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4.85: االستدامة اإلجمالية ملنظمات املجتمع املدني في ليبيا 

 حروق بمجعملتعنمزن 1962 ن فيحص كمنلوم  لوجيمعزنظمن حجك  ضييقللم ل حن لت

 لم.من د ل  يمللم ل  طنئجل لسفمل لورنطم لنضجلبن فيحضو لنبسببللممنلي للنرنبن   لءبن 

 للايبيلألحمج للهاللءممي كإ شنالام ل لليبمي بتشجيمن لوحكو للنشنط  كنلبمجبظهو   و  يسمح

 ن في لوسنعمل لابل للايبي للجممي إ شنا كقلكآنقلك للصح لوسل ة  بميتهن 1959تننتج20في

حجك و  نمللوطني لاروى  للسينس يللثرنفيللوعي ننز  نغال لام فوفان نو  ءممي  كقلك 1968

 بن يراللماز  للتيللجممين  بمجللسجد  للحيبي للتش يال بمجظهو  في ببن نننل ءيمنعيللي و  

للحجك  فمي فيزهمند  ل لمبت  1959 ن  أ ستللتيللايبي للف ج كجممي للسا  عملزلحوظ

 للمجبنللايبيالوثرفانزعللحول  قنول  فيحللايبي للنةب زملءيا ل ير نب للف جد للثرنفي 

  للرنئم يللثرنفبنلشأنلوهيم لأللاي لوؤ سن تممدلو لوجحا لقهفي صمهتم ملزن لم زمل لألءننب 

قنزتللتي للنسنئيللجممين بمج شأةلوجحا لقه عجفت  شنطنتهن  لملفهن  نوعلل وعي لوبند ةعل 

للحينك ل عمنعل لوج ة م دبفيزهنزهنبجننب للثرنفي  ل ءيمنعي لليوعي زجنلفيبن س  أليليبم   

لل شفي  للحجك أ يس ننكمن.لوجيمعنهض فيللفمنل د  لنلوج ةبحروق  لليمجدفلونزلي لليم دب

   ننتز زيماثرنفي جبو  بم   قنزتحيثلوم   لوجيمعزؤ سن بنناصميمعل زهم زح   1954 ن 

.(1)آنقلكزنهنللشنب  خنص للثرنفي لألقال زمللا ثال زنبلل"   نل ءي "زجاتهن

املقدمة والتمهيد

.3إد يس لوسمن    زؤ سن  لوجيمع لوم    للثرنف  في ليبين  زجا  عجلءان  ص1.
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(2018-2011)زؤ جل  ل يملز  زنظمن  لوجيمع لوم   للايبي  ( 1)للشك   قم 



سير  لو لونهيللنرنب  للنشنطللمن  لامم لو با للرولنانزملعمدصم    2010إل  1969زمللومةخالل

 ن للخنص للصحف  أزيم  1970لسن 111 قمللجممين  قننون   1972 ن للحيبي  ججدمقننون )

 1973 بجد  في (للينفيقت   ئحيهلأللاي للجممين  نظيمبشأن  2001لسن 19 قم للرننون   1973

 ُ ءهت
ُ

عاملللق س ل ةخ نبعربللايبيان لامثرفانضجب  عنف
ُ
 لعير حيثي  للثرنفبنلثو ة ميزنفيه 

 للم ل م  لولوجيمعزنظمن بانلليفنع  نمنط ن. لل ينبلألدبنازملكبال عمدبينهمزملزثرًفن300زمل كثلُ 

 ل  حندل   للنرنبن  تميبل زحظو ةللسين ي لألحيلبحيث "للم ل  و بو  ن د "نمو جزمل ر لبليبينفي

 للمم لنرنبي ل بهلوؤ سن لقهلحي ج  إليلزي   ننفسي غال لأللاي للي وعي  للجممين لوهني  للج لبط

  لونيمتن  للنولد للجممين د   كبال  بشك   راص بجلزجهن   ش تهنخاللزملزجنلهنفي للفنيللثرنفي

برجل ل ن حاه نظيمهن إعندة  نظيمهنخارهنتيم للج لبط ل  حندل للنرنبن  نإل بننضنف للثرنفي  

 للي يال  إللن ن ة دم ملإليهن ل نضمن حجد  في لملفهن ضعفيحتى لليمخ ب   مي   قولنان لولئح

لسن 59 قمللمن للشمبزؤ مج قجل  ضواعل  ل دبنالل ينب لب  عضود إل ل نتسنب ج طفي مللق 

لك لق.لوحنزاننرنب  نيةنبن ءجى  زنلنعال  زوظف ضمحول للصحفياننرنب فيحمث زن  2004

حن  فيإ  للثرنفي للنشنطبممن   ثرنفي زؤ س    ءممي أل لأل نتمنحلمعنًزنعشجدملزمل كثل  خالل

 -متن لولقلكجةلأللاي  للجممي لا للث زيدة ءممي صبلل   -للثرنفيلوحيطءممي )ءمل ضير خنص 

.(2)(للثرنفيد ن  بيتلون 

كبتزملطودا عرودزمللايةاصللايبيون لنيظجهللق لألز   2011عن ز اعفيللايبي للثو ة مث 

  أ يسفيللجغب لسدلد  2011فبللتج17فيللثو ةلنم عفمعلوم   لامم لويممم لليم ي للحجدن  

5419)إل  صاتحيثنعملدلن  لولحوظللسجيعل نتشن خاللزملل ضحت للتيلوم  لوجيمعزنظمن 

م 
ّ
 :ب نبمان  ش تهنتسمتل   (زنظم 274) 2011عن قب عمدلن ننبممزن 2018عن نهنت حتى(زنظ

م 59 61بممدؤ سانلولمى غب لأل ش   كثل  نننْتملق للا خال  حروقي
ّ
.لليولليعل زنظ

من  أ يسفيللجغب سلد   2011 كيوبجفييحجدج للإعالنممب
ّ
زمملعل  فحيثليبين فيلوم  لوجيمعزنظ

 لنقبنلزمملفيل يثننئًين 2012عن  يميبل بره للق بنلشهج زرن ن %370إل للشهج لقلخاللللتكجي 

من  أ يسعل 
ّ
م  1914إل عمدلن ص حيثليبين فيلونظ

ّ
بىلألعل للنسب للخالت لألعمنلوجنل ننزنظ

من انلوؤ سلوم  لوجيمع ش ناعمد باغ %12بىىىل ءيمنعي للخمز زجنلتايه 14%
ّ
 حتى للايبيلامنظ

.للق و  زملزنهم%80 ة/زؤ س47136إل  2018عن نهنت 

  ل ةن للسين ن   مفي لليأثال لوشن ك زسيودن    عل 2012عن بملت لوم  لوجيمعق نع همكمن

  ولصاهعماي  لسدلد لوحلي لوحيطزع  جن ًبن أثاًلل كثل للر نع صبححيثلألعول  ببنقيزرن ن للرجل ل 

آخجزملطودا دعرو بممللايبي للم ل فيبجونني لنيةنبن   ل إءجلازع يلزًننلنفينًحن   لكللم لي للجهن زع

07
.نفس لوصم  للسنبق2.
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 تًضنلليخمللقل يمج .لنجنحهفيكبال د   لوم  لوجيمعونظمن  نن للق للبالدفيءجى لنيةنب ل يحرنق

 لوم  لوجيمعونظمن لليحيي للبني في  و   هم للق  2013عن خالل
ً
نظمن لو عملد يلتمزعخنص 

.ايبي لللوم  لوجيمعونظمن للرم ل بننابجلزجزملللممتم رمتمفي نلمتحيثليبين فيللم لي 

 زمتنتيفيللحجب بملت  لألزني للسينس يلوسيوى عل للايبي لام ل كبالةلنيكن  حمثت 2014عن خالل

 دخ قلك ببأكماهن زمنعل  ي ج للق للم ل  نظيمخنص لن لنبي للينظيمن  لنتشن   بن نس  طجلباس

 دفعلو ابل لقللبالدملتؤّز  طنيءيشبيكودملز نلبانللينظيمن  لقهزعصجلعفيلوم  لوجيمع ش نا

  لغيين    هجال بانغنلًينلوم  لوجيمع ش ناثمنه
ً
 للحصج   للقكج   بيعل  زنهمبن نس  بممتن خنص 

.(بوسدمزفينح) للصحف (بوقميريص اوى )للحروقي 

 لوم  لوجيمعزنظمن بم    2016عن   لخج  طجلباسبن نس  زمتنتيفي سبًينلألزنيللوضعل يرجل  بمم

زؤ جل بم   بقلك  2014عن  غابهنخج جبممللم لي لونظمن عودةبملت   هم كبل بشك بنلنشنط

 –ونلي لللسالز –للينظيمي للرم ة–للرننوني للبيئ )للسبم   بمندلنلوم  لوجيمعزنظمن ل يملز 

. 2014بنلمن زرن ن بنليحسمل(للمنز للصو ة–لليحيي للبني -للخمزن  رمتم–لوننصجة

نتيج   (2018-2011)للثمنني لألعول بانليبينفيلوم  لوجيمعزنظمن ل يملز زؤ جل بمج بنتنت

حانفيل  يملز  زسيودن  عل لألبمندبمجفكجاتحينهن  لألزني  ل قيصندت للسين ي لأل ضنع

 لوم  لوجيمعونظمن للرننوني فنلبيئ  خجى  بمند ملو  
ً

إصمل  زحن     فش بممزم ا  تميبل زثال

بميو طدلومينسخمهنعل  حنفظتل عول لقهخالل يأثج لمللتكجي عماي  نزملعماهن بنلجغمتنظمقننون 
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2018 عن   لخج بن يثننا نوًدن زنظم 400تكجي 

 تكجي زمملفيلنةفنضزملبهحمث زن 2014

 نتيزمتفيللحجبنتيج لوم   لوجيمعزنظمن 

ن  زرإغالقفيتسببت للتي طجلباسبن نس  

.لوم  لوجيمعزفوضي 

 عماي  هم  (2018-2015)بانلومةخالل

ن  وً لللتكجي 
ً
ي زفوض صم  حيثزلحوظ

 عم  نظيملولئح 2016عن ز اعلوم  لوجيمع

 فيلهننفج عً  لفييحت للم لي  للايبي لونظمن 

ظوز زنإطالقهنإل بننضنف للايبي  لومن غاب

. 2018عن زنيصفل ل  ل   للتكجي 

08

   هم   وً ل  كبل في زؤ جل  ل يملز  زنظمن 2012 بمرن ن  لألعول  للثمنني  زمل حيث زممل ل  يملز   فإن عن  
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زرن ن  زؤ جل  ل يملز  زنظمن  لوجيمع ( 2)للشك   قم 
لوم   للايبي  بحسب للسن 



 (5-3.1)لوي و ةل  يملز ضمملترعحيثلوم   لوجيمع
ً
حانفي  (2018 2011 2013 2017)بنألعول   وة

 عل بنناً  (7-5.1)لوم ا ل  يملز ضمملليرعلوم   لوجيمعزنظمن ل يملز زسيودن  ق  2015عن  هم

.(USAID)للم لي لاينمي لألزجد ي للو نل لمىلويبم لامنهجي ل يةملزنن

 ن زنظمق نعن زينن ليرييمللو نل طو تهن دلةعملعبن ةلو لوم   لوجيمعزنظمن ل يملز فمؤ ج 

 فنوؤ ج . للر نعيلال يملز ضج  د  بمند بم  حاي خاللزملللمنلم د ل فيللمنز  ءم للنلوم  لوجيمع

ط
ّ
 زةيافيفبمرن نن لوؤ ج  يسمح.لوم  لوجيمعزنظمن   و   زن  للريودللروة نرنطعل للضوايسا

 للحكوزي ال غلونظمن تسيةمزهن زنهجي قّيم  دلةلوم   لوجيمعزنظمن ل يملز زؤ ج يميبل كمنللباملن 

 فض   بشك لوم  لوجيمعزنظمن ق نعل يملز فهم ء زمل غاللم  لأل ندتميون  لوننحون  للحكوزن 

 للم ل انبلوؤ ج نرنطزرن ن قنباي ضمنن ء زملزسنعيهن"للم لي لاينمي لألزجد ي للو نل " ولص حيث

  فنفي مؤ ج لالوحاي  لوا ي  لليمجدفن  لامفجدل لونن ب لليوحيملورنتيس  صح زوثوقي   حسان

زنظمن يملز ل زؤ ج يسيةم .للنرنط ضعللتيللخبللاللجن لليمثيليلليكودمل كقلكلوؤ ج  جميععماي 

نزرينً نلوم  لوجيمع  بمسيوى تيميعءًملزي و  زم  زجيمعق نع1للنر   مث حيثنرنط  بعزملزكونً

 لقه رسيم ديم.للنموزملزنةفجزسيوى زمليمن  زسيمتمغال لشق نع7 للنر  ل  يملز  زملزج فع

:(1)زجلح ثالثإل لوسيودن 

نرنط 3 1بانزند ءن  ننظج  هي للينمي  ل  يملز زسيودن  عل  هي:لوحسن ل  يملز 

نرنط 5 3.1بانزند ء   ننظج :لوي و ة ل  يملز 

ا  ل  يملز 
ّ
.نرنط7إل 5.1زرمل لند ء  ننظج  هيللنمو زمللألق لوسيوى إل تشال  هي:لوم 

 زجموع تمثاون يملليريللجن خبللا بم لخيين   مليبين فيلوم  لوجيمعزنظمن لر نع رييمعماي  نءجلا

 لوم  علوجيمزنظمن بر نعزهيمان   ندتميانللمالق   ل  للجهن لوم   لوجيمعزنظمن زملزينوع 

.زينوع ء جلفي زننطقتمثاون 

ندتميان لأل لابنحثانبنوماوزن غنًينزصمً لتكون  نلو لليرجدج لهقلإعملدننخاللزملإليه سع زنإّن 

 لألبمندل حو  عمقصو ةيمجض ونهليبين فيلوم  لوجيمعزنظمن ل يملز حول  للم لي  لوحاي  للجهن 

 –لوننصجة– لونليللسالز –للينظيمي للرم ة–للرننوني للبيئ )لوم  لوجيمعزنظمن   يملز للسبم  

. (2018-2011)للثمنني لألعول خالل(للمنز للصو ة–لليحيي للبني -للخمزن  رمتم

  للو نل  لألزجد ي  2018ديسمبل / ننون لأل ل –للنكخ  للسند   -في للشجق لأل  ط   منل  فجدرين 2017زؤ جل  ل يملز  زنظمن  لوجيمع لوم   لمن   3.
 لخج ن(USAID)لاينمي  للم لي  

09

 نلم ءمم  لوممل  
لليفييش  لوينبم زمتج إدل ة 
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ة البيئة القانوني

القدرة التنظيمية 

السالمة املالية 

املناصرة
تقديم 

الخدمات 

البنية التحتية

الصورة العامة 

األبعاد السبعة لتطور قطاع

املجتمع املدني في ليبيا

ينصح باالطالع على الجزء الخاص بدليل مؤشرات استدامة منظمات املجتمع املدني 

قبل الشروع في قراءة التقرير 



 
ا
5.18:القانونيةالبيئة–أوال

 معلوجيزنظمن تمم فحنلًينللرننون لقلإصمل  زحن     فشات عول ثمنني زج   بمم نإ  تنظمهن 

عن ز اعلوم  لوجيمعزفوضي عملللصند ةلومني لونظمن عم  نظيمبشأن(1) قمللالئح ظ فيلوم  

2016     
ً
   للينفيقت  ئحيهلأللاي للجممين  نظيمإعندةبشأن  2001لسن (19) قمللرننون ليم ي نظجل

 ز اعفيممتاهنت م للتيلوم  لوجيمعزنظمن عل  لن جلفللتكجي عماي  ح مللتيهيللالئح  لقهتميبل 

.ن للحكوزبي ال  ي ال للينظيمعماي ءم لوم  لوجيمعزنظمن عم تنظمقننون ف ينب  2017عن 

 فيبنلمشولئي لتسنزهنزملبنلجغم  2011عن بمم  ه ليبين فيلوم  لوجيمعزنظمن تكجي عماي تميبل 

 زمل  2011عن فيزنظم 421تكجي  محيثحينهن  لضح ضولبط ءودعم عمل للنن ج لألحيننبمج

 عل  للم لي للايبي لامنظمن بنلنسب  2015عن   لخج زع ل يرجلً ل نظيًمن كثل للتكجي عماي لصبحتثم

 غال لقلكجق لوسي لليزنيللوقت ون للايبي  لامنظمن خنص ُزبّس   للتكجي إءجلال   صبحت ولا حم  

لوستنمل  ل يفناللرننوني لوجلءم ل من بمم  تن للثالث  يجن س   زمةفيلونظمن إ هن  تيمحيثطود  

ماي ع نكمنللم ل   ءنا   فيزنتشجةلوم   لوجيمعوفوضي ن ز يبً نفجعً 37خاللزمل  لك لو اوب 

  كثل لعيمندخاللهنزمل م للتي/https://local.ccslibya.lyللجلبطخاللزملنلل  ل نيً زيوفجة صبحتللتكجي 

عماي  ن  إللم لي  لونظمن تكجي ونظوز بنلنسب  كقلكللايبي  لومنزةيافزملتكجي طاب100زمل

 للمم   سل ةللخن ءي  وسل ة خجى ءهن زع يملخ للتكجي عماي  ون لطول  قًينتسي جق تكجياهن

.لوةيص لألزني للجهن إل بننضنف 

 زملنتكجياهعماي  ون للتكجي عماي فيصموبن فيولءهلوهني   ل  حندل للنرنبن بةصوص زن

 للج لبط ل  حندل للنرنبن بشأن 1998لسن 23 قمللرننون عايهنصزن فقللتشجيمي  للجه لخيصنص

5.2 5.2 5.2
5.5

5.2 5.1 5.1 5
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  للسين يلألحيلب كودملُحجد للم ل   ف "

 دصم    لوم   لوجيمعُزنظمن   نئج  للجممين  

       جدءممين إ شناتجوس    بتنظيمهن قننون 

 للمنزلآلدلب   للمن لانظن ُزةنلف    زسلح  

 لقل"للوطنيلل للب  حمةبنلم ل تضج  غاللن زمن

 للم يو  لنعالنزمل(15)لوندةعايهنصتزن

 اعزل نيرنليللوطنيلوجاسعملللصند  لوؤقت

 زنظمن  كودملحقضمنت للتي 2011عن 

ن قننو إصمل   لءبللم ل  لليزتلوم  لوجيمع
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  للرننونيللبيئ ل يملز زؤ جل (3) قمللشك 
سن للبحسبللايبي لوم  لوجيمعونظمن 

https://local.ccslibya.ly/


زسؤ ليإل لووءهلليمايم سل ة كي خ نبإل  شال للنرنبن   لءهتللتيللصموبن عل  كمثنللوهني  

 كينبعل اً بننءنالنترنفقجل    نزكجا  ليست ونهنلاممامان للمنز للنرنب زعلليمنز بمم لليمايم 

لنءجلال ل ي منلحانإل   لك (18150.ق.ش) قمللنولبزجاسبمتولنللرننوني  للشئون إدل ةزمتج 

 ل حندا اب  لل حندلنحنلًينتوءمليبينفيللسينس يلالنرسن  نتيج .لوجاسقب زمللو اوب للرننوني 

.لج جلفيلزحي هضممل شنطهتمن س     للبيضنازمتن فيتيولءم نظالهطجلباس زمتن فيزيولءم

 تميبل للتيللنشنطن بن يثننالوم   لوجيمعزنظمن   ش   ن نقنوععل قيوًدلللتشجيمن  فجض  

 
ً
نِلف 

َ
  نيشهم لم للمجق    للمتملبحسب لليمياز لا جللي  معو للتي   للمنز   لآلدلبلارولنانُزة

 لوق و ةبنبلأل تيملألغاب فيءًمل ضيقن نقفيإ  تكجي  طابن لوم  لوجيمعزفوضي َ فَضت

 لقل لوفوضيتمنحتشجيع  توءم   ون  ين ي  أل بنبزنظمن   ح    إغالقتيملمكمن. نلًفن

.للحق

 لوم  لوجيمعزنظمن بأنلارضنا لألعل بنوجاسللرننون إدل ة ئيسبانفرمللضجلئببةصوص زن

  فيمن.زنهنبك للخنص للرولنانفيلورج ةلألحكن حم دفي  لك للمز   للمخ لضجلئب ةضع  للايبي 

 لوجيمعنظمن زتسيو دلنللتيللبضنئععل لومنتن لط  لللرننون فإن للجمجكي لاج و بنلخضوعتيماق

 للتيلألغجلضفيل يممنلهنرصمبلوم   
ُ
  للتي  ءاهنزمل شئت 

ُ
 لق للحعل بنناً   للخيلن سدج زملبرجل  دحم   

لسن 19 قملارننون للينفيقت للالئح إصمل  بشأن  2001لسن (73) قمللرجل    ن  كمن لوةيصللوسدج 

للشمبي لللجن زملبرجل  تجوس )(22) قملوندةفينصللق  لأللاي للجممين  نظيمإعندةبشنن  2001

زمل(%50) يجن س   بنسب بنشنطهنلويمار  للضجلئبللج و بمجزمللأللاي للجممين إعفناللمنز 

  نلفبنلرجل  للمم  نإ    2011لسن 19 قمللرننون تم ي زملبنلجغمن قننونً لورج ة للضجلئبللج و 

 زنتيللللقكج
ً
إدل د عربن بممة مج  نلوم  لوجيمعزنظمن عل  نكمن.للجهن بمجلمى ن دن

.لوجكيد للحكوز زولفر عل للحصول ضج  ةزنهن للتيللرجل  لقلفيلورج ةلنعفنا سب زمللال يفندة

 يسيوءبلم لي للاشبكن  ل نضمن لليحنلفن  تش ي للم ليللصميمعل  لليمن ن لليولص حق  ميبل يُ 

 لوندة لقهللايبي للمروبن قننون زمل(208) قملوندةعايهنصتزن لقل للم ل زملن جخيصً 
ُ
 فجلدلأل ُ  ّم َح  

  قمل للم  زمل جخيصعل للحصول د ن  د لي زنظم أل لنضمنزهم   ل  للكهمعملللرننوني  لوسؤ لي 

.دلخاهنو  قننعنولنلهنليس   ليبينفيزكجا غال للم لي لونظم  نحنلفيللحبسحمإل للمروب  ص 

 تنظمنليبيفيتشجيعتوءم  لنهزمل بنلجغمللم لي  لونظمن زمللوند للمعمعل للحصول تةصزن زن

 زملفندة ل  يللوصول عل قند ةللمماي للننحي  زملللايبي لوم  لوجيمعزنظمن  نإ  للمماي  لقه

 للم ليللمعم
ً
.لوحليللمعمزملل يفندتهنإل بننضنف للبالد دلخ لويولءمةللجهن زملخنص 

عن ز اعيبي  للالاثو ةلأل ل بنلسنول زرن ن لألخالةللسنول فيليبينفيللساميلليجمعحجد  راصت

12.خن ءهن لوم لوجيمع ش نازملللممتمخج جفي نلمزمنللبالد به مج للق لألزنيلاوضعنتيج   2011
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زمل  ضحمنكلومن ببنقيزرن ن لونظمن زمل كال عمدزعلايمن ن فجص لميهنزؤلاان زي وعانإل لاوصول 

