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 يخخضرث ّأشيبء اخخضبراح

BP إسؼاءاح اهتٌم 

CODE هفبيوٖج اإلٌيبئٖجاهوسٌج اهيًٌٖج تب 

DPL كؼل ألغؼال ؿٖبؿبح اهخٌيٖج 

EXT اهفؤًّ اهعبؼسٖج 

IEG يسيّيج اهخلٖٖى اهيؿخلوج 

IFC يؤؿؿج اهخيّٖل اهغّهٖج 

LEG اإلغاؼث اهلبٌٌّٖج 

MDB تٌّم اهخٌيٖج يخًغغث األنؼاف 

MIGA اهّنبهج اهغّهٖج هميبً االؿخذيبؼ 

OD  ِٕٖيٌفّؼ اهًيوٖبح اهخّس 

OECD ً  بًّ ّاهخٌيٖج فٕ اهيٖغاً االكخكبغٔيٌهيج اهخ

OMS تٖبً غهٖل اهًيوٖبح 

OP ؿٖبؿج اهًيوٖبح 

OPCS فتنج ؿٖبؿج اهًيوٖبح ّاهعغيبح اهُلنؼٖج 

OPN يػنؼث ؿٖبؿج اهًيوٖبح 

OPSOR اإلغاؼث اهيؿؤّهج يً إغاؼث يعبنؼ اهًيوٖبح 

PforR   أغاث خيّٖل اهتؼايز ّفلًب هوٌخبئز 

SDN جفتنج اهخٌيٖج اهيؿخغاي 

UCS اؿخعغاى األٌهيج اهلنؼٖج 

UN األيى اهيخضغث 
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نهج ورقة  

  اهّكبئيج اإلجراءاح شيبشبح ّخحديد يراجؾج

 ّاٍف يوخص

تئكغاؼٍ ّؼكج اهٌِز ُػٍ، تغأ اهتٌم اهغّهٕ ييوٖج خؿخغؼق ؿٌخًٖ هيؼاسًج ؿٖبؿبخَ اهضبهٖج تفأً  .اهغرط يً ُذٍ اهّركج .0
ّخؿِى ُػٍ اهؿٖبؿبح فٕ خضلٖق اؿخغايج يفبؼٖى ّتؼايز اهتٌم ّفبيوٖخِب اإلٌيبئٖج،  .ّخضغٖذِباإلسؼاءاح اهّكبئٖج اهتٖئٖج ّاالسخيبيٖج 

ٖؿفؼا يً  ّيً فأً ُػٍ اهيؼاسًج ّاهخضغٖد أً  .ّػهم تيؿبيغخِب يوٓ خسٌة أّ خعفٖف ضغث أٔ مؼؼ كغ ٖلى يوٓ اهتفؼ أّ اهتٖئج
هوتوغاً اهيلخؼمج، ّ اهؿٖبق اهعبؼسٕ، ّنػهم يى أؿوّة ييل  اهيخغٖؼث  االضخٖبسبح ّاهخنوًبحّاهؿٖبؿبح يب تًٖ  االخؿبق  يؽتغ يً

ّخوعق ُػٍ اهّؼكج خنّؼ ؿٖبؿبح اإلسؼاءاح اهّكبئٖج، ّخفؼش اهٌِز اهيلؼؼ اختبيَ، ّاهيتؼؼاح، ّاألُغاف اهيؼسّث يً ّؼاء  .اهتٌم
  .ًيوٖجييوٖج اهيؼاسًج ّاهخضغٖد، نيب خضغغ اهعنّن اهًؼٖمج اهخٕ ؿخفنل إنبؼ ُػٍ اه

ٌُبم اهًغٖغ يً األؿتبة اهغايٖج إهٓ إسؼاء ُػٍ اهيؼاسًج هؿٖبؿبح اإلسؼاءاح اهّكبئٖج ّخضغٖذِب،  .يترراح إجراء اهيراجؾج .1
خغٖؼ أّمبو اهتوغاً اهيلخؼمج؛ ؽٖبغث اهّيٕ تلٖيج اهيفبيبح اهًبهيٖج ّخًؼمِب هويعبنؼ؛ خغٖؼ ييوٖبح اهتٌم؛ خؽاٖغ غّؼ  :ّيٌِب

ٖغؼم اهتٌم سٖغًا يغْ خغاعل اهًّايل اهعبؼسٖج  .1101لٖٖى ؿٖبؿبح اإلسؼاءاح اهّكبئٖج اهػٔ ُأسؼٔ فٕ يبى اهلنبو اهعبق؛ ّخ
ُػا فماًل يً ضؼق اهتٌم يوٓ اهخفسٖى  .ّاهغاعوٖج، ييب ٖسًل يً يؼاسًج ؿٖبؿبح اإلسؼاءاح اهّكبئٖج ّخضغٖذِب أيؼًا كغ آً أّاٌَ

تًٖ اهتوغاً اهيلخؼمج يٌَ، ّفؼنبئَ اإلٌيبئًٖٖ، ّاهيؤؿؿبح اهيخًبٌّج يًَ، ّاهلبئيًٖ يوٓ األيؼ  يوٓ اهخٌيٖج اهيؿخغايج تٖئًٖب ّاسخيبيًٖب
 . يً اهييبؼؿًٖ، ّاهيّانًٌٖ يوٓ ضغ ؿّاء، تّكفِب يٌبفى يبهيٖج يبيج

هتٖئٖج يؼاسًج ُٕ ؿٖبؿبح اإلسؼاءاح اهّكبئٖج اهو  اهعبمًجاهؿٖبؿبح اهؼئٖؿٖج  .اهشيبشبح اهرئيشيج كيد اهيراجؾج .2
اهيّانً تفأً  3.13تفأً اهخلٖٖى اهتٖئٕ، ّيٌفّؼ ؿٖبؿج اهًيوٖبح  3.10يٌفّؼ ؿٖبؿج اهًيوٖبح : نيب ٖوٕ ّاالسخيبيٖج اهذيبٌٕ، ُّٕ

تفأً اهفًّة األكوٖج، ّيٌفّؼ  3.01تفأً ينبفضج اٗفبح، ّيٌفّؼ ؿٖبؿج اهًيوٖبح  3.18اهنتًٖٖج، ّيٌفّؼ ؿٖبؿج اهًيوٖبح 
تفأً إيبغث اهخّنًٖ اهلؿؼٖج، ّيٌفّؼ ؿٖبؿج  3.01تفأً اهيّاؼغ اهضمبؼٖج اهيبغٖج، ّيٌفّؼ ؿٖبؿج اهًيوٖبح  ...3ؿٖبؿج اهًيوٖبح 

ّػهم يالّث يوٓ اهؿٖبؿج اهيخًولج تبالؿخعغاى  –تفأً ؿاليج اهؿغّغ  3.26تفأً اهغبتبح، ّيٌفّؼ ؿٖبؿج اهًيوٖبح  3.25اهًيوٖبح 
يٌفّؼ ؿٖبؿج "( اؿخعغاى األٌهيج اهلنؼٖج)"عبكج تبإلسؼاءاح اهّكبئٖج اهتٖئٖج ّاالسخيبيٖج اهخسؼٖتٕ ألٌهيج اهتوغاً اهيلخؼمج اه

  .3.11اهًيوٖبح ؼكى 

يً اهيخّكى أً خؤغٔ ييوٖج اهيؼاسًج ّاهخضغٖد إهٓ إٖسبغ إنبؼ سغٖغ يخنبيل ٖؿخٌغ إهٓ اهيتبغا  .ٌحّ إعبر جديد يخنبيل .3
ٖج اهلبئيج، ّكغ ٖفخيل ُػا اإلنبؼ يوٓ يغث ينٌّبح نبهيتبغا، ّاهؿٖبؿبح، ّاإلسؼاءاح، اهؼئٖؿٖج اهضبنيج هؿٖبؿبح اإلسؼاءاح اهّكبئ

ّاهغؼل يً ُػا اإلنبؼ اهيخنبيل اهيلخؼش ُّ خًؽٖؽ خّافق اهؿٖبؿبح يى اهخغٖؼاح اهغاعوٖج ّاهعبؼسٖج، ّإؼؿبء أؿبؾ  .ّاإلؼفبغاح
  .غٔ إهٓ خًؽٖؽ اهفبيوٖج اإلٌيبئٖجؼاؿظ هلٖبى فؼانج يخسغغث ّؼاؿعج يى اهتوغاً اهيلخؼمج تيب ٖؤ
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خضلٖق ٌّاخز تٖئٖج ( 0) :خخٖص ييوٖج اهيؼاسًج ّاهخضغٖد اهفؼكج أيبى اهتٌم هالؼخلبء تنٖفٖج كٖبيَ تيب ٖوٕ .اهفرص ّاهيخبعر .4
ٖغؼم سِبؽ ّ .خضؿًٖ غؼسج خغنٖج اهيعبنؼ اهتٖئٖج ّاالسخيبيٖج( 2)خغيٖى األٌهيج ّاهيؤؿؿبح اهلنؼٖج؛ ّ ( 1)ّاسخيبيٖج أفمل؛ 

ّؼغى ّسّغ  .اإلغاؼث أً ؿٖبؿبح اهتٌم اهغّهٕ اهيخًولج تبإلسؼاءاح اهّكبئٖج كغ أكتضح يًٖبؼًا كٖبؿًٖب هغٖؼٍ يً اهفؼنبء اإلٌيبئًٖٖ
ُغف كؼٖص هخغيٖى فبيوٖج اإلسؼاءاح اهّكبئٖج، ٌُبم يعبنؼ فٖيب ٖخكل تئغعبل أٔ خغٖٖؼ يلخؼش يوٓ اهكٖبغج اهضبهٖج هخوم 

ّؿّف ُختػل أككٓ يٌبٖج إلٖسبغ اهخّاؽً  .ً ضٖد إينبٌٖج أً ٖفؿؼٍ اهتًل تبيختبؼٍ خعفٖفب هويخنوتبح ّاهفؼّن اهلبئيجاهؿٖبؿبح، ي
ًّٖغ اهؿوٖى تًٖ اهينبهة ّاالضخٖبسبح ّاهخنوًبح اهخٕ كغ خخًبؼل أضٖبًٌب فٖيب تٌِٖب، ألً ٌسبش ييوٖج اهيؼاسًج ّاهخضغٖد يً فأٌَ أً 

 . ّيوٓ اهتوغاً اهيؿبُيج فَٖ، ّيوٓ أكضبة اهيكوضج اهيتبفؼث اهغاعوًٖٖ يٌِى ّاهعبؼسًٖٖتيؽاٖب يغث يوٓ اهتٌم، 

فٕ إنبؼ خنٖفَ يى االضخٖبسبح اهيخغٖؼث هوتوغاً اهيلخؼمج، ؿٖؿًٓ اهتٌم يً عالل  .خجديد اهشرانج يؼ اهتوداً اهيلخرظج .5
خؼم تٌّاخز االؿخغايج اهتٖئٖج ّاالسخيبيٖج هويفبؼٖى ّاهتؼايز، يى ُػٍ اهًيوٖج إهٓ خسغٖغ فؼانخَ يًِى، ُّٕ فؼانج خلّى يوٓ اهخؽاى يف

ّؿّف ًٖؽؽ اهسٖل اهلبغى يً ؿٖبؿبح اإلسؼاءاح اهّكبئٖج ُػٍ  .خضؿًٖ غؼسج اهّمّش فٖيب ٖخًوق تيؿؤّهٖبح نٍل يً اهفؼنبء
 . ؿبؿٖج هخوم اهؿٖبؿبحاهفؼانج، يى اهخأنٖغ يسغغا يوٓ يب خى إؼؿبؤٍ عالل اهًلغًٖ اهيبمًٖٖ يً يتبغا ّأُغاف أ

ؿٖلّى اهتٌم تِػٍ اهًيوٖج تأؿوّة خفبّؼٔ يى يؼايبث اهًٌبٖج اهّاستج ّاهفيّهٖج  .ؽيويج خشبّر ّاشؾج ّشبيوج ّشفبفج .6
فِؼًا يوٓ ذالد يؼاضل،  13ّؿخخى اهًيوٖج اهيلؼؼ هِب أً خؿخغؼق  .اهالؽيج هًيل تِػٍ األُيٖج، تيب هَ يً آذبؼ يضخيوج تًٖغث اهيغْ

ل نُل يٌِب يوٓ ييوٖج خفبّؼ يى اهًغٖغ يً أكضبة اهيكوضج اهيتبفؼث يً أسل اؿخلبء يغعالح ّخًوٖلبح اهيًًٌٖٖ يٌِى، ّػهم خفخي
  .تأككٓ كغؼ يينً يً االخؿبو، ّاهفيّهٖج، ّاهففبفٖج

 ؽبيج خوفيج .أّال

ُّػٍ اهؿٖبؿبح  .هّكبئٖج كٖيَ األؿبؿٖجخسؿغ ؿٖبؿبح اهتٌم اهغّهٕ اهعبكج تبإلسؼاءاح ا .خعّر شيبشبح اإلجراءاح اهّكبئيج .7
ّكغ يبغح ُػٍ اهؿٖبؿبح تبهٌفى يوٓ اهتٌم  .خفنل اهؼنٖؽث األؿبؿٖج هسِّغ اهتٌم هضيبٖج اهٌبؾ ّاهتٖئج، ّهميبً اؿخغايج ٌّاخز اهخٌيٖج

اهؿٖبؿبح اهيِيج ّخضغٖذِب ًّٖنف اهتٌم ضبهٖب يوٓ يؼاسًج ُػٍ  .ّاهتوغاً اهيخًبيوج يًَ ّيسخيى اهخٌيٖج نّال اهًلغًٖ اهيبمًٖٖ
ّٖخّكى اهتٌم أً  .تغؼل خضؿًٖ اهّفبء تبالضخٖبسبح اهيعخوفج هوتوغاً اهيلخؼمج، ّاهخكغٔ هالضخٖبسبح ّاهخضغٖبح اإلٌيبئٖج اهسغٖغث

وٓ غيى خؿفؼ ييوٖج اهيؼاسًج ّاهخضغٖد اهضبهٖج يً إكغاؼ سٖل كبغى يً ؿٖبؿبح اإلسؼاءاح اهّكبئٖج اهخٕ ٖينٌِب يؿبيغث اهتٌم ي
هوؿٖبؿبح اهضبهٖج هإلسؼاءاح " ال مؼؼ ّال مؼاؼ"، تبإلمبفج إهٓ اهضفبه يوٓ يتبغا "سوة اهيٌبفى"اهٌّاخز اإلٌيبئٖج اهلبتوج هولٖبؾ أّ 

 . اهّكبئٖج

سخيبيٖج هًفؼاح اهؿًٌٖ، نبً يً االُخيبيبح اهؼئٖؿٖج هوتٌم اهغّهٕ نٖفٖج اهلٖبى تفنل فبيل تخلٖٖى ّيًبهسج اٗذبؼ اهتٖئٖج ّاال .8
فيٌػ ؿتًٌٖٖبح اهلؼً اهيبمٕ، كبى اهتٌم تفنل  .هيب ٖيّهَ يً يفبؼٖى، ُّّ يب ًٌٖنؾ يوٓ اهنذٖؼ يً ؿٖبؿبح ييوٖبخَ ّإسؼاءاخِب

