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  ةمدقملا 1

 ةایح يف )ىلوألا ةجرحلا تاونسلا لالخ مھرسأ معدو لافطألا ریوطت زیزعتل تامدخ ماظن( ركبملا لخدتلا جماربل ةریبكلا ةیمھألا مغر

 ركبملا لخدتلا عوضوم نأ ّالإ ،لبقتسملا يف ةیداصتقالاو ةیلمعلاو ةیمیلعتلاو ةیعامتجالا مھتایح ىلع اھساكعناو ةقاعإلا يوذ صاخشألا

 ةقاعإلا يوذ صاخشألاً ادیدحتو ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحب ةینعملا تارازولاو تاسسؤملاو تایعمجلا طاسوأ نیب مامتھاب ظحی مل

 يف ةرقتفم ةیرصبلا ةقاعإلا يوذ صاخشألل ركبملا لخدتلا جمارب نأ عوضوملا لوح ثحبلا ةیلمع لالخ نم انل نیبت ذإ ،ةیرصبلا

  .اھنم ةلیلقلا ةلقلا الإ ةصاخلاو ةیمسرلا ةیندرألا تاسسؤملا

 نئازخ لازت ال ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحل ةیلودلا ةیقافتالا ىلع ندرألا ةقداصم ىلع ماع 12 نم رثكأ رورم دعبو مویلا ةیاغل

 ةرفوتم ریغ ركبملا لخدتلا تامدخ تلاز امو ،عمتجملا يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح جمد صخی امیف ةریقف ةیموكحلا ةینازیملا

 لخدتلا زكارم ماظنو 2017 ماعل ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح نوناق داوم اھیلع تصنو امك .تاونس 6-0 رمع نم لافطألا عیمجل

 تامامتھالا ىتحو ثاحبألاو تاساردلا تلاز امو ،عمتجملا يف ةقاعإلا يوذ لافطألا جمدو لیھأت ةرورض ىلع تدكأ يتلا ،ركبملا

  .ءاقرزلا ةظفاحم يف ةصاخ ركبملا لخدتلا ةیمھأ لوح ةحیحش

 ةقاعإلا يوذ صاخشألل ةبسنلاب اھتیمھأو ءاقرزلا ةظفاحم يف ركبملا لخدتلا تامدخ عقاو سردتل هذھ تاسایسلا ةقرو تءاج كلذل

 وحن" عورشم نمض هذھ تاسایسلا ةقرو هذھ يتأتو .عمتجملا يف مھرسأ ھجاوتو مھھجاوت يتلا تایدحتلاو ةطیسبلا ةیلقعلاو ةیرصبلا

 ایسآ برغ دھعم لبق نم ذفنملاو "ةیداصتقالاو ةیعامتجالا ةایحلا يف ةقاعالا يوذ صاخشألاو تاشمھملا ءاسنلل ةلماشلا ةكراشملا

 باسكإ ىلإ عورشملا فدھی ثیح  .طسوألا قرشلا يف ةیمنتلل يدیوسلا كیرشلا IM نم معدبو WANA Institute ایقیرفأ لامشو

 نم ةقاعإلا يوذ صاخشألاو تاشمھملا ءاسنلا مھت يتلا ایاضقلا لوح دییأتلا ِبسكل ةمزاللا تاودألاو تاراھملا ةبردتمو بردتم 20

  .يعامتجالاو يداصتقالا نیدیعصلا ىلع نیتقباسلا نیتئفلاب ىنُعت تاسایس قاروأ جاتنإ لالخ

 

 يذیفنتلا صخلملا 2

 مھلبقتسم ىلع حضاوو يباجیإ لكشب سكعنت ركبملا لخدتلا جمارب يف ةقاعإلا يوذ لافطألا كارتشا تاعبت نأ نم مغرلا ىلع     

 ،سرادملا يف قاحتلإلا ىلع ةأرجو ةردق رثكأ نوحبصی يلاتلاب ،عمتجملا يف لّاعف ٍلكشب طارخنالا نم مھلیھأت ثیح نم ،ةلودلا لبقتسمو

  .نیلاعف صاخشأ اوحبصیل ،لمعلا قوسب مھقاحتلا صرف عافترا ةرورضلاب ينعی يذلا رمألا

 ،ةقاعإلا يوذ صاخشألل ركبملا لخدتلل ةیموكحلا زكارملا يف ریبك صقن دوجو ىلإ ءاقرزلا ةنیدم يف زكرت يتلا ةقرولا تلصوتو 

 نم دعت "رصبلا ةساح لكاشم" نأ مغر .ةیرصبلا ةقاعإلا يوذ صاخشألل ركبملا لخدتلا ةمدخ میدقتب ىنُعی زكرم يأ دجوی ال امنیب

 نمً اضیأ ةبسن ىلعأ تلكش امك ،تاقاعإلا عیمج نیب نم %6 تغلب ةبسنبو ةكلمملا يفً اراشتنا )تاقاعإلا( ةیفیظولا تابوعصلا رثكأ

 .1%2.2 ىلإ 2015 ماع ةبسنلا تغلب ذإ ،تاونس 9-5 رامعألا نیب ةفلتخملا )ةیفیظولا تابوعصلا( تاقاعإلا

 
 2015 ،ةماعلا تاءاصحإلا ةرئاد ،)ة3ف3ظولا تا/.عصلا( ةقاعإلا عقاو 1
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 صاخشألا نم مھ %6.3 مھنیب نم ،%11.6 ةنیدملا يف مھتبسن ةغلابلاو ءاقرزلا ةنیدم يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا ىلع ةقرولا زكرت

  .20152 ماع ةماعلا تاءاصحإلا ةرئاد بسح ةیرصبلا ةقاعإلا يوذ

 عم ةقمعملا تالباقملا نم ةعومجم دقع لالخ نم اھیلع لوصحلا مت يتلا تانایبلا لیلحت قیرط نع ةمھم جئاتن ىلإ ةقرولا تلصوت 

 ةیرصبلا ةقاعإلا يوذ نم لافطأ يلاھأ نم ةزكرم ةعومجم دقعو ،صاصتخالاو ةقالعلا يوذ نم ةلقتسم تاھجو ةیموكح تاھج

 ثوحبلاو بتكلا نم ددع :لثم ،ةیوناثلا رداصملا نم ةعومجم ةعجارم ىلإ ةفاضإلاب ،ءاقرزلا ةظفاحم يف ةطیسبلا ةیلقعلا ةقاعإلاو

 ندرألا يف ركبملا لخدتلا تادحو يف ركبملا لخدتلا ةمدخ میدقتل ةعبتملا تاءارجإلا ىلع فرعتلل ؛ركبملا لخدتلا يف ةصصختملا

 .ءاقرزلا ةنیدم يفً ادیدحتو

 تادحو ةیحان نم ،ءاقرزلا ةظفاحم يفً ادیدحتو ندرألا يف ركبملا لخدتلا تامدخ عقاوـب ةقلعتملا قئاقحلا نم ةعومجم ةقرولا مدقت

 ،ىرخأ ٍةیحان نم ةطیسبلا ةیلقعلاو ةیرصبلا ةقاعإلا يوذ صاخشأللً ادیدحت اھیف ةقبطملا جماربلاو ةنیدملا يف ةدوجوملا ركبملا لخدتلا

