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مىَ٘قف مىَ ىٚ ىََْٞت مى٢َو مى٢للٞت ٍِ عٞذ مىَي َٕ ث ٗمىَخؤؽلمث : أٗال 
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 سهى انظلسخ انـًـٕضــٕع
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 رـوـذٚـــى
 

ــت ٍيؾْــ  عــ٘ه صـــٗه أ١َــ ه م    ـــٗكة حخٖــَِ ٕــقٓ مى٘رٞق ىَــئحَل مى٢َــو  ( 39)ى
 8 – 1)ؽـ ه مىتخـلة ٍـِ     ٍْـل مى٢للٞـت  صَٖ٘كٝـت  /  مىق ٕلةمى٢للٚ مىخٚ ىخ٢قـ فٚ 

ـــ ُ/ أللٝـــــو ، ٗحَـــخَو ١يـــٚ إٔـــٌ ٍـــ  ٝغخ٘ٝـــٔ صــــٗه م ١َـــ ه ٍـــِ   ( 2012 ّٞـيــ
١ٍٕ٘٘ ث ٕ ٍت ٍٚلٗعت ىيْق ً ٍِ قبو أٙلمف مإلّخ س مىز رت ى٘مء فٚ مىتلق أٗ 

ّٗؤٍـو أُ ٝنـُ٘ ٕـقم مىَـئحَل ىـ عت ىيغـ٘مك ٗحبـ ؿه م فنـ ك ،          فٚ مىضييـ ث مى٢ ٍـت ،  
 :مىخٚ ٝخْ ٗىٖ  صـٗه م ١َ ه ، ٍْٖٗ   مىٖ ٍت مىتْٞت ؽ ّت فٚ مى١َٕ٘٘ ث

 االخزًبػٛممخعممجٛال نهؼذانممخ  االخزًبػٛممخانسًبٚممخ "  ١ْٗ٘مّــٔ  مىَـــٝل مى٢ــ ًحقلٝــل  -
 ،" ٔضًبَب ندٛم انًغزوجم

ٗ  حقلٝــل عــ٘ه   - روًٛٛٓممب ٔيدممبالد  ... انممٕعٍ انؼشثممٗ   ثممشايح يكبكسممخ انجغبنممخ كمم
 ، انزغٕس

 ، ركبيم دٔس انوغبػٍٛ انؼبو ٔانخبص كٗ انزًُٛخحقلٝل ع٘ه  -

ــ ٍٚ     - ــت ى٢ ــو مى٢للٞ ــت مى٢َ ــو    2014 – 2013ؽٚــت ٍَْٞ ــت مى٢َ ــت ٍَْٞ ٍٗ٘ممّ
 ، 2014 – 2013مى٢للٞت ى٢ ٍٚ 

 ، (2020 – 2010) ٍخ ل٢ت ع٘ه مى٢قـ مى٢للٚ ىيخَ ٞو -

 .ممث مىََْٞت ؽ ه مى٢ ً مىَ ٕٚ اىٚ ص ّو أَّٚت ٗاّض  -

ّٗقـً ٕقٓ مى٘رٞقت إل١ٚ ء فنلة ٍ٘صنة ىَ  حغخ٘ٝٔ لْ٘ؿ صــٗه م ١َـ ه ، َٗٝنـِ    
ىيغْ٘ه ١يـٚ مىَنٝــ ٍـِ مى٢َيٍ٘ـ ث مىختْـٞيٞت       ىيبْ٘ؿ م ى ىٞت مى٘ر ئألمىلصٟ٘ اىٚ 

 .مىخٚ حخَْٖٖ  حيل مىبْ٘ؿ 

 أزًذ يسًذ نوًبٌ

 انًذٚش انؼبو

*  *  * 
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 ٔلانجُذ األ
 روشٚش انًذٚش انؼبو نًكزت انؼًم انؼشثٗ

 انوغى األٔل

 زٕل روــــشٚش انًذٚش انؼبو

 "  ٔضًبَب ندٛم انًغزوجم االخزًبػٛخعجٛال نهؼذانخ  االخزًبػٛخانسًبٚخ "  

 

ىَـــئحَل مى٢َـــو مى٢للـــٚ ٍٕ٘ـــٟ٘ ( 39)ٝخْـــ ٗه حقلٝـــل مىَــــٝل مى٢ـــ ً ىيــــٗكة 
، ٗفىـل مقيـٌ    ٔضًبَب ندٛمم انًغمزوجم   بػٛخاالخزًعجٛال نهؼذانخ  االخزًبػٛخانسًبٚخ 

 ،ـٗه أ١َ ه مىَئحَل أٗه ٍِ مىبْـ م ٗه ٍِ ص

ٔ )فـٚ إٔــمف مىخقلٝـل    ٕقم مىخقلٝل مىٖـ ً ١يـٚ حَٖٞــ    ٗٝغخ٘ٙ  ٍٗتٖـً٘   (ٗأقيـ ٍ
 :ل٢ت فْ٘ه ١يٚ مىْغ٘ مىخ ىٚ ، ٗأكمىغَ ٝت مالصخَ ١ٞت 

 :شثٗ االخزًبػٛخ ػهٗ انًغزٕٖ انؼ أٔضبع انسًبٚخ: انلظم األٔل 

 . فٚ مى٢ ىٌ مى٢للٚ ١ٗيٚ مىَيخ٘ٙ مىـٗىٚ مالصخَ ١ٞتإٔٗ ٟ مىغَ ٝت :  1/1

 . ٍـة مىبٚ ىت ىيغـ ٍِ مالصخَ ١ٚحن ٍو ٍبن ث م ٍ ُ :  1/2

ٓ ٠ٍ حنمٝــ ّيـبت مى٢ـ ٍيِٞ فـٚ مىلٝـف       مالصخَ ١ٞتحنمٝـ إَٔٞت مىغَ ٝت : 1/3  الّؾتـ 
 . ّيبت ٍٗـة مىتقل ٗمكحت ٟمىبَلٝت  ٍيخ٘ٝ ث مىخَْٞت

 . حنمٝـ إَٔٞت مىغَ ٝت مالصخَ ١ٞت ىي٢ ٍيِٞ فـٚ مىقٚ ٟ غٞل مىٌَْٞ:  1/4

 . مالصخَ ١ٞتح٢ـؿ مىخغـٝ ث مىلئٞيــٞت ىت ١يٞـت حـملـٞل مىغَ ٝت :  1/5

انؼبنًٛمممخ ٔرضاٚمممذ رسمممذٚبد انسًبٚمممخ    االهزظمممبدٚخاألصيمممبد انًبنٛمممخ  : انثمممبَٗ انلظمممم 
 : االخزًبػٛخ

مىيـــيبٞت ىي٢٘ىَـــت ٗم مٍـــ ث مىَ ىٞـــت مى٢ ىَٞـــت  خَ ١ٞـــتمالصٗ مالقخْـــ ؿٝتمٟرـــ ك : 2/1
 . مالصخَ ١ٞتى٘ق مى٢َو ٗمىغَ ٝت  ١يــٚ ٗم٢ّن ى حٖ 

 . مإلّـ ع ث مالقخْ ؿٝت ٗحٚ٘ٝل أىـو  مىغق٘ق مىخؤٍْٞٞت:  2/2
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 . (ىي٢َ ىت مىَخْقيت) مالصخَ ١ٞت  حْقو مى٢َ ىت لِٞ مىـٗه مى٢للٞت ٗإَٔٞت مىغَ ٝت:  2/3

 .مالصخَ ١ٞت    ٕ ث ٗمىز٘كمث مى٢ـللٞت ٗمىغَـ ٝتمإلّخت:  2/4

 : االخزًبػٛخرسون انؼذانخ  االخزًبػٛخانسًبٚخ : انثبن  انلظم 

 .مى٘ق ئٞت ٗمى٢ صٞت ٍـِ ؽ ه ؽـٍ ث مىَٖ ُ مإلصخَ ١ٚ  مالصخَ ١ٞتمىغَ ٝت :  3/1

 . ىيَلأة مى٢ ٍيت ٗىخغقٞأل مىتلُ ل ىْيبت مالصخَ ١ٞتمىغَ ٝت :  3/2

 .( ٗمىخٌَٖٞ)ىغَـ ٝت مالصخَ ١ٞت ٍٗغـ كلت مىتقـل م:  3/3

 .مىغَ ٝت مالصخَ ١ٞت ٍٗ٘مصٖت م مٍ ث :  3/4

 االخزًبػٛمخ عجٛمـاًل نهؼذانمخ    االخزًبػٛخركبيم اندٕٓد نزلؼٛم انسًبٚخ : انشاثغ انلظم 
 : َٕٗ ًّ  ىضٞو مىَيخقبو

 . مالصخَ ١ٞت٢ـمىت ىخغقٞأل  مىَنٝـ ٍِ مى مالصخَ ١ٞتمٟف ق مىضـٝـة ىيغَ ٝت :  4/1

 .٠ٍ م ى٢ ك ٗم ص٘ك  مىخَ٘ٝو مىقٍ٘ٚ ىْتق ث ٍ ءٍت مى٢َ ٍ ث:  4/2

ٗىي٢َ ىـت غٞـل مىَْخَٞـت     مالصخَ ١ٞـت ؿٗك مىٖـَ ُ ٗمىخؤٍْٞـ ث ىب١بـــ ء    اٍخـمؿ :  4/3
 .ىـٙ أّتيٌٖ  ٗمى٢ ٍيِٞ

مىخ٢ ّٗٞـــ ث ٗمىََــل١ٗ ث مىْــ ٞلة ٗمىؾـــٍ ث  )حؤمٞـــ ؿٗك مىقٚــ ٟ مىؾــ ُ  :  4/4
 . (مىَ ىٞت مىخٚ ٝ٘فلٕ  أّغ ب م ١َ ه

ٍغيًٞ  ١ٗللًٞ  )حت٢ٞو ٗحـ١ٌٞ مىغ٘مك مإلصخَ ١ٚ فٚ ١ قخٔ ل ىخَْٞٞ ث مىْق لٞت :  4/5
 . ىخ٘فٞل مىغق٘ق مى٢َ ىٞت ٗمى٢َو مى ئأل( مى٢َو ٗفٚ أٍ مِ

مى٢َـو مى٢للٞـت ٗأَّـٚخٖ  ىخَْٞـت      ٍــِ ؽـ ه ٍَْٞـت    مالصخَ ١ٞـت حت٢ٞو مىغَ ٝت  : 4/6
 . كؿ مىبَلٝت ٗمىخـكٝو مىَْٖٚ ٗمىتْٚ َّٗل مى١٘ٚ مىخؤٍْٞٚمىَ٘م

ٔانزوشٚش يؼشٔع ػهٗ انًؤرًش انًٕهش ضًٍ انجُذ األٔل يٍ خذٔل األػًمبل،  
نإلعمممالع ٔانًُبهشمممخ  يهخمممض ٔاف نهزوشٚمممشٔةمممزنو ٚمممٕصع ضمممًٍ ٔثمممبئن انًمممؤرًش  

 .ٔاعزخالص انُزبئح 

◘◘◘ 
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 انؼًم انؼشثٗ روشٚش انًذٚش انؼبو نًكزت:  انجُذ األٔل 

 انوغى انثبَٗ

  2011روشٚش ػٍ َشبعبد ٔإَدبصاد يُظًخ انؼًم انؼشثٛخ خالل ػبو 

 

 

 :يـوـذيــخ **  

 ِ  ٕــٌ َّــ ٙ ث ٗاّضــ ممث ٍَْٞــت   محقلٝــل مىبْـــ م ٗه حْــ ٗه مىقيــٌ مىزــ ّٚ ٍــ
، ٕٗــ٘  2011ؽــ ه ١ــ ً ( مىَنخــو ٗمى٢َ ٕـــ ٗمىَلممــن مىخ ل٢ـت ىــٔ  ) مى٢َـو مى٢للٞــت  

ٌ ٍ  أّضنحٔ مىََْٞت ٍِ للمٍش َّٗـ ٙ ث ىـ٘مء ١يـٚ مىَيـخ٘ٙ مى٢للـٚ أٗ      ٝخْ ٗه إٔ
مىـٗىٚ ، ٗمىضـٝل ل ىـقمل فـٚ ٕـقم مىَـؤُ أُ مىٞـلٗف ٗمىَخ ٞـلمث مى٢َٞقـت ٗمىضقكٝـت         

مــ ُ ىٖــ  أرــل فــٚ حؤصٞــو م٢ّقــ ؿ  2011مىخـٚ ح٢لٕــج ىٖــ  ليـــمّْ  مى٢للٞــت ؽــ ه ١ــ ً  
لٖ  ٕقٓ مىبيـمُ ، ٕٗ٘ م ٍل مىقٙ ل٢ٔ م َّٚت أٗ اى  ئٖ  ّٞلم ىيٞلٗف مىخٚ ٍلث 

ـــ ١ـــة          ــنً ١ق ــج ح٢خ ــت م ّ ــت م َّــٚت ؽ ّــت ٗأُ مىََْٞ ــٚ عضــٌ ١ّ٘ٗٞ م٢ّنــو ١ي
، اال أّْ  قَْ  لخْتٞق ١ـؿ  ؽ ه مى٢ ً مىَْْلً ٗىنْْ  ىٌ ّخَنِ ٍِ فىل ٕ ٍت ٍئحَلمث

..  ال لــؤه لــٔ ٍــِ م َّــٚت كغــٌ مىٞــلٗف مىخــٚ حَــل لٖــ  مى٢ـٝـــ ٍــِ مىـــٗه مى٢للٞــت   
 :ِ حيؾِٞ أللم ١ْ ِٗٝ ٕقٓ مىَْ ٙ ث فٚ مىَض الث مٟحٞت َٗٝن

 .٢ٍ ٝٞل ٗحَل٢ٝ ث مى٢َو  -

 .مىخ٢ ّٗٞ ث  -

 .مى٢َ قِٞ  -

 .ٍعُ٘ ١َو مىَلأة ٗمىٚتو  -

 . مالصخَ ١ٞتمىخؤٍْٞ ث  -

 .مىْغت ٗمىي ٍت مىَْٖٞت ٗلٞعت مى٢َو  -

 .مىخـكٝو  -

 .مىخَ ٞو  -

 .مى٢ ق ث مى٢للٞت ٗمىـٗىٞت  -
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 .٢يٍ٘ ث مإل١ ً ٗمىخ٘رٞأل ٗمىَ -

 .مىـكمى ث ٗمىبغ٘د ٗمىخلصَت  -

ــ٘صن ىَْــ ٙ ث ٗاّضــ ممث مىيــٞـ      ــل ٍ ــٚ   / فٖــ  ١ــِ حقلٝ ــ ً ، ٗمىخ ـــٝل مى٢ مىَ
حَْٖج مى٢ـٝـ ٍِ مالصخَ ١ ث ٗمىيق ءمث ٗمىََ كم ث فـٚ ٍـئحَلمث ؿٗىٞـت ٗاقيَٞٞـت     
كمن فٖٞ  ١يٚ ح٢نٝن مىْيت ٗح٘رٞأل أٗمّـل مىخ٢ـ ُٗ ٍـ٠ أٙـلمف مإلّخـ س فـٚ مىــٗه        

مىََْٞ ث مى٢للٞت ٗمىـٗىٞت فمث مالٕخَ ً مىََخلك ، ٗمىخٚ ٝؤحٚ فٚ ٍقــٍخٖ   مى٢للٞت ٗ
 :ٍَ كمخٔ فٚ أكل٢ت ٍغ فو ؿٗىٞت ٕٗٚ 

 انًذٚش انؼبو نهدًٕٓسٚخ انزشةٛخ ػهٗ سأط ٔكذ انًُظًخ نهًشمبسةخ  / صٚبسح انغٛذ
كمممٗ انًمممؤرًش انؼمممبنًٗ انزبعمممغ ػشمممش نهظمممسخ ٔانغممماليخ انًُٓٛمممخ خمممالل انلزمممشح 

 : 15/9/2011 – 11ـٍ يـــــــــــ

٢ٝـ ٕقم مىَئحَل أمبل حض٠َ ١ ىَٚ ىؾبلمء مىْغت ٗمىي ٍت مىَْٖٞت ، ٕٗ٘ 
٢ٝقــ مـو رـ د ىـْ٘مث ، ٗحـٌ مىخٖـ فخٔ ٕـقم مى٢ـ ً فـٚ مىـْٚب٘ه عٞـذ مىـخقٚو             

ــِ   ــل ٍـ ــئحَل أمزـ ــِ  ( 5400)مىَـ ــ كك ٍـ ــن   ( 115)ٍَـ ــ ىٌ ، ٗحَٞـ ــٚ مى٢ـ ــت فـ ؿٗىـ
ؿٗىـت ١للٞـت   ( 20)للٞـت لََـ كمت   ل ىغٖ٘ك مى فج ىََزيـٚ مى٢ـٝــ ٍـِ مىــٗه مى٢    
 –مىيــ٢٘ؿٝت  –مىضنمئــل  –م كؿُ )١َٗــلة ٍــِ ٗمكمء مى٢َــو مى٢ــلب ىنــو ٍــِ   

، ٗفىل ( ٍ٘كٝخ ّٞ  –مىَ لب  –ٍْل  –مىن٘ٝج  –قٚل  –فييِٚٞ  –مىٍْ٘ ه 
ــ ٍيت ٗمى٘ق   ــ ث مىَـ ــت مىَق كّـ ــت ٍق ك  ىَْ قَـ ــ ٍت مىَْٖٞـ ــغت ٗمىيـ ــت ىيْـ ــئٞـ ــ٠ تّـ  ٍـ

مىغ٘مك مالصخَ ١ٚ ٗمىَلممت ٗماللخن ك فـٚ   –ْٖٞت ٍٍْٞ٘ ث مىْغت ٗمىي ٍت مىَ
ٍض ه مىْغت ٗمىي ٍت مىَْٖٞت ، ل إلٕ فت اىٚ مىخغـٝ ث مىضـٝــة فـٚ ١ـ ىٌ مى٢َـو     

 .ٗمالقخْ ؿ مى٢ ىَٚ مىَخ ٞل 

مىخغــٝ ث مىخـٚ ح٘مصـٔ    "١قـث ٍَْٞت مى٢َـو مى٢للٞـت مصخَ ١ـ  اقيَٞٞـ  عـ٘ه      
 ٢13/9/2011 ىٞـ ث مىَـئحَل فـٚ    ٕـَِ ف " مىـٗه مى٢للٞت فٚ لْـ ء رق فـت مى٘ق ٝـت   

لٖـف ١لٓ ٗحقٌٞٞ ٍ  حٌ اّض مٓ ١يـٚ مىَيـخ٘ٙ مى٢للـٚ فـٚ ٍضـ ه ح٢نٝـن رق فـت        
مى٘ق ٝت اّيض ٍ  ٠ٍ ا١ ُ ىـٞئٗه ٗمقخـلمط مىغيـ٘ه ٗمىَلئٞـ ث مىخـٚ ح٘مصـٔ رق فـت        

 .مى٘ق ٝت مىْ٘ٙٞت 

مى٢َٖـــ مى٢للــٚ ىيْــغت ٗمىيــ ٍت    )إــ فت اىــٚ ٍــ  حقـــً ق ٍــج مىََْٞــت      
ل٢قـ مىْـٗة مىـٗىٞت ع٘ه مىْغت ٗمىي ٍت مىَْٖٞت فٚ قٚ ٟ مىـْت٘ ٕـَِ    (مىَْٖٞت

/ ـــــــــ مىَـٝل مى٢ ً ٗمىيٞ/ مَ  ٍ كك مىيٞـ.  14/9/2011ف٢ ىٞ ث مىَئحَل ًٝ٘ 
ٍغَــ٘ؿ الــلمٌٕٞ ٍـــٝل مى٢َٖـــ مى٢للــٚ ىيْــغت ٗمىيــ ٍت مىَْٖٞــت لـٍَــأل فــٚ   . ؿ 
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 ٍت ٗمىْـغت فـٚ مى٢َـو مـُ٘     ا١ ُ ىـٞئٗه لَـؤُ مىيـ    مىْـٗة مىـٗىٞت ع٘ه حْتٞق
 .مىَـٝل مى٢ ً أعـ مىَ٘ق٢ِٞ ١يٚ مإل١ ُ / مىيٞـ

 انًذٚش انؼبو نهَٕٛبٌ نهًشبسةخ كمٗ انًُزمذٖ انؼمبنًٗ انزبعمغ نسمٕاس      / صٚبسح انغٛذ
 : 8/10/2011 – 6سٔدط خالل انلزشح يٍ  –انسضبساد 

ى٢ــ ىَٚ مىَـــٝل مى٢ــ ً فــٚ مىَْخـــٙ م/ ٍــ كك ٗفـــ مىََْٞــت للئ ىــت ٢ٍــ ىٚ مىيــٞـ
ٍَ كك ٍِ مىَؾْٞ ث مى٢ ٍت ٗمىيٞ ىٞت ( 500)مىخ ى٠ ىغ٘مك مىغٖ كمث لغٖ٘ك 

ى٢ ً مىَـٝل م/ ٗقـ أىقٚ ٢ٍ ىٚ مىيٞـ. ٗمىتنلٝت ٗمى٢ ٍيِٞ فٚ ٍض ه مىييل مىـليٍ٘ ىٚ 
ىَئحَل ، مَ  حلأه مىَ ئــة مىَيـخـٝلة مىخـٚ َّٞخٖـ  مىََْٞـت حغـج ١ْـ٘مُ        مميَت فٚ 

ٗمىخٚ عٞٞج لغٖ٘ك ٍخَٞن عٞـذ ٍـ كك   " ُغوخ انؼشثٛخانزغٕساد انشاُْخ كٗ انً"
فٖٞ  ّ ئو ٗمٝـل ؽ كصٞـت كٗىـٞ  ّٗ ئـو ٗمٝـل مىخللٞـت ٗمىخ٢يـٌٞ فـٚ مىََينـت مى٢للٞـت           
مىيـــ٢٘ؿٝت ل إلٕـــ فت اىـــٚ ّؾبـــت ٍـــِ مىؾبـــلمء مىــــٗىِٞٞ مىَخؾْْـــِٞ فـــٚ ٍضـــ الث  

 .مالقخْ ؿ ٗمىيٞ ىت ٗمىزق فت ٗمإل١ ً 

 ٕسٚممخ خُممٕة أكشٚوٛممب نهًشممبسةخ كممٗ االخزًممبع   انًممذٚش انؼممبو ندًٓ/ صٚممبسح انغممٛذ
ٍ ـــــــمـ شح يــمـ زـلـاإلههًٛٗ األكشٚوٗ انثمبَٗ ػشمش نًُظًمخ انؼًمم انذٔنٛمخ خمالل ان      

11 – 14/10/2011 : 

مىَـــٝل مى٢ــ ً ٍــِ ٍَْٞــت مى٢َــو مىـٗىٞــت / لْــ ء ١يــٚ مىـــ١٘ة مىَ٘صٖــت ىييــٞـ
      ٚ ميَـت فـٚ مىضييـت     ٍ كك فٚ مالصخَ ٟ مإلقيَٞـٚ م فلٝقـٚ مىزـ ّٚ ١َـل عٞـذ أىقـ

ؽـ٘مُ ىـٍ٘ فٞ  ٗؿ١َـٔ ىيَن حـو     / مالفخخ عٞت ١بـل فٖٞـ  ١ـِ حقــٝلٓ ىَـؾِ مىيـٞـ      
مإلقيَٞٞت ىخلىٞؼ مى٢َو مى ئأل ٗحْتٞق للمٍضٔ قٚلٝ  ٗاقيَٞٞ  ٗعلّٔ ١يٚ حــ١ٌٞ  

 .مىخ٢ ُٗ ٠ٍ ٍَْٞت مى٢َو مى٢للٞت 

مىَـــٝل مى٢ــ ً ١ـــة مصخَ ١ــ ث ٗىقــ ءمث ١يــٚ ٕــ ٌٍ    / ٕــقم ٗقـــ ١قـــ مىيــٞـ 
 .ىَئحَل ٠ٍ مى٘ف٘ؿ مى٢للٞت مىََ كمت ٢ٍٗ ىٚ مىي ؿة ٗمكمء مى٢َو مى٢لب م

ٍ كىن ؿمُ مىَـٝل مإلقيَٞٚ / ٗقـ ّخش ١ِ ٕقٓ مالصخَ ١ ث مالحت ق ٠ٍ مىيٞـ
مىَــٝل   –ّــٙ مىْ ٍـف   / ٗمىيـٞـة  (أؿٝـو أل لـ   )ىََْٞـت مى٢َـو مىـٗىٞـت فـٚ أفلٝقٞـ       

ٝ٘ىـف مىقلٝـ٘حٚ   / ٗمىــمخ٘ك ( لٗثلٞ)مإلقيَٞٚ ى للٚ آىٞ  ىََْٞت مى٢َو مىـٗىٞت 
١يـٚ حْٞـٌٞ مىَْخــٙ مى٢للـٚ عـ٘ه       (مىقـ ٕلة )ٍـٝل ٍنخو ٍَْٞت مى٢َو مىـٗىٞت  –

ٗٗممكة  لـِٞ مىََْٞخـِٞ مى٢للٞـت ٗمىـٗىٞـت    اؿمكة ٗحتخٌٞ مى٢َو ل ىخْيـٞأل ٗمىخ٢ـ ُٗ   
 .مىخَ ٞو ٗمىخنِ٘ٝ مىَْٖٚ ل ىََينت مىَ للٞت 
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 نًدهمظ إداسح يُظًمخ   ( 312)ػبد انذٔسح انًذٚش انؼبو كٗ اخزًب/ يشبسةخ انغٛذ
 : (18/11/2011 – 3خُٛق ، )انؼًم انذٔنٛخ 

حَٞـــنث ٕـــقٓ مىــــٗكة لَيـــ َٕت اٝض لٞـــت ٍـــِ مى٘فـــ٘ؿ مى٢للٞـــت فـــٚ ٍْ قَـــت  
مى١َٕ٘٘ ث مىَٚلٗعت ١يٚ صـٗه أ١َـ ه مىــٗكة ٗل٘صـٔ ؽـ ُ مىَٕ٘ـ١٘ ث      

ـــىيٞقــ ً ٢ٍــ ىٚ م. مىخــٚ حـــؽو ٕــَِ مٕخَ ٍــ ث ٍْٗــ ىظ مىَْٚقــت مى٢للٞــت     / ـــــ
مىَـٝل مى٢ ً ل٢قـ مصخَ ١ ث حْيٞقٞت ٗحَ ٗكٝت ع٘ه مٕخَ ٍ ث مىَض١َ٘ت مى٢للٞـت  
ــف ،        ـــِٝ لضْٞ ــو مى٢ــلب ٗىــ٢ ؿة مىيــتلمء مى٢ــلب مى٢َخَ ــ ىٚ ٗمكمء مى٢َ ٍــ٠ ٢ٍ

 .ٗمقىل ٠ٍ ٍَزيٚ ٍَْٞت مى٢َو مىـٗىٞت ىخ٢نٝن مىخ٢ ُٗ مىق ئٌ لِٞ مىََْٞخِٞ 

ِ مى٘فــ٘ؿ مى٢للٞــت فــٚ مالصخَــ ٟ    حَٞــنث ٕــقٓ مىـــٗكة لََــ كمت ٍنزتــت ٍــ     
  ٗ ـــ ىٚ لَـــؤُ ح٘عٞــــ مىخْيـــٞقٚ ىب١ٖـــ ء مى٢ـــلب لَضيـــو اؿمكة ٍنخـــو مى٢َـــو مىـ

 .مىَ٘مقف مى٢للٞت 

 انًذٚش انؼبو كٗ االخزًبع اإلههًٛٗ انخبيظ ػشش ٜعٛب ٔانًسٛظ / يشبسةخ انغٛذ
 ( : 2011ةبٌَٕ األٔل / دٚغًجش 7 – 4ةٕٛرٕ ، / انٛبثبٌ ) انٓبدٖ 

٘ة مىَ٘صٖــت ٍــِ ٍَْٞــت مى٢َــو مىـٗىٞــت ىيََــ كمت فــٚ مالصخَــ ٟ   حيبٞــت ىيـــ١
ـــ         ــ ُ ، ٍــ كك ٗف ــ٘ ل ىٞ ل ــ ؿٙ لنٞ٘ح ــٞ  ٗمىَغــٞ٘ مىٖ ــٚ ٟى مىؾــ ٍو ١َــل مإلقيَٞ

أعَـــ ٍغَـــ ىقَــ ُ مىَـــٝل مى٢ــ ً ىََْٞــت مى٢َــو    / مىََْٞــت للئ ىــت ٢ٍــ ىٚ مىيــٞـ  
ٞ  ، مى٢للٞــت فــٚ ٕــقم مالصخَــ ٟ مىــقٙ ٢ٝقـــ مــو ؽَــو ىــْ٘مث ٗمىؾــ ُ لــبقيٌٞ آىــ 

ؿٗىـت ١للٞـت   ( 12)ٗعٖلٓ ٍَزي٘ أٙلمف مإلّخ س ٍِ ؽَيِٞ ؿٗىت آىـٞ٘ٝت ٍْٖـ    
 .١ِ ٍْٚقت آىٞ  

مىَـٝل مى٢ ً ميَت فٚ مىضييت م ٗىٚ مىخـٚ حيـج عتـو    / ٗقـ أىقٚ ٢ٍ ىٚ مىيٞـ
مالفخخ ط ل ١خب كٓ ٕٞف ٍلف ٍـ١٘ ىَؾ ٙبـت مىَـئحَل ، عٞـذ أٍـ ك ٢ٍ ىٞـٔ فـٚ       

ٝخَخ٠ ل ىلإٝت ٗمىقٞ ؿة ٗمالىخنمً لَ  َٝنْٔ ٍِ حغقٞأل ميَخٔ اىٚ أُ مإلقيٌٞ مٟىٞ٘ٙ 
ٗقـ حٖ فلث صٖ٘ؿ أٙلمف .  مالصخَ ١ٞتمى٢َو مى ئأل لّ٘تٔ أٗه أؿٗمث مى٢ـمىت 

مإلّخ س فٚ مىبيـمُ مى٢للٞت ٠ٍ صٖ٘ؿ ٍَْٞت مى٢َو مىـٗىٞت ىخْغٞظ ٍي ك مى٢٘ىَـت  
، رـٌ حٚـلق فـٚ     تمالصخَ ١ٞىخنُ٘ ١ ؿىت ٗفٚ اّـمك ٍٞز ق ١ ىَٚ ٢ْٝٚ ل ى٢ـمىت 

ٗإٔٗـظ مٞـف ١ ّـج مىَْٚقـت مى٢للٞـت ٍـِ        مالقخْـ ؿٝت ميَخٔ اىٚ م مٍت مى٢ ىَٞـت  
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ٕقٓ م مٍت ّٗـ٘ال اىـٚ أُ مىْٞـ ً مىَـ ىٚ مالقخْـ ؿٙ مى٢ـ ىَٚ لغ صـت ٍ ىـت اىـٚ          
مإلّـ ط ، ٗقــ ١ـلس فــٚ ميَخـٔ اىـٚ مىخ ٞـلمث مى٢َٞقــت مىخـٚ ٙـلأث ١يـٚ مى٢ــ ىٌ          

ٚ ٗمٞـف م٢ّنيـج ٕـقٓ م ٕٗـ ٟ ١يـٚ مىخَـ ٞو       مى٢للٚ فَٞ  ٢ٝلف ل ىلل٠ٞ مى٢للـ 
  ٙ ــت ٗحلمصــ٠ مقخْــ ؿ ــ٠ مى٢للــٚ ىتخــج   . ٗمكحتــ ٟ ٢ٍـــالث مىبٚ ى ٗأُ ٍيــٞلة مىللٞ

ٗمىغأل فٚ مى٢َـو ٕٗـلٗكة حغقٞـأل ٍـلٗٗ      مالصخَ ١ٞتمىْٞل لق٘ة ىَٚيو مى٢ـمىت 
 .مى٢َو مى ئأل 

ٚ ٗقــ   فـٚ عتــو ؽـ ُ لٖــٞ٘ف    ىيََــ كمت مىَـــٝل مى٢ـ ً / ٢ٍــ ىٚ مىيـٞـ  ؿ١ـ
عٖلٓ كئٞو مى٘مكمء مىٞ لـ ّٚ ّٗ ئـو كئـٞو ٗمكمء حَٞـ٘ك ٍٗــٝل ١ـ ً       مىَلف 

ع٘ه آف ق مى٢َو فٚ ٕ٘ء م ٕٗ ٟ  عٞذ ؿمكث ٍْ قَ ثٍَْٞت مى٢َو مىـٗىٞت ، 
 .مى٢ ىَٞت  مالقخْ ؿٝت

 : 2011انًسبٔس انزٗ رُبٔنزٓب أَشغخ انًُظًخ خالل ػبو 

 : االخزًبػٛخيسٕس انسًبٚخ : أٔاًل 

فٚ ٍض الث ٢ٍ ٝٞل ٗحَل٢ٝ ث مى٢َو ٗمىخ٢ ّٗٞـ ث ٗمىَـلأة   حٌ حْتٞق ١ـة أَّٚت 
 .ٗمىْغت ٗمىي ٍت مىَْٖٞت  مالصخَ ١ٞتٗمى٢َ قِٞ ٗمىخؤٍْٞ ث 

ٗ     " ٢ٝـــ اّـــمك   (1) أعـــ إٔــٌ   "  إػممالٌ يجممبدا ثشمموٌ انسممٕاس االخزًممبػٗ انؼشثمم
ىٖقم مى٢ ً ، عٞذ حـٌ ا١ــمؿ    مالصخَ ١ٞتمإلّض ممث مىخٚ حَج فٚ ٍغ٘ك مىغَ ٝت 

ــٔ    ٍَــلٟٗ مإل١ــ   ــقًم ىقــلمك ٍــئحَل مى٢َــو مى٢للــٚ فــٚ ؿٗكح ى٢ــ ً ( 38)ُ حْتٞ
، ٗفىل فٚ ٕـ٘ء ّخـ ئش أ١َـ ه مىَـئحَل مإلقيَٞـٚ عـ٘ه       ( 1451)كقٌ  2011

     ٍ ِ ــــــــــــ مىغ٘مك مالصخَ ١ٚ فٚ مىـٗه مى٢للٞت مىـقٙ ١قــ ل ىللـ ٗ فـٚ مىتخـلة 
لٞـت  ل ىخ٢ ُٗ لِٞ ٍَْٞخٜ مى٢َو مى٢ل 2010م ُّ٘ م ٗه / ؿٝيَبل 16 – 14

ٗمىـٗىٞت مىقٙ حّ٘و اىـٚ اّــمك ٍض١َ٘ـت ٍـِ مىخّ٘ـٞ ث ٍـِ إَٖٔـ  اّــمك         
 .ا١ ُ ١للٚ ع٘ه مىغ٘مك مالصخَ ١ٚ 

 مىََْٞــتٗفــٚ ٕــ٘ء مىخ٘صٞــٔ مىْــ ؿك ىيََْٞــت ٍــِ مىَــئحَل مى٢ــ ً ق ٍــج     
 –ل ىخلحٞو ى٢قـ مصخَـ ٟ ؽبـلمء ٍـ كمج فٞـٔ رـ د ؿٗه ١للٞـت ، حـّ٘و ، ٍْـل         

ــت   م كؿُ ، ٗقــــ ٕـــٌ مإل١ـــ ُ ١َـــل  ــً  اىـــٚ حؤىـــٞو مى٢ـمىـ ـــفً  حــــ١٘ ص٢َٞـ ُٗ ٕـ
ــٞ ّت مىيـــيٌ مالصخَـــ ١ٚ ٗمى٢َـــو ١يـــٚ حـــ٘فٞل مىَْـــ ػ    مالصخَ ١ٞـــت ٗمىَيـــ ٗمة ّٗـ

    ٗ ــٞت  ــ٘ق م ى ىـ ــٔ مىغقـ ــلً فٞـ ــقٙ حغخـ ـــَٝ٘قلمٙٚ مىـ ــ ؿٝتمىـ ــتٗ مالقخْـ  مالصخَ ١ٞـ
ٗمىغلٝــ ث مى٢ ٍــت ٗمىْق لٞــت ، ٗؿ١ــٌ مىغقــ٘ق م ى ىــٞت ىي٢َــ ه ٗمإلقــلمك لــ ىغق٘ق   

مىْق لٞــت ٗح٢نٝنٕــ  ٗاى ــ ء م فــت أٍــن ه مىخَٞٞــن ٗمىخَٖــٌٞ فــٚ مى٢َــو ،  ٗمىغلٝــ ث 
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ــٚ ح٢ــنم ؿٗك مىخَــ ٗك           ــ ث مىضٞـــة مىخ ل إلٕــ فت اىــٚ اٝضــ ؿ مىَْــ ػ مىَ ئــٌ ىي٢ ق
 .ٗمىغ٘مك مالصخَ ١ٚ ٗمىخت ٗٓ ٗحغتن ١يٚ مالىخزَ ك 

ٗقـ حٌ ح٢َـٌٞ مإل١ـ ُ ١يـٚ أٙـلمف مإلّخـ س مىز رـت فـٚ مىـِ٘ٙ مى٢للـٚ          
 .ىَئحَل مى٢َو مى٢للٚ ( 39)ى٢لٕٔ ١يٚ مىـٗكة حَٖٞـًم 

ــت      (2) ــ٘ك مىغَ ٝـ ــ ث ٍغـ ــ ث ٗمؽخْ ّـ ــَِ مٕخَ ٍـ ــ ث ٕـ ــ ٟ مىخ٢ ّٗٞـ ـــكس قٚـ ْٝـ
أعــ مىلٗمفــ    –ٍـِ ٍْٚيـأل مالٕخَـ ً لخ٢نٝـن ؿٗك مىقٚـ ٟ مىخ٢ـ ّٗٚ        مالصخَ ١ٞت
 .مىٖ ٍت  مالصخَ ١ٞتٗ مالقخْ ؿٝت

ٛمبد كمٗ دػمى    انُمذٔح انوٕيٛمخ زمٕل دٔس انزؼبَٔ   ٗفٚ ٕقم مإلٙ ك حٌ ١قــ  
لبٞلٗث فٚ مىتخـلة ٍـــــــــــــــــِ    االهزظبدٚخاالهزظبد ٔانزكٛق يغ انًزـٛشاد 

ٍَ كك ٍِ أٙلمف مإلّخ س مىز رت ، ( 76)لََ كمت ١ـؿ  25-27/11/2011
ل إلٕ فت اىٚ مالحغ ؿ مىخ٢ ّٗٚ مى٢للٚ ٗمالحغ ؿ مىـٗىٚ ىْق ل ث مى٢َ ه مى٢لب ، 

   ٗ ة ٍـــِ إَٖٔــ  ح٢نٝـــن ؿٗك مىخ٢ ّٗٞـــ ث  ٗقـــ ؽلصـــج ١ـــة حّ٘ـــٞ ث ١ـــِ مىْـــ
ــت         ــٚ ؿ١ــٌ مىخَْٞ ــِ أؿمء كىــ ىخٔ ف ــٔ ٍ ــت أّ٘م١ــٔ ٗفل١ٗــٔ ىخَنْٞ ــ ً لن ف ٗمالٕخَ

ٗمىَي َٕت فـٚ ٍ٘مصٖـت حغــٙ مىبٚ ىـت ٗمىخؾتٞـف ٍـِ        مالصخَ ١ٞتٗ مالقخْ ؿٝت
 .عـة مىتقل 

ٔهلممخ روٛممٛى " َممذٔح هٕيٛممخ زممٕل ٗفــٚ ٍضــ ه عَ ٝــت مى٢َــ قِٞ ١قـــث مىََْٞــت  (3)
-24لٞـلٗث فـٚ مىتخـلة ٍـِ      "رسون كٗ انؼومذ انؼشثمٗ نهًؼمبهٍٛ     ٔيشاخؼخ نًب

ٍَ كك ٍـِ حيـ٢ت ؿٗه ١للٞـت ، ٕــف مىَْـ ٗ      ( 45)لََ كمت  26/7/2011
اىـــٚ ٍلمص٢ـــت ٍٖـــَُ٘ مى٢قــــ ٍٗــــٙ ٍ٘مءٍخـــٔ ٍـــ٠ مالحت قٞـــت مىـٗىٞـــت ىغقـــ٘ق  
م ٍؾ ُ فٗٙ مإل١ قت ٗمى٘ق٘ف ١يٚ ٍ  حٌ حغقٞقٔ ، ٗقـ ؽيِ مالصخَ ٟ اىٚ 

ث ٍــِ إَٖٔــ  ح٘عٞـــ مىَْــٚيظ مىَيــخ٢َو فــٚ مىخ٢بٞــل ١ــِ فٗٙ    ١ـــة ح٘صٖٞــ 
مإل١ قــت ٍٗتٖــً٘ مىخ٢ــلف ١يٞــٔ ٗم١خَــ ؿ مىَْــٚيظ مىــ٘مكؿ فــٚ محت قٞــت عقــ٘ق     

ــ٘    ــت ٕٗ ــت  " م ٍــؾ ُ فٗٙ مإل١ ق ، ل إلٕــ فت اىــٚ  " م ٍــؾ ُ فٗٙ مإل١ ق
اصلمء مىبغ٘د ٗمىـكمى ث مىخـٚ حيـخٖـف حقـٌ٘ٝ مىخَـل٢ٝ ث مى٢للٞـت فـٚ ٍضـ ه        

 ُ فٗٙ مإل١ قت ٗمالٕخَ ً ل إلعْ ءمث ٗاَّ ء ق٘م١ــ ىي٢َيٍ٘ـ ث   عأل م ٍؾ
 .١يٚ أُ ٝخٌ حغـٝزٖ  ٗكلٖٚ  ل ىَبنت مى٢للٞت ى٢َيٍ٘ ث ى٘ق مى٢َو 

ــت        (4) ــت ٗمى٢َ ى ــت مى٢للٞ ــٚ مى٢َ ى ــت ٗحؤرٞلمحٖــ  ١ي ــت مى٢ ىَٞ فــٚ ٕــ٘ء م مٍــت مىَ ىٞ
ٕل ــــــمـ ــــانُمذٔح انوٕيٛمخ ز  مىْي ئٞت ل٘صٔ ؽ ُ ١قـث ٍَْٞت مى٢َو مى٢للٞت 

 ِــــــلٞــلٗث فــٚ مىتخــلة ٍ "ٔأثشْممب ػهممٗ ػًممم انًمشأح   االهزظممبدٚخاألصيمبد  " 
ؿٗىت ١للٞـت ،   15ٍَ كمً  ٍِ ( 65)، عٞذ ٍ كك فٖٞ  20/10/2011 -18
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١يٚ مى٢َ ىت مى٢للٞت  مالقخْ ؿٝتٖٝـف مىَْ ٗ اىٚ ؿكمىت أرل م مٍ ث مىَ ىٞت ٗ
ه مىخضــ كب مىْ٘ٙٞــت ىيخَْٞــت ١ٗيــٚ مىَــلأة مى٢ ٍيــت مى٢للٞــت لَــنو ؽــ ُ ٗحبــ ؿ 

 .ٍَٗ ك٠ٝ حَ ٞو مىَلأة مالقخْ ؿٝت
ٗقـ ؽيْـج مىْــٗة اىـٚ مى٢ـٝــ ٍـِ مىخّ٘ـٞ ث ٍـِ إَٖٔـ  مىَ٘مءٍـت لـِٞ           
ــت     ــ٘مِّٞ ٗم َّٞــ ــت فــــٚ مىقــ ــت ٗلؾ ّــ ــبٔ مىغنٍ٘ٞــ ــت ٍٗــ ــ ث مىغنٍ٘ٞــ مىقٚ ١ــ
ٗمىخ٘صٖٞ ث مالىخزَ كٝت ىخض ٗم م مٍت مىَ ىٞـت ل ىَـنو مىَٚيـ٘ب ٗحت٢ٞـو ؿٗك     

