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      اململىت املغشبُت     

 والًت حهت فاط مىىاط 

غمالت مىىاط         

حماغت مىىاط        

     هخابت املجلغ       

 

اونــاع لجىت امليزاهُت والشــمدظش احخم  

خ ــالُت والبرمجت بخــامل 6706اًشــًى 77اٍس  

 

غلى العاغت  ،6706ًىاًش  77خمِغ  غلذث لجىت امليزاهُت والشاون املالُت والبرمجت احخماغا لها ًىم ال

ظىس العُذ د. غبذ هللا ـوخ ،سئِغ اللجىتظت العُذ مدمذ ؤشيىد ئابش  ،الػاششة صباخا بملش اللصش البلذي

 ادة : ـىس ول مً العـبىواهى سئِغ الجماغت وهزا خظ

 

تـصفـال لـامـم الىـالاظ   لـامـم الىـالاظ تـصفـال 

لجىتهائب سئِغ ال خعً جمُمي غظى اللجىت  سشُذ مجباس  

 سشُذ ػالبي هائب الشئِغ مدمذ غيي واجب املجلغ

 مدمذ مُلىدي هائب الشئِغ مدمذ املشاػي معدشاس

غ الػلمي معدشاس  خالذ بىدالي هائب الشئِغ ادَس

س ي معدشاس  ظميرة كصُىس  هائبت الشئِغ خمُذ لػَى

 غبذ الىبي غثماوي  غظى اللجىت املصؼفى ظػذان معدشاس

ةمعدشاس  س ي كُؼىوي   مدمذ بىػضو  غظى اللجىت هادًت ادَس

غ الخشوبي معدشاس  ؤظماء خىحت غظىة اللجىت ادَس

 حىاد خعني غظى اللجىت خعً بىهذوس  معدشاس

 مدمذ الذهغ غظى اللجىت بظماغُل الصنهاجي معدشاس

ذ بىحي غظى اللجىت    فٍش
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 * وخظىس سئظاء ألاكعام واملصالح الذاخلُت : 

 لـامـم الىـالاظ تـصفـال

 سئِغ كعم املىاسد املالُت

 سئِغ كعم املالُت وامليزاهُت

ت مهىذط . غً كعم املبادساث املدلُت للخىمُت البشٍش  

 مهىذط بالىخابت الػامت

 غً مصلحت هخابت املجلغ

خُت   غً مصلحت املأزش الخاٍس

 غً مصلحت ألاشغاٌ الجذًذة

 هائب سئِغ املعخىدع البلذي

 سئِغ مصلحت الىلل

 لحت الصفلاثمص

 هائب سئِغ مصلحت الصفلاث

 غً اللعم الخلني

 غً مصلحت الحفالث والىهشباء

 غً اللعم الثلافي

  إلاغالمسئِغ مصلحت 

 مدمذ هجُب

 بىشتى غضي 

 الػلىي املدمذي غبذ الجلُل

 سشُذ جىصالذ

 ظميرة بىػبذ الىبي

 خفُظ العىذن 

 غمش هىاط

 ؤخمذ مضغُؽ

 خعً لػمُم

 الػباط اهيادي

غبذ الىبي  شحخان  

 غبذ العالم بخاث 

 مدمذ ظشخاوي

 خالذ الػىوي 

 مصؼفى بً غلي 

 

: وخظىس سئظاء ألاكعام واملصالح الخاسحُت*   

 لـامـم الىـالاظ تـصفـال

 غً كعم الجماغاث املدلُت غمالت مىىاط

ت ت لحمٍش  غً املىؼلت الحظٍش

 غً كعم الجماغاث املدلُت غمالت مىىاط

 ممثل الػمالت 

 

ُذمدمذ سش  

 صباس حماٌ

ض ؤوخذو  غٍض

اث   ًىظف الٍض

 

 وكذ جظمً حذٌو ؤغماٌ اللجىت الىلؼخين الخالُخين :

 بشهامج غمل الجماغت. – 0

 البرهامج العىىي لػمل اللجىت – 6

افخخذ احخماع اللجىت العُذ مدمذ ؤشيىد ) سئِغ اللجىت ( بالترخُب بالعُذ سئِغ 

مثلي العُذ غامل غمالت مىىاط ووافت اللجىت بدظىسه، وهزا بم ششفالجماغت الزي 

 ً حذٌو ألاغماٌ وغشض الىلؼت  بىلؼتيسئظاء ألاكعام واملصالح، زم رهش الحاطٍش

 ألاولى مىه للمىاكشت.
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 الىلؼت ألاولى :