 .ركبملا لخدتلا ةبرجت حاجنإ يف لھألا رود ىلع ءوضلا تطلس امك

 ةقاعإلا يوذ صاخشألل ركبملا لخدتلا جماربو تاءارجإ قیبطت ھجاوت يتلا تایدحتلا نم ةعومجم ىلإ اھجئاتن يف ةقرولا تلصوتو

 :يتآلاب تلثمت ءاقرزلا ةظفاحم يف ةینھذلاو ةیرصبلا

 مغر( زكارم دوجو نع مھتفرعم مدعو ةقاعإلا يوذ يلاھألا ىلإ لوصولا ةردق مدع ببسب ةنیدملا يف ركبملا لخدتلا تامدخ فعض

  .ةنیدملا يف )اھتلق

 .زكارملا هذھ يف تلشف مھءانبأ ةبرجت نأ يلاھألا دكأ ذإ ،ركبملا لخدتلا تامدخ میدقتب موقت يتلا رداوكلا فعض §

  ."ةبرجتلا" ىلإ دقتفی ةلماعلا رداوكلل يعماجلا میلعتلا  §

 ركبملا لخدتلا زكارم ىلإ لوصولا ةبوعص §

  .ةصاخلا زكارملا يف قاحتلالا ةفلكت عافترا §

 لفكی" :يلی امب صنت يتلاو ،2017 ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح نوناق نم د ةرقف 24 ةداملا نأ نم مغرلا ىلع تایدحتلا هذھ يتأتو

  :3كلذ يف امب ةیبطلا ةیلیھأتلاو ةیجالعلا تامدخلا عاونأ عیمج ىلع لوصحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألل يندملا يحصلا نیمأتلا

  .اھعاونأ فلتخمب میعاطملاو ةیودألاو ةیحارجلا تایلمعلا §

 .ةیبطلا تاسدعلاو تاراظنلاو نذألا تاعاّمسو رئابجلاو ةیعانطصإلا فارطألا كلذ يف امب ةدعاسملا تانیعُملاو تاودألا §

  .يسفنلاو يكولسلا جالعلاو قطنلا تاسلجو يفیظولا جالعلاو يعیبطلا جالعلا §

 ةظفاحم يف ةطیسبلا ةینھذلاو ةیرصبلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا يلاھأ نم ددع عم ةزكرملا ةعومجملا دقع دنع ھقیبطت ظحالی مل اذھو

 .ءاقرزلا

 
 http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/No_of_pop_depand_on_GOV.pdf :رظنا ةماعلا تاءاصحإلا ةرئاد2
 .2017 ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح نوناق ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحل dعألا سلجملا 3
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 ةیخیرات ةذبن 3

 لخدتلا جمارب ربتعتو ،ةیوبرتلا مولعلا لاجم يف يملاعلا ىوتسملا ىلع ریبكلا مامتھالا تلان يتلا میھافملا نم ركبملا لخدتلا موھفم دعی

 ضرتفت يتلاو ،يضاملا نرقلا نم تانیثالثلا رخاوأ يف دوجولا زیح ىلإ ترھظ يتلا ،ةركبملا ةلوفطلا جماربلً ایقطنمً ادادتمإ ركبملا

 يتلا تاساردلا نم دیدعلا ترھظو .هرمع نم ةركبملا تاونسلا يف ةقاعإلا وذ لفطلا ةئشنتل ةیباجیإلا تاسرامملا ززعتو نسحت اھنأب

 يناثلاو )ةربخلاو ءاكذلا( ناونعب لوألا ً،اقحال ركبملا لخدتلا موھفمل اسسأ ناباتك تانیتسلا ةیادب يف ردص ذإ ،ومنلاو ةلوفطلاب تمتھا

 ةتسلا تاونسلا يف لفطلا ءاكذ نأو لفطلا ةایح نم ىلوألا لحارملا ةیمھأ ىلع ناباتكلا دكأو ،)ةیناسنإلا صئاصخلا يف ریغتلاو تابثلا(

 . 4ةیجراخلا لماوعلاب رثأتی ىلوألا

 تاعیرشت تردص ،يلقعلا فلختلل ضیبألا تیبلا ةنجل اھتمدختسا يتلا تاحلطصملا دحأك 1961 ماع ركبملا لخدتلا حلطصم روھظ دعب

 .5ركبم نس يف ركبملا لخدتلا ةرورضب تبلاط ةیكیرمألا ةددحتملا تایالولا يف 1973-1967 نیب ةعقاولا ةرتفلا يف

 ركبملا لخدتلا يف " Portage جیتروب" جمانرب مادختسا أدب نأ ذنم ةقد رثكأ ٍلكشب ركبملا لخدتلا جمارب روطت لحارم عبتت نكمیو

 فلتخم يف ھتیلعاف ىدم نم ققحتلا مت ثیح ، & ShearerShearer رریشو رریش لالخ نم هذیفنت مت يذلاو 1969 ماع روطملا

 ةقطنملا لود يف ھقالطنا ةیادب هذھ تناكو 1984 ماع ةزغ عاطق يف جمانربلا رھظ مث  .ملاعلا لود نم دیدعلا يفو فورظلاو تائیبلا

 انتقو ىتحو يبرعلا ةلوفطلا سلجم نم معدبو يمشاھلا يندرألا قودنصلا ةلظم تحت 1997 ماع "جیتروبلا" جمانرب يف لمعلاب ءدبلاو

  .6يلاحلا

 عمتجملا يف ةقاعإلا يوذ لافطألا جمد ىلإ فدھی يذلا 2017 ةنسل )10( مقر ركبملا لخدتلا ماظن ةیعامتجالا ةیمنتلا ةرازو تردصأو

 ةقاعإلا وذ لفطلل يلقعلا رمعلا نیب ةوجفلا لیلقتو ةقاعإلا تالدعم ضفخو ،صوصخلا اذھب ةمھملا تامولعملاب رسألا دیوزتو يلحملا

 .7ينمزلا هرمعو

 

 يعیرشتلا راطإلا 4

 يف ،يندرألا ناملربلاو ةیموكحلا تاسسؤملا جاردأ ةسیبح ندرألا يف لفطلا قوقح نوناقل ىلوألا ةدوسملا اھیف تیقبً اماع نورشع

 مامتھا يأ لافطألا ءالیإ مدع ىلع للدی امم ،مھقوقح كاھتناو لافطألا دض فنعلا تالاح يف قوبسم ریغ اًعافترإ ةكلمملا ھیف دھشت تقو

 نع لافغإلا دح ىلإ لصتل لامھإلا ةرئاد عستتف ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا نم لفطلا ناك اذإ امأ ،ةیندرألا ةلودلل ةماعلا ةسایسلا يف

 ةیلحملا تاعیرشتلاو نوناقللً اقفو ھتقاعإ بعوتست نأ ةرداق ركبم لخدت جماربب ھتاراھم ریوطتو ةقاعإلا يوذ نم لفطلا تأشن ةیمھأ

  .ةیلودلاو

 
�w ةمدقم .رك{ملا لخدتلا .)vw. )1998م , يدuدحلاو لامج ,ب3طخلا 4

Ä لاÅÇ/3ةصاخلا ة �w
Ä لاو ةعا{طلل ركفلا راد :نامع .ةرك{ملا ةلوفطلاÖÜá زوتلاوâعــــ. 

