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 ٔال : ذقذٚى :أ

 ٍمنرتؽيينٍم اييػ  2012فييْ اريينف ذومٔيية اوعمييا عرؽمييل عرؽعمٔييا رامييا ؼم ٌيين رؽيين   
عرذي   دٍف عرتؽنٍهٔين  فيْ   ذومٔة ؼقي  هي ٍق مَأيا ديَ         ذم ،  عرتؽنٍهْ عرؽعمْعالذذند 

 (12)فيْ   عريثث   عإلهتين  رععف ( ٓمث َم أ ناشنفك 95 ) مذضَف ان ؼمنرا عالرمن 
 –ف سيمٔن   –سي موا ؼممينم    –عرؽيعع    –سيَفٓن   –ذَهس  –عألفدم ) ًْدٍرا ؼعمٔا 

 َم ؼين كمين دضيع عروي ٍق امث ي     (عرئمن  -عرمغيع    –اظيع   –رٔبٔين   –ربونم  –عركَٓت 
 عالذذييند عرتؽيينٍهْ عرؽعمييٍْ ٍعرمج ييس عرؽعمييِ ر ممَرييا ٍعرتومٔييا  جناؽييا عريي ٍ  عرؽعمٔييا

 .ٍ  عرؽعمٔاٍؼ د ان عرموعمن  عرتؽنٍهٔا فْ عر 

 ثاَٛا : يثشساخ ػقذ انُذٔج :

رذيي  ايين ؼمنرييي  عرتييْ ذسيينؼ  فييْ ع  عديي  عٕرٔيين  عرمونسييبا ٓؽتبييع عروعيين  عرتؽيينٍهْ  
ان أدعء ٍعجبٌن هذَ عرمميل ٍذيَفٔع دٔينق كعٓميي ريي ألهية دقيي         عألرمن   ٍذمكٔن عألسع

عًتمناييي  فييْ عرتؽ يئم ٍايين يييم ذَجٌٔييي ارييِ اجيين  عرؽمييل عرموييتل ا رييةر  ميي  أٍرييِ عرؽيينرم  
أمع اؤذمع عرقما عرؽنرمْ ر تومٔا عالجتمنؼٔا عرةّ ؼقي  فيْ    1995فمْ ؼن  منرتؽنٍهٔن  

كَموٌيينجن ممًمٔييا عرتؽنٍهٔيين  نع  عرييوٌل عرييةّ ٓعكييف ؼ ييِ عربشييع فييْ عرتومٔييا ٍذؽٌيي       
متمَٓع ااكنهٔن  عرتؽنٍهٔن  ٍاسٌنانذٌن ؼ ِ هذَ ذن  ان أجيل عرقضينء ؼ يِ عرمقيع ايػ      

 ا ا ٍاوتجا ٍذؽفٓف عرتكنال عالجتمنؼْا  ذَرٔ  فعص ؼمل كن

دٍفٓيا اوتعميا    أٍرت اوعما عرؽمل عرؽعمٔا ؼونٓتٌن اوة هشمذٌن  مؽقي  هي ٍع    كمن 
ؼن  ؼ ِ هشمق عرذعكيا   150ا ٍ ممونسبا اعٍف  1976فْ اجن  عرتؽنٍهٔن  اوة ؼن   

تومٔيا اكمين   جنء  ذقعٓع عرم ٓع عرؽين  ديَ  عرتؽنٍهٔين  ٍعر    1995عرتؽنٍهٔا عرؽمنرٔا ؼن  
ٍ    19أط ف  اوعما عرؽميل عرؽعمٔيا دتيِ ذنفٓايي      ذَطئن  ا   8عذمنمٔيا ؼميل ؼعمٔيا 

جمٔؽٌن ذتضمن أدكنان ذتؽ ق منرممل ٍعألسعق ا ٍأفعد  عذمنمٔيا هنطيا رؽميل عألرمين      
 مشنم ؼمل عإلد ع  1996رؽن   18ًْ عالذمنمٔا فمم 

عرتيْ ذيةكع ممهيي     193أميع ايؤذمع عرؽميل عري ٍرْ عرتَطئا فميم        2002ٍفِ ؼن  
ٓوبغيييْ ذؽفٓيييف عرتؽنٍهٔييين  منؼتبنفًييين أدييي  أؼمييي ق عرتومٔيييا عالمتظيييندٓا ٍعالجتمنؼٔيييا       
ٍعرَرؤييا ٍعر ٍرٔييا كميين نكييع  مشييكل هيينص مييمدٍعف عرتؽنٍهٔيين  فييْ عالسييتجنما رت بٔييا    
عدتٔنجن  أؼضنئٌن ٍعدتٔنجن  عرمجتمػ ممن فْ نر  ذَفٔع فعص عرتؽ ٔم عرمثئيم ألموينء   

 أؼضنئٌن  .

