
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 انخمرير انخخبيى وانخوصيبث

 نهُذوة انموييت حول

 "انًرأة انؼربيت في يوالغ صُغ انمرار 

 ... إنى أيٍ وصهُب ويبرا حممُب ؟ " 
 (( 2012ديطًبر/ كبَوٌ األول   8 – 6))  انمبهرة ، 

 

 

 
 

  

 

 يُظًت انؼًم انؼربيت

 انُذوة انموييت حول
 انًرأة انؼربيت في يوالغ صُغ انمرار  "

 " إنى أيٍ وصهُب ويبرا حممُب ؟  ...
  2012 ديطًبر/ كبَوٌ األول  8 – 6انمبهرة ، 
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 نخمرير انخخبيي وانخوصيبثا

 هُذوة انموييت حولن

 "انًرأة انؼربيت في يوالغ صُغ انمرار 

 إنى أيٍ وصهُب ويبرا حممُب ...؟ " 
 ((  2012 ديطًبر/ كبَوٌ األول  8 – 6انمبهرة ، ))  

 

 :ى ــذيـمـأواًل : ح

الجمينعُيي  ل ره ييل عي ييل فييٍ اريينف ذ مُيي  لعمييا اربييي  اربة ييٍ ا ة اف  ار ينَيي  ا
... "انًرأة انؼربيت في يوالغ صُغ انمررار    حىلذم عقد ار دو  ارقىلُ    ،2011ربنم 

 َسييرة/ ايننى     8 – 6ارقينرة  ،  وارميً عقيدف فيً    ، "؟ إنى أيٍ وصهُب ويبرا حممُب 
 ةرييةا عة ُيي  َيو ييى      وريي 12ليي   لشيينفان 70حضيية ار ييدو   و. . 2012 األول
ارجزائيية ،  ارسييى ا  ،  ذييىن، ،  ، ارر ييةَ  ،األف   ، ا ايي  ليي   ارييو ف فييٍ اإلنميين 

ةريً    نإلضينف   ،ل، اريُي  رر ين  ، لرية ، اريبية      ف سي ُ  ، ،اربةاق ، سي     عيين    
ارق يين  ا لبيي  ارييدول اربة ُيي   االلننيي  اربنليي  رجن  ،ل ظييي  اريييةل  اربة ُيي   ليو ييُ  عيي   
    اردورٍ ر قن نف اربينل اربة  . االذ ن ارق ن  االجمينعٍل، االقمرن ٌ

 ثبَيب : أهذاف انُذوة :

ذجيُع اررُنننف واإلحرنءاف حىل حجم ونىعُ  لشنفا  ارييةل  اربة ُي  فيً     .1
 .لىاقع ص ع ارقةاف 

ارىقييى  ع ييً اريبىقيينف ارمييً ذ ييىل  و  ذ قُييس ارميعييُ  ارسُنسييً ر يييةل         .2
 اربة ُ  .

 فاس  ارمدا ُة ارىاجيا اذهنهرين رممبُي   وف ارييةل  فيً اريةاايز ارقُن َي  فيً          .3
 اردول اربة ُ  .

ارمبيية  ع ييً  وف اررةريننُيينف اربة ُيينف فييً ذىعُيي  اريييةل   ضييةوف  ذ يُيي    .4
 ارقةاف .قدفاذهن ر ىصىل ةرً لةااز ص ع 

ل نقش  اره ط ارىر ُ  ر م يُ  فً اردول اربة ُ  وليدي احمىائهين ع يً ارُينف      .5
 ذيعُ  اريةل  ل  ارىصىل ةرً لىاقع ص ع ارقةاف .

 ارمبة  ع ً ذجنف  ننج   ر يةل  اربة ُ  فً ذ قُس ارميعُ  ارسُنسً . .6
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 : ثبنثب : يحبور انُذوة 

لةاجب  ارقىانُ  وذ قُمهن لي  انفي  لايعنل ارميُُيز ضيد        اري ىف ارقننىنٍ : - .1
 ار سنء خنص  فٍ اريجنل ارسُنسٍ . 

اري ييىف االقمريين ٌ :  فاسيي  وذقُييُم لسيينري  ار سيينء فييٍ االقمريين  ارةسيييٍ   .2
 وفٍ االقمرن  غُة اري ظم .  

