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 هجزتًل   اًؼصتَة اليظمة تني رتكضال  اًؼَمي اًَوم حول ثلٍصص

لِة ًل هجزت اًؼََا  يظمةال و  واحملاس حة الاًَة ٌَصكاتة اًؼََا الإفًص

ة هلَزًي  ٌَصكاتة اًياظلة ابلإ
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 ثلسمي

مشهصت  7102يف مارس ب مضت اليظمة اًؼصتَة ًل هجزت اًؼََا ٌَصكاتة الاًَة واحملاس حة يف ما ًًل ال راتوساي 

لِة ًل هجزت اًؼََا ٌَصكاتة ٌَحدلان  فًص ة يف ما ًًل ال فصوسايثفامه مع اليظمة الإ اإ  –اًياظلة ابٌَغة الإجنَزًي

ىل ثؼٍزز احلومكة اًصص َست من ذالل ثسغمي الساءةل  ظار سؼهيا اإ ثخؼَق ابًخؼاون اًفين اًثيايئ وذكل يف اإ

ة اًخؼاون من  واًضفافِة واًزناُة ووغَا مهنا تب ن اًخجصتة الضرتنة ثيفع ادلَع وثب هَسُا ػىل ب مهَة ثؼٍزز وثلًو

ثحادل الؼصفة واخلرباث لإجياد احلَول ٌَخحسايث والاُامتماث الضرتنة ووضع مدادراث ثؼاوهَة ومواهحة ب جي 

 ب دص الس خجساث يف جمال اًصكاتة والؼاًري الِيَة والٌلرساث اجلَست.

هوري ذَف رئُس  ادلنخور ظالخًوفس من اليظمة اًؼصتَة جصئاسة مؼايل  زايرت الاس خعالغَةاًذالل 

ىل ملص ال ماهة اًؼا ًل راتوساياجملَس اًخيفِشي  خوراي واًيت مت ثيظميِا اإ مبسًية جصً -مة ليظمة ال فصوساياإ

مّت ثحادل ال راء ومٌاكضة جمالث وصلك ومواضَع ال وضعة الضرتنة اًيت  ،7102ب نخوجص  01و 9ذالل 

 ثؼزتم اليظمخان ثيظميِا ذالل اًس يواث اًلادمة. 

 ًل راتوساي اجامتع اجملَس اًخيفِشيػىل ُامش  ثيظمي ًلاء ػَمي الثفاق ػىل مضن هخاجئ ُشٍ اًزايرتمن و 

ثيظميَ ال ماهة اًؼامة ابليظمخني وفق مشهصت مفاُمي  وٌسِص ػىل مبلص ال ماهة اًؼاّمة تخووس 7102ًس ية 

 ًؼسُا اًعصفني.

ػساد مشهصت مفاُمي تؼس اًدضاور تني ال ماهخني اًؼامذني واًَِالك و  اًخاتؼة ٌَميظمخني مّت اإ

 من احملللة اًيخاجئ حولجَس خني، ثؼَلت ال وىل ابًخفىري ػىل  الَخلىي جصمام  متص  )ب هظص الَحق(.وا

كَميَخني  اليظمخني كدي ظار يف الإ  ملذضَاث احرتام ػىل ال هجزت مساهست جمال يف والسؤوًَاث ال دوار اإ

كَميَخني يف دمع  ابًيظص يفاجلَسة اًثاهَة ثؼَلت فامي . 7101 ال جٌسا اًيخاجئ احملللة من كدي اليظمخني الإ

 :.ويف ما ًًل جصمام  اًؼمي اًخفعًَلال غضاء رميَة ال هجزت

 

 : اجلَسة اًعحاحِة 7102مارس  72

 اًرتحِة وافذخاخ الَخلى 

 الإظار واًِسف اًصئُيس وال ُساف اخلعوظَة ٌَمَخلى  ثلسمي 

يف ما ًخؼَق ابًصكاتة ػىل ب ُساف اًخمنَة  7101جماهبة الخعَحاث اًيامجة غن ثعحَق ال جٌسا :  ال ول احملو

 الس خسامة

  اإ -ايسغصض  جتصتة مٌظمة ال فصو 

 غصض  جتصتة ال راتوزاي

اًخمنَة يف ما ًخؼَق ابًصكاتة ػىل ب ُساف  7101:  جماهبة الخعَحاث اًيامجة غن ثعحَق ال جٌسا اًثاين احملو

 ، وهجة هظص ال هجزت اًؼََا ٌَصكاتةالس خسامة

  اًخوظَاثب مه اس خًذاح و  هلاش

 : اجلَسة السائَة 7102مارس  72

كَميَة السامهة يف ثسغمي رميَة ال هجزت ال غضاء ؟: اًثاًراحملور    هَف ميىن ٌَميظٌلث الإ

 اإ  -ايسغصض  جتصتة مٌظمة ال فصو 

 ايغصض  جتصتة ال راتوس

 ثسغمي رميَة ال هجزت ال غضاءحول  وهجة هظص ال هجزت اًؼصتَة الضارنة يف الَخلى: اًصاتعاحملور 

 هلاش 

   خوظَاثالصاحي اًلادمة والاس خًذاجاث واً 
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 يف ما ًخؼَق ابًصكاتة ػىل ب ُساف اًخمنَة الس خسامة 7101غن ثعحَق ال جٌسا  :  جماهبة الخعَحاث اًيامجةال ول احملور
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وس حي اًخؼاون تني  اإ -مٌظمة ال فصوسايجتصتة اليظمة اًؼصتَة ًل هجزت اًؼََا ٌَصكاتة الاًَة واحملاس حة و جتصتة 

 ةجمال اًصكاتة ػىل ثيفِش ب ُساف اًخمنَة الس خساميف   اليظمخني

 

 اإ -ل فصوسايجتصتة مٌظمة ا

لِة يف جمال اًصكاتة ػىل ب ُساف اًخمنَة -ثوىل ذمثي هجاز ال فصوساي فًص اإ ثلسمي ب وضعة اليظمة الإ

ىل ب ن مسب ةل اًصكاتة ثخزنل ذاظة يف ظار الس خسامة مضريا اإ ُسف ثعوٍص مؤسساث فؼاةل وذاضؼة  اإ

ٌَمساءةل وصفافة ػىل مجَع الس خوايث وثؼٍزز ادلمع ادلويل ًخيفِش تياء اًلسراث اًفؼاةل والوهجة يف 

لِة ػىل غصار الازدُار وال من  فًص اًحدلان اًيامِة ػالوت ػىل مسامههتا يف تَوغ ثعَؼاث اًلارت الإ

لِة موحست و  مؤثصت ػىل اًعؼَس اًؼالي. وكس اكن اًوغي يف مٌعلة واًسالم واًخب سُس ًلارت افًص

ػرب جتس َس ذكل   7100و 7101ب جٌست دعة اًخمنَة الس خسامة ال فصوساي سائسا ترضورت مؼاجلة 

ذاث  77يف اجامتػاث اجملَس اًخيفِشي ٌَميظمة اًيت معَت ػىل جتس َس ثوظَاث الاىىوساي

ساف اًخمنَة الس خسامة والمتثةل يف  اًخسكِق يف اليظوماث اًوظيَة ومصاجؼة ب داء جصام  اًؼالكة تبُ 

حىت حىون ال هجزت اًؼََا ٌَصكاتة مثال  00ُسف اًخمنَة ب ُساف اًخمنَة الس خسامة وثلِمي جسامه يف 

 ٌَضفافِة والساءةل يف معََاهتا. 

اًخسكِق يف مث مت ثلسمي ب مه اًيخاجئ خبعوص اًخسكِق ػىل اليظوماث اًوظيَة حِر حصحىز ػىل 

رشاك ب حصاة العَحة. وكس ثؼَلت  اًخرصف يف الال اًؼام والإتالغ غن اًخرصف يف الال اًؼام واإ

ملارتة  حِر اكذرصث ػىل ٌَخسكِق يف اًخرّصف يف الال اًؼام غَاة ملارتة صامةلب جصز الالحظاث ت 

ىل  غَاة ملارتة مؤسس َةمع الاًزتام  ضافة اإ ىن ب ًضا ػسم الاكذعار ػىل اًيظص يف اإ ب ركام الزياهَة ًو

. ب ما خبعوص الإتالغ فلس ثؼَلت ب مه الالحظاث ب ساسا اًؼمََاث واًخوكؼاث اللسمة يف الزياهَة

ظِارترضورت  ورضورت ثعيَف وثَرَط اًيخاجئ ػىل مس خوى لك تدل  ٌَمواظيني واًفوائس اًلمية اإ

رشاك ب   حصاة العَحة ترضورت اًصفع من وملارهة خمخَف اًيخاجئ. وثؼَلت ب مه الالحظاث خبعوص اإ

ػساد ثلاٍرص واحضة ومٌاس حة مع احلفاظ ػىل ظصق ثواظي مٌخظمة ومفذوحة.  وغهيم ورضورت اإ

مؼاجلة اًيفاايث  "مت ثلسمي جتارة مصاجؼة ب داء ثؼَلت مبجالث ذاث ػالكة ابًخمنَة الس خسامة نٌل

وكس  02و 00ػالكة تخلِمي ُسيف اًخمنَة ذكل ثلسمي اًيخاجئ الضرتنة يف  ". وكس ثىلاًلاتةل ٌَصسلكة

هفاذ اًدرشًؼاث وػسم وجود  متثَت ب جصزُا يف اًؼمي اًفصدي تني ب حصاة العَحة وػسم نفاًة اإ

صاكًَاث ػىل مس خوى  ىل معََاث ختعَط غري فؼاةل واإ ضافة اإ مؤرشاث ب داء ب و ػسم فؼاًَاهتا اإ