زنهن%76 نللسنح عل زلحوظ ولءملميهن للتيللنش   لامنظمن لوفوضي لءج هللق ل ل  ل   لوكح

. بن نس  طجلباسزمتن في يولءمللم لي لونظمن زمل%99 نإل بننضنف لوق و ة للثالث بنومن يولءم

 للتيامجن  لطبًرنلوحليللصميمعل للمالقن بننافيلوم  لوجيمعزنظمن زمللوبق ل للجهود يفن  

عل لحصول لفي   عفجًصن لن سن  للخال  لوجنلفيللمنزا لوم  لوجيمعزنظمن  مياكحيث.بهنتمم 

  لألزني قيصند لللوضعنتيج لامولطنانلوميشي ل حيينءن   يلتمللايبيلوجيمعل بيم زحايان دلعمان

  %14.1بى سب  عل تمث للخال  لوجنلكون ل  
ً
 ن لونظم يللفال  لوجن  ببنقيلونظمن بننةجلطزرن ن 

ي لحسن  للم ل زسيوى عل للمم عل للرم ة عم  لوحليللمعمفينرصزملتمن  بنلحروق لومني 

.للم لي لونظمن دعمعل للحصول  كبل فجًصنلميهن نزملبنلجغم للحروقي شنطهن

يميىى  لنىىنك فجىىوة كباىىلة بىىان للرىىم ل  للينظ

ي  ىىىى  ونظمىىىىن  لوجيمىىىىع لوىىىىم   لويولءىىىىمة فىىىى

ك  زمل زمن طجلباس  بن ىنس   زصىجل ه بشى

ي بىىنقي  قىى    بىىان زنظمىىن  لوجيمىىع لوىىم   فىى

لوىىىىىىىىىىىمن  لونىىىىىىىىىىىنطق للايبيىىىىىىىىىىى    ىىىىىىىىىىىون للجهىىىىىىىىىىىن 

فىىى  للملعمىىى  للم ليىىى   لوحايىىى  زوءىىىودة ب ثن

مىىىى  فىىىىي زىىىىمتنتي طىىىىجلباس  بن ىىىىنس    لىىىىقل تج

للونظمن  دلخاهمن  ماك لزكننين   كب

5.5 5.4 5.4 5.4 5.4 5.3 5.3 5.3
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 ز فول يجمعللحجد  ون   غمليبين فيللحروقي لونظمن تكجي زمملفيلولحوظل نةفنضإل بننضنف 

 قيوًدل فجضللرننون لقلزمل10 5 4لوولدفإنلليجمع حجد  نظيمبشأن 2012لسن 65 قمبنلرننون 

 جطزث  لارننون لنءجلئي لوي ابن  ةنلفللتيلليجممن عل ءننئي عروبن  يضممللويظنلجدملعل 

.ننون للرلهقلزةنلف تميبل للمفود لليجممن  نكمن جمع    نظيم ء زملزسبق صجدحعل للحصول 

 لومجف      زمللوم  بنلشأن لوهيمانلوم  لوجيمعزنظمن   عضنالوؤلاانلوحنزانزملللراي توءم

  ننؤ ال  غابللخبالة للرننوني لوشو ة رمتمعل  للرند دمللوم   لوجيمعزنظمن برولنانللجيمة

ن
ً
 وني للرننل  تشن ل ترمزون  نهمإ  لوم   لوجيمعزجنلفي عمقخبلة لكتسبول  2011عن قب نن  

 بنلم ء خصي شزمجف بهم جب ك ننتإ لإ  صمًبن يميبل إليهمفنلوصول زنظم ك ينن ليسفجدت  بصف 

.لأل ل 
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للينظيمي للرم ةل يملز زؤ جل (4) قمللشك 
 للسنبحسبللايبي لوم  لوجيمعونظمن 



 لوممل لألءهية  حمتثلووظفان وظيفعل قم لتهنقّيملوم  لوجيمعونظمن لونلي لوول دنرص نكمن

%96 ن  لوفوضيلمىلويوفجةلوم  لوجيمعزنظمن بيننن قنعمةخاللزمل  ضححيثلنتجن ل   دفع

 شك بتميمم هيزرن لن إتجن  لي  ي زنلي قيم وفال عل قند ةغال ليبين فيزنظم (5419)عمدزمل

 حمزنزل دلخ زمل شنطهن من س   للخنص  للر نعللمنز  للجهن زملل  يضنف عل   نس ي

 عمد ءمنليزمل%4 سبتهن رن ب للتيورن لن إتجن   وفال عل للرند ةلونظمن عل بن عيمند   زؤ سيهن 

. 2018عن نهنت حتىليبينفيلوكجا لوم  لوجيمعزنظمن 

بهفزم ل  رسيم لكفيبمنزحمدة إدل د لين  للنظجد للننحي زمللوم  لوجيمعزنظمن  مياك

 حيث يمن لليرسبهقهللمم تيم  لألحيننزملكثال في ل مل لووظفان لندل ةزجاسبان لامسؤ لين 

 تمنحن    لونظم شنطن   في  نس يبشك ننيشن  شخصان   شخصعل زةيصجةلونظم إدل ة كون 

 للفجدعج ضعملعبن ةهيلوم  لوجيمعزنظمن فأغاب لوصالت للرجل ل ل ةن فيلوشن ك حقوي وعانل

 ن خاللهزملللمم عمللليوقفقج     لليمنزن ه زملغال للفجدلقلحنلفي شنطهن فرمزن جعننللولحم 

لخيالفملزبنلجغمزتشنبه  نس ينظن لميهنلوفوضي  لمىبنلتكجي  رو للتيلونظمن  غاب نكمن

عمللق ل   ل ند لأل نس يللنظن بنعيمند رو فهيعماهن زجن  
ُ
 إ  ندل جضلوفوضي قب زمل 

  بمل  لونظمن لقهفُج عايه لليممتال إءجلاد ن لأل ن ي  للنظمنعملدللم لي لاممنتال لونظمن 

لوفوضي متهن ضللتيلليرسيمن بنعيمند رو لقلكلوسؤ لين    وسيعلندل د لليرسيمن  ضعفيءهًمل

 عنهيجن للق بهن لوي وعان عيعم   لوسؤ لين لهقلل بنعهمعم عل سدندةل   ل ندت  للنظمفي

  غاب مياك  كمنلوي وعان لؤ اءهودل ي اللضمنهنزمللونظمن   عضنابانقننوني ل كنلين 

نلوم  لوجيمعزنظمن 
ً
 ل  لل يجي خ  

ً
عماين في ن لاشجلل  لل يجي ة يط   نليببوضوحزحمدة

 لوجيمعن ونظمل   لل يجيللية يط حسانعل عماتلوننح للجهن زملللممتم نبنلجغمللرجل  صنع

 فإن لك زع.كج ق كند  للنينئج نإ   لك  معمللتيلليم دبي للبللزجزمللل ثال   نفيقللايبي لوم  

 لملفهمعمللحيملإل لوم  لوجيمعزنظمن تمفعزمنلليموداي   لودنتهمزملُي ال نللم ليانلوننحاننفس

.لليمود إل لاوصول زةياف زجن  في للمم ل   لل يجي 

 ي للننحزملقم ل  كثل للم لي للجهن زعلامم فجصعل للحصول ل ي نعتللتيلونظمن تميبل 

  كثل  ج ط فجضللم لي للملعم للجهن  ون لوحايانللملعمانزعتمم للتيبنونظمن زرن ن للينظيمي 

زر لحن ينب كفيقم لتهن   ودج بنناعل للايبي لونظمن تجبل زمن للينظيمي  لونلي للننحي زملصجلز 

 نظن ظمن لامنتكون  نتش لطللجهن بمج نكمنبهن لويمار لونلي لألزو   تسود  إدل تهن لوشن يع

.لليمود عل للحصول   نس يكشجط زنليإدل   
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5.51: السالمة املالية–ثالثا

نظمىىىىىن  لولصىىىىىنلح لألعمىىىىىنل   للنصىىىىىيب لألكبىىىىىل زىىىىىمل للىىىىىمعم لوحلىىىىىي   بلعىىىىىن  لألثجدىىىىىنا  لليجىىىىىن   لألشىىىىىخنص للمىىىىىندتان 

   حريىىىق فأغاىىىب زنظمىىىن  لوجيمىىىع لوىىىم   ضىىىميف  ءىىىًمل زىىىمل للننحيىىى  لونليىىى     غاىىىل قىىىند ة علىىى  للخالتىىى   ل  سىىىنني 

 مودىىىى   غاىىىىب    حىىىىول 2018   إلىىىى  نهنتىىىى  عىىىىن  2014 لىىىىملف زسىىىىيرا  عىىىىمل  ءنىىىىمل  لوىىىىننحان   فمنىىىىق   لخىىىىج عىىىىن  

بجلزجهملوننحان لامجنل لن سن    زسنعمة للننسحان  لوهنءجدمل غال للرننونان  زمن  ءبللن عل  إعندة  وءيه

  لوم لوجيمعزنظمن زمظم مياك  

مظمفم  شنطهنفيلال يمجل   نفي زول د

 للراي   للم ليان لوننحانزملتأت لليمود 

 ول للحصفينجحتللتيلونظمن زملءًمل

أل ل لفنلوءه زحايان   د ليان ج ناعل 

 لي زحدعمعل للحصول "ليبي زنظم أل 

 حمول لولاهن فلبيننن)ل  صنل ج ن هي

ل ءنبمجإل بننضنف (للجمتم لومل  

القيمة املرصودةنوع العملة

87,570,949.00دوالر

40,890,000.00يورو

600,000جنيه استرليني

16,000,000دينار ليبي

6

4.5 4.7

6 6 6
5.5 5.4

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1سلسلة 
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  موداهنصند  زعملتمامل   لونلي  رن دجلنتمجض   لاشفنفي  عنز بصف لوم  لوجيمعزنظمن  فيرج 

 لل ليللممدزمل%2.16فرط مث  موداهن زصند  عمللامفوضي صجحتللتي لونظمن للمن  لاج  

للمموزي للجممي د    فمي خاللزملللقل ي للجقنب لونظمن لقه من س  كمن.لوم  لوجيمعونظمن 

.للجقنب لم  لن نز  به غينب  لندل ةزجاسلنيةنبفيفرطزحصوً ل صبح للق 

 م   لولوجيمعونظمن للينظيمي للرم ل فيكبال ت يال تحمثلم (2018-2011)للثمنني لألعول خالل

 زمنليبين فيلامم للم لي لونظمن عودةزع يلزًنن 2016عن   لخج زعتظهج للبسيطلليحسملبم  قم

 زنهنبسي  زجموع فظهج للخبلة زمللويدم كسبهن
 
 عل زشن يعيقبتنف  رو ءيم بشك دلخاًينم زنظ

.للملعم  للجهن لوستهمف للفئن ثر كسبعل للرم ة مياك  صبحتللوطني لوسيوى 

حجم(1) قمللجم ل بان).للفئن لقهوسنعمة

من للم لي للّيمودال 
ّ
 للمنزا  للحكوزيغال لامنظ

 جيمعلوزفوضي لمىسجالتهنعل بنناليبينفي

ميبل لونظمن فهقه.لوم  
ُ
  يملز   للضنزملت

 عمًدل نإ  ليبي  زنظم 
ً

لونظمن زملقايال

بهن غا ون  لك دجءع لك فيللنجنحل ي نعت

ي للم لللملعم للجهن زعلليولص عل قند  غال 
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  لونليللسالز ل يملز زؤ جل (5) قمللشك 
سن للبحسبللايبي لوم  لوجيمعونظمن 

للريم  لونلي  لوجصودة زمل لونظمن  للم لي  للمنزا  في ليبين( 6)للشك   قم 



صمبتللمعمعل للحصول للم لي للجهن  ج ط نكمنلوينح  لليمود فجصعمللوماوز غينببسبب

 إتضنح   ي للم لللجهن  بلتج عم إل بننضنف للينظيمي  قم لتهنلضمف ابيتهن لونظمن  غابعل 

 عايهنتصمبزمنللايبي  لونظمن زمللورمز لامر لحن  فضهن  بنب
ً

 عايهن ينن لليحسإءجلازسيربال

 بمجنب تح بىأنهللم لي للملعملخيين ل زملللثر بمم  مو  عنهنيجللق للجفج عماي  ي ج   بقلك

 ليبينفيا للمنزللم لي لونظمن قنئم  نشج لألخالة لآل ن فيلوم  لوجيمعزفوضي ءم زمنلونظمن  

 لليمود جصلفللايبي لونظمن  صول عماي لتسهي بهن لليولص   نئ إل بننضنف لخيصنصهن زجنل

.لور لحن  رمتم لثنناقب زجلعنتهنتجبللتيلليوصين بمج عجضلوينح  

حيثلومنين  ن للنن   بجس يستهمفلل  ل   ل يبيننبنشج لوم  لوجيمعزفوضي قنزتلنطن  نفس في

لتهملزبل   ننتللم لي للمعمعل للحصول فيصموب تولءهمل نهملزمتن نن   84 ءمنليزمل%53.6صجح

نلنهمل%26.2 عجبكمنللملعم  ج ط ابي  صموب لليولص ضمفإل تشال   فيصموبن تولءهمل حيننً

فيصموبن   تولءهمل   نهملفصجحملللنن  ن زمل%20.2 زندلئم بشك  ليسلليمود عل للحصول 

.للم ليللمعمعل للحصول 

  ءودإل يرم فللايبي لوم  لوجيمعزنظمن  غابفإنللم لي  للجهن زععماتللتيلونظمن بن يثننا

  فش  نممبكبال حمإل  ش  غال فيكون  مود   ار  ز عل إ شنؤلن مقم  غابهن  ايم زنلي  نظم 

يهن زؤ سقب زمل جميملن   حاهن مللتيلونظمن خاللزملل ضح لقللوننح دعمكسبزحن     

.لليمود عل حصولهملمم زنظمتهمل يملز عل للحفنظعل قند دملغال  نهمصجحولحيث

 لونليؤ للوسزهن عل  رسيمنتهنفي حو  لوم  لوجيمعونظمن ل  ن ي لألنظم زمظم نزملبنلجغم

للشفنفي إل ج  فيرلونظمن  يلل   لك  زعللم ليون لومولون ت ابهنللتيلونلي لليرن دج بإعملد  رو 

صفحن   لنل  ل ني لامولقعلوفوضي بهقنزتللق ل ل  ل   لوكحخاللزملل ضحتلونلي  للتي

ر ب جدلونظمن لقلتمم   حيثحنلًين للسنح عل للنش  لونظمن زمل207لممدل ءيمنعيلليولص 

زنظمن رىفيياللحكوز للمعمتةصزن زن.زنلي بيننن عل  حيو  للتيلليرن دج  شج تةصفيمن فنف 
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 سب حصول للنن  ن  لومنين  عل  لليمود  زمل للجهن  للم لي ( 7)للشك   قم 



 تكون ننل حيزملكثال فيللمعم لقلللوسل ل  بممخاللزملللحكوز زملدعًمنبسيطبشك لوم  لوجيمع

 زمى نفسهبنوسؤ للونظم عالق عل   ن ي بم ء يميممعايه للحصول لوءستي دعمصو ةعل 

 زنظمن لمعملويمنقب للحكوزن  لضح ل  لل يجي  وءم   ون لوم   لوجيمعزنظمن عل لنفينحه

 ل ءيمنعي  بنوسؤ لي خنصتشجيع ءودزملبنلجغملوم   لوجيمع
ً
 اهن فللبيننن جكتيلمىخنص 

  لضح  زمنتال  وءم  حيثلاشفنفي  تفيرمللمعملقل نإ  للجمتم  لومل  لوحمول 
ً
 خيين  لفيخنص 

 تةصمنفيءًمل ضيقللحكوز زعلوم  لوجيمعزنظمن زشن ك ن نق نكمندعمهن  ييمللتيلوشن يع

ملزللصح  سل ةبهقنزتزنلو  لك عل للبسي  لألزثا  زمل ل ءيمنعي  ل قيصندت للينمي عرود

  عالجتشخيصللألز زستشفىإ شنابشأنل ءيمنعي   للشئون  لنصالحلاينمي ل ن الق زؤ س  كايف

 وفوضي  للمى وثيرهن مللتيللوحيمةهيللحنل لقه تميبل بن نس  بممتن للم   زجلضلألطفنل جطنن

.للحكوز ب قزمللورمز  للمج ضلوننقصن عل لوننفس فيللحقلونظمن  منح  للحنلي فنلتشجيمن 

 لا نت زحم ًدللوم  لوجيمعونظمن لورم لوحليللمعميميبل 
ً
 للم ليبنلمعمزرن ن 

ً
للوضع يلتمزعخنص 

 ودللصمتسي يع  د لي     زحاي  لعي ءه عل  يحص   للتيفنونظمن  ملوً ل ل قيصند 
ً

 طودال

 عل كوز للحقيود يلتمإل بننضنف لألحينن زملكثال في حاهنللولقع  ضعل  شنطهنتيوقفزن  جعنن

 للتيللايبيللمروبن قننون زمل208لوندة ءودزعخنص للم لي لامعمللايبي لوم  لوجيمعزنظمن  صول 

رْيُمهللم لي للجهن زعلليولص للايبي لونظمن عل  حظج 
ُ
 نإ  لك  عل للحكوز زولفر بأخِق   

  لءع  لكملعم للزعطبيعيبشك   يولص للشأنلقلفيقجل ل بأ  بنلي  للايبي لوم  لوجيمعزنظمن 

. لن جلفللينظيمعل للم ل زؤ سن قم ة عم للايبي للم ل فيلووءودةللفوض ىإل 

ن حنلًفن32عمدتوءم
ً
  لئيالف

ً
 مىلزكجال

  2018عن نهنت حتىلوم  لوجيمعزفوضي 

 نس   بنطجلباسزمتنتيفيزنهن%65.6توءم

 زملّون  يكلل يننن  اك ّن إل لن ن ة  جم  

 سبيهزنتشك زنظم 400عمدلئيالف

 جةلوشهلامنظمن لل ليلوجموعزمل7.38%

.لوم  لوجيمعزفوضي لمى

3 2.9 2.9

4

6 6
5.9

5.9

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1سلسلة   
ا
4.57:ةاملناصر –رابعا
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زنظمن زننصجةل يملز زؤ جل (8) قمللشك 
للسن بحسبللايبي لوم  لوجيمع



 لوم  لوجيمعزنظمن ءننبزمللوننصجةحمال  ننت  2014عن بملتن  إل  2011عن ز اعزع

 يميبل   . للم ليلوحليللصميمعل للمعمكسب ل ي نعتللسينس ي للرجل  في لليأثال للوعي فعفيفّمنل 

 فيثج  للتيللض طحمال  بجس زمل لوم  لوجيمع زنظمن  ش نازملتشك للق  "لايممتم  "حجلك

للمن يللوطنلوؤ مج   ت  ممتم عم بجونني  لنيةنبن  ءجلاإل يهمفللحجلك ننحيثللسين ن  

و تللحجلك إنهناح عمل"لايممتم  "حجلكبن مللج ميللننطق صجح  خجى لف لة 2012عن لونيةب

  ء زمل وقيعزايون 2زمل كثل   جميع  هج 8زمل كثل ل يمج  امينضنلبمم  لك  2014/08/02

 قم للمنللوطنيلوؤ مج زملبرجل  فبللتج لجن تشكاتعايه.((4بجونني لنيةنبن فيللايبيللشمبإ لدة حريق

 لحزرإعملد للثنني للم يو   لنعالنبيممت زر لحإعملدلأل ل :زهميننلهن  نن  2014لسن (12)

.(5)عنز لنيةنبن قننون 

 للشنز للم   لال يمجلض  وصين زر لحن بنشج لن سننلحروق للايبي لونظمن لئيالفقن كمن

لوج ةروق حللصحنف  حجد لليمبال حجد ضمنهن زمللن سننلحروق زهم زولضيعبسبم زيمار لايبين

 ل ئيالف قن  لليمقتب لألقاين حروق لنعنق      لألشخنصدلخاًين للالءئانلألشخنصحروق 

 ئيالفلال لوكون لونظمن دعتلويحمة كمنلألزمفيلألعضناللم ل زملعمدزعلليوصين لقهبمشن ك 

زعبنلتشن   للينفيقحاز لوضمهن زامو  حريري خ ول  ل ةن لليوصين  نف قبول إل للايبي للم ل 

 عاًننبهنهم تمللتيل ل زلزن  جءم للايبي للم ل نن م لكمن للم لي  للوطني لوم  لوجيمعزنظمن 

 لليمثي بيدندةللنسنئي لونظمن زملزجموع  2011عن   لخج فيطنلبتكمن.(6) فمنلإل ل  يمجلض ثننا

زرنعمللمن للوطنيلوؤ مج زرنعمزمللونئ في50إل 30بىلام نلب حما  لك  م لامج ة للسينس ي

نسانللجبانلوسن لةعل  نصزندةليشم ل نيةنبن قننون زجلءم  متللنهنت  فيلامج ة زةصص 

 نيةنبللضمننل نيةنبي  للرولئمعل لوجشحانزعبنليبندللوجشحن   منابوضعحيب    نلب

.للمن للوطنيلوؤ مج فيللسيمل   لجن عل للض طلنعنق     ونظمن للايبيل  حندل ي نعكمن(7)

َسوّ فيزندة إد لجللم يو  زشج عدةُزَسوّ صينغ 
ُ
 ةص لنعنق      لألشخنصبحروق خنص دةلو

 للخنص منز لللوجلفق تهيئ  غاللن  للجدنضي  ل قيصندت   للسين ي   لليمايمي  للصحي  للحروق 

 قجل  عل ول للحصفيل  حندنجحكمن نزا  بصو ةلوجيمعفيل نمزنجزمل م نهمللتيلوحي   للبيئ 

.للحققلل منحهن  للسنبر للتشجيمن  ون س لءهنبممحتىبمج بهنل حيفنظحقلومنق لوج ةتمنح

  لليراص بنل للءع للض طلوننصجةحمال بم   2018عن نهنت  إل  2014عن   لخج زع
ً
 تيللخنص 

 يصندت ل ق للحنل لويملو  لألزنيللوضعبسببلوسلح  لوايشين    للحكوز زعزولءه    نرمبهن

تروزون زنبأن لملشمو  صنبتهمللتيلوا لوم    حنل لوجيمعلنش نالل بال  للمي فلامولطنانللسيئ 
18

http://alwasat.ly/ar/news/libya/29529تم مل ل طالع عل  بينن حجلك   لايممتم عل  للجلبط 4.

http://www.alwasat.ly/ar/news/libya/31011لالطالع عل  نص  وصين  لجن  فبللتج لوميمم زمل لوؤ مج للوطني للمن  5.

ضنا جميع للم ل لألعبل  يمجلض للم    للشنز  لو عبن ة عمل آلي   ّ سهن زجاس حروق لن سنن للينبع لألزم لويحمة  يسيمجض فيهن سجال  حروق لن سنن للخنص 6.

