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 المقدمة

تأسيسااااى أوااااا نساااااىا منطسااااىر ياااال منيطت اااا  منجههياااا  سمنت اااا يى  منتاااال يسم   ااااى 

منتيكااايال مصاتياااى ت سمص تياااىأل نوياااهنف سمنيتيعوااا  يااال مهتناااىا طسااا  منهتىنااا  هااايال 

منطساااىر أط اااى هااايال منااالكسه ستهكااائ منجيىنااا  منطساااىني  يااال من تاااىا  ياااه منياااط   مااااىي  

، سنتىنياااى كاااىال ساااا  منياااهنف إناااا تااا طل منيااااىهك  مصاتياااى ي  نوياااهنف هااااك  أاااى  

ب اهااا  مصئيااا  منتااال يجاااىطل يط اااى منجاااىن  طتي ااا  نتااا مأيى  مطتااااىه يياااهس  كسهسطاااى  هااااى

نااااىي  مةئيااا   هااا سههى منج يااا  ياااال منت ااا يى  منتااال نياااه  أواااا منياااهنف  91كسييااا  

يسم  ت اااى  تاااا صتكاااسال هااال منيىساااه مصكهاااه يااال يجهكااا  كسهسطاااى ، أواااا هن  هااال  

يوياااسال س ينااا   9.1نف ،  ياااش تاااايه منت ااا يهم  إناااا ي ااا مال منت ااا يى  ي ااا مال منس اااى

أواااا مص وااا  سااايكسال منطياااي  مصكهاااه يط اااى  نوطساااىر هىصااااىي  إناااا مهتناااىا يجااا ص  

منجطاااف اااا  منطساااىر  اااهمر من  اااه منيطئنااال ، كااالن  ئياااى ف نأياااى  منهأىيااا  مصساااهي  

ياااال  % 17 ياااه ي يسأااا  مص اااه ، كياااى ستاااايه مص ياااىنيى  إناااا نال منطساااىر يااااكوال 

منجاااىيويال يااال من تاااىا منيااا ل سمنيااا يل منياااهتهت هااال ، كياااى تااااك  منن اااسف منهاييااا  

ب   ياااا مب ي ااااس   سال مطيااااهمت منكعيااااه يااااال منطسااااىر ياااال نطيااااىت  هاااايال من طساااايال ت اااا يى

منتااااااي  من  ياااا ف منتاااال متهجت ااااى منج ياااا  يااااال من كسيااااى  سمني سسااااى  ااااايال  ئياااا  

  هاااال  منت اااا يى   أاااا  مص ااااهمرم  مص تهمئياااا  نو اااا  يااااال مطتاااااىه منجاااا س  ، كىياااا

علااال الماااا    91"  آثاااجا حج كاااة  /ا/واااج    /  اااد منيط يااا  إناااا أ ااا  طااا سف  اااس  

ب يااااىهك 931سلنااا  هيااااىهك   العاب اااة العجملاااة " ييعواااسال نتاااهمف مصطتاااى  منع عااا   ى

هىصااااىي   سأااااسم  ن طااا  اااا سال أيااا  منياااهنف منجههيااا  ،  سنااا  أههيااا  ،  91يااال 

سمن سنياااا  منيجطياااا  ه  ااااسن منيااااهنف ، يط ياااا   ييعواااايال أااااال منيط يااااى  منجههياااا إنااااا 

 مصيىط  منجىي  ن ىيج  من س  منجههي  . سمنيهنف منجههي  ، 
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 الود/  : ل جعم س ا 

 اال تتجح :  كفل

 ، 0101يسنياااس  91منيسميااا   مصههجاااىرتااا  ميتتاااىل نأياااى  منطااا سف يااال ياااهىل ياااس  

كوياااا   / مساااا   سااااطىر منياااااهف أوااااا م مهف من يىياااا  مص تيىأياااا   منيستاااااىهمن ااااا 

ياال متااىه سوسااو   يااىتل مطج ااى  منطاا سفسمكاا  مال  ،ميتتى ياا  ه اا  ه ااى هىنسااى ف منااايسف

تطنيااالم نتس ي اااى   منطااا سم  منتااال تج ااا هى منيط يااا  أهاااه سساااىن  منتسميااا  مصنكتهسطااال 

 مااااة العماااال العاب ااااةالمااااد ا العااااج  لمو  -ي اسااااعجد  االسااااتج     ااااج   علاااا  الم  اااا

هسااااااا  كىياااااا  ميكىطيااااااى  منيط ياااااا  ني ياااااا  مناااااااهكىر مص تيااااااىأييال يييااااااى يتجواااااا  

، سماتااااهمل  91هيساااات  م  ست اااا يى  ااااااىيى منجياااا   سيطىاااااا  معااااىه مئياااا  كسيياااا  

 أااااا سااااجى ف  عاااا  ،  كسهسطااااى  اااامن وااااس  سسااااا  منااااه   نيسم  اااال تاااا مأيى   ىن

 . كوي  ميتتىل منط سف صن ىرمصستىل يىيئ أول منيتيهت 

ميياااىال يط يااا  منجيااا  منجههيااا  هااا سه منياااهنف مني اااسهت سمنهنيسااال  ساااجى تلنكااا  س

