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ىولــــــــــــــوموظىحـــــدوةىالػـــــالن
ىتذعولىاألذخاصىذوىىاإلراقظىى
ىى"حقىلؼمىوواجبىرلىىالمجتمع"
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ىظىالطملىالطربوظــسىإدارةىمنظمـــــمجلوىــــــرضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى    ىىىىىىىىىىىىىىىىى
 



ىدمـــــــــــهــــــــــمػ
 

ىا ى" ىالمطوقون ى" ىلغظ ىالكثورون ى"ىوكره ىودتبدلونؼا ىو ىاالراقظ ىذوى و
ىذوىى ىلغظ ىادتخدام ىرلى ىدرجت ىالدولوظ ىالمنظمات ىان ىاال ى" ىاالراقظ بمتحدى

ىاالنجلوزى ىللغظ ىترجمظ ىالمطاقون ىاو ىاالراقظى disablesى )   االراقظ او
disability ى(ى

ىوىمنىثمىدندتخدمىلغظىذوىىاالراقظىاوىالمطاقونى.ى

ىالطربو ىالدول ىمن ىالطدود ىبادرت ىلػد ىتكرسىو ىالتى ىالتذروطات ىبدن ظ
ىوى ىذلكىلصالحىالمطاقونى، الحماوظىلذوىىاالراقظىوىدمجؼمىفىىمجتماراتؼمى،
لصالحىالمجتمعىالذىىوطوذونىفوهى،ىوىذلكىبتنموظىقدراتؼمىوىابرازهاىحتىى
ىرلىى ىو ىذووؼم ىرلى ىرالظ ىمنىكونؼم ىبدال ىانتاجوظ ىقوة ىالى ىتحوولؼم وتم

ىرافىرنىجادةىالصوابى.مجتمطاتؼمى،ىوىحماوظىلؼمىمنىاالنح

ى ى) ىالدولوظ ىالطمل ىمنظمظ ىدبػت ىلػد ىالطربوظىى8761و ىالطمل ىمنظمظ ىو )
ىاقرتىاالتغاقوظى8771) ىالتى ىالمتحدةىذاتؼا ىاالمم ىمنظمظ ىالمضمار ىفىىهذا )

دولظىالىىى883(ى،ىوىبادرتى0224الدولوظى)ىحولىحػوقىاالذخاصىذوىىاالراقظى
ىاالنضمامىالوؼاىفوراىاقرارهاى.

ىهذ ىفى ى(ىو ىالمجتمع ىواجبىرلى ىو ىلؼم ىحق ىاالراقظ ىتذعولىذوى ى) ىالدرادظ ه
 دوفىندتذؼدىباالوضاعىالمصروظىبصغظىرئودوظى.

