
                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 0202بػداد                                                                         قطِ إسؿا٤ات ايب١٦ٝ                              

 

 

األَِ ؾٓدٚم 

 ملتشد٠ يًطهإا

 سه١َٛ إقًِٝ نسدضتإ 

 إسؿا٤ إقًِٝ ١٦ٖٝ

 نسدضتإ

ٚشاز٠  سه١َٛ إقًِٝ نسدضتإ

 ٚايػبابايجكاؾ١ 

 مجٗٛز١ٜ ايعسام 

 ٚشاز٠ ايػباب ٚايسٜاق١

 مجٗٛز١ٜ ايعسام 

 ٚشاز٠ ايتدطٝط

 ادتٗاش املسنصٟ يإلسؿا٤

َٓع١ُ األَِ 

 املتشد٠ يًطؿٛي١
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ٚٚشاز٠ ايػباب ٚايسٜاق١ ١٦ٖٝٚ  يإلسؿا٤ْؿرت ٚشاز٠ ايتدطٝط / ادتٗاش املسنصٟ 

ؾٓدٚم االَِ اسؿا٤ اقًِٝ نسدضتإ ٚٚشاز٠ ايجكاؾ١ ٚايػباب يف االقًِٝ ٚبدعِ َٔ 

. ٜٗدف املطح اىل تٛؾري قاعد٠ 9102املتشد٠ يًطهإ املطح ايٛطين يًؿت٠ٛ ٚايػباب يعاّ 

( يف ق٤ٛ 9101-9191بٝاْات سدٜج١ ٜعتُد عًٝٗا يف بٓا٤ ايسؤ١ٜ ايٛط١ٝٓ يًػباب )

دزاض١ املعسؾ١ ٚاملٛاقـ ٚاملُازضات يًؿت٠ٛ ٚايػباب. ٚقد غط٢ املطح ايرٟ مشٌ ع١ٓٝ َٔ 

 ( ض01.١ٓ-01عُس١ٜ )ايؿ١٦ اي

اٖتِ املطح بتػط١ٝ دٛاْب ١َُٗ متظ سٝا٠ ايػباب ٚتطًعاتِٗ ٚايتشدٜات اييت 

تٛادِٗٗ، َٓٗا بػهٌ خاف ادتاْب االعالَٞ ٚاالتؿاالت ٚادتٛاْب ايطٝاض١ٝ ، 

 ٚاالدتُاع١ٝ ، ٚايؿش١ٝ .
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 9102 لمسح الفتوة والشباب الموجزالتقرير 
 الشركاء كلمة 

عريفففعلل اففالع رففة لارماففف لمةيففا لافف لرةريلففف  ل ففة  ل اففاللا يففف ليقففالعراففرع ل
رطعرلع راة  لعييةي لغيرلايبع  لداعلبةرشبة لعرالعرعع ه  لع ااهللامفعرعل
اي  لعذل بر لعررظفةررع لعررف ليشفهدرةلعرافرع لاطفذلاطافعلرشفري)لعتعبل(  رفعبر ل

 فففف)لمففففرعرلشففففبةب لرعغفففف لافففف لعمففففدعملربففففدت لعي ةبيفففف لافففف لمة ففففررللل9102
لرقباهل.عاي

اففف لاقةبفففبلذرفففرلرفففللريفففرطعلعردعرففف للفففسبلعريفففطعع لعراة فففي لعتيفففر ةب لررطاافففة ل
عرشففففبة  لبيففففب لعتع ففففةعلعتاطيفففف لععرييةيففففي لععتعرمففففةدي لعررفففف ل ةطفففف لرراةاففففبل
ااهففة لعر ففرىل اففالعرففدععللييةيففة لطةر فف لراعع هفف لعتزاففة لعراراةعبفف  لعتاففرل

ايفففف لععررقففففدل لعمراهففففةل فففف)لعرففففذلل طففففبلعر هففففعدلعررلطيطيفففف  لع رعففففبل اايفففف لعررط
لعرايةرع لعرر لرير ي لررطااة ل بطة لرذعلعرعط).

افففعلذرفففرلريفففرارلعزعر،لعررلطفففيط لععر هفففةزلعرار فففزللرؤممفففة لاففف لرقفففديللعرفففر  ل
ععررمعرع  لعع رع لعرايعحلعرعايرلعربيةطة لعررف لريفهللاف لرازيفزل هفعدلعررطايف  ل

 ففففةعلالراففففالا ففففة لعرمففففميالايففففةرع لعتعرمففففةدلعرففففعطط  لععررر يففففزل اففففال عل
عرا رافففففع لعافففففطهللعر ريفففففة)لععرشفففففبة لعرفففففذي)ليففففف ر لرفففففذعلعرايفففففالريرمفففففدلرععافففففةرهلل
عرطاافففةرهللع افففةطيهللعاافففةراهللعافففععع هللر فففةتلعرق فففةيةلعررففف لرهفففللميفففةرهللعميفففة،ل

لعيررللعراسلعععاهللعايرقباهل.
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ل9102عططةلعذلطقدللرذعلعررقريرلعرذللياثبلرمايسلرطرة جلايالعر رع،لععرشبة لرافةلل
اةط ليمدعطةلعتابلا لع)لييهللا لرقفديللرمفعرل عرف ل ف)لطرفة جلعرايفا لعطفد عل
اف)للسرفف لعربففةمثي)لععر رففة لل فرع لعرازيففدلافف)لعررماففيس لاف)لع ففبلاهففللعرظففةرر،ل
عرشفففبةبي لعرارمفففة د،لاففف لا رااطفففة لاهافففةليافففززلاففف)لدعرلعردعرففف لاففف لعتيفففر ةب ل

ل لراراةابلعتي ةب لااهل.تمرية ةرهل لعيياالبة رية لعرلبر،لعر رعري

عافف لعرلرففةللتلييففاطةلعتل )لطقففدللشفف رطةلعرقففديرطةلعرففالعر هففة لعررفف لعيففها لافف ل
مفففطدع لع افففللعرارمفففد،للعط فففةزلعرايفففا لعع فففدعدلعردرعيففف  لعطلففف لبةرفففذ رلافففطهل

  لععزعر،لعرشبة لUNICEF لعاطظا لع اللعرارمد،لراط عر ل(UNFPAراي ة)ل(
ععزعر،لعرثقةافف لععرشففبة  لععزعر،لعررلطففيطلافف لم عافف للععررية فف  لععزعر،لعررلطففيط 

إعافففففيلل رديفففففرة) لع فففففسلاففففف)لعر هفففففةزلعرار فففففزللرؤممفففففة لعري ففففف لإممفففففة لإعافففففيلل
  رديرة) لع ايعلا)ليةرللا لعط ةزلعرايا لع رةب لرذعلعررقرير
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، ٚشعت ايع١ٓٝ أضس٠ (8;=66)حملاؾعات، ٚمتت َكاب١ً ر َطح ايؿت٠ٛ ٚايػباب يف مجٝع اّؿُْ

ضتجٓا٤ بػداد اييت ناْت عٝٓتٗا تعادٍ إيهٌ ستاؾع١ ب ( أضس7:٠;) بايتطاٟٚ ع٢ً احملاؾعات

يف ايسٜـ  . ٚعطب ايب١٦ٝ ؾإ زبع ايع١ٓٝ تكسٜبًا( أضس67:5٠قعـ أٟ َٔ احملاؾعات األخس٣ )

( ض١ٓ. ٚمت بٓا٤ دداٍٚ 85ــ  65املطح ؾهاْت األعُاز )  أَا ايؿ١٦ املطتٗدؾ١ يف ٚايباقٞ يف اذتكس.

بٝاْات املطح باإلعتُاد ع٢ً األٚشإ ايرتدٝش١ٝ يهٌ ستاؾع١ ٚيًب٦ٝتني اذتكس١ٜ ٚايسٜؿ١ٝ 

 مبٛدب ايٓطب١ ايطها١ْٝ هلا.

ؾُٝا ناْت ْطب١ ايؿت٠ٛ  (%74)ضس املػُٛي١ باملطح ناْت ْطب١ ايؿتٝإ ٚايػباب اىل أؾساد اأُل

ضس بابٌ ُأ(، ٚناْت %74 َكابٌ% 74ضس اذتكس١ٜ )ع٢ً َٓٗا يف اأُلأضس ايسٜؿ١ٝ ب يف اأُلٚايػبا

( % 15)ضس اييت نإ َٔ أعكا٥ٗا ايػباب بًػت ْطب١ اأُل إذضس َكاز١ْ ببك١ٝ اأُل أنجس غبابًا

قٌ احملاؾعات َٔ سٝح ٚدٛد ايػباب أ. ؾُٝا ناْت نسبال٤ ٚاألْبازًٜٝٗا نسنٛى ٚايبؿس٠ 

 .(%77)ؾٝٗا

 

 : ٜأتٞمبا  <756يط١ٓ  (NYS)ددت أٖداف املطح ايٛطين يًؿت٠ٛ ٚايػباب يف ايعسام ُس

ض١ٓ خؿٛؾًا  (10- 30) يًؿ١٦ ايعُس١ٜٚاملٛاقـ ٚاملُازضات يًؿت٠ٛ ٚايػباب  املعازفدزاض١  .6

ٓٓر  يسضِ زؤ١ٜ  7569عاّ بعد ايتشٛالت ايطٝاض١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ اييت َٓس بٗا ايعسام َ

 تًيب َتطًباتِٗ. 7585 ست٢ عا١ّٝ يًػباب يف ايعسام ٚطٓ

( ض١ٓ يتطٌٗٝ عٌُ َتدرٟ ايكسازات 85ــ  65تٛؾري قاعد٠ بٝاْات عٔ ايؿ١٦ ايعُس١ٜ ) .7

ٚاالضتؿاد٠ َٔ ْتا٥ذٗا يتشطني املعازف ٚاملٛاقـ ٚاملُازضات ٚتطٜٛسٖا ٚتٛدٗٝٗا مبا 

 اعٞ ٚايجكايف يًؿت٠ٛ ٚايػباب.ٜطاعد ع٢ً زؾع َطت٣ٛ ايبٓا٤ ادتطُاْٞ ٚايٓؿطٞ ٚاالدتُ
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تٛؾري بٝاْات أضاض١ٝ ذات دٛد٠ عاي١ٝ تعهظ أٚقاع ايٝاؾعني ٚايػباب ع٢ً َطت٣ٛ ايعسام  .8

/ املػازن١، قتؿادٟ، اذتكٛم املد١ْٝ دتُاعٞ ٚاإلٚتؤغس ساداتِٗ ذات ايعالق١ بايسؾاٙ اإل

ت١ُٝٓ َٔ ايػباب يتٛدٝ٘ ايطٝاضات ٚايرباَر ٚخطط ايأَػازن١ ايػباب ٚضالّ ٚ

 ايٛط١ٝٓ.   

