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 :حيرصت
 نم ناك امهم يأر يأ نع ريبعتلا يمالعإلا جتنملا اذه يف داوملا ضرع ةقيرطو ةمدختسملا تايمستلا ينعت ال

 وأ ةقطنم وأ ةنيدم وأ ميلقإ وأ دلب يأل يومنتلا وأ ينوناقلا عضولا نأشب يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب بناج

 تناك ءاوس ، ةنيعم عينصت تاهج تاجتنم وأ تاكرش ركذ نإ .اهموخت وأ اهدودح ميسرتب قلعتي اميف وأ ، اهتاطلس

 اهاوس ىلع اهل ًاليضفت اهب ىصوأ وأ اهرقأ دق يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب نأ ينعي ال ، ال مأ تاءاربب ةلجسم

 .هركذ دري ملو اهلثامي امم

 تاسايس وأ ءارآ ةرورضلاب سكعت الو )نيفلؤملا( فلؤملا ءارآ يه يمالعإلا جتنملا اذه يف اهنع ربعملا ءارآلا

 .يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربل نيعم بتكم وأ مسق يأ وأ يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب

 2021 ، يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب ©
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 ريدقتو ركش -1

 نيذلا اهركذ يلاتلا تاهجلل اهركشو اهريدقت نع ةيملاعلا تامدخلل يشتاس  M&C ةكرشو ثاحبألل ريوطت ةكرش برعت

 :لمعلا اذه زاجنإ يف اودعاس

 

 .همعدو ههيجوتلو ثحبلا اذهب هفلكتل ايبيل يف يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب •

 نوللحملاو ،نويعونلا نوللحملاو ،نولجسملاو ،عورشملا قيرف مهنمض نم ،ثاحبألل ريوطت ةكرش يف ءالمزلا •

 .ةيريرحتلا ةمجرتلاو خسنلا قيرفو ،نويمكلا

 .مييقتلاو ةيؤرلاو ثحبلا قيرف ،ةيملاعلا تامدخلل يشتاس  M&C ةكرش يف ءالمزلا •

 .عورشملا زاجنإ ةرتف لاوط معدلاو لمعلا قوس يف ةصصختملا ةربخلا مدق يذلا ،مورياجك ردنسكلأ •

 

   .ريرقتلا اذه مامتإل مهبراجتو مهتقوب اومهاس نيذلا ايبيل يف لامعألا باحصأو دارفألا عيمجل صاخلا ركشلاب مدقتن
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 ةمهاسملا تاكرشلا تانايب 1-1

 ايبيل ،ثاحبألل ريوطت
 

 ريوطت ةكرش رخفت .ةيمنتلاو يلخادلا رامثتسالل يبيللا قودنصلل كلم ةيبيل ةكرش يه ثاحبألل ريوطت ةكرش

 ثاحبألل ريوطت ةكرش .ةيعيبطلا ايبيل دراوم جراخ ديدج يفرعم داصتقا ةمينت :يف لثمتت يتلا اهتمهمب ثاحبألل

 نيحومطلا لامعألا داور نم نييلحملا راكفأ ناضتحاو ايبيل يف نوزيمتملا بابشلا ةياعر لالخ نم اهتمهم ققحت

 .ةيلودلا تارامثتسالاو تاءافكلا باطقتسا عم نمازتلاب
 

 سابتحالا ،ةددجتملا ةقاطلا عاطق لثم ةدئارلاو ةيمنتلا تحت تاعاطقلا راسم يف ريوطت ةكرش كلذب دعاست

 تاسسؤملا عم نواعتلاب اذه لك قيقحت متي .ةيلاملا تامدخلاو ةيداصتقالا ةيمنتلا ،ةيحصلا ةياعرلا ،يرارحلا

 .ءاوس دح ىلع ةقومرملا ةيلودلاو ةيلحملا
 

 .دالبلا عوبر عيمج يف اهماهم ةكرشلا سرامتو ايبيلب يزاغنب ةنيدم يف ثاحبألل ريوطت ةكرشل يسيئرلا رقملا عقي

 ءاشنإ ىلإ ريوطت ةكرش فدهت .ايبيل يف اًمادتسمو اًماه انريثأت لعجي نم يه ةزيمتملا انبهاومو ةيلحملا انتمصب

 ةيراجتلا اهتطشنأ ةسرامم ىلإ ةفاضإلاب ةيعامتجا عيراشم ءاشنا كلذكو رامثتسالا ىلع اًدئاع ققحت ةيراجت عيراشم

 .ةيلحملا تاعمتجملا نيكمتو

 

 ةدحتملا ةكلمملا ،ةيملاعلا تامدخلل يشتاس  M&C ةكرش

 

M&C  يكولسلا و يعامتجالا ريغتلا لاجم يف ةدئار ثوحبو تالاصتا ةلاكو يه ةيملاعلا تامدخلل يشتاس. 

 يف ةلقتسم تالاصتا ةكبش ربكأ دعت يهو ،يشتاس  M&C يف صصختم مسقك 2011 ماع يف ةكرشلا تسسأت

 لمعتو امك ؛تالاصتالا لاجم يف اًقاطن عسوألا تاربخلاو ةفرعملا ةيلودلا ةيمنتلا عاطقل ةكرشلا رفوت .ملاعلا

 زيحتلاو بابشلا ةكراشمو ةيهافرلاو ةحصلا اهيف امب يملاعلا ديعصلا ىلع لكاشملا نم عساو قاطن ىلع ةكرشلا

  .يمقرلا ريثأتلاو

 

 ميدقتو ميمصتب ةيملاعلا تامدخلل يشتاس M&C ةكرش يف مييقتلاو ةيؤرلاو ثحبلا قيرف 2013 ماع ذنم ماق 

 قيدانصل ،ةيموكح ريغ ةيلود تامظنمل ،فارطألا ةيئانثو ةددعتم تالكول ،نيحناملل ةيثحبلا ماهملا نم ةعومجم
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 ةكراشملاو تالاصتالا مييقتو دصرو مالعإ ضرغل ثحبلا ميمصت مت  .ةيريخ ةيناسنا تاسسؤملو ،ةينامئتسا

 نم عساو قاطن ىلع ةكرشلا لمعت .عورشملا زاجنإ يف ةيميلعت تانوكم لاخدإل كلذكو ةيمالعإلا تالخدتلاو

 ةعاجملا ،لفطلاو مألا ةحص ،يحصلا فرصلاو هايملا ،ةيداصتقالا ةيمنتلا ،بابشلا ةكراشم اهيف امب اياضقلا

 ةاواسملا ،ةيباجنإلاو ةيسنجلا ةحصلا قوقح ،ناسنإلا قوقح ،زديإلا/ةيرشبلا ةعانملا صقن سوريف ،ةيذغتلا ءوسو

 .يرصنعلا زييمتلاو زيحتلاو ،تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلا ،يرسألا طيطختلا ،نيسنجلا نيب

 

 ،ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ،ةلوفطلل ةدحتملا ممألا ةمظنم ،لافطألا رامثتسا قودنص ةمظنم انئالمع نيب نم

 و ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو ،ةيلودلا ةيمنتلل ةدحتملا تايالولا ةلاكو ،ةيذغتلل ةيلودلا ةمظنملا ،رصبلا يذقنم ةيعمج

 ةدحتملا ممألا جمانرب ، Gates  ةمظنم ،يلودلا دقنلا قودنص ،Girl Effect ةمظنم ،ةيناطيربلا بوعشلا ةطبار

 .يندملا عمتجملا تامظنم و يملاعلا ءاذغلا جمانرب ،يئامنإلا
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 مييقتلا قيرف 1-2

 

 ثاحبألل ريوطت قيرف

 

 يداصتقالا نيكمتلا ةرئاد سيئر - موهينلا ريمأ -

 عورشملا ريدم - دمحم ةماسأ -

 ايبيل يف ينف دئاق - يناملشلا جيرأ -

 ريراقت ةبتاكو ةيبرغلا ةقطنملا يف يميلقإلا قسنملا - ةجوخلا ءآلأ -

  ةيقرشلا ةقطنملا يف يميلقإلا قسنملا - لاملا تيب ميسو -

 ةيبونجلا ةقطنملا يف يميلقإلا قسنملا - يدادغبلا رمع -

 ثوحب ةفرشم - يلككلا ةيوار -

 ةدوجلا ةبقارم لوؤسم - يناردنكسإلا ىسوم -

  ةيريرحتلا ةمجرتلاو خسنلا قسنم - يبرعلا نارون -

 ريراقت ةبتاكو يعامتجالا مالعإلا ةلوؤسم - عواطم ةميمأ -

 ايبيل يف ينف راشتسم - لايخ نب ةماسأ -

 تامولعملا ايجولونكت معد - ريطلا لمأ -

 ةيريرحتلا ةمجرتلاو خسنلاو ،ندملل ةيفيرعتلا تافلملاب قلعتملا يبتكملا ثحبلا - هللا دبع ةكوربم -

 ريراقت بتاك - ليلخ بويأ -

 

 

 ةيملاعلا تامدخلل يشتاس M&C ةكرش قيرف

 

 ثاحبألا ريدم - فوسايلإ كيبيأ -

 ثاحبألل لوأ ريدم - كراب ليريش -

 ثاحبألل لوأ يذيفنت لوؤسم - ترينيلج شلاو يتاك -
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 تانايبلا يعماج

 

 ةيقرشلا ةقطنملا ةيبرغلا ةقطنملا

  يزاغنب - ضايف ةعمج  سلبارط - نيرقوبأ ءارب

 يزاغنب - يبيرعلا بجر ينغلا دبع  سلبارط - شوبح نميأ

 يزاغنب - ةزكلا لئاو  سلبارط - يوزلا دمحم

 ءاضيبلا - ديز وبأ هط سلبارط - يدعاسلا ريش

 ةنرد - بوجحم دمحم  سلبارط - يغوزملا كلام

 ايبادجأ - يفيرعلا دمحم  ةلكك - نامغود ةليجع وبأ

 ايبادجأ - دمحم دعس  ةتارصم - فنجألا نوراه

 ةرفكلا - نارمع زياف  ةتارصم - ناليه نادمح

 - يلاعلا دبع باهولا دبع

  ةتارصم

 ةنرد - يسينمأ ريهز

   ةتاربص - هللا فيض ميهاربإ

  ديلو ينب - يسيلتلا دمحم

 

 

  ةيبونجلا ةقطنملا

  اهبس - يدام نامثع

  تاغ - ينينح لضاف مزمز

  ترس - حاتفم ناضمر

  يرابوأ – دمحم قراط
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 تانايبلل نويمكلا نوللحملا قيرف

 

 هطامش ءانه  يداب ءارهزلا

  زوزع ةميلس يصعربلا دنهم

  هللا باج رمع يفاوكلا ةملاس

 

 تانايبلل نويعونلا نوللحملا قيرف

 

 كبيلش هط

 يلع هللا دبع دمحأ

 سيطيرف دمحم
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 يذيفنت زجوم -2
 

 عاطقلا يف ةحاتملا صرفلا ديازت ببسب هتيمهأ يف ديزي هنكلو روطتم ريغ ايبيل يف صاخلا عاطقلا .1
 

 يمسرلا ريغو يمسرلا صاخلا عاطقلا نم لك قاطنو مجح نع ةثيدح تانايب دوجو يف حش دجوي •

 تامدخلا ،ةئزجتلاو ةلمجلاب ةيكالهتسالا علسلا ،تاراقعلاو تاءاشنإلا ،عينصتلا نا ودبي .ايبيل يف

 تاعانصلا يه ىرخأ تامدخ مدقت ةريغص ةيراجت لامعا ىلا ةفاضإلاب ،هيفرتلاو نونفلا ،ةيئاذغلا

 .يبيللا قوسلا يفراشتنالا ثيح نم صاخلا عاطقلا يف ةنميهملا

 قفارملاو ةيعامتجالا تامدخلاو ميلعتلاو ةحصلا تاعاطق ىلع نميهي ماعلا عاطقلا لازي ال •

 نإف ،كلذ نع رظنلا ضغب .تالاصتالاو ةيلاملا تامدخلا لثمرغصأ تاعاطق ىلا ةفاضإلاب

   .تاعاطقلا هذه يف تامدقت يف ققحت ةصاخلا تاكرشلا

  

 ريغ تافصاوم اهيدل لامعألا نم ديدعلا ؛ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا ةيراجتلا لامعألا نيب زييمتلا بعصلا نم .2

 ةيمسر
 

 ىدل ةلجسم اهنأب صاخلا عاطقلا عالطتسا يف ةكراشملا تاكرشلا ةنيع نم %73 تحرص •

 ةيمسرلا نم رايعم دجوي ،لاوحألا لك يف .ةلجسم ريغ اهنأب %27 تحرص نيح يف ،تاطلسلا

 تاكرشلا نم %41 ىوس حرصي ملو - ةياغلل يمسرلا ريغ ىلإ ةياغلل يمسر يف لثمتم

  .نيفظوملل لمع دوقع تمدق اهنأب ةساردلا هذه يف ةياغلل ةيمسر اهنأب ةفنصملا

 ةقلعتم نوكت نا ةريغصلا عيراشملاو لخدلل ةدلوملا ةيمسرلا ريغ ةيسيئرلا لامعألا ةطشنأ ليمت •

 ةطايخلا تالاجمب كلذكو تابسانملل ماعطلا دادعإو نيومتلا ،علسلا ليصوت ،لقنلا تالاجمب

   .تامدخلا ميدقتو جاتنإلاب ةصتخم ىرخأ تانيوكت ةعومجمو ةيوديلا فرحلا ةعانصو ليصفتلاو

 عيراشم ةريبكلا لامعألا نوكت نأ وه حجرألا نأ ثيح ؛عاطقلاو مجحلاب يمسرلا ريغ عباطلا طبتري •

 .ةيمسر
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 جهانملا عم قسانتلا ةيدودحمو يفيظولا رارقتسالا مدع لوح ءارآلا بناج ىلإ ةلاعفلا ريغ ةينوناقلا مظنلا .3

 صاخلا عاطقلا يف ةدوجوملا تايدحتلا رثكأ نم ةيملعلا رئاودلاو ةيميلعتلا
 

 ةدقعملا تاءارجإلاب اذه طبتري .صاخلا عاطقلا ومن قيعي لامعألل ةلاعفلا ريغ ةينوناقلا مظنلا •

 ربتعي اًيمسر ريغص عورشم ليجستل زفاحلا نأف كلذلو عيراشملا ليجستب ةقلعتملا ةيطارقوريبلاو

  .ليئض

 ترثأ ةلمعلا فرص راعسأ بلقتو ةلويسلا رفوت مدع تامزأ ًالماش ،يداصتقالا رارقتسالا مدع •

 عاطقلا تاكرشل يمسرلا معدلا نم ليلقلا طقفريفوت عم - ريبك ٍدح ىلإ يبيللا قوسلا ىلع

 .صاخلا

 لوصألاب قلعتي اميف كلذو ،ومنلا ىلع ةردقملا ىلإ رقتفت اهنأب صاخلا عاطقلا تاكرش ديفت •

 .ةيرشبلا دراوملا تاردقو ةجلاعملا تاردقو ةيجولونكتلا لوصألاو ةيجاتنإلا

 يداصتقالا اهومن نأشب ةلئافتملا تاعاطقلا نم ددع كانهف ،تايدحتلا هذهل يدصتلا ةلاح يف •

 ميلعتلا تاعاطقلا هذه لمشت .طسوتملاو ريصقلا نيلجألا يف فيظوتلا ةيحان نم اهومنو

 .هيفرتلاو نونفلا تاعاطقو تاراقعلاو ،تاءاشنإلاو

 نم ةبسانملا ةئيبلا رفوت لاح يف نكمتيس ايبيل يف صاخلا عاطقلا نأ ىلإ اذه لك ريشي •

  .يلحملا جاتنإلاو راكتبالا معد ةلصاومو ةيبيللا لمعلا ةوق نم ةريبك ةصح باعيتسا
 

 تاراهم تاذ ةلامعلا نم ةيفاك تادادمإ ريفوت مزلي ،صاخلا عاطقلا يف ةيباجيإلا تاعقوتلا هذه قيقحتل .4

 ةديج
 

 ،كلذ عم .تاراهملل عقوتملا رفوتلاو تاراهملل ةعقوتملا ةيمهألا نيب اًمومع يباجيإ طابترا ةمث •

 يلحتلا نمضتت يتلاو صاخلا عاطقلا تاعقوت ىلإ اًدانتسا ةرفوتم ريغلا تاراهملا نم ددع كانه

 تاراهم بناج ىلإ ةيئاهنلا ميلستلا ديعاوم مارتحاو تقولا ةرادإ ،ةيباجيإلا لمعلا تايقالخأب

  .ةرادإلاو ةدايقلا
 عاطقلا اهل اهبسني يتلا اهتيمهأ نيب ةريبك تاوجف دوجوب مستت يتلا تاراهملا نم ددع دجوي امك •

 ،اهركذ فلاسلا تاراهملا عم ام دح ىلإ لخادتت تاراهملا هذه .اهئادأب نييبيللا ةقثو صاخلا
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 ةردقلاو ،ةباتكلاب راكفألا نع ريبعتلا ،ةليوطلا صوصنلا ريسفت ،ريراقتلا ةباتك اًضيأ لمشت اهنكلو

 .لامعألا ةداير حورب يلحتلاو Microsoft Office ةمزحل لماكلا مادختسالا ىلع
 ءاذغلاو ناكسإلاو ةحصلاو ميلعتلاو ءاشنإلا تامدخ ميدقت متي ،ىلعألا ومنلا تاريدقت ىلع ًءانب •

 .ومنلل ةيولوأ يذ معد ىلع لوصحلل
 

 باحصأ نم ةيدعاقت تاشاعمو اًيعامتجا اًنامضو اًدوقع ىلع ولصحتي نأ لمع نع نوثحابلا نويبيللا عقوتي .5

 زفاوحلا هذه مدقت يتلا يه طقف صاخلا عاطقلا تاكرش ثلث يلاوح نإف ،كلذ نم مغرلا ىلع .لمعلا
 

 نم ةريبك ةعومجم نإف ،كلذ مغر ،صاخلا عاطقلا نم لضفأ روجأ ىلع لوصحلا عقوتُي •

 .ماعلا عاطقلا لبق نم اهريفوت عقوتُي نيفظوملا تاقاقحتسا
 نع ثلثلا ىوس دفي مل يلاتلابو ،صاخلا عاطقلل روصتلا رييغت ىلا تاعقوتلا هذه تدأ •

 يف لمعلاب مهمامتها نع مهيثلث دافأ ،ىرخأ ةيحان نم .صاخلا عاطقلا يف لمعلاب مهمامتها

  .تقولا سفن يف صاخلاو ماعلا نيعاطقلا ىلك
 ءاسنلا تاربخ سفنب نوعتمتي نيذلا لاجرلا نأل اًماه ًالماع نيسنجلا نيب ةاواسملا مدع ربتعي •

 .%10 ىلإ 7 ةبسنب ىلعأ اًروجأ نوضاقتي
 وه نيفظوملا تاقاقحتسا نم ردق ربكأ مدقي يذلا عاطقلا :صاخلا عاطقلا لخاد تافالتخا دجوت •

 مدقت يتلاو ضيقنلا فرطلا ىلع .ءاشنإلا عاطق هعبتيو ةيلستلاو هيفرتلاو نونفلا عاطق

 .تاراقعلاو ةئزجتلا/ةلمجلا ةراجتو تالصاوملا لثم تاعاطق دجوت نيفظوملل لقأ تاقاقحتسا

 ةلاح يف نيلماعلا دارفألا لكل قحلا اذه لفكي نوناقلا نإف ،يعامتجالا نامضلاب قلعتي اميف امأ

 يعامتجالا نامضلا رادقم فلتخيو )دعاقتلا لمشي امب( لمعلا نع لماكلا زجعلا وأ يئزجلا زجعلا

 1.درفلا لخدل اًعبت صاخلاو ماعلا نيعاطقلا يف
 

 

 

 
1content/uploads/2012/09/-Social Security Law No. 13 of 1980  https://ssf.gov.ly/wp  1980-ةنسل-13-مقر-ىعامتجالا-نامضلا-نوناق.pdf  
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  ةمدقم -3

 ةيلمع ليجعت ىلع نييبيللا ناكسلاو اهئاكرشو ةموكحلا عم طاشنب ايبيل يف يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب لمع

  .دالبلا لخاد ةنورملاو يفاعتلاو رارقتسالا

 

 ءارجإب ةيملاعلا تامدخلل يشتاس M&C ةكرشو ثاحبألل ريوطت ةكرش ايبيل يف يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب فلك

 فدهلا .ةفيضملا تاعمتجملا ىلع زيكرتلا عم صاخلا عاطقلا ةيمنت يف ةدعاسملل ايبيل يف لمعلا قوسل مييقت

 يف لثمتي ماع فدهب ،ةرجهلا تاعمتجم ىلع زكري ةيلودلا ةرجهلا ةمظنمل ٍزاوم ريرقت لامكتساوه لمعلا اذه نم

 .دالبلا يف يداصتقالا طاشنلا زيزعت لجأ نم لضفأ لكشب صاخلا عاطقلا كارشإ

 

 نواعتلا ةمظنم تراشأ ،"ايبيل رامعإ ةداعإ يف ةطسوتملاو ةريغصلا عيراشملا" ناونعب 2016 ماع ردص ريرقت يف

 يفاعتلا صخي اميف ةمهم اديدحت صاخلا عاطقلا يف ةطسوتملاو ةريغصلا عيراشملا نأ ىلإ ةيمنتلاو يداصتقالا

 ةفغضتسملا ةئفلا فيظوتل الامتحا رثكأ مهنأل ًةصاخ لمعلا صرف قلخ ىلع مهتردق ىلإ كلذ عجري .يداصتقالا

 عاطقلا ىلع ةدوجوملا ةلدألا نإف ،كلذ عم  2.اًيلخاد نيحّزنُملا وأ/و نيئجاللاو بابشلاو ءاسنلا لثم ناكسلا نم

 عيمج يف صاخلا عاطقلا تاكرشل ةلماشلا ةيمسرلا تالجسلا نم ققحتلا بعصي امك ،ةدودحم ايبيل يف صاخلا

  .تالاجملا

 فادهألا 3-1

 ىلإ ةفاضإلاب ،ايبيل نم ةددحم قطانم يف لمعلا قوسل لصفم ليلحت ميدقت ىلإ لمعلا قوس مييقت فدهي

 لقنت ةيجيتارتسإ ىلا لصوتلا لجأ نم اهنم لكب ةصاخلا ةلماعلا ىوقلا اهب مستت يتلا ةعونتملا تاراهملا ةعومجم

 وه ايبيل يف )LMA( لمعلا قوسل مييقتلا اذه نم ماعلا فدهلا .صاخلا عاطقلا يف بلطلا ةهج ىلع ءانب ةلامعلا

 تاعمتجملا هبعلت يذلا رودلا ،ديدحتلا هجو ىلع .هتعيبطو صاخلا عاطقلا مجحل لضفأ مهف ىلع لوصحلا

 ديدحت ىلإ لمعلا قوس مييقت ىعسيس ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .لكك ايبيل يفو ةيلحملا اهتاداصتقا يف ةفيضملا

 ىلإ اذه فدهي .ةيفاضإو ةيسيئر ةيداصتقا قطانم يف دالبلا يف ةيساسألا صاخلا عاطقلا تاكرشو تاعانص

 عاطقلا تاعانص يف ةيلحملاو ةرجاهملا ةلماعلا ىوقلا ةمهاسمو ةكراشم ةدايزل )صرفلاو( ومنلا تالاجم تابثإ

 
 ايبيل يف ةلماعلا ىوقلا قوس ةنياعم ريرقت )2017( ايبيل يف ةماعلا ةيلاملا ةرادإلا 2
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 تاذ قطانملا يف يعامتجالا كسامتلاو يداصتقالا طاشنلا زيزعت ىلإ فاطملا ةياهن يف اذه ىعسيس .صاخلا

  .ايبيل يف ةيولوألا

 

 يف ايبيل يف يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب ةدعاسمل ةلدألا ىلع ةمئاق تايصوت مدقت فوس ،اذه لك دعب

 ةيعمتجملا ةقثلا ءانب لجأ نم ،يبيللا صاخلا عاطقلا لخاد ةيداصتقالا ةطشنألا معدل لبسلا لضفأ ديدحت

  .)بابشلاو ءاسنلا ةكراشم ىلع زيكرتلا عم( لدابتملا دامتعالاو )يداصتقالا( نواعتلاو
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 قاطنلا 3-2
 

 تايناكمإ نم ردق ربكأب عتمتت يتلا تاعانصلاو تاكرشلا ديدحت ىلع ايبيل يف صاخلا عاطقلا طئارخ مسر لمعيس

 ةقلعتملا قوسلا صرف ديدحت ىلإ طئارخلا مسر فدهي فوس امك .اهتيمنتل  معدلاو ليلحتلا  ةيناكمإو ومنلا

 مت يتلا ةيفارغجلا قطانملا .تاوجفلا ىلع ءوضلا ءاقلإو ؛قاوسألا كلت صئاصخ ديدحت ؛تامدخلا/علسلا ضعبب

 ؛ديلو ينب ؛تاغ ؛يرابوأ ؛ةنرد ؛ةرفكلا ؛ايبادجأ ؛ءاضيبلا ؛ترس ؛ةتارصم ؛اهبس ؛يزاغنب ؛سلبارط :يه اهديدحت

 .ةلككو ؛ةتاربص

 

 ميدقتل تانايبتسا نم ةيمك تانايبو تالباقم نم ةيعون تانايب هنع جتن اًيلوأ اًثحب لمعلا قوس مييقت ىرجأ

 مييقتلا اذه نمضتي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ايبيل يف يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربل تاتابثا ىلع ةينبم تايصوت

 نمضتت .ايبيل يف ةطسوتملاو ةريغصلا عيراشملا ىلعو لمعلا قوس ىلع 19-ديفوك ريثأت لوح ريرقت نم ىؤر

 نم ةكرش 2087 لمشي امب ،ندملل اًيفيرعت اًفلم 14 :يلي ام ىلع لمعلا قوس مييقت نم ةصلختسملا جئاتنلا

 صاخلا عاطقلا ومنب ؤبنتلاو ؛تاراهملا يف ةوجفلا ليلحت ؛لمعلا قوس تايدحتو صئاصخ ليلحت ؛صاخلا عاطقلا

 .هتايولوأ ديدحتو

 

 ةطيرخ مسر لثم ،يبيللا لمعلا قوس لوح ًاقباس اهب مايقلا مت يتلا تاساردلاو تافلؤملا ىلع ثحبلا دنتسي

 تايالولا ةلاكو اهترجأ يتلا 2017 ماعل ةلماعلا ىوقلا ةيمنت ةساردو ،2015 ماعل يلودلا كنبلل صاخلا عاطقلا

 متيس ىرخأ تاسارد ىلإ ةفاضإلاب ،2019 ماعل ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملل يعارزلا مييقتلاو ،ةيلودلا ةيمنتلل ةدحتملا

 ديدحتب ةساردلا هذه موقت ،ةلثامم ةيليلحت ةرظنو جهن قيبطت لالخ نم .ةيبتكملا ثوحبلا ةيلمع نم ءزجك اهديدحت

 تايدحت ببسب اًريبك اًريغت دهش لمعلا قوس نأ ىلإ اًرظن .ةقباسلا تاجاتنتسالاب جئاتنلل ةنراقمو طامنأو تاهاجتا

 ريفوت لالخ نم ةميق فيضتس ةساردلا هذه نإف ،19-ديفوك ةحئاج يشفتو ةيسايسلا تاعارصلا يف ةلثمتم

 برغو قرش يف لثمتم عسوأ يفارغج قاطن يطغيسو ةيداصتقا تاعاطق ةدعل مييقتلا قرطتيس .ثدحُم مييقت

 )ةددعتملا ةيداصتقالا تاعاطقلا( ةيليلحتلا تاعاطقلا قاطن عاستال ةميقلا نم ديزملا فيضيس امم ايبيل بونجو

  .ةداعلا يف اًقاطن قيضأ تناك ةقباسلا تاساردلا نا ثيح ،يفارغجلا قاطنلاو
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 يناديملا لمعلا قاطن

 اهديدحت مت يتلا صاخلا عاطقلا تاسسؤم +2000

 تنرتنإلا ىلع ةينايبتسالا ةساردلا يف نوكراشملا 502

343 
 ةساردلا اهتلمش يتلا صاخلا عاطقلا تاسسؤم

 ةينايبتسالا

 ةقمعتم تالباقم 103

 ندملا 14



 ايبيل يف لمعلا قوس مييقت

17 

 3يبيللا قايسلا 3-3

 

 ةديرفلا فورظلا ىلإ عجري يلاحلا لمعلا قوس لكش نإ ثيح ،ريخألا ينمزلا لودجلل زجوم نع ةرابع مسقلا اذه

 لكشت ةيفيك لوح ماقرألاو ىؤرلا ىلع ةماع ةرظن يلي اميف .ةيضاملا رشعلا تاونسلا ىدم ىلع تثدح يتلا

 قوس يف صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب تافالتخالاب ةقلعتملا قئاقحلا زربأ عم ةيضاملا تاونسلا ىدم ىلع قوسلا

 .ةرتفلا لالخ تدجو يتلا ةلامعلا نيناوقو ةيبنجألا ةلامعلا ةكراشمو ةيرمعلا تاتوافتلاو لمعلا

  

 ءاج .مويلا هيلع وه ام ىلع نوكيل لمعلا قوس ليكشت يف رثأو 2011 ماع لبق ثدح ام داعبتسا ىلإ ريشي ال اذه 

 اهعضو يتلا تاسايسلا يف اهبابسأ نمكت يتلاو اًقباس ةدوجوملا تالكشملل مقافت لكش يف قوسلا روهدت

 تاونسلا ىدم ىلع لمعلا قوس ليكشت ةداعإ يف تمهاس رييغت ةرتف عرسأ نإ .2011 ماع ىلإ قباسلا ماظنلا

 .2015و 2013 يماع نيب طيسب رييغت اهعبت يتلاو ،2013 ىلإ 2011 نم ةرتفلا يه ديعب دح ىلإ ةيضاملا رشعلا

   .2015 ماع دعب اًءوس عضولا دادزاو لب ،شاعتنالا لامآ سكع ىلع اًروهدت يسايسلا عضولا دادزا ،ةرتفلا هذه لالخ

 

 عاطقلا ماق 2015 ماع يف .دالبلا يف لمعلا قوس ىلع رطيسي ماعلا عاطقلا ناك ،ةيسايسلا تابارطضالا ليبق

 .ءاسنلا نم %93و ةلماعلا ىوقلا نم %85 فيظوتب ماعلا

  

 ةمس بابشلا ددع ةرثك دعت .رمعلا يف توافتلا يه مويلا لمعلا عضو صخي اميف ةيساسألا تامسلا ىدحإ نم

 لوخد عم ،نآلا .2015 ماع نم اًرابتعا اًماع 14 نس نود ناكسلا نم %30 ناك ثيح ايبيل يف ةيفارغوميدلل ةزيمم

 قوف مه نيذلا نيب يفيظولا نمألا ىوتسم عافترا رارمتسا عمو لمعلا قوس ىلإ بابشلا نم ةريبكلا ةبسنلا هذه

  .%49 يهو ةيواسأم ةبسن غلب بابشلا ةلاطب لدعم نإف كلذل ،اًماع 45

  

 - 2005( ماوعأ 10 ةرتف ىدم ىلع .ىرخألا ةزيمملا تامسلا نم اضيأ دعت ايبيل يف ةيبنجألا ةلامعلا ةكراشم

 0.3 براقي ام طقف ىلإ )كاذنآ لمعلا ةوق فصن( لماع نويلم 1.3 نم ةيبنجألا ةلامعلا ةكراشم تضفخنا )2015

 
  يلودلا كنبلا ةسارد ،ايبيل يف لمعلا قوس تايكيمانيد 3

5D0AD4A127Fhttps://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/22015/9781464805660.pdf;jsessionid=6F33346D8B

 91DDD813253?sequence=1 
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 يف داحلا ضافخنالا نأ يه بابشلل ةبسنلاب ةجوملا هذه اهب مستت يتلا ةيمهألا .2015 ماع يف لماع نويلم

 ةسارد تدجو .بناجألا اهفلخ يتلا ةوجفلا ضيوعتل بابشلا ةلاطب فيفخت يف دعاسي مل ةيبنجألا ةلامعلا

 ةلامعلاب ومنلا نم %6 ةبسن لغشل نوططخي مهنأ ءاردملا نم ةعومجم ىلع 2012 ماع يف تيرجُأ ةينايبتسا

  4.بلاغلا يف ةيبنجألا

  

 مت ،2014 ماع يف عارصلا ددجت لبق هنأ ةظحالم مهملا نم ،لمعلا قوس ملاعم تددح ةرتف ثدحأ فصول ةياهنك

 يرورض لمعلا نيناوق ليدعت نإ .ةيولوأك تابارطضالا ةلحرم دعب تأدب يتلا لمعلا تاعيرشت حالصإ ةيلمع فيقوت

 دسل اًيرورض نوكيس يذلا و ،ةيدقاعتلا فيظوتلا لاكشأ يف صاخلا عاطقلا يف لوخدلا زفاح قئاع حيحصتل

 قوس تالكشم لح يف اًيروحم اًرمأ اذه نوكي فوس .فيظوتلا دنع صاخلاو ماعلا عاطقلل لويملا نيب ةوجفلا

 .ايبيل يف لمعلا

 
 ةمصاعلا ،نطنشاو .لمعلا قوسل عيرسلا ايبيل مييقت ،2012 ماع ،يلودلا كنبلا 4
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 ةيجهنملا -4

 ماعلا جهنلا 4-1

 اهتاداصتقا يف ةفيضملا تاعمتجملا هيدؤت يذلا رودلل لضفأ مهف لجأ نم" وه لمعلا قوس مييقت فده ناك

 يف ةيلحملاو ةرجاهملا ةلماعلا ىوقلا ةكراشم ةدايز" لجأ نم عسوأ فدهب "لكك ايبيل يفو )ةينعملا( ةيلحملا

 يف ةينعملا قطانملل يعامتجالا كسامتلاو يداصتقالا طاشنلا زيزعت يلاتلابو ،صاخلا عاطقلا لامعأ /تاعانص

 .5"ايبيل

 صاخلا عاطقلا تاهاجتا نع ةلماش ةيساسأ تانايب ةعومجم عضو و ءانب وه لمعلا قوس مييقت ءازإ انجهن ناك

 و ةلمتحم جمارب قلخل هيجوتلا رفوي نأ نكمي يذلا لمعلا قوسب ؤبنتلل ليلحت يف هب ةصاخلا صرفلاو هتايدحتو

 .ايبيل يف يئامنإلا جمانربلا ةكراشمل تايولوألاب تايصوت

 

 قطانم تانايب ريوطت يه ،ىلوألا .ةيسيئر تاوطخ عبرأ لوح صاخلا عاطقلاب يفيرعتلا يليلحتلا جهنلا ةلكيه تمت

 .ةيثحب ةسارد ةنيدم/عقوم لك يف صاخلا عاطقلاب قلعتملا قايسلاو ماعلا عضولل اًعساو اًفصو نِّوكتل ،ةصصخم

 نم ةيسيئرلا ةصحلا دلوت يتلا لامعألا/تاعاطقلا هددحت يذلا ،صاخلا عاطقلا ديدحت يه ةيناثلا ةوطخلا تناك

 تاعاطقلا نع ًالضف ،لمعلا صرفل ةدلوملا تاعاطقلا/نيسيئرلا لمعلا بابرأو ،ةنيدملا يف يداصتقالا جتانلا

 ديدحت لالخ نم اهعضو مت يتلاو ،صاخلا عاطقلا تايولوأ ديدحت يه ةثلاثلا ةلحرملا تناك .قطانملا يف ةعئاشلا

 ديدحت تناك ةريخألا ةلحرملا .ليوطلاو طسوتملاو ريصقلا ىدملا ىلع ربكأ ومن تايناكمإب عتمتت يتلا تاعاطقلا

 تاكرشلا/تاعاطقلا ىلع زيكرتلاب .تايناكمإلا ميظعت ىلع عجشي نأ هنأش نم يذلا صاخلا عاطقلا معدو تاجايتحا

 اهتايناكمإ ققحت يتلا تاكرشلا/تاعاطقلل ةيسيئرلا رطاخملاو تايدحتلا ةريخألا ةوطخلا ددحتس ،ةيولوألا تاذ

 معدلاو ومنلا قوعت يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا ىلع ليلحتلا زكريس ،وحنلا اذه ىلع .فيظوتلا تايناكماو ةيداصتقالا

  .ةيقبتملا ةيسيئرلا لكاشملا لحل )كلذ ريغو  تامدخ( ةلمتحملا لخادملاو تايدحتلا هذه كرادتل اًيلاح حاتملا

 ةمزاللا ةيساسألا تاراهملا :لثم ،ةيفرعملا تاراهملا .ةيسيئر رصانع ةعبرأ لوح تاراهملا ةوجف ليلحت روحمت

 ةيباسحلا تايلمعلا ءادأ ىلع ةردقلا لثم( باسحلاو ةباتكلاو ةءارقلا لثم ؛تامولعملا مهفو باعيتسال

 ءادأل ةمزاللا ةيساسألا تاراهملا لثم ،ةيفرعملا ريغ تاراهملا .)كلذ وحنو  ماقرألا ليجست ،ةدقعملا/ةطيسبلا
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 ةيساسألا تاراهملا لثم لمعلا ةئيب تاراهم ؛)لصاوتلا لثم( ةيعامتجالا تاراهملا كلذ لمشي .هجو لمكأب ماهملا

 ،يساسأ لماع يه تاراهملا نأب فارتعالا مغر .زفاحلاو ؛لمعلا ناكم يف قوفتلاو ةيباجيالا ةكراشملل ةمزاللا

 وأ نيلمتحملا نيفظوملا تاعقوت وهو لمعلا قوس يف بلطلا/ضرعلا تايكيمانيد ىلع رثؤي مهم رخآ بناج كانه

 ريوطتلا صرف كلذ لمشي .لمعلا قوسب  مهطارخنا دنع ءادألا ىلع مهتردق ىلع هرودب كلذ رثؤيس .مهعفاود

 .اهب لومعملا ةيعامتجالا ةيامحلا تاسايس كلذكو ،لمعلا طورشو روجألا ،لمعلا تاعاس ،ةلمتحملا يفيظولا

  

 كردُملا رفاوتلاو ،ةفلتخملا تاراهملا هذهل ةعقوتُملا ةيمهألا مييقت قيرط نع ىلوألا ةثالثلا رصانعلا ليلحت مت

 ،مث نمو .رفاوتلاو ةيمهألا نيب ربكألا قرافلا دجاوتي ثيح يأ ،ةيسيئرلا تاتوافتلا ديدحت حاتأ امم تاراهملا هذهل

 لك يف قيبطتلل ةلباقلا تاراهملا تاعومجمو ةئشان تاراهمل تاعاطق ديدحت ىلع لمعي فوس ليلحتلا نإف

 يف ةراتخملا تاراهملا تاعومجم يف ةينهملا تاداهشلا/تالهؤملا ىلع ءوضلا ءاقلإو ؛ايبيل قطانم نم ةقطنم

 نيب لضفأ اًكسامت نمضي يذلا يمسرلا فيظوتلا ةدايز مث نمو ةصصختملا تاوجفلا ىلع ءوضلا ءاقلإو ايبيل

 .بولطملا تاراهملا ىوتسم ىلع تاراهملا ىلع بلطلاو ضرعلا

 

 ةيعونلا تانايبلا عمج 2-4

 

 لمعلا قوس ءاربخ( ةيساسألا تامولعملا رداصم عم ةقمعتم ةلباقم 103 يلامجإ نم ةيعونلا تانايبلا عمج مت

 نيذلا نم نورشعو دحاو ناك .ايبيل يف ةنيدم 14 يف )نيفرتحملا لامعألا لاجر ىلإ ةفاضإلاب ،ةحلصملا باحصأو

 .)%20( ثانإلا نم تالباقملا مهعم تيرجأ

 

 بلطلا بناجب ةفرعم مهيدل نيذلا كئلوأ نم لك ةيطغتل تالباقملا مهعم تيرجأ نيذلا صاخشألا تائف ريوطت مت

 صئاصخلاو تاراهملا ام( ضرعلا بناجب ةفرعم مهيدل نيذلا كئلوأو )صاخلا عاطقلا يف ةبولطملا ةلامعلا ام(

 تايلمعب قلعتت عيضاوم ىلع بلطلا بناج ىلع تيرجأ يتلا تالباقملا تقرطت .)لمعلا قوس ضرأ ىلع ةحاتملا

 امنيب .صاخلا عاطقلا ومنو لمعلا قوس هجاوت يتلا ةيلحملا تايدحتلاو ،ةبولطملا تاراهملا ،ةيلحملا مادقتسالا

 تايدحتلاو تاراهملا رفاوت ،ةيلحملا فيظوتلا تايلمع ىلع ضرعلا بناج ىلع تيرجأ يتلا تالباقملا تقرطت

 ةربخلا لاجمو ةئفلا بسح تيرجُأ يتلا تالباقملا ددع هاندأ دري .نيفظوملل ةبسنلاب لمعلا قوس يف ةرصاعملا

 .ةنيدملاو
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 ةنيدملا بسح ةيساسألا تامولعملا رداصم عم تالباقملا :1 لكشلا
 

