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 سكم الصفدت ؤلاهجاصاث فهشط 

 2 ولمت غؼىفت اإلاذًش الػام

خُت غً دائشة الؽاون الفلعؼُيُت ملذمت وهبزة  4 جاٍس

 7 )الشئٍت / الشظالت / اللُم اإلااظعُت / ألاهذاف(  الاظتراجُجُت

 8 الهُيل الخىظُمي 

 9 ؤبشص اإلادؼاث 

اث وؤكعام ) ؤهم مداوس غمل الذائشة  11 (مذًٍش

ؼ الخذمُت  ؼ ومدىس اإلابادساث اإلالىُت العامُت واإلاؽاَس ت الخخؼُؽ واإلاؽاَس  12 ؤوال : مذًٍش

ت اإلاىظماث الذولُت ومدىس ووالت الغىر الذولُت   22 زاهُــــــــا : مذًٍش

ت خذماث اإلاخُماث   34 زالـــــــــثا : مذًٍش

ت الؽاون اللاهىهُت سابـــــػا :   41 مذًٍش

ت الؽاون اإلاالــــــــــُت   43 خامعا : مذًٍش

ت ؤلاغالم والذساظاث ومدىس مخابػت جؼىساث اللظُت الفلعؼُيُت :  ظادظا  48 مذًٍش

ت جىىىلىحُا اإلاػلىماث   53 ظابػا : مذًٍش

 77 زامىا : وخذة الشكابت الذاخلـــــــــــــــــــــــُت 

ت  ت ومدىس اإلاىاسد البؽٍش ت الؽاون ؤلاداٍس  81 جاظػا  : مذًٍش

 

  



 

2 
 

 
0202 

  :ولمت اإلاذًش الػام

 

 

 

في ؤبىاء اإلاخُماث مىز جإظِعها غلى مخابػت اللظُت الفلعؼُيُت  وخذمت  دائشة الؽاون الفلعؼُيُت جلىم

    لهم. الالصم ألاسدن وجلذًم الذغم

بمثابت الخدذي  فياهذائشة في ظل ؤصمت مشث غلى الػالم ، للذ وان غاما خافال باإلهجاصاث والػؼاء كذمخه الذ

 في ألاداء والجىدة في الػؼاء.   ألاهبر للػذًذ مً اللؼاغاث واإلااظعاث الػاملت ، باخثحن مً خاللها غلى الخمحز

ا لخبلى اإلااظعاث  الثاوي حاللت اإلالً غبذهللا لخؼاباثوان  بً الخعحن خفظت هللا وسغاه ؤزشا بالغا وخافضا كٍى

 د اإلاىظف وبلتزامه بإوامش الذفاع دون ولل ؤو ملل. وظاهمذ خؼاباجه بصمى  ، بإوج غؼائها

، واللذسة واإلاجخمؼ هيل وغائالتهم الذائشة بإفياسهم وغملهم غً بػذ ، بدماًت ؤهفعهم بهجاصاجىا ظؼشها مىظفى 

غلى جلذًم ؤفظل خذمت في ؤصػب وكذ ظىاء وان رلً باإلاُذان مً خالٌ مياجبىا في اإلادافظاث ، ؤو مً خالٌ 

 ئِس ي في غمان . مىخبىا الش 

ت   الى ألافظل في دفؼ عجلت الخذماث للذ وان لهم دوس هبحر يس ى دغم ؼشوائىا، ه ولً ؼ الخىمٍى مً خالٌ اإلاؽاَس

لُه الذائشة دائما باإلظدثماس ألامثل الفاغلت لخدلُم الهذف الزي حععى بفي اإلاخُماث وجدفحز  ؤبىائها للمؽاسهت 

ت والخلىُت واإلاالُت.   باإلاىاسد البؽٍش

ي في خل ؤصمت حػشض لها ؤهال خالٌ ألاصماث ـ فلذ وان لها دوس  ؤما غً اإلابادساث اإلالىُت التي لم جخىكف ختى

 الخعائش.  دعحن الىطؼ اإلاػِش ي وججاوص   ؤصمت حائدت هىسوها بإكلاإلاخُماث، وظاهمذ بؽيل اظاس ي في ج

 وان حل اهخمامىا  ؤن ٌعخمشخُث  الشكمُت اظخدذار غذد مً الخؼبُلاث وألاهظمت 2222جم خالٌ غام 

وان جشهحزها في هزا الػام غلى جدفحز  مىظفي الذائشة ،  جلذًم الخذمت ولىً بؽيل ؤظشع وؤهثر دكت وحىدة غالُت 

ت الذائشة  مىظفى فلذ كذم ودفػهم للخمحز،  اث ؤلاداٍس الخذماث وجبعُؽ  بهذف جدعحن ألافياس بمخخلف اإلاعخٍى

 .اإلطافت الى الػذًذ مً ؤلاهجاصاث وسض ى اإلاىظفحن ؤًظا. ب ذمتؤلاحشاءاث ـ وجدلُم سض ى مخللي الخ

 

 الفلعؼُيُت مذًشغام دائشة الؽاون                            

 اإلاهىذط سفُم خشفان        
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 الالحئحن الفلعؼُيُحن في ألاسدن مخُماث

خُت:   خلفُت جاٍس

( ؤلف فلعؼُني بلى هجشة 752وبػذ اهذالع الخشب الػشبُت الاظشائُلُت ألاولى، اطؼش خىالي ) 1948غام في 

ؤسطهم ووػنهم، ورلً هدُجت غملُاث جهجحر كعشي هفزتها اللىاث ؤلاظشائُلُت بدم الفلعؼُيُحن. ووان لألسدن 

ُت ؤو الغشبُت مً نهش ألاسدن كبل الىصِب ألاهبر مً اظخلباٌ الالحئحن الفلعؼُيُحن ظىاء في الظفت الؽشك

بغالن فً الاسجباغ مػها. وحؽحر ؤلاخصاءاث الشظمُت لىوالت الغىر الذولُت )ألاوهشوا( بلى ؤن غذد الالحئحن 

% مً مجمىع الالحئحن 42( ملُىن الجئ ؤي ما وعبخه 2.4هى ) 2222الفلعؼُيُحن في ألاسدن ختى غام 

 ن، ظىسٍا، لبىان، الظفت الغشبُتفي مىاػم غملُاتها الخمغ )ألاسد ر ووالت الغى الفلعؼُيُحن اإلاسجلحن لذي 

 كؼاع غضة(.و 

 

وهدُجت اخخالٌ بظشائُل للظفت الغشبُت وكؼاع غضة خصلذ مىحت ؤخشي مً الجزوح بلى  1967في غام مجذدا  

ًلؼىىن في مخُماث ( ؤلف هاصح، وان خىالي هصفهم الحئحن 252ألاسدن، وكذس غذد الىاصخحن في خُىه بدىالي )

ً غام.  الظفت الغشبُت ؤو كؼاع غضة، واطؼشوا للجىء مشة زاهُت خالٌ ؤكل مً غؽٍش

وخالٌ العىىاث التي ؤغلبذ اخخالٌ الظفت الغشبُت وكؼاع غضة اظخمشث غملُاث الجزوح الى ألاسدن بعبب  

ت، وهذ م اإلاىاٌص واللشي الفلعؼُيُت ظُاظاث ومماسظاث الاخخالٌ ؤلاظشائُلي، بر ؤدث ؤوامش ؤلابػاد الػعىٍش

وغحرها مً اإلاماسظاث ظىاء غلى الصػُذ الػعىشي ؤو الاكخصادي بلى جهجحر آلاالف مً الفلعؼُيُحن باججاه 

 ألاسدن.  
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داسة ؼاون مخُماث الالحئحن والىاصخحن بخىحيهاث ملىُت، ؤوؽإث الذولت ألاسدهُت الػذًذ مً ألاحهضة الشظمُت إل 

 -والتي حعلعلذ غلى الىدى آلاحي: الفلعؼُيُحن في ألاسدن،

 وصاسة ؼاون الالحئحن: (1)

ورلً بخىحيهاث مً حاللت اإلاغفىس له بةرن هللا اإلالً غبذ هللا ألاٌو  1949ذ هزه الىصاسة غام ئؤوؽ

حبروا غلى جشن دًاسهم.
ُ
 مً ؤحل جلذًم الشغاًت والاهخمام لالحئحن الفلعؼُيُحن الزي ؤ

 وصاسة الاوؽاء والخػمحر: (2)

بخىحيهاث مً حاللت اإلاغفىس له بةرن هللا اإلالً غبذ هللا الاٌو خُث  1952ذ هزه الىصاسة غام ئؤوؽ

آلذ اليها معاولُت الشغاًت والاهخمام بؽاون الالحئحن، وكامذ هزه الىصاسة بػمل دئوب لخإمحن 

في الالحئحن وحعهُل ؤمش مػِؽتهم، خُث ظاهمذ في بوؽاء مخُماث الالحئحن الفلعؼُيُحن خاحاث 

 هبحرة في الىىاحي الخػلُمُت والصخُت والاحخماغُت 
ً
الظفخحن الغشبُت والؽشكُت، وبزلذ حهىدا

 ألاهشوا".“الذولُت غىر بالخػاون مؼ اإلااظعاث الشظمُت وووالت ال

ت الػلُا لؽاون الاساض ي اإلادخلت: (3)  اللجىت الىصاٍس

بةرن هللا، الخعحن بً ػالٌ، بشئاظت حاللت اإلالً اإلاغفىس له  1967حؽيلذ هزه اللجىت بػذ غام 

ت حعػت وصساء، ورلً لإلؼشاف غلى ؼاون الظفت الغشبُت وؼاون الىاصخحن بػذ خشب   .1967وغظٍى

 اإلاىخب الخىفُزي لؽاون الاسض اإلادخلت: (4)

اهجهاص  1971جم بوؽائه غام  خم بمجلغ الىصساء. ظىشجاٍس
ْ
ل
ُ
 للجىت الػلُا لؽاون ألاسض اإلادخلت وؤ

 اإلادخلت:وصاسة ؼاون الاسض  (5)

وؽ
ُ
لخدل مدل وصاسة ؤلاوؽاء والخػمحر واإلاىخب الخىفُزي في سغاًت ؼاون  1982ذ هزه الىصاسة غام ئؤ

 الالحئحن والىاصخحن.

 دائشة الؽاون الفلعؼُيُت : (6)

وصاسة ؼاون ألاسض جم بلغاء 1988بػذ كشاس فً الاسجباغ اللاهىوي وؤلاداسي مؼ الظفت الغشبُت غام 

ون الالحئحن والىاصخحن ة الؽاون الفلعؼُيُت لخخىلى ؤلاؼشاف والشغاًت غلى ؼا دائش  ئذاإلادخلت، وؤوؽ

 .في ألاسدن
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 مخُماث الالحئحن في ألاسدن

 1948مخُماث الالحئحن الـخمعت التي جم بوؽائها بػذ خشب  

خ ؤلاوؽاء اظم اإلاخُم  جاٍس

 1949غام  مخُم الضسكاء 1

 1951غام  مخُم اسبذ 2

 1952 غام مخُم الخعحن 3

 1955غام  مخُم الىخذاث 4

 1956غام  مخُم مإدبا 5

 

  

 1967مخُماث الىاصخحن الثماهُت التي جم بوؽائها بػذ خشب غام 

خ ؤلاوؽاء  اظم اإلاخُم          جاٍس

 1967غام  مخُم حي الامحر خعً 1

 1968غام  مخُم الؼالبُت 2

 1968غام  مخُم البلػت 3

 1968غام  مخُم ظىف 4

 1968غام  مخُم حشػ 5

 1968غام  مخُم الؽهُذ غضمي اإلافتي 6

 1968غام  مخُم خؼحن 7

 1969غام  مخُم السخىت  8
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 اظتراجُجُت دائشة الؽاون الفلعؼُيُت

2219- 2221 

 الشئٍـــــت:

بداسة مخمحزة لخلذًم ؤفظل ما ًمىً لخذمت الالحئحن الفلعؼُيُحن في ألاسدن واللظُت الفلعؼُيُت بما ًخىافم 

 مؼ مصالح الذولت ألاسدهُت. 

 :الشظالـــت 

الاظهام في ببشاص الذوس ألاسدوي الذاغم لللظُت الفلعؼُيُت وطمان جلذًم خذماث ؤفظل إلاجخمؼ الالحئحن 

 وفلا للمىاسد اإلاخاخت الفلعؼُيُحن في ألاسدن

 اللُم اإلااظعُت :

  الفلعؼُيُت الؽاون دائشة جدبنى
ً
ت اللُم مً مجمىغت  وغالكاتها غملها معاس جدىم التي اإلااظعُت الجىهٍش

 :مخمثلتبـــ  والخاسحُت، الذاخلُت

 اخترام هشامت ؤلاوعان. 

 م الىاخذ  .الػمل بشوح الفٍش

  اإلاعاولُت اإلاجخمػُت. 

  اإلاعاءلت والؽفافُت. 

 .اإلابادسة وؤلابذاع 

 ألاهذاف الاظتراجُجُت

 

 

 

 

 

 سصذ وجدلُل ؼاون اللظُت الفلعؼُيُت إلظىاد الذوس ألاسدوي الذاغم لها 

 دغم ومخابػت ؤوؽؼت ووالت الغىر الذولُت 

جدعحن الخذماث اإلالذمت إلاجخمؼ الالحئحن مً خالٌ جؼبُم الخاهمُت 

ت، مالــــــُت ، جلىُت(   الشؼُذة وؤلاظخغالٌ ألامثل للمىاسد اإلاخاخت )بؽٍش
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 الهُيل الخىظُمي لذائشة الؽاون الفلعؼُيُت
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ض مً خال٘ البىابة الالٕتروهُة . .1  ثؼبُّ الخٖىمة ؤلالٕتروهُة في حمُم ملامالت الذاثشة وسبؽ اإلاُذان باإلآش

الىطم البُئي في هجاح الذاثشة بةداسة اللمل في اإلاخُمات خال٘ ًترة حاثدة ٔىسوها بٌٕاءة كالُة ثمثلد في اإلاداًـة كلى  .2

ة كلى ظٖان اإلاخُمات ، وسػ وجلُِم  اإلاخُمات بالحيعُّ مم ألاوهشوا ،وثىصَم اإلاىاد الوزاثُة واإلاعاكذات اإلاالُة وألادٍو

 اإلاخُمات، والحيعُّ مم ًَش الحِص ي إلحشاء ًدىصات الٖىسوها في اإلاخُمات .

ٍ ا .3 .الاهحِا٘ بلى مبنى الذاثشة الخالي بٌترة ُُاظُة ودون ثُى
ً
 للمل نهاثُا

م لكذذذذذذذذان اللذذذذذذذذذمات ومعذذذذذذذذآً الٌِذذذذذذذذشاء واإلابذذذذذذذذادسات اإلالُٕذذذذذذذذة واإلاىـمذذذذذذذذات الذولُذذذذذذذذة فذذذذذذذذي اإلاخُمذذذذذذذذات  .4 ثىٌُذذذذذذذذز كذذذذذذذذذد ٓبنذذذذذذذذر مذذذذذذذذً مؽذذذذذذذذاَس

م ) ّ .7ٓما في الٕؽٍ ُس  ( اإلاًش

ٔالة الوىذ خال٘ ًترة حاثدة ٔىسوها بالظوؽ كلى ألاهشوا لذًم سواثبهم .مخل  .5  ؽٖلة كما٘ اإلاُاومة في و

ة لةوهذذذذذذذذذذذذشوا وبداسة اححماكا هذذذذذذذذذذذذا فذذذذذذذذذذذذي ثذذذذذذذذذذذذشئط ال كىذذذذذذذذذذذذة  .6 ٘و بٌٕذذذذذذذذذذذذاءة ممنذذذذذذذذذذذذ ة ؼذذذذذذذذذذذذ ذ ل ذذذذذذذذذذذذا حمُذذذذذذذذذذذذم الذذذذذذذذذذذذذ 2222ثمذذذذذذذذذذذذىص  1،2الاظخؽذذذذذذذذذذذذاٍس

ٔاهد الىحاثج ممن ه ة و  لصالح لةوهشوا . اإلاؽآس

ش لصىاق  5مؽشوق دساظة بدثُة مُذاهُة رات كالُة بالؽباب في  .7 مً مخُمات الالحئنن الٌلعؼُيُنن في اإلاملٕة، بما ًًى

 ، وظبل ثلبُتها. مداثشة الؽاون الٌلعؼُيُة، بُاهات هامة ثٌُذ في ثدذًذ اخحُاحا هم وثؼللا هالِشاس، بما ًُه 

ثٌلُذذذذذذذذذذل ثؼبُِذذذذذذذذذذات الاححماكذذذذذذذذذذات الاًتراطذذذذذذذذذذُة فذذذذذذذذذذي الذذذذذذذذذذذاثشة وحمُذذذذذذذذذذم مٖاثذذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذذذاثشة فذذذذذذذذذذي اإلاداًـذذذذذذذذذذات وحمُذذذذذذذذذذم لكذذذذذذذذذذان خذذذذذذذذذذذمات  .8

 اإلاخُمات .

ة في ماثمشات  .9  كبر ثؼبُِات الاهترهد .اللشبُة الثالذ بؽٖل اًتراض ي الذ٘و حاملة اإلاؽآس

 اكذاد هـام مداظبي الٕترووي ل كان خذمات اإلاخُمات وثٌلُله .-12

 في اإلاخُمات اللام اإلااض ي . ثإظِع اهذًة ؤلابذاق والابحٖاس التي ثم اظحٕما٘ اللمل في ؤ-11

ادة مخصصات لكان خذمات اإلاخُمات بُِمة خمعىن الٍ دًىاس للام  -12  ى الحىالي .للمشة الثاهُة كل 2221ٍص

ادة مخصصات مٕإًات اإلاىؿٌنن مً ) -13  . 2221( الٍ دًىاس للام 132الى ) 2222( الٍ دًىاسفي كام 85ٍص

م ؤلالٕترووي الخالي  -14  مً اإلاُى
ً
ل الالصم لحىٌُزه،ورلٗ بذال م الٕترووي حذًذ للذاثشة وثإمنن الحمٍى ة إلوؽاء مُى الحلاُذ مم ؼٓش

ش .  الونر  ُابل للحؼٍى

 بػالَ رالذ خذمات الٕتروهُة ظحلمل كلى ثِذًم خذمة ؤًظل إلالحِي اللذمة .-15

 . وثدذًث مٖاث  حذًذة في مخُمي اسبذ وحشػ مما ظ ل كلى محلِي اللذمة الخص٘ى كلى اللذمة  بوؽاء -16



 

11 
 

 
0202 

اللام لالوهشوا العُذ ًُلُ  الىجاح في كِذ مؽاوسات مم ألامم اإلاحدذة وألامنن اللام لةمم اإلاحدذة خ٘ى جلُنن اإلاٌىض  -17

ني .  الصاٍس
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 ؤهم مداوسغمل الذائشة

 

  ؼ الخذمُت لالحئحن. مدىس  اإلابادساث اإلالىُت العامُت واإلاؽاَس

 مدىس ووالت الغىر الذولُت 

  ل  مدىس  واإلاىظماث الذولُتالخمٍى

  مدىس مخابػت جؼىساث اللظُت الفلعؼُيُت 

  الذائشة جلذمها التي الػملُاث مدىس 

  ت اإلاىاسد مدىس  البؽٍش

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

 
0202 

 

 

 

 

 

  .خىان اللُمشي سئِغ اللعم/  اإلاهىذظت  اإلاخابػت وؤلاؼشاف كعم 

  .سئِغ اللعم اإلاهىذط ؼادي غلُان كعم الخخؼُؽ والذساظاث الفىُت / 

 .ئِغ اللعمس  كعم ألاساض ي والعىً / اإلاهىذظت آالء الخىاحا 

 سئِغ اللعم. اإلاهىذط غبذهللا الىجاس كعم اإلابادساث اإلالىُت /  

 

 

ت الخخؼُؽ واإلا ؼ مذًٍش  ؽاَس

 

ؼ الفىُت والهىذظُت راث الخمىٍل الذاخلي و الخاسجي التي جىفزها الذائشة بالخيعُم مؼ  ت : بداسة اإلاؽاَس مهمت اإلاذًٍش

   الجهاث اإلاػىُت داخل اإلاخُماث
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ؼ لػام ؤبشص ما ؤهجضجه الذائ  2222شة مً مبادساث ومؽاَس

ؼ اإلابادساث اإلالىُت  مؽاَس

 

ؤولذ مياسم حاللت اإلالً غبذ هللا الثاوي ابً الخعحن اإلاػظم اإلاخُماث اهخماما وغؼاًء دائما ال ًىظب، ؤظىة بباقي مىاػم 

اإلاخُماث، وحهاء  -خفظه هللا  -اإلاملىت ألاخشي، وكذ الخلى صاخب الجاللت الهاؼمُت اإلالً غبذهللا الثاوي ابً الخعحن اإلاػظم 

ت مً ؤحل جدعحن الىاكؼ اإلاػِش ي والخذماحي ألبىاء اإلاخُماث، خُث  وجلذمىا بمجمىغت مً اإلاؼالب الػامت الخذمُت والخىمٍى

اسة حمُؼ اإلاخُماث وخصش اخخُاحاتهم ومؼالبهم ودساظتها بالخيعُم مؼ الجهاث  -خفظه هللا  -وحه حاللت اإلالً اإلاػظم  بٍض

 الخىىمُت.

