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:ةمدقملا

	،تاعمتج/ا	ىلع	رثؤت	يتلا	فورظلا	رطخأ	نم	ةحلس/ا	تاعازنلاو	بورحلا	دعت
	دارفQا	اهنم	يناعيو	ً.ايسفنوً	ايسايسوً	ايعامتجاوً	ايداصتقا	ةيبلس	راثآ	بورحللف
	ىلع	رثؤي	رامد	نم	هثدحت	امف	،ةيعامتجUاو	ةيداصتقUاو	ةيرمعلا	مهتائف	فRتخا	ىلع
	نم	ريثكلا	قفتتو	ً.ادج	ةليوط	تارتفل	راثaا	هذه	لظتو	،هتائفو	بعشلا	حئارش	لك
	نم	بورحلا	هفلخت	امبً	ارثأت	تائفلا	رثكأ	مه	لافطQا	نأ	ىلع	تRيلحتلاو	تاباتكلا
	تاعازنلاب	رثأتلل	ةضرع	رثكQاوً	افعض	رثكQا	ةئفلا	مهنوك	،ةيعامتجاو	ةيسفن	راثآ
	لافطQا	ىدل	بورحلا	اهكرتت	يتلا	ةيسفنلا	ةمدصلا	سفنلا	ءاملع	فنص	دقو	.ةحلس/ا
	.ةرمد/ا	راثaا	باب	يف

	،نميلا	لافطأ	ىلع	ةحلس/ا	تاعازنلل	ةيعامتجUاو	ةيسفنلا	راثaا	ةيضق	لكشتو
	لوط	ببسب	،ةساردلاو	ليلحتلاو	مامتهUا	قحتست	يتلا	ةينميلا	اياضقلا	مها	ىدحإ
	،ةهج	نم	،هقاطن	عاستاو	،م2015	سرام	ذنم	نميلا	هدهشت	يذلا	حلس/ا	عازنلا	ةرتف
	ليبس	ىلعف	.ةقRعلا	تاذ	تاهجلا	لبق	نم	ةيضقلا	هذهب	بجاولا	مامتهUا	بايغو
	تانايبلا	نمض	ةيسفنلا	ضارمQا	ركذ	ةردن	ةي/اعلا	ةحصلا	ةمظنم	تظحU	،لاث/ا
	ً.ايلود	ةحات/ا	نميلاب	ةقلعت/ا	ةيئابولا

	ةيسفنلا	ةحصلا	تامدخ	بايغو	لب	يندت	لظ	يف	راثUا	هذه	ةروطخ	دادزتو
	ماع	رداصلاو	ةي/اعلا	ةحصلا	ةمظن/	ةيسفنلا	ةحصلا	سلطQً	اقفوف	،ةيعامتجUاو

	يف	ةيسفنلا	ةحصلل	تايفشتسم	ةعبرأ	طقف	كانه	نأ	ىلإ	ةمظن/ا	تراشأ	،2016
	،ىرخأ	ةهج	نمو	.ءاعنص	يف	مهمظعم	،نميلا	يف	يسفن	بيبط	40	كانهو	،نميلا
	،ةلجاعلا	تاجايتحRل	ةباجتسUا	ىلع	بصنا	ةيلودلا	تUاكولل	يساسQا	زيكرتلا	نإف
	هابتنUا	نم	Rًيئضً	اردق	تقلتو	ةيوناث	ةيسفنلا	ةحصلا	تاجايتحا	تلظ	Éح	يف
	.ليومتلاو

	ناكسلا	عومجم	نم	%44	وحن	نولكشي	ةرشع	ةعبارلا	نس	نود	لافطQا	نأ	امبو	
	ىلإ	رظنلاب	اميس	Uو	،صاخ	هجوب	قلق	ردصم	لكشت	مهتمRس	نإف	،نميلا	يف
	تUامتحا	ىلع	ريطخ	لكشب	كلذ	رثؤيسو	.برحلا	راثآ	لايح	ةديدشلا	مهتشاشه
.Éينميلا	نم	ةقحRلا	لايجQا	ىلع	كلذكو	،عازنلا	ءاهتنا	دعب	يفاعتلا
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	حلس/ا	عازنلل	ةيعامتجUاو	ةيسفنلا	راثaا	نع	فشكلا	ىلإ	ةساردلا	هذه	فدهتو	
	يف	ةيسفنلا	ةحصلا	فواخ/	ةباجتسUاو	مهفلا	Éسحتو	،نميلا	يف	لافطQا	ىلع
	تاردق	نع	Rًضف	،رمعلاو	سنجلاو	ةبرجتلا	بسح	اهفRتخا	ةيفيك	كلذ	يف	امب	نميلا
	.دRبلا	يف	ةيسفنلا	ةحصلا	تامدخ	تارغثو

	ةيسفنلا	ةحصلا	تامدخ	لوQا	لوانتي	،رواحم	ةسمخ	ىلا	ةساردلا	مسقنتو	
	ىلع	حلس/ا	عازنلل	ةيسفنلا	راثUا	يناثلا	لوانتي	Éح	يف	،نميلا	يف	ةيعامتجUاو
	امأ	،لافطQا	ىلع	حلس/ا	عازنلل	ةيعامتجUا	راثUا	ثلاثلا	لوانتيو	،نميلا	لافطأ
.اهتيافك	ىدمو	ةيلودلاو	ةيلح/ا	ةيناسنâا	ةباجتسUا	مجحل	ضرعيف	عبارلا	روح/ا
 :ةساردلا ةیمھأ -:الوأ

-: يتآلا يف ةساردلا ةیمھأ نمكت

-: ةیرظنلا ةیمھألا-

	هافرلاو	ةيسفنلا	ةحصلا	عيضاوم	جلاعت	يتلا	تRيلحتلاو	ثاحبQا	حش.1
	رثكأ	مهرابتعاب	لافطQا	ىلع	ةصاخو	نميلا	يف	يعامتجUاو	يسفنلا
	لوحيو	لاح	ام	وهو	،ةحلس/ا	تاعازنلاب	رثأتلل	ةضرع	ةيعامتجUا	تائفلا
.ةلدأ	ىلإ	ةدنتسم	تاءارجإو	تايصوت	ءانبو	ةلأس/ا	مهف	نود

.لاج/ا	اذه	يف	ةينميلا	ةبتكملل	ةمهم	ةيملع	ةفاضإ	ةساردلا	لثمت.2
	يف	حلسم	عازن	أوسأ	عUدنا	تدهش	ةثيدح	ةينمز	ةرتف	ةساردلا	لوانتت.3

	ةيناسنإ	ةثراك	ثودح	ىلإ	ىدأ	،يجراخ	يركسع	لخدتبً	ابوحصم	نميلا
.لافطQا	ةئف	مهتمدقم	يفو	،ةينميلا	ةيعامتجUا	تائفلا	فلتخم	تلاط

-: ةیلمعلا ةیمھألا-

	يهو	،نميلا	اهنم	يناعت	يتلا	ةيناسنâا	اياضقلا	مهأ	ىلإ	ةساردلا	قرطتت	
	ةنكم/ا	لولحلا	ميدقتو	،لافطQا	ىلع	حلس/ا	عازنلل	ةيعامتجUاو	ةيسفنلا	راثaا	ةيضق
	.ينميلا	عمتج/ا	ىلع	دمQا	ليوطً	اررض	ببست	نأ	اهنأش	نم	يتلا	راثaا	هذه	ةجلاع/
	باحصأو	يلح/ا	يند/ا	عمتج/ا	تايصوتلً	اديفمً	اساسأ	ةساردلا	جئاتن	لكشتسو
	يف	ةيعامتجUاو	ةيسفنلا	ةحصلاب	ةقلعت/ا	اياضقلا	نأشب	Éيلودلاو	Éينطولا	ةحلص/ا
	.نميلا
 -: ةساردلا فادھا -:ایناث
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-:يتUا	وحنلا	ىلع	ةساردلا	فادها	ددحتت
.نميلا	يف	ةيعامتجUاو	ةيسفنلا	ةحصلا	تامدخ	عقاو	ىلع	فرعتلا.1
	ىلع	نميلا	يف	حلس/ا	عازنلل	ةيسفنلاو	ةيعامتجUا	راثaا	مها	نع	فشكلا.2

.لافطQا
	ةمزأ	هاجت	ةيلودلاو	ةيلح/ا	ةيناسنâا	ةباجتسUا	مجحو	ةعيبط	نع	فشكلا.3

.اهتيافك	ىدمو	نميلا	يف	لافطéل	ةيعامتجUاو	ةيسفنلا	ةحصلا
	كلذكو	عازنلا	لRخ	كلذ	نكمأ	امثيح	ةيعامتجUا	ةيسفنلا	تRخدتلاب	عفدلا.4

	ةحصلا	رود	ةاعارم	نامضل	كلذو	،عازنلا	ءاهتنا	دعب	يفاعتلا	دوهج	يف
.مRسلا	زيزعت	ةيلمع	ءانثأ	ةيسفنلا

 -:اھتالؤاستو ةساردلا ةلكشم -: اثلاث

	راثaا	مجحو	ةعيبط	يه	ام	:وه	يساسأ	لاؤس	ىلع	ةباجâا	ىلا	ةساردلا	ىعست
	.لافطQا	ىلع	نميلا	يف	حلس/ا	عازنلا	ىلع	ةبترت/ا	ةيعامتجUاو	ةيسفنلا

-:	يهو	ةيعرفلا	ةلئسQا	نم	ةعومجم	لؤاستلا	اذه	تحت	جردنتو	
؟نميلا	يف	ةيعامتجUاو	ةيسفنلا	ةحصلا	تامدخ	عقاو	وه	ام.1
	ىلع	نميلا	يف	حلس/ا	عارصلا	نع	ةمجانلا	ةيسفنلا	راثUا	يه	ام.2

؟	لافطQا
	ىلع	نميلا	يف	حلس/ا	عارصلا	نع	ةمجانلا	ةيعامتجUا	راثUا	يهام.3

؟لافطQا
	ةيسفنلا	ةحصلا	ةمزأ	هاجت	ةيناسنâا	ةباجتسUا	مجحو	ةعيبط	يهام.4

	؟نميلا	يف	لافطéل	ةيعامتجUاو
:ةساردلا ضورف -: اعبار

	تاريغتلاو	قلقلا	تابارطضاو	بائتكUاو	عازنلا	Éب	بجوم	طابترا	دوجو.1
.لافطQا	ىدل	ةيكولسلا

	دعب	ام	بارطضا	راشتناو	،عازنلل	ضرعتلا	ىدم	Éب	طابترا	دوجو.2
.لافطQا	ىدل	ةيكولسلاو	ةيبائتكâا	لكاش/او	،ةمدصلا
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	ةيسفنلا	ةحصلا	ةمزأ	ةهجاو/	ةيلودلاو	ةيلح/ا	ةيناسنâا	ةباجتسUا	نأ.3
.اهتيافك	مدعب	مستت	نميلا	يف	لافطéل	ةيعامتجUاو

:ةساردلل يناكملاو ينمزلاو يعوضوملا قاطنلا -:اسماخ

	عازنلل	ةيعامتجUاو	ةيسفنلا	راثUا	ليلحت	يف	ةساردلل	يعوضو/ا	قاطنلا	ددحتي	
	قاطنلا	امأ	.ينميلا	عمتج/ا	ىلع	ةفلتخ/ا	اهتاريثأتو	لافطQا	ىلع	نميلا	يف	حلس/ا
	ىلا	قرطتلا	متيسو	،	م2020	سرام	-م2015	سرام	ةرتفلا	لمشيف	ةساردلل	ينمزلا
	،	ناورض	ميخم(يهو	تاميخم	ةسمخ	اهددعو	،	ءاعنص	ةظفاحمب	Éحزانلا	تاميخم
.	)نRمش	ميخم	،	ÉقرزUا	ميخم	،داوسلا	ميخم	،ةقرلا	ميخم

:ةساردلا ةیجھنم -: اسداس

	فصو	ىلع	موقي	يذلا	،يليلحتلا	يفصولا	جهن/ا	ىلع	ةساردلا	دمتعت	فوس
	تانايبلا	عيمجت	لRخ	نم	كلذو	،اهصئاصخو	اهمجحو	اهبابسأو	ةرهاظلا	ليلحتو
	ىلع	نميلا	يف	حلس/ا	عازنلل	ةيعامتجUاو	ةيسفنلا	راثaاب	ةقلعت/ا	تامولع/او
	.اهنم	جئاتنلا	صRختساو	اهليلحت	مث	،لافطQا
-:ةساردلا تامیسقت -ً:اعباس

:ةمدقملا

.نمیلا يف ةیعامتجالاو ةیسفنلا ةحصلا تامدخ -:لوألا روحملا

.نميلا	يف	ةيسفنلا	ةحصلا	تامدخ	خيرات	ىلع	ةماع	ةح/	ً:Uوأ
	.نهارلا	حلس/ا	عازنلا	لبق	ةيسفنلا	ةحصلا	تامدخ	ً:ايناث
.ةيعامتجUاو	ةيسفنلا	ةحصلا	تامدخ	ىلع	حلس/ا	عازنلا	راثآ	ً:اثلاث
 لافطألا ىلع نمیلا يف حلسملا عازنلل ةیسفنلا راثالا -:يناثلا روحملا

:لافطألل ةیسفنلا ةلاحلا ضارعأ ً:الوأ

.يليللا	عزفلا.1
.ةحارلا	مدعب	روعشلاو	قلقلا	ةاناعم.2
.مRظلاو	تاوصQا	نم	ىضر/ا	فوخلا	وأ	ايبوفلا.3
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.	اهباستكا	مت	يتلا	تاراه/ا	ضعب	يف	ةساكتنUا.4
.بذكلاو	رفاظQا	مضق	لثم	ةيكولسلا	تابارطضUا	ضعب	روهظ.5
.مRكلل	يفيظولا	نادقفلا	وأ	مثعلتلاك	،مRكلا	يف	تRكشم	روهظ.6
.لكQا	تابارطضا.7
	.ديدشلا	بائتكUا	نم	ةلاح	يف	ءاوزنUا	وأ	خارصلاو	بضغلا	وأ	فنعلا.8
	يف	ةبوعص	،صغ/ا	،عادصلا	لثم	ةيضر/ا	ضارعQا	ضعب.9

.خلإ...	سفنتلا
.ةيلقعلا	هتاردق	ىلع	رثؤت	دق	يتلا	ةيبصعلا	تامدصلا.10

:مسرلا وأ بعللا ءانثأ لافطألا اھنزتخی يتلا رعاشملا روص ً:ایناث

	توملل	نوضرعتي	وأ	نولتاقتي	صاخشأك	برحلا	نم	دهاشم	مسر.1
.تاباصâاو

.تاميخم	وأ	قرتحت	لزانمو	لبانقو	ةلتاقم	تارئاط	وأ	ةفينع	تاودأ	مسر.2
.ةيبرحلا	تارئاطلاو	تارايسلا	ءانتقاو	تاسدس/اب	بعللا.3
رمتس/ا	قلقلا	و	سأيلا	وأ	كشلاو	ةيهاركلاو	فنعلا	رعاشم.4

.نمیلا لافطأ ىلع برحلاو حلسملا عارصلل ةیعامتجالا راثآلا-:ثلاثلا روحملا

.ةريقفلا	قطان/ا	يف	ةيذغتلا	ءوس	ً:Uوأ
.ضر/ا	ً:ايناث
.درشتلا	ً:اثلاث
.عجاوفلاو	متيلا	ً:اعبار
.ةفينعلا	دهاش/ا	ً:اسماخ
.فنع	لامعأ	باكترا	ىلع	ماغرâا	ً:اسداس
.ميلعتلاو	ةيبرتلا	يف	بارطضUا	ً:اعباس

ةیلودلاو ةیلحملا ةباجتسالا مجح -:عبارلا روحملا

.ةيلح/ا	ةيناسنâا	ةباجتسUا	ً:Uوأ
	.ةيلودلاو	ةيميلقâا	ةيناسنâا	ةباجتسUا	ً:ايناث
تاحرتقملاو تایصوتلاو جئاتنلا -: ةمتاخلا
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لوQا	لصفلا
نميلا	يف	ةيسفنلا	ةحصلا	تامدخ

لوQا	ثحب/ا
نميلا	يف	ةيسفنلا	ةحصلا	تامدخ	ةأشنو	خيرات	نع	ةماع	ةح/

	لبقو	يضا/ا	نرقلا	تاينيتس	يف	Uا	نميلا	يف	ةيسفنلا	ةحصلا	تامدخ	رهظت	مل
	نيرشعلا	نرقلا	ىتح	ةيمRسUا	روصعلا	لRخو	مRسUا	لبق	ام	ةرتف	لRخ	يأ	كلذ

⁾¹⁽	:يتUا	لوقن	نا	نكمي
	بيلاسا	نع	ةيلوا	ةروصب	ولو	فرعي	مل	مRسUا	روهظل	Éتقباسلا	ÉتيفلUا	يف-

	ىضر/ا	جRع	بيلاساو	ةيسفنلا	طوغضلا	ةهجاوم	يف	ميدقلا	ينميلا	ناسنUا
	ةينمزلا	ةبقحلا	كلت	ليصافت	نا	كلذ	مهعاونا	فلتخمب	Éيسفنلاو	Éيلقعلا
	باقنلا	فشكي	ملو	ءارحصلا	لامر	تحتو	رباق/ا	يف	هنوفدم	تلازU	ةماهلا
.اهنع

	يف	تماق	يتلا	كلتك	تايفشتسم	نميلا	فرعت	مل	ةيمRسUا	روصعلا	لRخ-
	تلازU	يتلا	بتكلا	نم	ريثكلا	كانه	نا	Uا	سلدنUاو	قشمدو	رصمو	دادغب
	كلت	تزكر	دقو	،اذه	انموي	ىلا	نميلا	يف	يبعشلا	يسفنلا	بطلا	يف	مدختست
	كيلدتلاو	تامامحلاب	جRعلاو	روهزلاو	باشعUاو	ءاذغلاب	جRعلا	ىلع	بتكلا
	هل	ءاعدلاو	ضير/ا	ىلع	ىلتت	هينارق	تايآ	ةباتك	وا	تاءارق	عم	نوهدلاب
.	اهعفنب	كربتلل	اهبرشي	وا	ءافشلاب

	ةرطيسلا	لRخ	تاذلابو	1962	ةروث	تقبس	يتلا	ىرخUا	تارتفلا	يفو-
	تامدخلاب	نوينميلا	ىظحي	مل	يناطيربلاو	يمامUا	دهعلا	يفو	ةينامثعلا
	مهروبق	ةرايزو	،ءايلوQاب	سملتلاو	ةذوعشلاو	تافارخلا	ترشتناف	ةيحصلا
	ناكو	ركذت	ةيانع	ياب	اوضحي	مل	Éيسفنلا	ىضر/ا	نا	امك	،مهب	اكربت

1	-
	رضاحلاو	يضاBا	Aب	ةينميلا	ةيروهمجلا	يف	ةيسفنلا	ةحصلا"،	نورخآو	يرابج	سيقلب	.د	
36	-34	ص،2008،	ةيمنتلل	يعامتجKا	قودنصلا:	ءاعنص"	لبقتسBا	قافاو
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	يف	نوديقم	نوعبقي	ضعبلا	ناكو	لابجلاو	عراوشلا	يف	نوميهي	ىضر/ا
.جRع	وا	ةياعر	يأ	نود	ىفشتس/ا	وا	نوجسلا	يف	Éلمهم	وا	مهتويب

	ةيسفنلا	ةحصلا	يف	هصصختم	ةأشنمو	زكرم	لوا	ءوشنو	ةيادب	1966	ماع	لجس	
	اذه	يفف،	رصاع/او	ثيدحلاو	ميدقلا	هخيرات	ربع	نميلا	يف	Éيسفنلا	ىضر/ا	جRعو
	لRقتسا	ىتح	تيقب	،ندع	يف	ةيسفن	ةحصم	لوأ	ةيناطيربلا	تاطلسلا	تحتتفا	ماعلا
	،طقف	دحاو	يبنجأ	يسفن	بيبط	تامدخ	ىلع	دمتعت	1967	ماع	نميلا	بونج
	ىلع	ةينب/ا	ةحص/ا	تناك	و	،ةضرمموً	اضرمم	رشع	ةعبسو	،دحاو	ةلديص	صصختمو
	تناكو	،بيرقلا	ةروصن/ا	نجس	نم	ىضر/ا	لبقتست	نيزانزلا	هبشت	فرغ	لكش
	1971	ماع	يرادUا	لRقتسUا	ىلع	تلصح	نا	ىلا	ةيلخادلا	ةرازو	ةطلسل	ةعضاخ

.⁾²⁽1974	ماع	فاكلا	رداقلا	دبع	روتكدلا	ةسائرب	ةحصلا	ةرازو	عبتتو
	يهو	نميلا	يف	ةيسفن	ةحصم	يناث	ءاشنا	1976	ماعلا	دهش	نميلا	لامش	يفو

	زجع	نيذللا	Éيلقعلا	ىضرملل	ءاويا	رادك	طقف	تلمعو	،	ةديدحلا	يف	مRسلا	ةحصم
	ملو	جRع	يأ	مدقت	مل	اهنكل	،ةديدع	ةيعامتجا	لكاش/	اببس	اوناكو	مهتلاعا	نع	مهيلاها

	ةيسفنلا	ةحصلل	ةيجRع	تامدخ	لوأ	امأ	،⁾⁾³	Éيسفن	Éصصختم	وا	ءابطا	دجوي	نكي
	بيبط	ءاعدتسا	مت	امدنع	،1978	ماع	تثدحتسا	دقف	نميلا	لامش	يف	ةيسسؤ/ا
	؛ءاعنص	يف	يروهمجلا	ىفشتس/ا	يف	ةرم	لوQ	ةصصختم	ةدايع	ىلإ	يراغلب	يسفن
	يلاطيأ	بيبطب	يركسعلا	ىفشتس/ا	يف	باصعQا	ةدايع	تناعتسا	ةزيجو	ةرتف	دعبو

.⁾⁴⁽ةيسفنلا	ضارمQا	نم	ةديدشلا	تUاحلا	جRعل
	سسأ	ءاشنإ	رداوب	هبونجو	هلامش	نميلا	يف	تأدب	يضا/ا	نرقلا	تاينينامث	يفو

	ماع	يفف	،ةي/اعلا	ةحصلا	ةمظنم	ةدعاسمب	نميلا	يف	يسفنلا	بطلا	ةسرام/	ةينطو
	اهيف	ركذ	نميلا	لامش	يف	ةيسفنلا	ةحصلا	ةلاح	مييقتل	ةسارد	ةمظن/ا	تردصأ	1980

	يأ	يف	دوقر	Éيسفن	ىضرم	كانه	نكي	مل	هنا	،كاذنآ	ةساردلا	ريدم	رشعب	هط	روتكدلا

2	-
41-38-37	ص	،	هسفن	عجرBا	-

3	-
38ص	،	هسفن	عجرBا	

4	-
	تاساردلل	ءاعنص	زكرم:	ءاعنص،	"ةلمهم	ةمزأ	:نميلا	يف	ةيسفنلا	ةحصلا	ىلع	برحلا	رثأ"	
6ص	،2017،ةيجيتارتسKا
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	تايناكما	دجوتU	و	تاجRعلاو	ةزهجUاو	لمعلا	مقاط	يف	زجع	كانه	ناكو	ىفشتسم
	نم	نوناعي	نيذلا	ىضر/ا	ناو،	ةيسفنلا	ةحصلا	تاطاشن	مظنت	ةيميظنتو	ةيرادا

	ناكو	،⁾⁵⁽	عراوشلا	يف	نولوستي	وأ	نولوجتي	اوناك	ةيسفنلا	ةحصلا	يف	تابارطضا
	Éينبم	نع	ةرابع	تناك	يتلاو	زعتب	حRصUاو	ةيانعلا	ةحصم	يف	اما	عضوي	مهنم	ليلق
	ىضر/ا	يناعي	،	اهل	ىثري	ةيحص	ةلاح	يف	تناكو	كاذنآ	ةكبشلا	نجس	يف	نيرواجتم
	وا	فرغلا	يف	نولوجي	نوديقم	لاجرلا	نم	مهلكو	مظنم	يجRع	جمانرب	نادقف	نم	اهيف
	ناك	يذلا	ءاعنصب	يزكر/ا	نجسلا	يف	ةيسفنلا	ةحص/ا	يف	وا	،	ضرQا	ىلع	نومئان
	ةحص/ا	تناكو	يروهمجلا	ىفشتس/ا	نم	نولقني	نيذللا	Éيسفنلا	ىضر/ا	لبقتسي
	فرغ	تسو	ىضر/ا	لابقتسU	Éتفرغ	ىلع	يوتحتو	نجسلل	ةيسيئرلا	ةباوبلا	نم	ةبيرق

	.⁾⁶⁽نيربنعو	هرسا	عبرQ	اهنم	لك	عستت
	بطلل	ماسقأ	ءاشنإ	يف	ةي/اعلا	ةحصلا	ةمظنم	تدعاس	ةساردلا	ذيفنت	دعبو

	بیردت	يفو	،)ةديدحلا	و	زعت	ءاعنص	نم	لك	يف(	تايفشتسم	ةثRث	يف	يسفنلا
	تامدصلاب	جRعلا	تUآ	كلذ	يف	امب	،ةيساسQا	تادع/ا	ريفوتو	،نییلح/ا	ءابطQا
	صصختم	ينمي	بيبط	لوأ	يكم	دمحأ	روتكدلا	حبصأ	1981	ماع	يفو	.ةيئابرهكلا
	ةروثلا	ىفشتسمب	ئشنا	يذلا	يسفنلا	بطلا	مسق	ىلع	فرشي	ةيسفنلا	ضارمQا	يف
	ىفشتس/ا	يف	ةيسفنلا	ةدايعلا	قRغاو	يراغلبلا	روتكدلا	ةرداغم	دعب	،	ءاعنصب
	هرودب	لثم	يذلاو	،ندع	يف	يريثكلا	úا	دبع	روتكدلا	لمع	عم	كلذ	نمازت	،	يروهمجلا

	ةثRث	طقف	كانه	ناك	1986	ماع	يفو	،	⁾⁷⁽نميلا	بونج	يف	ينمي	يسفن	بيبط	لوأ

.⁾⁸⁽نميلا	لامش	يف	يسفنلا	بطلا	نوسرامي	ءابطأ
ً	ايمسر	ةيسفنلا	ةحصلا	تامدخ	تحبصا	تاينينامثلا	ةيادب	يفو	بونجلا	يف	امأ
	هتقلطأ	يذلا	ةيسفنلا	ةحصلا	جمانرب	راطا	يفو	ةيلوQا	ةيحصلا	ةياعرلا	تامدخ	نمض
	بونجلا	يف	ةيسفنلا	تامدخلا	عيسوت	ىلع	لمع	يذلاو	،	ةي/اعلا	ةحصلا	ةمظنم

5	-
6ص،هسفن	عجرBا	

6	-
39ص،	قباس	عجرم	،	يرابج	سيقلب	.د	

42	ص	،هسفن	عجرBا	-	7
8	-

6ص	،قباس	ردصم	،نميلا	يف	ةيسفنلا	ةحصلا	ىلع	برحلا	رثا	
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	ةوبشو	تومرضحو	جحل	نم	ءابطQ	ةيبيردت	لمع	شرو	لRخ	نم	ةحصلا	ةرازو	فارشأب

.⁾É⁾⁹بأو
	ةيبصعلا	تابارطضRل	ندع	ةعماج	ىفشتسم	حاتتفا	مت	1984	ماع	يفو

	نم	ولقن	نيذلا	ىضر/ا	لبقتساو	Éيسفنلا	ءابطUا	بيردت	ىلع	فرشا	يذلا	ةيسفنلاو

.⁾¹⁰⁽	1990و	1986	يماع	Éب	ام	اهقRغا	مت	نا	دعب	ةميدقلا	ندع	ةحصم
	ريوطت	مت	،1990	ماع	نميلا	يرطش	ديحوت	دعب	ةينميلا	ةيروهمجلا	مايق	عمو

	اهرقمو	،ةدحو/ا	ةحصلا	ةرازول	يميظنتلا	لكيهلا	يف	ةيفارشQاو	ةيرادâا	تائيهلا
	ةرازوو	ةحصلا	ةرازو	ةكراشمب	ةيسفنلا	ةحصلل	ىلعQا	سلج/ا	ئشنأو	،ءاعنص
	ةيسفنلا	ةحصللً	اجمانرب	ةحصلا	ةرازو	تقلطأ	مث	،ةماعلا	ةباينلا	بتكمو	ةيلخادلا
	دقع	كلذ	لمشو	،نميلا	يف	ةيسفنلا	ةحصلا	لاجم	يف	ريوطتلاو	طيطختلا	يلوتل
	بيلصلل	ةيلودلا	ةنجللا	نم	معدب	تدقع	ةينطو	ةيسارد	ةقلحو	ةريدتسم	ةدئام	عامتجا

.⁾¹¹⁽	ةيسفنلا	ةحصلا	لبقتسمو	عقاو	ةشقان/	رمحQا
	لبق	ناتيعمج	تطشن	دقف	ةيسفنلا	ةحصلاب	ةقRعلا	تداز	تايعمجلا	ديعص	ىلعو

	ضارمUا	يصاصتخU	ةينميلا	ةيبطلا	ةيعمجلا	يهو	ءاعنص	يف	ىلوUا	1990	ماع
	ماع	ةينميلا	ةيسفنلا	ةيعمجلا	يهو	ندع	يف	ةيناثلاو	1989	ماع	ةيلقعلاو	ةيسفنلا

