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 مذكزة للمجلس التنفيذي
 

 

 ُظشيمذيت نهًدهس انتُفٛز٘ نهانٕثٛمت ْزِ 

ٔ  طظعلق رولظوْٓ ُوزٍ حلْػ٘ وش    أعجلش فٌ٘شلذِٗن قذ طكْى طذعْ حألهخًش أعنخء حلوـلظ حلزٗي  حالطقوخ  رووْي ٖ    الو

 .حلوـلظ حلظٌ ٘زٕ ر ظشس كخف٘ش دّسسقزل حرظذحء  رلكأى ٗظن  ّٗ نلأدًخٍ،  حلوزكْسٗيرشًخهؾ حألغزٗش حلعخلوٖ 

 :هكظذ حلظ ٘٘ن سهذٗش  C. Heider  :حلغ٘ذس -066513 2030: سقن حلِخطف

 :هْي ٖ حلظ ٘٘ن كز٘شس M. Read :حلغ٘ذس -066513 2539: سقن حلِخطف

 
طظعلوق   أعوجلش اى كخًوض لوذٗكن    ،حلووئطوشحص ْكوذس دوذهخص   ل شحإلدحسٗو  سحلوغوخعذ  ،I. Carpitella رخلغو٘ذس  حالطقوخ   ٗوكوٌكن 

 .(2645-066513): ربسعخ  حلْػخثق حلوظعل ش رؤعوخ  حلوـلظ حلظٌ ٘زٕ ّرلك علٔ حلِخطف سقن
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روغوظْٗخص هشط عوش هوي حًعوذحم حألهوي حل،وزحثٖ، ّحسط وخ  هعوذالص حل  وش           2009-2002ل ظوشس  حكخفظوش  طو٘ضص ً٘زخ  دال  فظوشس ط ٘و٘ن   

حًظِؤ  ّ. الؿوت هوي رْطوخى    100 000، ّحعظنوخفض  ّسٗش هي حلـ وخ  ّحل ٘نوخى  ّعْء حلظ،زٗش، ّطنخن أععخس حألغزٗش، ًّْرخص د

ً٘زوخ  هٌوز    انبشَابيح ّقذ عوخعذ  . ظْطش حلغ٘خعٖ يل هغظوشح، ّلكي حل2006 عٌش رظْق٘ع حط خق عالم ؽخهل فٖ حلٌضح  حألُلٖع ذ هي 

هلْ٘ى دّالس أهشٗكوٖ، ّرلوك رِوذ      282دوظ عؾشس عول٘ش روخ ق٘وظَ  2009 الٔ 2002 ؛ ًّ ز فٖ حل ظشس حلووظذس هي1963عٌش 

ظ،زٗوش، ّطلغو٘ي ًوْحطؾ    ّحللوذ هوي عوْء حل    اً خر حألسّحف، ّحالعظؼوخس فوٖ حالعوظعذحد للكوْحسع، ّكوخٗوش عوزل حلعو٘ؼ ّاعوخدس رٌخثِوخ،        

 .حلظعل٘ن، ّطٌو٘ش حل ذسحص حللكْه٘ش

َ غو لٌ فوٖ أى ٗظخوز    انبشَبيحالٔ إٔ كذ ًـق ( 1: )رٌخء علٔ ػالع هغخثل 2009-2002 ظشس ّٗظنوي ُزح حلظ شٗش ط ٘٘وخ للخفظش حل

ُووزٍ  الوؤ إٔ كوذ كخًووض ّ٘خسحطوَ،  د انبشَاابيحكووذد ك٘وف  ( 2)ظوْحءم هووع حعووظشحط٘ـ٘خص حللكْهوش ّحلؾووشكخء    ٗأى ّ خحعووظشحط٘ـ٘هْقعوخ  

 ك٘ف كخى أدحء حللخفظش، ّهخرح كخًض ًظخثـِخ ( 3)حعظشحط٘ـ٘ش   خ٘خسحصحل

ً٘غوخى  /أرشٗول ّ آرحس/هوخسط ؽوِشٕ  ، ّؿوشٓ حلعوول حلو٘وذحًٖ فوٖ     هغوظ ل٘ي  هي أسرعوش دزوشحء حعظؾوخسٗ٘ي    قّطْلٔ اؿشحء حلظ ٘٘ن فشٗ

ًلووْ ّػ٘ووق هووع حُظوخهووخص وووش علوؤ ثْحظه 2008كظوؤ  2002ض هٌووز هووي كخًووٌ٘زووخ  ل انبشَاابيحّطزوو٘ي هووي حلظ ٘وو٘ن أى كخفظووش . 2010

هوي رو٘ي   حألهي حل،زحثٖ فٖ هٌخىق ًخث٘ش، ّكخى زٗي ٗعخًْى هي حًعذحم هغخعذس للغكخى حل انبشَبيحّقذم . حللكْهش ّحكظ٘خؿخص حلغكخى

ظ وذٗش كز٘وش هوي أفولخد حلوقوللش فوٖ       ّكظٖ ُوزح ر . حلوٌظوخص حل ل٘لش حلظٖ ّحفلض هغخعذس حلوـظوعخص حلولل٘ش ى٘لش فظشس حلٌضح 

ّاى حعظوش فوٖ هعخلـوش حالكظ٘خؿوخص ققو٘شس حألؿول للغوكخى        ،نبشَبيحّلكي ح. رْف َ ّع٘يخ ًضِٗخ هبشَبيحنعوعش أسعٔ حلو٘ذحى ّ

زحثٖ هعخلـوش حألعوزخد حلعو٘ وش الًعوذحم حألهوي حل،و      حل وذسس علؤ    هلوذّد  2009هٌز حًعذحم حألهي حل،زحثٖ، ف ذ أفزق  حلزٗي ٗعخًْى هي

 . رْمْف لكْهشحل خصأّلْٗاكذٓ حٙى رخص  زٕحل حلوضهي

ٖ ف وذ أرلوض حعوظشحط٘ـ٘ظَ    . ًظوخثؾ اٗـخر٘وش  ػووشص  حالعوظشحط٘ـ٘ش حلظوٖ أ  هوي حلخ٘وخسحص    حدال  حل ظشس حلووزكْسس عوذد  انبشَبيح كذد ّقذ   فو

هي حلو خىعخص للْفْ  الٔ ًغوزش عخل٘وش هوي حلغوكخى حلوزٗي ٗعوخًْى هوي حًعوذحم حألهوي حل،وزحثٖ روالء كغوٌخ رعوذ              كز٘ش حلعول فٖ عذد 

اال أى ػوش كخؿش حٙى الٔ هضٗذ هي طشك٘ض حلزشحهؾ لوعخلـش حًعذحم حألهي حل،زحثٖ حلوضهي ّطل ٘ق . حلظْق٘ع علٔ حط خق حلغالم حلؾخهل

حلنخوش فٖ ًظخم هعلْهخص حألهي حل،وزحثٖ قوذ حعوظخذهض علؤ      انبشَبيححعظؼوخسحص ى أرلك ٗنخ  الٔ . أُذح  اًعخػ عزل حلع٘ؼ

ٖ ّ. انبشَابيح ًلْ فعخ  لالعظِذح  هي ؿخًذ حللكْهش ّحلوـظوع حلوذًٖ ّحلـِخص حلوخًلش ّ ٌٗز،وٖ   ،حالعوظذحهش  انبشَابيح  يٗنوو  كو

  .ّحلظعخًّ٘خص حلضسحعش ّصحسسْحفل ام خء حليخرع حلوئعغٖ علٔ حلٌظخم فٖ اى ٗ

حل،زحث٘وش رك وخءس    حصحلوغوخعذ  قوخم رظغول٘ن  ّ. هضٗظَ حلٌغز٘ش فٖ كخالص حليْحسة ّحإلغخػش حلووظوذس ّحإلًعوخػ حلوزكوش    انبشَبيحّقذ أػزض 

حلظ،زٗوش  أًؾويش  فوٖ  ّ حلظوذسٗذ، ،وزحء ه خرول   حلّ حألفوْ   ّحل،وزحء ه خرول   ّك ق ًظخثؾ اٗـخر٘وش فوٖ هـوخ  حل،وزحء ه خرول حلعوول       ّفعخل٘ش

يْٗلوش حألؿول،   حلرؾزكخص حألهخى حإلًظخؿ٘ش  ًخشحهحاللوغظ زل علٔ لّطشكض حلظْف٘خص . ظْصٗع حلعخم لألغزٗشعول٘خص حل، ّفٖ عل٘نّحلظ

حالعووظـخرش فووٖ كووخالص حليووْحسة، ّطعضٗووض دّس   لظ،زٗووش، ّحلولخفظووش علوؤ قووذسسفووٖ حّمووع ًِووؾ هظكخهوول ٗ ووْم علوؤ دّسس حلل٘ووخس  ّ

 .طٌ ٘زُخ ـخسٕحلعول٘خص حلص، ّف ل فٖ كْحس حلغ٘خعخ انبشَبيح

  

 يهخـص
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يششٔع انمـشاس

 

 

 

ّحعووظـخرش حإلدحسس  (WFP/EB.2/2010/6-B)" حللخفظووش حل يشٗووش لٌ٘زووخ  ط ٘وو٘ن ط شٗووش هووْؿض عووي"ٗؤدووز حلوـلووظ علوووخ رْػ٘ ووش  

(WFP/EB.2/2010/6-B/Add.1) ّٗعلوؤ حطخووخر هضٗووذ هووي حإلؿووشحءحص رؾووؤى حلظْفوو٘خص هووع هشحعووخس حالعظزووخسحص حلظووٖ    لووغ

 .ىشكِخ حلوـلظ أػٌخء هذحّالطَ

 

 

 

 

 

  

                                                      
 ىال  علٔ حل شحس حلٌِخثٖ حلزٕ حعظوذٍ حلوـلظ، ٗشؿٔ حلشؿْ  الٔ ّػ٘ ش حل شحسحص ّحلظْف٘خص حلقخدسس فٖ ًِخٗش حلذّسسُزح هؾشّ  قشحس، ّلال. 
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 انخهفٛت

 سًبث انتمٛٛى

حلزشًوخهؾ  : 2009ّ 2002حلخوظ عؾشس حلوٌ زس ف٘وخ ر٘ي  انبشَبيححل يشٗش لٌ٘زخ  عول٘خص  انبشَبيح كخفظشٗؾول ط ٘٘ن -  1

 .حل يشٕ، ّعزع عول٘خص هوظذس لإلغخػش ّحإلًعخػ، ّدوظ عول٘خص ىْحسة، ّعول٘ظ٘ي دخفظ٘ي

 حعووظشحط٘ـ٘ش قووشحسحص رخطخووخر ً٘زووخ  فووٖ حل يووشٕ للوكظووذ ع٘غوووق ُووْفووٖ حلوغووخءلش ّحلووظعلن، ّ ٗظوووؼالى ُووذفخى ّللظ ٘وو٘ن-  2

