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 خلدٖى
اإلظالش داخل اهيئششج اهخـوٖيٖج ٖـختر يضرّؽ اهيئششج اٗهٖج األشبشٖج اهخٕ خـخيد ؿوِٖب اهّزارث هخفـٖل 

اػبرا يٌِسٖب ّآهٖج ؿيوٖج غرّرٖج هخٌؼٖى ّخفـٖل يخخوف اإلسراءاح اهخدتٖرٖج ّاهخرتّٖج اهِبدفج "ّذهم هنٌَّ 

ّهلد ؿيوح . 1"اهخـويٖج، ّؤسرؤث اإلظالضبح اهخرتّٖج داخل نل يئششج-اهٓ خضشًٖ سّدث اهـيوٖج اهخـوٖيٖج

اهختٌٕ اهخدرٖسٕ هيفِّى يضرّؽ اهيئششج يً خالل اهخسرٖة اهيضدّد اهيئػر اهّزارث يٌذ اهخشـٌٖٖبح ؿوٓ 

يً ػرف ترايز اهخـبًّ اهدّهٕ ّاهخػتٖق اهخدرٖسٕ فٕ اهيئششبح اهخـوٖيٖج اهٓ ؤً ّظوح اهّٖى اهٓ يرضوج  

ّغؾ "خرظٖد سيٖؾ اهخسبرة اهيبغٖج ّيب رانيخَ اهيٌؼّيج يً يتبدراح يخـددث فٕ ُذا اهيسبل يً ؤسل 

ّاؿداد ؿدث يخنبيوج خغى اهدهٖل اهيرسـٕ ... اشخراخٖسٖج ّػٌٖج هإلرشبء ّاهخـيٖى ّخّضٖد اهيٌؼّر ّاهيفبُٖى 

 .2... "ّاهدهٖل اإلسرائٕ ّ

 : ّخِدف ُذٍ اهـدث اهيخنبيوج اهٓ ّغؾ اشخراخٖسٖج ّاغضج إلرشبء يضرّؽ اهيئششج خرخنز ؿوٓ

 راخٖسٖج؛ خػبة يئششبخٕ ٖضدد اهرئٖج ّٖدكق اهخّسِبح االشخ •

  خظّراح ّيخػػبح خسشد اهخػبة اهيئششبخٕ ّخغؾ آهٖبخَ اهيٌِسٖج؛ •

  آهٖبح هوخفـٖل خينً اهفبؿل اهخرتّٔ يً اهخػتٖق اهفـوٕ هيضرّؽ اهيئششج؛ •

  آهٖبح هولٖبدث خغيً اهخختؾ ّاهيّانتج ّاهخإػٖر ّاهخلّٖى هسيٖؾ يراضل اهيضرّؽ؛ •

 . ٌزٖل اهـدث اهخبظج تبهيضرّؽخػج هإلرشبء خضدد سيٖؾ اهيراضل اهغرّرٖج هخ •
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 نفس المصدر 



 

 

 : ّخخنًّ اهـدث اهيلخرضج إلرشبء يضرّؽ اهيئششج يً اهـٌبظر اهخبهٖج

 دهٖل يرسـٕ ٖضدد اهيفِّى ّيٌِسٖج ّؤدّاح توّرث يضرّؽ اهيئششج؛  •

 دهٖل اسرائٕ ٖفظل نٖفٖج اشخـيبل ؤداث ؿيوٖج هتوّرث يضرّؽ اهيئششج؛  •

 يئششج؛ٌيّذر ٖينً خػّث تخػّث يً ّغؾ يضرّؽ هو •

 يضرّؽ يئششج هالشخئٌبس خيح توّرخَ تبؿخيبد اهدهٖل اإلسرائٕ؛  •

 ضتنج هخضخٖط ّغـٖج اهيئششج؛  •

 خػج خٌفٖذٖج إلرشبء يضرّؽ اهيئششج؛  •

 يئضراح خختؾ اهترٌبيز االشخـسبهٕ؛  •

 . خػج ارشبء اهـدث اهخبظج تيضرّؽ اهيئششج •

 
  



 

 

 اهدهٖل اهيرسـٕ

 السيبق العبن

اهخّسِبح اهنترْ هّزارث اهخرتٖج اهّػٌٖج اهـيضددث خػتٖق يضرّؽ اهـيئششج فٕ اػبر اهـيل تٌٖدرر 