-12هاث اإلالىُت العامُت، كام مػالي سئِغ الذًىان اإلاليي الهاؼمي بػمل حىلت للمخُماث خالٌ الفترة وجىفُزا للخىحي

ز 14/11/2218
ّ
ف

ُ
ؼ خالٌ غام  6، لاللخلاء بىحهاء وممثلي اإلاخُماث واخخُاحاتهم، خُث ه ؼ اإلالشسة 2222مؽاَس ، مً حملت اإلاؽاَس

ؼ لػام  ، هما جظمىذ خؼت الذائشة2221-2222لألغىام ما بحن  ؼ بؼشح ما ال ًلل غً غؽشة مؽاَس  .2221فُما ًخػلم باإلاؽاَس
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 اإلاؽشوع )دًىاس( كُمت ظىت الخىفُز اظم اإلاؽشوع

 242222 2219-2218 اوؽاء ملبرة اظالمُت في مخُم الؼالبُت  .1

وجإهُل اإلالػب للجىت خذماث مخُم ظىف  مؽشوع اإلاشهض الخىمىي الؽامل   .2

 .الخماس ي

2219-2222 357222 

الضسكاء، ، حنلحرة في مخُماث )البلػت، ظىف، خؼجشمُم معاهً الاظش الف  .3

( وخذة 52، ألامحر خعً( بػذد احمالي )غضمي اإلافتي  الخعحن، الؽهُذ

 ظىىُت

2217-2222 482222 

 32222 2219 صُاهت هادي ألاكص ى في مخُم ظى ف  .4

اطُت لىادي مخُم الخعحن  .5  35222 2219 صُاهت الصالت الٍش

 72222 2219 اوؽاء مشهض اإلاجخمؼ اإلادلي للمشؤة في مخُم السخىت  .6

 152222 2222 اوؽاء مجمؼ ماظعاث اإلاجخمؼ اإلاذوي في مخُم البلػت  .7

 31222 2222 مػذوي لىادي الىخذة في مخُم مادبا جىفُز هىجش  .8

 23222 2222/2221 جىفُز جىظػت هادي اإلاعخلبل في مخُم الخعحن )جدذ الخىفُز(  .9

ت جابػت للجىت خذماث مخُم بسبذ   .12  252222 2222/2221 بوؽاء مخاصن ججاٍس

اطُت مغللت لىادي غضة هاؼم  وػابم اٌو إلاشهض   .11 جىفُز صالت ٍس

 الخإهُل اإلاجخمعي في مخُم حشػ )جدذ الخىفُز(

2222/2221 185222 

 12222 2222/2221 جىفُز مظالث خاسحُت لجمػُت السخىت للتربُت الخاصت  .12

 123222 2222/2221 خذًلت غامت في مخُم خؼحن )جدذ الخىفُز( اوؽاء  .13
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ض الحىمىي الؽامل/مخُم ظىي  اإلآش

الٍ  357ُُمة اإلاؽشوق كىذ ؤلاخالة=

 دًىاس

2م822معاخة الصالة واإلاٖاث  =  

ة= 2م222معاخة اإلاخاصن الحجاٍس  

2م1222معاخة اإلالل  =  

مِشات ماظعات اإلاجحمم اإلاذوي في 

البِلة/ثم الحىٌُزمخُم   

م552معاخة اإلاؽشوق =  

الٍ دًىاس 152ُُمة اإلاؽشوق   

11/2222جعلُم اإلاؽشوق   
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 مؽشوق اإلابنى الاظخثماسي في مخُم اسبذ

مخضن  18كذد اإلاخاصن =  

 اإلاؽشوق ُُذ الحىٌُز

الٍ دًىاس  252ُُمة اإلاؽشوق=  

خ جعلُم اإلاؽشوق        2/2221ثاٍس

   2م852معاخة اإلاؽشوق 

ض اإلاجحمم اإلادلي للمشؤة   مبنى مٓش

الٍ دًىاس 72ُُمة اإلاؽشوق =  

2م222معاخة اإلاؽشوق   

2222ثم الاهتهاء مً ثىٌُز اإلاؽشوق   

اطُه في مخُم  مؽشوق صُاهة الصالة الٍش

الخعنن /هادي ؼباب الخعنن  ُُمة 
الٍ دًىاس 36اإلاؽشوق بلذ الحىٌُز   
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 :مؽشوع جإهُل معاهً ألاظش الفلحرة 

( وخذة ظىىُت مىصغت غلى مخُماث اإلاملىت، وهذف 2216ؤهجضث الذائشة وغلى مشاخل اإلاؽشوع الػؽشة ألاولى جإهُل )  

، 2م32عاختاإلاؽشوع بغادة جإهُل معاهً الفلشاء، وحؽمل بغادة جإهُل حضء مً الىخذة العىىُت: غشفت، وخمام ومؼبخ،بـم

وجإمحن الخذ ألادوى مً العالمت الػامت؛ لخىفحر بًىاء آمً للفئاث الفلحرة في اإلاخُماث ووان هزا اإلاؽشوع بالخػاون مؼ وصاسة 

( وخذة ظىىُت، ؤما 2181، بمشاخله الدعػت ألاولى والتي طمذ بوؽاء )2218بلى الػام  2224الخخؼُؽ والخػاون الذولي مً الػام 

( وخذة ظىىُت وهي كُذ 39ًت غؽشة واهذ مً اإلاىاصهت الخاصت للذائشة خُث طمذ اإلاشخلت الاخحرة  )اإلاشخلت الػاؼشة والخاد

 في الجذٌو الخالي: 2222، ؤبشص بهجاصاث اإلاؽشوع ختى الػام غؽش ؤلاخذي( وخذة ظىىُت للمشاخل 2252الخىفُز، ؤي مجمىع )
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 ( 2222-2224ه الخادًت غؽشة )لألغىام مؽشوع جشمُم معاهً ألاظش الفلحرة بمشاخل

اإلاشخلت  اإلاشخلت الشابػت اإلاشخلت الثالثت اإلاشخلت الثاهُت اإلاشخلت ألاولى اإلاشخلت

 الخامعت

اإلاشخلت 

 العادظت

 اإلاشخلت

 العابػت

اإلاشخلت الخادًت  اإلاشخلت الػاؼشة اإلاشخلت الخاظػت اإلاشخلت الثامىت

 غؽشة

 

 ؤلاحمالي

 ليل مخُم

 2222-2225 2221-2222 2222-2219 2219-2218 2218-2217 2217-2216 2216-2215 2214-2211 2212-2229 2229-2227 2227-2226 2226-2225 ظىت الخىفُز

( ملُىن 1.5) كُمت اإلاؽشوع

 وهصف دًىاس

( ملُىن وهصف 1.5)

 دًىاس

(3) 

 ملُىن دًىاس

 (3) ( ملُىن دًىاس3)

 ملُىن دًىاس

(1) 

 ملُىن دًىاس

(922) 

 دًىاسؤلف 

(652) 

 ؤلف دًىاس

(422) 

 ؤلف دًىاس

(352) 

 ؤلف دًىاس

(422) 

 ؤلف دًىاس

( ملُىن 15.72)

 دًىاس

غذد الىخذاث  اظم اإلاخُم

 اإلاىفزة

غذد الىخذاث 

 اإلاىفزة

غذد الىخذاث 

 اإلاىفزة

غذد الىخذاث 

 اإلاىفزة

غذد الىخذاث 

 اإلاىفزة

غذد 

الىخذاث 

 اإلاىفزة

غذد 

الىخذاث 

 اإلاىفزة

غذد الىخذاث 

 اإلاىفزة

غذد الىخذاث 

 اإلاىفزة

غذد الىخذاث 

 اإلاىفزة

غذد الىخذاث 

 اإلاىفزة

غذد الىخذاث 

 اإلاىفزة

 147 2 2 2 2 2 2 17 36 22 19 55 مخُم الؽهُذ

 457 8 2 15 29 22 17 65 61 99 58 85 مخُم خؼحن

 1070 12 20 29 30 42 57 253 264 148 121 116 مخُم البلػت

 189 2 6 5 12 12 12 52 22 19 16 37 مخُم ظىف

 105 4 2 2 2 2 2 22 16 15 11 37 مخُم بسبذ

 129 6 5 2 7 11 11 23 34 18 14 2 مخُم الضسكاء

 106 2 2 2 2 15 2 2 22 42 29 2 مخُم الؼالبُت

 31 4 2 2 2 5 9 2 13 2 2 2 مخُم الخعحن

 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 مخُم مإدبا

 147 5 2 2 2 2 11 2 2 2 2 2 مخُم الىخذاث

 457 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ألامحر خعً

ؤلاحمالي ليل 

 مشخلت

330 248 359 468 430 117 101 78 49 31 39 2250 
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اخذي معآً البِله ُبل 

 الترمُم
 

 اخذي معآً البِلة بلذ الترمُم
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  ؼ البيُت الخدخُت ت واإلامىلت مً مىاصهت لجان خذماث اإلاخُماث:مؽاَس  والاظدثماٍس

لذمت للاػني اإلاخُماث، وخشًصا غلى 
ُ
ش الخذماث اإلا ت جدعحن وجؼٍى وفي بػاس ظعي الذائشة هدى اظخمشاٍس

ؼ خالٌ غام ، 2222دًمىمت البنى الخدخُت في اإلاخُماث، كامذ الذائشة بػمل دساظت فىُت لػذد مً اإلاؽاَس

 :وؤلاؼشاف غلى جىفُزها غلى الىدى الزي ًىضخه الجذٌو الخاليومخابػتها 

 

ؼ لجان الخذماث في اإلاخُماث واإلاىفزة خالٌ الػام   2222مؽاَس

 اللُمت اظم اإلاؽشوع الشكم

 )دًىاس(

 12417 غضمي اإلافتي اطافت غشفت إلابنى اللجىت ومخفشكاث في مخُم الؽهُذ  .1

 69525 الؼالبُتاوؽاء ظىس وكىط ومخفشكاث في مخُم   .2

ف مُاه امؼاس وصُاهت ؼاسع ومخفشكاث   .3 اغماٌ حؽؼُباث مبنى وخؽ جصٍش

 في مخُم الؼالبُت

34617 

 12322 اغماٌ جىظػت الذخلت وهلل حذاس مىؼلت الىوالت في مخُم الضسكاء  .4

 8859 اوؽاء ظىس ومخفشكاث في مخُم ظىف  .5

 28222 اوؽاء مذافً في ملبرة مخُم البلػت  .6

 26622 سكؼ اظفلخُت في مخُم البلػتصُاهت   .7

 47515 اوؽاء خؽ جصٍشف مُاه امؼاس وخلؼاث اظفلخُت في مخُم خؼحن  .8

ؼ اإلاىفزة   235835 اإلاجمىع ؤلاحمالي للمؽاَس
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ؼ اإلاىظماث الذولُت  ا: مؽاَس
ً
 زالث

   الالحئحن الفلعؼُيُحن في مخُم خؼحنمؽشوع بغادة بىاء معاهً  .1

الخػاون والؽشاهت مخػذدة ألاػشاف بحن دائشة الؽاون الفلعؼُيُت والىوالت  ًإحي هزا اإلاؽشوع طمً

ؼ ) (AISCؤلاًؼالُت للخىمُت والخػاون ) ، (UNOPSوووالت الغىر الذولُت ومىظمت ألامم اإلاخدذة لخذمت اإلاؽاَس

( مائت وخذة ظىىُت، هما يهذف بلى حؽغُل ألاًذي الػاملت مً ؤبىاء 122)  جإهُليهذف هزا اإلاؽشوع بلى خُث 

مخُم خؼحن بما ٌعهم بخللُل وعبت الفلش والبؼالت وجدعحن الظشوف اإلاػِؽُت لهم، ولذائشة الؽاون 

الفلعؼُيُت باإلطافت بلى الخيعُم مخابػت جىفُز اإلاؽشوع وجلذًم اإلاؽىسة في بغذاد الذساظاث واإلاخؼؼاث 

وهفز اإلاؽشوع غلى ؤسبػت  2222 واظخمش لػام  2219وخُث ؤن هزا اإلاؽشوع بذؤ بالػام   هُل غمل اإلالاولحنوحع

 وظِخم 2222( خمعت وغؽشون وخذة ليل مشخلت  جم الاهتهاء مً زالزت منها خالٌ الػام 25مشاخل بىاكؼ )

 .2221الاهتهاء مً اإلاشخلت الاخحرة خالٌ غام 

 

مؽشوع جدعحن البيُت الخدخُت في مخُم حشػ بالخػاون مؼ ووالت الغىر الذولُت )ألاوهشوا(  .2

ل مً بىً   (KFWألاإلااوي ) ؤلاهماءوبخمٍى

جم بهجاص الخصامُم واإلاخؼؼاث الهىذظُت الالصمت وػشح الػؼاء، بالخػاون مؼ ووالت الغىر الذولُت 

ل مً الخىىمت  (، والهذف مً اإلاؽشوع حػبُذ KFWألاإلااوي ) هماءببىً ؤلا  ألاإلااهُت ممثلت)ألاوهشوا(، وبخمٍى

ف مُاه ألامؼاس، والػمل غلى ججذًذ العىق وهلل مىكؼ الباصاث  الؼشق وجإهُلها، وجىفُز ؼبياث لخصٍش

ؼ حػلُمُت وصخُت، وكذ هفز اإلاؽشوع خالٌ غام   .2222وجم الاهتهاء مىه في الػام  2219ومؽاَس
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ت   ألاوهشوا واإلاىظماث الذولُت مذًٍش

 

 

ت :  ألاكعام الخابػت للمذًٍش

 العُذة هبه اإلاػاوي سئِغ اللعم   /كعم اإلاىظماث الذولُت

 كعم ألاوهشوا. 

 

 

 

 

 

ة :  ؼ جىمىٍت اإلاملىت حعهُل مهام ألاوهشوا في م مة اإلاذًٍش  الذولُت  مً الجهاث وخذمُت  واظخلؼاب مؽاَس

 إلاىفػت الالحئُحن الفلعؼُىحن في اإلاملىت وبخاصت اللاػىحن منهم في اإلاخُماث. اإلااهدت 
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ظػُا لخدلُم واخذ مً ؤهم ؤهذافها ؤلاظتراجُجُت، وهى جلذًم ؤفظل الخذماث إلاجخمؼ الالحئحن الفلعؼُيُحن 

اإلاملىت طمً اإلاىاسد اإلاخاخت، وبخاصت اللاػىحن منهم في مخُماث اللجىء الفلعؼُني؛ جدشص دائشة الؽاون في 

الفلعؼُيُت غلى بىاء ؼشاواث فاغلت ومعخذامت مؼ اإلاىظماث والهُئاث الذولُت الػاملت في ألاسدن، وفي ملذمتها 

ىها الاظتراجُجي: ووالت الغىر الذولُت )ألاوهشوا(.  مؼ ؼٍش

: الاوهشوا:
ً
 ؤوال

ظها الاممي الخاص  مىنها مً جىفُز جفٍى ًُ جىلي اللُادة الهاؼمُت اهخماما هبحرا بذغم واظىاد الاوهشوا، بما 

ت إلاالًحن مً الالحئحن الفلعؼُيُحن في مىاػم غملُاتها الخمغ،  بدماًت وبخىفحر الخذماث الاظاظُت والظشوٍس

، مؼ كشاس بداسة 2218غحر اإلاعبىكت، التي حػشطذ لها مىز الػام وبخاصت مؼ جىاصل ؤصمتها اإلاالُت الخؼحرة و 

الشئِغ ألامحروي العابم، دوهالذ جشامب، كؼؼ معاهمت بالده اإلاالُت الهامت غً مىاصهت الىوالت )هدى زلث هزه 

تها اإلاىاصهت(، ختى الخىصل لخل غادٌ ودائم للظُتهم، اظدىادا للشاسا الؽشغُت الذولُت راث الصلت، وفي ملذم

 .   194اللشاس 

، اللُام بعلعلت مىثفت مً ألاوؽؼت 2222في هزا العُاق، واصلذ دائشة الؽاون الفلعؼُيُت خالٌ الػام 

 الهادفت لدعهُل ودًمىمت غمل الىوالت، بما فُه:

ت لألوهش  . ؤ  : * واسئاظت اللجىت الاظدؽاٍس

ت لالوهشوا  ؼغلذ اإلاملىت ألاسدهُت الهاؼمُت، ممثلت بذائشة الؽاون الفلعؼُيُت، مىصب سئِغ اللجىت الاظدؽاٍس

 . 3/7/2222الى  1/7/2219خالٌ الفترة مً 

             

 آلاساء وجلذًم الىصح إلافىطها الػام.ججخمؼ هزه اللجىت مشجحن في الػام، بهذف مىاكؽت اللظاًا راث ألاهمُت لألوهشوا والععي للىصٌى بلى جىافم في * 

لخلي ؤغظاء اللجىت واإلاشاكبىن بؽيل مىخظم ؤهثر مً خالٌ لجىت فشغُت،   ت في جلذًم هصخها للمفىض الػام بهذفٍو   .معاغذة اللجىت الاظدؽاٍس
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ت للىوالت، لػب غؼىفت اإلاذًش الػام لذائشة الؽاون الفلعؼُيُت، اإلاهىذط سفُم  وخالٌ سئاظخه للجىت الاظدؽاٍس

 في خصٌى جىافلاث هامت داغمت للىوالت بحن ؤغظاء اللجىت، ظىاء لجهت خؽذ اإلاىاسد 
ً
 هاما

ً
خشفان، دوسا

، غلى خلفُت كؼؼ الىالًاث 2218مىز الػام  اإلاالُت، لخخجاوص عجضها اإلاالي الخؼحر وغحر اإلاعبىق، الزي غاؼخه

، وما 19اإلاخدذة معاهمتها اإلاالُت الهامت غنها، والزي فاكمخه الخبػاث الصػبت التي خلفتها حائدت هىفُذ ــ 

جشهخه مً هخائج اكخصادًت واحخماغُت كاظُت غلى مجخمػاث الالحئحن الفلعؼُيُحن، وبخاصت لللؼاغاث الاهثر 

غشطت اإلاعتهذفت للىوالت، والتي جلىدها هؽاؼت منهم / اكخصا
ُ
دًا واحخماغُا ــ     وهزلً في دفؼ الهجماث اإلا

بىحه خاص خىىمت الاخخالٌ الاظشائُلي، ومً خلفها بػع اإلاىابش والاػشاف الذولُت، بما فُه بالدؽىًُ 

 الى آلخش.  بدُادًت غملُاتها، ؤو بإنها جخلذ مؽيلت اللجىء الفلعؼُني، بىللها صفت اللجىء مً حُل

 

ت للىوالت ؽاسن في اخذ احخماغاث اللجىت الاظدؽاٍس  اإلاهىذط خشفان ٌُ
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ذ اللام في  ان ملحُِا بمٕحبه سثِعة ال كىة الٌشكُة لالوهشوا، العُذة حعُٖا الىوظىن، ُىصل العٍى اإلا ىذط خًش

 الِذط.

ذ دسحخا غلى سغاًت وجىظُم م ه بلُه هىا ؤن الاسدن العٍى ماجمش الخىاس الذولي الاظتراجُجي لذغم ما ٌعخدم الخىٍى

الىوالت، والزي باث فػالُت جىػلذ غليها آماٌ اإلاخؼلػحن الظخمشاس الىوالت وجمىُنها مً خماًتو جلبُت الخاحاث 

ت إلاىخفػيه  ن. ا مً مالًحن الالحئحن الفلعؼُيُحالاظاظُت والظشوٍس

 

 ن:الاحخماغاث الخيعُلُت للذٌو اإلاظُفت لالحئحن الفلعؼُيُح . ب

في العُاق راجه، واصلذ دائشة الؽاون الفلعؼُيُت اظخظافتها وجشجُبها لالحخماغاث الخيعُلُت للذٌو 

اإلاظُفت لالحئحن الفلعؼُيُحن )الاسدن، ظىسٍا، لبىان، مصش، وفلعؼحن( وحامػت الذٌو الػشبُت، والتي جىػلذ 

 لخىصُت ماجمش اإلاؽشفحن غلى ؼاون الفلعؼُيُحن في الذٌو 
ً
ي الػشبُت اإلاظُفت لالحئحن الفلعؼُيُحن فجىفُزا

 للبدث والخشوج بمىكف غشبي مىخذ مً كظاًا وجؼىساث ألاوهشوا. 2223، واهىن زاوي 69دوسجه الـ 
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ان ًشؤط اححماكا ثيعُُِا للذ٘و اإلاظٌُة وحاملة الذ٘و اللشبُة.  اإلا ىذط خًش

 دغم وحعهُل ؤوؽؼت الاوهشوا / الاسدن: . ث

مخابػت وحعهُل ألاوؽؼت والخذماث التي جلذمها  2222ون الفلعؼُيُت خالٌ الػام هما وواصلذ دائشة الؽا 

 الىوالت إلاىخفػيها مً الالحئحن الفلعؼُيُحن غلى ؤسض اإلاملىت، بما فُه:

حعهُل ومخابػت جخصُص كؼؼ مً ألاساض ي الخىىمُت لبىاء ميؽأث غليها جابػت للىوالت، مً مشاهض ػبُت  . ؤ

ت للغاًت. ؤو حػلُمُت وغحرها، والتي  غادة ما جىىن مجاهُت ؤو بإحىس سمٍض

مخابػت بغفاء وصاسة التربُت والخػلُم الىوالت مً ؤزمان الىخب اإلاذسظُت التي دؤبذ الخىىمت الاسدهُت غلى   . ب

 جلذًمها للىوالت مىز غذة ظىىاث.  

بما فُه ؤلاغفاء  مخابػت وحعهُل ؤغماٌ الىوالت في غذة مجاالث جخذم الالحئحن الفلعؼُيُحن في اإلاملىت، . ث

بي إلاعخىسداتها.  الجمشوي والظٍش

 اإلاؽاسهت في اللجان التي حؽيلها الىوالت الهخلاء مىظفيها اإلادلُحن، وحعهُل بحشاءاث العحر بخػُُنهم. . ر
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اإلاهىذط خشفان ٌؽاسن في الاخخفاٌ الزي هظمخه الىوالت / مىؼلت غملُاث الاسدن، إلاىاظبت اهؼالق الػام 

الذساس ي الجذًذ إلاذاسظها في اإلاملىت، والزي حشي في مجمؼ الجزهت الخابؼ للىوالت بالػاصمت غمان، والتي زمً 

ني )ٌعاس الص  ىسة(، الذغم الاسدوي للىوالت. خاللها اإلافىض الػام للىوالت، العُذ فُلُب ال صاٍس
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مُا ان دسكا ثٍٕش علم اإلا ىذط خًش ٌُ  وجثمُىا للذوس الهام الزي لػبخه مذًش كملُات ألاوهشوا / الاسدن، العُذ مدمذ آداس،  
ً
، جلذًشؤ

ــ  دائشة الؽاون الفلعؼُيُت، في جمىحن الىوالت مً الخػامل وبىفاءة مؼ الاصمت التي حعببذ بها حائدت هىفُذ

ت واإلاعاغذاث الػُيُت والىلذًت 19 ، بما فُه حعهُل جىلل هىادس الىوالت خالٌ الخظش، وجىحُه وجىصَؼ الادٍو

 غلى مدخاحيها مً الالحئحن الفلعؼُيُحن في اإلاملىت.  