  .هغظٌ٘شس العظشحط٘ـ٘ظَ حل يشٗش حلو زلش ّلظلغ٘ي عول٘خطَ حلـخسٗش

فوٖ أى ٗظخوز لٌ غوَ هْقعوخ      انبشَابيح  ًـوق الٔ إٔ كوذ  ( 1: )ػالع هغخثلرٌخء علٔ للخفظش ل٘٘وخ ط ُزح حلظ شٗش ظنوي ّٗ-  3

كووذ كخًووض ُووزٍ  إَٔ، ّالوؤ طوود٘خسح انبشَاابيح كووذدك٘ووف ( 2)حلؾووشكخء  هووع حعووظشحطـ٘خص حللكْهووش ّٗظووْحءم  خ ّأىحعووظشحط٘ـ٘

  ِخًظخثـك٘ف كخى أدحء حللخفظش ّهخرح كخًض ( 3)ش  حعظشحط٘ـ٘خسحص ٘خحل

 آرحس/هووخسطؽووِشٕ ، ّؿووشٓ حلعووول حلو٘ووذحًٖ فووٖ هغووظ ل٘ي ّطووْلٔ اؿووشحء حلظ ٘وو٘ن فشٗووق هووي أسرعووش دزووشحء حعظؾووخسٗ٘ي-  4

 .2010ً٘غخى /أرشٗلّ

 انسٛبق

ّ      رؾوذس  هلْ٘ى ًغووش   3.5أكؼش هي  ٖٗعخً-  5  ذرلغو أكؼوش هوي ًقوف حلغوكخى     ٗعو٘ؼ  هوي حًعوذحم حألهوي حل،وزحثٖ فوٖ ً٘زوخ ؛ 

.دّالس فٖ حلْ٘م 1.25علٔ أقل هي حلظ ذٗشحص 
(1)

رلوذح فوٖ    182حلشحرعش ّحألسرعو٘ي رعوذ حلوخثوش هوي رو٘ي      حلوشطزش ً٘زخ  طلظل ّ 

ٖ   2009هئؽش حلظٌو٘ش حلزؾشٗش لغٌش  ٖ . حلقخدس عي رشًخهؾ حألهن حلوظلوذس حإلًووخث حلل ٘ وٖ  قوذس هعوذ  حلٌووْ     2009 عوٌش  ّفو

.2008فوٖ حلوخثوش عوي عوٌش      5.3أًوَ حًخ ول رو وذحس    فوٖ حلوخثوش، إٔ    4.7رٌغزش حإلؿوخلٖ  للٌخطؾ حلوللٖ
(2)

حلضسحعوش  ّطوؼول   

حًخ وخك حالعوظؼوخس فوٖ حلضسحعوش، ّهؾوكالص      أعوِن  ّ 2.طغوظخذم ػالػوش أسروخ  حل وْس حلعخهلوش     ُّوٖ  حلغخثذ  هْسد حلشصقحلزعل٘ش 

، ّطعيل حالطقخالص رغوزذ حلٌوضح  ؿو٘عِوخ فوٖ رووء      اهذحدحص حلوذدالص، ّحلشٕ حلولذّد، ّحألمشحس حلالك ش رخلزٌٔ حلظلظ٘ش

 : ص حلولذدس حلوشطزيش رخًعذحم حألهي حل،زحثّٖطؾول حلقعْرخ. شًوْ حإلًظخؿ٘

 ٗنعّرعذ حلو خىعخص حلظٖ طعخًٖ هي حًعذحم حألهي حل،زحثٖ، ُّْ هخ زخل،ش حلقعْرش حلظشّ  حلـ،شحف٘ش حل (1)

 ّحإلًغخً٘ش؛ط ذٗن حلوغخعذحص حإلًوخث٘ش أهخم فعْرخص 

سحمٖ حألًغذ حلغكخى الٔ  أعلٔ اكذٓ ٗظنوي حلزلذ هي ٗـعل هخ ُّْ للضسحعش، حلقخللش حألسحمٖ هلذّدٗش (2)

 حلعخلن؛ فٖللضسحعش  حلقخللش

ّمع  2006 عٌش ؛ ّسغن أى طْق٘ع حط خق حلغالم حلؾخهل فٖحليْٗل حألهذحلغ٘خعٖ عذم حالعظ شحس حلٌضح  حألُلٖ ّ (3)

 صح  قخثوخ؛ هخ حلغ٘خعٖ ، فبى حلظْطشحلٌ٘زخلٖلضد حلؾْ٘عٖ حلر٘ي ككْهش ً٘زخ  ّ لع ذ حلزٕ حعظوش ًِخٗش للٌضح 

                                                      
 .سّهخ. 2010فٖ ً٘زخ  انبشَبيح هْؿض عول٘خص  .2010. نبشَبيحح (1)
(2) factbook/geos/np.html-world-www.cia.gov/library/publications/the 

 

http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/np.html
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ًّ ـ  ؼ ٘ل،حل ّعذء حألهشحك ّحلٌْع٘ش حل،زحث٘ش، حألغزٗش كو٘ش فٖللٌ ـ حسط خ  هغظْٗخص عْء حلظ،زٗش ًظ٘ـش  (4)

س حلظ ضم،حًظؾخ هعخًخس هيرلذحى فٖ حلعخلن أكؼش عؾشس ر٘ي هي حألغزٗش حلوظكشس؛ ّطعذ ً٘زخ  
(3)

ّطذ  هعذالص  

علٔ عْء ط،زٗش دي٘ش؛فِ٘خ حلِضح  ًّ ـ حلْصى ر٘ي حألى خ  دّى حلخخهغش 
(4)

 

فٖ حألعْحق  ِخّحعظوشحس ً ـ اهذحدحط ُخأععخسخسط خ  هع طؤػش حألعش حل  ٘شس طؤػشح ؽذٗذح ر حألغزٗشطنخن أععخس  (5)

؛كشسسحلوظ "حلزخًذحص" حلشٗ ٘ش رغزذ
(5)

 

ع ْه حألهيخس؛ ًّظشح ألى ً٘زخ  ط ع علٔ كضحم ّعذم حًظظخم حلكْحسع حليز٘ع٘ش، ًّْرخص حلـ خ ، ّحل ٘نخى،   (6)

عٌْٗخ رغزذ حًغ٘خد حلو٘خٍ هي ؿزخ  فِ٘خ ًؾو، فبًِخ هعشمش رق ش دخفش للضالص ؛ ّٗلذع حل ٘نخى  صلضحلٖ

ؽخثعش علٔ ًلْ هظضحٗذ؛ ّٗيشف حلـ خ  طِذٗذح حلِوالٗخ ّهْعن حلشٗخف حلوْعو٘ش حٙعْ٘ٗش؛ ّحالًِ٘خسحص حألسم٘ش 

دي٘شح علٔ حلغكخى حلنع خء حلزٗي ٗعظوذّى علٔ حلضسحعش هي أؿل حإلًظخؽ حل،زحثٖ حلوللٖ؛
(6)

 

ّحلل،ْٕ، ّحإلققخء  عشقٖحًعذحم حلوغخّحس هؼل حل ْحسق ر٘ي حلـٌغ٘ي، ّحلظ خّص ر٘ي حليْحثف، ّحلظو٘٘ض حل  (7)

.حلـ،شحفٖ رغزذ رعذ حل شٓ حلشٗ ٘ش
(7)

 

ّه وْك حألهون    انبشَابيح قوخم   2002ّهٌوز  . الؿوت هوي رْطوخى    100 000ٗنخ  الؤ رلوك أى ً٘زوخ  طغظنو٘ف كوْحلٖ      -  6

ّع وذ مو،ْه دّل٘وش أع٘وذ     . حل،وزحء ّحلووؤّٓ ّغ٘وش رلوك هوي حلوغوخعذحص لالؿجو٘ي       رظوْف٘ش  حلوظلذس حلغخهٖ لؾئّى حلالؿجو٘ي  

 .لوي ر ْحت رْطخًٖ فٖ رلذحى أدشٓ، ّلكي هخ صحلض ٌُخك كخؿش الٔ هغخعذس اًغخً٘ش الؿ 29 000طْى٘ي هئدشح 

 زبفظت انبشَبيح 

ّطون طل وٖ   . هل٘وْى دّالس أهشٗكوٖ ط شٗزوخ    400طزلو  ق٘وظِوخ حإلؿوخل٘وش    عول٘وش   51فٖ ً٘زوخ    1963هٌز عٌش  انبشَبيحً ز -  7

ٔ  2002حلووظذس هوي   ل ظشسلهلْ٘ى دّالس أهشٗكٖ علٔ ؽكل هغخُوخص  282 صحدص حللخفظوش داللِوخ صٗوخدس    ّحلظوٖ   2009 كظو

طلخ٘ـ  1حلـذّ   فٖٗشد عول٘ش  15ّٗشكض حلظ ٘٘ن علٔ . هلْ٘ى دّالس أهشٗكٖ 98هلْ٘ى دّالس أهشٗكٖ الٔ  25كز٘شس هي 

 .حلزشحهؾ خصرلغذ فجلِخ 

  

                                                      
 كخطوخًذّ. فٖ ً٘زخ  نهبشَبيح حعظشحط٘ـ٘ش ط،زّٗش ه ظشكش. 2010. ً٘زخ . انبشَبيح (3)
 .سّهخ .ّحلْف٘خص حلظ،زٗش عْء ّط غ٘ش ق٘خط: دل٘ل. 2005. رشًخهؾ حألغزٗش حلعخلوٖ/هـلظ حلظٌو٘ش حلوـظوع٘ش (4)
ُّْ ٗعٌٖ اغالق حألعْحق ّحألعوخ  حلظـخسٗش . حألُلٖ فٖ ً٘زخ   ّقذ أفزق ُزح حلؾكل هي أؽكخ  حالكظـخؽ ؽخثعخ دال  حلٌضح. رخلل،ش حلٌ٘زخل٘ش" ه،لق"امشحد عخم؛ ّطعٌٖ حلكلوش  "حلزخًذ" (5)

". حلزخًذحص"ْٗهخ ف و دلض هي  12كخى ٌُخك ّف خ للظ خسٗش  2009حألّلٔ هي عٌش  ّفٖ حلؾِْس حلغظش. أّ قيخعخص حقظقخدٗش رؤكولِخ/ّحليشق ّحلوذحسط رل٘غ طظْقف طوخهخ هٌخىق ّ

