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ةمدقملا
تاذ نادلبلا يف كونبلل ةديازتملا ةيداصتقالا ةيمهألا نا
.ةديفم ةراهم يمالسالا ليومتلا نم تلعج ةملسملا ةيبلغألا

 ميدقتل زفاح كانه حبصأ بالطلا نم ديازتملا بلطلا ةيبلتلو
.تاعماجلاو دهاعملا نم ريثكلا يف يمالسإلا ليومتلا جهنم



97

52

ملاعلا ىوتسم ىلع

 يمالسإلا ليومتلا جماربو داوم مدقت يتلا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم ددع

 يمالسالا ملاعلا ىوتسم ىلع
طقف



ملاعلا لوح ميلعتلا راشتنا
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.ليوط تقو ذنم تارود مدقت اهنأ الا ةيمالسإ ريغ ةلود اهنأ نم مغرلا ىلع يمالسإلا ليومتلا ميلعت يف ةدئارلا لودلا نم ايناطيرب ربتعت•

2014 ماع يف (ةيمالسإ تادنس) كوكص ردصت ةيمالسإ ريغ دلب لوايهايناطيرب•

 تاربخلاو تاراهملاو ةفرعملا رفوي(DIFSS) يمالسإلا ليومتلل ةيفيصلاماهرود ةسردم ىمسي جمانرب مدقت ايناطيرب يفماهرود ةعماج1.
.يمالسإلا يلاملا عاطقلا يف لمعلاو لوخدلل ديفم عضو يف نيكراشملا عضو يف ةدعاسملاو

.يمالسإلا ليومتلاو فراصملا يف ريتسجام مدقتويمالسإلا ليومتلا سيردتل ايناطيرب يف تاعماجلا قرعأ نمروجناب ةعماج2.

ايناطيرب



يبرعلا جيلخلا

ةيكذلا دمحم نب نادمح ةعماج

مدقت تارامالا يف ةعماج يه

ليومتلاو ةفريصلا يف ريتسجام

يمالسالا

زيزعلا دبع كلملا ةعماج

مدقت ةيدوعسلا يف ةعماج يه

يمالسإلا ليومتلا ريتسجام
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يفويالا و نيرحبلا

يعرشلا ققدملا و بقارملا  ةداهش

ريياعملاب اهيلع نيلصاحلا دوزت

مظعمب ةقلعتملا ةيعرشلا ةينفلا

ةيمالسالا ةيلاملا تاسسؤملا لامعأ

دمتعملا يمالسالا بساحملا ةداهش

ةينقتلا فراعملاب نيمدقتملا دوزت

يف ةيرورضلا ةينهملا تاراهملاو

فراصملل ةبساحملا لقح

ةيمالسالا ةيلاملا تاسسؤملاو
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يفويألا

ةيلودلا تامظنملا زربأ ىدحا يه

تاسسؤملل ةمعادلا ةيحبرلا ريغ

ةيمالسالا ةيلاملا



ايزيلام

 ةيلاملا يف ةيعرشلا ثوحبلل ةيملاعلا ةيميداكألا
ةيمالسالا

 يف ةدئار ةيملاع ةيثحب ةيميداكأك ًايملاع اهب فرتعم
 ةيسارد حنم مدقت اضيأ ، يمالسإلا ليومتلا ةعانص

هاروتكدلا و ريتسجاملا ةجردل

يمالسالا ليومتلا ميلعتل يلودلا زكرملا

 يمالسإلا ليومتلل ةسركملا ملاعلا يف ةديحولا ةعماجلا
 يمالسإلا ليومتلا ملع يف ريتسجام مدقت  و

ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا

 لاجم يف ريتسجاملا  و  سويرولاكبلا ،مولبدلا  رفوت
 يمالسإلا ليومتلا و داصتقالا



ناتسكاب

اهتبرجت

ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا

 كونب ىلا كونبلا عيمج ليوحت ةيلاملا ةرازو نم ةيناتسكابلا ةموكحلا تبلط
 نكلو بلطلا اذه قيبطت ةيلاملا ةرازولا تلواحو1980 يف ةيمالسإ
لشفلاب تئاب تالواحملا

