نّسحت ىلع 2005 ةنززااوم يف ةّققحملاا مماقررألاا للدت
.لل.لل ررايیلم 3،٬583 ىلاا ةَبقترملاا مماقررألاا تترراشأأ امنيیب 2005،٬ ةنس .لل.لل ررايیلم 2،٬798 ةنززااوملاا

2
ةماعلاا تتاقفنلاا

 10،٬541 ةغلابلاا 2004 تتاقفنب تنرروق ااذذاا لل.لل تتااررايیلم 10،٬203 ةنيیزخلااوو ةنززااوملاا تتاقفن يلامجاا غلب
 ةنسل ةبسنلاب لل.لل ررايیلم 150 ٬، ةيیلوّوألاا تتاقفنلاا ععومجم 2005 ةنسل عفترراا .%3،٬2 غلبيی اًططوبهھھھ لجست .لل.لل ررايیلم

:نيیيیلاتلاا نيیَّيیساسألاا نيَیلماعلل %2،٬3 ةةددايیزز ددوعت .للامسأأرلاا تتاقفن نم %35 ضضافخناا نم مغرلاب ٬،2004
 89 نناك امنيیب 2005 ةنس .لل.لل ررايیلم 290 غلب يعامتجالاا ننامضلل ينططولاا ققوودنصلل ةمخض تتاليیوحت -

.2004 ةنس طقف .لل.لل ررايیلم
 577 نناك امنيیب 2005 ةنس .لل.لل ررايیلم 974 ععومجملاا غلبوو %69 ةبسنب ننانبل ءابرهھك تتاقفن ةةددايیزز -

 .2004 ةنس .لل.لل ررايیلم
:ةيیلاتلاا رصانعلاا نم ننانبل ءابرهھك تتاقفن تنمأت 2005 ةنس
.لل.لل ررايیلم 833 :ننانبل ءابرهھك ةسسؤم ىلاا ةنيیزخلاا نم ةةرشابم -
ةغلابلاا ءابرهھكلاا ريیتااوفل ةيیلاملاا تتاطلسلل ةنيیزخلاا نم ةقبسم تتاعفدد -

.لل.لل ررايیلم 48 
.لل.لل ررايیلم 93 تغلب "ددااوموو تتااّدعم" دنب تحت ةنززااوملاا نم ليیوواحت -
 ةبّجوتملاا تتاعوفدملاا ءانثتساب( ررالوودد ررايیلم 1،٬212 غلابلاا ننانبل ءابرهھك ةسسؤم زجع نناا ىلاا ةةرراشالاا رردجت

 قفُنأأ .لل.لل ررايیلم 238 يقابلااوو ةنيیزخلاا تتاباسح نم تعِفدُد لل.لل ررايیلم 974 اهھنم )ديیدستلاا ةةرخأتملااوو ءابرهھكلاا ىلع
.تيیوكلااوو رئاازجلاا عم تعِّقوُو تتاقافتاا ربع

 ققوودنصلااوو ننانبل ءابرهھك ةسسؤمل رئاسخب ةقلعتم اهھناا عم ٬،نيیدلاا ةمدخ ججرراخ ىىرخأأ تتاقفن ءااوتحاا نكمأأوو
.ريیبك لكشب تعفتررااوو يعامتجالاا ننامضلل ينططولاا

 ننامضلل ينططولاا ققوودنصلااوو ننانبل ءابرهھك ةسسؤمل ةةريیبكلاا تتاارراسخلاا اهھتضّوق 2005 ةنززااوم يف ححابررألاا
 اهھيیف امب( ًاّيیونس يكريیماا ررالوودد ررايیلمب ننانبل ءابرهھك ةسّسؤم رئاسخ ععومجم ههاكرشوو رردنكساا ننااوورم ررّدق .يعامتجالاا
 ضضوورقك الوو ةنززااوملل معدك ممويیلاا لجست ةلوودلاا قتاع ىلع عقت يتلاا ىلووألاا رئاسخلااوو .)نيیدلاا دئااوفوو ةلمعلاا ةميیق يندت
.ييزكرملاا ففرصملل ةعّنقم

 فعاض للويیفلاا رراعساا ععافترراا ةةزفقوو .ءابرهھكلاا ععاطق ءايیحإإ ميیمرت وهھھھ ححالصالاا ةيیجيیتاارتسل يساسأأ لماع
 معدد ررَّدُقيی .ةعوفدملاا ريیغ ريیتااوفلااوو ةةرشتنملاا ةقرسلاا كلذكوو ججاتنالاا ىلع رراادتقاا ممدعوو ةفيیعض ةةرراادداا نم ةمئاقلاا لكاشملاا
 تتاقفن ييوواسيی ااذهھھھوو ًاّيیونس يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا نم %4،٬5 للدعمب )ننانبل ءابرهھكل نيیدلاا ةمدخ عم( ءابرهھكلل ةموكحلاا
.يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا نم اًبيیرقت %2،٬5 اهھھھدحوو ةيیليیغشتلاا ةةرراسخلاا غلبت .ةعومجم ةحصلااوو ةيیبرتلاا

 نيیمأتوو ةةررااددالاا ىىوتسم ىلع ننانبل ءابرهھك ةسسؤم يف ةّيیويینبلاا لكاشملاا بيیوصتل ةةريیثك تتااررايیخ دجويی
 ةحضااوو ةمالع يطعيی ةيیحانلاا ههذهھھھ نم ييدجلااوو ركبملاا لمعلاا ننأب ربتعن .عيیززوتلااوو لقنلااوو ججاتنالاا نيیسحت كلذكوو للويیفلاا
 نم ااًءزج يِّطغت نناا تتالاحلاا نسحاا يف اهھنكميی ههذهھك ةًّيیَويینب تتاحالصاا نكلوو .ةبعصلاا ايیاضقلاا ةجلاعمب ةموكحلاا ةةددااررال
 ٬،تقولاا عم ٬،ععاطقلاا ااذهھھھ ححالصاا ففدهھيی .ةيیلاعلاا للويیفلاا ةفلك اهھنم ريیبكلاا ءزجلاا لثميی يتلاا ننانبل ءابرهھك ةسّسؤم رئاسخ
 عم نيیّفلكملاا نع ااًديیعبوو نيیكرتشملاا ىلاا ةيیلاغلاا للويیفلاا ةفلك ىلاا ددوعت نناا نكميی يتلاا ءابرهھكلاا رئاسخ نم ءزج ليیوحت ىلاا
.عمتجملاا يف اًفعض رثكألاا تتائفلاا اهھھھّدبكتت يتلاا رئاسخلل بسانم ضيیوعت

)EDL( ننانبل ءابرهھك ةسسؤم ىلاا ليیوواحت -2 للوودج
.لل.لل تتااررايیلمب

2004 2005 ريیيیغتلاا
اهھنم ٬،ننانبل ءابرهھك 577 974 68،٬8%
اهھنم ٬،نيیدلاا ةمدخ 341 245 -28،٬15%
 تتالمعلااوو ةةريیللاب ضضوورق
ةيیبنجألاا

205 196 -4،٬2%

تتاقوورحملاا ديیدستل ضضوورق 33 49 46،٬27%
 ففرصم نم للوفكم نيیدد
ننانبل

103 0 -100%

 ددااريیتسال ةنيیزخ تتافلس
طفنلاا

150 130 -13،٬33%

 ةيیطغتل ةنيیزخ تتافلس
ننانبل ءابرهھك رئاسخ

- 458 100%

ددااوموو تتاادعم - 93 100%
ههايیملاا ةةررااددال ةنيیزخ ةفلس 85 48 -43،٬5%
تتاكالمتساا 2 - -100%
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 نناا عيیطتست ةموكحلل ةلمتحم ةيیفاضاا تتاماازتلاا يهھھھ يعامتجالاا ننامضلاا مماظن يف ييررااوتكالاا ننززااوتلاا نناادقف
 %226 ىلاا يعامتجالاا ننامضلل ينططولاا ققوودنصلاا ىلاا ليیوواحتلاا تعفترراا .طسوتملاا ىىدملاا ىلع ةماعلاا للااومألاا ععزعزت
 يف .ةلوودلاا ىلع ةيیلبقتسم ننويیددوو ةَّقحُم ريیغ ةفلك ىلاا للوحتت ننأب ةبرجتلاا مموواقن نناا ةيیحانلاا ههذهھھھ نم مهھموو .2005 ةنس
 ربع لماكلاب اهھتيیطغت بجيی نيیدعاقتملاا حلاصل ةيیفاضاا بساكم لك ٬،سسرردلاا ديیق ممويیلاا وهھھھوو دعاقتلاا مماظن نع ححالصالاا
.تتاكاارتشالاا ةةددايیزز

3
ةنيیزخلاا تتااددررااوو

 7،٬405 يياا %1،٬45 عجاارت ةلِّجسم 2005 ةنس ييدداصتقالاا ططاشنلاا عجاارتب ااًريیثك ةنيیزخلاا تتااددررااوو تترَّثأت
 يتلاا لل.لل ررايیلم 302 ييأأ %5،٬8 ىلاا بئاارضلاا ددووددرمل لماش ططوبهھھھ نم ةيیساساا ةةرروصب ااذهھھھ جتنوو .لل.لل تتااررايیلم
 تتااددررااوو يف %1،٬3 غلب ًالماش اًططوبهھھھ ةيیئاهھنلاا ةجيیتنلاا تناكف .ةيیبئاارضلاا ريیغ تتااددررااولاا نم %11 ةةددايیزز تَّطخت
.ةنززااوملاا

 نناا ولوو 2004،٬ ةنسل ررايیلم 5،٬169 لباقم لل.لل ررايیلم 4،٬867 ٬،بئاارضلاا ليیصاحم تغلب 2005  ةنس
 ـلاا ةةددايیزلاا ههذهھھھ للدداعت مل .2004 عم ةنرراقملاب %15 ىلاا عفترراا ليیماسرلاا حبرروو ححابررألااوو لخدلاا بئاارض للوصحم

 ريیغ بئاارضلااوو ككررامجلاا( ةيیجرراخلاا ةةرراجتلاا ىلع بئاارضلاا للوصحم ططوبهھھھ نم اارًرايیلم 349 ووأأ اًبيیرقت 22%
 رراعساا ىلع ضضوورفملاا فقسلاا نع ةجتانلاا للويیفلاا ةبيیرض تتاادئاع يف ةةرراسخلل ةصاخ ةةرروصب ددوعت يتلاا )ةةرشابملاا
 ةنسلاا ىلاا ةنرراقملاب )ةيیكرمجلاا مموسرلل ةعضاخلاا( تتااددررااولاا ءاادداا فعضوو 2004 ررايیاا ذنم )gasoline( نيیلووززاغلاا
.ةقباسلاا

 ةةاادداا تسيیل اهھناا ولوو ىتح ةلوبقموو ةيیعامتجاا تتااررابتعاا نيیلووززاغلاا رراعسأأ ععافتررال فقس عضول عفاادلاا نناك
 نيیب ةقالعلاا مَّمرتوو ةيیبئاارضلاا رئاسخلاا ىطغت نناا اًّمهھم ىقبيیوو .نناكسلاا نم ةفيیعضلاا تتائفلاا للاطتل ةيیلاعفلاا ةةريیثك
.ففوورظلاا حمست امدنع ةيیلوودلاا رراعسألاا

 لقأأ 2005 ةنس اارًرايیلم 27 ييأأ %10 ةبسنب اًضيیأأ يلاملاا عباطلاا مسرر ةبيیرض ليیصاحم تعجاارت كلذذ ققوفوو
 2005 ةنس تطبهھھھ ٬،تتااددررااولاا ثلث نم رثكاا يطعت يتلاا ةفاضملاا ةميیقلاا ىلع ةبيیرضلاا للوصحم .ةقباسلاا ةنسلاا نم
.%4 ةبسنب

 ةماعلاا تتاسسؤملااوو ةيیموكحلاا ككالمألاا ددووددرم نم كلذذوو %15 ىلاا عفترراا ةيیبيیرضلاا ريیغ تتااددررااولاا ددووددرم
.لل.لل ررايیلم 58 وو لل.لل ررايیلم 146 يلااوتلاا ىلع غلب ييذلاا تتووريیب أفرموو تتالاصتالاا ةنززااوم ضئاف نموو

 ىلع بئاارضلااوو ككررامجلاا مموسرروو ةفاضملاا ةميیقلاا ىلع ةبيیرضلاا نم ةنيیزخلاا تتااددررااوو نم ريیبكلاا مسقلاا ىتأتيی
 4،٬000 نم رثكاا ييوواست ةعومجم ييأأ ٬،اهھلصااوحوو طفنلاا
 جتن ًالثم .ةيیدداصتقالااوو ةيیسايیسلاا دلبلاا ففوورظب ااًريیثك ليیخاادملاا ههذهھھھ رثأتت .تتااددررااولاا ععومجم نم %54 ووأأ لل.لل ررايیلم
 تتالاصتالاا تتاادئاع صقنتس .ةيیطفنلاا تتاجوتنملاا ىلع مموسرلاا للوخدم نم %44 عجاارت نع نيیلووزغلاا رراعساا فقس
 ىلاا ءوجللاا نكلوو .تتالاصتالاا ععاطق ةصخصخ تَّمت للاح يف للوخدملاا ااذهھھھ نم يكريیماا ررالوودد ننويیلملاا ببرراقت يهھھھوو
 ةةريیثك يهھھھ ةيیكرمجلاا مموسرلااوو ةفاضملاا ةميیقلاا ىلع ةبيیرضلاا تتااددررااوو .مماعلاا نيیدلاا ءبع فيیفختل لمعتُسيیس ةصخصخلاا
.ًالثم بئاارضلاا تتالّدعم ةةددايیزك يلكلاا بلطلاا للاطت يتلاا تتامدصلاا لكب رثأتتوو ةنوورملاا

ةيیساسألاا تتااددررااولاا -3 للوودج



ةيیساسألاا تتااددررااولاا -3 للوودج
2004 2005 للدعملاا %

 ةميیقلاا ىلع ةبيیرضلاا
ةفاضملاا

1،٬763 1،٬693 -4

تتالاصتالاا 1،٬310 1،٬456 11،٬12
طفنلاا مموسرر 644 362 -44
ككررامجلاا 530 481 -9
ععومجملاا 4،٬247 3،٬992 -6
تتااددررااولاا ععومجم 7،٬515 7،٬405 -1،٬45

 ةةدداعاا نكميیوو تتاطلسلاا ديیب ةيیلاعفوو ااًريیثأت رثكألاا ةيیبيیرضلاا ةةااددألاا ةفاضملاا ةميیقلاا ىلع ةبيیرضلاا مماظن للاازيی ال
 يتلاا للامعألاا عم ةنرراقملاب .ةيیلبقتسملاا طفنلاا رراعسأأ تتامدص ّصتميی عضوب تسيیل ةلوودلاا ننأل نيیلووززاغلاا مموسرب رظنلاا
 اهھھھريیثأت ووأأ اهھساكعناا عقوو ااذذاا ةيیلاعلاا ةقاطلاا رراعسأأ ةفلك ييوتحيی نناا دداصتقالل نكميی طفنلل ةةددرِروتسم ىىرخأأ للوودد اهھھھذختت
 .نيیكلهھتسملاا ىلع

 2007 نم ًررابتعاا ةيیلاعف رثكأأوو عسووأأ ننوكيی ييدعاصت يبئاارض مماظن للاخدداا ةيیبيیرضلاا تتاطلسلاا سسرردت
 ددووددرم ىلع بئاارضلاا قيیسنت ىلع لمعلاب اًضيیأأ تتاطلسلاا ركفتوو .لضفأأ ةقيیرطب اًعزّزوم يبيیرضلاا ءبعلاا ننوكيیل
 ةميیقلاا ىلع ةبيیرضلاا ةبسن ةةددايیزز كلذكوو ٬،لبقملاا 1 تتووريیب رمتؤم للالخ هھعوورشم ممدُقت يبيیرض ححالصإك تتافيیظظوتلاا
.يسايیسلاا ككرتعملاا يف للدداعتلاا قيیقحتل سسرردلاا ديیق اًضيیأأ وهھھھ ةفاضملاا

 لخدلاا ييووذذ ىلع يلاملاا ءبعلاا ديیزيیس هھيّینبت دنع ٬،اهھعون نناك ًاّيیأأ ٬،بئاارضلاا ةةددايیزب ححاارتقالاا ننأب دقتعن
 ننأب 2005 ةنسلاا يف ةبرجتلاا تَّلدد .ةيیتااؤم ريیغ ةيیدداصتقاا ففوورظظ ىلاا يلاتلاب ييدّدؤيیوو ددوودحملاا لخدلاا ييووذذوو طسوتملاا
 ةيیرظنلاا ههذهھھھ تمعدد دقوو .رردداصملاا ههذهھھھ نم ىتأتت يتلاا تتااددررااولاا ىلع ئِّيیس ريیثأت هھل نناك يلكلاا بلطلاا ىلع عجاارتلاا
:ةيیلاتلاا ططاقنلاا ىلاا ةساارردلاا تهھتنااوو .2003 ببآآ يف ةيیلاملاا ةةررااززوو اهھتعضوو ةساارردد

)1( بئاارضلاا ليیدعت ععوورشم

.%16 ىلاا %10 نم ةفاضملاا ةميیقلاا ىلع ةبيیرضلاا للدعم ةةددايیزز -
.%20 ىلاا %15 نم تتاكرشلاا ىلع ةبيیرضلاا ةةددايیزز -
.%5 ىلاا %10 نم ححابررألاا عيیززوت ىلع ةبيیرضلاا ضيیفخت -
:ةيیلاتلاا بئاارضلاا ءاغلاا ححُِرتقاا ٬،تتااءاارجالاا ههذهھھھ سساكعناا نم دحللوو ةفاضإلاب

لخدلاا ةبيیرض
:رروجألااوو بتااوورلاا ىلع ةبيیرضلاا .أأ
.)ةطّسوتملااوو ةةريیغصلاا تتاسّسؤملاا ىلع ديیدحتلابوو( ةةررَّدقملاا ححابررألاا ىلع ةبيیرضلاا ءاغلاا .بب
.هھباش اموو ةةرحلاا نهھملاا ححابررأأ ىلع لخدلاا ةبيیرض .جج

ةيینبملاا ككالمألاا ةبيیرض
للاقتنالاا مسرر
ةةرحلاا نهھملاا ةبيیرض
:تتامدخلااوو علسلاا ىلع ّةيیلحملاا مموسرلاا
.ةيیحوورلاا ريیغوو ةيیحوورلاا تتابوورشملاا مسرر .أأ
.يهھھھالملاا ةبيیرض .بب
.معاطملااوو ققددانفلاا ىلع %5 ـلاا ةبيیرض .جج

:مموسرلاا
.ةماعلاا سسرراادملاا يف ليیجستلاا مموسرر .أأ
.ةيینانبللاا ةعماجلاا يف ليیجستلاا مموسرر .بب
.ةيیمسرلاا تتاناحتمالاا مموسرر .جج



 ىلع مموقيی ييذلااوو ححَرتقملاا يساسألاا ععوورشملاا بسح ييدداصتقالاا اهھساكعناا ليیلحتوو ةبيیرضلاا ليیعافم -4 للوودج
.ةلَّدعملاا ةيیبئاارضلاا تتااءاارجالاا

 ءبعلاا يف ريیيیغتلاا
 نع جتانلاا يبيیرضلاا
 يبئاارضلاا ححالصالاا
ححرتقملاا

1 ةلاح 2 ةلاح 3 ةلاح 4 ةلاح 5 ةلاح

 ييونسلاا طسوتملاا
.لل.لل ففالآب ةةرسألاا لخدل

ددوودحملاا لخدلاا ةئف طسوتملاا لخدلل ايیندلاا ةئفلاا طسوتملاا لخدلل ايیلعلاا ةئفلاا يلاعلاا لخدلاا ةئف ىلعألاا لخدلاا ةئف

9،٬000 19،٬200 33،٬600 75،٬500 126،٬588

يلاحلاا يبئاارضلاا مماظنلاا
 لخدلاا ةبيیرض

)رروجألااوو بتااوورلاا ىلع( 0 96 522 2،٬068 6،٬795
)%5( ةةدئافلاا ىلع ةبيیرضلاا 81 130 272 1،٬046 1،٬766
ةيینبملاا ككالمألاا ةبيیرض 7 12 264 453 1،٬047
 سسرراادملاا يف ليیجستلاا مموسرر
 ةيیمسرلاا
ةيینانبللاا ةعماجلااوو 220 220 220 220 220
 ةميیقلاا ىلع ةبيیرضلاا
%10 ةفاضملاا 583 1،٬103 2،٬039 3،٬772 6،٬366
يبيیرضلاا ءبعلاا ععومجم 891 1،٬560 3،٬318 7،٬559 16،٬194

 يبــيرــضــــــــــلا ءبــعــــــــــلا
 نـــــم ةـــــيوئ]ا ةبـــــسنلاـــــب
لخدلا

9،9%8،1%9،9%10،0%12،8%

ححرتقملاا يبيیرضلاا مماظنلاا
 ةبيیرضلاا( لخدلاا ةبيیرض
)رروجألااوو بتااوورلاا ىلع 0 0 0 0 0
)%5( ةةدئافلاا ةبيیرض 81 130 272 1،٬046 1،٬766
ةيینبملاا ككالمألاا ةبيیرض 0 0 0 0 0
 سسرراادملاا يف ليیجستلاا مموسرر
ةيینانبللاا ةعماجلااوو ةيیمسرلاا

0 0 0 0 0
 ةميیقلاا ىلع ةبيیرضلاا
)%16( ةفاضملاا 941 1،٬765 3،٬263 6،٬035 10،٬186
يبيیرضلاا ءبعلاا ععومجم 1،٬022 1،٬894 3،٬535 7،٬081 11،٬952
 ةبسنلاب يبيیرضلاا ءبعلاا
ةيیوئملاا 11،4% 9،٬9% 10،٬5% 9،٬4% 9،٬4%
 ةبيیرضلل يفاصلاا ريیثأتلاا
 يلامجاا ىلع ةثدحتسملاا
يبئاارضلاا ءبعلاا 1،٬5% 1،٬7% 0،٬6% -0،٬6% -3،٬4%

)2( ححرتقملاا يبيیرضلاا مماظنلاا
.%12 ىلاا %10 نم ةفاضملاا ةميیقلاا ىلع ةبيیرضلاا للدعم ةةددايیزز -
.%20 ىلاا %15 نم تتاكرشلاا ىلع مسرلاا ةةددايیزز -
.%5 ىلاا %10 نم ححابررألاا عيیززوت ىلع ةبيیرضلاا ضيیفخت -

:ةيیلاتلاا بئاارضلاا ءاغلاا ححُِرتقاا ٬،تتااءاارجالاا ههذهھھھ سساكعناا نم دحللوو ةفاضإلاب
.ةيینبملاا ككالمألاا ةبيیرض
.للاقتنالاا مسرر
.ةةرحلاا نهھملاا بباحصاا ىلع ةبيیرضلاا
:تتامدخلااوو علسلاا ىلع ةيیلحملاا بئاارضلاا

.ةيیحوورلاا ريیغوو ةيیحوورلاا تتابوورشملاا مسرر .أأ
.يهھھھالملاا ةيیرض .بب
.ققددانفلااوو معاطملاا ىلع %5 ةبيیرض .جج

:مموسرلاا
.ةيیمسرلاا سسرراادملاا يف ليیجستلاا مموسرر .أأ
.ةيینانبللاا ةعماجلاا يف ليیجستلاا مموسرر .بب
.ةيیمسرلاا تتاناحتمالاا مموسرر .جج



ححرتقملاا ععوورشملاا بسح ييدداصتقالاا اهھساكعناا ليیلحتوو ةبيیرضلاا ليیعافم -5 للوودج
 يف ثثدحتسملاا ريیيیغتلاا
 ححالصالل ديیدجلاا ععوورشملاا
يبئاارضلاا

1 ةلاح 2 ةلاح 3 ةلاح 4 ةلاح 5 ةلاح

 لخدل ييونسلاا طسوتملاا
ةةرسألاا

ددوودحملاا لخدلاا ةئف طسوتملاا لخدلل ايیندلاا ةئفلاا طسوتملاا لخدلل ايیلعلاا ةئفلاا يلاعلاا لخدلاا ةئف ىلعألاا لخدلاا ةئف

9000 19200 33،٬600 75،٬500 126،٬588

يلاحلاا يبئاارضلاا مماظنلاا
 بتااوورلاا ىلع لخدلاا ةبيیرض
رروجألااوو

0 96 522 2،٬068 6،٬795

)%5( ةةدئافلاا ىلع ةبيیرضلاا 81 130 272 1،٬046 1،٬766
ةيینبملاا ككالمألاا ةبيیرض 7 12 264 453 1،٬047
 سسرراادملاا يف ليیجستلاا مموسرر
ةيینانبللاا ةعماجلااوو ةيیمسرلاا