نك اسذأتخ يُظًأح انؼًأم انؼشتٛأح أًْٛأح ػقأذ َأذٔج بٕيٛأح نثحأع  ٛفٛأح دػأى            ٔنز
ٔاَرطأأاسْا انٕا أأغ خاصأأح فأأٙ    ذتثٛشْأأانطأأذج  انرؼأَٛأأاخ نهحأأذ يأأٍ ػًانأأح األطفأأال   

 .انقطاع غٛش يُظى
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 : ثانثا : أْذاف انُذٔج

دفعسا عرت عمٔع عرَعجب عذاننًن رتمؽٔل دٍف عرتؽنٍهٔن  فيْ اَعجٌيا ؼمنريا عألرمين        -
 مسنًما فْ د ٌن.ٍعر

 ذؽفٓف دٍف عرقمنغ عرتؽنٍهْ كمد  عرعٍعف  عالمتظندٓا ٍعالجتمنؼٔا عرٌناا. -

ر تيَعئم ايػ    ذمَٓع عرتشيعٓؽن  عرتؽنٍهٔيا  دٍف اوعما عرؽمل عرؽعمٔا فْ عرَمَف ؼ ِ  -
 عالذمنمٔن  عرؽعمٔا عرتْ ذسنًم فْ عرذ  ان ؼمنرا عألرمن 

 .قٔق هٌَع دقٔقْ منرمونرق عرعٓمٔاذذ عر ٍف عالمتظندّ ٍعالجتمنؼْ ر تؽنٍهٔن  فْ -

 . عألرمن  عرتؽنٍهٔا فْ عرذ  ان ؼمل رثذذندع عرتؽعف ؼ ِ عرتجنف  عرونجذا   -

 ساتؼا : يحأس انُذٔج :

 عر ٍف عرتومَّ ر تؽنٍهٔن  فْ ظل عرمتغٔعع  عالمتظندٓا.  -

 دٍف عرتؽنٍهٔا فْ عرتظ ّ رعنًعق ؼمنرا عألرمن  -

عمٔييا ا أهَعؼٌيين ا أًيي عفٌن ا عرظييؽَمن  عرتييْ ذَعجٌٌيين    ٍعمييػ عرذعكييا عرتؽنٍهٔييا عرؽ  -
 ٍآفن  ذمَٓعًن.  

 دٍف عإلؼث  فْ ذؽفٓف دٍف عرتؽنٍهٔن  ٍهشع عرمكع عرتؽنٍهْ -

دٍف اوعما عرؽمل عرؽعمٔا فيْ دؼيم ٍذؽفٓيف دٍف عرذعكيا عرتؽنٍهٔيا عرؽعمٔيا ٍعرذي          -
 ان ؼمنرا عالرمن .

 رتؽنٍهْ ا ٍعرذ  ان ؼمل عالرمن .عيع عرذمنٓا عالجتمنؼٔا فْ ذؽفٓف دٍف عروعن  ع -

 ذجنف  ممعٓا فعئ ق فْ ذومٔا عرمجتمػ ٍ دؼم عالمتظند عرَروْ.              -

 خايسا : انجٓاخ انًطاس ح :

 ٍزعفع  عرؽمل فْ عر ٍ  عرؽعمٔا -

 عرؽعمٔا عر ٍ  اوعمن  أطذن  عألؼمن  فْ -

 اوعمن  عرؽمن  فْ عر ٍ  عرؽعمٔا -

 جناؽا عر ٍ  عرؽعمٔا -

 عمِ ر ممَرا ٍعرتومٔاعرمج س عرؽ -

 عالذذند عرتؽنٍهْ عرؽعمْ   -

 عالذذندع  عرتؽنٍهٔا فْ عر ٍ  عرؽعمٔا -
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 افرراح أػًال انُذٔج :  اد ا :

