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 اٌّس ماخ

 

 .ًٌِٔٔز ّؼجهر ث٤ُْو / كج٣َ ػ٠ِ ثُٔل١ٌ٤ ثُٔو٣ٌ ثُؼجّ ُٔ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُؼٌد٤ز ك٢ ثُؾِْز ثُؼجٓز ُِٔؤص 

  ًِٔز ّؼجهر ث٤ُْو / كج٣َ ػ٠ِ ثُٔل١ٌ٤ ك٠ ثُِٔضو٠ ثُضٞج٠٘ٓ ٓغ ػٔجٍ ٕٝؼخ كِْل٤ٖ ٝثالًثٝى٠ ثُؼٌد٤ىز

 ثُٔقضِز ثالمٌٟ.

 ٕٞثالؽضٔجػ٤ىىز ٝثُؼٔىىَ ٣ٍٝٝىىٌ هُٝىىز ُِٖىىتٕٞ  ًِٔىىز ٓؼىىج٢ُ ثُْىى٤ور ٛ٘ىىو ٙىىذ٤ـ دىىٌثى ثُٚىىذ٤ـ ٣ٍٝىىٌ ثُٖىىت

 ثالهضٚجه٣ز دوُٝز ث٣ٌُٞش ك٢ ثُٔؤصٌٔ دجّْ ثُٔؾٔٞػز ثُؼٌد٤ز.

  ٓالفظىىجس ثُٔؾٔٞػىىز ثُؼٌد٤ىىز ػِىى٠ صو٣ٌىىٌ ثُٔىىو٣ٌ ثُؼىىجّ ٌُٔضىىخ ثُؼٔىىَ ثُىىو٢ُٝ فىىٍٞ أٝٝىىجع ثُؼٔىىجٍ كىى٢

 ث ًث٢ٝ ثُؼٌد٤ز ثُٔقضِز.

  .صوج٣ًٌ ثُِؾجٕ ثُل٤٘ز 

 ثُؼجِٓز.صو٣ٌٌ ُؾ٘ز ٛؾٌر ث٤ُو  -

 صوج٣ًٌ ُؾ٘ز ثُؼٔجُز ٝثُؼَٔ ثُالةن ٖٓ أؽَ ثالٗضوجٍ إ٠ُ ثُِْْ : ثٌُٚجٕ ثُٔووٓجٕ ُِٔؤصٌٔ. -

* * * * 
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 ** تـقـديــــم :

 

( دٖإ ٓىيًٌر ثُٔىو٣ٌ ثُؼىجّ 2017ُٔؤصٌٔ ثُؼَٔ ثُؼٌد٢ )ثُوجٌٛر، أد٣ٌَ / ٤ْٗجٕ  44د٘جء ػ٠ِ هٌثًثس ثُوًٝر 

( ٝدوػٞر ٖٓ ٓ٘ظٔىز 2017ُٔؤصٌٔ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ )ؽ٤٘ق، ٤ٗٞ٣ٞ/ ف٣ٌَثٕ  106ثُوًٝر ٌُٔضخ ثُؼَٔ ثُؼٌد٢ فٍٞ 

ثُؼَٔ ثُؼٌد٤ز كوو صْ ػوىو ثؽضٔجػىجس ٝأٖٗىلز ثُٔؾٔٞػىز ثُؼٌد٤ىز ٝكىن ثإلؽىٌثءثس ثُِٞؽْىض٤ز ٝثُضٌص٤ذىجس ثُض٘ل٤ي٣ىز 

ٝثُضؼىجٕٝ دى٤ٖ ثُٞكىٞه ثُض٢ ثػوصٜج ثُٔ٘ظٔز ك٢ ٛيث ثُٖىإ صا٤ًىوث ػِى٠ فٌٙىٜج ػِى٠ صؼ٣َىَ ٝصىوػ٤ْ ٙى٤ؾ ثُضْ٘ى٤ن 

ثُؼٌد٤ز ٝصلؼ٤َ هًٝٛج ٖٝٓجًًضٜج كى٢ ٓىؤصٌٔ ثُؼٔىَ ثُىو٢ُٝ كى٢ إٟىجً ٓؾٔٞػىز ػٌد٤ىز ه٣ٞىز ىثس ًف٣ىز ٝٓٞثهىق 

ٓٞفور فٍٞ هٞج٣ج ثُؼَٔ ٝثُؼٔجٍ ثُض٢ صومَ ٝىٖٔ ثٛضٔجٓىجس ٝأ٣ُٞٝىجس ثُض٤ٔ٘ىز ثالهضٚىجه٣ز ٝثالؽضٔجػ٤ىز ُِذِىوثٕ 

 ٝثُوكجع ػٖ ٓٚجُقز ثُٖٔضًٌز ك٢ ثُٔقجكَ ثُو٤ُٝز. ثُؼٌد٤ز ك٢ ثٌُٔفِز ثُوجهٓز ٝٔجٗج ُقوٞهٜج

أٓجّ أٌٟثف ثإلٗضىجػ  2017ُٔؤصٌٔ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ ُؼجّ  ٣ٝ106ْؼو٢ٗ إٔ أٝغ صو٣ٌٌٗج فٍٞ ثّض٘ضجؽجس ثُوًٝر 

ثُغالعز ٝٓنضِق ثُؾٜجس ٝثُٔضن٤ٖٚٚ ثُٔؼ٤٤ٖ٘ دوٞج٣ج ثُؼٔىَ ٝثُؼٔىجٍ ٝثُضٖىـ٤َ ٝثُض٤ٔ٘ىز ثُٖىجِٓز ثُْٔىضوثٓز كى٢ 

٤ىز ٝكوىج ُنٚٞٙى٤ز ثُذِىوثٕ ثُؼٌد٤ىز دٖىٌَ ػىجّ ثُذِوثٕ ثُؼٌد٤ز ًٌٔؽؼ٤ز هو صْجػو ػ٠ِ ٝٝغ ملى٠ ٝدىٌثٓؼ ثُض٘ٔ

 ٝظٌٝف ًَ هُٝز دٞؽٚ مجٗ. 

 ٣ٝضٌٕٞ ٛيث ثُضو٣ٌٌ ٖٓ ه٤ْٖٔ:

 اٌمعُ األوي:

٣ضٖٞٔ ثُوْْ ث ٍٝ ثّضؼٌثٛ ثُٔٞٝٞػجس ثُٔلٌٝفز ُِ٘وجٓ ٖٝٔ ؽىوٍٝ أػٔىجٍ ثالؽضٔىجع ثُضْ٘ى٤و٢ ث ٍٝ 

ًٝىيُي ثُٔٞٝىٞػجس ثُٔلٌٝفىز  2017دى٢ ُؼىجّ ( ُٔىؤصٌٔ ثُؼٔىَ ثُؼ44ٌُِٔؾٔٞػز ثُؼٌد٤ز ثُٔؼضٔو ٓىٖ ثُىوًٝر )

ذىىٌ ػىىٖ ثُٔٞهىىق ضٞٙىىَ إ٤ُىىٚ ٓىىٖ ٓوضٌفىىجس ٝصٞٙىى٤جس صؼٝٓىىج صىىْ ثُ ػِىى٠ ثُِؾىىجٕ ثُٔ٘ذغوىىز ػىىٖ ثُٔؾٔٞػىىز ثُؼٌد٤ىىز

ثُٖٔضٌى ُِٔؾٔٞػز ثُؼٌد٤ز ٝمجٙىز ِٓقىن صو٣ٌىٌ ثُٔىو٣ٌ ثُؼىجّ ٌُٔضىخ ثُؼٔىَ ثُىو٢ُٝ إُى٠ ثُىوًٝر ثُقج٤ُىز ُٔىؤصٌٔ 

ُؼٔىجٍ كى٢ ث ًثٝى٢ ثُؼٌد٤ىز ثُٔقضِىز ف٤ىظ ٙىوًس ثُٔالفظىجس دٖىاٗٚ كى٢ ٙى٤ـضٜج ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ دٖىإ أٝٝىجع ث

ثُٜ٘جة٤ز ػٖ ُؾ٘ز ث٤ُٚجؿز ثُٔ٘ذغوز ػٖ ثُٔؾٔٞػجس ثُؼٌد٤ز ٝصْ صٌؽٔضٜج ٝصْى٤ِْ ْٗىنز ٜٓ٘ىج دج٤ُىو إُى٠ ثُْى٤و ؿىج١ 

ٖٔج٤ًًٖ ك٢ ثُٔىؤصٌٔ. ًٔىج ًث٣وً ثُٔو٣ٌ ثُؼجّ ٌُٔضخ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ دجُِـض٤ٖ ثُؼٌد٤ز ٝثإلٗؾ٣َ٤ِز ٓغ صؼ٤ٜٔٔج ػ٠ِ ثُ

٣ضٖٞٔ ٛيث ثُوْْ ثّضؼٌثٛ ٗضجةؼ ثؽضٔجع ُؾ٘ز ثُض٤ْ٘ن ثُٔ٘ذغوىز ػىٖ ثُٔؾٔٞػىز ثُؼٌد٤ىز ٝكؼج٤ُىجس ثُِٔضوى٠ ثُىو٢ُٝ 

 ُِضٞجٖٓ ٓغ ػٔجٍ ٕٝؼخ كِْل٤ٖ ٝثالًث٢ٝ ثُؼٌد٤ز ثُٔقضِز ث مٌٟ ٝثُٔؼٌٛ ثُٔٚجفخ ُٚ.
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 اٌمعُ اٌثأٍ:

ٓٞؽَ ػٖ ٓ٘جهٖجس أْٛ ثُٔٞٝٞػجس ثُٔلٌٝفز ٝىٖٔ ؽىوٍٝ أػٔىجٍ  ٣ضٖٞٔ ثُوْْ ثُغج٢ٗ ٖٓ ثُضو٣ٌٌ ػٌٛ

ٝأدٌٍ ثالّىض٘ضجؽجس ٝثُضٞٙى٤جس ثُٚىجهًر ػٜ٘ىج، ٗىيًٌ ٜٓ٘ىج صو٣ٌىٌ  2017ُٔؤصٌٔ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ ُؼجّ  106ثُوًٝر 

ثُٔىىو٣ٌ ثُؼىىجّ ٌُٔضىىخ ثُؼٔىىَ ثُىىو٢ُٝ فىىٍٞ إفىىوٟ ٓذىىجهًثس ثُٔت٣ٞىىز ُِٔ٘ظٔىىز ٝٛىى٢ ثُٔذىىجهًر ثُنٞىىٌثء ٝثُضىى٢ صىىومَ 

دجػضذىىجً إٔ ثُقلىىجظ ػِىى٠ ثُذ٤تىىز ٣ٔغىىَ ٝىىٔجٗٚ الّىىضوثٓز ثُض٤ٔ٘ىىز. ًٔىىج صٔىىش  2030ٛىىوثف ثُض٤ٔ٘ىىز ثُْٔىىضوثٓز ٙىىِخ أ

ٓ٘جهٖز هٞج٣ج ٝأدؼجه ٛؾٌر ث٤ُو ثُؼجِٓز ٝٓضجدؼز صلذ٤ن ٓؼج٤٣ٌ ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز ًٝيُي ثُٔذجها ٝثُقوٞم ث ّجّى٤ز كى٢ 

ثس ٝثُضؼىو٣الس دٖىٌَ صؾ٣ٌذى٢ ػِى٠ ّى٤ٌ أػٔجُٜىج ثُؼَٔ ٓغ ثُؼِْ إٔ ٛيٙ ثُوًٝر ٕٜوس أ٣ٞج صلذ٤ن دؼىٜ ثُن٤ىجً

 ( ك٢ ٛيث ثُٖإ.2017ُٔؾِِ إهثًر ٌٓضخ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ )ؽ٤٘ق، ٓجًُ آىثً  329ٝكن هٌثً ثُوًٝر 

 ٖٝٓ أدٌٍ ٤َٔٓثس ٛيٙ ثُوًٝر ُٔؤصٌٔ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ ٓج ٢ِ٣:

جهٖىىجس ٓل٤ىىور فٞىىًٞ ٌٓغىىق ُِٞكىىٞه ثُؼٌد٤ىىز كىى٢ ثؽضٔجػىىجس ٝأٖٗىىلز ثُٔؾٔٞػىىز ثُؼٌد٤ىىز ٖٝٓىىجًًز ٝٓ٘ -

ُِٔٞٝٞػجس ثُٔلٌٝفز ٓىغ فىٌٗ ثُٔؾٔٞػىز ػِى٠ صـي٣ىز ًٝؿ ثُضؼىجٕٝ دى٤ٖ أػٞىجءٛج ٝكى٢ أؽىٞثء ٓىٖ 

 ثُضلجفٍ دضو٣ٞز ثُٔؾٔٞػز ٝثُضٔجّي ثُؼٌد٢.

فًٞٞ ٖٝٓجًًز ٌٓغلز ٖٓ ثُٞكٞه ثُؼٌد٤ز ك٢ ٓنضِق ثُِؾجٕ ثُٔ٘ذغوز ػىٖ ثُٔىؤصٌٔ كى٢ إٟىجً ًف٣ىز ػٌد٤ىز  -

 ٞػجس ثُٔلٌٝفز ُِ٘وجٓ ك٢ ٝٞء أٝٝجع ثُذِوثٕ ثُؼٌد٤ز. ٖٓضًٌز ٝصؼجَٓ إ٣ؾجد٢ ٓغ ثُٔٞٝ

ٗؾىىجؿ ٓض٤ٔىىَ ُِِٔضوىى٠ ثُىىو٢ُٝ ُِضٞىىجٖٓ ٓىىغ ػٔىىجٍ ٕٝىىؼخ كِْىىل٤ٖ ٝث ًثٝىى٢ ثُؼٌد٤ىىز ثُٔقضِىىز ث مىىٌٟ  -

 ٝثُٔؼٌٛ ثُٔٚجفخ ُٚ.

 – 2017ثُضٞٙىىَ إُىى٠ ثصلىىجم ػٌدىى٢ فىىٍٞ هجةٔىىز ثٌُٕٔىىق٤ٖ ُؼٞىى٣ٞز ٓؾِىىِ إهثًر ٌٓضىىخ ثُؼٔىىَ ثُىىو٢ُٝ ) -

 ح ثُؼَٔ ثُؼٌح.( ػٖ أٙقج2020

ثُضَٞٙ إ٠ُ ثصلجم ػٌدى٢ فىٍٞ هجةٔىز ٌٕٓىق٢ ثُقٌٞٓىجس ثُؼٌد٤ىز ػىٖ ؿٌدى٢ آّى٤ج ُؼٞى٣ٞز ٓؾِىِ إهثًر  -

 (.2020 – 2017ٌٓضخ ثُو٢ُٝ )

ٝٗـضىىْ٘ ٛىىيٙ ثُٔ٘جّىىذز ُ٘ؼىىٌح إُىى٠ ث ػٞىىجء ثُؼىىٌح دٔؾِىىِ إهثًر ٌٓضىىخ ثُؼٔىىَ ثُىىو٢ُٝ ثُٔ٘ض٤ٜىىز ٝال ٣ىىضْٜ ػىىٖ 

ؽٜىٞه ُىوػْ ثُوٞىج٣ج ثُؼٌد٤ىز كى٢ ٓؾىجالس ثُض٤ٔ٘ىز ٝثُضٖىـ٤َ ٝإٔ أػىٌح ػىٖ مجُ٘ ثٌٌُٖ ٝثُضوو٣ٌ ُٔىج دىيُٞٙ ٓىٖ 

( ٓىىغ ص٤٘ٔجص٘ىىج ُٜىىْ دىىجُضٞك٤ن 2020 – 2017مىىجُ٘ ثُضٜىىج٢ٗ ٝثُضذ٣ٌٌىىجس ُاػٞىىجء ثُؾىىوه كىى٢ ثُٔؾِىىِ ُِلضىىٌر )

 ٝثُ٘ؾجؿ.

  اَص ػًٍ اٌّطُسٌ

 اٌّدَس اٌؼاَ  ٌّٕظّح اٌؼًّ اٌؼستُح
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 اٌمعـــــُ األوي

 ػٓ ٔرائج أػّاي ذمسَس

 اٌّعّىػح اٌؼستُح اٌّؽازوح

 ٌّؤذّس اٌؼًّ اٌدوٌٍ 106 ٍ اٌدوزج 

 ( 2017جُٕف، َىُٔى / حصَساْ  )
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 اٌثسٔاِج اٌصًِٕ

 الجرّاػاخ وأٔؽطح اٌّعّىػح اٌؼستُح

 

ُٔؤصٌٔ ثُؼٔىَ ثُىو٢ُٝ ُؼىجّ  106ػوو ػور ثؽضٔجػجس ٝأٖٗلز ُِٔؾٔٞػز ثُؼٌد٤ز ثُٖٔجًًز ك٢ أػٔجٍ ثُوًٝر  صْ

 ٝىُي ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُضج٢ُ: 2017

 االجرّاع اٌرٕعُمٍ األوي ٌٍّعّىػح اٌؼستُح: -1

 ٓوىٌ ٌٓضىخ ثُؼٔىَ ثُىو٢ُٝ –٢ دوجػىز ٓؾِىِ إهثًر ٌٓضىخ ثُؼٔىَ ثُىوُٝ ٤ٗٞ٣2017ٞ / ف٣َىٌثٕ  ٣4ّٞ ث فو  -

 ْٓجءثً. 20.30إ٠ُ ثُْجػز  18.30ثُْجػز  ٝىُي ٖٓ دؾ٤٘ق

 اجرّاع ٌعٕح اٌفُاغح:  -2

 ٝىُىي ػ٘ىو ك٢ ٌٓضىخ ثُذؼغىز  ثُوثةٔىز ُٔ٘ظٔىز ثُؼٔىَ ثُؼٌد٤ىز دؾ٤٘ىق  ٤ٗٞ٣2017ٞ / ف٣ٌَثٕ  ٣6ّٞ ثُغالعجء  -

 ٙذجفجً.ثُقجه٣ز ػٌٖ  11.00ثُْجػز 

 اجرّاع ٌعٕح اٌرٕعُك :  -3

ٙىىذجفج  11.00( دوٚىٌ ثالٓىْ ٝىُىىي ٓىج دى٤ٖ ثُْىجػز 11ثُوجػىز )– ٤ٗٞ٣2017ىٞ / ف٣َىىٌثٕ  ٣8ىّٞ ثُنٔى٤ِ  -

 ظٌٜث. 12.30ٝ

 اٌٍّرمــٍ اٌدوٌٍ ٌٍرضآِ ِغ ػّاي وؼؼة  ٍعطُٓ واألزاضٍ اٌؼستُح اٌّحرٍح األخسي: -4

( 18.00ثُْىجػز ) ػ٘ىو( كى٢ هٚىٌ ث ٓىْ 19دجُوجػىز ًهىْ ) ٤ٗٞ٣2017ٞ / ف٣َىٌثٕ   ٣8ّٞ ثُن٤ِٔ ثُٔٞثكن  -

 ص٘ظ٤ْ ٓؼٌٛ ُِٔنلٟٞجس ثُؼٌد٤ز ٝثًُٚٞ ثُضج٣ًن٤ز ُلِْل٤ٖ. ٓغ

◙ ◙ ◙ 

 

 االجرّاع اٌرٕعُمٍ األوي ٌٍّعّىػح اٌؼستُح

 ( 2017َىُٔى / حصَساْ  4جُٕف، األحد ) 

 

ػووس ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُؼٌد٤ز ثالؽضٔجع ثُض٤ْ٘و٢ ث ٍٝ ُِٔؾٔٞػز ثُؼٌد٤ىز ثُٖٔىجًًز كى٢ ثُىوًٝر ثُقج٤ُىز ُٔىؤصٌٔ 

وشَرس اٌؽرنىْ االجرّاػُررح واٌؼّرً ووشَرس  وٌررح  هٕرد ـرثُب تررسان اٌفرثُباٌعرُدج  تسئاظرح ِؼرراٌٍثُؼٔىَ ثُىو٢ُٝ 

 4اٌّىا رك دٚلضٜج ًة٤ِ آمىٌ هًٝر ُٔىؤصٌٔ ثُؼٔىَ ثُؼٌدى٢  ٝىُىي ٣ىّٞ  ث فىو  ٌٍؽنىْ االلرفا َح تدوٌح اٌىىَد

دٔوٌ ٓ٘ظٔىز ثُؼٔىَ ثُو٤ُٝىز دؾ٤٘ىق دٜىوف ثُضْ٘ى٤ن ٝثُضؼىجٕٝ ٝإ٣ؾىجه ًف٣ىز ػٌد٤ىز ٓٞفىور   2017َىُٔى/ حصَساْ 

 دٖإ ثُٔٞٝٞػجس ثُٔلٌٝفز ػ٠ِ ؽوٍٝ أػٔجٍ ثُٔؤصٌٔ ٝكن صلِؼجس ٝثفض٤جؽجس ثُٔ٘لوز ثُؼٌد٤ز.
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( 2017( ٌّؤذّس اٌؼًّ اٌدوًٌ ) جُٕف ، َىُٔى / حصَساْ 106ذمسَس ػٓ ٔرائج أػّاي اٌدوزج )  

 ٕنٚج ٖٓ ًفّجء ٝأػٞجء ثُٞكٞه ثُؼٌد٤ز ٖٓ د٤ْٜ٘ ػوه ٖٓ ًٍٝثء 150ٕجًى ك٢ أػٔجٍ ٛيث ثالؽضٔجع ٗقٞ 

ثُؼَٔ ٝثُٖؤٕٝ ثالؽضٔجػ٤ز ًٝيُي ػوه ٖٓ ثُْلٌثء ثُؼٌح دؾ٤٘ق دجإلٝىجكز إُى٠ ٓىو٣ٌر ثٌُٔضىخ ثإله٤ِٔى٢ ُٔ٘ظٔىز 

ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز دذ٤ىٌٝس ٝٝكىو ٓ٘ظٔىز ثُؼٔىَ ثُؼٌد٤ىز دٌةجّىز ّىؼجهر ثُٔىو٣ٌ ثُؼىجّ ثُْى٤و كىج٣َ ػِى٢ ثُٔل٤ى١ٌ، ف٤ىظ 

 ٞػز ثُؼٌد٤ز.صُٞش ثُٔ٘ظٔز ٜٓجّ ث ٓجٗز ثُل٤٘ز الؽضٔجػجس ٝأٖٗلز ثُٔؾٔ

ٝصىىْ ص٣َٝىىو ثُٖٔىىج٤ًًٖ كىى٢ ثالؽضٔىىجع دجُٞعىىجةن ثُضىى٢ أػىىوصٜج ٓ٘ظٔىىز ثُؼٔىىَ ثُؼٌد٤ىىز كىى٢ إٟىىجً ثإلػىىوثه ٝثُضقٞىى٤ٌ 

 ٢ٛٝ: 2017ُٔؤصٌٔ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ ُؼجّ  106ُاٖٗلز ٝثُلؼج٤ُجس ثُؼٌد٤ز ػ٠ِ ٛجٓٔ ثُوًٝر 

ثُؾىىَء ث ٍٝ ٣ض٘ىىجٍٝ ثؽضٔجػىىجس  ٝع٤وىىز ثالؽضٔىىجع ثُضْ٘ىى٤و٢ ث ٍٝ ُِٔؾٔٞػىىز ثُؼٌد٤ىىز ٝصضٌىىٕٞ ٓىىٖ ؽىىَة٤ٖ: -

ٝأٖٗلز ثُٔؾٔٞػز ثُؼٌد٤ز ٝثُٔٞٝٞػجس ثُض٢ صومَ ٖٝٔ ثٛضٔجٓجصٜج، ٝ ثُؾىَء ثُغىج٢ٗ ٣ضٞىٖٔ ٓؼِٞٓىجس 

ِٝٓن٘ ُِضوج٣ًٌ ثُٔلٌٝفز ُِ٘وىجٓ  2017ُٔؤصٌٔ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ ُؼجّ  106أّج٤ّز ػٖ ٤ٌّ أػٔجٍ ثُوًٝر 

 ٖٝٔ ؽوٍٝ أػٔجُٚ.

ٔىَ ثُؼٌدى٢ دٖىإ ثُْٔىضٟٞ٘جس ثإلّىٌثة٤ِ٤ز ٝآعجًٛىج ثالهضٚىجه٣ز ٝثالؽضٔجػ٤ىز صو٣ٌٌ ثُٔو٣ٌ ثُؼجّ ٌُٔضىخ ثُؼ -

ػ٠ِ أٙقجح ث ػٔجٍ ٝثُؼٔجٍ ك٢ كِْل٤ٖ ٝث ًث٢ٝ ثُؼٌد٤ز ثُٔقضِز ث مٌٟ ك٢ ثُؾىٞالٕ ثُْى١ًٞ ٝكى٢ 

 ؽ٘ٞح ُذ٘جٕ )دجُِـجس ثُؼٌد٤ز ٝثُل٤ٌْٗز ٝثإلٗؾ٣َ٤ِز ٝثإلّذج٤ٗز(.

صو٣ٌٌ ثُٔو٣ٌ ثُؼىجّ ٌُٔضىخ ثُؼٔىَ ثُىو٢ُٝ ثُٔوىوّ ُِٔىؤصٌٔ دٖىإ  ٌٖٓٝع ٓالفظجس ثُٔؾٔٞػز ثُؼٌد٤ز فٍٞ -

 أٝٝجع ثُؼٔجٍ ك٢ ث ًث٢ٝ ثُؼٌد٤ز ثُٔقضِز.

 .2017ُٔؤصٌٔ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ ُؼجّ  106ه٤َُ إًٕجه١ ػٖ ثُوًٝر  -

 ه٤َُ ُٔو٣٘ز ؽ٤٘ق. -

◙ ◙ ◙ 
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 جدوي أػّاي االجرّاع اٌرٕعُمٍ األوي ٌٍّعّىػح اٌؼستُح

 

ُٔىىؤصٌٔ ثُؼٔىىَ  44ؽىىوٍٝ أػٔىىجٍ ٛىىيث ثالؽضٔىىجع ػىىٌٛ ٝٓ٘جهٖىىز ثُٔٞٝىىٞػجس ثُٔؼضٔىىور ٓىىٖ ثُىىوًٝر  صٞىىٖٔ

 ٢ٛٝ: 2017ثُؼٌد٢ ُؼجّ 

 ثُْٔجةَ ثإلؽٌثة٤ز  :اٌثٕد األوي

 ًةجّز ثُٔؾٔٞػز ثُؼٌد٤ز ٝص٤ٌَٖ ُؾ٘ز ثُض٤ْ٘ن ُٝؾ٘ز ث٤ُٚجؿز.  -1

 ًِٔز ثُٔؾٔٞػز ثُؼٌد٤ز ك٢ ثُٔؤصٌٔ. -2

 ٝثُٔ٘جٙخ ث مٌٟ ثُٔ٘ذغوز ػٖ ثُٔؤصٌٔ. 2017( ُٔؤصٌٔ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ ُؼجّ 106)ًةجّز ثُوًٝر  :اٌثٕد اٌثأٍ

 (.2020 – 2017ثٗضنجدجس ٓؾِِ إهثًر ٌٓضخ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ ُِلضٌر ): اٌثٕد اٌثاٌث

 . 1980، 1974ٓضجدؼز ص٘ل٤ي هٌث١ً ٓؤصٌٔ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ ُؼج٢ٓ :   اٌثٕد اٌساتغ

دٖإ إهثٗز ثُِْلجس ثإلّىٌثة٤ِ٤ز ُٔٔجًّىجصٜج ثُضؼْىل٤ز ٝثُؼ٘ٚى٣ٌز ٝثٗضٜجًٜىج ثُق٣ٌىجس ٝثُقوىٞم ثُ٘وجد٤ىز، -أ

ًٝيُي أعجً ثالّض٤لجٕ ثالٌّثة٢ِ٤ ػِى٠ أٝٝىجع ثُؼٔىجٍ ثُؼىٌح كى٢ كِْىل٤ٖ ٝث ًثٝى٢ ثُؼٌد٤ىز ثُٔقضِىز 

 ث مٌٟ.   

ز ثُٔقضِىز ث مىٌٟ ػِى٠ ٛىجٓٔ ػوو ِٓضو٠ هُٝى٠ ُِضٞىجٖٓ ٓىغ ػٔىجٍ ٕٝىؼخ كِْىل٤ٖ ٝث ًثٝى٢ ثُؼٌد٤ى-ب

 .2017( ُٔؤصٌٔ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ ُؼجّ 106أػٔجٍ ثُوًٝر )

 ثُضّٞغ ك٢ ثّضنوثّ ثُِـز ثُؼٌد٤ز ك٢ ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز.: اٌثٕد اٌخاِط

 ثُضؼجٕٝ ثُضو٢٘ ٝ ثُل٠٘ .: اٌثٕد اٌعا ض

 : ثُضؼجٕٝ ُٚجُـ ثُذِوثٕ ثُؼٌد٤ز.أوالً 

 ٝث ًث٢ٝ ثُؼٌد٤ز ثُٔقضِز.: ثُضؼجٕٝ ُٚجُـ كِْل٤ٖ ثأُاً 

 ثُذٌٗجٓؼ ثُٔؼٍَ ُِضؼجٕٝ ثإلٗٔجة٢ ُٚجُـ ثالًث٢ٝ ثُؼٌد٤ز ثُٔقضِز.-أ 

 ثُٚ٘وٝم ثُلِْل٢٘٤ ُِضٖـ٤َ ٝثُقٔج٣ز ثالؽضٔجػ٤ز.-ح 

 صقًٌجس ثُٔؾٔٞػز ثُؼٌد٤ز دٖإ هػْ ثُٔلجُخ ثُلِْل٤٘٤ز.-ػ 

ُؼٔىَ ثُو٤ُٝىز دٖىإ صّٞى٤غ ثُضٔغ٤ىَ ػِى٠ هّىضًٞ ٓ٘ظٔىز ث 1986ثُٔٞهق ٖٓ ثُضٚو٣وجس ػِى٠ صؼىو٣َ : اٌثٕد اٌعاتغ

 ث ك٣ٌو٢ دٔؾِِ إهثًر ٌٓضخ ثُؼَٔ ثُو٠ُٝ.

◙ ◙ ◙ 
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 ظُس أػّاي االجرّاع اٌرٕعُمٍ األوي ٌٍّعّىػح اٌؼستُح

 

ثكضضـ ّؼجهر ث٤ُْو كج٣َ ػ٢ِ ثُٔل٤ى١ٌ ثُٔىو٣ٌ ثُؼىجّ ُٔ٘ظٔىز ثُؼٔىَ ثُؼٌد٤ىز أػٔىجٍ ثالؽضٔىجع دٌِٔىز ًفىخ ك٤ٜىج 

ٓىوٟ ثٛضٔجٓىجس أٟىٌثف ثإلٗضىجػ ثُغالعىز كى٢ ثُذِىوثٕ ثُؼٌد٤ىز دىوػْ أٖٗىلز ثُٔؾٔٞػىز دجُٖٔج٤ًًٖ ٓىغ ثُضوىو٣ٌ ػِى٠ 

ثُؼٌد٤ز ثُض٢ ص٘ليٛج ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُؼٌد٤ز دٚىلز ه٣ًٝىز ػِى٠ ٛىجٓٔ أػٔىجٍ ٓىؤصٌٔ ثُؼٔىَ ثُىو٢ُٝ ثُْى١ٞ٘، ٓؤًىوثً 

ٖ ثُٞكىٞه ثُؼٌد٤ىز ٝصذىجهٍ ػ٠ِ أ٤ٔٛز ٛيث ثالؽضٔجع ث ٍٝ ثُي١ ٣ٜوف إ٠ُ صؼ٣ََ ٝصوػ٤ْ ثُضٖجًٝ ٝثُضؼجٕٝ ثُذ٘ىجء دى٤

ٝؽٜجس ثُ٘ظىٌ ك٤ٔىج د٤ٜ٘ىج ٝصلؼ٤ىَ هًٝٛىج كى٢ ثؽضٔجػىجس ٓ٘ظٔىز ثُؼٔىَ ثُو٤ُٝىز كى٢ إٟىجً ًف٣ىز ٖٓىضًٌز ٝٓٞثهىق 

ػٌد٤ىىز ٓٞفىىور فىىٍٞ ثُٔٞٝىىٞػجس ٝثُوٞىىج٣ج ثُضىى٢ صىىومَ ٝىىٖٔ ثٛضٔجٓىىجس ٝٓٚىىجُـ ثُذِىىوثٕ ثُؼٌد٤ىىز ٝثفض٤جؽجصٜىىج 

 ثُض٣ٞٔ٘ز.

الّىىضالّ ٛ٘ىىو ٙىىذ٤ـ دىىٌثى ثُٚىىذ٤ـ ٣َ ػِىى٢ ثُٔل٤ىى١ٌ ٓؼىىج٢ُ ثُْىى٤ور/ ًٝٔىىج ؽىىٌس ثُؼىىجهر هػىى٠ ّىىؼجهر ثُْىى٤و كىىج

ًِٔىز ًفذىش ك٤ٜىج دجُٖٔىج٤ًًٖ ٝػذىٌس ػىٖ ّىؼجهصٜج دضٖى٣ٌلٜج دٌةجّىز ٛىيث ًةجّز ثُٔؾٔٞػىز ثُؼٌد٤ىز ف٤ىظ أُوىش 

ثالؽضٔجع ثُٜجّ ٝدجُقًٞٞ ثٌُٔغىق ٓىٖ ثُٞكىٞه ثُؼٌد٤ىز ٝػىٖ صوىو٣ٌٛج ُْىؼجهر ثُٔىو٣ٌ ثُؼىجّ ُٔ٘ظٔىز ثُؼٔىَ ثُؼٌد٤ىز 

٠ِ ؽٜٞهٙ ثُٔضٞثِٙز ُضىوػ٤ْ ٝصو٣ٞىز أّىِ ثُضٌجٓىَ ٝثُضؼىجٕٝ ثُؼٌدى٢ ُِىوكجع ػىٖ ثُٔٚىجُـ ثُؼٌد٤ىز كى٢ ثُٔقجكىَ ػ

ثُو٤ُٝز ٝثُضـِخ ػ٠ِ ثُضقو٣جس ثُض٣ٞٔ٘ز ثُض٢ صٞثؽٜٜج ثُذِوثٕ ثُؼٌد٤ز. ًٔج أػٌدش ٓؼج٤ُٜج ػىٖ ثػضَثٍٛىج دضل٣ٞٞىٜج 

 .2017صٌٔ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ ُؼجّ ُٔؤ 106دئُوجء ًِٔز دجّْ ثُٔؾٔٞػز ثُؼٌد٤ز ك٢ ثُوًٝر 

دؼو ىُي ثّضؼٌٛ ّؼجهر ث٤ُْو كج٣َ ػ٢ِ ثُٔل١ٌ٤ ثُٔو٣ٌ ثُؼجّ ُٔ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُؼٌد٤ىز دئ٣ؾىجٍ ٝدوىوً ًىجف ٓىٖ 

ثُضلج٤َٙ ٝثُض٤ٝٞقجس ُِٔٞٝٞػجس ثُٔلٌٝفز ُِ٘وجٓ ٓغ ثُض٤ًٌَ ػِى٠ ثدىٌٍ ٛىيٙ ثُٔٞٝىٞػجس ٓؤًىوثً ػِى٠ إٔ 

 ٓىٌ ثُىيٟ ٣ضلِىخ ٓىٖ ثُٞكىٞه ثُؼٌد٤ىز ثُنىٌٝػ دوجةٔىز صٌٕى٤قجس صٞثكو٤ىز ثُِٔٚقز ثُؼٌد٤ز صاص٠ كٞم ًىَ ثػضذىجً ث

فلجظىج ػِى٠ ثُقٚىز ثُٔنٚٚىز ُِذِىوثٕ ثُؼٌد٤ىز  2020 - 2017ُؼ٣ٞٞز ٓؾِِ إهثًر ٌٓضخ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ ُِلضٌر 

 ك٢ ثُٔؾِِ ٖٝٔ ثُٔؾٔٞػجس ثإله٤ٔ٤ِز ٝإٔ أ١ ػٞٞ ػٌد٢ ٣ؼضذٌ ٓٔغال ػٖ ؽ٤ٔغ ثُذِوثٕ ثُؼٌد٤ز.

فىىٍٞ ث٥عىىجً ثُٔىىوٌٓر  2017ُٔىىؤصٌٔ ثُؼٔىىَ ثُىىو٢ُٝ ُؼىىجّ  106ؼجهصٚ إُىى٠ صو٣ٌىىٌٙ إُىى٠ ثُىىوًٝر ًٔىىج صؼىىٌٛ ّىى

ُِْٔضٟٞ٘جس ثإلٌّثة٤ِ٤ز ػ٠ِ ث ٝٝجع ثالهضٚجه٣ز ٝثالؽضٔجػ٤ز ك٢ كِْل٤ٖ ٝث ًثٝى٢ ثُؼٌد٤ىز ثُٔقضِىز ث مىٌٟ 

ُؼٔىجٍ كى٢ ث ًثٝى٢ ثُؼٌد٤ىز ٝثُضو٣ٌٌ ثُضق٢ِ٤ِ ػٖ ِٓقن صو٣ٌٌ ثُٔو٣ٌ ثُؼجّ ٌُٔضخ ثُؼٔىَ ثُىو٢ُٝ فىٍٞ أٝٝىجع ث

ثُٔقضِز ٝثُٔلجُذز دًٌٞٝر ٝٝغ ثالّض٘ضجؽجس كى٢ دٌٗىجٓؼ ٝملىز ػٔىَ ُضقو٤ىن إٗؾىجٍثس ِّٓٔٞىز ُٚىجُـ ػٔىجٍ 

ٕٝؼخ كِْل٤ٖ، ك٢ ٝٞء ثُضوًٛٞ ثُٔضٞثَٙ كى٢ ث ٝٝىجع ثالهضٚىجه٣ز ٝثالؽضٔجػ٤ىز ٝثُظىٌٝف ثُالإْٗىج٤ٗز ثُضى٠ 

جٍثس صىىيًٌ ػِىى٠ أًٛ ثُٞثهىىغ ٓىٖ ثُذٌٗىىجٓؼ ثإلٗٔىىجة٢ ُٚىىجُـ ٣ؼ٤ٖىٜج ثُٖىىؼخ ثُلِْىىل٢٘٤ كى٢ ظىىَ ػىىوّ صقو٤ىىن إٗؾى

كِْىىل٤ٖ ثُٔلذىىن ٓ٘ىىي ػىىور ّىى٘ٞثس ٓىىغ هػىىٞر ٓ٘ظٔىىز ثُؼٔىىَ ثُو٤ُٝىىز إُىى٠ صؼ٣َىىَ ٛىىيث ثُذٌٗىىجٓؼ ٝصىىوػ٤ْ ثُٚىى٘وٝم 
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ثُلِْل٢٘٤ ُِضٖـ٤َ ٝثُقٔج٣ز ثالؽضٔجػ٤ىز ُض٤ٌٔ٘ىٚ ٓىٖ صقو٤ىن ث ٛىوثف ثُضى٢ أٖٗىب ٓىٖ أؽِٜىج ٝصىٞك٤ٌ كىٌٗ ثُؼٔىَ 

 ْل٤٤٘٤ٖ ٖٓ مالٍ ص٘ظ٤ْ ٓؤصٌٔ ه٢ُٝ ُِٔجٗق٤ٖ ٣ؼٍَ ٖٓ ثالٌٓجٗجس ثُٔج٤ُز ُِٚ٘وٝم. ثُالةن ُِلِ

هػىٞر ثُض٢ ص٘٘ ٖٝٔ أًٓٞ أمٌٟ ػ٠ِ  2017ُٔؤصٌٔ ثُؼَٔ ثُؼٌد٢ ُؼجّ  44ٝص٘جٍٝ ّؼجهصٚ هٌثًثس ثُوًٝر 

ْٜ ُىىوٟ ٓ٘ظٔىىز ثُؼٔىىَ ثُو٤ُٝىىز إُىى٠ إًّىىجٍ دؼغىىز ٓضنٚٚىىز ُْٔىىجػور ثُؼٔىىجٍ ثُلِْىىل٤٤٘٤ٖ ػِىى٠ ثّىىضٌؽجع فوىىٞه

 ثُِْلجس ثإلٌّثة٤ِ٤ز. 

ٛيث دجإلٝجكز إ٠ُ ثُضؼٌٛ إ٠ُ ثُضٌص٤ذجس ثُنجٙز دض٘ظى٤ْ ثُِٔضوى٠ ثُىو٢ُٝ ُِضٞىجٖٓ ٓىغ ػٔىجٍ ٕٝىؼخ كِْىل٤ٖ 

ٝث ًث٢ٝ ثُؼٌد٤ز ثُٔقضِز ث مٌٟ ٝصٞك٤ٌ ٓوٞٓجس إٗؾجفٚ ٝصقو٤ن ث ٛوثف ثٌُٔؽٞر ٓ٘ٚ دْٔجٛٔز  ؽ٤ٔغ ثُٞكٞه 

ٞىجٖٓ ثُىو٢ُٝ ُوٞى٤ز ثُؼىٌح ث ُٝى٠ ثُوٞى٤ز ثُلِْىل٤٘٤ز، ٓؼضذىٌثً إٔ ثُؾ٤ٔىغ ٛىْ ثُؼٌد٤ز ُقٖو ٣َٓو ٖٓ ثُوػْ ٝثُض

 أٙقجح ثُوػٞر ُقًٞٞ ٛيث ثُٔ٘ضو١.

ٝهو ص٤َٔ ٛيث ثالؽضٔجع دقًٞٞ ٌٓغق ٖٓ ثُٞكٞه ثُؼٌد٤ز ثُي٣ٖ أػٌدٞث إ٠ُ ّىؼجهر ثُٔىو٣ٌ ثُؼىجّ ُٔ٘ظٔىز ثُؼٔىَ 

 106ٖٗىلز ثُٔؾٔٞػىز ثُؼٌد٤ىز ػِى٠ ٛىجٓٔ ثُىوًٝر ثُؼٌد٤ز ػٖ ثٌٌُٖ ٝثُضوىو٣ٌ ػِى٠ فْىٖ ثإلػىوثه ٝثُضقٞى٤ٌ  

ٝػىىٖ فٌٙىىٚ ثُٔضٞثٙىىَ ػِىى٠ ص٘ظىى٤ْ ٓغىىَ ٛىىيٙ ث ٖٗىىلز ثُٜجٓىىز ْٝٓىىجٛٔجصٚ  2017ُٔىىؤصٌٔ ثُؼٔىىَ ثُىىو٢ُٝ ُؼىىجّ 

ثإل٣ؾجد٤ز ُضؼ٣ََ ثُضؼجٕٝ ٝثُضٌجَٓ ثُؼٌد٢ ك٢ ٓؾجالس ثُؼَٔ ٝثُؼٔجٍ ٝثُض٤ٔ٘ز ثُْٔىضوثٓز. ًٔىج ّىجٛٔش ثُٞكىٞه كى٢ 

جػَ دٌَٖ إ٣ؾجد٢ ٓغ ثُٔٞٝٞػجس ثُٔلٌٝفز ُِ٘وجٓ ٓغ صوو٣ْ ٓوثمالس صٞٔ٘ش ٓؾٔٞػىز ٓىٖ إعٌثء ثُ٘وجٓ ٝثُضل

ثُٔالفظجس ٝثإلٝىجكجس ثُو٤ٔىز ٓؼىٌد٤ٖ ػىٖ ثّىضؼوثهْٛ ُذىيٍ ٣َٓىو ٓىٖ ثُؾٜىٞه ُضقو٤ىن ٟٔٞفىجس ثُذِىوثٕ ثُؼٌد٤ىز 

ضىَ ٝثُضٌجٓىَ ثُؼٌدى٢ ٝىٖٔ ٣َٓٝو ٖٓ ثإلٗؾجٍثس ثُض٣ٞٔ٘ز دٔج ٣وػٞ إ٠ُ ثُضلجفٍ دج٤ٌُْ دغذجس ُضو٣ٞز ٌٓصٌَثس ثُضٌ

 إٟجً ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُؼٌد٤ز.

ثُؾىىو٣ٌ دجُىىيًٌ إٔ ك٣ٌىىن أٙىىقجح ثُؼٔىىَ دجُىىوٍٝ ثُؼٌد٤ىىز ُـٌدىى٢ آّىى٤ج ػوىىو ثؽضٔجػىىج صٖىىج٣ًٝج ػوىىخ ثؽضٔىىجع 

ثُٔؾٔٞػز ثُؼٌد٤ىز ٝصىْ ثُضٞٙىَ إُى٠ ٝٝىغ هجةٔىز صٞثكو٤ىز داّىٔجء ثٌُٕٔىق٤ٖ ُؼٞى٣ٞز ٓؾِىِ إهثًر ٌٓضىخ ثُؼٔىَ 

 .2020 – 2017ثُو٢ُٝ 

ُالصلىىىجم فىىىٍٞ هجةٔىىىز  ٣05/06/2017ٞىىىج ثهضىىىٌؿ ك٣ٌىىىن ثُقٌٞٓىىىجس إٔ ٣ىىىضْ ػوىىىو ثؽضٔىىىجع صٖىىىج١ًٝ دضىىىج٣ًل أ

 ثٌُٕٔق٤ٖ ػٖ ثُقٌٞٓجس ثُؼٌد٤ز ُـٌد٠ آ٤ّج.

ًٔج صْ صٖى٤ٌَ ثُِؾىجٕ ثُٔ٘ذغوىز ػىٖ ثُٔؾٔٞػىز ثُؼٌد٤ىز ٓىٖ ثُْىجهر ًفّىجء ٝأػٞىجء ثُٞكىٞه ثُؼٌد٤ىز ثُٖٔىجًًز، 

 ٝىُي ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُضج٢ُ:

 ُك اٌؼستُح:ٌعٕح اٌرٕع

ًِلىش ٛىيٙ ثُِؾ٘ىز دٔضجدؼىز ّى٤ٌ أػٔىجٍ ثُٔىؤصٌٔ ٝصْ٘ى٤ن ثُٔٞثهىق ثُؼٌد٤ىز ثٍثء ثُذ٘ىٞه ثُٔؼٌٝٝىز ػِى٠ ؽىىوٍٝ 

أػٞجء ػٖ ًَ ك٣ٌن )فٌٞٓجس ، أٙقجح ػَٔ، ػٔجٍ ( ٝصذو٠ ٓلضٞفز ُٖٔ ٣ٌؿخ كى٢  3أػٔجُٚ ٝهو صٌِٖش ٖٓ 

 ًجُضج٢ُ:ىُي ٖٓ ثُٞكٞه ثُؼٌد٤ز ثُٖٔجًًز ك٢ ثُٔؤصٌٔ ًٝجٗش ص٤ًٌذضٜج 

 ٌٓٚ -ُذ٘جٕ  -ثُؼٌثم  حىىِاخ: -
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ثُْى٤و/ ّىؼ٤و فٔىجهٙ  -ثُْى٤ور/ ٛ٘ىو ّى٤ِٔجٕ )ثإلٓىجًثس( -ث٤ُْو/ ٓقلىٞظ ٤ٓوىجص٢ )ثُؾَثةىٌ(   أـحاب اٌؼًّ: -

 )ُذ٘جٕ(.

ثُْى٤و/ ػىٞٛ ثُٔل٤ى١ٌ          -ثُْى٤و/ فْى٤ٖ ّٓٞى١ٞ )ثُؼىٌثم( -ث٤ُْو/ ٓقٔو ٝٛذىٚ   )ٓٚىٌ(  ػّاي: -

 )ث٣ٌُٞش(.

 اٌفُاغح:  ٌعٕح

ػىىٖ ثُؼٔىىجٍ( ٝٛىى٠ ٌِٓلىىز  2 -ػىىٖ أٙىىقجح ثُؼٔىىَ  2 -ػىىٖ ثُقٌٞٓىىجس  3أػٞىىجء ) 7صٖىىٌِش ٛىىيٙ ثُِؾ٘ىىز ٓىىٖ 

دٞٝغ ث٤ُٚـز ثُٜ٘جة٤ز ُٔالفظجس ثُٔؾٔٞػز ثُؼٌد٤ز فٍٞ صو٣ٌٌ ثُٔو٣ٌ ثُؼجّ ٌُٔضخ ثُؼٔىَ ثُىو٢ُٝ دٖىإ أٝٝىجع 

 ثُؼٔجٍ ك٢ ث ًث٢ٝ ثُؼٌد٤ز ثُٔقضِز، ٝىُي ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُضج٢ُ:

 ث٣ٌُٞش -ثُؼٌثم  -كِْل٤ٖ حىىِاخ:  -

 ث٤ُْو ػ٢ِ ٙذ٤ـ ّجػو١ )ثُؼٌثم(. -ه. ػذو ثُْضجً ػٌٖر  )ٌٓٚ( أـحاب اٌؼًّ:  -

 .٘ق٤ٔوٝٓ ) ثُٔـٌح ( ث٤ُْو/ ٗجٌٙ دػّاي:  -

 وٍّح اٌّعّىػح اٌؼستُح  ٍ اٌّؤذّس -1

كى٢ ثُؾِْىز ثُؼجٓىز ًِٔىز ثُٔؾٔٞػىز ثُؼٌد٤ىز دٚىلضٜج ًةى٤ِ ُٜىج   ِؼاٌٍ اٌعُدج هٕد ـرثُب ترسان اٌفرثُبأُوش 

ٝهو ص٘جُٝىش كى٢ ًِٔضٜىج ثُٔٞهىق ثُؼٌدى٢ ٓىٖ د٘ىٞه ؽىوٍٝ أػٔىجٍ  ٤ٗٞ٣2017ٞ/ ف٣ٌَثٕ  7ثُٚذجف٤ز ٤ُّٞ ث ًدؼجء 

 ثُٔؤصٌٔ.

 )ٌٓكن ًِٔز ٓؼج٢ُ ث٣ٌٍُٞر(

 

 وتؼض إٌّاـة األخسي 2017ٌّؤذّس اٌؼًّ اٌدوٌٍ  106زئاظح اٌدوزج 

 ُِٔؤصٌٔ ٖٓ ٤ٚٗخ أ٣ٌٌٓج ثُالص٤٘٤ز. 106ثُوًٝر  ٝكوج ُ٘ظجّ ثُضوثٍٝ د٤ٖ ث هج٤ُْ، ًجٗش ًةجّز

 وجاءخ ذؽىٍُح ِىرة هُنح اٌّؤذّس ػًٍ إٌحى اٌراٌٍ:

 ًة٤ِ ثُٔؤصٌٔ: ث٤ُْو/ ٣ُِٞ إ٣ٌْٗضٞ ًجًٍ ًٝه١ )د٘ٔج( -

 ّؼجهر ثُْل٤ٌر ّؾج ٓؾج٢ُ )ث ًهٕ( ٗجةخ ًة٤ِ ثُٔؤصٌٔ ػٖ ثُقٌٞٓجس  -

 ٤ِ ثُٔؤصٌٔ ػٖ أٙقجح ثُؼَٔ ث٤ُْو/ م٢ّٞ ٓج٣ًج الًجّج ثّٞ )ثّذج٤ٗج( ٗجةخ ًة -

 ث٤ُْور/ ٓج١ً ًالًى ٌٌُٝٝ )ً٘وث( ٗجةخ ًة٤ِ ثُٔؤصٌٔ ػٖ ثُؼٔجٍ -

ٝكىى٢ ٛىىيث ثإلٟىىجً ْٗىىؾَ دلنىىٌ ٝثًص٤ىىجؿ ثٗضنىىجح ّىىؼجهر ثُْىىل٤ٌر ّىىؾج ٓؾىىج٢ُ )ث ًهٕ( ُٔ٘ٚىىخ ٗجةىىخ ًةىى٤ِ 

 ٤ز.ثُٔؤصٌٔ ػٖ ثُقٌٞٓجس ُٔج ُٜيث ثُٔ٘ٚخ ٖٓ أ٤ٔٛز صْجْٛ ك٢ صوو٣ْ ثُؼٕٞ ُِٔؾٔٞػز ثُؼٌد
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 أِا تإٌعثح ٌٍفسق،  مد ذؽىٍد هُناخ ِىاذثها واٌراٌٍ:

  سَك اٌحىىِاخ  

 ث٤ُْو/ ٣ًٞػ ُٞٓٞٗجًٞ )ث٤ٌُْٔي(  ثٌُة٤ِ:  -

 ث٤ُْو/ ٤ًٞٗؼ ٤ُْ ٕٞث )٣ًًٞج( ٗجةخ ثٌُة٤ِ:  -

 :ًّسَك أـحاب اٌؼ  

 ث٤ُْو/ ٓض١َٗٞ ٓوٝثدج )ؽ٘ٞح إك٣ٌو٤ج(  ثٌُة٤ِ:  -

 ثًجكج٣ًج ّجُوث٣ًجػ )ًُٞٞٓذ٤ج(ث٤ُْو/ أُذ٤ٌصٞ  ٗجةخ ثٌُة٤ِ:  -

 ث٤ُْو/ ث٣و دٞصٌ )ثُٞال٣جس ثُٔضقور ث ٤ٌ٣ٌٓز(

 ث٤ُْور/ ٣ً٘جصج ٛٞٓٞٗؼ هًثُٝ )أُٔج٤ٗج(

 ث٤ُْو/ ٓقلٞظ ٤ٓوجص٢ِ )ثُؾَثةٌ(

 ث٤ُْو/ ًجٌٓثٕ ًفٖٔ )د٘ـاله٣ٔ(

 ث٤ُْور/ ٤ُ٘وث ٤ًٌٓٝٞٗؼ )ثُٔ٘ظٔز ثُو٤ُٝز  ٙقجح ث ػٔجٍ(  ٌٌّصج٣ًز:   -

 سَك اٌؼّاي  

 ث٤ُْو/ ُٞى ًًٞص٤ذي )دِؾ٤ٌج(  ثٌُة٤ِ:  -

 ث٤ُْو/ د٢ٌ٤ٜ ٗضٖجُ٘ضٖج٢ُ )ؽ٘ٞح إك٣ٌو٤ج( ٗجةخ ثٌُة٤ِ:  -

 ث٤ُْور/ أ٤ًٌٞ ؿٞٗٞ )ث٤ُجدجٕ(

 ث٤ُْور/ ٤ِّلجٗج ًذ٤ٕٞٞ )إ٣لج٤ُج(

 ث٤ُْو/ ؽ٤ٌثًهٝ ٓجًص٤٘جٍ )ث ًؽ٘ض٤ٖ(

 ث٤ُْور/ ًث٤ًَ ؽَٞٗث٤ُِ )ثٌُ٘ل٤وًث٤ُز ثُ٘وجد٤ز ثُو٤ُٝز(  ٌٌّصج٣ًز: -

ٓغ ثُضٜ٘تز إ٠ُ ث٤ُْو ٓقلٞظ ٤ٓوجص٠ِ )ثُؾَثةٌ( ُضؼ٤٤٘ٚ ٗجةىخ ًةى٤ِ ك٣ٌىن أٙىقجح ث ػٔىجٍ ُٔىج ُٜىيث ثُٔ٘ٚىخ 

 ٖٓ ثػضذجً ك٢ ك٣ٌن أٙقجح ثُؼَٔ.
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 اٌثٕد اٌثاٌث

 (.2020 – 2017أرخاتاخ ِعٍط إ ازج ِىرة اٌؼًّ اٌدوٌٍ )

 

ٝفٚىِش  12/6/2017( ٣ّٞ ثالع٘ى٤ٖ 2020 – 2017ثٗضنجدجس ٓؾِِ إهثًر ٌٓضخ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ ُِلضٌر ) ؽٌس

 ثُٔؾٔٞػز ثُؼٌد٤ز ػ٠ِ ثُٔ٘جٙخ ثُضج٤ُز:

 :حىىِاخ 

 ػٞٞ أ٤َٙ - ثُذق٣ٌٖ  -

 ػٞٞ أ٤َٙ - ٣ًٞٓضج٤ٗج -

 ػٞٞ ٓ٘جٝح - ثُٔـٌح -

 ػٞٞ ٓ٘جٝح - ثُْؼٞه٣ز -

 ػٞٞ ٓ٘جٝح -  ثُؼٌثم -

 :ًّأـحاب اٌؼ 

 ػٞٞ أ٤َٙ -)ثإلٓجًثس(     ٤ِلز ٓلٌ ث٤ُْو/ م -

 ػٞٞ أ٤َٙ - ث٤ُْو/ ٓقلٞظ ٤ٓوجص٢ِ    )ثُؾَثةٌ( -

 ػٞٞ ٓ٘جٝح - ث٤ُْو/ م٤َِ ثُـ٣ٌج٢ٗ       )صِٞٗ( -

 ػٞٞ ٓ٘جٝح - ث٤ُْو/ ػوٗجٕ أدٞ ثٌُثؿخ )ث ًهٕ( -

 :ػّاي 

 ػٞٞ ٓ٘جٝح -)كِْل٤ٖ(     ث٤ُْو/ ٕجٌٛ ّؼو  -

 ٓ٘جٝح ػٞٞ -)ثُٔـٌح(     ث٤ُْور/ أٓجٍ ثُؼ١ٌٔ  -

◙ ◙ ◙ 

 

 الرساحاخ وذىـُاخ االجرّاع اٌرٕعُمٍ ٌٍّعّىػح اٌؼستُح:

ٛيث ثالؽضٔجع ِِّْز ٖٓ ثُٔوثمالس صٞٔ٘ش ثُؼو٣و ٖٓ ثُض٤ٝٞقجس ٝثإلٝجكجس ٝثُٔوضٌفجس ثُٔل٤ور ٝىُىي  ٕٜو

ك٢ إٟجً ٝؽٞ ٖٓ ثُضلجْٛ ٝثُؼٔىَ ثُٖٔىضٌى ًٝٝؿ ثُٞفىور ٝثُضٞىجٖٓ ثُؼٌدى٢، ٝدٔ٘جهٖىز ْٓضل٤ٞىز ُِٔٞٝىٞػجس 

 ثُضج٤ُز:ثُٔلٌٝفز ػ٠ِ ؽوٍٝ أػٔجٍ ثالؽضٔجع، صْ ثُضَٞٙ إ٠ُ ثالهضٌثفجس ٝثُض٤ٙٞجس 

صغ٤ٖٔ ؽٜٞه ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُؼٌد٤ز ك٢ إػوثه ثُٞعجةن ثُنجٙز دجؽضٔجػجس ٝأٖٗلز ثُٔؾٔٞػز ثُؼٌد٤ز ٝٓىج صىْ  -1

ثصنجىٙ ٖٓ صٌص٤ذجس ٝإؽٌثءثس ك٤٘ز ُٝٞؽْض٤ز ُض٤َْٜ ٝصلؼ٤َ ٖٓجًًز ثُٞكٞه ثُؼٌد٤ز ك٢ ثؽضٔجػىجس ٓىؤصٌٔ 

 ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ ٝثُوكجع ػٖ ثُٔلجُخ ٝثُٔٚجُـ ثُؼٌد٤ز.
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أ٣ٞج ػ٠ِ ثُضٌص٤ذجس ٝثإلؽٌثءثس ثُض٘ظ٤ٔ٤ز ٝثُِٞؽْض٤ز ثُض٢ ثصنيصٜج ثُٔ٘ظٔىز دجُضْ٘ى٤ن ٓىغ ثُؾجٗىخ  ٝثٌٌُٖ

ثُلِْىل٢٘٤ ُؼوىو ثُِٔضوى٠ ثُىو٢ُٝ ُِضٞىجٖٓ ٓىغ ػٔىجٍ ٕٝىؼخ كِْىل٤ٖ ٝث ًثٝى٢ ثُؼٌد٤ىز ثُٔقضِىز ث مىٌٟ 

ٛىىيث ثُِٔضوىى٠ ٝإهجٓىىز ٓؼىىٌٛ ُِٔنلٟٞىىجس ٝثُٚىىًٞ ثُضج٣ًن٤ىىز ُلِْىىل٤ٖ ٓىىغ صىىٞك٤ٌ ؽ٤ٔىىغ ٓوٞٓىىجس إٗؾىىجؿ 

 ٝصقو٤ن ثالٛوثف ثٌُٔؽٞر ٓ٘ٚ.

٣ضْ ثمض٤جً ثُٔضقىوع٤ٖ كى٢ ثُِٔضوى٠ ثُىو٢ُٝ ُِضٞىجٖٓ ٓىغ ػٔىجٍ ٕٝىؼخ كِْىل٤ٖ ٝث ًثٝى٢ ثُؼٌد٤ىز ثُٔقضِىز  -2

 ث مٌٟ ػٖ أٌٟثف ثإلٗضجػ ثُغالعز ٖٓ ؿ٤ٌ ثُؼٌح ٖٝٓ ٓ٘جٟن ٓنضِلز ك٢ ثُؼجُْ ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُضج٢ُ:

ّىىل٤ٌ كِْىىل٤ٖ  -هذىىَ ّىىؼجهر ثُْىىل٤ٌ ثُىىوًضًٞ إدىىٌث٤ْٛ م٣ٌٖىىٚ ٓٔغىىَ ػىىٖ ثُقٌٞٓىىجس ، ٣ىىضْ ثمض٤ىىجًٙ ٓىىٖ  -

 دؾ٤٘ق.

ٓٔغىىَ ػىىٖ ك٣ٌىىن أٙىىقجح ثُؼٔىىَ، ٣ىىضْ ثمض٤ىىجًٙ ٓىىٖ هذىىَ ثُْىى٤و م٤ِلىىز مٔىى٤ِ ٓلىىٌ )أٙىىقجح ثُؼٔىىَ /  -

 ثإلٓجًثس(.

 ٓٔغَ ػٖ ثُؼٔجٍ، ٣ضْ ثمض٤جًٙ ٖٓ هذَ ث٤ُْو ؿْجٕ ؿٖٚ )ػٔجٍ / ُذ٘جٕ(. -

ؼٌد٤ىىز ثُغالع٤ىز ثُضٌىى٣ٖٞ ٝثُذؼغىجس ثُوثةٔىىز ُِذِىوثٕ ثُؼٌد٤ىىز دؾ٤٘ىىق ثُضا٤ًىو ػِىى٠ أ٤ٔٛىز صظىىجكٌ ؽٜىٞه ثُٞكىىٞه ثُ -3

إلٗؾجؿ ثُِٔضو٠ ثُضٞج٢٘ٓ ٓغ كِْل٤ٖ ٝصا٤ٖٓ ثُقًٞٞ ثٌُٔغق ٖٓ ٓنضِق ثُوجًثس ك٢ ثُؼجُْ، ٝػ٠ِ أ٤ٔٛىز 

 صا٤ٖٓ صـل٤ز إػال٤ٓز ْٓٔٞػز ٌٝٓة٤ز ٌٝٓضٞدز ُِِٔضو٠ ثُضٞج٢٘ٓ ػ٠ِ أّٝغ ٗلجم ٌٖٓٔ.

ًٝر صٌغ٤ىق ثُؾٜىٞه ػِى٠ ثُْٔىض٤٣ٖٞ ثُؼٌدى٢ ٝثُىو٢ُٝ ُىوػْ ثُٚى٘وٝم ثُلِْىل٢٘٤ ثُضا٤ًو ػِى٠ أ٤ٔٛىز ٝٝىٌ -4

ُِضٖـ٤َ ٝثُقٔج٣ز ثالؽضٔجػ٤ز ٝصوو٣ْ ؽ٤ٔغ إٌٔجٍ ثُوػْ ُِو٤ٞز ثُلِْل٤٘٤ز ه٤ٞز ثُؼىٌح ث ُٝى٠ ٓىغ ثُضا٤ًىو 

 ػ٠ِ ًٌٝٝر ص٘ظ٤ْ ٓؤصٌٔ ه٢ُٝ ُِٔجٗق٤ٖ دجُضؼجٕٝ ثُٖٔضٌى د٤ٖ ٓ٘ظٔض٢ ثُؼَٔ ثُؼٌد٤ز ٝثُو٤ُٝز.

ُٔىؤصٌٔ ثُؼٔىَ  44فظ ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز ٝأؽَٜصٜج ثُوّض٣ًٞز ػِى٠ ث مىي دؼى٤ٖ ثالػضذىجً هىٌثً ثُىوًٝر  -5

ثُٔضؼِن دلِْل٤ٖ ٝدٞؽٚ مجٗ ٓج ٣ضؼِن دْٔىضقوجس ثُؼٔىجٍ ثُلِْىل٤٤٘٤ٖ ُىوٟ ثُْىِلجس  2017ثُؼٌد٢ ُؼجّ 

 ًٝيُي ٓؤصٌٔ ثُٔجٗق٤ٖ. 1970ثإلٌّثة٤ِ٤ز ٓ٘ي ػجّ 

د٤ىىز ٓىىٖ ٓ٘ظٔىىز ثُؼٔىىَ ثُو٤ُٝىىز إل٣ؾىىجه ثُٚىى٤ـز ثُٔ٘جّىىذز ُٔ٘جهٖىىز ِٓقىىن صو٣ٌىىٌ صؾو٣ىىو ِٟىىخ ثُٔؾٔٞػىىز ثُؼٌ -6

ثُٔىىو٣ٌ ثُؼىىجّ ٌُٔضىىخ ثُؼٔىىَ ثُىىو٢ُٝ فىىٍٞ أٝٝىىجع ثُؼٔىىجٍ كىى٢ ث ًثٝىى٢ ثُؼٌد٤ىىز ثُٔقضِىىز ٝىىٖٔ ؽِْىىجس 

 ٝثؽضٔجػجس ثُٔؤصٌٔ.

وىو٣ْ ٓنضِىىق ثُضا٤ًىو ػِى٠ أ٤ٔٛىز ٝٝىًٌٝر صو٣ٞىز ٝصؼ٣َىَ ثُضؼىىجٕٝ ٝثُضٞىجٖٓ دى٤ٖ ٝكىٞه ثُذِىوثٕ ثُؼٌد٤ىز ٝص -7

 إٌٔجٍ ثُوػْ ٝثُْٔجػور  ٣ز هُٝز ػٌد٤ز ٝمجٙز ٓج ٣ضؼِن دجٌُه ػ٠ِ ُؾ٘ز صلذ٤ن ثُٔؼج٤٣ٌ.

