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 ٢٠٢٠ 89مفون ٣ :تابلطلا يقلت أدب خ%رات 

 اNوروأ طسو تيقوتب ًءاسم ٥:٠٠ ،٢٠٢٠ 89مفون ١٦ :ةلئسالا يقلت خ%رات

 اNوروأ طسو تيقوتب ًءاسم ٥:٠٠ ،٢٠٢٠ 89مسRد ١٥ :تابلطلا يقلت تقو ءاOPنا خ%رات

 

 

 : عوضوملا

 

 

 يدحتلا ةقباسم :ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا لاجم 45   معدلا  01ع لوص-,ل مدقتلل ةوعد

 ةيمنتلا لجأ نم NOبكلا

 

 

 :نولمت-Sا نومدقتملا ةداسلا

 c5ودلا يaامنإلا نواعتلل ةيدXوسلا ةلاUولا لالخ نم دXوسلا ةلودو )USAID( ةيلودلا ةيمنتلل ةيكXرمألا ةلاUولا وعدت

)SIDA( ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلل ةيناملألا ةيلارديفلا ةرازولاو )BMZ( ا ةرازووhiةكلمم 45 ةيجرا jادنلو 

 نم i9بكلا يدحتلا :ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب نم معدلا  \]ع لوصVWا " c1إ ةباجتسالل ةلjؤملا تامظنملا

 .")WE4F( ةيمنتلا لجأ

 

 قXرط نع ءاذغلا نم دXزملا جاتنإ ةحاتا c5اتلاب و قئاوعلا ةhqاعمل   معدلا  01ع لوص-,ل مدقتلل ةوعدلا هذj ميمصت مت

 موقت  .يaا~{لا مدختسملا |}ح ةعارزلا نم ًءدب ةيئاذغلا ةميقلا ةلسلس لوط 01ع ةقاطلاو هايملل مادتسمو لاعف مادختسا

 و ميدقتلا ةركذم ميدقتو دادعإ ةيلمع حيضوت و ،ا�لوميس �}لا ةطش�ألا عاونأو جمان�Oلا نم ضرغلا فصوب ةوعدلا

 ةقاطلاو هايملا جمانرب“ )جمان89لا( ةقباسملا هذr لالخ عقوتملا نمو  .م�مييقت NOياعم عضو 05لا ةفاضإلاب ،لما�لا ح�Oقملا

 طسوألا قرشلا ةقطنمل )ةيدقن حنمو ةينف ةدعاسم( حنم لyش \]ع يy%رمأ رالود نويلم 4.5 قافنإ ”ءاذغلا لجأ نم

 .ايق%رفإ لامشو

 

 ةدم .بولطملا لXومتلا عون بسح ي�Xرمأ رالود ٣٠٠٬٠٠٠ و ي�Xرمأ رالود ٢٥٬٠٠٠ نNب ةيدرفلا حنملا حوا�Oت نأ عقوتملا نم

 c5وئسم لذب�س .ا�حنم تقو 45 ةحنم لU ميدقتل ةيلعفلا ة�Oفلا ديدحت مت�س و تاونس ثالث c1إ لصت ةيدرفلا حنملا ميدقت

 WE4F MENA( ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا“ -ايقXرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنمل ��يلقإلا را�تبالا زكرم
RIH( " د�ج ىراصقjومتلا ع¤زوتل مXزئافلا 01ع لXزئافلا 01ع بجي نكل و ،نكمم تقو عرسأ 45 نXءدب اوعقوتي نأ ن 

 حنملا ميدقت تقو دان¨سا متي فوس و .نXر�ش c1إ دحاو ر�ش رادقمب لXومتلا رخأت اذإ |}ح ،ةحنملا ديدحت روف ةطش�ألا

 .نXزئافلا عم ا~¬لع قافتالا مت�س فادjأل لوصولا ط�Oشª �©مز راطا 01ع
 

ادامتعا كلذ و ةبسانم ىرخأ لئاسو وأ حنم ل�ش 01ع ةمدقم ا~وU نNب ةوعدلا هذj لالخ نم ةمدقملا حنملا توافتت
ً

 01ع 

اقفو و ةمدقملا ةمظنملا ةعيبط
ً

 هايملا" هايملا - ايقXرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنمل ��يلقإلا را�تبالا زكرم ريدقتل 

 تارا�تبالا ميدقتل 01ع ةوعدلا هذj داجيإ نكمي .)ا~¯اUرشو( ")WE4F MENA RIH( ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو

اينو�Oكلا
ً

  �O www.we4f.org/menaع 

 

 ةعاسلا ٢٠٢٠ 89مسRد ١٥ زواجتي ال ثيحب ٢٠٢٠ 89مفون ٣  نم تقو يأ 45 ميدقتلا ةركذم مالتسا بجي :ميلس¨لا خXرات

 c5اتلا طبارلا قXرط نع تن�Oنإلا �Oع ميدقتلا ةصنم �Oع اNوروأ طسو تيقوتب ًءاسم  ٥:٠٠
http//we4f.org/apply-mena  



 .ا�ليمحت مت �}لا ةقفرملا قئاثولاو م~µاح�Oقم نم ةi´³ب ظافتحالا نNمدقتملا 01ع بجي

 

  معدلا  01ع لوص-,ل مدقتلل ةوعدلا هذj تاXوتحمب قلعتت ةلئسأ م~¶دل نيذلا نNلمت-Sا نNمدقتملا 01ع بجي :ةلئسألا

ايباتك ا�لاسرإ
ً

 �Oع ميدقتلا ةصنم c1إ اNوروأ طسو تيقوتب ًءاسم٥:٠٠ ةعاسلا ٢٠٢٠ 89مفون ١٦ هاصقأ دعوم 45 

 لفسأ 45 "لاؤس لاسرإ :باوجو لاؤس" طبار لالخ http//we4f.org/apply-mena تن�Oنإلا

 .ميدقتلا ةصنم 01ع ةحفصلا

 

 نNلومملا ا~¯اUرش نم يأ وأ (WE4F) بناج نم حنم ميدقتب معدلا  01ع لوص-,ل مدقتلل ةوعدلا هذj رادصإ مِزلُي ال

 قرشلا ةقطنمل ��يلقإلا را�تبالا زكرم ظفتحي ،كلذ 01ع ةوالع .ضورعلا ميدقتو دادعإ 45 ةدبكتملا فيلا�تلا عفدل

 .ةملتسملا ضورعلا لU وأ يأ ضفر 45 ق-hاب ) WE4F MENA RIH( ايقXرفإ لامشو طسوألا

 

  ما�Oــحالا قئاف لوبقب اولضفتو
 ةدوجوب يمار

 WE4F( ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا -ايقXرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنمل ��يلقإلا را�تبالا زكرم ريدم 
MENA RIH(. 

  



 يذيفنتلا ص$#ملا
 

 .ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا يدحت جمانرب حنم 01ع لوص-,ل تابلطلا ميدقت ةيلمع ليصافت ةقيثولا هذj مدقت

 

 ؟ (WE4F) ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملل ايق%رفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنمل ��يلقإلا راyتبالا زكرم وr ام

 ةيناملألا ةيلارديفلا ةرازولل ةك�Oشم ةيلود ةردابم 5½ ةيمنتلل NOبكلا يدحتلا :)WE4F( ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا

 نواعتلل ةيدXوسلا ةلاUولا لالخ نم  دXوسلا ةلود ،ةيدنلو�لا ةيجراhiا ةرازو ،)BMZ( ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلل

 .)USAID( ةيلودلا ةيمنتلل ةيكXرمألا ةلاUولاو ،)c5 )SIDAودلا يaامنإلا

 

 ةلاطبلاو �¾يبلا روjدتلاو هايملا ةردن كلذ 45 امب تايدحتلا نم ديدعلل ايقXرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم عضخت

 �ÀÁايسلا رارقتسالا قيقحتل يرورض رمأ ءاذغلاو ةقاطلاو هايملا نNب ةقالعلا ةل�شم ةhqاعم .ةرq¿لا ةداXزو تاعارصلاو

 .ةمادتسملا ةيمنتلاو يaاذغلا نمألاو نNسhq³ا ةكراشمو ةاواسم و Â5امتجالاو

 

 داجيإل نNيل-Sا نXركتبملل ةصرف تايدحتلا هذj مدقت ،ةقطنملا 45 ءاذغلاو ةقاطلاو هايملا تايدحت ةروطخ نم مغرلا 01ع

احا-hإ ÄOكألا ةقاطلاو هايملا اياضقل لولح
ً

 .ةعارزلاو ءاذغلا جاتنإ 45 

 

 نيذلا نXركتبملل معدلا )MENA RIH( ايقXرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنمل ��يلقإلا را�تبالا زكرم مدقي

ªو ةقطنملا 45 نولمعX³زملا نوجتXشالاب .ةقاطلاو هايملا نم لقأ تايمك مادختسا عم ءاذغلا نم د�Oرمث¨سملا عم كاXن 

 ةطسوتملا ومنلا لحارم 45 ع¤راشملا قاطن عيسوت 01ع ايقXرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم 45 زكرملا لمعª ،ءاUرشلاو

 .ءاذغلاو ةقاطلاو هايملا ةطبار 45 يÇاجيإ Â5امتجاو �¾يب NOثأت ا�ل �}لا و ةمدقتملا وأ

 

  ؟ (WE4F) ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب \�إ مامضنالا كيلع بجي اذامل
jرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم 45 ميقم ركتبم تنأ لXاعمل دكؤم لح كيدلو ايقhq45 ةقاطلا وأ/و هايملا اياضق ة 

 ؟ةيفXرلا وأ ةXرض-hا قطانملا 45 ءاذغلا جاتنإ
 معدل (WE4F) ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو ةايملل ايقXرفإ لامشو طسوألا قرشلا 45 ��يلقإلا را�تبالا زكرم ميمصت مت

اعويش ÄOكألا ةيجراhiاو ةيلخادلا م~µايدحت ةhqاعم لالخ نم م�لامعأ رXوطتو ةيمنت 45 ةقطنملا 45 نXركتبملا
ً

 ةhqاعم و 

امعد نوركتبملا ىقلت�س .لXومتلا 01ع لوص-hاو ةينقتلا بناوhqاو لامعألا ةيمن¨ب ةقلعتملا رومألا
ً

اصصختم 
ً

افثكمو 
ً

 

 : لالخ نم ةعرسË ومنلا 01ع م~µدعاسمل

 ةيجيتا�Oسالا ومنلا ةطخ رXوطت •

 ومنلا قيقحتل  لمعلا جذومن ميمصت ةداعإ •

 ةيدقنلا تاقفدتلا لUاشم 01ع بلغتلا •

• ÌزعXةيلاملا ةرادإلا سسأ ز 

 ��يظنتلا ل�ي�لاو جاتنإلا تايلمع نNسحت •

 .ةينفلا بناوhqاو ريدصتلل دادعتسالا لثم ومنلا معدل ىرخأ ةمدخ ٢٠ نم ÄOكأ يقلت •

 

اضيأ(MENA RIH)  ايقXرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم 45 ��يلقإلا را�تبالا زكرم كدعاسª فوس
ً

 45: 

 ايقXرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم �Oعو ھيف لمعÌ يذلا دلبلا 45 تاقالع ھكبش ءانب •



ازjاج حبصت نأ •
ً

 لاملا سأر لXومت وأ /و ضورقلا 01ع لوص-hاو لوصولل 

 يaا~{لا مدختسملا لXومتل ةيلاملا تاسسؤملا عم تاUارشلا رXوطت •

  تاUارشلا و  ضورقلا نم جXزم لضفأ لالخ نم بولطملا لاملا سأر نم حي-Ðلا عونلل لوصولا •

 ��يلقإلا را�تبالا زكرم c1إ مضنت �}لا تاUرشلا نم c5 50٪او-h( �©مز راطإ ساسأ 01ع ةيدقنلا حنملا يقلت •

 نيNÓمتملا نXركتبملل ي�Xرمأ رالود فلأ ٣٠٠ c1إ لصت ةميقب حنم ؛ ايقXرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنمل

 طÔر مت�س امك .ا�قيقحت مت �}لا   تازاجنالا و نوركتبملا ا�عمج �}لا تارامث¨سالاب ةطورشم نو�تس �}لاو

jياعمب حنملا هذNO ثأتلا ىوتسم س�قتNO دادعتسالاو ءادألاو( 

 

 �}لاو ايقXرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم 45 ةدئار تامظنم لبق نم معدلا ميدقت متي :انب صا�Vا معدلا ق%رف

 ةيضاملا سمhiا تاونسلا 45 ي�Xرمأ رالود نويلم ٢٥٠ نم ÄOكأ عمج 45 ةكرش ٣٠٠ نم ÄOكأ Â5امج ل�شË تدعاس

 .٢٠١٩ ماع 45 ةXونسلا تاداريإلا نم ي�Xرمأ رالود نويلم ٤٠٠ نم ÄOكأ تققحو
 

 :نNتلحرم 01ع رايتخالا ةيلمع نو�تس :ميدقتلا ةيلمع

 
كمت دعË :جمان89لا لمعR فيك

ّ
  ةوطخك �XÙرقت �©مز ًودج  رXوطت متXو حاجنب زكرملا c1إ مامضنالل ةيلوألا ةركذملا مدقم ن

 .لوحتلاو معدلا ثودح ةيفيك ديدحتل ةيلات

• ÌÚiردتلا ركسعملا / ةكرشلا تايلمع صيXÙ� )دحاو ر�ش( 

 )دحاو ر�ش( ةروطملا )ومنلا ةطخ( ع¤رس¨لا ةطخ •

ار�ش ١٢ ىدم 01ع( تارامث¨سالا c1إ لوصولا / ةيدقنلا حنملا / لمعلا شرو / ةينفلا ةدعاسملا •
ً

 01ع ًءانب )ةيلات 

 ا~¬لع قفتملا ما�حألاو طورشلا

 ٢٠٢٤ ماع |}ح يونعملا معدلا c1إ ةفاضإلاب لXومتلا c1إ لوصولاو تا�بشلا ءانب رارمتسا •
  



  تا1وت/.ا

 4 يذيفنتلا ص��ملا
 12 جمان89لا فصو .لوألا لصفلا

 12 ةماع ھ-Sو ةمدقم .1 

 12 ةيملاعلا تايدحتلاو تاjاجتالا ةhqاعم أ.1 

 12 ءاذغلا لجا نم ةقاطلاو هايملا جمانرب فادjأو بابسأ ب.1 

 13  ءاذغلا لجا نم ةقاطلاو هايملل NOبكلا يدحتلا 45 ةفد~Ýسملا تاعومSqا 

 13 ةفد~Ýسملا قطانملا و فد�لا .2 

 13 را�تبالا بلطتت �}لا ةيعيضاوملا تالاSqا :أ-2 

 14 ةلخادتملا ةجر-hا تابقعلا :ب-2 

 14 را�تبالل c1وألا ةوعدلا .3 

 16 ھلXومت متي نل يذلا ام .4 

 WE4F( 17( ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب ةرادإ .5 

 17 را�تبالا رايتخا ةيلمع :أ.5 

 18 نXركتبملا لXومت :ب.5 

 20 لامعالا ع¤رسÌ معد :ج.5 

 22 ةيلاملاو ةينفلا NOياعملا :د.5 

 22 ةيلjألا طورش .6 

 22 مييقتلا NOياعم .7 

 24 ةحنملا تامولعم - ي�اثلا لصفلا

 24 ةرادإلاو ةحنملا تامولعم .الوأ 

 24 لXومتلا تامولعم .ايناث 

 24 ءادألا ة�Oف .اثلاث 

 24 ةحنملا تايناNÓم .اعËار 

 26 ةيلrألا i9ياعم - ثلاثلا لصفلا

 27 تامولعملا قيبطتو ميدقتلا - ع�ارلا لصفلا

 27 لاصتالا طاقن .أ 

 27 ةلjؤملا نادلبلا ةمئاق -ب 

 27 �©مزلا لودhqا -ج 

 27 حا�Oقالا ميدقت ل�شو ىوتحم -د 

 28 تن�Oنإلا �Oع ميدقتلا ةصنم .ه 

 29 ةÔوجأو ةلئسأ .و 

 29 حاصفالا مدع .ز 

 NÓ 29يمتلاو  ةXراجتلا ةمالعلا تابلطتم .ط 

 33 بلطلا ةعجارم تامولعم - سما�Vا لصفلا

 33  عورشملا ح�Oقم ةركذم ةلحرم :أ 

 36 لما�لا حا�Oقالا ةلحرم :ب 



 36 ويديفلاب فتا�لا �Oع ةلباقم مييقت ةلحرم :ج 

 37 ةرادالاو ةحنملا نع تامولعم - .سداسلا لصفلا

 37 ةXركفلا ةيكلملا .ب 

 37 رXراقتلا ميدقت تابلطتم 

 39 قحالملا ع�اسلا لصفلا

 39 ذيفنتلل ةلjؤملا لودلا - 1 ق-,ملا 

 39 ةلما�لا قيبطتلا NOياعم - 2 ق-,ملا 

 43 ةيناNÓملا تامولعم تابلطتم - 3 ق-,ملا 
 



 تا/#طصمو تاراصتخا

ADA Americans with Disabilities Act رمألاب صاخ نوناقFيكXةقاعإلا يوذ ن 

ADS Automated Directives System آلا تا_^جوتلا ماظنbc 

AIDAR 

Agency for International 
Development Acquisition 

Regulations 

 نXناوقل ةيلودلا رFوطتلا ةلاdو

 ذاوحتسالا

AO Agreement Officer ةيقافتالا فظوم 

AOR Agreement Officer Representative ةيقافتالا فظوم  لثمم 

APS Annual Program Statement لا نايبGHيونسلا جمان 

BAA Broad Agency Announcement قاطنلا عساو 34سر نالعإ 

CCR Central Contractor Registration nopيزكرملا لواقملا لي 

CFP Call for Proposal إ ةوعدbs ل مدقتلاtuع لوصws معدلا 

CFR Code of Federal Regulation ناوقلا ةنودمXةيلارديفلا ن 

CO Contracting Officer تادقاعتلا لوؤسم 

COR Contracting Officer’s Representative تادقاعتلا لوؤسم لثمم 

DUNS Data Universal Numbering System يملاعلا تانايبلا ميقرت ماظن 

DQA Data Quality Assessment تانايبلا ةدوج مييقت 

EMMP 
Environmental Mitigation and 

Monitoring Plan 
 ةي~يبلا ةبقارملاو فيفختلا ةطخ

EST Eastern Standard Time رشلا تيقوتلا�c ��4ايقلا 

EPA Environmental Protection Agency وdةئ�بلا ةيامح ةلا 

FAR Federal Acquisition Regulation ارديفلا ذاوحتسالا نوناقbc 

FSN Foreign Service National ةينطولا ةيجرا��ا ةمد��ا 

GCD Grand Challenge for Development بكلا يدحتلاXH ةيمنتلل 

IEE Initial Environmental Examination وألا �4يبلا صحفلاbc 

IFR Invitation for Bids تاءاطعلا ميدقتل ةوعد 

IR Intermediate Result ةطسوتم ةجي�ن 

LOC Letter of Credit دامتعا باطخ 

MEL Monitoring, Evaluation and Learning ملعتلاو مييقتلاو دصرلا 



MB Megabyte تياب اغيم 

M/OAA 
USAID Washington’s Office of 

Acquisition and Assistance 
 - ةيلودلا ةيمنتلل ةيكFرمألا ةلاdولا
 ةدعاسملاو ذاوحتسالا نطنشاو بتكم

NICRA Negotiated Indirect Cost Agreement 
 ضوافتملا ةرشابملا XHغ ةفل,تلا ةيقافتا

 ا_^لع

OFAC Office of Foreign Assets Control ةي�نجألا لوصألا ةبقارم بتكم 

OMB Office of Management and Budget ملاو ةرادإلا بتكمXةينا� 

NGO Nongovernmental Organization غ ةمظنمXH ةيمو,ح 

PAEGC 
Powering Agriculture: An Energy 

Grand Challenge for Development 

 نم XHبكلا ةقاطلا يدحت :ةعارزلا ةردابم

 ةيمنتلا لجأ

PCA Partner Contracted Audit رشلا عم دقاعتملا قيقدتلاFك 

PD Program Description لا فصوGHجمان 

PDF Portable Document Format ا تادن�سملا جذومن�uةلوم 

PMP Performance Management Plan ءادألا ةرادإ ةطخ 

RAB Regional Advisory Body راش�سالا ةئي�لاFةيميلقإلا ة 

RIH 
MENA Regional Innovation Hub in 

Middle East and North Africa 
 34يلقإلا را,تبالا زكرم

R&D Research and Development وطتلاو ثحبلاFر 

RF Results Framework جئاتنلا راطإ 

RFA Request for Application ضورعلا ميدقت بلط 

RFQ Request for Quotes ��4ايقلا جذومنلا 

SF Standard Form راعسألا ضورع بلط 

WE4F 
Water Energy for Food: A Grand 

Challenge for Development 

 XHبك ٍدحت :ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا

 ةيمنتلل

SWFF 
Security Water for Food: A Grand 

Challenge for Development 

 XHبك ٍدحت :ءاذغلا لجأ نم هايملا نXمأت

 ةيمنتلل

USAID 
U.S. Agency for International 

Development 
 ةيلودلا ةيمنتلل ةيكFرمألا ةلاdولا

 

 



  



 مادختسالا ةع=اش تاف1رعتلاو تا/#طصملا

 �c ل نومدقتملا كردي نأ بجي ، ةوعدلا هذ� قايسtuع لوصws رعتلا هذ� نأ معدلاFع قبطنت تافws 

 :مادختسالا ةع¢اش ةيلاتلا تاtuطصملا

DرسFعسوتلا ع  £c وطت ةيلمعFغص ةكرش رXHءالمع ةدعاقو ةركتبم تاجتنم تاذ ةطسوتم وأ/و ة 

 دلب GHع نFرركتملا ءالمعلا فالآ ةيلمعلا هذ� فد_§سn .ةXHبك bsإ ةXHغص نم حواH¤ت

 .ايقFرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم �c ىرخأ نادلب GHع وأ ام

 نومدقتملا/مدقتملا

ا1رLاظ نو/Jانلا
ً

 

 34يلقإلا را,تبالا زكرم ةحنم  wsع لوصtuل  م�ل �4¬وملا نومدقتملا/مدقتملا

 دع ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانGHل ايقFرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنمل

 مدقم حنمُي ال .حنملا عاونأ نم عون يأ  دع م�حنم متي مل نكلو ،4®فلا مييقتلا ءارجإ

 نم ةمزلُم لازت ال µ4لا ةحنملاب ما�¤لا يأ  ھيلع بتH¤ي ال امكو قح يأ ²³انلا ةركذملا

 .)WE4F( ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب لبق

 ةي~يبلا ةمكو�uا

 ةيعامتجالاو

  ةيسسؤملاو

 مييقتل ةيسسؤملاو ةيعامتجالاو ةي~يبلا ةمكو�uا لماوع مادختسا ا_¸ دصقُي

 نXس�p¹ا نXب لما,تلاب ةقلعتملا XHياعملا و تاdرشلل ةلماشلا ةمادتسالا ىوتسم

 د�uاو خانملا عم فيكتلا wsع ةردقلاو ةيعيبطلا دراوملا ةرادºو ةيئاملا دراوملا ةرادºو

 .تاعوفدملا نا�Xم wsع XHثأتلاو رقفلا نم

 ةقطنمل 34يلقإلا را,تبالا زكرم ھلالخ نم موقي ذيفنتلا تايلآ لا,شأ نم ل,ش ةحنملا

 ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانGHل ايقFرفإ لامشو طسوألا قرشلا

(WE4F MENA RIH) وحتبFإ لاومألا لbs رشFل,ش راتخُم ذفنم ك 

 .ىرخأ ةيقافتا وأ ةحنم ا_½ع جت¹ي ةيسفانت ةيلمع لالخ نم ماع

 ADS :ردصملا

  ةميقلا ةيح¿رلا قيقحتو لوادتو ءاش¾إل عورشم يأ ةقFرط لمعلا جذومن

اح¿رم نو,ي ا_¸ طبترملا لمعلا جذومنو ايجولونكت ةمادتسالا رايعم
ً

 ومنلا لFومتل ةيفاd ةجردب 

 .GHكألاو ةديد�pا قاوسألا �c مادتسملا �4يبلاو Ácامتجالاو )يداملا( يداصتقالا

 ةيداصتقالاو ةيداملا ةينا,مإلا تاقوألا ل�c d سانلا عيمج ىدل رفاوتي امدنع ي=اذغلا نمألا