تٖبً "، أكغؼ اهتٌم 0873ّفٕ يبى  .ينؼغ تئٖالء اهيؽٖغ يً االُخيبى تبهفؼق ّاهيعبنؼ اهتٖئٖج ّاالسخيبيٖج اهيؼختنج تًيوٖج اهخٌيٖج
، يّمضًب ؿٖبؿبح اهتٌم ّإسؼاءاخَ فٖيب ٖخًوق تبهيفبؼٖى ّاهيؿبيغاح اهفٌٖج، "ًيوٖبح تفأً اهسّاٌة اهتٖئٖج هًيل اهتٌم اهغّهٕغهٖل اه
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تيًٌبٍ األّؿى، تضٖد ٖفيل ناًل يً األّمبو " اهتٖئٖج"ُّفؿؼ يكنوص  .ّغٖؼُب يً سّاٌة ييوَ اهخٕ ٖينً أً خنًّ هِب خغايٖبح تٖئٖج
  .يٖج، ّؼفبُج األسٖبل اهضبهٖج ّاهلبغيجاهنتًٖٖج ّاالسخيب

، أعػح خّسِٖبح اهًيوٖبح خضل خغؼٖسًٖب يضل تٖبٌبح 0876فٕ أيلبة ييوٖج إيبغث اهخٌهٖى اهنتؼْ اهخٕ فِغُب اهتٌم فٕ يبى  .01
 .ٖبؿبح سغٖغثّيؿخضغذًج فٕ هؼّف أعؼْ ؿ 1غهٖل اهًيوٖبح، فبيوًج فٕ نذٖؼ يً األضٖبً ؿٖبؿبح ييب ؿتق خضغٖغٍ فٕ خوم اهتٖبٌبح،

اهػٔ ضل يضوَ فٕ ّكح الضق خّسَٖ  2، اهيؼفق أ،3.11ّخيح يًبهسج يؿأهج اهخلٖٖى اهتٖئٕ فٕ تغاٖج األيؼ فٕ خّسَٖ اهتٌم ؼكى 
ّأغح اهلمبٖب اهيؼختنج تفيّهٖج خّسِٖبح اهًيوٖبح ّؼغتج سِبؽ إغاؼث اهتٌم فٕ خّضٖغ  .تفأً اهخلٖٖى اهتٖئٕ 3.10اهًيوٖبح ؼكى 

تأً خضل يٌفّؼاح ؿٖبؿبح اهًيوٖبح ّإسؼاءاح اهتٌم يضل  0881ؼؿبح اهتٌم ّيؿؤّهٖبخَ إهٓ اخعبػ كؼاؼ فٕ يبى ّإٖمبش ييب
 .خّسِٖبح اهًيوٖبح، اهخٕ ًُٖغ يضخّاُب يوؽيًب هيّهفٕ اهتٌم

 –ٖج فنل ؿٖبؿبح يضغغث هإلسؼاءاح اهّكبئ يوٓيً ؿٖبؿبح اهًيوٖبح  ث، أيبغ اهتٌم اهغّهٕ خسيٖى يفؼ0886ّفٕ يبى  .00
ّّمى إسؼاءاح إغاؼٖج  - 3ؿح يٌِب خخًوق تبهؿٖبؿبح اهتٖئٖج، ّاذٌخبً تبهؿٖبؿبح االسخيبيٖج، ّاالذٌخبً اهيختلٖخبً تبهؿٖبؿبح اهلبٌٌّٖج

ّنبً اهغؼل يً ّمى ُػٍ اهؿٖبؿبح ُّ يؿبيغث  .هيؿبٌغث االيخذبل هؿٖبؿبح اإلسؼاءاح اهّكبئٖج أذٌبء يؼاضل إيغاغ اهيفبؼٖى ّخٌفٖػُب
تٌم فٕ يًبهسج اهلمبٖب اهتٖئٖج ّاالسخيبيٖج اهٌبفئج فٕ اهيلبى األّل يً يفبؼٖى اإلكؼال االؿخذيبؼٔ اهػٔ ٖيّل فؼاء اهؿوى اه

 .ّاألفغبل ّاهعغيبح فٕ يسيّيج يخٌّيج ّّاؿًج يً اهلنبيبح، ُّّ يب نبً ٖيذل فٕ ػهم اهّكح يسبل اهًيل اهؼئٖؿٕ هوتٌم اهغّهٕ
أيب  .يوٓ أٌفنج اهيؿبيغث اهفٌٖج اهخٕ ٖؿبٌغُب اهتٌم ّيوٓ اهكٌبغٖق االؿخئيبٌٖج اهخٕ ٖلّى يوٓ إغاؼخِبنيب ُنتلح ُػٍ اهؿٖبؿبح 

اهيخنوتبح اهتٖئٖج ّاالسخيبيٖج اهيخًولج تأغّاح خيّٖل اهتٌم اهؼئٖؿٖج األعؼْ، ّالؿٖيب كؼّل ؿٖبؿبح اهخٌيٖج ّخيّٖل اهتؼايز ّفلب 
 .بح اهًيوٖبح اهيٌفؼغث اهخٕ خضنى نبفج سّاٌة اؿخعغاى األغاث اهيًٌٖجهوٌخبئز، فنبٌح يغؼسج فٕ تٖبٌبح ؿٖبؿ

يبيب  11، أٔ تًغ يؼّؼ أنذؼ يً 1101فٕ يبى  .خعّر شيبشبح ّيؾبيير اإلجراءاح اهّكبئيج هدْ يجيّؽج اهتٌم اهدّهي .01
ٌم اهغّهٕ تئسؼاء خلٖٖى هؿٖبؿبح اهتٌم اهخبتًج هوت يسيّيج اهخلٖٖى اهيؿخلوجيوٓ إغعبل فؼن إسؼاء اهخلٖٖى اهتٖئٕ ألّل يؼث، كبيح 

ّخهِؼ ُػٍ اهغؼاؿج أً اهؿٖبؿبح اهّكبئٖج نبٌح فًبهج فٕ اسخٌبة أّ خعفٖف ضغث اٗذبؼ اهؿوتٖج، ّالؿٖيب  4.اهعبكج تبإلسؼاءاح اهّكبئٖج
هّكبئٖج أذٌبء يؼضوخٕ اهخكيٖى نيب ختًٖ أٖمًب هيسيّيج اهخلٖٖى اهيؿخلوج أً سّغث اإلسؼاءاح ا .فٕ اهيفبؼٖى ػاح اهيعبنؼ اهيؼخفًج

غٖؼ أً اهيسيّيج خٌتِح نػهم إهٓ مؼّؼث  (.1117-0888)ّاهخلٖٖى اهيؿتق كغ فِغح خضؿًٌب عالل اهفخؼث اهخٕ غنخِب اهيؼاسًج 

                                                 
1
ؿٖبؿبح اهًيوٖبح ُخغؼر أؿبؿًب ميً تٖبٌبح غهٖل اهًيوٖبح ّيػنؼاح ؿٖبؿج اهًيوٖبح اهخٕ نبٌح ، نبٌح 0876كتل إيبغث خٌهٖى اهتٌم فٕ يبى   

 .سيًِٖب خكغؼ يً ينخة اهٌبئة األّل هؼئٖؾ اهتٌم هفؤًّ اهًيوٖبح تئػً يً ؼئٖؾ اهتٌم
2
 (.0878)اهخلٖٖى اهتٖئٕ : ، اهيؼفق أ3.11يٌفّؼ اهًيوٖبح اهخّسِٖٕ ؼكى    

3
تفأً  3.18تفأً اهيّائل اهنتًٖٖج، ّيٌفّؼ ؿٖبؿج اهًيوٖبح  3.13تفأً اهخلٖٖى اهتٖئٕ، ّيٌفّؼ ؿٖبؿج اهًيوٖبح  3.10ًيوٖبح يٌفّؼ ؿٖبؿج اه   

تفأً اهيّاؼغ اهضمبؼٖج اهيبغٖج، ّيٌفّؼ  3.00تفأً اهفًّة األكوٖج، ّيٌفّؼ ؿٖبؿج اهًيوٖبح  3.01ينبفضج اٗفبح، ّيٌفّؼ ؿٖبؿج اهًيوٖبح 
تفأً ؿاليج  3.26تفأً اهغبتبح، ّيٌفّؼ ؿٖبؿج اهًيوٖبح  3.25تفأً إيبغث اهخّنًٖ اهلؿؼٖج، ّيٌفّؼ ؿٖبؿج اهًيوٖبح  3.01ح ؿٖبؿج اهًيوٖب

تفأً اهيفبؼٖى اهيلبيج  6.51تفأً اهيفبؼٖى اهيلبيج يوٓ يسبؼٔ اهيٖبٍ اهغّهٖج، ّيٌفّؼ ؿٖبؿج اهًيوٖبح  6.41اهؿغّغ، ّيٌفّؼ ؿٖبؿج اهًيوٖبح 
 .خٌبؽو يوِٖبفٕ يٌبنق ي

4
 .http://go.worldbank.org/ZA4YFV9OL0، "خلٖٖى يؿخلل هخسؼتج يسيّيج اهتٌم اهغّهٕ: اإلسؼاءاح اهّكبئٖج ّاالؿخغايج فٕ يبهى يخغٖؼ   
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ٌّيبػر  ييبل ؿؼًٖج اهخغٖؼ،األخنّٖى اهؿٖبؿبح اهّكبئٖج تضٖد خًنؾ اهؿٖبق اهيخغٖؼ اهػٔ ًٖيل فَٖ اهتٌم اهغّهٕ، تيب فٕ ػهم تٖئج 
نيب أّكح اهيسيّيج تؽٖبغث  .سغٖغث، فماًل يً خنّؼ أفمل اهييبؼؿبح ّاضخٖبسبح اهتوغاً اهيلخؼمجاهخيّٖل اهكؼال ّأغّاح اإل

اهخؼنٖؽ يوٓ اؿخعغاى اهؿٖبؿبح اهّكبئٖج فٕ يؿبٌغث اهخٌيٖج اهيؿخغايج تٖئًٖب ّاسخيبيًٖب ّفٕ خلٖٖى يسيّيج أّؿى ٌنبكب يً اهيعبنؼ 
  .سخيبيٖج اهيضخيوجّاٗذبؼ اال

، ٌبكـ يسوؾ اهيغٖؼًٖ اهخٌفٖػًٖٖ هوتٌم اهخلٖٖى اهػٔ أسؼخَ يسيّيج اهخلٖٖى 1101خيّؽ /فٕ ّٖهّٖ .شجل ؽيل جِبز اإلدارث .02
ّاؿخسبة سِبؽ  .اهػٔ اهخؽى فَٖ اهسِبؽ تبهلٖبى تخضغٖد ّخؼفٖغ فبيوًٖ هؿٖبؿبح اهتٌم اهّكبئٖج 5اهيؿخلوج ّؿسل ييل سِبؽ اإلغاؼث،

اؼث هيب خّكوح إهَٖ يسيّيج اهخلٖٖى اهيؿخلوج يً ٌخبئز ّيب ّمًخَ يً خّكٖبح، تيب فٕ ػهم مؼّؼث ؽٖبغث اهخؼنٖؽ يوٓ اؿخعغاى اإلغ
اهؿٖبؿبح اهّكبئٖج فٕ يؿبٌغث اهخٌيٖج اهيؿخغايج تٖئًٖب ّاسخيبيًٖب؛ ّاهيؽٖغ يً اهخفغٖغ يوٓ مؼّؼث خلٖٖى يسيّيج أنتؼ يً اهيعبنؼ 

ُِز أنذؼ فبيوٖج ّنفبءث فٕ خلبؼٖؼ اهؼكغ ّاهخلٖٖى ّاإلٌسبؽ، تيب ّاٗذبؼ االسخيبيٖ ج اهيضخيوج؛ ّإغعبل خضؿٌٖبح يوٓ اإلفؼاف؛ ّاختبو ٌُ
 . فٕ ػهم خًؽٖؽ اؿخعغاى اهيؤفؼاح

 يٌػ إخيبى اهغؼاؿج اهخٕ أيغخِب يسيّيج اهخلٖٖى .اهخلدى اهيحرز يٌذ إخيبى اهدراشج اهخي أؽدخِب يجيّؽج اهخلييى اهيشخلوج .03
اهيؿخلوج، فؼو سِبؽ اإلغاؼث فٕ خٌفٖػ كغؼ نتٖؼ يً األييبل، يٌِب تٌبء خّافق غاعوٕ فٕ اٗؼاء تفأً ٌِز ييوٖج اهيؼاسًج ّاهخضغٖد 

ّفٕ اهّكح ٌفؿَ، ّفٕ إنبؼ سِّغ اهخضغٖد اهفبيل اهخٕ ٖمنوى تِب اهتٌم، كبى سِبؽ اإلغاؼث تًغغ يً ييوٖبح اإلكالش  .ُػٍ
أغّاح اهلؼّل االؿخذيبؼٖج ٌّهى اهخّؼٖغاح ّاهيفخؼٖبح، فمال يً يتبغؼث خيّٖل اهتؼايز ّفلب هوٌخبئز،  اهيويّؿج، يذل إكالضبح

ّتبهٌهؼ ألً ُػٍ اإلكالضبح إيب  .ّاهخلغى اهيضؼؽ تفأً آهٖبح يًبهسج اهيهبهى، ّاهخٕ اؿخغؼكح سيًِٖب ّكخب أنّل ييب نبً يخّكًب
، فئً سِبؽ اإلغاؼث يوخؽى تبهيمٕ كغيب فٕ يؼاسًج ّخضغٖد اإلسؼاءاح اهّكبئٖج، تيب يبؽال سبؼٖب فِٖبأٌسؽح تبهفًل أّ أً اهًيل 

 . ٖخيبفٓ يى اهخّكٖبح اهّاؼغث فٕ اهغؼاؿج اهخٕ أيغخِب يسيّيج اهخلٖٖى اهيؿخلوج

غى اهيضؼؽ تبإلمبفج إهٓ اهخل .اهدراشج اهخي أؽدخِب يجيّؽج اهخلييى اهيشخلوج ّؽيويج يراجؾج ّخحديد اإلجراءاح اهّكبئيج .04
تفأً خٌفٖػ االهخؽايبح اهّاؼغث فٕ ؿسل ييل سِبؽ اإلغاؼث، خيذل االؿخٌخبسبح اهخٕ عوكح إهِٖب يسيّيج اهخلٖٖى اهيؿخلوج يّؼغا كٖيب 

أّال، خؼتن ُػٍ اهغؼاؿج تًٖ أُيٖج ؽٖبغث اهخغنٖج االسخيبيٖج ّكمبٖب ٌبفئج يضغغث، يذل  .ٌّلنج يؼسًٖج هًيوٖج اهيؼاسًج ّاهخضغٖد
ذبٌٖب، خلغى اهغؼاؿج يتؼؼاح يلًٌج هخًؽٖؽ اؿخعغاى  .ذبؼ اهيخًولج تبهيسخيًبح اهيضوٖج ّاهيؿبّاث تًٖ اهسٌؿًٖ، ّاهكضج ّاهؿاليجاٗ

