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 نخمرير انخخايي وانخوصياثا

 هُذوة انموييت حولن

 " دور حفخيش انعًم في ححميك انخوازٌ بيٍ انخًُيت االلخصاديت واالجخًاعيت " 

 3172َوفًبر / حشريٍ انثاَي  71 – 71شرو انشيخ ، 

 

 :ى ــذيـمـأواًل : ح

 

 ، 2013الخزمبػَلخ   لطهلع ػم لع لؼلب      حمبٍلخ ا فٌ اطبر رنفَذ مكزت الؼمل  الؼزثلٌ إ ارارح ال  

      حللو  المومَللخ ػمللبد النللبوح ،  وثبلزؼللبوم مللغ المؼلللب الؼزثللٌ ل الللحخ والظلل/مخ الملنَللخ / رم للك  

  " انخًُيت االلخصاديت واالجخًاعيت في ححميك انخوازٌ بيٍ حفخيش انعًم دور " 

مبٍنلخ  النلبوح فلٌ   ػملبد   ،الؼزثَلخ  فٌ اللبو    اإلنزبج اطزافم بركًب ٍمث وم  42حضز النبوح 

ورلللبف النللبوح الللي النلللو  ثزفزللَ   ،  2013نللوفمجز  18 – 17شللز  ال للَل الل/  الفزللزح ملل   

هب ورأالذ  راالرجمي ر زٍؼبد الؼم  فٌ اطبرهب النظزً ، وحزي رحمك الغبٍخ م  اصلب  الؼم  حزي 

حزللزا  مللب رضللمنزع ملل   مؼنبهللب الحمَمللٌ ، ف/ثللب ملل  طللمبم الزهجَللك الفؼ للٌ احكللب  نالوصلللب وا  

مجللبرًو ولواػللب هللٌ فللٌ  بلجَزلللب ملل  لواػللب النظللب  الؼللب  الزللٌ الٍدللوس ردبه لللب  و الزدللبوس فللٌ   

 رهجَملب . 

ام حظ  رهجَك ر زٍؼبد الؼم  ٍؤرً الي رحمَك الزواسم ثلَ   هلباف الزنمَلخ االلزاللبرٍخ     كمب 

ػ للي ػ/لللبد الؼملل  واٍدللبر بثٌ وٍللؤ ز ث للك  اٍدللوالزنمَللخ االخزمبػَللخ وٍحمللك الزنمَللخ ال للبم خ ،  

المنللبا االطللزثمبرً الللذً ٍللؤرً الللي ا للك المشٍللب ملل  فللزر الؼملل  وٍؼللشس المللبرح ػ للي مواخلللخ   

 الجهبلخ الزٌ  صجحذ  كجز رحبً ٍواخع  ً مدزمغ م  المدزمؼبد . 

وفٌ اطبر اهزمب  منظمخ الؼم  الؼزثَلخ ثزفزلَ  الؼمل  وروري فلٌ رحمَلك الزلواسم ثلَ  الزنمَلخ         

خبو ػمب هذي النبوح لزؼشٍش الحوار ثَ  الدلبد المؼنَخ م   خ  الوصلو   زالبرٍخ واالخزمبػَخ االل

ورأكَلبًا ػ لي   الي روصَبد رلبف الي رهوٍز رفزَ  الؼم  لزحمَك االهباف الزٌ وخلب مل   خ للب .    

ؤكب الوفلبو  ور ورحظ  شزوط وظزوف الؼم   م االلزشا  ثأحكب  لبنوم الؼم  رحمٌ حموق الؼمب  
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ثباللزشامبد النبشئخ ػ  الزالبٍك ػ ي ارفبلَبد الؼم  الؼزثَخ والبولَلخ واحزلزا  الحملوق االطبطلَخ     

  ورحمك االطزمزار والظ م االخزمبػٌ . فٌ الؼم  

 

 انُذوة  اهذاف:  اَياث

الزؼللزف ػ للي رور مفز للٌ الؼملل  فللٌ رهجَللك المللبنوم ورحمَللك الزللواسم ثللَ  الزنمَللخ    .1

   االلزالبرٍخ واالخزمبػَخ .

منبل للخ كَفَللخ رفؼَلل  رور رفزللَ  الؼملل  ل نلللو  ثملبمللع فللٌ ظلل  مزح للخ الزحللو        .2

 االلزالبرً لزحمَك الزهجَك الظ َم ل مبنوم .

