
 سسانرُا
عٌككٍككظككىكك ْععععععععععععع عدٌككؼكك َ عدٌككاككؼككلدس ٠ؼككىككً

عععععع عٚةكل ععععععععع2002ٚدٌّكظك وكٓ رطك ٌكو

ٚدتف قعٌىًعدٌؼزدل١١ٓعػٍٝعهز٠ككعع

عِككشس٘كككزعععععععععععععععععع ع عمككل٠كككل عػككزدق بككٕكك ا

ٓعععععع عدٌككؼككزدلكك١كك١كك عٌككىككً إْع.عععِٚككاككوككٛر

عٌكٍكظكىك ْععععععععععععع عدٌكّكاك كل  ؿٕلٚقعدألُِ

عٌكٕك عععععععععععع ع٠كمكلِكْٛ ٚػزو أ عد٢خكز٠كٓ

عدٌكفكز٠ككعععععععععععععععع عٌكّكظك ػكل  عدٌكمسَ دٌلػكُ

عبك كز ك١كوععععععععع دٌٛهٕٟعٌٍاؼلدسعإلٔكاك سٖ

عػكٍك١كٗععععععععععع عِكاكفكك ١ِّش ع١ٌىْٛعتؼلدسًد
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عدٌككٙكك١كك ككوععععععععععع عتككٛؿكك١كك ت عكككٛا ػككٍككٝ

