
STEPHEN سكويريب نفيتس

BEREAUX
ريدم بصنمل حشرملا

(ITU) تالاصتالل يلودلا داحتالل عباتلا
(BDT) ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ةيمنت بتكم



 ةيبلت ىلع زكريو ةلءاسملل عضاخ لكشبو ةيلاعفو ةءافكب ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ةيمنت بتكم ةدايق يه يتيؤر
.ءاضعألا لودلل ةيمقرلا ةيمنتلا تاجايتحا

 ةمءاوملا نم ديزملاو ؛ءاكرشلا عم ةيلاعفب ةكراشملاو نواعتلاو ؛ةلءاسملل ةعضاخلاو ةزكرملاو ةلاعفلا ةدايقلا لالخ نم كلذ لعفأس
يئامنإلا ماظنلا عم لماكتلاو

.ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألل يمقرلا نواعتلا قيرط ةطراخ راطإ يف ةدايقلاو ةدحتملا

 ماع لولحب عيمجلل ةلوقعم راعسأبو نمآ لاصتا قيقحتل اندوهج زيكرت ةداع 2030إ

ةيمقر تاعمتجم ةيمنت نامضل راطإك يمقرلا لوحتلا ينبت

ةلماشو ةلداع

 ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلاو (LLDCs) ةيلحاسلا ريغ ةيمانلا نادلبلاو (LDCs) اًومن نادلبلا لقأ ةدعاسمل ةيولوألا ءاطعإ
(SIDS)
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ةيمنت بتكم يف يسسؤملا زيمتلا عفد

 عراب مظنم وهو ؛ةربخ وذو لاعف يميظنت دئاق هنأب نفيتس فصوي
؛تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكتل
 ةيرزجلا لودلا ىلع زكرت يتلا ةيملاعلا ةيمقرلا ةيمنتلل يوق رصانمو
لاعف وضعو ؛ةيمانلا ةريغصلا
 ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ةيمنت بتكمل حجانلا قيرفلا يف
(BDT)

 بتكم تازاجنإو ريثأت يف اًشاعتنا ةيضاملا عبرألا تاونسلا تدهش
تالاصتالا ةيمنت
 عاطق ءاضعأل ةلئاه دئاوف بلج يذلا رمألا ،(BDT) ةيكلساللاو ةيكلسلا
ةيمنت
 بئانلا يتفصبو .(ITU-D) تالاصتالل يلودلا داحتالاب تالاصتالا
ريدمل يلاحلا
 يروحم رود يل ناك دقف ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ةيمنت بتكم
لوحت يف
 يلاثم عضو يف انأف ،ةتبثملا يتربخو يتفرعم لضفبو ،بتكملا
ةدايق يلوتل
.ةمداقلا عبرألا تاونسلل بتكملا

،وغابوتو دادينيرت نم لوصأ يلو اماهبلا رزج ىلإ يمتنأ يننأ امب
نيتيمان نيتريغص نيتيرزج نيتلود يف حجان مظنمك يتبرجت نإف
(SIDS) ريدقت ىلإ لوصولا نم ينتنكم يبيراكلا رحبلا ةقطنم يف



Affordable 
and secure 

connectivity 
for all 

ةيمنت بتكم زكري نأ بجي ،هيلع ًءانب .فداهو قوثومو ةلوقعم راعسأب لاصتا هل رفوتي مل ام يمقر ملاع يف ةكراشملا صخش يأل نكمي ال
 2.9 ىلإ لصي امل ةلوقعم راعسأبو اهيلإ لوصولا لهسيو ةنمآو ةثيدح تالاصتا ةيمنتب ضوهنلا ىلع ًالوأ ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا
 يضملا نأ كاردإ انيلع بجي ،كلذ عمو .ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحتل بولطم وه امك 2030 ماع لولحب كلذو ،لصتم ريغ صخش رايلم
 تالخدت نيلصتملا ريغ صاخشألا نم ىقبت نم ليصوت بلطتيسو .قباسلا نم ةبوعص رثكأ نوكيس هققحن يفاضإ لاصتا لك يف اًمدق
.اههجاون يتلا تايدحتلا ىلع بلغتلل مهنيب نواعتلاو ةحلصملا باحصأ نم ربكأ