	زعت	يف	ناتنثا	ةديدج	تايعمج	سمخ	تماق	1990	ماع	ةينميلا	ةدحولا	دعبو	1990
	يف	ةيريخلا	ةيبعشلا	ةيعمجلا	تأشنا	امك	ءاعنص	يف	ةدحاوو	ندع	يف	ناتنثاو
	ءانبلا	تاموقم	نم	ريثكلا	ىلا	تايعمجلا	هذه	راقتفا	نم	مغرلا	ىلعو	،	ةديدحلا
	نم	ريثكلا	ققحت	تعاطتسا	اهنا	Uا	،	ةيدا/ا	وا	ةيرشبلا	اهدراومب	ءاوس	يسسؤ/ا

.⁾¹²⁽	نميلا	يف	ةيسفنلا	ةحصلا	تRكشمو	اياضقب	فيرعتلل	تازاجنUا
	ةياعرلا	راد	مسا	تحت	1991	ويلوي	يف	يسفنلا	بطلل	لمUا	ىفشتسم	حتتفا	امك

	ءاسنلا	ةحصم	يف	ةدجاوت/ا	تUاحلا	نم	ةلاح	24	حاتتفUا	دنع	لبقتساو	ةيسفنلا

9	-
6ص،هسفن	عجرBا	

10	-
45ص،قباس	ردصم،	يرابج	سيقلب	.د	

11	-
7ص،	قباس	عجرم،	نميلا	يف	ةيسفنلا	ةحصلا	ىلع	برحلا	رثا	

12	-
ص	،قباس	عجرم،	يرابج	د	
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	ةمصاعلا	ةنامأب	يلح/ا	سلج/ا	قافتاب	ىفشتس/ا	ميقاو،	ءاعنصب	يزكر/ا	نجسلاب
	يف	لاجرلا	مسق	حاتتفا	متو	،	ةيريخلا	ةيعامتجUا	حRصUا	ةيعمجو	ةحصلا	ةرازوو
	Éتئام	ىلع	يوتحي	يحبر	ريغ	يريخ	ىفشتسم	لوا	حبصا	كلذبو	2002	ربوتكا
	فارطا	عيمجل	هتامدخ	مدقيو	ةيروهمجلا	يف	ثيدح	ىفشتسم	ربكا	وهو	ريرس

.⁾¹³⁽	ةليوطلاو	ةريصقلا	ةماقûل	ةنمز/او	ةداحلا	ةيسفنلا	تUاحلا	لبقتسيو	ةيروهمجلا
	يتلا	ةيسفنلا	ةحصلل	ةينطولا	ةيجيتارتسUا	ةحصلا	ةرازو	تقلطا	2004	ماع	يف

	ةيجيتارتسRل	ةيسيئرلا	فادهQا	نمو	،ةي/اعلا	ةحصلا	ةمظنم	اهدادعإ	يف	تدعاس
	ةياعرلا	تامدخ	ىلع	لوصحلا	صرف	زيزعتو	Éينميلا	Éب	ةيسفنلا	ةحصلاب	يعولا	عفر
	ةيحصلا	تامدخلا	نمض	ةيسفنلا	ةحصلا	جامدإ	ىلإ	ةفاضâابو	،ةيسفنلا	ةيحصلا
	ةحصلل	ةحلص/ا	باحصأ	تاعاطقلا	فلتخم	نم	كرتش/ا	معدلا	ةدايزو	،ةيلوQا
	،يئانجلا	ماظنلاو	يميلعتلا	ماظنلاو	يحصلا	ماظنلا	مهزربا	و	،	Éيسفنلا	هافرلاو
	،	ةيريخلا	تايعمجلاو	،ناسنâا	قوقح	تUاكوو	،ةيعامتجUا	ةلادعلاو	ةيمنتلا	تUاكوو

.⁾¹⁴⁽مRعâا	لئاسوو
	تهجاو	دقف	يلمعلا	ذيفنتلا	ىلا	اهقيرط	تاوطخلا	كلت	دجت	مل	فسéل	و	هنأ	ريغ

	ةيسفنلا	ةحصلا	نوناق	ىلع	قداصي	مل	يذلا	نا/ربلا	نم	تأدب	تابوعصلا	نم	ريثكلا
	دعب	نوناقلا	اذه	ىلع	ىرخا	ةرم	نا/ربلا	قداصي	مل	امك،2004	ماع	يف	غيص	يذلا

	ىلإ	دوهجلا	كلت	مجرتت	مل	امك	،⁾¹⁵⁽	2007	ماع	تRيدعتو	تاحيقنت	هيلع	تلخدأ	نا
	امً	اريثكو	ةمزRلا	ةيرشبلاو	ةيلا/ا	دراو/ا	رفوت	مدع	ةجيتن	مادتسم	يسسؤم	دهج
	ةمصو	كانه	تناك	هسفن	تقولا	يفو	،	مهتادايعل	لاومأ	Éمأتل	نوينميلا	ءابطQا	طغض
	نم	ديدعلا	ددرتي	ثيح	يسفنلا	ضر/ا	موهفمب	طيحت	راشتنUا	ةعساو	ةيعامتجا
	متي	امك	يسفنلا	بيبطلا	ىلا	باهذلا	يف	ةيسفن	ضارما	نم	نوناعي	نيذلا	Éينميلا
	فعض	رارمتسا	يف	ةمصولا	هذه	تببست	امك	،ةيرسأ	لزانم	يف	مهنم	ديدعلا	زاجتحا
	داكلاب	هناف	امومع	،يسفنلا	بطلا	لاجم	يف	يعماجلا	صاصتخUا	ىلع	لابقâا

13	-
ص	،قباس	ردصم،	يرابج	سيقلب.	د	

7ص،	قباس	ردصم،	نميلا	يف	ةيسفنلا	ةحصلا	ىلع	برحلا	رثا	-	14

15	-
7ص	،هسفن	ردصBا	
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	حRصâاو	ةيسفنلا	ةحصلا	اياضق	حلاصل	ةمظنم	ةينطو	ةرصانم	دوهج	كانه	تناك

.⁾¹⁶⁽يسسؤ/ا
	يف	1980	ماع	يف	تادايعلا	هذه	حاتتفا	ءادب	دقف	ةصاخلا	تادايعلل	ةبسنلاب	اما

	ماع	ةيدب	عم	اهددع	ردقيو	اهحاتتفا	ىلاوتو	بونجلا	يف	1990	يفو	نميلا	لامش

.⁾¹⁷⁽	تافصوتسم	ةتسو	ةدايع	Éعبرا	وحنب	2009
	ةرتفل	ةيسفنلا	ةحصلل	ةينطو	ةيجيتارتسا	ناكسلاو	ةحصلا	ةرازو	تدمتعاو
	يف	ادئار	ادلب	نميلا	لعج"	يه	ةحومط	ةيؤر	ىلع	ءانب	تدعا	يتلاو	،	م2011-2015

	ةداعاو	جRعلاو	ةياقولاو	ةيسفنلا	ةيحصلا	ةياعرلا	لاجم	يف	ةيعون	تامدخ	ميدقت

.⁾¹⁸⁽"ينميلا	عمتج/ا	دارفأ	لكل	يعولا	عفرو	ليهأتلا
	ريوطتل	ةيساسا	ةدعاق	دعت	يتلا	ةيجيتارتسU	هذه	يف	ءاج	ام	ةيمهQ	ارظنو

	لRخ	نم	كذو	اهنع	ةماع	ةرظن	ءاطعا	نم	دبRف	،	نميلا	يف	ةيسفنلا	ةحصلا	تامدخ

⁾¹⁹⁽	:يتUا	ثيح	نم	ةقيثولا	هذه	هتنمضت	ام	مها
:	اهزربا	ةماهلا	فادهUا	نم	ددع	ةيجيتارتسUا	تددح
	ءاطعإ	عم	لمعلا	زكارمو	سراد/او	امومع	عمتج/ا	يف	ةيسفنلا	ةحصلا	ريوطت	•

	عم	اهطبرو	ةيسفنلا	ضارمéل	ةضرع	رثكQا	تاعومج/ا	يف	ةياقولل	ةصاخ	ةيانع
.ةيوضعلا	ةحصلا

	ةياعرلا	راطإ	يف	ةيسفنلا	تابارطضUا	ىضر/	ةلاعفلاو	ةعيرسلا	ةجلاع/ا	•
.ةيوضعلا	ضارمQاب	اهتقRعب	مامتهUا	عم	نكمأ	ام	ةيلح/ا	ةيلوQا	ةيحصلا

	معدل	يند/ا	عمتج/ا	تامظنمو	تRئاعلاو	مRعâا	لRخ	نم	عمتج/ا	زيفحت	•
	ةمصولا	عم	لماعتلا	ةيفيكو	ةماعلا	ةايحلا	يف	اوكراشيل	ةيسفنلا	تابارطضUا	ىضرم
.هتماركو	ناسنâا	قوقح	ةاعارم	عم	ةيعمتج/ا

16	-
7ص	،هسفن	ردصBا	

17	-
55ص،قباس	ردصم	،	يرابج	سيقلب	.د	

18	-
	ناكسلاو	ةماعلا	ةحصلا	ةرازو	:ءاعنص،	2015	-2011	ةيسفنلا	ةحصلل	ةينطولا	ةيجيتارتسKا	

3ص,2010	سرام

19	-
9-3ص	،	هسفن	عجرBا	
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	ةماعلا	ةحصلا	ةرازو	اهدوقت	لمع	ةيلآ	ةقيثولا	تعضو	فادهUا	كلت	قيقحتلو
:نمضتتو	ناكسلاو

.ةرازولا	يف	ةيسفنلا	ةحصلل	ينطولا	جمانربلا	ةءافكو	ةردق	زيزعت	•	
.ةيلوUا	ةيحصلا	ةياعرلا	تامدخ	راطإ	يف	ةيسفنلا	ةحصلا	جمد	•
.	ةيوناثلا	ةيسفنلا	ةيحصلا	ةياعرلا	ماظن	ةيوقتو	ةيزكرمRلا	زيزعت	•
	مظن	ليعفت	لRخ	نم	ÉيئاصخQا	ةمدخو	ةيلوQا	ةياعرلا	Éب	ةيوق	طباور	داجيإ	•

.ةلاحâا
	دوقرلا	ماسقأو	ةيساسQا	ةيودQاب	ةيلوQا	ةيحصلا	ةياعرلا	زكارم	ديوزت	نامض	•

ةصصخت/او	ةماعلا	تايفشتس/ا	يف
.دوقرلا	ماسقأو	ةيلوQا	ةيحصلا	ةياعرلا	زكار/	تاسرام/ا	لضفأ	ةلدأ	دادعإ	•
	بابشلاو	فاقوQاو	ةيعامتجUا	نوؤشلاو	ميلعتلاو	ةحصلا	Éب	تاقRعلا	ةيوقت	•

	تامظنمو	ةيند/ا	ةمدخلاو	يلاعلا	ميلعتلاو	ناسنâا	قوقحو	مRعâاو	ةيلخادلاو	لدعلاو
.تايوتس/ا	ةفاك	ىلع	يند/ا	عمتج/ا

	تاعماجلا	يف	يسفنلا	داشرâا	تامدخ	ميدقتل	زكارم	ثادحتساو	معد	•
.يلح/ا	عمتج/او

	يند/ا	عمتج/ا	تامظنمو	تRئاعلل	معدلاو	مRعâا	ربع	يعمتج/ا	دشحلا	•
.سراد/ا	يف	يحصلا	فيقثتلاو

	ذيفنتلا	ةيلمع	هجاوت	دق	يتلا	تايدحتلا	ديدحت	يف	ةيلمعو	ةحضاو	ةقيثولا	تناكو	
-:يهو

.ةيسفنلا	ةحصلا	تامدخ	مدقت	U	ةيلوQا	ةيحصلا	ةياعرلا	نا	•	
	اذه	نم	تاظفاح/ا	رتكأ	نامرحو	ةيسيئرلا	ند/ا	يف	Éيئاصخâا	زكرمت•	

.رداكلا
.	هبردم	ةيضيرمت	رداوك	دوجو	مدع•	
.	ةيسفنلا	ةحصلا	يف	لعافلا	يعاطقلا	لماكتلا	بايغ•	
.	نوجسلا	يف	ةيحصلا	ةياعرلا	تامدخ	فعض•	
.	ةيعمتج/ا	ةمصولا•	
.	Éغلابلل	ةيئابو	ةينطو	تايئاصحا	دوجو	مدع•	
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.تاقلا	ببسب	لمعلا	تاقوا	عايض•	
ثيح	نم	تايولوQا	ةطراخ	ةيجيتارتسUا	تمسرو
:	لمشتو	ةمكوحلا
	و	تاردقلا	ءانب	و	يفاضإ	رداكب	ةيسفنلا	ةحصلل	ينطولا	جمانربلا	زيزعت•	

	ةحصلا	ةرازو	تارادإ	عم	طباورلا	و	ةيمنتلل	يعامتجUا	قودنصلا	عم	ةكارشلا
.	ىرخQا	تارازولاو	ةيساسQا

.	ةيسفنلا	ةحصلل	ةينطولا	ةنجللا	ليكشت•	
.	تايريد/او	تاظفاح/ا	ىوتسم	ىلع	ةيعاطقلا	ةيسفنلا	ةحصلا	ناجل	ليكشت•	
	:نمضتتو	ةيزكرمbلا

:	لRخ	نم	ةيلوQا	ةيحصلا	ةياعرلا	راطا	يف	ةيسفنلا	ةحصلا	تامدخ	جمد•	
.	ةيلوQا	ةيحصلا	ةياعرلل	رمتس/ا	ينه/ا	ريوطتلا	جمانرب	-	1
	ةيحصلا	ةياعرلا	يف	Éلماعلل	يسفنلا	بطلا	يف	ينطولا	ليلدلا	لامكتسا	-	2

.ةيلوUا
.	ةيحصلا	تامولع/ا	ماظن	يف	ةيسفنلا	ةحصلا	Éمضت	-	3
.اهرفوت	نامضو	اهنم	ةيساسQا	ةيودQا	ةمئاق	ةعجارم	-	4
	عم	تايريد/ا	ىوتسم	ىلع	رداوك	بيردت	:	ةيريد/ا	ىوتسم	ىلع	فارشâا-	5

	يضيرمت	رداك	بيردت	وأ/و	-رهش12	ةرتفل–	مومع	ءابطأ	بيردت	رابتعUا	يف	ذخUا
.	ارهش	24	ةد/	ةيلقع	ةحص

.ةظفاحم	لكل	ةرسأ	10-5	ريفوت•
	نم	تايريد/اب	ةيجراخلا	تادايعلا	لRخ	نم	ةيسفنلا	ةحصلا	تامدخ	ميدقت•

	فارشإبو	ةيسفنلا	ةياعرلا	ىلع	Éبردم	دعاسم	رداكو	يبط	رداك	ريفوت	لRخ
.تاظفاح/ا	يف	ÉيئاصخUا

	Éصصخت/ا	ءابطUا	بيردت	كلذكو	مومعلا	ءابطQ	ةنس	ةد/	بيردت•
.	ةيعاطق	ةكارشب	ةظفاح/ا	ىوتسم	ىلع	ةيسفنلا	ةحصلا	ناجل	سيسأت•
	ىلع	فارشâاو	معدلل	دحاو	ةظفاحم	لكل	2	Éيسفنلا	ءابطUا	ددع	ةدايز•

	ىلع	دوقرلا	ماسقQ	رخاو	ةيلوQا	ةيحصلا	ةياعرلاو	ةيجراخلا	ةيريرسلا	تادايعلا
.	ةيسفنلا	تامدخلا	قيسنتو	ةظفاح/ا	ىوتسم
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:	لbخ	نم	ةماعلا	ةحصلا	زيزعت	ةيجهنم

.	ةيعاطقلا	ةكارشلا	-	1
.تايفولا	نم	فيفختلا	،ليهأتلا	ةداعإ	،جRعلا	،ةياقولا	،	يعولا	عفر	-	2
.	يعمتج/ا	فيقثتلا	-	3
.	مييقتلا	و	ثاحبQا	-	4
:	لbخ	نم	ةدوجلا

.ةيلوQا	ةيحصلا	ةياعرلا	يف	Éلماعلل	رمتس/ا	بيردتلا	-	1
.Éيئاصخéل	رمتس/ا	بيردتلا	-	2
.ةدوجلل	ريياعم	دامتعا	-	3
.ةيعاطقلا	ناجلل	ةيهيجوت	لمع	تاشرو	-	4
:	لbخ	نم	ناسنfا	قوقح

.ةيسفنلا	ةحصلا	نوناق	.	1
.تاسرام/ا	قاثيم	.	2
.	ةيسفنلا	ةحصلا	نوناق	ىلع	ةيبطلا	رداوكلا	بيردت	.	3
	لامكتسا	2010	ماع	يف	متي	ثيحب	ذيفنتلل	ينمز	لودج	ةيجيتارتسUا	تعضوو

	ةسائرو	ةسائرلا	نم	ةقفاوم	Éمأتو	ةيسفنلا	ةحصلل	ةينطولا	ةيجيتارتسUا	دادعإ
.ءارزولا

.ةيلوQا	ةحصلا	ةياعرلا	بيردت	ةطخ	عضو	•	
.Éبرد/ا	ىلع	قافتUا•	
.ةنزاو/ا	Éمأت•	
.2011	رياربف/رياني–	Éبرد/ا	بيردتل	ينمزلا	لودجلا	لوح	قافتUا•	

	ةيلوQا	ةحصلا	ةياعر	ءابطأ	لكل	2015-2011ل	يبيردتلا	جمانربلا	سيسأت•	
.ضيرمتلا	رداكو

.بيردتلا	يف	ةكراشملل	نوجسلاو	ةطرشلاو	شيجلا	رداوك	ةوعد	•	
.بيردتلا	ءانثأ	هرشنو	ةيلوQا	ةيحصلا	ةياعرلا	ليلد	لامكتسا	•	
.ةيلوQا	ةياعرلا	قفار/	يئاودلا	نيومتلا	ليهست•	
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.ةيحصلا	تامولع/ا	ماظن	يف	ةيسفنلا	ةحصلا	تافينصت	لوح	قافتUا•	
.	ةينطولا	ةيسفنلا	ةحصلا	جمانربل	ةيفاضا	ةيفيظو	تاجرد	دامتعا•	
	جماربلاو	ةيسفنلا	ةحصلل	ينطولا	جمانربلا	Éب	رمتسم	لصاوت	سيسأت•	

	ةرازوب	ينطولا	ةيسفنلا	ةحصلا	جمانرب	اهسار	ىلعو	ةرازولا	يف	ىرخQا	تارادUاو
ةحصلا

	ىرخQا	تارازولا	عم	طابترUا	زيزعتل	ةيسفنلا	ةحصلل	ةينطولا	ةنجللا	سيسأت•	
.ةيجيتارتسUا	لمعلا	ةطخ	ذيفنت	ريستلو	ةقRعلا	تاذ

	تايفشتس/ا	يف	تادايع	سيسأت	ةيفيك	يف	Éيسفنلا	ءابطQا	عم	قافتUا•	
.تاظفاح/اب	ةماعلا

	لوح	ةيلوQا	ةيحصلا	ةياعرلا	يلثممو	Éيسفنلا	ءابطUا	يلثمم	Éب	قافتUا•	
	يتلا	حئاصنلا	يأ	ىضر/ا	حيرست	لئاسرو	ةلاحâا	تارامتسا	يف	ةبولط/ا	تانايبلا
	،ةعجار/ا	متت	ىتم	،ةلاحلا	ةدوع	تارشؤم	،ةيبناجلا	ضراوعلا	،هترسQو	ضيرملل	هجوت
	ةيسفن	ةروشم/معد	ىلع	لوصحلاو	،ةيئاودلا	ةعرجلا	ضفخ/ةدايز	متي	ىتمو
.ةيعامتجاو

.ةيصصختلا	ةياعرلل	ةدوجلا	ريياعم	ىلع	قافتUا•	
.نوجسلا	يف	ةيسفنلا	ةحصلا	تامدخ	زيزعت•	
.ةيلاحلا	ةيثحبلا	تاساردلاب	ةصاخلا	تانايبلا	ةدعاق	ءاشنإ•	
.Éغلابلل	يئابولا	حس/ا	عورش/	ةيبيرجت	ةطخ	دادعإ•	
.ثوحبلل	يجيتارتسا	طيطخت•	
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:متي	نا	ضرتفBا	نم	ناك	م2011	ماع	يفو

.ةيلوQا	ةيحصلا	ةياعرلا	رداوك	يبردم	بيردت•	
	ليلدلا	عيزوتو	ةيلوQا	ةيحصلا	ةياعرلا	رداوك	بيردت	جمانرب	يف	ءدبلا•	

اعم	تاداشرUاو
.ةيريرسلا	ةيجراخلا	تادايعلا	سيسأت•	
.	لضفأ	ةروصب	حيرستلاو	ةلاحâا	ماظن	ذيفنت•	
	ءاضعéل	ةيفيرعت	لمع	شرو	ميظنتو	ةظفاح/اب	ةيسفنلا	ةحصلا	ةنجل	سيسأت•	

.ةظفاحم	لك	يف
.Éيئاصخéل	رمتس/ا	ميلعتلا	جمارب	سيسأت•	
.ةيسفنلا	ةحصلا	نوناق	لامكتسا•	
.لمعلا	ةسرام/	فرش	قاثيم	عضو•	
.يعمتج/ا	فيقثتلل	ةلمح	طيطخت•	
	-:2012	ماع	يفو

.ةيلوQا	ةحصلا	ةياعرلا	رداوك	بيردت	جمارب	يف	رارمتسUا•	
	لمعلا	تاشرو	ميظنتو	ةيريد/ا	ىوتسم	ىلع	ةيسفنلا	ةحصلا	ةنجل	سيسأت•	

.ءاضعéل	ةيفيرعتلا
.ةيلوQا	ةحصلا	ةياعرلا	قفارم	لكل	ةيسفنلا	ةحصلا	ىدتنم	سيسأت	بلط•	
.ةيسفنلا	ةحصلا	نوناق	رارقإ•	
.ةيسفنلا	ةحصلا	نوناق	ذيفنت	ىلع	رداوكلا	بيردت•	

2012-	2015
ةيلوQا	ةيحصلا	ةياعرلا	بيرت	جمانرب	يف	رارمتسUا•	
	تاقاعâا	يوذو	Éنس/او	،	Éقهار/ا	و	لافطéل	ةصاخ	تامدخ	سيسأت•	

ةيميلعتلا
	Éيئاصخûل	رمتس/ا	ريوطتلا	جمانرب	يف	رارمتسUا•	
	2011	ةضافتنا	باقعأ	يف	ةماعلا	تامدخلا	لطعتو	ةيداصتقUا	فورظلا	نأ	ريغ

	،2015	ماعلا	ذنم	ةرمتس/ا	ةحوتف/ا	برحلا	ىلإ	Uًوصو	ةیسایس	ةمزأ	نم	كلذ	ىلت	امو
	عوضوم	ةيولوأ	ضفخ	مت	ثيح،	ةيجيتارتسUا	هذه	ذيفنت	فقو	یلا	ىدأ	كلذ	لك
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	ةماعلا	ةحصلا	ایاضق	حلاصل	ةيموكحلا	ةيلا/ا	تادامتعUا	يف	ةیسفنلا	ةحصلا

⁾²⁰⁽	كلذ	هباش	امو	ميعطتلا	تRمحو	ةيدع/ا	ضارمQا	راشتناك	،ىرخQا

	زكرم	نم	مدقم	ريرقت،"ةيسفنلا	ةحصلا	يف	قحلا	لامعإو	ةيامحو	مارتحاب	نميلا	تامازتلا"	-	20
	ةيروهمجلل	لماشلا	يرودلا	ضارعتسK	ةثلاثلا	ةرودلل	نورخاو	ةيجيتارتسKا	تاساردلل	ءاعنص
2019رياربف	يف	ناسنKا	قوقح	سلجB	32	هرودلا	ماما	ةينميلا
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يناثلا	ثحب/ا

نھارلا عازنلا لبق ةیسفنلا ةحصلا تامدخ : الوأ
	ةمدخ	ةءادر	ىلإو	ةلصلا	تاذ	تاسسؤ/ا	ةلق	ىلإ	ةحات/ا	تامولع/ا	ريشت

ً	ابيبط	44	ىوس	كانھ	سيل	،2010	ماع	ةيجيتارتسUً	اقفو	و	،	ةمئاقلا	تاسسؤ/ا
	تراشأو	،ابيبط	8,500	مھددع	غلابلاو	نیصصخت/ا	دRبلا	ءابطأ	نیب	نمً	ایسفن
	كلذ	يف	امب	دRبلا	يف	ةيسفنلا	ةحصلل	ةأشنم	19	دوجو	ىلإ	ةيجيتارتسUا
	تراشأ	امك	،⁾²¹⁽	نوجسلا	نمض	ةيحصلا	تآشن/او	تادايعلاو	تايفشتس/ا
	2011	ماعل	ةی/اعلا	ةحصلا	ةمظن/	ةیسفنلا	ةحصلا	سلطأ	اهدروأ	يتلا	تاءاصحâا

	0.17و	يسفن	بيبط	0.21و	،نمیلا	يف	ةیسفنلا	ةحصلل	تایفشتسم	عبرأ	دوجو	یلإ

	نع	تانايب	2014	ماع	سلطأ	نمضتي	ملو	،ينمي	100,000	لكل	يسفن	يئاصخأ
	تايفشتسم	ثRث	ددح	هنأ	Uإ	،نميلا	يف	ةيسفنلا	ةحصلا	لاجم	يف	Éلماعلا	ددع
	انه	ظحلنو،	⁾²²⁽	ماع	ىفشتسم	يف	يسفنلا	بطلل	ةدحاو	ةدحوو	ةيسفنلا	ةحصلل
	قيعت	يتلا	تايدحتلا	مجح	نم	ديزي	يذلا	رمUا	وهو	تانايبلاو	تامولع/ا	يف	ضراعتلا
	كلذ	يف	امب	نميلا	يف	ةيسفنلا	ةحصلا	تامدخ	نأشب	ةقوثوم	تامولعم	ىلع	لوصحلا
	ةيحصلا	ةياعرلا	ميدقت	يف	Éيلح/ا	عمتج/ا	ةداق	نم	مهريغو	Éيديلقتلا	Éجلاع/ا	رود
.Éينميلل	يعامتجUا	يسفنلا	معدلاو	ةيسفنلا

	يف	فعض	كانه	،Éبرد/ا	Éفرتح/ا	صقنو	تآشن/ا	ةيدودحم	ىلإ	ةفاضâابو
	ةصصخت/ا	ةياعرلا	يف	صقن	ةمثف	نميلا	يف	ةحات/ا	ةيسفنلا	ةيحصلا	ةياعرلا	ةدوج
	نوناعي	نيذلا	كلذكو	،نسلا	رابكو	Éقهار/او	لافطQاو	ءاسنلا	لثم	ةددحم	تاعومج/
	ماظن	يف	ةجمدم	تسيل	ةيسفنلا	ةحصلا	نأ	امك	،	نامدâا	نم	وأ	ةنمزم	تUاح	نم
	دنع	جRعلا	ىلع	لوصحلا	Éينميلا	نم	ريثكلا	عيطتسي	Uو	،ةيلوQا	ةيحصلا	ةياعرلا
	ةظهاب	ءاودلا	ةفلكت	نا	ىلإ	ةفاضâاب	،	ةيحصلا	ةياعرلا	ماظن	عم	ةرم	لوQ	لصاوتلا
.⁾²³⁽اعئاش	يئابرهكلا	جRعلا	مادختسا	لازي	امو	Éينميلا	مظع/
:ةیسفنلا ةحصلا تامدخ ىلع ةحلسملا تاعازنلا راثآ : ایناث 
8ص،قباس	عجرم،	ةيسفنلا	ةحصلا	ىلع	برحلا	رثا	-	21
8ص	،	هسفن	عجرBا-	22

6ص،	قباس	عجرم	"ةيسفنلا	ةحصلا	يف	قحلا	لامعإو	ةيامحو	مارتحاب	نميلا	تامازتلا"	-	23
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	لكشب	ينميلا	يحصلا	ماظنلا	ىلع	ةدشب	نميلا	يف	ةرئادلا	بورحلا	ترثأ	دقل
	ةيحصلا	تآشن/اب	تقحل	يتلا	رارضQا	ةجيتن	رايهنا	ةلاح	يف	حبصا	يذلاو	ماع
	رطاخم	نع	Rًضف	،ةيساسQا	علسلاو	ءابرهكلا	و	دوقولاو	ةيدايعلا	تادادمâا	صقنو
	يأ	–	صخش	نويلم	14.8	كرتي	ام	ةبحصلا	ةياعرلا	يئاصخQ	ةیدسجلا	ةمRسلا
،⁾²⁴⁽ةيساسأ	ةيحص	ةياعر	Rب	–	ناكسلا	فصن	نم	رثكأ