220 220 220 220 220
 ةميیقلاا ىلع ةبيیرضلاا
)%10( ةفاضملاا 583 1،٬103 2،٬039 3،٬772 6،٬366
يبئاارضلاا ءبعلاا ععومجم 891 1،٬560 3،٬318 7،٬559 16،٬194

 يبــيرــضــــــــــلا ءبــعــــــــــلا
 نـــــم ةـــــيوئ]ا ةبـــــسنلاـــــب
لخدلا

9،9%8،1%9،9%10،0%12،8%

ححرتقملاا يبئاارضلاا مماظنلاا
 ةبيیرضلاا( لخدلاا ةبيیرض
)رروجألااوو بتااوورلاا ىلع 0 96 522 2،٬068 6،٬795
)%5( ةةدئافلاا ةبيیرض 81 130 272 1،٬046 1،٬766
ةيینبملاا ككالمألاا ةبيیرض 0 0 0 0 0
 سسرراادملاا يف ليیجستلاا مموسرر
 ةيینانبللاا ةعماجلااوو ةيیمسرلاا

0 0 0 0 0
 ةميیقلاا ىلع ةبيیرضلاا
%12 ةفاضملاا 699 1،٬324 2،٬447 4،٬526 7،٬639
يبيیرضلاا ءبعلاا ععومجم 780 1،٬550 3،٬241 7،٬640 16،٬201
 ةبسنلاب يبيیرضلاا ءبعلاا
ةيیوئملاا 8،7% 8،٬1% 9،٬6% 10،٬1% 12،٬8%
 مماظنلاا ععوورشم ريیثأت
 ىلع ديیدجلاا يبئاارضلاا
%1،٬2- يبيیرضلاا ءبعلاا لمجم -0،٬1% -0،٬2% 0،٬1% 0،٬0%

4
تتااددررااولاا ىلع ديیدجلاا يبئاارضلاا ععوورشملاا سساكعناا

 ددرفلل يبئاارضلاا ءبعلل ةةددايیزز ححرتقملاا يبئاارضلاا ححالصالل نيیعوورشملاا نيیذهھھھ نع جتنيی امدنع رراصتخاب
 نكلوو .)للاازتخالل ةضرع اهھنال ةلماك اهھنع ححَّرَُصيی ال يتلاا ىىرخالاا بئاارضلاا نم لقثاا يهھھھ ككالهھتسالاا ىلع ةبيیرضلاا(
 يبئاارضلاا ءبعلاا يف ةةددايیزز للدعم عم ةةوواسق لقاا وهھھھ )ةفاضملاا ةميیقلاا ىلع ةبيیرضلاا %12( للَّدعملاا ححاارتقالاا سساكعناا
 ععوورشملاا يف %16 ححاارتقاا دمتعاا ااذذاا %1،٬7 ءبعلاا ااذهھھھ ةةددايیزز ننوكت امنيیب ٬،ييونسلاا لخدلاا للدعم نم %0،٬6 ييوواسيی
.يساسالاا

 ءبعلاا عيیززوت نكلوو :يساسالاا ححاارتقالاا نم هھتعيیبطب ةلاادع رثكاا وهھھھ للّدعملاا يبئاارضلاا ءبعلاا ححاارتقاا
 ددوودحملاا لخدلاا ييووذل .نيیعوورشملاا يلك يف طسوتملاا لخدلاا ييووذذوو ددوودحملاا لخدلاا ييووذذ قتاع ىلع عقيی يبئاارضلاا
 يساسالاا ععوورشملاا ننأل حيیحص ااذهھھھوو .يساسالاا ععوورشملاا يف هھنم ةةوواسق لقاا وهھھھ للدعملاا ععوورشملاا لظظ يف عيیززوتلاا
.اهھتعيیبطب ةيیدعاصت يهھھھ يتلاا ددرفلاا ىلع لخدلاا ةبيیرض ءاغلاا ححرتقيی

 ذخؤت ملوو .اًبيیرقت ةنيیزخلاا تتااددررااوو يف %20 ةةددايیزز دِّلوت ةفاضملاا ةميیقلاا ىلع ةبيیرضلاا ىلع %2 ةبسن ةةددايیزز
 ةميیقلاا ىلع ةبيیرضلاا للّدعم ىلع %2 ةبسن ةةددايیزز نناا عقوتن الوو .ككالهھتسالاا ةنوورم تتااررابتعاا ةةدمتعملاا تتاباسحلاا يف
.نيیكلهھتسملاا ككولس يف مهھم ريیيیغت ىلاا ييدّدؤيیس ةفاضملاا

5
مماعلاا نيیدلاا

 )ررالوودد ررايیلم 39 ييوواسيی ااذهھھھوو( .لل.لل ررايیلم 58،٬048 مماعلاا نيیدلاا يلامجاا غلب 2005 للووالاا ننوناك رخااوواا يف 
.2004 ةنس نع ٬،%7،٬4 يياا لل.لل تتااررايیلم 3،٬987 تغلب ةةددايیزز ًالِّجسم



.2004 ةنس نع ٬،%7،٬4 يياا لل.لل تتااررايیلم 3،٬987 تغلب ةةددايیزز ًالِّجسم
 وواا ررايیلم 2768 ةةددايیزز ًالّجسم ٬،يكريیماا ررالوودد ررايیلم 19 يياا .لل.لل ررايیلم 29،٬140 يلحملاا نيیدلاا غلب

 بلطلاا دداازف ةنيیزخلاا تتاادنس ءاارش ىلع تمدقأأ يتلاا ةيیرراجتلاا ففرراصملاا دددع ععافترراا ىلاا ةةددايیزلاا ههذهھھھ ددوعت .٬5%،10
.تتاادنسلاا ههذهھھھ ىلع ققوسلاا يف

 ررايیلم 19 للدداعيی ام 2005،٬ للووالاا ننوناك رخااوواا يف .لل.لل اارًرايیلم 28،٬909 ٬، ةّيیبنجالاا تتالمعلاب نيیدلاا غلب
 ننويیلم 278 رراادصاا ىلاا ههُّددَرَم ةةددايیزلاا ههذهھھھ نم ءزج .%4،٬5 وواا لل.لل ررايیلم 1،٬219 ةةددايیزز ًالّجسم ٬،يكريیماا ررالوودد
 ززومت 29 خيیررات 450 مقرر ننوناقلاا ىلاا اادًدانتساا تتاكالمتسالاا ةيیضق لحل ٬،.لل.لل ررايیلم 419 للدداعيی ام ٬،يكريیماا ررالوودد

.2002 ببآآ 18 خيیررات 24 مقرر ءااررززولاا سلجم رراارق ىضتقمبوو 2002
 ةنيیزخلاا تتاادنس ءاارش ىلع ةماعلاا تتاسسؤملااوو ةيیرراجتلاا ففرراصملاا اًصوصخوو نيیيینانبللاا ةيیلباق ةةوق ببسبوو

 ففرصم هھكسميی ييذلاا يلخاادلاا نيیدلاا طبهھھھوو .رراادحنالاب ييزكرملاا ففرصملاا يف ةيیدقنلاا ةّيیمكلاا تتّرمتساا ٬،ةةريیللاب ةةررَّرحملاا
 للدعمب ططوبهھھھ يياا 2005،٬ للووالاا ننوناك يف ررايیلم 11،٬686 ىلاا 2005 ررايیاا يف لل.لل ررايیلم 15،٬236 ولع نم ننانبل

 عفتررااوو .2005 نناسيین يف ةةريیللاب ةةررّرحملاا ةنيیزخلاا تتاادنس ىلع للوصحلل ديیدج نم ففرراصملاا ممامتهھھھاا قلطنااوو .23%
 ننوناك يف ررايیلم 14،٬128 ىلاا 2005 ررااذذآآ يف لل.لل ررايیلم 7،٬387 نم ةيیرراجتلاا ففرراصملاا هھكسمت ييذلاا يلخاادلاا نيیدلاا
.%91 اهھتبسن ةةددايیزب يياا 2005،٬ للووالاا

2 وو 1 نيیعوورشملاا بسح ييدداصتقالاا اهھساكعناا ليیلحتوو ةبيیرضلاا ليیعافم -6 للوودج
يساسألاا يبئاارضلاا ححالصالاا ععوورشم ححرتقملاا يبئاارضلاا ححالصالاا ععوورشم

)1( ححاارتقاا
%16 ةفاضملاا ةميیقلاا ىلع ةبيیرضلاا

)2( ححاارتقاا
%12 ةفاضملاا ةميیقلاا ىلع ةبيیرضلاا

تتااددررااولاا ةةددايیزز 750 350

ةفاضملاا ةميیقلاا ىلع ةبيیرضلاا للدعم ةةددايیزز 600 200
 %15 نم تتاكرشلاا ىلع ةبيیرضلاا للدعم ةةددايیزز
%20 ىلاا

150 150

تتااددررااولاا صقن
)364( )109(

نم ححابررألاا عيیززوت ىلع ةبيیرضلاا ضيیفخت
%5 ىلاا 10%

)5( )5(

ةيینبملاا ككالمألاا ةبيیرض )58( )58(
للاقتنالاا مسرر )33( )33(
رروجألااوو بتااوورلاا ىلع لخدلاا ةبيیرض )175( --
)10( ةةريیغصلاا تتاكرشلاا ىلع لخدلاا ةبيیرض --
ةةرحلاا نهھملاا ىلع لخدلاا ةبيیرض )15(
ةيینهھملاا ةبيیرضلاا )40( --
ةيیحوورلاا تتابوورشملاا ىلع مسرلاا )2( --
ةيیحوورلاا ريیغ تتابوورشملاا ىلع مسرلاا )2( --
يهھھھالملاا ةبيیرض )3( --
ققددانفلااوو معاطملاا ىلع %5 ةبيیرض
 ةعماجلااوو ةيیمسرلاا سسرراادملاا( ليیجستلاا مموسرر
)ةيیمسرلاا تتاناحتمالااوو ةيینانبللاا

)8(

)13(

--

)13(
386 تتااددررااولاا ةةددايیزل رردقملاا ععومجملاا 241

 للوّوالاا ننوناك ىىوتسم نع لل.لل ررايیلم 1،٬095 ةةددايیزب يياا لل.لل ررايیلم 5،٬418 مماعلاا ععاطقلاا تتاعااديیاا تغلب
.ةنيیزخلاا تتاادنس ىلع ةيیوقلاا ةيیلباقلاا ىلاا يسيیئرر لكشب مخضلاا ضئافلاا ااذهھھھ ببس ددوعيی .2004

 ررايیلم 38،٬5( يموكحلاا نيیدلاا ةبسن ىقبت .هھفعض نماكموو ةماعلاا للااومالل قيیقدلاا عضولاا ررِوَلُبت ةةريیثك لمااوع
 هھل نيیدلاا ااذهھھھوو .بئاارضلاا ةةددايیزز ببايیغبوو ةيیدعاصت ةةريیتوو ىلع )يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا نم %190 يياا يكريیماا ررالوودد
 ام ددرفلل ةبسنلاب يموكحلاا نيیدلاا غلبيی .يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا نم %210 هھتبسن غلبتس 2010 ةنس هھناا ذذاا جلثلاا ةةرك عباطط
 اًبيیرقت يكريیماا ررالوودد 600 ىلاا نيیدلاا ااذهھھھ ىلع ةيیونسلاا ةةدئافلاا لصت نيیح يف رثكااوو يكريیماا ررالوودد 10،٬000 ببرراقيی
.ةموكحلاا تتااددررااوو فصن لقالاا ىلع ّصتميیوو دحااولاا صخشلاا ىلع

 فعض ََمقاََفت .ةةديیدج ضضوورق ىلااءوجللاا اهھتيیطغت بجوت نيیدلاا ةمدخ ججرراخ يهھھھ يتلاا تتاقفنلاا نم 40%
 طفنلاا رراعسأأوو نيیكلهھتسملاا نيیبوو )ءابرهھكلااوو نيیلووززاغلاا( ةقاطلل ةيیلحملاا رراعسألاا نيیب ديیاازتملاا ققرفلااوو يبئاارضلاا عضولاا
 نم امبرروو ةعفترملاا ةيیلوودلاا ةةدئافلاا تتالدعم ىلع يبلس سساكعناا تتااذذ ةيیبئاارض ةّيیفاضاا رططاخم تتززربوو .ةيیملاعلاا
 عضولاا رثأت ٬،عسااولاا ىنعملاب .يعامتجالاا ننامضلااوو ننانبل ءابرهھك ةسسؤم نم اًصوصخوو ةعسااوو ةلمتحم تتاماازتلاا



 عضولاا رثأت ٬،عسااولاا ىنعملاب .يعامتجالاا ننامضلااوو ننانبل ءابرهھك ةسسؤم نم اًصوصخوو ةعسااوو ةلمتحم تتاماازتلاا
 ةموكحلل يلاملاا معدلاا نموو ٬،يلوودلاا يططايیتحالاا فلكب ةقلعتملااوو ننانبل ففرصم نم ةئشانلاا َفلِكلاب دلبلاا يف يلاملاا
.2005 لئااوواا يف ةيیلاملاا ططوغضلاا ءااوتحال ةةدمتعملاا ةيیئانثتسالاا تتااءاارجالااوو

 ةيیساسألاا ةيینانبللاا ةةانقلاا للاازيی الوو نيینسلاا ربع يبئاارضلاا زجعلاا ةيیطغتل ممززاللاا ليیومتلاا يفرصملاا ععاطقلاا نَّمأأ
 ريیبك لكشب ةهھجَّوم ييزكرملاا ففرصملااوو يموكحلاا نيیدلاا ةيیرراارمتساا ففرظلاا ااذهھھھ يف ىقبت .ةيیلاملاا ققوسلاا ىلاا رروبعلل
 ىلع( ليیومتلل ىىدملاا ةةريیصقلاا ليیماسرلاا ىلع ددامتعالاا كلذكوو )تتايینتقملاا نم %53 اًعم غلبيیوو( يفرصملاا ععاطقلاا وحن
 بجوتست .)ةيیساسألاا عئااددولاا يكريیماا ررالوودد ررايیلم 55 نم %73( ةعفترملاا ةةرَلووَّدلااوو )دحااوو رهھشل تتاعااديیاا لقألاا
 لبق نم يجيیتاارتساا ليیوحتوو يفرصملاا ززاهھجلاا لخاادد نيیدلاا رراارقتساا ةيیددايیسلاا رططاخملاا ععافتررال ةيیجيیرردتلاا ةجلاعملاا
.صصاخلاا ععاطقلاا فيیلست وحن ةةريیبكلاا ففرراصملاا

 تباث ععافترراا نع ةجتان ةمئاادد تتاحالصاا ىلع ددوهھجلاا مموقت نناا نيیدلااوو زجعلاا ضيیفخت ةيیجيیتاارتس بلطتت
 ننااوو ًاّيیرروف جلثلاا ةةرك ةةرهھھھاظظ نيیدلاا مموواقيی  نناا ااًّدج ييرروورض .يباجيیااوو للاّعف ةقث لماع ننوكيی ةنززااوملل للووالاا ضئافلل
 كنبلاا رِبتعَيی ضضرغلاا ااذهھھھ ىلاا لصوتلل .ييررذج يبيیرض ححالصاا للالخ نم ةيیرروف ةقيیرطب يمانتملاا نيیدلاا ليیتف لَّطعُيی
 اهھعبتيی 2006 ةنس )GDP( يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا نم %2،٬5 اًبيیرقت غلبت نناا بجيی ةيیبئاارضلاا تتااءاارجالاا ننأب يلوودلاا
 ىلاا ءوجللاا بجيی ةصخصخلاا عموو .2008 وو 2007 نم لك يف يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا نم %2 ةةددايیزز وهھھھوو رخآآ ححالصاا
 ليینل ففاك ريیغ هھناا ولوو ةيیعجاارت ةةريیتوو ىلع  )Debt/GDP( يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا / نيیدلاا ةبسن عضيی حماطط ححالصاا
 اًيیلام اًمعدد يقالن نناا رراارقتسإلل لباق ىىوتسم ببرقأأ ووأأ ةبسن ببرقأأ ىلاا لصوتلل هھيیلاا ججاتحن اموو .ةةرقتسم نيیدد تتايیوتسم
.نيیيیلحملاا نيیضِرقُملاا نم ةمهھھھاسموو ججرراخلاا نم ااًريیبك

ةنززااوملاا يف ةققحملااوو ةبقترملاا ةماعلاا تتاقفنلاا -7 للوودج
2000 2001 2002 2003 2004 2005

ةبقترملاا 8590 9900 9375 8600 9250 10000
ةققحملاا 10621 8878 10138 10592 10540 10203
 / ةقّقحملاا
)%( ةبقترملاا

123 89 108 123 114 102

)نيیدلاا ةمدخ للووانتت ال( ةققحملاا ةماعلاا تتااددررااولااوو تتاقفنلاا - 8 للوودج
.لل.لل تتااررايیلم

2000 2001 2002 2003 2004 2005  للدعم
04-05

تتااددررااولاا 4749 4649 5714 6219 7514 7405 -1،٬45%
 اهھيیف امب
 ىلع ةبيیرضلاا
 ةميیقلاا
ةفاضملاا

992 1200 1763 1693 -3،٬96%

تتاقفنلاا 6424 4567 5400 5283 6519 6669 2،٬3%
 ضئافلاا
 / يلّووألاا
زجعلاا

-1675 82 314 936 995 737 -26%

)II سيیررابل ةيیحالصالاا ةقررولاا( مماعلاا نيیدلل بقترملاا رروطتلاا -9 للوودج
2002 2003 2004 2005 2006 2007

يلووالاا ضئافلاا 2،٬6 4،٬2 6،٬1 7،٬4 8،٬3 9،٬1
نيیدلاا ةةدئاف 18،٬2 12،٬6 9،٬5 8،٬2 7،٬4 6،٬4
 يف زجعلاا
ةنززااوملاا 14،٬9 7،٬6 2،٬6 5 -1،٬6 -3،٬4

ةققحملااوو ةبقترملاا مماعلاا نيیدلاا ةمدخ - 10 للوودج
.لل.لل تتااررايیلم

2000 2001 2002 2003 2004 2005 04/05
ةبقترملاا 4000 4300 4500 4000 4300 3900 -
ةققحملاا 4197 4311 4622 4875 4021 3534 -12،٬1%
 / ةققحملاا
ةبقترملاا

105 102 103 122 93،٬5 90،٬6 -



2000 2001 2002 2003 2004 2005 04/05
ةبقترملاا 4000 4300 4500 4000 4300 3900 -
ةققحملاا 4197 4311 4622 4875 4021 3534 -12،٬1%
 / ةققحملاا
ةبقترملاا

105 102 103 122 93،٬5 90،٬6 -

مماعلاا نيیدلاا ةمدخوو ةّققحملاا تتااددررااولاا -11 للوودج
.لل.لل تتااررايیلم

2000 2001 2002 2003 2004 2005
تتااددررااولاا 4552 4650 5398 6219 7514 7405
نيیدلاا ةمدخ 4197 4311 4622 4875 4021 3534
 /نيیدلاا ةمدخ
)%( تتااددااررولاا

92 92 85 78 53،٬5 47،٬6

يبئاارضلاا ععوورشملل ةضيیرعلاا ططوطخلاا -12 للوودج
.لل.لل تتااررايیلم

2004 2005 ففرصلاا للدعم % ففرصلاا للدعم
ةنيیزخلاا تتااددررااوو 7،٬075 6،٬984 -91 -1،٬3%
 امب ةنيیزخلاا تتاقفن
اهھيیف

8،٬306 7،٬802 -504 -6،٬1%

نيیدلاا ةمدخ 4،٬021 3،٬534 -487 -12،٬1%
 / ةنززااوملاا زجع
ضئافلاا

-1،٬231 -818 413 -33،٬5%

 تتاقفنل ةيیوئملاا ةبسنلاا
ةنززااوملاا

-14،٬8% -10،٬5%

 يف يلووالاا زجعلاا
ضئافلاا / ةنززااوملاا 2،٬791 2،٬716 -75 -2،٬7%
 %ةيیوئملاا ةبسنلاا
تتاقفنلل

33،٬6% 34،٬8%

ةنيیزخلاا تتالوصوو 439 421 -18 -4،٬1%
ةنيیزخلاا تتاعوفدم 2،٬235 2،٬401 166 7،٬4%
 ةنززااوملاا ععومجم
ةنيیزخلاا تتاضوبقموو

7،٬514 7،٬405 -109 -1،٬5%

 ةنززااوملاا ععومجم
ةنيیزخلاا تتاعوفدموو 10،٬540 10،٬203 -337 -3،٬2%
 زجعلاا ععومجم
ضئافلاا / ييدقنلاا

-3،٬026 -2،٬798 228 -7،٬5%

 ةيیوئملاا ةبسنلاا
تتاقفنلاا ععومجمل

-28،٬7% -27،٬4%

 / يلووألاا زجعلاا
ضئافلاا

995 737 -259 -26%

 ةيیوئملاا ةبسنلاا
تتاقفنلاا ععومجمل

9،٬44% 7،٬2%

تتااددررااولاا ععومجم -13 للوودج
2004 2005 ريیيیغتلاا

اهھنم يتلاا ةنززااوملاا تتااددررااوو 7،٬075 6،٬984 -1،٬29%
ةيیبيیرض تتااددررااوو 5،٬169 4،٬867 -5،٬84%
ةيیبيیرض ريیغ تتااددررااوو 1،٬907 2،٬117 11،٬06%
ةنيیزخ تتالاصيیاا 439 421 -4،٬13%
تتااددررااولاا ععومجم 7،٬514 7،٬405 -1،٬45%

مماعلاا نيیدلاا رروطت -14 للوودج
.لل.لل تتااررايیلم

2004 2005 ريیيیغتلاا ريیيیغتلاا %
نيیدلاا ععومجم 54،٬048 58،٬048 3،٬987 7،٬4%
يلحملاا نيیدلاا 26،٬371 29،٬140 2،٬769 -10،٬5%
ييزكرملاا ففرصملاا .1 10،٬562 11،٬686 1،٬034 9،٬7%
 ةةدئاف ةنيیزخلاا تتاادنس اهھنم
رفص

3،٬508 - - -

 ةةدئاف ةنيیزخلاا تتاادنس اهھنم
4%

4،٬299 - - -

ففرراصملاا -2 12،٬220 14،٬128 1،٬909 15،٬6%
ةنيیزخلاا تتاادنس اهھنم 880 - -
ىىرخأأ رردداصم -3 3،٬500 3،٬325 -175 -5%
ةماعلاا تتاادحولاا اهھنم 2،٬187 2،٬446 259 11،٬8%
يجرراخلاا نيیدلاا 27،٬677 28،٬909 1،٬219 4،٬4%
ففاارططألاا دددعتملااوو يئانثلاا .1 2،٬983 2،٬855 -128 -4،٬3%
 سيیررابب ةقلعتملاا ننويیدلاا .2
II

3،٬814 3،٬681 0134 -3،٬5%

 ةةدئاعلاا دنوب ووررووالاا .3
ننانبل ففرصمل

2،٬819 2،٬819 0 0%

 ةةدئاعلاا دنوب ووررووالاا .4
ققااوسألل

17،٬686 18،٬729 1،٬043 5،٬9%

ىىرخأأ ةيیجرراخ ننويیدد .5 388 406 18 4،٬7%
مماعلاا ععاطقلاا عئااددوو 4،٬360 5،٬418 1،٬059 24،٬3%
يفاصلاا نيیدلاا 49،٬688 52،٬630 2،٬929 5،٬9%
يلامجالاا ققوسلاا نيیدد 31،٬875 34،٬759 2،٬898 9،٬1%

نيیدلاا ععومجم % 59% 60%

مماعلاا نيیدلل ةلقثملاا ةيیطسولاا ةفلكلاا رروطت -15 للوودج
% ةيیوئملاا ةبسنلاا

خيیرراتلاا نيیدلاا ععومجم يلحملاا نيیدلاا يجرراخلاا نيْیَدلاا
2002 يناثلاا نيیرشت 11،٬97 13،٬82 9،٬21
2003 للووالاا ننوناك 8،٬34 9،٬18 7،٬39
2004 للووالاا ننوناك 6،٬56 6،٬04 7،٬05
2004-2003 ططوبهھلاا 1،٬78 3،٬13 0،٬34
 يناثلاا نيیرشت ذنم ططوبهھلاا

2002
5،٬41 7،٬77 2،٬13



2004 2005 ريیيیغتلاا
اهھنم يتلاا ةنززااوملاا تتااددررااوو 7،٬075 6،٬984 -1،٬29%
ةيیبيیرض تتااددررااوو 5،٬169 4،٬867 -5،٬84%
ةيیبيیرض ريیغ تتااددررااوو 1،٬907 2،٬117 11،٬06%
ةنيیزخ تتالاصيیاا 439 421 -4،٬13%
تتااددررااولاا ععومجم 7،٬514 7،٬405 -1،٬45%