 ةيتحتلا ةينبلا ريوطت يف اهدوهج معدل ءاضعألا لودلا ىلع انزيكرت لصاوأس ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ةيمنت بتكمل ريدمك
 ةئشانلاو ةديدجلا كلذكو ةمئاقلا لامعألا جذامنو تاينقتلاو تامدخلا نم ةدافتسالا عم ،اهتامدخو تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكتل
 لك نم ةدافتسالا ىلع لمعنس اننإف ،تايدحتلا قاطنل انم اًكاردإو .تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت /ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالل
.هيلإ وبصن يذلا فدهلا قيقحت لجأ نم يئيبلا ماظنلا ةئبعتل ةكارش ةصرف

 لوصولل يرابجإلا عيرستلا نم حوضوب ةدافتسملا سوردلا دحأ وه ةيناربيسلا تاديدهتلا اهلكشت يتلا رطاخملاب يعولا ةدايز نإ
 زيكرت ىلإ ةجاحلا ةدشب كردت يلاغيك لمع ةطخل ةسماخلا ةيعوضوملا ةيولوألا نإف ،كلذل .19- ديفوك ةحئاج ةرتف لالخ يمقرلا مادختسالاو
.ةدعاسملا ميدقتو يناربيسلا نمألا تاردق ةيمنتب قلعتي اميف هلمع ىلع ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ةيمنت بتكم

 ةيامحل ةمزاللا تاودألاو تاسايسلاب ةزهجم اهنأ نم دكأتلا انيلع بجي ،ةيمقرلا اهتامصب عيسوت يف ةيمانلا لودلل انتدعاسم راطإ يف
 ،اًفعض رثكألا عمتجملا دارفأ ةيامحو ،ةيويحلا تامدخلاو ةيتحتلا ةينبلا ةيامحل ةيسيئر ةيمهأ كانه نإف ،يلاتلاب .يمقرلا اهعمتجم
 قيرط نع ،ةئبوألا كلذ يف امب ،ثراوكلا ريثأت نمآلا يمقرلا لاصتالا لوانتي نأ بجي امك .تنرتنإلا ربع مهتطشنأ يف ،لافطألا اميس ال
 ةايحلاو ميلعتلاو لامعألاو ةمكوحلا ةيرارمتسا نامضل ةركتبم دادرتسا تايجيتارتساو ةيوق ةينطو ططخ لالخ نم ةيمقرلا ةنورملا ءانب
.ةيعامتجالا

 قيبطتو ريوطت ىلع ةيمانلا ءاضعألا لودلا ةدعاسم ىلع انزيكرت نم ديزأس ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ةيمنت بتكمل ريدمك
 ةعيلط يف انتاربخو اندراوم ءاقب نامض لالخ نم كلذ لعفأس .اهلاكشأ عيمجب ةيناربيسلا تاديدهتلا نم ةيامحلل ةمزاللا تاودألا
 بتكم دراوم رشن مزتعأ يننإف ،اًمئالم ناك ىتمو .اًجايتحا رثكألا نادلبلا ىلع زكرت اهنأو ،رمتسملا ريوطتلا لالخ نم ايجولونكتلا
 ةقيثوو ةحاتم ةدعاسملا نأ نم دكأتلل لئاسملا هذه نم اًررضت رثكألا قطانملا يف ةرشابم ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ةيمنت
 عاطق ةسارد تاعومجم لالخ نم ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ةيمنت بتكم لمعيس امك .ةيميلقإلاو ةيلحملا فورظلا يعارتو ةلصلا
.ءاضعألل ةدعاسم لضفأ اومدقي ىتح ايجولونكتلا ةعيلط يف انئاربخ يقبن نأ نامض ىلع ،تالاصتالل يلودلا داحتالاب تالاصتالا ةيمنت
 



