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 يذيفنتلا صخلملا
 اهتيـصخـش ءانب حلاـصل اهدراوم رامثتـسال اهعفدو ةاتفلا تاردق ءانب ىلإ فدهي عورـشم وه ةمعانلا ةورثلا

 ،لحارم ةعبرأ يف 2019 ماع يف عورــشملا ذيفنت دتما .2030 ةكلمملا ةيؤر قيقحت يف ةمهاــسملاو ،اهلبقتــسمو

 :هللا ةئيشمب 2020 ةمعانلا ةورثلا جمانرب قالطإل نآلا دعتسنو

 ريوطتلاو مييقتلا   ذيفنتلا  ميمصتلا  ةساردلا

 لـــــــــــــــــــــضفأ ةـــــــــــــــــــــسارد •

 .تاسرامملا

 ةـــــــيـــــــنادـــــــيـــــــم ةــــــــــــــــسارد •

 ةاـــــتـــــفـــــلا تاـــــجاـــــيـــــتـــــحال

 .تاءافكلا نم ةيدوعسلا

 مـــــيـــــمــــــــــــــصت • 

 ىوــــتــــحــــمــــلا

 يــــــمــــــلــــــعــــــلا

 ةـــــبـــيـــقـــحـــلاو

 .ةيبيردتلا

 .تابردملا ليهأت جمانرب • 

 عـــم جـــماـــــنرـــبـــلا ذـــــيـــفـــنـــت •

 ندــــم ةــــثالث يف تاــــيتفلا

 هنم دافتـــــــسا ،ةيدوعـــــــس

 .ةيدوعس ةاتف 250

 رـــــــثألا ساـــــــيـــــــق • 

 يــــــعاــــــمــــــتــــــجالا

 عورــــــــــــــــشمـــــــلـــــــل

 ءاـــــنــب رــيوــطــتــلاو

 .ةساردلا ىلع

 57 تغلب تايدوعــــــسلا تايتفلا نم ةنيع ىلع ةيناديم ةــــــسارد انذفن عورــــــشملل يعامتجالا رثألا سايقل

 عبـــسلا تابردملا عم ٍةقّمعم ٍتالباقم ىلإ ًةفاـــضإ ،ٍةحوتفم ٍةلئـــسأ عم ٍقلغم ٍينورتكلإ ٍنايبتـــسا لالخ نم ،ًةاتف

 .عورشملا يف نكراش يتلا

 ربعت ماقرأ ةتـس ّمهأ يلي اميف ضرعن ،مادتـسمو ٌسوملمٌ يعامتجاٌ رثأ هل عورـشملا ّنأ ليلحتلا نم نيبت

 :جمانربلا يف تايتفلا يأر نع

   

86٪ 95٪ 88٪ 
  تدجو تايتفلا نم

ً اّدجً اديج يميظنتلا ىوتسملا

 تدجو تايتفلا نم

ً اّدج ًةديج تابردملا ةءافك

  تايتفلا نم

 بيردتلا ءانثأ اهزيكرت ىلع تظفاح

 

   

84٪ 48٪ 92٪ 
  تايتفلا نم

 ّلح ىلع اهتردق تنّسحت

 ةيصخشلا اهلكاشم

 تايتفلا نم

 جمانربلل ةجيتنك ًةرشابم تكراش

 !يعمتجم طاشن يف

  تايتفلا نم

 لصاوتلا يف اهتاراهم تنّسحت

ً اديج وأً اريبكً انسحت
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 :جمانربلا فصول تايتفلا نع تددرت تاملك ثالث رثكأ

 !هورث !عئار !هجاتحأ
 يعاــمتجالا رثألاو ذــيفنتلا ةدوج ىلع ظاــفحلل تاــيـــــــــصوت ثالث لوح تاــبردــملا عم تاــيتفلا تــقفاوتو

 :2020 ماع يف عورشملا ةخسنل

 

 جمانربلا ةدم ةدايز

 

 ام ،ةيبيردت مايأ ةثالث ىلع ةمعانلا ةورثلا نم 2019 ةخسن تدمتعا

 .ةطشنألاو تابيردتلا مجح يطغي امب ،مايأ ةعبرأ ىلإ ةدملا عفر وه هنوحرتقي

  

 ةطشنألا عيونت

 

 نم ٍةديدج ٍعاونأ ةفاضإ وه صوصخلا هجو ىلع تابردملا هنحرتقا ام زربأ

 .ةيبيردتلا ةبيقحلا ىلع تابيردتلاو ةطشنألا

  

 جمانربلا دعب ةعباتملا

 

 وأ تابردملا نم هيجوتلاو ةعباتملل اهجايتحا ىلع تايتفلا نم ريثكلا تدكأ

 .جمانربلا دعب ّنهتمه ذحشو تايتفلا معدل ،تاهجوملا نم نهريغ
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 جرخ ،نيديفتـــسمو نييرادإو نيبردم نم عورـــشملا يف نيينعملا عيمجل ةدع ةيـــشاقن تاـــسلج لالخ نمو

 :يهو ،سوملم يعامتجا رثأ اهل نأ عقوتي ،تايدوعسلا تايتفلل ةماه ةيعمتجم تاردابم ثالثب لمعلا قيرف

 

 يصخشلا داشرإلا

 

 ةتــس ىلإ ةثالث نم رمتــسي ،جمانربلا نم تاجرختملا تايتفلل يداــشرإ جمانرب

 .ةشرولا يف ةبستكملا تاسرامملاو تاراهملا خيسرت ىلإ فدهت ،رهشأ

  

 ةمعاد ةيمقر ةصنم

 

 مهدعاــــــــستو تاجيرخلا تايتفلا معدت يتلا تاودألاو سيياقملا نم ةــــــــصنم

 .ةكلمملا يف تايتفلا مومع معدي امك ،هسايقو مدقتلا نم ديزم زارحإ ىلع

  

 ينورتكلإلا بيردتلا

 

 موــــــــسر( يلعافت ينورتكلإ ميلعت ةــــــــصنم يف ةمعانلا ةورثلا نم ةخــــــــسن لمع

 .ةكلمملا يف جمانربلا رثأ عيسوت فدهب ،)تارابتخا ،تاودأ ،تاودأ ،ةكرحتم

 

 ٍةيتاذ ٍتاودأب تايتفلا جمانربلا دّوز ،ديعبلا ىدملا ىلعً اــــسوملمً ايعامتجاً ارثأ ثدحأ هلمجم يف عورــــشملا

ً ارثأ هـتاـيط يف لـمحيـــــــــس لـبقملا ماـعلل عورـــــــــشملا رارمتـــــــــسا ّنأ ىلع ّلدـي اذـهو ،ةاـتفلا ةاـيح يف يباـجيإلا رييغتلل

 ةئيــــشمب عــــسوأ تائف عم عورــــشملا اذه تاريخلً اراــــشتناو ،يباجيإلا رييغتلا يف ًةرــــشبمً اجئاتنو ،ىلعأً ايعامتجا

  .هللا
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 عورشملا لوح
 اهتيـصخـش ءانب حلاـصل اهدراوم رامثتـسال اهعفدو ةاتفلا تاردق ءانب ىلإ فدهي عورـشم وه ةمعانلا ةورثلا

 .2030 ةكلمملا ةيؤر قيقحت يف ةمهاسملاو ،اهلبقتسمو

 ،تايتفلاو عمتجملا اهعم لعافت يتلا ةكلمملا ىوتـــــــسم ىلع ةديرفلا جماربلا نم ةمعانلا ةورثلا جمانرب

