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غّهج اهؼئٖؾ
ؤكضبة اهيًبهٕ ّاهؿًبغث
ؼئٖؾ ّؤيمبء اهوسٌج األّهيتٖج اهوتٌبٌٖج
ؼئؿبء ّؤيمبء اهيسبهؾ ّاإلخضبغاح اهؼٖبمٖج ّاهنففٖج
يّهفٕ ّؽاؼث اهفتبة ّاهؼٖبمج
األكغكبء اإلياليًّّٖ
اهضمّؼ اهنؼٖى
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يٌُ ُػ اٌنالق ييل ُػٍ اهضنّيج فٕ كٖف  2005يتَّؼ اهتٖبً اهّؽاؼٔ يً
ال
و اهفتبة فٕ هتٌبً ّاضخٖبسبخَ ّؤضاليَ نَيَغع ً
ق اُخيبى اهضنّيج تلنب ِ
يُي ِ
هوٌُِّّل تبهتوغ يً نَتَّاخَِ اهيُخنؼِّؼث...

ل
ٕ هخفًٖ ِ
اؼخنؽ ييوٌُب يوٓ يسيّيج يً اهيتبغة األؿبؿّٖج  ُّّ ،اهؿًَّ ُ
اهيُفبؼنج اهفَّتبتَّٖج فٕ اهضٖبث اهًبيج اهؿِّٖبؿّٖج ّاإلكخكبغّٖج ّاإلغاؼّٖج .

ة اهؿٖبؿٖج ّاهيبهٖج ّتفنل عبق اهخَّّخُّؼاح ّاهخَّفٌُّسبح
ّؼغى نل اهيكبيِ َ
اهؿٖبؿٖج خينٌَّح ّؽاؼث اهفتبة ّاهؼٖبمج نبغاؼث خِخى تبهفإً اهفتبتٕ ّاهؼٖبمٕ ،
ل اهخَّفٌُّسبح ّاإلعخالفبح
يً اٖسبغ اهخّاؽًُ اهينوّة فٕ يضبّه ٍج ٌبسضج يًٌح ن ّ
ّاهعِالفبح اهؿٖبؿّٖج يً ؤً ٖنـًّ هِب ؤٔ خإذٖؼ ؿوتٕ يُغيِّؼ فٕ يسبل اإلغاؼث
اهفًوّٖج ٌُّ .ب ؤؼٖغ ؤً ؤٌٍِّّ  ،فٕ ُػا اهيسبل تبهػاح تبهخًبًّ اهنبيل ّ ،فٕ انبؼ
ٕ  ،هؿًبغث يغٖؼ يبى اهّؽاؼث األؿخبػ ؽٖغ عٖبيٕ ّهسيٖى
كبٌٌّٕ ّامص ّسو ّ
اهيُّهفًٖ .

ٕ ييل يٌُفكوخًٖ
ييِوح اهّؽاؼث عالل اهؿٌَّخًٖ اهيبمٖخًٖ يوٓ ّؼفخ ّ
يُخنبيِوخًٖ ؼٖبمٕ ّفتبتٕ .
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أوال  :عمى الصعٌد الرٌاضً
ؤ – خفؼًًٖٖب ّخٌهٖيًٖب
 ُّمِى اهلبًٌّ  )2004\11( 629يَّمِ َى اهخٌفٖػ  ،ؼُغ َى ذَغؼاخَِ اهًغٖغثيتؼ خضمٖؼ اهيؼاؿٖى ّاهلؼاؼاح اهمؼّؼّٖج .
 .1اهيؼؿّى  )2006\3\30( 16680اهعبق تخٌهٖى اهّؽاؼث ّخضغٖغ
يَالنَِب .
 .2اهيؼؿّى  )2006\3\30( 16681اهعبق تخٌهٖى اهيئؿؿج اهًبيج
هويٌفأح اهؼٖبمٖج .
اً ُػًٖ اهيؼؿّيًٖ ٌُٖهِّيبً اهيالم ّال ُٖينًِ خٌفٖػَُُيب كتل اكغاؼ
يؼؿّى ٖخًوَّق تخكٌٖف ّخًًٖٖ اهيُّهفًٖ اهضبهًٖٖ فٕ اهيَالم ضؿة
اهخَّؿيٖبح اهسغٖغث ّاهيكبهص ّ .كغ خ ّى ايغاغ اهيؼؿّى ّاهيّافلج يوَٖ
يً كتل يسوؾ اهعغيج اهيغٌّٖج ّخّكًَٖ يً كتل اهّؽٖؼ اهيعخق
ّّؽٖؼ اهيبهٖج ّؼئٖؾ اهضنّيج ّؤُؼؿِل هوخّكٖى اهٓ اهلكؼ
اهسيِّؼٔ ضٖد ٌٖخهؼ يٌػ ؿٌج خلؼٖتب خّكٖى فعبيج اهؼئٖؾ.
 .3اهيؼؿّى  213اهعبق تِخٌهٖى اهضؼنج اهؼٖبمٖج ّاهفَّتبتّٖج ّاهنففٖج
ل اهًِوى ّاهعِتؼث ّاإلعخكبق .
تًغ غؼاؿ ٍج يُؿخفٖمج فبؼم فِٖب ؤُ ُ
ّتًغ ٌفؼٍ ٌّخٖس ًج هيب َّؼَ َغ يً يُالضهبح ّ ،تًغ يّافلج اهوسٌج
األّهيتٖج  ،اكخؼضح اهّؽاؼث ّّافق يسوؾ اهّؽؼاء تخبؼٖظ
 2007\10\9يوٓ اهخًغٖالح اهينوّتج يً اهسؿى اهؼٖبمٕ .
 .4اهلؼاؼ  )2007/7/26( 1/90اهػٔ ضغّغ اهفؼّن اهفٌّٖج اهعبكج
هوسيًٖبح اهؼٖبمٖج ّاهفتبتٖج ّاهنففٖج نبفجّ ،ػهم تبهخًبًّ يى
اإلخضبغاح اهلبئيج .