 :اهرايٖج اهّٓفٕ اهـيٖذبق اهّػٌٕ هوخرتٖج ّاهخنًّٖ 

  اؿخيبد اهاليرنزٖج ّاهالخرنٖز نخٖبر اشخراخٖسٕ ٖسـل اهـيئششج اهخـوٖيٖج ٌلػج ارخنبز

 اهـيٌؼّيج اهخرتّٖج؛

  ؛ّاهضيّهٖج هوضإً اهخرتّٔ ّاديبر يٌِسٖج اهـيل تبهـيضرّؽارشبء اهـيلبرتج اهخضبرنٖج 

  اؿخيبد يتدؤ اهخـبكد ّاهخدتٖر تبهٌخبئز؛ 

  اؿخيبد ؤدّاح اهخدتٖر االشخراخٖسٕ هوضإً اهخرتّٔ؛ 

  ختٌٕ شٖبشج اهلرة هالشخسبتج هـيخخوف ضبسبح اهـيئششج؛ 

 ِٓسـل يظوضج اهـيخـوـيج ّاهـيخـوـى ُٕ اهـيٌػوق ّاهـيٌخ . 

ى اهيسِّداح اهخٕ تذهح هوـيل تيضرّؽ اهيئششج نأهٖج هخدتٖر اهضإً اهخرتّٔ فبً تـع اإلضنبالح ّرغ

 :ال زاهح كبئيج ٌّذنر يً تٌِٖب

  اهـينختج اهـيدرشٖج / اهدؿى اهخرتّٔ )اخخزال يضرّؽ اهـيئششج فٕ ؤٌضػج فرؿٖج /

 ؛ ...(اهخسِٖزاح ّاهتٌبءاح



 

 

  ٓاهـيشخّْ اإلكوٖيٕ؛يضدّدٖج اهـيّانتج ّاهخإػٖر ؿو 

 اهخـبيل يؾ يضرّؽ اهيئششج نـيل رّخٌٖٕ هخوتٖج ػوة ادارٔ ؤّ هوضظّل ؿوٓ دؿى يبهٕ؛ 

  خـرف ؿيوٖج توّرث يضرّؽ اهيئششج اٌخراػب غـٖفب هوفبؿوًٖ ّخـختر غبهتب يشئّهٖج ادارٖج

 دارث؛اإلخخضيوِب 

 رٌبيز االشخـسبهٕ؛ ؿدى اؿخيبد يضرّؽ اهـيئششج نبػبر ضيّهٕ هخٌزٖل سيٖؾ يضبرٖؾ اهت 

ضلٖلٖج  نأهٖجيضرّؽ اهيئششج ؤظتص يً اهغرّرٔ اهخـبيل يؾ اهترٌبيز االشخـسبهٕ ّفٕ شٖبق خفـٖل 

غيً خػج اشخراخٖسٖج  هخػتٖق سيٖؾ يضبرٖؾ اهترٌبيز االشخـسبهٕ ذاح اهظوج تبهيئششج اهخـوٖيٖج ّذهم

ث يضرّؽ يخنبيل ٖـخيد اهخداتٖر توّر، ٖينً يً خٌػوق يً خضخٖط دكٖق هّغـٖج اهيئششج ،يٌديسج

خخى  ،اهيخغيٌج غيً يخخوف يضبرٖؾ اهترٌبيز االشخـسبهٕ نضوّل يلخرضج هالخخالالح اهيرظّدث

فٕ  ، ّذهميلبرتخِب يً خالل يسِّد سيبؿٕ ٖشخضغر خظّظٖبح نل يئششج ّاينبٌٖبح اهخػتٖق

 . اػبر اهيخػػ اإلكوٖيٕ هخٌيٖج كػبؽ اهخرتٖج ّاهخنًّٖ

 هشاوع الهؤسستل الوطىيت سجااجيييتاال
اؿخيبد  خى ،آهٖج هوخدتٖر اهضبيل خشبُى تضنل ؤشبشٕ فٕ خضشًٖ سّدث اهخـويبحيضرّؽ اهيئششج تبؿختبر 

 :اشخراخٖسٖج ّػٌٖج خرخنز ؿوٓ اهيتبدة اهخبهٖج

  اهيئششج اهخـوٖيٖج ُٕ اهٌّاث األشبشٖج هيٌؼّيج اهخرتٖج ّاهخنًّٖ هذا ٌٖتغٕ ؤً خضنل ضبسبخِب

يٌػولب ألٔ خخػٖػ خرتّٔ نيب ؿوِٖب ؤً خوخزى تخػتٖق اهشٖبشج اهخـوٖيٖج اهّػٌٖج ُّّ يب ٖلرع 



 

 