عرقَأيا ديَ       عروي ٍق   أؼمن ( اشنفكن ٍؼ د ان عرضَٔف ذم عفتتنح 95) مذضَف -
َ  ان طيبنح ٓي   عرؽنشعقفْ ذمن  عرسنؼا  عرذ  ان ؼمنرا عالرمن دٍف عرتؽنٍهٔن  فْ 

   8/9/2012عرمَعفق  عرسبت

 كل ان : ك من  دمل عالفتتنح شمل -

 . ٗالذحاد انرؼأَٙ انؼشتسئٛس ا  -/ أحًذ ػثذ انظاْش  انذ رٕس ؼادج  -1

،  انًأأذٚش انؼأأاو نًُظًأأح انؼًأأم انؼشتٛأأح  -/ أحًأأذ يحًأأذ نقًأأاٌ  األ أأراريؼأأانٗ  -2
 جرًاػٛح .يذٚش إداسج انحًاٚح اال – خهٛم أتٕ خشيّ/ األ رارَٛاتح ػُّ  ذالْا

 انجهساخ :  ٛش ػًم  اتؼا :

 : 8/9/2012 األٔلانٕٛو ** 

ٔابأغ     ٔسبح ػًم تؼُٕاٌ عدم  ؼب  عرعنًععر كتَف ؼعع فٌٔن :  األٔنٗانجهسح  -
انحش ح انرؼأَٛح انؼشتٛح ، إَٔاػٓأا ، أْأذافٓا ، انوأؼٕتاخ انرأٙ ذٕاجٓٓأا ٔ فأا        

 .ذؼأَٛاخ/ يوش –نًسٛشٖ / يحًذ أحًذ اانسٛذ انهٕاءعرج سا  ذعأس.. ذطٕٚشْا

   ٍفميييا ؼميييل مؽويييَعم انأأأذ رٕس / يحًأأإٔد يُوأأإٔسؼيييعع فٌٔييين :  انثاَٛأأأحانجهسأأأح  -
ذييعأس عرج سييا  ..  "انأأذٔس انرًُأإٔ٘ نهرؼأَٛأأاخ فأأٙ يأأم انًرصٛأأشاخ االبروأأادٚح "   

 . األسدٌ/ ػًال  – انطٕاتكحانذ رٕس/ أحًذ 

 : 9/9/2012انٕٛو انثاَٙ ** 

دٔس   ٍفمييا ؼمييل مؽوييَعم  يحًأأذ ػثأأذ انظأأاْش /  عريي كتَفؼييعع :  انجهسأأح انثانثأأح -
ا ـــــــيييـًييةى عرج س  ٍذييعأس ..  انرؼأَٛأأاخ فأأٙ انروأأأذ٘ نظأأاْشج ػًانأأح األطفأأأال"    

 . حكٕياخ / ذَٕس  ٔنٛذ انهًٕش    األ رار / 

ٌ  /جانأذ رٕس  ؼعع فٌٔين :  انجهسح انشاتؼح -  ٍفميا ؼميل مؽويَعم   فئئس   ٕٚ أ   حُأا
ٙ "دٔس اإلػأأالو فأأٙ ذؼدٚأأد دٔس انرؼأَٛأأا  ًييةى  ذييعأس..    خ َٔطأأش انفكأأش انرؼأأأَ

 . صفٛح انسٛذ أحًذ      ػًال / يوش / جاأل رارعرج سا 

عرابٔيع عالكتيَعفّ عرؽعميْ      ايٙ َجٛأة  عر كتَف/ٍؼعع فٌٔن :  انخايسحانجهسح  -
اثأش انحًاٚأح االجرًاػٛأح فأٙ ذؼدٚأد          مؽوَعمٍفما ؼمل عالجتمنؼٔا  عرتمأون فْ 

 ٔ  اـــــييـًييةى عرج س ٍذييعأس ... انحأأذ يأأٍ ػًأأم األطفأأال"   دٔس انُظأأاو انرؼأأأَٙ ، 
 . إدسٚس َاٚرٛص      ذؼأَٛاخ / انًصشباأل رار / 
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 : 10/9/2012انٕٛو انثانع  ** 