ى

ى



ى

ى-األذخاصىذوىىاإلراقـــظى:**ى
مم

ذطرتماإلتػاضقةماظدوظقةمظألذكاصمذوىماإلساضةمصىمعادتفاماألوىلمأنمم

سؼؾقةمأوممعنمساػاتمبدغقةمأوم)ماألذكاصمذوىماإلساضةمػمماظذؼنمؼعاغونم

ممامضدمميـعفممباظؿداخلمععمسؼؾاتمأخرىمعنمادلشارطةمم2أومذػـقةممحلقة

م2عمسؾىمضدممادللاواةممععماألخرؼنم(مبصورةمطاعؾةموصاسؾةمصىماجملؿؿ

مم مصى مادلؿقدة مظألعم ماظعاعة ماجلؿعقة مأضرت مم81حقث م0224دؼلؿدل

م محولمحؼوقماألذكاصمذوىماإلساضة ماظدوظقة موذظكمصىمإرارم2اإلتػاضقة

م2ععاػدةمحؼوقماإلغلانماألوىلمظؾؼرنماحلاديمواظعشرؼنم

تمعـظؿاتماجملؿؿعمادلدغىمصىمادلػاوضاتممبشارطةمــــدمذارطـــوضم

م محواىل موأبدت م، معلؾوضة ماإلساضةمم883شرل مذوى محبؼوق مإظؿزاعفم بؾدًا

م2وسؿدتمإىلمإختاذممإجراءاتماظؿوضقعمواظؿصدؼقمسؾىمػذهماإلتػاضقةم

ى-ـــظى:**ىحػوقىذوىىاإلراقـ

ماإلتػاضقم متشؽلمــأضرت مواظؿى مظإلتػاضقة ماظـؿاغقة مادلؾادئ ماظدوظقة ة

م-والتـــىىومكـنىإختصارهاىفىى:احلؼوقماظؼـاغوغقةمظذوىماإلساضـةم

مطـــإحؿ - موإدؿؼالهلــرؼـاصماظػطــاألذكمةــراعــرام ماظذاتــــة ممبـــم امــى

 2ةمــــقمموبإدؿؼالظــــممبأغػلفــاراتفــرمخقــىمذظكمتؼرؼـص

 2ســدمماظؿؿققـــــزم -

مصىم - مطاعؾة مبصورة مادلعوضني ماألذكاص موإذراك مادلشارطة طػاظة

 2اجملؿؿعم



إحذلامماظػوارقمصىماظؼدراتموضؾولماإلساضةمطفزءمعنماظؿـوعماظؾشرىم -

 2واظطؾقعةماظؾشرؼةم

 2تؽــاصــــؤماظػــــرصم -

 2إعؽاغقــــةماظوصـــولم -

 2ادللاواةمبنيماظرجــلموادلرأةم -

مصىمإح - محؼفم موإحذلام مادلعوضني مظألرػال مادلؿطورة ماظؼدرات ذلام

 2احلػازمسؾىمػوؼؿفــمم

ى-وتلتـزمىالدولىالمنضمظىلإلتغاقوـــظىباألتــــىى:ىم

مظؿطؾققماحلؼوقمادلؼذلحةمإختاذماظؿدابرلم - ماظالزعة اظؿشرؼعقةمواإلدارؼة

موادلؿا ماظؿشرؼعاتماظؼائؿة مإظغاء مأو مصىمذظكمتعدؼل رداتماظؿىمتشؽلممبا

متققزًامضدماألذكاصمادلعوضنيم،مومحاؼةموتعزؼزمحؼوقماإلغلانمظألذكاصم

 2ادلعوضنيم

 2إختاذماظؿدابرلماظالزعةمظؾؼضاءمسؾىماظؿؿققزمسؾىماداسماإلساضــةم -

موتوصرلموادؿعؿالماخلدعاتم - دسمموتشفقعماظؾقوثموسؿؾقاتماظؿطوؼر

موخصوص ماحلدؼـة مواظؿؽـوظوجقا موادلراصق ماإلتصالموادلعدات متؽـوظوجقا ًا

 2وادلعؾوعاتموأجفزةماظؿـؼلمواظـؼلمادلالئؿةم

تدرؼبماألخصائقنيموادلوزػنيمادلؿعاعؾنيمععماألذكاصمادلعوضنيم -

 2اظؿعاعلممأداظقبسؾىمأصضلم

ى-الحػــوقىالمدنوـــظىللمطوقوـــــنى:**ى

متؿضؿنمحواىلمــأضم مضائؿة مصىماجملاالتمم12رتماإلتػاضقة معدغقًا حؼًا

م2مدقةم،ماإلضؿصادؼةم،ماظـؼاصقةم،ماإلجؿؿاسقةماظواردةمباإلتػاضقـةاظلقا

ى-بماىومكنىإجمالؼاىفىىحػوقىأدادوـــظى:رم



احلقمصىماحلقاهماظؽرميةم،ماظؿواصــلم،ماإلغدعاجم،مادللاواةموسدمماظؿؿققزم،م

اظؿعؾقمم،ماظؿدرؼبمواظؿأػقلم،ماظصقـةم)ماظرساؼةماظصققةم(م،مواحلقمصىماظعؿلم

م2واظؿوزفم

ىوطنونا لمـبمواظؿأػقـدرؼـاظؿعؾقممواظؿم-:مفىىهذهىالدرادظىهوىولطلىأهمىما

مواصـل.نمأجلماظؿشغقلمواظؿـع

ى-**ىاإلتغاقواتىوالتذروطاتىالحاكمــــظى:
ى-لطلىأهمىاإلتغاقواتىوالتذروطاتىالحاكمظىفىىهذاىالمجالىهىى:

م2شارمإظقفـامبعاظقـــهمادلم:م0224اإلتػاضقةماظدوظقةمظألعممادلؿقدةمساممىأواًلى:

م8761ظلـةم837اإلتػاضقـةماظدوظقـــةم)معـظؿـةماظعؿلماظدوظقــــةم(مرضـــمممثانوًاى:

محتتمسـوانم

م2اظؿأػقلمادلفـىمواظعؿاظةم)مادلعوضونم(م)مممممممممممممم

ى: م71ظلـةمم86ممضاإلتػاضقةماظعربقةمبشأنمتأػقلموتشغقلمادلعوضنيمرمثالثًا

م-:

مباألذكاصممحقثمطاغتمادلـظؿة ماظعؿلمادلؿعؾؼة مععاؼرل مصىمإصدار دؾاضة

م2ذوىماإلساضةم

ى: اظؿشرؼعاتماظورـقةمظعددمعنماظؾالدماظعربقةمصىمػذاماجملالممرابطًا

م2

م-:مباظـلؾةمظؾؿشرؼعاتمادلصرؼـــةممخامدًاى:

م2بشأنمتأػقلمادلعاضقـــنمم53ظلـةمم17اظؼاغونمرضممم–م8م



محاؼةمحؼوقماألذكاصمذوىممغوناـــروعمضـــرحمعشــــارىمرـــجم-0م

ممممم2مم53ظلـةمم17اظؼاغونممماإلساضةماظذىمؼؾغىممبوجؾه

ماظشؽمم مظوزارة ماظؿابع مظؾؿأػقل م ماألسؾى ماجملؾس م مأؼضًا ماإلجؿؿاسقـــوؼؾغى ةمـــون

م2رؾؼاًممظؾؼاغونماجلدؼدمممجمؾلقـــنمأخرؼقـــنمهمــــــلمحمؾـــوحي

ى

ى-إلراقظىفىىمصرى:**ىالمنظماتىوالمجالسىالمطنوظىبذوىىا
ى-أواًلى:ىالمجلسىالػومىىلذئونىذوىىاإلراقـظى:

برضممم0280إبرؼلمم85وؼؿؾعمرئقسمجمؾسماظوزراءموضدمصدرمضرارهمصىمم

م2م0280ظلـةمم282

موضدموردمذطرهمصىمعشروعماظؼاغونماجلدؼدمم

مم مرضم ماظؼرار مم282) مذوىمم0280ظلـة ماجملؾسماظؼوعىمظشؽون بإغشاء

مم8اإلساضةم(معؾققمرضمم

ى-ثانوًاى:ىالمجلسىاألرلىىلذئونىاإلراقـــظى:

ذكصامعنمم03وؼصدرمعنمجمؾسماظشعبمضرارًامبؿشؽقلماجملؾسمعنمم

مغلؾةم متؼل مأال مسؾى م ماإلساضة مذوى ماألذكاص محؼوق ممبفال ادلفؿؿني

م2222%معنمتشؽقلماجملؾسمم5األذكاصمذوىماإلساضةماومعنمميـؾفممسنم

ذاماجملؾسمملمؼـشأمبعدمرؼـؿامؼصدرمػذامإخلمعاموردمصىمعشروعماظؼاغونم،موػ

م2اظؼاغونماجلدؼدم

مبضرورةماإلدراعمبإصدارمػذامأذارموضدمم رئقسمجمؾسماظوزراءمعؤخرًا

ممم2لمجمؾسماظشعبماجلدؼدمـلمتشؽقــامضؾــونمورمبـــاظؼاغ



م

ى-ثالثًاى:ىالجمطواتىاألهلوظىالمطنوظىبذئونىذوىىاإلراقظى:

ارمضاغونماجلؿعقاتم،موجيرىمحاظقًاموؼوجدمسددمطؾرلمعـفامعـشأمصىمإرم

درادةمتعدؼلمأومإصدارمضاغونمجدؼدمظؾفؿعقاتماألػؾقةممبامؼضؿنمصاسؾقةموم

م2اغضؾاطمتؾكماجلؿعقاتم

ى-رابطًاى:ىمنظمــاتىاألرمــــــــالى:م

م - مإحتادماظغرفماظؿفارؼةمادلصرؼةوأػؿفا ،م،مإحتادماظصـاساتمادلصرؼةمم

م مومجعقات م، ماظلقاحقة ماظغرف ماظصـاسقةموإحتاد موادلدن م، ادللؿـؿرؼن

 2اجلدؼدةم

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم2اظـؼاباتماظعؿاظقــــــةم -

 2اظـؼاباتمادلفـقـــــةممممم-

م-اظؿاظقةمبفذاماظشأنم:مإتصالمطلمعنماظوزاراتممػذامإىلمجاغب

ماظع ماظؿعؾقم م، مواظؿعؾقم ماظذلبقة ماظؿكطقطم، م، ماالجؿؿاسقة ماظشؽون اىلم،موزارة

م2اظؿـؿقةماحملؾقةم،مادلاظقةم،ماظصقـةم،ماظؼوىماظعاعؾةم،ماظؼواتمادللؾقةم

ى-**ىالمذكلـــــــظى:

موتصـقفمم م، مؼؿعقــنماإلدلــاممحبفؿفــا ظؾوصـــولمإظـــىمحلمظؾؿشؽؾــة

مصىم ماظعاعة موادلشؽؾة م، م مباألذكاصمذوىماإلساضة وحتؾقلماظؾقاغاتماخلاصة

ممم2رمإىلمادلعؾوعاتممواظؾقاغاتماظصقققةمادلـطؼةماظعربقةمػيماالصؿؼا

مم

م

م



م

ممرى:ــــىىمصـــــوفـ

متؾــــبقـؿمم مبقاغـــا مواإلحصاءمــــدى ماظعاعة مظؾؿعؾؽة مادلرطزى ماجلفاز ات

م مظلـة ماظلؽاغى ماظؿعداد مسؾى مسم0224بـاءًا ماإلســــأن مذوى ةمــــاضــــدد

م/مم((موم))مإغاثم122622م/مةمعوزسنيمبنيم))مذطورــــفمغلؿــاظم253واىلمــــح

م2ًامـــــــ((متؼرؼؾم852022

ملخصًاىلتطدادىالمطوقونى]ىذكورى/ىإناثى،ىىضعووالجدولىالتالىى -
ىىىىىوحدبىنوعىاإلراقظى[ى

مم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

مممممممم

م

م



م

م

م

م

ممم

مم

مم

                                                       



 

 

 

بقـؿامتشرلمبعضمادلؤدلاتمادلعـقةمإىلمأنماظواضعمؼؿكطىمذظكماظرضممبؽـرلم

عالؼنيم(مععاقمصىمعصرممم6-م4)معنمماىلباألرضاممحقثمتصلمبعضماظؿوضعاتمم

م2

م مرئقسماجلفاز مصىممادلرطزيوؼعزى ماظؿػاوت مػذا مواإلحصاء ماظعاعة ظؾؿعؾؽة

م مادلوارـني متعاون مإىلمسدم مم-األرضام ماظؿعداد مإجراء مإسطاءمم–ظدى صى

م22اظؾقاغاتماظصقققةمواظؽاصقةمصىمػذاماجملالم

مظؾموعنمثممتؾؼىمطلماظؿؼدؼراتمشرلمعؤطدةموالمميؽنممم ؾـاءمإختاذػامأدادًا

مةسؾقهمووضعماحلؾولماظـاجع

ى

ىخاللى ىمن ىاالراقظ ىذوى ىحصر ىان ىالى ىنذور ىان ىنود ىالمجال ىهذا ىفى و
ىفػد ى، ىرلموظ ىو ىبارتباراتىثػافوظ ىالطامىتتاثر ىوطتبرىىالتطداد ال

ى)االرور(ىمثالىمطاقاىمنىوجؼهىنظرىالطائلظى.