ثُضا٤ًو ػ٠ِ أ٤ٔٛز ًٌٝٝٝر ٖٓجًًز ثُٞكىٞه ثُؼٌد٤ىز دٖىٌَ ٌٓغىق ٝكؼىجٍ كى٢ ٓنضِىق ثُِؾىجٕ ثُٔ٘ذغوىز ػىٖ  -8

 ثُٔؤصٌٔ ٝك٢ إٟجً صٌضَ ًٝف٣ز ػٌد٤ز صٞثكو٤ز ُِوكجع ػٖ ٓٚجُقٜج.

ٌٌ ٝثُضوو٣ٌ إ٠ُ ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز الّضؾجدضٜج ُذؼٜ ثُٔلجُخ ثُؼٌد٤ز ك٢ ٓؾجالس ثُضّٞىغ كى٢ صٞؽ٤ٚ ثُٖ -9

ثّضنوثّ ثُِـز ثُؼٌد٤ىز ٓىغ ٝىًٌٝر ثالّىضٌٔثً كى٢ ثُٔلجُذىز د٣َٔىو ٓىٖ ثُضّٞىغ ٓىغ ثُض٤ًٌىَ ػِى٠ ٝىًٌٝر 
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ُضٌؽٔىىز كىى٢ صقْىى٤ٖ صٌؽٔىىز ثُٞعىىجةن إُىى٠ ثُِـىىز ثُؼٌد٤ىىز ٓىىٖ مىىالٍ ٓضىىٌؽ٤ٖٔ أًغىىٌ ًلىىجءر ًٝىىيُي صىىٞك٤ٌ ث

 ثؽضٔجػجس ثُٔؾٔٞػجس ثإله٤ٔ٤ِز.

هػْ ث ٌٟثف ثُق٤ٌٓٞز ثٌُٕٔقز إ٠ُ ػ٣ٞٞز ٓؾِِ إهثًر ٌٓضخ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ ػٖ ثُىوٍٝ ثُؼٌد٤ىز ُـٌدى٢  -10

( ٓغ ثُضٌف٤خ دجّضؼوثه ثالٌٟثف ثُٔؼ٤٘ز إلؽٌثء ٣َٓو ٖٓ ثُٖٔىجًٝثس إل٣ؾىجه 2020 – 2017آ٤ّج ُِلضٌر )

 ٠ فٚز ثُذِوثٕ ثُؼٌد٤ز ك٢ ػ٣ٞٞز ثُٔؾِِ.ثُضٞثكن ثُٔلِٞح ُٞٔجٕ ثُقلجظ ػِ

ُوّىضًٞ   ٓ٘ظٔىز ثُؼٔىَ ثُو٤ُٝىز  1986صؾو٣و ثُىوػٞر إُى٠ ثُىوٍٝ ثُؼٌد٤ىز ثُضى٢ ُىْ صٚىجهم دؼىو ػِى٠ صؼىو٣َ  -11

دٖىىإ صّٞىى٤غ ثُضٔغ٤ىىَ ثإلك٣ٌوىى٢ ٝثُؼٌدىى٢ كىى٢ ٓؾِىىِ إهثًر ٌٓضىىخ ثُؼٔىىَ ثُىىو٢ُٝ إُىى٠ ثإلّىىٌثع كىى٢ ثصنىىجى 

 ثّضٌٔثً ػ٤ِٔز ثُٔضجدؼز.ثإلؽٌثءثس ثُٔ٘جّذز ُِضٚو٣ن ػ٤ِٚ ٓغ 

◙ ◙ ◙ 

 

 اجرّاع ٌعٕح اٌفُاغح

٤ٗٞ٣ىٞ/  6صْ ػوو ثؽضٔجع ُؾ٘ز ث٤ُٚجؿز ثُٔ٘ذغوز ػٖ ثالؽضٔجع ثُض٤ْ٘و٢ ُِٔؾٔٞػز ثُؼٌد٤ز، ٣ّٞ ثُغالعجء ثُٔٞثكىن 

دٔوٌ ثُذؼغز ثُوثةٔز ُٔ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُؼٌد٤ز دؾ٤٘ق. ٝفٞىًٞ ؽ٤ٔىغ أػٞىجةٜج ٝصى٠ُٞ ًةجّىز ٝإهثًر  2017ف٣ٌَثٕ 

 ثُؼَٔ ثُؼٌد٤ز دؾ٤٘ق(. ٛيث ثالؽضٔجع ث٤ُْو ًٝج ه٤ْٞٓز )ثُذؼغز ثُوثةٔز ُٔ٘ظٔز 

ٝدوًثّز ٝٓ٘جهٖز ثُضو٣ٌٌ ثُضق٢ِ٤ِ ثُىي١ أػوصىٚ ٓ٘ظٔىز ثُؼٔىَ ثُؼٌد٤ىز فىٍٞ صو٣ٌىٌ ثُٔىو٣ٌ ثُؼىجّ ٌُٔضىخ ثُؼٔىَ 

دٖإ أٝٝىجع ثُؼٔىجٍ كى٢ ث ًثٝى٢ ثُؼٌد٤ىز ثُٔقضِىز،  2017ُٔؤصٌٔ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ ُؼجّ  106ثُو٢ُٝ ثُٔووّ ُِوًٝر 

 ة٤ز ُٔالفظجس ثُٔؾٔٞػز ثُؼٌد٤ز ػ٠ِ ٛيث ثُضو٣ٌٌ.صِٞٙش ثُِؾ٘ز إ٠ُ ٝٝغ ث٤ُٚـز ثُٜ٘ج

ٝصىْ صْى٤ِْ ثُٔالفظىجس دىىجُِـض٤ٖ ثُؼٌد٤ىز ٝثإلٗؾ٣َ٤ِىز دج٤ُىو إُىى٠ ثُْى٤و ثُٔىو٣ٌ ثُؼىجّ ٌُٔضىىخ ثُؼٔىَ ثُىو٢ُٝ مىىالٍ 

ٓىغ فىظ ثُٔىو٣ٌ  7/6/2017ثؽضٔجػٚ دْؼجهر ث٤ُْو كج٣َ ػ٠ِ ثُٔل١ٌ٤ ثُٔو٣ٌ ثُؼجّ ُٔ٘ظٔىز ثُؼٔىَ ثُؼٌد٤ىز دضىج٣ًل 

ُٔ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز ُامي دؼ٤ٖ ثالػضذجً دٜيٙ ثُٔالفظجس ْٓضوذال ٓىغ ثُٔلجُذىز دضٌؽٔضٜىج دجُِـىجس ثُٔؼضٔىور ثُؼجّ 

 ك٢ ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز ٝػٌٜٝج ػ٠ِ ٓٞهغ ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز ػ٠ِ ٕذٌز ث ٗضٌٗش، إّٞر دجُٞعجةن ث مٌٟ.

جٍ ٕٝىؼخ كِْىل٤ٖ ٝث ًثٝى٢ ثُؼٌد٤ىز ثُٔقضِىز ًٔج صْ ص٣َٝو ثُٖٔج٤ًًٖ كى٢ ثُِٔضوى٠ ثُىو٢ُٝ ُِضٞىجٖٓ ٓىغ ػٔى

 ثالمٌٟ دْ٘نز ٖٓ ثُٔالفظجس دجُِـض٤ٖ ثُؼٌد٤ز ٝثإلٗؾ٣َ٤ِز .

 ِس ك اٌفُغح إٌهائُح ٌّالحظاخ اٌّعّىػح اٌؼستُح.
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 اجرّاع ٌعٕح اٌرٕعُك

ثإلٗضىجػ ثُغالعىز ػووس ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُؼٌد٤ز ثؽضٔجع ُؾ٘ز ثُضْ٘ى٤ن ثُؼٌد٤ىز ثُضى٢ صىْ صٖى٤ٌِٜج ٓىٖ ٓٔغِى٢ أٟىٌثف 

كى٢ هٚىٌ ث ٓىْ  ٤ٗٞ٣2017ىٞ/ ف٣َىٌثٕ  8مالٍ ثالؽضٔجع ثُض٤ْ٘و٢ ُِٔؾٔٞػز ثُؼٌد٤ز ٝىُي ٣ّٞ ثُنٔى٤ِ ثُٔٞثكىن 

ٖٓىجًًج  25دؾ٤٘ق دٌةجّز ّىؼجهر ثُْى٤و كىج٣َ ػِى٠ ثُٔل٤ى١ٌ ثُٔىو٣ٌ ثُؼىجّ ُٔ٘ظٔىز ثُؼٔىَ ثُؼٌد٤ىز ٝفٞىًٞ ٗقىٞ 

 دجإلٝجكز إ٠ُ ٓٔغ٢ِ ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُؼٌد٤ز.

ّؼجهر ث٤ُْو كج٣َ ػ٠ِ ثُٔل١ٌ٤ ثالؽضٔىجع دٌِٔىز ًفىخ ك٤ٜىج دجُْى٤وثس ٝثُْىجهر ثُقٞىًٞ ٓؤًىوث ػِى٠ إٔ ثكضضـ 

ث ٛوثف ثٌُٔؽىٞر ٓىٖ ػوىو ٛىيث ثالؽضٔىجع ثُٜىجّ صضٔغىَ كى٢ ٓضجدؼىز ّى٤ٌ ثػٔىجٍ ثُِؾىجٕ ثُل٤٘ىز ثُٔ٘ذغوىز ػىٖ ثُٔىؤصٌٔ 

ٜىج ٝإصجفىز ثُلٌٙىز أٓىجّ ثُٞكىٞه ٝثُضؼٌف ػ٠ِ صٞؽٜجس ًىَ ُؾ٘ىز ٝصق٤ِىَ ٓ٘جهٖىجس ثُٔٞٝىٞػجس ثُٔؼٌٝٝىز ػ٤ِ

ثُؼٌد٤ز ُضذجهٍ ٝؽٜجس ثُ٘ظٌ ٝصو٣ٌخ ٓٞثهق ث ٌٟثف ثُغالعز دٖإ ٛيٙ ثُٔٞٝٞػجس ٓٔج ٣ْجػو ػِى٠ صلؼ٤ىَ هًٝ 

ٖٝٓجًًز ثُٞكٞه ثُؼٌد٤ز ك٢ ٓنضِق ُؾجٕ ثُٔؤصٌٔ ك٢ ٌَٕ صٌضَ ػٌدى٢ ٣ٌصٌىَ ػِى٠ ثُٔٚىجُـ ثُٖٔىضًٌز ُِٔ٘لوىز 

 ثُؼٌد٤ز.

ل٤٘ز ُِٔؤصٌٔ ػٌٛ ٓٞؽَ ػٖ ثُٔ٘جهٖجس ثُض٢ ؽىٌس هثمىَ ًىَ ُؾ٘ىز ٝىُىي ػِى٠ ثُ٘قىٞ عْ هوّ ْٓ٘وٞ ثُِؾجٕ ثُ

 ثُضج٢ُ:

 ث٤ُْو / إ٣ٜجح ػذو ثُؼج٢ٟ ػ٤ِجٕ )فٌٞٓجس / ٌٓٚ(. –ُؾ٘ز صلذ٤ن ثُٔؼج٤٣ٌ  -

ُؾ٘ز ثُٔ٘جهٖز ثُٔضًٌٌر دٖإ ثُٔذجها ٝثُقوٞم ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ ث٤ُْو/ ًىجظْ ٕىٔن٢ ػىجٌٓ )فٌٞٓىجس  -

 ثُؼٌثم(. -

 ثُؼٔجُز ٝثُؼَٔ ثُالةن ُالٗضوجٍ ٖٓ أؽَ ثُْالّ ث٤ُْو / ػجهٍ ىد٤جٕ )فٌٞٓجس/ ُذ٘جٕ(. ُؾ٘ز -

 ٌٓٚ(. -ث٤ُْور / أ٤ٌٓر كضق٢ )فٌٞٓجس  –ُؾ٘ز ٛؾٌر ث٤ُو ثُؼجِٓز  -

ٝدٔ٘جهٖىىىز ٓنضِىىىق ثُٔٞٝىىىٞػجس ثُٔلٌٝفىىىز ػِىىى٠ ؽىىىوٍٝ أػٔىىىجٍ ُؾ٘ىىىز ثُضْ٘ىىى٤ن ثُؼٌد٤ىىىز، صىىىْ ثُضٞٙىىىَ إُىىى٠ 

 ثالهضٌثفجس ثُضج٤ُز: 

ٌٌُٖ ٝثُضوو٣ٌ إ٠ُ ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُؼٌد٤ز ػ٠ِ ؽٜٞهٛج ثُٜجهكز إ٠ُ صؼ٣ََ ثُض٤ْ٘ن ك٤ٔىج دى٤ٖ ثُٞكىٞه صٞؽ٤ٚ ث -

ثُؼٌد٤ىىز ثُٖٔىىجًًز كىى٢ ٓىىؤصٌٔ ثُؼٔىىَ ثُىىو٢ُٝ ٓىىٖ أؽىىَ صو٣ٞىىز ثُٔٞثهىىق ثُؼٌد٤ىىز ٝثُىىوكجع ػىىٖ ٓٚىىجُقٜج 

 ٝم٤ٙٞٚجصٜج.

ه ثُؼٌد٤ىز كى٢ ُؾىجٕ ثُٔىؤصٌٔ ػذٌ ثُٖٔجًًٕٞ ػٖ ثًص٤ىجفْٜ ُِٖٔىجًًز ثٌُٔغلىز ٝثُضٞثؽىو ثُٔضٞثٙىَ ُِٞكىٞ -

ٝثُضؼجَٓ ثإل٣ؾجد٢ ٓغ ثُٔٞٝٞػجس ثُٔلٌٝفز ُِ٘وجٓ ك٢ إٟىجً ٓضىٞثٍٕ ٝٓضٌجٓىَ ٣ْىٔـ دىوػْ ثُٔٞثهىق 

 ثُؼٌد٤ز ك٢ ٝٞء ظٌٝف ٝم٤ٙٞٚجس ثُذِوثٕ ثُؼٌد٤ز
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ثُضا٤ًو ػِى٠ أ٤ٔٛىز صذ٘ى٢ ثُٞكىٞه ثُؼٌد٤ىز ثٌُف٣ىز ثُضٞثكو٤ىز ثُٖٔىضًٌز فىٍٞ ٓنضِىق ثُٔٞٝىٞػجس ٝصٌغ٤ىق  -

الس ٝصوو٣ْ ثُض٤ٝٞقجس ثُٔلِٞدز ك٢  إٟجً ٓٞهق ػٌدى٢ ٓٞفىو ّىٞثء ٝىٖٔ ثُِؾىجٕ أٝ ثُلىٌم أٝ ثُٔوثم

 ثُٔؾٔٞػجس ثإله٤ٔ٤ِز ثُض٢ صٖجًى ك٤ٜج.

( دٖإ ثُؼٔجُز ٝثُؼَٔ ثُالةن ٖٓ أؽَ ثُْالّ ٝثُووًر ػ٠ِ ثُٚٔٞه هىو 71دجُْ٘ذز ٌُٔثؽؼز ثُض٤ٙٞز ًهْ ) -

صؼو٣َ دؼىٜ ثُؼذىجًثس ػِى٠ ّىذ٤َ ثُٔغىجٍ ثُضلٌهىز ٝثُلٚىَ ٣ضلِخ ث ٌٓ صٌجصق ثُٞكٞه ثُؼٌد٤ز ُضٚق٤ـ ٝ

 د٤ٖ ٓلّٜٞ ثُِؾٞء ٝٓلّٜٞ ثَُ٘ٝؿ.

ثُضا٤ًو ػ٠ِ أ٤ٔٛز ًٌٝٝٝر ثُضٖجًٝ د٤ٖ أٌٟثف ثإلٗضجػ ثُغالعىز ٝصلٜىْ ثُقىجالس ثُنجٙىز دجُىوٍٝ ثُؼٌد٤ىز  -

 ثُٔؼٌٝٝز ػ٠ِ ُؾ٘ز ثُٔؼج٤٣ٌ ٖٓ أؽَ ٣َٓو ٖٓ ثُضٞجٖٓ ُِوكجع ػٖ ثُٔٚجُـ ثُؼٌد٤ز.

 ** * * 

 اٌٍّرمً اٌدوٌٍ ٌٍرضآِ

 ِغ ػّاي وؼؼة  ٍعطُٓ واألزاضٍ

 اٌؼستُح اٌّحرٍح األخسي

( ٝدىوػٞر ٓىٖ ٓ٘ظٔىز 2017ُٔؤصٌٔ ثُؼَٔ ثُؼٌدى٢ )ثُوىجٌٛر أد٣ٌىَ / ٤ْٗىجٕ  44ك٢ إٟجً ص٘ل٤ي هٌثًثس ثُوًٝر 

ثُؼٌد٤ىز ثُٔقضِىز ث مىٌٟ ثُؼَٔ ثُؼٌد٤ز كوو صْ ص٘ظ٤ْ ثُِٔضو٠ ثُو٢ُٝ ُِضٞجٖٓ ٓغ ػٔجٍ ٕٝؼخ كِْل٤ٖ ٝث ًث٢ٝ 

( 2017ُٔؤصٌٔ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ )ؽ٤٘ق، ٤ٗٞ٣ٞ / ف٣َىٌثٕ  106دٔوٌ ث ْٓ ثُٔضقور دؾ٤٘ق ػ٠ِ ٛجٓٔ أػٔجٍ ثُوًٝر 

ٝدقٞىىًٞ ٌٓغىىق ٝٓض٤ٔىىَ ٓىىٖ ٓؼىىج٢ُ ثُىىًٍٞثء ّٝىىؼجهر  ٤ٗٞ٣2017ىىٞ / ف٣َىىٌثٕ  8ٝىُىىي ٣ىىّٞ ثُنٔىى٤ِ ثُٔٞثكىىن 

ضجػ ثُغالعز ػِى٠ ثُْٔىض٤٣ٖٞ ثُؼٌدى٢ ٝثُىو٢ُٝ إٝىجكز إُى٠ ػىوه ثُْلٌثء ًٝفّجء ٝأػٞجء ثُٞكٞه ٓٔغ٢ِ أٌٟثف ثإلٗ

 .2017ٖٓ ٓٔغ٢ِ ث٤ُٜتجس ٝثُٔ٘ظٔجس ثإله٤ٔ٤ِز ٝثُؼٌد٤ز ٝثُو٤ُٝز ثُٖٔج٤ًًٖ ك٢ ٓؤصٌٔ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ ُؼجّ 

 وذضّٓ تسٔاِج ػًّ هرا اٌٍماء اٌهاَ إٌماء وٍّح ٌىً ِٓ:

 ُٔ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُؼٌد٤ز.ثُٔو٣ٌ ثُؼجّ  -ّؼجهر ث٤ُْو/ كج٣َ ػ٢ِ ثُٔل١ٌ٤  -

 ٣ٌٍٝ ثُؼَٔ دوُٝز كِْل٤ٖ. -ٓؼج٢ُ ثُوًضًٞ/ ٓإٓٞ أدٞ ٕٜال  -

 ثُٔو٣ٌ ثُؼجّ ُٔ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز. -ّؼجهر ث٤ُْو/ ؿج١ ًث٣وً  -

)ٓج٣َ٤ُىىج( ػىىٖ ك٣ٌىىن  -ٍٝثًر ثُٔىىٞثًه ثُذٖىى٣ٌز -ّىىٌٌص٤ٌ ػىىجّ  -ٓؼىىج٢ُ ثُْىى٤و/ ػىىوٗجٕ دىىٖ أح ًفٔىىٖ   -

 ثُقٌٞٓجس.

 ًة٤ِ ك٣ٌن أٙقجح ث ػٔجٍ. -ٓض١َٗٞ د١ٌ٤ ٓجّّٕٞؼجهر ث٤ُْو/ ٓوٝثدج  -

 ًة٤ِ ك٣ٌن ثُؼٔجٍ. -ّؼجهر ث٤ُْو/ ًٌُٞصذ٤ي  -

ٝىُىىي دٜىىوف إػلىىجء ٙىىًٞر فو٤و٤ىىز ٝٝثهؼ٤ىىز ُاٝٝىىجع ثٌُثٛ٘ىىز ٝٓىىج ٣ؾىى١ٌ ػِىى٠ أًٛ ثُٞثهىىغ ٓىىٖ ثٗضٜجًىىجس 

ثُؼٌد٤ىز ٝصؾجٍٝثس ٝٓٔجًّجس صؼْل٤ز ٖٓ ّىِلجس ثالفىضالٍ ثُٚى٢ٗٞ٤ٜ دقىن ػٔىجٍ ٕٝىؼخ كِْىل٤ٖ ٝث ًثٝى٢ 

 ثُٔقضِز ث مٌٟ.
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ثُٔو٣ٌ ثُؼجّ ُٔ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُؼٌد٤ز أػٔىجٍ ٛىيث ثُٔ٘ضىوٟ ثُضٞىج٢٘ٓ  -ٝهو ثكضضـ ّؼجهر ث٤ُْو/ كج٣َ ػ٢ِ ثُٔل١ٌ٤ 

ثُٜىىجّ دٌِٔىىز ًفىىخ ك٤ٜىىج دجُٖٔىىج٤ًًٖ ٓىىٖ أفىىٌثً ثُؼىىجُْ ٝٓ٘جٛٞىى٢ ثُؼ٘ٚىى٣ٌز ٝثالفىىضالٍ ٝٓقذىى٢ ثُْىىالّ ٝهثػٔىى٢ 

ِضٞىىجٖٓ ٓىىغ ػٔىىجٍ ٕٝىىؼخ كِْىىل٤ٖ ٝثُٞهىىٞف إُىى٠ ؽجٗىىخ ثُؼوثُىىز فوىىٞم ثإلْٗىىجٕ ٓوىىوًث فٞىىًْٞٛ ثٌُٔغىىق ُ

ٝثإلٗٚىىجف ٝثُٖىىٌػ٤ز ثُو٤ُٝىىز. ٝدؼىىو ثُضؼىىٌٛ دئ٣ؾىىجٍ إُىى٠ صىىوًٛٞ ث ٝٝىىجع ٝثُظىىٌٝف ثُالإْٗىىج٤ٗز ثُضىى٢ ٣ؼ٤ٖىىٜج 

ػٔجٍ ٕٝؼخ كِْل٤ٖ دْذخ صٞثَٙ ثُٔٔجًّجس ثُضؼْل٤ز ُِْلجس ثالفىضالٍ ثإلّىٌثة٢ِ٤ دقوٜىْ، أًىو ّىؼجهصٚ ٝٓىٖ 

٠ِ ٝىًٌٝر ثُؼٔىَ إلػىجهر ثُقوىٞم إُى٠ أٙىقجدٜج ٓىٖ مىالٍ إًّىجٍ دؼغىز ٓضنٚٚىز صجدؼىز ُٔ٘ظٔىز ؽو٣و ٝدٖور ػ

ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز إ٠ُ ثُٔ٘لوز ًٝيُي صوو٣ْ ثُىوػْ ثُٔ٘جّىخ ُٖٔىج٣ًغ ثُضٖىـ٤َ ٓىٖ مىالٍ ٓلجُذىز ٓ٘ظٔىز ثُؼٔىَ ثُو٤ُٝىز 

ُىوػْ ثُٚى٘وٝم ثُلِْىل٢٘٤  ٌٓر أمٌٟ دؼوىو ٓىؤصٌٔ هُٝى٢ ُِٔىجٗق٤ٖ دجُضؼىجٕٝ ثُٖٔىضٌى ٓىغ ٓ٘ظٔىز ثُؼٔىَ ثُؼٌد٤ىز

ُِضٖـ٤َ ٝثُقٔج٣ز ثالؽضٔجػ٤ز ٝإ٣ؾجه كٌٗ ثُؼَٔ ث٣ٌٌُْ ٝثُالةن ُِلِْىل٤٤٘٤ٖ. ًٔىج ٟجُىخ ّىؼجهصٚ كى٢ مضىجّ ًِٔضىٚ 

دٞىًٌٝر صٞىىجكٌ ؽٜىٞه ثُؾ٤ٔىىغ ُ٘ٚىٌر ثُٖىىؼخ ثُلِْىىل٢٘٤ ٝإٜٗىجء ثالفىىضالٍ ثإلّىٌثة٢ِ٤ ٝهػىىْ آٓجُىٚ دئهجٓىىز هُٝىىز 

 ٣ٌُٖق.كِْل٤ٖ ثُْٔضوِز ٝػجٙٔضٜج ثُووُ ث

 )ِس ك وٍّح ظؼا ج اٌعُد  اَص ػٍٍ اٌّطُسٌ(

ٝػذىٌ ؽ٤ٔىغ ثُٔضقىىوع٤ٖ ػىٖ ثّىض٤جةْٜ ٝدىىجُؾ أّىلْٜ ػىىٖ ثّىضٌٔث٣ًز صىوًٛٞ ث ٝٝىىجع ثالهضٚىجه٣ز ٝثالؽضٔجػ٤ىىز 

ٝثُظىىٌٝف ثُالإْٗىىج٤ٗز ثُضىى٠ ٝٙىىِش إُىى٠ فىىوٝه صنلىىش دٌٔثفىىَ ثُنلىىٟٞ ثُقٔىىٌثء أهس إُىى٠ صلىىجهْ ٓؼجٗىىجر ثُؼٔىىجٍ 

جهْ ٓن٤ق ك٢ ٓؼوالس ثُلوٌ ٝثُذلجُز ٝدٞؽىٚ مىجٗ دلجُىز ثُٖىذجح ٝدوًؽىز ال ٣وذِٜىج ثُؼوىَ ٝثُٖؼخ ثُلِْل٢٘٤ ٝصل

دْىىذخ ٓٞثٙىىِز ّىىِلجس ثالفىىضالٍ ثإلّىىٌثة٢ِ٤ ٝٓ٘ىىي ٓىىج ٣َ٣ىىو ػىىٖ ٗٚىىق هىىٌٕ ثصنىىجى ٝصلذ٤ىىن أٗظٔىىز ٝصىىوثد٤ٌ 

ٝثُضّٞىىغ ٝٓٔجًّىىجس صؼْىىل٤ز ٜٓٔ٘ؾىىز ُض٣ٜٞىىو ث ًثٝىى٢ ثُلِْىىل٤٘٤ز ثُٔقضِىىز ٝثُىىضقٌْ كىى٢ ثالهضٚىىجه ثُلِْىىل٢٘٤ 

ثالّض٤لج٢ٗ ٝصٖو٣و ثُقٚجً ػ٠ِ ؿَر ٝصو٤٤و ف٣ٌز فًٌز ثُٖؼخ ٝٗوَ ثُٔٞثًه ٗج٤ٛي ػٔج ٣ضؼٌٛ ُٚ ثُؼٔىجٍ ٓىٖ 

ٓٞج٣وجس ك٢ ف٤جصْٜ ث٤ٓٞ٤ُز ٝصؼٌٝىْٜ ُٔنضِىق إٔىٌجٍ ثالّىضـالٍ ٝثٗضٜىجى فوىٞهْٜ ثُٖىٌػ٤ز ٝفٌٓىجْٜٗ ٓىٖ أ٣ىز 

ثُٔٞثع٤ىىن ثُو٤ُٝىىز ٝفوىٞم ثإلْٗىىجٕ ٝٓؼىىج٤٣ٌ ثُؼٔىىَ فٔج٣ىز ٝٓىىٖ أدْىى٠ ٓضلِذىجس ثُؼٔىىَ ثُالةىىن ٓضؾجِٛىىز ثُوىٌثًثس ٝ

 ثُو٤ُٝز. 

ًٔىىج ثّىىضنوّ ؽ٤ٔىىغ ثُٔضقىىوع٤ٖ ػذىىجًثس ٙىى٣ٌقز ُِضٞىىجٖٓ ثٌُجٓىىَ ٓىىغ ثُوٞىى٤ز ٝثُٔلجُىىخ ثُلِْىىل٤٘٤ز ٝثُض٘و٣ىىو 

ٝثُٖؾخ دجُٔٔجًّىجس ٝثالٗضٜجًىجس ثُٚىجًمز ُْىِلجس ثالفىضالٍ دقىن ػٔىجٍ ٕٝىؼخ كِْىل٤ٖ ٓىغ هػىٞر ثُٔؾضٔىغ 

الٗضوىجٍ ٓىٖ ٌٓفِىىز ثٌُىالّ ُِٝض٘و٣ىىو إُى٠ ٌٓفِىز أًغىىٌ ٝثهؼ٤ىز صضٔغىىَ كى٢ صوىو٣ْ ٣َٓىىو ٓىٖ ثُىىوػْ ثُىو٢ُٝ إُى٠ ّىىٌػز ث

ٝثُْٔجػوثس ثُٔجه٣ز ُؼٔجٍ ٕٝؼخ كِْل٤ٖ ٝصؾْىو ثُذ٤جٗىجس ٝثُوىٌثًثس دجُقىَ ثُؼىجهٍ ٝثُٔ٘ٚىق ٝإٜٗىجء ثالفىضالٍ 

 ُٔ٘لوز.ٝإهجٓز ثُوُٝز ثُلِْل٤٘٤ز ثُوجهًر ػ٠ِ ثُضؼج٣ٔ ك٢ أٖٓ ّٝالّ ٓغ ّجةٌ دِوثٕ ث

ٛىىيث ٝهىىو صىىْ ص٘ظىى٤ْ ٓؼىىٌٛ ُِٚىىًٞ ثُضج٣ًن٤ىىز ُلِْىىل٤ٖ صٌٔىىٖ ثُٖٔىىجًًٕٞ كىى٢ ثُِٔضوىى٠ ثُضٞىىج٢٘ٓ ٓىىٖ ٣ٍجًصىىٚ 

 دجٛضٔجّ ًذ٤ٌ.
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 اجرّاػاخ وأٔؽطح  اٌّدَس اٌؼاَ

 2017ٌّؤذّس اٌؼًّ اٌدوٌٍ    106ػًٍ هاِػ أػّاي اٌدوزج 

، أؽىٌٟ ّىؼجهر ثُْى٤و كىج٣َ ػِى٢ ثُٔل٤ى١ٌ ثُٔىو٣ٌ 2017ُٔؤصٌٔ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ  106ػ٠ِ ٛجٓٔ أػٔجٍ ثُوًٝر 

ثُؼجّ ُٔ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُؼٌد٤ز ثُؼو٣و ٖٓ ثُِوجءثس ثُض٤ْ٘و٤ز ٝثُضٖىج٣ًٝز فىٍٞ ثٛضٔجٓىجس ٝٓٚىجُـ ثُىٟٖٞ ثُؼٌدى٢ ٓىغ 

عىز كى٢ ثُذِىوثٕ ثُؼٌد٤ىز ٝٓىغ ػىوه ٓىٖ ًذىجً ٓؼج٢ُ ثُىًٍٞثء ًٝفّىجء ٝأػٞىجء ثُٞكىٞه ٓٔغِى٠ أٟىٌثف ثإلٗضىجػ ثُغال

ثُْٔت٤ُٖٞ ك٠ ثُٔ٘ظٔجس ثإله٤ٔ٤ِز ٝثُو٤ُٝز ٝدٞؽٚ مجٗ ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز دٜوف صؼ٣ََ ٝصىوػ٤ْ ثُضؼىجٕٝ ثُذ٘ىجء 

 ثُوجةْ د٤ٖ ثُٔ٘ظٔض٤ٖ.

 ِٕظّح اٌؼًّ اٌدوٌُح :

ٔىَ ثُؼٌد٤ىز ٝ ثُْى٤و ؿىج١ ًث٣ىوً صْ ص٘ظى٤ْ ُوىجء دى٤ٖ ّىؼجهر ثُْى٤و كىج٣َ ػِى٢ ثُٔل٤ى١ٌ ثُٔىو٣ٌ ثُؼىجّ ُٔ٘ظٔىز ثُؼ

ُِضذجفظ فىٍٞ ّىذَ صؼ٣َىَ  ٤ٗٞ٣2017ٞ/ ف٣ٌَثٕ  7ثُٔو٣ٌ ثُؼجّ ُٔ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز ٝىُي ٣ّٞ ث ًدؼجء ثُٔٞثكن 

 ثُضؼجٕٝ د٤ٖ ثُٔ٘ظٔض٤ٖ ُٚجُـ ثُذِوثٕ ثُؼٌد٤ز.

ٌٌ ٝثُضوىو٣ٌ إُى٠ ثُْى٤و ٝدوأ ّؼجهر ث٤ُْو/ كج٣َ ػ٢ِ ثُٔل٤ى١ٌ ثُقىو٣ظ دىجُضؼذ٤ٌ ػىٖ ّىؼجهصٚ دٜىيث ثُِوىجء ٓىغ ثُٖى

ثُي١ ٣ض٘ىجٍٝ هٞىج٣ج ثُذ٤تىز  2017ُٔؤصٌٔ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ ُؼجّ  106ؿج١ ًث٣وً ػ٠ِ فْٖ ثمض٤جً صو٣ٌٌٙ إ٠ُ ثُوًٝر 

ٝثالهضٚجه ث مٌٞ ٢ٛٝ أ٣ٞج ٖٓ ثُٔٞٝىٞػجس ثُضى٢ صقظى٠ دجٛضٔىجّ ٤ٔٓىَ ٓىٖ ٓ٘ظٔىز ثُؼٔىَ ثُؼٌد٤ىز كى٢ إٟىجً 

كى٢ ثُذِىوثٕ ثُؼٌد٤ىز دٔىج ٣ضلِىخ صىوػ٤ْ  2030ثٓؼ ثُض٤ٔ٘ىز ثُْٔىضوثٓز صٞؽٜجصٜج ك٢ ثٌُٔفِز ثُوجهٓز ٖٝٔ مل٠ ٝدٌ

ثُض٤ْ٘ن ٝثُضؼجٕٝ د٤ٖ ثُٔ٘ظٔض٤ٖ ُضقو٤ىن أٛىوثكٜٔج ثُٖٔىضًٌز كى٢ ٛىيث ثُٖىإ. عىْ صؼىٌٛ ّىؼجهصٚ إُى٠ ِٓقىن صو٣ٌىٌ 

ضلى٣ٌٞ ث٤ُْو ؿج١ ًث٣وً فٍٞ أٝٝجع ثُؼٔجٍ ك٢ ث ًث٢ٝ ثُؼٌد٤ز ثُٔقضِز ٓغ ثُضا٤ًىو ػِى٠ أٗىٚ ػِى٠ ثُىٌؿْ ٓىٖ ثُ

ثُقجَٙ إلػوثه ٛيث ثُضو٣ٌٌ صذو٠ ثُ٘ضجةؼ ثُٔقووز ٓقىوٝهر ؽىوث ٝػِى٠ ٓ٘ظٔىز ثُؼٔىَ ثُو٤ُٝىز دىيٍ ٣َٓىو ٓىٖ ثُؾٜىٞه 

ُضوو٣ْ فٍِٞ ػ٤ِٔز صْجػو ػ٠ِ صقو٤ن إٗؾجٍثس ِّٓٔٞز ك٢ ثُٔ٘لوز ٖٓ ف٤ظ فٔج٣ز ثُؼٔجٍ ثُلِْىل٤٤٘٤ٖ ٝٝىًٌٝر 

ٔقؾىىٍٞر ُىوٟ ثُْىىِلجس ثإلّىىٌثة٤ِ٤ز  ًٝىىيُي صىىٞك٤ٌ إًّىجٍ دؼغىىز ٓضنٚٚىىز ُْٔىىجػوصْٜ ػِى٠ ثّىىضٌؽجع فوىىٞهْٜ ثُ

ثُض٣َٞٔ ثُالٍّ إلٗؼجٓ ثُٚ٘وٝم ثُلِْل٢٘٤ ُِضٖـ٤َ ٝثُقٔج٣ز ثالؽضٔجػ٤ىز ُض٤ٌٔ٘ىٚ ٓىٖ صىٞك٤ٌ كىٌٗ ثُؼٔىَ ثُالةىن 

 ُِلِْل٤٤٘٤ٖ ٝثُضٚو١ ُِضوًٛٞ ثُٔضٞثَٙ ُاٝٝجع ثالهضٚجه٣ز ٝثالؽضٔجػ٤ز ك٢ ثُٔ٘لوز. 

ك٢ ثُٔ٘لوز ثُؼٌد٤ز ٝفجالس ػوّ ثالّضوٌثً ٝثُٜؾٌر ٝثُِؾٞء ٝثَُ٘ٝؿ ٝٛى٢ ًٔج صؼٌٛ ّؼجهصٚ إ٠ُ ثُضـ٤ٌثس 

ثٝلٌثدجس أٙذقش ُٜج صاع٤ٌثس ِّذ٤ز ػ٠ِ ث ٖٓ ٝثالّضوٌثً ك٢ ٓنضِق ثُٔ٘جٟن ك٢ ثُؼجُْ إٝىجكز إُى٠ صاع٤ٌثصٜىج 

ٔؼجُؾىز ٛىيٙ ػ٠ِ أّٞثم ثُؼَٔ ك٢ ثُذِىوثٕ ثُؼٌد٤ىز ٓٔىج ٣ْىضٞؽخ أ٣ٞىج صىومالس ؽو٣ىز ٓىٖ ٓ٘ظٔىز ثُؼٔىَ ثُو٤ُٝىز ُ

 ث ٝٝجع ٝثُْٔج٤ٔٛز ك٢ صٞك٤ٌ ٓوٞٓجس ثُض٤ٔ٘ز ك٢ ثُٟٖٞ ثُؼٌد٢ دجُضؼجٕٝ ثُٖٔضٌى ٓغ ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُؼٌد٤ز.

ًيُي هوّ ّؼجهر ث٤ُْو كج٣َ ػ٢ِ ثُٔل١ٌ٤ إ٠ُ ث٤ُْو ؿج١ ًث٣وً ثُوػٞر ُِٖٔجًًز كى٢ ثُِٔضوى٠ ثُىو٢ُٝ ُِضٞىجٖٓ 

ث مىىٌٟ ٓىىغ ْٗىىنز دىىجُِـض٤ٖ ثُؼٌد٤ىىز ٝثإلٗؾ٣َ٤ِىىز ٓىىٖ ٓىىغ ػٔىىجٍ ٕٝىىؼخ كِْىىل٤ٖ ٝث ًثٝىى٢ ثُؼٌد٤ىىز ثُٔقضِىىز 

 ٓالفظجس ثُٔؾٔٞػز ثُؼٌد٤ز فٍٞ صو٣ٌٌٙ دٖإ أٝٝجع ثُؼٔجٍ ك٢ ث ًث٢ٝ ثُؼٌد٤ز ثُٔقضِز.
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دؼىىو ىُىىي ص٘ىىجٍٝ ثُْىى٤و ؿىىج١ ًث٣ىىوً ثٌُِٔىىز ٌٓفذىىج دْىىؼجهر ثُْىى٤و كىىج٣َ ػِىى٢ ثُٔل٤ىى١ٌ ٝٓؼٌدىىج ػىىٖ ّىىؼجهصٚ 

ُٔىىؤصٌٔ  ٤44ىىور ُِلىىٌك٤ٖ ٓىىغ ثُٖىىٌٌ ٝثُضوىىو٣ٌ ػِىى٠ هػٞصىىٚ ُقٞىىًٞ ثُىىوًٝر دجّىىضٌٔث٣ًز ٛىىيٙ ثُِوىىجءثس ثُغ٘جة٤ىىز ثُٔل

 ٓغٔ٘ج ثُ٘ضجةؼ ثُٚجهًر ػ٘ٚ. 2017ثُؼَٔ ثُؼٌد٢ ُؼجّ 

ًٔىىج ػذىىٌ ّىى٤جهصٚ ػىىٖ هذىىٍٞ ثُىىوػٞر ُِٖٔىىجًًز كىى٢ ثُِٔضوىى٠ ثُضٞىىج٢٘ٓ ٝػىىٖ ثٛضٔجٓجصىىٚ دٔالفظىىجس ثُٔؾٔٞػىىز 

د٤ز ثُٔقضِز ٝثُؼَٔ ػ٠ِ ث مىي دؼى٤ٖ ثالػضذىجً ٓىج ًٝه ثُؼٌد٤ز فٍٞ صو٣ٌٌٙ دٖإ أٝٝجع ثُؼٔجٍ ك٢ ث ًث٢ٝ ثُؼٌ

ك٤ٜىج كى٢ ثٌُٔفِىز ثُوجهٓىز. أ٣ٞىج ػذىٌ ثُْى٤و ؿىج١ ًث٣ىوً ػىٖ صلٜٔىٚ الٖٗىـجالس ٓ٘ظٔىز ثُؼٔىَ ثُؼٌد٤ىز دج ٝٝىىجع 

ثالهضٚجه٣ز ٝثالؽضٔجػ٤ز ٝدٔج ٣ؾ١ٌ ك٢ ثُٔ٘لوز ثُؼٌد٤ز ٝػىٖ ثّىضؼوثه ٓ٘ظٔىز ثُؼٔىَ ثُو٤ُٝىز إل٣ؾىجه ٟىٌم ؽو٣ىور 

ٜج ُِضٚو١ ُِضقو٣جس ثُض٣ٞٔ٘ز ثُض٢ صٞثؽٜٜج ثُذِوثٕ ثُؼٌد٤ز ٝٓؼجُؾضٜج دٚلز ؽي٣ًىز دجُوٞىجء ػِى٠ ْٓىذذجصٜج ُضومالص

ٝىُي ٖٓ مالٍ صؼجٕٝ ٖٓضٌى د٤ٖ ٓ٘ظٔض٢ ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز ٝثُؼٌد٤ز ك٢ ٓؾىجالس إؽىٌثء صٖن٤ٚى٢ فو٤وى٢ ٝٝثهؼى٢ 

َ دٔىج ٣ْىجػو ػِى٠ ٝٝىغ ٝص٘ل٤ىي ثُنلىز ثُؼ٤ِٔىز ُاٝٝجع ثٌُثٛ٘ز ْٝٓذذجصٜج ٝصاع٤ٌثصٜج ػ٠ِ هٞج٣ج ثُض٤ٔ٘ز ٝثُضٖىـ٤

ثُٔ٘جّذز ُضقو٤ن أٛوثف ثُض٤ٔ٘ز ثُٖجِٓز ٝثُْٔضوثٓز ك٢ ثُٟٖٞ ثُؼٌد٢. ٝف٤ظ إٔ ؽ٤ٔغ ٛيٙ ث ٖٗىلز ثُٖٔىضًٌز كى٢ 

فجؽز إ٠ُ ثُض٣َٞٔ دٔج ك٢ ىُي ثُٚ٘وٝم ثُلِْل٢٘٤ ُِقٔج٣ىز ثالؽضٔجػ٤ىز ٝثُضٖىـ٤َ كوىو دىوأس ٓ٘ظٔىز ثُؼٔىَ ثُو٤ُٝىز 

٠ فٖو ٣َٓو ٖٓ ثُٔٞثًه ثُٔج٤ُز ٖٓ ًٌٕجءٛج ثُضو٤ِو٤٣ٖ ٓغ ثُذقظ ػٖ ٓٚجهً ص٣َٞٔ أمىٌٟ ٓىٖ ؽٜىجس دجُؼَٔ ػِ

 ٓجٗقز.

ٝكى٢ ثُنضىجّ ػذىٌ ّى٤جهصٚ ػىٖ ثًص٤جفىىٚ ُِضؼىجٕٝ ثُذ٘ىجء ثُوىجةْ دى٤ٖ ثُٔ٘ظٔضىى٤ٖ ٝفٌٙىٚ ػِى٠ صؼ٣َىَ ٝصىوػ٤ْ ٛىىيث 

 د٤ز دذ٤ٌٝس.ثُضؼجٕٝ ٖٓ مالٍ ثٌُٔضخ ثإله٢ٔ٤ِ ُٔ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز ُِذاله ثُؼٌ

 اٌى ى  اٌؼستُح: -1

أؽٌٟ ّؼجهر ث٤ُْو / كج٣َ ػ٠ِ ثُٔل٤ى١ٌ  2017ُٔؤصٌٔ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ ُؼجّ  106ػ٠ِ ٛجٓٔ ثؽضٔجػجس ثُوًٝر 

ثُؼو٣و ٖٓ ثُِوجءثس ٓغ ٓؼج٢ُ ثًٍُٞثء ًٝفّجء ٝأػٞجء ثُٞكىٞه ثُؼٌد٤ىز عالع٤ىز ثُضٌى٣ٖٞ ثُٖٔىجًًز كى٢ أػٔىجٍ ٛىيٙ 

ثُضٖجًٝ فىٍٞ ثهضٌثفىجس ٝثٖٗىلز ثُٔؾٔٞػىز ثُؼٌد٤ىز ٝثفض٤جؽجصٜىج ثُض٣ٞٔ٘ىز كى٢ ثُوًٝر دٖإ صذجهٍ ٝؽٜجس ثُ٘ظٌ ٝ

ثٌُٔفِز ثُوجهٓز ّٝذَ صؼ٣ََ ٝصوػ٤ْ ثُض٤ْ٘ن ٝثُضؼجٕٝ ك٤ٔج د٤ٖ ثُٞكٞه ثُؼٌد٤ز ٝصو٣ٞز ثُٔٞهىق ثُؼٌدى٢ ُِىوكجع ػىٖ 

ثُِّٔٔٞىز كى٢ ٓؾىجالس  ثُٔٚجُـ ثُٖٔضًٌز ُِذِوثٕ ثُؼٌد٤ز ُوٟ ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝىز ٝصقو٤ىن ٣َٓىو ٓىٖ ثالٗؾىجٍثس

 ثُؼَٔ ٝثُؼٔجٍ ٝثُض٤ٔ٘ز ثُْٔضوثٓز. 

ٖٝٓ أٛىْ ٗضىجةؼ ٛىيٙ ثُِوىجءثس إٔ صٌِِىش ؽٜىٞه ّىؼجهر ثُْى٤و/ كىج٣َ ػِى٠ ثُٔل٤ى١ٌ دجُ٘ؾىجؿ كى٢ صو٣ٌىخ ٝؽٜىجس 

( ٝٙىىٞال إُىى٠ 2020 - 2017ثُ٘ظىىٌ دىى٤ٖ ثٌُٕٔىىق٤ٖ ثُؼىىٌح ُؼٞىى٣ٞز ٓؾِىىِ إهثًر ٌٓضىىخ ثُؼٔىىَ ثُىىو٢ُٝ ُِلضىىٌر )

ثًر ٌٓضىخ ثُؼٔىَ ثُىو٢ُٝ ٓىغ ٝٝغ هجةٔز ٌٕٓق٤ٖ ٓضلن ػ٤ِٜج صٖٞٔ فٚز ثُٔ٘لوز ثُؼٌد٤ز كى٢ ص٤ًٌذىز ٓؾِىِ إه

 .٤ٗٞ٣2017ٞ / ف٣ٌَثٕ  12ثُؼِْ دإ ٛيٙ ثُوجةٔز هو كجٍس ك٢ ثالٗضنجدجس ثُض٠ ؽٌس ٣ّٞ ثالع٤ٖ٘ 
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 ( ٌّؤذّس اٌؼًّ اٌدو106ٌٍاٌدوزج )

 2017/  6/  16 – 5جُٕف 

 

كى٢ هٚىٌ ث ٓىْ  >706( ُٔىؤصٌٔ ثُؼٔىَ ثُىو٢ُٝ ُؼىجّ ;60ػووس ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز ثؽضٔجػىجس ثُىوًٝر ) أوالً :

٤ٗٞ٣ىىٞ / ف٣َىىٌثٕ  ;6 - :لضٌر ـالٍ ثُىىــىىـٝكىى٢ ٓوىىٌ ٌٓضىىخ ثُؼٔىىَ ثُىىو٢ُٝ دؾ٤٘ىىق ُٔىىور أّىىذٞػ٤ٖ ٝىُىىي م

706<. 

ٝدٞؽىىٚ مىىجٗ ثُٔؾٔٞػىىز ثُؼٌد٤ىىز ثُضىى٢ ٝهىىو ّىىذن ػوىىو ثؽضٔجػىىجس ثُلىىٌم ثُغالعىىز ٝثُٔؾٔٞػىىجس ثإله٤ٔ٤ِىىز 

هذىَ ٣ىّٞ ٓىٖ ثكضضىجؿ أػٔىجٍ  >٤ٗٞ٣706ىٞ / ف٣َىٌثٕ  9ػووس ثؽضٔجػٜج ثُض٤ْ٘ن ث ٍٝ ٣ّٞ ث فو ثُٔٞثكن 

ثُٔؤصٌٔ ٝىُي إلصجفز ثُلٌٙز أٓجّ ثُلٌم ٝثُٔؾٔٞػجس ثاله٤ٔ٤ِىز ُِضٖىجًٝ ٝثُضْ٘ى٤ن دٖىإ ٤ٛتىجس ٌٓجصذٜىج 

ٕ ثُ٘ظج٤ٓىىز ٝثُل٤٘ىىز ثُٔ٘ذغوىىز ػىىٖ ثُٔىىؤصٌٔ ًٝىىيُي دٖىىإ ٌٝٓضىىخ ًةجّىىز هًٝر ثُٔىىؤصٌٔ ٝٓنضِىىق ثُِؾىىج

ثُٔٞٝىىٞػجس ثُٔلٌٝفىىز ّىىٞثء ػِىى٠ ؽىىوٍٝ أػٔىىجٍ ٛىىيٙ ثُىىوًٝر أٝ ثُٔٞٝىىٞػجس ثُضىى٢ صىىومَ ٝىىٖٔ 

 ثٛضٔجٓجس ٝث٣ُٞٝجس ثُٔؾٔٞػجس ثإله٤ٔ٤ِز.

 : ثأُاً : جدوي أػّاي اٌّؤذّس

دوىىٌثًثس ٓىىٖ ٓؾِىىِ إهثًر ٌٓضىىخ  2017( ُٔىىؤصٌٔ ثُؼٔىىَ ثُىىو٢ُٝ ُؼىىجّ 106صىىْ صقو٣ىىو ؽىىوٍٝ أػٔىىجٍ ثُىىوًٝر )

 ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ ٝىُي ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُضج٢ُ :

 ** اٌثٕى  اٌدائّح :

صوىىج٣ًٌ ًةىى٤ِ ٓؾِىىِ ثإلهثًر ٝثُٔىىو٣ٌ ثُؼىىجّ ٓىىغ ِٓقىىن ُضو٣ٌىىٌ ثُٔىىو٣ٌ ثُؼىىجّ فىىٍٞ أٝٝىىجع ثُؼٔجُىىز كىى٢  -1

 ث ًث٢ٝ ثُؼٌد٤ز ثُٔقضِز ..

 ٌٖٓٝع ثُذٌٗجٓؼ ٝثُٔٞثٍٗز ْٝٓجةَ أمٌٟ . -2

 ٓؼِٞٓجس ٝصوج٣ًٌ ػٖ صلذ٤ن ثالصلجه٤جس ٝثُض٤ٙٞجس  -3

 ْٓجةَ ٓوًؽز ٖٓ ثُٔؤصٌٔ أٖٝٓ ٓؾِِ ثإلهثًر :

 .ِٓز ٛؾٌر ث ٣و١ ثُؼج -4

 1944( ُؼىجّ 71ٌٓثؽؼىز ثُضٞٙى٤ز ًهىْ ) ثُؼٔجُز ٝثُؼَٔ ثُالةن ٖٓ أؽىَ ثُْىالّ ٝثُوىوًر ػِى٠ ثُٚىٔٞه : -5

 ٖٗجٟ ٓؼ٤ج١ً )ٓ٘جهٖز عج٤ٗز(. –دٖإ ص٘ظ٤ْ ثُؼٔجُز ) ثالٗضوجٍ ٖٓ ثُقٌح إ٠ُ ثُِْْ ( 

ٓ٘جهٖىز ٓضٌىًٌر ػىٖ ثُٜىوف ثإلّىضٌثص٤ؾ٢ دٖىإ ثُٔذىجها ٝثُقوىٞم ث ّجّى٤ز كى٢ ثُؼٔىَ كى٢ إٟىجً ٓضجدؼىز  -6

 ٤ز ٖٓ أؽَ ػُٞٔز ػجهُز.فٍٞ ثُؼوثُز ثالؽضٔجػ 2008إػالٕ ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز 

 (.67 – 60 – 43 – 28 – 15 – 4إُـجء ٓؾٔٞػز ٖٓ ثالصلجه٤جس صقَٔ أًهجّ )  -7
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( 2017( ٌّؤذّس اٌؼًّ اٌدوًٌ ) جُٕف ، َىُٔى / حصَساْ 106ذمسَس ػٓ ٔرائج أػّاي اٌدوزج )  

 : ثاٌثاً : ظُس أػّاي اٌّؤذّس

( ػىٌٛ ٝٓ٘جهٖىز 2016( ُٔؾِِ إهثًر ٌٓضخ ثُؼٔىَ ثُىو٢ُٝ ) ٗىٞكٔذٌ / صٖى٣ٌٖ ثُغىج٢ٗ 328صْ مالٍ ثُوًٝر )

( ٝثصنىىي  GB.328/Ins/16ُٔىىؤصٌٔ ٝٓؾِىىِ ثإلهثًر )ثُٞع٤وىىز صو٣ٌىىٌ ك٣ٌىىن ثُؼٔىىَ ثُٔؼ٘ىى٢ دضقْىى٤ٖ ّىى٤ٌ أػٔىىجٍ ث

 ثُٔؾِِ ك٢ ٛيث ثُٖإ ثُوٌثًثس ثُضج٤ُز :

 ٓٞثِٙز هًثّز ثُضق٤ْ٘جس ثُؾو٣ور ثُض٢ ٣ٌٖٔ صؾٌدضٜج أٝ صلذ٤وٜج ك٢ هًٝثس ثُٔؤصٌٔ ثُوجهٓز. -

ػ٤ٖ ٣ىضْ ػٌٝىٜج ُٔور أّىذٞ 2017( ُِٔؤصٌٔ ُؼجّ 106ػ٠ِ ثُٔو٣ٌ ثُؼجّ إػوثه ملز ػَٔ صل٤ِ٤ٚز ُِوًٝر ) -

 (. 2017( ُٔؾِِ ثإلهثًر ) ٓجًُ / آىثً 329ٝٓ٘جهٖضٜج مالٍ ثؽضٔجػجس ثُوًٝر )

( صْ ثػىوثه ٝػىٌٛ صو٣ٌىٌ 2016ُٔؾِِ ثإلهثًر )ٗٞكٔذٌ / ص٣ٌٖٖ ثُغج٢ٗ  328ٝك٠ ٝٞء صٞؽٜجس ثُوًٝر  -

ثُل٣ٌىىىىىىىن ثُٔؼ٘ىىىىىىى٢ دٖىىىىىىىؤٕٝ ّىىىىىىى٤ٌ أػٔىىىىىىىجٍ ٓؾِىىىىىىىِ ثإلهثًر ٝٓىىىىىىىؤصٌٔ ثُؼٔىىىىىىىَ ثُىىىىىىىو٢ُٝ )ثُٞع٤وىىىىىىىز 

(GB.329/WP/GBC/2( ػ٠ِ ثُوًٝر )دٖإ صق٤ْ٘جس ٝصٌص٤ذىجس 2017( ُِٔؾِِ )ٓجًُ / آىثً 329 )

٣ٌٖٝٔ ثُضؼٌٛ دئ٣ؾجٍ إ٠ُ ثدىٌٍ ٓىج صٞىٔ٘ضٚ  2017( ُٔؤصٌٔ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ ُؼجّ 106ٝملٚ ػَٔ ثُوًٝر )

 ٛيٙ ثُنلز ًجُضج٢ُ:

 اٌرحضُساخ ٌٍّؤذّس : -1

 ثُْ٘ٞثس ثُٔج٤ٝز. ثالدوجء ػ٠ِ ػوه ٖٓ ثُضق٤ْ٘جس ثُض٠ ٗليس ك٠ -

ػٔىىال دجُٔٔجًّىىز ثُقو٣غىىز صىىْ ٖٗىىٌ ه٤ُىىَ ثُٔىىؤصٌٔ ثُٔقىىوط ػِىى٠ ثالٗضٌٗىىش ٝص٣ٍٞؼىىٚ ػِىى٠ ثُٔ٘ىىوٝد٤ٖ ػ٘ىىو  -

 ثُضْؾ٤َ.

ٓٞثِٙز ثٌُٔضخ صؼ٣ََ ثالٕىٌجٍ ثالٌُض٤ٌٗٝىز / ٗظىجّ ثالػضٔىجه ػِى٠ ثالٗضٌٗىش  ًٝثم ثالػضٔىجه أٝ ثُضْىؾ٤َ  -

 ٤ز.ثُٔذٌٌ ك٠ ثُِؾجٕ ٝثُٚلقجس ثُلٌه٣ز ُِؾجٕ ثُل٘

صْ ٝٝغ ثُِْٔجس ثالم٤ٌر ػ٠ِ ثُضؼ٤٤٘جس ٤ُٜتجس ٌٓجصخ ؽ٤ٔغ ثُِؾجٕ كى٢ ٝهىش ٓذٌىٌ دجالّىض٘جه إُى٠ ثُنذىٌر  -

 ثُضو٤٘ز ك٠ ثُٔٞٝٞع ه٤و ثُٔ٘جهٖز ٝثُضؾٌدز ك٠ إهثًر ثُٔ٘جهٖجس ثُغالع٤ز ٜٝٓجًثس د٘جء ثُضٞثكن.

 اٌرسذُثاخ اٌها  ح إًٌ ذحعُٓ ظسوف اٌؼًّ : -2

 اجرّاػاخ اٌّعّىػاخ: -أ 

( ف٤ىىظ ًىىجٕ ثُٞهىش ثُٔنٚىى٘ الؽضٔجػىىجس 2016 – 2015ٌٔثً ػِىى٠ ثُىى٠ٔ٘ ثُىيٟ ثصذىىغ كىى٠ ػىج٢ٓ )ثالّىض -

ٙىىذجفجً( ٌُىىَ  11 – 9ثُٔؾٔٞػىىجس ثإله٤ٔ٤ِىىز ػٔٞٓىىج ٣ؼضذىىٌ ًجك٤ىىج ٓىىغ صوىىو٣ْ ّىىجػضجٕ ٓىىٖ ثُضٌؽٔىىز ثُل٣ًٞىىز )

 ٓؾٔٞػز ٤ًّٔز ك٠ ًَ ٣ّٞ ٖٓ أ٣جّ ثُٔؤصٌٔ دجّضغ٘جء ٣ّٞ ثالكضضجؿ.

ُض٣َٝىىو ٓؾٔٞػىىز أٙىىقجح ثُؼٔىىَ  ٤ٗٞ٣2017ىىٞ / ف٣َىىٌثٕ  4ل٣ًٞىىز ٣ىىّٞ ثالفىىو ّىىضَهثه مىىوٓجس ثُضٌؽٔىىز ثُ -

 ٝٓؾٔٞػز ثُؼٔجٍ ٝثُٔؾٔٞػجس ثإله٤ٔ٤ِز دلٌٙٚ ػوو ثؽضٔجع صق١ٌ٤ٞ دؼو ثُظٌٜ.

ٙىىذجفجً( ٝثؽضٔىىجع ٝثفىىو ٌُجٓىىَ  10.30 – ٣9ىىّٞ ثالكضضىىجؿ صٌىىٕٞ ؽوُٝىىز ثؽضٔجػىىجس ثُٔؾٔٞػىىجس ثإله٤ٔ٤ِىىز ) -

 10.00 – 9.00ٙىىذجفجً( ٝثؽضٔجػىىجس أٙىىقجح ثُؼٔىىَ ٝثُؼٔىىجٍ ) 11.30 – 10.30ثُٔؾٔٞػىىز ثُق٤ٌٓٞىىز )

 ٙذجفجً.      11.30ٙذجفجً( ػ٠ِ ثٕ ٣ذوأ فلَ ثكضضجؿ ثُٔؤصٌٔ دؼو ىُي ٓذجٌٕر ػ٘و ثُْجػز 
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٤ٗٞ٣ىىٞ /  4ٝهىو صىىْ ثصنىىجى ثإلؽىىٌثءثس ثُٔ٘جّىذز دٖىىإ ص٘ظىى٤ْ ثالؽضٔجػىىجس ثُضقٞىى٣ٌ٤ز ُِلىٌم ٣ىىّٞ ث فىىو ثُٔٞثكىىن 

ُض٤ٌٖٔ ثُِؾجٕ ثُل٤٘ز ٖٓ دوث٣ز ثؽضٔجػجصٜج ثػضذجًثً ٖٓ ث٤ُّٞ ث ٍٝ ُِٔؤصٌٔ، دؼو ثمضضىجّ فلىَ ، ٝىُي  2017ف٣ٌَثٕ 

ُل٤٘ىز ُـج٣ىز ٗٚىق ٤ٗٞ٣ٞ / ف٣ٌَثٕ ٙذجفجً ػِى٠ إٔ صضٞثٙىَ أػٔىجٍ ثُِؾىجٕ ث 5ثالكضضجؿ ثَُٔٓغ ص٘ظ٤ٔٚ ٣ّٞ ث ع٤ٖ٘ 

٤ٗٞ٣ىٞ /  7جٓىز دوث٣ىز ٓىٖ ٣ىّٞ ث ًدؼىجء ثُٔٞثكىن ًٔج ٤ّضْ ٓ٘جهٖز صو٣ٌٌ ثُٔو٣ٌ ثُؼجّ ك٢ ثُؾِْجس ثُؼث ّذٞع ثُغج٢ٗ 

 .2017ف٣ٌَثٕ 

 :زاتؼاً : اٌّؽازوىْ  ٍ اٌّؤذّس

 صٌِٖش ٤ٛتز ٌٓضخ ُؾ٘ز ثػضٔجه ثُؼ٣ٞٞز ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُضج٢ُ:

 ث٤ُْو / ٤ٓنجة٤َ ٛٞد٢ )فٌٞٓجس / ٣ٍِ٘وث ثُؾو٣ور( : ًة٤ِ -

 ث٤ُْو / ك٤ٌٗجٗوٌٝٓص٤َ٘ )أٙقجح ػَٔ / ث٤ٌُْٔي( : ٗجةخ ثٌُة٤ِ -

 ث٤ُْو / ٣جِٗ ث٣ٌ٣ي )ػٔجٍ / ثُوٗٔجًى( : ٗجةخ ثٌُة٤ِ -

ٖٓ مالٍ صو٣ٌٌ ث٤ُْو / ٤ّو ٗذٌؿ٤ٌ )فٌٞٓجس / ثُٔج٤ٗج(: ًةى٤ِ ٓؾِىِ إهثًر ٌٓضىخ ثُؼٔىَ ثُىو٢ُٝ، ٝثُىي١ صىْ 

ٖٓ ٗظىجّ ثُؼٔىَ دىجُٔؤصٌٔ ًٝىيُي صو٣ٌى١ٌ ُؾ٘ىز ثػضٔىجه ثُؼٞى٣ٞز ثُٔؤًمىز  26ٖٓ ثُٔجهر  2ثػوثهٙ دٔٞؽخ ثُلوٌر 

دٖىىىإ ػىىىوه ثُٖٔىىىج٤ًًٖ ٝثػضٔىىىجه أػٞىىىجء ثُٞكىىىٞه ٝثُْٔضٖىىىج٣ًٖ ثُل٤٘ىىى٤ٖ  ٤ٗٞ٣2017ىىىٞ / ف٣َىىىٌثٕ  16ٝ  15كىىى٢ 

٣ٌٔىىٖ ػىىٌٛ  2017( ُٔىىؤصٌٔ ثُؼٔىىَ ثُىىو٢ُٝ ُؼىىجّ 106ٝثُ٘ٚىىجح ثُوىىج٢ٗٞٗ ُؼ٤ِٔىىجس ثُضٚىى٣ٞش دجُْ٘ىىذز ُِىىوًٝر )

 ثالّض٘ضجؽجس ثُضج٤ُز:

 حعُ اٌّؽازوُٓ : -1

ػىىجّ  5912ٝ 2016ػىىجّ  5982ٕىىن٘ )ٓوجدىىَ  6092د٘قىىٞ  ٣2017وىىوً ػىىوه ثُٔؼضٔىىو٣ٖ كىى٢ ثُٔىىؤصٌٔ ػىىجّ 

 2015ػىىجّ  4842ٝ  2016ػىىجّ  4875ٕىىن٘ ْٓىىؾ٤ِٖ )ٓوجدىىَ  4941( ٓىىٖ د٤ىىْٜ٘ 2014ػىىجّ  5254ٝ 2015

( ٣ٔغِٕٞ أٌٟثف ثإلٗضجػ ثُغالعز ك٢ ثُوٍٝ ث ػٞجء كى٢ ٓ٘ظٔىز ثُؼٔىَ ثُو٤ُٝىز ًٝىيُي ث٤ُٜتىجس 2014ػجّ  4457ٝ

ُؼٌد٤ىىز ٝثإله٤ٔ٤ِىىز ٝثُو٤ُٝىىز ٓىىغ ثُض٤ًٌىىَ ػِىى٠ إٔ ػىىوه ثُىىًٍٞثء ًٝٝىىالء ٝثُٔ٘ظٔىىجس ٝٓؤّْىىجس ثُٔؾضٔىىغ ثُٔىىو٢ٗ ث

. ًٔىىج إٔ ػىىوه ثُىىوٍٝ ثُٔٔغِىىز كىى٢ ٛىىيث 162هىىو دِىىؾ ٗقىىٞ  2017ثُىىًٍٞثء ًٝضىىجح هُٝىىز ثُٔؼضٔىىو٣ٖ كىى٢ ثُٔىىؤصٌٔ ػىىجّ 

 هُٝز ػٞٞ ك٠ ٓ٘ظٔز ثُؼَ ثُو٤ُٝز.  187هُٝز ٖٓ ثؽٔج٢ُ  169ثُٔؤصٌٔ هو دِؾ 

ػىوه ٓىٖ ث٤ُٜتىجس ٝثُٔ٘ظٔىجس  2017( ُٔىؤصٌٔ ثُؼٔىَ ثُىو٢ُٝ ُؼىجّ 106ثُىوًٝر ) ٛيث ٝهو ٕجًى ك٢ ثؽضٔجػجس

ثُؼٌد٤ز ٝثإله٤ٔ٤ِز ٝثُو٤ُٝز دٚلز ٌٓثهخ ٜٝٓ٘ج ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُؼٌد٤ز ثُض٠ ٕجًًش دٞكو دٌةجّز ّؼجهر ث٤ُْو / كىج٣َ 

 ػ٠ِ ثُٔل١ٌ٤ ثُٔو٣ٌ ثُؼجّ ُِٔ٘ظٔز ٝػ٣ٞٞز ًَ ٖٓ :

 ث٤ُْو / ًٝج ه٤ْٞٓٚ -

 ٓوو٣ٔث٤ُْو / ًثدـ  -

 ث٤ُْور/ ٤ٌٍٛر هٟٚٞ -
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ٝثُؾىىو٣ٌ دجُىىيًٌ إٔ ٓؼظىىْ ًٍٝثء ثُؼٔىىَ ٝثُٖىىتٕٞ ثالؽضٔجػ٤ىىز كىى٢ ثُذِىىوثٕ ثُؼٌد٤ىىز هىىو ٕىىجًًٞث كىى٢ أػٔىىجٍ ٛىىيٙ 

 ثُوًٝر ُٔؤصٌٔ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ.