�w ةصاخ تاعوضوم )åw )2014طصم .شمقلا 5
Ä لاÅÇ/3نامع .ةصاخلا ة. 

 .قباس عجرم ،)åw )2014طصم .شمقلا6
�w رك{ملا لخدتلا جمانرب . )2017( رìâقت 7

Ä رظنا , نامع , ة3عامتجالا ة3منتلا ةرازو , ةقاعالا يوذ لافطألا عضو: 
px?ContentIdhttp://www.mosd.gov.jo/UI/Arabic/ShowContent.as=397 

  :رظنا , نامع , يأرلاو عــــÜáâ™لا ناويد , 2017 ةنسل 10 مقر ةقاعالا يوذ لافطألل رك{ملا لخدتلا ز§ارم ماظن .)2017( رìâقت8
https://lob.gov.jo/?v=1.9&url=ar/LegislationDetails?LegislationID:5842,LegislationType:3,isMod:false- 
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 يلحملا عمتجملا يف ةقاعإلا يوذ لافطألا جمد ىلإ فدھی يذلاو ، ةقاعإلا يوذ لافطألل ركبملا لخدتلا زكارم ماظن 2017 ماع ردص

 ماظنلا يف )5( مقر ةداملا نم )أ( ةرقفلا ترھظأ امك ،ةیاغلا هذھل ةدعملا تامدخلاو جماربلا لالخ نم اھتیبلتو مھتاجایتحا ریدقتو مھرسأو

 ،يعیبط جالع يئاصخأو ،ةركبم ةلوفط ةیبرت يئاصخأو ،ينف قسنم نم نوكتی نأ بجی ركبملا لخدتلا زكارم يف يفیظولا رداكلا نأ

 يتلا ةیموكحلا زكارملا دحأ ةریدم عم انثیدح لالخ ھنأ الإ ،8ةصاخ ةیبرت ملعمو يعامتجا يئاصخأو ةضرممو عمسو قطن يئاصخأو

 يعیبط جالع يئاصخأو ةصاخ ةیبرت يئاصخأ زكرملا يف دجوی ھنإ نیبت ،ةیمنتلا ةرازول ةعباتلا ركبملا لخدتلل ةدحو ىلع يوتحت

  .8طقف قطن يئاصخأو ،يفیظو جالع يئاصخأو

 مدخیس نم وأ قئاسلا رود دیدحت متی مل ھنأ عمو ً،اقئاس نمضتی يرادإ رداك رفوت ةرورض ىلع ةداملا سفن نم )ب( ةرقفلا تصن امك

 نأ نیدبأ نھتلباقم تمت يتاوللا تادیسلا نم ریبك ددع نأّ الإ ،ركبملا لخدتلا ةمدخ ىلإ نوجاتحی نیذلا لافطألا وأ يرادإلا رداكلا

 ىلإ نھلافطأ لاصیإ ىلع مھتردق مدع يھ ءاقرزلا طسو يف دوجوملا ركبملا لخدتلا زكارم دحأ ىلإ لوصولا يف نھیدل ىلوألا ةلكشملا

 ام كلذو ،زكرملا ىنبم مامأ نم رمی ال )ةلفاحلا( صابلا نإف ةماعلا تالصاوملا لالخ نم ھلیصوت ندرأ اذإو ،ركبملا لخدتلا زكرم

 ةقاعإلا يوذ صاخشألا نوناق نم 29 ةداملا نم )و( ةرقفلا نأ ةصاخ ،زكرملا ىلإ نھلوصو نم قوعیً ایفاضإً ایدحت ءاسنلا ھتربتعا

 ةقاعإلا يوذ صاخشألا ةماقإ نكامأ نم ةبیرق قطانم يف يعامتجالاو يسفنلاو يدسجلا لیھأتلا تامدخ ریفوت" ىلع صنت 2017 ماعل

 ةیعامتجالا تاراھملاو تاردقلا ریوطت جمارب ریفوت ةیمھأ ىلع نوناقلا سفن نم )ه( ةرقفلا تصن امك  ."اھیلإ مھلوصو ریسیتو ،مھرسأو

 ةیمھأ كلذ يف امب ةیحصلا ةیاعرلا بیلاسأ ىلعو ةحاتملا تامدخلا ىلإ لوصولا ةیفیك ىلع اھبیردتو ةقاعإلا يوذ صاخشألا رسأل

 اھردصی تامیلعتلً اقفو اھصیخرتو ركبملا لخدتلا جمارب ریفوت " ىلع )ز( ةرقفلا تصنو .كلذ يف ركبملا لخدتلاو ةقاعإلا نع فشكلا

 ." 9ةیاغلا هذھل ةیعامتجالا ةیمنتلا ریزو

 نامض تاموكحلا نم بلطتت يتلاو ،"ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحل ةدحتملا ممألا ةیقافتإ" ىلع قداص 2008 ماع ندرألا نأ مغرلاب

 ،ةیقافتإلا يف اھب فرتعملا قوقحلا ذیفنتل ریبادتلا نم اھریغو ةیرادإلاو ةیعیرشتلا ریبادتلا لالخ نم ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح

 عمتجملا تالاجم عیمج يف ةلماش ةیامح مھل ّرفوی ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح نأشبً انوناق 2017 ماع يندرألا ناملربلا ردصأو

 تدكأو .نوناقلا قیبطتل تارازولا   نم ددعل جماربو ةدعو تاینازیم صصخت مل ةموكحلا نكل ،ةیسایسلاو ةیداصتقالاو ةیعامتجالا

 ةیرازولا ةینازیملا نأ ،"فاك ریغ ندرألا يف ةقاعإلا قوقح لیومت" لوح اھل ریرقت يف ةلئاق شتوو ستیار نمویھ ةمظنم كلذ ىلع

 تاردابمل لیومت يأ تارازو ةدع صّصُخت مل ،نیماع ىدم ىلع ،ندرألا يف ةماعلا ةنزاوملا ةرئاد اھترشن يتلا 2019و 2018 يماعل

 ،لامعألا ةدایرو يمقرلا داصتقالاو ،تالصاوملاو ،راثآلاو ةحایسلاو ،ةیدلبلا نوؤشلاو ،ةیلخادلا تارازو كلذ يف امب ،ةقاعإلا قوقح

 نوناق ذیفنتل ةیسیئرلا تارازولا لیومت نع تسعاقت ةموكحلا نأ ىلإ شتوو ستیار نمویھ تراشأو .ةیمالسإلا نوؤشلاو فاقوألاو

ً الیومت 2020 ةینازیم نّمؤت نأ ىلع صرحلا نییندرألا نیعرشملا ىلع يغبنیو .نیماع لبق ردص يذلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح

 ةیفیك ضرعتست يتلا ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح ةنجل كلذ ىلع تصوأو ،ةقاعإلا يوذ قوقح نامضل جماربلاو تاسایسللً ایفاك

 ةینطو ةیجیتارتسإ دامتعإ" ةموكحلا ىلع ،ندرألا نأشب 2018 ماعل اھتاظحالم يف ةیصوم ،ةدحتملا ممألا يف تایقافتإلل لودلا ذیفنت

