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�    �� �ً��� �	
� ا�����د ا���ري ��ل ا������ ا�����
  ا��-		�ات وا,+���ت ا��	(�	� ا�����، و�� دّ�% ا�$��#" ا�! ��	�       
�8+���ت ا��67/� 4�5 +�2 ��3��ت ا�2(���، إذ �/.        
ا�����د ا���ري ��ل ا��$�ات ا�<�ث ا>�	�ة :��ًا ��!ً� و+9       

.٪ DE ا����6BCإ�4 أآ<� �� 

�ا�� ا�$�� ا��2/. و�23	� ا�/�رة ��Cرك ا�2(��� ا���ر!� أّن ا�3
             J��K� DE ��K
ا��$��E	� ������د !�M� N�7ب ا�C<��رات 
ا�/7�5�ت و��+� DE � �ل ا�6$	� ا���2	� ا��N ! D أن �7�3ر         
   ��$�� Nٍ7/آ D�	��,ا �دوره NQ� �� �!ر�C �)ّ�! ��� �ً5�:و �آ�ً

���ت �	� دول ا��7$/�    K�وا R#�S6�وا ���و��ٍ� ���ور ا�7 .

:مقدمـــــة  :مقدمـــــة    
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!T � U�6 ا��C<��رات ا����7�� J��K� DE � ��ت ا�6$	� ا���2	�   �
 ��	�ر دو�ر، و6C 4�5	9 ا��<�ل �23�ج  50 ��ا�D 4��2015 5�م 

 ��	�ن دو�ر ���6	� ا�N�7 ا���\ا!� �C11ر!� إ�4 ا�C<��ر أآ<� �� 
، ا>�� ا�Mي !_(9 23�!ً� ����از:� 4�52020 ا�(����ء ��4 5�م 

ا�Q��� 9b DE �3ا�R إ!�ادات ا�$Ba و3\ا!� أ65�ء ا,:a�ق ا�Q�م 4�5 
���ت ا�����5	� ا>C�C	� �� �Q3	Tٍ و+2ٍ� و�Cاه�K�ا .

��� ا����ي ���� ا������ت و���� ا��
�ع ا���ص ��  ��م ا�����
 �� ���ز��دة �-�ه��+ &* (�)�� ا��'��� و&�% ا��$�ل أ��م !�ب ا��
ا�AB@��ر ا���ر!* ا��<�=2 �� >:ل إ5:ق 6��728 �5�ح �)23اآ�    

  �) C�� B �� ��D'� +�:< �� م وا���ص �-���ف��810�� ا�   ٪ 
�ام )I2 ا�<'�� ا������ >:ل ا��
�� �8�(
�� ا�AB@��رات ا��

2011-2015  2�&�
�(�ت ا�
��M وا�'�C و28ا�6 �M ن��Aو ،
ا�-� اB!���(* وا����� وا��2ف ا���* أو�P ا��
�(�ت ا��* 

.A�-���&�� 6��728 ا�23اآ� ا����2ح
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 �3ّ<9 ا�_�اآ� �	� ا�Q�م وا�K�ص Q3�و:ً� �	� ا�2(��� وا�/7�ع    �
       �	$eو �	ذات أه� R!ر�ء وإدارة �_�$�و M	a$3 DE ص�K�ا
       ���Q�ا .Eا�����ا������  f�3 أو �	ا���2 �	ل ا�6$� � DE �+��

.ا��#	�	�

�           g	� ،�ً!ه��� �ًEا��� ��K�K�ا�_�اآ� �5 ا J��K3
h3دي ا���K�K إ� 4�	R ا>+�ل ا�����آ� �� �96 ا��و��       
     .Eف ا�_�اآ� إ�4 ��. أ+�ل و��ا����/7�ع ا�K�ص، �	$�� 3

�ة !��.