(Himalayan Times, Sunday 28 June 2009) 
 .www.undp.org.np/pdf/NSDRMFinalDraft.pdf. حالعظشحط٘ـ٘ش حلْىٌ٘ش إلدحسس حلوخخىش فٖ ً٘زخ . 2008. رشًخهؾ حألهن حلوظلذس حإلًوخثٖ (6)
 .ًْْ٘ٗسك. حلزؾشٗش ّحلظٌو٘ش حلذّلش طلْ : ً٘زخ  فٖ حلزؾشٗش حلظٌو٘ش ط شٗش. 2009. رشًخهؾ حألهن حلوظلذس حإلًوخثٖ (7)

 

http://www.undp.org.np/pdf/NSDRMFinalDraft.pdf
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 انبشايح بثبسسب فئ 2009-2002زبفظت انبشَبيح نهفتشة : 1اندذٔل 

األهداف االستزاتيجيت  فئت البزامج

 المقببلت
عدد 

 العمليبث

إجمبلي المسبهمبث المؤكدة 

 (األمزيكيت الدوالراث يينبمال)

المئويت من نسبت ال

 العمليبث مجموع

 29 490 902 81 1 5ّ  4ّ  3 حلظٌو٘ش

 6 882 057 17 5 3ّ  1 عول٘خص حليْحسة

 حإلغخػش ّحإلًعخػ

حل،وووزحء ه خرووول حألفوووْ ، حل،وووزحء  )

ه خرووووول حلظوووووذسٗذ، حلٌ وووووذ ه خرووووول 

 (حألفْ 

3 1 106 991 164 38 

 حإلغخػش ّحإلًعخػ

 (حلالؿجْى)

1 6 74 995 547 27 

 حلعول٘خص حلخخفش 

روووووخ فووووٖ رلووووك عول٘ووووش دخفووووش    )

 (عخلو٘ش

1  ّ2 2 980 868 - 

 100 281 816 063 15 - انًدًٕع 

 .2 ّ 1 (ًّـضًظخم ) لوعلْهخصل َ حلعخلوٖؽزكش رشًخهؾ حألغزٗش حلعخلوٖ ًّظخه :سقذحلو

غ هي ك٘رٌذٗي أكزش ي أؿل حلغكخى حلوظؤػشٗي رخلٌضح  ٗعذ حلزشًخهؾ حل يشٕ لٌ٘زخ  ّحلعول٘ش حلووظذس لإلغخػش ّحإلًعخػ ه-  8

حلوغووخعذس حل،زحث٘ووش حلو ذهووش الوؤ أهووخ  .حإلؿوخل٘ووشفووٖ حلوخثووش هووي حلو٘ضحً٘ووش  38فووٖ حلوخثووش ّحلؼووخًٖ  29 حألّ  ٗوؼوول ارلٌ  ووخص، ح

فٖ حلوخثش هوي   6ر ٘وش  دوظ عول٘خص ىْحسة انبشَبيحّقذ ً ز . فٖ حلوخثش هي ه٘ضحً٘ش حللخفظش 27 فظوؼل حلالؿج٘ي حلزْطخً٘٘ي

ّفٖ ك٘ي سكوضص رعول حلزوشحهؾ فوٖ حللخفظوش علؤ       . حعظـخرش لل ٘نخى، ّّحكذس حعظـخرش للـ خ كخًض سرع هٌِخ ، أحلو٘ضحً٘ش

 .عي ىشٗق هٌظوخص غ٘ش ككْه٘شًؾيش طٌو٘ش قذسحص حلْصحسحص حللكْه٘ش، ف ذ ً ز كؼ٘ش هي حأل

 انشئٛسٛت يؼبنى األداء

 تٛدٙاالستشاانًٕلغ انًٕاءيت ٔ

شس ـــووــ٘ش لل ظـووـيش حالعظشحط٘ـفووٖ حلخوو  نهبشَاابيحأُووذح  حللخفظووش طوخهووخ هووع حألُووذح  حالعووظشحط٘ـ٘ش حلعخلو٘ووش     ؽوؤ خطظو-  9

 .1، كوخ ٗظز٘ي هي حلؾكل (2008-2013)
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  االستشاتٛدٛت نهبشَبيحغ األْذاف ًَٕرج تمًٛٛٙ نهسبفظت انمطشٚت نُٛببل ْٕٔ ٚبٍٛ انًٕاءيت ي: 1انشكم 

: 5حلِوووووذ  حالعوووووظشحط٘ـٖ  

طعضٗض قذسحص حلزلوذحى علؤ   

هوي دوال    حللذ هوي حلـوْ    

حعوووووووووووظشحط٘ـ٘خص طغووووووووووول٘ن  

 ظشٗخص ؾوووووووحلوغووووووئّل٘ش ّحل

 شحلولل٘

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 تنًية انقدرات -

: 4حلِووذ  حالعووظشحط٘ـٖ  

حللذ هي حلـوْ  حلووضهي   

 ًّ ـ حلظ،زٗش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

انرعايةةةةةةة ان ةةةةةةحية  -

 نألو وانطفم

انغةةةةةةةةةةة ا  يقا ةةةةةةةةةةةم   -

 انتعهيى

 

 :3حلِووووذ  حالعووووظشحط٘ـٖ   

زل كغذ حعظعخدس حلل٘خس ّع

حلعوو٘ؼ ّاعووخدس رٌخثِووخ فووٖ     

كخالص هخ رعذ حلقوشح  أّ  

كخالص هخ رعذ حلكْحسع أّ 

 كخالص حالًظ خ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  

 

 

 انغ ا  يقا م انعًم -

 األصولم   ا  يقاانغ -

 اننقد يقا م األصول -

 انغ ا  يقا م انتدريب -

  االستبقا  رزية -

 

: 2االسةتراتيي    ِذ حل

حلـوووووْ  حللوووووخد   عهٌووووو

  ٖ  طووذحر٘ش ّحالعوظؼوخس فو

حالعوووووظعذحد للكوووووْحسع 

 ِخكذط ّحلظخ ٘ف هي

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

نظةةةةةةةةاو ا نةةةةةةةة ار  -

 انًبكر

 تدا ير االستعداد -

: 1حلِذ  حالعظشحط٘ـٖ 

اً خر حألسّحف ّكوخٗش 

حلع٘ؼ فٖ كغذ عزل 

 كخالص حليْحسة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نألغ ية انعاو انتوزيع -

 كًهةًان انتغ ية -

 انتكًيهية األنشطة -

 انًيان  انتوزيع -

 غ يةنأل

انتغ ية ف  حاالت  -

 انطوارئ

 انغ ا  يقا م انعًم -

 

 األداء والنتبئج
 فٖ ً٘زخ  انبشَبيحأُو٘ش ّك خءس ّفعخل٘ش ّطؤػ٘ش ّحعظذحهش عول٘خص 

 طل ٘ق حألُذح  حلو شسس

 ّحللذ هي حل  ش ٘شُذح  حل يخعحألحلوغخُوش فٖ 

 فٖ ً٘زخ  ثَّؽشكخ انبشَبيحعالقخص حلظآصس ّحٙػخس حلونخع ش لعول٘خص 

 انمشاساث االستشاتٛدٛت

  ِن حل نخٗخ ّحلظلذٗخص حلشث٘غ٘شلطلل٘ل هعلْهخص حألهي حل،زحثٖ ّحلظ،زٗش 

 حعظخذحم هعلْهخص حألهي حل،زحثٖ ّحلظ،زٗش إلعيخء حألّلْٗش ل نخٗخ حلـْ  فٖ حلزشحهؾ حلْىٌ٘ش

 فٖ ً٘زخ  نهبشَبيحطلذٗذ حلو٘ضس حلٌغز٘ش للوكظذ حل يشٕ 

 حلظٌغ٘ق هع حللكْهش ّحلـِخص حلوخًلش ّفشٗق حألهن حلوظلذس حل يشٕ ّحلوٌظوخص غ٘ش حللكْهش هغظْٓ

 فٖ ً٘زخ  فٖ رٌخء حل ذسحص ر٘ي حللكْهش ّحلؾشكخء هي حلوٌظوخص غ٘ش حللكْه٘شانبشَبيح دّس ّفعخل٘ش 

 

 

 انًٕاءيت االستشاتٛدٛت
 

 حإلًغخً٘ش ّحإلًوخث٘ش للزلذحالكظ٘خؿخص فٖ ً٘زخ  هع  انبشَبيحهْحءهش حعظشحط٘ـ٘ش 

 حلظؤػ٘ش علٔ ؿذحّ  أعوخ  حلغ٘خعخص حل يشٗش ّحعظشحط٘ـ٘خص حلؾشكخء

 شحلوئعغ٘ رؾؤى ً٘زخ  هع ع٘خعخطَ انبشَبيح هْحثوش حعظشحط٘ـ٘ش
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ٔ   هي دال   انبشَبيحأػزض -  10 ٖ   قذسطَ علؤ حلْفوْ  الو حلوٌوخىق حلٌخث٘وش أًوَ ؽوشٗك حعوظشحط٘ـٖ للكْهوش ً٘زوخ          حلغوكخى فو

   ّ ْ ٗظوظوع رخلو وذسس ّحلوشًّوش،  حلولل٘وش ى٘لووش   صللوـظوعوخ حلوٌظووخص حل ل٘لوش حلظوٖ حعوظيخعض هْحفوولش ط وذٗن حلوذعن        هوي روو٘ي  ُو

 الؤ عوٌش   2002 عٌش علٔ ًلْ ّػ٘ق هع حُظوخهخص حللكْهش ّحكظ٘خؿخص حلغكخى هيؽٔ خطظو انبشَبيحّكخًض كخفظش . حلٌضح 

خًْى هوي حًعوذحم حألهوي حل،وزحثٖ، ف وذ      ، ّاى ّحفل هعخلـش حالكظ٘خؿخص قق٘شس حألؿل للغكخى حلزٗي ٗعانبشَبيحّلكي . 2008

حلوزٕ روخص حٙى اكوذٓ أّلْٗوخص      ًعوذحم حألهوي حل،وزحثٖ حلووضهي    علؤ هعخلـوش حألعوزخد حلعو٘ وش ال     أفزق هئدشح هلذّد حل ذسس

 .رْمْف حللكْهش

دّى /لؤ ًلوْ ّػ٘وق هوع حلغ٘خعوخص حلْىٌ٘وش      ؽو٘خ ع خهظو 2006الؤ عوٌش    2002 هوي عوٌش  فٖ ً٘زخ   انبشَبيح عولّكخى -  11

طْصٗوع حألغزٗوش دوال  فظوشس حلٌوضح ،       انبشَبيحّّحفل . حلْىٌ٘ش، ًّ ز رشحهـَ عي ىشٗق حلؾشكخء حللكْه٘٘ي رق ش سث٘غ٘ش

 .رْف َ ّع٘يخ ًضِٗخ َلٌ غعوعش  انبشَبيحأسعٔ ّ. فٖ حلو٘ذحى حلوقللشهي أفلخد ُّْ هخ كظٖ رظ ذٗش كز٘ش 