ذبهذب، خخّكى  .األٌهيج اهلنؼٖج يً عالل خٌلٖص اهٌِز اهينتق ضخٓ اًٗ فٕ خلٖٖى األٌهيج، ّؽٖبغث اهخأنٖغ يوٓ خغيٖى اهيؤؿؿبح اهلنؼٖج
ؿج إغؼار خغاتٖؼ هخغيٖى اهٌِز اهيؿخعغى فٕ خكيٖى ّخٌفٖػ اهيفبؼٖى اهخٕ خؿخفٖغ يً إنبؼ اإلغاؼث االسخيبيٖج ّاهتٖئٖج هخضؿًٖ ُػٍ اهغؼا
ّؿًٖيل سِبؽ اإلغاؼث يوٓ  .ّأعٖؼا، خلغى اهغؼاؿج يتؼؼاح هخضؿًٖ األٌهيج ّاألغّاح اهيخًولج تبهيؿبءهج ّيًبهسج اهيهبهى .فبيوٖخِب

 . خبئز اهخٕ عوكح إهِٖب غؼاؿج يسيّيج اهخلٖٖى اهيؿخلوج تبالُخيبى فٕ ييوٖج يؼاسًج ّخضغٖد اإلسؼاءاح اهّكبئٖجميبً أً خضهٓ اهٌ

                                                 

 
 .http://go.worldbank.org/ZA4YFV9OL0ؿسل ييل سِبؽ اإلغاؼث، /ؼغ سِبؽ اإلغاؼث 5
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 ّاهخحديد اهيراجؾج إجراء يترراح .ذبٌيب

ٖغؼم اهتٌم سٖغًا يغْ خغاعل اهًّايل اهعبؼسٖج ّاهغاعوٖج، ييب ٖسًل يً يؼاسًج ؿٖبؿبح اإلسؼاءاح  .خداخل اهؾّايل .05
ّكغ اٌختَ سِبؽ اإلغاؼث إهٓ اهضخيٖج اإلٌيبئٖج هخضلٖق ٌخبئز يؿخغايج تٖئًٖب ّاسخيبيًٖب؛ ّخًؽٖؽ االؿخًبٌج  .ج ّخضغٖذِب أيؼًا آً أّاٌَاهّكبئٖ

تبهيؤؿؿبح ّاألٌهيج اهلنؼٖج ّخغيٖيِب؛ ّاهخكغٔ هوخضغٖبح اهٌبفئج يوٓ األكًغث اهًبهيٖج ّاإلكوٖيٖج ّاهلنؼٖج؛ ّاهخنٖف يى خغٖؼ 
نيب أً سِبؽ اإلغاؼث ًٖٕ سٖغًا يب نؼأ يوٓ اهييبؼؿبح اإلكوٖيٖج ّاهغّهٖج يً خنّؼاح فٕ يًبهسج اهلمبٖب اهتٖئٖج  .اهتٌمييوٖبح 

ُػا فماًل يً ضؼق  .ّاالسخيبيٖج، ٌّفّء ُأُنؼ سغٖغث هالؿخغايج ٖؿخعغيِب تبهفًل اهيسخيى اهغّهٕ هوخيّٖل اإلٌيبئٕ األّؿى ٌنبكب
هخٌيٖج اهيؿخغايج تٖئًٖب ّاسخيبيًٖب تًٖ اهتوغاً اهيلخؼمج يٌَ، ّفؼنبئَ اإلٌيبئًٖٖ، ّاهيؤؿؿبح اهيخًبٌّج يًَ، اهتٌم يوٓ اهخفسٖى يوٓ ا

  .ّاهلبئيًٖ يوٓ األيؼ يً اهييبؼؿًٖ، ّاهيّانًٌٖ يوٓ ضغ ؿّاء، تّكفِب يٌبفى يبهيٖج يبيج

م اهّٖى اعخالفًب نتٖؼًا ييب نبٌح يوَٖ يٌغيب خعخوف أّمبو اهتوغاً اهيلخؼمج يً اهتٌ .خغير أّظبػ اهتوداً اهيلخرظج .06
فبهتوغاً اهيلخؼمج يً اهتٌم اهّٖى يٌِب توغاً يخّؿنج اهغعل هغِٖب يؤؿؿبح ّكغؼاح سٖغث،  .ُّمًح اهؿٖبؿبح اهّكبئٖج ألّل يؼث

ٖخنوة  ييبح أٖمب غّل ُفج ّيخأذؼث تبهكؼايب بّيٌِّتوغاً يٌعفمج اهغعل خًبٌٕ يً مًف ٌهى إغاؼث اهضنى ّاهيؤؿؿبح، 
ّميً ُػٍ األّمبو اهيخٌّيج، خّسغ توغاً هغِٖب ميبٌبح  .إسؼاءاح خغعوٖج يٌَؿلج ّيكييج يوٓ ٌضّ ٖالئى اضخٖبسبح نل يٌِب

أّ خفؼًٖبح يخنّؼث يّمّيج هضيبٖج فًّتِب ّتٖئخِب اهنتًٖٖج، ّتوغاً أعؼْ هغِٖب كغؼاح فٌٖج ّيؤؿؿٖج فٕ نّؼ /غؿخّؼٖج ّ
ّيالّث يوٓ ػهم، فئً اهسِبح اهخٌهٖيٖج فٕ يسيّيج نتٖؼث يً اهتوغاً خلّى تخسؼٖة  .بٖب اهتٖئٖج ّاالسخيبيٖجاالؼخلبء هيًبهسج اهلم

اهضّافؽ ّاهٌيبػر االكخكبغٖج ّاٗهٖبح اهخًبٌّٖج اهسيبيٖج، فماًل يً أؿبهٖة اهّكفبح اهسبُؽث اهسبؼٔ تبهفًل اؿخعغايِب فٕ يًبهسج 
  .يٖجاهيعبنؼ ّاٗذبؼ اهتٖئٖج ّاالسخيب

ففٕ  .أغح ُػٍ اهخغٖؼاح يوٓ يؼ اهؽيً إهٓ ضغّد خنّؼ فٕ اهٌِز اهػٔ ٖختًَ فؼنبء اهخٌيٖج فٕ خلغٖى اهيًٌّبح اهغّهٖج .07
ُِز إنبؼ اهسِّغ اهؼايٖج إهٓ خًؽٖؽ فبيوٖج اهيًٌّبح ّاالٌؿسبى تًٖ فؼنبء اهخٌيٖج، اؽغاغ اهخفغٖغ يوٓ إٖسبغ خّافق ّاٌؿسبى فٖيب تًٖ اهٌُ

االؿخغايج اهتٖئٖج ّاالسخيبيٖج ّتًٖ أغّاح فؼنبء اهخٌيٖج ّاألٌهيج اهلنؼٖج هوتوغاً اهيلخؼمج، يذويب ٖخمص تسالء فٕ إيالً  اهيؤغٖج إهٓ
ّيذويب خأنغ عالل اهيٌخغْ ؼفٖى اهيؿخّْ تفأً فبيوٖج اهيًٌّج اهػٔ ُيلغ فٕ يغٌٖج  7،(1117)ّفٕ عنج ييل أنؼا  6(1114)تبؼٖؾ 

ّنػهم اؿخسبة اهتٌم أٖمًب هخضغٖبح اهخغٖؼ فٕ االؿخغايج اهتٖئٖج ّاالسخيبيٖج يً عالل اهتؼٌبيز اهخسؼٖتٕ  8(.1100)تّؿبً اهنّؼٖج 
ًّٖخيغ ُػا اهٌِز يوٓ األنؼ ّاهيؤؿؿبح اهلبٌٌّٖج اهلبئيج هغْ اهتوغاً اهيلخؼمج فٕ يًبهسج اهلمبٖب اهخٕ  9.الؿخعغاى األٌهيج اهلنؼٖج

 .فٕ ٌنبق خغنٖخِب ّيلتّهج فٕ خٌفٖػُب يخؿبّٖجيؼضوخٕ خكيٖى اهيفبؼٖى ّخٌفٖػُب يخٓ ختًٖ هوتٌم أٌِب  خفيوِب اهؿٖبؿبح اهّكبئٖج أذٌبء
                                                 

6
 1إيالً تبؼٖؾ اهػٔ خى إكؼاؼٍ فٕ . /http://www.oecd.org/dac/aideffectiveness: اٌهؼ اهيّكى اإلهنخؼٌّٕ تفأً اهفبيوٖج اإلٌيبئٖج  

غٖؼٍ يً نتبؼ اهيؿؤّهًٖ، ّاهخؽيّا فِٖب تبؿى تالغُى أّ يٌهيبخِى ُّ اخفبكٖج غّهٖج ايخيغُب أنذؼ يً يبئج ّؽٖؼ ّؼئٖؾ ُٖئج ّ 1114آػاؼ /يبؼؾ
ّيؤفؼاح تبالؿخيؼاؼ فٕ خًؽٖؽ اهسِّغ اهؼايٖج إهٓ خضلٖق االٌؿسبى ّاهخّافق فٕ سِّغ إغاؼث اهيًٌّج فٕ يلبتل اهٌخبئز يً عالل يسيّيج إسؼاءاح 

 .كبتوج هوؼكغ
7
  .هخؽايبح اهيخفق يوِٖب فٕ إيالً تبؼٖؾّخؿخٌغ إهٓ اال 1117ُّمًح فٕ يبى  خعج ؽيل أنرا   
 

8 http://www.aideffectiveness.org/busanhlf4/.   
 

  .http://go.worldbank.org/RHRJVXDW60: هالنالو يوٓ اؿخعغاى األٌهيج اهلنؼٖج، اٌهؼ اهيّكى اإلهنخؼٌّٕ هوتٌم  9

http://www.aideffectiveness.org/busanhlf4/
http://go.worldbank.org/RHRJVXDW60
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ّكغ خى فٕ ّكح الضق اهخّؿى فٕ ُػٍ اهيفبؼٖى اهخسؼٖتٖج، اهخٕ نبٌح خؼنؽ فٕ تبغا األيؼ يوٓ اهيفبؼٖى اهلبئيج تػاخِب، هخفيل 
ّٖؿخٌٖؼ اهتٌم فٕ خفنٖؼٍ فٕ نٖفٖج  .اًٗ يٌِسٖج ٌفنج هيؼاسًج ييل خوم األٌهيج هغْ اهتٌمأكتص اهتؼايز يوٓ يؿخّْ اهلنبيبح، ّ

اهلنؼٖج تيب انخؿتَ يً عتؼاح فٕ ُػٍ اهيفبؼٖى اهخسؼٖتٖج اهؼائغث، فماًل ييب ب ّأٌهيخِ بيؤؿؿبخِيؿبيغث اهتوغاً اهيلخؼمج فٕ خغيٖى 
 . لنؼٖجانخؿتَ اهتٌم اٗؿّٖٔ هوخٌيٖج يً عتؼاح فٕ يسبل األٌهيج اه

يوٓ يؼ اهًلغًٖ األعٖؼًٖ يً اهؽيً، خؽاٖغ خغؼٖسًٖب اهّيٕ تلٖيج اهيفبيبح اهًبهيٖج ٌّلبن مًفِب،  .آفبق خبرجيج يخغيرث .08
ّيوٓ اهؼغى يً إضؼاؽ خلغى يوٓ اهيؿخّْ اهلنؼٔ،  .تيب فٕ ػهم اهيٌبط ّاهيضٖنبح، ّنػهم اهيٌبفى اهًبهيٖج اهًبيج، نبهخٌّو اهتّٖهّسٕ

ػّ اهلؼاؼاح ّّامًّ اهؿٖبؿبح ّٖاسًِّ يكبية فٕ يّاسِج اهخضغٖبح اهتٖئٖج ّاالسخيبيٖج يوٓ اهيؿخّْ اهًبهيٕ أّ فال ٖؽال يخع
ّٖخؼم خغٖؼ اهيٌبط  .اإلكوٖيٕ، ّفٕ خضغٖغ ؿتل إغعبل االيختبؼاح اهتٖئٖج ّاالسخيبيٖج نًّايل فٕ اخعبػ اهلؼاؼاح ّاإلسؼاءاح اهسيبيٖج

يوٓ اهخٌيٖج، تئؿِبيَ فٕ خغٖؼ أٌيبن اهنلؾ ّخؽاٖغ يًغل خنؼاؼ اهنّاؼد اهنتًٖٖج نبهفٖمبٌبح  تّسَ عبق أذؼًا ؿوتٖب تبنؼاغ
ُّػٍ اٗذبؼ تغّؼُب خؤذؼ فٕ خلوتبح أؿّاق اهيّاغ اهغػائٖج ّخِغغ أّهئم اهػًٖ ًٖبًٌّ تبهفًل يً اهخِيٖـ أّ كبتوٖج  .ّيّسبح اهسفبف

ّاؼغ اهنتًٖٖج، ّاهٌُُهى اهتٖئٖج، ّاهخّؿى اهًيؼإٌ، ّاهِسؼث اهلؿؼٖج أّ االكخكبغٖج، ّهٖؿح اهلمبٖب اهيخكوج تبألؼامٕ، ّاهي .اهخأذؼ
 ّاهخِيٖـ، ّاًٌغاى اهيؿبّاث، ّأؽيبح اهغػاء ّاهنبكج، ؿّْ أيذوج كوٖوج تبؼؽث يوٓ اهلمبٖب اهخٕ خخنوة اهّٖى االٌختبٍ يً سبٌة يفبؼٖى

ُػٍ اهيعبنؼ اإلٌيبئٖج اهيِيج  خؤعػ ّؿّف  .وٓ اهخٌيٖج عالل اهًلّغ اهيلتوجّخفنل ُػٍ اهخضغٖبح يعبنؼ يويّؿج ي .اهتٌم ّتؼايسَ
 .فٕ ييوٖج اهيؼاسًجاإليختبؼ  فٕ 

عالل اهًلغ اهيٌكؼى، نؼأ خغٖؼ يويّؾ يوٓ أٌّاو اهيفبؼٖى ّاهتؼايز اهخٕ ٖيّهِب اهتٌم، فماًل يً  .خغير ؽيويبح اهتٌم .11
ّكؼّل خيّٖل اهتؼايز ّفلًب هوٌخبئز ( 1113)اً اهيلخؼمج يٌَ كؼّل ؿٖبؿبح اهخٌيٖج ّأكتص اهتٌم اهّٖى ٖلغى هوتوغ .أغّاح خيّٖوَ

فعالل اهؿٌّاح اهذالد  –ييوٖبح اهتٌم   ٖلى فٕ كيٖى ّال ٖؽال اإلكؼال االؿخذيبؼٔ  .، يالّث يوٓ اإلكؼال االؿخذيبؼٔ(1101)
ّفٕ اهّكح ٌفؿَ،  .فٕ اهيبئج يً اؼختبنبخَ اهيبهٖج 55ّ  فٕ اهيبئج يً يفبؼٖى اهتٌم 71اهيبمٖج، فنوح اهًيوٖبح االؿخذيبؼٖج 