4

ً ؤؿبؿًٖٖ :
ّهنً ُػا اهلنبو اهخفؼًٖٕ يب ؽال تضبس ٍج اهٓ يخيِّيَٖ ِ
 خفؼٖى هإلضخؼاف اهؼٖبمٕ
 خفؼٖ ٌى عبق هِٖئج ؤّ يسوؾ خضنٖى ؼٖبمٕ يوٓ غؼاؼ
تتح اهلمبٖب اهًبهلج فٕ
ؾ اهًيل اهخَّضنٖيٕ هإلؿؼاو ِّ
يسو ِ
اهيسبل اهؼٖبمٕ ٌهؼًا هنتًٖخِب اهعبكج ّألُيّٖج اهّكح
تبهٌؿتج هوؼٖبمًٖٖ ضٖدُ ؤً اهضٖبث اهؼٖبمٖج ألنذؼُِِى كغ ال
ح اهلمبء
خخسبّؽ اهـ  15ؿٌج َّٖ ،لمِٖب اهتًل فٕ يَخبُب ِ
ً ٌخٖسج .
اهًبغٔ غّ َ

ة
ُػًٖ اهخَّفؼًًٖٖ ال ُٖينًِ هوّؽاؼث ّضغُب ؤً خًيل يوٓ انالكِِِيب ألؿتب ٍ
ق اهعِتؼث ّاإلعخكبق فٕ ُػا اهيسبل ييب ٖخنوَّة يُفبؼنجٍ فًََّبهج ألُل
يُخًوِّلج تٌِل ِ
اهؼٖبمج ّتفنل عبق هوَّسٌج األّهيتٖج اهوتٌبٌٖج ّ .نوّٕ ؤؿف ؤٌَّ ؼُغى يُنبهتبخٕ
اهيُخنؼّؼث ففِٖب ذى عنّٖب (  ) 2007/9/26 – 2007/5/14 – 2006/3/10هى
ؤخولٓ ؤٔ خَسبُّةٍ فٕ ُػا اهيّمّو ضخٓ اًٗ.

م خيبيًب ؤًَّ ُػًٖ اهخَّفؼًًٖٖ ضبس ًج يبؿـج هخنّٖ ِؼ اهؼٖبمج
إٌٌّ ؤُغؼِ ُ
اهوتٌبٌٖج ّ .اهّٖى ؤنؼّ ُؼ يٌُبفغخٕ هوسٌج األّهيتّٖج ؤً خُّهُِٖيب ؤَُيّٖجً كُكّْ .
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ة – يوٓ كًٖغ اهٌفبنبح ّاهغيى اهيبهٕ
امنؼّح ِّؽاؼ ُث اهفتبة ّاهؼٖبمج  ،ؤُؿّ ًث تؿبئؼ اهِّؽاؼح  ،اليخيبغ
ؿٖبؿج فغّ األضؽِيج ٌهؼًا هّم ِى اهتالغ اهيبهٕ ّ اهخَّعفٖل اهضبغ هتًل ٌفلبح
اهيّاؽٌج ( هغبٖج  %50ؤضٖبًٌب )  .ايخيغٌب يتغءًا يبي ًب تِضَكؼ اهخيّٖل تبهٌفبنبح
ح
ح ّامضج غائيًب خؿخٌ ُغ اهٓ كؼاؼا ِ
ز يُضَغّغث ّيُّاؽٌب ٍ
ق تؼايِ َ
اهؼٖبمٖج ِّف َ
اإلخضبغاح اهؼٖبمّٖج ّاهوسٌج األّهيتّٖج ُّ .ػا يب ؿيص هٌب تخإيًٖ يّاؼ َغ امبفّٖج
ّافلح يوِٖب اهضُنّيج هٌفبنبح ؤؿبؿّٖج ّيُِِيَّج ّهنً هألؿف غَفًََخٌب اههُّؼّف
األيٌّٖج ّاهؿٖبؿٖج فٕ اهتوغ هخإسٖل ّاهغبء تًمًب يً ؤُيِّب يذل تنّهج غؼة آؿٖب
ً
هنؼث اهلغى ّ ، 2007تنّهج آؿٖب ألهًبة اهلّْ – هتٌبً ّ . 2007ؼُغى ػهم فب ّ
اهيؿبيغاح كبؼتح ال  4يوٖبؼ ل.ل .ؿٌج ّ 2006خسبّؽح ال