 ،لـحارم ةـعبرأ يف 2019 ماـع يف جماـنربلا ذـيفنت دـتما ،هـليـــــــــصاـفت عيمج يفو هدادـعإ يفً اـنقتمً اـجماـنرب هـنوكل كـلذ

 :هللا ةئيشمب 2020 ةمعانلا ةورثلا جمانرب قالطإل نآلا دعتسنو

 

 ريوطتلاو مييقتلا   ذيفنتلا  ميمصتلا  ةساردلا

 لـــــــــــــضفأ ةـــــــــــــسارد •

 تاــــــــــــــــسراـــــــمـــــــمـــــــلا

 لــيهأــت يف ةــيملاــعلا

 .ةاتفلا تاردق

 ىلع ةيناديم ةــسارد •

 ةاـــــتـــف 400 يـــلاوـــح

 مــهــفــل ةـــــيدوــعـــــــــــس

 نــم ّنــهــتاـــــجاـــــيــتــحا

 .تاءافكلا

 ىوتحملا ميمصت • 

 ةـبيقحلاو يملعلا

 قـفو ةـــــيـبـيردـــــتـلا

 ميمصتلا ةيجهنم

 لوــــح زــــكــــترــــمــــلا

 يذـلاو ،ناــــــــــسنإلا

 نم ًةقاب نمــــــــضت

 تاـــــــــبـــــــــيردـــــــــتـــــــــلا

 .ةطشنألاو

 دادــــعإ جماــــنرب ذــــيفنت • 

 ّنهداـمتعاو تاـبردـملا

 ٍةيميلعت ٍةـسـسؤم نم

 .ٍةصصختم ٍةيناطيرب

 عـم جـماـــــنرـبـلا ذـــــيـفـنـت •

 ٍندـم ةـثالث يف تاـيتفلا

 هنم دافتـسا ،ٍةيدوعـس

 .ًةيدوعس ًةاتف 250

 ةــــــــــــــسارد ذـــــيـــفـــنـــت • 

 رــــــــــثألا ساــــــــــيــــــــــق

 يـــــــــعاـــــــــمـــــــــتـــــــــجالا

 .عورشملل

 بوــلـــــــــــسأ رــيوــطــت •

 ميمـــــــــصتو ذـيفنتلا

ً اـــــقالـطـنا ةـــــبـيـقـحـلا

 .ةساردلا جئاتن نم
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 اميف ٌسماخ ٌلماع اهيلإ فاضي ،ٍةماه رصانع عبرأ ىلع هحاجن يف دمتعا ةمعانلا ةورثلا جمانرب نإف ،ةصالخلا يف

 :رثألا سايق جئاتن وهو 2020 لبقملا ماعلا ةخسنب قلعتي

   

 
 

 ماقرألا يف عورشملا ةصالخ
 

 ددع

 تاديفتسملا
  ةاتف 250

 جماربلا ددع

 تقبط يتلا

 :جمارب 10

 )جمارب 8( يجفخلا •

 )دحاو جمانرب( ةدج •

 )دحاو جمانرب( ربخلا •

     

 ندملا ددع

 :ندم 3

 )ةاتف 200( يجفخلا •

 )ةاتف 25( ةدج •

 )ةاتف 25( ربخلا •

 
 تابردملا ددع

 )تارسيملا(
 تابردم 7

 

 

 

 تاسرامملا لضفأ
ةيبرعلاو ةيملاعلا

 ةسارد
 تاجايتحا

 ةاتفلا
ةيدوعسلا

 يراكتبالا ميمصتلا
ناسنإلا لوح زكترملا

 ةدوج
 ذيفنتلا
 ميظنتلاو
يلاعلا
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 رثألا سايق جئاتن

 يعامتجالا
 

 

 

 

  ةءافكلا
 

  ةيلعافلا
 

  طابترالا
 

  رثألا
 

 ةمادتسالا
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يعامتجالا رثألا سايقل جئاتن ةرشع مهأ  
 

 :جمانربلا يف تايتفلا يأر نع ربعت ماقرأ ةتس مهأ

 

 
  

86٪ 95٪ 88٪ 
  تدجو تايتفلا نم

ً اّدجً اديج يميظنتلا ىوتسملا

 تدجو تايتفلا نم

ً اّدج ًةديج تابردملا ةءافك

  تايتفلا نم

 بيردتلا ءانثأ اهزيكرت ىلع تظفاح

 

   

84٪ 48٪ 92٪ 
  تايتفلا نم

 ّلح ىلع اهتردق تنّسحت

 ةيصخشلا اهلكاشم

 تايتفلا نم

 جمانربلل ةجيتنك ًةرشابم تكراش

 !يعمتجم طاشن يف

  تايتفلا نم

 لصاوتلا يف اهتاراهم تنّسحت

ً اديج وأً اريبكً انسحت

  

 :جمانربلا فصول تايتفلا نع تددرت تاملك ثالث رثكأ
 

 !هورث !عئار !هجاتحأ
 :تابردملا نم اهيلع قفتم ءارآ ةثالث مهأ
 

 ةعاقلا تازيهجتو ةعباتملاو ميظنتلا نم ٍلاع ًوتسم ىلع عورشملا
 

 تاءافك سمخ مهأل اهتيلومشو ،ةطشنألاو تابيردتلاب تزيمت يتلا يسيئرلا نيعملا تناك ةبيقحلا
 

 !جمانربلل ةجيتن تايتفلا نم ديدعلا ةايح يف لضفألل لوحت ةطقن ربتعي عورشملا
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 ؟اديج ةطشنألا لك تزجنأ له :ةءافكلا

 .ةيرادإلا ةءافكلاو ميظنتلا نم ٍلاع ىوتسمب هذيفنت ىلع عورشملا ةرادإ ةردق ىلع ةءافكلا ةسارد يف ّزكرن

 ىدل ءايتـــــسا ةلاح ةيأ لجـــــست مل ً،ادج ٍةيلاع ٍةءافكب هذيفنت مت ةمعانلا ةورثلا عورـــــشم نأ تابردتملا ىرت

 ٪95( ىمظعلا ةيبلاغلاو ،جمانربلل يلاعلا يميظنتلا ىوتـــسملاب ديـــشت تابردتملا نم ٪86 ،ةـــسوردملا ةنيعلا

 .ةءافكلاو ليهأتلا نمً ادج ٍلاع ٍوتسم ىلع تابّردملا تدجو )ّنهنم
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ٌ ئيس ٌطسوتم ٌلوبقم ٌديجً ادج ٌديج

 ؟جمانربلل يمظنتلا ىوتسملا نيميقت فيك

٪

95

4200

 ةئيس ةطسوتم ةلوبقمٌ ةديجً ادج ٌديج

 ؟بيردتلا عيضاوم نم اهنكمتو ةبّردملا ةءافك نيميقت فيك

٪  
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 ةيحان نم ،ميظنتلا نم ٍلاع ًوتـسم ىلع عورـشملا تدجو يذلا تابردملا يأر عمً اـضيأ قفاوتي ام وهو

 يف اهفادهأو اهتايح طيطختل ٍةادأك همدختـــــست ةاتفللً ايتاذً اليلدوً الماكتمً اجهنم تلّثم يتلا ةيبيردتلا ةبيقحلا

 ةيبيردتلا ةبيقحلا تازيم مهأ نمً ادحاو تابردملا هتربتعا ام وهو .رييغتلاو ريوطتلل تجاتحا املك لبقتــسملا

 ريكفتلاو فاـــــــــشكتـــــــــسالا ىلإ ةـبردـتملا ةاـتفلل ءالمإلاو ةـياـــــــــصولا رود نم فولأـملا نع جرخت اـهلعج يذـلاو