    لك زجة      بع  نول   نصف193في لألزم لويحمة   عمدلن        
ً
http://www.libyanjustice.org/downloads/.pdf: لالطالع عل  لليوصين   د ل 

.7https://www.hrw.org/ar/report/2013/05/26/256433
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 زولقع صحفقنول عمةغ تحيثللوسل ل  لقهزمللورمز للخمزن  حسان ء زمل للض طللننس

 يننل  يبإل  بنلجءوع.قصال قتفيزمهن  فنعاولللمنز لمىصمىلهن  ننللحمال  لقهلخبن د 

 ز افي ن كتنن   84إءمنليزملزمني نن   61ل فقلوم  لوجيمعزفوضي لطاريهللق لنل  ل   

غينبلو وج ةللرضنتنلوننصجة لليحنلفن للشبكن تش ي تمجق للتيلليحمتن  كبل  نعل ل  يبينن

زع لليصند لألزني ل  ضنع نعل نن   35ل فنقإل بننضنف لليحنلفن  لقه أثال بألمي لميهملللوعي

  خ.لوج ةلرضنتن لوننصجةللض طحمال فيلالنةجلط زنزهمل حّم   مث للنسود للنظج  ءهن 
ً
لن ن ةنودالل

  كجننهزنإل 
ً
من زمللعمدً  ضّم للتيللرننوني لل يننن عمد ن  ضحتلوفّوضّي سجال  ن نلفن

ّ
زنظ

حندل ةأليعل  ولاش لك  لولملفل   ل للايبي لوم  لوجيمع
ّ
عمدلنتيجن س لملئيالفن      بكن    ل 

(32) 
ً
زملبنلجغمنن  لل ين اكبان"التعاون " "التنسيق"زسيوى لنةفنضإل شال يللضئي للممدل لقكيننن

جلك  فنعاي بألمي لونظمن  عي
ّ

بكن للّيحنلفن  بننالوش لك للمم للش
ّ

 للمن للج  عل ال لليأثفي للش

.للم ل زعلليصند عملتبيمم ن لوم  لوجيمع ش ناءم لألزنيللوضع نإ  
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و ل  زنش(لح لزونن)لن ينقطالقل لفرهن للتي

 فسندت ثبللتيللجقنبي ل ءهيةبيرن دج زجفر 

  وقيمن ءمع بمهنلوصن ف حيثلقه

 فلوصنزن  زملز نلبعجدض  فقلوولطنان

 نظم لو يوقف لملوةيص  للجهن حنلتهنإ 

زعللارنال بإءجلال يمج ب للحملقلإل 

كن ى   لتصنللوةياف للوسل ل  فيلوسؤ لان

 لوجيمع نا ش بجس طنلتللتيل غيين  لساس نتيج ُس عللق  للخوفللمنز  للسين ن فيتؤثج   به

 غال جدمل لوهنءلاننسحانلنغنثي  لوسنعمل للخمزن  رمتمإل  يوءهلونظمن  غابءم زمنلوم   

نللمي ف  صبحلوايشين    للسا  زع صند بهنليستزجن   لخيين  للرننونان 
ً
للنشنطملعزلحوظ

 للفسند زكنفح للحروقي
ً
 للايبي  لونظم ئيسلغيينلزنهنطنلتهم للتيل غيين   اس بممخنص 

زملتحن بخنص افيدو  بجننزجله ننللق   2016عن في(بوقميريصزحمم)للنن طللفسندوكنفح 

 خاللملز  جحللسنح عل لووءودةللرضنتن زننقش  لليحشيمللض طحمال فأصبحتللفسند خالله

 نندً ل(لبسللولت–للفنتبل)بجننزجعبل لوجموعن  بمج( و ال–للفيسبوك)ل ءيمنعيلليولص   نئ 

تلن ارثحي(لح لزونن_حما )هيللض طلحمال للرايا لألزثا  زملزيملنًين للحمال بمج ظهج زنءًمل

 للحما 
ً
   كج حيث للجب  بنبزنظم لطارتهن للتيللبيضنابممتن  2018-12-15للسبتتو زيملنين

وصن فلبمجزمللورمز خمزن لل واضملن ارتللحما لقه نللفيسبوك عل صفحتهنفيلونظم 

ية
يب

الل
ي 

دن
امل

ع 
تم

ج
امل

ت 
ما

ظ
من

ة 
ام

تد
س

ا
  

مل
وم

م ل
 نل

للفيسبوكل ءيمنعيلليولص زوقععل لونظم صفح للصو ةزصم  –للبيضنابممتن لوصن فلحم زن للجب  بنبزنظم زظنلجة



زجموع للايبي لوم  لوجيمعزنظمن  رم 

 للصحي للخمزن  لكفيبمنللخمزن زملزينوع 

دت  ل قيصن ل ءيمنعي لن سنني    لليمايمي 

ونانللرننغال  لوهنءجدملللننسحان إغنث  للبيئي 

 زملل كثافيللحكوز تعجي للتيللخمزن زمل للممتم

  للصجلعن للحج ب نظًجل رمتمهن عل لألحينن

 فال  و عل للحكوزن قم ة عم ل قيصند   للوضع

م ءللق للش يا للكنفيبنلشك لاسكننللخمزن 

4

3 3.1 3 3 3 3 3

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1سلسلة   
ا
3.13:الخدماتتقديم–خامسا

زعلليمنز فيللخبلة كسبهنزمنزحينءيهنإل للخمزن   رمتمللفجلغلقلو اتسع لوم  لوجيمعزنظمن 

فيهنزنل ثال لحنج   لوحينءان للفرجلازمللل ثال زمنننةزمللليةفيفعل قند ةكبال حمإل  ننتحيثلألسزن  

 لأللاي س  بن ن جممن ل حندتشك   لكعل ل زثا  زمل لوستهمف لفئنتهنلورمز خمزنتهنءودة حسان

عنئا للف47زماوزن  حو  بيننن قنعمة إعملدللننسحانزسنعمةفيكبال د   له ننللق  للننسح لألحينا

حكوزي للللجهن  غابلعيمم حيث للم لي  لوحاي للجهن زملاممتمل  ن ًينزصمً لبقلكليكون ننسح 

 لنغنثي زنتهنخمليرمتم  نس يكشجدكلوم  لوجيمعزنظمن عل لن سنني  لألعمنللإلغنث للايبي ةأ نلهي

  ننكمن،للحج بزمللاميضج دملللنفس يللمعم  ل ءيمنعي للخمزن  رمتمفيل ءيمنعي للشؤ ن  سل ة

 للوطني وفوضي لكبال بشك    نعملاننخبان ل نيةنبي للخمزن  رمتمفيفمنلد   لوم  لوجيمعونظمن 

وولطنانلزملزم ن  جدح  كبل  ل تهملفللايبي لوننطقزمظمإل خمزنتهنإتصنلفيلالنيةنبن للماين

 للوطني  لوفوضي عانيهزن فقليبينفيل نيةنبن عل لوجلقب فيزم  نن ط1200 ن كحيث للننخبان

.ل ل  ل   زوقمهنعل لالنيةنبن للماين

  بشىىىأن نظىىىن  لندل ة 2012لسىىىن  59 ىىىمعم بمىىىج للتشىىىجيمن  حىىىق لونظمىىىن  فىىىي  رىىىمتم للخىىىمزن    نلرىىىننون  قىىىم 

بامتىىى  لهىىىن   لوحايىىى   للىىىق  زنحهىىىن حىىىق لوشىىىن ك  فىىىي نظنفىىى  للبيئىىى  فىىىي زحي هىىىن لوحلىىىي   ةصىىىيص ءىىىيا زىىىمل زازلنيىىى  لل

عيىى   للجقنبىى  بننضىىنف  إلىى  قىىننون ل نيةنبىىن   للىىق  زىىنح لونظمىىن  حىىق لوشىىن ك  فىىي  رىىمتم خىىمزن  لليثريىىف  لليو 

بشىىك  ن  إ   نىىه   علىى  ل نيةنبىىن   للىىي  لوفوضىىي  للوطنيىى  للمايىىن لالنيةنبىىن  بيرىىمتم  ىى  لوسىىنعمل  للاوءسىىتي  لهىى

 يوقىىىىىف نظىىىىىجة صىىىىىّننع للرىىىىىجل  أللميىىىىى  للخىىىىىمزن  لورمزىىىىى  زىىىىىمل قبىىىىى  زنظمىىىىىن  لوجيمىىىىىع لوىىىىىم   علىىىىى  زىىىىىمى لد لك عىىىىىن 

.  زمى لنفينحه عل  زنظمن  لوجيمع لوم   زمل عمزهلوسؤ ل نفسه

بنل عل  جم ل قلقلكعل  نوع للخمزن  لورمز  زمل زنظمن  لوجيمع لوم    ؤثج  ءنمة لوننح بشك  كبال  
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خمزن ل يملز زؤ جل (9) قمللشك 
ن للسبحسبللايبي لوم  لوجيمعزنظمن 



عن يصفزنزملل ءيمنعي للخمزن عل لو زلتم نألقبنللألخج للبمجفي ل نةفنضللخمزن بمج رمتم

 للرننونيللخمزن  رمتمعل ل قبنللنةفنضزع يلزًنن 2017عن في لن سنني للخالت للخمزن     2014

.للحج ب  قن فيبنألخصلانرملونظمن يمجض لألحيننزملكثال فيلأل لودن لقهل في ا   للحروقي  

 لوستهمف ئن لافللخمزن  رمتمفيللايبي لوم  لوجيمعزنظمن عل  كبالبشك للم لي للجهن لعيمم 

 فيللايبي لونظمن  ن كتهنحيث لاهججةللم لي  نونظم لويحمةلألزمللينبم لونظمن للجهن لقهزمل

لومنفي خنص للرننونانغال  لوهنءجدمللاننسحان لليمايمي  لليوعود  لنغنثي للصحي خمزنتهن رمتم

 كمنظم وزي للحكغال للم لي لونظمن ألغابللجئيس يللشجدكللايبي لونظمن   ننتللمنصم عملللبميمة

 للتيللفج سي   كيم
ّ
.لوش لك لن سنني لوشن يعزملللممتم نفق

 تعيلوم  لوجيمعزنظمن  نزملبنلجغم
ً
 لضمننن  للخمزلاساع رمتمهنزرنب   و  حصي  لمي ءيمل

لونظمن زملقاي عمدترو  حيثلءًم ضيقن نقفيإ  لليكنليفلقهتس لد   نهنإ  لونلي  ل يملزتهن

. صولهنحمأل إتجن  قيم عمل   لوستهمف  لافئن  رمزهنللتيلليم دبي للم  ل عملل  للكقيم بيحصي 

ببنقيزرن ن يبينلفيلوم  لوجيمعزنظمن لمىلوحسن ل بمندلكثل زملللخمزن بيرمتمللخنصللُبمميميبل 

خمزنتهنمتم رفيلوم  لوجيمعونظمن ننجح كثالة جن ب وءمحيثل  يملز  بمؤ جل للخنص لألبمند

لوجيمعمن زنظ نجنحن ءهودتجصمزنفص  رجدج إصمل  عل لوفوضي  يمم لقلكلوستهمف  لفئنتهن

.لوهمللبمملقلفيلوم  
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للسن بحسبللخمزن  رمتمعل للايبي لوم  لوجيمعزنظمن قبنلإزؤ جل (10) قمللشك 



 بيرمتمزيةصص زحاي ءهن عمةوءم 

 زمل  لوم  لوجيمعنظمن وللرم ل بنناخمزن 

 "م ملز"زنظم لوم   لوجيمعزفوضي  لك زثا 

 لليحول لمعم"H2O" ءممي  لنعال  لايوعي 

 سيمللن زنظم للشبنب د     فمي للمتمرجلط 

 عوشن يدعًمن رم للتيلوجيممي لاينمي 

she“ بلزجهي" زنظم للايبي  لونظمن  codes

م ان " زنيمىلوج ةقم ل لينمي "نينج" زنظم 

4.96
4.17 4.21

5.13 5.29 5.17
5.00

4.94

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1سلسلة 
 
ا
4.85:التحتيةالبنية–سادسا

 للم لي ؤ س  نوللرم ل بنناخمزن  رم للتي للم لي  للايبي لونظمن زمللل ثال  غاللن للشبنب"لوج ة

Mercy) و بسزالس يزنظم   ل نيةنبن  زجنلفيللرم ل بنناخمزن  رم للتي(IFES)ل نيةنبي لانظم

corps)للساميللي يال زبند ةزنظم    للرم ل   فعلوم  لوجيمعمعمل(PCI)لننمنئ لويحمةلألزم  بجننزج

(UNDP)عملتيدمزنإل  2018عن نهنت حتىعمدلن ص للتيللحكوزي غال للم لي لونظمن زمل غاللن

ن صبححيثد لي  زنظم 40عملتيدمزنللم ل دلخ زملحنلًينزنهنتنشطزنظم 70
ً
 عل إقبنلهنزلحوظ

 زمتن فيخنص للحج ببسبب 2014عن ز اع غابهنخججبممزن 2016عن نهنت زملبايبينللمم 

 خن جزملم تملوم   لوجيمعزنظمن قم ل ببننالوةيص للم لي لونظمن زملللممتمتوءمكمنبن نس  

Friedrich)نن زننفجدم يشكمؤ س للايبي  للم ل  Naumann) لتبل فجدمتجش زؤ س(Friedrich Ebert)

لوم  لوجيمعزنظمن قم ل ببنناخنص  م دبزجلكي (acted)للفج سي لكيمزنظم  فج  نبر ف لة في

. 2014عن بملت حتىتمم لوجلكي لقه  ننت  بهن زصجل   بن نس  طجلباسزمتن زمل  في

زر لحن ب كين  ل   لل يجي  نلية يطلليم دب زملزينوع فجصعل لوم  لوجيمعزنظمن  يحص 

 إعملد  بن   ل نيةنلوم بان  إعملد للريندة لليبلعن   ءمعلونلي   لندل ة لوننصجة  تهنإدل    لوشن يع

 لقهزمللوسيفيمةلونظمن   غاب  غاللنلوج ة   م ان زشن ك ل  سنن حروق بللخنص لليرن دج 

  لليم دبن 
ً
  ون  للجئيسي لومنفيلويولءمةلونظمن هيللايبي  لأل لض يدلخ  رن للتيلليم دبن خنص 

 لقه ن كمنًملءنند  بشك إ  للص الة  للبميمةمنلوفيللرم ل بننافيلوةيص لوحاي للجهن  يولءم  

  لوننطقمنلوزملللرندزانبنويم بانللخنص  لنقنز للينر  كنليف حم عل للرم ةلهنليسلونظمن 

للرم ل بننان زنظم رمزهنللتيلليم دبن  زن ى ل لل بلومنفينظاللتهنزملنفجصً  ق فهيبقلكللبميمة 

ز ن خنص  للجنوبيلومنفيلو ن ل حجك تم  عملللنن ج  لليكاف للينر صموب زمل بنلجغمللم لي 
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  لليحييللبني ل يملز زؤ جل (11) قمللشك 
ن للسبحسبللايبي لوم  لوجيمعونظمن 



 ضمه  لاميم بانللج جلفيلليوسيعلليم دبتجلعي نعل  حجص نهنإ    2014عن زنقلوم  للم لي بهن

نلألحيننزملكثال في
ً
.لايبي للوم  لوجيمعزنظمن زمللورمز لليم دبي للبللزج دعملينفيق جط

   للق نلوم داعمدحيثزمل ولالوحليلليم دبءودةعل زبن ج بشك للم لي لونظمن  غابخج ج ثج 

زملتمللممعي ففيتسببزمننفسه لليم دبءودةحيثزمل    لوم  لوجيمعزنظمن لحيينءن ي   

 مهو د للجفيتنفقًءاهللق   للخن  يلليم دبعملبحثتلغابهن  صبحلوحليليم دبلعل لونظمن 

  ضينع  بقلك  زلحوظبشك تي ج  ن  صبحوللليم دبن لقهزمللوسيفيمتمل   لوشن كان نكمن لليو سي 

.للجمدللنش نازشن ك لفجص 

 جلءمت  2015عن نهنت  إل  2014عن بملت زع لألزني  ل قيصندت للسين ي لأل ضنع ملو  بسبب

ثالث عمدإ  تكج لمحيثللم لي  لامنظمن للجمنعيللخج جزوء زعخنص للرم ل  بننافجص

زملللممتمعم  جميمإل بننضنف ليبين فيعماهن  ند لي زنظم 26 جمدلمحانفيد لي  زنظمن 

  مكمن للصمبلألزنيللوضعبسببعماهن للرم ل بنناخمزن  رمتمفيلويةصص للايبي لونظمن 

 وجنلنز   به ا حمث بقلك لن سنني للخالت لامنظمن للخنصللر نعزمللورم للمعمُء  وءيه

 للم لي لونظمن بم   سبينلألزنيللوضع ل يرجل   2017عن ز اع زعلومة لقهخاللللرم ل بننا

.لليم دبن زملزينوع زجموع عل للحصول فيلوم  لوجيمعزنظمن فجصلسدلد  بقلكبنلمودة

للفني شن ل ل  تلهن  رم للبمج بمضهنزعلامماوزن لونظمن زشن ك لوم  لوجيمعزفوضي تسه 

نظمن ززعلب كبشك  لليفنع للوصول زمل لوننحانللم لي لونظمن تسنعمكمنللالسز   للرننوني 

 عل وم  للوجيمعوفوضي للج ميلووقععل لويوفجةللخمزن خاللزمل  لكللايبي  لوم  لوجيمع

 متمللملوفوضي إصمل  إل بننضنف   لكطابزتىفرط رم ن للخمز لقه /https://ccslibya.lyللجلبط

  نكمن  لوم لوجيمعزنظمن قم ل ليحسان نصنئح إ  ندل  زماوزن بيننن  حو  للتيلليرن دج زمل

بهزتقنزنلو  لكعل  كمثنللوماوز  عل للخصول تةصبمنءيمبشك بمضهنزع يفنع لونظمن 

 للنز حبمم للمنئمتمللاننسحانلوسنعمل  رمتمفيلويةصص للايبي لوم  لوجيمعزنظمن زملزجموع 

 نء  لوحيللننسح ل  ج بيننن  حو  زش لك زنظوز بإ شناقنزتحيثزنظم  13 عمدلنبن نس  بممتن 

 لقهم رمتفيلونظمن بانلسد لءي حم ثد ن لأل ج لقهزملعمد كبل ل يفندةلضمنن  لكلامسنعمل 

.للخمزن 
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لنعال   نئ بمج صبحت (2015-2014)لألعول خاللللسين ي  ل نرسنزن للحج بل يملدزع

 بننءمنل    ملو للسين ي   ءنمتهنزع يولفقللتيإ  لوم   لوجيمعزنظمن  شنطن ت  ي  يجنل 

لحروقي للونظمن  ّيمن  للحجب لأل ل للف لل خاللخنص لوم  لوجيمعزنظمن عملللمنز للصو ة

  يارىللتي لونظمن زنهن
ً

 عايهنئمانللرن ةودملإل لنعالز للخ نب دمي للم لي للجهن زمل مودال

.تكجياهنبإترنفلو نلب حمإل لألزج   ص  للجول يسبنلممالا  صفهم

 شنطن  صبحت  2017عن   لخج للوطمل  حهنليبين قننة  2015صيف218قننةبثلن القبمم

 زملكثل  خاللزملد  لنعل للضوا يساطللي  ي  زمل   عزسنح  ارىلوم  لوجيمعزنظمن  بجلزج

قننةعل (( للمشيخمس )) (( رن دج)) بجننزجللوطمل   حهنليبينقننةعل ((زجل اون ))بجننزجزنهنبجننزج 

وجئي لللبللزجزمل غاللنللفضنئي ليبينقننةعل (( بنب ال )) ((قجبعمل))لبلننزجبننضنف  218

ءجلا إلوم  لوجيمعزنظمن بتنفيقلن رو للتيللنشنطن عجضخاللهنزملتيمحيث لوسموع  

فضنئي للللرنول فيلاظهو     عزسنح لميهم صبحتللقتمللوم   لوجيمع ش نا بجس زعللارنال 

 للتيللو قي   ل ل  ل ني  للصحفل خبن د ل ل  ل ني لوولقعزمللاممتمبننضنف لوسموع   لن لعن 

  زولقععل سلأل نفيلوم  لوجيمعزنظمن تميممكمنليبين فيلوم  لوجيمعزنظمن  شنطن  جصم

 للممتم ل ي نعوجهودلتهن  لل ل دج بجلزجهن  ش تهنعمللإلعالن( و ال–للفيسبوك)ل ءيمنعيلليولص 

عم كمنخاللهن زمل دلعمانزؤدمتملكسبزنهن
ُ
ب  طابنحثون قب زمل للم ل ن للبحوثزملللممتم 

 للم ل ن   للبحوثلقه نإ  للايبي  للبحثي  لوجلكي للجنزمن  غابفيلوم  لوجيمعزنظمن د   عمل

.لند لجحبيس ظات

للف لةخاللنني  لن سللخالت لونظمن  شنط يلتمللصمب  لن سنني  ل قيصندت لألزني لأل ضنعنتيج 

ن للنشنطزملللنوعلقلفيتنحصج د  لنلوحلي  نزحي هنلمىصو ة  مفي نلمزمن  (2016-2018)
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  ل ىىىىىىىىىىىىىىيفند  (2013-2012-2011)خىىىىىىىىىىىىىىالل لألعىىىىىىىىىىىىىىول  

شىىك  زنظمىن  لوجيمىىع لوىم   زىىمل للي  يى  لنعالزيىى  ب

كباىىىىىىىىىىل  حيىىىىىىىىىىث  ننىىىىىىىىىىت   ىىىىىىىىىىنئ  لنعىىىىىىىىىىال  ت  ىىىىىىىىىى   غاىىىىىىىىىىب 

 شىىىىىىىىىنطن  زنظمىىىىىىىىىىن  لوجيمىىىىىىىىىع لوىىىىىىىىىىم    بىىىىىىىىىىنألخص  ل  

نلجل  لل ىىىنبع للسينسىىى ي  للحرىىىوقي    ننىىىت  غاىىىب لليظىىى

 ل عيصىىىىىىىنزن   للحمىىىىىىىال  ضىىىىىىىم للنظىىىىىىىن  للسىىىىىىىنبق تىىىىىىىيم

يىىىىىى   ت  يتهىىىىىىن زىىىىىىمل قبىىىىىى    ىىىىىىنئ  لنعىىىىىىال  لوحايىىىىىى   للم ل

.ليافيدوني   ننت تميبل لوندة للجئيسي  ألغاب للبللزج ل

 
ا
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 للمنز للصو ةل يملز زؤ جل (12) قمللشك 
ن للسبحسبللايبي لوم  لوجيمعونظمن 



عالزي لن للي  ي  ضمفللسين ن     مللينمي  بجلزجفيللحريري  زشن كتهنل ينبللنشنطن  

لقلفيمم لللصموب زلحوظ بشك للحروقي لونظمن د    غينبللايبيان بانلوصنلح فيلجهودلن

لن سننروق بحلويمار  رن دجلنلمجضزسنح  منحهن  للايبي  للرنول   ون لألزني  للننحي زمللوجنل

