
 

 

 ا>;لع يروسلا ماظنلا ةرطيس دع+ اعرد ةظفاحم

 )٨( دصر ر?رقت

١٥ Fاثلا ن?رشJ٢٠١٩ ي 

Oدع Pر?رقتلا اذ Pاعرد ةظفاحم ^[ عضولا مييقت لوح ة?روسلا ةيندملا ةصنملا هردصت يذلا ھعون نم نماثلا و 

 قطانم بلغأ ^[ روPدت ^[ noمألا عضولا لازي ال اذإ  ،ةظفا`fا لماbc dع يروسلا ماظنلا ةرطيسو ة`_اصملا دع+

 ن�فلتخم صا��أ تفد>�سا  �oلاو قطانملا عيمج ^[ ة|}كب تالايتغالا ثداوح راشvنا دصر مت ثيح ،ةظفا`fا

 ^[ نا�سلل  اغلاب اقلق ت�بس ةلا`_ا هذP ،ن�يندملا ضع+ فاد>�سا مت كلذك بصانملاو تاءامتنالا ثيح نم

 ح?رص رارق ذاختا مدع عم تا?وسvلل ةينمزلا ةدملا ءا>�نا �cإ ةفاضإلاب ،ةيمويلا م>�كرح نم تدحو ،ةظفا`fا

 .ةظفا`fا ^[ ةفلتخم قطانمل تامPادمو تالاقتعا ذيفنتل ةصرفلا حاتأ يذلا رمألا ،ا�ليدعF وأ اPرارمتساب

 فاقيإو ا�عاونأ ةفا�ب يروسلا لخادلا ^[ ةلماعلا تامظنملل يقيقح رود بايغ noمألا عضولا روPدت �cإ فاضي

 رمحألا لال�لا فارشإ�و ھتاسسؤم لالخ نم لامعألا لd رصحو ماظنلا طلسF ب�س+ ا�لمع تامظنملا نم ددع

 .يروسلا

Oيطغ Pا ^[ ة?رقو ةدلب ٤٦ ر?رقتلا اذf`ع ةعزوم ةظفاbc 7 نم ةدتمملا ة|¥فلا لالخ ،ةيفارغج تاعاطق تس 

 2019 يJاثلا ن?رشF ١٢ �cإ زومت

 



 

 )نامتعو ةدودايلا ،ةنيدملا اعردو دلبلا اعرد( قطانم مضتو :ةنيدملا عاطق -الوأ

 ةرمتسم ةيفصتلاو لايتغالا تالاح لازت ال ثيح ،دلبلا اعرد ^[ ةصاخو رتوتم :ةنيدملا عاطق ^[ noمألا عضولا

 ،ةأرما م>®يب يJدم 13 لتقم دصر مت ثيح ،ن�?ركسعلاو ن�يندملا نم فارطالا عيمج نم صا��ا فد>�سFو

 4و ،ر`_ا شµ´_ا نم ص�� 16 لايتغا �cإ ةفاضإلاب ،رجفنت مل ةي�رح تافل�f ةي`° لجرو لفط طوقسو

  .ن�فد>�سملا لتق ^[ ¹¸نت مل لايتغا تالواحم كلانPو .يروسلا ماظنلا شµج رصانع نم صا��أ

 ،ةقطنملا ءانبأ نم بابش لاقتعا ة?و´_ا تارباخملل ع+ات زجاح ةلواحم دع+ اعرد ميخم ^[ رتوتلا ةلاح ترمتسا

 لخدم قالغاو تقؤم ل�ش+ زجا`_ا با`¾Jا �cا ىدأ امم زجا`_ا bcع مو´¼لاب ةقطنملا ءانبأ ماق ةثدا`_ا دعºو

  ن�يندملا لبق نم ةيبا|¥لا رتاوسلاب زجا`_ا ة�ج نم ^Àرشلا مي�fا

 لبق نم )س.س( ةبلاط م>®يب ن�يندمل ىرخأو ،ر`_ا شµ´_ا bcع ن��وسحم صا��أل لاقتعا تالاح دصر مت امك