 بشهامج غمل الجماغت. – 0

 

 املىاكشت :

 ) سئِغ املجلغ ( العُذ د. غبذ هللا بىواهى :

خماع لجىت املالُت ظبله للاءاث ؤخشي، منها في جذخله، ؤوضح العُذ الشئِغ ؤن اح

لاءاث مؼ العُذ الىالي غامل غمالت مىىاط، للاءاث مؼ املىخب املعاغذ باإلطافت بلى ل

للاءاث ؤخشي، ولها لها ػابؼ بغذادي وفي هزا الشإن ؤهذ ؤن الػمل داخل الجماغت ًخم 

املىصىص غليها  اجُتالذمً خالٌ جؼبُم اللاهىن باخترام جام وؤطاف بإن الاخخصاصاث 

ًإحي غلى سؤظها بشهامج غمل الجماغت، الزي ٌػخبر ؤٌو اخخصاص  الخىظُمي في اللاهىن 

 ًماسظه الشئِغ والزي إلهجاصه ًيبغي جىفُز ؤسبػت ششوغ :

 ٌػذ مً ػشف الشئِغ. – 0

 ًخم بالخيعُم مؼ الػامل ؤو مً ًمثله. – 6

 معؼشة بغذاده وجىفُزه. اهخظاس املشظىم : الىص الخىظُمي الزي ًدذد – 3

 املىاسد املالُت املخصصت له التي ًجب ؤن جيىن مخدىم فيها. – 4

وفي هزا الشإن ؤهذ العُذ الشئِغ ؤهه جبػا لالحخماغاث التي غلذث في شإن بشهامج غمل 

الجماغت وجؼبُلا مللخظُاث اللاهىن ػلب بػلذ احخماع لجىت امليزاهُت واملالُت والبرمجت 

 : نهذفيلً لخدلُم رو 

 الدشاسن في بغذاد البرهامج. – 0

 الششوع في بغذاده وبهجاصه. – 6

ورلً في اهخظاس صذوس الىصىص اللاهىهُت املخػللت بالبرهامج وفي بػاس جىطُده، ؤشاس 

الجماغت بلى ؤن العُذ الىالي غامل غمالت مىىاط ووالي حهت مىىاط العُذ سئِغ 

ا   هاما ملذًىت مىىاطجافُاللذ ظابلا كذ وطؼ بشهامجا جىمٍى

مىىاط الىبري " والزي ؤهذ في شإهه ؤهه مذغاة لالفخخاس وؤهه غمل حاد  بظتراجُجُت"  

ومهم خُث اظخػمل فُه العُذ الىالي ول ؤدواث الدشاوس ظىاء مؼ املصالح الخاسحُت، 

املجخمؼ املذوي، املجالغ املىخخبت والهُئاث العُاظُت خُث كذمذ ول املػؼُاث، وبىاءا 

مً الػمل الزي  %07ه ؤهذ الشئِغ ؤن ؤسطُت الاشخغاٌ مخىفشة وهي حشيل وعبت غلُ

، وبلى حاهبه هىان ؤسطُت نًمىً الاهؼالق مً خالله والزي ًخظمً حل ؤفياس املىىاظي

املخؼؽ الجماعي للمجلغ العابم وهزا ألاخضاب العُاظُت التي هجحذ في الاهخخاباث 

ؤهذ غلى طشوسة ؤن ًيىن هزا البرهامج وفم بشهامج  باإلطافت بلى جظمين ؤفياس حذًذة، زم

 غمل املخؼؽ الجهىي.