 ليوحت انيلع بجي .قاطنلا ضيرع لاصتا ىلإ لوصولا ةحاتإ درجم نم رثكأ انتايح يف ةيمقرلا تاينقتلل نمآلاو لاعفلا جامدإلا بلطتيس
انتاعمتجمو انبوعش

.ةيمقرلا ايجولونكتلا اهرفوت يتلا صرفلا نيمأتو ةدافتسالا قيقحتو ءاقتلالل انتاموكحو

 تالاصتالا ةيمنت بتكمل يمقرلا لوحتلا ةلجع مدختسأ انأف ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ةيمنت بتكمل ريدمك
ةموعدملا ،ةيكلساللاو ةيكلسلا
 يوق يئيب ماظن ءاشنإل ،P2C لالخ نم مهاندشح نيذلا ءاكرشلاو اهعمجن يتلا تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت تاءاصحإب
يف هنم ديفتسنس
.ءاضعألا لودلل يمقرلا لوحتلا ةدايق ىلع انتردق ةفعاضمو فادهتسا

 لجأل يمقرلا لوحتلا
ةلداع ةيمقر تاعمتجم

ةلماشو



 ةيكلسلا تالاصتالا ةيمنت بتكمل ةردقلا ءانب دوهج زيزعت متيس ،يتدايق تحت
 اًضيأ عجشأسو .هيلإ لوصولا لهسيو ةلصلا قيثو اًمئاد ىقبيل اهزيكرت ةداعإ عم ةيكلساللاو
 بتاكملا لالخ نم بتكملل ةحاتملا ةربخلا نم لاعف لكشب ديفتست يتلا ةردقلا ءانب دوهج
 يلودلا داحتالل ةلثمم انب ةصاخلا ةردقلا ءانب ةيلمع نوكت نأ نامضل ةماعلا ةنامألاو ىرخألا
 نلو ،ةديدج قئارطو جهُنو بيلاسأ راكتبا ىلع رارمتساب لمعنسو .هنع ةربعمو تالاصتالل
 ةبرجملا بيلاسألا مارتحا عم ،انسفنأ فيرعت ةداعإ يف ددرتن
.ةلاعف لازت ال يتلا ةحيحصلاو

 لوحتلا ىلإ يدؤت ةمادتسم ةيمقر ةيمنتب حامسلل ةيرورض ةينيكمتلا تائيبلا دعت
لمعلا نوكيسو .يمقرلا
 تائيبلا هذه لثم قلخل ءاضعألا انلود يف ةيميظنتلا تائيبلاو تاسايسلاب ضوهنلا ىلع
 بجي ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ةيمنت بتكمل اهب فرتعم ةوق ةطقن ةباثمب
 .ةحئاجلا دعب مويلا ملاعل ةيلومش رثكألا تاجايتحالا ةيبلتل اهفييكت عم ،اهيلع ظافحلا
 ةعيبطلا ءاضعألا لودلا يف اهل جورن يتلا ةيميظنتلاو ةيتاسايسلا جهُنلا يعارت نأ بجيو
 لماك لكشب ةزهجم ءاضعألا لودلا هذه نوكت نأ نمضي امم ،ةيمقرلا تاينقتلل ةلماشلا
.يمقرلا رصعلا صرف عيمج نم ةدافتسالل

 ةيميظنت تائيب قلخ ىلإ يمارلا انلمع ززعأو معدأس ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ةيمنت بتكمل ريدمك
ةيتاسايسو
نم دكأتلا ىلع اًضيأ لمعأسو .G5 Acceleratorو GSR لثم تايدتنمو تاودأ لالخ نم كلذو ،ةينيكمت
 ةيمنت بتكمل ةمئادلا ةردقلا نامضل انب ةصاخلا تاءاصحإلاو تانايبلا تاجتنم يف رمتسم لكشب رامثتسالا
تالاصتالا
ةلباقو ةثدحمو اهيلع دامتعالا نكمي تارارق ذاختال ةمهملا تامولعملاب ءاضعألا ديوزت ىلع ةيكلساللاو ةيكلسلا
.ءاضعألا تاجايتحا ىلع ًءانب صيصختلل