اري ىف االع لٍ : وضع اسمةاذُجُ  اع لُ  ذضي  ذناُد وجى  اريةل  فيٍ   .3
 سُ  . ار ُن  ارسُن

اره ط ارىر ُ  ر م يُ  فً اردول اربة ُي  وليدي احمىائهين ع يً ارُينف ذيعيُ         .4
 اريةل  ل  ارىصىل ةرً لىاقع ص ع ارقةاف .

 ذجنف  ننج   ر يةل  اربة ُ  فً ذ قُس ارميعُ  ارسُنسً . .5

 رابؼًب : حفم االفخخبح : 

/  َسييرة  6 ارهيُ، اريىافيس ل  صرنح َىم  اربناة  دل حم  االفممنح فٍ ارسنع  
ٌ    يؼربني  بكهًت  2012 اننى  األول انًرذير انؼربو نًُظًرت     األضرخبر / أحًرذ يحًرذ نمًرب

انؼًرررم انؼربيرررت انمبهرررب َيببرررت ػُرررب االضرررخبر  هيرررم ابرررو  ريرررت يرررذير ادارة انحًبيرررت       
نقييي  خ رهييين ذ ُييينف لبييينرٍ ارييييدَة اربييينم رعنفييي  اريشييينفاُ       ببنًُظًرررتاالجخًبػيرررت 
ارميٍ حققمهين ارييةل  اربة ُي  خي ل ارممية        االنجينااف  وفاز فٍ ا يميل ع يً   وار ضىف 

 رهن ل ظييي  ذرييل ارمميية  ارقن ليي  وارجهييى  ارمييٍ  ارةار يي  وارم ييدَنف ارمييٍ ذ مظةريين خيي   
 ل  لج  ذ قُس ارميعُ  االقمرن ٌ واالجمينعٍ ر يةل  اربة ُ  . اربي  اربة ُ  

  بيطبً : ضير أػًبل انُذوة :  

أثرر  وفق  عيي  حيىل     أضبيت ػبذ انخبنك د. خ رهن  عةض:  جهطت انؼًم االونى -
. ذيةل     انجبَب االلخصربد  ػهرى انخًكريٍ انطيبضري وانًجخًؼري نهًررأة انؼربيرت        

وزارة انمرررول انؼبيهرررت وان جررررة  ايًررربٌ انُحررربش /  ةانطررريذاعيييينل رييي س ارج سييي   
 بجً وريت يصر انؼربيت .  

ر سمةاذُجُ  االع لُ  ارميٍ   حُبٌ يوضف د. فُهن  عةضت :  هطت انؼًم انثبَيتج -
ذيةل  اعيينل   . ذضي  وجى  اريةل  فٍ ار ُن  ارسُنسيُ  واالقمرين َ  واالجمينعُي     

 ضؼبد ببكير يًثهت االححبد انؼبو نُمبببث ػًبل االردٌ . /  ةاالضخبرر س ارج س  

انخًكرريٍ حييىل    االضررخبرة / ضررلو انخهيهرري خ رهيين  تذ ييد  ت :ثررجهطررت انؼًررم انثبن -
انطيبضرري وااللخصرربد  واالجخًرربػي نهًرررأة انفهطرر يُيت وأثررر رنرر  فرري يمبويررت         

أرول أبرو ػرس انرذيٍ /    / ارسيُد   ذةل  اعينل ري س ارج سي     .  االحخلل االضرائيهي 
 االححبد انؼًبني انؼبو في نبُبٌ  
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انحوار االجخًربػي ودور    االضخبر / يبزٌ ػودة فُهن  ذ نول:  جهطت انؼًم انرابؼت -
. ذييةل   انًجرربنص االلخصرربديت واالجخًبػيررت انؼربيررت فرري ححميررك حًكرريٍ انًرررأة      

صفيت انطريذ أحًرذ ضركرحير انًررأة وان فرم ببالححربد       االضخبرة / لعينل ر س ارج س  
  .  انؼبو نُمبببث ػًبل يصر 

ارييدول  بييةض االوفاق ارق ةَييي     قيينم خ رهيين ليو يييىا  :   جهطررت انؼًررم انخبيطرررب    -
ارجزائيية ،  ارسييى ا  ، لريية ،    ذييىن، ،وااييمي ت ع ييً عييةوض ر ييدول ارمنرُيي  :   