 3يوٖبؼ ؿٌج

 2007ضخٓ اًٗ .
ّكغ نؼضحُ فعكًٖب ّّافق يسوؾ اهّؽؼاء (كؼاؼ  44فٕ )2006/4/13
تإً ًٌَيغ اهٓ يؼاكتج اؿخًيبل اهيبل اهًبى يً كتل األٌغّٖج ّاإلخضبغاح اهؼٖبمّٖج
ق يبهٕ يُخَعَكِّق ّ .هنً هألؿف خَتًََّٖ يً
ّاهنففّٖج ّاهوَّسٌج األّهيتّٖج يتؼ خغكٖ ٍ
اهغؼاؿج األّهّٖج اهخٕ كبيح تِب فؼنج  KPMGيغى اينبٌّٖج اسؼاء خغكٖق فبيل
فٕ اهّكح اهضبهٕ ألؿتبة ؿٖبؿّٖج ّؤيٌّٖج  .هػا نوتحُ خغّٖؼ اإليخيبغاح اهيُعَكَّكج
هِػا اهيّمّو هختلٓ فٕ يِغث اهّؽٖؼ اهلبغى  ،كؼٖتب اً فبء اهلل  ،إلٌسبؽ ُػٍ
اهيُِيج األؿبؿّٖج .
يً سِ ٍج ؤعؼْ ّ ،ألّل يؼّث فٕ خبؼٖظ اهِّؽاؼث  ،ؿًٌٖب هينبفإث اإلٌسبؽاح
اهؼٖبمٖج يوٓ اهكًَّٖغ اهفؼغٔ فٕ ؤهًبةٍ يغّثّ .كغ اؿخفبغ ضّاهٕ

 50ؼٖبمٖب

ٕ
خلؼٖتب يً ُػٍ اهيُؿبيغاح ّاهخٕ ؼاّضح تًٖ  10 ّ 3يوًّٖ ل.ل .هوفؼغ ّ .نو ّ
ؤيل ؤً ٖخُى خنؼٖؾ ُػا اهيتغؤ يتؼ يب ّؼغ فٕ اهيؼؿّى  213هسِج خنؼٖى اهاليتًٖ
اهيضوًٖٖ .
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ّٖتلٓ األُى فٕ يسبل اهٌَّفبنبح ُّّ اإلؿخًغاغ هألهًبة اهفؼٌنّفٌّٖج

–

هتٌبً  . 2009هلغ خ ّى خفنٖل اهوسٌج اهًُوٖب اهيٌَُهِّيَج هِػٍ األهًبة تؼئبؿج غّهج
خى خإيًٖ ضكج هتٌبً يً
اهؼئٖؾ فئاغ اهؿٌّٖؼث ّاٌنوق اهًيل اهفًوٕ هوَّسٌج تًغ ؤً َّ
اهخَّيّٖل اهمؼّؼٔ هِب ّؿُٖغبغِؼٌُب ّف ٌغ يً اهوَّسٌج اهّٖى اهٓ تبؼٖؾ هِيُخبتًج يٌُبكَفَج
اهخَّيّٖل اهًبى هِػٍ األهًبة  .يً سِ ٍج ؤعؼْ ؤؼؿوح اهيٌهيج اهفؼٌنّفٌّٖج ّفّغًا
يِغّث عالل اهؿٌَّج اهيٌُكؼيج هِيُؼاكتج خَنُُّّؼ اؿخًغاغاح هتٌبً ّكغ ّمًح ُػٍ
اهّفّغ خلبؼٖ َؼ سغ اٖسبتٖج ضّل اهيّمّو ٌُّ .ب ؤؼٖغ ؤً ؤفن َؼ األؿخبػ كبهص
فؼّط يوٓ سُِّغٍِ اهنتٖؼث فٕ ُػا اهيسبل ّاهخٕ ؿٖخبتًِب اهؿٖغ آالً تغاؼّ نيغٖؼ
ة يُؼختنج تِخَؼانُ ِى اُخيبيبخَ
سغٖغ هألهًبة تًغ ايخػاؼ األؿخبػ كبهص فؼّط ألؿتب ٍ
ّخَفًَُّتبخِِب !! ّ .ؤخيٌٓ هوؿّٖغ تغاؼّ نل اهخّفٖق فٕ يُِِيَّخَ اهسغٖغث .
م
ً فٕ ؤٌَِّب ؤُى اهًبةٌ غّهّٖج ( خُفبؼ ُ
اً ؤُيّٖج األهًبة اهفؼٌنّفٌّٖج خَنيُ ُ
َّ
ً هوتٌبً يٌُفؼِغاً ؤً ِٖخى تخٌهٖيِب ُّٕ ،خًَخيِغُ يوٓ
فِٖب ؤنذؼ يً  50غّهج ) ٖين ُ
ة اهؼٖبمّٖج األؿبؿّٖج ّاهيتبؼٖبح اهذلبفّٖج .اهخٕ ؿَخخى تبفؼاف ّؽاؼث
خٌبؿُق األهًب ِ
ل فٕ اهوسٌج اهيٌَُهِّيَج تفعق يًبهٕ ّؽٖؼ
ل فبي ٍ
اهذلبفج اهوتٌبٌّٖج اهيُفبؼِنج تفن ٍ
اهذلبفج اهكغٖق نبؼق يخؼٔ ّاغاؼث اهّؽاؼث ّينخة اهّؽٖؼ .