 2006 عوخم  ف وذ ؿوشص هوي   . انبشَابيح  هـشوشكلش ؿذٗذس هي رشكخى طْق٘ع حط خق حلغالم حلؾخهل رذحٗش ل 2006 عٌش ّفٖ-  12

قظش لؼالع عٌْحص رل٘غ حًقذ حلظشك٘ض علٔ رٌخء حلغوالم،  هع حلخيش حللكْه٘ش حلوئ انبشَبيحهْحءهش أًؾيش  2008الٔ عخم 

طلوْال حعوظشحط٘ـ٘خ ًلوْ حعوظخذحم حلؾوشكخء       انبشَابيح ّدال  ُزٍ حل ظشس رذأ . ّاعخدس حإلعوخس، ّاعخدس حلظؤُ٘ل، ّاعخدس حإلدهخؽ

 ظٌ ٘وز  لإلغخػش ّحإلًعخػ لول٘ش حلووظذس ّحعظخذم عول٘ش حليْحسة ّحلع. هي حلوٌظوخص غ٘ش حللكْه٘ش لظغِ٘ل حالعظـخرش حلغشٗعش

هوع حلظشك٘وض علؤ افوالف حلزٌؤ حلظلظ٘وش       ، ل،وزحء ه خرول حلعوول   حرشًوخهؾ   فوٖ اىوخس  عول ْٗم  20لوذس قق٘شس حألؿل  طلْٗالص

لظوذسٗذ لوذعن   حلغالم لذعن حلعخثذٗي، ّعلٔ حل،زحء ه خرل حفْحثذ كـضء هي  –لل،زحء ه خرل حلعول " د ٘ ش"أًؾيش  –حلوـظوع٘ش 

فوٖ حلوشكلوش حلغوخر ش أهوْحال اموخف٘ش هوي حلـِوخص         انبشَابيح ّقوذ حؿظوزد ًـوخف    . ذً٘وش هوي أؿول حالًظخخروخص حل خدهوش     ر٘ش حلوحلظش

 .حلوخًلش ّككْهش ً٘زخ ، ُّْ هخ أدٓ الٔ هضٗذ هي حلظؤك٘ذ علٔ حألًؾيش قق٘شس حألؿل فٖ هـخ  حألهي حل،زحثٖ

هوع حعووظشحط٘ـ٘خص حللكْهوش فوٖ هـوخ  حلقولش ّحلظ،زٗووش،      ؽو٘خ رذسؿوش هع ْلوش    خوى٘لوش فظوشس حللخفظووش هظ   انبشَابيح  ّكوخى -  13

غ٘ووش أًووَ فووْص فشفووش حعووظخذحم ُووزح حلوْقووع للظووؤػ٘ش علوؤ حللكْهووش ّهغووخعذطِخ   . اًووَ حكظوول هْقعووخ حعووظشحط٘ـ٘خ ٗوكووي حل ووْ ّ

 .ظعضٗض حالعظـخرخص حلولغٌش فٖ هـخ  حلظ،زٗش ّحلظٌغ٘قلّ

طوخهوخ هوع   ؽٔ خطظوفٖ هـخ  حلظ،زٗش ه خرل حلظعل٘ن حلظٖ ً زص رؾشحكش هع ّصحسس حلظشر٘ش ّحلظعل٘ن  انبشَبيحّكخًض أًؾيش -  14

أدٓ  2008 عوٌش  ّرذحٗوش هوي  . ّحلوْحيزوش فوٖ حلوٌوخىق حلٌخث٘وش ّحل  ٘وشس     طعل٘ن حل ظ٘وخص ّصٗوخدس هعوذالص حاللظلوخق      حلظشك٘ض علٔ

ّ  اؿوشحء  ش حل،زحء ه خرل حلظعل٘ن ّأًؾيش حلشعخٗش حلقل٘ش لألم ّحلي ل الٔ حلٌ ـ فٖ أًؾي حألًؾويش   طـو٘وع طخ ٘نوخص كز٘وشس 

 .حألققٔ حل،شداقل٘ن عو ّ،شد حألّحلفٖ اقل٘ن 

هوع أّلْٗوخص حللكْهوش    خلعول٘وخص حلووظوذس لإلغخػوش ّحإلًعوخػ     حلوظعل وش ر  انبشَابيح أدزص هْحءهش أًؾيش  2009ٖ عٌش ّف-  15

ًؾيش قق٘شس حألؿل فوٖ هـوخ  حألهوي حل،وزحثٖ ٗظغوق هوع حُظووخم حللكْهوش روعخلـوش          فلن ٗكي حلظشك٘ض حلكز٘ش علٔ حأل. طظنخء 

كخّ  هعخلـوش حكظ٘خؿوخص اًعوخػ عوزل حلعو٘ؼ فوٖ حألؿول         انبشَبيحّسغن أى . حلوضهي حألعزخد حلعو٘ ش الًعذحم حألهي حل،زحثٖ

. ألًؾيش حلوْؿِش ًلوْ حلظٌو٘وش دّى طلغو٘ي حلوْحءهوش    وظعذد حلغٌْحص حلو ذم لحلرخلظوْٗل حلوظْعو، ف ذ كخلض حل ْ٘د حلوشطزيش 

 انبشَابيح هع ًِؾ  ّأفزلض طٌو٘ش حل ذسحص حللكْه٘ش أّلْٗش رخلٌغزش للـِخص حلوخًلش ّحللكْهش علٔ حلغْحء، ّلكٌِخ ال طظغق

ّحلوؾكلش . حل،زحء ه خرل حألفْ ّ أًؾيش حل،زحء ه خرل حلعولفٖ هـخ  هع حلوٌظوخص غ٘ش حللكْه٘ش رق ش سث٘غ٘ش فٖ حلعول 

حلظوٖ  حإلًظخؿ٘وش  حألهوخى  ؽوزكخص  فوٖ ً٘زوخ  ُوٖ طل ٘وق حٙػوخس حلوغوظذحهش ًّوْحطؾ         انبشَابيح حلزشهـ٘ش حللخل٘ش حلظوٖ طْحؿوَ عوول    

حلولل٘ش، هع حلظٌغ٘ق فٖ حلْقض ً غَ هع حلـِوخص حلوخًلوش ّدعون ككْهوش ً٘زوخ  فوٖ هعخلـوش حًعوذحم حألهوي          طظيلزِخ حلوـظوعخص 

 .حل،زحثٖ حلوضهي
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هع حلوـوْعخص حلنع٘ ش ّحل يخعخص رحص حألّلْٗش حلظٖ كذدص فٖ أدّحص حلظخي٘و فٖ حألهون   انبشَبيح شّطظْحءم كخفظ-  16

.حلوظلذس
(8)

حلشث٘غوْ٘ى فوٖ عول٘وخص حلوغوخعذس حل،زحث٘وش ّحلظخ ٘وف هوي آػوخس حلكوْحسع ُون هٌظووش حألغزٗوش              انبشَابيح ّؽشكخء  

، ّهكظوذ طٌغو٘ق حلؾوئّى حإلًغوخً٘ش، ّه وْك حألهون       (حلًْ٘٘غو٘ف )ّحلضسحعش لألهن حلوظلذس، ّهٌظووش حألهون حلوظلوذس للي ْلوش     

 .ٖ ً٘زخ حلوظلذس حلغخهٖ لؾئّى حلالؿج٘ي، ّرعؼش حألهن حلوظلذس ف

 انخٛبساث االستشاتٛدٛت تسذٚذ

ف٘ووخ ٗظعلوق رخلظ،ي٘وش حلـ،شحف٘وش، ّفجوخص حلزوشحهؾ ّهنووًِْخ،         حل عخلوش  هي حلخ٘وخسحص حالعوظشحط٘ـ٘ش   حعذد انبشَبيحكذد -  17

هٌقوش  ّفوش  كز٘وش   رشًخهؾ قيشٕحلع ذ حألّ  هي حل شى حللخدٕ ّحلعؾشٗي هيلع فٖ كخى لذَٗ ّ. ّحلؾشحكخص، ّقٌْحص حلظغل٘ن

حل،زحء ه خرل حألفوْ ، ّلوْحفولش   /ل حلعول، ّرلك عي ىشٗق حل،زحء ه خر2003الٔ  2002رشًخهؾ اًوخثٖ هي ًيخق ع ٘لظْع

ل هٌوخىق حلزلوذ، ُّوْ هوخ     فوٖ رعو  حللكْهوش   دّى عوول ف ذ كخ  حلٌضح  حألُلٖ فٖ ً٘زخ  . فٖ ر٘جش حًغلذ هٌِخ حل،٘شحلعول٘خص 

ّكوخى لظخوضٗي هعوذحص    . هع حلوٌظوخص غ٘ش حللكْه٘ش هي أؿل طٌ ٘وز رشحهـوَ فوٖ طلوك حلوٌوخىق     أى ٗعول  انبشَبيححقظنٔ هي 

 عٌش عشٗعش للـ خ  فٖخعظـخرش حل نل فٖ طغِ٘ل حل ٘خم ر 2005ّهْحسد حالعظـخرش لليْحسة فٖ اىخس حلعول٘ش حلخخفش لغٌش 

حل،زحء ه خرول  /حلظْعع عٌذ طْق٘ع حط خق حلغالم حلؾخهل، ًّ ل حل،زحء ه خرل حألفْ  انبشَبيححعظيخ  ّ. ً٘زخ  فٖ غشد 2006

ىشٗ ش رشًخهـ٘ش هٌخعزش رق ش دخفوش للزشهـوش    ُّٖ –وظذس لإلغخػش ّحإلًعخػ وحلظذسٗذ هي حلزشًخهؾ حل يشٕ الٔ حلعول٘ش حل

حلغوالم ألكزوش عوذد هوكوي هوي      فْحثذ ص حلوخًلش أى هي حلوِن طْف٘ش ّع ذ حط خق حلغالم حلؾخهل ؽعش كؼ٘ش هي حلـِخ. حالًظ خل٘ش

ّرٌوخء  . علؤ ًيوخق ّحعوع علؤ حألسك     انبشَابيح ّع٘لش هوظخصس لظل ٘ق رلك رغزذ كنْس  انبشَبيححألعش، ّأطخكض رشحهؾ 

ل،وزحء  حلق لقوخ لظوْف٘ش طلوْٗالص ققو٘شس حألؿول      انبشَابيح علٔ رلك ً ل كؼ٘ش هي حلـِخص حلوخًلوش هوْحسد كز٘وشس عوي ىشٗوق      

حلـِوخص حلوخًلوش ّحللكْهوش الؤ      محُظووخ ّلكي حالعظ شحس فٖ حلوٌخىق حلوظوؤػشس روخلٌضح  أدٓ هوئدشح الؤ طلوْ       . ه خرل حلعول