ً مالقخْ ؿٙ ٗحٖٞعت مى٢ ٍيِٞ فٞٔ ىيخ٢ ٙٚ مىييٌٞ ٠ٍ ٍؾخيف مىقٖ ٝ  فمث مإل١ 
ــت ىخبْــٚ اَّــ ء       ـــٗه مى٢للٞ ــٚ ؿ١ــ٘ة مى مىٚــ ل٠ مالقخْــ ؿٙ ، ٗفىــل ل إلٕــ فت اى
ّْـٗق ؿ١ٌ حَ ٞو مىَلأة فٚ مىلٝف ٗمىب ؿٝت فٚ مىب ؿ مى٢للٞت ٗؿ١ٌ ٍَلٟٗ 

 ٍٞـــت م لضـٝـــت ٍغـــ٘ م ٍٞـــت مىق ّّ٘ٞـــت لغقـــ٘ق مىَـــلأة لَـــنو ؽـــ ُ ٍٗغـــ٘ م
 .ٗمى٢َلفٞت لِٞ مىْي ء لَنو ١ ً 

ــ ؿ     (5) ــٌ م٢ّق ـــٗة ح ــٚ ٕــ ٌٍ مىْ لََــ كمت  ندُممخ شممئٌٕ ػًممم انًممشأح انؼشثٛممخ   ١ٗي
١ٖ٘مث مىيضْت ٗم ٍ ّت مىتْٞت ىيضْت ، حـمكىج مىيضْت فٚ ٕـقم مالصخَـ ٟ ؽٚـت    

، عٞذ أّٗج ل٢قـ ٍْخـٙ ١للٚ ىيَلأة ، مَ  أقلث مىيضْت  ١2012َيٖ  ى٢ ً 
 .حقلٝل حغيٞيٚ ع٘ه مىَخ ٞلمث فٚ مىَْٚقت مى٢للٞت ١يٚ ١َو مىَلأة ا١ـمؿ 

١يــٚ عضــٌ ١ّ٘ٗٞــت ١َــو  مالقخْــ ؿٝتٗفــٚ اٙــ ك كّـــ ٍـــٙ حــؤرٞل م ٕٗــ ٟ  (6)
ٔأثشْممب  االهزظممبدٚخاألصيمبد  " انُمذٔح انوٕيٛممخ زممٕل  م ٙتـ ه ١قـــث مىََْٞــت  

ــت     50لغٖــ٘ك  "ػهممٗ ػًممم األعلممبل   ــت ١للٞ ٍَــ كمً  ٍــِ اعـــٙ ١َــلة ؿٗى
ــ٘ ــت       َٝزي ــت مى٢ ٍ ــِٞ ١ــِ م ٍ ّ ــٚ ٍَزي ــت ، ل إلٕــ فت اى ــ س مىز ر ُ أٙــلمف مإلّخ

ىض ٢ٍت مىـٗه مى٢للٞت ٗمالحغ ؿ مىـٗىٚ ىْق ل ث مى٢َ ه مى٢لب ٗمىَضيو مى٢للـٚ  
ٍٗــٙ حؤرٞلٕـ     مالقخْـ ؿٝت ىيٚت٘ىت ٗمىخَْٞت ، ٕــف مىَْـ ٗ ىـكمىـت م ٕٗـ ٟ     

ى٢للٞــت ىيغـــ ٍــِ  ١يــٚ عضــٌ ١ّ٘ٗٞــت ١َــو م ٙتــ ه ٗمىخــلٗٝش ى ىــخلمحٞضٞت م   
١َ ىت م ٙت ه ٗمٞتٞت حت٢ٞو آىٞ ث حْتٞقٕ  ، ل إلٕـ فت اىـٚ ؿكمىـت حٚـ٘ٝل ّٞـٌ      
ــ ه ٍــِ       ــت ىخَنــِٞ م ٙت ــؤٍِٞ ٕـــ مىبٚ ى مىٖــَ ُ مالصخَــ ١ٚ ٗحت٢ٞــو ّٞــ ً مىخ

 .ٍ٘مّيت ؿكمىخٌٖ 
ٗقـ أّٗج مىْــٗة لؤَٕٞـت حٚـ٘ٝل ٗحغــٝذ مىخَـل٢ٝ ث ٗم َّٞـت مىخـٚ         

ٙتـ ه ، ل إلٕـ فت اىـٚ مىــ١٘ة ىبْـ ء مىـخلمحٞضٞت       حٖـف اىـٚ مىغــ ٍـِ ١َ ىـت م     
ْٗٙٞت ىيغـ ٍِ ١َ ىت م ٙت ه ق ئَت ١يٚ مىغ٘مك مالصخَ ١ٚ ٍَٗ كمت مىقٚـ ٟ  

، ٗمقىل مىخْـٝأل ١يـٚ  ىَضخ٠َ مىَـّٚ اىٚ ص ّو مىغنٍ٘ت مىؾ ُ ٍَْٗٞ ث م
 . 1996ى٢ ً ( 18)مالحت قٞت مى٢للٞت لَؤُ ١َو م عـمد كقٌ 
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(7)    ٗ قـ ً لٖـ  مىَلمـن مى٢للـٚ      االخزًبػٛمخ يدمبل انزويُٛمبد    رى ػوذ ػمذح أَشمغخ كم
أغيـو م َّـٚت    2011لـ ىؾلًٙ٘ ٍـِ ٗمقـ٠ ؽٚخـٔ ى٢ـ ً       مالصخَ ١ٞـت ىيخؤٍْٞ ث 

قٚلٝت ىْ ىظ صَٖ٘كٝت مىي٘ؿمُ ، ل إلٕ فت اىٚ َّـ ٗ اقيَٞـٚ ، حلمـن ٍضَـو     
ٍـِ ؽـ ه أَّٞـت مىٖـَ ُ      مالصخَ ١ٞـت ٕقٓ م َّٚت ١يٚ إَٔٞت حـ٘فٞل مىغَ ٝـت   

ؿٗك ّٞـٌ مىٖـَ ُ مالصخَـ ١ٚ فـٚ اؿٍـ س      "  ١ٚ فٚ ٍضـ الث ١ــة ٍْٖـ     مالصخَ
" ، ٗمىخــٚ محؾــقث ٍــِ  مالقخْــ ؿٝتمىَــلأة فــٚ مىقٚــ ٟ غٞــل مىَــٌْٞ فــٚ مىغٞــ ة  

َّ٘فس ىٖ  ، ٗقـ ٕـف مىَْ ٗ  َٕٞت ٍَ٘ه مى٢ـ ٍيِٞ ل ىقٚـ ٟ   " ل ئ٢ ث مىَ ٙ 
قت ىب ئ٢ ث غٞل مىٌَْٞ لٌْٞ مىَٖ ُ مالصخَ ١ٚ ٗح٘فٞل لْٞت ٗٝلٗف ١َو الئ

 .مىَ ٙ 
مَ  كمن أعـ م َّٚت ١يٚ ؿٗك مىيضو مىَـّٚ فٚ حٚ٘ٝل ٌّٞ مىٖـَ ُ  
مالصخَ ١ٚ ٗاؿمكة مىيضو مىَـّٚ ٍِ أصو اللمم ؿٗك مىيضو مىَـّٚ فٚ حيـٖٞو  

 .حقـٌٝ مىؾـٍ ث مىخؤٍْٞٞت مىَخَٞنة 

ح٘ىـ٠ٞ ّٚـ ق ٍـَ٘ىٞت ٍٞيـت     " مَ  قـ ً مىَلمـن ل٢قــ عيقـت اقيَٞٞـت عـ٘ه       
ٍ كك فٖٞ  مو ٍِ مىي٘ؿمُ ، ٗى٘كٝ  ، ٍْٗل ، عٞذ "  مالصخَ ١ٞتمىخؤٍْٞ ث 

، ل إلٕ فت اىٚ مىض٘مّو  مالصخَ ١ٞتّ قَج مىغيقت ٗمق٠ ح٘ى٠ٞ ّٚ ق مىخؤٍْٞ ث 
 .مىق ّّ٘ٞت ىٖقم مىخ٘ى٠ ٗمىََ مو مىخٚ ح٘مصٖٔ 

ــٚ ىيْــغت ٗمىيــ ٍ      (8) ـــ مى٢لل ــ ً مى٢َٖ ــٚ اٙــ ك قٞ ــ ً   ف ــٔ ى٢ ــق ؽٚخ ــت لخْتٞ ت مىَْٖٞ
دٔسح هغشٚخ كٗ يدمبل انظمسخ ٔانغماليخ انًُٓٛمخ ،     ٢َٖـ لخْتٞق ، ق ً مى2011
ىْ ىظ أ١ٖ ء ٕٞعت مىخـكٝو فـٚ   "زذٔد ٔيؤششاد انزؼشع انًُٓٗ " زٕل 

مىَلمن مى٢ ىَٚ ىيي ٍت ٗمىْـغت مىَْٖٞـت فـٚ ٙـلمليو لـٍَـأل فـٚ مىتخـلة ٍـِ         
 .2011ٍب ٗ 13-17

ــ ٟ    ــ ه مالصخَـ ــٚ أ١َـ ـــ فـ ــ كك مى٢َٖـ ــ ء ل ىْـــ " ٍـ ــ ٗكٙ ى كحقـ غت مىخَـ
لٖــف كىـٌ ؽ كٙـت ٙلٝـأل ى كحقـ ء ل ىْـغت       " ٗمىي ٍت مىَْٖٞـت فـٚ مى٢ـلمق    

ٗمىي ٍت مىَْٖٞت فٚ مى٢لمق ، ٗحـ١ٌٞ ؿٗك مىَلمـن مىـْ٘ٙٚ ىيْـغت ٗمىيـ ٍت     
ــٚ       ـــ ف ــ  ٍــ كك مى٢َٖ ــقم مىَضــ ه ، مَ ــٚ ٕ ــت ف ــْ٘ٙٚ م ٗه  " مىَْٖٞ ــئحَل مى مىَ

" ٍِ أصو ١َو الئأل لْ ء رق فت مىي ٍت " ىيي ٍت ٗمىْغت مىَْٖٞت حغج ٢ٍ ك 
، ٗل إلٕـ فت اىـٚ ٍـ  حقــً      4/2011/ 27-26مىقٙ ١قــ لََينـت مىبغـلِٝ فـٚ     

ـــٗىٚ    ــ ث مىَـــئحَل مىـ ــنة فـــٚ ف٢ ىٞـ ـــ ٍَـــ كمت ٍخَٞـ ــ ُ ىي٢َٖـ ىيْـــغت ( 19)مـ
ــلة ٍــِ      ــٚ مىتخ ـــ ل ىــْٚب٘ه ف ــقٙ ١ق ــت مى ،  15/9/2011-11ٗمىيــ ٍت مىَْٖٞ

 .ٗمىقٙ ىبأل مإلٍ كة اىٞٔ 
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 :انجششٚخ ٔانزشـٛم يسٕس انزًُٛخ : ثبًَٛب 

ٝؤحٚ ٍغ٘ك مىخَْٞت مىبَلٝت ٗمىخَ ٞو ١يٚ قَت أٗى٘ٝ ث ١َـو مىََْٞـت ، ٗفىـل     (9)
ــت فــٚ مىْٖــ٘ٓ ل٢َـــالث مىخَــ ٞو ٍٗ٘مصٖــت حغـــٙ         ــخْ ؿًم اىــٚ ؿٗك مىََْٞ مى
مىبٚ ىت مىقٙ ح٢ ّٚ ٍْٔ أغيو مىبيـمُ مى٢للٞت لَ  فٖٞ  مىـٗه مىْتٚٞت ، ٗص ء ٕقم 

 ٘ ؿ مىََْٞــت مىخــٚ أىــتلث ١ــِ ا١ــ ُ مىـٗعــت   مىـــٗك مىَغــ٘كٙ فــٚ اٙــ ك صٖــ
ٗ  مالقخْـ ؿٝت ٗم١خَ ؿ مىقَت   2009ل ىن٘ٝـج ٍٚيـ٠ ١ـ ً     مالصخَ ١ٞـت ٗمىخَْ٘ٝـت 
١قــــًم ١للٞـــً  ىيخَـــ ٞو ٗم١خَـــ ؿ مىبلّـــ ٍش مى٢للـــٚ  2020-2010ىيتخـــلة ٍـــِ 

ٗلْ ًء ١يٞـٔ ق ٍـج مىََْٞـت لبّــمك     . مىَخن ٍو ىـ١ٌ مىخَ ٞو ٗمىغـ ٍِ مىبٚ ىت 
 " .ٗه ٗمىز ّٚ ع٘ه مىخَ ٞو م " حقلٝلِٝ 
اخزًممبع ل٢قـــ  2011ّٞيــ ُ  /ق ٍــج فــٚ ٕــقم مى٢ــ ً فــٚ ٍــٖل اللٝــو    ٗ 

خجشاء نهًجبششح ثئػذاد انزوشٚش انؼشثٗ انثبن  ػٍ انزشـٛم ٔانجغبنخ كٗ انذٔل 
اَؼكبط االززدبخبد انشؼجٛخ انؼشثٛخ " انؼشثٛخ ، ٔانزٖ عٛظذس رسذ ػُٕاٌ 

، عٞـــذ ىٞخٖـــَِ  "زبضمممشًا ٔيغمممزوجاًل  ..ػهمممٗ أٔضمممبع انزشمممـٛم ٔانجغبنمممخ 
مىخقلٝــــل رَــــ ّٚ ٍغــــ ٗك كئٞيــــٞت حخْــــ ٗه إٔٗــــ ٟ مىخَــــ ٞو ٗمىبٚ ىــــت قبٞــــو  

مىْ صَت ١ِ  مالصخَ ١ٞتٗ مالقخْ ؿٝتمالعخض ص ث مى٢َبٞت مى٢للٞت ٗمال٢ّن ى ث 
ٕقٓ مالعخض ص ث ، ٠ٍ لٞ ُ ٗكّـ مىيٞ ى ث مىغنٍ٘ٞـت مىت ١يـت ىــ١ٌ مىخَـ ٞو     

بٞت ٗمىّ٘ـ٘ه ىبْـ ء ق٘م١ــ مىخ٘مفـأل مىَضخ٢َـٚ مىَغقـأل       فٚ ٕ٘ء مىَٚ ىو مىَـ٢ 
ٗمىيــيٌ مالصخَــ ١ٚ ، ل إلٕــ فت اىــٚ حْ ٗىــٔ   مالصخَ ١ٞــتىقـــك أمبــل ٍــِ مى٢ـمىــت  

 .ٍ ٍظ مىؾٚ٘ مىْ٘ٙٞت ىـ١ٌ مىخَ ٞو ٗمىغـ ٍِ مىبٚ ىت 

يزغهجبد انزوذو انًسشص كٗ " ٗفٚ ٕقم مإلٙ ك حٌ ١قـ َّ ٗ قٍ٘ٚ ع٘ه 
 29/11/2011-28ل ىقــ ٕلة ؽــ ه ٝــٍ٘ٚ    "شممـٛم إَدممبص انؼوممذ انؼشثممٗ نهز  

ٍَ كك ٍِ مى٢َِْٞٞ لقٖ ٝ  مىخَْٞت ٗمىخَ ٞو ٍِ ٗممكمث مى٢َـو   36لغٖ٘ك 
 .ٗأّغ ب م ١َ ه ٗمى٢َ ه 

ٗقـ حْ ٗىج مىْـٗة ١ـة ٍغ ٗك ع٘ه مى٢قـ ٍْٖ  حٚ٘ٝل ٍٍْٞ٘ـت مىخــكٝو   
ٗإٔٗـ ٟ   مىخقْٚ ٗمىَْٖٚ ٍٗغ٘ك مىخ٘صٞٔ ٗمإلكٍ ؿ مىَْٖٚ فـٚ حَـ ٞو مىَـب ب   

مىق٘ٙ مى٢ ٍيت ٗمىخَ ٞو ٠ٍ مىخلمٞن ١يٚ حَ ٞو مىَب ب ٗحْقو م ٝـٙ مى٢ ٍيت ، 
ــ ث        ــت ٍٗخٚيب ــت مى٢للٞ ــت مى٢َ ى ــل اّخ صٞ ــل مىَــٌْٞ ٗأر ــٚ مىقٚــ ٟ غٞ ٗمىخَــ ٞو ف
حغيْٖٞ ، ٗفىل ل إلٕـ فت ىــٗك ٍَْٞـت مى٢َـو مى٢للٞـت فـٚ ٍخ ل٢ـت اّضـ م مى٢قــ          
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١ـة ّخ ئش ٍِ إَٖٔ  ؿ١ـ٘ة ٍئىيـ ث    مى٢للٚ ىيخَ ٞو ، ٗقـ ؽيْج مىْـٗة اىٚ
مى٢َو مى٢للٚ مىََخلك ّْٗ ؿٝأل مىخَ٘ٝو ٗلْ٘ك مالىخزَ ك مى٢للٞت ٍٗئىي ث 
مىقٚ ٟ مىؾ ُ اىٚ مإلىلمٟ فـٚ حْتٞـق مىؾٚـ٘ ٗمىبـلمٍش فمث مىْـب ت مىٖٞنيٞـت       

لٖــف مىخقــً فـٚ اّضـ م مىخن ٍـو مى٢للـٚ ىيخَـ ٞو         مالقخْـ ؿٝت مىخٚ أقلحٖ  مىقَت 
 .مى٢للٞت ىيخـكٝو ٗمىخ٢يٌٞ مىخقْٚ ٗمىَْٖٚ  لمحٞضٞتل إلىخٗمى٢َو 

ٗفــٚ ٕــ٘ء م١خَــ ؿ ٍــئحَل مى٢َــو مى٢للــٚ ىيخْــْٞف مى٢للــٚ مى٢َٞــ كٙ ىيَٖــِ    (10)
ٕل ــمـ ٔسشخ ػًمم رذسٚجٛمخ ز  ١قـث ٍَْٞت مى٢َو مى٢للٞت  2008مىْ ؿك ١ ً 

ل ىخ٢ـ ُٗ ٍـ٠ ٗممكة    " 2008رغجٛومبد انزظمُٛق انؼشثمٗ انًؼٛمبسٖ نهًٓمٍ      " 
 5/5/2011-3ت ٗمىٖضلة لضَٖ٘كٝت ٍْل مى٢للٞت فٚ مىتخلة ٍـِ  مىق٘ٙ مى٢ ٍي
ٍَ كك َٝزيُ٘ مىضٖـ ث مى٢َْٞـت مىَْـلٝت ، ٗفىـل لٖــف مىخؤمٞــ        57لغٖ٘ك 

١يـــٚ مىــــٗه مى٢للٞـــت ىَ٘مءٍـــت حْـــْٞت حٖ  مىْ٘ٙٞـــت ٍـــ٠ مىخْـــْٞف مى٢للـــٚ         
ٗمىــخؾـمٍٔ مَلص٢ٞــت فــٚ لْــ ء ٗحٚــ٘ٝل ق ١ـــة لٞ ّــ ث ّٗٞــٌ ٢ٍيٍ٘ــ ث ىــ٘ق    

ٞت ٗمىَي ١ـة فٚ مال١خلمف مىَخبـ ؿه لـِٞ مىــٗه مى٢للٞـت لَـئٕ ث      مى٢َو مى٢لل
 .مى٢ ٍيِٞ ٍٗيخ٘ٝ حٌٖ لَ  ٝي ٌٕ فٚ مّخق ه مى٢َ ىت مى٢للٞت 

 GIZاخزًمبع يمغ انٕةبنمخ انذٔنٛمخ نهزؼمبٌٔ انمذٔنٗ       ٗفٚ ٕقم مىيٞ ق ، حـٌ ١قــ    (11)
      ٖ ، ٗحــكٝو   ثشوٌ ثس  أٔخّ انزؼمبٌٔ كمٗ رسمذٚ  انزظمُٛق انًُٓمٗ انًؼٛمبس

لِٞ ٠ٍ ؿ١ٌ ١َيٞت َّل ٗحغـٝذ مىخْْٞف ، عٞذ حٌ مالحت ق ١يٚ للّ ٍش مىَـك
ٍْٖٚ ىخغـٝـ ٍْيـأل ْٗٙـٚ ىــٙ ٗممكمث مى٢َـو مى٢للٞـت ١ٗقــ مصخَـ ٟ ؽبـلمء         

 .ى حت ق ١يٚ مىخغـٝز ث مىَٚي٘لت ٍِ مىَئىي ث مىَؾخيتت 
ٕل ــــمـ ٔسشمخ ػًمم رذسٚجٛمخ ز   ٗفٚ اٙ ك ٍض ه مىخـكٝو ١قـث مىََْٞت 

ــت  "اسد انجشمممشٚخ ٔرؼضٚمممض انومممذساد انوٛبدٚمممخ  رًُٛمممخ انًمممٕ"  ــت م كؿّٞـ ل ىََينـ
-10مىٖ ٍَٞت ل ىخ٢ ُٗ ٠ٍ مالحغ ؿ مى٢ـ ً ىْق لـ ث ١َـ ه م كؿُ فـٚ مىتخـلة ٍـِ       

، ٗفىل لٖـف ح٢َٞأل مىغـ٘مك ٗمىخَـ ٗك لـِٞ مى٢َْٞـِٞ لقٖـ ٝ        12/10/2011
٢َـو ١يـٚ   مىخَ ٞو ٗمىغـ ٍـِ مىبٚ ىـت ٗمىتقـل ىَخ ل٢ـت كفـ٠ مىقــكمث مىقٞ ؿٝـت ٗمى       

 .كف٠ اّخ صٞت مى٢ ٍو ٗحٚ٘ٝل ٍٖ كمحٔ 

 :يسٕس إداساد انؼًم : ثبنثًب 

ٝخــ٘ىٚ مىَلمــن مى٢للــٚ إلؿمكمث مى٢َــو ٗمىخَــ ٞو لخــّ٘و لخْتٞــق ؽٚــت ١َــو          (12)
مىَلمن ٗمىَقخلعت ٍِ قبو مىـٗه م ١ٖ ء لََْٞت مى٢َو مى٢للٞـت ، ٗفىـل ل٢ــ    

فــٚ حَ٘ٝــو ٍ٘ممّــت  م١خَــ ؿ ٕــقٓ مىؾٚــت ٍــِ قبــو م ٙــلمف مى٢َْٞــت ٗمىَيــ َٕت 
 .مىَلمن ٌٕٗ ٍَْٞت مى٢َو مى٢للٞت ٍَْٗٞت مى٢َو مىـٗىٞت ٗمىغنٍ٘ت مىخّ٘يٞت 
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فقـ  2011ّٗخٞضت ىيٞلٗف مىخٚ ٍلث لٖ  مىضَٖ٘كٝت مىخّ٘يٞت فٚ ١ ً 
 :لـأ مىَلمن حْتٞق ؽٚت ١َئ ١يٚ مىْغ٘ مىخ ىٚ 

مىضبـلٙ   ٍن فغـت مى٢َـو  " مىْـٗة مىْ٘ٙٞت ىت ئـة صَٖ٘كٝت ٍْل مى٢للٞت ع٘ه  -
 " .ٍِ ؽ ه ٢ٍ ٝٞل مى٢َو مى٢للٞت ٗمىـٗىٞت ٗمىخَل٢ٝ ث مىَْلٝت 

ؿٗك اؿمكة مى٢َـو ٗحتخـٌٞ مى٢َـو فـٚ مىْٖـ٘ٓ ل ى٢َـو       " مصخَ ٟ ؽبلمء ع٘ه  -
 .لخّ٘و  5/10/2011-3" مى ئأل فٚ مىـٗه مى٢للٞت 

ــت ّق ٍــٞت عــ٘ه    - ــت    " عيق ــ٘كمث مى٢للٞ ــ ث مىز ــو ىَخٚيب " مىــخض ل ث اؿمكة مى٢َ
 .لخّ٘و  -مىخضللت مىَْلٝت   –خّ٘يٞت مىخضللت مى

ىـْت فـٚ ؽـٍـت اؿمكمث     25مىـٗك مىَيخقبيٚ ىيَلمن ل٢ــ  " عيقت ّق ٍٞت ع٘ه  -
 .لخّ٘و  -" مى٢َو مى٢للٞت 

حٚ٘ٝل " ؿٗكة حـكٝبٞت ىت ئـة مىضَٖ٘كٝت مىضنمئلٝت مىـَٝقلمٙٞت مى٢َبٞت ع٘ه  -
 .12/12/2011-10نمئل فٚ مىتخلة ٍِ ل ىض" ّٞ ً ٢ٍيٍ٘ ث ى٘ق مى٢َو 

ٍِ مىغَ ٝت : مىَلأة مى٢ ٍيت فٚ مىَ لب " ّـٗة ْٗٙٞت ىت ئـة مىََينت مىَ للٞت  -
 . 28/10/2011-27مىَ لب ٍِ " اىٚ مىَي ٗمة 

ؿٗك اؿمكة مى٢َـو فـٚ عَ ٝـت    " ّـٗة اقيَٞٞت ىيـٗه مى٢للٞت لََ ه أفلٝقٞ  ع٘ه  -
 . 30/11/2011-28مىلل ٗ ٍِ " مى٢ ٍيِٞ ل ىقٚ ٟ مىت عٚ 

ٚ ـــــــــــــــــــــــصٞب٘ح" ّٞــ ً ٢ٍيٍ٘ــ ث ىــ٘ق مى٢َــو  " ٝبٞــت عــ٘ه ؿٗكة حـك -
17- 19/12/2011 . 

 :يسٕس انؼالهبد انؼشثٛخ ٔانذٔنٛخ : ساثؼًب 

ٝؾخِ ٕـق مىَغـ٘ك لَضَـو أَّـٚت مىََْٞـت ١يـٚ مىَيـخِ٘ٝٞ مى٢للـٚ ٗمىــٗىٚ           (13)
 –ٗلَــنو ؽــ ُ مىََــ كمت فــٚ م َّــٚت مىخــٚ ح٢قـــٕ  ص ٢ٍــت مىـــٗه مى٢للٞــت    

َ ث مى٢للٞت مىَخؾْْت ٍَْٗٞ ث مىَضَخ٠ مىَـّٚ ، ٗمىخٚ حَـ كك فٖٞـ    مىَْٞ
ٍَْٞـت مى٢َــو مى٢للٞـت ل ١خب كٕــ  لٞـج ؽبــلة ٝؾـخِ لقٖــ ٝ  مى٢َـو ٗمى٢َــ ه ،      
ل إلٕ فت اىٚ ٍَ كمت مىََْٞت فٚ مىَـئحَل مى٢ـ ً ٍٗضيـو اؿمكة ٍَْٞـت مى٢َـو      

ٕــقٓ م َّــٚت  مىـٗىٞــت ، ٗم فــت مىضٖــ ث مىـٗىٞــت مىخــٚ حـــ١ٚ اىٖٞــ  ، ٍٗــِ إٔــٌ     
 :ٍَ كمت مىََْٞت فَٞ  ٝيٚ 

 .ىَضيو ص ٢ٍت مىـٗه مى٢للٞت ( 136)مىـٗكة مى٢ ؿٝت  -
 .ىيَضيو مالقخْ ؿٙ ٗمالصخَ ١ٚ ( 188) مىـٗكة مى٢ ؿٝت  -
 . 2011مىـٗكة مىز ّٞت ىيبلىَ ُ مى٢للٚ مالّخق ىٚ ىي٢ ً  -
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ــ ىٌ  " مىغتــــو مإلقيَٞــــٚ إلٙــــ ق حقلٝــــل   - ــن ُ مى٢ــ ــت ىــ ، مىبَــــل  2011ع ىــ
 ".إلٍن ّ ث ٗم

حٖـَِٞ ٍَــ كمت ٍَْٞـ ث مىَضخَـ٠ مىَـــّٚ فـٚ ٍلمقبــت     " ٗكٍـت ١َـو عــ٘ه    -
 " .أؿمء مىغنٍ٘ت مىَْلٝت 

 .ىيضْت مإلقيَٞٞت ىَلق مىَخ٘ى٘ ( 58)مىـٗكة  -
 " .مى٢َو مى ئأل ٗمىغـ ٍِ مىتقل " ٍيخقٚ مىـٗعت ع٘ه  -
 .ىَضيو اؿمكة ٍنخو مى٢َو مىـٗىٚ ( 312)مصخَ ١ ث مىـٗكة  -
 :ٕس اإلػالو ٔانزٕثٛن ٔانذساعبد يس: خبيغًب 

ــ ً ل ىخ ٚٞــت مإل١ ٍٞــت  ؽبــ ك      (14) ــ ىخ٢لٝف ل ىََْٞــت ٗمىقٞ ٝؾــخِ ٕــقم مىَغــ٘ك ل
َّٗــ ٙ ث مىََْٞــت قٚلٝــً  ٗقٍ٘ٞــً  ١بــل ٗىــ ئو مإل١ــ ً مىَؾخيتــت مىَقــلٗءة         
ٗمىَي١َ٘ت ٗمىَلئٞـت ٗاّــمك مىبٞ ّـ ث مىْـغتٞت مىخـٚ حؾــً مى٢َـو مإل١ ٍـٚ         

ىٚ ١قـ ١ـؿ ٍِ م َّٚت مإل١ ٍٞت فٚ ٍض ه مؽخْ ُ ل ىََْٞت ، ل إلٕ فت ا
 .مىََْٞت 

دٔس اإلػالو " َذٔح هٕيٛخ زٕل ١قـث مىََْٞت فٚ اٙ ك ٍغ٘ك مإل١ ً 
-12مىقـــ ٕلة فـــٚ مىتخـــلة ٍـــِ  "كمممٗ خذيمممخ هضمممبٚب انؼًمممم ٔانزًُٛمممخ انشمممبيهخ 

ٍَــ كمً  ٍــِ أٙــلمف مإلّخــ س مىز رــت ، ل إلٕــ فت   25لغٖــ٘ك  14/1/2011
  ِ مإل١ ٍٞــِٞ ٗؽبــلمء مإل١ــ ً َٝزيــُ٘ صٖــ ث كىــَٞت ١ٗللٞــت        اىــٚ ١ـــؿ ٍــ

 .ٍَْٗٞ ث ّق لٞت ١َ ىٞت ٗص ٢ٍ ث ١للٞت 

 مالصخَ ١ٞــتٗحٖـــف مىْـــٗة اىــٚ الــلمم ؿٗك مإل١ــ ً فــٚ ١َيٞــت مىخَْــعت    
ٗمىخ٢لف ١يٚ مىخٚ٘كمث مىخنْ٘ى٘صٞت فٚ ّْ ١ت مإل١ـ ً لض ّـو    مالقخْ ؿٝتٗ

١ـ ً مىخقيٞـٝـت ٗمىغـٝزـت ٍزـو مإلّخلّـج      مىلى ئو مإل١ ٍٞت ٍِ ؽـ ه ٗىـ ئو مإل  
ٗم قَــ ك مىْــْ ١ٞت ، ٗقـــ كمــنث ٍغــ ٗك مىْـــٗة ١يــٚ مى٢ قــت لــِٞ مىيٞ ىــ ث  

 مالصخَ ١ٞـت مإل١ ٍٞت ٗىٞ ى ث مى٢َو ١ٗ قـت مىلىـ ىت مإل١ ٍٞـت لـ ىَخ ٞلمث     
، ل إلٕ فت اىٚ مىخ٢لٝف ل حض ٕ ث ٗأٗى٘ٝ ث ١َـو ٍَْٞـت مى٢َـو     مالقخْ ؿٝتٗ

 . 2020 – 2010 ه مى٢قـ مى٢للٚ ىيخَ ٞو مى٢للٞت ٍِ ؽ

٢ٝـــ ٍَــلٟٗ مىَــبنت مى٢للٞــت ى٢َيٍ٘ــ ث ىــ٘ق مى٢َــو أعـــ مىََــ ك٠ٝ مىلئٞيــٞت    (15)
 مالقخْـ ؿٝت ىيبلّ ٍش مىَخن ٍو ىـ١ٌ مىخَ ٞو ٗمىغـ ٍِ مىبٚ ىت مىقٙ أقلحٔ مىقَت 

، عٞــٚ ٍَــلٟٗ مىَــبنت ل ٕخَــ ً ١ـــؿ ٍــِ  2009ل ىن٘ٝــج ١ــ ً  مالصخَ ١ٞــتٗ
ٖ  للّ ٍش مىؾيٞش مى٢للٚ ىـ١ٌ ٍَْٞ ث م ٍـٌ مىَخغــة مإلَّ ّٞـت    مىَئىي ث ٍْٗ
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رٕهٛغ ثشٔرٕةٕل رؼبٌٔ يغ انجشَمبيح نهًجبشمشح كمٗ يشمشٔع     ٗقـ حٌ ( م صتْـ)
 .ٗمىََْٞت لْـؿ ا١ـمؿ مىبلّ ٍش مىخْتٞقٙ ىيََلٟٗ  انشجكخ

ــ٘ه    (16) ــلمء عـ ــ ٟ ؽبـ ــٚ مصخَـ ــ كمت فـ ــ ث " حَـــج مىََـ ــو مىيٞ ىـ ــ ؿٝتحن ٍـ  مالقخْـ
حَــلِٝ أٗه / أمخــ٘لل  31لٞــلٗث فــٚ )و فــٚ ٍْٚقــت مإلىــن٘م  ٗىٞ ىــ ث مى٢َــ

ى للـٚ   مالصخَ ١ٞتٗ مالقخْ ؿٝتلْ ًء ١يٚ مىـ١٘ة مىَ٘صٖت ٍِ مىيضْت (  2011
ؿٗىت ١للٞـت ، ل إلٕـ فت اىـٚ ١ــؿ ٍـِ      ( 12)ىيََْٞت لََ كمت ( مإلىن٘م)آىٞ  

ؽبـــلمء ىـــب٢ٔ مىــــٗه مى٢للٞـــت  ٗمىََْٞـــ ث مىـٗىٞـــت ٍَْٗٞـــت مى٢َـــو مى٢للٞـــت  
 .مىـٗىٞت ٗ

مء ل إلىن٘م فٚ مىَْ قَـ ث فـٚ   قٖٗٝـف مالصخَ ٟ إلٍلمك مىبيـمُ م ١ٖ
ــ ؿٝتمىض٘مّـــو  ــت ٍخن ٍيـــت ىيـــ٘ق مى٢َـــو ، ٗمقخـــلمط    مالقخْـ مىخـــٚ حؾيـــأل ىٞ ىـ

ٗىٞ ىــ ث ىــ٘ق مى٢َــو ،  مالقخْــ ؿٝتحّ٘ــٞ ث ىخغيــِٞ مىــلل٘ لــِٞ مىيٞ ىــ ث 
فــٚ  مالقخْــ ؿٝتث ل إلٕــ فت اىــٚ ٍْ قَــت مىْخــ ئش م ٗىٞــت ىخقلٝــل عــ٘ه مىيٞ ىــ  

 .ٍْٚقت مإلىن٘م ٗحؤرٞلٕ  ١يٚ ؽيأل فلُ ١َو 

حي٢ٚ مىََْٞت ىخ٘رٞأل ٗحغـٝذ م فت م َّـٚت ٗمإلّضـ ممث مىؾ ّـت لٖـ  ٙـ٘مه       (17)
مى٢ ً ل إلٕ فت اىٚ مىخٚ٘ٝل مىـمئٌ ىَ٘ق٠ مىََْٞـت ١يـٚ ٍـبنت مإلّخلّـج ، ٗفـٚ      

فـٚ   GIZانمذٔنٗ  اخزًبع خجمشاء يمغ انٕةبنمخ األنًبَٛمخ نهزؼمبٌٔ      حٌ ١قـ  ٕقم مإلٙ ك
حْ ٗه مالصخَ ٟ ٍْ قَت مىخؾـمً ٍ٘ق٠ مىََْٞت ١يٚ مإلّخلّـج   12/12/2011

ىَخ ل٢ت حٚبٞأل ٗحغـٝذ مىخْْٞف مى٢للٚ مى٢َٞ كٙ ىيَِٖ ، ٗفىل لٖـف حيٖٞو 
ٍــِ ؽــ ه اَّــ ء ٗمصٖـــت     2008ٗحٞيــٞٞل مىــخؾـمً مىخْــْٞف مىْــ ؿك ١ــ ً      

ث مىَؾخيتـت فـٚ مىــٗه    للٍضٞت ىيخْْٞف ١يٚ مإلّخلّج لغٞـذ حـخَنِ مىَئىيـ    
مى٢للٞت م ١ٖ ء ٍِ مىخؾـمً مى٘مصٖـت لَـ  ْٝ ىـو حٚبٞقـ ث مىخْـْٞف ٗحـ٘فٞل       

 .حغـٝذ مىخْْٞف حغج ٍٞيت مىََْٞت ٍْْت اىنخلّٗٞت ٝيخت ؿ ٍْٖ  ىؾـٍت آىٞت
ل ــــــــــ فٚ اٙ ك اعْ ءمث مى٢َو ق ً ٍنخو مى٢َـو مى٢للـٚ ل إل١ــمؿ ٗمىخغٖٞ    (18)

مىقٙ ىْٞـك مى٢ـؿ مىخ ى٠ ٍْـٔ فـٚ ١ـ ً    " ؼًم نهكزبة انذٔسٖ إلزظبءاد ان" 
، مَــ  حــٌ ا١ـــمؿ ؿكمىــت عــ٘ه ٕٗــ٠ مىق٘م١ـــ ٗمىخْــْٞت ث مىؾ ّــت           2012

لبعْ ءمث مى٢َو َِٕ مىخ٢ـمؿمث مىين ّٞت ٍٗيظ مىق٘ٙ مى٢ ٍيت ، ٗفىل لٖـف 
 .اّخ س اعْ ءمث ْٗٙٞت كىَٞت ٍْيقت ٗق ليت ىيَق كّت 

ذح ثٛبَممبد إزظممبءاد انؼًممم رظممًٛى هبػمممَــ  حــٌ فــٚ ٕــقم مىَضــ ه أٖٝــً   
ــٚ حَنــِ   ثبنجهممذاٌ انؼشثٛممخ نكممٗ رغممبػذ ػهممٗ رممٕكٛش انجٛبَممبد ٔانًؼهٕيممبد      مىخ

ــ عزِٞ ٗمىَٖخَــِٞ ٍــِ حَــؾِٞ مىٕ٘ــ٠ مىغــ ىٚ ىيــ٘ق مى٢َــو       مىَيــع٘ىِٞ ٗمىب
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٠ٕٗٗ مىـكمى ث ٗمىؾٚ٘ ٗمىيٞ ى ث ٗمالىخلمحٞضٞ ث ٗمحؾـ ف مىقـلمكمث مىخـٚ    
 .مى٢َو مى٢للٞت ٗحغيِٞ إٔٗ ٟ أى٘مق  مإلؽت ق ثح٢ ىش 

هبيذ يُظًخ انؼًمم انؼشثٛمخ ثئطمذاس ػمذدًا يمٍ انذساعمبد ٔانًغجٕػمبد خمالل          (19)
 :، َشٛش إنٗ أًْٓب  2011ػبو 
 ."أرلٕ  ١يٚ حَْٞت مىَ٘مكؿ مىبَلٝتحنْ٘ى٘صٞ  مى٢َيٍ٘ ث ٗ"ؿكمىت ع٘ه  -1
 .ىت حغيٞيٞت ع٘ه مىقٚ ٟ غٞل مىٌَْٞ مؿك -2
 . ه مى٢َو ا١ ؿة ٙب ١ت ؿىٞو مىَْٚيغ ث مىق ّّ٘ٞت فٚ ٍض -3
 .مالىخلمحٞضٞت مى٢للٞت ىيغـ ٍِ ١َ ىت م ٙت ه  -4
 " .ٗأرلٕ  ١يٚ ١َو مىَلأة  مالقخْ ؿٝتم مٍ ث " مىْـٗة مىقٍ٘ٞت ع٘ه  -5
 " .ٍخٚيب ث مىخقـً فٚ اّض م مى٢قـ مى٢للٚ ىيخَ ٞو " مىْـٗة مىقٍ٘ٞت ع٘ه  -6
ؿٗك مىخ٢ ّٗٞــ ث ٗؿ١ــٌ مالقخْــ ؿ ٗمىخنٞــف ٍــ٠     " مىْـــٗة مىقٍ٘ٞــت عــ٘ه    -7

 " . مالقخْ ؿٝتخ ٞلمث مىَ
ــت عــ٘ه مىٖــَ ُ مالصخَــ ١ٚ     -8 ـــٗكة مىخـكٝبٞ ــ ق مىؾــ ُ  : مى ــ٠ ٗمٟف مى٘مق

 .ل ىضَٖ٘كٝت مىَ٘كٝخ ّٞت 
 .ٍِ ٍضيت مى٢َو مى٢للٚ  95ٗ  94مى٢ـؿِٝ  -9
" اّـــمك مىَلمــن مى٢للــٚ إلؿمكة مى٢َــو ٗمىخَــ ٞو لخــّ٘و ؿكمىــت عــ٘ه   -10

َيٖــ  ، ؿكمىــت   آىٞــ ث ١  –ٕٞ ميٖــ   –ٗٝ ئتٖــ   " اؿمكمث مى٢َــو مى٢للٞــت 
 .حغيٞيٞت لَْٞ٘ك ٍيخقبيٚ 

 .ؿىٞو اؿمكمث مى٢َو مى٢للٞت  -11
 . مالصخَ ١ٞتٍضيت مىلى ىت مىْ ؿكة ١ِ مىَلمن مى٢للٚ ىيخؤٍْٞ ث  -12
ىيتخـلة ٍـِ    مالصخَ ١ٞـت  ىيخؤٍْٞـ ث فٞيٌ ٗر ئقٚ ١ِ أ١َ ه مىَلمن مى٢للـٚ   -13

2004 – 2010 . 
14-      ٚ ــ ــ ١ٚ ف ــؤٍِٞ مىْــغٚ مالصخَ ــت مىخ ـــمُ  ؿكمىــت عــ٘ه حغـــٝ ث أَّٞ مىبي

 .مىْ ٍٞت َّ فس ٍِ مىـٗه مى٢للٞت 
ؿكمىت ع٘ه مىخيـََ ث مىَْٖٞـت مىْ صَـت ١ـِ مىنئبـأل ٍٗلمب حـٔ مىْـ ؿكة         -15

 .١ِ مى٢َٖـ مى٢للٚ ىيْغت ٗمىي ٍت مىَْٖٞت 
 .ع٘ه مىْغت ٗمىي ٍت مىَْٖٞت فٚ قٚ ٟ مىنكم١ت  مالىخلٍ ؿٛمىـىٞو  -16
 .اّـمك مخ ب ع٘ه ٍؾ ٙل لٞعت مى٢َو ٗمىٚو مىَْٖٚ  -17

◘◘◘ 



 

 

 

 

 

 
 2102لعام (  99) الذورة  –ملخص بنود ووثائق مؤتمر العمل العربى 

29 

 

 روشٚش انًذٚش انؼبو نًكزت انؼًم انؼشثٗ:  انجُذ األٔل 

 ( :انوغى انثبَٗ ) يالزن ** 

 انًهسن األٔل

 (31)روشٚش ػٍ َزبئح أػًبل انذٔسح 

 ( 2011 انثبَٗرششٍٚ / انوبْشح ، َٕكًجش )خ ـٛــنهدُخ انسشٚبد انُوبث

 

ِ مىغ ؿٝـت ٗمىز ١قـث ىضْت مىغلٝ ث مىْق لٞت ؿٗكحٖـ     : أٔاًل / ّـ٘فَبل )فـٚ مىقـ ٕلة     رـٞ
 . (2011 مىز ّٚحَلِٝ 

 :نهدُخ يبٚهٗ  انسبدٚخ ٔانثالثٍٛرضًٍ خذٔل أػًبل انذٔسح :  ثبًَٛب

 .مّخؾ ب كئٞي  ىيضْت ّٗ ئب  ىيلئٞو ٍٗقلكم ىَـة ١ ً  -1

صٖ٘ؿ ٍنخو مى٢َو مى٢للٚ فٚ ّـٞ ّت ٗحَْٞـت مىغلٝـ ث مىْق لٞـت ؽـ ه مىتخـلة        -2
 ( . 2011حَلِٝ مىز ّٜ / ّ٘فَبل  – 2010حَلِٝ مىز ّٜ / ّ٘فَبل )

ٗآر كٕ  ١يـٚ مىغلمـت مى٢َ ىٞـت     مالصخَ ١ٞتٗ مالقخْ ؿٝتمىَخ ٞلمث مىيٞ ىٞت ٗ -3
 ( .ا١ـمؿ ؿكمىت / ١قـ ّـٗة )مى٢للٞــــت 