عٌكٍكاكؼكلدسععععععععع دالطاؼ ر٠وعدٌف١ٕوعدٌلٌٚك١كو

عٌكٍكاكؼكلدسععععععععععععع عدٌكٛهكٕكٟ دٌؼزدلٟ،عأٔاشعدٌفز٠كك

ِظ ً ع١ِلد١ًٔ عبؼل٠ً عب ٌؼ١ٕوعِٓعأمًع  ؾعِظكاكٜٛععععع

عٚدٌكاك كلك١كزدتععععععععععععععع عٚدٌكاكزلك١كُ مٛس عػ١ٍّ تعدٌ ـكز

ععععع ع2002دٌاغزد ١وعدٌاٟعأٔاشتعخميعدٌزبغعدٌكزدبكغ

عٚدٌكّكٕكؼكآتععععععععععععععععععع عدٌكّكبك ٔكٟ عتكزلك١كُ بّ ع ٟعذٌهعػ١ٍّك ت

ع كٟعِكخكاكٍك عععععععععععععععع عٚدألطكز ٚةـزعدٌّب ٟٔعٚدٌّكظك وكٓ

ِ   ظ تعدٌؼزدق،عٚتم١١ُعِظاٜٛعمٛس عتمل٠زعػكلسعع

.ععععدٌظى ْعدٌذٞعأٔاشعخميعػ١ٍّ تعدٌ ـزعٚدٌازل١ُ

ع ك كؾععععععععع ٌملع٘لفعدٌّظحعدٌبؼلٞعٌٍ ـزعٚدٌكاكزلك١كُ

عدٌكّك١كلدٔك١كوععععععععععععععععععع عدٌكّكزةكٍكو ع كٟ ِظاٜٛعدٌللوعٚدٌؼكّكٛي

عتكُعععععععععععععع عٚدٌكاكٟ عٚدٌكّكظك وكٓ دألٌٚٝعٌٍاؼلدسعدٌؼ َعٌٍظى ْ

عٚدٌكّكظك وكٓععععععععععععع عدٌكّكبك ٔكٟ خمٌٙ عةـزعٚتزل١ُععم١ّغ

عدألٌٚكٟععععععععع ٚدٌّٕؼآتعٚةـزعدألطزعٚإمزداعدٌكاكمكل٠كز

عٚدٌكٕك ةك١كوعععععععععععععععععع عدٌكّك ك  كظكو عِظكاكٜٛ ٌؼلسعدٌظى ْعػٍٝ

 ٚدٌّم هؼوعٚدٌبٍٛنعِٓعخميعِظحع١ِلدٟٔعب ٌؼ١ٕوع

بٍٛنع ٟعِخاٍ عِك ك  كظك تعدٌكؼكزدقعععععععععع000ٌ ٌٟٛع

عدٌكّكاك يععععععععععع ع كٟع٘كذد عتكُعععععع.عععٚ م عٌٍاٛؿ١ تعدٌل١ٌٚو ٌكمكل

عبكاكللك١ككععععععععع دخا١ رع زقع١ِلد١ٔوعب ١ثع٠مَٛعوًع كز٠كك

عأخكزٜععععععععععع ِٚظحعٔا ئجعػًّع ز٠كعآخزع كٟعِك ك  كظكو

ع٠كىكْٛععععععععععع عأْ ِٓعدمًعدٌا مكعِٓعسلوعدٌؼًّعٚككّك ْ

عدٌكفكز٠ككعععععععععع عػكٓ دٌفز٠كعدٌذٞعأٔاشعدٌؼًّعِخاٍ عو١ٍك 

دٌذٞعل َعبئػ س عدٌّظحعد١ٌّكلدٔكٟعٚ ك كؾعدٌكاكزلك١كُععععععععععععع

ٚللعمزتعدٌؼٍّك١كوععع.عععٚدٌ ـزع ٟعدٌّٕوموعدٌّخا ر 

عطكاكًعععععع.عععبؼىًعطٍضعٚٚ م عٌٍخووعدٌّٛكٛػو ٚلكل

دٌفز٠كعد١ٌّلدٟٔعػلسدعِٓعدٌّمةظ تعدٌف١ٕوعٚرؿكلعع

عبكؼكقععععععععع عةكلٚس بؼقعدٌّؼىمتعد١ٌّلد١ٔوع ٟعت ل٠كل

ٟععععععع عٚدٌكّكبك ٔك ٚلكلعع.ععععدٌبٍٛو تعٚتزل١ُعبؼقعدٌّٕؼكآت

عدٌك كـكزععععععععععععععععععععععع عػكّكٍك١ك ت عبك١كٓ عدٌكٕكاك ئكج أظٙزتعِم رٔكو

ٚػ١ٍّ تعدٌ ـزعدٌبؼل٠وع ٟعدٌّٕ هكعدٌّخا ر عبٕ اع

ػٍٝعػ١ٍّ تعدٌّظحعدٌلٛئٟعالطكاكّك ردتعدٌكّكظكحععععععععععع

عدٌكاكٟعععععععععععععععع عدٌكبك١ك ٔك ت عبكمك ػكل  دٌبؼلٞعٌٍ ـزعِٚم رٔاٙ 

 أٔاشتعخميعِزةٍوعدٌ ـزعٚدٌازل١ُعأْعػ١ٍّوع

عدٌكلٌٚك١كوعععععع .ععدٌ ـزعٚدٌازل١ُعٔ م وعٚٚ كعدٌّؼ ١٠كز

 ٚأْعٔظبوعدٌؼّٛيعتمغعكّٓعدٌّلٜعدٌّمبٛيعٌٕظبو
ٚللعأػ رعع.عععدٌؼّٛيع ٟعػ١ٍّ تعدٌاؼلدسعد١ٌّلد١ٔوععععع 