ت ألبىاء  32احخماغاث الذوسة الـ اإلاؽاسهت في  . ر فلعؼحن مؼ معاولي الخػلُم في إلاجلغ الؽاون التربٍى

التي ُغلذث افتراطُا في ملش حامػت الذٌو الػشبُت باللاهشة، وخصصذ إلاىاكؽت اللظاًا   ،)ألاوهشوا(

اإلاخػللت بالخذماث الخػلُمُت التي جلذمها الىوالت لالحئحن الفلعؼُيُحن في مىاػم غملُاتها الخمغ، 

، وبالػلباث 2218ومذي جإزشها باألصمت اإلاالُت الخاهلت وغحر اإلاعبىكت التي حػِؽها الىوالت مىز الػام 

التي جظػها بىحهها خىىمت الاخخالٌ الاظشائُلي في الاساض ي الفلعؼُيُت اإلادخلت، بما فيها اللذط 

الؽشكُت، والهجمت اإلاغشطت التي جىاصلها طذها، مذغىمت بمشاهض ومىصاث دولُت خاطػت لها، بما 

إنها مخظاسبت مؼ اإلاػاًحر التي فُه حؽىُىها بدُادًت اإلاىاهج والػملُاث الخػلُمُت للىوالت، والضغم ب

، 19جظػها الامم اإلاخدذة،  والخبػاث التي خلفتها غلى هزه الػملُت الخػلُمُت للىوالت حائدت هىفُذ ــ 

بما فُه اطؼشاسها الجباع الخػلُم غً ُبػذ، وما جىاحهه في هزا العُاق مً غلباث، بما فُه افخلاس 

اإلاالئمت لهىزا همؽ مً الخػلُم، واالحهضة اللىخُت وخضم الىثحر مً ػلبت الىوالت للىظائل الخلىُت 

 الاهترهذ، وما ؼابه..    
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: اإلاىظماث الذولُت 
ً
 زاهُا

ض  2222واصلذ دائشة الؽاون الفلعؼُيُت خالٌ الػام  اهخشاػها في حملت مً الاوؽؼت الهادفت لخػٍض

ذ مً  ت الؽشاواث مؼ الذٌو والهُئاث اإلااهدت، بهذف اظخلؼاب اإلاٍض ل والشغاًت إلاؽشوغاث جىمٍى الخمٍى

دعً الظشوف اإلاػِؽُت والصخُت والاحخماغُت والاكخصادًت لالحئحن الفلعؼُيُحن في اإلاملىت،  ًُ وخذمُت، بما 

، ظىاء بفػل جىاكص الخذماث التي جلذمها لهم 
ً
وبخاصت اللاػىحن منهم في اإلاخُماث، والتي جإزشث ظلبا

، ؤو بعبب مً ؤصمت 2218الُت الخؼحرة وغحر اإلاعبىكت التي حػِؽها مىز الػام الاوهشوا، بما فُه بفػل اصمتها اإلا

، ظُما وؤن وعبت هبحرة مً الالحئحن الفلعؼُيُحن هم غماٌ مُاومت ؤو ٌػخاؼىن مً ؤغماٌ 19حائدت هىفُذ ــ 

 بالػىاكب الاكخصادًت التي جشهتها هزه ا
ً
 .لجائدتغحر مىخظمت، وبالخالي جظاغف اخخماالث جازشهم ظلبا

 

اإلاهىذط خشفان ملخلُا في مىخبه بمذًش مشهض اإلالً ظلمان لإلغازت والاغماٌ ؤلاوعاهُت / الاسدن، العُذ 

م، زمً خالله حهىد الاغازت والاغماٌ الاوعاهُت التي ًلىم بها اإلاشهض، وبخاصت خالٌ  ض الخٍض ظػىد بً  غبذالػٍض

ة الؽاون الفلعؼُيُت، مخُماث الالحئحن الفلعؼُيُحن ، وؼملذ، بالخيعُم مؼ دائش 19ؤصمت حائدت هىفُذ ــ 

ض اإلاىػت الاكخصادًت للاػىيها مً الالحئحن الفعؼُيُحن.   في الاسدن، الامش الزي ظاهم بخػٍض
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 بىصٍشة الؽاون الخاسحُت والاجداد ألاوسوبي والخػاون ؤلاظباوي، ؤساوؽا غىهضالِغ 
ً
اإلاهىذط خشفان ملخلُا

اسة إلاشهض صخي ومذسظت جذًشهما الًا، خالٌ كُامها، س  فلت غذد مً معاولي ووالت الخػاون الذولي الاظباوي، بٍض

 ألاوهشوا في  مخُم ألامحر خعً / مىؼلت الجزهت، بػمان. 

جلػبه اظباهُا في دغمها لالوهشوا، مػشبا غً جؼلػه  غؼىفت اإلاذًش الػام بالذوس الزيخالٌ الللاء ؤؼاد 

ضا الظخلشاسها وهمائها، فُما ؤهذث العُذة لذوام هزا الخػاون واظخذامخ ه، خذمت إلاصالح ؼػىب اإلاىؼلت وحػٍض

اث بظباهُا، وبن  حائدت هىسوها وجإزحرها  الًا مً حهتها غلى ؤن دغم الالحئحن الفلعؼُيُحن وألاوهشوا مً ؤولٍى

 مً العماح بىمى ال
ً
 مً الخظامً بذال

َ
ذا  معإلت جخؼلب مٍض

ً
خفاوجاث، الى حاهب غلى اإلاجخمػاث ألاهثر طػفا

  التزام بظباهُا بذغم الػمل مخػذد ألاػشاف والزي ًظمً وصٌى الحئي فلعؼحن بلى الخذماث. 
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واصلذ دائشة الؽاون الفلعؼُيُت الػمل غلى مخابػت جىاصلها بػذد مً اإلاىظماث الذولُت الػاملت في اإلاملىت 

ت إلاصلخت الالحئحن الفلعؼُيُحن في اإلاملىت، وبخاصت في مخُماث  ل مؽشوغاث خذمُت وجىمٍى واظخلؼابها لخمٍى

 اللجىء الفلعؼُني، بما فُه:

   ( GIZوالت ألاإلااهُت للخػاون الذولي )الى 

 

 

 

 

، الخػــــــــــاون اإلاثمــــــــــش والبىـــــــــــاء بــــــــــحن دائــــــــــشة الؽـــــــــــاون الفلعــــــــــؼُيُت و"الىوالـــــــــــت 2222جىاصــــــــــل خــــــــــالٌ الػـــــــــــام 

لت.GIZألاإلااهُت للخػاون الذولي" )  (، وهى الخػاون الزي مط ى غلُه ظىىاث ػٍى

جدـــــــــذ  2219الــــــــذائشة والىوالـــــــــت غــــــــام وفــــــــي الىكــــــــذ الخاطـــــــــش، ًجــــــــشي جىفُــــــــز مـــــــــزهشة جفــــــــاهم وكػـــــــــذ بــــــــحن 

   "، جظمىذ اإلاؽشوغاث الخالُت:PARTغىىان "جدعحن الظشوف اإلاػِؽُت لالحئحن الفلعؼُيُحن" "

    ش اظتراثُجُة الذاثشة لالكىام  .2221ذذ  2218مؽشوق لحُُِم وثؼٍى

  ٔاهد دؼىتها الذاثشة بالحلاون مم مؽشوق لحُُِم اإلابادسة الحيعُُِة إلااظعات اإلاجحمم اإلاذوي في اإلاخُمات، التي 

 جي اي صد.  

  مً مخُمات الالحئنن الٌلعؼُيُنن في اإلاملٕة، بما  5مؽشوق دساظة بدثُة مُذاهُة رات كالُة بالؽباب في

ش لصىاق الِشاس، بما ًُه داثشة الؽاون الٌ ، ملعؼُيُة، بُاهات هامة ثٌُذ في ثدذًذ اخحُاحا هم وثؼللا هًًى

 وظبل ثلبُتها. 

  د٘و مظٌُة لالحئنن الٌلعؼُيُنن،  3جؽُٕل لكىة ًىُة، ثحٖىن مً ممثلنن الداسات وماظعات خٖىمُة في

، وبخاصة في  ثبدث وبصىسة دوسٍة اإلاؽأل والِظاًا الُىمُة اإلالاؼة لالحئنن الٌلعؼُيُنن في هزه الذ٘و

الخىاس اللبىاوي ذذ الٌلعؼُني / لبىان، اللذمات التي ثِذم ا الاوهشوا )داثشة الؽاون الٌلعؼُيُة / الاسدن، لكىة 

 وداثشة ؼاون الالحئنن / ًلعؼنن(.   

  كً اإلاخُمات مؽشوق "سخلة الُِادة"، وال ادًة الثاخة الٌشصة امام مجمىكة مً مىؿٌي الذاثشة وممثلنن 
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   (: KFWبىً ؤلاهماء ألاإلااوي )

خخلفت مً البيُت الخدخُت في مخُم حشػ، بما الاهتهاء مً جىفُز مؽشوع جدعحن حىاهب م 2222جم خالٌ الػام 

ؤلف ملُىن دًىاس ؤسدوي         974(، بيلفت هاهضث الـ  KFWفُه الؼشق الذاخلُت، اإلامٌى مً بىً ؤلاهماء ألاإلااوي )

 )جم جىفُزه بالخػاون مؼ الذائشة والاوهشوا(. 

 (AICSالىوالت ؤلاًؼالُت للخػاون الذولي )

(، جظمىذ AICSالفلعؼُيُت غلى مزهشة جفاهم مؼ الىوالت ؤلاًؼالُت للخػاون الذولي )وكػذ دائشة الؽاون 

ل ألاخحرة بغادة جإهُل  ؤظشة مدخاحت بمخُم خؼحن، حػاوي مً ظشوف مػِؽُت  122وخذة ظىىُت لـ  122جمٍى

 وبًىائُت صػبت، بيلفت جىاهض اإلالُىن دًىاس. 

إلاؽشوع الاسبؼ، فُما مً اإلاخؼؽ الاهتهاء مً اإلاشخلت الشابػت مً مشاخل ا 3جم جىفُز  2222ومؼ اهتهاء الػام 

 .  2221خالٌ الػام 

 حهاث ماهدتو  الذًىان اإلاليي  معاغذاث غُيُت مً

، باهخشاغ دائشة الؽاون الفلعؼُيُت، بػملُت مىثفت لدعهُل جىصَؼ معاغذاث غُيُت وهلذًت، 2222جمحز الػام 

في مخُماث اللجىء الفلعؼُني في اإلاملىت، بالترافم مؼ ظهىس حائدت  ألبىاء الالحئحن الفلعؼُيُحن اإلالُمحن

ت ألاسدهُت الهاؼمُت، ؤبشصها: 19هىفُذ ــ   ، ملذمت مً حهاث ماهدت،  بالخػاون والخيعُم مؼ الهُئت الخحًر

ػشد غزائي غلى الالحئحن الفلعؼُيُحن في مخُماث اللجىء الفلعؼُني، بالخػاون مؼ  21.742جىصَؼ  .1

 إلالً ظلمان لإلغازت والاغماٌ ؤلاوعاهُت / فشع الاسدن. مشهض ا

ت بىاكؼ  .2 ؤلاهذوهِعُت في غمان،  SPMخشام بالخػاون مؼ مىظمت  126مذفإة و 63جىصَؼ مػىهاث ؼخٍى

 لصالح غذد مً الالحئحن الفلعؼُيُحن في مخُم خؼحن. 

والؼالبُت، بالخػاون مؼ ػشد غزائي غلى الالحئحن الفلعؼُيُحن في ول مً مخُم ظىف  522جىصَؼ  .3

 العفاسة الاهذوهِعُت في ألاسدن.

ػشد غزائي غلى الالحئحن الفلعؼُيُحن في غذد مً مخُماث اللجىء الفلعؼُني، بالخػاون  325جىصَؼ  .4

 مؼ حمػُت ًذ الػىن الفلعؼُني. 

ت ػشد غزائي غلى الالحئحن الفلعؼُيُحن في مخُم ظىف، بالخػاون مؼ حمػُت بغاز   122جىصَؼ   .5

 ؤػفاٌ فلعؼحن. 

غضلها جم جىصَؼ ػشود غزائُت غلى الالحئحن الفلعؼُيُحن في مخُماث اللجىء الفلعؼُني، مً جلً التي  .6

ػشد في مخُم الىخذاث،  122ػشد غزائي في مخُم البلػت،  1662حشاء اهدؽاس فحروط هىسوها )بىاكؼ 

 ػشد في مخُم ألامحر خعً(.  52ػشد في مخُم خؼحن، و 122
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ػشد صخي ملذمت مً اإلاجلغ الذهماسوي لالحئحن، لصالح الحئحن فلعؼُيُحن في مخُماث  1499جىصَؼ  .7

 الؼالبُت، اسبذ، الؽهُذ غضمي اإلافتي ومإدبا. 

بُت، ملذمت غائلت مً  الالحئحن الفلعؼُيُحن في مخُمي ظىف والؼال 396ؤضخُت لصالح   75جىصَؼ  .8

ت  غً اإلاعاغذمً ماظعت كؼش الخحًر
ً
 .لػُيُت والىلذًت لألظش اإلادخاحتاث ا، فظال

  الخػلُم:  .9

اإلاىشمت اإلالىُت لؼالب الجامػاث الشظمُت مً ؤبىاء اإلاخُماث، بذؤث هزه اإلاىشمت اإلالىُت غام 

عخفُذ منها خالُا )1999/2222 ، 2222( ػالبا، بما فيهم ؤبىاء كؼاع غضة اإلالُمحن في اإلاخُماث. وفي غام 352، َو

 ػالبا وػالبت منهم. 352ػالبا وػالبت، وكذ جم كبٌى  (855)جلّذم لهزه اإلاىشمت 

وجلىم دائشة الؽاون الفلعؼُيُت باظخلباٌ ػلباث اإلاىشمت اإلالىُت العامُت وفم مػاًحر مػخمذة، وؤهمها ؤن 

ًىىن ملذم الؼلب مً ظيان اإلاخُماث، بر جلىم الذائشة غلب جذكُم الؼلباث اإلاعخىفُت للمػاًحر بخيعِب 

  جلذًمها لىصاسة الخػلُم الػاليو ألاظماء 

 اإلاعاغذاث الػُيُت: .12

خظُذ ألاظش الفلحرة واإلادخاحت بالػذًذ مً اإلاياسم اإلالىُت العامُت التي ؼملذ وافت اإلاخُماث في غام 

 ، ومنها:2222

ا، 7824مىشمت ػشود الخحر الهاؼمُت: ًخم جىفُزها مشجحن بالعىت، وحعخفُذ منها ) .ؤ  ( ؤظشة ظىٍى

غباسة غً مىاد غُيُت، زم ؤصبدذ معاغذة هلذًت بملذاس مئت دًىاس ليل غائلت واهذ الؼشود 

مً ألاظش الفلحرة التي جلُم في اإلاخُماث وجىؼبم غليها ؼشوغ اظخدلاق هزه اإلاىشمت، مً 

ت والعُاساث.  خُث الذخل وامخالن السجالث الخجاٍس

 شة.( ؤظ1342مىشمت ألاطاحي: ًخم جىفُزها مَشة في العىت، وحعخفُذ ) .ب 

 ( ؤظشة.1285) مىشمت الخمىس: ًخم جىفُزها مشة في العىت، وحعخفُذ  .ج 
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ت :  ألاكعام الخابػت للمذًٍش

 . باػا سئِغ اللعم  يكعم لجان خذماث اإلاخُماث وماظعاث اإلادخمؼ اإلاذوي / العُذة ؼز

 ؤبى ؼدُت ، غمش  الػاًذي ، اإلاهىذط حهاد ذ  غمشان خلُل  ، العُذ مدمذ ؼذًفاث ، اإلاهىذط العُ/ مياجب الذائشة 

 العُذ خمذان الخاج  مذساء اإلاياجب. 

 . اللجانكعم بظدثماساث 

 

 

 

ة :  ؤلاؼشاي كلى ؼاون الالحئنن وبداسة ؼاون اإلاخُمات في مداًـات اإلاملٕة بالحيعُّ مم م مة اإلاذًٍش

  الذواثش اإلالىُة   
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 2222اث التي كذمتها الذائشة غام الخذم

 ؤوال: مياجب الذائشة اإلاُذان )اإلادافظاث( : 

واإلاحمثلة بمٖاثبها ولكان خذمات كملد الذاثشة ومً خال٘ ٔىادسها اإلاىخؽشة في مداًـات  اإلاملٕة العد 

ة  ُة مم  وبالٖىادس  هزه بخىـُم كملكلى بصذاس الحللُمات اللاصة  اإلاخُمات وال ُئات الاظخؽاٍس الخؽآس

بصذاس الحللُمات الىاؿمة للملُات البىاء  بطاًة الىماظعات اإلاجحمم اإلادلي لحِذًم ما هى ؤًظل ،

، ثماؼُا ألًة ؿشوي ممًٕ ؤن ثحلشض ل ا اإلاخُمات واللذمات اللامة داخل اإلاخُمات والتراخُص

ان اللذمات إلاداولة ثىصَم اإلاعاكذات كلى الل ء كلى مٖاث  الذاثشة ولك دؤرِل التيجاثدة ٔىسوها ٓ

والخٖام  اإلاحظشسًٍ مً الكاثدة بطاًة الى الحيعُّ مم ٔل مً ألاوهشوا والبلذًات وؤماهة كمان الٕبري 

نن ات والتي ًُما ًحللّ بلملُات الحلُِم داخل اإلاخُمات وثإمنن كمل الٌدىصات لِاػني اإلاخُم ؤلاداٍس

 . ٔاهد ثاخز بؽٖل كؽىاجي

 الذاثشة كلى هزه ألاكما٘ مً خال٘ مٖاثبها اإلاىخؽشة في اإلاُذان وهي:وجؽشي 

 خبم له: مخُمات الخعنن، الىخذات ألامنر خعً، الؼالبُة ومإدبا. تيمٕح  مداًـ  اللاصمة ومإدبا ٍو

 .خبم له مخُم البِلة  مٕح  مداًـة البلِاء ٍو

 . خبم له مخُمي حشػ و ظىي  مٕح  مداًـة حشػ ٍو

 خبم له مخُم اسبذ و الؽ ُذ كضمي اإلاٌتي. مٕح  مداًـة بسبذ  ٍو

 .خبم له مخُمات الضسُاء، السلىة و خؼنن  مٕح  مداًـة الضسُاء ٍو
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 -وجخمثل ؤغماٌ هزه اإلاياجب بالػمل غلى جلذًم الخذمت اإلاباؼشة ألهالي اإلاخُماث مً خالٌ: 

  .ذ وثشاخُص بىاء للؼابّ ألا٘و والثاوي هىذس ي  بصذاس ثصاٍس

  ٘ة اإلاشخصة.اظحِبا  ػلبات ثشمُم الىخذات العٕىُة )معآً الٌِشاء( واإلادا٘ الحجاٍس

 .)ة )اإلاُاه والٕ شباء  بصذاس ؤروهات ألاؼوا٘ ل لذمات اللامة للىخذات العٕىُة واإلادا٘ الحجاٍس

 .) ة بالحيعُّ مم ؤماهة كمان الٕبري )خاص إلاخُمات اللاصمة  ثجذًذ سخص اإلا ً الحجاٍس

 نن.محابلة اإلاخالٌات د  اخل اإلاخُمات بالحيعُّ مم الخٖام ؤلاداٍس

 .بربات ؤلاُامة ألهشاض الذساظة والالحداَ بالكاملات وهنرها 

 .ٔالة الوىذ الذولُة بخصىص الٕح  الىاسدة مً وصاسة الحىمُة الاححماكُة وصىذَو اإلالىهة  مخاػبة و

 سم اإلالُٕة وهنرها مً اإلاعاكذات بكذاد ُىاثم بإظماء اللاثالت الٌِنرة اإلاعحٌُذة مً ػشود اللنر/اإلاٖا

ة ال اؼمُة(.  اللاسحُة مثل )ال ُئة اللنًر

  ٔالة الوىذ الذولُة )اللذمات الصخُة،الحللُمُة والبُئُة(ألهالي الاػالق كلى واُم اللذمات اإلاِذمة مً ُبل و

 اإلاخُمات.

 نن وألا خظىس دكىات اإلاجلغ الحىٌُزي والحيعُّ ا  ألامىُة. ضة حإلاباؼش مم الخٖام ؤلاداٍس

 .م داخل اإلاخُمات ة في ثىٌُز اإلاؽاَس  ؤلاؼشاي واإلاؽآس

  ة فذذذذي الاخحٌذذذاالت واإلاىاظذذذذبات الىػىُذذذة والاححماكُذذذذة والتذذذي ثىـم ذذذذا الذذذذاثشة ولكذذذذان اللذذذذمات ؤو ماظعذذذذات اإلاؽذذذآس

 كلما بإن هزا ألامش ُذ جلؼل في ؿل حاثدة ٔىسوها.اإلاجحمم اإلادلي داخل اإلاداًـة 

  ى  د الضاثشة للمخُمات.اظحِبا٘ ومشاًِة الًى

   ثىمُة سوح اإلابادسة والابذاق لذي ؼباب اإلاخُمات مً خال٘ ؤهذًة الابذاق اإلاذاسة بؽٖل مباؼش مً ُبل مٖاث

 الذاثشة ولكان خذمات اإلاخُمات.

  ٔالة الوىذ الذولُة وماظعات اإلاجحمم اإلادلي في اإلاخُمات لإلػالق اسات اإلاُذاهُة الذوسٍة إلايؽأت و الُِام بالٍض

 لى معحىي اللذمات اإلاِذمة ألهالي اإلاخُمات.ك

 .مشاحلة الك ات رات اللالُة لحدعنن معحىي اللذمات اإلاِذمة ألهالي اإلاخُمات 

 .ؤكظاء في لكان الؼىاست وألاصمات والتي ثم اظحدذاثها في ؿل حاثدة ٔىسوها 
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  م الالصمذذة محابلذذة ؤوطذذاق اإلاخذذُم وثدذًذذذ اخحُاحاثذذه مذذً اللذذذمات اللامذذة وثِذذذًم مِترخذذات اإلاؽذذاَس

 بؽإنها بلى الذاثشة.

 

 .ىد الضاثشة  للمخُم  اظحِبا٘ الًى

 

 ّة فذذذي الاكذذذذاد لالخحٌذذذاالت الشظذذذمُة وبالحيعذذذُّ اإلاعذذذب مذذذم الذذذذاثشة كلمذذذا بذذذإن هذذذزا ألامذذذش ُذذذذ  اإلاؽذذذآس

 جلؼل في ؿل حاثدة ٔىسوها.