 ليومتلا يف ريتسجاملاو سويرولاكبلا يتجرد مدقت و1980 ماع تئشنأ
يمالسالا



ايكرت

ةيمالسالا فراصملا

 دهاعملاو تاعماجلا عم تايقافتا دقعتو جمارب ىعرت
لاجملا ريوطتل

ةيثحب زكارم

 يتلا بتكلا تائمب ايكرت يف ةماعلا تابتكملا دوزت
يمالسإلا ليومتلاو داصتقالاب صتخت

دهاعم و تاعماج

 ليومتلل مسق لوأ حاتتفا مت
 تاساردلا ةيلك يف يمالسإلا
 نيدلا حابص ةعماجب  ةيمالسإلا
 ادهعم تقلطا و لوبنطسإب ميعز

يمالسالا ليومتلل



تايدحتلا
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تايدحتلا

تاساردلاو ثاحبألا رقف

دعاوقلاو جهانملا ةيافك مدع

هقيبطتو يمالسإلا ليومتلا ملع نيب ةوجفلا

 ةلق اهيلعبترتي يتلا تايدحتلاو بابسألا ربكأ نم ربتعي
 ريغ هتايساسأ لاجم يف بلاطلل سامحلاو لابقالا
 ةحضاو

 يذلاتباثلا جهنملاو يديلقتلا ميلعتل ا نا لاثملا ليبس ىلع
ىلا يدؤي نا نكمملا نم يعرشلا هيقفلا وا ملاعلا هاقلتيس
يهقفلا بناجلا يف روصقلا ضعب



لولحلا
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لولحلا
جهانملا  ريوطت .2

 ةيلومشلاب زيمتي نا بجي  يمالسإلا ليومتلا يف ميلعتلا
قوسلا ةجاح عم مجسني ىتح كلذو

بذج لماع ربتعت اضيأ  ةثيدحلا ةعانصلا .1

قلخيس يلاتلابو لاجملا اذه يف نيصصختملا نم ديزيس
.ملاعلا لوح ةعانصلا هذه ومن نم ديزيسو ةريثك لمع صرف

 يف حومطلا بابشلا ميلعت .4
يمالسإلا ليومتلا

 ةربخلا باحصأ ىلع ريبك طغض
  يمالسإلا ليومتلا يف ةيلاعلا بصانملاو
نييعرشلا ءاملعلا ةردن ببسب

يفويالا لثم تاسسؤم حاتتفا .3



ءارآلا
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 مولس دومحم-

 نوثحبي بالطلا ناكو ،صصختلا اذه دقتفن انك تاونس ثالث لبق" هنإ  لاق
 ةسارد هلالخ نم نكمي ،بيرق صصخت نع ةيبوروألا تاعماجلا يف
 كلذ حاتتفاب ةيكرتلا تاعماجلا تأدب نآلاو ،ةيمالسإلا فراصملا ةركف
صصختلا



يحلاصلا ةعور-

 مت تلاقو ،ايكرت يف يمالسإلا داصتقالا صصخت حاتتفال اهنانتما نع تربع
 لالخ ،لوبنطسإ ةعماجب ةيمالسإلا ةيلاملا صصخت يف هاروتكدلا كلسب يلوبق

. ةيكرتلا ةموكحلا اهمدقت يتلا ةحنملا لضفب ،يلاحلا ماعلا



نيدلازع نميا-

ليومتلا ءاربخ زربأ نم نينثا نم ملعتلا ةصرف وه يتسامح راثا ام رثكأ"
"يمالسإلا
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ةمتاخلا
 هيلا قرطتلا نم دبالف ام اعون ديدجو مهم لاجم وه يمالسالا ميلعتلا لاجم ،ماتخلا يف
 ريغلا لودلاب لب ةيمالسإلا لودلا يف طقف سيل ،ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف هب مامتهالاو
.ةيمالسإ

 دومصلا نم دب لاف ،اهمده لواحتو اهجاوت يتلا تايدحتلا نم ةثيدح ةعانص يأ ولخت لا
 راهدزالاو روطتلا قحتست اهنلأ اهريوطتو ةعانصلا هذهب ضوهنلل لولحلا ضعب داجيإو
%58.اهب قيلت ةقومرم ةبترم ىلا لوصولاو

42%

يمالسإلا ليومتلا جمارب عيزوت

يمالسالا ملاعلا يمالسإلا ريغ ملاعلا



 نسحل اركش
مكعامتسا