 جارفالاو ن�ماع ةدمل لاقتعا دع+ )راش+ وب أ ،م.م( لقتعملا نع جارفإلا متو .ماظنلل ةع+اتلا ة?و´_ا تاربا�fا عرف

 دبع باشلا ةافو لي´¾F مت امك .ام�لاقتعا bcع ر�ش نم |}كأ ÄÅoم دع+ اعرد ميخم نم ضرممو بµبط نع

 ىرجأ دق ناdو ر`_ا شµ´_ا رصانع نم وPو ماع نم |}كأل لاقتعا دع+ ماظنلا نو´Æ^ ]^ Çي�صلا ^[اشلا

Fمتو ،ماظنلا عم ة?وس F¾´جالعلا يقلتل قشمد ^[ ىفشمل ھلقن دع+ )ص .م( ءافتخا لي.  

  :اPدصر مت �oلا ىرخالا ةينمالا ثداو`_ا نمو

 .ماظنلا عم لماعتلا ةم>�ب )أ .ع.ي( لÉÊم bcع ةلبنق ءاقلإ .1

 .رارضأ عوقو نود ميدقلا كرم´_ا هاجتاب ةدعاقلا نم نواP ةفيذق طوقس .2

  .ةفسان ةوبع+ ةيسور ةرايس فاد>�سا  .3

 .ص��20 نم |}كأ ةباصإو ةفسان ةوبع+ ةيحاضلاو ةدودايلا ن�ب ةع+ارلا ةقرفلل تµبم صاب فاد>�سا .4

 Ïoعشلا بضغلا نم ةجوم ÍÎأ امم يºر`_ا ق?رطلاو ةي�رغلا دلبلا اعرد فارطأ bcع زجاوح عضو .5

 .ةديد´_ا زجاو`_ا ةلازإل تارPاظم جورخو

 ةيمد�_ا عاضوألا ن�سحتو ن�لقتعملا نع جارفإلاب بلاطت مي�fا ^[ تارPاظم جورخ .6

 رمألا ،ةمزألا ةيل�_ ةظفا`fا ^[ ةينمألا ةدايقلا نم دفو ةرا?ز دع+ تارتوت ةقطنملا تد�ش رخآلا بنا´_ا bcعو

 عقاولا ن�سحتو ةينمألا ةضبقلا فيفختب ةبلاطملل ةعم´_ا ةالص دع+ تارPاظم جور�_ ةوعدلا Ñcدتسا يذلا

 نمألا نم دوعو دع+ تارPاظتلا ليجأت مث نمو ،ن�لقتعملا نع جارفإلاو ةديد´_ا زجاو`_ا عفرو ÓÅoاعملا

  .تابلاطملل ةباجتسالاب يركسعلا

 nÖبلا ليPأتو قاوسألا حتف ةداعإل قوبسم |�غ طاشÕب  ر?رقتلا ةيطغF ة|¥ف تزاتما دقف يمد�_ا بنا´_ا ^[ امأ

 �cوألا فاعسإلا ةمظنم ،UNDP  يØامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب) ةيلود ةمظنم نم |}كأ عم نواعتلاب ةيتحتلا

 ميم|¥ب تال`fا با`Ýأل تا>;جوت رادصإ مت امك .)فيسµنويلا ةمظنم ،عو´_ا دض لمعلا ةمظنم ،ةيلودلا

  :بنا´_ا اذP ^[ ثادحألا مPأو ،ةمد�_ا ^[ ا�عضوو ا�حتف ةداعإو تال`fا

  ضاقنألا ةلازإ دع+ دلبلا اعردو ةط`fا ن�ب ^Àرشلاو يºرغلا ن�ق?رطلا حتف .1

  .قطانملا نم ديدعلا ^[ ^Æصلا فرصلا ��Êجت .2



 