 .اهسفنب رييغتلاو طيطختلل ةاتفلا نيكمتو

 سمخ مهأل هـتيلومـــــــــش وه تاـبردـملا اـهتدـجو اـمك ةـيبيردـتلا ةـبيقحلا يف اــــــــــضيأ ةزيمملا بـناوجلا نم 

 ٍتاــــــــضارتفا دّرجم سيلو ٍةيعوــــــــضوم ٍةيملع ٍةــــــــسارد نم تقلطنا يتلاو ،ةيدوعــــــــسلا ةاتفلا اهجاتحت تاءافك

  .ٍةيصخش

ً ارومأ تـلثم اـهلك ،رمثتـــــــــسملا مييقتلاو جماـنربلا ذـيفنتل ةـلعاـفلا ةـعباـتملا مث ،ةـعاـقلا ةدوج نعً الـــــــــضف

 .جمانربلل يلاعلا ميظنتلا تسكع ًةيباجيإ

 مايأ ةثالث نم جمانربلا ةرتف ةلاطإ وه تايتفلا ىتحو تابردملا هيلإ تراـــــشأ يذلا نيـــــسحتلا طاقن مهأ

 ّنهكرت مدـعو جماـنربلا ءاـهتنا دـعب تاـيتفلل ةـعباـتم دوجو ةـيمهأ ىلإ تاـبردـملاً اــــــــــضيأ تراــــــــــشأو  .ماـيأ ةـعبرأ ىلإ

 مدقت يتلا هيجوتلا تامدخ لالخ نم كلذو ،ديعبلا ىدملا ىلع جمانربلل مادتــــسم رثأ دوجو نامــــضل ،ًةرــــشابم

 .هدح ىلع ةاتف لكل
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 ؟هفادهأ جمانربلا ققح له :ةيلعافلا

 ىدـملا ىلع لـعاـفتلاـف ،هـتطـــــــــشنأو عورـــــــــشملا عم تاـبردـتملا لـعاـفت مهف ىلع ةـيلعاـفلا ةــــــــــسارد يف ّزكرن

 .ىدملا ديعب دوشنملا رثألا ىلإ لوصولل ىلوألا ةوطخلا وه )عورشملا ءانثأ( ريصقلا

 نم ٪88 يلاوحف ،مومعلا ىلعو ،بــيردــتلا ةرتف لاوط ّنهزيكرت ىلع تــظفاــح )٪65( تاــبردــتملا ةــيبلاــغ

 ميمـــــــــصتو بـيردـتلا ةـعيبط سكعي وهو ،لـقألا ىلع بـيردـتلا تاـقوأ مظعم ّنهزيكرت ىلع تـظفاـح تاـبردـتملا

 .جمانربلا فادهأب ّنهلغشتو تايتفلا لعافت ىلع ظفاحت يتلا تابيردتلاو ةطشنألا

 ٍعورــــشم ميمــــصت طاــــشنك ،ةطــــشنألا يف تمهاــــس )ّنهنم ٪65( تابردتملا ةيبلاغف ،ةيدرفلا ةطــــشنألا يف

 .ٍيعمتجم
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23
940

 مظعم يف معن ديكأتلاب معن

 تاقوألا

 دقفأ ام اريثك ريبك لكشب معن

 يزيكرت

 زيكرتلا عطتسأ مل

 تاقوألا مظعم يف

 ؟بيردتلا لالخ كهابتناو كزيكرت ىلع تظفاح له

٪  
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 نوك نم مغرلا ىلع جماــنربلا يف تاــيتفلل داـجلا لـعاـفتلا وه جماــنربلا يف تاــبردــملا هاــبتنا تــفل اــم مهأ

 رمتــسم لــصاوت هقفار جمانربلا يف داجلا لعافتلا ،ةعماجلا تارــضاحمب اهتقو طبتريو ٍةيعماج ٍتابلاط ّنهــضعب

  .بيردتلا عيضاوم لوح بيردتلا تاقوأ جراخ تابردملا عم تايتفلا نم ددعل

 نع نكردـي اـمل ًةـجيتن ةـقثلا يف ةـلقبً اـبوحـــــــــصم ناـك ةـيادـبلا يف لـعاـفتلا نأ تاـبردـملا ىدـحإ تراــــــــــشأو

 .سفنلا تاردق فاـشتكا لوح نيرامت ةّدع دعب سفنلاب ةقثلاب ساـسحإلاو لعافتلا دادزا ام ناعرـسو ،ّنهـسفنأ

 اـهّنكل ،حورطملا عوـــــــــضوملا ةـيدـجل ةـجيتن تاـيتفلا لـلم نم ةـيادـبلا يف اـهفوخت ىلإ ىرخأٌ ةـبردـم تراــــــــــشأ ثـيح

 .ةيبيردتلا ةبيقحلا هب يهتنتس اذام ىلإو ةلبقملا تارقفلل ّنهقوشتو تايتفلا لعافتب تأجافت

 

  

 معن

65% 

 ال

35% 

 ميمصت لثم( ةيدرفلا ةطشنألا يف تكراش له

)يعمتجم عورشم
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 ؟عمتجملا تاجايتحا عم عورشملا قفاوتي له :طابترالا

 .هتاهجوتو هميق عم قفاوتيو ،عمتجملا تاجايتحا نمً العف قلطني عورشملا نوك نم انه دكأتن

 ٪91 يلاوحف ،مومعلا ىلعو .تايتفلا نم ٪63 نم رثكأ ىدل عورــــــشملا ىلإ ًةديدــــــش ًةجاح ليلحتلا رهظأ

 اذه قالطإ ةيمهأ ىلع £مهمٌ رــــشؤم وهو .ًةطــــسوتم وأ ًةديدــــش ًةجاح جمانربلا اذه ىلإ ةجاحب تناك تايتفلا نم

 وأ ٍدكؤم ٍلكـــــشب ةينيدلاو ةيعمتجملا ميقلا عم قفاوتي يملعلا ىوتحملا نأ تايتفلا نم ةئفلا هذهل عورـــــشملا

 نم ةيدوعــسلا ةاتفلا تاجايتحال ةيناديم ةــسارد نمً اقالطناً الــصأ هميمــصت مت جمانربلا نوك عقوتم وهو ٍ.ريبك

 .تايتفلا تاردق ءانب يف ةيملاعلا تاسرامملا لضفأ نم اضيأ ةدافتسالابو ،ةيصخشلا تاءافكلا
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 ةجاح ،معن

 ةديدش

 هتجاحب نكأ مل ام اعون ةطسوتم ةجاح ةريبك ةجاح

 ادبأ

 ؟جمانربلا اذهل ةجاحب تنك كنأ نيدقتعت له

٪  
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 نع تاـيتفلا لـغـــــــــشت يتلا تاـيهلملا هـيف ترثك نمز يف جماـنربلا اذـهل ًةـــــــــساـم ًةـجاـح تاـبردـملا ىرتو

 ٍةــفرعمب اــهتاــيح ةاــتفلا أدــبتو ،ّنهتاــيح يف ةركبملا ةــلحرملا هذــه يف جماــنربلا تــيقوت هــيلع دزو ،ةاــيحلا يف اــهرود

 تابردملا ىدحإ هتفــصو امك وهف .كلذ قفو ةينهملاو ةيــصخــشلا اهططخ مــسر ملعتتو اهلويمو اهتاردقل ٍةلماك

 اهتيـصخـش لهجت امً اريثك يتلا ةاتفلا تاتـش عمجيً اـضيأ وهو .براجتلا نم ٍةديدع ٍتاونـس ةاتفلا ىلع رـصتخي