	ةظفاحم	16	يف	ةيحصلا	تآشنملل	ةي/اعلا	ةحصلا	ةمظنم	هتذفن	حسم	بسحب	و
	ةأشنم	1,579	كانه	ةأشنم	3,507	Éب	نم	نأ	دجو	)ةظفاحم	22	لصأ	نم(	ةينمي
	ةأشنم	1,343و	،اهيلإ	لوصولا	ةيناكمإ	عم	اهتقاط	لماكب	لمعت	)%45	يأ(	طقف
	دجو	امك	،ةمدخلا	نع	ةجراخ	)%17(	ةأشنم	504	دوجو	عم	ً،ايئزج	لمعت	)38%(
ً	ايئاهن	تررضت	ةأشنم	69	كلذ	يف	امب	،عازنلل	ةجيتن	تررضت	ةأشنم	274	نأ	حس/ا
	تامدخلا	ىقبت	،ةيحص	ةأشنم	3,507	Éب	نم	هنأو،ايئزج	تررضت	ةأشنم	205و
	نم	%21	يف	Uإ	ةرفوتم	ريغ	ةيسفنلا	ةحصلا	فورظو	ةيراس	ريغ	ضارمQاب	ةقلعت/ا
	،⁾²⁵⁽ةيحصلا	تآشن/ا

	عازنلا	ةيادب	ذنم	نميلا	يف	Éيسفنلا	ءابطQا	ددع	يف	صقن	ىلإ	حس/ا	راشأ	امك
	يفً	ايسفن	ابيبط	40	دوجو	ىلإ	ةي/اعلا	ةحصلا	ةمظنم	تراشأ	،2016	ریانی	يف
	ةرازو	يف	ةيسفنلا	ةحصلا	جمانرب	ريدم	راشأ	Éح	يف	،ءاعنص	يف	مھمظعم	،نمیلا
	لكل	يسفن	بيبط	0.17	يأ	طقف	ابيبط	36	دوجو	یلإ	2016	ربمسید	يف	ةحصلا

.⁾²⁶⁽	ينمي	100,000
	نم	يغاطلا	زیكرتلا	نأ	Uإ	ةمزéل	ةيلودلا	ةيناسنâاو	ةيبطلا	ةباجتسUا	لظ	يفو

	تاجايتحا	تلظ	Éح	يف	،ةلجاعلا	تاجايتحRل	ةباجتسUا	یلع	بصنا	ةنوع/ا	تUاكو
.⁾²⁷⁽لیومتلاو	هابتنUا	نم	Rًيئضً	اردق	تقلتو	ةيوناث	ةيسفنلا	ةحصلا

	هط	روتكدلا	ءاعنص	ةموكح	يف	ةحصلا	ريزو	اهدروا	تاءاصحا	رخا	بسحبو
	ةيروهمجلا	يف	ةيسفنلا	ةحصلا	تاجايتحU	هترازو	ةباجتسا	ةطخل	هميدقت	يف	لكوت/ا

9ص،قباس	عجرم	،ةيسفنلا	ةحصلا	ىلع	برحلا	رثا	-	24

6ص،	قباس	عجرم	"ةيسفنلا	ةحصلا	يف	قحلا	لامعإو	ةيامحو	مارتحاب	نميلا	تامازتلا"	-	25

6ص،هسفن	عجرBا	-	26

10ص،	قباس	عجرم	،	ةيسفنلا	ةحصلا	ىلع	برحلا	رثا	-	27
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	يف	داح	صقن	نم	نميلا	ةاناعم	ىلا	برحلا	تدا	دقف	2021	-2020	ةرتفلل	ةينميلا
	ءابطUا	ددع	زواجتي	U	ذا	ةيسفنلا	ةحصلا	يف	ةصصخت/ا	تامدخلاو	دراو/ا
	امأ	،	ةمسن	505،084	لكل	يسفن	بيبط	دوجو	ينعي	اذهو	ًابيبط	59	Éيسفنلا
	Éيسفنلا	ءابطUا(	ةيسفنلا	ةحصلا	يف	Éصصخت/ا	Éيحصلا	Éلماعلا	ددع	طسوتم
	1.	02	لدعمب	304	يلوحب	مهددع	ردقيف	)تاضرم/او	Éيسفنلا	Éجلاع/او

	ةقطنم	لودو	ةيبرعلا	لودلا	يف	لدع/اب	ةنراقم	.	ةمسن	100000	لكل	Éصصختم
،ةمسن	100	.000	لكل	صصختم	14.	6	ـب	ردقي	يذلا	طسوQا	قرشلا

	ريرس	990	ددع	زواجتي	U	نميلا	يف	ةيسفنلا	ةحصلل	ةصصخ/ا	ةرسUا	ددعو	
	ةقطنم	لودو	ةيبرعلا	لودلا	يف	لدع/اب	ةنراق/اب	ةمسن	100000	لكل	ريرس/3	لدعمب
	تايفشتسم	ددع	ردقيو	،ةمسن	100،000	لكل	ريرس	6.	1	ـب	ةردق/ا	طسوUا	قرشلا
	ىفشتسم	لدعمب	تايفشتسم	7	يلاوحب	نميلا	يف	ةصاخلاو	ةماعلا	ةيسفنلا	ةحصلا
.ةمسن	4،257،242	لكل

يناثلا	لصفلا
لافطUا	ىلع	نميلا	يف	حلس/ا	عازنلل	ةيسفنلا	راثUا

لوQا	ثحب/ا
ةينميلا	ةلاحلاو	ةيسفنلا	تابارطضUاو	بورحلا

⁾²⁸⁽ :ةیسفنلا تابارطضالا نع ةماع ةرظن
	ةـــحصلا	فيرعت	ىلع	فقن	نا	دبU	ةيسفنلا	تابارطضUا	ىنعم	فرعن	ىتح	ةيادب

	عيطتـــسي	ةيفاعلا	نم	ةلاح"	ينعت	اـــهنأ	ةي/اعلا	ةحصلا	ةمظنم	بسحبو	ةيـــسفنلا
	لمعلاو	ةيداعلا	رتوتلا	تUاح	عم	فيكتلاو	ةـــصاخلا	هـــتاناكمإ	كاردإ	درف	لك	اـــهيف
	كـــلذ	لـــباقم	يفو،"يـــلح/ا	هـــعمتجم	يف	ماهـــسUاو	دـــيفمو	جـــتنم	لكشب
	تارـــييغت	ىـــلع	يوطنت	ةـــلاح"	يه	اـــهنأ	ىـــلع	ةيـــسفنلا	تاـــبارطضUا	فرـــعت

	نم	ةرتفلا	لRخ	نميلا	يف	برحلا	نم	نيررضت/ا	ناكسلا	Éب	ةيسفنلا	تابارطضUا	راشتنا	ريدقت	ةسارد	-	28
13-12ص،2018	رياني،	يرسUا	داشرUاو	ةيمنتلا	ةسسؤم:	ءاعنص،2017	-2014
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	وأ	كولـــسلاوأ	ةفطاعلا	وأ	،رـــيكفتلا	لمـــشت	ةديدـــش	ىلإ	ةـــفيفخ	نـــم	جردـــتت
	عـــم	لـــماعتلا	ىـــلع	ةردـــقلا	مدـــع	ىلإ	يدؤـــي	اـــمم	قبـــس	اـــمم	جـــيزم
،"ةـــينيتورلاو	ةـــيداعلا	ةاـــيحلا	بـــلاطم

	ةيصخـــشلا	لكاـــش/او	طوغضلاب	ةيـــسفنلا	تاـــبارطضUا	طـــبترتو	
	طرـــف/ا	داـــهجUاب	وأ	ةـــيداصتقUاو	ةيعامتجUاو	ةيشيع/او	ةيتايحلاو	ةيرـــسUاو
	يركـــسلاو	ناطرـــسلا	عـــم	لاحلا	وـــه	اـــمك	ةـــنيعم	ةـــيحص	ةـــلاح	ببـــسب
	ةيـــسفنلا	لـــماوعلا	Éب	اميف	لـــعافتلل	ةـــجيتن	ثدحتو	،بـــلقلا	ضارـــمأو
.ةـــيويحلا	ةـــيئايميكلا	تRUــتخUاو	،ةـــيثارولاو	ةـــيعامتجUاو

	ةيـــسفنلا	تابارطضUا	نـــم	عوـــن	200	نـــم	رـــثكأ	اـــيلاح	فرـــعيو
	،	فرخلاو	،بطقلا	يئانث	بارـــطضاو	،بائتكUا	يه	اعويـــش	رثكUا	تاـــبارطضUاو
	ضغب	صخـــش	يأ	بيصت	ةيـــسفنلا	تابارطضUاو	.قلقلا	تابارطضاو	ماصفلاو
	وأ	لوي/ا	وأ	يـــعامتجUا	عـــضولا	وأ	لـــخدلا	وأ	ســـنجلا	وأ	رـــمعلا	نـــع	رـــظنلا
	نأ	نـــكميو	.ةـــيفاقثلا	ةـــيوهلا	بناوج	نم	رخآ	بناج	يأ	وأ	يـــميلعتلا	ىوتـــس/ا
	نـــس	نم	أدبت	ةيـــسفنلا	تابارطضUا	نـــم	%	75	نأ	ريغ	،نـــس	يأ	يف	ثدحت

	يفاعتلل	جRعلاو	ةبـــسان/ا	ةياعرلاب	بيجتست	ةيـــسفنلا	تابارطضUا	نم	ريثكو.	24
.ءافـــشلاو

	برقي	امف	عـــساو	قاطن	ىلع	ةيـــسفنلا	تابارطضUا	رـــشتنت	اذه	انرصع	يف
	بائتكUاب	نوـــباصم	مـــهنم	%	7و	،قـــلقلاب	نوـــباصم	مـــلاعلا	ناكـــس	ثـــلث	نـــم
	نوناعي	نيذلا	دارـــفUا	ددع	ردـــقيو	.يرـــهقلا	ساوـــسولاب	%	3	و	ماـــصفلاب	%	1و
	نوـــيلم	450	يلاوـــحب	ةـــيلقعلاو	ةيـــسفنلا	تاـــبارطضUا	لاكـــشأ	نـــم	لكـــش
	دحاو	درف	اـــهب	تRئاع	عبرأ	لك	نـــم	هلئاع	نأو	.مـــلاعلا	ىوتـــسم	ىـــلع	ةمـــسن
	دارـــفأ	ةـــعبرأ	لك	نـــمً	ادـــحاو	نأو	،يـــسفن	بارـــطضاب	باـــصم	لـــقUا	ىـــلع
	.هـــتايح	لحارم	نـــم	اـــم	ةـــلحرم	يف	يـــسفن	بارـــطضاب	ةـــباصûل	ضرـــعم
.ةي/اعلا	ةـــحصلا	ةـــمظنم	تارـــيدقتل	اـــقفو	كلذ

	اميف	يـــ/اعلا	ديعصلا	ىـــلع	ةيـــسفنلا	تابارطضUا	راـــشتنا	لدعم	ردـــق
	دلب	نم	راـــشتنUا	تUدعمو	بـــسن	فـــلتختو	اذـــه	ةـــئا/ا	يف	%47.4	و	%	É12ب
	رـــخا	ىلا	بارطضا	نـــم	فلتختو	ىرخا	ىلا	ةـــسارد	نـــم	فـــلتختو	رـــخا	ىلا
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	تانيعلاو	ســـيياق/او	تاودUا	اـــهنم	لـــماوعلا	نـــم	ةـــعومجمب	رثأتتو	امك
،اـــهيف	ىرـــجت	يـــتلا	تاـــقوUاو	رـــيدقتلا	تاـــسارد	يف	ةمدختـــس/ا

	بابـــسQ	ةيـــسفنلا	تابارطضUا	راـــشتنا	تUدعمو	بـــسن	يف	ةدايزلا	للعتو
	تاعارصلاو	يناكـــسلا	ومنلا	تUدـــعم	يف	عـــفتر/ا	وـــمنلا	اـــهزربأ	ةدع
	ند/ا	ىلإ	حوزنلا	تUدـــعم	عافترا	ناـــمرحلاو	ضرـــ/او	عوـــجلاو	رقفلاو	بورـــحلاو
	رـــقفلاو	ماـــحدزUاو	درـــشتلاو	تايئاوـــشعلا	راـــشتنا	نـــم	اهنع	مجني	اـــمو
	ةـــحصلا	تاـــمدخ	يف	روـــصقلاو	روـــهدتلا	ىلإ	ةفاضâاب	،فـــنعلا	دايدزاو
	تابارطضUا	ثودـــح	تUاـــمتحا	نـــم	دـــيزت	لـــماوع	اـــهلكو	.ةيـــسفنلا
	جيـــسنلا	يف	قزمت	ةداـــعلا	يف	اهبحاصي	رهاوظلا	هذـــه	نأو	ةصاخ	،ةيـــسفنلا
	ةيديلقتلا	ةيرـــسUاو	،ةيعامتجUا	معدلا	مظنل	راـــيهناو	يديلقتلا	يعامتجUا
.درفلل	ةدناـــس/ا

⁾²⁹⁽ناسنإلا ىلع بورحلل ةیحصلا راثآلا
	ىلإ	ةفاضâابف	،ةّيحصلا	راثaا	نم	ديدعلاب	هل	ببستتف	ناسنâا	بورحلا	لاطت	

	،Éيركسع	مأ	اوناك	Éيندم	دارفQا	Éب	ةيدسج	تاباصإ	نم	بورحلا	هببسُت	ام	بناج
	،ناسنûل	ةيسفنلا	ةحصلا	ىلع	بورحلا	رثؤت	،ةافو	وأ	ةقاعإ	امإ	اهتجيتن	نوكت	يتلاو
	دق	يتلاو	،ةليوط	ةينمز	تارتفل	دتمت	دق	ةيلقعو	ةيسفن	تابارطضا	نم	اهنع	جتني	امب
	دونجلا	ىلع	ةديدع	ةيسفن	راثآ	بورحلل	نا	امك	،رخآ	ىلإ	ليج	نم	اهرثأ	لقتني
	مهلزانم	ىلإ	دونجلا	ةدوع	دعب	راثaا	هذه	نم	ربكQا	ءزجلا	رهظيو	،مهتRئاعو
	،تابارطضاو	،بائتكا	لكش	ىلع	رهظت	دق	ةيسفن	تامزأ	دونجلا	هجاوي	دقف	،مهتRئاعو
	مسجلا	نم	ةفلتخم	قطانم	يف	ىرُخأ	تاباصإ	نم	مهتاناعم	ىلإ	ةفاضâاب	،قلقو
	.بورحلا	هذهل	ةجيتن

	بايغ	ءانثأ	ةريبك	تايلوؤسم	هجاوتس	ةجوزلاف	يدنجلا	ةرسا	دارفا	رثأتيس	امك
	ةرادâاو	،لزن/ا	نوؤشب	مامتهUاو	،لافطQا	ةياعر	رومأ	يف	لثمتت	لزن/ا	نع	جوزلا
	يسفن	طغضو	قلق	لكش	ىلع	تايلوؤس/ا	هذه	سكعنت	ثيح	،ةرسQا	لخدل	ةيلا/ا
	عم	ةقRعلا	ىلع	ةيسفنلا	هتUاح	سكعنتس	يدنجلا	ةدوع	دعب	اّمأ	،Éفرطلا	ىلع	ريبك

/h=ps://mawdoo3.com	:موك	عوضوم،ناسنâا	ىلع	بورحلل	ةيحصلا	راثaا	-	29

%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1
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	ةيجوز	لكاشم	Éفرطلا	Rك	هنم	يناعُي	يذلا	بارطضUا	ىلع	بترتيس	ثيح	،هكيرش
	.يرُسأ	فنع	ىلإ	روطتت	دق

	دودر	فلتخت	اميف	،هبايغ	ءانثأ	ّدنج/ا	لافطأ	ىلع	روهظلاب	ةيسفنلا	راثaا	أدبتو
	ىلع	نيدلاولا	دحأ	بايغ	راثآ	رهظت	دقف	،مهنم	لكل	ةيرمعلا	ةئفلا	بسح	لافطQا	لاعفأ
	وأ	،ةيجاز/ا	ةلاحلا	يف	ةديدع	تاريغت	وأ	،بضغ	تابون	وأ	،قلقو	بارطضا	لكش
	.لفطلا	ىدل	ةUاب/ا	مدع	نم	ةلاح	ثودح	يف	وأ	،لكQا	تاداع	يف	فRتخا

	Éيندملل	ةيسفنلا	ةلاحلا	تلان	دقف	Éيند/ا	ىلع	ةيسفنلا	راثßل	ةبسنلاب	اما
	دوجو	يلودلا	كنبلا	رّدق	ُثيح	،ةيلودلا	تاسسؤ/ا	نم	ديدعلا	لبِق	نمً	اعساوً	امامتها
	ةحلس/ا	تاعازنلاب	ةرثأتم	قطانم	يف	اوشاع	نمم	ملاعلا	لوح	صخش	رايلم	نم	رثكأ
	ممéل	ةعباتلا	ÉئجRلا	نوؤشل	ايلُعلا	ةيضوف/ا	ترّدق	رخآ	بناج	نمو	،بورحلاو
	ىلإ	مهرايد	نمً	ارسق	اولّحُرو	اوحزن	دق	يندم	نويلم	60	براُقي	ام	كانُه	ّنأ	ةدحت/ا
	ماع	نمً	ارابتعا	كلذو	رطخلل	ةضرعُم	مهتايح	تلعج	يتلا	برحلا	ببسب	ىرُخأ	قطانم

	تراثأو	،ةيناثلا	ةي/اعلا	برحلا	ذنم	لّجُس	ÉئجU	ددع	ربكأ	مقرلا	اذه	ربتعُيو	،م2015
	تابارطضUا	عم	لماعتلل	تاسايس	عضول	كلذو	ً،اعساوً	امامتها	ةمخضلا	ماقرQا	هذه
	تاساردلا	نم	ديدعلا	تتبثأ	ُثيح	،برحلل	ةجيتن	Éيند/ا	ىلع	رهظت	دق	يتلا	ةيسفنلا
	رثكأ	مه	مهدRب	نم	اوحزن	وأ	،برحلا	اوشاع	نيذلا	Éيند/ا	صاخشQا	ّنأ	ثاحبQاو
	نم	ديدشلا	يسفنلا	قيضلاو	،ةيسفنلا	تامدصلاو	بائتكUا	تUاحب	ةباصûل	ةضرُع
	بورحلا	فورظ	اوشيعي	وأ	،مهدRب	نم	اوحزني	مل	نيذلا	صاخشQا	نم	مهريغ
	.ةيساقلا
:نمیلا يف ةیسفنلا تابارطضالا

	ةحصلا	ىلع	لجUا	ةليوطو	ةرشابم	ةيبلس	راثآ	نميلا	يف	ةرئادلا	برحلا	تكرت
	رئاسخو	طوغضل	همظعم	ضرعتي	يذلا	.ينميلا	بعشلل	ةبسنلاب	Éيسفنلا	هافرلاو
	اريلوكلا	وأ	ةلاطبلا	وأ	يئاذغلا	نمQا	مادعنا	ةجيتن	ءاوس	،	ةديازتم	ةريطخ	تامدصو
	مطحت	وأ	ةيوجلا	تاراغلا	وأ	ةيئاوشعلا	تامجهلا	وأ	بيذعتلا	وأ	يفسعتلا	لاقتعUا	وأ
	تلعج	ةيساقلا	برحلا	هذهف	،ةيساسQا	ةماعلا	تامدخلا	فعض	ةيعامتجUا	طباورلا
	هجاوي	دق	ام	رطخأ	اهنأب	لوقلا	نكمي	،ةنمزم	ةيسفن	لكاشم	يناعي	لماك	ليج	نم
."ديعبلا	ىد/ا	ىلع	لبقتس/ا	يفو	ً،اعبط	نaا	ينميلا	عمتج/ا
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U	كـــش	نأ	برـــحلا	ةرـــئادلا	يف	نـــميلا	ةرـــشتن/او	ىـــلع	ةـــعقر	ةـــيفارغج	
	وـــلخي	داكـــي	Rف	ءوـــس	رـــمUا	تداز	ةـــينميلا	يـــضارUا	لك	لمـــشت	داكـــت
	عـــضولا	ةـــحادفب	ةـــيصوت	نـــم	ةيـــسفنلا	ةـــحصلاب	صاـــخ	يـــ/اع	رـــيرقت
	ةـــيعامتجلااو	ةيـــسفنلا	ةـــيحصلا	ةباجتـــسUا	ةرورـــضبو	يـــسفنلا	يـــحصلا
	نـــييR/	ةـــصصخت/او	هيفاعـــسUا	ةيـــسفنلا	ةحصلا	تاـــمدخ	ميدقتو
.نـــيينميلا	نـــم	نـــيررضت/ا

	تابارطضUا	راشتنا	لوح	ةيمسرلا	ريغو	ةيمـــسرلا	تايئاصحUا	نأ	مغرلا	ىلع
	هيـــساقي	اـــم	ةـــعيبط	ســـكعت	ةـــجردب	ةـــحاتم	رـــيغ	نـــميلا	يف	ةيـــسفنلا
	يـــحصلاو	يناـــسنUا	عـــضولا	نـــع	ةـــفيخ/ا	ماـــقرUا	ه	نأ	Uإ	موـــيلا	نوـــينميلا
	رـــشابم	لكـــشب	سكعنتـــس	كـــش	U	ةاناع/ا	كلتف	،رـــيثكلا	اـــهتايط	Éب	لـــمحت
	ةريطخلا	راثaاف،	ةيـــسفن	تابارطضاو	طوـــغض	ىلإ	لوـــحتتو	رـــشابم	رـــيغو
	ىلع	نمQا	مادعناو	فنعلل	رركت/ا	ضرعتلا	نم	أدبت	يتلاو	،نميلا	برحل	ةديدعلاو
	Uًوصو	،عراست/او	يشفت/ا	رقفلاو	،ضارمQاو	،ةيذغQا	صقن	لمشتو	،عساو	قاطن
	لكشت	،ةيساسQا	ةيعامتجUا	تامدخلا	مادعناو	ةيعامتجUا	طباورلا	مطحت	ىلإ
	ةيسفنلا	ةحصلا	روهدت	نم	ةدشب	مقافي	امم	Éينميلا	ىلع	ةلئاهً	اطوغض	اهلمجمب
.قاطن	عسوأ	ىلع

	3	يلاوحً	ايلخاد	Éحزانلا	Éينميلل	يلامجâا	ددعلا	غلب	،2017	ويلوي	ىتحو
	نويلم	27.8	غلابلا	ناكسلا	عومجم	نم	%11	نم	برقي	ام	يأ	–	صخش	ÉيRم
	اهيلت	،ةجح	ةظفاحم	يف	نوشيعي	))840,000	Éحزانلا	نم	ربكQا	ددعلا	ناكو	.ةمسن
	امً	اضيأ	كانه	.)285,084(	ءاعنص	اهدعبو	)442,200(	ةدعص	مث	)551,124(	زعت
	رقتفيو	.ةيئامح	وأ	/و	ةيناسنإ	تادعاسم	ىلإ	ةجاحب	صخش	نويلم	20.7	وحنب	ردقي
	سيل	صخش	نويلم	14.8و	،ةنومأم	برش	هايم	ىلإ	صخش	نويلم	14.5	نم	رثكأ
	صخش	ÉيRم	8و	،ىوأم	ىلإ	ةسام	ةجاحب	نويلم	4.5و	،ةيساسأ	ةيحص	ةياعر	مهيدل
	17	براقي	ام	كانه	ثيح	،ةعاج/ا	ةفاح	ىلإ	نميلاب	عازنلا	عفديو	مهقزر	رداصم	اودقف

	يف	صخش	نويلم	6.8	مهنم	،ءاذغلا	نم	مهقمر	دسي	ام	مهيدل	سيل	صخش	نويلم
	لجأ	نم	ةيجراخلا	تادعاس/ا	ىلعً	اماتً	ادامتعا	نودمتعيو	ةيئاذغ	”ئراوط	ةلاح“
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	2017	لوليأ	/	ربمتبس	ةياهن	ىتحو	2017	عيبر	يف	اريلوكلا	ءابو	ءاج	امك	.مهئاذغ

.⁾³⁰⁽اهتباصإ	يف	هبتشي	ةلاح	750,000	غلب	قوبسم	ريغ	مقر	نع	رفسيل
	راـــشتنâ	ةـــماعلا	ةبـــسنلا	نأ	ىلإ	ةـــيلاحلا	ةـــساردلا	تـــلصوت

	لدـــعم	نأو	%	19.	48	تـــغلب	ةـــينميلا	ةـــيروهجلا	يف	ةيـــسفنلا	تاـــبارطضUا
	/	1000	لك	نم	ةلاح/195	رـــخUا	وه	غلب	ةيـــسفنلا	تاـــبارطضUا	راـــشتنا

	=	ةيسفن	تابارطضا	نم	نوناعي	نيذلا	Éينميلا	ناكسلا	ددع	يلامجا	،	ةـــلاح
	ةي/اع	ىرـــخأ	تاـــسارد	جـــئاتنب	ةـــيلاحلا	ةـــساردلا	جـــئاتن	ةـــنراقمب	348,455,5

	راـــشتنا	لدعمو	ةبـــسن	ربتعت	.ةي/اعلا	بـــسنلا	عـــم	براـــقت	كاـــنه	نأ	حـــضتأ
	مـــلاعلا	يف	تادـــع/او	بـــسنلا	ىـــلعأ	نم	نميلا	يف	ةيـــسفنلا	تابارطضUا
⁾³¹⁽	.ئراوطلا	فورـــظب	رـــمت	يـــتلا	لودـــلا	تUدـــعمو	بـــسنل	هباـــشمو

	،نميلا	يف	ةيسفنلا	ةحصلل	ماعلا	عضولا	نع	ةيفاك	تانايبً	ايلاح	رفوتت	U	امنيبو
	تاعبتلا	نم	حجرQا	ىلع	نوناعي	ناكسلا	نم	ريثكلا	نأ	ىلإ	ةحات/ا	تامولع/ا	ريشت
	يف	لوؤسم	دافأ	،لاث/ا	ليبس	ىلعف	.ةيفطاعلاو	ةيعامتجUاو	ةيسفنلا	ةيبلسلا
	ىضر/ا	ددع	يف	ةريبك	ةدايز	دوجو	نع	ءاعنص	يف	يسفنلا	بطلل	لمQا	ىفشتسم
	ءاربخو	ةيلخادلا	ةرازو	يف	رداصم	تراشأ	امك	،برحلا	لبق	ام	ةرتف	عم	ةنراق/اب
	تعفترا	ةمصاعلا	يف	راحتنUا	تUدعم	نأ	ءاعنص	يف	ةيسفنلا	ةحصلا	يف	نورخآ
.⁾³²⁽2015و	2014	Éب	%40.5	ةبسنب

	ٍراثآ	نم	بورحلا	هفلخت	امبً	ارثأت	تائفلا	رثكأ	مه	لافطQا	نوكي	نا	يعيبطلا	نمو
	لافطQا	ىري	ثيح	.برحلا	راثآ	لايح	ةديدشلا	مهتشاشه	ىلإ	رظنلاب	اميس	U	ةيسفن
	لتقلا	دهاشمو	مهلتقو	مهبيذعتو	مهيوذل	تUاقتعاو	ةيدسجلا	تاباصâاو	يدا/ا	رامدلا
	مهتكراشم	نع	كيهان،راصحلاو	،رقفلاو	عوجلاو	رامدلاو	رمتس/ا	فصقلاو	ءامدلاو
	يلاعفناو	يسفن	رامد	نم	،ةيرشبلا	سفنلا	قامعأ	ىلع	رثؤي	ام	اذهو	،Éلتاقمك	اهيف
	اهئاهتنا	دعب	ىتح	اهلاكشأ	فلتخم	ىلع	تاكاهتنUا	هذهل	Éشياعت/ا	لافطQاب	قحلي

	تاساردلل	ءاعنص	زكرم:	ءاعنص،	"ةلمهم	ةمزأ	:نميلا	يف	ةيسفنلا	ةحصلا	ىلع	برحلا	رثأ"	-	30
،2017،ةيجيتارتسUا

	ردصم	،نميلا	يف	برحلا	نم	نيررضت/ا	ناكسلا	Éب	ةيسفنلا	تابارطضUا	راشتنا	ريدقت	ةسارد	-	31
27ص،	قباس

قباس	ردصم	،ةلمهم	ةمزأ	:نميلا	يف	ةيسفنلا	ةحصلا	ىلع	برحلا	رثأ"	-	32
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	تحت	ةيسفنلا	ةحصلاب	Éصصختملل	يئاصحâا	يصيخشتلا	ليلدلا	اهفنصي	يتلاو
..ةمدصلا	دعب	ام	راثآ	ةئف

	رمي	يتلا	ةلحرمللً	اعبت	لافطQا	ىلع	بورحلا	نع	ةجتانلا	ةيسفنلا	راثaا	فلتختو
	كلذو	،مهريغ	نع	ةفلتخمو	ةصاخ	ةقيرطب	لافطQا	عم	لماعتلا	بجوي	امم	،لفطلا	اهب
Qمهن	ام	اولاز	نورمي	ةلحرمب	جوضن	،يركف	،يدسجو	،يفطاعو	،يعامتجاو	مجنيو	
	ىلع	رثؤت	بورحلاف	،ىد/ا	ةديعبو	ةديدع	راثآ	بورحلا	تاطوغضل	لفطلا	ضرعت	نع
	ىلع	رثؤت	امك	،هيدل	أطخلاو	باوصلل	ةيلخادلا	ريياع/ا	ىلعو	،اهئانبو	هتيصخش	ريوطت