وىقدىالىوطتبرىالمصابىبػصرىاحدىاالطرافىمطاقاى،ىوىقدىالىورىىالمواطنى
ىانىالمروضىالنغدىىمطاقاى.

ىالغصلىبونىالمطاقونى ىالمطاقونى، وىمنىجؼهىاخرىىوتطونىلدىىحصر
ذونىالػادرونىرلىىالطملىدونىتاهولىاوىتدروبىوىبونىالمطاقونىال

ى ىتطووضوظ ىباجؼزة ىبتطووضؼم ىالتكنولوجىىى–ومكن ىالتػدم مع



ىالمجالى ومكنىلؼمىمماردظىالحواةىالطبوطوظىدونىى–الؼائلىفىىهذا
ى-حاجظىالىىمطاملتؼمىمطاملظىالمطاقىوىربماىوتغوقىبطضؼمىكثوراى

،ىانظرىالصورةىوىرلىىاالذخاصىاالصحاءىى-بطدىادتخدامىتلكىاالجؼزةى
ى.ى7/7/0280رودةىاالهرامىالػاهرةىالموضوعىالمنذورىفىىج

كماىوجبىالتغرقظىبونىذوىىاالراقظىالخلػوظىوىاالخروونىذوىىاالراقظى
ىىالمكتدبظ.ى

ى-**ىإقتصادواتىاإلراقــظى:

))ىحــــقىلؼـــــمىىوواجـــــبىمةـــاضـــلمذوىماإلســـنمتشغقـــامســــإذامحتدثـم
لمذوىماإلساضةمظقسمصؼطمواجبمسؾىمؼؿؾنيمأنمتشغقم2ممرلــــىىالمجتمــــعى((

مضؾلم ماجملؿؿع مسؾى مواجب مػو مأؼضًا موظؽـه ماإلساضة مذوى مضؾل اجملؿؿع

م2اجملؿؿعمذاتهمإضؿصادؼًاموإجؿؿاسقًام

إنمتأػقلمذوىماإلساضةموتشغقؾفممصىماظعؿلماظالئقممىفاجتماروًاى:ىم

م مجتاوزات معن ماجملؿؿع محيؿى مادلـادب موباألجر معـفمماظؽرؼم اظعارؾني

مظؾقصولمسؾىماظرزقمدواءمبإدمرا موجلوئفممإىلماظلؾلمشرلمادلشروسة صفمم

م2طاغتماجلرميةمأوماظؿلولم

وضدرةممصإنمتـؿقةماظؼدراتماظؽاعـةمصىمذوىماإلساضةموإقتصادوًاى:ىم

مذوىم مأغؿفه معا مبؼدر مظؾؾالد ماظؼوعى ماظـاتج مؼضقفمإىل موتشغقؾفم تأػقؾفم

مأطدماظواضماإلساضةمعن معا مإذا عموجودمراضاتمػاظةمدؾعموخدعاتموخصوصًا

م222ميؽنمإدؿكراجفامموتـؿقؿفاممطاعـةمظدؼفم



ىالمنادبظم ىهذه ماألػراممموفى مجرؼدة مصى مورد معا مإىل مأذرل مأن أود

ماظصادرمبؿارؼخم ))ىدباقىحتتمسـوانمم0280دؾؿؿدلمم7ادلصرؼةمصىمسددػا
حقـثممتؽـتماهلوظـدؼةممالتكنولوجواىفىىأولمبوادىمتحدىىاإلراقظىبلندنى((