 .يْٗلش حألؿلحلطٌو٘ش حل ذسحص ّحلظٌو٘ش 

حللكْه٘ووش ّحألهوون حلوظلووذس ّحلْكووخالص حلوخًلووش رغووزذ قذسحطووَ    غ٘ووش ؽووشٗكخ حعووظشحط٘ـ٘خ للوٌظوووخص انبشَاابيح ّل ووذ كووخى-  18

ّأفوزق ٗعوول فوٖ عوذد كز٘وش هوي       . ٍ ّقذسطَ علٔ دعن عالقخص حلظوآصس رو٘ي حلزوشحهؾ   حلظؾ،٘ل٘ش، ّط،ي٘ظَ حلـ،شحف٘ش، ّحعظعذحد

ْ  ظٌو٘شحلو خىعخص ّهع كؼ٘ش هي لـخى حل ى هوي حًعوذحم حألهوي    حل شّٗش هي أؿل حلْفْ  الٔ ًغزش كز٘شس هي حلغكخى حلزٗي ٗعوخً

حلغوالم رعوذ طْق٘وع حط وخق حلغوالم        ْحثوذ ّأرلض ُزٍ حالعظشحط٘ـ٘ش رالء كغٌخ فٖ طضّٗوذ أكزوش عوذد هوكوي هوي حلغوكخى ر      . حل،زحثٖ

عزل حلع٘ؼ علٔ ًلوْ هغوظذحم؛    حعظعخدسصحد هي فعْرش طل ٘ق أُذح  فغ٘لش حلوْحسد علٔ ًيخق هٌي ش ًؾش اال أى . حلؾخهل

 . صٗخدس طشك٘ض حلزشحهؾ لوعخلـش حًعذحم حألهي حل،زحثٖ حلوضهيّػوش كخؿش حٙى الٔ 

حلظٌ ٘ز، فال ٌٗظش  عول٘ش رخلذّس حل ٘خدٕ فٖعلٔ ًلْ هظضحٗذ  عَكز٘شس فٖ حلظ،زٗش ّحميالحل انبشَبيححعظؼوخسحص ّسغن -  19

أى ٗظخوز  ّهوخ صح  ٗظعو٘ي عل٘وَ    . فوٖ كوْحس حلغ٘خعوخص   قذ أريوؤ فوٖ حالًخوشحه    الَ٘ كالعذ سث٘غٖ فٖ هـخ  حلظ،زٗش فٖ ً٘زخ  ّ

رشًوخهؾ  ّال ٗظوظع . حلظقذٕ للظلذٗخص حلظ،زّٗشعلٔ قخدسح  خؽشٗكأفنل هع حلْكخالص حلؼٌخث٘ش رْف َ حعظشحط٘ـ٘خ لٌ غَ هْقعخ 

ظعضٗووض ل وشؿ  حلٗلوذ هوي   ووخ  لكؼ٘وش هوي حلـِووخص حلوخًلوش ه   حلشعخٗوش حلقول٘ش لوألم ّحلي ول رظِوْس كز٘ووش ُّوْ غ٘وش هعوشّ          

 .حلوظكخهلش لظ،زٗشلعظ،ال  حُظوخم حلـِخص حلوخًلش رشصهش أكؼش ؽوْال الّ ،لظ،زٗشلّ َلحلو ذم حلظوْٗل 

 طْف٘خص لـٌش حعظعشحك حلزشحهؾ للظؤكذ هي عذم ّؿْد طذحدل ر٘ي أعذحد حلوغوظ ٘ذٗي هوي حلعول٘وخص؛    انبشَبيحّقذ حطزع -  20

ّلن ٗكي ٌُخك اال قل٘ل هي حلظذحدل ر٘ي أًؾيش حل،زحء . غ٘ش أى ُزح أدٓ الٔ حللذ هي فشؿ حلظآصس فٖ حللخفظش حلكل٘ش للزشحهؾ

                                                      
 .ش، ّعول٘ش حلٌذحء حلوْكذ، ّحلظ ٘٘ن حل يشٕ حلوؾظشكاىخس عول حألهن حلوظلذس للوغخعذس حإلًوخث٘ (8)
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ّفوٖ حلو خىعوخص حلظوٖ طوذحدلض     . ه خرل حلعول ّحل،زحء ه خرل حلظعل٘ن ّحلشعخٗش حلقل٘ش لألم ّحلي ل دحدول حلوـظوعوخص حلولل٘وش   

. ّأى ُـوشس حألعوش قلوض    ش،فلّفش ى رؤى حألهي حل،زحثٖ قذ طلغي، ّأى حألى خ  أفزلْح أفِ٘خ حألًؾيش، حعظش  حلوؾخسكْ

 .هٌ قل ًلْ علٔحلزشحهؾ  أًؾيشطٌ ز  أال موخىىشٗق  عيطضحهٌخ  أكؼش حلشفذ ًظن ّؿعل حألػش صٗخدسحلووكي  ّهي

ٗعوخًْى هوي حًعوذحم حألهوي      عوي حألهوي حل،وزحثٖ هوي أؿول طلغو٘ي طْؿ٘وَ هوْحسدٍ الؤ حلغوكخى حلوزٗي            انبشَبيحدسحعخص ّ-  21

سفوذ حألهوي    ٗظوْلٔ ًظوخم طلل٘ول ُؾخؽوش حألّموخ  ّسعون دشحثيِوخ ادحسس ًظوخم         ّفٖ حلْقض حللخمش. ؿذٗشس رخلؼٌخء حل،زحثٖ

فٖ حلزلوذ ّحلوزٕ فوون رخلظعوخّى هوع حللكْهوش        حألهي حل،زحثٖ ؽوْال سفذحلزٕ ٗعذ أكؼش ًظن  (NeKSAP)حل،زحثٖ فٖ ً٘زخ  

ُّ٘جوش حألغزٗوش    ٘وخص ّحلوـظوع حلوذًٖ ّحلخزشحء حلولل٘٘ي فٖ هـخ  طلل٘ل حألهي حل،زحثٖ روخ فٖ رلك ّصحسس حلضسحعش ّحلظعخًّ

رـوع ّطلل٘ل حلوعلْهخص ّحلز٘خًخص حلو٘ذحً٘ش لشفذ حألهي حل،زحثٖ، ّهعلْهخص حإلًزحس حلوزكش حلالصهش  ٌظخمحلّٗ ْم . فٖ ً٘زخ 

حلظوٖ طشفوذ ّطللول حألهوي حل،وزحثٖ علؤ       فوٖ حلو خىعوخص   ألهي حل،وزحثٖ  حّٗعظوذ حلٌظخم علٔ ؽزكخص . لذعن حلغ٘خعخص حل،زحث٘ش

رخعووظخذحم ُووزٍ حلك٘خًووخص ّحلـِووخص حلوخًلووش      ووْمّط. حثٖهشحكوول حألهووي حل،ووز  طقووٌ٘ف خعووظخذحم هٌِـ٘ووش  رحلوغووظْٓ حلوللووٖ  

فٖ حلْقض حللخمش ربم خء حليخرع حلوئعغٖ علٔ ُزح حلٌظخم فوٖ ّصحسس   انبشَبيحّٗ ْم . حلوعلْهخص هي أؿل طْؿَ٘ حلزشحهؾ

 .حلضسحعش ّحلظعخًّ٘خص

ّٗظشكض هعظون عولوَ حلظلل٘لوٖ علؤ حألهوي      . غْء حلظ،زٗشل حلولِذدس للعْحهربؿشحء طلل٘ل هلذّد ل انبشَبيحّقذ حميلع -  22

حل،ووزحثٖ، ُّووْ لووزلك ٗغووظـ٘ذ عووخدس رخعووظخذحم حلوٌظـووخص حل،زحث٘ووش هِوووال كؼ٘ووشح هووي ؿْحًووذ حلظْع٘ووش حل،زحث٘ووش حلوْؿِووش الوؤ      

ي حلظلل٘ول، ّلكوي هوخ صح     ؿِْدح هي أؿل طلغو٘  انبشَبيحّٗزز  . ، ّقنخٗخ ط،زٗش حلشمع ّحألى خ ، ّحعظذحهش حٙػخسهِخصحأل

ظَ فوٖ هـوخلٖ   روذهؾ أًؾوي   انبشَابيح  لذٓ ق٘وخم لزشهـش حقشحسحص أى ٗلّغي حلظلل٘ل طلغ٘ي ّهي ؽؤى . هي حلووكي عول حلوضٗذ

 .ّقذ طكْى ٌُخك كخؿش الٔ ًظن لـوع حلز٘خًخص حلولذػش هي أؿل ط قٖ آػخس حلزشحهؾ حلظآصسٗش. ّحألهي حل،زحثٖ ظ،زٗشحل

  ٓبدَتبئٔأداء انسبفظت 

 األًْٛت

 ّحل،وشد  حل،وشد حألّعوو   ٖرشًوخهؾ كز٘وش فوٖ اقل٘وو    حلع ذ حألّ  هوي حل وشى حللوخدٕ ّحلعؾوشٗي     هيلع هٌز  انبشَبيحلذٓ -  23

روخلٌضح   ، ُّْ هخ ْٗفش لَ هٌقش لظ ذٗن حلذعن للغكخى حلزٗي ٗعوخًْى هوي حًعوذحم حألهوي حل،وزحثٖ فوٖ حلوٌوخىق حلوظوؤػشس         حألققٔ

رخإلموخفش الؤ حلزشهـوش حلوظْحفولش دوال  حلٌوضح ، طْعو٘ع ًيوخق         انبشَابيح،   قوذ حعوظيخ   ّ. حلظٖ حًغولزض هٌِوخ ككْهوش ً٘زوخ     

 فْحثوذ ْف٘ش حل،وزحء ه خرول حلظوذسٗذ هوي أؿول طو      ّ حل،وزحء فوٖ ه خرول حألفوْ     ّ رشهـظَ حالًظ خل٘ش فٖ هـوخ  حل،وزحء ه خرول حلعوول    

 قو٘شس حألؿول فوٖ هـوخ  حألهوي حل،وزحثٖ ط وذٗشح كز٘وشح هوي          حلّقوذ ل ٘وض ُوزٍ حألًؾويش     . ؾخهلحط خق حلغالم حل طْق٘ع للغالم عٌذ

ً٘زوخ   ككْهش ّهي حل نخٗخ حلكزشٓ حلظٖ طْحؿَ . قشحعخصحل ـذدؿخًذ حللكْهش ّحلـِخص حلوخًلش، ّعخعذص علٔ حللذ هي ط

 .أدحإٍ فٖ ُزح حلـِذ نهبشَبيححلزٕ ٌٗز،ٖ  حل،زحثٖ حلوضهي، ّطلذٗذ حلذّس حألهي فٖ حلْقض حللخمش ك٘ ٘ش حلظقذٕ الًعذحم