 يمقرلا جامدإلل اندوهج ةرصانم يف رمتسأس ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ةيمنت بتكمل ريدمك
يمقر عمتجم قلخل
 تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت لاجم يف تايتفلل يملاعلا مويلا لظيس .لماشو فصنمو لداع
ةيملاعلا ةكارشلاو
EQUALS اهزيزعتل اًقرط دجنس اننكل ،نيسنجلا نيب ةوجفلا دس ىلإ يمارلا انلمع يف ةيوازلا رجح نالثمي 
دوهجب
 نمو تالاصتالل يلودلا داحتالاب تالاصتالا ةيمنت عاطق يف ءاسنلا ةكبش لثم ةديدج ةركتبم ةرصانم
تاكارشلا لالخ
.ةرصانملا تاعامجو ةيلودلا تامظنملا عم
ليجلا ليصوت ةردابم لالخ نم مهنيكمتو مهكارشإو بابشلا ةكراشم ئدابم ةرصانمو معد ىلع لمعأس
(Generation Connect)، جمارب لالخ نم ،تالاصتالل يلودلا داحتالا يف بابشلا فيظوت صرف زيزعت ىلعو
 تاردابمو جماربل ةيولوألا يطعأس امك .بابشلا نيينهملل ىرخألا جماربلاو لدابتلاو يلخادلا بيردتلا
ةيمنت بتكم
 زيزعتل ةلصلا تاذ ةيلحملاو ةيميلقإلاو ةيلودلا تامظنملا عم كراشأسو ،بابشلا ةردق ءانبل تالاصتالا
.انلمع لوصو

 نيلصتملا ريغ صاخشألا ديدحت بلاغلا يف نكمي الو .رهدزم يمقر داصتقاب دعولاو يمقرلا لوحتلا مامأ اًزجاح لكشت ةيمقرلا ةوجفلا لازت ال
 يف تافالتخالاو قرعلاو يعامتجالا عونلاو نسلا لالخ نم مهديدحت متي ام اًبلاغ نكل ،ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةردقلا ىتح وأ عقوملا لالخ نم
 زيكرتلا يرورضلا نم نوكيس ،لماشو لداع يمقر عمتجم قلخلو .ىرخألا ةيعامتجالا ىنبلاو ةيمقرلا تاراهملاو ةصاخلا  تاجايتحالا وأ ةردقلا
 ضوهنلل دوهجلا نم ريثكلا لذبي ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ةيمنت بتكم نأ لعفلاب اًديج هيلع فراعتملا نمو .يمقرلا جامدإلا ىلع
اهتردق ثيح نم ةمورحملا عمتجملا حئارش عضوب
.ةمسن رايلم 2.9 غلابلا يقبتملا ددعلا تاجايتحا ةيبلتل بناجلا اذه ىلع انزيكرت ةفعاضم انيلع بجيو ،يمقرلا مادختسالاو لوصولا ىلع



 ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ةيمنت بتكم لبق نم هريفوت نكمي امم ريثكب رثكأ دراوم نودب نيلصتملا ريغ ليصوت نكمي نل
(BDT). اًمدق يضملا اننكمي الو
 ةيمنتلل ةددحم تالاجم يف نيلاعف اونوكي نأ ىلع ةردق رثكأ نونوكي دق نيذلا نيرخآلا لالخ نمو عم لمعلا لالخ نم طقف انتمهم يف
ةطراخ وعدت .ةيمقرلا
 امم ،اًفاصنإو اًنامأ رثكأ يمقر ملاعب ضوهنلا يف رود بعل ىلإ ةحلصملا باحصأ عيمج ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألل يمقرلا نواعتلا قيرط
ًالبقتسم ققحيس رثكأ 