 .مىَئحَل مىز ّٜ ىيغق٘ق ٗمىغلٝ ث مىْق لٞت  -4

ؤّٖ  ّٞلث مىيضْت فٚ مى١َٕ٘٘ ث مىَـكصت ١يٚ صـٗه أ١َ ىٖ  ٗحّ٘يج لَ:  ثبنثب 
 :مىخ ىٞت اىٚ مىخّ٘ٞ ث 

ح٘صٞٔ مىَنل ٗمىخقـٝل ىيَـٝل مى٢ـ ً ىََْٞـت مى٢َـو مى٢للٞـت ١يـٚ صٖـ٘ؿٓ ٗأىـلة         -1
ٍنخو مى٢َو مى٢للٜ ؽ ه ٕقم مى٢ ً ٍـِ أصـو حَْٞـت مىغقـ٘ق ٗمىغلٝـ ث مىْق لٞـت       
ٗح٢نٝن مىغـ٘مك مالصخَـ ١ٜ ٗؿ١ـٌ مىـَٝقلمٙٞـت ٗعلٝـت مىـلأٛ ٗمىتنـل ٗمىخ٢بٞـل         

ٞٔ مىغَٞـة ٍِ أصو حلىٞؼ ٍبـ ؿة مىغلٝـ ث مىْق لٞـت ٗحؤمٞــ     ٗحقـٝل ؿٗكٓ ٍٗي ١
عــأل مإلّيــ ُ فــٜ مى٢َــو ٗمإل١ــ ء ٍــِ ؿٗك مىغــ٘مك مالصخَــ ١ٜ ىغــو ٍَــن ث   
مى٢َو ٗاٝض ؿ مىَْ ػ مىَْ ىو ى٢ ق ث مى٢َو مىْ صغت مىخٜ حَنو أعـمٌٕ ١٘مٍو 
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 ً  مىضــقب ى ىــخزَ كمث فــٜ ٍَــ ك٠ٝ مى٢َــو مىـــمئٌ مىــقٛ ٝــئٍِ فــلُ مى٢َــو أٍــ 
 .مىب عزِٞ ١ْٔ ٗمى٘مفـِٝ مىضـؿ اىٚ أى٘مق مى٢َو ٍِ مىَب ب 

مىخؤمٞـ ١يٚ ؿ١٘ة مىيضْت مىَخنلكة ىيـٗه مى٢للٞت ىْٞ ّت ٗحَْٞت ٗح٢نٝن مىغق٘ق  -2
ٗمىغلٝــ ث مىْق لٞــت ٗحنٞٞــف حَــل٢ٝ ث مى٢َــو مىْ٘ٙٞــت ىخــخ ءً ٗأعنــ ً ٢ٍــ ٝٞل     

ــ ث مىْق لٞــت ،    ــت ٗمىـٗىٞــت لَــؤُ مىغقــ٘ق ٗمىغلٝ ٗحلصَــت مىغقــ٘ق   مى٢َــو مى٢للٞ
 .مىخَل٢ٝٞت اىٚ اصلمءمث حْتٞقٝت ١يٚ مكٓ مى٘مق٠ 

لَــؤُ ( 8)حضـٝـــ مىـــ١٘ة ىيـــٗه مى٢للٞــت ىيخْـــٝأل ١يــٚ مالحتــ قٞخِٞ مى٢ــللٞخِٞ كقــٌ  -3
ــت ٗكقــٌ     ــت ٗحؤمٞـــ ؿٗك    ( 11)مىغقــ٘ق ٗمىغلٝــ ث مىْق لٞ لَــؤُ مىَت ٕٗــت مىضَ ١ٞ

  مىـٗكٝت مىخٚ حلىو ٍَْٞ ث مى٢َ ه ٗأّغ ب م ١َ ه فٚ مالٙ ٟ ١يٚ حق كٝلٕ
اىٚ ىضْت مىؾبلمء مىق ِّّ٘ٞٞ ، لَؤُ مىخغقأل ٍـِ ٍــٙ مى٘فـ ء ل ىخنمٍـ ث ٕـقٓ مىــٗه       

 .حض ٓ ٢ٍ ٝٞل مى٢َو مى٢للٞت ؽ ّت فٜ ٍض ه مىغق٘ق ٗمىغلٝ ث مىْق لٞت 

حزَِٞ صٖ٘ؿ ٍَْٞت مى٢َو مى٢للٞت ٗؿ١َٖ  ىيََْٞ ث مىْق لٞت عـٝزت مىخنِ٘ٝ فـٜ   -4
َٚ ىبت لنٝ ؿة ٕقم مىـ١ٌ ىخَنـِٞ ٍَزيـٜ مى٢َـ ه فـٜ ٕـقٓ      ل٢ٔ مىـٗه مى٢للٞت ٗمى

مىـٗه ٍِ مىََ كمت فٜ أَّٚت ٗللمٍش ٍَْٞت مى٢َو مى٢للٞت المخي ب مىؾبلمث 
 .ٗمى٢َ كف ٗمىَٖ كمث مىخٜ ح٢نم ٍيٞلحٌٖ مىْق لٞت 

ؿ١ـ٘ة ٍَْٞــت مى٢َـو مى٢للٞــت ىَ٘مّــيت َّـ ٖٙ  مىخلٗٝضــٜ ىغـذ مىـــٗه مى٢للٞــت      -5
قٞ ث مىغق٘ق م ى ىٞت فٜ مى٢َو ٗمحت قٞـ ث حيـٖٞو حْقـو    ١يٚ مىخْـٝأل ١يٚ محت 

م ٝـــٛ مى٢ ٍيــت مى٢للٞــت لــِٞ ليـــمُ مىــِ٘ٙ مىنبٞــل لَــ  ٝختــأل ٍــ٠ محت قٞــ ث مى٢َــو  
 . مى٢للٞت ٗٝغقأل ٍْ ىظ ؿٗه مإلكى ه ٗمالىخقب ه مى٢للٞت 

مىخؤمٞـ ١يٚ أُ ٗعـة مىغلمت مى٢َ ىٞت ٗق٘حٖـ  ، حْـ ُ لَقــمك ٍـ  حخَخـ٠ لـٔ ٍـِ         -6
ٗمىـَٝقلمٙٞت ، َٕٗ  ىٞ صٖ  مىقـ٘ٙ ٍـِ مالّقيـ ً ٗمىٖـ٢ف ٗمىؾ فـ ث       مىغلٝت

 .مىـمؽيٞت ٗأٝت حـؽ ث ؽ كصٞت فٜ ٍعّٖ٘  

ؿ١ــ٘ة مــو ٍــِ ٍَْٞــت مى٢َــو مى٢للٞــت ٗمالحغــ ؿ مىـــٗىٜ ىْق لــ ث مى٢َــو مى٢ــلب      -7
ىخ٢نٝن ١ ق ث مىخ٢ـ ُٗ لَْٖٞـ  ٗمىخْيـٞأل مىََـخلك ىــف٠ صٖـ٘ؿ ح٢نٝـن مىغقـ٘ق         

اىٚ م ٍ ً ، ٗحقـٝل م ىي٘ب مىٖ ؿة ٗمىبْ ء ٗرَـ كٓ فـٜ ؿ١ـٌ     ٗمىغلٝ ث مىْق لٞت
ــٔ مىخ٢ــ ُٗ ٍــ٠       ــت ، ٗح٘صٞ ـــٗه مى٢للٞ ــت فــٜ مى ــ ث مىْق لٞ ــت مىغقــ٘ق ٗمىغلٝ ٗحَْٞ
مالحغ ؿمث مى٢َ ىٞت مى٢ ىَٞـت ىَـ  فٞـٔ ؽـٍـت ٍْـ ىغْ  مىقٍ٘ٞـت ٗمىغتـ ٛ ١يـٚ قـ٘ة          

 .ٗٗعـة مىغلمت مى٢َ ىٞت مى٢للٞت 
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خنزٞـف محْـ ىٔ لـؤٙلمف مإلّخـ س مىز رـت فـٜ مىــٗه        ؿ١٘ة ٍنخو مى٢َـو مى٢للـٜ ى   -8
مى٢للٞت ٍِ أصو ١قـ مىَئحَل مىز ّٜ ىيغق٘ق ٗمىغلٝ ث مىْق لٞـت فـٜ ؿٗه مىـِ٘ٙ    

خالل انؼبو انوبدو ٔانزٕطٛخ ثؼوذِ كٙ دٔنخ يوش يُظًمخ انؼًمم انؼشثٛمخ    مى٢للٜ 
 .أٔ أ٘ دٔنخ رشزت ثبعزضبكزّ ٔرٕكٛش انزـغٛخ اإلػاليٛخ انًغهٕثخ 

ٞـــ ١يــٚ إَٔٞــت ؿ١ــٌ ٗح٢نٝــن ١ قــ ث مىخ٢ــ ُٗ لــِٞ ٍَْٞــت مى٢َــو مى٢للٞــت   مىخؤم -9
ٍَْٗٞــت مى٢َــو مىـٗىٞــت ىخ٢نٝــن مىغقــ٘ق ٗمىغلٝــ ث مىْق لٞــت ٗمىْٖــ٘ٓ لــ ىغ٘مك  
مالصخَ ١ٜ فٜ اٙ ك ٍِ مالىخنمً مىخ ً ل٠ٕ٘ مىَْ ىظ مى٢يٞـ  ىبٍـت مى٢للٞـت فـٜ     

 .ٍقـٍت م١خب كمث ٕقم مىخ٢ ُٗ 

ٞــت ى٢قـــ ٍْخـــٙ ١للــٜ لخَزٞــو ر رــٜ ٗلََــ كمت إٔــٌ  ؿ١ــ٘ة ٍَْٞــت مى٢َــو مى٢لل -10
 مالصخَ ١ٞتٗ مالقخْ ؿٝتٍَْٞ ث مىَضخ٠َ مىَـّٜ ىَْ قَت مىَخ ٞلمث مىيٞ ىٞت ٗ

ٗآر كٕ  ١يٚ مىغلمت مى٢َ ىٞت مى٢للٞت ، أٗ ا١ـمؿ ؿكمىـت لٖـقم مىَـؤُ حنـُ٘ أعــ      
ق لٞت فـٜ  مىبْ٘ؿ مىلئٞيٞت ١يٚ صـٗه أ١َ ه مىَئحَل مىز ّٜ ىيغق٘ق ٗمىغلٝ ث مىْ

 .مىِ٘ٙ مى٢للٜ 

مىَـٝل مى٢ ً ٗمىينلح كٝت مىتْٞت ىيضْت ىيــٗك مىَخَٞـن   / ٍنل ٗحقـٝل مىيضْت ىييٞـ  -11
 .فٜ ا١ـمؿ أٗكمق ١َو لْ٘ؿ صـٗه م ١َ ه ٗمإلىٖ ً فٜ ّض ط ١َو مىيضْت 

١ــلٓ ٍنخــو مى٢َــو مى٢للــٜ حقلٝــل ىضْــت مىغلٝــ ث مىْق لٞــت ، ١يــٚ ٍضيــو     :  ساثؼممب
حَــلِٝ /  ّــ٘فَبلمىقــ ٕلة ، ) ٗمىيــب٢ِٞ  مىي ؿىــتمى٢ ؿٝــت  مإلؿمكة فــٜ ؿٗكحــــٔ

 :، ٗقـ محؾق مىَضيو لَؤّٔ مىقلمك مىخ ىٜ (  2011 مىز ّٚ

ىيضْت مىغلٝ ث مىْق لٞــــت  ( 31)أؽق مى٢يٌ ل ىخقلٝل ١ِ ّخ ئش أ١َ ه مىـٗكة  -1

 ( . 2011 مىز ّٚحَلِٝ / مىق ٕلة، ّ٘فَبل)

/ أللٝــو)ىَــئحَل مى٢َــو مى٢للــٚ  (  39) اع ىــت حقلٝــل مىيضْــت اىــٚ مىـــٗكة    -2

 .١يٞٔ، ٠ٍ مىخّ٘ٞت ل ىَْ ؿقت (2012ّٞي ُ 

يؼشٔع ػهٗ انًؤرًش انؼمبو انًمٕهش نهزلضمم ثمبنُظش ٔانزٕخٛمّ ثًمب ٚمشاِ         انزوشٚش** 
 .يُبعجًب  

◘◘◘ 
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 انًهسن انثبَٙ

 (10)انذٔسح  روشٚش ػٍ َزبئح أػًبل

 ( 2011) نهدُخ شئٌٕ ػًم انًشأح انؼشثٛخ 

 

( 2011 لٞــلٗث) مى٢ ٍــلةقـــث ىضْــت ٍــعُ٘ ١َــو مىَــلأة مى٢للٞــت ؿٗكحٖــ    ١  : أٔال
 :ّٗ قَج مىبْ٘ؿ مى٢َلٕٗت ١يٚ صـٗه أ١َ ىٖ  ٕٗٚ 

 .حقلٝل ع٘ه ٗمق٠ مىَلأة مى٢للٞت  1

ٍلمعــو حْتٞــق ٍَــلٟٗ ٍغــ٘ م ٍٞــت مىق ّّ٘ٞــت ٗحغـٝـــ معخٞ صــ ث ٍٗـــٙ     2
 .ٍي َٕت أٙلمف مإلّخ س ١يٚ مىَيخِ٘ٝٞ مىْ٘ٙٚ ٗمىقٍ٘ٚ 

آىٞــ ث مىخَنــِٞ مالقخْــ ؿٙ ىيَــلأة    " ٞل ىيَــئحَل مى٢للــٚ عــ٘ه   مىخغٖــ 3
 ." مى٢ ىَٞت  مالقخْ ؿٝتمى٢للٞت فٚ ٝو م مٍت 

َبهشذ انهدُخ خالل اخزًبػٓب انجُٕد انًغشٔزمخ ػهمٗ خمذٔل أػًبنٓمب ، ٔثؼمذ      :  ثبَٛب
 :انًُبهشخ رٕطهذ إنٗ اٜرٙ 

 :  2012خغخ ػًم انهدُخ نهؼبو  ثشوٌ( :1)انجُذ سهى  ■

٢ٜ ى٢قـ ٍْخـٙ ١للٜ ىيَلأة ،ٗحنيف مالٍ ّت مىتْٞت ىيضْـت ل ١ــمؿ ٗكقـت    مىي -1
 . حَٖٞـٝت ع٘ه مىَٕٟ٘٘ ٗمىَغ ٗك مىخٜ ىٞخٌ ١لٕٖ  فٜ مىَْخـٙ 

ؿ١ــ٘ة مىيــٞـمث ١ٖــ٘مث مىيضْــت ىبــقه مىضٖــ٘ؿ الىخٖــ فت م١َــ ه مىَْخـــٙ    -2
٢َْٞـت لَـعُ٘ مىَـلأة فـٜ ليــمِّٖ      ٍـِ ؽـ ه مىضٖـ ث مى    2012ؽ ه مى٢ ً 

 .( ...ٗممكمث مىَلأة  –و مىقٍ٘ٞت مىَض ى)

يشممبسٚغ انًممشأح كممٙ يشممشٔع خغممخ انًُظًممخ نؼممبيٙ    ثشمموٌ (2)انجُممذ سهممى  ■
2013 - 2014 : 

     ؿ١٘ة مىيٞـمث ١ٖ٘مث مىيضْت ىـكمىت م َّٚت مىَـكصت ١يـٚ مىؾٚـت ٗالــمء
ــٚ       ــت ى٢لٕــٖ  ١ي ــقٕ  ىْــ ىظ مىيضْ مىــلأٛ لَــؤّٖ  ٗمقخــلمط أَّــٚت َٝنــِ حْتٞ

 .ت ٍضيو اؿمكة مىََْٞ
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ثشوٌ إػذاد روشٚش ٔدساعخ رسهٛهٛخ زٕل آثبس انًزـٛمشاد كمٙ   ( 3)انجُذ سهى  ■
 : انًُغوخ انؼشثٛخ ػهٗ ػًم انًشأح

       ٜؿ١٘ة مىيٞـمث ١ٖ٘مث مىيضْت الكى ه حقلٝل اىـٚ ٍنخـو مى٢َـو مى٢للـٜ  فـ
عــ٘ه مالصــلمءمث مىْ٘ٙٞــت مىخــٜ حــٌ محؾ فٕــ    2012ْٝــ ٝل  ١ٍ٘30ـــ أقْــ ٓ 

مىغـٝزــت ٍٗـــٙ حؤرٞلٕــ  ١يــٚ مىخَنــِٞ مالقخْــ ؿٛ      ىيخنٞــف ٍــ٠  مىَخ ٞــلمث   
 . ٗمىيٞ ىٜ ٗمالصخَ ١ٜ ىيَلأة مى٢للٞت 

      حنٗٝـ ٍنخو مى٢َو مى٢للٜ ل ىق٘مِّٞ مىْ٘ٙٞت مىخٜ حـٌ حغــٝزٖ  ؽـ ه مىَلعيـت
 . مىلمْٕت ٗىٖ  ١ قت ل ىَلأة 

 :إػالٌ يجبدا انسٕاس االخزًبػٙ كٙ انذٔل انؼشثٛخ ثشوٌ ( 4)ثُذ سهى  ■

 : يضْت لـ حّٜ٘ مى

ؿ١ــ٘ة مىيــٞـمث ١ٖــ٘مث مىيضْــت اكىــ ه  أٛ ٍ عٞــ ث عــ٘ه ٍَــلٟٗ    
ــٜ ١ٍ٘ـــ أقْــ ٓ       ــٜ  ف ــو مى٢َــو مى٢لل ــٚ ٍنخ  2011ؿٝيــَبل  30مإل١ــ ُ  اى

 .ىخَْٖٖٞ  قبو مى٢لٓ ١يٚ مىٖٞع ث مىـىخ٘كٝت ىََْٞت مى٢َو مى٢للٞت 

ٞقــت لَــؤُ ٗر ١يــٚٗمىيـب٢ِٞ   مىي ؿىــتٍضيــو مإلؿمكة فـٚ ؿٗكحــٔ مى٢ ؿٝــت   مٙيــ٠:  ثبنثمب 
، لــٞــلٗث)ىيضْت ٍعُ٘ ١َو مىَلأة مى٢للٞت ( 10)حقلٝل ّخ ئش أ١َ ه مىـٗكة 

 :ٗ قلك ٍ  ٝيٜ (  2011 م ٗهحَلِٝ / أمخ٘لل 20 – 18

ىيضْت ٍعُ٘ ١َو مىَـلأة  ( 10)أؽق مى٢يٌ ل ىخقلٝل ١ِ ّخ ئش أ١َ ه مىـٗكة  -1
 ( 2011حَلِٝ م ٗه / لٞلٗث، أمخ٘لل )مى٢للٞت 

/ أللٝــو)ىَــئحَل مى٢َــو مى٢للــٚ  (  39) اىــٚ مىـــٗكة  ىيضْــتم حقلٝــلاع ىــت  -2
 . ، ٠ٍ مىخّ٘ٞت ل ىَْ ؿقت ١يٞٔ(2012ّٞي ُ 

 .ػهٗ انًؤرًش انؼبو انًٕهش نهزلضم ثبنُظش ٔانزٕخّٛ يؼشٔع  انزوشٚش:  ساثؼب

◘◘◘ 
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 انثبن انًهسن 

 انؼوذ انؼشثٗ نهزشـٛم انزوذو كٗ إَدبص زٕليزبثؼخ روشٚش 

(2010 – 2020) 
 

ىــ٢ٖٞ  مىَخ٘مّــو ىيْٖــ٘ٓ ل ىخَــ ٞو  فــٚ ٍَْٞــت مى٢َــو مى٢للٞــت   اصــلمءمثحضيـــث :   ٔالأ
مىخــٜ عـــؿث ، (  2009مىن٘ٝــج ) ل حؾــ ف مىقَــت مالقخْــ ؿٝت ٗمىخَْ٘ٝــت ٗمالصخَ ١ٞــت 

ٗأّــكث فَٞـ    مىخغـٝ ث مىخٜ ح٘مصٔ م ٍت مى٢للٞت ٗٝؤحٜ فٜ ٍقـٍخٖ  مىتقل ٗمىبٚ ىـت  
١قــــًم ١للٞـــً  ىيخَـــ ٞو ٗحنيٞـــف  2020 – 2010قـــلمكًم ل ١خَـــ ؿ مىتخـــلة  أّــــكث

 .ىغـ ٍِ مىبٚ ىت فٜ مىـٗه مى٢للٞتمىََْٞت لخْتٞق مىبلّ ٍش مىَخن ٍو ىـ١ٌ مىخَ ٞو ٗم

ٗىَخ ل٢ــت حْتٞــق مىقــلمك مىؾــ ُ ل ى٢قـــ مى٢للــٜ ىيخَــ ٞو ق ٍــج ٍَْٞــت مى٢َــو    
مىَْ ٍـت  ) ٚىَـئحَل مى٢َـو مى٢للـ   ( 37)لب١ـمؿ ٗرٞقت مى٢قـ مىخٜ أقلحٖ  مىـٗكة  تمى٢للٞ
ٗحٌ ٙيو ٍ٘مف ة مىََْٞت لخقلٝل ٍخ ل٢ت ىْ٘ٛ ع٘ه ٍــٙ مىخقــً فـٜ اّضـ م     ( 2010

( 38)ٍخٚيبـ ث مى٢قــ مى٢للــٜ ىيخَـ ٞو ٗقـــ ١ـلٓ أٗه حقلٝـل ٍخ ل٢ــت ١يـٚ مىـــٗكة       
 ( .2011مىق ٕلة )ىَئحَل مى٢َو مى٢للٜ 

مى٢قــ مى٢للـٜ    لَؤُلٜ ىَئحَل مى٢َو مى٢ل( 38)مىـٗكة  فٚ اٙ ك ٍخ ل٢ت حْتٞق قلمكمث:  ثبًَٛب
ــً   ٙــلم  / ىيخَــ ٞو ٗصــٔ مىيــٞـ    ــ ً ؽٚ ل ـــٝل مى٢ ــ ً   مىَ ــت حغــج م كق ــ س مىز ر ف مإلّخ

ــ ث ،  690) ــ ه أأّــغ ب  691عنٍ٘ ،   27/6/2011لخــ كٝؼ ( ١َــ ه 692 ،١َ
ىخَِٖٞ ؽٚـ٘ ١َيٖـٌ مىخَـ ٞيٞت ، مىبلّـ ٍش مىخْتٞـقٛ ىي٢قــ مى٢للـٚ ىيخَـ ٞو ، حت٢ـٞ           

 :حٔ ١يٚ ممىقٛ ّْج فقل( 1449)للٜ كقٌ ىقلمك ٍئحَل مى٢َو مى٢

ز  أعشاف اإلَزبج كٗ انذٔل انؼشثٛخ ػهٗ انًضٚذ يٍ انزدبٔة ٔانزؼمبٌٔ يمغ يكزمت     (1)
 – 2010)انؼًم انؼشثٗ ثشوٌ رسوٛن األْذاف انًشخٕح يٍ انؼوذ انؼشثمٗ نهزشمـٛم   

ٔانزوةٛذ ػهٗ رضمًٍٛ خغمظ ػًهٓمى انجشَمبيح انزُلٛمزٖ نهؼومذ ٔٔضمؼّ كمٗ         ( 2020
 .يضبيٍٛ انزًُٛخ انشبيهخطذاسح 

رثًممٍٛ خٓممٕد يُظًممخ انؼًممم انؼشثٛممخ نزغممهٛظ انضممٕء كممٗ ٔهممذ يجكممش ػهممٗ هضممبٚب       (2)
انزشـٛم ٔيشبةم انجغبنخ ثبػزجبسْب رًثم انزسمذٖ األةجمش نهًدزًمغ انؼشثمٗ ، ٔانؼًمم      
ثًب رضًُزّ ٔثٛوخ انؼوذ انؼشثٗ نهزشـٛم يٍ رٕخٓبد ػبيخ ٔآنٛبد ٔثشايح رُلٛزٚمخ  

 .خبطخ ثبنؼوذ 

روذٚى انشكش ٔانزوذٚش نهذٔل انؼشثٛمخ ٔأعمشاف اإلَزمبج انزمٗ ٔاكمذ يكزمت انؼًمم          - أ (3)
انًًهكممخ : )انؼشثممٗ ثشدٔدْممب انًزؼهوممخ ثزوشٚممش انًزبثؼممخ انغممُٕٖ ثٓممزا انشمموٌ ْٔممٗ    

األسدَٛخ انٓبشًٛخ ، دٔنخ اإليمبساد انؼشثٛمخ انًزسمذح ، انًًهكمخ انؼشثٛمخ انغمؼٕدٚخ،       
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دٔنممخ كهغممغٍٛ ، دٔنممخ هغممش ، دٔنممخ انكٕٚممذ ،   خًٕٓسٚممخ انؼممشام ، عممهغُخ ػ ًممبٌ،  
اندًٕٓسٚممخ انهجُبَٛممخ ، خًٕٓسٚممخ يظممش انؼشثٛممخ ، انًًهكممخ انًـشثٛممخ ، اندًٕٓسٚممخ   

 ( .انًُٛٛخ ، ؿشكخ ردبسح ٔطُبػخ انجسشٍٚ

زكٕيبد، يُظًبد أطسبة األػًبل، يُظًمبد  )دػٕح أعشاف اإلَزبج انثالثخ  -ة 
زوشٚممش انًزبثؼممخ انغممُٕٚخ، إنممٗ انزممٗ نممى رممضٔد يكزممت انؼًممم انؼشثممٗ ث( انؼًممبل

انًجممبدسح نًٕاكبرممّ ثممبنشدٔد انًغهٕثممخ نٛزغممُٗ نممّ اعممزكًبل روشٚممشِ انممذٔسٖ   
 .نهوًخ انؼشثٛخ االهزظبدٚخ ٔاالخزًبػٛخ ٔانزًُٕٚخ ثٓزا انشوٌ

زمم  انممذٔل انؼشثٛممخ نهًضٚممذ يممٍ االْزًممبو ٔانًزبثؼممخ كممٙ انزؼممبٌٔ يممغ يكزممت انؼًممم      (4)
نًب نزنو يمٍ أًْٛمخ كمٗ     ، ز انؼوذ انؼشثٙ نهزشـٛمانؼشثٙ ثشوٌ انؼًم ثًزغهجبد رُلٛ

 .صٚبدح كشص انؼًم ٔانسذ يٍ انجغبنخ ٔيخبعشْب االخزًبػٛخ ٔاالهزظبدٚخ ٔاأليُٛخ 

رٕخٛممّ انشممكش ٔانزوممذٚش نهممذٔل انؼشثٛممخ انزممٗ اػزًممذد انزظممُٛق انؼشثممٗ انًؼٛممبسٖ      (5)
انغمؼٕدٚخ،   انًًهكخ األسدَٛمخ انٓبشمًٛخ ، انًًهكمخ انؼشثٛمخ    : )، ْٔٗ  2008نهًٍٓ 

 ( .عهغُخ ػ ًبٌ ، دٔنخ كهغغٍٛ، خًٕٓسٚخ يظش انؼشثٛخ

رٕخّٛ انشكش ٔانزوذٚش نهمذٔل انؼشثٛمخ انزمٗ اػزًمذد االعمزشارٛدٛخ انؼشثٛمخ نهزمذسٚت         (6)
انًًهكمممخ األسدَٛمممخ انٓبشًٛـمممـخ ، عهغُــــمممـخ  : )ٔانزؼهمممٛى انزوُمممٗ ٔانًُٓمممٗ ، ْٔمممٗ  

 ( .ػ ـًــبٌ ، دٔنخ كهغغٍٛ ، اندًٕٓسٚخ انًُٛٛخ

نًمؤرًش انؼًمم انؼشثمٗ كمٗ دٔسرمّ      ( 1401)دػٕح انذٔل انؼشثٛخ نزلؼٛم انوشاس سهمى   (7)
نًٕاءيمخ رظمُٛلبرٓب انٕعُٛمخ يمغ      2009انًًهكخ األسدَٛخ انٓبشًٛخ / ػًبٌ ( 36)

 .انًؼزًذ  2008انزظُٛق انؼشثٗ انًؼٛبسٖ نهًٍٓ 

 :ٚؤةذ انًؤرًش ػهٗ (8)

ٔيمممب رضمممًُزّ يمممٍ  اػزًمممبد ٔثٛومممخ يزغهجمممبد رسوٛمممن انؼومممذ انؼشثمممٗ نهزشمممـٛم  -أ 
 .رٕخٓبد ػبيخ ٔآنٛبد ٔثشايح رُلٛزٚخ خبطخ ثبنؼوذ 

 .اػزًبد االعزشارٛدٛخ انؼشثٛخ نهزذسٚت ٔانزؼهٛى انزوُٗ ٔانًُٓٗ  -ة 

( 1424)دػممٕح انممذٔل انؼشثٛممخ نزلؼٛممم هممشاس يممؤرًش انؼًممم انؼشثممٗ انًممشهى         -ج 
، ٔرضمًٍٛ خغمظ انزشمـٛم انغمُٕٚخ ثمشايح       2010يًهكخ انجسمشٍٚ  /  انًُبيخ
بسٚغ يزغهجبد انزوذو انًسشص كٗ إَدبص انؼوذ انؼشثٗ نهزشـٛم ٔإخشاءارٓمب  ٔيش

 .انؼشثٛخ نهزذسٚت ٔانزؼهٛى انزوُٗ ٔانًُٓٗ  ثبإلعزشارٛدٛخثشوٌ انؼًم 

رٕخّٛ انشكش ٔانزوذٚش نهًذٚش انؼبو نًكزت انؼًم انؼشثمٗ ػهمٗ زغمٍ إػمذادِ نزوشٚمش       (9)
ثمٗ نهزشمـٛم ، انمزٖ ٚغمبػذ كممٗ     انًزبثؼمخ انغمُٕٖ زمٕل انزومذو كمٗ إَدمبص انؼومذ انؼش       

إػذاد انزوشٚش انزٖ رؼذِ انًُظًخ إنٗ انوًخ انؼشثٛمخ االهزظمبدٚخ ثٓمزا انشموٌ ، ٔنًمب      
نٓزِ انٕثٛوخ يٍ أًْٛخ كٗ رضًٍٛ خغغٓب انزشمـٛهٛخ يزغهجمبد رُلٛمز انؼومذ انؼشثمٗ      

 .نهزشـٛم ٔأثش رنو ػهٗ صٚبدح كشص انؼًم ٔانسذ يٍ انجغبنخ

زمت انؼًمم انؼشثمٗ نالعمزًشاس كمٗ يزبثؼمخ انزغجٛومبد انؼًهٛممخ        دػمٕح انًمذٚش انؼمبو نًك    (10)
نهؼوذ ، ٔروذٚى روشٚش عمُٕٖ زمٕل انزومذو انًسمشص كمٗ ْمزا انًدمبل ، ٔرؼضٚمض انمذٔس          
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انزًُٕٖ نهوٕٖ انؼبيهخ ، ٔروذٚى انًغبػذاد انلُٛخ انًُبعجخ نًٕاخٓمخ أٚمخ يؼٕهمبد    
دٔسٖ نهؼممشع ػهممٗ هممذ رؼزممشع انممذٔل انؼشثٛممخ كممٗ ْممزا انشمموٌ ، يممغ روممذٚى روشٚممش  

يشازم انزوذو كٗ إَدبص انؼوذ انؼشثٗ كٗ انًؤرًش نهٕهٕف ػهٗ خٕٓد انذٔل انؼشثٛخ 
 .نهزشـٛم 

ّتــقث مىََْٞــت مى٢قـــ مى٢للــٜ ىيخَـ ٞو   ٍخٚيبـ ث ٗ َٕٞــت ٍخ ل٢ــت ٗفــٚ ّتــو مىيـٞ ق ،  :  ثبنثمبً 
بـت  ّـٗة قٍ٘ٞت ع٘ه ٍخٚيب ث مىخقـً فٚ اّض م مى٢قـ مى٢للـٚ ىيخَـ ٞو ٍـ كك فٖٞـ  ّؾ    

كف٢ٞت ١يٚ مىَيـخ٘ٙ مى٢للـٚ ٍـِ مىَيـع٘ىِٞ ٗمىؾبـلمء مى٢َْٞـِٞ لقٖـ ٝ  مىخَـ ٞو ،         
 :م ُ ٍِ لِٞ إٔـمفٖ  

كف٠ مى١ٜ٘ ىـٙ مى٢َِْٞٞ لقٖـ ٝ  مىخَـ ٞو ٗمىخؾٚـٞ٘ مىخَْـ٘ٛ ١ ٍـت لؤَٕٞـت م١خَـ ؿ         -
مى٢قـ مى٢للٜ مىخَ ٞو ٗمى٢َـو ١يـٚ حٚبٞقـٔ ٕـَِ ىٞ ىـ ث ٗؽٚـ٘ ٗلـلمٍش مىخَْٞـت         

 .صخَ ١ٞت مىٖ ؿفت اىٚ ٍن فغت مىتقل ٗمىخْـٙ ىََن ث مىبٚ ىت مالقخْ ؿٝت ٗمال

 .مىخ٢لف ١يٚ ٍـٙ مىخقـً مىَغلم فٜ اّض م ٍخٚيب ث مى٢قـ مى٢للٜ ىيخَ ٞو  -

حغـٝـ مى٢ْ٘ل ث ٗمى٢َ٘ق ث مىخٜ حغ٘ه ؿُٗ حٚبٞـأل مى٢قــ مى٢للـٜ ىيخَـ ٞو ٗاٝضـ ؿ       -
 .مىغي٘ه مىَْ ىبت ىيخ يو ١يٖٞ  

ى٢للٞت فٜ ٍض الث مىْٖ٘ٓ ل ىخَ ٞو ٢ٍٗ ىضت ٍَـن ث  حب ؿه مىؾبلمث ٗمىخض كب م -
 .مىتقل ٗمىبٚ ىت فٜ مىـٗه مى٢للٞت 

ؿ١ــٌ صٖــ٘ؿ مىََْٞــت ىَخ ل٢ــت مى٢قـــ مى٢للــٜ ىيخَــ ٞو ٗحــقىٞو أٛ ّــ٢٘ل ث ح٢خــلٓ    -
 .ٗى ئو ا١ـمؿ حقلٝل مىَخ ل٢ت مىيْ٘ٛ 

ـ      :ساثؼًب  مؿ ٕـقٓ مى٘رٞقـت   ق ً ٍنخو مى٢َو مى٢للٜ لـكمىت مىلؿٗؿ مىخـٜ ّٗـيخٔ عخـٚ حـ كٝؼ ا١ـ
ٖ ٗحٌ حَْٖٖٞ   انجُمذ   –، ٔانًؼمشٔع أيمبو انًمؤرًش انًمٕهش      روشٚش انًزبثؼخ انغمُٕ

 .انًهسن انثبن  / انوغى انثبَٗ / األٔل 

 

◘◘◘ 
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 انجُذ انثبَٗ
 انُظش كٗ هشاساد ٔرٕطٛبد يدهظ اإلداسح

 يدهظ إداسح يُظًخ انؼًم انؼشثٛخ روشٚش ػٍ َزبئح أػًبل دٔساد: أٔاًل 

 ٗنًؤرًش انؼًم انؼشث( 39)نذٔسح ٔا( 38)ٍ انذٔسح يب ثٛ

 

 :ُٚوغى ْزا انجُذ إنٗ خضئٍٛ 

 : حقلٝل ١ِ ّخ ئش أ١َ ه ؿٗكحٚ ٍضيو اؿمكة ٍَْٞت مى٢َو مى٢للٞت:  األٔل

 .( 2011آٝ ك / ٍ ٝ٘ مىق ٕلة،)مىؾ ٍيت ٗمىيب٢ُ٘ مىـٗكة مى٢ ؿٝت  -1

 .(2011لِٝ مىز ّٜحَ/ ّ٘فَبل، مىق ٕلة)مىي ؿىت مىيب٢ُ٘ مىـٗكة مى٢ ؿٝت  -2

 :ٍ عأل مىبْـ مىز ّٚ :  ٔانثبَٗ

ـــٗكة     -1 ــ ه مى ــ ئش أ١َ ــل ١ــِ ّخ ــو مالقخْــ ؿٛ ٗمالصخَــ ١ٜ  ( 88)حقلٝ ىيَضي
 ( . 2011أٝي٘ه / ىبخَبل )مى٢للــــــٚ 

 :ُٚوغى اندضء األٔل يٍ ْزا انجُذ إنٗ ثالثخ أهغبو ْٗ ٔ

 :بر هشاس يٍ انًؤرًش ثشوَٓبرزغهت ارخَظشْب يدهظ اإلداسح ٔانًغبئم انزٙ  :انوغى األٔل 

مىَ٘قف مىَ ىٜ ىََْٞت مى٢َو مى٢للٞـت ٍـِ عٞـذ مىَيـ َٕ ث ٗمىَخـؤؽلمث ١يـٚ        1
 .ٗمىَيغأل  1/2/2012مَ  فٚ  مىـٗه م ١ٖ ء

حق كٝل ٕٞعت مىلق لت مىَ ىٞت ٗحق كٝل ٍلمقبـٜ مىغيـ ل ث ١ـِ مىغيـ ل ث مىؾخ ٍٞـت       2
مىَنخـو  ) ى٢َـو مى٢للٞـت   ىََْٞت م 2010/  12/  31ىييْت مىَ ىٞت مىَْخٖٞت فٜ 

 (.ٗمى٢َ ٕـ ٗمىَلممن مىخ ل٢ت ىٖ  

ـــق    3 ــ ِّّ٘ٞٞ ىخ ــِٞ ٍغ ىــبِٞ ق ــٜ ح٢ٞ ــت   مىْٞــل ف ٞأل عيــ ل ث ٍَْٞــت مى٢َــو مى٢للٞ
 . 2012/  2011ىي٢ ٍِٞ ( خو ٗمى٢َ ٕـ ٗمىَلممن مىخ ل٢ت ىٔمىَن)

انًغممبئم انًبنٛممخ  )يغشٔزممخ ضممًٍ انجُممذ انشاثممغ   ْٔممزِ انًٕضممٕػبد  ** 
 .ٔعٛورٗ رٕضٛسٓب الزوب ( ٔانخغخ ٔانًٕاصَخ
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ِ ـــــــــــــــــٞـىيضْـــت مىؾبـــلمء مىق ّّ٘ٞ( 32)حقلٝـــل ١ـــِ ّخـــ ئش أ١َـــ ه مىــــٗكة   4
 ( .2011 حَلِٝ مىز ّٚ/ مىق ٕلة ، ّ٘فَبل)

رغجٛمن ارلبهٛمبد   )عٛزى رٕضٛسّ ضًٍ انجُذ انخبيظ  ْٔز انًٕضٕع* *
 ( .ٔرٕطٛبد انؼًم انؼشثٛخ

آفمك / ٍـ كه )ىَئحَل مى٢َو مى٢للٚ ( 40)حغـٝـ ٍَلٟٗ صـٗه أ١َ ه مىـٗكة  5
2013) . 

يممٍ  انسممبدٖ ػشممشعممٛزى شممشزّ الزوممب ضممًٍ انجُممذ   ْٔممزا انًٕضممٕع* *
 .خذٔل األػًبل 

 .األيش يؼشٔع ػهٗ انًؤرًش انًٕهش الرخبر يب ٚشاِ يُبعجًب ثٓزا انشوٌ  -

 : رزغهت رٕخٛٓبد يٍ انًؤرًشَظشْب يدهظ اإلداسح ٔانًغبئم انزٙ :  ثبَٛب

لـٜ ٗحخٚيـو   م مىقيٌ مى١َٕ٘٘ ث مى٢َلٕٗـت ١يـٚ ٍـئحَل مى٢َـو مى٢ل    ٝخَِٖ ٕق
 :، ٕٗٚ ح٘صٖٞ ث ٍِ مىَئحَل 

/ ، ّـ٘فَبل مىقـ ٕلة )ىيضْت مىغلٝـ ث مىْق لٞـت   ( 31)قلٝـــل ١ِ ّخ ئش أ١َ ه مىـٗكة ح 1
ِ ، ٗقـ حٌ حقـٌٝ ٍيؾِ ٕـقم مىَٕ٘ـٟ٘   ( 2011 مىز ّٚحَلِٝ  ٍ عـأل مىبْــ    ٕـَ
 .م ٗه 

ــ ئش أ١َـــ    2 ــِ ّخـ ـــقلٝل ١ـ ـــٗكة حــ ــت    ( 10) ه مىـ ــلأة مى٢للٞـ ــو مىَـ ــعُ٘ ١َـ ــت ٍـ ىيضْـ
 .ٍ عأل مىبْـ م ٗه  َِٕ، ٗقـ حٌ حقـٌٝ ٍيؾِ ٕقم مىَٕٟ٘٘ ( 2011لٞلٗث)

 .األيش يؼشٔع ػهٗ انًؤرًش انًٕهش نهؼهى ٔانزٕخّٛ ثًب ٚشاِ يُبعجًب  -

 انًغبئم انًغشٔزخ ػهٗ انًؤرًش نهؼهى ٔاإلزبعخ:  ثبنثب

  ٘ ــلمكمث ٗح ــقم مىقيــٌ ق ــ ؿٝخِٞ    ٝخٖــَِ ٕ ـــٗكحِٞ مى٢ ــٜ مى ــو مإلؿمكة ف ّــٞ ث ٍضي
مىقـ ٕلة ،  )ٗمىيـب٢ِٞ   ٗمىي ؿىـت ، ( 2011آٝـ ك  / ، ٍـ ٝ٘   مىق ٕلة)ىيب٢ِٞ ٗم مىؾ ٍيت
 ( .2011 مىز ّٚحَلِٝ / ّ٘فَبل

ٕٗــٜ ٢ٍلٕٗــت ١يــٚ مىَــئحَل ىي٢يــٌ ٗمإلع ٙــت ، ٕٗــٜ غٞــل مىَٕ٘ــ١٘ ث مىخــٚ   
حخٚيو ح٘صًٖٞ  ٍِ مىَئحَل ٗمىََـ ك  ، أٗ مىخٜ  أٗالحغخ س اىٚ قلمك ٗمىََ ك اىٖٞ  فٜ 

 . ر ّٞ اىٖٞ  فٜ 

◘◘◘ 



 

 

 

 

 

 
 2102لعام (  99) الذورة  –ملخص بنود ووثائق مؤتمر العمل العربى 

99 

 

 :يالزن انجُذ انثبَٗ :  ثبًَٛب

 انًهسن األٔل

 (88)َزبئح أػًبل انذٔسح روشٚش ػٍ 

 ( 2011) ٗانؼشث ٗٔاالخزًبػ ًٖدهظ االهزظبدنه

 

ىيَضيـــو ( 88)ٍـــ كمج ٍَْٞـــت مى٢َـــو مى٢للٞـــت فـــٜ أ١َـــ ه مىــــٗكة مى٢ ؿٝـــت    :أٔاًل 
ٗمالصخَـ ١ٜ ل٘فــ حلأىـٔ ٢ٍـ ىٜ مىَــٝل مى٢ـ ً ىيََْٞـت ١ٖٗـ٘ٝت          مالقخْ ؿٛ

 : ١ـؿ ٍِ مىتِْٞٞ ٍِ مىََْٞت، عٞذ حَج مىََ كمت فٜ أ١َ ه مىيض ُ مٟحٞت 

 . 11/9/2011مىيضْت مالصخَ ١ٞت ٗقـ ١قـث فٜ  -
 . 13/9/2011ٗ  12مىيضْت مالقخْ ؿٝت ٗقـ ١قـث فٜ  -
 . 14/9/2011ىضْت مب ك مىَيع٘ىِٞ ١ٗقـث ًٝ٘  -
مىَضيــــو مالقخْــــ ؿٛ ٗمالصخَــــ ١ٜ ١يــــٚ مىَيــــخ٘ٙ مىــــ٘ممكٛ ١ٗقـــــ فــــٜ   -

15/9/2011 . 

