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 2018 ماعل ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألل يناسنإلا ثوعبملا ريرقت

 

 :يذيفنتلا صخلملا

 ببسب اورثأت صخش نويلم 96.2 ةايحل ةيناسنإلا تادعاسملا ريفوتل بولطملا غلبملا ةميق غلبت

 ىلع تاعربت عمج مت ثيح .رالود رايلم 24.88 2018 ماع يف ةعيبطلا ثراوكلاو بورحلا

 21 ليومتل رالود رايلم 13.87 ةميقب نيحناملا نم ايفارغج ةعونتم ةعومجم نم عساو قاطن

 56 غلبملا اذه لثمي .ىرخأ تاءادن 8و ةيميلقإ ةباجتسا ططخ 5و يناسنإلا لمعلل ةباجتسا ةطخ

 لاومألا ىلع رصتقي ال ةيناسنإلا تادعاسملا ميدقت نإ .اهليومت متي يتلا تاجايتحالا يلامجإ نم ٪

 ةدايزو ةءافكو ةيلاعف رثكأ يناسنإلا لمعلاب نوموقي نيذلا راودأ لعجب اًضيأ قلعتي لب بسحف

 دمحأ روتكدلا يلوت ذنم ةيناثلا ةنسلا يفو .تاعاطقلاو تانايكلا نيب مهافتلاو لصاوتلا لبس يف

 فادهأ ةعبرأ عضوب ماق ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألل يناسنإلا ثوعبملا بصنم يخيرملا

 هذه ةيبلتل تاسايسلا عضوو دراوملا ةئبعتو ةيعوتلاو ةرصانملاو يهو ةيسيئر ةيجيتارتسا

 ةداعس زكر فادهألا هذه قيقحتل   .2018 ماعل يناسنإلا لمعلا راودأب ةصاخلا تاجايتحالا

 ةكارشلاو يئانثلا لمعلا ةدايزب ةطبترم ةيساسأ تاردابم سمخ ىلع يخيرملا دمحأ روتكدلا

 معدو لمعلل ديدجلا ةدحتملا ممألا راسم عيجشتو صاخلا عاطقلا عم تاقالعلا ءانبو ةيثالثلا

 نيينيطسلفلا نيئجاللا ليغشتو ثوغ ةلاكو لثم تاردابملاب ةينعملا ةدحتملا ممألا تالاكو

 75 ـب يخيرملا روتكدلا ةداعس ماق تاردابملا هذه نمض ."ليج عايضل ال" ةردابمو )اورنوألا(

 ىلع هتداعس 2018 ماع نم لوألا فصنلا يف زكر .ةيجيتارتسالا هفادهأ قيقحتل اًددحم اًطاشن

 تاكارشل تاحارتقا ميدقتب وأ نينيعملا ةحلصم باحصأ عم يئانث لكشب ءاوس تاكارش ءانب

 يف يخيرملا روتكدلا ةداعس زكر امك .ةدحتملا ممألا ربع عيراشم ذيفنتل نيحنام نيدلب نيب ةيثالث

 صاخلا عاطقلا كارشإل هدوهج ةيلاعف ةدايز ىلع يساسأ لكشب 2018 ماع نم يناثلا فصنلا

   .ةيناسنإلا ةباجتسالا تايلمع يف
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  :لمعلا ريسو 2018 ماعل ةيجيتارتسالا فادهألا

  دراوملا ةئبعت .1

 ةيعوتلاو ةرصانملا .2

 تاسايسلا ريوطت .3

 يناسنإلا ثوعبملل يدايقلا رودلا .4

 هفادهأ وحن اًريبك اًمدقت زرحأو 2018 ماع ةرود لالخ ًاطاشن 75 يناسنإلا ثوعبملا لمكأ

 لالخ نم دراوملا ةئبعت ىلع ةصاخ يناسنإلا ثوعبملا زكر  .ةلماش ةروصب هتيجيتارتسالا

 فادهتسا عم ةدحتملا ممألا عم ةيئانثلا ةكراشملا ةدايز يهو نيتيسيئر نيتردابم يف هتاطاشن

 جردنت يتلا ةطشنألا تزكر امنيب .ةحلصملا باحصأ عم ةيثالثلا ةكراشملاو ةحلصملا باحصأ

 تزكر امك ،صاخلا عاطقلا عم ةكارش تاردابم ءانبب صتخت يتلاو تالاكولا تاردابم تحت

  .يناسنإلا ثوعبملا هبعلي يذلا يدايقلا رودلاو تاسايسلا ريوطت ىلع ريبك ٍدح ىلإ اضيأ
 

 2018 ماعل ةلمتكملا ةمعادلا تاطاشنلا ةلمج

 

     
  يناسنإلا ثوعبملل يدايقلا رودلا
 تاسايسلا ريوطت
 ةيعوتلاو ةرصانملا
 دراوملا ةئبعت
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   :٢٠١٨ ماع يف ةيسيئرلا تاردابملا