’.عيمجلل اًراهدزاو اًقارشإ
ةيمنت بتكم مامأ قيرطلا ،(P2C) ةيمقرلا ةيمنتلل Partner2Connect فلاحت عم بنج ىلإ اًبنج ،يلاغيك لمع ةطخ يف ةلماشلا تايولوألا دهمت
 ةئبعتو ءاكرشلا كارشإب كلذ انل حمسيس .هتالخدت يف ديدجلا ;quot&لكك عمتجملا;quot& جهن دامتعال ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا
نادلبلا لوحت ةدايقل ةمزاللا دراوملا
.فصنمو نمآ يمقر ملاع يف ةلماكلا ةكارشلا ىلإ ةيمانلا

تاكارش يف لوخدلا
ةيمنتلا قيقحتل

ةيمقرلا

P2C قيرف ززعأسو ،بتكملا نم أزجتي ال اًءزج P2C فلاحت نوكي نأ ىلع صرحأس ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ةيمنت بتكمل ريدمك
 اهدشح مت يتلا تادهعتلاو ءاكرشلا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ةيمنت بتكم مضيس ،يتدايق تحتو .هتمادتساو هتيلاعف نامضل
فلاحت لالخ نم
P2C تالاصتالا ةيمنت عاطق يف ءاضعألا لودلا ةدعاسمل ةبسانملا دراوملاو ءاكرشلا عيمج دشحل بتكملا اهلذبي يتلا ةيمنتلا دوهج يف 
داحتالاب
.يمقرلا لوحتلا وحن مهتلحر يف تالاصتالل يلودلا
 انلمع نأ نم دكأتلل ةدحتملا ممألل يئامنإلا ماظنلا عم لماكتلاو ةمءاوملا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ةيمنت بتكم لصاويس

ززعيو معدي يئامنإلا
 ةيميلقإلا انبتاكم نيب قيسنتلا زيزعتل بتكملا هأدب يذلا لمعلا لصاوأسو .ىرخألا ةدحتملا ممألا جماربو تالاكو هب موقت يذلا لمعلا
ةصاخلاو
 ةريغصلا ةيرزجلا لودلاو ةيلحاسلا ريغ ةيمانلا نادلبلاو ًاومن نادلبلا لقأ يف اميس ال ،ةدحتملا ممألل نيميقملا نيقسنملا عم قطانملاب
،ةيمانلا
.انتيلاعف عيسوت يف ةدعاسملل كلذو



Partnering to achieve digital development
Connecting the unconnected cannot be done without vastly more resources than BDT can 
command. We cannot only advance our mandate by working with and through others who 
may be better able to be effective in specific areas of digital development. The UNSGs digital 
cooperation roadmap calls on all stakeholders to play a role in advancing a safer, more 
equitable digital world, one which will lead to a brighter and more prosperous future for all. 

The holistic priorities in the Kigali Action Plan, together with the Partner2Connect Digital 
Development Coalition (P2C), pave the way for the BDT to adopt a new “whole of society” 
approach to its interventions. This will allow us to engage partners and mobilise the resources 
needed to lead in the transformation of developing countries to be a full participant in a safe, 
equitable digital world.

As BDT Director I will ensure that P2C is an integral part of the BDT and strengthen the P2C 
team to ensure its effectiveness and sustainability. Under my leadership BDT will incorporate 
partners and pledges mobilised through P2C into BDT’s development efforts to bring together 
all the right partners and resources to deliver assistance to ITU-D member states in their 
digital transformation journey. 

BDT will continue to align and integrate in the UN Development System to ensure that our 
development work leverages and enhances the work undertaken by other UN agencies and 
programmes. BDT will contribute thought leadership and expert technical input and efforts to 
the UNSG’s efforts to promote digital technologies to help pave the way for advancement of 
the UNSG’s digital cooperation roadmap. 