مماعلاا نيیدلاا رروطت -14 للوودج
.لل.لل تتااررايیلم

2004 2005 ريیيیغتلاا ريیيیغتلاا %
نيیدلاا ععومجم 54،٬048 58،٬048 3،٬987 7،٬4%
يلحملاا نيیدلاا 26،٬371 29،٬140 2،٬769 -10،٬5%
ييزكرملاا ففرصملاا .1 10،٬562 11،٬686 1،٬034 9،٬7%
 ةةدئاف ةنيیزخلاا تتاادنس اهھنم
رفص

3،٬508 - - -

 ةةدئاف ةنيیزخلاا تتاادنس اهھنم
4%

4،٬299 - - -

ففرراصملاا -2 12،٬220 14،٬128 1،٬909 15،٬6%
ةنيیزخلاا تتاادنس اهھنم 880 - -
ىىرخأأ رردداصم -3 3،٬500 3،٬325 -175 -5%
ةماعلاا تتاادحولاا اهھنم 2،٬187 2،٬446 259 11،٬8%
يجرراخلاا نيیدلاا 27،٬677 28،٬909 1،٬219 4،٬4%
ففاارططألاا دددعتملااوو يئانثلاا .1 2،٬983 2،٬855 -128 -4،٬3%
 سيیررابب ةقلعتملاا ننويیدلاا .2
II

3،٬814 3،٬681 0134 -3،٬5%

 ةةدئاعلاا دنوب ووررووالاا .3
ننانبل ففرصمل

2،٬819 2،٬819 0 0%

 ةةدئاعلاا دنوب ووررووالاا .4
ققااوسألل

17،٬686 18،٬729 1،٬043 5،٬9%

ىىرخأأ ةيیجرراخ ننويیدد .5 388 406 18 4،٬7%
مماعلاا ععاطقلاا عئااددوو 4،٬360 5،٬418 1،٬059 24،٬3%
يفاصلاا نيیدلاا 49،٬688 52،٬630 2،٬929 5،٬9%
يلامجالاا ققوسلاا نيیدد 31،٬875 34،٬759 2،٬898 9،٬1%

نيیدلاا ععومجم % 59% 60%

مماعلاا نيیدلل ةلقثملاا ةيیطسولاا ةفلكلاا رروطت -15 للوودج
% ةيیوئملاا ةبسنلاا

خيیرراتلاا نيیدلاا ععومجم يلحملاا نيیدلاا يجرراخلاا نيْیَدلاا
2002 يناثلاا نيیرشت 11،٬97 13،٬82 9،٬21
2003 للووالاا ننوناك 8،٬34 9،٬18 7،٬39
2004 للووالاا ننوناك 6،٬56 6،٬04 7،٬05
2004-2003 ططوبهھلاا 1،٬78 3،٬13 0،٬34
 يناثلاا نيیرشت ذنم ططوبهھلاا

2002
5،٬41 7،٬77 2،٬13

6
ييويینبلااوو يبئاارضلاا ححالصالاا

 يف ةيیلاتلاا ففاادهھھھألاا ىلاا لصوتلاا ييونت ًاليیوطط ههانرظتناا ييذلاا 1 تتووريیب رمتؤم ىلاا ةيیموكحلاا ححالصالاا ةقرروو
:2010-2005 نيیب ةحوواارتملاا ةةدملاا

.اًبيیرقت 138 ىلاا %173 يلاحلاا اهھعضوو نم يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا ىلع مماعلاا نيیدلاا ةبسن ضيیفخت -
.%3 ىلاا %8 نم يلخاادلاا جتانلاا يلامجال ةنززااوملاا يف زجعلاا ضيیفخت -
 للدعم نيیمأتب يكريیماا ررالوودد 3،٬500 يلاحلاا هھعضوو نم يكريیماا ررالوودد 7200 ىلاا ددرفلاا لخدد للّدعم عفرر -

.%6 غلبيی ييونس ومن
 ددامتعااوو هھتامدخوو يعامتجالاا ننامضلل ينططولاا ققوودنصلاا ةيیطغت عيیسوتب ةيیعامتجالاا ننامألاا ةكبش عيیسوت -

.يملاع يحص ننامض ججذذومن

 ةةددررااولاا ططاقنلاا مهھھھأأ .ةشقانملاا ديیق اًيیلاح يهھھھ ةيیبئاارضلاا تتااءاارجالاا نم اادًددع ةيیموكحلاا ححالصالاا ةقرروو ييوتحتوو
:يهھھھ ععوورشملاا يف
.%8 ىلاا %5 نم ةةدئافلاا ةبيیرض عفرر
. 2007 ةنس %15 ىلاا مث 2006 ةنس %12 ىلاا %10 نم ةفاضملاا ةميیقلاا ىلع ةبيیرضلاا ةبسن عفرر
.نيیلووززاغلاا ووأأ نيیزنبلاا رراعساا فقس عفرر

 اًقباس هھيیلاا انرشأأ امك( بئاارضلاا ةةددايیزز نكلوو .ةيیدجم ةيیدداصتقاا ففاادهھھھأأ عم نيیزنبلاا رراعسأأ فقس عفرر مجسنيی
 طقف سيیل يحالصالاا جمانربلاا نم ةيیاغلااوو .ةيیحالصالاا ةقررولاا ضضاارغأأ عم اًحدداف اًضقانت ضقانتيی )لصفلاا ااذهھھھ يف
 ننوكيی ٬،ةيیحانلاا ههذهھھھ نموو .فيیظظوتلااوو ةلامعلاا تتابقترموو ييدداصتقالاا ومنلاا ةةددايیزز لب ٬،ةيیلاملاا ةلوودلاا ةكرح طيیشنت ةةدداعاا
 جمانربلاا هھيیلاا وبصيی ام ىلاا ييددؤيی ااذهھھھوو طسوتملاا لخدلاا ييووذذوو ددوودحملاا لخدلاا ييووذذ تتائف ىلع ةيیبلس ليیعافم بئاارضلل
.ةشيیعملاا ىىوتسموو ةلامعلااوو ومنلاا تتايیوتسم ضفخ ىلاا ييأأ ٬،يحالصالاا

 ةلوودج ةةدداعااوو ةكرشتلااوو ةصخصخلاك ًاّيیومنت ةهھَّجوم تتااءاارجاا للالخ نم ةموكحلاا أجلت نناا وهھف ٬،ليیدبلاا امأأ
 تتاارشؤم ىلع اهھھھريیثأتب ةيیلاعف رثكاا انرظنب يهھھھ تتااوطخلاا ههذهھھھ .مماعلاا ققافنالاا ديیشرتوو ددررااوملاا مماادختساا نيیسحتوو نيیدلاا
.يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا ىلع نيیدلاا ةبسن ضيیفختل مهھھھألاا ريیثأتلاا ومنلل ننأب ةبرجتلاا للدت .رخآآ ءاارجاا ييأأ نم رثكاا فعضلاا



.يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا ىلع نيیدلاا ةبسن ضيیفختل مهھھھألاا ريیثأتلاا ومنلل ننأب ةبرجتلاا للدت .رخآآ ءاارجاا ييأأ نم رثكاا فعضلاا
 ةيیميیظنتلااوو ةيیررااددالااوو ةيیويینبلاا تتاحالصالاب اهھتلدداعم نكميی ةمّتحملاا ححالصإلاا فيیلاكت كلذذ ىلاا ةفاضإلاب

 ديیزتوو ةيیعامتجالاا تتاقفنلااوو ةيیعامتجالاا ننامألاا تتاكبش ييّوقتوو ةيیموكحلاا تتامدخلاا ةيیعون نّسحت نناا اهھنأش نم يتلاا
 نيیسحتل ةيیميیظنت ةيیتاسسؤم تتاحالصاا دمتعت نناا ةيیبئاارضلاا تتاطلسلاا ىلع ةيیاغلاا ههذهھل .قفنملاا للامسأأرلاا ةيیجاتناا
.ةلووؤسملاا ةبساحملااوو ةيیفافشلاا كلذكوو اهھھھذيیفنتوو ةنززااوملل طيیطختلاا

 ةيیويینبلاا تتاحالصالل ٬،طسوتملاا ىىدملاا ىلع ومنلاا ةماادتسال يساساا ططرش وهھھھ يلاملاا ةلوودلاا يفاعت نناا نيیح يف
 نم دحت ةيیددامتملاا ةةرلوودلاا )1 :ثيیح عضوو يف .ةيیدداصتقالاا ةيیسفانتلاا ةةرردقلااوو ةيیجاتنالاا ةةددايیزب اًيیساسأأ اارًروودد بعلت نناا
 يف ةمهھھھاسملاا ىلع ةلوودلاا ةةرردق يبئاارضلاا بيیوصتلاا ّدحيی )2وو ةيیسفانتلاا ةةرردقلاا بيیوصتل ةةااددأك ففرصلاا رعس ةيیلاعف
 عفرتوو فئاظظولاا قلختوو تتااررامثتسالاا عجشت يتلاا ةلآلاا ووأأ ححاتفملاا وهھھھ ااذهھھھوو .ةيیجاتنالاا نيیسحتوو يلكلاا بلطلاا معدد
.ةشيیعملاا ىىوتسم

 ةيیسفانتلاا هھترردقوو صصاخلاا ععاطقلاا ةيیمانيیدد ةةددايیزل ةيیولووألاا لتحيی نناا بجيی ةصخصخلاا جمانرب طيیشنت ةةدداعاا
 ععاطق يف .ةيیلام ةيیلمع اهھنم رثكاا ةيیويینب ةيیلمع ةصخصخلاا يف ىىرت ذذاا ببااوص ىلع يهھھھ ةطلسلاا ةيیجيیتاارتسااوو
 قيیقحتوو ةةديیدج تتامدخ قلخوو دداصتقالاا ىلع ججاتنالاا ةفلك ضيیفختل ططرش يهھھھ ةلقتسم ةمظظان ةئيیهھھھ ءاشناا ٬،تتالاصتالاا
.ةسسؤملاا ععاطق يف ةيیجاتنالاا دئااوف

 مماعلاا ععاطقلاا لُّخدت كلذكوو ثثاارتوو ةميیدق ةةدداع وهھھھ ينانبللاا دداصتقالاا هھيیجوت يف صصاخلاا ععاطقلاا رروودد
 ةفلكلاا ققااوسألااوو للامعألاا ةكرح قيیعت .اهھمعددوو ةةرشابملاا تتاكرشلاا هھتبقاارم للالخ نم صصاخلاا ععاطقلاا تتاططاشنب
 تتاساارردلاا لك ريیشت .ةمئالم ةيیسفانت ةسايیس ددامتعاا ممدعوو ةضوورفملاا تتاقافتالاا اًنايیحأأوو ججوورخلااوو للوخدلل ةيیلاعلاا
 لكاشملاا ههذهھھھ ةجلاعمل .ررامثتسالااوو فيیظظوتلاا قيیعيیوو رضيی رشتنموو عسااوو دداسف ىلاا للامعألاا للاجم يف تتااءاصحالااوو
.ةلماشلاا ةيیموكحلاا ححالصإلاا ةطخ ةيیلاعف ةةددايیزز وحن ددوهھجلاا هھجوتت نناا بجيی
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2005 ةنززااوم ننوناق

 2004 ةنززااوم نم ةيیرشع ينثالاا ةةدعاقلاا ىلع تترج تتاقفنلاا لكف رردصيی مل 2005 ةنززااوم ننوناق ننأل
 2006 ةنززااوم ننوناق ريیصم ننوكيیس امبرر .ةبقترملاا مماقررألاا عم ةماعلاا تتاقفنلاا ءااوتحاا ىلع دعاس ام ااذهھھھوو ةقّدصملاا
 2005 ةنززااوم ننوناقل ةيیرشع ينثالاا ةةدعاقلاا سساسأأ ىلع تتاقفنلاا ففرص متيیسوو .هھقيیدصت ممدع للاح يف ًالثامم
.ةقدصملاا

 هھيیلع ققدص ييذلاا 2005 ةنززااوم ننوناق ىلاا اادًدانتساا لل.لل ررايیلم 10،٬000 تغلب ةنززااوملاا تتاقفن ععومجم
 ببرراقيی ام مماعلاا ععاطقلاا رروجااوو بتااوورر غلبت .لل.لل ررايیلم 6،٬100 طقف تتاقفنلاا تغلبل نيیدلاا ةمدخ ركذن مل ولوو .ااًرخؤم

.تتاقفنلاا ععومجم نم 70%
 تتاقفنلاا ععومجم نم %39 ييوواسيی ااذهھھھوو لل.لل ررايیلم 3،٬900 ىلاا لصتل لل.لل ررايیلم 400 نيیدلاا ةمدخ تطبهھھھ

.%30 ييأأ لل.لل ررايیلم 3،٬083 غلب اًيیفاص ااًزجع اًققحموو تتااددررااولاا ععومجم نم %53 يياا 2004،٬ ةنس %46 لباقم
 ام ىلاا لصت نيیدلاا ةمدخ ىلاا ةفاضإلاب ةيیرراسلاا فيیرراصملاا نم اهھھھريیغوو رروجالااوو بتااوورلاا رراصتخاب

 ةموكحلاا يفظظوم ييأأرب تتاقفنلاا ههذهھل ةمخضلاا ةيیمكلاا .تتاقفنلاا ععومجم نم %84 ييأأ ٬،لل.لل ررايیلم 8،٬398 ببرراقيی
 .لحلاا ااذهھھھ ننوضفريی نناملربلااوو ةموكحلاا ءاضعااوو مهھم لكشب هھضيیفخت نكميی الوو ًاّيیماازلاا لب  ًاّيیباسنتساا سيیل

 1،٬100 غلبتوو ءابرهھكلل تتاليیهھست يهھھھ ىىربكلاا ةيیمكلاا( .لل.لل ررايیلم 1،٬602 ييأأ تتاقفنلاا نم ةيیقابلاا 16%
.يلمسرتلاا ققافنالل ةصّصخم )لل.لل ررايیلم

2004 وو 2003 2002،٬ ةنززااوم نيینااوق لباقم 2005 ةنززااوم ععوورشم -16 للوودج
2002 2003 2004 2005

تتاقفنلاا لمجم 9375 8600 9400 10000
 ةمدخ ننوودد( تتاقفنلاا
)نيیدلاا

4875 4600 4850 6100

نيیدلاا ةمدخ 4500 4000 4300 3900
تتااددررااولاا 5500 6475 6400 6917
زجعلاا 3875 2125 3000 3083
 زجعلل ةيیوئملاا ةبسنلاا
تتاقفنلاا يف

42،٬3 27 32 30



2002 2003 2004 2005
تتاقفنلاا لمجم 9375 8600 9400 10000
 ةمدخ ننوودد( تتاقفنلاا
)نيیدلاا

4875 4600 4850 6100

نيیدلاا ةمدخ 4500 4000 4300 3900
تتااددررااولاا 5500 6475 6400 6917
زجعلاا 3875 2125 3000 3083
 زجعلل ةيیوئملاا ةبسنلاا
تتاقفنلاا يف

42،٬3 27 32 30

ةيیساسألاا تتااررااززولل ةنززااوملاا تتاصيیصخت -17 للوودج
).لل.لل تتااررايیلم(

ةموكحلاا سيیئرر 497
لقنلااوو للاغشألاا ةةررااززوو 167
ةحصلاا ةةررااززوو 360
يلاعلاا ميیلعتلاا ةةررااززوو 877
ععافدلاا ةةررااززوو 852
ةيیلخاادلاا ةةررااززوو 444
ههايیملااوو ةقاطلاا ةةررااززوو 61
ممالعالاا ةةررااززوو 29
ةيیعامتجالاا ننووؤشلاا ةةررااززوو 87
*ةيیلاملاا ةةررااززوو 1،٬197
ةيیجرراخلاا ننووؤشلاا ةةررااززوو 106
ةضايیرلااوو ببابشلاا ةةررااززوو 9
ةعااررزلاا ةةررااززوو 41

.لل.لل ررايیلم 1،٬100 ةغلابلاا ننانبل ءابرهھك ةسسؤم ىلاا ضضوورقلاا لمشتوو *

 ةبسن )نيیدلاا ةمدخ ننوودد %46،٬28( ةيیعامتجالاا تتاقفنلاا ىىوتسم سفن ىلع 2005 ةنززااوم ننوناق ظفاح 
 تتائفل ةيیساسأأ ةيیعامتجاا ةكبش نيیمأت أأدبم سساسأأ ىلع ااذهھھھ مماقوو .ةقباسلاا تتااونسلاك ةنززااوملاا تتاقفن لمجم نم ةيیوئم
 ةةررااززول ةيیساساا ةفيیفخ تتااددايیزز عقوتيی .دلبلاا اهھيیف ققرغيی يتلاا ةيیعامتجالااوو ةيیدداصتقالاا ةمززألاا ببسب ةشّمهھملاا عمتجملاا
.اًيیجيیرردت عفترت اهھتيیناازيیمف ةحصلاا ةةررااززوو اماا .اهھھھريیغوو لمعلااوو ةيیبرتلااوو )ةيینمأأ ببابسال( ةيیلخاادلااوو ععافدلاا

 يف لل.لل ررايیلم 6،٬400 لباقم لل.لل ررايیلم 6،٬917 غلبمب تتايیلمعلاا ععومجم رردقيی تتااددررااولاا ةيیحان نموو
.لل.لل ررايیلم 517 غلب ًاّيیلووأأ اًضئاف رهھظت يتلاا 2400 ةنززااوم

2005 ةنززااوم ععوورشم يف ةةرردقملاا تتاادئاعلاا -18 للوودج

ةنززااوملاا ننوناق 2004 2005 ريیيیغتلاا
:بئاارضلاا تتاادئاع .أأ 4645 4961 316
 ةميیقلاا ىلع ةبيیرضلاا
ةفاضملاا

1200 1650 450

لخدلاا ةبيیرض 1045 1027 -
ةيیلخاادلاا تتافيیرعتلاا 2499 3775 276
ككررامجلاا مموسرر 550 510 - 40
 ريیغ تتاادئاع .بب
:ةيیبئاارض

1755 1956 201

ةيیرراادداا تتالماعم 376 327 - 1
فلتخم 77 88 11
6400 ععومجملاا 6،٬917 517
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 ءاضقلاا ححالصاا
  *ننانبل يف ةيیئاضقلاا ةطلسلاا ميیظنتل ححاارتقااوو



 ربعً اعرسم لقتناا نناسنالاا نناا" :يناسنالاا ركفلاا رروطت هھباتك يف Condorcet يسنرفلاا بتاكلاا للوقيی
 ءاضق ىلاا نكريیل ٬،هھموق يف ييرث وواا ييوق ىلاا ةمهھملاا ههذهھھھ ءاليیاا ةلحرم ىلاا ٬،ةةوقلاب هھقح ءافيیتساا ةلحرم نم ٬،خيیرراتلاا
."ًالدداع ههددااررأأ

 ال ٬،دعصلاا لك ىلع ريیبك تتووافت نم هھنع جتن اموو تتاعمتجملاا هھب رمت ييذلاا عيیرسلاا رروطتلاا نناا " :ددرطتسيیوو
 ءاضقلاا ححالصاا ننااوو ٬،رروطتلاا ااذهھھھ تتايیضتقموو اهھسناجت ممدع وواا ءاضقلاا تتاسسؤم رروطت يف رروصقب ممدطصيی نناا دب
."اهھتيیناسناا ةيیناسنالاا ىلاا ديیعيی نناب ليیفك

 ميیظنت ةةدداعاا نناب ممزجن ٬،اهھب رم يتلاا ةيیساسالاا لحاارملاا ضعب ربع ءاضقلاا ححالصاا ةةركفل ضضرعن ذذاا اننااوو
.هھتاسسؤمبوو  هھب ملاعلاا ةقث ةةدداعتساا يف ىلووالاا ةقالطنالاا لكشيی ننانبل يف ءاضقلاا

1
ءاضقلاا ححالصاا ةةركف يف

 ااوقلططااً اهھلاا هھل ننووذختيی رصم ةنعاارف نناك دقف ٬،خيیرراتلاا ققامعاا يف ههررووذج ءاضقلاا ححالصاب ممامتهھھھالاا ببرضيی
 ٬،مهھتيیالوو ةةرشابم لبق ةةاضقلاا نم بلطيی "سيیزيیاا " دهھع يف كلملاا ننوعرف نناكوو ."للدعلاا هھلاا " وواا "قحلاا هھلاا " مساا هھيیلع
 ةةاضق مموسرر رهھظتوو .اهھضهھھھانيی وواا ةلاادعلاا فلاخيی امً امويی مهھنم بلطط وهھھھ نناا ههرمااوواا ةعاططاا ممدعبً انيیميی ااومسقيی نناا
 امهھم نيیضاقتملاا صصاخشاب ااولفحيیل ااوناك ام مهھناا نعَ ًااريیبعت ٬،لفساا ىلاا هھجتت نيیعأبوو ٬،ةهھھھاازنللً ًانااونع ٬،ديیاا الب ةنعاارفلاا
 عم ةقباطملاب ءيش لك لعفاا  :هھلوق " ثلاثلاا سمتحت" نع تترردص يتلاا ةةريیهھشلاا ايیاصولاا نموو .مهھتناكم تلع وواا تندد
 ٬،ةةااوواسملاا نناازيیمب عيیمجلاا ههاجت كتافرصت ننزز ...ففاارططالاا دحال ززاحنت نناا وهھھھ ةهھلآلاا بِضغُيی ام نناف ٬،قحلااوو ننوناقلاا
 ففوسف ٬،يتاضق نم كلذذ لعفيی نموو ... كنع ديیعب وهھھھ نَمَك كنم بيیرق وهھھھ نموو ٬،هھفرعت ال نمك هھفرعت نم لماع
 ." هھتناكم رهھھھددزت

 ءاضقلاا ةناكم ومس دِّسُجت يتلاا فقااوملاا نم ريیثكب هھخيیررات لفحيیوو ٬،ةةاضقلاا ررايیتخاا يف دددشتيی ممالسالاا نناكوو
 ىلاا ههدشررأأ نناا دعب يضاقلاا ررايیتخاا هھيیف هھضوفً اباتك رصم يف هھلماع ىلاا بلاطط يباا نب يلع بتك دقف .هھناطلس ولعوو
 ٬،ةموصخلاا هھكحمت الوو ٬،ررومالاا هھب قيیضت ال نمم كتيیعرر لضفاا سسانلاا نيیب مكحلل رتخاا " :هھلوق يف ٬،ةبجااولاا هھتافص
 الاا مهھفلاب يفتكيی الوو عمطط ىلع هھسفن ففرشتست الوو ٬،هھفرع ااذذاا قحلاا ىلاا ءيفلاا نم ففاخيی الوو ٬،ةلذلاا يف ىىددامتيی الوو
 هھليیمتسيی الوو ٬،ءاارملاا هھيیهھھھددزيی ال ٬،ررومالاا فشك ىلع رصيی ٬،مموصخلاا ةعجاارمب ممربتيی الوو ٬،ةجحلاب ذخأيی  ٬،ههاصقاا
 ."ككدنع قحلاا للايیتغاا كلذب نمأتف ٬،كتصاخ نم ههريیغ اهھيیلاا حمطيی ال يتلاا ةلزنملاا نم هھطعأأ اهھھھدنعوو ٬،ءاارغاا

 ررّدقوو ننوناقلاا نناطلس ىلاا نطف ٬،ابوورروواا هھل تناادد نيیح هھناا ٬،تتربانوب ننويیلبانل لجسيی خيیرراتلاا نناف ٬،دعب نموو
 ٬ً،انااونع اهھل هھمساا لعج نيینااوقوو تتاعيیرشت ةيیناسنالل دعأأ هھنأب ايیندلاا يهھھھابيیل ةيیركسعلاا هھتزع يسن اهھھھدنع .ةةاضقلاا
 ةظفاحملل ةيیساساا ةنامضك ءاضقلاا ححالصاا لئاسوو  هھبجومب  دددحيی 1811 ططابش 27 يفً ايیرروططااربمااً اموسرم رردصيیلوو
   .ةيیسايیسلاا هھتابستكم ىلع

 سيیئرر وواا نناكً اكِلَم ةيیرشب ةةوق نم ددوجولاا يف سيیل " هھل فلؤم يف هھلوق "ككاازلب " يسنرفلاا بيیددالاا نع لقُنيیوو
 ههريیمض الاا مهھللاا ءيش هھمكحيی وواا هھفقويی ال ييذلاا يضاقلاا ٬،يضاقلاا ةطلس ىلع رروجت نناا نكميیً ااريیززوو وواا ءااررززوو
 ."ميیظع لجرر ففالآآ ةتس مضيی ليیج دجويی الوو ٬،ضضاق ففالآآ ةتس نم ببرراقيی ام ىلاا ةجاح يف اسنرف ننااوو ... ننوناقلااوو