يتشدٜد ايتٓٛع املٛدٛد ٚايتبأٜ يف ارتدَات  ٚايٝاؾعني زضِ خازط١ تٛشٜع ؾ١٦ ايػباب .9

 .دتُاعٞيتشدٜد ؾسش ايؿ٦ات ايعُس١ٜ ٚتؿٓٝؿٗا ع٢ً أضاع ايٓٛع اإل

 

 املطتٗدؾ١: ايؿ١٦  .9

 .( ض85١ٓـــ  65ايؿتٝإ ٚايػباب يف ايؿ١٦ ايعُس١ٜ )

 َٓٗذ١ٝ ايعٌُ ٚتٓؿٝر املطح .0

يػسض ايت١٦ٝٗ ٚايتشكري إلدسا٤  يإلسؿا٤يف َب٢ٓ ادتٗاش املسنصٟ  ت عد٠ إدتُاعاتعكد .1

ٚإٕ  ايعسامؾ١٦ ايؿتٝإ ٚايػباب يف س بٗا متاييت َطح ٚطين َتدؿـ يسؾد شتتًـ ايعٛاٖس 

 ( َٔ اجملتُع ايعساقٞ.%84هٌ ْطب١ تؿٛم ع٢ً )ٓػٖرٙ ايؿ١٦ يف ايعسام ت

َٚطا١ُٖ َٓتطيب َع ٚشاز٠ ايػباب ٚايسٜاق١ سٍٛ َٛقٛع تٓؿٝر املطح َٔ قبٌ ادتٗاش ٝل ايتٓط .0

 .ايٛشاز٠ يف تٓؿٝر ؾعايٝات املطح

يًُطح يف بريٚت ٜكِ عدد َٔ قٝادات ايعٌُ يف  ٚاإلعداديًتدطٝط عكد إدتُاع حتكريٟ  .3

 َدٜس١ٜٚ اإلسؿا٤ٔ نسدضتإ َ إقًِٝممجًني عٔ  إىلادتٗاش ٚٚشاز٠ ايػباب ٚايسٜاق١ باإلقاؾ١ 

  .اإلقًِٝايػباب يف 

( عٓكٛد يهٌ 569حتدٜد أِٖ ايؿكسات ارتاؾ١ باملطح سٝح مت استطاب سذِ ايع١ٓٝ بٛاقع ) .4

( أضس 9( عٓكٛد ، نٌ بًٛى ٜتهٕٛ َٔ )694ستاؾع١ عدا ستاؾع١ بػداد سٝح متجًت بــ )
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ايسٜـ عدا ستاؾع١ ( أضس٠ يف 5:4( أضس٠ يف اذتكس ٚ )8:9ٚبريو ضٛف ٜهٕٛ سذِ ايع١ٓٝ )

 ( أضس٠ يف زٜؿٗا.764( يف سكسٖا ٚ)74=بػداد سٝح بًؼ عدد األضس )

: 

، ايُٓٛذز االضتالّ ٚايتطًِٝ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات،اي١ٝ، املداز١ٜ ٚاإلؿ١ٝٓ، ايعًٝا، اي دتإ ) (=هٌٝ )ػمت ت

َٔ َٓتطيب ادتٗاش املسنصٟ  (عالقاتايتدزٜب ٚايٚدت١ٓ  (PUFاملعٝازٟ ٚايبٝاْات ايٛؾؿ١ٝ، دت١ٓ )

 .يإلسؿا٤ 

: 

 بكُٓٗا ستاؾعات إقًِٝ نسدضتإ . ايعسامستاؾعات مشٌ املطح مجٝع 

 

: 

مت تؿُِٝ ٚإعداد دداٍٚ إخساز املطح ع٢ً َطت٣ٛ ايعسام بكُٓٗا ستاؾعات إقًِٝ نسدضتإ 

 ِٝ ادتػسايف ، ادتٓظ ، ؾ٦ات األعُاز ٚاذتاي١ ايتع١ًُٝٝ.َؿٓؿ١ سطب ايب١٦ٝ ، ايتكط

 املعا١ٜٓ: ٚسدات أختٝاز ٚأضًٛب ايع١ٓٝ تؿُِٝ .5

 ايع١ٓٝ: ٚتؿُِٝ بٓا٤ َعاٜري 0.5

ٍٍ َٔ ايدق١ ٚايهؿا٠٤. .6  اذتؿٍٛ ع٢ً َؤغسات مبطت٣ٛ عا

 تػط١ٝ املطح يهٌ ستاؾعات ايعسام. .7

َطت٣ٛ طبكتني يف نٌ ستاؾع١ ٖٞ تٛؾري َؤغسات مبطت٣ٛ متجٌٝ َٓاضب يًُشاؾعات ٚع٢ً  .8

 اذتكس ٚايسٜـ.

 تهٝٝـ األطس املتٛؾس٠ بٗدف أختٝاز ع١ٓٝ ممج١ً إىل سد َٓاضب َع غٝاب إطاز ضهاْٞ سدٜح.  .9

أختٝاز تؿُِٝ َعا١ٜٓ ٜٓاضب ظسٚف ايعٌُ املٝداْٞ يف ايعسام ٜٚؤَٔ َتابع١ ايعٌُ بأضًٛب  .:

 نؿ٤ٛ. 
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 ع١ٓٝ املطح: 9.5

ايعػٛا١ٝ٥ يف  ايطبك١ٝعتُاد ع٢ً أضًٛب املعا١ٜٓ يعسام ٚقد مت اإلاستاؾعات مشٌ املطح مجٝع 

 .<755عتُاد ع٢ً إطاز ْتا٥ر اذتؿس ٚايرتقِٝ يط١ٓ إلمجٝع َٓاطل ايعسام با

ٚملا نإ اهلدف َٔ املطح ايٛؾٍٛ إىل َؤغسات متجٌ َطت٣ٛ نٌ طبك١ َٔ طبكات احملاؾعات، 

 ايٓشٛ اآلتٞ : يرا ؾإٔ سذِ ايع١ٓٝ ايهايف يهٌ طبك١ ُسطب ع٢ً

 

 سٝح إٕ :

Z  ق١ُٝ َطت٣ٛ ايجك١C.L) % 95) 1.96 

P  يتطُح  1.0)ٚقد أختريت ايٓطب١  ْطب١ متجٌ أسد٣ َتػريات املطح

 ضتٝعاب أع٢ً تبأٜ َتٛقع بني املػاٖدات (إب

0.5 

Pq 0.25 تبأٜ ايٓطب١ املعتُد٠ 

NR ٟٚ0.04 ْطب١ عدّ اإلضتذاب١ ٚتطا 

DE ُٝملعادت١  0..1ِ )شٜاد٠ سذِ ايع١ٓٝ ٖٓا سٛايٞ َعاٌَ تأثري ايتؿ

 ايتشٝص ايٓاتر عٔ املعا١ٜٓ ايعػٛا١ٝ٥(
1.43 

HHs  9102َتٛضط سذِ األضس٠ َٔ َطح تكِٜٛ خط ايؿكس (SWIFT) 6.0 

R ( ض01١ٓــ  01ْطب١ األؾساد بعُس ) 0.41 

D ٘0.03 ارتطأ املطُٛح ب 

(، أعتُد يف تٛشٜع ايع١ٓٝ ع٢ً َطت٣ٛ n=625َٚٔ ثِ ٜهٕٛ سذِ ايع١ٓٝ املٓاضب يهٌ ستاؾع١ )

( بًٛى يهٌ :67ب١٦ٝ نٌ ستاؾع١ بؿٛز٠ َتٓاضب١ َع سذِ األضس يف عُّٛ ايعسام بٛاقع )

( أضس :( بًٛى، نٌ بًٛى ٜتهٕٛ َٔ )7:5ستاؾع١ عدا ستاؾع١ بػداد سٝح مشًت عٝٓتٗا )

ايسٜـ عدا ستاؾع١  ( أضس٠ يف5;6( أضس٠ يف اذتكس ٚ ):;9ٚبريو ضٛف ٜهٕٛ سذِ ايع١ٓٝ )

  ( أضس٠ يف زٜؿٗا.875( يف سكسٖا ٚ)85<بػداد سٝح بًؼ عدد األضس )

ٚيػسض متجٌٝ ايجكٌ ايطهاْٞ ايٓطيب يهٌ طبك١، دست ع١ًُٝ تسدٝح ايبٝاْات عطب ايٓطب 

ايطها١ْٝ هلا ٚعٝح تهٕٛ ايٓتا٥ر َٛش١ْٚ ع٢ً َطت٣ٛ نٌ ستاؾع١ ٚع٢ً َطت٣ٛ عُّٛ ايعسام 

 .١ٜ ٚايسٜؿ١ٝٚايب٦ٝتني اذتكس

))('(
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 (NYS) =645ع١ٓٝ َطح ايؿت٠ٛ ٚايػباب (: 5ددٍٚ )

 احملاؾع١
 عدد األضس عدد ايبًٛنات

 زتُٛع زٜـ سكس زتُٛع زٜـ سكس

إقًِٝ 

 نسدضتإ

 625 160 465 125 32 93 دٖٛى

 625 160 465 125 32 93 ايطًُٝا١ْٝ 

 625 160 465 125 32 93 أزبٌٝ

 احملاؾعات

٣ْٛٓٝ  93 32 125 465 160 625 

 625 160 465 125 32 93 نسنٛى

 625 160 465 125 32 93 دٜاىل

 625 160 465 125 32 93 األْباز

 1250 320 930 250 64 186 بػداد

 625 160 465 125 32 93 بابٌ

 625 160 465 125 32 93 نسبال٤

 625 160 465 125 32 93 ٚاضط

 625 160 465 125 32 93 ؾالح ايدٜٔ

 625 160 465 125 32 93 ايٓذـ

 625 160 465 125 32 93 ايكادض١ٝ

 625 160 465 125 32 93 املج٢ٓ

 625 160 465 125 32 93 ذٟ قاز

 625 160 465 125 32 93 َٝطإ

 625 160 465 125 32 93 ايبؿس٠

ايتكطِٝ 

 ادتػسايف

 9;>5 4>8 9=57 9;7 := =;6 إقًِٝ نسدضتإ

 5694 764 74= 694 8: :>5 بػداد

 94;> 6684 954: 94;5 >88 5746 بك١ٝ احملاؾعات
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 أقطاّ اإلضتُاز٠: .6

 ( قطِ تتكُٔ :=6إىل )ايؿت٠ٛ ٚايػباب مت تكطِٝ إضتُاز٠ َطح  

 أٚاًل: اضتبٝإ األضس٠.