ؿوٓ يضرّؽ اهيئششج ؤً ٖنًّ يً سِج اٗهٖج اهخٕ خسشد خّسِبح اهّزارث ّيً سِج ؤخرْ 

 اهيرخنز األشبشٕ اهذٔ ٖشبُى فٕ خضدٖد اشخراخٖسٖخِب اهيشخلتوٖج؛ 

 هخٕ ٌٖتغٕ ؤً خٌـنس فٕ يضرّؽ اهيئششج يً خالل فخص هنل يئششج خـوٖيٖج خظّظٖبخِب ا

 اهيسبل هإلتداؽ ّاهخفنٖر فٕ ضوّل سدٖدث هإلضنبالح اهيػرّضج؛

  ُٕ يِيب اخخوفح اهّشبئل ّاألُداف اهيرضوٖج فبً اهغبٖج اهيضخرنج هسيٖؾ يضبرٖؾ اهيئششج

ضرّؽ ٖتلٓ رٌُٖب اهخضشًٖ اهيشخير هسّدث اهخـويبح هسيٖؾ اهيخـويًٖ ّاهيخـويبح ٌّسبش ؤٔ ي

 تيدْ خضلٖق ُذٍ اهغبٖج؛

  ٖـختر يضرّؽ اهيئششج آهٖج اهخدتٖر اهضبيل ّاهيٌديز هويئششج اهخـوٖيٖج يً خالل اؿخيبد يلبرتج

ٌشلٖج خخسبّز اهٌؼرث اهخسزٖئٖج هويضبنل اهٓ ٌؼرث ضيّهٖج خسـل اهيخـوى اهيضّر األشبشٕ هسيٖؾ 

 ّظب ّتتبكٕ ينٌّبح اهيٌؼّيج ؿيّيب؛اهـيوٖبح اهخٕ خسرٔ تبهيئششج اهخـوٖيٖج خظ

  اً يضرّؽ اهيئششج اهخزاى يضخرم تًٖ اهيئششج اهخـوٖيٖج اهخٕ خوخزى تخضلٖق األُداف اهيشػرث

فَٖ ّتًٖ اهٌٖبتج اإلكوٖيٖج اهخٕ خوخزى تخّفٖر اهضرّػ اهغرّرٖج هخضلٖق خوم األُداف ّيّانتج 

 ٖج اهيضخرنج؛اهيئششج هخسبّز اهظـّتبح اهيينٌج فٕ سّ يً اهيشئّه

 ً يسخيـٕ ٖضبرم اهفبؿوًّ اهخرتًّّٖ ّاهضرنبء فٕ خدتٖرٍ يً خالل اهتوّرث  ًاهيدرشج ضإ ا

 اهسيبؿٖج هيضرّؽ اهيئششج؛



 

 

  يضرّؽ اهيئششج ُّ اشخضراف هويشخلتل اهلرٖة ٖلدى ضوّال هإلضنبالح اهلبئيج يً خالل االخفبق

ٖخى ( شٌّاح ؿوٓ األكل 4)م خـوٖيٕ اهسيبؿٕ ؿوٓ رئٖج يشخلتوٖج خػل ؿوٓ يب تـد اٌخِبء شو

 اهخخػٖػ هخفـٖوِب يً خالل ّغؾ يخػػ اشخراخٖسٕ خٌتذق ؿٌَ يخػػبح ؿيل شٌّٖج؛

 هشاوع الهؤسست جدبياهىهييت 
اً اهـيل تيٌػق اهفـبهٖج ّاهخدتٖر تبهٌخبئز ٖلخغٕ يلبرتج يضرّؽ اهيئششج يً خالل يٌِسٖج يشخيدث يً 

 :ألٌِب خينً يًٌِسٖج اإلػبر اهيٌػلٕ هخدتٖر يضبرٖؾ اهيئششبح ّذهم ّكد خى اخخٖبر ي. ذلبفج اهيضرّؽ
  سـل خضلٖق األُداف ٌظة األؿًٖ ؿٌد سيٖؾ يراضل اهيضرّؽ ُّٕ اهخضوٖل ّاهخخػٖػ ّاهخٌفٖذ

 ّاهخختؾ ّاهخلّٖى؛

  اٌسبز خضوٖل يٌػلٕ ّيـيق ّيِٖنل يؾ سيٖؾ األػراف اهيـٌٖج يً ؤسل اهخضلق يً يالءيج
 ّاٌسبزٖخَ؛اهيضرّؽ 

 خإػٖر يخخوف ؿيوٖبح اهيضرّؽ ّخبظج اهيضبنل ّاألُداف ّاهفبؿوًٖ ّاألٌضػج ّاهّشبئل ّاهيّارد؛ 

 َاضرام نل ػرف يـٌٕ فٕ اػبر يلبرتج خضبرنٖج خغؾ نل ّاضد ؤيبى يشئّهٖبخ. 