انطرريذة / ػبيررذة االذ يين  ارييدورٍ ر قن يينف اربييينل اربيية  . ل اف اعييينل ريي س ارج سيي  
 يًثهت اححبد َمبببث ضه ُت ػًبٌ . ان بشًيت 

لييدَة ا اف    هيررم أبررو  ريررت   / األضررخبر خ رهيين ذ يينول:  انطبدضررت جهطررت انؼًررم   -
ٍ     ذ دف فُهن ع  ار ينَ  االجمينعُ  وع قنف اربي    وف ل ظيي  اربيي  اربة ُي  في
ارىر ُ  إلاار  لَي  نريى    ولةاجب  ارقىانُ   ،ذبزَز  وف اريةل  فٍ لجنل اربي 

انطريذة/  ذةل  اعينل ري س ارج سي     .ولحعنم ذؤ ي ةرً ذمةق  وذيُُز  سرا ار ى  ..
 ذر/ وزارة انشئوٌ االجخًبػيت/ حوَص.ضؼيذة اضكُ

 

وبؼذ ػرض أوراق انؼًم واالضخًبع إنى يذا لث ويُبلشبث انحضرور انًخًيرس   
 :  االحيتحى انخوصم إنى الرار انخوصيبث 

 دػوة انذول انؼربيت إنى : 

لةاجب  ارقىانُ  واألنظيي  ارىر ُي  إلااري  لَي  نريى  ذيوي  ذيُُيزا سي رُن ضيد           ل1ا

وجييييدفل فييييً انفيييي  اريجيييينالف ارسُنسييييُ  واالقمريييين َ      اريييييةل  وحقىقهيييين اة  

 واالجمينعُ .

ارمريدَس ع ييً االذمنقُيينف واريىا ُييس اربة ُيي  واردورُي  ارمييً ذب ييً   قييىق اريييةل     ل2ا

وذ ييييدَط وذ ييييىَة ارمشييييةَبنف ارىر ُيييي  رممييييىاءم لييييع لحعيييينم ريييي س االذمنقُيييينف 

 واريىا ُس.

ذ مُيييي  اره ييييط ذ قُييييس اريسيييينوا  وعييييدم ارميُُييييز  سييييرا ار ييييى  ع ييييد ةقييييةاف و    ل3ا

واالسييمةاذُجُنف ولينفسيي  اربييي  وذ ييي  اريسيييىرُنف ارقُن َيي  واعمييين  ارعميينء     

 وارقدف  وسُ   ر م نف، فً ظةو  ذ قس ذعنفؤ ارمة   ُ  ار اىف واإلننف.

اذهيينه ارىسيينئ  ارمييً ذيعيي  اريييةل  ليي  اريشيينفا  ارمنع يي  واريمىاانيي  لييع حجيهيين    ل4ا

واقمرين َن. وذبزَيز  وفرين فيً ار قن ينف      و وفرن فً اريجميع سُنسيُن واجمينعُين   

 اريه ُ  واربينرُ  وفً ار ظنم ارمبنونً ولؤسسنف اريجميع اريدنً.
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اربي  ع ً ل ى األلُ  ارمً ذةذمع  ُ  ار سنء خنص  فً ارةَف اربة ً واررن َ ،  ل5ا

ليي  ارييدفن  عيي  حقىقهيين وففييع لسييمىي وعييً اريييةل    قىقهيين ارقننىنُيي ، رميعُ هيين 

رهن فيً انفي  اريجينالف ارسُنسيُ  واالجمينعُي        ارميعُ وحينَ  لرنر هن وذ قُس 

 واالقمرن َ .

ذىسُع لشنفا  اريةل  فً وفيى  اريدول ر يشينفا  فيً ارييؤذيةاف وار يدواف ارميً         ل6ا

ذييدعً ةرُهيين، وايييىل هريين وفييى  ل ظييينف لصيي ن  األعييينل واربييينل وار قن يينف   

اريجميع اريدنً، ذأاُدا ردوف اريةل  وحقهن اشةَن لسنسيً فيً    اريه ُ  ول ظينف

 اريجميع.