 !اهنم ٍعفادو ةاتفلا نم ٍيلخادٍ رارقب ريغتلل ىلوألا ةرارشلا اهل دقوأ يذلا جمانربلا اذه ناك اذل ،اهتوق طاقنو

 سمالي وه اـمنإو ،بــــــــــسحف ةـيدوعـــــــــسلا ةاـتفلا تاـجاـيتحا يطغي ال جماـنربلا اذـه نأ تاـبردـملا دـقتعتو

 وهف ،ينطولا ديعــصلا ىلعو .اهيلعً ايــصو هــسفن عــضي نم ةرثكب هتفــصو امل ،امومع ةيبرعلا ةاتفلا تاجايتحا

 ةـيقيقحلا عمتجملا دراوم فاـتكأ ىلع موقت يتلا 2030 اـهتيؤر قيقحتو ةـيدوعـــــــــسلا ةـيبرعلا ةـكلمملل جاـيتحا

 .ناسنإلا يهو

  

88

9
202

 ريثكلا كلانه ناك ام ّدح ىلإ معن ريبك لكشب معن ديكأتلاب معن

 ضراعتلا نم

 يف اضراعتم ناك

 ىوتحملا مظعم

 ةيعمتجملا ميقلا عم يبيردتلا يملعلا ىوتحملا قفاوتي له

 ؟كيدل ةينيدلاو

٪  
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 ؟عمتجملا يف ثدح يذلا يباجيإلا رييغتلا وه ام :رثألا
 ،تاديفتـــــسملا تابردتملا ةايح يف ديعبلا ىدملا ىلع عورـــــشملا هثدحي يذلا رييغتلا وه يعامتجالا رثألا

 :عورشملا اهيلع ّزكر يتلا ةسمخلا بناوجلا يف كلذو

 

 ينهملا يريكفتلا يلاصتالا يعمتجملا يصخشلا

 

 نيح يف ،ةرم لوأل ةيصخشلا اهفادهأ ديدحت نم تايتفلا نم ٪47 تّنكمت دقف ،يصخشلا ديعصلا ىلع

 .ّنهفادهأ قيقحتل ةيصخش ٍلمع ةطخ تايتفلا نم ٪67 تعضو

 ّنهدراوم نكردأ امدنعً اـــصوـــصخ ،تايتفلا ةيـــصخـــش يف لوحت ةطقن وه جمانربلا نأ تابردملا تربتعاو

 ىلع ةيتاذلا اهتريــس يف زكرت تايتفلا تأدب ثيح ،ةيتاذلا ةريــسلا ةباتك ىلع لاثمك كلذ سكعنا ام ،ةيــصخــشلا

 .اهتوق طاقنو ةيصخشلا اهدراوم

 تركذ ثيح ،ّنهتقوو ّنهدراوم ةرادإ ىلع جمانربلا سكعنا دقف ،ةيـــــصخـــــشلا لمعلا ةطخ ديعـــــص ىلعو

 ّنهتاــهجوت مدــخي اــم ىلع طقف زكرت ثــيحب لاــمعأ نم ّنهيدــل اــم ةــعجارمب نأدــب تاــيتفلا نأ تاــبردــملا ىدــحإ

 ،اهتقو ؤلمت يتلا ةبقاعتملا ةطـشنألا نم ريثكلا ةاتفلا ةايح يفف .تاتتـشملا نم نكمأ ام دعبتـستو ،ّنهفادهأو

 ةيؤر اهيدل حضتت نأ دعب نكل ،ةيصخش ةطخو فده اهيدل سيل املاط ةماه ريغ وأ ةماه اهربتعت نأ نكمي الو

 ةرود روــــضح طاــــشنلا نوكي دقف .اهرخؤي وأ فادهألا هذه مدخي امل ةيعاوو ةكردم نوكتــــس اهدنع ،لبقتــــسملا

ً اماه ةاتفلا هارت دق وهو ،)تابردملا اهتركذ يتلا ةلثمألا ىدحإك PMD ةيومنتلا عيراــشملا ةرادإ( لثم ام ةيملع

 نعٌ ةديعب ةرودلا هذه ّنأ نيبت ،اهفغــــــش عم ةقفاوتملا ةيــــــصخــــــشلا فادهألا ديدحت عم نكل ،اهرود نم ززعيو

 .ّنهتاحومطو ّنهتاذ قيقحت ىلع تايتفلا زيكرت ىلع تدعاس يتلا ةلثمألا نم ريثكلا اهريغو .اهفادهأ
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 دـعبو ءاـنثأ ٍيعوطت وأ ٍيعمتجم ٍطاــــــــــشنب تاـبردـتملا نم ٪48 تـمهاــــــــــس دـقف ،يعمتجملا بـناـجلا يفو

 يف هــنوقلت يذــلا ريبكلا زيفحتلا نعً الـــــــــضف ،فراــعمو ٍتاراــهم نم جماــنربلا يف هوّملعت اــمل ةــجيتنك ،جماــنربلا

ـمل تاـيتفلا نم ٪38و ،لـعاـفتلا ءاوجأو جماـنربلا  يف ةـمهاــــــــــسملا يفً اـيّدـج ّركفت تـقولا سفن يفو ،دـعب مهاــــــــــست اّ

 .ٍيعوطت وأ ٍيعمتجم ٍطاشن

  

 معن

47% 
 ال

53% 

؟يصخشلا ديعصلا ىلع جمانربلا يف تزجنأ اذام  

ةيصخشلا يفادهأ تدّدح

 معن

67% 

 ال

33% 

؟يصخشلا ديعصلا ىلع جمانربلا يف تزجنأ اذام  

ةيصخش ةطخ لمع



 

 20 

 يف تعوطت لعفلابو ،عوطتلا جمانربلا لالخ تررق دق تايتفلا نم ريثكلا نأ ىلإ تابردملا تراــــشأ ثيح

 .ٍةيعمتجم ٍلامعأ

 

 
 

 ّنهنيب ،ةتوافتم تاجردبو نهيدل تنــسحت دق لــصاوتلا تاراهم نأ تايتفلا عيمج ىرت ،لــصاوتلل ةبــسنلاب

 روطتلا تابردملا تفـصوو .جمانربلل ةجيتنً اريبكً انـسحت ّنهيدل لـصاوتلا تاراهم تنـسحت تابردتملا نم 56٪

 مل ّنهروـضح نأ تابردتملا تايتفلا نم ددع نع تلقن ثيح ٌ،يعون ّهنأب تايتفلا ىدل جمانربلا يف ثدح يذلا

 عم ّنهلماعتو ّنهيطاعت ةقيرطو ّنهتايح يف ريغيل جمانربلا اذه ّنهل رّخـــس يذلا هللا ريبدت نأ ردقب ةفدـــص نكي

 .ّنهلوح نم سانلا

 

48
38
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ً ايدج ركفأو ،دعب سيل تمهاس معن

 ةمهاسملا يف

 تحنس نإو ،دعب سيل

 فوس ةصرفلا يل

  مهاسأ

 دقتعأ الو ،دعب سيل

 يأب مهاسأ فوس ينأ

 يعمتجم طاشن

 وأ يعمتجم طاشن يف جمانربلا دعب وأ ءانثأ تمهاس له

 ؟يعوطت

٪  
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 لح ىلع اهتردق يفً اـــسوملمً انـــسحت تـــشياع تابردتملا عيمجف ،تالكـــشملا لحو ريكفتلا ةءافك ديعـــص ىلع

 ةيـــصخـــشلا لكاـــشملا لح ىلع ريبك لكـــشب اهتردق تداز ٪48 ّنهنيب ،ةتوافتم تاجردب ةيـــصخـــشلا لكاـــشملا