 ؼعع عرتجنف  عرقمعٓا عرتؽنٍهٔا فْ عر ٍ  عرتنرٔا :فٌٔن  ذم:  انجهسح انساد ح -
   رار/ يٕ ٗ  ؼذٖاأل .. م اٌن  انجًٕٓسٚح انؼشتٛح انسٕسٚحذجعما ذؽنٍهٔن. 
   األ رار/ يؼٍ أسضٛذاخ.. م اٌن  انًًهكح األسدَٛح انٓاضًٛحذجعما ذؽنٍهٔن. 
   شٚى حًٛذاأل رار/ .. م اٌن  جًٕٓسٚح انؼشا ذجعما ذؽنٍهٔن . 
   اٌػثذ انؼدٚد  ًحاأل رار/ .. م اٌن  دٔنح انكٕٚدذجعما ذؽنٍهٔن. 
   َاصش حشب رار/ األ.. م اٌن  انجًٕٓسٚح انهثُاَٛحذجعما ذؽنٍهٔن. 
   األ رارج/  ًٛحح ػثذ انشحًٍ.. م اتٌن  جًٕٓسٚح يوش انؼشتٛحذجعما ذؽنٍهٔن. 

   إدسٚس َاٚرثاشاأل رار/ .. م اٌن  انًصشتٛحانًًهكح ذجعما ذؽنٍهٔن. 
   اال رار / يحًذ تطٛش.. م اٌن انجًٕٓسٚح انًُٛٛحذجعما ذؽنٍهٔن 

 حًذ / ػًال / انؼشا  .با ى * ٔذشأس أػًال ْزِ انجهسح اال رار / 

 

ّ  / اال رار: ؼعع فٌٔن  انساتؼحانجهسح  - دٔس ٍفميا ؼميل مؽويَعم      خهٛم اتإٔ خشيأ
يُظًح انؼًم انؼشتٛح فٙ دػأى ٔذؼدٚأد دٔس انحش أح انرؼأَٛأح انؼشتٛأح ٔانحأذ يأٍ        

/ عرجمٌَفٓيا   هنطيع ديع  / ؼمين     ٍذعأس ًةى عرج سا عالستند / ".ػًانح االطفال
  عر بونهٔا .

 فييْ ءييَء عرمونمشييـن  ٍعرميي عهث  عرتييْ شييٌ ذٌن ج سيين  عرؽمييل :انثايُأأح انجهسأح   -
ٍعرتييِ ذمٔييف  مؽمييق عرتجيينف  ٍعرذكمييا ٍعرابييعق ا ٍفييِ ءييَء اشييندق عرذضييَف       

ٍ  ممَءَغ عرو ٍق ٍمعهنال  ييععء هبيعق ٍاؽعفيا    ؼم ٌن ٍذمٔف ٍجيَدق أٍفع  عرؽميل 
 : انرٕصٛاخ انرانٛحذَّطـل عرمشنفكَم ارِ  عرسندق عرابععء ا

 ٕج انذٔل انؼشتٛح إنٗ :دػ

ٍاععجؽييا  اٍذذمٔييف ٍذؽفٓييف عرذعكييا عرتؽنٍهٔييا   اذذيي ٓا عرتشييعٓؽن  عرتؽنٍهٔييا  (1)
أٍءينؼٌن عرتوعٔمٔييا رجؽ ٌين أكثييع دٓمقععرٔييا ٍمي فق ؼ ييِ دفييػ داينء ج ٓيي ق فييِ     

 شععٓٔوٌن ٍذمؽٔل دٍفًن فِ عرتومٔا عرشنا ا .

نري    اا عرمتغٔيعع   رمَعجٌي  اذمَٓع أسنرٔب ؼمل عرتؽنٍهٔن  عرؽعمٔا ٍمععاجٌن  (2)
ألهييي ريئس مَسييػ عرَسيينئل عرتق ٔ ٓييا أم ذييَفع رٌيين عألدٍع  عرجييندق رتجيينٍز ًييةى       

 عرتذ ٓن  عرممعٍءا ؼ ٌٔن .