أؿكس ١يـــٚ صــــٗه أ١َـــ ه مىــــٗكة مى٢ـٝــــ ٍـــِ مىَٕ٘ـــ١٘ ث مالقخْـــ ؿٝت         :ثبَٛمممًب 
 :ٗمالصخَ ١ٞت مىٖ ٍت ٍِ إَٖٔ  

 .مإل١ـمؿ ىيقَت مالقخْ ؿٝت مىز ىزت فٜ مىلٝ ٓ  -
 .نبلٙ ٍخ ل٢ت حٚ٘كمث ٍْٚقت مىخض كة مىغلة مى٢للٞت مى -
 .مالىخزَ ك فٜ مىـٗه مى٢للٞت  -
 .مإلىخلمحٞضٞت مىيٞ عٞت مى٢للٞت  -
 .مىبلّ ٍش مىَخن ٍو ىـ١ٌ مىخَ ٞو ٗمىغـ ٍِ مىبٚ ىت فٜ مىـٗه مى٢للٞت  -
 .اىخلمحٞضٞت م ٍِ مىَ ئٜ فٜ مىَْٚقت مى٢للٞت  -
 .ٍخ ل٢ت حْتٞق لْ٘ؿ ا١ ُ ٍئحَل مىقَت مى٢ ىَٜ ع٘ه م ٍِ مى قمئٜ  -

ث مىـٗكة ٍْ قَت مىبلّ ٍش مىَخن ٍـو ىــ١ٌ مىخَـ ٞو ٗمىغــ ٍـِ مىبٚ ىـت فـٜ        ٍٖـ :ثبنثًب 
مىـٗه مى٢للٞت ، عٞذ م ُ ٕقم مىَٕٟ٘٘ ٍٚلٗعً  ١يٚ صـٗه أ١َ ه مو ٍـِ  

مىيضْت مالصخَ ١ٞت ، ىضْت مب ك مىَيع٘ىِٞ ، مىَضيو مالقخْ ؿٛ ٗمالصخَـ ١ٜ  )
مىخـٜ حقــٍج   ، عٞذ صلث ٍْ قَت ٍ٘ىـ٢ت ىيَـقملة   ( ١يٚ مىَيخ٘ٙ مى٘ممكٛ 
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لٖــ  ٍَْٞــت مى٢َــو مى٢للٞــت ٗمىخــٜ حٖــَْج مٟىٞــت مىَقخلعــت ىخَ٘ٝــو مىبلّــ ٍش   
- :مىَخن ٍو ١يٚ مىْغ٘ مٟحٜ 

 % .40مىـٗه مى٢للٞت لْيبت   -
 % .20ٍ٘ممّت مىََْٞت لْيبت   -
 % .40ٍئىي ث ٍَْٗٞ ث مىخَ٘ٝو لْيبت   -

و مى٢للٞت ٕٗٚ مٟىٞت مىخٚ ميف مىَضيو مالقخْ ؿٙ ٗمالصخَ ١ٚ ٍَْٞت مى٢َ
ــٌ     ــلمك كقـ ــو مىقـ ــل لَ٘صـ ـــمؿٕ  ، ٗفىـ ــأل  ( 86ٟ . ؿ  – 1846)لب١ـ ـــ ٗمفـ ، ٗقـ

مىَضيو ل٢ـ ٍْ قَ ث ٍٚ٘ىت ١يـٚ مٟىٞـت مىَقخلعـت ٍـِ قبـو مىََْٞـت ، ٗأّــك        
 : لَؤّٖ  مىقلمك مٟحٚ ّْٔ 

مىَ٘مفقت ١يٚ آىٞت حَ٘ٝو مىبلّـ ٍش مى٢للـٜ ىيخَـ ٞو ٗمىغــ ٍـِ مىبٚ ىـت مىخـٜ         -1
ى٢للــٜ فــٜ ؿٗكحــٔ مىز ٍْــت ٗمىز رــِٞ ، ٗفقــً  ىيْــٞ ت    مقلٕــ  ٍــئحَل مى٢َــو م 

 .مىَلفقت 

مىٚيـو ٍــِ ٍَْٞـت مى٢َــو مى٢للٞــت ٍ٘مّـيت صٖ٘ؿٕــ  ٍـ٠ مىََْٞــ ث مىـٗىٞــت      -2
ٗمإلقيَٞٞــت ٍٗئىيــ ث مىخَ٘ٝــو مى٢للٞــت ٗمىـٗىٞــت ٗمىقٚــ ٟ مىؾــ ُ ىخَ٘ٝــو    

 .مىبلّ ٍش ٗفق  ىيْيبت مىَقلكة فٜ آىٞت حَ٘ٝو مىبلّ ٍش 

ــت م   -3 ــِ ٍَْٞ ــو ٍ ــو      مىٚي ــت ىخَ٘ٝ ــت مى مٍ ــ ىة مىَ ىٞ ــ٘فٞل مىَب ــت ح ــو مى٢للٞ ى٢َ
مىبلّ ٍش ٗفق  ىيْيبت مىَقلة ىٖ  فٜ آىٞت حَ٘ٝو مىبلّ ٍش ٍـِ ؽـ ه ٍ٘ممّخٖـ     

 .مىيْ٘ٝت ٗفقً  ىقلمكمث مىَضيو مالقخْ ؿٛ ٗمالصخَ ١ٞت فٜ ٕقم مىَؤُ 

ؿ١٘ة مىـٗه م ١ٖ ء اىٚ ىــمؿ ٍيـ َٕخٖ  فـٜ حَ٘ٝـو مىبلّـ ٍش ٗفقـ  ىْيـو         -4
ٖ  فٜ ٍ٘ممّـت ص ٢ٍـت مىــٗه مى٢للٞـت ، ٗٙبقـ  ىْيـبت ٍيـ َٕت مىــٗه         عْْ
 .فٜ حَ٘ٝو مىبلّ ٍش مى٘مكؿة فٜ آىٞت حَ٘ٝئ  ءم ١ٖ 

ٝـــخٌ اٝــــمٟ ٍيـــ َٕ ث مىــــٗه م ١ٖـــ ء ٗمىغْـــت مىَقـــلكة ١يـــٚ مىََْٞـــت   -5
ٍٗيــ َٕ ث مىَئىيــ ث مى٢للٞــت ٗمىـٗىٞــت ٗمىقٚــ ٟ مىؾــ ُ فــٜ مىغيــ ب        

لـــٜ ، ٗفـــٜ ع ىـــت ١ــــً مىـــخنَ ه مىَبـــ ىة مىَ٘عــــ ىــــٙ ّـــْـٗق مىْقــــ مى٢ل
مىَٚي٘لــت ٝـــخٌ ا١ــ ؿة مىْٞـــل فــٜ مىََـــلٟٗ ٍــِ قبـــو مىَضيــو مالقخْـــ ؿٛ      

 .ٗمالصخَ ١ٜ الحؾ ف ٍ  ٝلٓ ٍْ ىبً  لٖقم مىَؤُ 

ىيضْــت ( 20)ٗمفــأل مىَضيــو مالقخْــ ؿٙ ١يــٚ حقلٝــل ٗحّ٘ــٞ ث مالصخَــ ٟ        :ساثؼممًب 
القخْــ ؿٙ ٗمالصخَــ ١ٚ مىََْٞــ ث ىيخْيــٞأل ٗمىَخ ل٢ــت مىَْبزقــت ١ــِ مىَضيــو م 
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ٍـ٠ مىخؤمٞــ ١يـٚ    ( 30/6/2011 – 26)ٗمىخٚ ١قــث ل ىقـ ٕلة ؽـ ه مىتخـلة     
 ( .ٍلفأل)ل٢ٔ مىتقلمث 

ىَضيــو اؿمكة ٍَْٞــت مى٢َــو  ( 76)١ــلٓ ٕــقم مىخقلٝــل ١يــٚ مىـــٗكة مى٢ ؿٝــت    :خبيغممًب 
 :ٗأّـك لَؤّٔ مىقلمك مٟحٚ( 2011حَلِٝ مىز ّٚ / مىق ٕلة ، ّ٘فَبل)مى٢للٞت 

 ٖنهًدهمممظ االهزظمممبد( 88)ؼهمممى ثُزمممبئح روشٚمممش ٔهمممشاساد انمممذٔسح أخمممز ان -1
 (.2011 أٚهٕل/ عجزًجش) ٗٔاالخزًبػـ

انمذٔسح  ركهٛق يكزت انؼًم انؼشثٗ ثًزبثؼخ رُلٛز انزٕطٛبد انظمبدسح ػمٍ    -2
 .هذس رؼهن األيش ثًُظًخ انؼًم انؼشثٛخ  انًزةٕسح

 

ٚمشاِ يُبعمجًب كمٗ ْمزا      األيش يؼشٔع ػهٗ انًؤرًش انؼمبو انًمٕهش الرخمبر يمب    : عبدعًب 
 .انشوٌ

 
 

◘◘◘ 
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 انجُذ انثبن 
 يزبثؼخ رُلٛز هشاساد يؤرًش انؼًم انؼشثٗ انغبثن

 نًؤرًش انؼًم انؼشثٗ ٔانثالثٍٛ انثبيُخانذٔسح 

 ( 2011  آٚبس/ يبٕٚ 22  – 15،  انوبْشح) 

 

٘  ،مىقـ ٕلة )ٗمىيـب٢ِٞ   مىؾ ٍيـت ّ قٌ ٍضيو مإلؿمكة فـٚ ؿٗكحـٔ مى٢ ؿٝـت     - أٝـ ك  / ٍـ ٝ
مى٘رٞقت مىَخَْٖت حْ٘كمث مىَنخو ٗمىَئىي ث مىخ ل٢ت ىٔ ىخْتٞق قلمكمث ( 2011

مىَئحَل ٗمىخٚ أ١ـٕ  مىَنخو لض٠َٞ اؿمكمحٔ ٍٗن حبٔ ٗٗعـمحٔ ٗمى٢َ ٕـ ٗمىَلممـن  
 : مىخ ل٢ت ىٔ ٗمحؾق ٍضيو مإلؿمكة لَؤُ مىَٕٟ٘٘ مىقلمك مىخ ىٚ 

 رُلٛمز رظمٕساد   ؤٌانًٕاكوخ ػهمٗ روشٚمش يكزمت انؼًمم انؼشثمٗ ثشم      انؼهى  أخز
ٗ  ( 38)هممشاساد انمممذٔسح   خًٕٓسٚممخ يظمممش  / انومممبْشح) نًممؤرًش انؼًمممم انؼشثمم

 ( . 2011 آٚبس/  يبٕٚ 22 –  15،  انؼشثٛخ

ق ً ٍنخو مى٢َو مى٢للٚ ٗمى٢َ ٕـ ٗمىَلممن مىخ ل٢ت ىٔ ل حؾـ ف مإلصـلمءمث مى مٍـت     -
ْ    (  38) ىخْتٞق قلمكمث مىـٗكة   ، ّـٔ  ىَئحَل مى٢َو مى٢للـٚ مـو فـٚ ٍضـ ه مؽخ

ىَنٝــ  مَ  ٕ٘ ٍبِٞ فٚ مى٘رٞقت مىَقـٍـت اىـٚ مىَـئحَل َٗٝنـِ مىلصـٟ٘ اىٖٞـ        ٗفىل 
 .ٍِ مىخت ّٞو 

ْـ  - ىَـئحَل مى٢َـو   ( 38)مىــٗكة  ١ـلٓ ىقـلمكمث ٗحّ٘ـٞ ث    ١يـٚ   ـٝغخ٘ٙ ٕقم مىب
ٗلٞ ُ ( 2011 آٝ ك/ ٍ ٝ٘ 22 – 15،  ٍْل مى٢للٞتصَٖ٘كٝت / مىق ٕلة)مى٢للٚ 

لٞت ٗمى٢َ ٕـ ٗمىَلممن مىخ ل٢ت ىٖـ  لَـؤُ حْتٞـق حيـل     ىَ  ق ٍج لٔ ٍَْٞت مى٢َو مى٢ل
 .مىقلمكمث ٗمىخّ٘ٞ ث 

◘◘◘ 
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 انجُذ انشاثغ
 ٔانخغخ ٔانًٕاصَخانًغبئم انًبنٛخ 

 ٕهق انًبنٗ نًُظًخ انؼًم انؼشثٛخانً: أٔال 

 بد ٔانًزوخشاد ػهٗ انذٔل األػضبءيٍ زٛ  انًغبًْ

 2012 / 2 / 1ةًب كٗ 
 

ٍــــِ عٞـذ مىَي َٕـــ ث ٗمىَخـؤؽلمث ١يـٚ مىــٗه م ١ٖـ ء        مىَـــ٘قف مىَ ىٚ : أٔال 
فــٚ  انًغممبًْبد انًزمموخشحعٞــذ ليــة اصَــ ىٚ  ،ٗمىَيغــأل  1/2/2010مَــ  فــٚ 

ر رت ١َل ٍيّٞ٘  فق٘ )ؿٗالك أٍلٝنٚ (  13.331.139)ح كٝؾٔ ٍبي   ٗقـكٓ 
 ُ ٗعيـو   ،(ؿٗالكم أٍلٝنٞـ   ٗر رَ ئت ٗٗمعـ ٗر رُ٘ أىف ٍٗ ئت حي٢ت ٗر رـ٘

 : مىخ ىٞتّٞو مىخت 

 انـجـٛــبٌ
 انًجهؾ

 ثبنذٔالس األيشٚكٗ

 13.331.139 2012 – 1990نهلزشح يٍ ػبو  إخًبنٗ انًغبًْبد

ٗلـــ ىلغٌ ٍـــِ ا١ـــ ً م فـــت مىــــٗه  ،لَـــؤُ صـٗىـــت مىَيـــ َٕ ث ٗمىَخـــؤؽلمث : ثبَٛمممًب 
لقـلمكمث ٍضيـو مإلؿمكة ٗقـلمكمث     ،م ١ٖ ء مىخٚ ١يٖٞ  ٍي َٕ ث ٍخـؤؽلة  

ىـٌ ّخيـأل    ،٢للـٚ ٗقـلمكمث مىَضيـو مالقخْـ ؿٙ ٗمالصخَـ ١ٚ      ٍئحَل مى٢َو مى
 .ٍِ مىـٗه مى٢َْٞت أٝت كؿٗؿ لٖقم مىَؤُ 

حبيـة   2012مى٢َخَـة ٍِ قبو مىَضيـو مالقخْـ ؿٙ ٗمالصخَـ ١ٚ ى٢ـ ً      مىَ٘ممّت:  ثبنثًب
( 3.700.000)ؿٗالك أٍلٝنٚ ٍ٘م١ـت ١يـٚ أىـ ه ٍبيـة     ( 4.000.000)

ـــٗه م    ــٚ مى ــٚ    ؿٗالك أٍلٝنــٚ ٍ٘م١ــت ١ي ١ٖــ ء عيــو ّيــو عْْــٖ  ف
ــت     ـــٗه مى٢للٞ ــت مى ــت ىض ٢ٍ ــت مى٢ ٍ ــت م ٍ ّ ــة  ٍ٘ممّ ؿٗالك ( 300.000)ٍٗبي

 .أٍلٝنٚ حَ٘ٝو فمحٚ 

◘◘◘ 
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 انجُذ انشاثغ

 ٔانخغخ ٔانًٕاصَخانًغبئم انًبنٛخ 

 يششٔع خغخ يُظًخ انؼًم انؼشثٛخ: ثبًَٛب 

 (2014 – 2013)نؼبيٗ ( انًكزت ٔانًؤعغبد)

 

 

 (2014 – 2013)ٍَْٞـت مى٢َـو مى٢للٞـت ى٢ـ ٍٚ      ؽٚـت ٍَـلٟٗ  ا١ـمؿ  حٌ:  أٔال
 –ٍَْٞــ ث أّــغ ب م ١َــ ه  –عنٍ٘ــ ث )ل٢ـــ مىــخٚ ٟ كأٙ أٙــلمف مإلّخــ س مىز رــت 

فٚ م َّٚت ٗمىبلمٍش مىخٚ ٝلُٗ إَٔٞـت اؿكمصٖـ  فـٚ مىؾٚـت ىنـٚ حـؤحٚ       ( ٍَْٞ ث مى٢َ ه
ٗؿٗىًٞ  ، مَ  حٌ مىلصٟ٘  ٍيبٞت العخٞ ص حٌٖ فٚ ٝو مىَخ ٞلمث مىض كٝت ١يٚ مىي عت ١للًٞ 

اىٚ إٌٔ حّ٘ٞ ث ٗح٘صٖ ث م َّٚت مىخٚ ١قـحٖ  مىََْٞت ١يـٚ ٍــٙ مى٢ـ ٍِٞ مىَ ٕـِٞٞ     
ٗمىيـ٢ٚ   ،لٖـف مىلل٘ لِٞ ٍ  حّ٘يج اىٞٔ ٕقٓ م َّٚت ٗؽٚ٘ ١َو مىََْٞت مىَيخقبيٞت

 .ى٠ٕ٘ حّ٘ٞ ث مىََ كمِٞ فٖٞ  ٠ٍٕ٘ مىخْتٞق لقـك مإلٍن ُ 

اىـٚ أُ ٍـ  حٖـَْخٔ مىؾٚـت ٍـِ ٍ ٍـظ مىخٚـ٘ٝل قــ صـ ء          حضـك مإلٍ كة :   ثبَٛب
مغْٞيت ىيضٖـ مىـإٗب ىيَنخو ٗمى٢َ ٕـ ٗمىَلممـن مىخ ل٢ـت ىيََْٞـت ٍـِ ؽـ ه كإٝـت       

مى٢ ٍِٞ مىي لقِٞ ىيؾٚت  – 2011ٗ  2010مإلؿمكة مى٢يٞ  ٗى٢ٖٞ  مىَْ٘ ؽ ه ١ ٍٚ 
-        ٗ ــٚ ١يٖٞــ  ٍ ٍــظ مىخغــلك مىق ؿٍــت  ــٚ َٝنــِ  ٍــِ أصــو اق ٍــت أىــو ٗق٘م١ـــ حبْ مىخ

 :مإلٍـــ كة اىٖٞــ  فَٞ  ٝيٚ 

حغقٞأل م ٕـمف ٗمى  ٝ ث مىَلىٍ٘ت ىيََْٞت مىخٚ ِّ ١يٖٞ  مىـىخ٘ك ٗمىَٞز ق  (1)
 .مى٢للٚ ىي٢َو 

 .ٍلم١ ة آكمء أٙلمف مإلّخ س مىز رت فٚ مىِ٘ٙ مى٢للٚ  (2)

 .حت٢ٞو مى٢ قت ٠ٍ م ٍ ّت مى٢ ٍت ىض ٢ٍت مىـٗه مى٢للٞت ٍَْٗٞ حٖ  مىَخؾْْت  (3)

 .ن ٗحـ١ٌٞ ق ١ـة مى٢ ق ث ٠ٍ مىََْٞ ث مىـٗىٞت ٗمإلقيَٞٞت مىْٞٞلة ح٢نٝ (4)

لْـ ء اٙـ ك ٍتــ َٕٞٚ ٍٗئىيـٚ إلق ٍــت ١ قـ ث ٍْٖضٞـت ٍــ٠ ٍئىيـ ث مىخَ٘ٝــو        (5)
 .مىـٗىٞت ٗمى٢للٞت ل ٞت صقلٖ  ىخْتٞق أَّٚت ٍَخلمت 
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ّٞ غت ل٢ٔ م َّٚت ٗمىبلمٍش فمث ٙ ل٠ قٍ٘ٚ ٗمىخلمحٞضٚ مكحؤث مىََْٞت  (6)
مىْـ٢ٞـ مى٢للـٚ ٗحلغـو فـٚ أُ حغٞـٚ ل ٕخَـ ً أٙـلمف مإلّخـ س          إَٔٞخٖ  ١يٚ

 :ٍٗئىي ث مىخَ٘ٝـــو مىَؾخيتــت ٍزــو 

  مىَبنت مى٢للٞت ى٢َيٍ٘ ث ى٘ق مى٢َو. 

  ٚحٚ٘ٝل ٗحْيٞأل مى٢ ق ث لِٞ أصٖنة اعْ ءمث مى٢َو فٚ مىِ٘ٙ مى٢لل. 

 ؿىٞت فٚ مى٢َو ١يٚ حَض٠ٞ مالىخزَ كمث مى٢للٞت ٍِ ٍْٞ٘ك أرلٕ  ١ٗ قخٖ  مىخب (7)
 .ؽيأل فلُ ١َو 

الــلمم صٖــ٘ؿ مىََْٞــت فــٚ ٍضــ ه مىخ٢ــ ُٗ مىتْــٚ ٍٗيــ ّـة أٙــلمف مإلّخــ س فــٚ     (8)
 .مىِ٘ٙ مى٢للٚ 

مالكحق ء ل ىَيـخ٘ٙ مىتْـٚ ىبَّـٚت مىَـكصـت ل ىؾٚـت ٍـِ ؽـ ه مّخقـ ء مىؾبـلمء           (9)
 .مىَخؾِْْٞ فٚ م فت ٍض الث ٗمٕخَ ٍ ث مىََْٞت 

لٞــج ؽبــلة ١للــٚ فــٚ قٖــ ٝ    مىغــلُ ١يــٚ أُ حنــُ٘ ٍَْٞــت مى٢َــو مى٢للٞــت  (10)
 .مى٢َو ٗمى٢َ ه 

 2014/  2013حٌ ح٘م٠ٝ ٍَلٟٗ ؽٚت ٍَْٞت مى٢َو مى٢للٞـت ى٢ـ ٍٚ   :   ثبنثب
 :١يـــــٚ أكل٢ــت ٍغ ٗك كئٞيٞت ١يٚ مىْغ٘ مىخ ىٚ 

 . مالصخَ ١ٞتٍغ٘ك مىغَ ٝت  -1

 .ٍغ٘ك مىخَْٞت مىبَلٝت ٗمىخَ ٞو  -2

 .ٍغ٘ك مإل١ ً ٗمىخ٘رٞأل ٗمى٢َيٍ٘ ث  -3

 .٢ ُٗ مىتْٚ ٗمى٢ ق ث مى٢للٞت ٗمىـٗىٞت ٍغ٘ك مىخ -4

ت مىخـٚ حلحنـن ١يٖٞـ     ْٗٝقيٌ مو ٍغ٘ك اىٚ ١ـة ٍض الث حَزـو مىــ١ ئٌ م ى ىـٞ   
 .ٍغ ٗك مىؾٚت 

ٍلٕـُ٘ ىغــ مبٞـل لــ١ٌ      2014/  2013ف٢ ىٞت حْتٞق ؽٚـت ١ـ ٍٚ   ٔالشو أٌ 
ــٌ أٙـــلمف مإلّخـــ س مىز رـــت ىبلمٍضٖـــ    ــ ّـة مىٖٞعـــ ث مىـىـــخ٘كٝت ىيََْٞـــت ، ٗؿ١ـ   ٍٗيـ
ٗأَّٚخٖ  ، م ٍل مىقٙ َٝنِ ٍَْٞت مى٢َو مى٢للٞت ، ٍِ ؽ ه ٍ  حَخينـٔ ٍـِ كّـٞـ    

ٕقٓ مىؾٚت لنو ف ١يٞت  ٍِ حْتٞق ،مىخضللت ٗمىؾبلة ١يٚ ٍـٙ أمزل ٍِ أكل٢ــــت ١ق٘ؿ 
 .ٗمت ءة
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( ٍنخو ٢ٍٗ ٕــ ٍٗلممـن  )ٝخَِٖ ٍَلٟٗ ؽٚت ٍَْٞت مى٢َو مى٢للٞت :   ساثؼب
ــٚ ١ــ ٍٚ مىؾٚــت ٕــَِ    ( 243)١ـــؿ  2014 – 2013ىي٢ــ ٍِٞ  َّــ ٙ  ٍ٘م١ــت ١ي

 .أكل٢ت ٍغ ٗك كئٞيٞت 

 :ٗحبية ميتت مىؾٚت م ىخ ىٚ 

 .ؿٗالك أٍلٝنٚ (  2.556.575) ٍبية   2013ؽٚت ١ ً  -1

 .ؿٗالك أٍلٝنٚ (  2.552.575) ٍبية   2014ؽٚت ١ ً  -2

١َــلة ٍـِ ّٞــ ً   مىي ؿىـت ٍــِ مىَـ ؿة  ( ب   - 4) مىـخْ ؿم اىــٚ مىتقـلة   :  خبيغمب 
.. مى٢للٚ ٗمىْٞـ ً مىَـ ىٚ ٗمىَغ ىـبٚ مىَ٘عــ ٗالئغخـٔ مىخْتٞقٝـت       ئحَل مى٢َو مى٢َو لَ

مىَنخو ٗمى٢َ ٕـ ٗمىَلممن ) ق ً ٍنخو مى٢َو مى٢للٚ ل٢لٓ ٍَ ك٠ٝ ؽٚ٘ مىََْٞت 
١يــٚ ٍضيــو اؿمكة ٍَْٞــت مى٢َــو مى٢للٞــت فــٚ  2014ٗ  2013ى٢ــ ٍٚ ( مىخ ل٢ــت ىٖــ  

، ٗمحؾـق  ( 2011 مىز ّٚحَلِٝ / ّ٘فَبل مىق ٕلة ،) ٗمىيب٢ِٞ  مىي ؿىتؿٗكحٔ مى٢ ؿٝت 
 :مىَضيو مىقلمك مىخ ىٚ 

 . 2013/2014ٍَلٟٗ ؽٚت ١َو ٍَْٞت مى٢َو مى٢للٞت ىي٢ ٍِٞ  م١خَ ؿ -1

ح٘صٞٔ مىَنل ى٢َ ىٚ مىيٞـ مىَـٝل مى٢ ً ىَنخو مى٢َو مى٢للٚ ١يـٚ مىضٖـ٘ؿ    -2
مىخـٚ لـقىج فـٚ ا١ــمؿ ٍَـلٟٗ ؽٚـت ١َـو ٍَْٞـت مى٢َـو مى٢للٞـت ىي٢ــ ٍِٞ           

، ٗٝئمـ ل ١خب كٓ َٝزو ّقيت ١ّ٘ٞت فٚ م َّٚت ٗمىبلمٍش  2014/  2013
ٍ٘ممبت مىََْٞت ىيَيخضـمث ٗمىَخ ٞلمث مإلقيَٞٞـت ٗمىـٗىٞـت ٗٝغقـأل إٔــمف     

 .مىََْٞت ٗمعخٞ ص ث أٙلمف مإلّخ س مىز رت 

 2014 / 2013اع ىت ٍَلٟٗ ؽٚت ١َو ٍَْٞت مى٢َو مى٢للٞـت ىي٢ـ ٍِٞ    -3
٠ٍ مىخّ٘ـٞت  (  2012ّٞي ُ / أللٝو)لٜ ىَئحَل مى٢َو مى٢ل( 39)ىيـٗكة 

 .ل ىَْ ؿقت ١يٖٞ 

 

نًضٚذ يٍ انزلبطٛم ًٚكمٍ انشخمٕع إنمٗ انجُمذ انشاثمغ انًؼمشٔع ضمًٍ        ** 
 .خذٔل أػًبل انًؤرًش 

◘◘◘ 
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 انجُذ انشاثغ

 ٔانخغخ ٔانًٕاصَخانًغبئم انًبنٛخ 

 يششٔع يٕاصَخ يُظًخ انؼًم انؼشثٛخ: ثبنثًب 

 ( 2014 -2013) نؼبيٙ ( انًكزت ٔانًؤعغبد)
 

 2014 – 2013لية مىََلٟٗ مىَقخلط ىَ٘ممّت ٍَْٞت مى٢َو مى٢للٞـت ى٢ـ ٍٚ   
ــ ً ( 5.563.575)ٍبيــــــة ٗقـــــــكٓ  ـــكٓ  2013ؿٗالك أٍلٝنــــــٚ ى٢ــــ ، ٍٗبيــــــة ٗقــــ

لَْٞــ  مىَبيــة مى٢َخَـــ ىَ٘ممّــت ١ــ ٍٚ  .  2014ؿٗالك أٍلٝنــٚ ى٢ــ ً ( 5.529.575)
، أٙ لْيبت أٍلٝنٚ ىنو ١ ًؿٗالك ( 4.000.000)ٍبية ٗقـكٓ ( 2012 – 2011)

 .%  39.00مٝ ؿة قـكٕ  

 2014ٔ  2013ثٕاة انًٕاصَخ نؼبيٗ أ

 أثٕاة انًٕاصَخ
 انًؼزًذانًجهؾ 
 2012ػبو 

 انًوزشذانًجهؾ 
 2013ػبو 

انُغجخ 
إلخًبنٙ 
 انًٕاصَخ

 انًوزشذانًجهؾ 
 2014ػبو 

انُغجخ 
إلخًبنٙ 
 انًٕاصَخ

ّتقــــــ ث : انجــــممممممـبة األٔل 
 %42.30 2.339.000 %42.04 2.339.000 1.981.860 م فلمؿ  

 :انجممممممممممممممبة انثبَـــممممممممممممممـٗ 
 %0.90 50.000 %0.90 50.000 50.000 ٍْلٗف ث ىتل ٗحْق ث

 :انجممممممممممبة انثبنـــممممممممممـ   
 مىَيخينٍ ث مىؾـٍٞت

147.000 150.000 2.70% 150.000 2.70% 

 :انجممممممممممممممممبة انشاثـــممممممممممممممممـغ  
مىَيــــــــــــخينٍ ث مىيــــــــــــي٢ٞت   

 ٗمىْٞ ّت
86.000 160.000 2.87% 160.000 2.90% 

 :انجممممممممممبة انخممممممممممبيظ   
 مىَْلٗف ث مىلأىَ ىٞت

27.000 30.000 0.54% 30.000 0.55% 

ــ ث  :انجممممبة انغممممبدط   ّتقــ
ــ ىو   ــ ث مىَضــــــــ مصخَ ١ــــــــ

 مىلئٞيٞت
68.000 78.000 1.40% 78.000 1.40% 

 :انجمممممممممممبة انغبثـمممممممممممـغ 
 م َّٚت ٗمىبلمٍش

1.540.140 2.556.575 45.95% 2.522.575 45.62% 

 :ـمممممممممممـٍ انجمممممممممممبة انثبي
 مىخنمٍ ث ١للٞت ٗؿٗىٞت

100.000 200.000 3.60% 200.000 3.63% 

 %100.00 5.529.575 %100.00 5.563.575 4.000.000 انًدًـــٕع
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ٗحلص٠ أىـب ب مىنٝـ ؿة فـٚ ٍ٘ممّـت مىََْٞـت اىـٚ مى٢ـٝــ ٍـِ م ىـب ب          
 :ٍِ لْٖٞ  

 .مكحت ٟ أى٢ ك مىيي٠ ٗمىؾـٍ ث ١ ىَٞ   -

 .مكحت ٟ حقممل مىيتل  -

 .ب أى٢ ك مى٢َ ث ٍق لو مىـٗالك م ٍلٝنٚ ٕٗ٘ ١َيت مىَ٘ممّت حقلق -

مىخ٢ــ ُٗ مىََــخلك ٍــ٠ مىََْٞــ ث  حْتٞــق مىخنمٍــ ث مىََْٞــت فــٚ محت قٞــ ث  -
 مإلقيَٞٞت ٗمىـٗىٞت 

أٙــلمف مإلّخــ س فــٚ  ىخيبٞــت معخٞ صــ ثفــٚ ٍضــ ه مىخ٢ــ ُٗ مىتْــٚ  مىخ٘ىــ٠ -
 .ًمى ممىِ٘ٙ مى٢للٚ ٍِ ؽ ه حقـٌٝ مىـ١ٌ مىتْٚ ٗمىَ ؿٙ 

مىخـــكٝو مىَْٖــٚ ٗمىخ٢يــٌٞ مىخقْــٚ ٗكلَٖٚــ    مىخ٘ىــ٠ ٗمىخْــٟ٘ فــٚ ٍضــ ه   -
 .ٍٗن فغت مىبٚ ىت ىنٝ ؿة فلُ مىخَ ٞو لي٘ق مى٢َو

حٚــ٘ٝل مىقــ٘ٙ مىبَــلٝت ىخْــبظ مىََْٞــت لٞــج ؽبــلة فــٚ ٍضــ ه قٖــ ٝ        -
 .مى٢َو ٗمى٢َ ه 

مال١خَــ ؿ ١يــٚ أ١يــٚ مىؾبــلمث فــٜ ٍضــ ه حقـــٌٝ مىبغــ٘د ٗمىـكمىــ ث          -
ــ   ــيت لخ٘صٖــ ــ ث    مىَخْــ ــ ك ٗح٘صٖــ ــت أرــ ــخقبيٞت لَ٘ممبــ ــت مىَيــ ث مىََْٞــ

 .ٍٗخ ٞلمث أى٘مق مى٢َو مى٢للٞت

حْتٞـــق ١قــــ ١ــــؿ ٍـــِ مىَـــئحَلمث ٗمىَْخــــٝ ث ١يـــٚ مىَيـــخ٘ٙ مى٢للـــٚ    -
ــق للّــ ٍش مىخَــ ٞو      ىيخــلٗٝش ىي٢قـــ مى٢للــٚ ىيخَــ ٞو ٗمىَيــ َٕت فــٚ حْتٞ

ٗ  مالقخْ ؿٝتمىَخن ٍو ، حْتٞقم ىقلمك مىقَت مى٢للٞت   خَ ١ٞـت مالصٗمىخَْ٘ٝـت 
 ( .2009م ُّ٘ مىز ّٚ / مىن٘ٝج، ْٝ ٝل)

مٝ ؿة ميتت حْتٞق مىبلمٍش ٗمىََ ك٠ٝ ليبو مكحت ٟ م ىـ٢ ك مىَيـخَل ٍـِ     -
 .ص ّو ٗمىخٖؾٌ ٗحآمو قَٞت مى٢َيت ٍِ ص ّو آؽل 

نًضٚذ يٍ انزلبطٛم ًٚكمٍ انشخمٕع إنمٗ انجُمذ انشاثمغ انًؼمشٔع ضمًٍ        ** 
 .خذٔل أػًبل انًؤرًش 

◘◘◘ 
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 غانجُذ انشاث

 ٔانخغخ ٔانًٕاصَخانًغبئم انًبنٛخ 

 انًبنٛخ ٔروبسٚش يشاهجٗ انسغبثبدروبسٚش ْٛئخ انشهبثخ  :  ساثؼب
 31/12/2010نهغُخ انًبنٛخ انًُزٓٛخ كٗ  نسغبثبد انخزبيٛخػٍ ا

 ًؼبْذ ٔانًشاةض انزبثؼخ نهًُظًخانٔيكزت انؼًم انؼشثٗ  نكم يٍ

 

 2011 ّٞيــ ُ/ ٍــٖل أللٝــو ؽــ ه٘ٝت مىيــْ مصخَ ١ حٖــ  ٕٞعــت مىلق لــت مىَ ىٞــتـث ـ١قــ
ٗفىـل ىـكمىـت مىغيـ ل ث مىؾخ ٍٞـت ٗحقـ كٝل ٍلمقبـٚ        ،لَقل ٍنخو مى٢َو مى٢للٚ ل ىق ٕلة 

 :ىنو ٍِ   31/12/2010ٚ ـٞت فــمىغي ل ث ١ِ مىغي ل ث مىؾخ ٍٞت ىييْت مىَ ىٞت مىَْخٖ

 ٍنخو مى٢َو مى٢للٚ  -1
 ضنمئلمى/ مى٢َٖـ مى٢للٚ ىيزق فت مى٢َ ىٞت ٗلغ٘د مى٢َو  -2
 ٙلمليو/ مىَلمن مى٢للٚ ىخَْٞت مىَ٘مكؿ مىبَلٝت  -3
 مىؾلًٙ٘/  مالصخَ ١ٞتمىَلمن مى٢للٚ ىيخؤٍْٞ ث  -4
 ؿٍَأل/ مى٢َٖـ مى٢للٚ ىيْغت ٗمىي ٍت مىَْٖٞت  -5

ٗأّٗج فٞٔ لبع ىـت مىغيـ ل ث مىؾخ ٍٞـت     ،ٗقـ أ١ـث مىٖٞعت حقلٝلم ١ِ ّخ ئش أ١َ ىٖ  
ىنو ٍـِ ٍنخـو    31/12/2010ٞت مىَْخٖٞت فٚ ٗحق كٝل ٍلمقبٚ مىغي ل ث ١ِ مىيْت مىَ ى

مى٢َو مى٢للٚ ٗمى٢َ ٕـ ٗمىَلممن مىخ ل٢ت ىٔ اىٚ ٍضيو مإلؿمكة إلع ىخٖ  اىٚ مىَئحَل مى٢ ً 
 .مىق ؿً ٠ٍ مىخّ٘ٞت ل ىَْ ؿقت ١يٖٞ  

ىييــْت مىَ ىٞــت  ٞــتحــٌ ١ــلٓ حقلٝــل ٕٞعــت مىلق لــت مىَ ىٞــت ١ــِ مىغيــ ل ث مىؾخ ٍ : ثبَٛممب
ىَنخــو مى٢َــو مى٢للــٚ ٗمى٢َ ٕـــ ٗمىَلممــن ، ١يــٚ ٍضيــو     2010/  12/  31مىَْخٖٞــت 

ِ  مىؾ ٍيـــتاؿمكة ٍَْٞــت مى٢َـــو مى٢للٞــت فــــٚ ؿٗكحــــــٔ     ٘  ،مىقـــ ٕلة) ٗمىيــب٢ٞ آٝـــ ك / ٍــ ٝ
، ٗقــلك مىَضيــو اع ىــت حقــ كٝل ٕٞعــت مىلق لــت مىَ ىٞــت اىــٚ مىَــئحَل مى٢ــ ً ٍــ٠           ( 2011

 .مىخّ٘ٞت ل ىَْ ؿقت ١يٖٞ  

◘◘◘ 
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 انجُذ انخبيظ
 ن ارلبهٛبد ٔرٕطٛبد انؼًم انؼشثٛخرغجٛ

 

ِّ٘ٞٞ ، ١قــث مىيضْـت   حْتٞقًم ىيَ ؿة مىؾ ٍيـت ٍـِ ّٞـ ً ١َـو ىضْـت مىؾبـلمء مىقـ ّ        :أٔاًل 
/ ّــ٘فَبل  20 – 19)  مىز ّٞــت ٗمىز رــِٞ فــٚ مىقــ ٕلة ؽــ ه مىتخــلة ٍــِ   ؿٗكحٖــ

ــ ّٚ   ـــٗه م ١ٖــ ء    (2011حَــلِٝ مىز ، ٗفىــل ىـكمىــت مىخقــ كٝل مىخــٚ حيخــنً مى
ــ  ىيتقــلحِٞ م ٗىــٚ ٗمىز ّٞــت ٍــِ مىَــ ؿة       لخقـــَٖٝ  اىــٚ ٍنخــو مى٢َــو مى٢للــٚ ٗفق

 .مىي ؿىت ١َلة ٍِ ّٞ ً محت قٞ ث ٗحّ٘ٞ ث مى٢َو مى٢للٞت 

ِّّ٘ٞٞ ٗرٞقت ٍبـئٞت حخَِٖ ١لٓ ٍنخو مى٢َو مى٢للٚ ١يٚ ىضْت مىؾبلمء مىق  :ثبًَٛب 
 :ٍ  ٝيٚ 

قٞـ ث مى٢َـو مى٢للٞـت ٍغـو     عـ٘ه محت  مىيـْ٘ٝت   خقـ كٝل ؿكمىـت مى  : اندضء األٔل* 
 – 15 – 5 – 13 – 7 – 4 – 2 – 3 – 1)) :فمث م كق ً  ، ٕٗٚمىَخ ل٢ت
11 – 14 – 17 – 18 – 19 – 8 – 12. )) 

 ".حق كٝل ( 8)ْت ّٗو اىٚ ٍنخو مى٢َو مى٢للٚ عخٚ ح كٝؼ مصخَ ١ ث مىيض" 

 .يزبثؼخ انشد ػهٗ يالزظبد ندُخ انخجشاء انوبٍََٕٛٛ  :اندضء انثبَٗ * 

١يٚ  كؿٗؿ( 3)ّٗو اىٚ ٍنخو مى٢َو مى٢للٚ عخٚ ح كٝؼ مصخَ ١ ث مىيضْت  "
 . "ٍ عٞ حٖ  مىي لقت 

 .دساعخ يٕضٕػبد راد ػالهخ ثًؼبٚٛش انؼًم انؼشثٛخ  : انثبن اندضء * 

مىؾبلمء مىق ِّّ٘ٞٞ حقلٝلم ٝخَِٖ ؿكمىخٖ  ىخق كٝل مىـٗه م ١ٖ ء أ١ـث ىضْت : ثبنثب 
ٗكؿٗؿٕــ  ١يــٚ ٍ عٞــ ث مىيضْــت مىيــ لقت إــ فت اىــٚ مىخّ٘ــٞ ث مى٢ ٍــت ىيضْــت 

انوغمى  ) ١يٚ ٕ٘ء حقـ كٝل مىــٗه م ١ٖـ ء ٗكؿٗؿٕـ  ١يـٚ ٍ عٞـ ث مىيضْـت        
 . (األٔل يٍ انجُذ 

ؾبلمء مىق ِّّ٘ٞٞ مىََـ ك اىٞـٔ ١يـٚ    ١لٓ ٍنخو مى٢َو مى٢للٚ حقلٝل ىضْت مى  :ساثؼب 
  23 – 22مىقـ ٕلة ،  ) ٍضيو مإلؿمكة فٚ ؿٗكحٔ مى٢ ؿٝـت مىي ؿىـت ٗمىيـب٢ِٞ    

 :ٗقـ محؾق مىَضيو مىقلمك مىخ ىٚ ( 2011حَلِٝ مىز ّٚ / ّ٘فَبل
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ِ  ىيضْت ( 32)مىـٗكة أؽق مى٢يٌ ل ىخقلٝل ١ِ ّخ ئش أ١َ ه  -1  مىؾبـلمء مىقـ ّّ٘ٞٞ
 . ( 2011 مىز ّٚحَلِٝ / ّ٘فَبللة، ـمىق ٕ)

ــت مىؾبــلمء       -2 حنيٞــف ٍنخــو مى٢َــو مى٢للــٚ لب١ـــمؿ حقلٝــل عــ٘ه حّ٘ــٞت ىضْ
مىق ِّّ٘ٞٞ لَؤُ اّـمك محت قٞ ث ١َو صـٝــة ٗحغـٝــ مإلصـلمءمث مىْٞ ٍٞـت     

 .لٖقم مىَؤُ 

/ أللٝــو)ىَــئحَل مى٢َــو مى٢للــٚ  (  39) اىــٚ مىـــٗكة  مىيضْــت حقلٝــلاع ىــت  -3
 . ي١ٔٞ، ٠ٍ مىخّ٘ٞت ل ىَْ ؿقت (2012ّٞي ُ 

حَِٖ حقلٝـل ىضْـت مىؾبـلمء مىقـ ِّّ٘ٞٞ فـٚ مىضـنء مىز ىـذ ٗمىؾـ ُ لـكمىـت          : خبيغب 
ــ قٞخِٞ     ٍٕ٘ــ١٘ ث فمث ١ قــت ل٢َــ ٝٞل مى٢َــو مى٢للٞــت حّ٘ــٞت لبّـــمك محت

 :ع٘ه 

 .نؼًبل انوغبع ؿٛش انًُظى  االخزًبػٛخانسًبٚخ  -

 .إداسح انؼًم  -

مىؾ ّـت ل٢ـلٓ م ؿٗمث    أ١ـ ٍنخو مى٢َـو مى٢للـٚ حقلٝـلم ١ـِ مى٢َيٍ٘ـ ث      :عبدعب 
مىق ّّ٘ٞت ١يٚ مىييٚ ث مىَؾخْت ٗفـأل ٍـ  ٝخٚيبـٔ ّٞـ ً محت قٞـ ث ٗحّ٘ـٞ ث       

 . (انوغى انثبَٗ يٍ انجُذ ) مى٢َو مى٢للٞت  

يؼشٔع ػهٗ انًؤرًش انؼبو انًٕهش نهزلضمم ثمبنُظش ٔانزٕخٛمّ ثًمب ٚمشاِ       انزوشٚش ** 
 .يُبعجب 

 

◘◘◘ 
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 انغبدطانجُذ 
 (101)انذٔسح  زٕلكزت انؼًم انؼشثٗ يزةشح انًذٚش انؼبو نً

 ( 2012 زضٚشاٌ/ خُٛق ، َٕٕٚٛ) انذٔنٗ  انؼًمنًؤرًش 

 