 إٌّدوتُٓ واٌّعرؽازَٓ اٌفُُٕٓ اٌّؼرّدَٓ: -2

 3168دِؾ ػوه ثُٔ٘ىوٝد٤ٖ ٝثُْٔضٖىج٣ًٖ ثُل٤٘ى٤ٖ ثُٔؼضٔىو٣ٖ كى٢ ثُٔىؤصٌٔ ٗقىٞ  ٤ٗٞ٣2017ٞ / ف٣ٌَثٕ  7 دضج٣ًل

 ٕن٘ ٣ٔغِٕٞ أٌٟثف ثإلٗضجػ ثُغالعز ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُضج٢ُ:

 ْٓضٖجًثً ك٤٘ج 1164 -ٓ٘وٝدج  338   حىىِاخ: -

 ْٓضٖجًثً ك٤٘ج   553 -ٓ٘وٝدج  164  أـحاب اٌؼًّ: -

 ْٓضٖجًثً ك٤٘ج   784 -ٓ٘وٝدج  165   اٌؼّاي: -

 ْٓضٖجًثً ك٤٘ج 2501 -ٓ٘وٝدج  667   االجّاٌٍ: -

 إٌّدوتُٓ واٌّعرؽازَٓ اٌفُُٕٓ اٌّععٍُٓ: -3

دِىىىؾ ػىىىوه ثُٔ٘ىىىوٝد٤ٖ ثُْٔىىىؾ٤ِٖ ٝثُىىىي١ ٣ٖىىىٌَ أّىىىجُ صقو٣ىىىو ثُ٘ٚىىىجح ثُوىىىج٢ٗٞٗ ُؼ٤ِٔىىىجس  7/6/2017دضىىىج٣ًل 

 ٓ٘وٝدج: 568ثُض٣ٞٚش ٗقٞ 

 ٓ٘وٝح ػٖ ثُؼٔجٍ. 129ثُؼَٔ ٝ ٓ٘وٝح ػٖ أٙقجح 162ٓ٘وٝح ػٖ ثُقٌٞٓجس ٝ 313

 ْٓضٖجًثً: 2025أٓج ػوه ثُْٔضٖج٣ًٖ ثُل٤٤ٖ٘ ثُْٔؾ٤ِٖ كوو دِؾ ٗقٞ 

 ْٓضٖجً ػٖ ثُؼٔجٍ.  565ْٓضٖجً ػٖ أٙقجح ثُؼَٔ ٝ 379ْٓضٖجً ػٖ ثُقٌٞٓجس ٝ 1081

 و ى  غُس ِىرٍّح أو غُس ِؼرّدج: -4

ٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز ٤ُِ ُىو٣ٜج ٝكىٞه كى٢ ٛىيٙ هُٝز ػٞٞ ك٢ ٓ٘ظ ٣18ضذ٤ٖ ٖٓ صو٣ٌٌ ُؾ٘ز ثػضٔجه ثُؼ٣ٞٞز ٝؽٞه 

هٍٝ أػٞجء ٓؼضٔو٣ٖ ٣ٔغِٕٞ ثُقٌٞٓجس كو٠ ٓىٖ د٤ٜ٘ىج  4ثُوًٝر ُٔؤصٌٔ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ. ًٔج ثٕجًس ثُِؾ٘ز ثٕ ٝكٞه 

ٝكو ث٤ُٖٔ. ث٣ٞج صالفظ ثُِؾ٘ز ػوّ ثُضىٞثٍٕ دى٤ٖ ػىوه ثُٔ٘ىوٝد٤ٖ ٝثُْٔضٖىج٣ًٖ ثُل٤٘ى٤ٖ ثُٔؼضٔىو٣ٖ  ٟىٌثف ثإلٗضىجػ 

ٓىٖ  3ٓىٖ ثُٔىجهر  2،  1ؽٞ ثُِؾ٘ز ٖٓ ثُقٌٞٓىجس دىيٍ ؽٜىٞه فو٤و٤ىز ُٔؼجُؾىز ٛىيث ثُنِىَ ٝكىن ثُلوىٌص٤ٖ ثُغالعز ٝصٌ

 هّضًٞ ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز.

 إٌفاب اٌمأىٍٔ : -5

٣ٖىى٤ٌ صو٣ٌىىٌ ُؾ٘ىىز ثػضٔىىجه ثُؼٞىى٣ٞز إُىى٠ إٔ ػىىوه ًذ٤ىىٌ ٓىىٖ ثُىىوٍٝ ث ػٞىىجء ال٣ىىَثٍ ػ٤ِٜىىج صىىام٤ٌ كىى٢ صْىىو٣و 

ُو٤ُٝز دٔج ٣قٌّ ٓ٘وٝد٤ٜج ٖٓ ثُض٣ٞٚش ٖٓ د٤ٖ ٛيٙ ثُوٍٝ ؽ٤ذٞص٢ ٝثُٚىٞٓجٍ فٜٚٚج ك٢ ٓٞثٍٗز ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ث

 ٓ٘وٝدج ْٓؾال ٖٝٓ ثفضْجح ثُ٘ٚجح ثُوج٢ٗٞٗ.  38ٝدجُضج٢ُ ٣ضْ ثّضذؼجه ٗقٞ 

ْٓضٖجًثً ك٤٘ج ُو٣ْٜ ث٣ٞج ٙلز ٓ٘جٝح ُٔ٘وٝح ؿ٤ٌ ْٓؾَ ٣ٝٚىذـ ثُ٘ٚىجح  31ٝٓغ ثالمي دؼ٤ٖ ثالػضذجً ٗقٞ 

ْٓضٖىجً ٓ٘ىجٝح ٓىغ ٟىٌؿ  31ٓ٘ىوٝح ْٓىؾَ ٓىغ  568ٝثُي١ صقوه ٖٓ مالٍ ػ٤ِٔز صؾ٤ٔىغ  ،280ثُوج٢ٗٞٗ فج٤ُج 

 (.2ٓ٘وٝح ٖٓ ثُْٔؾ٤ِٖ ثُٔق٤ٌٖٓٝ ٖٓ ثُض٣ٞٚش ٝه٤ْْ ٗض٤ؾز ٛيٙ ثُؼ٤ِٔز ثُقْجد٤ز ػ٠ِ ثع٤ٖ٘ ) 38
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 خاِعا : ا رراح وظُس أػّاي اٌّؤذّس

 أرخاتاخ هُناخ اٌّؤذّس: -1

)فٌٞٓجس / أُٔج٤ٗج( ثُؾِْز ثُؼجٓز الكضضجؿ أػٔجٍ ثُٔىؤصٌٔ دٚىلضٚ ًةى٤ِ ٓؾِىِ إهثًر  ثكضضـ ث٤ُْو/ ٤ّو ٗذٌؿ٤ٌ

ف٤ىظ ػذىٌ كى٢ ًِٔضىٚ ػىٖ صٖىٌكٚ دىإ  5/6/2017ٙذجؿ ٣ّٞ ثالع٘ى٤ٖ  11.30ٌٓضخ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ ك٢ صٔجّ ثُْجػز 

ؽ٤٘ىق ٝػىٖ ٣و٤٘ىٚ دىإ ُٔؤصٌٔ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ ٝإٔ ٣ـضْ٘ ٛيٙ ثُٔ٘جّىذز ٤ٌُفىخ دىجُؾ٤ٔغ كى٢  ٣106ؼِٖ ثكضضجؿ ثُوًٝر 

ٛيٙ ثُوًٝر ّضْضؾ٤خ إ٠ُ ثٗضظجًثص٘ج ٝدوٕٝ إٟجُز ٌٗٔ ٓذجٌٕر إ٠ُ ثُذ٘و ث ٍٝ ٖٓ ؽوٍٝ أػٔىجٍ ٛىيٙ ثُؾِْىز دٖىإ 

 ثٗضنجح ًة٤ِ ٛيٙ ثُوًٝر ٝثٌُِٔز إ٠ُ ث٤ُْو/ ًٓٞث٤ُِ )فٌٞٓجس ث٤ٌُْٔي( ُضوو٣ْ ثٌُٕٔـ.

٣ٍٝىٌ  –ٓجس دض٤ٌٕـ ٓؼج٢ُ ثُْى٤و ًىج٤ًُِ ًٝه١ صووّ ث٤ُْو/ ًٓٞث٤ُِ )فٌٞٓجس ث٤ٌُْٔي( دجّْ ك٣ٌن ثُقٌٞ

ُٔىؤصٌٔ ثُؼٔىَ ثُىو٢ُٝ ف٤ىظ أٗىٚ ٗىجٍ هػىْ ك٣ٌىن  106ثُؼَٔ ٝثُض٤ٔ٘ىز ثالؽضٔجػ٤ىز دؾ٣ًٜٞٔىز دجٗٔىج ٌُةجّىز ثُىوًٝر 

ثُقٌٞٓجس دجإلؽٔجع. ٣ٖٝجًى ث٤ُْو ًج٤ًُِ ٌُِٔر ثُغجُغز كى٢ ٓىؤصٌٔ ثُؼٔىَ ثُىو٢ُٝ ًىٌة٤ِ ثُٞكىو ثُقٌى٢ٓٞ ُذِىوٙ، 

ٔضقوط ٝمذ٤ٌ ك٢ ثُؼو٣و ٖٓ ثُٔؤصٌٔثس ٝثالؽضٔجػجس ثُو٤ُٝز ًك٤ؼز ثُْٔىضٟٞ ىثس ثُؼالهىز دجُؼٔىَ ٕٝجًى أ٣ٞج ً

 ٝثالهضٚجه.

٣قَٔ ث٤ُْو ًج٤ًُِ إؽجٍر أٝ دٌج٣ًُُٞٞ ك٢ ثُقوٞم ٝثُؼِّٞ ث٤ُْج٤ّز ٖٓ ؽجٓؼز د٘ٔج ًٝىيُي ٙىلز أّىضجى كى٢ 

٣ٍىىىىٌ ثُؼٔىىىَ ٝثُض٤ٔ٘ىىىىز ثالؽضٔجػ٤ىىىىز دضىىىىج٣ًل ثُلِْىىىلز ٝثُؼِىىىىّٞ ثُو٤٘٣ىىىىز دؾجٓؼىىىز ًكت٤ىىىىَ دـٞثص٤ٔىىىىجال ٝصىىىْ صؼ٤٤٘ىىىىٚ ٝ

دٚىلز ًةى٤ِ دجإلٗجدىز ُٔؾِىِ ًٍٝثء ثُؼٔىَ كى٢ أ٣ٌٌٓىج ثُّٞىل٠  2015. إٝجكز إُى٠ ثٗضنجدىٚ ػىجّ 14/05/2014

 ٝثُو٤٘٤ٓٝي. 

ٝهو ص٤َٔس ٤ٌّر ث٤ُْو ًج٤ًُِ ث٤ُْج٤ّز دجُوىوًر ػِى٠ ثُقىٞثً ٝثُّٞىجٟز  ٝٓؼجُؾىز ثُنالكىجس ثُٔضؼِوىز دجُؼٔىَ 

 ٓجس ٣غن ك٢ هوًثصٚ ػ٠ِ فْٖ ص٤٤ٌْ أػٔجٍ ثُوًٝر ثُقج٤ُز ُٔؤصٌٔ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ.ٝإٔ ك٣ٌن ثُقٌٞ

ٝهو ع٠٘ ػ٠ِ ٛيث ثُض٤ٌٕـ ًَ ٓىٖ ك٣ٌىن أٙىقجح ث ػٔىجٍ ٝك٣ٌىن ثُؼٔىجٍ ف٤ىظ صوىوّ ثُْى٤و ّى٤وٗذٌؿٌ ًةى٤ِ 

ٌٔ ثُؼٔىَ ُٔىؤص 106ٓؾِِ إهثًر ٌٓضخ ثُؼٔىَ ثُىو٢ُٝ دجُضٜ٘تىز إُى٠ ثُْى٤و/ ًىج٤ًُِ ٝهػىجٙ الّىضالّ ًةجّىز ثُىوًٝر 

 عْ صْ ثّضٌٔجٍ ص٤ٌَٖ ٤ٛتز ًةجّز ثُٔؤصٌٔ دجٗضنجح ًَ ٖٓ: 2017ثُو٢ُٝ ُؼجّ 

 ٗجةخ ثٌُة٤ِ ػٖ ثُقٌٞٓجس -ّؼجهر ثُْل٤ٌر/ ّؾج ٓؾج٢ُ )فٌٞٓجس/ ث ًهٕ(  -

 ٗجةخ ثٌُة٤ِ ػٖ أٙقجح ثُؼَٔ -ث٤ُْو/ ٌُجٍث )أٙقجح ثُؼَٔ/ إّذج٤ٗج(  -

 ٌة٤ِ ػٖ ثُؼٔجٍٗجةخ ثُ -ث٤ُْور/ ًالًى ٝث٤ٌٌُ )ػٔجٍ/ ً٘وث(  -

ًٔج صْ ص٤ٌَٖ ٤ٛتجس ٌٓجصخ ثُلٌم ٝثُِؾجٕ ثُ٘ظج٤ٓز ٝثُِؾىجٕ ثُل٤٘ىز ثٌُِٔلىز دٔ٘جهٖىز ثُذ٘ىٞه ثُل٤٘ىز ٝىٖٔ ؽىوٍٝ 

 أػٔجٍ ثُٔؤصٌٔ ٝىُي ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُضج٢ُ:

  سَك اٌحىىِاخ  

 ث٤ُْو/ ٣ًٞػ ُٞٓٞٗجًٞ )ث٤ٌُْٔي(   ثٌُة٤ِ:  -

 ث٤ُْو/ ٤ًٞٗؼ ٤ُْ ٕٞث )٣ًًٞج(  ٗجةخ ثٌُة٤ِ:  -
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 :ًّسَك أـحاب اٌؼ  

 ث٤ُْو/ ٓض١َٗٞ ٓوٝثدج )ؽ٘ٞح إك٣ٌو٤ج(   ثٌُة٤ِ:  -

 ث٤ُْو/ أُذ٤ٌصٞ ثًجكج٣ًج ّجُوث٣ًجػ )ًُٞٞٓذ٤ج(  ٗجةخ ثٌُة٤ِ:  -

 ث٤ُْو/ ث٣و دٞصٌ )ثُٞال٣جس ثُٔضقور ث ٤ٌ٣ٌٓز(

 ث٤ُْور/ ٣ً٘جصج ٛٞٓٞٗؼ هًثُٝ )أُٔج٤ٗج(

 ث٤ُْو/ ٓقلٞظ ٤ٓوجص٢ِ )ثُؾَثةٌ(

 ًفٖٔ )د٘ـاله٣ٔ( ث٤ُْو/ ًجٌٓثٕ

 ث٤ُْور/ ٤ُ٘وث ٤ًٌٓٝٞٗؼ )ثُٔ٘ظٔز ثُو٤ُٝز  ٙقجح ث ػٔجٍ(        ٌٌّصج٣ًز:   -

 سَك اٌؼّاي  

 ث٤ُْو/ ُٞى ًًٞص٤ذي )دِؾ٤ٌج(   ثٌُة٤ِ:  -

 ث٤ُْو/ د٢ٌ٤ٜ ٗضٖجُ٘ضٖج٢ُ )ؽ٘ٞح إك٣ٌو٤ج(  ٗجةخ ثٌُة٤ِ:  -

 ث٤ُْور/ أ٤ًٌٞ ؿٞٗٞ )ث٤ُجدجٕ(

 ٤ج(ث٤ُْور/ ٤ِّلجٗج ًذ٤ٕٞٞ )إ٣لجُ

 ث٤ُْو/ ؽ٤ٌثًهٝ ٓجًص٤٘جٍ )ث ًؽ٘ض٤ٖ(

 ث٤ُْور/ ًث٤ًَ ؽَٞٗث٤ُِ )ثٌُ٘ل٤وًث٤ُز ثُ٘وجد٤ز ثُو٤ُٝز(         ٌٌّصج٣ًز: -

 اٌٍعٕح اٌرٕظُُّح 

 ثٌُة٤ِ: ث٤ُْو/ د٣ْٝٞ ٓٞه٣جٝثد٤ٌٞث )٣ٍٔذجد١ٞ( -

 ٗجةخ ثٌُة٤ِ ػٖ أٙقجح ثُؼَٔ: ث٤ُْو/ ٢ًٞ٣ٌٝ٤ٛ ٓجصْٞ )ث٤ُجدجٕ( -

 : ث٤ُْو/ ُٞى ًًٞص٤ذجى ) دِؾ٤ٌج(ٗجةخ ثٌُة٤ِ ػٖ ثُؼٔجٍ -

 ٌعٕح اػرّا  اٌؼضىَح 

 ثٌُة٤ِ: ث٤ُْو/ ٤ٌٓجة٤َ ٛٞد٢ )٣ٍالٗوث ثُؾو٣ور( -

 ٗجةخ ثٌُة٤ِ ػٖ أٙقجح ثُؼَٔ: ث٤ُْو/ ك٤ٌٗجٗوٝ )٤ٌْٓي( -

 ٗجةخ ثٌُة٤ِ ػٖ ثُؼٔجٍ: ث٤ُْو/ ٣جِٗ ث٣ٌ٣ي ثًٝس) هٗٔجًى( -

 اٌٍعٕح اٌّاٌُح 

 (ثٌُة٤ِ: ث٤ُْو/ ٣ٝذٌٕ كجٕ ه٣ي )ُٛٞ٘وث -

 ٌعٕح ذطثُك اٌّؼاَُس 

 ثٌُة٤ِ: ث٤ُْو/ ٝثٕ٘لٖ ؿَٞٗث٤ُِ )ؽ٣ًٜٞٔز ه٤٘٤ٓٝي( -

 ٗجةخ ثٌُة٤ِ ػٖ أٙقجح ثُؼَٔ: ث٤ُْور/ ٤ّٗٞج ٣ًؾ٤٘ذٞؿٖ )ً٘وث( -

 ٗجةخ ثٌُة٤ِ ػٖ ثُؼٔجٍ: ث٤ُْو/ ٓجًى ٤ُٔجَٗ ) دِؾ٤ٌج( -
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 ٌعٕح هعسج اٌُد اٌؼاٍِح 

 ثٌُة٤ِ: ث٤ُْو/ ؿ٤٤٤ٌٓٞ ًث٣ِ ًجّضٌٝ )٤ٌْٓي( -

 ٗجةخ ثٌُة٤ِ ػٖ أٙقجح ثُؼَٔ: ث٤ُْو/ ٌّٞس دجًًالٓخ )ثّضٌث٤ُج( -

 ٗجةخ ثٌُة٤ِ ػٖ ثُؼٔجٍ: ث٤ُْور/ ًجص٤ِ٘ج دج٢٤ٕ ) ُٛٞ٘وث( -

  (71ٌعٕح اٌؼّاٌح واٌؼًّ اٌالئك ٌالٔرماي إًٌ اٌعٍُ )ِساجؼح اٌرىـُح 

 ثٌُة٤ِ: ث٤ُْور/ ٤ُ٘ج ٓجًؿ٣ٌش ٛجٍٍ )٣ٌٝٗؼ( -

 ر/ ٤ُ٘و١ٝ ٤ّلُٞٓٞٞ )٤ُْٞصٞ(ٗجةخ ثٌُة٤ِ ػٖ أٙقجح ثُؼَٔ: ث٤ُْو -

 ٗجةخ ثٌُة٤ِ ػٖ ثُؼٔجٍ: ث٤ُْو/ ٓٞه١ ؿ٤ٌٝ ) ٤٘٤ّـجٍ( -

 ًٌّعٕح اٌّثا ئ واٌحمىق األظاظُح  ٍ اٌؼ 

 ثٌُة٤ِ: ث٤ُْو/ ٤ّلٞ ٗو٣ذ٤َ )ؽ٘ٞح إك٣ٌو٤ج( -

 ٗجةخ ثٌُة٤ِ ػٖ أٙقجح ثُؼَٔ: ث٤ُْور/ ٣ً٘جصج ًٛٞٗٞٗؼ هًثُٝ )أُٔج٤ٗج( -

 ٢ِ٤ً ًُٝ ) أ٣ٌٌٓج ثٌُة٤ِ: ث٤ُْو/ د٣ْٝٞ ٓٞه٣جٝثد٤ٌٞث )٣ٍٔذجد١ٞ( ٗجةخ ثٌُة٤ِ ػٖ ثُؼٔجٍ: ث٤ُْو/ -

 41 – 28 – 15 – 4أ٣ٞج صْ مالٍ ٛيٙ ثُؾِْز إهٌثً ثُٔوضٌفجس ثُٔضؼِوز دئُـجء ثصلجه٤ىجس ثُؼٔىَ ثُو٤ُٝىز أًهىجّ 

ج ٣ضؼِىن ًٝيُي ثُٔوضٌفجس دٖإ صؼ٤ِن ثُؼَٔ دذؼٜ ثإلؽٌثءثس ك٢ ٗظجّ ثُؼَٔ دجُٔؤصٌٔ ثُىذؼٜ ٜٓ٘ى 67 – 60 –

دإىىـجٍ ثُؾِْىىز ثُؼجٓىىز ٝثُىىذؼٜ ث٥مىىٌ دإىىـجٍ ثُِؾىىجٕ دجإلٝىىجكز إُىى٠ صلىى٣ٜٞ ثُٚىىالف٤جس ٤ُٜتىىز ٌٓضىىخ ًةجّىىز 

 ثُٔؤصٌٔ.

 ذمسَس اٌّدَس اٌؼاَ -2

ثُٔو٣ٌ ثُؼجّ ٌُٔضخ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ ًِٔز ف٤ظ هوّ ٖٓ مالُٜج ثُضٜ٘تز ٌُة٤ِ ثُٔىؤصٌٔ ٝإُى٠  أُو٠ ث٤ُْو ؿج١ ًث٣وً

ُٔىؤصٌٔ ثُؼٔىَ  106ٗٞثح ثٌُة٤ِ ٓغ ثٌٌُٖ ٝثُضوىو٣ٌ إُى٠ ٓٔغِى٢ أٟىٌثف ثإلٗضىجػ ثُغالعىز ػِى٠ فٞىًْٞٛ ثُىوًٝر 

َ ٣ْىىضؾ٤خ إُىى٠ ثُىىو٢ُٝ ثُٜجٓىىز كىى٢ ٝىىٞء ٗؾىىجؿ ٓؾِىىِ إهثًر ٌٓضىىخ ثُؼٔىىَ ثُىىو٢ُٝ كىى٢ ٝٝىىغ ؽىىوٍٝ أػٔىىجٍ ٤ٔٓىى

ثٗضظجًثصٌْ، عْ ػٌٛ ٤ّجهصٚ صو٣ٌٌٙ ثُٔووّ إ٠ُ ٛيٙ ثُوًٝر ُٔىؤصٌٔ ثُؼٔىَ ثُىو٢ُٝ ٓىغ ثُض٤ًٌىَ ػِى٠ ٓؾٔٞػىز ٓىٖ 

 ثُٔؼل٤جس ٝثُوٞج٣ج ثُٜجٓز ٗيًٌ ٜٓ٘ج ٓج ٢ِ٣:

ٝإػىوثه صٞٙى٤ز ؽو٣ىور دٖىإ ثُؼٔجُىز ٝثُؼٔىَ ثُالةىن كى٢  71ك٢ ثُؼجّ ثُٔج٢ٝ دوة٘ج دٌٔثؽؼز ثُضٞٙى٤ز ًهىْ  -

ُْالّ ٝثُووًر ػ٠ِ ثُٚىٔٞه ٝػِى٠ ثُىوًٝر ثُقج٤ُىز ُِٔىؤصٌٔ إصجفىز ثُلٌٙىز ٣َُٔىو ٓىٖ ثُ٘وىجٓ ٝصلٜىْ موٓز ث

 ثُْٔجةَ ثُض٢ الصَثٍ ػجُوز ٝثُضَٞٙ إ٠ُ صقو٤ن ثُٜوف ثُٔلِٞح.

إٕ فًٞٔز ٛؾٌر ث٤ُو ثُؼجِٓز صىومَ ٝىٖٔ ٜٓىجّ ٓ٘ظٔىز ثُؼٔىَ ثُو٤ُٝىز دٔٞؽىخ ثُوّىضًٞ ٝثفضالُٜىج ثٌُٔصذىز  -

٣ىىجس ثُو٤ُٝىىز ٝصؼضذىىٌ ٓىىٖ أٛىىْ ثُٔلجًهىىجس كىى٢ ػىىجُْ ثُؼٔىىَ ٓىىغ ثُٔالفظىىز إٔ ثُٔذىىًٌثس ث ُٝىى٠ كىى٢ ث ُٝٞ

ثالهضٚجه٣ز ٝثُض٣ٞٔ٘ز ُٚجُـ ثُٜؾٌر هىو صَث٣ىوس دٖىٌَ ًذ٤ىٌ، ٣ٌٝٔىٖ ثُوىٍٞ إٔ ثُغـىٌثس كى٢ ٓؾىجٍ فًٞٔىز 

لجهر ثُٜؾٌر هو صـي١ صنٞف ثٌُْجٕ ثُٔق٤٤ِٖ ٝصٜوه فوٞم ثُٜٔجؽ٣ٌٖ ٝأكٌثه أٌّْٛ ٝهو صٔغىَ فىجؽَث ُالّىض

 ثُؼجهُز ٖٓ ٤َٔٓثس ثُٜؾٌر ُؾ٤ٔغ ث ٌٟثف ثُٔؼ٤٘ز ٝال ٣ٌٖٔ صًٚٞ ْٓضوذَ ثُؼَٔ هٕٝ ٛؾٌر.
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مىىالٍ ٛىىيٙ ثُىىوًٝر صضؼىىٌٛ ثُٔ٘جهٖىىز ثُٔضٌىىًٌر إُىى٠ ثُٔذىىجها ٝثُقوىىٞم ث ّجّىى٤ز كىى٢ ثُؼٔىىَ ٝٛىى٢ ٓىىٖ  -

ٞىىجء هىىو ثُٔٞٝىىٞػجس ثُضىى٢ صىىومَ ٓذجٕىىٌر كىى٢ هِىىخ ٝال٣ىىز ٓ٘ظٔىىز ثُؼٔىىَ ثُو٤ُٝىىز ٣ٞٛٝضٜىىج ٝإٔ ثُىىوٍٝ ث ػ

، 1998ثػضٌكٞث دًٌٞٝر ثالُضَثّ دجُٔذجها ًقىن إْٗىج٢ٗ كى٢ ثُؼٔىَ دٔٞؽىخ إػىالٕ ٓ٘ظٔىز ثُؼٔىَ ثُو٤ُٝىز 

ٝك٢ ثُقو٤وز ال ٣َثٍ ثُٜوف ثُي١ صقوه ك٢ ثُٔٚجههز ثُؼج٤ُٔز ػ٠ِ ثالصلجه٤جس ثُٔؼ٤٘ز دؼ٤و ثُٔ٘جٍ ٝٗقٖ ػِى٠ 

٣ىىو ُالُضىىَثّ ث٤ُْجّىى٢ كىى٢ ٛىىيث ثُٖىىإ ػِىىْ دجُٚىىؼٞدجس ػِىى٠ أٓىىَ إٔ صْىىجػو ثُٔ٘جهٖىىجس ػِىى٠ إػلىىجء هكىىغ ؽو

 ٝثُضلذ٤ن ثُلؼ٢ِ.

مالٍ ثُْ٘ٞثس ث ًدؼز ثُٔج٤ٝز هو ثًصا٣ش ػٌٛ صوج٣ًٌ ُِٔ٘جهٖز ك٢ ثُؾِْز ثُؼجٓز فٍٞ ٓٞٝىٞػجس كى٢  -

ؿج٣ىىز ٓىىٖ ث ٤ٔٛىىز دجُْ٘ىىذز ُٔ٘ظٔىىز ثُؼٔىىَ ثُو٤ُٝىىز ف٤ىىظ ص٘جُٝىىش أًدؼىىز ٓقىىجًٝ ٝٛىى٢: ٓت٣ٞىىز ٓ٘ظٔىىز ثُؼٔىىَ 

ٝهىو ًًىَس إٔ ٣ٌىٕٞ صو٣ٌى١ٌ ُٜىيٙ  2030دٌٗىجٓؼ ثُض٤ٔ٘ىز ثُْٔىضوثٓز  –َ ثُؼٔىَ ْٓضوذ –ثُٜؾٌر  –ثُو٤ُٝز 

ثُْى٘ز كى٢ ٗلىِ ثُْى٤جم ٣ٝض٘ىجٍٝ ثُٔذىجهًر ثُنٞىٌثء ٝثُضىى٢ صٔغىَ ٓىغ ثهضىٌثح ٓت٣ٞىز ٓ٘ظٔىز ثُؼٔىَ ثُؼو٤ُٝىىز 

ثُْٔىىجٛٔز ثُضىى٠ ٣ٌٔىىٖ ثٕ ٣وىىوٜٓج ػىىجُْ ثُؼٔىىَ ُٞىىٔجٕ ثٗضوىىجٍ فو٤وىى٢ ٗقىىٞ ْٓىىضوذَ ْٓىىضوثّ كىى٢ ٓؾىىجٍ ثُذ٤تىىز 

 ػضذجً إٔ صـ٤ٌ ثُٔ٘جك ٗجصؼ ػٖ ٖٗجٟ ثإلْٗجٕ ٝٓؼظْ ٛيٙ ث ٖٗلز ٌٓصذلز دجُؼَٔ.دج

صذ٤ٖ دٞٝٞؿ ٖٓ مالٍ صو١ٌ٣ٌ إُى٠ ثُٔىؤصٌٔثٕ مٞىٌٗز ثإلٗضىجػ صلىضـ آكىجم ٝثػىور كى٢ ٓؾىجٍ مِىن كىٌٗ  -

 ثُؼَٔ ثُالةن. ٣ٌٖٝٔ ثػضذجًٛج ٓقٌى ثُض٤ٔ٘ز ثُٔضٞثٍٗز. ًٔج ٣ٌٖٔ ثُوىٍٞ إٔ كىٌٗ ثُؼٔىَ ثُالةىن ُىٖ صٌىٕٞ

كى٢ ثُْٔىىضوذَ مٞىىٌثء دلذ٤ؼضٜىج دىىَ ػ٤ِ٘ىىج ؽؼِٜىىج ًىيُي ٝإٔ صقو٤ىىن ٛىىيث ثالٗضوىجٍ ثُٚىىق٤ـ ٣ضلِىىخ ٤ّجّىىجس 

 ٓقٌٔز ػ٠ِ ؿٌثً أ٣ز صلًٞثس ك٢ ػجُْ ثُؼَٔ.

 ِٓقن صو٣ٌٌ ثُٔو٣ٌ ثُؼجّ فٍٞ أٝٝجع ثُؼٔجٍ ك٢ ث ًث٢ٝ ثُؼٌد٤ز ثُٔقضِز -

ٝثُىىي١ ٣ٚىىق أٝٝىىجػج صْىىضٞؽخ صىىوػ٤ْ ًٔىىج ؽىىٌس ثُؼىىجهر كوىىو صىىْ إػىىوثه ٛىىيث ثُضو٣ٌىىٌ دؼ٘ج٣ىىز ٝف٤جه٣ىىز   -

 ثُْٔجػوثس ثُل٤٘ز ُٔ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز ٓغ هػٞر ثُؾ٤ٔغ إ٠ُ صوو٣ْ ثُْٔجػور ٝثُْٔجٛٔجس ثُٔلِٞدز.

 ذمسَس زئُط ِعٍط إ ازج ِىرة اٌؼًّ اٌدوٌٍ -3

ص٘جٍٝ ث٤ُْو/ ٤ّوٗذٌؿٌ ًة٤ِ ٓؾِىِ إهثًر ٌٓضىخ ثُؼٔىَ ثُىو٢ُٝ ثٌُِٔىز ُؼىٌٛ صو٣ٌىٌ ػىٖ ٖٗىجٟجس ثُٔؾِىِ 

 – 327دٔؼ٠٘ هًٝثس ثُٔؾِِ ثُؼجه٣ىز أًهىجّ  ٤ٗٞ٣ٝ2017ٞ / ف٣ٌَثٕ  2016ٍ ثُلضٌر ٓج د٤ٖ ٤ٗٞ٣ٞ / ف٣ٌَثٕ مال

ف٤ظ هوّ دئ٣ؾجٍ ص٤ٝٞقجس ػٖ ثُٔقجًٝ ٝث ٖٗىلز ٓىغ إٔ ؽىوثٍٝ أػٔىجٍ هًٝثس ٗىٞكٔذٌ / صٖى٣ٌٖ   329ٝ  328

ٝىٞػجس ٝػِىى٠ ٓىىٖ ٣ٌؿىىخ كىى٢ ًجٗىىش ٌٓغلىىز ٝصـلى٢ ٓؾىىجال ٝثّىىؼج ٓىىٖ ثُٔٞ 2017ٝٓىىجًُ / آىثً  2016ثُغىج٢ٗ 

ثُقٚىٍٞ ػِى٠ ٣َٓىو ثُضلجٙى٤َ فىٍٞ أٖٗىلز ٓؾِىِ ثإلهثًر دئٌٓجٗىٚ ثالٟىالع ػِى٠ ثُٔقجٝىٌ ٝٓ٘جهٖىجس ثُٔؾِىِ 

ثًُٖٔ٘ٞر ػ٠ِ ٓٞهغ ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز ػ٠ِ ٕذٌز ث ٗضٌٗش ٝدجُضج٢ُ ٣ٌٖٔ ثُض٤ًٌَ ػِى٠ دؼىٜ ث ٖٗىلز ثُٜجٓىز 

 ُِٔؾِِ ٝىُي ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُضج٢ُ:

صضؼِىىن دئػىىجهر ثٗضنىىجح  2016ًجٗىش أٛىىْ ثُوىىٌثًثس ثُضىى٢ ثصنىىيٛج ثُٔؾِىىِ كىى٢ هًٝر ٗىىٞكٔذٌ / صٖىى٣ٌٖ ثُغىىج٢ٗ  -

 ث٤ُْو ؿج١ ًث٣وً ثُٔو٣ٌ ثُؼجّ ُٔ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز ُٞال٣ز عج٤ٗز ٝصؾو٣و ثُغوز ك٤ٚ.
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ٓىٖ  26هر دٔٞؽخ ٝظ٤لز ثُٔؾِِ ك٢ ثٌُٔثهذز كوو صْ ٓضجدؼز ػور ٌٕجٟٝ ٓووٓز ٝو ثُقٌٞٓجس دٔٞؽخ ثُٔج -

هّضًٞ ثُٔ٘ظٔز ُؼوّ ثفضٌثّ ثالصلجه٤ىجس ثُٔٚىجههز ػ٤ِٜىج ٝٛى٢ دلذ٤ؼىز ثُقىجٍ ٓٞٝىٞػجس فْجّىز ؿ٤ىٌ إٔ 

صىومَ كى٢ إٟىجً ثُضؼىجٕٝ  26ثُٔو٣ٌ ثُؼجّ ٌُٔضخ ثُؼَٔ ثُىو٢ُٝ هىو أًىو إٔ ثُٖىٌجٟٝ ثُٔووٓىز دٔٞؽىخ ثُٔىجهر 

ج٣ج دَ أ٣ٞج ُض٘و٤ز ثُؼالهجس دى٤ٖ ٝثُٖلجك٤ز ٝهو ّجػوس ٤ُِ كو٠ ػ٠ِ صق٤ْٖ ث ٝٝجع ٝٓؼجُؾز دؼٜ ثُوٞ

ثُقٌٞٓز ثُٔؼ٤٘ز ٝٓ٘ظٔض٘ج ٝهو صْ ثصنجى هٌثًثس ٓضٞثٍٗز ٌَُ فجُىز ٓىٖ ثُقىجالس دلٞىَ ثُقىٞثً ثالؽضٔىجػ٢ 

 ٝثُغالع٤ز. 

ث٣ٞج ٝدجإلٝجكز إ٠ُ ٝظ٤لضٚ ثٌُهجد٤ز هجّ ثُٔؾِِ دوًٝ كؼجٍ ك٢ ٓؾجٍ ثُقًٞٔز ٝصا٤ٖٓ ٓضجدؼز ػور هىٌثًثس  -

 ٓغ صا٤ٖٓ ٓضجدؼز ثُوٌثًثس ثُْجدوز ُٔؾِِ ثإلهثًر. 2015ٝ 2016ُو٢ُٝ ك٢ هًٝثس ثصنيٛج ٓؤصٌٔ ثُؼَٔ ث

صٔغَ ػ٤ِٔز ثػضٔىجه ثُذٌٗىجٓؼ ٝث٤َُٔث٤ٗىز ٓٞػىوث ٝٓقلىز ٛجٓىز كى٢ أؽ٘ىور ثُٔ٘ظٔىز ف٤ىظ ػذىٌ ثُٔؾِىِ ػىٖ  -

د٣َجهر فو٤و٤ز ٙـٌ ٝٗىجٍ هػىْ أػٞىجء ٓؾِىِ  2019 – 2018ثًص٤جفٚ ُضوو٣ْ ٌٖٓٝع ثُذٌٗجٓؼ ٝثُٔٞثٍٗز 

 هثًر.ثإل

ّؼ٠ ثُٔؾِِ ك٢ ثُؼجّ ثُٔج٢ٝ إ٠ُ ٣َٓىو صقْى٤ٖ ّى٤ٌ أػٔىجٍ ٓىؤصٌٔ ثُؼٔىَ ثُىو٢ُٝ دجػضٔىجه صنلى٤ٜ ٓىور  -

 ثٗؼوجهٙ إ٠ُ أّذٞػ٤ٖ.

ًجٗش ْٓجةَ ث٤ُْجّز ثُؼجٓز أ٣ٞج فجٌٝر ك٢ ؽ٤ٔغ أهْجّ ٝأؽَثء ٓؾِىِ ثإلهثًر ٝدٞؽىٚ مىجٗ كى٢ ثُوْىْ  -

ٝهو صْ هػٞر ثُوْْ ًك٤غ ثُْٔضٟٞ كى٢ ٕىٌٜ ٓىجًُ  ًك٤غ ثُْٔضٟٞ ثُي١ ٣ًٌَ ك٢ ثُـجُخ ػ٠ِ ٛيٙ ثُْٔجةَ.

/ آىثً ُٔ٘جهٖىىز ٤ًىىق إٔ ػ٤ِٔىىز ص٤ٔ٘ىىز ثُؼٔىىَ ثُالةىىن ٣ٌٔىىٖ إٔ صْىىجػو ثُذِىىوثٕ ػِىى٠ صقو٤ىىن أٛىىوثف ثُض٤ٔ٘ىىز 

 ثُْٔضوثٓز ٝهو ٣قضَ ٛيث ثُٖ٘جٟ ٌٓجٗز ٓق٣ًٞز ك٢ أٖٗلز ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز ك٢ ثُْ٘ٞثس ثُوجهٓز.

ّ ثُٔقٌٍ ك٢ ص٘ل٤ي ثُذٌٗجٓؼ ثُٔؼٍَ ُِضؼجٕٝ ثإلٗٔجة٢ ُٚجُـ ث ًث٢ٝ ثُؼٌد٤ىز أمي ٓؾِِ ثإلهثًر ػِْ دجُضوو -

ثُٔقضِز ٝث ٖٗلز ثُض٢ صؼضَّ ثُٔ٘ظٔز ص٘ل٤يٛج ٓغ ِٟخ إػوثه دٌٗجٓؼ ؽو٣و ُض٤ٔ٘ز ثُؼَٔ ثُالةن دجُضٖجًٝ ٓىغ 

 ثًٌُٖجء ثالؽضٔجػ٤٤ٖ.

 لّح حىي ػاٌُ اٌؼًّ: -4

ٖٓ ثُٔٞٝٞػجس دٖىإ مْٓىضوذَ ثكٞىَ ُِْ٘ىجء كى٢ ثُؼٔىَم ٝىُىي  صْ ص٘ظ٤ْ هٔز فٍٞ ػجُْ ثُؼَٔ ص٘جُٝش ثُؼو٣و

 ٝصْ ص٤٤ٌْ أػٔجٍ ٛيث ثُٖ٘جٟ ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُضج٢ُ: ٤ٗٞ٣2017ٞ / ف٣ٌَثٕ  ٣15ّٞ ثُن٤ِٔ ثُٔٞثكن 

 ًِٔز ًة٤ِ ثُٔؤصٌٔ -

 ٓوثمِز ثُٔو٣ٌ ثُؼجّ ُٔ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز -

 ث٣ٌٍُٞ ث ٍٝ )ً٘وث(. ًّجُز دجُل٤و٣ٞ ٖٓ ٓؼج٢ُ ث٤ُْو ؽّٞضجٕ صٌٝهٝ

 ِائدج ِعردَسج:

 ٤ٌْٓر –ث٤ُْو / ٣َٗذٜٞ ٖٓ ه٘جر ُ ثٕ ح ُ / ثك٣ٌو٤ج  -
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 اٌّؽازوىْ:

 ث ٤ٖٓ ثُؼجّ ٌُِ٘ل٤وًث٤ُز ثُ٘وجد٤ز ثُو٤ُٝز -  ث٤ُْور / ٕجًثٕ دٌٝ -

 ث ٤ٖٓ ثُؼجّ ُِٔ٘ظٔز ثُو٤ُٝز  ٙقجح ثُؼَٔ -   ث٤ُْور / ٤ُ٘وث -

 ّجس ثُؼج٤ُٔز. د٤ٌٌ ٝٓجى ١ًَُ٘ؾ٘ز ث٤ُْج -  ث٤ُْور/ ًذلذٖ ًٕٞ -

 ػٞٞ ؽٔؼ٤ز فوٞم ثُْ٘جء ك٢ ثُض٤ٔ٘ز -  ث٤ُْور/ ٤ٌٓٗج ًٞٗ٘ـٜجّ -

 جٍعح خاـح: -5

 صْ مالُٜج ثُوجء ًِٔجس ٌَُ ٖٓ : 15/6/2017صْ ػوو ؽِْز مجٙز ٣ّٞ ثُن٤ِٔ 

 ًة٤ْز ؽ٣ًٜٞٔز ٓجُلز -  كنجٓز ث٤ُْور/ ٓجًٟ ٣َُٞ -

 ًة٤ْز ؽ٣ًٜٞٔز ٤ْ٣ًٞٓٞٓ - كنجٓز ث٤ُْور/ ث٤ٓ٘جٙ ؿ٣ًٞخ ك٤ٌْ  -

 ًة٤ْز ثُؾ٣ًٜٞٔز ثُو٣ٔوٌثص٤ز ث٤ُ٘ذجٍ -  كنجٓز ث٤ُْور/ دو٤ٛج ه٣ل٠ -

 

* * * * 
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 اٌثٕد اٌثأٍ 

 (2019 – 2018ِؽسوع اٌثسٔاِج واٌُّصأُح )

 وِعائً ِاٌُح اخسي

 

ػووس ثُِؾ٘ز ثُٔج٤ُز ثُض٢ صْٞ ٓٔغ٢ِ ثُقٌٞٓجس ث ػٞجء ك٢ ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز ٝٓٔغىَ ٝثفىو ػىٖ ًىَ ٓىٖ 

ٝصْ ٓغ دوث٣ىز أػٔجُٜىج  ٤ٗٞ٣2017ٞ/ ف٣ٌَثٕ  9ٝ  6أٙقجح ثُؼَٔ ٝثُؼٔجٍ دٚلز ٌٓثهخ ثؽضٔجػجصٜج مالٍ ٢ٓٞ٣ 

و عٞٓذ٢ ٤ٗجٓذج١ً )٤٘٤ًىج( ٗجةذىج ُِىٌة٤ِ، ف٤ىظ ثٗضنجح ث٤ُْو ٣ٝذ٣ٌٖ كجٕ ه٣ؾي )ُٛٞ٘وث( ًة٤ْج ٝٓوًٌثً ُِؾ٘ز ٝث٤ُْ

صٔىىش ٓ٘جهٖىىز ثُٔٞٝىىٞػجس ثُٔلٌٝفىىز ػِىى٠ ؽىىوٍٝ أػٔجُٜىىج ٝصوىىو٣ْ ٖٓىىج٣ًغ ثُوىىٌثًثس دٖىىاٜٗج ٝىُىىي ػِىى٠ ثُ٘قىىٞ 

 ثُضج٢ُ:

ٓىٖ هّىضًٞ ٓ٘ظٔىز  13ٓىٖ ثُٔىجهر  4ِٟخ ثُْٔجؿ دجُض٣ٞٚش ٓووّ ٖٓ فٌٞٓز ٤ًٌؿ٤َّضجٕ دٔٞؽخ ثُلوٌر  -

 ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز. 

هجّ ٣ٍٝىٌ ثُؼٔىَ ٝثُض٤ٔ٘ىز ثالؽضٔجػ٤ىز دؾ٣ًٜٞٔىز ٤ًٌؿ٤َّىضجٕ دضوىو٣ْ ِٟىخ ثُْىٔجؿ دجُضٚى٣ٞش ُقٌٞٓضىٚ إُى٠ 

ٓٞٝىىىقج كىى٢ ًّىىجُضٚ ثُٔذىىىًٌثس  23/3/2017ثُْىى٤و ؿىىجٟ ًث٣ىىوً ثُٔىىىو٣ٌ ثُؼىىجّ ُٔ٘ظٔىىز ثُؼٔىىىَ ثُو٤ُٝىىز دضىىج٣ًل 

٤ُٚىَ ٓذِىؾ  2017 – 1992ر ٝثُٚؼٞدجس ثُض٠ فجُش هٕٝ صْو٣و فٚضٜج كى٢ ث٤َُٔث٤ٗىز دٖىٌَ ٓ٘ىضظْ مىالٍ ثُلضىٌ

ٝصوىىو٣ْ ٓوضىىٌؿ دؾوُٝىىز  2017كٌٗىىي ٣ّْٞىى١ٌ ٓىىغ د٤ىىجٕ ٓىىج صىىْ صْىىو٣وٙ ػىىٖ ػىىجّ  1166323ثُٔضىىامٌثس إُىى٠ ٗقىىٞ 

 ثُٔضامٌثس مالٍ ثُْ٘ٞثس ثُوجهٓز.

ٓىٖ ثُٔضىامٌثس  2017ٓىٖ ثُ٘ظىجّ ثُٔىج٢ُ كوىو صىْ ثػضذىجً ثُٔذِىؾ ثُْٔىوه ػىٖ ػىجّ  10ٖٓ ثُٔجهر  6ٝٝكن ثُلوٌر 

٘ز صلٜٔش دإ ػوّ ثٗضظجّ ؽ٣ًٜٞٔىز ٤ًٌؿ٤َّىضجٕ كى٠ ّىوثه ثُْٔىجٛٔجس فىوط  ّىذجح مجًؽىز ػىٖ ٝف٤ظ إٔ ثُِؾ

ٓىٖ  4ثًثهصٜج ٝص٠ٙٞ ثُٔؤصٌٔ دجػضٔجه هٌثً ٣ْٔـ ٤ٌٌُؿ٤َّضجٕ دجُض٣ٞٚش مالٍ ثٗؼوجه ثُٔىؤصٌٔ دٔٞؽىخ ثُلوىٌر 

 ٖٓ هّضًٞ ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز. 13ثُٔجهر 

 (:2019 – 2018) ِمرسحاخ اٌثسٔاِج واٌُّصأُح -2

هجّ ث٤ُْو ؿجٟ ًث٣وً دؼٌٛ ٝع٤وز ثُذ٘و ثُغج٢ٗ ٓىٖ ؽىوٍٝ أػٔىجٍ ثُٔىؤصٌٔ فىٍٞ ٖٓىٌٝع ثُذٌٗىجٓؼ ٝث٤َُٔث٤ٗىز 

 329ػ٠ِ ثُِؾ٘ز ثُٔج٤ُز ٓغ ثالمي دؼ٤ٖ ثالػضذجً هٌثً ثػضٔجه ثُضو٣ٌٌ ٝٗضجةؼ ٓ٘جهٖىجصٚ كى٠ ثُىوًٝر  2019 – 2018

 793331474(، ف٤ىظ صقىوهس ٓذىجُؾ ثُٔٚىٌٝكجس د٘قىٞ 2017ثً ُٔؾِِ إهثًر ٌٓضخ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ )ٓىجًُ / آى

 هٝالً أ٢ٌ٣ٌٓ.

ًٔج هوّ ٓٔغَ ثُٔو٣ٌ ثُؼجّ ٌُٔضخ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ )ث٤ٖٓ ثُٚ٘وٝم ٝثٌُٔثهخ ثُٔىج٠ُ( صٞٝى٤قجس فىٍٞ ٓٞٝىٞع 

 ثُضؼجَٓ ٓغ أّؼجً ثُؼِٔز ٝصـ٤ٌثس أّؼجً ثٌُٚف.
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ُىوٟ ثُٔىؤصٌٔ دىئهٌثً ٤َٓث٤ٗىز ثُٔٚىٌٝكجس ُٔ٘ظٔىز ٝدٔ٘جهٖز ْٓضل٤ٞز ثصنيس ثُِؾ٘ىز ثُٔج٤ُىز هىٌثً دجُضٞٙى٤ز 

( كٌٗىي 760596400( هٝالً أ٢ٌ٣ٌٓ ٓج ٣ؼجهٍ ٓذِىؾ ٝهىوًٙ )784120000ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز ك٢ فوٝه ٓذِؾ ٝهوًٙ )

كٌٗىىي ٣ّْٞىى١ٌ ػِىى٠ إٔ ٣ىىضْ ص٣ٍٞىىغ ثُٔذِىىؾ ٝكىىن ؽىىوٍٝ ْٗىىخ  0.97هٝال ث٣ٌٌٓىى٢ ٣ؼىىجهٍ  ٣ّٞ1ْىى١ٌ دجفضْىىجح 

 ِ إهثًر ٌٓضخ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ.ْٓجٛٔجس ثُوٍٝ ثُٔؼضٔو ٖٓ ٓؾِ

 )ٌٓكن : ؽوٍٝ ٣قوه ْٗخ ْٓجٛٔز ثُذِوثٕ ثُؼٌد٤ز(.

ٙىٞس ٓىىغ  360ٝهىو فظى٠ ثُوىىٌثً دضا٣ذىو ٝثّىغ مىىالٍ ػ٤ِٔىز ثُضٚىى٣ٞش كى٠ ثُٔىؤصٌٔ ٗىىضؼ ػٜ٘ىج ٕىذز ثؽٔىىجع )

 ٓضقل٤ٖٞ(.  2ثُوٌثً ٓوجدَ 

 ذؽىًُ اٌّحىّح اإل ازج ٌّٕظّح اٌؼًّ اٌدوٌُح: -3

ضوو٣ٌ إ٠ُ ث٤ُْو ًِٞه ٤٣ًٌٝث )٣ٌّْٞث( ػِى٠ ٓىج هوٓىٚ ٓىٖ ْٓىجٛٔجس ث٣ؾجد٤ىز كى٢ أػٔىجٍ صوًٌ صوو٣ْ ثٌٌُٖ ٝثُ 

ّ٘ز دٚلضٚ هجٛ ٝٗجةخ ًة٤ِ ثُٔقٌٔز ثإلهث٣ًز ٓىغ صؼ٤ى٤ٖ ثُْى٤و  13ثُٔقٌٔز ثإلهث٣ًز ُٔ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز ُٔور 

 ث٣ق ًٌثِٗ )دِؾ٤ٌج( ُٞال٣ز ٓوصٜج عالط ّ٘ٞثس.

 :31/12/2016ترازَخ  اٌرمسَس اٌّاٌٍ ٌٍعٕح إٌّرهُح -4

 .31/12/2016ٖٓ ثُ٘ظجّ ثُٔج٢ُ صوًٌ ثػضٔجه ثُٔٞهق ثُٔج٢ُ ثُٔوهن ُِْ٘ز ثُٔ٘ض٤ٜز دضج٣ًل  29ٝكن ثُٔجهر 

* * * * 
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 ِعاهّاخ اٌدوي اٌؼستُح  ٍ ُِصأُح ِٕظّح اٌؼًّ اٌدوٌُح

  2018و  2010ِا تُٓ 

 

 اٌدوٌح
 ِعاهّح

 0202 

 ِعاهّح
 0202 

 ِعاهّح

0202 
 ِعاهّح

0202 

 ِعاهّح

0202-0202 

 اٌفازق

 0202و 0202ِا تُٓ

 + 0,024 0,161 0,137 0,137 0, =67 0, :=0 اٌعصائس

 0, 282+  1,147 0,865 0,864 0, 830 0, =9> اٌعؼى َح

 + 0,005 0,044 0,039 0,039 0, <08 0, 088 اٌثحسَٓ

 ال صـ٤٤ٌ 0,001 0,001 0,001 0, 006 006,0 جُثىذٍ

 + 0,018 0,152 0,134 0,134 9,0<0 0,==0 ِفس

 + 0,009 0,604 0,595 0,595 6,0<8 807,0 اإلِازاخ

 + 0,061 0,129 0,068 0,068 070,0 0,:06 اٌؼساق

 - 0,002 0,020 0,022 0,022 200,2 200,2 األز ْ

 + 0,012 0,285 0,273 0,273 8,0;7 7,0=6 اٌىىَد

 + 0,004 0,046 0,042 0,042 088,0 089,0 ٌثٕاْ

 - 0,017 0,125 0,142 0,142 0,<67 7,0;0 ٌُثُا

 + 0,008 0,054 0,062 0,062 0,=:0 097,0 اٌّغسب

 ال صـ٤٤ٌ 0,002 0,002 0,002 006,0 006,0 ِىزَرأُا

 + 0,011 0,113 0,102 0,102 0,;=0 8,0>0 ػّاْ

  0,060 0,269 0,209 0,209 0,:68 0,:=0 لطس

 ال صـ٤٤ٌ 0,001 0,001 0,001 006,0 006,0 اٌفىِاي

 ال صـ٤٤ٌ 0,010 060,0 060,0 060,0 060,0 اٌعى اْ

 - 0,012 0,024 0,036 0,036 0,:07 0,;06 ظىزَا

 - 0,012 0,028 0,036 0,036 080,0 086,0 ذىٔط

 ال صـ٤٤ٌ 0,010 0,010 0,010 060,0 0,>00 آٌُّ

 0,435+  3,225 2,786 2,785 2,298 202,0 اٌّعّىع
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 اٌثٕـد اٌثاٌث

 ذطثُك اذفالُاخ وذىـُاخ اٌؼًّ اٌدوٌُح

 

 اٌّعائً اإلجسائُح: -1

ٌِّش ُؾ٘ز صلذ٤ن ثالصلجه٤ىجس ٝصٞٙى٤جس ثُؼٔىَ ثُو٤ُٝىز ٝكوىج ُِٔىجهر  ٓىٖ ٗظىجّ ثُؼٔىَ دٔىؤصٌٔ ثُؼٔىَ ثُىو٢ُٝ  7ٕ

ٝىُىىي ُِ٘ظىىٌ كىى٢ ثُذ٘ىىو ثُغجُىىظ ثُٔىىوًػ دؾىىوٍٝ ث ػٔىىجٍ ٝثُٔضؼِىىن دٔؼِٞٓىىجس ٝصوج٣ًـىىـٌ ػىىٖ صلذ٤ىىن ثالصلجه٤ىىجس 

ّٔش ثُِؾ٘ىىز   97أػٞىىجء أٙىىقجح ػٔىىَ ٝ  8ػٞىىٞ فٌىى٢ٓٞ، 126ػٞىىٞث ) 231ٝصٞٙىى٤جس ثُؼٔىىَ ثُو٤ُٝىىز، ٝٝىى

ّٔش أ٣ٞىىج  ىىج٢ُ(. ٝٝىى ّٔ ػٞىىٞ 154ػٞىىٞ أٙىقجح ػٔىىَ ٓ٘ىىجٝد٤ٖ ٝ  90أػٞىجء فٌىى٤٤ٖٓٞ ٓ٘ىىجٝد٤ٖ،  10ػٞىٞ ػ

ج٢ُ ٓ٘جٝد٤ٖ، ٝفٌٞس ًيُي إٔـجٍ ثُِؾ٘ز  ّٔ  ٓ٘ظٔز ه٤ُٝز ؿ٤ٌ ف٤ٌٓٞز دٚلز ٌٓثهخ. 29ػ

ٌّٕٞ ٌٓضخ ًةجّز ثُِؾ٘ز ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُضج٢ُ:  ٝص

 ٣ًٜٞٔز ثُو٤٘٤ٓٝي : ًة٤ْجث٤ُْو ٝثٕ٘لٖ ؿَٞٗثالٍ، فٌٞٓز ؽ -

 ث٤ُْور ٤ّ٘ج ًٝؿ٘ذٞؿٖ، أٙقجح ػَٔ ً٘وث : ٗجةخ ًة٤ِ  -

جٍ دِؾ٤ٌج : ٗجةخ ًة٤ِ  - ّٔ  ث٤ُْو ٓجًى ٤ُٔجصٌ، ػ

ًث . - ٌّ  ث٤ُْو ٓٚلل٠ ػذ٤و مجٕ، فٌٞٓز ثُذ٘ـالهثٓ : ٓو

 أػّاي اٌٍعٕح: -2

 ٣ٌٌ ُؾ٘ز ثُنذٌثء.ٝكوج ُٔج ؽٌٟ ػ٤ِٚ ثُؼَٔ، هثًس أػٔجٍ ثُِؾ٘ز ك٢ عالعز أؽَثء ثّض٘جهث إ٠ُ صو

 ٓ٘جهٖز ػجٓز فٍٞ صو٣ٌٌ ُؾ٘ز ثُنذٌثء اٌعصء األوي : -

 ٓ٘جهٖز فٍٞ ثُوًثّز ثالّضوٚجة٤ز اٌعصء اٌثأٍ: -

 هًثّز ثُقجالس ثُلٌه٣ز . اٌعصء اٌثاٌث: -

 إٌّالؽح اٌؼاِح: - 1.2

ثُضو٤ِو ثُٔضّذغ، دوأس ثُِؾ٘ز إٔـجُٜج دٔ٘جهٖز فٍٞ ثُْٔجةَ ثُؼجٓز ثُٔضؼِوز دضلذ٤ىن ثالصلجه٤ىجس ٝثُضٞٙى٤جس  فْخ

ٝفٍٞ ٓوٟ ٝكجء ثُىوٍٝ ث ػٞىجء دجُضَثٓجصٜىج ثُٔضؼِوىز دٔؼىج٤٣ٌ ثُؼٔىَ ثُو٤ُٝىز ٝكىن هّىضًٞ ٓ٘ظٔىز ثُؼٔىَ ثُو٤ُٝىز. 

ّْ ثٌُؽٞع إ٠ُ ثُؾَء ث ٝ  ٍ ٖٓ صو٣ٌٌ ُؾ٘ز ثُنذٌثء ُضلذ٤ن ثالصلجه٤جس ٝثُض٤ٙٞجس. ٝمالٍ ٛيٙ ثُٔ٘جهٖز ثُؼجٓز، ص

 اٌدزاظح االظرمفائُح: - 2.2

أؽٌس ثُِؾ٘ز ٓ٘جهٖز فٍٞ ثُْٔجةَ ثُض٢ ص٘جُٝضٜج ثُوًثّز ثالّضوٚجة٤ز ثُض٢ أػّوصٜج ُؾ٘ز ثُنذىٌثء ٝثُضى٢ ص٘جُٝىش 

ثُٔضؼِوض٤ٖ دجإلٟىجً  ٤ٙ197ز ًهْ ٝثُضٞ 187ٛيٙ ثُْ٘ز ٓٞٝٞع ثُٚقز ٝثُْالٓز ك٢ ثُؼَٔ ِٕٝٔش ثالصلجه٤ز ًهْ 

ثُٔضؼِوضى٤ٖ دجُْىالٓز ٝثُٚىقز كى٢  175ٝثُضٞٙى٤ز ًهىْ  167ثُض٣ٌٝؾ٢ ُِْالٓز ٝثُٚقز ك٢ ثُؼَٔ ٝثالصلجه٤ز ًهىْ 
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 184ثُٔضؼِوض٤ٖ دجُْالٓز ٝثُٚقز ك٢ ثُٔ٘ىجؽْ ٝثالصلجه٤ىز ًهىْ  183ٝثُض٤ٙٞز ًهْ  176هلجع ثُذ٘جء ٝثالصلجه٤ز ًهْ 

 ؼِوض٤ٖ دجُْالٓز ٝثُٚقز ك٢ ثُلالفز ) ثًَُثػز (.ثُٔض 192ٝثُض٤ٙٞز ًهْ 

ٓغِش ٛيٙ ثُٔ٘جهٖز ٓ٘جّذــز ُٞكــٞه ػىوه ٓىٖ ثُىوٍٝ ثُٖٔىجًًز كى٢ أػٔـىـجٍ ثُِؾ٘ـىـز ٝٓىٖ د٤ٜ٘ىج هٍٝ ػٌد٤ـىـز ) 

ثُٔـىىٌح ، ٓٚىىٌ ، ث٣ٌُٞىىش ثُضىى٢ صقىىوعش دجّىىْ ثُىىوٍٝ ث ػٞىىجء دٔؾِىىِ ثُضؼىىجٕٝ ثُن٤ِؾىى٢ ( الّىىضؼٌثٛ صؾجًدٜىىج 

ثُْالٓـىىـز ٝثُٚىىقز كىى٢ ثُؼٔىىَ ٝصوو٣ـىىـْ ٓوضٌفـىىـجس ٝص٤ٙٞـىىـجس صٜـىىـوف إُىى٠ ثُٜ٘ـىىـٞٛ دٜىىيث  ث٤ُٟ٘ٞىىز كىى٢ ٓؾىىجٍ

ثُٔؾىىجٍ ُٝذ٤ىىجٕ ٓٞهلٜىىج دٖىىإ ثُضٚىىو٣ن ػِىى٠ ثالصلجه٤ىىجس ٓٞٝىىٞع ثُوًثّىىز ٝٓىىوٟ ثالُضىىَثّ دافٌىىجّ ٛىىيٙ ث هٝثس 

 ثُوج٤ٗٞٗز.

 أٜٛٔج: ٝصِٞٙش ثُِؾ٘ز ػوخ ٓ٘جهٖز ثُوًثّز ثالّضوٚجة٤ز إ٠ُ ػّور ثّض٘ضجؽجس ٗيًٌ

ّٕ ثُٜ٘ٞٛ دذ٤تز ػَٔ آٓ٘ز ٝٙق٤ز ُِؾ٤ٔىغ ٣ؼضذىٌ ػ٘ٚىٌث ٣ًٌَٓىج كى٢ ٜٓٔىز ٓ٘ظٔىز ثُؼٔىَ  - ًٌّس ثُِؾ٘ز أ ى

ّْ ثُضا٤ًىو ػ٤ِىٚ دىئػالٕ ك٤الهُل٤ىج ُْى٘ز  ٕ  1944ثُو٤ُٝز ثُٔؼذٌّ ػ٘ٚ دوّضًٞ ثُٔ٘ظٔز ٝثُض٢ صى ّٞ ًٝىيُي ٛىٞ ٌٓى

ىٌس أ٣ٞىج دجإلٌٓج٤ٗىجس ثُضى٢  ًّ ٣ٞكٌّٛىج دٌٗىجٓؼ ثُض٤ٔ٘ىز ثُْٔىضوثٓز كى٢ أكىن أّج٢ّ  ؽ٘ىور ثُؼٔىَ ثُالةىن ، ٝى

 ُِٜ٘ٞٛ دٜيث ثُٔؾجٍ ٝمجٙز ك٢ ٛوكٚ ثُغجٖٓ. 2030

جٍ ٖٓ إٙىجدجس ثُؼٔىَ ٝث ٓىٌثٛ ث٤ُٜ٘ٔىز ٝهػىش إُى٠ صٌغ٤ىق ثُؾٜىٞه كى٢  - ّٔ صؤًو ثُِؾ٘ز ثُضَثٜٓج ُقٔج٣ز ثُؼ

 ٛيث ثُٔؾجٍ.

