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 ز٥ٝظ صبًظ ْٛاب ايشعبضبُد ايٓاصس ن١ًُ ايطٝد 

 2018-2017يف اؾتتاح ايدٚز٠ ايعاد١ٜ ايسابع١ 

 2019-2014َٔ املد٠ ايٓٝاب١ٝ األٚىل 

 

 2017 انتٛبس 18االزبعا٤ 

 

 ايطٝدات ٚايطاد٠ ايٓٛاب،

 ضٝٛؾٓا ايهساّ،

 

أّٚد يف ايبدا١ٜ إٔ أزحب بهِ مجٝعا يف ٖرٙ ازبًط١ 

ايعا١َ االؾتتاح١ٝ يًدٚز٠ ايعاد١ٜ ايسابع١ َٔ املد٠ ايٓٝاب١ٝ 

 .األٚىل جملًظ ْٛاب ايشعب

ّٝص٠ ألْٗا   ٚتهتطٞ ٖرٙ ايدٚز٠ أ١ُٖٝ ضٝاض١ٝ َتُ

تٓطًل ٚبالدْا دبتاش ظسًٚؾا اقتصاد١ٜ ٚضٝاض١ٝ ٚادتُاع١ٝ 

ّٓا إدزاى َطؤٚيٝاتٓا ايتازؽب١ٝ  ًّب َ دقٝك١، ظسٚف تتط

املشرتن١ يف تأَني املطاز ٚيف صباب١ٗ ايتحدٜات ٚيف 

ّْٗا . اضتهُاٍ إزضا٤ َؤضطات ازبُٗٛز١ٜ ايجا١ْٝ نُا أ
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ّٓا تكِٝٝ آدا٥ٓا ٚاضتعساض َا اظبصْاٙ،  ٚذبدٜد َا  ًّب َ تتط

١ّٝ ّٝٔ إظباشٙ ؾُٝا تبك٢ َٔ َّدتٓا ايٓٝاب  .ٜتع

 دًط١ عا١َ 80يكد عكد اجملًظ خالٍ ايدٚز٠ ايطابك١ 

 قإْٛ يف َكدَتٗا ايكٛاْني املتعًك١ 69صادم خالهلا ع٢ً 

باملدطط ، ٚاجملًظ األع٢ً يًكطا٤، ٚاالحهاّ املشرتن١ 

ي٦ًٝٗات ايدضتٛز١ٜ، ٚايتبًٝؼ عٔ ايؿطاد، ١٦ٖٝٚ اسبٛن١ُ 

 .ايسشٝد٠ َٚهاؾح١ ايؿطاد ، َٚكا١َٚ ايعٓـ ضد املسأ٠ 

ٚٚاصٌ اجملًظ ممازض١ دٚزٙ يف َساقب١ عٌُ اسبه١َٛ 

 172َٔ خالٍ تٓعِٝ ثالخ دًطات حٛاز َعٗا، ٚعرب تٛدٝ٘ 

 ضؤاٍ شؿاٖٞ، ٚنريو عرب ايصٜازات 226ضؤاٍ نتابٞ ٚ

َّتني 30املٝدا١ْٝ اييت بًؼ عددٖا   شٜاز٠، ؾطال عٔ دًطتني عا

 . ُخصِّصتا زبٗات ايشُاٍ ايػسبٞ ٚايٛضط ايػسبٞ

ٚيٓا إٔ ْتطا٤ٍ بٗرٙ املٓاضب١ عٔ ْتا٥ر ممازض١ اجملًظ 

يدٚزٙ ايسقابٞ ٚعٔ َاٍ طبتًـ ايتٛصٝات اييت ٚدٗٗا  اجملًظ 

ٖٚٛ تطاؤٍ اعتكد اْ٘ ؽباجل نال َٓهِ . اىل اسبه١َٛ

مما ٜدعْٛا َطتكبال إىل دعِ ٖرا ايدٚز ايسقابٞ ٚربصٝص 

خ١ًٝ داخٌ اداز٠ اجملًظ النطا٥٘ أنجس ظباع١ َٔ خالٍ 

زصد ظسٚف تٓؿٝر ايكٛاْني َٔ قبٌ اسبه١َٛ ٚتكِٝٝ تأثريٖا 

ع٢ً ذبطني ظسٚف عٝش املٛاطٓني، إىل داْب َتابع١ َآٍ 

املكرتحات اييت تطُٓتٗا اض١ً٦ ايٓٛاب ٚدًطات اسبٛاز َع 

 .اسبه١َٛ 
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 ايطٝدات ٚايطاد٠ ايٓٛاب،