 ثوعبملا ةداعس ىعس :ةحلصملا باحصأ عم ةكارشلل ةيئانثلا ةدحتملا ممألا تايقافتا ةدايز
 لالخ نم ةدحتملا ممألاو ةحناملا لودلا نيب ةمئاقلا ةقالعلا ىلع ءانبلا ةلصاوم ىلإ يناسنإلا
 ممألل يوق دوجو قيقحتو ةدحتملا ممألا تانايك عم لودلا هذه نيب دمألا ةليوط ةكارش ةماقإ
 اهب يناسنإلا ثوعبملا ماق يتلا نيعبسلاو ةعبرألا ةطشنألا مظعم تلمع .لودلا هذه يف ةدحتملا
 .فارطألا ددعتملا ماظنلا نم ةفدهتسملا لودلا بيرقت ىلع 2018 ماع يف

  :٢٠١٨ ماع ةطشنأ

 343.5 تغلب ةيلامجإ ةميقب ةيقافتا 31 ىلع رطق ةلود ةموكح عم عيقوتلا مت :تايقافتالا •

 يف ةدحتملا ممألا تالاكول ةيناسنإلا دوهجلا ةرشابم ةروصب معدت يكيرمأ رالود نويلم

 ايريجينو يتيياهو ايبيلو اغنيهورلاو نيطسلفو نانبلو ايروسو ناتسناغفأو قارعلاو نميلا

 نم ديدعلل جمربم ريغ ليومتو يساسأ ليومت بناج ىلإ ،هدحو 2018 ماع يف ايقيرفإو

  1.تالاكولا

  :2018 ماعل ةدحتملا ممألا عم رطق ةلود اهب تماق يتلا تامهاسملا

 ةدملا / نينسلا غلبملا ةلاكولا عورشملا ةلودلا
 ممألا ةمظنم اريلوكلا نميلا

  ةلوفطلل ةدحتملا
 2018 رالود نويلم 5

 ،ايروس ،قارعلا
 نميلا ،نانبل

 ةيلاملا دراوملا
  ايلحم ةعمجملا

 ةدحتملا ممألا بتكم
 نوئشلا قيسنتل
  ةيناسنإلا

4.972.904 
 رالود

2018 – 2019  

 ممألا ةمظنم  قارعلا
 ةلوفطلل ةدحتملا

  رالود نويلم 3

 ةينامتئالا قيدانصلا ناتسناغفأ
  نيحناملا ةددعتم

 ممألا جمانرب
  يئامنإلا ةدحتملا

 2019 – 2018 رالود نويلم 2

  رالود نويلم 20  تادهعتلا رمتؤم نميلا

                                                        
 لمشت ال .يرطقلا رمحألا لالھلا نم رالود نویلم 5 نمیلا رمتؤم يف رطق اھب تدھعت يتلا رالود نویلم 20 ـلا غلبم نمض يتأی 1
 سكعی امنیبو .ةیریخلا رطقو رمحألا لالھلاو عیمجلا قوف میلعتلا ةسسؤم لثم رطق لخاد تانایك نم ةمدقملا تامھاسملا ةیقابلا غلابملا
 ماظنلل رشابملا يلاملا معدلا ىلإ امود وعدی يخیرملا روتكدلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت رطق ةلود نم ةمدقملا تاصصخملا طقف غلبملا اذھ
 .تاونس ةدع ىلإ دتمملا جمربملا ریغ لیومتلا نوعجشی نیذلا نیحناملا عیمج نم فارطألا ددعتم
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 ثوغ ةلاكو تادهعتلا رمتؤم نيطسلف
 نيئجاللا ليغشتو
 نيينيطسلفلا

  رالود نويلم 50

  رالود نويلم 100  تادهعتلا رمتؤم  ايروس
 ءاذغلا جمانرب  قارعلا

 يملاعلا
 2018 رالود نويلم3

 ةيماسلا ةيضوفملا  قارعلا
 ةدحتملا ممألل
 نيئجاللا نوئشل

 2018 – 2017 رالود نويلم 3

 ةيماسلا ةيضوفملا  قارعلا
 ةدحتملا ممألل
 نيئجاللا نوئشل

 2018 – 2017 رالود نويلم 3

 ةيماسلا ةيضوفملا  اجنيهورلا
 ةدحتملا ممألل
 نيئجاللا نوئشل

 2018 رالود نويلم 2.3

 ممألا جمانرب  ايبيل
 يئامنإلا ةدحتملا

 2018 رالود نويلم 2

 ممألا جمانرب اريلوكلا يتياه
 يئامنإلا ةدحتملا

 2018 رالود نويلم 1.5

 ريغ ضارمألا ايقيرفإ
 ةيدتعملا

 ةحصلا ةمظنم
 نويلم 3 ةيملاعلا
 رالود

2018  

 ةدحتملا ممألا بتكم حنملا ةيقافتا يساسألا ليومتلا
 نوئشلا قيسنتل
 ةيناسنإلا

  2020 – 2018 رالود نويلم 30

 ددعتملا جمانربلا نميلا
 حاحصإل تاونسلا
 ةظفاحملاو هايملا
 ةماعلا ةفاظنلا ىلع
  ةصاخلاو