 .جمانربلل ةجيتنك

 
 

 لالخ نم ٍةرم لوأل ينهملا ّنهراسم تابردتملا نم ٪65 تدّدح دقف ،ينهملا ديعصلا ىلًعا ريخأو

 ً.اقبسمً احضاو ينهملا ّنهراسم ناك ٪19 نأ نيح يف ،يبيردتلا جمانربلا اذه ةطشنأ
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 ٌنّسحت لصح معن

ٌ ريبك

 ال ظوحلم ٌنّسحت ،معن ديج ٌنّسحت ،معن

 كب ةطيحملا سانلا عم لصاوتلا يف كتاراهم تنّسحت له

 ؟ةمعانلا ةورثلا جمانربل ةجيتنك

٪  
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 لكشب ،معن ام اعون ،معن معن ديكأتلاب معن

 فيفط

 ال

 كلكاشم لح ىلع ةردق رثكأ تحبصأ له ،جمانربلل ةجيتنك

 ؟ةيصخشلا
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 ،تفقوت نأ دعب جمانربلل ةجيتنك اهتسارد لامكإ تررق دق تايتف كانه نأ ىلإ تابردملا تراشأ ثيح

 امب اهتسارد راسم رييغت تررق ىرخأ ةاتفو ،ةتباثلا ةفيظولا راظتنا تكرتو صاخلا اهعورشم حتف تررق ىرخأو

  .اهحومطو اهتاردق عم قفاوتي
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1916

 ةبسنلاب احضاو لصألا يف ناك احضاو حبصأ معن

 جمانربلا لبق يل

 ال

 ؟جمانربلل ةجيتنك لبقتسملا يف ينهملا كراسم يتدّدح له
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 ؟هئاهتنا دعب عورشملا رثأو جئاتن رمتستس مك :ةمادتسالا

 كلذل .ًةليوط ًةرتف تاراهملا ةمادتـــسا نمـــضي ام وه ةيموي تاداعو تايكولـــس ىلإ تاراهملا لّوحت ربتعي

 ةاـيحلا يف ةدـيدـجلا تاـيكولـــــــــسلا قيبطت ىدـم ساـيقب اـنمق جماـنربلل يعاـمتجالا رثألا ةـمادـتـــــــــسا ساـيق لـجألو

 .ةيمويلا

 تريغت ٪27 ّنهنيب ،ٍةـتواـفتم ٍتاـجردـب جماـنربلل ًةـجيتن ريغتت ةـيمويلا ّنهتاداـع نأ تاـيتفلا نم ٪92 تّدـكأ

 .ديعبلا ىدملا ىلعوٍ ريبك ٍلكشب ةيمويلا ّنهتاداع

 هنوك ىلإ ىدعتيو لب ،لــــــــضفألا ىلإ تايتفلا ةايح رييغت ىلع هرثأ رــــــــصتقي ال جمانربلا نإ لوقلا نكمي اذل

 تايتفلا نإف تابردملا ىدحإ نعً القن ثيح .ةمعاد ةيتاذ تاودأب دّوزي هنوكلً ارظن ٍةدع ٍتاونــــسلً امادتــــسمً ارثأ

 رارمتــــــسا نأ دقتعت تقولا سفنبو ،ّنهتايح يف تلــــــصح يتلا تارييغتلاو ةديدجلا تاداعلاب كــــــسمتلا نلواحي

 .نمزلا نم ٍةرتفل تايتفلا عم تابردملا قيرف نم ًةعباتم بلطتي رثألا اذه
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 يتاداع تريغت معن

 ةيمويلا

 ريغتت ةيمويلا يتاداع

 ايجيردت

 تريغت ةيمويلا يتاداع

 فيفط لكشب

 لواحأو ،دعب سيل

 ؟جمانربلل ةجيتنك ريغتت ةيمويلا كتاداع نأ نيدقتعت له
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 تافطتقمو صصق
 تاديفتسملا تايتفلا اهيورت تافطتقمو ةريصق صصق

 
 

 

 
  



 

 25 

 

 تايتفلا نع ةراتخم حاجن صصق
 

 ةفلتخم ةقيرطب ريكفتلا

 

 مدع ببــــــــسب فقوتم ةيودي لاغــــــــشأ عورــــــــشم اهيدل ناك تايتفلا ىدحإ

 دـعب دـيدـج نم هـتقلطأ جماـنربلل ةـجيتنكو .يرهـــــــــشلا راـجيإلاـب ءاـفيإلا ىلع اـهتردـق

 لــكـــــــــشب تدــمتعاــف .ةــحاــتملا اــهدراوم نم تــقلطنا ثــيحب اــهملع ةــطخ رييغت

 .لحم راجئتسا ىلإ ةجاحلا نود اهتاجتنمل جيورتلل "مارغتسنالا" ىلع يسيئر

 نود اــهل دوعتً ادــج ٍةدــيج ٍةــيلاــم ٍتادــئاــعو ٍةوقب لــمعي اــهعورـــــــــشم نآلاو

 .راجيإلاك ةقهرمو ةكلهتسم فيراصم دوجو

 

 
 

 ةساردلاو لمعلا تاهجوت

 لضفب ،ةساردلا نع اهفقوت تعدتسا ةيلئاع ةلكشم نم يناعت تناك ةاتف

 يف زيزعلا دـبع كـلملا ةـعماـج يف اـهتـــــــــسارد لـمكت تدواـع جماـنربلل ةـجيتنكو هللا

 يــصخــشلا اهعورــشم ميدقت تعاطتــسا اــضيأ .اهتاهجوت بــساني ديدج صــصخت

 ةرود نم رثكأ تمدقو ةطـــــــسبملاو ةنولملا لافطألا صـــــــصق ميدقتو مـــــــسر يف

 .كلذ يف ةيبيردت
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 :تايتفلا نم تاسابتقا
 

 

 يتيــــصخــــش ةعيبط عم قفاوتيً ارييغت ثدحأو يفادهأ جمانربلا ققح معن

 ديدحتو ةيـصخـشلا يدراوم عم لماعتأ ىتمو فيكو اهكلمأ يتلا يميق حـضوو

  .يراودأو يتايلوؤسم

 ةبردتم ،يبيتعلا ءايمل

 

 

 هـــسفن ريوطت دارأ نم لكل ٍةليـــسو لـــضفأ وهو ،ةديفملا تامولعملاب مّيق

 .لضفأ ٍلكشب

 ةبردتم ،يمايلا ةمحر

 

 يــفٌ ةــياغٌ ةرود ،ةرودــلا هذــه ىــلع لوــصحلاب اــنمركأ يذــلا هــللا دــمحلا

  ..ٌ ةزـيممو ..ٌ ةــفداه .. ةــعورلاو لاــمجلا

ٌ ةـعدبمٌ ةـبردم اـهتمدق .اـهب هـللا اـنعفن ً،اـعيمج اـنتابلطتمو اـنتجاح تـسمال

 ضــعب ُتْرــيغ .ةــعونتمو ٍةــعتمم ٍةــيبيردت لئاــسوبو ٍنــقتمو ٍلــيمج ٍلكـشب

 .هــللا نذإــبً اــبيرق اــهقيقحت ىــلع لــمعلاب أدبأــسو يــتاهجوت

 ةبردتم ،عوطملا ةلماك
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 دّدــج ،رــثكأً ايــعو يــناطعأو يــنهجوو ارــيثك يــندافأ !فداــهً اّدــج جــمانربلا

 .يــفادها قــقحأ ىــتح حوــمطلا يــلخاد يــف

 ةاــــــــتفلا تاردــــــــق ءاــــــــنب يــــــــف عــــــــئار جــــــــمانربلا ً.الــــــــعف فــــــــصوي ال يروعــــــــش