ة٘ كى٢ ٓؾىجٍ ثُْىالٓز ٝثُٚىقز كى٢ أميس ثُِؾ٘ز ػِٔج دجُضٌِلز ثٌُذ٤ٌر ُِؼ٘ٚىٌ ثُذٖى١ٌ ثُ٘جؽٔىز ػىٖ ثُ٘وىج -

ىىجٍ ثُىىي٣ٖ ٣ٔٞصىىٕٞ ٗض٤ؾىىز إٙىىجدجس ثُؼٔىىَ أٝ  2.3ثُؼٔىىَ ٝػذّىىٌس ػىىٖ ثٖٗىىـجُٜج ثٌُذ٤ىىٌ دىىـ  ّٔ ٤ِٓىىٕٞ ٓىىٖ ثُؼ

جٍ ثُي٣ٖ ٣ضؼٌٕٝٞ ًَ ّ٘ز إلٙجدز ػَٔ ؿ٤ٌ هجصِز. ًٔىج  313ث ٌٓثٛ ث٤ُٜ٘ٔز ٝداًغٌ ٖٓ  ّٔ ٤ِٕٓٞ ٖٓ ثُؼ

ىىىٌس ثُِؾ٘ىىىز دجُٚىىىؼٞدجس أمىىىيس ػِٔىىىج دجُضقىىىو٣جس ثٌُذ٤ىىىٌر كىىى٢ ٓؾىىىجٍ ثُْىىىالٓ ًّ ز ٝثُٚىىىقز كىىى٢ ثُؼٔىىىَ ٝى

ثُن٤ٙٞٚز ثُض٢ صٞثؽٜٜج ثُٔؤّْجس ثُٚـ٤ٌر ٝثُٔضّٞلز ٝدجُوػْ ثُض٢ ٢ٛ دقجؽز إ٤ُٚ. ًٔىج أًىوس ثُِؾ٘ىز 

 ػ٠ِ ًٌٝٝر ثُٜ٘ٞٛ دجُْالٓز ٝثُٚقز ك٢ ثُؼَٔ دْالَّ ثُض٣ًٞو ثُؼج٤ُٔز.

ك٢ ٓؾجٍ ؽٔغ ثُٔؼل٤جس ثُٚق٤قز ٝثٌُجِٓز  أميس ثُِؾ٘ز ػِٔج دجُٚؼٞدجس ثُض٢ صٞثؽٜٜج ػّور هٍٝ أػٞجء -

 ّْ ثٌُٔصذلز دجُٚقز ٝثُْالٓز ك٢ ثُؼٔىَ ٝأًىوس ػِى٠ أ٤ٔٛىز ٛىيٙ ثُٔؼِٞٓىجس ُو٤ىجُ أعىٌ ثإلؽىٌثءثس ثُضى٢ صى

 ثصنجىٛج ٝك٢ صقو٣و ٓؾجالس ثُؼَٔ ثُْٔضوذ٤ِز.

ٓىىٌثٛ ث٤ُٜ٘ٔىىز إٔىىجهس ثُِؾ٘ىىز دىىجالُضَثّ ثُٖٔىىضٌى ُاٟىىٌثف ثُغالعىىز ُلجةىىور ثُٞهج٣ىىز ٓىىٖ إٙىىجدجس ثُؼٔىىَ ٝث  -

ّٕ صقْى٤ٖ ثُْىالٓز ٝثُٚىقز كى٢ ثُؼٔىَ ُىٚ ثٗؼٌجّىجس إ٣ؾجد٤ىز ػِى٠ ظىٌٝف ثُؼٔىَ ٝثالٗضجؽ٤ىز  ثػضذجًث إُى٠ أ

ٝثُض٤ٔ٘ز ثالهضٚجه٣ز ٝثالؽضٔجػ٤ز ٓؤًور ػ٠ِ ثُو٤ٔز ثٌُذ٤ٌر ُِقىٞثً ثالؽضٔىجػ٢ كى٢ ثُٜ٘ىٞٛ دٚىًٞر كّؼجُىز 

 دجُْالٓز ٝثُٚقز ك٢ ثُؼَٔ.

ًّوس ثُِؾ٘ز ػ٠ِ ًٌٝٝر ثػضٔ - جه ٓوجًدز ٝهجة٤ىز كى٢ ٓؾىجٍ ثُْىالٓز ٝثُٚىقز كى٢ ثُؼٔىَ صوىّٞ مجٙىز ػِى٠ أ

 ّٕ ىجٍ أٝ  ٙىقجح ثُؼٔىَ ٝػِى٠ أ ّٔ ثُضٞػ٤ز ٝثالّضٖــجًر ٝثُٖٔجًًــز ٝثإلػالّ ٝثُ٘ٚـ ٝثُضو٣ًخ ّٞثء ُِؼ

إًّىىجء ٝثُٔقجكظىىز ػِىى٠ عوجكىىز ٤ٟ٘ٝىىز ُِٞهج٣ىىز كىى٢ ٓؾىىجٍ ثُْىىالٓز ٝثُٚىىقز كىى٢ ثُؼٔىىَ ٣ؼضذىىٌ ٝىى٣ًٌٝج ٝال 
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ال دٞؽٞه ثُضَثّ عالع٢ ُٞٔجٕ د٤تز ػَٔ آٓ٘ز ٝٙىق٤ز ٝىُىي دٞثّىلز ٓ٘ظٞٓىز فوىٞم ْٝٓىؤ٤ُٝجس ٣ٌٞٗجٕ إ

ىجٍ ٝأٙىقجح ثُؼٔىَ هًٝ ًٌٓى١َ كى٢ ثُٜ٘ىٞٛ ٝثُضى٣ٌٝؼ ُِغوجكىز  ّٔ ّٕ ُٔ٘ظٔجس ثُؼ ٝثُضَثٓجس ٓقوهر . ًٔج أ

 ك٢ ٓؾجٍ ثُْالٓز ٝثُٚقز ك٢ ثُؼَٔ.

ًّوس ثُِؾ٘ز ػ٠ِ ثُوًٝ ث ّج٢ّ ٤ُِْجّجس ٝثُذٌثٓؼ  - ث٤ُٟ٘ٞز ثُٔضؼِوز دجُْىالٓز ٝثُٚىقز كى٢ ثُؼٔىَ ٝثُضى٢ أ

ّْ ٝٝؼٜج دجُضٖجًٝ ٓغ ثًٌُٖجء ثالؽضٔجػ٤٤ٖ ٝصٌٕٞ ٓضالةٔز ٓغ ث ٝٝجع ث٤ُٟ٘ٞز ٝىُي ُِضَٞٙ صو٣ًؾ٤ج  ٣ض

 إ٠ُ صق٤ْ٘جس ْٓضوثٓز ٝٝٔجٕ أٓجًٖ ػَٔ آٓ٘ز ٝٙق٤ز .

ًّوس ثُِؾ٘ز ػ٠ِ أ٤ٔٛز صق٤ْٖ صلذ٤ىن ثإلٟىجً ثُوىج٢ٗٞٗ كى٢ ٓؾىجٍ ثُْىال - ٓز ٝثُٚىقز كى٢ ثُؼٔىَ ٝثُقىٌٗ أ

ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ُٔٚجُـ صلض٤ٔ ثُؼَٔ ثُٔٞثًه ثُذ٣ٌٖز ٝثُٔجه٣ز ثُٔ٘جّذز ًٝىيُي ػِى٠ أ٤ٔٛىز ثػضٔىجه ٓوجًدىجس 

 ثّضٌثص٤ؾ٤ز ُضلض٤ٔ ثُؼَٔ. 

ٖٓى٤ٌر إُى٠  187هػش ثُِؾ٘ز ٌٓضخ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ ُِو٤جّ دقِٔز صٜىوف إُى٠ ثُٔٚىجههز ٝصلذ٤ىن ثالصلجه٤ىز ًهىْ  -

 ز ُٜيٙ ث هثر ٝصالفٜٓج ٓغ ثُن٤ٙٞٚجس ث٤ُٟ٘ٞز.ثُٚذـز ثٌُٔٗ

هػش ثُِؾ٘ز ثٌُٔضخ إ٠ُ صؼ٣ََ ٓ٘ظٞٓز ؽٔغ ثُذ٤جٗجس ثإلفٚىجة٤ز ٝصىٞك٤ٌ ثُْٔىجػور ثُل٤٘ىز ُِىوٍٝ ث ػٞىجء  -

ٌّٖ ٖٓ ه٤جُ ثُضووّ ٝصقو٣و ثُؼٔىَ ثُٞثؽىخ كؼِىٚ ًا٣ُٞٝىز كى٢  ك٢ ٓؾجٍ ثُْالٓز ٝثُٚقز ك٢ ثُؼَٔ د٤ٌل٤ز صٔ

 ثُْٔضوذَ.

ىىجٍ ٝأٙىىقجح  هػىش ثُِؾ٘ىىز - ّٔ ثٌُٔضىىخ إُىى٠ صؼ٣َىىَ ث ٖٗىىلز ثٌُٔصذلىز دجُضىىو٣ًخ ٝصىىوػ٤ْ هىىوًثس ٓ٘ظٔىىجس ثُؼ

ثُؼَٔ دض٤ٌٖٔ ثًٌُٖجء ثالؽضٔجػ٤٤ٖ ٖٓ ثُٖٔجًًز ثٌُجِٓز ك٢ ص٤ٔ٘ز عوجكز ثُٞهج٣ز ك٢ ٓؾجٍ ثُْىالٓز ٝثُٚىقز 

 ك٢ ثُؼَٔ.

أًغىٌ ٓىٖ ثالصلجه٤ىجس ٓٞٝىٞع  هػش ثُِؾ٘ز ثٌُٔضخ إ٠ُ صوو٣ْ ثُْٔىجػور ُِىوٍٝ ثُضى٢ ٙىجههش ػِى٠ ثصلجه٤ىز أٝ -

 ثُوًثّز ثالّضوٚجة٤ز ُضلذ٤وٜج.

هػش ثُِؾ٘ز ثٌُٔضخ إل٣الء ثٛضٔجّ مجٗ دجُؼ٘جٌٙ ثُضج٤ُز: صؼ٣ََ ثُووًثس ث٤ُٟ٘ٞز ك٢ ٓؾجٍ صو٤٤ْ ثُٔنىجٌٟ  -

كىى٢ أٓىىجًٖ ثُؼٔىىَ ، ثُضٌىى٣ٖٞ كىى٢ ٓؾىىجٍ ثُٔوجًدىىز ثالّىىضٌثص٤ؾ٤ز ُضلضىى٤ٔ ثُؼٔىىَ ، ٝىىٔجٕ ظىىٌٝف ػٔىىَ آٓ٘ىىز 

س ثُٚىـ٤ٌر ٝثُٔضّٞىلز ٤ِّٝٔز ٟٞثٍ ّالَّ ثُض٣ًٞو ثُؼج٤ُٔز ٝك٢ ٓؾجٍ ثُقجؽ٤جس ثُنٚٞٙى٤ز ُِٔؤّْىج

 ك٢ ٓؾجٍ ثُْالٓز ٝثُٚقز ك٢ ثُؼَٔ. 

ٍ ْٓجػوصٜج ثُل٤٘ىز كى٢ ٓؾىجٍ  - َّ صآَ ثُِؾ٘ز إٔ ٣وّوّ ثٌُٔضخ ثُوػْ ثُل٢٘ ثُٔلِٞح ٖٓ ثُوٍٝ ث ػٞجء ٝإٔ ٣ؼ

 ثُْالٓز ٝثُٚقز ك٢ ثُؼَٔ. 

 ذٕفُر االٌرصاِاخ ِٓ طسف اٌدوي األػضاء: - 3.2

  ِٓ  ظرىز ِٕظّح اٌؼًّ اٌدوٌُح: 22و  19زَس اٌّطٍىتح و ما ٌٍّا ذُٓ ِىا اج اٌّىرة تاٌرما - 1.3.2

مٚٚش ثُِؾ٘ز ًؼجهصٜج ٝهذَ ثٌُٖٝع ك٢ هًثّز ثُقجالس ثُلٌه٣ز إفىوٟ ؽِْىجصٜج ُالّىضٔجع إُى٠ ثُضٞٝى٤قجس 

 ثُٔووٓز ٖٓ ثُوٍٝ ثُٔؼ٤٘ز فٍٞ أّذجح ػوّ ثُٞكجء دجالُضَثٓجس ثُوّض٣ًٞز ثُنجٙز دجُٔؼج٤٣ٌ.

س دجُنٚٞٗ دؼوّ صوو٣ْ ثُضوج٣ًٌ فٍٞ صلذ٤ن ثالصلجه٤جس ثُٔٚجهم ػ٤ِٜج ٓ٘ىي ّى٘ض٤ٖ أٝ أًغـىـٌ صؼِوش ثُقجال -
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ٖٓ ثُضو٣ٌــٌ ثُؼجّ(، ػــوّ صوو٣ْ ثُضوـ٣ٌــٌ ث ٍٝ فــٍٞ صلذ٤ــن ثالصلـجه٤ـىـجس ثُٔٚـىـجهم ػ٤ِٜـىـج  26)ثُلوٌر 

ٓىٖ ثُضو٣ٌىٌ  32ز ثُنذىٌثء )ثُلوىٌر ٓىٖ ثُضو٣ٌىٌ ثُؼىجّ(، ػىوّ صوىو٣ْ ث ؽٞدىز ػِى٠ ٓالفظىجس ُؾ٘ى 27)ثُلوٌر 

ثُؼجّ(، ٝػــوّ صوو٣ــْ ثُضوج٣ًــٌ فٍٞ ثالصلجه٤ــجس ؿ٤ٌ ثُٔٚــجهم ػ٤ِٜج ٝثُض٤ٙٞــجس ٓ٘ىي ثُنٔىِ ّ٘ـىـٞثس 

ٓىىٖ ثُضو٣ٌىىٌ ثُؼىىجّ(، ػىىوّ ػىٌٛ ث هٝثس ثُوج٤ٗٞٗىىز ػِىى٠ ثُْىى٠ِ ثُٔنضٚىىز دجُضٚىىو٣ن  71ث م٤ـىـٌر )ثُلوىىٌر 

ؼجّ( ٝػوّ ىًٌ ثُٔ٘ظٔجس ث ًغٌ صٔغ٤ال  ٙىقجح ثُؼٔـىـَ ٝثُؼٔـىـجٍ ثُي٣ـىـٖ ٖٓ ثُضو٣ٌٌ ثُ 80ػ٤ِٜج )ثُلوٌر 

ٝ  19ٖٓ ثُٔلــٌٝٛ إٔ صّٞؽٚ إ٤ُْٜ ْٗنج ٖٓ ثُضوج٣ًٌ ثٌُّٔىِز إُى٠ ٌٓضىخ ثُؼٔىَ ثُىو٢ُٝ دؼ٘ىٞثٕ ثُٔىجهص٤ٖ 

 ٖٓ ثُضو٣ٌٌ ثُؼجّ(. 98ٖٓ هّضًٞ ثُٔ٘ظٔز )ثُلوٌر  22

هٍٝ كىى٢ ثُْىى٘ز  8هٍٝ ػٌد٤ىىز )ٓوجدىىَ  7ػٞىىجء ٓىىٖ د٤ٜ٘ىىج ٕىىِٔش ٛىىيٙ ثُقىىجالس ػىىوهث ًذ٤ىىٌث ٓىىٖ ثُىىوٍٝ ث  -

ثُٔج٤ٝز( هػ٤ش ُضوو٣ْ ص٤ٝٞقجس أٓجّ ثُِؾ٘ز فٍٞ أّذجح ػىوّ ثُٞكىجء دجُضَثٓجصٜىج ثُوّىض٣ًٞز. ٝٛىيٙ ثُذِىوثٕ 

 ثُؼٌد٤ز ٢ٛ:

)ػوّ صوىو٣ْ صوىج٣ًٌ فىٍٞ ثالصلجه٤ىجس ثُٔٚىجهم ػ٤ِٜىج ٓ٘ىي ّى٘ض٤ٖ ٝأًغىٌ، ػىوّ ثُؼىٌٛ ػِى٠ ثُْى٠ِ  آٌُّ -1

ثُٔنضٚىىز، ػىىوّ صوىىو٣ْ أؽٞدىىز ػِىى٠ ٓالفظىىجس ُؾ٘ىىز ثُنذىىٌثء، ػىىوّ صوىىو٣ْ صوىىج٣ًٌ فىىٍٞ ثالصلجه٤ىىجس ؿ٤ىىٌ 

 ثُٔٚجهم ػ٤ِٜج ٓ٘ي ثُْ٘ٞثس ثُنِٔ ث م٤ٌر(. 

ثُٔٚجهم ػ٤ِٜج ٓ٘ي ّى٘ض٤ٖ ٝأًغىٌ، ػىوّ صوىو٣ْ ثُضوىج٣ًٌ فىٍٞ )ػوّ صوو٣ْ صوج٣ًٌ فٍٞ ثالصلجه٤جس  اٌفىِاي -2

 ثالصلجه٤جس ؿ٤ٌ ثُٔٚجهم ػ٤ِٜج ٓ٘ي ثُنِٔ ّ٘ٞثس ث م٤ٌر، ػوّ ثُو٤جّ دجُؼٌٛ ػ٠ِ ث٠ُِْ ثُٔنضٚز(. 

)ػوّ صوو٣ْ أؽٞدز ػ٠ِ ٓالفظجس ُؾ٘ىز ثُنذىٌثء، ػىوّ صوىو٣ْ صوىج٣ًٌ فىٍٞ ثالصلجه٤ىجس ؿ٤ىٌ ثُٔٚىجهم  ٌُثُا -3

 ّ٘ٞثس ث م٤ٌر، ػوّ ثُو٤جّ دجُؼٌٛ ػ٠ِ ث٠ُِْ ثُٔنضٚز(. ػ٤ِٜج ٓ٘ي ثُنِٔ 

 )ػوّ صوو٣ْ أؽٞدز ػ٠ِ ٓالفظجس ُؾ٘ز ثُنذٌثء، ػوّ ثُو٤جّ دجُؼٌٛ ػ٠ِ ث٠ُِْ ثُٔنضٚز(.  ظىزَا -4

 )ػوّ ثُو٤جّ دجُؼٌٛ ػ٠ِ ث٠ُِْ ثُٔنضٚز(.  اٌثحسَٓ -5

 )ػوّ ثُو٤جّ دجُؼٌٛ ػ٠ِ ث٠ُِْ ثُٔنضٚز(.  اٌىىَد -6

 صوج٣ًٌ فٍٞ ثالصلجه٤جس ؿ٤ٌ ثُٔٚجهم ػ٤ِٜج ٓ٘ي ثُنِٔ ّ٘ٞثس ث م٤ٌر(.  )ػوّ صوو٣ْ اإلِازاخ -7

ر أمٌٟ ػِى٠ ث ٤ٔٛىز ثُوٚىٟٞ إلًّىجٍ ثُضوىج٣ًٌ ٓىٖ ٟىٌف ثُىوٍٝ ث ػٞىجء فضى٠ صىضٌٖٔ  - ٌّ أًوس ثُِؾ٘ز ٓ

 ُؾ٘ز ثُنذٌثء ٖٓ هًثّز ٓوٟ ثفضٌثّ ٛيٙ ثُوٍٝ الُضَثٓجصٜج.

صؼٜىىوس فٌٞٓىىجس ثُىىوٍٝ ثُٔىىوػٞر ُضوىىو٣ْ صٞٝىى٤قجس إُىى٠ ثُِؾ٘ىىز دٔىىج كىى٢ ىُىىي ثُىىوٍٝ ثُؼٌد٤ىىز ثُٔؼ٤٘ىىز دض٘ل٤ىىي  -

 ثُضَثٓجصٜج ثُٔضؼِوز دئًّجٍ ثُضوج٣ًٌ ثُٔلِٞدز. 

  زاظح اٌحاالخ اٌفس َح: - 2.3.2

فىجالس(،  7)فىجالس(، آّى٤ج  8فجُز كٌه٣ز صٍٞػىش ؽـٌثك٤ىج ًىج٥ص٢ : إك٣ٌو٤ىج ) 24هًّش ثُِؾ٘ز ٛيٙ ثُْ٘ز  -

 فجالس(. 4فجالس(، أًٝٝدج ) 5أ٣ٌٌٓج )

( 24فجُىز ٓىٖ ؽِٔىز  16ٝصؼِوش أؿِخ ثُقجالس دنٌٝهجس ُالصلجه٤جس ثُٔضؼِوز دجُقوٞم ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ ) -

 ٍٓٞػز ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُضج٢ُ:
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 فجالس(. 8دٖإ ثُق٣ٌز ثُ٘وجد٤ز ٝفٔج٣ز ثُقن ثُ٘وجد٢ ) 87ثالصلجه٤ز ًهْ  -1

 فجالس(. 3ٖإ ثُؼَٔ ثُؾذ١ٌ )د 29ثالصلجه٤ز ًهـــْ  -2

 دٖإ ثُض٤٤َٔ ك٢ ثالّضنوثّ ٝثُٜٔ٘ز )فجُز ٝثفور(. 111ثالصلجه٤ز ًهْ  -3

 دٖإ ثُْٖ ث ه٠ٗ )فجُز ٝثفور(. 138ثالصلجه٤ز ًهْ  -4

 فجالس(. 3دٖإ أّٞأ إٌٔجٍ ػَٔ ث ٟلجٍ ) 182ثالصلجه٤ز ًهْ  -5

دٖىإ فىن  ٤98ز ك٢ ثُؼَٔ ٢ٛٝ : ثالصلجه٤ز ًهْ ثصلجه٤جس ٓضؼِوز دجُقوٞم ث ّجّ 3ُْ صَٖٔ ثُقجالس ثُلٌه٣ز  -

دٖىإ ٓ٘ىغ  105دٖإ ثُْٔجٝثر ك٢ ث ؽًٞ ٝثالصلجه٤ز ًهْ  100ثُض٘ظ٤ْ ٝثُٔلجٝٝز ثُؾٔجػ٤ز ، ثالصلجه٤ز ًهْ 

 ثُؼَٔ ثُؾذ١ٌ.

ش ثصلجه٤جس ٖٓ ثالصلجه٤جس ث ًدؼز ثُٔضؼِوىز دجُقًٞٔىز أٝ ثإلهثًر ثُْىو٣ور أٝ ٓىج ًجٗى 3ِٕٔش ثُقجالس ثُلٌه٣ز  -

 122دٖإ صلض٤ٔ ثُؼَٔ )ٙ٘جػز ٝصؾجًر( ٝثالصلجه٤ز ًهىْ  81ص٠ْٔ ثالصلجه٤جس ىثس ث ٣ُٞٝز : ثالصلجه٤ز ًهْ 

دٖىإ ثُٖٔىجًٝثس ثُغالع٤ىز كى٢ ٓؾىجٍ ثُٔؼىج٤٣ٌ  144دٖإ ٤ّجّز ثُؼٔجُز )فجُضجٕ ٌَُ ٝثفور( ٝثالصلجه٤ز ًهْ 

 ٖإ صلض٤ٔ ثُؼَٔ )ًٍثػز(.د 129)فجُز ٝثفور( ُْٝ صَٖٔ ثُقجالس ثُلٌه٣ز ثالصلجه٤ز ًهْ 

: ثالصلجه٤ىز ًهىْ  - ّ٘ دٖىإ ثُْٔىجٝثر كى٢ ثُٔؼجِٓىز كى٢ ٓؾىجٍ  19دو٤ّز ثُقجالس ثُض٢ ِٕٔضٜج ثُقجالس ثُلٌه٣ز صن

دٖىإ ثُٔؼىج٤٣ٌ ثُىو٤ٗج كى٢ ٓؾىجٍ ثُٞىٔجٕ ثالؽضٔىجػ٢ )فجُىز ٝثفىور ٌُىَ  102إٙجدجس ثُؼَٔ ٝثالصلجه٤ز ًهْ 

جٍ )فجُز ٝثفور(.دٖإ ٓٔغ٢ِ ث 135ٜٓ٘ٔج( ٝثالصلجه٤ز ًهْ  ّٔ  ُؼ

 182فىجالس( كٌه٣ىز صضؼِىن دىـ: ٤ُذ٤ىج دنٚىٞٗ ثالصلجه٤ىز ًهىْ  6ك٢ ٓج ٣ن٘ ثُوٍٝ ثُؼٌد٤ز ٗجهٖش ثُِؾ٘ز ) -

دٖىإ ثُؼٔىَ ثُؾذى١ٌ ٝثُْىٞهثٕ  29دٖإ أّٞأ إٌٔجٍ ػَٔ ث ٟلجٍ ، ٣ًٞٓٝضج٤ٗىج دنٚىٞٗ ثالصلجه٤ىز ًهىْ 

دٖىإ ثُق٣ٌىز  87ٌ دنٚىٞٗ ثالصلجه٤ىز ًهىْ دٖىإ ٤ّجّىز ثُؼٔجُىز، ٝثُؾَثةى 122دنٚٞٗ ثالصلجه٤ىز ًهىْ 

دٖإ ثُض٤٤َٔ كى٢ ثالّىضنوثّ ٝثُٜٔ٘ىز،  111ثُ٘وجد٤ز ٝفٔج٣ز ثُقن ثُ٘وجد٢، ٝثُذق٣ٌٖ دنٚٞٗ ثالصلجه٤ز ًهْ 

 دٖإ ثُق٣ٌز ثُ٘وجد٤ز ٝفٔج٣ز ثُقن ثُ٘وجد٢. 87ٌٝٓٚ دنٚٞٗ ثالصلجه٤ز ًهْ 

صا٤٣ىوث ٝثّىؼج ٓىٖ ٓ٘ىوٝد٢ ثُقٌٞٓىجس ٝأٙىقجح مالٍ ٓ٘جهٖز ثُْش فىجالس ُو٤ىش فٌٞٓىجس ثُىوٍٝ ثُؼٌد٤ىز  -

ثُؼٔىىَ، ٝهىىو إٔىىجه أؿِىىذْٜ دىىجُنلٞثس ثإل٣ؾجد٤ىىز ثُضىى٢ ٓىىج ثٗلٌىىش صوىىّٞ دٜىىج ٛىىيٙ ثُقٌٞٓىىجس كىى٢ ثصؾىىجٙ ٓالءٓىىز 

 ص٣ٌٖؼجصٜج ٓغ أفٌجّ ثصلجه٤جس ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز ثُٔؼ٤٘ز دٔج ٣ْضؾ٤خ ُٔالفظجس ُؾ٘ز ثُنذٌثء.

 ُقجالس ثُْضز، إ٠ُ ثالّض٘ضجؽجس ثُضج٤ُز:صِٞٙش ُؾ٘ز صلذ٤ن ثُٔؼج٤٣ٌ، دؼو ٓ٘جهٖز ث -

 (تؽأْ أظىأ أؼىاي ػًّ األطفاي 182االذفالُح زلُ ) ٌُثُـــا

 أميس ثُِؾ٘ز ػِٔج دجُٔؼِٞٓجس ثُٔووٓز ٖٓ ثُٔ٘وٝح ثُق٢ٌٓٞ ٝدجُٔ٘جهٖز ثُض٢ صِضٚ.

ٝإى صؼضىىٌف ثُِؾ٘ىىز دجُٞٝىىؼ٤ز ثُٔؼوّىىور ثُْىىجةور كىى٢ ث٤ُٔىىوثٕ ٝٝؽىىٞه َٗثػىىجس ْٓىىِقز، كىىئٕ ثُِؾ٘ىىز صٖىىؾخ دٖىىّور 

ثُٞٝؼ٤ز ثُقج٤ُز ُاٟلجٍ ثُٔؾذ٣ٌٖ ٖٓ ٌٟف ٓؾٔٞػجس ْٓىِقز صْىجػو ثُوُٝىز ثالّىال٤ٓز كى٢ ثُؼىٌثم ػِى٠ ثُو٤ىجّ 

ثُلض٤ىجس ثُٔقى٤ٌٖٓٝ ٓىٖ ثُىضؼِْ دْىذخ  دضو٣ًخ ػ١ٌٌْ ٝه٢٘٣ ًٔج صٖؾخ دّٖور ث٤ٌُٚٔ ثٌُّّٔٞ ُاٟلجٍ ٝمجٙز

ٝٝىىغ ثُىىذاله دىىجٌُؿْ ٓىىٖ ًىىٕٞ ثُضؼِىى٤ْ ثالؽذىىج١ً ٝثُقىىٌ ٓٞؽىىٞه دىىجُذاله كؼو٣ىىو ثُٔىىوثًُ ٓـِوىىز ُٝقوضٜىىج أٝىىٌثً 
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 ْٝٓضؼِٔز ًٔوٌثس ػ٣ٌٌْز أٝ ًْؾٖ ٝال ٣ٌٖٔ ُاٟلجٍ ثُيٛجح إ٤ُٜج.

ًٞث ٓىٖ ثُقٌٞٓىز ث٤ُِذ٤ىز ٓىغ ثُْٔىجػور ٝأميث دجالػضذجً ثُٔ٘جهٖز ثُض٢ ؽٌس فىٍٞ ٛىيٙ ثُقجُىز ، صٌؽىٞ ثُِؾ٘ىز كى

 ثُل٤٘ز ٌُٔضخ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ ثُو٤جّ دٔج ٢ِ٣:

ثالؽىىٌثءثس ُٞىىٔجٕ ثُضْىى٣ٌـ ثٌُجٓىىَ ٝثُلىى١ًٞ ٌُىىَ ث ٟلىىجٍ ُٞٝىىغ فىىّو كىى٢  -دٚىىًٞر ػجؽِىىز  -ثصنىىجى  -

 ّ٘ز ك٢ ثُٔؾٔٞػجس ثُِْٔقز. 18ثُٔٔجًّز ُالٗضوثح ثُو١ٌْ ُاٟلجٍ ثُذجُـ٤ٖ أهَ ٖٓ 

ثُؼجؽِز ٝثُلؼجُز ُٞٔجٕ صقو٤وجس ٓؼٔوز ٝصضذؼجس ّٝو ًَ ث ٕنجٗ ثُي٣ٖ ٣٘ضىودٕٞ هْى٣ٌج ثصنجى ثالؽٌثءثس  -

 ث ٟلجٍ ُـج٣ز ثَُ٘ثػجس ثُِْٔقز ٝكٌٛ ػوٞدجس كّؼجُز ًٝثهػز دًٚٞر ًجك٤ز ك٢ ثُٔٔجًّز. 

ٌ ثصنىىجى ثالؽىىٌثءثس ثُلّؼجُىىز ٝثُٔو٤ىىور داؽىىجٍ ُٞىىٔجٕ إػىىجهر ثُضا٤ٛىىَ ٝثالهٓىىجػ ثالؽضٔىىجػ٢ ُاٟلىىجٍ ُٝضىىٞك٤ -

 ثُٔؼِٞٓجس فٍٞ ثالؽٌثءثس ثُٔضنير ك٢ ٛيث ثالٟجً ٝفٍٞ ثُ٘ضجةؼ ثُقجِٙز.

ٝصىىوػٞ ثُِؾ٘ىىز ٌٓضىىخ ثُؼٔىىَ ثُىىو٢ُٝ ٝثُٔؾٔٞػىىز ثُو٤ُٝىىز ٝٓ٘ظٔىىجس أٙىىقجح ثُؼٔىىَ ٝثُؼٔىىجٍ ُِضؼىىجٕٝ دـ٤ىىز 

 ثُضَٞٙ ك٢ أهٌح ٝهش ُِوٞجء ػ٠ِ ًَ إٌٔجٍ ػَٔ ث ٟلجٍ دٔج ك٢ ىُي أّٞأ إٌٔجُٜج.

 تؽأْ اٌؼًّ اٌعثسٌ( 29ُح زلُ )االذفالا ِىزَرأُــ

 أميس ثُِؾ٘ز ػِٔج دجُض٣ٌٚـ ثُٖلج٢ٛ ُِٔ٘وٝح ثُق٢ٌٓٞ ٝدجُٔ٘جهٖز ثُض٢ صِضٚ.

ٝأميس ثُِؾ٘ىز ػِٔىج دىجُٔؾٜٞهثس ثُضى٢ ٙىٌفش دٜىج ثُقٌٞٓىز ٌُٔجكقىز ثُؼذٞه٣ىز ٝٓنِّلجصٜىج ٝصٌؽىٞ كىًٞث ٓىٖ 

َ ٝؽٞه ثُؼذٞه٣ز ػِى٠ ٗلىجم ٝثّىغ دىجٌُؿْ ثُقٌٞٓز ٓٞثِٙز ؽٜٞهٛج ؿ٤ٌ أّٜٗج ػذٌّس ػٖ ثٖٗـجُٜج ثُؼ٤ٔن ُضٞثٙ

ٖٓ ثُ٘وجٕجس ثُٔضؼىوهر ٙىِخ ثُِؾ٘ىز ًٝىيُي ػىٖ م٤ذضٜىج ُو٤ىجّ ثُقٌٞٓىز دؼىوه ه٤ِىَ ؽىوث ٓىٖ ثُضضذؼىجس صؾىجٙ ٌٓصٌذى٢ 

 ؽٌثةْ ثُؼذٞه٣ز ٓ٘ي آمٌ هًثّز ُٜيٙ ثُقجُز أٓجّ ثُِؾ٘ز.

 ث ثُقٌٞٓز ث٣ًُٞٔضج٤ٗز دجُو٤جّ دٔج ٢ِ٣:ٝأميث دجالػضذجً ثُٔ٘جهٖز ثُض٢ ؽٌس فٍٞ ٛيٙ ثُقجُز، صٌؽٞ ثُِؾ٘ز كًٞ

ٝىىو ثُؼذٞه٣ىىز ُٞىىٔجٕ إٔ ٣ٌىىٕٞ ٌٓصٌذىى٢ ثُٔٔجًّىىجس ثُؼذٞه٣ىىز ٓٞٝىىٞع  2015ثُضلذ٤ىىن ثُلؼِىى٠ ُوىىجٕٗٞ  -

 صقو٤وجس كؼ٤ِز ٣ٝضْ صضذؼْٜ ٝص٠٤ِْ ػ٤ِْٜ ػوٞدجس صٌٕٞ ٓض٘جّذز ٓغ ملًٞر ثُؾ٣ٌٔز.

ؿ دٜىج  ُىوٟ  - ٌّ ثُْى٠ِ ٝػىوه ثُىي٣ٖ ٛىْ ٓٞٝىغ صضذىغ هٞىجة٢ صوو٣ْ ٓؼِٞٓجس فٍٞ ػوه فجالس ثُؼذٞه٣ىز ثُٔٚى

 ٝػوه ٟٝذ٤ؼز ث فٌجّ ثٌُٔٚؿ دٜج.

 صوو٣ْ ٓؼِٞٓجس فٍٞ إؽٌثءثس ثُضؼ٣ٜٞ ثُٔضنير ُلجةور ثُٞقج٣ج. -

 صؼ٣ََ صلض٤ٔ ثُؼَٔ ٝث ؽَٜر ث مٌٟ ثٌُِٔلز دضلذ٤ن ثُوجٕٗٞ دٜوف ٌٓجكقز كٌٛ ثُؼَٔ ثُؾذ١ٌ. -

س ث ٓىٖ ُؾٔىغ ثإلعذجصىجس ٝثُو٤ىجّ دىجإلؽٌثءثس ثُوٞىجة٤ز إٖٗجء ٝفوثس ٓنضٚز ِٙخ ث٤ُ٘جدىز ثُؼ٤ٓٞٔىز ٝهىٞث -

 ثُٔ٘جّذز.

ثُقىٌٗ ػِى٠ إٔ ٣ىضْ صْى٤َٜ ٝٓؼجُؾىز ثُضضذؼىجس أٓىجّ ثُٔقىجًْ ثُنجٙىز ٓىٖ أؽىَ ؽىٌثةْ ثُؼذٞه٣ىز كى٢ آؽىجٍ  -

 ٓؼوُٞز ٝثُو٤جّ دقٔالس إػال٤ٓز فٍٞ ثُٔق٤ٌٖٓٞ ػ٤ِْٜ.

ّْ ص٘ل٤ي م٣ٌلز ثُل٣ٌن ٌُٔجكقز ٓنِّلجس ثُؼذٞه٣ز. إػوثه -  ٓؤٌٕثس ٝثٝقز ٝٓٞٝٞػ٤ز ُضو٤٤ْ ٓج إىث ص
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ثُو٤ــجّ دضق٤ِــَ ٕجٓــَ ُلذ٤ؼـــــز ٝآعــجً ثُؼذٞه٣ــز ُضؼـو٣ـــَ ث ػٔــجٍ ثُٔـٞٝٞػـــــز ُِوٞــجء ػِى٠ ٛىـيٙ  -

 ثُظجٌٛر.

 ز ٝث٠ُِْ ثإلهث٣ًز ٝثُوٞجة٤ز ٝثُو٤٘٣ز.صٌغ٤ق فٔالس ثُضٞػ٤ز ك٢ ثصؾجٙ ثُؼّٔٞ ٝثُٞقج٣ج ٝثٌُٖٟ -

ص٤َْٜ ثالهٓجػ ثالؽضٔجػ٢ ٝثالهضٚجه١ ُِٞقج٣ج دٞٔجٕ ٗلجىْٛ ُِٔٚجُـ ثُض٢ صٌْٜٔ٘ ٖٓ إػجهر د٘جء ف٤ىجصْٜ  -

 ٝػوّ ثُْوٟٞ ك٢ ثُؼذٞه٣ز.

ِز فٍٞ ثُؼ٤ِٔىجس ٝثُذىٌثٓؼ ٝثُٔىٞثًه ثُٔٞٝىٞػز ػِى٠ ىٓىز ثًُٞجُىز ث٤ُٟ٘ٞىز ٌُٔجكقىز  - ّٚ صوو٣ْ ٓؼِٞٓجس ٓل

 لجس ثُؼذٞه٣ز ٝفٍٞ ثإلهٓجػ ٝٓوجٝٓز ثُلوٌ.ٓنِّ 

ثُقىىٌٗ ػِىى٠ فٔج٣ىىز ثُٞىىقج٣ج ثُىىي٣ٖ أمذىىٌٝث ػىىٖ ٝٝىىؼ٤ضْٜ ٝىىو ثإلؽىىٌثءثس ثُؤؼ٤ىىز ًٝىىَ ثُٞىىـٟٞجس  -

 ث ٕنجٗ ثُي٣ٖ أمذٌٝث ػٖ فجالس ثُؼذٞه٣ز. -دوٕٝ ٌٕٟ  -ثالؽضٔجػ٤ز ٝصق٣ٌٌ

ل٤٘ىىز ٌُٔضىىخ ثُؼٔىىَ ثُىىو٢ُٝ ُضلذ٤ىىن ٝكىى٢ ٛىىيث ثإلٟىىجً ، صلِىىخ ثُِؾ٘ىىز ٓىىٖ ثُقٌٞٓىىز ٓٞثٙىىِز ِٟىىخ ثُْٔىىجػور ثُ

ثُضٞٙىى٤جس ٝهذىىٍٞ دؼغىىز ًك٤ؼىىز ثُْٔىىضٟٞ ٝصلِىىخ ثُِؾ٘ىىز أ٣ٞىىج ٓىىٖ ثُقٌٞٓىىز ٓٞثكجصٜىىج كىى٢ ثالؽضٔىىجع ثُوىىجهّ ُِؾ٘ىىز 

ِز فٍٞ ثإلؽٌثءثس ثُٔضنير ُضلذ٤ن ٛيٙ ثُض٤ٙٞجس. 2017ثُنذٌثء ك٢ ٗٞكٔذٌ  ّٚ  دٔؼِٞٓجس ٓل

 تؽأْ ظُاظح اٌؼّاٌح( 122)االذفالُح زلُ  اٌعى اْ

 أميس ثُِؾ٘ز ػِٔج دجُٔؼِٞٓجس ثُٔووٓز ٖٓ ثُٔ٘وٝح ثُق٢ٌٓٞ ٝدجُٔ٘جهٖز ثُض٢ صِضٜج:

أميث دجالػضذجً صٞثَٙ ثًصلجع ثُذلجُز ٝثُذلجُىز ثُٔوّ٘ؼىز ٝثُضى٢ صٔىِ مجٙىز ثُلتىجس ثُٜٖىز ٓىٖ ْٗىجء ٝأٟلىجٍ ، 

 صٌؽٞ ثُِؾ٘ز ٖٓ ثُقٌٞٓز ثُو٤جّ دٔج ٢ِ٣:

٣ىىز ٝىُىىي ٝٝىىغ ثّىىضٌثص٤ؾ٤ز ٓض٘جّىىوز كىى٢ إٟىىجً ٤ّجّىىز ٟٝ - ٌّ ٤٘ىىز ُِٜ٘ىىٞٛ دجُضٖىىـ٤َ ثُٔ٘ىىضؼ ٝثُٔنضىىجً دق

 دٖٔجًًز ٓٔغ٢ِ ٓ٘ظٔجس ثُؼٔجٍ ٝأٙقجح ثُؼَٔ ث ًغٌ صٔغ٤ال. 

جٍ. - ّٔ  ٓٞثِٙز ِٟخ ثُْٔجػور ثُل٤٘ز ٌُٔضخ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ دٜوف صؼ٣ََ هوًثس ٓٔغ٢ِ أٙقجح ثُؼَٔ ٝثُؼ

ثُىو٢ُٝ دٜىوف صلذ٤ىن ثالّىض٘ضجؽجس ٝصقو٤ىن  ٝأم٤ٌث، صوػٞ ثُِؾ٘ز ثُقٌٞٓز ُلِخ ثُْٔجػور ثُل٤٘ز ٌُٔضخ ثُؼٔىَ

٣ز.  ٌّ  ثُضٖـ٤َ ثٌُجَٓ ٝثُٔ٘ضؼ ٝثُٔنضجً دق

 تؽأْ اٌحسَح إٌماتُح وحّاَح اٌحك إٌماتٍ( 87)االذفالُح زلُ  اٌعصائــس

 أميس ثُِؾ٘ز ػِٔج دجُض٣ٌٚقجس ثُٖلج٤ٛز ُِٔ٘وٝح ثُق٢ٌٓٞ ٝدجُٔ٘جهٖز ثُض٢ صِضٜج.

ػذّىىٌس ثُِؾ٘ىىز ػىىٖ ػ٤ٔىىن ثٖٗىىـجُٜج صؾىىجٙ ثُضٞىى٤٤ن ثُٔضٞثٙىىَ ُقىىّن ثُؼٔىىجٍ كىى٢ صٌىى٣ٖٞ ٗوجدىىجس ٝكىىوًث٤ُجس 

 87ًٝ٘لىىوًث٤ُجس دجمض٤ىىجًْٛ ٝثالٗنىىٌثٟ ك٤ٜـىىـج . ّٝىىّؾِش دٌىىَ ثٖٗىىـجٍ دىى٠ء ثُضوىىوّ ثُقجٙىىَ كىى٢ صلذ٤ىىن ثالصلجه٤ـىىـز 

ّٔش هًثّز ٛيٙ ثُقجُىز ٝثُقٌٞٓىز ٓلجُذىز د 10دجػضذجً أّٗٚ ٓ٘ي  ؼىٌٛ ٖٓىٌٝع هىجٕٗٞ ثُؼٔىَ ػِى٠ ٓؾِىِ ّ٘ٞثس ص

 .2015ثُ٘ٞثح الػضٔجهٙ دٚلز ٜٗجة٤ز ٝصٖؾخ ثُِؾ٘ز ػوّ صوو٣ْ ثُقٌٞٓز إلؽجدز ًجك٤ز ػ٠ِ ثّض٘ضجؽجس 

كى٢ أهىٌح ٝهىش  -أميث ك٢ ثالػضذجً ثُٔ٘جهٖز ثُض٢ ؽٌس فٍٞ ٛيٙ ثُقجُز، صٌؽٞ ثُِؾ٘ز فٌٞٓىز ثُؾَثةىٌ ثصنىجى 

 ثإلؽٌثءثس ثُضج٤ُز: -ٌٖٓٔ 
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 .87ٕٞ صْؾ٤َ ثُ٘وجدجس ك٢ ثُوجٕٗٞ ٝثُٔٔجًّز ٓضلجدوج ٓغ ثالصلجه٤ز ًهْ ٝٔجٕ إٔ ٣ٌ -

ٓؼجُؾز ِٟذجس صْؾ٤َ ثُ٘وجدجس ثُٔؼِّوز ٝثُضى٢ صْىضؾ٤خ ُِٖىٌٟٝ ثُٔٞىذٟٞز دجُوىجٕٗٞ ٝإػىالّ ُؾ٘ىز ثُنذىٌثء  -

 دجُ٘ضجةؼ ك٢ ٛيث ثُـٌٛ.

 .87ٝٔجٕ إٔ ٣ٌٕٞ ثٌُٖٔٝع ثُؾو٣و ُوجٕٗٞ ثُؼَٔ ٓضلجدوج ٓغ ثالصلجه٤ز ًهْ  -

دٜوف ًكىغ ًىَ ػىجةن أٓىجّ إٖٗىجء ثُل٤ىوًث٤ُجس ٝثٌُ٘لىوًث٤ُجس  1990ُْ٘ز  14ٖٓ هجٕٗٞ ًهْ  4صؼو٣َ ثُٔجهر  -

 دجمض٤جًٛج ٖٓ ٓ٘ظٔجس ثُؼٔجٍ ٝىُي ٜٓٔج ًجٕ ثُولجع ثُي١ ص٘ض٢ٔ إ٤ُٚ.

ك٢ ثصؾىجٙ إٔ ٣ٌىٕٞ ًىَ ثُؼٔىجٍ ػِى٠ ػِىْ ٝدىوٕٝ ص٤٤ٔىَ كى٢  1990ُْ٘ز  14ٖٓ ثُوجٕٗٞ ًهْ  6صؼو٣َ ثُٔجهر  -

 ٤ْ٘ز دجُقن ك٢ ص٣ٌٖٞ ٓ٘ظٔز ٗوجد٤ز. ثُؾ

٣ز ثُ٘وجد٤ز ك٢ ٓ٘جك مجٍ ٖٓ ثُٔٞج٣وجس ٝدىوٕٝ ػ٘ىق ٝىو ثُؼٔىجٍ ٝثُ٘وجدىجس  - - ٌّ ٝٔجٕ إٌٓج٤ٗز ٓٔجًّز ثُق

 أٝ أٙقجح ثُؼَٔ.

 إػجهر ثهٓجػ أػٞثٕ ثُٞظ٤لز ثُؼ٤ٓٞٔز ثُٔل٤ُٖٞٚ دْذخ ثُض٤٤َٔ ػ٠ِ أّجُ ٗوجد٢. -

الس ٓذجٌٕر هذَ ٓؤصٌٔ ثُؼَٔ ثُىو٢ُٝ ثُوىجهّ ٝثػىوثه صو٣ٌىٌ ُِؾ٘ىز صلِخ ثُِؾ٘ز ٖٓ ثُقٌٞٓز هذٍٞ دؼغز ثصٚج -

 .  2017ثُنذٌثء فٍٞ ثُضووّ ثُقجَٙ ٝىُي هذَ هًٝصٜج ثُض٢ ّض٘ؼوو ك٢ ٗٞكٔذٌ 

 تؽأْ اٌرُُّص  ٍ االظرخداَ واٌّهٕح( 111)االذفالُح زلُ  اٌثحسَـٓ

 ٢ ٝدجُٔ٘جهٖز ثُض٢ صِضٜج.أميس ثُِؾ٘ز ػِٔج دجُٔؼِٞٓجس ثُٖلج٤ٛز ثُض٢ هوٜٓج ثُٔ٘وٝح ثُقٌٞٓ

ّٕ ثُقٌٞٓىز 111ّؾِش ثُِؾ٘ز ثإلًثهر ثُٔؼِ٘ز ٖٓ ثُقٌٞٓز ُٞٔجٕ ثفضٌثّ ثالصلجه٤ز ًهْ  . ًٔج ّىؾِش دجٖٗىـجٍ أ

ٝ  2012ُْ صوىّوّ ٓؼِٞٓىجس ُضوًّىٜج ُؾ٘ىز ثُنذىٌثء فىٍٞ ثإلؽىٌثءثس ثُٜجهكىز إُى٠ صلذ٤ىن ثالصلجهىجس ثُغالع٤ىز ُْى٘ض٢ 

2014. 

 ٖز ثُض٢ ؽٌس فٍٞ ٛيٙ ثُقجُز، صٌؽٞ ثُِؾ٘ز ٖٓ ثُقٌٞٓز ثُو٤جّ دٔج ٢ِ٣:أميث ك٢ ثالػضذجً ثُٔ٘جه

ّْ ثصنجىٛج ُض٘ل٤ي ثالُضَثٓىجس ثُٔ٘ٚىٞٗ ػ٤ِٜىج دجالصلجهىجس ثُغالع٤ىز  ُْى٘ز  - ثػوثه صو٣ٌٌ فٍٞ ثإلؽٌثءثس ثُض٢ ص

ضٚ ٝىُىي ُوًثّى 111ك٢ إٟجً ثُٔؾٜٞهثس ثُٔذيُٝز ٖٓ ثُقٌٞٓىز ُضلذ٤ىن ثالصلجه٤ىز ًهىْ  2014ّٝ٘ز  2012

 .2017ٖٓ ٌٟف ُؾ٘ز ثُنذٌثء ك٢ هًٝر ٗٞكٔذٌ 

 1ٝٔجٕ إٔ ٣ـل٢ ثُض٣ٌٖغ ًىَ ث ّىذجح ثُٔؼضىٌف دٜىج ُِض٤٤ٔىَ ثُٔذجٕىٌ ٝؿ٤ىٌ ثُٔذجٕىٌ ثُٔىي٣ًًٖٞ دجُٔىجهر  -

)أ ٓىىىٖ ثالصلجه٤ىىىز ٝثصنىىىجى إؽىىىٌثءثس ُٞىىىٔجٕ ٓ٘ىىىغ ثُض٤٤ٔىىىَ كىىى٢ ثالّىىىضنوثّ ٝثُٜٔ٘ىىىز كىىى٢ ثُوىىىجٕٗٞ  1ثُلوىىىٌر 

 ٝثُٔٔجًّز(.

 ٣ٌغ ثُٔ٘جٜٛ ُِض٤٤َٔ ثُؼٔجٍ ثُٜٔجؽ٣ٌٖ ًٝيُي ثُؼٔجٍ ث٤٤َُُٖ٘ٔ.ٝٔجٕ إٔ ٣ق٢ٔ ثُضٖ -

 ٝٔجٕ ثُْٔجٝثر ك٢ ثُلٌٗ ٝثُٔؼجِٓز ُِْ٘جء ك٢ ثالّضنوثّ. -

ّْ صوو٣ْ ٓؼِٞٓجس فٍٞ ٤ًل٤ز ٓؼجُؾىز ثُٖىٌجٟٝ كى٢ ٛىيث  - ٓ ثُؾ٢ْ٘ ٝإٔ ٣ض ٌّ ٝٔجٕ إٔ ٣ٔ٘غ هجٕٗٞ ثُؼَٔ ثُضق

ّْ هًثّضٜج ٖٓ ٌٟف ُؾ٘ز ثُنذٌثء ك٢ هٝ  .2017ًر ٗٞكٔذٌ ثُٔؾجٍ ٤ُض

ٝك٢ ٛيث ثإلٟجً، صلِخ ثُِؾ٘ز ٖٓ ثُقٌٞٓز هذٍٞ دؼغز ثصٚجالس ٓذجٌٕر ُض٘ل٤ي ص٤ٙٞجس ثُِؾ٘ز. ًٔج صلِىخ ٓىٖ 
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ّْ ثصنجىٛج ُض٘ل٤ي ٛيٙ ثُض٤ٙٞجس ُوًثّضٜج ك٢ ثُىوًٝر ثُوجهٓىز  ِز فٍٞ ثإلؽٌثءثس ثُض٢ ص ّٚ ثُقٌٞٓز صوو٣ْ ٓؼِٞٓجس ٓل

 .2017ُِؾ٘ز ثُنذٌثء ك٢ ٗٞكٔذٌ 

 (تؽأْ اٌحسَح إٌماتُح وحّاَح اٌحك إٌماتٍ 87االذفالُح زلُ ) ِفس

 أميس ثُِؾ٘ز ػِٔج دجُٔؼِٞٓجس ثُض٢ هّوٜٓج ٓ٘وٝح ثُقٌٞٓز ث٣ٌُٚٔز ٕلج٤ٛج ٝثُٔ٘جهٖز ثُض٢ صِضٜج:

ثالمضالكىىجس ثُوو٣ٔىىز دىى٤ٖ ثُضٖىى٣ٌغ ثُىى٢ٟ٘ٞ ٝأفٌىىجّ ثالصلجه٤ىىز. ٝصاّىىق أ٣ٞىىج ُؼىىوّ ٓٞثكىىجر  صاّىىق ثُِؾ٘ىىز ُؼىىوه

ثُقٌٞٓز ثٌُٔضخ دٌٖٔٝع هجٕٗٞ ثُؼَٔ ٝال دٌٖٔٝع ثُوجٕٗٞ فٍٞ ثُ٘وجدجس ٝفٔج٣ىز فىن ثُض٘ظى٤ْ ٝىُىي دىجٌُؿْ ٓىٖ 

 ثُلِذجس ثُٔضًٌٌر ُِؾ٘ز ثُنذٌثء.

 ُز، صٌؽٞ ثُِؾ٘ز ٖٓ فٌٞٓز ٌٓٚ:أميث دجالػضذجً ثُٔ٘جهٖز ثُض٢ ؽٌس فٍٞ ٛيٙ ثُقج

ٝٔجٕ إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓىٌٝع ثُوىجٕٗٞ فىٍٞ ثُٔ٘ظٔىجس ثُ٘وجد٤ىز ثُٔؼىٌٝٛ فج٤ُىج أٓىجّ ٓؾِىِ ثُ٘ىٞثح ُالػضٔىجه،  -

كجس ثٌُٔصذلز دئًّجء ٗظجّ ثُ٘وجدز ثُٞثفور. ّٞ  ٓضالةٔج ٓغ ثالصلجه٤ز ٝمجٙز ك٢ ٓج ٣ضؼِن دجُضن

 إًّجٍ ْٗنز ٖٓ ٌٖٓٝع ثُض٣ٌٖغ إ٠ُ ُؾ٘ز ثُنذٌثء. -

٣ىز كى٢ ثُوىجٕٗٞ ٝثُٔٔجًّىز ٝٔ - ٌّ َّ ف جٕ إٔ صٔجًُ ًَ ثُ٘وجدجس ك٢ ٌٓٚ  ٖٗلضٜج ٝإٔ ص٘ضنخ ٣ٌّ٤ْٜٓج دٌى

 ٟذوج ُالصلجه٤ز.

صٌؽٞ ثُِؾ٘ز إٔ صوذَ ثُقٌٞٓز دؼغز ثصٚجالس ٓذجٌٕر ٓىٖ ٓ٘ظٔىز ثُؼٔىَ ثُو٤ُٝىز ُضو٤ى٤ْ ثُضوىوّ ثُقجٙىَ ػِى٠  -

ىَ ٓىٖ ثُقٌٞٓىز ٝٞء ثالّىض٘ضجؽجس ّىجدوز ثُىيًٌ ٝصلِىخ إٔ صىٞثك٢ ثٌُٔضىخ دٜىي ّٚ ٙ ثُٔؼِٞٓىجس ٝدضو٣ٌىٌ ٓل

 .2017ُِؾ٘ز ثُنذٌثء ٤ُض٠ّْ٘ هًثّضٚ ك٢ ثؽضٔجػٜج ثُوجهّ ك٢ ٌٕٜ ٗٞكٔذٌ 

 : ِالحظح

ًكىىٜ ٓ٘ىىوٝدٞ ثُىىوٍٝ ثُؼٌد٤ىىز كىى٢ صىىومالصْٜ أٓىىجّ ُؾ٘ىىز ثُٔؼىىج٤٣ٌ ٝمىىالٍ ثُؾِْىىز ثُؼجٓىىز ثُنضج٤ٓىىز )ٓٚىىٌ( 

٤٣ٌ ثُٔؼضٔىور كى٢ ثمض٤ىجً ثُقىجالس ثُنجٙىز دجػضذجًٛىج ال ثالّض٘ضجؽجس ثُٚجهًر ػٜ٘ج ٟٝجُخ أؿِىذْٜ دٌٔثؽؼىز ثُٔؼىج

 صضّْْ دجُٞٝٞؿ ٝثُٔٞٝٞػ٤ز.

* * * * 
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 اٌثٕد اٌساتغ 

 اٌرفدي ٌرحدَاخ اإل ازج اٌعدَدج  ٍ اٌّؽهد اٌّرغُس

 ٌهعسج اٌُد اٌؼاٍِح

 

( ُٔؾِىِ إهثًر 325إهًثػ ٓٞٝٞع ٛؾىٌر ث ٣ىو١ ثُؼجِٓىز ٝىٖٔ د٘ىٞه ؽىوٍٝ أػٔىجٍ ثُٔىؤصٌٔ ٓىٖ ثُىوًٝر ) صْ

 (.2015ٌٓضخ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ )ٗٞكٔذٌ / ص٣ٌٖٖ ثُغج٢ٗ 

٣ٝلِخ ٖٓ ثُؾٜجس ثٌُٔٞٗز ص٤ًٌَ ثُٔ٘جهٖجس ػ٠ِ فًٞٔز ٛؾٌر ث٤ُو ثُؼجِٓز ػ٠ِ ثُْٔض٣ٞجس ث٤ُٟ٘ٞىز ٝثُغ٘جة٤ىز 

ٜجس ًٝيُي ثُضٞظ٤ق ثُؼجهٍ ٢ٛٝ كٌٙز ك٣ٌور ُضوو٣ْ ثُضٞؽٜجس ثُٜجٓىز ٝثُٔ٘جّىذز إُى٠ ث٤ُٜتىجس ٝثإله٤ٔ٤ِز ٝد٤ٖ ثُؾ

ثٌُٔٞٗز ٖٓ أؽَ هػْ ثُضَثٜٓج ُض٤ٔ٘ز ثُٜؾٌر ثُؼجهُز ٝصؼ٣ََ هوًر ًٍٝثء ثُؼَٔ ٝٓ٘ظٔجس أٙقجح ثُؼٔىَ ٝثُؼٔىجٍ 

ػْ ؽٜٞه ٓ٘ظٔىز ثُو٤ُٝىز كى٢ ٛىيث ػ٠ِ ُؼخ هًٝ ٓؤعٌ ك٢ ٤ٙجؿز ٝصلذ٤ن ٤ّجّجس ٛؾٌر ث٤ُو ثُؼجِٓز إٝجكز إ٠ُ ه

 ثُٖإ.

ٝصضٖٞٔ ٝع٤وز ٛيث ثُذ٘ىو ثُضى٢ أػىوٛج ثٌُٔضىخ ُضٖىٌَ ٓقىًٞ ثُٔ٘جهٖىجس ٓؼِٞٓىجس ٓقوعىز ػىٖ ثُض٤ىجًثس ثٌُذ٤ىٌر 

ػ٠ِ ثُْٔض٤٣ٖٞ ثُو٢ُٝ ٝثإله٢ٔ٤ِ ك٢ ٓؾجٍ ٛؾٌر ث٤ُىو ثُؼجِٓىز ػِى٠ ؽ٤ٔىغ ْٓىض٣ٞجس ثُٜٔىجًر ٣ْٝىضؼٌٛ ٓؾىجالس 

ِىز ٓغىجٍ فٔج٣ىز ثُؼٔىجٍ ثُٜٔىجؽ٣ٌٖ ٝثالػضىٌثف دجُٜٔىجًثس ٓىغ ثُض٤ًٌىَ ػِى٠ ْٓىجةَ ٛجٓز ُقًٞٔز ٛؾٌر ث٤ُو ثُؼجٓ

 صضؼِن دقًٌز ث٤ُو ثُؼجِٓز ك٢ ثُضؾٔؼجس ثالهضٚجه٣ز ثإله٤ٔ٤ِز ٝك٢ إٟجً ثُضؼجٕٝ د٤ٖ ثُٔ٘جٟن.

ثٗضٖىجًٛج كى٢ أ٣ٞج صؼٌٛ ثُضو٣ٌٌ إ٠ُ ثُضٌص٤ذجس ٝثالؽٌثءثس ثُغ٘جة٤ز ك٢ ٓؾجٍ ٛؾٌر ث٤ُو ثُؼجِٓز ٝثُض٢ ٣ضَث٣و 

ٓ٘جٟن ٓنضِلز ٖٓ ثُؼجُْ ٓغ ثالّض٘جه إ٠ُ ثُذقٞط ثُقو٣غز ثُض٢ أؽٌصٜج ٓ٘ظٔز ثُؼٔىَ ثُو٤ُٝىز ًٝىيُي ٓىوٟ ٝىًٌٝر 

 ٝٝغ إؽٌثءثس ُِضٞظ٤ق ثُؼجهٍ ٣ٜوف صنل٤ٜ صٌج٤ُق ثُٜؾٌر ُِؼٔجٍ ثُٜٔجؽ٣ٌٖ ٝٝٔجٕ فٔج٣ز أكَٞ ُْٜ.

ٙ ٌٓضخ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ فٍٞ ٓٞٝٞػجس ٛؾىٌر ث٤ُىو ثُؼجِٓىز ٝهو صْ ص٤ٌَٖ ُؾ٘ز ك٤٘ز ُٔ٘جهٖز ٝع٤وز ثُذ٘و ثُيٟ ثػو

 دجٗضنجح أػٞجء ٤ٛتز ٌٓضذٜج ًجُضج٢ُ: 5/6/2017ف٤ظ دوأس ثؽضٔجػجس ٛيٙ ثُِؾ٘ز ٣ّٞ ثالع٤ٖ٘ 

 ث٤ُْو / ؿ٤٤جًٓٞ ًث٣ِ )فٌٞٓجس / ث٤ٌُْٔي( : ًة٤ِ -

 ث٤ُْو / ٌّٞس دجًًِٔخ )أٙقجح أػٔجٍ / ثّضٌث٤ُج( : ٗجةخ ثٌُة٤ِ -

 ث٤ُْور/ ًجص٣ٌٖ دج٢ّٖ )ػٔجٍ / ُٛٞ٘وث( : ٗجةذٚ ثٌُة٤ِ -

 ٝصْ ثػضٔجه ثُنْٔز ٗوجٟ ثُٔلٌٝفز ُِ٘وجٓ ٝثُٞثًهر ك٠ ٝع٤وز ٛيث ثُذ٘و ٢ٛٝ :

 ثّض٘ضجؽجس ك٢ عالعز ٓؾجالس ًة٤ْ٤ز ٖٓ أؽَ ٣َٓو ٖٓ ثُذقظ ٝٛيٙ ثُٔؾجالس ٢ٛ:

 فٔج٣ز ثُؼٔجٍ ثُٜٔجؽ٣ٌٖ ٝثُقو ٖٓ صٌج٤ُق ٛؾٌر ث٤ُو ثُؼجِٓز. -
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 ؼ٣ََ ٌٓٔثس ثُٜؾٌر ىثس إؽٌثءثس ثُضٞظ٤ق ثُؼجهُز.ص -

 صق٤ْٖ ثإلفٚجءثس ٝثُذ٤جٗجس ٖٓ أؽَ ٝٝغ ث٤ُْجّجس ثُوجةٔز ػ٠ِ ثُذ٤جٗجس. -

 وذٌه  ٍ إطاز ػد  ِٓ اٌّحاوز اٌّمرسحح وهٍ:

ٓج ٢ٛ ثُلىٌٗ ٝثُضقىو٣جس ثٌُة٤ْى٤ز ثُضى٢ صٔغِٜىج إهثًر ٛؾىٌر ث٤ُىو ثُؼجِٓىز ػِى٠ ثُٚىؼ٤و ثُؼىج٢ُٔ ٝثإله٤ِٔى٢  -1

 غ٘جة٢ ٝث٢ُٟ٘ٞ ٝثُٔق٢ِ ك٢ صقو٤ن ثُؼوثُز ثالؽضٔجػ٤ز ٖٓ أؽَ ػُٞٔز ػجهُز؟ ٝثُ

٤ًىىق ٣ٌٔىىٖ صؼ٣َىىَ ثُضْ٘ىى٤ن ٝثُضؼىىجٕٝ دىى٤ٖ ٍٝثًثس ثُؼٔىىَ ٝث٤ُٜتىىجس ثُق٤ٌٓٞىىز ثُٔنضٚىىز ث مىىٌٟ ثُٔؼ٤٘ىىز  -2

دىىجُٜؾٌر )ػِىى٠ ّىىذ٤َ ثُٔغىىجٍ، ٍٝثًثس ثُوثم٤ِىىز ٝثُٖىىؤٕٝ ثُنجًؽ٤ىىز ٝثُضنلىى٠٤ ثإلٗٔىىجة٢( ػِىى٠ ثُٚىىؼ٤و 

ٝػذٌ ٌٓٔثس ثُٜؾٌر ٝث هج٤ُْ، ٝػ٠ِ ثُٚؼ٤و ثُؼج٢ُٔ؟ ٤ًٝق ٣ٌٔىٖ صؼ٤ٔىن ثُضؼىجٕٝ ٓىغ ثًُٞىجالس  ث٢ُٟ٘ٞ

 ثُو٤ُٝز ث مٌٟ، دٔج ك٢ ىُي ٓغ ثُل٣ٌن ثُؼج٢ُٔ ثُٔؼ٢٘ دجُٜؾٌر، ٝؽؼِٜج أًغٌ كؼج٤ُز؟ 

ة٢ ٤ًىىق ٣ٌٔىىٖ صؼ٣َىىَ ثُقىىٞثً ثالؽضٔىىجػ٢ دٖىىإ ٛؾىىٌر ث٤ُىىو ثُؼجِٓىىز ػِىى٠ ثُٚىىؼ٤و ثُٔقِىى٢ ٝثُىى٢ٟ٘ٞ ٝثُغ٘ىىج -3

 ٝثإله٢ٔ٤ِ ٝث هج٠ٔ٤ُ ٝثُؼج٢ُٔ؟ 

َٛ صؼضذٌ ث ٌٟ ثُٔؼ٤ج٣ًز ٝث٤ُْج٤ّز ثُوجةٔز ُٔ٘ظٔز ثُؼٔىَ ثُو٤ُٝىز ٝثُٔضؼِوىز دجالصلجهىجس ثُغ٘جة٤ىز ٝثُضٞظ٤ىق  -4

ثُؼجهٍ ًجك٤ز ُٔٞثؽٜز ثُضقو٣جس ثُقج٤ُز ٝثُْٔىضوذ٤ِز ثُٔضؼِوىز دىئهثًر ٛؾىٌر ٝفىٌثى ث٤ُىو ثُؼجِٓىز، ًٝىيُي كى٢ 

٤ُٔز ثُؾج٣ًز؟ ٝٓج ٢ٛ ثإلؽٌثءثس ثإلٝىجك٤ز ثُٔلِٞدىز ُضىي٤َُ ٛىيٙ ثُضقىو٣جس ٝثّىضٌٔجٍ ٝٞء ثُٔ٘جهٖجس ثُؼج

 ٛيٙ ث ٌٟ؟

ٓىىج ٛىى٢ ثإلؽىىٌثءثس ثُضىى٢ ٣٘ذـىى٢ إٔ صضنىىيٛج ث٤ُٜتىىجس ثٌُٔٞٗىىز ُٔ٘ظٔىىز ثُؼٔىىَ ثُو٤ُٝىىز ٝثٌُٔضىىخ ُِضؼذ٤ىىٌ ػىىٖ  -5

ٔىج كى٢ ىُىي صِىي ثُٔضؼِوىز ٕٞثؿَ ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز ٝثّضؾجدجصٜج، ػ٠ِ ثُ٘قىٞ ثُٔقىوه كى٢ ٛىيٙ ثُٔ٘جهٖىز، د

دذ٤جٗىىجس ٛؾىىٌر ث٤ُىىو ثُؼجِٓىىز، كىى٢ ثُ٘وجٕىىجس ثُؼج٤ُٔىىز ثُؾج٣ًىىز دٖىىإ ثُٜؾىىٌر، الّىى٤ٔج ٓىىج ٣ضؼِىىن ٜٓ٘ىىج دجالصلىىجم 

 ثُؼج٢ُٔ دٖإ ثُٜؾٌر ث٥ٓ٘ز ٝثُٔ٘ظٔز ٝثُ٘ظج٤ٓز ٝأٛوثف ثُض٤ٔ٘ز ثُْٔضوثٓز ثُٔضِٚز دٜج؟

 -عالعز ٌٓثفىَ ٗوىجٓ ػىجّ ٝٗوىجٓ ثُ٘وىجٟ ثُٔلٌٝفىز عْ هجٓش ْٓ٘وز ثُِؾ٘ز دؼٌٛ ملز ػَٔ ٓؤهضز ُِؾ٘ز ٖٓ 

ػ٠ِ إٔ ٣ضْ ٓ٘جهٖز ثُذ٤جٗىجس ثُؼجٓىز ُِىوٍٝ ث ػٞىجء ثع٘ىجء ثُ٘وىجٓ ثُؼىجّ، ٝصىْ  -ٓ٘جهٖز ثُض٤ٙٞجس  -ك٣ٌن ث٤ُٚجؿز 

 ثػضٔجه ملز ثُؼَٔ.