 ممألا ةمظنم
 ةلوفطلل ةدحتملا

 نويلم 70 ىلإ
 رالود

 

 ةيلاملا دراوملا ايريجين
 ايلحم ةعمجملا

 ةدحتملا ممألا بتكم
 نوئشلا قيسنتل
 ةيناسنإلا

  رالود 200.000
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 ممألا جمانرب حنملا ةيقافتا يساسألا ليومتلا
 يئامنإلا ةدحتملا

 ناتنس رالود نويلم 8

 ممألا ةمظنم حنملا ةيقافتا يساسألا ليومتلا
 ةلوفطلل ةدحتملا

 ناتنس رالود نويلم 4

 ةيماسلا ةيضوفملا حنملا ةيقافتا يساسألا ليومتلا
 ةدحتملا ممألل
 نيئجاللا نوئشل

 ناتنس رالود نويلم 8

 ثوغ ةلاكو حنملا ةيقافتا يساسألا ليومتلا
 نيئجاللا ليغشتو
 نيينيطسلفلا

 ناتنس رالود نويلم 8

 صاخلا ثوعبملا حنملا ةيقافتا يساسألا ليومتلا
 ينعملا ماعلا نيمألل
 دض فنعلا ةلأسمب
  CAAC – لافطألا

 تاونس 3 رالود فلأ 500

 ءادألا لمع قيرف حنملا ةيقافتا يساسألا ليومتلا
 قسنملا( يعامتجالا
 ممألل ميقملا
 )ةدحتملا

 ناتنس رالود نويلم 1

 يزكرملا قودنصلا حنملا ةيقافتا يساسألا ليومتلا
 ئراوطلا ةهجاومل

 تاونس 5 رالود نويلم 1

 ةدحتملا ممألا بتكم حنملا ةيقافتا يساسألا ليومتلا
 باهرإلا ةحفاكمل

 تاونس 5 رالود نويلم 15

 ةدحتملا ممألا بتكم حنملا ةيقافتا يساسألا ليومتلا
 نوئشلا قيسنتل
 ةيناسنإلا

 تاونس 4 رالود نويلم 10

 ممألا جمانرب حنملا ةيقافتا 
 يئامنإلا ةدحتملا

 تاونس 4 رالود نويلم 20

 ةدحتملا ممألا بتكم حنملا ةيقافتا 
 باهرإلا ةحفاكمل

 تاونس 3 رالود نويلم 5

 نويلم 803.5 ةلمجلا  
 رالود
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 ةدحتملا ممألا دهعم نيب ةيقافتا ىلع عيقوتلا مت 2018 ليربأ يف :تاسسؤملا تاردق ءانب •

 ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةدنجأ معدل رطق ةلودو UNITAR) راتينوي( ثحبلاو بيردتلل