ر – يوٓ اهكًٖغ اهًويٕ
يٌُػ اهوضهج األّهٓ سَِِغٌب هخفًٖل اهخَّؼاتُن تًٖ اهيئؿؿبح اهسبيًٖج اهيِخيج
ّيبهى اهؼٖبمج ّخينٌّب يً خضلٖق اٌسبؽًٖ ؤؿبؿًٖٖ فٕ ُػا اهيسبل .
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 .1يً ميً اهتؼّخّنّل اهيُّكَّى يى ّؽاؼث اهفتبة ّاهؼٖبمج اهفؼٌؿٖج
خى ّمى
ّتبهخًبًّ يى يغٖؼٖج اهخًوٖى اهًبهٕ فٕ ّؽاؼث اهخؼتٖج َّ
تؼٌبيز يويٕ إليغاغ يُغؼِّتًٖ ؼٖبمًٖٖ ٖضيِوًّ فِبغ ًث سبيًّٖج
ف تِب ّ .ؤخّسَّ تبهفنؼ هووسٌج األّهيتّٖج ّاهؿفبؼث اهفؼٌؿّٖج
يًخؼ ٌ
ّاغاؼاح اهسبيًبح اهذالد اهيُفبؼِنج فٕ ُػا اهتؼٌبيز  :اهوتٌبٌٖج
ّاإلٌنٌّّٖج ّاهتويٌغ يوٓ ؤيل ؤً خٌمى سبيًج اهوّٖؽث كؼٖتب اهٓ
اهتؼٌبيز .
اًّ ُػا اهتـؼٌبيز ُغفـَ خعؼٖز يغؼتٖـً ؼٖبمًٖٖ ٖضـيوًّ فِبغث
""DUES
DIPLOME UNIVERSITAIRE D'ENTRAINEUR
SPORTIF
ّخلّى هسٌ ٌج يُفخؼنج تًٖ ِّؽاؼث اهفَّتبة ّاهؼٖبمج ّيغٖؼٖج اهخًوٖى
اهًبهٕ ّاهسبيًبح اهذالد تبإلمبفج اهٓ اهؿفبؼث اهفؼٌؿّٖج  ،تيُخبتًََ ٍج ضذٖذج
هّم ِى اهتؼٌبيز كٖغ اهخٌفٖػ فًِوًٖب تًغ ؤً اٌخِح اهخضمٖؼاح ّكغ ختوَّغٌب يً
اهغنخّؼ ؤضيغ سيّبل يّافلج اهخًوٖى اهًبهٕ يوٓ اهتؼايز ٌِبئٖبً.
ً اؿخذٌبء ُّّ تيؿخّْ
اً ُػا اهتؼٌبيز ٖخّسَّ اهٓ اهسيٖى غّ َ

BAC+2

ل ؤٌّاو اهؼٖبمج ّاهخإُٖل  .نيب
ؤٔ ؿٌخًٖ تًغ اهتنبهّؼٖب ّٖؿخِغف ن ّ
ل اهخغؼٖة
ل ّاؿى َٖفي ُ
ق يي ٍ
خؿيصُ ُػٍ اهفِبغث هضبيِوِِب تُِّهّر ؿّ ِ
اهؼٖبمٕ ّاإلغاؼث اهؼٖبمّٖج ّخٌهٖى اهيٌبؿتبح اهؼٖبمّٖج نبفج ،اهٓ يب
ٌُبهم فٕ ُػا اهيسبل ّ .اؿيضّا هٕ اً ؤُّسَِّ خضَّٖ ًج عبكج هوؿٖغث ؽٌٖج
يٌٖب ،اهخٕ ييِوح نيُخَنَِّّيَج فٕ ّؽاؼث اهفتبة ّاهؼٖبمج ّكبيح يَتؼ
اهضبضِب اهيخّاكل تغّؼٍ فًّبل ؿيص تخضلٖق ُػا اإلٌسبؽ األّل يً ٌّيَ
تِغف ؼفى يؿخّْ اهؼٖبمج اهوتٌبٌّٖج ّايخيبغ اهفنؼ اهًويٕ اهضغٖد فٕ
يُلبؼتج اهفإً اهؼٖبمٕ .
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يً سِ ٍج ؤعؼْ خًبٌّح ّؽاؼث اهفتبة ّاهؼٖبمج يى سبيًج تّاخَٖٖ
اهفؼٌؿّٖج تفنل يُتبفؼ هّمى غؼاؿج يِويّٖج يٌُّاٌُِب يفؼّو خنّٖؼ ؼٖبمج
اهنتًٖج فٕ فيبل هتٌبً .
PROJET DE DEVELOPPEMENT DES SPORTS DE
NATURE AU NORD DU LIBAN
management du sport
تبفؼاف اإلعخكبكّٖج فٕ اغاؼث اهؼٖبمج
اٌٗؿج اهؿٕ كّّاً (. )....
اِٖب األكغكبء
ً اهؼئٖج اهمؼّؼّٖج ّيوٓ اهيغْ
اً اهيُلبؼتج اهًِويٖج خَؿيصُ هٌب تخإيٖ ِ
َّ
اهنّٖل هخنّٖؼ اهؼٖبمج اهوتٌبٌٖجّ ،اهخٕ اػا يب ؤُمٖفح اهٓ خنّٖؼ
ح يًلّهج  ،ؿخنًُّ كبغؼثً يوٓ يٌُبفؿ ِج اهًغٖغ
خفؼًٖٕ ّامص ّخإيًٖ اينبٌٖب ٍ
يً اهتالغ اهيُسبّؼث .
ؤً يوٌٖب اإلهخؽاى تِػٍ اهيلبؼتج اهًويّٖج اػا يب اؼغٌب ؤً
ؤيخلغ سبؽيًب َّ
ٖنًّ هوؼٖبمج اهوتٌبٌٖج فإًٌ يوٓ اهيؿخّْ اهًبهيٕ.
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ثاىٌاً  :عمى الصعٌد الشةاةً والكشفً

يَيِوح اهّؽاؼث (يئخيؼ كضفٕ فٕ ّٖى اهفتبة اهًبهيٕ آة  ) 2005يٌػ
ً تبنّؼَ َث
اٌنالكج اهضنّيج اهسغٖغث يوٓ اينبء اهلنبو اهفتبتٕ ؤّهّٖجً كُكّْ  .فنب َ
ٕ
ً اهيُفبؼنج فٕ اهضٖب ِث اهًبيج " ّ .كغ هَ ِل َ
ق يفؼّو " خينًٖ اهفَّتبة يِ َ
يَيَوٌِب انال ُ
ال يً يٌَُهَّيبح األُيَ ِى اهيخضغّث ّيً يٌَُهَّيبح
و خسبّتبً ؿؼًًٖب ّفبي ً
ُػا اهيفؼّ ُ
اهيسخيى اهيغٌٕ ػاح اإلُخيبى اهفتبتٕ تيب فِٖب اهضؽتّٖج غًّ اؿخذٌبء  .فنبً يئخيؼ
تؼيبٌب فٕ فِؼ  2005/11هيغّث ذالذج ؤٖبى ّاهػٔ فبؼم فَٖ ؤنذؼ يً