ظار جرشًؼي غري مالمئ وارد اًخرشًة وهظم مؼَوماثَاًخيفِش ػىل غصار هلط يف ال ة غري فؼاةل و اإ

اًؼََا ٌَصكاتة مثال ٌَضفافِة  تًخحلِق ال ُساف. وادذمت اًؼصض تخلسمي وسائي جسمح تب ن متثي ال هجز 

ظار ثعوٍص اًلسراث الؤسس َة ) (GRI)غصار مؼاًري الإتالغ اًؼالَة  ػىل  (.ICBFواإ
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 راتوسايل  جتصتة مٌظمة ا

اًخشنري مباكهة اًخمنَة الس خسامة دلى اليظمة ػرب اًخشنري مبا مت  ًل راتوسايثوىل ذمثي ال ماهة اًؼامة 

اًخيعَط ػَََ ابخملععاث الإسرتاجتَة ٌَميظمة من ثوظَاث ػىل غصار  رضورت ثلِمي اس خؼساد 

 00احلىوماث اًوظيَة وكسرهتا ػىل ثيفِش ب ُساف اًخمنَة الس خسامة وثلِمي وثسغمي ثيفِش اًِسفني 

ىل ثسغمي دور ال هجزت ال غضاء حىت حمتىن اليظمة من . ويف ُشا الإظا02و ر جسؼى اليظمة اإ

هخوساي وكس مت اًخشنري  الس خسامة اًخمنَة ب ُساف ػىل اًصكاتة هخاجئ غن الإتالغ وفلا دلًَي مدادرت الإ

 والخؼَلة مبا ًًل: 77ابل رتع حماور اًيت مت ظصهحا مبؤمتص الاىىوساي 

ذا اكهت ال هظمة ا .0 ماكهَةحملََة ثدِح ثلِمي ما اإ حتلِق ب ُساف اًخمنَة الس خسامة واًخسكِق فامي تؼس  اإ

 ػىل معََاث ب هجزت اًصكاتة وموزوكِة اًحَاماث اًيت ًلسموهنا 

اًلِام جصكاتة ال داء اًيت ثفحط اكذعاد ونفاءت وفاػََة اًربام  احلىومِة اًصئُس َة اًيت جسِم يف  .7

ساف اًخمنَة ا  لس خسامة تؼغ اجلواهة ذاث اًعةل تبُ 

ثلِمي ودمع معََة ثيفِش ب ُساف اًخمنَة الس خسامة ذاث اًعةل ابلؤسساث اًيت ثدسم ابًضفافِة  .0

 واًىفاءت وثعحَق الساءةل،

  احلصص ػىل ثعحَق مدسب  اًضفافِة والساءةل يف اًؼمََاث مذضمية اًخسكِق والإتالغ. .4

 

ىل ثعوٍص دعة اكَمية ثخؼَقويف  تخعوٍص ب داء احلىوماث وال هجزت  ُشا الإظار جسؼى اليظمة اإ

اًؼََا ٌَصكاتة واليظمة يف ػالكة تخحلِق ب ُساف اًخمنَة الس خسامة وكس كامت يف ُشا اًضب ن 

ابغامتد ثلٌَة الاس خخِان كعس اًوكوف ػىل حاجِاث وثعَؼاث ال هجزت ال غضاء. وكس متثَت 

دلى ال هجزت تب مهَة اًصكاتة ػىل ب جصز اًيخاجئ وفلا ٌَمؼعَاث الإحعائَة الخوفصت يف وجود وغي 

ىل دعواث معََة مع وجود ب س حلِة هوغَة ًل هجزت  ثيفِش ب ُساف اًخمنَة الس خسامة مل ًرتمج اإ

يسا ال ػىل ٌَصكاتة ال غضاء الضرتنني يف مرشوع "رشانة" مع اجلِاز حِر ب حصزث ُشٍ  ًًِو

ِق ػىل الؤرشاث وصفافِة ال هجزت ثلسما واحضا ملارهة تحلِة ال غضاء ذاظة يف جمال اًخسك 

 الؼَوماث. 

 

اليظمة يف دمع ال هجزت ال غضاء يف اجملال،فلس ب مجؼت ُشٍ ال ذريت يف  دور ب ما خبعوص

 اًخمنَة ب ُساف وثلِمي اًخسكِق ػىل ال هجزت ب غضاء كسراث تياء يف لسامهةردودُا ب مهَة ا

رصاداث وثؼممي اًوغي ورشو  الس خسامة هخوساي ومس خجّساث اإ  اجملال يف اًصكاتة ثضب ن الإ

ىل  جصاء اليظمة ثُسريابلإضافة اإ . ويف اللاتي مل ثؼخرب ال هجزت اًدضارهَة ال داء وركاتة اًخلِمي اإ

دلمع اًفين والساهست واالساػست يف ثلِمي اخملاظص ًخحسًس مواضَع اًخسكِق  دور اليظمة يف

ك دوار ب ساس َة ٌَميظمة يف ُشا س خسامة واًخوجَِ يف جمال اًصكاتة ػىل ثيفِش ب ُساف اًخمنَة ال 

 الإظار.
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 نهلاط الاُامتم وس حي اًخؼاو 

 

 مت ظصخ الادذالف تني اليظمخني فامي ًًل ب جصزُا:

ػىل اًخثخّت من مسى وغي ال هجزت ال غضاء تسورُا يف  ال راتوسايرنزث ال ماهة اًؼامة  -

ت ال فصوساي اجملال مكحور من حماور دراهجا يف خمخَف اللارابث، اإ -ادلراسة، فامي ثًو  اإ

ة اًضامةل اًثاهَة اإ -ب فصدث ال فصوساي - ًو هخوساي اللارتة اًصاتؼة من ال ًو )ب ن ٍىون اجلِاز  ًالإ

 ال راتوسايمثال ٌَضفافِة والساءةل( مبحور ذاص وثلسمت يف اجملال، فامي ثؼمي ال ماهة اًؼامة 

َميظمة ٌضمي مجَع اجملالث ول ًلذرص  جصاء ثلِمي ٌَمزاظص الِيَة ًل هجزت ال غضاء ٌو ػىل اإ

 ػىل الِيَة الصثحعة ابًصكاتة ػىل ب ُساف اًخمنَة الس خسامة،

مع ب حصاة العَحة والخسذَني يف اًخرصف يف الال  اًخحاورياليحى  اإ -اغمتسث ال فصوساي

ػىل ال هجزت ال غضاء يف ُشٍ  ال راتوسايرصث ال ماهة اًؼامة اًؼام يف ُشا اًضب ن، فامي اكذ

َة من ادلراسة.   الصحةل ال ًو

 

 وكس ثىل ذكل ثلسمي مجةل من اًخوظَاث يف ما ًًل ب مهِا:

هخوساي ومدادرت اإ -ال فصوسايو  تني ال راتوساي الؼارف ثلامس -  ػىل اًصكاتة جمال يف ٌَخمنَة الإ

 الس خسامة، اًخمنَة ب ُساف

دراح - خِة اًورصة يف ب سايس مكحور( Big Data) احلىومِة الإحعائَاث ػىل اًخسكِق اإ  اًخسًر

 اًس ية، هناًة يف اإ -ال فصوساي من ثيظميِا سُمت اًيت الس خسامة اًخمنَة ب ُساف ػىل اًصكاتة حول

ىل ال هجزت دغوت - ظار ب غٌلًِا رتط اإ  يف  اإ -ال فصوساي تخجصتة اس خئٌاسا اًؼام الال ػىل اًصكاتة ابإ

 اجملال،

هخوساي مدادرت جصمام  يف  الاخنصاط ػىل الاغضاء ال هجزت حر -  حول اًؼصتَة ٌَميظمة ٌَخمنَة الإ

  ،7101 ب جٌست ًخيفِش احلىوماث اس خؼساد ثلِمي

دراح -  الاسرتاثَجَة، اخلعط مضن الس خسامة اًخمنَة ب ُساف موضوع اإ

 ال غضاء، ال هجزت تني الضرتنة الس خسامة اًخمنَة ب ُساف ػىل اًرتنزي -

  الس خسامة، اًخمنَة ب ُساف ػىل اًصكاتة جمال يف ال داء ػىل الضرتنة اًصكاتة ثسغمي -

 اجملال، يف العَحة ب حصاة مع اًخواظي -

 ًلك اليظمة واًلواهني اًدرشًؼاث وفق الاجناز ومذاتؼة واًخلاٍرص الؼَوماث اكفة ورش -

 .دوةل
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 يف ما ًخؼَق ابًصكاتة ػىل ب ُساف اًخمنَة الس خسامة، 7101:  جماهبة الخعَحاث اًيامجة غن ثعحَق ال جٌسا اًثاين احملور

وهجة هظص ال هجزت اًؼََا ٌَصكاتة 
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ةاًخمنَة الس خسامجمال اًصكاتة ػىل ثيفِش ب ُساف تسوةل مرصيف  اجلِاز الصنزي ٌَمحاس حاث جتصتة       

سرتاجتَة اًخمنَة الس خسامة يف مرص واًيت حصحىز ػىل اًحؼس الاكذعادي واًحؼس الاجامتغي واًحؼس اًحُيئ 7101تؼس ثلسمي ب ُساف اًخمنَة الس خسامة  مت ثلسمي نٌل  مت ثلسمي اإ

 لا ًًل: ب مه مظاُص الاًزتام اًيت مت ثلِميِا و ب مه الؤرشاث و اًًسة اًيت مت اغامتدُا وفلا

سرتاثَجَة  اًخمنَة الس خسامة يف مرص اإ
 اًحؼس الاكذعادي 

 

 اًحؼس الاجامتغي

 