 يف يميظنتلاو يسسؤملاو يصخشلا بيردتلا ريوطت ةصاخ ةفصبو ،2030 ةمادتسملا

 ةدحتملا ممألا جمانرب ةيلاعف يناسنإلا ثوعبملا معد 2018 ربمفون يفو .تاسسؤملا

 ةحودلا يف طسوألا قرشلاو ايقيرفإ لامش يف ةيناسنإلا لامعألا يف بابشلا تاردق ءانبل

 تاسسؤملا يف يرطقلا بابشلا ةكراشم عيجشتل ايسآ وحن ريخلا يدايأ ةسسؤم ةياعرب

 ةئيه اهيف تكراش لمع ةشرو يناسنإلا ثوعبملا ةداعس مظن كلذ بناج ىلإ .ةيناسنإلا

 ربمسيد يف ةحودلا يف ةدحتملا ممألا تالاكو نم ةسمخو رطق يف ةيريخلا لامعألا ميظنت

 وضعلا ةلودلا يف يناسنإلا لمعلا تانايب عمجل ةيناسنإ ةباوب قلخ لاجم يف 2018

 فارطألا ددعتملا لمعلا

 عم نواعتلاب يناسنإلا ثوعبملا قلطأ :يناسنإلا لمعلا لاجم يف لبقتسملا ةداق جمانرب •

 فدهي ،يناسنإلا ملعلا لاجم يف لبقتمسلا ةداق جمانرب رطق ةلودل ةيجراخلا ةرازو

 نيلاجملا يف لبقتسملل ةداق مهنم ليكشتو يرطقلا بابشلا دادعإو نيوكت ىلإ جمانربلا

 ةدحتملا ممألا ةمظنأ ايابخ ىلع مهعالطاو مهتيعوت ىلإ ةفاضإلاب ،يومنتلاو يناسنإلا

 .حيحص لكشب اهلمع مهف ةيفيكو

 ممألا يف نيفظوملا رابك ماهم نم ديدعلا يناسنإلا ثوعبملا ةداعس معد :ماهملا معد •

 جتن .ماهملا هذهل يسايسلاو ينيعلا معدلا ريفوت لالخ نم مصاوعلا فلتخم يف ةدحتملا

 نيئجاللا ليغشتو ثوغ ةلاكوو لاموصلا يف ةيئانثلا تاكراشملا ةدايز كلذ نع

 لكشب ةيوق تاقالع ةماقإو "نمثب رَدقُت ال ةماركلا" ةلمح لالخ نم "اورنوألا" نيينيطسلفلا

 ةيناسنإلا نوؤشلل ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ليكو ةمهم باقعأ يف رطق ةلود عم صاخ

 ةحودلا ىدتنم روضحل امِدق نيدفو معد امك .2018 سرام يف ةئراطلا ةثاغإلا قسنمو

 عيفر رخآو ةدحتملا ممألل عباتلا تاراضحلا فلاحت نم دفو امهدحأ ،2018 ربمسيد يف

 ةدحتملا ممألا بتاكم ءاسؤرو ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا مضي ةدحتملا ممألا نم ىوتسملا

 نيئجاللا ليغشتو ثوغ ةلاكوو ةلوفطلل ةدحتملا ممألا قودنصو ةيناسنإلا نوئشلا قيسنتل

 باهرإلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا بتكمو يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو نيينيطسلفلا

 .ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملاو نيئجاللا نوئشل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملا نم نيلثممو
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 ثوعبملا ةداعس ماق 2018 ماع يف :ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألل يناسنإلا ثوعبملا ماهم •

 ديوسلاو ةدحتملا ةكلمملاو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف مصاوع 8 يف ماهمب يناسنإلا

 رارمتسا ةيمهأ ةرايز لك تتبثأ دقو ،كيسكملاو رطقو ةيدوعسلاو نابايلاو ايناملأو

 ةهجوم لئاسر لاسرإ كلذ لمش دقو .همعدو فارطألا ددعتم لمعلا ماظن يف ةكراشملا

 دوهجب اضيأ ماهملا هذه معد متيو .ةنيعم تاباجتسا قيقحتل ابسحت ةنيعم تاهج ىلإ

 .ةدحتملا ممألا ةلاسر زيزعتل لودلا تارافس عم ةرمتسم

 ديدعلا ءاشنإل طاشنب يناسنإلا ثوعبملا ةداعس لمع 2018 ماع يف :ةدحتملا ممألا بتاكم •

 نوئشلا قيسنتل ةدحتملا ممألا بتكم كلذ يف امب رطق يف ةدحتملا ممألا بتاكم نم

 بتكمو ةلوفطلل ةدحتملا ممألا قودنص بتكمو يملاعلا ءاذغلا جمانرب بتكمو ةيناسنإلا

 .2019 ماع يف بتاكملا هذه حاتتفا متي نأ عقوتيو ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب

 ةيضوفملا بتكم نع يرطق لوئسم نييعت يناسنإلا ثوعبملا معد كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 .2018 ماع يف كلذ ققحت دقو ،رطق يف نيئجاللا نوئشل ةدحتملا ممألل ةيماسلا

 ةيمنتلا فادهأ / ةيناسنإلا نوؤشلا يف رامثتسالا – صاخلا عاطقلا تاكارش ءانب •

 جاتحن ،ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأو ةيناسنإلا لامعألا لودج فادهأ قيقحتل :17 ةمادتسملا