 120فبت ًب

ح اهؿٖبؿّٖج .
ف اهيٌَبنِق ّاهخََّّسُِّب ِ
ّفبتج يً يُعخوَ ِ
ل عبق اهخالكٕ تًٖ
ً تِفن ٍ
ق خََّكًٌُّب ّ ؤيَّ َ
ّكغ ضَلَّق ُػا اهيئخيؼ ٌسبضبً فب َ
ل يُفخؼنج
اهفتبة ّؤؿلَنَ ؿؼًًٖب اهضّاسِؽَ فٖيب تٌِٖى يِيَّب ؿَيَص هِى تَِّم ِى عُنَّ َج يَ َي ٍ
ّخإهٖف  9هسبً هِيُخَبتًََ ِج يَ َيلِ اإلغاؼث اهوتٌبٌّٖج فٕ اهّؽاؼاح اهيُعخكَّج ّفٕ
اهيسبالح نبفج .
هألؿفٌّ ،خٖس ًج هوخَّنُّّؼاح اهؿِّٖبؿَِّٖج اهغؼايبخٖنّٖج اهخٕ تغؤح يى اغخٖبل
ل يب خالٍ خإذَّ َؼ ييل ُػٍ اهِّوسبً نذٖؼًا ّعَفَّح اهضيبؿج ؼُغى
اهفِٖغ ستؼاً خٌّٖٕ ّن ّ
ل تِؼيبٖ ٍج يُخّاكِوج يً يٌَُهَّيّبح األيى اهيخضغّث اهيُفبؼِنج
ؤً تًمَِب يب ؽال ًٖي ُ
ّعكّكب ال ّ UNDPاهـ . UNESCO
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ً هتٌبً تضبسج
ؾ اهسبيِ ِى اهيُفخؼم ؤ ّ
ّكغ ؤغّْ انالقُ ُػا اهًيل اهٓ اإلضؿب ِ
يبؿّج هّمى ؿٖبؿج فتبتّٖج نّٖوج األيغ  .هػهم ّ تًغ اهخضمٖؼ يى اهـ

UNDP

ح اهفَّتبتّٖج ّػهم تبهخٌَّؿٖق
ل اهؿِّٖبؿب ِ
ؾ اهّؽؼاء يوٓ انالق اهيَفُّؼث ضّ َ
ّافق يسو ُ
يى يٌَُهَّيّبح األُيَى اهيخضغّث اهيًٌّٖج ّاهيُفبؼِنج ( يغغُب ّ ) 11اهّؽاؼاح اهيًٌّٖج
ح اهيُسخيى اهيغٌٕ ػاحِ اإلُخيب ِى اهفَّتبتٕ ّ .ؿخَخُـى ُػٍ اهيَـفّؼث عالل
ّيٌَُهَّيب ِ
ٔ اؿخذٌب ٍء سُغؼافٕ ؤّ
ًؤ ّ
االذٌب يَفَؼَ فَِؼًا اهلبغِيًِٖ فٕ سيٖ ِى اهيٌبنق اهوتٌبٌّٖج غّ َ
ؿٖبؿٕ .
ل
ؤيّب يوٓ اهكًٖغ اهًيوٕ اهيُتبفِؼ فلغ كبيح ّؽاؼث اهفتبة ّاهؼٖبمج تِخَفًٖ ٍ
ة هغِٖب ٌُّ .ب ؤؼٖغ ؤً ؤخّسََّ تبهفنؼ هوؿّٖغث فبغٖب ضالّل يوٓ
و اهفَّتب ِ
نتٖؼٍ هلنب ِ
اٌسبؽاخِِب اهًَغٖغث فٕ ُػا اهيسبل فٕ اهؿٌج األعٖؼث ّكغ انَّوًَخُى فٕ اهًؼلِ يوٓ
ح اهفَّتبتّٖج نبفج ( ايغاغ كٖبغاح – اتغاو
ألُى اهٌفبنبح اهخٕ فَيَوح اهلنبيب ِ
يّس ٍؽ ِّ
 تٖئج  -ؿٖبؿبح فتبتّٖج – فّهنوّؼ – نفّهج ّ ) ....ايخيغح نذٖؼا يوٓاهتؼّخّنّالح اهيَُّكًَّج ّاهخًَّبًّ اهًؼتٕ ّاهغّهٕ ّؤُيُِّب يى يكؼ ّاألؼغً
ّفؼٌؿب  .تبإلمبفج نتًًب اهٓ اهٌفبنبح اهيضوّٖج ّاهّنٌّٖج .
ّكغ فَ َيلَ ُػا اهسُِغ تبهخإنٖغ اهلنبو اهنَففٕ ّيُعََّٖيَبح اهفَّتبة ّكغ ؤيغَغٌب
ّخى خإيًٖ اهخَّيّٖل اهَّالؽى هِب
ل اهخٌَّفٖػِ األعٖؼث َّ
ضَ
عننًب نبٌح كغ ؤكتضح فٕ يؼا ِ
ّهنً األضغاد اهؿٖبؿّٖج ّاأليٌّٖج امنّؼخٌب إلهغبئِب ّؤُيِّب :
 اهيعّٖى اهنففٕ اهًؼتٕ ال 27
ً يُضَغَّغًا فٕ خيّّؽ 2006
 يُعََّٖى فتبة هتٌبً اهيُلٖى ّاهيُغخَؼِة اهػٔ نب َ
.
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ال عبك ًب تبل
يً سَِِ ٍج ؤُعؼْ َّكًَّح ّؽاؼ ُث اهفتبة ّاهؼٖبمج تؼّخّنّ ً
 EUROMED JEUNESSEتفنل ُتج تلٖيج  400،000اهف ّٖؼّ هخيّٖل
ح غٖؼ ضنّيّٖج فتبتّٖج فٕ يسبالحٍ يغّث ( يئخيؼاح
يفبؼٖ َى خلّ ُى تِِب يٌُهيب ٍ
ح اهخِلبء يَتؼ اهيُخّؿِّن – تٖئج – ضلّق اإلٌؿبً ّ ) ....كغ اٌنوق
غؼاؿٖج – ضَوَلَب ِ
ف يوَٖ ضبهٖ ًب اٌٗؿج ٌّؼا يلغاغ
ُػا اهيفؼّو يٌػ فِؼ ضؽٖؼاً ّ 2007خُفؼِ ُ
تبهخًبًّ يى اهيُيَِّّهًٖ .