	ىلع	رثؤت	ةيحص	لكاشم	نم	هل	هفّلخت	ام	ىلإ	ةفاضâاب	،ةيناودعلا	هلاعفأ	دودر	طبض
	-تUاحلا	بلغأ	يف-	لفطلا	كاردإ	مدع	Éصتخ/ا	نم	ريثكلا	ركذ	امكو	،باصعQا
	ىلع	لفطلا	ةردق	مدعنت	دق	ىرُخأ	ةيحان	نمو	،بورحلا	ءانثأ	هشيعي	يذلا	عضولا	ةيها/
	هرعاشمو	ةيلخادلا	هتاعارص	لوحتتو	،كلذ	ءانثأ	اهب	ّرم	يتلا	هنازحأو	همUآ	نع	ريبعتلا
	لكش	ىلع	رهظت	دق	اهنع	ريبعتلا	يف	ىرُخأ	بيلاسأ	مادختسU	هعفدت	تاملك	ىلإ
⁾³³⁽	.دعب	اميف	ةيناودع	تايكولس

	روعشلا	دلبتب	لافطQا	ةباصا	وه	بورحلل	ىرخaا	ةيبلسلا	ةيسفنلا	راثaا	نمو
	ةيرشبلا	ءRشQاو	ةقزم/ا	ثثجلاو	عّور/ا	لتقلاو	فنعلا	لامعQ	مهتادهاشم	ببسب
	ليزيف	علهلاو	عيورتلاو	قلقلاو	رعذلا	نم	ةلاح	قلخي	كلذ	لك	،	حطسQا	ىلع	ةرياطت/ا
	نا	ذا	رخآ	رثاو	،	يلبقتس/ا	هكولس	ىلع	كلذ	سكعنيو	تو/ا	هاجت	درفلا	ةيساسح
	ةقرسلاو	شغلاو	بذكلاك	ةيبلس	تامسب	نومستي	لافطQا	لعجت	اهلوهو	برحلا	دهاشم
	تاقRع	ءوستو	،	حونجلاو	فارحنRل	ةضرع	نونوكيو	ةئيذبلا	ظافلQا	لامعتساو
	ضعب	ّريغت	يه	ىرخQا	راثaا	نمو	،	بابسQا	هفتQ	نورجاشتيو	ضعبلا	عم	مهضعب
	ةيحضتلاو	راثيâاو	نواعتلاو	سفنلاب	ةقثلاو	ةنامQاو	قدصلاك	مهدنع	ةيعامتجQا	ميقلا
.⁾³⁴⁽	نيرخaا	ليبس	يف

	قدأب	رثأتي	يذلا	فهر/ا	سحلا	بحاص	لفطلا	اهئابعا	لمحتي	راثaا	هذه	لك
	كلذ	ةعيبط	بسحو	سكعلاب	وا	بلس	ىلا	باجيا	نم	ةيكولسلا	هتاهاجتا	ّريغتو	تارثؤ/ا
	نس	نود	لافطQا	لثمي	نميلا	يفو	،	ةيثراك	يه	برحلا	تارثؤم	عيمج	نكلو	رثؤ/ا

قباس	ردصم	،بورحلل	ةيحصلا	راثUا	-	33

هسفن	ردصBا	-	34
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	قلق	ردصم	لكشت	مهتمRس	نإف	كلذل	،	ناكسلا	عومجم	نم	%44	وحن	ةرشع	ةعبارلا
	هل	نوكيس	،امومع	نميلا	هب	رمت	يذلا	عارصلا	نأ	ىلإ	ءاربخ	ريشي	ثيح	،صاخ	هجوب
	ىلع	ةقيمعً	اراثآ	كرتيس	هناو	لافطQا	نم	لماك	ليج	ىلع	ةيبلس	ةيسفن	تاريثأت
	.عمتج/ا	ةايح	ىلع	يلاتلابو	،مهلبقتسمو	مهتايح

	ىلع	ةيسفن	ٍراثأ	نم	بورحلا	هفلخت	ام	ةروطخ	نم	مغرلا	ىلعو	هنا	فسؤ/ا	نمو
	ملقأتلا	ةداعإ	ىلع	مهتردقو	دارفQا	ةايح	ىلع	ريبكلا	اهريثأت	مغرو	لافطQاو	دارفQا
.ردن	اميف	Uإ	تايئاصحإ	اهل	مظني	Uو	رابتعUا	يف	ذخؤت	U	اهنأ	Uا	،ةايحلا	عم

	عزفلا(	اهنم	روص	ةدع	يف	راصحلاو	برحلاو	ةاناعملل	ةيسفنلا	راثaا	رهظتو
	ءاقبلا	وأ	مRظلا	وأ	تاوصQا	نم	ىضر/ا	فوخلا	وأ	ايبوفلا	-	بائتكUاو	قلقلا	-	يليللا
	تارايهنUا	ةبسن	فلتخت،	اهباستكا	مت	يتلا	تاراه/ا	ضعب	يف	ةساكتنUا	-ً	اديحو
	ىلع	هتردقو	لفطلا	هشيعي	ام	بسح	رخQ	لفط	نم	ةيلقعلاو	ةينامسجلاو	ةيسفنلا
ً.اعبط	روهدتلاب	ذخأت	عيمجلل	ةيسفنلا	ةلاحلا	نإف	،ةياهنلا	يف	نكل	،تامدصلا	لمحت



30

يناثلا	ثحب/ا
نميلا	يف	لافطéل	ةيسفنلا	ةلاحلا	ضارعا

:يلیللا عزفلا
ً	امزRم	لظً	اسوباك	نأكو	لافطQا	ناهذا	يف	ةقلاع	ىقبت	دهاش/ا	نم	ريثكلا	كانه

	قامعأ	يف	تمص	يف	ةنكاس	،تRيختو	تاوصأو	روص	نم	،ةيمويلا	مهتايح	يف	مهل
	مRحQا	ربع	اهناكم	نم	تلفنتف	،رخQاو	Éحلا	Éب	اهتراثتسا	متي	نأ	ىلإ	،لفطلا
	ةثاغâ	نمي“	ةمظن/	ةسارد	ترهظأ	ثيح	،⁾³⁵⁽يليللا	عزفلاب	هنع	ربعي	يتلا	تUاعفنUاو
.⁾³⁶⁽يليللا	عزفلاو	مونلا	تابارطضا	نم	نوناعي	%47	نا	"لافطQا
:ةحارلا مدعب روعشلاو قلقلا

	فوخلاو	ديدشلا	قلقلا	تUاح	ديازت	يه	برحلل	ةينaا	ةمدصلا	تاريثأت	مهأ	نم	نإ
	يدا/ا	رامدلا	دهاشم	لافطQا	ىري	ثيح	،نامQاب	روعشلا	مدعو	لوهج/ا	نم
	ددهم	هنأب	لفطلا	رعشيف	،مهلتقو	مهبيذعتو	مهيوذل	تUاقتعاو	ةيدسجلا	تاباصâاو
	ردصم	امه	نادلاولا	نأ	نم	مغرلا	ىلعف	،هتيامح	نع	ةزجاع	هترسأ	نأو	،رطخلابً	امود
.⁾³⁷⁽كلذ	ريفوت	نع	نازجاع	امهنأ	Uإ	،هنامأو	لفطلا	ةوق

	يف	اميسU	نميلا	لافطأ	نأ	ةيلح/ا	تامظن/ا	نم	ددعل	تاسارد	ترهظا
	رعاشم	يف	لوهم	عافترا	نع	اونابأ	،Éبأو	زعتو	ندعو	ءاعنصك	ةبهتل/ا	تاظفاح/ا
	Uًاكشأ	ذخأت	يهو	⁾³⁸⁽نمQا	مادعناو	لوهج/ا	نم	فوخلا	و	رمتس/ا	رتوتلاو	قلقلا
	ىلإ	،قلقلاو	طابحâاب	ساسحâا	نم	أدبتو	،ةدشلا	نم	ةفلتخم	تاجردو	،ةددعتم
	وأ	فنعلا	وأ	ءاكبلاب	تUاحلا	هذه	نع	لفطلا	ربعي	نايحQا	ضعب	يفو	،بائتكUا
.⁾³⁹⁽ديدشلا	بائتكUا	نم	ةلاح	يف	ءاوزنUا	وأ	خارصلاو	بضغلا
مالظلاو تاوصألا نم ىضرملا فوخلا وأ ایبوفلا
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	وأ	ايبوفلا	يه	لافطéل	ةيسفنلا	ةحصلا	ىلع	برحلا	تاريثأتو	رهاظم	لوا	نم
	ةنمز/ا	ايبوفلا	نم	تUاح	ياً	اديحو	ءاقبلا	وأ	مRظلا	وأ	تاوصQا	نم	ىضر/ا	فوخلا
	لثم	ثدحلا	عوقو	عم	اهدوجو	قفارت	يتلا	ءايشQا	وأ	صاخشQا	وأ	ثادحQا	نم
.⁾⁴⁰⁽تارئاطلا	،ةعفتر/ا	تاوصQا	،راذنâا	تارافص	،دونجلا

	مامأ	ةلثام	تلاز	ام	يتلا	تاوصQاو	دهاش/ا	نم	ريثكلا	كانه	نأ	ىلا	كلذ	درمو
	دق	لزلزمً	اسوباك	نأكو	،اهلً	اريسفت	نودجي	U	يتلاو	،مهناهذأ	يف	ةقلاعو	لافطQا
	دعب	ام	ةلاح	ىقبت	ثيح	،ةيمويلا	مهتايح	يف	مهلً	امزRم	ددرتي	هادص	لظو	ةتغب	مهاتأ
	نأ	ىلإ	،لفطلا	قامعأ	يف	تمص	يف	ةنكاس	،تRيختو	تاوصأو	روص	نم	،ةمدصلا
	نم	تUاحو	تUاعفنUا	ربع	اهناكم	نم	تلفنتف	،رخQاو	Éحلا	Éب	اهتراثتسا	متي
	تابون	نم	نوناعي	%17	نا	”لافطQا	ةثاغâ	نمي“	ةمظن/	ةسارد	ترهظأ	دقو	⁾⁴¹⁽علهلا
⁾⁴²⁽	.”عله

	نوكبي	مهو	نهلافطا	لاح	فصت	تاهمQا	نأ	ىلإ	تاساردلا	ىدحأ	تراشأ	امك
	نع	لفطلا	ربعي	نايحQا	ضعب	يفو	⁾⁴³⁽،"ةريغصلا	ةيرانلا	تاعقرف/ا	اوعمس	ول	ىتح
	بائتكUا	نم	ةلاح	يف	ءاوزنUا	وأ	خارصلاو	بضغلا	وأ	فنعلا	وأ	ءاكبلاب	تUاحلا	هذه
	،سفنتلا	يف	ةبوعص	،صغ/ا	،عادصلا	لثم	ةيضر/ا	ضارعQا	بناج	ىلإ	،ديدشلا
	لاح	يف	ةيمهو	مUآ	،سيباوكلا	،مونلا	ةلق	،ماعطلل	ةيهشلا	مادعنا	،يدارإ	U	لوبت	،ؤيقت
.⁾⁴⁴⁽بيذعتلل	نوضرعتي	وأ	نو/أتي	صاخشQ	هتدهاشم
 ةدایز وأ ،يدارإاللا لوبتلا لثم اھباستكا مت يتلا تاراھملا ضعب يف ةساكتنالا
:لوبتلا يف

	يتلا	ةيكولسلا	تابارطضUا	يه	لافطQا	ىلع	ةينaا	ةمدصلا	تاريثأت	مهأ	نم	نإ
	رهظيف	اهباستكا	مت	يتلا	تاراه/ا	ضعب	يف	ةساكتنUا	اهنم	،ةددعتم	Uًاكشأ	ذخأت

هسفن	ردص/ا	-	40

قباس	ردصم	،لافطQا	ىدل	بورحلل	ةيسفنلا	راثaا	-	41

قباس	ردصم	،ةلمهم	ةمزأ	:نميلا	يف	ةيسفنلا	ةحصلا	ىلع	برحلا	رثأ	-	42

	رمتؤ/ا(	09:06	ةعاسلا	16/12/2019	ةيسفنلا	تابارطضUا	ميحج	يف	نميلا	لافطأ	لخدت	برحلا	تامدص	-	43
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قباس	ردصم	،يدوعسلا	ناودعلل	ةيسفنلا	رارضUا	-	44
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	لافطUا	ةثاغâ	نمي	ةمظن/	ةساردلً	اقفوف	⁾⁴⁵⁽شارفلا	يف	لوبتلاو	يدارإRلا	لوبتلا
.⁾⁴⁶⁽يدارإRلا	لوبتلا	نم	نوناعي	لافطQا	نم	%5	نأ	ءابaا	دافأ

	ناك	يتلا	نامQا	نم	ةلاحلً	اساكعنا	ربتعت	يتلا	ةيكولسلا	تاداعلا	نم	يهو
	ةلحرمب	هرّكذت	اهنوك	اهيلإ	عوجرلل	نحي	وهو	،ةقباس	ةيرمع	ةلحرم	يف	لفطلا	اهشيعي
⁾⁴⁷⁽هل	ةبسنلاب	ةعتمم
:بذكلاو رفاظألا مضق لثم ةیكولسلا تابارطضالا ضعب روھظ

	ةجيتن	لافطQا	ءUؤه	فوخو	قلق	نع	ربعت	يتلا	ةيكولسلا	تاداعلا	نم	يهو
	تامدصلا	دعب	ام	تابارطضا	نم	يهو	ً،ايلاح	دوجو/ا	عقاولا	نمً	ابورهو	ةمدصلا
	ضرعتلا	ةمدصو	،ةسرد/ا	وأ	تيبلا	ريمدت	وا	لفطلا	ىلع	زيزع	صخش	نادقفك	ة/ؤ/ا
	وأ	ءاضعأ	دحأ	نادقفو	ةقاعâ	ضرعتلا	ةمدصو	،ةيدسجلا	ةءاسâا	عاونأ	نم	عونل
⁾⁴⁸⁽مسجلا	ساوح
:مالكلل يفیظولا نادقفلا وأ مثعلتلاك ،مالكلا يف تالكشم روھظ

	ىلإ	اوداع	لافطUا	نم	%2	نا	”لافطQا	ةثاغâ	نمي“	ةمظن/	ةسارد	ترهظأ
⁾⁴⁹⁽مهيلع	برحلا	اهتكرت	يتلا	ةمدصلا	ريثأتل	ةجيتن	مRكلل	يفيظولا	نادقفلاو	،ةأتأتلا
:لكألا تابارطضا

	اهب	باصي	يتلا	رمتس/ا	ؤيقتلاو	ةيهشلا	مادعنا	وا	لكUا	تابارطضا	ربتعي
	فنعلا	ةدهاشمو	فوخلاو	قلقلا	تUاحل	ةقفار/ا	ةيضر/ا	ضارعUا	نم	لافطUا
⁾⁵⁰⁽بيذعتلل	ضرعتلا	وا	Éباص/او	ىلتقلاو
:دیدشلا بائتكالاو ءاوزنالاو خارصلاو بضغلاو فنعلا

قباس	ردصم	،لافطQا	ىدل	بورحلل	ةيسفنلا	راثaا	-	45

قباس	ردصم	،ةلمهم	ةمزأ	:نميلا	يف	ةيسفنلا	ةحصلا	ىلع	برحلا	رثأ	-	46

قباس	ردصم	،لافطQا	ىدل	بورحلل	ةيسفنلا	راثaا	-	47

هسفن	ردص/ا	-	48

قباس	ردصم	،ةلمهم	ةمزأ	:نميلا	يف	ةيسفنلا	ةحصلا	ىلع	برحلا	رثأ	-	49

قباس	ردصم،	يدوعسلا	ناودعلل	ةيسفنلا	رارضUا	-	50
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	رعاشم	يف	لوهم	عافترا	نع	”لافطQا	ةثاغâ	نمي“	ةمظن/	ةسارد	ترهظأ
	ءامدو	دقحو	لاتقو	تاعارص	نم	لفطلا	هب	رمي	ام	ا/	ةجيتن	،⁾⁵¹⁽	لافطUا	ىدل	بضغلا
	وأ	طوغضل	هضّرعت	درجمبو	،ةّيح	ىقبتو	ةيلخادلا	هتحفص	ىلع	عبطنت	يلاو	،ءRشأو

	،⁾⁵²⁽تUاعفنUا	ربع	اهناكم	نم	تلفنتف	،رخQاو	Éحلا	Éب	اهتراثتسا	متي	وا	تابوعص
	ىلعف	،هتيامح	نع	ةزجاع	هترسأ	نأو	،رطخلابً	امود	ددهم	هنأب	رعشي	لفطلا	نا	امك
	،كلذ	ريفوت	نع	نازجاع	امهنأ	Uإ	،هنامأو	لفطلا	ةوق	ردصم	امه	نادلاولا	نأ	نم	مغرلا
	وحن	فنعلاو	ناودعلا	اهنم	،ةفلتخم	هجواب	هذه	ةمدصلا	رعاشم	هذه	نع	لفطلا	ربعيو
	خرصي	هارنف	،ةيلاعفنUا	ةراثتسUا	ةعرسو	،ءRمزلا	عم	ةنوشخب	لماعتلاو	نيرخaا
	بائتكUا	نم	ةلاح	يف	يوزني	وا	يكبي	وا	،بابسQا	هفتQ	بضغي	وأ	،ببس	Rبً	انايحأ
.⁾⁵³⁽ديدشلا
:ةیضرم ضارعا

	ددع	برحلا	ةمدص	ءارج	لافطUا	بيصت	يتلا	ةيسفنلا	تUاحلا	بحاصت	ام	ةداع
	،ؤيقت	،سفنتلا	يف	ةبوعص	،صغ/ا	،عادصلا	لثم	ةيدسجلا	وا	ةيضر/ا	تUاحلا	نم
	مهتلمش	يتلا	لافطQا	نم	%31	ىناع	ثيح	سفنتلا	يف	ةبوعص	،	يدارإ	U	لوبت
	عادصلا	كلذ	يف	امب	–	ةيدسجً	اضارعأ	نم	”لافطQا	ةثاغâ	نمي“	ةمظن/	ةسارد
	ةقئاض	دوجو	ىلع	تارشؤم	نوثحابلا	اهربتعا	يتلاو	–	قاهرâاو	نطبلاو	ردصلا	مUآو
.⁾⁵⁴⁽ةيسفن
ةیلقعلا تاردقلا ىلع رثؤت يتلا ةیبصعلا تامدصلا

	ثثج	وأ	هنم	Éبرقم	صاخشQ	ةعورم	ةافو	تUاحل	لفطلا	ةدهاشم	لاح	يف
	ليبس	ىلع	مQا	و	بQا	لثم	لفطلل	ةبسنلاب	ةوقلا	رداصم	ىدل	زجع	ةلاح	وأ	ةهوشم
	يف	ببستتو	ةيلقعلا	هتاردق	ىلع	رثؤت	دق	ةيبصع	ةمدصب	لفطلا	اهدنع	باصي	لاث/ا

قباس	ردصم	،ةلمهم	ةمزأ	:نميلا	يف	ةيسفنلا	ةحصلا	ىلع	برحلا	رثأ	-	51
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	وأ	،ةركاذلاك	ةيلقعلا	فئاظولا	يف	للخب	باصي	دق	يذلا	لفطلل	ةيلقع	تارايهنا	ثودح
.⁾⁵⁵⁽كاردâا	وأ	زيكرتلا	فعض

	مهلافطأ	ةلاح	مييقت	دنع	ءابUا	دافا	”لافطQا	ةثاغâ	نمي“	ةمظن/	ةسارد	بسحبو
.⁾⁵⁶⁽زيكرتلا	يف	ةبوعص	مهيدل	%24	نا
:مسرلاو بعللا ءانثا لافطالا اھنزتخی يتلا رعاشملا روص : ایناث

	رثؤي	ةركب/ا	ةلوفطلا	ةلحرم	يف	فنعلاو	برحلل	ضرعتلا	نأ	تاساردلا	ترهظأ
	كرتتف	،هتايح	نم	ةقحU	ةلحرم	يف	ةيسفنلا	هتمRسو	لفطلا	ةيصخش	ىلعً	ابلس
	Éنس	ةليط	مهقفارتو	،لافطQا	سوفن	ىلع	ةئيسلا	اهراثآ	بورحلا	ةصاخبو	ثراوكلا
.⁾⁵⁷⁽مهتايح

	لاتقو	تاعارص	نم	لفطلا	هب	رمي	ام"	نإ	يكينيلكâا	سفنلا	ملع	ةذاتسأ	لوقي
	ريثكلا	كانه	نأو	،⁾⁵⁸⁽ةّيح	ىقبتو	ةيلخادلا	هتحفص	ىلع	عبطنت	،ءRشأو	ءامدو	دقحو
ً	ابلاغو	،مهناهذأ	يف	ةقلاعو	لافطQا	مامأ	ةلثام	تلاز	ام	يتلا	تاوصQاو	دهاش/ا	نم
:ظحRنف	مسرلا	وأ	بعللا	ءانثأ	لفطلا	اهنزتخي	يتلا	رعاش/ا	رهظت	ام
:تاباصإلاو توملل نوضرعتی وأ نولتاقتی صاخشأك برحلا نم دھاشم مسر

	سكعت	يتلا	مهتاموسر	لRخ	نم	مهيلع	برحلل	يسفنلا	ريثأتلا	ساكعنا	رهظي
	نم	فواخ/ا	كلت	نع	مهريبعتل	،رامدلاو	فنعلاب	مستت	تحبصأف	مهفواخم	و	مهتاناعم
	هشيعت	يذلا	عقاولا	نم	ةيسفنلا	لافطQا	ةلاح	رثأتت	نأ	يعيبطلا	نم	هنا	امك	،⁾⁵⁹⁽ةهج
.	رمتس/ا	فصقلاو	ءامدلاو	برحلا	ليصافت	نم	ةنيد/ا
: تامیخم وأ قرتحت لزانمو لبانقو ةلتاقم تارئاط وأ ةفینع تاودأ مسر

	ايمويو	تاونس	سمخ	ىدم	ىلع	لافطQا	هعمسو	هدهاش	ا/	ساكعنا	يهو
	تاشاش	ربع	وا	عقاولا	ىلع	ءاوس	خيراوصلاو	تارئاطلاو	يوجلا	فصقلا	تايلمعل

قباس	ردصم،	يدوعسلا	ناودعلل	ةيسفنلا	رارضUا	-	55

قباس	ردصم	،ةلمهم	ةمزأ	:نميلا	يف	ةيسفنلا	ةحصلا	ىلع	برحلا	رثأ	-	56

هسفن	ردص/ا	-	57

قباس	ردصم،	اهاياحضو	برحلا	دوقو	...نميلا	لافطأ	-	58
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	قامعأ	ىلع	رثؤي	ام	اذهو	ىلتقو	قئارحو	رامد	نم	كلذ	قفار	امو	نويزفلتلا
.⁾⁶⁰⁽مهسفنا
:ةیبرحلا تارئاطلاو تارایسلا ءانتقاو تاسدسملاب بعللا

ً	ازكرم	مهريكفت	حبصأ	يذلاو	مهئانبا	ةلاح	نع	ليصافتلا	ضعب	لافطا	ءابا	يوريو
	،برح	اهلك	تحبص	مهئانبا	ةايح	نا	نولوقيو	،نوبعلي	مهو	ىتح	برحلا	دهاشم	ءارج
	،رتافدلا	قاروأ	نم	ةحلسQا	عاونأ	نم	عون	وأ	ةيقدنبلا	ةعانصب	نوموقي	رخآو	Éح	Éب
	لوقيو	.نولتاقي	مهو	دهشم	ليثمت	مهمه	لك	حبصأ	دقو	،اهلامعتساب	نوأدبي	مث
	عقاولا	نع	ماصفنا	ةيادب	نوناعي	زعت	ةنيدم	يف	لافطQا	ضعب	نا	نويقوقح	نوطشان
	برحلا	دهاشم	يموي	لكشب	نوكاحي	اوحبصأ	مهنأ	ىلإ	اتفU	،"هيف	نوشيعي	يذلا
.⁾⁶¹⁽	.مهنيب	اميف	رامدلاو

:سأیلا وأ كشلاو ةیھاركلاو فنعلا رعاشم
	ةيحو	ةعوبطم	لظت	دقحو	لاتق	نم	لفطلا	هب	رمي	ام"	نإ	سفنلا	ملع	ةذاتسأ	لوقي

	ميقلً	اركنتم	حبصيوً	ايسفن	سكتني	تابوعص	وأ	طوغضل	هضّرعت	درجمبو	هلخاد	يف
	هشاع	امب	ظفتحي	وأ	ةحجان	ةرسأ	نيوكتب	هتاردق	ىلع	رثؤي	دق	امم	،نيرخaا	رعاشمو
	لافطUا	ربعي	تUاحلا	هذه	يفو	،⁾⁶²⁽	")هدUوأو	هتجوز(	ريغصلا	هعمتجم	ىلع	هسكعيو
	مهنم	ماقتنUا	يف	مهتبغرو	ةلتقلا	نم	مهودهاش	نم	ىلع	مهدقحو	مهبضغ	نع
⁾⁶³⁽	.مهيلع	راصتنUاو

قباس	ردصم،	لافطQا	ىدل	بورحلل	ةيسفنلا	راثaا	-	60
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ثلاثلا	لصفلا

لوUا	ثحب/ا
نميلا	لافطا	ىلع	برحلاو	حلس/ا	عارصلل	ةيعامتجUا	راثUا

: ةینوناق و ةماع ةیؤر
	هذه	رهظتو	،	عمتج/ا	نمض	لفطلا	ةايح	ىلع	ةيبلس	ةيعامتجا	اراثآ	بورحلا	كرتت

	هتRعافتو	هتاقRع	يف	،	بيرقلا	يعامتجUا	هطيحم	يف	لفطلا	كولس	ىلع	راثaا
	يف	دسجتي	انه	رثQا	نا	ىلا	ةفاضا	،	بيرقلا	هعمتجمو	هءاقدصاو	هترسا	عم	هطباورو
	هتئيب	صئاصخ	عيمج	برحلا	ّريغت	دق	ذا	،	فنعلا	لاكشأب	ةئيل/ا	ةءوبو/ا	ةئيبلا
.	تاءادتعUاو	تارثؤ/ا	عاونا	ىتش	ىلا	ةديدجلا	اهصئاصخ	ببسب	ضرعتيف

	رامعQاً	اديدحتو	روكذلا	نم	صخQابو	رشبلا	مه	برحلا	دوقو	نا	مولع/ا	نمو
⁾⁶⁴⁽	:بورحلل	ةيبلسلا	ةيعامتجQا	راثaا	مهأ	نم	نأف	هيلعو	،ةجتن/ا

	ةئشنتلا	ةيلمع	ؤكلت	وا	لشفو	ةرسQا	ككفت	ىلاً	ايئاهنً	ابايغ	بQا	بايغ	يدؤي	-	
	ليدب	يا	هيدؤي	نا	نكمي	U	يئيشنتلا	بQا	رودف،	ميلسلا	اهراسم	كابتراو	ةيعامتجQا
	لافطQا	دحوتي	Rف	ةقهار/ا	رمع	ةلحرم	يف	ةصاخ	لفطلا	نم	هتبارق	ةجرد	تناك	امهم
،	مهيوبا	نم	Uا

	ةيوبرتلا	اهتفيظول	اهغرفت	مدعو	،	ءيداهلا	يرسQا	وجلل	ةرسQا	راقتفا	-	
	رود	وه	يفاضا	رودب	مQا	لاغشناو	،	لاتقلا	تاهبج	يف	بQا	بايغ	ببسب	ةيئيشنتلا
	مامتهéل	ةأيهم	ريغ	ةيسفن	ةلاح	يف	اهلعجي	امم	هريصم	ىلع	اهقلقو	بئاغلا	بQا
	تاقRعلا	مطحت	دق	يتلاو	بورحلا	اهببست	يتلا	ةيجوزلا	تافRخلا	نا	امك	،	اهلافطأب
،	لافطQا	ةئشنت	ىلعً	ابلس	سكعني	كلذ	لك	رسQا	ضعب	يف	ةيقRخQاو	ةيناسنQا

	رثؤيو	،ً	ايرايتخا	واً	ايرسق	مهنضتحت	يتلا	مهتئيب	رييغتو	لافطQا	رارقتسا	مدع-	
	ةردقلا	نودقفي	امبرلو	،	ةديدجلا	ةئيبلا	عم	فّيكتلل	مهدادعتسا	ىلعً	اريبكً	اريثأت	كلذ
	ءاملعلا	ضعب	اهربتعي	بعللا	نارقاو	لفطلا	ةئيب	نا	،	ديدجلا	عمتج/اب	جامدنQا	ىلع

/h=ps://mawdoo3.com	:موك	عوضوم،ناسنâا	ىلع	بورحلل	ةيحصلا	راثaا	-	64
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	،	هتيصخش	راطا	ةرولبو	لفطلا	كولس	دودح	مسر	يف	ةرسQا	دعب	ةيناثلا	ةلزن/اب
	،	عمتج/ا	يف	هتايحل	ةيلبقتس/ا	ةيعامتجQا	راودQا	هباسكاو	هميلعتو

	نم	لافطQا	مرحتس	ةيرحلل	ةديقم	زجاوحب	ةينكسلا	ءايحQا	عيطقت	ةيلمع	يدؤت	-
	رطاخ/ا	هذه	نا	،	مهبهاومو	مهتاكاردا	لقصل	نارقQا	ةزيم	رامثتساو	بعللاو	عمجتلا
	ىرخا	نكاما	ىلا	مهرسا	نم	برهلا	ىلا	لافطQا	ضعب	عفدي	دق	نامرحلا	اذهو
	،	مهرسا	عم	اوقب	ول	امم	حدفا	رطاخ/	مهضرعت	لامتحQ	Éكردم	ريغ	،	ةنمآ	اهنونضي