الباقملا ةئف
 ت

م عم
 رداص

امولعملا
 ت

ألا
اس

ةيس  

اربخلا
ةمزاللا ت  

رابوأ
ي  

رس
ت  

اغ
ت  

اهبس  

زاغنب
ي  

يبلا
ءاض  

ايبادجأ  

ةنرد  

ةرفكلا  

م
ةتارص  

ةتاربص  

ةلكك  

نب
ديلو ي  

لبارط
س  

لامجإلا
ي  

 دراوملا وصصختم

 ةيرشبلا

 مادقتسالا

 يلحملا

  1 1   1 1 1         1   1 7 

 تاجايتحا ةينهملا تايعمجلا

 لمعلا قوس

      1 1 1   1 1 1       1 7 

 ةطلسلا لثمم

 ةيلحملا

 تاجايتحا

 لمعلا قوس

1       1 1 2 1         1 1 8 

 ةيئاسنلا تامظنملا

 ةيموكحلا ريغ

 تاجايتحا

 لمعلا قوس

  1 1   1 1   1     1     1 7 

 يف نيصصختملا رابك

 لامعألا لاجم

 تاجايتحا

 لمعلا قوس

1       1 1 1 1 1 1   1   3 11 

 تاعمتجملا ةداق

 ةيلحملا

 ةفاقثلا

 ةيبيللا

    1 1 1 1 1       1 1   1 8 

 قوس ةموكحلا لثمم

 :لمعلا

 ةلاطبلا

1       3     1   1   1   4 11 

 ةيرشبلا دراوملا

 ةيراجتلا تايلمعلاو

 قوس

 :لمعلا

 فيظوتلا

        2     1 1 1       3 8 

 تايلكلاو ملعلا دهاعم

 ةينقتلا

 قوس

 :لمعلا

 مادقتسالا

      1 1 1       1   1   1 6 

 ةينهملا زكارملا

 ةريغصلا عيراشملاو

 ةطسوتملاو

 قوس

 :لمعلا

 مادقتسالا

1 1     1   1       1     1 6 

 قوس بابشلا تامظنم

 :لمعلا

 بابشلا

  1   1 1           1     1 5 
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 تائف ،بالطلا داحتا

 ىرخأ

 19 4 2   1 1   1 2 1 5 1 1     ددحم عاطق

 103 22 3 5 5 6 3 7 8 8 19 5 4 4 4   يلامجإلا
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 ةيمكلا تانايبلا عمج 4-3
 

 لجأ نم ايبيل يف نيفظوملاو راجتلا يأر نع ةينايبتسا تاسارد ءارجإ يف تاسرامملا لضفأ عابتاب قيرفلا ماق

 ريغ تانيع ذخأ ىلع لوألا ماقملا يف لمعلا قوسل ةقباسلا ةينايبتسالا تاساردلا تدمتعا .جهنلا اذهب فيرعتلا

 .ةيحيرأب تانيعلا عيمجت قرط نم كلذ ريغو ،ةيجلثلا ةركلا تاينقتو صصحلا نم تانيع ذخأ لمشي امب ،ةلمتحم

 2015 ماع يف يلودلا كنبلا اهارجأ يتلا عيراشملل ةطسبملا ةينايبتسالا ةساردلا تمدختسا ،لاثملا ليبس ىلع

 تهجاو .فتاهلا ربع تاكرشلا عم تالباقم ءارجإو مئاوق عضول جلثلا ةرك تاينقتو ةيئاوشعلا تاينقتلا نم اًجيزم

 ريغ ةيمسر ريغ تاينقت مادختسا ىلإ تأجلو تاكرشلاب ةلوقصم مئاوق ىلع لوصحلا يف ةريبك تابوعص ةساردلا

  .تالباقملا ءارجإل ةيلامتحا

 

 ةعومجم مهفل صاخلا عاطقلا عيراشمل ةينايبتسا ةسارد ءارجإ مت ،لمعلا قوسل مييقتلا اذه ىلإ ةبسنلاب

 ةلواحمل تنرتنإلا ربع ةينايبتسا ةسارد تيرجُأ امك .14 ـلا ندملا ةفاك يف صاخلا عاطقلاو لمعلا قوس تاعوضوم

  .ضرعلا بناج نم دودرلا نم عسوأ ةفئاط ةيطغت

 

 صاخلا عاطقلا عيراشمل ةينايبتسالا ةساردلا

 هذهب ةناعتسالا تمت .تانيعلا ذخأل ةيجهنم ميمصت مت ،صاخلا عاطقلا عيراشمل ةينايبتسالا ةساردلاب قلعتي اميف

 ةيليثمتلا تانايبلاو ةثيدحلاو ةلماكلا قئاثولل ماعلا راقتفالاو ايبيل يف ديرفلا يداصتقالا دهشملا ببسب ةيجهنملا

 يتلاو لامعألا ةمئاقل تانايب ةعومجم ءاشنإل اًيلوأ اًثحب ةيجهنملا هذه تلمش .ندملا عيمج يف صاخلا عاطقلا نع

 ةلمكتل تاكرشلا مئاوق زيهجتب نويلحم نوثحاب  ماق .ةينايبتسالا ةساردلل ةنيع صالختسا اهلالخ نم اننكمي

 تالاكولاو ةيراجتلا فرغلا نم اهيلع لوصحلا مت يتلا ةصاخلا تاكرشلل ةميدقلاو ةلمتكملا ريغ ةيراجتلا تالجسلا

 لا يف صاخلا عاطقلا يف تاكرش ليصافت نم 2087 عمج دق يناديملا قيرفلا ناك ،2020 ربمسيد يف .ةيموكحلا

 .تاكرشلا مئاوق ريوطتل ةيسيئرلا رداصملل زجوم هاندأ لودجلا يف دري .ايبيل يف ةنيدم 14
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 تاكرشلا ةمئاق ريوطتل ةيسيئرلا رداصملا :2 لكشلا

 

 ةيلحملا تامولعملا رداصم ةيمسرلا ةيراجتلا تالجسلا

 ةيلحملا تاعمتجملا ةداقو

 جلثلا ةرك ةينقت بابلا ىلإ بابلا نم ثحبلا

 ةميدقلا ةيراجتلا تالجسلا نع جتن

 باحصأ نم لامآلل ةبيخم دودر

 ىلع مهلامعأ اوقلغأ نيذلا تاكرشلا

 مل ىتح وأ مهطاشن اوريغ وأ حجرألا

 تاكرشلا هذه ىلإ نيبستنم اونوكي

 .لوألا ماقملا يف

 ةيرضح رثكألا ندملاب قلعتي اميف

 نإف ،صوصخلا هجو ىلع

 لوح ةينبملا ةيلحملا تاعمتجملا

 نوكت ام اًبلاغ يجولوكيإلا ماظنلا

 عيسوت ىلع لمعتو ةدوجوم

 فلتخم لمشتل تالاصتالا قاطن

 يهو ؛تاكرشلاو تاعاطقلا

 .تانايبلا عمج دنع اًدج ةديفم

 ىلإ بابلا نم لاقتنالا دعاس ام اًبلاغ

 ،ةريغصلا ةيفيرلا ندملا نم .بابلا

 رثكأ عقاوم لوح تانايبلا يعماج لوجت

 ىلإ لوصولل ندملا يف اًطاشن

 نوجاتحي يتلا تائفلا يف تاكرشلا

 .اهتيطغت ىلإ

 يف جلثلا ةرك ةينقت تدعاس

 تاكبشلا عيسوت ىلع بلاغلا

 وأ عاطقلا لخاد انب ةصاخلا

 .ةلثامم تاعاطق لخاد

 

 عومجم غلب  .ةنيدم لك يف ةينكسلا ةفاثكلل اًقفو بسانتم لكشب صاخلا عاطقلا عيراشم نايبتسا ةنيع عيزوت مت

 يف نيبم وه امك ،ةتارصمو يزاغنب اهيلتو سلبارط نم مهتيبلغأ ،اًكراشم 374 ةينايبتسالا ةساردلا يف نيكراشملا

 مغر يلاوتلا ىلع %91.2و %8.8 روكذلاو ثانإلا نم نايبتسالا يف نيكراشملا بسن تناك .هاندأ لودجلا

 باحصأ امإ نوكراشملا ناك .نيسنجلا نيب نزاوتلا قيقحتل ةكراشملا ثانإلا ةنيع  يف ةدايزلل ةدمعتملا تالواحملا

  .ءاردملا رابك وأ تاكرش
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 ةنيدملا بسح صاخلا عاطقلاب ةينعملا ةينايبتسالا ةساردلا يف نوكراشملا :3 لكشلا

 

 راركتلا ةنيدملا

 ةبسنلا

 ةيوئملا

 5.3 20 ايبادجأ

 2.7 10 ديلو ينب

 9.4 35 ءاضيبلا

 15.8 59 يزاغنب

 2.7 10 ةنرد

 2.7 10 تاغ

 2.1 8 ةلكك

 2.7 10 ةرفكلا

 12.0 45 ةتارصم

 5.6 21 اهبس

 5.3 20 ةتاربص

 4.0 15 ترس

 27.0 101 سلبارط

 2.7 10 يرابوأ

 100.0 374 يلامجإلا
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  عاطقلا بسح صاخلا عاطقلاب ةينعملا ةينايبتسالا ةساردلا يف نوكراشملا :4 لكشلا
 

 

 تنرتنالا نايبتسا

 ةيبلتل موعدم ىوتحمك يعامتجالا لصاوتلا لئاسو تاصنم ىلع هرشنو تنرتنإلا ربع يوناث نايبتسا ميمصت مت

 نايبتسالا ميمصت لمش .بالطلاو نيفظوملا نم ضرعلا بناج ءارآب قلعتي اميف لضفأ لكشب ثحبلا فادهأ

 ةساردلا تأدب .لمعلا قوس تاعقوتو تاراهملل ةيصخشلا تامييقتلاو ةساردلا تالاجم ىلا قرطتت ةلئسأ

 .اًبيرقت اًموي 35 ةدمل ترمتسا .2021 رياني يف تهتناو 2020 ربمسيد يف ةينايبتسالا

 

 مت ،تاكراشملا هذه نيب نم .تنرتنإلا ىلع تعضُو يتلا ةينايبتسالا ةساردلا يف درف 501 كراش ،يئاهن عومجمك

  %48 ،ءالؤه نيب نم .480 ةبوسحملا ةنيعلا تناك كلذلو .اهفذح مت مث نمو ةرركم اهنأ ىلع نايبتسا 21 ديدحت

 تنرتنإلا ىلع تعضُو يتلا ةينايبتسالا ةساردلا يف نيكراشملا نم %76 ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .نييعماج بالط

 نيب اهل جيورتلا متو تنرتنإلا ربع ةحوتفم ةينايبتسالا ةساردلا هذه نوكل اًرظن .روكذلا نم %24و ثانإلا نم اوناك
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 هاجت ةزيحتم ةجتانلا ةنيعلا تناكو مهسفنأ نوراتخي نوكراشملا ناك دقف ،ةفورعملا تاكبشلاو بالطلا تاعومجم

 نع ةقيقد تامولعم ىلإ راقتفالا ببسبو .ًاليثمت رثكأ اهلعجل تانايبلا حيجرت مت ،ةنيعلا يف زيحتلا ببسب .تابلاطلا

 عون بسح تانايبلا حيجرت مت ،مث نمو يميلعتلا عضولا بسح ةنيعلا حيجرت مت ،ةنيدملا بسح بالطلا ددع

 ىلع لصحت )ناكملاو سنجلا عون( ريغتم نزو لك نأ نم دكأتلل رركتم وحن ىلع حيجرتلا ءارجإ مت  .ناكملاو سنجلا

  6.ايبيل يف دادعتلاو ءاصحإلا بتكم نم اهيلع لوصحلا مت يتلا ةيناكسلا تانايبلاب ةنراقم حيحصلا عيزوتلا

 

 ةيمكلا تانايبلا نم سرهفلا ءانب

 امك اًيتاذ نوكي نأ نكمي اذه نأ دكؤملا نم .ةنيعم تاراهم يف ةءافكلا ىوتسم نم ققحتلل ةراهم رشؤم ءاشنإ مت

 ليلحت مادختساب رشؤملا ريوطت مت ."؟تاراهملا هذه ءادأ يف كتقث ىدم ام" درفلا لأسُي ثيح عالطتسالا يف

 ًالماع دوجو لماوعلا ليلحت دكأ .نميهملا لماعلاب ةطبترملا تاراهملا فلتخمو ةببسملا رصانعلا ديدحتل لماوعلا

 لقت يتلا داعبألا داعبتسا مت .تاراهملا داعبأ بلغأل ةباجتسالا ىلع نميهي )تاراهملا يف سفنلاب ةقثلا( اًنميهم

 ريرحتو ةباتك ،فطاعتلا كلذ نمضت .رشؤملا نم )ببسملا لماعلاب ةوق لقأ طابترا يأ( 0.5 نع اهيف R ةميق

 ىلع اوباجأ مهنأل كلذو رشؤملا يف مهلمش مت اًكراشم 248 .ةطيسبو ةمدقتم ةيباسح تايلمع ءارجإو ،ريراقتلا

  .ةلئسألا عيمج

 

 .نيفظوملا تاقاقحتسا عقوتل رشؤم ءاشنا لالخ نم عسوأ لكشب تاقاقحتسالل نييبيللا تاعقوت ةنياعم تمت 

 تاقاقحتسا تاعقوتب ةقلعتملا ةلئسألا ةلسلس يف نيابتلا رسفي اًدحاو اًنميهم ًالماع كانه نأ لماوعلا ليلحت دكأ

 رشؤم عضو نإف ،تاقاقحتسالا ةلئسأ ىلع ةباجإ دوجو مدع يف يبسنلا عافترالا ىلإ اًرظنو ،كلذ عم .نيفظوملا

 يتلا تاريغتملا ىوس جاردإ متي مل ،ساسألا اذه ىلع .143 ىلإ N لا مجح ضفخي نأ هنأش نم تاريغتملا عيمجب

 ررقت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .0.75 نع R ةميق اهيف ديزت يتلا تاريغتملا يأ ،ببسملا لماعلاب اًيوق اًطابترا طبترت

 رابتخا لالخ نم ضفخنملا رشؤملا نم ققحتلا مت .لاؤسلا اذه ىلع در دوجو مدع ةرثك ببسب "تابطرملا" فذح

 مث نمو .)R 0.956 ةميق تغلب( ةياغلل يوق طابترا هل ناكو تاريغتملا لك ىلع يوتحي يذلا رشؤملا عم هطابترا

 تناك .ةينايبتسالا ةساردلا يف نيكراشملا نم ةدراولا تاعقوتلل اًقيقد ًاليثمت ضفخملا رشؤملا رابتعا نكمي

 نامضلا ،يبطلا نيمأتلا ،تآفاكملا/تاوالعلا، ةيسفانتلا بتاورلا :يه رشؤملا يف ةجردملا ةيئاهنلا تاريغتملا

  .245 ضفخملا رشؤملا يف N ةميق .لمعلا دقعو يعامتجالا
  

 
 http://bsc.ly/?P=5&sec_Id=8&dep_Id=7  2020 ايبيل يف دادعتلاو ءاصحإلا بتكم 6
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 يبيللا لمعلا قوس صئاصخ -5

 يسايسلاو يداصتقالا رارقتسالا مدع 5-1

 

 عاطقلا روطت رخأت ىلإ هتدم تلاط يذلا يسايسلاو يداصتقالا رارقتسالا مدع ىدأ

 تالاجملا ضعب يف ةرجاهملا ةلامعلاو ماعلا عاطقلا ىلع دامتعالا ىلإو صاخلا

 

 يسايسلا دهشملل ةيسيئرلا تامسلا نم نوكت نأب يلهألا عارصلاو فنعلا ثادحأو ةيسايسلا تاعارصلا ترمتسا

  .ماظنلل رييغت ةرتف نم اهبقعأ امو 2011 ةضافتنا ذنم يبيللا

 ةيسفانت تاموكح اهيف امب دالبلا يف ةيرادإ تاماسقناو ةبقاعتم ةتقؤم تاموكح ةدع 2011 ماع ذنم تدجاوت

 .2021 لوألا نوناك/ربمسيد نم 24 يف تاباختنا ءارجإ ىلع ةيبيللا بازحألا تقفتا .ةجودزم

  

 عاطقلل ةبسنلاب امأ .ايبيل يف ةطشنلا ةلماعلا ىوقلا ةيبلاغ ماعلا عاطقلا فظوي ،يداصتقالا لكيهلاب قلعتي اميف

 نم مغرلا ىلعو ،ةيكارتشا هبشلا ةيموكحلا نيناوقلا ببسب ةليوط ةدمل مجحلا يف اًروصحم لظ دقف ،صاخلا

 لمع يذلا ئيسلا ينمألا عضولل ىدصتي نأ صاخلا عاطقلا ىلع نيعت ،2011 ماع دعب ثدح يذلا يبسنلا ريرحتلا

   7.هومن نم دحلا ىلع

 

 زكرمت عم 2018 ماع نم اًرابتعا ةمسن نييالم 6.6 وحنب نييبيللا ناكسلا ددع ريدقت مت ،لمعلا قوسب قلعتي اميف

 اهيف امب ايبيلل يلامشلا لحاسلا لوط ىلع ةدتمملا ةيسيئرلا ةيرضحلا ندملاو سلبارط يف يناكس عمجت ربكأ

 نم ةرجاهملا ةلامعلا ىلع ىلوألا ةجردلاب دمتعي يبيللا داصتقالا لظ ،دوقع ىدم ىلع  8.يزاغنبو ترسو ةتارصم

 يبنجأ لماع نويلم وحن دالبلا رداغ ،يلودلا كنبلل اًقفو .ىربكلا ءارحصلا بونجب ةرواجملا ةيقيرفألا لودلا و رصم

 
 47 ص ،)2015( هسفن عجرملا 7
8https://data.worldbank.org/country/LY  
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 لاوحألا ءوسو رمتسملا يسايسلا رارقتسالا مدع ىدأ  9.،كلذ بقعأ يذلا عارصلاو 2011 ماع ةضافتنال ةجيتن

 ماع لبق تناك يتلا ةلامعلا ةرجه تاقفدت ةدوع عنم ىلإ دالبلا ءاحنأ عيمج يف ندملا نم ديدعلا يف ةينمألا

 ودبأ ةساردلا هذه ءارجإل تالباقم مهعم تيرجُأ نيذلا لمعلا قوس يف ةحلصملا باحصأ نإف ،كلذ عم  2011.10

  .ةيلحملا ةلامعلا لباقم نيرجاهملا فيظوت ةيحان نم ةلامعلا ةيلضفأ نأشب ةبراضتم ءارآ

 

 ةروثلا ةجيتن وه لمعلا قوس يف نسحتلا نإف كلذل  .ريبك ٍدح ىلإ لمعلا ىلع نونيميهي نورجاهملا لامعلا ناك "

 لامعلا ربجأ امم نيرجاهملا لامعلا دادعأ ضافخنا ىلإ تدأ اهنأل كلذ ،نآلا ىتح 2011 ماع ذنم تعلدنا يتلا

 لمعلاو لزانملا ةنايص يف لمعلاب بابشلا أدب .ةريخألا ةرتفلا يف ينقتلا لمعلا قوس لوخد ىلع نييلحملا

  ".نيرجاهملا لامعلا نم اهعيمج لازت ال ةيعارزلا ةلامعلا نكل ،نييفرحك

  يرابوأب اهبس ةعماج يف سيردت ةئيه وضع -

 

 لمعلا ةفاقث نأ لوقن .ةفيعض لازت ال يبيللا ىدل لمعلا ةفاقث نكلو ،يبنجأ ىلع يبيل صخش عم دقاعتلا لضفي"

 ".نيبيللا هدوقي نأ يغبني لمع يأ نإف ،كلذلو .نسحتت لازتالو ريبك لكشب تنسحت دق

 اهبسب صاخلا عاطقلا معدل لامعألا ةداير زكرم يف وضعو ذاتسأ -

 
   .12 ص ،يفاعتلا لجأ نم جامدنالا ةداعإ :ايبيل يف لمعلا قوس تايكيمانيد )2015( يلودلا كنبلا 9

  .9 ص ،)2015( يلودلا كنبلا 10
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 ةنميهملا تاعانصلاو تاعاطقلا 5-2

 

 ةيكالهتسالا علسلا ىلإ ةفاضإلاب ،تاراقعلاو تاءاشنإلاو عينصتلا لاجم يف روطتم ريغ صاخلا عاطقلا لازي ال

  11.ىرخأ تامدخ مدقت يتلا ةريغصلا لامعألاو ةيلستلاو هيفرتلاو نونفلاو ةيئاذغلا تامدخلاو ةئزجتلاو ةلمجلاب

 تاعانصلا هذه نأ ودبي ،كلذ عم ،صاخلا عاطقلا يف تاعانصلا هذه مجح نع ةثدحم تانايب دوجو يف حش دجوي

 عافترارارمتسال كلذو 2011 ماع دعب ةلمجلا ةراجت عاطق يفومن ربكأ دوجو عم ،مجحلا سفنب ةدوجوم اًيبسن لازتال

 ةحصلا تاعاطق ىلع نميهي ماعلا عاطقلا لازي ال ،كلذ ىلع ةوالع .ةدروتسملا ةيكالهتسالا علسلا ىلع بلطلا

 عم .تالاصتالاو ةيلاملا تامدخلا لثم رغصألا تاعاطقلا نع ًالضف ،قفارملاو ةيعامتجالا تامدخلاو ميلعتلاو

   .تاعاطقلا هذه يف اريبك اًمدقت ققحت ةصاخلا تاكرشلا نإف ،كلذ

 

 عاطقلا نيوكت نع اًضيأ ةقباسلا تاساردلا هترهظأ ام ةيساسألا تامولعملا رداصم عم تالباقملا تانايب تدكأ

 عينصتلاو ةئزجتلاو ةراجتلا تاعاطق ىلع اًساسأ مئاق صاخلا عاطقلا نأ تالباقملا مهعم تيرجأ نيذلا ركذ .صاخلا

  .ةقالحلا تانولاصو لمعلا شرو لثم ةعئاش ىرخأ تاعاطق كانه نأ ركُذو امك .تالاصتالاو ةحصلاو تاءاشنإلاو

 

  "ماعلا عاطقلا دعب ةنميه رثكألا يه ةيراجتلا تاكرشلا"

 ةتارصمب رئاشعلا نايعأ سلجم خياشم دحأ -

 

 رثكأ نم ةئزجتلا تالحم دعت ثيح ،ةئزجتلا تالحم يف نيعئابلا فئاظو يه ةعئاشلاو ةحاتملا فئاظولا رثكأ"

 اذإ لوألا عاطقلا نوكت نأ نكمي تاءاشنإلا نأ مغر ؛تاءاشنإلا اهيلتو يزاغنب ةنيدم يف اًطاشن ةصاخلا لامعألا

 ".عضولا رقتسا

 ةيموكح ريغ ةمظنمل يذيفنت سيئرو سسؤم -

 

 

 

 
 

  .47 ص ،)2015( يلودلا كنبلا 11
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 مهأ نم ايبيل يف ةراجتلا نإ .ةياغلل دودحم قاطن يف لمعي صاخلا عاطقلا لعجي اندلب هنم يناعت يذلا عضولا نإ"

 نأل جراخلا يف مهلامعأ عيسوتب اوفزاجي نل راجتلا مظعم نإف ،كلذ عم .عيرس حبر نم هققحت امل تاعاطقلا ربكأو

 يف ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةيحانلا نم رقتسم ريغلا عضولا ببسب كلذكو ،اًتقو قرغتست لامعألا هذه حابرأ

 ".اندالب

 بقرملا ةعماجب يعماج ذاتسأ -
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 هتيمسرو لمعلا مجح 5-3

 ريفوت ىلع صاخلا عاطقلا فلختو مخضتملا ماعلا عاطقلا ةردق ةيدودحمو ةلاطبلا تالدعم عافترا ةلكشم تدأ

 %30 نأ يقيرفألا ةيمنتلا كنب ردق 2011 ماع يف  12.ايبيل يف يمسرلا ريغ عاطقلا عسوت ىلإ ةمزاللا فئاظولا

 نم ليلقلا كانه  13.يمسرلا ريغ داصتقالا نع اًجتان ايبيل يف يمسرلا يلحملا جتانلا يلامجإ نم %40 ىلإ

 ةنيعل ةيلحملا تاداصتقالا ةظحالم لالخ نم .ايبيل يف يمسرلا ريغ داصتقالا لوح اهب قوثوملا ةيمسرلا تانايبلا

 ةيمسر ريغ ةيسيئر رغصلا ةغلاب عيراشمو ةطشنأ زييمت مت ،يبيللا قوسلل ليلحتلا اذه يف ةسوردملا ةنيدم 14 لا

 ةطايخلا كلذكو ،تابسانملل ماعطلا دادعإو ،نيومتلاو ،عئاضبلا ليصوتو ،لقنلا تالاجم يف لخدلل ةردم

   .تامدخلا ميدقتو جاتنإلا لاكشأ نم ىرخأ ةعومجمو ،ةيوديلا فرحلا ةعانصو ،ليصفتلاو

 

  تاكرشلا نم ديدعلا ؛ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا لامعألا نيب زييمتلا بعصلا نم ناك

 ةيمسر ريغ تافصاوم اهيدل ةينايبتسالا ةساردلا اهتلمش يتلا

 

 ةساردلا يف نيكراشملا نأ ىلإ اًيئزج كلذ عجري( تانايبتسا لالخ نم تاكرشلل يمسرلا عباطلا مييقت بعصي

 ىلإ اًدانتسا .)مهيلع ةينوناق عباوت اهل نوكت دق يتلا ةلئسألا ىلع ةحارصب ةباجإلا يف نوددرتي دق ةينايبتسالا

 امب ،يمسرلا ريغ عباطلل ةفلتخم ريياعم ةينايبتسالا ةساردلا هذه يف مدخُتسا ،14ةيلودلا لمعلا ةمظنم تاهيجوت

 :لمشي

 تاكرشلا تارقم  .1

   تاباسحلا ةرادإ تاسرامم  .2

 
12 https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/m/01BE9A2F283BC6B2C1257D1E0041161A_Employment%20policies_Libya.pdf 
 .11 ص .)2014( ةيبوروألا بيردتلا ةسسؤم 13
 .ةيمسرلا ريغ ةلامعلاو يمسرلا ريغ عاطقلا نع يئاصحإلا ليلدلا :يمسرلا ريغ عباطلا سايق .)2013( .ةيلودلا لمعلا ةمظنم 14

 publ/documents/publication/wcms_222979.pdf---dcomm/---dgreports/---https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ 
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 ينوناقلا لكيهلا/عضولا  .3

 ليجستلا ةلاح  .4

 ةيبيرضلا تاعوفدملا  .5

 نينثا لوأب ةقلعتملا ةلئسألا ىلع دودرلا نم ةعومجم مادختسا مت ،صاخلا عاطقلا تاكرش نايبتساب قلعتي اميف

 ةثالثلا ريياعملاب ةقلعتملا ةلئسألا يف 15درلا نع عانتمالا نم ةريبك ةبسن كانه تناك نأل كلذو ريياعملا نم

 :يلي امك ةيمسرلل فيط ءاشنإل دودرلا اذه مادختسا مت دق .ةريخألا

 تانايبو ةيمومعلا ةينازيملل( ةلماك تاباسح رتافد كلتمت يتلا تاكرشلا يف لثمتت :ةياغلل ةيمسر لامعأ .1

 لزنمو يئاشنإلا عقوملاو صاخلا لزنملا نع لقتسمو تباث عقوم اهيدل يتلا تاكرشلا تارقمو )ليغشتلا

 ليمعلا

 ؛تباث عقوم اهيدل سيل نكلو ،ةلماك تاباسح رتافد كلتمت يتلا تاكرشلا يف لثمتت :ةيمسر ةبش لامعأ .2

 تباث ريغ وأ تباث لمع رقمو ةطسبم ةينوناق تاباسح اهيدل يتلا تاكرشلا وأ

 رتافد كلتمت ال وأ ةيمسر ريغ تاباسح رتافد كلتمت يتلا تاكرشلا يف لثمتت :ةيمسر ريغ ةبش لامعأ .3

  ةتباث لمع تارقم اهيدل نكلو ؛اقالطا تاباسح

 رتافد كلتمت ال وأ ةيمسر ريغ تاباسح رتافد كلتمت يتلا تاكرشلا يف لثمتت :ةياغلل ةيمسر ريغ لامعأ .4

 ةتباث لمع تارقم اهيدل سيلو اقالطا تاباسح

 ،لاثملا ليبس ىلعف .ايبيل يف يمسرلا ريغ عباطلل لداع رايعم فيطلا اذه نأ ودبي ،ىرخألا ريياعملا عم ةنراقملاب

 :صاخلا عاطقلاب ةينعملا ةينايبتسالا ةساردلا نم

 عم ةنراقملاب تاطلسلا دنع ةلجسم اهنإ اضيا لوقت ةياغلل ةيمسر اهنأب ةفوصوملا تاكرشلا نم 95% ●

 ةياغلل ةيمسر ريغ اهنأب ةفوصوملا تاكرشلا نم 25%

 عم ةنراقملاب اًينوناق ًالكش كلمت ال اهنإ لوقت ةياغلل ةيمسر ريغ اهنأب ةفوصوملا تاكرشلا نم 20%  ●

 ةبسنلاب اًعويش رثكألا ينوناقلا لكشلا نوكيو ،ةياغلل ةيمسر اهنأب ةفوصوملا تاكرشلا نم 1.5%

 ةبسنلاب ينوناقلا لكشلا امنيب )%55( ةديرفلا ةيكلملا وه ةياغلل ةيمسر ريغ اهنأب ةفوصوملا تاكرشلل

 )%45( ةدودحم ةيلوؤسم تاذ تاكرش اهنأ وه ةياغلل ةيمسر اهنأب ةفوصوملا تاكرشلل

 
 .يمسرلا ريغ عباطلل ءالكو ةثالث نيمضت مت اذإ اًدر 140 نم ةعومجم داعبتسا نكمملا نم ناك 15
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 لوقي نيح يف ،تاكرشلا ةبيرض عفدت اهنأ ةياغلل ةيمسر اهنأب ةفوصوملا تاكرشلا نم %92 معزت ،اًريخأو ●

 .تاكرشلا ةبيرض عفدت اهنإ ةياغلل ةيمسر ريغ اهنأب ةفوصوملا تاكرشلا نم طقف 17%

 اهنأب فصوت صاخلا عاطقلاب ةينعملا ةينايبتسالا ةساردلا ةنيع يف تاكرشلا نم %52 نإف كلذ ىلإ اًدانتسا

 %6و ،ةيمسر ريغ هبش تاكرش اهنم %19و ،ةيمسر هبش تاكرش اهنم %23 نأ نيح يف ،ةياغلل ةيمسر تاكرش

 صاخلا عاطقلاب ةينعملا ةينايبتسالا ةساردلا ةنيع يف تاكرشلا نم %73 تركذ .ةياغلل ةيمسر ريغ تاكرش اهنم

 مظعم ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةلجسم ريغ اهنأ تاكرشلا نم %27 تركذ امنيب ،تاطلسلا ىدل ةلجسم اهنأب

 براقي ام .ةريغص وأ رغصلا ةغلاب تاكرش تناك صاخلا عاطقلاب ةينعملا ةنايبتسالا ةساردلا ةنيع يف تاكرشلا

 ةفصب .)اًفظوم 20 ىلإ 5 نم( ةريغص تاكرش وأ )نيفظوم 5 نم لقأ( رغصلا ةغلاب تناك تاكرشلا نم 80%

 حالصإ ،ةئزجتلاو ةلمجلا ةراجت ،يعامتجالا لمعلا ةطشنأو ةيرشبلا ةحصلا تاعاطقب ةلصتملا لامعألا نإف ،ةماع

 هيفرتلاو نونفلا نإف ،كلذ نم ضيقنلا ىلع .نيفظوملا نم ددع ربكأ مضت عينصتلاو ،ةيرانلا تاجاردلاو تارايسلا

 .نيفظوملا نم ددع لقأ مضت ةيرامعملا ةسدنهلا عاطق لامعأو ،ةيلستلاو

 

 دجاوتت اهنكلو ،يمسرلا ريغ عاطقلا يف ةيطمن ةيضق يهف ،يمسرلا ريغ فيظوتلا يه اذهب ةطبترملا اياضقلا نم

 ةياغلل ةيمسر تاكرش اهنأ ىلع ةفنصملا تاكرشلا نم %41 طقف ،لاثملا ليبس ىلعف .يمسرلا عاطقلا يف اًضيأ

  .ةياغلل ريبك وأ ريبك دح ىلإ لمع دوقع تمدق اهنا لوقت

 

 دق ،ةلدايصلا وأ ءابطألا عم لاثملا ليبس ىلع ،تاعاطقلا ضعب يف نكلو ،ةيمسر دوقع رفوت الرجاتملا ضعب "

 ".اًينوناق نوكي نأ يغبني ءيش لك نأ دقتعأو ةيمسر قاروأو دوقعب مهعم تلماعت

 ايبادجأب ةيومنت ةيميداكأل يذيفنت سيئر -

 

 ةياهن يف يبيل رانيد 300 نوعفدي مهنأ دجتس .ًالجسم هتاذ دح يف بتكملا وأ ىنبملا نوكي .ةدقعم ةيضق اهنإ"

 يف .ةكرشلا عم دوقع مهيدل تسيل وأ نيلجسم ريغ ةكرشلا هذه يف نولمعي نيذلا بناجألا نيفظوملا نكل ،ماعلا

 تايفشتسملا ىتح .يلخادلا ديعصلا ىلع كلذك تسيل اهنكلو ةيمسر نوكت اهارت يتلا ةطشنألا عيمج ،مومعلا

 اذه عم دقع مهيدل سيل اهيف نولمعي نيذلا نيفظوملا نم مهريغو تاضرمملا ،لاثملا ليبس ىلع ةصاخلا

 ".لاملا مهئاطعإب نوموقيس ،مويلا ةياهن يفو .ىفشتسملا

 يزاغنبب ةكرش بحاص -
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 تاكرشلا عم لمعلا يف نوبغري نيذلا نييبيللا ددع لازي ال ،يمسرلا ريغ عاطقلا مجحو ةيمهأ ديازت مغر

 يف نيكراشملا نم %68 ركذ .ةيمسرلا ريغ تاكرشلا عم لمعلا يف نوبغري نيذلا ددع نم رثكأ ةلجسملا/ةيمسرلا

 %33 سكع ىلع ،ةلجسم/ةيمسر ةكرش يف لمعلا نودوي مهنأ تنرتنإلا ىلع تعضُو يتلا ةينايبتسالا ةساردلا

 مسقلا يف ليصفتلا نم ٍديزمب اذه ةشقانم متيس  .ةيمسر ريغ ةكرش يف لمعلاب نومتهم مهنأب اوركذ نيذلا نم

7-2.  
 

 نوكت نأ حجرألا نمو ؛عاطقلاو مجحلاب يمسرلا ريغ عباطلا طبتري

 ةيمسر عيراشم ربكألا لامعألا

 عاطقلا حيرشت نكمملا نم حبصي ،)مجحلاو ةيمسرلا( نيدعبلا نيذه ىلع صاخلا عاطقلا تاكرش ميسقت لالخ نم

 ةيمسرلا تاكرشلاو )%23( ةيمسرلا ةريغصلا عيراشملا يه اًعويش رثكألا تاعاطقلا .ربكأ لكشب صاخلا

 امأ .يزاغنبو سلبارطو ةتارصم لثم ىربكلا ندملا يف اًعويش رثكأ ةريخألا ودبت .)%19( ىربكلا ىلإ ةطسوتملا

 .ةلككو تاغو يرابوأ لثم اًمجح رغصألا ندملا يف اًراشتنا رثكأ يهفرغصلا ةغلاب ةيمسرلا ريغ عيراشملا

 ىلع( ءاذغلاو ناكسإلا تامدخ يف اًعويش رثكأ ةغلابلا ةيمسرلاب ةفصتملا ىربكلا ىلإ ةطسوتملا تاكرشلا ربتعت

 ،)تاكلتمملا يف رامثتسا تاكرش ،لاثملا ليبس ىلع( تاراقعلا ،)نيومتلا تاكرشو قدانفلا ،لاثملا ليبس

 ةيمسرلا ةريغصلا عيراشملا امأ  .)كلذ وحنو ماخرلا صق عناصمو كيتسالبلا عناصم ،لاثملا ليبس ىلع( عينصتلاو

 تادادمإو ةريغصلا تاءاشنإلا تاكرش لثم( تاءاشنإلا ،)تايلديصلا لثم( ةيحصلا تامدخلا يف لثمتتف ةياغلل

 ةغلاب لامعألا امأ .)ةيحايسلا تاكرشلاو تابسانملا ميظنت تاكرش لثم( ةيلستلاو هيفرتلاو نونفلاو ،)ءانبلا داوم

 لقنلا عاطقو )نجاودلا تامدخو عرازملا ،لاثملا ليبس ىلع( ةعارزلا يف لثمتت ام ًةداعف ةياغلل ةيمسرلا ريغ رغصلا

 هفيظوت مت صخش نويلم 1.6 ىلإ 1.2 نم نأ ىرخأ تاسارد تدجو .)ليصوتلا تامدخو ةرجألا تارايس تاكرش(

 16.ةئزجتلا ةراجتو تاءاشنإلاو ةعارزلا تاعاطق يف ةصاخ يمسر ريغ لكشب

 

 
16F283BC6B2C1257D1E0041161A_https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/m/01BE9A2  Employment%20policies_Libya.pdf 
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 ةيلكشلاو مجحلا بسح صاخلا عاطقلاب ةينعملا ةينايبتسالا ةساردلا :5 لكشلا

 

 داصتقالا يف اًيسيئر اًرود يدؤي يمسرلا ريغ عاطقلا نأ ةيساسألا تامولعملا رداصم عم تالباقملا تانايب دكؤت

 بعصلا نم هنأ ثيح ؛اهيلع يمسرلا عباطلا ءافضإل تاكرشلا هجاوت يتلا تايدحتلا ىلإ اًيئزج كلذ عجريو ،يبيللا

  .ةريغصلا ندملا يف ًةصاخ ةبسانملا تاطلسلا ىدل ليجستلاو ةحيحصلا تاءارجإلا ةفاك عابتا

 

 ".ةلجسم ريغ يه انه تاكرشلا بلغأ نأ  عابطنا يطعي امم يمسر ريغ  ربتعي ق وسلا نم لقألا ىلع 60%"

 سلبارط يف ةبساحم ذاتسأ -

 

 نم ةيلاملاو داصتقالا ةرازو نكمتت مل نآلا ىتحو  ةحارصب اًدج ريبك صاخلا عاطقلا يف ةيمسرلا ريغ لامعألا ددع"

 ".اهددع ديدحت

 سلبارط يف يفحص -

 

20%

9%
4% 7% 3%

12%

38%

16%
9%

33%

22%

6%
13%

10%

20%

10%

35%

13%

16%

9%

17%

9%

11%

7%

14% 3%

35%

4%

5%
3%

4%

10%

27%

16% 21%

7%

18%

13%

27%

18%

8%

22%

16%

20%

13%
27%

28%
29%

48%

25% 25%

50%

33%
56%

50%

32%

40% 36%
32% 29% 28%

13% 12% 9% 8%
16% 19%

ميلعتلا  تامدخ
ةحصلا

 تامولعملا
تالاصتالاو

 ةيمسرلا تاكرشلا
ةريبكلا يلإ ةطسوتملا

0%

لقنلا

25 291411

 تاكرشلا
 ةياغلل ةيمسرلا

 ىلإ ةريغصلا
رغصلا ةيهانتم

17 8

 هبش تاكرشلا
 ةيمسرلا

 رغصلا ةيهانتم
 ةريغصلا يلإ

 ةيمسر هبشلا تاكرشلا
 ةيمسر ريغلاو

ةطسوتملا

 ةيهانتم تاكرشلا
 ريغ هبش رغصلا

 ريغو ةيمسرلا
ةياغلل ةيمسرلا

0%

0%

 ناكسالاةعارزلا
 تامدخو
ماعطلا

 ةراجت
 ،ةلمجلا
ةئزجتلاو

تاءاشنإلا  هيفرتلاو نونفلا
هيلستلاو

ىرخأ تامدخ يلامجإلا

30 113 22 12

0%

9

0%
 هبشلا تاكرشلا

 ةيمسر ريغ
ةريغصلا

322

0%0%

0%

32
0%

0%

تاراقعلا عينصتلا

0%

ةنيعلا مجح

صاخلا عاطقلل ةينايبتسالا
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 تاكرشلا عيمج نإ لوقلا يلعف ،ةحيحصلا قاروألا عيمجريفوت و ةحيحصلا تاءارجإلا ةفاك عابتاب رمألا قلعتي امدنع"

  ".ام ةقيرطب ةيمسر ريغ اًبيرقت

 يزاغنبب ةيرشب دراوم يئاصخأ   -

 

 ىربكلا ندملا يف تاكرشلا نم %82 تناك ثيح ،صاخلا عاطقلاب ةينعملا ةينايبتسالا ةساردلا اًضيأ هدكؤت ام اذه

 ندملل ةبسنلاب امأ .)ةياغلل ةيمسر اهنم %66( ةياغلل ةيمسر وأ ةيمسر هبش امإ )سلبارطو يزاغنبو ةتارصم(

 تالباقملا تانايب ريشت و امك .ةيمسر هبش اهنم %30و ةياغلل ةيمسر طقف %36 نإف ةنيعلا يف ةيقبتملا رغصألا

 نأل دالبلا يف رارقتسالا مدعب طبترم ةيمسر ريغلا نم ةيلاعلا ةجردلا نأ ىلإ ةيساسألا تامولعملا رداصم عم

 .ةرقتسم ريغ ةينمألاو ةيداصتقالا ةلاحلا نوكت امدنع ةيمسر اهلعجل زفاوحلل رقتفت تاكرشلا

 

 يف ةيداصتقالا ةلاحلاو دالبلا رارقتسا يف ةيراجتلا لامعألا ةقث ةلق ببسب ةياغلل يغاط يمسرلا ريغ عباطلا نإ"

 ".نهارلا تقولا

 ةلككب لمعلا ةرازو -
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 لمعلا قوس طامنأ 5-4

 

 سنجلا عون

 