 .ةيسµئرلا قرطلا ضع+ حالصإ bcع لمعلا .3

 .سفط / اعرد ق?رط bcع ة?و´_ا زجاو`_ رتاوس ��Êجتو عفر .4

  ،UNDP عم نواعتلاب ةيشÕملا ^[ ضاقنألا نم m3 9000 ليحرت .5

 .ا�لالخ نم ةمدقملا تامد�_ا يقلتل ةيكذلا ةقاطبلاب ن�نطاوملا د?وزت bcع لمعلا .6

ايناث
ً

 ،با`ش لت ،ن^لج ،ليس] ،ةعفان ،نوزHز ،ةعفان ،نالوURا مST ،ةرQRلا :قطانم لمشNو( :يLرغلا اعرد فHر -

 )سفط ،بHرHزملا

 لزانم bcع لبانق ءاقلإب وا رشابملا فاد>�سالا |ãع ،عاطقلا اذP ^[ ةرمتسم لايتغالا تالاح لازت ال :noمألا عضولا -

 تا?وسF اورجا نمم ر`_ا شµ´_ا رصانع نم ١٣ لايتغا لي´¾F مت ثيح ،ةفسانلا تاوبعلا عرز وأ ،ن�فد>�سملا

ايلاح ماظنلا عم نولمعåو
ً

 ةيدلب سµئر لايتغال ةفاضإلاب ن�نثا ن�يندم فاد>�ساو ،ماظنلل رصانع ٦ لتقمو ،

   .ب?ر?زملا ةيدلب سµئرو ،ةر´çلا

 لتقمو ،يروسلا ماظنلا زجاوح لبق نم ن�يندم صا��أ ١٠ براقي ام لاقتعا دصر مت تالاقتعالا ىوتسم bcع

 ذنم قحتلا قشÕم يركسع وPو )س .ع( لتقمو  .ةنس نم لقأ ماد لاقتعا دع+ ماظنلا نو´Ç ^[ )ج.أ( و )ع.ط(

 ثادحالا نمو .ليصافت ركذ نود ھلتقمب ھ?وذ رابخا اقحال متيل هرابخا تعطقنا مث ة?ركسعلا ھتعطقب ر�شأ 8

  :^é ا�لي´¾F مت �oلا ىرخالا

  .ليسF ةدلب ^[ ىفشملل م�لقن متو مغل راجفناب ةدحاو ةلئاع نم صا��أ 8 ةباصإ ●

 .ليسF ^[ ة?و´_ا تاربا�fا ةزرفم رقم مامأ ماظنلل ةرايس راجفنا ●

 .ليسF ^[ مغل راجفناب ةطسوتم تاباصإب ن�ندم 5 ةباصإ ●

 ةباصإو نوز?ز ركسعم ^[ نيدجاوتملا ماظنلا تاوق فاد>�سا ^[ تلثمت نوز?ز ^[ ا�عون نم �cوأ ةثداح ●

   .طباضو رصانع ةسمخ

● Fع ةدوجوملا زجاو`_ا لبق نم تاقياضملا نم |�ثكل با�ش لت ةدلب تضرعbc داز امم ةدلبلا لخادم 

 با�ش لت ىفشم فاد>�سا ا�مPأ ثادحألا نم ةعومجم ةجيvن ا>��وعصب ة|¥فلا ت�Êمتو ^�اPألا ةاناعم

 .رارضأ عوقو نود ةلبنقب

 لاقتعا رثإ bcع ةدلبلا ماحتقاب سفط لPا ديد>êو ماظنلا دوشح ةيفلخ bcع سفط ^[ ةرمتسم تارتوت ●

 .ةظفا`fا ^[ ةفلت�fا زجاو`_ا bcع ةنيدملا بابش نم ددع

اثلاث
ً

 )املع ،ةو`سلا ،ةيقرشلا ةHراغلا ،ةبيطلا ،ةUR^jا ،كارUTا( ىرق لمشNو :fgرشلا اعرد فHر :

 لايتغا تالاح 8 لي´¾F مت ثيح ،ةظفا`fا ^[ تا`_اصملا لاجر �cا لصت تاديد>�لا لازت ال اعرد قطانم لd امك

 م>®يب ن�يندم 7و ةيعيشلا ةفئاطلا نم خيش لايتغا �cإ ةفاضإلاب ،ر?رقتلا دادعإ ة|¥ف لالخ تا`_اصملا لاجرل