 اــــنميق عــــم اــــندراومو ةوــــقلا طاــــــــقن ىــــــــلع زــــــــكر ،فادــــــــهألا دــــــــيدحتو ةيصخــــــــشلا

 ةرود لــــخدأ ةرــــم لوأل ً،ادــــج ٌلــــيمج .بيلاــــسألا يــــف عوــنت عمً اــضيأ ،ةيصخــشلا

 !ديفتــسأو

 ةبردتم ،يرمشلا ماطس يباور

 
 

 ةقاطلاب ءيلمو عئار نم رثكأ جمانرب ،يتيصخش يفً ارييغت ثدحأ جمانربلا اذه

 !ةيباجيإلاو

 ةبردتم ،يبعزلا نادجو

 

 

 يــــططخو يراكــــفأ بــــيترت نالا عيطتــــسأ ،تــــعقوت اــــمم رــــثكأو اًدــــج تدفتــــسا

 تــــفرعت ،ينزيمت يتلا تازيملاو يدل ىوقألا ةيصخــــشلا تــــــــفرع ،ةيلبقتــــــــسملا

 ىــــــلع ةردــــــق يدــــــل حــــــبصأو ،يــــــهجوت و يتيصخـــش بـــسانت يـــتلا ةـــنهملا ىـــلع

 ىــــتح ، ٍةرــــكتبم  قرــــطب يــــنهجاوت ٍةلكــــشم يأ لــــحو ،عــــمتجملا يــــف لوــــخدلا

 .يــب ةــصاخلا ةــيوهلا نّوــكأ

 ةبردتم ،يناطحقلا دمحم فون
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 !ةملك يف ةمعانلا ةورثلا جمانرب
 اــهفينـــــــــصتو تاــملكلا بــيترت اــندــعأ ،ةدــحاو ةــملك يف ةــمعاــنلا ةورثلا فـــــــــصو ةـــــــــــساردــلا يف تاــيتفلل اــنحتأ

 دعب تايتفلا هيلإ تلـــــصو يتلا ةيلاعلا ةيباجيإلا حورلا رهظأ يذلا رمألا .تايتفلا ىدل اهراركتلً اقفو اهميمـــــصتو

 :جمانربلا ءاهتنا نم رهشأ دعب مت تانايبلا عيمج ذيفنت نأً املع ،جمانربلا
 

 
 

 :ىلع انوعبات جمانربلا عم ّنهلعافتو تايتفلا تافطتقم نم ديزم ىلع عالطالل

 
 

 :عورشم باسح

 رتيوت ىلع ةمعانلا ةورثلا
 

 

 :مسو 

 رتيوت يف ةمعانلا_ةورثلا#
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 ةصالخلا

 تاجاتنتسالاو
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 ٪86( تايتفلا لك نم ىمظعلا ةيبلاغلا ىرت امك ميظنتلا نم ٍلاع ًوتــــسمو ٍةءافكب هذيفنت مت عورــــشملا

 نم ٍلاع ًوتـــسم ىلع تايتفلا نم ٪95 ةداهـــشب اوناك تابردملاف لباقملا يف .تابردملا ةداهـــشبً اـــضيأو )ّنهنم

 راــيتخا نـــــــــسُح كــلذ دــعاـــــــــــس .ةــيدولاو ّنكمتلاو ةءاــفكلا

 ىلع تابردملا لوــــــــصح ىلإ ًةفاــــــــضإ ،ةيادبلا يف تابردملا

 ىلإ ةـفاــــــــــضإ ،ةـيلاـع ةءاـفكب جماـنربلا ميدـقتل صاـخ بـيردـت

 ركتبم يلعاــفت بولـــــــــسأــب تدــُعأ يتلا ةــيبيردــتلا ةــبيقحلا

 ىلع ةــــظفاــــحملاو تاــــيتفلا بذــــج يف تاــــبردــــملا معدــــي

 .جمانربلا لاوط ّنهزيكرتو ّنهلعافت

 ،تقولا مظعم وأ لاوط ّنهزيكرت ىلع تايتفلا تظفاح ،تايتفلا نم ٍقوبـــسم ريغً العافت دهـــش جمانربلا

 ططخلا دادعإو يعمتجملا عورـــــــــشملا ميمـــــــــصتك ةيدرفلاو ةيعامجلا ةطـــــــــشنألا يف تايتفلا مظعم تمهاـــــــــس

ـعف جماـنربلا نأ ىلع لّـلدـي وهو .ةـيـــــــــصخـــــــــشلا  ءاـنب يف لاّ

 .رييغتلا تاودأ نم مهنيكمتو تايتفلا تاراهم

 ةـبيقحلل ركتبملا دادـعإلاو ذـيفنتلا ةءاـفك جزاـمت عمو

 دــيعـــــــــص ىلع تاــيتفلا ةاــيح يفً اــيلج رثألا رهظ ةــيبيردــتلا

 .ينهملاو يملعلا ّنهراسم يف ىتحو ،ّنهسفنألو عمتجملاو ةايحلل ّنهترظنو ّنهريكفت ةقيرط

  

 :دادعإلاو ذيفنتلا

 ةيلاع ةءافكب هذيفنت مت جمانربلا •

 ةركتبم ةيلعافت ةبيقحلا •

 :لعافتلا

 نم قوبسم ريغً العافت دهش •

 تايتفلا
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 سوملم يباـجيإ رييغت لـيلحتلا نم اــــــــــضيأ رهظ

 دقف ،جمانربلا اهيلع ّزكر يتلا ةـــــــــسمخلا بناوجلا ىلع

 ٍةرم لوأل ةيـــــصخـــــشً اططخوً افادهأ تايتفلا تعـــــضو

 فــصن تكراــش ،ةاتف لكب ةــصاخلا دراوملا نمً اقالطنا

 ٍةيعمتجم ٍةطـــــــشنأ يف جمانربلا دعب ًةرـــــــشابم تايتفلا

 لمعلل ٍةبـــــــسانم ٍةـــــــصرف نع ثحبت ةيقبلاو ،ٍةيعوطتو

ـــــــــسحت تاـــيتفلا مظعم .يعمتجملا  عم ّنهتقالع تـــنّ

 نم نملعت اـــمل ةـــجيتن ّنهلوح نم ةـــطيحملا ساـــنلا

ـــــــــسحت .جماـنربلا يف تاراـهم  ةاـكاـحملا ىلع اـهتردـق تـنّ

  .ةرم لوأل ينهملا ّنهراسم تايتفلا تدّدح .لكاشملا لحو ريكفتلاو

 تـبردـت اـم نأ تـنيب ىمظعلا ةـيبلاـغلاـف ،جماـنربلا ءاـهتنا دـعب ىتح جماـنربلا عم شياـعتت تـلازاـم تاـيتفلا

ـــــــــشبي اـم وهو ،ةـيمويلا ّنهتاداـع ىلع اـيجيردـت رهظي أدـب جماـنربلا يف هـيلع  ىدـملا ىلع مودـيـــــــــس جماـنربلا رثأ نأ رّ

 ٍسوملم ٍيعامتجاٍ رثأ ىلع ّللدي هلك اذه .ٍةيعوطتو ٍةيعمتجم ٍةطـــــــشنأب تايتفلا ةكراـــــــشم هيلإ فـــــــضأ ،ديعبلا

 .ديعبلا ىدملا ىلع جمانربلل ٍمادتسمو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تايتفلا ىدل يعامتجالا رثألا