ر ثُْىو٣ور دؼو ىُي هوّ ٓٔغَ ٌٓضخ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ ػٌٝج ٓىٞؽَثً ػىٖ ثُضو٣ٌىٌ ثُٔضؼِىن دجُضٚىو١ ُضقىو٣جس ثإلهثً

ك٢ ثُٖٜٔو ثُٔضـ٤ٌ ُٜؾٌر ث٤ُو ثُؼجِٓز عْ كضـ دجح ثُ٘وجٓ ف٤ظ ًًَس ثُٔؾٔٞػجس ثإله٤ٔ٤ِىز ٝثُىوٍٝ ث ػٞىجء كى٢ 

ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز ك٢ د٤جٗجصٜج ػ٠ِ ثٗٚ ٣ؾخ ثُ٘ظٌ إُى٠ ثُؼٔجُىز ثُٜٔىجؽٌر ًظىجٌٛر ث٣ؾجد٤ىز هىو صىؤهٟ إُى٠ صقو٤ىن 

ِىىز ٓؤًىىو٣ٖ ػِىى٠ أ٤ٔٛىىز ثُقىىٞثً ثالؽضٔىىجػ٢ ٝثالهثًر ثُْىىو٣ور كىى٢ ثُضىىٞثٍٕ دىى٤ٖ ثُؼىىٌٛ ٝثُلِىىخ ػِىى٠ ثُوىىٟٞ ثُؼجٓ

ٓٞثؽٜىىز ٖٓىىٌالس ثُٜؾىىٌر إُىى٠ ؽجٗىىخ صٖىىؾ٤غ ثُىىوٍٝ ػِىى٠ ثُضٚىىو٣ن ػِىى٠ ثالصلجه٤ىىجس ثُضىى٠ صقٔىى٠ فوىىٞم ثُؼٔىىجٍ 

ثُٜٔجؽ٣ٌٖ دجإلٝجكز إ٠ُ ثالصلجه٤جس ثُغ٘جة٤ز ٝٓضؼوهر ث ٌٟثف ػٖ ثُٜؾٌر ػ٠ِ ثٕ صٌٕٞ ٕلجكز ٝصامي كى٢ ثالػضذىجً 

م ثالْٗجٕ، ٝإٔ ٣٘ؼْ ثُؾ٤ٔغ د٘لِ ثُلٌٗ ثُٔضجفز ػ٠ِ ٙؼ٤و ثُؼَٔ ٖٓ مالٍ ثصنجى ثالؽٌثءثس ثُالٍٓز ػِى٠ فوٞ

ٙؼ٤و ثُقٌٞٓجس ٖٓ ثؽَ صٖؾ٤غ أٙقجح ثُؼَٔ ٝثُضٚو١  ٌٕجٍ ثُضٞظ٤ق ثُٔٔ٘ٞػز. ًٔج ثصلوىش ث٥ًثء ػِى٠ ثٕ 
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ػ٤ىز ٝؿ٤ٌٛىج ٓىٖ ثُقوىٞم ٝثُضى٢ صلضوٌُٜىج ٛ٘جى ؽىَء ٣ضؼِىن دٔٔجًّىز فىن ثُالُضقىجم دجُ٘وجدىجس أٝ ثُٔلجٝٝىز ثُؾٔج

ثُؼٔجُز ثُٜٔجؽٌر ٣ٝؾخ ثٕ ٣ٌٕٞ ُٜج ص٘ظ٤ْ ك٢ دِوثٕ ثُٔوٚو، ف٤ظ ثًوس ًَ ث ٌٟثف ػ٠ِ أ٤ٔٛىز صؼ٣َىَ ثُقىٞثً 

ثالؽضٔجػ٠ ٝثٕ ٣ٌٕٞ عالع٢ ث ٌٟثف ٓىغ ثالمىي دؼى٤ٔ ثالػضذىجً ص٘ىٞع ظىٌٝف ثُؼٔىَ ٝص٘ىٞع ثُلىٌٗ ٝثُظىٌٝف 

 ثالؽضٔجػ٤ز ك٢ ثُذِوثٕ.

ُوو ثصلن ثُؾ٤ٔغ ػ٠ِ ث٤ٔٛز ثالصلجه٤ىجس ثُغ٘جة٤ىز ٝٓضؼىوهر ثالٟىٌثف ٝػِى٠ أ٤ٔٛىز ثٕ صٌىٕٞ ٛ٘ىجى ٓذىجهًثس ث٣ٞج 

ثمٌٟ ص٠ٌٓ ُِضٞظ٤ق ثُؼىجهٍ ٝػِى٠ ثُولىجع ثُنىجٗ ثُو٤ىجّ دىوًْٜٝٓ كى٠ ػ٤ِٔىز ثُضٞظ٤ىق ٓىغ ثُضا٤ًىو ػِى٠ أ٤ٔٛىز 

ثُغ٘جة٤ىىز دٖىىإ فٔج٣ىىز فوىىٞهْٜ صضقِىى٢ صىىٞك٤ٌ ثُقٔج٣ىىز ثالؽضٔجػ٤ىىز ُِؼٔىىجٍ ثُٜٔىىجؽ٣ٌٖ ٣ٝؾىىخ ثٕ صٌىىٕٞ ثالصلجه٤ىىجس 

 دجُٖلجك٤ز ك٢ إٟجً ٌٙٞى ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز.

٣ٌٝٔىىٖ ثُضؼىىٌٛ إُىى٠ ثدىىٌٍ ٓىىج صٞٙىىِش ث٤ُىىٚ ثُِؾ٘ىىز ٓىىٖ ثّىىض٘ضجؽجس دٖىىإ ثإلهثًر ثُؼجهُىىز ٝثُلؼجُىىز ُٜؾىىٌر ث٤ُىىو 

 ثُؼجِٓز ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُضج٢ُ:

 اٌؼاٍِح: اٌُد هعسج وِخاطس وذحدَاخ  سؾ : أوالً 

ث٤ُْجّى٤ز  ثُذىٌثٓؼ كضتىش ٝٓىج ثُؼٔىَ. ْٝٓضوذَ ثُٔؼجٌٙر ثُؼَٔ أّٞثم ّٔجس ٖٓ ّٔز ثُؼجِٓز ث٤ُو ٛؾٌر إٕ -1

 ثُْٔضوثٓز ُؼجّ ثُض٤ٔ٘ز دٌٗجٓؼ ٖٓ ًَ ٣ٝذ٤ٖ .ثُؼجِٓز ث٤ُو ُٜؾٌر كاًغٌ أًغٌ ث ٣ُٞٝز صؼل٢ ٝثُو٤ُٝز ث٤ُٟ٘ٞز

 ث ٤ٔٛز ثُؼج٤ُٔز ُٜيٙ ثُْٔاُز.ٝثُ٘ظج٤ٓز  ٝثُٔ٘ظٔز ث٥ٓ٘ز ثُٜؾٌر دٖإ ثُؼج٢ُٔ ٝثالصلجم 2030

 أًغىٌ ثُٔؤهضىز ثُؼجِٓىز ث٤ُىو ٛؾىٌر ٝأٙىذقش .ٓضَث٣ىو ٗقىٞ ػِى٠ ٝثُضؼو٤ىو ثُض٘ىٞع كى٢ آمير ثُؼجِٓز ث٤ُو ٛؾٌر -2

  .ٗلْٚ ثُٞهش ك٢ ٝٓوٚو ٝػذًٞ ٖٓ٘ا دِوثٕ ث٤ُّٞ ًغ٤ٌر دِوثٕ ٝدجصش .ثٗضٖجًث

 ٝثُؼذىًٞ ثُٖٔ٘ىا دِىوثٕ كى٢ ثُْٔىضوثٓز ثُض٤ٔ٘ىز صقو٤ىن كى٢ ثُؼجِٓىز ث٤ُىو ُٜؾىٌر ثُؾ٤ىور ثإلهثًر صْىْٜ إٔ ٣ٌٔىٖ -3

 صٞثٍٗىج صنِىن إٔ ٕاٜٗج ٖٝٓ .ٝأٌّْٛ ثُٜٔجؽ٣ٌٖ ثُؼٔجٍ ػ٠ِ ٝثُلٌٗ دجُلٞثةو صؼٞه إٔ ٝثُٔوٚو، ٣ٌٜٝٔ٘ج

 ٝإٔ ثُْٔىض٣ٞجس ًجكىز ػِى٠ ثُٜٔىجًثس ٝٗوىَ ص٤ٔ٘ىز ػِى٠ صْىجػو ٝإٔ ػ٤ِٜىج ٝثُلِىخ ث٤ُو ثُؼجِٓىز ػٌٛ د٤ٖ

  ٝثؽضٔجػ٤ج. عوجك٤ج ثُٔق٤ِز ثُٔؾضٔؼجس صغ١ٌ ٝإٔ ثالدضٌجً صؼٍَ ٝإٔ ثالؽضٔجػ٤زثُقٔج٣ز  ُٗظْ ك٢ صُْْٜ

٣ْىضَِٓجٕ  ثالؽضٔجػ٤ىز ٝصٌج٤ُلٜىج ٓنجٌٟٛىج ٖٓ ٝثُضو٤َِ ثُؼجِٓز ث٤ُو ٛؾٌر ٓ٘جكغ ٖٓ فو أه٠ٚ إ٠ُ ثالّضلجهر -4

 هىجةْ ٜٗىؼ ىثس ك٣ٌىور عالع٤ىز ٓ٘ظٔز دٚلضٜج ثُو٤ُٝز، ثُؼَٔ ُٝٔ٘ظٔز .ثُؼجِٓز ث٤ُو ُٜؾٌر ٝكؼجُز ٤ِّٔز إهثًر

ً   ػ٠ِ ثُقوٞم،   ثُْٔؼ٠. ٛيث ك٢ دٚ صٞلِغ ْٜٓ هٝ

 :اٌؼاٍِح اٌُد ٌهعسج و ؼاٌح ػا ٌح إ ازج ٔحى ثأُاً :

ثُلىٌٗ  ٝدىإ ثُؼجِٓىز ث٤ُو ٛؾٌر إلهثًر ثُنجٙز ٤ّجّجصٜج ٝٝغ ك٢ ث٤ُْجه١ ثُقن ثُوٍٝ ُؾ٤ٔغ دإ ثػضٌثكج -5

كؼجُىز  ٤ّجّى٤ز ثّىضؾجدجس ص٤ْٔٚ ث١ًٌُٝٞ ٖٓ ثُٜؾٌر، ٌٓٔثس ٝهثمَ ٝآمٌ دِو   د٤ٖ صضلجٝس هو ٝثُٔنجٌٟ

 ُِضقىو٣جس صضٚىوٟ ٝد٤٘ىجس ٓٞعٞهىز د٤جٗىجس إُى٠ صْىض٘و إٔ ثالّىضؾجدجس ُٜىيٙ ٣ٝ٘ذـى٢ .فجُىز ًىَ ٓىغ ٤ٌٓٝلىز

   .ثُلجػِز ٝثُؾٜجس ٝث هج٤ُْ ثُذِوثٕ ٓنضِق صٞثؽٜٜج ثُل٣ٌور ثُض٢



 

47 

 

( 2017( ٌّؤذّس اٌؼًّ اٌدوًٌ ) جُٕف ، َىُٔى / حصَساْ 106ذمسَس ػٓ ٔرائج أػّاي اٌدوزج )  

أٛىوثف  ٝصقو٤ىن ُضقو٣ىو ثُٔنضٚىز ثُق٤ٌٓٞىز ثًُٞىجالس دى٤ٖ صْ٘ى٤وج ثُؼجِٓىز ث٤ُىو ُٜؾٌر ثُلؼجُز ثإلهثًر صضلِخ -6

 ٙى٤ْٔ كى٢ ثُٔنضِلىز، إٔىٌجُٚ دٌجكز ثالؽضٔجػ٢، ثُقٞثً ٣ٌٖٝٔ ًٌَم(. ثُقٌٞٓز ٙؼ٤و ػ٠ِ "ٜٗؼ(ٖٓضًٌز

  ثُؼجِٓز. ٤ُِو ػجهُز ٛؾٌر صقو٤ن إ٠ُ دجُْ٘ذز أّج٢ّ ٝٛٞ ثُو٤ُٝز، ثُؼَٔ ٝال٣ز ٓ٘ظٔز

  خاـاً  اهرّاِاً  ذعرٍصَ ِعاالخ

 ٝهىجهًر ٕىجِٓز ػٔىَ أّىٞثم ٝؽىٞه ثُٞى١ًٌٝ ٓىٖ  اٌؼّرً. ظرىق  ٍ وإ ِاجهُ اٌّهاجسَٓ اٌؼّاي حّاَح -7

 ػِى٠ ثُذِىو ًٝػج٣ج ُِٜٔجؽ٣ٌٖ ثُالةن ثُؼَٔ كٌٗ ُٞٔجٕ ٝثُٔوٚو ٝثُؼذًٞ ثُٖٔ٘ا دِوثٕ ك٢ ػ٠ِ ثُٚٔٞه

 ٝثُْٔىجٝثر ٝثالهضٚىجه١ ثالؽضٔجػ٢ ثإلهٓجػ ك٢ صْْٜ ثُالةن ثُؼَٔ ٝصٖٞٔ صق٢ٔ ثُض٢ ٝثُضوثد٤ٌ .ّٞثء فو

 ٝثُ٘لىجى ثُٜٔىجؽ٣ٌٖ، ثُؼٔىجٍ ُٚجُـ ثُؼَٔ ك٢ ث ّج٤ّز ُِقوٞم ثُلؼجٍ ثإلٗلجى ث١ًٌُٝٞ ٖٝٓ .ثُٔؼجِٓز ك٢

 .ثُؼَٔ ك٢ ثُٜٔجؽ٣ٌٖ ثُؼٔجٍ فوٞم ٝفٔج٣ز .ًٜٔجؽ٣ٌٖ ٝٝؼْٜ ػٖ دـٜ ثُ٘ظٌ ثُؼوثُز، إ٠ُ

 ُٗظىْ إُى٠ ثُٔؤهضز، ثُذٌثٓؼ ك٤ٜج دٔج ثُؼجِٓز، ث٤ُو ٛؾٌر دٌثٓؼ صلضوٌ ٓج ؿجُذج وذُّٕرها. تاٌّهازاخ االػرساف -8

 هه٤وىز صو٤ى٤ْ ػ٤ِٔىجس إُى٠ ثُذىٌثٓؼ ٛىيٙ صْىض٘و إٔ ٣٘ذـى٢ ىُىي، ٝٓىغ. ثُٞظىجةق ٓىغ ثُٜٔىجًثس كؼجُز ُٔالءٓىز

 ٓىٖ ٝثُؼٔىجٍ ثُٜٔىجؽ٣ٌٖ ثُؼٔىجٍ دٜٔىجًثس ُالًصوىجء كٌٙىج صىٞكٌ ٝإٔ ثُٜٔىجًثس، كى٢ ُالفض٤جؽجس ٝثُ٘و٘

 ثُؼٔىَ أٙىقجح ٓ٘ظٔىجس ٕىإ ٕىاٗٚ ثُنىجٗ، ثُولجع ٣ٝٞلِغ. صو٣ًذْٜ ٝإػجهر فو ّٞثء ػ٠ِ ثُذِو ًػج٣ج

 ثفض٤جؽىجس دٖىإ ٓقوعىز دٔؼِٞٓىجس ث٤ُْجّىجس ٝثٝىؼ٢ ص٣َٝىو كى٢ ٜٝٓٔز داهٝثً ٌِٓٔز ثُؼٔجٍ، ٝٓ٘ظٔجس

 .ثُؼَٔ ّٞم

 ثُٔؼجِٓىز ّٝىٞء ُالّىضـالٍ ثُٜٔىجؽ٣ٌٖ ثُؼٔىجٍ صؼىٌٛ ٓىٖ ُِقو أّج٢ّ ثُؼجهٍ ثُضٞظ٤ق. اٌؼا ي اٌرىظُف -9

 ٓٞثءٓىز ُٝضقْى٤ٖ دج ٕىنجٗ، ٝثالصؾىجً ثُؾذى١ٌ ٝثُؼٔىَ ث ٟلىجٍ ٝػٔىَ ثُؾِ٘ ٗٞع ػ٠ِ ٝثُؼ٘ق ثُوجةْ

 صَث٣ىو ٓىغ أ٤ٔٛز أًغٌ ث ٌٓ ٛيث أٙذـ دَ .ّٞثء فو ػ٠ِ ٝثُٔوٚو ثُٖٔ٘ا دِوثٕ ك٢ ٓغ ثُٞظجةق ثُٜٔجًثس

 .كاًغٌ أًغٌ ٝثإلٓوثه ثُض٣ًٞو ّالَّ ثُٔؤهضز ٝصؼوو ثُٜؾٌر

ثُوىٞث٤ٖٗ  ٓىغ صٖٔى٤ج ثالؽضٔجػ٤ىز، ثُقٔج٣ز إ٠ُ ٝأٌّْٛ ثُٜٔجؽ٣ٌٖ ثُؼٔجٍ ٗلجى ص٤َْٜ إٕ .االجرّاػُح اٌحّاَح -10

 هىوّ ػِى٠ ٣ٝٞىؼْٜ ثالؽضٔىجػ٢ ثُٞىٔجٕ كى٢ فوىٞهْٜ ثفضٌثّ ٣ٖٞٔ ثُو٤ُٝز، ٝثالُضَثٓجس ث٤ُٟ٘ٞز ٝثُِٞثةـ

 .ثُؼجِٓز ٤ُِو ثُؼجهُز ثُٜؾٌر ٣ٝوػْ ثُذِو ًػج٣ج ٖٓ ثُؼٔجٍ ثُْٔجٝثر ٓغ

 ثُض٘ظى٤ْ ف٤ىظ ٓىٖ ٝثُٔٔجًّىز، ثُوىجٕٗٞ كى٢ ػٞثةىن، ثُٜٔىجؽٌٕٝ ثُؼٔىجٍ ٣ٞثؽىٚ إٔ ٣ٌٔىٖ إٌماتُرح. اٌحسَرح -11

 .ثُالةن ثُؼَٔ ُضقو٤ن ص٢٘٤ٌٔ ٌٕٟٝ أّج٢ّ فن ثُ٘وجد٤ز ٝثُق٣ٌز ٝثُٔلجٝٝز ثُؾٔجػ٤ز.

ٝهجدِىز  ٝٓٞعٞهىز ٓقوعىز د٤جٗىجس إًّىجء ثُٞى١ًٌٝ ٖٓ ، 2030 ػجّ دذٌٗجٓؼ صي٤ًٌث واإلحفاءاخ. اٌثُأاخ -12

 ُٞٝىغ ثُٔؼىج٤٣ٌ، ٓىٖ ىُىي ٝؿ٤ىٌ ٝثُؾىِ٘ ثُْىٖ دقْىخ ٓٚى٘لز صٌىٕٞ ثُؼجِٓىز، ث٤ُىو ٛؾىٌر دٖىإ ُِٔوجًٗز

 ٣ٝ٘ذـى٢ .ثُٜٔىجؽ٣ٌٖ ثُؼٔىجٍ فوىٞم ٝفٔج٣ز ثُؼجِٓز ث٤ُو ٛؾٌر دٌثٓؼ أعٌ ٝصو٤٤ْ ثُذ٤جٗجس ػ٠ِ ٤ّجّجس صوّٞ

 .ثُذ٤جٗجس ُؾٔغ إه٤ٔ٤ِز ٤ٟ٘ٝز مل٠ إٟجً ك٢ ثُؼَٔ دٜيث ثالٝلالع

 ثُؼٔىَ أّىٞثم إُى٠ دجُْ٘ىذز إ٣ؾجد٤ىز ثُؼجِٓز ٤ُِو ثُٔؤهضز ثُٜؾٌر صٌٕٞ إٔ ٣ٌٖٔ .اٌؼاٍِح ٌٍُد اٌّؤلرح اٌهعسج -13

 كى٢ ٝثُٜٔىجًثس ثُؼجِٓىز ث٤ُىو كى٢ ث ؽىَ هٚى٤ٌر ثُغـىٌثس فوىج صْىو إٔ ٣ٌٜٝٔ٘ىج ٝثُٔوٚىو، ثُٖٔ٘ىا ك٢ دِىوثٕ
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 ٓىٖ ثُؼجِٓىز ٤ُِىو ثُٔؤهضىز ُِٜؾىٌر ثُلؼجُز ثُْو٣ور ُإلهثًر ثٌُجِٓز ثُؼ٘ج٣ز إ٣الء ٣ضؼ٤ٖ أٗٚ ؿ٤ٌ هلجػجس دؼ٤ٜ٘ج.

 كى٢ ثُْٔىجٝثر ٝصىٞك٤ٌ ثُالةىن ثُؼٔىَ ٝٝىٔجٕ ثُذِىو ًػج٣ىج ٓىٖ ٝثُؼٔجٍ ثُٜٔجؽ٣ٌٖ ثُؼٔجٍ فٔج٣ز فوٞم أؽَ

 كى٢ ث ّجّى٤ز ٝثُقوٞم ثُٔذجها ٝثفضٌثّ ثُو٤ُٝز، ٝثالُضَثٓجس ث٤ُٟ٘ٞز ٝثُِٞثةـ ٓغ ثُوٞث٤ٖٗ ص٤ٖٔج ثُٔؼجِٓز،

 .ثُؼَٔ

 إُى٠ دجُْ٘ىذز الّى٤ٔج ثُؼجِٓىز، ٤ُِىو ثُ٘ظج٤ٓىز ؿ٤ىٌ ثُٜؾىٌر ك٢ صَث٣و ٛ٘جى .اٌؼاٍِح ٌٍُد إٌظاُِح غُس اٌهعسج -14

 ثُؼٔىجٍ ثّضٞىؼجف ٓىٖ ثُؼجِٓىز ٤ُِىو ثُ٘ظج٤ٓىز ؿ٤ىٌ ثُٜؾىٌر ٝص٣َىو .ثُٔضو٤ٗىز ثُٜٔىجًثس ى١ٝ ثُؼٔىجٍ ٓىٖ

  ثإلْٗجٕ. فوٞم ٝثٗضٜجًجس إٍثء ثالّضـالٍ ثُٜٔجؽ٣ٌٖ

ث٥ٓ٘ىز  ثُٜؾىٌر صْى٤َٜ دـ٤ىز ثُٜؾىٌر إلهثًر ٓل٤ىور أهٝثس ثُغ٘جة٤ىز ثالصلجهجس صٌٕٞ إٔ ٣ٌٖٔ اٌثٕائُح. االذفالاخ -15

 ثُؼٔىَ أّىٞثم الفض٤جؽىجس ثُْىٞثء ػِى٠ صْىضؾ٤خ ػ٘ىوٓج ثُذِىوثٕ، دى٤ٖ ك٤ٔىج ثُؼجِٓىز ٤ُِىو ٝثُْٔ٘ىوز ٝثُ٘ظج٤ٓز

 .ثالؽضٔجػ٢ ثُقٞثً ػ٠ِ هجٓش إىث أًذٌ دٔ٘لؼز صؼٞه إٔ ٣ٌٜٝٔ٘ج ثُٜٔجؽ٣ٌٖ، ُِؼٔجٍ ٝصٞكٌ ثُقٔج٣ز

 اٌدوٌُح: اٌؼًّ ِٕظّح إًٌ ٔؽاط تإٌعثح األوٌىَاخ ثاٌثاً :

 ٌُى٢ ثُؼجِٓىز ٤ُِىو ثُو٤ُٝىز ثُٜؾىٌر ٓؾىجٍ كى٢ دىٚ ٝصٌصوى٢ ٖٗىجٟٜج صٌّىل إٔ ثُو٤ُٝىز ثُؼٔىَ ُٔ٘ظٔىز ٣٘ذـى٢ -16

 ٣ٝ٘ذـى٢ .ثُؼجِٓىز ث٤ُو ٛؾٌر ك٢ ثُالةن ثُؼَٔ دٖإ ٣ًجه٣ج هًٝث ٝصِؼخ ثٌُٔٞٗز ث٤ُٜتجس صْضؾ٤خ الفض٤جؽجس

 كى٢ ْٓىجٛٔضٜج ىُىي كى٢ دٔىج ثُٔؾىجٍ، ٛىيث كى٢ ثُو٤ُٝىز ثُؼٔىَ ٓ٘ظٔز أٖٗلز ٖٓ ث٣َُٔو صٌٕو ثُٞع٤وز إٔ ُٜيٙ

 ٖٗىجٟ إُى٠ دجُْ٘ىذز ث ٣ُٞٝىجس ٝصٖىَٔ .ٝثُ٘ظج٤ٓىز ٝثُٔ٘ظٔىز ث٥ٓ٘ىز ثُٜؾىٌر أؽَ ثُؼج٢ُٔ ٖٓ ثالصلجم ٝٝغ

ثُقٔج٣ىز  -ثُذ٤جٗىجس  -ثُضٞظ٤ىق ثُؼىجهٍ  -ثُٜٔىجًثس  –ثُو٤ُٝىز  ثُؼٔىَ ٓؼىج٤٣ٌ :٣ِى٢ ٓىج ثُو٤ُٝىز ثُؼٔىَ ٓ٘ظٔىز

 ثُضؼجٕٝ ٓغ ٓؤّْجس ٓؼ٤٘ز ػجِٓز ك٠ ٓؾجٍ ٛؾٌر ث٤ُو ثُؼجِٓز.... -ثالؽضٔجػ٤ز 

* * * * 
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 اٌثٕـد اٌخاِط

 اٌؼّاٌح واٌؼًّ اٌالئك  ٍ خدِح اٌعٍُ واٌمدزج ػًٍ اٌفّى 

 تؽأْ اٌؼّاٌح 71ِساجؼح ذىـُح اٌؼًّ اٌدوٌُح زلُ 

 )االٔرماي ِٓ اٌحسب إًٌ اٌعٍُ(

 

 اٌّعائً اإلجسائُح: -1

ٌَّ ثُٔىىؤصٌٔ كىى٢ هًٝصىىٚ  ُؾ٘ىىز عالع٤ىىز ُٔ٘جهٖىىز ثُذ٘ىىو ثُنىىجِٓ ٓىىٖ ؽىىوٍٝ أػٔجُىىٚ  2017ؽىىٞثٕ / ٤ٗٞ٣ىىٞ  106ٕىى

ٝثُٔضؼِىىن دجػضٔىىجه أهثر هج٤ٗٞٗىىز صامىىي ٕىىٌَ صٞٙىى٤ز دٖىىإ ثُؼٔجُىىز ٝثُؼٔىىَ ثُالةىىن كىى٢ موٓىىز ثُْىىالّ ٝثُوىىوًر ػِىى٠ 

دٖىإ ثُؼٔجُىز ) ثالٗضوىجٍ ٓىٖ ثُقىٌح إُى٠ ثُْىِْ ( ، ٝىُىي كى٢ إٟىجً  71ثُٚٔٞه صٌثؽغ ص٤ٙٞز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز ًهىْ 

 ج٤ٗز ٝأم٤ٌر.ٓ٘جهٖز ع

ٌِّش ٤ٛتز ًةجّز ٌٓضخ ثُِؾ٘ز ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُضج٢ُ:  ٝصٖ

 ( ، فٌٞٓز ث٣ٌُٝ٘ؼ : ًة٤ْجL.Hasleث٤ُْور ٛجَّ ) -

 (، أٙقجح ػَٔ ٍُٞٝصٞ: ٗجةخ ًة٤ِ ك٣ٌن أٙقجح ثُؼL.Sephomoloَٔث٤ُْور ٤ّلُٞٓٞٞ ) -

ج٤M.Guiroٌٍٝ )ؿث٤ُْو  - ّٔ جٍ ث٤ُْ٘ـجٍ : ٗجةخ ًة٤ِ ك٣ٌن ثُؼ ّٔ  (، ػ

ًث.M.C.Luco) ث٤ُْو ًُٞٞ - ٌّ  (، فٌٞٓز ث٢ِ٤ُٖ : ٓو

 إٌّالؽح اٌؼاِح: - 2

ًّوس ًة٤ْز ثُِؾ٘ز ػ٠ِ أ٤ٔٛز ٛيٙ ثُٔ٘جهٖىز ثُٔؼ٤ج٣ًىز ال كوى٠ ُِىوٍٝ ث ػٞىجء دجُٔ٘ظٔىز داٌٟثكٜىج ثُىغالط دىَ  أ

ّٕ ٛىىيٙ ثُضٞٙىى٤ز ثُٔؼّوُىىز  ًٝىىيُي ُإىىنجٗ ثُٜٔضٔىى٤ٖ دجُٞهج٣ىىز ٓىىٖ ث ٍٓىىجس ٝثَُ٘ثػىىجس ٝثٌُىىٞثًط، ٝأٝٝىىقش أ

ّٕ ٛىىيث  ّضْىىجْٛ كىى٢ صقْىى٤ٖ ص٘جّىىن ث٤ُْجّىىجس فىىٍٞ هًٝ ثُؼٔجُىىز ٝثُؼٔىىَ ثُالةىىن كىى٢ ٓٞثؽٜىىز ث ٍٓىىجس. ٝأٝىىجكش أ

ثُضقىو١ ثُٔؼجٙىىٌ ثٌُذ٤ىٌ ػِىى٠ ٙىؼ٤و ثُؼىىجُْ ٣ذىٌٍ هىىوًر ثُىوٍٝ ث ػٞىىجء دجُٔ٘ظٔىز ػِىى٠ ٌٓثؽؼىز ٝصق٤ىى٤ٖ ٓؼىىج٤٣ٌ 

ّٕ ثُضٞٙى٤ز ثُٔق٤ّ٘ىز صْىجػو ثُىوٍٝ ث ػٞىجء ػِى٠  ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز ثُض٢ ص٘لذن ػ٠ِ ثُٞٝؼ٤جس ثُٔؼجٙىٌر ثُٜجٓىز، ٝأ

 ُضقو٤ن ثالٗضؼجٕز ٝإػجهر ثُذ٘جء دَ ًٝيُي ُِٞهج٣ز ٝصؼ٣ََ ثُووًر ػ٠ِ ثُٚٔٞه. ثُضٌٚف ك٢ ث ٍٓجس ال كو٠

ّ٘ ٛىىوكج أّجّىى٤ج ُٔ٘ظٔىىز ثُؼٔىىَ  - ىىٌ ٓٔغىىَ ثُْىىٌٌص٤ٌ ثُؼىىجّ دا٤ٔٛىىز ٝٝؽجٛىىز ثُٔ٘جهٖىىز ثُٔؼ٤ج٣ًىىز ثُضىى٢ صنىى ًّ ى

ّٕ ثُْالّ ثُوثةْ ال ٣ٌٖٔ صقو٤وٚ إال ػ٠ِ أّجُ ثُؼوثُىز ثالؽضٔجػ٤ىز ٝثػ ضىٌف دٞؽـىـٞه ثُو٤ُٝز ٝثُٔضٔغَ ك٢ أ

ـىـو  ًّ ٝكــجم ه٢ُٝ ٣ـىـَهثه ثصْجػـىـج فىٍٞ ثُؼالهـىـز دى٤ٖ ثُْٔجػىـور ثإلْٗىج٤ٗز ٝثإلػجٗـىـز ُـىـٌٛ ثُض٤ٔ٘ىز، ٝأ

ّٕ ٌٓثؽؼز ثُض٤ٙٞز  صٔغّىَ  1944فىٍٞ ثُؼٔجُىز )ثالٗضوىجٍ ٓىٖ ثُقىٌح إُى٠ ثُْىِْ( ثُٚىجهًر ّى٘ز  71ػ٠ِ أ

َ ثُالةىن ٓىغ ث مىي دجالػضذىجً ثإلٟىجً ثُٔضـ٤ّىٌ ٓ٘جّذز صج٣ًن٤ز ُضق٤٤ٖ ثُضٞؽٜىجس فىٍٞ هًٝ ثُؼٔجُىز ٝثُؼٔى
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ّٕ ثُض٤ٙٞز ٢ٛ ث هثر ثُٔؼ٤ج٣ًز ثُٞف٤ىور ثُضى٢ ثٛضٔىش دجُؼٔجُىز ٝثُْٔىجةَ ثٌُٔصذلىز دؼىجُْ  ًٌّ أ ُآٍجس. ٝى

ّٕ ثٌُٔثؽؼىز ّىضضوذِّٜج دٖىٌَ إ٣ؾىجد٢ ثُٔؾٔٞػىز ثُو٤ُٝىز ٝث ٕىنجٗ  ثُٖـَ ك٢ إٟجً ٓٞثؽٜز ث ٍٓجس، ٝأ

 ز إْٗج٤ٗز ٝص٣ٞٔ٘ز.ثُي٣ٖ ٣ٖجًًٕٞ ك٢ أٖٗل

هىىّوٓش ثُٔٔغِىىز ثُْٔىىجػور ُِْىىٌٌص٤ٌ ثُؼىىجّ )ٓىىو٣ٌر هْىىْ ث٤ُْجّىىجس ٝثُؼٔجُىىز دٌٔضىىخ ثُؼٔىىَ ثُىىو٢ُٝ( صىىي٤ًٌث  -

ٝثُضىىى٢ هىىجهس إُىىى٠ ٌٓثؽؼىىز ٛىىىيٙ ثُضٞٙىىى٤ز،  2015هٚىى٤ٌث ُِٞهىىىجةغ ٝثُٖٔىىجًٝثس ثُضقٞىىى٣ٌ٤ز ٓ٘ىىي ّىىى٘ز 

ثَُ٘ثػىىجس ثُْٔىىِّقز ؿ٤ىىٌ  ٝأٝٝىىقش دىىٌٍٝ صٞثكىىن فىىٍٞ ٗلىىجم ثُضلذ٤ىىن ُٖٔىىٌٝع ثُضٞٙىى٤ز ٝثُىىي١ ٣ٖىىَٔ

ٝدجإلٝىجكز إُى٠ ثُضٖىـ٤َ  .71ثُو٤ُٝز ٝثٌُٞثًط، إ٠ُ ؽجٗخ ثَُ٘ثػجس ثُو٤ُٝز ثُٔٞٝىٞع ثُٞف٤ىو ُِضٞٙى٤ز 

ّْ صّٞىى٤غ ٗلىىجم ثُضلذ٤ىىن  ثُٔٞٝىىٞع ثًٌُٔىى١َ ّىىضـل٢ ث هثر ػ٘جٙىىٌ أمىىٌٟ  ؽ٘ىىور ثُؼٔىىَ ثُالةىىن ّٝىى٤ض

ّٕ ثُضؼىجٕٝ ٤َُٖٔ ثُٞهج٣ز ٝثالّضؼوثه ٝثُووًر ػِى٠ ثُٚىٔٞه ٝصقو٤ىن ثال ٗضؼجٕىز ٝإػىجهر ثُذ٘ىجء، ٝأٝٝىقش أ

 د٤ٖ ثُوٍٝ ث ػٞجء ٝثُضؼجٕٝ ٝثُضٞجٖٓ ثُو٢ُٝ ٣ٔغاّلٕ أّجُ ٛيٙ ث هثر ثُو٤ُٝز.

ّٕ إٔـجٍ ثُِؾ٘ز ّضٌٕٞ ٓغٌٔر دىجٌُؿْ ٓىٖ ثُٚىؼٞدجس ثُضى٢  - ًّوس ٗجةذز ثٌُة٤ِ ػٖ ك٣ٌن أٙقجح ثُؼَٔ أ أ

ٜٞهثس ثُٔذيُٝز ٖٓ ثٌُٔضخ ُضؼجٝٗىٚ ٓىغ ثُٔلٞٝى٤ز ، ٝف٤ّش ثُٔؾ2016دٌٍس مالٍ ثُٔ٘جهٖز ث ٠ُٝ ُْ٘ز 

ثُؼ٤ِىىىج ُالؽتىىى٤ٖ ٝثُٔ٘ظٔىىىجس ث مىىىٌٟ ثُٔؼ٤٘ىىىز ٝثُ٘جٕىىىلز كىىى٢ ٓؾىىىجالس ثُؼٔىىىَ ثإلْٗىىىج٢ٗ ٝثُضٚىىىٌف كىىى٢ 

ّْ ٓؼجُؾز ثُضٌثد٠ د٤ٖ ثُْٔجػور ثإلْٗىج٤ٗز ٝصؼ٣َىَ ثُْىِْ ٝثُض٤ٔ٘ىز دٖىٌَ  ثٌُٞثًط، ٝأٝجكش أّٗٚ ٣ؾخ إٔ ٣ض

 ٙق٤ـ.

ىىٌ ٗجةىىخ ثُىىٌة٤ِ ػىىٖ كٌ - ًّ ٣ىىن ثُؼٔىىجٍ دجُٚىىؼٞدجس ثُضىى٢ ثػضٌٝىىش ثُِؾ٘ىىز مىىالٍ ثُٔ٘جهٖىىز ث ُٝىى٠ ّىى٘ز ى

، ٝإٔىجه دٖٔىٌٝع ثُضٞٙىى٤ز ثُىي١ ثػضذىىٌٙ أًغىٌ صٞثٍٗىىج ٣ٝامىي دجالػضذىىجً ػىوهث ٓىىٖ ثُٖٔىجؿَ ثُٔؼذّىىٌ 2016

ّٕ ثُضٞٙىى٤ز ال صضؼِىىن كوىى٠ دجُضٖىىـ٤َ دىىَ  ػٜ٘ىىج ٓىىٖ ٟىىٌف ثُقٌٞٓىىجس ٝثُٖىىًٌجء ثالؽضٔىىجػ٤٤ٖ. ٝأٝىىجف أ

ٖ إٕىجًثس إُى٠ ثُقٔج٣ىز ثالؽضٔجػ٤ىز ٝثُقىٞثً ثالؽضٔىجػ٢ ٝثُقوىٞم ًٝيُي دجُؼَٔ ثُ ّٔ الةن ٣ٝؾىخ إٔ صضٞى

كىى٢ ثُؼٔىىَ ٝثّىىضقوثط كىىٌٗ ثُؼٔىىَ، ًٔىىج ٣ؾىىخ إٔ صامىىي كىى٢ ثالػضذىىجً ثُٔٚىىجُـ ثُؼ٤ٓٞٔىىز ٝهًٝ ثُولىىجع 

ثُنجٗ ًٌٝٝٝر ثالٗضوجٍ ثُؼىجهٍ ٗقىٞ ثالهضٚىجه ث مٞىٌ، ٝإ٣ىالء ػ٘ج٣ىز دْالّىَ ثُض٣ًٞىو ثُؼج٤ُٔىز ثُضى٢ 

جًُ أٖٗىىلضٜج كىى٢ دِىىوثٕ مجًؽىىز ٓىىٖ أٍٓىىز ٝثالػضىىٌثف دىىجُقوٞم ث ّجّىى٤ز كىى٢ ثُؼٔىىَ ٌُىىَ ثُالؽتىى٤ٖ صٔىى

 ٝث ٕنجٗ ثُٞثهغ ٗوِْٜ هثمَ دِوثْٜٗ.

أًو ٓ٘وٝدٞ ثُقٌٞٓجس ك٢ صومالصْٜ مالٍ ثُٔ٘جهٖز ثُؼجٓز دجُنٚٞٗ ػِى٠ أ٤ٔٛىز ٌٓثؽؼىز ثُضٞٙى٤ز ًهىْ  -

ز َٝٗثػجس ًٝٞثًط ٝأٍٓجس، ًٝىيُي ثُذِىوثٕ ثُضى٢ مجٙز دجُْ٘ذز ُِذِوثٕ ثُض٢ صٞثؽٚ ٝٝؼ٤جس ٖٛجٕ 71

صٞثؽىىٚ ٓىىّو ًذ٤ىىٌ ٓىىٖ ثُالؽتىى٤ٖ. ٝػِىى٠ ٝىىًٌٝر إٔ صٞثٙىىَ ٓ٘ظٔىىز ثُؼٔىىَ ثُو٤ُٝىىز هًٝٛىىج ثُٜىىجّ كىى٢ صوىىو٣ْ 

ثُْٔىىجػور إُىى٠ ثُىىوٍٝ ث ػٞىىجء دجُؼٔىىَ دجُضؼىىجٕٝ ٓىىغ ثُٔؤّْىىجس ث مىىٌٟ ُآىىْ ثُٔضقىىور ٝىُىىي ُٔٞثؽٜىىز 

ىٖ ٌٓثؽؼىـز  ثُْٔجةَ ثُٔضؼِوز دجُضٖـ٤َ ٝثُؼٔــَ ٌّ ثُالةــن ك٢ ٝٝؼ٤ــز ث ٍٓجس. ٣ٝآـىـَ ثُٔ٘ىوٝدٕٞ إٔ صٔ

ٛيٙ ثُض٤ٙٞز ٖٓ صوو٣ْ صٞؽٜجس ٓل٤ىور ٝػ٤ِٔىز فىٍٞ ص٤ٔ٘ىز كىٌٗ ثُضٖىـ٤َ ٝثُؼٔىَ ثُالةىن دجُْ٘ىذز ُِذِىوثٕ 

 ثُض٢ صؼج٢ٗ أٍٓجس. 
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 ِٕالؽح ٔؿ اٌرىـُح اٌّمرسح: - 3

ّ٘ ثُض٤ٙٞـىىـز ثُٔوضـىىـٌؿ ٝثُِٔقىىن دجُضو٣ٌــىىـٌ هىىّوٓش ثُلـىىـٌم ثُغالعـىىـز ػىىّور ٓوضٌفىىجس صؼىىو٣الس  ح(،  2)5ُىى٘

ٝصٜـىىـوف ٛىىيٙ ثُضؼىىو٣الس دجُنٚىىٞٗ إُىى٠ صقْىى٤ٖ ثُٚىى٤جؿز ٝٝىىٔجٕ ثُض٘جّىىن دىى٤ٖ ثُ٘ٚىى٤ٖ ثالٗؾ٤ِىى١َ ٝثُلٌْٗىى٢ 

ّٕ ثُ٘وىجٓ فىٍٞ دؼىٜ ثُٔلىىج٤ْٛ  ٣َٓٝىو صٞٝى٤ـ دؼىٜ ث فٌىجّ ٓىٖ مىالٍ إٝىجكز أفٌىجّ ؽو٣ىور، ٓىغ ثإلٕىجًر إُى٠ أ

 م أمي ف٤َث ًذ٤ٌث ٖٓ ثَُٖٓ.ًٔلّٜٞ م ثُٜٖجٕز 

ّْ ثػضٔىجهٙ دجُِؾ٘ىز ثُل٤٘ىز ٝكى٢ ثُؾِْىز ثُؼجٓىز ثُٔقىجًٝ ثُضج٤ُىز: ثُو٣ذجؽىز، ث ٛىوثف  ٝص٘جٍٝ ٗ٘ ثُضٞٙى٤ز ثُىي١ صى

ٝثُ٘لجم، ثُٔذجها ثُضٞؽ٤ٜ٤ز، ثُٜ٘ؼ )ثُٔوجًدىجس( ثالّىضٌثص٤ؾ٤ز، كىٌٗ ثّىضقوثط ثُؼٔجُىز ٝٝىٔجٕ ثُىومَ، ثُقوىٞم 

ضؼِْ ٝثُضىىو٣ًخ ٝثإلًٕىىجه ث٤ُٜ٘ٔىى٤ٖ، ثُقٔج٣ىىز ثالؽضٔجػ٤ىىز ، هىىجٕٗٞ ثُؼٔىىَ ٝإهثًر ثُؼٔىىَ ٝثُْٔىىجٝثر ٝػىىوّ ثُض٤٤ٔىىَ، ثُىى

ٝٓؼِٞٓجس فٍٞ ّٞم ثُؼَٔ، ثُقٞثً ثالؽضٔجػ٢ ٝهًٝ ٓ٘ظٔجس أٙىقجح ثُؼٔىَ ٝثُؼٔىجٍ، ثُٜٔىجؽٌٕٝ ثُٔضىاعٌٕٝ 

ٞهر ثُلٞػ٤ىز ٝإػىجهر داٝٝجع ث ٍٓجس، ثُالؽتٕٞ ٝثُؼجةوٕٝ إ٠ُ أٟٝىجْٜٗ )ٗلىجى ثُالؽتى٤ٖ إُى٠ أّىٞثم ثُؼٔىَ(، ثُؼى

 ثهٓجػ ثُؼجةو٣ٖ، إؽٌثءثس ثُٞهج٣ز ٝثُضنل٤ق ٝثالّضؼوثه ، ثُضؼجٕٝ ثُو٢ُٝ ٝفٌْ مضج٢ٓ.

 اٌّؽازوح اٌؼستُح  ٍ أػّاي اٌٍعٕح: - 4

ًجٗش ثُٖٔجًًز ثُؼٌد٤ز ك٢ أػٔجٍ ثُِؾ٘ز ٤ٖٗلز ٖٓ مالٍ فًٞٞ ػوه ًذ٤ٌ ٓىٖ ٓ٘ىوٝد٢ ثُىوٍٝ ثُؼٌد٤ىز ثُىي٣ٖ 

دلؼج٤ُز، ٝد٤جٕ ٓٞهلْٜ ٖٓ ثُْٔجةَ ثُٔلٌٝفز ُِ٘وجٓ. ٓغ صوو٣ْ ٓوضٌفجس ُضؼو٣الس ٗٞػ٤ىز  ّجٛٔٞث ك٢ ثُ٘وجٓ ثُؼجّ

 ٝأ٣ّوٝث ًيُي صؼو٣الس ٓوضٌفز ٙجهًر ٖٓ هٍٝ أمٌٟ أٝ ٓؾٔٞػجس ثه٤ٔ٤ِز أٝ ػٖ ك٣ٌو٢ أٙقجح ثُؼَٔ ٝثُؼٔجٍ.

* * * * 
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 اٌثٕـد اٌعا ض

 ِٕالؽح ِرىسزج حىي اٌهدف االظرساذُعٍ

 اٌّثا ئ واٌحمىق األظاظُح  ٍ اٌؼًّ  تؽأْ

 تّىجة ِراتؼح إػالْ ِٕظّح اٌؼًّ اٌدوٌُح

 2008تؽأْ اٌؼداٌح االجرّاػُح ِٓ أجً ػىٌّح ػا ٌح، 

 

 اٌّعائً اإلجسائُح: - 1

ٌِّش ُؾ٘ز ثُٔذجها ٝثُقوٞم ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ ٌٓضذٜج ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُضج٢ُ: ٕ 

 ؽ٘ٞح ثك٣ٌو٤ج : ًة٤ْج(، فٌٞٓز M.S. Ndebeleث٤ُْو ٗوٝد٢ِ ) -

(، أٙىىقجح ػٔىىَ أُٔج٤ٗىىج : ٗجةىىخ ًةىى٤ِ ػىىٖ Mme. R/ Hornung Drausثُْىى٤ور َٛٗىىؾ هًثُٝ ) -

 أٙقجح ثُؼَٔ.

جM.Rossٍث٤ُْو ًُٝ ) - ّٔ جٍ ثُٞال٣جس ثُٔضقور ث ٤ٌ٣ٌٓز : ٗجةخ ًة٤ِ ػٖ ثُؼ ّٔ  (، ػ

ًث.Mme.V.Lopezث٤ُْور ُٞدجٍ ) - ٌّ  ( ، فٌٞٓز ثُذٌثؿٞث١ : ٓو

ًٔج ػ٤ّ٘ش ثُِؾ٘ز ك٢ ؽِْضٜج ثُنجْٓز ك٣ٌن ث٤ُٚجؿز ثٌُِّٔق دئػوثه ٖٓىٌٝع ٝع٤وىز ٜٗجة٤ىز ُوًثّىضٚ ٓىٖ ٟىٌف 

 ٖٓ ٕ ّٞ  ٓ٘وٝد٤ٖ ػٖ ًَ ك٣ٌن. 8ثُِؾ٘ز ، ٣ٝضٌ

 إٌّالؽح اٌؼاِح: – 2

 "اٌّثرا ئ واٌحمرىق األظاظرُح  رٍ اٌؼّرً :( دؼ٘ىٞثٕ VIدوأس ثُِؾ٘ز إٔـجُٜج دٔ٘جهٖز ػجٓىز ُِضو٣ٌىٌ ثُْىجهُ )

، ٝثُي١ أػّوٙ ٌٓضخ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ ُـج٣ز هًثّضٚ دٔٞؽخ ثُْٔاُز ثُْجهّز ٖٓ ؽىوٍٝ أػٔىجٍ ثُىوًٝر ذحدَاخ وآ اق"

ُٔىىؤصٌٔ ثُؼٔىىَ ثُىىو٢ُٝ : ٓ٘جهٖىىز ٓضٌىىًٌر فىىٍٞ ثُٜىىوف ثالّىىضٌثص٤ؾ٢ ُِٔذىىجها ٝثُقوىىٞم ث ّجّىى٤ز كىى٢ ثُؼٔىىَ  106

 .  2008جػ٤ز ٖٓ أؽَ ػُٞٔز ػجهُز، دٔٞؽخ ٓضجدؼز ثػالٕ ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز دٖإ ثُؼوثُز ثالؽضٔ

ثّضؼٌٛ ٓٔغَ ثٌٌُْص٤ٌ ثُؼجّ )ثُْى٤و ّٓٞى٠ ػىٌٞٓٝ( كٚىٍٞ ٝٓقىجًٝ ثُضو٣ٌىٌ، ٝهىّوّ أٓغِىز ُِضٞؽٜىجس  -

ّٔش ٓالفظضٜج مالٍ ثُنِٔ ّ٘ٞثس ث م٤ٌر ٝأػل٠ ص٤ٝٞقجس فىٍٞ ثإلٟىجً ٝٓىج ٣٘ضظىٌٙ  ثُؼج٤ُٔز ثُض٢ ص

ثُؼَٔ ثُوجهّ ٌُٔضخ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ فىٍٞ ثُٔذىجها  ٖٓ ثُٔ٘جهٖز ثُض٢ فْخ ًأ٣ٚ ٣ؾخ إٔ صٞغ أِّ دٌٗجٓؼ

ٛ إ٠ُ ثُضووّ ثُٔقون ٓ٘ي ّ٘ز  ٌّ ّٕ ثُضو٣ٌٌ ٣ضؼ ، ٣ٝؼلى٢ كٌىٌر 2012ٝثُقوٞم ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ . ٝد٤ّٖ أ

فٍٞ ٝٝؼ٤ز ثُضٚو٣ن ػ٠ِ ثالصلجه٤جس ث ّج٤ّز، ٣ٝو٤ّْ أٖٗلز ثُضؼجٕٝ ُِٔ٘ظٔز، ٣ٝقَِّ ثُضقىو٣جس ثُؾو٣ىور 

٤ىن ثُٔذىجها ٝثُقوىٞم ث ّجّى٤ز كى٢ ثُؼٔىَ كى٢ إٟىجً ثالهضٚىجه ؿ٤ىٌ ثُٔى٘ظّْ ّٝالّىَ ثُض٢ ّضٞثؽٜٜج ُضلذ
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ر ُِضٚىىو٣ٌ ٝٝٝىىؼ٤جس ثُٜٖجٕىىز ٝثُ٘ىىَثع.  ٌّ ثُض٣ًٞىىو ثُؼج٤ُٔىىز ٝإٔىىٌجٍ ثُؼٔىىَ ؿ٤ىىٌ ثُ٘ٔل٤ىىز ٝثُٔ٘ىىجٟن ثُقىى

ّٕ ث ٛوثف ثٌُّٔٞٓز ُذٌٗجٓؼ ثُض٤ٔ٘ز ثُْٔضوثٓز  ك٢ أكىن ٝأٝجف أّٗٚ إىث ٓج صٞثِٙش ثالصؾجٛجس ثُقج٤ُز، كئ

ال ٣ٌٖٔ دِٞؿٜج ، ٝأًو ػ٠ِ ًٌٝٝر إهًثػ ثُٔذىجها ٝثُقوىٞم ث ّجّى٤ز كى٢ ثُؼٔىَ كى٢ ثُٖىٌثًجس  2030

ّْ ثدٌثٜٓج ٓغ ٓ٘ظٔز ث ْٓ ثُٔضقور ٝثُٔؤّْىجس ثالهضٚىجه٣ز ثُؼج٤ُٔىز ٝثإله٤ٔ٤ِىز  ّْ ثدٌثٜٓج أٝ ثُض٢ ٤ّض ثُض٢ ص

ثُقٞثً ٝثُ٘وجٓ ػ٠ِ ثُغالط ٗوىجٟ ثُٔوضٌفىز  ٝأ٣ٞج ك٢ ثالصلجهجس ثُضؾج٣ًز. ٝهػج ك٢ ث م٤ٌ ثُِؾ٘ز ُض٤ًٌَ

 ُِ٘وجٓ ٝثُٞثًهر دجُضو٣ٌٌ.

صىىوّمَ ٓ٘ىىوٝدٞ ػو٣ىىو ثُقٌٞٓىىجس كىى٢ ثُٔ٘جهٖىىز ثُؼجٓىىز الّىىضؼٌثٛ ثالٗؾىىجٍثس ثُضىى٢ صقووىىش ػِىى٠ ٙىىؼ٤و  -

أٟٝجْٜٗ ٝثُٜجهكز إ٠ُ ص٣ٌٌِ ثُٔذىجها ٝثُقوىٞم ث ّجّى٤ز كى٢ ثُؼٔىَ ًٝىيُي ُذ٤ىجٕ ثُٚىؼٞدجس ٝثُؼٌثه٤ىَ 

ٕ صؾ٤ْْ ػوه ٜٓ٘ج. ٝإ٠ُ ؽجٗخ ىُي، أًو ٓ٘وٝدٞ ثُقٌٞٓجس ٝٓٔغِٞ ثُٔ٘ظٔىجس ثُو٤ُٝىز ؿ٤ىٌ ثُض٢ فجُش هٝ

 ثُق٤ٌٓٞز دجُنٚٞٗ ػ٠ِ ٓج ٢ِ٣:

  ثُٔذجها ٝثُقوٞم ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ ٢ٛ ك٢ هِخ ثُ٘وجٕجس دٔنضِق ُؾىجٕ ثُٔىؤصٌٔ ًٝىيُي ثُ٘وجٕىجس ّٕ إ

ّٕ ٛيٙ ثُٔذىجها ٝثُقوىٞم ث ّجّى٤ز ٛى٢  ؽىَء ٓىٖ ث ٖٗىلز ٓضؼىوهر ث ٟىٌثف كى٢ فٍٞ ْٓضوذَ ثُؼَٔ ٝأ

ُِض٤ٔ٘ز ثُْٔضوثٓز ًٝيُي ك٢ ثُٔذجها ثُضٞؽ٤ٜ٤ز ُآْ ثُٔضقىور ثُٔضؼِوىز دجُٖٔ٘ىاس ٝفوىٞم  2030دٌٗجٓؼ 

 ثإلْٗجٕ.

  ٣ىز ثُ٘وجد٤ىز ٌّ جٍ ػ٠ِ ثُٚؼ٤و ثُؼج٢ُٔ ال ٣٘ضلؼٕٞ دجُق ّٔ ػو٣و ثُ٘وجة٘ صذو٠ ُِٔؼجُؾز ٗظٌث ٌُٕٞ ٗٚق ثُؼ

ّٕ ثُضوو٣ٌثس صؼل٢ أًهجٓج ٌٓصلؼز ؽوث ك٢ ٓؾجٍ ػَٔ ث ٟلجٍ ٝثُؼَٔ ثُؾذى١ٌ ٝثُٔلجٝٝز ثُؾٔجػ٤ز، ٝأ

 ٤ِٕٓٞ ( ٣ٞجف إ٤ُٜج ثُض٤٤َٔ ك٢ ثُؼَٔ ٝػوّ ثُْٔجٝثر د٤ٖ ثٌُؽجٍ ٝثُْ٘جء. 21ٝ 168) ػ٠ِ ثُضٞث٢ُ 

  دجٌُؿْ ٖٓ ثُضووّ ثُقجَٙ ك٢ ٓؾجالس أّج٤ّز ُضقو٤ن ثُْٔجٝثر ك٢ ثُٔؼجِٓز مجٙز د٤ٖ ثٌُؽىجٍ ٝثُْ٘ىجء

 صَثٍ صلٌؿ ػّور ٖٓجًَ ك٢ ٓج ٣ضؼِن دقٔج٣ىز ث ٟلىجٍ ٝثُلتىجس ثُٞىؼ٤لز ٝصؼ٣َىَ ثُقىٞثً ثالؽضٔىجػ٢ ال

ّْ ك٤ٜج ص٘ل٤ي ثُذٌثٓؼ.  ٝثُؼالهجس ثُغالع٤ز ٝثُظٌٝف ثالهضٚجه٣ز ٝثالؽضٔجػ٤ز ثُقج٤ُز ٝثُض٢ ٣ض

  كى٢ ىُىي أع٘ىجء ث ٍٓىز دجُٔجةز ًَ ّ٘ز مالٍ ثُؼوو ثُْجدن دٔىج  5دجٌُؿْ ٖٓ صقو٤ن ثك٣ٌو٤ج ُ٘ٔٞ ٓض٠ّٞ دـ

 ثُٔج٤ُز، كئّٗٚ ال صٞؽو ػالهز د٤ٖ ٛيث ثُ٘ٔٞ ٝصلذ٤ن ثُٔذجها ٝثُقوٞم ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ.

  ث مىىي دجالػضذىىجً ثُٚىىؼٞدجس ثُنٚٞٙىى٤ز ُالهضٚىىجه ؿ٤ىىٌ ثُٔىى٘ظّْ ٝثالهضٚىىجه ث٣ٌُلىى٢ ّٝالّىىَ ثالٗضىىجػ

ر. ٌّ  ثُؼج٤ُٔز ٝثُٔ٘جٟن ثالهضٚجه٣ز ثُق

  َىغ كى٢ صلذ٤ىن إؽىٌثءثس هلجػ٤ىز ُضٌى٣ٌِ ثُٔذىجها ٝثُقوىٞم ثهضٌثؿ ػِى٠ ٓ٘ظٔىز ثُؼٔى ّّ ثُو٤ُٝىز إٔ صضٞ

ث ّج٤ّز ك٢ ثُٞثهغ ، ٝإٔ صوّٞ دقٔالس ُِضٚو٣ن ػ٠ِ ثالصلجه٤جس ث ّج٤ّز ٝدجُْٔجػور ثُل٤٘ىز دجػضذجًٛىج 

ٖٓ ثُّٞجةَ ثُٜجهكز إ٠ُ صٖىؾ٤غ ثُٔذىجهًثس ثُولجػ٤ىز ٝثُؾ٣ٜٞىز، ٣ٌٝٔىٖ إٔ صٖىَٔ ثإلؽىٌثءثس ثُولجػ٤ىز 

كقز ثُؼَٔ ثُؾذ١ٌ ٝػَٔ ث ٟلجٍ ًٝيُي ٓؼجُؾز أْٛ ثُٖٔىجًَ ثٌُٔصذلىز دٔٔجًّىجس ثٗضىوثح ثُؼٔىجٍ ٌٓج

 ثُٜٔجؽ٣ٌٖ.

  َثُ٘ظىىٌ كىى٢ إٌٓج٤ٗىىز ثهًثػ ثُْىىالٓز ٝثُٚىىقز كىى٢ ثُؼٔىىَ ٝىىٖٔ ثُٔذىىجها ٝثُقوىىٞم ث ّجّىى٤ز كىى٢ ثُؼٔىى

جٍ. ّٔ ِّ ف٤جر ٝٙقز ًٌٝثٓز ثُؼ  دجػضذجًٛج صٔ
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 ٝ ثُقوٞم ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ ك٢ ثالصلجهجس ث٤ُٟ٘ٞز ٝثالصلجهجس ثُضؾج٣ًىز ثُ٘ظٌ ك٢ إٌٓج٤ٗز ثهًثػ ثُٔذجها

ّْ ثّضٖجًر ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز ك٢ ْٓجً ثُٔلجٝٝجس.  ٓضؼوهر ث ٌٟثف ، ٝإٔ ٣ض

  ثهضٌثؿ ثػضٔجه ٓؤصٌٔ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ الصلجه٤ز دٖإ ثُؼ٘ىق ٝىو ثُْ٘ىجء ٝثٌُؽىجٍ كى٢ ػىجُْ ثُٖىـَ ٓوٌٝٗىز

 دض٤ٙٞز.

 ٌٟثف ثُغالعز دضلذ٤ن ثُٔذجها ٝثُقوىٞم ث ّجّى٤ز كى٢ ثُؼٔىَ ػِى٠ ؽ٤ٔىغ ثُؼٔىجٍ دٔىج ثهضٌثؿ إٔ صِضَّ ث 

 ك٢ ىُي ثُؼج٤ِٖٓ ٝكن إٌٔجٍ ثُؼَٔ ؿ٤ٌ ثُ٘ٔل٤ز.

  ًٝثهضٌثؿ إٔ صَٖٔ ثُٔ٘جهٖز ثُ٘وجٟ ثُضج٤ُز : أ٤ٔٛىز ثُٔؼِٞٓىجس ٝثُٔؼل٤ىجس ٝثُذقىظ ٝصؼ٣َىَ ثُوىوًثس، ه

ؼىىىجٕٝ ُضقو٤ىىىن ثُض٤ٔ٘ىىىز، ثُؼالهىىىز ٓىىىغ ثُضؾىىىجًر ثُو٤ُٝىىىز ثُذىىىٌثٓؼ ثُول٣ٌىىىز ُِٜ٘ىىىٞٛ دجُؼٔىىىَ ثُالةىىىن ٝثُض

 ٝثُٔؤّْجس ثُٔج٤ُز، ثُضؼجٕٝ ٓغ ثُٔ٘ظٔجس ثُو٤ُٝز ث مٌٟ ٝثُّٞجةَ ث٣ًٌُٝٞز ُذِٞؽ ٛيٙ ث ٛوثف.

 إٌماط اٌّمرسحح ٌٍٕماغ  ٍ اٌٍعٕح: – 3

ٌّٖ ٖٓ دِٞؽ ث ٛوثف ثٌُّٔٞٓز ،  فّوه ثٌُٔضخ ٗوجٟج ٓوضٌفـز ُِ٘وجٓ: ُٞٔجٕ ٓ٘جهٖز كّؼجُز ٝٓغٔــٌر صٔ

  1إٌمطح زلُ 

ًٙٞر ؽ٤ِٔىز ُِٞٝىؼ٤ز ، ٣ْٝى٠ِّ ثُٞىٞء ػِى٠ ثُضقىو٣جس ٝث٥كىجم ثُنجٙىز دٌىَ كتىز ٓىٖ ثُلتىجس  ٣1وّوّ ثُلَٚ 

 ث ًدغ ُِٔذجها ٝثُقوٞم ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ.