.للسين ي  ءنمتهن ةم لليرن دج لقل ننتإ لإ  

للمنز ظجةللن نإ  خمزنتهن  رمتمفيلوم  لوجيمعزنظمن  بقلهنللتيلل بالةلوجهودل زملبنلجغم

 للتشوده زمللل ثال  يشوبهنضبنبي  يلل   شنطنتهن عملللجمهو  لمى
ً
  لقللوج ة زشن كحيثزملخنص 

صجحيثحلوفوضي  طاريهللق ل ل  ل   ل  يبيننخاللزمللوم  لوجيمعنن  ن بهصجحتزن

 نكمن.للتشودهزمللل ثال يشوبهلوم  لوجيمعبمنظمن لنةجلطهمل نزمني نن   84زجموعزمل38%

 فيلشفنفي ل عم لونلي  بنلسالز  يماقللتيللسنود لليرن دج إصمل  فيلوم  لوجيمعزنظمن فش 

 دلئ ءماهنعايهنللض وطن  سلدللضبنبي  للصو ةلقه  مزملسلد موداهن زصند  عل لنفصنح
ً
 من

زرن ن وظ زلح سب   تمث   لامفوضي لونلي  رن دجلنقمزتللتيلونظمن فممدلاتش يكعجضه

 عايهنليلًزنون تكعنمزنفرطلليرن دج بيرمتملونظمن بمج رو  حيثليبينفيلوكجا لونظمن بممد

  زصندعمللإلفصنحعايهنللجقنبي للجهن زملض وطلننكتكون عنمزن   لوفوضي  زعإءجلال من 

زفوضي ز دمب لل زلزهنإثبن للايبي لونظمن عل تش لطللم لي للملعم للجهن بمج نكمن موداهن 

حجص  لل زل إلمنلعم زع لليمود عل للحصول  ج طزملكشجطللسنود بنليرن دج لوم  لوجيمع

 لملوم  يمعلوجزنظمن  نكمن.لامفوضي  د   بشك  رن دجلن رمتمعل لوم  لوجيمعزنظمن بمج

  اوكلضبطزجءمي  اوكزم ن لعيمند   للمنز لمىصو تهن حسانعل ءم بشك تمم 

منز للثر زمل يميس للفنعاي زملعنلي د ء تحرقبمنلوسيودن  نف عل عماهن زمنتال   خالقين 

.بم  لن
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إن للرسىىىىىىم لليىىىىىىىنلي زىىىىىىأخو  زىىىىىىىمل   قىىىىىىى  عمىىىىىى  تسىىىىىىىيةمزهن للو نلىىىىىىى  

لوةيّصىىىىىىىى  بيريىىىىىىىىيم  ضىىىىىىىىع (USAID)لألزجد يىىىىىىىى  لاينميىىىىىىىى  للم ليىىىىىىىى  

من  لوجيمع لوم   في زةياف د ل للمنلم
ّ
زنظ

املدنياملجتمعمفوضية



املدنياملجتمعمنظماتاستدامةأبعاد

 لوؤ ج زملصمُتر  .للشنزا  صالحيتهنلوم  لوجيمعق نعن قوةلوم  لوجيمعزنظمن ل يملز زؤ ج تريس

زنظمن ق نعلي و  للمن لوسيوى بوضوحتريم ل نهللفجدت  لوم  لوجيمعزنظمن ل يملز تريس ن

زنظمن ز ل يملزؤ ج فيلوم  لوجيمعزنظمن لر نعزةياف  بمند بم  حاي  م.كك لوم  لوجيمع

:ل  يملز  بمندزملبمملك زةيصج  صفتلي فيمن.لوم  لوجيمع

 االقانونيةالبيئة

زنظمن يينءن لح للينظيمي للرننوني للبيئ  معم نتنبغيزسيمتمن لوم  لوجيمعزنظمن ق نعتكون لك 

لوجيمعظمن زن تم  للحكوز  لليمخ زنعفي تسنعمللجمد لوش لكانعل تسه  نتنبغي.لوم  لوجيمع

.لامخ وم ةللوشج ع  لوضن بن لوالئم لليبلعن ءمع  ش  فيلال  للكللالسز للرننوني للرنعمةلوم  

زنظمن ظم نللتي للشج طللرننوني  للحروق للتكجي   هول للرننوني للبيئ تشك للتيللمولز تشم 

للتي للفولئملألخجى  ً لوسنئ  لوش لتن للضجلئب بفجض يماقللتي للاولئحللرولنان دع د ء لوم   لوجيمع

لوماوزن  ء دفحص تضنتيمكمن  الزتهن لوم  لوجيمعزنظمن فنعاي عل  للاولئحللرولنانلقهزملتمود

للر نعفياانللمنز لوحنزانلوم  لوجيمعزنظمن  زمثليللحكوزيانلوسئولانلمىللتي للخبلةللرننوني 

.م  لولوجيمعونظمن  للينظيمي للرننوني للبيئ دلخ للمم  خبلةللرننوني لومجف لميهمللخنص

التنظيميةالقدرة

 فنف بشكللح م ةضعللتيلوم  لوجيمعزنظمن زملحجء كيا لوم  لوجيمعزنظمن ق نعيشم 

للرم ةبُممتنن ل ت.  ن ي  نظيمي زهن ل  ظهج للتيلونظمن  اك يشم بنقيمل  دل   ُبشك لامسنال   ةضع

عملفضال لل يجي ل    للية يطللشمبي للم لئج بننافي ل   للكزمامل عل للر نعقم ةلوؤ ج فيللينظيمي 

وول دلفيتبحثللبمملقل نتبم    خالل .لوم  لوجيمعزنظمن دلخ لليوظيف زمن  ن للملخاي لندل ة

.عماهنفيلوم  لوجيمعونظمن لوينح للفني 

املاليةالسالمة

يصندل قتكون  ن دجبلونلي  للننحي زمل ايم لوم  لوجيمعزنظمن زملللحجء لل يا  كون  نتجب

 .لوحاي ول دلوزملللخالت لليبلعن تولم  نلوم  لوجيمعونظمن للقلت لليمود ءهودلمعمت ف بمنقوًدن

لوننحانمدعصنندتقإ نح عل للرم  بنفسلوم  لوجيمعزنظمن زملل ثال لونلي للسالز تميمم نتم مل

لوجيمعنظمن ولونلي للسالز عل  ؤثج للتيللمولز تشم .للصنندتقلقهعل لوننفس عل  قم تهنللم ليان

للم ء عمل ًضال ف ًلوحاي  للثرنف في للي وعيللخال  للمم  عنت بهنتيمللتي للم ء ل قيصند حنل لوم  

ءمع لنتشن      و في تضنُتنظج كمنلليجن د  لنتجلدل سدندة فجصللحكوزي لوش لتن   ودج بهنتيمللتي

.للرود لونلي لندل ة زهن ل لليبلعن 
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املناصرة

لوم  يمعلوجونظمن  رم   ن للشبكن ل ئيالفن  كودمللوننصجة بيئ للسين  للبيئ  معم نتجب

ئولانلوسإل ز نلبهمعمل لايمبال لأل  ع للجمهو  إل لنعال خاللزمل  نئاهننتصنلللالسز للو نئ 

فيلوم  معلوجيزنظمن سج فيلوننصجةُبممتبحث.لوسنئا  ِلضمننللحكوز إءجلال  زجلقب للحكوزيان 

زةياف  ًق نعن فيلوننصجةلنتشن ل حاي  ديمللمنز  للسين  عل لليأثال 

:الخدماتتقديم

 ابيللتيللخمزن فمنلبشك  رم  نتسي يعللتيلونظمن زملحجء كيا للر نعن ل يملز  ي اب

للخمزن   للساعزمىللخمزن  رمتمُبممتفحص.زتسقبشك للشمبي للرولعم  وقمن    لودن لحيينءن 

فيللنظج يمتكمن   لودن ه لوجيمع حيينءن للخمزن لقهل يجنب  زمىلوم  لوجيمعزنظمن  رمزهنللتي

.للخمزن لقه زرنبللحكوز زمل للمعمل ع للف  يارىلليكنليفلوم  لوجيمعزنظمن بهنتس لدللتيللم ء 

:التحتيةالبنية

حاي لوللمعملخمزن للول عبنلوصول لوم  لوجيمعزنظمن ل ز دمضج  د لار نعلليحيي للبني إن

يف ثرعل قند ةللخمزن لقه رم للتيللو ي  للمعمزنظمن  كون  نتجب.لوم  لوجيمعونظمن 

لوم  جيمعلوزنظمن  بكن إل للوصول   وفال لهن لوشو ة  رمتم  م دبهنلألخجى لوم  لوجيمعزنظمن 

 فمنلي شن  لنتفيللنظج تيمكمنزش لك  زصلح  ل زسنئ   لا للسعيلوماوزن  تبندلللتي ل ئيالفن 

. لنعال  للحكوز لوحاي  للشج ن لوم  لوجيمعزنظمن بانللشجل ن 

:العامةالصورة

  لوملوجيمعزنظمن عملإتجنبي عنز صو ة لوجيممن للشج ن  ق نعللحكوز لمىتكون  نتنبغي

فيم  لولوجيمعزنظمن  امبهللق لام    لليرمتج للول عللفهم لك يشم للر نع ل يملز ليحريق

عضنالأل  وظيفعل لوم  لوجيمعزنظمن قم ةعل زبن ج بشك  لوصملقي للمن للوعيتؤثج .لوجيمع

لوجيمعظمن ونلنعال ت  ي زمىفيللمنز للصو ةُبممتبحث.لألصاي لوننح للجهن  تشجيع لوي وعان 

  صو لمو  للجمهزمجف عملفضال لونظمن  إ جلكفي  غبتهمللحكوز زسئولي  عيللي  ي   طبيم لوم  

.للقلت للينظيم ءهودلوم  لوجيمعونظمن للمنز للمالقن فيللنظج تيمكمنكك  للر نعحول 

واملؤشراتاألبعاد

من  ضعمبيرييلوةيّص للم لي لاينمي لألزجد ي للو نل تسيةمزهنعم   ق زملزأخو للينليللرسمإن
ّ
زنظ

 صنيفتيّم  نتنبغي.ُبمم  زملزؤ ج لك لق لحولنللتيللنرنط ليمربللمنلم د ل زةياففيلوم  لوجيمع

:تشالبحيث7إل 1زملزكون زرينسعل ُبمم  دلخ لوؤ جل زمل لحم   للسبم لألبمندزمل لحم  

ل  يملز  زملزج فعبمسيوى تيميعءملزي و  زم  زجيمعق نعإل 1للنر  

.للنموزملزنةفجزسيوى زمليمن  زسيمتمغال لشق نعإل 7للنر  
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. لحمةعشجد خنن زمللألق لل سجد للنرنط رجدب ديم

لقهميع جتيملاينمي  زسيرا  بم خ ول تميبل   للسبم لألبمندخصنئص نل عيبن  بمانلألخقزع

: ئيسي فئن ثالثفيللخصنئص

نرنط 3 1بانزند ءن  ننظج  هي للينمي  ل  يملز زسيودن  عل  هي:لوحسن ل  يملز ▪

نرنط 5 3.1بانزند ء   ننظج :لوي و ة ل  يملز ▪

ا  ل  يملز ▪
ّ
.نرنط7إل 5.1زرمل لند ء  ننظج  هيللنمو زمللألق لوسيوى إل تشال  هي:لوم 

للر نعلي و  للسبم لألبمندزمل لحم  لخصنئصللشجحزمل عمقزسيوى تلي فيمن

القانونيةالبيئة

عل قند ةلوم  لوجيمعزنظمن ل لوم  ؟لوجيمعزنظمن بتكجي زمنيزالئمقننون لننكل .للتكجي •

للمماي ؟للننحي زملبسهول  للمم للتكجي 

م  لولوجيمعزنظمن ح    / لونلي لليرن دج   ضعلوسموح لأل ش   ن نقللملخاي لندل ةل .للمم •

فيجغوبلوغال للم ل  ح م منع لضح قننوني زص لحن لننكل للحنلي؟للتشجيعفيءيمبشك زفصا 

نظم زبح للم ل قين لحيمنلي زملزحمي لوم  لوجيمعزنظمن ل لشج طه؟ل ًلوم  ؟لوجيمعزنظمن 

تمسفي ؟/ ين ي أل بنبطبقللرننون  نفيقتيمل زنزم  زجيمع

للرننون؟إطن  يفبحجد يمماول ن زمثايهملوم  لوجيمعونظمن ُيسمحل .للم ل   ضييقلندل د لوموقن •

مون يسي يل للضجلئب؟  جط لوحاي  للحكوزن لوجكيد للحكوز ءننبزمللوضنتر عملبمنأىلمل 

للنرم؟عمل لليمبال بحجد للمن للنرنش زو   نن ل 

عايه؟ون  ز املوم  لوجيمعزنظمن قننون عل زم بون زحايون زحنزون لننكل .لوحاي للرننوني للرم ة•

   للهبن    لونحزملللمخ عل للخصم   للضجدبيلنعفنازملنوعلوم  لوجيمعزنظمن  يارىل .للضجلئب•

ضجدبي ؟ ةفيضن لوننح  للشج ن لوننحون لألفجلدتيارىل ل قيصند ؟للنشنط   للج و 

لخمزن ؟ لللساع رم زملدخال   سب نلوم  لوجيمعونظمن يسمحتشجيعلننكل  ًلو تسبللمخ •

لوحليوسيودانلعل لوش لتن /للحكوزي للمرودعل قننو  بشك لليننفسلوم  لوجيمعونظمن ُيسمحل 

 لوجكي ؟

التنظيميةالقدرة

زحاي ي  مبد لئج بننانحو بنشنط تسع بوضوحلوم  لوجيمعزنظمن  حمدل .للشمبي للم لئج بننا•

لوسنعي؟لقهفيننجحون لمل وبند لتهن؟

زنظمن ياك مل بهن؟ ا ز بوضوحزحمدةزهمن لوم  لوجيمعزنظمن  مياكل .ل   لل يجيللية يط•

للرجل ؟صنععماين فيلاشج ن ل  لل يجي ة يط   نليببوضوحزحمدةل  لل يجي خ طلوم  لوجيمع

 بهلفزم  رسيم لكفيبمنلوم   لوجيمعزنظمن دلخ زحمدإدل ةليك لننكل .للملخليلندل ةليك •

ل لوم  ؟لوجيمعزنظم ح مفيبنشنطلندل ةزجاسيش لكل  لووظفان؟لندل ةزجاسبانلامسئولين 
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يةمل ل  زملتيحررول ن للملعمانلامسنلمانتسه بحيث  فنف زفيوح ب جدر لندل ل زجنلستمم 

لألزولل؟لوالئم

زرنب لئماندزوظفانعل للحفنظعل قند ةلوم  لوجيمعزنظمن ل .لوم  لوجيمعزنظمن فيلليوظيف•

للمرود لكفيبمنلاموظفان للبشجد لوول دفي نفي زمن  ن لوم  لوجيمعزنظمن  مياكل  ءج؟

ل لكهم؟ إ ج لوحيماانلوي وعان وظيفتيمل لألفجلد؟  ين ن للج ل ب كشوفللوظيفي  لأل صنف

حنزان؟لو   لوماوزن  رني زمتج     لوحن بانزث لوهني للخمزن زمللوم  لوجيمعزنظمن تسيفيم

 كمبيو ج هية ء)للمصج  لو يببمممل عن بشك لوم  لوجيمعزنظمن زول دتسمحل .للي نولو يلليرم •

 ن لنتلن عل دخول  إزكنني لامم صنلح ضوئي زنسحن /فنكس آ  زحمول  لول ف سبًينءمتمة بجلزج

؟(إلو

املاليةالسالمة

نظمن زل لوحاي ؟لوصند  زمللليبلعن زملكبالة سب لوم  لوجيمعزنظمن  جمعل .لوحليللمعم•

شمبي ؟لل د لئجلمزجيممنتهمزمللوند غال  للمعملوي وعانزملنولةعل ل عيمندعل قند ةلوم  لوجيمع

للخال ؟لامم زحاي زصند  لننكل 

زنظمن ظمزم مياكل زينوع ؟/زيممدة مود زصند  لوميندفيلوم  لوجيمعزنظمن  مياكل .للينوع•

للرجدب؟لوسيرب فيللمم فيلال يمجل   نفي زول دلوم  لوجيمع

في لوم لوجيمعزنظمن تمم ل للينفيق؟قيم ايم زنلي إدل ة نظم لننكل .لونلي لندل ة نظم •

زنلي ؟بيننن عل يو   حللتيللسنود لليرن دج   شج لوسيرا لونلي لليمقيرن  لكفيبمن فنف  ب جدر لوميند

 لكتشل لونليان؟لوننصجدملزمل  انولةلوم  لوجيمعزنظمن زمللل ثال غج تل .لليبلعن ءمع•

للخال ؟للمم  نمي بجلزج   لألعضنا وعي زملنوع  فيلوم  لوجيمعزنظمن 

م  ؟لولوجيمعزنظمن دخ لألصول إتجن     لونيجن    للخمزن زملللمولئم  م ل . ّلو تسبللمخ •

ظمن لون جمعل للخمزن ؟ليرمتملوم  لوجيمعزنظمن زعلوحاي للشج ن    / للحكوز  ً  يمنقمل 

 لك؟عل   وزنللمضود عل لوبني 

املناصرة

لوم  لوجيمعزنظمن بانلايولص زبن جةخ وطلننكل . للفيم للي لوحاي للحكوزيانزعلليمن ن •

زشن يع؟  عل زمن للحكوز لوم  لوجيمعزنظمن زملزمثاون يمم ل للسين  ؟ صننع

حمال ق  نفللرضنتن ّعل زبني لئيالفن لوم  لوجيمعزنظمن  كاتل  ّ.للسين ن زننصجةزبند ل •

   للوعيفع  فيللوطنيلوسيوى    / لوحليلوسيوى عل فمنل للحمال لقه ننتل للن نق؟ ّ ل م زننصجة

.(صا  ل  ننتإن زثا  رمتمُتج  )زينوع ؟لرضنتنللمعم

زملياف زةزسيودن فيلوشن ك زمل م نهنلوم  لوجيمعونظمن  عالقن آلين لننكل .للض طءهود•
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حن نجن  لننك ننل للض ط؟وفهو زج نح لوم  لوجيمعزنظمن ل للحكوز ؟للرجل لصنععماين 

 ل  ننتإنزثا   رمتمُتج  )تممتاه؟   تشجيع ملإل  دىللوطني   لوحليلوسيوى عل بنلض طتيماقفيمن

.(صا 

لل جدر عمل لوم لوجيمعونظمن لأل  علوجيمعفي عيلننكل .للرننو  لنصالح ء زمللوحاي لوننصجة•

 زننصجةءهملننكل  ل يملزيه؟لوم  لوجيمعزنظمن فنعاي زمل  نظيميإتجنب إطن  بهنيميس  نتم ملللتي

إلو؟لوحلي خال  لل للمم لوم  لوجيمعزنظمن  فيمللتيللرننوني لنصالحن ليميدي لوم  لوجيمعونظمن 

الخدماتتقديم

لك فيبمنلوجن   زملزينوع زجموع فيخمزن لوم  لوجيمعزنظمن  رم ل . للخمزن للساعزمى•

زث )ن  لوجزمل غاللن( لل نق  لوينه لن كنن لنغنث  لليمايمللصح زث )لأل ن ي ل ءيمنعي للخمزن 

كك ؟زينوعللر نع"لنينجخط"ل ؟( لليم ان للح مللبيئي  للحمنت ل قيصند للنمو 

ولين    للحيينءن تم سلوم  لوجيمعزنظمن  رمزهنللتي للخمزن للساعل .لامجيمعل  يجنب •

 زجيممنتهم؟ل نيةنبي د لئجلم

إل لورمز  لأل ن يلوحاي ل حيينءن زع يمنش ىللتي للخمزن للساع اكل . للممالال نيةنبي للم لئج •

  ش   لونشو ل زث لونيجن بمجلننكل لوم  ؟لوجيمعزنظمن عضود زمل   عهيللشمبي للملئجة

   ننئسلل    لأل ندتمي للم لئج    لألخجى لوم  لوجيمعزنظمن إل تسودر تيمللخبال لليحاي    للمم 

للحكوز ؟

عملنليفلليكلقهزمل ًتنتس لدل  للخمزن  للساعلوم  لوجيمعزنظمن  رم عنمزن.لليكنليفل  لدلد•

للمفععل للشمبي لام لئج قم ةلننك ل للسوق بنحيينءن لومجف تمياكون ل إلو؟ حصاهن  ّ  و طجدق

لونيجن ؟ اكزرنب 

 ضيرهن نتم ملللتيبنلريم تم لفلوحلي   / للوطنيلوسيوى عل للحكوز ل .للحكوز  للمعمل ع للف•

للمرود   ونحللونظمن لقه رم ل  زجلقبتهن؟لأل ن ي ل ءيمنعي للخمزن  رمتمفيلوم  لوجيمعزنظمن 

للخمزن ؟لقه رمتمزملليم ينهنلوم  لوجيمعزنظمن إل 

التحتيةالبنية

 دزولزجلكي      ي  دعمزنظمن لننكل .لوم  لوجيمعزنظمن زول د زجلكي للو ي  للمعمزنظمن •

ءميعفيللفنيم للمع لليم دب للي نولوءينللصا  ل لوماوزن إل للوصول زمل م نهنلوم  لوجيمعونظمن 

لوجيمعزنظمن لحيينءن لوم  لوجيمعزنظمن زول د زجلكي للو ي  للمعمزنظمن  ابيل للبالد؟ نحنا

زث )بلو تسللمخ زملللمولئمزملبمضنلوول د زجلكي للو ي  للمعمزنظمن  ً  سبل للايبي ؟لوم  

 ول   بلورمز للخمزن  نولع صفُتج  )زحاًين؟لونيج لوصند  زمل غاللن(للخمز عل لوحصا للج و 

(.بامك رجدج فيلونظمن لقه
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زملإزننحلو رم للو ي  للمعمزنظمن    / لوحاي لوجيممي لوؤ سن ل .لوحاي لونح رمتمزنظمن •

 لوشن يع؟نزحايً لوحمدةل حيينءن ومنلج للم ليانلوننحان مودال زنحإعندةزمل   زحاًينلوجموع لألزولل

لننكل للبمج؟بمضهنزعلوماوزن لوم  لوجيمعزنظمن تشن كل .لوم  لوجيمعزنظمن لئيالفن •

خاللهن؟زملزصنلحهللر نعيميس لجن    زنظم لننكل لوماوزن ؟ بندلزملتسه عنزا  ب  

إدل ةفيلأل نس يلليم دبل للايبي ؟لوم  لوجيمعزنظمن إدل ةفيزريم دملزم بانلننكل .لليم دب•

 إدل ةليبلعن ل ءمعلونلي  لندل ة لوحن ب ل   لل يجي لندل ةزث زجن  فيزينحنلوم  لوجيمع ًزنظمن 

زولدل يبي ؟للالوم  لوجيمعزنظمن لحيينءن لليم دبي للم  ل  ابيل لندل ة؟زجاس   ودج لويبلعان

لوحاي ؟بنلا ن زينح لليم دب

  ميغال      ميبشك  ولا جلك فيز  ًتعزم  زجيمعونظمن  زثا لننكل .للر نعن بانللشجل ن •