ففماًل يً انخؿبة أكّل يٌٖٖج، نيؼافق اهتٌٖج  .أكتضح اهتوغاً اهيلخؼمج اهّٖى خٌخفى تبهلؼّل االؿخذيبؼٖج فٕ اؿخعغايبح فخٓ
ٖئج اهؿٖبؿبح اهًبيج يً أسل اسخػاة اهخضخٖج، خؿِى اهلؼّل االؿخذيبؼٖج فٕ خيّٖل تٌبء اهيؤؿؿبح، ّاهخٌيٖج االسخيبيٖج، ّخضؿًٖ ت

اهّكح اهؼاًُ إيبغث اهٌهؼ فٕ اإلسؼاءاح اهعبكج تأغّاح اإلكؼال االؿخذيبؼٔ يً أسل خّفٖؼ اهيؼٌّج  ّٖخى فٕ  .ؼأؾ اهيبل اهعبق
يالّث يوٓ ػهم، ّ 10.اهالؽيج هوتوغاً اهيلخؼمج هوخنٖف يى يعخوف األّمبو اهيخٌّيج، ّؿؼيج االؿخسبتج، ّخضؿًٖ اهٌخبئز اإلٌيبئٖج

فئً تٖبٌبح ؿٖبؿبح اهًيوٖبح اهخٕ خضنى أغّاح خيّٖل كؼّل ؿٖبؿبح اهخٌيٖج ّكؼّل خيّٖل اهتؼايز ّفلًب هوٌخبئز خخميً تٌّغًا يضغغث 
 ّخعمى ُػٍ اهتٖبٌبح هيؼاسًبح غّؼٖج يٌفكوج فٕ مّء اهعتؼث اهيؿخيغث يً خسبؼة خٌفٖػ .فٖيب ٖخًوق تبهسّاٌة اهتٖئٖج ّاالسخيبيٖج

ّؿّف خؿًٓ يؼاسًج اهؿٖبؿبح اهّكبئٖج اهيخًولج تبإلكؼال االؿخذيبؼٔ إهٓ االؿخسبتج هيب ؿوف ػنؼٍ يً خغٖؼاح فٕ  .ُػٍ األغّاح
 .ييوٖبح اهتٌم، إغؼانًب يٌب تأً نبفج أغّاح اهتٌم اهخيّٖوٖج إٌيب خؿًٓ هيؿبٌغث خضلٖق ٌخبئز يؿخغايج تٖئًٖب ّاسخيبيًٖب

                                                 

 
  .http://go.worldbank.org/QE64AT0D50: اٌهؼ اهيّكى اإلهنخؼٌّٕ إلكالش اإلكؼال االؿخذيبؼٔ 10
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فلغ كبؼ اهلنبو  .فِغ غّؼ اهلنبو اهعبق ُّ اٗعؼ خنّؼًا عالل اهًلغًٖ اهيبمًٖٖ .خبصاهدّر اهيخٌبيي هولعبػ اه .10
فنل فؼانبح تًٖ اهلنبيًٖ اهًبى ّاهعبق فٕ يعخوف اهلنبيبح اهخٕ خًّغ تبهٌفى يوٓ  يوٓ تبنؼاغ اؿخذيبؼاح  اهعبق ٖمظ 

ّفٕ يبى  .ٖى اهخٌيٖج اهخٕ خؿبٌغُب يسيّيج اهتٌم اهغّهٌّٕخٖسج هػهم، كبؼ اهلنبو اهعبق يخًبيال ّفؼٖنًب يِيب فٕ يفبؼ .اهخٌيٖج
َّهح يؤؿؿج اهخيّٖل اهغّهٖج ؿٖبؿبخِب اهّكبئٖج إهٓ يًبٖٖؼ أغاء خؼيٕ إهٓ يؿبيغث اهيؤؿؿج ّاهيخًبيوًٖ يًِب فٕ إغاؼث 1115 ، ض

ءاح اهّكفبح اهسبُؽث إهٓ خؼنٖؽ يتبفؼ ّأغْ ُػا اهخضّل إهٓ اٌخلبل تؤؼث اهخؼنٖؽ يً إسؼا .اهيعبنؼ ّخضلٖق ٌخبئز خخؿى تبالؿخغايج
يؤؿؿبح يبهٖج غّهٖج يفبؼنج  ح يغث ايخيغكغ ّ .ّكؼٖص يوٓ أٌهيج إغاؼث اهيعبنؼ اهتٖئٖج ّاالسخيبيٖج هغْ اهيخًبيوًٖ يى اهيؤؿؿج

ّايختبؼا يً  .1116يبى  ، ّتغأح اهّنبهج اهغّهٖج هميبً االؿخذيبؼ فٕ خنتٖلِب يٌػيًبَٖٖؼ األغاء اهيػنّؼث  فٕ يفبؼٖى اهلنبو اهعبق
، ؿٖلّى اهتٌم اهغّهٕ ُّ اٗعؼ تخنتٖق ُػٍ اهيًبٖٖؼ فٕ خيّٖوَ أّ يؿبٌغخَ هيفبؼٖى اهلنبو اهعبق اهيلبيج فٕ 1102اهؿٌج اهيبهٖج 

غّاؼٍ ّؼغى اعخالف اهتٌم اهغّهٕ فٕ أ 11.إنبؼ فؼانبح تًٖ اهلنبيًٖ اهًبى ّاهعبق فٕ يسبل اهتٌٖج اهخضخٖج ّاهلنبيبح ػاح اهكوج
ّيؿؤّهٖبخَ يً يؤؿؿج اهخيّٖل اهغّهٖج ّاهلنبو اهعبق، فلغ خؿخفٖغ ييوٖج اهيؼاسًج ّاهخضغٖد يً خلغٖؼ كٖيج ّيغْ إينبٌٖج اهيّاءيج 

 ٖج،تًٖ ٌِز اهتٌم اهيخًوق تبالؿخغايج اهتٖئٖج ّاالسخيبيٖج ّتًٖ ؿٖبؿبح االؿخغايج ّيًبٖٖؼ األغاء اهيًيّل تِب هغْ يؤؿؿج اهخيّٖل اهغّه
 .ّغٖؼُب يً اهيتبغؼاح اهخٕ خؿخيغ يٌِب اهيؼسًٖج

 ّاهخحديد اهيراجؾج أُداف .ذبهذب

ٖخيذل اهِغف األؿبؿٕ هويؼاسًج فٕ خغيٖى فبيوٖج اهؿٖبؿبح اهّكبئٖج تغٖج خًؽٖؽ اهٌّاخز اإلٌيبئٖج هًيوٖبح  .اهِدف األشبشي .11
مضج هألُغاف، ّخضغٖغًا هؿٖبؿبح اهًيوٖبح يً أسل خوتٖج ّخِغف اهيؼاسًج إهٓ إٖسبغ إنبؼ سغٖغ يخنبيل ٖخميً كٖبغج ّا .اهتٌم

ّؿّف خؿخٌغ ييوٖج اهيؼاسًج ّاهخضغٖد إهٓ يب ُّ كبئى يً  .األُغاف، ّّكفًب هإلسؼاءاح اهّاسة اختبيِب فٕ خٌفٖػ خوم اهؿٖبؿبح
ًٖ اهؿٖبؿبح ّاهيتبغا ّاإلسؼاءاح؛ اهيتبغا اهؼئٖؿٖج اهضبنيج هوؿٖبؿبح اهّكبئٖج؛ ّخّمٖص األُغاف ّاهٌخبئز اهيؼسّث؛ ّاهخيٖٖؽ ت

 .ّخضؿًٖ غؼسج االٌؿسبى تًٖ اهؿٖبؿبح؛ ّخّضٖغ اهؿٖبؿبح اهخٕ خخؿى تبهخسؽؤ أّ االؽغّاسٖج، ّختؿٖن اإلؼفبغاح ّاهيتبغا اهخّسِٖٖج
 .هتوغاً اهيلخؼمجّتبإلمبفج إهٓ ػهم، ؿٖضغغ اإلنبؼ تّمّش األغّاؼ ّاهيؿؤّهٖبح اهخنيٖوٖج، ّإً نبٌح يخيبٖؽث، هنل يً اهتٌم ّا

ُّػا اهٌِز ًٖنؾ يتبغؼاح  .ّأعٖؼًا، ؿٖفيل اإلنبؼ األٌهيج ّاألغّاح اهعبكج تخٌفٖػ اهتٌم ّاهتوغ اهيلخؼل هوؿٖبؿبح اهّٖيٖج
م اهؿٖبؿبح اهخٕ اخعػخِب يؤؿؿج اهخيّٖل اهغّهٖج ّغٖؼُب يً تٌّم اهخٌيٖج يخًغغث األنؼاف، تيب فٕ ػهم اهتٌم األفؼٖلٕ هوخٌيٖج، ّاهتٌ

األّؼّتٕ هإلٌفبء ّاهخًيٖؼ، ّتٌم اهخٌيٖج هوتوغاً األيؼٖنٖج، فمال يً سِبح أعؼْ فٕ اهؿٌّاح اهلوٖوج اهيبمٖج اهخٕ أغعوح ؿيبح 
سغٖغث، يذل اهيتبغا اهضبنيج، ّّمّش األغّاؼ ّاهيؿؤّهٖبح تًٖ اهيلؼل ّاهيلخؼل، ّأعػ اهلمبٖب اهتٖئٖج ّاالسخيبيٖج تًًٖ االيختبؼ 

 . لتأؿوّة يخنبي

                                                 
11

اهيؤؿؿج اهغّهٖج هوخٌيٖج /هعبق اهخٕ ٖؿبٌغُب اهتٌم اهغّهٕ هإلٌفبء ّاهخًيٖؼاكخؼاش إكؼاؼ ّخنتٖق يًبٖٖؼ أغاء اهتٌم اهغّهٕ يوٓ يفبؼٖى اهلنبو ا   
(R2012-0130.) 
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ّيً يٌهّؼ اهفبيوٖج اإلٌيبئٖج ّفبيوٖج ييوٖبح اهتٌم، خؿًٓ ييوٖج اهيؼاسًج ّاهخضغٖد إهٓ خينًٖ اهتٌم يً خضلٖق اهٌخبئز  .12
خسغٖغ فؼانج اهتٌم يى اهتوغاً اهيلخؼمج؛ ّاهيؿبيغث فٕ يًبهسج اهيعبنؼ اهتٖئٖج ّاالسخيبيٖج عالل اهًلغ اهيلتل؛ ّؽٖبغث  :اٗخٕ ػنؼُب
  .فبءث ّاالهخؽاى تبأُلنؼ اهؽيٌٖج؛ ّخضلٖق االٌؿسبى ّاهخؼاتن ّاهخّضٖغ فٖيب تًٖ اهؿٖبؿبحاهفبيوٖج ّاهن

 يتٌٖج يوٓ ٖؿًٓ اهتٌم إهٓ خسغٖغ فؼانخَ يى اهتوغاً اهيلخؼمج يٌَ، ُّٕ فؼانج  .خجديد اهشرانج يؼ اهتوداً اهيلخرظج .13
ّيً  .نٍل يً اهفؼنبءّغّؼ يؿؤّهٖبح تفأً هتؼايز، يى ؽٖبغث ففبفٖج اهخؽاى يفخؼم تٌّاخز االؿخغايج اهتٖئٖج ّاالسخيبيٖج هويفبؼٖى ّا

فأً يذل ُػٍ اهفؼانج أً خؿخفٖغ يً اهلغؼاح اهيخؽاٖغث هوًغٖغ يً اهتوغاً اهيلخؼمج يوٓ خضغٖغ ّإغاؼث اهيعبنؼ ّاٗذبؼ اهتٖئٖج 
ٖفخلؼ إهٓ يذل ُػٍ اهلغؼاح، فتيلغّؼ اهتٌم أً ّٖفؼ هَ ّيخٓ نبً اهتوغ اهيلخؼل  .ّاالسخيبيٖج، ّػهم يً أسل خًؽٖؽ اهفبيوٖج اإلٌيبئٖج

ّٖخؿق ُػا اهٌِز يى االخسبُبح اهؿبئغث  .تؼايز يفكوج عكٖكًب هتٌبء اهلغؼاح ّاهيؤؿؿبح تغٖج خغيٖى يؤؿؿبح ػهم اهتوغ ّأٌهيخَ
ٌّهؼًا ألً  .ّٖل ّاهتوغاً اهيلخؼمجتبهيسخيى اإلٌيبئٕ اهغّهٕ يً أسل اهيمٕ كغيًب ٌضّ إٖسبغ ٌيّػر خًبٌّٕ يٖؿؼ تًٖ يؤؿؿبح اهخي

 :يذل ُػا اهخضّل ٖيذل ٌلوج يًلغث ٖخًػؼ خضلٖلِب فٕ ييوٖبح اهتٌم يً عالل يؼاسًج اهؿٖبؿبح ّضغُب، فئً إٖسبغ إنبؼ يخنبيل ٖؿخنٖى
ؽٖبغث خًؽٖؽ ( ة)ٖبح اهتٌم؛ إٖسبغ ؼؤٖج يفخؼنج هٌخبئز االؿخغايج اهتٖئٖج ّاالسخيبيٖج اهيؼسّث، ّكٖبغج اهلٖى اهخٕ خلّى يوِٖب ييو( أ)

يؿبيغث اهتٌم فٕ ( ر)اهؼّاتن فٖيب تًٖ اهيؤؿؿبح اهلنؼٖج ّاهتٌم ّيؿبيغث اهتوغاً اهيًٌٖج فٕ خًؽٖؽ االؿخغايج اهتٖئٖج ّاالسخيبيٖج؛ ّ 
  .ؼؿى ّخلغٖى يًبؼف ّتؼايز تٌبء اهلغؼاح ّاهيؤؿؿبح اهيفَكوج عكٖكًب هخالئى نل توغ

يً فأً ّمى إنبؼ يخنبيل أً ٖخٖص إينبٌٖج االؿخٌبؼث تَ  .بعر اهتيئيج ّاالجخيبؽيج هوؾلد اهلبدىاهيشبؽدث في يؾبهجج اهيخ .14
ّيً تًٖ ُػٍ اهلمبٖب، يوٓ ؿتٖل اهيذبل ال اهضكؼ، خغٖؼ اهيٌبط،  .فٕ خلٖٖى ّإغاؼث اهيعبنؼ ّاٗذبؼ اهتٖئٖج ّاالسخيبيٖج اهلبئيج ّاهٌبفئج

ّكغ  .ج ضيمٖج اهيضٖنبح، ّاهِسؼث االكخكبغٖج ّاهلؿؼٖج، ّاألّتئج اهخٕ خِغغ اهكضج اهًبيجّفلغاً اهخٌّو اهتّٖهّسٕ، ّاؽغٖبغ غؼس
ّٖينً هّمى  .ٖنًّ تًل ُػٍ اهخضغٖبح يلخكؼا يوٓ اهيفبيبح اهًبهيٖج؛ هنً تًمِب اٗعؼ كغ ٖنًّ ػا نتًٖج إكوٖيٖج أّ كنؼٖج