 10 ."اھذیفنتل ةمزاللا ةیرشبلاو ةینقتلاو ةیلاملا دراوملا صیصخت نامضو ةلص تاذ لمع ةطخو ةقاعإلا يوذ صاخشألل ةدیدج

 
 2020-9-14 خــــâرات ،لماشلا ءاقرزلا زكرم ةريدم ،Ä∂افرلا ةمìâك عم ةقمعم ةل≤اقم 8
 2017 ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح نوناق  9
  10 Human Rights Watch (2019).  مت.âةقاعإلا قوقح ل �w

Ä غ ندرألاÅΩ æي فاÖ}¿w
Ä ملا ةعجارمÅΩwمأتل ة3نا¬Ωw متلا.âا√لا ل�w

Ä 
https://www.hrw.org/ar/news/2019/12/23/336753 
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 11تالكشملا ةرجش لیلحت 5

 

 

 

 
 ."هراثآ عورفلا لثمت نیح يف ةیساسألا ةلكشملا بابسأ روذجلا لثمتو ،ةیسیئرلا ةلكشملا وھ عدجلا ثیح ،اھراثآو اھبابسأو ةلكشُملا دیدحتل ةیجھنَم 11

analysis-tree-https://sswm.info/ar/taxonomy/term/2647/problem 
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  اھتشقانمو جئاتنلا لیلحت 6

 ءاقرزلا ةظفاحم يف ةطیسبلا ةیلقعلاو ةیرصبلا ةقاعإلا يوذ صاخشألل ركبملا لخدتلا تامدخ عقاو ً:الوأ

  ركبملا لخدتلا زكارم

 ءاقرزلا زكرم يف ىلوألا :ءاقرزلا ةظفاحم يف 2 مھنمو تاظفاحملا ىلع نیعزوم ةیموكح ركبم لخدت ةدحو 11 ندرألا يف لمعی

 اشابلا نیعو نامع بونجو نامع ءارتبلاو ناعمو ةبقعلاو نیطح ةقطنم يف تاعزوم تایرخألا 9 لاو ةفیصرلا يف ةیناثلاو لماشلا

   .ةروكلا ءاول يفو ةیفرشألاو ،قرفملاو

 ةفیصرلا يف ىرخأو ةصاخلا ةیبرتلل لماشلا ءاقرزلا زكرم :نمض ةعزوم ركبملا لخدتلا تادحو نم ددعب ءاقرزلا ةظفاحم تیظحو

 ةیانعلا دھعم يفً اریخأو ،يعمتجملا لیھأتلاو تاقاعإلا نع ركبملا فشكلل نیطح زكرم يف ىرخأو ،ةیركفلا ةیمنتلل رانملا زكرم نمض

 . 12لفطلاو ةرسألاب

 ةظفاحم لافطأ نم لفط 30 ل ةمدخلا زكرملا مدقو ،2019 ماع نم ناسین يف لماشلا ءاقرزلا زكرم يف ركبم لخدت ةدحو حاتتفا متو

 مییقتلا قفو صصختم عم ةسلج لك ،دحاو ٍنآ يف تاسلج 4 زكرملا مدقی ثیح ةیدرفلا تاسلجلا ماظن زكرملا عّبتیو ،نآلا ىتح ءاقرزلا

 . 13لفطلل ىطُعی يذلا

 امنإو ركبملا لخدتلا زكارم معدل ةصاخ ةینازیم دجوی ال ةظحللا ةیاغل ھنأ ةیعامتجالا ةیمنتلا ةرازو تدكأ زكارملا هذھ ةینازیم لوحو

 UNICEF لا يتمظنم عم نأشلا اذھب ةیعامتجالا ةیمنتلا ةرازو لمعت امك ،ضرغلا اذھل تاینازیملا نم ءزج صیصختل ططخ كانھ

 دمتعت يتلاو ركبملا لخدتلا تامدخ ءاھتنا ىلإ يدؤت دق ندرألا يف ركبملا لخدتلا ةسسأم مدع نأ ىلع نیدكؤم ،HI      باك يدناھ لاو

  . 14ھفقوت لاح يف تامظنملا نم معدلا ىلع

  ندرألا يف ركبملا لخدتلا جمارب §

 ةقاعإلاب صصختملا "ازیف" جمانرب رخألاو ،لماش جمانرب وھو "جیتروب" جمانرب لوألا ركبملا لخدتلل نیجمانرب ندرألا دمتعی 

 )يعیبطلا جالعلاو يفیظولا جالعلا( :لثم ،ةدناسم تامدخ میدقت متی جماربلا هذھ ىلإ ةفاضإلابو .ةیرصبلا

 ىلإً ادانتسإ ططخو جمارب ءانبو لافطألا تاراھم میدقت يفً اصاخً ابولسأ عبتتو ةیروطتلا ةیئامنإلا جماربلا نم جماربلا هذھ ربتعت ثیح

 ةقاعإلا يوذ نم لافطألل "ازیف" جمانرب ھجوی امنیب ،رطخلل نیضرعملا مھیف امب لافطألا ةفاكل "جیتروب" جمانرب ھجویو مییقتلا جئاتن

 15.لقنتلا ىلع بیردتلاو يقبتملا رصبلاو يسحلا بیردتلا جمارب نمضتیو )رصبلا فاعضو نیفوفكملا( لمشت يتلاو ةیرصبلا

 

 

 
 .2020-9-30 ،)ةصاخ ةì/3تو ةرك{م ةلوفط لخدت ة3ئاصخأ( ،لا{ط ≈س ةروتكدلا عم ةقمعم ةل≤اقم  12
 020ز-9-14 ،لماشلا ءاقرزلا زكرم ةريدم ،Ä∂افرلا ةمìâك عم ةقمعم ةل≤اقم13
�w ةقاعإلا يوذ صاخشألا نوؤش ةìâيدم ريدم ،ةدáâ∆ ةف3لخ عم ةل≤اقم  14

Ä 0202-9-14 ة3عامتجالا ة3منتلا ةرازو 
  قباس ردصم ،لا{ط ≈س ةروتكدلا عم ةل≤اقم  15
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 ندرألا يف ركبملا لخدتلا تامدخ میدقت §

  :يلی امك متت ةیلمعلا تناكو ركبملا لخدتلا تامدخ مھل مدقت يتلا تالاحلا مییقت ةیلآ ىلع فرعتلا نم نیثحابلا نكمت ،ثحبلا ةیلمع لالخ

 / ةصاخلا ةیبرتلا ملعم /يعیبطلا جلاعملا( :لثم ،نیصصختملا صاخشألاو ھلھأ دوجوب مییقتلاب ةصاخ ةفرغ يف لفطلا عضو متی ةیادب

 .زكرملا ة/ریدم عم هاوتسمو لفطلا ةجاح دیدحت متی كلذ دعبو ،مھنم ھیجوت يأ نود لفطلا ءادأ ةظحالمل ؛)ةغللاو قطنلا جلاعم

 ءاوس ھموی لالخ لفطلا اھب موقی يتلا فادھألا ىلع لمعی ھنأ( ىنعمب ،لفطلل يمویلا نیتورلا لیلحت ىلع ركبملا لخدتلا جمانرب لمعی