نإ دٚزْا ايتشسٜعٞ َتٓاغُا َع َطاَح شعبٓا نُا 

ّٝا يف َطاَني َشازٜع ايكٛاْني اييت صادقٓا  ٜعٗس ذيو دً

ايصح١ )، ( قٛاْٝـ6ٔ: ايرتبٝـ١ ٚايتعًٝـِ ٚايشباب): عًٝٗا

َهاؾحــ١ ايؿطاد )، ( قٛاْني10: ٚايشؤٕٚ االدتُاع١ٝ

 3: ايشؤٕٚ احمل١ًٝ ٚايتُٓٝــ١ املطتدا١َ)، ( قٛاْني6: ٚاإلزٖاب

اهل٦ٝات )،( قٛاْٝــ3ٔ: اسبكـٛم ٚاسبسٜات)، (قٛاْني

 33: اسبٛن١ُ ٚاإلصالح اإلدازٟ)، ( قٛاْني4: ايدضتٛزٜـ١

 . (قإْٛ

١ّٓٝ َٔ َٓذصْا يهٔ ٌٖ عبٔ زاضٕٛ عٓ٘؟ ضؤاٍ . ٖرٙ ع

ٖٚدؾٓا َٔ خالٍ . ػبّسْا إىل ايتكِٝٝ املتٛاصٌ ألعُايٓا

ايتكِٝٝ يٝظ تطدُٝا يًرات أٚ دًدا هلا، بٌ ٖٛ ٚقٛف عٓد 

امُلٓذص، ٚربطٝط يًُتبّكٞ َٔ األٖداف َٔ أدٌ ذبطني 

يريو البد َٔ ايٛقٛف بٗرٙ املٓاضب١ .  اسبطٛز ٚذبطني األدا٤

ع٢ً املطاؾ١ اييت تؿصٌ بني املٗاّ اييت أٚنًٗا يٓا دضتٛز 

ايبالد َٔ خالٍ دبطِٝ ضًطت٘ ايتشسٜع١ٝ ٚايسقاب١ٝ، 

ٚايصٛز٠ اييت ؼبًُٗا عٓا ايشعب ايتْٛطٞ َٚا تتٓاقً٘ عٓا 

ٖٚرا َا ػبّسْا إىل ايتأنٝد . ٚعٔ ْشاطٓا ٚضا٥ٌ االعالّ 



4 

 