ِٙلٞعدٌؼمقعرئ١ضعغز وعػ١ٍّ تعدٌاؼلدسعإٌٝعععععععع.ععس

عٌٕا ئجعدٌ ـزعدٌبؼلٞعععععععععععع ع ١ًٕ  أْعدٌفز٠كعأػلعتمز٠زًد

عدٌّا ل عععععععععععععععععع عدألُِ عؿٕلٚق عخبزدا ع ز٠ك بّظ ػل 

عخميععععععععععععععععععععععععععع عط١ٕ لمغ عدٌامز٠ز ع٘ذد عٚأْ ٌٍظى ْ،

عدٌل١ٌٚوعععععععععععع عدٌف١ٕو عدالطاؼ ر٠و ع١ٌٍٙ و عدٌم سَ دالماّ ع

َععععععععععع عدٌم س عتّٛس ع ٟ عٚدٌّشِغ عدٌؼزدلٟ ععٌٍاؼلدس ِٓع.ع

عدٌؼ َععععععععععععع عدٌإف١ذٞ عدٌّل٠ز عٔٙٝعخلز عأػ رت مٙاٙ 

ٌٍاؼلدسعبؤْعٔا ئجعدٌّظحعدٌبؼلٞعٌٍ ـزعٚدٌازل١ُعععععععععع

ع ملعععععععععععععععععععععع عدٌٕا ئج ع٘ذٖ عكٛا عػٍٝ عٚأٔٗ عملًد ِؼاؼو

عٌٍ ـزعععععععععععععععععععععع عت ل٠ث عإمزدا عدٌاؼلدس عإسدر  لزرت

عػ١ٍّ تعةـزعععععععععععع عدٌذ٘ بعإٌٝعإمزدا دٌ  ٌٟعٚػلَ

 ٟعِز عأخزٜعت ل١زدعٌؼ١ٍّوعػلعدٌظى ْعععععع

 .تؼز٠ٓعأٚيعدٌّمبً

ضغط هُاد  

د  ضغط هُا

(UNAMI) 