 ةيصخشً اططخوً افادهأ تعضو •

  ةيعمتجم ةطشنأ يف تكراش •

 سانلا عم ّنهتقالع تنّسحت •

  لكاشملا لح ىلع ةردقلا تنّسحت •

 ينهملا ّنهراسم تدّدح •
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  تايصوت

 ةمداقلا عيراشملل
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 اذه ىلع ظافحلا ،ديعبلا ىدملا ىلعً اـــسوملم رثأً اـــضيأ ثدحأو هفادهأ ققح دقً اقباـــس انيب امك جمانربلا

 رثألا نمً ايلعف مّظعي امب عورـــــــشملا ذيفنتو طيطخت يفً اريوطتوً ارمتـــــــسمً انيـــــــسحت بلطتي يلاعلا ىوتـــــــسملا

 .ةلبقملا جماربلل يعامتجالا

 لـــصحو ،تاحرتقملاو تايـــصوتلا اـــضيأو ،جمانربلا لوح ءارآلا يف تابردملا عم تايتفلا تاهجوت تقفاوت

 :ةثالثلا تايصوتلا لوح ريبك قافتا

 

 جمانربلا ةدم ةدايز

 

 ةـخـــــــــسن تدـمتعا ،اــــــــــضيأ تاـيتفلاو تاـبردـملا نمً اـحاـحلإ رثكألا ةـطقنلا يهو

 ةدـملا عفر وه هـنوحرتقي اـم ،ةـيبيردـت ماـيأ ةـثالث ىلع ةـمعاـنلا ةورثلا نم 2019

 .ةطشنألاو تابيردتلا مجح يطغي امب ،مايأ ةعبرأ ىلإ

  

 ةطشنألا عيونت

 

 نيبت امك يذلاو بيردتلا تاقوأ لماكل اهتيطغتب تابيردتلاو ةطشنألا تزيمت

 اـــم زربأ ،ٍةـــيلعفٍ رييغت ِةــــــــــــشرو ىلإ جماـــنربلا لّوحو ةاـــتفلا زيكرت ىلع ظفاـــح

 ةطـــشنألا نم ٍةديدج ٍعاونأ ةفاـــضإ وه صوـــصخلا هجو ىلع تابردملا هنحرتقا

 .ةيبيردتلا ةبيقحلا ىلع تابيردتلاو

  

 جمانربلا دعب ةعباتملا

 

 رثأ ةـمادـتـــــــــسا اـندرأ ول اـميف ةـيمهأ رثكألا تاـبردـملا اـهتربتعا يتلا ةـطقنلا يهو

 نم هــيجوتلاو ةــعباــتملل اــهجاــيتحا ىلع تاــيتفلا نم ريثكلا تدــكأو ،جماــنربلا

 دـــعب ّنهتمه ذـــحـــــــــشو تاـــيتفلا معدـــل ،تاـــهجوملا نم نهريغ وأ تاـــبردـــملا

 .جمانربلا
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 جرخ ،نيديفتـــسمو نييرادإو نيبردم نم عورـــشملا يف نيينعملا عيمجل ةدع ةيـــشاقن تاـــسلج لالخ نمو

 يعاــمتجا رثأ اــهل نأ عقوتي ،تاــيدوعـــــــــسلا تاــيتفلل ةــماــه ةــحرتقم ةــيعمتجم تارداــبم ثالثب لــمعلا قيرف

 :يهو ،سوملم

 

 يصخشلا داشرإلا

 

 ةتــس ىلإ ةثالث نم رمتــسي ،جمانربلا نم تاجرختملا تايتفلل يداــشرإ جمانرب

 يف ،ةـــــشرولا يف ةبـــــستكملا تاـــــسرامملاو تاراهملا خيـــــسرت ىلإ فدهت ،رهـــــشأ

 :تالاجملا

 ةيصخشلا ةطخلا •

 يدايرلاو ينهملا روطتلا •

 ةيعامتجالا تاقالعلاو لصاوتلا •

 عوطتلا براجتو يعمتجملا طاشنلا •

  ريكفتلا ةيجهنم •

  

 ةمعاد ةيمقر ةصنم

 

  :نم ةعومجم رفوت ةيمقر ةصنم

  ةيمقرلا سيياقملا •

 لمعلا بلاوقو تاودألا •

 ةزفحملا صصقلاو ةيفاضإلا فراعملا •

 تالاجملا يف هسايقو مدقتلا نم ديزم زارحإ ىلع تايتفلا معدت يتلاو

 :ةصنملا هذه فدهتست ،ةمعانلا ةورثلا اهيلع تزكر يتلا ةسمخلا

 تاراـــهملا خيـــــــــسرت ىلع مهتدـــعاــــــــــــسمل جماـــنربلا نم تاـــجيرخلا •

 .تاسرامملاو

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف تايتفلا مومع •
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 ينورتكلإلا بيردتلا

 

 يلعافت ينورتكلإ ميلعت ةصنم يف ةمعانلا ةورثلا نم ةميقر ةخسن لمع

 :ةمعانلا ةورثلا تالاجم يف ةيبيردت تارود سمخ ىلإ ةمسقم

 ةيصخشلا ةطخلا •

 يدايرلاو ينهملا روطتلا •

 ةيعامتجالا تاقالعلاو لصاوتلا •

 عوطتلا براجتو يعمتجملا طاشنلا •

 ريكفتلا ةيجهنم •

 :ةلماكتملا ةيمقرلا تاودألا نم ةعومجم ىلع ةصنملا هذه يوتحت

 )motion graphics( ةكرحتم موسر •

 (tools) تاودأ •

  (quizzes)تارابتخا •

 (stories) تالاقمو ةزفحم صصق •

 ىلإ لوصولا لالخ نم ةكلمملا يف جمانربلا رثأ عيسوت وه يساسألا فدهلا

 جمانربلا اذه اهل حاتي ال دق ةكلمملا يفً ايفاقث ةعونتموً ايفارغج ديدج تائف

 .ةيناديملا شرولا روضح نيبو اهنيب فورظلا لوحت وأ ،اهتقطنم يفً ايناديم
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 ..ةيماتخ ةملك
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 !هجاتحأ
  امدنع تايتفلا نمً الوادت رثكألا ةملكلا

 !ةملكلا رايتخا ةيرح ّنهل انكرت

  ..معن ،ةاتفلا اهتصق يتلا ةياكحلا تاذ يوري ىتح مقرلاو

 ةايح يف عورشملا رّيغ دقو ،رييغتلا نع ثحبت اهنأل !هجاتحت اهنإ

 !ةاتف 250

  ..اضيأ هجاتحت ةكلمملا يف تايتفلا فالآ لعلو

 ..ممهلا لهأ ةّمه جاتحتو رظتنتو

 يعامتجالا رثألا سيل ،ةساردلا هذه جئاتن ّمهأ نأ ةقيقحلاو

  ةيدوعسلا ةاتفلا نأ عيمجلل تبثأ هنأ ردقب ،عورشملل

 ٌةّعشم ٌةقاط

 !ٌةمعانٌ ةورثو
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 رثألا سايق ةيجهنم
 رثألا سايقو مييقتلا ةيجهنم
  OCED / DAC Criteria يعامتجالا رثألا سايقو مييقتلا راطإ ةمعانلا ةورثلا جمانرب رثأ سايق يف انمدختــــسا

 تاــســسؤملا مومعو ةدحتملا ممألا تامظنمً ايمــسر همدختــستو يداــصتقالا نواعتلا ةمظنم لبق نم روطملا

 :رواحم ةسمخ ىلع راطإلا اذه لمتشي ،مييقتلاو ةعباتملاو رثألا سايق عيراشم يف ةيلودلا ةحناملا