 ( ض85.١ٓــ  65( اضتبٝإ األؾساد يألعُاز ثاًْٝا :

 ( ض85.١ٓــ  65( سٜٔ بايدزاض١( يألعُازثايجًا : قطِ ايتعًِٝ )خاف باملطتُ

 ( ض85.١ٓــ  65( زابعًا : قطِ ايعٌُ ٚايتػػٌٝ يألعُاز

 ( ض١ٓ. 85ــ  65(خاَطًا : قطِ ايؿش١ يألعُاز 

 ( ض85.١ٓــ  =6(ضادضًا : قطِ األَساض املٓكٛي١ دٓطًٝا يألعُاز 

 ( ض١ٓ.:6املتصٚدات دٕٚ ضٔ )( ض١ٓ 85ٚــ  :6(قطِ ايؿش١ اإلصتاب١ٝ يإلْاخ يألعُاز  ضابعًا : 

 ( ض١ٓ.:6( ض١ٓ ٚاملتصٚدني دٕٚ ضٔ )85ــ  :6(قطِ ايؿش١ اإلصتاب١ٝ يًرنٛز يألعُاز   ثآًَا :

 ( ض85.١ٓــ  65(تاضعًا : قطِ اذتاي١ ايتػر١ٜٚ يألعُاز 

 ( ض85.١ٓــ  :6(عاغسًا : قطِ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ ٚأٚقات ايؿساؽ يألعُاز 

 ( ض85.١ٓــ  :6( قطِ ايٓٛع االدتُاعٞ ٚايعٓـ ٚدٚز ايػباب يألعُازسادٟ عػس : 

 ( ض85.١ٓــ  :6(ثاْٞ عػس : قطِ اإلعالّ ٚايجكاؾ١ ٚايؿٕٓٛ يألعُاز 

 ( ض85.١ٓــ  65(ثايح عػس : قطِ ايػباب ٚايسٜاق١ يألعُاز 

 ( ض85.١ٓــ  65(قطِ ايػباب ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚايتٛاؾٌ االدتُاعٞ يألعُاز  زابع عػس : 

 ( ض85.١ٓــ  65(خاَظ عػس : قطِ اإلعاق١ يألعُاز 

 ( ض85.١ٓــ  :6( ضادع عػس : قطِ املػازن١ يألعُاز

 ( ض85.١ٓــ  =6(ضابع عػس : قطِ ايػباب ٚاألَٔ يألعُاز 

 ( ض85.١ٓــ  =6(قطِ اذتكٛم املد١ْٝ ٚاملٛاط١ٓ يألعُاز  ثأَ عػس :
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 9102ٛطين يًؿت٠ٛ ٚايػباب يف ايعسام يط١ٓ أِٖ َؤغسات املطح اي          

 ايؿ١٦ ايعُس١ٜ املؤغس

 ض١ٓ (04ــ  15) ١ضٓ( 32ــ  12) ( ض32١ٓــ  12قطِ ايتعًِٝ /خاف باملطتُسٜٔ بايدزاض١ يألعُاز )

 7,332 17,639 زتُٛع املبشٛثني املطتُسٜٔ بايدزاض١ 

 96.6 96.9 %اذتايٞ ْطب١ املبشٛثني املٓتعُني بايدزاض١ خالٍ ايعاّ ايدزاضٞ 

 2.2 8.1 %ْطب١ املبشٛثني املٓكطعني عٔ ايدزاض١ بطبب ايعًُٝات اذتسب١ٝ 

 47.4 45.1 % تعصٜص املٗازات ايؿ١ٝٓ أِٖ أضباب ايتٛد٘ يًتعًِٝ ٚايتدزٜب املٗين أٚ ايتكين

 ض١ٓ (04ــ  15) ١ضٓ( 32ــ  12) ( ض32١ٓــ  12قطِ ايعٌُ ٚايتػػٌٝ يألعُاز )

 02.4 18.4 %بشٛثني ايرٜٔ عًُٛا خالٍ األضبٛع ايطابل يًُطح ْطب١ امل

ْطب١ اذتسؾٕٝٛ ٚاملٗٔ املستبط١ بٗا يًعاًَني بأدس خالٍ األضبٛع ايطابل 

 %يًُطح 
37.8 45.4 

 80.1 71.8 %ْطب١ ايعاًَني بأدس يف ايكطاع ارتاف خالٍ األضبٛع ايطابل يًُطح 

 14.7 05.2 %األضبٛع ايطابل يًُطح ْطب١ ايعاًَني يف ايكطاع اذتهَٛٞ خالٍ 

 44.1 44.2  َتٛضط عدد ضاعات ايعٌُ يًعاًَني بأدس خالٍ األضبٛع ايطابل يًُطح

 16.4 17.6  َتٛضط ايعُس  يًعاًَني بأدس خالٍ األضبٛع ايطابل يًُطح

 3.8 3.4 %اعتكاد املبشٛثني بإٔ يًٓكابات ٚاالحتادات دٚز ؾعاٍ يف محا١ٜ ايعاًَني 

 ض١ٓ (04ــ  15) ١ضٓ( 32ــ  12) ( ض32١ٓــ  12ايؿش١ يألعُاز )قطِ 

 91.0 91.0 % ْطب١ املبشٛثني بٛقع ؾشٞ دٝد

 67.1 63.4 % ايتدخني َٔ أِٖ ايعٛاٌَ اييت تؤثس ع٢ً ؾش١ ايػباب

ْطب١ املبشٛثني ايرٜٔ ٜسٕٚ إٔ تٓاٍٚ ايطعاّ ادتٝد ٖٞ أِٖ اإلدسا٤ات يًعٓا١ٜ 

 % بؿشتِٗ
58.3 57.0 
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 9102أِٖ َؤغسات املطح ايٛطين يًؿت٠ٛ ٚايػباب يف ايعسام يط١ٓ   .2تابع /          

 ايؿ١٦ ايعُس١ٜ املؤغس

 ض١ٓ (04ــ  18) ١ضٓ( 32ــ  18) ( ض32١ٓــ  18قطِ األَساض املٓكٛي١ دٓطَٝا يألعُاز )

 80.5 83.3 %ْطب١ املبشٛثني ايرٜٔ مسعٛا عٔ َسض اإلٜدش 

 72.5 70.6 % ٜسٕٚ إٔ َسض اإلٜدش ٜٓتكٌ عٔ طسٜل ادتٓظ ْطب١ املبشٛثني ايرٜٔ

ْطب١ املبشٛثني ايرٜٔ ٜسٕٚ إٔ االَتٓاع عٔ ادتٓظ خازز ْطام ايصٚد١ٝ ٖٞ 

 68.9 71.2 %أِٖ طسم ايٛقا١ٜ َٔ األَساض املٓكٛي١ دٓطٝا / اإلٜدش 

( ض١ٓ ٚاملتصٚدني دٕٚ 01ــ  00قطِ ايؿش١ اإلصتاب١ٝ يًرنٛز يألعُاز )

 ض١ٓ (00)ضٔ 
 ( ض9.١ٓــ  00) ١( ض01ٓــ  00)

ْطب١ املبشٛثني املتًكني َعًَٛات سٍٛ ايتػريات ادتط١ُٝ خالٍ َسس١ً 

 %ايبًٛؽ 
78.9 78.5 

 03 03 َتٛضط ايعُس املٓاضب يصٚاز ايرنٛز

 19 19 َتٛضط ايعُس املٓاضب يصٚاز اإلْاخ

 71.1 76.5 %ْطب١ املبشٛثني سطب َعسؾتِٗ عٔ سبٛب َٓع اذتٌُ 

 12.8 15.8 %ْطب١ املبشٛثني املتصٚدني 

 02 01 َتٛضط ايعُس عٓد ايصٚاز األٍٚ

 95.3 96.2 %ْطب١ املبشٛثني ايرٜٔ قاَٛا بإدسا٤ ايؿشـ ايطيب قبٌ ايصٚاز 

( ض١ٓ ٚاملتصٚدات دٕٚ ضٔ 32ــ  15قطِ ايؿش١ اإلصتاب١ٝ يإلْاخ يألعُاز )

 ض١ٓ( 15)
 ض١ٓ (04ــ  15) ١ضٓ( 32ــ  15)

طب١ املبشٛثات املتًكٝات َعًَٛات سٍٛ ايتػريات ادتط١ُٝ خالٍ َسس١ً ْ

 %ايبًٛؽ 
83.2 84.3 

 04 04 َتٛضط ايعُس املٓاضب يصٚاز ايرنٛز

 02 01 َتٛضط ايعُس املٓاضب يصٚاز اإلْاخ
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 9102أِٖ َؤغسات املطح ايٛطين يًؿت٠ٛ ٚايػباب يف ايعسام يط١ٓ   .2تابع /         

 ايؿ١٦ ايعُس١ٜ ساملؤغ

( ض١ٓ ٚاملتصٚدات 32ــ  15قطِ ايؿش١ اإلصتاب١ٝ يإلْاخ يألعُاز )تابع / 

 ض١ٓ( 15)دٕٚ ضٔ 
 ض١ٓ (04ــ  15) ١ضٓ( 32ــ  15)

 78.2 81.7 %ْطب١ املبشٛثات سطب َعسؾتٗٔ عٔ سبٛب َٓع اذتٌُ 

 08.4 06.3 %ْطب١ املبشٛثات املتصٚدات 

 17 18 َتٛضط ايعُس عٓد ايصٚاز األٍٚ

 93.1 93.4 %ْطب١ املبشٛثات ايًٛاتٞ ادسٜٔ ايؿشـ ايطيب قبٌ ايصٚاز 

 45.5 40.6 %ْطب١ املبشٛثات ايًٛاتٞ ٜطتعًُٔ سبٛب َٓع اذتٌُ 

 ض١ٓ (04ــ  15) ١ضٓ( 32ــ  12) ( ض32١ٓــ  12قطِ اذتاي١ ايتػر١ٜٚ يألعُاز )

 79.9 79.7 %ْطب١ املبشٛثني ايرٜٔ ٜعتكدٕٚ بإٔ ٚشِْٗ َٓاضب 

 3.8 3.6 َتٛضط عدد َسات تٓاٍٚ ايٛدبات ايطسٜع١ خالٍ األضبٛع

 ( سنة04ــ  15) ة( سن32ــ  15) ( ض01١ٓــ  00قطِ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ ٚاإلدتُاع١ٝ ٚأٚقات ايؿساؽ يألعُاز )

 36.3 37.2 %ْطب١ املبشٛثني ايرٜٔ ٜعتكدٕٚ بإ ايؿش١ ٖٞ َٔ أٚيٜٛات اٖتُاَاتِٗ

ايرٜٔ ٜعتكدٕٚ إٕ ايٓذاح يف ايدزاض١ ٖٞ َٔ أٚيٜٛات ْطب١ املبشٛثني 

 %األٖداف اييت ٜطعٕٛ يتشكٝكٗا يف املطتكبٌ ايكسٜب 
01.5 43.4 

ْطب١ املبشٛثني ايرٜٔ ٜعتكدٕٚ بإٔ األَٛز املاي١ٝ ٖٞ َٔ أِٖ األَٛز اييت 

 % تجري قًكِٗ يتشكٝكٗا
38.5 34.1 

 5 4 َتٛضط عدد ضاعات ايؿساؽ يف ايّٝٛ

 46.2 46.5 %بشٛثني ايرٜٔ ٜككٕٛ أٚقات ؾساغِٗ بتؿؿح اإلْرتْت ْطب١ امل

 ض١ٓ (04ــ  15) ١ضٓ( 32ــ  15) ( ض32١ٓــ  15قطِ ايٓٛع اإلدتُاعٞ ٚايعٓـ ٚدٚز ايػباب يألعُاز )

ْطب١ املبشٛثني ايرٜٔ ال ٜؤٜدٕٚ اضتدداّ ايعٓـ يف سٌ املػانٌ 

 %اجملتُع١ٝ 
0.4 0.6 

سٕٚ إٕ ق٠ٛ تٓؿٝر ايكإْٛ غتؿـ َٔ ايعٓـ يف ْطب١ املبشٛثني ايرٜٔ ٜ

 %اجملتُع 
56.7 55.6 
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 9102أِٖ َؤغسات املطح ايٛطين يًؿت٠ٛ ٚايػباب يف ايعسام يط١ٓ   .2تابع /          