ئَ اإلٌيبئًٖٖ يٌِسٖج يضَغذج هيًبهسج اٗذبؼ ّاهيعبنؼ اهًبيج ّاهعبكج إنبؼ يخنبيل سغٖغ أً ٖخٖص هوتٌم ّاهتوغاً اهيلخؼمج يٌَ ّفؼنب
ُِز خلٖٖى ّإغاؼث  .اهيؼختنج تخوم اهخضغٖبح اهسغٖغث ّاهلبئيج ّيالّث يوٓ ػهم، فئً ُػا اإلنبؼ ٖينً أً ًٖنؾ اهسّاٌة اهيٌبؿتج هٌُ

ٖج، ّإً نبٌح تًل اهيؤؿؿبح، ؿّاء اهًبيج يٌِب أّ اهعبكج، كغ اهيعبنؼ اهتٖئٖج ّاالسخيبيٖج اهخٕ ال خخميٌِب اهؿٖبؿبح اهّكبئٖج اهضبه
أفوضح فٕ اؿخغالهِب، أّ خى االيخؼاف تِب تكفج يبيج تبيختبؼُب ييبؼؿبح غّهٖج سٖغث فٕ يسبالح خلٖٖى ّإغاؼث اهيعبنؼ اهتٖئٖج 

  .ّاالسخيبيٖج

خنبيل اهيؼاغ ّمًَ إهٓ خضؿًٖ ٌّيٖج ّؿؼيج اخعبػ ؿٖؿًٓ اإلنبؼ اهي .زيبدث اهفبؽويج ّاهنفبءث ّاالهخزاى تبأُلعر اهزيٌيج .15
نيب ٖينٌَ، تفنل أنذؼ خضغٖغًا،  .اهلؼاؼ ّإغاؼث اهيعبنؼ، ّكٖبغج أغّاؼ ّيؿؤّهٖبح األنؼاف اهيفبؼنج، ّخضؿًٖ اهؼكغ ّاإلفؼاف

 : أً ًّٖغ يوٓ اهًيوٖبح تبهًغٖغ يً اهفّائغ، يذل

 ٖى يوٓ ؽٖبغث اهخؼنٖؽ يوٓ اؿخغايج اهٌخبئز اإلٌيبئٖج اهيؼسّث، فماًل يً يً عالل اهخفس – خًؽٖؽ اهخّسَ ٌضّ خضلٖق اهٌخبئز
 .خّفٖؼ أغّاح، نبهيؤفؼاح يذاًل، هلٖبؾ اهٌخبئز تغٖج يؿبيغث فؼق اهًيل فٕ اهخؼنٖؽ يوٓ خضلٖق ٌّاخز اهيفبؼٖى اهيؿخِغفج
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  غّاؼ ّاهيؿؤّهٖبح اهيٌفكوج، ّإً يً عالل اهخيٖٖؽ تًٖ األ –ؽٖبغث ّمّش أغّاؼ ّيؿؤّهٖبح اهتٌم ّاهسِبح اهيلخؼمج
نبٌح يخنبيوج فٖيب تٌِٖب، هوتٌم ّاهسِبح اهيلخؼمج، ّنػهم أٖج أنؼاف ذبهذج ػاح كوج يذل اهفؼنبء اإلٌيبئًٖٖ، فٖيب ٖخًوق 

 .تيؼايبث االؿخغايج اهتٖئٖج ّاالسخيبيٖج نّال غّؼث اهيفؼّو أّ اهتؼٌبيز اهيًٌٕ

 يً عالل إضغاد ٌلوج يضؿّتج ٌضّ خعفٖف ّإغاؼث اهيعبنؼ نّال غّؼث ضٖبث ييوٖج يب، تيب ٖخٌبؿة  – خًؽٖؽ إغاؼث اهيعبنؼ
ّٖينً هوتٌم أً ٖؽٖغ يً اؿخعغايَ هٌِز ٖؿخٌغ إهٓ خضوٖل اهيعبنؼ فٕ إغاؼث يضفهخَ اهيبهٖج  .يى غؼسج ُػٍ اهيعبنؼ

ٌبؼث تِب فٕ اخعبػ اهلؼاؼ، يً ضٖد اهخضغٖغ اهيؿتق تبالؿخًبٌج تيؤفؼاح يعبنؼ كبتوج هوؼكغ ّاهلٖبؾ تضٖد ٖينً االؿخ
ّيً فأً يذل ُػٍ اهٌلوج ٌضّ إغاؼث اهيعبنؼ نّال غّؼث ضٖبث ييوٖج يب أً خؿبيغ اهتٌم  .هغؼسج اهلغؼث يوٓ خضيل اهيعبنؼ

ضلٖق أُغاف نيب أً يً فأٌِب أً خخٖص هفؼق اهًيل أً خلٖؾ تغؼسج أنتؼ يً اهغكج خنبهٖف خ .فٕ خضؿًٖ ٌّاخز االؿخغايج
ُّػٍ يِيج يًلغث خخنوة أٖمًب خؼفٖغ اهضّافؽ اهغاعوٖج اهخٕ خذِيً يوٓ كغى اهيؿبّاث  .ّيخنوتبح اهيفؼّو أّ اهتؼٌبيز اهيًٌٕ

 .ناًل يً إيغاغ اهيفؼّو ّخٌفٖػٍ

الٌؿسبى ؿخٌهؼ ييوٖج اهيؼاسًج ّاهخضغٖد فٕ يؽاٖب خضلٖق ا .خحليق االٌشجبى ّاهخراتع ّاهخّافق فييب تيً اهشيبشبح .16
ّؿخأعػ اهًيوٖج فٕ ايختبؼُب يب  .ّاهخؼاتن يى اهسّاٌة ػاح اهكوج يً ُأنؼ االؿخغايج األعؼْ ّأفمل اهييبؼؿبح اهغّهٖج اهيًخؼف تِب

نؼأ يؤعؼًا يً خضغٖذبح يوٓ اهؿٖبؿبح اهّكبئٖج هتٌّم اهخٌيٖج األعؼْ يخًغغث األنؼاف، ّالؿٖيب خوم اهخٕ خخًبيل يى اهتوغاً 
أيب فٖيب ٖخًوق تيسيّيج اهتٌم اهغّهٕ ٌفؿِب فؿّف خؿخٌٖؼ ييوٖج اهيؼاسًج ّاهخضغٖد  .ً نٍل يً اهلنبيًٖ اهًبى ّاهعبقاهيلخؼمج ي

ّيالّث يوٓ ػهم، فؿّف خأعػ اهًيوٖج فٕ  .تخنتٖق اهتٌم هيًبٖٖؼ األغاء اهيخًولج تيفبؼٖى اهلنبو اهعبق اهخٕ ٖيّهِب اهتٌم أّ ٖؿبٌغُب
ُِز اهخٌيٖ ج اهيؿخغايج اهخٕ ٖنتلِب اٗعؼًّ، تيب فٕ ػهم يتبغؼاح اهلنبيًٖ اهًبى ّاهعبق اهخٕ خخعػ يً يًبٖٖؼ األغاء يؼسًًب االيختبؼ ٌُ

يذل يتبغا اهخًبغل، ّاهٌِز اهيفخؼم اهػٔ خختًَ يٌهيج اهخًبًّ ّاهخٌيٖج فٕ اهيٖغاً االكخكبغٔ خسبٍ ّنبالح ائخيبً اهخكغٖؼ، )هِب 
، ّيٌهيبح األيى اهيخضغث ػاح اهكوج، ّتٌّم اهخٌيٖج األعؼْ يخًغغث األنؼاف، ّفؼنبء اهخٌيٖج (ّؼّتٖجّيؤؿؿبح اهخٌيٖج اهيبهٖج األ
  .اهذٌبئٖج، ّاهضنّيبح األيمبء

أعٖؼًا، ٖفٖؼ سِبؽ اإلغاؼث إهٓ أً ييوٖج اهيؼاسًج ّاهخضغٖد اهؼاٌُج خأخٕ فٕ  .خؾزيز اهشفبفيج في ؽيويبح اهتٌم اهدّهي .17
ّيً فأً ُػٍ األسّاء يً اهففبفٖج أً خغيى ييوٖج  .فٖج يوٓ ٌضّ غٖؼ يؿتّق فٕ سيٖى سّاٌة ييوٖبح اهتٌمّكح خخًؽؽ فَٖ اهففب

  .اهيؼاسًج ّاهخضغٖد هخضلٖق أُغاف اهتٌم اهيلؼؼث فٕ خنّٖؼ اإلنبؼ اهيخنبيل

 ّاهخحديد اهيراجؾج ٌعبق .راتؾًب

ى أً خؤغٔ ييوٖج اهيؼاسًج ّاهخضغٖد إهٓ إٖسبغ إنبؼ سغٖغ ، يً اهيخّك08يذويب ؿوف اهػنؼ فٕ اهفلؼث ؼكى  .اهٌعبق اهؾبى .18
ّفٕ ُػا اإلنبؼ، ؿخؼنؽ اهخًغٖالح اهيلخؼضج هوؿٖبؿبح يوٓ  .يخنبيل ٖضغغ نٖف ٖينً ألغّاح اهتٌم أً خضلق ٌخبئز إٌيبئٖج أفمل

ّفٕ هل ُػا  .ٌم ّاهتوغاً اهيلخؼمج يٌَخنتٖق اهؿٖبؿبح اهّكبئٖج يوٓ اإلكؼال االؿخذيبؼٔ تبهٌهؼ إهٓ أُيٖج ُػٍ األغاث تبهٌؿتج هوت
 :اهيسيّيج اهخبهٖج يً اهؿٖبؿبح اهّكبئٖج يوٓاهٌِز، ؿٖخيذل يضخّْ اهؿٖبؿبح اهؼئٖؿٕ هًيوٖج اهيؼاسًج ّاهخضغٖد 
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  ؛(أغٌبٍ 0اٌهؼ اإلنبؼ ؼكى )ذيبً ؿٖبؿبح هإلسؼاءاح اهّكبئٖج اهتٖئٖج ّاالسخيبيٖج 

 (اؿخعغاى أٌهيج اهتوغاً اهيلخؼمج)"غاً اهيلخؼمج فٕ اهّكبٖج اهتٖئٖج ّاالسخيبيٖج اهؿٖبؿج اهيخًولج تبؿخعغاى أٌهيج اهتو" ،
 . 3.11يٌفّؼ ؿٖبؿج اهًيوٖبح ؼكى 

 أُى اهشيبشبح اهّكبئيج اهتيئيج ّاالجخيبؽيج :1اإلعبر  

 

  تشأً اهخلييى  10.1يٌشّر شيبشج اهؾيويبح
 اهتيئي

   تشأً  10.1يٌشّر شيبشج اهؾيويبح
 يؾيجاهعتعً اهيّا

  تشأً  10.4يٌشّر شيبشج اهؾيويبح
  ينبفحج اآلفبح

  تشأً اهشؾّة  .101يٌشّر شيبشج اهؾيويبح
 األضويج

  اهيّارد اهحظبريج تشأً  1011يٌشّر شيبشج اهؾيويبح
 اهيبديج

  تشأً إؽبدث اهخّعيً  1014يٌشّر شيبشج اهؾيويبح
 اهلشريج

  تشأً اهغبتبح 10.4يٌشّر شيبشج اهؾيويبح  

 تشأً شاليج اهشدّد 10.4ج اهؾيويبح يٌشّر شيبش 

 

 

ّهغْ  .تفأً اهيفبؼٖى اهيلبيج يوٓ يسبؼٔ اهيٖبٍ اهغّهٖج هًيوٖج إيبغث ٌهؼ 6.41ٖعمى يٌفّؼ ؿٖبؿج اهًيوٖبح ؼكى  .21
يٌفّؼ  خفيل ُػٍ اهًيوٖجّهً  .االٌخِبء يً ُػٍ اهًيوٖج، ؿٌٖهؼ اهتٌم فٕ ّمى ُػٍ اهؿٖبؿج تبهٌؿتج إهٓ ييوٖج اهيؼاسًج ّاهخضغٖد

  .يخٌبؽو يوِٖباهيٌبنق اهتفأً اهيفبؼٖى اهيلبيج فٕ  6.51ؿٖبؿج اهًيوٖبح ؼكى 

يالّث يوٓ ػهم، كغ ٖؼاسى اهتٌم ؿٖبؿبح ييوٖبح أعؼْ ػاح كوج، يذل تًل يب ختلٓ يً ؿٖبؿبح اهًيوٖبح اهّاؼغث فٕ  .20
ّهً ٖؼاسى اهتٌم عالل ييوٖج اهيؼاسًج  .فٖيب يمٓ ، فماًل يً ؿٖبؿبح اهًيوٖبح اهخٕ نبً يًيّاًل تِب3ؿوؿوج يٌفّؼاح اهًيوٖبح 

 .ّاهعبق تِٖئج اهخفخٖـ 06.44ّاهخضغٖد اهيؽيًج يٌفّؼ إسؼاءاح اهتٌم ؼكى 

أً  ينبٌَتئ نٖفضّل  ؿٖؿًٓ اهتٌم الؿخنالو آؼاء اهتوغاً اهيلخؼمج ّيلخؼضبخِب  .يؤششبح ّأٌغيج اهتوداً اهيلخرظج .21
ّتغاٖج يً اهيؼضوج األّهٓ  .اً اهيلخؼمج ّأٌهيخِب يً أسل خضلٖق ٌخبئز كبتوج هولٖبؾٖؿبٌغ ّٖغيى تفنل أفمل يؤؿؿبح اهتوغ

ّيوٓ ايخغاغ فخؼث اهيؼاسًج ّاهخضغٖد، ؿٖلّى اهتٌم تخٌهٖى اسخيبيبح يى ينبخة اهيغٖؼًٖ اهخٌفٖػًٖٖ ّنػهم يى ( اٌهؼ أغٌبٍ)هويفبّؼاح 
  .ؿًًٖب إهٓ اؿخنالو آؼائِى ّيلخؼضبخِىييذوَٖ اهيلٖيًٖ تبهتوغاً اهيلخؼمج ّاهسِبح ػاح اهكوج 
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ؿخٌهؼ اهيؼاسًج فٕ اهؿتل اهخٕ ٖينً يً عالهِب هإلنبؼ اهيخنبيل أً ٖنفل تغؼسج أفمل  .يؾبهجج اهلظبيب االجخيبؽيج .22
يًٌٖج  ضغّد يًبهسج فبيوج هويعبنؼ ّاهفؼق اهتٖئٖج ّاالسخيبيٖج ميً ييوٖج خلٖٖى يخنبيوج ينِيوج هالؿخيؼاؼ فٕ اؿخعغاى إسؼاءاح