 الزأكَب ػ ي البور الولبئٌ لزفزَ  الؼم  فٌ اطزمزار ػ/لبد الؼم  . .3

 الزؼزف ػ ي المؼولبد الزٌ رحو  روم رأرٍخ رفزَ  الؼم  رورح ثبل ك  المأمو . .4

ث لأم رفزلَ     1998  لظلنخ  19خ الز زٍؼبد النبفذح مغ االرفبلَخ الؼزثَخ رللم إ ممبرن .5

 الؼم  ، ورحبٍب مبى االنظدب  واالاز/ف مؼلب . 

لزللولٌ ملللب  رللبرٍت  ملل  الم للبركَ  فللٌ النللبوح اجللزاو ومللبرثَ  10 ورأهَلل  اػللبار .6

 مفز ٌ الؼم  الدبر فٌ ث بانلم

 

 ثانثا :  انًحاور

فللللٌ الزللللواسم ثللللَ  الظللللزوف االلزالللللبرٍخ  رور رفزللللَ  الؼملللل  و  للللزي -1

 ومزه جبد الحمبٍخ االخزمبػَخ .

 ملب  مفز  الؼم  ورفؼَ لب فٌ طوو المؼبٍَز الؼزثَخ والبولَخ . -2

 رور رفزَ  الؼم  فٌ اطزمزار ػ/لبد الؼم  ورلَئخ منبا منبطت ل/طزثمبر   . -3

 رور رفزَ  الؼم  فٌ رهجَك ر زٍؼبد الؼم  الؼزثَخ ورهوٍزهب . -4

رفزَ  الؼم  فٌ رحظَ  اشززاطبد الالحخ والظ/مخ الملنَخ و  زهب فٌ الحب ر رو -5

 م  المطبطز الملنَخ .

 رور منظمبد  صحبة ااػمب  والؼمب  فٌ رػم ورؼشٍش رفزَ  الؼم  . -6

 ردبرة لهزٍخ  -7

 

 : حفم االفخخاح :  ثانثًا
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نلوفمجز/ ر لزٍ     17 الموافلك   االحلب  مل  صلجبذ ٍلو      الؼبشلزح ثب  حف  االفززبذ فٌ الظبػخ 

، انقاهاا   المدير العام لمىظمة  العمةا العرة ة    معالي االستاذ/ أحمد محمد لقمان ثك مخ  2013الثبنٌ 

ويابت عىه انمستشار / حمدي احمد مدير ادارة انحمايت االجتماعيت ، وكهمت ترحيبيه انقاها انسيد احمد 

 عودة وكيم وزارة انقوى انعامهت ، بمحافظت جىوب سيىاء 

 

 : سير أعًال انُذوة : رابعًا

 

 كيم نجُت  نصياغت انخوصياثحى حش

 انعراق       انسيذ/ يحًذ سهيى             

 فهسطيٍ        انسيذ /عبذ انكريى ضراغًت 

 يصر     عبذ انهطيف االنفي طارق  /انسيذ

ٌ تهيلت   يحًلذ عثًلاٌ فهلف ا    انلذتخور /   االسلخار : للب  فَللب    االونل  جهست انعًلم   جايعلت  ب انملاَو
، رلز ص   رور رفزَ  الؼم  فٌ رهجَك ر زٍؼبد الؼمل  الؼزثَلخ ورهوٍزهلب     محبطزح حو انُيهيٍ 

 انسيذ /فؤاد بٍ عبذ ا / حكوياث / حوَساػمب  هذي الد ظخ 

  عًيلذ تهيلت انحملوق / جايعلت     انلذتخور/ رزق يمبلول انلريس     رحلبس ا/لللب   :انثاَيلت  جهست انعًم

زار ػ/لبد الؼمل  ورلَئلخ المنلبا المنبطلت ل/طلزثمبر . رلز ص اػملب  هلذي         اطزم حولانًهك سعود 

 تًال انًعاَي / حكوياث / االردٌانسيذ /   الد ظخ

  راَيت رشذيت انملامى باعًلال يلذير انًعالذ انعربلي      /  ةانذتخور رنبولذ ا/للب: انثانثت جهست انعًم

فللٌ رحظللَ  اشللززاطبد الالللحخ  رور رفزللَ  الؼملل ل  محبطللزح حللو نهصللحت وانسلل يت  انًاُيللت 

 السة د / اةال    الد ظلخ ، رز ص اػمب  هذي  الملنَخ  والظ/مخ الملنَخ و  زهب فٌ الحب م  المطبطز

 / عمال / ال مه محمد العلواوي

   نيبيللا  –عًيللذ تهيللت انحمللوق  انللذتخور / عبللذ اناُللي انللرويً    : لللب  فَلللب   انرابعللتجهسللت انعًللم 