اضيأو .برح تافلخم راجفنا ةجيvن ن�لفط
ً

 ةلمح Ñcدتسا يذلا رمألا ،ماظنلا تاوق نم طباض لايتغا ةلواحم 

  .ةقطنملا ^[ ن�لعافلا ةفرعمل تامPادم



 

 نع جارفالا مت ثيح 4 م>®ع جرفملا ددع غلب ثيح غلب ن�يندملا نم ددع نع جارفإلا مت ؛تالاقتعالا ىوتسم bcع

 سمخ ماد لاقتعا دع+ )ير?ر`_ا .ق .ح( نع جارفالاو ماع ماد لاقتعا دع+ رح شµ´_ا رصانع نم وPو )م .ح(

 )ءاضيبلا ذو�_ا( يJدملا عافدلا ^[ قباسلا لوؤسملا لاقتعاو )ح .ط .ر( نع جارفالاو ،)غ .ع( نع جارفالاو رو�ش

 عاضوأ ة?وسF ىرجأ ھنا املع تارامإلا نم ھتدوع ءانثأ قشمد راطم ^[ ،)يطلس لامك( ^Àرشلا عاطقلا لوؤسم

 ةنس ذنم ن�لقتعم مPو ماظنلا تالقتعم لخاد )ٍس.م( و )ف.م( نم لd لتقم لي´¾F مت ن�ح ^[ .ماظنلا عم

 .تا?وسF قاروأ نولمح?و

 bcع ن�لو�جم نم ران قالطإ لي´¾Fو ،ة�Ê´_ا ة?رق �cإ ديدج نم تاباتكلا ةدوع دصر مت ،ىرخالا ثداو`_ا نمو

 ا>®كسO كار`_ا ةدلب قرش ةعرزمل ماحتقا دصر مت امك ،تاباصإ عوقو نود ةروصلاو كار`_ا ن�ب ماظنلل زجاح

 شµ´_ا نم ن�قباس رصانع لبق نم تارايسلا ةقرسل ةديدج تالاح رو�ظ ا|�خأو .ةيمالسإلا ةلودلا Ïoسvنم دحأ

  .ر`_ا

 

ايناديم م�مادعإ مت نيذلا دحأل ةروص*
ً

 ةافو ةدا�ش جارختسا و ھت?و�ل ھ?وذ مالتسا ةرورضب ديفت ةقرو عم ،

 

اعkار
ً

 )دعس خيشلا ،لخنا ،ةراUTا ،مساج ،ىون( لمشNو :روديURا عاطق -



 

 ةرطيس تحت تناd 61 ءاوللا راشvنا ةقطنم نإ ملعلا عم ،61 ءاوللا ^[ ماظنلا تاوقل ةيعامج رباقم فاشvكا

 ،ديدحتلاب رباقملا فاشvكا مت نيأ ديدحت نكمي ال ثيح ،ىرخا ءازجأب دلاخ شµج ةرطيسو ا>®م ءزجب ةضراعملا

dع دتمي ءاوللا نوbc رغلا ف?رلا ^[ تادل�و ىرق ةدعºي.  

 ماظنلا تارباخم ¹_اصل لمعلاب ن�م>�م وا ،تا`_اصملا bcع ن��وسحم صا��أ 10 لتقو لايتغا تالاح دصر مت

 ،ماظنلا تارباخم نم رصانع فاد>�سا دصر مت اضياو ،ةفلتخم فورظب ن�يندم 4 لتق امك ،يJانبللا هللا بزح وأ

  .ن?رخآ حرجو ،ن?رصنع مPددع غلب ،شµ´_او ،ةطرشلاو

 .ع .م( م>®م ن�يندملا نم ددع نع جارفإلاو ،مساج ^[ يركسعلا نمألا لبق نم نابش ٧ لاقتعا ثداوح دصر مت

 مل لاقتعا تا|¥ف ^[ يروسلا ماظنلا نو´Ç ^[ )ح.أ( و )خ.م( و )ج.ح( و )ع.ص( نم لd لتقمو )د .ق .م( و )ش