 لنعال وز  للحكلوحاي للشج ن لوينح لنزكننين عمللوةياف للر نعن بان عيلننكل ؟زش لكي ل ًزع

  لئهن؟زمل لوصنلحللشجل ن لقهوث  لملفليحريق

العامةالصورة

ل  للم لي؟وحليللوسيوديانعل إتجنبي إعالزي بي  ي لوم  لوجيمعزنظمن  يميعل .لنعالزي للي  ي •

إتجنبًينال  حايلنعال   نئ  رم ل لليجن د ؟ لنعالنن للمنز للخمز عمللنعالنن بانتيم ً  فجدقلننك

لوم  ؟لوجيمعفيلوم  لوجيمعزنظمن  امبهللق لام   

تفهمل لوم  ؟لوجيمعزنظمن عملإتجنب  صو  للجمهو  لمنز ل .لوم  لوجيمعونظمن للمن لليصو  •

كك ؟لوم  لوجيمعزنظمن لنشنطزننصج للجمهو  ل لوم  ؟لوجيمعزنظم زفهو للجمهو  

 جكيد  لولوحاي للحكوز  زسئولو لألعمنلق نعل .لوم  لوجيمعزنظمن عملللشج ن  صو  /للحكوز •

  معي زجيكمو دلوم  لوجيمعزنظمن عل يميمم لل لوم  ؟لوجيمعزنظمن عملإتجنب  صو  لميهم

لووثوق ؟ لوماوزن للخبلةكمصم  

من زنظطو  ل للمنز ؟لصو تهن ج ج     ش تهنعمللوم  لوجيمعزنظمن تماملل .للمنز للمالقن •

لنتجنبي ؟للي  ي لتشجيعللصحفيانزععالقن لوم  لوجيمع

ل ينتهن؟عمافيللشفنفي إظهن  حن لت    خالقين زم ن لوم  لوجيمعزنظمن  بنتل .للقلت للينظيم•

 نود ؟ رن دج للجلئمةلوم  لوجيمعزنظمن  نشج 

أقربنظرة:التصنيفات

تيم.للر نعلي و  للسبم لألبمندزمل لحم  لخصنئصللشجحزمل عمقزسيوى إل للينليللرسمتنير 

للسببي ظجد نزمل ًبم  لون ر فيللر نعلنمو لليججدبي لوالحظن زمل للفئن  ًعللخصنئصلقهل يةالص

بشك يننقض لوللي و ل زمللل ثال  حمث نتم مللوم   لوجيملر نعن للالزجكيد لا بيم نظجل.لاينمي 

 جميعتيمك  لزملبم  .لاينمي  ًزسيرا  بم خ ول تميبل   للسبم لألبمندخصنئصفإن بنلينليز زلزمل
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ل  يملز .لوم ا  ل  يملز لوي و ة ل  يملز لوحسن ل  يملز : ئيسي فئن ثالثفيللخصنئصلقه

 ننظج لوي و ة ل  يملز نرنط 3 1بانزند ءن  ننظج  هي للينمي  ل  يملز زسيودن  عل هيلوحسن 

7إل 1.5زرمل لند ء  ننظج  هيلوم ا ل  يملز فئ لو للنمو زمللألق  لوسيوى نرنط 5 3.1بانزند ء 

.لورينسعل نرنط

القانونيةالبيئة

ةاالستدامة
ّ
حسن

ُ
بصجفلوم   لوجيمعزنظمن  حيينءن خنص  حكنًزن للينظيميللتشجيعيلنطن  تضع:امل

لل بالةجدبي للضللخصوزن :زث خنص زيلتنللجبحي غال لونظمن تمنح     ش تهن طبيم    لنيمنئهنعملللنظج 

بانلوفيوح   لوننفسلوم   لوجيمعونظمن لل بالةللضجدبي  لنعفنال للفجدت  لوسنلمن    لألعمنلعل 

 تم مللك  إل  بننضنف .إلوزبس   تكجي  عماي للحكوز   مولهنخمزن ليرمتملوم  لوجيمعزنظمن 

ح ل .نح لونللخن ءي للجهن زمللألزولل قبول لألزوللءمعحمال فيبحجد لوشن ك لوم  لوجيمعونظمن 
ُ
   

للرننو  لنطن  فيقنئم  للنسبي لوحاي فنلخبلل .للم ل زملفماي  ضييقحن   وءملمطنونللرننون  يندة

.للرننوني  لوولدللخمزن  يوفج حيثلوم   لوجيمعونظمن 

طورةاالستدامة
ُ
  صموبن زملتمن    ش تهن طبيم    لنيمنئهنعملللنظج بصجفلوم   لوجيمعزنظمن إنامل

 تكون فإنهتحمث عنمزنللحم ث نند   زج للم ل فيضييق.تكجياهنفي قكج 
ً
 .زنيظم ةبو ال  ليسزير من

إءجلال   للضجدبي لألحكن  نزملبنلجغملأل ش   زمل ل م زجموع فيتش لك نلوم  لوجيمع ونظمن 

لوم  لوجيمعزنظمن تشجيمن إن.لوم  لوجيمعزنظمن   نمي تش ي عماين  منعقم غاللنللشجلا

 لوحاي    ني للوطللحكوزن إنإ .لليجن د  لأل ش  لنتجلدل سدندةفي نز بشك ل   للكلهن تيح  للرنئم 

فيصصانزيةلوحايانلوحنزانبمجإن.لوحمدةللحكوزي للخمزن  وفال خصخص عل زحم دةبرم ة يميع

لوشو ة  رمتم للايبي لوم  لوجيمعونظمن للرننوني للخمزن  رمتمطجدقعمللوم  لوجيمعزنظمن قننون 

.إلوقننون زشج ع صينغ للالسز  للرننوني لنصالحن بشأنلوم  لوجيمعزنظمن زجيمعإل 

 لع نو بمج   لوم   لوجيمعزنظمن قم ةعل صن ز قيوًدلللرننوني للبيئ  فجض:املعطلةاالستدامة

 لوجب  لل بيم    للرننوني  لألحكن  ءودعم طجدقعملإزنللمم     / للتكجي عنملوم   لوجيمعزنظمن 

مة    رّيِ
ُ
حيثعايهن للخننق  ضييقلوم  لوجيمعونظمن للحكوز زمندلة    ( نفيقھن  / )للرننوني لألحكن لو

م  .لوول دعل لوم  لوجيمعزنظمن حصول إزكنني زملللرننو  لنطن  ُتّحِ
ً
لوجيمعمن ونظُيسمح  عموزن

 للمماي  نق  ن لوي اب كون بقلك لهميسمحللتيللنند ةللحن   فيللحكوزي  للمرودعل بنوننفس لوم  

للخن ءي لوول دعل للحصول إزكنني  تميبل .لونلءمعفيلوينبم عمللوم  لوجيمعزنظمن ُتثِنيزمنغنزض  

 قاي عمد وى توءمفال .لألخجى هيءًملزريمة
ً
ظمن زنقننون فيلويةصصيانلوحنزيانزمل ءم إنءمل

مزمنلا نت  ُزكِاف خمزنتهمفإن ءودلم نم ة زعلوم   لوجيمع .مزنتهمخعل للحصول إزكنني زملُتّحِ
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:حدةعلىنقطةلكلتوضيحيةأمثلة

 للرننوني للبيئ قيم  يدلد1.
ً
لوجيمعزنظمن ن حجد حميللتي لومن  ن للرولنانبسببكبال حم  إل تميديل

زنظمن   تمم.لليكاف  زيسو ة ُزّبس  قصالةللتكجي عماي إنحيث عماينتهم  حروقهملوم  

حق لميهنبي  للضجدللسا ن  لكفيبمنللحكوز   من  هنللتيلليضييق عمنلزملللخنلي لوم  لوجيمع

جموع ززمللوم  لوجيمعزنظمن تسيفيقحيثلومن  ن  لقهزمل  حم ثحنلفيللرضناإل للجءوع

 نلوم  يمعلوجونظمن تم مل.لوم  لوجيمعونظمن لوحاي  لليبلعن للضجدبي  لويلتنزملزينوع 

حيثا  ولحمعل  للخن ءي زنهنلوحاي لليمود  زصند  زملزينوع زجموع عل قننو  بشك  حص 

 لوشو ةن للخمزإل ءيمة صول بإزكنني للبالد نحناءميعفيلوم  لوجيمعزنظمن  نولعءميع يميع

.للصا  ثير للخبلة    لوحنزانزملللجودةعنلي 

حجدن  حميللتي لومن  ن للرولنان  بيقطجدقعملكبال حم  إل تميدًيلللرننوني للبيئ قيم  يدلد2.

عبًئن  لوملوجيمعزنظمن تكجي عماين  مث   حيث عماينتهم  حروقهملوم  لوجيمعزنظمن 

 
ً
قب زملهنعمافيلليمسف لليمخ حينل راق نعايهنتيمان   . هول بك إ منزهنتم مل إنمنثريال

زملنةزمف كون لهنلورمز لوحاي لليبلعن  نكمنللضجدبي لويلتنبمجعل  حص ألنهن.للحكوز 

ند  زصزملزينوع زجموع إل للوصول للرننوني للننحي زمللوم  لوجيمعونظمن تم مل.للضجلئب

خمزن  لللوشو ةعل للسهول بمنيهىللحصول تم نهنكمن. ولاحم  عل  للخن ءي لوحاي لليمود  

.للرننوني 

 ُزبّس  لوم  لوجيمعزنظمن تكجي عماي تميبل 3.
ً
بنوجة طود غال قلكللوسي جق لليزنيللوقتألن سبين

 للرننوني للبيئ تميدي تيمحيثلونظمن   نولعبنخيالفزةياف للمماين  نإ  
ً
  بيقجدقطعملزننوعن

لألعبنابمجه ولءل نهن عماينتهم  حروقهملوم  لوجيمعزنظمن حجدن  حميللتي لومن  ن للرولنان

بحجت  حظىحيث لممن للمجيمعلزنظمن إسلالح وز ل لنلممللدثحو رع قامن.للبسي  لندل د 

م  لولوجيمعزنظمن  يارى لكعل عال ة.عنز بصف للمرنبزملللخوفد ن لح وز ل ين ن دنيرنل

ونظمن لعلليبعل لل فيف للضجدبي للخصوزن بمج وءم لكإل بننضنف للضجدبي  لويلتنبمج

زملوع زينزجموع عل قننوني بصو ةللحصول لوم  لوجيمعونظمن تم مل.للحنلي لوم  لوجيمع

بنلرولناناقتيمفيمنللجيمةللرننوني  ل  تشن ل للخبلةبمجفهننك. للخن ءي لوحاي لليمود زصند  

.إليهنللوصول     كنليفهن حم تسي يع  لوم  لوجيمعزنظمن بمج ل ملبنلم ل  للصا  ل  للاولئح

 .لوم  لوجيمعزنظمن تكجي د ن  حول للتيللمولئقبمج وءم4.
ً
يةُز للمماي  كون قمفمثال

ّ
عل جك

  لومن  ن للرولنان فجض.زج فم للتكجي   و  كون قم   للمنصم  في لحمز يب
ً
للريودزملبمضن

فيل د إد أخال حن   ولءهحسن  قضنتنعل لونظمن بمجتمم حيثلوم   لوجيمعزنظمن عل 

.حيثم ل  لل ضييقحن  كثلةزملتمن    لوم  لوجيمعزنظمن زمظمإن. لوولفر للتكجي عماين 
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جيمعلوزنظمن ءميعليس ل مللوم  لوجيمعونظمن لوةصص للضجدبي لنعفنال بمج وءم

 عمنلزمل م  لزجموع فيتشن ك نلوم  لوجيمعونظمن  دم مل.بي بيرهن رو    بهنعامعل لوم  

يرمتمل يحينءهللق لليمود    لوماوزن دلئًمن ماك   ل نهنلليجن د   لأل ش  لليبلعن ءمع

بانلوحنزانبمجلننك.للحكوز للمرود  نفيقفّمنل ع نال  م  
ُ
لوشو ة رم للتي للرننوني لونظمن لو

 ل نهن   لوملوجيمعزنظمن لر نعللحنكم بنلرولنانعام عل لوم  لوجيمعزنظمن إل للرننوني 

لوم  لوجيمعزنظمن زمللل ثال عمللوننل بميمةللثمملبنلظ خمزن 

  لومن  ن للرولنان ؤثج 5.
ً
  طول للتكجي عماي  كون حيثللرننوني  للبيئ عل  ابًين أثالل

ً
زجلر     سبين

 بكونهفيتسمللرننون إنفن  زن.زكاف    / 
ً
لوجيمع زنظمنضمُزنحنس للحن   زملللممتم في ميازتن

  بم   بنعيبن لنإليهنتنظج للتيلوم  
ً
 نعبئً لليرن دج  فعزي ابن  مث  قم.للحكوز  دل

ً
 للرولنان زن.ثريال

 تميبل للتي  لوملوجيمعزنظمن   ش  ليرييمللحكوز  زن للبنبفيفيحغنزض  امن عل  ن و  للتي

زجنلفيمم تللتيلوم  لوجيمعونظمن لووءهللحكوز لليضييق نكمنللسين ي  للننحي زملحسن  

 .حم دةلوللضجدبي  للخصوزن لنعفنال بمج  وءم.زي ج   زج هيللمتمرجلطي  تميدي لن سننحروق 

  ش  فيل نةجلط   للضجدبي لنعفنال زمللال يفندةإدل د بمربن لوم  لوجيمعزنظمن  مج  نتجب

خبلةلللكتسنبعل زحم دةقم ةلميهنلوم  لوجيمعزنظمن إنإ .لليجن د  لأل ش  لنتجلدل سدندة

.لوم  لوجيمعزنظمن بشأنللصند ة للاولئحللرولنانفيللرننوني 

   /  زجلر طودا ي للتكجعماي  كون حيث لومن  ن  بنلرولنانكبال حم  إل  ابًينللرننوني للبيئ  يأثج 6.

 تميدي لن سننحروق عملللمفنعزجنلفيللمنزا لوم  لوجيمعونظمن بنلنسب   حمتًملُزكِاف  

زنظمن معزجيفيللقل ي  للجقنب لوم  لوجيمعزنظمن لرندةلوسيمجةلليضييرن  رع.للمتمرجلطي 

ظمن زن حظى   .للسا ن زملللمروب    لليضييقألعمنللليمجضزملللخوفبسببلوم  لوجيمع

لوم  لوجيمعزنظمن زشن ك إن. ءم إنللضجدبي  للخصوزن    لنعفنال ببمجإ  لوم  لوجيمع

زنظمن مض  ميازت لا نت ُزنظّم بكونهن تسمللخن  يلليمود عل  للحصول لليجن د لأل ش  في

عملسفج تلومندت للبيئ ءم زمن.للحكوز  نيهجهنللتيللسين ن بممن ض  جهج للتيلوم  لوجيمع

.لوم  لوجيمعونظمن للجودةعنلي للرننوني للخمزن فيللنرصزملحنل حم ث

بنلرولنانن ابً للرننوني للبيئ  يأثج حيثلوم   لوجيمعزنظمن لتكجي  لضح عماي لننكليس7.

تمم .يرا لوسلوم  لوجيمعزنظمن   ودج بشمةتمن ضل تبملدت حكوز    .خ الحمإل  لومن  ن 

لوجيمع زنظمن يارى  .زنهجيان قمعليضييق  ةضعللرننون ظالل حتلل نلبفيلووءودةللرا 

 .خن ءي ند  زصزمللليمود  ار    للحكوزي للمرودعل بنوننفس لهنُيسمح   ضجدبي زيلتن  لوم  

 لننكليس
ً
للتيلوم  علوجيمزنظمن زملللراي لاممدللرننوني لوشو ةعل للحصول إزكنني    رجدبن

.للم ل فيتمم 
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التنظيميةالقدرة

ةاالستدامة
ّ
حسن

ُ
 زينوع زجموع ل عببنقيمل   لندل ةبشفنفي لاسي جة ةضعلوم  لامجيمعزنظمن لننك:امل

ظمزم نكمن.قود زحاي  مبي د لئج   ودج فيلوم  لوجيمعزنظمن زمظمنجحتحيثللر نعن  زمل

 ة يطللي رنين ل يةمل إل لونظمن لقهزمللل ثال  يمممبوضوح زحمدةزهم بيننن لميهنلونظمن 

إن. لووظفانلندل ةزجاس عضنازسؤ لين بان لضح مياز  لننكزوءودةلندل ةزجنلس.ل   لل يجي

لوسيةمزانوعانلوي إل بننضنف لليم دبزملعنل  زسيوى عل دلئمانبموظفان يميعلوم  لوجيمعزنظمن 

لوولقع )لوماوزن  رنين إل بننضنف حمتث بمممل لوم  لوجيمعزنظمن زمظم  حظى. ل عن نقعل 

.ب فناةبمماهنللرين لهن تيح( لكإل  زنل ءيمنعي لليولص    نئ 

طورةاالستدامة
ُ
لقل زمل.عماهن  نظيمنفسهنح معل زميسةقم ةللفجدت لوم  لوجيمعزنظمن  ظهج :امل

للشمبي م لئج لل  ودج عل تمم لون  للحنء بهقهد لت عل للتيللجلئمةلوم  لوجيمعزنظمن فإنلون اق 

بموظفانلونظمن لقهبمج حيفظحيثبمم نينئجأل لوبق ل ءهودلن حريقعم زملللجغمعل لوحاي  

لوجيمعمن ونظتم مل. لووظفانلندل ةزجاس عضنابانفيمنزنظمبشك للمم بيرسيم  فةج زيفجغان

.للضوئي  لونسحن  لل نبمن لل مبيو ج  ءهية لكفيبمنلامكن ب لأل ن ي لوممل عل للحصول لوم  

شخصي عل  اًينلعيمنًدلتميمم" لحم ء عج ض"عملعبن ةهيلوم  لوجيمعزنظمن :املعطلةاالستدامة

عملبفهم حظىللتيلوم  لوجيمعزنظمن زملقاي  وى توءم   .للجئيسي للشخصين زمللثنان    لحم

بممنلم لضحإحسنسإل لوم  لوجيمعزنظمن  فيرج .بمماهمخنص  مبي د لئج   ودج إل للحنء    للريم 

 صينغ    يل   لل يجللية يطفهمزملللراي  و  لوم  لوجيمعزنظمن تم س  لوجحا  لقه في.لوهم 

من.لنطالقعل  فهمهن     للبللزج
ّ
ا
َ
زملل  كث   زوظفان   دلخاي  نظم    إدل ةبمجنلسلونظمن لقه حظى ق

لوممل عل للحفنظ ء زملءنلمةلوم  لوجيمعزنظمن زمظمتسع إ .للنش انلألعضنازملزجموع 

 لامكن ب؛لأل ن ي 
ً
 لنن لنت )لأل ن ي لندل د  لليرنين للخمزن عل للحصول زرنب  مفع لكعمل عوضن

.لليجن د للخمزن زجلكي في( إلو  ل  صن  

:حدةعلىنقطةلكلتوضيحيةأمثلة

بصو ةيمةللجلإلدل ةللص الة للجممين لأللاي  لونظمن فيهنبمنلوم   لوجيمعزنظمن زمظم ةضع1.

 فمنل  نهنكمنللشمبي د لئجلنن جلك لضح ل  لل يجن  لميهن.فّمنل 
ً
زمظم حظى.بننئهنفيءمل

إل لونظمن لقهزمللل ثال يمممحيث لضح بشك لوحمدةلوهم ببيننن لوم  لوجيمعزنظمن 

 .ووظفان للندل ةزجاسألعضنابوضوحزحمدةزسؤ لين  لننك.ل   لل يجيللية يط رنين ل يةمل 

لمى.ي وعانلوإل بننضنف لليم دبزملعنل  زسيوى عل دلئمانبموظفانلوم  لوجيمعزنظمن  حظى

لليولص   نئ  لكفيبمنلنن لنتعبل  شطبحضو    حظىحمتث زممل لونظمن لقهزمظم

.ل ءيمنعي
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د لئجلنفينزمظمه يش لك. فنف بصو ة للينظيمللجيمةلإلدل ةلوم  لوجيمعزنظمن غنلبي   ةضع2.

لأل لودن عل كبالةبم ء   جكي لوهن بيننن بوضوحلوم  لوجيمعزنظمن زمظمحمد لرم.للشمبي 

ن زسؤ لي ل  إدل ةفمنل إدل ةبمجنلسلونظمن لقه حظىكمن.ل   لل يجي خ  هنفيلوحمدة

ليم دبلزملعنل  زسيوى عل دلئمانزوظفانعل بنحيولئهنلونظمن لقه غابي   تسم.بوضوحزحمدة

 لنتلننعبل زاموس حضو  حمتث زممل لونظمن لقه غابي  مياككمن.لوي وعانإل بننضنف 

.ل ءيمنعيلليولص    نئ 

لونظمن لقهتمم حيث. فنف بصو ة للينظيمللجيمةلإلدل ةتةضعلوم  لوجيمعزنظمن  غابي إن3.

  ق لألخجى لونظمن  نحانفيللشمبي  د لئجلنإ جلكعل 
ً
ي  غاب حظىل .للصمدلقلفي رمزن

 لونظمن بمج حيملقل  غمبوضوح؟زحمدةبمهن لوم  لوجيمعزنظمن 
ً
لوحمدةلأل لودن عملقايال

إدل ةنلسبمجلونظمن لقهزمظم حظىكمن.لوينح لليمود لفجص ن يجنب ل   لل يجي خ  هنفي

 وعان لويلووظفانزملعمدلميهنللجلئمةلوم  لوجيمعزنظمن إن. لضح زسؤ لين  ل  إدل ةفمنل 

لقه غابي مياك حيثلووظفان بي يال  يماقزسنئ  خجى زنظمن  ولءهحانفيءيًمل  م دًبنلوم بان

 حمتث زممل لونظمن 
ً
.ل ءيمنعيلليولص    نئ لنن لنتعبل زاموس حضو   سبين

 قايمي لن للمولصمللحضجد لوننطقزمل غابهنتيةق للتيللجلئمة لوم  لوجيمعزنظمن  ظهج لرم4.
ً
زرجل

 للية يطعماين يسيةم لونظمن لقهفبمج.زحاي  مبي د لئج  بننانفسهنإدل ةعل قود قم ل لهن

بهبأس  عمدلننك.لوننح للجهن زصنلح ابي  تبعلألغابي فإنلقل زعلأل لودن  ليحمتمل   لل يجي

تحظى.  لضح زسؤ لين بأد ل    ض اعءيمبشك تمم إدل ةزجنلسلميهنلوم  لوجيمعزنظمن زمل

 زؤلااندلئمانبموظفانلونظمن لقهبمج
ً
 غال زوظفانيسيةم  غابيتهن نزملللجغمعل ءيًمل  أليال

 حمتث زممل لونظمن لقه غابي  مياك.زي وعان   بنليمنقمزوظفان   زيفجغان
ً
سزامو  حضو   سبين

.ل ءيمنعيلليولص    نئ لنن لنتعبل 

ننجح دلئًمنيستل ل نهن لونيفمان للشمبي للم لئج زعل   للكإل بنلحنء ُيساملونظمن لقه  غابي 5.