الحمبٍللخ و  للزي فللٌ الزللواسم ثللَ  الظللزوف االلزالللبرٍخ ومزه جللبد   رفزللَ  الؼملل    محبطللزح حللو 

 / عبد اهلل انعهيان / حكوماث / انسعوديت، رز ص اػمب  هذي الد ظخ   االخزمبػَخ 

انًسخشلار انعلاو ن ححلاد انعلاو     عبلذ انسلخار عشلرة    انذتخور/  ا/للب رنبو  :انخايست جهست انعًم 
صحبة االػمب  والؼمب  فٌ رػم ورؼشٍش رفزلَ  الؼمل    رور منظمبد    انخجاريت انًصريت نهارف

 يحًذ عهي انًر / حكوياث / لطرانسيذ /   رز ص اػمب  هذي الد ظخ، 

 حًللذأ أحًللذ يللذير ادارة انحًايللت االجخًاعيللت   انًسخشللار : رنللبو  فَلللب  انسادسللتهسللت انعًللم ج /

،   مل  الؼزثَلخ والبولَلخ    ملب  مفلز  الؼمل  ورفؼَ للب فلٌ طلوو مؼلبٍَز الؼ       بًُظًت انعًم انعربيت 

 / انجسائر عمالانسيد / حسيه معيسة /  رز ص اػمب  هذي الد ظخ
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  انسابعتجهست انعًم : 

 

 فٌ البو  الزبلَخا/  هذي الد ظخ رم ػز  الؼبٍب م  الزدبرة المهزٍخ فٌ مدب  رفزَ  الؼم   

 االررم         المؼبنٌ           الظَب /  كمب  

 مظؼٌ                    رونضالظَب / طبرق ال

 الظَب / حظَ  مؼَشح                      الدشائز

 الظَب / ػوار الحبسمٌ                     الظؼورٍخ

 ف ظهَ                             الضزا مخ   الظَب / ػجب الكزٍم 

 الظَب / طبرق ػجب ال هَف               مالز

 

ثبلزطالل  والكفلبوح    واالطزمبع الي مباا/د ومنبل بد الحضور المزمَلش وثؼب ػز   وراق الؼم  

 :  االحيت حى انخوصم إن  الرار انخوصياث  فٌ موطوع النبوح 

 عوة انذول انعربيت إن  : د

ربػَم لبراد خلبس رفزَ  الؼم  الج زٍخ والمبرٍخ والزمنَخ ، ثمب ٍز/و  مغ الزوطلغ    .1

ورغَز انمبطع وثمب ٍمكنع م  المَلب  ثمللب  ػم لع    ل ن بط االلزالبرً الكمٌ والنوػٌ 

 ثحزٍخ وكفبوح وحَبر واطزم/لَخ . 

رهللوٍز هَبكلل  و لَللبد رفزللَ  الؼملل  ، والطللزوج ثلللب ػلل  ااطللز الزم َبٍللخ الزللٌ          .2

اطزمزد ػ َلب ، لززوافك مغ الزغَز الحبص  فٌ انمبط ػ/لبد الؼم  ، وثمب ٍضلم   

 ثَخ والبولَخ ث أم رفزَ  الؼم  . الحفبظ ػ ي االلزشا  ثبلمؼبٍَز الؼز

اػزمبر طَبطخ وطنَخ مزكبم خ رظؼي الي ا ك ثَئلخ مدزمؼَلخ ورطلمَخ راػملخ لن لبط       .3

 خلشح رفزَ  الؼم  ومزفلملخ لزطلبلزلب االنظلبنَخ النجَ لخ فلٌ حمبٍلخ الملوى الؼبم لخ ،         

 فَلب . البػم للذي االخلشح ، وروفَز الحمبٍخ ال/سمخ ل مفز َ  الؼبم َ  ورَظَز طج  

رحمَللك لللبر منبطللت ملل   و وطللغ الالللَب بد المبنونَللخ الواطللحخ ل/حكللب  المبنونَللخ .4

الزفظَز الوطنٌ المظزمز احكلب  الملبنوم المنلبط ثبلمفز لَ  وظَفلخ طلمبم انفب هلب ،        

وكفبلخ الزؼبوم الو َك فٌ هذا ال أم ثَ  الدللبد المظلؤولخ ػل  رنفَلذ هلذي االحكلب        

 المضبئَخ . فٌ اخلشح البولخ االرارٍخ و
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الؼم  ثك  الوطبئ  الممكنخ الػ/و شأم طَبرح المبنوم فٌ المدزمغ وطلمبم احزلزا     .5

لواػبي م  لج  خمَغ المطبطجَ  ثبحكبمع ، ورؼشٍلش رور مفلز  الؼمل  الحَلوً فلٌ      

 . هذا ال أم 

رهللوٍز نظللم ل مؼ ومللبد ولواػللب الجَبنللبد راالل  اخلللشح الزفزللَ  فللٌ الللبو  الؼزثَللخ   .6

بر ػ ي االطبلَت المزهورح ثحفظ هذي المؼ ومبد واطززخبػلب ػنب وطزورح االػزم

 الحبخخ . 