ّ ٝصؼ٣َىَ ٝصقو٤ىن ٝالفضىٌث 1998ٓج ٢ٛ صؾىٌدضٌْ ٝثُىوًُٝ ثُضى٢ ثّضنِٚىضٔٞٛج ػ٘ىو إٗلىجى إػىالٕ ػىجّ -أ 

ثُٔذجها ٝثُقوٞم ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ ، دـ٤ز ثُضووّ أًغٌ ٗقٞ ث ٛىوثف ثالؽضٔجػ٤ىز ٝثالهضٚىجه٣ز ٝثإلٗٔجة٤ىز 

 ك٢ دالهًْ ؟ ٖٝٓ مالٍ صؾٌدضٌْ ، ٓج ثُي١ ًجٕ ٓؾو٣ج ٝٓج ثُي١ ُْ ٣ٌٖ ٓؾو٣ج ؟

َ ٝٝىٔجٕ ثُضقو٤ىن ثُلّؼىجٍ ٓج ٢ٛ ثُؾٜٞه ثإلٝجك٤ز ثُض٢ ٣ؾخ إٔ صذيُٜج ثُقٌٞٓجس ٝأٙقجح ثُؼٔىَ ُضؼ٣َى-ح 

 ُِٔذجها ٝثُقوٞم ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ ، ػ٠ِ ثُْٔض٤٣ٖٞ ث٢ُٟ٘ٞ ٝثُؼج٢ُٔ ؟

 أهُ ٔرائج إٌماغ حىي هرٖ إٌمطح:

ك٢ ٓـىـج  2012أٝٝـــ ثُٔ٘وٝح ثُق٢ٌٓٞ ثُٔضقــوط دجّــْ ثالصقــجه ث ًٝٝد٢ فٚــٍٞ صوــّوّ ٓ٘ي ّ٘ــز  -

٣ضؼِن دجُٜ٘ٞٛ دجُٔذجها ٝثُقوٞم ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ، ٝأّٗٚ ٓؼضٌف دٜىج فج٤ُىج ٝٓق٤ٔىز دجػضذجًٛىج فوىٞم 

لجهىجس ثُضؾج٣ًىز ٝكى٢ ٓٔجًّىجس إْٗجٕ ٝػٞثَٓ ٓقوهر ُِض٤ٔ٘ز ثُْٔضوثٓز ٢ٛٝ ٓوًؽز أًغىٌ كىاًغٌ كى٢ ثالص

ّٕ ًىىىَ هٍٝ ثالصقىىىجه ث ًٝٝدىىى٢ هىىىو ٙىىىجههش ػِىىى٠ ثُغٔىىىج٢ٗ ثصلجه٤ىىىجس ث ّجّىىى٤ز.  ثُٖٔ٘ىىىاس ٖٓىىى٤ٌث إُىىى٠ أ

ّٕ ٓؾٜىٞهثس ًذ٤ىٌر  ٝدنٚٞٗ ثُْٔجٝثر د٤ٖ ثٌُؽجٍ ٝثُْ٘جء ك٢ ثُؼَٔ، أٝٝـ ٓٔغَ ثالصقجه ث ًٝٝدى٢ أ

ْىجٝثر دى٤ٖ ثٌُؽىجٍ ٝثُْ٘ىجء ٌُىٖ دىجٌُؿْ ٓىٖ ديُش ُضق٤ْٖ ثُضٖى٣ٌغ ٝث٤ُْجّىجس ثُٜجهكىز إُى٠ ثُٜ٘ىٞٛ دجُٔ

ّٕ دؼٜ ثُٖٔجًَ ال ٍثُش هجةٔز ًجُضٞك٤ن د٤ٖ ثُق٤جر ث٤ُٜ٘ٔز ٝثُق٤جر ثُنجٙز دجُْ٘ذز ُا٤ُٝجء ثُىي٣ٖ  ىُي، كئ

٣ؼِٕٔٞ ٝث ٕنجٗ ى١ٝ ثُْٔؤ٤ُٝجس ثُؼجة٤ِز. ًٝيُي صق٤ْٖ ث٤ُْجّجس ثُٜجهكز إ٠ُ ٌٓجكقز ثُض٤٤ٔىَ ثُوىجةْ 

ثُضٞؽ٤ىٚ ثُؾْ٘ى٢. ٝهىّوّ كى٢ ث م٤ىٌ ٓغىجال ُلىٌم كّؼجُىز ُِٜ٘ىٞٛ دجُٔذىجها ٝثُقوىٞم ػ٠ِ ثإلػجهز ٝثُْٖ ٝ



 

55 

 

( 2017( ٌّؤذّس اٌؼًّ اٌدوًٌ ) جُٕف ، َىُٔى / حصَساْ 106ذمسَس ػٓ ٔرائج أػّاي اٌدوزج )  

ث ّجّىى٤ز كىى٢ ثُؼٔىىَ صضٔغىىَ كىى٢ ثػضٔىىجه ٓوجًدىىجس ًجِٓىىز ّٓٞؽٜىىز ُِولجػىىجس ىثس ثُنلىىًٞر ًجُولىىجع ؿ٤ىىٌ 

ر ُِضٚو٣ٌ ٝإٔىٌجٍ ثُؼٔىَ ؿ٤ىٌ ثُ٘ٔل٤ىز ًٝىيُي ث مىي دجالػضذىجً ُِٔذىجها ٝثُقوىٞم ٌّ  ثُٔ٘ظّْ ٝثُٔ٘جٟن ثُق

 ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ ك٢ ث٤ُْجّجس ثُضؾج٣ًز ٝثالّضغٔج٣ًز. 

ّٕ إك٣ٌو٤ىج ُٜىج ْٗىذز ٌٓصلؼىز ٓىٖ ثُضٚىو٣وجس ػِى٠ ثالصلجه٤ىىجس  - أٝٝىـ ثُٔضقىوط دجّىْ ثُٔؾٔٞػىز ثإلك٣ٌو٤ىز أ

ث ّج٤ّز ٝٝؽخ ثالٛضٔجّ ْٓضوذال دضقو٤ىن ثُىضالفّ دى٤ٖ ثُضٖى٣ٌغ ٝثُٔٔجًّىز ٝثالصلجه٤ىجس ثُٔٚىّوم ػ٤ِٜىج . 

ًّو ٓٔغَ ث ُٔؾٔٞػز ثإلك٣ٌو٤ز ػ٠ِ أ٤ٔٛز ثُضٞػ٤ز ٝصق٤ِــَ ثُ٘وجةــ٘ ػ٠ِ ثُْٔىضٟٞ ثُى٢ٟ٘ٞ ، ٝثهضـىـٌؿ ٝأ

ّْ ثػضٔىىجه أهٝثس هج٤ٗٞٗىىز مٚٞٙىى٤ز صٜىىوف إُىى٠ ٓؼجُؾىىز ْٓىىاُز ثالهضٚىىجه ؿ٤ىىٌ ثُٔىى٘ظّْ ْٝٓىىاُز ػٔىىَ  إٔ ٣ىىض

ّْ صلذ٤ىن ٛىيٙ ث هٝث ّٖز ٝمجٙز ث ٟلجٍ ثُؼْى٤٣ٌٌٖ، ًٝىيُي إٔ ٣ىض س ثُوج٤ٗٞٗىز دٌىَ ث ٟلجٍ ك٢ ثُذِوثٕ ثُٜ

ىو كى٢ ث م٤ىٌ ػِى٠ آ٤ُىجس صؼ٣َىَ ٓٚىجُـ صلضى٤ٔ ثُؼٔىَ ٝإهثًثس  ًّ ٌٙثٓز ك٢ ّالَّ ثُض٣ًٞو ثُؼج٤ُٔز. ٝأ

ثُؼَٔ ًٝيُي صؼ٣ََ هوًثس ثًٌُٖجء ثالؽضٔجػ٤٤ٖ ٝػ٠ِ إٔ صِؼخ ٓ٘ظٔىز ثُؼٔىَ ثُو٤ُٝىز هًٝث أًغىٌ أ٤ٔٛىز 

 ٣ٌّز ٝدجُ٘لجى ُِضؼ٤ِْ ث٢ٌُٗٞ.ك٢ إك٣ٌو٤ج ُِوٞجء ػ٠ِ ثُلوٌ ٝمجٙز دجالٛضٔجّ دجُٔوثم٤َ ث 

ّٕ ثُٔؾِىىِ ٣ىى٢ُٞ أ٤ٔٛىىز ًذ٤ىىٌر ُضلذ٤ىىن ثُٔذىىجها  - أٝٝىىـ ثُٔضقىىوط دجّىىْ هٍٝ ٓؾِىىِ ثُضؼىىجٕٝ ثُن٤ِؾىى٢ ، أ

ّٕ ثُضلىًٞ ثإل٣ؾىجد٢  ٝثُقوٞم ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ ًٝيُي دٌدلٜج دجُض٤ٔ٘ز ثالهضٚىجه٣ز ٝثالؽضٔجػ٤ىز. ٝدى٤ّٖ أ

ٍ هوًر ثُٔؤّْجس ث٤ُٟ٘ٞز ػ٠ِ ثُٚٔـىـٞه ثُٔالفظ ك٢ ٓؾجٍ صٔغ٤ِ٤ز ثُؼٔجٍ ٝفن ثُٔل َّ جٝٝز ثُؾٔجػ٤ز ػ

ّْ دــيُٜــىـج ُٞٝىغ فــىـّو  ّٕ ٓؾٜـىـٞهثس صى صؾــجٙ ث ٍٓــز ثُٔج٤ُز . ٝدنٚٞٗ ثُؼٔـــَ ثُؾذــ١ٌ ، أٝٝــ أ

ىىو ثُضىىَثّ ٓؾِىىِ ثُضؼىىجٕٝ ثُن٤ِؾىى٢  ًّ ُٜىىيٙ ثُظىىجٌٛر ُٝٔؼجُؾىىز ثٗؼٌجّىىجصٜج ثُْىىِذ٤ز ػِىى٠ ّىىٞم ثُؼٔىىَ. ًٔىىج أ

٠ ػَٔ ث ٟلجٍ ٝػ٠ِ ٝٔجٕ ثٌٓج٤ٗجس ثُضؼ٤ِْ ٝثُضىو٣ًخ ُاٟلىجٍ دـىٌٛ هذىُْٜٞ ْٓىضوذال كى٢ ُِوٞجء ػِ

ّٕ فٌٞٓىجس هٍٝ ثُٔؾِىِ صٖىّؾغ ثُقىٞثً ثالؽضٔىجػ٢، ٓذىٌٍث ثُىوًٝ ثُىي١ ٣وىّٞ دىٚ  ّٞم ثُؼَٔ، ٝأٝجف أ

 ثًٌُٖجء ثالؽضٔجػ٤٤ٖ ك٢ صلذ٤ن ثُٔذجها ٝثُقوٞم ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ.  

  2إٌمطح زلُ 

فٞٙىِز ُِضوىوّ ثُىي١ صقوىن كى٢ إٟىجً ملىز ثُؼٔىَ دٖىإ ثُٔذىجها ٝثُقوىٞم ث ّجّى٤ز كى٢ ثُؼٔىَ  2ُلَٚ ٣وّوّ ث

 .2012ثُٔؼضٔور ك٢ ػجّ 

ٓغ ٌٓثػجر ٛيٙ ثإلٗؾجٍثس ٝثُٚؼٞدجس ثُضى٢ ثػضٌٝىش ص٘ل٤ىي ملىز ثُؼٔىَ ، ٝثُضٞؽٜىجس ثُىٞثًهر كى٢ صو٤ى٤ْ أعىٌ 

    :2016إػالٕ ثُؼوثُز ثالؽضٔجػ٤ز ُؼجّ 

جس ثُضىى٢ ٣٘ذـىى٢ إٔ ٣قىىوهٛج ثٌُٔضىىخ ك٤ٔىىج ٣ضؼِىىن دجُضؼىىجٕٝ ثإلٗٔىىجة٢ ٝثُذىىٌثٓؼ ثُول٣ٌىىز ٓىىج ٛىى٢ ث ٣ُٞٝىى-أ 

ُِٜ٘ٞٛ دجُؼَٔ ثُالةن ٝد٘جء ثُووًثس ٝثُذقٞط ٝثإلؽىٌثءثس ثُٔضٚىِز دجُٔؼىج٤٣ٌ ٝصنٚى٤٘ ثُٔىٞثًه 

 ُاٖٗلز ثٌُٔصذلز دجُٔذجها ٝثُقوٞم ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ؟ 

ٌُٔضىىخ ٝثُىىوٍٝ ث ػٞىىجء ُٔٞثٙىىِز صؼ٣َىىَ ثالّىىضٌثص٤ؾ٤ز ٓىىج ٛىى٢ ثالؽىىٌثءثس ثُضىى٢ ٣٘ذـىى٢ إٔ ٣ضنىىيٛج ث-ح 

 ثُٔضٌجِٓز ُٔ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز دٖإ ثُٔذجها ٝثُقوٞم ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ؟
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ٛىى٢ ثُنلىىٞثس ثإلٝىىجك٤ز ثُٔلِٞدىىز ٓىىٖ ثٌُٔضىىخ ٝٓىىٖ ثُىىوٍٝ ث ػٞىىجء إلػلىىجء هكىىغ ؽو٣ىىو ُِقِٔىىز  ٓىىج-ػ 

ثُوثػ٤ز إ٠ُ ثُضٚو٣ن ثُؼج٢ُٔ ػ٠ِ ثالصلجه٤جس ثُغٔج٢ٗ ث ّج٤ّز ٝػ٠ِ ثُذٌٝصًٍٞٞ ثُضىجدغ ُالصلجه٤ىز ًهىْ 

29. 

 أهُ ٔرائج إٌماغ حىي هرٖ إٌمطح:

ًّو ٓ٘وٝدٞ  -  نٚٞٗ ػ٠ِ:ك٢ صومالصْٜ دجُ ثُوٍٝ ث ػٞجءأ

 ٝؽٞح ثهًثػ ثُٔذجها ٝثُقوٞم ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ ك٢ ثُذٌثٓؼ ثُول٣ٌز ُِٜ٘ٞٛ دجُؼَٔ ثُالةن. -

 صوو٣ْ ْٓجػور ك٤ّ٘ز إلهثًثس ثُؼَٔ فض٠ صْجْٛ دلؼج٤ُز ك٢ ثُٜ٘ٞٛ دجُٔٚجههز ػ٠ِ ثالصلجه٤جس ث ّج٤ّز. -

 ثُؼَٔ.ثهًثػ ثُْالٓز ٝثُٚقز ك٢ ثُؼَٔ ٖٝٔ ثُٔذجها ٝثُقوٞم ث ّج٤ّز ك٢  -

ٓٞثِٙز ثٌُٔضخ ثُٜ٘ٞٛ دضذجهٍ ثُٔٔجًّجس ثُؾ٤ّور ٝصوو٣ْ ثُىوػْ ُِىوٍٝ ث ػٞىجء ُْٔىجػوصٜج ػِى٠ ٝٝىغ  -

 آ٤ُجس ثُض٘ل٤ي.

ثُو٤جّ دذقٞط ص٤ِ٤ٌٔز فٍٞ ثُّٞجةَ ثُض٢ ٣ٔضٌِٜج ثُؼٔجٍ ثُٔ٘ضودٕٞ ٝكن إٔىٌجٍ ثُؼٔىَ ؿ٤ىٌ ثُ٘ٔل٤ىز ُِىوكجع  -

 ػٖ فوٞهْٜ ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ.

ىىٖ ٓىىٖ ثصنىىجى ثُو٤ىىجّ دذقىىٞط ٝثػىى - ٌّ وثه ثإلفٚىىجة٤جس فىىٍٞ ثُٔذىىجها ٝثُقوىىٞم ث ّجّىى٤ز كىى٢ ثُؼٔىىَ دٔىىج ٣ٔ

 ثُوٌثًثس ثُٚجةذز ٝٝٝغ ث٤ُْجّجس ثُوجةٔز ػ٠ِ ٓؼل٤جس ٝثهؼ٤ز.

  3إٌمطح زلُ 

ٓؼِٞٓىجس ػىٖ ٣ٍىجهر ثإلفىجالس إُى٠ ثُٔذىجها ٝثُقوىٞم ث ّجّى٤ز كى٢ ثُؼٔىَ كى٢ ث ٟىٌ ثُو٤ُٝىز.  ٣3ٞكٌّ ثُلَٚ 

صٞغ ػ٠ِ ػجصن ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝىز  2030، ٛ٘جى أٛوثف ٓقوهر ك٢ دٌٗجٓؼ ثُض٤ٔ٘ز ُؼجّ ٝػ٠ِ ٝؽٚ ثُنٚٞٗ 

 ْٓؤ٤ُٝز ثُْٔجػور ػ٠ِ فلَ ًٝٙو ثُضووّ إٍثء ثإلٗلجى ثُلؼ٢ِ ُِٔذجها ٝثُقوٞم ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ.   

ٝثُقوىٞم  ٤ًق ٣ٌٖٔ ٝٔجٕ ثإلدوجء ػ٠ِ ص٘جّن ث٤ُْجّىجس كى٢ ثُٔ٘ضىو٣جس ثُو٤ُٝىز ك٤ٔىج ٣ضؼِىن دجُٔذىجها-أ 

ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ، ٝٝٔجٕ إهٓجؽٜج دٌَٖ أكَٞ ك٢ ٤ّجّجس ٝثّضٌثص٤ؾ٤جس ثُؾٜجس ثُلجػِز ثُو٤ُٝىز 

 ث مٌٟ؟ 

ٓىىج ٛىى٢ ثُنلىىٞثس ثُضىى٢ ٣٘ذـىى٢ إٔ صضنىىيٛج ثُىىوٍٝ ث ػٞىىجء ٝثٌُٔضىىخ دـ٤ىىز ثهًثػ ثُغالع٤ىىز كىى٢ ث ٟىىٌ -ح 

ّْ ص٣ٌٖي ثُوٍٝ  ث ػٞجء داٌٟثكٜج ثُىغالط دٚىلز ثُو٤ُٝز ٝصؼ٣ََ هوًر ثًٌُٖجء ثالؽضٔجػ٤٤ٖ، دق٤ظ ٣ض

 ًجِٓز  ك٢ ثُْٔجًثس ثٌُٔصذلز داٛوثف ثُض٤ٔ٘ز ثُْٔضوثٓز؟

٤ًق ٣ٌٖٔ صقو٤ن فٖو صجّ ُِضقجُلجس ثُ٘جٕىتز دـ٤ىز ثُضىاع٤ٌ إ٣ؾجدىج ٝدٖىٌَ ْٓىضوثّ ػِى٠ صقو٤ىن ثُٔذىجها -ػ 

 ٝثُقوٞم ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ؟

 أهُ ٔرائج إٌماغ حىي هرٖ إٌمطح:

ًّو ثُٔضقوعٕٞ ػ٘و ٓ٘جهٖز ثُ٘ولز ثُغجُغز دجُنٚٞٗ ػ٠ِ ٓج ٢ِ٣:  أ

 ٤ّجهر ثُٔذجها ٝثُقوٞم ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ دٚلضٜج فوٞم إْٗجٕ ٝال ٣ؾخ ثمٞجػٜج إ٠ُ ٖٓجؿَ أمٌٟ. -
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هػىىٞر  ٓ٘ظٔىىز ثُؼٔىىَ ثُو٤ُٝىىز  ٕ صضٔٞهىىغ كىى٢ ٗلىىِ ْٓىىضٟٞ ثُذ٘ىىي ثُىىو٢ُٝ ٝٙىى٘وٝم ثُ٘وىىو ثُىىو٢ُٝ فىىٍٞ  -

ج٤ُْجّىىز ثالهضٚىىجه٣ز، ٝإٔ صوىىّوّ ُىىٍٞثًثس ثُٔج٤ُىىز ًٝىىيُي ٍٝثًثس ثُؼٔىىَ ثُ٘ٚىىجةـ كىى٢ ثُْٔىىجةَ ثُٔضؼِوىىز د

ٍ ثٌُٖثًز ٓغ ثُٔؤّْجس ثُٔج٤ُز ثُو٤ُٝز. َّ  ثُٔؾجٍ ثالهضٚجه١، ٝإٔ صؼ

إػلجء ث ٣ُٞٝز ُضل٣ٌٞ ثإلفٚجءثس ٝثُٔؤٌٕثس ثُٔضؼِوز دجُؼَٔ ثُالةن ًاهثر ُٔضجدؼىز ثُضوىوّ ثُقجٙىَ كى٢  -

 ٞم ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ.صقو٤ن ثُٔذجها ٝثُقو

هػىىٞر ثُٔ٘ظٔىىز  ٕ صضىى٠ُٞ هًثّىىز ث فٌىىجّ ثالؽضٔجػ٤ىىز ثُٔضؼِوىىز دجُؼٔىىجٍ ٝثُىىٞثًهر دجالصلجهىىجس ثُضؾج٣ًىىز  -

 ٝثُغ٘جة٤ز ٝٓضؼوه ث ٌٟثف ُِضغذش ٖٓ ٓوٟ ٓلجدوضٜج ُِٔؼج٤٣ٌ ثُٞثًهر دجإلػالٗجس.

ٓىىٖ  8ر فىىٍٞ ص٘ل٤ىىي ثُٜىىوف هػىىٞر ثُٔ٘ظٔىىز إلٟىىالم ٗظىىجّ ًهجدىىز ٟٝ٘ىى٢ ٝثمض٤ىىج١ً ٝه١ًٝ دٔؾِىىِ ثإلهثً -

 .2030دٌٗجٓؼ 

ّْ ص٣ٍٞؼٜج دٚلز ػجهُز د٤ٖ ثُلتىجس  - صن٤ٚ٘ ٓٞثًه أًذٌ ُِٔذجها ٝثُقوٞم ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ، ػ٠ِ إٔ ٣ض

 ث ًدؼز ٖٓ ثُقوٞم ث ّج٤ّز.

ّ٘ ثُٔنللىىجس ث٤ُٟ٘ٞىىز ُض٘ل٤ىىي أٛىىوثف ثُض٤ٔ٘ىىز ثُْٔىىضوثٓز ػِىى٠ ثُٔذىىجها ٝثُقوىىٞم  - ثُقىىٌٗ ػِىى٠ إٔ صىى٘

ّْ ص٣ٌٖي ٓ٘ظٔجس أٙقجح ثُؼَٔ ٝثُؼٔجٍ ك٢ ثػوثهٛج.ث ّج٤ّز ك٢   ثُؼَٔ، ٝإٔ ٣ض

ٝصؾوً ثإلٕجًر إ٠ُ أّٗٚ صنِِش أػٔجٍ ثُِؾ٘ىز ٓ٘جهٖىز ًك٤ؼىز ثُْٔىضٟٞ فىٍٞ صؼ٣َىَ ثُٔذىجها ٝثُقوىٞم ث ّجّى٤ز 

ر ٌِّٓلىز ك٢ ثُؼَٔ ػ٠ِ ثُْجفز ثُو٤ُٝز. ُٝوو فٌٞ ثُٔ٘جهٖز ث٤ُْور ًج٣ش ؿ٤ًِٔٞ ٓ٘وٝدز ػ٤ِج ْٓجػور ُآىْ ثُٔضقىو

دقوٞم ثإلْٗجٕ، ٝث٤ُْور ؽج٣َ٤ٓ٘ج ً٘ؾ ًة٤ْز ك٣ٌن ثُؼَٔ فٍٞ ثُقوٞم ثالهضٚىجه٣ز ٝثالؽضٔجػ٤ىز ٝثُغوجك٤ىز دجُِؾ٘ىز 

ثإلك٣ٌو٤ىىز ُقوىىٞم ثإلْٗىىجٕ ٝثُٖىىؼٞح ، ٝثُْىى٤و ؽىىُٞ كٌد٤ىىي ثُٔٔغىىَ ثُنىىجٗ ُِذ٘ىىي ثُىىو٢ُٝ ُىىوٟ ث ٓىىْ ثُٔضقىىور 

َ دال٤ٗلىىجٍ، ٓىو٣ٌ ْٓىىجػو ُل٣ٌىىن ثُضو٣ٌىىٌ فىىٍٞ ثُض٤ٔ٘ىىز ثُذٖىى٣ٌز ٝثُٔ٘ظٔىز ثُؼج٤ُٔىىز ُِضؾىىجًر دؾ٤٘٤ىىق ، ٝثُْىى٤و ع٘ـجكىى

ُذٌٗجٓؼ ث ْٓ ثُٔضقور ُإلٗٔجء ُٝوو هجٓش دضٖ٘ى٠٤ ٛىيث ثُ٘وىجٓ ًك٤ىغ ثُْٔىضٟٞ ثُْى٤ور د٤ىش ثٗىوًُ ًةى٤ِ ِٓٚقـىـز 

ء ثُِٔضوى٠ ثُٔذجها ٝثُقوــٞم ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼٔــَ دٌٔضخ ثُؼٔــَ ثُو٢ُٝ . ٣ٜٝــــوف ٛيث ثُ٘وجٓ ثُضلجػ٢ِ ٓغ أػٞج

 إ٠ُ هًثّز ثُٔذجها ٝثُقوٞم ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ ك٢ أٌٟ ه٤ُٝز.

 اٌّؽازوح اٌؼستُح  ٍ أػّاي اٌٍعٕح: – 4

ًجٗش ثُٖٔجًًز ثُؼٌد٤ز ك٢ أػٔجٍ ثُِؾ٘ز ٤ٖٗلز ٖٓ مالٍ فًٞٞ ػوه ًذ٤ٌ ٓىٖ ٓ٘ىوٝد٢ ثُىوٍٝ ثُؼٌد٤ىز ثُىي٣ٖ 

ٝفىز ُِ٘وىجٓ ْٓضؼٌٝى٤ٖ ثُضوىوّ ثُقجٙىَ ُض٣ٌٌـــىـِ ّجٛٔٞث ك٢ ثُ٘وجٓ دلؼج٤ُز، مجٙز فٍٞ ثُ٘وجٟ ثُىغالط ثُٔلٌ

ثُٔذجها ٝثُقوـــٞم ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼٔـىـَ كى٢ ثُض٣ٌٖـىـغ ٝثُٔٔجًّىز ٝٓوّو٤ٓــىـٖ ٓوضٌفـىـجس ُضؼــ٣َـىـَ ثٗلـىـجى ٛـىـيٙ 

 ثُٔذجها ٝثُقوٞم ٝصلؼ٤َ هًٝ ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز ٝثُوٍٝ ث ػٞجء ك٢ ٛيث ثُٔؾجٍ.

 االظرٕراجاخ اٌخراُِح ٌٍعٕح: – 5

ٖ إٟىجً ػٔىَ الفضىٌثّ ٝصقو٤ىن دلؼج٤ُىز ُِٔذىجها ٝثُقوىٞم ث ّجّى٤ز كى٢ ثُؼٔىَ .  ّٔ س ثُِؾ٘ز ثّض٘ضجؽجس صضٞى ٌّ أه

َّ ٗوجٓ ِٙخ ثُِؾ٘ز ٝٓٞٝٞع ٓوضٌفجس صؼو٣الس ٖٓ ٌٟف أػٞجةٜج ٓىٖ ثُلىٌم  ُٝوو ًجٗش ٛيٙ ثالّض٘ضجؽجس ٓق

ّْ ثُضَٞٙ إ٠ُ صٞثك  ن دٖاٜٗج . ٝصضٔغَ أْٛ ثالّض٘ضجؽجس دجُنٚٞٗ ك٢ ٓج ٢ِ٣:ثُغالط إ٠ُ إٔ ص
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 ذحمُك اٌّثا ئ واٌحمىق األظاظُح  ٍ اٌؼًّ ػًٍ اٌّعرىي اٌىطٍٕ: : أوال

 إًّجء أٌٟ ٤ّج٤ّز ٝهج٤ٗٞٗز ٝٓؤ٤ّْز ٖٓ أؽَ إٗلجى ثُٔذجها ٝثُقوٞم ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ إٗلجىث ًجٓال.    -

ه١ ٓلٌه ٕٝجَٓ ْٝٓىضوثّ ٝصقو٤ىن ثُؼٔجُىز ثٌُجِٓىز ٝثُٔ٘ضؾىز ثػضٔجه ٤ّجّجس ص٢ٌٓ إ٠ُ صؼ٣ََ ٗٔٞ ثهضٚج -

 ٝثُؼَٔ ثُالةن ُِؾ٤ٔغ، ٝثّضقوثط د٤تز ٓالةٔز ُِٖٔ٘اس ثُْٔضوثٓز.

ثصنجى ملٞثس، دٔج ك٢ ىُي إؽٌثء ٖٓجًٝثس كؼجُز دى٤ٖ ثُىٍٞثًثس ثُٔنضٚىز ٝٓىغ ثُٖىًٌجء ثالؽضٔىجػ٤٤ٖ،  -

ه٤ِٔى٢ ٝثُىو٢ُٝ، ٝثُٜجهكىز إُى٠ صؼ٣َىَ ٝثفضىٌثّ ٖٓ أؽَ صؼ٣ََ ص٘جّن ٤ّجّجصٜج ػ٠ِ ثُْٔضٟٞ ث٢ُٟ٘ٞ ٝثإل

 ٝصقو٤ن ثُٔذجها ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ.

صن٤ٚ٘ ثُٔٞثًه ٝٝٔجٕ ثّضنوثٜٓج ػِى٠ ٗقىٞ كؼىجٍ ٓىٖ أؽىَ صؼ٣َىَ هىوًثس إهثًر ثُؼٔىَ ٝؿ٤ٌٛىج ٓىٖ  -

ثُٔؤّْىىجس ثُضىى٢ صٜىىضْ دٌٙىىو ٝإٗلىىجى ثُوىىٞث٤ٖٗ ٝث٤ُْجّىىجس ث٤ُٟ٘ٞىىز دٖىىإ ثُٔذىىجها ٝثُقوىىٞم ث ّجّىى٤ز كىى٢ 

 َ. ثُؼٔ

صؼ٣ََ ثُقٞثً ثُغالع٢ ث٢ُٟ٘ٞ ٖٓ أؽَ ثُضٚو١ ُضقو٣جس ثإلٗلجى ٝثالٓضغىجٍ ك٤ٔىج ٣ضٚىَ دجُٔذىجها ٝثُقوىٞم  -

ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ، دٔج ك٢ ىُي ٓج ٣ضؼِن دضلض٤ٔ ثُؼَٔ ثُلؼجٍ، ٝصٖؾ٤غ صذجهٍ ثُٔؼِٞٓىجس ك٤ٔىج دى٤ٖ ثُىوٍٝ 

 ث ػٞجء دٖإ ثُٔٔجًّجس ثُؾ٤ور .

ٜ٘ىج ٓىٖ هػىىْ  ثإلدىالؽ ػىٖ ثفض٤جؽجصٜىج ٝص٘ىٞع - ٌّ ٝثهؼٜىج دـ٤ىز صقْى٤ٖ ثػىىالّ ثُٔ٘ظٔىز دٖىإ ثُل٣ٌوىز ثُضى٢ صٔ

صقو٤ن ثُٔذجها ٝثُقوٞم ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ ػ٠ِ أًٛ ثُٞثهىغ، دٔىج كى٢ ىُىي ٓىٖ مىالٍ ثُذىٌثٓؼ ثُول٣ٌىز 

 ُِؼَٔ ثُالةن.

 ً: حؽد وظائً ػًّ ِٕظّح اٌؼًّ اٌدوٌُح  ُّا َرؼٍك اٌّثا ئ واٌحمىق األظاظُح  ٍ اٌؼّ : ثأُا

فلَ ثإلؽٌثءثس ٖٓ مالٍ ثُضؼجٕٝ ثإلٗٔجة٢ ٝؿ٤ٌ ىُي ٖٓ ثُّٞجةَ إلٟىالم فٔىالس صٌٓى٢ إُى٠ ثُضٚىو٣ن  -

، ٓىغ ٌٓثػىجر ٓؼىوالس ثُضٚىو٣ن 2019ثُؼج٢ُٔ ػ٠ِ ثالصلجه٤جس ث ّج٤ّز ثُغٔج٢ٗ دقٍِٞ ٓجة٣ٞضٜىج كى٢ ػىجّ 

ه ٝثُٔضٔغىَ كى٢ ثُقٚىٍٞ ، ٝثُْؼ٢ إ٠ُ صقو٤ن ثُٜوف ثُٖٔ٘ى98ًٞٝهْ  87ثُٔ٘نلٞز ػ٠ِ ثالصلجه٤ض٤ٖ ًهْ 

 .2018دقٍِٞ ػجّ  1930الصلجه٤ز ثُؼَٔ ثُؾذ١ٌ،  2014صٚو٣وج ػ٠ِ دٌٝصًٍٞٞ ػجّ  50ػ٠ِ 

ْٓجػور ثُوٍٝ ث ػٞجء دـ٤ز صي٤َُ ٙؼٞدجس ثُضٚو٣ن ٝثُض٘ل٤ي، ٝصؼ٣ََ ثُووًثس ثُغالع٤ز ٝصى٣ٌٝؼ ثُقىٞثً  -

 ثُؼَٔ.ثالؽضٔجػ٢ ٖٓ أؽَ ثُضقو٤ن ثٌُجَٓ ُِٔذجها ٝثُقوٞم ث ّج٤ّز ك٢ 

ع ٝثهىغ ٝثفض٤جؽىجس ثُىوٍٝ ث ػٞىجء دـ٤ىز ٝىٔجٕ صقو٤ىن ثُٔذىجها ٝثُقوىٞم  - ّٞ ثُض٤ًٌَ ػ٠ِ صقْى٤ٖ كٜىْ ص٘ى

 ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ. 

، ك٤ٔج ٣ضؼِىن دجالصلجه٤ىجس ث ّجّى٤ز ؿ٤ىٌ ثُٔٚىوم ػ٤ِٜىج، ًىاهثر 1998صؼ٣ََ ثُٔضجدؼز ث٣ُْٞ٘ز إلػالٕ ػجّ  -

 ص٣ٌٝؾ٤ز دٜوف ثُو٤جّ دٔج ٢ِ٣: 

صو٤ىى٤ْ ثُؾٜىىٞه ثُضىى٢ صذىىيُٜج ثُىىوٍٝ ث ػٞىىجء ثُضىى٢ ُىىْ صٚىىوم دؼىىو ػِىى٠ ؽ٤ٔىىغ ثالصلجه٤ىىجس ث ّجّىى٤ز ٝػِىى٠  (1

، 1998، صو٤٤ٔج  أًغٌ ٕٔٞال ص٤ٖٔج  ٓغ إػىالٕ ػىجّ 1930الصلجه٤ز ثُؼَٔ ثُؾذ١ٌ،  2014دٌٝصًٍٞٞ ػجّ 

ؼَٔ ثُو٤ُٝز ٓؾو٣ز دجُْ٘ىذز ٓٔج ٣ْٔـ دضقو٣و ثُٔؾجالس ثُض٢ ٣ٌٖٔ إٔ صٌٕٞ ك٤ٜج ثُْٔجػور ثُضو٤٘ز ُٔ٘ظٔز ثُ
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 ُٜيٙ ثُوٍٝ.

 ص٤َْٜ صذجهٍ ثُنذٌثس ٝثُوًُٝ ثُْٔضنِٚز. (2

 ؽؼَ ثُٔضجدؼز ث٣ُْٞ٘ز أًغٌ ٝٝٞفج ٝأَّٜ ٓ٘جال. (3

ٓٞثِٙز صل٣ٌٞ ٝصلذ٤ن ثالّضٌثص٤ؾ٤ز ثُٔضٌجِٓز دٖإ ثُٔذجها ٝثُقوٞم ث ّج٤ّز كى٢ ثُؼٔىَ، ٓىٞكٌّر دىيُي  -

جها ث ًدؼىز ؽ٤ٔؼٜىج ْٝٓىضؾ٤ذز دٖىٌَ ٓالةىْ الفض٤جؽجصٜىج، ٓىغ هػٔج ٓضٞثٍٗىج  ٤ُِٜتىجس ثٌُٔٞٗىز دٖىإ ثُٔذى

 إ٣الء ث ٣ُٞٝز إ٠ُ ثُضٚو١ ُِغـٌثس ك٢ ثُض٘ل٤ي.

ٝىٔجٕ ثُض٘جّىىن دى٤ٖ ثالّىىضٌثص٤ؾ٤ز ثُٔضٌجِٓىز دٖىىإ ثُٔذىجها ٝثُقوىىٞم ث ّجّى٤ز كىى٢ ثُؼٔىَ ٝدىى٤ٖ ث ٛىىوثف  -

ثُقىىىٞثً ثالؽضٔىىىجػ٢ ٝثُقٔج٣ىىىز ثالّىىىضٌثص٤ؾ٤ز ث مىىىٌٟ ُٔ٘ظٔىىىز ثُؼٔىىىَ ثُو٤ُٝىىىز، ثُٔضٔغِىىىز كىىى٢ ثُؼٔجُىىىز ٝ

 ثالؽضٔجػ٤ز.

إهًثػ ثُٔذجها ٝثُقوٞم ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ ٝىٖٔ ث ٖٗىلز ثُضى٢ صٞىلِغ دٜىج ثُٔ٘ظٔىز، دٔىج كى٢ ىُىي كى٢  -

ٓؾجالس ْٓضوذَ ثُؼَٔ ّٝالَّ ثُض٣ًٞو ٝثإلٓوثه ثُؼج٤ُٔىز ٝٓ٘ىجٟن صؾ٤ٜىَ ثُٚىجهًثس ٝإٔىٌجٍ ثالّىضنوثّ 

 جٍ ث٣ٌُل٤٤ٖ ٝثُؼج٤ِٖٓ ك٢ ثالهضٚجه ؿ٤ٌ ثُٔ٘ظّْ ٝثُضٞظ٤ق ثُؼجهٍ.ؿ٤ٌ ثُٔؼضجهر ٝثُؼٔجٍ ثُٜٔجؽ٣ٌٖ ٝثُؼٔ

ثُْؼ٢ إ٠ُ ٣ٍجهر فؾْ ثُْٔجٛٔجس ثُلٞػ٤ز هػٔج ُالّضٌثص٤ؾ٤ز ثُٔضٌجِٓز دٖإ ثُٔذجها ٝثُقوٞم ث ّجّى٤ز  -

كىى٢ ثُؼٔىىَ، دىىجُض٤ًٌَ ػِىى٠ ثُٖىىٌثًجس ثُٔذٌٓىىز ُؼىىّور ّىى٘ٞثس ٓىىغ ٕىىًٌجء ثُض٤ٔ٘ىىز ثٌُة٤ْىى٤٤ٖ ٝػِىى٠ ص٣ٞ٘ىىغ 

ُض٣َٞٔ دـ٤ز إٌٕثى ًٌٕجء ؽوه ٝثُولجع ثُنجٗ، ٝك٢ ثُٞهش ىثصىٚ ٝىٔجٕ ػىوّ ٝؽىٞه صٞىجًح ٓٚجهً ث

 ك٢ ثُٔٚجُـ د٤ٖ ثُْٔج٤ٖٔٛ ثُلٞػ٤٤ٖ ٝثُٞال٣ز ث ّج٤ّز ُٔ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز.

ثُذقظ ػٖ ٓٚجهً ص٣َٞٔ ٖٓ مجًػ ث٤َُٔث٤ٗز دجإلٝجكز إ٠ُ ثٕضٌثًجس ثُوٍٝ ث ػٞجء، ٝك٢ ثُٞهش ٗلْىٚ  -

ؽو٣ور ٝأًغٌ ٗؾجػز ُضٞك٤ٌ ثُْٔجػور ثُضو٤٘ىز، ٓىغ ٌٓثػىجر ص٘ىٞع ثُظىٌٝف ثُضى٢ صٞثؽٜٜىج  ثّضٌٖجف ٌٟثةن

 ثُوٍٝ ث ػٞجء.

ثُْؼ٢ إ٠ُ فٖو ثُٔٞثًه ػ٠ِ ثُْٔض٤٣ٖٞ ثُول١ٌ ٝثإله٤ِٔى٢ ًٝىيُي دٞثّىلز آ٤ُىجس ص٣ٞٔىَ ث ٓىْ ثُٔضقىور،  -

 دضؼجٕٝ ٝع٤ن ٓغ ثُْٔ٘و٤ٖ ثُٔو٤ٔ٤ٖ ثُضجدؼ٤ٖ ُآْ ثُٔضقور.

ٓوجًدىىجس ٕىىجِٓز ٝهل٣ٌىىز إٍثء ثُولجػىىجس ث ًغىىٌ ػٌٝىىز الٗضٜجًىىجس ثُٔذىىجها ٝثُقوىىٞم  ٓٞثٙىىِز إًّىىجء -

 ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ.

ٓضجدؼىىز ًٙىىو ٝصو٤ىى٤ْ ؽىىوٟٝ ثّىىضنوثّ ٓىىٞثًه ٓ٘ظٔىىز ثُؼٔىىَ ثُو٤ُٝىىز  ؿىىٌثٛ ص٘ل٤ىىي ثُٔذىىجها ٝثُقوىىٞم  -

 ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ.

ُِٔذىىجها ٝثُقوىىٞم ث ّجّىى٤ز كىى٢ ثُؼٔىىَ، صىىٞك٤ٌ ثإلًٕىىجهثس ٌُٔجصذٜىىج ثُوُل٣ٌىىز دٖىىإ هػىىْ ثُضقو٤ىىن ثٌُجٓىىَ  -

ٝثُو٤جّ ػ٘و ثًٌُٞٝر دضؼ٣ََ صٚىو٣ن ثالصلجه٤ىجس ث ّجّى٤ز ٝصقْى٤ٖ صلذ٤وٜىج ٓىٖ مىالٍ ٝىٔجٕ ٌٓثػجصٜىج 

 دٌَٖ ٓ٘ضظْ ك٢ ٌٓفِز ص٤ْٔٚ ثُذٌثٓؼ ثُوُل٣ٌز ُِؼَٔ ثُالةن.

ع ث ػٔىجٍ ثُنلىٌر صٞك٤ٌ ث٣َُٔو ٖٓ ثإلًٕجهثس ٝصوجّْ أكَٞ ثُٔٔجًّجس دٖإ ٝٝىغ هىٞثةْ صضؼِىن دىاٗٞث -

 .182)ًهْ ( 1999ثُٔقظًٞر ػ٠ِ ث ٟلجٍ، ص٤ٖٔج ٓغ ثصلجه٤ز أّٞأ إٌٔجٍ ػَٔ ث ٟلجٍ، 

ثُو٤جّ داٖٗلز د٘جء هوًثس ٓقوهر ث ٛوثف ُٚىجُـ ٓ٘ظٔىجس ثُؼٔىجٍ ٝٓ٘ظٔىجس أٙىقجح ثُؼٔىَ ك٤ٔىج ٣ضؼِىن  -
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َ ثُؾٔىىجػ٢ ٝثُٔلجٝٝىىز دؾ٤ٔىىغ ثُٔذىىجها ٝثُقوىىٞم ث ًدؼىىز ث ّجّىى٤ز كىى٢ ثُؼٔىىَ، ٓىىغ ثُض٤ًٌىىَ ػِىى٠ ثُضٔغ٤ىى

 ثُؾٔجػ٤ز.

ثُو٤جّ داٖٗلز د٘جء هوًثس ٓقوهر ث ٛوثف ُٚجُـ ثُقٌٞٓجس ٝٓؤّْىجس ػجٓىز أمىٌٟ ك٤ٔىج ٣ضؼِىن دل٣ٌوىز  -

 صقو٤ن ؽ٤ٔغ ثُٔذجها ٝثُقوٞم ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ صقو٤وج  ًجٓال.

٣ج ثُؼٔىَ ثُؾذى١ٌ ٓٞثِٙز ػِٜٔج ٝصؼ٣ََٙ ف٤غٔج أٌٖٓ، ك٤ٔج ٣ضؼِىن دٖ٘ىٌ ثُٔؼِٞٓىجس ٝثُضٞػ٤ىز دٖىإ هٞىج -

ٓىٖ أٛىوثف ثُض٤ٔ٘ىز ثُْٔىضوثٓز، ٝكى٢ ٛىيث ثُْى٤جم ٓٞثٙىِز هػىْ  8-7ٝػَٔ ث ٟلجٍ ًٔج ٣ضؾ٠ِ كى٢ ثُـج٣ىز 

 ثُوٍٝ ث ػٞجء ك٢ ؽٜٞهٛج ثٌُث٤ٓز إ٠ُ ثُضٞػ٤ز ػ٠ِ ثُْٔض٤٣ٖٞ ث٢ُٟ٘ٞ ٝثُٔق٢ِ.

 ٜ٘ز .صؼ٣ََ ٌٖٗ ثُٔؼِٞٓجس ٝثُضٞػ٤ز فٍٞ ْٓاُز ثُوٞجء ػ٠ِ ثُض٤٤َٔ ك٢ ثالّضنوثّ ٝثُٔ -

ٗىز دجُضؼىجٕٝ ٓىغ ًٌٓىَ  - ّٞ صٞك٤ٌ أٖٗلز د٘جء هوًثس ٝصو٣ًخ ٓضٌجِٓز ٝهجةٔز ػ٠ِ ثُذ٤٘جس ُلجةور ث٤ُٜتجس ثٌُٔ

 ثُضو٣ًخ ثُو٢ُٝ ك٢ ص٣ًٞ٘ٞ دٖإ ٓؼجُؾز عـٌثس ثُض٘ل٤ي ك٤ٔج ٣ضؼِن دجُٔذجها ٝثُقوٞم ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ. 

ٕ دٖىإ ث عىٌ ثالهضٚىجه١ ٝثالؽضٔىجػ٢ إؽٌثء دقٞط ٓٞٝٞػ٤ز ٝهه٤وز ػ٤ِٔج ٝصنٞغ الّضؼٌثٛ ث هٌث -

 ُِٔذجها ٝثُقوٞم ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ، دٔج ك٢ ىُي ك٢ ٓؾجٍ ثُضٚو١ ُِلوٌ ٝػوّ ثُْٔجٝثر. 

 ٓٞثِٙز ٝٝغ صوو٣ٌثس دٖإ ػَٔ ث ٟلجٍ ٝثُؼَٔ ثُؾذ١ٌ، دجُضؼجٕٝ ٓغ ثُوٍٝ ث ػٞجء. -

ض٤ًٌىَ ػِى٠ أّىذجح ثُض٤٤ٔىَ ثُىٞثًهر كى٢ إػوثه صوو٣ٌثس ػج٤ُٔز دٖإ ثُض٤٤َٔ ك٢ ثالّىضنوثّ ٝثُٜٔ٘ىز، ٓىغ ثُ -

 ٝأّذجح ثُض٤٤َٔ ثُ٘جٕتز.  111)ًهْ ( 1958، )ك٢ ثالّضنوثّ ٝثُٜٔ٘ز(ثصلجه٤ز ثُض٤٤َٔ 

إؽٌثء دقٞط دٖإ ث٤ُْج٤ّجس ثٌُث٤ٓز إ٠ُ ٓؼجُؾز ثُض٤٤َٔ ػ٠ِ أّجُ ثُؾِ٘ ٝثُْٔجٝثر د٤ٖ ثُؾ٤ْٖ٘، دٔىج  -

 ٔز ثُٔضْج٣ٝز.ك٢ ىُي دٖإ ثُْٔجٝثر ك٢ ث ؽٌ ػٖ ثُؼَٔ ى١ ثُو٤

صّٞى٤غ ٗلىىجم دقىٞط ؽج٣ًىىز ُضقْىى٤ٖ ثُذ٤جٗىجس ٝإػىىوثه صوىو٣ٌثس ػج٤ُٔىىز دٖىىإ ثُق٣ٌىز ثُ٘وجد٤ىىز ٝثُٔلجٝٝىىز  -

 ثُؾٔجػ٤ز، ص٤ٖٔج ٓغ صؼ٣ٌق ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز.

دقظ هٞج٣ج صضؼِن دجُقٞثً ثالؽضٔجػ٢ ػذٌ ث٢ُٟ٘ٞ، ص٤ٖٔج ٓىغ دٌٗىجٓؼ ػٔىَ ٓ٘ظٔىز ثُؼٔىَ ثُو٤ُٝىز دٖىإ  -

 ٢ ّالَّ ثُض٣ًٞو ٝثإلٓوثه ثُؼج٤ُٔز.ثُؼَٔ ثُالةن ك

إؽٌثء دقٞط دٖإ صاع٤ٌ إٌٔجٍ ثالّضنوثّ ؿ٤ٌ ثُٔؼضجهر ػِى٠ ثُٔذىجها ٝثُقوىٞم ث ّجّى٤ز كى٢ ثُؼٔىَ، دٔىج  -

 ٣َٖٔ ث ٌٕجٍ ثُؾو٣ور ٖٓ ثالّضنوثّ ٓغَ مثهضٚجه ث ػٔجٍ ثُٚـ٤ٌر مٝثالهضٚجه مػ٘و ثُلِخم. 

ٝصو٤٤ْ صاع٤ٌ أٖٗلز ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز ػِى٠ صقو٤ىن ثُٔذىجها ٝثُقوىٞم ث ّجّى٤ز كى٢ ثُؼٔىَ دٜىوف  ًٙو -

 صوجّْ ثُٔٔجًّجس ثُؾ٤ور ٝإهٓجػ ثُوًُٝ ثُْٔضنِٚز ك٢ ث ٖٗلز ثُْٔضوذ٤ِز.

إؽٌثء دقٞط دٖإ صقو٤ن ثُٔذجها ٝثُقوىٞم ث ّجّى٤ز كى٢ ثُؼٔىَ كى٢ إٟىجً ثالٗضوىجٍ ٗقىٞ ثهضٚىجه ْٓىضوثّ  -

 د٤ت٤ج.

ٓٞثِٙز إؽٌثء دقٞط ٝصق٤ِالس ٝٓ٘جهٖجس دٖإ ْٓجٛٔز أفٌجّ ثُؼَٔ ك٢ ثالصلجهىجس ثُضؾج٣ًىز كى٢ صقو٤ىن  -

 ثُٔذجها ٝثُقوٞم ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ.

كىز كى٢ إػىالٕ ػىجّ  - ٌّ ٝظىٌٝف  1998هًثّز ثُؼالهز د٤ٖ ثُٔذجها ٝثُقوٞم ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ ًٔج ٢ٛ ٓؼ

 ثُؼَٔ ثُٔآٞٗز ٝثُٚق٤ز.
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ذ٤ىىن ٙىىٌٞى ٓ٘ظٔىىز ثُؼٔىىَ ثُو٤ُٝىىز ىثس ثُٚىىِز، دٜىىوف ثُْٔىىجٛٔز كىى٢ ثُض٘ل٤ىىي ثٌُجٓىىَ صؼ٣َىىَ صٚىىو٣ن ٝصل -

 ُِٔذجها ٝثُقوٞم ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ.

ٝثُؼَٔ ثُي١ صٞلِغ دٚ ٤ٛتجس ثإلٌٕثف كى٢  1998ثالّضلجهر ٖٓ ثُض٘جّن ٝثُضٌجَٓ د٤ٖ ٓضجدؼز إػالٕ ػجّ  -

 إلٗٔجة٢.ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز دٖإ ثالصلجه٤جس ث ّج٤ّز ٝثُضؼجٕٝ ث

ىىىَ ٣ضؼِىىىن دىىىجُغـٌثس كىىى٢ ٓؼىىىج٤٣ٌ ٓ٘ظٔىىىز ثُؼٔىىىَ ثُو٤ُٝىىىز ثُوجةٔىىىز دٖىىىإ ثُض٤٤ٔىىىَ كىىى٢  - ّٚ إؽىىىٌثء صق٤ِىىىَ ٓل

 ٝثُٜٔ٘ز. ثالّضنوثّ

 اٌّثا ئ واٌحمىق األظاظُح  ٍ اٌؼًّ:  ِساػاج ِثا زاخ أخسي ِٓ أجً ذؼصَص  : ثاٌثا

ثُٔج٤ُىىز ثُو٤ُٝىىز ٝثُٔؤّْىىجس صّٞىى٤غ ٗلىىجم ثُٖىىٌثًجس ٝثُضؼىىجٕٝ ٓىىغ ٓ٘ظٞٓىىز ث ٓىىْ ثُٔضقىىور ٝثُٔؤّْىىجس  -

ثإله٤ٔ٤ِىىز ٝٓٚىىجًف ثُض٤ٔ٘ىىز ٝثُؾٔجػىىجس ثالهضٚىىجه٣ز هٕٝ ثإله٤ٔ٤ِىىز دـ٤ىىز صقو٤ىىن أٛىىوثف ثُؼٔىىَ ثُالةىىن 

 .2030ٝؿج٣جس دٌٗجٓؼ ػجّ 

ٓٞثِٙز صٖؾ٤غ ثُٖٔىجًًز ثُٖ٘ى٤لز ُؾ٤ٔىغ ثُىوٍٝ ث ػٞىجء ٝثُٖىًٌجء ثالؽضٔىجػ٤٤ٖ كى٢ ٕىٌثًجس ٓضؼىوهر  -

ُٞٝىغ فىو ُِؼٔىَ  8-7ثُقوٞم ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ، دٔج ٣َٖٔ ثُضقىجُق أٙقجح ثُِٔٚقز دٖإ ثُٔذجها ٝ

ثُؾذىى١ٌ ٝثالصؾىىجً دجُذٖىىٌ ٝثُىىٌم ثُٔؼجٙىىٌ ٝػٔىىَ ث ٟلىىجٍ، ٝثالةىىضالف ثُؼىىج٢ُٔ ُِْٔىىجٝثر كىى٢ ث ؽىىًٞ، 

 ُضقو٤ن ثُْٔجٝثر ك٢ ث ؽٌ ػٖ ثُؼَٔ ى١ ثُو٤ٔز ثُٔضْج٣ٝز د٤ٖ ثٌُٔأر ٝثٌُؽَ.

ٞثًه ٖٓ مجًػ ث٤َُٔث٤ٗز ٖٓ أؽَ هػْ ثُٖٔج٣ًغ ث٤ُٔوث٤ٗىز دٖىإ ٝٝغ ملز ػَٔ ٓقوهر ؽو٣ور الؽضيثح ٓ -

ٓىىىٖ أٛىىىوثف ثُض٤ٔ٘ىىىز ثُْٔىىىضوثٓز ُقٔج٣ىىىز فوىىىٞم ثُؼٔىىىجٍ، ٓىىىغ ثُض٤ًٌىىىَ ػِىىى٠ ثُق٣ٌىىىز ثُ٘وجد٤ىىىز  1-1ثُـج٣ىىىز 

 ٝثالػضٌثف ثُلؼ٢ِ دقن ثُٔلجٝٝز ثُؾٔجػ٤ز.

ُْٔىجٝثر دى٤ٖ ثُؾْ٘ى٤ٖ ٝػىوّ صؼ٣ََ ٣ًجهر ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز ك٢ ٓؾجٍ ٓؼج٤٣ٌ ثُؼَٔ ٓىغ ثُض٤ًٌىَ ػِى٠ ث -

، ٝدجالّىض٘جه أ٣ٞىج  2030ثُض٤٤َٔ ك٢ ػجُْ ثُؼَٔ ٝك٢ ٓؾجٍ ثُض٤ٔ٘ز ثُٖىجِٓز ًئّىٜجّ كى٢ ص٘ل٤ىي دٌٗىجٓؼ ػىجّ 

 إ٠ُ ٓذجهًر ثٌُٔأر ك٢ ثُؼَٔ.

، ث٣َُٔو ٖٓ ثُض٘جّن ٖٝٔ ثُ٘ظجّ ٓضؼوه ث ٌٟثف ٖٓ مىالٍ ٝىٔجٕ 2030صؼٍَ، ك٢ ػالهز دذٌٗجٓؼ ػجّ  -

ٝثُقوىىٞم ث ّجّىى٤ز كىى٢ ثُؼٔىىَ ٝصو٣ٞىىز ثإلهثًر ثُْىىو٣ور ٣ٍٝىىجهر ٖٓىىجًًز ٓ٘ظٔىىجس ثُؼٔىىجٍ ثفضىىٌثّ ثُٔذىىجها 

 ٝٓ٘ظٔجس أٙقجح ثُؼَٔ ك٢ ثُٔذجهًثس ثُٖٔضًٌز د٤ٖ ثًُٞجالس.

صٖؾ٤غ، ك٢ إٟىجً صؼجٜٝٗىج ثُٔضٞثٙىَ ٓىغ ٓلٞٝى٤ز ث ٓىْ ثُٔضقىور ثُْىج٤ٓز ُقوىٞم ثإلْٗىجٕ، صقو٤ىن ؽ٤ٔىغ  -

ًٔج ٣ٌه ك٢ ثُٔذجها ثُضٞؽ٤ٜ٤ز ُآْ ثُٔضقور دٖإ ث ػٔجٍ ثُضؾج٣ًىز  ثُٔذجها ٝثُقوٞم ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ

 ٝفوٞم ثإلْٗجٕ ، دٔج ك٢ ىُي ٖٓ مالٍ ث فوثط ٝث ٖٗلز.

ٓٞثِٙز صوػ٤ْ ثُضؼجٕٝ ٓغ ٓؤّْجس ثُضٌجَٓ ثإله٢ٔ٤ِ، دـ٤ز صؼ٣ََ ثُٔذجها ٝثُقوىٞم ث ّجّى٤ز كى٢ ثُؼٔىَ  -

 جَٓ ثإله٢ٔ٤ِ.ػ٠ِ ٗقٞ أكَٞ ٝص٤ّٞغ ٖٓجًًضٜج ك٢ ػ٤ِٔجس ثُضٌ

صؼ٣َىَ ثُٖىٌثًجس ٓىىغ ًٝىجالس ث ٓىىْ ثُٔضقىور ث مىىٌٟ ٝٓ٘ظٔىز ثُضؼىىجٕٝ ٝثُض٤ٔ٘ىز كىى٢ ث٤ُٔىوثٕ ثالهضٚىىجه١  -

ٝٓ٘ظٔز ثُضؾجًر ثُؼج٤ُٔز ٝثُٔ٘ظٔجس ثُو٤ُٝز ث مٌٟ دٜوف صؼ٣ََ ثصْجم ث٤ُْجّجس ٝفٖو ثُوػْ ٓىٖ أؽىَ 
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 ثُضقو٤ن ثٌُجَٓ ُِٔذجها ٝثُقوٞم ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ. 

ٌثًجس ٓغ ثُٔ٘ظٔجس ثُو٤ُٝز ثُٔؼ٤٘ز ٝؿ٤ٌٛج ٖٓ ثُٔ٘ظٔجس ك٤ٔج ٣ضؼِن دض٣ٌٝؼ ثُٔذىجها ٝثُقوىٞم إًّجء ٕ -

 ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ ، ك٢ ٤ّجم ثُضؾجًر ٝثالّضغٔجً.

ٝٝغ ثّضٌثص٤ؾ٤ز ُِضؼجٕٝ ٝصوجّْ ثُٔؼِٞٓجس ٓغ ثُٔ٘ظٔجس ثإله٤ٔ٤ِىز ٝثُو٤ُٝىز، ٝػ٘ىو ثُٞىًٌٝر، صٞػ٤ضٜىج  -

 .دجُٔذجها ٝثُقوٞم ث ّج٤ّز ك٢ ثُؼَٔ ًِٔج دٌٍس دٜوف ٓؼجُؾضٜجدجُوٞج٣ج ثُٞثهؼ٤ز ثُٔضؼِوز 

◘ ◘ ◘ 
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 اٌّس ماخ
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 وٍّح ظؼا ج األظراذ  اَص ػًٍ اٌّطُسٌ

 اٌّدَس اٌؼاَ ٌّٕظّح اٌؼًّ اٌؼستُح

 2017 ( ٌّؤذّس اٌؼًّ اٌدو106ٌٍاٌدوزج )

 ث٤ُْو  ًة٤ِ ثُٔؤصٌٔ

 أٙقجح ثُٔؼج٢ُ ٝثُْؼجهر 

 ثُقًٞٞ  ث٤ُْوثس ٝثُْجهر

 ثُْالّ ػ٤ٌِْ ًٝفٔز   ٝدًٌجصٚ

أصووّ دوث٣ز دنجُ٘ ثُضٜج٢ٗ إ٠ُ ًة٤ِ ٤ٛٝتز ٌٓضىخ ثُٔىؤصٌٔ ، ٝٓٔغِى٢ ثُلــىـٌم ٝثُٔؾــىـٔٞػجس ػِىـ٠ ٗى٤ِْٜ 

ُٔٞٝٞع صو٣ٌٌٙ ُٜيٙ ثُوًٝر دؼ٘ٞثٕم ثُؼَٔ ك٢ ٓ٘ىجك ٓضـ٤ىٌ :  ثُغوــــز، ًٔج أعٖٔ فْٖ ثمض٤جً ث٤ُْو  / ؿج١ ًث٣وً

ثُٔذجهًر ثُنٌٞثء م ٝثُي١ ٣ْضٌٖف ْٓضوذَ ثُؼَٔ ث ٓغَ ٖٓ مالٍ صقو٤ن ثُضٌجَٓ دى٤ٖ ثإلّىضوثٓز ثُذ٤ت٤ىز ٝثُؼٔىَ 

كى٢ إٟىجً  2030ثُالةن ، ٝثُٔضٔغَ ك٢ هٓؼ ثُٜوك٤ٖ ثُغجٖٓ ٝثُغجُظ ػٌٖ  ٛىوثف ث ٓىْ ثُٔضقىور ُِض٤ٔ٘ىز ثُْٔىضوثٓز 

 ثُٔذجهًر ثُنٌٞثء ، ٝثُؼَٔ ػ٠ِ ثُقو ٖٓ صاع٤ٌ ثُٖ٘جٟ ثُذ١ٌٖ ثٌُٔصذ٠ دجُؼَٔ ػ٠ِ صـ٤٤ٌ ثُٔ٘جك .

ُٝؼَ إ٣ؾجه ٝظجةق مٌٞثء ثٝ صن٤ٌٞ ثإلهضٚجه ك٢ ظَ صـ٤ٌ ٟذ٤ؼز أّٞثم ثُؼَٔ ٝصذىوٍ ٓلٜىّٞ ثُٞظىجةق 

د٤ز ص٤ٔ٘ز ٝصا٤ٛىَ ٝصىو٣ًخ ثُؼ٘ٚىٌ ثُذٖى١ٌ ، ثُضو٤ِو١ ، ٝإفالٍ أٗٔجٟ إٗضجػ فو٣غز صو٣ًؾ٤جً ، ٣ضلِخ ٖٓ هُٝ٘ج ثُؼٌ

ٝؽٌْ ثُلؾٞر د٤ٖ ٓنٌؽجس ثُضؼ٤ِْ ٝثُضو٣ًخ ثُٜٔ٘ى٢ ٝثفض٤جؽىجس أّىٞثم ثُؼٔىَ ثُقو٣غىز ك ُضٌٔى٤ٖ ثُٖىذجح ثُؼٌدى٢ 

م 44ٖٓ ثّضغٔجً ٟجهجصٚ ٝثالٗنٌثٟ ك٢ دىٌثٓؼ ٝملى٠ ثُض٤ٔ٘ىز ثُْٔىضوثٓز ، ٝٛىيث ٓىج ص٘جُٝضىٚ كى٢ صو٣ٌى١ٌ ُِىوًٝر م

كى٢ ٟٝىٖ  2030ٌد٢ دؼ٘ٞثٕ مثُضىو٣ًخ ثُٜٔ٘ى٢ ٤ًًىَر أّجّى٤ز الّىضٌثص٤ؾ٤جس ثُض٤ٔ٘ىز ثُْٔىضوثٓز ُٔؤصٌٔ ثُؼَٔ ثُؼ

ثُؼٌد٢ .م ٝٛٞ ٓج ٣ؾْو صٞؽٜجس ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُؼٌد٤ز ك٢ ثُْ٘ٞثس ثُوجهٓىز، ٓىٖ مىالٍ ملىز ػٔىَ ٟٔٞفىز ُذ٘ىجء 

َ ثُٔضـ٤ىٌر كج فىوثط ثُضى٢ ٓ٘ظٞٓز ٓضلًٞر صٖٞٔ ثُؾٞهر ُِضؼ٤ِْ ٝثُضو٣ًخ ث٢ُٜ٘ٔ ، ٤ُٞثًخ ثفض٤جؽجس ّٞم ثُؼٔى

صٌٔ دٜج ثُٔ٘لوز ثُؼٌد٤ز ، ًٔج صؼِٕٔٞ ،ًجٕ ُٜج دجُؾ ث عىٌ ػِى٠ ثإلْٗىجٕ ثُؼٌدى٢ دلتجصىٚ ثُؼ٣ٌٔىز ثُٔنضِلىز ، ًٝجٗىش 

كتز ثُٖذجح ثُنجٌّ ث ًذٌ ؽٌثء ثالٝلٌثدجس ٝثَُ٘ثػجس ٝثُقىٌٝح ٝثُٜؾىٌثس ٝصىوًٛٞ ثإلهضٚىجه٣جس ث٤ُٟ٘ٞىز ، 

 ؼ٤ٔ ث٣ٌٌُْ ُْٜ ك٠ ظٌٝف أٓ٘ز ْٝٓوٌر فِْ ػ٤ِ٘ج ؽ٤ٔؼج إٔ ْٗؼ٠ ُضقو٤وٚ .كاٙـ صا٤ٖٓ كٌٗ ػَٔ صٞكٌ ثُ

 ٤ّوثص٢ ّجهص٢ 

ال ٣ٌٔ٘٘ىىج ثٕ ٗىىضٌِْ ػىىٖ ْٓىىضوذَ ْٓىىضوثّ دٞظىىجةق مٞىىٌثء ٝٓىىج ٍثُىىش كِْىىل٤ٖ ثُقذ٤ذىىز صؼىىج٢ٗ ٓىىٖ ثُضّٞىىغ 

، ٣ٝ٘ضٜىي  ثإلّض٤لج٢ٗ ثُٔؾقق ٤ٌُِجٕ ث٢ٗٞ٤ُٜٚ ثُي١ ٣قٌم ؿٚىٖ ث٣َُضىٕٞ ث مٞىٌ كى٢ ٛىيٙ ث ًٛ ثُٔذجًًىز

٤ٓٞ٣جً ثُوٌثًثس ٝثُٔٞثع٤ن ٝثُٔؼجٛوثس ثُو٤ُٝز ، ٣ٝٔجًُ إٔو ثُٞـٟٞ ػ٠ِ ثُؼٔجٍ ثُلِْل٤٤٘٤ٖ ك كؾ٤ٔؼ٘ج كى٢ ٛىيث 

ثُٔؤصٌٔ ثُو٢ُٝ ٓوػٕٞٝ  ٕ ٗٞجكٌ ؽٜٞهٗج ُ٘ٚىٌر ثُٖىؼخ ثُؼٌدى٢ ثُلِْىل٢٘٤ كى٢ ٓوجٝٓىز ثإلفىضالٍ ، ٝثّىضٌهثه 

ق٤جصٚ ٝٙٔٞهٙ ٝٓلجُذٕٞ ث٤ُىّٞ إٔ ٗىوػْ آٓجُىٚ كى٢ ثػضىٌثف ؽ٤ٔىغ أد٠ْ فوٞهٚ ثإلْٗج٤ٗز ك٢ ف٤جر ٣ًٌٔز ص٤ِن دضٞ
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هٍٝ ثُؼىىجُْ دوُٝىىز كِْىىل٤ٖ ٝػجٙىىٔضٜج ثُوىىوُ ثُٖىى٣ٌق . ٝأؽىىوه هػىىٞص٢ ُٔ٘ظٔىىز ثُؼٔىىَ ثُو٤ُٝىىز ٝأٟىىٌثف ثإلٗضىىجػ 

ثُغالط ك٢ ثُؼجُْ ُؼوو ٓؤصٌٔ ُِٔجٗق٤ٖ ُوػْ ٙ٘وٝم كِْل٤ٖ ُِضٖـ٤َ ٝثُقٔج٣ىز ثالؽضٔجػ٤ىز ك إل٣ؾىجه كىٌٗ ثُؼٔىَ 

 ُالةن ُِٖذجح ثُلِْل٢٘٤. ث

 مضجٓجً .... أص٠٘ٔ ٌُْ ٝ ػٔجٍ ٛيٙ ثُوًٝر ثُ٘ؾجؿ ٝثُضٞك٤ن ...