 ةلماع ةئیب يف لفطلا كلذ ناك ءاوس ھتئیب يف لفطلا كلذ نیتور عم بسانتت ةطخ ریوطت متیو ،)ةیعامتجا وأ ةیكاردإ وأ ةیلالقتسا تناك

 .ةلماع ریغ ةئیب وأ

 ءاقرزلا ةظفاحم يف ةطیسبلا ةیلقعلاو ةیرصبلا ةقاعإلا يوذل ركبملا لخدتلا §

 ةیرصبلا ةقاعإلا يوذ

 لخدتلا جماربل جاتحت يتلا تاقاعإلا نم تسیل ةیعمسلا وأ ةیرصبلا ةقاعإلا نأ ىلع ةیعامتجالا ةیمنتلا ةرازو ھیف دكؤت يذلا تقولا يف

 ةیمھأ نأ لابط ىھس ةروتكدلا دكؤتو  ،16"جیتروبلا" جمانرب وھ زكارملا هذھ يف قبطملا دیحولا ركبملا لخدتلا جمانرب نأو ركبملا

 ىلع اھجئاتن تدكأ لافطألا ضایر يف جمادلا میلعتلا ةسارد نأ ةفیضم ،زیمت نود تاقاعإلا عیمجل ھتیلومشب نمكت ركبملا لخدتلا

 ةیعمسلا نیتقاعإلا يوذ نم لافطألل لافطألا ضایر يف جمدلاو ركبملا لخدتلا جمارب میمعتب مامتھالا نم دیزملا ءالیإ ةرورض

 ةیرصبلا ةقاعإلا يوذ صاخشألل صصخملا "ازیف" جمانرب ّنأو .جمادلا میلعتلا عاضوأبً اقاحتلإ تائفلا لقأ امھرابتعا ىلع ،ةیرصبلاو

  .نامع يف طقف نیفوفكملل ءایضلا ةیعمج لالخ نم ندرألا لخاد قبطم ھنأو مھم

 زكرم عجاری مل ةظحللا ةیاغل " ً:ةلئاق يعافرلا ةمیرك ةذاتسألا تدكأ ةیرصبلا ةقاعإلا يوذل ركبملا لخدتلا زكارم ةفرعم صوصخبو

 ةقاعإلا يوذ نم لافطأ مھیدل نیذلا يلاھألا ةفرعم مدع ىلع لدی يذلا رمألا ،"ةیرصبلا ةقاعإلا يوذ نم ةلاح يأ لماشلا ءاقرزلا

 يلاھأ ىلإ لوصولا ةیعامتجالا ةیمنتلا ةرازو ةردق مدعو زكارملا اھمدقت يتلا تامدخلا ىلإ لوصولل اھذاختا بجی يتلا تاءارجإلاب

  .ةیرصبلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا

 ،ءاقرزلا ةظفاحم يف ركبملا لخدتلا تامدخ مدقی يموكح زكرم يأ نفرعی ال نھف ،نھتلباقم تمت يتلا تاھمألا ةیبلاغ كلذ ىلع دكأو

 .ةفاسملا دعبل اھیلإ لوصولا نعطتسی الو )نامع( روبربط يف نیفوفكملا جمدل )رونلا تاھمأ( ةیعمج نفرعی امنإو

 نوجاتحی نیذلا ةقاعإلا يوذ لافطألل لیصوتلا ةمدخ زكرملا مدقی نأ نكمملا نم  يعافرلا ةمیرك ةذاتسألا  تفاضأ قایسلا سفن يفو

  ً:ةلئاق تفاضأو ،"تالصاوملا يھ ةدیحولا ةفلكتلا ،لھألا ىلع ةیناجم ةمدخلا" ً:ةلئاق ،يلام غلبم لباقم نكل ركبم لخدت تامدخ ىلإ

 نوجاتحی نیذلا لافطألا وأ يرادإلا رداكلا مدخیس نمو قئاسلا رود دیدحت متی مل نكل  "اقئاس نمضتی يرادإ رداك رفوت يرورضلا"

 ةقاعإلا يوذ صاخشألا نوناق نم 29 ةداملا نم )و( ةرقفلا يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا نوناق اھیلع صن يذلا ركبملا لخدتلا ةمدخ ىلإ

 يوذ صاخشألا ةماقإ نكامأ نم ةبیرق قطانم يف يعامتجالاو يسفنلاو يدسجلا لیھأتلا تامدخ ریفوت" ىلع تصن يتلاو 2017 ماعل

  ."اھیلإ مھلوصو ریسیتو ،مھرسأو ةقاعإلا
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 ةیلقعلا ةقاعإلا يوذ 

 يف اھدجاوتل ركبملا لخدتلا تامدخب قاحتلالل رثكأ صرف مھل ناك دقلف ةیلقعلا ةقاعإلا يوذ صاخشألل ركبملا لخدتلا تامدخل ةبسنلاب

 – 12( ةیرمعلا ةئفلا نمض نھلافطأ تاقاعإ ددعت ببسب ةلشاف تناك ّنھبراجت ّنأ نھتلباقم لالخ تاھمألا ضعب تدكأ نكلو ،ةقطنملا

 طسوتملاب رھشأ ةثالث نم رثكأ هذیفنت ةرتف زواجتی مل يذلا جمانربلا ةیرارمتسا مدع ببسب ،)ةیكرحو ةیلقع( تاقاعإ نیب ام ،ً)اماع 30

 قلتی مل )ةیلقعو ةیرصب( تاقاعإ نیب ام ،)ماوعأ 7 -3( ةیرمعلا ةئفلا نمض نھلافطأ ّنأ نھضعب تفاضأ امك  .تاونس ةعبرأ لصأ نم

 ىوس ءاقرزلا يف ركبم لخدت تامدخ مدقت زكارم ةیأ نع نفرعی ال نھنأل ةیرصبلا نھلافطأ ةقاعإ ببسب ركبم لخدت ةمدخ يأ ّنھلافطأ

 ةیرصبلا ةقاعإلا يوذ صاخشألل ةسردمك ءاقرزلا طسو يف صلخملا ةسردمو ،صاخ زكرم دعیو ةفیصرلا يف يراشتسالا زكرم

  .)ةضورلا نس يف( تاونس 5 هرمع ناك اذإ الإ ھیف قاحتلإلا لفطلا عیطتسی ال يذلاو ةیلیجنإلا صلخملا ةسینكل عبتیو

 لھألا عم ةیكراشتلا §

 ،هریوطتو ھمیلعتل مھھیجوتو ةقاعإلا يوذ نم لفطلا عم لماعتلا ةیفیك لوح لھألا بیردت ىلع ركبملا لخدتلا تامدخ میدقت ةركف موقت

 متی هزاجنإ متی فدھ لك ،لفطلا يوذل ىطُعت طاشنو فادھأ ةقرو میلست اھدعب متی ،ةسلج 45 براقی ام ىلإ لفطلاو ةرسألا جاتحت ذإ

 .فادھألا لك قیقحتب لفطلا موقی نأ بجیو ھبناجب دیكأت ةمالع عضو

   