 

 .دكم ماظعات اإلاجحمم اإلادلي في اإلاخُم وبالحيعُّ اإلاعبّ مم الذاثشة 

 

 بإن هزه اللجان هي هُئاث ؤهلُت جؼىغُت ًخم حؽىُلها وجدذًذ مهامها وفم حػلُماث خاصت بزلً واهذ 
ً
غلما

لىت ألاسدهُت الهاؼمُت ػلُماث الخاصت بدؽىُل  لجان خذماث مخُماث الالحئحن والىاصخحن في اإلامآخشها الخ

2219لػام 
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ذذض الذذذذاثشة باللمذذل والحيعذذُّ مذذم الك ذذات اإلالىُذذة لحِذذذذًم اللذ م فذذي مٓش ذذة الحخؼذذُؽ واإلاؽذذاَس ذذة خذذذمات اإلاخُمذذات بالحلذذاون مذذذم مذًٍش ًذذذ مذذً اللذذذمات فذذي اإلاخُمذذذات، ثِذذىم مذًٍش

ىضح   -:2222الخذماث التي جم جلذًمها في ول مخُم للػام الكذ٘و ؤدهاه،ٍو

 

ذ ألابيُت ت خذماث غامت جصاٍس مخالفاث  اإلادالث الخجاٍس

 ألابيُت

 غذد اإلاػامالث مخفشكــاث ألاساض ي

 مىخب الذائشة إلادافظت

ُم
شم

ج
وي 
 زا

م
ػاب

 

ث
ػا

ظ
جى

 

اء
شب

هه
 

اه
مُ

ُم 
شم

ج
ًذ 
حذ

ذ 
مى

 

ص
خُ

جش
 

ئم
كا

لت 
ا  ص

ب
ض 

ؤس
ب 

ػل
 

ث 
با

بز

ً
ظى

 

ي  و
يا

ؼ
 

اًا
ظ

ك
 

ىد
وف

هت 
ػى

م
ن 

ؽا
ؤه

 

لت
ووا

هت 
ما

ؤ
ظ 

اف
د

م
 

ي  ش
خ

ؤ
دس 

صا
 

د س
وا

 

 الػاصمت ومإدبا
2 12 1 221 72 1 11 94 41 5 - 122 17 - - 2362 - 56 142 33 362 1224 1277 

 الضسكاء
3 92 - 722 422 1 36 56 14 5 - 8 64 3 1 - - - - 55 566 1227 1252 

 حشػ
9 42 9 293 191 1 - 1 69 29 12 32 68 2 - - - - - 11 438 1252 1275 

 اسبذ
- 2 - 315 195 - - - - 42 1 - 8 - 4 - - - - 52 252 869 1232 

 البللاء
54 66 3 471 296 - - - 32 - - 86 14 67 1 - - - - -- 642 1775 1677 
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 : اإلاخُماثخذماث بداسة الذغم الزاحي للجان خذماث 

 

م  ا مً خشص الذاثشة كلى ثمٕنن ال كان مً الُِام بم ام ا ، ًِذ ثمد الاظحٌادة مً مؽاَس
ً
اهؼالُ

نر دكم راجي ل كان  م الالصمة لحًى اإلابادسات اإلالُٕة وما ثِذمه الك ات اإلااهدة إلُامة بلع اإلاؽاَس

ة الذكم الزاجي كبر محابلة كِىد اللذمات في اإلاخُمات بالحيعُّ مم داثشة الؽاون الٌلعؼُيُة إلاحابل

ش  ؤلاًجاس والحدصُالت والحيعِ  بةصذاس الحللُمات الالصمة لحىـُم هزه اللملُة، باإلطاًة بلى ثِاٍس

ىي كلى ٔل مً ؤلاهجاصات لللمل كلى اظحذامتها  ة لواًات الُى لذها الِعم اإلالني في اإلاذًٍش ٌُ دوسٍة 

ىي كىذ اإلاؽأل لىطم الخل٘ى اإلاىاظبة ل ا، مم مشاكاة ألاوطاق الاُحصادًة العِئة التي ؤطشت  والُى

 
ً
 ألوامش الذًاق ثم بهالَ بلع الِؼاكات بهالُا

ً
ً بعب  حاثدة ٔىسوها خُث ؤهه وثىٌُزا باإلاعحإحٍش

 ختى نهاًة كام 
ً
ة  2222ثاما ، بطاًة بلى وحىد ظاكات الخـش الكضجي والؽامل و التي ؤرشت كلى خٓش

جلؼُل ثىٌُز ُشاسات اإلادآم بدّ اإلاحخلٌنن كً الذًم بلذ صذوس ُشاسات  العَى الحجاسي ، ٓما ؤدي

 كلى ثدصُل ؤلاًجاسات بؽٖل 
ً
 لةوطاق الاُحصادًة مما ؤرش ظلبا

ً
بدِ م ظىاء باإلخالء ؤوهنرها هـشا

  ٓبنر.  
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ىضح الجذٌو الخالي حجم الذغم الزاحي في اإلاخُماث خالٌ غام    2222ٍو

 

 اللـجـىـت

 

 ألامحر خعً

 

 الؼالبُت

 

 الخعحن

 

 الىخذاث

 

 مادبا

 

 خؼحن

 

 الضسكاء

 

 السخىت

 

 البلػت

 

 اسبذ

الؽهُذ 

غضمي 

 اإلافتي

 

 حشػ

 

 ظىف

 

 مجمىع

حجم الذغم 

 الزاحي

21782 16862 31242 68962 17622 149922 25552 1522 221722 13352 41822 23622 17652 651312 

 314392 6252 19262 14282 12282 92222 1522 24192 57682 11262 32252 16222 16862 14962 اإلادصل

وعبت 

 الخدصُل

69% 122% 52% 44% 64% 38% 94% 122% 41% 91% 34% 82% 34% 48% 

حطح مً الكذ٘و ؤكاله بإن ُُم الحدصُال  الزي مشت به البالد )حاثدة ٔىسوها( مما ؤدي بلى اهالَ بلع اإلادا٘ مم  ىباجيمىخٌظة بعب  الىطم الت حاءت ٍو

م في ٔل مً  2221ألاخز بلنن الاكحباس وحىد ُؼاكات ما صالد محظشسة ومولِة، هزا وثجذس ؤلاؼاسة بلى ؤن حكم الذكم الزاجي ظنرثٌم للام  لىحىد مؽاَس

 ىخذات.مخُمات البِلة، ظىي، اسبذ وال
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ت الؽاون    اللاهىهُت مذًٍش

ت :  ألاكعام الخابػت للمذًٍش

 كعم الذغاوي وؤلاظدؽاساث الخىىمُت / الذهخىس غض الذًً الذساوؼت سئِغ اللعم. 

 

 

 

 

ة :  ل ما ًحللّ بالكىاه  م مة اإلاذًٍش ُل بداسة ُظاًا الذولة ٔو محابلة حمُم ُظاًا الذاثشة بالحيعُّ مم ٓو

الِاهىهُة بإكما٘ الذاثشة ولكان اللذمات في اإلاخُمات ، ثيعُّ ومحابلة ؤكما٘ ظٌاسة دولة ًلعؼنن مم 

 الك ات رات اللالُة  في ألاسدن .
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ت الؽاون اللاهىهُت خذماتها  جلذم إلاجخمؼ الالحئحن الفلعؼُىحن وما الذائشة  بما جلذمه اإلاشجبؼتمذًٍش

اللىاهحن وألاهظمت ًخػلم منها بإساض ي اإلاخُماث والىخذاث العىىُت اإلالامت غليها وطمان ؤلالتزام بدىفُز 

ت خذماتها الخاصت بها  اإلاخػللتوالخػلُماث  بإساض ي الظفت الغشبُت الىاكػت طمً خذود هما وجلذم اإلاذًٍش

م العفاسة وؤساض ي اللذط واإلاخظمىت الا  ،1967خلت غام ألاساض ي اإلاد ظخػالم غنها بالؼشق الشظمُت غً ػٍش

الفلعؼُيُت في ألاسدن وبالخيعُم مؼ الجهاث راث الػالكت هذائشة ألاساض ي واإلاعاخت وماظعت ؤلاكشاض الضساعي 

بخلذًم الخذماث اللاهىهُت  2222 خالٌ غام الذائشةخُث كامذ  . ًت حهت ًخؼلب مخاػبتها لهزه الغاًتؤو 

 الخالُت:

 غذد  اإلاػامــالث هــىع اإلاػــاملـت

 241 جلذًم الشؤي والاظدؽاساث اللاهىهُه

 143 مخابػه اللظاًا اإلاشفىغه غلى الذائشة

 68 اظدؽاساث / سخص مهً

 7 صُاغت غلىد بحن الذائشة وحهاث اخشي 

 124 كظاًا الخىفُزًت

 362 العىىُتخم الاهخفاع بالىخذاث 

 3 اظخمالن كؼؼ الاساض ي

 113 مػامالث اساض ي فلعؼحن
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ت :  ألاكعام الخابػت للمذًٍش

 كعم اإلاداظبت / مي ابى غلي سئِغ اللعم . 

 كعم مالُت اللجان / مالً اإلاىمني سئِغ اللعم . 

 كعم اللىاصم / غباط الىادي سئِغ  اللعم 

 

 

 

ة : مشاحلة اإلاخصصات اإلاِذسة للذاثشة وثىاًّ كملُات ؤلاهٌاَ مم الِىاهنن وألاهـمة  م مة اإلاذًٍش

  والحللُمات اإلاالُة للحإٓذ مً ألاظحوال٘ ألامثل للمىاسد اإلاالُة    
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 اإلاىاسد اإلاالُت

لفلعؼُيُت والزي ًخمثل الاظتراجُجُت لذائشة الؽاون ااهؼالكا مً الهذف الاظتراجُجي الزي جخظمىه الخؼت 

ت اإلاالُت بخؼبُم العُاظاث اإلاالُت وؤلاحشاءاث باالظخغال ٌ ألامثل للمىاسد اإلاالُت وألاصٌى اإلالمىظت، جلىم اإلاذًٍش

 اإلاخػللت بها بما ًظمً اإلاصلخت الػامت وؼفافُت ألاداء الخىىمي.

ت اإلاالُت جلتزم بالخىهمت الشؼُذة والػمل غلى الخدٌى الشكمي بما ٌعهل الػمل وجلذًم  بىاء غلُه فةن اإلاذًٍش

 الخذماث.

 

 

ت دًىاس 2281222  هفلاث حاٍس

 هفلاث سؤظمالُت دًىاس 4252222

ت والشؤظمالُت احمالُاث دًىاس 6331222  الجاٍس
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ت  -1  هفلاث حاٍس

 سواجب واحىس  دًىاس 869222

ت دًىاس 259222  ظلؼ وخذماث هفلاث حاٍس

ت دًىاس 3222  هفلاث ؤخشي واصٌى غحر حاٍس

 ؤلاغاهاث/اإلاعاغذاث الاحخماغُت/الىاصخحن دًىاس 1152222

 ؤلاحمالي / للفصل دًىاس 2281222

 هفلاث سؤظمالُت -2

 11خضمت ألامان الاحخماعي/معاهً مشخلت  دًىاس 375222

 اظخمالواث/كظاًا مىدعبت دسحت اللؼػُت/ؤحىس ؤساض ي دًىاس 3652222

 بىاء كذساث + سبؽ الىترووي )هفلاث ادامت وحؽغُل( دًىاس 25222

 ؤلاحمالي / للفصل دًىاس 4252222
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ادة الؼل  كلى اللذمات التي ثِذمه ولحدعنن بِئة  -1 ٔاهد الذاثشة جلاوي مً شح اإلاىاسد اإلاالُة هـشا لٍض

ادة مخصصات اإلاٖاًذأت اإلاالُة وؿشوي اللمل اظحؼاكد الذاثشة الحيعُّ مم  داثشة اإلاىاصهة اللامة مً ٍص

 والتي ظحادي الى الخذ مً هكشة الٌٕاءات واإلاىؿٌنن.

ة ثىـٍُ. -2  ثدعنن اللذمات البُئُة للذاثشة مً خال٘ الحلاُذ مم ؼٓش

مة الالٕتروهُة اخزت اللذمات اإلاالُة اإلادىظبة ثذ -3 مي والخٓى خل في وفي اػاس الىهج الخٖىمي للحد٘ى الُش

( GFMISهؼاَ اللمل بصىسة آبر واكمّ ومً هزه اللذمات اإلادىظبة هـام بداسة اإلاللىمات اإلاالُة )

 ( الشظاثل الِصنرة.SMSوهـام الخٖىمة الالٕتروهُة )

ادة بىذ بهارة الىاصخنن لُصبذ بُِمة ) -4 ادة )1152222ثم ٍص ( 52222( ملُىن وماثة وخمعىن الٍ دًىاس بٍض

 خمعىن الٍ دًىاس.

ادة بىذ ؤلاًجاسات لُصبذ ) -5 ادة )125222ثم ٍص ( رالرة كؽش 13222( ماثة وخمعة وكؽشون الٍ دًىاس بٍض

م   4/2218/15269م/13الٍ دًىاس لواًات ؼشاء واظحمالْ مبنى بىاء كلى ٓحاب دولة سثِغ الىصساء ُس

خ  ة ل خ5ٖالبىذ ) 23/6/2218ثاٍس ىمة )باالًجاس اإلاىحهي ( باالظحواطة كً ألابيُة اإلاعحإحشة بإبيُة مملٓى

ذ ثمد مخاػبة اإلااظعات والبىْى اإلاالُة وبعب  بلع ؤلاحشاءات والتي ظاهمد في كذم  بالحملٗ( ُو

با  نر ًَش اًجاس بمبلى ثٍِش الاهحِا٘ الى مبنى مملْى ل خٖىمة والاهحِا٘ الى مبنى معحإحش خُث ثم ثًى

وملضو٘ وثم ؤًظا اخالء مٕح  الذاثشة   صذًّ للبِئة واخظش مبنى( رالرة الاي دًىاس وهى 3222)

نر ُُمة الاًجاس  بمداًـة اسبذ والاهحِا٘ الى مباوي خاصة بذاثشة الؽاون الٌلعؼُيُة في مخُم اسبذ وثًى

با ) ة والتي ثبلى ثٍِش ٔان له ألارش ؤلاًجابي كلى محلِى اللذمة 3222العىٍى ( رالرة الاي دًىاس ؤًظا مما 

زل بة مً ؤمآً ظٕىاهم ٓو ٍش ٗ باليعبة للمىؿٌنن مما ٌلىد باإلاىاًم كلى الكمُم والاسثِاء باللذمات ُو

 اإلاِذمة.



 

47 

 

 

0202 

ة خال٘ كام  -6 % 15مً خال٘ ثخٌُع الىٌِات بىاُم  2222ثم اللمل كلى ثشؼُذ اظتهالْ الىٌِات الكاٍس

م  ة وخع  ٓحاب دولة سثِغ الىصساء ُس خ  2222/12367م/13مً الىٌِات الكاٍس  .31/5/2222ثاٍس

( خمعة وكؽشون الٍ دًىاس لحىمُة ُذسات اإلاىؿٌنن مما 25222بىذ بىاء ُذسات بُِمة ) ثم بطاًة -7

ٔان له ارش  اولٕغ بًجابُا كلى اإلاىؿٌنن وكذم الؼل  اإلاحٕشس باالهحِا٘ مً الذاثشة الى الذواثش ألاخشي مما 

 بًجابي كلى الذاثشة.

ومً  2222في مىاصهة الذاثشة كام  وفي صشي اإلابالى التي خصصد للِظاًا اإلإخعبة الذسحة الِؼلُة -8

خال٘ الخص٘ى كلى ثىاصالت كً احضاء او ٔل الٌاثذة الِاهىهُة اإلاترثبة كلى اإلابالى اإلادٖىمة بها بلود 

وثم صًش ا  2221( واخذ وجعلىن الٌا ورماهُة واسبلىن دًىاس/ الِظاًا اإلاِذسة واإلاىـىسة لللام 91248)

ىة الذولة بلى ) مما مًٕ الذاثشة مً ثدُِّ 2222كام  ش مالي كلى خٍض ( اسبلماثة وكؽشون الٌا 422398ًو

 .2221ورالرماثة ورماهُة وجعلىن دًىاسا ًُما لى بُِد لللام 

( رالرة مالًنن وظحماثة وخمعىن 3652222ثم ثخصُص مبلى لحىٌُز الِظاًا اإلإخعبة الذسحة الِؼلُة ) -9

اثة وخمعىن الٍ دًىاس وخع  ٓحاب دولة سثِغ ( ملُىن ورالرم1352222الٍ دًىاس بلذ ثخٌُع مبلى )

م  خ  2222/12367م/13الىصساء ُس  % مً اإلاخصصات الشؤظمالُة.25بىاُم  31/5/2222ثاٍس

ة اإلاالُة ومً خال٘ الحىاصل مم وصاسة اإلاالُة ثمٕىد الذاثشة مً  -12 وهـشا ل ك ىد التي بزلد مً ُبل اإلاذًٍش

ٔان ل ا ( ملُىوي دًىاس ص2222222الخص٘ى كلى مبلى ) د كلى الِظاًا اإلإخعبة الذسحة الِؼلُة مما  ًش

ىة اللامة. ش كلى اللٍض  ارش في الحخٌٍُ مً ك ء اللمل وثدُِّ ًو

وبعب  الاظتهالْ والُِمة اإلاشثٌلة لٌاثىسة الٕ شباء ثم كمل دساظة مبذثُة للؼاُة الؽمعُة وثم  -11

اُة الؽمعُة للمبنى الكذًذ ( كؽشون الٍ دًىاس الوؽاء الىاح الؼ22222الخص٘ى كلى مخصص )

 .2221الصخي والاخظش والصذًّ للبِئة خال٘ كام 
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ت :  ألاكعام الخابػت للمذًٍش

 سئِغ اللعم غفاف ظالمت العُذة كعم ؤلاغالم / 

ج صذكت   سئِغ اللعم كعم الذساظاث / العُذة ؤٍس

 

 

 

ت : مخابػت اللظُت الفلعؼىُت غشبُا وبظالمُا ودولُا وببشاص الذوس ألاسدوي  ججاه اللظُت الفلعؼُيُت   مهمت اإلاذًٍش
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ش الؽهش  - ؤ  ي خٌى جؼىساث اللظُت الفلعؼُيُتالخلٍش

  

ش الى دولة سثِغ الىصساء، دولة سثِغ 12بصذاس ) - ًشا كلى مذاس اللام، وثم بسظا٘ وسخ مً هزه الحِاٍس ( ثٍِش

خشي، في 
ُ
مجلغ الاكُان، ملالي وصٍش الذولة للؽاون اللاسحُة، ظلادة سثِغ مجلغ الىىاب، وكذة ح ات سظمُة ؤ

ٔالعٌاسة ألا  سدهُة في واؼىؼً، الذاخل واللاسج، بما ًيها هُئات دبلىماظُة ؤسدهُة، 

ىسْ، وحاملة الذ٘و اللشبُة.  واظحلشطد  اإلامثلُة الاسدهُة لذي ألامم اإلاحدذة / هٍُى

ة اإلاحللِة  ش اإلاعحجذات الحؼىسات الؽ ٍش   :باألمىس الخالُتهزه الحِاٍس

  الك ىد 
ً
ثؼىسات كملُة العالم الٌلعؼُيُة ذذذ ؤلاظشاثُلُة، وخاصة

اللة اإلالٗ كبذ هللا الثاوي بً الخعنن، الذاكمة لةؼِاء الذبلىماظُة ألاسدهُة بُِادة ح

الٌلعؼُيُنن في ظليهم وهظال م لحدُِّ ػمىخا هم الىػىُة اإلاؽشوكة كلى ثشابهم 

     الىػني الٌلعؼُني.

  ٔات ؤلاظشاثُلُة في ألاساض ي الٌلعؼُيُة اإلادحلة كام وحشحى، ؤظشي وملحِلنن،  ، مً ؼ ذاء1967الاهتها

ة مٌاحئة، بهالُات، خصاس، مصادسة وثذمنر ممحلٖات كامة وخاصة، اُحدامات لحجم لات ظٖاهُة، خىاحض كعٍٕش

ٔات طذ ألامآً اإلاِذظة،  ذًه، وبخاصة في الِذط اإلادحلة، والاهتها اكحذاءات اإلاعحىػىنن، ؤوؽؼة اظخُؼاهُة و هٍى

   وبخاصة طذ الخشم الِذس ي الؽٍشٍ.
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ش ؼهشي خاص ًشصذ الاهتهاو -ب  ؤلاظشائُلُت في اللذط اإلادخلتاث جلٍش

ٔات الاخحال٘ 12ثم بصذاس ) 2222في اللام  ش وبصىسة مٌصلة  وكمُِة، ؤبشص اهتها ًشا، ثىاولد هزه الحِاٍس ( ثٍِش

محذة 
ُ
الاظشاثُلي طذ الِذط اإلادحلة، وبخاصة طذ مِذظا ها ؤلاظالمُة واإلاعُدُة كلى العىاء، ٓحلٗ العلعلة اإلا

ٔات واظحٌضاصات، بالتراًّ مم مً اُحدامات اإلاعحىػىنن  اليهىد ل خشم الِذس ي الؽٍشٍ، وما ًماسظىهه ًُه مً اهتها

لنن بعذاهحه، وختى بهالُه  اي الاظالمُة اإلأى ثظُِّ الاخحال٘ كلى سواده مً مصلنن وػلبة كلم ومىؿٌي داثشة ألاُو

ٔات  زلٗ اُحدامات ُىات الاخحال٘ له ولباخاثه، والاهتها والاكحذاءات طذ اإلاِذظُنن ؤخُاها بىحىه م، ٓو

بل ُىات الاخحال٘ ؤو اإلاعحىػىنن، بما ًُه الاكحِا٘ طمً ؿشوي ثٌحِذ للملاًنر الِاهىهُة  ُِ وممحلٖا هم، ظىاء مً 

وؤلاوعاهُة، الى حاه  ظلعلة ُمولـة مً ألاخٖام ختى لى اثصل ألامش بمىاح ة بعُؼة لعلؼات الاخحال٘، ٓشؼّ 

يؽأت العٕىُة واللذمُة، وهنرها حكاسة كلى دوسٍة اخحاللُة، و
ُ
ذًة، وهذم اإلاىا٘ص واإلا ألاوؽؼة الاظخُؼاهُة والتهٍى

حم بسظا٘ هزا  ماسظ ا الاخحال٘ بدّ هزه اإلاذًىة وظٖانها ومِذظا ها، ٍو ًُ مً مىـىمة اللِىبات الكماكُة التي 

ش الى الك ات اإلالىُة.  الحٍِش

  جشحماث غً مشاهض ألابدار والصخف ؤلاظشائُلُت : -ج

ة لِظاًا رات ؤهمُة، 2222ؤصذس ُعم الذساظات العُاظُة في اللام ة وؤلاهجلنً  ًشا ُمترحمة كً اللوة اللبًر ، ثِاٍس

ثحابل ا مً خال٘ ؤبشص وؤهم مشآض ألابداذ واإلاىاُم ؤلالٕتروهُة والصخٍ ؤلاظشاثُلُة، وبخاصة ما ًحللّ منها 

شا 52ا واللالم اللاسجي، خُث ثم بصذاس خىالي )بالِظُة الٌلعؼُيُة، ؤو بلالُات بظشاثُل مم مدُؼ  ( ثٍِش

 مترحًما، بما ٌؽمل ثدلُالت، دساظات، وؤوساَ ثخذم اإلاص خة والؽإن ألاسدوي.
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 اإلااجمشاث  -د

، في غذد مً اإلااجمشاث التي غلذتها حامػت الذٌو الػشبُت 2222ؼاسهذ دائشة الؽاون الفلعؼُيُت في الػام 

 الفلعؼُيُت وهي:راث الصلت باللظُت 

   :نن كلى ؼاون الالحئنن الٌلعؼُيُنن في الذ٘و اللشبُة اإلاظٌُة   -ماثمش اإلاؽًش

ٔات الاظشاثُلُة التي جؽمل الاكحذاءات كلى  ًبدث هزا اإلااثمش الاوطاق في الاساض ي الٌلعؼُيُة اإلادحلة والاهتها