 عتمتي ؛عاطقلا بسح ددحم يبيللا لمعلا قوس يف نيسنجلا نيب نزاوتلا لالتخا نإ

 ةلامعلا ةيحان نمرثكأ يئاسن ليثمتب ةيحصلا ةياعرلاو ميلعتلا عاطق

 

 يف امأ  2019.17 ماع يف %34 ةبسنب تردق ماعلا عاطقلا فئاظو يف ةأرملا ةكراشم نأب يلودلا كنبلا دافأ

 عاطق ؛ةيوناثلاو ةيئادتبالا نيتلحرملا يف ةصاخلا سرادملا يف تاملعمك ثانإلا ةلامع زربت ،صاخلا عاطقلا

 بيصنلا اًضيأ ةأرملا لكشت  18.نبومتلاو ؛ليمجتلا تارضحتسمو لامجلا عاطق ؛يمانتملا يبيللا ءايزألا ميمصت

 لكشتو امك ،19ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا نادلب نم ىمظعلا ةيبلاغلا يف ميلعتلا عاطق يف ةلامعلا نم ربكألا

  .يميلقإلا طمنلا رركت ايبيل نم ةدراولا تانايبلا هذه نإف ،كلذل .20ةيحصلا ةياعرلا عاطق يف نيلماعلا ةيبلغأ اًضيأ

 ءاسنلا نم ةظوحلم ةيوئم ةبسن اًضيأ كانهف ،ميلعتلاو ةحصلا يعاطق يف ةنميهملا يه ةأرملا نأ نيح يفو

 متي تافرتحملاو تاملعتملا ءاسنلا نأ ىرخأ تاسارد اضيأ دكؤتو امك .تالاصتالاو تامولعملا عاطق يف تالماعلا

 يرادإلا لمعلا يه ايبيل يف ةأرملل ىرخألا ةيجذومنلا فئاظولا نم .تاضرمم وأ تاملعمك ريبك لكشب نهفيظوت

 21.ةيلزنملا ةمدخلاو ةيموكحلا بتاكملاو ىربكلارجاتملاو كونبلا يف يباتكلاو

 

 
 )ةيلودلا لمعلا ةمظنم تاريدقتل جذومن( )15 نس يف ثانإلا نم ةيوئملا ةبسنلا( ثانإلل ةلماعلا ىوقلا ةكراشم لدعم 17

https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS 
  market/-informal-the-and-women-https://www.libyaherald.com/2017/10/10/libyan)2017( ةيمسرلا ريغ قوسلاو ةيبيللا ةأرملا 18
19beirut/documents/publication/wcms_446101.pdf-ro---states/arab---https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/  
 )2020( ةيسايسلا تاباجتسالاو نيسنجلا نيب ةاواسملا ىلع ريثأتلا :ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف 19-ديفوك ةمزأ 20

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-crisis-in-the-mena-region-impact-on-gender-equality-and-policy-

responses-ee4cd4f4/ 

21https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/m/01BE9A2F283BC6B2C1257D1E0041161A_Employment%20policies_Libya.pdf 
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 دعب يبسن لكشب ررحت يذلا صاخلا عاطقلا يف ريبك لكشب ايبيل يف ثانإلا ىلع ةمئاقلا تاكرشلا تاردابم تداز

 مظعم يفو لب ،مجحلا ةريغص نوكت نأ ىلإ ليمت ثانإلا لبق نم ةئشنملا لامعألا لازت ال ،كلذ عمو ؛2011 ماع

 تامدخلا عاطق ءانثتساب  22.ثانإلا اهيلع نميهت يتلا تاعاطقلا يف رغصلا ةغلاب نوكت نأ حجرملا نم نايحألا

 ءارآلا ةرطيس ىلع صاخلا داصتقالا يف ةأرملا ةكراشم نم دحت يتلا لماوعلا رصحنت ال و لمشت ،هالعأ ةروكذملا

  .اهدرفمب رفسلا ىلع ةأرملا ةردق مدع يف ةلثمتملا لقنتلا ةلكشم اًضيأو ةأرملا لمع نأشب ةظفاحملا

 ناكسإلا تامدخ يف صاخلا عاطقلاب ةينعملا ةينايبتسالا ةساردلا ةنيع يف ثانإلا اهكلمت يتلا عيراشملا تلثمت

 تناك :روكذلا اهكلمتي يتلا نم رغصأ نوكت نأ ىلإ لامعألا هذه ليم ظحالملا نم .عينصتلاو ميلعتلاو ءاذغلاو

 عم .روكذلا اهكلمي يتلا تاكرشلا نم %34 عم ةنراقملاب رغصلا ةغلاب ثانإلا اهكلمت يتلا تاكرشلا نم 46%

 تاعقوتب عتمتت ثانإلل ةكولمملا تاكرشلا نإف ،ريرقتلا اذه يف ليصفتلا نم ديزمب هتشقانم متيس امكو ،كلذ

 تابحاص ليمت .روكذلل ةكولمملا تاكرشلاب ةنراقم لمعلا مجح يف مكحتلا دنع كلذو ةيباجيإ رثكأ يداصتقا ومن

 .روكذلا لامعألا باحصأب ةنراقم ةيمهأ رثكأ دعت تاراهملا نأب داقتعالا ىلإ اًضيأ لامعألا

 ةنراقم نكمي .روكذ صاخلا عاطقلاب ةينعملا ةينايبتسالا ةساردلا ةنيع يف نييبيللا نيلماعلا يثلث نإف ،ةماع ةفصب

 ربكألا ةبسنلا فيظوت متي  23.طقف ثلثلا نلكشي ءاسنلا نأ ىلإ تاريدقتلا ريشت ثيح ،ةينطولا تانايبلاب اًبيرقت كلذ

 ـب ةنراقم ماعلا عاطقلا يف نلمعي تالماعلا ءاسنلا عيمج نم %97( ماعلا عاطقلا يف ةيئاسنلا ةلماعلا ىوقلا نم

  .لامجإلاب لمعلا قوس يف ءاسنلا نم لقأ ددع دجوي اًمومع نكلو ؛)24نيلماعلا روكذلا نم 79%

 

 

 

 

 

 
 )2017( ةيمسرلا ريغ قوسلاو ةيبيللا ةأرملا 22

https://www.libyaherald.com/2017/10/10/libyan-women-and-the-informal-market/ 
23-382159B-Box-PUBLIC-PUB-http://documents1.worldbank.org/curated/en/967931468189558835/pdf/97478 

9781464805660.pdf 
    .10 ص ،يلودلا كنبلا ةعومجم تاروشنم - "يفاعتلا لجأ نم جامدنالا ةداعإ  :ايبيل يف لمعلا قوس تايكيمانيد" )2012( يلودلا كنبلا 24
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 )حجرت نودب ،صاخلا عاطقلاب ةينعملا ةينايبتسالا ةساردلا( عاطقلا بسح نييبيللا نيفظوملا ددع طسوتم :6 لكشلا

 
 

  تاعاطق يف ةيلاع ةبسن ءاسنلا لثمت .جئاتنلا هذه ةيساسألا تامولعملا رداصم عم تالباقملا تانايب دكؤت

 ىرخأ ثوحبب ةموعدم تانايبلا هذه .لابقتسا تافظومك و ةيراتركسلا لامعأ يف كلذكو ؛ةيحصلا ةياعرلاو ميلعتلا

 دهج بلطتت يتلا لامعألا يف ةنميه رثكأ لاجرلا نوكي ام ًةداع  25.ايبيل يف سنجلا عونب ةقلعتم لمع تايئاصحإو

 :ايلعلا ةيرادإلا بصانملا يفو يندب

 

 نآلا نكلو ،لبق نم مهعنم متو ؛نوسردي مهعيمج نآلاو ةليوط ةرتف ذنم ثانإلا ميلعت نوضراعي نويبيللا ناك"

 ".تقولا رورم عم هثودح رمتسيس ام اذهو ميلعتلا لثم ةددحم تاعاطق يف لمعلاب مهل حمسُي

  ءاضيبلاب ةيئاذغ داوم عينصت عنصمل قباس ريدم -
 

 فئاظو كانهو .رثكأ اًروكذ ىرخأ فئاظو يف دجتس امنيب ،رثكأ اًثانإ دجتس ]ثيح[ فئاظولا ضعب دوجول اًرظن"

 فئاظو يف .روكذلا نم رثكأ ثانإلا اهيف دجت فوس ،تايلديصلاو ةيبطلا فئاظولا لثم .اًعم نيسنجلا لمشت ىرخأ

 ،يعانصلا لمعلا يف امنيب ،رثكأ ثانإلا دجتس ،ةيبطلا تاعاطقلا يف .ثانإلا نم ةنميه رثكأ روكذلا نأ دجتس ىرخأ

 
 يلودلا كنبلا ،2021-2019 ةرتفلل ةيرطقلا ايبيل ةكراشم ةركذم ؛)2019 ربمتبس( ةيبيللا ميلعتلا ةرازو ،يئاهنلا ةيسسؤملاو ةيرشبلا تاردقلا مييقت ريرقت 25

 لمعلا ةوق يف ةأرملاو ؛)2013 ربمتبس( ةيباختنالا ةمظنألل ةيلودلا ةسسؤملا ،فيطللا دبع الور ،ايبيل يف ةأرملا عضول ةيئاصقتسالا ةسرادلا ؛)2019(

 .)2017 ربمسيد( غنوتفيتش تربيإ شيرديرف ،ةيبيللا
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 رثكأ روكذلا نأ دجتس ،ةماع ةفصب .نييواستم امدجتس ىرخألا تاعاطقلا يف امنيب .ثانإلا نم رثكأ روكذلا دجتس

 ".ثانإلا نم ةنميه

 سلبارطب ماعريدمو ةكرش كلام -
 

  ال فئاظولا ضعبو ءاسنلا الإ اهلغشت ال فئاظولا ضعب نأل ةبراقتم لمعلا قوس يف نيسنجلل ةيوئملا ةبسنلا"

 ةريبك ةعومجم يف مهدوجول لمعلا قوس يف ةيبلغألا  نولكشي لاجرلا نإف ،ةماع ةفصب نكل .لاجرلا الا اهلغشي

 ".رثكأ تاعاطق يف لمعلل دادعتسا ىلع مهو فئاظولا نم

 ةتارصمب يبط زكرم ىدل فظومو سيردت ةئيه وضع -

 

 ءاسنلا مامأ ًاقئاع لكشت ،ةريغصلا ندملا يف اميس ال ،ةظفاحملا ةعزنلا لازت ال

 تالماعلا

 

 اهدادعتسا صاخلا عاطقلاب ةينعملا ةينايبتسالا ةساردلا ةنيع يف ةكراشملا تاكرشلا نم %28 تدبأ ،ةماع ةفصب

 لجر فيظوت يف اهتبغر تدبأ يتلا تاكرشلا نم %29 لا نع ليلقب لقي لدعم وهو .ةيبيللا ةأرملا فيظوتل

 فيظوت روصت نأ ودبي .يبيل لجر فيظوت يف اهتبغر تدبأ يتلا تاكرشلا نم %72 لا نمريثكب لقأ هنكلو ،يبنجأ

 تاكرشلا نم %38  )يزاغنبو سلبارطو ةتارصم( ةريبكلا  ندملا يف .اهمجحو ندملا قطانمب قلعتي ةأرملا

 امنيب ؛ةيبيل ةأرما فيظوت يف ةبغرلا اهيدل نأ لوقت صاخلا عاطقلاب ةينعملا ةينايبتسالا ةساردلا ةنيع يف ةكراشملا

 تامولعملا رداصم عم تالباقملا تانايب دكؤت .ةبغرلا هذه يدبي %21 طقف ،ةيقبتملا رغصألا ندملا يف

 ةريبكلا ندملا نم تالباقم مهعم تيرجأ نيذلا صاخشألا نأ جئلتنلا ترهظأ ثيح ،اًضيأ جئاتنلا هذه ةيساسألا

 .ةريغصلا ندملا فالخب ،نيسنجلا نيب نزاوتلاب قلعتي اميف ةيباجيإ رثكأ ءارآ ودبأ
 

  ".%50 لا براقي نيسنجلا نيب )ماسقنالا( نإ"

 يزاغنبب كونبلا دحأ يف ةيراجلا تاباسحلا مسق سيئر -
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  ".لمعلا نكامأ عيمج يف ثانإو روكذ دجوي .ةيواستم ةبسن اًبيرقت اهنإ"

 سلبارطب ةيمنتلاو ةدايقلل ةيموكح ريغ ةمظنمل يذيفنت سيئر -
 

   ".روكذلاب نروق ام اذإ اًدج ليلق تالماعلا ددع .روكذ لامعلا نم 90%"

 ةرفكلاب لامعألا داور دحأ -

 

 قطانم ضعبل ةظفاحملا ةعيبطلا نع نيسنجلا نم تالباقم مهعم تيرجأ نم ثدحت ،جئاتنلا هذهب قلعتي اميف

 قوس يف ةأرملا ةكراشم قوعي لاز ام يذلا رمألا وهو ،لمعلا ناكم يف ةأرملا لوبق ةيدودحمو يبيللا عمتجملا

 .اذه انموي ىتح لمعلا

 

 ".يركفلا قالغنالا نم ٍلاع ىوتسم دجوي ،ةيودبلاو ةيفيرلا عمتجملا ةعيبطل اًرظن"

 ةلككب لمعلا ةرازو  -
 

 نك نإو ىتح اهتانب لمع ةركف رسألا ضعب ضفرت ،لاثملا ليبس ىلع .ةيعامتجا بابسأب لالتخالا اذه طبتري"

  ".عمتجملا ةفاقث هذه .اًيلاعاًميلعت تاملعتم تاجيرخ

 يزاغنبب رادملا ةكرش يفظوم رابك دحأ -

 

  ".لبقتسملا يف ءارآلا هذه يهتنت نأ لمآو بعشلا اهثراوت يتلا ديلاقتلاو راكفألا يف لثمتت ةأرملا مامأ زجاوحلا"

 ةتارصمب رئاشعلا نايعأ سلجم خياشم دحأ -
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 تاكرشلا لكيه

 تاعاطقلا عيمج يف نييبيللا نيفظوملا ةيبلغأ نأ نيبت ،صاخلا عاطقلاب ةينعملا ةينايبتسالا ةساردلا ةنيع يف

 ضعب بلطتت اهنكلو ةيرادإ تايلوؤسم بجوتست ال فئاظو اهرابتعاب اهددحن يتلاو ةطسوتم فئاظو نولغشي

 ةرادإلا فئاظوو ةطسوتملا فئاظولا لكشت نيح يف ،فئاظولا نم %12 وحن ةيئادتبالا فئاظولا لكشت .ةربخلا

 مث نمو ،ايلعلا ةيرادإلا بصانملل ةبسنلاب عيزوتلا نم ربكأ ردقب مستت تاعاطقلا ضعب نأ ودبي .اًعم %26 ايلعلا

 تاراقعلا عاطق اذه لمشي .لقأ ربتعت تاعاطقلا هذهل ةدودحملا تاربخلا يوذ وأ ددجلا نيجيرخلا لوخد صرف نإف

 يتلا تاعاطقلا امأ .ام دح ىلإ لقنلاو ميلعتلا يعاطق كلذكو ،صوصخلا هجو ىلع ةيلستلاو هيفرتلاو نونفلاو

 ةعارزلاو ءاذغلاو ناكسإلا تامدخ تاعاطق يف لثمتتف نيئدتبملا نيفظوملا نم ةبسن ىلعأ اهيف دجوت

 .تالاصتالاو تامولعملاو

 نيفظوملا ةناكم بسح صاخلا عاطقلاب ةينعملا ةينايبتسالا ةساردلا :7 لكشلا 

 

 بلغأ نأ ىلإ صاخلا عاطقلاب ةينعملا ةينايبتسالا ةساردلا ةنيع يف ةكراشملا تاكرشلا قاطن ىلع تانايبلا ريشت

 ىلإ نومتني تافظوملا نم %26و روكذلا نيفظوملا نم %45 عم ،اًماع 39و 25 نيب مهرامعأ حوارتت نيلماعلا

 ةنس 60 لا باحصأ امه صاخلا عاطقلا يف نيفظوملا نم لقألا ةصحلا تاذ ةيرمعلا ةئفلا .ةيرمعلا ةئفلا هذه
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 نس نأف 26،يعامتجالا نامضلل يبيللا نوناقلا ىلع ًءانب هنا وه كلذ يف ببسلا نوكي نأ حجرملا نم .قوف امف

 امف ةنس 60 رمعلا نم نيغلابلا دارفألل حمسُي ،كلذ مغر .يلاوتلا ىلع ةنس 60و 65 وه ثانإلاو روكذلل دعاقتلا

 .يعامتجالا نامضلا نيناوق نم ةيقبتملا نيناوقلا عم قفاوتلابو لمعلا بر ةقفاومب لمعلاب قوف

 تاراهملا باحصأ نم مه نينيعملا لامعلا بلغأ نأ ىلإ ريرقتلا اذهل تانايبلا ليلحت جئاتن ريشت ،كلذ ىلع ةوالع

 مهفيرعت مت يذلا و ةيلاعلا تاراهملا يوذ لامعلاو ؛)%50( ينهملا بيردتلاو تاربخلا يوذب مهفيرعت مت يذلاو

 .)%33( ةمدقتملا تاربخلاو يلاعلا ميلعتلا باحصأب

 عاطقلا بسح لامعلا تاراهم ىوتسم :8 لكشلا

  

 

 

 
26 2012/09//uploads/content-wp/ly.gov.ssf://httpsىعامتجالا-نامضلا-نوناق-ماكحا-ناشب-1980-ةنسل-13-مقر-نوناقلاpdf2.- 
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 ةرجاهملا ةلامعلاو نويلحملا يف نولماعلا

 

 

 تاراقعلا عاطق يف لثمتت ةرجاهملا ةلامعلا نمروكذلا نم ىلعألا بسنلا تاذ تاعاطقلا

 تارجاهملا تالماعلا نم ربكأ ددع ةحصلا عاطق مضي امنيب ؛تاءاشنإلاو ةعانصلاو
 

 ةنيع يف ةكراشملا تاكرشلا يف ةلماعلا ىوقلا ةبسن نم %14 يلاوح نورجاهملا لامعلا لكشي ،ةماع ةفصب

 وحن لكشت ةرجاهملا ةلامعلا نإف ،ىدح ىلع ٌلك تاعاطقلا ىلإ رظنلاب .صاخلا عاطقلاب ةينعملا ةينايبتسالا ةساردلا

 ةيلستلاو هيفرتلاو ةيحصلا تامدخلا تاعاطقل ةبسنلاب امأ  27.تاءاشنإلا يف %13 و ،عينصتلا يف 20%

 نأ نم مغرلا ىلع هنأ ىلع اذه لدي .%5 نم لقأ ةرجاهملا ةلامعلا لثمتف ،لقنلاو تالاصتالاو تامولعملاو

 ةنيعم تاعاطق كانه نإف ،صاخلا عاطقلا يف ةلماعلا ىوقلا نم لامجإلا يف ةليلق ةبسن لكشت ةرجاهملا ةلامعلا

 ثيح يمسرلا ريغ عاطقلا يف ربكأ لكشب نيدجاوتم نيرجاهملا لامعلا نأ ودبي و امك .اًزورب رثكأ اهدوجو هيف نوكي

 لثمي الف ،ةياغلل ةيمسرلا ريغ تاكرشلا يف امأ ؛ةيمسرريغ هبشلا تاكرشلا يف ةلامعلا ةبسن  نم %22 نولكشي

 .ةلماعلا ىوقلا نم %5 ىوس نيرجاهملا لامعلا

 تدبأ صاخلا عاطقلاب ةينعملا ةينايبتسالا ةساردلا ةنيع يف تاكرشلا نم %29 نإف ،ًاقباس هحيضوت مت امك

 اذهل ةبسنلا تناك ثيح ةيبيل ةأرما فيظوتل اهدادعتسا نع ًاليلق ديزي ام وهو ،يبنجأ لجر فيظوتل اهدادعتسا

  .طقف %10 ةبسنب كلذ نم ىتح لقأ وه ةيبنجأ ةأرما فيظوتل دادعتسالا نإف ،كلذ عم .28%

 عمو ةنيعلا يف نيرجاهملا لامعلل يلامجإلا ددعلا نم %2 ىوس نلكشي ال تايبنجألا ءاسنلا نأ ركذلاب ريدجلا نم

 نيفظوملا مظعم اًضيأ نولثميو يحصلا عاطقلا ةنيع يف نيرجاهملا لامعلا ةبسن نم %54 نولكشي مهنإف ،كلذ

 مهنوكل نيرجاهملا لامعلا نييعت ليضفت ببس عجري .يعارزلا عاطقلاو ،ءاذغلاو ناكسإلا تامدخ يف بناجألا

 ءازإ رثكأ نينيرم مهنوك بناج ىلإ ،)بناجأ لامع نييعت يف نيبغارلا نم ببسلا اذهب اوحرص %74( ةيقوثومرثكأ

  .)%58( لضفأ تالهؤم/تاراهمب مهعتمتو ،)%71( لمعلا تاعاس

 
 تمت اذإ  .رجاهم لماع 1000 اهيدل نأب تركذ ةدحاو تاراقع ةكرش كانه تناك .ًءانثتسا ناك اذه نكل ،تاراقعلا يف نيلماعلا نم %61 نولكشي اوناك   27

 .%5 ىلإ %14 نم ةيلامجإلا ةصحلا ضفخنت امنيب 0 ىلإ ضفخنت ةيوئملا ةبسنلا نإف ليلحتلا نم ةكرشلا هذه ةلازإ
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 عاطقلا بسح بناجألا لامعلا ةبسن :9 لكشلا

 

 

 ةلماعلا ىوقلاب اهتنراقم دنع ةلضفم ريغ ةيلحملا ةلماعلا ىوقلا تربُتعا ام اًريثك

 ةرجاهملا
 

 ةلماعلا ىوقلا نع لاؤسلا دنع ةيعامتجالا ةقبطلا تايكيمانيدو مازتلالا تايوتسم لوح ةحيرصلا ءارآلا ضعب تزرب

 ميدقتب ةرجاهملا ةلماعلا ىوقلا ليضفت ببس حيضوت ىرج .ةيلحملا ةلماعلا ىوقلاب ًةنراقم ايبيل يف ةرجاهملا

 .نايحألا ضعب يف تاراهملاا بسنأب نوعتمتي و ،ًامازتلا رثكأ نيرجاهملا لامعلا نأ داقتعالا ىلع ةمئاق رظن تاهجو

 لامعألاو تاءاشنإلا لثم ةددحم تاعاطق يف ةرجاهملا ةلماعلا ىوقلا ةنميهب ديفت لاوقأ دصر مت ،ديدج نم

 ثدحت .ةمزاللا تاراهملاب مهعتمتل اًيئزج كلذ دوعي ثيح – يندب دوهجم بلطتت يتلا لامعألا نم اهريغو ةيوديلا

 يف ،نيرجاهملا لغش ةقيقح ىلإ نيريشم ،ةيعامتجالا ةقبطلا تايكيمانيد نع تالباقم مهعم تيرجُأ نم ضعب
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 ميلعتلا نم اًرفاو اًظح اولان نيذلا نويبيللا ةصاخ ،رابتعالا نيعب اهذخا نويبيللا ديري ال يتلا فئاظولل ،بلاغلا

    .ةينهمو ةيرادإ راودأ لغش نولضفي نيذلاو

 ".تاربخلاو تاراهملا ىواستت امدنع نييلحملا لامعلل ةيلضفألا حنمُت"

  يرابوأب يدلب سلجم وضع -

 يف مهنييعت لامتحا ديزيو نويبيللا اهب عتمتي يتلا تاراهملا قوفت ةينقتو ةينهم تاراهمب اًمومع نورجاهملا عتمتي"

 ".فئاظولا هذه

  ةتارصمب رئاشعلا نايعأ سلجم خياشم دحأ -

 ةيرادإلا بصانملا ءاقب عم  يعانصلا عاطقلا فئاظو يف اميس ال ،لمعلا قوس يف نيرجاهملل ريبك دجاوت ةمث"

 يزاغنبب فظوم     -  ".نييبيللا يديأ يف

 ءابرغ بناجألا نأل .مازتلا نم هنورهظي ام ببسب نييلحملا لامعلا ىلع بناجألا لامعلا لضفن لعفلاب نحن معن"

 نم .نييلحملا لامعلاب ًةنراقم ًامازتلارثكأ مهف اذهل ةيعامتجالا تامازتلالا نم ديدعلا مهيدل سيل ،دالبلا يف

 اميف[ ىتح .صاخلا عاطقلا يف ةصاخ لمعلا نم بورهلل راذعألا نم ريثكلا مهقالتخا نييبيللا لامعلا نع فورعملا

 ".لضفأ بناجألا لامعلا نأ دجت ،لمعلا ةدوجب ]قلعتي

 ةرفكلاب لامعأ دئار -

 نم مه لامعلا نم %95 يلاوح نأ دجت نييودي لامع يأ وأ تاءاشنإ لامع وأ نييكيناكيم ىلإ جايتحالا مت ام ىتم"

 ".لامعألا نم عاونألا هذه ىلع نونميهم نوربتعي ثيح ،نيرجاهملا

 يزاغنبب ةيرشب دراوم يئاصخأ  -

 ".مهقوعت ةيعامتجا تامازتلا مهيدل سيلو نوييدج مهنأل فئاظولا نم %60 يلاوح نورجاهملا لغشي"

 ءاضيبلاب معاطم ةلسلس بحاص -

 يف لمعلا وئدب نييلحملا بابشلا نم ريثكلا  نأ ةظحالم نكمي  اذه انموي يف نكالو ،بناجألل ةبلغلا نأ دقتعأ"

 نم  .فرحلا هذه يف ةيليهأت تارود ىلع لوصحلا ىوس مهصقني الو اهريغو ،ةراجنلاو ةكابسلا لثم ةنيعم فرح

 كلذل ،مهتاصصخت بسانت فئاظو داجيإ نم اونكمتي مل مهنكلو ،نيجيرخلا نم  بابشلاءالؤه نوكي  نأ حجرملا

  ةنردب يدلبلا سلجملاب ةيرشبلا دراوملا ءاردم دحأ    -  ".فرحلا هذه لثم ىلإ مهليبس اوكلس
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 صاخلا عاطقلا تايدحت -6

 

 

 راقتفالاو يفيظولا رارقتسالا مدع لوح ءارآلا بناج ىلإ ةينوناقلا مظنلل راقتفالا

 صاخلا عاطقلا يف ةدوجوملا تايدحتلا مهأ نم ربتعت ةيملعلا رئاودلا عم قيسنتلل
 

 

 ىلإ صاخلا عاطقلا مظني كسامتم ينوناق راطإ دوجو مدع نم اهب نرتقا امو يسايسلا رارقتسالا مدع تارتف تدأ

 ءوس دلوت دقف ،مث نمو ،ةلاعف الو ةيلعف ٍةروصب لمعلا نيناوق ذفنت مل .هتاسرامم فعضو لمعلا فورظ روهدت

 عاطقلا تاكرش عتمتت  28.لمعلل ةيميظنتلا حئاوللاب اًطابترا هقيبطت نكمي ام نأشب لمعلا بابرأ ىدل ماع مهف

 تاقاقحتسالا ،لمعلا تاعاس ،تابترملا ديدحت يف ةريبك ةيرحب ،ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا اميس ال ،صاخلا

 دقعو فيرعت ةقاطب لثم ةطيسبلا تايلكشلا رصانع ضعب ريفوت هيف متي ال يذلا تقولا يف ،يعامتجالا نامضلاو

  .فظوملل يمسر لمع

 

 ةيجاتنإلا ىلع قباسلا يف نميه يذلا ماعلا عاطقلل يعسوتلا عباطلا ةيساسألا يبيللا داصتقالا تامس نم

 صيلقت ىلع دوقعل ةيكارتشالا هبش تاسايسلا تلمع .تامدخلا ميدقتو علسلا ميلست نع ًالضف ،ةيداصتقالا

 نأشب ةيلاحلا ةيمسرلا تانايبلا حش مغر .ةيسيئرلا تامدخلاو تاعانصلا ىلع ةلودلا ةرطيسو صاخلا عاطقلا مجح

 ةلماعلا ىوقلا نم %77 نأ ىلإ تراشأ 2012 ماع يف يلودلا كنبلا تاريدقت نأ الإ ،ايبيل يف ماعلا عاطقلا مجح

 ةبسن ،دالبلا يف يساسألا فظوملا يه ةموكحلا ربتعت تلزال نيح يف 29.ماعلا عاطقلا يف اهفيظوت مت ةيبيللا

 لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةيميلقإلا تاهاجتالا دسجي ام وهو ؛ةعفترم لازت ال يبيللا بابشلا ةلاطب

 لمع صرف نع اًثحب صاخلا عاطقلا بوص ةديازتم ٍةروصب يبيللا بابشلا راظنأ هجتت ،كلذل ًةجيتن .ايقيرفأ

     .يساسألا لخدلا قيقحتل ةليسوك ةيمسر ريغ لامعأل لاقتنإلاب نوموقيوأ

 

 
  .12 ص ةيبيللا لمعلا قوس يف يعامتجا راوح ءارجإ ةيناكمإ .ةيكرامندلا تاعانصلا داحتا 28
    .10 ص ،يلودلا كنبلا ةعومجم تاروشنم - "يفاعتلا لجأ نم جامدنالا ةداعإ :ايبيل يف لمعلا قوس تايكيمانيد" )2012( يلودلا كنبلا 29
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 يعامتجالا رارقتسالاب ماعلا عاطقلا ةنميه طبرب مهعم تالباقم تيرجُأ نمم ةيساسألا تامولعملا رداصم تماق

 راشأ امك .ًاتباث اًيعامتجا اًنامضو ًالخد رفوت ةمئاد فئاظو ربتعت ماعلا عاطقلا فئاظو نأ ىلإ ريشي امم يداصتقالاو

  .فئاظولا هذه لثم ىلع لوصحلا نامضل يعامتجالا طغضلا ىلإ مهعم تالباقم تيرجُأ نم

   ".داسفلا ةدايز ءارو اًببس ناك ام وهو ،لمعلا نم لصفلل ماعلا عاطقلا يفظوم ضرعت مدع فسؤملا نم"

 ةلككب لمعلا ةرازو -

 ماعلا عاطقلا يف ،لاثملا ليبس ىلع ،ماعلا عاطقلا رخآلا ضعبلا لضفي نيح يف صاخلا عاطقلا ضعبلا لضفي"

  ".رقتسملا لخدلا ردصم وه نيفظوملل يسيئرلا لغاشلا نوكي

 يزاغنبب رادملا ةكرش يفظوم رابك دحأ -

 نانئمطالاب روعشلا و ةلوهسلا اضيأو ؛ةيموكح ةفيظو ىلع لوصحلا ةبغر يف ًاريبك اًرود يعامتجالا طغضلا بعلي"

 دوجو ببسب ماعلا عاطقلا يف ةفيظولا نادقف ةياغلل بعصي ... ...اهنادقف نكمي ال ةنومضم ةفيظو كالتمإل

 روعشلا فظوملا حنمت يتلا يه نيناوقلا هذه  .ةموكحلاو ماعلا عاطقلا فظوم نيب ةقالعلا مكحت  نيناوق

 ".ماعلا عاطقلا يف حايترالاب

  سلبارطب نيماحملا رابك دحأ -

 .ةيئانثتسالا تالاحلا ىلع رصتقت و ةياغلل ةدودحم لامعلا لصف تالاح ةبسن  نأف يبيللا لمعلا نوناق ىلع ءانب"

 لصفلل نوضرعتي ال ماعلا عاطقلا يف نيلماعلا مظعم .لمعلا نم لصفلا قاطن نم يبيللا نوناقلا قيضي

 ".اًقلطم

  رادملا ةكرشب يرادإلا مسقلاب فظوم   -

 ةيامح نم عاطقلا اذه هرفوي ام ببسب ماعلا عاطقلا يف نييعت ىلع لوصحلل ادج ريبك يعامتجالا طغضلا"

 ".ةتباث روجأو رارقتساو

 يزاغنبب ةيرشب دراوم يئاصخأ  -
 

 لوح ايبيل ءاحنأ فلتخم يف تالباقم مهعم تيرجُأ نيذلا صاخشألا نم ةذوخأملا ةيعونلا تانايبلا فينصت مت

  :يهو ،ةيسيئر تائف عبرأ ىلإ هومن قيعت يتلا صاخلا عاطقلا تايدحت عوضوم
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 كلذ طبتري امك .همعدو صاخلا عاطقلا ومن ريسيت اهنأش نم يتلا لامعألل ةينوناق حئاولل راقتفالا .1

 .تاكرشلا ليجستب ةقلعتملا ةيطارقوريبلاو ةدقعملا تاءارجإلاب

 قئاثولا هذه ضعب ربتعي  ... لمع ةلوازم حيرصت رادصإ نم نكمتلل ةيمسر ةقيثو نيرشع نم رثكأ ميدقت نيعتي"

 يأ فيظوتب ،يبيللا لمعلا قوس نوناقل عوضخلا لاح يف ،حمسُي ال هنأ امك ... لاوحألا نم لاح يأب ةلص يذريغ

 ،ةفيظو نع نيثحابلا تانايب ةدعاق يف  ًالجسم صخشلا اذه نوكي نأ بجي  و لمعلا ةرازو لالخ نم الإ صخش

   ".ًاساسأ تانايب ةدعاق دوجو ةلاح يف اذه

  سلبارطب يراجت عورشم بحاص  -

 وه سكعلا ،ةقيقحلا يف .صاخلا عاطقلا اههجاوي يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا نم هيجوتلاو معدلا ىلإ راقتفالا"

 ديصر دوجو طرتشي ً،الثم ،يبيللا نوناقلاف ،صاخلا عاطقلا ومن دض ةذفانلا نيناوقلا لمعت ثيح ؛حيحصلا

 هغرفتو ماعلا عاطقلا يف فظوملا لمع مدع طرتشي هنأ امك ،يراجت طاشن يأ ءدبل ةياغلل ريبك ينوناق يطايتحا

  ".تقولا لاوط

 ةرفكلاب ةبساحم ذاتسأ -

 ىلإ اًرظن رتفدلا اذه كلتمأ ال يننكلو ةيعارز لاوحأ رتفد دوجو يراجتلا طاشنلا ليجست طورش نمو ةعرزم كلتمأ"

 ليجستلا ىلع يتردق مدع ةقيقح بناج ىلإ  اهعابتا مزاللا ةدقعملا تاءارجإلا ببسب ليجستلا ىلع يتردق مدع

 نكمي ثيح؛انقوقح لجأ نم حفاكي نم دجوي الو نمألا نيعرازمك نحن انل رفوتي ال .ماعلا عاطقلا يف فظوم يننأل

  ".مويلا سفن يف ةدشب هضافخنا وأ اهرعس عافتراو ام ًاموي نيعم رعسب  ةدمسأ ءارش

 ايبادجأب ةعرزم بحاص -

 توافت دوجو ىلإ يدؤي ام وهو ،صاخلا عاطقلا يف فيظوتلا تاجايتحاو ميلعتلا مظن نيب طبرلا راقتفا .2

 .بلطلاو ضرعلا نيب ريبك

  ".قالطإلا ىلع قوسلا تابلطتم عم ةيميلعتلا جهانملاو تاداهشلا مءالتت ال"

 ةلككب لمعلا ةرازو -
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 مدع يف نمكي رخآ ببس .تاصصختلا يف عونت دجوي الو - لاجملا سفن يف نيجيرخلا نم اًدج ريبك ددع ]ةمث["

 عالدنا ذنم نكالو ،لاثملا ليبس ىلع يحايس دشرمك لمعأ انأ .تالاجملا ضعب يف لمعلا صرف نم ديدعلا رفوت

  ".يلمع لاجم يف عجارت ثودح ىلإ ىدأ امم حاوس يأ انيلإ لصي مل 2011 ماع ايبيل يف برحلا

 ةتاربصب يحايس دشرم   -

 

 عم هيف نوبغري لاجم يأ وحن مهقيرط بالطلا قشي ثيح .لمعلا قوس تابلطتم صوصخب ةسارد دجوي ال"

  ".مهل لمع صرف رفاوت مدع لامتحا

 ةرفكلاب لامعأ دئار -

 

 ترثأ يتلا فرصلا راعسأ بلقتو ةلويسلا ةمزأو ةينمألا عاضوألا روهدت ًالماش ،يداصتقالا رارقتسالا مدع .3

 .صاخلا عاطقلا تاكرشل يمسرلا معدلا نم ليلقلا رفوت عم - ريبك ٍدح ىلإ يبيللا قوسلا ىلع

 

 راعسألا عافترا نأشب نوكلهتسملا رّمذتي .رالودلا فرص رعس رارقتسا مدع ىلإ اًرظن ًايلخاد راعسألا ديدحت انعسي ال"

 ءيش ولعفي نأ ةصاخلا تادايعلا باحصأو لمعلا بابرأ عيطتسي ال .راعسألا ضافخنا مدع ببسو لمعلا قوس يف

 تاوشحلا يف ةلمعتسملا داوملاو تادعملاو ةيودألا ديروتل ةيبنجأ تاكرش عم مهمازتلال اًرظن  صوصخلا اذهب

 مه لمعلا بابرأ عفري ،مزاوللا راعسأ عفرب تاكرشلا كلت موقت امدنع .نانسألا بط لاجم يف علخلاو تابيكرتلاو

  ".راعسألا نأشب رّمذتلا يف نونطاوملا أدبيو راعسألا اًضيأ

   ايبادجأب بيبط -
 

 مجح أطابت دق نكالو )2011 دعب( ىلوألا سمخلا تاونسلا يف %200 ةبسنب تارامثتسالاو تاءاشنإلا لدعم داز"

 ومنلا ققحي نل يسايسلا رارقتسالا هب رفوتي ال ناكم يأ .ةريخألا تاونسلا يف تارامثتسالاو تاءاشنإلا كلت

 ".جيلخلا لود يف لاحلا وه املثم ،ةيسايسلا لماوعلاب اًعوفدم نوكي ومنلا اذه نأل يداصتقالا

 ةرفكلاب لامعأ دئار -
 

 دقف ،فسأللو ،نهارلا عضولا عم فيكتلا عيمجلا لواحي .عيمجلل رفوتم ريغ دالبلا يف رارقتسالا نأ وه فسؤملا"

 ةيلاملا تاباسحلا لالتخاو يلاملا معدلا فعض ببسب وأ رارقتسالا مدع ببسب عيراشملا مظعم تهتنا و تقلغأ

 .ةمج دئاوف ققحتت نأ نكمي ءاكذب  لماعتلا دنعو ،لباقملا يف نكال ،ةياغلل ةريبك ةرطاخملا .عيراشملا تاينازيمل
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 تابجو ليصوت ةكرش بحاص -   ".ةينهمو ءاكذب لمعلل ةجاح ةمث نكل ،يراجت طاشن يأ مامأ حتفنم قوسلا

 سلبارطب ةعيرس

  

 لكش ناك امهم رجألا ىلع لوصحلا ةفاقث عجشي يذلا رمألا - ةلماعلا ىوقلا ىلع ماعلا عاطقلا ةنميه رثأ .4

 .ءادألا
 

 رفوتي نأ يغبني  .لمع نودب رجأ ىلع لوصحلا ضعبلا داتعا ثيح ،ايبيل يف لمعلا نع ةنوكتملا ةيعمتجملا ةركفلا"

  ".لمعلا قوس تاجايتحاب ةيميلعتلا تائيهلل يعولا

 .سلبارطب يعماج ةبساحم ذاتسأ -
 

 عاطقلا نإف ،عاطقلا ةجاح قوف دارفأ فيظوت ىلإ ةفاضإلاي.صاخلا عاطقلا مامأ يسيئرلا قئاعلا وه ماعلا عاطقلا"

 وأ زفاوح دجويال ؟صاخلا عاطقلل هاجتالا و اذه كرتب صخش يأ موقي اذامل .لمع نودب هيفيظومل اًبترم رفوي

 تامييقت  ،تابوقع دجوي ال ،يئاقلت لكشب تايقرتلا ىلع لوصحلا متي .]داجلا لمعلل[ ماعلا عاطقلا يف عفاود

  ".اهذيفنت لاح ةيروص تامييقت درجم نوكتو عئاشلا رمألاب تسيل يونسلا ءادألا

 ءاضيبلاب داصتقالا ةيلك يف سيردت ةئيه وضع -

 

 دحاولا صخشلل فيظوتلا ةيجاودزا هنع جتن امم نيفلتخم بذج يلماع ماع ٍهجوب صاخلاو ماعلا ناعاطقلا مدقي

 نيسحتل صاخلا عاطقلا يف ةيفاضإ ةفيظو ىلع لوصحلل  ماعلا عاطقلا يفظوم نم ديدعلا رطضي .نيعاطقلا يف

 ظوحلملا يفيظولا رارقتسالا نم مهتدافتسا بناج ىلإ ماعلا عاطقلا نم اهيلع نولصحي يتلا ةضفخنملا مهروجأ

  .ماعلا عاطقلا يف

 

 .13  ةجردلاب نولمعي يذلا تقولا يف اًيرهش يبيل رانيد فلأ ىلع لوصحلا يفكي ال نيفظوملا مظعمل ةبسنلاب"

 يباقرلا زاهجلا يف نيفظوملا لثم اًيرهش رانيد فلأ18وأ فلأ 17 نيفظوملا ضعب ىضاقتي  .يفكي ال غلبملا اذه

  ".رانيد فلأ نم لقأ ةيبلاغلا ىلإ ةبسنلاب روجألا طسوتم نكل ،يبيللا ناملربلاو يموكحلا

  سلبارطب داصتقالا ةرازو يفظوم رابك دحأ -
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 نم %66 برعأ ثيح ؛ءارألا هذه تنرتنإلا ىلع تعضُو يتلا ةينايبتسالا ةساردلا نم ةذوخأملا تانايبلا تدكأ

 .صاخلا عاطقلا يف ىرخأ ةفيظو يف مهلمع بناج ىلإ ةيموكح ةفيظو يف لمعلل مهليضفت نع نيكراشملا