 نیب ركبملا لخدتلا موھفم فالتخا ّنأ ّالإ ،لھألا ىلع دمتعت ركبملا لخدتلا ةمدخ میدقت حاجن ةیلمع ّنأ نم مغرلابو ،رخآلا بناجلا يف

 فرعت ذإ ً،ارخأتم حیحصلا ركبملا لخدتلا موھفمل مھكاردإ ناك لاح يف لعافتلا ىلع ھتردقو ةیلقعلا لفطلا ةحص ىلع سكعنیس يلاھألا

  :ىرخأ ھتفرعو "نینس 3 لبق هرمع وھو بیردت زكارم لخدی ھنأ" :ينعی ركبملا لخدتلا موھفم نأ تاھمألا دحأ

 ھتاسل لفط ةلاحب لّخدتب تنا ينعی ركبم لخدت ،طبزلاب ينعی شیا ،نیقاعم شم يللا عم نیقاعملا لافطألا جمد ينعی ركبملا لخدتلا" -

 ةلحرم نم نوكی نكممو ریكب نم ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم لفطب ينتعت ھنأ وھ وش بسح“ ً:ةلئاق ىرخأ تفاضأو ،"هرمع لوأب

 رمع نم ھیف شلبن ریغص رمع نم ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم لفطلاب ءانتعالا“ تلاق ىرخاو  ."؟ينعی لمح يف نوكی نكمم ،ھلمح

 ."میلعت ناك نإ ةسارد ناك نإ نیتنس

 

 ةیكراشتلا ىلع سكعنیس يذلا رمألا ،ركبملا لخدتلل میلسلا موھفملل ّنھكاردإ مدعو تاھمألا طاسوأ نیب ركبملا لخدتلا موھفم نیابت جنتسن

  .ركبملا لخدتلا جمارب حاجنإل نواعتلا يف لھألل ةمیلسلاو ةحیحصلا

 ءاقرزلا يف ةطیسبلا ةیلقعلاو ةیرصبلا ةقاعإلا يوذل ركبملا لخدتلا جمارب ةیمھأ ً:ایناث

 نم لافطألا نیبو مھنیب ةوجفلا لیلقت يف تاونس تس ىلإ موی رمع نم ةقاعإلا يوذ لافطألل ركبملا لخدتلا جمارب ریفوت ةیمھأ نمكت 

 ةیانعلاو ةیعامتجالاو ةیلالقتسالاو ةیكرحلاو ةیفرعملا بناوجلا ةیمنت يف دعاست يتلا تامدخلا میدقت لالخ نم كلذو ،ةقاعإلا يوذ ریغ

 جالعو ،يعیبط جالعو ،ةدناسم تامدخو ،ةیئیبو ،ةیعامتجاو ،ةیمیداكأو ،ةیوبرت تامدخ نیب ام تامدخلا هذھ عونتتو .لفطلل ةیتاذلا

 ةمیلس أشنت لفطلا ئشنی ام اذھو ھترسأو لفطلا اھجاتحی يتلا ةروشملا میدقتو ،يعامجو يدرف داشرإو ،ةصاخ ةیبرتو ،قطنو ،يفیظو

 لخدتلا جمارب ةرورض تارربم دعتف ،اھیلإ يدؤت يتلا جئاتنلا لالخ نم ركبملا لخدتلا جمارب ةیمھأ دادزتو  .ھترسأو ھعمتجم لخاد

 لافطأ تعبتت يتلا ةیلوطلا تاساردلا ھتتبثأ ام اھمھأ نأ الإ ،ةثیدحلاو ةمیدقلا ةصاخلا ةیبرتلا بتك نم ریثكلا اھتلوانتو ةریثك ركبملا
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 مھروطتو مھملعت صرفو لافطألا جامدنا ثیح نم ىدملا ةدیعب راثآلا نأ نیبتف ،تاونس 10 ىدم ىلع ركبملا لخدتلا جمارب يف اوقحتلا

 17.لضفأ تناك

 يوذ لافطألا نیب ةیروطتلا ةیئامنإلا قورفلا لیلقت يف دعاسی امم نكمم نس رغصأ يف لخدتلا مت املك لقت ةیلیھأتلا تاجایتحالا نأ كلذ

 ،ةضور وأ ةناضح تناك ءاوس ةقاعإلا يوذ ریغ نم مھلاثمأ اھیف ملعتی يتلا ركبملا ملعتلا ةئیب يف مھجمدو مھلوصو نامضل ةقاعإلا

 ططخ ریوطت مث نمو لفطلا مییقت يف مھسی )ةیوبرتلا جماربلا يف تاصصختلا ددعتم قیرف( تاصصختلل رباع قیرف لالخ نم كلذو

 .يمویلا نیتورلا نمض ھعم لماعتلا ىلع ھترسأ بیردتل

 ذیفنت يف كیرش دعت ةرسألا نأ ثیح ھترسأو لفطلا عم لمعلاب نوموقی نیصصختملا نأ يفً اضیأ ركبملا لخدتلا جمارب ةیمھأ نمكتو

 ىلع ةرسألا بیردتل ططخ ریوطتب نییئاصخألا قیرف موقی ثیح لخدتلا نم ربكألا ءزجلا ذیفنتب نیصتخملا دعاست ةرسألاف جماربلا هذھ

 وأ يئامن رخأت نم يناعی ھنأ نكمملا نم ةقاعإلا يوذ نم لفطلا نوكی ال دقو ،يمویلا نیتورلا نمض ةقاعإلا يوذ لفطلا عم لماعتلا

  .ةیعامتجا ةلكشم ھیدل

 اھمامتھا نم دیزت يتلا مھرسأ ىلع امنإو بسحف ةقاعإلا يوذ لافطألا ىلع تسیل ركبملا لخدتلا جماربل ةیباجیإلا تاریثأتلا دیكأتلابو

 .مھروطتو مھومن ریسیتب اھماھسإ يف مھسی امم ً،اركبم ةلمتحملا ةیسفنلا تاریثأتلا نم اھجورخو مھب

 ھترسأ نم ھعاطتقا نودو ھلزع نود ةمیلس ةئیب يفو ةمیلس ةئشنت ھتئشنت يف ةقاعإلا يوذ نم لفطلا ىلع سكعنیس ركذ ام عیمجو 

 .ءاویإ زكارم يف ھعضول

               ءاقرزلا يف ركبملا لخدتلا جماربو تاءارجإ قیبطت ھجاوت يتلا تایدحتلا ً:اثلاث

 :اھمھأ ،ركبملا لخدتلا تامدخ میدقت نع ةلوؤسملا تاھجلاو لھألا تھجاو يتلا تایدحتلا نم دیدعلا كانھ دجوت

 ركبملا لخدتلا تامدخ لوصو فعض §

 مدقت يتلا ةینعملا تاھجلا ةردق مدع نم ًءادتبا ،ةقاعإلا يوذ صاخشألل ةمدقملا ركبملا لخدتلا تامدخ يف ریبك فعض كانھ نأ ظحول 

 يأً اقباس رُكذ امك يلاھألا ةیبلاغ ةفرعم مدع ىلإ ةفاضإلاب ةقاعإلا يوذ نم مھلافطأو يلاھألل لوصولا ىلإ ركبملا لخدتلا تامدخ