 :ّخضخّٔ ُذٍ اهيٌِسٖج ؿوٓ اهيراضل اهخبهٖج

 خضوٖل اهشٖبق ّاإلػبر اهـبى هيضرّؽ اهيئششج؛ 

 ٖل األػراف اهيـٌٖج تبهيضرّؽ؛خضو 

 خضخٖط اهّغـٖج اهراٌُج هويئششج؛ 

 خضدٖد األُداف اهيراد خضلٖلِب تّاشػج يضرّؽ اهيئششج؛ 

 خضدٖد اشخراخٖسٖج اهيئششج؛ 

 خضدٖد يٌػق اهخدخل؛ 

 خضوٖل اهيخبػر؛ 

 خضدٖد اهيئضراح؛ 



 

 

 خخػٖػ اهـيوٖبح ّاهيّارد؛ 

 إىيبز هشاوع الهؤسست

 ٌٖشق ّٖٖشر ّٖضفز ؿيوِب : يضرّؽ يً ػرف فرق ؿيل يخخوفج ٖخى اٌسبز يخخوف ؤٌضػج اهـ
 اهفرٖق اهـيضوٕ هوـيضرّؽ خضح اضراف اهـيدٖر اهذٔ ٖـختر دٌٖبيّ اهـيضرّؽ؛

 ِٖخى  نل فرٖق ؿيل تيضّر يً اهيضبّر االشخراخٖسٖج اهخٕ اٌتذلح يً يرضوج اهخخػٖػ االشخراخٖسٕ؛ 
 ّؽ ضشة االخخظبظبح اهخٕ خضددُب هنل ػرف ّخضبرم سيٖؾ فـبهٖبح اهيئششج فٕ خٌفٖد اهيضر

 .اهٌظّط اهخضرٖـٖج ّاهخٌؼٖيٖج

 
 

  



 

 

 اهخػج اهخٌفٖذٖج
خشـٓ ُذٍ اهخػج اهخٌفٖذٖج اهٓ ّغؾ األشس ّاٗهٖبح ّاهتٌٖبح اهليٌٖج تخّفٖر اهضرّػ اهخدتٖرٖج 

 . ٌبسص هيضرّؽ اهيئششج تسيٖؾ اهيئششبح اهخـوٖيٖجّخدتٖر ّاهخٌؼٖيٖج ّاهيبهٖج اهغرّرٖج إلرشبء 

 عىبصا الخطت
يضرّؽ اهيئششج يضوٖب ّاكوٖيٖب ّسِّٖب ّيرنزٖب ّّغؾ آهٖبح  خدتٖرخضدٖد اهتٌٖبح اهيخدخوج فٕ  •

 هوخٌشٖق تًٖ يخخوف اهتٌٖبح ؿيّدٖب ّؤفلٖب؛ 

 خضدٖد اهيِبى ّاهيشئّهٖبح ّخّزٖؾ األدّار تًٖ يخخوف اهتٌٖبح ّاهفئبح؛  •

 خّفٖر آهٖبح اهيّانتج اهيشبؿدث ؿوٓ خختؾ ّاٌسبش يخخوف اهـيوٖبح؛  •

 خضدٖد آهٖبح اهخدتٖر اهيبهٕ هيضرّؽ اهيئششج؛  •

 خضدٖد آهٖبح ّؤدّاح خإُٖل اهفبؿوًٖ إلٌسبش ؿيوٖج ارشبء يضرّؽ اهيئششج؛  •

 . ّغؾ خػج هوخـتئج ّاهخّاظل ّختبدل اهختراح •

 البنيات المتدخلة

 :اهيخدخوج فٕ ارشبء يضرّؽ اهيئششج نيب ٖوٕٖينً خضدٖد اهتٌٖبح 

 يسوس اهخدتٖر ّاهيسوس اهخرتّٔ ّاهيسوس اهخـوٖيٕ ّيسوس األكشبى؛: يضوٖب -

 يسيّؿج ؿيل اهيٌػلج اهخرتّٖج ّخٌشٖلٖج اهيدٖرًٖ؛: اهيٌػلج اهخرتّٖج -



 

 

 ؛ّيظوضج خختؾ ضتنبح اهيئششبح اهخـوٖيٖج هسٌج اهلٖبدث اإلكوٖيٖج: اكوٖيٖب -

 ؛ّيظوضج االرخلبء تبهيئششبح اهخـوٖيٖج اهلٖبدث اهسِّٖجهسٌج : سِّٖب -

 ؛ّيدٖرٖج اهضٖبث اهيدرشٖج هسٌج اهلٖبدث اهيرنزٖج: يرنزٖب -

 علي المستوى المحلي

سيٖؾ يسبهس اهيئششج هِب دّرُب فٕ ارشبء يضرّؽ اهيئششج توّرث ّخٌفٖذا ّخختـب ّخلّٖيب  •