 ؛ةينايبتسالا ةساردلا يف نيكراشملا نم %19 ىدل لضفألارايتخإلا ناك صاخلا عاطقلاب ةدحاو ةفيظو يف لمعلا

 .ةيموكح ةدحاو ةفيظو يف لمعلا %6 طقف لضف امنيب
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 ةيليغشتلا تايدحتلا 6-1

 

 

 تابارطضا دوجو يف اهببست بناج ىلإ ،لامعألا عاطق ةيبلاغ ىلع راعسألا تابلقت رثؤت

 ةيلحملا قاوسألا دوكرو ديروتلا ةلسلسب
 

 

 ،صاخلا عاطقلاب ةينعملا ةينايبتسالا ةساردلا يف درو امك ،ةيبيللا تاكرشلا هجاوت يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا لثمتت

 ىلع ةكراشملا تاكرشلا نم %97 تعمجأ ثيح ،ةيبنجألا تالمعلا فرص راعسأ تالكشم وأ راعسألا تابلقت يف

 رابتعا نكمي ،كلذل .)%82( ءالمعلا يف صقنو )%84( ديروتلا ةلسلس يف تابارطضا كلذ عبتي .ةلكشملا هذه

  .)ةيلاملا دراوملا و داوملا( قوسلا تالخدمو فئاظوب ةلصتم اهنأ ىلوألا ةتسلا تايدحتلا

 مل .قاوسألا ىلإ تاجتنملا لاصيإو تالآلاو ةلامعلاب ةطبترم ةددحملا تايدحتلا ةمئاقب ةروكذملا تايدحتلا لقأ 

 ةرهاملا ريغ ةلامعلا صقنو ،)%64( ةرهاملا ةلامعلا صقن ،)%68( نيلهؤم لامع ىلع روثعلا ةبوعص ربتعت

 لازي ال ةرهاملاو ةلهؤملا ةلامعلا صقن نأ الإ ،تاكرشلا هجاوت يتلا ةتسلا ةيسيئرلا تايدحتلا نيب نم )23%(

 ةطبترملا تايدحتلا ةيمهأ مدع ةقيقح ىلإ ةيئزج ٍةروصب رمألا اذه دوعي نأ حجرُي .ةمئاق ةمهم ةلكشم لثمي

 .ةنيعلا يف ةكراشملا تاكرشلا ثلث برقي ام نالكشي ناذللا ،ريبك لكشب ةئزجتلاو ةلمجلا يعاطق يف ةلامعلاب

 ءاذغلاو ناكسإلا تامدخو )%83( ةيحصلا تامدخلا عاطق يف ربكأ اًيدحت لثمي نيلهؤم لامع ىلع روثعلا ةبوعص

)80%(. 
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 صاخلا عاطقلا هجاوت يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا :10 لكشلا
  

 
 

 مدع كلذ نمضت .تايدحتلا دحأ هرابتعاب معدلا صقن ةينايبتسالا ةساردلاب ةكراشملا تاكرشلا نم %95 تددح

 ،)مزاوللاو تادعملا لثم( لوصألارفوت مدع نع ًالضف ،)ضورقلا لثم( يلاملا معدلا لاكشأ نم لكش يأ رفوت

  .بيردتلاو

 قاوسألا تاجايتحا ةيبلتب صاخلا عاطقلاب ةينعملا ةيئاصقتسالا ةساردلا ةنيع يف ةكراشملا تاكرشلا مظعم موقت

 قاوسألا نم دلوتت اهيدل لخدلا رداصم نم %65 نأ ىلإ اًمومع نايبتسالا يف ةكراشملا تاكرشلا تراشأ .ةيلحملا

 طقف و ؛اهب لمعت يتلا ةيفارغجلا ةقطنملا نمض قاوسألا نم دلوتي لخدلا نم %12 ،كلذ ىلإ ًةفاضإ .ةيلحملا

 .تارداصلا نم دلوتي اًمومع لخدلا نم %2 يلاوح

 يف ةصاخ "ةياغلل اًئيس" هنأب ةلصلا تاذ قوسلا مزاول رفاوت تاكرشلا ةيبلاغ تفنص ،دراوملا مييقت ىلإ ةبسنلاب

  .)%77( ةيلودلا قاوسألا يفو )%67( مهتقطنم/مهتنيدم

 
  

 تامدخو ناكسالا
ماعطلا

تاءاشنإلا

100%

 تامولعملا
تالاصتالاو

91%

76%

44%

تاراقعلا

80%

 هيفرتلاو نونفلا
هيلستلاو

94%

عينصتلا

83%

 ةراجت
 ،ةلمجلا
ةئزجتلاو

لقنلا

77%

ىرخأ تامدخ

81%83%

90%

74%
70%

67%

87%
80%

56% 57%

75%
81%81%

73%

84%85%

64%

80%

100%

50%

77%
74% 72%

100%

57%

90%

78% 77%

100%

ةعارزلا

89%

ةحصلا تامدخميلعتلا

100%

79%

100%

60%

89%

71%

90%

100%

90%

75%

64%

92% 93%
100%

80%

70%

100%

91%93%
87%

98%

87%

76%

85%
80%

100%

75%

100%

57%

94%

82%
87%85%

79%

فرصلا رعس لكاشم وأ راعسألا تابلقت

ديروتلا ةلسلس يف تابارطضالا
ةدودحملا ةيئارشلا ةوقلا ببسب لاثملا ليبس ىلع ءالمعلا ةلق ةريغصلا ضورقلا وأ ليومتلا ةيدودحم

قاوسألا ىلإ لوصولا ةيناكمإ مدع وأ قالغإ ةلصلا تاذ داوملل ةدودحملا لوصولا ةيناكمإ/رفاوتلا

مهتكرش هجاوت ةلكشم وه يدحتلا نأ ىلع نوقفاوي ٪
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 ةيقايسلا تايدحتلا 6-2

 يلاملا عضولا ىلع ريبك لكشب 19-ديفوك ةحئاج ترثأ

 

 ثيح ،يبيللا لمعلا قوسل ةبسنلاب ديقعتلا نم ةديدج ةقبط اًيملاع 19-ديفوك يشفت فاضأ ،ةريخألا ةدملا يف

  .دالبلا يف فيعضلا صاخلا عاطقلل ةديدج تايدحت اهعم ةحئاجلا ترضحتسا

 ىلع ريبك لكشب ترثأ 19-ديفوك ةحئاج نأ صاخلا عاطقلاب ةينعملا ةينايبتسالا ةساردلا يف عامجالاب قافتا دجاوت

 ىلع يبلس رثأ ةحئاجلل ناك هنأب تحرص ةينايبتسالا ةساردلا يف ةكراشملا تاكرشلا نم %84 .ايبيل يف لامعألا

 .ةلمجلاب علسلا عيبو تاءاشنإلاو ةعارزلاو عينصتلا يه اًررضت تاعاطقلا رثكأ نأ ريغ تاعاطقلا فلتخم

 اهيلي "ةضفخنم حابرأ/تاعيبم قيقحت" يف تلثمت ةحئاجلا اهتفلخ يتلا اهيلع قفتملا راثآلا رثكأ ،كلذ ىلا ةفاضإلاب

 بايغ" ىرخألا ةيسيئرلا راثآلا تلمش .يداصتقالا رارقتسالل ةيفاضإ ةبرض لثمت يتلاو "جاتنإلا راعسأ عافترا"

 تارخدم مادختسا"و ،)%39( "تاجتنملا ىلع لوصحلا يف ةلثمتملا تايدحتلا" ،)%37( "جاتنإلل ةمزاللا تالخدملا

  .)%32( "ةكرشلا

 عاطقلا بسح لامعألا ىلع 19-ديفوك ةحئاجل ريبك رثأ دوجو اوديأ نم ةبسن :11 لكشلا

 

76%

37%

48%

39%

1%

32%

 ةمزاللا ةيسيئرلا تالخدملا لقا حابرأ/تاعيبم قيقحت
 ةليلق جاتنإلل

 تالخدملا راعسأ ةدايز
 جاتنإلل ةمزاللا ةيسيئرلا

 تاجتنملا لوصو تايدحت
 قالغإلا ببسب قاوسألا ىلإ

 ةكرحلا دويق /

 ضورقب ةناعتسالا ةرورض
 ةئراط

 تارخدملا مادختسا ةرورض
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 اهددح يتلا راثآلا زاجيإ نكمي .ةحضاو ريغ 19-ديفوك ةحئاجل لماكلا رثألا لوح ءارآلا تناك ،2020 ماع فيص يف

 :يلاتلا وحنلا ىلع تقولا كلذ يف ماع ٍهجوب صاخلا عاطقلا يف ةحلصملا باحصأ

  ةسفانملا ىلع راثآ ةعبرأ 19-ديفوك ةحئاج تفلخ .1

 لمعلا صرف صقانت ببسب ةسفانملا مجح ةدايز .أ

 ةلامعلا رفوت ةدايز ببسب ةسفانملا مجح ةدايز .ب

 ةهباشم لامعأ قالغإ ببسب تاعانصلا يف ةسفانملا مجح ضافخنا .ج

 اهضوخ ىلإ ىدأ ام 19-ديفوك ةحئاج رثأ يطختل ةمدقملا اهتامدخ عيونت تلواح تاكرشلا ضعب .د

 .ةديدج تاسفانم رامغ

 رقتفا عضولا اذه نكال ؛مهروجأو نيفظوملا ددع ىلع ةطسوتملاو ةريغصلا عيراشملا نم ديدعلا تقبأ .2

 ةمادتسالا ىلإ

 تائفلا رثكأ نم مه ةتقؤملا دوقعلا باحصأو نيرهام هبشلا لامعلاو تاراهملا ةليلق ةلامعلا .أ

 .اهتامدخ نع ءانغتسالا مت وأ روجألا ضفخ نم تناع يتلا

 ،بتاورلا ىلع ءاقبإلا هاجت ةيعامتجالا ةيلوؤسملاب مهساسحإ ىلإ لمعلا باحصأ نم ديدعلا راشأ .ب

 .اذه قيقحتل ةكرشلا يطايتحاب نينيعتسم

 ،19-ديفوك ةحئاجب ًايبلس ترثأت يتلا ةطسوتملاو ةريغصلا عيراشملا يف لمعلا باحصأ ريشي .ج

 ضفخ ىلإ ةريصق ةرتف يف نورطضيس مهنأ ىلإ نيفظوملا بتاور عفد يف اورمتسا نيذلاو

 ىلع ةميخو بقاوعب رذني امم ،عضولا نسحت مدع لاح يف نيفظوملا ددع صيلقت وأ/و تابترملا

 .فيظوتلا عاطق

 ةينبلا تاردق فعض رهظُت هيلع دامتعالا نكمي ال يذلا تنرتنإلاو يئابرهكلا رايتلا عاطقنا تالاح .د

 .ليوطلا ىدملا ىلع دعُب نع لمعلا معد ىلع ةيبيللا ةيتحتلا

 ءارج يباجيإ وأ يبلس رثأ يأل اهضرعت ركذت مل يتلا تاكرشلا اهنمض نم ،تاكرشلا مظعم تحرص .ه

 راثآ رارمتساب طبترملا قلقلا ببسب اهلامعألريوطت ططخل اهئاغلإ وأ اهليجأت نع ،19-ديفوك ةحئاج

 .ليوطلا ىدملا ىلع ومنلا ىلعرثؤي امم ؛19-ديفوك ةحئاج
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 مضخ يف قاسم ربتعي 19-ديفوك رثأ نأ اًرخؤمو ةحئاجلا يشفت ةيادب يف تيرجأ يتلا تالباقملا نم ديدعلا تفصو

 دوهعملا فيعضلا عضولا ىلإ رظنُي .يبيللا داصتقالا اهنم يناعي يتلا ىدملا ةليوط تايدحتلاو رمتسملا عارصلا

 اًطوغض فيضت ةحئاجلا نا ثيح يحاونلا ضعب نم 19-ديفوك ةحئاج ريثأتل فعاضم لماعك يبيللا لمعلا قوسل

  .فزنتسم ماع عاطقو ريوطتلا يفرخأت نم لصألا يف يناعي صاخ عاطق ىلع ةديدج

-ديفوك ةحئاج راثأ نم يماح ءاطغك يبيللا لمعلا قوسل دوهعملا فيعضلا عضولا رابتعا فصو مت ،كلذ سكعب

 ةبسن تردق( ماعلا عاطقلا يف فئاظو ايبيل يف صاخشألا نم ديدعلا لغشي لازي ال ،ًالوأ :نيتددحم نيتقيرطب 19

 نأ حضوت مت .)2015 ماع يف يلودلا كنبلا اهارجأ ةسارد بسح %85 ةبسنب ماعلا عاطقلا يف ةلماعلا ىوقلا

 ىلع نودمتعي اوناك نيذلا ددع نإف كلذل ،قالغإلا ةرتف لالخ مهتابترم نم ءزجب ظافتحالا نم اونكمت لامعلا ءالؤه

 ىلع ةريبك ٍةروصب ايبيل يف داصتقالا دمتعي ،اًيناث .ليلق ربتعي ريبك لكشب ترثأت يتلا صاخلا عاطقلا تاكرش

  .ًادج دودحم ربتعي قالغإلل ترطضا يتلا ةيعانصلا تاكرشلا ددع نإف كلذل ،جاتنإلا نم رثكأ داريتسالا

 ةريغتملا تاراهملا ةعومجم ىلإ نورخآ قرطت امنيب ،ةنيعم تاعاطقب صوصخم ناك ةحئاجلا رثأ نأ ضعبلا ركذ

 ربع لمعلا تاراهمو ةيمقرلا تاراهملا ىلع بلطلا ةدايز ىلإ تدأ ةحئاجلا نأ نيعدم ؛فقوملا عم فيكتلل ةمزاللا

 .ًاتباث نكي مل يأرلا اذه نكالو تنرتنالا

 ليبس ىلع ،يحصلا رجحلا رثأ دقف .ةيمويلا روجألاب ةلامعلا اميس ال  .صاخلا عاطقلا ىلع طقف ترثأ ةحئاجلا"

  ".لمعلا تاعاس ةلق ببسب ربكأ ٍةروصب نيفظوملا ىلع ،لاثملا

 يزاغنبب رشن راد بحاص -

 

-ديفوك ببسب صاخشألا نم ديدعلا ربجُأ .تنرتنإلا ربع لمعلا تاراهم ىلع بلطلا ةدايز ةحئاجلا راثأ نم نوكي امبر"

  ".اذه يف ورمتسا و تنرتنإلا ربع قوستلا تامدخ مادختسا ىلع 19

 يزاغنبب ةيمنتلاب ةينعم ةيموكح ريغ ةمظنمل يذيفنت سيئرو سسؤم -
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  صاخلا عاطقلا تاردق 6-3

 دراوملا تاردق صخي اميف ًاديدحت ؛ومنلا ىلع ةردقلا اهصقنت صاخلا عاطقلا تاكرش

 ةيرشبلا

 يهو ،صاخلا عاطقلاب ةينعملا ةينايبتسالا ةساردلا يف تائف عبرأ نمض اهترادقو اهدراوم ةكرش لك تفنص

 :يتآلاك

 )كلذ وحنو علسلا جاتنإل ةمزاللا تاماهسإلاو ،تابكرملا ،تالآلا يأ( جاتنإلا لوصأ  .1

 تاكبشلا تادعم ،تانايبلاب ةقلعتملا لاصتالا طوطخ ،بوساحلا ةزهجأ يأ( ةيجولونكتلا لوصألا  .2

 )كلذ وحنو تنرتنإلاب ةقلعتملا تامولعملا ايجولونكتو ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالاو

 )جاتنإلا ةءافكو ةعرس( ةجلاعملا تاردق  .3

 )نيفظوملا ةدوجو ددع( ةيرشبلا دراوملا  .4

 كلذ ريشي ."ةياغلل ةئيس" اهلوصأ نم %60 نم رثكأ تاكرشلا مظعم تربتعا ،عبرألا تائفلا ةفاك نمضتي اميف

 صخي اميف .ةجردُملا تائفلا ةفاك نمض ةردقملا اهصقنت ةيساردلا ةنيعلا نمض ةيبيللا تاكرشلا مظعم نأ ىلإ

 نم طقف %26 تفنص نيح يف ،"ةياغلل ةئيس" اهنأب اهدراوم تاكرشلا نم %64 تفنص ،جاتنإلا لوصأ

 اهدراوم تاكرشلا نم %61 تفنص دقف ،ةيجولونكتلا لوصألا ىلإ ةبسنلاب امأ ."ةديج" اهنأب اهدراوم تاكرشلا

 ،ةجلاعملا تاردق ىلإ ةبسنلاب ."ةديج" اهنأب اهدراوم تاكرشلا نم %25 تفنص نيح يف ،"ةياغلل ةئيس" اهنأب

 اهنأب اهدراوم تاكرشلا نم طقف %18 تفنص نيح يف ،"ةياغلل ةئيس" اهنأب اهدراوم تاكرشلا نم %69 تفنص

 ،"ةياغلل ةئيس" اهنأب اهدراوم تاكرشلا نم %78 نم رثكأ تفنص دقف ،ةيرشبلا دراوملا ىلإ ةبسنلاب اًريخأو ."ةديج"

 يه ةيرشبلا دراوملا تاردق نأ مغر ،كلذل ."ةياغلل ةديج" اهنأب اهدراوم تاكرشلا نم طقف %17 تفنص نيح يف

 .ةحضاو ٍةروصب ةفيعض ًاضيأ ربتعت ىرخألا تائفلا نمض دراوملاو تاردقلا نإف ،ًافعض تائفلا رثكأ
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 اهرابتعاب ةيجولونكتلا مهلوصأ ةيلستلاو هيفرتلاو نونفلا عاطق فنص ثيح عاطقلا بسح ةردقلا لكاشم تفلتخا

 نأ يه كلذ تايعبت .%60 ةبسنب ةديج اهنأب اهيدل ةجلاعملا لوصأ تاراقعلا عاطق فنص .%100 ةبسنب ةديج

 .اهومنب ةقلعتملا تاردقلا ءانب لجأ نم معدلا يف ةيولوأل جاتحت دق تاعاطقلا ضعب
 
 

 ةيرشبلا لوصألا - تاردقلا :12 لكشلا
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 ةيرانلا تاجاردلاو تارايسلا حيلصت .ةئزجتلاو ةلمجلا ةراجت 
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 ةجلاعملا لوصأ - تاردقلا :13 لكشلا

  

 جاتنإلا لوصأ - تاردقلا :14 لكشلا
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 ةيجولونكتلا لوصألا - تاردقلا :15 لكشلا
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 لمعلا قوس زفاوحو تاراهملا تاوجف ليلحت -7

 تاراهملا تاوجف ليلحت 7-1

 

 

 ةساردلاب ةكراشملا تاكرشلا عبر تراشأ ،كلذ مغر ؛ةرهاملا ةلامعلا ىلع بلط دجوي

 اهيفظوم ىلإ ةبسنلاب ةيميلعتلا تاطارتشالل ىندأ دح دوجو مدع ىلإ ةينايبتسالا
 

 

 تاراهملا ةيمهأ

 دعُت ،مث نم .عقوتملا يداصتقالا ومنلل ةّمهم تاكرحم تاراهملا ضعب ربتعت ،ًاقبسم هحاضيا مت امك

 تايناكمإ قيقحت نامض ،كلذ ىلا ةفاضإلاب .اًمهم اًيداصتقا اًرايعم لمعلا قوس يف ةرفوتملا تاراهملا

  يف ثحبلاب يلاتلا مسقلا موقي .لمعلا قوس يف ةبولطملا تاراهملا ريفوت مزلتسي يفيظولا ومنلا

 نيب فيظوتلا تاعقوتو عفاود نع ًالضف ،يبيللا لمعلا قوس يف اهرفوتو تاراهملا ةيمهأ نيب ةقالعلا

  .نييبيللا نيفظوملا

 ميلعتلا

 ةساردلا يف ةكراشملا تاكرشلا ةنيعل ةبسنلاب مزاللا ميلعتلا ىوتسمل اًعويش رثكألا ىندألا دحلا ناك

 %14 ىوس طرتشي ال .)%42( ينهملا بيردتلا/يوناثلا ميلعتلا وه صاخلا عاطقلاب ةينعملا ةينايبتسالا

 نم %24 تركذ نيح يف ؛لقألا ىلع سويرولاكبلا ةجرد ىلع نيلصحتم اهيفظوم نوكي نأ تاكرشلا نم

 ىلع لوصحلا ةيناكمإ ىلإ اذهريشي .اهيفظومل يندأ يملعت دح اهطارتشا مدع ىرخأ ةيحان نم تاكرشلا

 نمض تاكرشلا نم %74 تركذ ،كلذ مغر .دودحم يميلعت ىوتسمب يبيللا صاخلا عاطقلا يف لمع

 ام وهو ،ىلعأ ةجرد وأ سويرولاكبلا ةجرد وه اهيفظومل ةبسنلاب ميلعتلل لضفألا ىوتسملا نأ ةنيعلا

 ىلع بلط دوجو ىلإ حوضوب اذهريشي ،كلذل .نيفظوملل يلاع يميلعت ىوتسم ليضفت ىلع لدي

 ىوتسملل ًاليضفت رثكأ ربتعي ةيحصلا تامدخلا عاطق .يبيللا صاخلا عاطقلا يف ةرهاملا ةلامعلا
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 عاطقلاب ةينعملا ةينايبتسالا ةساردلا ةنيع يف ةكراشملا تاكرشلا نم %97( نيفظوملل يلاعلا يميلعتلا

 اذه ةبسن ضفخنت نيح يف ،)%89( تالاصتالاو تامولعملاو )%92( تاراقعلا عاطق هيلي )صاخلا

 ةئزجتلا/ةلمجلا ةراجتو )%63( ةيلستلاو هيفرتلاو نونفلا ،)%55( ةعارزلا لثم ىرخأ تاعاطق يف ليضفتلا

)65%(.   

 نيكراشملل ةيميلعتلا تايوتسملا نأ ىلإ تنرتنإلا ىلع عضُو يذلا ضرعلا بناج نايبتسا تانايب ريشت

 ددع ربكأ يزاغنبو ةتارصمو سلبارط لثم ىربكلا ندملا مضت نأ برغتسملا ريغ نم .ندملا نيب فلتخت

 بالطلا ددع ثيح نم ىلعألا سلبارط تناك .يعماجلا ىوتسملاو يلاعلا ميلعتلا لحارم يف بالطلا نم

 يف بالطلا ددع ثيح نم يزاغنب ىلع ةتارصم تقوفتو ؛يلاعلا ميلعتلاو يعماجلا ميلعتلا لحارم يف

 تايوتسملا هذه بسانتت .تاعماجلا بالط نم ربكأ ددع يزاغنب تكلتما نيح يف يلاعلا ميلعتلا لحارم

 يف ةرهاملا ةلامعلا ىلع بلطلا عافترا عم اًمامت ميلعتلا ىلع صرحلاو تاعماجلاب قاحتلالا نم ةعفترملا

 .صاخلا عاطقلا

  تاغللا

 نم ةريبك ةعومجم ىلع بلطلا ضافخنا اًضيأ صاخلا عاطقلاب ةينعملا ةينايبتسالا ةساردلا ترهظأ

 نم ةبولطملا تاغللا رثكأ ةيبرعلا ةغللا تناك .ريبك ٍدح ىلإ قوسلا صئاصخ دسجي امم ،تاغللا

 اهنأ ّريغ ،اهناقتإ بولطملا تاغللا رثكأ يناث ةيزيلجنإلا ةغللا تناك نيح يف .%97 ةبسنب نيفظوملا

 اهيف امب ىرخألا تاغللا ضعبل ةبسنلاب امأ .%47 ةبسنب تاكرشلا فصن نم لقأ دنع الإ ةبولطم تسيل

 %35.3 ركذ ،ضرعلا ةيحان نم .قالطالا ىلع عساو لكشب اهطارتشا متي ملف ةيلاطيإلاو ةيسنرفلا ةغللا

 ةيزيلجنإلا ةغللاب ثدحتلا ىلع مهتردق تنرتنإلا ىلع عضُو يذلا نايبتسالا يف نيكراشملا ةنيع نم

 ةيزيلجنإلا ةغللاب ثدحتلل لقأ تايوتسم دوجو ةقيقح ىلإ ريشي امم ،طسوتم ىوتسمب ىتح وأ ةقالطب

 نأ نايبتسالا يف نيكراشملا نم %26.5 ركذ ،كلذ مغر .صاخلا عاطقلا هبلطتي امب ةنراقم نيلماعلا نيب

  .ةيزيلجنإلا ةغلل ةبولطم تايوتسم دوجوب يعولا ىلاريشي ام وهو ،ةئديبم ةيزيلجنإلا مهتغل
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 تنرتنإلا ىلع عوضوملا نايبتسالا يف نيكراشملا بسحب ةيلاح ةيسارد تالاجم 10 مهأ :16 لكشلا

 

 ةيكولسلا تاراهملا

 ةيكولسلا تاراهملاب طبتري اهمهأ نأ دجن ،صاخلا عاطقلا يف تاراهملا ىلع بلطلا ىلإ ديدحتلا هجو ىلع رظنلاب

 تقولا ةرادا تاراهم ،ةيباجيإ لمع تايقالخأب يلحتلا ديدحتلا هجو ىلع تاراهملا كلت لمشتو .لمعلا ناكم يف

 رداصم تدكأ ثيح ،ةيساسألا تامولعملا رداصم تانايب يف اًضيأ اذه ديكأت مت .ةيئاهنلا ديعاوملا مارتحاو

 ةدايقلا تاراهمو لمعلا تايقالخأ ىلا ةفاضإلاب اهركذ قباسلا ةيكولسلا تاراهملا ةيمهأةيساسألا تامولعملا

  .ةرادإلاو
 

 لماعتلا تاراهمو صاخشألا عم لماعتلا ةيفيك اهباستكا دنع نوفظوملا فرعي يتلا ةيصخشلا تاراهملا نإ"

  ".يساسألا ىوتسملا ىلع زيكرتلا روحم يف تاراهملا يه هذه ةهيدبلا ةعرس ءاكذلاو يفيظولا مازتلالاو اًمومع

 يزاغنبب رادملا ةكرش يفظوم رابك دحأ -

 

33%

16%

15%

10%

8%

5%

3%

3%

2%

1%

1%

1%

1%

 ةسدنهلا

 ةرادإلا / ةراجتلا / لامعألا ةرادإ / داصتقالا 

 بوساحلا مولع / تامولعملا ايجولونكت

 ةثيدحلا تافاقثلاو تاغللا / تايوغللا

 بطلا

 سفنلا ملع

 ىرخأ

 قوقحلا

 ةيعامتجالا / ةيسايسلا مولعلا

 بدألا

 ميمصتلا/نونفلا

 ءايحالا ملع

 ةينيد تاسارد
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 لمعلا يف ةبغرلا مهيدل صاخشأ ىلإ جاتحتو ،ةيفارتحالا نم ةيلاع ةجرد ىلإ ةينهملا لامعألا ضعب جاتحت"

 يف ةمزاللا ةيساسألا تاراهملا ىدحإ يه ةيرادإلا تاراهملا نأ امك .ةيفرحلا تاراهملاب كلذك نوعتمتيو ةفزاجملاو

  ".بوساحلا تاراهم و ةيزيلجنإلا ةغللا بناج ىلإ ،لمعلا قوس يف فئاظولا تاطارتشا

 سلبارط يف ةبساحم ذاتسأ -

 ينعملا نايبتسالا يف ةكراشملا تاكرشلا اهيلا تراشأ يتلا ةمهملا ىرخألا تاراهملا تنمضت ،كلذ ىلإ ًةفاضإ

 رداصم نم ددع اًضيأ كلذ رركو .لمعلا ءالمز عم لصاوتلاو قرف نمض لمعلا ىلع ةردقلا صاخلا عاطقلاب

  .ةيساسألا تامولعملا

 يف نولمعي نمل تارود ميدقت يرورضلا نم هنأل )لصاوتلا تاراهم( ةماعلا تاقالعلا يف تاراهم رفوت طرتشُي"

  ".سانلا عم لصاوتلا ةيفيك ةفرعم لجأ نم ةيراتركس بصانم

 ايبادجأب ةيمنت ةيميداكأب يذيفنت سيئر -

 

  ".انه تاعاطقلا مظعم يف اهرفوت مزاللا تاراهملا رثكأ يه لصاوتلا تاراهم"

 ةلككب يلاعلا دهعملاب ةينفلاو ةيملعلا نوؤشلا بتكم يفظوم رابك دحأ -

 

 ".لمعلا قوس يف ومنلا دحأ عيطتسي ال تاراهملا كلت نودب .ةلئاه ةجردب ةمهم ةدايقلاو لصاوتلا تاراهم ربتعت"

 سلبارطب لامعألا ةداير ءاربخ دحأ  -

 

 تاردق و ةيساسأ بوساح تاراهم و ةيباسح تاراهم رفوت  نأ ىلإ كلذك ةيساسألا تامولعملا رداصم تراشأ

 ةينعملا ةينايبتسالا ةساردلا ةنيع نم ًاضيأ نيبتو .فئاظولا مظعم يف ةدشب ةبولطم ربتعت ةيزيلجنإلا ةغللا

 مستت تامولعملا ايجولونكت تاراهم نيب ريبك ٍدح ىلإ ةمهم ربتعت ةيساسألا ةيباسحلا تاراهملا نا صاخلا عاطقلاب

  .ةيمهألا نم لقأ ةجردب

 

 تاراهمب  ماملالا يرورضلا نمو .ةيناث ةغلك ةيزيلجنإلا ةغللا لثم ،تاراهملا هذه لثم دوجو لمعلا بحاص عقوتي"

  ".PowerPointو Wordو Excelو Microsoft لثم بوساحلا

 .سلبارطب ةيناسنإ ةمظنم يف يناديملا نمألاو داصتقالا مسق لوؤسم
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 لمعلا تاراهم لثم ،ةينفلا تاراهملا بلطلا دجاوت ةيمهأ ىلع ءوضلا ةيساسألا تامولعملا رداصم تقلأ ،اًريخأ

 و ةينمألا عاضوألا يدرت لبق تاراهملا هذه مزلتست يتلا فئاظولاب نوموقي بناجألا ناك ثيح ،يوديلاو يفرحلا

 .نيرجاهملا لامعلا ددع صقانت

 نمض نم ربتعت بوساحلا تاراهم نأ دقتعأو ... رضاحلا انتقو يف ة ةبولطملا تاراهملا رثكأ يه ةيوديلا فرحلا"

 ".تاراهملا مهأ

 يزاغنبب رشن راد بحاص -

 

 نييئابرهكلاو نييكيناكيملا نيينفلا لثم ةينفلا بناوجلا يف ]تاراهملا[ نم ريثكلا دوجول اًيلاح صاخلا عاطقلا رقتفي"

   ".كلذ وحنو ،نيماحللاو نيكابسلاو

 سلبارطب ةيناسنإ ةمظنم يف يناديملا نمألاو داصتقالا مسق لوؤسم -

 تاراهملا نأب داقتعالا ىلإ لاجر اهكلتمي يتلا نم رثكأ ءاسن اهكلتمت يتلا تاكرشلا ليمت ،ًاقبسم ةراشإلا تمت امك

 باحصأ ىري ،نكامألا يف تافالتخالا ثيح نمف .دادترالا ليلحت مادختساب عاطقلل ةبسنلاب مكحتلا دنع ةيمهأ رثكأ

 يف تافالتخالا ثيح نم امأ .ىرخألا قطانملاب ًةنراقم ةيمهأ لقأ تاراهملا نأ اًمومع ءاضيبلا ةنيدم يف لمعلا

 نم اهريغب ًةنراقم ةيمهأ لقأ تاراهملا نأب داقتعالا ىلإ ةئزجتلا/ةلمجلا ةراجتو عينصتلا تاكرش ليمت ،عاطقلا

 سفن و ؛ةدودحم تاراهم دوجو ًةداع تاعاطقلا هذه بلطت ةقيقحل يهيدب و مامتهإلل ريثم اذه ربتعي .تاعاطقلا

 ةيمسر ةلاحب لمعلا مستا املك هنا ودبي ،كلذ ىلإ ًةفاضإ ،نيفظوملا نيب ميلعتلا ىوتسم صخي اميف دجو رمألا

 تامدخ مدقت ةيمسرلا تاكرشلا نأب داقتعالا يف اذه مهسي دق .تاراهملل ةيمهأ هئاطعا ةيلامتحا تداز ،رثكأ

 ريغ تاكرشلا ةلامع ىدل ةدوجوملا نم ىلعأ تاراهمب عتمتت ةلامع بلطتت يهف كلذلو رثكأ ةدقعم ةينف تاجتنمو

 .ةيمسرلا
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 ،تاراهملل عقوتُملا رفوتلاو تاراهملل ةعقوتُملا ةيمهألا نيب يباجيإو يوق طابترا ةمث

 بلطلاو ضرعلا نيب تاراهملل ديج قباطت ىلا ريشي ام وهو
 

 

 تاراهملا رفوت

 ةردقلا نأب داقتعالا ىلإ ةيساردلا ةنيعلا يف ةكراشملا صاخلا عاطقلا تاكرش ليمت ،تاراهملا رفوت صخي اميف

 ناكم يف ءالمزلا عم لصاوتلا ىلع ةردقلاو ،ةيباجيإ لمع تايقالخأب يلحتلا ،ةطيسب ةيباسح تايلمع ءارجإ ىلع

 قفاوت دوجو ةقيقح اًمومع اذه حضوي .ةيبيللا ةلماعلا ىوقلا ىدل ةرفوتملا تاراهملا رثكأ نيب نمربتعت لمعلا

 تناك املك هنأ يأ ؛لمعلا باحصأ لبق نم اهيلإ ةبوسنملا ةيمهألاو تاراهملل  روصتُملا رفاوتلا نيب يوق يباجيإ

 بلطلاو ضرعلا نيب ماع لكشب لوقعم قباطت دوجوب اذه يحوي .اهرفوت حجرملا نم ناك املك ،ةيمهأ رثكأ ةراهملا

 مهتالهؤم نع ةديعب تالاجم يف اًبلاغ نولمعي نييبيللا نأ ىرخأ تاسارد تفشتكا نيح يف .تاراهملا ىلع

 لمع قوس يف بلطلا عم قفاوتت اهنوملعتي يتلا نيعم عاطقب ةددحملا ريغ تاراهملا نأ ودبي ،30ةيميداكألا

 .صاخلا عاطقلا

 ،ةكرشلا يف نيفظوملا ددع داز املك هنإ يأ ؛ةكرشلا مجحب اًعوفدم هرابتعاب تاراهملا رفوت موهفم ىلإ كلذك رظنُي

 رفوت ىرت تاكرشلا هذه نأل :ىنعمب يسكع ٍوحن ىلع موهفملا اذه لمعي دقو امك .تاراهملارفاوتب داقتعالا داز

 ليمي ،تاراهملا ةيمهأب ةطبترملا جئاتنلا رارغ ىلع .نيفظوملا نم ديزملا فظوت اهنإف ،اهجاتحت يتلا تاراهملا

 .ىرخألا قطانملاب ًةنراقم ةنيدملا يف اًرفوت لقأ تاراهملا نأب داقتعالا ىلإ اًضيأ ءاضيبلا يف لمعلا باحصأ

 نأ ةئزجتلا/ةلمجلاب عيبلا عاطق يف ةلماعلا تاكرشلا دقتعت ،تاراهملا ةيمهأب ةطبترملا جئاتنلا هباشي اميف

 دق امم – تاراهملا رفوتب اهداقتعا داز املك ،ةيمسر رثكأ تاكرشلا تناك املك ،لثامم لكشب .اًرفوت لقأ تاراهملا

 دسجي دق .)ةيرشب دراوم لوؤسم وأ يفيظوت ريدم دجاوت لثم( تاراهملا هذه لثم داجيإ ىلع ةريبكلا اهتاردق دسجي

 قرطتتلا متيس يذلا رمألا وهو ؛تاكرشلا هذه ىلع ميدقتلل فئاظو نع نيثحابلل ةلمتحم ةريبك عفاود اًضيأ اذه

  .دعب اميف هيلا

 
30https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/m/01BE9A2F283BC6B2C1257D1E0041161A_  Employment%20policies_Libya.pdf 
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 املك ،ةنرم لمع تاعاسو ةيناجم تابجو لثم ىرخأ تاقاقحتساو ةًيسفانت بتاورل ةكرشلا ميدقت ىدم داز املك

 هذه ميدقت يف لضفألا تاكرشلا نيب طابترا دوجو ىلإ اذه ريشي .تاراهملا رفوتل مهروصت ةيلامتحا تداز

 اذه دكؤي .اهباطقتسا مهنكمي يتلا تاءافكلاو تاكرشلا هذه يف لمعلل نيمدقتملا عاونأو ةددحملا تاقاقحتسالا

  .صاخشألا نم نيمدقتملا لضفأ باطقتسال تاقاقحتساريفوت ةيمهأ ىلع ًاضيا

 

 .تاراهملا رفوت ةلقب داقتعالا ىلإ ةماع فيظوت تاكبش وأ تالاكوب نيعتست يتلا تاكرشلا ليمت ،ةياهنلا يف

 ةمزاللا تاراهملا داجيإ يف ةبوعص دجت يتلا تاكرشلا نإ يأ ،سكعلا دوجول ةجيتن موهفملا اذه نوكي دق ،ًاددجم

 .نيفظوم نع اهثحب دنع فيظوت تاكبشو تالاكو عم لماعتلل ةضرُعرثكأ نوكت دق

 تاراهملا ريفوت

 ةجردب ةفلتخم تاراهم ءادأ يف نييبيللا ةقث نع تنرتنإلا ىلع تعضُو يتلا ةينايبتسالا ةساردلا تانايب يصقتست

 مادختسا ،قرف نمض لمعلا ،ةطيسب ةيباسح تايلمع ءارجإ يف ربكألا ةقثلاب نويبيللا ىلحتي ،ةماع ةفصب .ةيضرُم

 رهظُي .ةردابملا وأ لامعألا ةداير حورب يلحتلاو يعامتجالا لصاوتلا لئاسو مادختسا ،Microsoft Office ةعومجم

 هذه ءادأ يف نييبيللا ةقثو تاراهملا رفوتل صاخلا عاطقلا عقوت نيب ةيوق ةقالع دوجو ةماع ةفصب ليلحتلا

 اهب ىلحتي يتلا ةقثلا نم ًارفوت رثكأ ربتعت تاراهملا نا دقتعت اًمومع تاكرشلا نا ليلحتلا نيبُيو امك .تاراهملا

 امب ةنراقم ةيباجيإ رثكأ ٍوحن ىلع ،صاخلا عاطقلا تاكرش دقتعت ،ددحم لكشب .تاراهملا كلت ءادأ يف نويبيللا

 ريفوت ،لمعلا ءالمز عم لصاوتلا ،ةطيسب ةيباسح تايلمع ءارجإ لثم تاراهملارفوت ،ضرعلا بناج تانايب هحجرت

 لمعلا باحصأ ليمي ،ىرخأ ٍةيحان نم .ةديدج تاراهم ملعتو ،ةيباجيإلا لمعلا تايقالخأب يلحتلا ،تالكشملل لولح

 راكفألا نع ريبعتلا ،ةليوطلا صوصنلا ريسفت ،ريراقتلا ةباتك ثيح نم نييبيللا تاراهم صخي اميف روصتلا ةيبلسل

 .لامعألا ةداير حورب يلحتلاو ،لماكلاب Microsoft Office ةعومجم مادختسا ىلع ةردقلا ،بوتكم لكش يف

 وناك املك ،ًانس رغصأ 31نويبيللا ناك ام لك نأ عبات ريغتمك تاراهملا رشؤم مدختسي يذلا دادترالا ليلحت رهظأ

 صخي اميف ءاسنلا نم ربكأ ةقثب نولحتي لاجرلا نأ ليلحتلا رهظأ امك .مهتاراهم صخي اميف ربكأ ةقثب نولحتي

 تاراهملا ةيحان نمربكأ ةقثب نولحتي مهنأب جئاتنلا تراشأ دقف ،لماك ٍماودب نيلماعلا ىلإ ةبسنلاب امأ .مهتاراهم

 لكشب هنأ نيبت ،عاطق لكب ةقلعتملا جئاتنلا صخي اميف امأ .لمعلا نع نيلطاعلا وأ يئزج ٍماودب نيلماعلاب ًةنراقم

 دادزت نيح يف ؛مهتاراهم صخي اميف تالاصتالاو تامولعملا عاطق يف لمعلاب نيمتهملا صاخشألا ةقث لقت ،ماع

 نم تافالتخالا يف رظنلاب .معدلا تامدخو ةرادإلا لاجم يف لمعلاب نيمتهملا صاخشألا ىدل تاراهملا يف ةقثلا

 
 ةنس 40 نم رثكأ ،ةنس 40 ىلإ 36 نم ،ةنس 35 ىلإ 31 نم ،ةنس 30 ىلإ 26 نم ،ةنس 25 ىلإ 20 نم ،ةنس 20 نم لقأ :يتآلاك تناك ةيرمعلا تائفلا 31
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 ،ايبيل يف ندملا نم اهريغب ًةنراقم تاراهملا صخي اميف ربكأ ةقثب اًمومع يزاغنب يف ناكسلا ىلحتي ،ناكملا ةيحان

 .تاراهملا يف ةقثلل اًمهم اًعفاد )ةمسن فلأ 400 نم رثكأ( ةريبك ةيدلب يف شيعلا نكي مل ،ةماع ةفصب هنأ ّريغ

 سفنلاب ةقثلل اًمهم اًعفاد ىرخألا لماوعلا يف مكحتلا دنع درفلا تاربخ ىوتسم نكي مل ،مامتهالاب ريدج ٍوحن ىلع

 ةقثلا ىلع اًضيأ رثؤي مل يمسر ريغلا وأ صاخلا وأ ماعلا عاطقلا يف لمعلا ليضفت نأ امك .تاراهملا صخي اميف