 زجاوحو ،ةقطنملا ة?ريدم زجاوح bcع ران قالطإ ثداوح ةدع لي´¾F مت ىون ةنيدم ^[ .م>®م ل�ل ةنسلا زواجتت

 مت مساج ^[و  .ىون ^[ ءايحألا ضعبل طيشمت ةلمح �cإ ىدأ يذلا رمألا ،ىونو ةيليب´_ا ن�ب ةعقاولا ماظنلا

F¾´ع ةوبع راجفنا ليbc ا لئاصف دحأل ع+ات رقم ^[ ن�توبع |�جفتو ،مساج ىفشم ق?رط_´µاقباس ر`_ا ش. 

 bcع مو´÷ �cإ ىدأ يذلا رمألا ،ر`_ا شµ´_ا رصانع نم ددع تلاط تالاقتعا ةلمح دعس خيشلا زجاح د�شو

 يركسعلا نمألا عبvت ةديدج زجاوح عضو دصر متو .نا�سلل ةرركتملا ةءاسإلاو تالاقتعالل ةجيvن زجا`_ا

 .دعس خيشلاو ن�لج ن�ب ة?و´_ا تاربا�fاو

اسماخ
ً

 )ةyرUxا ،عطبإ ،ن^كسم خيشلا ،لعاد( تادلب لمشNو :طسوألا عاطقلا :

Fإ دصر مت ثيح ،عاطقلا ^[ ةينمالا تارتوتلا تالاح رمتسJو ،ماظنلل ةديدج زجاوح ءاشFةدوجوم ىرخأ ز?زع، 

  .زجاو`_ا ضع+ ^[ ةفسان تاوبع |�جفت تالاح لي´¾F عم

 تارباخم نم رصنعو ،م>®م ن�نثا قيثوت مت ،تا`_اصملا bcع ن��وسحم صا��أل لايتغا تالاح لي´¾F مت امك

 مت رخآلا بنا´_ا bcعو .ة?ران ةجارد bcع ن�لو�جم لبق نم ليتغا رخآو ،øÅoرأ مغل راجفناب ÄÅÖق يJدمو ،ماظنلا

F¾´ةأرما م>®يب صا��ا ةثالث نم براقي ام لاقتعا لي é^ ا رصانع دحأ ةجوز_´µاوفوت نيذلا ر`_ا ش ]^ 

 )ب.أ( )خ.أ( مPو م>ùوذ �cإ ةافولا تادا�ش ميلسF مت ماظنلا نو´Ç ^[ صا��أ ةعºرا لتقم �cإ ةفاضإلاب ،قباسلا

 ،ھ?وذ �cإ ةافو ةدا�ش ميلسF مت ھنكل ھعضو ة?وسvب ماق قشÕم يركسع وPو )ش.ع( اضياو ،)ش،م( )ص،أ(

 .ن�ص�� حارس قالطإو

 )أ.م( و )خ.ع( و )ح.ع( مPو ة?ركسعلا ةمد�_ا نم نيدئاعلا بابشلا نم ةعوم´f تايفو تادا�ش ميلسF مت امك

 مكح ذيفنت ق?رط نع امإ يFأت �oلا تايفولاو ،ةقطنملل ھلوخد دع+ ماظنلا عم تا?وسF اورجا نمم مPو ،)ع.ع( و

  .كراعملا ءانثا لتق وا ،يركسع يJاديم مادعا

اسداس
ً

 ،عيقفلا ،ةاR~لا ،بابج ،شطعلا ةحيلم ،رمان ،رمن ،رHرUTا رصب ،عرزا ،ن^منصلا( مضتو :zgامشلا عاطقلا -

 )بغابغ ،ة�Rم ،ةتحان ،دلو مأ \كركلا

 úcسF فارطأ ةدع ن�ب مدتحم عارص ةنيدملا تد�ش ثيح ،عاطقلا ^[ رتوتلا تالاح |}كأ ن�منصلا ةنيدم تد�ش