 ا�	�م وا���ص �� :���� ا���اآ
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���:j� 5/�د ا�_�اآ� J!�Q3 �)�!   :    ��)�
�د 5��)� اC!I 8�� ا���)
ا���م وا���ص ا���ف ا���S ��'� *-�T2ن ����R ا�����ت ا�����   

)�ً�T�وإ�37ء ا�<'�� ا������ ا�$��ة &* ا��YM ا��'�XA ) آ)�ً� أو !
)�D، (� �25] ا�D�ABدة �� آ�Dءة ا��
�ع ا���ص     � CM\8و

�ء �� ا����25 إ��+! C�7 ]� +��7+ ا������ و><2ا��. وإ�

  ��3�4 ا�DE ���)2 ا>��Cب ا��/�	�ي ا��6��� ,:_�ء ا�6$	� ا���2	�  �
�!T رأس ا���ل و)3��	J ا��_-	9، و9�2�3 ا��K��e ا����763    /3

 9>� M	a$��9 وا!������)M	a$��ا DE �	�j��أو ا J	��)��ع ا�a3ار( DE ،
ا��/��9 !�(� ��2(��� �� ��ل ا�_�اآ� �	� ا�/7�5	� ا�Q�م وا�K�ص 
�� ا�6$4 ا���2	� وo	�ه� �� ا�/7�ع ا�K�ص  	E ��� ت���K�أن 3_��ي ا
 9��/� B/E ن�QE����ت !K�ا �� �!�	a����ن ا�2(��� أو ا�E D������و
  �/5 DE ��	�5 .a���وط ا�_�� �ً/Eت و���K�ا qMا���2ل 4�5 ه

. ا�_�اآ�
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: : : : : : : : أهداف ومربرات استخدام أسلوب الشراكة يف سورية أهداف ومربرات استخدام أسلوب الشراكة يف سورية أهداف ومربرات استخدام أسلوب الشراكة يف سورية أهداف ومربرات استخدام أسلوب الشراكة يف سورية أهداف ومربرات استخدام أسلوب الشراكة يف سورية أهداف ومربرات استخدام أسلوب الشراكة يف سورية أهداف ومربرات استخدام أسلوب الشراكة يف سورية أهداف ومربرات استخدام أسلوب الشراكة يف سورية 


� ���8�� �D'�� �� !�ء &* ا�`���ت وا��2ا�* ا_2�Aا��$�� 8���ة ا���ى    1)�(� 
: ا���-�� ا���=2ة  

 _3	R ا��C<��ر �� >:ل � �� R!��3 وز!�دة �_�رآ� ا�/7�ع ا�K�ص DE ا�����د  
�� �7�5�ت ا�6$	� ا��2  	E ��� ت��آ9 ا��  DE D6$�<وا D�2��ص ا�K�ا�	�.

(2    ��&�2 ا�<'�� ا������ ا���د�� ا�:ز�� �����] ا�'��:
�DE �E ا�B7K ا�2(��	� �-�!�           ����ت ا�$�� ا����Q� .	/23 N�7�!   م�5     


��K �� �_�ر!R  % 7 -5 وا��/�رة �� �	�   2015 �5�� � M	a$3 ،�ً!�$C 
       �	���Q�ت ذات ا� �دة ا���K�وا �	ا�6$4 ا���2.

�ة �_(9 �	� و��رو       �Q��ب ا�_�اآ� وا��Cأ .Eا���7و�� و R!ر�س  !�(� ���_
�	� DE  ا����5�ة E�3 4�5	� �\ء آ6	� �� هqM ا��C<��رات وE�3	� ا�6$4 ا��2   

.ا���% وا�(��a ا��2�دة   
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:ر&[ !�دة وآ�Dءة ا�<'P ا������ وا�����ت ا�����   3)

�  r	 	3ا��Cت ا�اآ���	� ا�/7�ع ا�Q�م وا�K�ص h!   J��K� DEدي إ��اث 

ا����	�، ا,دار!�، ا��$s	�	�    ( ا�� ��ت وا�a�C�دة �� ا�7���ت وا��6Kات   

ا�����Eة ��ى ا�/7�ع ا�K�ص و:/��� إ�4 ا�(�ادر ا�2(��	�      ) وا��($����	�   

  �5 ��a	��)3 u	aK3و ��4 إ�4 �23	� آa�ءة إدارة ا���اE. ا�Q��� و+	�:�

  �	$eا���ا .