ذيييمأن عرذ يييَ  رمشييينكل عرتمَٓيييل ٍءيييؽا عإلاكنهٔييين  عرمنرٔيييا م هشييينء عربويييَ     (3)
عرتؽنٍهٔيييا ٍاؤسسييين  عرا ايييا عرتؽنٍهٔيييا ؼ يييِ عرمسيييتَٓن  عرمعكفٓيييا عرقمعٓيييا   

 تؽنٍهٔن  ؼ ِ عرقٔن  ممٌناٌن .رمسنؼ ق عر

ذَسٔػ هشع ٍاشنؼا عرثقنفيا عرتؽنٍهٔيا اين هيث  جٌي  ذؽ ٔميِ ذعميَُ جيند رئس           (4)
فقيييي مييئن عألفيييععد عرتؽييينٍهٔٔن ٍعرمتؽييينا ٔن ايييػ عرتؽنٍهٔييين  ٍأٍسييين  عرؽييينا ٔن    

ٍاهميين اييػ  اعرذكييَأٔن عرمك ميئن منإلشييععف ٍعرتؽناييل اييػ عرتوعٔميين  عرتؽنٍهٔييا   
 ن عرجمنًٔع .أٍسػ منؼ ق امكوا ا
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ذكثٔييا عالًتميين  منرتيي فٓب ٍعرتثقٔييا عرتؽيينٍهِ ذَدٔيي ع ر مميينًٔم ٍذقعٓبيين ر فكيينف   (5)
ٍعرتِ ٓؽتبيع عرؽجيف فٌٔين اين أًيم عرمشينكل        اٍذَفٔعع ر كَعدف عرمؤً ا ٍعرم فما 

 . عرتِ ذَعجي عرتؽنٍهٔن  عرؽعمٔا

ٌييين عرقمعٓيييا ٍاسييينؼ ذٌن ؼ يييِ ذكيييَٓن ًٔنك  عرتؽنٍهٔيييا ذقَٓيييا ٍدؼيييم عالذذيييندع  (6)
عروَؼٔا ٍفعٍؼٌن فِ عرموينرق عرجغععفٔيا فيِ عرمي م     عرتؽنٍهٔا ٍذشكٔل عذذندعذٌن 

 . ٍعرعٓا

ٍزٓيندق عرتؽعٓيا مي ٍفًم     اذذ ٓ  ؼق  ؼعمِ ٓاظض رتوعٔم جٌَد عرتؽينٍهٔٔن   (7)
 ؼ ِ عرظؽٔ  عرقَاِ ٍعرَروِ رتؽمٔق عرعٍح عرتؽنٍهٔا فِ عرَرن عرؽعمِ .

هذييَ افٓيي  ايين  ا ٍاعئٔييا ٍاقييعٍءقاسييمَؼا  اذَجٔييي ٍسيينئل عإلؼييث  عرؽعمٔييا  (8)
ٍعرتَؼٔييا ممبٔؽييا   اٍآييثء ؼونٓييا أكبييع رمسيينئل عرذعكييا عرتؽنٍهٔييا       اعالًتميين  

ٍعرتوَٓيي ممٍجيي هجندين  عرميوٌل عرتؽينٍهِ ٍمي ٍف        اٍفسنرا عرتؽنٍهٔين  ٍمٔمٌين   
عرتؽنٍهٔييين  عإلٓجييينمِ ٍعرمذتميييل فيييِ عإلسيييٌن  فيييِ جٌيييَد عرتومٔيييا عالجتمنؼٔيييا    

ف عرتؽيينٍم عرظييذٔخ فييِ افسيينء أسييس عرؽيي   عالجتميينؼِ     ٍميي ٍ اٍعالمتظييندٓا 
 ٍعالمتظندُ .

ءعٍفق آجند اسندا فيِ ٍسينئل عإلؼيث  عرعسيمٔا ٍعرمسيتق ا رتَؼٔيا عرمجتميػ         (9)
عرتؽنٍهِ رمَعجٌا اانرع ذسع  عألرمن  ان ممَءَغ عرتؽنٍهٔن  ٍهشع عرمكع 
ءيععف  ٍذؽعءيٌم رثسيتغث  عالمتظيندُ ٍعإل   عرم عفس ٍعرتذنمٌم مسَ  عرؽميل  

 مومًَم عرةًوِ ٍعرومسِ ٍعرجس ُ .