 ايؿ١٦ ايعُس١ٜ املؤغس

 ض١ٓ (04ــ  15) ١ضٓ( 32ــ  15) ( ض32١ٓــ  15قطِ اإلعالّ ٚايجكاؾ١ ٚايؿٕٓٛ يألعُاز )

 55.1 55.5 %شٛثني ايرٜٔ ٜسٕٚ بإ االْرتْت ًٜيب اٖتُاَات ايػباب ْطب١ املب

 59.2 62.2 %ْطب١ املبشٛثني ايرٜٔ ٜػاٖدٕٚ ايكٓٛات احمل١ًٝ ايؿكا١ٝ٥ 

 72.8 72.8 % ْطب١ املبشٛثني ايرٜٔ ٜػاٖدٕٚ ايكٓٛات ايؿكا١ٝ٥ ايعسب١ٝ

 77.6 76.3 % ْطب١ املبشٛثني ايرٜٔ ٜػاٖدٕٚ املطًطالت ٚاألؾالّ

 32.4 09.8 % ْطب١ املبشٛثني ايرٜٔ ٜػاٖدٕٚ ايرباَر ايسٜاق١ٝ

 30.6 30.4 % ْطب١ املبشٛثني ايرٜٔ ميازضٕٛ املطايع١

 67.4 67.6 % ْطب١ املبشٛثني ايرٜٔ ال ميازضٕٛ املطايع١

 69.0 72.5 % ْطب١ املبشٛثني ايرٜٔ ميازضٕٛ املطايع١ عرب االْرتْت

 86.0 86.5 % ستادٕٚ املهتبات ايعا١َْطب١ املبشٛثني ايرٜٔ ال ٜ

 ض١ٓ (04ــ  15) ١ضٓ( 32ــ  12) ( ض32١ٓــ  12قطِ ايػباب ٚايسٜاق١ يألعُاز )

 6.6 5.3 %ْطب١ املبشٛثني ايرٜٔ ٜستادٕٚ املٓتدٜات َٚسانص ايػباب ٚايسٜاق١ 

ُٕٝٓٛ خدَات املٓتدٜات َٚسانص ايػباب ٚايسٜاق١  ْطب١ املبشٛثني ايرٜٔ ٜك

 %دٝد٠  بأْٗا
35.3 34.0 

ْطب١ املبشٛثني ايرٜٔ ال ٜستادٕٚ املٓتدٜات ٚاملسانص يعدّ ٚدٛدٖا بايكسب 

 َِٗٓ% 
44.4 43.7 

 41.0 40.3 %ْطب١ املبشٛثني ايرٜٔ ميازضٕٛ ايسٜاق١ مبدتًـ أْٛاعٗا 

 69.5 71.5 %ْطب١ املبشٛثني ايرٜٔ ميازضٕٛ زٜاق١ نس٠ ايكدّ 

 44.6 40.2 %ٕٛ ايسٜاق١ يف ايطاسات ايػعب١ٝ ْطب١ املبشٛثني ايرٜٔ ميازض

 4.9 4.8 َتٛضط عدد ضاعات ممازض١ ايسٜاق١ يف األضبٛع
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 9102أِٖ َؤغسات املطح ايٛطين يًؿت٠ٛ ٚايػباب يف ايعسام يط١ٓ   .2تابع /          

 ايؿ١٦ ايعُس١ٜ املؤغس

          قطِ ايػباب ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚايتٛاؾٌ اإلدتُاعٞ يألعُاز

 ض١ٓ (32ــ  12)
 ض١ٓ (04ــ  15) ١ضٓ( 32ــ  12)

 75.5 63.7 %ْطب١ املبشٛثني ايرٜٔ ميتًهٕٛ أدٗص٠ ايهرت١ْٝٚ 

 14.0 13.3 %ْطب١ املبشٛثني ايرٜٔ ميتًهٕٛ دٗاش ساضٛب 

 10.5 9.5 %ْطب١ املبشٛثني ايرٜٔ يدِٜٗ َعسؾ١ دٝد٠ باضتدداّ اذتاضٛب 

 69.0 57.9 %ددَٕٛ االْرتْت ْطب١ املبشٛثني ايرٜٔ ٜطت

 3.1 0.9 %َتٛضط عدد ضاعات اضتدداّ االْرتْت يف ايّٝٛ 

 59.9 58.9 %ْطب١ املبشٛثني ايرٜٔ ٜػازنٕٛ يف املٓتدٜات اذتٛاز١ٜ ايرتؾ١ٝٗٝ 

 ض١ٓ (04ــ  15) ١ضٓ( 32ــ  12) ( ض32١ٓــ  12قطِ اإلعاق١ يألعُاز )

إىل ارتدَات ايطب١ٝ َٔ أِٖ  ْطب١ املبشٛثني ايرٜٔ ٜسٕٚ إٔ ايٛؾٍٛ

 %ايتشدٜات اييت ٜٛادٗٗا األغداف ذٟٚ اإلعاق١ 
39.5 43.3 

ْطب١ املبشٛثني املعاقني ايرٜٔ ٜػعسٕٚ بإٔ سكٛقِٗ ًَبا٠ داخٌ األضس٠ 

% 
67.0 69.4 

ْطب١ املبشٛثني املعاقني ايرٜٔ ٜستادٕٚ األْد١ٜ َٚسانص ايػباب ارتاؾ١ 

 %بِٗ 
1.3 1.7 

 ض١ٓ (04ــ  15) ١ضٓ( 32ــ  15) ( ض32١ٓــ  15يألعُاز )قطِ املػازن١ 

 8.2 8.5 %ْطب١ املبشٛثني ايرٜٔ ٜػازنٕٛ يف األْػط١ اجملتُع١ٝ 

 11.5 10.3 %ْطب١ املبشٛثني ايرٜٔ ٜػازنٕٛ يف األعُاٍ ايتطٛع١ٝ 

ْطب١ املبشٛثني ايرٜٔ ٜعتكدٕٚ إٔ املٓتدٜات أٚ املسانص ايػباب١ٝ تعٌُ 

 %ب ملؿًش١ ايػبا
38.7 39.5 

ْطب١ املبشٛثني ايرٜٔ ٜػازنٕٛ يف األْػط١ اجملتُع١ٝ أٚ األعُاٍ 

 %ايتطٛع١ٝ 
67.0 67.7 

 ض١ٓ (04ــ  18) ١ضٓ( 32ــ  18) ( ض32١ٓــ  18قطِ ايػباب ٚاألَٔ يألعُاز )

ْطب١ املبشٛثني ايػباب ايرٜٔ ٜعتكدٕٚ بإٔ اإليتشام باألدٗص٠ األ١َٝٓ 

 %ٚادتٝؼ ٜعصش األَٔ 
48.0 47.2 

ْطب١ املبشٛثني ايػباب ايرٜٔ ٜعتكدٕٚ بإ ايعٓـ ٚاإلزٖاب ٜٗدد األَٔ 

 %ايػدؿٞ 
06.5 05.9 

ْطب١ املبشٛثني ايػباب ايرٜٔ غازنٛا يف دٗات َطًش١ بعد أسداخ ض١ٓ 

0214 % 
6.3 4.2 
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 9102أِٖ َؤغسات املطح ايٛطين يًؿت٠ٛ ٚايػباب يف ايعسام يط١ٓ   .2تابع /       

 ايؿ١٦ ايعُس١ٜ املؤغس

 ض١ٓ (04ــ  18) ١ضٓ( 32ــ  18) ( ض32١ٓــ  18تابع / قطِ ايػباب ٚاألَٔ يألعُاز )

ْطب١ املبشٛثني ايػباب ايرٜٔ ًٜذإٔٚ اىل ايطًطات األ١َٝٓ ٚايػسط١ ذتٌ 

 %املػانٌ ٚايٓصاعات 
65.0 64.3 

نٌ ٚايٓصاعات ْطب١ املبشٛثني ايػباب ايرٜٔ ًٜذإٔٚ اىل ايعػا٥س ذتٌ املػا

% 
31.5 32.7 

 ض١ٓ (04ــ  18) ١ضٓ( 32ــ  18) ( ض32١ٓــ  18قطِ اذتكٛم املد١ْٝ ٚاملٛاط١ٓ يألعُاز )

 56.1 61.4 % ْطب١ املبشٛثني املػازنني باإلْتدابات ايعا١َ ايٛط١ٝٓ 

ْطب١ املبشٛثني املػازنني باإلْتدابات ايعا١َ ايٛط١ٝٓ يػسض ايتعبري عٔ 

  % ؾٛت٘
73.0 70.9 

 ْطب١ املبشٛثني ايرٜٔ ضٝػازنٕٛ باإلْتدابات ايعا١َ ايٛط١ٝٓ املطتكب١ًٝ

% 
62.0 59.3 

ْطب١ املبشٛثني ايرٜٔ ٜعتكدٕٚ بإٔ اإليتصاّ بتطبٝل ايكإْٛ ٖٛ َٔ 

 %َؿاِٖٝ املٛاط١ٓ 
34.1 33.0 

ْطب١ املبشٛثني ايطانٓني يف ظسٚف ؾعب١ ٚال تتٛؾس يدِٜٗ بساَر ٚأْػط١ 

 %يًُطاعد٠ 
3.0 3.1 

 13.2 13.1 %ْطب١ املبشٛثني ايساغبني باهلذس٠ 

ْطب١ املبشٛثني ايساغبني باهلذس٠ ْتٝذ١ ايعسٚف املعٝػ١ٝ ايؿعب١ يف ايبًد 

% 
48.4 44.7 

 40.9 43.9 %ْطب١ املبشٛثني ايساغبني باهلذس٠ ْتٝذ١ ايٛقع االقتؿادٟ 
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تكسٜس حتًًٝٞ اعد
)1 

يتػدٝـ االَها١ْٝ يؿِٗ ايعاٖس٠  <756ت٠ٛ ٚايػباب يٓتا٥ر َطح ايؿ 

ايػباب١ٝ املتؿاعد٠ يف زتتُعٓا ايّٝٛ ٚغدًا، ٚاييت تعد اعالًْا َطُٛعًا عٔ دخٍٛ ايعسام َسس١ً 

َٓعُات زتتُع َدْٞ ، اهلب١ ايدميٛغساؾ١ٝ، مبا ٜدعٛ اىل جتٓٝد االدٚاز )دٚي١ ، قطاع خاف 

ستاؾعات ، َاضتني ٚغسنا٤ ( ٚارتطط ٚايطٝاضات ٚايرباَر املطتذٝب١ ملتطًبات حتكٝل 

استٝاداتِٗ ٚقُإ َػازنتِٗ ٚمبا ٜكُٔ ايتأٌَ االظتابٞ َعِٗ يٝهْٛٛا ؾاعًني َٓذصٜٔ ، 

 َػازنني ، َبتهسٜٔ .

اضتُاز٠ اضتبا١ْ املطح ، ٚقد  احملاٚز ايس٥ٝط١ اييت مت تطًٝط ايك٤ٛ عًٝٗا يف ايتكسٜس تٓاٍٚ

خسدت عص١َ َٔ ايتشًٝالت ، ٚايتشدٜات اييت تٛاد٘ ايؿت٠ٛ ٚايػباب يف ايعسام ، ؾكاًل عٔ 

 تكدِٜ َعادتات يتشطني اٚقاعِٗ يف اجملاالت املدتًؿ١ .