�� ا�/7�ع ا�K�ص �� ا�_�اآ�        �	9�2 �5	C D��ا � !_(9 ار63�ط ا��Qا#

���ت وا>�5�ل ا����7�� DE ا���% ا��2�د      K�ا T!�/3 DE r�� : ى���

���ت و��اE. ذات ��   � T!�/�� r� �ً!�� �ًQEدا ،��	�5 .a���دة   وا� �دة ا

�	��5.
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:  ��d�D اI(<�ء ا�����)�� (� ا���از�7 ا����� �)�و��   4)
إ�:�)� 4	�   T�/$3 ا>65�ء ا����	� ا����7�� DE � �ل ا�6$	� ا���2	� �C DEر!�    �

: ر#	�	� ه��
���ت ا�$6       1.K� ل�Qّa�ا M	a$��� �!ور�S�ة ا�!�	� ا��C<��ر DE ا>+�ل ا� 

.ا���2	� 

	�  )3��	J أ�5�ل ا��	�:� وا,+�ح، ا��D أ5�ق $3����� ��ل ا���aة ا�� 2.�

���ت 5��	� ا� �دة  � T!��رة ا�6$4 ا���2	� 3 4�5/�.
�  DE ة� E د����ًا !��<9 �	آ6 �ً!� E�3	�  �3ا�r ا����	� ا�Q��� �C DEر!� 23

و�73!� و+	�:� ا�6$	� ا���2	�، ا>�� ا�Mي    ا��C<��رات ا��ز�� ,:_�ء 
. C	hدي ���ً� إ�4 إ5��� ا�$�� �_(9 آ6	� 

�ة       �Q��ص ا�K�م وا�Q�ا �	�ا�_�اآ�  R!ر�_�� �)�! r:رب أ��6% ا�� w9  أ)_�
  �� و��روس، أن �3�5	�  �	�23 �	$� R!ر�_� ���ة ا����!9 وإ�� E �C DE

      ����a:دة إ�ا�2(��� �� ز! �)�	C ��� �SaK$� �a�)3و �	��4�5 ذات ��دة 5
�� ا>C�C	� ا>��ى آ����Q	T وا���2a#�bو  .
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(5   ��!Bد�� وا���MB��8 ���م ا��'��� ا �� ا�'��Dر و����@�AB3$�[ ا� ��)�:

� C	hدي إ�eق �_�ر!R ا�_�اآ� DE � �ل    �D�� Pإ� �ًeا������ 8'$�ح أ� P'>ا�

�C  وز��دة ���Bت ا�'�� ا���MBدي وا��-�ه�� &* >)] ا����� �� &2ص ا��   

2�Dا� ��&��DE T 23/	. أه�اف ا��$�	�   و��� f�D��Bت ا�<
��� و��	C �آ� ،

:  ا�����د!� وا�����5	� �C DEر!� �� ��ل

.1   ��$�� ���.E�3	� ا�6$	� ا���2	� ا���

.2   �!�. ة�Mب و
x ا��\!� �� ا��C<��ر ا�K�ص ا��D�2 وا>�DE D6$ � ��ت �

 �73!� ا>�Cاق ا����	� ا���2	� و�Mب و3_-	9 ا�����ات ا���2	� ورؤوس             3.