د – الهىشآت الرٌاضٌّة والكشفٌّة
اٖيبًٌب يً ّؽاؼث اهفتبة ّاهؼٖبمج تإً ال خنًّ اهيالية ّاهيٌفأح
ه يوٓ
اهؼٖبمّٖج يلفوج يوٓ اهيضٖن  ،ؿًٌٖب اهٓ خإيًٖ كٖبٌج ّخإُٖل غائيًٖ ُٖضبفِ ُ
اهيٌُفأح اهيّسّغث  ،نيب ؿًٌََٖب إلؿخنيبل ؤتٌٖج ايّب يُِيَوَج ؿبتلب ّايّب كٖغ اإلٌفبء .
ّّمًِب فٕ يخٌبّل األٌغّٖج ّاهسيًٖبح ّنبفج اهٌفبنبح اهؼٖبمّٖج ّاهفتبتّٖج فٕ
يعخوف اهيٌبنق .
 1يغٌٖج نيٖل فيًًّ اهؼٖبمّٖج ُ :ػٍ اهيغٌٖج اهخٕ ؤيٖغ اييبؼُب تًغ
خغيٖؼُب اهنبيل يً كتل اهًغّ اإلؿؼائٖوٕ ٌ ،ضً ضؼٖكًّ ؤً ختلٓ
ل اهؼٖبمج اهوتٌبٌّٖج ّ .كغ ؤُُِّوَح سؽئٖب
يفًّج فٕ يضٖنِب ّيوٓ ن ّ
ميً اإلؿخًغاغاح هغّؼث األهًبة اٗؿّٖٖج ّهنٌِب يب ؽاهح تضبسج
هخإُٖلٍ ؤّؿى تنذٖؼ هويضبفهج يوِٖب يً سِجّ ،خضمٖؼَا هألهًبة
اهفؼٌنّفٌّّٖج يً سِج ؤعؼْ ّ ،خضغٖغًا خسِٖؽ اهيوًة اهؼئٖؿٕ
تبهًفة اهكٌِّبيٕ ّيًُبهسج يُوّضج اهيٖبٍ ّكٖبٌَجً فبيوج هويٌُفأح .
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ف اهؼِّٖبمًٖٖ يً
 2يوًة نؼاتوؾ األّهيتٕ  :اهػٔ ُّمِ َى تِخَكَؼُّ ِ
اهيؿخّٖبح نبفج ّيً ميٌِب األٌغّٖج اهفًتّٖج ،تًغ ؤً فُنِّوح هَسٌج
عبكج تَ ّ .كغ ؤكتص ُػا اهيوًة يُخٌََفَّؿ ًب ؤؿبؿٖبً فٕ يغٌٖج نؼاتوؾ
ل ّيٌَُهَّىٍ ّغائى
ؾ ّنبي ٍ
تًغ ؤً سؼْ خإيًٖ كِٖبٌَخِ َِ تفنلٍ يغؼّ ٍ
تِنُوفَ ٍج ؤغٌٓ يً اهؿبتق ...

ف توغّٖج
 3يوًة اهفِٖغ ؼفٖق اهضؼٖؼٔ – كٖغا اهػٔ ُّمِ َى تِخَكؼُّ ِ
كٖغا إلغاؼخِ َِ تِكفَخِِب اهيبهم اهلبٌٌّٕ هألؼل اهيُلَبى يوِٖب اهيوًة .
ّ ٖسة يُخبتًََج ُػٍ اهخَّسؼتج اهؼَّائِغث ّغؼاؿج اينبٌّٖج خًيٖيِب فؼن
اٖسبغ اهكِّٖغ اهلبٌٌّّٖج اهيُالئِيَج ُّ .ػٍ يُسَؼَّغ فِنؼث هوخَّغاُّل ّخَتٌَِِّٖب
ش ؤّ ففل خسؼتج كٖغا يوٓ اهيغْ اهيخّؿن ّاهنّٖل .
يُؼخَتِن تٌِسب ِ