فٚ أ١َ ه مىــٗكة   مإل١ـمؿ ٗمىخغٖٞل ىََ كمت مى٘ف٘ؿ مى٢للٞت مىز رٞتفٚ اٙ ك 
، (2012عنٝلمُ / ّٝ٘ٞ٘ 15 -آٝ ك/ ٍ ٝ٘ 30، صْٞف)ىَئحَل مى٢َو مىـٗىٚ ( 101)

ب١ـــمؿ ٗرٞقــت مىبْـــ مىيــ ؿه عــ٘ه ٍــقملة مىَـــٝل مى٢ــ ً   ق ٍــج ٍَْٞــت مى٢َــو مى٢للٞــت ل 
ٍــ٠  2012ىَــئحَل مى٢َــو مىـــٗىٜ ى٢ــ ً ( 101)ىَنخــو مى٢َــو مى٢للــٜ لَــؤُ مىـــٗكة 

 ٕـقٓ  مىَض١َ٘ت مى٢للٞـت ١يـٚ ٕـ ٌٍ أ١َـ ه     ٗأَّٚت لَؤُ مصخَ ١ ثحقـٌٝ ٍقخلع ث 
 :ٗحخَِٖ ٕقٓ مى٘رٞقت ر رت أقي ً ٕٗٚ ، مىـٗكة 

 :بد ثخظٕص اخزًبػبد انًدًٕػخ انؼشثٛخ يوزشز: انوغــى األٔل 

صــلٙ مى٢َــو فــٜ اٙــ ك مإل١ـــمؿ ىيَض١َ٘ــت مى٢للٞــت مىََــ كمت فــٜ أ١َــ ه ؿٗكمث  -
  ٜ لــؤُ ٝقــً٘ مىَـــٝل مى٢ــ ً ىَنخــو مى٢َــو مى٢للــٜ        مىَخ٢ قبــت ٍــئحَل مى٢َــو مىـــٗى

ل ىخغٖٞل ٗمإل١ـمؿ ىَ  ٝيـنً لَـؤُ ٍؾخيـف مىَيـ ئو ٗمىقٖـ ٝ  فمث مالٕخَـ ً ىــٙ        
ٟ مىَض١َ٘ــت م  ى٢للٞــت لَــ  فــٜ فىــل مقخــلمط ١ٍ٘ـــ ٍٗنــ ُ ٗصـــٗه أ١َــ ه مالصخَــ 
م ٗه ل ١خبــ ك أُ مىَض١َ٘ــت حغـــؿ العقــ  ل٢ـــ فىــل ٍ٘م١ٞـــ مصخَ ١ حٖــ     مىخْيــٞقٚ

يٍ  مى عقت، ١ٗيٞٔ فبُ ١ٍ٘ـ مالصخَ ٟ م ٗه ىيَض١َ٘ت مى٢للٞت ىٞنُ٘ م١خب كم 
ٔرنممو كممٙ  2012 آٚممبس/  يممبٕٚ 29انغممبػخ انغبدعممخ يممٍ ٚممٕو انثالثممبء انًٕاكممن 
 .هبػخ يدهظ اإلداسح ثًوش يكزت انؼًم انذٔنٙ

ــ ٟ مىخْيــٞقٚ    ــ  أُ مالصخَ ــو    مىيــْ٘ٙ مَ ــت ٍٗضي ــو مى٢للٞ ــِٞ ٍَْٞــت مى٢َ ل
ٕ  29ٚمٕو انثالثمبء انًٕاكمن    مىيتلمء مى٢لب مى٢َخَـِٝ فٚ صْٞف ىٞخٌ ١قــٓ   / يمبٚ

 . طجبزب( 11.00)ػهٗ انغبػخ  2012آٚبس 

ــت ؽ ّــت    ـــٗكة إَٔٞ ــٚ مىَٕ٘ــ١٘ ث   ٗحنخيــو ٕــقٓ مى ــٔ ٗل إلٕــ فت اى عٞــذ أّ
مىَٚلٗعــت ١يــٚ صـــٗه م ١َــ ه ٗمىخــٚ حخْــ ٗه قٖــ ٝ  مىيــ ١ت ٗإٔــٌ مىَيــخضـمث فــٚ 
ٍضــ الث مى٢َــو ٗمى٢َــ ه فــٚ مى٢ــ ىٌ ، ىــٞخٌ ١قـــ ؿٗكة مىــخزْ ئٞت ىَضيــو اؿمكة ٍنخــو   

الّخؾــ ب مىَـــٝل مى٢ــ ً مىضـٝـــ ىََْٞــت   2012آٝــ ك / ٍــ ٝ٘ 28مى٢َــو مىـــٗىٚ لخــ كٝؼ 
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ؽــ٘مُ ىــٍ٘ فٞ  مىــقٙ ىــٞخلك ٍْْــبٔ ١يــٚ كأه مىََْٞــت / مىـٗىٞــت ؽيتــ  ىييــٞـمى٢َــو 
 . 30/9/2012لخ كٝؼ 

 

الدذورة   فدى  جدذو  عممدا  اتجامداع الانىداألى الو  للمةمومدر العربادر       مشروع**  

 : 2102لمؤتمر العمل الذولي لعام ( 010)

 

 مىَي ئو مإلصلمئٞت : انجُذ األٔل

 .نٞو ىضْت مىخْيٞأل  ٗىضْت مىْٞ غتكئ ىت مىَض١َ٘ت مى٢للٞت ٗحَ 

 ٙ ــئحَل مى٢َــو مىـــٗىٜ ى٢ــ ً    (  101) كئ ىــت مىـــٗكة   -1: انجُممذ انثممبَ  2012ىَ
 .ٗمىَْ ّو م ؽلٙ  مىَْبزقت ١ِ مىَئحَل

 .مّخؾ ل ث مىَـٝل مى٢ ً مىضـٝـ ىََْٞت مى٢َو مىـٗىٞت  -2

 .2012ىَئحَل مى٢َو مىـٗىٜ ى٢ ً ( 101)ٕٞ٘ف ٍلف مىـٗكة : انجُذ انثبن 

  1980، 1974ٍخ ل٢ت حْتٞق قلمكٛ ٍئحَل مى٢َو مىـٗىٜ ى٢ ٍٜ :   انجُذ انشاثغ

لَؤُ اؿمّت مىييٚ ث مإلىلمئٞيٞت ىََ كى حٖ  مىخ٢يتٞت ٗمى٢ْْـلٝت ٗمّخٖ مٖـ     (أ )
مىغلٝ ث ٗمىغق٘ق مىْق لٞت، ٗمقىل أر ك مالىخٞٚ ُ مالىلمئٞيٜ ١يٚ إٔٗـ ٟ  

 .   مىَغخيت م ؽلٙمى٢َ ه مى٢لب فٜ فييِٚٞ ٗم كمٕٜ مى٢للٞت 

١قـ ٍيخقـٚ ؿٗىـٚ ىيخٖـ ٍِ ٍـ٠ ١َـ ه ٍٗـ٢و فييـِٚٞ ٗم كمٕـٚ مى٢للٞـت           (ب )
ىَـئحَل مى٢َـو مىــٗىٜ    ( 101)مىَغخيت م ؽلٙ ١يٚ ٕـ ٌٍ أ١َـ ه مىــٗكة    

 .2012ى٢ ً 

ــو       : انجُممذ انخممبيظ  ــت مى٢َ ــٜ أَّــٚت ٍَْٞ ــت ف ــت مى٢للٞ ــٚ مىــخؾـمً مىي  مىخ٘ىــ٠ٞ ف
 .مىـٗىٞت

 :ٚ ٗمىخقْٚ ىََْٞت مى٢َو مىـٗىٞت مىخ٢ ُٗ مىتْ: انجُذ انغبدط

 .مىخ٢ ُٗ مىتْٚ ىْ ىظ مىـٗه مى٢للٞت  -

ٍخ ل٢ت ّخ ئش مالصخَ ٟ مىـٗىٚ ىيَ ّغِٞ ٗؿ١ٌ صٖ٘ؿ ٍَْٞت مى٢َـو   -
 .ْٞٚ ىيخَ ٞو ٗمىغَ ٝت مالصخَ ١ٞتمى٢للٞت ىخت٢ٞو مىْْـٗق مىتييٚ
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َــو ىـىــخ٘ك ٍَْٞــت مى٢ 1986مىَ٘قــف ٍــِ مىخْـــٝق ث ١يــٚ ح٢ـــٝو  : انجُممذ انغممبثغ
مىـٗىٞـــت لَـــؤُ ح٘ىـــ٠ٞ مىخَزٞـــو م فلٝقـــٜ لَضيـــو اؿمكة ٍنخـــو مى٢َـــو  

 .مىـٗىٚ

ىَـئحَل  ( 101)٢ٍيٍ٘ ث حتْٞيٞت ع٘ه لْ٘ؿ صـٗه أ١َـ ه مىــٗكة   : انجُذ انثبيٍ
 .2012مى٢َو مىـٗىٜ ى٢ ً 

 .ٍ  ٝيخضـ ٍِ أ١َ ه: انجُذ انزبعغ

*  *  * 

 : 2012نذٔنٗ نؼبو نًؤرًش انؼًم ا 101انذٔسح  يؼهٕيبد ػٍ: انوغى انثبَٗ 

ىَـئحَل مى٢َـو مىــٗىٚ ى٢ـ ً     ( 101)ح٢خنً ٍَْٞت مى٢َـو مىـٗىٞـت حْٞـٌٞ مىــٗكة     
ٗفىل ؽ ه مىتخلة ( ٍقل ٍنخو مى٢َو مىـٗىٚ ٗقْل م ٌٍ)م ى٢َخ ؿ فٚ صْٞف  2012
، ١يــٚ أُ ٝــخٌ ١قـــ مصخَ ١ــ ث  2012عنٝــلمُ / ّٝ٘ٞــ٘ 15آٝــ ك اىــٚ / ٍــ ٝ٘ 30ٍــِ 

٘  29مإلقيَٞٞت ٍْٖٗ  مىَض١َ٘ت مى٢للٞت لخـ كٝؼ  مىتلق مىز رت ٗمىَض١َ٘ ث  آٝـ ك  / ٍـ ٝ
 :ٗٝخَِٖ صـٗه م ١َ ه مىبْ٘ؿ مىخ ىٞت  ، 2012

 .حقلٝل كئٞو ٍضيو مإلؿمكة ٗحقلٝل مىَـٝل مى٢ ً  -

مىخقلٝل مى٢ ىَٜ لَؤُ مىخَٞٞن فٜ مىَْٖت ٗمالىخؾـمً لَ٘صو ٍخ ل٢ت ا١ ُ ٍَْٞـت   -
 .ى ىٞت فٜ مى٢َو مى٢َو مىـٗىٞت لَؤُ مىَب ؿة ٗمىغق٘ق م 

 .ٍقخلع ث مىبلّ ٍش ٗمىَٞنمّٞت ٍٗي ئو ٍ ىٞت أؽلٙ  -

 .مى٢َيٍ٘ ث ٗمىخق كٝل ١ِ حٚبٞأل مالحت قٞ ث ٗمىخّ٘ٞ ث  -

 : ٗمَ  صلث ١يٞٔ مى٢ ؿة ، ٢ٝ ىش مىَئحَل ر رت لْ٘ؿ حقْٞت ٕٗٚ  -

       ــت ــت ١ٗ٘ىَــت ١ ؿى ــت مالصخَ ١ٞ ــت ٍــِ أصــو مى٢ـمى ــت مالصخَ ١ٞ أكٕــٞ ث مىغَ ٝ
( مىٖـَ ُ مالصخَـ ١ٚ   )  قَـت مىَخنـلكة ١ـِ مىغَ ٝـت مالصخَ ١ٞـت      ٍخ ل٢ت مىَْ)

 ( .ٍِ أصو اّـمك حّ٘ٞت

  حغ٘ٝو مىب عزِٞ ١ِ ١َو اىٚ ٍيخغـرِٞ ىتـلُ  : كٗط مىَب ؿكة ىـٙ مىَب ب
 ( .ٍْ قَت ١ ٍت ) مى٢َو 

  لَؤُ مىَب ؿة ٗمىغق٘ق م ى ىٞت فـٚ  مىٖـف مإلىخلمحٞضٜ  ١ٍِْ قَت ٍخنلكة
ت ا١ ُ ٍَْٞت مى٢َو مىـٗىٞت لَـؤُ مى٢ـمىـت مالصخَ ١ٞـت     ، لَ٘صو ٍخ ل٢ مى٢َو

 . ٍِ أصو ١٘ىَت ١ ؿىت 

*  *  * 
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نًدهمظ إداسح يكزمت انؼًمم انذٔنمـٙ،      312اخزًبػــمـبد انمذٔسح   : انوغى انثبنم   
 ( : 2011رششٍٚ انثبَٙ / َٕكًجش) خُٛـق 

ىَضيــو اؿمكة ٍنخـو مى٢َــو مىـــٗىٜ  فــٜ ٍقــل   312حـٌ ١قـــ مصخَ ١ــ ث مىـــٗكة  
حَــلِٝ مىزــ ّٜ / ّــ٘فَبل 18 - 7ٍَْٞــت مى٢َــو مىـٗىٞــت فــٜ صْٞــف ؽــ ه مىتخــلة ٍــِ   

 .ٗفأل مىخلحٞب ث مى٢َـىت ىيٞل أ١َ ه مىَضيو ، 2011

- :ٗقـ حَٞنث ٕقٓ مىـٗكة ل ىْيبت ىيَض١َ٘ت مى٢للٞت لَ  ٝيٜ 

ٍي َٕت مٝض لٞت ٍِ مى٘ف٘ؿ مى٢للٞـت فـٚ ٍْ قَـت مىَٕ٘ـ١٘ ث مىَٚلٗعـت ١يـٚ        -
ٗكة ٗل٘صٔ ؽ ّت مى١َٕ٘٘ ث مىخـٚ حــؽو ٕـَِ مٕخَ ٍـ ث     صـٗه أ١َ ه مىـ

 .ٍْٗ ىظ مىَْٚقت مى٢للٞت

ــٞقٞٔ     - ــت مى٢َـــو مى٢للٞـــت ل٢قــــ مصخَ ١ـــ ث حْيـ ــ ً ىََْٞـ ــ ىٚ مىَــــٝل مى٢ـ ــ ً ٢ٍـ قٞـ
ٗحَ ٗكٝٔ ع٘ه مٕخَ ٍ ث مىَض١َ٘ت مى٢للٞـت ٍـ٠ ٢ٍـ ىٚ ٗمكمء مى٢َـو مى٢ـلب      

ىََــ كمِٞ فــٚ ٗىــ٢ ؿة مىيــتلمء مى٢ــلب مى٢َخَـــِٝ لضْٞــف ٗل٢ــٔ م ١ٖــ ء م 
أ١َ ه ٕقٓ مىـٗكة ٗمقىل ٠ٍ ٍَزيٚ ٍَْٞت مى٢َو مىـٗىٞت ىخ٢نٝن مىخ٢ ُٗ مىق ئٌ 

 .لِٞ مىََْٞخِٞ

ٍَــ كمت ٍنزتــت ٍــِ مى٘فــ٘ؿ مى٢للٞــت فــٚ مالصخَــ ٟ مىخْيــٞقٜ ىب١ٖــ ء مى٢ــلب     -
لَـــؤُ ح٘عٞــــ ( 14/11/2011صْٞـــف )لَضيـــو اؿمكة ٍنخـــو مى٢َـــو مىــــٗىٚ  
مىخــٚ حـــؽو ٕــَِ أٗى٘ٝــ ث ٗمٕخَ ٍــ ث  مىَ٘مقــف مى٢للٞــت عــ٘ه مىَٕ٘ــ١٘ ث  

 .مىَض١َ٘ت مى٢للٞت

 :ةبَذ ْٛئخ يكزت يدهظ اإلداسح ػهٗ انُسٕ انزبنٙ  (1

 كئٞي ( مىخلمىٞ ( )Greg Vines)صلٝش فْٞٞو / مىيٞـ  -

ِ ( )Daniel Funes de Rioja/ )مىيـٞـ   - ّ ئـو مىـلئٞو ١ـِ    ( م كصْخـٞ
 أّغ ب مى٢َو

 ّ ئو مىلئٞو ١ِ مى٢َ ه ( ن ليضٞ)(luc cortebeeck)ى٘ك م٘كحٞل / مىيٞـ -

 :يكزت كشٚن انسكٕيبد  (2

ُ ( )Abd elrahman Dhirar)١بـ مىـلعَِ ٕـلمك   / ى٢ ؿ مىيٞـ - ( مىيـ٘ؿم
 كئٞي 
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ــٞـة  - ــ٢ ؿة مىيـ ــٚ  / ىـ ــٔ فلمّـ ــ  ّنمكٝـ ( maria Nazareh Farani)ٍلٝـ
 ّ ئبت مىلئٞو( مىبلممٝو)

- :ٔةبَذ يشبسةخ انًدًٕػخ انؼشثٛخ ػهٗ انُسٕ انزبنٗ 

 :يٌٕٛ األػضبء انسكٕ -1

ــت        ــت، مىضَٖ٘كٝ ــت ٍْــل مى٢للٞ ــت قٚــل، صَٖ٘كٝ ــت مىَخغـــة، ؿٗى مإلٍــ كمث مى٢للٞ
 .مىضنمئلٝت مىـَٝقلمٙٞت مى٢َبٞت، مىضَٖ٘كٝت مىيبْ ّٞت ٗصَٖ٘كٝت مىي٘ؿمُ

 :األػضبء يًثهٗ أطسبة انؼًم  -2

/ ، مىيــٞـ( ٍْــل)ىــَٞل ١ــ ً / ، مىيــٞـ( مإلٍـــ كمث)ؽيٞتــت ؽَــٞو ٍٚــل / مىيــٞـ
 ( .مىضنمئل)ٍٞق حيٚ مىَغت٘ٛ / ، مىيٞـ( لِٝمىبغ)١زَ ُ مىلٝو 

 :األػضبء يًثهٗ انؼًبل  -3

 ( .مىضنمئل)ع صت قـٗه / ، مىيٞـة( مىبغلِٝ)١بـ مهلل ٍغَـ عيِٞ / مىيٞـ

 :ٔكذ يُظًخ انؼًم انؼشثٛخ  -4

 .مٕٞلة قْب٘ٙ/ كٕ  قٞيٍ٘ٔ ، مىيٞـة/ أعَـ ٍغَـ ىقَ ُ ، مىيٞـ/ ٢ٍ ىٚ مىيٞـ

١ـؿ ٍِ ٗمكمء مى٢َو مى٢لب أ١ٖ ء فٚ مىَضيـو  ٗعٖل مصخَ ١ ث ٕقٓ مىـٗكة 
٢ٍٗــ ىٚ مىيــٞـ مىٚٞــو ىــ٘ط ( ٍْــل)أعَـــ عيــِ مىبل١ــٚ / ٕٗــٌ ٢ٍــ ىٚ مىـــمخ٘ك 

ُ )ٍـللو ّغـ ه   / ٢ٍٗـ ىٚ مىيـٞـ  ( مىضنمئل) ، إـ فت اىـٚ ١ــؿ ٍـِ مىـ٘مكمء      ( ىبْـ 
ّـقمل  ( لْـتت ٍلمقـو  )ٗمىيتلمء مى٢ـلب ٍَٗزيـٚ عنٍ٘ـ ث ل٢ـٔ مىــٗه مى٢للٞـت       

 .ييِٚٞ ، مىَ لب ، مىي٢٘ؿٝت ، مىن٘ٝج ٗغٞلٌٌٍْٕٖ مىبغلِٝ ، ف

 
◘◘◘ 
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 انغبثغانجُذ 
 :بد انذعزٕسٚخ ٔانُظبيٛخ انزبنٛخ رشكٛم انٓٛئ 

 ( 2014 -2012)يدهظ إداسح يُظًخ انؼًم انؼشثٛـخ (  1)

 

 :أٔال 

 يممٍ دعممزٕس يُظًممخ انؼًممم انؼشثٛممخ ( 8)رممُض انًممبدح انغبدعممخ كوممشح  
 :يو مإلؿمكة ١يٚ ٍ  ٝيٚ لَؤُ مؽخْ ّ ث مىَئحَل لخَنٞو ٍض

َٝنو مىَئحَل مو ىْخِٞ ٍضيو اؿمكة ٍـِ لـِٞ أ١ٖـ ئٔ ٝخنـُ٘ ٍـِ رَ ّٞـت       " 
 :أ١ٖ ء أّيِٞٞ

  أكل٢ت َٝزيُ٘ فلٝأل مىغنٍ٘ ث. 

  ١ِٖٗ٘ٝ َٝز ُ فلٝأل أّغ ب م ١َ ه. 

  ١ِٖٗ٘ٝ َٝز ُ فلٝأل مى٢َ ه. 

          ٗر رت أ١ٖ ء معخٞ ِٙٞٞ ل٘مقـ٠ ١ٖـ٘ ٗمعــ ١ـِ مـو فلٝـأل ىَخ ل٢ـت ىـٞل
ٍٗخ ل٢ت حْتٞق قلمكمث ٗحّ٘ٞ ث مىَـئحَل   ،مى٢َو فٚ ٍنخو مى٢َو مى٢للٚ 

ٗمىيض ُ مىَخؾْْت ٗمصخَ ١ـ ث مىؾبـلمء ١يـٚ أُ ٝلفـ٠ مىَضيـو حقـ كٝلٓ       
 .اىٚ مىَئحَل 

 :رُض انًبدح انثبَٛخ يٍ َظبو انؼًم ثًدهظ اإلداسح ػهٗ يب ٚهٗ 

" ى٢َو مى٢للٞـت  ٍضيو اؿمكة ٍَْٞت م" مىَئحَل مى٢ ً ٍِ لِٞ أ١ٖ ئٔ  ْٝخؾو -1
 . ىَـة ىْخِٞ 

 :ٝخنُ٘ ٍضيو مإلؿمكة ٍِ  -2

 :يِٞ ٞرَ ّٞت أ١ٖ ء أّ ( أ)

 .أكل٢ت أ١ٖ ء َٝزيُ٘ فلٝأل مىغنٍ٘ ث  -
 .١ِٖ٘ٝ َٝز ُ فلٝأل أّغ ب م ١َ ه  -
 .١ِٖ٘ٝ َٝز ُ فلٝأل مى٢َ ه  -
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 .ر رت أ١ٖ ء معخٞ ِٙٞٞ ل٘مق٠ ١ٖ٘ ٗمعـ ١ِ مو فلٝأل  ( ب)

مإلؿمكة ىيَــٝل مى٢ـ ً ىَنخـو مى٢َـو      حبية مىغنٍ٘ ث أىَ ء ٍَزيٖٞـ  فـٚ ٍضيـو    -3
ٗفـٚ ع ىـت ح ٞٞـل أٙ عنٍ٘ـت ىََزيٖـ       . ٗحـنٗؿٌٕ ل٘رـ ئأل حتٖ٘ٝـٌٖ     ،مى٢للٚ 

 .حبية مىٌ مىََزو مىضـٝـ ىيَـٝل مى٢ ً ىَنخو مى٢َو مى٢للٚ ٗل٘رٞقت حتٖ٘ٝٔ 

4-   ٖ  ، ٌــــــــــ ٝنُ٘ مؽخٞ ك ٍَزيٚ أّغ ب م ١َ ه ٗمى٢َ ه فـٚ مىَضيـو لؤىَ ئ
 .١ٖ٘ٝخٌٖ اال ١ِ ٙلٝأل مىتلٝأل مى٢َْٚ ٗاقلمك مىَئحَل  ٗال ٝض٘م ح ٞٞل

ٙ  م ١ٖـ ء ٝـ١ٚ  -5 ٗٝنـُ٘ ىٖـٌ عـأل    ىغٖـ٘ك مصخَ ١ـ ث مىَضيـو     ُٞ٘مالعخٞـ 
 .مىْق ً ؿُٗ عأل مىخْ٘ٝـــج اال فٚ ع ىت غٞ ب مى٢ٖ٘ م ّٞو 

مكة ١ـِ عٖـ٘ك ؿٗكحـِٞ ٍخخـ ىٞخِٞ ال٢ّقـ ؿ      افم حؾيف أعـ أ١ٖ ء ٍضيـو مإلؿ  -6
مىَــئحَل فــٚ أٗه ؿٗكة ىــٔ الّخؾــ ب لـــٝو ١ْــٔ  مىَضيــو ٢ٝــلٓ م ٍــل ١يــٚ 
 .لخلٍٞظ ٍِ مىتلٝأل مى٢َْٚ

 

األيممش يؼممشٔع ػهممٗ انًممؤرًش انؼممبو انًممٕهش نهزلضممم ثزشممكٛم يدهممظ     :ثبَٛممب 
كمٗ ضمٕء رششمٛسبد    (  2014 – 2012) إداسح يُظًخ انؼًم انؼشثٛخ نًذح عمُزٍٛ  

دعمزٕس انًُظًمخ    ٔرنو ٔكوب ألزكمبو ( ػًبل ،أطسبة أػًبل ،زكٕيبد)انلشم انثالثخ 
 .َٔظبو انؼًم ثًدهظ اإلداسح 

 

◘◘◘ 
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 انغبثغانجُذ 

 :بد انذعزٕسٚخ ٔانُظبيٛخ انزبنٛخ رشكٛم انٓٛئ 

 ( 2014 – 2012) ْٛئخ انشهبثخ انًبنٛخ   (2) 

 

 

ٍِ مىْٞ ً مىَ ىٚ ٗمىَغ ىبٚ مىَ٘عــ ىيََْٞـ ث مى٢للٞـت     41مىخْ ؿًم اىٚ مىَ ؿة  :أٔال 

- :ٚ مىخ ىٚ مىَخؾْْت ٗمىخٚ ّْج ١ي

ؿٗه ١يـٚ م قـو ٗحقـً٘     ؽَـو حَنو ٕٞعت مىلق لت مىَ ىٞت ىنو ٍَْٞـت ٍـِ ٍَزيـٚ     -

ل ىلق لت مىت٢ ىت ١يٚ أٍـ٘مه مىََْٞـت ٍٗخ ل٢ـت أؿمء أصٖنحٖـ  مىخْتٞقٝـت ىَيـع٘ىٞ حٖ        

ــت ٍ عٞ حٖــ  لَــؤُ م ؽٚــ ء       ــت مىَ ىٞ ــت مىلق ل ــ ئش أ١َ ىٖــ ، ٗحبـــٛ ٕٞع ــٌٞ ّخ ٗحقٞ

ــٚ حٚب  ــ ث ٗمىقْــ٘ك ف ــ٘ه    ٗمىَؾ ىت ــلمط مىغي ــت ٗمقخ ــت ٗمىَ ىٞ ــأل م َّٞــت مإلؿمكٝ ٞ

مىَ ىٞت ٗمىَغ ىبٞت ٗمإلؿمكٝت ىخ فٚ ٕقٓ م ؽٚ ء ٢ٍٗ ىضخٖ  َٗٝخلٗ فـٚ ١ٖـ٘   

 :ٕٞعت مىلق لت ٍ  ٝيٜ 

 أُ ٝنُ٘ ٍِ مىَؾخِْٞ فٚ أصٖنة مىلق لت مىَ ىٞت فٚ مىـٗه مى٢للٞت. 

 عـةأُ ال حنٝـ ٍـة حَزٞئ ىـٗىخٔ فٚ ٕٞعت مىلق لت ١ِ ؿٗكة ٗم. 

 أُ ال ٝنُ٘ ١ًٖ٘م فٚ ٕٞعت كق لت ٍ ىٞت  مزل ٍِ ٍَْٞت. 

     ٚأُ ال ٝضَــ٠ لــِٞ ١ٖــ٘ٝت ٕٞعــت مىلق لــت  ٛ ٍَْٞــت ١ٖٗــ٘ٝخٔ فــ

 .ىضْت مىََْٞ ث ىيخْيٞأل ٗمىَخ ل٢ت

 ً أُ ال حنُ٘ صْيٞت ١ٖ٘ مىٖٞعت ٍِ ّتو صْيٞت ٍـٝلٕ  مى٢. 
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ى٢ ؿٝــت مىلمل٢ــت ٗمىزَــ ِّٞ محؾــق مىَضيــو مالقخْــ ؿٙ ٗمالصخَــ ١ٚ فــٚ ؿٗكحــٔ م :ثبَٛممًب 

( 1802)مىقلمك كقٌ  2009أٝي٘ه / ىبخَبل  3 –آب / أغيٚو  23مىق ٕلة 

ىيضْـــت مىََْٞـــ ث ىيخْيـــٞأل ( 18)لَـــؤُ م١خَـــ ؿ حقلٝـــل ٗحّ٘ـــٞ ث مالصخَـــ ٟ 

 .ٗمىَخ ل٢ت مىَْبزقت ١ِ مىَضيو مالقخْ ؿٙ ٗمالصخَ ١ٚ

 :  ٝيٜ ٍِٗ إٌٔ مىقلمكمث مىَخ٢يقت لَؤُ ٕٞعت مىلق لت مىَ ىٞت ٍ

أٌ ركٌٕ انٕصاسح انًؼُٛخ ثزغًٛخ أػضبء ْٛئبد انشهبثخ نهًُظًبد انؼشثٛمخ  " 

انًزخظظممخ ْممٗ انممٕصاسح انزممٗ ًٚثممم ٔصٚشْممب انذٔنممخ انؼضممٕ كممٗ انًدهممظ        

االهزظبدٖ ٔاالخزًبػٗ ، ػهٗ أٌ ٚكمٌٕ أػضمبء ْٛئمبد انشهبثمخ يمٍ اندٓمبد       

 ." ............... انشهبثٛخ كٗ انذٔنخ

 

ٕ  : ثبنثًب  هزلضمم  نء يمب رومذو كمبٌ األيمش يؼمشٔع ػهمٗ انًمؤرًش انؼمبو انًمٕهش          كمٗ ضم

 .ٔرشكٛم انهدُخ ٔكوب نهُظى انًؼًٕل ثٓب ثبنؼهى 

 

◘◘◘ 
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 انغبثغانجُذ 

 :بد انذعزٕسٚخ ٔانُظبيٛخ انزبنٛخ رشكٛم انٓٛئ 

 (2014 -2012)ندُخ انسشٚبد انُوبثٛخ   (3) 

 

سشٚبد انُوبثٛخ ثشوٌ رشمكٛم انهدُمخ   رُض انًبدح األٔنٗ يٍ َظبو ػًم ندُخ ان:  أٔال
 :ػهٗ يب ٚهٗ 

حخنُ٘ ىضْت مىغلٝ ث مىْق لٞت لَنخو مى٢َو مى٢للٚ ٍِ حي٢ت أ١ٖ ء أّـٞيِٞ   -1
 :م ٟحٚ 

 .و مى٢للٚ َٝزيُ٘ مىتلق ء مىز رتر رت أ١ٖ ء ٝؾخ كٌٕ ٍئحَل مى٢َ (أ )

ر رت أ١ٖ ء ٝؾخ كٌٕ ٍضيو مإلؿمكة ٍِ لِٞ أ١ٖ ئٔ َٝزيُ٘ مىتلق ء  (ب )
 .مىز رت 

ر رت أ١ٖـ ء ٝؾخـ كٌٕ مىَــٝل مى٢ـ ً ىَنخـو مى٢َـو مى٢للـٚ ٍـِ فٗٙ          (س )
 .مىؾبلة فٚ مىَض الث مىق ّّ٘ٞت ٗلَ٘مفقت ٍضيو مإلؿمكة 

 .أمزل ٍِ ١ٖ٘ ٗمعـ ىيـٗىت مى٘معـةٝلم١ٚ فٚ حَنٞو مىيضْت أال ٝنُ٘ ْٕ ك  -2

حبية مىغنٍ٘ ث أىَ ء ٍَزيٖٞ  فٚ ىضْت مىغلٝـ ث مىْق لٞـت ىيَــٝل مى٢ـ ً ىَنخـو       -3
ــ ئأل حتٖ٘ٝــٌٖ    م ــنٗؿٌٕ ل٘ر ــٚ ٗح ــو مى٢لل ــت     ،ى٢َ ــل أٙ عنٍ٘ ــت ح ٞٞ ــٚ ع ى ٗف

 .ىََزيٖ  حبية مىٌ مىََزو مىضـٝـ ىيَـٝل مى٢ ً ٗحنٗؿٓ ل٘رٞقت حتٖ٘ٝٔ 

ٝنُ٘ مؽخٞـ ك ٍَزيـٚ أّـغ ب م ١َـ ه ٗمى٢َـ ه مىـقِٝ ٝؾخـ كٌٕ مىَـئحَل فـٚ           -4
ٙلٝـأل  ٗال ٝض٘م ح ٞٞـل ١ٖـ٘ٝخٌٖ اال ١ـِ     ،ىضْت مىغلٝ ث مىْق لٞت لؤىَ ئٌٖ 
 .مىتلٝأل مى٢َْٚ ٍٗ٘مفقت مىَئحَل

 :ػهٗ يب ٚهٗ  ،انًبدح انثبَٛخ يٍ انُظبو ثشوٌ يذح انؼضٕٚخ كٗ انهدُخ  رُض:  ثبَٛب

 :ٗحغخيو ٕقٓ مىَـة م ٟحٚ يذح انؼضٕٚخ كٗ انهدُخ عُزٍٛ 

ــٚ   ل ىْيــب -1 ــب. ت  ١ٖــ ء ٍــئحَل مى٢َــو مى٢لل ــ كٝؼ    ف ـــأ ٍــِ ح ُ ٍـــة ١ٖــ٘ٝخٌٖ حب
 .أ١ٖ ء فٚ ىضْت مىغلٝ ث مىْق لٞت مى٢للٚ لخيَٞخٌٖ ّـٗك قلمك ٍئحَل مى٢َو
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ُ ٍــة ١ٖـ٘ٝخٌٖ حبــأ ٍـِ حـ كٝؼ حيـَٞخٌٖ       ل ىْيبت  ١ٖـ ء ٍضيـو مإلؿمكة فـب    -2
لَضيــو مإلؿمكة ٗحــلحب٘ ١ٖــ٘ٝخٌٖ فــٚ ىضْــت مىغلٝــ ث مىْق لٞــت ل٘صــ٘ؿٌٕ فــٚ 

 .ٍضيو مإلؿمكة 

فـبُ ٍــة    ، ل ىْيبت ىب١ٖ ء مىقِٝ ٝؾخ كٌٕ مىَـٝل مى٢ ً ىَنخو مى٢َو مى٢للٚ -3
 .كة ىقلمك مىَـٝل مى٢ ً ل ؽخٞ ك١ٌٕٖ٘ٝخٌٖ حبـأ ٍِ ح كٝؼ م١خَ ؿ ٍضيو مإلؿم

افم ؽ  ٍْْو أعـ م ١ٖ ء قبو مّخٖ ء ٍـحٔ  ٙ ىبو ٍِ م ىب ب ** 
 .فؤُ ٕقم مىؾيف ٝخٌ ٍـة ىيتٔ  ،ٗحَج حيَٞت ؽيف ىٔ 

 :األيش يؼشٔع ػهٗ انًؤرًش انؼبو انًٕهش نهزلضم ثًب ٚهٗ :  ثبنثب

ًٚثهمٌٕ انلمشم انثالثمخ نٛكَٕمٕا أػضمبء       ،رغًٛخ ثالثمخ يمٍ ثمٍٛ أػضمبئّ      -
ثًكزممت انؼًممم انؼشثممٗ نًممذح عممُزٍٛ   أطممٛهٍٛ كممٗ ندُممخ انسشٚممبد انُوبثٛممخ   

(2012 –  2014. ) 

 

◘◘◘ 
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 انغبثغانجُذ 

 :بد انذعزٕسٚخ ٔانُظبيٛخ انزبنٛخ رشكٛم انٓٛئ 

 ( 2014 – 2012) ندُخ شئٌٕ ػًم انًشأح انؼشثٛخ   (4) 

 

ٗفقً  ىِْ مىَ ؿة مىز ّٞت ٍِ مىْٞ ً م ى ىٚ ىيضْت ٍعُ٘ ١َو مىَـلأة مى٢للٞـت ،   
 :، ٗفىل ١يٚ مىْغ٘ مىخ ىٚ  ٔازذ ٔػششٍٚ ػضًٕاحَنو مىيضْت ٍِ 

١ًٖ٘م ٝؾخ كٌٕ مىَـئحَل مى٢ـ ً ل٘مقـ٠ ؽَيـت أ١ٖـ ء ١ـِ مـو         ؽَيت ١َل -
 ( .١َ ه / أّغ ب أ١َ ه / عنٍ٘ ث )فلٝأل 

 .كٕ  مىلئٞيت مىَلفٞت ىيضْت ٍْيقت اؿمكٝت حؾخ  -
 .ؽَيت أ١ٖ ء ٝؾخ كٌٕ مىَـٝل مى٢ ً  -

١ًَ  لؤعن ً مىَ ؿة مىز ىزت ٍِ مىْٞ ً م ى ىٚ ىيضْت ، ٝضـو أُ ٝلم١ـٚ   ٗ
 :فٚ مؽخٞ ك ١ٖ٘ٝت مىيضْت 

ــت مى٘مىــ٢ت        ( أ) ــلة ٗمىـكمٝ ــ ءة ٗمىؾب ــِ فٗٛ مىنت ــُ٘ مى٢ٖــ٘مث ٗم ١ٖــ ء ٍ أُ حن
 .َ كمِٞ فٚ كىٌ مىيٞ ى ث ٗمحؾ ف مىقلمك ل٘مق٠ مىَلأة مى٢ ٍيت مى٢للٞت ٍِٗ مىَ

ٍلم١ــ ة ٍبـــأ مىز رٞــت فــٚ مؽخٞــ ك ١ٖــ٘مث ٗأ١ٖــ ء مىيضْــت ٗمــقىل حَزٞــو      ( ب)
 .غ ىبٞت مىـٗه  مى٢للٞت ميَ  أٍنِ فىل 

ل ىْيــبت ىَـــة مى٢ٖــ٘ٝت فــٚ مىيضْــت ، حــِْ مىَــ ؿة مىؾ ٍيــت ٍــِ مىْٞــ ً   ٗ
 :م ى ىٚ ١يٚ أُ 

 .ِ ٍِ ح كٝؼ حَنٞيٖ  حنُ٘ ٍـة مى٢ٖ٘ٝت فٚ مىيضْت ىْخٞ( أ)

 .ىب٢ٔ أٗ ىنو أ١ٖ ء مىيضْت نلزشح يًبثهخٝض٘م حضـٝـ مى٢ٖ٘ٝت فٚ مىيضْت ( ب)

 حاأليممش يؼممشٔع ػهممٗ انًممؤرًش انؼممبو انًممٕهش نهزلضممم ثزغممًٛخ خًممظ ػشممش        **  
كممٗ  ( ػًممبل / أطممسبة أػًممبل  / زكٕيممبد ) ، ًٚممثهٍ انلممشم انثالثممخ   حػضممٕ

ػضٕاد ػمٍ ةمم كشٚمن،    ( 5)اهغ ػضٕٚخ ندُخ شئٌٕ ػًم انًشأح انؼشثٛخ ثٕ
 ( . 2014 – 2012) نًذح عُزٍٛ 

◘◘◘ 
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 انثبيٍانجُذ 
 رؼٍٛٛ انًذٚش انؼبو انًغبػذ نًُظًخ انؼًم انؼشثٛخ

 (2012 –  2016 ) 
 

ٍـِ مىَـ ؿة مىي ؿىـت ٍـِ ؿىـخ٘ك ٍَْٞـت مى٢َـو مى٢للٞـت         ( ب/  4)حِْ مىتقلة    :أٔاًل 
 :لَؤُ مؽخْ ّ ث مىَئحَل ، ١يٚ ٍ ٝيٚ 

رؼٍٛٛ انًذٚش انؼبو انًغبػذ نًكزت انؼًمم انؼشثمٗ نًمذح أسثمغ عمُٕاد       "ة /4"
ؿٛش هبثهخ نهزدذٚمذ ٔثبنزُمبٔة ثمٍٛ كشٚومٗ أطمسبة األػًمبل ٔانؼًمبل، ػهمٗ أٌ         

 ."رزٕكش كٗ انًششر ششٔط انكلبءح ٔانخجشح ٔانًوذسح

 :ٍِ مىَ ؿة فمحٖ  ، ١يٚ ٍ  ٝيٚ ( س/  4)ٗحِْ مىتقلة 

 ."ٚش انؼبو ٔانًذٚش انؼبو انًغبػذ يٍ دٔنخ ٔازذح ٚشاػٗ أٌ ال ٚكٌٕ انًذ" 

 :ٗحِْ مىَ ؿة مى٢ ٍلة ٍِ ؿىخ٘ك ٍَْٞت مى٢َو مى٢للٞت ، ١يٚ ٍ  ٝيٚ 

يكزممت انؼًممم انؼشثممٗ ْممٕ اندٓممبص انزُلٛممزٖ نهًُظًممخ ، ٚشأعممّ يممذٚش ػممبو          " 
ٔٚؼبَٔممّ يممذٚش يغممبػذ، ٔٚؼًممم ثممّ ػممذد يممٍ انًممٕنلٍٛ ٚممزى رؼـٛـٛـُممـٓى عجوممب      

 . "ح كٗ انًُظًخ نألَظًخ انُبكز

آفمك / ٍـــ كه )أقـــل ٍـــئحَل مى٢َـــو مى٢للـــٚ فـــٚ ؿٗكحـــٔ مىيـــ ل٢ت ٗمى٢َـــلِٝ  : ثبَٛمممب 
 . ضٕاثظ انزششٛر نهًُبطت انوٛبدٚخ كٗ يكزت انؼًم انؼشثٗ( 2000

١ٗـــىج حيــل مىٖــ٘مل٘ لَ٘صــو قــلمك مىَضيــو مالقخْــ ؿٙ ٗمالصخَــ ١ٚ 
قـلمك ٍــِ ٍــئحَل  ٗمىْٞـ ً مىَ٘عـــ ىَــ٘ٝتٚ مىََْٞـ ث مى٢للٞــت مىَخؾْْــت ، ل  

/ ٍَينـت مىبغـلِٝ ، ٍـ كه   / مىَْ ٍـت )مى٢َو مى٢للٚ فٚ ؿٗكحٔ مىي ل٢ت ٗمىز رِٞ 
 :، ٗمىخٚ حيخينً ح٘مفل مىَلٗٗ مىخ ىٞت ( 2010آفمك 

انزششٛر نشـم يُظت انًذٚش انؼبو انًغبػذ ثبنزُبٔة ثٍٛ كشٚومٗ أطمسبة    -
انؼمبو ثمزنو   األػًبل ٔانؼًبل ٚمزى يمٍ هجمم انًُظًمبد انًؼُٛمخ ٔٚجهمؾ انًمذٚش        

هجم ثالثخ أشٓش ػهٗ األهم يٍ ربسٚخ يٕػذ اَؼوبد انًؤرًش انمزٖ عمُٛزخت   
 .كّٛ انًذٚش انؼبو انًغبػذ 
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ٚزى إؿالم ثبة انزششٛر هجمم ثالثمخ أشمٓش يمٍ اَؼومبد انًمؤرًش انمزٖ عمززى          -
 .كّٛ االَزخبثبد 

كممٗ زبنممخ اَزخممبة انًممذٚش انؼممبو انًغممبػذ يممٍ كشٚممن أطممسبة األػًممبل أٔ       -
جهؾ انًذٚش انؼبو انلشٚن انًؼُٗ ثوعًبء انًششسٍٛ ٔٚسضمش خهغمخ   انؼًبل ٚ
 .االَزخبة

-   ً ؼُممٗ ثبنزضةٛممخ ػُممذ ٔخممٕد يششممر   ردممشٖ ػًهٛممخ االهزممشاع كممٗ انلشٚممن ان
 .أٔ ثبالَزخبة انسش انًجبشش كٗ زبل ٔخٕد أةثش يٍ يششر  ٔازذ،

ٚكممٌٕ انلممبئض ْممٕ انًششممر انسممبئض ػهممٗ أطممٕاد أةثممش يممٍ َظممق أػضممبء     -
 ٗ زبنمخ ػمذو انسظمٕل ػهمٗ ْمزا انُظمبة ٚؼمبد االَزخمبة ثمٍٛ           انلشٚن ، ٔكم