. ا>��ال ا��-	�ة  
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: : : : : : : : متطلبات جناح الشراكة يف سورية متطلبات جناح الشراكة يف سورية متطلبات جناح الشراكة يف سورية متطلبات جناح الشراكة يف سورية متطلبات جناح الشراكة يف سورية متطلبات جناح الشراكة يف سورية متطلبات جناح الشراكة يف سورية متطلبات جناح الشراكة يف سورية 
 �3 �� ��� �	C�Cت أ���	ت وا���ك ��6�7�رك ا�2(��� ا���ر!� أن ه$��Eه� ,: �ح � 3��   3
	E�3 4�5 �ً	�QE 9�Q�أ ا��ُ ���، وأهT هqM ا�_�اآ� �	� ا�Q�م وا�K�ص �C DEر!� و��sQ� �

D�! �� ت�ا���6�7 :

. إ5�اد وw	C �/	��C وe$	� ��_�اآ��
.و
R إe�ر ��:�:D و��Ch�D3 وs$3	�D ��ص ���_�اآ� �	� ا�Q�م وا�K�ص   �
�    �E���!�ت ا����7�� ���Q!�_�ت ا�$���b ��/7�5�ت ا����Q��9(إ��اء ا/: ،q�	� ،ء����..).آ
� ا��_� �!�. ر!R ذات ا>و��!� و
R ��:��" وا
} و�a�ف و�2�د ز�$	ً� ��_�ر!R ا�_�اآ�، و23
���ت و
R وا��5�د ��ا+a�ت �	�C	� و�Q�!	� وا
�2 � �دة و:�5	� ا�6$4 ا���2K�وا �	�

���Q�ا .
�(�ل ا��T5 ا��(�  ا��Q�ون �R ا���Ch�ت وا� ��ت ا��و�	� ذات ا����، ����2ل 4�5 آ��E أ   �
.�6$�ء ا�/�رات وإ: �ح 3 ��� ا�_�اآ� �C DEر!� ) D�!��3 ،D$E، ا�C_�ري(
��م ا�_�اآ� J��K� DE ا>وC�ط وا���و!" �  �a� �_:و D6Q_�ا T5��_�اآ� ��2	ً�  �_� ا�

.و��ر�	ً�
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5	� B7K3 ا�2(��� ,5�اد وa$3	 M��:����e "ح ��_�ر!R ا�_�اآ� �	� ا�/7�     �
  M	a$3 م\�Q3ص، و�K�م وا�Q�10ا �	��رات ا,����>�C4�5 ا>�9 �� ا� ٪

 �� 4��2015 5�م ) إ:_�ء و+	�:�(ا����7�� ����!9 �73!� ا�6$	� ا���2	�      
�eق، f)C (ا�$/9 ا�(����ء وا�7���، : ��ل هqM ا�_�اآ�ت، و�C(�ن �7�5�ت 

�!�، ��ا:| و�7�رات !��(     D2��وا���ف ا q�	��ن، ا�، وا�$/9 دا�9 ا��
       D�2��وا D$e��ا �	Q��ت ا����6 4�5 ا�!�a$�وإدارة ا� �E�
�_�ر!R ا��(�   إ

� ا��6 ��	C �"، آ���ا��6: ��E����	C D��ت ا�5�أو�4 ا�/7 ،D5�ا����  "��:
���ت ا�����5	� �� +�2 و�Q3	T وo	�هK��ت أ��ى آ�5�9 �7�_	� �ً/��� .(

� ا�2(��� إ�4 و
R � ���5 �� ا>C{ وا��Q�!	� وا��/�!	{ �:�/    ��Q�C  ء�
� ا��_�ر!R ا��C D	�T ا��	�ره� DE ا��6:��" ا��D$e ��_�اآ� �	     !�� ا�Q�م و23

. وا�K�ص DE ا������ ا�/�د�� 

: : : : : : : : برنامج الشراكة يف سورية برنامج الشراكة يف سورية برنامج الشراكة يف سورية برنامج الشراكة يف سورية برنامج الشراكة يف سورية برنامج الشراكة يف سورية برنامج الشراكة يف سورية برنامج الشراكة يف سورية 
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 :  :  :  :  :  :  :  : املناخات والفرص الداعمة للشراكةاملناخات والفرص الداعمة للشراكةاملناخات والفرص الداعمة للشراكةاملناخات والفرص الداعمة للشراكةاملناخات والفرص الداعمة للشراكةاملناخات والفرص الداعمة للشراكةاملناخات والفرص الداعمة للشراكةاملناخات والفرص الداعمة للشراكة
�C f���3  Tر!� � ���5 آ6	�ة �� ا��hه�ت وا��\ا!� !�(� أن �3�DE T د5 