 زجاوح دحأ مامأ ةفسان ةوبع |�جفت دع+ ماظنلا لبق نم ةنيدملا ماحتقال |�ضحتلا مت ثيح ،ا>;لع ةرطيسلل

 عنمو ةنيدملا لخادم bcع ديدشvلاو .ةنيدملا ^[ لفطو باش ماظنلا زجاح فاد>�سا ةجيvن تارتوتو ،ماظنلا

 وا تا`_اصملا وأ ماظنلا bcع ن��وسحم صا��أل لايتغالا تالاح �cإ ةفاضإلاب .م�لامعأل جور�_ا نم ن�نطاوملا



 

 متي تارايس تاقرسو ،لايتغا تالاح كلانP ناd ثيح ىرخألا ىرقلاو تادلبلا ^[ عضولا فلتخي الو .راجت

  .لايتغالاو فط�_ا تايلمع ^[ ا�مادختسا

 )ق.م( و ،قشÕم يركسع وPو )ق.و( :مPو ؛يروسلا ماظنلا نو´Ç ^[ صا��ا ةسمخ لتقم لي´¾F مت امك

 م�عضو ة?وسF دع+ ن�قشÕم ن�?ركسع مPو )م ،أ( و )ح.ا( نم لdو ،يJدم )ن ،ح( ،رح شµج رصنع وPو

 دصر امك .ماظنلا نو´Ç ^[ ھلاقتعا bcع تاونس عبس دع+ )ق.س( لتقم اضياو ،ة?ركسعلا م�عطقب م�قاحتلاو

 نولمحي نمم ىرخأ ةعومجم لاقتعاو ةيندملا لاوحألا زكارم نم ص�� ١٦ لاقتعا دصر مت ةيعامج تالاقتعا

Fع ماع دع+ )غ.ف( نع جارفإلا مت امك .ماظنلا عم تا?وسbc ھلاقتعا. 

 

  :تايصوتلا

 ھيدرتو رتوتملا noمألا عضولا رارمتسا نأ bcع ة?روسلا ةيندملا ةصنملا ىرت ،اعرد ةظفاحم ^[ عضولل رمتسملا دصرلا نمو

  :üÅoوت ھيلعو ،^f`bا مك`_ا تاطلسل ةيعرش دوجو مدعو ،noطولا ىوتسملا bcع ûÅoايس لح دوجو مدعل هدرم

  ٢٢٥٤ رارقلا قفو ة?روسلا قطانملا ل�ل لماشو لداع ûÅoايس لح داجيا ^[ عارسالا ةرورضب ●

  .ا>;ف نودجاوتي �oلا قطانملا ^[ ةيل`fا مك`_ا تائيP ^[ ن�?روسلا كارشإ ●

 .ةيسورلا ةمو�`_ا صاخ ل�شºو ،ا>êاماÊ¥لاو ا>êاد�عتب فارطألا عيمج ماÊ¥لا ةرورض ●

 ^[ ةيناسJإلا عاضوألا bcع عالطالاو لوخدلاب مالعالاو ةدحتملا ممألا تائيPو ةيلودلا تامظنملل حامسلا  ●

 .ةظفا`fا

●  Fإلا عقاو دصرل ةيلود ةن´_ ليكشJاسJوق`_او يÀ^ ]^ لا قطانم عيمج�o نم دكأتلل ةيلحم تايقافتا ا>;ف تد�ش 

 .ا>êاد�عتب فارطألا عيمج ءافيإ

 .ا>;لع ةرطيسلل ن�ناوق ضرف نودو ا�لمع ^[ لخدت نودب لمعلل تامظنملل ة?ر`_ا ءاطعإ بجي ●

 لاصمأ ن�مأت bcع لمعلا ،ةرورضو ةيبطلاو ةيناسJإلا تاجايتحالا ن�مأت هاجت طغضلا ةيسورلا ةمو�`_ا bcع  ●

 .ةي|ãلا تاناوي`_ا نم ةداضم

   .ةرشvنملا اP|�غو رجفنت مل فئاذقو ماغلا نم بر`_ا تافلخم عم لماعتلا bcع لجاع ل�ش+ لمعلا  ●

 

 

  