، الاظشي  واإلالحِلنن،  حذاس الٌصل اللىصشي  والاوطاق اإلاِذظات، الاظخُؼان، مصادسة الاساض ي وهذم اإلاىا٘ص

لعؼنن  ىد مً مصش ًو ة ًو لِذ اإلااثمش في مِش ألاماهة اللامة لكاملة الذ٘و اللشبُة، بمؽآس مذًىة الِذط ، َو

وألاسدن ولبىان واإلاىـمة اللشبُة للتربُة والثِاًة والللىم ومىـمة الحلاون ؤلاظالمي، واإلاىـمة ؤلاظالمُة للتربُة 

م ثىصُاثه الى مجلغ وصساء اللاسحُة اللشب .واللل ًش  ىم والثِاًة، ٍو

 2222وكِذ اإلااثمش الذوسات الحالُة خال٘ كام 

م  -  104الذوسة ُس

م  -  105الذوسة  ُس

 :ماثمش لكىة البرامج الحللُمُة اإلاىح ة للؼلبة في ألاساض ي اللشبُة اإلادحلة-  

اللشبُة اإلادحلة وبؽٖل اإلاىاهج  والبرامج الحللُمُة التي ثىحه ًبدث هزا اإلااثمش اللملُة الحللُمُة في الاساض ي 

ٔات الاظشاثُلُة التي جعتهذي اللملُة الحللُمُة .  للؼلبة في ؿل الاهتها

 -:2222وكِذ اإلااثمش الذوسات الحالُة خال٘ كام 

م  -  101الذوسة ُس

م  -  102الذوسة  ُس
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  -م :الاغال 

 الحوؼُة ؤلاكالمُة إلاىاظبات واخباس الذاثشة . -1

 الشصذ ؤلاكالمي الُىمي .  -2

م للام  -3 م الذاثشة الالٕترووي باألخباس والصىس بؽٖل معحمش خُث بلى كذد الاخباس التي ثم وؽشها كلى اإلاُى ذ مُى ًس

 خبر ( مم الصىس.  73)  2222

  

 

 ؤلاحخماع الخيعُلي للذٌو اإلاظُفت لالحئحن  
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ت :  ألاكعام الخابػت للمذًٍش

 كعم الخىىمت ؤلالىتروهُت / غادة حابش سئِغ اللعم 

 كعم الذغم الفني / مدمذ الىصوي سئِغ اللعم 

 كعم بىً اإلاػلىماث / خمضة اإلاؽاسكت سئِغ اللعم 

 

 

 

ة: مح ابلة ثؼبُّ بشامج الخٖىمة الالٕتروهُة في الذاثشة، بداسة ُاكذة البُاهات للذاثشة والىراثّ الالٕتروهُة م ام اإلاذًٍش

ات والك ات الخٖىمُة اإلالىُة، ثج ن  البِئة الٌىُة والحٕىىلىحُة لحِذًم خذمات الذاثشة  ٔاًة اإلاذًٍش بالحيعُّ مم 

ش الخضمة الحِىُة ثِذًم الذكم الٌ، الٕتروهُا إلاحلِي اللذمة واإلاىؿٌنن  ني وثؼٍى
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مذي  م الخاصل في اللذالم كلذى ألاهـمذة الزُٓذة ٌلنذي ان اللذالم باثجذاه مذا ٌعذمى بذالحد٘ى الُش ان الحؼىس اإلازهل والعَش

م مم الضمً مً ًحإخش كً الىص٘ى ظُلحبر خاسج العباَ وظُٖىن هى اللاظذش ألآبذر وهذزا ٌلنذي وحذىد  وفي ظباَ ظَش

مُذة، بدُذث ظذذحادي طذشوسة م خذة الهحِذا٘ اإلااظعذذات الخٖىمُذة واللاصذة بلذى ؤ هـمذذة كمذل جلحمذذ كلذى الحِىُذذات الُش

ٌذذاءة ؤٓ ذذر ل لذذذمات التذذي ثِذذذم  ذذد والك ذذذ وخٌذذع الحٖلٌذذة وثبعذذُؽ ؤلاحذذشاءات وثدُِذذّ مشوهذذة ؤٓبذذر ٓو الخحصذذاس الُى

ش  ٔاء الصذذذىا ي بدُذذذث ظذذذحلمل فذذذي النهاًذذذة كلذذذى اجعذذذاق هؼذذذاَ الحؼذذذٍى ذذذذسة ٓبنذذذرة فذذذي ُملالكذذذة البُاهذذذات والذذذز للمذذذىاػىنن ُو

ة في اإلاجحمم والحوُ  نر وخذوذ ثدىالت هنر معبُى

ٔات والذذذواثش الخٖىمُذذة ممذذا ًٌذذشض   مذذً ؤهذذم دواًذذم ومدٌذذضات الىمذذى فذذي ٓبذذري الؽذذش
ً
مذذي واخذذذا ًِذذذ ؤصذذبذ الحدذذ٘ى الُش

ش خل٘ى ابذاكُة  كً الؼَش الحِلُذًة في ثِذًم اللذمات  كلُىا ثؼٍى
ً
 وخلّ ًشص لحِذًم خذمات مبحٕشة بلُذا

مذي مذً خذال٘ اللمذل وهدً في داثذشة  م هدذى الحدذ٘ى الُش الؽذاون الٌلعذؼُيُة وعذلى لحدُِذّ الشئٍذة اإلالُٕذة فذي الخعذَش

م الحالُة:  كلى اهجاص اإلاؽاَس

  ؤوال:  مؽشوق الخٖىمة ؤلالٕتروهُة:

ٔالة ألاإلااهُة   حظمً اإلاؽشوق ثضوٍذ الذاثشة باألهـمة اإلادىظبة الحالُة بذكم مً الى  وهي: GIZٍو

، وهذذذذى كبذذذذاسة كذذذذً هـذذذذام خذذذذاص Work Flow)الالٕتروهُذذذذة للذذذذذاثشة ومٖاثبهذذذذا ولكذذذذان اللذذذذذمات )البىابذذذذة  .1

 باإلاشاظالت الذاخلُة والشبؽ مم اإلاٖاث  ولكان اللذمات

ش كؽشون خذمة الٕتروهُة مىح ة إلاحلِي اللذمة  .2  مىصة الٕتروهُة ثًى

ًىان مذذً صذذادس وواسد واسؼذذٌة هـذام الذذذًىان والاسؼذذٌة ؤلالٕتروهُذذة، وهذذى هـذذام خذاص بإثمحذذة اكمذذا٘ الذذذ .3

 الٕح  الشظمُة

ذذذذذبع وهنرهذذذذذا  .4 هـذذذذذام مداظذذذذذبة ؤكمذذذذذا٘ لكذذذذذان اللذذذذذذمات، اهجذذذذذاص اللملُذذذذذات اإلاالُذذذذذة مذذذذذً ظذذذذذىذات صذذذذذشي ُو

 خُث ثم اهجاص اللؼىات الحالُة: والحذُُّ كليها
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  ة ل ومذذذذىؿٌي الذذذذذاثشة، بمذذذذا ًخىاظذذذذ  مذذذذم ػبُلذذذذة كمذذذذ E-Fileثج نذذذذ  ألاهـمذذذذة والحلذذذذذًل كليهذذذذا بالحلذذذذاون مذذذذم ؼذذذذٓش

 الذاثشة

  ٘بهم لللمذذذذل كليهذذذذا مذذذذً خذذذذال٘ كِذذذذذ كذذذذذة وسؼذذذذات كمذذذذل ومذذذذً خذذذذال ذذذذٍ اإلاذذذذىؿٌنن باألهـمذذذذة العذذذذابِة وثذذذذذٍس جلٍش

 الحذٍس  اإلاباؼش كىذ الخاحة

  اكحماد اللمل كلى البىابة ؤلالٕتروهُة في اإلاشاظالت الالٕتروهُة بنن اإلاىؿٌنن 

 :اثمحة الاحشاءات الحالُة كلى البىابة 

 اإلازٓشة الذاخلُة .1

 ػل  اللىاصم .2

 ػل  ثج ن  ُاكة الاححماكات .3

   ITػل  صُاهة  .4

  ITػل  ثذٍس   .5

ات .6  صادس اإلاذًٍش

ات .7  واسد اإلاذًٍش

 مداطش ال كان  .8

 مدظش لكىة الاساض ي والعًٕ في اإلاخُمات .9

ذ الابيُة واروهات الاؼوا٘ .12  مىذ ثصاٍس

 ػل  ظُاسة .11

 ػل  احاصة .12

 ػل  موادسة سظمُة .13

ش الشبلي  .14  الحٍِش

  اإلاٖاث  لللمل كلى هـام البىابة الالٕتروهُةثذٍس  وثإهُل مىؿٌي 
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 ات  مً الذًىان للمذًٍش
ً
ض الذاثشة وثىسٍذ الٕح  الٕتروهُا  ثٌلُل هـام الذًىان في مٓش

 

  ذذذد والك ذذذذ وثذذذم ذذذش الُى سبذذؽ دًذذذىان الذذذذاثشة مذذذم اإلاٖاثذذ  وال كذذذان وثبذذذاد٘ الٕحذذذ  ًُمذذا بُذذذنهم كبذذذر البىابذذذة ممذذا ًو

 
ً
 الاظحوىاء كً اسظا٘ الٕح  وسُُا
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  ات بهذا لُذحم اظذحخذام ا ات فذي الذذاثشة، وثضوٍذذ اإلاذذًٍش اوؽاء ؼاؼات اسؼٌة الٕتروهُة بىاًء كلى خاحة اإلاذًٍش

ذذذذة وجعذذذذ ُل البدذذذذث ًيهذذذذا والىصذذذذ٘ى اليهذذذذا. ًُمذذذذا ًلذذذذي ُاثمذذذذة بؽاؼذذذذات الاسؼذذذذٌة التذذذذي ثذذذذم  فذذذذي ؤثمحذذذذه ورذذذذاثّ اإلاذًٍش

 اوؽاءها:

 وراثّ اللؼاءات .1

 الاساض ي والعًٕ .2

ة .3  ألاوهشوا وراثّ ماثمشات مذًٍش

ة الؽاون الِاهىهُة .4  اثٌاُُات مذًٍش

 الِظاًا .5

 مشاظالت مٕح  اإلاذًش اللام .6

 اححماكات مٕح  اإلاذًش اللام .7

ٔات .8  ملٌات الاظحمال

 مشاظالت واظخُظاخات دًىان اإلاداظبة .9

ش اإلااظس ي .12  بؼاُة الحؼٍى

 مداطش اححماكات لكىة الاظخثماس .11

 كِىد اًجاس اإلاعخثمٍشً .12

 مداطش ال كان .13

ةجؽُٕالت لكان  .14  اللذمات وال ُئات الاظخؽاٍس
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  جعلُم هـام الاسؼٍُ إلاىؿٍ الاسؼٍُ في الذاثشة لُحم اكحماده في اسؼٌة ٓح  الذاثشة، وثم جلذًل الؽاؼة

 خع  محؼلبات اللمل.

 ( ات واإلاٖاثذ  باإلالذذات وألاح ذضة الالصمذة لحٌلُذل ألاهـمذة الالٕتروهُذة مثذل ٔاًذة اإلاذذًٍش  ,Scanners PCsثذم ثج نذ  

Server)  

  ّثذذذذذم البذذذذذذء فذذذذذي اوؽذذذذذاء مىصذذذذذة ل لذذذذذذمات الالٕتروهُذذذذذة الحالُذذذذذة، واكحمذذذذذاد همذذذذذىرج الحِذذذذذذًم لٖذذذذذل خذمذذذذذة والىرذذذذذاث

 اإلاؼلىبة وآلُة ثِذًم اللذمة وسبؼ ا مم البىابة الالٕتروهُة:

 الاظحِذام مً ُؼاق هضة .1

 اوروهات الاؼوا٘ .2

 اإلاٖاسم اإلالُٕة .3
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 هظام مداظبت ؤغماٌ اللجان 

ش  ذة في بػاس خؼة ثؼٍى اللمل اإلاداظبي في لكان اللذمات باإلاخُمات مما ٌع م في اهجاص اللملُذات اإلاالُذة وؤلاداٍس

ذد مىاظذ ، وبلذذ ًدذص اللذًذذ مذً البذرامج وألاهـمذة اإلاداظذبُة، ثمذد ؤلاخالذة وؼذشاء هـذام  والحذُُّ كليهذا بُى

كلذذذى اظذذذحخذامه مىذذذذز مداظذذذبي محٖامذذذل، خُذذذث حذذذشي جعذذذلُم لكذذذان اللذذذذمات سابذذذؽ البرهذذذامج وثذذذذٍس  اإلاداظذذذبنن 

ة اإلاذذذذذذذضودة للمىاُؽذذذذذذذة والحىصذذذذذذذل لخذذذذذذذل ؤًذذذذذذذة مالخـذذذذذذذات ثـ ذذذذذذذش خذذذذذذذال٘ 2222بذاًذذذذذذذة اللذذذذذذذام  ، والحىاصذذذذذذذل مذذذذذذذم الؽذذذذذذذٓش

 الاظحخذام.

ٓما ثم البذء في ثؼبُّ هـام ؼاون اإلاىؿٌنن )الشواثذ  والاحذاصات واإلاوذادسات( وهذى الكذضء الثذاوي مذً الىـذام 

ابة الذاخلُة ًُمذا ًخذص ظذشكة اإلاداظبي، وثبنن ان هزا الىـام ًلبي اخحُاح ات لكان اللذمات ووخذة الُش

ة.  ودُة اللملُات اإلاالُة وؤلاداٍس

 .ٔاًة ألاهـمة  اوؽاء اإلاجمىكات ووطم الصالخُات للمىؿٌنن ٔل مجمىكة خع  الخاحة كلى 

 

  ة اإلاىٌزة للبرامج وثضوٍذها بالحوزًة الشاحلة مً اإلاىؿٌنن في الحلامل مم البىابة الالٕتروهُة محابلة الؽٓش

 واإلاِترخات الىاح  ثىٌُزها كلى البرامج.

 

 .ٍُمي في خا٘ خذوذ مؽأل كلى البىابة ؤو هـام الذًىان ؤو ألاسؼ  اإلاحابلة مم وصاسة الاُحصاد الُش

 .وؽش الحلامُم والاخباس كلى البىابة الالٕتروهُة 

 

 ِة مل   ا ؤخز وسخ اخحُاػُة مً البُاهات اللاصة بالبرامج واإلالٌات اإلاًش

 

  ٔاًذة اإلاؽذأل ذض ثٕىىلىحُذا اإلاللىمذات وثخبذم  شات اإلاعحظٌُة للبرامج اإلاىحىدة لذي مٓش طمان دًمىمة العنًر

ٔاًذذة  التذي ثدذذذ بهذا واسظذا٘ ػلذ  صذُاهة ومحابلحذه كلذذى بشهذامج الذذكم الٌنذي الالٕترووذي اللذاص بهذم واحذشاء 

 الاثصاالت إلصالح ؤي اكؼا٘ لةهـمة

  ش داخلي  الظحظاًة بشامج الخٖىمة الالٕتروهُة اإلاىحىدة خالُا كلى الخىظبة السخابُة.ثج ن  ظنًر

 

 .ش اللاصة باإلاؽشوق ثحظمً ما ثم بهجاصه واإلاشاخل الِادمة للحىٌُز  اصذاس الحِاٍس
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 :ًش الخىىمت الالىتروهُت العىىي، والزي ًخظم  اصذاس جلٍش

م اإلاىٌزة: .1  ثٌاصُل اإلاؽاَس

 Jordan.gov.jo( بىابة الخٖىمة ؤلالٕتروهُة 1)

 والعُاظة الىػىُة ألمً وخماًة اإلاللىمات SGN( الؽبٕة الخٖىمُة آلامىة 2)

م ؤلالٕترووي للذاثشة3)  ( اإلاُى

 SMS Gateway( بىابة الشظاثل الِصنرة 4)

 ( الخىظبة السخابُة5)

م ُُذ الحىٌُز .2  اإلاؽاَس

ة 1)  E-File( مؽشوق الخٖىمة الالٕتروهُة مم ؼٓش

 ( مىهكُة الحد٘ى الالٕترووي 2)

 ألاهـمة اللاملة .3

 الحِىُات الخذًثة والحِىُات البذًلة .4

ش الخضمة الحِىُة .5  مِترخات وثىصُات لحؼٍى

 :اإلاشخلت الخالُت للمؽشوع 

ش العاكة كلى هـام -1 ض واؿ اس ثِاٍس  الالٕتروهُة البىابة  سبؽ ظاكات الذوام في اإلاٖاث  مم اإلآش

ٔات العاكة في خصم اإلاوادسات والاحاصات والحإخنرات  -2 ش هـام الذوام والاكحماد كلى خش  الصباخُة ثؼٍى

 ؤثمحة باقي الاحشاءات واللملُات كلى البىابة الالٕتروهُة -3

 SMSسبؽ البىابة الالٕتروهُة ومىصة اللذمات مم بىابة الشظاثل الِصنرة   -4

ش الذاخليهِل الاهـمة مً خىا -5 مي الى العنًر  دم الخىظبة السخابُة في وصاسة الاُحصاد الُش

ّ ل ذذذذذذذا،  -6 آمذذذذذذذا٘ اللمذذذذذذذل كلذذذذذذذى مىصذذذذذذذة اللذذذذذذذذمات واثمحذذذذذذذة اللذذذذذذذذمات الثالرذذذذذذذة بحٌاصذذذذذذذُل ا واػالُ ذذذذذذذا والخعذذذذذذذٍى

 واكحمادها في اظحِبا٘ الؼلبات كليها مً محلِي اللذمة

 : الخىظبت السخابُت 
ً
 Cloud Computingزاهُا

ش هذذزه اللذمذذة Serverوحكذض خذذادم ) 2217بخذمذة الخىظذذبة السذذخابُة أل٘و مذشة فذذي كذذام ثذم الاؼذذتراْ  ( للذذذاثشة، ثذًى

ً و ؼبٕة كالُة العشكة ضي وآمً وخع  الؼل . وخذات الحخٍض  للىصاسات والذواثش الخٖىمُة بؽٖل مٓش
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 -مً ؤهم الٌىاثذ الظحخذام مىصة الخىظبة السخابُة:

  د والخٌاؾ كلى البُاهات مً الٌِذان.الىص٘ى الع ل للبُاهات مً ؤي  مٖان وفي ؤي ُو

  نر مٖان وبلى صُاهة ألاح ضة ثِلُل الحٖالٍُ كلى الىصاسات والذواثش الخٖىمُة هخُجة للذم الخاحه لحًى

 وؼشاءها بثمً مشثٌم.

ادة  2219وفي كام  مي والٍش  ثم اكادة الاؼتراْ باللذمة ومخاػبة وصاسة الاُحصاد الُش

  ش  3و حكض  ات مجاهُة للذاثشة ، ووطم الاهـمة الحالُة كليها:ظنًر

 ( هـام اداسة ظنر اللمل للذاثشة ومٖاثبهاWork Flow  ) 

  هـام الاسؼٌة ؤلالٕتروهُة 

 هـام الذًىان 

شات وآما٘ ثج ن  اللىادم بالؽٖل الصخُذ لظمان كمل الاهـمة  اإلاعحمش مم الىصاسة ألخز صالخُات في اللمل والىص٘ى الى العنًر

 ؽٖل محىاظّ وآمً، خُث ثم :ب

 حكض RDP access  شات والحدٕم بها   والىص٘ى الى العنًر

 ًحذ مىاًز Ports شات خع  خاحة الاهـمة و حكض ش الٍى  Real IP بنن العنًر  لعنًر

 اكؼاء Http access   ش الٍى  لعنًر

 اكؼاء FTP&DB access للؽشة اح ضة- ً لُذحم سبذؽ هذزه الاح ذضة مذم )خاصة بىـام الاسؼٌة والذذًىان(  IP كىاٍو

شات  العنًر

ادة   زالثا :  مىهجُت الخدٌى الالىترووي مؼ وصاسة الاكخصاد الشكمي والٍش

مذذذذذذي  " الذذذذذذى اكذذذذذذادة هىذظذذذذذذة احذذذذذذشاءات وؤثمحذذذذذذة خذذذذذذذمات 2222 هذذذذذذذي اإلاىهكُذذذذذذة ومذذذذذذً خذذذذذذال٘ ثىٌُذذذذذذز اظذذذذذذتراثُجُة "ؤسدن ُس

باثبذذاق خلذذ٘ى ثٕىىلىحُذذة للىصذذ٘ى الذذى خٖىمذذة ال  الذذىصاسات والذذذواثش الخٖىمُذذة، والحِلُذذل مذذً اظذذحخذام الذذىسَ، ورلذذٗ

 وسُُة.

مي :  في اإلاشخلة الاولى: ثم وبالحلاون مم وصاسة الاُحصاد الُش

 . اكذاد خاسػة اللذمات2اكذاد همىرج خذمات الذاثشة وخصشها وجلذًل ا بؽٖل دوسي            

 اإلاشخلة الثاهُة: 

احذذذذشاءات  مذذذذة اصذذذذذاس سخذذذذص اإلا ذذذذً لٖاًذذذذة الِؼاكذذذذات"، وإلٓمذذذذا٘ جلمذذذذل ؤماهذذذذة كمذذذذان الٕبذذذذري كلذذذذى مؽذذذذشوق "ؤثمححذذذذة خذ

ع كلى  ىا )داثشة الؽاون الٌلعؼُيُة( آما٘ احشاء اإلاىاًِة او الًش   بصادس سخصة اإلا ً. ؤلاصذاس ًحؼل  مً ػًش

 لذًىا. والحدِّ مً وحىد برن اؼوا٘ ظاسي اإلاٌل٘ى   ثم الاثٌاَ مم ؤماهة كمان الٕبري كلى آلُة الشبؽ مم الذاثشة 
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خُذذث ظذذحِىم الاماهذذة بةوؽذذاء همذذىرج الٕترووذذي ًذذحم اظذذحخذامه مذذً ُبذذل اإلإحذذ  الحذذابم لىذذا فذذي مخذذُم الىخذذذات )مٕحذذ  

 الذاثشة إلاداًـتي اللاصمة ومإدبا/ الىخذات( ، والاػالق كلى ػلبات الحدِّ مً اروهات ألاؼوا٘ والاحابة كليها.