	رعذلاو	فوخلاو	قلقلا	لفطلل	برحلا	بخص	هببسي	ام	ىلا	فاضي	قبس	ام	لك-
	ةيعامتجQا	تامدخلا	نادقف	نع	كيهان	،	تاقوQا	لكب	هددهت	يتلا	راطخQاب	روعشلاو
	مهكولس	ميوقتو	مهتئشنتو	لافطQا	ةيبرت	لعجي	كلذ	لك	،	برحلا	فورظ	يف	ةيجيورتلاو
	ىلا	لفطلا	جاتحي	ذا	،	كلذ	سكع	رمQا	بلطتي	Éح	يف	،	Uًامها	وا	Rًهج	ةميلس	ريغ
،	ةيدايتعQا	فورظلا	يف	امم	رثكا	برحلا	فورظ	يف	زيكرتو	ةيانع

⁾⁶⁵⁽ :لافطالا قوقحل ةینوناقلا رطالا
	لفطلا	قوقح	تدهش	2014	ماـعلا	فـيص	ذـنم	اـسورض	اـبرح	نـميلا	ضوـخي

	يــتلا	ةميــسجلا	تاكاــهتنUا	عاوــنأ	لك	تلمــش	ةرــيطخ	تاكاــهتنا	اهلRخ
،ةــيلودلا	قــيثاو/او	تادــهاع/او	ةدــحت/ا	مــمUا	اــهتددح

	ةميــسجلا	تاكاــهتنUاب	ةــمئاق	2003	يــف	تددح	دق	ةدــحت/ا	مــمUا	تــناكو
	تاكاــهتنUا(	اــهفصوب	ترهتــشا	،ةحلــس/ا	تاــعازنلا	ءاــنثأ	لاــفطUا	قوــقحل
:يــهو	)ةحلــس/ا	تاــعازنلا	ءاــنثأ	لاــفطéل	ةددــه/ا	ةتــسلا

مههيوشت	وأ	لافطUا	لتق.	1
ادونج	مهمادختسا	وأ	لافطUا	دينجت.	2
لافطUا	اهل	ضرعتي	يتلا	ةريطخلا	ةيسنجلا	تاكاهتنUا	نم	هريغو	باصتغUا.	3
تايفشتس/ا	وأ	سراد/ا	ةمجاهم.	4
لافطUا	نع	ةيناسنUا	تادعاس/ا	ليبس	عطق.	5
لافطUا	فاطتخا.	6

	–	2014	برحلا	نمز	يف	لافطUا	قوقح	تاكاهتنا	نع	ريرقت،	ةلوفطلا	ميحج	:نميلا"	-	65

6-4ص،	2019	رياربف،	يـبرعلا	مـلاعلا	يـف	ناـسنUا	قوـقحل	“رادار	سـتيار”	ةمظنم:مادرتسما،"2018
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	نوـــناقلا	بـــجومب	لـــفطلا	قوـــقح	تاكاهتنا	نـــع	ةلءاـــس/ا	بايغ	لكـــشو
	بورـحلا	ءاـنثأ	ةـصاخبو	يـــلودلا	يناـــسنUا	نوــناقلاو	ناـــسنUا	قوــقحل	يـــلودلا
	لكـشب	ـ	رذنيو	نـميلا	يـف	لاـفطUا	قوـقحل	اميسج	اديدهت	ةحلس/ا	تاـعازنلاو
	مـهضيرعتو	ةحلـس/ا	تاـعازنلا	يـف	مهمادختـساو	مـهدينجت	رـطخ	عاـستاب	ـ	صاـخ
	نم	مهنامرحو	،رـسUاو	فاطتخUاك	ىرـخأ	تاكاـهتنا	ىـلإ	ةـفاضإ	،ةـباصUاو	لـتقلل
.ةـئبوUاو	ضارـمUا	راـشتناو	ءاذـغلاو	ةـحصلاو	مـيلعتلا

	،حلـس/ا	عارـصلا	فارـطأ	ىـلع	تاـيقافتUا	ضرـفت	،يـلودلا	دـيعصلا	ىـلعو
	،ةــيئارجإ	صوــصن	ىــلإ	اــهليوحتو	تادـهاع/ا	كـلت	يـف	مـهتامازتلا	قـيبطت
	ةـليفكلا	تاـسسؤ/او	ةـينوناقلا	رـطUا	ءاـشنإو	،ةـينطولا	اـهنيناوق	يــف	اــهنيمضتو
	لــيقارعلا	نــعو	هزاــجنإ	مــت	اــمع	ةـيرودلا	رـيراقتلا	عـفرو	،تاـمازتلUا	كـلت	ذـيفنتب
.اــهزواجت	ىــلع	لــمعلا	يــف	يــلودلا	عــمتج/ا	عــم	نواــعتلاو	،تاــقوع/او

	:اــهنم	،ةــيلودلا	قــئاثولا	نــم	دــيدعلا	ةدــحت/ا	مــمUا	تــنبت	قايسلا	اذه	يفو
	،	1924	ماــعل	لــفطلا	قوــقحل	فــينج	نRـعإو	،ناــسنUا	قوــقحل	يــ/اعلا	نRـعUا
	صاــخلا	يــلودلا	دــهعلاو	ةيــسايسلاو	ةــيند/ا	قوــقحلاب	صاــخلا	يــلودلا	دــهعلاو
	تاــنRعUا	نــم	رــخآ	ددــعو	،ةــيفاقثلاو	ةــيعامتجUاو	ةــيداصتقUا	قوــقحلاب
	ناــسنUا	قوــقحل	ةــمزRلا	ةــيامحلا	رــيفوتب	ةــليفكلا	تUوــكوتوربلاو	تاــيقافتUاو
.لاــفطUا	قوــقح	اــهنمو

	رــيفوت	ىــلع	ةــينميلا	ةــينوناقلا	تاعيرــشتلا	تــصن	،يــنطولا	دــيعصلا	ىــلعو
	قوـقح	نوـناق	تردـصأ	كـلذ	قـيقحتلو	،لاـفطéل	نــيتمزRلا	ةــياعرلاو	ةــيامحلا
	ةــياعر	نأــشب	1992	ةنــسل	24	مــقر	نوــناقو،	2002	ةنــسل	45	مــقر	لـفطلا
	عـم	قـفاوتلا	قـيقحتب	ةـليفكلا	ةـينوناقلا	تاRـيدعتلا	ءارــجإب	تــمزتلاو	،ثادــحUا
	ةــصاخ	ةـفصب	تـنمض	يـتلا	ىرـخUا	ةـيلودلا	قـئاثولا	نـم	ددـع	ماكـحأو	صوـصن
	تــعضوو	،ةحلــس/ا	تاــعازنلا	ءاــنثأو	ملــسلا	يــف	لاــفطUا	قوــقح	ةــيامح
	ةيقافتا	:لثم	نـيكهتن/ا	ةـبقاعم	تـضرفو	اـهتمرجو	تاكاـهتنRل	ةــقيقد	تاــفيصوت
	،ةلوفطلل	ةيناثلا	ةيبرعلا	لمعلا	ةطخ	،يبرعلا	لفطلا	قوقح	قاثيم	،لفطلا	قوقح
	،لفطلا	ةيامح	لمع	ةعومجم	،يناسنUا	لمعلا	يف	لفطلا	ةيامحل	ايندلا	ريياع/ا
	،ةيفاضUا	اهتUوكوتوربو	1949	عبرUا	فينج	تايقافتا،	2012ةدناس/ا	تاودUاو
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	قداص/ا	1968	ةيناسنUا	دض	ةبكتر/ا	مئارجلاو	برحلا	مئارج	مداقت	مدع	ةيقافتا
	،	صاخشUاب	راجتUا	ةبقاعمو	عمقو	عن/	ومريلاب	لوكوتورب،1987	ماع	نميلا	نم	اهيلع
،ةمظن/ا	ةميرجلا	ةحفاك/	ةدحت/ا	ممUا	ةيقافتا	ـل	لمك/ا	،لاــفطUاو	ءاسنلا	ةصاخبو

	12	مــقر	تاــبوقعلا	نوــناق	لــثم	ةــيئازجلا	نــيناوقلا	نــيمضت	ىــلإ	ةــفاضإ	

	نوــناقو	،	1998	ةنــسل	21	مــقر	يركــسعلا	تاــبوقعلا	نوــناقو،	1994	ةنــسل
	نــم	ددــعب	1998	ةنــسل	24مــقر	عــطقتلاو	فاــطتخUا	مــئارج	ةــحفاكم
.لاــفطUا	قوــقحل	نــيكهتن/ا	ةــبقاعمو	عدرــب	ةــليفكلا	صوــصنلا

	ةــيئانجلا	ةــمكحملل	اـمور	قاـثي/	مـظنم	رـيغ	موـيلا	ىـتح	نـميلا	لازاـمو
	مـئارجل	نـيبكتر/ا	دـض	ىواـعدلا	كـيرحت	ماـمأ	اــقئاع	لكــشي	يذــلا	رــمUا	،ةــيلودلا
	ةـيئانجلا	ةـمكحملل	ماـعلا	يــعد/ا	لــبق	نــم	ةيناــسنUا	دــض	مــئارجلاو	برــحلا
	لـظت	ذإ	،مهتمكاحمب	ماـيقلا	نـع	يـنطولا	ءاـضقلا	زـجع	تUاـح	يـف	ىـتح	ةـيلودلا
	اـهكرحت	ةـقرو	درـجم	نــيمرج/ا	نــم	اــياحضلا	فاــصنإو	ةــلادعلا	قــيقحت	بلاطم
	اـم	وـهو	،ةرـثؤ/ا	لودـلل	ةـيموقلا	حـلاص/ا	اـهيف	مكحتتو	ةيـسايسلا	ىوـقلا	اـهريدتو
	نوـهرم	ةـلادعلا	قــيقحت	لــعجيو	لاــفطUا	قوــقحل	نــيكهتن/ا	ةــمكاحم	قـيعي
	ةيلودلا	ةيئانجلا	ةـمكح/ا	ىـلإ	برحلا	مـئارجل	نـيبكتر/ا	ةلاحإب	يـلود	رارـق	رودـصب
.ةدــحت/ا	مــمUا	قاــثيم	نــم	عباــسلا	لــصفلا	بــجومب
:برحلا هذھ لالخ لافطألا اھل ضرعتی يتلا ةیعامتجالا راثالاو تالاحلا مھأ

	نم	رثكا	ذنم	نميلا	يف	ةرئادلا	برحلا	ءارج	اًررضت	رثكQا	لافطQا	ةئف	ربتعت
	مهرامعا	لقي	نيذللا	لافطUا	ىلع	ةيبلسلا	اهراثاو	اهلRضب	تقلا	يتلاو	تاونس	سمخ
	٪43	ىلإ	مهتبسن	لصت	نميلا	ناكسلا	ددع	نم	ةريبك	ةبسن	نولكشي	ةنس	15	نع
	ءوسو	ضارمéل	مهضرعت	رطخ	ىلإ	ةفاضإ	ةباصûل	امإو	لتقلل	امإ	نوضرعتي	ثيح
	قوقحلا	نم	مهنامرح	ىلإ	ةفاضUاب	،	مهرسا	نه	مهلاصفناو	ديرشتلاو	ةيذغتلا
	يف	ةلثمت/او	ةيساسQاو	ةيعيبطلا	قوقحلا	يهو	اهريفوت	عمتج/او	ةلودلا	ىلع	بجوت/ا
	،ةميلسلا	ةيعامتجUا	ةئشنتلاو	ءاذغلاو	ميلعتلاو	ةايحلا	قح

	يف	لافطQا	تRكشمو	اياضق	يف	Éثحابلا	ضرتعت	يتلا	تاقوعم	مهأ	نم	لعل
	تامظن/او	ةيموكحلا	تاهجلا	ىدل	ةقيقدلا	تامولع/او	تايئاصحUا	بايغ	وه	نميلا
	،	ةيلودلاو	ةيلح/ا
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	هذه	لRخ	لافطQا	اهل	ضرعتي	يتلا	ةيعامتجUا	راثUاو	تUاحلا	مهأ	نمو
:برحلا
:ةریقفلا قطانملا يف ةیذغتلا ءوس ـ

	نم	تاونس	سمخ	دعب	ملاعلا	ىوتسم	ىلع	أوسUا	نميلا	يف	ةيناسنUا	ةمزUأ	دعت
	عوجلاو	تو/ا	نميلا	يف	صاخشUا	نم	ةيلاع	ةبسن	هجاوتو	.رمتس/ا	عارصلا
	نم	لكش	ناكسلا	عومجم	نم	ةئا/ا	يف	80	جاتحيو	،رخآ	دلب	يأ	نم	رثكأ	ضارمUا
	عارصلا	عUدنإ	ذنم	ةئا/ا	يف84	ةدايزب	يأ	،ةيامحلاو	ةيناسنUا	تادعاس/ا	لاكشأ
	14و	،مهئاذغ	Éمأتل	ةدعاس/ا	ىلإ	ينمي	صخش	نويلم	20	جاتحيو	.م2015	ماع	يف

⁾⁶⁶⁽	.ةيناسنUا	ةدعاسملل	ةسام	ةجاح	يف	صخش	نويلم
	ةدحاو	ةوطخ	دعب	ىلع	صخش	ÉيRم	ةرشع	نا	ةيلودلا	تامظن/ا	ريراقت	بسحبو

	عبر	براقي	ام	يأ	،ةيذغتلا	ءوس	نم	صخش	7,400,000	يناعيو،	ةعاج/ا	نم	طقف
	يتلا	ئراوطلا	ةبتع	اهتUدعم	تقاف	يتلا	ةداحلا	ةلحر/ا	يف	مهتيبلغا	،ناكسلا	ددع
⁾⁶⁷⁽	.ةئا/ا	يف15	ةبسنب	ةي/اعلا	ةحصلا	ةمظنم	اهتددح

	لـفط	نوـيلم	9,6	نأ	UNICEF	ةلوفطلل	ةدحت/ا	ممUا	ةمظن/	ريرقت	ركذ	اميف
	نوـيلم	2,2	نأو	،ةاـيحلا	دـيق	ىـلع	ءاـقبلل	ةيناـسنإ	ةدعاـسم	ىـلإ	ةـجاحب	يـنمي
	ةــيذغتلا	ءوـس	نـم	نوـناعي	لـفط	فـلأ	462	مـهنم	ةـيذغتلا	ءوـسب	نـيباصم	لـفط
	ربمتبـس	لــبق	هــيلع	ناك	اــمع	%	200	ةبــسنب	مــقرلا	فــعاضت	نأ	دــعب	،داــحلا

	ضافخناو	برشلل	ةحلاصلا	هاي/ا	حشو	ةيحصلا	تامدخلا	روهدت	ببسب	2014
⁾⁶⁸⁽	.دRبلا	يف	يئاذغلا	نمQا	تUدعم
:ضرملا ـ

	ةبسنب	ةيحصلا	تامدخلا	رايهناو	رقفو	ةيداصتقا	تامزا	نم	اهعبتامو	برحلا	تدا
	كلذ	لك	ىدا	ةفيظنلا	هاي/او	يحصلا	فرصلا	تامدخ	رايهناو	ةئا/ا	يف	50	نم	رثكا
.ايرتفدلاو	لاهسUاو	اريلوكلاك	ضارمUا	نم	ريثكلا	راشتنا	ىلا

5ص،ةيناسنUا	نوؤشلا	قيسنتل	ةدحت/ا	ممUا	بتكم	،	2019	نميلا:	ةيناسنUا	ةباجتسUا	ةطخ	-	66

5ص،هسفن	ردص/ا	-	67

	ردصم،"2018	–	2014	برحلا	نمز	يف	لافطUا	قوقح	تاكاهتنا	نع	ريرقت،	ةلوفطلا	ميحج	:نميلا"	-	68
21ص،	قباس
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	ةدحت/ا	ممUا	ريراقت	بسحبو	ضر/ا	اهباصا	يتلا	تائفلا	رثكا	نم	لافطUا	ناكو
	جRعلا	ىلإ	ةعضرمو	لماح	ةأرما	نويلم	1.1و	ةسماخلا	نس	نود	لفط	ينويلم	جاتحي
⁾⁶⁹⁽	.ةايحلا	ديق	ىلع	ءاقبلل	لجاعلا

	نم	ةديازتم	تاديدهتل	نوضرعم	لفط	نويلم	2.5	وحن	نأ	نم	ريراقتلا	ترذح	امك
	ءوس	ضارمأب	اوبيصأ	لفط	نويلم	ىلإ	ةفاضإ	ماعلا	اذه	ةيذغتلا	ءوسو	ضارمQا
⁾⁷⁰⁽ةيذغتلا

	ةباصâا	رطاخ/	نوضرعم	نميلا	يف	لافطQا	ÉيRم	نا	نم	فسينويلا	رذحتو
⁾⁷¹⁽ةداحلا	ةيسفنتلا	تاباهتلUاو	لاهسâاو	ةيذغتلا	ءوسو	ضارمQاب
:درشتلا ـ

	3.4	لداعي	ام	يأ	،ناكسلا	نم	ةئا/ا	يف	15	رارطضا	عم	درشتلا	ةلكشم	تزرب

	مهنم	صخش	نويلم	3.3	لازيUو	،م2015	ماع	ذنم	مهلزانم	نم	حوزنلل	،صخش	نويلم
	ةفيض/ا	عقاو/ا	جراخ	ةحزانلا	رسUا	نم	ةئا/ا	يف	30	براقي	ام	شيعيو	،Éحزان
⁾⁷²⁽،ةرجؤم	تويبUو

	يـف	نـميلا	يـف	ةيناـسنUا	نوؤـشلا	قيـسنتل	ةدـحت/ا	مـمUا	بـتكم	دـكأ	اـمك
	لـئاه	يـعامج	حوزـنب	ببـست	نـميلا	يـف	حلـس/ا	عازـنلا	نأـب	2018	رـبوتكأ
	3,	27	وـحن	حزـن	ثــيح	ءاــعنصو	ةــجحو	زــعت	تاــظفاحم	يــف	اميــسÉ،Uيندملل

	فـلأ	650	اـهردق	ةداـيزب	يأ	،لاـفطUا	نـم	مـهفصن	،نـميلا	لـخاد	صخـش	نوـيلم
2015	ربمــسيد	يــف	عــضولا	هــيلع	ناك	اـمع	صخـش

	1,	770	لوـصح	نود	برـحلا	اهتببـس	يتلا	حوزـنلا	نـم	ةـجو/ا	كلت	تلاح	دقو

	اوــضرعتو	،بــعللاو	نكـس/او	مـيلعتلاو	ءاودـلاو	ءاذـغلا	يـف	مـهقح	ىـلع	لـفط	نوـيلم
⁾⁷³⁽	.ةرــيبك	ةيــسفن	تاــمزأو	رــطاخ/

5ص،ةيناسنUا	نوؤشلا	قيسنتل	ةدحت/ا	ممUا	بتكم،	2018نميلا:ةيناسنUا	ةباجتسUا	ةطخ	-	69

//:h=ps	8	/	10	/	2015	ينامعنلا	دمحم،نميلا	لافطا	ىلع	برحلاو	يدوعسلا	ناودعلل	ةيسفنلا	رارضUا	-	70

www.m.ahewar.org/s.asp?aid=487769&r=0

/h=ps://www.unicef.org/arabic/infobycountry	لافطéل	ةحداف	رئاسخب	ببستي	:نميلا	يف	عازنلا	-	71
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	اـم	كاـن	نإ	ةيناـسنUا	نوؤــشلا	قيــسنتل	ةدــحت/ا	مــمUا	بــتك/	رــيرقت	لاــقو
	تامزلتـس/ا	ىـلإ	وأ	ئراط	ىوأـم	ىـلإ	نوـجاتحي	صخـش	نوـيلم	4,	5	وـحنب	ردـقي
	قــطانم	نــم	اوــحزن	لــفط	نوــيلم	1	,6	نأ	رــيرقتلا	دــكأ	اــمك	،ةيـساسUا	ةيلزن/ا
	رــيجهتلا	ةــجوم	لاــخ	كRـهلل	تضرعت	لاــفطUا	كــئلوأ	ةاــيح	ناو	،برــحلا
	مهضرعي	ام	وهو	،لوستلل	مهنم	ءزجو	عراوشلا	يف	لمعلل	مهضعب	هجوتو	حوزــنلاو
⁾⁷⁴⁽	.بعرلاو	فوخلاو	ةفاك	ةيدسجلا	تاكاهتنRل
:عجاوفلاو متیلا ـ

	نم	فUUا	حاورا	تدصح	دق	تاونس	سمخ	ذنم	ةرئادلا	برحلا	نا	يعيبطلا	نم
	فصقلاو	ند/ا	يف	تاكابتشUا	ءارج	Éيند/ا	نم	وا	لاتقلا	تاهبج	يف	ءاوس	Éينميلا
	اوكرت	مهرثكاو	لاجرلا	نم	اوناك	ىلتقلا	ةيبلاغ	نا	دكؤ/ا	نمو	يوجلاو	يخوراصلا
،	اماوا	ابا	اما	نيدقاف	اماتيا	اوحبصا	نيذلا	لافطUاو	ءانبUا	نم	ريثكلا	مهئارو

	ذنم	عارصلا	ىلتق	ءاكرشلا	ردقي	ذإ	ةريبك	ةيرشب	رئاسخ	ىلا	برحلا	تدا	دقو
	نم	ةيحض	18,000	نم	ةدحت/ا	ممUا	تققحتو	70,000	وحنب	م2016	ماعلا	علطم
	ىلع	ةئا/ا	يف	11	ةبسنب	اياحضلا	ةبسن	تعفترا	طقف	ةريخUا	ةنسلا	لRخو	Éيند/ا
⁾⁷⁵⁽	.لقUا

	ةباصUا	وا	رــشاب/ا	لتقلا	ةعجاف	اما	يهف	لافطUا	تباصا	يتلا	عجاوفلا	اماو
	وأ	يــعفد/ا	وأ	يــخوراصلا	فــصقلاو	يــحلا	صاــصرلاب	ةيوشتلاو	ةقاعUاو
	لئاــسوب	وأ	ةفــسانلا	تاوــبعلاو	ماغلUا	راــجفناب	وأ	ةــيوجلا	تاراــغلاب	فــصقلا
	ةدــحت/ا	مــمUا	ةــمظنم	بسحب	نـميلا	يـف	حلـس/ا	عارـصلا	ببـست	ذا	،ىرــخأ
	ثRـثلا	لاــخ	لــفط	6700	نــع	دــيزي	اــم	ةـباصإو	لـتقم	يـف	UNICEF	ةــلوفطلل
.⁾⁷⁶⁽	برـحلا	نـم	ىـلوUا	تاونــسلا

	رــثكأ	نأ	رادار	ســتيار	اــهيلع	تــلصح	يــتلا	تاءاــصحUاو	تاــنايبلا	دــكؤتو
	نــم	ددــعلا	اذــه	فــصن	نــم	رــثكأ	لــتقم	ىــلإ	ةــفاضإ	اولتق	لاــفطأ	1604	نــم

20ص	،هسفن	ردص/ا	-	74
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	ببــستلاو	ةحلـس/ا	تاـهجاو/ا	تاـهبج	يـف	مـهب	جزـلاو	مـهدينجت	مت	نــمم	لاــفطUا
⁾⁷⁷⁽	.تاــهجاو/ا	كــلت	يــف	مــهتباصإ	وأ	مــهلتقمب

	نــم	رــثكأ	ةــباصإو	لـفط	1046	نـم	رـثكأ	لـتقم	نـم	رادار	سـتيار	تـققحتو
	قــطانم	ىــلع	ةــيعفدم	فــئاذقو	ةــيضرأ	خــيراوص	طوقــس	رــثإ	نــيرخآ	3944

⁾⁷⁸⁽،ناكــسلاب	ةــلوهأم
	نــم	رــثكأب	ةــيوجلا	تاراــغلا	ءارــج	لاــفطUا	نــم	ىــلتقلا	ددــع	ردــقي	اــميف
.⁾⁷⁹⁽لــفط	436

	نـيدنج/ا	نـم	1540	نـم	رـثكأ	لـتقم	ىـلإ	ةدـيدع	رداـصم	تاءاـصحإ	ريـشتو
	ةحلــس/ا	تاهجاوملل	اـياحضك	،فارـطUا	فـلتخم	نـم	،اـماع18	نـس	نود	لاـفطUا
	ةــباصRل	ادــنجم	لفط1250	نــم	رــثكأ	ضرــعت	اــمك	،ةــبراحت/ا	تاوــقلا	نــيب
⁾⁸⁰⁽.تاــهجاو/ا	كــلت	لاــخ

	رــثكأ	2018	ةياهن	ىتح	تدــصح	ماــغلUا	نأ	ىــلإ	ةــمظن/ا	تاــمولعم	ريــشتو
	ةـتوافتم	تاباصU	لفط	106	نـم	رـثكأ	ضرـعتو	،لاـفطUا	نــم	لــيتق	137	نــم
⁾⁸¹⁽	.ةمئاد	تاقاعإب	باـصم	مهضعب

	اــهنيب	،ةــتوافتم	تاــباصإب	لـفط	4361	ةــباصإ	"رادار	ســتيار"	تدــصرو
	وأ	ماــغلاب	مــهفارطأ	ضــعب	رــتب	وأ	،يــئزج	وأ	يــلك	للــشو	ةــمئاد	ةــقاعإ	تUاــح
	فــئاذقلاو	خــيراوصلا	اياظــش	نــم	ةرــشابم	تاــباصإ	ةــجيتن	رــصبلل	مــهنادقف
	فــئاذقلا	لــعفب	ةيدــسج	تاهوــشتو	ةــغيلب	تاــباصإب	اوــبيصأ	وأ	،ماــغلUاو
⁾⁸²⁽ةــيوجلا	تاراــغلا	ءارــج	ةــيخوراصلا

ةفینعلا دھاشملا ـ
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	ةفينعلا	دهاش/ا	نم	ريثكلا	اوشاعو	لب	اودهاش	دق	نميلا	لافطا	مظعم	نوكي	داكي
	لزنم	وا	هلزنم	ىلا	ةفيذقوا	خوراص	طوقس	ةظحل	دهاش	نم	مهنمف	برحلا	هذه	لRخ
	وا	ةيوجلا	تاراغلا	فصق	عمسو	دهاش	نم	مهنمو	هتراح	وا	هتسردم	ىلع	وا	هراج
	مهعيمج	اودهاش	دقف	يلاتلابو	هتنيدمو	هعراش	يف	ةحلسم	تاكابتشا	وا	مغل	راجفنا
	ءاوس	Éباصمو	ىلتق	نم	اياحضلا	اودهاشو	مهئايحاو	مهسرادم	و	مهتويب	يف	رامدلا
	مهسفنا	Éلتاقت/ا	نم	ىتح	وا	مهناريجو	مهئاقدصا	نم	وا	مهرسا	دارفا	نم	اوناك
	هترسا	دارفا	لك	وا	هيوبا	دحا	لفطلا	دهاشي	نا	وه	ةفينعلا	دهاش/ا	هذه	دشا	لعلو
	قوفت	دهاشم	اهلكو	همسج	ءاضعا	دحا	رتب	وا	ءRشU	Éعطقم	وا	ةدماه	ثثج	مهو
	مUUا	نمم	ريثكلا	هل	ببسي	ام	وهو	لمحتلاو	باعيتسUا	ىلع	لفطلا	ةردقو	دودح
	عوردك	لافطUا	مادختسا	ىلا	ةفاضUاب	اذه	،ةريطخلا	ةيبصعلاو	ةيسفنلا	تاريثاتلاو
	نــكامU	وأ	سرادــ/ا	يــفوأ	ةيناكــسلا	تاــعمجتلا	قــطانم	يــف	ءاوــس	ةيرشب
،ةــينميلا	قــطان/او	ندــ/ا	نــم	دــيدعلا	يــف	لاــفطQ	ةــصصخ/ا

	نأ	”فسينويلا“	ةلوفطلل	ةدحت/ا	ممQا	ةمظنم	اهترجأ	ةسارد	تدجو	ماع	لكشبو
⁾⁸³⁽	.عارصلا	لRخ	حرجي	وأ	لتقيً	اصخش	اودهاش	دق	لافطQا	نم	ةئا/اب	28
:فنع لامعأ باكترا ىلع ماغرإلا ـ

	ام	وهو	ةبراحت/ا	فارطUا	لبق	نم	لافطUا	دينجت	وهو	ماغرUا	اذه	رهاظم	زرباو
	هيوبعت	تاسرامم	لظ	يف	لتقلاو	لاتقلا	ىلع	مهرابجاو	مهتكراشم	هيلع	بترتي
	.لتقلاو	لاتقلل	مهعفدل	لافطUا	ىلع	ةبراحت/ا	فارطUا	اهسرامت	ةيضيرحتو

	رمتؤ/ا(	09:06	ةعاسلا	16/12/2019	ةيسفنلا	تابارطضUا	ميحج	يف	نميلا	لافطأ	لخدت	برحلا	تامدص	-	83
h=ps://www.almotamarpress.com/mobile/news12141.html	):سرب
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	نــميلا	يــف	حلــس/ا	عازـنلا	فارـطأ	ماـيق	"رادار	سـتيار"	ةـمظنم	تدـصر	دقو
	2014	فـيص	Éب	ةرـتفلا	لاـخ	لاـفطلQ	دـينجت	ةــلاح)	3451(نــم	رــثكأ	باكــتراب