 ًاكاارردداا ٬،غلابلاا ممامتهھھھالاا كلذبوو ةيیماسلاا ةناكملاا ههذهھب رروصعلااوو بقحلاا يلااوت ىلع يظح دق ءاضقلاا نناك ااذذااوو
 ربع لصااوت دق ريیدقتلاا كلذذ نناف ٬،نناسنالاا ققوقح ةيیاعرروو ةيیعرشلاا ةيیامحوو ٬،ننوناقلاا ةةددايیس ءالعاا يف هھتلاسرر ةةرروطخل
 ٬،اهھتاموقم اهھل ةطلس ءاضقلاا نناا دكؤت صصوصن نم ةيینططولاا ريیتاسدلااوو ةيیلوودلاا قيیثااوملاا  هھب تلفح امبً اادسجتم خيیرراتلاا
 تتاارمتؤملااوو تتاساارردلاا تلووانت دقوو .نيیموكحملاا ننامااوو مكحلاا ةيیعرشل نناتزيیكرر هھلاجرر ةناصحوو ءاضقلاا ححالصاا ننااوو
 ىلع ٬،نناسنالاا ققوقح ةيیامح يف ههررووددوو هھتانامضوو ءاضقلاا مماظن يف ةيینططولااوو ةيیميیلقالااوو ةيیلوودلاا ةةدعصالاا ةفاك ىلع
 ريیيیاعملاا عضوو يف ثحبلاا نناا ٬،هھعيیمج كلذذ نع عبتتسيیوو .ملاعلاا يف ممالسلااوو للدعلااوو ةيیرحلاا رهھھھوج لكشت اهھناا سساساا
 .لمأتلااوو ةساارردلاب ريیدج رماا وهھھھ ءاضقلاا ححالصال ةثيیدحلاا

 نم ولخيی دداكيی ال ثيیحب يناسنالاا ريیمضلاا يف ةةرقتسملاا ئئددابملاا نم ءاضقلاا ححالصاا ةةركف تحبصأأ ممويیلاا
 ببوعش ميیمصت " ىلع تتدكأأ ةةدحتملاا ممالاا ققاثيیم ةجابيیدف .نناسنالاا ققوقح للاجم يف ةيیلوودد ةقيیثوو وواا ننالعاا ٬،هھيیلع صنلاا
 ةمكحمل يساسالاا مماظنلاا يف ريیشأأ امك ."ةلاادعللً اقيیقحت ءاضقلاا ححالصاا اهھلظظ يف نكميی يتلاا للااوحالاا نيیبت نناا ىلع ملاعلاا
 ." نيیلقتسم ةةاضق نم ننوكتت ةمكحملاا ةئيیهھھھ نناا " ىلع ةيیلوودلاا للدعلاا

 مكاحملاا ىلاا ءوجللاا يف صخش لك قح ىلع دكؤت نناسنالاا ققوقحل يملاعلاا ننالعالاا نم ةنماثلاا ةةدداملاف
 ةةرشاعلاا ةةدداملاا تصن امك .ننوناقلاا هھل اهھحنميی يتلاا ةيیساسالاا ققوقحلاا كهھتنت للامعاا ةيیاا نم هھفاصنال ةصتخملاا ةيینططولاا
 مماماا هھتيیضقب رظنيی ننااوو ٬،ننوناقلاا مماماا نيیرخآلاا عم ةةااوواسملاا ممدق ىلع ننوكيی نناا صخش لك قح ىلع ننالعالاا سفن نم



 مماماا هھتيیضقب رظنيی ننااوو ٬،ننوناقلاا مماماا نيیرخآلاا عم ةةااوواسملاا ممدق ىلع ننوكيی نناا صخش لك قح ىلع ننالعالاا سفن نم
 دقوو .هھيیلاا هھجوت ةيیئاازج ةمهھت ةيیاا يفوو هھتاماازتلااوو هھقوقح يف لصفللً ايینلعووً افصنمً اارظن ةةديیاحموو ةلقتسم ةمكحم
 يف نناسنالاا قح رصانع يملاعلاا اهھنايیب يف ةيیسايیسلااوو ةيیندملاا ققوقحلل يلوودلاا دهھعلاا نم ةةرشع ةعباارلاا ةةدداملاا تلصف
 نناب لئاقلاا أأدبمللً اعبت هھلالقتسااوو ههددايیحوو ٬،ءاضقلاا ةيینلع ىلع صصرحيیوو ةةااوواسملاا أأدبمب نِمُْؤيی حلاص ءاضق مماماا يضاقتلاا
 .ةةءااربلاا وهھھھ نناسنالاا يف لصالاا

 ممالل ةماعلاا ةيیعمجلاا رراارقب دمتعملاا ةيیسايیسلااوو ةيیندملاا ققوقحلاب صصاخلاا يلوودلاا ققاثيیملاا ٬،ععوضوملاا ااذهھھھ َمَسَح
 يف  دهھعلاا ااذهھھھ اعدد ذذاا )1976 ةنس ررااذذآآ نم 23 يف ههذذافن أأدب ييذلااوو (1996،٬ ةنس للووالاا ننوناك نم 16 خيیرراتب ةةدحتملاا
 اهھھھدلب يف  يمنت ننااوو ٬،اهھكاهھتناا يعديی يتلاا ققوقحلاا يف لصفلاا ملظتم لكل لفكت نناا وضع ةلوودد لك ةيیناثلاا هھتددام
 ئئررااوطلاا ةلاح اهھبلطتت يتلاا ريیباادتللً ااددوودحووً ااددويیق ةعباارلاا هھتددامب ققاثيیملاا دددح دقوو .ءاضقلاا ميیظنتوو ححالصاا تتايیناكماا
 يتلاا ةةرشع ةعباارلاا ةةدداملاا هھمئاعددوو ءاضقلل ققاثيیملاا ددرفأأ دقوو .ققدحملاا رطخلاب  ةمالاا ةةايیح تتدددهھھھ ااذذاا الاا نلعت ال يتلاا
 وواا هھيیلاا هھَّجوت ةيیئاازج ةمهھت ةيیاا يف لصفلاا ىىدل ٬،ددرف لك قح نموو ٬،ءاضقلاا مماماا ةيیسااوسً اعيیمج سسانلاا" ننأب اهھيیلاا انرشأأ
 ةصتخم ةمكحم لبق نم ينلعوو فصنم رظن لحم هھتيیضق ننوكت نناا ٬،ةيیندم ىىوعدد ةيیاا يف هھتاماازتلااوو هھقوقح يف
 وواا اهھلك ةمكاحملاا رروضح نم رروهھمجلااوو ةفاحصلاا عنم ققاثيیملاا ززاجأأ امك ."ننوناقلاا مكحب ةةأشنم ٬،ةيیددايیح ةلقتسم
 ةةايیحلاا ةمرح تتايیضتقمل وواا ٬،يططاارقميیدد عمتجم يف يموقلاا نمالاا وواا مماعلاا مماظنلاا وواا ةماعلاا ببااددآلاا يعااوودل اهھضعب
 ففوورظلاا ضعب يف ةيینلعلاا ننأش نم ننوكيی نيیح ةيیرروورض اهھھھاارت يتلاا ددوودحلاا ىندداا يف وواا ٬،ىىوعدلاا ففاارططال ةصاخلاا
 ةةرروصب رردصيی نناا بجيی ةيیندم ىىوعدد وواا ةيیئاازج ةيیضق يف مكح ييأأ نناا ىقبيیوو .ةلاادعلاا ةحلصمب لخت نناا ةيیئانثتسالاا
 ايیندلاا تتانامضلاب ٬،ةماتلاا ةةااوواسملاا ممدق ىلعوو ٬،هھتيیضق يف رظنلاا ءانثاا عتمتيی نناا ةميیرجب مهھتم لكل قحيی هھنااوو  .. ةيینلع
 املك ٬ً،امكح ةمكحملاا ههددِّووزت ننااوو ٬،ههررايیتخاا نم مماحم ةطسااوب وواا هھصخشب هھسفن نع عفااديی ننااووً ايیرروضح مكاحيی نناا يف
 ةيیفاكلاا لئاسولاا كلميی ال نناك ااذذاا ٬،كلذذ ىلعً اارجأأ هھليیمحت ننوودد ٬،هھنع عفااديی مماحمب ٬،كلذذ يضتقت ةلاادعلاا ةحلصم تناك
.ريیخالاا ااذهھھھ عفدل

 رظنلاا ديیعتل ىلعأأ ةمكحم ىلاا ٬،ننوناقللً اقفوو ٬،ءوجللاا قح ٬،ةميیرجب نيیدداا صخش لكل نناا ققاثيیملاا صن امك
 ءاضقلاا تتاماعدد ىلاا ففاضأأ هھناا رروكذملاا يلوودلاا دهھعلاا  نم نيیبتيی امك ..هھيیلع هھب مكح ييذلاا بباقعلاا يفوو هھتناادداا رراارقب
 ةمكحملاا ننوكت نناا ٬،ععافدلاا ققوقح ةيیامحوو ددايیحلااوو للالقتسالاا يهھھھوو نناسنالاا ققوقحل يملاعلاا ننالعالاا اهھھھززربأأ يتلاا
 ةطلسلاا ريیغ ىىرخاا ةطلس ةئيیشم ىلعً اقِّلعم ةمكحملاا ءاشناا ننوكيی الاا ىنعمب ننوناقلاا مكحب ةةأشنم ننوكت ننااوو ٬،ةصتخم
.ةيیعيیرشتلاا

 رمتؤم للالخ ههرراارقاا مت ييذلاا ٬،ببوعشلااوو نناسنالاا ققوقحل يقيیرفالاا ققاثيیملاا نناا ىلاا ةةرراشالاا ديیفملاا نم لعلوو
 ةنس ررايیاا نم 27 وو 24 نيیب ام يبووريین يف دقعناا ييذلاا ةيیقيیرفالاا ةةدحولاا ةمظنمل تتاموكحلااوو للوودلاا ءاسؤؤرل ةمقلاا

 اهھنيیب نموو ةيیلوودلاا قيیثااوملاا يف ةةددررااولاا ةيیسايیسلااوو ةيیندملاا ققوقحلاا سيیركت ربع ءاضقلاا ححالصاا ببوجوب ذخأأ دق 1981
 .ننوناقلاا مماماا ةةااوواسملاا

 " ةنيیدم يف ااوعمتجاا نيیذلاا ٬،ننوناقلااوو ركفلاا لهھھھاا نم ٬،ةيیبرعلاا للوودلاا ءااربخ نم اادًددع نناا ىلاا ريیشن انهھھھ
 ممولعلل يلاعلاا يلوودلاا دهھعملاا نم ةةوعدب 1986 ةنس للووالاا ننوناك نم 12 ىلاا 5 نم ةةرتفلاا يف ايیلاطيیاب " ااززوكااريیس
 خيیرراتلااوو ثثاارتلااوو ميیقلاا ةةدحوو يف لثمتت ٬،يبرعلاا ملاعلاا يف ءاضقلاا ححالصال ققاثيیم ععوورشم ااوودعأأ دق ٬،ةيیئانجلاا
 تقلأأوو ٬،ءاضقلاا ممامااوو ننوناقلاا مماماا ةةااوواسملاا أأدبم ديیكأتب ةةرشع ةيیدداحلاا هھتددام تيیِنُعوو ٬،للامآلااوو حلاصملااوو ةةرراضحلااوو
 هھتددام تصن دقوو  .ةةاماحملاا ةنهھم للالقتساا ةلافك ىلاا ةفاضالاب ٬،ههددايیحوو ءاضقلاا للالقتساا ةلافك بجااوو ةلوودلاا ىلع
 ةمكاحم يف  ههرراتخيی مماحم ةطسااوب وواا هھصخشب هھسفن نع مهھتملاا ععافدل ةمززاللاا تتانامضلاا عيیمج ةلافك ىلع ةسماخلاا
 .هھعفدد نع ههزجع ةلاح يفً اارجاا هھليیمحت ننوودد مهھتملاا نع ععافدلل مماحم نيیيیعت يف ةمكحملاا بجااوو ىلع امك  ٬،ةيینلع

 تتانامضوو ءاضقلاا ححالصاا ىنعمل ةةدددحم ريیيیاعمل ةيیليیصفت ةغايیص لجاا نمً امدق ةيیلوودلاا ددوهھجلاا تترراس
 اادنك – للايیرتنوم رمتؤم نع رردداصلاا ةلاادعلاا للالقتساا للوح يملاعلاا ننالعالاا يف ددوهھجلاا ههذهھھھ تتررولبتوو ٬،هھتهھھھاازنوو ههددايیح

 وواا ريیثأت وواا زيیحت ننوودد ىىوعدلاا يف لصفلاا يف يضاقلاا ةيیرح هھناب ءاضقلاا للالقتساا ننالعالاا ااذهھھھ ففَّرَع دقف .1983
 ةطلسلاا ننوكتوو ٬،مهھئاسؤؤرر ههاجتوو مهھئالمزز ههاجت نيیلقتسم ةةاضقلاا ننوكيیوو ٬،تتااءاارغاا وواا تتاططوغض ةيیال ععوضخلاا
 صصاصتخاا نم ننوكت  ةيیئاضقلاا مماكحالاا يف رظنلاا ةةدداعاا ننااوو امك ةيیذيیفنتلااوو ةيیعيیرشتلاا نيیتطلسلاا نع ةلقتسم ةيیئاضقلاا
 ٬،ةيیدداعلاا مكاحملاا مماماا يضاقتلاا يف قحلاا صخش لكل ننااوو ٬،ةيیئانثتسالاا مكاحملاا ءاشناا رظحيیوو ٬،اهھھھدحوو ةيیئاضقلاا ةطلسلاا
 يفً اموودد قحلاا ءاقب عم ةحلسملاا تتااوقلاا رصانع اهھفرتقت يتلاا مئاارجلاا يف ةيیركسعلاا مكاحملاا تتايیحالص رصحنتوو
 ةطلسلل نناطلس الوو ةباقرر الوو ٬،ةيینوناقلاا ننووؤشلاا يف ةعلاض ةيیفانئتساا مكاحم مماماا مكاحملاا ههذهھھھ تتاارراارق ففانئتساا
 للزعلل نيیلباق ريیغ ةةاضقلااوو اهھنم دحلاا ززوجيی الوو ٬،تتاعززانملاا ةفاك ىلع ةيیالوو ءاضقللوو ٬،ةيیئاضقلاا ةطلسلاا ىلع ةيیذيیفنتلاا
 ةيیوضع ةةاضقلاا ىلع رَّظُحيیوو ٬،هھلمع ببسب يضاقلاا ججاعززاا ززوجيی الوو ٬،ةمرراص طبااوضل مهھبيیددأت يف ننوعضخيیوو
 .ةيیونعملااوو ةيیدداملاا ههرصانع ةفاكب ءاضقلاا ححالصاا لفكت يتلاا ةيیليیصفتلاا تتانامضلاا نم كلذذ ريیغوو ٬،ةيیسايیسلاا بباازحالاا

 ذيیفنتلاا عضوم ءاضقلاا ححالصاا أأدبم تعضوووو ٬،ءاضقلاا ححالصاا لجاا نم اهھھھددوهھج ةةدحتملاا ممالاا تعبات
 ةيیلوودلاا للدعلاا ةمكحمل يساسالاا مماظنلاا اهھنَّمََضت يتلاا ئئددابملاا ىلاا ةفاضالابف .هھبنااوج ةفاكل ةلصفم ةغايیص هھتغاصوو



 ةيیلوودلاا للدعلاا ةمكحمل يساسالاا مماظنلاا اهھنَّمََضت يتلاا ئئددابملاا ىلاا ةفاضالابف .هھبنااوج ةفاكل ةلصفم ةغايیص هھتغاصوو
 .ننأشلاا ااذهھھھ يف ةيیلوودلاا ةمظنملاا نع ةةرردداصلاا ةيیلوودلاا ككوكصلاا تعباتت دقف ٬،هھيیلع صنيیوو ةةاضقلاا للالقتساا أأدبمب مَّلَُسيی ييذلاا
 يف ةةااوواسملاب ةقلعتملاا ئئددابملاا ععوورشم ىلاا ةةرراشاا نم هھيیف ددرروو اموو )28دد( 3144 مقرر ةماعلاا ةيیعمجلاا رراارق كلذذ نم
 ييدداصتقالاا سلجملاا يف نناسنالاا ققوقح نيیمأتوو للدعلاا ةماقال ةيیعرفلاا ةنجللاا ريیرقتً اضيیاا كلذذ نموو ٬،للدعلاا ةماقاا
 )تقؤملاا للامعالاا للوودج نم 9 دنب ( هھحالصااوو ءاضقلاا للالقتساا ننأشب ننالعاا ععوورشم نمضتملااوو يعامتجالااوو

 مموقيی يتلاا ئئددابملاا ههديیدحت ٬،ءاضقلاا ححالصاا للاجم يفً ًااررولبت ةةدحتملاا ممالاا نع ةةرردداصلاا للامعالاا رثكاا نم
 ةلماعموو ةميیرجلاا عنمل عباسلاا ةةدحتملاا ممالاا رمتؤم نع رردداصلاا ةيیساسالاا ئئددابملاا ععوورشم وهھھھوو ٬،ححالصالاا ااذهھھھ اهھيیلع
 ةةاضقلل تتايیعمجلاا نيیوكتوو ريیبعتلاا ةيیرحوو ةيیئاضقلاا ةطلسلاا للالقتساا ىلع دكؤيی ييذلااوو )1985 ايیلاطيیاا -وناليیم( نيیبنذملاا
 .مهھبيیرردتوو ةةاضقلاا ررايیتخاا تتالهھھھؤم ديیدحتوو

 ًاجيیوتت كلذذ ءاجوو ...ءاضقلاا ميیظنت ةيیضقب تتايیلقالاا ةيیامحوو زيیيیمتلاا عنمل ةةدحتملاا ممالل ةيیعرفلاا ةنجللاا تمتهھھھاا
 عمتجم يف لثمالاا هھجولاا ىلع اهھيیلع ةظفاحملاا نكميی ةيیساسالاا تتايیرحلااوو ققوقحلاا نناا نمً ايیلوودد هھيیلعً افرراعتم حبصأأ امل
 ييدداصتقالاا سلجملاا ننذذأأ دقف هھيیلعوو ... طغضلااوو لخدتلاا نع للزعمب ةيیرحلاب ءاضقلااوو ةيینوناقلاا ةلاسرلاا هھيیف عتمتت
 ممدق ثيیح ٬،ءاضقلاا ححالصاا لئاسوو نع ريیرقت دداادعاب "يفغنس" ديیسلل دهھعت نناا ةيیعرفلاا ةنجلل )1980/34 ( يعامتجالااوو
 تتابيیقعتلااوو تتاحيیقنتلاا دعبوو .نيیثالثلااوو ةنماثلاا ةةرروودلاا يف يئاهھنلاا ههريیرقت ممدقيی نناا لبق ةيیلووالاا ريیرراقتلاا نم ةعومجم
 ىلاا )1988/25 ( نيیعبررالاا اهھترروودد يف ةيیعرفلاا ةنجللاا هھتلاحأأ دددصلاا ااذهھھھ يف ننالعاا ععوورشم "يفغنس" ريیرقت حبصأأ
 نيیعبررالااوو ةسماخلاا اهھترروودد يف ةنجللاا تعدد امك .هھيیف رظنلاا ةلصااومل نناسنالاا ققوقح ةنجل
 ةيیعمجلاا اهھتدمتعاا يتلااوو "يفغنس" ععوورشم يف اهھنمضت يتلاا ئئددابملاا ررابتعالاا يف ذخأت نناا تتاموكحلاا )1989/32(
.)1985 نيیرشت 29 خيیررات 40/33 (اهھھھرراارق يف ةماعلاا

 ميیظنتوو ءاضقلاا ححالصاا نع للامعالاا للوودج يف لقتسم دنب ثثاادحتساب ةيیعرفلاا ةنجللاا ممايیقب ةنجللاا تبحرر دقوو
 .نيیماحملاا تتاباقن

 للالقتسااوو ححالصاب ةقلعتملااوو هھل ةقباسلاا ئئددابملااوو تتانالعالاا ةفاكب ططاحأأ هھناب "يفغنس" ععوورشم زيیمتيی
 .نناسنالاا ققوقحل يلوودلاا ننوناقلاا يف ةثيیدحلاا تتاارروطتلاا عم ممءالتيی امب اهھيیلاا ففاضأأوو ٬،نيیماحملاا تتاباقن ميیظنتوو ءاضقلاا

 نم نناسنالاا ققوقح نيیبوو ةيیحان نم ءاضقلاا للالقتساا نيیب قيیثولاا طبرلاا كلذذ ٬،ععوورشملاا ةجابيیدد نمً ايیلج رهھظيیوو
 .مماارتحالاا ااذهھھھ نيیمأتوو نناسنالاا ققوقح مماارتحاا هھلالخ نم متيی ييذلاا للاعفلاا رراططالاا وهھھھ ءاضقلاا للالقتساف ٬،ةيیناث ةيیحان

 نمً الوبق ىقلت نناا نكميی يتلاا ئئددابملاا نم ىنددالاا دحلاا كلذذ ٬،ههرظن ةهھجوو نم غغوصيی نناا ععوورشملاا قفوو دقلوو
 .ةتووافتملاا ةيینوناقلاا تتايیلآلااوو ةيیسايیسلاا ةمظنالاا فلتخم

 مموقت يتلاا ةةرظنلاا نيیب ةةوجف ددوجوو يهھھھوو ٬،ةماهھھھ ةقيیقح نم هھئددابم ةغايیص يف قلطنيی هھناا ٬،رروكذملاا ععوورشملاا يف مهھھھالااوو
 ععوورشم للوواحيی ذذاا ٬،ملاعلاا ععاقب نم ريیثك يف ةنهھھھاارلاا ةلاحلاا نيیبوو ءاضقلاا ححالصاا ننأشبً ايیملاع ةلوبقملاا ئئددابملاا اهھيیلع
 .نكمم دح ىصقاا ىلاا ةةوجفلاا ههذهھھھ دس  ننالعالاا

 زيیزعت مماهھملاا ههذهھھھ نيیب نم نناا ٬،هھلوق مهھماهھموو ةةاضقلاا ففاادهھھھاا نع ععوورشملاا ثيیدح يف رظنلاا تفليی ام لعلوو
 ةمهھم دعب ععوورشملاا رظن يف ةمهھملاا ههذهھھھ يتأتوو .ةيیئاضقلاا ةفيیظظولاا ددوودح نمض اهھقيیقحتوو نناسنالاا ققوقح ةةاعاارم
 .ننوناقلاا قيیبطت

 بلاطيی للالقتسالاا نم نيیعون نيیبً احضااووً اازيیيیمت ععوورشملاا زيیميی ٬،ءاضقلاا ححالصاا نع ثيیدحلاا للاجم يف
 دداارفأك ةةاضقلاا للالقتساا نع ًالوواا ثثدحتيی وهھف ٬،ننالعالاا ااذهھھھ ىنبتتس يتلاا للوودلل ةيیلخاادلاا تتاعيیرشتلاا يف امهھھھديیكأتب
 يف ننولقتسم ةةاضقلااوو ... مهھيیلع ةضوورعملاا لئاسملاا يف ةيیددايیح ةةرروصب تبلاا مهھبجااوو نموو دداارفاك رراارحاا ةةاضقلاف (
 ةطلسلاا يف يمرهھھھ مماظن يياا مموقيی نناا ززوجيی الوو ةيیئاضقلاا ةطلسلاا يف مهھئاسؤؤرروو مهھئالمزز ءااززاا رراارقلاا ذذاختاا ةيیلمع
 ععوورشملاا ثثدحتيی مث )هھمكح رراادصاا يف يضاقلاا قح يف لخدت ييأأ وواا ٬،ةبترلاا وواا ةجرردلاا يف ققرراف ييأأ الوو ٬،ةيیئاضقلاا
 تتااذذ لئاسملاا عيیمج يف رظنلاا ةةدداعاا قيیرطط نع وواا ةةرشابم ةيیالولاا ةيیئاضقلاا ةطلسللف ٬،ةطلسك ءاضقلاا للالقتساا نع
 نناا ذذاا ٬،قحلاا هھجولاا ىلع مكاحملاا ههالوتت ييذلاا ءاضقلاا لحم لحتل ةصصخم مكاحم ءاشناا ززوجيی الوو ٬،يئاضقلاا عباطلاا
 .ننوناقلاا ىضتقمب ةيیئاضقلاا مكاحملاا وواا ةيیدداعلاا مكاحملاا مماماا ةعرسلاا هھجوو ىلع مكاحيی نناا يف قحلاا نناسناا لكل

 ةيیددايیحل يساساا ننامض ٬،ةطلسك ءاضقلاا ححالصاا نناا ربتعااوو ههانبتوو مموهھفملاا ااذهھھھ ضضوورعملاا ععوورشملاا ككررددأأ
 .ةيیئاضقلاا ةيیلمعلاا