 اًحؼس اًحُيئ

 
حمور اًخمنَة 

 الاكذعادًة

حمور الؼصفة و  حمور اًعاكة

الاتخاكر و 

 اًححر اًؼَمي

حمور اًضفافِة ونفاءت 

 الؤسساث احلىومِة

حمور اًؼساةل 

 الاجامتغَة

ة حمور  حمور اًعحة اًخسًر

 و اًخؼَمي

 حمور اًخمنَة اًؼمصاهَة حمور اًحُئة حمور اًثلافة

 ب مه مظاُص الاًزتام

 اندضافاث اًغاز وظياػاث اًلمية الضافة و مرشوػاث حمعاث اًعاكة اًىِصتَة

سو  مرشوػاث اًؼامصة و  اًض حىة اًلومِة ٌَعصقو  مرشوػاث حمور كٌات اًسٌو

ة اجلسًست داًر  مََون فسان 0.1واسزتراع مرشوػاث اس خعالخ و  الإ

 ....مرشوػاث الاسزتراع اًسميكو 

جصمام  اًلضاء ػىل و  ص حىة اذلاًة الاجامتغَة ًل رس اًفلريت

َي الؼملو اًؼضوائَاث وضاء السارس وفلا ل حسج و  الاُامتم تخبُ  اإ

ثعوٍص دور اجلامؼاث و الاُامتم تلضَة اًححر و اًيظم اًؼالَة

اًلضاء ػىل ال مصاض و  سدضفِاثثعوٍص ال و  والؤسساث اًححثَة

 الس خؼعَة

َةو دفغ مؼسلث اهحؼااثث الَواثث احلفاظ و  الاًزتام ابلؼاًري ادلًو

كامة مٌظومة و  ػىل اًخوازن تني اٍمنو اًساكين والوارد اًعحَؼَة  اإ

ثعحَق هظم اًؼٌلرت و ظياغَة وزراغَة ثخوافق مع الؼاًري اًحَئِة 

  اًحُيئ تني الواظيني الاُامتم تًرش اًوغيو اخلرضاء

 ب مه وسة ومؤرشاث

ىل اًياجت احملًل و  هعُة اًفصد من اًياجت احملًل الإجٌليل وس حة ادلٍن اًؼام اإ

ىل اًياجت احملًل الإجٌليلو  الإجٌليل مؼسل اًخضرم و  وس حة اًؼجز اًلكي اإ

مؼسل و  اًلمية اًسوكِة ًل وراق الاًَة السرجة ابل سواق الاًَةو  اًس يوي

وس حة الاسدامثر و  مؼسل اس هتالك اًعاكة ًلك وحست ماجت حمًلو  اًخوظف

  اًوظين لإجٌليل الاسدامثر يف كعاع اًعاكة

 

مضارنة اًض حاة يف اًربمام  و  ة من اًخؼَمي ال سايسسوس حة اًرت 

َي اًىوادر اًضاتة ًخويل الياظة اًلِادًة يف اكفة  اًصئايس والؼين تخبُ 

ىل و   ال مِةمؼسل و  كعاػاث ادلوةل هفاق احلىويم ػىل اًعحة اإ وس حة الإ

مؼسل وفِاث ال ظفال، ومؼسل وفِاث و  مذوسط ال غٌلرو  اًياجت احملًل

كَميو  ال رماث ىل ػسد اًساكن جلك اإ مؼسل و  ػسد اًوحساث اًعحَة اإ

 اهدضار الاٍهتاة اًىدسي اًفريويس يس 

 

ت وس حة اس خزسام ال مسسو  وس حة الساحاث الغعات ابلزروػاث 

ىل اًعاكة و  والحَساث اًزراغَة ال مٌة وس حة اس خزسام اًعاكة الخجسدت اإ

وس حة مؼاجلة و  مؼسل اًخحسن يف فؼاًَة اس خزسام اًعاكةو  اًخلََسًة

جٌليل اًيفاايث اليخجة وس حة مساحة الياظق اًؼضوائَة و  اًيفاايث من اإ

ىل الساحة اًؼمصاهَة الإجٌلًَة  اإ

 ؼمصاهَةمؼسل اًزايدت يف الساحاث اًو 

 

  

 



 9 

  جتصتة

 

ًخمنَة اًيت ثَ ي احذَاجاث اجلَي احلارض دون اًخضحَة ب و الإرضار تلسرت ابثؼًصف اًخمنَة الس خسامة  ميىن

ؼخربال جِال اًلادمة.  ة ػىل اًعؼَس اًؼالي حِر مت ثخين ُشا الفِوم  ًو ًو مفِموم اًخمنَة الس خسامة ذاث ب ًو

ًة ( هبسف حصنزي هجود ادلول كعس حتلِق ب ُساف اكذعاد7101من كدي مٌظمة الادم الخحست )ب جٌست 

 وتَئِة و اجامتغَة رنزيهتا الاوسان.

يعِص دور اجلِاز اًصكايب ذاظة مع اًِسف  يف اظار  00ًو

اجلَست ٌَحومكة والساءةل  و مذاتؼة و  الٌلرساثثعحَق ب فضي 

ذكل ػرب ثلسمي الؼَوماث و ثسكِق ب ُساف اًخمنَة الس خسامة 

ة من ذال ىل حتلِق ال ُساف اًخمنًو ل ودمع اجلِود اًصامِة اإ

جَاث اًوظيَة ومسى ثعحَلِا َ اًخب نس من سالمة الاسرتاث 

 وثلسرما. 

ق 7101وكس مثَت ب جٌست الادم الخحست  ب مي لواهجة اًخحسايث اًيت ميص هبا اًؼصاق ل حساج فارق حبَات  جًص

ويف اظار دعة اجلِاز لصاجؼة مسى جاًُزة  الواظن ذاظة يف ضي اًرضوف اًيت مص هبا اًؼصاق.

ظَة دعخَ الاسرتاجتَة احلىومة ًخيفِش ب ُساف اًخمنَة الس خسامة مت يف مصحةل ب وىل ثضمني ُشا اًِسف 

وكس ثَت ُشٍ الصحةل مصاجؼة الاسرتاجتَة اًوظيَة واخلعط اًلامئة وحتسًس مسى حصمجة  (.7102-7177)

اًؼالَة. ًخىون الصحةل الاذريت من اخلعة يه الاتالغ غن هخاجئ اًخلِمي و  الاًزتاماث الخؼِس هبا يف اًلمة

 اًخسكِق.

ويف اظار دعة اجلِاز، مت جصجمة رمٌلث ثلِمي ٌَس َاساث والضاًرع الخعةل تدٌفِش ب ُساف اًخمنَة الس خسامة 

ة ٌَجِاز ابًخوافق مع اًخوهجاث احلىومِة.  يف اخلعط اًس يًو

جصاء مذاتؼة  ع و  مِساهَة كعس اًوكوف ػىل نٌل مت اإ ثوىل اجلِاز ورش ثلاٍرص اًصكاتة واكع اًخيفِش اًفؼًل ٌَمضاًر

ػىل الوكع اًصمسي ٌدلًوان ووسائي الإػالم. وكس مثي اًخواظي مع ب حصاة العاحل مهنجا اختشٍ اجلِاز 

ذالل غلس اجامتػاث ذالل ثعور و ثيفِش دعخَ الخؼَلة ابًصكاتة ػىل ب ُساف اًخمنَة الس خسامة ذاظة من 

ثيفِش س َاسة ادلوةل يف ُشا اجملال. نٌل ثوىل اث حىومِة ػََا مسؤوةل غن ثعور و رفِؼة الس خوى مع هج

اجلِاز الضارنة يف الؤمتصاث ادلاذََة و غصض وهجة هظٍص و دورٍ يف الصحةل اللدةل ػىل غصار مؤمتص اًعاكة 

 ,7102مجؼَة الِيسسني اًؼصاكِة الس خسامة و الخجسدت اًثاًر اللام من كدي 

نٌل ثوىل اجلِاز الضارنة يف مؤمتص الاىىوساي يف اجلَسة 

اًيلاص َة حول هَفِة مسامهة مٌظمة الاهخوساي يف دعة 

ػرب ثلسمي جتصتة اجلِاز يف ثعحَق  7101اًخمنَة ًالدم الخحست 

ساف اًخمنَة و اظار معي  هخاجئ اًخسكِق فامي ًخؼَق تبُ 

ي ػىل الس خسامة و  الؼس من كدي حممكة اًخسكِق يف اًرباًز

ب ُساف اًخمنَة الس خسامة الخؼَلة ابًعحة و اًخؼَمي. وكس مت 

ا يف ثلََي وسة وفِاث  الإظارثعحَق  َة و ب ثُص ػىل س َاسة وزارت اًعحة يف ثلسمي اًصػاًة اًعحَة ال ًو

 درسة و اًؼزوف غن ادلراسة.ال ظفال دون سن اخلامسة، وس َاسة وزارت اًرتتَة لؼاجلة حالث اً 

ساف اًخمنَة الس خسامة  الإػالموكام اجلِاز ابًخًس َق مع وسائي  ا و الخؼَلة تبُ  ًًرش اًخلاٍرص اًيت ًعسُر

ثعاًِا الحارش حبَات الواظن نٌل ًمت ورش لًرصف اًعحي و اًىِصابء وذاظة اًعحة واًخؼَمي والَاٍ و ا

اًخلاٍرص يف اًعحف احملََة واسؼة الاهدضار ػالوت ػىل ورش اًخلاٍرص اكمةل ػىل الوكع اًصمسي ٌَجِاز.