    .تاراهملا صخي اميف سفنلاب

 يف لقأ ةقثب ىلحتت يتلا ناكسلا تائف نأ ةيفيظولا ةلاحلاو سنجلا عونو رمعلا ساسأ ىلع ناكسلا ميسقت رهظُي

 )رثكأف 26( لمعلا نس يف ءاسنلا كلذكو ،لمعلا قوس نلخدي يتاللا لمعلا نع تالطاعلا ءاسنلا يه تاراهملا

 سفنلاب ةقث تائفلا رثكأ امأ .)يئزج ٍماودب %39 لباقم لماك ٍماودب %61( بلاغلا يف لماك ٍماودب نلمعي يتاللاو

 ربكألا لاجرلاو )لماك ٍماودب %22 لباقم %78( يئزج ٍماودب نلمعي يئاللا )ةنس 25 نم لقألا اًبلاغ( تاباشلا يهف

 يئزج ٍماودب %9و لماك ٍماودب %52( لماك ٍماودب فئاظو يف بلاغلا يف نولمعي نيذلا )ةنس 36 نم ربكأ( اًنس

 .)لمعلا نع نولطاع %39و

 

 تاراهملاب رمألا قلعتي امدنع اهتورذ لصت اهرفوتو تاراهملا ةيمهأ نيب ةوجفلا

 تاعومجم مهأ نم ةدحاو كلذك ربتعت تاراهملا هذه ؛لمعلا ناكم يف ةيكولسلا

 .تاراهملا

 

 ةوجفلا ليلحت

 تاكرشلل ةروصتُملا ةردقلاو تاكرشلل ةعقوتُملا ةيمهألا نيب ةوجف ربكأ رهظت ةيكولسلا تاراهملا ةعومجم نمض

 ةريبك تاوجف دجوت .تقولا ةرادإب ًةعوبتم ةيئاهنلا ديعاوملا مارتحا يف تاراهملا ءادأ يف سفنلاب نييبيللا ةقثو

 ،تالكشملل لح ريفوت ،ام لمع ةيدأتل مزاللا تقولا ريدقت ،ةيباجيإ لمع تايقالخأب يلحتلاب رمألا قلعتي امدنع ىرخأ

 .ةديدج تاراهم مُّلعتو
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 تاراهملا هذه نودؤي نيذلا نييبيللا ىدل سفنلاب ةقثلاو تاراهملا رفوتو ةيمهأ طسوتم :17 لكشلا

 

 ةيبيللا ةعماجلل يبيللا يميداكألا جهنملا نيب قيسنت دوجو مدعب طبترم ةوجفلا هذهل ريسفتلا نوكي نأ نكمي

 ميلعتلا نإ اهوُدافم ةجح ضرعب ةقباس ثوحب و تاسارد تماق .صاخلا عاطقلا لمع قوسو يسردملا ماظنلاو

 ةرتف يف لاعف لكشب يفاعتلاو رامعإلا ةداعإ يف ةمهاسملا ىلع ةردقلا هيدل تاعارصلا دعبام قطانم يف يلاعلا

 ةداعإ ةيلمع يف نيكراشملا تاسايسلا عانصو نييميداكألا مامتهاب ىظحي مل"  اذه نأ ّريغ - عارصلا دعب ام

 ةيمهأو ايبيل يف ةرفوتملا تاراهملا نيب قرفلا ىلع ءوضلا تاراهملا تاوجف ليلحت طلسي نيح يف  32."رامعإلا

 دوجو مدعب دافتعالا كلذك تالباقملا نم ةدمتسملا تانايبلا تضرع ،صاخلا عاطقلا ىلإ ةبسنلاب تاراهملا كلت

 .لمعلا قوس تاجايتحاو ةيميداكألا طاسوألا نيب قفاوت

 بيردت تارتف يف نوكراشي ام اًردانو ةعماجلا يف مهتسارد ءانثا ًادج ةدودحم ةيراشتسا تامدخ بالطلا ىقلتي ،ًالثم

 يتلا ةيكولسلا تاراهملا مهصقنتو لمعلا يف طارخنالل نيئيهم ريغ نونوكي ام اًبلاغ ،مهجرخت دعبو .مهتسارد ءانثأ

 مظعم برعأ ثيح ،رمألا اذه تنرتنإلا ىلع تعضُو يتلا ةينايبتسالا ةساردلا تلوانت  33.لمعلا ناكم اهبلطتي

 .)%82.3( يميداكألا مهلاجم نع ةفلتخم تاراهم ريوطت ىلع اًيلاح مهلمع نع ةساردلا يف نيكراشملا

 
 برحلا دعب ام ةلحرمب ايبيلو قارعلا يف يلاعلا ميلعتلا نع ةسارد :يفاعتلل ةلمهملا ةزيكرلا )2013( نوتليم نارآ موسناس 32

 https://core.ac.uk/download/pdf/20077721.pdf 
33 v4.pdf-ENG-report-content/uploads/2018/10/SPARK-http://jusoor.ly/wp  
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 ؛)Microsoft Word لثم( ةيساسألا رتويبمكلا تاراهم نوكراشملا اهريوطت ىلع لمعي يتلا تاراهملا لمشت 

 ميمصتلا ؛قيوستلا تاراهم ؛ةرادإلاو ميظنتلا تاراهم ؛ةجمربلا لمشي امب تامولعملا ايجولونكت تاراهم

 مهنأ ةفلتخملا تاراهملا هذهريوطت ىلع اولمع مهنإ اولاق نيذلا نيكراشملا يثلث ركذ .تاغللا ملعتو ؛يكيفارجلا

 زكارم نم ةمدقم تابيردت يف طقفف ليلقلا كراش نيح يف ،تنرتنإلا ربع بيردتلا جمارب مادختساب كلذب وماق

 باستكال لوألا ماقملا يف فدهت تاراهملا كلت ريوطت ىلع لمعلل نوكراشملا اهحرط يتلا بابسألا .ينهم بيردت

   .)%13( لمعلا صرف ةدايزلو )%19( لخدلا ردصم ةدايزلو )%28( ةفرعملاو ةربخلا

 ءارجإ ىلع ةردقلا كلذ نمضتي .اهرفوت يف ةدايز دجاوت ينعي امب تاراهملا ضعب ىلإ ةبسنلاب ةيباجيإ ةوجف دجوت

 ،ةليوطلا صوصنلا ريرحتو ةباتك ،ريراقتلا ةباتك ،)ةيمهأ تاراهملا لقأ اهرابتعاب اهيلإ رظنُي( ةمدقتم ةيباسح تايلمع

  .يعامتجالا لصاوتلا لئاسو مادختساو

 ةيمهأ نيب ربكألا ةوجفلا رهظت يتلا تاعاطقلا نم ،لقنلا عاطق بناج ىلإ ،ةيلستلاو هيفرتلاو نونفلا عاطق دعُي

 ةعارزلا تاعاطق تلمش اهتاراهم نيب ةريبك ةوجف اهيف دجو يتلا ىرخألا تاعاطقلا ضعب .اهرفوتو تاراهملا

 ناكملاو ةيكلملاو مجحلا( عون ىلإ كلذ ءارو ببسلا عجري نأ لمتحملا نم .ايجولونكتلاو تامولعملاو ميلعتلاو

 يف مكحتلا دنع .ديدحتلاب تاعاطقلا كلت يف لصأتم ءيش دوجو نع سيلو عاطقلا يف تاكرشلا )ةيمسرلاو

 ليمت ثيح ،تاعاطقلا نم اهريغب ًةنراقم ةئزجتلا/ةلمجلا عيب تاكرش يف الإ ريبك قرف دجوي الف ،ىرخألا لماوعلا

 ريغ تاكرشلا تناك املك ،اًريخأ .تاعاطقلا نم اهريغب ًةنراقم تاراهملا يف رغصأ ةوجف روصت ىلإ تاكرشلا كلت

 .تاراهملا يف رغصأ ةوجف عقوت ىلإ اهليم داز ،ةيمسر
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 عاطقلا بسح تاراهملا روصت :18 لكشلا

 

 اًضيأ دسجتي ام وهو ؛ةرهملا لامعلا نم ةيلاع ةبسن اهب دجوي يتلا تاكرشلا نيب اًضيأ ةكردُملا تاراهملا ةوجف لقت

 نأ ضارتفالا نكمي نيح يف .يوناث ميلعت ىلع نيلصحتملا نيفظوملا نم ةيلاع ةبسن اهب دجوي يتلا تاكرشلا يف

 بناجلا نم عقوتملا ومنلا ضافخنا ىلإ يدؤي نأ هنأش نم اهرفوتو تاراهملا ةيمهأ نيب ةريبك ةوجف دوجو

 .اًمهم اًعفاد تاراهملا ةوجف نكت مل ثيح ،كلذك سيل رمألا نأ الإ ،يفيظوتلا

 

 

 

 

 

 

 

3.0 3.0

3.4

3.2

3.4

3.1

3.4

2.8 2.8

3.3 3.3
3.2 3.2

2.8 2.8
2.9

2.7 2.8

3.4

3.0 3.0

2.7 2.8
2.6 2.6

2.8
2.6 2.7

2.8
2.7 2.6

2.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

 ناكسالا
 تامدخو
ماعطلا

تاءاشنإلاعينصتلا  تاكرشلا
 حجرملا
 نوكت نا

 ريغ
ةيمسر

 تاكرشلا
 نا حجرملا
 ريغ نوكت
ةيمسر
ةدشب

 تامولعملالقنلاىرخأ تامدخ
و

تالاصتالا

 ةراجت
و ،ةلمجلا
ةئزجتلا

 تاكرشلا
 حجرملا
 نوكت نا
ةيمسر

ةعارزلا  نونفلا
 هيفرتلاو
هيلستلاو

 تامدخ
ةحصلا

تاراقعلاميلعتلا  تاكرشلا
 حجرملا
 نوكت نا
 ةيمسر
 ةدشب

-0.4

-0.4

-0.7
-0.5 -0.7

ةيمهألا
رفاوتلا
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 تاراهملا تاوجف ليلحت :19 لكشلا

 تاراهملا يف تاوجف ثالث لقأ تاراهملا يف تاوجف ثالث ىلعأ عاطقلا

   ةوجفلا ةراهملا ةوجفلا ةراهملا 

 ناكسالا تامدخ

 ماعطلاو

   0.46 يعامتجالا لصاوتلا لئاسو مادختسا 0.67- تقولا ةرادإ

 ةكبش ىلع تامولعملا ىلع روثعلا 0.56- ةيئاهنلا ديعاوملا مارتحا

 تنرتنإلا

0.34   

 صوصنلا ريسفت و ريرحت و ةباتك 0.54- ةيباجيإلا لمعلا تايقالخأ

  ةليوطلا

0.30   

 صوصنلا ريسفت و ريرحت و ةباتك 1.19- ةردابملا وأ لامعألا ةداير حور ةعارزلا

 ةليوطلا

0.67   

   0.33 يعامتجالا لصاوتلا لئاسو مادختسا 1.08- تالكشملل لولح ريفوت

   0.22 كلذ وحنو ،ريراقتلا ةباتك 1.07- تالكشملا حرش ىلع ةردقلا

 هيفرتلاو نونفلا

 ةيلستلاو

 صوصنلا ريسفت و ريرحت و ةباتك 1.05- فطاعتلاب فاصتالا

 ةليوطلا

0.61   

   0.37 ةمدقتملا ةيباسحلا تايلمعلا 1.00- ةيئاهنلا ديعاوملا مارتحا

 ةكبش ىلع تامولعملا ىلع روثعلا 0.93- تالكشملا حرش ىلع ةردقلا

 تنرتنإلا

0.16   

 ةكبش ىلع تامولعملا ىلع روثعلا 0.61- ةيئاهنلا ديعاوملا مارتحا تاءاشنالا

 تنرتنإلا

0.44   

   0.28 يعامتجالا لصاوتلا لئاسو مادختسا 0.56- ةيباجيإلا لمعلا تايقالخأ

 صوصنلا ريسفت و ريرحت و ةباتك 0.54- ةدقعملا تالكشملا لح

 ةليوطلا

0.17   
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   0.95 ةطيسبلا ةيباسحلا تايلمعلا 1.13- نيرخآ صاخشأ ىلع فارشإلا ميلعتلا

   0.13 ةمدقتملا ةيباسحلا تايلمعلا 1.07- تقولا ةرادإ

   0.05 يعامتجالا لصاوتلا لئاسو مادختسا 1.03- ةردابملا وأ لامعألا ةداير حور

 ةيحصلا تامدخلا

 ةيعامتجالاو

   0.35 ةطيسبلا ةيباسحلا تايلمعلا 0.61- تقولا ةرادإ

 صوصنلا ريسفت و ريرحت و ةباتك 0.55- ةيئاهنلا ديعاوملا مارتحا

 ةليوطلا

0.27   

   0.21 ةمدقتملا ةيباسحلا تايلمعلا 0.44- ةيباجيإلا لمعلا تايقالخأ
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 لمعلا قوس زفاوح 7-2

  روجألا

 

 نم ةريبك ةعومجم ،كلذ مغر ؛صاخلا عاطقلا يف لضفأ تابترم ىلع لوصحلا عقوتُي

 ماعلا عاطقلا يف اهرفوت عقوتُي نيفظوملا تاقاقحتسا
 

 

 لمعلا تاعاسل ىصقألا دحلا غلبيو ؛نوناقلاب هيلع صوصنملا تابترملل يلاحلا ىندألا دحلاوه يبيل رانيد 450

 ةدايز %50 ىلع فظوملا لصحيو امك ،مويلا يف تاعاس رشعو عوبسألا يف ةعاس 48 نهملا مظعم ىلإ ةبسنلاب

 )$107( يبيلرانيد 580 نيب اذه حوارت ،يرهشلا رجألا طسوتم صخي اميف امأ .يفاضإلا لمعلا ةلاح يف هبترم ىلع

 يرالاس عقومل اًقفو .2021 ماعلا نم رياربف رهش يف ريرقتلا اذه ةباتك تقو يف34)$423( يبيلرانيد 2290 ىلإ

 ويئاصخأو نويلاملا ءاردملاو نويذيفنتلا ءاسؤرلاو كونبلا ءاردمو نوماحملاو ةاضقلاو نوحارجلا نإف ،ررولبسكإ

 ؛ًايلاح ايبيل يف اًرجأ ىلعألا نهملا باحصأ مه قيوستلا ءاردمو نورايطلاو تاعماجلا ةذتاسأو نانسألا ميوقت

 تابترملا نإف ،اذه ىلا ةفاضإلاب  35.)$1,575( يبيل رانيد 8,510و )$567( اًيبيل اًرانيد 3,060 نيب مهتابترم حوارتتو

 اميف ةيميلعتلا تايوتسملا فالتخا ببسب ةهباشتم ةربخ تايوتسمب نوعتمتي نيذلا نيفظوملا نيب اميف توافتت

 ىلعأ سويرولاكبلا ةجرد ىلع لصاحلا فظوملا رجأ طسوتم نوكي :يتآلاك جردنت تابترملا يف قورفلا .مهنيب

 لصاحلا نم %29 ةبسنب ىلعأ هرجأ طسوتم نوكي ريتسجاملا ةجرد ىلع لصاحلا ىلإ ةبسنلاب امأ ؛%24 ةبسنب

 حوضوب كلذ ريشي .%23 ةبسنب هاروتكدلا ةجرد ىلع لصاحلا فظوملا رجأ ديزي نيح يف ؛سويرولاكبلا ةجرد ىلع

 نم اهيلا لصوتلا مت يتلا ةقباسلا ةجيتنلا دكؤيو فيظوتلا لاجم يف ةياغلل ةنيمثلا تاردقُملا دحأ ميلعتلا نأ ىلإ

 ىلإ كلذ ريشي امك .تاراهملا ةيلاع ةلامعلا ردقت تاكرشلا نا صاخلا عاطقلاب ةينعملا ةينايبتسالا ةساردلا لالخ

 ًالماع سنجلا عون بعلي ،كلذ مغر .ميلعتلا ثيح نم تاراهملا ةيلاع ةلامعلل ىلعأ تابترم عفدل تاكرشلا دادعتسا
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 ديزت ىلعأ تابترم ىلع ءاسنلا تاربخ سفنب نوعتمتي نيذلا لاجرلا لصحي ثيح ،تافالتخالا ضعب ديدحت يف امهم

  36.%10 ىلإ 7 ةبسنب

 تابترم حنمت اهنأ ىرت صاخلا عاطقلاب ةينعملا ةينايبتسالا ةساردلا ةنيع يف ةكراشملا تاكرشلا نم 54%

 امك .يفاضإلا لمعلا لباقم اًروجأ %45 عفدي امنيب ؛تآفاكمو تاوالع نوحنمي مهنأ %50 حرصو امك ؛ةيسفانت

 ىلع صاخلا عاطقلا ةردق ةساردلا هذه لجأ نم تالباقم مهعم تيرجُأ نيذلا ةيساسألا تامولعملا رداصم تديأ

 .ماعلا عاطقلا عم ةنراقملاب ةيسفانت تابترم حنم

 

 صاخلا عاطقلا يف نولماعلا نكمتي .لاملا لجأ نم صاخلا عاطقلا ىلإ ةيداصتقالا تامزألا ببسب سانلا هجتا"

 450 يلاوح ىلإ لصي ام ]ىوس[ ةيموكحلا فئاظولا ضعب حنمت  ال نيح يف طسوتملا يف فالآلا ينج نم

  ".اًرانيد

 ةلككب لمعلا ةرازو -

 زفاح ىلع نولصحي ال نوفظوملاف ديحولا زفاحلا وه اذهو ،ةيلاعلا تابترملا حنمي نم وه هدحو صاخلا عاطقلا"

 ةليسولا لثمت اهنأل ةراجتلا لامعأ ىلإ بابشلا مظعم هجتي  ... مهبتاور نوضبقيو مهلامعأ وهني نأ ءانثتساب رخآ

 رمأ وهو ؛هيجوتلا ةلوهسو ةنورملا نم اًيلاع ىوتسم اهريفوت بناج ىلإ تاعاطقلا نم اهريغب ًةنراقم حبرلل ىلعألا

  ".ةيلاحلا فورظلا لظ يف هرفوت بجي ةياغلل مهم

 يرابوأب يعامتجالا نامضلا زكرم يفظوم رابك دحأ -

 

 تابترملا ببسب صاخلا عاطقلا يف لمعلا ىلإ ديدحتلاب بابشلا يعس ىلإ ريخألا سابتقالا ريشي نيح يف

 عُقوت دادترالا ليلحت فشك امنيب ؛تنرتنإلا ىلع عضُو يذلا نايبتسالا تانايب لالخ نم اذه تابثا متي مل ،ةيسفانتلا

  .اًنس ربكألا نييبيللا نم لقأ ةجردب ةيسفانت تابترم ىلع لوصحلا بابشلا

 

  نيفظوملل ىرخألا تاقاقحتسالا

 

 ةمومألا ةزاجإو جاوزلا ةزاجإ قاقحتساو ةرسألا قوقح ىلع لمعلاب ةصاخلا ةيلاحلا تاعاطقلا ةفاك تاعيرشت دكؤت

 ةيرهقلا بابسألا قايس يف ةئراطلا ةزاجإلا فَّرعُت ،يبيللا لمعلا تاقالع نوناقل اًقفو .ئراط رمأ ببسب تازاجإلاو

 ةزاجإلا لثم تازاجإلا نم ىرخأ عاونأ عيرشت مت امك .ًاقبسم هئاسؤر نم نذالا ذخا نم اهببسب درفلا نكمتي ال يتلا
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 يف هحاضيا مت امك 37.ةيساردلا تاناحتمالا ءادأ ةزاجإو ،جحلا ةضيرف ءادأ ةزاجإ ،ةافولا تالاح يف ةزاجإلا ،ةيضرملا

 ةقيرط فلتخت .نيناوقلا هذهل ةيلعفلاو ةينوناقلا ةلاحلا نيب ريبك فالتخا دوجو ىلإ ةراشإلا مهملا نم ،قباسلا

 ةعوفدملا ةزاجإلا قاقحتسال ىندألا دحلا غلبي ،اًيلاح .نايحألا نم ريثك يف نوناقلا هيلع صني امع يلمعلا ذيفنتلا

 اًموي 20 ةدمل ةعوفدم ةزاجإ بناج ىلإ ،رثكأف نيسمخلا نس غلب نمل اًموي 45 ىلإ ديزي دقو ةنسلا يف اًموي 30

 14 اهتدم ةعوفدم ةمومأ ةزاجإب ةأرملل نوناقلا حمسي امك .ةمدخلا ةرتف لاوط ةدحاو ةرم حنمت جحلا ةضيرف ءادأل

 .ةيلودلا لمعلا ةمظنمل ايندلا ريياعملا عم َاقفاوت عضولا دعب ةعوفدم ةزاجإ عيباسأ ةتس ىلا ةفاضإلاب اًعوبسأ

 ةمومألا ةزاجإ دتمت  38.برغملاو رصمو رئازجلا لثم ىرخألا ايقيرفإ لامش لود ضعب يف عضولا عم اذه هباشتي

 ةدمتعم تناك يتلا لمعلا تاسايس ضعب دييأت مت امك .لفط نم رثكأ اهيدل مألا ناك اذإ اًعوبسأ 16 ىلإ ةعوفدملا

 نأ اذه يضتقي .لمعلا ناكم يف نييبيللا نينطاوملل ةيولوألا حنم لمشي امب ،قباسلا يبيللا ماظنلا لظ يف

 ةبسنلا هذه لقت  .تاعانصلا ضعب يف نييبيللا نينطاوملا نم تاكرشلا يفظوم نم %75 نع لقي ال ام نوكي

 ةددحم تالاح يف تارامثتسالا باطقتسال تاءانثتسا دوجو عم ،طقف %30 ىلإ لصت ثيح ،ىرخأ تاعاطق يف

 .سانلا ةماعل ةعفنملا ققحت تالاحك اهيلإ رظنُي

  

 يف تايدحت هجاوي لازي ال هنا الإ ،اًديدحت ماعلا عاطقلاب ًةنراقم ةيسفانت تابترم صاخلا عاطقلا حنم ةيناكمإ مغر

 .نيفظوملا بذجت تاقاقحتسا نم ماعلا عاطقلا هحنمي ام عم ةنراقملاب نييبيللا نيفظوملا باطقتسا ىلع هتاردق

 .ىرخأ رومأ ةلمج نيب نم ،يعامتجا نامض و ،لمع دقع ،رقتسمو تباث بترم ،ةنرم لمع تاعاس اذه لمشي

 ىلع اًددجم ءوضلا يقلي ام وهو ،ماعلا عاطقلا اهمدقي يتلا زفاوحلا ىلع ءوضلا ًاضيأ ةيعونلا تانايبلا تطلس

 اًمومع ةيعامتجالا ةيامحلاب دارُي .تابترملا رارقتساو لمعلا نم لصفلا تالاح لدعم ضافخناو ةيعامتجالا ةيامحلا

 فئاظولا" روهظ ىلإ اذه ىدأ .تالاحلا ضعب يف اًضيأ يحصلا نيمأتلاو ،يعامتجالا دعاقتلا شاعم ىلع لوصحلا

 ال و لمعلا ىلإ نوبهذي ال نيذلا لامعلا لصحتي ثيح ،"نويمهولا لامعلا" وأ "يعامتجالا هافرلا غلابم عفدت يتلا

 امم ،نييبيللا كولس ىلع ماعلا عاطقلا فئاظو اهمدقت يتلا تاقاقحتسالا ترثأ .تابترم ىلع ةيجاتنإ يأ نومدقي

 ربتعت يتلا صاخلا عاطقلا فئاظوو "ةبعص"ربتعت يتلا فئاظولاو ةيوديلا فئاظولا لغش نع ماع ماجحإ ىلإ ىدأ

  .اًبلطت رثكأ

 

 
 لمعلا تاقالع نأشب 2010 ةنسل 12 مقر نوناقلا 37

 content/uploads/2012/09/-https://ssf.gov.ly/wp2لمعلا-تاقالع-نأشب-2010-ةنسل-12-مقر-نوناقلا.pdf- 
38 publ/documents/publication/wcms_242615.pdf---dcomm/---dgreports/---https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/  
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 عاطقلا تاكرش اهحنمت يتلا تاقاقحتسالا نأ ىلإ اًضيأ صاخلا عاطقلاب ةينعملا ةينايبتسالا ةساردلا ةنيع ريشت

 لمع دوقع رفوت اهنأ نايبتسالا يف ةكراشملا تاكرشلا نم طقف %28 تحرص .ماع ٍهجوب ةليلق صاخلا

 لمشت .ةيدعاقتلا تاشاعملا يف مهاست %13 و ،ةيبط تانيمأت وأ اًيعامتجا اًنامض مدقت %15 ،اهيفظومل

 تابترم ،)%74( ةيضرم تازاجإ ةساردلا يف ةكراشملا تاكرشلا لبق نم ةحونمملا اًعويش رثكألا تاقاقحتسالا

 رداصم تفصوو .)%49( ةيناجم تابجوو ،)%50( تآفاكم/تاوالع ،)%55( ةعوفدم تازاجإ ،)%55( ةيسفانت

 نم ليلقلاو ىرخألا تاقاقحتسالا نم ليلقلا عم نكلو لضفأ تابترم رفوي هنأب صاخلا عاطقلا اًمومع تامولعملا

 زفاوح صقن نأب حيرصتلا مت .نيفظوملاو لمعلا باحصأ نيب ةقثلا لقت ،كلذل ًةجيتن ؛يفيظولا رارقتسالا

 نمم ضعبلا رعشي .صاخلا عاطقلا يف نيفظوملل دقفو يفيظو اضر مدعو ءيطب ومن هنع مجني نيفظوملا

 لب يبيردت جمانرب وأ ةعوفدم تازاجإ وأ عفترم بتار نوكي نأ يرورضلا نم سيل زفاحلا نأ تالباقم مهعم تيرجُأ

 .صاخلا عاطقلا يف نارفوتم ريغ امهنأ دقتعُي ناذللا يعامتجا نيمأت و نامض ًاضيأ نوكي نأ نكمي

 

 لمع بحاص دجوي ال نكلو ،ًاينوناق هريفوت  طارتشا مغر ،نيمأت الو  يفيظو رارقتسا يأ صاخلا عاطقلا رفوي ال"

 مظعم .ةيعامتجالا ةيامحلا ىلإ راقتفالا يه صاخلا عاطقلا اهنم يناعي يتلا تالكشملا ىدحإ .اهريفوتب موقي

  ".ةيعامتجالا ةيامحلا يف نيلومشم الو نيجردُم ريغ صاخلا عاطقلا يف نيلماعلا

 سلبارط يف ةبساحم ذاتسأ -

 

 ".)ةيعامتجالا ةيامحلا ىلإ هنم ةراشإ يف( رومألا هذه لثم صاخلا عاطقلا مدقي ال"

 فظوم -
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 صاخلا عاطقلاب ةينعملا ةينايبتسالا ةساردلا ةنيع يف ةكراشملا تاكرشلا نم ةحونمملا تاقاقحتسالا :20 لكشلا

 

 هيفرتلاو نونفلا عاطق وه تاقاقحتسالا نم ردق ربكأ مدقي يذلا عاطقلا .تاعاطقلا نيب تافالتخالا ضعب دجوت

 نيفظوملل ريثكب لقأ تاقاقحتسا مدقت تاعاطق دجوت ،ضيقنلا فرطلا ىلع .تاءاشنإلا عاطق هعبتي ةيلستلاو

  .تاراقعلاو ةئزجتلا/ةلمجلا ةراجتو لقنلا لثم

 عاطقلا بسح ةحونمملا تاقاقحتسالا :21 لكشلا
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 ةينايبتسالا ةساردلا ةنيع يف ةكراشملا صاخلا عاطقلا تاكرش نيب ةزراب ةناكم لتحي نيفظوملا ريوطت نأ ودبي ال

 ءاقبتسال ططخ يأ اهكالتما مدع تاكرشلا نم %89 تدكأ ،لاثملا ليبس ىلع  .صاخلا عاطقلاب ةينعملا

 نأ ىلإ وراشأ نيفظوملا ءاقبتسال ططخ  مهريفوتب وحرص نيذلا نيكراشملا نم %60 ،كلذ ىلإ ًةفاضإ .اهيفظوم

 عاطقلا تاكرش يدبُت نأ ةيساسألا تامولعملا رداصم ضعب حرتقت ،كلذ مغر .اهب ةيارد ىلع اوسيل نيفظوملا

 .مهتاراهمل لقصو تاداهشو بيردت ةروص يف كلذ متي نأ ىلع ،مهتاراهمو اهيفظومب مامتهالا نم اًديزم صاخلا

 

 مامتهالا نم عون ةمث  .اهجراخو ةلودلا لخاد ةيبيردتلا تارودلا نم ةلماك اًمزح هيفظومل صاخلا عاطقلا مدقي"

 ".مهتاداهش نع رظنلا ضغب ،لامعلا تامولعم ثيدحت ىلع ةظفاحملل هجوملا

 بوساح سدنهم -

 

 .ةيناملألا زنميس ةكرش يف كلذك تلمعو ،ةيزيلجنالا ةغلل ةكرش يف ةيبيردت تارود ءاطعإب ُتمُق ،ةقيقحلا يف"

 يأ كانه نكت مل  .ىوتسملا سفنب نكت مل اهدعب اهيف تلمع يتلا ةكرشلا نكل ،ةديج ةكرش زنميس ةكرش تناك

 يف ًادج ةديج ةحصلا ةرازو لاثملا ليبس ىلع.ةيلاملا دراوملا ىلإ رقتفي وهف ماعلا عاطقلل ةبسنلاب امأ .ةيلام زفاوح

 ىتحو .ةيبيردت تارود ىلع لوصحلل جراخلا ىلإ مهيفظوم لاسرإ ىلع اوداتعا ثيح .]بيردتلا بناجب مامتهالا[ اذه

 بناجب همامتها[  كلذنظأ الف ،صاخلا عاطقلا ىلإ ةبسنلاب امأ .ةيبيردت تارود دجوي هنإف ،طيطختلا عاطق يف

 ".]ةيبيردتلا تارودلا

 ةنردب يدلبلا سلجملا يف ةيرشبلا دراوملا ةرادإ يفظوم رابك دحأ -
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 ماعلا نيعاطقلا نم لك يف ةفيظو لغش يف نوبغري وأ ،نييبيللا نم ديدعلا لغشي

 تسيل تابترملا .ةعونتملا نيفظوملا تاقاقحتسا نم ةدافتسالا لجأ نم ،صاخلاو

 مهل ديحولا زفاحلا

 

 عاطقلا يف ىرخأو صاخلا عاطقلا يف ةفيظو :نيتفيظو نييبيللا نم ديدعلا لغش ةيوناثلاو ةيلوألا تانايبلا نيبت

 .ماعلا

 نم %71 ةبسنل لضفملا يفيظولا عضولا نأ ضرعلا بناجل تنرتنإلا ىلع تعضُو يتلا ةينايبتسالا ةساردلا نيبت

 دعُي ماعلا عاطقلا نأ مغر .صاخلا عاطقلا يف ةفيظوو ماعلا عاطقلا يف ةفيظو ىلع لوصحلا وه نيكراشملا

 مهنإ اولاق ةساردلا يف نيكراشملا نم طقف %5 نإف ،ًاليضفت رثكألا عاطقلاو ايبيل يف فيظوتلل يسيئرلا ردصملا

 يف ةدحاو ةفيظو ىلع لوصحلا %20 ليضفت لباقم ماعلا عاطقلا يف ةدحاو ةفيظو ىلع لوصحلا نولضفي

 ةيلاعلا ليضفتلا ةبسن نإف ،ماعلا عاطقلا يف لمعلا نيكراشملا نم %82 ليضفت مغرو ،كلذل .صاخلا عاطقلا

 .ةيعونلا تانايبلا اًضيأ هدكؤت ام وهو ؛صاخلا عاطقلا يف ةفيظوب اًضيأ اهنارتقا دنع الإ ةحيحص نوكت ال هذه
 

 ىلع لوصحلل ماعلا عاطقلا يف لمع نع ثحبي عيمجلاف ،اهنع ثيدحلل زفاوح ترس يف انه انيدل دجوت ال"

 ةيفاك تسيل ماعلا عاطقلا تابترم نأل اذه  .لاومألا ينج ةلواحمل صاخلا عاطقلا وحن ًةرشابم هجتي مث ،نامضلا

  ".تالاحلا مظعم يف هلمكأب عاطق ىلع ةنيعم لئابق نميهت دقو ،قالطإلا ىلع

 ترسب ةيريخلا لامعألاو ةيمنتلل يئاسنلا داحتالا -

 

 ةرشع ةثلاثلا  ةجردلا  فظومل ةبسنلاب اًيرهش يبيل رانيد فلأ ىلع لوصحلا .نيفظوملا ةيبلاغ ]تابترملا[ يفكت ال"

 ".رانيد فلألا نع مهروجأ طسوتم لقي ةيبلاغلا ... يفكت ال

 داصتقالا ةرازو يفظوم رابك دحأ -

 

 يف فئاظو ىلع لوصحلا نييبيللا ليضفت ءارو ديحولا ببسلا يه ةرورضلاب تسيل تابترملا نإف ،كلذ مغر

 نيفظوملا اضر لدعم ،ةيساسألا تامولعملا رداصمل اًقفو .ماعلا عاطقلا يف مهفئاظو بناجب صاخلا عاطقلا

 .ةطبحملا تاسرامملا نم ةعومجم دوجو ببسب كلذو ،دودحم ًاضيأ وه ماعلا عاطقلا يف مهيدل لماعلا عفادو
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 نع ًالضف ،ةينمز ةدمب ةطبترملاو ةيجهنملا تايقرتلاو ةيبوسحملا ىلع مئاقلا فيظوتلا تاسرامملا هذه لمشت

 ."ةيبتكملا ةسايسلا" اًضيأ هيلع قلطُي نأ نكمي يذلاو ،يفاقثلا قايسلا

 

 نيلمتحملا نيفظوملا تاعقوت نيب قفاوتلا مدع يف صاخلا عاطقلا اههجاوي يتلا ةصاخلا تايدحتلا دحأ لثمتي

 ةينايبتسالا ةساردلا يف نيكراشملا نم %45 عقوت ،لاثملا ليبس ىلع .تاكرشلا نم ةحونمملا تاقاقحتسالاو

 باستكا بناج ىلإ ،عقوتم قاقحتسا رثكأ هلعجي امم ،لمع دوقع دوجو ضرعلا بناجل تنرتنإلا ىلع تعضُو يتلا

 رفوت اهنأ ىلإ ةساردلا ةنيع يف ةكراشملا تاكرشلا نم طقف %28 تراشأ ،اًفنآ درو امكو ،كلذ مغر .لمعلا تاربخ

 بناجل ةينايبتسالا ةساردلا ةنيع يف نيكراشملا نم %35 عقوت ،لثملابو .نيفظوملا تاقاقحتسا نم قاطنلا كلذ

 رفوت ال نيح يف ،يعامتجا نامض ىلع لوصحلا نيرخآ %35 عقوت امنيب ،يدعاقت شاعم ىلع لوصحلا ضرعلا

 تحرص ،ىرخأ ٍةهج نم .اًيعامتجا اًنامض %15و ةيدعاقت تاشاعم ةساردلا ةنيع يف تاكرشلا نم %13 ىوس

 يف اهيفظومل تاحارتسا حنمت اهنأ صاخلا عاطقلاب ةينعملا ةينايبتسالا ةساردلا ةنيع يف تاكرشلا نم 55%

   .ضرعلا بناجل ةينايبتسالا ةساردلا يف نيكراشملا نم %18 ىوس كلذ عقوتي ال يذلا تقولا

 

 ىلع عضُو يتلا نايبتسالا يف نيكراشملا ىدل تاقاقحتسالا تاعُقوتل يسيئرلا عفادلا نأ دادترالا ليلحت نيبي

 يتلا تاقاقحتسالا تداز ،هتاراهم يف صخشلا ةقث تداز املكف :تاراهملا يف مهتقث وه ضرعلا بناجل تنرتنإلا

 ةلق ىلإ اذه ريشي .تاقاقحتسالا ىلع لوصحلا يف اًنس ربكألا نييبيللا تاعقوت ديزت امك .اهيلع لوصحلا عقوتي

 تاقاقحتسا كانه تناك ءاوس ةفيظو لغش يف مهتبغر ةدشو ةحونمملا تاقاقحتسالاب بابشلا ةئف مامتها

 امأ .لمعلا نع نيلطاعلا وأ يئزج ٍماودب نيلماعلا نم ىلعأ تاعقوت اًضيأ لماك ٍماودب نيلماعلا ىدل .)ال مأ( ةحونمم

 ًةنراقم تاقاقحتسالا يقلت ىلإ ةبسنلاب ىلعأ مهتاعقوت ةتارصم نم نيلماعلا ،ةنيدم لكب ةصاخلا جئاتنلا صوصخب

 ريغ نيابتلا اذه بابسأ .لقأ سلبارط نم نيلماعلا تاعقوت ربتعت نيح يف ،ىرخألا ندملا يف نيلماعلا نم مهريغب

 .ايبيل يف ندملا ربكأ نم نيتنيدملا نوك ىلإ رظنلاب ،ةحضاو

 

 نونفلاو ،نيمأتلا/ليومتلا عاطق يف لمعلاب نيمتهملا تاعقوت ديزت ،عاطق لكب ةصاخلا جئاتنلل ةبسنلاب امأ

 ةيملعلا تامدخلاو ميلعتلاو ةلمجلا ةراجت عاطق يف لمعلاب نيمتهملا تاعقوت لقت نيح يف ،ةيلستلاو هيفرتلاو

 ةبسنلاب اًمهم اًعفاد نكي مل يمسرلا ريغ وأ يمسرلا عاطقلا يف لمعلاب مامتهالا نأ مامتهالل ريثملا نم .ةينقتلاو

 نم ًالزانت لمشي ال يمسرلا وأ يمسرلا ريغ عاطقلا يف لمعلا ليضفت نأ ىلإ ريشي امم تاقاقحتسالا تاعقوت ىلإ

 ريشت ،كلذ مغر .صاخلا ىلع ماعلا عاطقلا يف لمعلا ليضفت ىلع ءدبملا سفن قبطني .تاقاقحتسالا ةيحان
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 ريغب ًةنراقم ىلعأ ةيقاقحتسا تاعقوت مهيدل صاخلا عاطقلا يف لمعلاب نيمتهملا صاخشألا نأ ةيفصولا تانايبلا

 رمعلاو تاراهملا يهو ىرخأ لماوعب طبترم اذه نأ ىلإ دادترالا ليلحت ريشي .صاخلا عاطقلا يف لمعلاب نيمتهملا

 .عاطقلا تاليضفتو ةيفيظولا ةلاحلاو

    

 تاعقوت ىندأ نهيدل اًماع 35و 26 نيب نهرامعأ حوارتت يئاللا لمعلا نع تالطاعلا ءاسنلا نأ تائفلا ليلحت فشكي

 يف ةقثلاب ةطبترملا جئاتنلا رارغ ىلع كلذك  .تاراهملا يف ةقثلاب ةقلعتملا جئاتنلا لثم تاقاقحتسالا ىلإ ةبسنلاب

 فئاظو يف بلاغلا يف نولمعي نيذلا )اًماع 36 نع مهرامعأ ديزت نمم( اًنس ربكألا لاجرلا تاعقوت عفترت ،تاراهملا

 .تاقاقحتسالا ىلإ ةبسنلاب )لمعلا نع نولطاع %39و يئزج ٍماودب %9و لماك ٍماودب %52( لماك ٍماودب
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 فيظوتلاو مادقتسالا 7-3

 

 يف ةلادعلا أدبم قيبطت مدع ىلإ ةفيعضلا زفاوحلا ةمزحو مادقتسالا ةيجيتارتسإ تدأ

 ةيلاعفلاب اهماستا مدعو فيظوتلا تايلمع

 

 هفعض طاقن ىدحإ يبيللا لمعلا قوس يف مادقتسالا تايجيتارتسإ دعُت ةيساسألا تامولعملا رداصمل اًقفو

 نأ امك ،مهيلا ةجاح يف لعفلاب مه نم فيظوت ةيفيكل طيسب كاردا اهيدل تاكرشلا نأب داقتعالا دوسي .ةيساسألا

 ىلع لوصحلل مدقتلا دنع لضفأ ٍوحن ىلع مهتاراهم ضرع ةيفيك نع ليلقلا ىوس نوكردي ال فئاظو نع نيثحابلا

 لاكشأ نم ًالكش صاخلا عاطقلاب ةينعملا ةينايبتسالا ةساردلا ةنيع يف تاكرشلا نم %95 مدختست امنيب .ةفيظو

 وأ 3( قرطلا نم ةعونتم ةعومجم مدختست %16 طقف امنيب ،ةدحاو مادقتسا ةقيرط ىلع %44 دمتعت ،مادقتسالا

 ،)%40( تنرتنإلا ربع مادقتسالا ،)%87( ةرسألا/ءاقدصألا يه اًعويش تاكرشلا اهمدختست يتلا قرطلا رثكأ .)رثكأ

 ،ام ٍدح ىلإ ةيمسر ريغربتعت مادقتسالا قرط نإف ،مث نم .)%28(39ةطساولا /ةيصخشلا فراعملا تاكبش وأ

 مدختست امنيب ةماع مادقتسا تالاكو ةينايبتسالا ةساردلا ةنيع يف ةكراشملا تاكرشلا نم طقف %13 مدختستو

 مادقتسا تايجيتارتسإ قيبطتلو دالبلا يف ةينهم مادقتسا تاكرش دوجو ةلق عم .ةصاخ مادقتسا تالاكو 15%

 لمعلا قوس يف ةيبوسحملا ةفاقث روهظ ىلإ اذه لك ىدأ ةينهملا مادقتسالا ريياعم ىلإ راقتفالا عم ةفيعض