 ةقالعلاا ٬،ليیصفتلااوو ةقدلاا يف ةيیاغ ةيیجهھنمب ععوورشملاا دددح ةيیئاضقلاا ةطلسلاا ححالصاا ىلع ههديیكأت ليیبس يفوو
 ةيیئاضقلاا ةيیلمعلاا يف لخدتلاا اهھنأش نم ةطلس ييأأ ةسررامم ززوجيی ال هھناا ىلع صنف ٬،ةيیذيیفنتلااوو ةيیئاضقلاا نيیتطلسلاا نيیب
 ةطلسلل ننوكيی الوو )حح5( للدعلاا ةماقاا يف مكاحملل ةيیئاضقلاا فئاظظولاا ىلع ةباقرر ةيیأأ ةيیذيیفنتلاا ةطلسلل ننوكيی الوو )زز5(
 ممايیقلاا للافغاا وواا لمع يياب ممايیقلاا نع ةيیذيیفنتلاا ةطلسلاا عنتمتوو )طط5( هھقيیلعت وواا مكاحملاا يف لمعلاا فقول ةطلس ةيیأأ ةيیذيیفنتلاا
.)يي5( مكاحملاا ىىدحاا رراارقل ميیلسلاا ذيیفنتلاا طبحيی وواا تتاعاازنلاا دحال يئاضقلاا لحلاا قبتسيی ٬،لمع يياب



.)يي5( مكاحملاا ىىدحاا رراارقل ميیلسلاا ذيیفنتلاا طبحيی وواا تتاعاازنلاا دحال يئاضقلاا لحلاا قبتسيی ٬،لمع يياب

 ةهھجااومب اًنهھھھرر كلذذ ننوكيی نناا ىلع ٬،ئئددابملاا ههذهھل تتااززوواجتلاا ضعب ئئررااوطلاا تتاقوواا يف ععوورشملاا ززاجأأ
 .ةقدلاا هھجوو ىلع ممززاللاا ىىدملاا الاا ققرغتسيی الااوو ننوناقللً اقبطط رردصيی ننااوو ٬،ةلوودلاا ءاقب دددهھت ةةريیطخ تتامززاا

 عيیرشت ييال ززوجيی ال هھناا ىلع هھصنب ةيیئاضقلاا ةطلسلاا ىلع ةيیعيیرشتلاا ةطلسلاا تتائتفاا عنم ععوورشملاا نناا امك
 .اهھتاارراارق ذذاختاا يف ريیثأتلل ةمكحملاا لكش ريیيیغت الوو ٬،يعجرر للوعفمب ةةدددحم ةيیئاضق تتاارراارق ضقن ةلوواحم مموسرم وواا

 ذذاختاا قح ةةاضقلل ععوورشملاا ىطعأأ ٬،ةطلسك ءاضقلاا ححالصاا ةيیجهھنملً ااديیكاتوو ٬،ئئددابملاا ههذهھھھ لكلً انيیمأت
 .يئاضقلاا مهھلالقتساا ةيیامحل ةيیعامج تتااءاارجاا

2
ةيیبنجألااوو ةيیبرعلاا ريیتاسدلاا يف ءاضقلاا ححالصاا

 نناك امهھم اهھنم دحااوو رروتسدد ولخيی دداكيی ال ثيیحب ةصاخً اصوصن ٬،ءاضقلاا ححالصال ملاعلاا ريیتاسدد ددرفت
 مغرر هھناا ققايیسلاا ااذهھھھ يف ظحاليی ييذلااوو .رراتخملاا ييدداصتقالاا جهھنلاا وواا قنتعملاا يسايیسلاا بهھھھذملاا نناكً ايیااوو ٬،عبتملاا مماظنلاا
 ئئددابملاا ننأشب ءااررآلاا يفً اقفااوت ةمث نناف ٬،ملاعلاا رراطقال ةيینوناقلااوو ةيیسايیسلاا ةمظنالاا ففالتخااوو تتاهھجوتلاا تتووافت
 .ثيیدحلاا ءاضقلاا ححالصال  ايیندلاا ريیيیاعملااوو

 ... ددرف ييأأ ننامرح ززوجيی ال"  هھناا ىلع رردداصلاا يكيیجلبلاا رروتسدلاا نم ةنماثلاا ةةدداملاا صنت للاثملاا ليیبس ىلعوو
 وواا ةمكحم ةيیاا ءاشناا ززوجيی ال " هھناا ىلع هھنم 94 ةةدداملاا دكؤتوو ".ننوناقلاا هھل هھنيیعيی ييذلاا يضاقلاا نم ٬،ةئيیشم ريیغ ىلع
 يضقيی كلذبوو ." تناك ةيیمست ةيیاا تحت ةيیئانثتساا مكاحم وواا نناجل ءاشناا ززوجيی الوو ٬،ننوناقلاا ىضتقمب الاا ةيیئاضق ةئيیهھھھ
 ٬،"ةيیئانثتساا مكاحم وواا ةيیئاضق نناجل ءاشناا ٬،تناك ةيیمست ةيیاا تحت ززوجيی ال " هھناب هھنم 91 ةةدداملاا يف ينانويیلاا رروتسدلاا
."ةيیئانثتساا مكاحم ةيیاا ءاشناا ززوجيی ال " هھناا هھنم 60 ةةدداملاا يف هھيیلع صن امب ييدنلنفلاا رروتسدلاا رراس هھتااذذ جهھنلاا ىلعوو

 نيینططااوملاا ققوقحب صصاخلاا ءزجلاا يف ددررويی ننأب ِينُع دقف يلاطيیالاا رروتسدلاا اماا
 ءاضقللً اباب ددرفااوو "ننوناقلاا هھنيیعيی ييذلاا يعيیبطلاا يضاقلاا نم صخش ممرحيی نناا زَزوجيی ال " هھناا ىلع هھنم 25 ةةدداملاا يفوو
 نع لقتسم هھتااذب مئاق مماظن ءاضقلاا نناا 104 ةةدداملاا يف دكأف ٬،)101 ةةدداملاا ( ننوناقلل الاا ةةاضقلاا ععوضخ ممدع هھيیف ززربأأ
 تتايیقرتلااوو تتالقنتلااوو تتاصصختلااوو تتانيیيیعتلاب 105 ةةدداملاا يف ءاضقلل ىلعالاا سلجملاا صخوو ٬،ىىرخاا ةطلس لك
 نيیيیدداعلاا ةةاضقلاا ىلاا ءاضقلاا دنسيی نناا ىلع هھصرح رروتسدلاا ااذهھھھ هھنمضت ام مهھھھاا نموو .ةةاضقلاا قحب ةيیبيیددأتلاا تتااءاارجالااوو
 يتلاا ميیظنتلاا حئااوللً اقفوو ننوورراتخيی ننويیدداع ةةاضق ةيیئاضقلاا ةفيیظظولاا رشابيی " هھناا نم 102 ةةدداملاا هھيیلع تصن املً اعبت
 تقوو ةيیركسعلاا مكاحملل رروتسدلاا حنميی مل امك "ننوصاخ ةةاضق وواا ننويیئانثتساا ةةاضق نيیعيی نناا ززوجيی الوو مهھططاشن ىعرت
 .)103 ةةدداملاا ( ةحلسملاا تتااوقلاا دداارفاا اهھبكتريی يتلاا ةيیركسعلاا مئاارجلاا يف الااً اصاصتخاا ملسلاا
 ٬،مهھسفناا ةةاضقلاا ىلاا ةطلسلاا ههذهھب دهھعف لماكتم ميیظنتب ةيیئاضقلاا ةطلسلاا ايیناملاا ةيیرروهھمجل يساسالاا ننوناقلاا صخ دقلوو
 96 ةةدداملاا يف ززاجأأ نيیح اهھيیلع صنيی يتلاا مكاحملاب اهھططانأأوو
 ةلسرملاا تتااوقلاا دداارفاا ىلع تتابوقعلاا ضضرف يف اهھتيیالوو رَّصقوو ةحلسملاا تتااوقلل اهھلعج دقف ٬،ةيیركسع مكاحم ءاشناا )أأ(
 ٬،للدعلاا ريیززول اهھتيیعبت لعج امك .الاا سيیل ععافدلاا ةلاح ءانثااوو ةيیبرحلاا بكاارملاا رهھظظ ىلع نيیددوجوملاا وواا ججرراخلاا ىلاا
 عجرملاا ايیلعلاا ةيیئاضقلاا ةئيیهھلاا لعجوو ٬،ةةاضقلاا فئاظظوو ةسرراممل ةبولطملاا تتافصلاا نيیزئاح اهھتاضق ننوكيی نناا ممزلتسااوو
 ننوعضخيی الوو ننولقتسم ةةاضقلاا نناا ديیكأتلاا ىلع 97 هھتددام يف رروكذملاا يساسالاا ننوناقلاا صصرح امك ٬،ةةاضقلل يساسالاا
 ريیغ ىلعوو مهھتفيیظظوو ةةدم ءاهھتناا لبق ةتقؤم وواا ةيیئاهھن ةفصب مهھفئاظظوو نع مهھفقوو وواا مهھلزع ززوجيی ال هھنااوو ننوناقلل الاا
.صتخملاا يضاقلاا ىلاا ءوجللاا نم صخش عنم وواا ةيیئانثتسالاا مكاحملاا ءاشناا 101 ةةدداملاا يف ممرحوو ٬،مهھنم ةبغرر

3
ءاضقلاا ححالصال ةيیساسالاا ئئددابملاا

 ةيیلوودلاا تتاارمتؤملاا نموو ةيیبرعلااوو ةّيیبنجألاا ريیتاسدلاا نموو ةيیميیلقالااوو ةيیلوودلاا قيیثااوملاا نموو ممدقت امم نيیبتيی
 ءاضقلاا ححالصاا نناا ىلع دقعنيی دداكيی ععامجالاا نناا ٬،اهھترقأأ يتلاا تتايیصوتلااوو اهھنع تترردص يتلاا تتانالعالااوو ةيینططولااوو
 :اهھمهھھھاا تتاماعدد ىلع مموقيی

 نم لخدت ننوودد ةيیذيیفنتلااوو ةيیعيیرشتلاا نيیتطلسلاا بناج ىلاا اهھتلاسرر ييددؤت اهھتااذب ةمئاق ةطلس ءاضقلاا ررابتعاا .1
.ةباقرر وواا ففاارشاا يياا ننووددوو امهھھھالك وواا امهھيیاا

 ٬،للالقتساا ريیغب ددايیح الف ٬،نناتمززالتم نناتفص امهھھھوو ٬،ههددايیحوو امهھيیلاا رراشملاا نيیتطلسلاا نع ءاضقلاا للالقتساا .2



 ٬،للالقتساا ريیغب ددايیح الف ٬،نناتمززالتم نناتفص امهھھھوو ٬،ههددايیحوو امهھيیلاا رراشملاا نيیتطلسلاا نع ءاضقلاا للالقتساا .2
 تتااءاارغاا وواا تتاارثؤم وواا ددويیق ةيیاا ننوودد هھتلاسرر ييددؤيی نناا يضاقلل للالقتسالاا كلذذ نمضيی ثيیحب ٬،ددايیح ريیغب للالقتساا الوو
 .نناك ببس ييالوو تناك ةهھج ةيیاا نم ةةرشابم ريیغ وواا ةةرشابم تتالخدت وواا تتااديیدهھت وواا ططوغض وواا

 ننوكت نناا سساسالااوو .ةيیرراادداا وواا ةيیندم مماا تناك ةيیئانج ىىوواعدلاا ةفاك ىلع ةلماكلاا ييدداعلاا ءاضقلاا ةيیالوو .3
 ععوقوو وواا ىىوعدلاا ءوشن دعب ززوجيی ال ثيیحب ٬،ىىوعدلاا ءوشن ىلع قباس تقوو يف ننوناقلاب ةةدددحم ةصتخملاا ةمكحملاا
 ااذهھھھ صصاصتخاا ننوكيی ننااوو ٬،هھلجاا نم أشنتً انامض لقاا ىىرخاا ةمكحم ىلاا  ةمكحم نم مهھتملاا وواا نططااوملاا ععاازتناا ةميیرجلاا
 دعااوقلاا قبطت ننااوو ٬،ةنيیعم ةطلس ةئيیشم ىلع ةفقوتم ريیغ ةةددرجم ةيیعوضوم ريیيیاعملً اقفووً امئااددووً اادددحم ءاضقلاا
 نعطلاا ةةززاجاا اهھمهھھھااوو ٬،ةلماك هھتانامضوو ععافدلاا ققوقح لفكت يتلاا تتاتابثالااوو تتااءاارجالاب قلعتيی اميیف ةيیدداعلاا ةيینوناقلاا
 ملعلاا مهھيیف رفااوتيی نيیقوفتم نيیيیندم ةةاضق نم اهھلماكب لِّكُشت ننااوو ٬،دعااوقلاا ههذهھھھ يف ةةرررقملاا ققرطلاب هھماكحااوو هھتاارراارق يف
 ةمكحملاا ءاضق نناا ىلاا ققايیسلاا ااذهھھھ يف ةةرراشالاا رردجتوو  .للزعلل ةيیلباقلاا ممدعب ننونصحتيیوو للالقتسالاب ننوعتمتيیوو ننوناقلاب
 ةيیعيیرشتلاا نيیتطلسلاا عم ةةااوواسملاا ممدق ىلع فقت ةيیلصاا ةطلس يهھھھ ةيیئاضقلاا ةطلسلاا نناا ىلع رقتساا رصم يف ايیلعلاا
 نع ةلقتسم ٬،ةلاادعلاا رماا رروتسدلاا اهھب ططانأأ دقوو ٬،عيیرشتلاا نم ال ٬،هھتااذذ رروتسدلاا نم اهھنايیكوو اهھھھددوجوو دمتستوو ةيیذيیفنتلااوو
 عيیززوت يضتقيی  لب ٬َ،ًايیئزج ووااً ايیلك ةطلسلاا كلت ةيیالوو رراصتخاا ٬،عيیرشتلاا قيیرطط نع ززوجيی الف مث نموو ٬،تتاطلسلاا يقاب
  سساسملاا ننوودد يضاقتلاا قح ةسررامم نم دداارفالاا نِّكَمُيی لكشب ةلاادعلاا قيیقحت لفكيی وحن ىلع اهھيیلع ةلماك ءاضقلاا ةيیالوو
 لكشيی ييرروتسدلاا ديیقلاا ااذهھھھ ننوناقلاا ززوواجت ننااوو ٬،اهھتيیالوو نع تتاعززانملاا نم ءزج للزع وواا ٬،اهھتااذذ يف ةيیئاضقلاا ةطلسلاب
  .رروتسدلل ةفلاخم ةحضاف ةةرروصب

 ةلوودلاا نماا مكاحم ءاغلاا بجوتسيی ام وهھھھوو ٬،تتانامضلاا اهھيیف صقتنت يتلاا ةيیئانثتسالاا مكاحملاا ءاشناا رظح .4
 ئئررااوطلاا ةلاح ننوناق صصوصن ريیسفت يف تلذب دق ةيیرصملاا ضقنلاا ةمكحم نناا ىلاا انهھھھ ةةرراشالاا رردجتوو .تتدجوو امثيیح
 يهھھھ ةيیدداعلاا مكاحملاا نناا تتددررووأأ ذذاا ٬،هھسفن نع ععافدلاا يف مهھتملاا قحب هھلالخاا ققاطن نم دحلاا ةيیغبً ااريیبك ً اادهھج رصم يف
 يف ددررويی مل ععرتشملاا نناا مماادد ام ...ةلوودلاا نماا مكاحم هھب صتخت ام ةفاك يف لصفلاب ليیصالاا صصاصتخالاا ةبحاص
 نم ععون يياب اهھھھااوس ننوودد اهھھھدحوو لصفلاا قح ةلوودلاا نماا مكاحم يطعيیً اصن رخآآ عيیرشت ييأأ يف وواا ئئررااوطلاا ننوناق
 يف "  هھناا ننوناقلاا صن دقوو ٬، 1981 ةنس رردداصلاا ننوناقلاب ةلوودلاا نماا مكاحم ءاغلاا اسنرف يف مت دقف  ٬،كلذك . مئاارجلاا
 صصوصنملاا دعااوقللً اقبططوو ييدداعلاا ءاضقلاا ةطسااوب مهھتملاا مكاحيیوو ةلوودلاا نماا دض حنجلااوو تتايیانجلاب قَّقحيی ملسلاا ةلاح
 ... "ننوناقلاا ااذهھھھ يف اهھيیلع

 مئاارجلاا نع نيیيیركسعلاا ةمكاحم ىلع هھصاصتخاا رصقوو ٬،ملسلاا تقوو يف ييركسعلاا ءاضقلاا ءاغلاا .5
 ًاقبطط ةةأشنملاا ةلوودلاا نماا مكاحم ننأشب سنوت يف ضقنلاا ةمكحم ءاضق ىلاا ٬،دددصلاا ااذهھھھ يف رراشيیوو .ةتحبلاا ةيیركسعلاا
 ءاضقلاا نمً اعرف تسيیل ةيیركسعلاا مكاحملاا تماادد اموو هھناا ىلاا رراشأأ اهھل ثيیدح رراارق رردص دقف ٬،ئئاارروطلاا ةلاح ننوناقل
 .ءاضقلاا تتاهھج نم اهھھھريیغ ىلع ةيیدداعلاا مكاحملاا صصاصتخاا بيیلغت نيیعتيی هھناف ٬،ةماعلاا ةيیالولاا بحاص ييدداعلاا

 ًانامضوو قحلاا ىلاا ًالوصوو هھتلاسرر ءاادداا يف ءاضقللً انوع اهھھھررابتعاب ٬،ةةاماحملاا ةنهھم للالقتساا ننامض .6
 .ععافدلاا قح ةلافكل

 ةيیلوودلاا قيیثااوملاا ةفاك هھيیلع تعمجأأ قح وهھھھوو ٬،هھمامأأ ةةااوواسملاا أأدبملً اقيیقحت ٬،ءاضقلاا ةيیناجم قيیقحت .7
 .ريیتاسدلااوو

 صصوصخلاا ااذهھھھ يف ركذيیوو .مظنملاا يئاضقلاا لمعلاا ىلع مهھليیهھھھأتوو نيیيیئاضقلاا نيیدعاسملااوو ةةاضقلاا بيیرردت .8
 ةةاضقلاا بيیرردتوو دداادعاب هھمايیق ىلع هھماظن نم ةيیناثلاا ةةدداملاا تصن ييذلااوو ننانبل يف ةيیئاضقلاا سسوورردلاا دهھعم ءاشناا
 هھططاشن دتميی نناا ززاجأأوو ببولطملاا يملعلاا ىىوتسملاا ىلاا ءاقتررالااوو يئاضقلاا لمعلاا ةسررامملً ايیقيیبطتووً ايیملع مهھليیهھھھأتوو
 .ةيیمويیلاا مهھلامعاا يف ةةاضقلاا ةةدعاسموو يملقلاا لمعلاا ىلع نيیيیئاضقلاا نيیدعاسملاا  ليیهھھھاتوو بيیرردت لمشيیل

 ددوقعلاا ىىدم ىلع ملاعلاا ههدهھش ييذلاا رثالاا عسااولاا رروطتلاا نناا ذذاا ٬،ءاضقلاا ةمدخ يف ملعلاا تتاازجنم مماادختساا .9
 ذذاا ٬،ايیلاطيیااوو اسنرفك اهھماادختساا تقبس يتلاا للوودلاب ةةوساا ةلاادعلاا للاجم يف ةيینوورتكلالاا ككونبلاا مماادختسال هھجتيی ٬،ةةريیخالاا
 تجمرب دقوو ٬ً،اعم ةلوودلاا سلجموو ضقنلاا ةمكحم ةمدخ ىلع مموقيی ييذلاا ةيینوناقلاا تتامولعملاا زكرم اسنرف يف ئشُنأأ
 ةةرئاادلاا نم ةةرردداصلاا كلتوو 1970،٬ مماع ةيیاادب ذنم ةةرردداصلاا ضقنلاا ةمكحمب ةيیندملاا رئااوودلاا نم ةةرردداصلاا مماكحالاا
 1967،٬  مماعلاا يف ةيیلاطيیالاا ضقنلاا ةمكحمل ينوورتكلالاا ززاهھجلاا مماظن ايیلاطيیاا يف لخددأأ امك 1973،٬ مماع ذنم ةيیئانجلاا
 ةيیرروتسدلاا ةمكحملاا مماكحااوو ميیلاقالاا تتاعيیرشت ةفاكب هھتيیذغت ّمت دقوو ٬،قيیثوتلل يلآلاا زكرملاا مسااً ايیلاح هھيیلع قلطيیوو
 سلجم لخددأأ امك .مماكحالاا ىلع تتاقيیلعتلااوو تتالاقملااوو ةيینوناقلاا تتاعوبطملاا ىلاا ةفاضاا ٬،ضقنلاا ةمكحم ءاضقوو
 ميیمعت يف نيیززررابً اارروطتووً امدقت ًالِّجسُم 1994 مماع ييررااددالاا ءاضقلاا يف ةيینوناقلاا ةيیتامولعملاا ننانبل يف ةلوودلاا ىىرروش
 .ينانبللاا ءاضقلاا يف ةيینوناقلاا ةننكملاا

 سلجم للالخ نم مهھلوَوُِدل ةماعلاا ننووؤشلاا يف ةكرراشملااوو مهھئااررآآ نع ريیبعتلاا ةيیرح يف ةةاضقلاا قح ةلافك .10
 .ىىرخاا ةطلس ةَّيیأأ ففاارشاا وواا ةباقرل عضخيی نناا يغبنيی ال ييذلاا ىلعالاا ءاضقلاا

 مهھل ننوكيی ننااوو ٬،ةبَختنملاا وواا  ةلَّكشُملاا مهھسلاجم قيیرطط نع مهھب ةصاخ ةنززااوم عضوب ةةاضقلاا للالقتساا .11
 .اهھقافناا هھجووااوو ةنززااوملاا ههذهھھھ ددررااوم ديیدحت قح



 مهھل ننوكيی ننااوو ٬،ةبَختنملاا وواا  ةلَّكشُملاا مهھسلاجم قيیرطط نع مهھب ةصاخ ةنززااوم عضوب ةةاضقلاا للالقتساا .11
 .اهھقافناا هھجووااوو ةنززااوملاا ههذهھھھ ددررااوم ديیدحت قح

4
ءاضقلاا ححالصاا يف يماحملاا رروودد

 وودبت يماحملاا ةمهھم نناف ٬،ةلاادعلاا قيیقحت يف مهھھھاست ةيیعامتجاا ةمهھم ةيیاهھنلاا يف يهھھھ يماحملاا ةلاسرر تناك ااذذاا
 تتاناصحلااوو تتانامضلاا رفااوت مِّتُحيی امم ٬،مماعلاا ييأأرلااوو ةطلسلاا ةهھجااوم يف ةماع فقيی هھنوكل يضاقلاا ةمهھم نم بعصاا
 .نناسنالاا ققوقح ةيیامحوو ةلاادعلاا قيیقحت ىلاا ةفدداهھلاا هھتلاسرر ةسررامم نم هھلً انيیكمت

 الاا ةنهھملل ةساادقلاا ققحتت الوو ٬،اهھتَّيیسدقوو ةةاماحملاا ةنهھم ببااددآآ رراططاا يف يتأت هھتناصحوو يماحملاا تتانامضف
 ةيیتااذلاا ةيیافكلاا ينعيی يماحملاا للالقتساف ٬،تتاارثؤملااوو ططوغضلاا ةفاك نعً ااديیعب ٬،ةيیلالقتسالاا يف سسرَرامُت تناك ااذذاا
 ىلاا ننوضاقتملاا هھعم نئمطيی لكشب هھلمع ءاادداا نم هھنيیكمت ىلاا يمرت يهھھھوو ٬،ةيیلووؤسملاا نم للاكشاب ةنومضملاا ةيیفيیظظولااوو
 ااذهھھھ يف ( تناك رردصم ييأأ نم تتالخدتلااوو تتاططوغضلاا ةفاك ةموواقم ىلع ةةرردقلاا نيیماحملاا ىىدل قلخت ثيیحبوو ٬،هھصخش
.)1988 مماعل 2وو1 دددع 19 ةنسلاا قحلاا ةلجم -ةلاادعلاا مماظن ةماقاا -ظفاح ليیمج يكزز -ىنعملاا

 ءاضقلاا ححالصاا ةيیلمع يف يماحملاا رروودد ىلع زيیكرتلاا يف ةقاّبس للامشلااوو تتووريیب يف نيیماحملاا اتباقن تناك
 ةيینوناقلاا فقااوملاب لفاحلاا اهھخيیررات ربع اهھترردصاا يتلاا ةيیلخاادلاا ةمظنالااوو اهھيیلع تلصحتساا يتلاا نيینااوقلاا ربع كلذذوو
  .ةيینططولااوو