 

جمال  يف تسوةل اًؼصاق الاحتادي الاًَة اًصكاتة دًوان

ساف اًخمنَة الس خسام  ةاًصكاتة ػىل ثيفِش بُ 
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ا اًعوغي كسم اجلِاز ال ردين جتصتخَ يف  ة واس خؼساد احلىومة ال ردهَة ًخعحَق كصاُر مصاجؼة وثلِمي جاًُز

ةمصاجؼة اس خؼساد . ومتثي اًِسف اًصئُيس يف الخؼَق تدٌفِش ب ُساف اًخمنَة الس خسامة احلىومة  جاًُز

دم الخحست وذكل ػرب الإجاتة ػىل  ال ردهَة يف ثيفِش اًزتارما اًعوغي تخعحَق ب ُساف اًخمنَة الس خسامة ًل 

ما يه الإجصاءاث واًلصاراث اًيت اختشهتا احلىومة ًخيفِش ب ُساف اًخمنَة ٍلوػة من ال س ئةل ػىل غصار: 

اءاث واًلصاراث  اًيت اختشهتا احلىومة ًخيفِش ب ُساف ما يه الهنجَة الؼمتست يف مذاتؼة الإجص و  الس خسامة؟

ة اكمةل ًخيفِش ب ُساف اًخمنَة  اًخمنَة الس خسامة؟ ُي الإجصاءاث الخزشت من كدي احلىومة ثؼىس جاًُز

الإجصاءاث  ،ب ما خبعوص هعاق الصاجؼة .هجاث حىومِة 2وكس مشَت معََة اًصكاتة ب نرث من  الس خسامة؟

 الاًزتامواًلصاراث الخزشت خبعوص  مة يف اجملالث ذاث اًؼالكة ذاظة ابلإجصاءاثالخزشت من كدي احلىو 

اًيت مت اختاذُا يف  والإجصاءاث ؟اًس َايس والسؤوًَة اًوظيَة الرتثحة ػَهيا مبا ًامتىش مع اًخمنَة الس خسامة

غري  ظصافال  كة ذاظة ورش اًوغي تب مهَة ب ُساف اًخمنَة الس خسامة وجضجَع احلوار مع ال ظصاف ذاث اًؼال

 ؟الس خسامة اًخمنَة ب ُساف ثيفِش ومصاكدة ًلِاس ب هظمة وثب سُس تخعممي الخؼَلة والإجصاءاث ؟احلىومِة

 واًرصف اًرشة مِاٍ خبسماث الخؼَق اًسادس اًِسف ثيفِش يف احلىومة كدي من الخزشت والإجصاءاث

اذلي كامت تخعوٍٍص حممكة احلساابث    steps model 7وكس مت اجناز الِمة وفلا ٍمنوذح  ؟اًعحي

يسًة ابًخؼاون مع حممكة احلساابث  ةواذلي حيسد كِاس مسى اس خؼساد  ال وروتَةاًًِو ادلوةل ًخيفِش  جاًُز

ربز اجلسول الوايل ب جصز الاس خًذاجاث وفلا ٌَمهنجَة الؼمتست ب ُساف اًخمنَة الس خسامة  ًو

 الاس خًذاجاث اخلعوت

ال وىل : الاًزتام  اخلعوت

اًس َايس واًخؼصف ػىل 

َة مبا ًامتىش مع  السؤوًَة ادلًو

  مدادئ اًخمنَة الس خسامة.

 

َة الخؼَلة  الاًزتاماثساتلة تدٌفِش  اًزتاماثاحلىومة دلهيا  ادلًو

تدٌفِش ب ُساف ال ًفِة .اًزتام  الاًزتامابًخمنَة الس خسامة من ذالل 

ا تدٌفِش الاسرتاثَجَاث الخؼَلة احلىومة مضيَا مبرخَف مس خوايهت

 اًخمنَة الس خسامة ب ُسافابًخمنَة الس خسامة وحتلِق 

 الاس خًذاجاث اخلعوت

تياء ثوغَة ػامة  اًثاهَة:اخلعوت 

وجضجَع احلوار مع ب حصاة 

فهيم اجلِاث غري  اًؼالكة مبا

 اخلاص(.  احلىومِة )اًلعاع

 

ي ػىل الوكع الإًىرتوين اخلاص توزارت اًخرعَط ًوجس راتط ثوغو  ل

و رئاسة اًوزراء ًلسم مؼَوماث ػامة ٌَؼموم غن ب ُساف اًخمنَة ب  

 الس خسامة ومهنجَة ثعحَق ال ردن ًِشٍ ال ُساف.

اًؼالكة تدٌفِش محالث ثوغَة غن ثيفِش  ب حصاةاخنفاض مسامهة  

 ب ُساف اًخمنَة الس خسامة.

ػساد اًخلٍصص اًعوغي ال ول غن   مل ًمت ب ذش رب ي ب حصاة اًؼالكة غن اإ

 حاةل اًخمنَة الس خسامة يف ال ردن. 

 

اثًثا: ثوزًع السؤوًَاث ػىل 

اًوزاراث واجلِاث الؼيَة تدٌفِش 

SDGs. 

 

تؼغ الاسرتاثَجَاث حتخاح اىل ثوضَح ٌَرعواث اًيت اختشهتا 

 ب ُساف اًخمنَة الس خسامة من احلىومة ٌَخؼامي مع اًخلاظؼاث ما تني

اجي اًخًس َق واًخؼاون ما تني اجلِاث احلىومِة الؼيَة يف حتلِق 

 ُشٍ الاُساف وختعي اًؼلداث غيس مصحةل اًخيفِش.

ػساد اخلعط اًالزمة  راتؼا : اإ

ثخضمن حتسًس  SDGsًخيفِش 

ب دوار خمخَف ب حصاة اًؼالكة 

ف هَفِة ثيفِش  ىل جاهة ثؼًص اإ

ٍ ال ُساف ابج    .ساق وحاكمََةُش

 

ػساد ) وايث 70مت اإ ( اسرتاثَجَة ػىل الس خوى اًوزاري ثخضمن ال ًو

  اًوظيَة واُساف اًخمنَة الس خسامة.

ػىل الس خوى احملًل: مت ادذَار ب ُساف وغاايث ومؤرشاث هبسف  

حىَِفِا ػىل الس خوى احملًل مضن دعة حمنَة احملافظاث من اجي 

   ػىل اب ي احملافظاث.كِاس مسى اًيجاخ ومن مث اًخؼممي

 

ذامسا : ثعممي وثب سُس ب هظمة  

ًلِاس ومصاكدة ب ُساف وغاايث 

 اًخمنَة الس خسامة

وضاءاًخب دص يف   ػىل الوكع الاًىرتوين ًوزارت  dash board اإ

  ل ًوجس ثوغَة ٌَؼموم تيظام الخاتؼة اًوظين. و اًخرعَط.

 

سادسا: حتسًس كاػست ب ساس 

 الؤرشاثخملخَف ب هواع 

َة يف ث  ي اًالزم ًخيفِش ًوجس حاجة ًخفؼَي اجلِود ادلًو ب مني اٍمتًو

  .السح الاحعايئ

 

 تعسد الاجناز ساتؼا:  اًخلٍصص و الاتالغ

 

اًصكاتة ػىل ثيفِش ب ُساف جتصتة دًوان احملاس حة ال ردين يف جمال 

  ةاًخمنَة الس خسام
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 جتصتة دائصت احملاس حاث اًخووس َة يف جمال اًصكاتة ػىل ثيفِش ب ُساف اًخمنَة الس خسامة

 

حتظى اًصكاتة ػىل اًخمنَة الس خسامة ػىل مس خوى دائصت 

دراحاحملاس حاث تب مهَة ذاظة وذكل ػرب  ملذضَاث  اإ

َئاث ِ اًخمنَة الس خسامة وِسف من ب ُساف ثلِمي اً 

اخلاضؼة ٌَصكاتة دائصت احملاس حاث مضن ثؼسًي 

ضافة 7112ال سايس اليظم دلائصت احملاس حاث ذالل س ية : اًلاهون ىل  اإ دراحاإ ًحؼس الخؼَق ابًخرصف ا اإ

دماجا ال نرثاًؼمويم  دلائصت  الإسرتاجتَةابخملععاث  ال ساس َة ال ُسافل تؼاد اًخمنَة الس خسامة مضن  اإ

 .7112احملاس حاث مٌش س ية 

ظاروكس رشغت دائصت احملاس حاث يف   يسًة يف اجناز رممة مِساهَة  اإ مرشوع رشانة مع حممكة اًخسكِق اًًِو

ىل اًيظص يف م ة احلىومة اًخووس َة ًخيفِش اسى جاهتسف اإ  .7101جٌسا ًُز

ىل اًيظص يف مسى اًزتام احلىومة اًخووس َة تدٌفِش  اًخمنَة الس خسامة ومسى  ب ُسافوهتسف معََة الصاجؼة اإ

َاث ًخًس َق ومذاتؼة ثيفِش ُشٍ   ً جرشًم لك ال ظصاف الخسذةل يف وضع ال ُساف وثيفِشُا ومسى وجود ب

 ال ُساف. 

ة احلىوماث ًحَوغ ب ُساف اًخمنَة الس خسامة من  كدي  ومت اغامتد الهنجَة الؼمتست يف معََة  مصاجؼة جاًُز

هخوساي ذالل اجامتع  ىىوساي ًس ية  XXIIمٌظمة الإ ماراث اًؼصتَة الخحست. و  7100ًالإ اليؼلس تسوةل الإ

ٌل وضع اًس َاساث و الساءةل متحور حول حمورٍن ب ساسني وُح حصحىز ُشٍ الهنجَة ػىل س حع دعواث و 

حصص دائصت احملاس حاث ػىل جرشًم مع اًخب هَس ػىل فِش الِمة مت ثلسمي مصاحي ثي  نٌلووضع اظار ٌَحَاماث. 