رغوزذ ط،ي٘ظوَ حلـ،شحف٘وش، ّقذسطوَ      فوٖ ً٘زوخ    ُْ أكذ أُن ّكخالص حالعظـخرش للوخالص حليوْحسة   نبشَبيحا رؤىظش  ٗعّ-  24

ّط ذس ككْهش ً٘زوخ  ّحلوـظوعوخص حلولل٘وش حلوغوظ ٘ذس ّحلؾوشكخء ط وذٗشح كز٘وشح        . حللْؿغظ٘ش، ّقذسطَ علٔ كؾذ حلوْحسد رغشعش

لالكظ٘خؿخص حل،زحث٘ش حلعخؿلوش فوٖ كوخالص حليوْحسة؛ ّال طغوظي٘ع حللكْهوش فوٖ حلْقوض حللخموش حالعوظـخرش            انبشَبيححعظـخرش 

فوٖ حلوغوظ زل الؤ     ظوشس  حلولخفظش علٔ قذسطوَ ل  انبشَبيحّطشٗذ حللكْهش ّحلـِخص حلوخًلش هي  .حليْحسة رٌ ظ حل ذسللخالص 

 .أى طزٌٔ حللكْهش قذسطِخ علٔ طْلٖ ُزح حلذّس
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فوٖ هـوخ     انبشَابيح كوخى لزوشحهؾ   حلٌخطؾ عي ً ـ حللذٗذ فٖ ً٘زوخ ، ف وذ   ف ش حلذم ّرخلٌظش الٔ ػ ل عذء عْء حلظ،زٗش ّ-  25

أػٌخء حلٌوضح    انبشَبيحّكخى . حلشعخٗش حلقل٘ش لألم ّحلي ل ّطْصٗع هغلْق حلو،زٗخص حلذق٘ ش أُو٘ش رخل،ش الكظ٘خؿخص حلغكخى

لألى وخ  حلنوع خء    خأكذ حألىشح  حل خعلش حل ل٘لش حلظوٖ طقول الؤ حلغوكخى فوٖ حلوٌوخىق حلٌخث٘وش، ّقوذ ّفوش ؽوشٗخى ك٘وخس أعخعو٘            

 .هِخصّحأل

ّْٗحؿَ ًظخم حلظعل٘ن كؼ٘شح هي حلظلذٗخص روخ فٖ رلك حلظ،ي٘ش حلولذّدس رغزذ حلزعذ حلـ،شحفوٖ، ّحل وْحسق رو٘ي حلـٌغو٘ي     -  26

 هغوظْٗخص فِ٘وخ   شط وع طفوٖ حلوٌوخىق حلظوٖ     نهبشَابيح ّطٌ ز روشحهؾ حلظ،زٗوش حلوذسعو٘ش حلظخرعوش     . ّحل ْحسق حالؿظوخع٘ش حالقظقخدٗش

فْحسق كز٘شس ر٘ي حلـٌغ٘ي حلظٖ طْؿذ فِ٘خ ، ّفِ٘خ حألى خ حألهِخص ّوئؽشحص علٔ عْء فلش طذ  حلحًعذحم حألهي حل،زحثٖ، ّ

 .هي ك٘غ حاللظلخق رخلوذحسط حالرظذحث٘ش

حألهون حلوظلوذس حلغوخهٖ لؾوئّى حلالؿجو٘ي       لالؿج٘ي هي رْطخى رخالؽوظشحك هوع ه وْك    انبشَبيحّقذ أدٓ حلذعن حلو ذم هي -  27

ّع٘ظْحفل حلوذعن حلو وذم   . ّطٌظش حللكْهش الٔ ُزح حلذعن رْف َ هغخُوش كز٘شس ٘شس،كزأصهش اًغخً٘ش ط خقن الٔ حلل٘لْلش دّى 

 .الٔ أى ْٗؿذ كل دحثن لـو٘ع حلغكخى حلالؿج٘ي انبشَبيحهي 

 انكفبءة

ف ووذ أػووشص حلٌظووخثؾ حلوـظوعووش للٌووضح  ّحًعووذحم حألهووي      . ْحهوول طووؤػ٘شح كز٘ووشح علوؤ حلك ووخءس حلكل٘ووش للزووشحهؾ     أػووشص عووذس ع -  28

ّحإلمشحرخص حلوظْحفلش ّحل القل حألُل٘ش ّحلكْحسع حليز٘ع٘ش علٔ اهكخً٘وش حلْفوْ  الؤ هْحقوع حلوؾوشّعخص ّطٌ ٘وز أًؾويش        

هٌخىق حلٌضح  ّحإلمشحرخص حلوظوْحطشس فوٖ هـوخ  حلٌ ول الؤ       ّأدٓ اغالق حلوذحسط حلوظكشس فٖ. حللخفظش فٖ حلْقض حلوٌخعذ

رعذ هٌوخىق حلـزوخ     طغزذكوخ . طعي٘ل طْصٗع حألغزٗش، ُّْ هخ أدٓ الٔ حًخ خك حلظْصٗع عوخ كخى ه شسح فٖ رعل حلغٌْحص

ْ          فّٖحل،شد حألققٔ حل،شد حألّعو ّحلظال  فٖ  كوزلك أدص  . صٗوخدس طكوخل٘ف حلٌ ول ألى حألغزٗوش كخًوض طٌ ول عوي ىشٗوق حلـو

 .غزٗشرؾشحء حألغزٗش دخسؽ حلزلذ الٔ ً ـ ّطؤد٘ش فٖ طغل٘ن حأل نهبشَبيحطْؿِ٘خص حللكْهش 

هي أؿل حلْفوْ  الؤ حألعوذحد حلو وشسس للوغوظ ٘ذٗي ّطْصٗوع كو٘وخص كخف٘وش          انبشَبيحكخفق  2006ّ 2002 عخهٖ ّر٘ي-  29

ّ    . حلقل٘ش لألم ّحلي لحلشعخٗش اىخس هي حألغزٗش فٖ  انبشَابيح  ؽوشّ   لوزوء  كوزلك  ّكخى رلك ًظ٘ـوش للعْحهول حلووزكْسس آً وخ 

ّقذ طلغٌض حلك وخءس هٌوز رلوك حللو٘ي علؤ ًلوْ الفوض للٌظوش ع وذ          . ٗكلؾشحّمعف قذسس  ،ظخي٘وحلعول٘خص ّّؽشٗكَ فٖ حل

 .للخيْحص حلوالثوش انبشَبيححطخخر 

عي حً يخ  كز٘وش فوٖ حإلهوذحدحص اال هوشس      زل ، فلن ُٗهؼ٘شس لإلعـخدك خءس حلعول٘خص حلوٌ زس فٖ هخ٘وخص حلالؿج٘ي ّكخًض -  30

 .ّحكذس ى٘لش فظشس حللخفظش

 انفؼبنٛت

 حل،وزحء ه خرول حألفوْ    ّ ؽذٗذح حل عخل٘ش فٖ رٌخء حألفْ  حلوـظوع٘ش عي ىشٗق حل،وزحء ه خرول حلعوول    انبشَبيحكخى عول -  31

ّكوخى  . حلٌ ذ ه خرل حألفْ ؛ ّرق ش عخهش لزض حللخفظش أُذحفِخ أّ طـخّصطِخ رخلٌغزش لألفْ  حلوـظوع٘ش دال  فظوشس حلظ ٘و٘ن  ّ

حلزشًوخهؾ طوكوي هوي حلْفوْ  الؤ أعوذحد كز٘وشس هوي حلغوكخى، ّهوي حللوذ هوي حلوؾوكالص حلعخؿلوش لوٌ ـ                ُوزح  هي حلْحمق أى 

رخل،وزحء ه خرول    خىحلوظعل و هكًْوخ حللخفظوش   ًّـوق  . خلٖ كوخٗش حألفْ  ّعزل حلعو٘ؼ فوٖ حألؿول حل قو٘ش    حألغزٗش، ّحعظيخ  رخلظ

ّػزض أى ُزح حلزشًخهؾ ٗظو٘ض رخلك خءس فٖ حعوظز خء حل ظ٘وخص فوٖ    . فٖ صٗخدس حلوْحيزش ّحاللظلخق لل ظ٘خص حللْحفض ّرشًخهؾحلظعل٘ن 
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.عخدس هٌِي كؼ٘شحل ٗظغشدكخى  ك٘غ حألّ ، حلقفحلوذحسط رعذ 
(9)

حلذسحعش ك٘غ طشط ع  حكظظخً ف ْ ّهي أعزخد حل لق  

 .حلوعلو٘ي ّطظذُْس رخلظخلٖ ًْع٘ش حلظعل٘نالٔ  ًغذ حليالد

أك٘وذس  ّهي حلقعذ رغزذ ً ـ حلشفوذ ّحلظ ٘و٘ن ف٘ووخ ٗظعلوق رزوشحهؾ حلشعخٗوش حلقول٘ش لوألم ّحلي ول حعوظخالؿ ًظوخثؾ            -  32

ّحلوغوظ ٘ذٗي رخإلموخفش الؤ     حلوظعخًّ٘يؾشكخء حلغ٘ش أى حلظ خسٗش حلوشّٗش عي أفلخد حلوقللش ّ. ُزٍ حلزشحهؾرؾؤى فعخل٘ش 

 .حلزشًخهؾ فعخ  فٖ حلْقخٗش هي عْء حلظ،زٗش ّعالؿَُزح رعل ر٘خًخص حلزشحهؾ ّحلوؾخُذحص طذ  علٔ أى 

لالؿج٘ي فٖ غخٗش حل عخل٘وش، ّقوذ طك٘وف علؤ حلٌلوْ حلوالثون هوع حألّموخ  حلوظ،٘وشس هوع            انبشَبيحّكخى حلذعن حلو ذم هي -  33

.حلولخفظش فٖ حلْقض ً غَ علٔ حلْمع حل،زحثٖ لغكخى حلوخ٘وخص
(10)

 

 ثشاأل

حلٌ وذ ه خرول حألفوْ     ّ ْ حل،وزحء ه خرول حألفو   ّ عي ىشٗق حل،زحء ه خرل حلعوول  انبشَبيحعخعذص حلوغخعذس حلو ذهش هي -  34

لغوكخى حلوزٗي ٗعووخًْى هوي حًعوذحم حألهوي حل،ووزحثٖ، ّد  وض هوي آػوخس حالعووظشحط٘ـ٘خص         علؤ طلز٘وش حالكظ٘خؿوخص حل،زحث٘ووش حلعخؿلوش ل    

ذس حلوـظوعوخص حلولل٘وش حلوظوؤػشس    فوزلض ُوزٍ حلوغوخعذس طشهوٖ الؤ هغوخع      أ 2007 عوٌش  ّرذحٗش هي. حلغلز٘ش لوْحؿِش حألصهخص