 ءایضلا ةیعمج ىلإ اوھجوت ،ةیرصبلا مھئانبأ ةقاعإ فاشتكا ءانثأو ءاقرزلا ةظفاحم يف مھئانبأل ركبملا لخدتلا تامدخ مدقت تاھج

  .طقف نامع ةظفاحم يف نیفوفكملل

 مدقت زكارم دوجوب مھیعو عفر وأ مھلیھأت وأ يلاھألا بیردت نأب ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا نوؤشل ىلعألا سلجملا در ،نأشلا اذھ يفو

 .2017 ةنسل )20( مقر ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح نوناق يف اھیلع صوصنملا ھماھم نم سیل ركبم لخدت تامدخ
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 ركبملا لخدتلا جمارب يف ةلماعلا رداوكلا فعض §

 فعض ببسب ةحجان ریغ تناك ركبملا لخدتلا تامدخ نأ )ةیكرح / ةیلقع( ةددعتم ةقاعأ يوذ نم لافطأل تاھمألا نم ضعب تراشأ

 میلعتل )أطخلاو ةلواحملاب ملعتلا( "ةبرجتلا" ئبع لھألا ىلع بتر امم ،ةمدخلا میدقت يف ھتءافك مدعو ،نھلافطأل ةمدخلا مدق يذلا رداكلا

  .اھنوجاتحی يتلا ةیساسألا تاراھملا مھلافطأ

 يف نوكی ذإ ،مھبیردت يھ رداوكلا ھجاوت يتلا لكاشملا نم ھنأ ،لابط ىھس ةروتكدلا ةركبملا ةلوفطلا ةیئاصخأ تدكأ ،كلذ ىلعً افطع

  .ةكلمملا ىوتسم ىلع ربكأ مامتھاب ركبملا لخدتلا جمارب ىظحت نأ ةرورض ىلإ تراشأ امك ،يلمع طیسب ًءزجو ً،ایرظنً ابیردت بلغألا

 طورشلا نم دیدعلا كلانھ نأ ىلإ نرشأ ثیح زكارملا كلت يف نھلافطأ قاحتلا تاءارجإ يف لكاشم دوجو ىلع تاھمألا تدكأً اماتخو 

  .ةقاعإلا عاونأ ددعت مدعو ،ةیلالقتسالا تاراھمل ھناقتإ :لثم ،ةصاخلا ةیبرتلا زكارمب لفطلا قاحتلا لبق اھقیقحت متی نأ بجی يتلا

 لھألا ىلع ةبترتملا ءابعألا §

 ةصاخلا زكارملا طاسقأ بناج نم تناكأ ءاوس رسألل ماعلا لخدلل ً ارظن ةیلاع مھیلع ةبترتملا ةیداملا ةفلكتلا نأ ىلع نوكراشملا عمجأ

 نم( اھتنبا نأ تاھمألا ىدحإ تركذ ثیح  .مھلافطأل ةدناسملا ةزھجألا رعس وأ تالصاوملا ةفلكت وأ ركبملا لخدتلا ةمدخ مدقت يتلا

 نم ةرسألا نكمتت ملو ةءارقلا ىلع اھدعاسی يندرأ رانید 1000 ھتفلكت ربكم زاھجل جاتحت )يرصب فعض/ةیرصبلا ةقاعإلا يوذ

 اذھ ينعی“ :كلذ ىلعً اقیلعت تفاضأو ،يندرأ رانید 350 هرادقم اھلفطل طسق اھنم بلط زكارملا ىدحإ نأ ىرخأ تركذ امك ،هریفوت

  .مھتفلكت لمحت ىلع مھتردق مدعو لھألل يداملا عضولا يندت ىلع لدی اذھو "ةملز بتار هدب

 عم نھتبرجت لوح تاھمألا ضعب تثدحتف ،نمثلا ةظھاب ةیداملا ةفلكتلا بناج ىلإ مھلھاك تلقثأ ةیدسجو ةیسفن ءابعأ لھألا ھجاو امك

 لخدتلا تامدخ مدقت يتلا زكارملا دحأ يف راظتنإلا لوط نم نیناع َنھنأ نلقو ،ءاقرزلا ةظفاحم جراخ ركبم لخدت ةمدخ ىلع لوصحلا

 حبصلا 7 ـلا نم علطب ينبأل ةقیقد 40 اھتدم ةسلج ناش ىلع" ً:ةلئاق تاكراشملا دحأ ھتمدق ام اذھ ،ءاقلبلاو نامع يتظفاحم يف ركبملا

 مھدنع يللا 3ـلا يدالو ناشع طلسلل ءاقرزلا ةظفاحم يف ةنخسلا نم حورب " :ىرخأ تلاقو ،"يتیب ىلع لصوأ ام نیب ىلع ءاسملا 3ـل

  ."اودیفتسی ةیرصب ةقاعإ

 عمتجملا دارفأ ضعب ضفریو ،مھئانبأ ءازإ ةیعمتجملا ةرظنلا ةلكشم لھألا تھجاو يتلا تایدحتلا مھأ نم نأ ىلإ ةراشإلا بجیو امك

  ً.اریبكً ایسفنً ائبع لكشیً اضیأ اذھو مھنیب ةقاعإلا يوذ نم لافطألا دوجو

 

 

 



 ءاقرزلا ةظفاحم يف ةطیسبلا ةیلقعلاو ةیرصبلا ةقاعإلا يوذ صاخشألل ركبُملا لخدتلا تاءارجإ

14 
 

 لئادبلاو تارایخلا 7

 لئادبلا

 ركبملا لخدتلا جمانربب ةصصختملا ةیعماجلا ةساردلل مدقملا يمیلعتلا قاسملا ىوتسم نیسحت لوح ةّماع ةسایس ً:الوأ

 .زكارملا يف ةمدقملا ركبملا لخدتلا تامدخ ةدوج عفرل ةیمیلعتلا تامدخلا ىوتسم نیسحت :فدھلا

 :جماربلا

 يف ركبملا لخدتلا جمارب لوح ةیثحبلا تاساردلا نم دیزملا ءارجإ ةقاعإلا يوذ صاخشألا نوؤشل ىلعألا سلجملا ىلع §

 .رامعألا ةیادب يف ةفلتخملا ومنلا تالاجم

 جمارب مادختسا لوح نییئاصخألا بیردت ىلع لمعلا ةیعامتجالا ةیمنتلا ةرازوو ةقاعإلا يوذل ىلعألا سلجملا ىلع بجی §

 .ةّوجرملا جئاتنلا لضفأ ىلع لوصحلل ،ةیرصبلا ةقاعإلا يوذ لافطألا عم )ازیفلاو جیتروبلا( ةفلتخملا ركبملا لخدتلا

 نیصتخم لبق نم قیقد لكشب ةسوردم ةیعماج تاقاسم عضو يلاعلا میلعتلاو ةقاعإلا يوذ صاخشألل ىلعألا سلجملا ىلع §

 .لضفأ جئاتن ءاطعإل

 

 ءاقرزلا ةظفاحم يف ةطیسبلا ةیلقعلاو ةیرصبلا ةقاعإلا يوذ نم لافطألا يلاھأ داشرإو ھیجوتل ةّماع ةسایس ً:ایناث
 ةیعامتجالا ةیمنتلا ةرازوو ةحصلا ةرازو لامعأ ةعباتمل ةیباقر ةنجل لیكشتو يلاھألا يعو ةدایز :فدھلا