     �E 4�إ ���!�23 �)�! D��ص، وا�K�م وا�Q�ا �	�ا�_�اآ�  ��ح 3 ��وإ:  ��ذ�� �+
��C<��رات ��+� ��2	� و��ر�	� 
�C DE ��Kق �Cر!� وا5�ة وآ6	�ة   

� و!��E ��_�اآ�، ��� !2/. أه�اف ا�DE ���)2 ا��$�	� ا�����د!� وا�����5	  
��: ��/7�ع ا�K�ص �E+ً� ا�C<��ر!� � \!� و�$

. ر�6o �(��	� وإرادة C	�C	� �~: �ح ا�� ��� 1)
. �Cق ��اآ� آ6	�ة ووا5�ة J��K� DE ا�/7�5�ت  2)
. ���R ا��Cا3	 D ودور إ��	�D ه�م3)
). ا>�� وا��C/�ار(�E�3 ا��Qا�9 ا>C�C	� �$ �ح وا�C/�ار ا��C<��ر 4)
 D6�: �E�3 ���	��� وإ�(�:	� ا�C<��ر �\ء �� ا��دا#R ا����E	� ورؤوس     5)

.ا>��ال o	� ا��_-�� 
. ر�6o ا�/7�ع ا�K�ص DE إ6w�ت ا�Mات وا��_�رآ� DE ��5	� ا��$�	�    6)
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: : : : : : : : أدوار الشركاء أدوار الشركاء أدوار الشركاء أدوار الشركاء أدوار الشركاء أدوار الشركاء أدوار الشركاء أدوار الشركاء 

� ���و��&2 ا_�5ر ا���7�7* وا��'���D�8 :       *��h ا�g�23 ا������M : ا��
).  �7��Sت، �-�ه�� &* رأس ا���ل،ا�i  (�)23اآ�، و�M ���م �-��:ت ���'�

.و������8 C��P'8 P() C8 ����� و�2ا&] أو �-�)R ��2!�ت و>���ت   

�م �AB�8@��ر &* �'D�� و����C ا���3ر�[ و�3`�)��    : ا��
�ع ا���ص���
�ع ا����  S� .7���8 (� ا��
�ع ا���م ���ة ���ودةوk�����7 و����R ا����� �
  *���ا�T وأر�8ح    . و�'�C ><�2+ وآ�Dء�+ إ�P ا��
�ع ا��) P() +���l C8���

8 m>�2�  دة ا������.ا�'�!�� (� أداT+ ��)g ا�����   ��ا&2 و!

وه� أ�g(��-� (  �ًe(وه� ا�
2ف ا��-�D�� �� ا�����ت : ا��$��[ اIه)*  �
 X�(� 2 ا�23اآ��A �-l P() X�M22   دور ا�>) ،د�� ا�����\� �-lو

     �D(ا���� +��n�ت ا��$��[ ا���7* وه�-Ao�)       ،C��ب ا���kل وأ���ت ا���h'�
   iا� �&��kر، إ(:م و��lBا ]'� ،g(��-ا�� ����l .(
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: : : : : : : : قضايا العمل يف الشراكة قضايا العمل يف الشراكة قضايا العمل يف الشراكة قضايا العمل يف الشراكة قضايا العمل يف الشراكة قضايا العمل يف الشراكة قضايا العمل يف الشراكة قضايا العمل يف الشراكة 

�  ��(���(� ��7� –ا���7�ن اA�AI* �)���)�� &* ا��و�� (اIو�Sع ا���7

 C��ن ا��7�M.(

�   ��ر وا���ا&!Iا .

�  ��)���!Bا��\��'�ت ا.