 ةدايز عمو صاخلا عاطقلا عم اميس ال ،قيسنتلاو نواعتلا نم ةديدج ةبقح زيزعت ىلإ

 ،ةباجتسالا ىلع ةيديلقتلا ةلعافلا تاهجلا ةردق قوفت ةعرسب ةيناسنإلا تاجايتحالا مجح

 رطاخم نم دحلا يف صاخلا عاطقلا كارشإ ىضم تقو يأ نم رثكأ مهملا نم حبصأو

 عاطقلا نواعت ةيناكمإ نإ .شاعنإلاو ةباجتسالاو ئراوطلا تالاحل بهأتلاو ثراوكلا

 ال ايلاح ريبك تامهاسم لعفلاب تاكرشلا مدقت امنيب ،ةلئاه يلودلا عمتجملا عم صاخلا

 يملاعلا قافتالا ةمظنم لالخ نمو .ريثأتلا قاطن عيسوتل صرفلا نم ديدعلا كانه لازت

 عم يناسنالا ثوعبملا نواعت ،رطق ةلود يف صاخلا عاطقلا طبر ةردابمو ةدحتملا ممألل

 ةسراممل ةركتبم ةقيرط دسجت ةديدج تاكارش ةماقإل صاخلا عاطقلا يف ةلعافلا تاهجلا

 2018 ماع نم يناثلا فصنلا ىضقنا و .عونتلا مئاد يناسنإ زيح يف ةيراجتلا لامعألا

 لمشو ،ةيناسنإلا ةباجتسالا لاجم يف ةلماعلا ةيملاعلا تاكرشلا عم لصاوتلاو ثحبلا يف

 لمعلل يذيفنتلا سلجملل لوألا عامتجالل ةيريضحتلا تاعامتجالا صاخ لكشب كلذ

 لثمت ةيمسر ريغ ةيراشتسا ةعومجم يهو ،2019 ماع لئاوأ يف يملاعلا يناسنإلا
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 ردقت ال يتلا دراوملاو فراعملاو تاربخلا ليصوتل تاكرشلا ةداقل يملاعلا روظنملا

 لجأ نم صاخلا عاطقلل ةلاعفلا ةكراشملاو ئدابملل ديدج لامعأ جذومنل ةوعدلا عم نمثب

 .اهل ةباجتسالاو ئراوطلل دادعتسالا

 ءدبل يملاعلا قاثيملا عم طاشنب يناسنإلا ثوعبملا لمع :يلحملا يملاعلا قافتالا ةكبش •

 دقعت فوسو ،رطق يف يلحملا يملاعلا قافتالا ةكبش ءاشنإب ةقلعتملا تاشقانملا

 .دهجلا اذه زيزعتل 2019 ماع يف لمعلا تاعومجمل ةعقوتملا تاعامتجالا

 لمعلا شرو نم ديدعلا يف يناسنإلا ثوعبملا كراش :ةكارشلا تارمتؤمو لمعلا شرو •

 عاطقلا يف ةلعافلا تاهجلاو ءاضعألا لودلا لك عم تاكارشلا عيجشتل تاعامتجالاو

 ةدنتسملا لولحلا لالخ نم رامثتسالل يملاعلا يداصتقالا ىدتنملا كلذ يف امب صاخلا

 ةباجتسالا نيسحت نأ تانايبلل نكمي فيك :صاخلا عاطقلا عم ةكارشلا" ةيلاعفو قوسلا ىلإ

 يف "سرادملاب نيقحتلملا ريغ لافطألا ليومت" :ىوتسملا عيفر رخآ ثدح و "ةيناسنإلا

 تيوكلا يف ةلاعفلا تاكارشلل نماثلا يونسلا رمتؤملاو 2018 ربمتبس يف كرويوين ةنيدم

 .2018 ربمفون يف

 يناسنإلا ثوعبملا ىقتلا ،2019 ماع لالخ :يملاعلا يناسنإلا لمعلل يذيفنتلا سلجملا •

 نوستاو روات سيليو كلذ يف امب ةيملاعلا تاكرشلا ىربكل نييذيفنتلا نيلوؤسملا رابكب

 Glaxoو يلاملا رطق زكرمو UPSو Ericssonو Salesforce.org و دراكرتسامو

SmithKline ةيملاعلا تاكرشلا نيب تاكارشلاو شاقنلا نم ديزملا عيجشتل نيش يرنهو 

 .يناسنإلا لمعلا نأشب ةدحتملا ممألاو ىربكلا

 كارشإ ىلإ يناسنإلا ثوعبملا ىعس :ةحلصملا باحصأ عم فارطألا ةيثالُث ةكارشلا •

 لالخ نم اهذيفنت متي يتلا ةكرتشملا تاعورشملا يف نيديلقت لقألاو نييديلقتلا نيحناملا

 يف فارطألا ةيثالثلا تاقالعلا هذه نم فدهلا نوكتي ثيح ،ةدحتملا ممألا ةموظنم

 ريوطتو تاربخلا لدابتو فارطألا ددعتملا ماظنلا يف ربكأ لكشب نيحناملا عيمج كارشإ

 يعوو تاردقب نيحناملا فواخمو طورش ةهجاومل ةيلحملا ةلعافلا تاهجلا تاردق

 ةينامث مصاوع ىلإ يناسنإلا ثوعبملا رفاس 2018 ماع يف .ةيلحملا ةلعافلا تاهجلا

 مهتايولوأ نم دكأتلل ةدحتملا ممألا ةموظنم عم لماعتلا يف ةليوط ةربخ مهيدل نيحنام

  .صخلم يلي اميفو
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 ايروسو نميلل 2018 دهعت تارمتؤم يناسنإلا ثوعبملا مدختسا :تادهعتلا تارمتؤم •

 ماظنلل ةيديلقتلا ةحناملا تاهجلا نيب كرتشملا ليومتلا صرف زيزعتل نيطسلفو لاموصلاو

 ةكراشم لقألا نيحناملاو فارطألا ددعتملا

 

 ةقيرط" جئاتن يناسنإلا ثوعبملا معدي  :ةيومنتلا / ةيناسنإلا ةقالعلا لمعلل ةديدج ةقيرط •