⁾⁸⁴⁽،2018	فـيصو
	لفط	2,	419	وــحن	دــينجت	تدــصر	اــهنا	اــهل	رــيراقت	يــف	UNICEF	ترــكذو

	مــل	ةدــحت/ا	ممRل	ماــعلا	ÉمUا	رــيرقت	نأ	عــمو،	2015	سراــم	ذــنم	لقUا	ىلع
	نـم	مـه	نـيلتاق/ا	ثـلث	نإ	لوـقلاب	ىـفتكاو	نــيدنج/ا	لاــفطUا	ددــع	نــع	حــصفي
⁾⁸⁵⁽،نــميلا	يــف	لاـفطUا	ةـئف

	نود	كراع/ا	يف	مهب	جزلا	لب	،بسحف	لافطQا	دينجت	يف	ّلثمتت	ةلكش/ا	دعت	ملو
	نإف	،نوناقلا	اهيلع	بقاعي	ةميرج	لافطQا	دينجت	ناك	اذإف	.بيردت	وأ	ليهأت	وأ	دينجت
	،مئارجلا	مأ	وه	ليهأت	نود	مهب	جزلا

	ةنماثلا	نس	نود	مه	نم	دينجت	ةرئاد	تعسّتا	،نميلا	يف	عارصلا	مادتحا	عمو
ً	ادج	فسؤ/ا	نمو	،ةحلس/ا	لامعQا	يف	مهمادختساو	لافطQا	دينجت	ديازتو	،ةرشع
	ببسب	كلذو	،نميلا	يف	نيدنج/ا	لافطQا	ددع	نأشب	ةقيقد	تايئاصحإ	دجوت	U	هنأ
	،ةيناسنâا	تامظن/ا	يفظوم	لمع	ددهتت	يتلا	ةينمQا	رطاخ/او	عارصلا	رارمتسا
	فارطا	نا	ىلا	ةفاضUاب	،لفطلا	قوقحب	ةمته/ا	ةينميلا	تامظن/ا	رود	بايغ	يلاتلابو
	اياضقلا	نوكت	داكتو	،ةيركسعلا	تايلمعلا	لوح	ضرQا	ىلع	اهمامتها	زّكرت	عارصلا
.ينادي/ا	اهطاشن	نع	ةبئاغ	ةيناسنâا

	ةرشع	ةنماثلا	نس	نود	صخش	يأ"	هنأ	ىلع	يدنجلا	لفطلا	ةدحت/ا	ممQا	فّرعُتو
	ةعامج	وأ	ةيركسع	ةّوق	ةطساوبً	امَدختسُم	وأً	اّدنجم	ناك	وأ	لازي	Uو	،رمعلا	نم
	ناملغلاو	لافطQا	رصحلا	U	لاث/ا	ليبس	ىلع	كلذ	يف	امب	،ةفص	يأ	يف	ةحلسم
	وأ	سيساوج	وأ	Éلاّمح	وأ	ةاهط	وأ	Éبراحم	مهمادختسا	متي	نيذلا	تايتفلاو
Qضارغ	⁸⁶⁽."ةيسنج⁽

7	ص	،قباس	ردصم،	ةلوفطلا	ميحج	:نميلا	-	84

7ص،	هسفن	ردص/ا	-	85

//:h=ps	ةكم	تيقوت	17:42	2016	,	ربمسيد	17	تبسلا	لوشQا	رامع	اهاياحضو	برحلا	دوقو	...نميلا	لافطأ	-	86
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	،لاتقلاو	حRسلا	لمح	نم	عسوأ	دينجتلا	موهفم	نأ	ىلإ	تامظن/ا	ريراقت	ريشتو
	تامدخلا	نم	ريثكلا	يف	عارصلا	فارطأ	ةفاك	نم	لافطQا	لRغتسا	متي	ثيح
ً	ادينجت	ّدعت	يتلاو	،ةيلاتقلا	تايلمعلاب	رشابم	ريغ	وأ	رشابم	لكشب	ةطبتر/ا	لامعQاو
.تارايسلا	ةدايقو	تامولع/ا	عمج	كلذ	يف	امب

	يرايتخâا	لوكوتوربلا	ىلع	م2004	ماع	نا/ربلاو	ةينميلا	ةموكحلا	تقداصو
Uةيقافت	قوقح	لفطلا	نأشب	كارتشا	اQلافط	يف	تاعازنلا	،ةحلس/ا	امك	رظحي	
	دينجت	نمألاو	ةحلس/ا	تاّوقلا	يف	ةمدخلا	نأشب	م1991	ةنسل	67	مقر	ينميلا	نوناقلا
	،قرو	ىلع	ربح	دّرجم	عقاولا	يف	Éناوقلا	هذه	نأ	Uإ	،رشع	ةنماثلا	نس	نود	لافطألا
	نمو	،برحلا	ةعقر	عاستا	عم	مهنم	نيدنج/ا	ددع	ديازت	لب	،راغصلا	دينجت	عنمت	ملو
⁾⁸⁷⁽	.حلس/ا	عازنلا	فارطأ	عيمج	لبِق

	اهب	رمت	يتلا	ةيداصتقâا	فورظلا	ببسب	،نميلا	يف	رقفلا	تUدعم	ةدايز	ببسبو
	ىتح	ةحلس/ا	لامعQاب	اهلافطأ	قاحلإ	ىلإ	رسQا	نم	ريثكلا	رطضت	،دRبلا
	طخ	تحت	هناكس	نم	%	80	نم	رثكأ	شيعي	دلب	يف	،شيعلا	ةمقل	ريبدت	يف	اهودعاسي
	لصي	رسQا	ضعب	دارفأ	ددع	نأ	ًةصاخ	،ةدحت/ا	ممéل	ةثيدح	ريراقت	بسحب	،رقفلا
ً.اصخش	رشع	ةسمخ	ىلإ

	ةبهتل/ا	عارصلا	رؤب	نم	ديدعلا	يف	ةيميلعتلا	ةيلمعلا	فّقوت	اضيا	بابسUا	نمو
	ةئبعتلا	نع	Rًضف	،ءاعنص	ةظفاحمب	مهن	ةيريدمو	ةدعصو	فوجلاو	زعت	تاظفاحم	يف
	عارصلا	فارطأ	هسرامت	يذلا	،يقطان/او	يبهذ/او	يركفلاو	يسايسلا	شييجتلاو
	اهكلتمت	يتلا	بيردتلا	تاركسعم	ىلإ	لافطQا	مهيف	امب	Éلتاق/اب	عفدلاو	ةفلتخ/ا
.ةينميلا	تاظفاح/ا	مظعم	يف	ةرحانت/ا	تاعامجلا

	ةيلبقلا	ةفاقثلا	نم	دمتسُي	هنا	وه	لافطQا	دينجت	بابسا	نمو	ىرخا	ةيحان	نم
	ةليبقلا	فرشو	ةليبقلا	نع	عافدلاو	دينجتلاو	حRسلا	لمح	يف	ىرت	يتلا	ةيعامتجâاو
	ةبضاغ	لعف	ةّدر	دلّوي	،لزعلا	Éيند/ا	فادهتسا	متي	Éح	اميسUً	اضيأً	ابجاوو	ةليضف
	لRخ	نم	،هيلع	دّرلل	مهتحلسأ	نولمحي	مهلعجت	،لافطQا	مهيف	نمب	،عمتج/ا	دارفأ	ىدل
.لاتقلا	تاهبج	يف	طارخنUا

هسفن	ردص/ا	-	87
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	ىلتقلا	دادعا	ديازت	نع	كيهانف	،ةريبك	رطاخم	نميلا	يف	لافطQا	دينجت	لمحيو
	مويلا	مهنم	ريثكلاو	،ميلعتلا	نع	نوفقوتي	مهدينجت	متي	نيذلا	لافطQا	ناف،	لافطUا	نم
."ناقدربلا"	وأ	"ةّمشلا"	قوحسمو	رئاجسلا	Éخدت	و	تاقلا	يطاعتل	نونمدم

	فوفصل	نوّمضن/ا	لافطQاف	،يثراكلا	دحلا	اذه	دنع	رطاخ/ا	فقوتت	Uو
	يّمنت	،ةيضيرحت	ةيجولويديأو	ةينيدً	اسوردو	تارضاحم	نوّقلتي	ةلتاقت/ا	تاعامجلا
.يقطان/او	يركفلاو	يبهذ/او	ينيدلا	بّصعتلاو	ةيهاركلا	رعاشم	مهيدل
:میلعتلاو ةیبرتلا يف بارطضالا ـ

	ةبارق	ميلعت	لعجتس	ةثراك	يف	برحلاب	ارثات	تاعاطقلا	رثكا	نم	ميلعتلا	عاطق	ناك
	تاضورلاو	ةميلعتلا	يناب/او	سراد/ا	تمدختسا	ُثيح،	كح/ا	ىلع	لفط	نويلم	4.5
	سراد/ا	ضعب	تلوحت	و	،ةبراحت/ا	فارطUا	لكل	،ةيركسع	تانكثو	ةيبرح	فادهأك
	بتاور	عاطقنا	نأ	امك	Éحلسملل	راقمك	ذختت	رخaا	اهضعبو	Éحزانلل	راقم	ىلإ
	ةــفاضإ	ةيسرد/ا	بتكلا	ريفوت	مدعو	،هتمرب	ميلعتلا	مزأتو	ةدح	نم	داز	رمأ	Éملع/ا
	فUآ	ةــقحRمو	نــييوبرتلا	فUآ	تــلاط	يــتلا	تUاــقتعUاو	تاــفاطتخUا	ىــلإ
،	Éملعمك	مهلمعو	مهنكس	قطانم	ريغ	قــطانم	ىــلإ	مــهحوزن	يــف	ببــستلاو	مــهنم

	ةقيرطب	Uإ	لمكتسي	مل	يذلا	يسارد	ماع	نم	رثكU	ةيميلعتلا	ةيلمعلا	تفقوت	امك
	دعب	ةساردلا	دعاقم	يف	رارمتسUا	نم	لفط	ينويلم	براقي	ام	مرُح	نأ	دعب	،ةيلكش
	تاعارص	تدهش	يتلا	تاظفاح/او	ند/ا	يف	اهباوبأ	ةسردم	3.600	وحن	قRغإ
⁾⁸⁸⁽	.ةحلسم

	ةسردم	3,584	تقلغأ	ثيح	،ةساردلا	نع	لفط	نويلم	2	نم	براقي	ام	عطقنا	امك
	ىوأ/	تلوحت	وأ	،ةسردم	860	تررضت	امك	،سرادم	عبرأ	لك	نم	ةسردم	يأ	،اهباوبأ
	لRخ	رمتس/ا	نمQا	مادعناو	ةلماعلا	سراد/ا	يف	صقنلا	كلذل	ةفاضإ	.نيرجهملل
⁾⁸⁹⁽،يساردلا	ماعلا

	نــم	لــفط	ينويلم	براقي	ام	برــست	نــع	ةــيلود	تاــمظن/	رــيراقت	تفــشكو
	ةدــحت/ا	مــ/أا	ةــمظنم	تارــيدقتل	اــقفو	برحلا	ةيادب	ذــنم	ةــينميلا	سرادــ/ا

	–	نيRنوأ	جيلخلا	12:09	ةعاسلا	2015-09-17	،سيمخلا	لافطQا	اهعفدي	ةظهاب	ةروتاف	..نميلا	يف	برحلا	-	88
/h=ps://alkhaleejonline.net		)صاخ(	ءاعنص

قباس	ردصم	،لافطéل	ةحداف	رئاسخب	ببستي	:نميلا	يف	عازنلا	-	89
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	رــثؤي	اــم	،ةــقلغم	لــقUا	ىــلع	ةــسردم	3600	نأ	تردــق	يتلا	UNICEF	ةــلوفطلل
⁾⁹⁰⁽	لــفط	نوــيلم1,8	مــيلعت	ىــلع

	ةــسردم	1,	600	نــم	رــثكأ	كاــنه	نا	ستوو	ستيار	نامويه	ةمظن/	ريرقت	راشاو
	نأ	ىــلإ	ةــفاضإ	مادختــسRل	ةــحلاص	رــيغ	عازــنلا	نــم	ةررــضت/ا	سرادــ/ا	نــم

	ةــلصاو/	ةــصرف	يأ	مــهمامأ	تــشRت	نــيحزانلا	نــم	لــفط	1,600.000
⁾⁹¹⁽،مــهميلعت

	نــم	رادار	ســتيار	ةمظنمـــل	ةــعباتلا	ةــينادي/ا	دــصرلا	قرــف	تــنكمت	اــمنيب	
	ةـيلمعلا	تـفقوت	امنيب	،ةـيميلعت	تائـشن/	رـيمدتو	لـيطعت	ةـعقاو1836	دــصر
	ةــبهتلم	قــطانم	يــف	اــهعقوم	ببــسب	اــمإ	ةـسردم	1400	نـم	رـثكأ	يـف	ةـيميلعتلا
⁾⁹²⁽نــيحزانلا	ءاوــيU	اهمادختــسا	ببــسب	وأ	ةــلصاوت/ا	تاكابتــشUاب

	رثكأ	برست	ببسب	بيرقلا	ىد/ا	ىلع	لافطQا	لبقتسم	ىلع	رطاخم	كانه	امومع
	قRغإ	كانه	ثيح	ميلعتلا	يف	مهقح	نم	مهنامرحو	سراد/ا	نم	لفط	ÉيRم	3	نم
	كانهو	ءاعنص	ةمصاعلا	ةنامأ	يف	قRغإ	هبشو	تاظفاح/ا	بلغأ	يف	ساردملل
	نوهجتي	لافطQا	ةيبلاغو	نارمعو	ةجحك	ةحوتفم	سرادم	اهيف	دجوي	U	تاظفاحم
⁾⁹³⁽دينجتلل

قباس	عجرم،	،ةلوفطلا	ميحج	:نميلا	-	90

18	ص،	هسفن	ردص/ا	-	91

18ص،	هسفن	ردص/ا	-	92
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عبارلا	لصفلا

لوQا	ثحب/ا
ةيلودلاو	ةيلح/ا	ةباجتسUا

	راشتنا	ريدقت	ةسارد	نع	Rقنو	ةساردلا	هذه	يف	قباس	عضوم	يف	انيأر	امك
	ناف	يرسUا	داشرUاو	ةيمنتلا	ةسسؤم	اهتذفن	يتلاو	نميلا	يف	ةيسفنلا	تابارطضUا
	عاونأ	نم	عون	ىلا	ةسام	ةجاحب	مه	نمم	ايسفن	برحلا	فورظب	ايسفن	نيرثأت/ا	دادعا
	455,	348(	يلاوحب	تردق	تايوتس/ا	ةددعتم	ةصصخت/ا	ةيسفنلا	ةيحصلا	ةياعرلا

،ةيسفنلا	تابارطضUاو	طوغضلاب	رثأتم	صخش	)	5,
	راشنا	ةدايز	نميلا	يف	ةيسفنلا	يحصلا	عضولا	روهدت	ىلع	بترتيو

	تائم	Éب	اميف	ةايحلا	ىدم	ىلع	ةيسفنلا	تاقاعUا	يشفتو	ةيسفنلا	تابارطضUا
	نا	انملع	ام	اذا	اصوصخ،	ديعبلاو	بيرقلا	ىد/ا	ىلع	ةيثراك	راثا	كرتيسو	،	فUUا
	باستحاب	ةححص/ا	رمعلا	تاونسب	اساقم	ةيسفنلا	تابارطضUا	ءبع	ةبسن	يلامجا
	بسن	ىلعا	نم	يهو%	22	ةيسفنلا	تابارطضRل	زجعلا	ةبسن	ناو%	7.	4	زجعلا	ددم
،⁾⁹⁴⁽لوUا	ماق/ا	يف	ةيناسنإ	ةثراكب	رذني	ام	وهو،	ضارمUا	ىوتسم	ىلع	زجعلا

	ةيسفنلا	راثUا	ةجلاعم	فيلاكت	لمحتب	ينطولا	داصتقUا	لهاك	لاقثا	ادع	اذه	
	يتلاو	،Éينميلا	نم	ايسفن	ررضتم	ÉيRم	هسمخ	نم	برقي	ا/	ةرشاب/ا	ريغو	ةرشاب/ا
	مهليهأت	ةداعإو	نيررضت/ا	ىدل	راثUا	كلت	نم	دحلاو	فيفحتل	ةرشاب/ا	ةفلكتلا	ردقت
	رارضUا	نع	تاضيوعتلا	يف	ةلثمت/ا	ةرشاب/ا	ريغو،رUود	رايلم	5	ىلع	ديزي	ام
	فيلاكت	لصت	دقف	برحلا	نم	ايسفن	نيررضتملل	ةايحلا	ىدم	ةيسفنلا	تاقاعUاو
.⁾⁹⁵⁽تارUودلا	نم	تارايل/ا	تارشع	ىلا	اهتاضيوعت

	ةباجتسا	ةطخ	ينبتو	دادعâ	ناكسلاو	ةماعلا	ةحصلا	ةرازول	اعفاد	ناك	كلذ	لك
Uتاجايتح	ةحصلا	ةيسفنلا	يف	نميلا	خRل	ةرتفلا	2021-2020	،	اضياو	تامظنملل	
	نمض	ةيسفنلا	ةياعرلاو	ةيامحلا	عوضوم	جاردâ	ةدحت/ا	ممUا	اهسأر	ىلعو	ةيلودلا

2021	-2020	ةيسفنلا	ةحصلا	تاجايتحU	ةباجتسUا	ةطخ	ناكسلاو	ةماعلا	ةحصلا	ةرازو	-	94

هسفنردص/ا	-	95
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	تناك	ناو	ةيلاتتم	تاونس	سمخ	ىدم	ىلع	اهتقلطا	يتلا	ةيناسنUا	ةباجتسUا	ططخ
.اقحU	ىرنس	امك	طيسبو	يوناث	لكشب

لوQا	بلطملا
ةيلح/ا	ةيناسنâا	ةباجتسUا

	Éماعلل	ةيسفنلا	ةحصلا	تاجايتحU	ةباجتسا	ةطخ	ناكسلاو	ةحصلا	ةرازو	تنبت
	نا	ةرازولا	تلاقو	،	99,	717,	000	هردق	بولطم	ليومت	يلامجأب	2021-	2020

	يف	ةيسفنلا	ةحصلا	تامدخو	ةينب	تارشؤم	Éسحتو	عفر	"	وه	ةطخلا	هذه	نم	ضرغلا
	قرشلا	ميلقاو	ةيبرعلا	لودلا	تارشؤم	طسوتم	نم%	50	ةبسن	ىلا	ةينميل	ا	ةيروهمجلا
	ةطخلل	ةرشاب/ا	ريغو	ةرشاب/ا	تامدخلا	و	تRخدتلا	يطغت	نا	عقوتي	ناو	00طسوUا
	ربع	ةينع/ا	فارطUا	عيمج	عم	قيسنتلاو	نواعتلاب	ةيروهمجلا	تاظفاحم	عيمج
⁾⁹⁶⁽."ةدمتع/ا	ةيممUاو	ةيمسرلا	تاونقلا

	ةحصلا	تامدخلا	عضول	Rيلحت	ةطخلا	تعضو	اهتطشناو	اهفادها	ددحت	نا	لبقو
⁾⁹⁷⁽	:	يتUا	ىلا	هيف	تراشا	نميلا	يف	ةيسفنلا

	تامدخلاو	دراو/ا	يف	داح	صقن	نم	نميلا	يناعي	ةيرشبلا	دراو/ا	ثيح	نم-
	59	Éيسفنلا	ءابطUا	ددع	زواجتي	U	ذا	ةيسفنلا	ةحصلا	يف	ةصصخت/ا

	طسوتم	امأ،	ةمسن	084،505	لكل	يسفن	بيبط	دوجو	ينعي	اذهو	ًابيبط
	ءابطUا(ةيسفنلا	ةحصلا	يف	Éصصخت/ا	Éيحصلا	Éلماعلا	ددع
	304	يلوحب	مهددع	ردقيف	)تاضرم/او	Éيسفنلا	Éجلاع/او	Éيسفنلا

	يف	لدع/اب	ةنراقم	،	ةمسن/	100000	لكل	Éصصختم	/1.	02	لدعمب
	/	14.	6	ـب	ردقي	يذلا	طسوUا	قرشلا	ةقطنم	لودو	ةيبرعلا	لودلا

.ةمسن	/	100	.000	لك	ل	صصختم
	ةرسUا	ددع	زواجتي	Rف	،ةرسUا	ددعو	ةيباعيتسUا	ةردقلا	ثيح	نم-

	لكل	ريرس/3	لدعمب	ريرس	990	نميلا	يف	ةيسفنلا	ةحصلل	ةصصخ/ا
	قرشلا	ةقطنم	لودو	ةيبرعلا	لودلا	يف	لدع/اب	ةنراقم	لاب	ةمسن	100000

هسفن	ردص/ا	-	96

هسفن	ردص/ا	-	97
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	ددع	ردقيو	.	ةمسن	000،100	لكل	ريرس	6	.1	ـب	ةردق/ا	طسوUا
	/	7	يلاوحب	نميلا	يف	ةصاخلاو	ةماعلا	ةيسفنلا	ةحصلا	تايفشتسم
.	ةمسن	/	257،4،	242	لكل	ىفشتسم	لدعمب	تايفشتسم

	كانه	ةطخلا	بحسبف	ةيسفنلا	ةيحصلا	تآشن/ا	ثيح	نم	اما-
	ةنامأ	يه	تاظفاحم	عبرأ	يف	ةماع	ةيسفن	ةيموكح	تايفشتسم4
	تادايع7و،ماع	ىفشتسم	يف	دحاو	مسق	و،ندعو	ةديدحلاو	زعتو	ةمصاعلا
	تايفشتسم	5و،ةماع	تايفشتسم	يف	يسفنلا	بطلل	ةيجراخ
.ةيئاويا	ةيسفن	تاحصم3و،	ةصاخ	ةددايع34و،ةصاخ	زكارم2و،ةصاخ

	رقتفت	نميلا	يف	ةيسفنلا	ةحصلا	تامدخ	ميدقت	تآشنم	نا	ةطخلا	تدكاو-
	تامولع/ا	مظن	ىلاو	،ةيسفنلا	ةيبطلا	تامزلتس/او	ةيودUاو	تازيهجتلا	ىلا
	ليهأتلاو	بيردتلاو	ثوحبلا	زكارم	ىلا	اضيا	رقتفت	امك	،	مييقتلاو	دصرلاو
.ةيسفنلا	ةحصلا	يف	ةصصخت/ا

	ىلع	ةمئاقلاو	ةركتب/ا	تRخدتلا	نم	ديدعلا	ذيفنت	متيس	هنا	ىلا	ةطخلا	تراشاو
	ئراوطلاو	تامزUا	ءانثا	ةيسفنلا	طوغضلاو	تابارطضUا	ةجلاع/	ةممص/ا	ةلدUا
	تRخدت	مادختساب	دعب	نع	ةينورتكلا	ةيسفن	ةحص	تامدخ	ميدقتو	حئاوجلا	يشفتو
	يسفنلا	داشرUاو	جRعلاو	روط/ا	لكاش/ا	لحو	ةرادإو	يلوUا	يسفنلا	فاعسUا
	حمست	يتلا	تRخدتلا	نم	اهريغو	ةلقنت/ا	ةيسقلا	ةحصلا	يراوط	قرفو	يفتاهلا
	يف	داحلا	صقنلا	ةجلاعم	يف	مهستو	نيررضت/ا	نم	ددع	ربكأ	ىلا	لوصولاب
	نم	دحتو	ةيسفنلا	ةحصلا	تامدخ	ىلع	ديازت/ا	بلطلا	ةيبلتو	،	Éيسفنلا	Éصتخ/ا
.	ةفيعضلا	تائفلا	ىلع	زيكرتلا	لRخ	نم	ةمصولا

⁾⁹⁸⁽ : ةطخلل ةماعلا فادھالا
.ةيسفنلا	ةحصلل	ينطولا	جمانربلا	ءادأ	ةيلاعفو	ةءافك	Éسحت.	1
	لكل	ةرسا/	6	ىلا	دوقر	ةصاخلا	ةيسفنلا	ةيحصلا	ةياعرلا	ةرسا	ددع	عفر.	2

.ةمسن/	100000
	ةددعتم	ةصصخت/او	ةيفاعسUا	ةيسفنلا	ةحصلا	تامدخ	ةيطغت	قاطن	ةدايز.	3

تايوتس/ا

هسفن	ردص/ا	-	98
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	يف	ناكسلا	ىلا	ةصصخت/او	ةيفاعسUا	ةيسفنلا	ةيودUا	تامدخ	لاصيإ.	4
.ةيئانلا	قطان/ا

	يف	ةيسفنلا	ةحصلا	تامدخ	جامدâ	ةينوناقلاو	ةيتحتلا	ةينبلا	ثيدحتو	ةئيهت.	5
ةيلوUا	ةيحصلا	ةياعرلا	تامدخ

	ةحصلل	ةيساسUا	تامدخلل	ةوجلاو	ةيهيجوتلا	ئداب/او	ريياع/ا	ةلدا	دادعا.	6
ةيسفنلا

	)Éضرمم	،Éيئاصخا	،Éجلاعم	،ءابطأ(	Éيسفنلا	Éصتخ/ا	ددع	عفر.	7
.ةمسن/	100000	لكل	Éيسفن	Éصتخم/2	ىلا	ةيسفنلا	ةحصلا	لاجم	يف	Éلماعلا

.ةصصخت/ا	ةيسفنلا	ةحصلا	دراومو	تاحايتجا	تانايب	ةدعاق	ريوطت.	8
	اياضقب	Éطشانلاو	ةيعمتج/ا	تادايقلاو	رارقلا	ذختمو	ناكسلا	يعو	عفر.	9

ةيسفنلا	ةحصلا
ةيسفنلا	ةحصلا	لاجم	يف	Éصتخ/ا	فراعم	ريوطت.	10
.ةينورتكلا	ةيسفن	ةحص	تامدخل	ةيتحت	ةينب	ءاشنا.	11
	ةحصلا	عاطق	يف	فقولاو	رامثتسUا	ىلع	Éفقاولو	صاخلا	عاطقلا	عيجشت.	12

.ةيسفنلا
	ةلماعلا	ةيممUاو	ةيلودلاو	ةيلهUاو	ةيموكحلا	تاسسؤ/ا	دراومو	دوهج	دشح.	13

.ةصصخت/ا	ةيسفنلا	ةحصلا	تاجايتحا	ةيبلت	يف
	فادهUا	كلت	ذيفنتل	اهب	مايقلا	متيس	يتلا	ةطشنUا	نم	رثكلا	ةطخلا	تددحو

⁾⁹⁹⁽:يهو
	براجتلا	ثدح	U	اقفو	ةيسفنلا	ةحصلل	ينطولا	جمانربلا	ليهأتو	ةلكيه	ةداعإ-

.نكمم	هجو	لمكأ	ىلع	هودب	مايقلاب	هنكمي	امبو	ةيلودلاو	ةيميلقUا
	ةرازولا	ةدايق	تاعلطت	يبلي	امب	Éناوقلاو	ططخلاو	تاسايسلاو	حئاوللا	ثيدحت-

ةيلودلا	ريي	اع/ا	عم	ىشامتيو	ةينطولا	ةيؤرلا	تابلطتمو
	ةيناسنUا	نوؤشلل	ةدحت/ا	ممUا	بتكم	عم	ةكارشلا	تابلطتم	ءافيتسا-

.نميلا	يف	ةماعلا	ةيلودلاو	ةيممUا	تامظن/او

هسفن	ردص/ا	-	99
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	ةماعلا	قفار/ا	تائشن/او	تاهجلل	ةيافكلاو	ةءافكلاو	ةيسسؤ/ا	ةردقلا	مييقت-
	تامدخ	مدقت	يتلا	نميلا	يف	ةلماعلا	ةيلودلاو	ةيلح/ا	تامظن/او	ةصاخلاو

.ةصصختم	ةيسفن	ةيحص
	ةحصلا	تامدخ	يمدقم	ةطبار	ةيوضع	تابلطتمو	طورشلاو	ريياع/ا	عضو-

	ةحصلل	ينطولا	جمانربلا	عم	ةيممUاو	ةيلودلاو	ةيلح/ا	تامظن/او	ةيسفنلا
	تامدخ	يمدقمو	يلومم	ةطبار	ةيوضع	يف	Éلهؤ/ا	نع	نRعUاو	ةيسفنلا
.يعامتجUاو	يسفنلا	معدلاو	ةيسفنلا	ةحصلا

	ليغشت	ليومتو	ةيسفنلا	ةحصلل	ينطولا	جمانربلا	رقم	ىنبم	ثيثأتو	زيهجت-
2020/ربمسيد	-رياني	:ةرتفلل	ةيساسUا	هتطشنأ

2025-2020	ةيسفنلا	ةحصلل	ةينطو	ةيجيتارتسا	دادعا-

ةيسفنلا	ةحصلا	تامدخ	ميدقت	مظني	نوناق	عورشم	ةدوسم	دادعا-
	لكل	/دحاو	ىفشتسم	ةبسنب	ةيموكح	ةيسفن	ةيحص	تايفشتسم)6(	ددع	ءاشنا-

.ةمسن	نويلم	4
ليهأتلا	ةداعإو	ةيراهن	ةيحص	ةياعر	تايفشتسم)2(	ددع	ءاشنا-
	نيدرش/ا	Éيسفنلا	Éبرطضملل	هيءاويإ	ةيسفن	ةيحص	تآشنم)2(	ددع	ءاشنا-