للحضجد ننطقلوزمل يةقللتيلوم  لوجيمعزنظمن  ظهج .للرم ةإل ل فيرن  بسببللج لبطلقهبننافي

فيوءودةلولونظمن  اكعملللينظيمي لندل ةفيكبال حمإل عنل قم ل لهنزرًجللنقايمي  للمولصم

لقل زعلودن  لأل  ليحمتمل   لل يجيللية يطعماين لوم  لوجيمعزنظمن تسيةم .للجدفي لوننطق

  ودج عل إ  مم يفال لونظمن لقه كثل  زنلويبلعانزصنلح ابي للبسنط بمنيهىلونظمن  غابي  تبع

  ض اعمءيبشك تمم إدل ةزجنلسلميهنلونظمن بمج.لوننح للجه زي ابن   تيفناللخ طلقه

دل ةلن زجاسبانلألد ل  في ل  بنك و جل لننك كون زنغنلًبنلقل   غم. لضح  زسؤ لين بأد ل  

 زؤلااندلئمانبموظفانلونظمن لقهزملص ال عمدتحظى.للينظيمي  لندل ة
ً
زملللجغمل عءيًمل  أليال

لوجيمعمن زنظتسع .زي وعان   بنليمنقمزوظفان   زيفجغانغال زوظفانعل للمظمىلل نلبي لعيمند

لوننح للجه دعمعل  لالعيمندلليجهازل  بآخج  زحمث حمتث زممل عل للحصول ءنلمةلوم  
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   نئ لنتلنن عبل كبال بحضو   حظىللتيلونظمن لقهزملللراي  وى توءم     جقيتهن لصيننتهن

.ل ءيمنعيلليولص 

فهمهنلميلوم  لوجيمعزنظمن إنحيثلألفجلد زملس ءانحول لوم  لوجيمعزنظمن غنلبي   لكي 6.

عنمم  لوهبيننن  ي ال . شطبشك بمماهنخنص  مبي د لئج   ودج إل للحنء    للريم عملزحم د

 وى ى حظ  حيثلليمود  فجص طبيم قندتهمزصنلحزملزجموع إل ل تننًدلزي ج  بشك  ءودلن 

نإدل تهزجنلسفإنزوءودة  كون  عنمزن.فجعي  نظم    إدل ةبمجنلسلوم  لوجيمعزنظمن بمج

فجدق طموحنليحريقز نط خيمبمثنب يمماون حيثلوؤ سان   قن ب صمقنازملعن بشك  يألف

عضنالأل زملص الةزجموع زمل كثل لميهنللتيلوم  لوجيمعزنظمن زملقاي  وى توءم  كمن.لندل ة

حضو     م يبلاحمتث زممل تمياكفال لوم  لوجيمعزنظمن  غاب زن.لويفجغانلووظفان   للنش ان

.لنن لنتعبل  شط

يمعلوجزنظمن إنحيث " لحم ء عج ض"عملعبن ةهيلوم  لوجيمعزنظمن زملللمظمىلل نلبي إن7.

 ي ال  .بمماهنخنص زحاي  مبي د لئج   ودج إل لون  للحنء    للريم عملزحم دفهملميهنلوم  

.يمود للفجص طبيم قندتهمزصنلحزملزجموع إل ل تننًدلزي ج  بشك  ءودلن عنملوهم  بيننن 

زمل كثل    زيفجغان زوظفان   دلخاي   نظم    إدل ة بمجنلسلونظمن لقهزمللل بالةلل نلبي  حظى

زممل نلميهللتيلوم  لوجيمعزنظمن بمج وى توءمفال .للنش انلألعضنازملللممدقايا زجموع 

.لنن لنتعبل بحضو  تحظىزنهنزحم دعمدعل عال ةلامكن بحمتث 

املاليةالسالمة

ةاالستدامة
ّ
حسن

ُ
د زصن نويع ء زمللهنلوؤلت لرننون ل نطنلزمللممن للمجيمعل زنظمنزمظم سيفيم:امل

 للخالت  لألعمنل؛لح وزي لدلمرو للمنحللك ف بمن لمحاي لد لمصنلزملزجموع زملليموت ل ار   موتاهن

إدل ةنظم  لميهنلوم  لوجيمعزنظمن زمظم.لو تسب للمخ لألءنبي لوننح  للجهن  لألفجلد؛لاشج ن 

ثر ل سبي  لونلللبيننن زعللسنود لليرن دج   شج زسيرا   مقيقعماين  لكفيبمنز بر   ايم زنلي 

.لوحيما لوننح للجهن 

طورةاالستدامة
ُ
ُهجلوم  لوجيمعزنظمن  تبع:امل

ُ
للجغم عل .نلي لو للجم ى لونليل  يراللليحريقزةياف ن

تيماقفيمنللفجدت لوم  لوجيمعزنظمن  ججب ءنا لوننح  لألءنبي للجهن عل كبال حم  إل لعيمندلنزمل

للوسل ل    للبامتن زمللورمز  لونح للمرود للخمزن   رمتمفيهنبمن خجى طجق ليئ عل لنتجلدل بيدندة

عمدننكل.( ولاحم  عل  للشج ن للفجدت )لوحاي لوننح  للجهن لامسيحرن للملفمانلألعضنا  ثريف

للتيهن  للج ايم  زنلي إدل ة نظم لميهنكبالة زنظمن  زمظمهنلوم   لوجيمعزنظمن زمللا نت زحم د

  يارى
ً
.زمقر زنلي بيننن لميهنللتيهيفرطخن ءًين مودال

إن. لوينوع دةلويمملليمود زصند  عل للحصول إزكنني إل لوم  لوجيمعزنظمن  فيرج :املعطلةاالستدامة
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إل زنح زملةصنزملوم  لوجيمعزنظمن  برىحيثلا نت زحم دلوم  لوجيمعونظمن لورم لوحليللمعم

 تميمم   /  خجى 
ً
-لوول دإل لوم  لوجيمعزنظمن  صول إزكنني إن.للجلعي لألءنبي للجهن  حمعل زنلين

عل للرم ةإل لوم  لوجيمعزنظمن زمظم فيرج حيث.للحكوزي للريودزملبميدمُزرّيمة لوحاي زنهنلألءنبي 

إتجلد لوم  لوجيمعزنظمن زملللراي  وى تحرق   .للمضود   و  حصي    لليبلعن ءمع  ش   نظيم

ي  لألغابءيمة زنلي إدل ة نظم لمتهلوم  لوجيمعزنظمن زملءًملقاي عمد.لونيجن    للخمزن بيعزمل

.لوسنال    لونلي للشفنفي إل للحنء  فهم  

:حدةعلىنقطةلكلتوضيحيةأمثلة

اي زحزصند  زملتأت زن لكفيبمنلليمود  زصند  زملللممتملوم  لوجيمعزنظمن زمظم مياك1.

ّم  ك  لإل بننضنف .لل ود لومىعل لونلي للننحي زملزجمت  برى نلهن تيح للتي  ءنبي  
ُ
لل ثال  

قهلزملللمظمىلل نلبي  مياكحيث للخمزن  لونيجن بيعزملإتجلدل لوم  لوجيمعزنظمن زمل

ر بينننتهن  نشج  ايم زنلي إدل ة نظم لونظمن 
ّ
مق

ُ
.زنيظم بو الةلو

ك لفيبمنلليمود  زصند  زملللممتمعل للحصول بإزكنني لوم  لوجيمعزنظمن زمظم حظى2.

زملكبالةمي كلوم  لوجيمعزنظمن تسيمم.لوننح للم لي  للجهن للخالت  لوبند ل للمنز  لوؤ سن 

تسيةم .ود لل لومىعل بهنللخنص لونلي للجم ى عل لنبرنالهنتتيحزمنلوحاي  لوصند  زملإتجلدلتهن

ّم   لك إل بننضنف .للجمنعيلليمود زنصن لوم  لوجيمعزنظمن بمج
ُ
لوم  وجيمعلزنظمن بمج 

ي زنلإدل ة نظم لونظمن لقهزملللمظمىلل نلبي  مياكحيث للخمزن  لونيجن بيعزملإتجلدل 

ر بينننتهنبنشج زمظمهنترو كمنز بر  ايم 
ّ
مق

ُ
.للفضل لومن  ن زمل لكبنعيبن  لو

زنهنمللممتيميمم   لك   غمزيممدة؛ مود زصند  إل للوصول لوم  لوجيمعزنظمن ومظمتم مل3.

للمنز ن لوولسنزمللليمود عل للحصول لوم  لوجيمعزنظمن تسي يع.لوننح لألءنبي للجهن عل 

 لونح نإ  للخنص  للر نع
ً
من زنظبمج رو .لألء قصالةلوشج عن عل زريصجة كون زنغنلبن

زبيمن زمللألزوللءمععل بنلرم ة يميعحيثلليبلعن لجمعزبي جةحمال بيم انلوم  لوجيمع

زمل سبًينل كباعمدلننك.لليبلعن ءمعفي كبل بمهن ل فييميعلألكبل لونظمن  زن. زنيجنتهنخمزنتهن

مقر بينننتهن  نشج ز بر  ايم زنلي إدل ة نظم لميهنلوم  لوجيمعزنظمن 
ُ
 ل ملزنيظم  بو الةلو

 لونلي لإلدل ةلوهني لل فناة تبنتمل
ً
.زننح ءه ن بمي ابزمفوع  كون للتيلومن  ن بمجعملفضال

  لننك.زينوع دخ بمصند   حظىللتيلوم  لوجيمعزنظمن زملبهبأس  عمدتوءمكمن4.
ً
قنعمة تضن

زمظميميمملقل  زع.لألفجلد لوننحانلوحاي للحكوزي  للبللزجلوؤ سن زمل يألفص الةزحاي  مود 

 للم لي لليمود زصند  عل لل بالةللج مي لوم  لوجيمعزنظمن 
ً
    .للرصاللومىعل لبرنئهنضمننن

زبي جة  ش  طجدقعمللوم  لوجيمعزنظمن زملقاي عمد وى دخاهنزصند   نويععل بنشنطيمم 

 .ل ءيمنعي لامؤ سن للرننو  لنطن  بممُت ّبق لم. للخمزن لونيجن بيعطجدقعمل   لليبلعن لجمع

 وى لايمقيقلونلي بينننتهن ةضع   ل ملُز ّبر  زنلي إدل ةنظملوم  لوجيمعزنظمن بمج مياك
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.للم ليلليمود عل للحصول ب اب يرم للتي اك

زنظمن بمجتمم حيثللنسبي ل  يرجل  عم زملبأءولازحنط لوم  لوجيمعزنظمن  مود بيئ إن5.

لوحم دةي لوحالليمود زصند  فجغم.زيفن   نجنحبم ءن  ل ملدخاهن زصند   نويععل لوم  لوجيمع

زمل ال صءيازمل فيم نهنإ  بنلشج ن  صا  ل  زؤ سن ص الةحكوزي بجلزجعل  ل يمنلهنلا نت 

م  لولوجيمعزنظمن بمج لجأحيثللخن  ي لليمود عل يميممللر نعزمظمتيلل   .للر نعلقل

  نئم ليستل ءيمنعي لوشج عن  نإ  للمخ  كسب ء زمل للخمزن لونيجن لببيع
ً
ملعفضال

 قاي عمد وى لألزوللءمعتحن ل  لم.بمماينتهنلوحي  للرننو  لليرانعم زمل ءولا
ً
نظمن لوزملءمل

و   زملدخاهنعل  حص لوهني للجممين إن.لنن لنتعبل  زنصن زبي جةطجق طجدقعمل  لك

 لوحاي للشمبي للم لئج  نغال للمضود  
ً
  رم زننند ل

ً
 دعمن

ً
زملللجغم عل .لوم  لوجيمعونظمن كبالل

ان حسزملزيدمإل حنء لننك يلل  لوم   لوجيمعزنظمن بمجلمىلونلي لندل ةنظم  بيق

بيمقيقنعموًز د لي مود عل للحصول طاب رمتمإل  لجأللتيلوم  لوجيمعزنظمن  رو .ءودتهن

. لكفم    لوم  لوجيمعزنظمن غنلبي  نإ  لوننح للجه زي ابن ل تيفنا ء زمللونلي للنظم

لوننطقيف ئيس يبشك زوءودخن  ي مود ليار  لوؤل لا نت للراي لوم  لوجيمعزنظمن عمدإن6.

 وى توءم   .زننحيانءهيان    لحمةزننح ءه زملزمول زشج عن إل يستنمزن عندةللحضجد  

بشك م للمللص الةلوم  لوجيمعزنظمن عل تفجض ضع لو للمن  لايمود لوحاي لوصند  بمج

 .زير ع
ً
إل ل فيرن     للرننوني للريودبسببلليبلعن لجمعلوم  لوجيمعزنظمن ءهود يمثل زن غنلبن

 قاي عمد وى للميني للهبن  ار    لونيجن ببيعترو    .للرم ة
ً
عل )لوم  لوجيمعزنظمن زملءمل

نظمعل حيو   فال لوم  لوجيمعزنظمن غنلبي  زن.(بهنلووظفانزمل  وعي  عمنل ك فيلوثنل بي 

   نلي لوبنلشفنفي تتسم   للبيننن بيمقيقترو للق لو لونظمن زملفرطقاي  عمدزنلي إدل ة

.لوسنال 

إل للوصول زمللوم  لوجيمعزنظمن قين د ن  حول للحكوز  قيودفيهنبمنللمولز  زملللممتم7.

للخن  يعمللم نحانفي رجدًبن زوءودةغال لايمود لوحاي لوصند  .لليمود زصند  زملزينوع زجموع 

 ضير وجموع زحم د
ً
نلبي  غ.للم لي لونظمن زعل   للكتتيحزنلوم   لوجيمعزنظمن زملءمل

لامخ  م ةلولأل ش     لوحاي لألزوللءمعبأ ش  للرين عل للرم ةلميهنليسلوم  لوجيمعزنظمن 

زنظمن بي غنلإن. كنليفهملأل ش  لقهفي ن  ولللقتمل  لئكيس لد   للخمزن     لونيجن بيعزث 

عل نليمقيقبترملمتميا هنللق للراي للممد نكمن ايم زنلي إدل ةنظمعل  حيو    لوم  لوجيمع

    لامسنال با قنغال    لونلي بنلشفنفي  تسمفال لوم  لوجيمعونظمن للمظمىلل نلبي  زن.للبيننن 

. لك  بيقإل حنء  جى 
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املناصرة

حسنةاالستدامة
ُ
ظمن  لونللجمهو  حشمعل  للرم ةل  ي نع لوم  لوجيمعزنظمن ق نعتوضح:امل

لوم  لوجيمعزنظمن  مياكحيث للم ل  لامجيمعلوي الة لوصنلح لوسنئ لالحيينءن لال يجنب لألخجى 

إزكنني إل  بننضنفللحكوزي  لوسيودن زةيافلمى  مي  غال   مي ل صنلقنول لليأتيمفيلوش لك 

لوؤ سي هنقنعمت أزانعل تمم لوم  لوجيمعزنظمن ألن نظًجل.للرجل ل صنع آلين عماين إل لليوص 

لوجيمعمن زنظتشجيمن  لكفيبمنلوش لك ل ليمن  ل لوسنئ وينبم لئيالفن تشك -1فهي للسين ي  

 للض طللينفيقت  للجهن للتشجيمي للهيئن  صم-3 عايهن؛ للض طللسين ي لألحيلبزجلقب -2 لوم  ؛

لننك.لايحمتن ب  ل  يجنللي يفعل للرم ة  مياكل  لل يجينتهنبمجلءم لوم  لوجيمعزنظمن  رو .عايهن

.لحكوز لزع تمن نتللجمهو  لوم  لوجيمعزنظمن حشم حيثلليأتيمزبند ل نجنحعل لألزثا زملللممتم

لوم  يمعلوجزنظمن ليأتيمزملزحاي ءهودلأل نسفيهيلوجحا لقهفيلوبق ل للرننو  لنصالحءهودإن

. لكإل  زنللشجلا  عماين للضجلئبقولنانتممت    إصالح ء زمل

طورةاالستدامة
ُ
عماين  زسيودنزةياففيتشن ك نلوم  لوجيمعونظمن  تيح  مي آلين  وءمقم.:امل

لننحي لزمل   يني ب جدر ل يةملزهنتجج     فمنل غال  نهنإ  للحكوز  زسنال    للحكوزي للرجل ل صنع

.ن ن للسي لضعيزعلامشن ك لوحم دةل  صنلقنول زمللومني للخمز زنظمن تسيفيمحيثللمماي  

 لونظمن لقهبمج ءم لوم   لوجيمعزنظمن إ جلكعملللحكوز إحجن   غم
ً
في ك لامشنزبي جةطجقن

زنظمن  زجيمع.زحمدة لليمنزن قضنتنإل للتشجيمي  للسا  للجمهو  لنتبنه  وءيهللرجل  صنععماين 

عل فنئمةبنليمودبمنإءجلئهنإل  للمعوةللرننوني لنصالحن  ضنفج إل للحنء زم كلوحليلوم  لوجيمع

.لوم  لوجيمعزنظمن ق نع

ماين عفيلوم  لوجيمعزنظمن  زشن ك ل  صنلقنول زملءًملقايا قا  وى توءم  :املعطلةاالستدامة

يفل   للكزمللوم  لوجيمعزنظمن  ش ناتةش ى.للجزيد زسيوى إل  جق زوءودة  كون عنمزنللرجل  صنع

إل للحكوز تسيمع نلعيرندلمفيليس   / نظجلم  ءهن لمجضبنلنرص يشمج نللحكوز  زعحول  

 للجمهو     نطفيزوءودةللخوف   للكخجد    فنلسابي  وصينتهن 
ً
للسين ن م أتيزبند ل  فرمزن كثالل

 غال ل ءيمنعي للحج ن    / للحكوزن بفم زصملقيتهنللمتمرجلطي  لندل ةلن سننحروق تميدي إل للجلزي 

 للسين في امبه نتم ملللق لام   زم ك غال لوم  لوجيمعزنظمن إن. جعي غال بنعيبن لنللايبلللي 

 للض طلليأتيموفهوز زم ك غال  نهن   للمنز 

:حدةعلىنقطةلكلتوضيحيةأمثلة

للج مي ل  غاللج مي للرنول طجدقعمل للوطني لوحاي للحكوزن زعلوم  لوجيمعزنظمن ق نعيمم 1.

لوم  جيمعلوزنظمن لئيالفن زملكثال توءمحيثللرجل  صنععماين فيلومخال ليوفال  ولاحم  عل 

 ق نع.للحكوز  زسنال عنز  ين ي زبند ل إطالقإل لامعوةلوصلح   صحنبللجمهو  لحشم
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ين ن  للسللرولنانلصينغ للض طزمن   بجهود للرين للض ط لمي تم كلوم  لوجيمعزنظمن 

ينظيميلللنطن  زمللوم  لوجيمعزنظمن ق نعيسيفيمحيثللمن  ل ليمن  ل بنلرضنتنلويمار 

.للمنز للسين ن برضنتنتيماقفيمنقيم   كُمحن   زكننيهليميدي للر نعلهقللوؤلت 

  غال  للج ميللرنول طجدقعمل للوطني لوحاي للحكوزن زعلوم  لوجيمعزنظمن زملللممتمتمم 2.

ال  رمتم ء زمل ولاحم  عل للج مي 
َ
ظمن زنءننبزمللوشن ك  نإ  للرجل  صنععماين فيُزمخ

 ن  لوملوجيمعزنظمن زملللن نق ل م وجموع تم مل. تبنتمل نتم مل للحكوز لوم  لوجيمع

للحكوز   زسنال للمنز  ين ي زبند ل إطالقإل للمعوة ء زمللوصلح   صحنبللجمهو   حشم

جيمعلوزنظمن زملللممتم  رو للض ط زمن    لمي عموًزنلوم  لوجيمعزنظمن ق نعتم كحيث

 دولص . للمنل ليمن  ل بنلرضنتنلويمار  للسين ن للرولنانتش ي  ء زملللض طبجهودلوم  

للر نع لهقل كثل لوولت للينظيميلنطن   تميدي  صملوم  لوجيمعزنظمن ق نع

إطالقإل لامعوةلوصلح   صحنبللجمهو  لحشملوم  لوجيمعزنظمن لئيالفن زملكثال توءمحيث3.

بهنريمللي ء زملللحكوز بنلنسب لخيين د للرنول لقهبمج.للحكوز  زسنال عنز  ين ي زبند ل 

 حشم نللرود لوم  لوجيمعونظمن تم مل.لوم  لوجيمعزنظمن زمخال زجلعنةدلئًمنتجج    إ 

كتم  حيثللحكوز   زسنال عنز  ين ي زبند ل إطالقإل للمعوة ء زمللوصلح   صحنبللجمهو  

 ءهودبقلبلوم  لوجيمعزنظمن بمج  رو للض ط زفهو  لمي عموًزنلوم  لوجيمعزنظمن ق نع

    نهنهنزشكات ل ملللمن  ل ليمن  ل بنلرضنتنلويمار  للسين ن للرولنانصينغ  ء زملللض ط

نصالحن ل ضنفج إل للحنء ُتم كللايبي لوم  لوجيمعزنظمن زجيمعإن.لأل قن بمجفيإ   نجح

 ل زل لبمج إظهن  لوم  لوجيمعزنظمن ق نععل بنلفنئمةيمود بقلإءجلئهنإل  للمعوةللرننوني 

.لنصالحن لقهعملبنلمفنع

نللايبي لوم  لوجيمعزنظمن ق نعتصبح4.
ً
بشك إ  تمم   لوسنال آلين  نإ  لليأتيم عنم ش 

الةلوثللرضنتنبشأنلوم  لوجيمعزنظمن زعلايمن ن للحكوز زمللنحجن بمجتوءمحيثءيئ  

زنظمن بمجقب زمللليأتيمءهود وءيهتيم.للخمزن  رمتمزنظمن زع يوًعن كثل  لليمن ن للجمل 

لوصلح نتنقضعمللامفنعلآلخجدمللوصلح  صحنب حشمل ئيالفن تش ي تم نهنللتيلوم  لوجيمع

لوم  يمعلوجزنظمن  أتيم نإ   لورن ز  للحكوزي بنلريودلوج ب  للصموبن زملللجغم عل .للمنز 

نلي ز فهملوم  لوجيمعزنظمن زملقايا قا  وى  وءم   .لنتجنبي للنينئجبمجعمل  فج قم

عالقن ببننالوم  لوجيمعزنظمن قندةبمجقن لقل  زع.فيهيش لك  زمظمهن ل ملللض ط

نَيةبان لوسؤ لانللرجل  صننعزعشخصي 
ُ
لوجيمعن زنظمبم  حيثللض ط زمن   تم نهمزممللو

. لوم لوجيمعزنظمن  ء زملزول نة كثل نظيمينطن  لليأتيمف جةحول ل ليفنففيلوم  
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للحكوز حجن إلليأتيم تمريمزملتيدم زمن.بنليأتيمزحم دلل زل للايبي لوم  لوجيمعزنظمن ق نع دظهج 5.