 .ةيعونلا تانايبلا لبق نم هدييأت مت يذلارمألاوهو

 

 فيظوتلا ةيجيتارتسإ لثمتت .فئاظو نع نيثحابلا مييقت ىلع لمعت تاكرش انيدل دجوت ال .ةيئاوشعلاب رمألا مستي"

 فيظوت ةيجيتارتسإ ايبيل يف كلتمن ال .تايصوت قيرط نع وأ نيفظوم ىلإ  ةجاحلا هيف ركذت نالعإ لمع يف

 ".ةحضاو

 ءاضيبلاب يعماج ذاتسأ -
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  ".ةيعمتجملا طباورلاو ةيصخشلا فراعملا تاكبش لالخ نم مادقتسالا تايلمع متت"

 ةلككب لمعلا ةرازو عرف -

 

 ةيبوسحملا ةيجيتارتسإ لالخ نم نيلماعلا مظعم فيظوت يرجي ثيح ؛فراعملا يف ربكألا يدحتلا لثمتي"

  ".مهنوفرعي نيذلا صاخشألا لمعلا باحصأ فظوي ام ًةداع .فراعملاو

 يزاغنبب رادملا ةكرشب يرادإلا مسقلا يفظوم رابك دحأ -

 

 نيسحت ىلع تنرتنإلا ربع ىرخألا تاصنملا نم ليلقلا و يعامتجالا لصاوتلا لئاسول ديازتملا مادختسالا دعاسي دق

  .لمعلا قوس يف ةيبوسحملا ةفاقث ءاهنإو صاخلا عاطقلا يف فيظوتلا ةيطغت و ةءافك

 

 ناك ةلاح يف .ةصاخلا تاقالعلا لالخ نم وأ يعامتجالا لصاوتلا لئاسو لالخ نم اًيلاح فيظوتلا ةيلمع يرجت"

 هنكمي ثيح يعامتجالا لصاوتلا لئاسوب ةناعتسالا هنكمي هنإف فيظوتلل ةيمسر ةقيرط عابتاب بغري لمعلا بحاص

 تاقالعلا لالخ نم كلذ نوكيس ،ةيمسرلا ريغ فيظوتلا ةقيرط عابتا يف هتبغر لاح يف نكلو ؛ةنيعم طورش عضو

 ".ةيصخشلا

 ايبادجأب داصتقالا ةيلكب ذاتسأ -

 

 وأ libyainvestment ةصنم  نع ةيفلخ مهيدل نيذلا صاخشألل ةبسنلابو ،مادقتسالا قرط لوأ يه ةيبوسحملا"

libyajobs )نيذلا كئلوأ نإف مث نمو اًبيرقت موي لك ةديدج فئاظو فاضُت  هنإف،)تنرتنإلا ربع مادقتسا اتصنم 

 دادعإو ةباتك ةيفيك فرعي اًصخش نوكت نأ بلطتي كلذ نكلو .ةفيظو ىلع ةياهنلا يف نولصحيس نوثحبيو نورباثي

 تاربخلا يوذ libyainvestment ةصنم فدهتست .ةربخلاب كعتمتو ميدقتلا يعاود نيبت ةلاسرو ةيتاذ ةريس

 لوصحلا ةيفيك نع يلاؤس لاح يف ،كلذل .تاراهملا ريوطت فادهتسا نود )ةملعتملا ةئفلا( ةزهاجلا تاراهملاو

 امأ .فراعملا و تايصوتلا لالخ نم ثدحي كلذ درلا نوكيس ،تاربخلا وأ تاراهملا نم ريثكلا بلطتت ال ةفيظو ىلع

 لئاسوو libyainvestment ةصنم لالخ نم نوكي اهمظعمف ،ةدقعملا فئاظولا وأ بصانملا ىلإ ةبسنلاب

  ".يعامتجالا لصاوتلا

 سلبارطب لامعأ ةداير ريبخ -

 



 ايبيل يف لمعلا قوس مييقت

87 

 ءاقدصألا ىلع اًضيأ نودمتعي نيكراشملا ةيبلاغ نأ ضرعلا بناجل تنرتنإلا ىلع عضُو يذلا نايبتسالا فشكي

 ةيصخشلا فراعملاو ،)%48( تنرتنإلا ربع مادقتسالا تالاكو ىلإ ةفاضإلاب ،)%60( مادقتسالا دنع ةرسألاو

 قباطتت ،ةقيرطلا هذهب .ةفيظو نع ثحبلل ةمدختسملا قرطلا لقأ ةيديلقتلا مادقتسالا تالاكو لظت .)24%(

 ةيلاثملا قرطلاب تسيل قرطلا هذه نأ ّريغ ،فئاظولا نع نوثحابلاو صاخلا عاطقلا تاكرش اهمدختست يتلا قرطلا

  .فئاظو نع نيثحابلاو لمعلا باحصأ نيب بسانملا طبرلا نامضل

 

 اهتزربأ يتلا قلقلا هجوأ نم رخأ هجو وه ةيتاذلا ةريسلا ةيمهأل فئاظو نع نيثحابلاو لمعلا باحصأ كاردإ مدع

 .ةيساسألا تامولعملا رداصم اهيلع ءوضلا تطلسو تانايبلا

 

 نع ثحبلا يف نوؤدبي مث ،فلم 15 نوزهجيو مهجرخت تاداهش نم ةخسن 15 لمعب فئاظو نع نوثحابلا أدبي"

 مدع نم اًبيرقت نيرهش دعب .اهيلإ لوصولا مهنكمي يتلا تاعاطقلا ةفاكل تافلملا هذه ميدقت لالخ نم ةفيظو

  ".كفيظوت متيل نيلوؤسملاب كتفرعم ةرورضب كغالبإب سانلا أدبيس ،ةفيظو داجيإ

 يزاغنب ةعماج بالط داحتا -

 

 اهنوهجاوي يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا نيب نم اهنأ ىلع اًضيأ ةيبوسحملا ةلأسم تنرتنإلا نايبتسا يف نوكراشملا ربتعي

 لمشتو امك .كلذ %24 ركذ ثيح ،دودرلا يف اًراركت تايدحتلا رثكأ نم دعُت ،عقاولا يف .ةفيظو ىلع روثعلا يف

 قلعتي اميف .)%8( ةبولطملا تاراهملاو )%14( ةبولطملا ةربخلاو )%20( صرفلا صقن ىرخألا ةيسيئرلا تايدحتلا

 حرص .ةفيظو نع ثحبلا يف نوكراشملا اهيضقي يتلا ةدملا لوح ةيباجيإ رثكأ ةرظن نايبتسالا جئاتن ترهظأ ،اذهب

 ىلع لوصحلل اهوضتقا يتلا ةدملا نا نيرخا %32 حرص امنيب ،ماع نم لقأ وضتقا مهنا نيكراشملا نم 52%

 6 نم( لمع نع ثحبلا دنع ةريبك تابوعصل مهتهجاوم نع %6 طقف برعأو ،نيماع ىلإ ماع نم يه ةفيظو

 .)رثكأ امف تاونس
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 صاخلا عاطقلا ومن تاعقوت -8

  يداصتقالا ومنلا 8-1

 نم رثكأ تاعاطقلا ضعب يف صاخلا عاطقلا ومن نأشب لؤافتلاب لامعألا باحصأ رعشي

 ةدوجوملا تايدحتلا نم مغرلا ىلع اهريغ
 

 

 ماع يف %76 ةبسنب ومني نأو 2021 ماع يف ىرخأ ةرم يبيللا داصتقالا شعتني نأ عقوتملا نم ،ماع لكشب

 ىتح اًعفترم اًومن ةقحاللا تاونسلا دهشت نأ اًضيأ عقوتملا نم .2020 ماع يف %-66.7 ىلإ لصو نأ دعب 2021

  40.%0.3 دنع يونسلا يلامجإلا يلحملا جتانلا ومن رقتسي نأ عقوتملا نم ثيح ،2024 ماع

 

 قلعتي اميف لؤافتلاب اًضيأ صاخلا عاطقلاب ةينعملا ةينايبتسالا ةساردلا يف نيكراشملا لامعألا باحصأ رعشي

 ومنلاب قلعتي اميف مهتاريدقتو مهتاروصت نع مهلاؤس دنع .تاونس ثالث نوضغ يفو يلاتلا ماعلا يف ومنلاب

 لبقملا ماعلل لمتحملا مهومن لصيس تاهويرانيسلا لضفأ يف هنأ لامعألا باحصأ ردق ،مهلامعأل لجألا ريصق

 أوسأ ثودح ةلاح يف %21 ةبسنب مهومن اوردق ،ىرخأ ةيحان نم .طسوتملا يف %52 ةبسنب )2021(

 مت نيذلا ةيساسألا تانايبلا رداصم لبق نم ةماعلا ةيلئافتلا ةرظنلا هذه ىلع ءوضلا طيلست مت امك .تاهويرانيسلا

 .ومنلا ىلع ةردقلاب تاعاطقلا عيمج عتمتت ،ةبسانملا ةئيبلا يف هنإ ضعبلا لاق ثيح مهعم تالباقم ءارجإ

 

 ".ومنلل لقأ تايناكمإ هيدل وأ مهم ريغ اًعاطق كانه نأ دقتعأ ال"

 سلبارطب ةبساحم ذاتسأ  -

 وأ ةيطفن تامدخ وأ تالاصتا تناك ءاوس ،ايبيل يف تالاجملا عيمج يف ومنلا ىلع ةردقلا صاخلا عاطقلا ىدل"

 ".ةيحص تامدخ

 سلبارط يف يفحص -
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 تاريدقت لضفأ عقوتل  طسوتم ىلعأ يناث ةيلستلاو هيفرتلاو نونفلا عاطق نم نايبتسالا يف نوكراشملا ىطعأ

 هيفرتلاو نونفلا نأ مامتهالل ريثملا نم .)%65 ةبسنب ميلعتلا دعب ةيناثلا ةبترملا يف ،%63 ةبسنب ومن( ومنلا

 %18 هتبسن ومن( ومنلل تالامتحالا ءوسأروصت ةيحان نم ةيناثلا ةبترملا لتحت يتلا تاعاطقلا اًضيأ يه ةيلستلاو

 ءادألاب قلعتي اميف نيقيلا مدع نم ةيلاع ةجرد ىلإ اذه ريشي .)لقنلا عاطق دعب ةبترم ءوسأ يناث يأ ،طسوتملا يف

 برض ،لاثملا ليبس ىلع .ةيقايس لماوع ةدع ىلع فقوتي نأ لمتحملا نم يذلاو ،عاطقلا اذهل يلبقتسملا

 صاخلا عاطقلاب ةينعملا ةينايبتسالا ةساردلا ةنيع يف تاعاطقلا تلمش ثيح ايبيل يف ةدشب عاطقلا 19-ديفوك

 هيفرتلاو نونفلا نإف ،عضولا اذه نم مغرلا ىلع .نيفظوملا ةمدخ ءاهنإ ىلإ رطضت مل يتلا تاكرشلا نم ددع لقأ

 ىلع اهلضفأو ومنلا تاهويرانيس ءوسأ صوصخب درلل ةفيعضلا ةباجتسالا تاذ تاعاطقلا نم ربتعت ةيلستلاو

 نيقيلا مدع نم ةيلاع ةجرد دجوت يذلا تقولا يف ،ىرخأ ةرابعب .اًسناجتم ًاعاطق هنوك ىلإ ريشي امم ،ريصقلا ىدملا

  .ةلثامم ةقيرطب لمعتس عاطقلا يف تاكرشلا نأ نم نيقيلا نم ىلعأ ةجرد كانه ،ماع لكشب عاطقلا ءادأ لوح

 

 لضفأ يف %61 ةبسنب ومن( تاءاشنالا عاطق ناك ،ةيلستلاو هيفرتلاو نونفلاو ميلعتلا ىلإ ةفاضإلاب

 تلجس .ًالؤافت رثكألا تاعاطقلا نم )تاهويرانيسلا لضفأ يف %57 ةبسنب ومن( تاراقعلاو )تاهويرانيسلا

  .)ةثالثلل %25( تاهويرانيسلا أوسأ يف عقوتم ومن لدعم ىلعأ اًضيأ تاراقعلاو ميلعتلاو تاءاشنالا تاعاطق

 

 %44 نيب مهتاعقوت حوارتت( ةلمجلاب عيبلاو لقنلاو ةعارزلا يف ريصقلا ىدملا ىلع ًالؤافت لقألا تاعاطقلا تلثمت

  .)ومنلا تاهويرانيس لضفأ نع مهلاؤس مت امدنع %47و

 .ةلئافتم ةرظن نع اًضيأ اوبرعأ ،طسوتملا ىدملا ىلع مهومن تاعقوت نع ةنيعلا يف لامعألا باحصأ لئُس امدنع

 أوسألا ويرانيسلا ناك امنيب ،%66 وه تاونس ثالث نوضغ يف ومنلل لضفألا ويرانيسلا ناك ،طسوتملا يف

 ىدملا ىلع تاعقوتلا ىلعأ تاذ اهسفن يه طسوتملا ىدملا ىلع تاعقوتلا ىلعأ تاذ تاعاطقلا تناك .30%

 دح ىلإ جئاتنلا هذه ةيساسألا رداصملا تانايب دكؤتو امك .ةيلستلاو هيفرتلاو نونفلا ،تاءاشنالا ،ميلعتلا( ريصقلا

 .ةيلاع ومن تايناكمإب ناعاطق امه تاءاشنالاو ةحصلا يعاطق نأ ىلع ةيساسألا تانايبلارداصم تراشأ امك .ام

 :يزاغنب نم يلاتلاردصملا حرص امك

 

  ".لمعلا صرف ريفوتو ومنلل ةيسيئرلا لبسلا نم ةيذغألا عينصتو ةحصلاو تاءاشنالا ربتعت"

 يزاغنبب ةيلام تامدخ ةكرشب فظوم -
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 تاهويرانيسلا ءوسأل ةبسنلاب ًالؤافت تاعقوتلا رثكأ اًضيأ تاءاشنالاو ةيلستلاو هيفرتلاو نونفلا تاعاطق كلتمت

 ةريصق تاعقوتلا سكع ىلع .ىلوألا ةثالثلا زكارملا يف ةيحصلا تامدخلا اهيلإ مضنت امك ،طسوتملا ىدملا ىلع

 نإف ،كلذ عم  .عاطقك ومنلاب رمألا قلعتي امدنع نيقيلا نم ربكأ اًردق رهظت ةيلستلاو هيفرتلاو نونفلا نإف ،ىدملا

 ةيفيكب قلعتي اميف نيقيلا مدع نم ربكأ ردق َّمث نمو ،تاباجتسالا نم ربكأ ًقاطن مهيدل ةنيعلا يف عاطقلا يليثمم

  .عاطقلا يف ةنيعم تاكرش ءادأ

 

 تاهويرانيسلا لضفأ ثيح نم ءاوس ،طسوتملا ىدملا ىلع هترظن يف ةيباجيإ لقألا عاطقلا لثمت ةعارزلا

 نم انه هحيضوت مت امك ،ةيباجيإ صرف ةعارزلا عاطقل نوكي دق ،ايبيل نم ةنيعم قطانم يف ،كلذ عم .اهئوسأوأ

 ايبادجأ نم عالطتسالا ةنيع نمضتت مل( ايبادجأ نم مهتلباقم تمت نيذلا ةيساسألا تامولعملا رداصم تانايب لبق

 .)ةيعارز ةكرش يأ

 

 ببسب نكلو ةعارزلل ةحلاص ايبادجأ ةنيدم يف انه نكامألا نم ديدعلا دوجو نم مغرلابو  ةعارزلا لاجمل ةبسنلاب"

 ".عناصملا كلذكو .طشن ريغ عاطقلا اذه نإف دراوملا صقن

 ايبادجأب ةيمنت ةيميداكأل يذيفنت سيئر  -

 

 يف ةيعيبطلا دراوملل ةلئاهلا تايناكمإلا ىلع رركتم لكشب ةيساسألا تامولعملا باحصأ قلع ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 اهنأب ةيعيبطلا نداعملاو ةيعارزلا تاجتنملا تفصُو ".دعب لغتست مل يتلا صرفلا نم ديدعلا" ىلإ ريشي امم ،دالبلا

 نوكت نأ نكمي .قوسلا يف لمع صرف حتفل كلذكو يداصتقالا ومنلا قيقحتل ةلغتسم ريغ ةلئاه تايناكمإ

 نم ةلمتحم تاجرخم ريصعلاو  )ةسيرهلا(راحلا لفلفلا ةصلصو مطامطلا نوجعم لثم ،ةعنصُملا ةيعارزلا تاجتنملا

 رداصمل اًقفو ،ةرواجملا نادلبلا نم تاجتنملا هذه داريتسا هنع مجني دق امم ،اًيلاح ٍفاك لكشب لغتسم ريغ عاطق

  :ةييسيئرلا تامولعملا

 

 نم فالآلا تارشع يمرن كلذ عمو ،ماع لك مطامطلا نوجعم نم نط رايلم فصن نع لقي ال ام ايبيل دروتست"

  ".ةيلاحلا قوسلا يف اهعيب نوعيطتسي ال نيعرازملا نأل مطامطلا نم نانطألا

 ءاضيبلا يف ةعماج ديمع -
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 ىلع فرعتلا متي مل تاعاطق يهو عينصتلاو ةئزجتلا/ةلمجلاب عيبلا اًضيأ ةيساسألا تامولعملا رداصم تركذ امك

 لماوعلاب مكحتلا دنع هنأ ىلإ اًضيأ ةراشإلا بجت امك  .نايبتسالا يف لامعألا باحصأ ةنيع يف ومنلا ةيلاع اهنأ

 عقوتملا ومنلا يف تافالتخالا نأ يأ ؛يداصتقالا ومنلا تاعقوت روصتل اًمهم اًكرحم تسيل تاعاطقلا نإف ،ىرخألا

  .ةددحم تاعاطق ىلإ سيل و ىرخأ لماوع ىلإ بسنُت طسوتملاو ريصقلا ىدملا ىلع

 

 اهكلمت يتلا تاكرشلا نأ حضاولا نم ،صاخلا عاطقلا ةنيعل يداصتقالا ومنلا تاعقوت تاكرحم ليلحت لالخ نم

 مجح يف مكحتلا دنع  طسوتملاو ريصقلا ىدملا ىلعرثكأ ةيباجيإ ومن تاعقوت اهيدل نوكي نأ حجرملا نم ءاسن

 .ريبك دح ىلإ ةلغتسم ريغ لازت ال يتلاو تايبيللا ءاسنلل ةيوقلا ةيراجتلا تايناكمإلا ىلع اذه دكؤي  .يراجتلا طاشنلا

 نأ ىلإ ةيساسالا تامولعملا رداصم تانايب ريشت ،ومنلل اًمهم اًكرحم مجحلا نأ ىلإ لصوتلا متي مل نيح يف

 :ةيباجيإ ةرظنب عتمتت رغصألا تاكرشلا

  

 ".اًعيرس اًومن قوستلا زكارمو لمعلا شرو لثم ،ةريغصلا ةيراجتلا لامعألا دهشت"

  اهبسب  يعماج ذاتسأ -

 

 دنع ىرخألا ندملاب ةنراقم طسوتملا ىدملا ىلع ةيباجيإ ةرظنب اهل اًرقم سلبارط نم ذختت يتلا تاكرشلا عتمتت

 ةتارصمو يزاغنب يف تاكرشلا ىدل  .ريصقلا ىدملا ىلع ةيبلس رثكأ اهنكل و مجحلاو سنجلا عون يف مكحتلا

 ىلع ةيبلس رثكأ ربتعت يزاغنب نأ امك ،ىرخألا قطانملاب ةنراقم ريصقلا ىدملا ىلع ةيبلس رثكأ ةرظن اًضيأ ءاضيبلاو

 .تاغو اهبسو ةرفكلاو ترسو ديلو ينبو ةتاربص لمشت اًعفترم اًومن عقوتت يتلا قطانملا ضعب .طسوتملا ىدملا

 ةيداصتقالا زكارملا نأ نيح يف ،ايبيل يف رغصألا قطانملا ضعب نم اًعقوتم عراست كانه نأ ىلإ اذه ريشي

  .ةعرس لقأ اًومن دهشتس ةيسيئرلا

 ىلع ةيباجيإ رثكأ ةرظن اهل نوكي نأ ىلإ ةيمسرلا تاكرشلا ليمت ،عقوملاو مجحلاو سنجلا عون يف مكحتلا دنع

 تاراهملا ةفاضإ دنع .طسوتملا ىدملا ىلع اهنيب ريبك قرف دوجو مدع عم ةيمسرلا ريغ لامعألا نم ريصقلا ىدملا

 ظوحلملا رفوتلا روصت يف فالتخاب طبتري تايمسرلا ريثأت نأ ىلإ ريشي امم ،ةمهم ةيمسرلا دعت مل ،ليلحتلا ىلإ

 تاعقوت نيسحت ىلإ لمعلا ناكم يف تاراهملل ظوحلملارفوتلا غقوت يدؤي ،ريصقلا ىدملا ىلع .ةنيعم تاراهمل

 تاراهملا رفوت اهنيح نوكي ثيح ،طسوتملا ىدملا ىلع سيل نكلو ، تاكرشلل ةروصتملا يداصتقالا ومنلا

 يداصتقالا ومنلا ديدحت يف ،ام دح ىلإ ،مهاست تاراهملا نأ ىلع ءوضلا اذه طلسي .اًيباجيإ اًعفاد ةيمقرلا

  .اهتهجاو يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا نيب نم لماعلا اذه ىلع ءوضلا طلست مل تاكرشلا نأ نم مغرلا ىلع  .عقوتملا
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 ومنلل اًمهم اًعفاد لكشي هنأب رهظي مل تايدحتلا هذهب اهرثأتب تاكرشلا روعش ىدمو ،ةروصتملا تايدحتلا

 نيب ماع لكشب اهتكراشم متت امإ تاكرشلا اههجاوت يتلا تايدحتلا نأ ىلإ ريشي اذه نأ ودبي .روصتُملا يداصتقالا

 عون( لماوعلا سفنب ةعوفدم تاكرشلا ىلع تايدحتلا هذه ريثأت ىدم نأ امإو ،ءادألا نع رظنلا فرصب تاكرشلا

  .يداصتقالا ومنلا تاعقوت كرحت يتلا )تاراهملا رفوتو ،ةيمسرلا ،عقوملا ،سنجلا
  



 ايبيل يف لمعلا قوس مييقت

93 

  يفيظوتلا ومنلا 8-2

 

 حجرألا نم امنيب ،لجألا ةريصق تاريدقتلا يف يفيظوتلا ومنلاب يداصتقالا ومنلا طبتري

  لثم عسوأ لماوعب ليوطلا ىدملا ىلعربكأ لكشب ومنلا تاروصت رثأتت نأ

 يجولونكتلا مدقتلا
 

 

 ةميقب نوسريب طابترا( ةوقب ةطبارتم يفيظوتلا ومنلا و يداصتقالا ومنلا تاعقوت نإف ،ريصقلا ىدملا ىلع

 اذه نأ ىلإ ريشي امم ،)0.228 ةميقب نوسريب طابترا( اًطابترا لقأ ةقالعلا نوكت ،طسوتملا ىدملا ىلع .)0.479

  .ةميقلا عنص ةيلمع يف تاروطتلا نم هريغ وأ يجولونكتلا مدقتلاب ريبك دح ىلإ اًعوفدم نوكي دق ومنلا

 

 دنع .يداصتقالا ومنلاب ةنراقم فيظوتلاب رمألا قلعتي امدنع لقأ ومن تالدعم اًمومع لامعألا باحصأ عقوتي

 لضفأ يف هنأ لامعألا باحصأ ردق ،مهلامعأل لجألا ريصق ومنلاب قلعتي اميف مهتاريدقتو مهتاروصت نع مهلاؤس

 باحصأ ردق ،ىرخأ ةيحان نم .طسوتملا يف %28 ةبسنب لبقملا ماعلل لمتحملا مهومن ديزيس تاهويرانيسلا

 تاذ تاعاطقلا نيب نم تاءاشنالا عاطق ربتعي .تاهويرانيسلا أوسأ يف %14 ةبسنب مهومن ةدايز لامعألا

 تايناكمإب عتمتي عاطق هنأ ىلع ةيساسألا تامولعملا تانايب يف اًضيأ هزاربإ مت يذلاو ،ًالؤافت رثكألا تاهويرانيسلا

   :ةديج فيظوت

 

  ".ةنيدملا ىلإ نيرجاهملا ةلق ببسب نييبيللا نم مهمظعم لامعلاو ،ةلكك يف اًمئاد ةبولطم تاءاشنالا لامعأ"

 ةلككب لمعلا ةرازو -

 

 نأ ىلع صاخلا عاطقلاب ةينعملا ةينايبتسالا ةساردلا ةنيع يف ةكراشملا 41تاكرشلا نم %54 ءوضلا طلس امك

 ًالؤافت رثكألا تاعاطق ةثالثلا ةمئاق يف نارخآلا ناعاطقلا .لمع صرف قلخل ةيلاع ةيناكمإب عتمتي تاءاشنالا عاطق

 
 فيظوتلا تايناكمإل تاكرشلا روصت ليلحت يف تاءاشنالا تاكرش دودر نيمضت متي ال ،لاثملا ليبس ىلع ،ةنيعلا يف هسفن عاطقلا نم تاكرشلا لهاجت 41

 .تاءاشنالا عاطق يف
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 دعي ،كلذ عم .ماعطلا تامدخ و ناكسإلاو ميلعتلا امه ريصقلا ىدملا ىلع فيظوتلا ومن تاهويرانيس يف

 امم تاباجتسالا نم ةريبك ةعومجم اهلو امك ،ًالئافت لقألاو أوسألا ويرانيسلا اهيدل يتلا تاعاطقلا نيب نم ميلعتلا

 ثلث براقي ام طقف نإف كلذ ىلإ ةفاضإلاب .عاطقلل لمتحملا فيظوتلا ءادأ لوح نيقيلا مدع نم ةبسن ىلإ ريشي

  .لمع صرف قلخل ةيلاع تايناكمإب عتمتي عاطق ميلعتلا نوك نوروصتي ةينايبتسالا ةساردلا ةنيع يف تاكرشلا

 

 بناج ىلإ تاعاطق ةثالث ىندأ ةمئاق يف نارخآلا ناعاطقلا امه ةئزجتلا/ةلمجلا ةراجتو ،ةيلستلاو هيفرتلاو نونفلا

 نم تاعاطق ةثالث لقأ نمض نم اًضيأ ناعاطقلا ناذه ربتعيو ،ومنلل أوسألا ويرانيسلاب رمألا قلعتي امدنع ميلعتلا

 ةراجت ىلع ةساردلا ةنيع يف تاكرشلا نم %76 زكر ،كلذ عم .ةعارزلا عاطق عم ومنلل ويرانيس لضفأ ةيحان

 اذه نوكي نأ لمتحملا نم .لمع صرف قلخل ةيلاع ةيناكمإب عتمتت يتلا تاعاطقلا نم اهنيربتعم ةئزجتلا/ةلمجلا

 عاطقلا يف فيظوت ةهج ربكأ لثمي عاطقلا لازي ال ،اًيبسن ةمئاشتملا تاعقوتلا نم مغرلا ىلع هنأ ىلع اًساكعنا

  .ايبيل يف صاخلا

 

 لضفأل ىلوألا ةثالثلا زكارملا يف اًضيأ ميلعتلاو ماعطلا تامدخ و ناكسإلا تامدخ يتأت ،طسوتملا ىدملا ىلع

 ماعطلا تامدخو ناكسإلا تامدخ عتمتت نيح يف .تاراقعلا عاطق عم بنج ىلإ اًبنج ًالئافت رثكألا و تاهويرانيسلا

 عيراشملا نأ ىلإ تامولعملل ةيساسألا رداصملا تانايب ريشت ،يصخشلا اهروظنم نم ةيوق فيظوت ةيناكمإب

 سبالملا عناصم بناج ىلإ ،فيظوتلا ومنل لقألا تايناكمإلا تاذ تاعانصلا نيب نم يه رغصألا ماعطلا/ةيئاذغلا

 ىلإ ةفاضإلاب .تاعانصلا كلت يف ةبولطملا ةلماعلا ىوقلا ةيمك ةيدودحم ببسب ىرخأ ةصصختم ءانب تاكرشو

 ناكسإلاو ماعطلا تامدخ ىلع ءوضلا ةينايبتسالا ةساردلا ةنيع يف ةكراشملا تاكرشلا ثلث يلاوح تطلس ،كلذ

  .ةيلاع فيظوت تايناكمإ تاذ اهرابتعاب

 

 لؤافتلا ثيح نم ةريخألا ةثالثلا زكارملا ةيلستلاو هيفرتلاو نونفلاو ،ةئزجتلا/ةلمجلا ةراجت تاعاطق لتحت ،ىرخأ ةرم

  .تالاصتالاو تامولعملا عاطق بناج ىلإ طسوتملا ىدملا ىلع يفيظوتلا ومنلاب رمألا قلعتي امدنع

 دجوت يتلا ندملا لالخ نم ريبك دح ىلإ عقوتملا يفيظوتلا ومنلا ديدحت متي ،يداصتقالا ومنلا عم لاحلا وه امك

 ءاضيبلاو يزاغنبو سلبارط يف اهرقم يتلا تاكرشلا نإف ،مجحلاو سنجلا عون يف مكحتلا متي امدنع .تاكرشلا اهب

 نأ ىلإ رظنلاب قلقلا ىلع كلذ ثعبي .طسوتملاو ريصقلا ىدملا ىلع يفيظوتلا ومنلل ةيبلس رثكأ تاعقوت اهيدل

 اًظاظتكا رثكألا قطانملا نم عبطلابو ايبيل يف ةيسيئرلا ةيداصتقالا زكارملا نيب نم ربتعت يزاغنبو سلبارط

 ىلع فيظوتلا ومنل ةيباجيإ رثكأ تاعقوت اهيدل نأ ودبيف ةتارصم يف اهرقم يتلا تاكرشلل ةبسنلاب امأ .ناكسلاب
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 اًومن عقوتت يتلا قطانملا هباشتت .ريصقلا ىدملا ىلع ىرخألا قطانجملا يف قرف دجوي ال نكلو ،طسوتملا ىدملا

 .تاغو ةرفكلاو ترسو ديلو ينبو ةتاربص لثم ،ىلعأ اًيداصتقا اًومن عقوتت يتلا كلت عم ماع لكشب فيظوتلل ىلعأ

  

 ،طسوتملاو ريصقلا ىدملا ىلع .عقوتملا فيظوتلل اًكرحم ةيمسرلا لماعربتعي ،يداصتقالا ومنلا لثم كلذك

 ريشي دق .ةيمسرلا ريغ تاكرشلاب ًةنراقم فيظوتلا ومنل ةيباجيإلا تاعقوتلا نم ربكأ ةجردب ةيمسرلا تاكرشلا عتمتت

 عفدي .ةيمسرلا ريغ تاكرشلاب ةنراقم نيفظوملا بذج لهسألا نم هنأ اًمومع دجت ةيمسرلا تاكرشلا نأ ىلإ اذه

 رثكأ اهيدل فيظوتلا ومن تاعقوت تناك املك ،لمعلا مجح داز املك هنإ ثيح ،فيظوتلا ومنب اًضيأ ةكرشلا مجح

  .طسوتملاو ريصقلا نييدملا ىلع ةيباجيإ

 

 ىدملا ىلع فيظوتلا ومنل يباجيإلاروصتلا ةبسن تداز املك ،لمعلا ناكم تاراهمل روصتملا رفوتلا داز املك

 اًضيأ هنأش نم ةمهملا تاراهملا نم ةعومجملا هذهلروصتملا رفوتلا نأ يهيدبلا نم  .تاكرشلل طسوتملاو ريصقلا

  .صاخشألا نم ربكأ ددع فيظوتل ًاليم رثكأ نوكت نأ ىلإ تاكرشلا عفدي نأ

 

 تاكرشلا نأ يأ ،عقوتملا فيظوتلا ومن ىلع مادقتسالاو فيظوتلا تايجيتارتسإ رثؤت نأ عقوتملا نم هنأ نيح يف

 اًضيأ عقوتت َّمث نمو نيفظوملا ىلع روثعلا لهسألا نم هنأ دجتس ةفلتخم فيظوت تايجيتارتسإ تمدختسا يتلا

 وأ ةماع فيظوت تالاكوب نيعتست يتلا ةليلقلا تاكرشلا تردق .لاحلا اذه نكي مل نكلو ،فيظوتلا يف ربكأ اًومن

 لماوعلاب مكحتلا دنع نكلو ؛طسوتملاو ريصقلا يدملا ىلع عقوتملا فيظوتلا ومنل عفترم طسوتم دوجو ةصاخ

   .اًمهم اًكرحم اذه ودبي مل ،ىرخألا

 

 عم لاحلا وه امك ،ةعقوتملا فيظوتلا ومن تاعقوتل اًمهم اًكرحم تسيل تاكرشلا هجاوت يتلا ةفلتخملا تايدحتلا

   .يداصتقالا ومنلا تاعقوت
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 تايولوألل يلوألا بيترتلا 8-3

 ناكسإلاو ةحصلاو ميلعتلاو تاءاشنالا تاعاطق ميدقت متي ،ومنلا تاريدقت ىلع ًءانب

 ومنلا لجأ نم ةيولوأ وذ معد ىلع لوصحلل ماعطلا تامدخو

 تاعاطقلا .ومنلا تايناكمإل اًقفو تاعاطقلا ديدحت نكمملا نم ،عقوتملا يفيظوتلاو يداصتقالا ومنلا ىلع ًءانب

 قلخ ىلع ةرداق نوكت نأ حجرملا نم )فيظوتلا ومن معدل( داصتقالا يفو فيظوتلا يف اًيوق اًومن عقوتت يتلا

 ومن نود عقوتملا فيظوتلا ومن نوكي نأ حجرملا نم .لمعلا نع ةلطاعلا ةلامعلا باعيتسا نم اهنكمت لمع صرف

 اًيداصتقا اًومن اهيف عقوتي تاعاطق دوجوت نأ نكمي يذلا تقولا يف  .رقتسم ريغو ةشاشه رثكأ همعدي يداصتقا

 نكالو ،)لاثملا ليبس ىلع ،يجولونكتلا مدقتلا نم دمتسم نوكي ومنلا نأل( فيظوتلاب ةطبترم ةدايز نود اًعفترم

 لكشب تاعاطقلل ةبسنلاب ةيولوألا ديدحتب حمسي اذه نإف ،كلذ ىلع ًءانب .تاعاطقلا عيمج بساني ال دق اذه

 ام لمشتس تاعاطقلا هذه نأ ىلإ ليلحتلا ريشي .اهيدل ةعقوتملا لمعلا صرف قلخ تايناكمإ يلع زيكرتلل حضوأ

   :يلي

 اًضيأو طسوتملاو ريصقلا ىدملا ىلع يداصتقالا ومنلل ةيلاع تاعقوت ءاشنالاو ءانبلا رهظُي :تاءاشنالا .1

 تاعقوتلا هذه ةيساسألا تامولعملا رداصم تانيب اًضيأ دكؤي .ومنلا تالاح أوسأل ةيباجيإ تاهويرانيس

 ىلع فيظوتلا ومنل تاعقوت ىلعأ اهيدل يتلا تاعاطقلا نيب نم تاءاشنالا عاطقربتعي  .ةيداصتقالا

 رداصم تانيب دكؤت ،كلذ ىلع ةوالع .ومنلل أوسألا تاهويرانيسلل ةيباجيإ تاعقوتو ريصقلا ىدملا

 ينعملا نايبتسالا ةنيع يف ةكراشملا تاكرشلا ةيبلاغ كلذكو ،فيظوتلا تايناكمإ ةيساسألا تامولعملا

 عاطق نوكيس ،يفاعتلاو يبسنلا ءودهلا نم ةرتف يف ايبيل تلخد اذإ ،ماع لكشب .صاخلا عاطقلاب

 تقولا يف .دالبلا ءاحنأ عيمج يف ةررضتملا ةيتحتلا ةينبلا ءاشنإ ةداعإ يف ةيسيئر ةلعاف ةهج تاءاشنالا

 تاكرش نم ليلق ددع دوجو ىلإ صاخلا عاطقلاب ةينعملا ةينايبتسالا ةساردلا ةنيع هيف ريشت يذلا

 عيراشملا نم طسوتملا نم لقأ ددع هسفن تقولا يف دجوي هنإف ،ةريبكلا وأ ةطسوتملا تاءاشنالا

 تاكرشلا مجح ةئف نمض عقت نايبتسالا ةنيع يف تاءاشنالا تاكرش مظعم نإ ثيح ؛ةياغلل ةريغصلا

 دمتعي نأ لمتحملا نمف ،19-ديفوك ةحئاجب اًرثأت تاعاطقلا رثكأ نمض عقي عاطقلا نأ ىلإ اًرظن .ةريغصلا

 .ةحئاجلا راشتنا ىلع لجألا ريصق راسملا
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 ومنلل تاعقوت ىوقأب عتمتت يتلا تاعاطقلا نيب نم سيل عاطقلا اذه :ماعطلا تامدخو ناكسإلا تامدخ .2

 هومنل لئافتم روصت هيدل عاطقلا اذه نإف ،كلذ عم .اًضيأ أوسألا نيب نم سيل هنكلو ،يداصتقالا

 نمضتي عاطقلا اذه نأ ةقيقح لالخ نم اًضيأ اذه سكعنيو .طسوتملاو ريصقلا ىدملا ىلع يفيظولا

 .صاخلا عاطقلاب ةينعملا ةينايبتسالا ةساردلا ةنيع يف ةريبكلا ىلإ ةطسوتملا تاكرشلا نم ةبسن ىلعأ

 صرفلا داجيإ لهسي امم ،نيئدتبملا فئاظو نم ةصح ىلعأ نمضتي عاطقلا اذه نإف ،كلذ ىلع ةوالع

 نم ةيلاع ةجردب مستت يتلا تاعاطقلا نم اضيأ عاطقلا اذهربتعي .لمعلا قوس ىلع ددجلا نيلبقملا ىلع

 ،اًريخأ .عاطقلاب يفيظوتلا ومنللو يداصتقالا ومنلل ًايباجيإ ًاكرحم ًالماع اًمومع تربتعُأ يتلا ةيمسرلا

 .عاطقلا اذه يف ءاسن اهكلمت تاكرشلا نم هب سأبال ددع كانه

 لتحيو طسوتملاو ريصقلا ىدملا ىلع ةدحوم ةيباجيإ ةيداصتقا تاعقوت ميلعتلا عاطق رهظُي :ميلعتلا .3

 ومنلل ةيباجيإ ةيلبقتسم ةرظنب موعدم عاطقلل  يداصتقالا ومنلا .تاهويرانيسلا أوسأ يف ىلعألا ةبترملا

 ةبسن عم لجألا ريصق ىدملا فيظوتلا ءادأ يتأي ،كلذ عم .طسوتملاو ريصقلا ىدملا ىلع يفيظوتلا

 ءوسألا تاهويرانيسلا تاذ تاعاطقلا نمض نم عاطقلا اذه دوجول كلذ و ،نيقيلا مدع نم ةطيسب

 براقي ام طقف حرص ،ًاضيأ عاطقلا تاكرش نيب تاباجتسالا نم ةريبك ةعومجم هيدلو امك ،ًالئافت لقألاو

 نم ةيلاع تايناكمإب عتمتي عاطق ميلعتلا نأ ةينايبتسالا ةساردلا ةنيع يف ةكراشملا تاكرشلا نم ثلثلا

 نم ربكأ ددعو ةياغلل ةريغصلا عيراشملا نم ًاليلق اًددع لمشي عاطق هنأ امك .لمعلا صرف قلخ ةيحان

 تاكرشلا نم نيفظوملل لضفأ باعيتسا ةردقب عتمتت ام ًةداع يتلا مجحلا ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا

 تاكرشلا نم ديدعلاو ءاسنلل ةكولمملا تاكرشلا نم ةديج ةصح اًضيأ عاطقلا كلتمي .ةياغلل ةريغصلا

  .ةيمسرلا

 ةلاح يف ةياغلل ةيلوئافت تسيل عاطقلا يف يداصتقالا ومنلا تاعقوت نأ نيح يف :ةيحصلا تامدخلا .4

 تطلس .اًضيأ ةياغلل ةموئاشت تسيل ىرخأ ةيحان نم تاهويرانيسلا ءوسأ نإف ،تاهويرانيسلا لضفأ

 يداصتقا ومن قيقحت ةيناكمإب عتمتي هرابتعاب عاطقلا ىلع ءوضلا ةيساسألا تانايبلا تامولعم رداصم

 لضفألا تاهويرانيسلا نم لك يف ةديج فيظوت تايناكمإب عاطقلا عتمتي ،طسوتملا ىدملا ىلع .ديج

 ةنيع يف ةريبكلاو ةطسوتملاو ةيمسرلا تاكرشلا نم اًيبسن ريبك ددع ىلع عاطقلا نمضتي امك .أوسألاو

  .تايبيللا ءاسنلا فيظوتل يسيئر عاطق هنأ امك .ةياغلل ةريغصلا عيراشملا نم ليلق ددعو ةساردلا
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 قطانم وأ ندم يف نوكت نأ لمتحملا نم يتلاو ،اًضيأ ةيولوألا اهل ىطعت نأ بجي يتلا ىرخألا تاعاطقلا نم

 :يه طقف ةددحم

 تاذ ةلمتحملا تاعاطقلا ةمئاق ىلع ةيلستلاو هيفرتلاو نونفلا عاطق دجوي :ةيلستلاو هيفرتلاو نونفلا .5

 ،كلذ عم .طسوتملاو ريصقلا ىدملا ىلع ًيلاع اًيداصتقا اًومن ةيناكمإ رهظت اهنأل يساسأ لكشب ةيولوألا

 يذلا عاطقلاو ،ريصقلا ىدملا ىلع أوسألا ويرانيسلا ةيحان نم ومنلل ىوتسم ىندأ يناث عاطقلا اذه لثمي