ع٢ً أْٓا صبًظ ْٛاب ايشعب ٚيطٓا صبًظ ْٛاب االحصاب، 

نُا آْا ظبطِ ايتعدد١ٜ ايطٝاض١ٝ ٚايؿهس١ٜ يف اجملتُع 

نُا .... ايتْٛطٞ يهٓٓا ْٓتُٞ اىل ٚطٔ ٚاحد ٖٚٞ تْٛظ 

آْا غبتًـ يف ايسؤ٣ ٚايرباَر يهٓٓا ًْتكٞ يف إميآْا 

املشرتى بٛحد٠ املصري ٚحسصٓا املتٛاصٌ ع٢ً صٝا١ْ 

املهتطبات ٚاسبكٛم ٚاسبسٜات اييت دا٤ بٗا دضتٛز ايبالد ، 

 .َٚٛاص١ً ايُٓٛ ٚاالشدٖاز يًشعب ايتْٛطٞ

ّْ٘ َٔ دٚزْا مجٝعا عرب ايرتؾٝـع يف ْطل عًُٓا  يريو ؾإ

ّٕ صبًطٓا  ُْجبت يًذُٝع أ ٚايتحطٝـٔ يف آدا٥ٓا ٚحطٛزْا إٔ 

يف قًب ايطًط١، إٕ مل ٜهٔ قًبٗا ايٓابض ٚعٝٓٗا ايطاٖس٠ 

 .ٚصٛتٗا املطُٛع

ّٕ خد١َ ايٛطٔ ٚايشعب ال حدٚد  أزٜد إٔ أقٍٛ بصٛت عاٍ إ

 .هلا، ٚال زضا٤ عٓٗا إاّل بسغب١ املجابس٠ ٚايّتٛم إىل األؾطٌ

 عبٔ إذٕ َطؤٚيٕٛ مجٝعا ع٢ً صٛزتٓا يد٣ ايسأٟ ايعاّ 

ألٕ تًو . ايرٟ ّْٛد إٔ ٜساْا نذٓٛد يف خد١َ ايٛطٔ ٚايشعب

 .ٖٞ حكٝكتٓا

 

 حطسات ايٓٛاب

َٔ أِٖ اظباشات ايدٚز٠ املٓكط١ٝ إحداخ األنادمي١ٝ 

ايربملا١ْٝ يتعصٜص قدزات أعطا٤ صبًظ ْٛاب ايشعب ٚإطازات٘ 
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اإلداز١ٜ يف اجملاٍ ايتشسٜعٞ ٚايسقابٞ ٚاالتصايٞ ٚيف صباٍ 

ٚقد بًؼ اجملُٛع ايعاّ سبصص ايتهٜٛٔ . ايًػات األدٓب١ٝ

 حص١ ، إىل داْب 34باألنادمي١ٝ ايربملا١ْٝ خالٍ ٖرٙ ايدٚز٠ 

تٓعِٝ ثالث١ عشس َٜٛا دزاضٝا حٍٛ قطاٜا ٚط١ٝٓ ٖا١َ شازى 

ؾٝٗا، إىل داْب ايٓٛاب، خربا٤ ٚممجًٕٛ عٔ َٓعُات اجملتُع 

 .املدْٞ

١ّٝ ٚايّتطٗٝالت  ٚضٛف تتعّصش تًو اإلظباشات بايؿٛا٥د املعسؾ

، ايرٟ  Centre de ressourcesاييت ّٜٛؾسٖا َسنص املٛازد

بعجٓاٙ ُصًب ٖٝانٌ األنادمي١ٝ ٚايرٟ ٜتُّجٌ دٚزٙ يف 

تٛؾري املعًَٛات ٚاملعازف ايالش١َ يًّطاد٠ ايٓٛاب يف مجٝع 

 . َساحٌ دزاض١ َشازٜع ايكٛاْني

َٔ أِٖ اإلظباشات نريو يف إطاز اْؿتاح املؤضط١ ايربملا١ْٝ 

ع٢ً ضبٝطٗا، مّت ٚضع َٓع١َٛ َعًَٛات١ٝ َتها١ًَ َٔ 

خالٍ ايبٛاب١ االيهرت١ْٝٚ ازبدٜد٠ يًُذًظ تعّصش ايٓؿاذ إىل 

املع١ًَٛ  ٚاغبساط ايربملإ يف املٓع١َٛ ايسق١ُٝ اييت َٔ شاْٗا 

إٔ تطاعد ع٢ً ايتٛاصٌ داخٌ اجملًظ ٚبني مجٝع َهْٛات٘ 

ٚخازد٘، ٚبني اجملًظ ٚطبتًـ األطساف املتابع١ يعًُ٘، إىل 

 . داْب َصٜد ايتؿاعٌ بني ايٓٛاب ْٚاخبِٝٗ يف نٌ ازبٗات

نُا دّعُٓا ايتعسٜـ بٓشاط صبًظ ْٛاب ايشعب َٔ 

خالٍ إصداز ايسضاي١ اإلخباز١ٜ ايشٗس١ٜ يًُذًظ، َٚٔ خالٍ 

َٚٔ  .  streamingايبح اسبٞ يًذًطات ايعا١َ ع٢ً االْرتْات
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. املٓتعس إٔ ٜشٌُ ذيو أعُاٍ ايًذإ يف َطتٌٗ ٖرٙ ايدٚز٠