 .ةيÄuو ةجتنم ةاي�u ةيئاذغلا م_Ãاجايتحا ةيبلتل �cا,لا ءاذغلا wsع لوصtuل

 ةميقلا ةلسلس

 ةيئاذغلا

 لقح نم ةيعارزلا علسلا لقنتو جت¹ت µ4لا ةطش¾ألاو نXكراشملل لما,لا قاطنلا

 ىرخألا ةطش¾ألا ضع ةيئاذغلا ةميقلا ةلسلس لمشn .ي¢ا_½لا كل_§سملا bsإ عرازملا

 جاتنإلاو يرلاو )كلذ bsإ امو فالعألاو ةدمسألاو روذبلا لثم( تالخدملا جاتنإ :لثم

 زرفلا يأ(  جاتنإلاو لقنلاو نFزختلاو )ةيشاملا ةي¿رتو ليصا�uا ةعارز يأ(

 ةرادºو ةئزجتلاب عيبلاو قFوس�لاو ةلم�pاب عيبلاو ) ةئبعتلاو نحطلاو فيفجتلاو

اضيأ لمشÇو تافل��ا
ً

 نXسحت bsإ ةفاضإلاب ةيلاملا XHغو ةيلاملا تامد��ا 

 .تايلمعلا



 تاودأ وأ  ةديدج تاينقتل )مئاق و� امل ليدعn وأ/و ( يديلقت XHغ قيبطتو رFوطت را]تبالا

 .تايلمع وأ تامدخ وأ تاجتنم وأ

 ةحاتملا هايملا ةيمك ةداFزل نFزئافلا لبق نم طط��ا طاش¹لا و� عورشملا لخدتلا  عورشملا لخدتلا

 هايملا نم لقأ ةيمك مادختساب ءاذغلا نم دFزملا جاتنإ وأ ةيئاذغلا ةميقلا ةلسلسل

 جاتنإل جاتنإلا نXسحت تاودأو ةددجتملا ةقاطلا مادختساو لقأ ةقاط كال_§ساو

 ةقلعتملا تالخدتلا يطغË لخدت و� وأ .ماعطلا رد� ليلقت وأ ءاذغلا نم دFزملا

 لFومتلا bsإ لوصولا نسحت نأ نكمي µ4لا ىرخألا لول�uاو هايملاو ةقاطلا تاعاطقب

 .ةيمانلا نادلبلا �c تاودألا هذ� قاطن عيسوتو جمدل

 تاجايتحا bcع `_بم

  قوسلا

 جاتنإلاو رامث�سالا نأ قوسلا تاجايتحا wsع 4®بم عورشم لبق نم دوصقملا و� ام

 ةدد�uا راعسألا �c ناسكعنFو بلطلاو ضرعلا لالخ نم ناددحتي عÇزوتلاو

 .ةFرحب

 ijع ميدقتلا ةصنم

 تنljنإلا

 نXمدقتملا عيمج ھمدختس�س يذلا بFولا عقوم تنH¤نإلا GHع ميدقتلا ةصنم ددحت

 ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا bsإ بلطلا ميدقتل

)http://we4f.org/apply-mena( 

 وأ ءارظنلا ةعجارم

 ةيملعلا ةعجارملا

 .ةلصلا يذ لا�pا نم نXل�ؤم دارفأ لمشn مييقت ةيلمع c£ نارقألا ةعجارم

 ميدقت tcإ ةوعد

 تارا]تبالا

 XHياعم قفو ضورعلا ميدقت تابلط يقلتل WE4F مامت�ا نع ماع نالعإ

 تاجايتحا ةيبلت wsع نFرداقلا نXضراعلا عيمج ةكراشم بلطو ضورعلا رايتخا

 .(WE4F) ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب فاد�أو

 wsع ا_^لع ظاف�uاو ا�فييكتو ة²uانلا ةيلمعلا وأ ةيجولونكتلا لول�uا عيسوت  عسوتلا

 GHكأ ددع bsإ لوصولل تقولا رورم عمو ةفلتخم نكامأ ws �cعأ وأ جتنملا ىوتسم

 .صا�Íألا نم

 ةيفارغxyا قطانملا

  تايلمعلا ~{ ةفد|}سملا
 ذيفنتل قوسلا وأ/و ��4اسألا �cارغ�pا عقوملا ةيلمعلل ةفد_§سملا ةقطنملا ددحت

 .هXHثأتو عورشملا

 هايملا ن�ب ةطبارلا

 ءاذغلاو ةقاطلاو

 هايملا نXب طباورلا bsإ t³طصملا XHشNexus". Ë" مساب ا_^لإ راشË راصتخاب

 .رخآلا wsع رثؤي ام�دحأ XH �cيغتلا نأ سكعÇو ،ءاذغلاو ةقاطلاو

 



  جمان-,لا فصو  - لوألا لصفلا
 
  ةماع ھ/.و ةمدقم .1

 ةيملاعلا تايدحتلاو تاLاجتالا ةxyاعم أ .1

nتعGH او ناس¾إلا ةي�افرل ةيساسأ رصانع ءاذغلاو ةقاطلاو هايملا�uةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتو رقفلا نم د. 

nشXH إ ةيملاعلا تاعقوتلاbs ع بلطلا نأws س ءاذغلاو ةقاطلاو ةبذعلا هايملاXبك ل,ش داد�XH دوقعلا لالخ 

 مظنلا عÇونتو رضحتلاو ةيلودلا ةراجتلاو ةيداصتقالا ةيمنتلاو لقنتلاو ي¾ا,سلا ومنلا طغض لظ �c ةمداقلا

 .خانملا XHغnو ةيجولونكتلاو ةيفاقثلا تاXHغتلاو ةيئاذغلا

 

امادختسا يرش طاش¾ ÑHكأd ،ملاعلا �c ةبذعلا هايملا كال_§سا نم %70 ةعارزلا لثمت
ُ

n .هايملل 
ُ

 هايملا كل_§س

�c ارزلا جاتنإلاÁc ع و كامسألا عرازم و تاباغلا وws و ةيئاذغلا ةيعارزلا دادمإلا لسالس لوطn
ُ

 كلذك مدختس

 نمbc 30%اوح ةيئاذغلا دادمإلا لسالس كل_§سn ،ھسفن تقولا �c .ةفلتخم لا,شأب ةقاطلا لقن وأ جاتنإل

  wsع ھتردق نم للقت تايدحت Ácارزلا عاطقلا ھجاوي ،كلذ عمو .ملاعلا ىوتسم wsع ةكل_§سملا ةقاطلا bcامجإ

 µ4لا ةددجتملا ةقاطلا تاdرش ھجاوت امك .لخدلا ةضفخنم نادلبلا �c ةددجتملا ةقاطلا رداصم نم ةدافتسالا

اددع نXعرازملا مدخت
ً

 بلطلا ةلق وأ ءالمعلا نع ةفاسملا دع وأ ضورق  wsع لوص�uا ة¿وعص لثم زجاو�uا نم 

 بعصي bcاتلاب و نيH¤شملاو نيدروملا ط¿ر مدعل يدؤت ةغرفم ةقلح تايدحتلا كلت قلخت .ةيفرعملا بايغ ب�س

 .ةعفترملا ةيلاملا ىود�pا تاذ ةددجتملا ةقاطلا تاينقت نم ةدافتسالا ةيعارزلا تاdرشلاو نXعرازملا  wsع
 

 ةبس¹ب ءاذغلا جاتنا ةداFزل جاتحنس ثيح بFرقلا لبقتسملا �c هالعأ فوصوملا عضولا مقافتي نأ عقوتملا نم

 bsإ لصت ةبس¹ب ةقاطلل يملاعلا كال_§سالا ومني نأ عقوتي امك .2050 ماع �c ملاعلا نا,س ماعطإل 60%

 ومن عمو .2050 ماع لولحب%10 ةبس¹ب يرلا هايم كال_§سا داد�Xس امك .2035 ماع لولحب 50%

 ةوÑHلاو ةيكمسلا دياصملاو عرازملاو ةقاطلاو هايملا لثم دراوملا مادختسا  wsع سفانتلا دادزي قاوسألاو بلطلا

 XHغ راثآ نم ھل امم ةددعتم ىرخأ تاعاطقو لقنلا  wsع بلطلا داد�Xس امك ،نيدعتلاو تاباغلاو ةيناوي�uا

 بابشلاو ءاس¹لاو )ةيعارزلا Ó�4ارألا كالم راغص( ةXHغصلا ةيعارزلا تازاي�uا باÄuأ ش�ع لبس wsع ةعقوتم

 .ل,ك ةعارزلا عاطق �c نXلماعلا

 

 عاطق دوجو يدؤي نأ ²³رألا  wsعف .ماع ل,ش ةيمنتلا wsع هالعأ ةروdذملا تا�اجتالا رثؤتس ،كلذ wsع ةوالع

 �c بابشلا نXب ةصاخ - رقفلا ةلاطبلا تالدعم ةداFز bsإ ةش�عملا تاFوتسم عفر صرف ي¾دت عم جتنم XHغ Ácارز

 و Ácارزلا عاطقلا نم ل�c d ةمئاقلا فئاظولا نXسحت وأ لمعلا صرف قلخ نإف ،bcاتلا¿و .ةيفFرلا قطانملا

 ةيمنتلاو ي¢اذغلا نمألا يوتسم عفرو رقفلا نم د�uا XH �cبك ل,ش م�اسË نأ نكمي ةيعارزلا XHغ ةطش¾ألا

 ھل ددصلا اذ� �c ةكل_§سمو ةجتنمك Ácارزلا عاطقلا �c ةأرملا معد فاد_§سا نإ .ةمادتسملا ةFرض�uاو ةيفFرلا

 ءازجأ bs 70% �cإ ةبس¹لا لصتو ةيعارزلا ةلماعلا ةوقلا فصن نم برقي ام ل,شn ا_Öأ ثيح ةصاخ ةيم�أ

 ةداFز ن_½كميف ،لاجرلا نم ن_×ارظن لثم دراوملا bsإ لوصولا صرف سفن ءاس¹لا ىدل ناd اذإ .ملاعلا نم ةXHثك

 .�cاضإ ص�Í نويلم ١٥٠ bcاو�u ءاذغلا هرودب رفوي امم ،bs 30٪إ ٪20 نم ةبس¹ب ةيعارزلا ةيجاتنإلا



 

 :ةدافتسملا سوردلا .ب.    1
 جذامن  داجيإ bsإ "يديلقتلا" ي¢امنإلا نواعتلا µÝح ،هالعأ ةفوصوملا تايدحتلاو تا�اجتالا لوانت يدؤي نأ Ücب¹ي

الولحو
ً

أ ،كلذل ةجي�نو .ةديدج 
ُ

 :ةعارزلا زFزعn :2012 ماع XH �cبكلا يدحتلا ة�جاومل نXيملاع نXجمانرب قِلط

dولا تناdرمألا ةلاFةيلودلا ةيمنتلل ةيك )USAID( بكلا ةقاطلا يدحت عم لماعتتXH ةيمنتلا لجأ نم 

)PAEGC( مأتوXةيئاذغلا داوملا لجأ نم ةيئاملا دراوملا ن )SWFF( ا نم معدب�u,وسلا ةموFلالخ نم ةيد 

 نواعتلل ةيناملألا ةيعم�pا لالخ نم ةيناملألا ةمو,�uاو ،)bc )SIDAودلا ي¢امنإلا نواعتلل ةيدFوسلا ةلاdولا

 صا��ا رامث�سالا ةكرشو ،ßcرنإ كويد ةكرشو ،ايقFرفإ بونج ةمو,حو ةيدنلو�لا ةمو,�uاو ،)bc )GIZودلا

 دراوملاو ةقاطلا ةءافك نXسحت bsإ فد_µ4 Ãلا ايجولونكتلاو مولعلا تارا,تبا wsع اوزكرو .)ßc )OPICرا��ا

اي~يب ةمادتسم ةقFرطب Ácارزلا عاطقلا �c ةيئاملا
ً

 صرف ةداFزو ةيئاذغلا داوملا جاتنإ زFزعn ھسفن تقولا �cو ،

 .)2.2.4 مقر لصفلا رظنا( م�لخد ةداFزو رقفلا نم نوناعË نيذلا لاجرلاو ءاس¹لل لمعلا

 :ةدافتسملا ةيس�ئرلا سوردلا

 نواعتلل ةيناملألا ةيعم�pاو bcودلا ي¢امنإلا نواعتلل ةيدFوسلا ةلاdولاو ةيلودلا ةيمنتلل ةيكFرمألا ةلاdولا تددح

 µ4لاو ةيلاتلا ةدافتسملا ةيس�ئرلا سوردلا Ó�4املا �c ةبس�كملا تا��GHا wsع ءانب ةيدنلو�لا ةمو,�uاو bcودلا

 .)ھيلي امو 3 مقر لصفلا رظنا( ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو ءاملا جمانرب ميمصت �c ا�انلوانت

• Ëومتلا يطعFملا ل
ُ

اديج دع
ً

اXHثأت عÇرس�لا معد تامدخب نH¤قملاو لحارم ساسأ wsع 
ً

 ركتبملاو جمانGHلا wsع GHكأ 

 .ا�دحو ةيمنتلل ةيلاملا لئاسولاب ةنراقم يدرفلا

 4®بي نأ ىزغم تاذو ىدملا ةXHصق جئات¹ب نوركتبملا عتمتي ثيح ديا�¤ملاو لسلس�ملا عÇرس�لا معدل نكمي •

 .ةعراس�م ةXHتوب ةيلحرملا تازاجنإلا قيقحت wsع نFركتبملا دعاسÇو حاجنلل مخزلا

 µ4لا نXسtp¹ل ةلماشلا ةجمGHلا ل�سn نأ ذيفنتلل ةلباقلا س�p¹ا عونب ةصا��ا و ةيلمعلا تايصوتلل نكمي •

 .ءاس¹لا نم دFزملا ةكراشم ززعµ4 nلا تايجيتاH¤سالل ساسألا عضت

 مادتسم ل,ش تارا,تبالا ذيفنت نمضت نأ راثآلا نم فيفختلا تايجيتاH¤ساو ةي~يبلا تاعجارملل نكمي •

ابلس رثؤت نل ا_Öأو
ً

 .خانملا وأ ßcولويبلا عونتلا وأ ةيعيبطلا دراوملا wsع 

 ةئ�بلا م�فو دمألا لFوط wcحم دوجو :wcي ام �uwcا قايسلا نوئش قلعتي اميف ²³انلا عسوتلا بلطتي •

 .�uwcا قايسلا م�ف لمشµ4 nلا ةينفلا ةدعاسملا يقلتو ةيل�uا ةي¹يكمتلا

 مادتسملا رثألاو لجألا لFوط àc_½ملا XHيغتلا نامضو مادتسملا قاطنلا bsإ لوصولل ةيس�ئرلا تايدحتلا لثمتت •

�c ب ط¿رلاXركتبملا نFو ىرخألا لاومألا سوؤرو ةصا��ا لاومألا سوؤرو نnزعFرل ةيتاوم ةئ�ب زFعاطقلا ةدا 

 .ذيفنتلا ا_^ف يرجي µ4لا قطانملاو نادلبلا �c را,تبالاو صا��ا



 ةداعºو روحمتلا �c ةنورملا bsإ ةفاضإلاب نيددعتملا ةtuصملا باÄuأ نXب نواعتلا ركتبملا حاجن بلطتي •

 .ةبقارملاو سايقلا تانايب نم ةدافتسملا سوردلا wsع ًءانب ةرياعملا

ارداق ركتبم لd نو,ي نأ Ücب¹ي ،مادتسملا عسوتلا قيقحتل •
ً

 ققحتلاو م_Ãاقالعو ءالمعلا حئارش ديدحت wsع 

 ةفل,تلا ل,ي�و ا�مدختسµ4 Ëلا عÇزوتلا تاونقو ھئالمعل ا�مدقي µ4لا ةميقلا نأش ھتاضاH¤فا ةÄu نم

 .تاداريإلا رداصمو

 داوملا جاتنإ جذومن عم اميس ال )Fàcردتلا( ةفل,تلا مساقت wsع مئاقلا رامث�سالا جذومن نو,ي نأ Ücب¹ي •

 .ةمادتسالاو لاملا لباقم ةميقلا نXمأتل ةفل,تلا ثيح نم ةياغلل لاعف ةيئاذغلا

 
  (WE4F) ءاذغلا لجا نم ةقاطلاو  هايملا جمانرب فادLأو بابسأ .ج .1

 هايملا تاعاطق wsع رثؤت µ4لا تارا,تبالا قاطن عيسوت WE4F( �c( ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب لمأي

 ةداFزل فد_âو )ءاذغلا و ةقاطلاو هايملا ةطبار( مساب فرعË اميف ةثالثلا تاعاطقلا عيمج وأ ةقاطلاو ءاذغلاو

  ي¢اذغلا عي¹صتلا و ةعارزلا ةيلمع �c هايملاو ةقاطلا ةءافك نXسحتو ةيعارزلا و ةيئاذغلا ةميقلا لسالس ةمادتسا

اضيأ فد_â امك
ً

 �XكH¤لا عم ةئشانلا قاوسألاو ةيمانلا نادلبلا �c ةيخانملا تاXHغتلل ةمواقملا ةعارزلا نXسحتل 

 .ةأرملاو ءارقفلا wsع يãاجيالا رثألا عفر wsع صاخ ل,ش
 

 XHغ تامظنملاو صا��ا عاطقلا نم ءاdرش كارشا wsع )يدحتلا وا( جمانGHلا م�¤عË ،فاد�الا كلت قيقحتل

 ءاذغلا جاتنإ ةداFز �c لثمتملا فد�لا سفن bcا äcسµ4 nلا ىرخألا ةحناملا تا��pاو ةيثحبلا تاسسؤملاو ةيمو,�uا

 ءاش¾إ نامض )يدحتلا( جمانGHلا �c ةيس�ئرلا تارابتعالا م�أ نم .ةقاطلاو هايملل مادتسملا مادختسالا لالخ نم

 تاسايسلا نم ل�c d ةبس�كملا تا��GHاو ةيل�uا فورظلا جمدت µ4لا لاعفألا دودر و تامولعملا لقن تاقلح

 ةيلاملا XHغو ةيلاملا معدلا تاودأو ةفرعملا ةرادºو تاردقلا ةيمنت جمد كلذكو رارقلا عنص تايلآو ةيلودلاو ةينطولا

 .(ساسألاب جمانGHلا ا�فد_§سµ4 Ëلا لودلا( ةكFرشلا لودلا �c ةمئالم لمع ةئ�ب قلخ �c م�اسË امم يdذ ل,ش

 ةيمنت نوم�¤عË نيذلا نFركتبملا نع ثحبن ،WE4F ءاذغلا لجا نم ةقاطلا و هايملا )يدحت( جمانرب �c ،نحن

 ھنكمي و رامث�سالا wsع لوصtuل äcسË و مادتسمو ح¿رلل فدا� لمع جذومن لالخ نم كلذو ،م_Ãاdرش

 ةميقلا ةلسلس رصانع نم ءاdرشلا و نFرمث�سملا بذ�p زفحم لماعك WE4F ةحنم نم ةدافتسالا

 نيديفتسملا نم ددع GHكأل لوصولا و ومنلا �c را,تبالل ةذفنملا ة��pا وا ةكرشلا ةدعاسمل م�XHغ و ةFراجتلا

 .)ءالمعلا(

 
  ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملل �jبكلا يدحتلا ~{ ةفد|}سملا تاعومy.ا

Ëءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب لمع )WE4F( ركتبملاو لامعألا داور عمFا لالخ نم ن�pةلعافلا تا� 

 :ةيلاتلا
 



o غو ةيح¿رلل ةفدا�لا تامظنملاXH ألا تامظنملا كلذكو ح¿رلل ةفدا�لاdلا ةيميداµ4 دلâ_و ح¿رلل ردم عارذ ا 

 نكمي .)WE4F nexus( ءاذغلاو ةقاطلاو هايملا ةطبار قاوسا �c رFوطتلل ةلباق تارا,تبا ا_âدل

 معدلا wsع لوص�uا تابلط يقلتل ةوعدلا لالخ نم جمانGHلا معد wsع لوصtuل مدقتلا تامظنملا هذ�ل

 .جمانGHلل bcوالا c£و – كلت
o ا�pلا ةلعافلا تا�µ4 لاو 34يلقإلا را,تبالا زكرم ةطساوب ا�ديدحت متµ4 ياعم عم بسان�تXH هايملا جمانرب 

 µ4لا تارا,تبالل XHثأتلا قاطن عيسوتل ةيم�الا �c ةياغ GHتعµ4 nلاو )WE4F( ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو

 ا�معد مت�س
o اقباس معدلا اوقلت نيذلا مادتسملا عسوتلل ةيلاعلا تاردقلا وذ نوركتبملا

ً
 ةلحرم �c م�حاجن اوت�ثأو 

 Securing Water for Food or( لثم ةقباسلا جماGHلا لالخ نم ميدقتلا
Powering Agriculture Grand Challenges( )لtuع لوصws لصفم فصو 

 .)ةيميلقإلا را,تبالا زكارمل ةيعجرملا طورشلا رظنا ،رايتخالا XHياعمل
 

 ءارقفلا معد فاد_§سا )WE4F( ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب اوبصي ،تارا,تبالل انمعد لالخ نم

 .ةيعارزلا ةميقلا لسالس �c نXلماعلا نم م�XHغو نXعرازملا راغصو ءاس¹لاو لاجرلا نم

  مامت�الا تالاجمو فد�لا .2

â_ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب فد )WE4F( إbs: 

 وأ/و هايملل ةءافكو ةمادتسا ÑHكأ مادختسا لالخ نم ةميقلا ةلسلس لوط wsع ءاذغلا جاتنإ ةداFز •

 .ةقاطلا
 ةFرض�uاو ةيفFرلا قطانملا نم ل�c d لاجرلاو ءاس¹لا نم äcمت�pا مر�لا ةدعاقل لخدلا ةداFز •

 .ي¢اذغلا عي¹صتلا وأ/و ةعارزلا �c نXلماعلا
 ءاذغلاو ةقاطلاو هايملا ةطبار �c تايدحتلا ة�جاومل مادتسم ل,ش نFركتبملا لولح قاطن عيسوت •
• nزعFولويبلا عونتلاو ةي~يبلاو ةيخانملا ةنورملا زßc دراوملل ةلماشلاو ةمادتسملا ةرادإلا لالخ نم 

 .ةيجولو,يإلا مظنلاو ةيعيبطلا

 

 را,تبالا بلطتت µ4لا ةيعضوملا تالا�pا :أ-2

 ةFولوألا تاذ تاعوضوم و تالا�pا )WE4F( ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو  هايملا جمانGHل نوسسؤملا ءاdرشلا ددح

 ا�معدي µ4لا تالا�pا لمتشn نأ نكمي .هاندأ wcي اميف روdذملا وحنلا wsع لجاع ل,ش را,تبالل جاتحت µ4لا

 :هاندأ ةروdذملا تاعوضوملا wsع )WE4F( جمانGHلا

 ي¢اذغلا عي¹صتلا و ةعارزلا �c هايملا كال_§سا ديشرت تارا,تبا :١ عوضوملا •
 ي¢اذغلا عي¹صتلا �c هايملا مادختسا ةءافك :٢ عوضوملا •
 ةعارزلا �c ةقاطلا و هايملل مادتسملا مادختسالا :٣ عوضوملا •



 تاذ ةي�سجوللا تامد��ا و ءاذغلا عي¹صت و �c ةددجتملا ةقاطلا مادختسا :٤ عوضوملا •

  ةلصلا
 ي¢اذغلا عي¹صتلا �c ةقاطلا مادختسا ةءافك :٥ عوضوملا •
 ةقاطلا ديلوتل ةيعارزلا تايقبتملاو ماعطالا تافلخم نم ةدافتسالا :٦ عوضوملا •

 
 ةلخادتملا ةجر�uا تابقعلا :ب-2

 ةميقلا ةلسلس �c ةقاطلا رداصمل لوصولا و هايملا ةردن �c ةدقعملا لماوعلا نم ةXHبك ةعومجم ب�س�ت امن�ب

 تارا,تبالا رFوطت قيعµ4 nلا زجاو�uا wsع بلغتلا bsإ ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب علطتي ،ةيئاذغلا

 رص�uا ال لاثملا لي�س wsع ،لمشnو . هالعأ ةروdذملا تالاجم قاوسا �c ا�راش�ناو ةيجولونكتلاو ةيملعلا

 رفاوت تاذ فورظ �c ا�مادختسال ةفل,تلا ثيح نم ةبسانم تايجولونكت دوجو مدع •

  دراوملل دودحم
  مدختسملا تاجايتحا لوح زكرُم XHغ وأ ٍفاXH dغ 4®قت ميمصت •
 ء��4 ل,ش ا�رFوطت مت µ4لا دادمالا لسالس •
  عÇزوت تا,بش بايغ •
 ةيلوألا تارامث�سالا فيلا,ت عافترا •
 ومنلل ةمزاللا قوسلا تايلآ ا_âدل ةئشانلاو ةيمانلا نادلبلا نأ �c ةقثلا مدع •
 قاطن عيسوت عنمت µ4لا ةيميظنتلا ةئ�بلاو ةيملاعلاو ةيل�uا تاسايسلاب ةفرعملا ةيدودحم •

 )ة¿ولطملا تامد��ا و تاجتنملا( تارا,تبالا
 تارا,تبالا 4®بتل ةبسانم لFومت تاودأ دوجو مدع •
 نأش ةXHن�سم تارارق ذاختا نع لامعألا داور قيعË امم تامولعملا bsإ لوصولا ة¿وعص •

  قFوس�لاو ةرادإلاو رامث�سالا
 نأش نXيئا_½لا نXمدختسملا نم م�XHغو نXعرازملل حاتملا تابFردتلاو تامولعملا ةيافك مدع •

  ةحاتملا تارا,تبالا/ةثيد�uا تايجولونكتلا نم ةدافتسالا ةيفيك
 عنمت نأ نكمي µ4لا رارقلا عنص طامنأو ،لوصألا �c مكحتلاو ، ةيفاقثلا تادقتعملا/مي�افملا •

 ةأرملاو لجرلا نXب ةFواس�ملا ةكراشملا
 نومدختسملا وا م�ؤالمع كلذكو نوركتبملا ا��جاوي µ4لا ةيميظنتلاو ةيسسؤملا زجاو�uا •

 نويئا_½لا
 ةدوصقملا XHغ ةيبلسلا ةيعامتجالاو ةي~يبلا راثآلل �cا,لا XHغ طيطختلا •
 و تارا,تبالا جامدإل لFومتلا رداصمل )نXعرازملا وأ/و( ي¢ا_½لا مدختسملا لوصو ةيدودحم •

  م_Ãايلمع �c ةثيد�uا تايجولونكتلا

 ةرامتسا ةفد|}سملا قاوسألا ~{ م|�ارا]تبا راش�نا ا��جاويس `�لا قئاوعلا فصو ن�مدقتملا نم عقوتُي

 .ميدقتلا
  



  مدقتلا تابلط يقلتل bsوألا ةوعدلا .3

 äsس¾ ثيح نFركتبملل(WE4F) ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو  هايملا جمانرب راطإ bs �cوألا "انتوعد" c£ هذ�

 تارا,تبالل لوصولل äsس¾  ةوعدلا هذ� لالخ نم .نXل�ؤملا نXمدقتملا نم معدلا يقلت بلط wsع لوصtuل

 ،فالغلا باطخ �c روdذم و� امك .ءاذغلا لجا نم ةقاطلا و هايملا تالاجم لوان�ت µ4لا ةFراجتلاو ةيجولونكتلا

 ةوعدلا هذ� راطإ �c تارا,تبالا معدل ي,Fرمأ رالود نويلم 4.5 نم برقي ام XHفوت نوسسؤملا ءاdرشلا عقوتي

 تاجايتحالا نأ ةوعدلا هذ� ميمصت دنع رابتعالا �c ذخا دقل .ايقFرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنمل ةيميلقإلا

افالتخا فلتخت تامظنملا وأ/و عÇراشملا باÄuأل )ةيلاملا XHغو ةيلاملا(
ً

اXHبك 
ً

. 
 