 .ذاث اًعةل ذاظة مهنا مىوماث اجملمتع السين ال ظصافاكفة 

  

 

 

 

حساج  اًَِلك اذلي س خٌولك هل رممة كِادت ومذاتؼة ثيفِش ب ُساف اًخمنَة الس خسامة. -  ػسم اإ

 ما من ثحؼا لسح مِساين مت ضحط ٍلوػة من الؤرشاث الوضوغَة ًلِاس جمالث احلومكة وماكحفة اًفساد-

 .7101من ال جٌسا  00ب ن ٌساػس ػىل ثعوٍص الؤرشاث الخعةل ابًِسف  َصاه

  ثوفّص كاػست كِاس مصجؼَّة ًحؼغ مؤرشاث اًخمنَة الس خسامة.ػسم -

ساف اًخمنَة الس خسامة-  ثوجَِ اس خخِان ًؼسد من ادلؼَاث يف ػالكة تبُ 

ػساد جصمام  دائصت احملاس حاث اكفة كضات  ضّ حِر  من هجة ًالثعال صامي نٌل مت ذالل ُشٍ الِمة اإ

ىل سفوهي متت  نٌل. من هجة ب دصى جصمام  ذاريج مشي اكفة ال ظصاف ذاث اًؼالكةورش الؼعَاث و  اإ

ىل مجةل من اًعؼوابث اًيت ثؼرتض السكلني ػىل غصار اًعحغة اًفٌَة والؼلست ل   الإصارت ساف اًخمنَة ُاإ

ليظمة اًؼصتَة ػرب السامهة يف تياء ب ن ثضعَع تَ ا الس خسامة. ودذاما مت ثلسمي رؤاي حول ادلور المىن

و اًيظص يف ثؼممي ب دواث معي و جصجمة معََاث  7101كسراث اًلضات السكلني يف جمال ثلِمي ثيفِش ال جٌسا 

.ركاتة مضرتنة تني خمخَف ال هجزت

ىل غاًة اترخي اًَوم اًؼَمي وحمتحور حول: ب ساسا ب مه الاس خًذاجاث اإ    

ُي اًزتمت ادلوةل توضع الإجصاءاث   ة: فذؼَلت ب ساسا ال س ئةل اًصكاتَةب ما 

ظار ٌَحَاماث ميىن من  ي مت وضع اإ ًخيفِش ب ُساف اًخمنَة الس خسامة؟ ُو

 ؟ 7101ثوفري الؼَومة الإحعائَة  مبا ًضمن حسن مذاتؼة ثيفِش ال جٌسا 
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مهن  اًخرعَط الاسرتاثَجي يف  اغمتسث دوةل كعصابًخب هَس ػىل ب ن اًؼصض  سوةل كعصتدًوان احملاس حة س هتي ذمثي اإ 

سرتاثَجَةاًيت مشَهتا ب جٌست اًخمنَة الس خسامة يف  وال ُسافحِر حللت اًؼسًس من اًيجاحاث   معََة اًخمنَة اًخمنَة  اإ

دماح  7100-7100ٌَفرتت اًوظيَة  سرتاثَجَةاًخمنَة الس خسامة يف  ب ُسافوكس مت اإ - 7102ٌَفرتت اًخمنَة اًوظيَة  اإ

 . 7101رتمج ال ُساف اًصئُس َة ًصؤًة كعص واًيت ث 7177

 :والاس خسامة الإسرتاثَجَةدور دًوان احملاس حة يف مصاكدة حتلِق ال ُساف 

هتا  ق  الإسرتاثَجَةسؼَا ًخحلِق ال ُساف اًيت حسدُا ادلس خور دلوةل كعص ورٍؤ يف اًلعاع اًعحي, مت حلكَف فًص

اًخمنَة  ب ُسافثسكِق من دًوان احملاس حة ًؼمي دعة مصاجؼة صامةل ػًل ب داء اًلعاع اًعحي واذلي ًخفق مع 

 .الس خسامة

 :ب ُساف رممة اًخسكِق 

 ًصػاًة اًعحَة واًخامني اًعحي اللسم ٌَمواظيني انفاءت وجودت هظام  ىمس -

 اجلودت واًىفاءت    وملارىهتا تب ػىل مؼاًريثلِمي اخلسماث اًعحَة  -

 .َع جواهة اًصػاًة اًعحَة اًوكائَة واًؼالجِةدل ثلِمي الؤسساث اًعحَة اًؼامة ومسى ثغعَهتا  -

 

 : هخاجئ رممة اًخسكِق

ىل تمت - ػسم نفاءت وفاػََة تؼغ  الإصارت اإ

اجلِاث السؤوةل غن اًخامني اًعحي ٌَمواظيني ومت 

توكف معَِا وتياء هظام ًامتىش مع  اًغصض يفاختاذ كصار 

ٌدلوةل فامي خيط اًخامني اًعحي  الإسرتاثَجَةال ُساف 

مس خوايث اًىفاءت واخلسماث  وذكل ًخحلِق ب ػىل

 اًعحَة ٌَمواظيني .  

سرتاثَجَةثلسمي  - َة معي معورت ًيظا اإ  ً م وب

ىل اًخب مني اًعحي اجلسًس اسدٌادا  هخاجئ الصاجؼة اًيت كام هبا ادلًوان وجتارة ادلول الخلسمة يف ثعحَق  اإ

َة.   اًيظام اًعحي والٌلرساث الثىل اًيت ثعسر غن مٌظمة اًعحة ادلًو

ظِار دور ال هجزت اًؼََا ٌَصكاتة  - جيايب حنو اًيجاخ ًخحلِق ب ُساف اًخمنَة الس خسامة  يفاإ السامهة ثضلك اإ

7101 . 

وثؼٍزز مدادئ احلومكة واًضفافِة  ٌَصكاتة ئةل يف مصاجؼة حساابث وب داء اجلِاث اخلاضؼةحصس َخ مدسب  السا -

 اًخمنَة الس خسامة. ب ُسافًخحلِق 

 : الس خسامة اًخمنَة ًصكاتة ػىل ال ُسافيف ا ادلور الس خلدًل

وضاءمت  دًوان احملاس حة هيمت مبصاجؼة ال داء من تؼغ رمامَ مصاجؼة وثلِمي مسى اًزتام اجلِاث تخحلِق  ىكعاع دل اإ

سرتاثَجَة   . 7101الاس خسامة  ب ُسافواًيت ثامتيش مع  7101اًخمنَة اًيت هتسف ًخحلِق رؤًة كعص  اإ

 من كديمصاجؼة ذمازةل ِام ثسكِق و مب سوف ًمت اًلِام  َمساذَخَ ابًخب هَس ػىل ب ه ذمثي دًوان احملاس حة تسوةل كعص وادذمت

ساف الاس خسامة وحتلِق رؤًة كعص ادل  . 7101ًوان ػىل مجَع اجملالث ال دصى الخؼَلة تبُ 

 

جتصتة دًوان احملاس حة  دوةل كعص يف جمال اًصكاتة ػىل ثيفِش ب ُساف 

 ةاًخمنَة الس خسام
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ة تسوةل فَسعني  يف مصاجؼة ب ُساف اًخمنَة  جتصتة دًوان اًصكاتة الاًَة والإداًر

 الس خسامة

ةمن ب ُساف ب غٌلل دًوان   حسن اس خزسام الال اًؼاميه   اًصكاتة الاًَة والاداًر

ضٌلن اًضفافِة واًزناُة واًوضوخ يف ال داء اًؼام وثؼٍزز العساكِة واًثلة و 

ة والاكذعادًة دلوةل فَسعني داًر  . ابًس َاساث الاًَة والإ

دًوان اًصكاتة الاًَة ب صار ذمثي يف ما ًخؼَق خبعوظَة مفِوم اًخمنَة الس خسامة و

ة داًر س ب ي حبر جسي يف  والإ اًخجصتة اًفَسعًَِة من اًحؼس اًس َايس دعوص ب هَ يف اًواكع اًفَسعَين ل ميىن جتًص

 الوارد واًعاكاث.ال رض و ٌس َعص ػىل  احذاللمن حِر اًواكع ب و اًعموخ هظصا لا ًؼاهََ اًواكع من وجود  سواء

ّ  .ويف ُشا الإظار، ب ُساف اًخمنَة الس خسامة دلوةل فَسعني دعة اًخمنَة اًوظيَة جضميو  وايث  1تَورت  تمت ب ًو

 س َاسة يف ُشا اجملال. 09وظيَة و

ق ركايب متّ نٌل   .7101 الخحست ٌَخمنَة الس خسامة ال دمخيفِش دعة ً ًلِادت وثًس َق اجلِود اًوظيَة  وظين جضىِي فًص

 :دور ادلًوان يفٍمتثي  اجملاليف ُشا و

ةرظس مسى اس خؼساد  -   احلىومة فامي ًخؼَق تخحلِق ب ُساف اًخمنَة الس خسامة جاًُز

  اذلي ًيط ػىل تياء مؤسساث فؼاةل وصفافة وذاضؼة ٌَمساءةل 00السامهة يف حتلِق اًِسف  -

ساف اًخمنَة الس خسامة -   اًلِام تؼمََاث اًصكاتة ػىل ال داء فامي ًخؼَق تبُ 

 ثيفِش الِام  الاضعالع تسور منوذيج يف اًضفافِة والساءةل يف -

ة احلىومة  دعوصيف  ب ما ظار جصمام  رش " فامي ًخؼَق تخحلِق ب ُساف اًخمنَة الس خسامةمصاجؼة جاًُز   "نةايف اإ

ق الصاجؼةو  خحسًس ب ُساف وجمال الصاجؼةكام ادلًوان ت  ثيفِش الِمة و عة )مصحةل اًخرعَط( اخلوضع و  جضىِي فًص

جصاء وسُمت تؼس ذكل  اًخيفِش(.اًصكاتَة وفلا ٌَرعة )مصحةل   ٌَخوظَاث الإدارتمذاتؼة لحلة ٌَوكوف ػىل ثيفِش اإ

  .ورش اًخلٍصص مكخعَة كاهوينونشكل 

 

 

 

 

 