 ٝثُْالّ ػ٤ٌِْ ًٝفٔز   ٝدًٌجصٚ ..

  اَص ػٍٍ اٌّطُسٌ

 اٌّدَس اٌؼاَ ٌّٕظّح اٌؼًّ اٌؼستُح
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 وٍّح ظؼا ج اٌعُد  ـاَـص ػًٍ اٌّطُسٌ

 اٌّدَس اٌؼاَ ٌّٕظّح اٌؼًّ اٌؼستُح

  ٍ اٌٍّرمً اٌدوٌٍ ٌٍرضإًِ ِغ ػّاي وؼؼة  ٍعطُٓ واألزاضٍ اٌؼستُح اٌّحرٍح األخسي

 (2017َىُٔى / حصَساْ  8)حُٕف، 

ثٙقجح ثُٔؼج٢ُ ٝثُْؼجهر ٝثُْى٤وثس ٝثُْىجهر ًفّىجء ٝثػٞىجء ثُٞكىٞه ٝ ٓٔغِى٢ ثُٔ٘ظٔىجس ٝث٤ُٜتىجس ثُؼٌد٤ىز 

 ٝثإله٤ٔ٤ِز ٝثُو٤ُٝز

 ثُْالّ ػ٤ٌِْ ًٝفٔٚ   ٝدًٌجصٚ.،

ٗؾضٔغ ٛ٘ج ًَ ػجّ ٓغ أفٌثً ثُؼجُْ ٝٓ٘ج٢ٞٛ ثُؼ٣ٌٚ٘ز ٝثالفضالٍ، ٝٓقذ٢ ثُْالّ، ٝهثػ٢ٔ فوٞم 

ثإلْٗجٕ ك٢ ِٓضو٠ صٞج٢٘ٓ ٓغ ػٔجٍ كِْل٤ٖ ٝث ًث٢ٝ ثُؼٌد٤ز ثُٔقضِز، دٜوف ٗوَ ًٙٞر ٝٝغ ثُؼٔجٍ 

ٌْ ٣ْؼو٢ٗ إٔ أًفخ ُِٔؾضٔغ ثُو٢ُٝ، ٝفٖو ثُضٞجٖٓ ٝثُوػْ ٓؼْٜ ٝٓغ ثُٖؼخ ثُلِْل٢٘٤ ٝه٤ٞضٚ ثُؼجهُز، ك

 دٌْ، ٓووًث فًًْٞٞ ٝثٛضٔجٌْٓ ٓضٌٖكج دِوجةٌْ ؽ٤ٔؼج.

 ٤ّوثص٢ ّجهص٢

ٗضجدغ دقٌهز ٓج ٣ؾ١ٌ ػ٠ِ أًٛ كِْل٤ٖ ثُقذ٤ذز ٝث ًث٢ٝ ثُؼٌد٤ز ثُٔقضِز ٣ٝؤّل٘ج صٌه١ ثُٞٝجع 

٤ٓج ٖٓ ٓٔجًّجس ثالهضٚجه٣ز ٝثالؽضٔجػ٤ز ٝثُظٌٝف ثإلْٗج٤ٗز ثُٚؼذز ثُض٢ ٣ؼ٤ٖٜج ػٔجٍ كِْل٤ٖ، ٝٓج ٣ؼجٗٞٗٚ ٣ٞ

صؼْل٤ز ػ٠ِ ثُقٞثؽَ ثُؼ٣ٌٌْز ثإلٌّثة٤ِ٤ز ٝٓؼجِٓز ٤ٜٓ٘ز ٝٓيُز، ٝص٤ٌّل ٜٓٔ٘ؼ ُِض٤٤َٔ ٝوْٛ ٝثّضـالُْٜ 

ٝفٌٓجْٜٗ ٖٓ أد٠ْ فوٞهْٜ ك٢ ثٗضٜجى ٙجًك ُؾ٤ٔغ ث ػٌثف ٝثُٔٞثع٤ن ثُو٤ُٝز، ٗج٤ٛي ػٖ ثُضّٞغ ثالّض٤لج٢ٗ 

ثًه ثُلِْل٤٘٤ز ٝػٍَ ثُٔ٘جٟن ػ٣ٌٚ٘ج ٝصٖو٣و ثُقٚجً ثُٔؾقق ٤ٌُِجٕ ث٢ٗٞ٤ُٜٚ ٝٓٚجهًر ث ًث٢ٝ ٝثُٔٞ

ػ٠ِ ؿَر ٝث٤ُْلٌر ثٌُجِٓز ػ٠ِ ثالهضٚجه ٝٓوٞٓجس ثُض٤ٔ٘ز ك٢ صقو ّجكٌ ُوٌثًثس ٓؾِِ ث ٖٓ ثُو٢ُٝ ىثس 

 ثُِٚز ػ٠ِ ٌٓأٟ ٖٓ ثُؼجُْ أؽٔغ.

 إمٞثص٢ إمٞص٢

ث٢ٝ ثُؼٌد٤ز ثُٔقضِز ثُضو٤ش ك٢ إٟجً ٓضجدؼز ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُؼٌد٤ز ثُْٔضٌٔر ُاٝٝجع ك٢ كِْل٤ٖ ٝث ً

دٔوٌ ثُٔ٘ظٔز ك٢ ثُوجٌٛر دج٤ُْو/ كٌثٗي ٛجؽٔجٕ ٗجةخ ثُٔو٣ٌ ثإله٢ٔ٤ِ ًٝة٤ِ دؼغز صو٢ٚ ثُقوجةن ك٢ ٓ٘ظٔز 

ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز ٝأًوس ػ٠ِ هًٝ ػَٔ ُؾ٘ز صو٢ٚ ثُقوجةن، ثُض٢ ٟجُٔج ٟجُذش دٜج ثُٔؾٔٞػز ثُؼٌد٤ز ك٢ 

ٗضٜجًجس ثُض٢ صٔجًّٜج ثُِْلجس ثإلٌّثة٤ِ٤ز ك٢ ٓٚجهًر فوٞم ػٔجٍ ثؽضٔجػجصٜج ثُٔضًٌٌر، ك٢ ثُٞهٞف ػ٠ِ ثال

ٕٝؼخ كِْل٤ٖ ٝث ًث٢ٝ ثُؼٌد٤ز ثُٔقضِز، ٖٓوهث ػ٠ِ ًٌٝٝر ثُؼَٔ إلػجهر ثُقوٞم إ٠ُ أٙقجدٜج ٝهػْ 

ٖٓج٣ًغ ثُضٖـ٤َ ٖٓ مالٍ صلؼ٤َ هًٝ ثُؾٜجس ثُٔجٗقز ُض٣َٞٔ ٛيٙ ثُٖٔج٣ًغ، ٓذ٤٘ج ًٌٝٝر ػوو ٓؤصٌٔ ه٢ُٝ 

صٖضٌى ك٢ ص٘ظ٤ٔٚ ٝػووٙ ٓ٘ظٔضج ثُؼَٔ ثُؼٌد٤ز ٝثُو٤ُٝز ٤ٌٖٓث إ٠ُ ثّضؼوثه ثُٔ٘ظٔز ُضوو٣ْ ثُوػْ ثُالٍّ  ُِٔجٗق٤ٖ

 ُض٘ظ٤ْ ٛيث ثُٔؤصٌٔ ٝٝٝغ ًَ إٌٓج٤ٗجصٜج إلٗؾجفٚ.
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ٖٝٓ ٓ٘ذ١ٌ ٛيث أؽوه ٓلِذ٢ دوػٞر ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز ُؼوو ٓؤصٌٔ ثُٔجٗق٤ٖ ُوػْ ٙ٘وٝم كِْل٤ٖ 

ضٔجػ٤ز ُِؼٔجٍ ُضٞك٤ٌ ثُض٣َٞٔ ثُالٍّ ُِٚ٘وٝم ٝإ٣ؾجه كٌٗ ثُؼَٔ ث٣ٌٌُْ ٝثُالةن ُؼٔجٍ ُِضٖـ٤َ ٝثُقٔج٣ز ثالؽ

 كِْل٤ٖ.

 ٤ّوثص٢ ّجهص٢..

أٗج ػ٠ِ ٣و٤ٖ إٔ ؽ٤ٔغ ٖٓ فٌٞ ٛيث ثُِٔضو٠ ُو٣ٚ ثػضوجه ًثّل دإ ثُقن ال ٣ٔٞس ٝدإ ثُظِْ الدو إٔ 

ثُلِْل٢٘٤ ك٢ ٓوجٝٓز ثالفضالٍ، ٝثّضٌهثه  ٣٘ض٢ٜ ُٝٞ دؼو ف٤ٖ، كِ٘ٞجكٌ ؽٜٞهٗج ؽ٤ٔؼج ٌُ٘ٚر ثُٖؼخ ثُؼٌد٢

أد٠ْ فوٞهٚ ثإلْٗج٤ٗز ك٢ ف٤جر ٣ًٌٔز ص٤ِن دضٞق٤جصٚ ٝٙٔٞهٙ، ُٝ٘وػْ آٓجُٚ ك٢ ثػضٌثف ؽ٤ٔغ هٍٝ ثُؼجُْ دوُٝز 

 كِْل٤ٖ ٝػجٙٔضٜج ثُووُ ث٣ٌُٖق.

 ٝثُْالّ ػ٤ٌِْ ًٝفٔز   ٝدًٌجصٚ...

 

  اَص ػٍٍ اٌّطُسٌ

 اٌؼستُحاٌّدَس اٌؼاَ ٌّٕظّح اٌؼًّ 
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 وٍّح

 ِؼاٌٍ اٌعُدج / هٕد ـثُب تسان اٌفثُب

 ووشَس  وٌح ٌٍؽنىْ االلرفا َح تدوٌح اٌىىَد وشَس اٌؽنىْ االجرّاػُح واٌؼًّ

 تاظُ اٌّعّىػح اٌؼستُح

 2017( ٌّؤذّس اٌؼًّ اٌدوٌٍ ٌؼاَ 106 ٍ اٌدوزج )

 دْْ   ثٌُفٖٔ ثٌُف٤ْ

 ث٤ُْو / ًة٤ِ ثُٔؤصٌٔ ...

 ٝثُْؼجهر أٙقجح ثُٔؼج٢ُ 

 ث٤ُْوثس ٝثُْجهر ثُقًٞٞ ...

 ثُْالّ ػ٤ٌِْ ًٝفٔز   ٝدًٌجصٚ.،،

ُِٔىؤصٌٔ ٝإٔ  106أػٔىجٍ ثُىوًٝر  دئّْ ثُٔؾٔٞػز ثُؼٌد٤ز ثُٖٔجًًز ك٣٠ٌٖك٢٘ إٔ أصقوط إ٤ٌُْ ث٤ُّٞ دوث٣ز 

أصووّ دجُضٜ٘تىز إُى٠ ًةى٤ِ ٤ٛٝتىز ٌٓضىخ ثُٔىؤصٌٔ ػِى٠ ٗى٤ِْٜ عوىز ثُٖٔىج٤ًًٖ ٓض٤٘ٔىز ُٜىْ ثُضٞك٤ىن ٝثُ٘ؾىجؿ كى٢ إهثًر 

 أػٔجٍ ٛيٙ ثُوًٝر . 

ًٔج ٣ْؼو٢ٗ إٔ أػٌح إ٠ُ ث٤ُْو/ ؿىج١ ًث٣ىوً ػىٖ صوىو٣ٌ ثُٔؾٔٞػىز ثُؼٌد٤ىز ػِى٠ ْٓىجٛٔجصٚ ثإل٣ؾجد٤ىز كى٢ 

ٞج٣ج ثُؼَٔ ٝثُؼٔجٍ ػ٠ِ ثُْٔضٟٞ ثُو٢ُٝ ٝدٞؽٚ مجٗ ك٢ ثُٔ٘لوز ثُؼٌد٤ز ٝػ٠ِ فْٖ ثمض٤جً ٝإػوثه ثالًصوجء دو

ضقو٤ىىن ( ُِٔىىؤصٌٔ ٝثُىىي١ ٣ض٘ىىجٍٝ دجُوًثّىىز ٝثُضق٤ِىىَ ٓنضِىىق ثُؾٞثٗىىخ ثُٔق٤لىىز د106صو٣ٌىىٌٙ ثُٔوىىوّ إُىى٠ ثُىىوًٝر )

ةىن ٝصق٤ِىَ ثُضقىو٣جس ٝثُلىٌٗ كى٢ ٓنضِىق ثُؼوثُز ثإلؽضٔجػ٤ز ٖٓ مالٍ إهٓجػ ثالّضوثٓز ثُذ٤ت٤ىز داؽ٘ىور ثُؼٔىَ ثُال

ث هج٤ُْ، ٓغ ثُض٤ًٌَ أًغٌ ػِى٠ ثإلهضٚىجه٣جس ثُٚى٘جػ٤ز دجإلٝىجكز ثُى٠ ثُضلىٌم ثُى٠ ٓىيًٌثس ثُضلىجْٛ ثُضى٢ أدٌٓضٜىج 

 ثُٔ٘ظٔز ٓغ ثُٔؤّْجس ثُو٤ُٝز ثُٔؼ٤٘ز دوٞج٣ج ثُذ٤تز ٝثإلّضوثٓز.

٠ صؤًو ػ٠ِ ثّضؼوثهٛج ُضؼ٣َىَ ٝهػىْ صٞؽٜىجس ٝإٕ ثُٔؾٔٞػز ثُؼٌد٤ز إى صضلن ٓغ ٓج ًٝه ك٢ ٛيث ثُضو٣ٌٌكٜ

ٝؽٜٞه ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز ك٢ ٛيث ث٤ُٔوثٕ ٖٓ مالٍ ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُؼٌد٤ز ُٔؼجُؾز هٞج٣ج ثُؼٔىَ ٝثُؼٔىجٍ ثُِٔقىز 

ثُضىى٢ صقظىى٠ دجٛضٔىىجّ ٓضَث٣ىىو ػِىى٠ ثُْٔىىض٤٣ٖٞ ثُؼٌدىى٢ ٝثُىىو٢ُٝ، ف٤ىىظ دىىجهًس ثُذِىىوثٕ ثُؼٌد٤ىىز دٞٝىىغ ٝإٟىىالم 

ٝصْىىؼ٠ دٌىىَ ٓىىج ٣ضىىٞكٌ ُىىو٣ٜج ٓىىٖ  2030ٝملىى٠ ٝثهؼ٤ىىز ُضقو٤ىىن أٛىىوثف ثُض٤ٔ٘ىىز ثُْٔىىضوثٓز ثّىىضٌثص٤ؾ٤جس ٝدىىٌثٓؼ 

إٌٓج٤ٗجس ٟٝجهجس ُضٞك٤ٌ ٓوٞٓجس صقو٤ن أٛوثكٜج ثُلٔٞفىز دىجُض٤ًٌَ ػِى٠ صٞؽٜىجس ٝهىٌثًثس ثالؽٜىَر ثُوّىض٣ًٞز 

َ ثُضوىوّ ٝثالٍهٛىجً ُٔ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُؼٌد٤ز ٝ ك٢ ثصْجم ٝص٘جؿْ ًجَٓ ٓغ ثُضَثٓىجس ٝؽٜىٞه ثُٔؾضٔىغ ثُىو٢ُٝ ٓىٖ أؽى

 ك٢ ؽ٤ٔغ أًؽجء ثُؼجُْ  .
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ٝكىى٢ ثُٞهىىش ىثصىىٚ، ال٣ٌٔ٘٘ىىج  ثُقىىو٣ظ ػىىٖ أ١ ٕىىٌَ ٓىىٖ إٔىىٌجٍ ثُض٤ٔ٘ىىز ٝإؿلىىجٍ ٓىىج ٣ؼج٤ٗىىٚ ػٔجُ٘ىىج ٕٝىىؼذ٘ج 

ثُلِْل٢٘٤ ٖٓ ٓٔجًّجس ؽجةٌر ٖٓ هذَ ّىِلجس ثالفىضالٍ ثالّىٌثة٢ِ٤ ثُضى٢ صقىٌْٜٓ ٓىٖ فوٜىْ كى٢ ثُؼٔىَ ٝ أدْى٠ 

إٔىىجً إ٤ُىىٚ دٞٝىىٞؿ صو٣ٌىىٌ ثُٔىىو٣ٌ ثُؼىىجّ كىى٢ ثُِٔقىىن ثُنىىجٗ داٝٝىىجع ثُؼٔىىجٍ كىى٢ ّىىذَ ثُؼىى٤ٔ ثٌُىى٣ٌْ، ٝٛىىيث ٓىىج 

 ثالًث٢ٝ ثُؼٌد٤ز ثُٔقضِز.

كال دو ُ٘ج إىث ٓج ثًهٗج صقو٤ن أٛوثف ثُض٤ٔ٘ز ُؾ٤ٔغ ٕؼٞح ثُؼجُْ ٖٓ إٔ ِْْٗ ؽ٤ٔؼج دإ  ثُقىَ ثُؼىجهٍ ُوٞى٤ز 

ثًغىٌ ٓىٖ ى١ هذىَ ٗولىز ثالٗلىالم ُضقو٤ىن كِْل٤ٖ ُْ ٣ؼو ٣وضٌٚ ػ٠ِ ًٜٞٗج ه٤ٞز ثُؼٌح ثالُٝى٠ دىَ أٙىذـ ثالٕ 

 ثُؼوثُز ثالؽضٔجػ٤ز ٝثُض٤ٔ٘ز ثُٖجِٓز ُؾ٤ٔغ ٕؼٞح ثُؼجُْ.

ُيث صلجُخ أٌٟثف ثالٗضجػ  ك٢ ثُٔؾٔٞػز ثُؼٌد٤ز دىإ صوىّٞ ٓ٘ظٔىز ثُؼٔىَ ثُو٤ُٝىز دٞٝىغ آ٤ُىجس ػٔىَ أًغىٌ 

ػٔىجٍ كِْىل٤ٖ ٝثالًثٝى٢ كجػ٤ِٚ ٖٓ أؽىَ ػىٞهر ؽ٤ٔىغ فوىٞم ثُٖىؼخ ثُلِْىل٢٘٤ ٝ ٝىٔجٕ ثُؼٔىَ ثُالةىن ُؾ٤ٔىغ 

ثُؼٌد٤ز ثُٔقضِز، ًٔج ٗوػٞ ثُٔ٘ظٔز ٣ًٌٖي ك٢ إٖٗجء ثُٚ٘وٝم ثُلِْل٢٘٤ ُِضٖىـ٤َ ٝثُقٔج٣ىز ثالؽضٔجػ٤ىز إُى٠ دىيٍ 

 ث٣َُٔو ٖٓ ثُؾٜو ٝإ٣ؾجه ثُقٍِٞ ثُٔ٘جّذز الٗؼجٓ ٛيث ثُٚ٘وٝم ٝصقو٤ن ث ٛوثف ثٌُٔؽٞر ٓ٘ٚ .  

 ث٤ُْوثس ٝثُْجهر ... 

٤ٌثس ٝفجالس ثُضىٞصٌ ٝػىوّ ثالّىضوٌثً ثُضى٠ صٖىٜوٛج ثُٔ٘لوىز ثُؼٌد٤ىز ٝكى٢ ظىَ ك٠ ٝٞء ثُْٔضؾوثس ٝثُضـ

ثالٍٓىىز ثُٔج٤ُىىز ثُؼج٤ُٔىىز ٝصٌثؽىىغ ثّىىؼجً ثُىى٘ل٠ ٝصىىجع٤ٌثس ثالفىىوثط ثُضىى٠ ؽىىٌس ٝصؾىىٌٟ كىى٠ ثُٔ٘لوىىز ثُؼٌد٤ىىز، كوىىو 

ٌد٤ىز ُٔٞثؽٜىز صَث٣وس صؼو٤وثس هٞج٣ج ثُض٤ٔ٘ز ٝثُضٖـ٤َ ٝثٙذقش ك٠ ٙوثًر ثٛضٔجٓجس ٝث٣ُٞٝجس ؽ٤ٔغ ثُذِىوثٕ ثُؼ

صذىىجٟؤ ثُ٘ٔىىٞ ثالهضٚىىجهٟ ٝصَث٣ىىو ثُٞىىـٟٞجس ػِىى٠ ثّىىٞثم ثُؼٔىىَ ٝصلىىجهْ ٖٓىىٌالس ثُلوىىٌ ٝثُذلجُىىز دق٤ىىظ أٙىىذقش 

ثُض٤ٔ٘ىز  فهٞج٣ج ص٤ٔ٘ز ثُٔٞثًه ثُذ٣ٌٖز ٝثُضٖـ٤َ صقضَ ثُق٤َ ثالًذٌ ك٠ دٌثٓؼ ٝمل٠ ثُذِوثٕ ثُؼٌد٤ز ُضقو٤ىن ثٛىوث

 .2030ثُٖجِٓز ٝثُْٔضوثٓز 

ػ٠ِ أ٤ٔٛز صٞجكٌ ؽٜٞه  أٌٟثف ثالٗضجػ كى٢ ثُىوٍٝ ث ػٞىجء دٔ٘ظٔىز ثُؼٔىَ ثُو٤ُٝىز إىث  مضجٓج، ثٝه ثُضا٤ًو

 ٓج أًهٗج صقو٤ن ثُض٤ٔ٘ز ثُؼجهُز ثُْٔضوثٓز.

 

 ٝثُْالّ ػ٤ٌِْ ًٝفٔز   ٝدًٌجصٚ .،،، 
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 ِالحظاخ اٌّعّىػح اٌؼستُح حىي ٍِحك ذمسَس اٌّدَس اٌؼاَ ٌّىرة اٌؼًّ اٌدوٌٍ تؽأْ

 " وضغ ػّاي االزاضٍ اٌؼستُح اٌّحرٍح " 

 2017ٌّؤذّس اٌؼًّ اٌدوٌٍ ٌؼاَ  106اٌدوزج 

 

ثُٔو٣ٌ ثُؼجّ ٌُٔضخ ثُؼَٔ ثُو٢ُٝ ػٖ ثٌٌُٖ ٝثُضوو٣ٌ ػِى٠  –صؼٌح ثُٔؾٔٞػز ثُؼٌد٤ز إ٠ُ ث٤ُْو / ؿج١ ًث٣وً  -1

ؼٔىَ ثُىو٢ُٝ ُؼىىجّ فٌٙىٚ ػِى٠ ثالّىضٌٔثً كىى٠ صلذ٤ىن ثُضَثٓىجس ثُٔ٘ظٔىىز ثُٔضؼِوىز دوىٌثًثس هًٝصى٢ ٓىىؤصٌٔ ثُ

فٍٞ ٤ّجّجس ثُض٤٤َٔ ٝأعجً ثُْٔضٟٞ٘جس ثالٌّثة٤ِ٤ز ك٠ كِْل٤ٖ ٝثالًث٢ٝ ثُؼٌد٤ز ثُٔقضِىز  1980 – 1974

ثالمٌٟ ػ٠ِ أٝٝجع ثُؼٔجٍ ثُؼٌح ٝىُي ٖٓ مالٍ ثًّجٍ دؼغز صجدؼز ُٔ٘ظٔىز ثُؼٔىَ ثُو٤ُٝىز ٣َُىجًر ثُٔ٘لوىز 

ِٓقىن ظٌٝف ثالْٗج٤ٗز ثٌُثٛ٘ز ػ٠ِ أًٛ ثُٞثهغ ٝثػوثه ُٔضجدؼز ٝصو٤٤ْ ث ٝٝجع ثالهضٚجه٣ز ٝثالؽضٔجػ٤ز ٝثُ

صو٣ٌىٌ ثُٔىو٣ٌ ثُؼىجّ ثُٔوىوّ إُى٠ هًٝر ثُٔؤصٌٔٝثُىيٟ ٣ٚىق فو٤وىز ٓىج ٣ؾى١ٌ كى٠ ثُٔ٘لوىز ثُنجٝىؼز ُالفىىضالٍ 

 ثالٌّثة٢ِ٤ دوهز ٝٓٞٝٞػ٤ز ٝف٤جه٣ز ػ٠ِ أَٓ إ٣ؾجه ثُوػْ ثُو٢ُٝ ثُٔ٘جّخ ُضق٤ْٖ ٛيٙ ث ٝٝجع .

٤ىز ػىٖ صوىو٣ٌٛج ُِذؼغىز ثُضى٢ ٍثًس كِْىل٤ٖ ٝثالًثٝى٢ ثُؼٌد٤ىز ثُٔقضِىز ثالمىٌٟ ًٔج صؼٌح ثُٔؾٔٞػىز ثُؼٌد -2

ػِىى٠ ٓىىوٟ ثٛضٔجٓجصٜىىج ٝٓىىج ديُضىىٚ ٓىىٖ ؽٜىىٞه ُضّٞىى٤غ هثةىىٌر ث٣َُىىجًثس ث٤ُٔوث٤ٗىىز ًٝىىيُي هثةىىٌر ثُٖٔىىجًٝثس 

ٝثُقٞثًثس ٓغ أًذٌ ػوه ٌٖٓٔ ٖٓ ثُؾٜجس ٝثُْٔىؤ٤ُٖٝ ى١ٝ ثُؼالهىز دٔىج ٣ْىٔـ دٚى٤جؿز ثُضو٣ٌىٌ د٣َٔىو ٓىٖ 

وهز ٝثُٔٞٝٞػ٤ز ٝث٤ُُٖٞٔز فٍٞ صاع٤ٌثس ثالفضالٍ ٝثُْٔىضٟٞ٘جس ثالّىٌثة٤ِ٤ز ؿ٤ىٌ ثُٖىٌػ٤ز دٖىٌَ ٓذجٕىٌ ثُ

أٝ ؿ٤ىىٌ ٓذجٕىىٌ ػِىى٠ ثُض٤ٔ٘ىىز ّٝىىٞم ثُؼٔىىَ ٝػِىى٠ فوىىٞم ٝثٝٝىىجع ثُؼٔىىجٍ ثُؼىىٌح كىى٠ ثُٔ٘لوىىز ٓىىغ صٌف٤ىىخ 

د٤ىز ٝٓىغ ٝكىو ثالٓجٗىز ثُٔؾٔٞػز ثُؼٌد٤ز د٘ضجةؼ ثؽضٔجع ًة٤ِ دؼغز صو٠ٚ ثُقوىجةن ٓىغ ٝكىو ٓ٘ظٔىز ثُؼٔىَ ثُؼٌ

، ٝ ال صىىٌٟ ثُٔؾٔٞػىىز ثُؼٌد٤ىىز  2017ثُؼجٓىىز ُؾجٓؼىىز ثُىىوٍٝ ثُؼٌد٤ىىز دجُوىىجٌٛر مىىالٍ ٕىىٌٜ كذٌث٣ىىٌ / ٕىىذجٟ 

 ٓذًٌثس ُؼوّ ٣ٍجًر ثُذؼغز ُؾ٘ٞح ُذ٘جٕ ُضو٤٤ْ ثالٝٝجع ثٌُثٛ٘ز ك٠ ثُٔ٘لوز ثُٔقضِز .

جَٙ ك٠ ٛيث ثُضو٣ٌىٌ ٓىٖ ف٤ىظ ثُٜٔ٘ؾ٤ىز صؼذٌ ثُٔؾٔٞػز ثُؼٌد٤ز ػٖ صوو٣ٌٛج ُِٔؾٜٞهثس ثُٔذيُٝز ُِضلًٞ ثُق -3

ٝصو٤٤ْ ٝصق٤َِ ٓنضِق ثُٔٞٝٞػجس ٝثُؾٞثٗخ ىثس ثُؼالهز دضاع٤ٌثس ثالفضالٍ ٝثُْٔضٟٞ٘جس ثالّىٌثة٤ِ٤ز ػِى٠ 

ثالٝٝجع ثٌُثٛ٘ز ك٠ كِْل٤ٖ ٓىٖ ف٤ىظ ثُ٘ىٞثف٢ ث٤ُْجّى٤ز ٝثُٔٔجًّىجس ٝثإلؽىٌثءثس ثُٔؼضٔىور ٝثُٔلذوىز كى٠ 

ٝثالْٗج٤ٗز ٝػ٠ِ فوٞم ثُؼٔىجٍ ٝأٙىقجح ثُؼٔىَ ٝثكىٌثه ثّىٌْٛ ػِى٠ أٓىَ  ثُٔؾجالس ثالهضٚجه٣ز ٝثالؽضٔجػ٤ز

 ثٕ ٣ٔغَ ٛيث ثُضو٣ٌٌ ٗولز صقٍٞ ُٔ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز ُضٚق٤ـ ٝصق٤ْٖ ثالٝٝجع .

ػ٠ِ ؿٌثً ثُضوج٣ًٌ ثُْجدوز صْ ثإلٕجًر إ٠ُ إٔ ثُٞٝغ ثُي١ ٣ؼ٤ٖٕٞ ك٤ٚ فىٞث٢ُ ٤ِٓى٢ٗٞ كِْىل٢٘٤ كى٠ ؿىَر هىو  -4

% ٝال صىَثٍ ؿىَر ٓـِوىز دىٌثً ٝدقىٌثً 40ذِىٚ ثُٔ٘لىن ثُْى٤ِْ ف٤ىظ صؾىجٍٝ ٓؼىوٍ ثُذلجُىز صؾجٍٝ ثُقو ثُي١ ال ٣و

ٝؽٞثً ، ٝإٔ ثُٞثهغ ث٣ٌُٔىٌ ثُىي١ ٣ٞثؽىٚ ؽٜىٞه صؼ٣َىَ ّىٞم ثُؼٔىَ ثُلِْىل٢٘٤ ٣ضٔغىَ كى٠ ٓٔجًّىجس ثالفىضالٍ 

ثُٞٙىٍٞ إُى٠ ثالٌّثة٢ِ٤ ٤ُِْلٌر ثٌُجِٓز ػ٠ِ ثُقوٝه ٝثالهضٚجه ثُلِْل٢٘٤ ٝػ٠ِ صو٤٤و ف٣ٌز ثُقًٌىز ّٝىذَ 

ثالًث٢ٝ ٝث٤ُٔجٙ ٝثُٔٞثًه ثُلذ٤ؼ٤ز ، ٝك٠ ٛيث ث٤ُْجم كجٕ ثُٔؾٔٞػىز ثُؼٌد٤ىز صؼذىٌ ػىٖ ًكٞىٜج الّىضٌٔث٣ًز 
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إؽٌثءثس كٌٛ ث ٌٓ ثُٞثهغ ٝصو٣ٜٞ ؽٜٞه ثُض٤ٔ٘ز ك٠ كِْل٤ٖ ٝصلِىخ ٓىٖ ؽو٣ىو ٓىٖ ٓ٘ظٔىز ثُؼٔىَ ثُو٤ُٝىز 

٢ُٝ ُِٞهىىٞف ػِىى٠ فو٤وىىز ٝٝثهىىغ ثالٝٝىىجع ػىىوّ ثالًضلىىجء دٞٙىىق ثُقجُىىز دىىَ إصجفىىز ثُلىىٌٗ ثٓىىجّ ثُٔؾضٔىىغ ثُىىو

ثٌُثٛ٘ز ٗقٞ فٖو ٣َٓو ٖٓ ثُؾٜٞه ٌٌُْ ثُقٚجً ػ٠ِ ؿَر ٝصق٣ٌٌ ثالهضٚجه ثُلِْل٢٘٤ ٖٓ هذٞز ثالفىضالٍ 

 ثالٌّثة٢ِ٤ ٝىُي ٖٓ مالٍ ٓ٘جهٖز ٛيث ثُضو٣ٌٌ ٖٝٔ كؼج٤ُجس ثُٔؤصٌٔ ٝثؽضٔجػجس ثٌٟثف ثالٗضجػ .

ثالفضالٍ ثالٌّثة٢ِ٤ ػ٠ِ ٓوٟ ٗٚق هٌٗجً ٓىٖ مىالٍ ثػضٔىجه ٗظىْ  ف٤ظ إٔ ثُضو٣ٌٌ ثكجه دضٔجهٟ صـِـَ ٝصٌّل -5

ٝٝٞثد٠ ٓقٌٔز ٝدجُـز ثُضؼو٤و ٓغ ثّضلقجٍ ثُٖ٘جٟ ثالّض٤لج٢ٗ ٝٝىْ ث٣َُٔىو ٓىٖ ثالًثٝى٢ ال ّى٤ٔج ثُٔ٘ىجٟن 

ثُٔ٘لوىز )ػ( ، ٝمجٙىز ثُٔق٤لز دجُووُ ثٌُٖه٤ز ٝصْجًع ٝص٤ٌر ػ٤ِٔز صو٤ْْ ٝصول٤غ ثٝٙىجٍ ثُٞىلز ثُـٌد٤ىز 

ثُْٔىىض٤ٟٖ٘ٞ ثالّىىٌثة٤٤ِ٤ٖ هىىو ٣لىىٞم ػىىوه ثُلِْىىل٤٤٘٤ٖ ٝكىى٠ ؿ٤ىىجح أ٣ىىز ثًثهر ٝثٝىىقز ُٞهىىق ٛىىيٙ ٝإٔ ػىىوه 

ثُٔٔجًّجس ػ٠ِ ثٌُؿْ ٖٓ ٙوًٝ هٌثً ٓؾِِ ث ٓىٖ ثُىو٢ُٝ ث م٤ىٌ دٞهىق ثالّىض٤لجٕ ؿ٤ىٌ ثُٖىٌػ٢ ، كىجٕ 

ٝصٌثؽىغ ث٥ٓىجٍ  ثُٔؾٔٞػز ثُؼٌد٤ز صؼٌح ػٖ ثٖٗىـجُٜج ٝهِوٜىج ثُؼ٤ٔىن صؾىجٙ ػ٤ِٔىجس صَث٣ىو فجُىز ثٗؼىوثّ ث٤ُوى٤ٖ

ٝص٣ٜٞىىو ٓٔىىٜ٘ؼ ُاًثٝىى٢ ثُلِْىىل٤٘٤ز ٝصىىوػٞ إُىى٠ ثُضقىىٌى ثُؼجؽىىَ إلػىىجر ثُوٞىى٤ز ثُلِْىىل٤٘٤ز ٝىىٖٔ أ٣ُٞٝىىجس 

 ثُٔؾضٔغ ثُو٢ُٝ ٝؽ٤ٔغ ٌٓٞٗجصٚ دؼو ثٖٗـجُْٜ ك٠ ٛيٙ ثٌُٔفِز ثُقج٤ُز ُٔؼجُؾز فجالس ٟجًةز ٣ٖٜوٛج ثاله٤ِْ.

٤ٖ ثُؼىىج٤ِٖٓ هثمىىَ ثّىىٌثةذَ ال ٣ضوجٝىىٕٞ ثُقىىو ث هٗىى٠ ؽىىجء كىى٠ ثُضو٣ٌىىٌ إٔ ْٗىىذز ًذ٤ىىٌر ٓىىٖ ثُؼٔىىجٍ ثُلِْىىل٤٘٤ -6

ُإلؽًٞ ٝثٕ ؿجُذ٤ز ثُؼٔجُز صؼج٢ٗ ٖٓ ػ٤ِٔجس ثّضـالٍ ثُْٔجٌّر ُِقٍٚٞ ػ٠ِ صىٌثم٤٘ ثُؼٔىَ ٓوجدىَ ٓذىجُؾ 

ٓج٤ُز دجٛظز ٓغ ثإلٕجًر إ٠ُ إٔ ثٌّثة٤َ هىو ثصنىيس ٓىؤمٌثً هىٌثً دض٘وى٤ـ ٗظىجّ صنٚى٤٘ ثُضىٌثم٤٘ ُٔؼجُؾىز 

فجُىىز عذىىٞس ؽىىوٟٝ ٛىىيٙ ثُٔذىىجهًر صٌىىٕٞ ثالػجٗىىجس ثالهضٚىىجه٣ز ٝثٌُػج٣ىىز ثالؽضٔجػ٤ىىز ٖٓىىٌِز ثُْٔجّىىٌر ٝكىى٠ 

ثُٔووٓز إ٠ُ ثُؼٔجٍ ثُلِْل٤٤٘٤ٖ ٝثّىٌْٛ أكٞىَ ، ٝإٔ ثُٔؾٔٞػىز ثُؼٌد٤ىز ثى صٌفىخ دٜىيٙ ثُٔذىجهًر كٜى٢ صقىظ 

ثس ٓضٌىًٌر ٓىٖ ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز ػ٠ِ ثهثء هًٝ ٤َٔٓ ٝصوو٣ْ ثُوػْ ثُٔ٘جّخ ُٔضجدؼز ثُض٘ل٤ي ٖٓ مالٍ ٣ٍىجً

 ثُنذٌثء ٝثُٔضن٤ٖٚٚ ك٠ ٛيٙ ثُٔؾجالس .

ثٕجً ثُضو٣ٌٌ إ٠ُ صَث٣و ثُلِىخ ػِى٠ ثُؼٔىجٍ ثُلِْىل٤٤٘٤ٖ كى٠ ثّىٌثة٤َ ، ثى دِـىش ثُقٚىز ثإلؽٔج٤ُىز ُالّىضنوثّ  -7

ٝإٔ ثُضىىٌثم٤٘ ُىىْ صْىىضنوّ ؽ٤ٔؼٜىىج  2017كىى٠ ثُْٔىىضٟٞ٘جس كىى٠ ٓىىجًُ / آىثً  29795إٝىىجكز إُىى٠  81500

إٔ هٞث٤ٖٗ ثُؼَٔ ثالٌّثة٤ِ٤ز ٝثالصلجهجس ثُؾٔجػ٤ىز صٖىِْٜٔ ٣ذوى٠ صلذ٤وٜىج ثُلؼِى٢ ػِى٠  ؿ٤ٌ أٗٚ ٝػ٠ِ ثٌُؿْ ٖٓ

أًٛ ثُٞثهغ ثُٖـَ ثُٖجؿَ ٣ٝذوى٠ ثُؼٔىجٍ ثُلِْىل٤٘٤ٕٞ ػٌٝىز إُى٠ ؽ٤ٔىغ أٗىٞثع ثالّىضـالٍ ّٝىٞء ثُٔؼجِٓىز 

ِىخ ٓىٖ ٓ٘ظٔىز ٝثُض٤٤َٔ ك٠ ثُٜٔ٘ز ٝثالّضنوثّ ٝثٗضٜجى فوٞهْٜ ٝثُؼَٔ ك٠ ظٌٝف ؿ٤ٌ أٓ٘ىز ثالٓىٌ ثُىي١ ٣ضل

ثُؼٔىىَ ثُو٤ُٝىىز ثصنىىىجى ثالؽىىٌثءثس ثُٔ٘جّىىذز ُقٔج٣ىىىز ثُؼٔىىجٍ ثُلِْىىىل٤٤٘٤ٖ ٓىىٖ مىىالٍ ٓضجدؼىىىز ثُضلذ٤ىىن ثُلؼِىىى٢ 

 ُض٣ٌٖؼجس ثُؼَٔ ٝثُٔذجها ٝثُقوٞم ثالّج٤ّز ك٠ ثُؼَٔ ك٠ ثٌّثة٤َ ػ٠ِ ؽ٤ٔغ ثُؼٔجٍ هٕٝ ص٤٤َٔ .

٤ُز ػٖ ثٌٌُٖ ٝثُضوو٣ٌ ػ٠ِ ٓٞثٙىِز ص٘ل٤ىي ك٠ ثُٞهش ثُي١ صؼٌح ك٤ٚ ثُٔؾٔٞػز ثُؼٌد٤ز إ٠ُ ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُوٝ -8

ثُذٌٗجٓؼ ثُٔؼٍَ ُِضؼجٕٝ ثالٗٔجة٢ ُٚجُـ ثالًث٢ٝ ثُؼٌد٤ز ثُٔقضِىز كٜى٠ صالفىظ إٔ ٗضىجةؼ ٛىيث ثُذٌٗىجٓؼ صذوى٠ 

ٓقىوٝهر دْىىذخ صؼٌٝىٚ إُىى٠ ثُؼو٣ىو ٓىىٖ ثُضؼو٤ىوثس ٝثُٚىىؼٞدجس ثُٔج٤ُىز ٗض٤ؾىىز صٌثؽىغ ِٓقىىٞظ كى٠ ثُْٔىىجػوثس 

أٙىىذـ ٓىىٖ ثُٞىىًٌٝر دىىيٍ ٣َٓىىو ٓىىٖ ثُؾٜىىٞه ٓىىٖ ٓ٘ظٔىىز ثُؼٔىىَ ثُو٤ُٝىىز ُضىىٞك٤ٌ ٝثُضَثٓىىجس ثُؾٜىىجس ثُٔجٗقىىز ٝ

ثُض٣َٞٔ ثُٔ٘جّخ ُِذٌٗجٓؼ ٖٓ ٤َٓث٤ٗضٜج ثالػض٤جه٣ز ٖٝٓ ؽٜجس ثمٌٟ ػٌد٤ز ٝإه٤ٔ٤ِز ٝه٤ُٝز ٓٔىج ٣ْىجػو ػِى٠ 
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صقو٤ىىن ٣َٓىىو ٓىىٖ ثالٗؾىىجٍثس ثُِّٔٔٞىىز ُٚىىجُـ ػٔىىجٍ ٕٝىىؼخ كِْىىل٤ٖ ٓىىغ ثُض٤ًٌىىَ ػِىى٠ د٘ىىجء ٝهػىىْ هىىوًثس 

 ْجس ٝص٤ٔ٘ز ٝصا٤َٛ ثُٔٞثًه ثُذ٣ٌٖز .ثُٔؤّ

ك٤ٔج ٣ضؼِن دض٤ّٞغ ثُقٔج٣ز ثالؽضٔجػ٤ز ٝد٘جء ٓ٘ظٞٓىز ثُٞىٔجٕ ثالؽضٔىجػ٢ كىإ ثُٔؾٔٞػىز ثُؼٌد٤ىز صؤًىو ػِى٠  -9

ٝثُىي١ ٣ى٘٘ ٝىٖٔ ثٓىًٞ  2017( ُٔىؤصٌٔ ثُؼٔىَ ثُؼٌدى٢ ُؼىجّ 44أ٤ٔٛز ثالمي دؼ٤ٖ ثالػضذىجً هىٌثً ثُىوًٝر )

٤ُٝىز دجًّىجٍ دؼغىز ٓضنٚٚىز ُالٟىالع ػِى٠ فوىٞم ثُؼٔىجٍ ثُلِْىل٤٤٘٤ٖ أمٌٟ ػ٠ِ ٓلجُذز ٓ٘ظٔز ثُؼٔىَ ثُو

ٝفضىى٠ صج٣ًنىىٚ ٝثصنىىجى ٓىىج ٣ِىىَّ ُْىىوثه أؽىىًٞ ْٝٓىىضقوجس ثُؼٔجُىىز  1970ُىىوٟ ّىىِلجس ثالفىىضالٍ ٓ٘ىىي ػىىجّ 

ثُلِْل٤٘٤ز ٝكوجً ُِٔؼج٤٣ٌ ثُو٤ُٝز ٝإػالٕ ثُٔذجها ٝثُقوٞم ثالّج٤ّز ك٠ ثُؼَٔ ، ًٝىيُي ٓضجدؼىز ص٘ل٤ىي ثُوىٌثًثس 

هًر دئهثٗز ث٤ٌُجٕ ث٠ٗٞ٤ُٜٚ ٝٓٔجًّجصٚ ثُالإْٗج٤ٗز ٝثّضٌهثه ثُْٔضقوجس ثُٔج٤ُىز ُِؼٔىجٍ ثُلِْىل٤٤٘٤ٖ ُىوٟ ثُٚج

 ِّلجس ثالفضالٍ .

( 44كىى٠ ٝىىٞء ٓىىج صوىىوّ صىىٌٟ ثُٔؾٔٞػىىز ثُؼٌد٤ىىز ثُضا٤ًىىو ث٣ٞىىجً ػِىى٠ ٓلجُىىخ أمىىٌٟ ٝثًهر كىى٠ هىىٌثً ثُىىوًٝر ) -10

   -ٗيًٌ ٜٓ٘ج ٓج ٢ِ٣ : 2017ُٔؤصٌٔ ثُؼَٔ ثُؼٌد٢ ُؼجّ 

ثُلِخ ٖٓ ثُٔو٣ٌ ثُؼجّ ُٔ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝىز صٖى٤ٌَ ُؾ٘ىز هثةٔىز كى٠ ٓىؤصٌٔ ثُؼٔىَ ثُىو٢ُٝ صضى٠ُٞ ٓضجدؼىز  -

ثإلؽٌثءثس ثُوج٤ٗٞٗز دٖإ ثُضو٣ٌٌ ث١ُْٞ٘ ُِٔو٣ٌ ثُؼجّ فٍٞ أٝٝجع ثُؼٔجٍ ثُؼٌح ك٠ ثالًثٝى٠ ثُٔقضِىز 

 ٌثف ثالٗضجػ ثُغالعز ك٠ كِْل٤ٖ .ٝكوجً ُٔؼج٤٣ٌ ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز ٝدقظ ّذَ هػْ ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز  ٟ

هػٞر ٓ٘ظٔىز ثُؼٔىَ ثُو٤ُٝىز ُؼوىو ٓىؤصٌٔ ثُٔىجٗق٤ٖ ُىوػْ ٙى٘وٝم كِْىل٤ٖ ُِضٖىـ٤َ ٝثُقٔج٣ىز ثالؽضٔجػ٤ىز  -

 ُِؼٔجٍ ُضٞك٤ٌ ثُض٣َٞٔ ثُالٍّ ُِٚ٘وٝم ٝإ٣ؾجه كٌٗ ثُؼَٔ ثُالةن ُؼٔجٍ كِْل٤ٖ .

ٓلجُذز ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز دضٞك٤ٌ ثُوػْ ثُىالٍّ ُضلؼ٤ىَ ثُٚى٘وٝم ثُى٠ٟ٘ٞ ثُلِْىل٠٘٤ ُِضٖىـ٤َ ٝثُقٔج٣ىز  -

 ثالؽضٔجػ٤ز ٖٓ أؽَ صٞك٤ٌ كٌٗ ثُؼَٔ ُؼٔجٍ كِْل٤ٖ.

صضلن ثُٔؾٔٞػز ثُؼٌد٤ز ٓغ ٓج صَٞٙ إ٤ُٚ ثُضو٣ٌٌ ٖٓ ٓالفظجس مضج٤ٓز ٝثّىض٘ضجؽجس ٝثهؼ٤ىز ٝٓٞٝىٞػ٤ز ٓىغ  -11

ثُضؼٌٛ إُى٠ صٞؽٜىجس ٝٓذىجهًثس ٝإؽىٌثءثس ٛجٓىز ٣ٌٔىٖ ثصنجىٛىج ٓىٖ هذىَ ثُٔؾضٔىغ ثُىو٢ُٝ ٝؽ٤ٔىغ ٌٓٞٗجصىٚ 

ثٝىى٢ ثُؼٌد٤ىىز ثُٔقضِىىز ٝثُضىى٢ ٓىىٖ ٕىىاٜٗج إٔ صْىىجْٛ دلجػ٤ِىىز كىى٠ صقْىى٤ٖ ث ٝٝىىجع ثٌُثٛ٘ىىز كىى٠ كِْىىل٤ٖ ٝثالً

ث مٌٟ ٝثٗؼجٓ ث َٓ ُِضٞٙىَ ُضْى٣ٞز ػجؽِىز ُِٚىٌثع ٝثٜٗىجء ثالفىضالٍ ثالّىٌثة٢ِ٤ دٖىٌَ ػىجهٍ ٝٓ٘ٚىق 

ٝػ٠ِ ثُؾ٤ٔغ صوو٣ْ ثإلٝجكز ك٠ ٛيث ثُٖإ ٖٓ مالٍ ٝٝغ ٛيٙ ثُٔوضٌفجس ك٠ ٌَٕ ملز ػَٔ ُٔ٘ظٔز ثُؼٔىَ 

 .٣جس ثُؼٌد٤ز ٝثإله٤ٔ٤ِز ٝثُو٤ُٝزثُلجػِز ػ٠ِ ثُْٔضٞ ثُو٤ُٝز ٣ضْ صلذ٤وٜج دجُضؼجٕٝ ٓغ ٓنضِق ثُؾٜجس ٝث٤ُٜتجس

 



 

 

 

 
 

خي. لذا اهذه الوثيقة مطبوعة بعدد محدود من النسخ للتقليل إلى أدنى حد من األثر البيئي ألنشطة منظمة العمل الدولية واإلسهام في الحياد المن

ة حيرجى من الوفود والمراقبين الكرام التفضل بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وتجنب طلب نسخ إضافية. وكل وثائق مؤتمر العمل الدولي متا

 .www.ilo.orgعلى االنترنت على العنوان: 

 

   

 ر العمـل الدولـيـمؤتم
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 محضر األعمال المؤقت 
 7062 حزيران/ يونيه، جنيف، 601الدورة 

 .C.M.M لجنة هجرة اليد العاملة

 7062حزيران/ يونيه  61 التاريخ: 

 هجرة اليد العاملة: األعمال جدول من الرابع البند

 واستنتاجات  قرار تقارير لجنة هجرة اليد العاملة:
 المؤتمر يعتمدها أن أجل مقدمة من

 هجرة اليد العاملة،  لجنة قدمتها التي واالستنتاجات القرار نص هذا، محضر األعمال المؤقت تضمني

 بغية أن يعتمدها المؤتمر. 

  المؤقـت األعمال محضر في االنتـرنت ىعل رالمؤتم عموق على ةاللجن لأعما رتقري رنُش وقد

 ىحت تقديمها اللجنة ألعضاء يمكن التي بالتصويبات رهنا   المؤتمر، يعتمده أن أجل من مقدم وهو ،1-21 رقم

 .مساء   6 الساعة ،1122 يونيه/ حزيران 12

 قرار مقترح بشأن اإلدارة العادلة والفعالة 
 لهجرة اليد العاملة

 ،1122 عام في المائة بعد السادسة دورته في المنعقد الدولية، العمل لمنظمة العام المؤتمر إن  

تستند إلى التقرير الرابع، وعنوانه "التصدي لتحديات اإلدارة السديدة في المشهد  عامة مناقشة أجرى وقد

 لهجرة اليد العاملة"، المتغير

 يعتمد االستنتاجات التالية؛  .2

 إرشاد وإلى الواجب النحو على االستنتاجات في النظر إلى الدولي العمل مكتب إدارة مجلس يدعو  .1

 إنفاذها؛ في الدولي العمل مكتب

 يطلب إلى المدير العام أن يقوم بما يلي:  .2

 ؛لينظر فيها مجلس اإلدارةإلنفاذ االستنتاجات،  عمل خطة إعداد )أ(

إبالغ االستنتاجات إلى المنظمات العالمية واإلقليمية والدولية ذات الصلة السترعاء اهتمامها، وأخذها في  )ب(

االعتبار عند تقديم مدخالت منظمة العمل الدولية إلى االتفاق العالمي بشأن الهجرة اآلمنة والمنظمة 

 والنظامية؛

االستنتاجات عند إعداد مقترحات البرنامج والميزانية المقبلة وإنفاذها وإنفاذ الجوانب ذات الصلة  مراعاة )ج(

 .1122-1122، قدر اإلمكان، عند تنفيذ البرنامج والميزانية للفترة 1121ببرنامج التنمية المستدامة لعام 
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  العادلة اإلدارة بشأن االستنتاجات
 العاملة اليد والفعالة لهجرة

 فرص وتحديات ومخاطر هجرة اليد العاملة -أوالا 

ومستقبل العمل. وما فتئت البرامج السياسية  المعاصرةإن  هجرة اليد العاملة سمة من سمات أسواق العمل  .1

 امةالمستد التنمية برنامجلهجرة اليد العاملة. ويبي ن كل من أكثر فأكثر الوطنية والدولية تعطي األولوية 

، األهمية العالمية التي ترتديها هذه المسألة والنظامية والمنظمة اآلمنة الهجرة بشأن العالمي االتفاقو 1121 لعام

ويوفران فرصة مهمة أمام منظمة العمل الدولية لتعزيز برنامجها للعمل الالئق، بما في ذلك المبادئ والحقوق 

 األساسية في العمل.

حو متزايد. وأصبحت هجرة اليد العاملة المؤقتة أكثر انتشارا . وهجرة اليد العاملة آخذة في التنوع والتعقيد على ن .2

وباتت بلدان كثيرة اليوم بلدان منشأ وعبور ومقصد في الوقت نفسه. ويلتحق عدد متزايد من النساء بصفوف 

ة لالرعاية والعمل المنزلي، غالبية القوى العام قطاعالعمال المهاجرين، وهن  يمثلن في قطاعات معينة، من قبيل 

  .والتحرش المهاجرة. ويمكن أن تتعرض هؤالء النساء للتمييز واالستغالل واإلساءة، بما في ذلك العنف

ويمكن أن تسهم اإلدارة الجيدة لهجرة اليد العاملة في تحقيق التنمية المستدامة في بلدان المنشأ والعبور والمقصد،  .3

ن وأسرهم. ومن شأنها أن تخلق توازنا  بين عرض اليد ويمكنها أن تعود بالفوائد والفرص على العمال المهاجري

ونقل المهارات على كافة المستويات وأن تُسهم في نُظم الحماية  تنميةالعاملة والطلب عليها وأن تساعد على 

ة اليد هجرلالسيئة اإلدارة االجتماعية وأن تعزز االبتكار وأن تثري المجتمعات المحلية ثقافيا  واجتماعيا . أما 

المخاطر والتحديات، بما في ذلك بالنسبة إلى التنمية المستدامة والعمل الالئق، في بلدان  فقد تفضي إلىلعاملة ا

المنشأ والعبور والمقصد، خاصة فيما يتعلق بالعمال ذوي األجور المتدنية. ويمكن أن تشمل هذه المخاطر انعدام 

ايد خطر عمل األطفال والعمل سدادا  لدين والعمل األمن والسمة غير المنظمة وهجرة األدمغة والنزوح وتز

وفي  ومخاطر السالمة والصحة وغير ذلك من أوجه العجز في العمل الالئق. الجبري واالتجار باألشخاص

 والتمييز شأن العنصرية وكراهية األجانب عواقب مميتة. ومن بعض الحاالت يؤدي بعض هذه المخاطر إلى

 ت المضللة أن تزيد من التحديات الجمة التي تواجهها هجرة اليد العاملة.والمعلوما ةالخاطئ والتصورات

زمان يستل االجتماعيةواالستفادة إلى أقصى حد من منافع هجرة اليد العاملة والتقليل من مخاطرها وتكاليفها  .4

على  ذات نهج قائم فريدة إدارة سليمة وفعالة لهجرة اليد العاملة. ولمنظمة العمل الدولية، بصفتها منظمة ثالثية

ا أن يضعه من شأنهمن العمل  المسعى؛ ولقد أنجرت حتى اآلن قدرا  كبيرا  تضطلع به في هذا  مهمالحقوق، دوٌر 

في  متينةالعمل الالئق في هجرة اليد العاملة وأن يجعلها تسهم إسهامات في مجال الريادة تول ي دور في موضع 

 . 1121والنظامية وفي تنفيذ برنامج عام  لمنظمةوا اآلمنة الهجرة بشأن العالمي االتفاق

 نحو إدارة عادلة وفعالة لهجرة اليد العاملة -ثانياا 

اعترافا  بأن  لجميع الدول الحق السيادي في وضع سياساتها الخاصة إلدارة هجرة اليد العاملة وبأن  الفرص  .5

ة فعالي تصميم استجابات سياسية الهجرة، من الضرور ممراتوالمخاطر قد تتفاوت بين بلٍد وآخر وداخل 

. وينبغي لهذه االستجابات أن تستند إلى بيانات موثوقة وبينات تتصدى للتحديات الفريدة مع كل حالة مكي فةو

التي تواجهها مختلف البلدان واألقاليم والجهات الفاعلة. وتبي ن التجارب أن  نماذج إدارة هجرة اليد العاملة الرامية 

الالئق للجميع، تستهل بإطار سياسي شامل يسترشد بمعايير العمل الدولية وبالمبادئ والحقوق  إلى تحقيق العمل

األساسية في العمل. ويجب أن تستجيب اإلدارة الفعالة لهجرة اليد العاملة كذلك لالحتياجات المتغيرة لقطاع 

يب، مع إيالء اهتمام خاص للنساء األعمال والعمال، بما في ذلك التصدي للثغرات في المهارات والتعليم والتدر

مؤسسات سوق  ومن المتعارف عليه أن. واألشخاص المعوقين والمجموعات المستضعفة األخرى والشباب

 بمثابة أدوات لتنفيذ سياسات شاملة ومنصفة وعادلة لصالح جميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون. هي العمل
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العاملة تنسيقا  بين الوكاالت الحكومية المختصة لتحديد وتحقيق أهداف وتتطلب اإلدارة الفعالة لهجرة اليد  .6

مشتركة )نهج "على صعيد الحكومة ككل"(. ويكمن الحوار االجتماعي، بكافة أشكاله المختلفة، في صميم والية 

ه أن علىوهو أساسي بالنسبة إلى تحقيق هجرة عادلة لليد العاملة. وثمة براهين دامغة  ،منظمة العمل الدولية

يمكن لمشاركة الهيئات المكونة الثالثية لمنظمة العمل الدولية في العمليات الوطنية واإلقليمية، أن تعزز فعالية 

التوظيف العادل وحماية العمال تلك المعنية بواستدامة السياسات المعنية بهجرة اليد العاملة، بما في ذلك 

 وأن تحس ن الصورة في أذهان الناس.  ،تالمهاجرين وتنمية المهارات واالعتراف بالمؤهال

 اهتماماا خاصاا  تستلزممجاالت 

من الضروري وجود أسواق عمل شاملة وقادرة على  حماية العمال المهاجرين وإدماجهم في سوق العمل. .7

الصمود في بلدان المنشأ والعبور والمقصد لضمان فرص العمل الالئق للمهاجرين ورعايا البلد على حد سواء. 

 .تسهم في اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والمساواة في المعاملةلتدابير التي تحمي وتضمن العمل الالئق وا

اإلنفاذ الفعال للحقوق األساسية في العمل لصالح العمال المهاجرين، والنفاذ إلى العدالة، بغض من الضروري و

لعمل، كما يتجلى ذلك في اتفاقيات منظمة وحماية حقوق العمال المهاجرين في االنظر عن وضعهم كمهاجرين. 

( واتفاقية العمال 22)رقم  2292العمل الدولية ذات الصلة، من قبيل اتفاقية العمال المهاجرين )مراجعة(، 

( وغير ذلك من المعايير، ومنها اتفاقية وكاالت االستخدام 292)رقم  2221المهاجرين )أحكام تكميلية(، 

(، تستلزم نهجا  منسقا  من جانب 222)رقم  1122تفاقية العمال المنزليين، ( وا222)رقم  2222الخاصة، 

يين والشركاء االجتماعإدارات السياسات العامة والمؤسسات المعنية بإنفاذ القوانين واللوائح المرتبطة بالعمل 

 في الدول األعضاء، تمشيا  مع القوانين والممارسات الوطنية.

غالبا  ما تفتقر برامج هجرة اليد العاملة، بما فيها البرامج المؤقتة، إلى نُظم فعالة . االعتراف بالمهارات وتنميتها .8

لمالءمة المهارات مع الوظائف. ومع ذلك، ينبغي أن تستند هذه البرامج إلى عمليات تقييم دقيقة لالحتياجات 

العمال المهاجرين والعمال من رعايا البلد على حد بمهارات والنقص في المهارات، وأن توفر فرصا  لالرتقاء 

سواء وإعادة تدريبهم. ويضطلع القطاع الخاص، شأنه شأن منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، بأدوار 

لة ومهمة في تزويد واضعي السياسات بمعلومات محدثة بشأن احتياجات سوق العمل. وغالبا  ما يواجه  مكم 

التدريب  سبال  محدودة للحصول علىيما من يكونون من ذوي المهارات المتدنية، العمال المهاجرون، والس

المهني واالعتراف بالمهارات، خاصة عندما يتعلق األمر باالعتراف بالتعليم السابق. ويمكن أن تؤدي إدارات 

ة ير مواءمة فعالالتوظيف العامة ووكاالت االستخدام الخاصة، عند تنظيمها على نحو سليم، دورا  مهما  في توف

بين المهارات والوظائف لصالح العمال المهاجرين. وينبغي أن توفر منظمة العمل الدولية دعما  نشطا  وفعاال  

 للهيئات المكونة في مجال تنمية المهارات واالعتراف بها.

نف عاملة والعالتوظيف العادل أساسي للحد من تعرض العمال المهاجرين لالستغالل وسوء الم التوظيف العادل. .9

 مع المهارات مواءمةالقائم على نوع الجنس وعمل األطفال والعمل الجبري واالتجار باألشخاص، ولتحسين 
ية مع تزايد الهجرة المؤقتة أصبح هذا األمر أكثر أهمبل  في بلدان المنشأ والمقصد على حد سواء. الوظائف

 التوظيفن بشأ الدولية العمل نظمةنفيذ وترويج مبادرة مد سالسل التوريد واإلمداد أكثر فأكثر. ومن شأن توتعق  
التفاقية  7062التوظيف العادل وبروتوكول عام  من أجلادل والمبادئ العامة والمبادئ التوجيهية التشغيلية الع

والتوصية المصاحبة لها، أن يمنعا ويعالجا التجاوزات، بما في ذلك فرض رسوم  6390العمل الجبري، 
 ف مرتبطة بذلك على العمال المهاجرين وضمان الشفافية والفعالية.توظيف وتكالي

إن  تسهيل نفاذ العمال المهاجرين وأسرهم إلى الحماية االجتماعية، تمشيا  مع القوانين  الحماية االجتماعية. .11

في الضمان االجتماعي ويضعهم على قدم المساواة  حقوقهمااللتزامات الدولية، يضمن احترام والوطنية  واللوائح

وض التفا لليد العاملة. ويمكن أن تنظر البلدان في ما يلي: )أ( ةالعادل الهجرةمع العمال من رعايا البلد ويدعم 

قل حقوق وإعانات قابلية نبشأن اتفاقات الضمان االجتماعي متعددة األطراف أو ثنائية األطراف لضمان 

ان بهجرة اليد العاملة؛ )ج( ضم الترتيبات المتعلقة( إدراج أحكام تتعلق بالضمان االجتماعي في المهاجرين؛ )ب

 ،نفاذ العمال المهاجرين وأسرهم إلى النُظم الوطنية للحماية االجتماعية، بما فيها أرضيات الحماية االجتماعية

 األساسية. التي ترمي إلى ضمان الحصول على مجموعات خدمات منها الرعاية الصحية

يواجه العمال المهاجرون عوائق، في القانون والممارسة، من حيث التنظيم والمفاوضة يمكن أن  الحرية النقابية. .11

 .لتحقيق العمل الالئق حق أساسي وشرط تمكينيالجماعية. والحرية النقابية 
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من الضروري إرساء بيانات محدثة وموثوقة وقابلة ، 1121تذكيرا  ببرنامج عام  البيانات واإلحصاءات.  .12

سات ، لوضع سياوغير ذلك من المعاييرمصنفة بحسب السن والجنس تكون للمقارنة بشأن هجرة اليد العاملة، 

يق تنس األساسيتقوم على البينات وتقييم أثر برامج هجرة اليد العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين. من 

مفاهيم هجرة اليد العاملة وتعاريفها، شأنه شأن جمع البيانات حول قطاعات اقتصادية محددة يشكل فيها العمال 

 المهاجرون السواد األعظم. وينبغي االضطالع بهذا العمل في إطار خطط وطنية إقليمية لجمع البيانات.