�c مدقتلل ةوعدلا هذ�، Ö_تارا,تبالا معدب مت �c ةيلاتلا تائفلا: 

ايلام مادتسم لمع جذومن لالخ نم لمعلا •
ً

: â_لا فدGHرش معدل جمانdتا �c طسوتملا ومنلا لحارم 

 وأ جتنملا عيب تادئاع لëp را�ظإ wsع ةرداق نو,تو مادتسم ل,ش تاداريإلا لمع موقت و مدقتملا وأ

اقفو - ةلصلا تاذ ةمد��ا
ً

 تا��pا وأ تاdرشلا wsع زكرن ،ةقباسلا جماGHلا نم ةدافتسملا سوردلل 

  .ت�ثم ح¿ر جذومن كلتمت µ4لا
 نم لقألا wsع نيدع را,تبالا �ìاعË نأ بجي :ءاذغلاو ةقاطلاو هايملا ةطبار تايدحت ةxyاعم •

 .نيدعبلا نيذ� دحأ اًمئاد ءاذغلا نوd عم ءاذغلاو ةقاطلاو هايملا نXب ةطبارلا
 ومدقم نو,ي نأ بجي :ة1راجتلا تارا]تبالاو ايجولونكتلل ةمئالملا ةيل/.ا ةئ�بلا م�ف •

 ةيميظنتلاو ةينوناقلاو ةيسسؤملاو ةي~يبلاو ةيعامتجالا تايدحتلا نع XHبعتلا wsع نFرداق  تابلطلا

 wsع بجي .فد_§سملا XHثأتلا قيقحتل تايدحتلا كلت wsع نوبلغت�س فيك فصوو م_Ãارا,تبال

 .ةيل�uا قوسلا فورظ فصت µ4لا تامولعملا ميدقت اًضيأ نXمدقتملا
• Dا ز1زعx/ع زكرت `�لا لولbc نم فالآلا :ايجولونكتلا لجأ نم ايجولونكتلا س�لو ، مدختسملا 

 عجري ،تالا�uا نم XHثك �c .ةمدختسم وأ ةرفوتم XHغ ا_½كلو ةدوجوم ةقاطلاو ةعارزلاو هايملا تاينقت

 wsع جمانGHلا دكؤFو .ةئشانلا وأ ةيمانلا نادلبلا �c نXيئا_½لا نXمدختسملا تاجايتحا م�ف مدع bsإ كلذ

 ال ةمدخ وأ جتنم نورمث�سملا معدي نل ثيح .بناو�pا عيمج �c ي¢ا_½لا مدختسملاب مامت�الا ةرورض

 .ا_^لع بلط دجوي
 تاdرشلا نأ 4®عË اذ�و .ةمادتسم تارا,تبالا عيمج نو,ت نأ بجي :جمانijلا جيس� ~{ ةمادتسالا ءانب •

ايلام ةيدجم ةقFرطب كلذ لعفت ةركتبملا ا_Ãامدخو ا_Ãاجتنم عيب قاطن عيسوتل äcسµ4 nلا تامظنملا وأ
ً

 

 wsع دامتعالا نود ةيلاملا ةيحانلا نم ومنلا wsع م_Ãردق تابثإ نFركتبملا عيمج wsع بجي .ةح¿رم و

 ةيلام ةرادإ ةطخو ةيلام قئاثو ميدقت تابلطلا يمدقم عيمج نم بلطُيسو جمانGHلا ءا_§نا دع حنملا

اضيأ نورداق نوركتبملا نو,ي نأ بجي ،ةيم�ألا نم ردقلا سفن¿و .لجألا ةلFوط
ً

 م_Ãاجتنم جمد wsع 

 نأو ،لمعلا نادلب �c ةمئاقلا ةيسسؤملاو ةيعامتجالا ةيجولو,يإلا مظنلا �c حاجنب م_Ãامدخ وأ/و

Ëاوم�اس �c ع وأ( ةي~يبلا ةعفنملاws نوب�س�ي ال لقألا �c �4يب ررض(. 
 ىوتسم bcع ةرشابملا �jغ وأ ةرشابم دئاوف جمانijلا اذL ا�معدي `�لا تارا]تبالا ر�ظت نأ بجي •

 رقفلا ةدح نم فيفختلا wsع زكري جمانرب و� ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب :ءارقفلا ةش�عم

 رفوت نأ بجي ،عورشملا ذيفنت لالخ نم .ةي~يبلا ةمادتسالاو يداصتقالا ومنلا لالخ نم í4س¹لا



 لالخ نم م�دلب لخد طسوتم فصن نم لقأ نوبسكي نيذلا كئلوأل ةرشابم دئاوف تارا,تبالا عيمج

 wsع ،يداصتقالا ومنلل اصرف رفوت نأ Ücب¹ي وأ ،رشابم ل,ش م�ديفت µ4لا تامد��ا وأ علسلا XHفوت

 لمعلا صرف قلخ لالخ نم لاثملا لي�س
 ماظنلا دراومو Ó�4ارألاو هايملا لاجرلاو ءاس¹لا مدختسË :ءاس�لا تارا]تبالا ديفت فيك را�ظأ •

 تاءارجإلا رFوطت نكمي ،حيÄu ل,ش تافالتخالا هذ� م�ف متي امدنع .ةفلتخم قرطب ßcولو,يإلا

 Ác �cون روظنم wsع ءاوتحالاب .تارا,تبالا تانا,مإ زFزعnو رطا��ا ليلقت لجأ نم ةفد_§سملا

 .عساو قاطن wsع )تامد��ا وا تاجتنملا( را,تبالا راش�نا صرف دادزت ،لامعألا ططخو تايجيتاH¤سا

الضف ،لمعلا ةطخ ذيفنت �c ةءافكلا نXسحت bsإ Ácامتجالا عونلا اياضق ة�pاعم يدؤت دق
ً

 نع 

 دود�uا رسك ة²uانلا تارا,تبالل نكمي .ةيئاملا دراوملا wsع تادئاعلا وأ ،ةيعامتجالا دئاوفلا نXسحت

 ھنإ î�4سؤمو �cالخأ بجاو طقف س�ل ةأرملا �c رامث�سالا .سانلا ةايح �c ةيلFوحتلا تاXHيغتلا �Xفحتو

 ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب äsسbc، Ëاتلا¿و .ةيداصتقا رظن ة�جو نم يdذ ءï�4 اًضيأ

)WE4F( وÇولوالا يطعFإ ةbs لا تارا,تبالاµ4 ع زكرتws لاو ةأرملاµ4 nع ءوضلا طلسws راودأ 

 ةداFز �c )رشابم XHغ وأ رشابم ل,ش( تارا,تبالا م�اسn نأ بجي ،كلذل .ةأرملا تاردقو تارا�مو

 وا فظومك( ةأرملل ةيلمعلا تاجايتحالا ةيبلت لالخ نم .لاثملا لي�س wsع ،نXس�p¹ا نXب ةاواسملا

 )جاتنإلا لئاسو bsإ ا�لوصو ةداFز لثم( ةأرملل ةيجيتاH¤سالا ا_Ãاجايتحا وأ )ليمع
 نو,ت نأ بجي :]1[قوسلاب ةعوفدم تا ارش روطت ناو ~bحم دوجو كيدل نوكي نأ •

 نيH¤شملا( ءالمعلا حئارش bsإ حاجنب لوصولا wsع ا_Ãردق ت�بثا دق )تامد��ا وا تاجتنملا( تارا,تبالا

 نXمدقتملا عيمج نو,ي نأ بجي .نXفد_§سملا نXيئا_½لا نXمدختسملا/ )نXيئا_½لا نXمدختسملا وأ

 نو,ي نأ وأ ا_¸ لمعلا حH¤قي µ4لا لودلا/ةلودلا �c ةينطولا ةمو,�uا لبق نم نXضوفمو نXلopم

 وأ ةكرش �uwcا كFرشلا نو,ي نأ نكمي .لودلا/ةلودلا كلت �c لقألا wsع دحاو wcحم كFرش م_âدل

 رFوطت wsع نXمدقتملا عðp¾ امك .ذاوحتسالا وأ جامدنالل ةÍuًرم ةكرش وأ ةيمو,ح XHغ ةمظنم

 �uwcا كFرشلل نو,ي نا Ücب¹ي ةلا�uا هذ� �c را,تبالا راش�نا ةداFز wsع دعاسn نأ نكمي تاdارش

 )عÇزوتلا و نFزختلل wcحم رِجَتُمك( يوناث رود طقف س�لو هرFوطتو را,تبالا �c ةسوملم ةtuصم
 34يلقإلا را,تبالا زكرم :ةمادتسالل ططخ و ~tام ومن جذامنو ة1وق ةيلام ةموظنم كيدل نوكي نأ •

 لضفأ دراومب نوعتمتي م_×اdرشو )(WE4F MENA RIH ايقFرفإ لامشو طسوألا قرشلل

 ةجي�ن .عÇرسلا ومنلا wsع ةميلس ةيلام ططخ لعفلاب ا_âدل µ4لا تامظنملا ةدعاسمل نودعتسمو

 ةمادتسالا ةط�� فصو bsإ ةفاضإلاب ةيلاملا تادن�سملا ميدقت نXمدقتملا عيمج نم بلطُيس ،كلذل

 .معدلا wsع لوصtuل ةسسؤملل لجألا ةلFوط ةيلاملا
 را�ظ»و )ESG( ةيسسؤملاو ةيعامتجالاو ةي§يبلا ةمكو/xا اياضقل `¥¤اسأ م�ف كيدل نوكي نأ •

 .لمعلا جذومن ~{ :)ESG( ةيسسؤملاو ةيعامتجالاو ةي§يبلا ةمكو/xا جمد هاجت يوقلا ما¬lلالا

 ةيعامتجالاو ةي~يبلا ةمكو�uا جمد زFزعws nع زكري ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا )جمانرب( يدحت

 لما,تلا اذ� لثم نأ ثيح نFركتبملل ةيمويلا تايلمعلاو لامعألا جذامن �c (ESG)  ةيسسؤملاو

 ركتبملا يفي نأ بجي ،عورشملا ذيفنت لالخ نم . ةFومنت و ةFراجت رظن ة�جو نم حاجن رصنع لثمي

 �c لوخدلل ة¿ولطملا ةيسسؤملاو ةيعامتجالاو ةي~يبلا ةمكو�uاب ةقلعتملا XHياعملا نم ى¾دألا د�uاب



 )هايملا ةرادإ كلذ �c امب( ةيعيبطلا دراوملا ةرادºو نXس�p¹ا نXب لما,تلاب قلعتي اميف اميس ال ،جمانGHلا

 .رقفلا نم د�uاو ،)ßcولويبلا عونتلاو ةيخانملا ةنورملا كلذ �c امب( ةي~يبلا ةمادتسالاو
 ةق1رطب تاعيبملا ةيمنتو را]تبالا رش� ھنكم1و لاجرلاو ءاس�لا ن�ب نزاوتم ق1رف مكيدل نوكي نأ •

 قFرفلا í4عال وأ نوسسؤملا وأ ايلعلا ةرادإلا( ةدايقلا قFرف ةGHخ �c كلذ سكعني نأ نكمFو :ةمادتسم

 ىدل نو,ي نأ بجي .ةلصلا تاذ تاعاطقلا وا ءاذغلا لجا نم ةقاطلا و هايملا ةطبار �c )نويس�ئرلا

 ومنلا نم )ةسسؤملا(  ةكرشلا نXكمت wsع ةردقلا را�ظºو ةيليمكت تارا�م ةعومجم اًضيأ ةدايقلا قFرف

   ةيمانلا لودلا نم لامعالا داورو ءاس¾ ا�دوقت وا ا�كلمت µ4لا تاسسؤملل ةFولوألا يطعتس .مادتسملا

 ةطاسVب TUعS ھنإ ؛حMرلل ةفداJلا HIغ تامظنملا نم تارا?تبالا داعب;سا "قوسلاب ةعوفدم" 12طصم مادختساب دصقُي ال [1]

 .قوسلاو بلطلاب ةعوفدم نوكت نأ بجي تارا?تبالا نأ

 
 ھلFومت متي نل ام .4

â_إ ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب فدbs فوتXH راجتلا تارا,تبالاFةروطتملا ايجولونكتلاو ة �c هايملا لاجم 

 نم و قاوسالا XH �cبك رثا ثدحتو ةبعللا دعاوق XHغµ4 nلا تارا,تبالا معد wsع جمانGHلا زكري .ءاذغلا / ةقاطلا/

 ةقاطلاو هايملا جمانرب"رفوي نل .ءالمعلا نم م�XHغو نXعرازملا راغص نم نXيالملا bsإ فالآلا تائم wsع XHثأتلا مث

 .ةيديلقتلا بيلاسألا مدقت µ4لا تاحH¤قملا مييقت bsإ علطتي الو ةيديلقتلا ةيمنتلا جماGHل لFومتلا "ءاذغلا لجأ نم

 .bcاملا جذومنلا يود�p ةيفاd لئالد عم قيبطتلل لباق لمع جذومن مدقت ال µ4لا تاحH¤قملا "WE4F" لومت نل
 
 يقلتت نأ ²³رملا XHغ نمو ةضفخنم ةFولوأ تاذ ةيلاتلا ةطش¾ألا نأ نوسسؤملا ءاdرشلا ىري ،bcا�uا تقولا �cو

الFومت
ً

 :جمانGHلا نم 

 عم ï�Ýامتي امب ةمادتسملا دئاوعلا نامض فاطملا ةيا_�c Ö ا_½كمي فيك ô³وتي ال µ4لا تارا,تبالا •

 ةميق زFزعn ،لاثملا لي�س wsع( )WE4F( ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانGHل ي¢امنإلا ضرغلا

 �c يداصتقالا ومنلا ةداFزو ،ةمادتسملا هايملا دراوم ةيمنتو ،ي¢اذغلا نمألا زFزعnو ،ةيعارزلا ةلسلسلا

 .)رقفلا نم د�uاو ،ةئشانلا وأ ةيمانلا نادلبلا
 .ءاس¹لاو ءارقفلا wsع ايباجيا ارثأ حوضوب ر�ظت ال µ4لا تارا,تبالا •
 نم( í4لس �4يب رثأ �c ب�س�ت ال لقالا wsع ا_Öأ وا �4يبلا يãاجيإلا ا�رثأ تابثا �c لشفت µ4لا تارا,تبالا •

 ةرادإلا لالخ نم ßcولويبلا عونتلا wsع ظاف�uاو ةي~يبلاو ةيخانملا ةنورملا ةفد_§سملا ةيباجيإلا راثالا

 .)ةيجولو,يإلا مظنلاو هايملا ا_^ف امب ةيعيبطلا دراوملل ةلماشلاو ةمادتسملا
 ةيلباق مدع وأ ھقFوسn ةينا,مإ وأ ددحم قوس نودب جتنمل رFوطتلاو ثحبلا wsع زكرت µ4لا تارا,تبالا •

 سمخ ھتدم 4®مز راطإ نوضغ �c ي¢ا_Ö مدختسم / ليمع 100.000 ل لوصولا wsع را,تبالا

 جمانGHلا اذ� عم بسان�ت ال قوسلل لوصولا ةردق وا ةFراجت فاد�ا ا�ل س�ل µ4لا تارا,تبالا .تاونس

 .يدحتلا



 100 نم لقأ فل,ي لح / جتنمل ليمع 5000 لا يطختت ءالمعلا ةدعاقل لصت مل µ4لا تاينقتلا •

 ءالمعلا عيم�p نXيئا_½لا نXمدختسملا ددع نو,ي نأ بجيف ،B2B لمعلا جذومن ناd اذإ .رالود

 .5000 نم ÑHكأ نFرشابملا
 100 نم ÑHكأ فل,ي لح / جتنمل ليمع 1000 لا يطختت ءالمعلا ةدعاقل لصت مل µ4لا تاينقتلا •

 ءالمعلا عيم�p نXيئا_½لا نXمدختسملا ددع نو,ي نأ بجيف ،B2B لمعلا جذومن ناd اذإ .رالود

 .1000 نم ÑHكأ نFرشابملا
 .١ قtuملا �c ةروdذملا نادلبلا نم لقألا wsع دحاو دلب �c تايلمع ا�ل س�ل µ4لا تارا,تبالا •
 wsع ةôuاو ةدئافب دوعn نأ نود ةمادتسملا ةقاطلاو هايملا تادادمإ فد_§سµ4 nلا تارا,تبالا •

 ةدعاق لالخ نم ت�ثم ءاذغلا و ةعارزلاب طابترالا كلذ نو,ي نأ بجي - ءاذغلا وا ةعارزلا تاعاطق

 .نXلا�uا ءالمعلا
 و هايملا ةمادتسا يرصنع نم يأ wsع لمتشn ال µ4لا ةيعارزلا تامد��او تاجتنملا �c تارا,تبالا •

 . ةقاطلا
 ةمظنمو ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنمل كولسلا ةنودم رظنا( ةرط��ا تاديبملا مدختسµ4 nلا تارا,تبالا •

 . )ةيملاعلا ةõuلا
 .هايملا نFزختو ز�öp ةقالمعلا هايملا دودس عÇراشم •
 ة�ëارو ةôuاو ةدئاف bsإ رقتفت µ4لا ةكبشلاب ةلصتملا ةXHغصلا/ةرغصملا ةيسمشلا ةقاطلا عÇراشم •

 .ةيئاذغلا ةميقلا ةلسلسل
 .ةيئاذغلا ةميقلا ةلسلسل ةينمضو ةôuاو ةدئاف bsإ رقتفت µ4لا c÷صلا فرصلا هايم ة�pاعم عÇراشم •
 .ب�بانألا طوط�� ةقالمعلا ةيتحتلا ةي¹بلا عÇراشم •
 .ةي�Fرجتلا عÇراشملا وأ ةقاطلا/هايملا تابيكرت •
 .ةفد_§سملا نادلبلا عيمج �c لعفلاب ا_Ãاينقت مدختسµ4 nلا ةمئاقلاو ةXHبكلا تاdرشلا •

 

  



 ءاذغلا لجا نم ةقاطلاو  هايملا  جمانرب ةرادإ .5
 را,تبالا رايتخا ةيلمع :أ.5

 تاركذم ميدقت نأش ليصافتلا نم دFزم د.2 لصفلا رظنا( ميدقتلا ةركذم ميدقتل نXمدقتملا وعدن نحن

امدقتم 50 نم برقي ام ةوعدب موقنس ،ميدقتلا ةركذم مييقت دع .)مي�افملا
ً

 )�c ةيئا_½لا فصن ةلحرملا( 

 دع .)هاندأ "مييقتلا XHياعم" و "ةيل�ألا" رظنا( ةلئسألا نم ةقد ÑHكأ ةعومجم wsع ةباجإلاو لماd حاH¤قا ميدقتل

اFراش�سا اًسلجم ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا دقعتس ،كلذ
ً

ايميلقإ 
ً

 )RAB(، نع ةرابع و�و �pنم ةمئاد ةن 

 يوذ نXثحابلاو Ácامتجالا عونلا ءاGHخو ةمادتسملا ةيمنتلا ءاGHخو لامعألا لاجم �c نXصصختملاو نXينقتلا ءا��GHا

 ءاضعأو (RIH) 34يلقإلا را,تبالا زكرم دقعيس .ءاذغلاو ةقاطلاو هايملا نXب ةقالعلا را,تبا �c ةعساولا ة��GHا

ال�أتم 30 لضفأ bsإ لصي ام عم ويديفلا GHع تالباقم كلذ دع RAB)( 34يلقإلا يراش�سالا سل�pا
ً

 

 ي¾ايبلا مسرلا ô³وي .bcاملا XHغو bcاملا معدلا نم اًجFزم حنملا wsع نFزئاtuل مدقن نأ عقوتن .ةيئا_½لا تايفصتلل

 .ةي�Fرقت خFراوتلا .ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملل ةيلوألا رايتخالاو ةعجارملا ةيلمع هاندأ

 

 
 نFركتبملا لFومت :.ب.5

 : حئارش wsع لFومتلا
 "ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملل" )معدلل نورات��ا فصن لاوح( ةيدقنلا ةحنملا wsع نولصا�uا نو,يس  

 نم ةيلوأ ةعفد wsع نFزئافلا عيمج لصحيس .لFومتلا نم تاعفد ثالث bsإ لصي ام wsع لوصtuل نXل�ؤم

ايئزج bcوألا لFومتلا دمتعيسو .bsوألا ةنسلا �c لFومتلا
ً

 .هاندأ ô³وم و� امك را,تبالا ةلحرم wsع 

ابنج WE4F)( "ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا" وركتبم عضيس
ً

 "ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا" عم بنج bsإ 

)(WE4F ياعمXH ياعم و ةيلامو ةينفXH ا مدقتلا مييقتل لدابتم ل,ش ا_^لع قفتم ةمادتسا�uزر �c عيسوت 

 . جمانGHلا نم ضرغلا ة�pاعمو تارا,تبالا قاطن



 ةعجارمب نوسسؤملا ءاdرشلاو RAB)( 34يلقإلا يراش�سالا سل�pا موقيس ،لFومتلا حئارش نم دFزملا يقلتل

الباق لازي ال را,تبالا نأ نامضل قوسلا فورظ مييقتو ةيلاملاو ةينفلا XHياعملا
ً

 قيقحت wsع ةردقلا ھيدلو قيبطتلل 

 ليدعn اذ� قوسلا مييقت بلطتي دق ،تالا�uا ضع �c .ةفافش ةيلمع هذ� نو,تس .عساو قاطن wsع دامتعا

 .ةFرايعملا فاد�ألا

 

 لدابتم ل,ش ا_^لع قفتم ةيلامو ةينف XHياعم اوققح نيذلاو ةيدقنلا ةحنملا wsع اولصح نيذلا نوركتبملا نو,يس

 ةيناثلا ةحFرشلا مالتسا متي نأ ²³رملا نم( ةيلبقتسملا لFومتلا حئارش يقلتل نXل�ؤم )د– 3- الوأ( لصفلا رظنا(

�c 2 ةنسلا (. dومتلا لFلذب�س .لاومألا رفاوتل عضخي ل WE4F MENA RIH dزوتل ةلواحم لÇع 

 عيقوت روف ةطش¾ألا ءدب اوعقوتي نأ نFزئافلا wsع بجي نكلو ،نكمم تقو عرسأ �c نFزئافلا wsع bsوألا ةعفدلا

 نأ بجي .لاومألا نع جارفإلاب ا�ط¿ر مت�س µ4لا ملاعملا wsع قافتالا دنع لاومألا نع جارفإلا دييقت مت�س .ةحنملا