 ً ًمثل املجلغ " comité de pilotageلجىت جىحيهُت " وغلى هزا ألاظاط، اكترح جيٍى

بجمُؼ ميىهاجه العُاظُت، باإلطافت بلى املىظفين، املجخمؼ املذوي، واملصالح الخاسحُت 

ظاس صذوس املشظىم املىظم لهزا الػمل. هما ورلً لخدذًذ الخؼىغ الػٍشظت في اهخ

ؼ التي ًخؼلب جىفُزها جخؼُؼا مالُا  ؤطاف بإن بشهامج مىىاط الىبير ًظم غذة مشاَس
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ؼ التي جخص الب ُاث الخدخُت والتي جظم اجفاكُت مؼ يوبشمجت مالُت معبلت مثال واملشاَس

راًش جىظم خالٌ ألاظبىع وصاسة الىلل والخجهيز والزي ًخؼلب بشمجت مالُت غلما ؤن دوسة فب

ًىاًش، وفي هزا إلاػاس ؤطاف بإن  37ألاٌو مً فبراًش هما ؤن جىفُز امليزاهُت ًىدصش في 

الفائع الحلُلي هى ؤبشص مىسد مالي ًمىً جىفُز البرهامج مً خالله غلما ؤن املىاسد 

هُت " املالُت للجماغت مدذودة وهزا ًفعش هىغا مً الاظخعجاٌ في حشىُل اللجىت الخىحي

comité de pilotage   هما ؤوضح العُذ الشئِغ ؤن مششوع البرهامج ًمىً غىذ ،"

اطُت والثلافُت مؼ  ه غلى لجىتيبغذاده غشط املالُت وامليزاهُت والشاون الاحخماغُت والٍش

 اظخذغاء ول ميىهاث املجلغ للمشاسهت في بلىسجه.

 

 العُذ لحعً بىهذوس :

ؼ املظمىت ببر  هامج مىىاط الىبير، ؤشاس بلى ؤن مششوع بخذار معشح فُما ًخص املشاَس

 ملعشخُت املذًىت مىىاط الزي ال جخجاوص كاغاته عبملػذ هى مى 0677بؼاكت اظدُػابُت 

ملػذ، مما ًذفؼ بجمػُاث املجخمؼ املذوي بلى اهخظاس فصل الصُف لخلذًم  677

 بخدعينشإن ػالب غشوطهم الفىُت والثلافُت بعاخت الوىسا بباب بىغماًش وفي هزا ال

 بباب الخمِغ. 6والتي هي بباب بىغماًش والوىسا  0إلاهاسة بعاختي الوىسا 

 

 العُذ حىاد خعني :

ن واهذ الجماغت جخىفش غلى إلامياهُاث بفُما ًخص بشهامج " مىىاط الىبير " حعاءٌ 

اث.  املالُت ألحل جىفُزه وفي خالت الػىغ اكترح البذء باألولٍى

 

 العُذ لحعً بىهذوس :

ؼ امللترخت ببرهامج مىىاط الىبير ؤشاس بلى ؤن بهجاص مذًىت  دائما فُما ًخص املشاَس

ؼ امللترح بهجاصه بحي بىهشغت، فشؤي بإن هزه املىؼلت  حامػُت بمىىاط هى مً املشاَس

 جؼشح بشيالُت البػذ غً الؼلبت.

 

 ) سئِغ املجلغ ( العُذ د. غبذ هللا بىواهى :

غلى العُذ حىاد خعني ؤوضح العُذ الشئِغ فُما ًخص بمياهُت الجماغت املالُت  حىابا

ؼ مً خالٌ إلامياهُاث املالُت  ، ؤنإلهجاص املششوع مت وبسادة إلهجاص ؤهم املشاَس هىان غٍض

ل ؤخشي ورلً غلى غشاس  ً وغً مصادس جمٍى للجماغت ومً خالٌ البدث غً ششواء آخٍش

الهذف هى  لىبلُا بسادة واظخفادث مً دغم الذولت ما كامذ به مذن ؤخشي واهذ له

ؼ ؤخشي بلُه.  الػمل غلى جدلُم البرهامج وبطافت مشاَس

ت ملذًىت  وخٌى املعشح ؤهذ ؤن البرهامج غىذما ظىف ٌػشض، ًمىً جدذًذه هإولٍى

مىىاط ؤما غً جىاحذ املشهب الجامعي في مىؼلت بػُذة غً الؼلبت، ؤوضح ؤن حل املذن 

ذ مذنها الجامػُت غلى معاخاث هبيرة خاسج املذًىت، وبالخالي سؤي ؤن املخلذمت جىح

 إلاشيالُت التي ًمىً مػالجتها هي جىفير الىلل للؼلبت.
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 العُذ املصؼفى ظػذان :

جلذم بالشىش لشئِغ الجماغت، غلى جفظله بدظىس احخماع لجىه امليزاهُت واملالُت 

ً ال والبرمجت، وخٌى " بشهامج مىىاط الىبير" ؤشاس  بلى ؤن غذدا هبيرا مً املعدشاٍس

ؼ املظمىت به وخاصت منها التي جخص حماغت مىىاط، فاكترح غشض  ٌػشفىن بػذ املشاَس

اث وهزا إلامياهُاث  ؼ الخاصت بجماغت مىىاط ومً خالله ًمىً جدذًذ ألاولٍى املشاَس

يهُت " املالُت ألحل جىفُزه وغلُه سؤي بإن الػشض ًجب ؤن ٌعبم حشىُل اللجىت الخىح

comité de pilotage ." 