ٟععععععععع عِكٙكٕك عبؼكىكً  دٌٛهٕٟع ٟعتٕف١ذعدٌاؼلدس

ٚٚ مً عٌٍخونعدٌّٛكٛػوعٚهبمً عألةلثع

دٌاٛؿ١ تعدٌل١ٌٚو،ع ملعػىٍتعبؼثوعدألُِع

عٌكاكٛ ك١كزععععععععععع عػكّكً دٌّا ل عٌؼزدقعِاّٛػو

عدٌكاكؼكلدسععععععععععععععععع عٌكاكٕكفك١كذ عدٌكمسَ دٌلػُعدٌظ١ طكٟ

عٌكٍكظكىك ْععععععععععععع عدٌكّكاك كل  بم١ س عؿٕلٚقعدألُِ

عِكىكاكبعععععععععع ع كٟ ٚبّؼ رووعدٌلدئز عدٌظ١ ط١كو

عٌكلِكُععععععععععععععععععععع عدٌكؼك َ عٌكلِك١كٓ عدٌكخك ؽ دٌّكّكثكً

ٚطٛفعتمَٛع٘كذٖعع.ععععدٌّا ل عٌلٜعدٌؼزدق

عدٌككّككؼككٍككِٛكك تعععععععععععععععع عبككاككٛ كك١ككز دٌككّككاككّككٛػككو

عِكٓععععععععععع عدٌكمسِكو ٚدٌلزٚر٠وعٚدٌا كٍك١كمت

عدٌكّك ك١كنععععععععععععععععع عدٌظك١ك طكٟ عدٌكٛككغ أمًعتم١١كُ

ب ٌاؼلدسعٚتمل٠ُعدٌٕـحعٚدٌّؼٛر عٌٍّّثكًعع

عِكٓععععععع دٌخ ؽعٌل١ِٓعدٌؼ َعٌلُِعدٌّكاك كل 

أمًعدٌا  ٚرعِغعدٌّظ ١١ٌٛٓعدٌكؼكزدلك١ك١كٓعععععع

عػكّكًععععععععععععععععععع عتكؼكاكزف علكل عػكمكبك ت ٌاذ١ًٌعأ٠كو

ٟعععععععع عدٌظك١ك طك ِٚكٓعع.ععدٌاؼلدسعػٍٝعدٌّكظكاكٜٛ

عخك ؿكً ععععع دٌّاٛلغعأْعتملَعدٌّاّٛػوعسػًّ 

 ٌ ٍّوعتز٠ٚا١وعٌلػُعِٚظ ٔل ع

عبكؼكلًدعععععععععععع عٌكٙك  عبكؤْ تا١ّشعدٌاؼلدسدتعدٌظى ١ٔو

عدٌظكك١كك س ععععععععععع عِككظكك ٘ككز عأةككل ع ككٙككٟ طكك١كك طكك١ككً ،

عبكؼكقععععععععععع عِكؼك ٌكاكو دٌٛه١ٕو،عٟٚ٘عأسد ع ٟ

دٌمل ٠ عذدتعدٌو بغعدٌٛهٕٟعٚدٌّٕ هكمكٟععع

عدالٔكاكخك بك١كوعععععععع ِثًعتٛس٠غعدٌثزٚ عٚدٌّم ػل

عٌكٍكظكىك ْععععععع.عععٚتم طُعدٌظٍوو ٌٍٚاؼلدسعدٌؼ َ

ط١ لً عط١ ط١ً عخ ؿً ع ٟعع2010ٚدٌّظىٓع

عِكٓععععععععع عبكؼكلس دٌؼزدقعٔظزدعالرتب معدٌاؼكلدس

دٌمزدردتعدٌـ سر عػٓعِكاكٍكضعدٌكٕكٛدبعععععععع

ٚدٌاٟعتظٕلعٌٍاؼلدسعِّٙ تعتاا ٚسعدٌؼًّع

عذدتععععععععععععع عدٌكمكلك ٠ك  عبكؼكق دٌإّٛٞعٌّؼ ٌاو

ٟعع عدْعععععععععععع.عععدٌو بغعدٌظ١ك طك عإٌكٝ ع٘كٕك  ٚٔؼك١كز

عػك َععععععععععععع عِكٕكذ عبكلأت ِ  ٚالتعتٕف١ذعدٌاكؼكلدس

ٌٚىٓعتىزرعت م١ًعدٌإف١ذعألطب بعع2002

عأ٠لكً ،عععععع  ١ٕوعٚتٕظ١ّ١وعٚالطب بعط١ طك١كو

عتكؤمك١كًععععععع ٚو ْعآخزعت م١ًع ٟعدٌاؼلدسع٘كٛ

عأٚيعععععععععععععععععع عتؼكز٠كٓ عِكٓ عدٌظكىك ْ عػكل ػ١ٍّك ت

ٚ ٟع٘ذدع.ع2010إٌٝعتؼز٠ٓعأٚيعع2002

 دٌظ١ قعٚةزؿً عػٍٝعسػُعدٌفز٠كع

دٌاؼلدسعٚكزٚر عتٕف١ذٖعٚ مً عٌٍكخكوكنعععع

عٌكٍكاكؼكلدسععععععععععععع عدٌكٛهكٕكٟ دٌّؼل عِٓعدٌفز٠كك

عدٌكّك ك١كوكوعععععععععععععععع عٌكلخكوك ر ٚإمزداعتمك١ك١كُ

عٌكٍكّكظكاككٜٛععععععععععععععععع عٚبكلدئكً ٚدلكاكزدحعةكٍكٛي

دٌظ١ طٟعٌلٜعبؼثوعدألُِعدٌّا ل عٌكلٜعع

عدٌكاكؼكلدسعععععععع دٌؼزدقعِٓعأمًعتظ١١زعتٕفك١كذ

 .عكّٓعدٌالٚيعدٌشِٕٟعدٌّ لس
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ٚدؿًعؿٕلٚقعدألُِعدٌّا ل ع

ِىابعدٌؼكزدقعسػكّكٗعععععع/ٌٍظى ْ

عدٌكؼك َعععععع ٌٍفز٠كعدٌٛهٕٟعٌٍاؼكلدس

 كٟععع2010ٌٍظى ْعٚدٌّظ وٓع

دٌؼزدق،عٚ ٟعإه رعدٌّكاك بكؼكوععععع

ػٍٝعتٛؿ١ تعد١ٌٙ وعدالطاؼ ر٠وعدٌف١ٕوعدٌلٌٚك١كوععع

عخكبكزداعععععع ٌٍاؼلدسعدٌؼزدلٟ،ع ملعٔظُعِىابعرئ١كض

دٌـٕلٚقع ٟعػّ ْعدٌاشاعدألٚيعدماّ ػً ع كٕك١كً عععع

عدٌكاكٛس عععععععععععع عللك ٠ك  س١ًٌٚ عػ ٌٟعدٌّظاٜٛعٌّكٕك لؼكو

عٌكٍكظكىك ْعععععععععععععععععععععععع عدٌكؼك َ عٌكٍكاكؼكلدس عدٌكٕكٛػك١كو ٚدٌظ١وكز 

وّ عٔظُعبؼثوع ١ٕوعٌخب١ز٠كٓعع.ععع2010ٚدٌّظ وٓع

عدِكىك ٔك١ك تعععععععععععععععععععععع عسردطكو عأمكً عِكٓ عٌكٍكؼكزدق س١١ٌٚٓ

 تؼى١ًعآ١ٌوعِزدلبوعِٚؼ ٘ل عِظامٍوعٌؼ١ّ تع

 اجرًاع فًُ يرخصص نرحذٌذ يٍ ٌشًههى انؼذ ٌىو ذُفٍز انرؼذاد: انًضٌذ يٍ األخثاس يٍ يكرة سئٍس انخثشاء 