اددع طقف عقوتن .زاجنإلا قيقحت دع نFر�ش bsإ ر�ش نوضغ �c لFومتلا نع جارفإلا متي
ً

ادودحم 
ً

 حنملا نم 

 .لFومتلا نم دFزم wsع لوصtuل سفانتلل �cا,لا حاجنلا تابثإل
 

 ةلثمألا ضع .ةددحم بلط/قوس س�ياقم وأ/و ةقباطم لاومأ نXمأت wsع ةردقلا )ملاعملا( ةيلاملا XHياعملا لمش�س

 :هاندأ ةروdذم ةيحيضوتلا

 .)را,تبالا باÄuأ ا_¸ م�اس µ4لا لاومألا( ةقباطملا ةم�اسملا bcامجإ •

 .ةعقوتملا جتنملا تاعيبم bcامجإ •

 .جتنملا بسح عقوتملا ح¿رلا شما� •

 .WE4F)( ـل ةيميلقإلاو ةيملاعلا تاdارشلا لالخ نم ھيلع لصحتملا رامث�سالا •

 ةءافكلا ةداFز لثم( را,تبالل 34كلا سايقلل ةلباقلا ةدئافلا لثم ،ةددحم ةينف س�ياقم ةينفلا XHياعملا لمشn دق

 :هاندأ ةروdذم ةيحيضوتلا ةلثمألا ضع .دامتعالاو عÇزوتلاو )ةفل,تلا ضافخناو

 .را,تبالا نم ةدافتسالا ةجي�ن )٪/ م�öpا بسح( ةيعارزلا هايملا كال_§سا تاضيفخت •

 �c )ةلحاقلا Ó�4ارألاو Ácارملاو لوق�uا( ةيعارزلا Ó�4ارألا وأ را_Öألا تابصم وأ اتلدلا نم راتك� •

 .جتنملا اذ�ل ةجي�ن جاتنإلا

 .ةفا�pا Ó�4ارألا ةعارزو ةفا�pا Ó�4ارألاو ةيلعبلا Ó�4ارألا �c ليصا�uا ةلغ ةداFز •
 . را,تبالل ةجي�ن ةعنصملا وأ/و ةجتنملا ةيذغألا نم ةلتك •
 .WE4F را,تبالا مادختسال ةجي�ن ةيئاذغلا ةميقلا ةلسلس �c ةرفوملا ةقاطلا ةيمك •
 .ةضف��ا ةئيفدلا تازاغ تاثاعبنا ةيمك •
 ا_½م ةدافتسالا مت µ4لا )WE4F MENA RIH ما�م كلذ �c امب( تاdارشلا ةعيبطو ددع •

 .ھنم ةدافتسالاو ھعÇزوتو را,تبالا رفاوت نXسحتل

  .ا�زجنإ مت µ4لا تايلمعلا وأ/و لمعلا جذومن  �c ةيلخادلا ا_^لع ةقفاوملا تاXHيغتلا ذيفنت •
 . ةلمعلا حئارش و تاعاطقلاو را,تبالا ا�مدخي µ4لا ةديد�pا ةيفارغ�pا قطانملا •



 .ي¢ا_½لا كل_§سملا ا_§ققح µ4لا ةيلاملا ةداFزلا •

اضيأ جمانGHلا دصري ،كلذ bsإ ةفاضإلا¿و
ً

 لمشn دق µ4لا ةيعامتجالاو ةي~يبلا تامد��ا/ةمادتسالا XHياعم 

 ةيعامتجالاو ةي§يبلا ةمكو/xا ةعومجم لما,ت ىوتسم wsع زر�uا مدقتلا ضرعn س�ياقم

 �c ةم�اسملاو ،ةياغلل ءارقفلاو ءارقفلا نXعرازملل لخدلا ةداFز لثم نFركتبملا لامعأ �c  (ESG)ةيسسؤملاو

 ةرادإ تاسراممو ،هايملا ةرادºو ،ßcولويبلا عونتلاو ،خانملا عم فيكتلا wsع ةردقلا كلذ �c امب( ةي~يبلا ةمادتسالا

 :لامعألا جذامن عيمج �c س�p¹ا عون روظنملا ةاعارم ميمع�c n زر�uا مدقتلا )ىرخألا ةيعيبطلا دراوملا

 .لخدلا �c ةداFز نم نوناعË نيذلا نXيئا_½لا نXمدختسملا نم م�XHغو نXعرازملا راغص ددع )أ(

 ةرفوملا WE4F تارا,تبا نومدختسË نيذلا نXيئا_½لا نXمدختسملا نم م�XHغو نXعرازملا راغص ددع )ب(

 .م�طاش¾ �c هايملل ةرفوم وأ ةقاطلل

 .ءاس¹لاو لاجرلا نم ل,ل ةديدج لمع صرف قلخ )ج(

 )ةي¹يع/ةيدقن( ةقباطم ةم�اسم م_âدل نو,ي نأ )لاومأ( ةيدقن ةحنم نوقلتي نيذلا نFزئافلا عيمج wsع نXعتي

 ةم�اسم مدقت µ4لا ةأش¹ملل زوجي ،لاثملا لي�س wsع .ةيص�ðلا ةم�اسملاب ةحنملا ةقباطم تابلطتم ةيبلتل

ادقن ھلداعË ام وأ ةيدقن
ً

 قبسملا ءارشلا رمأ وأ  ضورقلا لالخ نم  وأ ةيكلملا قوقح لباقم ةحونمملا ة��pا bsإ 

 ةم�اسم و ةحنملا رمث�سn نأ بجي .ح¿رلا نم ةبس¾ وأ ايجولونكتلا �c قوق�uا وأ ةيكلملا نم ةصح وأ

 عÇزوتلاو عي¹صتلا لثم( ركتبملا ايجولونكت قFوسn وأ رFوطت وأ ومن ززعµ4 nلا ةطش¾ألا لباقم نوركتبملا

 .)قFوس�لاو

 .ةيفاضإلا لFومتلا حئارش نع جارفإلا لبق بولطم لما,لا قفاوتلا نو,يس ،حنملا wsع نXلصا�uا عيم�p ةبس¹لاب

الثمف
ً

: 

 ةم�اسملا نم XH 25٪فوت ةيلوأ ةعفدك ي,Fرمأ رالود 25000 ىقلتي يذلا ركتبملا نم بلطُيس •

 .ةقباطملا

• �c اذإ ،ةيلاتلا ةلحرملا وأ ةيناثلا ةنسلا ةيادب dال�ؤم ركتبملا نا
ً

 رالود ws 50000ع لوصtuل 

 .ةقباطملا ةم�اسملا نم ٪50 مدقي نأ بجFو )ةيحيضوت( ةيفاضإ

• �c ال�ؤم ركتبملا نو,ي ،ثلاثلا ماعلا ةيادب
ً

 )c÷يضوت( �cاضإ رالود ws 100000ع لوصtuل 

 .ةقباطملا ةم�اسملا نم ٪50 مدقي نأ بجFو

nءاوس( ةقباطملا دن�س dع )ةيدقن ةلداعم/ةيدقن وأ ةي¹يع تناws ومتلاFةقاطلاو هايملا جمانرب هايم نم مدقملا ل 

 تابلطلا ومدقم جاتحيس ،لاثملا لي�س wsع .عورشملل ةيلامجإلا ةينا�Xملا س�لو ،)WE4F( ءاذغلا لجأ نم

ايئدبم( رالود 20000 نوبلطي نيذلا
ً

 تام�اسملا نم رالود 7500 نع لقي ال ام ميدقت bsإ ام را,تبال )



 لFومتلا حئارش بلطت�س .رالود 32500 عورشملا ةينا�Xم bcامجإ لعجي امم ،ةقباطملا ةم�اسملا * وأ * ةي¹يعلا

 .ةلثامملا وأ ةي¹يعلا لاومألا نم ٪50 ةيلبقتسملا
 

 حنملا رادقم wsع نFركتبملا عم قافتالا مت�س .ا_^لع قفتم فاد�أ قيقحت ساسأ wsع لاومألا نع جارفإلا نو,يس

 نع جارفإلا تقو bsإ ةفاضإلاب ة¿ولطملا ةقباطملا ةم�اسملا رادقمو ركتبم لd ا�اقلت�س µ4لا )لاومألا( ةيدقنلا

 .م_§لاحو م_Ãاردقو نFركتبملا تاجايتحا عم قفاوت�سو لاومألا

 

 لامعالا عÇرسn معد :ج.5

 فلاحت هريدي يذلا ،34يلقإلا را,تبالا زكرم لالخ نم WE4F)( ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو  هايملا جمانرب موقي

 رصم سكنوميكو CEWAS لثم ءاdرش م_âدلو  Berytech كي�يXHب ةكرش ةدايقب

Chemonics Egypt ودلا د�عملاوbc هايملا ةرادإلIWMI ، فوتبXH امعد
ً

اFراجت 
ً

 نيذلا نFركتبملل 

ËغXHنيذلاو ةبعللا دعاوق نو Ëنولمع �c ةعارزلاو ةقاطلاو هايملا لاجم. Ëمعد دعاس nرسÇركتبملا لامعالا عFن 

 .Ácامتجالا XHثأتلا ضارغألو مان دلب قايس �c عسوتلاو يراجتلا ومنلاو م�لامعأ رFوطت wsع
 

ابنج لمعÇو )WE4F( ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب (RIH) 34يلقإلا را,تبالا زكرم رواش�ي
ً

 بنج bsإ 

 î�4سؤملاو Ácامتجالا قايسلا �c م_Ãارا,تبا نXمضتل م_¸ ةصا��ا قئاوعلا ديدحتل �c WE4F ركتبم لd عم

 wsع م_Ãدعاسمل ةدد�uا تامد��ا يمدقمب م�ط¿ر مث ،م_Ãاينقت قاطن عيسوتو ومنلا فاد�أ قيقحتو ،�uwcا

 .زجاو�uا كلت wsع بلغتلا
 

Ë34يلقإلا را,تبالا زكرم لمع )RIH( رش عمdع ءاws و تارا,تبالا رابتخال ةيئاذغلا ةميقلا ةلسلس لوطnوسFا�ق 

اصيصخ ةممصمو تاجايتحالا wsع ةمئاق تامدخ XHفوتلو
ً

 ةيمنتلا تايدحت دحأ ة�جاوم wsع نFركتبملا ةدعاسمل 

احا�uإ ÑHكألا
ً

 �c ع ملاعلاws تاونسلا نم ديدعلا يدم. 

 

Ëزئافلل معدلا ميدقت لدعم دمتعFع نws اجايتحاÃ_دق و .م Ëراش�سالا تامد��ا معدلا اذ� لمشFتامد��او ة 

 ميمصت ةداعºو ةرادإلا قFرف تاردق ءان¿و را,تبالا نXسحت wsع معدلا لمشË دق .تاdارشلا لي�سnو ةينفلا

اقفو ةFراش�سالا تامد��او عÇزوتلا جذامن نXسحتو ل�uا/جتنملا
ً

 ةءافكلا باس�كاو ةدد�uا تاجايتحالل 

 بلطلا بناج wsع تالخدتلا لمشn دق .ومنلا ةيجيتاH¤سا لFومتل لاملا سأر bsإ لوصولا لي�سnو ةيليغش�لا

 بذج معدو ةديدج قاوسأ  وزغ نXكمتو تاdارشلا ءان¿و دوقعلا نXمأت �c ةدعاسملاو قوسلا عم طباورلا نXسحت

 :wcي ام ةيلخادلا تاردقلا ءانب تالخدت لمشn دق .ةيميظنتلا ةئ�بلاو ةسايسلا GHع لقنتلاو ةيمانتم ءالمع ةدعاق

 34يلقإلا را,تبالا زكرم نم زئاوج wsع نوزئافلا لصحيسو ةينوناقلا تاراش�سالاو ةFرش�لا دراوملا تاراش�سا

 هذ� لمكت نأ ÜcبF¹و .عÇرس�لا معد جمانرب نم ةدد�uاو ةلصلا تاذ تامد��ا ددحت لمعلا عÇرس�ل ةطخ ءاش¾إل

 �c فظوم و� عراس�لا رس�م .ةيلاملاو ةينقتلا ملاعملا bsإ لوصولا wsع ركتبملا ةردق ةرشابمب تامد��ا

WE4F MENA RIH ةيفلخ ھيدل �c قوسلاب ةعوفدملا ةمادتسملا ةيمنتلا.   

 



اصيصخ ةممصمو تاجايتحالا ساسأ wsع نو,يس عÇرس�لا معد لd نأ نXح �cو
ً

 مدقي نأ عقوتن ،ركتبملل 

 تامد��ا ميدقت مت�س ،ةيلاثملا ةيحانلا نمو .هاندأ ةفوصوم ،ةعساو ةيعرف جمارب ةثالث تآش¹ملا/ثلاثلا فرطلا

�c راطإ dلا نم لGHاو ةت�ثملاو ةمئاقلا تاعرسملا لالخ نم ةيعرفلا جما�uخو تانضاGHيمدقمو ةعانصلا ءا 

 ،ةيعرفلا جماGHلا هذ� جراخ ركتبملا ا_üلطتي ةددحم تامدخ كان� تناd اذإ .م_¸ فH¤عملا لامعألا رFوطت تامدخ

 .لاومألا دودح �c تامد��ا هذ� XHفوتل اند�ج ىراصق لذب¹سف

 

 :wcي ام ةعãرألا ةيعرفلا جماGHلا لمشn نأ روصتملا نم

 نيذلاو نXل�ؤملا نFXراش�سالاو تاdرشلا bsإ لوصولا معدلا قFرف رفوي دق :لامعالا رFوطت تامدخ •

 bsإ لوصولا تامد��ا هذ� لمشn دق .نFركتبملا ومن ةطخ �c ةدد�uا تامد��ا ميدقت م_½كمي

 ،تامولعملا ايجولونكتو ،قFوس�لاو ،ةFرش�لا دراوملا ةرادºو ،XHعس�لاو ،ةسدن�لاو ايجولونكتلا

 ةFراش�سالا تامد��او عÇزوتلاو عي¹صتلا ءاGHخو ،دFروتلا ةلسلسو ،تايH¤شملاو ،ةينوناقلا نوئشلاو

 .لمعلا جذومن را,تبال

 :لمش�س :رامث�سالا XHس�ت •
o  دق .رامث�سالل دادعتسالا لمع شرو nس�ت ةدحو دعاسXH رامث�سالا �c WE4F 

MENA RIH �c ركتبملا دادعإFن �pرا��ا لاملا سأر بذßc نوركتبملا ىقلتي دق .حاجنب 

 لامعألا داور عم رامث�سالا لمع شرو �c ةكراشملاو تالماعملل ةصصخم ةFراش�سا تامدخ

 ليلحت wsع م_Ãدعاسمل نXما�uاو نFرخآلا لاملا سأر يمدقمو نFرمث�سملاو ن²uXانلا

 لمعلا شرو دعاس�س ،كلذ bsإ ةفاضإلاب .لاملا سأر تابلطتم ديدحتو ومنلا ةيجيتاH¤سا

 .نXلمت�uا نFرمث�سملا ةلئسأل XHضحتلاو م�ضورع رFوطت wsع نFركتبملا

o  رمث�سملا رئاودFدق .ن Ëرامث�سالا رس�م دعاس �c ا�pب عمXرمث�سملا نFركتبملا رايتخاو نFن 

 بسح ،�34سلا لاملا سأرو ضورقلاو حنملا يمدقم ةوعد مت�س .ةمظنم ةيميدقت ضورعل

 رFوطت �Xفحتل ةلصلا تاذ تاdرشلا وعدي دق ،كلذ bsإ ةفاضإلاب .نFركتبملا تاجايتحا

 بسح ،كلذ bsإ امو ،ذاوحتسالاو ،جمدلا تايلمعو ،صيخH¤لا تايقافتاو ،تاجتنملا

 .ءاضتقالا

o س�تXH رمث�سملا رئاود نم ةدراولا تاقيلعتلا جمدب رامث�سالا رس�م موقي دق .تاضوافملاFن 

 ة�جاومل نFركتبملا معدو عÇرس�لا لمع ةطخ �c نXيدرفلا نFرمث�سملا تاعامتجا وأ/و

 رس�م عب�تي دق .رامث�سالا ضورع نم ةيلبقتسملا تالوtpل دادعتسالاو ةدد�uا تايدحتلا

اضيأ رامث�سالا
ً

 ءانثأ ةعاتملاو ةباجتسالل نFركتبملا معدFو نFرمث�سملا نم ةلمت�uا ةدئافلا 

 .ضوافتلا ةيلمعو ةبجاولا ةيانعلا

 �c دعاسÇو قوسلا طباور WE4F MENA RIH لمع قFرف ل�سË دق :ةي¹يكمتلا ةئ�بلا معد •

 لامعأ قاطن عيسوتل ةFراجتلا تايعم�pاو ركفلا كون¿و ةيل�uا ةمو,�uا عم ةفدا� تاdارش ءانب

 دوقعلا نXمأت �c نFزئافلا WE4F MENA RIH وفظوم دعاسË دق ،ءاضتقالا دنع .ركتبملا

 :تامد��ا لمش�س .ةيمانتم ءالمع ةدعاق ةمدخو ءان¿و ةددعتم قاوسأ قاH¤خاو



o  عسوتلا �c رف رفوي دق :قوسلاو تاعيبملاFإ لوصولا معدلا قbs ءان¿و ني يراش�سالا 

 .ةديد�pا قاوسألا �c عسوتلاو تاعيبملا لوح تاردقلا

o  وطتFدق :ةكارشلا ر Ëةي¹يكمتلا ةئ�بلا �4¬اصتخا لمع �c WE4F MENA RIH 

 نFXراش�سالاو تاdرشلاو RAB)( 34يلقإلا يراش�سالا سل�pا ءاضعأو نFزئافلا عم

 نFرخآلا B2B ءاdرشو نXعزوملاو ةعنصملا تاdرشلا عم تاdارش ءاش¾إ معدل نXل�ؤملا

 bsإ امو ةFراجتلا تايعم�pاو ةيل�uا تامو,�uاو ي¾دملا عمت�pا تامظنمو ةحناملا تا��pاو

 �c ةي¹يكمتلا ةئ�بلا ي¢اصخأ لمعË دق .لامعألا ومن bcاتلا¿و را,تبالا باعي�سا لي�س�ل كلذ

WE4F MENA RIH ركتبملا عمFدعاسمل نÃ_ع مws او تاسايسلا زواجت�uزجاو 

 .م_Ãايلمع قطانم �c ةيميظنتلا

o  وس�لاFودلا قbc: دق Ëل�س WE4F MENA RIH ركتبملا ةكراشمFةزئافلا ن �c 

 .)ايجولونكتلا ضراعمو ةFراجتلا ضراعملا لثم( ةيلودلا تارمتؤملا
 :كلذ لمش�س :)ESG( ةيسسؤملاو ةيعامتجالاو ةي§يبلا ةمكو/xا لما,ت •

o ا�uثأتلا و رقفلا نم دXH اجيإلاãع يws دق . مر�لا ةدعاق Ëيذلا �4¬اصتخا لمع Ëلمع �c 

 ةروشملا ميدقتل ركتبملا عم ةمادتسملا ةيمنتلا يراش�سا/مر�لا ةدعاق wsع يãاجيإلا XHثأتلا

اضيأ لمعيسو .م_Ãارا,تبا نم ةدافتسالل ةياغلل ءارقفلاو ءارقفلا نXعرازملا جمد قرط نأش
ً

 

 لخدلا يوذ ءالمعلل اًحاتم ي¢ا_½لا مدختسملا لFومت لع�p رامث�سالا رس�م عم

 .را,تبالا يمدختسم/ضفخنملا

o ب لما,تلاXا ن�p¹سXامتجالا عونلا يراش�سا عضيس :نÁc �c عورشم WE4F 

MENA RIH امتجالا عونلل لمع ةطخÁc لمعلا طيطخت ةلحرم ءانثأ ركتبملل 

 ن�لامعأ جذومن �c ءاس¹لا جمد قرط لوح رارمتساب ةروشملا مدقي دقو عراس�ملا

 .اذك�و نيدشرم/نXفظوم/ءاdرش/نXمدختسم/ءالمعك

o ني دق :ةي~يبلا ةمادتسالاõ³ ركتبملا ةئ�بلا ي¢اصخأFةيبلسلا ةم�اسملا بنجتب ن �c ةئ�بلا 

 دق .ةئ�بلا wsع يãاجيإ XHثأت ثادحإ ا�لالخ نم ركتبملل نكمي µ4لا قرطلا/XHبادتلا حاH¤قاو

Ëركتبملا ةئ�بلا ي¢اصخأ دعاس �c لقنتلا �c ا ةي~يبلا تاسايسلا�uةيملاعلا/ةيميلقإلا/ةيل 

 .ةيميظنتلا بناو�pاو

 ةيلاملاو ةينفلا XHياعملا :د.5

 WE4F( 34يلقإلا را,تبالا زكرم ريدمو زئافلا لبق نم ا_^لع ةقفاوملاو كH¤شم ل,ش XHياعملا ديدحت مت�س

RIH( �c رفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنمFرفو ايقFزكرملا ق �c ا ةراش�سا مت�س .ةحنملا حنم تقو�pسل 

 .ةيلمعلا هذ� لالخ RAB)( 34يلقإلا يراش�سالا

 

 اًجمانرب ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا نو,ت نأ م�¤ع¾ ال نحن ؛ ا_^ف مكحتلا نكمFو ةدودحم XHياعملا ددع نو,يس

 ô³وت µ4لا XHياعملا عب�تب طقف موقنسو ةFونس فصن تاعجارم انيدل نو,يس .حنملا wsع نFزئاtuل ةياغلل اًق�رم

 قايس �c ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا ةءافك قيقحت �c دوصقملا هXHثأتو را,تبالا ومنو تانا,مإ ھجو لضفأ wsع



 .ةدد�uا بلطلا/قوسلا س�ياقمو ةقباطملا ةم�اسملا نXمأت wsع ةردقلا ةيلاملا XHياعملا لمش�س .ةيمانلا نادلبلا

 ،ةءافكلا ةداFز لثم( را,تبالل 34كلا سايقلل ةلباقلا ةدئافلا لثم ،ةددحم ةينف س�ياقم ةينفلا XHياعملا نمضتت دق

 ةي~يبلا ةمكو�uا  ئدابم جمد �c زر�uا مدقتلا اًضيأ ةينفلا XHياعملا لمشn دق .دامتعالاو )ةفل,تلا ضافخناو

 فلتخم wsع ةأرملا ةكراشم ةداFز ،لاثملا لي�س wsع( ركتبملا لامعأ جذومن �c )ESG( ةيسسؤملاو ةيعامتجالاو

 تاعجارملا لالخ .)ßcولويبلا عونتلا wsع ظاف�uاو ،نXعقدملا ءارقفلاو ءارقفلل لFومتلا bsإ لوصولاو ،تاFوتسملا

 .ركتبملاو را,تبالل تايدحتو اًصرف ل,شµ4 nلا ىرخألا لماوعلاو قوسلا فورظ مييقت اًضيأ مت�س ،ةFونسلا فصن
 

 ،تارا,تبالا ضع لشفتس ،كلذ عمو .ةيلاملاو ةينفلا تازاجنإلا عيمج قيقحت نم نFركتبملا عيمج نكمتي نأ لمأن

 قفتملا ةيلاملاو ةينفلا XHياعملاب يفي ةFونس ةعجارم يأ �c را,تبالا دعË مل اذإ ،كلذل .XHياعملا ليدعn مت ول µÝح

 نم نولظي دق نيXHخألا نFركتبملا ءالؤ� نأ ظحال .ا�لFومت �c ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا رمتسn نلف ،ا_^لع

 wsع ةFونسلا فصن تا,بشلا ثادحأ �c م_½يمضت مت�س bcاتلا¿و ،ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا bsإ نXبس�نملا

 . ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب تالاصتا �c م_^لع ءوضلا طيلسn نكمملا نم لازي الو ،ةصا��ا م_§قفن

 .مييقتلاو ةبقارملا ضارغأل نXبس�نملا عم جمانGHلا لصاوت�س ،كلذ bsإ ةفاضإلاب

 

 ةيل�ألا تابلطتم .6

 ثلاثلا لصفلا رظنا

 مييقتلا XHياعم .7

 سما$xا لصفلا رظنا

 ]لوألا لصفلاةيا|°[



 ةحنملا تامولعم - ي3اثلا لصفلا
ارابتعا

ً
 ws WE4F MENAع رظحُي ،تادامتعالا نوناق wsع ًءانب تارا,تبالا ميدقتل ةوعدلا هذ� خFرات نم 
RIH ومتFوأ ةدعاسم يأ ل nوعFةرشابم تاض �u,تامو dو ا¿وdروFو ةيلامشلا اºروسو ناريFا. 