ة يف اجملمتع حول ب ُساف اًخمنَة الس خسامة .ضؼف اًخوغَة ادلاُرًي  

 
ا ػىل مس خوايث ثفعَََة واسؼة  .  رظس الؤرشاث وثوفرُي

ة واًيت ًمت الاغامتد ػَهيا مكعسر ب سايس ًحؼغ   .  لؤرشاثاػسم نفاًة ب و انامتل اًسجالث الإداًر

َة معي   ً  .(مؤرش 82)وجود مؤرشاث ًُس دلهيا مهنجَة احدساة ب و ب

 .ارثفاع حلكفة كِاس تؼغ مهنا اىلظول اًفرتت اًزمٌَة ًلِاس تؼغ الؤرشاث ابلإضافة 

 (.دط ب ساس)وجود مؤرشاث ًُس ًِا كصاءت ساتلة 

َاث اًؼمي اًخًس َليثؼٍزز الس خوى  اىلُياك حاجة   ً  .ػىل مس خوى ب

 .كةل اًحَاماث والؼَوماث الخوفصت غن ثلِمي اخلعط اًساتلة

ةاًصكاتَة يف مصاجؼة  الاهجزتػسم اًوغي تسور   اجلاًُز

َاث مصاجؼة اًخساذالث ما تني اًوزاراث يف حتلِق ُسف مؼني  ً  .ػسم وضوخ ب

 

 وجود اس هتسافاث مل ًمت رتعِا تًس حة اًخغري الخوكؼة ٌَمؤرش ذالل س يواث ثيفِش الاُساف

 

 

 من ب جصز اًخحسايث يف اجملال:و 

 



 14 

 

تس هتي ذمثي اإ  ػِساف اًخمنَة الس خسامة جية ب ن حىون ب  خحلِق غصضَ ابًخب هَس ػىل ب هَ ً  دًوان احملاس حة تسوةل اًىًو

واجملمتع  ال هجزت اًصكاتَةو  الواظنو  اًربلانو  ويه احلىومة نة تني مجَع ال ظصاف ذاث اًؼالكةُشٍ السؤوًَة مضرت 

 السين واًلعاع اخلاص ومؤسساث اًححر.

جنازاث دًوان احملاس حة يف ثخجسس ب مه و   : ػىل ب رتع مس خوايث اجملالُشا اإ

يت جممتع دًوان احملاس حة -0   اًىًو

  اًخؼاون مع احلىومة -7

  اًؼالي اًصكاتة جممتع -0

 ملرتحاث وثعَؼاث دًوان احملاس حة   -4

 

جضىِي ػىل غصار غٌلل يف ُشا اخلعوص مت اًلِام تؼسد من ال   ،فلسمس خوى دًوان احملاس حةػىل ب ما   -0

ق معي لخاتؼة ب ُساف  ػساد  ًخوىل 7101اًخمنَة الس خسامة فًص ة اجلِاث  ثلٍصص هنايئ اإ مذضميا مسى جاًُز

ساف اًخمنَة نٌل مّت  ابًصكاتة ًخعحَق ب ُساف اًخمنَة الس خسامة الضموةل ثيفِش رمام ركاتَة ثخؼَق تبُ 

ضافة اًخسكِق ػىل ب ُساف اًخمنَة الس خسامة مضن اإ مت نٌل  .الس خسامة ٌَِسف اًثاًر )اًعحة واًصفاٍ(

  7100/7102مىوماث اًخلٍصص اًس يوي ٌدلًوان 

وجتسر  اٌَجية اًوظيَة اًخوجهيَة تعفة مصاكة صارك ذمثَو ادلًوان يفاًخؼاون مع احلىومة ويف جمال  -7

ىل ت جسًست" ثربزدع ب نّ  الإصارت اإ ترؤًة  ة اًخمنَة اًوظيَة "هًو ت   يفالمتثةل دوةل اًىًو ي اًىًو حتًو

ىل مصنز مايل وجتاري  .7101يف س ية  اإ

 

  صارك ذمثَو ادلًوان يف :  اًخؼاون مع اجملمتع اًصكايبا ػىل مس خوى ب مّ  -0

ورك ًصؤساء  ال دماذلي غلس يف ملص  ال ذميالَخلى   - اًصكاتَة اًؼََا هبسف ثؼٍزز  ال هجزتالخحست تًًِو

 .الياكضاث وثحادل الؼصفة ًخيفِش ب ُساف اًخمنَة الس خسامة 

ػسادظ ي حِر مت  توب  ساي اًثاين واًؼرشون اليؼلس يف مؤمتص الاىىو  - ثلاٍرص ال داء ًخؼَق تلعاغي  اإ

 .اًعحة واًخؼَمي

الفذوحة واس خرصاح اًحَاماث، ب مهَهتا اًصمقية واًحَاماث : " ًل دم الخحست والاهخوساي 74اًيسوت  -

ا ػىل جمصايث اًؼمََاث اًصكاتَة دلى ال هجزت اًؼََا ٌَصكاتة الاًَة واحملاس حة ومذاتؼة مساٌُلهتا  وثب زرُي

  ".يف حتلِق ب ُساف اًخمنَة الس خسامة

ت حول " ثعوٍص وجتسًس معََاث اًخسكِق  - ة ًخيفِش -هسوت ال سوساي يف اًىًو  ػىل مسى اجلاًُز

 . "ب ُساف اًخمنَة الس خسامة

 
 يف : ملرتحاث ادلًوانحمتثي و  -1

اكرتاخ موضوع اًخمنَة الس خسامة مكحور يف اجامتع اجملَس اًخيفِشي ًل هجزت اًصكاتَة اًؼََا دلول  -

 جمَس اًخؼاون، ونشكل اجملَس اًخيفِشي )ال راتوساي(. 

 -حمور ب ُساف اًخمنَة الس خسامة  - (IFACاكرتاخ الضارنة يف مؤمتص الاحتاد ادلويل ٌَمحاس حة ) -

 دوةل.  001    نيف س َسين وحبضور ب نرث م 7102ػام واذلي س َؼلس يف هناًة 

جمال اًخمنَة  جتصتة دًوان احملاس حة تسوةل اًىوًت يف

 الس خسامة
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ضٌلن ثعحَق ب فضي الٌلرساث    2030من ب ُساف اًخمنَة الس خسامة  00مع اًِسف  اوسجاما حلومكة ا يف جمالًو

ثلسمي  يفُام  سورت اًصكايب اجلِاز ًلوموالساءةل لخاتؼة وثسكِق ب ُساف اًخمنَة الس خسامة من كدي اكفة اجلِاث الؼيَة 

ىلدمع اجلِود اًصامِة يف ونشكل  ،الؼَوماث سالمة ن اًخب نس م ب ُساف اًخمنَة الس خسامة من ذاللحتلِق  اإ

  .مس خوى اًخلسم اذلي ب حصزثَو  ثعحَلِا  مسىو  اًوظيَةالإسرتاثَجَاث 

ظار   : لصاجؼة ب ُساف اًخمنَة الس خسامة الاس خؼسادجتصتة دًوان الصاجؼة اًلويم يف اإ

َي الصاجؼني، يف جمال تياء اًلسراث ة مصاجؼميىن ادلًوان من  جمالث  الصاجؼة  اخملخَفة ذما يف اس متص ادلًوان يف ثبُ 

َّا مت نٌل. اإ -س خة غرش مصاجع صِاداث يف مصاجؼة ال داء من ال فصوساي فلس مال ثيفِش ب ُساف اًخمنَة الس خسامة  حمَ

ة اًلِام ت  مصاجع  مؤُي ًخعحَق دًَي مصاجؼة  180س َىون ٌدلًوان  7102جهناًة س ية ػسد ُام من الصاجؼني و خسًر

ىل ذكل. ال داء خوراي مت   2017ماًو19-15ادلًوان يف ورصة معي مصاجؼة ثؼاوهَة ٌَسواحي  اصرتك ابلإضافة اإ ترًب

دارت تُئة اًسواحي مؼست وفلاً  GIZواليظمة ال لاهَة  اإ -ثيظميِا تواسعة ال فصوساي وهخ  غهنا دعة معي لصاجؼة اإ

 .ل ُساف اًخمنَة الس خسامة ذاث اًعةل

 GIZغلس ادلًوان ثرشانة مع اًربلان واًواكةل ال لاهَة ٌَخؼاون اًفين  فلس اًرشانة مع ب حصاة العَحة جمال يفب ما 

 .ب ُساف اًخمنَة الس خسامة  معي حول مؤمتص  وورصة

  "حتلِق ب ُساف اًخمنَة الس خسامة يف "دور َُئاث اًصكاتة  :ؤمتصال -0

ىل ساف اًوغي زايدت  هيسف ُشا الؤمتص اإ  والسؤوًَاث  ال دوار ٌاكضةالإظار م مت يف ُشا و  اًخمنَة الس خسامة تبُ 

اجملَس اًوظين )اًربلان( ذمثَون غن  الس خوى اًوظين صارك يف الؤمتص ػىلنٌل .  اًخمنَة الس خسامة ب ُساف ًخحلِق

جمَس اًولايث, اًلِاداث اًؼََا واًوس َعة ابدلًوان وكِاداث اًؼمي اًخيفِشي )اًوزراء ( ،اًحيم الصنزي،اًلضاء 

ذمثي ال دم الخحست و  (GIZاًواكةل ال لاهَة ٌَخؼاون اًفين) : ذمثَون غن  نٌل صارك ػىل الس خوى اًؼالي اًؼاماًيائة و 

لِة ) ال فصوساي (و  ( UN Sudanابًسودان  )   . سفري الإحتاد ال وريبو  مٌظمة ال هجزت اًصكاتَة ال فًص

 :مٌاكضة ػست ب وراق مهنايف ُشا الإظار مت و

لِااإ حومكة ماًَة رص َست يف  -  ما اذلي ثغري يف ب ُساف اًخمنَة الس خسامة؟،فًص

 اًوضع اًصاُن  يف اًسودان ًخرعَط وثيفِش ب ُساف اًخمنَة الس خسامة. -

سرتاثَجَة اًخمنَة اًلومِة. -  هَفِّة ثضمني ب ُساف اًخمنَة الس خسامة يف اإ

ومٌظٌلث اجملمتع  ابلساءةلِاث الؼيَة اًصكاتة اخلارجِة ػىل ب ُساف اًخمنَة الس خسامة تواسعة اجل  -

 السين.