 .انًششسٍٛ انسبئضٍٚ ػهٗ أػهٗ األطٕاد نُٛزخت انلشٚن ٔازذا يًُٓب 

ٚكممٌٕ رؼٛممٍٛ انًممذٚش انؼممبو انًغممبػذ ثزلممشؽ ةبيممم نهؼًممم كممٗ انًُظًممخ ،          -
 .ٔالٚدٕص اندًغ ثٍٛ ْزا انؼًم ٔثٍٛ أ٘ ػًم آخــش ثوخــش 

بو ٔانًممذٚش انؼمبو انًغممبػذ يمٍ خُغممٛخ دٔنممخ   ال ٚدمٕص أٌ ٚكممٌٕ انًمذٚش انؼمم   -
 .ٔازذح 

انًمذٚش انؼمبو انًغمبػذ ػهمٗ      ًذٚش انؼبو انًششر انًُزخت نًُظتٚؼشع ان -
 .انًؤرًش انؼبو إلطذاس هشاس انزؼٍٛٛ ٔكن انُظى ٔانهٕائر انُبكزح

عنٍ٘ ث )أكىو مىَـٝل مى٢ ً ىَنخو مى٢َو مى٢للٚ ح٢ََٞ  اىٚ مىـٗه م ١ٖ ء  : ثبنثًب 
( 1/547/، ؿ 1/546/، ؿ 1/545/ؿ)لــــلقٌ ( ١َــــ ه/ ّــــغ ب أ١َــــ ه أ/ 

ع ٙخٌٖ لتخظ ل ب مىخلٍٞظ ىَ و إل ("1)سهى يشكن " 22/5/2011لخ كٝؼ 
 – 2012)فلٝـــأل أّـــغ ب م ١َـــ ه ١ـــِ ٍْْـــو مىَــــٝل مى٢ـــ ً مىَيـــ ١ـ  

٠ٍ ، 31/12/2011ٗفق  ىق ١ـة مىخْ ٗب ، ٗغيأل ل ب مىخلٍٞظ فٚ ( 2016
 . لٞ ُ ٕ٘مل٘ مىخلٍٞظ

حيقٚ ٍنخو مى٢َو مى٢للٚ مىخلٍٞغ ث مىخ ىٞت مىَبْٞت عيو ح٘مكٝؼ ٗكٗؿٕ  ىَ و  : ساثؼًب 
ــِ          ــلة ٍ ــ ه ١ــِ مىتخ ــأل أّــغ ب م ١َ ــ ً مىَيــ ١ـ ١ــِ فلٝ ـــٝل مى٢ ٍْْــو مىَ

 :ٗفىل ١يٚ مىْغ٘ مىخ ىٚ( 2016ّٞي ُ / أللٝو – 2012ّٞي ُ / أللٝو)
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لَـــؤُ  26/5/2011كىـــ ىت حلٍـــٞظ ٍـــِ غلفـــت ّـــْ ١ت م كؿُ لخـــ كٝؼ   -1
ىَْْــو مىَـــٝل مى٢ــ ً مىَيــ ١ـ   ػممذَبٌ زغممٍ أثممٕ انشاؿممت / انغممٛذحلٍــٞظ 

 ( .2016 – 2012)ىََْٞت مى٢َو مى٢للٞت 

 22/6/2011كىــ ىت حلٍــٞظ ٍــِ محغــ ؿ غــلف مىْــْ ١ت مىيــ٘كٝت لخــ كٝؼ  -2
ىَْْــو مىَـــٝل مى٢ــ ً مىَيــ ١ـ    َضممبل سشممٛذ ثكممٕس / انغممٛذلَــؤُ حلٍــٞظ  

 . (2016 – 2012)ىََْٞت مى٢َو مى٢للٞت 

ــ٘ؿمّٚ لخــــ كٝؼ         -3 ــو مىيــ ــ ً أّــــغ ب مى٢َــ ــ ؿ ١ــ ــٞظ ٍــــِ محغــ ــ ىت حلٍــ كىــ
ىَْْـو   زٛذس أثشش يسًمذ انغمبْش  / األعزبرلَؤُ حلٍٞظ  17/11/2011

 ( .2016 – 2012)مىَـٝل مى٢ ً مىَي ١ـ ىََْٞت مى٢َو مى٢للٞت 

قــ ً ٍنخــو مى٢َــو مى٢للــٚ لخ٢َــٌٞ ٍــقملمث مىخلٍــٞظ مىــ٘مكؿة ١يــٚ أٙــلمف     : خبيغممًب
 (.١َ ه/ أّغ ب أ١َ ه / عنٍ٘ ث ) رت فٚ مىـٗه مى٢للٞت مإلّخ س مىز

ٝخ٘ىٚ ٍئحَل مى٢َو مى٢للٚ اّـمك قلمك ح٢ِٞٞ مىَـٝل مى٢ ً مىَي ١ـ ىََْٞـت    :عبدعًب
، ٗفىل لْـ ء  ( 2016ّٞي ُ / أللٝو – 2012ّٞي ُ / أللٝو)مى٢َو مى٢للٞت 

 .١يٚ ّخٞضت مالقخلمٟ مىقٙ ىٞضلٙ فٚ فلٝأل أّغ ب م ١َ ه

األيش يؼشٔع ػهٗ انًؤرًش انؼبو انًٕهش الرخمبر اإلخمشاءاد انالصيمخ نزؼٛمٍٛ     :  عبثؼًب
انًذٚش انؼبو انًغبػذ نًكزت انؼًم انؼشثٗ ػٍ كشٚن أطسبة األػًبل نًمذح  

 .أسثغ عُٕاد يٍ ثٍٛ انًششسٍٛ أػالِ

 

◘◘◘ 
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 انزبعغانجُذ 
 ثشايح يكبكسخ انجغبنخ كٗ انٕعٍ انؼشثٗ

 روًٛٛٓب ٔيدبالد انزغٕس
 

ٙ    " مىبْـــ مىؾــ ُ لـــ   ٕـــف روًٛٛٓممب  ... يكبكسممخ انجغبنممخ كممٙ انممٕعٍ انؼشثمم
ىـ٘مق مى٢َـو مى٢للٞـت ١ٗ قخٖـ  ٍـ٠ ٍَـنيت       أاىٚ حغيٞـو ؽْـ ئِ    "ٔيدبالد انزغٕس

حٚ٘كٕـ ، ٗمى٘قـ٘ف    ٗمحضـ ٓ قٞ ىـٖ    ٗأىي٘بمىبٚ ىت، ٗمىخ٢لف ١يٚ عضٌ ٕقٓ مىبٚ ىت 
 ٗمقخــلمطمالقخْــ ؿٛ ىٖــ ، ٍْٗــ ؿكٕ  مىلئٞيــت، ٢ٍٗلفــت مىختيــٞل   أىــب لٖ ١يــٚ إٔــٌ 

ٗمىيـن ّٞت، مىخـٜ حنـ فظ مىبٚ ىـت ٗحغــ ٍـِ حت قَٖـ  فـٜ          مالقخْ ؿٝتٍْت٘فت مىيٞ ى ث 
 .مىِ٘ٙ مى٢للٜ مىنبٞل

مىخغيٞو مىقٞ ىٜ، مىـقٛ   لؤىي٘بٍْٖش مىبغذ مى٢يَٜ مىخٚبٞقٜ  مى٘رٞقت م١خَـث
        ٗ  القخْـ ؿٝت مٝض٠َ لـِٞ مىخغيٞـو مىْٞـلٛ ىٞـ ٕلة مىبٚ ىـت ٍـِ مىْـ٘معٜ مىـَٝ٘غلمفٞـت 

ٗحغـٝــ   محض ٕٖـ  مىّ٘ـتٜ، ٗفىـل فـٜ قٞـ ه عضَٖـ  ٗحٚـ٘ك        مإلعْ ئٜٗلِٞ مىخغيٞو 
ٍْٗ ؿكٕ  ٗحغيٞو ؽْ ئْٖ  ١يٚ ٍيخ٘ٙ مىبيـ مى٢للٜ مى٘معـ ٗمىـِ٘ٙ   أىب لٖ إٌٔ 

 .مى٢للٜ منو

ــت ل ىختيــٞل مالقخْــ ؿٛ          ــو ىََــنيت مىبٚ ى ــ ئش مىبغــذ ٗمىخغيٞ ــ٘ ّخ ــٌ كل ــ  ح مَ
مى٢ََٞـٞت ىييـن ُ، ٍٗـ  ٝـْضٌ ١ْٖـ  ٍـِ        م عـ٘مه ىـٞت ١يـٚ   ٗمىيٞ  مالصخَ ١ٞـت ٗآر كٕ  

فٜ مىِ٘ٙ مى٢للٜ ٍق كّت ٠ٍ ل قٜ ٢ٍ٘ب مى٢ ىٌ، ٗؽ ّـت   مإلّي ُىيبٞ ث ١يٚ ٗمق٠ 
ل٢ـــ أُ ممؿ مىَــ٢٘ك لــؤُ مىَــ٘مِٙ مى٢للــٜ ٕــ٘ ٍــِ أمزــل ىــن ُ م كٓ علٍ ّــ  ٍــِ   

ٗ       مىغٞ ة ٍـِ مىْـغت،   مىنلَٝت، ليبو علٍ ّٔ ٍـِ مى٢َـو، ٍٗـِ مىــؽو، ٍٗـِ مىخ٢يـٌٞ، 
ٍِٗ مىَينِ، ٍِٗ مىبٞعت مىَْ ىبت، ٗعخٚ علٍ ّٔ ٍِ حيبٞـت مىغــ م ؿّـٚ ٍـِ ع ص حـٔ      
م ى ىٞت، ٗمو ٕقم م ُ ىببً  كئٞيً  فٜ مّـالٟ ر٘كة ٍب ب مىللٞـ٠ مى٢للـٜ ٕــ مىٞيـٌ     

مىَـلمكة م ٗىـٚ ىيزـ٘كة ٍـِ اّيـ ُ ١للـٜ ٗمعــ،         مّٚ قـت ٗمىقٖل ٗمىغلٍ ُ، ٗم ّـج  
ّتئ، ٗمٍخــث مىزـ٘كة اىـٚ     مإلّي ُ ّٖ  لِٞ مىَب ب فٜ ليـ ٕقم ٗىل١ ُ ٍ  مّخَل غيٞ

ال ىيٚ ٞـ ُ، ٗمتـٚ مالىـخبـمؿ    "ل قٜ مى٢َ٘ب مىَقٖ٘كة فٚ ل٢ٔ مىـٗه مى٢للٞت ىخقـ٘ه  
اُ ". لغق٘ق مى٢ب ؿ، ٗمتٚ مىين٘ث ١ِ ح٘غو مىتي ؿ، ٗع ُ ٗقج مى٢َو ىٞغنٌ مىب ؿ

٢للٜ م ُ ٍِ م ٗىٚ مالٕخَ ً لٖ ، مىبغذ فٜ آىٞت ٍن فغت ٍَنيت مىبٚ ىت فٜ مىِ٘ٙ مى
حَـنو    ّٖـ  ٗمُ حْ قٌ ٍِ قبو مىب عزِٞ ٗمىَزقتـِٞ ٗمبـ ك مىَيـع٘ىِٞ ّٗـْ ٟ مىقـلمك      
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ٗىخَنو ع ىت ٍِ مىقيأل ىـٙ مىي ىت ٗأصٖنة م ٍِ ٗمى٢َْٞـِٞ ل ىـخقلمك مىـب ؿ، ٗ ُ    
٢َو حت قَٖ  ٝق٘ؿ اىٚ مىتقل ٗمىضٟ٘ ٍِٗ رٌ مىَلٓ ٗمى٢ٖف ٍِٗ رٌ حـّٜ ٍيخ٘ٙ مى

 .ٗمإلّخ صٞت

ٗلَ  ح٘فل ىـٖٝ  ٍـِ لٞ ّـ ث ٢ٍٗيٍ٘ـ ث ىـ َٕج فـٜ مىّ٘ـ٘ه        مى٘رٞقتاُ ٕقٓ 
اىٚ مى٢ـٝـ ٍِ مىْخ ئش مىٖ ٍت، ٗم ُ إَٖٔ  لؤُ عضٌ مىبٚ ىت فٜ مىـِ٘ٙ مى٢للـٜ ٝخنمٝــ    
ــت ٍن١ضــت صـــًم، ٗحغــقك مىـكمىــت ٍــِ أؽٚ كٕــ  ٗآر كٕــ ،        لَــنو ٍيــخَل، ٕٗــقٓ ع ى

ـ   لؤّٖ ٗأف ؿث  لـِٞ ّـت٘ف مىَـب ب مى٢للـٜ مىبـ عزِٞ ١ـِ مى٢َـو ٍَـِ          حخلمـن ٗحخنمٝـ
عضٌ مىين ُ فٜ مىِ٘ٙ مى٢للٜ  لؤُىْت فَ  ؿُٗ، اف أٍ كث مىخقـٝلمث  25أ١َ كٌٕ 
ُ  170 اىٚ 1950 ١ ً ّيَت ٍيُٞ٘ 74.4مكحت٠ ٍِ  ً  ّيـَت  ٍيٞـ٘ ٗاىـٚ   1980 ١ـ 

ٚ  1994ٍيٞـُ٘ ّيـَت ١ـ ً      237 ُ   284ٗاىـ  321ٗاىـٚ   2000 ّيـَت ١ـ ً    ٍيٞـ٘
 ُ ُ  345 ٗاىـٚ ٍـ  ٝقـ كب    2005ّيـَت ١ـ ً    ٍيٞـ٘ ً  لغيـ٘ه  ّيـَت  ٍيٞـ٘ ،  ١2010ـ 

ٗاىـٚ   2025ٍيٞـُ٘ ّيـَت لغيـ٘ه ١ـ ً      460ٗٝخ٘ق٠ أُ ْٝو عضٌ مىين ُ اىٚ ّغ٘ 
اُ مىنٝ ؿة مىنبٞـلة فـٜ عضـٌ مىيـن ُ مى٢ـلب      ، 2050 ١ ً فٜ ّيَت ٍيُٞ٘  600ّغ٘

ٍـِ مىَـب ب مىضــؿ    مىين ُ مىــمؽيِٞ اىـٚ ىـ٘ق مى٢َـو ٗؽ ّـت       أ١ـمؿحئؿٛ اىٚ مٝ ؿة 
ٍـِ ٍضَـو مىَخ٢ٚيـِٞ    % 25ٍـِ  عـٝزٜ مىخؾلس، اف حبية ّيبت مىَخ٢ٚيِٞ ٍـٌْٖ أمزـل   

فٜ حبْـٜ ىٞ ىـ ث ىـن ّٞت     مإلىلمٟٕقٓ مىغ ىت  حخٚيوٗ. ١ِ مى٢َو فٜ مىِ٘ٙ مى٢للٜ
ٗ   مإلّ طف ١يت ١َٗيٞت، صْب  اىٚ صْو ٠ٍ ىٞ ى ث   مالقخْـ ؿٝت فٜ مىـٌْٞ مىيٞ ىـٞت 

 ٗم ٍٞــت ت مىََــ مو مىَغخَيــت ١ــِ حتــ قٌ مىبٚ ىــت، ٍزــو مىتقــل       ، ىَ٘مصٖــ مالصخَ ١ٞــتٗ
ٗمىٖــ ٘ ١يــٚ ٍــ٘مكؿ مىـــٗه مى٢للٞــت، ٗمىخــٜ ح٢ــ ّٜ مغيبٖــ  ٍــِ ٍَــنيت ٍغـٗؿٝــت           

 .مالقخْ ؿٝتمىَ٘مكؿ، ّٗـكحٖ  

لــؤُ ٢ٍـــه مىَْــ٘ مىيــن ّٜ فــٜ مىـــٗه مى٢للٞــت ٍــ  ممه ٕــ٘   مى٘رٞقــتحتٞـــ ّخــ ئش 
  ٌ ٘ه لـ ىلغٌ ٍـِ مىختـ إه، مىـقٛ حبـٝـٔ مى٢ـٝــ ٍـِ        ٗحقـ . م ١يٚ ٍق كّت لبـ قٜ ؿٗه مى٢ـ ى

ٗمىـٗىٞت، لؤُ ْٕ ك مّؾت ٓ ٍيَ٘ه فـٜ ٢ٍــالث مىَْـ٘     ٗمإلقيَٞٞتمىََْٞ ث مىْ٘ٙٞت 
مىين ّٜ فٜ ٢ٌٍٞ مىـٗه مى٢للٞت، ٗقـ ّضٌ ١ْٖـ  ح ٞـل اٝضـ لٜ فـٜ ؽْـ ئِ مىيـن ُ       

ّؾتـ ٓ ّيـبت   مىـَٝ٘غلمفٞت مىلئٞيت، ٍزو مكحت ٟ ّيبت مىيـن ُ مىَْـِٞٚٞ مقخْـ ؿٝ  ٗم   
ــ٠ مى٢َــل ّخٞضــت         ــ ٟ ح٘ق ــل مىَْخضــِٞ، ٗمكحت ــ ىِٞ أٗ ّــ  ك مىيــِ ٍــِ غٞ مىيــن ُ مى٢َ

، ٕٗـ٘ ٍـ    ٗمإلّخـ س مىخغيِ ٗمىخٚ٘ك مىْغٜ، ٗل ىخ ىٜ مٝ ؿة ١ـؿ مىيْ٘مث فٜ مى٢َـو  
ٖابـت مىـَٝ٘غلمفٞـت ٗح٢ْـٜ         أٙيقج ١يٞٔ ل٢ٔ مىـٗه مى٢للٞـت ٍزـو م كؿُ ٍـ  ٢ٝـلف ل ى

َْـ٘ مىيـن ّٜ أؿٙ اىـٚ مٝـ ؿة مىٚ قـت مالّخ صٞـت ىيقـ٘ٙ        فٜ ٢ٍــالث مى  مّؾت ٓعْ٘ه 
مىبَلٝت، ٕٗ٘ ٍ  عْو فٜ مى٢ـٝـ ٍِ مىــٗه مى٢للٞـت، مىخـٜ ممؿث فٖٞـ  ّيـبت مىيـن ُ       
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ىـْت فـؤمزل أٛ مىَْـِٞٚٞ مقخْـ ؿٝ  ٍق كّـت ٍـ٠ ّيـبت مىيـن ُ ؿُٗ          15فٜ ىِ مى٢َـو  
فٜ مٝـ ؿة قـ٘ة    ىْت ٍِ غٞل مىَِْٞٚٞ مقخْ ؿٝ ، ٗحي ٌٕ مٝ ؿة ق٘ة ١ْْل مى٢َو 15

مالقخْ ؿ، ٗل ىخ ىٜ حي ٌٕ فٜ مٝ ؿة ٍيخ٘ٙ مىلف ٓ مالقخْ ؿٛ ىيَضخ٠َ منو، ٗاُ ٕقم 
مالّض م ٢ٝ٘ؿ ىيـٗك مىنبٞل مىقٛ حي٢بـٔ مى٢ـٝــ ٍـِ مىَئىيـ ث ٗمىََْٞـ ث مى٢َْٞـت فـٜ        
مٝــ ؿة مىــ١ٜ٘ مىيــن ّٜ ىَتٖــً٘ حْٞــٌٞ م ىــلة، ٗمىخب ١ـــ ٍــ  لــِٞ مىَ٘مىٞـــ،  ٗمىــخؾـمً   

 ٝت ىْغت م ً ٗمىٚتو ٍزو مىلٕ ١ت مىٚب٢ٞٞـت، ٗمىـخ٢َ ه ٍ٘مّـ٠ مىغَـو     ٗى ئو مىل١
ٗغٞلٕ ، ٕٗ٘ ٍ  عْو فٜ ل٢ٔ مىـٗه مى٢للٞت ٍزو ىبْ ُ ٗحـّ٘و ٗقٚـل ٗمىبغـلِٝ    

 . ٗم كؿُ

اال أّٔ ٍ  حنمه ؿٗه ١للٞت حَٖـ ََّ٘م ىن ّٞ  ٍلحت٢ ، ٗكلَ  ٢ٝ٘ؿ مىيـبو اٍـ    
ــ٠ ىٞ ىــ ث ىــن ّٞت ٗمٕــغت مى٢َــ      ــٌ حخب ــلمٍش مكٍــ ؿٝت     ّٖــ  ى ـــٖٝ  ل ــٌ ٝنــِ ى ىٌ، أٗ ى

 .ٗح١٘٘ٝت ىيَٞت فٜ حٌْٞٞ م ىلة، ٗحخَٞن ل كحت ٟ ٢ٍـالث مىَْ٘ مىين ّٜ فٖٞ  

ّضـ ل ىَق لو لؤُ ٢ٍــه مىَْـ٘ مىيـن ّٜ قــ اّؾتـٔ فـٜ ل٢ـٔ مىــٗه مى٢للٞـت          
ٗىنِ ىٞو ليـبو م١خَـ ؿ مىيٞ ىـ ث مىيـن ّٞت ٗمىخ١٘٘ٝـت فـٜ حْٞـٌٞ مالىـلة ٗغٞلٕـ ،          

ليبو ٢ٍ ّ ث ىن ّٖ  ٍِ غٞ ب فلُ مى٢ـمىت فٜ ح٘م٠ٝ مىـؽو، ٗعلٍ ّٖ   ٗاَّ  م ُ
ٍِ مى٢َو ٗمىْغت ٗمىخ٢يٌٞ ٗغٞلٕ ، ٗأؿث ٕقٓ مالىب ب ٍضخ٢َت اىٚ مىَـ٢٘ك لـ ىٞيٌ   
ٗمىقٖــل ٗمىؾــ٘ف ٗمىضــٟ٘ ٗمىَــلٓ، ٗل ىخــ ىٜ اىــٚ ؽيــأل ّــلم١ ث ٗعــلٗب عنلٞــت  

ل ىخؤمٞـ حئؿٛ اىٚ مٝ ؿة م١ـمؿ  ٗقبيٞت ىييٞٚلة ١يٚ مىغنٌ ٍٗ٘مكؿ مىب ؿ، ٕٗقٓ مىغ ىت
مىقخيــٚ ٍــِ مىغــلٗب ٗمىْــلم١ ث ٗمىَـــ٘حٚ ٍــِ مىَض ١ــ ث ٗمالٍــلمٓ ٗمىخَـــلؿ،        
ٗل ىخ ىٜ حئؿٛ اىٚ مٝ ؿة م١ـمؿ مى٘فٞـ ث ٍق لـو م١ــمؿ مىَ٘مىٞــ، ٗؽ ّـت ٍـِ مالٍٖـ ث        

ىْ٘مث، ٍٗ  حؾيتٔ مىغلٗب ٍِ ؽي ئل لَلٝت  ١5ْـ مى٘الؿة، ٗمالٙت ه مىل٠ٕ ؿُٗ 
ىـْت ٗغٞلٕـ ، ٢ٝٗنـو     50فىل ٝؾتٔ ٢ٍـه ح٘ق٠ مى٢َل اىـٚ ٍـ  ؿُٗ    صيَٞت، ٗمو

    ٗ ، ٗمَــ  مالقخْـ ؿٝت ٗ مالصخَ ١ٞـت ٕـقم ٍيـخ٘ٙ مىخؾيــف فـٜ مىؾْـ ئِ مىـَٝ٘غلمفٞــت 
ٝغْو ع ىٞ  فٜ مى٢ـٝـ ٍِ مىـٗه مى٢للٞت ٍْٖٗ  مىْـٍ٘ ه ١يـٚ ىـبٞو مىَزـ ه، ١ٗيٞـٔ      

ــت فييــِٚٞ  ّضـــ لــبُ ٢ٍـــه مىَْــ٘ مىيــن ّٜ فــٜ مىـــٗه مى٢للٞــت، مــ ُ م      ١يــٚ فــٜ ؿٗى
 .ٗم ؿّٚ فٜ ؿٗىت مىٍْ٘ ه

ٍــِ مصَــ ىٜ مىيــن ُ فــٜ مىــِ٘ٙ  % 82.5حيــخغ٘ف رَ ّٞــت ؿٗه ١للٞــت ١يــٚ  
مى٢للـــٜ ٕٗـــٜ ٍْـــل ٗمىيـــ٘ؿمُ ٗمىضنمئـــل ٗمىَ ـــلب ٗمى٢ـــلمق ٗمىيـــ٢٘ؿٝت ٗمىـــَِٞ  
ٗى٘كٝت، ٗل ىخ ىٜ ٝنُ٘ مىخغ٘مفٕ  ىيقـ٘ٙ مى٢ ٍيـت ٍـِ مىََـخ يِٞ ٗمىَخ٢ٚيـِٞ لْيـو       

ب  ىْيو مىين ُ فٖٞ ، ٍَ  ٢ْٜٝ أُ حلمن صٖ٘ؿ مىق ئَِٞ فٜ ٕقٓ مىـٗه ٍزو ٍَ ريت حقلٝ
ٗممكمث مى٢َو ٗمىْق ل ث مىَْٖٞت ٗمى٢َ ىٞـت مى٢َْٞـت ١يـٚ ٢ٍ ىضـت ٍَـنيت مىبٚ ىـت، ٍـِ        
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ؽ ه حبْٜ ىٞ ى ث ١َ ىٞت ٗمٕغت فٜ مىخَ ٞو ٗمالىخؾـمً، ٗفىل ل ىخ٢ ُٗ ٗمىخْيٞأل 
  ٗ ــت،  ــت فــٜ مىخَــ ٞو    مىَب ٍــل ٍــ٠ ٍَْٞــت مى٢َــو مى٢للٞ ١يٖٞــ  أُ ح٢خَـــ ٍــ٢ ك مالٗى٘ٝ

ٗمالىخؾـمً ىي٢ ٍو مى٢للٜ، ٗؽ ّت فٜ مىـٗه مىَيخقبيت ىي٢َ ىت، ٗفىل لخغـٝـ ٍـلٗٗ  
حَْٞٞٞت حَِٖ مىغـ م ؿّٚ ٍِ ح٘فل مىَٖ كمث مىَْٖٞـت مىَٚي٘لـت فـٜ مى٢ ٍـو مى٢للـٜ      

١يـٚ مى٘ٝٞتـت    مىَلغ٘ب حَ ٞيت، ٗمُ ٝخَخ٠ ل ىنت ءة ٗمىقـكة ١يٚ مىَْ فيت ٗمىغْ٘ه
مى٢َيِ ١ْٖ ، ٕٗقم ىٞ٘ىـ مىَنٝـ ٍِ مىخن ٍو مالقخْ ؿٛ ل ىخْيٞأل ٗمىخَ ٗك لِٞ مىـٗه 
مى٢للٞت مىَلىيت ٗمىَيخقبيت فٜ ح٘صٞٔ مالىخزَ ك ل ىٚ قت مىبَلٝت، مىخـٜ َٝخينٖـ  ىـ٘ق    
مى٢َو مى٢للٜ لؤفٖـو ٍـ  َٝنـِ ٗلؤقـو ميتـت، ٕٗـقم ىـٞغ فٜ ١يـٚ لقـ ء ٕضـلة مى٢قـ٘ه            

مؽو مى٘مقٔ مى٢للٞت، ٗٝلىؼ ٍبـأ حب ؿه مى٢َلفت ٗمىؾبـلة، ٗعلٝـت مّخقـ ه    ٗمىنت ءمث ؿ
 .كإٗه م ٍ٘مه ٗمىيي٠ ٗمىؾـٍ ث ٗغٞلٕ 

فٜ ص٠َٞ مىـٗه مى٢للٞت لية  مالقخْ ؿٝتمَ  أف ؿث مىْخ ئش لبُ ٢ٍـه مىََ كمت 
ٍضَٟ٘ مىق٘ٙ مى٢ ٍيـت ٍْيـ٘ل  مىـٚ ٍضَـٟ٘     )َٗٝزو ٢ٍـه مىق٘ٙ مى٢ ٍيت مىؾ ً % 32

ــؤمزل  15مىَْــِٞٚٞ مقخْــ ؿٝ  ٍَــِ م١َــ كٌٕ    مىيــن ُ ، َٗٝــَو مىيــن ُ فٗٙ  (ىــْت ف
مىَْ ٗ مالقخْ ؿٙ مو م ٍؾ ُ ٍِ مىضْيِٞ، مىقِٝ َٝزيُ٘ ١لًٕ  ىي٢َو ٍـِ اّخـ س   

ٍيُٞ٘ ّيـَت، ٕٗـئالء َٝزيـُ٘     107، ٗقـك ١ـؿٌٕ لْغ٘ مالقخْ ؿٝتمىيي٠ ٗمىؾـٍ ث 
ىََـخ يِٞ ١ٗــؿ مىَخ٢ٚيـِٞ ١ـِ     ١ِ ٍضَٟ٘ ١ــؿ م  اصَ ىٜ مىق٘ٙ مى٢ ٍيت، ٌٕٗ ١ب كة

ٗٝؾخيف ٕقم مى٢َـه ٍِ ليــ ١للـٜ  ؽـل، فـبُ أؿّـٚ ٢ٍــه ىيقـ٘ٙ مى٢ ٍيـت أٛ         . مى٢َو
، حيخٖـ  فييـِٚٞ   %21.5مىين ُ مىَي َِٕٞ مقخْ ؿٝ  فٜ مى٢َو م ُ فٜ مىـَِٞ لْيـبت   

ٗمىضنمئـــــــل % 28.1ٗىـــــــ٘كٝت % 26، ٗىٞبٞـــــــ  %23.8، رـــــــٌ م كؿُ 22.6%
حت٢ـ  صــم، ٗؽ ّـت فـٜ مىــٗه مىَيـخقبيت ى ٝــٛ مى٢ ٍيـت         ٗل ىَق لو ّضـٓ ٍل%. 29.5

ــو مىبغــلِٝ   ــ كمث % 67.5ٗقٚــل % 72.4ٍز ــج % 61.9ٗمالٍ %. 58.3ٗمىن٘ٝ
مَـ  فـٜ مى٢ـلمق ٗ    % 31فَٞ  مّغْلث قٌٞ ٢ٍـه مىق٘ٙ مى٢ ٍيت فٜ ل قٜ مىـٗه لـِٞ  

 . مَ  فٜ ىيْٚت ١َ ُ% 37.9

ْـ   24 – 15 ؿٝ  ٍـِ مىَـب ب   ل ىَق لو ّضـ لؤُ أؿّٚ ّيبت ىيين ُ مىَِْٞٚٞ مقخ
ٍٗــِ رــٌ فييــِٚٞ % 26.2، ٗحيخٖــ  حــّ٘و %18.4ىــْت م ّــج فــٜ مىيــ٢٘ؿٝت لْيــبت 

فَٞ  م ّج أ١يٚ %. 28.3ٍٗ٘كٝخ ّٞت % 27.8ٗم كؿُ % 27.4ٗمىَِٞ % 27.1
ّيبت ٍَ كمت فٜ مىق٘ٙ مى٢ ٍيت مٗ مىَِْٞٚٞ مقخْ ؿٝ  ٍِ مىَب ب فٜ مىبغـلِٝ لْيـبت   

ٗمىيــ٘ؿمُ % 57.3ٗمىْــٍ٘ ه % 57.6ٗىٞبٞــ  % 62.3حيخٖــ  مالٍــ كمث % 66.6
فَٞ  م ّج فٜ لـ قٜ مىــٗه لْيـو ٍخ٘ىـٚت حلمٗعـج لـِٞ       %. 51.9ٗقٚل % 55.2
 .مَ  فٜ مىَ لب% 40.8مَ  فٜ ىبْ ُ ٗ% 30.8
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أٍــ  مىخ٘مٝــ٠ مىْيــبٜ ىيَْــِٞٚٞ مقخْــ ؿٝ  ٍــِ ٍضَــو مىَــب ب فــٜ مىتعــت مى٢َلٝــت  
ّــ د مىَْــٞٚ ث مقخْــ ؿٝ  ٍــِ  ىــْت عيــو مىضــْو، ٝ عــٜ لــؤُ ّيــبت م  ( 24 –15)

ـــٗه مى٢للٞــت قـــ لي ــج          ــو مالّــ د فــٜ ىــِ مىَــب ب فــٜ مى فقــ٘، ٗىــبو  % 20ٍضَ
مّؾت ٕٖ  ىخـّٜ ٕقٓ مىْيبت لَنو مبٞل فٜ ل٢ٔ مىـٗه مى٢للٞت ٍزو مىَِٞ ٗمىي٢٘ؿٝت 
ــٜ عــِٞ       ــ  ٗفييــِٚٞ ٗىــ٘كٝ  ٗم كؿُ ٗمىْــٍ٘ ه ٗمى٢ــلمق،  ف ــل ٍٗ٘كٝخ ّٞ ٗمىضنمئ

ــ     ــت ١ّ٘ــ  ٍ ــج ٗقٚــل، ٗٝ عــٜ مُ ّيــبت      صــ ءث ٍلحت٢ ــو مىن٘ٝ ـــٗه ٍز ــٜ ل٢ــٔ مى ف
ل ىلغٌ ٍـِ حغيـِ ٢ٍــالث    ٗ. ٍَ كمت مالّ د ص ءث أ١يٚ ٍِ مىقم٘ك فٜ حّ٘و فق٘

مىََ كمت ىإلّ د فٜ مىـٗه مى٢للٞت، اال أّٖ  ٍ  حنمه حخيـٌ ل إلّؾتـ ٓ مىَــٝـ ٍق كّـت     
بت ٍَـ كمت مالّـ د   ل ىَيخ٘ٝ ث مىـٗىٞت ٗمإلقيَٞٞت، ف٢يٚ ىبٞو مىَز ه فقــ حضـ ٗمث ّيـ   

فٜ فلّي  ٗمىَ ّٞـ  ٗمىَْيـ  ٗمىــَّلك ٗقبـلُ ٍٗ ىٞنٝـ  ٗمىتيبـِٞ، ٗحضـ ٗمث        % 47
فٜ مىٞ ل ُ ٗأىخلمىٞ  ٗللٝٚ ّٞـ  ٗمىبلح ـ ه ٗىـْ  ف٘كة، ٗحضـ ٗمث ّيـبت      % 50ّيبت 
 .فٜ ح ٝيْـ ٗفٞخْ ً ٗمىِْٞ ٗم٘كٝ %  85.5ٗعخٚ %  60

ِ % 60.6َٝ ك فٜ ٕقم مالٙـ ك مىـٚ مُ ٍـ  ّيـبخٔ      مىقـ٘ٙ مى٢ ٍيـت فـٜ مىــٗه      ٍـ
مى٢للٞت ح٢َو ىـٙ مىقٚ ٟ مىؾ ُ لؤصل ىق ء ٍيـ َٕخٖ  فـٜ مالّخـ س، ٗفـٜ ٕـقم ٍئٍـل       
١يــٚ مَٕٞــت ح٢نٝــن ؿٗك مىْق لــ ث مى٢َ ىٞــت فــٜ عَ ٝــت عقــ٘ق ٍٗنخيــب ث مى٢َــ ه فــٜ     
مىقٚ ٟ مىؾ ُ  ٗمى٢ ٍيِٞ ىـٙ مى ٞل ٍق لو أصل، ٗمىي٢ٜ اىٚ حغيِٞ ٝلٗف مى٢َـ ه  

ْ٘ٝت ٗحزقٞتٌٖ ٗحؤٕٞيٌٖ، ٍٗخ ل٢ت مىَخ٢ٚيِٞ ١ِ مى٢َو ١ِ ٙلٝـأل عْـل   مىَ ؿٝت ٗمى٢َ
مىَِٖ ٗمال١َـ ه، مىخـٜ َٝ كىـّٖ٘  ٍٗغ ٗىـت حقــٌٝ مىْْـظ ٗمالكٍـ ؿ ٍـِ ؽـ ه حبْـٜ           
عَــ ث ح١٘٘ٝــت عــ٘ه مىَٖــِ ٗمىخؾْْــ ث مىََــب٢ت ٗمىلممـــة ىخقيٞــو ّيــو مالقبــ ه    

ٗٝخق ٕـٚ مّـغ لٖ  مصـ٘كم    ١يٖٞ ، ٗمكٍ ؿٌٕ ّغ٘ مىَِٖ، مىخٜ ٝغخ صٖ  ى٘ق مى٢َـو،  
ــ ث       ــ ث ٗمىَئىيـ ــ ث ٗمىنيٞـ ــ٠ مىض ٢ٍـ ــ  ٍـ ــٞأل صٖ٘ؿٕـ ــل لخْيـ ــبت، ٗفىـ ــت ٍْٗ ىـ ٢ٍق٘ىـ
مالم ؿَٝٞت ٍٗلممن مىخــكٝو مىَْٖـٜ ٗمىخقْـٜ ىـخ ئٌ ٍؾلص حٖـ  ٍـ٠ ع صـ ث مىقٚـ ١ِٞ         
مى٢ ً ٗمىؾ ُ لنو ٍئىي حٔ، ٍٗلم حٔ مىَيخؾـٍت ى ٝـٛ مى٢ ٍيـت، لبٍـلمف ٗح٢ـ ُٗ    

ىٞ ىـ ث مىخَـ ٞو ٗمالىـخؾـمً فـٜ ٗممكث مى٢َـو مٗ مىضٖـ ث         ٍخؾقٛ مىقلمك ٗكمىَٜ
 .مى٢َْٞت فٜ مىَئىي ث مىغنٍ٘ٞت مىلىَٞت

اف اُ ىب٢ت ؿٗه ٕٜ قٚل ٗمىن٘ٝـج ٗمىبغـلِٝ ٗمالٍـ كمث ٗمىيـ٢٘ؿٝت ٗىـيْٚت      
ٍـِ ٍضَـو مىقـ٘ٙ مى٢ ٍيـت     % ١80َ ُ ٗم كؿُ حَنو ّيبت مى٢ ٍيِٞ لؤصل أمزـل ٍـِ   

  ٍ ٘كٝخ ّٞـ  ٗمى٢ـلمق ٗمىيـ٘ؿمُ ٗمىْـٍ٘ ه ٗمىَ ـلب      فٖٞ ، ّٗضـ لؤُ ١َـلة ؿٗه ٕـٜ 
ٗصٞب٘حٜ ٗمىضنمئل ٗفييِٚٞ ٗى٘كٝ  ٗمىَِٞ، حقو فٖٞ  ّيبت مىق٘ٙ مى٢ ٍيت لؤصل ١ـِ  

ٍِ مىقـ٘ٙ  % 72.4ٍِٗ صٖت أؽلٙ ّضـ لبُ . ٍِ ٍضَو مىق٘ٙ مى٢ ٍيت ىـٖٝ % 50
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ْـ ؿٝ ث  مى٢ ٍيت فٜ مىـٗه مى٢للٞت ح٢َو فٜ قٚـ ٟ مىؾــٍ ث، ٕٗـٜ مىيـَت مى٢ ٍـت القخ     
مىـٗه مىْ ٍٞت ١ًٍَ٘ ، مٗ مىخٜ حَٖـ حغ٘اًل ٍِ ىَت مى٢َو فٜ قٚ ٟ مىنكم١ت اىٚ ىَت 
مى٢َــو فــٜ قٚــ ٟ مىؾـــٍ ث، ٍٗــِ رــٌ مىخغــ٘ه اىــٚ ىــَت مى٢َــو فــٜ قٚــ ٟ مىْــْ ١ت،     
فــ ىخغ٘ه ىيقٚــ ٟ مىْــْ ١ٜ ٗؽ ّــت مىْــْ ١ ث مىخغ٘ٝيٞــت ل ىخـــكٝش ٝنٝـــ ٍــِ مىٚيــو 

لُ ١َـو ؿمئَـت، ٗلَنمٝـ  ٗٝٞتٞـت مفٖـو، ٗمىَيتـج       ١يٚ مالٝـٛ مى٢ ٍيت، ٗٝخٞظ ىٖ  ف
ى ّخبـ ٓ لـبُ ٙب٢ٞـت مقخْـ ؿمث مىــٗه مى٢للٞـت ح٢نـو ىـَت مى٢َـو ىــٙ مىقـ٘ٙ مى٢ ٍيــت            

ٍِ مىقـ٘ٙ مى٢ ٍيـت فـٜ مـو     % 80ىـٖٝ ، فبُ قٚ ٟ مىؾـٍ ث ٝيخ١٘و ّيو حنٝـ ١ِ 
كؿُ، ٍِ مىن٘ٝج ٗمىي٢٘ؿٝت ٗصٞب٘حٜ ٗمالٍ كمث ٗمىبغلِٝ ٗىيْٚت ١َ ُ ٗقٚل ٗم 

ٗأغيو ٕقٓ مىـٗه ىٞو ىقٚ ٟ مىنكم١ت ؿٗك فٜ حَ ٞو مالٝـٛ مى٢ ٍيت اال لْيو قيٞيت، 
 .ٗؽ ّت فٜ ؿٗه مىؾيٞش مى٢للٜ

فَٞــ  ّضـــ لــبُ قٚــ ٟ مىنكم١ــت ٍــ  ممه ٝيــخغ٘ف ١يــٚ ّيــو ٍلحت٢ــت ٍــِ مىقــ٘ٙ  
مى٢ ٍيــت، ٗؽ ّــت فــٜ مىيــ٘ؿمُ ٍْٗــل ٗمىَ ــلب ٗمىْــٍ٘ ه ٗمى٢ــلمق، ٗحخَٞــن ٕــقٓ  

 ع ث مالكمٕٜ مىنكم١ٞت فٖٞ  ىخـ٘فل ٍْـ ؿك ؿمئَـت ىيَٞـ ٓ ٍـِ مىبغـ ك       مىـٗه لنبل ٍي
ٗمالّٖ ك ىيلٛ ٗمىنكم١ـت، ٍزـو ّٖـل مىْٞـو فـٜ ٍْـل ٗمىيـ٘ؿمُ ٗمىْـٍ٘ ه، ّٖٗـلٛ          
ؿصيت ٗمىتلمث فٜ مى٢لمق ٗمىبغل ماللٞٔ مىَخ٘ى٘ فٜ مىَ ـلب، ٗل ىخـ ىٜ فـبُ مى٢َـو     

حــ٢ْنو ٕــقٓ مىغ ىــت ١يــٚ فــٜ مىنكم١ــت ١لٕــٔ أمزــل ٍــِ غٞــلٓ ىيخقيبــ ث مىَ٘ىــَٞت، ٗ
َّ ٗ مىق٘ٙ مى٢ ٍيت، ٍَ  ٝنُ٘ ١َيٖ  فٜ مغيو مالعٞ ُ ٍ٘ىَٜ فٜ مٗق ث ٢ٍْٞت ٍِ 
مىيْت، ٗاُ مىق٘ٙ مى٢ ٍيت ؽ كس مٗق ث مىَ٘مىٌ مىنكم١ٞـت حنـُ٘ ٍخ٢ٚيـت ١ـِ مى٢َـو،      
ٗحنٝـ ٍَ ميٖ  لَنو ٗمٕظ ١ْـ ٍ٘مىٌ مىضتـ ف ٗمىْـق٠ٞ ٗمّخَـ ك مالفـ ث ٗغٞلٕـ ،      

صت ٕلٗكٝت المي ب حيل مى٢َ ىـت ٍٖـ كمث ٍْٖٞـت ٗفْٞـت غٞـل مىنكم١ـت،       ىٖقم فبُ مىغ 
حَنْٖ  ٍِ مالىخغ ق ل ى٢َو ٍَٗ كىت َّ ٗ أؽل ىغِٞ قـًٗ مىَ٘ىٌ مىنكم١ـٜ، ٕٗنـقم   
ل ىْيبت ىيقِٝ ٢َٝيُ٘ فٜ قٚ ١ ث ؽـٍٞت ٍ٘ىَٞت ٍزو مىيٞ عت، لغٞـذ ٝقيـو فىـل ٍـِ     

 .ٍـة مىخ٢ٚو ١ِ مى٢َو ىـٌٖٝ

ممه ٝيـخغ٘ف ١يـٚ ّيـو قيٞيـت ٍـِ مىقـ٘ٙ مى٢ ٍيـت فـٜ          أٍ  قٚ ٟ مىْـْ ١ت ٍـ   
ٗأغيبٖــ  فــٜ مىْــْ ١ ث مالىــخؾلمصٞت، % 15مىــٗه مى٢للٞــت، ٢ٍَٖٗٞــ  ؿُٗ مىْيــبت  