لليمن ن  ب زمللل ثال  ن حرير للجمل لوثالةبنلرضنتنتيماقفيمنلوم  لوجيمعزنظمن زعلليمن ن عمل

تم نهنيللتلوم  لوجيمعزنظمن بمجقب زمللليأتيمءهود وءيهتيم.  مي  غال زةصص  لوشن ك 

لوجيمعزنظمن تسع .للمنز لوصلح قضنتنعمللامفنعلآلخجدمللوصلح  صحنب حشمل ئيالفن تش ي 

لألخجى م  لولوجيمعزنظمن  ل يمملدللرم ةإل ل فيرن  بسببلايأتيمننجح حمال نطالقءنلمةلوم  

  م ك. ل للمفي نئم ظنلجةليسللض طإنإ نينئج  حريقعمل يفسج لوبند ل لقه نتميرم  قمللتي

 إ  لوم   يمعلوجزنظمن تش ي لمماين  حمتن  مث للحنلي للينظيمي للبيئ  نلوم  لوجيمعزنظمن 

.للوضعلي يال إءجلا  ل ةن عل  منًزنقند ةغال  نهن

للنش نابمجمبل يحيثبنليأتيم تيماقفيمنضئيا بةبلةإ  للايبي لوم  لوجيمعزنظمن زجيمعتحظى   6.

 لوم  لوجيمعزنظمن  نإ  لنعال    نئ بمج فيلنن لنتعبل  دنش ون زةن فهمعمل
ً
ْحِجمزنعندة

ُ
عمل 

رو   قم.للحكوزي للسين ن ضملومن ض   كنلزمل ك   عمللليمبال    للمنز للحمال فيلوشن ك 

بيرمتممار لويللرضنتنفيلأل ل لورن  فيللرجل  صنععماين فيلوم  لوجيمعزنظمن بإ جلكللحكوز 

   للجهودلقه نإ   ( لكإل  زنلليمايم عل للحصول  إزكنني لوينه لوثنل بي عل )للخمزن 
ُ
إ  بقل 

 زير عبشك 
ً
لوم  لوجيمعمن زنظتمن  .لوننح للم لي للجهن زي ابن ليابي فرطبهنللبماتيمزن غنلبن

لأل  عنال لوسفيهنبمنللمنز  لوصلح قضنتنلمعملئيالفن بنناللصمبزملتجم زمنللتشتت زملللايبي 

 
ً
 نئع ال غفإنه لهقللوم  لوجيمعزنظمن زمظمبانزمج فغال زفهو لو للض طزمن   .للحكوز ن نقن

 هينع لار للينظيميبننطن  ل   رناإل للحنء لوم  لوجيمعزنظمن زملقاي عمد وى تم ك  حيث

 لامنظمنللحنكم للرولنان حسان ء زمللايأتيمللر نعحشمعل قم ة   زسيممةليستعن بوءه

إل حنء  جى    فنلحكوزبنليأتيم تيماقفيمن قكج خبلةبأ للايبي لوم  لوجيمعزنظمن زجيمعتحظى   7.

قمللحكوز ؛ للمم صملوم  لوجيمعونظمن  تيح   للرجل  صنععماين فيلوم  لوجيمعزنظمن إ جلك

لوينه  زث)للخمزن  رمتمبشأنبنلرضنتنتيماقفيمنلليحمتم ءه عل ل  يثننال  بمجلننك كون 

للجهن ن زي ابل تيفنا ء زملفرطعموًزنإطالقهنتيم ل مل ( لكإل  زنلليمايم عل للحصول  إزكنني 

زبنل  غال   زته م للجمهو  .لوم  لوجيمعزنظمن زعلوشن ك فيصندق  غب زملبملفع  لوننح  للم لي 

زملايبي لللوم  لوجيمعزنظمن تمن  .للمنز للسين  قضنتنزمللليوزي لحيينءنتهمعل  جكاًزل  كثل 

زمل طللضزمن   تيملم.للمنز لوصلح قضنتنعمللامفنعلئيالفن بنناللصمبزملتجم زمنللتشتت 

للرجل  ننعصزعلوم  لوجيمعزنظمن فيللينفيقتون لومتج نيش لك عنمزنلوم   لوجيمعزنظمن قب 

 للشخصي بمصنلحهمللنهوضفيعموًزنت مملللهمففإن
ً
تمخ    .للمنز لونفم  ء زملللمم زملبم 

فيءنلمةتسع للتيلوم   لوجيمعزنظمن ومظمبنلنسب لأل لودن ضممل للرولنانللينظيميلنطن   حسان

.للحكوز  للرمعلليمود  حمتن إل بنلنظج لوولصا عل  قم تهنفمنليتهنعل لنبرنا بي 
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الخدماتتقديم

حسنةاالستدامة
ُ
للتي   للخمزن  للبضنئعزمل ل م زجموع لوم  لوجيمعزنظمن زملللممتم وفج :امل

يجن س  زنيجن لوم  لوجيمعزنظمن زملللممتم رم .لوننح لوحاي للجهن    / لوجيمع  لودن تم س

لرم.ي للمتمرجلط لندل ةللبيئ   حمنت ل قيصندت  للينمي زث ق نعن فيلأل ن ي ل ءيمنعي للخمزن 

عل لسوق لطاببشأنت ف بمنقود زمجف   ودج عل للر نعن زملللممتمفيلوم  لوجيمعزنظمن عمات

ئعللبضنلياكلويبندلللمعم رمتملوم ملزمل نهلوم  لوجيمعزنظمن زملللممتم  ءم .خمزنتهم

   بًحن   لألكثل  للخمزن للبضنئعزمللو تسبللمخ زعبنلكنز  كنليفهنل  لدلدتم مل  للتي للخمزن 

 للحكوزي  للهيئن تم لف. خجى زصند  زملءممهنتيمللتيبنألزولل
ً
زنظمن م ل برلوحلي لوسيوى عل   ن ن

.زينوع خمزن  رمتمزملليم ينهنللمرود جهي    لونح  رم لوم  لوجيمع

ينءن لحي  ابيزينوع لوم  لوجيمعزنظمن زمللورمز  للخمزن للبضنئع نحانفي:املتطورةاالستدامة

حّمدل حيينءن  نإ  لوجيمع 
ُ
لوم  يمعلوجزنظمن قب زمل   للخن ءي  لوننح للجهن قب زملعن بشك  

زنظمن نا عضزمل بممإل  للوثنئق لليرن دج لوم  لوجيمعزنظمن خبلل دلئجة  تسع.زنهجي غال ب جدر 

صحنب   لل ننئس لأل ندتمي   لأل  نطلألخجى لوم  لوجيمعزنظمن لتشم  للفرجلالوم   لوجيمع

زث -خجى لأل  لونيجن للخمزن عل   و فجضإل بنلحنء لوم  لوجيمعزنظمن  تم لف.لآلخجدمللوصلح 

 فإنهللرننون بهنيسمحللتيللحن  فيحتىب -للمم    شلونشو ل  
ً
  للج و لقهت   زننند ل

للجغمعل نعي  ل ءيمللخمزن فيللفجوةت  ي فيلوم  لوجيمعزنظمن بمسنلمن للحكوز تم لف. كنليفهن

.عرود   زنح ك فيبيمود زصحوًبنتكون زننندً للقل نزمل

زث -لأل ن ي ل ءيمنعي للخمزن بمجلوم  لوجيمعزنظمن زملزحم دعمدتوفج :املعطلةاالستدامة

 حمتم زعللي و  زسيوى لنةفنضزملبنلجغم-للس ني    لنغنث     لليمايمي     للصحي  للخمزن 

  نهنإ  للن نق ضير للشمبي د لئجلنزعلوم  لوجيمعزنظمن  تشن   قم.للوصول 
ً
زع    تشن  عندة

نلأل  علوجيممن 
ً
للخمزن    ل  لونشو  بإنينج رو للتيلوم  لوجيمعزنظمن إن.لحيينءنتهنليحمتمن نق

لوم  علوجيمزنظمن  حن ل زن نندً ل.لوننح للجهن     عضنئهن ء زملفرطبقلك رو لألبحنث   للفني  

 رمتم كنليفلوم  لوجيمعزنظمن زملقاي عمد وى يس لد  حيث للخمزن  للبضنئععل   و فجض

 للخمزن ؛
ً
  ز  للحكو .للحكوز    لوننح للم لي للجهن زمللورم للمعمعل لالعيمند لجأ لكعمل عوضن

  زمن  نتهن   ين نتهن نكمنللخمزن    صم رمتمفيلوم  لوجيمعزنظمن  امبه نتم ملللق للم    رم  

.لوم  لوجيمعزنظمن تشم 

:حدةعلىنقطةلكلتوضيحيةأمثلة

لوم  لوجيمعزنظمن   رو  للخمزن  للبضنئعزمل ل م زجموع لوم  لوجيمعزنظمن زجيمعتوفج 1.

 نوع  حجمإن.للخمزن  رمتم  حسان  صملحيينءنتهمليحمتملوسيفيمتملزعللَفّمنلبنلتشن   
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يمتحيثكبال إليهمللوصول  مللقتمللألشخنص عمدلوم  لوجيمعزنظمن إل لورمز للخمزن 

نلأل  علوجيممن إل   رمتمهنبفمنلي  للخمزن لابضنئعللتسودق
ً
زمللل ثال  لننك. ميازد ن ن نق

 ملبال زمل غاللنللج و طجدقعملللخمزن  رمتم كنليفل  لدلدعل للرند ةلوم  لوجيمعزنظمن 

لوننح ن  للجهللحكوز لمىلوصملقي زملعنل  بمسيوى لوم  لوجيمعزنظمن  يميع.لنتجلدل  وليم

لأل ل لورن يفلوحليلوسيوى عل للحكوزي  للهيئن تم لف.للخمزن بيرمتملألزج تيماقعنمزن للجمهو  

زينوع  خمزن  رمتمزملليم ينهنللمرود جهي    لونح  رم لوم  لوجيمعزنظمن برم ل 

عن ك بشتم س للتي للخمزن  للبضنئعزمل ل م زجموع لوم  لوجيمعزنظمن زجيمعترم حيث2.

ملزلل ثال إل  ص لوم  لوجيمعزنظمن خمزن إن.لوننح لوحاي للجهن    / لوجيمع  لودن 

  غال و للج طجدقعملللخمزن  رمتم كنليفتس لدلوم  لوجيمعزنظمن بمج وءمحيثلألشخنص 

للحكوز  مىللوصملقي زملعنل  بمسيوى  يميعلوم  لوجيمعزنظمن إن.لنتجلدل  وليم ملبال زمل لك

لوحليوى لوسيعل للحكوزي  للهيئن  رج .للخمزن بيرمتملألزج تيماقعنمزن للجمهو  لوننح   للجهن 

 م ينهنء  زملللمرود جهاز    لونح رمتمعل  تمم لوم   لوجيمعزنظمن بمسنلمن لأل ل لورن في

زينوع  خمزن  رمتمزمل

تم س للتي للخمزن  للبضنئعزملزنحم  إل زينوع زجموع لوم  لوجيمعزنظمن زجيمعتوفج حيث3.

يينءن لحلوم  لوجيمعزنظمن  يفهمحانفف .لوننح لوحاي للجهن    / لوجيمع  لودن عموًزن

لألزوللمعءعل ءهودهتجكي  بمضهنل حيينءن  لقه ابي عل  اهنلهن يوفج   للرم ةفإنزجيممنتهن 

للتين  للخمزللبضنئعلألعضناءممين  وفج زن كثاًلل.لوننح للجهن زمللومول لافجص ل  يجنب 

  عضنئهنن نق يجن س 
ً
ن   عءمهو  إل زنيجنتهنبتسودق رو زن غنلبن

ً
زنظمن ظموم بنلنسب .ن نق

 وليمملبال  زمل لك غال للج و طجدقعملللخمز  رمتم كنليفبنلكنز تس لد  فإنهنلوم   لوجيمع

للهيئن   رج  للخمزن بيوفال لألزج تيماقعنمزنبنوصملقي عموًزنلوم  لوجيمعزنظمن  تسم.لنتجلدل 

ليرمتمجًصنفلهن  وفج لوم  لوجيمعزنظمن بمسنلمن لأل ل لورن فيلوحليلوسيوى عل للحكوزي  

.لوننطقبمجفيللخمزن 

  لودن تم سللتي للخمزن للبضنئعزملزنحم  إل زينوع زجموع لوم  لوجيمعزنظمن زجيمعتوفج 4.

لأل لود ع ناإإل  مي لوم  لوجيمعزنظمن زمللل ثال  نإ  لوحاي  لوننح للجهن    / لوحليلوجيمع

 إنال كبلوم  لوجيمعزنظمن زمللورمز للخمزن   نوعحجمإن.لوننح للجهن زمللومعوز للخمزن 

  نن
ً
لوم  وجيمعلزنظمن إد لكزملللجغم عل .للخمزن  رمتم كاف إل ءيئ بشك ُيمَيى فإنهزيرابن

 ل حيينءن  لقه ابي عل للرم ةءميًمنلميهن يوفج   زجيممنتهن  حيينءن 
ً
ل  يجنب عم عملفضال

 .للحن  بمجفيلامجيمع
ً
 حينني ف عضنئهنن نق يجن س  خمزن بضنئعلألعضناءممين  وفج  حيننن

ن   عءمهو  إل زنيجنتهنبتسودق رو  خجى 
ً
  لدلدلإل لوم  لوجيمعزنظمن زمظمتلجأ  .ن نق
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للحكوزي  للهيئن  رج حيثلنتجلدل   وليم ملبال زمل لك غال للج و طجدقعملللخمز  رمتم كنليف

 لنقجل  لقلل مللوم   لوجيمعزنظمن بمسنلمن لورن  فيلوحليلوسيوى عل 
ً
بِمَنحدعمهمتيزننند ل

   ينه بنوللصا  ل للخمزن زث )للرننون بهنيسمحللتيلوينوع لأل ن ي للخمزن ليرمتمعرود   

.(لليمايم   للصح     للصحي للصجف

مم  تلوننح  للم لي للجهن زملعن بشك زمول  كون لوم   لوجيمعزنظمن زملزحم دعمد لننك5.

للخمزن عل لوم  لوجيمعزنظمن خمزن  ريصج عن بشك .عنلي ءودة ل خمزن  رمتمعل 

إل وم  للوجيمعزنظمن  مي .لن سنني  لوسنعمة لليمايمبنلصح للصا  ل لأل ن ي ل ءيمنعي 

 .ةزحمدزجيممن لحيينءن دلئًمنتم س   للتيلوننح  للجهن زمللومعوز للخمزن لأل لود إع نا

ن زنظمقين     خجى زجيممن إل خمزنتهنن نقبيو يعلألعضناءممين قين ءًملللشنئعزملليس

 رمتم كنليفلدلد   تلجأ ن  لوم  لوجيمعزنظمن غنلبي إن.بفمنلي زنيجنتهنبتسودقلوم  لوجيمع

رضنتنللبشأنللخمزن  رمتمعل لوم  لوجيمعزنظمن قم ةزملللحمعل للحكوز تمم حيثللخمز  

تكجي زث )لن سنن حروق للمتني    للسين ي بنلحجدن لويمار للرضنتن اكزث للجمل لوثالة

 رج (. لكل إ زنللجنسي  للهود  ز نتج  للجنس يلوي  زيد  ي لوثايانلوثاين فئ  حروق للننخبان

 رم  ل نهنزنحم  إل لوم  لوجيمعزنظمن برم ل لأل ل لورن فيلوحليلوسيوى عل للحكوزي  للهيئن 

.للخمزن ليرمتملوم  لوجيمعزنظمن إل ءًملزحم ًدلدعًمن

خمزن للإن.للخمزن  وفال عل بنلرم ة يميعللتيلوم  لوجيمعزنظمن زمللا نت زحم دعمدلننك6.

زث  بمجن  للصا  ثير   ن ي لءيمنعي خمزن عن بشك هيلوم  لوجيمعزنظمن  رمزهنللتي

لوم  علوجيمزنظمن  يميع   . ل عن نقعل زنتشجة   عنلي بجودة حظى   قم لليمايمللصح 

 
ً
للخمزن د لأل لو زمظمهنيم  حيث ابيتهن    لامجيممن للخنص ل حيينءن  رييمعل بنلرم ةعموزن

من.لوننح للجهن زمللومعوز 
ّ
   نالن عضتيجن س بمنخمزنتهنن نق و يععل لألعضناءممين تمم  قا

زمل لكل  غاللج و طجدقعملللخمز  رمتم كنليفل  لدلدإل تلجأ   .فمنلنحو عل زنيجنتهنتسودق

 قايا قا  وى لنتجلدل   وليم ملبال 
ً
حم دز رمتج لميهنللحكوز إنحيثلونظمن  زمل ءم إنءمل

.للخمزن ليرمتملونظمن إل لوبن ج للمعم رم    لوم  لوجيمعزنظمن زسنلم بةصوص

للخمزن  يوفج حيثللخمزن   وفال عل بنلرم ة حظىللتيلوم  لوجيمعزنظمن زملقاي عمدلننك7.

لمىميم لم. ل عن نقعل زنتشجةغال    عنلي ءودة ل  كون    قملوننح للجه   لودن حسبعل 

ءممين م  ر   .بنلكنز   ابيتهنللشمبي للم لئج لحيينءن  رييمعل للرم ةلوم  لوجيمعزنظمن 

فيللنظج يمت   لك عل عال ة.   عن نقعل زنيجنتهنبتسودق رو   كمنألعضنئهنإ  للخمزن لألعضنا

   .لوننح هن للج مود عل كبال بشك يميممللخمزن  وفال فإن بنلينليعن  بشك لليكنليفل  لدلد

 لوم   لوجيمعزنظمن خمزن  رمتمبإزكننن لوسيودن ءميععل للحكوز تم لف
ً
زنعملعفضال

.للحكوزي للمرودعل للم نال  رمتمزملللرننون بح ملوم  لوجيمعزنظمن 
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التحتيةالبنية

ةاالستدامة
ّ
حسن

ُ
زول دزجلكي    / لوم  لوجيمعونظمن للينبم (ISO)للو ي  للمعمزنظمن تمم :امل

 للمعمي  لنعالز للخمزن لويرمز  لليم دبن   وفج للم ل زننطقءميعفيبنشنطلوم  لوجيمعزنظمن 

لأللاي  ن لوؤ س زنحن شنالوبق ل للجهود  فج  قم.للخالت لألعمنل نمي    ش  للرننوني  لوشو ة

شك ت. لئم نينئج حريقعمللوحاي لليبلعن ءمعلينسيقزنظمن    / لامنح زرمز زحاي  زؤ سن 

بندل قيم لوم  لوجيمعزنظمن  م كحيثلوش لك  للرضنتنحول  حنلفن لوم  لوجيمعزنظمن 

 للخبللازمليزنه ند  فهننك.زصنلحهنتميدي  ء زمل لليمن ن لوماوزن ليبندل لئيالف بكن  إ شنالوماوزن  

لووضوعن زملع زينو زجموع لوينحلليم دبي   .للجبحي غال لندل ةزجنلفيلوحايان لوم بان ل  تشن دان

للمفن ج  زسك لوحن ب  لوم   لوجيمعبمنظمن للخنص  للضجدبي للرننوني للرضنتن:تليزنفيهنبمن

ئ نش كمن.لليبلعن  ءمع للجعنت  للمنز   للمالقن لنعال  زهن ل لوي وعان  إدل ةل  صنل  زهن ل 

حريقليلنعال    نئ  للحكوز  للشج ن  زعللر نعن بانلوش لك للشجل ن لوم  لوجيمعزنظمن 

.لوش لك لأللملف

طورةاالستدامة
ُ
للجئيسي   للسكننيلوجلكي في قند ةفمنل بأنهنلوول د زجلكي للو ي  للمعمزنظمن  يماز :امل

ز يبن ل ة إدللمضود  بيننن قولعمعل  للحفنظلنخبن د  للج نئ   شج لونح  وسيعزث خمزن  وفج فهي

لوجيمعن زؤ سبمج  رم لأل ن ي   ل  تشن ل لليم دبخمزن   وفال لوم   لوجيمعزنظمن زؤلفن 

للفولئمم  لولوجيمعزنظمن  فهمحيثلوحاي  ل حيينءن ليابي زنًحنللو ي  للمعمزنظمن    لوحلي

تسهي ب جضءنزم   بكن زنظمن تش ي  ديم.لوش لك لوصنلحزعلايمنز ل ئيالفن تش ي عملللننءم 

. ود لللومىعل عايهنللحفنظتم مل   ل مللوم   لوجيمعزنظمن زجموعن   ش    نسيقلليولص 

للر نعن بانللشجل ن قيم  يحرقلم.لأل نس يللينظيميلليم دب رمتمعل للرم ةلوحايون لوم بون تمياك

.بنلكنز َبمم

 بكن    زول د زجلكي    للو ي   للمعمزنظمن زمل ءم إنقاي  عمد وى توءم  :املعطلةاالستدامة

 رمتمعل  تمم للمنصم في  نس يبشك للمنزا لونظمن  اك يمجكي حيث.بنلفمنلي  يماز ءنزم  زنظمن 

  .عن ل ءيمن  زنكمللنل  ل     للبلتمللفنكس   ءهيةلل مبيو ج زممل إل للوصول زث زحم دةخمزن 

لزنسقءهمتوءم
َ
ءهود تسم.  لايزؤ سن إ شنا   لليبلعن  ءمع حسان   للخالت  لومن  ن لي ودج ُتبق

 لامم لوم  لوجيمعزنظمن 
ً
للثر  ممل  للوننح للخن ءي للجهن دعمعل لليننفسبسببزحم دةبأنهنزمن

زحم دةلوحاي لليم دبي للرم ل . ةيف     يالش ىزن غنلًبنللن نق ل م ءنزم حج ن .لألخجى لونظمن في

 لومول للبللزج رم .لا نت 
ً
لوم   علوجيمزنظمن  م ك  للفني  لوسنعمةلليم دبلأل ل لورن فيد لين

.للر نعن بانلوش لك للشجل ن قيم لنعال    نئ لألعمنل  ق نع للحكوز  
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:حدةعلىنقطةلكلتوضيحيةأمثلة

للجدفي   للحضجد لوننطقزمل  فيللم ليلوجيمعزنظمن زول د زجلكي للو ي  للمعمزنظمن  حص 1.

زمل زينوعوجموع  زنصن  لوول د لليم دب  وفال عل  تمم قود  قم ل  لميهنءيم  مود عل 

ز يم لامنحلورم لوحليللر نع صبححيث. للجدفي للحضجد لوننطقزمل  فيلوم  لوجيمعزنظمن 

 تمم لوم  لوجيمعزنظمن   صبحتلوم   لوجيمعزنظمن  دمعم منًزن
ً
طجدقعملي   ينبشك زمن

بنلخبللاللخنصيلونهللكند  إل لاوصول بإزكنني  حظىلوم  لوجيمعزنظمن  نكمن ل ئيالفن  للشبكن 

إل بننضنف لألزولل ءمعللرننو    لنطن  لاجبح للهندف غال لندل ةفيلوحايان لوم بان ل  تشن دان

 ق نعباننعن للر بانفيمنلوش لك للشجل ن نجنحعل لألزثا زملللممتملننك. ةصًصنلألكثل لوجن  

.لوش لك  لوصنلحلأللملفحول لوم  لوجيمع زنظمن لنعال     نئ  للحكوز  لألعمنل 

 للجدفي جد للحضلوننطقزمل  فيلوم  لوجيمع زنظمن للو ي  للمعمزنظمن زول دزجلكي    يماز 2.