ّيِوشص آػوخس ّحمولش هوي     . خعخلو٘و غزٗوش  فٖ أعوعخس حأل  حلكز٘شخالسط خ  ظؾول حلوظؤػشٗي رلفٖ حلغٌش حلظخل٘ش رخلٌضح ، فظْععض 

.2009ّ 2008عخهٖ ك٘غ صٗخدس حلذدل، ّحللذ هي حلِـشس، ّحللذ هي حعظخذحم حالثظوخى لؾشحء حألغزٗش فٖ 
(11)

ّلكي لو٘ظ   

ّهي حلوؾوكالص حلشث٘غو٘ش أى   . هي حلْحمق طوخهخ أًَ ٗـشٕ اًؾخء أفْ  أعشٗش ىْٗلش حألؿل أّ طلغ٘ي يشّ  عزل حلع٘ؼ

ّقذ طل  ض آػخس أكزش عٌذهخ حؿظوعوض أًؾويش   . هعِخ طعخًٖ هي حًعذحم حألهي حل،زحثٖ حلوضهي انبشَبيحأغلز٘ش حألعش حلظٖ ٗعول 

للظعوخّى حلظ ٌوٖ أّ   حلٌ ذ ه خرل حألفْ  هع رشحهؾ طكو٘ل٘ش ً زطِخ حلْكخلش حأللوخً٘ش ّ  خرل حألفْ حل،زحء هّ حل،زحء ه خرل حلعول

  .ف٘لق حلشكوش

علٔ حلظؤػ٘ش علٔ حلغ٘خعخص حلْىٌ٘ش ف٘وخ ٗظعلوق رخلظ،زٗوش حلوذسعو٘ش؛ ّطغوظخذم حإلسؽوخدحص حلظوٖ قوذهِخ         انبشَبيحّعخعذ -  35

 .فٖ رشًخهؾ حلظ،زٗش حلوذسع٘ش فٖ هٌي ش كخسًخلٖفٖ حلظْعع 

طغووع فوٖ  حل شّٗوش   لـوخى حلظٌو٘وش  حلظخرعوش لوزعل   ؿٌلوش  رعوول حألّأدٓ طٌ ٘وز رشًوخهؾ حلشعخٗوش حلقول٘ش لوألم ّحلي ول فوٖ        -  36

ٌّٗز،ٖ رز  هضٗذ هي حلـِذ . ىعخصّال طظِش آػخسٍ علٔ هغظْٓ حلو خأكزش هي ىخقظَ، ه خىعخص الٔ ًؾش حلٌؾخه علٔ ًيخق 

 .انبشَبيحلنوخى يِْس ؽْحُذ ٗوكي ق٘خعِخ علٔ آػخس أًؾيش 

حلْك٘ذ حلذحثن رل ع ذ هْحف ش حللكْهش علٔ اعخدس طْى٘ي حلالؿج٘ي فٖ رلذحى أدشٓ ُّْ حللل حألّ  ، 2007عٌش  ّهٌز-  37

أع٘وذ طوْى٘ي أكؼوش هوي      2010آرحس /عوذد حلالؿجو٘ي حلوزٗي ٗظل وْى حلوذعن؛ ّفوٖ ًِخٗوش هوخسط         ، طشحؿعكظٔ حٙىلزٕ أط٘ق لِن ح

 .الؿت 29 000

 االستذايت

اال أى حإلىوخس حلضهٌوٖ   . حالًظ خل٘وش  أى هي حلوِن حالُظوخم ربًعخػ عزل حلع٘ؼ فٖ رشهـظَ هبشَبيحن حلوكظذ حل يشٕ ؽعش-  38

ش كخى هي حل قش رل٘وغ ال ٗك وٖ العوظعخدس حألفوْ  حألعخعو٘ش علؤ ًلوْ هغوظذحم، ّأدٓ ً وـ حلظوْٗول لعوذس            رخلٌغزش لألًؾي

                                                      
 .سّهخ .شّعخصحلوؾ عي سحلوْكذ حلظ خسٗش. 2005. انبشَبيح (9)
 28.3فٖ حلوخثش، ّحلظ ضم  7.2حلظ،زٗش حللخد طزل   لغْء كل٘شص هعذال( دحهخك، ً٘زخ )ٗظِش حعظ قخء حلظ،زٗش ّحلو،زٗخص حلذق٘ ش ر٘ي حألى خ  حلالؿج٘ي هي رْطخى . 2009. هـلظ حلظٌو٘ش حلوـظوع٘ش (10)

 .فٖ حلوخثش، ّرلك رٌخء علٔ حل ْحسق حلوع٘خسٗش عي هظْعو حل ٘وش ىز خ لوٌظوش حلقلش حلعخلو٘ش 22.7فٖ حلوخثش، ًّ ـ حلْصى 
 .2010ؽزخه /ّفزشحٗش 2009أٗخس /، هخ10676.0ْٗط ٘٘وخص هٌظقف حلوذس للعول٘ش حلووظذس لإلغخػش ّحإلًعخػ  (11)
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ٗنخ  الٔ رلك أًَ كوخى هوي حلقوعذ طل ٘وق أُوذح       . علٔ حإلًعخػحلظٖ طشكض عٌْحص الٔ فعْرش حلولخفظش علٔ حألًؾيش 

هوي حألعوش هوي حًعوذحم حألهوي      حلكؼ٘وش  عوخًٖ ف٘وَ   ف٘وَ حلقوذهخص ّط   سطظكوش ىوخ  أهوذٍ   عزل حلع٘ؼ فٖ يل ّموع هظوؤصم   حعظعخدس 

عزل حلعو٘ؼ أكؼوش طْحموعخ ّأىوْ  أؿوال؛ ّهوي حلقوعذ هعخلـوش حألعوزخد          حعظعخدس ٌّٗز،ٖ أى طكْى أُذح  . حلوضهي حل،زحثٖ

 .حلعو٘ ش الًعذحم حألهي حل،زحثٖ رؤًؾيش قق٘شس حألؿل فٖ هـخ  حألهي حل،زحثٖ

كووخ أى  . رخل عول فوٖ ّصحسس حلظشر٘وش ّحلظعلو٘ن     سؿوش وشؿق أى طكْى أًؾيش حل،زحء ه خرول حلظعلو٘ن هغوظذحهش ألًِوخ هذ    ّهي حل-  39

 .حلزشًخهؾ كغي قذسس حللكْهش علٔ ً ل حألغزٗش ّادحسطِخ، ّأدٓ الٔ اددخ  طلغٌ٘خص علٔ حلزٌٔ حلظلظ٘ش ّحلوشحفق حلوذسع٘ش

٘ووش عوولْك ٘حعووظذحهش ًووْحطؾ حلشعخٗووش حلقوول٘ش لووألم ّحلي وول رزٌووخء قووذسس هووْي ٖ ّصحسس حلقوولش ّحلغووكخى ّط،     ّطووشطزو -  40

ٖ  حألًؾويش طٌ ٘وزح كوخهال اال هٌوز     حلوـظوعخص حلولل٘ش؛ ّلون طٌ وز   ر٘وذ أًوَ كوخى هوي     . ّلون طظِوش آػخسُوخ رعوذ     2009ّ 2008 عوخه

 .ٖ حلوْحقع حلظٖ قخم فشٗق حلظ ٘٘ن رضٗخسطِخحلْحمق أى حألهِخص حعظْعزي سعخثل حلقلش ّحلظ،زٗش ّحلٌظخفش ف

 انبشَابيح حلزٕ فووَ  (NeKSAP)سفذ حألهي حل،زحثٖ فٖ ً٘زخ   حلوـخالص حألدشٓ حلذحع٘ش لل لق حعظذحهش ًظخم ّهي-  41

وْٗال مخوخ هي أىشح  دخسؿ٘ش، ّقذ طل ٔ حلٌظخم ط. علَ٘ فٖ ّصحسس حلضسحعش ّحلظعخًّ٘خص حلوئعغّٖٗـشٕ ام خء حليخرع 

 العووظخذحم ًّظووشح. ّهووي حلوؾووكْك ف٘ووَ أى طووظوكي ككْهووش ً٘زووخ  هووي طووْف٘ش حلظوْٗوول حلكووخفٖ العووظذحهش حلوِووخم حللخل٘ووش للٌظووخم   

 .فٖ حألؿل حليْٗل طوْٗلَرعل حلوغئّل٘ش عي  طلولعلِ٘خ  اى حل ْ هي حلوٌي ٖ  للٌظخم، حلخخسؿ٘ش حلْكخالص

 انتٕصٛبث انشئٛسٛت

 اػتببساث فًٛب ٚتؼهك ببالستشاتٛدٛت انمطشٚت

.طٕٚهت األخام انبشبكبث األيبٌ اإلَتبخٛت  َخشاطالاُٚبغٙ نالستشاتٛدٛت انمطشٚت انمبديت أٌ تُظش فٙ  :1انتٕصٛت -  42
(12)

 

 :ّحالعظزخسحص حألعخع٘ش حلظٖ ٌٗز،ٖ هشحعخطِخ ف٘وخ ٗظعلق رخلظقو٘ن ُٖ

هل ّطوْٗل هظعذد حلغٌْحص لظلز٘ش حالكظ٘خؿخص حلعخؿلش ّحلعْحهل حلوغززش الًعذحم حألهي حل،زحثٖ حلوضهي؛ طقو٘ن ؽخ (أ )

 فكلظخُوخ قن٘ش رحص أّلْٗش رخلٌغزش للكْهش ً٘زخ ؛

 حلزشحهؾ فٖ عذد أقل هي حلو خىعخص؛طْك٘ذ  (د )

 أًؾيش حل،زحء ه خرل حلعول فٖ كخلشحل،زحء الٔ حلٌ ذ حلو نلش ًغذ طلذٗذ  صٗخدس هغخُوش حلوـظوع حلوللٖ فٖ (ؽ )

 حل،زحء ه خرل حألفْ ؛ّ

 .ّحلوللٖ، ّادسحؽ حلشفذ حلوؾظشك  يشٕحلوْحءهش هع عول٘خص حلظخي٘و علٔ حلوغظْٗ٘ي حل (د )

. انتغزٚات ُٚبغٙ نالستشاتٛدٛت انمطشٚت انمبديت ٔضغ َٓح شابيم يتكبيام ٚمإو ػهاٗ دٔسة انسٛابة نتُابٔل       : 2 انتٕصٛت-  43

 .خؿ،شحف٘طْك٘ذُخ ّطكخهل سصم حلوْحسد حألعخع٘ش ّٗ ظنٖ رلك طْحفل حلشعخٗش، ّ

ٌّٗز،وٖ أى  . ُٚبغٙ نالستشاتٛدٛت انمطشٚت انمبديت انًسبفظت ػهٗ لذساث االساتدببت فاٙ زابالث انطإاس     : 3 انتٕصٛت-  44