 نأ ىلإ وعدت يتلاو 2016 ويام يف ةيملاعلا ةيناسنإلا ةمقلا نع ةرداصلا "ةديدجلا لمعلا

 .ةيومنتلا / ةيناسنإلا ةوجفلا يناسنإلا لمعلا لاجم يف نيعلاضلاو تاردابملا زواجتت

 رطاخملا ليلقت تقولا سفن يفو سانلل ةلجاعلا ةيناسنإلا تاجايتحالا ةيبلت فدهب كلذو

 ةمهاسملا كلذكو تقولا رورمب تاجايتحالا هذه ليلقت ىلع دعاسي كلذ يلاتلابو فعضلاو

 ةيناسنإلا ةباجتسالا نادلب ةفدهتسملا ةحناملا لودلا 
 ةفدهتسملا

 اهيلإ راشملا ةدحتملا ممألا تالاكو اهيلإ راشملا تاعاطقلا

 ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةدحتملا تايالولا
 رطق

   

 ،ايقيرفأ بونج ةيروهمج ةدحتملا ةكلمملا
 لود ،ايكرت ،نيصلا ،ليزاربلا
 جيلخلا

 ،لاموصلا ،قارعلا
 بونج ،ايروس ،ناتسكاب
 ةيروهمج ،نميلا ،نادوسلا
 ةيطارقميدلا وغنكلا

 ، ةحصلا ، ميلعتلا
 ايجولنكتلا

 

 ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ديوسلا
 رطق

 نيئجاللا ثوغل ةدحتملا ممالا ةلاكو  
 ةدحتملا ممالا جمانرب ،نيينيطسلفلا
 يئامنإلا

 ،رامنايم ،ايروس ،نميلا  نابايلا
 نيطسلف

 ،ميلعتلا ،ةيحصلا ةياعرلا
 ةيئاذغلا تادعاسملا

 ،نيئجاللا نوؤش ةيضوفم
 ،يملاعلا ةيذغألا جمانرب ،فيسنويلا
 نيئجاللا ثوغل ةدحتملا ممالا ةلاكو
 نيينيطسلفلا

 ،ناتسناغفأ ،قارعلا تيوكلا ايناملا
 ايبيل ،لاموصلا

 ،رارقتسالا ،مالسلا ءانب
 تامزألا عنمو

 

 ،ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا رطق
 ،ديوسلا ،ةدحتملا ةكلمملا
 نابايلا

 ،نميلا ،ايروس ،نيطسلف
 ،ايكرت ،نانبل ،قارعلا
 ،اغنيهورلا ،ندرألا
 لاموصلا

 نيكمتلا ،ةحصلا( ايروس
 )ميلعتلا ،يداصتقالا

 ،نيئجاللا نوؤش ةيضوفم
 يملاعلا ةيذغألا جمانرب ،فيسنويلا
 نيئجاللا ثوغل ةدحتملا ممالا ةلاكو
 نيينيطسلفلا

  يواملا ،ةحصلا  ايناملا تيوكلا

 ناملس كلملا زكرم
 ةثاغإلل

 ،ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا
 ،ديوسلا ،ةدحتملا ةكلمملا

 نيئجاللا نوؤش ةيضوفم  
 

 تازهلل ةباجتسالا  نابايلا ،رطق كيسكملا
 ةيضرألا
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 لمعلا لاجم يف لماعك .ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ يف ةنمضملا لجألا ةليوط ةيؤرلا يف

  .شاقنلا اذه يف ةمهاسملا ىلإ طاشنب يناسنإلا ثوعبملا ىعسي يناسنإلا

 يف يناسنإلا ثوعبملا كراش :نميلا يف نيحناملا نيب قيسنتلا ةعومجمل عبارلا عامتجالا •