 ةرادإلاو ةحنملا تامولعم .الوأ

 دراوملاب نوم�اسË صا��ا عاطقلاو تامو,�uا نم نيددعتم نXيلود ءاdرش دوجو نم مغرلا wsع :ةحنملا .أ

 هذ� لالخ نم ةمدقملا حنملا عيمج نإف ،”ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب“ �c ةينقتلاو ةيلاملا

 ةايملل ايقFرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنمل 34يلقإلا را,تبالا زكرم ا�ريدتو ا�مدقتس ةقباسملا

 لوبق )2( ،ا�عيمج وأ ضورعلا نم يأ ضفر )1( نا ھل قحي ھناف bcاتلا¿و  ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو

 تاحH¤قملا �c ةطيس�لا تافلا��او ةيمسرلا XHغ تاءارجإلا نع لزانتلا )3( ،دحاو حاH¤قا نم ÑHكأ

 wsع اًدامتعا - ىرخأ حنم وأ حنم ل,ش �c هذ� تارا,تبالا ةوعد لالخ نم ةمدقملا حنملا نو,ت دق .ةدراولا

 .حاH¤قالاو ةمدقملا ةمظنملا ةعيبط

 ةقاطلاو هايملل ايقFرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنمل 34يلقإلا را,تبالا زكرم لبق نم ةطش¾ألا ةرادإ .ب

 هايملل ايقFرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنمل 34يلقإلا را,تبالا زكرم ريدم نو,يس :ءاذغلا لجأ نم

 WE4F MENA RIH نXب ةيقافتالل ةيلوألا لاصتالا ة�ج ةباثمب ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو

 .ةحنملل يقلتملاو
 WE4F ا�راتخا µ4لا ةيلآلا wsع ًءانب ا�ميدقت تقو �c ةحنملا ةرادإ ديدحت مت�س :ةحنملا ةرادإ .ت

MENA RIH. 

 

 ل1ومتلا تامولعم .ايناث

 WE4F جمانGHب ةلصلا رارمتساو ²³انلا ذيفنتلاو لاومألا رفاوتب ان�ر تاداFزب لاومألا ميدقت نكمي
MENA ما�¤لا نإ WE4F MENA RIH ع فقوتي حنم ميدقتبws ةصص��ا ةيفا,لا لاومألا رفاوت 

 ةلوبقم ا_Öأ WE4F MENA RIH ررقي µ4لا ضورعلا مالتساو عفدلا ا�لالخ نم نكمي µ4لا ءاdرشلاو

 .تارا,تبالل ميدقتل ةوعدلا هذ� بجومب ةحنم wsع لوصtuل

 
 ءادألا ةljف .اثلاث

 خFرات نم تاونس ثالث bsإ هذ� تارا,تبالا ةوعدل ةباجتسا ةمدقملا تاحH¤قملل ةديد�pا حنملا ءادأ ةH¤ف لصت

 .ا�حنم

 

 ةحنملا تاينا¬�م .اع²ار

 لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب نم ي,Fرمأ رالود نويلم  4.5 مدقتلل bsوألا ةوعدلا هذ�ل يريدقتلا فقسلا غلبي

 bsإ رالود 25000 نم ةيدقنلا ةحنملل ةيدرفلا )حنملا( ةحنملا حواH¤تس ،لاومألا رفاوتب ان�ر .ءاذغلا

امعد ةثالث bsإ دحاو نم ةحنم wsع لصاح لd ىقلتي .رالود 300,000
ً

اينف 
ً

 .يدقنلا معدلا نم ىرخأ عاونأو 

احاH¤قا 25-20 لFومت متي نأ عقوتملا نمو
ً

. 

 ]ي�اثلا لصفلا ةيا|°[



 ةيلAألا -@ياعم - ثلاثلا لصفلا
 ةقاطلاو هايملا جمانGHل ةثلاثلا ةوعدلا �c ةكراشملل ةيلاتلا تابلطتملا نم ى¾دألا د�uا ةيبلت نXمدقتملا wsع بجي

 :ءاذغلا لجأ نم

 ةيح¿رلا ،لاثملا لي�س wsع( تامظنملا نم ةيلاتلا عاونألل حوتفم ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب – عونلا .1

ايلام مادتسم لامعأ جذومن عم ح¿رلل ةفدا�لا XHغ
ً

(. 

 رظنلا ضغ ةلصلا تاذ تاdرشلا / تامظنملا عيم�p حوتفم ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب - مx³yا .2

  .)SMEs( ةطسوتملاو ةXHغصلا تاdرشلا نم تابلطلا عðp¾ نحن .م�öpا نع

 .ةيفارغ�pا دويقلل 1 قtuملا رظنا - عقوملا .3

 .ةي¿رعلا وأ ةيس¾رفلا وأ ةي�Xلجنإلا ةغللاب تابلطلا دودر ةباتك بجي - ةغللا .4

 .ليصافتلا wsع لوصtuل ب.3.ب.1 لصفلا رظنا .ةقباطم لاومأ نXمأت نFزئافلا wsع بجي - ةقباطم لاومأ .5

 رظنا( ةئشان وأ ةيمان ةلود �c را,تبالا ذيفنتل لاومألا مادختسا نXمدقتملا عيمج wsع بجي - ~b/.ا دوجولا .6

 نو,ي نأ بجي وأ دلبلا اذ� �c لعفلاب دوجو تابلطلا يمدقمل نو,ي نأ Ücب¹ي كلذ bsإ ةفاضإلاب .)لوألا قtuملا

 .)ة¿ولطم ةمعادلا تادن�سملا( wcحم كFرش م_âدل

 ةميقلا ةلسلسو ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب نXب ةرشابم ةلص تارا,تبالل نو,ي نأ بجي - �jثأتلا .7

 تاجتنملاو لخدلا( رشابم XHغ وأ رشابم ل,ش ءارقفلا تارا,تبالا ديفت نأ Ücب¹ي كلذ bsإ ةفاضإلاب .ةيئاذغلا

 ةيبلسلا ةي~يبلا راثآلا بنجتو نXس�p¹ا نXب ةاواسملا �c تاقيبطتلا م�اسn نأ Ücب¹ي كلذ bsإ ةفاضإلاب .)صرفلاو

 .ةيل�uا قوسلا فارحناو
 

 تامظنملل ةدد�uا تائفلا لمشn .بلطلا اذ� wsع درلل تاسسؤملا وأ تامظنملا نم ةئف يأ نم نXمدقتملاب بحرن

 تامظنملاو ح¿رلل ةفدا�لا XHغو ةيح¿رلا تامظنملا ،رص�uا ال لاثملا لي�س wsع ،ا_^لع درلاب بحري µ4لا تاسسؤملاو

 نم اميس ال ،ا�عnðpو ةدو�pا ةيلاع تاقيبطتلاب ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب بحري .ةيميلقإلا

 .ةيمانلا نادلبلا �c عÇراشملا باÄuأو ءاس¹لا ا�دوقت µ4لا/ءاس¹لل ةكولمملا تاdرشلا
 

 .ل1ومتلا bcع لوص/#ل مدقتلل ن�لLؤم �jغ دارفألاو ةيموك/xا تا�xyا :ةظحالم

 
 

 ]ثلاثلا لصفلا ةيا|°[

  



 تامولعملا قيبطتو ميدقتلا – عDارلا لصفلا
 هايملا جمانرب راطإ �c ايقFرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنمل معدلا wsع لوصtuل مدقتلل bsوألا ةوعدلا c£ هذ�

 .ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو
 

اما�¤لا وأ ةحنم   معدلا wsع لوصtuل مدقتلل ةوعدلا هذ� رادصإ ل,شË ال
ً

 ةدحتملا تايالولا ةمو,ح بناج نم 

ايأ مزلي الو ،ءاdرشلا نم يأ وأ
ً

 .بلطلا ميدقتو دادعإ �c ةدبكتملا فيلا,تلا عفدب ءاdرشلا نم 

 
 لاصتالا طاقن .أ

 لجأ نم ةقاطلاو هايملل ايقFرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنمل 34يلقإلا را,تبالا زكرم ريدم ،ةدوجوب يمار

 Berytech ھكرش نم ءاذغلا

We4f@berytech.org 
 ةلLؤملا نادلبلا ةمئاق -ب 

 .ةل�ؤملا نادلبلل ةمئاق ثدحأ wsع عالطالل )1( قtuملا ،قحالملا - سما��ا لصفلا رظنا
 `_مزلا لودxyا -ج 

 ." را,تبالا رايتخال ةيلوألا ةيلمعلا" 1.أ.3.ب لصفلا رظنا
 حاljقالا ميدقت ل]شو ىوتحم -د 

 نم بلطُيس .لما,لا قيبطتلاب ةركذمو ةيلوألا ةركفلا ةركذم :حاH¤قالا ميدقتل ناتلحرم كان� نو,تس

 ةيلوألا ةركفلا ةركذم ةلحرم لالخ 60-50 لضفأ نمض ةيلوألا م�ضورع في¹صت مت نيذلا نXمدقتملا

 .هاندأ 2 .د اًعار  لصفلا ô³ �cوم و� امك لماd بلط �c ةيليمكت تاباجºو تادن�سم ميدقت

 

 ةيلوألا ةركفلا ةركذم - ~tوألا حاljقالا ةعومجم :tcوألا ةلحرملا .1

 لالخ نم تارا,تبالا ميدقتل ةيلا�uا ةوعدلا قالغإ خFرات لولحب ةيلاتلا تادن�سملا ميدقت نXمدقتملا عيمج مزلي

 :wcي امم ةيلوألا ةركفلل ةلما,لا ميدقتلا ةيلمع نو,تت .ةينوH¤كيلإلا ةصنملا

 ةركذملا مدقم ليصافت )أ

 لما,لاب مسالا •
 يفيظولا 3Ýسملا •
 ي¾وH¤كيلالا ديGHلا ناونع •
 )دلبلا زمر نXمضت ßsرُي( فتا�لا مقر •
 بلطلل ةمدقملا ةيس�ئرلا ة��pا مسا •
 )دجو نإ( ة��pاب صا��ا تنH¤نإلا عقوم •
 ةسسؤملا نFوانع •

o لوالا رطسلا ناونعلا   
o دجو نإ( ي¾اثلا رطسلا ناونعلا( 
o دجو نإ( ثلاثلا رطسلا ناونعلا( 



o ةنيدملا 
o ا/ةيالولا�uميلقإلا/ةعطاقملا/ةظفا 
o دلبلا 

 )دلبلا زمر نXمضت ßsرُي( فتا�لا مقر •
 مكتسسؤمل ةفلت��ا )نXيئا_½لا نXمدختسملا وأ نيH¤شملا( ءالمعلا حئارش فصوب مق •
 ؟ لماd ماودب ةمدقتملا ة��pاب نXلماعلا ددع و� ام •

o 0-10 
o 11-50 
o 51-200 
o 200+ 

 مكتمظنم �c ةلماعلا ىوقلا �c ةأرملا ةكراشمل ةFوئملا ةبس¹لا ركذ ßsري •
 س�سأتلا قFرف/ايلعلا ةرادإلا �c ةأرملا ةكراشمل ةFوئملا ةبس¹لا ركذ ßsري •
 ةسسؤملا عون •

o راجت ةسسؤمFغ وأ ةباقن وأ ةكرش( ةXHا�( 
o غ ةمظنمXH ةيمو,ح 
o ةصاخ ةسسؤم 
o رخآ رايخ 

• Higher Education/Research Institution اعلا ميلعتلل ةسسؤمbc زكرم وأ 

 ثاحبأ
 فصو ßsري ،"رخآ" نايك ديدحتب تمق اذإ •
 تاdرش وا تانايك مكئالمع ناd لاح �c نXيئا_½لا نXمدختسملا( نFرشابملا ءالمعلا ددع bcامجإ و� ام •

 ءالؤ� ددع ركذا نXكل_§سملل هرودب عي�ي عنصمل كجتنم عي�ت تنك نا لاثملا لي�س wsع ىرخأ

 ؟�c 2019 مكتسسؤمل )نXكل_§سملا

o 1-100 
o 100-500 
o 500-1000 
o 1000-5000 
o 5000-10000 
o 10000+ 

 تاdرش وا تانايك مكئالمع ناd لاح �c نXيئا_½لا نXمدختسملا( نFرشابملا ءالمعلا ددع bcامجإ و� ام •

 ؟�c 2020 مكتسسؤمل )ىرخأ
o 1-100 
o 100-500 
o 500-1000 
o 1000-5000 



o 5000-10000 
o 10000+ 

• �c مت )نادلب( دلب يأ nopا لي�p؟بلطلل ةمدقملا ةيس�ئرلا ة� 
• �c نادلب( دلب يأ( nا لمع�p؟بلطلل ةمدقملا ةيس�ئرلا ة� 
 µ4لا ا_Ãرادإ وأ ا_§بقارم وأ ا�مادختسا وأ ةيعيبطلا دراوملا bsإ لوصولا لاجم �c تاعاطقلا c£ ام •

 ؟�î�4ئر ل,ش ةمظنملا ةطش¾أ ا_^لع زكH¤س
o تارا,تبالا �c هايملا مادختسا ليلقتل ةعارزلاو ءاذغلا جاتنإ 
o دقافلا ليلقت �c و ةعارزلاºةي�سجوللا تامد��او ءاذغلا جاتن  
o هايملاو ةقاطلل مادتسملا مادختسالا �c عرازملا 
o جتل ةددجتملا ةقاطلا تارا,تبا�X� ةي�سجوللا تامد��او ةيذغألا 
o تارا,تبالا �c ةقاطلا مادختسا ليلقتل تاي�سجوللاو ءاذغلا جاتنإ 
o ل ةعارزلا / ةيذغألا تافلخم نم ةدافتسالاtuع لوصws ةقاطلا 

 وا جتنملا( را,تبالا جFورت �c عسوتلا ا_^ف مت�س µ4لا )قطانملاو ندملا( عقاوملا وأ عقوملا درس ßsري •

 )ةمد��ا

   )ةمد��ا وا جتنملا( را,تبالا جFورت �c عسوتلا ا_^ف مت�س µ4لا نادلبلا وأ دلبلا رايتخا ßsري •
o ا�pرئاز 
o رصم 
o قارعلا 
o ندرألا 
o نانبل 
o برغملا 
o نادوسلا 
o ارألاÓ�4 ةي¹يطسلفلا 
o س¾وت 
o نميلا 

 لFومتلا bcامجإ و� ام .كتالخدت معدل ي,Fرمأ رالود bs 300,000إ لصت حنم رفوتت فوس •

 نع دFزت حنم wsع لوصtuل ةل�ؤم XHغ ةيكFرمألا تامظنملا نأ ةظحالم ßsري ؟بولطملا

 .رالود 100,000
 �c مدقملا معدلا ةدمل �Ý'قألا د�uا نأ ركذت ßsري ؟فد_§سملا ومنلا قيقحتل ةمزاللا ةدملا c£ ام •

 تاونس ٣ و� جمانGHلا
  ةكرشلل ~tاملا ءادألا •

o ونسلا تاداريإلاFا ةلمعلاب ة�uةيضاملا ةسم��ا ماوعألل ةيل 

o ا ةلمعلاب ةعقوتملا تاداريإلا�u2024 ماع لولحب ةيل 

o امجإbc لا تارامث�سالاµ4 متي ôغ ىرخأ رداصم نم ا��XH س�سأتلا ذنم ةكرشلا تاداريإ 



 تناd اذإ ؟wcحم كFرش كيدل ل� - ھيف كرا,تبا رش¹ل ططخت يذلا دلبلا �c اًرقتسم نكت مل اذإ  •

 ؟ةيل�uا ةكارشلا ءدب ذنم ترم µ4لا تاونسلا ددع مكف ،معنب ةباجإلا
 EOI مامت�الا نع XHبعتلا بلطل زجوم ناونع  •
 ةينوH¤كلإلا ةصنملا wsع ةيلوألا ةركفلا ةركذم ةلئسأ wsع تاباجإ •

 

 دع ةماع لصاوت ةليسوd ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا لFومت يقلتم دودر مادختسا نكمي ھنأ ةظحالم ßsري

 wsع ةفيفط تاليدعn ءارجإ �c ق�uاب WE4F ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب ظفتحي .حنملا ميدقت

 .ماعلا لصاوتلل ا_Ãءارق ةينا,مإ زFزعn لجأ نم دودرلا
 

 ةلما]لا ةيميدقتلا تابلطلا :ةيناثلا ةلحرملا .2

 حاH¤قا ميدقتل ،ي¢ا_½لا فصنل نXل�أتملا ،نXمدقتملا نم راتخم ددع ةوعد مت�س ،ةيلوألا ةركفلا ةركذم ميدقت دع

dلما. â_قالا فد¤Hإ لما,لا حاbs وزتFميقملا دXةلئسألا درس متي .را,تبالا لوح ةقمعتم تامولعمب ن �c ملاtu2 ق. 
�c ا ضع�uبلطت دق ،تالا WE4F MENA RIH ةينفلا ضورعلا تابلط حيضوت تابلطلا يمدقم نم. 
 

�c مدقتملا نم بلطُيس ،ةلحرملا هذ�Xم ميدقت اًضيأ نXملا ءزج ةعجارم مت�س .ةلصفم ةينا�Xقملا نم ةينا�¤Hتاح 

 نأ بجي ام نأش ليصافت wsع لوصtuل 3 قtuملا wsع عالطالا ßsري .ةفل,تلا ةيلاعفو ةفل,تلا ةيعقاو لجأ نم

 .هذ� ةينا�Xملا ةقيثو ھنمضتت
 

 تنljنإلا ijع ميدقتلا ةصنم .ه

 :wsع دوجوملا تنH¤نإلا GHع ��4اسألا ماظنلا �c ضورعلا ميدقت تايلمع ليمحت بجي

http://we4f.org/apply-menaةرفوتم ضورعلا ميدقت ةيفيكب ةقلعتملا ةلما,لا تاداشرإلا 

ةرشابم تنH¤نإلا GHع ةلئسألا لاسرإ اًضيأ نكمي .بFولا عقوم wsع
ً

 :wcي امك "باوجو لاؤس" طبار wsع رقنلا دع 

we4f@berytech.org 
 

 .ي¾وH¤كلإلا ديGHلا وأ سكافلا GHع ةمدقملا تاحH¤قملا لوبق متي نل :wcي ام ةظحالم ¹cري
 

 مدقم wsع بجيف ،تنH¤نإلا GHع ميدقتلا ةصنم لالخ نم حاH¤قا ميدقت �c ة¿وعص يأ ةركذملا مدقم ھجاو اذإ

 مت µ4لا تاحH¤قملا عيمج ةعجارم مت�س bswe4f@berytech.orgإ ي¾وH¤كلإ دFرب لاسرإ ةركذملا

 بجي ،هذ� تارا,تبالا ةوعد �c ةôuوملا تافصاوملل ةباجتسالا لجأ نم ميدقتلل ي¢ا_½لا دعوملا لولحب ا�مالتسا

 متي نل .ا�لمجم THE WE4F MENA RIH �c لبق نم م_Ãابلط مالتسا نم دكأتلا نXمدقتملا wsع

 .هذ� تارا,تبالا ةوعد �c ھيلع صوصنملا ميدقتلل ي¢ا_½لا دعوملا دع تابلطلا wsع تاليدعn وأ تافاضإ يأ لوبق

 وأ لاسرإلا تايلمع نع ةجتانلا تانايبلا ءاطخأ نع ةيلوؤسم يأ WE4F MENA RIH لمحتت ال

 .ةينوH¤كلإلا لاسرإلا تايلمع ةطبترملا لFوحتلا

 



 ةºوجأو ةلئسأ .و

 هاصقأ دعوم �c اًيباتك ةوعدلا هذ� تاFوتحم صوصخب هذ� تارا,تبالا ةوعدب ةقلعتملا ةلئسألا ميدقت بجي

 GHع ميدقتلا ةصنم bsإ) -CET اºوروأ طسو تيقوتب( ًءاسم 5:00 ةعاسلا ij 2020مفون 16

 ةلئسألا ة�pاعمل �cا,لا تقولا ةحاتا لجأ نم  ws mena-http://we4f.org/applyع تنH¤نإلا

 ةFوفشلا تاميلعتلا وأ تاXHسفتلا نو,ت نل . )رمألا مزل اذإ( سامتلالا اذ�ل ليدعتك ة¿وجألاو ةلئسألا جمدو

n تامولعم يأ ميدقت مت�س .ةمزلم ةحنم رادصإ لبق ةمدقملا
ُ

 ةوعدلا هذ� نأش لمتحم بلط مدقم يأل ىطع

 نFرخآلا نXلمت�uا نXمدقتملا عيمج bsإ روفلا wsع  تارا,تبالا ميدقتل ةوعدلا   معدلا wsع لوصtuل مدقتلل

 فوس ا�دوجو مدع ناd اذإ وأ تابلطلا ميدقت �c ةFرورض تامولعملا هذ� تناd اذإ ، ةوعدلا هذ� wsع ليدعتك

 نود ي¢ا_½لا دعوملا لولحب ةدراولا ةلئسألا عيمج wsع درلا مت�س .بقترملا ةركذملا مدقم رخآ ءï�4 يأب رضي

 GH 2020مفون �c 19 تنH¤نإلا GHع ةدحاو ةودن ءارجإ مت�س .ميدقتلا عقوم wsع ا�رش¾ ةداعإ مت�سو دانسإلا

 ةلئسألا عمج مت�س .ةملتسملا ة¿وجألاو ةلئسألا wsع ًءانب ثيدحتلا ةكراشمو تابلطلا ميدقتل ةوعدلل جFوH¤لل

 .هالعأ ي¢ا_½لا دعوملا لبق ةصنملا wsع ا_)يدحتو تنH¤نإلا GHع ةودنلا �c ةحورطملا ةيفاضإلا
 

 حاصفالا مدع .ز

 يأل رو�مtpل ا_½ع فشكلا نودFري ال تامولعم / تانايب نوجردي نيذلا  تابلطلا ومدقم - ةيكلملا تامولعم

 ةيلمع ةرشابم ةطبترملا ىرخألا فارطألا كلذ �c امب( ةدحتملا تايالولا ةمو,ح لبق نم ا�مادختسا وأ ضرغ

 bsإ XHشË نأ بجي ،سامتلالا اذ� مييقت نم ضرغلا ءان(تساب (ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملل را,تبالا رايتخا

 بسح bcاتلا صنلا bsإ XHشË يذلا عãرملا wsع ةمالع عضوو ،تنH¤نإلا GHع ميدقتلا ةصنم لالخ نم كلذ

 :تاميلعتلا

 
 ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب جراخ ا_½ع فشكلا متي نل µ4لا تانايبلا قيبطتلا اذ� نمضتي"

WE4F)( )امب �c ل را,تبالا رايتخا ةيلمع ةرشابم ةطبترملا ىرخألا فارطألا كلذGHلجأ نم ةقاطلاو هايملا جمان 

 مييقت فالخب ضرغ يأل - اًيئزج وأ اًيلd - ا_½ع فشكلا وأ ا�مادختسا وأ ھ�o¾ زوجي الو )(WE4F ءاذغلا

 قحي ،تانايبلا هذ� ميدقتب - قلعتي اميف وأ - ةجي�ن ةركذملا مدقمل ةحنم ميدقت مت اذإ ،كلذ عمو .قيبطتلا اذ�

 د�uا bsإ ا_½ع فشكلا وأ ا�مادختسا وأ تانايبلا *WE4F)( ¾o ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانGHل

 WE4F)( �c ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب قح ديقلا اذ� سمي ال .ةمدقملا ةحنملا �c ھيلع صوصنملا

 ةعضا��ا تانايبلا ".دويق نود رخآ ردصم نم ا_^لع لوص�uا مت اذإ تانايبلا هذ� �c ةدراولا تامولعملا مادختسا

 :ةيلاتلا رطسألاب ةFرس تانايب wsع يوتحت تانايب ةقرو لX� dمتتو "قاروأ" �c ةدراو دييقتلا اذ�ل

 

 .بلطلا اذ_¸ ناونعلا ةحفص �c ةدراولا دويقلل ةقرولا هذ� �c ةدراولا تانايبلا نع فشكلا وأ مادختسا عضخي"

 ةصنم wsع ا�ليمحت/ا�لاخدإب نوموقي µ4لا قئاثولاو تامولعملا عيمج نم ة�¹oب ظافتحالا نXمدقتملا wsع بجي

 لولحب ا�لاسرºو تافلملا لامتكا نامض ةيلوؤسم ةركذملا مدقم قتاع wsع عقت .م_Ãال�c ëp تنH¤نإلا GHع ميدقتلا

 .فذ�uا وأ تانايبلا ءاطخأ نع ةلما,لا ةيلوؤسملا ةركذملا مدقم لمحتFو .ي¢ا_½لا دعوملا

 



  ة1راجتلا ةمالعلاو ةمسلا تابلطتم .ط

 µ4لاو ،ا_Öأش ضوافتلاو "ةFراجتلا ةمسلا رFوطت ةطخ" ميدقتب ةدعاسملا م�حنمب �4¬وملا نXمدقتملا مزلي .أ

 ةFو�" ô³او ل,ش لمحتس µ4لا ىرخألا رصانعلاو ،جمانGHلا داومو ،علسلاو ،ةماعلا تالاصتالا ليصفتلاب ô³وت

 و USAID و WE4F راعش نم نو,تت µ4لاو ،" )(WE4F ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب

MFA -NL و BMZ و Sweden. 