Focus on LDCs, LLDCs and SIDS
Developing countries, and particularly least developed countries (LDCs), landlocked 
developing countries (LLDCs) and small island developing states (SIDS), face additional 
challenges in mobilizing the investment and skilled resources for digital development. 
For LDC’s the simple economics of connectivity means that additional support is required 
to incentivise the necessary investment. LLDCs often face political barriers to sustainable 
connectivity. SIDS, due to their water-locked nature and often remote location, usually require 
significantly increased investment in connectivity to connect their sometimes very small 
populations. Many developing countries also face the challenges of frequent natural disasters 
which also increases the investment needs to provide resilience or enable renewal of network 
infrastructure. The assistance provided by the BDT to help these countries in their digital 
development journey is essential.

As BDT Director, to ensure necessary focus on LDCs, LLDCs and SIDS, I will:
• Leverage my experience as a regulator in small island developing states in the Caribbean 
to ensure that BDT provides the best possible assistance and support to LDCs, LLDCs and 
SIDS
• Build strong linkages with other UN Organisations such as OHRLLS, and the UNOSSC, 
and use P2C to identify other partners and to mobilise resources for work in LDCs, LLDCs and 
SIDS 
• Help LDCs, LLDCs and SIDS identify and define targeted interventions through our 
Digital Transformation Wheel and ensure that the resources available are applied for the 
maximum possible impact
• Leverage ITU’s regional presence to bring our expertise closer to our membership, 
particularly to enhance focus on LDCs, LLDCs and SIDS

 ،(SIDS) ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلاو (LLDCs) ةيلحاسلا ريغ ةيمانلا نادلبلاو (LDCs) ًاومن نادلبلا لقأ اميس الو ،ةيمانلا نادلبلا هجاوت
 لاصتالا تايداصتقا نإف ،ًاومن نادلبلا لقأل ةبسنلاب .ةيمقرلا ةيمنتلا قيقحتل ةرهاملا دراوملاو رامثتسالا دشح يف ةيفاضإ  تايدحت
 ةيسايس زجاوح ةيلحاسلا ريغ ةيمانلا نادلبلا هجاوت ام اًبلاغو .يرورضلا رامثتسالا زيفحتل يفاضإ  معد ىلإ ةجاح كانه نأ ينعت ةطيسبلا
ةيلحاسلا ريغ اهتعيبطل اًرظنو .مادتسملا لاصتالا نود لوحت
 لاصتالا يف ريبك لكشب ةديازتم تارامثتسا بلطتت ام ًةداع ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلا نإف ،نايحألا نم ريثك يف ديعبلا اهعقومو
 ةيعيبطلا ثراوكلا تايدحت ةيمانلا نادلبلا نم ديدعلا هجاوت امك .نايحألا ضعب يف اًدج ةريغصلا ةيناكسلا اهتاعومجم لاصتا نيكمتل
 ةدعاسملا نإف اذكهو .ةكبشلل ةيتحتلا ةينبلا ديدجت ةحاتإل وأ ةنورملا قيقحتل رامثتسالا ىلإ اهتجاح نم اًضيأ ديزت يتلا ةرركتملا
نادلبلا هذه ةناعإل ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ةيمنت بتكم اهمدقي يتلا
.ةيرورض ربتعت ةيمقرلا ةيمنتلا عم اهتلحر يف

 ةيمانلا نادلبلاو ًاومن نادلبلا لقأ ىلع يرورضلا زيكرتلا نامضل ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ةيمنت بتكمل ريدمك
ةريغصلا ةيرزجلا لودلاو ةيلحاسلا ريغ
:يلي امب مزتلأس ،ةيمانلا

 تالخدتلا ةفرعمو ديدحت ىلع ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلاو ةيلحاسلا ريغ ةيمانلا نادلبلاو ًاومن نادلبلا لقأ ةدعاسم •
لالخ نم ةفدهتسملا