نيب ؿخسؼٔ أٖمب يؼاسًج كمبٖب اإلفكبش يً اهيًوّيبح،  .فٕ اهيفبؼٖى اهخٕ خٌنّٔ يوٓ إيبغث خّنًٖ كؿؼٔ أّ فًّة أكوٖج
ّاهخفبّؼ، ّاهيفبؼنج اهيؿخيؼث هويسخيًبح اهيضوٖج ّأكضبة اهيكوضج اهيتبفؼث، ّخؿّٖج اهيٌبؽيبح ّاهضٖوّهج غًّ ٌفّئِب، ّيًبهسج 

 .فؼّو أّ اهتؼٌبيز اهيًٌٕاهيهبهى يوٓ يؿخّْ اهي

افخيوح يًبٖٖؼ أغاء يؤؿؿج اهخيّٖل  .يؾبهجج اهلظبيب اهخي خشيوِب يؾبيير األداء اهضبدرث ؽً يؤششج اهخيّيل اهدّهيج .23
ُّػٍ اهيسبالح ُٕ اهيعبنؼ اهخٕ خؼْ  12.يوٓ يغث يسبالح سغٖغث 1101ّيبى  1115اهغّهٖج فٕ ٌؿعخِٖب اهكبغؼخًٖ فٕ يبى 

نؼؼث اهضغّد فٕ اهيفبؼٖى اهغّهٖج، ّيً ذى فئٌِب خخنوة إيبغث اهٌهؼ فٕ إسؼاءاح اهيؤؿؿج عالل اهخلٖٖى اهيؿتق اهيؤؿؿج أٌِب يخ
ّخغل خسبؼة اهيؤؿؿج يوٓ أً يًبهسج ُػٍ اهلمبٖب خخٖص إينبٌٖج االؿخذيبؼ فٕ اهؿٖبكبح ػاح اهيعبنؼ  .هويفؼّو ّاإلفؼاف يوَٖ

هيعبنؼ إٌيب ُكييح عكٖكًب هٌيّػر ييوِب اهػٔ ٖخؼنؽ يوٓ اهلنبو اهعبق، فيً اهيينً ّيى أً يًبهسج اهيؤؿؿج هِػٍ ا .اهيؼخفًج
 .أً ٖؿخٌٖؼ تِب اهتٌم فٕ غؼاؿخَ هيذل ُػٍ اهيسبالح يً يسبالح اهيعبنؼ ميً ييوٖج اهيؼاسًج اهيلخؼضج ٌُب

ييوٖج اهيؼاسًج  عاللتبؼٍ نوة تًل أكضبة اهيكوضج اهيتبفؼث يً اهتٌم أً ٖأعػ فٕ ايخ .يؾبهجج اهيجبالح اهٌبشئج .24
ّيً تًٖ ُػٍ اهيسبالح ضلّق اإلٌؿبً، كضج  .ّاهخضغٖد يغغًا يً اهيسبالح اهخٕ ال خفيوِب اهيسيّيج اهضبهٖج يً اهؿٖبؿبح اهّكبئٖج

األكوٖج، ٖبؽث  ، اهيّافلج اهضؼث اهيؿتلج ّاهيؿخٌٖؼث هوفًّةػّٔ اإلضخٖبسبح اهعبكج اهًيبل ّؿاليخِى اهيٌِٖج، اهيؿبّاث تًٖ اهسٌؿًٖ، 
ػهم، سؽءًا  ؿتلّّؿٖنًّ فضق ُػٍ اهيسبالح، ّيب إػا نبً تبؿخنبيج اهتٌم يًبهسخِب،  .األؼامٕ ّاهيّاؼغ اهنتًٖٖج، ّخغٖؼ اهيٌبط

ّؿّف ٖلّى اهتٌم تئسؼاء ضّاؼ غاعوٕ ضّل ُػٍ اهيسبالح، يوٓ أً خًلتَ يفبّؼاح يى أكضبة اهيكوضج  .يً ييوٖج اهيؼاسًج
  .اء عبؼسًٖٖاهيتبفؼث ّعتؼ

ؿخؿخٌٖؼ ييوٖج اهيؼاسًج ّاهخضغٖد تيب كبى ّٖلّى تَ اهتٌم يً ييل خضوٖوٕ ّيؼاسًبح، يالّث  .خحويل اهدرّس اهيشخفبدث .25
يٌبكفبح يى فؼنبئَ  تئسؼاء ّكغ فؼو اهتٌم عالل األفِؼ اهلوٖوج  .يوٓ اهغؼّؾ اهيؿخفبغث يً اهخلٖٖيبح اهؿبتلج ّيؼاسًبح االيخذبل

هذٌبئًٖٖ يٌِى أّ يخًغغٔ األنؼاف، يً أسل اهخًؼف يوٓ يب هغِٖى يً غؼّؾ يؿخفبغث ّاتخنبؼاح فٕ خنتٖلِى هوؿٖبؿبح اإلٌيبئًٖٖ، ا
ّؿٖنًّ يً اهيفٖغ اؿخوِبى اهغؼّؾ اهيؿخفبغث يً خنتٖق يؤؿؿج اهخيّٖل اهغّهٖج إلنبؼ االؿخغايج اهيكيى عكٖكًب  .اهتٖئٖج ّاالسخيبيٖج

، ّنػهم اهٌِز اهػٔ ؿونخَ تًل تٌّم اهخٌيٖج يخًغغث األنؼاف اهخٕ ّمًح هٌفؿِب ؿٖبؿبح ّكبئٖج يً أسل يفبؼٖى اهلنبو اهعبق
  .عبكج نٕ خوتٕ اضخٖبسبح نٍل يً اهلنبيًٖ اهًبى ّاهعبق

فًوٓ اهؼغى يً أً اهتٌم ؿٖفؼو فٕ ييوٖج خلكٕ هويسبالح اهيػنّؼث  .اهٌغر في خيبراح اهشيبشبح ّاهخيبراح األخرْ .26
ّيً تًٖ اهيخبش يً اهعٖبؼاح  .فنل ؿٖبؿبح ّكبئٖجًوٓ ٌُبم يغغًا يً اهؿتل اهيينٌج هيًبهسخِب، كغ ال ٖكوص نوِب هّمًِأيالٍ، فئً 

اهيضخيوج األعؼْ يًبهسج اهلمبٖب فٕ إنبؼ اهيتبغا، أّ اإلسؼاءاح، أّ اإلؼفبغاح ميً اإلنبؼ اهيخنبيل اهيؽيى ّمًَ، أّ يً عالل 

                                                 
12

، ُٖؼسٓ ؽٖبؼث اهيّكى 1101هالنالو يوٓ يلبؼٌج خفكٖوٖج تًٖ اهؿٖبؿبح اهّكبئٖج ّيًبٖٖؼ األغاء اهكبغؼث يً يؤؿؿج اهخيّٖل اهغّهٖج يبى    
 .www.ifc.org/sustainability: اهخبهٕ

http://www.ifc.org/sustainability


 15 

وتٌم يذل اهًيل اهخضوٖوٕ اهيؿتق، ّضّاؼ اهؿٖبؿبح، ّيٌبكفج إؿخؼاخٖسٖبح اهفؼانج اهلنؼٖج، ّاهتؼايز اإلسؼاءاح اهخغعوٖج األعؼْ ه
يالضهج أٌَ تبهٌهؼ إهٓ أٌَ ٖخًًٖ يوٓ اهتٌم أً ًٖيل اهنيب خسغؼ  .اهًبهيٖج أّ اإلكوٖيٖج، أّ إٌفبء يٌخغْ هوًيل يى اهفؼنبء اهعبؼسًٖٖ

ييبهَ، فلغ ٖنًّ يً اهيخًػؼ أّ يً غٖؼ اهيٌبؿة هوتٌم أً ًٖبهز نبفج اهيسبالح اهخٕ كغ ٖخى يٌّش هَ ٌّيّػر أيفٕ ضغّغ اهخفّٖل اه
ّيالّث يوٓ ػهم، فؿّف ٖخى فضق ّخيضٖق نبفج اهؿٖبؿبح اهيلخؼضج  .أذٌبء ييوٖج اهيؼاسًج ّاهخضغٖد إهِٖب خضغٖغُب أّ اهٌهؼ 

 . هميبً اخؿبكِب يى خفّٖل اهتٌم نيب ّؼغ فٕ اخفبكٖج إٌفبئَ

  :اإلدارث هجِبز اهينِيوج اإلجراءاح .خبيشب

 اهخلبرير ّرفؼ ّاهرضد، ّاإلشراف، اهخٌفيذ، أٌشعج خدؽيى

خخٖص ييوٖج اهيؼاسًج ّاهخضغٖد فؼكج هلٖبى سِبؽ اإلغاؼث فٕ يّاؽاث ػهم تًغغ يً اإلسؼاءاح اهينِيوج يً أسل خضؿًٖ خنتٖق  .27
ّكغ  .، ّخٌفٖػُب، ّاإلفؼاف يوِٖب، ّؼكغُب، ّؼفى اهخلبؼٖؼ اهعبكج تِب، ّخلٖٖيِباألٌفنج اهسبؼٖج تيّسة اهؿٖبؿبح اهّكبئٖج اهضبهٖج

ّؼغ تًل ُػٍ اإلسؼاءاح تبهفًل فٕ ؿسل ييل سِبؽ اإلغاؼث ؼغًا يوٓ اهخلٖٖى اهػٔ أسؼخَ يسيّيج اهخلٖٖى اهيؿخلوج، ُّٕ اًٗ كٖغ 
اإلمبفٖج ّاهينِيوج اهخٕ ال خخنوة إغعبل خغٖٖؼ يوٓ اهؿٖبؿبح، ّػهم  نيب ٖسؼٔ ضبهًٖب خضغٖغ اهخغٖٖؼاح اإلسؼائٖج ّاإلؼفبغٖج .اهخٌفٖػ

ّنػهم ٌٖهؼ سِبؽ اإلغاؼث فٕ ؿتل إضغاد  .تغٖج خضؿًٖ ٌّيٖج اهيفبؼٖى ّسّغخِب يً عالل نٍل يً اإليغاغ اهيؿتق ّاإلفؼاف اهالضق
ّيً فأً ُػٍ اإلسؼاءاح تغّؼُب أً خٌٖؼ اهنؼٖق  .بئزخضّل فٕ ذلبفج يّافلج اهتٌم هخكتص ذلبفج خؼخنؽ يوٓ اهخٌفٖػ، ّاهٌّيٖج، ّاهٌخ

 . أيبى ييوٖج اهيؼاسًج ّاهخضغٖد، نيب ؿخؿبيغ يّهفٕ اهتٌم ّسِبؽ إغاؼخَ فٕ اهخسِٖؽ هخضّل يٌَهى إهٓ إنبؼ يخنبيل سغٖغ

 ّاهيخبعر اهفرص .شبدشب

اهتٌم، ّيوٓ اهتوغاً اهيؿبُيج فَٖ، ّيوٓ  يً فأً ٌسبش ييوٖج اهيؼاسًج ّاهخضغٖد أً ًّٖغ تبهنذٖؼ يً اهيؽاٖب يوٓ .اهفرص .28
خغيٖى األٌهيج ( 1)خضلٖق ٌّاخز تٖئٖج ّاسخيبيٖج أفمل؛ ( 0) :أكضبة اهيكوضج اهيتبفؼث اهغاعوًٖٖ يٌِى ّاهعبؼسًٖٖ، ّيٌِب

َ أً ٖكتص ييوًٖب ّٖينً هإلنبؼ اهيخنبيل اهيؽيى ّمً .خضؿًٖ غؼسج خغنٖج اهيعبنؼ اهتٖئٖج ّاالسخيبيٖج( 2)ّاهيؤؿؿبح اهلنؼٖج؛ ّ 
يً اهيٌبفى اهًبيج اهًبهيٖج تلٖبيَ تغّؼ اهيؼسى اهّاكًٕ إلغاؼث اهيعبنؼ تبهٌؿتج هتٌّم اهخٌيٖج األعؼْ يخًغغث األنؼاف ّاهيؤؿؿبح 

ؼ اهتٖئٖج ّيً اهيينً أً ٖؤغٔ ػهم إهٓ االؼخلبء تيؿخّْ يًبهسج اٗذبؼ ّاهيعبن .اهيبهٖج اهغّهٖج األعؼْ اهخٕ خخًبيل يى اهلنبو اهًبى
الّث يوٓ ّاالسخيبيٖج اهؿوتٖج، ّخًؽٖؽ اٗذبؼ اإلٖسبتٖج اهلبتوج هولٖبؾ فٖيب ٖخًوق تبالؿخغايج اهتٖئٖج ّاالسخيبيٖج، ّاهفبيوٖج اإلٌيبئٖج، ي

  .نفبءث اهًيوٖبح

يبيًب فغٖغًا يً سبٌة فِٕ خخؿى تخًلغ نتًٖخِب، ّخسخػة اُخ .ُخًغ اهؿٖبؿبح اهّكبئٖج يً أتؼؽ ؿٖبؿبح ييوٖبح اهتٌم .اهيخبعر .31
ّكغ خنّؼح ُػٍ اهؿٖبؿبح يوٓ يؼ اهؽيً، ّكبؼح خيذل تبهٌؿتج  .يسيّيج يخٌّيج ّأّؿى ٌنبكب يً أكضبة اهيكوضج اهيتبفؼث

 ّفٕ ضًٖ خيذل ييوٖج اهيؼاسًج ّاهخضغٖد فؼكج .هوتٌم يسباًل هوخًوى ّاهخنٖف اهيؿخيؼًٖ فٖيب ٖخًوق تئغاؼث اهيعبنؼ اهتٖئٖج ّاالسخيبيٖج
فئغعبل أٔ  .ذيٌٖج سبءح فٕ اهّكح اهيٌبؿة هالؼخلبء تبهؿٖبؿبح اهّكبئٖج، فئٌِب خؿخختى أٖمًب يّاسِج خضغٖبح يوٓ اهًغٖغ يً اهيؿخّٖبح

ّٖينً هنذؼث  .خغٖٖؼ يلخؼش يوٓ اهكٖبغج اهضبهٖج هوؿٖبؿبح اهّكبئٖج كغ ٖفؿؼٍ اهتًل تبيختبؼٍ خعفٖفب هويخنوتبح ّاهفؼّن اهلبئيج
هيخًبؼمج أضٖبًٌب، اهخٕ خؽيى أٌِب خيذل يكبهص أكضبة اهيكوضج اهيتبفؼث أً خؤغٔ إهٓ ضغّد اؿخلنبة فٕ اهٌلبـ، األكّاح، ا
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ّؿّف ٖؿًٓ اهتٌم إهٓ إٖسبغ اهخّاؽً اهيٌبؿة، يؿخؼفغًا فٕ ػهم تبهخفّٖل اهييٌّش هَ،  .ّخسًل يً اهكًة إٖسبغ خّافق فٕ اٗؼاء
 . اح اهخٌفٖػٖجّأُغافَ اإلٌيبئٖج اهًبيج، ّااليختبؼ