 

 

عؿٕلٚقععععععععععععععععععع عخبزدا عرئ١ض عِىاب عٔظُ ع مل عذٌه عكٛا ػٍٝ

دألُِعدٌّا ل عٌٍظى ْعٚرػوعػًّعِاخــوعٚبؼثوع ١ٕوعععععععععععع

عٌلزٚر٠وععععععععععععععع ع عدٌلردط ت عٚإمزدا عدٌف١ٕو عدإلمزدادت ٌب ث

 .دٌمسِوععالطاخلدَع٘ذٖعدٌاىٌٕٛٛم١ عبؼىًعم١ل

عبكٙكك عععععععععععع عدٌكّككٕكٛهكو دٌكّكٙك َ

ع٠كك ككمكككععععععع عِككٙككٕككٟ بؼككىككً

عِكٓعععععع دأل٘لدفعدٌّكزمكٛ 

عمك ٔكبعععععع.عععتؼىك١كٍكٙك عععع ِكٓ

ع كٕك١كوععععععععععععععععععععع عبكؼكثكو عدٌكخكبكزدا عرئك١كض آخز،عٔظُعِىاكب

ِاخــوعِٓعأمًعسردطوعٚإػلدسعدٌّكٛدؿكفك تعععع

عدٌكٍكٛمظكاك١كوعععععععععععع دٌف١ٕوعدٌمسِوعالطاىّ يعدٌؼكّكٍك١ك ت

الطاخلدَعبـّوعدإلبٙ َعوؤةلٜعٚط ئًعدٌظ١وكز عع

ععععع .عع2010دٌٕٛػ١وعٌٍاؼلدسعدٌؼ َعٌٍظى ْعٚدٌّظك وكٓ

ٌؤٞعػب ٔٗعرئ١ضعخبزداعدٌـكٕكلٚقععع.ععٚللعأػ رعس

عوكئةكلٜعععععععععععععععععععععععع عدٌكٛهكٕك١كو عدٌكٍكاكٕكو عتؼكىك١كً إٌٝعأّ٘ك١كو

عدٌكاكٕكفك١كذععععععععععععععععععععععع عِكٙكٕك١كو عٌلكّك ْ عدٌلكزٚر٠كو دٌٛط ئً

 .د١ٌّلدٟٔ

عدإلبٙ َععععععععععععععععع عبـّو عدطاخلدَ عِٓعدٌاليعبؼؤْعملٜٚعٚسلو ػٍٝعدٌزغُ

عدالطاف س ععععععععععععععععع عٌٍاؼلدس عدٌؼ١ٍ  عد١ٌٙ و علزرت ع مل عدٌظى ١ٔو، عدٌاؼلدسدت ٟ 

عدٌؼلعععععععععععععععععع عدٌظى ْعٌلّ ْ عػل ع ٟعِزةٍو عدإلبٙ َ عبـّو ِٓعتىٌٕٛٛم١ 

عٌٍظى ْععععععععععععععععععععععععععععع عدٌؼ َ عدٌاؼلدس عػٓ عطإاج عدٌاٟ عدٌب١ ٔ ت عٚسلو دٌٛدلؼٟ