 يف ةينميلا ةحناملا تاهجلا نيب قيسنتلا ةعومجمل عبارلا عامتجالل ةكرتشم ةسائر

 عفدو ةماعلا تامدخلاو لوصولا قح ىلع اوزكر اًكراشم 50 روضحب اكيجلب لسكورب

 نيب عامتجالا عمج كلذ ىلإ ةفاضإلاب .نيحناملا نيب ام يف قيسنتو ليومتلاو بتاورلا

 ضرعلا ةصاخو نيرخآلا ةحلصملا باحصأو WB UNVIMو يلودلا دقنلا قودنص

 ةباجتسالا لوح ةيناسنإلا لامعألاو ةثاغإلل ناملس كلملا زكرم همدق يذلا اًدج قمعتملا

 .ةلماشلا ةيئامنإلا / ةيناسنإلا

 يف اًيمالعإ اًعامتجا ةعومجملا تدقع :ةعاجملا دض ةيساسألا نيحناملا ةعومجم •

 ،يقيرفألا نرقلا يف نيحناملا ةكارش ةثعب حاجن نم ةدافتسالل ايقيرفإ بونج ايروتيرب

 ماع يف ةيقيرفألا ةراقلا يف تاعاجملاو فافجلا رطاخمو قافآ ىلع عامتجالا زكر ثيح

 لالخ نمو .ةيلبقتسملا اهتيجيتارتساو ةعومجملا تاصاصتخا اضيأ لوادتو ٢٠١٨

 سيل ،ةلجاعلا ةيلودلا ةدعاسملا لجأ نم مهدهجو مهمعد ءاضعألا ززعيس ةعومجملا

 ءانبل اضيأ لب ريصقلا ىدملا ىلع نيررضتملا صاخشألل ةيروفلا ةثاغإلا ريفوتل طقف

 .ليوطلا ىدملا ىلع دومصلا ىلع مهتردق

 ةرجه راسم نانويلاو ايبرص ىلإ يناسنإلا ثوعبملا تاثعب تزربأ :ةيسنملا تامزألا •

 ةريغتملا ةعيبطلل تاموكحلا ةباجتساو ءوجللا يبلاطب ةطبترملا تاءارجإلاو نيئجاللا

 ءاضعأ ىلإ يتلا رمألا اذه لقن مت ثيح ، ةرجهلا دادعأ يف تابلقتلاو ةطلتخملا ةرجهلل

  .نانبل يف ايروس يحنام رابك ةعومجمل رشع يناثلا عامتجالا

 رشع ثلاثلاو رشع يناثلا عامتجالا ىرج :ايروسل نيحناملا رابك ةعومجم تاعامتجا •

 لمتشاو .يلاوتلا ىلع ليسكوربو نانبل نم لك يف ايروسل نيحناملا رابك ةعومجمل

 يف عاقبلا لهسل ةيناديم ةرايز ايروسل نيحناملا رابك ةعومجمل رشع يناثلا عامتجالا

 ةصاخلا نيئجاللا لابقتسا زكرم ءاضعألا دهش ةيناديملا ةرايزلا كلت لالخو .نانبل

 يف تالئاعلاب اوقتلا امك ،ةلحز يف ةدحتملا ممألل ةعباتلا نيئجالل ةيماسلا ةيضوفملاب

 يف ةسردم يف نوسردي راغصلا لافطألا اودهاشو-ةيمسرلا ريغ- لايناتلا ةنطوتسم
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 .عاقبلا تايدلب ءاسؤر عم راوحلا لالخ نم ةفيضملا تاعمتجملا ىلإ اوعمتساو جرملا

 ريغ ةيلودلا تامظنملاو ةيموكحلا ريغ تامظنملا عم ةريدتسم ةدئام راوح كلذ عبتو

 اياضقلاو تايدحتلاو نيئجاللا ةمزأل يميلقإلا بواجتلا مهفل ممألا تالاكوو ةيموكحلا

 2018 ربمتبس يفو .ةينانبللا ةموكحلا يلثمم عم عامتجالا ىلا ةفاضإ ةلصلا تاذ

 يف ايروسل نيحناملا رابك عومجمل رشع عبارلا عامتجالا يناسنإلا ثوعبملا فاضتسا

 تكرام ربوسلا تالحم ءادأ ءاضعألا دهش ةيناديملا ةرايزلا كلت لالخو .ندرألاب نامع

 ةيئادتبالا سرادملا لحارم يف لافطألل ميلعتلا ميدقت ىلا ةفاضإ يحصلا خبطملاو ةريبكلا

 نم نيعفتنملا   عم ءاقل كلذ عبتو .قرزألا ركسعم يف عمتجملا زكارمو دقفتو ايلعلاو

 ةفيضملا تاعمتجملا نم ةعومجملا تعمتساو تاربخلا لدابت جماربو ئراطلا فيظوتلا

 .تابالاه ةيلحم يف نييلحملا تايدلبلا ءاسؤر عم ىرج يذلا ثحابتلا ربع

 ايروسل نيلوؤسملا رابك تاعامتجا يف يناسنإلا ثوعبملا ةداعس كراش :ايروس ثادحأ •

 ىوتسملا عيفر عامتجالا يف ًاضيأ هتداعس كراشو 2018 ربوتكأ يف ايناملأ نيلرب يف

 ةماعلا ةيعمجلا شماه ىلع يبوروألا داحتالا هفاضتسا يذلاو ةيروسلا ةمزألا لوح

  .2018 ربمتبس يف ةدحتملا ممألل

 يشفتو ةيملاعلا ةحصلا ئراوطل ةيوق لعف ةدرل يناسنإلا ثوعبملا اعد :تايقافتا •

 ةثالثب ةيقافتا ىلع عيقوتلا مت هيلع ةيومنتو ةيناسنإ بقاوع اهنع جنتي يتلاو ضارمألا

 يف ةيدعملا ريغ ضارمالا عم بواجتلا معدل ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم عم رالود نويلم