5
ننانبل يف ةيیئاضقلاا ةطلسلاا ميیظنتل ححاارتقاا

 ًاارخؤم تترثاكت ٬،ءاضقلاا ميیظنتوو ححالصاا يف تمهھھھاس يتلاا ةيیساسالاا لحاارملل يخيیرراتلاا ضضرعلاا ااذهھھھ دعب
 ءاضقلاا ححالصاا يفً امدق ريیسلااوو رروطتلاا ااذهھھھ ةبكااومل ننانبل يف ً ايیلمع دمتعت نناا بجيی يتلاا لبسلاا للوح ءااررآلااوو رراكفالاا
 .هھضرتعت يتلاا تتاقوعملاا نم ينانبللاا

 :يليی ام ىلع ينانبللاا رروتسدلاا نم 20 ةةدداملاا مماكحاا تصن
 ننوناقلاا هھيیلع صنيی مماظن نمض اهھتاصاصتخااوو اهھتاجرردد ففالتخاا ىلع مكاحملاا اهھھھالوتت ةيیئاضقلاا ةطلسلاا"

 "ةمززاللاا تتانامضلاا نيیضاقتمللوو ةةاضقلل هھبجومب ظفحيیوو
 تتاارراارقلاا رردصتوو ٬،مهھتفيیظظوو ءاارجاا يف ننولقتسم ةةاضقلاف .ننوناقلاا اهھنيیعيیف اهھھھددوودحوو ةيیئاضقلاا تتانامضلاا اماا

 ."ينانبللاا بعشلاا مساب ذفنتوو مكاحملاا لك لبق نم مماكحالااوو
 صن دق  فئاطلاا ققافتاا نكيی مل  ننااوو 1926،٬ مماعلاا ذنم ءاضقلاا ةيیلالقتساا أأدبم ةيیرروتسدلاا ةةدداملاا ههذهھھھ تنلعأأ

 ءاضقلاا للالقتساا أأدبم يفً امويی ععززان دحاا نم اموو ٬،كلذذ ضضرفت ةيیرروتسدلاا ةماعلاا ئئددابملاا نناا الاا ٬،ةيیلالقتسالاا ههذهھھھ ىلع
 .رحلاا يططاارقميیدلاا مماظنلاا تتاموقم نم هھنوك

 ههاجت ةلقتسم ةطلس ءاضقلاا " نناا ةمدقملاا تتدكأأ 21/9/1990،٬ خيیرراتب ينانبللاا رروتسدلاا ليیدعت ىىدلوو
 :تتددررووأأ ثيیح ةيیندملاا تتامكاحملاا للوصاا ننوناق نم ىلووالاا ةةدداملاا هھيیلاا تترراشأأ ام ااذهھھھوو ٬،تتاطلسلاا

 ديیق ييأأ اهھلالقتساا نم دحيی ال ٬،اهھيیف مكحلااوو ىىوواعدلاا قيیقحت يف ىىرخالاا تتاطلسلاا ههاجت ةلقتسم ةطلس ءاضقلاا"
."رروتسدلاا هھيیلع صنيی ال

 نمكت ىىربكلاا ةلكشملاا لب ٬،هھحالصااوو ءاضقلاا للالقتساا أأدبم رراارقاا يفً امويی نكت مل ةلكشملاا نناا ممدقت امم حضتيی
 .يئاضقلاا ححالصالاا وهھھھ لمشاا قلطنم ربع هھميیعدتوو ءاضقلاا للالقتساا ميیظنت يف

 :ننايیلاتلاا ننالااؤسلاا ححرطيی انهھھھوو

؟ننانبل يف يئاضقلاا ءااددالاا ضضرتعت يتلاا تتاقوعملاا يهھھھ ام .1
  ؟لضفاا ةلاادع ىلاا ًالصوت تتاقوعملاا ههذهھھھ ةلااززال اهھھھددامتعاا نكميی يتلاا للولحلاا يهھھھ ام .2
  :يلاتلاا يف نمكت يئاضقلاا ءااددالاا نم ىىوكشلاا ببابساا مهھھھاا نناا
 ةةرروصب ههددرم ريیخأتلاا ااذهھف .ةنسلااً انايیحاا ببرراقت ةةديیعب ديیعااومل اهھتاسلج ليیجأتوو ٬،ىىوواعدلاب لصفلاا يف ريیخأتلاا

 نناا ضضرتفيی امنيیب ٬،ضضاق 400 ـلاا مهھھھدددع ززوواجتيی ال ننويیلاحلاا ةةاضقلاف .نيیلماعلاا ةةاضقلاا دددع يف صقنلاا ىلاا ةيیسيیئرر
 ربعً ايیئزج هھتجلاعم ههررابطط جيیهھب رروتكدلاا قباسلاا للدعلاا ريیززوو للوواح ذذاشلاا عضولاا ااذهھھھوو .فعضلاا ىلاا مهھھھدددع لصيی
 يماحم يتباقن نمً ايیماحم 42 ررايیتخاا 1992 مماعلاا يف مت ذذاا ٬،نيیماحملاا نيیب نم ةةاضق ررايیتخاا ىلاا يمريی ععوورشم
 .ككااذنآآ ةةاضقلاا دددع يف ريیبكلاا صقنلاا ءلمل للامشلااوو تتووريیب



 .ككااذنآآ ةةاضقلاا دددع يف ريیبكلاا صقنلاا ءلمل للامشلااوو تتووريیب
 زيیزعت يف ةةريیبك ةيیمهھھھاا ىىرن انهھھھ نم .ةيیئاضقلاا ننووؤشلاا يف ذذوفنلاا بباحصااوو نيیيیسايیسلاا ضعب تتالخدت -

 عضيی عيیرشتلاا نناا ذذاا ٬،ةيیلالقتسالاا وواا ححالصالاا قيیقحتل ةيیفاك ريیغ نيینااوقلاف .يئاضق ححالصاا ييأأ يف يضاقلاا ةعانم
 فقتوو ٬،سسانلاا نيیب مكحلاا ةيیلووؤسم ننولوتيیس نيیذلاا صصاخشالاا ررايیتخاا نسحب حمست يتلاا ططوورشلاا دداجيیاب ةليیفكلاا سسالاا
 .هھيیجوتلااوو ليیهھھھأتلاا ةيیلمع ءاارجاا كلذذ دعب عبتتسيی امم ٬،دحلاا ااذهھھھ دنع

 ةهھھھاازنلااوو ةةءافكلاب ننولحتيی نيیذلاا  ةةاضقلاا نم ةةززاتمم رصانع مضيی ينانبللاا ءاضقلاا نناا ىلاا هھيیونتلاا يضتقيی
 .ءانثتساا ننوودب ةةاضقلاا عيیمج لمشت نناا بجيی تتافص يهھھھوو ٬،ةعاجشلااوو

 ننوناقلاا اهھثدحتسيی دق ةناصح ةيیاا نم ىىوقاا ةيیتااذلاا ةناصحلااوو ٬،هھصخش يف نمكت يضاقلاا ةناصح نناا امك
 ىلوتيیس ييذلاا ءاضقلل ىلعالاا سلجملاا ءاشناا ىلع زيیكرتلاا بجيی كلذل .تتااءاارغالاا وواا ةيیجرراخلاا تتالخدتلاا نم هھتيیامحل
 .ةيیونعم وواا تناك ةيیددام تتاططوغض وواا تتالخدت ةيیاا نعً ااديیعب ةيیئاضقلاا ةطلسلاا

 ةيیسيیئرلاا دعااوقلاا ىلع زكترت نناا يغبنيی ننانبل يف ةيیئاضقلاا ةطلسلاا ميیظنت نناا ٬،ممدقت ام ءوض يف ىىرن انهھھھ نم
 ةةرمتسم ةيیتااذذ ةيیقنت ٬،ةيیتااذلاا ةباقرلاا ةةزهھجاا ليیعفت ٬،ةيیئاضقلاا ةطلسلاا سسأأرر ىلع ءاضقلل ىلعالاا سلجملاا ءاشناا :ةيیلاتلاا
 .ةيیئاضقلاا ةطلسلل يلاملاا للالقتسالاا حنم ٬،لهھھھالاا ريیغ يضاقلاا تتامدخ ءاهھنااوو

 ةطلسلاا سسأأرر ىلع ىلعالاا ءاضقلاا سلجم لحم لحيیس ييذلاا ءاضقلل ىلعالاا سلجملاا ءاشناا .1
 .ةيیئاضقلاا

 يف لصفلاا ةملك ةيیذيیفنتلاا ةطلسلل ددوعيی ال ننااوو ٬،ءاضقلل ىلعاا سلجمب ةيیئاضقلاا ةطلسلاا لثمتت نناا ىىرن
 .ةيیئاضقلاا تتاليیكشتلااوو ةةاضقلاا تتانيیيیعت

 ىلع وواا ٬،هھليیكشت ديیعص ىلع ءااوس ٬،يلاحلاا ىلعالاا ءاضقلاا سلجم نع ديیدجلاا سلجملاا فلتخيی نناا بجيی امك
 .ينانبللاا رروتسدلاا نم 20 ةةدداملاا مماكحاا عمً اماجسناا ةلماك ةيیلالقتساب عتمتيیوو هھلحم لحيی ننااوو ٬،هھتايیحالص ديیعص

 مهھيیف نمبً ااوضع رشع ينثاا نمً اطلتخم ءاضقلل ىلعالاا سلجملاا  ننوكيی نناا لضفالاا نم هھناا ىلاا ريیشن
 )ةةديیدجلاا مهھماهھمل ننوغرفتيیس نيیذلاا( نيیلماعلاا ةةاضقلاا نيیب نم ننوورراتخيی  )ديیدجتلل ةلباق تتااونس تس ةيیالول ( ٬،سيیئرلاا
 نيیذلاا تتاعماجلاا ةةذتاساا نموو )ةةديیدجلاا مهھماهھمل ننوغرفتيیس نيیذلاا( نيیقباسلاا نيیماحملاا ءابقن نموو نيیدعاقتملاا ةةاضقلااوو
 ءاضعااوو سيیئرر ىقبيی ثيیحب ٬،)سيیرردتلاا نع ااوفقوت نيیذلااوو(ً اماع ننوثالث يعماجلاا سيیرردتلاا مهھتسررامم ىلع ىضم
  ىلعالاا سلجملاا لبق نم الاا مهھتلاقاا نكميی الوو ٬ً،اماع نيیعبسلااوو ةسماخلاا نس ىتح  مهھھھزكاارم يف ءاضقلل ىلعالاا سلجملاا
 .هھئاضعاا يثلث ةيیرثكاب

 ٬،سيیئرلاا مهھيیف نمب لقالاا ىلع ءاضعاا ةيینامث رروضحب الااً ايینوناق ىلعالاا سلجملاا ععامتجاا بباصن ننوكيی الوو
 لبقت الوو ٬ً،احجرم سيیئرلاا تتوص ننوكيی تتااوصالاا ييوواست دنعوو ٬،نيیرضاحلاا تتااوصاا ةيیبلاغب تتاارراارقلاا ذختتوو
 .ةيیئاضقلاا ريیغوو ةيیئاضقلاا ةعجاارملاا ققرطط نم قيیرطط ييأأ ىلعالاا سلجملاا نع ةةرردداصلاا تتاارراارقلاا

 سلجملاا رراتخيی مث نموو ٬،ييرروتسدلاا سلجملاا  لبق نم  ةةرم للووال ىلعالاا سلجملاا نيیيیعتوو ءاشناا نكميی امك
 نمضيی ثيیحب ٬،قفااوتلاا ةقيیرطب نيیفوتملاا وواا نيیلاقملاا وواا نيیليیقتسملاا وواا مهھتيیالوو ةيیهھتنملاا ءاضعالاا دعب اميیف ىلعالاا
 .ذذوفنلاا ييووذذوو نيیيیسايیسلاا ريیثأت نم مهھجرخيیوو ىلعالاا سلجملاا ءاضعاا للالقتساا

 لكشت اهھنوك ٬،فئاطلاا ققافتاا يف ددرروو امك  يئاضقلاا مسجلاا يف بباختنالاا ةيیرظن ددامتعاا ةةرروطخ ىلاا ريیشن
 ههذهھب ييددوت ةيیفئاطط تتاعاازنوو تتايیبزح اهھئاارج نم أشنت دقوو ٬،ةيیئاضقلاا ةسسؤملاا يف تتاماسقناا ىلاا ييددؤت دق ةقباس
 .ككالهھلاا ىلاا ةسسؤملاا
 ههذهھل فئاطلاا ققافتاا يف ددرروو ام للاطيی عيیرس ييرروتسدد ليیدعت ىلاا رراصيی نناا ٬،ةيیئاضقلاا ةطلسللً انوصوو ىنمتن انهھھھوو
 .ةهھجلاا

 ةمظنالااوو نيینااوقلاا عيیرراشم ححاارتقاا ةيیسيیئرر ةةرروصب لمشت نناا بجيیف ٬،ءاضقلل ىلعالاا سلجملاا تتايیحالص اماا
 تتايیقرتلااوو تتالقانملااوو ءاضقلاا كلس يف تتانيیيیعتلاا ءاارجااوو ٬،ةةاضقلاب صصاخ مماظن عضوب امك ءاضقلاب ةقلعتملاا
 اهھھھاادحاا تتائيیهھھھ ثثالث ىلعالاا سلجملاا نع قثبنت نناا ححرتقن اننااوو  .ةةاضقلاا تتاضيیوعتوو تتاشاعم ديیدحتوو امك .تتالاقالااوو
 ٬،يئاضقلاا شيیتفتلاا ىلوتت ةثلاثلااوو ٬،ةيیبيیددأتلاا ةئيیهھلاا اهھنم فلأتت ىىرخالااوو ٬،ةةاضقلاا للاعفاا نع ةلوودلاا ةيیلووؤسم يف رظنت
 .ىلعالاا سلجملل ةعبات اهھعيیمج ننوكتوو

 هھناا ٬،يسنرفلاا عيیرشتلاا يف للاحلاا يهھھھ امك ةةاضق ريیغوو ةةاضق نم ءاضقلل ىلعالاا سلجملاا ليیكشت تتانسح نم
 عفاادب مهھل ءالمزز دض تتااءاارجاا ذذاختاا نع مهھماجحاب هھئاضعاا مماهھتاا ننوودد للوحيیوو سلجملاا نع ييوئفلاا قباطلاا ععزنيی
 .مهھعم نماضتلاا رروعش

 ءاضقلل ىلعالاا سلجملاا ليیكشت يف ننوكيی ااذل .ضضاق دض ةيیلووؤسم ىىوعدد ةيیاا هھخيیرراتل حجنت مل هھناا انهھھھ ظحالن
 لحم لحتس يتلاا ( ةةاضقلل ةيیبيیددأتلاا ةئيیهھلاا ننااوو اميیسال مئاقلاا عضولاا يف ريیغيیسوو ٬ً،ايیباجيیااً ااددووددرم ةفلتخم ةقيیرطب
 ىلعالاا سلجملاا نم اهھعيیمج قثبنتس يئاضقلاا شيیتفتلاا ةئيیهھھھوو ٬،ةيیلووؤسملاا ىىوواعدد يف ةةرظظانلاا ةئيیهھلااوو ) يبيیدداتلاا سلجملاا
 .ءاضقلل



 .ءاضقلل
 وواا ةماعلاا ةبايینلاا نم ةقحالملاا بلطط يف ريیززولاا قح يف رصحنتف ٬،للدعلاا ريیززوووو ءاضقلاا نيیب ةقالعلاا اماا

 ةةرروكذملاا تتاارراارقلاا ىلع ضضرتعاا ااذذاف  .ةقفااوملل للدعلاا ريیززوو ىلع ىلعالاا سلجملاا تتاارراارق ضضرع يف كلذكوو ٬،اهھفقوو
 لماكب سلجملاا تتااوصاا ععابرراا ةثالث تلان ااذذاف ٬،سسرردلاا ديیق اهھعضيیوو ةيیناث ةةرم عمتجيی ييذلاا ىلعالاا سلجملاا ىلاا دداعت
.ةةذفان تحبصأأ ٬،هھئاضعاا

 ٬،بعشلاا ههاجت ةةريیخالاا ههذهھھھوو ٬،ةيیعيیرشتلاا ةطلسلاا ممامااً ايیسايیس ةلووؤسم ةيیذيیفنتلاا ةطلسلاا ننوك نناف ٬،ىىرخاا ةهھج نم
 ءاسؤؤرلاا ةمكاحمل ىلعالاا سلجملاا ههاجت مهھلامعاا نع نيیلووؤسم ءااررززولااوو ةموكحلاا سيیئرروو ةيیرروهھمجلاا سيیئرروو
 سلجملاا ةيیحالصل ٬،ةيیلووؤسملاا للاح يف ٬،هھئاضعااوو ءاضقلل ىلعالاا سلجملاا سيیئرر ععاضخاا ىىرن كلذل ٬،ءااررززولااوو
 ليیدعت ببوجوو ىلااً امتح يضفيی ححاارتقالاا ااذهھھھ نناا ىلاا رظنلاا تفل عم ااذهھھھ .ةيیلووؤسم ةيیاا نع ىىأنمب ااوقبيی ال يك ٬،ىلعالاا
  .ةيیحانلاا ههذهھل رروتسدلاا

 اهھسفن ةيیئاضقلاا ةطلسلاا لبق نم ةيیتااذلاا ةباقرلاا سسررامت نناا بجيی :ةةاضقلاا ةيیلووؤسموو ةيیتااذلاا ةباقرلاا يف .2
:تتائيیهھھھ ثثالث للالخ نموو

 ةيیبيیددأتلاا ةئيیهھلاا .أأ
 741 ةةدداملاا يف اهھنع صصوصنملاا ةةاضقلاا للاعفاا نع ةلوودلاا ةيیلووؤسم ىىوواعدد يف رظنتس يتلاا ةمكحملاا .بب

 .ةيیندملاا تتامكاحملاا للوصاا ننوناق نم اهھيیليی اموو
 .يئاضقلاا شيیتفتلاا ةئيیهھھھ .جج
 ةيیبيیددأتلاا ةئيیهھلاا هھنع قثبنااوو ةةاضق ريیغوو ةةاضق نمً افلؤمووً اطلتخم ءاضقلل ىلعالاا سلجملاا ىحضاا ام ااذذإإ

 ممدع ىلاا ً امكح ييددؤيیس ليیدعتلاا ااذهھھھ نناف ٬،يئاضقلاا شيیتفتلاا ةئيیهھھھوو ٬،ةةاضقلاا ةيیلووؤسم ىىوواعدد يف ةةرظظانلاا ةمكحملااوو
.ممويیلاا للاحلاا يهھھھ امك ةةاضقلاا نيیب ةلامزلاا تتااررابتعاا ةةاعاارم

 حبصيیوو ٬،ءاضقلل ىلعالاا سلجملاب ةطبترم اهھنال يسايیس ريیثات ييأأ نع ةجرراخ تتائيیهھلاا ههذهھھھ حبصت اهھھھدنع
 .هھترراادجب الااً ايیمحم ننوكيی نناا ننوودد ههالعاا ةةرروكذملاا عجاارملاا ممامااً ايیصخش ًالووؤسم يضاقلاا

 ةنايیخلااوو مهھتفيیظظوو تتابجااوب مهھلالخاا نع نيیلووؤسم ننونوكيیس ءاضقلل ىلعالاا سلجملاا ءاضعااوو سيیئرر نناا امك
.ههركذذ قبس امك ىلعالاا مهھسلجم مماماا ىمظعلاا

 يضاملاا يف ريیهھطتلاا تتايیلمع تترراثأأ :لهھھھالاا ريیغ يضاقلاا تتامدخ ءاهھنااوو ةةرمتسملاا ةيیتااذلاا ةيیقنتلاا يف .3
 ةصاخ للوصال انرظن يف عضخت يضاقلاا ةلاقاا نناا .اهھقيیقحتل تتدمتعاا يتلاا للوصالااوو اهھب تمت يتلاا ةقيیرطلاا للوح ًالدج
 نكميی ال يضاقلاا ةلاقاا نناا .ةلوودلاا يفظظوم رئاسل ةبسنلاب ةعبتملاا للوصالاا نع اهھھھرهھھھوجلً اارظن فلتخت ةةرمتسموو ةيیساقوو
 هھعوضخ وواا هھتوشرر تتوبث وواا يضاقلاا هھبكترراا ممرج تتوبث دنع فقوتت الاا بجيی هھناا امك ٬،ةيیبيیددأتلاا ةئيیهھلاب اهھھھرصح
 ببايیترراا عضوم يضاقلاا ننوكيی نناا يفكيیف ٬،ةيیسحلاا لئالدلاب اهھتابثاا بعصيی رروماا ههذهھف .هھمكح رراادصاا يف ريیثاتلل
 ننوكيیف .هھل مهھماارتحااوو هھيیف نيیضاقتملاا ةقث ةعزعزز  ىلاا ههذهھھھ هھتافرصت ييددؤت ىتح ٬،ةيیددامتموو رردداصملاا ةةدددعتم تتاهھبشوو
 ددوعت نناا بجيی ةلاقالاا ةيیحالصف .هھيیلاا ععامتسالاا دعب كلذذوو ةيیلهھھھالاا ممدعل هھتامدخ ءاهھناا ءاضقلل ىلعالاا سلجملاا قح نم
 .اهھھھااوس ننوودد ٬،ةيیئاضقلاا ةطلسلاا لثميی ييذلاا سلجمللً امئاادد

 ةيیئاضقلاا ةطلسلاا ةنززااوم ننوكت نناا ءاضقلاا للالقتساا أأدبملً اقيیبطتوو ٬،يغبنيی :ءاضقلل يلاملاا للالقتسالاا يف .4
 نمؤت ةةرروصب مهھتاضيیوعتوو ةةاضقلاا بتااوورر ديیدحتوو هھتنززااوم عضوو ةيیحالص ءاضقلل ىلعالاا سلجملل ددوعيی ااذل  .ةلقتسم
 ةةرروصب ةيیشيیعملاا مهھعاضوواا نسحتتوو ءاضقلل ةيیلعفلاا ةيیلالقتسالاا قحتت امدنعوو .ززوع ييأأ نع مهھھھدعبت ةقئال ةشيیعم مهھل
 .ءاضقلاا زززعتيیوو ٬،يئاضقلاا كلسلاب رصانعلاا لضفاا قحتلتس ةسوملم

***
 رراتخم عطقم تتابثاا ننانبل يف ةيیئاضقلاا ةطلسلاا ميیظنتوو ءاضقلاا ححالصاب صتخملاا ثحبلاا ةمتاخ يف ٬،دّدون

 نمزلاا نم مغرلاب ممايیالاا ههذهھل ةعوضوم اهھناا نظت كلعجت اهھتءاارق نناا وهھھھوو ٬،ةيیتااذلاا مهھتناصحوو ةةاضقلاا ففرصت للوح
 .اهھعضوو خيیررات نع انلصفيی ييذلاا قيیحسلاا

 هھناف ٬،كل نيیبت ااذذاا ذفنأأوو ٬،كيیلاا يلددأأ ااذذاا مهھفأف .ةعبتم ةنسوو ةمكحم ةضيیرف ءاضقلاا نناف ٬،دعب اماا " :رمع للاق
 سسأيیيی الوو ٬،كفيیح يف فيیرش عمطيی ال ىتح ٬،كلدعوو كسلجموو كهھجوو يف سسانلاا نيیب سِسآآوو .هھل ذذافن ال مكحب ملكت عفنيی ال
 ."يقوسوو كلم نيیب كماكحاا يف ييّوسوو ٬،ككءاضق حلصاا .كلدع نم فيیعض

 دحأب ااذذاا ٬،ةبعكلاب ففوطيی ةنساسغلاا ككولم دحاا مهھيیالاا نب ةلبج نناك امنيیب هھناا رمع نع ىىووريی ٬،ققايیسلاا ااذهھھھ يف
 كناا لجرلاا للوقيی ام ًاّقحأأ :هھلأسوو ةلبج رمع ىعدتساا .ههدخ ىلع هھمطل مثً ابضاغ هھيیلاا تفتلاف ٬،ههررااززاا ىلع سسووديی نيیفئاطلاا
 ؟ههدخ ىلع هھتمطل
 .يفيیسب هھفناا تعطقل هللا تيیب مماماا انناا الولوو معن :ةلبج للاق