 تتكُٔ ارتالؾ١ ايتٓؿٝر١ٜ أبسش َا تٛؾٌ ايٝ٘ ايتكسٜس ايتشًًٝٞ؛

ايػباب اْؿطِٗ يف قًب حتٍٛ ضٝاضٞ غري َطبٛم يف ايعسام ، حتٍٛ مل ختتربٙ االدٝاٍ ٚدد 

ايطابك١ ، ميازضٕٛ ؾٝ٘ دٚزًا ستسنًا ٚسامسًا يف زتتُع اؾبح َٓؿتشًا ، يرا ؾإٔ ع٢ً ايٓعاّ 

ايطٝاضٞ ٚايك٣ٛ ايطٝاض١ٝ ايؿاع١ً إ تعٞ َا اؾبح ميجً٘ ايػباب َٔ ق٠ٛ زتتُع١ٝ ؾاعد٠ 

 َٔ املػازن١ ٚامساع ؾٛتٗا ٚتًب١ٝ تطًعاتٗا ٚتٛقعاتٗا .تتطًع ملصٜد 

                                                           
1
   المستنصرية الجامعة - المهداوي جعفر وفاء. د.أ أعد التقرير التحليلي من قبل 

  الكوفة جامعة - كاظم لطيف حسن. د.أ
 . العالق محسن مهدي. للسكان د المتحدة االمم صندوق مستشارم بمراجعة وتقيي
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تب٢ٓ املطح زتُٛع١ تطاؤالت تطتذٝب ملعسؾ١ َد٣ َػازن١ ايػباب يف ايػؤٕٚ ايعا١َ ٚدزد١ 

 متتعِٗ باذتكٛم ٚايتصاَِٗ بايٛادبات ٚآزا٥ِٗ باالشَات اييت حتٝط ببًدِٖ .

ايػباب  عدد ٚاملدتًـ يًُٛاط١ٓ سٝح ٜس٣ٜٛاد٘ ايػباب يف ٖرا احملٛز حتدٟ ايؿِٗ املتٓٛع ٚاملت

ػازن١ يف املَٔ ثِ يتصاّ بتطبٝل ايكإْٛ ٚاال ًٜٚٝ٘ يًٛطٔ ٖٛ املؿّٗٛ األنرب ٚايٛال٤إٔ االْتُا٤ 

االْتدابات ، ٖرٙ اذتكٝك١ تتطًب ازضا٤ دعا٥ِ عكد ادتُاعٞ ددٜد بني ايدٚي١ ٚايػباب ٧ٜٝٗ 

 مبا عتؿص االْتُا٤ ٚسب اهل١ٜٛ ٚزٚح املٛاط١ٓ .هلِ ؾسؾ١ ايؿِٗ ايػاٌَ ملطؤٚيٝاتِٗ ٚسكٛقِٗ 

ٜٛؾس االَٔ االْطاْٞ قاعد٠ اضاض١ٝ يًت١ُٝٓ ٚاذتهِ ايؿعاٍ ٖٚٛ ٜعين عُا١ٜ اذتسٜات اذت١ٜٛٝ 

ٚمحا١ٜ ايٓاع َٔ االٚقاع ارتطس٠ ٚارتٛف، ٜٚػٌُ اٜكًا متهِٝٓٗ ذتُا١ٜ أْؿطِٗ. يرا ؾأْ٘ 

٢ّٓ املطح ٜتكُٔ اذتكٛم االْطا ١ْٝ يالؾساد ٜٚػٌُ ابعادًا َتؿ١ً بايب١٦ٝ ٚايػرا٤ ٚايت١ُٝٓ. تب

زتُٛع١ تطاؤالت يتأغري عٛاٌَ تٗدٜد االَٔ االْطاْٞ ايرٟ تعسقت ي٘ ستاؾعات ايعسام 

ٚاضتٓصؾت قدزًا َٔ تؿهري ايٓاع ٚخاؾ١ ايػباب ايرٜٔ عاؽ َععُِٗ يف قًل ٚخٛف َتأثسٜٔ 

 ظٌ حتدٟ اضتُساز عدّ االضتكساز ايطٝاضٞ ٚؾكدإ االَٔ بايعٓـ ٚاالزٖاب يف َٓاطكِٗ يف

السد َٔ سٝح تعسقٗا تؿدزت اضس ستاؾع١ االْباز سٝح  ،“ٚتٛطٔ "ثٓا١ٝ٥ ايالَٔ ٚايت١ُٝٓ 

، ٖٚٛ %77ٚدٜاىل % 79ؾؿالح ايدٜٔ  %:8، تًٝٗا ٣ْٛٓٝ %;:عٛاٌَ ايعٓـ ٚاإلزٖاب بٓطب١ 

 7569رٙ احملاؾعات خالٍ املد٠ َٓر َٓتؿـ عاّ ْتٝذ١ ست١ُٝ الستالٍ ايتٓعُٝات اإلزٖاب١ٝ هل

 .>756ٚست٢ أٚاخس 

ٖرا ايٛاقع ٜتطًب ضٝاض١ ستؿص٠ يجٓا١ٝ٥ االَٔ ٚايت١ُٝٓ مبا ت٧ٝٗ يب١٦ٝ مته١ٝٓٝ َٓاؾس٠ 

 ( عكد ت١ُٝٓ ايػباب.7585-7575يًػباب ٚداع١ُ يًت١ُٝٓ املطتدا١َ يٝهٕٛ )

 



 
 

 

- 19 - 

ُٞ َٔ سكٛم االْطإ. ٚبايسغِ َٔ االصتاشات اييت حتككت يف ٖرا  ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ سُل اضاض

املٝدإ اال اْٗا مل ترتدِ يف ؾٛز٠ شٜاد٠ يف َعدالت املػازن١ االقتؿاد١ٜ بني ايػباب َٚعدالت 

( ؾإٔ ايػباب ِٖ )ق٠ٛ 7577-=756ايتػػٌٝ ٚاْتاد١ٝ ايعٌُ. ٚعطب خط١ ايت١ُٝٓ ايٛط١ٝٓ )

يت١ُٝٓ مما ٜتطًب االضتجُاز بِٗ ٚمتهِٝٓٗ َٔ خالٍ تٛضٝع ايؿسف سامس١( يف حتدٜد غهٌ ا

ايتع١ًُٝٝ ٚايتٛضع يف اضتجُازات ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يًتعًِٝ مبا ٜعصش َٔ دٛد٠ خدَات ايتعًِٝ 

ٚاذتد َٔ َعدالت ايتطسب ايعاي١ٝ ٚخاؾ١ يف املسسًتني املتٛضط١ ٚاالعداد١ٜ ٖٚرا ضٝكُٔ 

 بتؿدع َٓٗر اذتل يف ايتعًِٝ .َٛاد١ٗ ايتشدٟ االق٣ٛ ٚاملتُجٌ 

بني ايرٜٔ ضبل هلِ االيتشام بايدزاض١ ٜؿؿٕٛ أْؿطِٗ بأِْٗ إَٔٝٛ اثبت املطح ازتؿاع ْطب١ 

يف عُّٛ ايعسام ٚتستؿع بػهٌ خاف يف مخظ ستاؾعات ٖٚٞ  %>ايؿتٝإ ٚايػباب بٓطب١ 

َتُٝص ، مما ٜطتدعٞ اعطا٤ اٖتُاّ %<االْباز  %65، ايبؿس٠ %68، بابٌ %=٣ْٛٓٝ6 

يطٝاضات تعًِٝ ايؿت٠ٛ ٚايػباب َع ايطعٞ اىل ايككا٤ ع٢ً اال١َٝ َٔ خالٍ تؿعٌٝ قإْٛ ستٛ 

ؾكاًل عٔ االٖتُاّ االضتجٓا٥ٞ باذتد َٔ اَتداد اال١َٝ اذتاضٛب١ٝ  7566( يط١ٓ 78اال١َٝ زقِ )

تٗا بني األدٝاٍ. َٚٔ املؤند إٔ ايطٝاض١ املاي١ٝ املطتذٝب١ يتطٜٛس ايتعًِٝ عرب ختؿٝؿا

 االْؿاق١ٝ تطِٗ يف دعٌ )ايتعًِٝ( سل َٔ سكٛم االْطإ ع٢ً ازض ايٛاقع.

إ دزد١ ٚعٞ ايػباب ٚايػابات بايعٛاٌَ املعصش٠ ٚاملٗدد٠ يًؿش١ ايعا١َ تطاعدِٖ يف اختاذ 

ٚاملُازضات ايؿش١ٝ ايكسازات ٚايتدابري املتعًك١ بؿشتِٗ ٚتدؾعِٗ ضتٛ تبين املصٜد َٔ ايعادات 

ايط١ًُٝ ٚجتٓبِٗ ايعادات غري ايؿش١ٝ ، اال إ املطح َٚٔ خالٍ تطاؤالت٘ أؾسش حتدًٜا َتُجاًل 

باضتُساز اْتػاز ايعادات غري ايؿش١ٝ بني ايؿتٝإ ٚايػباب َتأثسًا مبذازا٠ االقسإ ، ايبطاي١ ، 

َٔ ايؿتٝإ  %9;ثس ؾش١ ايتؿهو االضسٟ قعـ ايسادع ايكاْْٛٞ ٚاالخالقٞ ، ايؿكس سٝح تتأ
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بايطٗس َٚٛاقع ايتٛاؾٌ االدتُاعٞ يف  %>7بايهشٍٛ ٚاملددزات ٚ  %<8ٚايػباب بايتدخني ، ٚ 

 . ٚغري ايؿشٞ َِٓٗ بايػرا٤ غري املتٛاشٕ %79سني تتأثس ؾش١ 

ٖرٙ اذتكا٥ل تتطًب تػسٜعات ساش١َ تساؾكٗا بساَر ٚخطط تٛع١ٜٛ يًتعسٜـ بايعٛاٌَ املؤثس٠ 

ٚايٛعٞ مبداطس االَساض االْتكاي١ٝ ثِ ايتأثري ع٢ً املُازضات ايؿش١ٝ ٚايعادات ع٢ً ايؿش١ 

 ايط١ًُٝ.