 تامالعلا عضو ةطخ wsع لوصtuل ةركذملا مدقم نم WE4F MENA RIH بلط نإ .ب

“Marking Plan”ما�¤لا لثمي الو ةركذملا مدقمل قوقح يأ حنمي ال WE4F MENA RIH 

 .ةحنم يأ wsع ةقفاوملاب

 هايملا جمانرب لبق نم دد�uا 4®مزلا راطإلا لالخ ا_Öأش ضوافتلاو XHشأتلا ةطخ ميدقت مدع يدؤي فوس .ج

 .ةحنم wsع لوصtuل ل�ؤم XHغ ةركذملا مدقم لعج bsإ )(WE4F ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو

 جمارب �Xيمتو ةFراجتلا تامالعلاب ةطبترملا ةردقملا فيلا,تلا عيمج نXمضت ةركذملا مدقم wsع بجي .د

WE4F، لا داوملاو ثيداحألاو تاتفاللاو تاقصلملاو تاحوللا لثمõuإ امو ةيفbs ملا نم ءزجك ،كلذXةينا� 

 ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب عم ضوافتلاو ةعجارملل فيلا,تلا هذ� عضخت .بلطلا �c ةجردملا

WE4F)( ا�جمد متي فوسو �c امجإbc ىرخأ حنم ةيقافتا وأ ،ةحنملل ردقملا غلبملا. 

 

 :~bي ام ل ”Marking Plan“ تامالعلا عضو ةطخ نمضتت نأ بجي .ه

 تاFو� لمحت فوس µ4لاو ا�جاتنإل ةركذملا مدقم ططخي µ4لا جمانGHلا داومو علسلاو ةماعلا تالاصتالل فصو )1(

 ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب و )(WE4F ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب �c نXسسؤملا ءاdرشلا

WE4F)( امب ،ةحنملا نم ءزجك �c كل. ذ: 

 امب ،)(WE4F ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب نم ةلومملا ةطش¾ألا وأ عÇراشملا وأ جماGHلا عقاوم )الوأ(

�c راشم كلذÇغ وأ ةسوململا ةيتحتلا ةي¹بلا عXH؛ا_§عيبطب ةيداملا عقاوملا نم ا�  

 تانالعºو ،يرصبلا äcمسلا جاتنإلاو ،تاروش¹ملاو ،قاروألاو ،رFراقتلاو ،تاساردلاو ،ةينفلا ةدعاسملا )ايناث(

 نم ةلومملا تالاصتالا وأ ةيمالعإلاو ةيجFوH¤لا تاجتنملاو ،تنH¤نإلا ةطش¾أ / بFولا عقاومو ،ةماعلا ةمد��ا

 )(WE4F ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب

 ،)(WE4F ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب نم ةلومملا ىرخألا داوملاو تادادمإلاو تادعملاو علسلا )اثلاث(

 .ثراو,لا تالاح �c ةثاغإلا جمارب وأ ةيناس¾إلا ةدعاسملا راطإ �c ةمدقملا تادعملا وأ علسلا كلذ �c امب
 .بلطلا مدقم ةFو�و )(WE4F ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب ةFو� عم ناونعلا جمد زوجي )اعار(

 ةي�Fردتلا تارودلا لثم ،)(WE4F ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب ا�لومي µ4لا تابسانملا )اسماخ(

 ضرع رذعn اذإ .ىرخألا ةماعلا ةطش¾ألاو ةيفõuلا تارمتؤملاو لمعلا شروو ضراعملاو تاودنلاو تارمتؤملاو

 هايملا جمانرب غالبإ يقلتملا فرطلا wsع بجي ھنإف ،)(WE4F ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب ةFو�

 .)(WE4F ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو

 :ةيلاتلا ليصافتلا عم  جمانGHلا تازاجنإ نع لودج )2(



 ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب ةFو_¸ ا��Xيمت ةركذملا مدقم ططخي µ4لا  جمانGHلا تازاجنإ )الوأ(

WE4F)(؛  

  ؛ جمانGHلا تازاجنإ �Xيمتل ةركذملا مدقم ا�مدختس�س µ4لا داوملاو تامالعلا عضو عون )ايناث(

 ةركذملا مدقم عضيس ثيحو ،جمانGHلا تازاجنإ wsع ةمالع ةركذملا مدقم عضيس ،ءادألا ةH¤ف لالخ )اثلاث(

  ؛ةمالعلا

 ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب ةFو_¸ ا��Xيمتل ةركذملا مدقم ططخي ال µ4لا  جمانGHلا تازاجنإ c£ ام )اعار(

WE4F)( 

 .جمانGHلا جتاون wsع ةمالع عضو مدعل يقطنملا ساسألا )اسماخ(

 ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب ةمالع تابلطتم نم ءافعإلل تابلط يأب مدقتلا ةركذملا مدقمل زوجي )3(

WE4F)(، ءافعإلا قيبطت ب�س حرشو.  

الصأتم اًبناج داي�uا وأ لالقتسالا نو,ي ثيح داوم وأ جمانGHل ير�و�pا داي�uا وأ لالقتسالا wsع ضوافتلا )الوأ(
ً

 

�c لاGHع بجي .داوملاو جمانws سالا فد�لا ديدحت ةركذملا مدقم¤Hيتاàc، لا فد� وأ ،ةتقؤملا ةجي�نلاGHيذلا جمان 

Ëا ر�ظم هززع�uب�س ديدحت وأ ،ةيداي dفا اًدياحم ةحنملا بناوج دحأ نو¤Hرصنعلا وأ ةئفلا بسح ددح .اًيضا 

  .ا�ل ءافعإ بلطُي µ4لا داوملا wsع ةلثمأ ،ميلس�لل لباقلا

 ةقلعتملا تايصوتلا وأ تاساردلا وأ تاليلحتلا وأ رFراقتلا وأ قيقدتلا تايلمع ةيقادصم نم ليلقتلا )ايناث(

 رظنُي نأ بجي اذامل حرشË نأ ةركذملا مدقم wsع بجي .ةلقتسم ا�جئاتن وأ ا_Ãانايب رابتعا بجي µ4لا تاسايسلاب

 .ةيقادصم تاذ ا_Öأ wsع ةجي�ن لbs dإ

 وأ تاساردلا وأ تاسايسلا وأ حئاوللا وأ نXناوقلا وأ XHتاسدلل فيضملا دلبلا ةمو,ح "ةيكلم" دييقت )اثلاث(

 ةماعلا ةمد��ا تانالعإ وأ قيقدتلا تايلمع وأ ةيئاصقتسالا تاساردلا وأ تاروش¹ملا وأ رFراقتلا وأ تامييقتلا

 لضفأ عضو �c نXعم جتنم وأ رصنع لd عضو ب�س حيضوت ةركذملا مدقم wsع بجي .ىرخألا لاصتالا لئاسو وأ

 .فيضملا دلبلل يمو,ح جتنم وأ رصنعك

 وأ رصنعلا wsع ةمالع عضو ب�س�ي فيك حرشË نأ ةركذملا مدقم wsع بجي .رصانعلا دحأ فئاظو ةقاعإ )اعار(

 .ا_§فيظو فعضي ةعلسلا

 وأ ةديفم ةفل,تلا نو,ت نل اذامل حرشË نأ ةركذملا مدقم wsع بجي .ةيلمع XHغ وأ ةXHبك فيلا,ت دبكت )اسماخ(

 .ةيلمع

 ةركذملا مدقم wsع بجي .ةمئالم XHغ ا�رابتعا وأ ةيل�uا ةيعامتجالا وأ ةيفاقثلا فارعألا bsإ ةءاسإلا )اسداس(

 .ةبسانم XHغ ا_Öو,ل دد�uا نو,ملا وأ ةدعاقلا كلتل ةمالعلا كا_§نا ب�س حرشو ةلصلا تاذ ةدعاقلا ديدحت

 ھتك_§نا يذلا قبطملا bcودلا نوناقلا ديدحت ةركذملا مدقم wsع بجي .bcودلا نوناقلا عم ضراعتلا )اعاس(

 .ةمالعلا

 ا_§يلوقعمو XHشأتلا ةطخ ةيافك ىدم رابتعالا WE4F)( �c ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب ذخأيس .و

�c ياعمXH ع قفاوتسو ،حنملاws مضت نامضل تامالعلا عضو ةطخ ةعجارم مت�س .ا�ضفرتو ءافعإ تابلط يأXن 

 ،بلطلا مدقمل ةفل,تلا تانايب ميدقتو ،ةحنملل ةنلعملا فاد�ألا عم قس�مو ٍفاd ل,ش هالعأ ةروdذملا تامولعملا

 .ءادألا ةطخو



 ةقفاوملا تمت تاءافعإ يأ كلذ �c امب ،�Xيمتلا ةطخ نXمضت مت�سف ،ةدعاسملا ةحنم ةركذملا مدقم ىقلت اذإ .ز

 ةدم wsع لوصtuل بلطب مدقتت فوسو ،ا_½م اًءزج نو,ت فوسو ةجتانلا ةينواعتلا ةيقافتالا وأ ةحنملا �c ،ا_^لع

 .كلذ فالخ wsع صني مل ام ةحنملا

]Ö_عارلا  لصفلا ةيا[ 

  



 بلطلا ةعجارم تامولعم - سماOPا  لصفلا
 ةيلوألا ةركفلا ةركذم ةلحرم :أ

 ةفاضإلاب .هاندأ ةلئسألا wsع اًدودر نمضتت µ4لاو ،ةيلوألا ةركفلا ةركذم ميدقتل نXل�ؤملا نXمدقتملا عيمج وعدن

 م_Öأ تابثºو تنH¤نإلا GHع ةصنملا �c ةيساسأ تامولعم ميدقت نXمدقتملا نم بلطُيس ،ةيلاتلا ةلئسألا wsع درلا bsإ

Ëا نوفوتس�uياعم نم ى¾دألا دXH وملا ةيل�ألاôuة �c اًقحال أ ايناث  لصفلاو هالعأ 4.ب .الوأ  لصفلا �c دن�سملا. 

 .فرح �Ý 1500'قأ دحو ى¾دأ دحب فرح ws 250ع لاؤس لws dع ةيلوألا ةركفلا ةركذم تاباجإ يوتحت

 

 :بلطلا مدقم

 ةيلوألا ةركفلا ةركذم ا|Áلع تلصح `�لا طاقنلا ةجي�ن نم ٪٤٠  - را]تبالا ةيلباق

  )٪5  (؟ةبعللا �jيغD دعاوق وأ ~1bوحتلا �jيغتلا وL امو ؟كرا]تبا فص .1

 .ةئFر�pا ھتركفو  ةبعللا دعاوق را,تبالا XHيغn ب�سو ةيفيك فصي عنقم در ميدقت :مييقتلا XHياعم

 

 )٪5( ةيسفانتلا كت¬�م ~Æ امو ؟كرا]تبال ة/#م ةجاح كانL نأ نورعشÅ فوس كؤالمع نأ نظت اذامل .2

 ةجاح ھنوdو ،ةئFر�pا ھتركفو ةبعللا دعاوق را,تبالا XHيغn ب�سو ةيفيك فصي عنقم در ميدقت :مييقتلا XHياعم

 .قوسلا �c ةدوجوملا جذامنلا / تاجتنملا نع ô³اولا ه�Xمتو نXكل_§سملل  ةtuم

 

3.Lو / £c اx/ا )ل اشملا( ةل]شملا وأ )قئاوعلا( زجاx/ب ةقلعتملا - ةدد/.ا ةجرijنم ةقاطلاو هايملا جمان 

 )٪10( ؟كرا]تبا ا�xyاعÅ `�لا - ءاذغلا لجأ

 ةجر�uا قئاوعلا �ìاعË را,تبالا نأب عنقم ضرع ميدقتو حوضوب جر�uاو دد�uا زجا�uا حيضوت :مييقتلا XHياعم

 .ءاذغلاو ةقاطلاو هايملا ةطبارل

 

 ايجولونكتلل ي=ا|Çلا مدختسملا نوكي نأ كل|}سملل نكمي( ن�عقوتملا ن�يئا|Çلا ن�مدختسملا فصو ¹cري .4

 م|�ايكولس وأ م|�اسرامم ليدعtc Dإ نويئا|Çلا نومدختسملا جاتحي دق فيك .)٪5.0()ىرخأ ةكرش وأ

 )٪5.0( ؟كتمدخ وأ كجتنم مادختسال ةيلا/xا

 وأ جتنملا مادختسال م�عفاودو نXيئا_½لا نXمدختسملل لصفمو ô³او حرشو فصو ميدقت :مييقتلا XHياعم

 مادختسال XHبك ل,ش ةيلا�uا م_Ãايكولس وأ م_Ãاسرامم ليدعbs nإ نXيئا_½لا نXمدختسملا جايتحا مدعو   ةمد��ا

اصيصخ ةممصم تاباجتسالا نو,ت نأ بجي .را,تبالا
ً

 ليغش�لا ةئ�بل ô³او م�ف را�ظإ عم ليغش�لا )لود( ةلودل 

 .را,تبالا ميمصت wsع ي¢ا_½لا مدختسملل ةقباس تاظحالم يأ زاربºو ةيل�uا

 كلمع جذومن وأ /و كجتنم فييكتو ميمصت bcع ي=ا|Çلا مدختسملا تاظحالم سكع  ةيفيك حرشا .5

)5.0٪(. Lقفاوتي ل )؟ءارقفلاو ءاس�لا لثم ةشم�ملا ةينا]سلا تائفلا عم را]تبالا )فييكت نكمي  وأ 

 سوملم ل,ش تسكع¾ا دق نXيئا_½لا نXمدختسملا براجت نأ wsع ليلد :مييقتلا XHياعم لمعلا جذومن)5.0٪(

 نكمي وأ ةشم�ملا/رط�tل ةضرعملا تائفلا امإ مدخي را,تبالا اذ� نأ wsع ليلد . لمعلا جذومن wsع وأ جتنملا wsع

 .تائفلا ءالؤ� ةمد�� ھفييكت
 



 ةيلوألا ةركفلا ةركذم ةجرد نم ٪35 - ةيلاملا / ة1راجتلا ىودxyا

 ايق1رفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم ~{ كتارا]تبال ةفد|}سملا نادلبلا ~{ رفوتملا قوسلا ~tامجإ وL ام )1

 )ا�عيب كنكمي `�لا ةنكمملا تاجتنملا عيمجو كجتنم ءارش م|Çكمي نيذلا ن�لمت/.ا ن�كل|}سملا عيمج(

 2019 ~{ ءالمعلا ددعو )ةيل/.ا ةلمعلاب( ةحljقملا قاوسألا ~{ كتارا]تبال ةيلا/xا ةيقوسلا ةص/xاو

 )٪10( ؟)عجرم( ةفد|}سملا ةيقوسلا ةص/xاب كتبلاطم ساسأ وL ام ؟ةنس 2024 ~{ عقوتملا ددعلاو

 bsإ مجH¤ت ةلمت�uا قوسلا ةصحو XHبك  فد_§سملا قوسلا مp/ .ديج ل,ش ةرGHم تابلاطملا :مييقتلا XHياعم

 .نXيئا_½لا نXمدختسملا فالآ نم 100 وأ 10
 

 ام ؟~tا/xا عضولا ~{ لداعتلا ةطقن قيقحتل ردقملا تقولاو ~tا/xا يدقنلا قفدتلا عضو فصو ¹cري )2

 مدختسم ١٠٠٫٠٠٠ tcإ كرا]تبا قاطن عيسوت د1رت تنك اذإ ا�جاتحتس `�لا )ل1ومتلا( تارامث�سالا رادقم

 نم ةºولطملا ةي�يعلا تامLاسملا وأ /و لاومألا رداصم ~Æ ام ؟) ةلبقملا ٤ tcإ ٣ ـلا تاونسلا ~{ لقألا bcع ي=ا|°

 )٪10( ؟فد�لا اذL قيقحتل ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب

افصو ةركذملا مدقم مدقي :مييقتلا XHياعم
ً

اôuاو 
ً

 ةيكلملا قوقح( لاومألا )رداصم( ردصمو ،bcا�uا bcاملا عضولل 

 لداعملا / يدقنلا غلبملا فصFو ليصافتلا نم ٍلاع ىوتسم ھيدلو ةي¹يعلا تام�اسملا وأ /و )حنملا / ضورقلا /

اضيأ ديفملا نم نو,يس ةلمت�uا تارخدملا فصو .)٪10( ةقباطملا تابلطتم نم ءزجك )نكمأ نإ( يدقنلا
ً

. 

 

 )٪10( ؟ليصافتلا نم نكمم ردق ijكأو ةلثمأ طعأ( ومنلل مزاللا رامث�سالا مادختسال ططخت فيك )3

 قFرفلا ةيمنتو لوصألا لثم( ومنلل ةم�ملا بناو�pا ة�pاعم .لاومألا مادختسا �c حوضولا :مييقتلا XHياعم

 .)رفص wsع لصحي لاثملا لي�س wsع طقف قFوس�لا ركذ .ةيلمعلا نXسحتو

 

 )٪2.5( )تارا�ملاو ةx$ijاو ةيفل$xا نع ليصافت مدق( ةكرشلا ةرادإ ق1رف نع ةذبن ميدقت ¹cري   )4
 سلجم عمتجي لL ؟ةرادإ سلجم مكيدل لL(  ةكرشلاب صا$xا ةمكو/xا جذومن نع ليصافت ميدقت ¹cري 

 )٪2.5( )؟ةيليغش�لاو ة1رادإلا تابجاولا ن�ب لصف كانL لL ؟ماظتناب ةرادإلا

 .ةلصلا تاذ ة��GHا عم ةينقتلا بناو�pاو لFومتلاو ةFراجتلا لامعألاب صصختم لماd قFرف مييقتلا XHياعم

 .ةميلسلا ةمكو�uا رصانع wsع ليلد ميدقتو
 

 ةيلوألا ةركفلا ةركذم ةجي�ن نم ٪25 - ةمادتسالاو قيبطتلا

 ~{ امب ، ةشم�ملا/رط$#ل ةضرعملا تائفلا ديفي نأ نكمي وأ رشابم �jغ وأ رشابم ل]ش² كرا]تبا ديفي فيك )1

 )٪5( ؟ءاس�لاو ءارقفلا كلذ

 ءاس¹لا ش�ع لبس وأ ةايح wsع كرا,تبا XHثأت ةيفيكو دوصقملا Ácامتجالا XHثأتلا عون حوضوب فص :مييقتلا XHياعم

 .)ةيل�uا( ةيمنتلا �c ھتم�اسمو ةفلت��ا ةشم�ملا/رط�tل ةضرعملا تائفلا و
 



احاتمو ةفل]تلا روس�م كرا]تبا نوكي نأ نمضت فيك )2
ً

 كلذ ~{ امب ، ةشم�ملا/رط�tل ةضرعملا تائفلل 

 ؟م|}مد$x لمعلا جذومن وأ/و كجتنم ~{ )كلذ لعفتس وأ( تا�jيغD يأ ت1رجأ لL ؟ءاس�لاو ءارقفلا

  ؟ )5.0٪(

 .ةشم�ملا/رط�tل ةضرعملا تائفلا لوانتم �cو ةفل,تلا روس�م را,تبالا لع�p ةôuاو تاءارجإ :مييقتلا XHياعم
 

 دراوملا ةرادإب قلعتي اميف ةصاخ( كرا]تبال ةلمت/.ا ةيبلسلا وأ/و ةيباجيإلا ةي§يبلا راثآلا فصو ¹cري )3

 وأ( يونت فيك ركذا )٪2.5( )~¹ولويبلا عونتلاو خانملا عم فيكتلا bcع ةردقلاو هايملا كلذ ~{ امب ةيعيبطلا

 عيسوتل كتطخو )٪2.5( ةئ�بلا bcع ةيلبقتسمو ةيلاح ةيبلس رطاخم يأ نم فيفختلا )لعفلاب لعفت

 .نكمأ نإ ،كرا]تبال يÒاجيإلا `Ñيبلا �jثأتلا قاطن

 يذلا ا�عضوم �c تاسرامم عضول دادعتسا وأ تاسرامم دوجو .لمت�uا í4لسلا رثألاب Ácولا :مييقتلا XHياعم

ام�ف ô³وي
ً

 .ةئ�بلا wsع لامعألل لمت�uا í4لسلا XHثأتلل  

 
 

 bcع كرا]تبال لمت/.ا `Óلسلا �jثأتلا وL ام )٪2.5( ؟كتكرشل ةينعملا ةيس�ئرلا تا�xyا مL نم )4

 ؟يÒاجيإ �jثأتلا اذL نأ نامضل اLذاختا كنكمي `�لا تاءارجإلا ~Æ ام ؟كلمع قطانمب ةطي/.ا تاعمتy.ا

)2.5٪( 

 XHثأتلا نامضل XHبادت ذاختال دادعتسا ا_âدل و تاعمت�pا wsع ةعقاولا راثآلا تاdرشلا كردت :مييقتلا XHياعم

 ا_âدلو ةينعملا ةيس�ئرلا تا��pا نع ةôuاو ةركف ةكرشلا ىدل .تايلمعلا قطانم �c تاعمت�pا wsع يãاجيإلا

 .حيÄu ل,ش م�كارشºو م�عم نواعتلل XHبادت

 

5( Lل Lن�مدختسمو نيدرومك ءاس�لاو لاجرلا ن�ب ةكراشملا تا1وتسم ~{ ةعقوتم وأ ةيلاح تاوجف يأ كان 

 كنكمي وأ( ھلعفت يذلا ام .)٪2.5( ؟)كلذ tcإ امو لمعلا عقومو ةقاعإلاو قرعلاو رمعلا كلذ ~{ امب( ن�يئا|°

 ن�مدختسمو نيدرومو لمع باºرأ م|}فصب ءاس�لاو لاجرلل كرا]تبا tcإ لداعلا لوصولا نامضل )ھب مايقلا

 )٪2.5( ؟ن�يئا|°

 �c مكحتلاو/bsإ لوصولاو ةيفاقثلا تادقتعملا/ مي�افملا ب�س�ت نأ نكمي فيك حوضوب فصت :مييقتلا XHياعم

 ةطخ .تاوجفلا هذ� كرا,تبا صلقيس فيكو تاوجفلا هذ� ثودح �c رارقلا عنصو ةطلسلا طامنأو لوصألا

 .نXس�p¹ا نXب ةاواسملا قيقحتب ةم�اسملل ةôuاولا ةعبتملا ا_Ãاءارجºو كتكرش

اقبسم ةّدعم مييقت �jياعم قفو لما]لا حاljقالاو ةيلوألا ةركفلا ةركذم مييقت مت�س :ةظحالم
ً

 ق1رط نع س�لو 

 .ضعبلا ا�ضع² ن1ركتبملا نم ةمدقملا تابلطلا ةنراقم

 

 لما]لا حاljقالا ةلحرم :ب

 فد_â .لماd حاH¤قا ميدقتل )bc 50اوح( نXمدقتملا نم راتخم ددع ةوعد مت�س ،ةيلوألا ةركفلا ةركذم ميدقت دع

 �c ةحورطملا ةلئسألا عيمج راركت نكمي .را,تبالا لوح ةقمعم تامولعمب نXمّيقملا دFوزت bsإ لما,لا حاH¤قالا

اضيأ ةركذملا مدقم wsع بجي .لما,لا حاH¤قالا ةلحرم �c ةيلوألا ةركفلا ةركذم ةلحرم
ً

 ةيفاضإ ةلئسأ wsع ةباجإلا 



�c قالا ةلحرم¤Hملا رظنا( لما,لا حاtuقالا ةلحرم ةعجارم مت�سو .)2 ق¤Hيئاصخأ لبق نم لما,لا حاXعيضاوملاب ن 

اضيأ نXمدقتملا نم بلطُيس .RAB)( 34يلقإلا يراش�سالا سل�pا �c ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئ�بلاو ةيعامتجالا
ً

 

 ق�uاب WE4F MENA RIH ظفتحت .ةقباس ءادأ عجارمو ةينا�Xملا درسو ةينا�Xملا تانايب لودج ميدقت

�c إ ةفاضإلاب .انماظنب ةراض  داوم وأ فلم يأ ضفرbs ا تابلطلا ومدقم مدق اذإ ،كلذ�uغ داوم نولمتXH 

 .ا�ليnop وأ داوملا هذ� ةعجارم متت نلف ،ة¿ولطم

 

اصيصخ ةممصم ةددحم ةلئسأ wsع ةمدقملا تابلطلاو لما,لا حاH¤قالا ةشقانم ةلحرم دمتعتس
ً

 عوضوم ل,ل 

 ةيمانلا نادلبلا �c ةمادتسالاو قيبطتلا )2 ،را,تبالا ىودج )1 :تائف ثالث bsإ ةلئسألا ميسقت مت�س .ركتبم ل,لو

 .ةيحيضوتلا ةلئسألل 2 قtuملا رظنا .ةيلاملا / ةFراجتلا ىود�pا )3 و ،ةئشانلا وأ

 

 ءارجإ نود ةيلوألا تابلطلا ساسأ wsع حنملا )WE4F( ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب راتخي دق

 �c ق�uاب ظفتحي )WE4F( ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب نأ نم مغرلا wsع ،نXمدقتملا عم تاشقانم

اقفو تاشقانم ءارجإ
ً

 يمدقم õ³نن كلذل .هدحو )WE4F( ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب ريدقتل 