 عييى  واافاف اإلعيي م فييً ارييدول اربة ُيي  رىضييع اسييمةاذُجُ  ةع لُيي  ذسيي ط         ل7ا

ارضييىء ع ييً قضيينَن اريييةل  وذبُيية ليي   بييم اروقنفيينف واريميينرُم غُيية ارسيي ُي      

ة  قنفيي   شيع  عيينم واربنل ي  ل هيين  شيع  خيين ، وذ يىَ    رمريىَا صيىف  اريييةل    

 اربي  فً اريجميع.

ارم سييُس وارمبيينو  رمبزَييز  وف ارشييرع  اربة ُيي  ريب ىليينف سييىق اربييي  واريية ط     ل8ا

لييع لةاييز ارشييرع  فييً ل ظييي  اربييي  اربة ُيي  إلَجيين  قنعييد  اريب ىليينف   اريرنايية 

 ارس ُي  ارمً ذهدم ص ن  ارقةاف واررنحوُ  فً قضنَن اربي   شع  عنم. واررُنننف

ار ينَييي  ارمشيييةَبُ  واالجمينعُييي  ر بييينل ُ  فيييً ارق ييين  ارزفاعيييً       ليييمد لظ ييي    ل9ا

 وارق نعينف ارمً َعوية فُهين عيي  ارييةل       ارق نعنفواالقمرن  غُة اري ظم اىنهن 

ارمً َ مظة ل  ذىفة لسنري  ةَجن ُي  فيً حي  لشيع   ارر نري  ارميً ذمنقييت اوُيةا         

 فً ارممة  ارةار  .

ارم سييي ُ ُ  رميعُ هييين لييي  ار هيييىض     عيييم وذبزَيييز واَييين   االرميييينم  ييينريةل       ل10ا

 نررييي نعنف ارريييبُة  وارمق ُدَييي  وةنشييينء حنضييي   رهييي س اررييي نعنف وذسيييىَقهن    

رم سُ  ارىضع االقمرن ي ر يةل  ارم س ُ ُ  و عم صييى رن فيً وجيل االحيم ل     

 اإلسةائُ ً ارربُم.

ةنشنء اريجنر، االقمرن َ  واالجمينعُ  فً اردول ارميً ريم ذ شيذ ري س اريجينر،       ل11ا

د، وذبزَييز وذ ييىَة ل اء ولهيينم ولرييدا  ارقيينئم ل هيين، وةَجيين  فا  يي  عة ُيي       بيي

 ذجيع  ُ  ر س اريجنر،، واَن   نسا لسنري  اريةل  فً ر س اريجنر،.
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ار هييىض  يينر ىاف االجمييينعً وذبزَييز ار قييىق وار ةَيينف ار قن ُيي  فييً ارييدول       ل12ا

ربقرينف وذ قُيس   اربة ُ ، رميعُ  لرةا  اإلنمن  ارو ف ل  ذجينوا ارريبى نف وا  

 ارمقدم اري شى  وارم يُ  ارشنل   واريمىاان .

 عييى  ل ظيييي  اربيييي  اربة ُييي  رممبُييي   وف رج يي  اييييى  عيييي  ارييييةل  اربة ُييي     ل13ا

وذبزَز  وفرن و عم لنش مهن وةَجن  ارع  ع قنف  ُ هين و يُ  رجين  ارييةل  فيً      

 اردول اربة ُ  رم قُس األردا  اريشمةا .

 

 وفي انخخبو :  

ؼرربو انًررذير ان األضررخبر احًررذ يحًررذ نمًرربٌ   نًؼرربني اريشيينفاى  فييٍ ار ييدو ذىجييل 
ٍ    ة اف ولسة    ًُظًت انؼًم انؼربيتن  نرشيعة   ار ينَ  االجمينعُ   يعميا اربيي  اربة ي

ع يً ارجهيى    و ينريةل  ،  ع يً جهيى رم اريميُيز  فيٍ لمن بي  ارقضينَن اريمب قي         وارمقيدَة  
لع لل  ذعةاف ر ا ار شين  رُشيي  لنشي   لخيةي ذمب يس      ارير ور  فٍ االسمقرنل وارم ظُم 

  نريةل  اربة ُ  . 

 <<  انُذوة أػًبلوػهى رن  ا خخًج >>  

 

 2012 / كبَوٌ األولديطًبر 8انمبهرة ، 
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 /  هيم  راَيب 
 + يحًذ راَيبط/ 