 يف خد١َ 2016نُا ٚضعٓا املسنص اإلعالَٞ َٓر َاٟ 

 60اجملًظ ٚايٓٛاب ٚايًذإ، حٝح ّْعِ يؿا٥دتِٗ حٛايٞ 

َؤمتسا ْٚد٠ٚ صحؿ١ٝ، إىل داْب ايٓشاط ايَٝٛٞ يًصحاؾٝني 

 .املٛانبني ألْشط١ اجملًظ 

ٚتكٛدْا ٖرٙ املعطٝات إىل تأنٝد خٝاز صبًطٓا خبصٛص 

 300االْؿتاح ع٢ً اجملتُع املدْٞ، عرب َشازن١ أنجس َٔ 

مجع١ٝ يف دًطات االضتُاع يف ايًذإ َٚتابع١ أشػاهلا 

ٚعبٔ ْطع٢ إىل تدعِٝ ٖرٙ . َٚساؾكتٗا يًٓشاط ايربملاْٞ

ايعالق١ ايتشازن١ٝ عرب تهٜٛٔ زب١ٓ قٝاد٠ ممج١ً ملدتًـ 

ايهتٌ ايربملا١ْٝ تعٌُ ع٢ً ٚضع َٝجام شسان١ بني 

 .اجملًظ ٚاجملتُع املدْٞ

 

 حطسات ايٓٛاب،

يكد أصبحت ايدٜبًَٛاض١ٝ ايربملا١ْٝ َٔ أبسش آيٝات ايعالقات 

ايدٚي١ٝ َؤّند٠ دٚز اجملايظ ايربملا١ْٝ يف ذبكٝل ايتكازب بني 

ٚقد ّٚظـ . ايشعٛب خد١َ يًُصاحل ٚاألٖداف املشرتن١

صبًطٓا ْشاط٘ ايدٜبًَٛاضٞ شبد١َ َصاحل تْٛظ ٚايتعسٜـ 

 .باظباشاتٗا ٚبايتحدٜات اييت تٛادٗٗا
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ٚدبّطدت َكازب١ تٛظٝـ ايدٜبًَٛاض١ٝ ايربملا١ْٝ شبد١َ 