 (SMS Gatewayسابػا: بىابت الشظائل اللصحرة )

ش وصاسة الاثصذذذاالت وثٕىىلىحُذذذا اإلاللىمذذذات خذمذذذة الشظذذذاثل الِصذذذنرة ) م الخٖىمذذذة SMS Gatewayثذذذًى ( وهذذذي ؤخذذذذ مؽذذذاَس

ؤلالٕتروهُذة التذذي جعذذاهم فذذي ثدعذذنن آلُذات اللمذذل وصٍذذادة الحىاصذذل مذذم اإلاذذىؿٌنن ومحلِذي اللذمذذة مذذً خذذال٘ اباله ذذم كذذً 

 اًصا٘ اإلاللىمات اليهم في اي مٖان وصمان.اللذًذ مً اللذمات التي ًمًٕ الاظحٌادة منها وجع ُل 

ًبذذنن الكذذذ٘و الحذذالي ؤكذذذاد الشظذذاثل التذذي ثذذم اسظذذال ا مىصكذذة خعذذ  مىطذذىق الشظذذالة، خُذذث بلذذى كذذذد الشظذذاثل  -

 ( سظالة: 54182 ) 2222اإلاشظلة خال٘ اللام 

 

 الػذد  هىع الشظالت الشكم

ة واسؼادًة 1  22870 ثىكٍى

 1699 ثشوٍجُة 2

 19851 خالة ملاملةاكالم كً  3

 5754 اثصا٘ داخلي 4

 50,174 اإلاجمىع

 

بذذنن الكذذذذ٘و الحذذالي اكذذذاد الشظذذذاثل التذذي ثذذذم  - ذذادة اكذذذاد اإلاعذذذحٌُذًً مذذً هذذذزه الشظذذاثل. ٍو ثدذذشص الذذذاثشة كلذذذى ٍص

 مِاسهة باألكىام العابِة 2222اسظال ا واظحالم ا خال٘ كام 
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 اإلاعحلم اإلاشظل اإلاخصص مً الشظاثل اللام

2216 24222 9274 84149 

2217 31565 25783 224464 

2218 49149 28376 244522 

2219 58352 42597 364334 

2222 62929 54182 524174 

 

 

 2222-2216(: ؤكذاد الشظاثل لةكىام 1ؼٖل )

ذذذذم ل ذذذذذزا اللذذذذذام، وبكؼذذذذذاء وسؼذذذذذة  - بُذذذذذة ًذذذذحم فذذذذذي ٔذذذذذل كذذذذذام ثدذًذذذذذذ الاخحُاحذذذذات مذذذذذً الشظذذذذذاثل وحكذذذذذض اللذذذذذذد اإلاحُى ثذٍس

 إلاجمىكة مً مىؿٌي الذاثشة ومٖاثبها إلؼشآ م في اظحخذام هزه اللذمة والاظحٌادة مً من ا ها.

ش دوسٍة ثٌصُلُة، جؽمل: -  ًحم اصذاس ثِاٍس

 ؤكذاد الشظاثل اإلاشظلة ومىاطُل ا -1

 ثُُِم ما ثم ثلبِحه مً الاخحُاحات وثُُِم اإلاىاطُم الكذًذة التي ؼملتها الشظاثل   -2

 د الشظاثل اإلاشظلة بالعىىات العابِة.مِاسهة اكذا -3
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 (:www.dpa.gov.joخامعا: اإلاىكؼ الالىترووي للذائشة )

  ل ا، باإلطذذاًة بلذذى مللىمذذات كذذً الالحئذذنن واإلاٖذذاسم اإلالُٕذذة ذذٍ بالذذذاثشة وخذذذما ها ومؽذذاَس ذذم جلٍش ٌعذذحلشض اإلاُى

ش اللاصة بمحابلة الؽإن   الٌلعؼُني.ألبىاء اإلاخُمات، ٓما ًحظمً آخش اليؽشات والحِاٍس

 
 

  ة م الالٕترووي بالحلاون مم مذًٍش محابلة الاخباس اللاصة بالذاثشة ووؽشها بالؽٖل اإلاىاظ  كلى اإلاُى

 الذساظات والاكالم.

 .م الالٕترووي  وؽش جلمُم للحلذًل كلى اإلاُى

 ات واإلاىاد اإلاشاد وؽشها  اظحِبا٘ الىمارج اإلالبئة مً ُبل اإلاذًٍش

  م الذاثشة م اإلاادة كلى مُى  ًس
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 اإلاىكؼ الالىترووي الجذًذ للذائشة 

م الٕترووي حذًذ للذاثشة ًخىاظ  مم اخحُاحات اللمل ووًّ  - ثم وطم الؽشوغ اإلاشحلة لؽشاء مُى

ادة مي والٍش  محؼلبات وجللُمات وصاسة الاُحصاد الُش

بي  - م ثجٍش ٔات اإلاحِذمة باللشوض وػل  مُى م والاححماق مم الؽش مً   Demoاظحذساج كشوض لؽشاء اإلاُى

ٔات لحجشبحه كملُا والحُُِم الٌني ل ا  الؽش

ة الصذي  -  echoثم اخالة اللؼاء كلى ؼٓش

م  وثضوٍذهم باإلال - ة اإلاىٌزة لالثٌاَ كلى خؼة اللمل وخاسػة اإلاُى لىمات ثم كِذ كذة اححماكات مم الؽٓش

م  اإلادذرة والاطاًُة التي ثىىي الذاثشة وطل ا كلى اإلاُى

 

 ظادظا: بىً اإلاػلىماث

نر اإلاللىمذذذات بذُذذذة وظذذذشكة لالظذذذحٌادة منهذذذا،  خُذذذث ًدحذذذىي البىذذذٗ ؤهذذذم اإلاللىمذذذات اإلاحللِذذذة بالذذذذاثشة واهذذذذي بلذذذى ثذذذًى

ِة ٌع ل الىص٘ى بليها مً ُبل مىؿٌي الذاثشة ًِؽ.  ٔىنها مصىٌة ومىـمة بؼٍش
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o .اثه بؽٖل معحمش واطاًة مىاطُم ومن ات حذًذة ش هُٖل البىٗ ومدحٍى  ًحم ثؼٍى

o ٓما ًحم اخز وسخ اخحُاػُة دوسٍة 

o  شه بدُذذث ًصذذبذ محاخذذا للمذذىؿٌنن كبذذر ؼذذبٕة الاهترهذذد خذذاسج ظذذاكات اللمذذل الشظذذمي كىذذذ اللمذذل كلذذى ثؼذذٍى

 الخاحة له 

 (SGNظابػا: الؽبىت الخىىمُت آلامىت  )

ذذذ الخٖذذىمي. هِذذىم  هذذذي الؽذذبٕة  ش خذمذذة الاهترهذذد والبًر الخٖىمُذذة آلامىذذة الذذى سبذذؽ الذذذواثش مذذم بلظذذ ا الذذبلع، وثذذًى

 بمحابلة سبؽ اإلاىؿٌنن بؽٖل معحمش كلى الؽبٕة آلامىة لظمان اظحٌاد هم مً اإلان ات الحالُة:

 .ثضوٍذهم باإلهترهد 

 ذ ؤلالٕترووي لخع ُل كملُة الحىاصل وبسظا٘ اإلال  لىمات بنن اإلاىؿٌنن داخل وخاسج الذاثشة.ثٌلُل خذمة البًر

 ( ة اإلالٌات باظحخذام اإلاجلذ اإلاؽتْر  .(Shared Folderمؽآس

 .خماًة ألاح ضة ببرهامج مظاد الٌنروظات وثدذًث البرهامج باظحمشاس 

  ُذ  وثجذًذذ هِذاغ الاثصذا٘ الؽذبُٕة اإلاعذحجذة ورلذٗ لظذمان ًحم احذشاء ثٌِذذ دوسي كلذى معذاسات الؽذبٕة وثٓش

ذذذادة خُذذذث ًذذذحم ؤًظذذذا محابلذذذة ظذذنر ك ذذذّ ؤظذذغ التذذذي وطذذذلتها وصاسة الٍش مذذذل ألاح ذذذضة الامذذذً وطذذذمان هِذذذل اإلاللىمذذذات ًو

ذذل ؤي بذذشامج مذذً ُبذذل  42هذذزه الِذذشاسات وثؼبُِ ذذا كلذذى ؤح ذذضة الذذذاثشة مثذذل جوُنذذر ٔلمذذات اإلاذذشوس ٔذذل  ًذذىم او مىذذم ث ً 

ذذل اإلاعذحخذمنن مذا كذذا مذذساء الىؼذاَ الخاظذىبي وكذذذم العذماح لونذر مخحصذ ي  ثٕىىلىحُذا اإلاللىمذات بلملُذات ث ً 

ذذم ٌٓذاءة الشاوثذذش بؽذذشاء  وحكذ  اللذًذذذ مذً اإلاىاُذذم التذي جلذذذ هنذر مٌُذذذة ومذذارشة كلذى الؽذذبٕة وظذنر كمل ذذا ، وثذم ًس

 مل الؽبٕة الذاخلُة او اللاسحُة ؤح ضة حذًذة واثالي الِذًم الونر مٌُذ والزي ٌلؼل ظنر ك

 

  ش وثدذًث الؽبٕة الخٖىمُة  -آلامىة: مشخلة ثؼٍى

ادة ثم  (SGNبعب  طشوسة مىآبة الذاثشة كلى معحجذات الؽبٕة الخٖىمُة آلامىة ) التي ُذ خذد ها وصاسة الٍش

ٔاالجي:    -اهجاص 

شات  -1 ادة بذال مً العنًر شات حذًذة والاؼشاي كليها مً ُبل ُعم الذكم الٌني ووصاسة الٍش ُ  ظنًر ثم ثٓش

 الِذًمة 

ل البرمجُات الشثِعُة -2 ادة وثٌلُل ا. ثم ث ً   مً ُبل الِعم وح ة وصاسة الٍش

شات الكذًذة. -3 ش وثدذًث الؽبٕة بىاء كلى ػلبات التي اخحاح ا العنًر  ثم ثؼٍى
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شات الِذًمة مً الؽبٕة الذاخلُة. -4 شات الكذًذة وبلواء العنًر  ثم ثٌلُل العنًر

شات الِذًمة كلى الؽبٕة ببرامج ؤخشي مٌُذة لعنر اللمل. -5  ثم اظحوال٘ العنًر

ٔاًة اللملُة بٖل ظالظة وكذم ًِذان ؤي بِىات او ؤي اكؼا٘ ثدذذ ثخل بعنر اللمل اللاص  -6 طمان مشوس 

 بالذاثشة.

ىذوص  -7 ش خاص بالحدذًثات الٍى ش وثدذًث خذمات حذًذة ممن ه مً طمنها )ظشكة الؽبٕة، ظنًر ثم ثؼٍى

ش خاص بلملُات الحىصِ  ؤهـمة الخؽوُل والبرامج( ِغ، ظنًر  والاًو

ٔاًة ُىاهنن امً وخماًة الؽبٕة الخاظىبُة الخٖىمُة.اخز بٖاً -8  ة اللؼىات كنن الاكحباس كلى 

لم ًحإرش ؤي مً ألاهـمة اإلاىحىدة التي جعحخذم في كملُة الىِل وثم طمان رلٗ وطمان ظنر كمل ا كلى  -9

ة ما بنن اإلاذًشات، بشهامج بىٗ اإلاللىمات .... او هنرها مً ؤهـمة(  .ؤخعً وح ه )ملٌات اإلاؽتٓر

 زامىا : الجشد الالىترووي لالحهضة واإلاػذاث

ذذة الالٕتروهُذذة وثدذًذذذ معذذتهذي لذذه  ذذة بىطذذم ماؼذذش ؤداء للؼتهذذا الخؽذذوُلُة ٌلحمذذذ كلذذى الكاهٍض ومذذً هىذذا بذذذؤت اإلاذًٍش

ِىم كلى ألاظغ الحالُة:  ا ًج  ان ًحدِّ ٍو  ظىٍى

  الحلذًل كلى همىرج الكشد الالٕترووي Google Form  وثدذًثه لُخىاظ  وظ ىلة الاظحخذام واظحخذام

 البُاهات بالؽٖل ألامثل 

  اظحخذام الحِىُات الخذًثة )ثابلد و مىباًل( في كملُة حمم البُاهات 

 .ل الشابؽ اللاص بىمىرج الكشد الالٕترووي كلى الحابلد و اإلاىباًل اإلاعحخذمة في الكشد  ث ً 

  ات الذاثشة ومٖاث  حشد ألاح ضة مً ٓمبُىثشات وػابلات وظٖاهش ات والبحىبات وثابات وبشامج في مذًٍش

 الذاثشة في اإلاداًـات ولكان خذمات اإلاخُمات.

  ًات مذذذذ ثدذذذذذًث بُاهذذذذات "حذذذذشد ألاح ذذذذضة والؼابلذذذذات" بؽذذذذٖل دوسي باإلطذذذذاًة بلذذذذى ثدذًذذذذذ اخحُاحذذذذات اإلاذذذذذًٍش

 ألاح ضة والبرامج

  :ًة الالٕتروهُة في الذاثشة ثحظم ش اخصاثُة وثُُِمُة ل كاهٍض  اصذاس ثِاٍس

 البيُة الحدحُة وؼبٖات الاثصا٘   -1

 الاح ضة واإلالذات  -2

 الاخحُاحات مً الاح ضة    -3

ِغ -5  اهـمة الخؽوُل وبشامج الاًو

 الاهـمة والبرامج الاخشي  -6

 الاخحُاحات مً البرامج -8



 

68 

 

 

0202 

 الحىصُات واإلا خِات  -9

ش وثلبُة الاخحُاحات التي ثمد بلذ كملُة ًلترة الكشد ًِىم الِعم بىطم  - خؼة ؤظاظُة للملُة الحؼٍى

ش  ات في الحؼٍى بذت بالحىٌُز اإلاىاظ  في خا٘ وبعشكة محىاظبة مم اللمل مم مشاكات ألاولٍى اإلالم٘ى ٍو

ل البرمجُات اإلاشاد ثؼٍى ِىم ؤًظا في ث ً  شها والحدذًث خُث ًِىم بىطم اإلاىاصٌات اإلاشاد ؼشاءها ٍو

 كلى ألاح ضة.

  -ًبذا الِعم في ثىٌُز اللؼة اإلاشظىمة وثمن ت هزه اللؼة باللملُات الكذًذة خُث ثم:  -

ىذوص  -1 ِغ  12ؼشاء وسخ اصلُة مً الٍى ات اللمل وكمل  2219والاًو ّ ؤولٍى وبذء بخىصُبها ًو

ٔامل لٖاًة ؤح ضة الذاثشة ُذ ثم ثىصِ  اليسخ الاصلُة ل ا ورلٗ لظمان حى  دة خؼة لظمان 

ش ممحاص لخماًة الؽبٕة وؤح ض ها وبشمجُا ها اإلالحمذة كليها اللمل.  وامان وثؼٍى

ٔاًة ألاح ضة الخاظىبُة  -2 حابة ومً رم ػل  ؼشاء واؼشاي ما بلذ الؽشاء كلى  صُاهة ٓو

ض الذاثشة او  ٔاهد في بمٓش والؼابلات والعٖاهشات التي ثخىاظ  مم حكم اللمل لذي الذاثشة ظىاء 

 في اإلاُذان. 

لالُتها لٖي ثادي ما ػل  منها مً كمل. -3 ُ  وطمان كمل ألاح ضة الكذًذة ًو  ثٓش

ٌُُة اظحخذام م. -4  ثىكُة الضمالء كلى بشمجُات الكذًذة ٓو

ش.  -5 ٔاًة اإلاعحجذات بٖاًة مشاخل الحؼٍى  محابلة وثذُُّ وملالكة 

 

ذ الالىترووي الخىىمي للذائشة  جاظػا: البًر

 بىٗ اإلاللىماتًحم اظحِبا٘ الاًمُل مً ُبل ُعم  -

 ًِىم ُعم بىٗ اإلاللىمات بحدذًذ صاخ  اللالُة واسظا٘ الاًمُل له -

 ًِىم صاخ  اللالُة باظحِبا٘ والشد كلى الاًمُل  -

 ًحم اسظا٘ الشد الى الك ة اإلالىُة مً ُبل بىٗ اإلاللىمات -

 غاؼشا: الذغم الفني وجفػُل الاهظمت 

 حخذمنن واكؼاءهم الصالخُات الالصمة ، و ًُما ًلي ؤظماءها : ثٌلُل ألاهـمة اللاملة في الذاثشة ، واوؽاء اإلاع

ُة الالٕتروهُة  هـام اللذمات  -   E-Banking اإلاصًش

 )ػشود اللنر(  واللُيُة  للمعاكذات الىِذًة  هـام الحيعِبات  -

 اداسة اإلاخضون -

 JONEPS الؽشاء الالٕترووي  -

ضي  -   /اسؼٌة اإلاىؿٌنن اإلالٍ الالٕترووي اإلآش
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ة اإلاىخذ )هـام  -  (HRMISاداسة اإلاىاسد البؽٍش

 (GFMISهـام اداسة اإلاللىمات اإلاالُة الخٖىمُة ) -

 هـام مشاُبة الذوام -

بات  -  GPSهـام ثخبم اإلآش

 SMS الِصنرة  بىابة الشظاثل   -

 هـام ثشاظل -

 Workflowالبىابة الالٕتروهُة  -

 الذًىان والاسؼٍُ   -

ات -  ؤسؼٍُ اإلاذًٍش

 هـام الذكم الٌني الخٖىمي -

 اظبة ؤكما٘ ال كانمد -

 هـام بُاهات الىاصخنن -

 بشهامج ؤُعاغ ُظاًا بذ٘ ؤحش اإلاثل -

 ؤخذ غؽش: العُاظت الىػىُت ألمً وخماًت اإلاػلىماث

ة باكذاد مجمىكة مً الاحشاءات للمداًـة كلى بُاهات الذاثشة ومنها:   ُامد اإلاذًٍش

"/اإلالحمذذذذة مذذذً وصاسة الاُحصذذذاد  -1 ذذذادة كلذذذى مذذذىؿٌي الذذذذاثشة، لالػذذذالق جلمذذذُم "ظُاظذذذة الاظذذذحلما٘ اإلاِب٘ى مذذذي والٍش الُش

ُم كليها )مثل ٔلمة اإلاشوس اإلالِذة(.  والحُى

ُذذّ  -2 اصذذذاس "جللُمذذات ؤمذذً وخماًذذة اإلاللىمذذات" والتذذي جؽذذمل اهذذم الاحذذشاءات الىاحذذ  اثباك ذذا فذذي الذذذاثشة لظذذمان ثؼب

 احشاءات امً اإلاللىمات، والبذء في ثؼبُِ ا

ش ووطذذم ُىاكذذذ خاصذذة لٖلمذذة اإلاذذشوس  -3 اللاصذذة بدعذذابات اإلاذذىؿٌنن، مذذم آلُذذة ثؼبُذذّ جوُنذذر  PWsالحلذذذًل كلذذى العذذنًر

 ٔلمة اإلاشوس للمىؿٌنن

 محابلة اإلاىؿٌنن واسؼادهم في كملُة جوُنر ٔلمة العش  -4

لة و  -5 ة والاحاصات الؼٍى  .انهاء اللذماتجوُنر الصالخُات كلى الاهـمة بؽٖل معحمش في خاالت الحىِالت الاداٍس
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 :2222ازىا غؽش : الشخُل الى اإلابنى الجذًذ بذاًت ظىت 

 

عم اللىاصم في كملُة الكشد  - ابة ُو ٔاًة معحلضمات الذاثشة خُث ظاهم الِعم مم ُعم الُش بذء كملُة حشد 

ٔاًة اإلاىؿٌنن كلى ٌُُٓة الخٌاؾ وجولٍُ ألاح ضة  واإلالذات الٖاملة لٖل مٕح  كلى خذا وثىكُة ومعاكذة 

 الخاظىبُة لظمان كذم جلؼل ا كىذ الشخُل.

-   ُ الاؼشاي كلى البيُة الحدحُة اللاصة في اإلابنى للحالئم مم ؤمىس اللمل؛ ورلٗ كً الاؼشاي واإلاعاكذة في ثٓش

خؽات وساوثشات وهِل اإلاىحىد  ٔاًة ػىابّ اإلابنى الكذًذ مً اظالْ ؼبٕة و ظٍى الؽبٕة الذاخلُة وثشثُبها في 

 نى الِذًم الى اإلابنى الكذًذ. مً اإلاب

ُبها .  - شات الى اإلابنى الكذًذ وثٓش ادة لحدذًذ ثٖلٌة هِل العنًر مي والٍش  مخاػبة وصاسة الاُحصاد الُش

شات في اإلاٖان الكذًذ. - ُ  العنًر شات و هِل وثٓش ة الكذًذة اللاصة بالعنًر  الاؼشاي كلى ثىـُم الوًش

ُ  ؤح ضة الٕمبُىثش وم خِا ها مً ػابل -  ات وظٖاهشات وسبؼ ا كلى الؽبٕة ثٓش

 خل اإلاؽأل التي ػشؤت كلى ألاح ضة بلذ الشخُل الى اإلابنى الكذًذ وصُاهة ألاح ضة -

ات مً ؤح ضة وم خِا ها ثماؼُا مم محؼلبات اإلابنى الكذًذ -  وطم ُاثمة بالىىاُص وألاولٍى

ة الىاخذة - ة بنن مىؿٌنن اإلاذًٍش ات وحلل ا مؽتٓر  ؼبٗ الؼابلات في اإلاذًٍش

ة اإلاىٌزة للؽبٕة بىحىد ألاكؼا٘ ومحابلة خل ا مل م  - الاؼشاي كلى ًدص الؽبٕة الكذًذة واخباس الؽٓش

 واإلاعاكذة في رلٗ.

 :زالر غؽش : طمان دًمىمت غمل ألاحهضة واإلاػذاث الخاظىبُت والؽبىت اإلاىحىدة في الذائشة

ٔاًة ألا   - ة بدُث ًحم الحلامل مم  كؼا٘ الاكحُادًة او اإلاعحجذة وكملُذة الصذُاهة هي كملُة معحمشة ثِىم بها اإلاذًٍش

حم ؤًظا  ُ  ُؼم او اصالح والاؼشاي وثإمُنها لذًمىمة كمل ا، ٍو ل ا واصالخ ا وؤخُاها بصالخ ا خاسحُا في خا٘ ثٓش

ٔاًة الِؼم اإلاىحىدة إلكادة اظحخذام ا مً ُبل مىؿٌي الذاثشة ظىاء داخلُا في  شها ان ؤمًٕ والاظحٌادة مً  ثؼٍى

ض   الذاثشة او خاسحُا في مٖاث  ولكان الذاثشة. مٓش

ذاسات اإلاُذاهُذة التذي ًِذىم بهذا ُعذم الذذكم الٌنذي  - طمان ظنر وكمل ظاكات الذوام والبذرامج اإلاخحصذة بهذا؛ جلحمذذ الٍض

ٔاًذة ألاكؼذا٘ لظذمان هـذام ظذاكات الذذوام فذي اإلاٖاثذ  وال كذان وطذمان وثذذٍس  اإلاذىؿٌنن كلذى اظذحخذام ا  إلصالح 

ة اإلاىٌذذذذذزة كىذذذذذذ الخاحذذذذذة لظذذذذذمان اللمذذذذذل ،ؤخُاهذذذذذا ثذذذذذح م كملُذذذذذة الصذذذذذُاهة كذذذذذً بلذذذذذذ و ؤخُاهذذذذذا ًذذذذذحم الحىاصذذذذذل مذذذذذم الؽذذذذذٓش

 ودًمىمحه.