 

 
 

 اهفينـصت مت ةمعانلا ةورثلا عورـشمل رثألا سايق يف انمدختـسا يتلا ةيـساـسألا تارـشؤملا نإف هيلع ًءانبو

 :لكشلا ىلع يهو ،ةسمخلا رواحملا هذهلً اقفو

  

 Relevent طبترم
 عورشملا قفاوتي له 
؟عمتجملا تايولوأ عم

 ةيلعافلا
Effectiveness له 

 عورشملا ققح
؟هجئاتن

 Efficiency ةءافكلا
 لك تزجنأ له 
؟اديج ةطشنألا

 Impact رثألا
 يباجيإلا رييغتلا وه ام 
 ثدح يذلا يبلسلاو

؟عمتجملا يف

 ةمادتسالا
Sustainability 

 رثأو جئاتن رمتستس مك 
؟هئاهتنا دعب عورشملا
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 راطإ يف روحملا

DAC Criteria 

 ؟هسيقنس فيك ةيساسألا تارشؤملا

 جمانربلا ميظنت مييقت • ةءافكلا

 مــيدـــــقــت بوــلـــــــــــسأ مــيــيــقــت •

 بيردتلا

 جمانربلل يميظنتلا ىوتسملل تايتفلا مييقت •

 ةيبيردتلا ةبيقحلا - نكمتلاو ةءافكلا •

 شرولا يف تايتفلا لعافت • ةيلعافلا

 بـــيردـــتلا يف تاـــيتفلا زاـــجنإ •

 )ةيصخش ةطخ ،عورشم(

 زيكرتلا ىلع ةظفاحملا ةبسن •

 )ةطشنألا قيبطت( بيردتلل تاجرخم دوجو •

 اذـــه لـــثمل تاـــيتفلا جاـــيتحا • طابترالا

 جمانربلا

 ةفاقثلا عم عورــــشملا قفاوت •

 ةيعمتجملا ميقلاو

 تاـيتفلا رظن ةـهجو نم جماـنربلا ىلإ جاـيتحالا •

 

 ميقلا عم يبيردــتلا يملعلا ىوتحملا قفاوت  •

 ةينيدلاو ةيعمتجملا

 ةايح يف لصح يذلا رييغتلا • رثألا

 :ةدعصأ ةسمخ ىلع ةاتفلا

o يصخشلا 

 

o يعمتجملا 

o يلاصتالا 

o يريكفتلا 

o ينهملا 

 

 

o ةطخ عضو – ةيصخشلا فادهألا ديدحت 

 فادهألا قيقحتل

o عوطت / يعمتجم طاشن يف ةمهاسملا 

o طيحملا عمتجملا عم لصاوتلا نّسحت 

o لكاشملا لح ىلع ةردقلا نّسحت 

 ةيصخشلا

o بسنألا ينهملا راسملا ىلع فّرعتلا 

 رييغتلا اذه ةمادتـــــــــسا ىدم • ةمادتسالا

 ديعبلا روظنملا ىلع

 تاـــــيـكوـلــــــــــسلا ـىلإ تاراـــــهـمـلا لّوـحـت رـبـتـعـي •

 ةـــمادـــتـــــــــسا نمـــــــــضي اـــم وه ةـــيموي تاداـــعو

 ىدـم سيقنـــــــــس كـلذـل .ةـليوط ةرتف تاراـهملا

 ةاـــــيـحـلا يـف ةدـــــيدـــــجـلا تاـــــيـكوـلــــــــــسلا قـيـبـطـت

 .ةيمويلا
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 :ةنيعلاو تانايبلا عمج ميمصت
 ةـــــقـمـعـمـلا ةـــــيــــــــــصخــــــــــشلا تالـباـــــقـمـلاو questionnaire ناـــــيـبـتــــــــــسالا :نـيـتادأ تاـــــناـــــيـبـلا عـمـجـل مدـــــخـتــــــــــسن

 key informant interview: 

 ةنيعلا مجح لصاوتلا ةقيرط تامولعملا ردصم ةادألا

 *54  ينورتكلإ نايبتسا تاديفتسملا تايتفلا نايبتسا

 7 هجولً اهجو ةلباقم وأ يفتاه لاصتا نويرادإلاو تابردملا ةقمعم ةيصخش ةلباقم

 دنع ٪90 نع لقت ال ةقد ةيوس ىلع ءانب هديدحت مت يذلاو ،ةاتف 250 غلابلا تابردتملا عمتجمل ةبسنلاب ةنيعلا مجح *

 ٪90 نع لقت ال ةقث ةيوس

 :ينورتكلإلا نايبتسالا طبار

http://bit.ly/2C8FUNI 

 
 .قحلملا يف تعضُو ةقمعملا ةلباقملا ةرامتسا
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 :ةسوردملا ةنيعلل يفصولا ءاصحإلا
 :ةنيعلا هذهل ٌفصو يلي اميف ،عورشملا نم تدافتسا ًةاتف 250 لصأ نم ًةاتف 57 ةنيعلا مجح غلب

 

 
 

 
 

 

 يجفخلا

65% 

 ربخلا

16% 

 ةدج

19% 

؟ةمعانلا ةورثلا جمانرب ترضح ةنيدم يأ يف

86

92

 رثكأ وأ ةنس 32 31 ىتحو ةنس 25 نم لقأ وأ ةنس 24

  تابردتملا تايتفلل يلاحلا رمعلا لاجم

٪

86

92

 وأ لماك ماود( ةفظوم ةيعماج ةبلاط

 )يئزج

 لزنم ةبر

  تابردتملا تايتفلل يلاحلا لمعلا

٪
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 تاقحلملا
 تاحلطصملا ليلد

 .تايتفلا ةايح يف عورشملا هثدحي يذلا رييغتلا :يعامتجالا رثألا •

 ؟عمتجملا تايولوأ عم عورشملا قفاوتي له :طبترم •

 ؟هجئاتن عورشملا ققح له :ةيلعافلا •

 ؟اديج ةطشنألا لك تزجنأ له :ةءافكلا •

 ؟عمتجملا يف ثدح يذلا يبلسلاو يباجيإلا رييغتلا وه ام :رثألا •

 ؟هئاهتنا دعب عورشملا رثأو جئاتن رمتستس مك :ةمادتسالا •

 نم عورشملا يف نييحاتفم صاخشأ نم تامولعملا عمجل ةرامتسا :ةقمعم ةيصخش ةلباقم •

 .ةحوتفملا ةلئسألا لالخ

 

 ةيبنجألا تاحلطصملا سوماق
 Social impact يعامتجالا رثألا

 Relevant طبترم

 Effectiveness ةيلعافلا

 Efficiency ةءافكلا

 Impact رثألا

 Sustainability ةمادتسالا

 key informant interview ةقمعم ةيصخش ةلباقم
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 ةقمعملا ةيصخشلا ةلباقملا ةرامتسا
 يعامتجالا رثألا سايق

 ةمعانلا ةورثلا جمانرب

 

 ؟لاثمب كلذ يحضوت نأ يعيطتست له ؟جمانربلا اذهل تايتفلا جايتحا نيفصت فيك .1

 

 

 ؟ةيبلسلاو ةيباجيإلا رومألا يتركذ ّاله ؟جمانربلا ميظنت يتدجو فيك .2

 

 

 ؟جمانربلا يف تابردتملا لعافت نع ينيثدح .3

 

 

 يحضوت نأ يعيطتست له ؟ّنهتايح ريغتتس فيك ؟جمانربلل ةجيتنك تايتفلا تاراهم رّوطت نيفصت فيك .4

 ؟لاثمب كلذ
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