 4اهيغٌٖج اهنففٖج فٕ ؿيبؼ ستٖل – اهتخؼًّ  :خىّ اإلخفبق يى اهسٖـ
اهوتٌبٌٕ  ،يتؼ ّؽاؼث اهغفبو  ،يوٓ اؿخؼسبو خغؼٖسٕ هنبفج
اهيٌُفأح فٕ اهيغٌٖج اهنففٖج ،يُلبتِل خعكٖق ضّاهٕ  100،000ى 2
يً ؤؼل اهيغٌٖج (  )%40هوسٖـ اهوتٌبٌٕ  ّ .خ ّى تبهفًل اؿخؼسبو
ؤنذؼٖج اهيٌُفأح ّٖسؼٔ اهًيل يوٓ خإُٖوِب ضبهٖب ّكغ ُّمًَِح فًِال
ح يغث يئعؼا...
تِخَكَؼُّف اهسِؿى اهنَففٕ ّاؿخًُيِوح هٌِفبنب ٍ
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ذبٌٖب  :اؿخنيبل األتٌٖج اهيُِيَوَج ؤّ كٖغ اإلٌفبء
 1اهيؿتص األّهيتٕ فٕ اهٌَّلبـ ٌ :هؼا هضسىِ ُػا اهيفؼّو ّاهخؿبئالح
اهخٕ نُؼِضح ضّل غؼاؿخِ َِ ّخوؽٖيَ ّاإلفؼاف يوٓ اهخٌفٖػ ّ ،ضٖد
و تِػا
ؤً اهّؽاؼث ال خيوُم اهسِبؽ اهفٌّٕ اهلبغِؼ يوٓ يُخبتًج يفؼّ ٍ
اهضسى ّاهغِّكّج فلغ نوتح اهّؽاؼث ّّافق يسوؾ اهّؽؼاء ( كؼاؼ 30
فٕ  ) 2006/4/13يوٓ خنوٖف يسوؾ اإلٌيبء ّاإلييبؼ يُخبتًج
اهيِوَف تِؼُيَّخَِ ...
 2يغٌٖج تًوتم اهؼٖبمّٖج ٖ :سؼٔ اهًيل فِٖب يوٓ كغ ٍى ّؿبق تبفؼاف
ال
يسوؾ اإلٌيبء ّاإلييبؼ ّكغ كَغيـح اهّؽاؼث يفؼّيب يُنَيِّ ً
ة
هوغؼاؿبح اهؿبتلج هخإيًٖ يِهَوَّج هلِؿ ٍى يً اهيُغَؼَّسبح ّهتٌبء ياليِ َ
امبفّٖج هنؼث اهؿوج ّنؼث اهيمؼة (اهخٌؾ) فٕ ضَؼَ ِى اهيٌُفإث .
 3كبيج اهيٌٖبء اهؼٖبمّٖج – كبيج ؼفٖق اهضؼٖؼٔ