.أX���A ا���Dو�Sت ا�$��(�� وCl ا�'�ا(�ت   �
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: : : : : : : : حالــــة عمليــــة حالــــة عمليــــة حالــــة عمليــــة حالــــة عمليــــة حالــــة عمليــــة حالــــة عمليــــة حالــــة عمليــــة حالــــة عمليــــة 
(LATCO)(LATCO)شركة حمطة حاويات الالذقية الدولية شركة حمطة حاويات الالذقية الدولية شركة حمطة حاويات الالذقية الدولية شركة حمطة حاويات الالذقية الدولية شركة حمطة حاويات الالذقية الدولية شركة حمطة حاويات الالذقية الدولية شركة حمطة حاويات الالذقية الدولية شركة حمطة حاويات الالذقية الدولية 

. أول �_�وع ��اآ� �	� ا�/7�ع ا�Q�م وا�K�ص �

��آ� � 96� �� �ً!��� T�3 %:�آ �	ا��ذ� jE�� DE ت�و!�إدارة ��72 ا�2 �	ا�_�آ� ( �(��

).ا�Q��� ���jE ا��ذ�	�  

�ة C �_5$�ات ���   ��� jE���ا DE ت�و!�ر ��72 ا�2��>�Cا��_�وع ا ��S�!    ،�!� ��� ��

�	E�7�ا �/Eا�� �Q� ات أ��ى�$C }و�� .

��آ�D إدارة و3_-	9 ��72 ��و!�ت ا���jE !/�م 4�5 ا#��ف �	� ��آ� �Cر!� ا � R� �S��/�

CMA-CGMو TERMINALLINK �	��)2�ا �	ا��ذ� jE�� آ���.  ا��a:�	� و

، و��S3 ��:��" ا�9�Q رRE ����ى ��jE ا��ذ�	� 2009/10/1��أ ا��C<��ر ا6�5�رًا �� �

5� DE رRE إ:���	� ا���72 ��    ��! ��� �	���Q�ا |Eف ا���ا�a+ 4�و!� إ�4  / 570/إ�� J�أ

. ��	�ن ��و!� C$�!ً�  ��ل �wث C$�ات �� ��ا!� ا��_�وع
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.�� ا��Q��� ا��e$	�%  70!��\م ا��_�وع ��_-	9 �

� E��� ���Q�ل ا�_�آ� ا�ا�6_�ي 4�5 �5 �دره�آ �	�j3 DE ت ا�_�آ��.j ا��ذ�	� ا��5

� J	�)3 T3/418 /      ى ا�_�آ�� 9�Q�� �	ا��ذ� jE��� ���Q�ا�_�آ� ا DE �	���Q�9 �� ا��5 �

�� و3(�ن هD ا,دارة ا���2!� ���hء ا��Q�ل 4�5  Eا���ة و23% إ!�أن 9�2�3 ا�_�آ� ا� 

� ا� !��ة ��	R ا>��ر وا��S!�Q�ت ا����2/� ���hء ا��Q�ل و�3!����اك ا���j	D$  ا� 

. و
�!�6 ا��واN3 وا>��ر

��ت �uQ ا��_(�ت ا�/�:�:	� ا��� �/�Q����Q ا�Q���	� DE ا,دارة �b N6�� ة�!�ا� 

.ا���ف ��ا:	� ا�DE 9�Q ا�/7�ع ا�Q�م وا�K�ص   

��!�S/� ا��_(�ت qMه .�Q�3 :    ت�$	�j��ت، ا���/Q�زات، ا�ت، ا,��S!�Q��ا>��ر وا

.... ا�����5	�T!�/3 ، ا>داء، ا���E	R، ا����!}، �9 ا�$\ا5�ت وo	�ه�  

�� ا��� !�2�ج إ�4   �SQ�ارات إدار!�، و�/� �!�S/�ا qMه uQ� �!��3 %�3 �	Q!�_3 م�أ�( 

  K�م وا�Q�ا �	5�ا�/7 �	�:�ن ا�_�اآ� �وع ��_� DE ��$	�S3 T�	C �+�ص��.
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