 ردق عم ومنلا تاهويرانيس نم ًالك يتأي ،كلذ عم .يداصتقالا ومنلل ويرانيس طسوتم لضفأ يناثب عتمتي

 ىدملا يف ًاضيأو ،أوسألاو لضفألا ويرانيسلا نيب عساولا قاطنلا ببسب ريصقلا ىدملا ىلع نيقيلا مدع نم ريبك

 نم لكب ةدشب رثأتي عاطقلا اذه نوك ىلإ اًرظن .عاطقلا لخاد تاكرشلا تاباجتسال عساولا قاطنلا ببسب طسوتملا

 .راسملا ديدحت يف ةيساسأ نييقايسلا نيلماعلا نيذهب ةقلعتملا طامنالا نوكت نأ حجرملا نمف ،ديفوكو تاعارصلا

 ققحت اذإ ،كلذ عم .ام دح ىلإ مئاشتب ًايلاح عوضوملا اذه ىلإ رظننت تاكرشلا نإف ،فيظوتلا ةيناكمإ ثيح نم

 اهلقأ ،لمعلا صرف نم لوقعم ردق رفوت ىلإ اًضيأ اذه يدؤي نأ يقطنملا نمف ،لضفألا يداصتقالا ويرانيسلا

 فئاظولل صصخم عاطقلا اذه نأ ىلإ ةراشإلا ردجي ،كلذ عم .19-ديفوك ببسب ةرغاش تكرُت يتلا فئاظولا لغشل

  .ايلعلا بترلا نم

 اذه نرتقي .يلاع أوسأ ويرانيسوريصقلا ىدملا ىلع يداصتقالا ومنلل ةيوق تاعقوت عاطقلا اذه ىدل :تاراقعلا .6

 صاخلا عاطقلاب ةينعملا ةينايبتسالا ةساردلا ةنيع ريشت .طسوتملا ىدملا ىلع فيظوتلا ومنل ةيوق ةيروصت ةرظنب

 مجحلا ةطسوتملا تاكرشلا نم ام دح ىلإ ةيلاع ةبسن دوجو عمl ،ةياغلل ةريغصلا عيراشملا نم اًجيزم كانه نأ ىلإ

 فئاظولل صصخم عاطقلا نأ وه تاريذحتلا دحأ نإف ،كلذ عم .ةلامعلا نم ةيفاك ةيمك باعيتسا اهنكمي يتلا ًاضيأ

  .ىرخألا تاعاطقلاب ةنراقم نيئدتبملل فئاظولا نم لقأ ةصح نمضتيو ايلعلا بترلا نم

 ومنلا وأ يداصتقالا ومنلا صخي اميف ءاوس ةيباجيإلا ةديدش ةرظنب ةعارزلا عاطق عتمتي ال ،ماع لكشب :ةعارزلا .7

 راسملا دمتعي نأ لمتحملا نمف ،19-ديفوك ةحئاجب اًرثأت تاعاطقلا رثكأ نمض عقي عاطقلا نأ ىلإ اًرظن .يفيظوتلا

 لضفألا نيب نمربتعتف طسوتملا ىدملا ىلع فيظوتلا ومن تاعقوت امأ .ةحئاجلا راشتنا ةيفيك ىلع لجألا ريصق

 قطانم يف .ةيباجيإ تاعقوتلا رثكأ ثلاثب عاطقلا عتمتي ثيح ،أوسألا ويرانيسلا يف اميس ال ،تاعاطقلا يقابب ةنراقم

 ريوطت ىلع زيكرتلا ةدايز يف اًيسيئر اًرود بعلي نأ نكميو صرف ىلع عاطقلا لصحي نأ نكمي ،ايبيل نم ةنيعم

 ةوالع .ىرخأ لماوع نيب نم راعسألا تابلقت ببسب اًيدحت اذه لثمي .تادراولا ىلع دامتعالا ليلقتل ةيلحملا تاجتنملا

 ىلع صرفلا داجيإ لهسي امم ،نيئدتبمللل فئاظولا نم ةصح ىلعأب عتمتت يتلا تاعاطقلا نيب نم يهف ،كلذ ىلع

 .لمعلا قوس ىلإ ددجلا نيلخادلا
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 يفيظوتلا ومنلا لالخ نم يداصتقالا ومنلل دحاو ماع تاريدقت :22 لكشلا

  

 يفيظوتلا ومنلا لالخ نم يداصتقالا ومنلل ماوعأ ةثالث تاريدقت :23 لكشلا
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 ومنلا طسوتم موسرلا رهظُت  ثيح  ؛صاخلا عاطقلا نايبتسا ىلع ءانب ومنلا تاريدقت هالعأ ةينايبلا موسرلا حضوت

 ةرئادلا مجح لثمي .نايبتسالا يف ةكراشملا تاكرشلا اهتمدق يتلا أوسألاو لضفألا تاهويرانيسلا نع ذوخأملا

 ومنلا عم هثودح عقوتملا فيظوتلا ومن ةرئادلا عقوم لثمي امنيب .عاطق لك يف نيفظوملا ددعطسوتم

 .يداصتقالا
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  تايصوتلاو تاجاتنتسالا -9

 يف ةفيضملا تاعمتجملا هبعلت يذلا رودلل لضفأ مهف باستكا" وه يبيللا لمعلا قوس مييقت نم فدهلا ناك

 ةيلحملاو ةرجاهملا ةلامعلا ةكراشمو طارخنالا ةدايزل" عسوأ فدهب "لكك ايبيل يفو )ةينعملا( ةيلحملا اهتاداصتقا

 يف ةينعملا قطانملل يعامتجالا كسامتلاو يداصتقالا طاشنلا زيزعت َّمث نمو ،صاخلا عاطقلا لامعأ/تاعانص يف

  .ثحبلل ةيسيئرلا جئاتنلا ىلع ةيلاتلا تايصوتلاو تاجاتنتسالا دنتست ".ايبيل

 صاخلا عاطقلا ةيمنت 9-1

 جمانربل نكمي .صاخلا عاطقلل يميداكألاو يميظنتلاو يلاملا معدلا يف ةدايز كانه نوكي نأ بجي •

 لامعألا فرغ لثم ،ءاطسو لالخ نم وأ ،تاكرشلا عم ةرشابم لمعلا يئامنإلا ةدحتملا ممألا

 فيظوتلا تاءارجإ عضو يف دعاست ةبسانم معد جمارب دادعإل كلذ ىلإ امو ،ةيلحملا تايدلبلاو

 ةيداصتقالا تامزألا لالخ يلاملا معدلا ريفوتو ،حيرستلاو فيظوتلل ةيمسرلا ريياعملا عضوو ،ةلداعلا

  .19-ديفوك ةحئاج لثم

 

 تاعقوت كالتما ىلإ ةيمسرلا تاكرشلا ليمت .ريوطتلا ىلإ ةيمسرلا ريغ لامعألا ةنمسر ماظن جاتحي •

 ةجاح كانه .رثكأ لمع صرف رفوتو امك لمعلا قوس تاراهم ىلإ لضفأ لوصو ةيناكمإو ،ىوقأ ومن

 ،ليجستلا تاطلس( ةلصلا تاذ ةلعافلا تاهجلا عم كلذكو ةيمسرلا ريغ تاكرشلا نم لك عم لمعلل

 فيلاكت ضفخ اذه لمشي نأ نكمي .ةنمسرلاو ليجستلا ةيلمع ليهستل )كلذ ىلإ امو لامعألا فرغو

 نامض يف اًضيأ اذه دعاسي نأ يغبني .تاءارجالا صيلقتل عقاوم ءاشنإو ،تاءارجإلا طيسبت ،ليجستلا

 بلطلا دادزي يتلا لمعلا دوقع كلذ يف امب ،ةقئال لمع فورظ تاكرشلا نم ةديازتم ةصح ريفوت

 ةلماع ةوق نيفظوملل رارقتسالا نم ربكأ اًردق رفوي يذلا صاخلا عاطقلا بذجي نأ حجرملا نم .اهيلع

  .اهيلع ظفاحيو ىوقأ

 

 ةكراشملا تاكرشلا نم %93 حرص ،لاثملا ليبس ىلعف ،عاطقلا بسح تاردقلا تالكشم تفلتخا •

 ةيرشبلا لوصألا ثيح نم ةفيعض ةردقب نوعتمتي مهنأب تاءاشنالا عاطق نم

 لوصألا ثيح نم ةفيعض ةردقب نوعتمتي مهنأب %60 حرص امنيب ،)ةربخلا/تالهؤملا/تاراهملا(
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 ةيولوألا يف اهعضو ىلإ جاتحت دق تاعاطقلا ضعب نأ يه كلذ ىلع ةبترتملا راثآلا نم .ةيجولونكتلا

 .اهومنب ةقلعتملا تاردقلا ءانبل بولطملا معدلا ثيح نم

 

 زفاوحو ،تاراهملا يف تاوجفلاو ،ًايتاذ ىلع ةددحملا ومنلا تايدحت ةهجاوم ىلإ ةجاح كانه •

 ةهجك هتفصب هتايناكمإ لماك قيقحت نم صاخلا عاطقلا نكمتي نأ لبق مهتاعقوتو نيفظوملا

 ليلقتو عينصتلا زيزعتل دالبلل ةيعيبطلا دراوملا مادختسا نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ايبيل يف ةيفيظوت

  .ديدحتلا هجو ىلع ةعارزلا يف ومنلا معدي دق داريتسالا ىلع دامتعالا

  

  ةيلحملا ةلامعلا ةكراشم ةدايز 9-2

 نيب قفاوت مدع كانه .ةيولوألا تاذ تاعاطقلا اميس ال ،صاخلا عاطقلا ةروص نيسحتل ةجاح كانه •

 نم كلذ قيقحت نكمي .ةقئال لمع صرف دلوت نأ نكمي يتلا تاعاطقلاو نييبيلل تاعاطقلا تاليضفت

 يوناثلا ميلعتلا يتلحرم يف بالطلل لمعلا ةربخ ميدقتو ،ةيعانصو ةيفيظوت ضراعم لالخ

  .يعماجلاو

 

 نييبيللا بابشلا ديفي نأ هنأش نم امهزيزعتو لمعلا ةرتف ءانثأ بيردتلاو ةينهملا تابيردتلا ريوطت  •

 اهملعتي تاراهم يه ةيلاعلا تاوجفلا تاذ تاراهملا نم ديدعلا .لمعلا قوس ىلع ًاثيدح نولخادلا

 ةصتخم كولس تاراهم ىلإ جاتحت :ةغرفم ةقلح ىلإرمألا لوحتي نأ نكمي .لمعلا ءانثأ نوفظوملا

 ىلع لوصحلا نود تاراهملا هذه ىلع لوصحلا كنكمي ال نكل ،ةفيظو ىلع لوصحلل لمعلا ناكمب

 بيردتلاو ةينهملا تابيردتلا معدو ةيوقتو ريوطت ةدايز يف اذه ىلع بلغتلا قرط ىدحإ لثمتت .ةفيظو

 لظ يف ةربخلا ضعب لمعلا نع نيلطاعلا باستكال ةليسوك ةعوفدملا تابيردتلاو لمعلا ةرتف ءانثأ

 اذه دعاسي نأ نكمي ،هسفن تقولا يف .ةينعملا تاكرشلل ةبسنلاب ةدودحم ةفلكتو رطاخم دوجو

  .لمع نع نيثحابلل ةيفافش رثكأ لمعلا فورظ لعج لالخ نم صاخلا عاطقلا ةروص نيسحت يف اًضيأ

 

 تاراهملا ىلع ةيبيردت جمارب ريوطتل ةيلحملا بيردتلا تاسسؤم نيب قيسنتلاو ةكراشملا مهملا نم

 لمعلا باحصأ اهردقي يتلاو ةبولطملا تاراهملا ءانب ىلع مهتدعاسمل لمع نع نيثحابلل ةيلوألا

 جمارب ريوطت يف اهكارشإ نكمي يتلا ةيلحملا تاسسؤملا نم ديدعلا ةمث .ايبيل يف نولمتحملا
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 ،ىلعأ ىوتسم ىلع .اهديدحتا مت يتلا ةيساسألا تاراهملا تاوجف ضعب فدهتست يتلا بيردتلا

 ىوتسملا ةيلاع تالهؤملل ةبكاوم رثكأ يميداكألا ملاعلاو ةيعماجلا تاسسؤملا نوكت نأ نكمي

 ميدقت مهنكمي  ثيحب.صاخلا عاطقلا لخاد ةيرادإلاو ايلعلا بصانملا يف ةبولطملا ًالجأ لوطألا

  .ةعانصلا يف نيرمثتسملا ءاكرشلا نم ليومتب ،اًصصخت رثكأ ةرادإ جمارب

 لمعلا قوس صرفل ةباجتسالا 9-3

 نكمي .لمعلا نيمدقمب لمع نع نيثحابلا طبرت ىوقأ ةطيسو تاسسؤم دوجول ةحضاو ةجاح كانه •

 قاطن عيسوتل تنرتنإلا ربع فيظوتلا عقاومو ةيلاحلا تالاكولا عم لمعلا لالخ نم امإ كلذ قيقحت

 .ةلاعف فيظوت تالاكو ءاشنإل اًينطوو اًيلحم ةصتخملا تاطلسلا عم لمعلا لالخ نم امإو ؛اهلوصو

 .ومنلل ًالاجم هتاذ دح يف فيظوتلا صصخت نوكي نأ نكمي

 

 ةيلودلا ةرجهلا ةمظنم مدقت .لمعلا قوسل مئالمو لاعفو يوق تامولعم ةرادإ ماظن ءاشنإ حرتقُي •

 لمعلا قوس تامولعمل لماش ماظن ريوطت لجأ نم ةيبيللا ةموكحلل معدلا يلاحلا تقولا يف

)LMIS( ىلع يغبني .يروف لكشب بلطلاو ضرعلا يبناجل ةبسانم تاليلحتو تانايب نامض هنأش نم 

 ةكراشملا لالخ نم امبررومألا هذه معدل لبسلا لضفأ يف ثحبلا يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب

 .تايدلبلا عم يلحملا ىوتسملا ىلع

 

 لمعلا قوس تاردابم ةبقارم زيزعت   42.ةيسيئر ةبقع اهب قوثوم ةيئاصحإ تانايب ىلإ راقتفالا لكشُي •

 نكمي يتلا تاردابملا ىلع ًاليلد رفويس امك ،اهتيلاعفو اهمدقت ىدم مسر يف دعاسيس اهمييقتو

 عيراشملل ةنضاح تاسسؤم ثاحبألل ريوطت ةكرش تأشنأ ،لاثملا ليبس ىلع .حاجنب اهقاطن عيسوت

 نع نيلطاعلا بابشلاو ءاسنلا ديدحتلا هجو ىلع فدهتست ،سلبارطو اهبسو يزاغنب يف ةئشانلا

 نم عاونألا هذه ءادأ مييقتل ديج عضو يف يهو ،يداصتقالا نيكمتلا نم ةليسو ريفوتل لمعلا

  .ليوطلاو ريصقلا ىدملا ىلع ،نيفدهتسملا ناكسلا نمض تاردابملا

 
 

 

 
 )2020-2019( ايبيل يف يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربل يرطقلا جمانربلا ةقيثو 42
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 تاراهملا ةيمهأ دادترا ليلحت تاجرخم :قحالملا -10

 .ةيرشع تامالع يه هاندأ لصاوفلا عيمج نأ ةظحالم ىجري *

 
 جذومنلا صخلم

 ديدحتلا لماعم ث زارطلا

 ديدحتلا لماعم

 ريدقتلا يف يرايعملا أطخلا لدعملا

1 a,635 ,403 ,374 ,46295 

2 b,753 ,567 ,518 ,40627 

3 c,776 ,603 ,537 ,39798 

 Bayda_dummy, background-q106, background-q101, Tripoli_dummy, Misrata_dummy, Benghazi_dummy ,(Constant) تائبنُملا .أ

 ,Bayda_dummy, background-q106, background-q101, Tripoli_dummy, Misrata_dummy, Benghazi_dummy ,(Constant) تائبنُملا .ب

Manufacturing_dummy, Arts_dummy, Food_dummy, Health_dummy, Likely_formal_informal_spectrum, Motivation_index, 

Wholesale_dummy 

 ,Bayda_dummy, background-q106, background-q101, Tripoli_dummy, Misrata_dummy, Benghazi_dummy ,(Constant) تائبنُملا .ج

Manufacturing_dummy, Arts_dummy, Food_dummy, Health_dummy, Likely_formal_informal_spectrum, Motivation_index, 

Wholesale_dummy, outlook-q206_5, outlook-q206_4, outlook-q206_2, outlook-q206_3, outlook-q206_1 

 

 أANOVA نيابتلا ليلحت

 ةلالدلا ةعمجلا يطسولا عبرملا df تاعبرملا عومجم زارطلا

 b,000 13,641 2,924 6 17,542 رادحنالا 1

   214, 121 25,933 يقبتملا

    127 43,475 يلامجإلا

 c,000 11,492 1,897 13 24,659 رادحنالا 2

   165, 114 18,816 يقبتملا

    127 43,475 يلامجإلا

 d,000 9,194 1,456 18 26,211 رادحنالا 3

   158, 109 17,264 يقبتملا

    127 43,475 يلامجإلا

 Skills_importance لقتسملا ريغتملا .أ

 Bayda_dummy, background-q106, background-q101, Tripoli_dummy, Misrata_dummy, Benghazi_dummy ,(Constant) تائبنُملا .ب

 ,Bayda_dummy, background-q106, background-q101, Tripoli_dummy, Misrata_dummy, Benghazi_dummy ,(Constant) تائبنُملا .ج

Manufacturing_dummy, Arts_dummy, Food_dummy, Health_dummy, Likely_formal_informal_spectrum, Motivation_index, 

Wholesale_dummy 
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 ,Bayda_dummy, background-q106, background-q101, Tripoli_dummy, Misrata_dummy, Benghazi_dummy ,(Constant) تائبنُملا .د

Manufacturing_dummy, Arts_dummy, Food_dummy, Health_dummy, Likely_formal_informal_spectrum, Motivation_index, 

Wholesale_dummy, outlook-q206_5, outlook-q206_4, outlook-q206_2, outlook-q206_3, outlook-q206_1 
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 ألماعُملا

 زارطلا

 ةيسايق تالماعم ةيسايق ريغ تالماعم

T اتيب يرايعم أطخ ب ةلالدلا 

 000, 26,755  134, 3,583 )تباث( 1

background-q101 -,462 ,133 -,247 -3,473 ,001 

background-q106 ,000 ,000 ,031 ,423 ,673 

Tripoli_dummy -,013 ,114 -,009 -,111 ,912 

Benghazi_dummy -,003 ,161 -,001 -,018 ,986 

Misrata_dummy -,316 ,119 -,204 -2,653 ,009 

Bayda_dummy -,900 ,123 -,561 -7,325 ,000 

 000, 23,228  178, 4,131 )تباث( 2

background-q101 -,388 ,122 -,208 -3,188 ,002 

background-q106 2,269E-5 ,000 ,005 ,076 ,940 

Tripoli_dummy -,120 ,112 -,082 -1,070 ,287 

Benghazi_dummy -,171 ,149 -,082 -1,148 ,254 

Misrata_dummy -,329 ,114 -,213 -2,883 ,005 

Bayda_dummy -,824 ,118 -,513 -6,954 ,000 

Manufacturing_dummy -,478 ,143 -,220 -3,339 ,001 

Wholesale_dummy -,306 ,094 -,251 -3,249 ,002 

Arts_dummy ,104 ,414 ,016 ,251 ,803 

Health_dummy -,129 ,149 -,059 -,867 ,388 

Food_dummy -,278 ,128 -,149 -2,165 ,033 

Likely_formal_informal_spectrum -,178 ,041 -,305 -4,309 ,000 

Motivation_index -,003 ,004 -,064 -,887 ,377 

 000, 20,766  198, 4,115 )تباث( 3

background-q101 -,353 ,121 -,189 -2,912 ,004 

background-q106 ,000 ,000 ,063 ,859 ,392 

Tripoli_dummy -,086 ,114 -,059 -,759 ,450 

Benghazi_dummy -,252 ,153 -,121 -1,652 ,101 

Misrata_dummy -,181 ,136 -,117 -1,329 ,187 

Bayda_dummy -,835 ,117 -,520 -7,161 ,000 

Manufacturing_dummy -,489 ,143 -,225 -3,429 ,001 

Wholesale_dummy -,330 ,094 -,271 -3,503 ,001 

Arts_dummy ,043 ,407 ,006 ,105 ,917 

Health_dummy -,210 ,150 -,097 -1,400 ,164 

Food_dummy -,257 ,128 -,138 -2,011 ,047 
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Likely_formal_informal_spectrum -,202 ,043 -,347 -4,714 ,000 

Motivation_index -,004 ,004 -,084 -1,155 ,250 

outlook-q206_1 -,236 ,150 -,134 -1,577 ,118 

outlook-q206_2 -,082 ,158 -,044 -,523 ,602 

outlook-q206_3 -,178 ,101 -,131 -1,754 ,082 

outlook-q206_4 ,086 ,089 ,071 ,967 ,336 

outlook-q206_5 ,103 ,101 ,066 1,016 ,312 

 Skills_importance لقتسملا ريغتملا .أ

 

 تاراهملا رفاوت يف دادترالا ليلحت

 

 جذومنلا صخلم

 ث زارطلا

 لماعم

 ديدحتلا

 ديدحتلا لماعم

 ريدقتلا يف يرايعملا أطخلا لدعملا

1 a,515 ,266 ,223 ,44178 

2 b,603 ,364 ,286 ,42365 

3 c,824 ,679 ,523 ,34616 

 ,Bayda_dummy, background-q101, background-q106, Misrata_dummy, Benghazi_dummy ,(Constant) تائبنُملا .أ

Tripoli_dummy 

 ,Bayda_dummy, background-q101, background-q106, Misrata_dummy, Benghazi_dummy ,(Constant) تائبنُملا .ب

Tripoli_dummy, Arts_dummy, Manufacturing_dummy, Food_dummy, Health_dummy, Likely_formal_informal_spectrum, 

Wholesale_dummy 

 ,Bayda_dummy, background-q101, background-q106, Misrata_dummy, Benghazi_dummy ,(Constant) تائبنُملا .ج

Tripoli_dummy, Arts_dummy, Manufacturing_dummy, Food_dummy, Health_dummy, Likely_formal_informal_spectrum, 

Wholesale_dummy، ةيناجملا تابجولا، outlook-q206_5، لقنلا، outlook-q206_3، فيظوتلا دقع، outlook-q206_1، تازاجإلا 

-outlook ،دحوملا يزلا ،ةيناجملا تابجولا ،ةيونسلا تازاجإلا ،ةوبألا ةزاجإ ،ةنرم لمع تاعاس ،ةيسفانت بتاور ،outlook-q206_4 ،ةيضرملا

q206_2، ةيعامتجالا ةنجللا ،يعامتجالا نامضلا ،تاحارتسالا ،دعاقتلا قودنص ،ةيفاضإلا لمعلا تاعاس رجأ ،يبطلا نيمأتلا ،تآفاكملا/تاوالعلا، 

 ةايحلا ىلع نيمأتلا ،ةمومألا ةزاجإ

 

 أANOVA نيابتلا ليلحت

 ةلالدلا ةعمجلا يطسولا عبرملا df تاعبرملا عومجم زارطلا

 b,000 6,273 1,224 6 7,346 رادحنالا 1

   195, 104 20,297 يقبتملا
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    110 27,643 يلامجإلا

 c,000 4,668 838, 12 10,054 رادحنالا 2

   179, 98 17,589 يقبتملا

    110 27,643 يلامجإلا

 d,000 4,352 522, 36 18,776 رادحنالا 3

   120, 74 8,867 يقبتملا

    110 27,643 يلامجإلا

 skills_availability_index :لقتسملا ريغتملا .أ

 ,Bayda_dummy, background-q101, background-q106, Misrata_dummy, Benghazi_dummy ,(Constant) تائبنُملا .ب

Tripoli_dummy 

 ,Bayda_dummy, background-q101, background-q106, Misrata_dummy, Benghazi_dummy ,(Constant) تائبنُملا .ج

Tripoli_dummy, Arts_dummy, Manufacturing_dummy, Food_dummy, Health_dummy, Likely_formal_informal_spectrum, 

Wholesale_dummy 

 ,Bayda_dummy, background-q101, background-q106, Misrata_dummy, Benghazi_dummy ,(Constant) تائبنُملا .د

Tripoli_dummy, Arts_dummy, Manufacturing_dummy, Food_dummy, Health_dummy, Likely_formal_informal_spectrum, 

Wholesale_dummy، ةيناجملا تابجولا، outlook-q206_5، لقنلا، outlook-q206_3، فيظوتلا دقع، outlook-q206_1، تازاجإلا 

-outlook ،دحوملا يزلا ،ةيناجملا تابجولا ،ةيونسلا تازاجإلا ،ةوبألا ةزاجإ ،ةنرم لمع تاعاس ،ةيسفانت بتاور ،outlook-q206_4 ،ةيضرملا

q206_2، ةيعامتجالا ةنجللا ،يعامتجالا نامضلا ،تاحارتسالا ،دعاقتلا قودنص ،ةيفاضإلا لمعلا تاعاس رجأ ،يبطلا نيمأتلا ،تآفاكملا/تاوالعلا، 

 ةايحلا ىلع نيمأتلا ،ةمومألا ةزاجإ

 

 ألماعُملا

 زارطلا

 ةيسايق تالماعم ةيسايق ريغ تالماعم

T اتيب يرايعم أطخ ب ةلالدلا 

 000, 20,805  145, 3,022 )تباث( 1

background-q101 -,255 ,141 -,152 -1,800 ,075 

background-q106 ,001 ,000 ,164 1,878 ,063 

Tripoli_dummy -,052 ,112 -,045 -,467 ,642 

Benghazi_dummy ,201 ,147 ,130 1,373 ,173 

Misrata_dummy -,040 ,121 -,032 -,335 ,738 

Bayda_dummy -,635 ,142 -,409 -4,468 ,000 

 000, 17,920  178, 3,192 )تباث( 2

background-q101 -,192 ,141 -,115 -1,362 ,176 



 ايبيل يف لمعلا قوس مييقت

111 

background-q106 ,000 ,000 ,126 1,479 ,142 

Tripoli_dummy -,093 ,121 -,079 -,769 ,444 

Benghazi_dummy ,181 ,146 ,116 1,239 ,218 

Misrata_dummy -,080 ,124 -,063 -,643 ,522 

Bayda_dummy -,588 ,142 -,379 -4,143 ,000 

Manufacturing_dummy -,128 ,178 -,062 -,720 ,473 

Wholesale_dummy -,225 ,105 -,211 -2,156 ,034 

Arts_dummy ,223 ,314 ,059 ,710 ,479 

Health_dummy ,170 ,147 ,105 1,150 ,253 

Food_dummy -,149 ,139 -,096 -1,071 ,287 

Likely_formal_informal_spectru

m 

-,072 ,047 -,143 -1,543 ,126 

 000, 12,251  269, 3,296 )تباث( 3

background-q101 -,251 ,132 -,150 -1,904 ,061 

background-q106 ,001 ,000 ,164 1,268 ,209 

Tripoli_dummy -,142 ,153 -,120 -,928 ,356 

Benghazi_dummy ,005 ,145 ,003 ,035 ,972 

Misrata_dummy -,061 ,150 -,048 -,406 ,686 

Bayda_dummy -,662 ,138 -,427 -4,810 ,000 

Manufacturing_dummy -,396 ,181 -,193 -2,184 ,032 

Wholesale_dummy -,120 ,099 -,113 -1,218 ,227 

Arts_dummy ,154 ,279 ,041 ,553 ,582 

Health_dummy ,161 ,145 ,100 1,108 ,271 

Food_dummy -,180 ,148 -,116 -1,221 ,226 

Likely_formal_informal_spectru

m 

-,103 ,051 -,205 -2,035 ,045 

outlook-q206_1 -,527 ,180 -,328 -2,937 ,004 

outlook-q206_2 ,174 ,153 ,122 1,137 ,259 

outlook-q206_3 -,396 ,098 -,341 -4,042 ,000 

outlook-q206_4 -,063 ,099 -,061 -,629 ,531 

outlook-q206_5 ,030 ,110 ,022 ,268 ,789 

 017, 2,443 255, 055, 134, ةيسفانت بتاور
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 451, 759,- 087,- 048, 036,- ةيفاضإلا لمعلا تاعاس رجأ

 719, 361,- 040,- 053, 019,- تآفاكملا/تاوالعلا

 653, 451, 043, 046, 021, لقنلا

 521, 644,- 080,- 070, 045,- يبطلا نيمأتلا

 761, 305,- 032,- 047, 014,- ةفيفخلا ماعطلا تابجو

 992, 010, 001, 090, 001, يعامتجالا نامضلا

 214, 1,255 131, 050, 063, ةيونسلا تازاجإلا

 793, 264, 025, 062, 016, ةيضرملا تازاجإلا

 042, 2,072 224, 050, 104, ةيناجملا تابجولا

 000, 3,650- 427,- 064, 232,- تاحارتسالا

 505, 670,- 153,- 164, 110,- ةايحلا ىلع نيمأتلا

 335, 971,- 110,- 049, 047,- دحوملا يزلا

 256, 1,144 165, 085, 098, ةيعامتجالا ةنجللا

 013, 2,559 283, 053, 135, ةنرم لمع تاعاس

 519, 649,- 120,- 131, 085,- دعاقتلا قودنص

 136, 1,505 225, 063, 094, ةمومألا ةزاجإ

 019, 2,393- 338,- 063, 150,- ةوبألا ةزاجإ

 174, 1,372 153, 046, 063, فيظوتلا دقع

 skills_availability_index :لقتسملا ريغتملا .أ

 

 

 تنرتنإلا ربع نايبتسالا تاراهم يف ةقثلا دادترا ليلحت

 

 جذومنلا صخلم

 ث زارطلا

 لماعم

 ديدحتلا

 ديدحتلا لماعم

 ريدقتلا يف يرايعملا أطخلا لدعملا

1 a,191 ,037 ,012 ,68271 

2 b,338 ,114 ,064 ,66453 

3 c,641 ,410 ,310 ,57055 

 Tripoli_dummy ،رمعلا ،Misrata_dummy، Benghazi_dummy ،عونلا ،Constant(، Bayda_dummy( تائبنُملا .أ

 تاكرشلا/تامظنملا ،Tripoli_dummy ،رمعلا ،Misrata_dummy، Benghazi_dummy ،عونلا ،Constant(، Bayda_dummy( تائبنُملا .ب

 لجسم ريغ/يمسر ريغ ،Experience_dummy ،عوطتلا ،ماع ،Employment_dummy ،صاخ ،ةيلودلا
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 تاكرشلا/تامظنملا ،Tripoli_dummy ،رمعلا ،Misrata_dummy، Benghazi_dummy ،عونلا ،Constant(، Bayda_dummy( تائبنُملا .ج

 ةطشنأو ناسنإلا ةحص ،لورتبلا لاجم ،لجسم ريغ/يمسر ريغ ،Experience_dummy ،عوطتلا ،ماع ،Employment_dummy ،صاخ ،ةيلودلا

 تاكرشلا/تامظنملا ،نيمأتلا ةطشنأو ةيلاملا ةطشنألا ،معدلاو ةرادإلا تامدخ ةطشنأ ،ميلعتلا ،كامسألا ديص/تاباغلا/ةعارزلا ،يعامتجالا لمعلا

 ،ىرخألا تامدخلا ،ةينقتلاو ةيملعلاو ةينهملا ةطشنألا ،ءاوهلا فييكتو راخبلا/ءابرهكلا تادادمإ ،ةيلستلا و نونفلاو هيفرتلا ،تاءاشنالا ،ةيلودلا

 تامدخلا ،ةيرانلا تاجاردلاو تارايسلا حيلصت ؛ةئزجتلاو ةلمجلا ةراجت ،يمازلإلا يعامتجالا نامضلاو عافدلاو ةماعلا ةرادإلا ،تالاصتالاو تامولعملا

 تامدخ ةطشنأ ،رجاحملاو نيدعتلا ،حالصإلا ةطشنأ/تايافنلا ةرادإ/يحصلا فرصلا/هايملا تادادمإ ،تاراقعلا ،عينصتلا ،ةيلزنملاو ةيصخشلا

 نيزختلاو لقنلا ،ماعطلا تامدخو ناكسإلا

 

 أANOVA نيابتلا ليلحت

 ةلالدلا ةعمجلا يطسولا عبرملا Df تاعبرملا عومجم زارطلا

 b,184 1,486 693, 6 4,155 رادحنالا 1

   466, 235 109,356 يقبتملا

    241 113,511 يلامجإلا

 c,008 2,263 999, 13 12,991 رادحنالا 2

   442, 228 100,520 يقبتملا

    241 113,511 يلامجإلا

 d,000 4,088 1,331 35 46,575 رادحنالا 3

   326, 206 66,936 يقبتملا

    241 113,511 يلامجإلا

 Skills_index لقتسملا ريغتملا .أ

 Tripoli_dummy ،رمعلا ،Misrata_dummy، Benghazi_dummy ،عونلا ،Constant(، Bayda_dummy( تائبنُملا .ب

 تاكرشلا/تامظنملا ،Tripoli_dummy ،رمعلا ،Misrata_dummy، Benghazi_dummy ،عونلا ،Constant(، Bayda_dummy( تائبنُملا .ج

 لجسم ريغ/يمسر ريغ ،Experience_dummy ،عوطتلا ،ماع ،Employment_dummy ،صاخ ،ةيلودلا

 تاكرشلا/تامظنملا ،Tripoli_dummy ،رمعلا ،Misrata_dummy، Benghazi_dummy ،عونلا ،Constant(، Bayda_dummy( تائبنُملا .د

 ةطشنأو ناسنإلا ةحص ،لورتبلا لاجم ،لجسم ريغ/يمسر ريغ ،Experience_dummy ،عوطتلا ،ماع ،Employment_dummy ،صاخ ،ةيلودلا

 تاكرشلا/تامظنملا ،نيمأتلا ةطشنأو ةيلاملا ةطشنألا ،معدلاو ةرادإلا تامدخ ةطشنأ ،ميلعتلا ،كامسألا ديص/تاباغلا/ةعارزلا ،يعامتجالا لمعلا

 ،ىرخألا تامدخلا ،ةينقتلاو ةيملعلاو ةينهملا ةطشنألا ،ءاوهلا فييكتو راخبلا/ءابرهكلا تادادمإ ،ةيلستلا و نونفلاو هيفرتلا ،تاءاشنالا ،ةيلودلا

 تامدخلا ،ةيرانلا تاجاردلاو تارايسلا حيلصت ؛ةئزجتلاو ةلمجلا ةراجت ،يمازلإلا يعامتجالا نامضلاو عافدلاو ةماعلا ةرادإلا ،تالاصتالاو تامولعملا

 تامدخ ةطشنأ ،رجاحملاو نيدعتلا ،حالصإلا ةطشنأ/تايافنلا ةرادإ/يحصلا فرصلا/هايملا تادادمإ ،تاراقعلا ،عينصتلا ،ةيلزنملاو ةيصخشلا

 نيزختلاو لقنلا ،ماعطلا تامدخو ناكسإلا
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 ألماعُملا

 زارطلا

 ةيسايق تالماعم ةيسايق ريغ تالماعم

t اتيب يرايعم أطخ ب ةلالدلا 

 000, 19,165  153, 2,927 )تباث( 1

 086, 1,723- 114,- 034, 058,- رمعلا

 131, 1,514 104, 095, 143, عونلا

Benghazi_dummy ,247 ,130 ,128 1,895 ,059 

Misrata_dummy -,001 ,174 ,000 -,007 ,994 

Tripoli_dummy -,080 ,116 -,050 -,693 ,489 

Bayda_dummy -,002 ,247 ,000 -,006 ,995 

 014, 2,479  1,094 2,712 )تباث( 2

 006, 2,778- 197,- 036, 100,- رمعلا

 112, 1,594 113, 098, 155, عونلا

Benghazi_dummy ,191 ,130 ,099 1,474 ,142 

Misrata_dummy -,003 ,173 -,001 -,015 ,988 

Tripoli_dummy -,090 ,114 -,056 -,796 ,427 

Bayda_dummy -,026 ,242 -,007 -,106 ,915 

Experience_dummy ,240 ,113 ,143 2,120 ,035 

Employment_dummy ,192 ,107 ,120 1,790 ,075 

 494, 685,- 045,- 092, 063,- يعوطت

 004, 2,917- 192,- 130, 380,- ماع

 562, 580, 037, 088, 051, صاخلا

 511, 658, 041, 1,017 669, ةيلودلا تاكرشلا/تامظنملا

 308, 1,022 071, 099, 101, لجسم ريغ/يمسر ريغ

 001, 3,231  1,109 3,583 )تباث( 3

 001, 3,372- 227,- 034, 116,- رمعلا

 034, 2,137 169, 109, 232, عونلا

Benghazi_dummy ,306 ,124 ,159 2,474 ,014 

Misrata_dummy ,304 ,171 ,116 1,781 ,076 

Tripoli_dummy -,033 ,117 -,021 -,287 ,774 

Bayda_dummy ,150 ,220 ,040 ,684 ,495 

Experience_dummy ,076 ,116 ,046 ,658 ,511 
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Employment_dummy ,327 ,114 ,204 2,879 ,004 

 754, 313, 022, 100, 031, يعوطت

 165, 1,394 110, 156, 217, ماع

 356, 924,- 060,- 089, 082,- صاخلا

 764, 300, 017, 899, 270, ةيلودلا تاكرشلا/تامظنملا

 232, 1,198 081, 096, 115, لجسم ريغ/يمسر ريغ

 000, 3,890- 288,- 283, 1,101- كامسألا ديص/تاباغلا/ةعارزلا

 002, 3,150 307, 282, 889, رجاحملاو نيدعتلا

 592, 537,- 044,- 175, 094,- عينصتلا

 فييكتو راخبلا/ءابرهكلا تادادمإ

 ءاوهلا

,373 ,154 ,187 2,417 ,017 

 فرصلا/هايملا تادادمإ

 ةطشنأ/تايافنلا ةرادإ/يحصلا

 حالصإلا

-,828 ,266 -,282 -3,111 ,002 

 421, 806, 070, 177, 142, تاءاشنالا

 حيلصت ؛ةئزجتلاو ةلمجلا ةراجت

 ةيرانلا تاجاردلاو تارايسلا

-,040 ,158 -,023 -,251 ,802 

 155, 1,426 143, 210, 300, نيزختلاو لقنلا

 144, 1,465- 147,- 285, 418,- ماعطلا تامدخو ةماقإلا ةطشنأ

 000, 4,704- 349,- 103, 485,- تالاصتالاو تامولعملا

 355, 928, 076, 138, 128, نيمأتلا ةطشنأو ةيلاملا ةطشنألا

 614, 505, 046, 171, 087, تاراقعلا

 ةيملعلاو ةينهملا ةطشنألا

 ةينقتلاو

-,055 ,096 -,040 -,573 ,567 

 049, 1,978 131, 091, 181, معدلاو ةيرادإلا تامدخلا ةطشنأ

 نامضلاو عافدلاو ةماعلا ةرادإلا

 يمازلإلا يعامتجالا

,072 ,154 ,042 ,470 ,639 

 533, 624, 041, 103, 064, ميلعتلا

 لمعلاو ناسنإلا ةحص ةطشنأ

 يعامتجالا

-,209 ,106 -,127 -1,964 ,051 

 339, 959,- 077,- 156, 149,- ةيلستلا و نونفلاو هيفرتلا

 710, 373, 027, 151, 056, ىرخأ تامدخ



 ايبيل يف لمعلا قوس مييقت

116 

 435, 782, 076, 244, 191, ةيلزنملاو ةيصخشلا تامدخلا

 323, 991, 066, 092, 091, ةيبنجألا تامظنملا

 020, 2,343- 137,- 303, 711,- لورتبلا لاجم

 Skills_index لقتسملا ريغتملا .أ
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 تاراهملا ةوجف دادترا ليلحت

 

 جذومنلا صخلم

 ث زارطلا

 لماعم

 ديدحتلا

 ديدحتلا لماعم

 ريدقتلا يف يرايعملا أطخلا لدعملا

1 a,275 ,076 ,032 3,55649 

2 b,455 ,207 ,129 3,37443 

 ,Bayda_dummy, background-q101, background-q106, Misrata_dummy, Benghazi_dummy ,(Constant) تائبنُملا .أ

Tripoli_dummy 

 ,Bayda_dummy, background-q101, background-q106, Misrata_dummy, Benghazi_dummy ,(Constant) تائبنُملا .ب

Tripoli_dummy, Manufacturing_dummy, Arts_dummy, Health_dummy, Food_dummy, Wholesale_dummy, 

Likely_formal_informal_spectrum 

 

 أANOVA نيابتلا ليلحت

 ةلالدلا ةعمجلا يطسولا عبرملا df تاعبرملا عومجم زارطلا

 b,116 1,744 22,057 6 132,342 رادحنالا 1

   12,649 128 1619,026 يقبتملا

    134 1751,368 يلامجإلا

 c,003 2,651 30,182 12 362,182 رادحنالا 2

   11,387 122 1389,185 يقبتملا

    134 1751,368 يلامجإلا

 Gap_index لقتسملا ريغتملا .أ

 ,Bayda_dummy, background-q101, background-q106, Misrata_dummy, Benghazi_dummy ,(Constant) تائبنُملا .ب

Tripoli_dummy 

 ,Bayda_dummy, background-q101, background-q106, Misrata_dummy, Benghazi_dummy ,(Constant) تائبنُملا .ج

Tripoli_dummy, Manufacturing_dummy, Arts_dummy, Health_dummy, Food_dummy, Wholesale_dummy, 

Likely_formal_informal_spectrum 

 