عع2010ٚدٌّظ وٓعع ٌؤٞعػب ٔٗعع.ععٚأػ رعرئ١ضعخبزداعدٌـٕلٚقعسعععععع.ع

إٌٝعأٔٗعرغُعتفّٕٙ عدٌىب١زعٌٍظ١ قعدٌظ١ طٟعٌٍاؼلدسعدٌؼزدلٟ،عٚػٍٝععععععععععع

دٌزغُعِٓعأْعدطاخلدَعبـّوعدإلبٙ َعالع٠خزقعدٌاٛؿ١ تعدٌل١ٌٚوععععععععععععععع

بؼىًعؿز٠ح،عإالعأْعدٌاا ربعدٌموز٠وعةاٝعد٢ْعٌُعتؼزعٌٕا حععععععععععععععععع

عدٌمل ٠ عععععععععععععٚدكحع ٟعتٛظ١ عععععع ع ٟعِؼ ٌاو ع٠ظُٙ عبؼىً عدٌاىٌٕٛٛم١  ٘ذٖ

دٌاٟعدطاخلِتعِٓعأمٍٙ عالعط١ّ ع ٟعكٛاعدٌـؼٛب تعد١ٌّلد١ٔوعٚدٌف١ٕوععععععععععععععع

ِٓع.عععٚدٌإظ١ّ١وعٚدٌاٟعالعتلّٓعبؼىًعٚدكحعسلوع ٟععدألسداعٚدٌٕا ئجععععععععععععععع

ػٍٝعب ب ْعرئ١ضعد١ٌٙ وعدٌؼ١ٍ عٌٍاؼلدسعأْعدطاخلدَعععععععععع.ععسععمٙاٗ،عأٚكحععع

عدٌ ىِٛوعععععععععععععععععععععععععععع عسدخً عه١ٍ٠ٛٓ عٚملي عٔم ع عبؼل عم ا عدإلبٙ َ بـّو

ع٠ّثًععععععععععععععععع عدإلبٙ َ عبـّو عدطاخلدَ عٚأْ دٌؼزدل١و،

ػزٚمعدٌ لعدألسٔٝعِٓعدٌّاوٍب تعدٌلزٚر٠وععععععععع

دٌاٟعتؤٍٕ٘ عالطاخلدَعدٌاؼلدسع ٟعِؼ ٌاوعبؼقعععععععع

عٚأْععععععععععع عٚدٌظ١ طٟ، عدٌٛهٕٟ عدٌو بغ عذدت دٌمل ٠ 

عػٍٝعهٍبعؿز٠حعععععععععععع عبٕ ا عم ا عدٌبـّو دطاخلدَ

 .عععِٓعدٌ ىِٛوعدٌؼزدل١و

عٔكظكُععععععععععععععععع.عععتٕف١ذعدٌاؼلدس ع كمكل عذٌكه، عإٌكٝ ب إلكك  كو

عٌكبكؼكقعععععععععععععع عػكّك ْ ع كٟ دٌـٕلٚقعدماّ ػً عخ ؿكً 

عسردطكوعععععععععععع عأمكً عِكٓ أػل اعد١ٌٍٙ وعدٌؼ١ٍ عٌٍاكؼكلدس

عدٌكخكوكٛدتععععععععععععععععع عٚتكلدرص عدٌكفكٕك١كو تٛؿ١ تعدٌبؼكثكو

دٌؼ١ٍّوعدٌمةموعِٓعأمًعتؼى١ًعآ١ٌوع ١ٕوعِ لس ع

عٔك لكغعععععععععععععععععععععععععع عةك١كث عٌكٍكاكؼكلدس، عدٌكّكظكاكمكٍكو ٌٍّكؼك ٘كل 

عتكمك١ك١كّك عععععععععععععع عٚأمكزٜ دالماّ ععدٌخ١ ردتعدٌّكاك ةكو

عتك كٍك١كًمععععععععععع عٚأمكزٜ ػ ِمعٌٍظٍب١ تعٚدإل٠ا ب١ك ت

عٌكاكٕكوععععععععععععععععع عبكاكؼكىك١كً عٚأٚؿكٝ ٌلخو رعٚدٌفكزؽ

عِكٓعععععععععععععععع عٚهكٍكب عدٌكّكظكاكمكٍكو، خبزداع ١ٕوعٌٍّؼ ٘ل 

عبكزٔك ِكجعععععععععععع عتكٕكفك١كذ ؿٕلٚقعدألُِعدٌّا ل عٌٍظى ْ

عػكٕكلععععععععععععععععععععع عدٌكٍكاكٕكو علكلردتع٘كذٖ عٌكلػكُ ِاخــث

 دطاىّ يعتؼى١ٍٙ عِٓعأمًعِظ ػلتٙ ع ٟعتٕف١ذع
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ذمٍٍى -يشالثح -إششاف  -إداسج -فحص:  انرؼذاد انؼشالً   ذمذو 
 انمطاع َسثح اإلَجاص يٍ انًخطط يالحظاخ ػهى اإلَجاص فً انمطاع