 تشأٌِب ّاهخشبّر ّاهخحديد اهيراجؾج ؽيويج .شبتؾب

 أضحبة اهيضوحج

ٖؿًٓ اهتٌم إهٓ إفؼام اهًغٖغ يً أكضبة اهيكوضج  .اهخؾرف ؽوٓ يجيّؽج يخٌّؽج ّّاشؾج اهٌعبق يً أضحبة اهيضوحج .30
اهغبٖج، ؿّف ٖفؼم اهتٌم اهتوغاً اهيؿبُيج تَ ّّكّاًل إهٓ ُػٍ  .اهيتبفؼث ّاالؿخفبغث يً يغعالخِى نّال ييوٖج اهيؼاسًج ّاهخضغٖد

نيب خِغف ييوٖج اهخفبّؼ  .ّاهيًًٌٖٖ تبأليؼ يً أكضبة اهيكوضج غاعل اهتٌم ّعبؼسَ، تِغف اؿخنالو آؼائِى ّاالؿخًبٌج تيغعالخِى
ٖيب تًٖ اهتٌم ّأكضبة أٖمًب، تئفؼانِب يسيّيج يخٌّيج ّّاؿًج اهٌنبق يً أكضبة اهيكوضج فٕ اهضّاؼ، إهٓ تٌبء كبيغث هوضّاؼ ف

اهيكوضج فٖيب ٖلّى تَ يً أييبل تضٖد ٖينً أً ٖؿخيؼ خنتٖق اإلنبؼ اهسغٖغ اهيخنبيل فٕ االؿخفبغث يً يعخوف ّسِبح اهٌهؼ ضخٓ تًغ 
  .اٌخِبء ييوٖج اهيؼاسًج ّاهخضغٖد ُػٍ

اهخٌّو فٕ اهخسبؼة ّّسِبح اهٌهؼ يً األيّؼ اهيضّؼٖج هًيوٖج اهيؼاسًج ّاهخضغٖد ػهم  .اهخشبّر يؼ اهحنّيبح اهيشبُيج .31
ّؿٖؿًٓ سِبؽ اإلغاؼث هوضكّل يوٓ اهيفّؼث يً يسوؾ اهيغٖؼًٖ  .ّاهيًبؼف ّاهخّكًبح هغْ ضنّيبح اهتوغاً اهيؿبُيج فٕ اهتٌم

عتؼاح اهخٌفٖػًٖٖ تفأً اهخّكل إهٓ أفمل اهؿتل هخٌهٖى اهيفبّؼاح غاعل اهتوغاً اهيًٌٖج يى اهيؿبُيًٖ يً أسل فِى يب هغِٖب يً 
ّفٕ ضبهج اهتوغاً اهيبٌضج، ؿخفيل اهيٌبكفبح يغْ اُخيبيِب ّاؿخًغاغُب هخلغٖى  .ّآؼاء ّأّهّٖبح يوٓ اهيؿخًّٖٖ اهّنٌٕ ّغًّ اهّنٌٕ

 .يؿبيغاح يّسِج خؿخِغف خؿِٖل ييوٖج خغيٖى األنؼ اهيؤؿؿٖج ّتٌبء اهلغؼاح فٕ اهتوغاً اهيلخؼمج

ٖخيخى سِبؽ إغاؼث اهتٌم ّيّهفٍّ تعتؼث يلغًٖ يً اهؽيً فٕ  .ضوحج اهداخوييًاهخشبّر يؼ اهيؾٌييً تبألير يً أضحبة اهي .32
ّهنٕ ٖخضلق ػهم، ؿّف ٖخى  .ّؿّف خؿخفٖغ ييوٖج اهيؼاسًج ّاهخضغٖد يً ُػٍ اهعتؼاح تبهنبيل .خنتٖق اهؿٖبؿبح اهّكبئٖج ّخٌفٖػُب

ّؿّف خًنٕ ُػٍ اهيفبّؼاح اهفؼكج هيّهفٕ  .اهؼئٖؿٕ إسؼاء يفبّؼاح غاعوٖج يى يّهفٕ اهتٌم تبهينبخة اهلنؼٖج فماًل يً اهيلؼ
ى اهتٌم نٕ ٌٖبكفّا ّٖختبغهّا اٗؼاء تفأً نٖفٖج خضؿًٖ خكيٖى ّخٌفٖػ اهؿٖبؿبح اهّكبئٖج اهضبهٖج ّاالٌخلبل ٌضّ اإلنبؼ اهيخنبيل اهيؽي

ٌِٖب اهيٌخغٖبح اهيفخّضج، ّاالسخيبيبح ّؿّف خأعػ اهيفبّؼاح، اهخٕ ؿخسؼٔ إهنخؼًٌّٖب ّّسًِب هّسَ، أفنبال يخٌّيج، يً ت .ّمًَ
  .اهيّسِج، ّيسيّيبح يضبّؼ اهخؼنٖؽ، ّيؤخيؼاح اهفٖغّٖ

ؿخؿًٓ ييوٖج اهخفبّؼ إهٓ اؿخنالو آؼاء يسيّيج يخٌّيج ّّاؿًج اهٌنبق يً  .اهخشبّر يؼ أضحبة اهيضوحج اهخبرجييً .33
ييذوٕ اهتوغاً ( أ) :ج، يوٓ ؿتٖل اهيذبل ال اهضكؼ، يب ٖوّٕؿخفيل ييوٖج إفؼام أكضبة اهيكوضج ّاهغّائؼ اهيًٌٖ .أكضبة اهيكوضج

( ٍ)ييذوٕ اهلنبو اهعبق؛ ( غ)فؼنبء اهخٌيٖج اهذٌبئًٖٖ ّيخًغغٔ األنؼاف؛ ( ر)ّنبالح األيى اهيخضغث اهيًٌٖج؛ ( ة)اهيلخؼمج؛ 
( ش)يٌهيبح ّاهسيًٖبح اهيٌِٖج؛ اه( ؽ)اهسبيًبح ّيًبُغ اهتضّد اهخنتٖلٖج؛ ( ّ)اهيٌهيبح ّاهيؤؿؿبح ػاح اهخّسَ اإلٌيبئٕ؛ 

( م)كبغث ّييذوٕ يٌٖج يً اهيسخيًبح اهيضوٖج اهيخأذؼث تًيوٖبح اهتٌم؛ ّ ( ٔ)ييذوٕ اهفًّة األكوٖج؛ ( ن)اهيٌهيبح اهًيبهٖج؛ 
اهيالضهبح خضهٓ ّ .يٌهيبح اهيسخيى اهيغٌٕ يوٓ اهيؿخّٖبح اهغّهٖج ّاهّنٌٖج ّاهيضوٖج اهمبهًج فٕ يسبل اهغيّث أّ خلغٖى اهعغيبح
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ؿٖبؿبح اإلسؼاءاح اهّكبئٖج تأُيٖج خى فِٖب خنتٖق يتبفؼ تيفبؼٖى ٖيّهِب اهتٌم اهغّهٕ  ح تفنل يسخيًبح يضوٖج خأذؼ كتل اهخلٖٖيٖج يً
ّؿًٖلغ اهتٌم اسخيبيبح خفبؼم فِٖب فؼق ييل يؼنؽث يى اهيسخيًبح اهيضوٖج يً يسيّيج يخٌّيج يً اهيٌبنق اهسغؼافٖج اهخٕ  .عبكج
تيب فٕ ػهم اهيسخيًبح اهيضوٖج )أّ اهتٖئٖج عالل يؼضوج خكيٖى أّ خٌفٖػ يفبؼٖى يّهِب اهتٌم /يغغا يً اهلمبٖب االسخيبيٖج ّ ّاسِح

 (. اهخٕ ؿتق أً أسؼْ اهتٌم اهغّهٕ هلبءاح يى اهيًًٌٖٖ فِٖب، ّنػهم خوم اهخٕ هى ٖسؼ اهتٌم فِٖب أٖج يلبتالح

 اهؾيويج تّجَ ؽبى

ٖؼْ سِبؽ اإلغاؼث أً ييوٖج يؼاسًج ّخضغٖد اهؿٖبؿبح اهّكبئٖج ؿّف خؿخغؼق  .يراجؾج ّاهخحديدذالد يراحل هؾيويج اه .34
يؼاضل ييوٖج خفبّؼ يبهيٖج يى اهًغٖغ يً اهينٌّج يً ذالذ ّؿخغيى اهيؼاسًج  .فِؼًا ّؿخخأهف يً ذالد يؼاضل ؼئٖؿٖج 13تّسَ يبى 

ّٖؿون اهسغّل اهخبهٕ اهمّء  .خلبء يغعالخِى تأّؿى ّأفيل نؼٖلج يينٌجأكضبة اهيكوضج الؿخنالو آؼاء اهيًًٌٖٖ تبأليؼ يٌِى ّاؿ
ّؿخخّافؼ خفبكٖل إمبفٖج ميً عنج اهخفبّؼ ّاالخكبالح اهيلؼؼ ٌفؼُب )يوٓ أتؼؽ األٌفنج اهخٕ ؿخفيوِب اهًيوٖج تيؼاضوِب اهذالد 

 (.فٕ اهّكح ٌفؿَ يى ُػٍ اهّؼكج

 اهّضف اهيرحوج اهخشوشل اهزيٌي

خيّز /يّهيّ
4.14 – 
ٌيشبً /أتريل
4.1. 

 :ؿخفيل اهيؼضوج األّهٓ األٌفنج اهيخؽايٌج اهخبهٖج يراجؾج ؽبهييج :اهيرحوج األّهٓ 

  اهغؼّؾ اهيؿخفبغث/ إسؼاء اؿخًؼال يبهيٕ ألفمل اهييبؼؿبح 

 إيغاغ ّخلغٖى ّؼكج اهٌِز ُػٍ إهٓ اهوسٌج اهيًٌٖج تبهفبيوٖج اإلٌيبئٖج 

 هيؿبُيج ّاهيًًٌٖٖ يً إسؼاء يفبّؼاح أّهٖج يى اهتوغاً ا
 أكضبة اهيكوضج اهغاعوًٖٖ

  ،إسؼاء يفبّؼاح عبؼسٖج ؿًًٖب الؿخنالو اهيغعالح ّاهفؼق
ّاهخّسِبح اهٌبفئج، ّاهعٖبؼاح اهخٕ ٖينً االؿخٌبؼث تِب فٕ ّمى 

يؿّغث اإلنبؼ اهيخنبيل، ّػهم هيغث أؼتًج أفِؼ يً خبؼٖظ ٌفؼ 
 ّؼكج اهٌِز ُػٍ يوٓ اهسيِّؼ 

  هوعتؼاء تفأً اهلمبٖب اهٌبفئجيلغ اسخيبيبح 

  إيغاغ يؿّغث أّهٖج إلنبؼ يخنبيل، خفيل أُغاف ييوٖج اهيؼاسًج
ّاهخضغٖد، آعػث فٕ االيختبؼ يب خولبٍ فؼٖق اهًيل يً خًلٖتبح يً 

 سبٌة أكضبة اهيكوضج 

 .4.1أيبر /يبيّ
خشريً /ٌّفيتر –

  .4.1اهذبٌي 

ّظؼ اهيشّدث  :اهيرحوج اهذبٌيج
  اهيخنبيلاألّهيج هإلعبر 

 :ؿخفيل اهيؼضوج اهذبٌٖج يب ٖوٕ

  ؼفى خلؼٖؼ إهٓ اهوسٌج اهيًٌٖج تبهفبيوٖج اإلٌيبئٖج تفأً ٌخبئز أٌفنج
 اهيؼضوج األّهٓ، ّخلغٖى اهيؿّغث األّهٖج هإلنبؼ اهيخنبيل 

  إسؼاء يفبّؼاح عبؼسٖج خؼيٕ الؿخنالو اٗؼاء تفأً اهيؿّغث
  ج أفِؼاألّهٖج هإلنبؼ اهيخنبيل، ّػهم هيغث ذالذ

  إيغاغ يؿّغث هإلنبؼ اهيخنبيل خأعػ فٕ االيختبؼ يب خولبٍ فؼٖق
 اهًيل يً خًلٖتبح اهيًًٌٖٖ يً أكضبة اهيكوضج
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 اهّضف اهيرحوج اهخشوشل اهزيٌي

نبًٌّ /ديشيتر
 – .4.1األّل 

حزيراً /يٌّيّ
4.11 

 

ّظؼ اإلعبر  :اهيرحوج اهذبهذج
اهيخنبيل اهٌِبئي ّخّضيبح 

 اهشيبشبح

 :ؿخفيل اهيؼضوج اهذبهذج يب ٖوٕ

 ٖؼ إهٓ اهوسٌج اهيًٌٖج تبهفبيوٖج اإلٌيبئٖج تفأً ٌخبئز أٌفنج ؼفى خلؼ
 اهيؼضوج اهذبٌٖج، ّخلغٖى اهيؿّغث اهذبٌٖج هإلنبؼ اهيخنبيل 

  إسؼاء يفبّؼاح عبؼسٖج خؼيٕ الؿخنالو اٗؼاء تفأً اهيؿّغث
 اهذبٌٖج هإلنبؼ اهيخنبيل، ّػهم هيغث ذالذج أفِؼ 

 فٕ االيختبؼ يب خولبٍ  إيغاغ اإلنبؼ اهيخنبيل اهٌِبئٕ تضٖد ٖأعػ
 فؼٖق اهًيل يً خًلٖتبح اهيًًٌٖٖ يً أكضبة اهيكوضج

  ؼفى خلؼٖؼ إهٓ يسوؾ اهيغٖؼًٖ اهخٌفٖػًٖٖ تفأً ٌخبئز اهيفبّؼاح
ضّل اهيؿّغث اهذبٌٖج هإلنبؼ اهيخنبيل، ّخلغٖى اهخّكٖبح اهيخًولج 

 تبهؿٖبؿبح هويّافلج يوِٖب 

 

ؿخخميً نُل يً اهيؼاضل اهذالد هًيوٖج اهيؼاسًج ّاهخضغٖد فخؼث هوخفبّؼ  .شبّرؽيويج ذاح ذالد يراحل ّذالد فخراح هوخ .35
ذى ؿٌٖبكـ سِبؽ  .بهيؼضوج األّهٓ يً اهيفبّؼاحتّتًغ ايخيبغ اهوسٌج اهيًٌٖج تبهفبيوٖج اإلٌيبئٖج هّؼكج اهٌِز ُػٍ، ؿٖخى اهتغء  .اهًبى

 . ؼضوخًٖ اهذبٌٖج ّاهذبهذج، ّكتل ٌفؼ أٖج يؿّغث يوٓ اهسيِّؼاهوسٌج كتل تغء يفبّؼاح اهياإلغاؼث يؿّغاح اهّذبئق يى ُػٍ 

 ٓيوٓ اهيّكى اإلهنخؼٌّٕ ( 0اٌهؼ اهيؼفق )ؿٖخى ّمى ّؼكج اهٌِز ُػٍ ّتًل أؿئوج اهيفبّؼاح اهغاعوٖج . اهيؼضوج األّه
اهيكوضج اهغاعوًٖٖ ؿًًٖب  ّؿّف ٖتغأ اهتٌم ييوَ يى اهتوغاً اهيؿبُيج ّاهيًًٌٖٖ يً أكضبة .هوخفبّؼ تغٖج اؿخلبء اهخًوٖلبح