ة لليد العاملة إيجابية بالنسبة إلى أسواق العمل في يمكن أن تكون الهجرة المؤقت .الهجرة المؤقتة لليد العاملة .13

بلدان المنشأ والمقصد، ويمكنها أن تسد حقا  الثغرات قصيرة األجل في اليد العاملة والمهارات في قطاعات 

 بعينها. غير أنه يتعين إيالء العناية الكاملة لإلدارة السديدة الفعالة للهجرة المؤقتة لليد العاملة من أجل حماية

حقوق العمال المهاجرين والعمال من رعايا البلد وضمان العمل الالئق وتوفير المساواة في المعاملة، تمشيا  مع 

 الحقوق األساسية في العمل. القوانين واللوائح الوطنية وااللتزامات الدولية، واحترام المبادئ و

لنظامية لليد العاملة، السيما بالنسبة إلى العمال هناك تزايد في الهجرة غير ا لليد العاملة. النظاميةالهجرة غير   .14

لليد العاملة من استضعاف العمال المهاجرين إزاء  النظاميةمن ذوي المهارات المتدنية. وتزيد الهجرة غير 

ور العمال وظروف عملهم أج تخف ضأن في بعض الحاالت، ويمكنها  وانتهاكات حقوق اإلنسان االستغالل

ير بالتالي مشاكل أمام العمال المهاجرين والمجتمعات المحلية والحكومات نفسها. كما يمكنها المتفق عليها. وقد تث

مقدرة الحكومات على أن تدير بفعالية هجرة اليد العاملة ويمكنها أن تفضي إلى تصورات بالثقة العامة  ضأن تقو

 سلبية في أذهان الناس.

يمكن أن تكون االتفاقات الثنائية أدوات مفيدة إلدارة الهجرة بغية تسهيل الهجرة اآلمنة  ثنائية.الاالتفاقات   .15

وفر الحتياجات أسواق العمل وت على السواء والمنسقة لليد العاملة فيما بين البلدان، عندما تستجيب والنظامية

 وار االجتماعي.الح تعود بمنفعة أكبر إذا قامت علىويمكنها أن  ،لعمال المهاجرينلحماية ال

يمكن أن تكون أطر اإلدارة السديدة اإلقليمية مكونا   اليد العاملة. هجرة بشأناإلدارة السديدة اإلقليمية  أطر  .16

مهما  لسياسة منصفة وفعالة في مجال هجرة اليد العاملة. غير أن  المؤسسات اإلقليمية والوطنية يمكن أن تكون 

 تكون القوانين والسياسات الوطنية متسقة مع األطر اإلقليمية. وتبرز ضعيفة وناقصة الموارد. وغالبا  ما ال

بناء قدرات وزارات  وقد بدأالحاجة إلى مشاركة أكبر وأفضل من جانب الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية. 

 بعضالعمل ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل للمشاركة في النقاشات والعمليات اإلقليمية، يأتي ب

 ثماره. 

  إلى بالنسبة ألولوياتالمضي قدماا: ا -ثالثاا 
 الدولية العمل منظمة نشاط

في مجال الهجرة الدولية لليد العاملة لكي تستجيب  بهوترتقي  نشاطها ينبغي لمنظمة العمل الدولية أن ترس خ .17

لوثيقة لهذه اوينبغي الحتياجات الهيئات المكونة وتلعب دورا  رياديا  بشأن العمل الالئق في هجرة اليد العاملة. 

ي االتفاق العالموضع منظمة العمل الدولية في هذا المجال، بما في ذلك مساهمتها في  المزيد من أنشطةترشد  أن

 منظمة العمل الدولية ما يلي: نشاطوتشمل األولويات بالنسبة إلى الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية.  من أجل

ية، حسب منظمة العمل الدول تعزيز التصديق والتطبيق الفعال التفاقيات وتوصيات معايير العمل الدولية: )أ(

 ؛حماية العمال المهاجرينلهجرة اليد العاملة ورة السديدة المعنية باإلدا واألطر السياسية مقتضى الحال،

التصورات الخاطئة بشأن معنى بعض  وتبديدوإظهار مرونتها واألطر استثارة الوعي بشأن هذه المعايير 

 .سهلة االستخداماألحكام من خالل مواد 

سواء كانت تنمية مهارات وآليات من أجل االعتراف بالمهارات،  "2". توفير الدعم بهدف: المهارات )ب(

وتقييم أفضل " 1" ؛المستوى القطاعي في ذلك علىمكتسبة على نحو رسمي أو غير رسمي، بما 

 .موائمة التدريب لتلبية متطلبات سوق العمل "2" من المهارات على جميع المستويات؛ لالحتياجات

 وتكون جميع هذه اإلجراءات مصحوبة  بمشاركة نشطة للشركاء االجتماعيين.
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دعم وتعزيز جهود الهيئات المكونة لتفعيل المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية التشغيلية ظيف العادل. التو )ج(

منظمة العمل الدولية، بما في ذلك من خالل نشر هذه المبادئ  ، الصادرة عنمن أجل التوظيف العادل

ت ومبادرات أخرى تهدف إلى أدوا معوبناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية واالستفادة من أوجه التآزر 

ا  منهجية لقياس تكاليف التوظيف وفقواختبار تعزيز التوظيف العادل. ومواصلة الجهود الرامية إلى وضع 

واالضطالع بمزيد من العمل لتحديد رسوم  1121من برنامج التنمية المستدامة لعام  2-21للغاية 

ن أ العمل الدولي ينبغي لمكتبمجلس اإلدارة، لتوظيف وما يتصل بذلك من تكاليف. ورهنا  بقرار من ا

نوات، في غضون خمس سمالئم آخر  أسلوبيقيِّم تأثير وفعالية هذا العمل من خالل تقييم رفيع المستوى أو 

 مجلس اإلدارة ما إذا كان من الضروري اتخاذ مزيد من اإلجراءات. على أن يحدد

 مصنفة حسب الجنس والسنتكون  ،جمع ونشر بيانات قابلة للمقارنة بشأن هجرة اليد العاملة البيانات. )د(

 شأنبو ،على أسواق العمل في بلدان المنشأ والعبور والمقصد هاتأثيربشأن ، والمعاييرمن وغير ذلك 

 ا  إلىسعي ،1122العمال المهاجرين. ومواصلة عمل المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل في عام 

يام الدول قلمساعدة التقنية من أجل تحسين ااعتماد معايير دولية بشأن إحصاءات هجرة اليد العاملة. وتقديم 

 البيانات وتسهيل تقاسم الممارسات الجيدة. األعضاء بجمع

اف ر. بناء قدرات الهيئات المكونة من أجل وضع وتنفيذ اتفاقات ثنائية ومتعددة األطالحماية االجتماعية (ه)

في مجال الضمان االجتماعي وتوسيع نظم الحماية االجتماعية لتشمل العمال المهاجرين، بما في ذلك من 

خالل أرضيات الحماية االجتماعية، كما هو محدد في القوانين واللوائح الوطنية ورهنا  بااللتزامات الدولية. 

لتي تواجه فئات محددة من المهاجرين وتوجيه اإلرشاد وتقييمه وتطويره بشأن طريقة التصدي للعقبات ا

 خاصة في ممرات هجرة اليد العاملة وضمن الجماعات االقتصادية اإلقليمية.

لتحديد العوائق المطروحة أمام الحرية  العمل مع الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدوليةالحرية النقابية.  )و(

 .دي لتلك العوائقفعالية للتص األكثرالنقابية بالنسبة إلى العمال المهاجرين، وتقييم التدابير واالستراتيجيات 

المؤقتة أو الدائرية لهجرة اليد العاملة، بما يشمل  للبرامج. إجراء تحليل مقارن هجرة اليد العاملة المؤقتة (ز)

وعلى  والعمال من رعايا البلدمن أجل دراسة أثرها على العمال المهاجرين  ،اية صاحب العملبرامج رع

 ، وتقديم النتائج إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها.الوطنيةظروف العمل واألسواق 

 الجيدة بشأن الحد من هجرة اليد العاملة غير الممارسات. تشجيع تقاسم هجرة اليد العاملة غير النظامية (ح)

النظامية، بما يشمل سبل الخروج من الوضع غير النظامي. وتعزيز احترام حقوق اإلنسان والمبادئ 

 . واالضطالعكمهاجرين والحقوق األساسية في العمل لفائدة العمال المهاجرين بصرف النظر عن وضعهم

املة غير النظامية. بمزيد من العمل فيما يتعلق بإجراء البحوث ودعم البلدان في الحد من هجرة اليد الع

إمكانية اإلبالغ بأمان  نظاميغير في وضع وتشجيع الحكومات على ضمان أن يُتاح للعمال المهاجرين 

 عن ظروف عمل تعسفية وأن يصلوا إلى العدالة. 

. تعزيز المنصات الثالثية للجمع بين ممثلي حكومات بلدان المنشأ االتفاقات الثنائية ومتعددة األطراف (ط)

لتصميم ا بشأنور والمقصد والشركاء االجتماعيين على مستويات مختلفة لتبادل الممارسات الجيدة والعب

والمحتوى والتفاوض والتنفيذ والرصد والتقييم فيما يتعلق باالتفاقات الثنائية ومتعددة األطراف التي تراعي 

واالستجابة  ،وار االجتماعيقضايا الجنسين، تمشيا  مع معايير منظمة العمل الدولية القائمة على الح

 وحماية العمال المهاجرين.في بلدان المنشأ والمقصد حسب مقتضى الحال، لمتطلبات سوق العمل 

. تعميق التعاون مع الفريق العالمي المعني التعاون مع مؤسسات معنية عاملة في مجال هجرة اليد العاملة (ي)

 يفي ذلك فخاصة المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، بما  ،بالهجرة

 يينبغو إلى اعتماد وتنفيذ االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية. المؤديةالعملية 

  .اريوإطارها المعي ةلمنظمة العمل الدولي الثالثية الفريدةطبيعة العلى نحو كامل من  االستفادة

 



 

 

 

 
 

خي. لذا اهذه الوثيقة مطبوعة بعدد محدود من النسخ للتقليل إلى أدنى حد من األثر البيئي ألنشطة منظمة العمل الدولية واإلسهام في الحياد المن

ة حيرجى من الوفود والمراقبين الكرام التفضل بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وتجنب طلب نسخ إضافية. وكل وثائق مؤتمر العمل الدولي متا

 .www.ilo.orgعلى االنترنت على العنوان: 

 

   

 ر العمـل الدولـيـمؤتم
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 محضر األعمال المؤقت 
 7062 حزيران/ يونيه، جنيف، 601الدورة 

 .E.T.D.T.P السلملجنة العمالة والعمل الالئق من أجل االنتقال إلى 

 7062 ،حزيران/ يونيه 61 الخميس، التاريخ: 

البند الخامس من جدول األعمال: العمل الالئق من أجل 
ام الكوارث: ـود أمـدرة على الصمـن والقـالم واألمـالسـ

 ن الحرب ـالة )االنتقال مـيم العمـية تنظـة توصـمراجعـ
 (14)رقم  4411إلى السلم(، 

العمالة والعمل الالئق من أجل االنتقال إلى السلم: تقارير لجنة 
 ا المؤتمرمالصكان المقدمان بغية أن يعتمده

بغية  ،الصكين اللذين قدمتهما لجنة العمالة والعمل الالئق من أجل االنتقال إلى السلم ييتضمن هذا التقرير نص .1

 أن يعتمدهما المؤتمر: 

 أجل السالم والقدرة على الصمود. توصية بشأن العمالة والعمل الالئق من -ألف 

 .قرار بشأن العمالة والعمل الالئق من أجل السالم والقدرة على الصمود -باء 

( 2)91إذا اعتمد المؤتمر هذه التوصية، فستطرح على تصويت نهائي بنداء األسماء في المؤتمر، وفقاً للمادة  .2

 من دستور منظمة العمل الدولية. 

، وهو مقدم 2-93على موقع المؤتمر على االنترنت في محضر األعمال المؤقت رقم ة نُشر تقرير أعمال اللجن .3

حزيران/ يونيه  23من أجل أن يعتمده المؤتمر، رهناً بالتصويبات التي يمكن ألعضاء اللجنة تقديمها حتى 

 ، الساعة السادسة مساًء. 2192
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 توصية مقترحة بشأن العمالة والعمل الالئق  -ألف 
 من أجل السالم والقدرة على الصمود

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

 المائة بعد السادسة دورته عقد حيث جنيف، في االنعقاد إلى الدولي العمل مكتب إدارة مجلس دعاه وقد

 ؛2192 يونيه/ حزيران 5في 

 إقامة إلى سبيل من ما أنّه ومفاده ،الدولية العمل منظمة دستور في الوارد وإذ يؤكد من جديد على المبدأ

 االجتماعية؛ العدالة من أساس على بني إذا إال ودائم عالمي سالم

 العمل منظمة وإعالن (،9111) اإلنسان لحقوق العالمي واإلعالن (،9111) فيالدلفيا بإعالن يذّكر وإذ

 الدولية العمل منظمة وإعالن (،9111) ومتابعته العمل في األساسية والحقوق المبادئ بشأن الدولية

 (؛2111) عادلة عولمة أجل من االجتماعية العدالة بشأن

 9111العمالة )االنتقال من الحرب إلى السلم(، وإذ يأخذ في االعتبار الحاجة إلى مراجعة توصية تنظيم 

 (، بهدف توسيع نطاقها وتوفير إرشاد محدث بشأن دور العمالة والعمل الالئق في الوقاية29)رقم 

 النزاعات عن الناجمة األزمات بأوضاع يتعلق فيما الصمود على والقدرة واالنتعاش والسالم

 والكوارث؛

أثراً وعواقب على الفقر والتنمية وحقوق وكرامة اإلنسان والعمل الالئق  وإذ يعتبر أّن للنزاعات والكوارث

 والمنشآت المستدامة؛

 عن الناجمة األزمات أوضاع من وإذ يعترف بأهمية العمالة والعمل الالئق في تعزيز السالم والوقاية

 الصمود؛ على القدرة وبناء االنتعاش وإتاحة والكوارث النزاعات

 البلدان المستقبِلة لالجئين قد ال تكون في أوضاع من النزاعات والكوارث؛وإذ يقّر بأن 

 المبادئ احترام ذلك في بما القانون، وسيادة اإلنسان جميع حقوق احترام ضمان وإذ يشدد على ضرورة

 عمالةبال الصلة ذات الحقوق والمبادئ ال سيما الدولية، العمل ومعايير العمل في األساسية والحقوق

 الالئق؛ ملوالع

 مختلف، نحو على والرجال النساء على تؤثر األزمات بأنّ  وإذ يأخذ في االعتبار ضرورة االعتراف

 من ايةوالوق السالم تعزيز في والفتيات النساء وتمكين الجنسين بين للمساواة الحاسمة واألهمية

 الصمود؛ على القدرة وبناء االنتعاش وإتاحة األزمات

 عن الناجمة األزمات أوضاع لمواجهة استجابات، من خالل الحوار االجتماعي، إيجادوإذ يقّر بأهمية 

 وحسب وللعمال، العمل تمثيالً ألصحاب األكثر المنظمات مع والكوارث، بالتشاور النزاعات

 ؛المعنية المدني المجتمع منظمات مع الحال، مقتضى

 القرار مراعاة مع المستدامة، للمنشآت مؤاتية بيئة إرساء إعادة أو استحداث وإذ يالحظ أهمية

 دورته في الدولي العمل مؤتمر اعتمدها التي المستدامة، المنشآت تعزيز بشأن واالستنتاجات

 توليد فرص العمل تحفز كي والمتوسطة، الصغيرة المنشآت سيما وال ،(2112) والتسعين السادسة

 والتنمية؛ االقتصادي واالنتعاش

االجتماعية، بوصفها وسيلة للوقاية من األزمات  الحماية تدابير وتعزيز وضع وإذ يؤكد على ضرورة

 وإتاحة االنتعاش وبناء القدرة على الصمود؛

 لالنتعاش المبذولة الجهود في وسهلة المنال الجيدة العامة الخدمات به تضطلع الذي وإذ يعترف بالدور

 ؛على الصمودوالوقاية والقدرة  اإلعمار وإعادة والتنمية االقتصادي

 ذلب لضمان والدولية اإلقليمية المنظمات بين فيما والشراكات الدولي التعاون وإذ يشدد على ضرورة

 ومنسقة؛  مشتركة جهود

 بالعمالة والعمل الالئق من أجل السالم والقدرة على الصمود، المتعلقة المقترحات بعض اعتماد قرر وإذ

 الدورة؛ أعمال جدول من الخامس البند موضوع وهي

 توصية، شكل المقترحات هذه تتخذ أن قرر وإذ
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 ستسمى التي التالية التوصية عشر، وسبعة ألفين عام من يونيه/ حزيران من السادس عشر اليوم هذا في يعتمد

 :2192الصمود،  على والقدرة السالم أجل الالئق من والعمل توصية العمالة

  والنطاق األهداف  - أوالً 

التوصية اإلرشادات إلى الدول األعضاء بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها لتوليد العمالة توفر هذه  .9

 لناجمةا األزمات الصمود، فيما يتعلق بأوضاع على والقدرة والسالم واالنتعاش الوقاية والعمل الالئق ألغراض

 .النزاعات والكوارث عن

 :المتفق عليها دولياً  ، وباالستناد إلى المصطلحاتفي مفهوم هذه التوصية .2

مجتمع، أياً كان مستواها،  أو محلية جماعة حياة سير في جسيم اضطراب يشير إلى" كارثة" مصطلح )أ(

ر أمر أو أكث عليها بسبب أحداث خطرة تتفاعل مع ظروف من التعرض واالستضعاف والقدرة، ويترتب

 وبيئية؛ واقتصادية ومادية بشرية وانعكاسات خسائر من األمور التالية:

يشير إلى قدرة نظام أو جماعة محلية أو مجتمع عرضة للمخاطر، على " الصمود على القدرة" مصطلح )ب(

 الوقت مقاومة آثار حدث خطير وامتصاصها وتكييفها والتكيف معها وتحويلها واالنتعاش منها، في

من  هااستعادت أو األساسية ووظائفه هيكلياته على الحفاظ خالل من ذلك في بما فعال، نحو وعلى المناسب

 .خالل إدارة المخاطر

إلى كافة التدابير بشأن  يشير" االستجابة في مواجهة األزمات" مصطلحفي مفهوم هذه التوصية،  .3

 العمالة والعمل الالئق، المتخذة كاستجابة ألوضاع األزمات الناجمة عن النزاعات والكوارث.

والباحثين عن عمل وعلى جميع أصحاب العمل، في كافة  تنطبق هذه التوصية على جميع العمال .1

 قطاعات االقتصاد المتضررة من أوضاع األزمات الناجمة عن النزاعات والكوارث.

اإلشارات الواردة في هذه التوصية إلى المبادئ والحقوق األساسية في العمل وإلى السالمة والصحة  .5

ضالعين في االستجابة في مواجهة األزمات، بما في ذلك في وإلى ظروف العمل، تنطبق أيضاً على العمال ال

االستجابة الفورية. وتنطبق اإلشارات الواردة في هذه التوصية إلى حقوق اإلنسان وإلى السالمة والصحة، على 

 قدم المساواة على األشخاص المتطوعين المشاركين في االستجابة في مواجهة األزمات.

س حقوق والتزامات الدول األعضاء بموجب القانون الدولي، ال سيما أحكام هذه التوصية ال تم .6

 القانون اإلنساني الدولي وقانون الالجئين الدولي وقانون حقوق اإلنسان الدولي. 

 التوجيهية المبادئ  - ثانياً 

ن ععند اتخاذ تدابير بشأن العمالة والعمل الالئق في االستجابة لمواجهة أوضاع األزمات الناشئة  .2

 ، ينبغي للدول األعضاء أن تراعي ما يلي:وتوخياً للوقاية النزاعات والكوارث

 الوقايةو السالم عنصر حيوي لتعزيز ،والعمل الالئق العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية تعزيزأّن  )أ(

 الصمود؛ على القدرة وبناء االنتعاش وإتاحة األزمات من

 هاوغير األخرى اإلنسان العمل وحقوق في األساسية والحقوق المبادئ حقيقوت وتعزيز ضرورة احترام )ب(

 لالحا مقتضى حسب األخرى، الدولية والوثائق الصكوك ومراعاة الصلة، ذات الدولية العمل معايير من

 ؛والتطبيق

 أهمية اإلدارة السديدة ومكافحة الفساد والمحسوبية؛ )ج(

 المعارف والقدرات والموارد المحلية؛ القوانين والسياسات الوطنية واستخدام ضرورة احترام )د(
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والمحلية ومنظمات  اإلقليمية الحكومات فيها بما الحكومات، قدرةعلى  تأثيرها طبيعة األزمة ومدى (ه)

 عم فعالة، استجابات توفير على ،والمؤسسات الوطنية والمعنية األخرى أصحاب العمل ومنظمات العمال

 الطلب؛ حسب الدولي، المستوى على ومساعدة تعاون من يلزم ما

ضرورة مكافحة التمييز واألحكام المسبقة والكراهية على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو  )و(

الرأي السياسي أو المنشأ الوطني أو األصل االجتماعي أو اإلعاقة أو السن أو التوجه الجنسي أو أية 

 ى؛أسباب أخر

 من مييزت دون والرجال النساء بين المعاملة في والمساواة الفرص تكافؤوتحقيق ضرورة احترام وتعزيز  )ز(

 كان؛ نوع أي

ضرورة إيالء اهتمام خاص إلى المجموعات السكانية واألفراد الذين باتوا مستضعفين بشكل خاص بسبب  (ح)

والشباب واألشخاص المنتمون إلى األقليات  األزمة، بمن فيهم على سبيل المثال ال الحصر، األطفال

 والشعوب األصلية والقبلية واألشخاص المعوقون واألشخاص النازحون داخلياً والمهاجرون والالجئون

 وغيرهم من األشخاص النازحين قسراً عبر الحدود؛

 األفراد ىعل شرةالمبا وغير المضرة التأثيرات وتجنب مقصودة وغير سلبية نتائج أي أهمية تحديد ورصد (ط)

 واالقتصاد؛ والبيئة المحلية والمجتمعات

جتماعي على ا وتقدم اقتصادي نمو لتحقيق كوسيلة بيئياً  مستدام اقتصاد نحو عادل ضرورة تحقيق انتقال (ي)

 نحو مستدام؛

 ؛االجتماعي أهمية الحوار (ك)

 ؛حيثما يقتضي الحال ،الوطنية المصالحة أهمية )ل(

 عبء والمسؤولية والتعاون وفقاً للقانون الدولي؛الدولي وتقاسم الضرورة التضامن  )م(

الوثيق وأوجه التآزر بين المساعدة اإلنسانية والمساعدة اإلنمائية، بما في ذلك من أجل  نسيقضرورة الت )ن(

 ازدواج وتجنب تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية والعمل الالئق وفرص توليد الدخل

 .والواليات الجهود

 االستراتيجية النُهج  - ثالثاً 

 ةمتسق مراحل، ينفّذ استراتيجيات متعدد المسارات وعلى نهجاً  تعتمد أن األعضاء للدول ينبغي .1

 :يلي ما تشمل الصمود، على القدرة وبناء االنتعاش وإتاحة األزمات من والوقاية السالم لتعزيز وشاملة

 االجتماعية الفورية؛ والحماية العمالة تدابير خالل من والدخل العيش كسب سبل تثبيت )أ(

 االجتماعي اإلدماج وإعادة العمالة والعمل الالئق فرص لتوفير المحلي االقتصادي باالنتعاش النهوض )ب(

 واالقتصادي؛

المستدامة  والتنميةواإلدماج االجتماعي  االجتماعية والعمل الالئق والحماية المستدامة العمالة تعزيز )ج(

واالنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى  ، ال سيما منشآت صغيرة ومتوسطة،واستحداث منشآت مستدامة

 والنفاذ إلى الخدمات العامة؛ بيئياً  مستدام اقتصاد االقتصاد المنظم واالنتقال العادل نحو

 يرتداب تخطيط في العمال ومنظمات العمل أصحاب لمنظمات النشطة ضمان التشاور وتشجيع المشاركة )د(

 المجتمع منظمات آراء مراعاة الحال، مقتضى ورصدها، وحسب وتنفيذها الصمود على والقدرة االنتعاش

 المعنية؛ المدني
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الخاص من و العام االستثمار خالل من المنفذة الوطنية االنتعاش ما تخلّفه برامج االضطالع بعمليات تقييم (ه)

 ميعجبحرية والعمل الالئق، لصالح  والمختارة والمنتجة الكاملة يز العمالةتعز بغية أثر على العمالة،

 والمعوقون؛ الشباب سيما وال والرجال، النساء

 رمخاط تحديد إلى ترمي فعالة تدابير تمكينهم من اتخاذ بهدف العمل ألصحاب والدعم توفير اإلرشاد (و)

 أو العمليات الخدمات أو منتجاتفي ال أو عملياتهم في ،العمال وحقوق اإلنسان حقوق على الضارة اآلثار

 لها؛ همتصدي طريقة وتبيان منها والتخفيف المخاطر تلك ، ومنعقد يكونون مرتبطين بها مباشرةالتي 

ذها وتنفي لمواجهتهاتصميم االستجابات الوقاية من األزمات و تطبيق منظور جنساني في كافة أنشطة (ز)

 ورصدها وتقييمها؛

 دائم حون على والتنمية اء أطر اقتصادية واجتماعية وقانونية على المستوى الوطني لتشجيع السالمإرس (ح)

 العمل؛ في الحقوق احترام ذاته الوقت وفي ومستدام،

 ؛والمفاوضة الجماعية تعزيز الحوار االجتماعي (ط)

 من أجل تحقيق االستقرار واالنتعاش؛ ،العمل، بما فيها إدارات االستخدام سوق مؤسسات بناء إعادة أو بناء (ي)

تنمية قدرة الحكومات، بما فيها السلطات اإلقليمية والمحلية، وقدرة منظمات أصحاب العمل ومنظمات  (ك)

 العمال؛

، من األزمات الذين كانوا متأثرين بأزمة األشخاص إدماج إلعادة الحال، مقتضى حسب تدابير، اتخاذ )ل(

بما  ،واقتصادياً  اجتماعياً  إدماجاً  ،مسلحة مجموعات أو قوات في سابقاً  ضالعين اسيما أولئك الذين كانو ال

 في ذلك عن طريق برامج التدريب الهادفة إلى تحسين قابليتهم لالستخدام. 

، ما يلي حسب كارثة أو نزاع انتهاء بُعيد مباشرة ألزماتا في مواجهة االستجابة تشمل ينبغي أن .1

 مقتضى الحال:

 الجنسين؛ بين للمساواة واضح منظور من لالحتياجات وشامل منسق تقييم )أ(

 بلس ذلك الحماية االجتماعية ودعم في بما الخدمات، وتقديم األساسية االحتياجات لتلبية فورية استجابة )ب(

الدخل للمجموعات السكانية واألفراد الذين باتوا مستضعفين  توليد وفرصالفورية  العمالةتدابير و العيش

 بسبب األزمة؛بصورة خاصة 

الشركاء االجتماعيين،  وبمشاركة الدولي المجتمع من بدعم المستطاع قدر العامة السلطات تقدمها مساعدة )ج(

 والمنظمات المجتمعية المعنية؛ المدني وحيثما يقتضي الحال، منظمات المجتمع

 ل،العما لجميع الطبية والمساعدة الشخصية الحماية معدات توفير ذلك في بما والئقة، آمنة عمل ظروف )د(

 التأهيل؛ وإعادة اإلنقاذ أنشطة في الضالعون أولئك فيهم بمن

 العمال، ومنظمات العمل أصحاب ومنظمات الحكومية المؤسسات إنشاء إعادةكلما دعت الضرورة،  (ه)

 .المعنية المدني المجتمع منظماتفضالً عن 

 الدخل وتوليد العمالة استحداث فرص  - رابعاً 

 تنفذو تعتمد أن الصمود، على القدرة وبناء االنتعاش إتاحة إلى سعيها ينبغي للدول األعضاء، في .91

 الحلصوالعمل الالئق  بحرية والمختارة والمنتجة الكاملة العمالة لتعزيز شاملة ومستدامة عمالة استراتيجية

 قرارات في عليه المنصوص واإلرشاد( 922 رقم) 9161 العمالة، سياسة اتفاقية مراعاة مع والرجال، النساء

 .الصلة ذات الدولي العمل مؤتمر
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ينبغي للدول األعضاء، بالتشاور مع المنظمات األكثر تمثيالً ألصحاب العمل وللعمال، أن تعتمد  .99

سب وفرص توليد الدخل، ح الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية والعمل الالئقالعمالة  تعزيزتدابير شاملة بغية 

 مقتضى الحال، من خالل:

 العامة؛ التوظيف برامج فيها بما العمالة، كثيفة استثمار استراتيجيات وبرامج )أ(

 لمناطقا في العيش سبل على خاص بشكل التركيز مع المحلية، والتنمية االقتصادية مبادرات االنتعاش )ب(

 سواء؛ حد على والحضرية الريفية

متوسطة وال الصغيرة بالمنشآت النهوض ذلك في بما المستدامة، للمنشآت مؤاتية بيئة إنشاء إعادة أو إنشاء )ج(

، مع التشديد بشكل خاص على المبادرات إلى جانب التعاونيات وغيرها من مبادرات االقتصاد االجتماعي

 ؛على التمويلالرامية إلى تسهيل الحصول 

اقه وتوسيع نط العمالة مستوى على الحفاظ بغية سير العمل استمرارية لضمان المستدامة المنشآت دعم )د(

 جديدة وفرص لتوليد الدخل؛ وظائف استحداث من والتمكين

ى نحو اجتماعي عل وتقدم اقتصادي نمو لتحقيق كوسيلة بيئياً  مستدام اقتصاد نحو عادل انتقال تسهيل (ه)

 تدام، والستحداث وظائف جديدة وفرص لتوليد الدخل؛مس

 الحلص العمل، في األساسية والحقوق المبادئ احترام وتعزيز وتحقيقو العمالةو االجتماعية الحماية دعم )و(

 لمنظمفي االقتصاد غير ا انتقال العمال والوحدات االقتصادية وتشجيع المنظم غير االقتصاد في العاملين

 تصاداالق إلى المنظم غير االقتصاد من االنتقال توصية االعتبار بعين األخذ مع المنظم، االقتصاد إلى

 ؛(211 رقم) 2195 المنظم،

 لخاصوا العام القطاعين بينالمسؤولة اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً  الشراكات وتعزيز العام القطاع دعم )ز(

 العمالة؛ والقدرات وتوليد المهارات لتنمية اآلليات من وغيرها

 العمالة خلق بغية الوطنية المنشآت مع للتعاون الجنسية متعددة من أجل المنشآت محفزات استحداث )ح(

 تراماح بهدف ضمان اإلنسان بحقوق الواجبة العناية وتطبيق المنتجة والمختارة بحرية والعمل الالئق،

 اسةوالسي الجنسية متعددة المنشآت بشأن الثالثي المبادئ إعالن مراعاة مع العمل، وحقوق اإلنسان حقوق

 االجتماعية؛

 .، حسب مقتضى الحالمسلحة مجموعات أو قوات في ضالعين سابقاً  كانوا أشخاص استخدام تسهيل )ط(

 لبشك التركيز مع نشطة، عمل وبرامج سوق سياسات تطبقو تضع أن األعضاء للدول ينبغي .92

والمجموعات السكانية واألفراد الذين باتوا مستضعفين بصورة خاصة  والمهمشة المحرومة الفئات على خاص

 األشخاص النازحوناألشخاص المعوقون و فيهم على سبيل المثال ال الحصر، بمن ،اتاألزم أزمة من بسبب

 ، حسب مقتضى الحال ووفقاً للقوانين واللوائح الوطنية. داخلياً والمهاجرون والالجئون

توفير فرص  إلى تسعى أن األزمات، استجابتها في مواجهة أوضاع عند ء،األعضا للدول ينبغي .93

 :خالل من ذلك في بما لصالح الشابات والشبان، الالئق والعمل المستقرة توليد الدخل والعمالة

 عالم ىإل الوافدين للشباب المحددة األوضاع تتناول العمل، وسوق والعمالة التدريب بشأن متكاملة برامج )أ(

 العمل؛

 يةالنفس المشورة تشمل اإلدماج، وإعادة والتسريح السالح نزع برامج في الشباب لعمالة محددة مكونات )ب(

 إعادة بغية والعنف، للمجتمع المعادي السلوك معالجة إلى الرامية التدخالت من ذلك وغير االجتماعية

 .المدنية الحياة في اإلدماج

من األشخاص،  ةكبير ألعدادينبغي للدول األعضاء في حالة نشوب أزمة أدت إلى نزوح داخلي  .91

  أن تقوم بما يلي:
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دعم سبل عيش األشخاص النازحين داخلياً وتدريبهم وعمالتهم، بهدف تشجيع اندماجهم االجتماعي  )أ(

 واالقتصادي وفي سوق العمل؛

المجتمعات المضيفة للنهوض بفرص العمالة الالئقة للجميع، بناء القدرة على الصمود وتقوية قدرات  )ب(

بهدف ضمان الحفاظ على سبل عيش وعمالة السكان المحليين وتعزيز قدرتهم على استضافة األشخاص 

 النازحين داخلياً؛

 عتسهيل العودة الطوعية للنازحين داخلياً إلى ديارهم وإعادة إدماجهم في أسواق العمل عندما يسمح الوض )ج(

 بذلك.

 التمييز وعدم والمساواة الحقوق  - خامساً 

 وعند ا،بسببه المتفاقم أو األزمات ضاعالناشئ عن أو للتمييز مواجهتها في األعضاء، للدول ينبغي .95

 تقوم نأ الصمود، على القدرة وبناء االنتعاش وإتاحة األزمات من والوقاية السالم تعزيز إلى ترمي تدابير اتخاذ

 :يلي بما

 نوع أي من تمييز دون والرجال النساء بين المعاملة في والمساواة الفرص تكافؤوتحقق  تعززتحترم و )أ(

 9159 األجور، في المساواة وتوصية( 911 رقم) 9159 األجور، في المساواة اتفاقية مراعاة مع كان،

 االستخدام في) التمييز وتوصية( 999 رقم) 9151 ،(والمهنة االستخدام في) التمييز واتفاقية( 11 رقم)

 ؛(999 رقم) 9151 ،(والمهنة

و أ نساء أطفال أو يرأسها عندما وال سيما واحد، شخص يرأسها التي المعيشية لألسر خاصاً  اهتماماً  تولي )ب(

 معوقون أو مسنون؛

 اضطلعن واللواتي األزمات أزمة من خالل استخدامهنّ  جرى اللواتي النساء أنّ  لضمان التدابير تتخذ )ج(

 الذكورية؛ العاملة اليد تعود عندما إرادتهن بغير يستبدلن ال عة،موسّ  بمسؤوليات

تتخذ التدابير لضمان تمكين النساء بحيث يشاركن على نحو فعاّل ومجٍد في عمليات اتخاذ القرارات في  )د(

األولوية في  سياق االنتعاش وبناء القدرة على الصمود، ولضمان إيالء احتياجاتهن ومصالحهن مركز

 لضمان تعزيز وحماية حقوق اإلنسان العائدة للنساء والفتيات؛و، االستراتيجيات واالستجابات

 تحرشوال واالستغالل االغتصاب ذلك في بما الجنس، نوع على القائم العنف وتعاقب جميع أشكال تمنع (ه)

 ن وتحمي الضحايا وتدعمهم؛االجنسي

واالقتصادية  االجتماعية والتنمية االستقرار ظروف تهيئة إعادة أو إلرساء خاصاً  اهتماماً  تولي (و)

بشكل خاص، بمن في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، األشخاص  المتأثرة بأزمةللمجموعات السكانية 

واألشخاص المعوقون والقبلية واألشخاص النازحون داخلياً  األصلية والشعوب األقليات المنتمون إلى

 وتوصية( 999 رقم) 9151 ،(والمهنة االستخدام في) التمييز اتفاقية مراعاة مع والالجئون،والمهاجرون 

 الصلة ذات الدولية العمل معايير من ذلك وغير( 999 رقم) 9151 ،(والمهنة االستخدام في) التمييز

 ؛، حيثما انطبق ذلكاألخرى الدولية والوثائق والصكوك

 خالل نم سيما ال والقبلية، األصلية والشعوب المعنية إلى األقليات األشخاص المنتمين استشارة تضمن (ز)

 اضياألر كانت إذا ال سيما القرار، صنع عملية في مباشرة وإشراكهم وجدت، حيثما التمثيلية مؤسساتهم

 تعاشاالن وبتدابير بأزمة متأثرة بيئتها وكانت والقبلية األصلية الشعوب جانب من مستخدمة أو مأهولة

 بها؛ الصلة ذات واالستقرار

األشخاص ذوي اإلعاقة، بمن  حصول العمال، ومنظمات العمل أصحاب منظمات مع بالتشاور تضمن، (ح)

 لتوجيهوا والتعليم التأهيل إلعادة الفرص على الكوارث، أو النزاعات نتيجة معوقين أصبحوا الذين فيهم

 الصلة ذات الدولية العمل معايير مراعاة مع والعمالة، التدريب وإعادة والتدريب المتخصص المهني

 األخرى؛ الدوليةوالوثائق  والصكوك
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رمة محت ،ةبلد متأثر بأزم في المقيمين وأفراد أسرهم، تكون حقوق اإلنسان لجميع المهاجرين تضمن أن (ط)

 ومعايير المعنية الوطنية األحكام مراعاة مع المعني، البلد رعاياحقوق اإلنسان ل مع المساواة على أساس

 ، حيثما انطبق ذلك. األخرى الدوليةوالوثائق  والصكوك الصلة ذات الدولية العمل

 المتفاقم أو الكوارث أو النزاعات عن الناجم األطفال عمل مكافحة عند األعضاء، للدول ينبغي .96

 :يلي بما تقوم أن بسببها،

 مواجهةل االستجابات في عليه والقضاء عنه والكشف األطفال عمل لمنع الضرورية التدابير كافة تتخذ )أ(

 9123 للسن، األدنى الحد وتوصية( 931 رقم) 9123 للسن، األدنى الحد اتفاقية مراعاة مع األزمات،

 ؛(916 رقم)

عليها، بما في ذلك االتجار  والقضاء عنها والكشف األطفال أسوأ أشكال عمل لمنع إجراءات عاجلة تتخذ )ب(

 ،األطفال عمل أشكال أسوأ اتفاقية مراعاة مع ألطفال الستخدامهم في نزاعات مسلحة،انيد باألطفال وتج

 ؛(911 رقم) 9111 األطفال، عمل أشكال أسوأ وتوصية( 912 رقم) 9111

 قاً ساب كانوا الذين والشباب األطفال لصالح االجتماعي والتدريب التأهيل واإلدماج بشأن برامج تقدم )ج(

 المدنية؛ الحياة مع جديد من التكيف على لمساعدتهم مسلحة، مجموعات أو قوات في ضالعين

 .يةالعين أو النقدية التحويالت خالل من مثالً  األطفال، لحماية االجتماعية الحماية خدمات تضمن توفير )د(

 الكوارث أو النزاعات عن الناجم اإللزامي أو الجبري العمل مكافحة عند األعضاء، للدول ينبغي .92

 تجاراال ذلك في بما اإللزامي، أو الجبري العمل أشكال كافة لمنع عاجلة إجراءات تتخذ أن بسببها، المتفاقم أو

 العمل اتفاقية مراعاة مع عليها، والقضاء عنها والكشف اإللزامي، أو الجبري العمل ألغراض باألشخاص

( 915 رقم) 9152 الجبري، العمل على القضاء واتفاقية 2191 لعام وبروتوكولها( 21 رقم) 9131 الجبري،

 (.213 رقم) 2191 ،(تكميلية تدابير) الجبري العمل وتوصية

 واإلرشاد المهني والتدريب التعليم  - سادساً 

وعلى أساس مبدأ تكافؤ  ،ومواجهتها األزمات أوضاعالوقاية من  عند األعضاء، للدول ينبغي .91

 :يلي بما تقوم والرجال وبين الفتيات والفتيان، أنالفرص والمساواة في المعاملة بين النساء 

م األطفال، بمن فيه وحصول ممكن وقت بأسرع تضمن استئنافه أو التعليم توفير انقطاع عدم تضمن )أ(

 ذلك العام والجيد والمجاني، بما في التعليم على أو الالجئون،أو المهاجرون األطفال النازحون داخلياً 

 مراحل كافة في وفقاً للقانون الدولي المعني ودون تمييز من أي نوع كان الدولية،بدعم من المساعدة 

 واالنتعاش؛ األزمة

 ساسيةاأل االحتياجات تلبي أنها وتضمن والشباب، األطفال لصالح الثانية الفرصة برامج إتاحة تضمن )ب(

 .والتدريب التعليم في انقطاع أي عن الناجمة

يلي، حيثما  بما تقوم أن ،ومواجهتها األزمات أوضاع الوقاية من عند األعضاء، للدول ينبغي .91

 :يقتضي الحال

 االحتياجات ويلبي يقيّم المهني، والتوجيه التدريب وإعادة والتدريب للتعليم وطنياً  برنامجاً  تكيّف أو تضع )أ(

 ومع بوالتدري التعليم مؤسسات مع بالتشاور البناء، وإعادة االنتعاش تحقيق أجل من المهارات من الناشئة

 القطاعين من المعنيين المصلحة أصحاب جميع وبمشاركة العمال، ومنظمات العمل أصحاب منظمات

 كاملة؛ مشاركة والخاص العام

 :تعزيز أجل من والمدربين المعلمين وتدّرب الدراسية المناهج تكيّف )ب(

 الصمود؛ على والقدرة السالم بناء أجل من والمصالحة السلمي التعايش "9"
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 رةوالقد البناء وإعادة االنتعاش أجل من منها والحد الكوارث مخاطر بشأن واإلدارة والتوعية التعليم "2"

 الصمود؛ على

 ذلك يف بما والمحلي، واإلقليمي الوطني المستوى على التدريب وإعادة والتدريب التعليم خدمات تنسق )ج(

 والرجال لنساءل وتتيح المشاريع، تنظيم على والتدريب المهني والتدريب والتلمذة الصناعية العالي التعليم

 كماله؛واست وتدريبهم تعليمهم استئناف أو استهالل عنهما انقطعوا أو والتدريب التعليم من ُحرموا الذين

 قطعان الذين األشخاص جميع احتياجات لتلبية وتكيفها التدريب وإعادة التدريب برامج نطاق توسع )د(

 استخدامهم؛

 وفي فيةالري المناطق في سيما وال اقتصادياً، ولتمكينهم المتضررين السكان لتدريب خاصاً  اهتماماً  تولي (ه)

 .المنظم غير االقتصاد

 بوالتدري التعليم برامج كافة على والفتيات النساء حصول تضمن أن األعضاء للدول ينبغي .21

 المعاملة. في والمساواة الفرص تكافؤ أساس على الصمود، على والقدرة االنتعاش لتحقيق الموضوعة

 االجتماعية الحماية  - سابعاً 

 :ممكن وقت أسرع في يلي، بما تقوم أن أوضاع األزمات، مواجهة عند األعضاء، للدول ينبغي .29

 سبل أو وظائفهم انقطعت الذين األشخاص لصالح األساسي، ال سيما الدخل أمن تضمن أن إلى تسعى )أ(

 األزمة؛ بسبب عيشهم

ع م ،االجتماعية الحماية آليات من وغيرهاالشاملة  االجتماعي الضمان برامجأو تعزز  تعيد أو تستحدث )ب(

 ؛مراعاة التشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية

 الخدمات وغيرها منالصحية األساسية  الرعاية على الحصول ُسبل تسعى إلى أن تضمن بفعالية )ج(

خاصة  مستضعفين بصورة المجموعات السكانية واألفراد الذين باتوا لصالح ال سيما األساسية، االجتماعية

 بسبب األزمة. 

رسي ت أن األعضاء للدول ينبغي الصمود، على القدرة وبناء االنتعاش وإتاحة األزمات تجنب بغية .22

 راعاةم مع في تغطيتها، اتوأن تسعى إلى سد الثغر االجتماعية الحماية أرضيات تستبقي أو أو تعيد إرساء

 2192 االجتماعية، الحماية أرضيات وتوصية( 912 رقم) 9152 ،(الدنيا المعايير) االجتماعي الضمان اتفاقية

 .الصلة ذات األخرى الدولية العمل ومعايير( 212 رقم)

  العمل وإدارة العمل قانون  - ثامناً 

 العمل سوق ومعلومات

 يالً تمث األكثر المنظمات مع وبالتشاور األزمات، من أوضاع االنتعاش عند األعضاء، للدول ينبغي .23

 :يلي بما تقوم أن العمل وللعمال، ألصحاب

ن بما في ذلك األحكام بشأ الضرورة، عند تعززها، أو وضعها تعيد أو وتضعها العمل تشريعات تستعرض )أ(

 بشأن الدولية العمل منظمة إعالن مع يتمشى بما حماية العمل والسالمة والصحة المهنيتين في العمل،

 المطبقة؛ الدولية العمل معايير ( ومع9111العمل ومتابعته ) في األساسية والحقوق المبادئ

 ؛والمختارة بحرية والعمل الالئق المنتجة العمالة فرص توليد بدعم العمل قوانين تقوم أن تضمن )ب(

 وأ إرساءه تعيد أو المختصة، المؤسسات من وغيره العمل تفتيش ذلك في بما العمل، إدارة نظام ترسي )ج(

، فضالً عن نظام (19 رقم) 9112 العمل، تفتيش اتفاقية مراعاة مع الحال، مقتضى حسب تعززه

 9111ع مراعاة اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، مالمفاوضة الجماعية واالتفاقات الجماعية، 

 (؛11)رقم 
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 ركيزالت مع العمل، سوق معلومات وتحليل جمع نُظم حسب مقتضى الحال، تعزز، أو إنشاء تعيد أو تنشئ )د(

 األزمة؛ من تضرراً  األكثر السكانية المجموعات على الخصوص وجه على

 الطارئة، وتعززها؛ االستخدام إدارات فيها بما العامة، االستخدام إدارات إنشاء تعيد أو تنشئ (ه)

)رقم  9112، مع مراعاة اتفاقية وكاالت االستخدام الخاصة، الخاصة االستخدام وكاالت تنظيم تضمن )و(

 (؛919

 إلى دةاالستفا من المحليين السكان لتمكين العمل سوق في الفاعلة الجهات جميع بين التآزر أوجه تعزز )ز(

 .واالنتعاش السالم بتعزيز المرتبطة االستثمارات تولدها التي العمالة فرص من حد أقصى

  منظمـات ودور االجتماعي الحوار  - تاسعاً 

 العمال ومنظمات العمل أصحاب

وبالتشاور مع المنظمات األكثر تمثيالً  أوضاع األزمات، مواجهة عند األعضاء، للدول ينبغي .21

 :يلي بما تقوم وللعمال، أنألصحاب العمل 

 رالحوا خالل من أو معززة ةأن تكون جميع التدابير المنصوص عليها في هذه التوصية، موضوعتضمن  )أ(

 رقم) 9126 ،(الدولية العمل معايير) الثالثية المشاورات اتفاقية مراعاة مع الشامل للجنسين، االجتماعي

 ؛(911

 لتقويتها؛ أو إنشائها إلعادة أو العمال ومنظمات العمل أصحاب منظمات إلنشاء مؤاتية بيئة تستحدث )ب(

 المدني. المجتمع منظمات مع الوثيق تشجع، حيثما يقتضي الحال، التعاون )ج(

 ومنظمات العمل أصحاب منظمات تؤديه الذي الحيوي بالدور تعترف أن األعضاء للدول ينبغي .25

 9111 التنظيم، حق وحماية النقابية الحرية اتفاقية مراعاة مع األزمات، مواجهة في االستجابة في العمال

 :ينبغي أنال سيما و ،(11 رقم) 9111 الجماعية، والمفاوضة التنظيم حق واتفاقية( 12 رقم)

 تمراريةالس التخطيط في على الشروع والمتوسطة، الصغيرة المنشآت ال سيما المستدامة، المنشآت ساعدت )أ(

 على الحصول هلوتسّ  ،والدعم المادي والمشورة التدريب بواسطة األزمات من واالنتعاش العمل سير

 التمويل؛

 تدريبال خالل من ةاألزم من االنتعاش على ،الذين باتوا مستضعفين بسبب األزمة ال سيما العمال، تساعد )ب(

 ؛والدعم المادي والمشورة

 الحوار وسائل من وغيرها الجماعية المفاوضة عملية خالل من األغراض هذه بتحقيق الكفيلة التدابير تتخذ )ج(

 االجتماعي.

 األزمات بأوضاع المتأثرون المهاجرون  - عاشراً 

 باتوا لذينسيما العمال المهاجرون، ا مع مراعاة أنه ينبغي إيالء اهتمام خاص للمهاجرين، ال .26

ن ، تمشياً مع القانون الوطني والقانوتتخذ ، ينبغي للدول األعضاء أناألزمة بسبب خاصة بصورة مستضعفين

 ما يلي:تدابير ترمي إلى الدولي المطبق، 

 القضاء على العمل الجبري أو اإللزامي، بما في ذلك االتجار باألشخاص؛ )أ(

من خالل النفاذ إلى أسواق  المضيفة، المجتمعات في المهاجرين إدماج ، حسب مقتضى الحال،تعزيز )ب(

 روح تنظيم المشاريع وفرص توليد الدخل، ومن خالل العمل الالئق؛ يشملالعمل، بما 
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حماية والسعي إلى ضمان حقوق العمل وبيئة آمنة للعمال المهاجرين، بمن فيهم أولئك المتواجدون في ال )ج(

وظائف غير مستقرة والعامالت المهاجرات والعمال المهاجرون الشباب والعمال المهاجرون من ذوي 

 كافة القطاعات؛ اإلعاقة، في

 اتتتناول االستجابإيالء االعتبار الواجب للعمال المهاجرين وأسرهم في رسم معالم سياسات وبرامج عمل  )د(

 والكوارث، حسب مقتضى الحال؛ النزاعات مواجهة في

 للمهاجرين وأسرهم في ظروف من السالمة والكرامة. الطوعية العودة تسهيل (ه)

 تعزز أن األعضاء للدول ينبغي وتاسعاً، وثامناً  خامساً  األجزاء في الواردة اإلرشادات مع تمشياً  .22

 العمل يف األساسية والحقوق بالمبادئ يتعلق لجميع العمال المهاجرين فيما المعاملة في والمساواة الفرص تكافؤ

 :أن ينبغي سيما وال الصلة، ذات الوطنية ولوائح العمل قوانين بموجب والتغطية

 عن المعلومات توفير طريق عن ذلك في بما العمل، في حمايتهم وأوجه حقوقهم على المهاجرين تطلع )أ(

 يفهمونها؛ بلغة االنتهاكات، حالة في االنتصاف وسبل وواجباتهم العمال حقوق

 وللعمال؛ العمل ألصحاب الممثلة المنظمات في المهاجرين مشاركة تسهل )ب(

 ضوءال وترّكز العمل مكان في لألجانب المعادي التمييز والسلوك مكافحة حمالت وتسهّل تدابير تعتمد )ج(

 العمل أصحاب منظمات جانب من نشطة بمشاركة المهاجرون، يقدمها التي اإليجابية اإلسهامات على

 المدني؛ والمجتمع العمال ومنظمات

منظمات المجتمع  سائر ، وحسب مقتضى الحال،العمال ومنظمات العمل أصحاب منظمات تستشير )د(
 .بعمالة المهاجرين يتعلق فيما ،امعه وتتعاون المعنيةالمدني 

 وطنهم إلى والعائدون الالجئون  - عشر حادي

 العمل أسواق إلى الالجئين نفاذ سبل

 ما يلي:، مرهونة بالجزء في حال حصول تدفق لالجئين أية تدابير متخذة في إطار هذا .21

المطبق والمبادئ والحقوق األساسية في العمل لقانون الدولي ا مع مراعاةالظروف الوطنية واإلقليمية،  )أ(

 والتشريعات الوطنية؛

وقدرتها على االستجابة بفعالية، مع  التحديات والقيود التي تواجهها الدول األعضاء من حيث مواردها )ب(

 .المنظمات األكثر تمثيالً ألصحاب العمل وللعمالمراعاة االحتياجات واألولويات التي أعربت عنها 

لى العبء والمسؤولية عينبغي للدول األعضاء أن تعترف باألهمية الحيوية التي يتسم بها تقاسم  .21

نمائية إإنسانية ووينبغي أن تعزز التعاون والتضامن على المستوى الدولي بحيث توفر مساعدة  نحو منصف.

 النامية والبلدان األقل نمواً التي تستضيف أعداداً كبيرة من الالجئين، نلتنبؤ لدعم البلدامناسبة ومستدامة وقابلة ل

 بما في ذلك من حيث معالجة االنعكاسات على أسواق عملها وضمان استمرار تنميتها.

 تدابير من أجل:عند االقتضاء،  ،األعضاء أن تتخذ للدول ينبغي .31

على فرص كسب العيش  أمام الالجئين للحصول طريق توسيع الفرصتعزيز االعتماد على الذات عن  )أ(

 والنفاذ إلى أسواق العمل، دون تمييز بين الالجئين وبأسلوب يدعم بدوره المجتمعات المحلية المضيفة؛

تشمل السلطات المختصة المسؤولة عن العمالة والعمل وبالتشاور  وضع سياسة وطنية وخطط عمل وطنية )ب(

اب العمل ومنظمات العمال، لضمان حماية الالجئين في سوق العمل، بما في ذلك فيما مع منظمات أصح

 يتعلق بالحصول على فرص كسب العيش والعمل الالئقة.
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تأثير الالجئين على أسواق العمل  لتقييمينبغي للدول األعضاء أن تجمع معلومات موثوقة  .39

بغية تحقيق االستخدام األمثل لرأس المال البشري  واحتياجات القوى العاملة وأصحاب العمل الموجودين،

 والمهارات التي يمثلها الالجئون.

قدرات المجتمعات المحلية المضيفة،  وأن تقويالقدرة على الصمود  ينبغي للدول األعضاء أن تبني .32

الالئق  والعملية عن طريق االستثمار في االقتصادات المحلية وتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحر

 .للسكان المحليين تنمية المهاراتو

تماشياً مع اإلرشادات الواردة في األجزاء رابعاً وسادساً وسابعاً، ينبغي للدول األعضاء أن تشمل  .33

الالجئين في اإلجراءات التي تتخذها فيما يتعلق بالعمالة والتدريب والنفاذ إلى سوق العمل، حسب مقتضى الحال، 

 بصورة خاصة أن:وينبغي 

تعزز حصولهم على التدريب التقني والمهني، السيما من خالل برامج منظمة العمل الدولية وأصحاب  )أ(

المصلحة المعنيين، بغية تعزيز مهاراتهم وتمكينهم من إجراء المزيد من إعادة التدريب، مع مراعاة 

 إمكانية عودة الالجئين طوعاً إلى بالدهم؛

 لتوجيها توفير خالل من الدخل وتنظيم المشاريع، توليد وبرامج المنظم العمل فرص على حصولهم تعزز ()ب

ال، الح مقتضى حسب العمل، تراخيص على إيجاد وظيفة والحصول في والمساعدة والتدريب المهنيين

 مما يحول دون اتسام أسواق العمل بالسمة غير المنظمة في المجتمعات المحلية المضيفة؛

 ،مالئمة آليات خالل من اعتمادها واستخدامهاتوثيقها وو الالجئينومؤهالت  بمهارات عترافاال تسهل (ج)

 ب المكثفالتدري ذلك في بما التدريب المكيفة خصيصاً، وإعادة التدريبسبل الحصول على فرص  وتوفر

 اللغات؛ على

التوظيف العامة وتحسن التعاون مع سائر مقّدمي الخدمات، بما في ذلك وكاالت  تتعزز قدرة إدارا ()د

 الخاصة، لدعم نفاذ الالجئين إلى سوق العمل؛ ماالستخدا

، في سوق وضع استضعافمن  نتبذل جهوداً خاصة لدعم إدماج الالجئات والشباب وغيرهم ممن يعانو (ه)

 العمل؛

 ا فيهابم، وبالضمان االجتماعي المرتبطة بالعملاإلعانات مستحقات ، عند االقتضاء، قابلية نقل تسهل (و)

 المعاشات التقاعدية، تمشياً مع األحكام الوطنية للبلد المضيف.

تماشياً مع اإلرشادات الواردة في األجزاء خامساً وثامناً وتاسعاً، ينبغي للدول األعضاء أن تعزز  .31

ئين فيما يتعلق بالمبادئ والحقوق األساسية في العمل والتغطية بموجب تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة لالج

 قوانين العمل واللوائح ذات الصلة، وال سيما ينبغي أن:

تطلع الالجئين على حقوقهم وأوجه حمايتهم في العمل، بما في ذلك عن طريق توفير المعلومات عن حقوق  )أ(

 تهاكات، بلغة يفهمونها؛العمال وواجباتهم وسبل االنتصاف في حالة االن

 مشاركة الالجئين في المنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمال؛ تتيح )ب(

انب في السلوك المعادي لألجالتمييز و تكافح ،حمالتوتشريعية مالئمة، بما في ذلك تدابير تعتمد تدابير  )ج(

الالجئون، بمشاركة نشطة من جانب مكان العمل وترّكز الضوء على اإلسهامات اإليجابية التي يقدمها 

 منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال والمجتمع المدني.

ينبغي للدول األعضاء أن تستشير منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال وسائر أصحاب  .35

 .المصلحة المعنيين وتتعاون معهم، فيما يتعلق بسبل نفاذ الالجئين إلى أسواق العمل

األعضاء أن تدعم البلدان المضيفة لتعزيز قدراتها وبناء قدرتها على الصمود، بما في ينبغي للدول . 36

 ذلك من خالل المساعدة اإلنمائية، عن طريق االستثمار في المجتمعات المحلية.
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 العائدين إدماج وإعادة الوطن إلى الطوعية العودة

ياً، ينبغي للدول األعضاء أن تتعاون عند تحّسن الوضع األمني في بلد منشأ الالجئين تحسناً كاف .32

في ظروف من السالمة والكرامة، ولدعم إعادة إدماجهم في سوق  بالدهملتسهيل عودة الالجئين طوعاً إلى 

 العمل، بما في ذلك بمساعدة المنظمات الدولية.

 لوضعينبغي للدول األعضاء أن تتعاون مع منظمة العمل الدولية وأصحاب المصلحة المعنيين  .31

 برامج محددة للعائدين إلى وطنهم بغية تسهيل تدريبهم المهني وإعادة إدماجهم في سوق العمل.

ينبغي للدول األعضاء أن تتعاون، بما في ذلك بمساعدة المنظمات الدولية المعنية، لدعم اإلدماج  .31

اسعاً، في األجزاء من رابعاً إلى تاالجتماعي واالقتصادي للعائدين في بلدان المنشأ، عن طريق التدابير المبينة 

 للسكان المحليين. ةحسب مقتضى الحال، بأسلوب يدعم التنمية االقتصادية واالجتماعي

مع مراعاة مبدأ تقاسم العبء والمسؤولية، ينبغي للدول األعضاء أن تدعم بلدان المنشأ لتعزيز  .11

ساعدة اإلنمائية، عن طريق االستثمار في قدراتها وبناء قدرتها على الصمود، بما في ذلك من خالل الم

المجتمعات المحلية التي أعيد إدماج العائدين فيها وعن طريق تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية 

 والعمل الالئق.

 واالستعداد والتخفيف الوقاية  - عشر ثاني

 كوارث،ال أو النزاعات بمخاطر فيها التنبؤ يمكن التي البلدان في ال سيما األعضاء، للدول ينبغي .19

 أجل من تدابير وأصحاب المصلحة اآلخرين، العمال ومنظمات العمل أصحاب منظمات مع بالتشاور تتخذ أن

 اديةاالقتص التنمية يدعم بشكل لها واالستعداد منها والتخفيف األزمات من للوقاية الصمود على القدرة بناء

 :قبيل من إجراءات اتخاذ خالل من ق،الالئ والعمل واالجتماعية

 بيئيوال واالقتصادي والمادي البشري المال رأس تتهدد التي االستضعاف وأوجه المخاطر تحديد وتقييم )أ(

 واإلقليمي؛ والوطني المحلي المستوى على واالجتماعي والمؤسسي

من المخاطر وإعداد االستجابات إدارة المخاطر، بما في ذلك التخطيط للطوارئ واإلنذار المبكر والحد  )ب(

 للطوارئ؛

 اعينالقط في العمل سير استمرارية إدارة خالل من ذلك في بما ،والتخفيف منها الضارة اآلثار من الوقاية )ج(

إعالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة  مراعاة مع سواء، حد على والخاص العام

 (.9111العمل ومتابعته ) في األساسية والحقوق المبادئ بشأن الدولية العمل منظمة إعالناالجتماعية، و

 الدولي التعاون  - عشر ثالث

 تقّوي التعاون وتتخذ أن ومواجهتها، ألوضاع األزمات االستعداد عند األعضاء، للدول ينبغي .12

 المتحدة األمم منظومة خالل من ذلك في بما األطراف، متعددة أو ثنائية ترتيبات خالل من مناسبة خطوات

 لدولل وينبغي. المنسقة لالستجابات الدولية أو اإلقليمية اآلليات من ذلك وغير الدولية المالية والمؤسسات

 سبح تعززها، وأن كاملة استفادة الموجودة واآلليات والمؤسسات القائمة الترتيبات من تستفيد أن األعضاء

 .الحال مقتضى

اإلقليمية  المنظمات تقدمه الذي الدعم ذلك في بما األزمات، لمواجهة االستجابات في ينبغي .13

 مع متسقة تكون وأن المستدامة، والمنشآت الالئق والعمل العمالة على األساسي تركيزها ينصب أن والدولية،

 .السارية الدولية العمل معايير

اص في الخين العام واإلنمائية واستثمار القطاعينبغي للدول األعضاء أن تتعاون لتعزيز المساعدة  .11

االستجابة لمواجهة األزمات من أجل استحداث الوظائف الالئقة والمنتجة وتنمية األعمال والعمل للحساب 

 الخاص.
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 مواجهةل باالستجابات يتعلق فيما بينها فيما واالتساق التعاون تعزز أن الدولية للمنظمات ينبغي .15

 .الصلة ذات الدولية السياسية والترتيبات األطر من الكاملة االستفادة مع واليتها، ضمنمنها  كل األزمات،

 جاباتاالست لتوفير األعضاء الدول مساعدة في بدور رائد تضطلع أن الدولية العمل ينبغي لمنظمة .16

 لعملا سوق في واإلدماج العمالة تعزيز على وبالتركيز الالئق والعمل العمالة إلى استناداً  األزمات مواجهةفي 

 تمؤسساال مع الوثيق بالتعاون المؤسسات، وبناء القدرات وتطويرحسب مقتضى الحال،  أو الوصول إليه،

 .دوليةالو قليميةاإل

 ظمالمنتالطوعي و تعزز التعاون الدولي، بما في ذلك من خالل التبادل أن األعضاء للدول ينبغي .12

 نهام والتخفيف األزمات من والوقاية السالم لتعزيز والتكنولوجيا الجيدة والممارسات والمعارف للمعلومات

 .الصمود على القدرة وبناء االنتعاش وإتاحة

ينبغي أن يكون هناك تنسيق وثيق وتكامل فيما بين االستجابات لمواجهة األزمات، حسب مقتضى  .11

ة الكاملة والمنتجة والمختار اإلنمائية، من أجل تعزيز العمالة الحال، وال سيما بين المساعدة اإلنسانية والمساعدة

 .الصمود على والقدرة السالم أجل من الالئق بحرية والعمل

 ختامي حكم  - عشر رابع

 .(29 رقم) 9111 ،(السلم إلى الحرب من االنتقال) العمالة تحل هذه التوصية محل توصية تنظيم .11
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 قرار بشأن العمالة والعمل الالئق من أجل السالم  -باء 
 والقدرة على الصمود

 ،2192المنعقد في دورته السادسة بعد المائة في عام  الدولية، العمل لمنظمة العام المؤتمر إنّ 

، التي تحل محل 2192توصية العمالة والعمل الالئق من أجل السالم والقدرة على الصمود،  اعتمد إذ

 (،29)رقم  9111نظيم العمالة )االنتقال من الحرب إلى السلم(، توصية ت

 عالمي سالم إقامة إلى سبيل من ما أنّه ومفاده ،الدولية العمل منظمة دستور في الوارد المبدأوإذ يذّكر ب

 ،االجتماعية العدالة من أساس على بني إذا إال ودائم

 عن الناجمة األزمات أوضاع من والوقاية السالم تعزيز في الالئق والعمل العمالة بأهمية يعترفوإذ 

 ،الصمود على القدرة وبناء االنتعاش وإتاحة والكوارث النزاعات

 األزمات لمواجهةوإذ يشدد على ضرورة التعاون والشراكات على الصعيد الدولي من أجل تضافر الجهود 

 ،والكوارث النزاعات عن الناجمة

 سيتوقف على فعالية الترويج لها وتنفيذها؛وإذ يدرك أّن نجاح التوصية 

 السالم أجل من الالئق والعمل العمالةيدعو الحكومات وأصحاب العمل والعمال إلى إنفاذ توصية  .9
 إنفاذاً كامالً.، 7062 الصمود، على والقدرة

 وخطة استراتيجية يدعو مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى أن يطلب إلى المدير العام أن يضع .2

 يلي: ما طريق عن ذلك في بما التوصية، تنفيذ ودعم تعزيز أجل من عمل

 الميزانية خارج من الموارد وحشد والمقبلة القائمة والميزانيات البرامج ضمن الموارد تخصيص )أ(

 التوصية؛ إنفاذ إلى سعياً ، الثالثية المكونة الهيئات مع بالعمل لالضطالع

 الهيئات إلى المناسبة التقنية والمساعدة الترويجية المواد وتوفير الوعي ستاارةال مبادراتاالضطالع ب )ب(
 التوصية. في الواردة والتدابير السياسات إنفاذ إطار في المكونة

يطلب من المدير العام أن يسترعي انتباه المنظمات الدولية واإلقليمية المعنية إلى هذه التوصية وأن  .3
المنظمات دعماً للسياسات والمبادرات المنسقة الرامية إلى تعزيز العمالة  هذهيعزز التعاون والشراكات مع 

 ارث والتصدي لها.والكو النزاعات عن الناجمة والعمل الالئق بغية الوقاية من األزمات

 