 .ةيلوألا ةلحرملا �c نكمم بلط لضفأ ميدقتب  تابلطلا
 

 ي=رملا فتا�لا ijع ةلباقمك مييقت ةلحرم :ج

 ةلباقم �c ةكراشملل )bc 32اوح ،bcوألا صحفلا اوزاتجا نيذلا( ي¢ا_½لا فصن رودلا bsإ نXل�أتملا ةوعد مت�س

 videoي¢رم ويديف لاصتا GHع تالباقملا دقع مت�س .RAB ءاضعأو WE4F RIH عم
conference نثال 34يدقت ضرع تاسلج ةباثمب نو,تسوXع نws ا ءاضعأ نم لقألا�pيراش�سالا سل 

 ميدقت ةسلج ةلباقم لd نمضت�س .ةمظنم / ةكرش ليثمت صا�Íأ 6 نم ÑHكأل نكمي ال .RAB)( 34يلقإلا

 ةماع ةرظن wsع 34يدقتلا ضرعلا لمتشË نأ بجي .ةدحاو ةعاس قرغتسn نأ عقوتملا نمو ةركذملا مدقمل لاؤسو

ازورب ÑHكألا بناو�pا wsع
ً

 فعضلا طاقن ة�pاعمل ةصرف نXمدقتملا حنميسو ،ةمظنملا / ةكرشلا نم را,تبالا لوح 

 wsع دودرلا ةÄu نم ققحتلا نم ما,�uا نكمتس ة¿وجأو ةلئسأ ةسلج ا�عب�تسو ،نوعجارملا ا�ددح µ4لا

 ةيلاملا/ةFراجتلا ىود�pا لئاسمو ةئشانلاو ةيمانلا نادلبلا �c ةمادتسالاو قيبطتلاو ةينفلا ىود�pا/را,تبالا

 تابلطتمل ا_§يبلت نم دكأتلل ةيئا_½لا تابلطلا عيمج ةعجارم مت�س ،كلذ bsإ ةفاضإلاب .ةرادإلا قFرف ةردق مييقتو

  .)WE4F( ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانGHل )ESG( تاdرشلا ةمكوحو ةيعامتجالاو ةي~يبلا ةمكو�uا

 

 ركتبملا فرطلا ةكرش عقومل ةيلعف ةرا1ز :د

�c ع ًءان¿و ،ةنيعم تالاحws وألا صحفلا ةلحرم ةيصوتbs، ز ءارجإ نكميFركتبملا جاتنإ ةأش¹مل ةيناديم تاراFوأ ن 

 دFوزت مت�س .قيبطتلا نم دوقفملا بنا�pا م�فو حيضوت bsإ تاراFزلا هذ� فد_Ã .تايلمعلا ةبقارمل م�لمع عقوم

dضحتلل لوقعم تقوب ركتبم لXH زلFو عقوملا ةراFرف حنمي نأ بجFإ لوصولا قح 34يلقإلا را,تبالا زكرم قbs 

 .ھلوصو تاءارجا لي�سbs nإ ةفاضإلاب عقوملا
 



 ةرادالاو ةحنملا نع تامولعم - .سداسلا لصفلا
 هايملا جمانرب معد wsع wsع لوصtuل هذ� تارا,تبالا ميدقتل  لالخ نم ا_^لع لوص�uا متي µ4لا حنملا نو,ت دق

ادامتعا ىرخأ حنم تايقافتا وأ /و حنم ل,ش wsع  )WE4F( ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو
ً

 ةمظنملا ةعيبط wsع 

 اذ� نع ةجتانلا تارايتخالل ةبسانملا ةحنملا ةادأ WE4F MENA RIH ددحتس .حاH¤قالاو ةمدقملا

 ذيفنتل ةFرورض ةيفاضإ تامولعم ةحنملا ذيفنت لبق  WE4F MENA RIH بلطت دق .سامتلالا

 .ةحنملا
 

 

 ة1ركفلا ةيكلملا .ب

اFراجت ةيدجم نو,ت نأ لمتحFو ،ةركتبم لولح bsإ يدؤيس يذلا رFوطتلاو ثحبلا لي�سn و� WE4F فد�
ً. 

 عم WE4F MENA RIH لمعتس ،تابلطلا يمدقم تامولعمل ةساس�uا ةعيبطلا م�ف لالخ نم

 .ةFركفلا ةيكلملا ةيام�u تامظنملا
 WE4F MENA RIH FAR قtuم ما,حأل دوقعلا ءاسرإ wsع ةقبطملا ةFركفلا ةيكلملا ما,حأ عضخت

(AIDAR( )ع حاتمws 

http://transition.usaid.gov/policy/ads/300/aidar.pdf(. نو,ي امدنع 

 دنب قيبطت متي ،ةXHغص لامعأ ةكرش وأ ةيح¿ر XHغ ةمظنم وأ ةعماج وأ ةيلd نع ةرابع ةحنملا wsع لصا�uا

FAR 52.227-11 و FAR ا نو,ي امدنع .52.227  14-دنبلا�uع لصاws راجت ةكرش ةحنملاFة 

 FAR دنب WE4F MENA RIH نمضتي دق .FAR 52.227-14 دنب قيبطت مت�س ،ةXHبك
 WE4F مدختس�س .اًبسانم كلذ ناd اذإ جتانلا دقعلا �c �cاضإلا خFراتلا تابلطتم .52.227-16
MENA RIH ركفلا ةيكلملا اياضقل ةيلاتلا حئاوللاFة )IP( نع ةئشانلا: 

 رFوطتو ،ةيلودلا ةيمنتلل ةيكFرمألا ةلاdولا نم ةلومملا ثاحبألا كلذ �c امب ،عاH¤خالا تاءارب رFوطت )1

    ؛رخآلا عÇزوتلا وأ قFوس�لل ايجولونكتلا لقنو ،ايجولونكتلا

    ؛رش¹لا قوقحب ةيم�uا تامالعلاو داوملا لFومتو ءاش¾إ )2

    .ةFراجتلا رارسألا نم GHتعµ4 nلا تامولعملا عم لماعتلا )3

17 U.SC 101 ، 105  

17 U.SC 301 - 305  
22 CFR  226   ءز�pا
35 USC 100-212  

37 CFR ا�pا ،401 ءز�uخالا قوقح  "قوق¤Hلا تاعاµ4 رشلا ا_¸ تماقdغ تاXH رشلاو ةيح¿رلاdتا 

 )  Dole Act-Bayh ذيفنت("تاdرشلا تايقافتاو دوقعلاو ةيمو,�uا حنملا بجومب ةXHغصلا
AIDAR ا-  ـ� عرفلا�p727 ءز  

 ةيكلملا قوقحو ةيكلملا )أ



 ةبس�كملا تاراقعلا عاونأ عيمج ةيكلم ھيف GHتعn امثيح ديدحت نXمدقتملا wsع بجي ،تاضوافملا ءانثأ

 WE4F ددحتس .م_¸ ةصا��ا قFوس�لا دو��p ةيم�ألا غلاب اًرمأ ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا ةطش¾أل
MENA RIH اذإ ام dمدقتملا عم ىقب�س ةيكلملا قح تناXفل ن¤Hا�حنم لبق ا_^لع ضوافتلا متي ةددحم ة 

 
 

 ر1راقتلا ميدقت تابلطتم .ج

 جئاتنلا عقوت نXمدقتملا wsع بجي .ةحنملا wsع ضوافتلا تقو �c ةدد�uا رFراقتلا دادعإ تابلطتم ديدحت مت�س

 :ھحاجنو عورشملا مدقت تابثإل ةيلاتلا

 زاجنإلل ةعقوتملا ةينمزلا لواد�pا عم ،مييقتلاو دصرلل ةلصفم ةطخ )أ

 ةيجماGHلاو ةينقتلا تازاجنإلا ليصفتلاب ô³وي يونس فصن wcحرم رFرقت )ب

 قيثوتلا كلذ �c امب ،ي¢ا_½لا رFرقتلا نم ءزجك قثومو wcصألا حاH¤قالا �c فوصوم أدبملل ô³او تابثإ )ج

 .عورشملا نم ةدافتسملا سوردلاو حاجنلاو زجنملا 4®فلا لمعلل wcيصفتلا

 .كلذ bsإ امو ،عاH¤خالا تاءارب تابلطو ،ءارظنلا ا�عجار µ4لا تاروش¹ملا لالخ نم ةفرعملا رش¾ )د

 :جمانGHلا ةH¤ف لالخ ةيلاتلا قئاثولاو ةطش¾ألا نع نXلوؤسم نوزئافلا نو,ي نأ لمت�uا نم ،كلذ bsإ ةفاضإلاب

 .ةحنملا �c ةدد�uا تابلطتملا بسح ةFرودلا رFراقتلا عفرو ،ي¢ا_Ö مييقتو مدقتلل رمتسم مييقت ءارجإ )أ

  ؛ھجئاتنو عورشملا �c لمعلا مدقتب ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا ءاdرش ةطاحإ )ب

  ؛جماGHلل ةمراصلا مييقتلا تايلمع لي�س�ل ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا ءاdرش عم نواعتلا )ج

 .ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملل نXيس�ئرلا نXفظوملا عم لصاوتلا wsع ظاف�uا )د

 .اFًونس ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانGHب نXقلعتم نXثدح / نXطشان bsإ لصي ام روضح )ـ�

 ]سداسلا  لصفلا ةيا|°[

  



 

 قحالملا عDاسلا  لصفلا
 ذيفنتلل ةلLؤملا لودلا - 1 ق/#ملا

 رئاز�pا
  
 رصم
  
 ندرألا

 قارعلا
  
 نانبل

 برغملا
  
 ةي¹يطسلفلا Ó�4ارألا

 س¾وت
  
 نادوسلا
  
 نميلا

 
 لما]لا قيبطتلا �jياعم - 2 ق/#ملا

 حاH¤قالا فد_â .لما,لا م�ضرع ميدقتل نXمدقتملا نم راتخم ددع ةوعد مت�س ،ةيلوألا ةركفلا ةركذم ميدقت دع

 �c ا�حرط مت µ4لا ةلئسألا نم ديدعلا راركت مت�س .را,تبالا لوح ةقمعم تامولعمب نXمّيقملا دFوزت bsإ لما,لا

اضيأ ةركذملا مدقم wsع بجي .لما,لا حاH¤قالا ةلحرم �c ةيلوألا ةركفلا ةركذم ةلحرم
ً

 ةيفاضإ ةلئسأ wsع ةباجإلا 

�c قالا ةلحرم¤Hوعدملا تابلطلا يمدقمل نكمي .لما,لا حاFقا ميدقتل ن¤Hحا dةمدقملا م�دودر ثيدحتو لما �c 

اضيأ نXمدقتملا نم بلطُيس .ةيلوألا ةركفلا ةركذم ةلحرم
ً

 .ةينا�Xم ميدقت 

 )3 و ،ةئشانلا وأ ةيمانلا نادلبلا �c ةمادتسالاو قيبطتلا )2 ،را,تبالا ىودج )1 :تائف ثالث bsإ ةلئسألا مسقنت
اضيأ كان� نو,ت دق ھنأ ملعلا ذخأ ßsري ،ةلمت�uا ةلئسألا درس¾ هاندأ .ةيلاملا / ةFراجتلا ىود�pا

ً
 ةفلتخم ةلئسأ 

ت ةيفاضإ وأ /و
ُ

 .نXمدقتملا wsع حرط
 

 ةيلاملا / ة1راجتلا ىودxyا

 لما]لا حاljقالا ةلحرم طاقن عومجم نم 40٪

 .كرا,تبا wsع بلطلا فص )1

i. �c ايلاح كتمدخ/كجتنم رفوتي )نادلب( دلب يأ
ً

 ؟
ii. ام £c ا قوسلا ةصح�u؟كرا,تبال ةيلا 
iii. �c قت قوس / ةقطنم / دلب يأ¤Hومتب عسوتلا حF؟ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب ل 
iv. مدختسملا/ءالمعلا ددع مكXا عقوتت نيذلا ن�uلولحب م_^لع لوص Ö_ام ؟2023 ماع ةيا 

 كلذ عم ،لاؤسلا اذ� wsع ةباجإلا ة¿وعص كردن نحن ؟كليلحت �c ا_§مدختسا µ4لا تاضاH¤فالا

 اذ� فد_â" لقت ال كلضف نم ،لاثملا لي�س wsع( .نا,مإلا ردقب ةباجإلاو XHكفتلل كوعدن

 نا,س ددع نأل تاونس 3-2 نوضغ �c مدختسم/ليمع نXيالم ws 5ع لوص�uا bsإ را,تبالا

 ىرخأ ٪2.5 ديفتس�سو انتارا,تباب نوب1pيس ٪2.5 و ص�Í نويلم 100 غلبي ةلودلا

�pأ درÖ_م �c دالبلا."(. �c تنك لاح nع لمعws إ ةكرش نم عيبلا لحbs ةكرش (B2B)، ريßs 

 لي�س wsع .را,تبالا نم نيديفتسملا )نXيئا_½لا نXكل_§سملا( نXيئا_½لا نXمدختسملا ددع ريدقت

 نيذلا دارفألا ددع ريدقتب مق ،ةففجم ھكاوف جتنمل ةيسمش تاففجم عيب ةلاح �c ،لاثملا

 .ةفف�pا ھكاوفلا نوH¤ش�س



 

 .قوسلا bsإ لوخدلا ةيجيتاH¤سال 4®مزلا راطإلاو ةيساسألا رصانعلا فص )2

i. ام £c سال 4®مزلا راطإلاو ةيس�ئرلا رصانعلا¤Hإ لوخدلا ةيجيتاbs سا وأ( قوسلا¤Hةيجيتا 

 ؟)عÇزوتلا ةيجيتاH¤ساو صيخH¤لا ةطخو XHعس�لا ةطخ :هذ� لمشn نأ بجي( )عسوتلا
ii. كأ ىرت نيأGH ؟ا_½م فيفختلل ططخت فيكو تاوجفلا وأ رطا��ا 

 

 .î�4فانتلا د�شملا فص )3

i. نم £c رشلاdلا تامظنملا / تاµ4 nتعGH؟ةسفانم ا� 

ii. ام £c ملاX؟كب ةصا��ا ةيسفانتلا ة� 

iii. ركف ةيكلم يأ كلتمت ل�Fاذإ ؟ة dةينوناق تاءارجإ يأ نم ىفعم تنأ ل�ف ،معنب ةباجإلا تنا 

 ؟ةFركفلا ةيكلملاب قلعتت

 

  bcاملا كجذومن فِص )4

i. ام £c ام ،ةيجولونكتلا تارا,تبالل ةبس¹لاب ؟كتمدخ/كجتنمل ةدحولا ةفل,ت £c جاتنإ ةفل,ت 

 بجي يذلا ام ،لمعلا جذومن تارا,تبال ةبس¹لاب ؟را,تبالا اذ� نم ةدحاو ةدحو عي¿و نFزختو

 ةمد��ا ميدقت ا_^ف متي µ4لا تارملا ددع كلذ �c امب ،ةدد�uا ةمد��ا هذ� ميدقتل ھقافنإ

 تادن�سم مِّدق( ؟ةمد��ا ميدقتل مدختسn داوم يأو ةمد��ا ميدقتل نXفظوملا بتاورو

 مايقلا bcع اًرداق تنك اذإ تاحفص 3 نع د1زي ال دحاو PDF دن�سم ل]ش ~{ ةيطايتحا

 )كلذب
 

ii. يونسلا كلخد و� ام �c دحك نمضتي يذلا لخدلا نايب مدق ؟2019 و 2018 يماع 

 فFراصملا عي¿و bcامجإلا شما�لاو  (COGS) ةعابملا ةعاضبلا ةفل,ت و تاداريإلا ى¾دأ

 دن�سم ل]ش ~{ ةيطايتحا تادن�سم مِّدق( .لخدلا �cاصو ليغش�لا حا¿رأو ةFرادإلاو ةماعلا

PDF ع اًرداق تنك اذإ تاحفص 3 نع د1زي ال دحاوbc كلذب مايقلا(. 
 

iii. ام £c امب لاملا سأرل كتامادختساو كرداصم �c كرامث�سا كلذ �c ري ؟را,تبالاßs مضتXن 

 قفدتلا ليلحتو ةيمومعلا ةينا�Xملاو رئاس��او حا¿رألاو لخدلا نايب كلذ �c امب( ةيلاملا تانايبلا

 د1زي ال دحاو PDF دن�سم ل]ش ~{ ةيطايتحا تادن�سم مِّدق( .ةمعاد قئاثوd )يدقنلا

ارداق تنك اذإ تاحفص 3 نع
ً

 .)كلذب مايقلا bcع 
 

iv. ايلاح كؤالمع بغري يذلا غلبملا ام
ً

 �c ع( نوعفدي فيك ؟كجتنم لباقم ھعفدws لاثملا لي�س، 

امدقم ةلما,لا ةفل,تلا نوعفديس ل�
ً

 ؟)طاسقأ wsع نوعفديس م_Öأ مأ 

 



v. ب قرف كان� ل�Xلا ةفل,تلا نµ4 ايلاح ءالمعلا بغري
ً

 �c لا ةفل,تلاو ا�عفدµ4 فيك ؟ا�اضاقتت 

nع تبلغws ب ةوجفلاXنثالا نXاقباس ن
ً

 ؟نXمداقلا نXماعلا �c كلذب مايقلل كتطخ c£ امو 

 
vi. زوتلاو تاعيبملا جذومن فصوÇع. 

 
 ة��GHا ثيح نم ةرادإلا سلجم ءاضعأو نXيس�ئرلا نXيذيفنتلا نFريدملل ة��GHا تاونسو تال�ؤملا c£ ام )5

 ~{ ةيطايتحا تادن�سم مِّدق( ؟)تا,بشلاو ة��GHاو لفا�uا لopلا :wcي ام wsع زكر( ةFراجتلاو ةيلمعلاو ةينفلا

ارداق تنك اذإ تاحفص 3 نع د1زي ال دحاو PDF دن�سم ل]ش
ً

 .)كلذب مايقلا bcع 

  
 ةيكلملا قوقح( لFومتلا عون و� ام ،معنب ةباجإلا تناd اذإ ؟Ó�4املا ßc �cراخ صاخ لFومت wsع تلصح ل� )6

    ؟لاومألا هذ� wsع تلصح نيأ نمو )ام�الك /  ضورقلا /

 
7( �c إ علطتت ل� ،لبقتسملاbs يجرا��ا صا��ا لاملا سأر يمدقم نم لاومألا عمجXمع¾ اذا ؟ن،    

امت�م نو,ت دق يذلا لاملا سأر عون ام :الوأ
ً

 ؟ھب 
ار�ش 24-12 لالخ ا�عمج bsإ علطتت µ4لا لاومألا رادقم ام :ايناث

ً
 ةمداقلا 

 
 حنم مت�س :ةظحالم( قوسلا wsع ةمئاقلا ةقباطملا لاومألل )غلابملا( غلبملاو رخآلا )رداصملا( ردصملا و� ام )8

الاومأ نومدقي نيذلا تابلطلا يمدقمل ةيفاضإ مييقت طاقن
ً

 3  لصفلا ô³ �cوملا ى¾دألا د�uا نم wsعأ ةقباطم 
 bcع اًرداق تنك اذإ تاحفص 3 نع د1زي ال دحاو PDF دن�سم ل]ش ~{ ةيطايتحا تادن�سم مِّدق( ؟ج

  .)كلذب مايقلا

 
 را]تبالا ىودج

 بلطلا طاقن عومجم نم 30٪

i. ع ةيطايتحا قئاثو مدق( .كرا,تبا فِصbc 1 ل]ش .pdf تاحفص 3 نع د1زي ال( 
ii. ؟كرا,تبا و� ام 
iii. اذإ dاذإ .كرا,تبا لمع ةيفيكل ةينفلا تافصاوملا مدق ،ةينقت نع ةرابع كرا,تبا نا dنا 

 ؟ھيف ركتبملا و� ام ،لمع جذومن
iv. متي نيأ nوسFام ؟را,تبالا اذ� ق £c ²³انلا 4®بتلا ثيح نم جئاتنلا ثدحأ �c قاوسأ 

 ؟كتايلمع
 .نXيئا_½لا نXمدختسملا / نXعقوتملا ءالمعلا فِص )1

i. ¹ري( ؟نوعقوتملا نويئا_½لا نومدختسملا م� نمc ع تامولعم ن�مضت نم دكأتلاbc لي×س 

 قطانملا / عقاوملاو لخدلا طسوتمو ةعرزملا مØy طسوتمو م�س�ج لوح لاثملا

 .)ا|Áف كعورشم ذيفنت مت�س `�لا ةماعلا ةيفارغxyا



ii. مدختسملل نكمي فيكXيئا_½لا نXعقوتملا نXا اوفصي نأ ن�uةل,شملا وأ )قئاوعلا( زجا 

 هذ� ل� ؟كرا,تبا ا��pاعµ4 Ëلا  ي¢اذغلا نمألا لجأ نم هايملاب ةقلعتملا  ةجر�uا )تالكشملا(

 متت مل اذإ ي¢ا_½لا مدختسملل ةبس¹لاب رط�tل ضرعتي يذلا ام ؟م�ل ةبس¹لاب ةtuم ةل,شم

 ؟ھثادحإ بجاولا "ةبعللا دعاوق XHيغn" وأ XHيغتلا و� ام ؟ا�فصي امك ةل,شملا ة�pاعم
iii. رف ل,ش كرا,تبا لحي فيكFام ؟لئادبلاب ةنراقم كئالمع ةل,شم د £c لا لئادبلاµ4 تركف 

 ؟كئالمعل ةمءالم ÑHكأ كرا,تبا دعË اذاملو ا_^ف
i.  Ëزئافلا مدقت عب�تل ةصصخمو ةيسايق تارشؤم ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب مدختس. 
ii. �c ري ،هاندأ ماسقألاßs تارشؤم نم ل,ل ةيمقر فاد�أ ميدقت WE4F ةصص��او ةيسايقلا. 
iii. ريßs لا ةطش¾ألا فصو كلذ دعµ4 ح كت¿رجت فِص .فاد�ألا هذ� قيقحتل ا_¸ موقتسµÝ نآلا �c 

 .ھنم ققحتلاو كرا,تبا بFرجت
iv. �c ري ،مسقلا اذ�ßs لا ةطش¾ألا فصوµ4 امب كفاد�أ قيقحتل ا_¸ علطضتس Ëتارشؤم عم بيجتس 

 بسح ةطش¾ألا فصو نم دكأتلا ßsري .ةثلاثلاو ةيناثلا ةنسلاو bsوألا ةنسلا XH WE4F �cياعمو

 .ةنسلا بسح مث رشؤملا
v. �c ري ،مسقلا اذ�ßs لا تايدحتلا فصوµ4 لاو ا�عقوتتµ4 دق nتارشؤملا فاد�أ قيقحت نع كقيع 

 .هالعأ ةôuوملا ةيسايقلا
 

 ةئشانلا وأ ةيمانلا نادلبلا ~{ ةمادتسالاو قيبطتلا 

 بلطلا طاقن عومجم نم 30٪

 ةمزاللا )لاومألاو تانو,ملا /داوملاو ةفاضملا ايجولونكتلا يدروم لثم( ةيلاملا XHغو ةيلاملا دراوملا c£ ام )1

    ؟ھقاطن عيسوت وأ /و را,تبالا قFوس�ل

 
    ةئشانلا وأ ةيمانلا لودلا عم كت¿رجت فِص )2

i. خ يأ كيدل ل�GHة �c ؟ةئشانلا وأ ةيمانلا نادلبلا 
ii. لعفلاب طش¾ تنأ �c لمعلل جّورت ةئشان وأ ةيمان ةلود �c اذإ ؟قيبطتلا اذ� dةباجإلا تنا 

  ؟ قوسلا اذ� تقH¤خا فيكو لود يأ �c ،معنب
 
 دوقعلا لثم( تاما�¤لالا نم ىرخأ لا,شأ وأ تاباطخ مّدقو كب ةصا��ا ةكارشلا ةيجيتاH¤سا فص )3

 مِّدق( .كب ةصا��ا ةكارشلا ةيجيتاH¤سا معدا .)ةنواعتملا تانايكلا نXب م�افتلا تاركذمو معدلا تاباطخو

 مايقلا bcع اًرداق تنك اذإ تاحفص 3 نع د1زي ال دحاو PDF دن�سم ل]ش bcع ةيطايتحا تادن�سم

 .)كلذب
i. رش كيدل ل�dيلحم ءاXيملاعو نXاذإ ؟ن d؟م� نم ،كلذك رمألا نا 
ii. �c ام ،لبقتسملا £c ارشلاdا تا�uلا ىرخألا ةلمتµ4 كتارا,تبا قاطن عيسوتل ةديفم نو,تس 

 نFرمث�سملاو ةيل�uا تامو,�uاو ةيلودلا تاdرشلاو ةيل�uا تاdرشلا عم لاثملا لي�س wsع(



 µ4لا ةلحرملا c£ امو )ماعلا عاطقلا تالاdوو تاdرشلاو تاينواعتلاو نXكل_§سملا تاعومجمو