 
ً
 للر نعم تر.لألخجى لوم  لوجيمعزنظمن إل  لونصن  لوول د لليم دب  رمتمعل بنلرم ةعموًزن

لوم  يمعلوجزنظمن غنلبي  م كحيث.لوم  لوجيمعُزنظمن زملزينوع زجموع لامنحلورم لوحلي

كن للشبطجدقعمللوماوزن   بندلزًمنلامم لون  للحنء  للجدفي للحضجد لوننطقزمل  في

بإزكنني   للجئيسيللحضجد لوننطقفيلليحمتم ءه عل لوم   لوجيمعزنظمن   حظى. ل ئيالفن 

ّمَ بان ل  تشن دانبنلخبللاخنص زنهيكبال  ند  إل لاوصول 
ُ
 لنطن  لاجبح لندف ل غاإدل ةفيلوحايان لو

نجنحل علألزثا زملللممتملننك. ةصًصنلألكثل لليم دبزجن  إل بننضنف لألزولل ءمعللرننو   

جيمعلو زنظمن لنعال     نئ  للحكوز  لألعمنل ق نعبانللر نعن بانفيمنلوش لك للشجل ن 

.لوش لك  لوصنلحلأللملفحول لوم  

 لوم   لوجيمع زنظمن للو ي  للمعمزنظمن زجلكي تمم 3.
ً
فمنل نحو عل للحضجد  لوننطقفي  ن ن

لوننطق  للحضجد لوننطقزمل  فيلوم  لوجيمعزنظمن زملبهبأس  لممد لوول دلليم دب  وفج 

زمل زينوعزجموع تمعم ل نهللحجمحيثزملزحم دبأنهلامنحلورم لوحليللر نعتتسم.للننئي 

طجدقملعلوماوزن   بندلزًمنلامم للحنء  فهملوم  لوجيمعزنظمن إن.لوم  لوجيمعُزنظمن 

للحضجد قلوننطفي ولالوم   لوجيمعزنظمن لئيالفن زملللممتمفإنلقل  زع ل ئيالفن ؛للشبكن 

نظمن ز حظىحيثلننين ي لايمن ن لوحم دة للرم ل لوول دنرصبسببزسيملز ليست للجدفي  

بنلخبللاخنصيزنه ند  إل لاوصول بإزكنني للحضجد  لوننطقفيلووءودةلأل ل لورن  فيلوم   لوجيمع

ّمَ بان ل  تشن دان
ُ
بمجإل بننضنف لألزولل ءمعللرننو    لنطن  لاجبح لندف غال إدل ةفيلوحايان لو

فيمننعن للر بانلوش لك للشجل ن نجنحعل لألزثا زملقاي عمدلننك.لويةصص لليم دبزجن  

. لك لوش لوصنلحلأللملفحول لوم  لوجيمع زنظمن لنعال     نئ  للحكوز  لألعمنل ق نعبان
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إل زحم دةقم لتهن ل ملللو ي   للمعم زنظمن لوم  لوجيمعزنظمن زول دزجلكي زملللممتملننك4.

.لوم  معلوجيونظمن  لوول دلليم دب رم حيثللحضجد لوننطقفي  نس يبشك  ش   هيزنحم  

 للمم إل للحنء لوم  لوجيمعزنظمن  م ك. سبًينص ال بأنهلونحليرمتملوحليللر نع ديماز 
ً
زمن

لوجيمعن زنظملئيالفن زمللل ثال لننكفإنلقل   غم. ل ئيالفن للشبكن طجدقعمللوماوزن   بندل

 للرم ل د لوول  إل ل فيرن  بسببزسيملز ليست ولا حم  عل  للجدفي للحضجد لوننطقفيلوم  

حيثلل ود  مىلوعل لال يملز قنب  غال ُزةّصًصنزنهنلل ثال تبرى لقلكلننين ي لايمن ن لوحم دة

إل للوصول  بإزكننيللحضجد  لوننطقفيلووءودة اكلليحمتمة ءه عل لوم   لوجيمعزنظمن  حظى

ّمَ بان ل  تشن دمللوحايانللخبللازملزحم دةزجموع 
ُ
لاجبح لندف ل غاإدل ةفي لوحايانلوهنيان لو

ننكل نحانفي.لويةصص لليم دبزجن  بمجفي ق بم ء  ل مللألزولل ءمعللرننو    لنطن  

زث ) ي لأل نللمنز للخمزن  رمتمحول   حمتًمللوم   لوجيمع زنظمن للحكوز بانللشجل ن بمج

ر نعللزعللر نعن بانفيمنزش لك  جل ن قين فإن ( للصح للصحي  للصجف لوينه لليمايم 

.زننوًعننند   زج لنعال    نئ للخنص 

خمزن  رم للتيللو ي  للمعم زنظمن لوم  لوجيمعزنظمن زول دزجلكي زملقاي عمدلننك5.

 زمىلتهن قم  لألءنبي لليمود عل عن بشك تميمم نهنإ  لوم   لوجيمعونظمن  لوول دلليم دب

 للحضجد لوننطقزمل  يةقزن نوًعنزحم دلنتشن لن
ً
بأنهلامنحرم لولوحليللر نعتتسم.لهن ئيًسنزرجل

لوم  علوجيمزنظمن  م ك.لوننح للم لي  للجهن للحكوز زمل موداهزمظمتأت حيثللحجم ص ال 

 للمم إل للحنء 
ً
 وى توءم   نههيلوشكا  ل مل ل ئيالفن  للشبكن طجدقعمللوماوزن   بندلزمن

موع زجإل للوصول بإزكنني لوم  لوجيمعزنظمن  حظى. للشبكن ل ئيالفن زملءًملقاي عمد

م  بان ل  تشن دانللخبللازملزحم دة
ُ
 غال بنندل ةر لويمالأل ن ي للخمزن ترمزون زممللوحايان لو

لوننطقفيي ئيس بشك لليم دبي للم  ل لقه رمتمتيمحيثلليبلعن   ءمعللرننو    لنطن  للجبحي  

للرنئم  للشجل نبمجلننك نحانفي.لوننح للم لي للجهن قب زمل موداهن ديمللجئيسي للحضجد 

   لليمايم  زث)لأل ن ي للمنز للخمزن  رمتمبشأن  حمتًمللوم   لوجيمع زنظمن للحكوز بانفيمن

م دزح صو  لو للر نعن بانزش لك  جل ن قين  صو  فإن (للصح    للصحي للصجف   لوينه 

.لا نت 

 .للو ي  للمعمزنظمن    لوم  لوجيمعزنظمن زول دزجلكي زمل ءم إنقايا  قا  وى توءم   6.

 لام ل للجئيسي للحضجد لوجلكي زمل يةقفإنهنللرنئم لياك بنلنسب 
ً
ترمزونهنلتيل للخمزن لهن زرجل

 فنلر نع.بوعن لو  بمجللضوئ   للنكولنن لنت إل للوصول إزكنني زث للجئيسي لوول دعل  ريصج 

رم لوحلي
ُ
للبمج مضهنبزعلامم قيم عموًزنلوم  لوجيمعزنظمن  جى    لأل ل  زجلحاهفيلامنحلو

 
ً
فجصبإ  لوم  لوجيمعزنظمن  حظى   .لوول دزملءًملزحم دةزجموع عل  تننفس لكزمل بم 
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ننو   للر لنطن  لاجبح للهندف غال لندل ةزجنلفيلح للفي م دبعل للحصول  ء زمللا نت زحم دة

 للجئيسي للحضجد لوننطقفيإءجلؤهتيملليم دب لقلُيمرم عنمزن.لألزولل ءمع
ً
قيند هل تيو زن عندة

لألزثا بمج وى توءم    سبًين ءنبي ف جةهيللر نعن بانلوش لك للشجل ن ف جةإن. ءننبخبللا

.لويةقةلنءجلال زملللنوعلهقللا نت للرايا 

فهيلرنئم للوجلكي  اك زن.للو ي  للمعمزنظمن    لوم  لوجيمعونظمن زول دزجلكي فماًينتوءم   7.

.نشو ل لو بمجللضوئ   للنكولنن لنت إل للوصول إزكنني زث زحم دةخمزن   رم زسيملز  غال 

بمضهنزعللمم قيم  م ك  لوم  لوجيمعزنظمن إن.عماًينزوءودةغال لوحاي لونح رمتم عماي 

 للبمج 
ً
عل ل للحصو إزكنني لننك وءم   .لوول دزملءًملزحم دةزجموع عل  تننفس لكزمل بم 

.عماًينودةزوءغال للر نعن بانلوش لك للشجل ن  ف جة.عماًينلوم  لوجيمعبمنظمن خنص م دب

العامةالصورة

ةاالستدامة
ّ
حسن

ُ
 ءيمةإعالزي ت  ي لننك:امل

ً
   نئ  كنلءميعفيلوم  لوجيمعزنظمن أل ش  ءمل

بأنهنلوم  جيمعلوزنظمن في ثريهللجمهو  زمجف  يماز .(لنن لنت عبل  لليافيدون  لن لع  لو بوع  )لنعال 

من زنظتشن ك.لألعمنل ق نعن للحكوز لمىطيب بسمم لوم  لوجيمعزنظمن  يميعحيثزج فم  

فيبمنصنل ل  قنول زةيافطجدقعمل   ش تهنلصو تهن  ج جزهني ب جدر لنعال   نئ لوم  لوجيمع

ق نعدلخ للقلت  للينظيم للشفنفي  لوسنال  فيسدندةلننك.ل ءيمنعيلنعال لو نئ للرو  للحضو   لك

.عن بشك زربول  اوكقولعمزم ن     خالقين زم ن  ءود لكفيبمنلوم   لوجيمعزنظمن 

طورةاالستدامة
ُ
عن شك   ب جكازلن دنصبزحم دةلوم  لوجيمعزنظمن أل ش  لنعالزي للي  ي تميبل :امل

للق للم   بةصوصُزمّانفهمإل للسكننعنز  وص لرم.للمنز لوصلح  مسللتيللجئيسي لأل ش  عل 

 صو ة كودملإل  مي حيثزةياط للحكوز  صو   نزملللجغم عل لوجيمع فيلوم  لوجيمعزنظمن  امبه

ن كثل ل نهنلأل ن ي  للخمزن  رمتمفيلوش لك لوم  لوجيمعزنظمن عملإتجنبي 
ً
لوجيمعزنظمن يفتش ك

زنظمن بهاع ض للق للم   عن بشك للشج ن  فهم  . للمتمرجلطي لن سننحروق تميدي فيلوشن ك لوم  

قملوثنل بي  عل .للفجعيللر نعحسبعل لوم  لوجيمعزنظمن فينظجلن ءهن   ةيافلوم   لوجيمع

إل للحنء  م كدت للفج لوم  لوجيمعزنظمن إن.وصنلحهنلوننلض لوم  لوجيمعونظمن لنيرنًدل كثل تكونول

لوهن ل  ماك  عن بشك    ل نهنلنعالزي  لاي  ي فجصعمل دبحث فنفي   كثل تصبحلك للجمهو  تمايم

 ل ملللقلت  م للينظي للشفنفي  لوسنال  إظهن  إل للحنء لوم  لوجيمعزنظمن  م ك.بقلكلارين للالسز 

.للنينئجبممتحرقلمللساوكقولعمزم ن    زربول  خالقي زم ن لوضعلوبق ل للجهود

 ثاللنللتيللشكوكإل ءيئ بشك  لك دجءععم لني   حينًننشحيح لنعالزي للي  ي :املعطلةاالستدامة

زمظمتفهملم.ل تبملدت حكوز لسي جةتةضعنعال لووءهللمملا   لو ام  غال للحجةلنعال   نئ 

زجيمع"   " بحيغال "   "حكوز غال "زفهو  للصحفيون لألعمنل قندةحكوزيون زسؤ لون فيهمبمملللسكنن 
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للرايا للرا متميمحيثللينظيمي ؛   ش تهنصو تهنتميدي إل للحنء  م ك  لوم  لوجيمعزنظمن إن".زم  

لوم  لوجيمعزنظمن زمظم فهم  . لنل  ل ني ل ءيمنعي لنعال   نئ عل لوبند ل لقهزث  أخقللتي

  ضععل يءمنعبشك لامم خ ول   لننك  مل لمللقلت  للينظيم للشفنفي  لوسنال  إثبن إل للحنء 

.زربول  اوكقولعمزم ن     خالقي زم ن 

:حدةعلىنقطةلكلتوضيحيةأمثلة

لوجيمعظمن زن  ش  بننيظن ( لن لع  للصحفلليافيدون ) لليرايمت لنن لنتعبل لنعال   نئ ت   1.

لجدفي للوننطقزمل  فيلوم  لوجيمعزنظمن زملللمظمىلل نلبي  يميع.إتجنب ضوافيلوم  

وز  للحكلألعمنلق نعتح ل .لنعال   نئ زعزهني بمالقن تحظون حيثللجمهو  بثر  للحضجد 

 ءود لكفيمنبللقلت  للينظيمإن.لألحيننزملكثال فيزنهنلوشو ة دايمسلوم  لوجيمعزنظمن خبلل 

 زم  زجيمع خالقين زم ن 
ً
 ق نعدلخ زوءودعن  بشك زربول  اوكي قولعمزم ن    عموزن

. نود  رن دج  رجدًبنلوم  لوجيمعزنظمن ءميع  نشج لوم   لوجيمعزنظمن 

زنظمن غنلبي ع يميحيث.عن بشك  إتجنبي  فالةبأنهنلوم  لوجيمعونظمن لنعالزي للي  ي  يماز 2.

تسيةم كمن.هو  للجمبان سبًينإتجنبي بسمم  ولاحم  عل  للجدفي للحضجد لوننطقفيلوم  لوجيمع

 ى حظ  مللم إن  ش تهن ل ل دجلنعال   نئ زملزينوع زجموع لوم  لوجيمعزنظمن زمظم
ً
ءميمن

يمس دالوم  لوجيمعزنظمن خبلل  للحكوز لألعمنلق نعتح ل .لومينسةللمنز للمالقن بمهن ل 

   زم  عزجيم خالقين زم ن  ءود لكفيبمنللقلت  للينظيمُتَمن س.لألحيننبمجفيزنهنلوشو ة

. نود ن دج  ر رجدًبنلوم  لوجيمعزنظمن زمظم نشج  نعل عن  بشك زربول  اوكي قولعمزم ن 

لوجيمعظمن زن  ش  بننيظن ( للصحف لليافيدون لن لع ) لنل  ل ني لليرايمت لنعال   نئ ت   3.

 للي  ي  فإنلقل  زع.نييه  ب جدر لوم  
ً
عال لن   نئ طجدقعمل صودجلنتجج  للتي  حمتمل

لنتبنهللحضجد طقلوننفيللجئيسي لوم  لوجيمعزنظمن   ش  تسير بحيثزيفن     كون لليرايمت  

 .للجدفي ننطقلوفيلوم  لوجيمعزنظمن    لأللاي لونظمن  نفقلنللتيلأل ش  زمل كثل لنعال   نئ 

ج 
َ
للجمهو  بانةءيمبسمم  ديميعُزشّجع نهعل لألحيننزمظمفيلوم  لوجيمعزنظمن ق نعإل ُتنظ

تمم .سنال لام قنبا  فنف  نهنعل عموًزنلوم  لوجيمعزنظمن إل تنظج كمن.لألعمنل ق نع للحكوز 

بنليمود  خجى زنظمن  حظى  حانفيللظهو   ء زمللنن لنتعبل حضو  بنناعل حنلًينزنظمن بمج

بول زر اوكي قولعمزم ن     خالقين زم ن  ءود لكفيبمنللقلت  للينظيمإن. لكلمم  للرم ل 

زنظمن زمظم نشج حيثلوم   لوجيمعزنظمن ق نعفيزوءودلوم   لوجيمعزنظمن زملعن بشك 

. نود  رن دج  رجدًبنلوم  لوجيمع

  نهإ  لوم   لوجيمعزنظمن   ش  لنعال   نئ ت   4.
ً
ُزسير ب     ُزةيا  للي  ي  كون زنغنلبن

  لوملوجيمعزنظمن ق نعزصملقي حول للخنص للر نعللسكننعنز عل لآل لالخيالطإل  دىزمن

51



زنظمن لبمجبنلنسب لوم   لوجيمعزنظمن حول للحكوز نظج  ءهن  تبنتملكمن.زسنلميه  جعي 

زنظمن زملنةزول  كثلبمنظو    يميعللخمزن   رمتمعل تمم للتيلونظمن  اكزث لوم   لوجيمع

 فعإل  للحنء م كلومني لوجيمعزنظمن إن.للحكوزي للسين ن    للرجل ل فيتش كللتيلليأتيم

فيبمن لنعالزي  للحمال للمنز للمالقن   ش  طجدقعملللهمف لكليحريقزنهنللبمج يمم للوعي

  ننتنفسهن بنفسهنبتنظيملوم  لوجيمعزنظمن بمج رو .ل ءيمنعيلليولص   نئ طجدقعمل لك

 لوجيمعونظمن عموزي  كثل  خالق    اوكقولعمزم ن إل للحنء حول زسيمجةزننقشن لننك

للجلئمةلوم  لوجيمعزنظمن  نشج .نينئج  عملبممتسفج لملوننقشن لقه نزملللجغمعل لوم   

.للسنود  رن دجلن

زحم دة ون  لليافيدلو بوع لنعال   نئ في  حمتًمللوم   لوجيمعونظمن لنعالزي للي  ي إن5.

زنظمن  عالق تسم.للر نعيهقللويةصص لومجف زملللراي   ظهج للحكوز نظج  ءه  جددزن غنلًبن

زنظمن عل نتيما نهإل بننضنف بنألعمنل صا  ل لأل ل لورن فيبأنهنلنعال   نئ زعلوم  لوجيمع

  نع للرللسكننعنز عل لآل لالخيالطإل  دىزمن.لنعالزي للي  ي زرنب  مفع نلوم  لوجيمع

وز للحكنظج  ءهن  تبنتملكمن.زسنلميه  جعي لوم  لوجيمعزنظمن ق نعزصملقي حول للخنص

عل تمم للتيلونظمن  اكزث لوم   لوجيمعزنظمن لبمجبنلنسب لوم   لوجيمعزنظمن حول 

ين ن للس   للرجل ل فيتش كللتيلليأتيمزنظمن زملزول نة كثلبمنظو    يميعللخمزن   رمتم

.للجملثالةزقضنتن ؤدمللتيلوم  لوجيمعزنظمن صجلح للحكوز لنيرم للحن   بمجفي.للحكوزي 

هي قاياقا  وى  وءم   نهإ  للمنز  للمالقن  لمي  م كلوم  لوجيمعزنظمن  نزملللجغمعل 

زث )يرايمت لللنعالزي للي  ي  كنليف ألن.  ش تهنحول  لليولص للوعيلجفعلوبند ةبيزن  خق للتي

إل تض ج هنزنلل ثال فإنلوم   لوجيمعزنظمن زملللممتمزينن ل عملعموًزنبميمة( للصحفلليافيدون 

بتنظيمم  لولوجيمعزنظمن بمج رو .لنن لنتعبل ل ءيمنعي  للشبكن لنعال   نئ عل ل عيمند

زملللجغمعل عنز   خالقين    للساوكقولعمزم ن بشأنزب جةزننقشن دل  حيثبنفسهن نفسهن

يعم  .قمًزنلوننقشن لقهُزض ّ

رِمّ    6.
ُ
 لوم  لوجيمعزنظمن   ش  عموًزنلنعال   نئ  

ً
لوم  وجيمعلزنظمن  صودج تيمزن غنلبن

ثالةلوللرضنتنعمللامفنعللحكوز عملاتم سللتيللمنز لنعال   نئ قب زملخنص  ابي بشك 

مظمزتفهم  .لوم  لوجيمعزنظمن د   حول للحكوز زملزضاا زماوزن للي  ي تشم قم.للجمل

تحيطللق ل   بنكزمللل ثال لننكتيلل   لوم   لوجيمعزنظمن ق نع زسنلمن زصملقي للسكنن

 اك  حمتًمل لوم  لوجيمعزنظمن فيتشكفنلحكوز لاجبح للهندف غال لوم  لوجيمعزنظمن بمفهو 

.وم  للوجيمعزنظمن  مم لتشودهزبند ل عمة ل ةق  لندل ة لن سننحروق قضنتنفيتمم للتي

فيشن كيهوللفهم واإل   ضيفللخنص  بصو  ه تًضنللضج  لوم  لوجيمعزنظمن زجيمع لحقلرم
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   ل نيةنبن  ثننالوثنل  بي عل  ين ي    سعل حندةلنرسنزن إظهن  خاللزملللسين  

نظمن ززجيمععمللألعمنلق نعزجيمعتحجم.للسين ي للرضنتنحول للجمللوثالةللوطني للنرن ن 

   .للسكننبانلوم  لوجيمعونظمن للسيئ للصو ةإل ءيئًين لك دجءعلوم   لوجيمع
ً
تمم   غنلبن

    ش تهن لصو لنلل ل دجعل لوم  لوجيمعزنظمن 
ً
لنل  ل ني عال لن   نئ عل فرطتميممزن كثالل

لننك  ننت  للقلتلاينظيملوم  لوجيمعزنظمن بانءهود  فماًين وءم  .ل ءيمنعيلنعال    نئط

ج      قايا زننقشن 
َ
قك

ُ
.لوم  لوجيمعبمنظمن للخنص للمنز للساوكقولعمزم ن حول  

 لر نعي لويمنلوصملقي إن.  ش تهنت      لوم  لوجيمعزنظمن عم  رم  فال لنعال   نئ  زن7.

 فسندنئحفضبسبب كثل  يضج  للسكننعنز بان جعيتهنفيللولضح للنرصلوم  لوجيمعزنظمن 

 لوم   لوجيمعزنظمن إدل ة  وا
ً
 ارهنللتيلونيظم للسابي للحمال عملفضال

ُ
ليصودج ز للحكو  

جيمعزعمللألعمنلق نعزجيمعتحجم. ءنبي ألطجلفعمالا    جعي غال  نهنعل لوم  لوجيمعزنظمن 

ءيئ بشك للسكننبانلوم  لوجيمعونظمن للسيئ للصو ةإل  لكيميى    لوم   لوجيمعزنظمن 

  ل مل فرط 
ً
 رجدًبنزبند ة  لوم  لوجيمعزنظمن  أخق  .لوحيم للحكوز ل نيرن بسبب تضن

لوجيمعونظمن  للقلتللينظيمزفهو إن.بقلكللرين زمل رييملنبسببغنلًبن   ش تهن لصو تهنلا ل دج

.لوم  لوجيمعزنظمن قب زملءيًملزفهوًزنليسلوم  
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هذا نرحب بكل املالحظات واالستفسارات عن كل ما ورد في
لتزويدكم بمعلومات أكثر حول استعدادالتقرير، ونحن على

أي موضوع محل اهتمامكم 
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