ــ        ٗم ّــج م١يــٚ ّيــو ىيقــ٘ٙ مى٢ ٍيــت فــٜ قٚــ ٟ مىْــْ ١ت فــٜ ٍْــل ٗمىَ ــلب ٗىٞبٞ
ٓ ٗحّ٘و، ٗأقو مىْيو فٜ مىَِٞ ٗمىن٘ٝج ٗمىي٘ؿمُ ٗمى٢لمق، ٍَ  ٢ْٜٝ لؤُ ١يـٚ ٕـق  
مىـٗه، ٗؽ ّت لبّٖ  حَخيل فـلُ مبٞـلة ىيخغـ٘ه ٍـِ مىْـْ ١ت مالىـخؾلمصٞت مـ ىْت٘        
ٗمى٢َ ؿُ اىٚ مىْْ ١ ث مىخغ٘ٝيٞت مَـ  فـٜ مىن٘ٝـج ٗمى٢ـلمق، ٗمىخغـ٘ه ٍـِ مىخيـ٘ٝأل        
مىَب ٍل ى ّخ س مىنكم١ٜ فٜ مى٘مق مىؾٖ ك ٗمىت٘ممت اىٚ مىخي٘ٝأل ى ّخ س مىنكم١ـٜ  
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ــٜ مىــ٘مق مىخْــْ    ــٔ ف ــ ئٔ ٍْ ــٜ    ٗؽ ّــت مىت ــ ث مىيــ٘ق مىَغي ــل ى  ٝ ٠ٞ مى ــقمئٜ، ٗفى
ٗمىخْـٝل، مَ  فـٜ مىـَِٞ ٗمىيـ٘ؿمُ، ٗفـٜ مـ  مىغـ ىخِٞ ىـخ٘ىـ فـلُ ١َـو، ٗؽيـأل           

اُ . ٗٝ ئف صـٝــة حيـخ١٘و مىَنٝــ ٍـِ مالٝــٛ مى٢ ٍيـت، ٗحؾتـٔ ٍـِ ّيـو مىبٚ ىـت          
مالّخق ه ل ىِ٘ٙ مى٢للٜ ىْٞبظ أمزل مّخ صـ  فـٜ مىْـْ ١ت لـ ث أٍـلًم ٕـلٗكًٝ  ٍٗيغـً         

ُ مىْْ ١ت أمزل مىقٚ ١ ث ح٘ىٞـًم ىتلُ مى٢َو، ٗمالّخق ه ىٖقٓ مىَلعيت حغخـ س اىـٚ    
ا١ـ ؿة مىْٞــل ل ىيٞ ىــ ث ٗمىخَـل٢ٝ ث مالىــخزَ كٝت مىغ ىٞــت، إل١ٚـ ء عــ٘مفن حَــض٢ٞٞت    
ــ ك٠ٝ     ــ ه كئـــ٘ه مالٍـــ٘مه ّغـــ٘ مىََـ ــخزَ كمث مى٢للٞـــت ٗمالصْبٞـــت، ٗمّخقـ ىضـــقب مالىـ

ً مالٝـٛ مى٢ ٍيت، ٗؽ ّت مىْ٘ٙٞـت ٍْٖـ  افم م ّـج    مىْْ ١ٞت مىخغ٘ٝيٞت مىَنزتت الىخؾـم
 .ح٢ ّٜ ٍِ مىبٚ ىت

مو ٍ  ىبأل ٍقيأل ىي  ٝت ٗٝغخ س ٍِ مىي ىت مى٢لب ٗفٜ ص٠َٞ مىـٗه مى٢للٞت أُ 
حلمن صٖ٘ؿٕ  أمزل ٗمالٕخَ ً ل٠ٕ٘ مىغي٘ه ىََنيت مىبٚ ىت ٍٗلمقبت حٚ٘ك ٍئٍلمحٖ  

ص ل ث ؿقٞقـت ىَض١َ٘ـت ٍـِ مالىـعيت،     ٗحتٌٖ ٍـى٘الحٖ  ٗأر كٕ  ٍِ ؽ ه مالحت ق ١يٚ م
 :ٗحٚيو مالٕخَ ً لٖ  ٕٜٗ مى٘رٞقتمىخٜ حْ ؿٛ 

 مٞف ّقٞو ٢ٍـه مىبٚ ىت؟ -1

 ١يٚ ٍ فم ٝـه ٢ٍـه مىبٚ ىت؟ -2

 ٕو َٝنو ٢ٍـه مىبٚ ىت ٍئٍل عقٞقٜ ىغٞ٘ٝت مالقخْ ؿ؟ -3

 مٞف ْٝبظ مى٢ـٝـ ٍِ مىين ُ ٍخ٢ٚيِٞ ١ِ مى٢َو؟ -4

 ١ِ فلُ ١َو أفٖو؟ٕو مُ ٢ٌٍٞ مىقِٝ حلم٘م أ١َ ىٌٖ ٝبغزُ٘  -5

 ٍ  ٍـة مىخ٢ٚو ١ِ مى٢َو، مىخٜ َٖٖٝٞ  مىين ُ فٜ ع ىت مىبغذ ١ِ مى٢َو؟ -6

 ٕو ٍـة مىخ٢ٚو ١ِ مى٢َو، حؾخيف ٍِ حؾِْ مٗ ٍْٖت  ؽلٙ؟ -7

 ٕو أرل مىبٚ ىت ١يٚ مىَب ب أمزل ٍِ أرلٕ  ١يٚ مب ك مىيِ؟ -8

 ٕو أُ مىَخ٢ٚيِٞ ١ِ مى٢َو أقو ١ـمىت ٍٗي ٗمة ٍق كّت ل ىََخ يِٞ؟ -9

 ٝخ٘مفأل َّ٘ ١ـؿ فلُ مى٢َو مىَخ عت ٠ٍ َّ٘ مىنٝ ؿة فٜ ١ـؿ مىين ُ؟ ٕو -10

 ٍ  ١ـؿ ى ١ ث مى٢َو ٢ٍٗـالث مالص٘ك، مىخٜ ٝغْو ١يٖٞ  مىين ُ مىََخ يِٞ؟ -11

 ٕو مالص٘ك ٍلحت٢ت مٗ ٍْؾتٖت ىيََخ يِٞ مٗ مىغ ّيِٞ ١يٚ ٗٝ ئف صـٝـة؟ -12

 قٞ ىٖ ؟ٕو ٝخٌ مىْٞل اىٚ مى٢ـٝـ ٍِ ٍئٍلمث ى٘ق مى٢َو ٗحغـٝـ مىي٘ب  -13
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اُ ٍ  ٝت قٌ ٍِ عضٌ مىبٚ ىت فٜ مىـٗه مى٢للٞت مَ  أٍلّ  اىٞٔ ى لقً ، ٕ٘ مكحتـ ٟ  
ـأ أ١يـٚ ّيـبت فـٜ مى٢ـ ىٌ،        24- 15ّيبخٖ  لِٞ ّت٘ف مىَب ب مى٢للٜ لـِٞ   ىـْت، ٗح٢ـ

ٗم١ـمؿ مىَخ٢ٚيِٞ ٌٍْٖ ٝخنمٝـُٗ لَـنو مبٞـل َٗٝـنيُ٘ ل ىَخ٘ىـ٘ كلـ٠ ٍضَـو م١ــمؿ        
، ٕٜٗ ّيـبت ٍلحت٢ـت صــًم ٍق كّـت ل ىْيـبت      2010 - 2007مىَخ٢ٚيِٞ ؽ ه مىيْ٘مث 
اُ صٖــ٘ؿ مىغنٍ٘ــ ث مى٢للٞــت ٝضــو أُ حْْــو %. 12.3ّتيــٖ  ١يــٚ ٍيــخ٘ٙ مى٢ــ ىٌ 

١يـٚ ٕـقٓ مىتعـت ٍــِ مىيـن ُ، ٗفىـل فــٜ ؿ١ـٌ لـلمٍش حَ٘ٝــو مىقـلٗٓ ىٖـئالء مىَــب ب          
تــت لبق ٍــت مىََــ ك٠ٝ مالّخ صٞــت مىَخ٘ىــٚت ٗمىْــ ٞلة، ٗحغتٞــن ٗصــقب مالىــخزَ ك مىَنز

ىي٢َ ىت، ٗمقىل حْيٞأل صٖ٘ؿ عنٍ٘ ث مىــٗه مى٢للٞـت لـِٞ مىــٗه مىَيـخقبيت ٗمىَلىـيت       
ىخٌْٞٞ مىخقـمً ٗمىـخؾـمً مى٢َ ىـت مى٢للٞـت، ٗاع ىٖـ  ٍغـو مى٢َ ىـت مى٘مفــة، ٍـِ مىــٗه          

 .غٞل مى٢للٞت ميَ  مٍنِ فىل

أٍ  ٍئٍلمث مىبٚ ىـت ١يـٚ ٍيـخ٘ٙ مىــٗه مى٢للٞـت فقــ م ّـج ٍلحت٢ـت ٗحنٝــ          
فـٜ  % 10فٜ ر رت ؿٗه ٕٜٗ صٞب٘حٜ ٗمىٍْ٘ ه ٍٗ٘كٝخ ّٞت، ٗحقو ١ِ % ١33ِ 

حيــ٢ت ؿٗه ٕٗــٜ مىن٘ٝــج ٗقٚــل ٗمالٍــ كمث ٗمىبغــلِٝ ٗمىيــ٢٘ؿٝت ١َٗــ ُ ٗىــ٘كٝ      
فـٜ م كؿُ ٗ  % 12.7ٗحخ٘مٟ ّيو مىبٚ ىت فٜ لـ قٜ مىــٗه لـِٞ    . ٍْٗل ٗمىَ لب

21.5 % ِ ــت   . فــٜ فييــٚٞ ــٜ مىــ٘مق مى٢َــو مى٢للٞ ــت ف ــٚ ٍئٍــل مىبٚ ى ــل   ٗٝبق ٍــِ أمز
مىَئٍلمث مَٕٞت ىيخ٢بٞـل ١ـِ ٍيـخ٘ٙ مىَْـ٘ مالقخْـ ؿٛ فـٜ مىــٗه مى٢للٞـت، ٗقـكحـٔ          
مالىخزَ كمٝٔ فٜ ؽيأل فلُ ١َو صـٝـة، ٗٝضو كّـٓ ٍٗلمقبخـٔ ىٕ٘ـ٠ مالصـلمءمث    
مى٘ق ئٞت مى مٍت ىيغـ ٍِ ؽٚ٘كة مىخَلمكٓ ٗمٝ ؿحٔ، ٗؽ ّت فٜ مىـٗه مىخٜ حَٖـ ٍ  

ممء حغقٞأل ٕقم مىَٚيو ح٢َـو ٍَْٞـت مى٢َـو مى٢للٞـت     ٢ٝلف لغلمك مىلل٠ٞ مى٢للٜ، ٗا
١يٚ حْيٞأل صٖـ٘ؿ صَٞـ٠ ٗممكء مى٢َـو فـٜ مىــٗه مى٢للٞـت ىيغــ ٍـِ حتـ قٌ أرـ كٓ، ٍـِ            
ؽ ه م١ٚ ء علٝت ممبـل الّخقـ ه مالٝــٛ مى٢ ٍيـت لـِٞ مىــٗه مىَلىـئ ٗمىَيـخقبيت ىٖـ ،          

ٍـ     أٍنـِ ٍـِ   ٠ٕٗٗ مىخلمحٞضٞ ث ١للٞت ١يٚ ٍيخ٘ٙ مىِ٘ٙ مى٢للٜ حٖـف العـ ه 
١َ ىــت ١للٞــت لـــال ١ــِ مى٢َ ىــت مالىــٞ٘ٝت، ٗؽ ّــت فــٜ قٚ ١ــ ث مى٢َــو مىخــٜ َٝنــِ     

 .ىي٢َ ىت مى٢للٞت مُ حْ فو لٖ  ٍِ عٞذ مالص٘ك ٗمىنت ٝ ث مىَْٖٞت ٗمىَٖ كمث مىتْٞت

لؤُ مىـخَلمك مىخؾـب٘ مىيٞ ىـٜ فـٜ ل٢ـٔ مىــٗه مى٢للٞـت         مى٘رٞقتعقكث مَ  
و أٗ مىغنٍ٘ــ ث مالّخق ىٞــت اىــٚ عنٍ٘ــ ث كىــَٞت مىخــٜ حَــٖـ ّقــً  ىييــيٚت ٍــِ مىَضــ ى

ٍَزيت ٍْٗخؾبت ٍِ قبو مى٢َ٘ب، ٗؽ ّت ل٢ــ ىـق٘ٗ أَّٞـت مىغنـٌ فٖٞـ ، ٍزـو حـّ٘و        
ٍْٗل ٗىٞبٞ  ٗمىَِٞ، قـ ٝت قٌ ٍِ ٍَنيت مىبٚ ىت ٗؽ ّت فـٚ عـ ه مىََ ٙيـت فـٜ ّقـو      

يٚ اؿمكة مىييٚت أٗ مىخَل مالؽخ ف لِٞ مالعنمب ٍَٗزيٜ مى٢َ٘ب ٗمىق ئَِٞ ع ىٞ  ١
ٍعُ٘ مىب ؿ، ٗؽ ّت أُ مقخْـ ؿٝ ث ٕـقٓ مىــٗه ٍـ  ممىـج ح٢ـ ّٜ ٍـِ مىـخَلمك ع ىـت          
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١ـــً مالىــخقلمك ٍــِ حب٢ــ ث مىخغـــٛ مىــقٛ ٍ كىــخٔ مَّٞــت مىغنــٌ مىَيــخبـة فــٜ كفــٔ  
ٗحبَل مىَلعيت مىق ؿٍت ىٞو فق٘ فٜ ٕقٓ . مىخ ٞٞل ٗمالىخض لت ىيَٚ ىو مى٢َبٞت مىييَٞت

 مالصخَ ١ٞـت ٗ مالقخْـ ؿٝت ى٢للٞـت لـبُ مى٢ـٝــ ٍـِ مىََـ مو      مىـٗه لو فٜ صَٞـ٠ مىــٗه م  
ٗمىيٞ ىٞت ٗمىخٜ ح٢ ّٜ ٍْٖ  مى٢َ٘ب م ىتقل ٗمىبٚ ىت ىخَـٖـ ّقيـٔ ١ّ٘ٞـت فـٜ مىـي٘ب      
عيٖ  ٢ٍٗ ىضخٖ  ٗمىغــ ٍـِ حت قَٖـ  ٗحغقٞـأل ٍيـخ٘ٙ أ١يـٚ ٍـِ مى٢ـمىـت ٗمىَيـ ٗمة فـٜ           

ــت مىَيــ      ــ٠ مىــخغق ق ث ٍنخيــب ث مىخَْٞ ــٚ مى٢َــو ٗح٘مٝ ــل  مىغْــ٘ه ١ي خـمٍت، ٗمــو فى
ىٞنُ٘ ١ِ ٙلٝأل ٍَ كىت مىغٞ ة مىـَٝ٘قلمٙٞت مىييَٞت ٗحٚبٞأل مىق٘مِّٞ ٗمىخَل٢ٝ ث 

 .مىْ َٝت ىيغٞ ة مىيٞ ىٞت

ٕٗـَ ُ فـلُ    مالقخْـ ؿٝت ٗ مالصخَ ١ٞـت اُ حغقٞأل حغيِ فـٜ ١ّ٘ٞـت مىغٞـ ة    
١َو ٍْ ىبت ىيَخ٢ٚيِٞ ١ِ مى٢َو حخٚيـو حنـلٝو صٖـ٘ؿ ٗممكء مى٢َـو مََزيـِٞ ١ـِ       

ث مى٢للٞــت ىخَنــِٞ ٍَْٞــت مى٢َــو مى٢للٞــت ٍــِ مىقٞــ ً لَيــع٘ىٞ حٖ  فــٜ اقخــلمط  مىغنٍ٘ــ 
ــت     مالىــ ىٞو ٗمىََــ ك٠ٝ مىخَْ٘ٝــت مى٢للٞــت مىََــخلمت ٗمىنتٞيــت ل٢َ ىضــت ٍَــنيخٜ مىبٚ ى
ٗمىتقل ٗمىغـ ٍِ حت قََٖ ، لب١خب ك أُ مىََْٞت قـ ىبأل أُ عقكث ٍِ حـم١ٞ ث ٍَنيت 

ىخـٜ ل ىت٢ـو ىـل١ ُ ٍـ  مّٚيقـج مىَـلمكة م ٗىـٚ        مىبٚ ىت فٜ ٢ٍٞـٌ مىــٗه مى٢للٞـت، ٗم   
 .ى يٞ ُ مىَب ب مى٢للٜ ٍِ حّ٘و ٗمٍخـث ىخََو مى٢ـٝـ ٍِ مىـٗه مى٢للٞت

ٗمؽٞلم أف ؿث مىـكمىت لؤّٔ للغٌ مؽخ ف مىـب ب مىبٚ ىـت لـِٞ مىــٗه مى٢للٞـت      
 : مال مّٖ  قـ حَخلك فَٞ  لْٖٞ  فٜ ل٢ٔ مىق٘مىٌ، ٍِٗ إَٖٔ 

   ــت ــلمٍش مىخَْٞـ ــ ؿٝتمالٕـــ٢ف لـ ــتٗ قخْـ ــ ؿٛ، مالصخَ ١ٞـ ــ٠ م ؿمء مالقخْـ ، ٗحلمصـ
ٗغٞ ب مىق٘مِّٞ ٗمىخَل٢ٝ ث مىَغتنة ١يـٚ مالىـخزَ ك ٗح٘ىٞــ فـلُ ١َـو ل ىقــك       

 .مىن فٜ

     ٓ مكحت ٟ ٢ٍـه َّ٘ مى٢لٓ ىيق٘ٙ مى٢ ٍيت فٜ ٢ٌٍٞ مىـٗه مى٢للٞـت ٍق لـو مّؾتـ
 .َّ٘ مىْ حش مىقٍٜ٘ مإلصَ ىٜ ٗل ىخ ىٜ َّ٘ مىٚيو ١يٖٞ 

 غنٍ٘ ث ٍِ عِٞ ٟؽل فٜ علٝت ق٘ٙ ح٘ممُ ى٘ق مى٢َوحـؽو مى. 

 ّٜ ٢ٕف للمٍش مىخ١٘ٞت ٗمالكٍ ؿ ىخؾتٞٔ ٢ٍـالث مىَْ٘ مىين. 

       ــٚ عيــ ب ــ ؿة مىــخؾـمً ١ْْــل كمه مىَــ ه مــ ُ ١ي ــٜ لنٝ مىــخؾـمً مىخٚــ٘ك مىخقْ
 .مىخؾـمً ١ْْل مى٢َو

 ٝتمالقخْـ ؿ لبُ ْٕ ك ّخـ ئش ىـيبٞت ىيبٚ ىـت ١يـٚ مىض٘مّـو       مى٘رٞقتمَ  أٍ كث 
ٗعـؿث لؤُ إٌٔ مىيٞ ىـ ث مىنيٞـت   . ٗمىيٞ ىٞت ٗمالٍْٞت فٜ مىـٗه مى٢للٞت مالصخَ ١ٞتٗ

 : مىخٜ ٝضو كلٖٚ  ل ىبٚ ىت حخَزو لَ  ٝيٜ
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 مىيٞ ى ث مىْقـٝت ٗمىَ ىٞت. 

 مىيٞ ى ث مىخ٢يَٞٞت ٗمىخـكٝبٞت . 

     ٍٜ٘ــ ـــؽو مىقـ ــ٠ مىـ ــ ؿة ح٘مٝـ ــت ٗا١ـ ــو مىخَْٞـ ــت ىَن ىـ ــ ث مىخ٘م٢ٝٞـ مىيٞ ىـ
 . مالصَ ىٜ

ٗ  ٗم ُ  مالقخْـ ؿٝت مللم ٍ  مقخلعخٔ مىـكمىت فٜ ٍْت٘فت مىيٞ ى ث مىيـن ّٞت 
 : ىَن فغت مىبٚ ىت فٜ مىبيـمُ مى٢للٞت، حخَزو مٖٝ  لَ  ٝيٜ

     ا١ ؿة حؤٕٞو مىَخ٢ٚيِٞ ١ِ مى٢َو، ٗحـكٝبٌٖ ىََ كىت م١َ ه ٍٖٗـ ً ٝٚيبٖـ  ىـ٘ق
 .مى٢َو

       ٍـِ ؽـ ه حـؤٍِٞ    ح٘فٞل مىـ١ٌ مى مً إلّضـ ط ٍَـ ك٠ٝ مّخ صٞـت ّـ ٞلة ٍٗخ٘ىـٚت
 .ٍْ ؿك حَ٘ٝو ىخْتٞقٕ 

    ٌــ ــخزَ كٝت فمث مىغضــ ــخلك لبق ٍــــت مىََــــ ك٠ٝ مالىــ حغتٞــــن مى٢َــــو مى٢للــــٜ مىََــ
مالقخْــ ؿٛ مىنبٞــل مىَ٘ىـــة ىتــلُ مى٢َــو فــٜ مىـــٗه مزٞتــت مى٢َ ىــت، ٗؽ ّــت فــٜ  

 . ّْ ١ت مىخنْ٘ى٘صٞ  ٗمىْْ ١ ث مىخغ٘ٝيٞت

 ؤرٞل ١يٚ ٢ٍـه مىَْ٘ مىين ّٜ محب ٟ للمٍش ؿَٝ٘غلمفٞت حغـ ٍِ ١لٓ مى٢َ ىت ل ىخ
 .ٗحؾتٞٔ ٢ٍـه ؽْ٘لت مالّ د

ف ئـة ٗمٕ فت ١ّ٘ٞت حي ١ـ ّْ ٟ مىقـلمك ٗكمىـَٜ    مى٘رٞقتٗأؽٞلم ّؤٍو ىٖقٓ 
ٗأُ ٝـخٌ  . مىيٞ ى ث ٗمىب عزِٞ فٜ حؾتٞٔ ٢ٍـالث مىبٚ ىت فـٜ مىـِ٘ٙ مى٢للـٜ مىنبٞـل    

يٖٞ  ٍِ قبـو  مىَـلم ء   ، ٝخٌ مالحت ق ١مالقخْ ؿٝتمحب ٟ عنٍت ٍِ مىيٞ ى ث مىين ّٞت ٗ
مالصخَ ١ِٞٞ فٜ مىـٗه مى٢للٞت، ل ىخْيٞأل مىَب ٍل ٠ٍ ٍَْٞت مى٢َو مى٢للٞت، ٗمال١ ُ 
١ْٖــ  مَلص٢ٞــت ح٘صٖٞٞــت فــٜ صَٞــ٠ مىؾٚــ٘ مالىــخلمحٞضٞت ٗمىبــلمٍش مىخَْ٘ٝــت، ٗمىخــٜ  
ــ ث        ــأل مٗى٘ٝ ــت، ٗف ــت فَٞــ  لْٖٞــ  م ف ــت ٗح٘فٞقٞ ــبؿمكة حَــ كمٞت ٗحن ٍيٞ ــق ل ٝتٖــو أُ حْت

 ث مىََ ك٠ٝ مىق ئَت ٗمىَيخقبيٞت، ٗلَ  ٝؾـً مىَْ ىظ مى٢للٞت مىََخلمت أٗاًل، ٗمعخٞ ص
لب١ ُ ٢ٍ ك ح٢لٝو مى٘ٝٞتت مى٢للٞت لب١ٚ ء مالفٖيٞت ىي٢ ٍو مى٢للٜ فٜ مىخ٘ٝٞـف،  
ٗفأل آىٞ ث ٍغـؿة ى ىـخؾـمً ٝختـأل ١يٖٞـ  ٍَْٗٞـت مى٢َـو مى٢للٞـت ١يـٚ أحـٌ مالىـخ٢ـمؿ          

 .مىـٗه مى٢للٞت م فتىيخ٢ ُٗ ٠ٕٗٗ ؽبلمحٖ  فٜ ؽـٍت 

 

◘◘◘ 



 

 

 

 

 

 
 2102لعام (  99) الذورة  –ملخص بنود ووثائق مؤتمر العمل العربى 

70 

 

 انؼبششانجُذ 

 ركبيم دٔس انوغبػٍٛ انؼبو ٔانخبص كٗ انزًُٛخ

 

 

لتٖــو مىَن ّــت مىخــٜ أّــبظ ٝغخيٖــ  مى٢يــٌ ٗمىبغــذ مى٢يَــٜ ٗمىبغــذ ٗمىخٚــ٘ٝل فــٜ  
مالقخْ ؿ، أّبظ مىغـٝذ مىًٞ٘ أمزل ١ِ مقخْ ؿ مى٢َلفـت ١ٗـِ مإلّيـ ُ مىغ ٍـو ىٖـقٓ      

ـــ م ى  ــت ١بــل مالىــخزَ ك فــٜ مإلّيــ ُ ٗفــٜ     مى٢َلفــت، مؤعـــ مىلٗمف ــت مىخَْٞ  ىــٞت ى٢َيٞ
مىَ٘مكؿ مىبَلٝت، ٗٝخٌ مىخلمٞن فٜ ٕقم مىَتًٖ٘ ١يٚ مىب٢ـ مالصخَ ١ٜ ى٢َيٞـت مىخَْٞـت ،   
أٛ ٕلٗكة ا١ٚ ء إَٔٞت قْ٘ٙ ى٢َيٞت ح٘م٠ٝ مىَـمؽٞو ٗا١ ؿة ح٘م٢ٖٝ  ىَ  ىٖـ  ٍـِ   

ــق      ــت مالقخْــ ؿ ٗم ــ ىٜ ١ضي ــو ٗل ىخ ــل مىٚي ــت حغلٝ ــٜ ١َيٞ ــل   ؿٗك ف ــِٞ ٍــِ مىتق م مىخقي
، فَ  مىت ئـة ٍِ حغقٞأل ٢ٍـالث َّ٘ ١ ىٞت افم ىٌ حخ٘مٟ رَ ك ٕقم مالصخَ ١ٞتٗمىت٘مكق 

 مىَْ٘ لْتت ٍْْتت ١يٚ ٍؾخيف مىتع ث مىََنيت ىيَضخ٠َ؟

مىبأ٢ـــ مٟؽــل ىَتٖــً٘ مىخَْٞــت مىَيــخـَٝت ٕــ٘ فىــل مىَــلحب٘ ل ىغتــ ٛ ١يــٚ مىبٞعــت          
َ٘مكؿ مىنّ٘ٞـت، ٗمىخـٜ ٍـِ ؿّٖٗـ  ال َٝنـِ مىغــٝذ       ٗمى٢ق ّٞت ٗمىلٍ ؿة فٜ مىخ  ه مى

 .١ِ مىخَْٞت

أؽٞــلم، ال َٝنــِ مىغـــٝذ ١ــِ مىخَْٞــت لَتٖــً٘ مالىــخـمٍت افم إَٔيــج ٍيــؤىت مىغنــٌ   
مىلمٍـ ٗمىب٢ـ مىـَٝقلمٜٙ فٜ ١َيٞت مىخَْٞت لنـو ٍـ  ٝغَيـٔ ٍـِ ٍتـ ٌٕٞ علٝـت مىخْٞـٌٞ        

ـ كمـن ٕـقم مىبْــ عـ٘ه ؿٗك     مىـؼ ىقـ  ...ٗمىخ٢بٞل ٗفْو مىييٚ ث ٗمىخْـ ٗب ١ـِ مىيـيٚت   
 :مىخن ٍو لِٞ مىقٚ ١ِٞ مى٢ ً ٗمىؾ ُ ٍِ ؽ ه 

 انلظم األٔل

 انجهذاٌ انؼشثٛخفٜ  انزكبيم ٔانًشبسةخ ثٍٛ انوغبع انؼبو ٔانوغبع انخبص

ٗمٍخــمؿٕ  اىـٚ    2007مىخٜ مّـى٢ج فٜ ٍٖل أغيٚو  مالقخْ ؿٝتم مٍت مىَ ىٞت ٗ
ٗ  "مىخٜ ىَٞج لـــ )أٗكٗل   ، ٗآر كٕـ  مى٘ؽَٞـت ىـ٘مء فـٜ     (2011 غ ىٞـت مى" أمٍـت مىٞـ٘ك

عضٌ مىؾي ئل، مّؾت ٓ ٢ٍـالث مىَْـ٘، مكحتـ ٟ ٢ٍــالث    )مىبيـمُ مىَخٚ٘كة أٗ مىْ ٍٞت 
ـــِٝ مى٢َــٍٜ٘، مّؾتــ ٓ ٍـــمؽٞو       ــ قٌ مى ــت مى٢ٍَ٘ٞــت ٗحت ــ ؿة ١ضــن مىَٞنمّٞ ــت، مٝ مىبٚ ى

    ٗ ، ٕٗـٜ  ..(ىٞـت مىبيـمُ مىْ ٍٞت ٍِ مى٢َيت مى٢ْبت مىَخؤحٞت ٍـِ ّـ ؿكمحٖ  ٍـِ مىَـ٘مؿ م 
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مٟرــ ك مىخــٜ حٖٞــل مُٟ أى ىــ ، ٗفَٞــ  ٝخ٢يــأل لَٕ٘ــ١ْ٘ ، فــٜ ّقــِ مىَــ٘مكؿ مىَ ىٞــت  
( مىـمؽيٞت أٗ مىؾ كصٞت ١بـل مىَـّٝ٘ٞـت أٗ ١بـل حــفأل مالىـخزَ كمث مىَب ٍـلة م صْبٞـت       )

مى مٍت ىخيبٞت معخٞ ص ث مىبيـمُ ٍِ مىٖٞ مو مىخغخٞت ىؾـٍت مىقٚ ٟ مىؾـ ُ ٗلـ  ؽِ   
ٍـِ   %4.5ْ ٍٞـت، عٞـذ قــكث ٕـقٓ مالعخٞ صـ ث فـٜ مىبيــمُ مىْ ٍٞـت لـــ          فٜ مىبيــمُ مى 

ـــمؽيٜ مىؾــ ً ىــْ٘ٝ     ــ حش مى ــبؿكمس ّــٞ ّت ٕــقٓ مىٖٞ مــو   %10)مىْ ـــمُ  (ل ، أٍــ  فــٜ مىبي
لـبؿكمس   %3)ٍـِ مىْـ حش مىــمؽيٜ مىؾـ ً ىـْ٘ٝ        %2اىـٚ   1مىَخٚ٘كة فقــ قــكث لــــ    

ٚـ ٟ مى٢ـ ً ٗمىقٚـ ٟ مىؾـ ُ مـلؿ      أٍ ً ٕقم مى٠ٕ٘ حبلم مىََـ كمت  لـِٞ مىق   (.مىْٞ ّت
أٍزو ىخيبٞت ٕقٓ مالعخٞ ص ث ٠ٍ معخلمً ٕـف ح٘ممُ مىَٞنمّٞت مى٢ٍَ٘ٞت ٗمالىخت ؿة ٍِ 
كأه مىَــ ه مىؾــ ُ ٍَٗــ كمخٔ فــٜ ٍضٖــ٘ؿ حَ٘ٝــو ٍَــ ك٠ٝ مىٖٞ مــو مىخغخٞــت ٗحقـــٌٝ     

ؿ ٕٗقٓ م َٕٞت حنؿم. مىؾـٍت مى٢ٍَ٘ٞت ٗل ىخ ىٜ مىَي َٕت فٜ ٍضٖ٘ؿ مىخَْٞت لَنو ١ ً
ل ىْٞل اىٚ مىٚيو مىَخ٘ق٠ ١يٚ ٍَ ك٠ٝ مىبْٚ مىخغخٞت ىيؾـٍت مى٢ٍَ٘ٞت فٜ مى٢ ىٌ مىخـٜ  

ٍـ٠ مى٢يـٌ أُ فـٚ    . 2030ٍيٞـ ك ؿٗالك اىـٚ ىـْت     5300ٍِ مىَتلٗٓ أُ حْو اىـٚ  
ٍيٞــ ك ؿٗالك  700لي ــج مالىــخزَ كمث فــٜ ٕــقٓ مىََــ ك٠ٝ      2010ٗ ١2009ــ ٍٚ 

ٗ  300ة ٍٗيٞ ك ؿٗالك فٜ مى٘الٝ ث مىَخغـ 180ٍْٖ  ) ٍيٞـ ك   200ٍيٞ ك فٜ أٗكٗلـ  
 (.  فٜ مىِْٞ

ٔرظٓممش انًشممبسةخ ثممٍٛ انوغممبع انؼممبو ٔانوغممبع انخممبص نزسوممن األْممذاف انثالثممخ    
 :انزبنٛخ

ــت، اف حيــختٞـ مىيــيٚ ث      .1 ــ قٌ ١ضــن مىَٞنمّٞــت مى٢ٍَ٘ٞ حيــ ٌٕ فــٜ مىغـــ ٍــِ حت
مى٢ٍَ٘ٞت ٍِ ٍـ٘مكؿ ٍ ىٞـت ١ صيـت حَنْٖـ  ٍـِ حغقٞـأل للمٍضٖـ  ٍـِ مىٖٞ مـو          

 .خغخٞت ٗأؿمء ٍَٖت مىؾـٍت مى٢ٍَ٘ٞت مى

حغيــِٞ مّضــ م ٗاؿمكة ٗأؿمء مىخضٖٞــنمث مى٢ٍَ٘ٞــت لــبؿكمس ٍقــ ٝٞو مىْض ١ــت   .2
 .مىؾ ّت ٗق٘م١ـ مىغ٘مَت ٗحغيِٞ ١ّ٘ٞت مىؾـٍ ث مىَقـٍت ىيَضخ٠َ 

حيبٞت ع ص ث مىَيـخٖينِٞ لخقــٌٝ ؽــٍ ث ١ٍَ٘ٞـت فمث ١ّ٘ٞـت ٗلؤىـ٢ ك فـٜ         .3
 .ٍخْ ٗىٌٖ

لْــتت آىٞــت، لــو اللـــ ىٖــ  ٍــِ ٍــلٗٗ ١يــٚ مىَيــخ٘ٙ          ٕــقٓ م ٕـــمف ال حخغقــأل  
ــت     ــت ٗمىَ ىٞـ ــ ث مىخقْٞـ ــ ث ٗمىـكمىـ ــت مىَئىيـ ــ حٜ ٗأؽـــلٙ ل١ْ٘ٞـ مىخَـــل٢ٜٝ ٗمىَئىيـ

، مَــ  ح٢خلٕــٖ  مى٢ـٝـــ ٍــِ مى٢لمقٞــو ٗمىغــ٘مصن ٝضــو كف٢ٖــ ، ىنــِ مىَــٜء  ..مىَيــبقت
حٖ  م مٞـ أُ ّض ط ٕقم مىْٟ٘ ٍِ مىََ كمت ٍلٕـُ٘ لبَٝـ ُ صَٞـ٠ م ٙـلمف لَيـع٘ىٞ      

 .فٜ مىَي َٕت فٜ ٍضٖ٘ؿ مىخَْٞت ٗحقـٌٝ ؽـٍ ث فمث ١ّ٘ٞت
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ٕٗقم مىتْو ٝخْ ٗه ٍتًٖ٘ مىََ كمت لِٞ مىقٚ ٟ مى٢ـ ً ٗمىقٚـ ٟ مىؾـ ُ ٗح٢لٝتـٔ     
ٍِ قبو ٍؾخيف مىَئىي ث مىـٗىٞت ٗمإلقيَٞٞت ٗل٢ـٔ مىَتنـلِٝ مىَٖخَـِٞ ل ىَٕ٘ـٟ٘     

   ٘ ٟ ٍــِ مىََــ كمت ٗمــقم ٍبلكمحــٔ، رــٌ ٝغــ ٗه ١ــلٓ مىؾْــ ئِ مىخــٜ حَٞ ــن ٕــقم مىْــ
ٍٗنمٝ ٓ ١ٗٞ٘لٔ، فًٖ  ١ِ ١لٓ ل٢ٔ مىخض كب فٜ ١ـؿ ٍِ مىبيـمُ، ىيّ٘٘ه اىٚ 
 .ٍض١َ٘ت ٍِ مىخّ٘ٞ ث ى٢ـؿ ٍِ مىَئىي ث ٗمىٖٞع ث مىَخ ل٢ت ىيَٕٟ٘٘ ١ِ قلب

 :أعجبة انًشبسةخ ثٍٛ انوغبػٍٛ انؼبو ٔانوغبع انخبص 

نمٝــ ىيٚيـو ١يـٚ مىؾـٍـت     كغٌ م ىب ب مى١َٕ٘٘ٞت مىَخ٢يقت أى ى  ل الكحت ٟ مىَخ
مى٢ٍَ٘ٞت لت٢و مىخٚ٘ك مىـَٝ٘غلمفٜ ٗحٚ٘ك مىَـُ، ٗل ىخ ىٜ فٖـقٓ مى٢قـ٘ؿ ٕـٜ فلّـت     
ىخ٘فٞل ؽـٍت ١ٍَ٘ٞت فمث ١ّ٘ٞت ٗلؤىـ٢ ك ٢ٍق٘ىـت، ٗمـقىل لـ ىْٞل ىْـ٢٘لت مىخَ٘ٝـو       
فٜ ١ ىٌ ٢ٌٝٞ أمٍ ث ٍ ىٞت ٍخنلكة ٗأمٍت مىَـّٝ٘ٞت، ٗل ىخ ىٜ فٖٜ فلّـت ىََـ كمت   

ل إلٕ فت ىنو ٕقم، ْٕ ك أىب ب ٕـٜ   -ُ فٜ مىخَ٘ٝو ٗفٜ ٍضٖ٘ؿ مىخَْٞتمىقٚ ٟ مىؾ 
ــٜ مىَْــ ٗ            ــت ف ـــؽو مىـٗى ــِٞ ح ــٜ اٙــ ك ٕــلٗكة حقي ــ ً ف ـــؽو لَــنو ١ ــٜ ح ــل مىخ حي

 .مالقخْ ؿٛ ٗحلك مىَض ه ىيي٘ق ٗمىقٚ ٟ مىؾ ُ مىيقِٝ َٕ  أمزل ف٢ ىٞت ّٗض ١ت

نذٔنمخ ٔيؤعغمبرٓب   نوذ رُمبٔل انؼذٚمذ يمٍ انجمبزثٍٛ ضمًٍ اإلعمبس انؼمبو إلطمالذ ا        
ػبيممخ  االهزظممبدٚخانزممٙ ٔطمملذ ثبنجٛشٔهشاعٛممخ ٔػممذو انلبػهٛممخ كًٛممب ٚزؼهممن ثممبإلداسح  

ٔكممٙ يدممبل انظمملوبد انؼًٕيٛممخ ثشممكم خممبص انزممٙ رزًٛممض ثًدًٕػممخ يممٍ انؼٛممٕة       
 :انزبنٛخ

 غٞ ب مىلق لت مىؾ كصٞت ىبؿمء . 

 ٍَٜ٘غٞ ب ؽٚل مإلف ه ىـٙ ٍئىي ث مىقٚ ٟ مى٢ . 

 خغتٞنمثغٞ ب مىَْ فيت ٗمى . 

 ٢ّ٘لت حغـٝـ م ٕـمف لَنو ٗمٕظ ل ىْٞل ىخـمؽو مىْ عٞ ث . 

 ٘ ٖعي ىٞت ؽٖٟ٘ مىييٚت مى٢ٍَ٘ٞت ىضَ ١ ث مى . 