َصاحل ايبالد، يف ايتكسٜس اشباص حبادٝات تْٛظ يف ايت١ُٝٓ 

ايرٟ أعّدت٘ زب١ٓ ايصداق١ ايربملا١ْٝ األٚزٚب١ٝ ايتْٛط١ٝ ٚايرٟ 

 2016ْتذت عٓ٘ ال٥ح١ َٔ ايربملإ األٚزٚبٞ يف ضبتُرب

أٚصت بتحٌٜٛ دٜٕٛ تْٛظ إىل اضتجُازات، ٚقد بدأ تؿعًٝٗا 

َٔ قبٌ عدد َٔ ايدٍٚ األٚزٚب١ٝ بعد املصادق١ عًٝٗا َٔ قبٌ 

١ّٝ األٚزٚب١ٝ ٖرٙ ايط١ٓ ّٛض  . املؿ

ٚاغتِٓ ٖرٙ ايؿسص١ العرب عٔ بايؼ ايتكدٜس يهٌ َٔ ضاِٖ 

يف ٖرٙ االعُاٍ ٚيبًٛؽ ايٓتا٥ر املرنٛز٠ ، ٚأخص بايرنس 

ايطٝد ايٓا٥ب االٍٚ ٚايطٝد٠ ايٓا٥ب١ ايجا١ْٝ يس٥ٝظ  اجملًظ  

ٚأعطا٤ املهتب ٚناؾ١ ايٓٛاب ٚاالطازات ٚاعٛإ االداز٠ 

 .ايربملا١ْٝ 

ٖرٙ إشازات ألِٖ ضباٚز ؾعايٝات أعُايٓا خالٍ ايدٚز٠ 

ايٓٝاب١ٝ املٓكط١ٝ، ٚضٓٛاصٌ ايعٌُ َطتكبال بؿطٌ 

دعُهِ ٚتٛدٝٗاتهِ َٔ أدٌ تطٜٛس قدزات صبًظ ْٛاب 

ايشعب ٚإَهاْٝات٘ َٔ خالٍ ذبطني ظسٚف ايعٌُ ٚدعِ 

ْشاط األنادمي١ٝ ايربملا١ْٝ َٚصٜد االٖتُاّ مبطاي١ 

ايتهٜٛٔ املطتُس، ٚعرب ايتّٛد٘ عبٛ إزضا٤ ايربملإ 

االيهرتْٚٞ َٔ أدٌ االضتػٓا٤ ايتدزػبٞ عٔ اضتعُاٍ 

 .ايٛزم
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ْٚند َٗآَا نريو َٛاص١ً إزضا٤ اهل٦ٝات  َٚٔ َأ

 ع٢ً غساز احمله١ُ 2014ايدضتٛز١ٜ اييت ْصّ عًٝٗا دضتٛز 

١ّٝ  . ايدضتٛز١ٜ، ٚاملصادق١ ع٢ً قإْٛ ازبُاعات احملً

 

 

 

 

 حطسات ايٓٛاب،

ضٝٛاصٌ صبًظ ْٛاب ايشعب ايعٌُ بسٚح ٚط١ٝٓ 

َطؤٚي١، ٚبعصمي١ ٖاد١٥ َّٚتص١ْ ع٢ً تشٝٝد َؤضطات دٚي١ 

تْٛظ ازبدٜد٠، ؾٓحٔ يف َسح١ً ايبٓا٤ مبا ذبًُ٘ َٔ ظباحات 

ٚاألخطا٤ اييت قد ْكرتؾٗا أٚ تًو اييت ُتٓطب إيٝٓا ال . ٚأخطا٤

ُْدزى أبعادٖا  ميهٔ إٔ ُتحبط عصا٥ُٓا، بٌ عًٝٓا إٔ 

 .ْٚطتجُسٖا ْٚعٌُ ع٢ً دباٚشٖا 

نُا ضٓٛاصٌ آدا٤ َُٗتٓا ايتشسٜع١ٝ ٚايسقاب١ٝ ٚدبطِٝ 

ّْٓا يف  ايكِٝ ٚاملبادئ ايدضتٛز١ٜ ايطا١َٝ، َع ايٛعٞ ايّتاّ بأ

َسح١ً تازؽب١ٝ حامس١، َسح١ً ايبٓا٤ اييت تتطًب طٍٛ ايٓؿظ 

ُٚبعد ايٓعس ٚايكبٍٛ بإَها١ْٝ اشبطأ يػٝاب ايتكايٝد اييت 

عًٝٓا إٔ ْهتطبٗا ْٚكّسٖا َع اسبسص ع٢ً ايٝكع١ املطتُس٠ 

 .ٚايكدز٠ ع٢ً اإلصالح ٚايّتٛم املطتُس إىل األؾطٌ
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أدّدد يهِ تكدٜسٟ يهٌ َا أظبصْاٙ خالٍ ٖرٙ ايدٚز٠، ، 

ٚاتّٛد٘ بايشهس إىل ٚضا٥ٌ اإلعالّ ٚ ممّجًٞ اجملتُع املدْٞ 

 .ايرٜٔ زاؾكٛا أعُايٓا خالٍ ايط١ٓ املٓكط١ٝ

 ّٚؾكٓا اهلل مجٝعا ملا ؾٝ٘ خري تْٛظ ٚعّصتٗا 

 ٚايطالّ عًٝهِ ٚزمح١ اهلل ٚبسنات٘ 

 