 :ٗؾول ُزح هخ ٗلٖ

                                                      
زحث٘ش هؼل حلظلْٗالص حلٌ ذٗش حلوؾشّىش، ّحلظ،زٗش طعذ رشحهؾ ؽزكخص حألهخى هكًْخ هي ر٘ي كؼ٘ش هي حلوكًْخص فٖ ًظخم حللوخٗش حالؿظوخع٘ش، ُّٖ طظنوي رق ش عخهش حلظلْٗالص حلٌ ذٗش أّ حل، (12)

حلع٘خدحص حلقل٘ش، ّؿْحًذ ع٘خعخص عْق حلعول ّد٘خسحص حلظؤه٘ي، ّؿْحًذ هي حلغ٘خعخص حل يخع٘ش حألدشٓ  حلوذسع٘ش، ّحل،زحء ه خرل حلعول، ّحلٌ ذ ه خرل حلعول، ّحلخذهخص حالؿظوخع٘ش هؼل

طؾشٗي /زش، ًْفو20حلْسقش غ٘ش حلذّسٗش سقن . كؾف حلٌ خد عي ؽزكخص حألهخى حالؿظوخعٖ. 2009. انبشَبيح. )حإلٗذص ّحلضسحعش/رخلٌغزش للظعل٘ن ّحلقلش ّحلظ،زٗش ّف٘شّط ً ـ حلوٌخعش حلزؾشٗش

 (سّهخ. حلؼخًٖ
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 رش حلغشٗعش فٖ كخالص حليْحسة؛لالعظـخ دحثوشحط خق٘خص  (أ )

 هي حألغزٗش؛حكظ٘خى٘ش هخضًّخص  (د )

 .رٌخء قذسحص حللكْهش علٔ حالعظـخرش فٖ كخالص حليْحسة (ؽ )

 انتٕصٛبث يٍ أخم انسبفظت انمطشٚت انسبنٛت

 :ٗظشحفق رلك هعأى ّٗوكي . ألغزٚت األسبسٛت انتمهٛذٚتن انًسهٙششاء ان تطبٛكإػبدة : 4 انتٕصٛت-  45

 ؛خهلل٘حلوٌظـش ألغزٗش حألعخع٘ش حلوللٖ لؾشحء حلحعظوخد ًِؾ حلؾشحء هي أؿل حلظ ذم ّ (أ )

 ؛حلولل٘ش خصخلوٌظـرطـشرش حلظ،زٗش حلوذسع٘ش  (د )

. ْبآثبس ٔانطفم، ٔتٕضٛرانشػبٚت انصسٛت نألو /انبشَبيح نهتغزٚت بشايح إدخبل يزٚذ يٍ انتُمٛسبث ػهٗ: 5 انتٕصٛت-  46

 :ّٗ ظنٖ ُزح هخ ٗلٖ

فٖ عذد أقل هي حلو خىعخص رل٘غ ٗوكي حلْفْ  الٔ عذد أكزش هي لـخى حلظٌو٘ش حل شّٗش فٖ كل ه خىعش طـو٘عِخ  (أ )

 الٔ أى ٗظن حللقْ  علٔ هضٗذ هي حلظوْٗل؛

خ  حلقلش، ّحلظ،زٗش، علٔ هوخسعخص ط،زٗش حلشمع ّحألى خ ، ّحلظْع٘ش فٖ هـحل خثن  حلزشًخهؾ طشك٘ضادحهش  (د )

حلذّل٘ش، ّحلًْ٘٘غ٘ف، ّحل يخعخص حلقل٘ش " ُ٘ل٘ي ك٘لش"هع سعخثل هئعغش  ظَّهْحءهّطعضٗضٍ ّحلٌظخفش، 

 حألدشٓ؛

هْحءهش حعظشحط٘ـ٘ش هغلْق حلو،زٗخص حلذق٘ ش هي أؿل طلغ٘ي ط،ي٘ش ّحعظذحهش حلٌْحطؾ، ّطالفٖ حلظذحدل هع  (ؽ )

 لشعخٗش حلقل٘ش لألم ّحلي ل؛حلوغظ ٘ذٗي هي حألغزٗش حلو ْحس فٖ اىخس ح

طْؿَ٘ هضٗذ هي حالًظزخٍ الٔ طٌو٘ش قذسحص هْي ٖ ّصحسس حلقلش ّحلغكخى ّحلوظيْعخص فٖ هـخ  حلقلش  (د )

 حلظ،زٗش؛/لظْع٘ش فٖ هـخ  حلقلشحسعخثل ًؾش حلوـظوع٘ش، ّالٔ 

 .سفذ حألًؾيش ّط ٘٘وِخ رخًظظخم هع حعظخذحم هئؽشحص حلٌْحطؾ حلوالثوش (ٍ )

 األخشٖ نتسسٍٛ انتؼهاٛى انغزاء يمببم انتؼهٛى ٔبشَبيح انسٕافز نهفتٛبث ٔبٍٛ األَشطت  َشطتاندًغ بٍٛ أ: 6 انتٕصٛت-  47

حلظٖ طٌ زُخ ّصحسس حلظشر٘ش ّحلظعل٘ن ّحلًْ٘٘غ٘ف ّحلوٌظوخص غ٘ش حللكْه٘ش، ّرلوك لنووخى عوذم طوذُْس ًْع٘وش حلظعلو٘ن رغوزذ        

 .ذالص حاللظلخق ّحالعظز خءصٗخدس هع

ٗ  ٔضغ اَتمبء انششكبء يٍ انًُظًبث انسكٕيٛت بًزٚذ يٍ انشفبفٛت ٔ: 7 انتٕصٛت-  48  يؼبٚٛش ٔاضست نالَتمبء بابنُظش إنا

 .حلظٌ ٘زٌّٗز،ٖ لوعخٗ٘ش حًظ خء حلؾشكخء أى طؾول حل ذسس علٔ حلوغخُوش روْحسد هي أؿل . انتسٛٛس انشذٚذ

ٔ  : 8 انتٕصااٛت-  49 ٌٗز،ووٖ للوكخطووذ حل شع٘ووش أى   .انًتؼاابٍَٔٛشااشكبء ان نااذٖتؼزٚااز يشاابسكت انُساابء فااٙ انًكتااب انمطااش٘ 

ّعوْ  ٗغوخعذ رلوك    . ٗلظوزٓ رِوخ  ًووخرؽ اٗـخر٘وش    طْحفل حلظقذٕ لوؾكلش حًخ خك طوؼ٘ل حلٌغخء رو٘ي هْي ِ٘وخ، ّرلوك لظ وذٗن    

حلوكخطووذ حل شع٘ووش علوؤ حالسطزووخه حلوزخؽووش هووع حلٌغووخء فووٖ حلوـظوعووخص حلولل٘ووش حلوغووظ ٘ذس، ّطلذٗووذ حلؾووْحغل ّحلعْحهوول  أٗنووخ 

 .ظِيحلوئػشس علٔ هؾخسك

ٖ . تؼزٚاز دٔس انبشَاابيح فاٙ زإاس انسٛبساابث   : 9 انتٕصاٛت -  50 ٕ  ٌٗز،و أى ٗعووول عزوش حلظ غوو٘وخص   هبشَابيح ن للوكظووذ حل يوش

حل يخع٘ش هغظخذهخ ّمعَ ًّ ْرٍ فٖ قيخعخص حألهي حل،زحثٖ، ّحلضسحعش، ّحلظٌو٘ش حلولل٘وش، ّحلظ،زٗوش ر،٘وش طعضٗوض هضٗوذ هوي       

 .حلظآصس فٖ حلظقذٕ الًعذحم حألهي حل،زحثٖ حلوضهي ّحلظ ضم

العظ قوخءحص دوو حألعوخط ّدوو حلٌِخٗوش أُو٘وش كخعووش فوٖ ق٘وخط          . انبشايحتمٕٚت سصذ ٔتمٛٛى أَشطت : 10 انتٕصٛت-  51
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 .سفذ حلوٌخىق حلظٖ طٌ ز فِ٘خ أًؾيش هظعذدس ّرلك ر،٘ش طلذٗذ آػخس حلزشحهؾ حلظآصسٗش نهبشَبيحٌّٗز،ٖ . حٙػخس

بفٛب زتٗ ًٚكٍ انششاء ػهٗ انًساتٕٖ انًسهاٙ دٌٔ أٌ   تسذٚذ األلبنٛى انتٙ ٚكٌٕ فٛٓب اإلَتبج انًسهٙ ك: 11 انتٕصٛت-  52

للؾوشحء علؤ حلوغوظْٓ حلوللوٖ أُو٘وش فوٖ ك وض حإلًظوخؽ حلوللوٖ ّطوْف٘ش            .ٚؤد٘ رنك إنٗ َمص فٙ انسهغ أٔ تشإّٚ انسإق  

ـوخص  رخلوٌظّػوش فشفش فٖ حلوٌخىق حلظٖ ٗز٘ع فِ٘خ حلوضحسعْى رعل هٌظـخطِن إلددخ  حلظ،زٗش حلوذسع٘ش . أعْحق للوضحسع٘ي

 .ْفش أعْحق هلل٘ش امخف٘ش للوضحسع٘يظرل٘غ ٗشطزو حألى خ  روقخدس حل،زحء حلظ ل٘ذٗش ّط شولل٘حل
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A  انًمبطؼبث انتٙ تُفز فٛٓب بشايح انبشَبيح فٙ َٛببل

انششٔذ ػهٗ 

 انخبسطت

 2009أٗلْ  /ه خىعخص طؾولِخ عول٘ش هوظذس لإلغخػش ّحإلًعخػ فٖ عزظوزش

 (حلزشًخهؾ حل يشٕ) ه خىعخص طؾولِخ حلشعخٗش حلقل٘ش لألم ّحلي ل

 (حلزشًخهؾ حل يشٕ) ه خىعخص ٗؾولِخ حل،زحء ه خرل حلظعل٘ن

 (حلزشًخهؾ حل يشٕ) ه خىعخص ٗؾولِخ رشًخهؾ حللْحفض لل ظ٘خص

 ه خىعخص عول٘ش حلالؿج٘ي هي رْطخى

أّ هذٌٗوش أّ   أسِكأّ حلوْحد فٖ ُزح حلوٌؾْس ال طعزش رؤٕ كخ  هي حألكْح  عي هْقف رشًخهؾ حألغزٗش حلعخلوٖ رؾؤى حلوشكض حل خًًْٖ أّ كوذّد أّ طخوْم ألٕ رلوذ    ىشٗ ش عشك اى حإلؽخسحص حلوغظخذهش ّ

 .هٌي ش

 