اهيخـوق تبهٌؼبى  3113ّٖهّٖ  28تخبرٖخ  48771373 ضشة اهيِبى اهخٕ ٖضددُب اهيرشّى

 ؛ األشبشٕ اهخبط تيئششبح اهخرتٖج ّاهخـوٖى اهـيّيٕ

ّضدث يضرّؽ اهيئششج ّغرّرث اؿدادٍ تضنل يٌديز ّيلبرتج ٌشلٖج ٖلخغٕ اؿخيبد يٌِسٖج  •

 يّضدث يً ػرف فرٖق ؿيل ٖـيل تػرٖلج سيبؿٖج؛ 



 

 

يً ػرف فرٖق ؿيل خخنًّ ٌّاخَ يً يسوس اهخدتٖر ّخيذل فَٖ  اإلسرائٕخػتٖق يغبيًٖ اهدهٖل  •

 . تبكٕ اهيسبهس ؤّ ٖخى اشخضغبر كراراخِب، ضشة ػتٖـج نل يسوس

 جىسيقلآليبث ا
اً اهٌسبش فٕ ارشبء يضرّؽ اهيئششج ٖلخغٕ اهخٌشٖق اهفبؿل تًٖ يخخوف اهتٌٖبح يضوٖب ّاكوٖيٖب ّسِّٖب 

هلد رؤٌٖب نٖف خخّزؽ . ّاهيشئّهٖبح ّخّغٖص اهـالكبح تًٖ يخخوف اهتٌٖبحّيرنزٖب يً خالل خضدٖد األدّار 

األدّار ّاهيشئّهٖبح تًٖ اهتٌٖبح اهيضوٖج ّاإلكوٖيٖج ّاهسِّٖج ّاهيرنزٖج تِدف خضلٖق اهفـبهٖج ّاهٌسبؿج فٕ 

اهتٌٖبح  غٖر ؤً ُذا اهِدف ال ٖنخيل خضلٖلَ اذا هى ٌّغص اهـالكج تًٖ يخخوف ُذٍ. ارشبء يضرّؽ اهيئششج

ُّّ يب خلديَ اهخػبػج اهخبهٖج اهخٕ خلخرش فظال تًٖ ؤدّار اإلدارث ّؤدّار اهخدتٖر تبهٌشتج هنل يشخّْ يً 

  .اهيشخّٖبح اهخيس

 



 

 

 آليبث الهواكبت
ال ٖضنل اهخإػٖر ّاهـيّانتج ّاهخختؾ يرضوج يشخلوج تذاخِب يً يراضل يضرّؽ اهـيئششج، تل ُٕ ضبغرث 

تبإلغبفج اهٓ اؿختبرُب ؿيوٖبح خدخل فٕ ظيٖى اخخظبظبح سيٖؾ اهـيخدخوًٖ فٕ  فٕ سيٖؾ يراضوَ اهخشؾ،
هنً اهٓ سبٌة اهتٌٖبح اهيخدخوج ّآهٖبح اهخٌشٖق فبً  .يضرّؽ اهـيئششج يضوٖب ّاكوٖيٖب ّسِّٖب ّيرنزٖب

 .ؿيوٖج خدتٖر يضرّؽ اهيئششج شٖخى خإػٖرُب يً ػرف ختٖر يئُل فٕ ُذا اهيسبل

 يآليبث الجدبيا الهبل
ٖينً اؿختبر يضرّؽ اهيئششج، نيب خيح اإلضبرث اهٓ ذهم فٕ اهدهٖل اهيرسـٕ، اٗهٖج األشبشٖج هخدتٖر اهضإً 

اذا نبً األير نذهم فبً خيّٖل . اهخرتّٔ هٖس فٕ اهيئششج فلػ تل فٕ تبكٕ يشخّٖبح اهيٌؼّيج اهخرتّٖج
ٌٖػوق يً اهضبسٖبح اهضلٖلٖج هويئششج يضرّؽ اهيئششج شخخى يلبرتخَ يً خالل خدتٖر يبهٕ ضيّهٕ ّيٌديز 

تِذٍ اهػرٖلج فإغوة يب شٖظرف . اهخـوٖيٖج ّٖسـل يٌِب اهٌّاث األشبشٖج هتٌبء يٖزاٌٖج كػبؽ اهخرتٖج ّاهخنًّٖ
ؿوٓ اهيئششج اهخـوٖيٖج شٖخى يً خالل يضرّؽ اهيئششج اهذٔ شٖيذل اهسزء األنتر يً اهيٖزاٌٖج اهيخظظج 