ل البرامج التي ٌلحمذ كليها اللمل. - ل ؤهـمة الخؽوُل وبصالح البرمجُات ألاظاظُة وث ً   ث ً 
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 اسبؼ غؽش: اإلاياسم اإلاليي

 الجامػاث الشظمُتاإلاىشمت اإلالىُت ألبىاء اإلاخُماث للذساظت في 

ة وطمً لكىذة )ال كىذة اإلالُٕذة العذامُة ألبىذاء اإلاخُمذات )الكاملذات(( باللمذل كلذى ثذذُُّ البُاهذات  خُث ثِىم اإلاذًٍش

 وبدخال ا وكلى الىدى الحالي:

o  ّ اثمحة اللمل كلى اإلإشمة، مم مشاكاة ؼشوغ العالمة اللامة والحباكذ الاححما ي كً ػٍش

الالٕتروهُة في اظحِبا٘ اإلالامالت مً مٖاث  الذاثشة وثذُُِ ا مً ُبل ال كىة اظحخذام البىابة 

ة ثٕىىلىحُا اإلاللىمات إلدخال ا كلى هـام الِب٘ى اإلاىخذ لحيعِ  ؤظماء  اإلاخحصة واسظال ا إلاذًٍش

 ؤبىاء اإلاخُمات اإلاششخنن للمٕشمة اإلالُٕة للذساظة بالكاملات الخٖىمُة.

o  اثل الِصنرة في ابالن اإلاحِذمنن مً ابىاء ُؼاق هضة إلاحابلة الخسكُل كلى ٓما ثم اظحخذام خذمة الشظ

م الِب٘ى اإلاىخذ.  مُى

o .ش اللاصة بعنر اللمل كلى اإلإشمة بلذ اهتهاء اللمل بها  اصذاس الحِاٍس

 ػشود الخحر الهاؼمُت 

اللمذذذذل طذذذذمً لكىذذذذة ػذذذذشود اللنذذذذر كلذذذذى هـذذذذام الحيعذذذذِبات للمعذذذذاكذات الىِذًذذذذة واللُيُذذذذة لذذذذىصاسة الحىمُذذذذة   -

الاححماكُذذذة )اإلادىظذذذ ( ًُمذذذا ًحللذذذّ باإلاٖذذذاسم اإلالُٕذذذة ألاخذذذشي )مٕشمذذذة كُذذذذ حاللذذذة اإلالذذذٗ، مٕشمذذذة سمظذذذان، 

 ألاطاحي، الحمىس(، خُث ًحم الحالي:

 ٖاثبىا في اإلاخُمات اظحالم الِىاثم اإلايعبة ألظش الٌِشاء مً م 

 .ٔاًة مٖاث  اإلاخُمات  ثذُُّ ُىاثم اإلايعبنن للمٖاسم اإلالُٕة العامُة مً 

 . ادخا٘ الِىاثم كلى الىـام و جسكُل اإلاالخـات كلى ٔل اظم مً الِاثمة التي ثصذس مً الىـام 

 بكادة اسظا٘ الِىاثم بلذ الٌدص الي مٖاث  الذاثشة مم اإلاالخـات التي وسدت مً الىـام 

  بلذ اكحماد الاظماء اإلايعبة مً ُبل وصاسة الحىمُة الاححماكُة ًحم ثىصَل ا كلى اإلاٖاث  لُحم الحيعُّ بُنهم وبنن

 مٖاث  الحىمُة الاححماكُة لحىصَم البؼاُات الؽُٖات كلى اإلاعحدِنن.

 .اإلاحابلة مم اإلاخُمات كىذ الحىصَم للمىاػىنن و الحيعُّ مم الحىمُة 

 ش اللاص  ة بعنر اللمل كلى اإلإشمة بلذ اهتهاء اللمل بها.اصذاس الحِاٍس

 :خُث ؤن مىاظبات  ػشود اللنر هي 

o ٗكُذ مُالد اإلال 

o ؼ ش سمظان اإلاباْس 

o كُذ ألاطخى اإلاباْس 

o  هذًة الحمىس 

o اإلاحظشسًٍ مً حاثدة ٔىسوها( حاثدة ٔىسها )ثم ثىصَم دًلات لذكم 
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ش الاجصاٌ اإلاشئي و الاحخماغاث   (zoom   +TeamViewerغً بػذ ) بشهامج صومخمغ غؽش: مشخلت جؼٍى

ِة خذًثة  بعب  خذوذ حاثدة ٔىسوها التي ؤدت إللضام الحباكذ الاححما ي ؤدي الى اخحُاج الذاثشة الى اظحدذاذ ػٍش

 ومىاظبة للمل الاححماكات مم الخٌاؾ كلى الىطم الصخي مما ؤدي الِعم بلمل حذًذ وهى:

ُة الاثصا٘ اإلاشجي واححماكات اإلاشثُة الخاظىبُة )ؼبٕه، خؽ اهترهد اوؽاء ؼبٕة وبيُة ثدحُة مىاظبة للمل -1

ٔامنرات مىصٌات مىاظبة لٖل الٌشوق،  ض(، ظماكات، مُٕشوًىن،  ٔامنرا رات مىصٌات كالُة)مٓش م،  ظَش

 ؤح ضة الب ثىب ....(.

ض  -2 ل بشامج اللاصة بهزه الاححماكات )صووم، ثُم( كلى ألاح ضة الخاظىبُة ظىاء في اإلآش  او اإلاُذان. ث ً 

 الحذٍس  والحىكُة وجللُم كلى ٌُُٓة كمل هزه البرامج لٖاًة الضمالء ظىاء في الذاخل او اإلاُذان. -3

ٔاظحظاًة مً  -4 ٔاًة الاححماكات التي ثحم ظىاء كىذما ثٖىن اححماكات )داخلُه او خاسحُة(  الاؼشاي كلى 

 ُبل الذاثشة او معحظاي مً ُبل ح ات ؤخشي.

مي. TeamViewerكلى بشهامج  اخز هؼاَ خٖىمي حذًذ -5  مً ُبل وصساه الاُحصاد الُش

 طمان دًمىمة اللمل كلى الىـام اإلاشجي. -6

 ظذ غؽش: هظام بُاهاث الىاصخحن  

لة للشحذذىق بلذذى بُاهذذات الىذذاصخنن والبدذذث  ِذذة ظذذَش  مذذً خاحذذة الذذذاثشة وخاصذذة "ُعذذم خذمذذة الكم ذذىس" بلذذى ػٍش
ً
اهؼالُذذا

ِذذذذذة الحِلُذًذذذذذة ل خصذذذذذ٘ى كلذذذذذى اإلاللىمذذذذذات، ٔذذذذذان الحىحذذذذذه ًيهذذذذذا، ٔذذذذذىن اإلاىؿذذذذذٍ ًِذذذذذىم بالبدذذذذذث فذذذذذي ملٌذذذذذ ات الذذذذذىسَ بالؼٍش

 وثٌلُل ذذذا واظذذذحوال٘ البُاهذذذات اإلاىحذذذىدة ًيهذذذا، بدُذذذث ًذذذحم 
ً
لالظذذذحٌادة مذذذً "ُاكذذذذة بُاهذذذات الىذذذاصخنن " اإلاىحذذذىدة خالُذذذا

ش بع ى  ش( لحمٕنن اإلاىؿٍ مً البدث والاظحلالم وبصذاس الحِاٍس شها الى ) هـام اظحلالم وثِاٍس  لة وظشكة. ثؼٍى

ة  حم ال كىء إلاذًٍش ُاكذة البُاهات الخالُة الًمًٕ اظحخذام ا الا مً ُبل مً لذًه خبرة في ثٕىىلىحُا اإلاللىمات، ٍو

ثٕىىلىحُا اإلاللىمات  إلاعاكذة ُعم خذمة الكم ىس والبدث كً اظماء الىاصخنن ًيهذا، ًٖاهذد الخاحذة للمذل هـذام 

 ىؿٌنن.ظ ل وظلغ ًحم اظحخذامه مً ُبل باقي اإلا

 ٔامثلة كلى مضاًا الىـام الزي ثم اُتراخه: 

م بؼاُة الىاصح •   البدث خع  ُس

 البدث خع  الاظم• 

ض•   البدث خع  اإلآش
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 ػباكة البُاهات وػباكة بؼاُة الىاصح• 

ش كً البُاهات•   ثِاٍس

 في كام 
ً
  2217ُام ُعم الخٖىمة الالٕتروهُة باُتراح هزا الىـام ٌٕٓشة ابذاكُة وثِذًم ا ظابِا

واوؽذذذاء ؼاؼذذذات اظذذذحلالم وبدذذذث وػباكذذذة مذذذً ُبذذذل سثذذذِغ ُعذذذم الخٖىمذذذة  2222وثذذذم ثؼبُِ ذذذا خذذذال٘ اللذذذام الخذذذالي 

 الالٕتروهُة

 
 

بُذذة بلىذذىان " ٌُُٓذذة اظذذحخذام هـذذام بُا "، اظذذتهذًد الىسؼذذة كذذذدا مذذً الىذذاصخنن هذذات ٓمذا ثذذم كِذذذ وسؼذذة كمذذل ثذٍس

ذذة اإلاعذذاهذة/ الاسؼذذٍُ  عذذم اللذذذمات الاداٍس تممخاللها مماالشةامزممتالش   مماال مذذىؿٌي الذذذاثشة مذذً ُعذذم خذمذذة الكم ذذىس ُو

 اةظامالوتدريبال لحضىرالعلىالالاستفادةالشةهالفيال نجازال اعمل.
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ذذذد والك ذذذذ كلذذذى ثذذذم اكحمذذذاد الىـذذذام مذذذً ُبذذذل الذذذذاثشة فذذذي البدذذذث واظذذذحخشاج ؼذذذ ادة  ذذذش الىـذذذام الُى اربذذذات هذذذاصح خُذذذث ًو

م الاحشاءات  .اإلاىؿٌنن وظاهم في جعَش

 

 ظبؼ غؽش: بشهامج ؤكعاغ كظاًا بذٌ ؤحش اإلاثل  

ل ذذذا كلذذذى الذذذذاثشة مذذذً ا ذذذخاب  هذذذى بشهذذذامج جسذذذكُل وادخذذذا٘ بُاهذذذات الِظذذذاًا التذذذي ثخذذذص بذذذذ٘ ؤحذذذش اإلاثذذذل والتذذذي ًذذذحم ًس

ٔاًذذذة اإلاللىمذذذات اللاصذذذة بهذذذزه الِظذذذاًا مذذذً واُذذذم ُذذذشاسات الاساضذذذ ي اإلاذذذاحشة فذذذي اإلاخُمذذذات. اهذذذحم  هذذذزا البرهذذذامج بادخذذذا٘ 

ٌُُذة اخخعذذاب الٌىاثذذ كلذذى اإلابذالى اإلادٖذذىم بهذا ، ومشاُبذة الاُعذذاغ والذذًلات التذذي ًذحم دًل ذذا كذً هذذزه  اإلادٕمذة ، ٓو

 الِظاًا.
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 لالظحلالم كً ٔل الِظا
ً
 ملحمذا

ً
ذام الِظذاًا ًظاي الى رلٗ ً زا البرهامج ظُٖىن مشحلا ًا اإلاذخلة به مً خُذث اُس

خ الٌترات اإلادٖىم بها .  واإلادامنن واإلاخُمات وثىاٍس

ُام ُعم الخٖىمة الالٕتروهُة باُتراح آلُة كمل البرهامج وثىٌُزها، وثم ثصمُم البرهذامج بدُذث ًذحم اظذحخذامه مذً 

ة الؽاون الِاهىهُة ) الدخا٘ البُاهات وم لذص الِظذاًا ( ومذًش  ٍذة الؽذاون اإلاالُذة ) لالخخعذابات اإلاالُذة ( ُبل مذًٍش

ابة الذاخلُة ) إلاشاُبة وثذُُّ البُاهات ُبل اكحماد معخىذات الصشي (. زلٗ مً ُبل وخذة الُش  ، ٓو

ذذة ) بٖلمذذة مذذشوس( خاصذة بهذذا ، بدُذذث ثٖذذىن معذذاولة ًِذذؽ كذً البُاهذذات التذذي ثحللذذّ بلمل ذذا، خُذذث  ثذم ثضوٍذذذ ٔذذل مذًٍش

ش البرهامج سكل لٖاًة  ٔات الادخا٘ والحلذًل كلى البرهامج لُحم الشحىق اليها كىذ الخاحة.ًًى  خش

بُذذة كذذً " ٌُُٓذذة اظذذحخذام بشهذذامج ؤُعذذاغ ُظذذاًا بذذذ٘  كِذذذ ُعذذم الخٖىمذذة الالٕتروهُذذة فذذي الذذذاثشة وسؼذذة كمذذل ثذٍس

ذذذة الؽذذذاون ا ذذذة الؽذذذاون اإلاالُذذذة ومذًٍش لِاهىهُذذذة ؤحذذذش اإلاثذذذل" ، واظذذذتهذًد الىسؼذذذة كذذذذدا مذذذً مذذذىؿٌي الذذذذاثشة مذذذً مذًٍش

ابة الذاخلُة   ووخذة الحذُُّ والُش
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بــي فــي نهاًــت  الخــز اإلاالخظــاث والاظخفعــاساث غلُــه ولُــخم اغخمــاده  2222جــم البــذء باظــخخذام البرهــامج بؽــيل ججٍش

 بؽيل نهائي. 2221في بذاًت غام 
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م مة الىخذة : الٌدص والحدِّ والحُُِم لٖاًة ؤوؽؼة الذاثشة واإلالامالت ومذي ؤلالت ام باللؼؽ 

ة في ؤكما٘ ال كان.  لات اإلالم٘ى بها، واإلاؽآس ات ألاداء وألاهذاي اإلاشظىمة ووًّ الخؽَش ومعحٍى

  . والحدِّ والذحإٓذ مً  خة وؤصىلُة السكالت والىراثّ واإلالٌات
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 الخذكُم غلى ؤغماٌ الذائشة -اوال:

  2222بهجاصات الِعم لللام 

 .ثذُُّ السكالت واإلاعخىذات واإلالٌات 

 .ة  ثذُُّ الِشاسات اإلاالُة وؤلاداٍس

 ه واإلاادًه في ا  (لذاثشة  )اإلاىؿٌنن، والعُاساتالاؼتراْ في ال كان اإلاخحلٌه ثُُِم اظحخذام اإلاىاسد البؽٍش

 -: 2222وثم في اللام

 ( معخىذات ُظاًا الاحىس 61( معخىذ صشي خال٘ اللام منها  )1236ثذُُّ ) .1

 ( مشات خال٘ اللام.2حشد اإلاعحىدق ) .2

بات   .3 ٔاًة مٓش ش  ا.اللمل كلى ثذٍو  الذاثشة ؼ ٍش

بات الذاثشة  . .4  ثذُُّ سكالت ألاكما٘ الُىمُة إلآش

ا . .5 ة ظُاسات الذاثشة ومٖاثبها  ؼ ٍش ات خٓش  ثذُُّ ٓؽًى

 ( مً ظُاسات الذاثشة2الاؼتراْ في لكان ًدص مدْش كذد) .6

ا . .7 ات دوام مىؿٌي الذاثشة ؼ ٍش  ثذُُّ ٓؽًى

 الاؼتراْ في لكىة مٖاًإت الذاثشة  .8

 حالم مبنى الذاثشة الاؼتراْ في لكىة اظ .9

 الاؼتراْ في لكىة الحـلم  .12
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 لجىت 13الخذكُم غلى ؤغماٌ لجان خذماث اإلاخُماث وغذدها  -زاهُا:

  : ًحم احشاء كملُات ثذُُّ مالي واداسي ألكما٘ لكان خذمات اإلاخُمات بؽٖل ؼ شي باإلطاًة بلى- 

 )اراذ، صُاهة مىاد اهاسة(( كملُة ؼشاء بمداطش سظمُة خال٘ اللام 51الاؼتراْ وثذُُّ ) .1

 (.112الاػالق كلى مداطش اححماق لكان وثذُُِ ا كذد ) .2

 ( 2الاؼتراْ في لكىة حشد اراذ )  .3

 ( 2الاؼتراْ ب كىة ملاًِىة وبُم اراذ )  .4

 (  جؽمل ) اظخثماست ال كان(2الاؼتراْ في لكان ًىُة كذد) .5

م كذد ) .6  (.42الاؼتراْ في اظحالم كؼاءات مؽاَس

ة واللمل ؤلاطافي ثذُُّ  دوام ا .7 اسات العىٍى  للاملنن في لكان اللذمات و ثذُُّ اللِىد والٍض

 (2الاؼتراْ في جلُنن مىؿٌي لكان اللذمات كذد )  .8

بات .9  الشد كلى مالخـات دًىان اإلاداظبه لىـام الحخبم الالٕترووي للمٓش

 ثذُُّ لكان خذمات اإلاخُمات مً خُث الاًجاسات والاًشادات واإلاصاٍسٍ .12

 ت والذوام ورلٗ بؽٖل ؼ شي .والعُاسا

ابة  –اللمل كلى ثؼبُّ بشهامج اإلاداظبه  اإلاىخذ )اإلاداظبه  .11 ؼاون مىؿٌنن ( ل كان اللذمات اإلاشثبؽ بىخذة الُش

 الذاخلُه.

 ثذٍس  مداظبي لكان اللذمات كلى بشهامج ) هـام ( اإلاداظبة الالٕترووي. .12
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 الىـام اإلاداظبي

 

ش اللمل  ة في بػاس خؼة ثؼٍى اإلاداظبي في لكان اللذمات باإلاخُمات مما ٌع م في اهجاص اللملُات اإلاالُة وؤلاداٍس

د مىاظ ، وبلذ ًدص اللذًذ مً البرامج وألاهـمة اإلاداظبُة، ثمد ؤلاخالة وؼشاء هـام  والحذُُّ كليها بُى

حخذامه مىز بذاًة مداظبي محٖامل، خُث حشي جعلُم لكان اللذمات سابؽ البرهامج وثذٍس  اإلاداظبنن كلى اظ

ة اإلاضودة إلاىاُؽة والحىصل لخل ؤًة مالخـات ثـ ش خال٘ الاظحخذام.2222اللام   ، والحىاصل مم الؽٓش

ٓما ثم البذء في ثؼبُّ هـام ؼاون اإلاىؿٌنن )الشواث  والاحاصات واإلاوادسات( وهى الكضء الثاوي مً الىـام 

ابة الذاخلُة ًُما ًخص ظشكة ودُة اإلاداظبي، خُث ان هزا الىـام ًلبي اخحُاحات لكان ا للذمات ووخذة الُش

ة.  اللملُات اإلاالُة وؤلاداٍس
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ت :  ألاكعام الخابػت للمذًٍش

 سئِغ اللعم  كعم الخؼىٍش اإلااظس ي / العُذة غلُاء داود 

ت / العُذة سوان اإلاىاصحر كعم اإلاىاسد ا  سئِغ اللعم   لبؽٍش

 سئِغ اللعم كعم الذًىان  / العُذ ؤخمذ نهُا 

 سئِغ اللعمهذاء ؤبى ؼمت    العُذة كعم خذمت الجمهىس /

 سئِغ اللعم غلي كعم الخشهت / العُذ بًاد 

 
ت : جىمُت وجؼىٍش اإلاىاسد  تمهمت اإلاذًٍش ت معاهذة إلاخللي الخذمت واإلاىظفحن    البؽٍش  وجلذًم خذماث بداٍس
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 والخؼىٍش اإلااظس ي الخمحز 

ش اإلااظس ي بال ذي ؤلاظتراثُجي للذاثشة " ثدعنن اللذمات اإلاِذمة إلاجحمم الالحئنن مً خال٘  ًشثبؽ ُعم الحؼٍى

ش وؤلاسثِاء  ة ، مالُة ، ثِىُة" واهذي الى  الحؼٍى ثؼبُّ الخآمُة الشؼُذة وؤلاظحوال٘ ألامثل للمىاسد اإلاحاخة بؽٍش

ٖاس  ظلُا الى مإظعة اللمل وثدُِّ ؤًظل معحىي مً باللمل اإلااظس ي مً خال٘ دًم عكلة ؤلابذاق وؤلابح

هجاصات  ُعم بؤبشص اللذمات ومحابلة ؤلاهجاصات وؤداء اإلاىؿٌنن في الذاثشة واإلاٖاث  الحابلة ل ا في اإلاداًـات ، ومً 

ش اإلااظس ي  في كام     ما ًلي: 2222الحؼٍى

 ؤوال  : مىصت ؤلابخياس اإلااظس ي

ش  م الذاثشة ؤلالٕترووي هذي  "مىصة ؤلابذاق والحؼٍى ل   اإلااظس ي " كلى مُى لخع ُل ػشح ؤلاًٖاس  واظحِؼاب الحمٍى

خُث ظاهمد في ظشكة الىص٘ى للٌئات اإلاعتهذًة واظحِبا٘ كذد مً ألاًٖاس واإلابادسات الؽبابُة باظحخذام 

م  ش اإلاىصة بما ًحالثم مم اإلاعحجذ . الىمارج اإلالحمذة كلى اإلاُى  ات. ًحم باظحمشاس ثدذًث وثؼٍى
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ش اإلااظس ي ، بؼاُة ؤلابذاق البىاء اإلاخُمات، بؼاُة  ثظم اإلاىصة كذد مً الىمارج ؤلالٕتروهُة مثل بؼاُة الحؼٍى

 ؼشآة ، بؼاُة بىاء ُذسات، واإلاجلة ؤلالٕتروهُة باإلطاًة الى بىٗ ألاًٖاس.  

 زاهُا : صىذوق ؤلابذاع للمىظفحن

( ؤًٖاس ثِذم 17اإلاىؿٌنن لحِذًم اإلاِترخات وألاًٖاس، اظحِبل صىذَو ؤلابذاق )خشصا مً الذاثشة الذاثم كلى ثدٌن  

ة اإلاذًش اللام ، 12ل ا ) ( مىؿٌنن مً مىؿٌي الذاثشة . وثم كشض ألاًٖاس كلى لكىة صىذَو ؤلابذاق بشثاظة كؼًى

ل ا الى 9ىٌُز )وثم ثُُِم ا خع  اإلالاًنر اإلاحٌّ كليها واإلاللً كنها ل كمُم، خُث واًِد ال كىة كلى ث ( ؤًٖاس ثم ثدٍى

ٔان هىاْ  ع )ًٕشة واخذة( للذم مؼابِتها للملاًنر. و ل اإلاىاظ . بِىما ثم ًس ة اإلاىـمات الذولُة إلًجاد الحمٍى مذًٍش

ة رات اللالُة للبذء بالحىٌُز خع  7) ل ا الى اإلاذًٍش ة ثم اللمل بها ظابِا، ثم  ثدٍى ٍش ( ؤًٖاس مٕشسة ولًٕ ثؼٍى

شة. ؤلامٖاهات اإلا  حًى

 

 

 

 

 كشاس اللجىت  غذد ألافياس اإلالذمت ملذمي ألافياس  

ؤبىاء  مىظفي 

 اإلاخُماث

مً 

 اإلاىظفحن

مً ؤبىاء 

 اإلاخُماث

ؤفياس 

مىافم 

 غليها 

ؤفياس جم 

 جىفُزها 

ؤفياس  

كُذ 

الخىفُز 

خالٌ 

2222  

ؤفياس غحر 

مؼابلت ؤو جم 

جىفُزها 

 معبلا  

ؤفياس 

 غحر   

 اإلاجمىع
12 4 13 4 

9 
4 5 7 1 

14 17 9 8 

 %25، % 46,5 %56 %44 %53 %24 %76 %29 %71 اليعبت 



 

84 

 

 

0202 

 زالثا : ؤهذًت ؤلابذاع ألبىاء اإلاخُماث.