 .ايقيرفا

 يتلا ،نيئجالل ةمئادلا لولحلا ةطشن ةروصب يناسنإلا ثوعبملا معدي :ةيداصتقالا ةيمنتلا •

 رابك تاعامتجا لالخ نم ةصاخو ليجلل ةايحلا بابسأو فئاظولا قلخل جمارب لمشت

 ةحرتقملا عيراشملا يفو نيميلا يحنامل قيسنتلا ةعومجم تاعامتجاو ايروسل نيحناملا

 .ضوفمل ةيثالثلا تاكارشلل يناسنإلا ثوعبملا ةردابم نم ءزجك كرتشملا ليومتلل
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  :تالاكولاب ةصاخلا تاردابملا

 ةئيب قاطن يف لمعتو ةيعوطلا تامهاسملا ىلع دمتعت اورنوألا نأ لاحلا ةعيبطب :اورنوألا
 فيفخت يف ةدعاسملل اورنوألا تاردابم ةيقرت وحن دجب يناسنإلا ثوعبملا ىعس دراوملا ةديقم

 ةيناسنإلا ةمزألا ىلا راظنألا تفلل دجب يناسنإلا ثوعبملا ىعس ةصاخ ةفصبو .ليومتلا ةوجف

 اهمدقت يتلا ةيعامتجالا تامدخلاو ةيحصلا ةياعرلاو ميلعتلا معدل نيينيطسلفلا هجاوت يتلا

 .اورنوألا

 دوهجب ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألل يناسنإلا ثوعبملا علطضأ -اورنوألا تادهعت رمتؤم •

 .يفاضإ ليومتل اورنوألا ةوعدل جيلخلا ةباجتسا معدل ةريبك عافد

 ةمهم يناسنإلا ثوعبملا معد نمثب ردقت ال ةماركلا ةلمح معد يف -نمثب ردقت ال ةماركلا •

  .ةحودلا يف ليومت عمج ةلمح اضيأو رطق ىلا اورنوألا

 ربمسيد يف يناسنإلا ثوعبملا كراش .ةلتحملا ةينيطسلفلا ميلاقألل يناسنإلا عامتجالا •

 ىعسو ةلتحملا ةينيطسلفلا ميلاقألا يف يناسنإلا عضولا ةنياعمل عامتجا يف 2018

 ةزغ يف روهدتملا عضولا صوصخب تسسأت يتلا ةبلاسلا ةروصلا ةجلاعمل عامتجالا

 فدهت ةيلمع أدبت نأو .ةيلاحلا ةيناسنإلا تايجاحلا ةجلاعمل فدهت ةيلمع يف ءدبللو تاذلاب

 .ةمادتسملا ةيمنتلا تالامتحا صحف ىلا ةفاضإ ةيلاحلا ةيناسنإلا تايجاحلا ةجلاعمل

 قارعلاو ايروس يف لافطألل ليج عايضل ال ةلمحل رصانمك :ليج عايضل ال ةلمح فيسينويلا

 ةطساوب بابشلاو لافطألا نم ارثأت رثكألا كئلوأ لجأل عافدلا يف يناسنإلا ثوعبملا رمتسا

 لوصولا نم ديزملل ةطشن ةلمح داق يناسنإلا ثوعبملا نإف صاخ لكشبو .ةيناسنإلا تامزألا

  .ميلعتلا يف مهقوقحو لافطألا ةيامحو يناسنإلا يلودلا نوناقلاب مازتلالاو يناسنإلا

 ةيناديم ةمهم يف هدوجو شماه ىلع :رشع يناثلا ايروس يحنام رابك ةعومجم عامتجا •

 نيب ليج عايض ال ةدنجأل ةوقب يناسنإلا ثوعبملا ةداعس عفد نانبل يف عاقبلا لهس يف

 تاعامتجالا يف ميلعتلل سركت تارود جمد متيس نأ ثيحب عامتجالا يف نيكراشملا

 .ةيلبقتسملا
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 14 يف يناسنإلا ثوعبملا فاضتسا :رشع عبارلا ايروس يحنام رابك ةعومجم عامتجا •

 دقع .ندرألا ،نامع يف 14 لا ايروس يحنام رابك ةعومجم عامتجا ،2018 ربمتبس

 ةجاحلاو ميلعتلا ةيمهأ صخي ام يف  ليج عايض الو فسينويلل ةسركم ةسلج عامتجالا

 ميلعتلل ملاسلا لوصولا نع عافدلاو ركبملا ميلعتلاو ةركبملا ةلوفطلا ةيمنت معد رارمتسال

 ةيسفنلا جماربلاو ةيلقعلا ةحصلا معدو

 تايجاحلا ىلع ءوضلا يناسنإلا ثوعبملا طلس :ايروس معد لوح يناثلا ليسكورب رمتؤم •

  .رمتؤملا لالخ ليج عايضل ال ةردابمل ةيناسنإلا

 

 

 

 

 

 

 