انذػٕج إنٗ ذطكٛم ضثكح تٍٛ اإلػاليٍٛٛ انؼايهٍٛ فٗ ْزا انًجال ، يأغ إضأشا     (10)
ٔانًُظًاخ غٛش انحكٕيٛح تٓأزا انطأتٌ تانرُسأٛع يأغ يُظًأح      انجٓاخ انش ًٛح 

ذأأأذسٚة ٔانؼًأأأم انؼشتٛأأأح ٔاالذحأأأاد انرؼأأأأَٗ انؼشتأأأٗ ، ٚكأأإٌٔ دٔسْأأأا ذدٔٚأأأذ    
نًؼهٕيأاخ انوأحٛحح نهًمأايٍٛ اإلػاليٛأح فأٗ انًٕ إٔػاخ       اإلػاليٍٛٛ ػهٗ ا

انًشذثطح تقماٚا انؼًم ٔانرؼأَٛاخ ػًٕيا ٔيٕ إٔػاخ ػًأم األطفأال توأفح     
 خاصح .

عرٌندفيا اريِ ه يَ عرؽينرم     ٍء  ؼميل عألرمين    اػ عرجٌَد عرؽنرمٔا ذؽفٓف عرتؽنٍم  (11)
ا كميين عؼتميي  فييِ اوعمييا   2016ؼمييل عألرميين  مذ ييَ  ؼيين   ايين أسييَأ أشييكن   
 عرؽمل عر ٍرٔا .

ذؽفٓف عرتؽنٍم مٔن عرشعكنء عالجتمنؼٔٔن ان أجل عروٌَع منرقضينء ؼ يِ ؼميل     (12)
عألرميين  ايين هييث  اطييثح عرسٔنسيين  ٍعذايينن اجييععءع  ؼ ييِ اسييتَُ عرقميينغ   
ٍعرموشمق ا ٍان هث  ؼم ٔا عرذَعف عالجتمنؼِ ٍعؼتمندى كَسٔ ا اثنرٔا رتذقٔيق  

 عرٌ ف عرموشَد .

ر ؽمييل ؼ ييِ أم ٓكييَم اَءييَغ اديي ُ أدٍعذٌيين      عمٔييا دؼييَق اوعمييا عرؽمييل عرؽ   (13)
هنطييا منرتؽنٍهٔيين  هعييعع    عذمنمٔييام طيي عف ا ٍنريي   " انرؼأَٛأأاخ "عرمؽٔنفٓييا 

 ألًمٔتٌن ٍعهتشنف عرؽمل عرتؽنٍهِ فِ كل عر ٍ  عرؽعمٔا .
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ذمكٔييي  أًمٔيييا ذمؽٔيييل ٍذكنايييل ذييي عمٔع عرذمنٓيييا عالجتمنؼٔيييا فيييِ ذؽفٓيييف عرييي ٍف        (14)
ٍؼ ييِ عرمسييتَُ  نٍهٔيين  ؼ ييِ عرمسييتَُ عرييَروِ   عالمتظييندُ ٍعالجتميينؼِ ر تؽ 

عرؽعميييِ فؼنٓيييا ر سيييع عرمقٔيييعق ٍأؼضييينء عرتؽنٍهٔييين  نٍُ عرذيييعف ٍعرظيييونغ  
عرؽييينا ٔن رييي ُ أهمسيييٌم ٍعرمشيييتغ َم منرففعؼيييا ٍعرظييئ  عريييةٓن ريييم ذمتييي  ارييئٌم    

 ذشعٓؽن  عرؽمل ٍعرتمأون  عالجتمنؼٔا .

ر ذي  اين ؼميل عألرمين       ٍذذقٔيق أًي عف عالسيتععذٔجٔا عرؽعمٔيا    عرؽمل ؼ ِ ذومٔة  (15)
 ٍآجند عرتشعٓؽن  ٍعٕرٔن  ٍعإلجععءع  عرتِ ٓتم بٌن ذذقٔق ًةى عألً عف.