ٔاًة اإلاخُمات،   2219ثم اوؽاء ؤهذًة ؤلابذاق في خمعة مداًـات في كام  بال لحوؼُة حمُم ألاوؽؼة التي ثِام في 

ثىٌُز بشهامج  ًِؽ ثم . بعب  حاثدة ٔىسوها  2222مً ثىٌُز البرامج اإلاخؼؽ ل ا لللام  ألاهذًة ثحمًٕؤهه لم 

ش اإلااظس ي في الذاثشة إلاجمىكة للؽباب   بذمجثذٍس  مذسبنن )م اسات اللشض والحِذًم( ُذمحه سثِغ ُعم الحؼٍى

ٔان اللِاء في مخُم ظىي بدظىس مذساء اإلاٖاث .   ٔاًة اإلاخُمات. و

ثإهُل كذد مً الؽباب لللمل كلى ثىٌُز وسػ كمل مخحلٌة داخل اإلاخُمات بالحلاون مم ثم خال٘ الىسؼة 

بُة.   ماظعات مجحمم مدلي وماظعات ثذٍس

ىن ُام  بي وثِذًمه  اإلاؽأس امد اإلاذسبة بحُُِم بحصمُم بشهامج ثذٍس باظحخذام اإلا اسات التي آخعبىها في الحذٍس  ُو

 ووطم اإلاالخـات.  ألاداء
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نن   جعلُم ؼ ادات  للمؽآس

 سابػا : ؤفياس ؤبىاء اإلاخُماث

ضة،  ثم اظحِبا٘ كذد مً ألاًٖاس واإلابادسات التي ورلٗ مً خال٘ كِذ حلعات كصٍ رهني ، والكلعات اإلآش

ش اإلااظس ي، ثم كشط ا كلى  ال كىة واخحُاس باإلطاًة الى ألاًٖاس التي التي ثم الحِذم بها مً خال٘ مىصة الحؼٍى

 اه  ابىاء اإلاخُم (اإلاخُم ،  مى  باصاس بلٕترووي، ثمٕنن، ثؼبُّاإلاىاظ  منها طمً اإلالاًنر اإلاحٌّ كليها. منها )
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ؤرىاء حاثدة ٔىسوها ًحم كشض ؤهم اإلاماسظات ؤػلِ ا ؤخذ ؼباب مخُم خؼنن باإلطاًة الى مبادسة  وا ي  ببً اإلاخُم 

د الٌشان.    ؤلاًجابُة التي ًِىم بها ؼباب اإلاخُم ؤرىاء ألاصمة الظحوال٘ ُو

 

 

 

 

 

 

ِ ا بلٕتروهُا مً  ؤًظا ثم بػالَ مبادسة  ة وجعٍى لخصكُم ابىاء اإلاخُمات كلى ثصيُم اإلاىحجات الُذٍو صىم في اإلاخُم

ٔان اإلاخُم ، واإلاجل م ؤلالٕتروي. خال٘ ثؼبُّ د  ة ؤلالٕتروهُة واإلاُى

بذكم مً  2222واظحمشت ختى  2219ؤلاظحمشاس  في مبادسة "مخُم اخظش " التي ثم اػالُ ا في مخُم خؼنن في 

ُم اثٌاُُة ثٌاهم مم وصاسة الضساكة لت وٍذ اإلاخُم باألؼحا٘ اإلاؼلىبة.   ال كىة ومذًش اإلإح  وثُى
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 مىخجاث مخُم الؽهُذ

 

 

 

 مىخجاث مخُم خؼحن

 

 

 

 مىخجاث مخُم البلػت
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م الىػنيخامعا :   / سئاظت الىصساء  اإلاؽاسهت في الفٍش

ّ وػني مً مخحلٍ اإلااظعات الخٖىمُة ورلٗ لللمل كلى ثؼبُّ آلُة سبؽ ألاداء  ُامد سثاظة الىصساء بخؽُٕل ًٍش

ّ ممثلة كً الذاثشة.  ٓما  ش اإلااظس ي لللمل طمً الٌٍش الٌشدي باألداء اإلااظس ي ، وثم اخحُاس سثِغ ُعم الحؼٍى

امد ة للذد بلِذ وسػ ُو مً اإلااظعات الخٖىمُة بحيعِ  مً الشثاظة ووسؼة كمل إلاىؿٌي الذاثشة  وؽش ملًش

 لحؼبُِ ا في الذاثشة. ة هزه ألالُلؽشح   مذساء وسئظاء ؤُعام

 

 

م الىػني ب طمً الفٍش ش اإلااظس ي ؤزىاء الخذٍس   سئِغ كعم الخؼٍى
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 وؽش مػشفت إلاىظفي الذائشة ظادظا : 

ة  ش اإلااظس ي كذدا مً وسػ اللمل بهذي هِل اإلالًش ٓحابة  للمىؿٌنن منها سوؼة كمل آلُة كِذ ُعم الحؼٍى

ة وسبؼ ا باللؼؽ الخؽوُلُة واللؼة ؤلاظتراثُجُة للذاثشة. ش الشبم ظىٍى  الحِاٍس

ة مم بُان ؤهم اإلالاًنر وألاظ غ لِب٘ى الٌٕشة ؤًظا وسؼة كمل كً بلذ كً ٌُُٓة جلبئة همىرج بؼاُة ًٕشة ابحٖاٍس

ٌي وكشطه كلى صٌدة ال كىة ؤلاححماكُة للذاثشة.  مً ال كىة.  ش ًُذًى  جلٍش  خُث ثم ثصٍى

 

 : اإلاجلت ؤلالىتروهُت  ظابػا

ؤ٘و مجلة بلٕتروهُة خاصة بيؽاػات ؤهذًة ؤلابذاق ، ٌؽشي كليها  بةصذاس  داثشة الؽاون الٌلعؼُىة اظحمشت

ش اإلااظس ي بهذي ببشاص وؽاػات ألاهذًة باإلطاًة الى كذد مً اإلاىاطُم واإلاِاالت التي  هم مدىس الؽباب  ُعم الحؼٍى

 وؤلابحٖاس. 

ش اإلادحىي ورلٗ مً خال٘ بطاًة  صٌدات خاصة بلىىان "ثجشبتي" وثم اظحدذاذ صواًا حذًذة في اإلاجلة وثؼٍى

ٍُ ؤرشت بهم.   ثخُذ لعٌشاء ؤلابذاق الحدذذ كً ثجاسبتهم مم ألاهذًة ٓو

ة خ ة ألبىاء اإلاخُماتؤًظا ثم اظحدذاذ صاٍو ّ اإلاىحجات الُذٍو  .بلٕتروهُا   اصة لخعٍى
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 ؼشاواث الخمحز والخؼىٍش اإلااظس ي:   زامىا

 

ٔاء ؤهذًة ؤلابذاق بهذي  ثٌلُل ؤهذًة ؤلابذاق بالؽشآة مم كذد مً  كِذت داثشة الؽاون حلعة كصٍ رهني لؽش

اإلااظعات، التي  هحم بمدىس الؽباب ، وخظش الكلعة مىذوبنن كً اإلااظعات الحالُة )وصاسة اللمل، وصاسة الؽباب، 

 وصاسة الثِاًة ، ماظعة ػال٘ ابى هضالة ، ماظعة ولي الل ذ( 

ة كشض ؤهم اهجاصات ألاهذًة خال٘ الٌترة اإلااطُة ، ودوس  وثم خال٘ الكلعة التي ثشؤظ ا مذًش الؽاون ؤلاداٍس

بُة ووسػ اللمل، ٓما  ٔاء في ثىٌُز ؤهم البرامج الحذٍس ام مىذوبي اإلااظعات بىطم كذد مً اإلاِترخات التي الؽش ُو

 خال٘ الٌترة الِادمة وطمً خؼة كمل ومـلة واخذة.  بذوسها جلضص الؽشآة بنن داثشة الؽاون الٌلعؼُيُة وبُنهم 

ذًش اإلاخُمات الذوس الٕبنر الزي ثِىم به داثشة الؽاون الٌلعؼُيُة لذكم الؽباب في اإلاخُمات مً خال٘ وبنن م

اإلاىـمات الذولُة التي  هحم بالؽباب واإلاشؤة  ؤًظا.  ٓما ؤٓذت سثِغ ُعم اإلاىـمات الذولُة ؤن هزه اإلاىـمات ثِذم 

 ُل بلذ ثإهُل م لعَى اللمل.  بشامج بىاء الِذسات والحؼبُّ اللملي الزي اهذي الى الخؽو

لد مم الذاثشة  سثِغ لكىة خؼنن ؤرنى كلى دوس اللذًذ مً ماظعات الِؼاق اللام مثل وصاسة الضساكة التي ُو

ة في ثىٌُز مبادسة "مخُم ؤخظش " في مخُم خؼنن ودكم ال كىة باألؼحا٘ لحىصَل ا في اإلاخُم.    مزٓشة ثٌاهم واإلاؽآس

 



 

93 

 

 

0202 

 

 

 



 

94 

 

 

0202 

تاإلاىاسد   البؽٍش

ت مً ؤهمُخه في جدلُم ألاهذاف ؤلاظتراجُجُت التي حععى الذائشة لخدلُلها هىنها  ؛ًىؼلم مدىس اإلاىاسد البؽٍش

معخػُىت  ،اإلاىسد ألاظاس ي في اظخلؼاب الىفاءاث الىظُفُت وجلُُم ألافشاد الػاملحن فيها واإلاىفزًً لعُاظتها

شها وميافإتها وبداس  وفم اخخُاحاث الهُيل الخىظُمي للذائشة مخمثال في  ،تهابإهظمت داغمت لخىظُمها وجؼٍى

اث الػاملت فيها.  اإلاذًٍش

 مىظفا هما هى مىضح ؤدهاه: (134) ،2222خالٌ غام  غذد مىظفي دائشة الؽاون الفلعؼُيُت بلغ

 

 

 

 

 ( 1غذد اإلاىظفحن خملت ؼهادة الذهخىساه = )

 ( 7غذد اإلاىظفحن خملت ؼهادة اإلااحعخحر = )

 ( 43خملت ؼهادة البيالىسٍىط = ) غذد اإلاىظفحن

 (41غذد اإلاىظفحن خملت ؼهادة الذبلىم = )

ت فما دون = )  ( 41اإلاىظفحن خملت ؼهادة الثاهٍى

غذد الزهىس الزًً غلى 

 سؤط غملهم

 52 ار اللىاحي غلى سؤط غملهًهغذد ؤلا  75

ً في الزهىس الزًغذد 

 بحاصة دون ساجب

 وغالواث

بحاصة دون ساجب  هار اللىاحي فيغذد ؤلا  4

 وغالواث

5 

 55 مجمىع غذد ؤلاهار 79 مجمىع غذد الزهىس 
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ت اإلاىخذ )  (HRMISهظام بداسة اإلاىاسد البؽٍش

ػذ غلى وافت اإلااظعاث والذوائش ها دًىان الخذمت اإلاذهُت هزا الىظام ؤخذ ألاهظمت الؽمىلُت التي غمم ٌُ

ت جلبُت الخخُاحاث جىمُت بداسة جخؼُؽ ؛ الخىىمُت ت والاسجلاء بها، خفاظا غلى الىفاءاث البؽٍش اإلاىاسد البؽٍش

ت ظلُمت بىاًء غلى جىفش مػلىماث دكُلت  ،الػاملت لذي ؤحهضة الخذمت اإلاذهُت مً خالٌ اجخار كشاساث بداٍس

، مدللت بزلً الػذالت واإلاىطىغُت والؽفافُت للىصٌى بلى الخمحز في ألاداء الىظُفي مً  ومدذزت ؤوال بإٌو

مشوسا بإهظمت الشواجب  ،والخػُحن مبخذئت بىظام وصف وجصيُف الىظائف والاخخُاس  ،ؤهظمت مخياملت خالٌ

ب اث وألاكعام اإلاػىُت ، وجلُُم ألاداء والخذٍس ت في الذائشة بالخػاون مؼ وافت اإلاذًٍش لىم كعم اإلاىاسد البؽٍش ٍو

ت جىىىلىحُا اإلاػلىماث بخ  ىفحر معخلضماث جؼبُم وجفػُل هزا الىظام. معخػُىت بالذغم الفني اإلاخمثل في مذًٍش

ت اإلاعاهذة لػام    2222بهجاصاث كعم الخذماث ؤلاداٍس

ت اإلاعاهذة )الذًىان والؼباغت واإلالفاث( باألغماٌ الخالُت      :ًلىم كعم الخذماث ؤلاداٍس

م  كذد اإلالامالت  اإلاىطىق الُش

 اظحِبا٘ اإلالامالت الىاسد والصادسة   /  الذًىان  .1

 5818 كذد اإلالامالت الىاسدة الى الذًىان   - ؤ

 4911 كذد اإلالامالت الصادسة مً الذًىان   - ب

  ُعم الؼباكة   .2

 5522 كذد الٕح  الشظمُة وهنر الشظمُة اإلاؼبىكة  - ؤ

 ُعم اإلالٌات )ألاسؼٍُ(  - ب

 3367 كذد الٕح  التي ثم اسؼٌتها  - ت
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ت  ت : كعم الخذماث ؤلاداٍس ت الؽاون ؤلاداٍس  ألاسؼُف(واإلالفاث ،ة ) الذًىان  اإلاعاهذمذًٍش

ة اإلاعاهذة بةداء م ام م الىؿٌُُة كلى آمل وحه مً ثىسٍذ ٓح   مىؿٌى ًِىم  ُعم اللذمات ؤلاداٍس

 سظمُة الى ثصذًش الٕح  الشظمُة بذُة وظشكة واثِان. 

ل حمُم اإلالامالت الى البىابة الالٕتروهُة  وفي الٌترة ألاخنرة ثم اللمل كلى بشهامج الذًىان الذاخلي وثدٍى

جسكُل حمُم اإلالامالت مً بشهامج التراظل الى سكل الىاسد ومً رم  جسكُل حمُم  التراظلباإلطاًة الى بشهامج 

اجم ظنر اإلا زلٗ كلى ُو  كلى سكل الىاسد ٓو
ً
ا  ًىحذ بشهامج ثشاظل كلى الصادس واللمل اإلالامالت ًذٍو

ً
لاملة. واًظا

لكلى البىابة الالٕتروهُة، هزا باإلطاًة ا ذ اإلاخُمات وجسكُله وثدٍى  واسظا٘ بلع اإلالامالت ب ه لى بٍش
ً
لٕتروهُا

ذ واظحِبا٘  ّ البًر زلٗ اسظا٘ بلع اإلالامالت كً ػٍش ذ الُىمي )مولٍ لٖل مخُم (، ٓو ًآغ او وطل ا في البًر

ذ والشد كلا  ى حمُم الاثصاالت والاظحٌعاسات. لبًر

ىحذ ٓزلٗ ُعم ألاسؼٍُ )اإلالٌات(  زلٗ ٍو الزي ًِىم به بدٌف واسؼٌة حمُم اإلالامالت الصادسة والىاسدة، ٓو

  حاسي اللمل كلى بشهامج الاسؼٌة الالٕتروهُة.
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  2222بهجاصاث كعم خذمت الجمهىس لػام 

 

 :الخذماث البىاء كؼاع غضةًلىم اللعم بخلذًم 

م  الؼلبات اإلاىطىق الُش

 الاظحِذام  .3

 444 كذد الؼلبات اإلاِذمة     - ؤ

 282 اإلاىاًِات الصادسة إلإح  الحمثُل/سام هللا  - ب

  جلُنن اإلاللمنن  .4

 285 كذد الؼلبات اإلاِذمة    -ؤ

 285 اإلاىاًِات الصادسة لىصاسة التربُة والحللُم  -ب

  ثذٍس  منهي -3

 27 الؼلبات اإلاِذمة كذد  - ؤ

 25 اإلاىاًِات الصادسة إلااظعة الحذٍس  اإلانهي -ب

  دساظة خاصة وخٖىمُة  -4

 28 كذد الؼلبات اإلاِذمة -ؤ

 27 اإلاىاًِات الصادسة لىصاسة التربُة والحللُم -ب

 1423 مىق اإلالامالت الٕلي للِعمجم                      
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  2222بهجاصاث كعم الخذماث الصخُت والاحخماغُت لػام 

 :ًلىم اللعم بخلذًم الخذماث الخالُت

 الؼلباث اإلاىطىع الشكم

 82 هِل بؼاُات الالحئنن -1

 78 اخشاج اربات هاصح -2

ة  -3  222 ثصذًّ ملامالت الكملُات اللنًر

 358 مجمىق اإلالامالت الٕلي للِعم
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 وسة الخاظػت  حائضة اإلالً غبذهللا الثاوي للخمحز الذ

جلبُت لشئٍت وجؼلػاث كائذ الىػً صاخب الجاللت الهاؼمُت اإلالً غبذ هللا الثاوي اإلاػظم "خفظه هللا" وخشصا 

غلى جدلُم الخؼلػاث اإلالىُت العامُت الشامُت ليؽش الىعي بمفاهُم ألاداء اإلاخمحز والؽفافُت ،وببشاص الجهىد 

ش  اهظمتها وخذماتها ،ومً ؤحل بًجاد همىرج غمل اإلاخمحزة إلااظعاث اللؼاع الػام وغشض بهجاصاتها في جؼٍى

زلافت الخمحز لذي اإلااظعاث الخىىمُت في الاسدن بما ًصب في اإلاصلخت الػامت ومصلخت مخللي الخذمت  لخجزًش 

،واهذ دائشة الؽاون الفلعؼُيُت مً بحن الذوائش واإلااظعاث اإلاؽاسهت في حائضة اإلالً غبذ هللا  الثاوي للخمحز 

ض جبادٌ الخبراث بحن ماظعاث اللؼاع الػام ومؽاسهت بػظها البػع   2222 - 2218الخاظػت  بهذف حػٍض

 اسظاث الىاجخت وصىال بلى اإلاماسظاث الذولُت اإلاثلى او الخفىق .مكصص الىجاح في اإلا

وغشض الذساظاث  2222 -2218جم حؽىُل لجىت الخمحز ورلً بهذف مخابػت غمل مػاًحر الجائضة للذوسة الخاظػت 

ش اإلاخػللت بمخللي الخذمت ، والشض ى الىظُفي، وجدفحز اإلاىظفحن وافت ودون اظخثىاء للػمل بالجائضة. وا  لخلاٍس

كام مىخب الجائضة بالذائشة بػلذ ظلعلت مً ؤلاحخماغاث الخيعُلُت مؼ اإلاػاًحر وألاغظاء ورلً لبدث ؤهم 

ا  ث الػمل غلى جؼبُلها ول خعب ػبُػت غمله. ؤلاهجاصاث والىزائم اإلاؼلىبت وؤلاحشاءاث التي ًجب غلى اإلاذًٍش

 كعم الخشهت 

ت اإلاهمت خُث ؤهه ٌعهل جىلل اإلاىظفحن مً اإلاشهض للمُذان  ٌػخبر كعم الخشهت في الذائشة مً ألاكعام الخٍُى

وهدُجت للىطؼ الىبائي، جم  2222وبالػىغ، باإلطافت الى اغخباسه وظُلت مىاصالث إلاىظفي الذائشة. وخالٌ غام 

 زام بإوامش الذفاع للعالمت الػامت. ووان مً ؤبشص ؤلاهجاصاث ما ًلي : ؤلالت

 غمل حىالث مُذاهُت مؼ فشق الخلص ي الىبائي في حمُؼ ؤهداء اإلاملىت.  -1

غ غذد مً مشهباث الذائشة للػمل مؼ الهُئت  -2 بإمش مً الشئاظت ومً الهُئت اإلاعخللت لإلهخخاباث جم جفَش

 خالٌ فترة ؤلاهخخاباث.

ت الهاؼمُت.جىصَؼ  -3  ػشود الخحر باإلاخُماث خالٌ فترة ألاصمت وبالخيعُم مؼ مذساء اإلاياجب والهُئت الخحًر

 الخذ مً مخالفاث دًىان اإلاداظبت باإلالاسهت مؼ ألاغىام العابلت. -4

 اهخفاض ولفت صُاهت اإلاشهباث لهزا الػام  باإلالاسهت مؼ باألغىام العابلت . -5
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 اللجىت الاحخماغُت

بةوؽــاء اللجىــت الاحخماغُــت همبــادسة داخلُــت جظــم حمُــؼ مــىظفي دائــشة الؽــاون الفلعــؼُيُت  بــادسث الــذائشة

ــم غمــل حــائضة اإلالــً  اإلاىدعــبحن بليهــا، بدُــث جؼبــم حػلُمــاث وؤهظمــت خاصــت بهــا، جــم ؤلاغــذاد لهــا مــً كبــل فٍش

ض ودغم الػمل الاحخماعي في الذائشة  دت غبر غبذ هللا الثاوي للخمحز في الذائشة، ظػُا هدىحػٍض وجىفحر البِئت اإلاٍش

جىػُــــذ سوابـــــؽ ألالفــــت وألاخـــــّىة والػالكــــاث الاحخماغُـــــت بــــحن اإلاـــــىظفحن مــــً خـــــالٌ مؽــــاسواتهم فـــــي اإلاىاظـــــباث 

 اإلاخخلفت .

 وصفدت الخىاصل ؤلاحخماعي :  اإلاىاظباث الاحخماغُت

اإلاىظفحن في الذائشة بمؽاسهت هظشا للظشوف العائذة وبلتزاما بإمش الذفاع بمىؼ الخجمػاث بهخفذ اللجىت 

مىاظباتهم الاحخماغُت اإلاخخلفت مً جلذًم واحب الػضاء للمخىفحن مً ألاكاسب، والتهىئت بالضواج واإلاىالُذ الجذد 

ت هما كامذ الذائشة بمؽاسهت اإلاىظفحن مىاظباتهم مً خالٌ صفد، سحاث ألاوادًمُتوالخصٌى غلى الذ

 بىن. الخىاصل ؤلاحخماعي غلى الفِع
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