 انمطاع انفًُ %95 خطح انطىسائ نى ذُجض تؼذ

 لطاع انؼًم انًٍذاًَ %100 ذى إكًانه يغ تؼض انرأخٍش تسثة انضشوف األيٍُح 

تذأخ ػًهٍح ذىسٌذ انصىس انجىٌح انحذٌثح نؼًم خشائط 

 إحصائٍح جذٌذج
 لطاع انخشائط  85%

 لطاع انرذسٌة %90 يؼاٌٍش انسٍطشج انُىػٍح يا صاند لٍذ اإلػذاد

 لطاع إدخال ويؼانجح انثٍاَاخ %98 ذشغٍم لىاػذ انفحص وانرذلٍك نى ذشغم تؼذ

 انمطاع انًانً %100 ذى اَجاص كم األَشطح انًخططح

 انمطاع انماَىًَ %100 ذى اَجاص كم األَشطح انًخططح

 لىاػذ انثٍاَاخ واسرخشاج انرماسٌش %90 ذى اسركًال يؼظى االَشطح 

 انرىثٍك وانًراتؼح %100 ذى اسركًال كم األَشطح انًخططح

 انذػى انفًُ وانشثكاخ %90 ذى اسركًال يؼظى األَشطح 

 انحًهح اإلػاليٍح  %100 ذى اسركًال كم األَشطح انًخططح

 انسٍطشج انُىػٍح %90 يا صاند هُهك حاجح نًُارج انًشالثح

 انمطاع اإلداسي %100 ذى إَجاص كم انًطهىب

جاسي انؼًم ػهى حشذ انةًةصةادس انةثةشةشٌةح انةالصيةح                

نهؼًم فً انًٍذاٌ يغ وجىد تؼض انًؼىلاخ فً إذةًةاو     

 .رنك

 حشذ انًصادس انثششٌح 75%

 

 يضٌذًا يٍ انضىء ػهى  انرؼذاد انؼشالً

عدٌكؼكزدلكٟعععععععععع بٕ اًدعػٍٝعدٌخووعدإلػم١ِوعدٌّؼل عٌكٍكاكؼكلدس

عبكاكٕكفك١كذععععععععععععععععلطةاع اإلػةالو       ،عل َع2010 عِكؤخكزًد ٌكٍكاكؼكلدس

عِكغعععع.ععةٍّا١ٓعإػم١ِا١ٓعِىثفا١ٓ م اتعدألٌٚٝعِزد مو

ػ١ٍّ تعدٌ ـزعٚدٌازل١ُع ٟعد١ٌّلدْ،عة١ثعتلكّكٕكتعععع

ععع ِك كوكوععععععع10٘ذٖعدٌ ٍّوعِؼ ٘لعتّث١ٍ١وعػزكتعػٍٝ

.ع ل ئ١وعتٍفش١ٔٛ٠وعٚػٍٝعدٌّ و تعدإلذدػ١وعدٌؼزدلك١كوعع

عٚتكٛس٠كغعععععععععععععععع عؿك كفك١كو عٚتكمك ر٠كز وّ عٚتلّٕتعإػمٔ ت

عدٌكاكّك ٘ك١كزعععععععععع ٌٍّـم تعسػ ئ١وع ٟعدٌّ   ظ تعٌاٛػك١كو

عِكغععععععععععععععععععععع عدٌكاكؼك ْٚ عككزٚر  عٚػكٍكٝ ةٛيع٘ذٖعدٌكؼكّكٍك١ك ت

عدٌكخكـكٛؽععععععععع عبكٙكذد عدٌك كّكٍكوعععععععع.ععدٌؼلدس٠ٓع ٟعد١ٌّلدْ أِك 

عػكّكٍك١ك تععععععععععععععع عةكٛي دٌث ١ٔوع ملعم اتعٌاٛػ١وعدٌكاكّك ٘ك١كز

عبكئْععععععععع عػكٍكّكً  دٌالل١كعدٌبؼلٞعٌؼ١ٍّ تعدٌ ـزعٚدٌازل١ُ،

عػك ػك تععععععععععععدٌ ٍّا١ٓعللعتلّٕا ع عػكٍكٝ أػزهوعإخكبك ر٠كو

 ٌم ادتعٚةٛدردتعتٍفش١ٔٛ٠وعٚإذدػ١وعِغدٌاٍفش٠ْٛعٚ

.دإلسدر عدٌؼ١ٍ عٌٍاؼلدسع ٟعبغلدسعٚدٌّ   ظ تع  

 
 