.نوجسلا	ءUزنو	عراوشلا	يف
تاظفاح/ا	يف	ةماعلا	تايفشتس/ا	يف	ةيسفنلا	ةحصلل	ماسقا)9(	ددع	ءاشنا-
	تائفلل	ةصصخت/ا	ةيسفنلا	ةحصلا	تامدخ	ميدقتل	ةيعون	زكارم)5(	ددع	ءاشنا-

.لافطUاو	ةصاخلا
	تادايعو	زكارمو	تايفشتسم	ءاشنâ	صاخلا	عاطقلا	ةطشنأ	ليهستو	قيسنت-

.جايتحUا	قطانم	يف	ةيسفن	ةحص
	تامدخ	ميدقت	زكارم	ءاشنU	ةيلودلاو	ةيلح/ا	تامظن/ا	ةطشنأ	ليهستو	قيسنت-

جايتحUا	قطانم	يف	يسفنلا	جلاعلاو	بطلا
ةمصاعلا	ةنامأب	ةيسفنلا	ضارمRل	لمUا	ىفشتسم	ليغشت-
ةديدحلا	يف	ةيسفنلا	ةحصلل	مRسلا	ىفشتسم	ليغشت-
نوجسلا	يف	ةيسفنلا	تاحص/ا	ليغشت	ليهأت	ةداعإ-
ةماعلا	تايفشتس/ا	يف	ةيسفنلا	تادايعلاو	ماسقUا	ليغشت-
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با	يسفنلا	ىفشتس/ا	ليغشت-
.ةيفيرلا	تايفشتس/ا	يف	ةيسفن	ةحص	ةدايع	150	ددع	ثيثأتو	زيهجت-
	ميدقت	زكارمب	ةطبترم	قيثوتو	دصرو	ماظنو	فارشاو	ةعباتم	ةدحو	ءاشنا-

تايريد/او	تاظفاح/ا	يف	تامدخلا
	يزكر/ا	ىوتس/ا	ىلع	ةيسفنلا	ةحصلا	يراوط	Éفرشمو	Éبردم	قيرف	نيوكت-

تاظفاح/او
تايريد/او	تاظفاح/ا	ىوتسم	ىلع	ةيسفنلا	ةحصلا	يراوط	لمع	قيرف	نيوكت-
	لولأا	ىوتس/ا	يف	ةلاحلا	ةرادإو	ةيامحلا	مظن	طبرو	جمدو	ةلاحإ	ماظن	ريوطت-

	ةماعلا	ةحصلا	ةرازوو	ةيسفنلا	ةحصلل	ينطولا	جمانربلاب	ثلاثلاو	يناثلاو
ناكسلاو

ةيئانلا	تايريد/ا	ىلا	ةيناديم	ةيسفن	ةيحص	قرف	رييست-
	ارقف	دشUا	ةفعضتس/ا	تUاحلا	نم	هلاح)	100000(	ل	ةيسفن	ةيودا	ميلست-

.برحلا	فورظب	ارثأتو
.يسفنلا	بطلا	ةمدخلل	ةدوجلاو	ةيهيجوتلا	ئداب/او	ريياع/ا	ليلد	دادعا-
	يسفنلا	جلاعلا	ةمدخلل	ةدوجلاو	ةيهيجوتلا	ئداب/او	ريياع/ا	ليلد	دادعا-

.يكولسلا	يفرع/ا
ةينطولا	ةيسفنلا	ةيودUا	ةمئاق	دادعا-
	يف	Éلماعلا	نم	يسفنلا	بطلا	دروب	قاسمب	ءابطا	)10(	ددع	بيردتو	قاحلا-

يعامتجUاو	يسفنلا	معدلا	تايوتسم	نم	عبارلا	ىوتس/ا
	نم	يسفنلا	بطلا	مولبد	قاسمب	يسفن	بيبط	)	100(	ددع	بيردتو	قاحلا-

يعامتجUاو	يسفنلا	معدلا	تايوتسم	نم	عبارلا	ىوتس/ا	يف	Éلماعلا
	سفنلا	ملع	مولبد	قاسمب	يسفن	يئاصخا	)	100(	ددع	بيردتو	قاحلا-

	يسفنلا	معدلا	تايوتسم	نم	عبارلا	ىوتس/ا	يف	Éلماعلا	ÉينيلكUا
يعامتجUاو

	نم	يسفنلا	ضيرمتلا	مولبد	قاسمب	ضرمم	)100(	ددع	بيردتو	قاحلا-
يعامتجUاو	يسفنلا	معدلا	تايوتسم	نم	عبارلا	ىوتس/ا	يف	Éلماعلا
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	يف	ةيحصلا	ةياعرلا	تائشنم	يف	لماع	ماع	بيبط	)	300(	ددع	بيردت-
.تايريد/او	تاظفاح/ا

	نم	ثلاثلا	ىوتس/ا	يف	Éلماعلا	نم	لماع	يئاصخا	)1000(	ددع	بيردت-
	يسفنلا	داشرUا	تايساسا	يلع	يعامتجUاو	يسفنلا	معدلا	تايوتسم
.يسرد/ا

	نم	يناثلاو	لوUا	ىوتس/ا	يف	Éلماعلا	نم	لماع	)	1000(	ددع	بيردت-
.يلوUا	يسفنلا	فاعسUا	ىلع	يعامتجUاو	يسفنلا	معدلا	تايوتسم

	ةحصلا	لاجم	يف	دراو/او	ةيسفنلا	رارضUاو	تاجايتحRل	لماش	ريدقت	ذيفنت-
.ةيروهمجلا	تاظفاحم	يف	ةيسفنلا

.ةيسفنلا	ةحصلا	اياضقب	فيرعتلل	لمع	شرو	ذيفنت-
.ةيوعوت	تاروشنم	عيزوتو	ةعابط-
.هيوعوت	ةيعاذاو	ةينويزفلت	تانRعإ	ةعاذإو	دادعا-
	تاجايتحا	ريفوتو	ليومت	تابلط	ميدقتو	دييأتو	ةرصانم	هوعد	/ةلمح	ذيفنت-

.ةيسفنلا	ةحصلا	تRخدتو
.ةيسفنلا	ةحصلا	تاصصخت	يف	ةثيدحلا	ةيملعلا	عجار/ا	ضعب	عيزوتو	ريفوت-
	مييقتلا	ضارغQ	ةمدختس/ا	ةيسفنلا	تارابتخUاو	سيياق/ا	ضعب	هننمي-

.صيخشتلاو
	يسفنلا	جRعلاو	داشرUاو	تاراشتسRل	ةيفتاه	ةباجإ	زكرم	ةموظنم	ءاشنا-

.يفتاهلا
	ىلع	مهعيجشتل	نيريخلاو	لا/ا	سار	باحصأ	عم	ةيرواشت	تاءاقل	ذيفنت-

.ةيسفنلا	ةحصلا	عاطق	يف	فقولاو	رامثتسUا
	ةحصلاب	ةلصلا	تاذ	ةيموكحلا	تاهجلا	Éب	اميف	ةيقيسنتو	ةيرواشت	تاءاقل	دقع-

.ةيسفنلا
.ةيموكحلا	تاهجلا	ضعبل	تابطاخمو	ميماعت	رادصا-
.ةيممUاو	ةيلودلاو	ةيلح/ا	تامظن/ا	عم	تامهافتو	تاقافتا	عيقوت-
.ةباجتسUا	ةطخ	عيراش/	ليومت	تابلط	عيراشم	ميدقتو	دادعا-
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⁾¹⁰⁰⁽ :ةطخلا هذھل ةعقوتملا جئاتنلا نمو

.ةيسفنلا	ةحصلل	ينطولا	جمانربلا	ءادأ	ةيلعافو	ةءافك	عافترا	.	1
.دوقر	ةصاخلا	ةيسفنلا	ةيحصلا	ةياعرلا	هرسا	ددع	ةدايز	.	2
	فورظب	ارثأتو	ارقف	دشUا	ةفعضتس/ا	تUاحلا	نم	ةلاح	))100000	Éكمت	.	3

.ةيناج/ا	ةيسفنلا	ةحصلا	تامدخ	ىلا	لوصولا	نم	برحلا
	تامدخلا	ميدقت	زكارم	ىلا	ةيسفنلا	تابارطضUاب	Éباص/ا	لوصو	ةدايز	.	4

.ةصصخت/ا	ةيسفنلا	ةيحصل
	ارقف	دشUا	ةفعضتس/ا	تUاحلا	ىدل	ةيسفنلا	تابارطضUا	ةجلاعمو	فيفخت	.	5

.برحلا	فورظب	ارثأتو
.ةمدق/ا	ةصصخت/ا	ةيسفنلا	ةحصلا	تامدخ	ةدوج	نسحت	.	6
/2	ىلا	ةيسفنلا	ةحصلا	لاجم	يف	Éلماعلا	Éيسفنلا	Éصتخ/ا	ددع	ةدايز	.	7

.ةمسن/	100000	لكل	Éيسفن	Éصتخم
.ةيسفنلا	ةحصلا	اياضقب	يعمتج/ا	يعولا	ةدايز	.	8
.طيطختلاو	قيثوتلاو	دصرلا	نسحت	.	9
ةيسفنلا	ةحصلا	لاجم	يف	Éصتخ/ا	فراعم	ةدايز	.	10
.ةينورتكلا	ةيسفن	ةحص	تامدخل	ةيتحت	ةينب	ءاشنا	.	11
.ةيسفنلا	ةحصلا	عاطق	يف	فوقو/او	رمثتس/ا	لا/ا	سار	ةدايز	.	12
	ةلصلا	تاذ	ةيموكحلا	تاهجلا	عم	كرتش/ا	لمعلاو	نواعتلا	ةقلاع	نسحت	.	13

.ةيممUاو	ةيلودلاو	ةيلح/ا	تامظن/ا	ةقلاعلا	تاذ	ةيسفنلا	ةحصلاب
	هيجوتو	قيسنتو	ةرادإ	نمضتت	ةيرادا	تابيترت	كانهف	ةطخلا	ذيفنت	تابيترت	لوحو

	ةصاخلاو	ةماعلا	يعامتجUاو	يسفنلا	معدلاو	ةيسفنلا	ةحصلا	تامدخو	دراوم
	ةرادâ	ىلعUا	سلج/اب	ةدحاولا	ةذفانلا	لRخ	نم	ناكسلا	جايتحا	ةيبلتل	تامظن/او
.يلودلا	نواعتلاو	ةيناسنUا	نوؤشلا	قيسنتو

	تامدخو	دراوم	هيجوتو	قيسنتو	ةرادإ	ةيسفنلا	ةحصلل	ينطولا	جمانربلا	ىلوتيسو
	نواعتلاب	تامظن/او	ةصاخلاو	ةماعلا	يعامتجUاو	يسفنلا	معدلاو	ةيسفنلا	ةحصلا

هسفن	ردص/ا	-	100
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	يسفنلا	معدلاو	ةيسفنلا	ةحصلل	ةينفلا	لمعلا	ةعومجمو	ةحصلا	رتسلاك	عم
	ةحلص/ا	باحصأ	مهو	نوينواعتلا	ءاكرشلاو	تامظن/ا	عم	قيسنتلا	يعامتجUاو
.ةيلودلاو	ةيلح/ا	تامظن/او	،ةدحت/ا	ممUا	تامظنمو	تUاكوو

	معدلاو	ةيسفنلا	ةحصل	ل	ينطولا	جمانربلا	يف	تامولع/ا	ةرادإ	ىلوتت	ثيح
	ةرا	دUا	عم	نواعتلاب	تامولع/او	تUاصتUا	ةرادإ	ماهم	يعامتجUاو	يسفنلا
.ةكراش/ا	تاسسؤ/او	تارازولا	يف	ةصتخ/ا

	لاج/ا	يف	اهئاكرشو	ةطشنلا	تاعومج/ا	عم	نواعتلاب	،ةموكحلا	موقتسو
	ةرازو	ذفنتس	.ةلءاس/او	مدقتلا	نامضل	بثك	نع	تRخدتلاو	عضولا	ةبقارمب	،يناسنUا
.ةحل/ا	تايولوéل	اقفو	ينفلا	معدلا	رفوت	و	تRخدتلا	ناكسلاو	ةماعلا	ةحصلا
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يناثلا	بلطملا
.ةيلودلاو	ةيميلقâا	ةيناسنâا	ةباجتسUا

	2015	ماع	يفف	ةيون	ةباجتسا	ططخ	2015	وينوي	نم	ءادتبا	ةدحت/ا	ممUا	تنبت

	103	مهددعو	ءاكرشلا	لصوأ	،ةباجتسUا	ةيلمع	لRخ	نم	هنا	ةدحت/ا	ممUا	لوقت

	ددعلا	نم	ةئا/ا	يف	75	يأ	،	لقQا	ىلع	صخش	نويلم	8.8	ىلإ	ةيناسنUا	مهتادعاسم
.⁾¹⁰¹⁽ليومتلا	نم	طقف	ةئا/ا	يف	56	ىلع	مهلوصح	مغر	فدهتس/ا	يلامجUا

	1.	8	نم	برقي	ام	ريفوت	ىلا	ةيناسنUا	ةباجتسUا	ةطخ	تفده	2016	ماع	يفو
	13.	6ةدعاسم	ىلإ	فدهت	يتلا	ةطخلا	هذه	فادها	قيقحتل	يكيرمأ	رUود	رايلم

	ةيامحلاو	ةايحلل	ةذقن/ا	جماربلا	نم	ةعومجم	لRخ	نم	افعض	رثكUا	تائفلا	نم	نويلم
⁾¹⁰³⁽	:ةيجيتارتسا	فادهأ	ةعبرأ	راطإ	يف	ةطخلا	هذه	جردنتو	،	⁾¹⁰²⁽ةيساسUا

فعضUا	تائفلل	ةيولوUا	ءاطعإو	حاورUا	ذاقنإ	.	1
ةباجتسUا	يحاون	عيمج	يف	ةيامحلا	تايلمع	جامدإو	Éيند/ا	ةيامح	.	2
	نايتفلاو	تايتفلاو	ءاسنلل	تادعاس/ا	ىلع	لوصحلا	يف	ةاواس/ا	زيزعت	.	3

لاجرلاو
مادتس/ا	يفاعتلاو	دومصلا	ىلع	ةردقلل	يناسنUا	لمعلا	معد	نامض	.	4
	،2017	ماعل	نميلل	ةيناسنâا	ةباجتسUا	ةطخ	ةدحت/ا	ممQا	تقلطأ	رياربف	8	يفو

	صخش	نويلم	12وحنب	ردقي	ام	ةدعاس/	رUود	رايلم	1.2	نم	برقي	امب	بلاطت	يتلا
	ةدعاسملل	ةحلم	ةجاحب	صخش	نويلم	3.10	كلذ	يف	امب	،عارصلاب	نيرثأت/ا	نم
	ةدعاسم	لوصو	ةيولوأ	ةيناسنâا	ةباجتسUا	ةطخ	حنمت	.ةايحلا	ذاقنâ	ةيروفلا
	دسو	،Éيند/ا	ةيامحل	اه	دوهج	زيزعتو	فعض	رثكQا	Éينميلا	ناكسلل	ئراوطلا
.⁾¹⁰⁴⁽ةيساسQا	ةماعلا	تامدخلا	يف	تاوجفلا

	قيرفلا	نع	ةباينلاب	ةيناسنUا	نوؤشلا	قيسنتل	ةدحت/ا	ممUا	بتكم	،نميلا،2016	ةيسفنلا	ةباجتسUا	ةطخ	-	101
.7ص،ءاكرشلاو	يناسنUا	يرطقلا

6ص،هسفن	ردص/ا	-	102

6ص،هسفن	ردص/ا	-	103

	رياربف،6	ةرشنلا،ةيلودلا	ةيمنتلل	ةيكيرمQا	ةلاكولل	عباتلا	ثراوكلا	تUاح	يف	ةيجراخلا	تادعاس/ا	بتكم	-	104
-h=p://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/responding	1ص،2017

hmes-crisis/where-we-work
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	نويلم	13.1	ىلا	معدلا	ميدقت	ىلا	2018	ماعل	ةيناسنUا	ةباجتسUا	ةطخ	تفدهو
⁾¹⁰⁵⁽	:ةيتUا	فادهQ	قيقحتل	يكيرما	رUود	رايلم	2.96	عمجو	صخش

	ربع	،نميلا	يف	افعض	تائفلا	دشQ	حاورéل	ةذقن/ا	تادعاس/ا	ميدقت-
.ةفدهتسمو	ةلعاف	ةباجتسا

	ةماركو	ةمRسو	ةيامح	زيزعت	ىلع	تادعاس/ا	عيمج	لمعت	نأ	نامض-
	لاجرلل	فصنم	وحن	ىلع	تادعاس/ا	ريفوتو	نيررضت/ا	صاخشQا
.تايتفلاو	نايتفلاو	ءاسنلاو

	لمعلل	ةيويحلا	تاسسؤ/او	ةيساسQا	تامدخلا	ىلع	ظافحلاو	معدلا	ميدقت-
	ىلع	ةرداقلا	شيعلا	بسك	صرف	ىلإ	لوصولا	زيزعتو	يروفلا	يناسنâا
.ةنور/او	لمحتلا

	ىلع	ةمئاقو	ةلماشو	ةقسنمو	تاعاطقلا	ةددعتم	ةيناسنإ	ةباجتسا	ريفوت-
	يديدش	صاخشQا	لبق	نم	ةلءاسملل	ةلباق	نوكت	يناسنâا	لمعلا	ئدابم
	ةكراشم	زيزعت	عم	،ةيلعافب	مهتاجايتحا	رصانتو	نميلا	يف	فعضلا
.Éينطولا	ءاكرشلا

	ريفوتب	ةكيرش	ةهج	242	نم	رثكأ	مزتلتس	2019	ماعل	ةباجتسUا	ةطخ	بسحبو
	نویلم	21.4	ىلإ	حاورéل	ةذقن/ا	تادعاس/ا	ریفوتل	ةطخلا	هذه	ليومتل	رايم	4.	2
⁾¹⁰⁷⁽	:	يهو	ةيولوأ	تاذ	فادهأ	ةسمخ	لوح	ةطخلا	هذه	رودتو	،⁾¹⁰⁶⁽صخش

.عوجلا	ىلع	بلغتلا	ىلع	ناكسلا	نییRم	ةدعاسم-
.ةیدع/ا	ضارمQاو	اریلوكلا	يشفت	نم	دحلا	ىلع	لمعلا-
.ةحزانلا	رسQا	ةمارك	زیزعت-
.نییند/ا	دض	فنعلاو	حوزنلا	رطاخم	لیلقت-

	قيرفلا	نع	ةباينلاب	ةيناسنUا	نوؤشلا	قيسنتل	ةدحت/ا	ممUا	بتكم	،نميلا،2018	ةيسفنلا	ةباجتسUا	ةطخ	-	105
3-2ص،ءاكرشلاو	يناسنUا	يرطقلا

	قيرفلا	نع	ةباينلاب	ةيناسنUا	نوؤشلا	قيسنتل	ةدحت/ا	ممUا	بتكم	،نميلا،2019	ةيسفنلا	ةباجتسUا	ةطخ	-	106
4ص	،ءاكرشلاو	يناسنUا	يرطقلا

4ص،هسفن	ردص/ا	-	107



61

	ةیساسQا	تامدخلا	میدقتل	ماعلا	عاطقلا	تاسسؤم	ةردق	ىلع	ظافحلا-
.حاورéل	ةذقن/ا

:ةیتالا تالاجملا لوح ططخلا كلت لك طاشن جردناو
	-ةحصلا	–	ةفاظنلاو	يحصلا	فرصلا	تامدخو	هاي/ا	-ةعارزلا	و	يئاذغلا	نمQا

	ةيامح	-ةيامحلا	-تاميخ/ا	قيسنتو	ةرادإ	/	ةيئاذغ	ريغلا	داو/ا	/	ىوأ/ا	-ةيذغتلا
	-يتسجوللا	دادمUا	-ركب/ا	شاعنUا	-ميلعتلا	-سنجلا	ىلع	مئاقلا	فنعلا	-لفطلا
	تاعاطقلا	ةددعتم	ةعومجم	-ة/اسلاو	قيسنتلا	ئراوطلا	تUاح	يف	لاصتUا	ةعومجم
.ةعيرسلا	ةباجتسUا	ةيلآ	-نيرجاه/او	ÉئجRل
:ةباجتسالا ططخ يف لافطألل يسفنلا معدلا عقوم

	تاجايتحUا	ىلع	تزكر	هنا	ةدحت/ا	مملل	ةيناسنUا	ةباجتسUا	ططخ	يف	ظحRن
	مامتها	نم	ادج	ليئض	ءزج	Uا	لافطéل	يسفنلا	معدلا	ةيلمع	لنت	ملو	ةحل/ا	ةيساسUا
	2016	ماع	ةطخ	يف	Uا	يسفنلا	معدلا	وا	لفطلا	ةيامح	عضو	متي	ملف	ططخلا	هذه

	نم	400,	000	نم	برقي	ام	ىلإ	يعامتجUاو	يسفنلا	معدلا	ميدقت	تفده	يتلاو
	800,000	نم	برقي	ام	فيسينويلا	ربع	ىقلت	2018	يفو	⁾¹⁰⁸⁽	.نيررضت/ا	لافطUا

	اوناع	يتلا	تامدصلا	ىلع	بلغتلا	يف	مهتدعاس/	يعامتجUاو	يسفنلا	معدلا	لفط
.اهنم

	يف	ةيجراخلا	تادعاس/ا	بتكم	ةدعاسمب	ةرجهلل	ةيلودلا	ةمظن/ا	تمدق	اميف	
	يعامتجUاو	يسفنلا	معدلا	تامدخ	ةيمنتلل	ةيكيرمQا	ةلاكولل	عباتلا	ثراوكلا	تUاح
)PSS	(ىلإ	ام	برقي	نم		700	52,	لفط	نم	نيرثأت/ا	عارصلاب	يف	رثكأ	نم	30	ناكم	
	ربمسيد	ىلإ	ربوتكأ	نم	ةرتفلا	يف	ءاعنصو	ندع	يف	لافطéل	بسانمو	صصخم

2016	⁾¹⁰⁹⁽
	يسفنلا	معدلا	تامدخ	ةرجهلل	ةيلودلا	ةمظن/ا	تمدق	،كلذ	ىلإ	ةفاضâاب

	ترفو	امك	.لافطéل	ةياعرلا	تامدخل	مدقم	Rفط	900نم	رثكأ	ىلإ	يعامتجUاو
	ثراوكلا	تUاح	يف	ةيجراخلا	تادعاس/ا	بتكم	نم	ةدعاسمب	ةرجهلل	ةيلودلا	ةمظن/ا
	نم	11	ددعل	لقنلا	لئاسوو	تUاحâا	،ةيمنتلل	ةيكيرمQا	ةيحصلا	تام	ةلاكولل	عباتلا

34ص،2016	ةيسفنلا	ةباجتسUا	ةطخ	-	108

3ص،قباس	ردصم،ةيجراخلا	تادعاس/ا	بتكم	-	109
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	ةصصخت/ا	تامدخلا	ىلإ	لوصولل	مهتياعر	ىلع	Éمئاقلاو	ةصاخلا	تاجايتحUا	يوذ
⁾¹¹⁰⁽	.ءاعنص	يف

3ص،هسفن	ردص/ا	-	110
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ةمتاخلا
جئاتنلا : الوأ

	اراثأ	بورحللف	،اهدارفأو	بوعشلا	ىلع	رثؤت	يتلا	فورظلا	رطخأ	نم	بورحلا	دعت
	فRتخا	ىلع	دارفQا	اهنم	يناعيو	،ً	ايسفنوً	ايسايسوً	ايعامتجاو	ً،ايداصتقا	ٌةيبلس
	حئارش	لك	ىلع	رثؤي	رامد	نم	هثدحت	امف	،ةيعامتجUاو	ةيداصتقUاو	ةيرمعلا	مهتائف
ً.ادج	ةليوط	تارتفل	راثaا	هذه	لظتو	،هتائفو	بعشلا

	فنعلل	رركت/ا	ضرعتلا	نم	أدبت	ةريطخ	و	ةديدع	اراثآ	نميلا	يف	برحلل	ناك
	يشفت/ا	رقفلاو	،ضارمQاو	،ةيذغQا	صقن	لمشتو	،عساو	قاطن	ىلع	نمQا	مادعناو
	ةيعامتجUا	تامدخلا	مادعناو	ةيعامتجUا	طباورلا	مطحت	ىلإ	Uًوصو	،عراست/او
	روهدت	نم	ةدشب	مقافي	امم	Éينميلا	ىلع	ةلئاهً	اطوغض	اهلمجمب	لكشت	،ةيساسQا
	عضولا	نع	ةيفاك	تانايبً	ايلاح	رفوتت	U	امنيبو	،قاطن	عسوأ	ىلع	ةيسفنلا	ةحصلا
	ةسمخ	نم	رثكا	نأ	ىلإ	ةحات/ا	تامولع/ا	ريشت	،نميلا	يف	ةيسفنلا	ةحصلل	ماعلا
	ةيعامتجUاو	ةيسفنلا	ةيبلسلا	تاعبتلا	نم	حجرQا	ىلع	نوناعي	ينمي	ÉيRم
.ةيفطاعلاو

	ىدأ	ام	وهو	ةيسفنلا	اهنمو	ةيحصلا	تامدخلا	نم	ريثكلا	فقوت	ىلا	برحلا	تدا
	طاسوأ	Éب	اميف	ةيسفنلا	تابارطضUا	راشتنا	تUدعمو	بسن	يف	ةدرطم	ةدايز	ىلا
	ديعبلاو	بيرقلا	ىد/ا	ىلع	ةيثراك	اراثا	كرتيس	ام	وهو	،برحلا	نم	نيررضت/ا	Éينميلا
	ينطولا	داصتقUا	لهاك	لاقثا	ادع	اذه	لوUا	ماق/ا	يف	ةيناسنإ	ةثراكب	رذني	ام	وهو
	هسمخ	نم	برقي	ا/	ةرشاب/ا	ريغو	ةرشاب/ا	ةيسفنلا	راثUا	ةجلاعم	فيلاكت		لمحتب
.ايسفن	ررضتم	نويلم

	امإو	لتقلل	امإ	نوضرعتي	ثيح	نميلا	يف	عارصلل	ربكQا	ءبعلا	لافطQا	لمحتي
	متيلا	و	ديرشتلاو	ةيذغتلا	ءوسو	ضارمéل	مهضرعت	رطخ	ىلإ	ةفاضإ	ةباصûل
	ةيلمع	لRخ	نم	فنع	لامعأ	باكترا	ىلع	ماغرâاو	ةفينعلا	دهاش/ا	و	عجاوفلاو
.ميلعتلا	ةيلمع	يف	بارطضUاو	مهدينجت

	نمف	،ةيسفن	ٍراثآ	نم	بورحلا	هفلخت	امبً	ارثأت	تائفلا	رثكأ	مه	نميلا	يف	لافطUا
	ذخأت	يتلا	ةيكولسلا	تابارطضUا	يه	لافطQا	ىلع	ةينaا	ةمدصلا	تاريثأت	مهأ
	رتوتلاو	نامQاب	روعشلا	مدعو	لوهج/ا	نم	فوخلاو	ديدشلا	قلقلاك	،ةددعتم	Uًاكشأ
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	نم	ىضر/ا	فوخلا	وأ	ايبوفلاو	يليللا	عزفلاو	شارفلا	يف	لوبتلاو	،لازعنUاو	رمتس/ا
	لوبتلا	رهظيف	،اهباستكا	مت	يتلا	تاراه/ا	ضعب	يف	ةساكتنUاو	،مRظلاو	تاوصQا
	مضق	لثم	ةيكولسلا	تابارطضUا	ضعب	روهظ	و،لوبتلا	يف	ةدايز	وأ	،يدارإRلا
	و	مRكلل	يفيظولا	نادقفلا	وأ	مثعلتلاك	،مRكلا	يف	تRكشم	روهظ	و	بذكلاو	،رفاظQا
.لكQا	تابارطضا

	ةيسفنلا	اهراثآ	كرتتس	يتلاو	برحلا	دعب	ام	ةمدص	يف	لاحلا	هيلع	وه	امك
	نمو	ةمدصلا	دعب	ام	بارطضاب	ىمسي	ام	يف	،لفطلا	ىلع	ىد/ا	ةديعب	ةيعامتجUاو
	وأ	نيدلاولا	دحأ	داهشتساك	لفطلا	ىلع	زيزع	صخش	نادقف	:ة/ؤ/ا	تامدصلا	كلت
	ةءاسâا	عاونأ	نم	عونل	ضرعتلا	ةمدصو	،ةسرد/ا	وأ	تيبلا	ريمدت	ةمدص	،براقQا
.مسجلا	ساوح	وأ	ءاضعأ	دحأ	نادقفو	ةقاعâ	ضرعتلا	ةمدصو	،ةيسنجلا	وأ	ةيدسجلا

	نيرخaا	وحن	ناودعلا	اهنم	،ةفلتخم	هجوأب	ةمدصلا	رعاشم	نع	لفطلا	ربعيو
	Rبً	انايحأ	خرصي	هارنف	،ةيلاعفنUا	ةراثتسUا	ةعرسو	،ءRمزلا	عم	ةنوشخب	لماعتلاو
	يتلا	مهتاموسرو	مهباعلأ	لRخ	نمً	ارهاظ	كلذ	ودبيو	،بابسQا	هفتQ	بضغي	وأ	،ببس
	ةهج	نم	فواخ/ا	كلت	نع	مهريبعتل	،رامدلاو	فنعلاب	مستت	تحبصأف	مهتاناعم	سكعت
	.رخآ	لكشب	عمتجملل	ىرخأ	ةهج	نم	اههيجوت	نوديري	يتلا	مهتلاسر	ىلإو