كبألخز ثبنششاةخ ثٍٛ انوغمبػٍٛ انؼمبو ٔانخمبص ٚغمبْى، زغمت َلمظ انذساعمبد،        
يٍ دٌٔ شو كمٙ إطمالذ انذٔنمخ ٔانزمذخم انسكمٕيٙ، ةًمب ٚؼًمم ػهمٗ إسعمبء هٕاػمذ           

 :ػهٗ  شركضٚ" خذٚذ اهزظبد ػبو"

     ٟ حقيِٞ ٍض الث حـؽو مىـٗىت ١ِ ٙلٝأل مىؾْؾْت ٗمىََـ كمت لـِٞ مىقٚـ
 ...مى٢ٍَٜ٘ ٗمىقٚ ٟ مىؾ ُ ٗحت٘ٝٔ مىْ عٞ ث 
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  ٍَٜ٘مىَيع٘ىٞت، مىخقٌٞٞ عيو )ح٢ٌَٞ آىٞ ث ع٘مَت مىَئىيت ١يٚ مىَض ه مى٢
ــبت       ـــ مىَغ ىـ ــ ؿ ق٘م١ـ ــ ءىت، م١خَـ ــبت، مىَيـ ــ ق، مىَغ ىـ ــٞو مإلّتـ ــ ئش ٗىـ  مىْخـ

، مٛ م١خَ ؿ أؿٗمث ٗآىٞ ث اؿمكة مىَئىيت مىؾ ّت ؿمؽو مإلؿمكة ..(مىؾ ّت
 .مى٢ٍَ٘ٞت ، ؽ ّت فَٞ  ٝخ٢يأل ل ىخغتٞنمث ٗمىلق لت

ٍٗ  َٝنـِ ٍ عٞخـٔ فـٜ ٕـقم مىْـٟ٘ ٍـِ مىََـ كمت ٕـ٘ حيـيَٖٞ  مىَٚيـأل ل ىْض ١ـت            
اؿمكحٔ  مىٚب٢ٞٞت ٗمىنت ءة مىَٚيقت ىيقٚ ٟ مىؾ ُ ٗلٞلٗقلمٙٞت مىقٚ ٟ مى٢ٍَٜ٘ ٗى٘ء

ال ٝلحنن ١يٚ أٛ أىو ١يَٞت ٗال ٝضـ " م ٝـٝ٘ى٘صٜ"ٕٗقم مىَ٘قف . ٗحبـٝـٓ ىبٍ٘مه
ٍبلكٓ ٠ٍ مىخٚ٘كمث م ؽٞلة مىخٜ ٢ٝلفٖـ  مى٢ـ ىٌ ٗمىتنـل مالقخْـ ؿٛ ٗمىتنـل مىخَْـ٘ٛ       

، ىٖقم ٢ّخقـ أّٔ ٝضو حٖ فل صٖ٘ؿ مو مىت ١يِٞ ، مو عيو اٍن ّٞ حٔ 2000ل٢ـ ىْت 
 . َٞت ٗمىَْ٘ ٗحيبٞت معخٞ ص ث مىَضخ٠َ ٍِ مىيي٠ مى٢ٍَ٘ٞتفٜ حغقٞأل إٔـمف مىخْ

 :ًٔٚكٍ إثشاص يجشساد ْزا انُٕع يٍ انًشبسةخ  ثًب ٚهٙ  

ٕـــٜ ٗىـــٞيت ىخؾتٞـــف مىــــِٝ مى٢َـــٍٜ٘ ٗحضْـــو مىيضـــ٘ء اىـــٚ أٍـــ٘مه مىؾنْٝـــت  .1
مى٢ٍَ٘ٞت ٗمٝـ ؿة رقـو ١ضـن مىَٞنمّٞـت مى٢ ٍـت، اف حيـَظ لبّضـ م ٕٞ مـو حغخٞـت          

ؿُٗ مىيض٘ء اىـٚ ىـ٘ق مىْـتق ث مى٢ٍَ٘ٞـت ٗاىـٚ ٍ ىٞـت        ٗحقـٌٝ ؽـٍت ١ٍَ٘ٞت
 .مىـٗىت

ــت        .2 ـــٌٝ ؽـٍ ــت ٗحق ــت ٗمإلّخ صٞ ــت مىت٢ ىٞ ــت ٍــِ ّ عٞ ــ ئش اٝض لٞ ــأل ّخ َٝنــِ اُ حغق
، ٗحٖــ فل (مىَؾــ ٙل)١ٍَ٘ٞــت لخنيتــت أقــو، اف أُ حق ىــٌ مىَٖــ ً ٗمىَيــع٘ىٞ ث 

ــ ؿٝت   ــلٗ مقخْـ ــ ملٗ ٗمىَٞنـ ــ ءمث مىَـ ــِ    -مىنتـ ــٟ٘ ٍـ ــقم مىْـ ــلكمث ىٖـ ــ  ٍبـ ميٖـ
 .ىَلممتم

مت ءة مىقٚـ ٟ مىؾـ ُ ٗمقخْـ ؿمث ٗفـ٘كمث مىغضـٌ حبـلك مـقىل ٕـقٓ مى٢قـ٘ؿ،           .3
ف ىنتـ ءة مىَٞنـلٗ مقخْـ ؿٝت ىيقٚـ ٟ مىؾــ ُ ٢ٍخـلف لٖـ  ٗح٢ــ ّقٚـت اٝض لٞــت         

. ٜ ٕـقم مىْـٟ٘ ٍـِ ١قـ٘ؿ مىََـ كمت     َٝنِ أُ ح٢خَـ ١يٖٞ  مىييٚ ث مى٢ٍَ٘ٞت ف
مىؾـ ُ ٍٞـنة حغقٞـأل    ٍِ صٖت أؽلٙ، فبُ ٙب٢ٞت مى٢قـ مىَ ٍيت حَـْظ ىيقٚـ ٟ   

ــت       ــ ٓ مىخنــ ىٞف مىنيٞ ـــٗكٕ  الّؾت ــئؿٛ ل ــٜ ح ــ٘كمث مىغضــٌ مىخ مقخْــ ؿمث ٗف
 .ىيََلٟٗ

حغتٞنمث ١ٗق٘ل ث مىي٘ق ٕٜ ع فن ق٘ٛ ىْضـ ط ٕـقٓ مىََـ كمت، اف اُ عضـٌ      .4
م كل ط مىخٜ َٝنِ أُ ٝخغْو ١يٖٞ  مىقٚ ٟ مىؾ ُ ٢ٍخبل، فَـز  افم ّٞلّـ    

ــج فٚــلة مإلّ    ــ  م ّ ــلة مالىــخ  ه    ٟصــ ه مإلّضــ م فنيَ ــج فخ ضــ م قْــٞلة م ّ
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أٙــ٘ه، لَْٞــ  ف٘مئـــ مىيــيٚت مى٢ٍَ٘ٞــت ٕــٜ أُ حقـــً مىؾـٍــت فــٜ أىــلٟ ٗقــج    
الُ )ٗل١ْ٘ٞــت صٞـــة ٗفــٜ ّٖ ٝــت مى٢قـــ حخيــيٌ مىٖٞنــو مىخغخــٜ فــٜ ٕٗــ٠ صٞـــ    

ٍِ ص ّو آؽل } . افُ ف ىنو ٍيختٞـ ٗكملظ (. مىقٚ ٟ مىؾ ُ ٝخنتو ل ىْٞ ّت
ؤؽل آصـ ه مإلّضـ م أٗ مإلؽـ ه لؤعــ أٗ ل٢ــة      فبُ مى٢ق٘ل ث مىخٜ حخلحو ١ِ حـ 

 .لْ٘ؿ مى٢قـ ٕٜ أمزل ّلمٍت فٜ مىي٘ق

ٕٜ ١ق٘ؿ حٌٖ ٍَٖت مىْـٞ ّت ٗمىخضـٝــ ٗمىخـلٌٍٞ مىخـٜ قييـج مى٢قـ٘ؿ مىخقيٞـٝـت         .5
ٍـِ إَٔٞخٖــ  ٗىـٌ حـــكصٖ  لْـتت ٗمفٞــت فـٜ عيــ ب مىخنـ ىٞف، ٕٗــقم ٍـِ ٍــؤّٔ       

مىََـلٟٗ ٗل ىخـ ىٜ اٙ ىـت    حغقٞأل ١ـة ٍنمٝ  ٍِ لِٞ إَٖٔ  مىغت ٛ ١يٚ ١ّ٘ٞت 
 .فخلة عٞ حٔ ٗحب٢  مىؾـٍت مى٢ٍَ٘ٞت

ٕٜ ١ق٘ؿ صـ ٢ٍقـة ٗؿقٞقت فٜ حت ّٞيٖ ، ٗل ىخ ىٜ فٖٜ حغذ مىقٚ ٟ مى٢ٍَٜ٘  .6
ــت    ــٔ مىبَــلٝت ٗمىخقْٞ ــٚ حٚــ٘ٝل مت ءمح ــو مىَــ ىٜ   )١ي ؽ ّــت مىـكمىــ ث ٗمىض ّ

ــٔ ــو ٗىــي٘مٞ ث صـٝـــة        (لخ٢قٞـمح ــ ؿ ٙــلق ١َ ــقم مىقٚــ ٟ ال١خَ ـــف٠ ٕ ــ  ح ، مَ
 .َ ٍٚ ٗٙب٢ٞت ٕقٓ مى٢ق٘ؿحخ

 :انزدبسة انذٔنٛخ 

ح٢خبل مىلمئـة فٜ ٕقم مىْٟ٘ ٍِ مى٢ق٘ؿ ؽ ّت مىََينـت مىَخغــة، عٞـذ     :أٔسٔثب .1
مىَٚـ كمث،  )أّضنث ١ـة ١ق٘ؿ فٜ قٚ ١ ث ٍؾخيتت ٍزـو مىيـنِ ٗقٚـ ٟ مىْقـو     

، مىلٝ ٕــت ٗمىخلفٞــٔ، مىَٞــ ٓ، حيــٞٞل مىْت ٝــ ث  ..(مىٚلقــ ث، مىقٚــ كمث مىؾتٞتــت 
ٌ  ٍـِ ىـْت    ..مىققكة، مالحْ الث، ٗمىٚ قت ٗمىَٞ ٓ  2007اىـٚ   1987، عٞذ حـ

١قـ ص٢يج أٗكٗل  حَخيل حضللت مبٞلة فٜ ٍضـ ه مىؾـٍـت    9000اللمً ع٘مىٜ 
مى٢ٍَ٘ٞت لقٚ ١ـ ث ١ــة، مَـ  أميـبج مىَض١َ٘ـ ث مىَغيٞـت ٗمإلقيَٞٞـت حضللـت         

 .٢ٍخبلة فٜ ٕقم مىَض ه

ٌ  ٍْـق ىـْت        900، ملـلمً أمزـل ٍـِ    2009اىـٚ   1990فتٜ مّضيخـلم ٗعــٕ  حـ
 ١110قـــ ٍَــ كمت لــِٞ مىقٚــ ٟ مى٢َــٍٜ٘ ٗمىقٚــ ٟ مىؾــ ُ لقَٞــت حقـــك لــــ    

 (. 2011اىٚ )١قـ ٍِ ٕقٓ مى٢ق٘ؿ ٕٜ فٜ عٞن مىخْتٞق  700. ٍيٞ كمث ؿٗالك

مىؾــ ُ لٖــقٓ مى٢قــ٘ؿ، فقـــ حــٌ الــلمً  2004أٍــ  فلّيــ ، ٗل٢ـــ ّـــٗك قــ ُّ٘ 
ٍيٞــ ك  10ٗ 9لمٗط لــِٞ لقَٞــت حخــ 2011اىــٚ  ١2005قـــًم ٍــِ ىــْت   140

ــت     ــ كة مى٢ٍَ٘ٞــ ــ ث مإلّــ ــٜ قٚ ١ــ ــ٘كٗ، فــ ــ٘ؿ  %30)ٝــ ــٟ٘ مى٢قــ ــِ ٍضَــ ( ٍــ
 (.%13)ٗمالحْ الث ( %15)ٗمىَيخَتٞ ث 
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فٜ ٕقم مىبيــ حضللـت مىََـ كمت لـِٞ مىقٚـ ٟ مى٢ـ ً        :انٕالٚبد انًزسذح األيشٚكٛخ .2
ٗمىقٚ ٟ مىؾ ُ حخَٞن ١ِ أٗكٗل  ىـ٘مء ٍـِ ّ عٞـت مىغضـٌ أٗ مىْـٟ٘، ف٢ــؿٕ        

ــٚ  ــ ىْٞل         2005اى ــلم ل ــ كٝؼ حٚــ٘كم مبٞ ــقم مىخ ــ  ل٢ـــ ٕ ــو صـــم ىخ٢ــلف فَٞ قيٞ
، أٍـ  ٍـِ ّ عٞـت مىقٚ ١ـ ث     (2009/2010ٍيٞ ك فٚ ١ ٍٚ  180)ىيَْضنمث 

فقـــ ١لفــج مىبـمٝــت فــٜ ٍضــ ه اؿمكة مىيــضُ٘ رــٌ ح٘ىــ٢ج فــٜ مىخيــ٢ْٞٞ ث ٍــِ   
ــٍٜ٘       ــِ مى٢َــ ــت ٗم ٍــ ــ ث ٗمىٚ قــ ــ م مىٚلقــ ــ ك٠ٝ مّضــ ــلِٝ ىََــ ــلُ مى٢َــ مىقــ

 . ث مىضـٝـةٗمىخنْ٘ى٘صٞ

، اال أُ 1990ٗمكحت٢ــج ٗحٞلحٖــ  ٍْــق  1980لـــأث حضللخٖــ  فــٜ ىــْت : مْـــم .3
، ٗقــ  2008مىيض٘ء اىٖٞ  م ُ قيٞ  ل ىْٞل ى٢ـؿ مى٢ق٘ؿ مىخـٜ أللٍـج اىـٚ ىـْت     

 ..ٍَيج لْ ء مىَيخَتٞ ث ٗمىَـمكه ٗمىٚلق مىيٞ كة ٗمىقٚ كمث مىؾتٞتت

 انلظم انثبَٙ

 ؼبو ٔانوغبع انخبص انزكبيم ٔانًشبسةخ ثٍٛ انوغبع ان

 كٙ انجهذاٌ انؼشثٛخ ٔدٔسْب كٙ انزًُٛخ

ىقـ حب ِٞ ٍِ ؽ ه حضللت َّ٘ مىبيـمُ مىَخٚ٘كة أُ اعـٙ مىَٞـنمث م ى ىـٞت مىخـٜ    
حخَخ٠ لٖ  ٕٜ مٍخ مٖ  ىبْٞ ث حغخٞت لغضٌ ١ّ٘ٗٞت ٝض٢يٖ  حي٢و ؿٗكم أى ىٞ  فٜ صيو 

ل إلٕــ فت ىخيبٞــت مالعخٞ صــ ث   مالىــخزَ كمث ٗحب٢ــ  اعـــمد مىَْــ٘ ٗاَّــ ء مىَــ و، ٕــقم   
 .م ى ىٞت ىيَ٘مِْٙٞ

ٗافم م ُ مٍخ ك ٍبنت مزٞتت ٍٗخ١ْ٘ت ىيْقو ٕٗٞ مو ىيّ٘ـ٘ه اىـٚ مىٚ قـت ٗمىَٞـ ٓ      
ٗمالحْ الث  ٢ٝـ ١ ٍ  أى ىٞ  فٜ حغتٞن ٗحَض٠ٞ مىَئىي ث ى ىـخزَ ك فـٜ ٍؾخيـف    

  ٘ ـٕـ : م قــ ىٌٞ ٗمىَْــ ٙأل، فــبُ مىيــئمه مىــقٛ ٝٚــلط ٕــ ق مىبْــ ءمث مٞــف َٝنــِ حٚــ٘ٝل 
مىخغخٞت ىض٢يٖ  حي٢و ؿٗكٕ  مىَنؿٗس فٜ مالىخلمحٞضٞت مىخَْ٘ٝت لَـنو ١ـ ً ٗفـٜ حيبٞـت     

؟ ٍٗـــ  ؿٗك مىقٚـــ ٟ مى٢َـــٍٜ٘ ٗمىقٚـــ ٟ .. معخٞ صـــ ث مىيـــن ُ ٍـــِ مىؾـٍـــت مى٢ٍَ٘ٞـــت
 .ٕٗو ٕ٘ ؿٗك ٍخن ٍو أً ٍخ٢ كٓ؟ .. مىؾ ُ؟ 

مىخقيٞـٝت ٗمىقٚ ٟ ٗل٢ٞـم١ِ مىؾٚ ب م ٝـٝ٘ى٘صٜ ىنو ٍِ مىَـمف٢ِٞ ١ِ مىْتق ث 
مى٢ٍَٜ٘ ٍِ صٖت ، ٗمىَــمف٢ِٞ ١ـِ مىََـ كمت لغنـٌ ٍيـبأل ٍيـخخل ىَْـيغت مىقٚـ ٟ         

ىيقٚــ ٟ مىؾــ ُ ٍــِ صٖــت  " مىٚب٢ٞٞــت"مىؾــ ُ ٢ٍخبــلِٝ أّٖــ  ّ ص٢ــت لــ ىْٞل ىيت٢ ىٞــت   
َٝنِ مىق٘ه اُ مىَيؤىت ال حٚلط لٖقٓ مىْتت ١يـٚ مالٙـ ق فـٜ مىتْـو لـِٞ       -أؽلٙ 

: لَنو اٝض لٜ ٕ٘ ( ػ.ق/ٟ.ق.ً)ؾ ُ، لو ٝضو أُ حئؽق مىقٚ ٟ مى٢ ً ٗمىقٚ ٟ مى
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ٗمٞــف ّ قــٜ لَْٖٞــ  ىيَيــ َٕت فــٜ ٍضٖــ٘ؿ  .. مٞــف ّضْـــ ٙ قــ ث مــو ٍَْٖــ  ٢ٍٗــ  ؟  
ٗلٖقم حنُ٘ مىَلممت لِٞ مىقٚـ ٟ مى٢ـ ً ٗمىؾـ ُ ٕـٜ أؿمة ٍَٖـت ٍـِ أؿٗمث       .. مىخَْٞت؟
 . مىخَْٞت

مقخْـ ؿٝت ىيقٚـ ٟ مىؾـ ُ    ف ىقٚ ٟ مى٢ٍَٜ٘ َٝنِ أُ ٝيختٞـ ٍِ مىت٢ ىٞت مىَٞنـلٗ  
، ٕٗقم م ؽٞل َٝنـِ أُ ٝيـختٞـ مـقىل ٍـِ مىخضللـت مىَـ ملٗ       (كٗط مىَق ٗىت ٗماللخن ك)

مقخْــ ؿٝت ىيقٚــ ٟ مى٢َــٍٜ٘ فــٜ ٍضــ ه مىخَْٞــت ٗمىؾـٍــت مى٢ٍَ٘ٞــت ىنــٜ ْٝــبظ ّ ف٢ــ      
أٛ ٝبلِٕ أّٔ صنء ٍِ ٕقم مىَضخ٠َ ٗىٔ ٍٖ ً مصخَ ١ٞت ٗلٞعٞـت ٗمقخْـ ؿٝت   " ١ٍَ٘ٞ "

 .خنً لٖ ٝضو أُ ٝي

ٍِ ٕقٓ مىنمٗٝت ٗفق٘ َٝنِ فٌٖ مىََ كمت لِٞ مىقٚ ٟ مى٢ٍَٜ٘ ٗمىقٚ ٟ مىؾ ُ، 
 .أٛ ٍَ كمت حقً٘ ١يٚ ٍبـأ مىللظ ىيٚلفِٞ ٗىٞو ْٕ ك ؽ ىل

اُ مىَلممت لِٞ مىقٚ ٟ مى٢ ً ٗمىؾ ُ ٕٜ فلّت ىنٜ ٝبلِٕ م  مىقٚـ ١ِٞ ١ـِ   
ــع٘ىٞخَٖ   ــتٍيـ ــت  مالصخَ ١ٞـ ــ ً مىخَْٞـ ــ ً لَٖـ ــت ىيقٞـ ــ ؿٝت ٗمى٢ٍَ٘ٞـ ــتٗ مالقخْـ  مالصخَ ١ٞـ
ٗىيَئىيت مىؾ ّت ؿٗك أمبل فٜ مى٘مقـ٠، اف ٝضـو أُ حزبـج أّٖـ  صـنء ٍـِ       . ٗمّض عٖ 

ــت          ــٚ أُ حنــُ٘ ٍئىيــت ٍ٘مْٙٞ ــللظ اى ــ  ىي ــٜ اٙــ ك حغقٞقٖ ــ ىٌ حيــ٢ٚ ف ــِ مى٢ ـــ ٍٗ مىبي
ٍٗيع٘ىت مصخَ ١ٞ  حغخلً ٍب ؿة م ؽ ق فٜ مالىخزَ ك ٗمالّخ س ٗمىخي٘ٝأل، ٗمالؽ ق 

 .، ٗمقىل مىبٞعتل مىَخ٢يقت لخيٞٞل مىَ٘مكؿ مىبَلٝتمىَ ىٞت ٗحي

ىقــــ لٞ ْـــج مى٢ـٝــــ ٍـــِ مىـكمىـــ ث فـــٜ مّٟٗـــت م ؽٞـــلة أُ مىَضخَـــ٠ مىَــــّٜ، أٛ   
مىَ٘مْٙــ ث ٗمىَــ٘مِْٙٞ، ٝغبــقُٗ لَــنو أمزــل ٕٗــ٘عً  أُ حي٢ــو مىَئىيــ ث ؿٗكٕــ    

 .مَيع٘ه ٍلٝل ٍٗخغٖل فٜ ١َيٞت مىخَْٞت

مىقٚ ١ِٞ مى٢ ً ٗمىؾ ُ  ٍـ  ٕـٜ اال أؿمة ٍزـو    ٗلَنو أمزل ؿقت، فبُ مىَلممت لِٞ 
م ؿٗمث م ؽلٙ َٗٝنِ أُ حنُ٘ ىٖ  ٍنمٝ  مزٞلة، ىنِ ىٞو فٜ مىَٚيأل ٗاَّـ  ١ْــٍ    
ح٠ٕ٘ فٜ اٙ كٕ  مىْغٞظ، اٙ ك َٝنِ حيؾْٞٔ فٜ مىَٞز ق مى٢ ىَٜ لَب ؿئٔ مى٢َل ٗ 

 .مىقٛ ٝضو ١يٚ مو مالٙلمف مإلىخنمً لٔ

َت ؽ ٢ٕت ىيللظ ٗؿٝنخ ح٘كٝت مىي٘ق اىٚ ٍئىيت ٕٗنقم حخغ٘ه مىَئىيت ٍِ ٍْٞ
حيخــنً ل ىَــت فٞت فــٜ عيــ ل حٖ  ٗمالحت قٞــ ث م ى ىــٞت مىـٗىٞــت ىي٢َــو ٍٗن فغــت مىلٍــ٘ة   

 .ٗمىتي ؿ

ُ  عـ ه  ٍ : ٕ٘ ١ْٔ مىض٘مب ّٗلٝـ ّٚلعٔ مىقٛ مىيئمه ىنِ  ٗمٞـف  مى٢للٞـت  مىبيــم
 :مىخَْٞت؟  فٜ كًمؿٗ حي٢و أُ مىؾ ُ ٗمىقٚ ٟ مى٢ ً مىقٚ ٟ لِٞ ىيََ كمت َٝنِ
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I ـ ٔضغ اهزظبداد انجهذاٌ انؼشثٛخ ٔرذاػٛبد األصيخ انسبنٛخ ٔرسذٚبد انزًُٛخ: 

حب٢ذ ى٢للٞت ؽ ه مى٢قـِٝ مىَ ِٕٞٞ الاُ ٍ حٌ ٍِ حٚبٞأل إلّ ع ث فٜ مىـٗه م
ِ  مبٞـل  ف٢ــؿ ١يـٚ مىختـ إه،    ٜ  فَـو  مى٢للٞـت  مىــٗه  ٍـ ُ  حـ٘فٞل  فـ  مى مٍـت  مى٢َـو  فـل

٘  %14.5أمزـل ٍـِ    ىـضيج  مىبٚ ىـت   ىـت، اف اُ ّيـبت  مىبٚ ٍَـنيت  ١يٚ ىيقٖ ء  ، ٕٗـ
 . ل ٔ مىْٞل ١ِ لْٞخٖ  مىؾٚٞلة مى٢ ىٌ، فٜ ىيبٚ ىت ٢ٍـه أ١يٚ

٘  ىبىتٞـت  م ٗه مىٖــف  حغقٞأل فٜ فَيج٢ٌٍٗٞ مىبيـمُ مى٢للٞت  ٚ  مىقٖـ ء  ٕٗـ  ١يـ
ٟ  مىَــق٠  مىتقـل  ـ  مىغ ىٞـت  اُ مىَئٍـلمث  عٞـذ  ..ٗمىضـ٘ ٜ  أُ حئمـ ِ  20 % عـ٘مى  ٍـ
ِ  ٍِ لؤقو ٢َُٝٞ٘ مى٢للٞت مىـٗه فٜ مىين ُ ِ  ٗمُ أمزـل  ٍٝ٘ٞـ ،  ىيتـلؿ  ؿٗالكٝـ  % ٍـ

حـٕ٘ك ٕقم ل إلٕ فت اىٚ  .ٍٝ٘ٞ  ىيتلؿ ؿٗالك 2.75 ٍِ لؤقو ٢َُٝٞ٘ مىين ُ ٍِ 40
إٔٗ ٟ مىَ٘مِْٙٞ ٗحلمص٠ ٢ٍـالث مىخضـ كة مىبْٞٞـت ٗمالىـخزَ كمث مىََـخلمت ٕٗضـلة      

اىـٚ ١ــً    ٝـ ٍِ مىبيـمُ مى٢للٞـت، إـ فت  مى٢ق٘ه مى٢للٞت ٢ٕٗف مىبْٞت مىخغخٞت فٜ مى٢ـ
ٍ٘ممبـت ٍؾلصــ ث مى٢َيٞــت مىخ٢يَٞٞـت العخٞ صــ ث مىخَْٞــت ١ٗــً ٍلم١ــ ة ٢ٍــ ٝٞل مى٢ـمىــت    

 ٜ ح٘مٝـ٠ ١ ئــمث مىَضخَـ٠، ميٖـ  حَزـو حغــٝ ث مبٞـلة أٍـ ً مىَضخ٢َـ ث           ٗمإلّْ ف فـ
 .ٗم ٕيٞت حغخ س اىٚ حٖ فل مىضٖ٘ؿ مىلىَٞتٗمى٢للٞت 

مىغ ىٞـت   مالقخْـ ؿٝت ل ىْيبت ىيبيـمُ مى٢للٞت ٠ٍ ٖٝـ٘ك م مٍـت   م ٍل ىٞنؿمؿ ح٢قٞـم 
ٗمىخـٜ حب ـِٞ أُ حــم١ٞ حٖ  ؽٚٞـلة     ( ٍ ىٞت ٗمقخْـ ؿٝت ٗغقمئٞـت ٗلٞعٞـت   )ٍخ٢ـؿة مىض٘مّو 

 .ٗٙ٘ٝيت مىَـٙ ١يٚ مو ليـمُ مى٢ ىٌ

ٜ  "مَ  أُ مىخغ٘الث مىض كٝت فٜ ل٢ٔ مىـٗه مى٢للٞت فَٞ  ٝيَٚ لــ " مىللٞـ٠ مى٢للـ
 ُ ــؤّٖ  أ ــِ ٍـ ــ٘ٛ       ٍـ ــٜ ٗمىض٢َـ ــٌٞ مىيٞ ىـ ـــَٝقلمٜٙ ٗمىخْٞـ ــل مىـ ــ ه ىيخ٢بٞـ ــخظ مىَضـ حتـ

ٗمىََــ كمت مىَــ٢بٞت فــٜ مــو مىبيـــمُ مى٢للٞــت، ْٕٗــ  ىــخٚلط لبىغــ ط ٍيــؤىت ٕــلٗكة   
حــ٘فٞل مالعخٞ صــ ث م ى ىــٞت ىييــن ُ ٗل  ىــ ه مىَــ و ٗمىيــنِ ٗمىؾـــٍ ث مىْــغٞت   

ٗمىَٞـ ٓ ٗمىخنْ٘ى٘صٞـ ث    ٗمىخ٢يٌٞ، ٗمقم ٕـلٗكة حـ٘فٞل مىبْٞـ ث مىخغخٞـت ىيْقـو ٗمىٚ قـت      
اىـــؼ، ٗمى٘مقـــ٠ أُ ٍـــ  ىـــٞٚلط لبىغـــ ط ٕـــ٘ ٍيـــؤىت مىخَْٞـــت ١ّ٘ٗٞـــت مىغنـــٌ  ..مىغـٝزـــت

ٗمىَئىي ث مىخٜ ىخق٘ؿٕ ، ٗحب٢  ٍيؤىت مىـَٝقلمٙٞت ٗمىَت فٞت ٗمىَي ءىت ٗمىَغ ىـبت،  
 .ٗمقم ٍيؤىت مإلّْ ف ٗمىخ٘م٠ٝ مى٢ ؿه ىيزلٗة

 :انذٔل انؼشثٛخ  دٔس انششاةخ ثٍٛ انوغبػٍٛ انؼبو ٔانخبص كٙ

 مالقخْ ؿٝتمى٢ ىَٞت مىغ ىٞت، قـكث ٍَْٞت مىخ٢ ُٗ ٗمىخَْٞت  مالقخْ ؿٝتقبو م مٍت 
ٍـ  قَٞخـٔ    2015أُ ليـمُ مىَلق م ٗى٘ ٍَٗ ه افلٝقٞ ، م ّج حْ٘ٛ مّت ق اىٚ ىـْت  

  .ٍيٞ ك ؿٗالك فٜ قٚ ٟ مىَٞ ٓ ٗعـٓ 100
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 ه ١ق٘ؿ مىََ كمت لِٞ مىقٚ ٟ ٕٗقم ٢ْٜٝ أُ مىبيـمُ مى٢للٞت قـ ىضؤث ىَؾخيف أٍن
مى٢ٍَٜ٘ ٗمىقٚ ٟ مىؾـ ُ فـٜ ٍضـ ه مىبْـٚ مىخغخٞـت قبـو م مٍـت ليـْ٘مث، ٝغخـو فٖٞـ            

ٍــِ مىََــ ك٠ٝ، حيٖٞــ  قٚ ١ــ ث مىخَْٞــت      %60قٚــ ٟ مىٚ قــت مىْـــمكة لْيــبت حتــ٘ق     
 .مىغٖلٝت ٗمىخ٢يٌٞ

ٜ ٗعيو مىبْل مىـٗىٜ، فبُ ٍي َٕت مىقٚ ٟ مىؾ ُ فٜ ٍَـ ك٠ٝ مىبْـٚ مىخغخٞـت فـ    
ٍيٞــ ك ؿٗالك  67أمزــل ٍــِ  2008اىــٚ ىــْت  1990ليـــًم ١للٞــ ًً لي ــج ٍــِ ىــْت  13

ٍَل١ًٗ  ٍِ ّٟ٘ مىََ كمت لِٞ مىقٚ ٟ مى٢ ً ٗمىقٚ ٟ مىؾ ُ، فٜ  122أٍلٝنٜ فٜ 
 .قٚ ١ ث مالحْ الث ٗمىْقو ٗمىَٞ ٓ 

ٕقم مىخقـً مىَيَ٘ه فٜ حٚبٞأل َّ٘فس مىََ كمت لِٞ مىقٚ ٟ مى٢ ً ٗمىقٚ ٟ مىؾ ُ 
مىبيـــمُ مى٢للٞــت ال ٝؾيــ٘ ٍــِ مى٢ٞــ٘ب مىخــٜ أٍــلّ  اىٖٞــ  أ١ــ ٓ فــٜ ٕــقم مىْــٟ٘ ٍــِ  فــٜ 

مى٢ق٘ؿ، اف َٝنِ مىق٘ه أّٖـ  حَٞـنث ١يـٚ مى٢َـً٘ لـْقِ مىـكمىـ ث مىقبيٞـت مىضٞ ــة ٍَـ           
حيبو فٜ مىخؤؽٞل فٜ آص ه مإلّض م ٗفٜ حن ىٞف إـ فٞت ٢ٍخبـلة، مَـ  حَٞـنث لـْقِ      

فٞت فـٜ الـلمً مى٢قـ٘ؿ ٍَـ  م٢ّنـو ىـيب  ١يـٚ ١ّ٘ٞـت         ف ؿط فٜ مىَْ فيـت مىغقٞقٞـت ٗمىَـت    
 .مىؾـٍت مى٢ٍَ٘ٞت

ــت   ـــم١ٞ ث م مٍ ــو ٕــقٓ      مالقخْــ ؿٝتٍٗــِ ح ــلة ّقــِ ٍــ٘مكؿ  حَ٘ٝ ــت م ؽٞ مى٢ ىَٞ
مىََ ك٠ٝ فٜ مىبيـمُ مى٢للٞت، ىٖـقم مٕـٚلث ٢ٍٞـٌ مىغنٍ٘ـ ث ١يـٚ محؾـ ف اصـلمءمث        

ٍٞت إلّضـ م مىََـ ك٠ٝ   ىَٖ ُ مىخَ٘ٝو أٗ ىيخـؽو مىَب ٍل ١ِ ٙلٝأل مىَئىي ث مى٢َ٘
     ُ ٕـقم م ٍـل   . مىَبلٍضت، ٗمو فىل لتٖو معخٞ ٙ ث مىْـلف مىخـٜ حخَخـ٠ لٖـ  اىـٚ مٟ

ٝٚلط فٜ مى٘مق٠ ٍـٙ إَٔٞت ّٗض ١ت مىيض٘ء ىٖـقم مىْـٟ٘ ٍـِ مىََـ كمت فـٜ مىٞـلٗف       
 مىغ ىٞت مىخٜ حَل لٖ  مىبيـمُ مى٢للٞت فٜ ٝو م مٍت ٍخ٢ـؿة م ل٢ ؿ مىخٜ ح٢َٖٞ  مىًٞ٘؟

انًُٕرج يٍ انًُٕ، رسزم االعزشارٛدٛخ انظُبػٛخ يكبَخ أعبعٛخ ٔانزمٙ   ٔكٙ ْزا
 :ثشكم خْٕش٘ َسٕ ركُٕنٕخٛبد انًغزوجم ٔرٓذف كًٛب رٓذف إنٗ الثذ أٌ رزٕخّ 

 .حغيِٞ اؿمكة ٗأؿمء مىضٖ م مإلّخ صٜ مىق ئٌ ٗأقيَخٔ ٠ٍ مىخغ٘الث مىض كٝت  -أ 

 .مىَق كّت ىيَيخقبو ح٘صٞٔ مالىخزَ كمث ّغ٘ مىْْ ١ ث مىخٜ حَنو مىَنمٝ   -ب 

ٗحنخيٜ ْٕ  ١ّ٘ٞت مىبأْٚ مىخغخٞت ، ٗمالّيـض ً ٗمالىـخقلمك مىَئىيـ حٜ، ٍٗيـخ٘ٙ     
إَٔٞـت ل ى ـت فـٜ    -١ ه ٍِ مىخ٢يـٌٞ مى٢ـ ً ٗمىَخؾْـِ ٖٝـَِ ١ّ٘ٞـت مىَـ٘مكؿ مىبَـلٝت       

 .اّض ط ٕقٓ مإلىخلمحٞضٞت
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 ىنِ م ٍل ال ٝخ٘قـف ١يـٚ ٕـقم م ٍـل فقـ٘ ، لـو ٝخٚيـو مـقىل ٕٗـ٠ مىـخلمحٞضٞت          
ىََ ك٠ٝ مىبْٚ مىخغخٞت فٜ اٙ ك مىََ كمت لِٞ مىقٚ ٟ مى٢ـ ً ٗمىقٚـ ٟ مىؾـ ُ مىَغيـٜ     

 .ٗم صْبٜ

ٗلٖقٓ مىٚلٝقت َٝنِ أُ حي٢و مىََ كمٔ ؿٗكم فٜ مىخَْٞت،  ُ مىَٚي٘ب ٕ٘ حَْٞـت  
ٍيخَـة ٍِ مىـمؽو، ٍِ حضْٞـ مىٚ ق ث مىقمحٞت مى٢ٍَ٘ٞت ٗمىؾ ّت، ٗحنُ٘ ٗىٞـة فمـ ء  

ىقم اللـ ٍِ ّٖش صـٝـ ٝٚيأل .  صيٖ ، أٛ ىخيبٞت معخٞ ص حٖ  ٗىؾـٍخٖ ٗملخن ك مى٢َ٘ب ٗ
كٗط مىَب ؿكة ىي٢َ٘ب ٠ٖٝٗ مىزقت فٖٞ ، ّٖـش ٢ٝٚـٜ ٍن ّـت ىيْقــ ٗمىْقــ مىبْ ـ ء ٢ٝٗٞــ        
مى٢ قت لِٞ مى٢َو ٗعن ٍٔ ١يٚ أى ه مىََ ٗكة مىـَٝقلمٙٞت ٗل  ى ه ع٘ه َّ٘فس 

 قــت لــِٞ م فــلمؿ ١يــٚ أىــ ه قــٌٞ مىخٖــ ٍِ مىخَْٞــت مىــقٛ ٝلٝـــٓ، أؽٞــلم ّٖــش ٢ٝٞـــ مى٢
 .ٗمىخ٢ ُٗ ٗمىخي ٍظ

 أثشص انُزبئـــح

ؿٗك مىَلممت لِٞ مىقٚ ٟ مى٢ ً ٗمىقٚ ٟ مىؾ ُ فٜ مىخَْٞـت ىـٞو آىـٜ، اف ال ٝنتـٜ     
مىيضـ٘ء ىٖــقم مىْـٟ٘ ٍــِ مى٢قـ٘ؿ ىنــٜ حخغقـأل مىخَْٞــت، ٗاَّـ  ٕــٜ أؿمة ٍـِ ٕــَِ أؿٗمث       

خَْٞت افم ٍ  ٕٞعج ىٖ  مىَلٗٗ مىَ٘محٞـت ىـقىل   أؽلٙ َٝنِ أُ حي ٌٕ فٜ ل٢ذ مىَْ٘ ٗمى
  ٍْٖٗ: 

 .٠ٕٗ ىٞ ى ث حَْ٘ٝت ل٢ٞـة مىَـٙ  

ٕٗـ٠ مىَــلممت لـِٞ مىقٚــ ٟ مى٢ــ ً ٗمىقٚـ ٟ مىؾــ ُ ؿمؽـو ٕــقٓ مإلىــخلمحٞضٞت     . 2
 . مى٢ ٍت ىيخَْٞت ٗص٢يٖ  أؿمة ٍِ أؿٗمث حغقٞقٖ  

ب عزِٞ ٗمىؾبلمء إَٔٞت مالىخت ؿة ٍِ حّ٘ٞ ث مىَئىي ث ٗمىٖٞع ث مىـٗىٞت ٗمى. 3
 .  فٜ ٍض ه مىَلممت لِٞ مىقٚ ٟ مى٢ٍَٜ٘ ٗمىقٚ ٟ مىؾ ُ

ــت ٗمىؾ ّــت      . 4 ـــكمث مىَئىيــ ث مى٢ٍَ٘ٞ ــٔ ٕــقٓ مىَــلممت ل حضــ ٓ حٚــ٘ٝل ق ح٘صٞ
مىْ٘ٙٞت ٗمى٢للٞت، ؽ ّت فٜ ٍض ه مىبأْٚ مىخغخٞت ، ٗفىل لخَنْٖٞ  ٍِ مالىخت ؿة 

ٕــقم مىَضــ ه ٗقـــكمحٖ  ٍــِ حضــ ك مىَض٢َــ ث مىـٗىٞــت مىنبــلٙ مىخــٜ حيــخزَل فــٜ   
 .مىخنْ٘ى٘صٞ  ٗمى٢َلفٞت فٜ اؿمكة ٍَ ك٠ٝ مىبأْٚ مىخغخٞت ىيؾـٍت مى٢ٍَ٘ٞت

ــت ١يــٚ         . 5 ـــمُ مىَخقـٍ ــ ىٌ ٗمىبي ــٜ مى٢ ــِ حضــ كب مىَــلممت ف ــخت ؿة ٍ ٕــلٗكة مالى
مىؾُْ٘، ٗمقم حض كب مىبيـمُ مىْ ٍٞت ٗل  ؽِ فٜ أٍلٝن  مى حْٞٞت ٗمىبيـمُ 

 .ْ ؿٛ ٗمالصخَ ١ٜ ٍِ ٗمق٠ مىبيـمُ مى٢للٞتمٟىٞ٘ٝت ىقلب ٗمق٢ٖ  مالقخ

◘ ◘ ◘ 
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 انسبدٖ ػششانجُذ 
 (40)رسذٚــذ يكبٌ ٔخذٔل أػًبل انذٔسح 

 ( 2013آراس / يبسط)  انؼشثٙنًؤرًش انؼًم 
 

صَٖ٘كٝـت  / مىقـ ٕلة )ىَئحَل مى٢َو مى٢للـٚ  ( 39)ٝخَِٖ صـٗه أ١َ ه مىـٗكة :  أٔال
ـ "  ١ُْ٘م حغج ؽ ّ لْـم  (2012 ّٞي ُ/ أللٝو 8 - 1، ٍْل مى٢للٞت  حغـٝـ

 آفمك/  ٍــ كه) ىَــئحَل مى٢َــو مى٢للــٚ   ( 40)أ١َــ ه مىـــٗكة   ٗصـــٗه ٍنــ ُ
2013 . ) 

 :ٔرسزٕٖ انٕثٛوخ انخبطخ ثبنًٕضٕع ػهٗ هغًٍٛ ًْب

 آراس/ يممبسط)نًممؤرًش انؼًممم انؼشثممٗ   ( 40)رسذٚممذ يكممبٌ اَؼوممبد انممذٔسح     -1
2013): 

َـ       ؿة مىؾ ٍيـت ٍـِ ؿىـخ٘ك    ٗفق  ىِْ مىتقـلحِٞ م ٗىـٚ ٗمىز ّٞـت ٍـِ مى
ٍَْٞت مى٢َو مى٢للٞت، فبُ مىَئحَل مى٢ ً ٝضخ٠َ ٍلة مـو ١ـ ً فـٜ م ىـبٟ٘     

آفمك فٜ ؿٗىت مىَقل، ٗٝض٘م أُ ٢ْٝقـ فٜ أٝت ؿٗىت / م ٗه ٍِ ٍٖل ٍ كه 
( 40)فــبُ مىـٗىــت مىلمغبــت فــٜ مىخٖــ فت مىـــٗكة ، ىــقىل  ٍْــ١ٖٔــ٘ لقــلمك 

١يٖٞ  أُ ح٢يـِ ١ـِ كغبخٖـ     (  2013آفمك / ٍ كه )ىَئحَل مى٢َو مى٢للٚ 
 .أٍ ً مىَئحَل إلّـمك قلمكٓ لٖقم مىَؤُ 

آراس / يمبسط  ) نًؤرًش انؼًم انؼشثمٗ  (  40) رسذٚذ خذٔل أػًبل انذٔسح  -2
2013 . ) 

حِْ مىتقلة م ٗىٚ ٍِ مىَ ؿة مىخ ى٢ت ١َلة ٍِ ّٞـ ً مى٢َـو لَـئحَل     -أ 
 :مى٢َو مى٢للٚ ١يٚ مٟحٜ

ؿٓ، صــٗه أ١َـ ه ؿٗكحـٔ مىخ ىٞـت     ٝقل مىَئحَل مى٢ ً أرْـ ء م٢ّقـ   " 
فٜ ٕـ٘ء مىََـلٟٗ مىـقٛ ٢ٝــٓ ٍضيـو مإلؿمكة ل ىخَـــ ٗك ٍـ٠ مىَــٝل         
مى٢ ً ىَنخو مى٢َو مى٢للٚ، ١ٗيٚ مىَضيو أُ ٝؤؽق فٜ مال١خب ك، ١ْــ  
ا١ـمؿ ٍَلٟٗ صـٗه م ١َ ه، أٛ مقخلمط قـ حخقـً لـٔ عنٍ٘ـت أٛ ٍـِ    

فـٜ مىَـئحَل ١يـٚ     مىـٗه م ١ٖ ء أٗ أٝت ٍَْٞت ىٖ  ّ عٞت مىخَزٞـو 
       ٛ  أُ ٝلؿ مىَقخلط اىٚ ٍنخـو مى٢َـو مى٢للـٚ قبـو مصخَـ ٟ مىَضيـو مىـق
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 ". ٝيبأل مىَئحَل ٍب ٍلة 

حَلِٝ / ّ٘فَبلمىق ٕلة، )ٗمىيب٢ِٞ   مىي ؿىتحـمكه ٍضيو مإلؿمكة فٜ ؿٗكحٔ :  ثبَٛب
/ ٟ . ؿ. أ. ً. ٗ) مى٘رٞقــت مىَقـٍــت ٍــِ ٍنخــو مى٢َــو مى٢للــٚ      ( 2011 مىزــ ّٚ

ىَـــئحَل مى٢َـــو ( 40)ُ حغـٝــــ ٍَـــلٟٗ صــــٗه أ١َـــ ه مىــــٗكة  لَـــؤ(  76/8
ــ ً  ــ٘ء مىَٕ٘ـــ١٘  2013مى٢للـــٚ ى٢ـ ـــٗه  فـــٜ ٕـ ــِ مىـ ــت ٍـ ــت مىَقخلعـ  ث مىتْٞـ

م ١ٖ ء ل إلٕـ فت ىيَٕ٘ـ١٘ ث مىَـكصـت لَـنو ّٞـ ٍٜ، ٗقــ أّــك ٍضيـو         
 :مإلؿمكة مىقلمك مىخ ىٜ

ٙ نًممؤرًش انؼًممم انؼشثمم ( 40)انًٕاكوــممـخ ػهممٗ يشممشٔع خممذٔل أػًممبل انممذٔسح     -1
نًؤرًش انؼًم ( 39)انًجٍٛ أدَـبِ، ٔإزبنزّ إنٗ انذٔسح (  2013 آراس/  يبسط)

 :يغ انزٕطٛخ ثئهشاسِ( 2012آراس / يبسط )ٙ انؼشث

 .حقلٝل مىَـٝل مى٢ ً ىَنخو مى٢َو مى٢للٚ -1

 .مىْٞل فٜ قلمكمث ٗحّ٘ٞ ث ٍضيو مإلؿمكة -2

 .ٍخ ل٢ت حْتٞق قلمكمث ٍئحَل مى٢َو مى٢للٚ مىي لأل -3

 .ىٞتمىَي ئو مىَ  -4

 ( .2016 – 2013)مؽخٞ ك ىضْت مىؾبلمء مىق ِّّ٘ٞٞ  -5

 .حٚبٞأل محت قٞ ث ٗحّ٘ٞ ث مى٢َو مى٢للٞت -6

ىَــئحَل (  102) ٍــقملة مىَـــٝل مى٢ــ ً ىَنخــو مى٢َــو مى٢للــٚ عــ٘ه مىـــٗكة     -7
 (. 2013عنٝلمُ / صْٞف، ّٝ٘ٞ٘ ) مى٢َو مىـٗىٜ 

 . مىخؤٍِٞ ٕـ مىخ٢ٚو -8

فــٚ مىــِ٘ٙ  مالصخَ ١ٞــتٗ  ؿٝتمالقخْــٍيــخقبو مىخَــ ٞو فــٚ ٕــ٘ء مىَخ ٞــلمث  -9
 . مى٢للٚ

/ ٍـ كه  ) ىَـئحَل مى٢َـو مى٢للـٚ    ( 41)حغـٝـ ٍن ُ ٗصــٗه أ١َـ ه مىــٗكة     -10
 (. 2014آفمك 

األيش يؼشٔع ػهٗ انًؤرًش انؼبو انًٕهش نهُظش كٙ إهشاس خذٔل أػًبل انمذٔسح   **  
كٙ ضٕء انًششٔع انًومذو  (  2013آراس / يبسط)نًؤرًش انؼًم انؼشثٗ ( 40)

 .يدهظ اإلداسحيٍ 

◘◘◘ 
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 انؼُــٕاٌ انٓبرق ٔانلبةظ اندٓخ

 يُظًخ انؼًم انؼشثٛخ

/  33362719: رهٛلممممممممٌٕ 
33362721  /
33362731 (202) 

 (202) 37484902: كبةظ

 :ثشٚذ انكزشَٔٗ 

 alo@alolabor.org  

 :انًٕهغ ػهٗ شجكخ االَزشَذ

 www.alolabor.org  

 

 –انذهٗ –يٛذاٌ انًغبزخ ( 7)
 –انومممممممممممممبْشح( 814)ة. ص 

 ( 11511)انشيض انجشٚـــذٖ 

 خًٕٓسٚخ يظش انؼشثٛخ
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