ب نت  يااااا  منساااااو   ب اااااهسهيى ياااال ت  يااااا  منتطيياااا  سنال من ااااااىر أواااااا منتييياااائ ااااااهتى

سمصياااال مني تيجااال ، سياااال يااا   ياااى تااا  هيااا   ياااال تااا مأيى  نئيااا  كسهسطاااى كسييااا  

ال آعاااىه ساااوهي  يااال ي اااىص  ياااياااى ياااى ه ى سمنتااال نعاااه  أواااا نساااسمن  منجيااا  س  91

منتاااااي  سمنتجواااي  سمنهأىيااا  منيااا ي  سمن يىيااا  مص تيىأيااا  ستاااأعيه لنااا  هااااك  نكهاااه 

أواااا هجاااا مننناااى  مةكعاااه هاىاااا  سأواااا هنسااا ى منطساااىر ، ياااأتل ن ىنطاااى منياااس  منااالت 

ياااا  كىيااا  مصتاااهمف مننىأوااال سمنيجطيااا  هتجئيااائ   اااسن منياااهنف منجىيوااا  نيطىااااا  كينيااا  

منتجااااىتل ياااا  آعااااىه مصئياااا  أوااااا اااااهست س ااااهسف أياااا  منيااااهنف منجههياااا  سآنيااااى  

 تاييال نهجى  منطسا مص تيىأل يل يتت من   يال مآلعىه منسوهي  ن ى .
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هنااااي  س اااا ف منيااااهمف ت اااا ي  أااااال مهاااا مف  –عاااا  ااااا ي  منسااااي ف / همطيااااى يااااىهسن 

مصئياا   اااهسهف مسااتعيىه مننااه  منتاال ااا  تتي  ااىسي ااىسه منطاا سف ماااىه  يي ااى منااا 

يااال ت سااايال ااااهست س اااهسف أيااا  منياااهنف سيااال إتاااىه منتاياااه منساااهي  يااال آنياااى  

سنساااىني  سنطياااىت منجيااا  يااا   تااا مأيى  مةئيااا  سمصأتياااى  منيتئميااا  أواااا تكطسنس ياااى 

منيجوسياااى  ، نياااه  ياااال منااااهسهت ساااا  اااااي  منتااا هي  منت طااال نوطساااىر اااايال 

ىساااايجي  أوااااا تيناااايا مسنسيااااى  نتااااهمف مصطتااااى  ياااا   منيه واااا  من ى ياااا  سهااااس ي

منن اااسف منتكطسنس يااا  هااايال من طسااايال سمنتااال كىطااا  ياااال نهاااهئ منت ااا يى  نياااى  تطىيساااي  

 منيهنف يل سسن منجي  .  

 علل  /ااق عمل وجقشت الم/ض/عجت التجل ة :  ت الود/ اشتمل

 ثا الحج كة علل  اص العمل /الوشااااااج  االقتلااااااجدي للوسااااااج  علل المد  "  -9

مني يهف منجىي   –من كتسهف / يى ي  كيسمال سااااجى ف ا يت ى  القلاااا ا /المت/ساااا  "

 نيط ي  منيهمف منجههي  

   "    دع  قضاااااج ج الما   العجملة    م/احاة آثجا   مة  /ا/وجد/ا االعال  "  -0

أيي  كوي  منوا  سمصأ   هىصكى يي  منجههي   -اا يت اى من كتسهف /  طىال يسساااااااف 

 نوجوس  سمنتكطسنس يى سمنط   منه هت

 : علل الوك/ التجل  مداخالت مج ت  تقد   

 – سال أي  منيهمف منجههي  مصييط  منجىي  نو ط  ااا –منسااي ف منطىنه  يىيساا  أتسف  -9

 يط ي  منجي  منجههي 

 هنيس   منهف منجي  يل  ه  نهطىال –من كتسهف / مييىال يئأ   -0

 هنيس  ي و  سي م  مصأيى  منييطيى  -من كتسهف / يسئي  طىاه  -3

 هني  مصت ى  من ه نط ىهى  أيى  منه هيال طىنه  –مصستىلف / ئهي ف منهوسال  -4
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 الت/ل جت علل الوك/ التجل  : /حج ت االستوتجحجت /

يال ي   يااى ت  ت اا يياال يال نسهمن أياا  سياا مي   ايياا  سيال ي   يااى ت  ت ييجاال 

ت  هي  ي يسأ  يال مصسنسيى   يال ي   ى  ستسيايى  منسي م  سمنسى ف منياىهكيال ،

منتل ي   منتجىسال سمنتطسااااااي  هاااااااأط ى صسااااااتعيىه يى ا  تسيه  مصئي  يال يه  نتاييه 

من سمن  مص تيىأي  منيسهسعل يييى يتجو  هىنطسا مص تيىأل ، سلن   تا ص تت ي  منطسااىر 

ب منج ر مصكهه يال منيسىنه سا  مصئيى  ،   /ه   جلتجل  :  سيى

    سيل متيىل  المساااااااجهمة الفعل ة    قدمجا  قضاااااااج ج الو/ا االحتمجع     التخ

 من همهم  يل ي ى  مصست ىه  سمنتجىيل يال مصعىه مصاتيى ي  سمص تيىأي  نألئي . 