	نUا	نم	انيلع	نا	ينعت	نميلا	لافطا	ىلع	برحلل	ةيسفنلا	رارضUا	كلت	لك
	نانئمطUاب	مهتطاحإب	لفطلا	ةفاقثبو	لفطلل	ةيلامجلاو	ةيسفنلا	ةيبرتلاب	مامتهUا
	لك	نأب	مهتنأمطو	مهعم	لصاوت/ا	ثيدحلا	قيرط	نع	كلذو	مهل	يسفنلا	معدلا	ميدقتو
	املكو	ةيسفنلا	لفطلا	ةايح	يف	مهQا	يه	ةظحللا	هذهف	ماري	ام	ىلع	نوكيس	ئش
.ديعبلاو	بيرقلا	ىد/ا	ىلع	هلخادب	يبلسلا	اهرثأ	دادزي	هدحو	اههجاوي	هانكرت

	ةمدصلا	نم	نوناعي	نيذلا	لافطéل	يعامتجUاو	يسفنلا	معدلا	يف	ةوجف	كانه
	يف	نويعامتجاو	نويسفن	نوصتخمو	ءابطأ	دجوي	U	،لاث/ا	ليبس	ىلعف	،ةديدشلا
	ةديدش	ةيسفن	تامدصب	Éباص/ا	لافطQا	ىلع	هنأ	ينعي	اذهو	،	تاظفاح/ا	نم	ريثك
	ىلإ	تامدخلا	راضحإ	متي	نأ	مه/ا	نم	هنا	عم	جRعلا	يقلتل	ءاعنص	ىلإ	باهذلا
.تامدخلا	ىلإ	لافطQا	باهذ	سيلو	لافطQا
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	ةحصلا	جمارب	وأ	تاسايس	جامدâ	ةمزRلا	دوهجلاب	ةينميلا	ةموكحلا	مقت	مل
	تسيل	ةيسفنلا	ةحصلاف	،ةيولوأ	تاذ	تسيل	اهنأ	ىلع	ةيسفنلا	ةحصلل	رظنيو	،ةيسفنلا
	–	ةيلوQا	ةيحصلا	ةياعرلا	ماظن	يف	ةجمدم

	ةيلوQا	مهتUاصتاب	جRعلا	ىلإ	لوصولا	ىلع	نيرداق	ريغ	Éينميلا	نم	ريثكلاف
.ةيحصلا	ةياعرلا	ماظنب

U	دجوي	لوكوتورب	،يمسر	وأ	هيجوت	يرايعم	صيخشتل	مييقتو	ةحصلا	ةيسفنلا	
.ينميلا	يفاقثلاو	يعامتجUا	قايسلاب	ةلصلا	تاذ

	وه	كلذ	ليلدو	لافطQا	عقاو	نم	ائيش	ةيناسنâا	ةباجتسUا	ططخ	سمRت	مل
	ةيناسنâاو	ةيبطلا	ةباجتسUا	لظ	يفف	،رخآ	دعب	اموي	اهدعاصتو	مهتاسأم	رارمتسا
	ةباجتسUا	یلع	بصنا	ةنوع/ا	تUاكو	نم	يغاطلا	زیكرتلا	نأ	Uإ	ةمزéل	ةيلودلا
ً	اردق	تقلتو	ةيوناث	ةيسفنلا	ةحصلا	تاجايتحا	تلظ	Éح	يف	،ةلجاعلا	تاجايتحRل

.لیومتلاو	هابتنUا	نم	Rًيئض
	بناج	ىلاف،	Éينميلل	ةيسفنلا	تاجايتحUا	ةيبلتب	ةقلعتم	ةلوهم	تايدحت	كانه	-

	رمد/ا	رثQا	كانه،	نميلا	يف	ةيعامتجUاو	ةيسفنلا	ةحصلا	تامدخل	دودح/ا	روطتلا
	هدهشت	يذلا	ريبكلا	يسسؤ/ا	رايهنUا	ةجيتن	تامدخلا	هذه	ميدقت	ىلع	يلاحلا	عازنلل
.دRبلا

	Éينطولا	Éلعافلا	بناج	نم	مامتهUاو	ليومتلا	يف	ديدش	صقنً	اضيأ	كانه
	روذجلا	ةقيمعلا	ةيعامتجUا	ةمصولا	نع	Rًضف	،ةيسفنلا	ةحصلا	اياضقب	Éيلودلاو
.ةيسفنلا	ضارمQا	يوذ	لاطت	يتلا

	اهعضت	يتلا	ةباجتسUا	ططخ	قيعت	يتلا	ةيليغشتلا	دويقلا	نم	ريثكلا	كانه
:اهنم	ةيسفنلا	ةحصلا	تاجايتحا	ةيبلتل	ةموكحلا

.	قاطنلا	ةعساو	ةباجتسا	ذيفنتو	ميظنتل	ةيرشبلا	دراو/ا	ةيدودحم.	1
	ةباثمب	نوكت	هيلام	ةمذو	ةيرابتعا	ةيصخش	تاذ	يميظنت	نايك	دوجو	مدع.	2

	تادعاس/ا	فرصو	قافنإ	متيسف	ةيلا/ا	اهنم	اصوصخو	دراو/ا	هيجوتو	ءاوتحU	راطUا
طسوت/او	بيرقلا	ىد/ا	ىلع	ىودجو	عفن	تاذ	ريغو	ةيلكش	ةطشنأ	يف	حن/او
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	ةقRعلا	تاذ	ةيموكحلا	تاهجلا	ىلع	طغضلا	يف	رارقلاو	ةدارUا	رفوت	مدع	.	3
	يناسنUا	نميلا	قودنص	ىلع	طغضلاو	ةدحاو	ةمزا	ةيلخ	هأردا	تحت	لمعلا	ىلع
.	ةطخلا	تRخدتو	ةطشنأ	ليومتل

	يسفنلا	هافرلاو	ةيسفنلا	ةحصلا	عيضاوم	جلاعت	يتلا	ثاحبQا	حش	نأ
	–	تاجايتحUاو	صرفلاو	تامدخلاو	رطاخ/ا	كلذ	يف	امب	–	نميلا	يف	يعامتجUاو
.ةلدأ	ىلإ	ةدنتسم	تاءارجإو	تايصوت	ءانبو	ةلأس/ا	مهف	نود	لوحيو	لاح
 تایصوتلا : ایناث

	عمتج/ا	ثحو	،	ةلأس/ا	هذه	نأشب	ةرصان/او	ثحبلا	سيركت	ىلإ	ةجاحلا	زربت
	اياضقلا	نأشب	ةنوع/ا	تUاكوو	Éيلودلاو	Éينطولا	ةحلص/ا	باحصأو	يلح/ا	يند/ا
	.ينميلا	عازنلا	نمً	ايسفن	نيررضت/ا	قوقح	زيزعتلو	،ةيسفنلا	ةحصلاب	ةقلعت/ا
	.ةنسح/ا	ةيموكحلا	تامدخلاو	Éناوقلاو	تاسايسلا	زيزعتلو

	ةیعوتلل	ينمیلا	روهمجلا	عم	يمRعâا	لصاوتلا	تايجيتارتسا	زيزعت	بجي
	.اهب	ةطبتر/ا	ةیعامتجUا	تامصولل	يدصتلا	لجأ	نم	ةيسفنلا	ةحصلا	ایاضقب

	ةيحانلا	نم	نيررضت/ا	صاخشéل	يعمتج/ا	معدلا	نم	ديز/ا	عيجشت	بجي	-
.عازنلا	ءارج	نم	ةيسفنلا

	مRسلا	تايلمع	لRخ	تاضواف/ا	ةلواط	ىلع	ةيسفنلا	ةحصلا	اياضق	حرط	بجي	-
	عازنلا	لRخ	كلذ	نكمأ	امثيح	ةيعامتجUا	ةيسفنلا	تRخدتلاب	عفدلا	ىلإو	،ةحلاص/او
	ةحصلا	رود	ةاعارم	نامضل	كلذو	،عازنلا	ءاهتنا	دعب	يفاعتلا	دوهج	يف	كلذكو
.مRسلا	زيزعت	ةيلمع	ءانثأ	ةيسفنلا

	نميلا	يف	ةيسفنلا	ةحصلاب	ةقلعت/ا	لغاوشلا	ةجلاعم	يف	ءدبلا	ةياغلل	بعصلا	نم
	بابسQاو	ناكسلا	Éب	ةيبلسلا	راثaا	رتاوتو	عونل	ةقيقد	تRيلحتو	ثوحب	ءارجإ	نود
	ةحصلا	ةساردل	ثوحبلا	ىلإ	ةسام	ةجاح	كانهف	،حRصâا	صرفو	رطاخ/او	ةددح/ا
	تاموكحلا	تاردق	ةسارد	نع	Rًضف	،Éينميلل	يعامتجUاو	يسفنلا	هافرلاو	ةيسفنلا
	كلذك	يرورضلا	نم	،تامدخلاو	معدلا	Éسحتل	ةلمتح/ا	صرفلاو	،Éيلح/ا	Éلثم/او
	لثمQا	لكشلاب	اهتدح	فيفختو	،نميلا	يف	ةيسفنلا	ةحصلا	اياضق	قاطنو	قمع	مييقت
	عم	،يراجلا	عازنلا	لRخ	ناكمâا	ردق	ةلدأ	ىلإ	ةدنتس/ا	تRخدتلا	لRخ	نم
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	دعب	ةحلاص/او	رامعâا	ةداعإ	ةيلمع	يفً	اقاطن	عسوQا	ةرصان/او	دوهجلل	ريضحتلا
.عازنلا	ءاهتنا

	لبق	نم	مامتها	ىلا	جاتحي	بورحلا	ءارج	لافطQا	هجاوي	يذلا	ملؤ/ا	عقاولا	نا
	مهعقاو	ىلإ	رظنلاب	لفطلا	قوقحو	ناسنâا	قوقحب	ينعت	يتلا	ةيلودلا	تامظن/ا
	يرز/ا	عقاولا	نم	مهجارخإو	مهتدعاس/	عيرسلاو	يروفلا	لخدتلا	ىلإ	يعسلاو
	قوقحو	مهقوقح	نمضت	يتلا	بيلاسQاو	لئاسولا	ىتشب	هنوشيعي	يذلا	نيزحلاو
.مهيوذ
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ينمیلا ثوحبلاو تاساردلا زكرم - لوأ ثحاب

-صخلم-
 نمیـلا يـف لافـطألا ىلـع حلـسملا عازنلـل ةیـعامتـجالاو ةیـسفنلا راـثآلا نـع فشكـلا ىـلإ ةـساردـلا هذـھ فدـھت   
 ةیـسفنلا ةحصـلا فواخمـل ةـباجتـسالاو مھفلـل  ةـلواحـم يـھ ةـساردـلا  هذـھ و ، م2020 -2015 نـم ةرتفـلا لالـخ
 تاـمدـخ تارغـثو تاردـق نـعً الضـف ،رمعـلاو سنجـلاو ةـبرـجتلا بـسح اھـفالتـخا ةیفیـك كـلذ يـف امـب نمیـلا يـف
 .نمیلا يف ةیسفنلا ةحصلا
 يـف ،نمیـلا يـف ةیـعامتـجالاو ةیـسفنلا ةحصـلا تاـمدـخ لوألا لوانتـی ،رواحـم ةعـبرأ ىـلا ةـساردـلا مسقنـتو   
 عازنلـل ةیـعامتـجالا راـثالا ثـلاثـلا لوانتـیو ،نمیـلا لافـطأ ىلـع حلـسملا عازنلـل ةیـسفنلا راـثالا يـناثـلا لوانتـی نیـح
 ىدـمو ةیـلودـلاو ةیلـحملا ةیـناسـنإلا ةـباجتـسالا مـجحل ضرعیـف عـبارـلا روحمـلا اـمأ ،لافـطألا ىلـع حلـسملا
: اھمھأ نم لعل جئاتنلا نم دیدعلا ىلا ةساردلا تلصوتو ، اھتیافك

 اراـثأ بورـحللف ،اـھدارـفأو بوعشـلا ىلـع رـثؤـت يتـلا فورظـلا رطـخأ نـم  بورـحلا دعـت-
 مھـتائـف فالتـخا ىلـع دارـفألا اھنـم يـناعـیو، ً ایـسفنوً ایـسایـسوً ایـعامتـجاو ً،اـیداصتـقاٌ ةیبلـس
 بعشـلا حـئارـش لـك ىلـع رـثؤـی راـمد نـم ھـثدـحت امـف ،ةیـعامتـجالاو ةـیداصتـقالاو ةـیرمعـلا
ً.ادج ةلیوط تارتفل راثآلا هذھ لظتو ،ھتائفو

 مادعـناو فنعلـل رركتمـلا ضرعتـلا نـم أدبـت  ةریطـخ و ةدـیدـع اراـثآ نمیـلا يـف برـحلل ناـك-
 ،عراستمـلاو يـشفتملا رقفـلاو ،ضارـمألاو ،ةـیذـغألا صقـن لمشـتو ،عـساو قاطـن ىلـع نـمألا
 لكشـت ،ةیـساـسألا ةیـعامتـجالا تاـمدـخلا مادعـناو ةیـعامتـجالا طـباورـلا مطـحت ىـلإً الوـصو
 عـسوأ ىلـع ةیـسفنلا ةحصـلا روـھدـت نـم ةدـشب مـقافـی امـم نیینمیـلا ىلـع ةلـئاـھً اـطوغـض اھلمـجمب
 ،نمیـلا يـف ةیـسفنلا ةحصلـل ماعـلا عـضوـلا نـع ةیـفاـك تاـنایـبً ایـلاـح رـفوتـت ال امنیـبو ،قاطـن
 نـم حـجرألا ىلـع نوـناعـی ينمـی نیـیالـم ةسمـخ نـم رثـكا نأ ىـلإ ةـحاتمـلا تاـمولعمـلا ریـشت
.ةیفطاعلاو ةیعامتجالاو ةیسفنلا ةیبلسلا تاعبتلا

 ةداـیز ىـلا ىدأ اـم وـھو ةیـسفنلا اھنـمو ةیحصـلا تاـمدـخلا نـم ریثكـلا فـقوـت ىـلا  برـحلا تدا-
 نیینمیــلا طاــسوأ نیــب امیــف  ةیــسفنلا تاــبارطــضالا راشتــنا تالدعــمو بــسن يــف ةدرطــم
 اـم وـھو دیعبـلاو بـیرقـلا ىدمـلا ىلـع ةیـثراـك اراـثا كرتیـس اـم وـھو،  برـحلا نـم نـیررضتمـلا
 فیـلاكـت لمـحتب ينـطوـلا داصتـقالا لـھاـك لاقـثا ادـع اذـھ لوالا ماقمـلا يـف ةیـناسـنإ ةـثراكـب رذنـی
.ایسفن ررضتم نویلم ھسمخ نم برقی امل ةرشابملا ریغو ةرشابملا ةیسفنلا راثالا ةجلاعم

 ةـباـصإلـل اـمإو لتقلـل اـمإ نوـضرعتـی ثیـح نمیـلا يـف عارصلـل ربـكألا ءبعـلا لافـطألا لمـحتی-
 دـھاشمـلا و عـجاوفـلاو متیـلا و دـیرـشتلاو ةـیذغتـلا ءوـسو ضارـمألـل مھـضرعـت رطـخ ىـلإ ةـفاـضإ
 يـف بارطـضالاو مـھدینجـت ةیلمـع لالـخ نـم فنـع لامـعأ باكـترا ىلـع ماـغرإلاو ةفینعـلا
.میلعتلا ةیلمع

 ةیـنآلا  ةـمدصـلا تاریـثأـت مـھأ نمـف ،ةیـسفن ٍراـثآ نـم بورـحلا ھفلـخت امـبً ارـثأـت تائفـلا رثـكأ مـھ نمیـلا يـف لافـطالا
 لوھجمـلا نـم فوخـلاو دـیدـشلا قلقـلاـك ،ةددعتـمً الاكـشأ ذـخأـت يتـلا ةیـكولـسلا تاـبارطـضالا يـھ لافـطألا ىلـع



 فوخـلا وأ ایـبوفـلاو يلیلـلا عزفـلاو شارفـلا يـف لوبتـلاو ،لازعـنالاو رمتـسملا رـتوتـلاو ناـمألاـب روعشـلا مدـعو
 لوبتـلا رـھظیف ،اھـباستـكا مـت يتـلا تاراھمـلا ضعـب يـف ةـساكتـنالاو ،مالظـلاو تاوـصألا نـم ىـضرمـلا
 و بذكـلاو ،رـفاـظألا مضـق لثـم ةیـكولـسلا تاـبارطـضالا ضعـب روھـظ و ،لوبتـلا يـف ةداـیز وأ ،يدارإالـلا
.لكألا تابارطضا و مالكلل يفیظولا نادقفلا وأ مثعلتلاك ،مالكلا يف تالكشم روھظ
 ىلـع ىدمـلا ةدیعـب ةیـعامتـجالاو ةیـسفنلا اـھراـثآ كرتتـس يتـلاو برـحلا دعـب اـم ةـمدـص يـف لاحـلا ھیلـع وـھ امـك
 ىلـع زـیزـع صخـش نادقـف :ةمـلؤمـلا تاـمدصـلا كلـت نـمو ةـمدصـلا دعـب اـم بارطـضاـب ىمسـی اـم يـف ،لفطـلا
 نـم عونـل ضرعتـلا ةـمدـصو ،ةـسردمـلا وأ تیبـلا ریـمدـت ةـمدـص ،براـقألا وأ نـیدـلاوـلا دـحأ داھشتـساـك لفطـلا
.مسجلا ساوح وأ ءاضعأ دحأ نادقفو ةقاعإل ضرعتلا ةمدصو ،ةیسنجلا وأ ةیدسجلا ةءاسإلا عاونأ
 عـم ةـنوشخـب لـماعتـلاو نـیرـخآلا وحـن ناودعـلا اھنـم ،ةفلتخـم ھـجوأـب ةـمدصـلا رـعاشـم  نـع لفطـلا ربعـیو
 كـلذ ودبـیو ،بابـسألا ھفـتأل بضغـی وأ ،ببـس الـبً اـنایـحأ خرصـی هارنـف ،ةیـلاعفـنالا ةراثتـسالا ةـعرـسو ،ءالـمزـلا
 نـع مـھریبعتـل ،راـمدـلاو فنعـلاـب مستـت تحبـصأـف مھـتاـناعـم سكعـت يتـلا مھـتاـموـسرو مھـباعـلأ لالـخ نـمً ارـھاـظ
 .رخآ لكشب عمتجملل ىرخأ ةھج نم اھھیجوت نودیری يتلا مھتلاسر ىلإو ةھج نم فواخملا كلت
 ةیـسفنلا ةیـبرتـلاـب مامتـھالا نالا نـم انیلـع  نا ينعـت  نمیـلا لافـطا ىلـع   برـحلل ةیـسفنلا رارـضالا كلـت لـك
 ثـیدـحلا  قـیرـط نـع كـلذو مھـل يـسفنلا مـعدـلا مـیدقـتو نانئمـطالاـب مھتـطاـحإـب لفطـلا ةـفاقثـبو لفطلـل ةیـلامـجلاو
 ةیـسفنلا لفطـلا ةایـح يـف مـھألا يـھ ةظـحللا هذـھف مارـی اـم ىلـع نوكیـس ئـش لـك نأـب مھتـنأمـطو مھعـم لـصاوتمـلا
.دیعبلاو بیرقلا ىدملا ىلع ھلخادب يبلسلا اھرثأ دادزی هدحو اھھجاوی هانكرت املكو
 ال ،لاثـملا لیـبس ىلـعف ،ةـدیـدشلا ـةمدـصلا ـنم نـوناـعی ـنیـذلا لافطألل ـيعامـتجالاو ـيسفنلا ـمعـدلا ـيف ةوـجف كاـنھ
 لافـطألا ىلـع ھـنأ ينعـی اذـھو ، تاظـفاحمـلا نـم ریثـك يـف نویـعامتـجاو نویـسفن نوصتخـمو ءابـطأ دـجوـی
 راضـحإ متـی نأ مھمـلا نـم ھـنا عـم جالعـلا يقلتـل ءاعنـص ىـلإ باـھذـلا ةدـیدـش ةیـسفن تاـمدصـب نیـباصمـلا
.تامدخلا ىلإ لافطألا باھذ سیلو لافطألا ىلإ تامدخلا
 ةیـسفنلا ةحصلـل رظنـیو ،ةیـسفنلا ةحصـلا جـمارـب وأ تاـسایـس جاـمدإل  ةـمزالـلا دوھجـلاـب ةینمیـلا ةـموكحـلا مقـت مـل
 نـم ریثكـلاـف – ةیـلوألا ةیحصـلا ةـیاـعرـلا ماظـن يـف ةجـمدـم تـسیل ةیـسفنلا ةحصـلاـف ،ةـیوـلوأ تاذ تـسیل اھـنأ ىلـع
.ةیحصلا ةیاعرلا ماظنب ةیلوألا مھتالاصتاب جالعلا ىلإ لوصولا ىلع نیرداق ریغ نیینمیلا
 قایـسلاـب ةلصـلا تاذ ةیـسفنلا ةحصـلا مییقـتو صیخشتـل يرایعـم ھیـجوـت وأ ،يمـسر لوـكوـتورـب دـجوـی ال
.ينمیلا يفاقثلاو يعامتجالا
 اـھدـعاصـتو مھـتاـسأـم رارمتـسا وـھ كـلذ لیـلدو لافـطألا عـقاو نـم ائیـش ةیـناسـنإلا ةـباجتـسالا ططـخ سـمالـت مـل
 تالاـكو نـم يـغاطـلا زیكرتـلا نأ الإ ةـمزألـل ةیـلودـلا ةیـناسـنإلاو ةیبطـلا ةـباجتـسالا لـظ يفـف ،رـخآ دعـب اـموـی
 تقلـتو ةـیوـناـث ةیـسفنلا ةحصـلا تاـجایتـحا تلـظ نیـح يـف ،ةلـجاعـلا تاـجایتـحالـل ةـباجتـسالا یلع بصـنا ةـنوعمـلا
.لیومتلاو هابتنالا نمً الیئضً اردق
 دودـحملا روطتـلا بـناـج ىـلاـف، نیینمیلـل ةیـسفنلا تاـجایتـحالا ةیبلتـب ةقلعتـم ةـلوھـم تاـیدـحت كانـھ-
 تاـمدـخلا هذـھ مـیدقـت ىلـع يـلاحـلا عازنلـل رـمدمـلا رـثألا  كانـھ، نمیـلا يـف ةیـعامتـجالاو ةیـسفنلا ةحصـلا تاـمدـخل
.دالبلا هدھشت يذلا ریبكلا يسسؤملا رایھنالا ةجیتن
 ةحصـلا اـیاضقـب نییـلودـلاو نیینـطوـلا نیلـعافـلا بـناـج نـم مامتـھالاو لـیومتـلا يـف دـیدـش صقـنً اضـیأ كانـھ
.ةیسفنلا ضارمألا يوذ لاطت يتلا روذجلا ةقیمعلا ةیعامتجالا ةمصولا نعً الضف ،ةیسفنلا
 ةحصـلا تاـجایتـحا ةیبلتـل ةـموكحـلا اھعضـت يتـلا ةـباجتـسالا ططـخ قیعـت يتـلا ةیلیغشتـلا دویقـلا نـم ریثكـلا كانـھ
:اھنم  ةیسفنلا

. قاطنلا ةعساو ةباجتسا ذیفنتو میظنتل ةیرشبلا دراوملا ةیدودحم. 1
 ھیـجوـتو ءاوتـحال راـطالا ةـباثمـب نوكـت ھیـلاـم ةـمذو ةـیرابتـعا ةیصخـش  تاذ يمیظنـت نایـك دوـجو مدـع. 2
 عفـن تاذ ریـغو ةیلكـش ةطـشنأ يـف حنمـلاو تادـعاسمـلا فرـصو قافـنإ متیـسف ةیـلامـلا اھنـم اـصوصـخو دراومـلا
طسوتملاو بیرقلا ىدملا ىلع ىودجو



 ةیلـخ هأردا تحـت لمعـلا ىلـع ةـقالعـلا تاذ ةیـموكحـلا تاھجـلا ىلـع طغضـلا يـف رارقـلاو ةدارالا رـفوـت مدـع . 3
. ةطخلا تالخدتو ةطشنأ لیومتل يناسنالا نمیلا قودنص ىلع طغضلاو ةدحاو ةمزا
 كـلذ يـف امـب – نمیـلا يـف يـعامتـجالاو يـسفنلا هاـفرـلاو ةیـسفنلا ةحصـلا عیـضاوـم جـلاعـت يتـلا  ثاحـبألا حـش نأ
 تاءارـجإو تایـصوـت ءانـبو ةـلأسمـلا مھـف نود لوحـیو لاـح – تاـجایتـحالاو صرفـلاو تاـمدـخلاو رـطاخمـلا
.ةلدأ ىلإ ةدنتسم
 -:اھمھأ نم لعل  تایصوتلا نم دیدعلا ةساردلا تمدقو 
 باحـصأو يلـحملا يـندمـلا عمتجمـلا ثـحو ، ةـلأسمـلا هذـھ نأشـب ةرـصانمـلاو ثحبـلا سـیركـت ىـلإ ةـجاحـلا زربـت
 قوقـح زـیزعتـلو ،ةیـسفنلا ةحصـلاـب ةقلعتمـلا اـیاضقـلا نأشـب ةـنوعمـلا تالاـكوو نییـلودـلاو نیینـطوـلا ةحلصمـلا
 .ةنسحملا ةیموكحلا تامدخلاو نیناوقلاو تاسایسلا زیزعتلو  .ينمیلا عازنلا نمً ایسفن نیررضتملا
 لـجأ نـم ةیـسفنلا ةحصـلا اـیاضقـب ةیـعوتلـل ينمیـلا روھمـجلا عـم يـمالـعإلا لـصاوتـلا تایجیـتارتـسا زـیزعـت بجـی
 .اھب ةطبترملا يعامتجالا  رمنتلل  يدصتلا
.عازنلا ءارج نم ةیسفنلا ةیحانلا نم نیررضتملا صاخشألل يعمتجملا معدلا نم دیزملا عیجشت بجی  -
 عـفدـلا ىـلإو ،ةحـلاصمـلاو مالـسلا تایلمـع لالـخ تاـضوافمـلا ةـلواـط ىلـع ةیـسفنلا ةحصـلا اـیاضـق حرـط بجـی -
 ،عازنـلا ءاھتـنا دعـب يـفاعتـلا دوھـج يـف كـلذـكو عازنـلا لالـخ كـلذ نكـمأ امثیـح ةیـعامتـجالا ةیـسفنلا تالـخدتـلاـب
.مالسلا زیزعت ةیلمع ءانثأ ةیسفنلا ةحصلا رود ةاعارم نامضل كلذو
 ثوحـب ءارـجإ نود نمیـلا يـف ةیـسفنلا ةحصـلاـب ةقلعتمـلا لـغاوشـلا ةجـلاعـم يـف ءدبـلا ةـیاغلـل بعصـلا نـم
 ،حالـصإلا صرـفو رـطاخمـلاو ةددـحملا بابـسألاو ناكسـلا نیـب ةیبلـسلا راـثآلا رـتاوـتو عونـل ةقیـقد تالیلـحتو
 نـعً الضـف ،نیینمیلـل يـعامتـجالاو يـسفنلا هاـفرـلاو ةیـسفنلا ةحصـلا ةـساردـل ثوحبـلا ىـلإ ةـساـم ةـجاـح كانھـف
 يرورضـلا نـم ،تاـمدـخلاو مـعدـلا نیـسحتل ةلمتحمـلا صرفـلاو ،نییلـحملا نیلثممـلاو تاـموكحـلا تاردـق ةـسارد
 لالـخ نـم لثـمألا لكشـلاـب اھـتدـح فیفخـتو ،نمیـلا يـف ةیـسفنلا ةحصـلا اـیاضـق قاطـنو قمـع مییقـت كـلذـك
 عـسوألا ةرـصانمـلاو دوھجلـل ریضحتـلا عـم ،يراجـلا عازنـلا لالـخ ناكـمإلا ردـق ةـلدأ ىـلإ ةدنتـسملا تالـخدتـلا
.عازنلا ءاھتنا دعب ةحلاصملاو رامعإلا ةداعإ ةیلمع يفً اقاطن
 يتـلا ةیـلودـلا تامظنمـلا لبـق نـم  مامتـھا  ىـلا جاتحـی بورـحلا ءارـج لافـطألا ھـجاوـی يذـلا مـلؤمـلا عـقاوـلا نا
 مھـتدـعاسمـل عـیرـسلاو يروفـلا لـخدتـلا ىـلإ يعسـلاو مھعـقاوـل رظنـلاـب لفطـلا قوقـحو ناسـنإلا قوقحـب ىنعـت
 مھـقوقـح نمضـت يتـلا بیـلاـسألاو لـئاـسوـلا ىتـشب ھـنوشیعـی يذـلا نـیزـحلاو يرزمـلا  عـقاوـلا نـم مھـجارـخإو
 . مھیوذ قوقحو