 .يفيیسب هھفناا تعطقل هللا تيیب مماماا انناا الولوو معن :ةلبج للاق
 ؟َملوو :رمع هھل للاقف
 .تيیبلاب ففوططأأ انااوو ييررااززاا ىلع سساادد هھنال :ةلبج هھباجاا
 .كمطليی نناا هھترمأأ امااوو ههاضرتتوو هھل ررذتعت نناا اماا ٬،نيیرماا نمً اادحااوو كسفنل رتخاا :رمع للاق اهھھھدنع
 ؟يقوس وهھھھوو كلم اناا امناا ! هھنيیبوو ينيیب ييّوست فيیك :هھل للاقوو رمع مكح نم يناسغلاا كلملاا ةلبج شهھھھدف
 .ةقوسوو كلم نيیب ققرف الف امكنيیب ىىّوس ممالسالاا نناا :رمع هھل للاق
  .مموورلاا ددالب ىلاا هھتيیشاح عم ببرهھھھ ليیللاا نناك املف .ممايیاا ةثالث رمع هھلّجأف .رراتخأأ ىتح ينلّجاا :ةلبج هھل للاقف
          .ححالصالاا يف هھل ةةربع "ةلبج" ةصق نكتلف ٬،هھسفنلً احالصاا انؤؤاضق ددااررأأ ااذذاا

3
*كلهھتسملاا ةيیامح

 تتاكرشلاا ةهھجااومب ةيیكريیمألاا ةةدحتملاا تتايیالولاا يف ننرق نم رثكأأ ذنم كلهھتسملاا ايیاضقب ممامتهھھھالاا أأدتبإإ
 نم تبلطط يتلاا ةةدحتملاا ممألاا تتاهھيیجوت نم ااًءزج 1985،٬ ذنم ٬،حبصيیل ملاعلاا يف اًئيیشف اًئيیش رشتناا مث ةصاخلاا
 يلعف ميیظنت للووأأ ٬،تتايینيیسمخلاا ذنم ٬،ررددان فلاارر ددوهھج ررابتعاا نكميیوو .ةيینامثلاا كلهھتسملاا ققوقحب مماازتلإلاا للوودلاا تتاموكح
 ىلااوح مضت كلهھتسملل ةيیلوودد ةمظنم ككانهھھھوو ملاعلاا يف ةةرشتنملاا ةمظنملاا تتايیعمجلاا تتائم ككانهھھھ ممويیلاا .كلهھتسملاا ةكرحل

.اهھنم ةةدحااوو ننانبل يف كلهھتسملاا ةيیعمجوو ٬،ةلماكلاا ةيیوضعلاا لمحت ةيیعمج 77 اهھنم ٬،ااًوضع 235
 ممامتهھھھاا ثيیح نم نناك ننإإ اًفيیعض للاازز الوو ااًرخأتم كلهھتسملاا ايیاضقب ممامتهھھھالاا لصوو دقف يبرعلاا ملاعلاا يف امأأ

 ثثالث .ننددررألاا يف 1996 مماع أشن اهھمدقأأ ٬،تتايیعمج اهھيیدل ةيیبرع ةلوودد 13 ىلااوح ككانهھھھ .تتاموكحلاا وواا تتاعمتجملاا
 ...قيیرطلاا ىلع تتااررامإلااوو نيیطسلف ككانهھھھوو )سنوت – رئاازجلاا – ننانبل( كلهھتسملل نيینااوق اهھيیدل طقف اهھنم

 رردصأأوو .2000 ززومت 20 يف ربخلااوو ملعلاا ىلع تلصحوو 1998 مماع ةيینانبللاا كلهھتسملاا ةيیعمج تلكشت
 11 يف للوعفملاا ييرراس حبصأأ ييذلااوو 2005 ططابش 10 يف 659 مقرر كلهھتسملاا ةيیامح ننوناق ينانبللاا يبايینلاا سلجملاا
 .2005 ررايیأأ

 ٬،ةَّيیلوودد تتاكرحل خخاسنتسإإ ددَّرجم ممأأ ةجاح وهھھھ ممامتهھھھإلاا ااذهھھھ لهھھھوو ؟هھنع ععافدلاا ااذذاملوو كلهھتسملاا ةيیامح ااذذامل
 ؟اًساسأأ ةَّيیبرغوو

 تلكشتف .ديیحولاا ييدداصتقإلاا ككرحملاا وهھھھ ققوسلاا دداصتقاا حبصأأ ةيیكاارتشإلاا للوودلاا ةموظنم ررايیهھناا دعب
 )ننآلاا ىتح وضع ةلوودد 150( ةةرفاظلاا ةيیملاعلاا ةةرراجتلاا ةمظنم ممامأأ ددوودحلاا تحتفنااوو تتاارراقلل ةةرباعلاا ىىربكلاا تتاكرشلاا
 تتاهھجولاا ذختت ديیدجلاا دداصتقالل ةيیركسعلااوو ةيینمألااوو ةيیعامتجإلاا تتاساكعنإلاا تتأأدتبااوو ععرسألااوو ىىوقألاا ممامأأوو
 ةفوورعم ببابسأل بلقلاا يف اهھنم ةيیبرعلاا ةقطنملااوو ٬،ةيینيیتاللاا اكريیمأأوو ايیقيیرفأأوو ايیسآآوو طسووألاا ققرشلاا يف ةفوورعملاا
 لخدلاا ييووذذ ءاارقفلااوو ٬،دداارفألااوو انتاعمتجم تتاارروطتلاا ههذهھھھ عضت ...بباهھھھررالاا ٬،ةيیطلستلاا ةمظنألاا ٬،ليیئاارسإإ ٬،طفنلاا :اًضيیأأ
.ةيیلاحلاا ةيیطفنلاا ةةرفطلاا هھيیفخت ال ييدداصتقألاا ررايیهھنإلااوو ععايیضلااوو قلقلاا نم ةلاح يف ٬،صصاخ ععونب ددوودحملاا

 ننأأ يسنموورر فقوم ييأل نكميی ال يتلااوو "ةيیعيیبطلاا"وو ةيیخيیرراتلاا اهھتريیسم لمكتست ةملوع ممامأأ ديیكأتلاب نحن
 ٬،ةكرراشم ووأأ ركذيی ريیثأت ننوودب ككالهھتسألل تتاحاس ددَّرجم ٬،شماهھلاا ىلع اهھنم انتاعمتجم فقت .اًئيیش اهھنم للِّدعيی
.عططاق لكشب اهھسفن ضضرفت ةيیدداصتقااوو ةيیركسعوو ةيیفاقثوو ةيیملع ىىوق نيیززااومل نيیعضاخ

 كلهھتسملاا تتايیعمجوو تتاسسؤملااوو نيینااوقلاا ربع كلهھتسملاا ةيیامح حبصت ةبعصلااوو ةبلصلاا عئاقولاا ههذهھھھ مماماا
 هھططوورشوو هھتافصااوم ضضرفيی ييذلاا ةمدخلاا عئاب ووأأ رجاتلاا ووأأ عنصملاا ففرتحملاا نيیب ننززااوتلاا ضعب دداجيیإل ةةرروورض
 بلططوو ضضرع ٬،ةيیدداصتقإإ ةيیَّرح ررومألاا رهھھھاظظ .رعسلااوو ةيیعونلاا ثيیح نم ررايیتخالاا هھل اًكررات كلهھتسملاا ىلع ههرعسوو
 !ررايیتخالاا ءاسأأ ااذذإإ كلهھتسملاا ىلع بنذلااوو ققوس دداصتقااوو َّرح ررايیتخااوو

 تتامدخلااوو علسلاا لك للوح ةفرعم نم ممزليی ام كلميی ال كلهھتسملاف ديیكأتلاب َّالك ؟ةحيیحص ةلدداعملاا ههذهھھھ لهھھھ
 نيینااوقلاا للوودلاا عضت ننأأ بجوو كلذل ...نيیحطلاا ااذهھھھ ووأأ ةنبجلاا ههذهھھھ صحفيیل ًالاقن ااًربتخم كلميی ال وهھھھوو .رررقيیوو ففرعيیل



 نيینااوقلاا للوودلاا عضت ننأأ بجوو كلذل ...نيیحطلاا ااذهھھھ ووأأ ةنبجلاا ههذهھھھ صحفيیل ًالاقن ااًربتخم كلميی ال وهھھھوو .رررقيیوو ففرعيیل
 مموقت ننااوو اهھنم دسافلاا ددااريیتساا ووأأ ججاتنإإ عنمتل تتامدخللوو علسلل ٬،ةةددرروتسملاا تتاجتنملااوو ججاتنالل تتافصااوملااوو سيیيیاقملااوو
 ىقبيی ٬،ةةريیقفلاا للوودلاا نم ريیثكلااوو ننانبل يف للاحلاا وهھھھ امك ٬،كلذذ ببايیغ للاح يفوو ليیلحتلااوو ةبقاارملاب ةيیمسرلاا تتااررااددالاا
 ةةرروهھشملاا تتاكرراملاا ىلإإ أجليیف ٬،هھتلئاعوو هھسفن يمحيیل ةئططاخلاا "لضفألاا وهھھھ ىلغألاا" ةلوقم ىلإإ أجليی ننأأ كلهھتسملاا ممامأأ
 نيینااوقلااوو تتاسايیسلاا كلتمت يتلاا ةةرروطتملاا للوودلاا يف كلهھتسملاا هھعفديی امم رثكأأ %35 تتامدخلااوو علسلاا نمث عفديیوو
 .كلهھتسملاا ةيیامحل

 ةةرروورض هھتئيیب نعوو ةيیعامتجالااوو ةيیدداصتقالاا هھحلاصموو هھتحص نع ععافدلااوو كلهھتسملاا ةيیامح لكشت ننذذإإ
.خلإإ لمعلااوو ةحصلااوو ةيیبرتلاا يف نناسنإلاا ققوقحل ةيیملعلاا ةمجرتلاا يهھھھوو عمتجملاا ننززااوتل

 ةةرجهھلااوو رقفلااوو ةلاطبلاا تتاعقنتسم يف نططااوملاا شيیعيی امدنع ننانبل يف "ريیبعتلاا ةيیرح ضئاف" ىنعم ام ذذإإ
 ؟ءيش ريیيیغت ىلع رردقيی الوو ةةدداحلاا ةيیدداصتقالاا تتامززألااوو ةيیحصلاا ةيیانعلااوو ميیلعتلاا فعضوو

 ةميیلسلاا تتافصااوملااوو سيیيیاقملاا عضوو ىلاا ييددؤت اهھناا ذذاا دداصتقالاا ىلع غلاب ريیثأت  كلهھتسملاا ةيیامحل كلذك
 ابوورروواا يف نيیيیعانصلاا نناا ففوورعملاا نموو .تتاهھھھاجتالاا لك يف دداصتقالاا ءاادداا نسحيی امم ريیدصتلااوو ججاتنالااوو ددااريیتسالل
.كلهھتسملاا ةيیامحل تتاعيیرشتلاا عضوب بلاطط نم للوواا ااوناك

 عضوو اهھيیلع رطيیسيی ييذلاا دداسفلااوو ةصصاحملاا مماظنوو ةيیفئاطلاا تتاماسقنالااوو ةلوودلاا تتاسسؤم فعض نكل
 اهھھھرروودد بعل ىلإإ ةلوودلاب عفدتوو هھيینططااوم ققوقح نع عفاادت يتلاا تتامظنملاا ءاشنإإ ةمهھم ةيیحلاا ههااوقوو عمتجملاا قتاع ىلع
 َّدب الوو ييذلاا مكاارتلاا نم ععون يهھھھوو .نيینسلااوو دهھجلااوو تقولاا نم ريیثكلاا كش ننوودد ةيیلمعلاا ههذهھھھ ممزلتست .ضضرتفملاا يعيیبطلاا
.ملاعلاا للوودد نم ريیثكلاا يف ثثدح امك اًمويی اهھھھررامث يتؤت ننأأ

 ءانب ههاجتإب عفدت ننأأ اهھيیلعوو رفصلاا ببرراقيی ىىوتسم نم ننانبلب ةهھيیبشلاا للوودلاا يف كلهھتسملاا تتامظنم قلطنت
 للوودلاا يف كلهھتسملاا تتايیعمج رروودب ةنرراقم ٬،يهھھھوو كلهھتسملاا ققوقح نمؤت يتلاا ةيیعمتجملااوو ةيیررااددإلااوو ةيینوناقلاا ةيینبلاا
 ىلع ىقبتيی اموو نيینسلاا تتاارشع ذنم سسألااوو نيینااوقلاا تعضوو دق للوودلاا ههذهھھھ ننأل .ريیثكب بعصأأ تتامهھم ٬،ةةرروطتملاا
 ههذهھھھ ٬،نندنل اهھھھَّرقم ٬،ةيیلوودلاا كلهھتسملاا ةمظنم تظحال .ةيیرروورضلاا تتانيیسحتلاا ححاارتقااوو ةعباتملاا وهھھھ كلهھتسملاا تتايیعمج
.نناادلبلاا ففالتخاب فلتخت كلهھتسملاا تتامظنم تتامهھم ننأأ بعوتست تتأأدتبإإوو تتاقوورفلاا

1
ةيینوناقلاا ةيینبلاا

 مماع ٬،ربخلااوو ملعلاا ليیجست يف ىلووألاا ممايیألاا ذنم تحرطط ننانبل يف كلهھتسملاا ةيیعمج لمع ققالطناا دنع
 ككااذنأأ ريیززولاا ُّددرر نناك .كلهھتسملاا ةيیامحل ننوناق ععوورشم ةةددوسم ةيیبايینلاا للدعلاا ةنجل ىلعوو دداصتقالاا ريیززوو ىلع ٬، 2000
 ءاادتباا ٬،هھتعفدد ةيیبووررووألاا ةكاارشلاا تتابلطتم ننأأ الإإ "؟هھقبطيیس نموو ؟ننوناقلاا عفن اموو" :ةيیعمجلاا دفول للاق امدنع اًفيیرطط
 ةسفانملاا ٬،ققاارغالاا ٬،كلهھتسملاا ةيیامح ننوناق اهھنموو ةكاارشلاا اهھجاتحت يتلاا نيینااوقلاا ثيیدحت ةشرروب ءدبلاا ىلإإ 2002،٬ نم
               .ءااذغلاا ةمالسوو

 ةيیامح ننأل رردصت مل ةيیميیظنتلاا هھميیساارم ننأأ َّالإإ 2005 ططابش يف ررونلاا ىىأأرر كلهھتسملاا ةيیامح ننوناق ههدحوو
 .ةبقاعتملاا ةيینانبللاا تتاموكحلاا تتايیولووأأ نم تسيیل كلهھتسملاا

؟ننوناقلاا ااذهھھھ ددونب مهھھھأأ يهھھھ ام

 هھعامتجاا دقعوو )ءااررززولاا سلجم نم رراارقب 2005 ببآآ يف لكشت( كلهھتسملاا ةيیامحل ينططوو سلجم ءاشنإإ -
 .17/5/2006 يف للووألاا

 ليیلاحتلاا جئاتنوو تتامولعملاا رشنب هھقحوو صصاخلااوو مماعلاا ععاطقلاا ىىدل كلهھتسملاا تتايیعمج هھليیثمتب ننوناقلاا رراارقإإ -
 خيیررات يف ةةرم للووأل ٬،ككرراشيی لعافوو مظنم يندم لمعل سسألاا عضت ااًدج ةةرروطتموو ةمهھم ققوقح ههذهھھھوو .يضاقتلااوو
.كلهھتسملاا ايیاضق نع ععافدلاا يف ٬،ننانبل

 ةةرراجتلاا ةفرغ ةيیوضعوو ٍضضاق ةسائرب ننوكت تتاعاازنلاا ّلح ةنجل مسإإ تحت كلهھتسملل ةمكحم ءاشنإإ -
.ةمربملاا مماكحألاا ذختت كلهھتسملاا ةيیعمجوو ةـعااررزلااوو ةـعانصلااوو

 ةثالث ننوودد يهھھھ يتلااوو ففرتحملااوو كلهھتسملاا نيیب تتاعاازنلاا لحل دداصتقالاا ةةررااززوو يف فلحم طيیسوو نيیيیعت -
.ةةريیل نيیيیالم

 .نيیفلاخملل اًعدداارر لكشت للوقعم ىىوتسمبوو ننوناقلاا مماكحأب نيیِّلخملل تتاماارغوو نجسلاب تتابوقع عضوو -

 عفدتوو امك كلهھتسملاا ةيیامحل ينططولاا سلجملاا ربع ةيیقيیبطتلاا ميیساارملاا رراادصإإ وحن كلهھتسملاا ةيیعمج ننآلاا عفدت
 ننوواعتتوو .ميیلسلااوو نمآلاا ءااذغلاا ددااريیتسااوو ججاتنإإ تتايیلآآ نمؤيی ييذلاا ءااذغلاا ةمالسل ننوناق رروودص وحن تتااونس عبررأأ ذنم
 ىلإإ للوصولل ةةَّرصم يهھھھوو ووافلاا ةمظنم عموو ةةدحتملاا ممألل ةعباتلاا ووديینويیلاا ةمظنم عم ةةوقبوو للاجملاا ااذهھھھ يف ةيیعمجلاا
.ععاطقلاا ااذهھھھ يف ةمئاقلاا ىضوفلاا ززوواجتيی ننوناق



.ععاطقلاا ااذهھھھ يف ةمئاقلاا ىضوفلاا ززوواجتيی ننوناق

2
ةيیررااددإلاا ةيینبلاا

 ددَّرجم مموهھفملاا يقب َّالإإوو اهھھھريیوطتوو اهھھھؤؤاشنإإ بجيی يتلاا رططألاا كلهھتسملاا ةيیامحل ةيیررااددإلاا ةيینبلاب ددوصقملاا 
.اهھل ةيیلعف ةميیق ال ةيیقالخأأ ةيیرظن

 سيیيیاقملاا ةسسؤموو تتااررااززوو عست مضيی ييرراشتسإإ رراططإإ وهھھھوو كلهھتسملاا ةيیامحل ينططولاا سلجملاا َّننإإ .1
.كلهھتسملاا ةيیعمج نم نيیوضعل ةفاضإإ نيیيیعانصلاا ةيیعمجوو ننالعألاا تتاكرش ةباقنوو ةةرراجتلاا ففرغوو تتافصااوملااوو

 مسرت ةيیعمجلااوو .هھلخاادد لمعلاا ةةررااددإإ نسحأأ ااذذإإ ةلوودلاا تتااررااددإإ عم لعافتلل مهھموو مئالم نناكم وهھھھ رراططإلاا ااذهھھھ
.ةةررااززوو لك يف كلهھتسملاا ننووؤش عباتيی اهھل ببوودنم فيیلكت ربع تتااررااددالاا عم ةقالعلاا نم ديیدج طمن

 يف ًالماك اهھھھرروودد ييددؤتل ااًديیدج اًصصختم اًبقاارم 120بب كلهھتسملاا ةيیامح ةيیريیدم زيیزعت ننوناقلاا ظحليی .2
   .دداسفلااوو ةنهھھھاادملاا نع ااًديیعب ةبساحملااوو ةباقرلاا ةيیلمع

 ةشقانمل ةيیريیدملاا يلووؤسم عم يعوبسأأ ععامتجاا دقع 2005 للووألاا نيیرشت ذنم ةيیعمجلاا تتأأدتباا دقوو ااذهھھھ
.اهھھھريیصموو ىىوواكشلاا

 ةيیفاكلاا تتاقاطلاا نم ريیثكلاا كلتمتوو ةيیلحم ةطلسك سسانلاا نم اًبيیرق شيیعت ةيیدلب 3500 نم رثكأأ ننانبل يف .3
 ننوكلتميی نيیذلاا( نيیيیحصلاا اهھيیبقاارم بيیرردتوو تتايیدلبلاب للاصتالاب ةيیعمجلاا تتأأدتباا كلذل .اهھھھريیوطت ييرروورضلاا نم يتلاا
 ٬،نناارفأأ ٬،محالم( ةيیئااذغلاا تتاعاطقلاا ىلع ةباقرلاب ممايیقلل ريیضحتلاا دددصب يهھھھوو )ةَّيیلدع ةطباضك ةلماش تتايیحالص
 رروودد ننإإ .ببالطلااوو اهھيیعوطتموو ةيیعمجلاا يئاصخأأوو تتايیدلبلاا عم ينااديیملاا لمعلاا ربع دداشررإلاا زيیزعتوو )ةيیئااذغ عناصم
.ةيیلحملاا تتاطلسلاا رروودد زيیزعتل اًضيیأأوو لب طقف غغاارفلاا ءلمل سيیل ييرروورض ةيیزكرملاا ةةررااددإلاا فعض لظظ يف تتايیدلبلاا

3
كلهھتسملاا ةفاقثوو ةيیعمتجملاا ةيینبلاا

 يميیدداكأأ للووألاا :ببابسأأ ةةدعل كلهھتسملل ٍددااون ربع تتاعماجلاا يف لمعلل ةيیعمجلاا تهھجوت  :تتاعماجلاا .1
.نيیكلهھتسملاا عقااوب ةعماجلاا طبرل ثلاثلااوو ٬،يبابش يناثلااوو ٬،يثحبوو
 ةقلعتملاا تتاططاشنلاا نم ديیدعلاب مماقوو )دداصتقالاا ةيیلك ( ةيیعوسيیلاا ةعماجلاا يف كلهھتسملل ٍددان للووأأ سسأت 2004 مماع
 ٬،ةعماجلاا يف نيیخدتلااوو للوحكلااوو ننامددإلاا نع ةساارردد ٬،ةيیدداصتقإإ تتااوودن ٬،تتااررايیسلاا فقااوم ةفلك ضيیفخت :ةعماجلاب
 ةبسنب قلعتت ةسااررددوو امك اهھمعدل ةيیعماج عيیقااوت تلمحوو ييولخلاا رراعساب قلعتت ةيینططوو تتاططاشن يف ةكرراشملااوو
 .2005 للوليیأأ يف ةحصلاا ةةررااززوو لخدت دعب ننانبل يف ءااوودلاا رراعسأأ ضضافخنإإ

 ايیجولونكتلااوو ممولعلل ةيیكريیمالاا ةعماجلاا يف رخآآوو ةيیكريیمألاا ةعماجلاا يف ٍددان اًضيیاا 2005 مماع سسأت
AUST ىلع لمعت ييددااونلاا ههذهھھھ .ةةذتاسألاا نم ةيینانبللاا ةعماجلاا يف سماخوو سلباارطط يف ررانملاا ةعماج يف عباارروو 

 ...خلإإ محالملااوو نناارفألااوو تنرتنألااوو ءابرهھكلااوو تتالاصتإلااوو ءااذغلاا ةمالسب قلعتت يتلاا تتاساارردلااوو ايیاضقلاا نم ديیدعلاا
.تتايیولووألاا نم يهھھھ تتاعماجلاا نيیبوو اهھنيیب ةكرراشملااوو ثحبلاا زيیزعت نناا ةيیعمجلاا ربتعتوو

 نم للاقتنإلااوو هھعمتجم ةةايیح يف ةكرراشملل نططااوملاا عفدت ةثيیدحلاا كلهھتسملاا ةفاقث رشن ننإإ :ددرفلاا كلهھتسملاا .2
.اهھنع اًعفاادموو اهھل اًعباتم ٬،هھئااررآآوو هھحلاصم نع للووؤسملاا عقوم ىلإإ ملستسملاا يقلتملاا ججرفتملاا عقوم

 ىلاا ممامضنالاا قحوو يضاقتلاا قحوو ةفرعملاا قح اهھيیف امب هھقوقح هھل نمؤيی كلهھتسملاا ةيیامح ننوناق ننإإوو ةصاخ
 ىلإإ ققوقحلاا ههذهھھھ هھلصت ننأأ ٬،اهھتااررااددإإ دداسفوو اهھتتشتوو ةلوودلاا فعض لظظ يف ٬،رظتنيی ننأأ بجيی ال وهھھھوو كلهھتسملاا تتايیعمج
 .للك الب اهھنع ععافدلااوو اهھتعباتموو اهھيیلع ععالططإلاا بجااوو هھقتاع ىلع عقيی لب هھتيیب

 اهھيیف امب ٬،هھقوقح ىنددأل لِمهھُملااوو snob "ببونسلاا"وو تتاكرراملاا ىلإإ ئجاللاا ينانبللاا كلهھتسملاا ةعمس ننإإ
 رثكأف رثكأأ ةيیعمجلل نخاسلاا طخلاا ربع لصت .ريیغتت تتأأدتباا ٬،ةةدساف تتامدخ ووأأ علس ىلع ىنددألاا ههدحب ضضاارتعالاا
 رهھظظأأ دقوو .مماعلاا ييأأرلاا ديیعص ىلع سسوملم رروطت ىلإإ ٬،نيیتريیخألاا نيیتنسلاا للالخ ةصاخ ٬،رشؤت تتاارراسفتسااوو ىىوواكش
 اًبوواجت تتالاصتإلااوو ةيیعونلااوو رراعسألااوو ءااذغلاا ةمالس للاجم يف ةصاخ ةيیعمجلاا اهھحرطت يتلاا ايیاضقلاا نم ديیدعلاا