كٕ اهيظبرٖف ذاح اهػبتؾ االشخـسبهٕ ؤّ خوم غٖر اهيخّكـج فٕ يضرّؽ اهيئششج ؤيب تب. هنل يئششج خـوٖيٖج
فٖينً اهخغوة ؿوِٖب يً خالل آهٖج سيـٖبح دؿى يدرشج اهٌسبش اهخٕ خّفر اهيرٌّج اهالزيج هوخـبيل يؾ ُذٍ 

 .اهيظبرٖف

 جأهيل الفبعميو
 :ؿٌد اهفبؿوًٖ اهخرتًّٖٖ ّخبظج اً اهٌسبش فٕ ارشبء يضرّؽ اهيئششج ٖخػوة خٌيٖج يسيّؿج يً اهنفبٖبح

  يٌِسٖج خدتٖر اهيضبرٖؾ ّخبظج خوم اهيـرّفج تبإلػبر اهيٌػلٕ اهيٌظّط ؿوِٖب فٕ اهدهٖل
 اهيرسـٕ؛

  ؤداث اهخخػٖػ االشخراخٖسٕ اهيـرّفج اخخظبرا ةDCA؛ 

 خلٌٖبح اهـيل اهسيبؿٕ؛ 

 يٌِسٖج ضل اهيضنالح؛ 

 ؤدّاح اهسّدث؛ 



 

 

يٌِسٖج اهخنًّٖ اهخػتٖلٕ اهذٔ ٖتٌٕ نفبٖبح اهيئػرًٖ اٌػالكب يً ّغـٖبح  ّٖخيٖز ترٌبيز اهخإُٖل تبؿخيبدٍ
 .ضلٖلٖج يٌتذلج يً اهّاكؾ اهيٖدإٌ ٖضرنِى يً خالهِب فٕ اٖسبد اهضوّل اهيٌبشتج

 الجعبئت والجواصل وجببدل الخبااث
ُّذا . يراضوَال ٖينً اهيراٌُج ؿوٓ يضرّؽ اهيئششج دًّ اٌخراػ سيٖؾ اهفبؿوًٖ ّاهضرنبء فٕ يخخوف 

ٖخػوة يسِّدا يخّاظال هخـتئج يخخوف اهفبؿوًٖ ّغيبً اٌخراػِى فٕ شٖرّرث ارشبء يضرّؽ اهيئششج يً 
 :خالل اهلٖبى تبهـيوٖبح اهخبهٖج

 هداخوًٖٖ ؤّ اهخبرسًٖٖ ؿوٓ سيٖؾ اهيشخّٖبح ّغؾ يخػػ خّاظوٕ ّاختبرٔ يّسَ هنل اهفبؿوًٖ ا
 ضشة األُداف اهيشػرث هنل يشخّْ؛

  اهخسبرة اهٌبسضج ّخّذٖلِب يً خالل ّغؾ تٌم هويـػٖبح؛خرظٖد 

  ختبدل اهختراح يً خالل خٌؼٖى هلبءاح ّفغبءاح هوخلبشى ّاهخـرٖف تبهيضبرٖؾ اهٌبسضج ّينبفإث
 اهيئششبح اهيخيٖزث؛

  ؛اإلسرائٕاضرام يخخوف اهفـبهٖبح فٕ توّرث يضرّؽ اهيئششج يً خالل اشخـيبل اهدهٖل 

 ؾ اهيضٖػ االكخظبدٔ ّاالسخيبؿٕ هخفـٖل يضرّؽ اهيئششجاتراى اخفبكٖبح ضرانج ي. 

  



 

 

 خػتٖق االشخراخٖسٖج اهّػٌٖجخػج 
كبتوج  االشخراخٖسٖج اهّػٌٖج هيضرّؽ اهيئششجخشـٓ ُذٍ اهخػج اهٓ خضدٖد سيٖؾ اهيراضل اهغرّرٖج هسـل 

هوخٌزٖل اهيٖدإٌ فٕ اهؼرّف اهيالئيج هخضلٖق اهغبٖج اهخٕ ّغـح ألسوِب ُّٕ ارشبء يضرّؽ اهيئششج 
 . تسيٖؾ اهيئششبح اهخـوٖيٖج

 اسجااجيييت اإلاسبء
  اً اهيلبرتج اهيلخرضج خلخغٕ تبهغرّرث اضداد خغٖٖراح ؿيٖلج ؿوٓ يشخّْ خدتٖر اهيئششج