 يف ثؼٍزز ب ُساف اًخمنَة الس خسامة.      ال هجزت اًصكاتَة واًربلان دور -

         

هخوسايمهنجَة حول  ورصة معي -7 ىل و : مصاجؼة ب ُساف اًخمنَة الس خسامة يف الإ هتسف ُشٍ اًورصة اإ

هخوسايمهنجَاث مٌاكضة   والإجاتة ػىل ال س ئةل اًخاًَة: ب ُساف اًخمنَة الس خسامةلصاجؼة ال رتؼة  الإ

 ب ٍن ًلف دًوان الصاجؼة  اًلويم يف اًوكت احلايل؟ -

 ما يه الاحذَاجاث احلاًَة؟ -

وما يه اخلعواث اًلادمة اليعلِة  واًيت متىٌَ من اًلِام تسورٍ اًصكايب فامي ًخؼَق  مبصاجؼة  -

  ثيفِش ب ُساف اًخمنَة الس خسامة؟.

ًََ يف ُشٍ اًورصة مّت ثؼَني ومبلذىض سرتاثَجَة لإ جلية  ما مّت اًخوظي اإ اًصكاتة ػىل ب ُساف اًخمنَة  ًخيفِشػساد اإ

ة ادلوةل ًخحلِق ب ُساف اًخمنَة الس خسامةنشكل و الس خسامة  ق لصاجؼة جاًُز  حىوٍن فًص

ة ادلوةل ًخحلِق ب ُساف اًخمنَة الس خسامة ٌَربلان يف  حولثلٍصص ثلسمي  متّ وػالوت ػىل ذكل  مصاجؼة مسى جاًُز

ة اًيت حصفع ٌَربلانمضن اًخل 2017ب نخوجص    اٍرص اًس يًو

 

 2030مصاجؼة ب ُساف اًخمنَة الس خسامة جتصتة اًسودان يف جمال 
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اإ وس حي اًخؼاون تني اليظمخني -مٌظمة ال فصوسايجتصتة اليظمة اًؼصتَة ًل هجزت اًؼََا ٌَصكاتة الاًَة واحملاس حة و جتصتة 

 ثسغمي رميَة ال هجزتجمال يف  

 اإ -ال فصوسايجتصتة مٌظمة 

ق اًؼصض اًثاين ثؼَّ فامي ة ة ادت يف ال هجزت اًؼََا ٌَصكاتادت يف ال هجزت اًؼََا ٌَصكاتِِاًل اًل   دمنَةدمنَةت ال ّول ثؼَّق ثلسمي غصضني اإ -مٌظمة ال فصوسايذمثي  ثوىّل 

 يَة السكلني واحملاس حني يف اًلعاع اًؼام .سور اليظمة يف ثسغمي رم ت

ي مفِوم ىل اًىفاءت اًلِادت حتًو  من اًلسرت اإ

ذا مل ًخغري  ب ن ب صار ذمثي اليظمة ن اًثلافة ًن ثخغرياًلادت اًخغَري يف ال هجزت ًحسب  ابًخحول اًضريص ٌَلادت فاإ نٌل  فاإ

ىل حمنَة وثعوٍص كادهتا" ب ضاف ب هَّ  ىل ب ن، "ًخمنَة وثعوٍص اًثلافة داذي ال هجزت، حنخاح اإ حتوًي   وجتسر الإصارت اإ

ىل اًىفاءت َاث دعة معي ال فصوساي ب جصز منُو ا ٌَصكاتة يف ال هجزت اًؼََ مفِوم اًلِادت من اًلسرت اإ اإ  ٌَفرتت -ب ًو

(7101 – 7109.) 

خحلِق ُشٍ ال ُساف ظار الهنجَة اًضامةل لإظار تياء اًلسراث  07مّت ثعوٍص  ًو جصمام  ًحياء اًلسراث اًلِادًة يف اإ

  ويه: « ICBF » الؤسسايت 

 

ة ػسًس السكلني يف اًلعاع اًؼام  غصس اًلمي والسؤوًَاث العَوتة تغاًة  جصام  0ػىل نٌل كامت اليظمة تخسًر

 ويه من اًلادت يف ال هجزت اًؼََا ٌَصكاتة.

   (management development programme)الإدارتثعوٍص جصمام   -

 executive Leadership Developmentجػػػػصمام  ثعػػػػوٍص اًلِػػػػاداث اًخيفِشًػػػػة  -

Programme) 

 Senior Leadership Development)جػػػػػصمام  ثعػػػػػوٍص اًلِػػػػػاداث اًؼََػػػػػا  -

Programme) . 

ًمت ادذَار الصحشني حسة مؼاًري حمسدت ًضٌلن مس خوى وب ضاف ذمثي اليظمة ب هَّ ًضٌلن جودت اًربام  اللسمة 

) ػىل سخِي الثال. اًرتكِاث الضارنني، حتسن كسراث ب غَة مّت تعفة لحلة اًخب نس من ً. نٌل ػال ٌَمضارنني

 اًالحلة ، حتسني ال داء(

ادلمع الادي  يف فِمتثّي ب جصزُا يف ال هجزت اًؼََا ٌَصكاتة غوامي اًيجاخ اًصئُس َة ًخمنَة اًلِاداثا يف دعوص ب مّ 

حلعول ػىل اًزتام اًلِادت اًؼََا ا ذاّظةو مؼاًري ادذَار واحضة وحمسدت يف اهخساة الضارنني وجود و ًل هجزت 

 .ًل هجزت كدي تسء اًربام 

 :ثؼٍزز رميَة السكلني واحملاس حني يف اًلعاع اًؼام

ػىل ثسغمي  ب ًضارميَة السكلني يف اًلعاع اًؼام حفسة تي ثؼمي ثسغمي  اإ ػىل -مٌظمة ال فصوساي ل ثؼمي

  .مع ال ظصاف ذاث اًؼالكة يف اجملالختخط اليظمة تؼالكاث ذاظة و  رميَة حماس  ي اًلعاع اًؼام.

رشاف مس خلةل حِر   و ثًمتي ٌَميظمة ثلوم ابًخًس َق ػََا ٌَصكاتةب هجزت  1 ذمثَني غن ظمثمّت جضىِي جلية اإ

 نٌل ًخخني من ذالل اًصمس الوايل:مع ال ظصاف ذاث اًؼالكة  رتط ػالكاث رشانة

            

                  

           
                       

                   
       

       ICBF

        

 -                   

        

 -            

  -               
       

 -             

      

 -             

 -                 

       

  -                

  -                    

  -              

       :

 -                . 

 -         
                 

 -               

       

         
         



 18 

 

ىل ذكل ظار اليظمة  كامت ابلإضافة اإ ضع و ويه تعسد  COMPETENCY FRAMEWORK اًلسرتتخعوٍص اإ

 .مضاًرع مىثفة ًخمنَة اًلِاداث

ثوس َع مضارنة ب حصاة و  اًرشوع يف اًؼمي ػىل ثعوٍص الياجه ادلراس َةمّت سُب ّما يف ما ًخؼَق ابلصاحي اًلادمة 

ىل  العَحة لي، نٌل جسؼى اليظمة اإ  .اًرشانة مع الاحتاد ال فًص

 :اًؼََا ٌَصكاتة الاًَة واحملاس حةًل هجزت  اليظمة اًؼصتَة    

يف ثسغمي رميَة كّسم ذمثي ال ماهة اًؼامة ٌَميظمة اًؼصتَة ًل هجزت اًؼََا ٌَصكاتة الاًَة واحملاس حة غصضا حول دور اليظمة 

 ال هجزت ال غضاء .

 

 عطاخملواس هتي اًؼصض ابس خؼصاض ما كامت تَ اليظمة يف اجملال وذكل من ذالل حتلِلِا ل ُساف 

 .ن ب جصز ب غٌلل اليظمةثسغمي رميَة ال هجزت يه ممثّي حِر  7102-7100الإسرتاثَجي ٌَفرتت 

 

ىل ذكل كامت ال ماهة اًؼامة ٌَميظمة ت  ة اًضامةل  ال راتوسايخلِمي خماظص وابلإضافة اإ ًو الخؼَلة تخحلِق ال ًو

هخوساي ضٌلن حتلِق حمنَة فؼاةل ومس خوى لئق من اًخًس َق الخؼَلة ة " اًثاًثة من اخملعط الإسرتاثَجي ًالإ

وحتسني ب داء تني وضع الؼاًري، وثعوٍص اًلسراث، وثحادل الؼصفة تغصض ثسغمي ال هجزت اًؼََا ٌَصكاتة الاًَة 

ة  الحتََحِر مشَت ُشٍ ادلراسة  ".ثكل ال هجزتوفؼاًَة  ًو ٌَمزاظص اًيت ميىن ب ن حتول دون حتلِق ُشٍ ال ًو

حامتل احلسوج وثلسٍص حتسًس اخملاظصمن ذالل  اًثاًثةاًضامةل   وال ثص والإجصاءاث اًواجة اختاذُا يف اجملال.  اإ

متاص َا مع ب هَ ( 7177-7102)ٌَفرتت اًيظص يف اخملعط الإسرتاثَجي ٌَميظمة وػالوت ػىل ذكل ًخخني من ذالل 

هخوساي ب درجت مٌظمة ال راتوساي مضن ة اًضامةل اًثاًثة  اًخوهجاث الإسرتاثَجَة ًالإ ًو دعهتا الإسرتاثَجَة ال ًو