 ألماعُملا

 زارطلا

 ةيسايق تالماعم ةيسايق ريغ تالماعم

t اتيب يرايعم أطخ ب ةلالدلا 

 004, 2,919-  969, 2,828- )تباث( 1
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background-q101 ,684 ,932 ,063 ,734 ,464 

background-q106 ,002 ,002 ,058 ,645 ,520 

Tripoli_dummy -,185 ,756 -,025 -,245 ,807 

Benghazi_dummy 2,194 1,214 ,173 1,807 ,073 

Misrata_dummy 1,453 ,932 ,152 1,559 ,121 

Bayda_dummy 1,779 1,209 ,135 1,472 ,144 

 000, 4,737-  1,328 6,291- )تباث( 2

background-q101 ,664 ,905 ,061 ,734 ,465 

background-q106 ,002 ,002 ,086 1,012 ,314 

Tripoli_dummy ,971 ,849 ,129 1,143 ,255 

Benghazi_dummy 3,866 1,241 ,305 3,116 ,002 

Misrata_dummy 1,737 ,978 ,181 1,776 ,078 

Bayda_dummy 1,722 1,187 ,131 1,450 ,150 

Manufacturing_dummy 1,970 1,304 ,129 1,510 ,134 

Wholesale_dummy 1,574 ,745 ,201 2,113 ,037 

Arts_dummy -,471 1,601 -,025 -,294 ,769 

Health_dummy 1,763 1,101 ,144 1,602 ,112 

Food_dummy ,117 1,042 ,010 ,112 ,911 

Likely_formal_informal_spec

trum 

1,194 ,350 ,329 3,407 ,001 

 Gap_index لقتسملا ريغتملا .أ

 

 تنرتنإلا ربع نايبتسالا تاعقوت  دادترا ليلحت

 

 جذومنلا صخلم

 ث زارطلا

 لماعم

 ديدحتلا

 ديدحتلا لماعم

 ريدقتلا يف يرايعملا أطخلا لدعملا

1 a,446 ,199 ,170 ,76230 

2 b,532 ,283 ,225 ,73667 

3 c,761 ,579 ,472 ,60819 

4 d,812 ,659 ,569 ,54941 
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 Tripoli_dummy ،رمعلا ،Misrata_dummy، Benghazi_dummy ،عونلا ،Constant(، Bayda_dummy( تائبنُملا .أ

 تاكرشلا/تامظنملا ،Tripoli_dummy ،رمعلا ،Misrata_dummy، Benghazi_dummy ،عونلا ،Constant(، Bayda_dummy( تائبنُملا .ب

 Experience_dummy ،ماع ،صاخ ،لجسم ريغ/يمسر ريغ ،يعوطت ،Employment_dummy ،ةيلودلا

 تاكرشلا/تامظنملا ،Tripoli_dummy ،رمعلا ،Misrata_dummy، Benghazi_dummy ،عونلا ،Constant(، Bayda_dummy( تائبنُملا .ج

 فرصلا/هايملا تادادمإ ،لورتبلا لاجم ،Experience_dummy ،لجسم ريغ/يمسر ريغ ،عوطتلا ،ماع ،Employment_dummy ،صاخ ،ةيلودلا

 ةطشنأو ناسنإلا ةحص ،نيمأتلا ةطشنأو ةيلاملا ةطشنألا ، ماعطلا تامدخو ناكسإلا تامدخ ةطشنأ ،حالصإلا ةطشنأ/تايافنلا ةرادإ/يحصلا

 ،ىرخألا تامدخلا ،ةيبنجألا تامظنملا ،معدلاو ةرادإلا تامدخ ةطشنأ ،تاءاشنالا ،ميلعتلا ،كامسألا ديص/تاباغلا/ةعارزلا ،يعامتجالا لمعلا

 راخبلا/ءابرهكلا تادادمإ ،ةينقتلاو ةيملعلاو ةينهملا ةطشنألا ،يمازلإلا يعامتجالا نامضلاو عافدلاو ةماعلا ةرادإلا ،ةيلستلا و نونفلاو هيفرتلا

 ،ةيرانلا تاجاردلاو تارايسلا حيلصت ،ةئزجتلاو ةلمجلا ةراجت ،ةيلزنملاو ةيصخشلا تامدخلا ،تالاصتالاو تامولعملا ،عينصتلا ،ءاوهلا فييكتو

 نيزختلاو لقنلا ،رجاحملاو نيدعتلا ،تاراقعلا

 تاكرشلا/تامظنملا ،Tripoli_dummy ،رمعلا ،Misrata_dummy، Benghazi_dummy ،عونلا ،Constant(، Bayda_dummy( تائبنُملا .د

 فرصلا/هايملا تادادمإ ،لورتبلا لاجم ،Experience_dummy ،لجسم ريغ/يمسر ريغ ،عوطتلا ،ماع ،Employment_dummy ،صاخ ،ةيلودلا

 ةطشنأو ناسنإلا ةحص ،نيمأتلا ةطشنأو ةيلاملا ةطشنألا ، ماعطلا تامدخو ناكسإلا تامدخ ةطشنأ ،حالصإلا ةطشنأ/تايافنلا ةرادإ/يحصلا

 ،ىرخألا تامدخلا ،ةيبنجألا تامظنملا ،معدلاو ةرادإلا تامدخ ةطشنأ ،تاءاشنالا ،ميلعتلا ،كامسألا ديص/تاباغلا/ةعارزلا ،يعامتجالا لمعلا

 راخبلا/ءابرهكلا تادادمإ ،ةينقتلاو ةيملعلاو ةينهملا ةطشنألا ،يمازلإلا يعامتجالا نامضلاو عافدلاو ةماعلا ةرادإلا ،ةيلستلا و نونفلاو هيفرتلا

 ،ةيرانلا تاجاردلاو تارايسلا حيلصت ،ةئزجتلاو ةلمجلا ةراجت ،ةيلزنملاو ةيصخشلا تامدخلا ،تالاصتالاو تامولعملا ،عينصتلا ،ءاوهلا فييكتو

 Skills_index ،نيزختلاو لقنلا ،رجاحملاو نيدعتلا ،تاراقعلا
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 أANOVA نيابتلا ليلحت

 ةلالدلا ةعمجلا يطسولا عبرملا Df تاعبرملا عومجم زارطلا

 b,000 6,932 4,028 6 24,169 رادحنالا 1

   581, 167 97,139 يقبتملا

    173 121,308 يلامجإلا

 c,000 4,874 2,645 13 34,389 رادحنالا 2

   543, 160 86,919 يقبتملا

    173 121,308 يلامجإلا

 d,000 5,423 2,006 35 70,202 رادحنالا 3

   370, 138 51,106 يقبتملا

    173 121,308 يلامجإلا

 e,000 7,353 2,220 36 79,905 رادحنالا 4

   302, 137 41,403 يقبتملا

    173 121,308 يلامجإلا

 Reduced_Motivation_index لقتسملا ريغتملا .أ

 Tripoli_dummy ،رمعلا ،Misrata_dummy، Benghazi_dummy ،عونلا ،Constant(، Bayda_dummy( تائبنُملا .ب

 تاكرشلا/تامظنملا ،Tripoli_dummy ،رمعلا ،Misrata_dummy، Benghazi_dummy ،عونلا ،Constant(، Bayda_dummy( تائبنُملا .ج

 Experience_dummy ،ماع ،صاخ ،لجسم ريغ/يمسر ريغ ،يعوطت ،Employment_dummy ،ةيلودلا

 تاكرشلا/تامظنملا ،Tripoli_dummy ،رمعلا ،Misrata_dummy، Benghazi_dummy ،عونلا ،Constant(، Bayda_dummy( تائبنُملا .د

 فرصلا/هايملا تادادمإ ،لورتبلا لاجم ،Experience_dummy ،لجسم ريغ/يمسر ريغ ،عوطتلا ،ماع ،Employment_dummy ،صاخ ،ةيلودلا

 ةطشنأو ناسنإلا ةحص ،نيمأتلا ةطشنأو ةيلاملا ةطشنألا ، ماعطلا تامدخو ناكسإلا تامدخ ةطشنأ ،حالصإلا ةطشنأ/تايافنلا ةرادإ/يحصلا

 ،ىرخألا تامدخلا ،ةيبنجألا تامظنملا ،معدلاو ةرادإلا تامدخ ةطشنأ ،تاءاشنالا ،ميلعتلا ،كامسألا ديص/تاباغلا/ةعارزلا ،يعامتجالا لمعلا

 راخبلا/ءابرهكلا تادادمإ ،ةينقتلاو ةيملعلاو ةينهملا ةطشنألا ،يمازلإلا يعامتجالا نامضلاو عافدلاو ةماعلا ةرادإلا ،ةيلستلاو نونفلاو هيفرتلا

 ،ةيرانلا تاجاردلاو تارايسلا حيلصت ،ةئزجتلاو ةلمجلا ةراجت ،ةيلزنملاو ةيصخشلا تامدخلا ،تالاصتالاو تامولعملا ،عينصتلا ،ءاوهلا فييكتو

 نيزختلاو لقنلا ،رجاحملاو نيدعتلا ،تاراقعلا

 تاكرشلا/تامظنملا ،Tripoli_dummy ،رمعلا ،Misrata_dummy، Benghazi_dummy ،عونلا ،Constant(، Bayda_dummy( تائبنُملا .ـه

 فرصلا/هايملا تادادمإ ،لورتبلا لاجم ،Experience_dummy ،لجسم ريغ/يمسر ريغ ،عوطتلا ،ماع ،Employment_dummy ،صاخ ،ةيلودلا

 ةطشنأو ناسنإلا ةحص ،نيمأتلا ةطشنأو ةيلاملا ةطشنألا ، ماعطلا تامدخو ناكسإلا تامدخ ةطشنأ ،حالصإلا ةطشنأ/تايافنلا ةرادإ/يحصلا

 ،ىرخألا تامدخلا ،ةيبنجألا تامظنملا ،معدلاو ةرادإلا تامدخ ةطشنأ ،تاءاشنالا ،ميلعتلا ،كامسألا ديص/تاباغلا/ةعارزلا ،يعامتجالا لمعلا

 راخبلا/ءابرهكلا تادادمإ ،ةينقتلاو ةيملعلاو ةينهملا ةطشنألا ،يمازلإلا يعامتجالا نامضلاو عافدلاو ةماعلا ةرادإلا ،ةيلستلا و نونفلاو هيفرتلا

 ،ةيرانلا تاجاردلاو تارايسلا حيلصت ،ةئزجتلاو ةلمجلا ةراجت ،ةيلزنملاو ةيصخشلا تامدخلا ،تالاصتالاو تامولعملا ،عينصتلا ،ءاوهلا فييكتو

 Skills_index ،نيزختلاو لقنلا ،رجاحملاو نيدعتلا ،تاراقعلا
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 ألماعُملا

 زارطلا

 ةيسايق تالماعم ةيسايق ريغ تالماعم

t اتيب يرايعم أطخ ب ةلالدلا 

 000, 10,404  192, 1,995 )تباث( 1

 008, 2,678 194, 043, 115, رمعلا

 026, 2,245 173, 130, 291, عونلا

Benghazi_dummy -,002 ,177 -,001 -,014 ,989 

Misrata_dummy ,197 ,212 ,068 ,926 ,356 

Tripoli_dummy -,667 ,154 -,347 -4,341 ,000 

Bayda_dummy -,681 ,379 -,126 -1,797 ,074 

 303, 1,033  1,248 1,290 )تباث( 2

 099, 1,658 131, 047, 077, رمعلا

 008, 2,676 208, 131, 351, عونلا

Benghazi_dummy -,062 ,174 -,026 -,354 ,724 

Misrata_dummy ,200 ,213 ,069 ,939 ,349 

Tripoli_dummy -,684 ,151 -,355 -4,539 ,000 

Bayda_dummy -,564 ,372 -,104 -1,515 ,132 

Employment_dummy ,331 ,137 ,178 2,419 ,017 

Experience_dummy ,134 ,162 ,063 ,831 ,407 

 241, 1,178 084, 120, 142, يعوطت

 016, 2,442- 176,- 163, 397,- ماع

 349, 939, 068, 122, 115, صاخلا

 581, 553, 037, 1,129 625, ةيلودلا تاكرشلا/تامظنملا

 125, 1,542 111, 130, 200, لجسم ريغ/يمسر ريغ

 235, 1,194  1,443 1,722 )تباث( 3

 243, 1,172 092, 046, 054, رمعلا

 816, 234,- 020,- 145, 034,- عونلا

Benghazi_dummy ,202 ,166 ,084 1,215 ,226 

Misrata_dummy ,591 ,211 ,203 2,807 ,006 

Tripoli_dummy -,362 ,156 -,188 -2,323 ,022 

Bayda_dummy -,183 ,329 -,034 -,556 ,579 

Employment_dummy ,518 ,154 ,278 3,373 ,001 



 ايبيل يف لمعلا قوس مييقت

122 

Experience_dummy ,063 ,152 ,030 ,416 ,678 

 212, 1,253 092, 124, 155, يعوطت

 317, 1,003 096, 216, 217, ماع

 449, 760,- 057,- 126, 096,- صاخلا

 735, 340, 020, 979, 333, ةيلودلا تاكرشلا/تامظنملا

 662, 438,- 030,- 125, 055,- لجسم ريغ/يمسر ريغ

 092, 1,695- 143,- 350, 593,- كامسألا ديص/تاباغلا/ةعارزلا

 024, 2,288 272, 361, 827, رجاحملاو نيدعتلا

 008, 2,679 221, 232, 623, عينصتلا

 فييكتو راخبلا/ءابرهكلا تادادمإ

 ءاوهلا

,293 ,206 ,112 1,423 ,157 

 فرصلا/هايملا تادادمإ

 ةطشنأ/تايافنلا ةرادإ/يحصلا

 حالصإلا

-,505 ,530 -,059 -,951 ,343 

 290, 1,063 089, 246, 261, تاءاشنالا

 حيلصت ؛ةئزجتلاو ةلمجلا ةراجت

 ةيرانلا تاجاردلاو تارايسلا

-,687 ,213 -,305 -3,227 ,002 

 184, 1,334 165, 340, 454, نيزختلاو لقنلا

 838, 205, 017, 374, 077, ماعطلا تامدخو ناكسإلا ةطشنأ

 849, 191, 015, 134, 026, تالاصتالاو تامولعملا

 005, 2,836 267, 188, 534, نيمأتلا ةطشنأو ةيلاملا ةطشنألا

 390, 862, 091, 250, 216, تاراقعلا

 ةيملعلاو ةينهملا ةطشنألا

 ةينقتلاو

-,350 ,127 -,209 -2,761 ,007 

 645, 461, 035, 127, 059, معدلاو ةيرادإلا تامدخلا ةطشنأ

 نامضلاو عافدلاو ةماعلا ةرادإلا

 يمازلإلا يعامتجالا

,025 ,206 ,012 ,123 ,902 

 037, 2,109- 145,- 126, 265,- ميلعتلا

 لمعلاو ناسنإلا ةحص ةطشنأ

 يعامتجالا

,104 ,165 ,047 ,633 ,528 

 160, 1,413 107, 198, 280, ةيلستلا و نونفلاو هيفرتلا

 069, 1,831 134, 197, 362, ىرخأ تامدخ
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 249, 1,158- 097,- 314, 364,- ةيلزنملاو ةيصخشلا تامدخلا

 819, 229,- 017,- 128, 029,- ةيبنجألا تامظنملا

 006, 2,779- 167,- 576, 1,600- لورتبلا لاجم

 882, 149,-  1,347 201,- )تباث( 4

 003, 2,976 221, 044, 131, رمعلا

 568, 572,- 044,- 131, 075,- عونلا

Benghazi_dummy ,092 ,151 ,039 ,612 ,542 

Misrata_dummy ,498 ,191 ,171 2,608 ,010 

Tripoli_dummy -,319 ,141 -,166 -2,262 ,025 

Bayda_dummy -,248 ,297 -,046 -,833 ,406 

Employment_dummy ,355 ,142 ,190 2,504 ,013 

Experience_dummy ,045 ,137 ,021 ,327 ,744 

 285, 1,072 071, 112, 120, يعوطت

 535, 622, 054, 196, 122, ماع

 938, 078, 005, 115, 009, صاخلا

 607, 516, 027, 885, 457, ةيلودلا تاكرشلا/تامظنملا

 447, 763,- 048,- 113, 086,- لجسم ريغ/يمسر ريغ

 994, 008, 001, 333, 003, كامسألا ديص/تاباغلا/ةعارزلا

 143, 1,471 161, 332, 488, رجاحملاو نيدعتلا

 001, 3,357 250, 210, 707, عينصتلا

 فييكتو راخبلا/ءابرهكلا تادادمإ

 ءاوهلا

,040 ,191 ,015 ,207 ,836 

 فرصلا/هايملا تادادمإ

 ةطشنأ/تايافنلا ةرادإ/يحصلا

 حالصإلا

-,425 ,479 -,049 -,886 ,377 

 710, 373, 028, 224, 084, تاءاشنالا

 حيلصت ؛ةئزجتلاو ةلمجلا ةراجت

 ةيرانلا تاجاردلاو تارايسلا

-,573 ,193 -,255 -2,964 ,004 

 427, 797, 090, 310, 247, نيزختلاو لقنلا

 793, 262, 020, 338, 089, ماعطلا تامدخو ناكسإلا ةطشنأ

 088, 1,717 129, 126, 216, تالاصتالاو تامولعملا

 009, 2,667 228, 171, 455, نيمأتلا ةطشنأو ةيلاملا ةطشنألا
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 591, 539, 052, 227, 122, تاراقعلا

 ةيملعلاو ةينهملا ةطشنألا

 ةينقتلاو

-,337 ,115 -,201 -2,938 ,004 

 403, 839,- 059,- 118, 099,- معدلاو ةيرادإلا تامدخلا ةطشنأ

 نامضلاو عافدلاو ةماعلا ةرادإلا

 يمازلإلا يعامتجالا

-,052 ,187 -,025 -,277 ,782 

 028, 2,215- 138,- 114, 251,- ميلعتلا

 لمعلاو ناسنإلا ةحص ةطشنأ

 يعامتجالا

,208 ,150 ,095 1,390 ,167 

 070, 1,827 125, 179, 327, ةيلستلا و نونفلاو هيفرتلا

 156, 1,427 095, 179, 256, ىرخأ تامدخ

 467, 729,- 055,- 285, 208,- ةيلزنملاو ةيصخشلا تامدخلا

 384, 874,- 060,- 116, 102,- ةيبنجألا تامظنملا

 063, 1,875- 104,- 531, 996,- لورتبلا لاجم

Skills_index ,483 ,085 ,407 5,670 ,000 

 Reduced_Motivation_index لقتسملا ريغتملا .أ

 

 يداصتقالا ومنلل ىدملا ريصق دادترالا ليلحت

 

 جذومنلا صخلم

 ث زارطلا

 لماعم

 ديدحتلا

 ديدحتلا لماعم

 ريدقتلا يف يرايعملا أطخلا لدعملا

1 a,380 ,145 ,105 17,24164 

2 b,433 ,187 ,117 17,13403 

3 c,490 ,240 ,125 17,05381 

 ,Bayda_dummy, background-q101, background-q106, Misrata_dummy, Benghazi_dummy ,(Constant) تائبنُملا .أ

Tripoli_dummy 

 ,Bayda_dummy, background-q101, background-q106, Misrata_dummy, Benghazi_dummy ,(Constant) تائبنُملا .ب

Tripoli_dummy, Manufacturing_dummy, Health_dummy, Food_dummy, Likely_formal_informal_spectrum, 

Wholesale_dummy 
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 ,Bayda_dummy, background-q101, background-q106, Misrata_dummy, Benghazi_dummy ,(Constant) تائبنُملا .ج

Tripoli_dummy, Manufacturing_dummy, Health_dummy, Food_dummy, Likely_formal_informal_spectrum, 

Wholesale_dummy, Social_availability, Numeracy_availability, Workplace_availability, Literacy_availability, 

Behavioural_availability, Communication_availability, Computer_availability 

 

 أANOVA نيابتلا ليلحت

 ةلالدلا ةعمجلا يطسولا عبرملا df تاعبرملا عومجم زارطلا

 b,002 3,690 1097,081 6 6582,485 رادحنالا 1

   297,274 131 38942,928 يقبتملا

    137 45525,413 يلامجإلا

 c,004 2,643 775,904 11 8534,948 رادحنالا 2

   293,575 126 36990,465 يقبتملا

    137 45525,413 يلامجإلا

 d,010 2,085 606,464 18 10916,355 رادحنالا 3

   290,832 119 34609,058 يقبتملا

    137 45525,413 يلامجإلا

 Short_term_econ_outlook لقتسملا ريغتملا .أ

 ,Bayda_dummy, background-q101, background-q106, Misrata_dummy, Benghazi_dummy ,(Constant) تائبنُملا .ب

Tripoli_dummy 

 ,Bayda_dummy, background-q101, background-q106, Misrata_dummy, Benghazi_dummy ,(Constant) تائبنُملا .ج

Tripoli_dummy, Manufacturing_dummy, Health_dummy, Food_dummy, Likely_formal_informal_spectrum, 

Wholesale_dummy 

 ,Bayda_dummy, background-q101, background-q106, Misrata_dummy, Benghazi_dummy ,(Constant) تائبنُملا .د

Tripoli_dummy, Manufacturing_dummy, Health_dummy, Food_dummy, Likely_formal_informal_spectrum, 

Wholesale_dummy, Social_availability, Numeracy_availability, Workplace_availability, Literacy_availability, 

Behavioural_availability, Communication_availability, Computer_availability 

 

 ألماعُملا

 زارطلا

 ةيسايق تالماعم ةيسايق ريغ تالماعم

t اتيب يرايعم أطخ ب ةلالدلا 

 000, 10,206  6,275 64,050 )تباث( 1

background-q101 -18,490 5,589 -,276 -3,308 ,001 
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background-q106 ,013 ,012 ,093 1,116 ,266 

Tripoli_dummy -7,252 3,949 -,186 -1,836 ,069 

Benghazi_dummy -14,711 5,178 -,273 -2,841 ,005 

Misrata_dummy -13,469 4,452 -,290 -3,026 ,003 

Bayda_dummy -11,919 5,445 -,198 -2,189 ,030 

 000, 9,991  7,200 71,931 )تباث( 2

background-q101 -17,684 5,646 -,264 -3,132 ,002 

background-q106 ,008 ,012 ,059 ,704 ,482 

Tripoli_dummy -9,659 4,232 -,248 -2,282 ,024 

Benghazi_dummy -15,104 5,208 -,280 -2,900 ,004 

Misrata_dummy -13,914 4,763 -,300 -2,922 ,004 

Bayda_dummy -11,431 5,504 -,190 -2,077 ,040 

Manufacturing_dummy -1,165 6,217 -,016 -,187 ,852 

Wholesale_dummy -3,617 3,606 -,094 -1,003 ,318 

Health_dummy ,868 5,797 ,013 ,150 ,881 

Food_dummy -3,697 5,269 -,063 -,702 ,484 

Likely_formal_informal_spec

trum 

-3,435 1,708 -,178 -2,011 ,046 

 000, 4,918  15,510 76,273 )تباث( 3

background-q101 -15,281 6,036 -,228 -2,532 ,013 

background-q106 ,008 ,012 ,057 ,663 ,509 

Tripoli_dummy -10,121 4,540 -,260 -2,229 ,028 

Benghazi_dummy -19,136 5,748 -,355 -3,329 ,001 

Misrata_dummy -10,213 5,020 -,220 -2,034 ,044 

Bayda_dummy -12,197 6,044 -,203 -2,018 ,046 

Manufacturing_dummy ,531 6,419 ,007 ,083 ,934 

Wholesale_dummy -3,290 3,766 -,085 -,874 ,384 

Health_dummy 1,383 5,960 ,021 ,232 ,817 

Food_dummy -4,799 5,403 -,082 -,888 ,376 

Likely_formal_informal_spec

trum 

-3,605 1,919 -,186 -1,878 ,063 

Numeracy_availability -2,716 3,030 -,095 -,896 ,372 
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Literacy_availability ,236 2,542 ,012 ,093 ,926 

Communication_availability 3,081 3,797 ,104 ,811 ,419 

Behavioural_availability -1,748 3,877 -,054 -,451 ,653 

Social_availability -4,956 3,019 -,173 -1,642 ,103 

Computer_availability -2,186 2,777 -,104 -,787 ,433 

Workplace_availability 7,244 3,396 ,243 2,133 ,035 

 Short_term_econ_outlook لقتسملا ريغتملا .أ

 طسوتملا ىدملا ىلع يداصتقالا ومنلا دادترا ليلحت

 

 جذومنلا صخلم

 ث زارطلا

 لماعم

 ديدحتلا

 ديدحتلا لماعم

 ريدقتلا يف يرايعملا أطخلا لدعملا

1 a,363 ,132 ,091 30,62039 

2 b,416 ,173 ,099 30,47523 

3 c,507 ,258 ,142 29,74199 

 ,Bayda_dummy, background-q101, background-q106, Misrata_dummy, Benghazi_dummy ,(Constant) تائبنُملا .أ

Tripoli_dummy 

 ,Bayda_dummy, background-q101, background-q106, Misrata_dummy, Benghazi_dummy ,(Constant) تائبنُملا .ب

Tripoli_dummy, Manufacturing_dummy, Wholesale_dummy, Likely_formal_informal_spectrum, Health_dummy, 

Food_dummy 

 ,Bayda_dummy, background-q101, background-q106, Misrata_dummy, Benghazi_dummy ,(Constant) تائبنُملا .ج

Tripoli_dummy, Manufacturing_dummy, Wholesale_dummy, Likely_formal_informal_spectrum, Health_dummy, 

Food_dummy, Social_availability, Numeracy_availability, Workplace_availability, Behavioural_availability, 

Literacy_availability, Computer_availability, Communication_availability 

 

 أANOVA نيابتلا ليلحت

 ةلالدلا ةعمجلا يطسولا عبرملا df تاعبرملا عومجم زارطلا

 b,005 3,233 3030,934 6 18185,605 رادحنالا 1

   937,608 128 120013,865 يقبتملا

    134 138199,470 يلامجإلا

 c,012 2,346 2178,593 11 23964,519 رادحنالا 2

   928,739 123 114234,951 يقبتملا
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    134 138199,470 يلامجإلا

 d,006 2,235 1977,084 18 35587,508 رادحنالا 3

   884,586 116 102611,962 يقبتملا

    134 138199,470 يلامجإلا

 Medium_term_econ_outlook لقتسملا ريغتملا .أ

 ,Bayda_dummy, background-q101, background-q106, Misrata_dummy, Benghazi_dummy ,(Constant) تائبنُملا .ب

Tripoli_dummy 

 ,Bayda_dummy, background-q101, background-q106, Misrata_dummy, Benghazi_dummy ,(Constant) تائبنُملا .ج

Tripoli_dummy, Manufacturing_dummy, Wholesale_dummy, Likely_formal_informal_spectrum, Health_dummy, 

Food_dummy 

 ,Bayda_dummy, background-q101, background-q106, Misrata_dummy, Benghazi_dummy ,(Constant) تائبنُملا .د

Tripoli_dummy, Manufacturing_dummy, Wholesale_dummy, Likely_formal_informal_spectrum, Health_dummy, 

Food_dummy, Social_availability, Numeracy_availability, Workplace_availability, Behavioural_availability, 

Literacy_availability, Computer_availability, Communication_availability 

 

 ألماعُملا

 زارطلا

 ةيسايق تالماعم ةيسايق ريغ تالماعم

t اتيب يرايعم أطخ ب ةلالدلا 

 000, 6,543  10,248 67,052 )تباث( 1

background-q101 -17,216 9,191 -,159 -1,873 ,063 

background-q106 ,014 ,021 ,056 ,661 ,510 

Tripoli_dummy 13,805 7,067 ,198 1,953 ,053 

Benghazi_dummy -16,624 9,092 -,177 -1,828 ,070 

Misrata_dummy -4,592 7,765 -,057 -,591 ,555 

Bayda_dummy 11,990 10,186 ,107 1,177 ,241 

 000, 6,586  12,287 80,928 )تباث( 2

background-q101 -16,970 9,351 -,156 -1,815 ,072 

background-q106 ,006 ,021 ,026 ,301 ,764 

Tripoli_dummy 10,442 7,591 ,150 1,376 ,171 

Benghazi_dummy -17,605 9,170 -,187 -1,920 ,057 

Misrata_dummy -2,507 8,308 -,031 -,302 ,763 

Bayda_dummy 11,438 10,301 ,102 1,110 ,269 
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Manufacturing_dummy -8,819 11,089 -,069 -,795 ,428 

Wholesale_dummy -10,864 6,453 -,160 -1,684 ,095 

Health_dummy -8,984 10,122 -,083 -,888 ,377 

Food_dummy -12,489 9,636 -,123 -1,296 ,197 

Likely_formal_informal_spec

trum 

-3,797 3,022 -,113 -1,256 ,211 

 015, 2,478  26,428 65,497 )تباث( 3

background-q101 -20,303 9,701 -,187 -2,093 ,039 

background-q106 -,003 ,021 -,013 -,146 ,884 

Tripoli_dummy 6,514 8,074 ,094 ,807 ,421 

Benghazi_dummy -18,202 9,971 -,193 -1,826 ,070 

Misrata_dummy ,788 8,627 ,010 ,091 ,927 

Bayda_dummy 15,407 11,188 ,137 1,377 ,171 

Manufacturing_dummy -6,668 11,209 -,052 -,595 ,553 

Wholesale_dummy -7,697 6,733 -,113 -1,143 ,255 

Health_dummy -8,732 10,201 -,081 -,856 ,394 

Food_dummy -11,182 9,789 -,110 -1,142 ,256 

Likely_formal_informal_spec

trum 

-4,322 3,325 -,128 -1,300 ,196 

Numeracy_availability 11,710 5,438 ,230 2,154 ,033 

Literacy_availability -8,126 4,666 -,232 -1,741 ,084 

Communication_availability 2,109 6,754 ,041 ,312 ,755 

Behavioural_availability 9,901 6,780 ,176 1,460 ,147 

Social_availability -13,614 5,443 -,269 -2,501 ,014 

Computer_availability 3,928 4,844 ,104 ,811 ,419 

Workplace_availability ,375 5,973 ,007 ,063 ,950 

 Medium_term_econ_outlook لقتسملا ريغتملا .أ
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 فيظوتلل ةيلبقتسملا ةرظنلل ىدملا ريصق دادترالا ليلحت

 

 جذومنلا صخلم

 ث زارطلا

 لماعم

 ديدحتلا

 ديدحتلا لماعم

 ريدقتلا يف يرايعملا أطخلا لدعملا

1 a,595 ,354 ,323 17,45766 

2 b,625 ,390 ,335 17,30830 

3 c,682 ,465 ,380 16,71015 

 ,Bayda_dummy, background-q101, background-q106, Misrata_dummy, Benghazi_dummy ,(Constant) تائبنُملا .أ

Tripoli_dummy 

 ,Bayda_dummy, background-q101, background-q106, Misrata_dummy, Benghazi_dummy ,(Constant) تائبنُملا .ب

Tripoli_dummy, Wholesale_dummy, Manufacturing_dummy, Likely_formal_informal_spectrum, Food_dummy, 

Health_dummy 

 ,Bayda_dummy, background-q101, background-q106, Misrata_dummy, Benghazi_dummy ,(Constant) تائبنُملا .ج

Tripoli_dummy, Wholesale_dummy, Manufacturing_dummy, Likely_formal_informal_spectrum, Food_dummy, 

Health_dummy, Social_availability, Numeracy_availability, Workplace_availability, Communication_availability, 

Behavioural_availability, Computer_availability, Literacy_availability 

 

 أANOVA نيابتلا ليلحت

 ةلالدلا ةعمجلا يطسولا عبرملا df تاعبرملا عومجم زارطلا

 b,000 11,513 3508,789 6 21052,737 رادحنالا 1

   304,770 126 38400,993 يقبتملا

    132 59453,729 يلامجإلا

 c,000 7,042 2109,535 11 23204,890 رادحنالا 2

   299,577 121 36248,839 يقبتملا

    132 59453,729 يلامجإلا

 d,000 5,496 1534,535 18 27621,628 رادحنالا 3

   279,229 114 31832,101 يقبتملا

    132 59453,729 يلامجإلا

 Short_term_employment_outlook لقتسملا ريغتملا .أ

 ,Bayda_dummy, background-q101, background-q106, Misrata_dummy, Benghazi_dummy ,(Constant) تائبنُملا .ب

Tripoli_dummy 
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 ,Bayda_dummy, background-q101, background-q106, Misrata_dummy, Benghazi_dummy ,(Constant) تائبنُملا .ج

Tripoli_dummy, Wholesale_dummy, Manufacturing_dummy, Likely_formal_informal_spectrum, Food_dummy, 

Health_dummy 

 ,Bayda_dummy, background-q101, background-q106, Misrata_dummy, Benghazi_dummy ,(Constant) تائبنُملا .د

Tripoli_dummy, Wholesale_dummy, Manufacturing_dummy, Likely_formal_informal_spectrum, Food_dummy, 

Health_dummy, Social_availability, Numeracy_availability, Workplace_availability, Communication_availability, 

Behavioural_availability, Computer_availability, Literacy_availability 
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 ألماعُملا

 زارطلا

 ةيسايق تالماعم ةيسايق ريغ تالماعم

t اتيب يرايعم أطخ ب ةلالدلا 

 000, 6,952  6,198 43,087 )تباث( 1

background-q101 -6,627 5,483 -,090 -1,209 ,229 

background-q106 ,020 ,012 ,122 1,655 ,101 

Tripoli_dummy -25,598 4,069 -,563 -6,291 ,000 

Benghazi_dummy -28,629 5,236 -,463 -5,467 ,000 

Misrata_dummy -5,928 4,458 -,113 -1,330 ,186 

Bayda_dummy -33,677 6,264 -,420 -5,376 ,000 

 000, 6,728  7,112 47,850 )تباث( 2

background-q101 -5,825 5,504 -,079 -1,058 ,292 

background-q106 ,017 ,012 ,106 1,437 ,153 

Tripoli_dummy -28,099 4,291 -,618 -6,548 ,000 

Benghazi_dummy -29,166 5,253 -,472 -5,553 ,000 

Misrata_dummy -7,989 4,756 -,152 -1,680 ,096 

Bayda_dummy -33,758 6,291 -,421 -5,366 ,000 

Manufacturing_dummy 4,613 6,079 ,058 ,759 ,449 

Wholesale_dummy 4,952 3,719 ,110 1,331 ,186 

Health_dummy ,042 5,764 ,001 ,007 ,994 

Food_dummy 5,945 5,367 ,089 1,108 ,270 

Likely_formal_informal_spec

trum 

-3,944 1,723 -,176 -2,289 ,024 

 011, 2,596  15,096 39,188 )تباث( 3

background-q101 -3,566 5,608 -,048 -,636 ,526 

background-q106 ,012 ,012 ,075 1,014 ,313 

Tripoli_dummy -29,497 4,506 -,649 -6,546 ,000 

Benghazi_dummy -34,485 5,646 -,558 -6,108 ,000 

Misrata_dummy -3,024 4,924 -,058 -,614 ,540 

Bayda_dummy -34,250 6,530 -,427 -5,245 ,000 

Manufacturing_dummy 2,981 6,102 ,037 ,488 ,626 

Wholesale_dummy 3,586 3,814 ,080 ,940 ,349 
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Health_dummy -,029 5,773 ,000 -,005 ,996 

Food_dummy 3,308 5,369 ,049 ,616 ,539 

Likely_formal_informal_spec

trum 

-5,533 1,891 -,247 -2,926 ,004 

Numeracy_availability ,339 3,041 ,010 ,111 ,912 

Literacy_availability -4,997 2,645 -,215 -1,889 ,061 

Communication_availability 3,816 3,848 ,106 ,992 ,323 

Behavioural_availability ,007 3,849 ,000 ,002 ,999 

Social_availability -3,034 3,077 -,090 -,986 ,326 

Computer_availability -2,897 2,754 -,114 -1,052 ,295 

Workplace_availability 11,096 3,370 ,315 3,292 ,001 

 Short_term_employment_outlook لقتسملا ريغتملا .أ

 

 يداصتقالا ومنلل ىدملا طسوتم دادترالا ليلحت

 

 جذومنلا صخلم

 ث زارطلا

 لماعم

 ديدحتلا

 ديدحتلا لماعم

 ريدقتلا يف يرايعملا أطخلا لدعملا

1 a,606 ,367 ,336 17,91601 

2 b,630 ,397 ,340 17,85265 

3 c,690 ,477 ,391 17,15645 

 ,Bayda_dummy, background-q101, background-q106, Misrata_dummy, Benghazi_dummy ,(Constant) تائبنُملا .أ

Tripoli_dummy 

 ,Bayda_dummy, background-q101, background-q106, Misrata_dummy, Benghazi_dummy ,(Constant) تائبنُملا .ب

Tripoli_dummy, Wholesale_dummy, Manufacturing_dummy, Likely_formal_informal_spectrum, Health_dummy, 

Food_dummy 

 ,Bayda_dummy, background-q101, background-q106, Misrata_dummy, Benghazi_dummy ,(Constant) تائبنُملا .ج

Tripoli_dummy, Wholesale_dummy, Manufacturing_dummy, Likely_formal_informal_spectrum, Health_dummy, 

Food_dummy, Social_availability, Numeracy_availability, Workplace_availability, Behavioural_availability, 

Communication_availability, Computer_availability, Literacy_availability 
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 أANOVA نيابتلا ليلحت

 ةلالدلا ةعمجلا يطسولا عبرملا df تاعبرملا عومجم زارطلا

 b,000 11,786 3783,066 6 22698,394 رادحنالا 1

   320,984 122 39159,994 يقبتملا

    128 61858,388 يلامجإلا

 c,000 7,008 2233,499 11 24568,493 رادحنالا 2

   318,717 117 37289,895 يقبتملا

    128 61858,388 يلامجإلا

 d,000 5,564 1637,810 18 29480,576 رادحنالا 3

   294,344 110 32377,812 يقبتملا

    128 61858,388 يلامجإلا

 Medium_term_employment_outlook لقتسملا ريغتملا .أ

 ,Bayda_dummy, background-q101, background-q106, Misrata_dummy, Benghazi_dummy ,(Constant) تائبنُملا .ب

Tripoli_dummy 

 ,Bayda_dummy, background-q101, background-q106, Misrata_dummy, Benghazi_dummy ,(Constant) تائبنُملا .ج

Tripoli_dummy, Wholesale_dummy, Manufacturing_dummy, Likely_formal_informal_spectrum, Health_dummy, 

Food_dummy 

 ,Bayda_dummy, background-q101, background-q106, Misrata_dummy, Benghazi_dummy ,(Constant) تائبنُملا .د

Tripoli_dummy, Wholesale_dummy, Manufacturing_dummy, Likely_formal_informal_spectrum, Health_dummy, 

Food_dummy, Social_availability, Numeracy_availability, Workplace_availability, Behavioural_availability, 

Communication_availability, Computer_availability, Literacy_availability 
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 ألماعُملا

 زارطلا

 ةيسايق تالماعم ةيسايق ريغ تالماعم

t اتيب يرايعم أطخ ب ةلالدلا 

 000, 7,340  6,579 48,292 )تباث( 1

background-q101 -6,801 5,851 -,087 -1,162 ,247 

background-q106 ,019 ,012 ,115 1,550 ,124 

Tripoli_dummy -22,197 4,238 -,469 -5,237 ,000 

Benghazi_dummy -24,271 5,532 -,375 -4,387 ,000 

Misrata_dummy 4,207 4,604 ,078 ,914 ,363 

Bayda_dummy -32,906 6,451 -,402 -5,101 ,000 

 000, 7,158  7,515 53,789 )تباث( 2

background-q101 -5,205 5,920 -,066 -,879 ,381 

background-q106 ,015 ,012 ,093 1,240 ,218 

Tripoli_dummy -24,724 4,522 -,522 -5,468 ,000 

Benghazi_dummy -24,532 5,559 -,379 -4,413 ,000 

Misrata_dummy 2,287 4,936 ,042 ,463 ,644 

Bayda_dummy -32,261 6,531 -,394 -4,940 ,000 

Manufacturing_dummy 4,778 6,546 ,056 ,730 ,467 

Wholesale_dummy 1,852 3,876 ,040 ,478 ,634 

Health_dummy ,894 5,961 ,012 ,150 ,881 

Food_dummy 4,214 5,789 ,060 ,728 ,468 

Likely_formal_informal_spec

trum 

-4,115 1,812 -,179 -2,272 ,025 

 137, 1,498  16,108 24,128 )تباث( 3

background-q101 -2,693 6,046 -,034 -,445 ,657 

background-q106 ,008 ,012 ,047 ,625 ,533 

Tripoli_dummy -25,920 4,753 -,547 -5,454 ,000 

Benghazi_dummy -29,123 5,917 -,450 -4,922 ,000 

Misrata_dummy 6,086 5,126 ,113 1,187 ,238 

Bayda_dummy -26,568 6,832 -,324 -3,889 ,000 

Manufacturing_dummy 3,993 6,501 ,046 ,614 ,540 

Wholesale_dummy 2,433 3,970 ,052 ,613 ,541 
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Health_dummy 1,029 5,956 ,014 ,173 ,863 

Food_dummy 2,549 5,806 ,036 ,439 ,662 

Likely_formal_informal_spec

trum 

-4,689 2,000 -,204 -2,345 ,021 

Numeracy_availability -2,472 3,139 -,072 -,788 ,433 

Literacy_availability -4,028 2,809 -,167 -1,434 ,154 

Communication_availability 3,556 4,040 ,096 ,880 ,381 

Behavioural_availability 2,130 3,973 ,054 ,536 ,593 

Social_availability -1,254 3,193 -,036 -,393 ,695 

Computer_availability 3,279 2,844 ,126 1,153 ,251 

Workplace_availability 8,878 3,518 ,241 2,524 ,013 

 Medium_term_employment_outlook لقتسملا ريغتملا .أ
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