 ةريغصلا ةيرزجلا لودلاو ةيلحاسلا ريغ ةيمانلا نادلبلاو ًاومن نادلبلا لقأل نينكمم معدو ةدعاسم لضفأ ةيكلساللاو
ةيمانلا
 ءاكرشلا ديدحتل P2C فلاحت مادختساو ،UNOSSCو OHRLLS لثم ىرخألا ةدحتملا ممألا تامظنم عم ةيوق طباور ءانب
دشحو نيرخآلا
ةيلحاسلا ريغ ةيمانلا نادلبلاو ًاومن نادلبلا لقأ يف لمعلل دراوملا
ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلاو

 تالخدتلا ةفرعمو ديدحت ىلع ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلاو ةيلحاسلا ريغ ةيمانلا نادلبلاو ًاومن نادلبلا لقأ ةدعاسم
لالخ نم ةفدهتسملا

نكمم ريثأت ىصقأ قيقحتل ةحاتملا دراوملا مادختسا نم دكأتلاو انب ةصاخلا يمقرلا لوحتلا ةلجع
 زيزعتل اميس الو ،ءاضعألا نم رثكأ انتربخ بيرقتل تالاصتالل يلودلا داحتالل يميلقإلا دجاوتلا نم ةدافتسالا
ًاومن نادلبلا لقأ  ىلع زيكرتلا
ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلاو ةيلحاسلا ريغ ةيمانلا نادلبلاو

لقأ ىلع زيكرتلا
ًاومن نادلبلا

ريغ ةيمانلا نادلبلاو
ةيلحاسلا

ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلاو



Achieving 
organisational

excellence

.يسسؤملا انلوحتو انتدايقل ةيوازلا رجح وه ضرغلل مئالملا ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ةيمنت بتكم ىقبي نأ بجي
 نم ةعومجم نيفظوملا عيمج اهيف مهفي زيمتلل ةفاقث ىلع ظفاحيو روطي نأ ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ةيمنت بتكم ىلع بجي
،اهب نومزتليو ةكرتشملا ميقلا
.ةلءاسملاو ةلدابتملا ةقثلا نم ةدافتسالاو ،سايقلل ةلباقو ملاعملا ةحضاو ةكرتشم فادهأ قيقحت ىلع لمعلا عم
 ،اهقيقحت ىلإ ىعسيو ءادألا تايوتسم ىلعأ ر ِدقي ىتح بتكملا ريوطتب مزتلأس ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ةيمنت بتكمل ريدمك
مارتحا عم
.نيفظوملا عيمجل ةيصخشلاو ةينهملا ةايحلا ةياعرو
 نيب كولسلا ريياعم ىلعأل اًقفو ةلءاسملل مهعضخأسو ،نيفظوملل رمتسملا نيسحتلاو ريوطتلا عيجشتو زيزعت ىلع اًضيأ لمعأس
باحصأو مهنارقأ
.ةحلصملا
 ءاضعألا عيمج عم ةلاعف لاصتا تاونق ءاشنإ لالخ نم ءاضعألل اًبيجتسم ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ةيمنت بتكم نوكي نأ بجي
،ةحلصملا باحصأو
.ةرمتسملا مهتابيقعتو مهلغاوشو مهتاجايتحال ةباجتسالاو
 نم رثؤمو مساح لكشب ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ةيمنت بتكم لمعي نأ ىلع صرحأسو ،ةحلصملا باحصأو نيفظوملا ىلإ عمتسأس
لجأ
 .تالاصتالل يلودلا داحتالاب تالاصتالا ةيمنت عاطق ءاضعأ عيمجل اهب ضوهنلاو اهمعدو ةيمقرلا ةيمنتلا يف ةدعاسملاو اًيلخاد نيسحتلا
امك
.ءاضعألا لودلا يف عيراشملاو ةطشنألا ذيفنت عفدل بتكملل ةيليغشتلا ةطشنألاو ططخلا يف رارمتساب تانيسحتلا يرجنس