م2عذلمدقداتمبلاضنيمعنمأظقافماظؽربونمم022اءمدؾاقمصانم(معنمإغف)معارمظو

مأالفمعذلم - مبذػؾقةممخلة م( موؼر مدؼػقد ماظدلؼطاغىم) محصلماظعداء طؿا

موذظكمبعدمتأػقؾهم وإدؿعدادهمظألودلؾقادمبإجراءمسدةماخؿؾاراتممسؾىمسدوم

م12حقثممتؽنمعنمعضاسػةمدرسؿهمإىلمم2اظؼقادةمادلـؾىمظؾؽردىمادلؿقركم

ممممم2صىماظلاسةممعقاًل

مممممم

مممم

ممممم

م



ى
م



م

(مم0)مذؽلماألعرمغػلهمععمباضىمادلؿلابؼنيماظذؼنمإدؿعاغوامبأررافمصـاسقةم

م2

مإبرازمم مسؾىمأػؿقة مسؾىماظؿأطقد ماظـؿوذجمطانمتعؾرلًا مػذا وظعلمإبراز

مظقسم معـفا ماإلدؿػادة موأػؿقة ماإلساضة مذوى مععظــــــم مصى ماظؽاعـة اظطاضات

مظصاحلماجملؿؿعماظــــذىمؼعقشونمصقهمظصاحلمذوىماإلس اضةمصؼطموظؽنمأؼضا

م مورؼاضقًا موثؼاصقًا موإجؿؿاسقًا مسؾىمم222إضؿصادؼًا مساظة معنمترطفم وذظكمبداًل

مم2ومســاظـــــــةمسؾىماجملؿؿعمأذوؼفمم

ى-**ىتذعبلىاألذخاصىذوىىاإلراقــــظى:

مععظـــتـم مغممـــص محتدؼـــد مسؾـــى ماظعربقــــة معنماظؿشرؼعـــات لؾـــة

م معن مؼؿــــــراوح ماإلساضة مظذوى مم5م–م3اظعاعؾني ماظؿشرؼعاتمم2بادلائة وصى

م مبـلؾة محددت مبزؼادةمم3ادلصرؼة مادلعـقة ماهلقؽات مبعض متطاظب محقث %

مإىلم مم5اظـلؾة مص% مبذظك متؼضى ماظؿشرؼعات مطان موإذا ماظواضـ، مـــإن عغاؼرمع

م،موشاظؾــــمتاع مـــًا معامؼطؾقمإىلمحدمعا حلماحلؽوعقةموادلؤدلاتمصىمادلصامًا

م2وذرطاتماظؼطاعماظعامم

م2وشاظؾًامعامؼؿممتشغقؾفممصىماظوزائفمادلؿدغقةمأوماألسؿالماظؾلقطةمم

وتؿلعماهلوةمبنيماظواضعموتطؾققماظؼاغونمصىماظؼطاعماخلاصمبعزوفمم

محؿىمادلؤػؾنيمعـفمم وذظكمم22اظؼطاعماخلاصمسنمتشغقلمذوىماإلساضة

مظؿكوفمأص م) مادلعوقم(ممقابماألسؿالمعنمتدغىألدؾابمإضؿصادؼة إغؿاجقة



معنم مذوىماإلساضة مؼصابمبه مضد مصاحبماظعؿلمسؿا مألدؾابمعلؽوظقة وأؼضًا

م2أضرارمغؿقفةماحلوادثماظؿىمضدمالمؼلؿطقعمتالصقفامبلؾبمإساضؿهم

م

م

م
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م
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م



ى-ـــاتى:ـــــــــوصوــــــــــــت
ى-وتطوــــنى:لـــذاى

م2دماألسؿالماظؿىمتؿـادبمععمطلمإساضةمتصـقفماإلساضاتموحتدؼم:ممممأواًلى

:متدرؼــبموتأػقــلمصاحــبمطــلمإساضــــةمسؾــىمسؿـــلمععنيمؼؿـادبممثانوًا

مععمإساضؿهمعنمخاللمعراطزم

مممم2تدرؼبمموتأػقلمعؿكصصةمممممممممممممم

مصىموزاراتماظشؽونممثالثًا معؽاتـبمصىمعدؼرؼاتماظؼوىماظعاعؾة محتدؼـــد :