 

 ) سئِغ املجلغ ( العُذ د. غبذ هللا بىواهى :

مذاخلت العُذ املصؼفى ظػذان، ؤوضح ؤن الذساظت الخاصت بالبرهامج حىابا غلى 

مخىفشة، وؤهذ ؤهه غمل حُذ ظىف ًىفش غلى الجماغت ظىت مً الاشخغاٌ، وما ًلضم هى 

ل ودوس اللجىت ال خىحيهُت هى البدث غً ؤفياس حذًذة جثري هزا البدث غً مصادس الخمٍى

 البرهامج.

 

 ) غً كعم الجماغاث املدلُت ( سشُذ :العُذ مدمذ 

غشف بشخصه همشاسن في بهجاص بشهامج مىىاط الىبير هزا الػمل الزي كاٌ في شإهه ؤهه 

لت مً الاشخغاٌ شملذ  حماغت، وسؤي بذوسه ؤهه ال خاحت الهخظاس  60اظخغشق فترة ػٍى

املشظىم الىصاسي املدذد ملعؼشة بهجاص البرهامج غلى اغخباس ؤن مشظىما وان كذ صذوس 

مً املُثاق الجماعي والزي  36صذس مىز ظىين في هزا الشإن والزي حاء بىاءا غلى املادة 

بذوسه ؤن الللاء  ًمىً اغخماده للششوع في الػمل في اهخظاس املشظىم الجذًذ، فشؤي

ًجب ؤن ٌعبله  الزي اللشاس  اري اجخهى خؼىة مهمت فله الجمُؼ  الدشاسوي ٌعخذعى

إلاغذاد الجُذ، الهُيلت وهزا الدشخُص الخىاصلي فشؤي بإن هجاح البرهامج سهين بخدلُم 

ؼ وؤخيرا غبر غً  ششغ الخملً ؤي ؤن الجمُؼ ًجب ؤن ٌعدشػش امخالهه لهاجه املشاَس

 سغبخه في الدشاسن في بلىسة بشهامج غمل الجماغت.

 

 ) سئِغ املجلغ ( . غبذ هللا بىواهى :العُذ د

خصل ألحل املشاسهت ومنها جخٌى معاهمت املصالح الخاسحُت، ؤوضح ؤن مىظماث 

USAID وهزا مياجب دساظاث وؤهذ ؤن الىكذ لزلً ظىف ًدين فإلح غلى طشوسة ،

 الششوع في الػمل.

 ) سئِغ اللجىت ( العُذ مدمذ ؤشيىد :

 comité deترح الششوع في حشىُل اللجىت الخىحيهُت " بػذ هفاد املىاكشت خٌى الىلؼت اك

pilotageثُل اليعبي للفشق املشيلت للمجلغ ." غلى ؤظاط الخم 

 وكذ حشيلذ اللجىت الخىحيهُت هما ًلي :* هزا 

 العُذ مدمذ ؤشيىد. -
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س ي -  العُذ خمُذ الػَى

 العُذ سشُذ مجباس. -

 العُذ مدمذ الذهغ. -

 العُذ لحعً بىهذوس. -

 ُذ مدمذ بىػضو.الع -

 حىاد خعني. -

خ ؤٌو اوػلاد ًىم ألاسبػاء  ، بػذ رلً غشض العُذ سئِغ 6706ًىاًش  03وكذ خذد لها جاٍس

 اللجىت الىلؼت الثاهُت للمىاكشت.