-                                               ض                      
       

                                                                         ص          
                           

                                                                              
               ض                                                            

     ض                         

 
 
                                                                         

                                                                              
                    -E      ص                              ع               
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ة اًضامةل  ًو ظار كِاس ال داء والإتالغ وال ًو الخؼَلة تسمع ال هجزت ال غضاء يف الإدارت الإسرتاثَجَة وثعحَق اإ

ثوافق خمععِا الإسرتاثَجي مع ب ن اغخربث اليظمة اًؼصتَة و .اًصاتؼة الخؼَلة مبساهست ال هجزت يف ثعحَق الؼاًري

هخوساي من الحادئ ال ساس َة ب   وايث مٌظمة الإ مساػست ال هجزت يف اًصفع  من حتسًس جصمام  معَِا وجؼَتيف ًو

 .من ب جصز ب ُسافِا من مس خوى الِيَة من ذالل ثلسمي ادلمع ًِا ًخعحَق الؼاًري وثلِمي ال داء

 

 س حي اًخؼاون

ثفاق حول   :وتؼس اًيلاش حول ُاذٍن اًؼصضني مّت الإ

ماكهَة  -   خعوٍص اًلِادت،ت اإ الخؼَلة -من جصام  ال فصوساي الاس خفادتثؼَني فصق معي ٌَيظص يف اإ

ق معي مضرتك تني اليظمخني ٌَؼمي ػىل ثوس َع مضارنة ب حصاة العَحة -   ثؼَني فًص

هخوسايكرتاة من جلية الإ  - هخوساي "ٌَمضارنة يف CBC حمنَة اًلسراث ًالإ ق اًؼمي الؼين مبِيَة الإ فًص

   TFIAP   -ٍزز نفاءاث السكلنيوثؼ
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 ثسغمي رميَة ال هجزت ال غضاء: وهجة هظص ال هجزت اًؼصتَة الضارنة يف الَخلى حول اًصاتعاحملور 
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 الِيَة ثؼٍزز جمال يف تسوةل اًؼصاق الاحتادي الاًَة اًصكاتة جتصتة دًوان

 وذكل يف اجملالث اًخاًَة:ختش هجاز اًؼصاق مجةل من اخلعواث ًصفع مس خوى الِيَة ا

 

 

 3iجصمام  

َة صارك ػسد من موظفي ادلًوان  اًؼََا ٌَصكاتة ،ًضٌلن ثيفِش  ال هجزتيف جصمام  مدادرت ثعحَق الؼاًري ادلًو

معََاث ركاتَة ثدسم تب ػىل مس خوى من اجلودت وثلسمي ثلاٍرص من صب هنا ب ن جسامه يف ثؼٍزز اًضفافِة 

 واًخعحَق اجلَس ٌَمساءةل وزايدت زلة الواظن تؼمي احلىومة.

 :يف رب س الال اًخرشي الاسدامثر

كامة ورش ٌس خلعة ادلًوان ب حصاة اًضِاداث اً  س خفادت من ذرباهتم ورمارهتم من ذالل اإ ؼََا، وثمت الإ

ًِة ، نٌل حعي ة ومُرس ,ػسد من موظفي ادلًوان ػىل صِادت معي ودوراث حىًو مؼاًري   ب دعايئ ثسًر

هخوساي.  من مٌظمة الإ

 

 ثخين الؼاًري ادلوًَة:

ري احملاسخِة واًصكاتَة وجمَس رمية مصاكدة وثسكِق احلساابث فلس ثخىن ابغخحار اجلِاز رئُسا جملَس الؼاً

َة يف ُشٍ اجملالث  .اجملَس الؼاًري ادلًو

 الصنز اًخسًر ي:

منا هيمت ب ًظا جصفع مس خوى رميَة ال هجزت اخلاضؼة  ل ًلذرص ُسف اجلِاز ػىل رفع مس خوى رميَة موظفَِ واإ

كامة دوراث وورصاث معي يف جمال احملاس حة وجمال اًخسكِق.   ٌَصكاتة وذكل من ذالل اإ

سرتاثَجَة اًخواظي مع ب حصاة العَحة:  اإ

صكاتَة مبا ًؼزز معََة اًخواظي مع ب حصاة العاحل نخاتة اًخلاٍرص اً ًؼمي ادلًوان ػىل ثعوٍص ب سَوة

ومتىني الواظن من الإظالع ػىل واكع ب داء اجلِاث اخلاضؼة ٌَصكاتة. ومّت يف اًغصض وضع الؼيَني 

ق خمخط يف اجملال.   اسرتاثَجَة ٌَخواظي مع ب حصاة العاحل وجضىِي فًص

ظار كُس ب داء ال هجزت اًؼََا ٌَصكاتة   ثعحَق اإ

ظار كُس ب داء ادلًوان وثلسمي ثلٍصص ٌضمي هلاط اًلّوت وهلاط تغاًة اكرتاخ صلك  ق ًخعحَق اإ ادلًوان فًص

 احلَول الالمئة ٌَخعوٍص.

َة اًخلِمي اذلايت ٌَزناُة   ً  ثعحَق ب

َة اًخلِمي اذلايت ٌَزناُة وذكل تغاًة دمع ب ذالكِاث اًؼمي وثؼٍزز اًزناُة . فضال غن   ً كام ادلًوان تخعحَق ب

دارت اًؼََا ٌدلًوان دلمع ثوهجاث احلىومة ًخؼٍزز اًزناُة يف الؤسساث  ذكل َة ًالإ ن اًصؤًة اًضمًو فاإ

دراح مرشوع ثعحَق مؤرشاث اًزناُة يف اجلِاث اخلاضؼة ٌَصكاتة يف اخلعة  احلىومِة ب مثصث غن اإ

ػساد دًَي اًخعحَق واًحسء ابخلعوا ػىلادلًوان  ًؼمي حاًَاو  الإسرتاثَجَة ٌدلًوان. ث اًخيفِشًة ًخعحَلَ اإ

 .7102يف س ية 
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لِة ٌَميظمةال ماهة اًؼاّمة ذمثَني غن  ثيظمي ًلاء ػَمي مع ”حول  مفاُميمَحق:  مشهصت  فًص ة  الإ ًل هجزت اًؼََا ٌَصكاتة ٌَحدلان اًياظلة ابٌَغة الاجنَزًي

   “7102ُامش الاجامتع اجملَس اًخيفِشي ًس ية ػىل 
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   ك      ه   

(Concept note)  

 

 

 

 

 

          ّ                  ألجهز     ل      ل ن  ن              ل      ”

    ه  ش  ج        لس        ي       ل       ل ل  ن            ل      ل ز   

8102“  
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I-       

                    ب               ال          الا   ال                    ح     ل             
 
  

                       ض      ال            ن        ي                                        م     

  .              

الا   ق                     ض     ال   ص       ض     ض     ض          ي ض      ئ          الا   ال     

                   ل                       .              ق        زم                   ال                 

             ز                                   .           ض     ض                 

      ث                                         الا   ق               ض             م              

                                 ب   م     ص      ل                                    أل            

                       الا    ز           ل        ض         ج                    ض       ي            

8102  8102 . 

ص      نض       ض       إلض               ص          ض                          ب          ى  

                      ك   ن           ض   ذ        م  ض  ك                                  م   ض 

 .  أل     ن  ليه  الا   ق          

      8102        ل  ى    ل    ّ ل     ه  ش  ج        لس        ي   ل          ّ      ق     

 .           ّ      نس

 

II-  ه  ف  

                  8102                 م         ط      ع     س                                   ج 

                       الا                             ض    .                                      

   غ                      ب            8101                          الا           ت                  

 .                 ال                       

                         ئ  ذ   الا    م   ض  ك                                   ض     ي  ن        

     ض         الا               الا                                          ال              ض       

                                             ح                                                           

-8102             ه     ئ                              ض    ض  ع       الا                       

8188  . 

 

  ي                      ل : 
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 8101          ع                    ج  ز                                                    -

                       ؛  

                      ع                          ي   E                          ب         -

 .        

 

III-   ب    ج   ل   

                                س                             ح                                      ل

 8102                           ط     الا    ع  ال      م             الا    ع           ه  ال      

  : ز                                  ع    ض                  
 

    ل        ح                 ال   ق  ج        لس        ي  -0

                       ئيس             غ ع         

                   م  ك     ز             س                                                           ت      

            ه                   ب   

               8101                               الا         E           ب        

                                ض                                                                           

                                          8101                   
 

IV-  ك ن      

        ل                                        ع     س                             ح          

 :           ض  ك 

                           س                           

  س          ؤ      لج            ؤ      ق                ل    ض                   ع     

                                         

                                       E. 

V-      ه        

 ّ  ض          ه         ج          ل     ئج   ز                ت      به       ن              ي 

 ب     ع  ل                           ض    ض  ع       الا                  E         ل            

ئ   ض                                     ج             .                  الا         8102-8188       

       .  2 6     س           ال           س    ي  21                  الا    ع     

      ح                       ك               : 

 ؛8101                               ب                                  -
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                      ب                    ؛ -

-   .                                 

 

VI-  كل    

 ض          ش                  م                     إلض     ل               ي  ل    ض  ك           

    ض   .             ال     ئ      ب                           س              ل                      ه 

      ئ .  01          ذج                      ال    ه              ال            ص ى   ح ال  

 

  ل                   ز        ب         ال          الا   ال                       ص     ل              

       الا    ز    ل      ب          س. 

 

VII-            ئج      ج      

                      :         ن              ض   

 ؛                ع                                     ئ   -

                    ال           ال              
 
                  ع          أل              

 . 8101                                   ت                        

 

 ال         ض  ع                        ن  ئ       أل                زم                 الم            

 .     ئ 
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