اهخـوٖيٖج، تل اهيٌؼّيج ننل، ُّّ يب ٖػرش شئال اهّشبئل ّاهيّارد اهيخّفرث إلضداد اهخغٖٖر 
 اهيٌضّد؛ 

  ًاضنبهٖج ارشبء يضرّؽ  اشخراخٖسٖبح ؤّ شٖبشبح يينٌج هوخـبيل يؾ 5ؿيوٖب ٖينً اهضدٖد ؿ
 . اهيئششج

 



 

 

  ٌـٖص ؼرفٖج يشبؿدث ُٕ ؼرفٖج اهترٌبيز االشخـسبهٕ اهخٕ خخيٖز تخّفٖر اهيّارد اهغرّرٖج هخػتٖق
 اإلظالش؛ 

  فٕ اػبر شٖرّرث خػتٖق يضرّؽ اهيئششج نإضد اهخّسِبح االشخراخٖسٖج هوّزارث خى اشخٌفبذ يرضوج
  اهخسرٖة؛

 ٓيرضوج اهخّػٖد يً خالل خخظٖط تـع اهيّارد اهيبهٖج هويئششبح  خى اهيرّر، تـد اهخسرٖة، اه
  اهخـوٖيٖج هظرفِب ؿوٓ يضبرٖـِب؛

 :نل ُذا ٖدفؾ فٕ اخسبٍ اخخٖبر اشخراخٖسٖج اهخّشؾ هنً ُذا ٖشخّسة خضلٖق اهضرّػ اهخبهٖج
  اهخّفر ؿوٓ يّارد تضرٖج يئُوج ّيٌخرػج فـوٖب فٕ ؿيوٖج ارشبء يضرّؽ اهيئششج؛ 

 ّٖى؛ 211ٓ اهـيل تشرؿج ّفـبهٖج ّتوّرث يضبرٖؾ اهيئششبح فٕ اهلدرث ؿو  
 خنًّٖ كٖبداح خرتّٖج يخينٌج يً األدّاح اهخلٌٖج ّآهٖبح اهخّاظل ّاإلكٌبؽ؛  
 خّفٖر سيٖؾ اهيّارد اهيبدٖج اهغرّرٖج إلرشبء يضرّؽ اهيئششج؛  
  اهيّارد؛ّغؾ آهٖبح فـبهج هوخٌشٖق تًٖ يخخوف اهيشخّٖبح يً ؤسل اهيّانتج ّخّفٖر  
  خػتٖق آهٖج اهخـبكد ضّل يضرّؽ اهيئششج تًٖ اهيئششج ّاهٌٖبتج؛ 

 األهداف
  خٌفٖذ خػج هوخّاظل ضّل اهـدث اهخبظج تيضرّؽ اهيئششج يؾ اهلٖبداح اهسِّٖج ّاإلكوٖيٖج ّاهيضوٖج؛ 

 اؿداد اهتٌٖبح اهيخدخوج فٕ ارشبء يضرّؽ اهيئششج يضوٖب ّاكوٖيٖب ّسِّٖب ّيرنزٖب؛  
  اهيئػرًٖ هيّانتج اهيئششبح فٕ ارشبء يضرّؽ اهيئششج؛خإُٖل  
  ٕ؛ّاهيظبدكج ؿوِٖبخـوٖيٖج اه بحيئششاه تـعخسرٖة اهـدث ف  
 خـيٖى توّرث يضبرٖؾ اهيئششبح؛  
 خفـٖل آهٖج اهخـبكد ؿوٓ يضرّؽ اهيئششج تًٖ اهٌٖبتج ّاهيئششج اهخـوٖيٖج؛ 

 يّانتج اهيئششبح اهخـوٖيٖج فٕ يرضوج اٌسبز يضرّؽ اهيئششج؛ 

 يّانتج اهيئششبح اهخـوٖيٖج فٕ خختؾ ّخلّٖى يضرّؽ اهيئششج. 



 

 

 الىجبئج الهىجظاة
  ّػٌٖج ٌّدّاح سِّٖج ّاكوٖيٖج اليخالم اهـدث اهخبظج تيضرّؽ اهيئششج؛ ٌدّث 

 اهتٌٖبح يئُوج إلرشبء يضرّؽ اهيئششج؛  
 اهيئػرًّ يئُوًّ هيّانتج سيٖؾ اهيئششبح فٕ ارشبء يضرّؽ اهيئششج؛  
  ٕيئششج خـوٖيٖج؛ 2311اهـدث يسرتج ف  
 سيٖؾ يضبرٖؾ اهيئششبح يتوّرث؛  
 ؛تج ّاهيئششج اهخـوٖيٖجؿلد ؤُداف يترى تًٖ اهٌٖب 

 سيٖؾ يضبرٖؾ اهيئششبح يٌسزث؛ 

 خختـِب ّخلّٖيِب سيٖؾ يضبرٖؾ اهيئششبح خى.  