 :جماربلا

 مھفیرعتو ،ركبملا لخدتلل حیحصلا موھفملاب يلاھألا ةیعوتل ةیعامتجالا ةیمنتلا ةرازوو ةحصلا ةرازو نیب قافتالاب ةنجل لیكشت §

 .نكسلا ناكم نم ةبیرقلا ةیفارغجلا رطألا نمض ركبملا لخدتلا تامدخ میدقتل ةحاتملا زكارملاب

 ةیمھأب ةقاعإلا يوذ نم لافطألا يلاھأل ةیوعوت تارشنو ةیعوت ةلمح لمع ةقاعإلا يوذ صاخشألل ىلعألا سلجملا ىلع §

 .ةقاعإلا فاشتكا ةظحل ذنم ركبملا لخدتلا عوضوم

 زكارم يف ةمدقملا تامدخلاو ةیفیظولا رداوكلا ةعباتمل ةیباقر ةنجل لیكشت ةقاعإلا يوذ صاخشألل ىلعألا سلجملا ىلع §

  .ركبملا فشكلا

 ركبملا فشكلا يف يلاھألا دعاسی جذومن صیصخت يف ةقاعإلا يوذ صاخشألل ىلعألا سلجملاو ةحصلا ةرازو نیب قیسنتلا §

 .ةمزاللا تاءارجإلا ذاختاو اھروطت لبق لفطلا ةلاح نع

 لخدتلا جمارب يف نیقوعملا لافطألا رسأ ةكراشم لیعفتو ةدایز ىلع لمعلا ةقاعإلا يوذ صاخشألل ىلعألا سلجملا ىلع §

 :لالخ نم كلذو ،ةمدقملا ركبملا

 .ةقاعإلا يوذ مھلافطأل ةمدقملا جماربلا يف رسألا ةكراشم نمضت ةیلعف ةیئارجإ تاوطخ ذاختإ ×

  .ةقاعإلا يوذ لافطألا رسأ تاجاح لوح ةیساسألا تامولعملاب ركبملا لخدتلا يف نیلماعلا دیوزت ×

 ركبملا لخدتلا ةیمھأو ةصاخلا تاجایتحالا ةعیبط لوح ةیفاكلا تامولعملاب ةقاعإلا يوذ نم لافطألا رسأ دیوزت ×

 .مھتیبلت لبسو

 نواعتلاب ةیادبلا يف لافطألل ةقاعإلا نع فشكلا يف ةلماشلا تاءارجإلا دیحوت ةیعامتجالا ةیمنتلا ةرازو ىلع بجی ×

 .نكمم تقو عرسأب جمدلا تایجیتارتسا ىلع لمعلا مث نمو ةحصلا ةرازو عم
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 يوذ نم لافطألا يلاھأ عیمج عم رمتسملا لصاوتلا ةقاعإلا يوذل ىلعألا سلجملاو ةیعامتجالا ةیمنتلا ةرازو ىلع ×

 .نكمم ددع ربكأل ركبملا لخدتلا ةمدخ ریفوتل ؛ةقاعإلا

 ءاقرزلا ةظفاحم يف اھیلع نیلماعلاو ركبملا لخدتلا جماربل ةماعلا ةنزاوملا نم ءزج صیصخت لوح ةّماع ةسایس ً:اثلاث
 اھیف نیلماعلا ءادأ ریوطتو ،ركبملا لخدتلا زكارم ءاشنإو ثیدحتو ریوطتل ةنزاوملا نم ءزج صیصخت :فدھلا

 :جماربلا

 .لفطلل يدام ءزج صیصختو ةیداصتقالا لافطألا يلاھأ عاضوأ ةسارد ةیعامتجالا ةیمنتلا ةرازو ىلع §

  .ركبملا لخدت جمارب ریوطتل يدام ءزج صیصخت ةیعامتجالا ةیمنتلا ةرازو ىلع §

 .ركبملا لخدتلا جمانرب مدخی سوردمو ظوحلم لكشب ةروطم زكارم لمعل ةنزاوم صیصخت ىلعألا سلجملا ىلع §

 يوذ نم لافطألا دادعأ عم بسانتی امب ركبملا لخدتلا زكارم نم دیزملا ءاشنإل ةنزاوم صیصخت ىلعألا سلجملا ىلع §

  .نكمم ددع ربكأل ةمدخلا میدقتو ،ةقاعإلا

 لئادبلا لیلحت 8

 ركبملا لخدتلا زكارم ةدایز فدھب ،ركبملا لخدتلا جمارب يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا يلاھأ يعو ةدایز ھنأ ىرن ةقرولا هذھ يف     

 ،% 25 ةبسن لكشت انتیؤر قیقحتل ةینمزلا ةرتفلا ةیمھأ نأ ثیح ،ةقرولل يرایعملا نازیملا ماع لكشب ذخأن انیلع ،ءاقرزلا ةظفاحمب

 بسن ىلع ًءانب لیدب لك لیلحت انیلع بجو يلاتلابو  .% 40 لكشت ةیداملا ةفلكتلا ةیمھأو ،% 35 لكشت قیبطتلل ةیسایسلا ةیلباق ةیمھأو

 :يلاتلاك لیلحتلاو ،هذھ انتقرو يف ةیسیئرلا انتیضق عم بسانتی يذلا لثمألا لیدبلا ىلع لوصحلل ؛يرایعملا نازیملا
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  :يھ ةقرولل ىلثملا لئادبلا يلاتلاب

 .ءاقرزلا ةظفاحم يف ةطیسبلا ةیلقعلاو ةیرصبلا ةقاعإلا يوذ نم لافطألا يلاھأ داشرإو ھیجوتل ةّماع ةسایس :2 مقر ةسایس -1

 ةظفاحم يف اھیلع نیلماعلاو ركبملا لخدتلا جماربل ةماعلا ةنزاوملا نم ءزج صیصخت لوح ةّماع ةسایس :3 مقر ةسایس -2

 .ءاقرزلا

 جمارب قاطن عیسوت ةدایز لالخ نم ،ركبملا لخدتلا ةمدخ ةدوجو ىوتسمب ضوھنلا يف مھاستس اھرودب ةّماعلا تاسایسلا هذھف

 عم بسانتیل ركبملا لخدتلا جمارب نم دیزملا قیبطتو ،زكارملا نم دیزملا ثادحتساو ءاشنإو نیسحتبً الثمتم ركبملا لخدتلا

 ةیھیجوتلا جماربلا لالخ نم ةقاعإلا يوذ نم لافطألا يلاھأ عم دحاو ٍراسمب ينواعتلا لمعلاو ،ةفلتخملا تاقاعإلا عاونأ عیمج

 ةدح نم ففخیس قبس ام عیمجف .ھیلع لمعلا متی ام مییقت يف دعاست اھرودب يتلا ةیرودلا ةعباتملاو ،مھل ةمدقملا ةیداشرإلاو

  .يداصتقالاو يسفنلاو يعامتجالاو يركفلاو يوبرتلاو يئامنإلاو يكولسلا ىوتسملا ىلع اھعیمج تاقاعإلا راثآ
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