ال ٜعد ايعٌُ زتسد ساد١ اقتؿاد١ٜ يتأَني َتطًبات اذتٝا٠ بٌ ٖٛ َػسٚع سٝا٠ بايٓطب١ يًػاب 

س اْدَادًا باجملتُع . اٚ ايػاب١ ، ؾايعٌُ َؿدز ثك١ بايٓؿظ ٚبٓا٤ ايػدؿ١ٝ ٚظتعٌ ايػاب انج

ؾؿتٝإ ٚغباب ايّٝٛ ِٖ دٌٝ اذتاقس ٚاملطتكبٌ َٔ ؾ١٦ ايٓػطني اقتؿادًٜا ٚادتُاعًٝا مما 

ٜتطًب اضتجُاز طاقاتِٗ َٚٗازاتِٗ ٚدزتِٗ نُػازنني ٚؾاعًني َٚٓذصٜٔ يف َٓع١َٛ 

( 85-:6)ايتؿاعالت ايت١ُٜٛٓ. اال إ ايتشدٟ االنرب ايرٟ ٜٛاد٘ ايػباب يف ايؿ١٦ ايعُس١ٜ 

، ٚتتكازب ايٓطب١ %=6ْطب١ ايؿتٝإ ٚايػباب ايرٜٔ ضبل هلِ ايعٌُ  إض١ٓ نُا اؾسشٙ املطح ٖٛ 

يف ايسٜـ ٚاذتكس َٔ املتٛضط ايٛطين. اال اْٗا تتؿاٚت عطب ايٓٛع االدتُاعٞ، اذ تستؿع َا بني 

َٛيد٠  ٖٚرا ٜتطًب تبين ضٝاض١ اقتؿاد١ٜ، %8، ٚتٓدؿض بني ايػابات اىل %88ايػباب اىل 

يدٚزِٖ احملٛزٟ نػسنا٤  7585يؿسف ايعٌُ ايال٥ل َٚٓاؾس٠ يًػباب ظعًِٗ ساًَٞ زا١ٜ 

ٚنُطتؿٝدٜٔ دعًُا يتشكٝل اٖداف ايت١ُٝٓ املطتدا١َ ، ٚتسضٝدًا يًدع٠ٛ االمم١ٝ )ال ْرتى اسدًا 

يف ارتًـ َٔ ايػباب ( ٚبعٕٝٛ ختطٝط١ٝ ٚتٓؿٝر١ٜ َتها١ًَ ، ْاٖٝو عٔ تعصٜص زغبتِٗ يف 

 عٌُ خازز َؤضطات ايدٚي١ ٚايعٌُ يف ايكطاع ارتاف .اي
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تعد االضس٠ َسنص سٝا٠ ايػاب١ ٚايػاب َٚا تصاٍ متازع ادٚازًا ستٛز١ٜ يف سٝا٠ االبٓا٤ ٚاجملتُع 

ٚيف ايعسام تتداخٌ االدٚاز اييت تكدَٗا االضس٠ اال اْٗا تؤثس بػهٌ دٖٛسٟ يف زضِ َالَح 

  املطتكبٌ يًػباب .

 ٚبٓا٤ّ ع٢ً ذيو تب٢ٓ املطح زتُٛع١ تطاؤالت تطتذٝب ملعسؾ١ ْطب١ اضتكالٍ ايػباب ٚايػابات

بعُس  %;8ضذًت  سٝح ايعُس َع طسدًٜا ٜتٓاضب ٚايرٟ بأْؿطِٗ دخًِٗ بؿسف قسازِٖ َٚٓٗا

( ض١ٓ َتأثس٠ بتشدٟ غًب١ املؤثسات ايطًب١ٝ ع٢ً ضًٛى ايؿتٝإ ٚايػباب عٓد قٝاد٠ 65-69)

ذتٝات١ٝ مما ٜتطًب ضٝاض١ ادتُاع١ٝ َعصش٠ ملٓع١َٛ ايكِٝ االخالق١ٝ ٚايتكايٝد االضس١ٜ االدٚاز ا

ايداع١ُ يالزتباط االضسٟ ٚاجملتُعٞ ٚايٛطين ٚتهٕٛ َٓاؾس٠ يًػباب ٚستؿص٠ الضتكاليٝتِٗ 

 االظتاب١ٝ َٔ قٝٛد االعاي١ ايعُس١ٜ.

تؿاالت ٚاملعًَٛات دٚزًا ًَُٗا يف تعصٜص اذتٛاز ٚايتؿاِٖ بني دٌٝ ايػباب متازع تهٓٛيٛدٝا اال

ٚاالدٝاٍ األخس٣، نُا اْٗا تعصش ايٛؾٍٛ اىل ايتعًِٝ ٚايعٌُ ؾكاًل عٔ اْػا٤ قٓٛات ايتعإٚ 

ٚاذتٛاز ٚتبادٍ املعًَٛات ؾُٝا بِٝٓٗ. ٚعًٝ٘ ؾإ دٚز ايػباب يف زتتُع املعًَٛات ٖٛ دٚز ستٛزٟ 

طتؿٝدٕٚ احملتًُٕٛ َٔ شٜاد٠ ايٛؾٍٛ اىل ٖرٙ ايتهٓٛيٛدٝا. اال إ املطح اؾسش حتدًٜا ألِْٗ امل

ٜٛاد٘ غباب ايعسام بهْٛ٘ َطتًٗهًا غري َٓتٍر يًتهٓٛيٛدٝا ادتدٜد٠ ٚدزد١ اضتعدادٙ يتعًِ 

املعسؾ١ ايتهٓٛيٛد١ٝ ستدٚد٠ بدالي١ اطتؿاض ْطب١ املعسؾ١ باضتدداّ اذتاضٛب بني ايؿتٝإ 

 %;8َكابٌ  %;9، ٚتبًؼ ايٓطب١ بني ايػباب ايرنٛز %96( ض١ٓ ايبايػ١ 85-65ٚايػباب )

 يف ايسٜـ. %;7َكابٌ  %=9يالْاخ ٚيف اذتكس 
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ٖرٙ اذتكا٥ل ايسق١ُٝ تتطًب تؿُِٝ ٚتٓؿٝر ضٝاضات ٚبساَر تدزٜب١ٝ يًػباب ٚايػابات ٚيف 

 ا املعًَٛات .اذتكس ٚايسٜـ يتعًِ املٗازات ايسق١ُٝ ٚتٛضٝع ْطام َعسؾتِٗ بتهٓٛيٛدٝ

ٜػهٌ ٚعٞ اجملتُع بػهٌ عاّ ٚايػباب بػهٌ خاف َكد١َ يتشطني اٚقاع املعاقني ٚقُإ ٌْٝ 

ٚايرٟ ْؿر يف ثالخ عػس٠ ستاؾع١ ؾإٔ  ;756سكٛقِٗ ٚعطب املطح ايٛطين يالعاق١ يف عاّ 

اثبت َطح ايػباب إ ٖرٙ ايؿ١٦ تٛاد٘ حتدًٜا َٔ ايطهإ ٜعإْٛ َٔ االعاق١ ، ٚقد  %:ٖٓاى 

َؤضطُٝا ٜتُجٌ يف تبأٜ قدز٠ املؤضطات املدتؿ١ يف تًب١ٝ سكٛم املعاقني ٚذٟٚ االستٝادات 

َٔ ايػباب ٚايػابات املعاقني بعُس  %>;ارتاؾ١ بطبب ْكـ ايتٌُٜٛ ٚاضًٛب ادازت٘ ٚقد اعًٔ 

يف سني تبآٜت احملاؾعات يف ْطب١  ضس٠بػهٌ ناٌَ داخٌ األ ( ض١ٓ بإٔ سكٛقِٗ ًَبا65-85٠)

تًب١ٝ َتطًبات ذٟٚ االستٝادات ارتاؾ١ يف ايػباب، ؾؿٞ دٜاىل ٚايطًُٝا١ْٝ ناْت ايٓطب١ 

 . %88ٚذٟ قاز  %;8ٚيف ايكادض١ٝ  8%<

ٖرٙ االدي١ ايسق١ُٝ تؤند ع٢ً ساد١ ايعسام اىل ضٝاض١ ادتُاع١ٝ ؾدٜك١ يرٟٚ االعاق١ 

ِ ايكبٍٛ اجملتُعٞ ٚسكٛقِٗ يف ايسعا١ٜ املتُٝص٠ ٚٚؾس٠ املؤضطات ٚاالستٝادات ارتاؾ١ تكُٔ هل

 املتدؿؿ١ ذات ادتٛد٠ ايعاي١ٝ يف تكدِٜ ارتدَات مبا ٜكُٔ هلِ سكٛقِٗ يف ايدَر اجملتُعٞ .

طب ايعٝؼ ٜعرب ٚقت ايؿساؽ عٔ ايٛقت اذتس املتاح يًؿسد ، ٚايرٟ ال ٜككٝ٘ يف اٟ ْػاط ٜتؿٌ به

ٚايّٓٛ ، ٚإ ٚقت ايؿساؽ ٖٛ ايٛقت ايرٟ ٜككٝ٘ ايؿسد يف  ناألنٌ األضاض١ٝاٚ اغباع اذتادات 

 ْػاط َؿٝد يف بعض َا ٜسغب ؾٝ٘ ٚميٌٝ ايٝ٘ ٚتعطٝ٘ اسطاضًا بايطسٚز ٚايساس١ ٚحتكٝل ايرات .

صَٔ بؿٛز٠ اال إ غباب ايعسام ٚنُا ؾطسٙ املطح ٜٛادٕٗٛ حتدًٜا ٜتُجٌ يف عدّ اضتجُازِٖ يً

ٌِ اٚقات  ٚاع١ٝ ٚتطٜٛس١ٜ ٚضًٛن١ٝ. ٚقد أد٣ ذيو اىل اؾساش قٝٛد ع٢ً ممهٓات تسؾٝ٘ ايػباب َٚ
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ؾساغِٗ. نُا أغس املطح ٖرٙ اذتكٝك١ زقًُٝا بدالي١ تبأٜ ْطب اٚقات ايؿساؽ بني ايػباب 

 %79ضاعات ؾساؽ ًَٜٛٝا يف سني يد٣  9-8َِٓٗ  %95( ض١ٓ سٝح يد٣ 85-:6ٚايػابات بعُس )

 ًا.ضاع١ اىل اثٓتني ؾكط َٜٛٝ َِٓٗ يدِٜٗ َٔ %75ضاعات ؾساؽ ًَٜٛٝا ٚإٕ  ;-:َِٓٗ 

ٖرا ايٛاقع ٜتطًب اْػا٤ بٓو يًصَٔ ٜٛدع ؾٝ٘ ايػباب اٚقات ؾساغِٗ َع ايطعٞ اىل اضتجُاز ٖرٙ 

االٚقات يف زتاالت ايعٌُ ايتطٛعٞ ٚايسٜاقٞ َٔ خالٍ ايتٛضع يف اْػطتٗا ٚبٓاٖا املؤضط١ٝ 

 ٖا َؿدز سٝا٠ ض١ًُٝ يًػباب َٚٓؿر ٚاقعٞ َٔ ايؿساؽ ايطًيب ْٚتا٥ذ٘.باعتباز

يٛضا٥ٌ االعالّ ايكدز٠ ع٢ً اخرتام ؾكا٤ات ايػباب اال اِْٗ أؾبشٛا اَاّ َؤغسات َتعدد٠ َع 

 تطٛز تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚاالتؿاالت اييت ٜكبٌ عًٝٗا ايػباب بػػـ، ٖرٙ اذتكٝك١ اؾسشت

متجٌ باتطاع ؾذ٠ٛ ايال ٜكني ٚعدّ ايجك١  <756حتدًٜا يكٞ إثباتًا يف َطح ايؿت٠ٛ ٚايػباب 

بٛضا٥ط االعالّ املدتًؿ١ يؿاحل ايتًؿصٜٕٛ ٚاالْرتْٝت مما ظتعٌ ايػباب َتًكني ضًبٝني اىل 

سد َا يًُعًَٛات ؾكاًل عٔ تأثري امناط ضًٛنِٗ ٚاضتٗالنِٗ ٚقُِٝٗ بعٝدًا عٔ ثكاؾ١ 

َِٓٗ يف  %79َٔ ايػباب ٜجل بايتًؿصٜٕٛ ٚ  %87ؾايٓتا٥ر ايسق١ُٝ يًُطح اثبتت إ  اجملتُع.