  91منيتجو   هكسيي  تع    مشاااجا ة الما      لحجي لااا جرة الباامي /السااا جساااجت 

 ف ستسيو  مة   نيسم    مصئيل.سكلن  إاهمك ال يل ماتهمل منت مهيه اييه

 نوتجىي  ي  منجطف من ىن  أول منطسا مص تيىأل يل  ت/  ا الساابل /ايل جت الموجساابة

 نساى  مةئيى  .

 سإأااى ف تسئيج ااى يال ي    االعتااف باامعمااجل الاعااج ااة ر ا المااد /عااة /تقااد اهااج

  سيىسى  من يىي  مص تيىأي  سمني يى  مةسىسي  .

  اع ج  االهتمج  ال ج   بجالقتلاااااجد الا ف      الق جا ال ااع  تع    د/ا الماا/

 .  /اثا  لك    تكق ق االمي الغ ا   العاب 

  ت/سااااا ة م لة الكمج ة االحتمجع ة  تع    الب  ة التشااااا ع ة الم/ا بة لعمل الماا/

 .  مو  الللوسج  ، خجلة العجمالت مواي    الق جا ر ا 

  ضمي الخ   ال/ و ة /الق/م ة العجمالت الماجحااتالعمل علل ادمجا قضج ج 
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 يل اسر يى كان   ضا/ا  االهتمج  بتم  ي الما      محجل ت و/ل/ح ج المعل/مجت

أطل مةئي  منهمهط  يال نهيي  كهيهف ن لم مني ى  يل تساااااااييه من يىف أوا يساااااااتس  

 .  منتجوي  سمنجي  سإ مهف منياهسأى  مصاتيى ي  س يههى

 نيى ن ى يال ا هف أوا منسياااااس  إنا  مة مو مجت المحتمة المدو  تع    الشااااااا ة

ب.    مني يسأى  مةكعه م تيى ى

 يل منيتست مةيىيي  ن ست ىه ، ست سيال الدع  للوسج  العجمالت ت ث ف سبل ت/  ا 

منسياس  إنا يج م  منساىي  مناييي ، ستهتيهى  منجي  منيهط  ن نل يت يوال أ ر 

 منهأىي .

  تسات  ف منطسىر هاك  ي ي   /اساج ل اعالم ة ك/ل اللاكة العجمةاوتجا خ جبجت

 هيى يل لن  منطسىر مةكعه ت ييابى . 

  ن طيهمت يل مصطيااىت  دع/  /سااااااااج اال االعال  ال  تكق ق الاادع  الت/ع/ي للماا

 . سمطتاىه ين س  منجي  يال منيطئ  ٩١من  ي ف نوجي  منتل طت   أال  ىن   كسيي  

   منتل تسااات  ف أوا س ل منت  ي  مةعه مصاتياااى ت  التخف ف/ضاااة اساااتاات ح جت

  نتنال منيها أوا منطسىر سهطىر ا هف منيهنف أوا منييس 

 مةساااىساااي  نوطساااىر سمننتيى ، هيى يل  كمج ة الخدمجت اللاااك ة /الكمج ة االحتمجع ة

 . لن  ي يى  مني   مإلط ىهي 

   و  لدع  الما مساااااتيهمه منيااااااىهي  سمن نى  أوا  دااساااااة اوشاااااج  لاااااوجد ق م 

مصاتيااى ي  منيااايهف سمنيتسساات  منيىياا  هىنطسااىر يل    مآلعىه مصاتيااى ي  منتل 

 .”تسهّه  ه ى من ىن  

 نويسااىهي  يل مناااات سمنياااىهك  يل   هم ة تضااج ا حا/د ا ااف االوتجا الثالثة ،

 اىأ ف هيىطى  يه جي  سسماااا   أيوي  ياااط  من همه ن أ  منيهمف منجىيو  ، سمطااااىر 
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 ٩١من تل ا  تاههال يال معىه كسيي   يىي  هىنطسىر منجىي   يل ييتوف منيطىت  

نيااى ناالناا  يال  سه يل اااااااايااىال منسياااااااس  نو يي  سهياااااااا  ييتوف مةسنسيااى  

 . سمص تيى ى  منيىي  هىنيهنف منجههي  منجىيو 

 متيىل منيتسم  من ئي  ط س مي مه آ مف يجيىهي    ي ف  دع/  مو مة العمل العاب ة

   أس ص يى  يط سي  منتسمهتر أوا منتاهيجى  منستطي  نو س  منجههي .ت 

 يل يسم    مآلعىه منساااااااوهي  ن ىن   كسهسطى سكىي   دع  حا/د الما   الفلسااااااا  و ة

  ناكى  منتيييئ منتل تيىه  ا هال يال اسم  مص ت   .

 

 /علل  لك اختتمت  عمجل الود/ 

   91 7 0202 

 

 كوجي + ااو ج