ّفٕ خوم األذٌبء، ّفٕ أيلبة اهيفبّؼاح اهغاعوٖج، ؿًٖلغ اهتٌم  .إهٓ إٖسبغ خّافق فٕ اٗؼاء تفبً ٌِز اهيؼاسًج ّاهخضغٖد
ؿوؿوج يً اهضّاؼاح يى يسيّيج يعخبؼث يً اهعتؼاء تفأً اهيسبالح اهٌبفئج يً أسل اهيؿبيغث فٕ االؿخٌبؼث تيب خخيعل 

ّيالّث يوٓ ػهم، فؿّف خنًّ ٌُبم اسخيبيبح  .ّاؼاح فٕ اهخضوٖل ّكٖبغج اهيؿّغث األّهٓ هإلنبؼ اهيخنبيليٌَ ُػٍ اهض
يتبفؼث ّسًِب هّسَ يى سيبيبح أكضبة اهيكوضج، تيً فٕ ػهم تًل اهيسخيًبح اهيضوٖج اهيعخبؼث يً اهيخأذؼًٖ 

  .تبهيفبؼٖى

 يوٓ اؿخلنبة خًوٖلبح ّيؼئٖبح خسبٍ اهيؿّغث األّهٖج هإلنبؼ  ؿخخؼنؽ اهيفبّؼاح عالل ُػٍ اهيؼضوج. اهيؼضوج اهذبٌٖج
ّؿٌٖهى اهتٌم اسخيبيبح يتبفؼث ّٖخكل تبهًغٖغ يً اهيّاكى يتؼ يؤخيؼاح اهفٖغّٖ يً أسل خؿِٖل اهّكّل إهٓ  .اهيخنبيل

ث عالل ُػٍ ّؿّف ٖؿخيؼ ييل يسيّيبح يضبّؼ اهخؼنٖؽ يى اهيسخيًبح اهيضوٖج اهيخأذؼ .أنتؼ يغغ يينً يً اهتوغاً
 .اهيؼضوج، نيب ؿٖنًّ تبؿخنبيج اهيًًٌٖٖ يً أكضبة اهيكوضج أً ٖخلغيّا تخًوٖلبخِى إهنخؼًٌّٖب يتؼ اهيّكى اإلهنخؼٌّٕ

ّفماًل يً ػهم، فؿخنًّ ٌُبم ؿوؿوج يً اهيؤخيؼاح اإلهنخؼٌّٖج اهخٕ خغّؼ ضّل يّمّيبح يضغغث يً أسل خسيٖى اٗؼاء 
  .ّاهيؼئٖبح تفأً خوم اهيّمّيبح

 عالل اهيؼضوج اهذبهذج ّاألعٖؼث، ؿٖخى إسؼاء اهيفبّؼاح تبهغؼسج األّهٓ يتؼ فتنج اإلٌخؼٌح، يى يلغ . اهيؼضوج اهذبهذج
 .اسخيبيبح يتبفؼث إمبفٖج ضؿة اهوؽّى
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ؿٖخى إٌفبء يّكى إهنخؼٌّٕ يعكق هوخفبّؼ يً أسل إٖسبغ يٌخغْ هخّؽٖى ٌّفؼ اهيًوّيبح  .اهيّكؼ اإلهنخرٌّي هوخشبّر .36
ً ييوٖج اهخفبّؼ، ّّمى ّذبئق اهيفبّؼاح يوَٖ، ّإسؼاء يٌبكفبح يتؼ فتنج اإلٌخؼٌح، يالّث يوٓ ّمى ّذبئق اهيًوّيبح تفأ

ّؿّف ٖفخيل اهيّكى  .اهًبيج أّ اهّذبئق اهيؤٖغث نٕ ٖؿخٌٖؼ تِب أكضبة اهيكوضج فٕ يؿبُيبخِى فٕ ييوٖج خلغٖى اهيؼئٖبح ّاهخًوٖلبح
يً عالل اؿخيبؼث اؿخلكبء ٖينً أٖمًب نتبيخِب إلؼؿبهِب تبهفبنؾ أّ )إهنخؼًٌّٖب   اهخًلٖتبحهيالضهبح ّااإلهنخؼٌّٕ يوٓ آهٖج هخولٕ 

ّؿٖخى خوعٖق نل يب خى خولَٖ يً خًوٖلبح يتؼ ُػٍ اهّؿبئل اهيعخوفج ّختبغهِب يتؼ اهيّكى اإلهنخؼٌّٕ هوخفبّؼ يى ٌفؼُب يوٓ  (.تبهتؼٖغ
  .اهذالد هًيوٖج اهخفبّؼاهيّكى يوٓ أؿبؾ يؿخيؼ نّال اهفخؼاح 

نّؼكج اهٌِز، ّعنج اهخفبّؼ ّاالخكبالح، ّاهيؿّغخًٖ األّهٓ ّاهذبٌٖج )ؿّف خخبش ّذبئق اهخفبّؼ اهؼئٖؿٖج  .هغبح اهخشبّر .37
  (.تبهوغبح اهًؼتٖج، ّاهكٌٖٖج، ّاإلٌسوٖؽٖج، ّاهفؼٌؿٖج، ّاهتؼخغبهٖج، ّاهؼّؿٖج، ّاإلؿتبٌٖج( هإلنبؼ اهيخنبيل

 اإلدارث ّجِبز اهيّغفًّ .ذبيٌب

يوٓ ييوٖج يؼاسًج ّخضغٖد اهؿٖبؿبح اهّكبئٖج فؼٖق ٖخأهف يً إغاؼث  ٖفؼفؿ .اهيّغفًّ ّإدارث ؽيويج اهيراجؾج ّاهخحديد .38
ؿٖبؿج اهًيوٖبح ّاهعغيبح اهلنؼٖج، ّفتنج اهخٌيٖج اهيؿخغايج، ّاإلغاؼث اهلبٌٌّٖج، تيفبؼنج إغاؼث اهًالكبح اهعبؼسٖج ّينبخة يٌبنق 

ّؿّف ٖؿخًًٖ اهفؼٖق تيب هغْ اهفتنبح األعؼْ يً  .ّؿٖلّى كؿى إغاؼث يعبنؼ اهًيوٖبح تخٌؿٖق أييبل ُػا اهفؼٖق .ييل اهتٌم
نيب ؿًٖيل اهفؼٖق تبهخًبًّ اهّذٖق يى يؤؿؿج اهخيّٖل اهغّهٖج ّاهيؤؿؿج اهغّهٖج هميبً  .يًبؼف ّعتؼاح ضؿة اعخكبق نل يٌِب

 .يّيج اهخلٖٖى اهيؿخلوج، ّغٖؼ ػهم ييً ًٌِٖٖى األيؼ يً أكضبة اهيكوضج اهغاعوًٖٖاالؿخذيبؼ، ّؿٖؿًٓ هالؿخًبٌج تيغعالح يس
بى ّنّال ُػٍ اهًيوٖج، ؿًٖيل سِبؽ اإلغاؼث يى يسوؾ اهيغٖؼًٖ اهخٌفٖػًٖٖ يً عالل اهوسٌج اهيًٌٖج تبهفبيوٖج اإلٌيبئٖج، نيب ؿٖلّى تبٌخه

 .أً خؿخفٖغ يً آؼاء يسوؾ اهيغٖؼًٖتئنالو اهفؼٖق يوٓ اهيؿخسغاح تضٖد ٖينً هِػٍ اهًيوٖج 

 اهخبهيج اهخعّاح .خبشؾب

فٕ أيلبة اهٌلبـ يى اهوسٌج اهيًٌٖج تبهفبيوٖج اإلٌيبئٖج، ؿٖتغأ سِبؽ اإلغاؼث اهيؼضوج  .تدء اهيرحوج األّهٓ يً أٌشعج اهخشبّر .41
اهوسٌج اهيًٌٖج تبهفبيوٖج اإلٌيبئٖج تغٖج خولٕ ّؿخخى خؼسيج ُػٍ اهّؼكج ٌّفؼُب يوٓ اهسيِّؼ يلة اهٌلبـ يى  .األّهٓ يً أٌفنج اهخفبّؼ

 :ّٖينً اإلنالو يوٓ االؿخلكبء يوٓ اهؼاتن اهخبهٕ .فِّؼ اهخًلٖتبح هفخؼث خيخغ أؼتًج

www.worldbank.org/safeguardsconsultations. يّكى يتبفؼث يلة االٌخِبء يً اهيٌبكفبح يى ّؿّف ٌٖنوق ُػا اه
ّفٕ  (.اٌهؼ اهيؼفق أ)نيب ؿٖخى ٌفؼ عنج االخكبالح ّاهيفبّؼاح ُٕ األعؼْ يوٓ فتنج اإلٌخؼٌح  .اهوسٌج اهيًٌٖج تبهفبيوٖج اإلٌيبئٖج

ً أٔ يؿأهج خخًوق تًيوٖج ضبل ؼغة اهيًًٌّٖ يً أكضبة اهيكوضج اهعبؼسًٖٖ فٕ اهخلغى تأؿئوج ّخًوٖلبح يوٓ ُػٍ اهّؼكج، أّ تفأ
 :اهيؼاسًج ّاهخضغٖد، فؿٖنًّ تيلغّؼُى ػهم تبؿخعغاى يٌّاً تؼٖغ إهنخؼٌّٕ عبق ُّ

safeguardconsult@worldbank.org.  ّؿّف ٖمى اهيّكى اإلهنخؼٌّٕ فمال يً ّؼكج اهٌِز ُػٍ يسيّيج يً األؿئوج
اهتؼٌبيز اإلهنخؼٌّٕ اهعبق ٖخلغيّا  تأؿئوخِى تئؿخعغاى ّؿٖنًّ تبؿخنبيج اهيًًٌٖٖ يً أكضبة اهيكوضج أً  .ؿخؼفبغٖجاال

  .تبهيفبّؼاح، ّاهػٔ ؿٖنًّ يخبضًب يوٓ اهيّكى اإلهنخؼٌّٕ هوخفبّؼ

 

http://www.worldbank.org/safeguardsconsultations
mailto:safeguardsconsult@worldbank.org
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نوة اهتٌم إؿِبيبح ّيًوّيبح خلٖٖيٖج يً ّؼكج اهٌِز، يوٓ أً ٖفيل ػهم عالل اهيؼضوج األّهٓ يً اهيفبّؼاح اهعبؼسٖج، ؿٖ
 : اهيسبالح اهخبهٖج اهخٕ ؿخنًّ يفٖغث فٕ إذؼاء يًوّيبح يؿّغث اإلنبؼ اهيخنبيل

  سّاٌة ؿٖبؿبح اإلسؼاءاح اهّكبئٖج اهتٖئٖج ّاالسخيبيٖج اهخٕ ٖينً هوتٌم خضؿٌِٖب هميبً أً خهل ُػٍ اهؿٖبؿبح أغاث
 فؤث هخضلٖق اهخٌيٖج اهيؿخغايج ّاهٌخبئز يوٓ أؼل اهّاكى؛ فبيوج ّن

  اهلمبٖب ّاهخضغٖبح اهخٕ تؼؽح أذٌبء خنتٖق ؿٖبؿبح اإلسؼاءاح اهّكبئٖج؛ 

  اهيتبغا األؿبؿٖج اهخٕ ٖينٌِب خًؽٖؽ اهخٌيٖج اهيؿخغايج، ّاهخٕ ٌٖتغٕ هوتٌم أعػُب تًًٖ االيختبؼ، تيب فٕ ػهم اهيتبغا
 ٖبؿبح اهضبهٖج هإلسؼاءاح اهّكبئٖج؛ اهّاؼغث تبهفًل فٕ اهؿ

  أيذوج يوٓ أنؼ االؿخغايج اهتٖئٖج ّاالسخيبيٖج اهخٕ ٌٖتغٕ هوتٌم أعػُب تًًٖ االيختبؼ فٕ ؿٖبق ييوٖج اهيؼاسًج؛ 

  ٕاهًّايل اإلمبفٖج اهخٕ ٌٖتغٕ هوتٌم أعػُب تًًٖ االيختبؼ، تسبٌة اهًّايل اهغافًج اهغاعوٖج ّاهعبؼسٖج اهّاؼغ ّكفِب ف
  اهّؼكج؛ ُػٍ

  ؛ كضج اهًيبل ضخٖبسبح اهعبكجإلػّٔ ايذال، )اهخّكٖبح اهيخًولج تأٔ يً اهيسبالح اهيؿخسغث اهّاؼغث فٕ ُػٍ اهّؼكج
ّؿاليخِى اهيٌِٖج؛ ضلّق اإلٌؿبً؛ ضٖبؽث األؼامٕ ّاهيّاؼغ اهنتًٖٖج؛ اهيّافلج اهضؼث اهيؿتلج ّاهيؿخٌٖؼث هوفًّة 

  (.ٖؼ اهيٌبطاألكوٖج؛ اهيؿبّاث تًٖ اهسٌؿًٖ؛ ّخغ

  ّاهخٕ هى ٖؼغ ( اهخٕ خؿخعغيِب اهيؤؿؿبح اهًبيج أّ اهعبكج)أيذوج يوٓ اهخلٖٖى اهتٖئٕ ّاالسخيبيٕ ٌِّز إغاؼث اهيعبنؼ
 ػنؼُب فٕ اهؿٖبؿبح اهضبهٖج هإلسؼاءاح اهّكبئٖج، ّهنً ٖسة أعػُب تًًٖ االيختبؼ فٕ ؿٖبق ييوٖج اهيؼاسًج؛ 

  تفأً ؿٖبؿبح اإلسؼاءاح اهّكبئٖج ّاهخّكٖبح  1101اهخلٖٖى اهيؿخلوج يبى سّاٌة اهغؼاؿج اهخٕ أيغخِب يسيّيج
 اهيكبضتج اهخٕ هِب أُيٖج عبكج هًيوٖج اهيؼاسًج ّاهخضغٖد؛ 

  اهخّكٖبح اهخٕ خفسى اهتٌم يوٓ خسغٖغ فؼانبخَ يى اهتوغاً اهيلخؼمج، تضٖد خؼخنؽ يوٓ اهخؽاى يفخؼم تخضلٖق
 االؿخغايج اهتٖئٖج ّاالسخيبيٖج؛ 

 يؿبٌغخَ هوتوغاً اهيلخؼمج فٕ سِّغُب هخًؽٖؽ أٌهيخِب ّيؤؿؿبخِب فٖيب ٖخًوق  خضؿًٖهوتٌم  يً ضالهِب ٖينً ؿتل اهخٕاه
 . تييبؼؿبح اإلسؼاءاح اهّكبئٖج اهتٖئٖج ّاالسخيبيٖج ضخٓ خخينً يً خضلٖق ٌخبئز أنذؼ اؿخغايج يوٓ أؼل اهّاكى

 

 

 