ٜجل يف َٛاقع ايتٛاؾٌ االدتُاعٞ َكابٌ عدّ ايجك١ يف ايؿشاؾ١ ٚاالذاع١  %<6االْرتْٝت  ٚ 

 ع٢ً ايتٛايٞ . %:7،  %=7ٚبٓطب١ 

ات ايجكاؾ١ٝ ٖرا ٜتطًب ضٝاض١ ثكاؾ١ٝ ٖدؾٗا تػذٝع ايػباب ع٢ً املطايع١ يف املٛقٛع

ٚاالدتُاع١ٝ ٚايطٝاض١ٝ ٚايتازغت١ٝ َٔ خالٍ شٜاد٠ عدد املهتبات ايعا١َ ٚقُإ اْتػازٖا دػساؾًٝا 

، نُا ٜطًب َٔ ايػسنا٤ ٚاملاضتني دعًُا َتذددًا يتبين َػسٚع نتاب١ دزاضات ختؿؿ١ٝ عٔ 

 اسٛاٍ ايػباب ايجكاؾ١ٝ ٚضبٌ تعُٝكٗا .
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طتكبٌ ٖادطًا َكاعؿًا َٔ سٝح اال١ُٖٝ عٓد ايػباب، ٜٚٓػأ ايؿتٝإ ٚايػباب ايّٝٛ يف ٜػهٌ امل

ب١٦ٝ َأش١َٚ ذات حتدٜات عُٝك١ جتعًِٗ ٜػعسٕٚ بأِْٗ غري ؾاعًني ٚغري َػازنني بػهٌ 

 األدٝاٍٜتٓاضب َع تطًعاتِٗ َٚطت٣ٛ طُٛسِٗ ٚنُا ٜػعسِٖ بأِْٗ َطتبعدٕٚ َٔ قبٌ 

بني ايٛاقع ٚاملطتكبٌ بدالي١ تٓٛع ايسغبات يف حتكٝل  ٚاألسالّ اإلقباٍ تطعت ؾذ٠ٛإضًٓا، ؾ األنرب

 ايتطٛز ٚايتػٝري ٚحتكٝل ايرات. 

ٖرا ايتشدٟ دطدٙ املطح َٔ خالٍ َؤغس َطتكبٌ ايػباب ايرٟ عهظ ايتبأٜ يف تٛشٜع اٖداؾِٗ 

شطني يت %>6يبٓا٤ االضس٠ املتُاضه١ ٚ %76ٚ يف ايدزاض١ يًٓذاح %77املطتكب١ًٝ بٓطب١ 

 يبٓا٤ َٓصٍ َطتكٌ. %67يًشؿٍٛ ع٢ً ٚظٝؿ١ ٚ %>6ايٛقع االقتؿادٟ ٚ

-7575ايكًل َٔ املطتكبٌ َٔ َٓعٛز غبابٞ ٜتطًب االضساع يف اعداد ايسؤ١ٜ ايٛط١ٝٓ يًػباب 

عٝح تهٕٛ ستكك١ ٚقا١َٓ يطُٛسات ايػباب َٚطتكبًِٗ َع ايعٌُ ادتاد ع٢ً تسمج١  7585

١ُٝ املطتدا١َ ْاٖٝو عٔ تٓؿٝر ناؾ١ االْػط١ ٚاملػازٜع املكس٠ يًتٓ 7585اٚيٜٛات زؤ١ٜ ايعسام 

 يف ايطرتاتٝذٝات ٚارتطط ايكطاع١ٝ ارتاؾ١ بايػباب َٔ ادٌ َطتكبٌ ٚق٤ٞ ٚشاٖس. 

خالؾ١ ايكٍٛ إٔ َا ٜٛادٗ٘ ايؿت١ٝ ٚايػباب َٔ حتدٜات يف ادتٛاْب األضاض١ٝ َٔ سٝاتِٗ 

عت١ امل١ُٗ َٔ اجملتُع ايعساقٞ. ٚع٢ً ايسغِ عهطت قعؿا يف ايرباَر ايت١ُٜٛٓ يدعِ ٖرٙ ايػس

َٔ خطٛز٠ َا ٜٛادٗ٘ ايػباب َٔ قعـ ؾسف ايتُهني ايؿشٝح يف داْيب ايتعًِٝ ٚاملعسؾ١، 

عهطت َعاْا٠ ايؿت١ٝ ٚايػباب يف ايتٛاؾٌ تجُاز ايٛقت، ااًل إٔ َعطٝات ٖرا ايتكسٜس ٚايعٌُ ٚاض

 كًا.اإلظتابٞ َع غؤٕٚ اذتٝا٠ االدتُاع١ٝ ٚايطٝاض١ٝ أٜ

. ؾكد نإ يالضتكساز ٖرا ايتكسٜسٚالبّد َٔ َساعا٠ ايؿسٚم اييت أظٗسٖا ايتشًٌٝ االسؿا٥ٞ يف 

ايطٝاضٞ ٚاجملتُعٞ يف إقًِٝ نسدضتإ أثْس ٚاقح يف َطت٣ٛ املعازف ٚايتٛدٗات يًؿت١ٝ ٚايػباب 

يف  (7585-7575مما ٜكتكٞ االضتؿاد٠ َٔ ذيو يف ارتطط ايت١ُٜٛٓ َع تسنٝص زؤ١ٜ ايعسام )
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إقًِٝ نسدضتإ ع٢ً ادتٛاْب األخس٣ اييت ٜعاْٞ َٓٗا غباب اإلقًِٝ. نُا إ ايؿسٚم ايهبري٠ 

تعهظ إٔ تب٢ٓ ارتطط ٚاملٛاشْات  ايتكسٜسبني ايرنٛز ٚاالْاخ يف غايب١ٝ ايتشًٝالت اييت ٚزدت يف 

َٓٞ َٛاش١ْ َطتذٝب١ يًٓٛع االدتُاعٞ.  ٘ طٚيف ق٤ٛ ايرتادع ايٛاقح ايرٟ عهمبا ٜدعِ تب

يف َؤغسات ت١ُٝٓ ايػباب يف عدد َٔ احملاؾعات الضُٝا احملاؾعات ادتٓٛب١ٝ ٚاحملاؾعات  ايتكسٜس

اييت استًت أزاقٝٗا إبإ ايػصٚ ايداعػٞ ، البَد َٔ ؾٝاغ١ بساَر ت١ُٜٛٓ تطتذٝب يًشادات 

 اآل١ْٝ ٚاملطتكب١ًٝ يًػباب يف تًو املٓاطل.
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يك٠ٛ اجملتُع١ٝ ايؿاعد٠ ٚايساؾع١ يت١ُٝٓ إقتؿاد١ٜ َطتدا١َ، ٚاإلضتجُاز ايؿتٝإ ٚايػباب ِٖ ا

بِٗ عتكل َصٜدًا َٔ ؾسف ايتكدّ ٚاإلشدٖاز، مساع ؾٛتِٗ ٚتًب١ٝ تطًعاتِٗ ٚتٛقعاتِٗ ٜٛٓضع 

املطاس١ ّٜٚٛيد ايؿد٣ يف ايتأثري ع٢ً َؤضطات إختاذ ايكساز، ؾِٗ ؾ١٦ زتتُع١ٝ َتُٝص٠ ٚبِٗ 

، البد َٔ إعدادِٖ ٚتٓػ٦تِٗ ٚتسبٝتِٗ ٚتعًُِٝٗ ٚقُإ َػازنتِٗ ُٜب٢ٓ َطتكبٌ ايعسام

 يٝهْٛٛا زأمسااًل بػسًٜا ٚإدتُاعًٝا َعصشًا ملطاز ايت١ُٝٓ املطتدا١َ.

1.   

 .سؿص اإلْتُا٤ ٚسب اهل١ٜٛ ٚزٚح املٛاط١ٓ 

 .شٜاد٠ اإلٖتُاّ بايتعًِٝ ألْ٘ ٜٛضع ؾسؾِٗ يف اذتٝا٠ 

 ضات ايؿش١ٝ ٚايعادات ايط١ًُٝ.زؾع دزد١ ايٛعٞ باملُاز 

  تعصٜص ايسغب١ يف ايعٌُ خازز َؤضطات ايدٚي١ ٚايعٌُ يف ايكطاع ارتاف ٚ/أٚ تطٜٛس

 َػسٚعات ؾػري٠.

 .ٞاإلضتُساز يف احملاؾع١ ع٢ً ايتكايٝد األضس١ٜ ايداع١ُ يإلزتباط األضسٟ ٚاجملتُع 

 .دعِ محالت ايعٌُ ايتطٛعٞ يتعصٜص قٓٛات املػازن١ اجملتُع١ٝ 

 طتساط يف ايتٓعُٝات ايػباب١ٝ ايؿاع١ً ٚتؿعٌٝ ايتٓعُٝات ايطالب١ٝ يف املدازع اإل

 ٚادتاَعات.

  ،ِشٜاد٠ إزتٝاد املٓتدٜات ايػباب١ٝ ٚتعصٜص اهلٛاٜات اإلظتاب١ٝ )َجٌ ايسٜاق١، ايسض

 املٛضٝك٢(.

 .شٜاد٠ املٗازات املٓتذ١ يتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات 

  ٚايد١ٜٝٓ يكُإ دعًِٗ إظتابٝني يف ع١ًُٝ اإلٖتُاّ بايت١ُٝٓ ايجكاؾ١ٝ ٚايع١ًُٝ

 ايبٓا٤ ايؿهسٟ ٚايجكايف.



 
 

 

- 27 - 

لل .2
 .تٛيٝد ب١٦ٝ مته١ٝٓٝ َٓاؾس٠ يًػباب ٚداع١ُ يًت١ُٝٓ املطتدا١َ 

  ايطعٞ اىل إزضا٤ دعا٥ِ عكد إدتُاعٞ ددٜد بني ايدٚي١ ٚايػباب ٜعطِٝٗ ؾًُٗا غاَاًل

ٚبايدٚي١ ٜٚسضِ سدٚد ايطٝاضات ملطؤٚيٝاتِٗ ٚسكٛقِٗ ٚٚادباتِٗ ٚعالقاتِٗ ببعكِٗ 

املٓاضب١ مبا ٜكُٔ ايت١ُٝٓ ايػباب١ٝ ٚايعداي١ اإلدتُاع١ٝ ٚاملٛاط١ٓ ٚذيو َٔ خالٍ 

 ضٝاضات إضتذاب١ ستؿص٠ يًػباب.

 ( عكد ت١ُٝٓ ايػباب ايعساقٞ ٚساًَٞ زا١ٜ 6474ــ  6464دعٌ ايعكد )يدٚزِٖ  6474

مم١ٝ )ئ ْرتى أسدًا يف احملٛزٟ نػسنا٤ ٚنُطتؿٝدٜٔ، ٚتسضٝدًا يًدع٠ٛ األ

 ارتًـ َٔ ايػباب( ٚبعٕٝٛ ختطٝط١ٝ ٚتٓؿٝر١ٜ إْطالقًا َٔ َٓٗر اذتل يف ايت١ُٝٓ.