  ؟ءاdرشلا ءالؤ� عم لمعلا وأ /و ديدحت �c ا_^لإ تلصو

 
    :ةي¹يكمتلا ةئ�بلا فص )4

i. ةيميظنتلاو ةينوناقلا تايدحتلا نع ليصافت مدق �c لا )لودلا( ةلودلاµ4 قت¤Hوأ لمعلا ح 

nامب ا_^ف لمع �c ناوقلا كلذXلا تاسايسلاو نµ4 أش نمÖ_ا nزعFومنو قاطن عيسوت عنم وأ ز 

 .ةددحم ايجولونكت
ii. ام £c لا ةي~يبلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تايدحتلاµ4 لاو كرا,تبا ا��جاويµ4 عيسوت عنمت دق 

 ؟تايدحتلا كلت wsع بلغتلا حH¤قت فيكو ھقاطن
 
    .كرا,تبال ةي~يبلاو ةيداصتقالا راثآلا فصو )5

i. ام £c ا ةيبلسلاو ةيباجيإلا ةيداصتقالا راثآلا�u؟كرا,تبال ةلمت 
 
 .كلمع جذومن �c (ESG) ةيسسؤملاو ةيعامتجالاو ةي~يبلا ةمكو�uا لما,ت ىوتسم فصو )6

i. غ وأ رشابم ل,ش رثؤي وأ كرا,تبا ديفي فيكXH ع رشابمws ل ةضرعملا تائفلاtةشم�ملا/رط� 

 هذ� نم ÑHكأ وأ ةدحاو را,تبالا اذ� حي�ي ل� ،لاثملا لي�س wsع( ءاس¹لاو ءارقفلا كلذ �c امب

 وأ نXعزوم وأ نيدروم وأ نXفظوم وأ نFركتبمك ةكراشملل ةشم�ملا/رط�tل ةضرعملا تائفلا

 ؟)نXكل_§سم
 

ii. ةعقوتم تاوجف دجوت ل� �c وتسمFب ةكراشملا تاXامب( ءاس¹لاو لاجرلا ن �c رمعلا كلذ 

 ب�س�ت نأ نكمي فيك فصو ßsري ؟)كلذ bsإ امو عقوملاو ةقاعإلاو قرعلاو

 عنصو ةطلسلا طامنأو لوصألا �c مكحتلاو /bsإ لوصولاو ،ةيفاقثلا تادقتعملا/فارعألا

 .تاوجفلا هذ� كرا,تبا صلقيس فيكو تاوجفلا هذ� ثودح �c رارقلا
 

iii. فيك Ëع كتمظنم/كرا,تبا لمعws nزعFكمت زXءاس¹لاو بابشلا ن �c نم )كنادلب( كدلب 

 لالخ نم ءاس¹لاو بابشلا نXكمت زFزعتل ةيلبقتسملا كتطخ فِص ؟)تايلمعلا( ةيلمعلا

 .كتسسؤم / كرا,تبا
 

iv. ام £c ا ةيبلسلاو ةيباجيإلا ةي~يبلا راثآلا�uلا ةلمتµ4 ؟كرا,تبا نع جت¹ت دق 
  

    :ةمظنملل ةيلاملا ةمادتسالا فصو )7
i. نأ كتمظنمل نكمي تقولا نم مك nرمتس �c ومت / حنم يأ نود كتايلمع نادلبFرامث�سا / ل 

�c ؟لبقتسملا 
 



ii. ام £c بادتXH لا رطا��ا نم فيفختلاµ4 كتسسؤم ا�عابتاب ركفت �c ةقئاض يأ ثودح ةلاح 

 ؟لبقتسملا �c ةيلام

 
    ؟جمانGHلا نم كفاقيإ متي bcاتلا¿و ملاعملا ققحت مل اذإ كب ةصا��ا جور��ا ةيجيتاH¤سا c£ ام )8

 

 :ةيئا|Çلا تابلطلل ة/Jرملا �jغ مييقتلا لماوع

 .حنملا رارق tcإ لوصولل ةيساسأو ةم�م ا|°أ الإ ،ةيلاتلا لماوعلل نزو ن�يعD مدع نم مغرلا bcع

 قباسلا ءادألا )1

 بناج نم ةينواعn تايقافتا وأ حنم وأ دوقع يأ فصت µ4لاو ةقباس ءادأ عجارم ةثالثل قباسلا ءادألا تامولعم

 نم نXحونمم وأ نطابلا نم نXلواقم يأو كH¤شا عورشملا �c ءاdرش وأ داحتا يأ bsإ ةفاضإلاب ةمدقتملا ةسسؤملا

ارود نودؤيس نطابلا
ً

اFر�وج 
ً

 �c ةلثامم جمارب نمضتي يذلا اذ� بلطلا مدقم جمانرب فاد�أو بلاطم قيقحت 

 .ةيضاملا ثالثلا تاونسلا ىدم wsع ةلص تاذ وأ

 bcا�uا فتا�لا مقرو مسالا ،ا�لجأ نم لمعلا ذيفنت مت µ4لا ةسسؤملا ناونعو مسا :ةيلاتلا تامولعملا نXمضت ßsري

 ةحنملا /دقعلا مسا ،ا�لجأ نم لمعلا ذيفنت مت µ4لا ةمظنملا نم لوؤسملا لثمملل ي¾وH¤كلإلا ديGHلا ناونعو

 ةيضاملا ثالثلا تاونسلا نم ةنس ل,ل ملتسملا يونسلا غلبملاو ،ةحنملا/دقعلا ءادأ ةH¤فو ،)دجو نإ( ا�مقرو

 عورشملل ةيس�ئرلا جئاتنلا/تازاجنإلاو ةدعاسملا/عورشملا طاش¹ل زجوم فصو ،ةيا_½لاو ةيادبلا خFراوتو

 .نآلا µÝح ةقق�uا

 ءادألا تامولعم ميدقتب م�ل حرصم ھنأو م_×امسأ ميدقت مت ھنأ bsإ لاصتالا تا�ج ةركذملا مدقم ھب¹ي نأب �Ý¬وي

 .بلطلا دنع ةقباسلا

 

 ةفل]تلا )2

�c ةجردملا فيلا,تلا ةعجارم مت�س ،ميدقتلا بلط ةسارد نم ةقحاللا لحارملا �c ملاXقملا ةينا�¤Hمادختسال ةح 

 .ةلوقعمو ،صيصختلل ةلباقو ،ا_¸ حومسم ا_Öأ نم دكأتلل ةحنملا

  .ةحH¤قم ةفل,ت ةكراشم يأب قلعتي اميف ةفل,تلا ةيلاعف �c رظنلا مت�س

  ةفل,تلا ةيعقاو ليلحتو ققحتلا مت�س .ةفل,تلا ةيعقاو ليلحتل ًضيأ ةينا�Xملا تاحH¤قم عضختس ،بلطلا دنع

 2ì �cنلا ةفل,تلا قيبطت ا_¸ سكعµ4 Ëلا ةجردلا مييقت مت�س امكو تابلطتملل ةيلوألا ةركذملا مدقم م�ف ىوتسمو

 صوصنملا ةيجماGHلا تابلطتملا ةقدب بلطلا �c ةجردملا فيلا,تلا ا_¸ لثمت µ4لا ةجردلا مييقتو ،4®فلا قيبطتلا

 .بلطلا �c ا_^لع

 

 ةحنملا لبق ام ناي×تسا )3

 wsع اولصحي مل نيذلا )ةيئا_½لا ةلحرملا اوزواجت نيذلا نومدقتملا ءالؤ�( ةحنملل نÍuXرملا عيمج نم بلطُيس

 نم لFومت يأ يقلت لبق ةحنملا لبق ام ناي�تسا ءارجإ THE WE4F MENA RIH نم ةقباس ةحنم

 ا_½ع بوني نم وأ WE4F MENA RIH موقتس .(WE4F) ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب

 ةيلخادلا ةباقرلاو ةيلاملا ةرادإلا ةمظنأ تناd اذإ ام ديدحت �c ةادألا هذ� دعاسn .ةحنملا لبق ام ناي�تسا ةرادإب

 .WE4F MENA RIH لاومأ تامادختسا نع غالبإلاو باس�uاو مكحتلاو ةرادإلل ةبسانم ةسسؤملل



 ءافولا wsع ةمظنملا ةردق مييقتل ةمزاللا تامولعملاب )WE4F( ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب دوزي

 .بسانم ل,ش ةحنملا طورش

 :ةيلاتلا XHياعملا ةحنملا لبق ام عالطتسا ميقيس

 34يظنتلا ي¾وناقلا ل,ي�لا )أ

 ةيلخادلا ةباقرلاو ةيلاملا ةرادإلا )ب

 ءارشلا ةمظنأ )ج

 ةFرش�لا دراوملا ةمظنأ )د

 )عورشملا ةرادإ ةردق( جماGHلا ءادأ ةرادإ )ـ�

 ةمظنملا ةمادتسا )و

 

الدب قيقدتلا اذ� ميدقت ةحنملا حنم تقو نم دحاو ماع نوضغ �c ا�قيقدت مت µ4لا ةمظنملل زوجي
ً

 ناي�تسالا نم 

 ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو هايملا جمانرب نكلو ،هالعأ ةروdذملا XHياعملا عيمج يطغË ناd اذإ ةحنملل قباسلا

(WE4F) ددحيس �c اذإ ام ةيا_½لا dلي قيقدتلا ناí4 كردت .ةحنملا لبق ام ناي�تسا تابلطتم WE4F 
MENA RIH )ا تاسسؤملا نأ )ھنع بوني نم وأ�pة¿وعصلا ضع ھجاوت دق ةديد �c فوتXH عيمج 

 ناd اذإ .ةدوجوم نكت مل اذإ XHياعملا �c ةجردملا ةمظنألا ءاش¾إل زئاوtpل نÍuXرملا عم لمعتسو ،تادن�سملا

 WE4F مدقت نلف ،XHياعملا تابلطتم ةيبلتل ھتاسرامم ليدعws nع رداق XHغ وأ بغار XHغ ةحنملل Í³رملا
MENA RIH ةحنم يأ. 

 

 ةينا¬�ملا تامولعم تابلطتم - 3 ق/#ملا

    حنملا مادختسا ةينا¬�م تانايب لودج )1
 جاتحيس .تنH¤نإلا GHع ةصنملا �c ةينا�Xملل جذومن XHفوت مت�س .ةلصفم ةزجوم ةينا�Xم ةينا�Xملا لثمت نأ بجي

 ةفل,تلا رصانعل ةيساسألا تافFرعتلا wcي اميف .ميدقتلا ةصنم bsإ ھلاسرºو جذومنلا لامكإ bsإ نومدقتملا

 .ةيليصفتلا
 
    ةينا¬�ملا درس )2

 �c ةمدختسملا رداصملا bsإ ةراشإلا كلذ �c امب ،دنب لd ريدقت ساسأ wsع تامولعم ةينا�Xملا درس رفوي نأ بجي

 .)*�إ نXع¢ابلا راعسأ ضورع تابترملا فوشك ةقيثو ةمظنملا ةسايس ،لاثملا لي�س wsع( ةفل,تلا ريدقت تابثإ
 

i. رشابملا ةلامعلا     
 ةقفاوتم بلطلا بجومب نXحH¤قملا نXفظوملا عيم�p ةFونسلا تاداFزلاو روجألاو ةرشابملا بتاورلا نو,ت نأ بجي

 ةلباقو ة¿وتكم تاسايسلا نو,ت نأ بجي ،ةبسانم GHتعn كل .بلطلا مدقم ىدل ا_̧ لومعملا نXفظوملا تاسايس عم

 نامضل يفكي امب ٍلاع 34يظنت ىوتسم wsع ةقفاوملاو ةعجارملل عضختو ةمظنملا يفظوم عيمج wsع قيبطتلل

اقفو ا_¸ حومسمو ةلوقعم فيلا,ت ا_½ع جتF¹و دحوم ل,ش ا�قيبطت
ً

 نأ بجي .ةفل,تلا ئدابم نم ھب لومعم و� امل 



 نXمضت بجي .حH¤قملا تقولا رادقمو بتاورلا لدعمو دارفألا ددحي يذلا د��pا ليلحت ىوتسم درسلا نمضتي

  .ةيقافتالا ةH¤ف لالخ بتاورلا �c ةعقوتملا تاداFزلا

 
ii. ةيفاضإلا ايازملا    

 مادختسا بجيف ،USG ةلاdو لبق نم ھيلع ةقفاوملا تمت ةيفاضإ ةدئاف لدعم ةركذملا مدقم ىدل ناd اذإ

 بلطلا حH¤قي نأ بجي ،ةيفاضإلا ايازملا لدعم wsع ةقفاوملا متت مل اذإ .ھتقفاوم wsع ليلد ميدقتو لدعملا اذ�

الدعم
ً

اليصفت درسلا نمضتي نأ بجي ،XHخألا مادختسا مت اذإ .لدعملا ديدحت ةيفيك حرشÇو 
ً

الصفم 
ً

 نم فلأتي 

 نXمأتلاو c÷صلا نXمأتلاو لامعلا ضFوعnو ةلاطبلا دض نXمأتلا ،لاثملا لي�س wsع( ةيفاضإلا ايازملا دونب عيمج

اGHعم ،ا_½م لd فيلا,تو (*�إ FICA ـلاو دعاقتلاو ةاي�uا wsع
ً

  .)بتاورلا نم ةFوئم ةبس¹كو رالودلاب ا_½ع 
 

iii. لقنلا و رفسلا   
 أش¹م ديدحت بجي امك .ةFريدقتلا فيلا,تلاو ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةيل�uا تالحرلا ددع بلطلا ô³وي نأ بجي

 تاسايس wsع يمويلا لدبلا دمتعË نأ بجي .نFرفاسملا دارفألا ددعو رفسلا ةدمو ةحH¤قملا تالحرلا ة�جوو

 .بلطلا مدقمل ةيداعلا رفسلا
 

iv. تاصص��ا   
اقفو نو,ت نأ بجFو ص�ðلا بسح¿و نXعم عون بسح تاصص��ا ميسقت بجي

ً
 ىدل ا_¸ لومعملا تاسايسلل 

 .بلطلا مدقم
 

v. تادعم و مزاول    
n :ةظحالم( ةكل_§سملا XHغ تادعملاو ةكل_§سملا تادادمإلا نXب قFرفتلا

ُ
 ةيص�Í تا,لتمم ا_Öأ wsع تادعملا فَّرع

 نع دFزي ßcاتنإ رمع ا�ل µ4لاو ةحنملا wsع ةرشابم ةلم�uا ةافعملا تا,لتمملا كلذ �c امب ةسوملم ةكل_§سم XHغ

 ةسايسلا ددح دق ةركذملا مدقم نكي مل ام .ةدحو ل,ل ÑHكأ وأ ي,Fرمأ رالود 5000 غلبت ءانتقا ةفل,تو ماع

 .)ةدحولا ةفل,تو تايمكلا ديدحت عم ،جمانGHلا ذيفنتل ة¿ولطم نو,ت نأ عقوتملا ةكل_§سملا XHغ تادعملا ةعوضوملا

 

vi. تدجو نإ( )حنملا/دوقعلا( ةيعرفلا حنملا(   
 ليصافتو دوصقملا ىدملا bsإ ةراشإلا نXيعرفلا نFزئافلا نم ةدافتسالا نوم�¤عË نيذلا نXمدقتملا wsع بجي

 حنملا ةفل,ت تابلط عب�ت نأ بجي .بلطلا مدقمل ان� ة¿ولطملا تامولعملا عيمج bsإ ةفاضإلاب ةلما,لا ةفل,تلا

 .بلطلا مدقم ھمدق يذلا ةفل,تلا قيس¹ت سفن ةيعرفلا
 

vii. ىرخألا ةرشابملا فيلا]تلا  
 ةيعوتلاو تادادمإلاو لقنلاو تالاصتالاو قفارملاو بتا,ملا راجيإ لثم ةعونتم فيلا,ت يأ كلذ لمشË نأ نكمي

 تاناحتمالاو تاXHشأتلاو رفسلا تازاوجو رFراقتلا دادعإ فيلا,تو قيقدتلا تايلمعو ةيعرفلا حنملاو ةماعلا



 4®مزلا لود�pا وأ درسلا رفوي نأ بجي .*�إ )بلطلا مدقمل ةيداعلا ةيطغتلا فالخب( نXمأتلاو تاميعطتلاو ةيبطلا

اليصفت معادلا
ً

 dالما
ً

امعادو 
ً

 .ىرخألا ةرشابملا فيلا,تلا دونب نم دنب ل,ل 
 

viii. غ فيلا]تلا�j ةرشابملا  
انكمم كلذ ناd اذإ

ً
 قيقدت ةلاdو نم ةلاسرب حH¤قملا ةرشابملا XHغ ةفل,تلا لدعم معد ةركذملا مدقم wsع بجي ،

 ـل ةيفاd تامولعمب وأ )NICRA( ا_^لع ضوافتم ةرشابم XHغ ةفل,ت ةيقافتا وأ ةينعم ةيكFرمأ ةيمو,ح
WE4F MENA RIH  إ ةبس¹لاب( راعسألا ةيلوقعم ىدم ديدحتلbs عws دعاوق ليصفت ،لاثملا لي�س 

 .)رعسلا ديدحت ةقFرطو ةFولعلا تاعم�pاو لمعلا

 
 USG تادا�شو جذامن )3

 :wcي ام ميدقت نXمدقتملا نم بلطُي دق ،ةيلآلا wsع اًدامتعا

  نمضتت µ4لاو ،USC SF-424 ةيسايقلا جذامنلا ةلسلس

o بلط SF-424 ةيلارديفلا ةدعاسملل 

o SF-424A ملا تامولعمXلا ةينا�GHغ جماXH ةيئاش¾إلا 

o تانامض SF-424B - لا تادا�شGHغ جماXH ةيئاش¾إلا 

o اذإ لاثتمالا ةدا�ش dلبق نم ةدمتعم كتسسؤم ةمظنأ تنا USAID / ةدعاسملاو ءانتقالا بتكم 

)iWOAA( نطنشاوب 

اينوH¤كلا ةيسايقلا USG جذامن نم جذومن لws dع لوص�uا نكمي
ً

  : نم 

 https:/applv07.grants.govapply.FormsMenu?sourcc=agency   
 

 ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو ءاملا جمانرب ~{ ةمكو/xاو ~Ûامتجالاو `Ñيبلا ما¬lلالل ةي|Áجوتلا ئدابملا - 4 ق/#ملا

Dجوتلا ئدابملا دن�سÁ|إ هاندأ ةروكذملا ةيtc لوؤسملا رامث�سالل ةدحتملا ممألا ئدابم )UNPRI(. عمو 

أ ،كلذ
ُ

 bcع ا�فادLأو ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو ءاملا جمانرب ة1ؤر عم Ü¥Ýامتتل تصصخو ئدابملا هذL تدع

 :~tاتلا وحنلا

اريدم انرابتعاب لمعنس :لوألا أدبملا •
ً

 ةي~يبلا ةمكو�uاب ةقلعتملا اياضقلا جمدنو ةFوي�uا لئاسملل 

 .ةيسايقلا تاسرامملاو ليغش�لا ل,ي�و رارقلا عنص ةيلمع �c ةيسسؤملاو ةيعامتجالاو

 ا��جاوي µ4لا ةمكو�uاو ةيعامتجالاو ةئ�بلاب ةقلعتملا اياضقلا نع حاصفإلا bsإ äsس¹س :ي¾اثلا أدبملا •

  .بسانم ل,ش م�عم رمث�س¾ نيذلا نFركتبملا

 ا�ذيفنتو ةيسسؤملاو ةيعامتجالاو ةي~يبلا ةمكو�uاب ةقلعتملا ئدابملا لوبق زFزعws nع لمعنس :ثلاثلا أدبملا •

 .GHكألا bcودلا ßcولو,يإلا ماظنلاو ءاذغلاو ةقاطلاو ءاملا نXب ةقالعلا نمض



 ةمكو�uاب ةقلعتملا ئدابملا جمد �c انFركتبم ةيلاعف زFزعتل ةtuصملا باÄuأ عيمج عم لمعنس :عارلا أدبملا •

 .ليغش�لاو لمعلا جذومن �c ةيسسؤملاو ةيعامتجالاو ةي~يبلا

¹س :سما��ا أدبملا •
ُ

�ا مدقتلاو ةيجماGHلا ةطش¾ألا نع غلب
ُ

uاو ةئ�بلاب ةقلعتملا ئدابملا جمد وحن زر�pعمت 

 .ةمكو�uاو

 تاسسؤملا لخاد ةيسسؤملاو ةيعامتجالاو ةي~يبلا ةمكو�uا جمد ىوتسم نأ كردن نحن :سداسلا أدبملا •

 ةدحاو ةليسو دوجو مدع" 2ìن عب�نس ،bcاتلا¿و ،مدقتم وأ طسوتم وأ ئدتبم ىوتسم wsع نو,ي نأ نكمي

 ميمعتب ةقلعتملا تابلطتملا ةعومجم نم ى¾دألا د�uا ةيبلت نFركتبملا wsع نXعتي ،كلذ عمو ."عيمtpل ةبسانم

 .معدلا wsع لوصtuل نXقحتسم اونو,يل ةي~يبلا ةمادتسالاو ،رقفلا نم د�uاو ،�p¹î�4ا روظنملا ةاعارم

 

 ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو ءاملا جمانرب يركتبم في�صت

 bcا�uا م�اوتسم wsع ًءانب ةثالثلا تاFوتسملا دحأ bsإ ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو ءاملا جمانرب يركتبم عيمج فنصُي

 wsع ةثالثلا تاFوتسملا ددحتتو .ليغش�لاو لمعلا جذومن �c ةيسسؤملاو ةيعامتجالاو ةي~يبلا ةمكو�uا جمد نم

 :bcاتلا وحنلا

 XHياعملا نم ى¾دألا د�uا �sوتسا اذإ "ئدتبم" بقل ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو ءاملا جمانرب ركتبم wsع قلطُي :ئدتبملا

 ةقلعتملا XHياعملا اميس ال ،جمانGHلا �c لوخدلل ة¿ولطملا ةيسسؤملاو ةيعامتجالاو ةي~يبلا ةمكو�uاب ةقلعتملا

 عونتلاو ةيئاملا دراوملل ةمادتسملا ةرادإلا كلذ �c امب ةمادتسملا ةيعيبطلا دراوملا ةرادºو نXس�p¹ا نXب لما,تلاب

 ،ةيساسألا تابلطتملا نم ى¾دألا د�uا ةيبلت نع رظنلا فرصب .رقفلا نم د�uا و ةيخانملا ةنورملاو ßcولويبلا

 جذومن �c ةيسسؤملاو ةيعامتجالاو ةي~يبلا ةمكو�uاب ةقلعتملا اياضقلل GHكأ جمدب ما�¤لالا را�ظإ ركتبملا wsع نXعتي

 ةي~يبلا ةمكو�uاب ةقلعتملا ةيس�ئرلا اياضقلاب نأش ھيعو ةداFزل ركتبملا اذ� جمانGHلا معديسو .ليغش�لاو لمعلا

 لما,تل مدقتملاو طسوتملا ىوتسملا bsإ ئدتبملا ىوتسملا نم لاقتنالا wsع م_Ãدعاسمل ةيسسؤملاو ةيعامتجالاو

 .ةيسسؤملاو ةيعامتجالاو ةي~يبلا ةمكو�uا

 نم ى¾دألا د�uا فوتسË مل اذإ "طسوتم" بقل ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو ءاملا جمانرب ركتبم wsع قلطُي :طسوتملا

اضيأ ر�ظأ لب ،بسحف جمانGHلا �c لوخدلل ة¿ولطملا ةيسسؤملاو ةيعامتجالاو ةي~يبلا ةمكو�uا XHياعم
ً

امدقت 
ً

 

اسوملم
ً

 �c اب ةقلعتملا اياضقلا�uو .جئاتنلاو ذيفنتلا ثيح نم ةيسسؤملاو ةيعامتجالاو ةي~يبلا ةمكوFلُي الأ نكمí4 

 لازي ال bcاتلا¿و ،ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو ءاملا جمانGHـل ةدد�uا فاد�ألاو XHياعملا عيمج ىوتسملا طسوتم ركتبملا

 لما,ت نم مدقتم ىوتسم bsإ لوصولا bsإ فد_âو هاوتسم نXسحتل جمانGHلا ھمعديسو .نXسحتلل لاجم كان�

 .ةيسسؤملاو ةيعامتجالاو ةي~يبلا ةمكو�uا



 تاياغلاو فاد�ألا عيمج �sوتسا اذإ "مدقتم" بقل ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو ءاملا جمانرب ركتبم wsع قلطُي :مدقتملا

 ءاذغلا لجأ نم ةقاطلاو ءاملا جمانرب ا�ددحي µ4لا ةيسسؤملاو ةيعامتجالاو ةي~يبلا ةمكو�uاب ةقلعتملا ةنلعملا

 قاطن عيسوت wsع جمانGHلا هدعاس�سو .جمانGHلا لوخدل ةمزاللا XHياعملا ةعومجم نم ى¾دألا د�uا طقف س�لو

 .ةيسسؤملاو ةيعامتجالاو ةي~يبلا ةمكو�uاب ةقلعتملا اياضقلا wsع هXHثأت

 ]ةيا|Çلا[