ماظسمادلعـقةاإلجؿؿاسقةمواجمل

معنماظؿدرؼبمواظؿأػقلمممممممممممممم مظؿلفقـلمادلعاضنيمواظؼدر بشؽــونماإلساضـــة

ماحلاصؾنيمسؾقهموادلفنماظؿى

مم2ميؽنمتشغقؾفممصقفامممممممممممممم

موذرطـــاتم - معؤدلــات ممبكارؾـــة ماجلفـــات مػذه معـــن مأؼــــًا تؼـــوم

(مبؾقانمدوريمم2222اجلؿعقــاتماظؼطــاعماخلـــاصم/مأومعـظؿاتفمم)ماظغرفمو

 2ظؾؿؿاحمظدؼفامعنمذوىماإلساضةمواظوزائفمأومادلفنماظؿىمدربوامسؾقفام

تؼوممذرطاتماظؼطاعماخلاصموعـظؿاتفاممبكارؾةمتؾكماجلفاتمبطؾبم -

م،م مبفا مظؾعؿل مواظيتمتؿواصقمعؤػالتفا موادلطؾوبة مادلـادؾة مظألسداد توزقػفا

مظؽراعةمادلعوقمعنمرجاءما حقثمؼؿممم2ظؿشغقلمضؿنماظؽوتةموذظكمحػازًا

مأو ماألسؿال معـظؿة مررؼق مسن ماومخمارؾؿه ماظوزارةممادلؤدلة اجملؾسمأو

 2ظؾؿوجهمإىلمجفةماظعؿلماظطاظؾةمظؿلؾممسؿؾهم



مميـؾونم مال مإساضة مطذوي مؼدرج مممن مطؾرل مسدد مإدؿؾعاد مميؽن مبأغه سؾؿًا

ؿؼدممصاضدمأحدماألررافموخصوصًامصىمزلماظم–عشؽؾةمصىماظؿشغقلم)ماألسورم

مم222اظؿؽـوظوجيمصىمصـاسةماألررافماظصـاسقةم مدؾؾًا مؼؽونمػذا صىمورمبا

إتلاعماهلوةمبنيمارضامماظؿعدادمواظواضعمحقثمالمؼعؿدلماألسورمعـاًلمغػلهمععوضًام

ممممم2صقابماإلساضاتماألخرىمأوطذامبعضمم22
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مادلالحقم
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ىالمحتــــــــووــــــــــــات
ىمػـــــدمـــــــــــظ -

ماألذكاصمذوىماإلساضــــــــــةْمم

محؼـــوقمذوىماإلســـاضــــــــــةْمم

ماحلؼــوقمادلدغقــةمظؾؿعوضنيْمم

 االتغاقواتىوالتذروطاتىالحاكمـــــظ -

 اتىوالمجالـسىالمطنوـظىفىىمصـــرالمنظمـ -

م:ماجملؾسماظؼوعيمظشؽونمذوىماإلساضــــــةمممممأواًل

م:ماجملؾــسماألسؾـىمظشؽونماظرساؼــــــــــــــةثانوًاى

م:ماجلؿعقـــــــــــــــاتماألػؾقـــــــــــــــــــــــــــةثالثًاى

مــــــــــال:معـظؿـــــــــــــــــاتماألسؿــــــــــــــرابطًاى

 المذكلـــــــــــــــــــــــــظ -

 إقتصـــــادوــــاتىاإلرـــاقــــــظ -

مإجؿؿاسقـــــــًامْم

مإضؿصادؼـــــــًاْم

 تذعوـــــلىذوىىاإلراقــــــــــــــــظ -

 التوصوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات -

 المالحق -

الجؼازىى0224نوعىاالراقظى)ىاحصاءىتوزوعىرددىالدكانىطبػاىللصحظىوى -8
 المركزىىللتطبئظىالطامظىوىاالحصاءى(ى

بانذاءىالجؼازىالػومىىى0280لدنظىى282قرارىرئوسىمجلسىالوزراءىرقمى -0
ىلذئونىذوىىاالراقظى