 نمضي يميظنت لمع راطإ لماك لكشب ذفنيو ةيلخادلا طباوضلا زيزعت ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ةيمنت بتكم لصاوي نأ بجي
ءاضعألا مامأ ةلءاسملا
.ءاضعألا انلود يف تاءارجإلا ذيفنتل لثمألا وحنلا ىلع دراوملا مدختست نأ بجيو .ةمظنملا ىلإ اهب دوهعملا دراوملا نع بسانم لكشب
 لكشب نيفظوملا عيمج قفاوت نامضل هحيقنتو جئاتنلا ىلع ةمئاقلا ةرادإلا ذيفنت ىلع يسسؤملا عباطلا ءافضإ يف رمتسن نأ بجي
يف بيلاسألا هذه عم حيحص
 ىلع نيرداق ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ةيمنت بتكم يفظوم عيمج نوكي نأ بجيو .ذيفنتلا ىلإ طيطختلا نم ،انلمع لحارم عيمج
ريربتو سايقو روصت
 لوصولا مهل حاتيو انلمع ةيلاعف نم نيقثاو ءاضعألا نوكي نأ بجي امك .يمقر لبقتسم وحن ةرثؤم تاوطخ عطق ىلإ مهلمع يضفي فيك
تامولعم ىلإ يروفلا
.انريثأت زربُت ةحضاو

تايلآو ةيلخاد طباوضب ززعم يوق يميظنت راطإ ساسأ ىلع هلمعب ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ةيمنت بتكم مايق نامض يف رمتسأس
.ةلاعف غالبإ
 دس ىلع دعاسي امم ،ةيمانلا نادلبلا ىلإ تالاصتالل يلودلا داحتالا لمع لقن ىلع ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ةيمنت بتكم لمعي
لالخ نم ةيمقرلا ةوجفلا
 رفوتت نأ بجيو لمعلا اذهل حاتفملا وه يوقلا يميلقإلا دجاوتلا دعي .داحتالا ىلإ لاعفو رشابم لكشب لوصولا نم نادلبلا هذه نيكمت نامض
تاربخلاو دراوملا

.ءاضعألا لودلا يف انتطشنأ ذيفنتل ةيرورضلا
زيكرتلا عم ،ءاضعألا لودلا عيمج يف تالاصتالل يلودلا داحتالا لمع زيزعتل يميلقإلا دجاوتلل ةلاعف تاحالصإ ذيفنتو ةرصانمب مزتلأس
.ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلاو ةيلحاسلا ريغ ةيمانلا نادلبلاو ًاومن نادلبلا لقأ ىلع صاخ لكشب
 امبر .راعش درجم نم رثكأ ;quot&دحاو تالاصتالل يلود داحتا;quot& ةلوقم نوكت نأ بجي ،ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ةيمنت بتكم يف
يلودلا داحتالا تاعاطق لثمت

 ىلع تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت لاجم يف ةدئارلا ةبرجتلاو ةربخلل زيكرت ربكأ ،اهتطشنأل ةقسنملا بتاكملاو ،تالاصتالل
ىلع بجي .ملاعلا ىوتسم
 يلاتلابو ،تالاصتالل يلودلا داحتالا براجتو تاربخ عيمجل ًالماش هلمع نوكي نأ نامض ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ةيمنت بتكم
نع عافدلا انيلع بجي
 يميلقإلا دجاوتلا ةرادإ يف ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ةيمنت بتكم ئدابمل ةيوازلا رجح لعفلاب وه اذه .دحاو تالاصتالل يلود داحتا
يلودلا داحتالل
.انلمع بناوج عيمج يف هزيزعت بجيو تالاصتالل
 ةيكلسلا تالاصتالا ةيمنت بتكم نيب لثمألا قفاوتلا نامضل نيرخآلا نيبختنملا نيلوؤسملا عم بثك نع لمعلاو نواعتلاب مكدعأ
ىرخألا بتاكملاو ةيكلساللاو
.ةماعلا ةنامألاو