 العهميبث
 ؛خٌؼٖى ٌدّث ّػٌٖج يّسِج هولٖبداح اهسِّٖج ّاإلكوٖيٖج الكخشبى اهـدث اهيخـولج تيضرّؽ اهيئششج .1

 ؛اؿداد يضرّؽ اهيئششجؤٖبى فٕ يسبل  5ختٖر هيدث  61خنًّٖ  .2

 ؛خضنٖل هسبً اهلٖبدث اهسِّٖج ّاإلكوٖيٖج .3

 ؛ؤّاكوٖيٖج يّسِج هولٖبداح اهيضوٖج الكخشبى اهـدث اهيخـولج تيضرّؽ اهيئششج/خٌؼٖى ٌدّاح سِّٖج ّ .4

خٌؼٖى ّرضبح ؿيل سِّٖب ّاكوٖيٖب ّيضوٖب هخّغٖص األدّار ّاهيشئّهٖبح اهيٌبػج تيخخوف اهتٌٖبح  .5
 ؛ّخٌؼٖى اهـالكبح تٌِٖب

 ؛ اؿداد يضرّؽ اهيئششجؤٖبى فٕ يسبل  5يئػرسِّٔ هيدث  911خنًّٖ  .6

 ػتؾ اهـدث اهنبيوج هيضرّؽ اهيئششج ّخّزٖـِب ؿوٓ سيٖؾ اهيئششبح؛ .7

 ؛بح اهخـوٖيٖجيئششاه تـعـدث فٕ خسرٖة اه .8



 

 

 ٓ اهـدث؛اهيظبدكج ؿو .9

 ؛يّانتج سيٖؾ اهيئششبح فٕ توّرث يضرّؽ اهيئششج  .11

 اؿداد ؿلد األُداف اهذٔ شٖترى تًٖ اهٌٖبتج ّاهيئششج اهخـوٖيٖج؛ .11

 ؛خّكٖؾ اهـلد تـد اهيظبدكج ؿوٓ نل يضرّؽ يئششج .12

 ؛ٌضر يضبرٖؾ اهيئششبح ؿوٓ يّكؾ اهنخرٌّٕ خبط .13

 ؛اٌسبز يضرّؽ اهيئششج يرضوجاهخبط ت ّغؾ ّخٌفٖذ يخػػ اهخّاظل .14

 فٕ يسبل اٌسبز اهيضرّؽ؛ خنًّٖ اهختراء اهّػًٌٖٖ .15

 فٕ يسبل اٌسبز اهيضرّؽ؛ خنًّٖ اهيئػرًٖ اهسًِّٖٖ .16

 ؛يّانتج اهيئششبح فٕ اٌسبز يضرّؽ اهيئششج .17

 يرضوج خختؾ اهيضرّؽ ّخلّٖيَ؛ّغؾ ّخٌفٖذ يخػػ اهخّاظل اهخبط ت .18

 ؛ّغؾ ؿدث اهخختؾ ّاهخلّٖى .19

 فٕ يسبل اهخختؾ ّاهخلّٖى؛ خنًّٖ اهختراء اهّػًٌٖٖ .21

 فٕ يسبل اهخختؾ ّاهخلّٖى؛ خنًّٖ اهيئػرًٖ اهسًِّٖٖ .21

 ؛يّانتج اهيئششبح فٕ اهخختؾ ّاهخلّٖى .22

 الهؤشااث
 يئضراح اهشٖرّراح  •



 

 

خينً يً خختؾ ؿيوٖج ارشبء يضرّؽ اهيئششج اتخداء يً يرضوج اهخٌزٖل اهٓ يرضوج اإلٌسبز  •
خخالالح فٕ اهّكح يرّرا تيرضوج توّرث اهيضرّؽ ُّّ يب ٖشيص تبهخدخل هخدارم اال

 اهيٌبشة؛ 

  يئضراح اهٌخبئز •

خينً يً اهّكّف ؿوٓ يدْ خضلٖق اهٌخبئز اهيٌخؼرث يً نل يرضوج يً يراضل ارشبء  •
  .يضرّؽ اهيئششج

 جطبيق االسجااجيييتاليدولت الزهىيت ل
 العمليات

 نونبر أكتوبر سبتمبر يوليوز يونيو ماي

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

11                         

11                         

12                         

13                         

14                         

15                         

16                         

17                         

18                         

19                         

21                         

21                         

22                         

 
 



 

 

 
 



 

 

 االستراتيجيت الىطنيت

 لمشروع المؤسست 
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