 اًبوواجت تتالاصتإلااوو ةيیعونلااوو رراعسألااوو ءااذغلاا ةمالس للاجم يف ةصاخ ةيیعمجلاا اهھحرطت يتلاا ايیاضقلاا نم ديیدعلاا
.اهھھھريیغوو ييولخلاا ةعططاقمل عسااولاا ككرحتلااوو ررويیطلاا اازنولفنأأ ةمززأأ دنع اًيیلج رهھظظ نيیكلهھتسملاا عم اًعسااوو

 ننأأ نكميی سسانلاا حلاصموو ننووؤش ةعباتم ىلع رراارصإلاا كلتمت ةةدداجوو ةلقتسم تتامظنم ددوجوو ننأأ ىلإإ ااذهھھھ ريیشيی
.مهھلامآآ ليیثمتوو مهھتقث ليین يف حجنت

 فعض ننأأ َّالإإ نيیكلهھتسملاا عم لعافتلاا يف اًيیساسأأ اارًروودد نخاسلاا طخلااوو ةيیرهھشلاا كلهھتسملاا ةةرشن تبعل دقل
 تسيیديیمألاا ةمظنم 2003 مماع هھتنمأأ ييذلاا معدلاا فقوت دعب اًنايیحأأ رروودصلاا نع فقوتلاا ىلإإ اهھعفدد ةيیعمجلاا تتايیناكمإإ
 اهھعاضووأأ يف يقيیقحلاا رروطتلاا ننإإ امئاادد ةيیعمجلاا تتربتعأأ دقل .ةيیبووررووألاا ةيیضوفملاا 2006-2005 مماعوو ةيیكريیمألاا
 ليیومت ههدداارفأأوو مماعلااوو صصاخلاا هھعاطقب ينانبللاا عمتجملاا نمؤيی امدنع لصحيیس ننانبل يف كلهھتسملاا ةكرح ععاضووأأوو
 ةحلصمل ننالعأأ ييأب ممايیقلاا ةيیعمجلل نكميی ال هھناا ففوورعملاا نم تتاب دقوو ةصاخ .هھل ةجاح اهھھھربتعيی امدنعوو ةيیعمجلاا
 .نيیمعاادلاا

***
 لصاا هھنأل للالقتسالاا ذنم مئاق مماظن لبق نم ٬،ننانبل هھجاتحيی ييذلاا ٬،ححالصألاا ةيیلمع ززاجناا رظتنن نناا نكميی ال

 ةلوودلاا ءانب فعض ّلظظ يف ٬،ممزلتست ينانبللاا  عمتجملاا اهھنم يناعيی يتلاا تتاماسقنالااوو تتامززألاا قمع نناا معن .ضضرملاا
 عفدلاب مموقيیوو ضعبلاا هھضعب عم لمعيی مَّظنموو ييوقوو نماضتم يندم ععاطق ددوجوو ٬،مئاقلاا دداسفلااوو ةصصاحملاا مماظنوو
 ةجاحلاا ههذهھب ننوورعشيی عمتجملاا تتاعاطق لك يف نيیدجااوتملاا نيیيینانبللاا ففالآآ نناا .ةثيیدحلاا ةيینططااوملاا ةلوودد سيیسأت وحن
 ييذلاا ممزعلااوو ةقثلاا نم ريیثكلاا انيیطعت يتلاا ةئدداهھلاا ححايیرلاا ههذهھب اًيیمويی رعشن .تتاحالصالاا ههذهھھھ ىلع لمعلاا ىلاا ننوقوتيیوو
 سلجملل نكميی هھناا دقتعن نحنوو رراارصااوو لمعوو تقوو ةلأسم يهھھھ  ةنضاحلاا ةيینبلاا سيیسأت نناا .رراارمتسالل انلاثماا هھجاتحيی
 ةبعل ججرراخ ةميیلس سساا ىلع ةماعلاا هھتئيیهھھھ ليیكشت دداعيی امدنعوو ٬،تتاطلسلاا هھنع ججرفت امدنع ٬،يعامتجالااوو ييدداصتقالاا
 .ةماهھلاا تتانضاحلاا ههذهھھھ ىىدحاا ننوكيی نناا ٬،ةةددوهھعملاا يفئاطلاا – يسايیسلاا ذذوفنلاا

***
. Toufic Gaspard, A Political Economy of Lebanon, 1948-2002: The Limits
 of Laissez-faire, Leiden, Brill, 2004.

 لباقم ةيیمسإلاا اهھتميیق يثلث ).لل.لل( ةيینانبللاا ةةريیللاا تتدقف 1992 نم ىلووالاا ةعستلاا رهھشألاا يف .1990 للووالاا نيیرشت يف ببرحلاا تهھتناا . 
 دداع للدعملاا ااذهھھھوو .1992 للوليیاا يف $/ .لل.لل 2،٬528 ىلاا 1991 للووالاا ننوناك يف  $/.لل.لل 895 نم لقتناا يطسولاا هھلدعم . $ ررالوودلاا
 ةلهھمك 1992-1991 ررابتعاا نكميی يلاتلابوو .2005 للووألاا ننوناك ىتح للاحلاا ههذهھھھ ىلع ىقبيیل 1999 للووالاا نيیرشت يف $/.لل.لل 1،٬508 ىلاا
.ببرحلاا ةيیاهھن تلت accommodation ةمَءالم
.نيیميیقملاا نيیيینانبللاا طقف ننايیررابسك قيیقحت للووانتيی .يلااوتلاا ىلع 2003،٬ ٬،ننايیررابسكوو 1998،٬ ٬،ةيینانبللاا ةيیرروهھمجلاا . 
.5/9 للوودج ٬،)2004( ررابسك .
 Mackenzie, Stella ٬،)2001( يلوودلاا كنبلاا ٬،)Blejer (1992 وو Cheasty عجاارر ةيیجهھنم ةقيیرطب ةيیباسحلاا ةيیلمعلاا ءاارجال . 

(1996(.
 لقاا ةةرراسخلاا ةيیمك امنيیب ررالوودد ررايیلم 18 غلابلاا هھنويیدد للدعم ىلع %7 للدعمب ننانبل ففرصم يف ةةدئافلاا ةفلك انرردق 2005-2003 للالخ . 
.ررالوودد تتااررايیلم 10 غلابلاا يبنجالاا ففرصلاا للدعم ىلع %3 نم
.يلاحلاا ررامعإلااوو ءامنإلاا سلجم سيیئرل يمسرر حيیرصت يف تتددرروو ررالوودد تتااررايیلم 5 . 
 للدعموو %25 غلب مخضت للدعم عم ةيیئانثتساا ةنس اهھنال ررابتعالاا نيیعب 1993 ةنس ذخؤت مل .ةيینانبللاا ةةريیللاب ضضوورقلل تبسح ةةدئافلاا تتالدعم . 
.ًايیونس %1 ةبسنب ةلومع هھيیلاا ففاضيی ففرراصملاا ةةدئاف للدعم .%10 – ييوواسيی يطسوو يفرصم
 ىتح 1999 للووالاا نيیرشت نم تتااونس 3 للالخ ةةدئافلاا تتالدعم ريیغتت مل auction markets ةةديیاازم ققااوسأأ اهھيیمسن يتلاا ققااوسالاا ههذهھھھ يف . 
 لثمت يتلاا ٬،طقف ةنيیزخلاا تتاادنس ىلع ااًرهھش 24وو 12 ـل 1999 يناثلاا نيیرشت ىتح 1997 ررااذذآآ نم نيیتنس نم رثكالوو 2002 للووالاا نيیرشت

.ةنيیزخلاا تتاادنسل ةيیلامجالاا ةميیقلاا نم 90%
.1994 ٬،ةيینانبللاا ةيیرروهھمجلاا . 
ـ ب ةلامعلاا تترردق نيیح يف 1974 ةنس ررايیلم 27،٬5 لباقم .لل.لل ررايیلم 28،٬1 2005،٬ ةنس يلخاادلاا جتانلاا يلامجاا غلب ةتباثلاا 1997 رراعساب . 

.يلااوتلاا ىلع فلاا 760 وو ننويیلم ٬5،1
.219 صص 1998،٬ ٬،ةيینانبللاا ةيیرروهھمجلاا . 

. Ministère du Plan, Besoins et possibilités de développement du Liban. Etude préliminaire, 2 vol., 
Beyrouth, Mission Irfed-Liban, 1960-1961.

 ةيیفرصملاا تتااددامتعالاا ععومجم نم %80 نم رثكاا ىلع ااولصحتساا ةيیفرصملاا تتااددامتعالاا نم نيیديیفتسملاا رثكاا نم %5 ٬،هھسفن تقولاا يف . 
.)2004 ٬،عباارلاا لصفلاا ٬،ةيیلصفلاا تتاارروشنملاا ٬،ننانبل ففرصم(

.1988 ٬،Psacharopoulos 2004،٬ ٬،ننوورخآآوو Baldacci ًالثم ٬،رظناا . 
 تتاادداهھش ىلع ةةدئافلاا للدعموو ٬،%7،٬8 وهھھھ LL-TBS ةنيیزخلاا تتاادنس ىلع ةيینانبللاا ةةريیللاب ااًرهھش 12 ىلع عئاشلاا ددااريیالاا 2006،٬ لئااوواا يف . 
.%11 ببرراقيی ييزكرملاا ففرصملل LL-CDS ععااديیالاا
اهھھھددووددرموو يكريیماا ررالوودد تتااررايیلم 5،٬7 ييوواست LL-CDS ععااديیالاا تتاادداهھش نم ةعوفدملاا ريیغ غلابملاا . 
.2006 لئااووأل مماقررألاا ههذهھھھ ددوعت .%7،٬8 وهھھھLL-TB ةنيیزخلاا تتاادنس يف ااًرهھش 12 ـل

.ههّرسم ننااوطناا دداادعاا نم ةساارردد  *
 ٬،تتووريیب ٬،فئاطلاا-ينططولاا ققافولاا ةقيیثوو ررووذج :ههّرسم ننااوطنااوو 5/6/2006،٬ ٬،رراهھنلاا ٬،؟ةيیرروهھمجلل ينووررام سيیئرر يياا" ٬،ههّرسم ننااوطناا .
.صص 640 2006،٬ ٬،ةيیقرشلاا ةبتكملاا ٬،مئاادلاا يلهھھھألاا ملسلل ةيینانبللاا ةسسؤملاا

.3/10/2005 ٬،رراهھنلاا ٬،"ببرحلاف ريیوثتلاا ثلثم مماا ...ينمالاا ثلثملاا" ٬،ينيیوت نناسغ . 
.8/10/2005 ٬،رراهھنلاا ٬،"ظعتنوو انوودع ففرعن" ٬،بيیغزز ييرنهھھھ . 



.3/10/2005 ٬،رراهھنلاا ٬،"ببرحلاف ريیوثتلاا ثلثم مماا ...ينمالاا ثلثملاا" ٬،ينيیوت نناسغ . 
.8/10/2005 ٬،رراهھنلاا ٬،"ظعتنوو انوودع ففرعن" ٬،بيیغزز ييرنهھھھ . 
.6/10/2005 فحص ٬،ريیيیغتلاا للوح ينالمعوو يجيیتاارتساا ريیكفت وهھھھ ننايیبلاا ااذهھھھ . 
.صص 188 1997،٬ ٬،للزيیغم ررولوو ففززوج ةسسؤم ٬،تتووريیب ٬،ننانبل يف نناسنالاا ةةأأرملاا ققوقح ٬،للزيیغم ررول . 
 ٬،ةيیقرشلاا ةبتكملاا ٬،تتووريیب ٬،للزيیغم ررول فيیشرراا :ننانبل يف ةةأأرملاا ققوقح نع اًعافدد ننرق فصن ٬،)ةةرراادداا( °اطع ينوططوو ههّرسم ننااوطناا -
.2006 رخااوواا يف رردصيی 2 ءزجوو 1999 1،٬ ءزج

 . Christophe Jaffrelot, Inde: La démocratie par la caste (Histoire d’une mutation socio-politique, 
1885-2005), Paris, Fayard, 2005, 594 p. 

.5/2/2005 ٬،رراهھنلاا ٬،"ةةررااززولاا نع ةبايینلاا لصف ننوناق ححاارتقاا" ٬،رصن يبأأ هللا ةمعن . 
 :يف ةةددررااوو ليیصافتلاا ضعب . 

Antoine Messarra, La gouvernance d’un système consensuel (Le Liban après les amendements 
constitutionnels de 1990), Beyrouth, Librairie Orientale, 2003, 
600 p.

 2005،٬ ٬،ةيیقرشلاا ةبتكملاا ٬،تتووريیب ٬،ينانبللاا ييرروتسدلاا مماظنلاا يف ةماعلاا ةيیرظنلاا ٬،ههّرسم ييرصن ننااوطناا
 .صص 464

.Jacques Lang, Changer, Paris, Plon, 2005, 182 p :ريیيیغتلاا ةيیلاكشاا للوح
Pour changer le monde, no spécial de Manière de voir, no 83, oct. nov. 2005, 98 p.

.يساسألاا هھصن يف اًمامت رشن امك قيیلعتلاا ااذهھھھ ددريی . 
.ههدداا .مم ميیلس ملقب ةساارردد  *
.)490/96 وو 72/91 ننوناقلاب نناتلدعملاا 26 وو 34 نناتدداملاا 73/83،٬ ننوناقلاا . 
.لخدلاا ليیوواحتل يفاصلاا ديیصرلاا ةفاضاا عم تتامدخلااوو علسلاا . 
.تتااونس عبررأأ ىلع دتمت ىىوصق ةةرتفل ةةددّدهھملاا تتاعانصلل ةيیئانثتساا ةيیامح . 

Michael Porter et al., Can Japan Compete?. 
 . Humphrey-Hawkins Bill, voté par le Congrès en 1978.
 . Lester Thurow, MIT, “3% Unemployment, getting minority groups out of the vicious circle of 
poverty”.

.GAFTA ةقطنملاا ججرراخ تيیقب رروموك ررزجوو يتوبيیجوو رئاازجلاا . 
.1997ذذ ططابش 18 خيیررات 1317 مقرر مموسرملاا . 
.2-2 ةةدداملاا . 
.2002 يناثلاا نيیرشت ٬،ةةرراجتلااوو دداصتقالاا ةةررااززوو ٬،يبووررووالاا دداحتالاا عم ةكاارشلاا ققافتاا . 

.Sustainability Impact Assessment of the Euro-Med Trade Area", committed to: University of 
Manchester, Bocconi University, The International Center for Advanced Agronomic Studies, Centre 
International des technologies de l'Environnement de Tunis, Overseas Development Institute, ESCWA, 
Deloitte and Touche.   
 . "The Association Agreement: Integrated Assessment and Planning for Sustainable Development", 
MOET, Rana Samaha.

.2005 ٬،ةةرراجتلااوو دداصتقالاا مماع ريیدم ٬،يِّكم ييدداف . 
 ةعاسلاب تتااوووليیكلل ستنس 9 ةيیطسولاا ةفرعتلاا :نيیيیعانصلاا عمجت اهھھھاطعأأ يتلاا مماقررالاا ىلاا ععوجرلاب . 
.ةيیفاضاا ءابعاا ستنس 4وو

 . En utilisant le déflateur calculé par Consulting and Research Institute – 3 130.
 اماا .)MOET( 116 صص 2002-1997 ةيینانبللاا ةيیدداصتقالاا ةبساحملاا .2002 ةنس ةمسن 1،٬363،٬000 ـب نيیلماعلاا نناكسلاا دددع رردقيی .
.نيیلماعلاا نناكسلاا ععومجم نم ىتأتيیف يلامجالاا ججوتنملاا
 balance ييرراجلاا نناازيیملاا نع فلتخيیوو .تتامدخلااوو علسلاا نناازيیمك balance des échanges للددابتلاا نناازيیم دددحن ععاضووألاا ههذهھھھ يف . 

courante ننانبل ججرراخ نيیلماعلاا لخدد ليیوواحت للووانتيی ييذلاا.
 . Crowding out effect, eviction.
. “Basket of currencies, Broad Band and Crawling”, John Williamson, Senior Fellow, Institute for 
International Economics. 

.40 صص ٬،"ةسفانملااوو ءامنالاا جمانرب" نم IV ءزجلاا . 
.13 صص ٬،"ةجتنملاا تتاعاطقلاا ىلع ليیعافملاا :ةماعلاا ةسايیسلاا ليیلحت" نم VI ءزجلاا . 

. S. Michael Porter, The Competitive Advantage of Nations, MacMillan Press, 1990.
 World Bank, “Regaining Fiscal Sustainability in Lebanon: A Public Expenditure Review”, MNSED, 
June 2005.

.26/7/1996 خيیررات 8864وو 7/10/1996 خيیررات 9274 نيیموسرملااوو صصاخلاا يلاعلاا ميیلعتلاا ميیظنت ننوناق ىلإإ رظنأأ . 
. UNDP, Arab Human Development Report, 2002.
. Faour et al., Analytical Studies of Population and Housing Survey: The population of Lebanon, 2000.
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. Arab Human Development Report 2002, UNDP, op.cit.
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. The State of the Children in Lebanon,  op.cit.
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2000.  
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2000. 
. Lebanon National Health Accounts, December 2000.
. W. Ammar W., Health system and reform in Lebanon, World Health Organization, 2003.
. Definition: total health expenditures per capita is the per capita amount of the sum of public 
expenditure on health and private expenditures on health, World Health Organisation.
. World Health Organisation statistics.
. The Lebanese Health Care System, 2000.
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. Lebanon National Health Accounts 1998, December 2000.
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. Lebanon National Health Accounts, 1998, December 2000.
. W. Ammar, A. Jokhada, M. Awar, Economie de santé/Health economics: Health Sector Reform in 
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 . W. Ammar,  Health System and Reform in Lebanon. World Health Organization, 2003.
. National Household Health Expenditures and Utilization Survey, 1999.
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 2000 ربمسيیدد ٬، 1998 - ننانبل يف ةيینططولاا ةحصلاا تتاباسح  
 مماع ةيیحصلاا ةيیاعرلاا  ىلع ققافنإلاا يلامجاا نم %69.9 ييززااويی ام  ةحصلاا ىلع ةصاخلاا تتاقفنلاا تلكش ٬، ةيیملاعلاا ةحصلاا ةمظنم تتايیئاصحإإ بسح 

 ققافنالاا يلامجاا نم %55.92 هھتميیق ام لثمت  ةبسنلاا ههذهھھھوو . صصاخلاا ققافنالاا نم %80 ييززااويی ام بيیجلاا  نم ققافن إلاا لّكش  ثيیح )5 ةحفص ( 2002
 يحصلاا
2001 للووالاا نيیرشت ٬، هھتاماادختسااوو ةحصلاا ىلع رسألاا ققافنإل ينططولاا  حسملاا 
 هھسفن قباسلاا عجرملاا  
.قباسلاا عجرملاا 
.قباسلاا  عجرملاا 
2001 لل وّوألاا نيیرشت ٬، هھتاماادختسااوو ةحصلاا ىلع ييرسألاا ققافنإلل ينططولاا حسملاا  

  Ammar W. Jokhadar A. , Awar M. Economie de sante/Health economics. Health sector reform in 
Lebanon. Lebanese Medical Journal . Volume 46 (6).
  Centre d Etudes Hospitalietres (CEH).Carte Sanitaire,1997 
  Ammar w. et a.,op.cit.
  Regaining Fiscal Sustainability in Lebanon: A Public Expenditure Review ,MNSED,2005.

 ننانبل يف يحصلاا مماظنلاا   
. 2005 ززومت ٬، لمعلاا ريیس ممّدقت ريیرقت ٬،ررامعإلااوو ءامنإلاا سلجم  
 2005 ززومت ٬،لمعلاا ريیس ممّدقت ريیرقت ٬، ررامعإلااوو ءامنإلاا سلجم  
2005 ززومت ٬، لمعلاا ريیس ممّدقت ريیرقت ٬،ررامعإلااوو ءامنإلاا سلجم  
ىفشتسملاا زيیهھجتل صصخيی يقابلاا ديیصرلااوو ءانبلل عفديی غلبملاا ااذهھھھ يثلث يلااوح  
 . 21/11/2005 ٬،لبقتسملاا ةةديیرج - 1999" مماعلاا ذنم عيیرراشملاا للوح ًااريیرقت  ةةررويینسلاا ديیسلل ةحصلاا ةةررااززوو  تمّدق " 
ليیانعت ىفشتسم مماع ريیدم ٬،رردب قيیفش رروتكدلاا ةةددافاا بسحب 
ةيیعامتجالاا تتامدخلاا وو  ةيیلوّوألاا ةيیحصلاا ةيیاعرلاا زكاارموو  تتافصوتسملاا لمشت  
  MDG Costing Lebanon  ،2005 ٬، تتاارراشتسالااوو ثثوحبلاا ةسسؤم ٬ 
  MDG Costing - Lebanon ،2005 ٬، تتاارراشتسالااوو ثثوحبلاا ةسسؤم ٬

   .Lerberghe WV. Ammar W.,El Rashidi R.,Sales A. and Mechbal A . Reform follows failure I: 
Unregulated private care in Lebanon. Health policy and planning; 1997 12 (4) :296 -311.                            

.هھسفن قباسلاا عجرملاا  
  Ammar W. Health system and reform in lebanon. World Health Organization.2003 .
   Lerberghe WV. ,op.cit.
  

. 2001 للوّوألاا نيیرشت ٬،هھتاماادختسااوو ةحصلاا ىلع رسألاا ققافنإإ حسم  
. 2000 للوّوألاا ننوناك ٬، 1998 ننانبل يف ةيینططولاا ةحصلاا تتاباسح  
 هھسفن قباسلاا عجرملاا  
2005 للوليیاا  دداصتقالااوو ررامعالاا ةلجم  يف ةفيیلخ ددااوج دمحم رروتكدلاا ةحصلاا ريیززوو يلاعم عم تيیرجأأ ةلباقم يف  
2005 للوليیاا  - ةفيیلخ ددااوج دمحم رروتكدلاا ةحصلاا ريیززوو يلاعم عم  عم دداصتقالااوو ررامعإلاا  ةّلجم  اهھترجأأ  ةلباقم يف    
 ةحصلاا ىلع ييرسألاا ققافنإلل ينططولاا حسملاا" تتايیطعم )أأ( :ىلع ًءانب ) CRI ( تتاارراشتسالااوو ثثوحبلاا ةسسؤم  اهھترجأأ  تتااريیدقت   
 اهھھھرجأأ ةلباقم )جج( ؛  ٬2000،ءاصحإلل ةيیزكرملاا ةةررااددإلاا٬،Multi –Purpose Survey  حسم )بب(؛2001 للووالاا نيیرشت ٬،هھتاماادختسااوو
. 2005للوليیاا  - ةفيیلخ ددااوج دمحم رروتكدلاا ةحصلاا ريیززوو يلاعم عم  دداصتقالااوو ررامعإلاا ةلجم
2/12/2005 يف رراهھنلاا ةةديیرج يف تترشنوو هھعم تيیرجاا ةلباقم للالخ  ةيیووددألل ءااددوسلاا ققوسلاا  ةلأسم ةيیركس ليیعامساا  رروتكدلاا  شقان  
. 2000 للوّوألاا ننوناك ٬، 1998 ةيینططولاا ةحصلاا تتاباسح  
2000 ربمسيیدد ٬، 1998  ننانبل يف ةيینططولاا ةحصلاا تتاباسح 
MADMA. " ننانبل يف يحصلاا ععاطقلاا " . رر ةةررابطط  
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 2000  ررّايیأأ ٬، ننانبل يف ةيیحصلاا ةيیاعرلاا مماظن 
  Ammar W. Health system and reform in Lebanon. World Health Organisation, 2003..

2000 ررايیاا ٬، ننانبل يف ةيیحصلاا ةيیاعرلاا مماظن 
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 .1999 للوّوألاا نيیرشت ٬،هھتاماادختسااوو ةحصلاا ىلع رسألاا ققافنإل ينططولاا حسملاا  
هھسفن قباسلاا عجرملاا  
هھسفن قباسلاا عجرملاا  
.1999 للوّوألاا نيیرشت ٬، هھتاماادختسااوو ةحصلاا ىلع رسألاا ققافنإل ينططولاا حسملاا  
.1999 غنجاب 1997،٬ للايیرتنوم 1995،٬ انيیيیف 1992،٬ نغاهھنبوك 1990،٬ ةنس نندنل يف للدعملاا . 
 . Adjusted net savings ددررااوملاا ففاازنتسااوو ييرشبلاا للامسأأرلاا يف ررامثتسالاا ننابسحلاب ذخألاا دعب دداصتقالاا يف رراخددالل حيیحصلاا للدعملاا 
.ثثولتلاا نع ةجتانلاا رراارضالااوو ةيیعيیبطلاا
.)-2،٬9( رئاازجلاا ٬،)-30،٬9( تيیوكلاا ٬،)-18،٬8( ةيیددوعسلاا ةيیبرعلاا ٬،)-13،٬9( ايیرروس يف . 
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