ٖ :سؼٔ ضبهٖب

اؿخنيبل خٌفٖػ اهؿلف اهعؼؿبٌٕ هولبيج اهؼٖبمّٖج فٕ يغٌٖج اهيٌٖبء.
ح اهغِّؼاؿج اهمؼّؼٖج هخسِٖؽُب ّيً اهيُفخؼل خوؽٖى
نيب هُؽِّيَ ِ
اهخسِٖؽ فٕ ؤكؼة فُؼكج ألً األيّال اهينوّتج يُخّفِّؼث فٕ يّاؽٌج
. 2007
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ذبهذب  :يوٓ كًٖغ يتٌٓ ّؽاؼث اهفتبة ّاهؼٖبمج .
ال هوغّ ِؼ اهينوّة يً اهّؽاؼث  .هػهم ٌنؼش
اً اهيَتٌٓ اهضبهٕ هى ًَُٖغ يئُ ً
َّ
يٌػ اًٗ فِنؼث اٌفبء يتٌٓ يَُّضَّغ هوّؽاؼث ّاهوسٌج األّهيتّٖج ّاإلخضبغاح اهؼٖبمٖج
ح ّاؿًج
فٕ ضؼى يغٌٖج نيٖل فيًًّ اهؼٖبمّٖج فٕ تٖؼّح ضٖد خخّفؼ يؿبضب ٌ
كبتوج هإلؿخًيبل  .اً يفؼّيًب ضمبؼًٖب نِػا ًٌ ،خلغ ؤٌَّ يُس ٍغ ؤٖمب يً اهٌبضٖج
اهيبهٖج اػا ؤعػٌب تًًِٖ اإليختبؼ نل يب خغفًََُ اهّؽاؼث ّاإلخضبغاح ّاهوسٌج األّهيتّٖج
ال هغّؼ اهيغـٌٖج
يً تغالح اٖسبؼ ّخًنٖل يلبؼاح ؤعؼْ يٌُخِسَجّ ،خفًٖ ً
اهؼٖبمّٖج ...
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فً الىهاٌة ٌةقى األهن وهو ةشكل ثساؤلٌو هثراةطٌو :
اّال :نٖف ؿٌََخَيَنًَّ يً اٖسب ِغ اهخيّٖل اهمؼّؼٔ هٌِم ٍج ؼٖبمٖ ٍج ضلٖلٖج ؟.
ح اهفَّعكّٖج ؤّ ػاح اهنبتى اهؿِّٖبؿٕ فٕ األٌغّٖج
ذبٌٖب :نٖف ٖينً خسبُّؽ اهعِالفب ِ
ّاإلخضبغاح اهؼٖبمّٖج تيب فِٖب اهوسٌج األّهيتٖج ّكغ ؤغّح ّخئغٔ ُػٍ اهعِالفبح
هخففٖل اهًغٖغ يً اإلٌسبؽاح ّاهنيّضبح ؟.
يً ٌبضٖ ِج اهخَّيّٖل ال ؤيخلغ ؤً اهّمى اهيبهٕ هوعؽٌٖج ؿٖؿيص عالل
اهؿٌّاح اهلبغيج تخنّٖؼ سغّٔ هيّاؽٌج ّؽاؼث اهفتبة ّاهؼٖبمج .هػهم ؤيخل ُغ
سبؽيبً ؤً اهلنبو اهعبق ُّ اهّضٖغ اهلبغؼ يوٓ خإيًٖ يؿخوؽيبح ضؼنج ؼٖبمّٖج
كبغؼث ؤً خنًّ يٌُخِسَج اياليٖب ،فؼن خًبًّ نل األفؼِكَبء هخٌلٖجِ األسّاء فٕ األٌغٖج
ّاإلخضبغاح خيِٖغًا هتٌبء سيِّؼ ؼٖبمٕ ّاؿى كبغؼ يوٓ اهخكؼف ّاهخًبنٕ
ش ؼٖبمٖج ضلٖلٖج خًُٖغ اهوتٌبًٌٖٖ اهٓ يغؼسّبح اهيالية اهؼٖبمٖج نبفج  .نيب
تؼّ ٍ
ؤً ّمى " اهيئؿؿج اهًبيج هويٌفأح اهؼٖبمّٖج " يَّمِ َى اهخٌفٖػ ّخّؿٖى
ًٌَخل ُغ َّ
ل امبفّٖج هِكِٖبٌج اهيٌفأح ّخنّٖؼُِب  ،ؤّ اٖالء
ص تخإيًٖ يغاعٖ َ
كالضٖبخِب ؿََٖؿيَ ُ
ً ؤُيّٖج خسؼتج كٖغا اهلبئيج
يؿئّهٖج اغاؼث اهيٌفأح اهٓ اهتوغٖبح اهلبغِؼث ٌُّب خَنيُ ُ
ضبهًٖب .
ح ّاهّكبٖبح
يً ٌُب ؤخّسَّ تغيّث تنل اٌفخبش ّكغق هِؼَف ِى نل اهخَّغعال ِ
ال  .اهسيٖى ًٖؼف ؤٌٌٕ يوٓ اهكًٖغ
ة يٌِب يَلخ ً
اهؿٖبؿٖج يً اهؼٖبمج ألٌِب خكٖ ُ
ٕ ّؽاؼث اهفتبة
اهفعكٕ يبؼؿح ُػا اهخًبنٕ يٌػ ؤّل ّٖى َّنِئَح تَ كغي ّ
ّاهؼٖبمج ّؤيخلغ ؤً ُػا يب ؿبُى ؤٖمب فٕ اٖسبغ اهسّ اهيالئى هخضٖٖغ اإلغاؼث
اهؼٖبمّٖج يً اهكؼاو اهؿٖبؿٕ اهغائؼ فٕ اهتوغ .
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ّهنً هألؿف فبً تًل ُػا اهكؼاو اهؿٖبؿٕ اًٌنؾ ؿوتب يوٓ خّؿٖى ؤفق
اهٌفبن اهفتبتٕ ّض ّغ يً ٌسبش يفؼّو " اهخينًٖ " .ؼغى ػهم ؤيخلغُ ؤً اهفَّتبة
ل هخسبُّ ِؽ اهيِضٌَج اهضبهٖج فؼن ؤً ال
ح ّاٗيب ِ
اهوتٌبٌٕ ٖيوم يب ٖنفٕ يً اهنبكب ِ
ق ضّاسِؽَ ُّيّٖج
َٖخَلَّكَ َى يؿتلًب فٕ كَُّ ٍؼ سبيغثٍ سـؼْ ّمًَ فِٖب ّ ،عَوَ َ
ُح اهٓ اهيكوضج اهّنٌّٖج تِكِوَج ...
هيكوضج  ،نذٖؼا يً األضٖبً  ،ال خَي ُّ
ة اهوتٌبٌٕ ايبى خضغٔ تٌبء اهػاح اهيُؿخَلِوج ّاهيٌُفَخِضَج ّاهلبغؼث يوٓ
اهفتب ُ
ٕ ...
اؿخًبغث فئًّ اهتوغ هِى ،ألٌِى كتل ؤً ٖنٌّّا يؿخلتل اهتوغ ُى ضبمِؼَ ٍُ اهفًِو ّ
كتل ؤً ؤٌِٕ ؤّغ ؤً ؤخّسَّ تبهفنؼ هنل يً خًبًّ يًٕ يُخَنَِّّي ًب يً
اهيؿخفبؼًٖ ّاهيؿبيغًٖ فٕ ينختٕ فٕ ّؽاؼث اهفتبة ّاهؼٖبمجّ ،سيًِٖى نػهم،
ؤّ يً يّهفٕ اهّؽاؼث اهػًٖ ؼغى كوّج يغغُى (  19يّهف ّ  19يخًبكغ ّؤسٖؼ
ال يِيبً ّيوٓ
ّاضغ ) ؤغّّا عالل اهيؼضوج اهؿبتلج ّ ،تبينبٌٖبح يخّامًج سغاً يي ً
اهكًغ نبفجّ .يوِٖى ٌؼاًُ هإلؿخيؼاؼ تخٌفٖػ يب ؤٌُسِ َؽ ّهخكضٖصِ األعنبء
ّاهخضمٖؼ إلٌسبؽاح يُؿخلتوٖج يً ؤسل تٌبء كنبو ؼٖبمٕ ّفتبتٕ َٖفعَ ُؼ تبٌخيبئَ
اهّنٌٕ َّٖفعَ ُؼ تَ اهّنً ...
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