عععععععع عإطكاكوك ع عإتكّك َععععععانةمةطةاع انةفةُةً           ٘ذدعٚلل ِكٓ

عدٌك كـكزعععععععععععع ع كؼك ٌك١ك ت دٌؼ١ٍّ تعد١ٌّلد١ٔوعٌىًعِٓ

عإػكلدسععععع ٚدٌازل١ُعٚدٌالل١كعدٌبؼلٞعٌٙ ،عٚإطاوك ع

ع٘كذدععععععععععع.ععوزدصعدٌؼلعدٌبؼلٞعٌٍك كـكزععع عتكّكىكٓ وكّك 

عٚطكاكًعععععععععععععع عدٌظكىك ْ عػكلس دٌمو ععِٓعإٔا سعسٌك١كً

عإطكاكّك ر ععععععععععععع عٚطكاكً إطاّ ر عدٌظى ْعٚدٌّكظك وكٓ

عدٌكّك ك  كظك تععععععععع دٌفٕ سقعٚتّىٓعِٓعتؼ١ّّٙ عػٍكٝ

عٚدٌكّكؼكٕك١ك١كٓععععععععععع و  وعٚػٍٝعدٌّؼز ١ٓعدٌّزوش٠ك١كٓ

عػكٍك١كٙك ععععععع عععع.ععإلبلداعِمةظ تٙكُ لةطةاع انةؼةًةم        أِك 

 ملعتّىٓعِٓعإوّ يعػ١ٍّ تعدٌك كـكزععععععانًٍذاًَ

عِك ك  كظكوعععععععععععععععععع عِكٓ عدٌكز٠كفك١كو ٚدٌازل١ُع ٟعدٌّٕك هكك

عٌظكٛاعععععععععععع عٔكاك١كاكو ١ٕٜٔٛعبؼلعدٌاؤخ١زعدٌذٞعػٙكلتكٗ

إالعإْعدٌمو ععٌُع٠اّىكٓعع.ععدٌلزٚفعدأل١ِٕوع ١ٙ 

ةاٝعد٢ْعِٓعت ل٠لعأػلدسعدإلطاكّك ردتعٌكٍكؼكل،عععععععع

عٚدٌكمكلك اعععععععععع ٚدٌلٚردتعػٍٝعِظاٜٛعدٌّك ك  كظكو

عٌكٍكٛةكلدتعععععععععععععع عدٌكّكظكاكّكز ٚدٌٕ ة١وعبظظببعدٌاغ١كز

 ..ععععدإلسدر٠وعٚػلَعإواّ يعس١ًٌعدٌٛةلدتعدإلسدر٠و

 

 

دٌكّكاكّكثكًععععععلطاع انةخةشائةط        ِٚٓعٔ ة١وعأخزٜ،ع ملعتّىٓع

عػكٍكٝعععععععععععععع عدٌك كـكٛي عِكٓ بٛةل عٔظُعدٌّؼٍِٛ تعدٌاغزد ١كو

عتكّكىكٓعععععععععععععععععععععععع عِك  عٔظكبكو عبكذٌكه عٌكاكبكٍكك ؿٛر ع ل ئ١وعِ لثكو،

ععععععع عدألْ عدٌكؼكزدقعععععععععع%عع42دٌ ـٛيعػ١ٍٗعةكاكٝ عِظك ةكو ِكٓ

ْعععععععععععععععععععع عدٌؼكؤ عدٌكخك ؽعبكٙكذد عدٌكاكاكٙك١كش .عععٚذٌهعبٕ اًدعػٍٝعػكمكل

 ٠ٚالرعدٌذوزعٕ٘ ععبؤْعتلل١كعٚت ل٠ثعدٌوبموعدٌاغزد ١وععع

عٚدٌككٛةككلدتعععععع ٌككٍكك ككلٚس

دإلسدر٠وعٌُع٠اُعإٔا سٖع

عدٌكككّكككظكككاكككٜٛعععععععع ػكككٍكككٝ

عٌككٛمككٛسعععععع دٌككّككوككٍككٛب،

تلدخًعب١ٓعِك كفكظك تععععع

عوكككزسطكككاككك ْعععععععع إلكككٍككك١كككُ

ٚدٌكككككّككككك ككككك  كككككظككككك تعع

 ع.دٌّا ٚر 
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