ذؽفٓييييف عرجٌييييَد ٍذَدٔيييي ًن كييييِ ذييييعُ عرتَطيييئن  عرظييييندفق ؼيييين عرويييي ٍع      (16)
الدتمنظٌين مذَٔٓتٌين ٍأًمٔتٌين     اعرمتاظظا فِ اجن  عرتؽنٍم عرويَف ٍعرتمبٔيق   
 ٔييا عرذنجييا ارييِ ذومٔييةًن . ٍكييةر  فغييم اييعٍف عرييفان . كميين أيبتييت عرتجعمييا عرؽم

عرتَطٔن  عرتِ أمعذٌن عرؽ ٓ  ان عرمؤذمعع  ٍعرو ٍع  فِ ارينف عرؽميل عرؽعميِ    
 ٍؼ ِ عرظؽٔ ٓن عإلم ٔمِ ٍعر ٍرِ . اعرمشتع  

تاظيئض اسييندا كنفٔييا ر بٔنهيين  ٍعرمؽ َايين      راوعمييا عرؽمييل عرؽعمٔييا    دؼييَق (17)
ا رمؽ َاين  سيَ    عرؽعمٔي عرانطا منرتؽنٍهٔن  فِ عري ٍ  عرؽعمٔيا ءيمن عرشيبكا     

 عرؽمل عرؽعمٔا عرتِ م أ  اوعما عرؽمل عرؽعمٔا فِ اهشنئٌن .

دؼَق اوعما عرؽمل عرؽعمٔا ٍعالذذند عرتؽنٍهِ عرؽعمِ ر توسٔق ٍعرؽمل رؽق  ايؤذمع   (18)
ٔ  ٍعرتغمٔيا عإلؼثأيا عرمونسيبا ٍعالسيتمععف     ؼعمِ ر تؽنٍهٔن  ٓذعِ منإلؼ عد عرج

 ا مشكل ينمت فِ هما ؼمل كل اوٌمن.فِ ؼق  اثل ًةى عرو ٍق عرٌنا
 

/ نًؼأانٙ األ أرار   نرشيكع ٍعرتقي ٓع   مٓتق   عرمشنفكَم فْ ًةى عرو ٍق  ، ٔفٙ انخراو
انؼشتٛأح  يُظًأح انؼًأم    أ أشج ٔ  أحًذ يحًذ نقًاٌ انًذٚش انؼاو نًُظًأح انؼًأم انؼشتٛأح   

 ِ رثقنفييا عرجٌييَد عرمسيتمعق عرتييْ ذبيةرٌن عرموعمييا فييْ اجين  هشييع عريَؼْ عرتؽيينٍهْ ٍع     ؼ ي
عرتؽنٍهٔا ٍدؼم ٍذؽفٓف دٍف عرتؽنٍهٔن  فْ عر ٍ  عرؽعمٔا. ٍهتمويِ ؼ يِ اوعميا عرؽميل     

ْ  ًةى عرجٌَد عرمبنفكا دتيِ ذذقيق هتنئجٌين     عستمععف ٍذؽفٓفعرؽعمٔا  دؼيم    عإلٓجنمٔيا في
عرتومٔييا عالمتظييندٓا ٍعالجتمنؼٔيياا كميين ٓتَجييي عرمشيينفكَم فييْ عرويي ٍق منرشييكع ٍعرتقيي ٓع   

ٙ  انأأذ رٕسر سييتنن   ٔأ أأشج االذحأأاد  أحًأأذ ػثأأذ انظأأاْش سئأأٛس اإلذحأأاد انرؼأأأَٙ انؼشتأأ
ؼ ِ ذؽينٍهٌم فيْ اهجينح أؼمين  ًيةى عروي ٍق عرٌنايا ممَءيَؼنذٌن ٍاسيتَُ عرمشينفكٔن           

 فٌٔن ٍؼ د عرمشنفكٔن كمفععد ٍدٍ  ٍاوعمن .

/ أحًأذ يحًأذ   األ أرار ٔتكهًاخ ذٕجٛٓٛح يٍ يؼانٗ  أػًال انُذٔج اخررًدٔتزنك 
ش انؼأأاو نًُظًأأح انؼًأأم انؼشتٛأأح ، ٔ أأؼادج األ أأرار انأأذ رٕس/ أحًأأذ ػثأأذ      نقًأأاٌ انًأأذٚ 

 انظاْش سئٛس االذحاد انرؼأَٗ انؼشتٗ .

 2012 / 9 / 10 فٙ  ، جًٕٓسٚح يوش انؼشتٛح/  انقاْشج 

◘ ◘ ◘ 

 
 خهٛم / حُاٌ

 ط/ حُاٌ + يحًذ