ث لأم     19الؼزثَخ رللم إ   الؼم  ػ ي ارفبلَخ  رػوح البو  الؼزثَخ الزٌ لم رالبرق  .7

ثبػزجبرهللب االطللبر الللذً ٍللبػم وٍؼللشس  خلللشح    رفزللَ  الؼملل  الللي المالللبرلخ ػ َلللب   

 الزفزَ  فٌ البو  الؼزثَخ . 

بهمخ الزنظَمبد النمبثَخ لك  م   صلحبة الؼمل  والؼملب  فلٌ رػلم      رؼشٍش فزر مظ .8

 َخ فٌ رمكَنلب م   راو وظبئفلب . ن هخ رفزَ  الؼم  والم بركخ ثفبػ 

ٌ        رػوح منظمخ الؼم  الؼزثَخ   .9  ل نظلز فلٌ رػلم ورػبٍلخ ان لبو راثهلخ ػزثَلخ لمفز ل

ٌ الللبو  المجذولللخ فللٌ مدللب  رفزللَ  الؼملل  فلل الؼملل  رؼنللٌ ثزهللوٍز ورؼشٍللش الدلللور

 الؼزثَخ

المظلئولَ    المهزٍخ لفبئبح الجزامح الزبرٍجَخركثَف  الي رػوح منظمخ الؼم  الؼزثَخ .10

فٌ  خلشح رفزَ  الؼم  لزؼشٍش ورهوٍز لبرارلم ورجبر  الطجلزاد فلٌ مدلب  رفزلَ      

 الؼم  والالحخ والظ/مخ الملنَخ

  ال/  وطلبئ    الدلبد المؼنَخ ثزفزَ  الؼم  والنمبثلبد الؼمبلَلخ ثبلظلؼٌ مل     رػوح .11

احزلزا  الملبنوم ووخلوة     ثمجلب  والثمبفخ الؼمبلَخ لط ك وػٌ مدزمؼلٌ ٍلؤم     اإلػ/ 

رفزللَ  الؼملل  ورحمَللك   خلللشحرنفَلذ  حكبمللع طواػَللخ وػلل  لنبػللخ ممللب ٍظلل  ململلخ   

 . الزنمَخ المزواسنخ

روراد مزمبمخ لمفز لٌ الؼمل  مل  اخل  رلأهَ لم       منظمخ الؼم  الؼزثَخ لزنفَذرػوح  .12

الللذً ٍؼمللك رورهللم ػ للي وخللع      م كمللبرثَ  لمفز للٌ الؼملل  الدللبر اامللز   واػللباره

ورهلوٍز للبراد    الطالور فٌ فلم الزواسم ثَ  الظزوف االلزالبرٍخ واالخزمبػَلخ 

  خلشح الزفزَ  فٌ ث بانلم .

رػوح اراراد الؼم  الػزمبر ثلزامح رهلوٍز ل زفزلَ  مظززشلبح ثبلمجلبرا ااطبطلَخ        .13

 خ وطَبرح المبنوملإلرارح وهٌ ال فبفَخ والمظبئ 
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 وفي انخخاو : 

ؼب  المبٍز ال  األسخار احًذ يحًذ نمًاٌ لمؼبلٌ ثبل كز والزمبٍز  روخع الم بركوم فٌ النبوح

  الؼزثللٌ ػ للي خلللورهم  الحمبٍللخ االخزمبػَللخ ثمكزللت الؼملل   ارارحو طللزح  منظمللخ الؼملل  الؼزثَللخ  ل

لضبٍب الزنمَخ االلزالبرٍخ واالخزمبػَخ فٌ  الزٌ رالت فٌ ابمخفٌ منبل خ المضبٍب اللبمخ المزمَشح 

 الوط  الؼزثٌ .

 انُذوة أعًالوعه  رنك افخخًج 

 3172َوفًبر  71،  شرو انشيخ 

 حًذأ 
 حُاٌ -راَياط/ 