  قسٚز٠ إعتُاد ضٝاض١ إقتؿاد١ٜ َٓاؾس٠ يًػباب تساعٞ تأثرياتٗا املباغس٠ ٚغري املباغس٠

 يف أٚقاع ايػباب ٚقُإ َطتكبًِٗ مبا عتّكل آَاهلِ ٚطُٛساتِٗ ٚزغباتِٗ ٚذاتِٗ.

 ين ضٝاض١ إدتُاع١ٝ َعصش٠ ملٓع١َٛ ايكِٝ األخالق١ٝ ٚايتكايٝد األضس١ٜ ايداع١ُ تب

يإلزتباط األضسٟ ٚاجملتُعٞ ٚتهٕٛ َٓاؾس٠ يًػباب ٚستؿص٠ إلضتكالهلِ اإلظتاب١ٝ 

 ٚحتسٜسِٖ َٔ قٝٛد اإلعاي١ ايعُس١ٜ.

  ضٝاض١ َاي١ٝ َطتذٝب١ ملتطًبات ايػباب ٚايؿ٦ات اهلػ١ َِٓٗ ٚخاؾ١ ٞٓٓ قسٚز٠ تب

ٟٚ اإلعاق١ ٚاإلستٝادات ارتاؾ١ مبا ٜكُٔ هلِ سكٛقِٗ يف ايٓؿاذ اىل َسانص ذ

 ايتعًِٝ ٚايؿش١ ٚايٛؾٍٛ اىل ارتدَات ايطب١ٝ املتها١ًَ.

  ٞنطس ادتُٛد ايطٝاضٞ ٚتؿًب قٝادات٘ َٔ خالٍ تٛضٝع املػازن١ ٚايتُجٌٝ ايػباب

 د.يف اذتٝا٠ ايطٝاض١ٝ ٚايكٝاد٠ ٚاإلداز٠ مبا عتكل ايتػٝري املٓػٛ

  إْػا٤ بٓو يًصَٔ ٜٛٓدع ؾٝ٘ ايػباب أٚقات ؾساغِٗ َع ايطعٞ اىل إضتجُاز ٖرٙ األٚقات

 يف زتاالت )ايعٌُ، ايسٜاق١، ايرتؾٝ٘(.
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  دعٌ ايتُهني اإلقتؿادٟ َٔ أدٌ َػازن١ ايػباب ٖٛ املٓٗر ٚايسؤ١ٜ يف مجٝع

ايؿسف ارتطط ٚايرباَر ايٛط١ٝٓ ٚايطٝاضات ايكطاع١ٝ يكُإ ايعٌُ ايال٥ل ٚتهاؾؤ 

 بني ايػباب ٚايػابات ٚايككا٤ ع٢ً ايبطاي١ ايتهٓٛيٛد١ٝ.

  اإلضتُساز يف ايطعٞ يًشد َٔ ظاٖس٠ عُاي١ األطؿاٍ ٚايؿتٝإ َٔ خالٍ ايتػسٜعات

ايكا١ْْٝٛ ٚسص١َ إدسا٤ات ستؿص٠ يألضس ع٢ً إيتشام أٚالدِٖ بايتعًِٝ ٚاإلضتُساز يف 

 ايتعًِٝ ادتاَعٞ. ايدزاض١ يف َسس١ً ايتعًِٝ اإلبتدا٥ٞ ٚؾٛاًل اىل

  ًِٝاإلٖتُاّ بتعًِٝ ايػباب ٚايػابات ٚايككا٤ ع٢ً األ١َٝ بني بعكِٗ، ٚحتطني ايتع

يٝتكُٔ إٖتُاًَا أنرب بتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚايككا٤ ع٢ً األ١َٝ اذتاضٛب١ٝ 

( يط١ٓ 67املتؿػ١ٝ بني ايػباب ٚايػابات، ٚايدع٠ٛ اىل تسمج١ قإْٛ ستٛ األ١َٝ زقِ )

 اآلي١ٝ ايكا١ْْٝٛ يف ستٛ أ١َٝ ايػباب.يٝهٕٛ  6455

  ضٝاض١ تػػٌٝ َٓاؾس٠ يًػباب ٚايػابات مبا ٜعصش َٔ َبدأ املػازن١ ٚتهاؾؤ ٞٓٓ تب

 ايؿسف يف تٛؾري ايعٌُ ايال٥ل يف ايكطاع ايعاّ ٚايكطاع ارتاف ع٢ً ايطٛا٤.

 ا ايطعٞ اىل سٛن١ُ ايطٝاضات األ١َٝٓ ٚايدؾاع١ٝ املعصش٠ ذتاي١ ايطًِ اجملتُعٞ ٚمب

 ٜكُٔ ؾكا٤ات آ١َٓ يًػباب يف زتاٍ اذتٝا٠ ايعا١َ ٚايعٌُ.

  ٞايتٛضع يف األْػط١ ايسٜاق١ٝ ُٚبٓاٖا املؤضط١ٝ َؿدز سٝا٠ ض١ًُٝ يًػباب َٚٓؿر ٚاق

َٔ ايؿساؽ ايطًيب ْٚتا٥ذ٘ مما ظتعًٗا قسٚز٠ َٓٗذ١ٝ يف ضٝاض١ ايتعًِٝ ٚأدا٠ 

 زتتُع١ٝ يف ايطٝاض١ اإلدتُاع١ٝ.

لل .3
  ،ايكٝاّ عص١َ بساَر تٛع١ٜٛ ٚتجكٝؿ١ٝ يًػباب ٚيف زتاالت اذتكٛم ٚاملٛاط١ٓ، ايؿش١

 تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات، ستٛ األ١َٝ.

  تؿُِٝ ٚتٓؿٝر بساَر تدزٜب١ٝ يًػباب ٚايػابات يتعًِ املٗازات ايسق١ُٝ ٚتٛضٝع ْطام

 َعسؾتِٗ بتطٛزات تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات.

  ٞٚايرتٜٚر يًُػازن١ بٗا َٔ قبٌ ايػباب ٚايػابات.قٝاد٠ محالت يًعٌُ ايتطٛع 
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  َٔ تؿُِٝ ٚتٓؿٝر بساَر يتعصٜص إٖتُاّ ايؿتٝإ ٚايػباب بايتعًِٝ نرباَر املطاعد٠

ايتعًِ )املطاعد٠ ع٢ً أدا٤ ايٛادبات ايبٝت١ٝ، إزغاد ايطًب١ ٚتعًُِٝٗ األضايٝب ايع١ًُٝ 

يألَٗات ٚاآلبا٤( يًشد  ايؿشٝش١ ، اإلضتؿاد٠ َٔ ايٛقت ٚنريو ايرباَر املٛد١ٗ

 َٔ تطسب ايؿتٝإ َٔ املدازع.

  ٌَٛٓع١ٝ َتٓك١ً َٔ األطبا٤ ايػباب يًتجكٝـ ٚايتٛع١ٝ بايعٛا تػهٌٝ ؾسم ؾش١ٝ تط

املؤثس٠ ع٢ً ايؿش١ ٚشتاطس األَساض اإلْتكاي١ٝ، ٚتطتٗدف ايسٜـ قبٌ اذتكس 

 ٚايػابات قبٌ ايػباب.

لل .4
  ايؿ١٦ املطتٗدؾ١ يف أْػطتِٗ ٚؾعايٝاتِٗ ايت١ُٜٛٓ.شٜاد٠ اإلٖتُاّ ظعٌ ايػباب 

 .ّايعٌُ ع٢ً َٓح ؾسف ايتٛظٝـ يًػباب ٚسؿصِٖ يٝهٕٛ ايعٌُ َّٛيدًا يًدخٌ املطتدا 

 .اإلعالٕ عٔ اإلدسا٤ات ايداع١ُ إلقا١َ املػازٜع املدٓز٠ يًدخٌ بني ايػباب 

لل .5
 ُٓل" يٓتا٥ر املطح، ضٛا٤ يف ؾٝػ١ ايدع٠ٛ اىل قسٚز٠ تبين َػسٚع نت اب١ "ايتشًٌٝ املع

تكسٜس غاٌَ أٚ تكازٜس ملٛاقٝع ستدد٠ يٝهٕٛ ٚض١ًٝ يف زضِ ايطٝاضات ٚارتطط 

 ٚايرباَر ايتٓؿٝر١ٜ ارتاؾ١ بايػباب ع٢ً املطت٣ٛ ايٛطين ٚاحملًٞ ٚايكطاعٞ.

 ْات َتذدد٠ اإلضتُساز بإدسا٤ املطٛسات ارتاؾ١ بايؿت٠ٛ ٚايػباب يتٛؾري قاعد٠ بٝا

 َٚؿٓؿ١ عُسًٜا ٚدػساؾًٝا ٚب٦ًٝٝا.

  ِٗدعِ َتذدد يتبين َػسٚع نتاب١ دزاضات ختؿٝؿ١ٝ عٔ أسٛاٍ ايػباب ٚأٚقاع

َجٌ دزاض١ تأثري اإلدَإ ع٢ً اإلْرتْت يد٣ ايػباب، ٚدزاض١ تأثري املُازضات ايؿش١ٝ 

 ارتاط١٦ ع٢ً َطتكبٌ ايػباب ٚايػابات.
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لل .6
 املايٞ ٚايتدزٜيب ٚايتجكٝؿٞ ٚايتطٜٛسٟ يؿ١٦ ذٟٚ اإلعاق١ ٚاإلستٝادات تكدِٜ ايدع ِ

 ارتاؾ١.

 .شٜاد٠ اإلٖتُاّ بؿسف تدزٜب ايػباب ٚايػابات ع٢ً َٗازات ايكٝاد٠ ٚاذتاضٛب 

  ايتٛضع يف ايرباَر ايتدزٜب١ٝ يتصٜٚد ايػباب ٚايػابات يف اذتكس ٚايسٜـ باملعسؾ١

 ايسق١ُٝ.

 غس هلٛاٜات ايػباب يف زتاٍ ايسٜاق١ َٚٔ َٓعٛز إدتُاعٞ.ايدعِ املباغس ٚغري املبا 

 

 

 صتاش ضٝػهٌ دعا١َ أضاض١ٝ يـ:ٖرا اإلإٕ 

 " إعداد ايطرتاتٝذ١ٝ ايٛط١ٝٓ يًػباب" 

ٚضُٝكٞ ايػسنا٤ ايٛطٕٓٝٛ بدعِ َٔ ؾٓدٚم األَِ املتشد٠ يًطهإ ع٢ً تٓؿٝر املسس١ً 

  تتكُٔ :ايته١ًُٝٝ ملطح ايؿت٠ٛ ٚايػباب اييت

o إدسا٤ ايبشح املعُل يٛقع ايػباب يف ايعسام. 

o  إدسا٤ ايتشًٌٝ ايٓٛعٞ يٛقع ايػباب َٔ خالٍ تٓؿٝر ضًط١ً َكابالت يًُذاَٝع

 .ايبؤز١ٜ