 

 الىلؼت الثاهُت :

 العىىي لػمل اللجىت. جالبرهام – 6

 

 ) سئِغ اللجىت ( العُذ مدمذ ؤشيىد :

ف مً وطؼ بشهامج ظىىي لػمل اللجىت، حاء هدُجت ؤوضح العُذ مدمذ ؤشيىد ؤن الهذ

للمجمىغت مً إلاشياالث التي حػشفها مجمىغت مً مشافم الجماغت والتي وكفذ غىذها 

، خُث خشحذ بمجمىغت مً الخىصُاث خٌى مصالح 6705اللجىت خالٌ احخماع ؤهخىبش 

ت ومشاحػت ول ألاا، ممخلياث الجماغت ومشالجباًاثالحالت املذهُت وجصذًم إلامظاء،  هٍش

الػلىد، بمياهُت بخذار ششواث الخىمُت املدلُت، مشاول ؤظىاق الجملت، وولها بشياالث 

جخؼلب غمال مىظما ومبرمجا ومً هزا املىؼلم حاءث فىشة وطؼ بشهامج ظىىي لػمل 

بشيل مخىالي غلى إلاشياالث املؼشوخت بمشاسهت ؤػش اللجىت ورلً بهذف إلاهىباب 

صُاث وغشطها غلى املىخب ومً جم املجلغ الجخار إلاحشاءاث الجماغت للخشوج بخى 

 املىاظبت في خلها.

 

 ) سئِغ املجلغ ( العُذ د. غبذ هللا بىواهى :

كظاًا حعخلضم الاهىباب بذوسه زمً هزا إلاحشاء خُث ؤوضح ؤن اللجىت لها ؤفياس وهىان 

عُذ مدمذ هجُب غلى دساظتها، وفي هزا الشإن ؤشاس بلى ؤن العُذ وهُل املذاخُل ال

ظىف ًلذم غشطا غلى ؤهظاس املىخب ًخص إلاشياالث التي لها غالكت بمالُت الجماغت 

 وغلى هزا ألاظاط ؤهذ ؤن الػشوض ألاوادًمُت ًجب ؤن جخم غلى ألاكل مشة في الشهش.

 

 العُذ لحعً بىهذوس :

ها ما بذوسه سؤي بإن الاشخغاٌ داخل اللجىت هى ؤمش معخدب، هظشا ليىن الذوسة ًدظش 

ظماهم بعماظشة امللً الػمىمي، وخٌى امللً الػمىمي ؤشاس بلى ؤن مجمىغت مً 

ير املىاظبت فؼالب باللُام ًحمالُت املذًىت وال جخىفش بها املػا حػىق الالفخاث ًخم وطػها 

 بدملت ألحل بصالتها.
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 ) سئِغ اللجىت ( العُذ مدمذ ؤشيىد :

الجاد خاصت وؤن هزه العىت هي ظىت جذخل لُجذد الخإهُذ ؤن هىان بسادة للػمل 

 جإظِعُت، والهذف هى بغؼاء كىة اكتراخُت لحل املشاول الىبيرة للمذًىت.

 

 العُذ خالذ البىدالي :

مشة مىطىع الالفخاث، فاكترح ؤن حعهش اللجىت  ما الخظ ؤن العُذ لحعً بىهذوس ؤزاس غير 

 ه.والخشوج بملترخاث في شإه خهغلى مىاكشت هزا املىطىع ودساظ

 

 ) سئِغ اللجىت ( العُذ مدمذ ؤشيىد :

 اكترح ؤن ًيىن الاحخماع مشة ول شهش.و  ؤشاس بلى ؤن امللترخاث ظىف جيىن باملدظش

 

 العُذ حىاد خعني :

 خٌى بشيالُت اظخغالٌ امللً الػمىمي، اكترح خلم لجىت ألحل حمالُت املذًىت.

 

 ) سئِغ املجلغ ( العُذ د. غبذ هللا بىواهى :

ى ملترح العُذ حىاد خعني، ؤخبر العُذ الشئِغ ؤهه جم خلم مصلحت طمً حىابا غل

 هُيلت الجماغت حػنى بجمالُت املذًىت.

 

 واهفع الاحخماع غلى العاغت الثاهُت غشش والىصف غلى ؤظاط :

 

 " comité de pilotageالخىحيهُت " غلذ ؤٌو للاء للجىت  -

 الجماغت.ملذاسظت بشامج غمل  6706ًىاًش  03ألاسبػاء ًىم 

 للمصادكت غلى البرهامج العىىي لػمل اللجىت. 6706ًىاًش  60احخماع لجىت املالُت ًىم  -

 

 

 

 

 


