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 676حمضر اجلهطت رلم 

  ( 2009 وؾٕرب 15 )1430 يو جغبؿس 27جٌػالغحء : انخارٌخ
 جٌُٓى جٌُٗم أضبىو أوجذىج، جػبٍُفس جٌٍجذ٩ ٌٍتُّ جؼبٓطٗحٌ : انرئاضت
 .ججملٍّ

ْح٪س وض٩ٓ و٪ٍٗوْ ولُمس، جذطىجء ِٓ جٌٓح٪س جٌػحُٔس : انخىلٍج
 .وجٌىلُمس جألٌذ٫ٌن
 .ِٕحلٗس جألْثٍس جٌٗفىَس: جدول األعمال

-------------- 

 :دابدا، رئٍص اجلهطتأاملطخشار انطٍد انشٍخ أمحدو 
 .ذُٓ جهلل جٌٍضبٓ جٌٍقُُ وجٌٛالز وجٌٓالَ ٪ًٍ أٍٖف جؼبٌٍٍْن

 .أ٪ٍٓ ٪ٓ جفططحـ جعبٍٓس
 جٌٓحوز جٌىٌَجء جحملطٍِىْ،

 جٌُٓىجش جؼبٓطٗحٌجش جحملطٍِحش،
  جٌٓحوز جؼبٓطٗحٌوْ جحملطٍِىْ،

 ِٓ جٌىْطىٌ، ووفمح ؼبمطُٟحش ج٧ٌٕحَ 56٪ّال ذأقىحَ جٌفًٛ 
جٌىجنٍٍ جملٍّ جؼبٓطٗحٌَٓ، ىبٛٙ ججملٍّ ًٖ٘ جعبٍٓس ألْثٍس جٌٓحوز 

 .جؼبٓطٗحٌَٓ وأؾىذس جغبىىِس ٪ٍُهح
لرً جٌٍٗو٨ يف ضٕحوي جألْثٍس جٌٗفهُس جؼبىٌؾس يف ؾىوي 

جأل٪ّحي، أ٪٣ٍ جٌىٍّس ٌٍُٓى جألٌِن إل٢ال٨ ججملٍّ ٪ًٍ ِح ؾى ِٓ 
ٍِجْالش وئ٪الٔحش، جٌىٍّس ٌٍُٓى جألٌِن ٌطالوز ٍِهٙ ٪ٓ 

 . جؼبٍجْالش جٌىجٌوز ٪ٓ جؼبىطد
 :املطخشار انطٍد عبد انهطٍف أبدوح

 .ٖىٍج جٌُٓى جٌٍتُّ
 جٌٓحوز جٌىٌَجء،

 جٌٓحوز أ٪ٟحء ججملٍّ جحملطٌٍِن،
فُّح ىبٙ جؼبٍجْالش جٌيت وٌوش ٪ًٍ ٌتحْس ججملٍّ، ٕ٘حن يف 

ئ٢حٌ ٍِجلرس جغبىىِس ؾبّى٪س ِٓ جألْثٍس جٌٗفهُس وجٌىطحذُس جٌيت ضىًٚ 
 ئذل غحَس َىَ 2009 وؾٕرب 8هبح ؾبٍّ جؼبٓطٗحٌَٓ جذطىجء ِٓ 

 :جٌػالغحء
  ْإجال؛15: ٪ىو جألْثٍس جٌٗفهُس - 
 ْإجالْ؛: ٪ىو جألْثٍس جٌىطحذُس - 

 ؾىجذحْ؛: ٪ىو جألؾىذس جٌىطحذُس - 
 .ٖىٍج جٌُٓى جٌٍتُّ

 :انطٍد رئٍص اجلهطت
٨ٍٗٔ جِْ يف ٫ِحعبس جألْثٍس جٌٗفهُس جؼبىٌؾس يف ؾىوي أ٪ّحي 

ًٖ٘ جعبٍٓس، و٪ىو٘ح شبحُٔس أْثٍس، غالغس ِٕهح آُٔس ِىؾهس ٌىً ِٓ 
ل٣ح٪ٍ جٌطٗغًُ وجٌطىىَٓ جؼبهين وجٌٕٛح٪س وجٌطؿحٌز، وطبٓس أْثٍس 
٪حوَس ِىَ٪س ٪ًٍ ل٣ح٪حش جٌطٗغًُ وجالضٛحي وجألولحف وجٌٗإوْ 

 .جإلْالُِس
ٔٓطهً ًٖ٘ جعبٍٓس ذحٌٓإجي جِين جألوي جؼبىؾٗ ئذل جٌُٓى وٍََ 

جٌطٗغًُ وجٌطىىَٓ جؼبهين قىي ٦حٍ٘ز جٌر٣حٌس، ٌٍّٓطٗحٌَٓ جحملطٌٍِن 
ؿبّى فٍٍُٟ، ٪رى جغبُّى ج٫ٌٓىجوٌ، ضبُى وىْىىِ، : جٌٓحوز

جغبٓٓ لُٗىقٍ، ٪رى جهلل أٖٓ، ٪ٍّ أونًُ، جؽبحمشٍ جٌّٓىين، أو٫ٌُى 
جٌٍوجو، غبٓٓ ذى٪ىو، غبٓٓ ذٍرٌٍٛ، ٪رى جهلل أذى ََى، وبف٧ٗ 

 .ذّٕرحٌن، جٌىٍّس ألقى جٌٓحوز جؼبٓطٗحٌَٓ ٌطمىًن جٌٓإجي
 :املطخشار انطٍد حيفظه بنمبارن

 .ذُٓ جهلل جٌٍضبٓ جٌٍقُُ
 جٌُٓى جٌٍتُّ،
 جٌُٓى جٌىٍََ،

 جٌٓحوز جؼبٓطٗحٌَٓ جحملطٌٍِن،
 جٌُٓىجش جؼبٓطٗحٌجش،

٫َطرب ٍِف جٌطٗغًُ ِٓ جؼبٍفحش جألوػٍ ض٫مُىج، ولى أنًش 
جغبىىِس ٪ًٍ ٪حضمهح ٫ِحعبس ً٘ج جؼبٍف ذاقىجظ ِٕحٚد ٖغً، 

وؿبحوٌس جِطٛح٘ أفىجؼ جؼب٣٫ٌٍن، جٌيت أٚركص ضط٧حٍ٘ ذٗىً َىٍِ 
أِحَ جٌربؼبحْ، ئال أْ ضفحوش ج٫ٌٍٜ ٩ِ ج٣ٌٍد هب٫ً ٔٓرس جٌر٣حٌس ضُوجو 

 . ْٕس ذ٫ى أنٍي
و٧ٍٔج حملىووَس جؼبٕحٚد يف جؼبُُجُٔس ج٫ٌحِس، وِٓ أؾً ئٍٖجن 

جعبّح٪حش جحملٍُس وجٌم٣ح٨ جػبح٘ يف ِمحٌذس ضٗحٌوُس وض٫حلىَس لٛى 
جٌطهفُف ِٓ أَِس جٌر٣حٌس، وجٌيت جَوجوش ٩ِ ٦هىٌ جألَِس ج٫ٌحؼبُس 

وجٔىّحٔ ٪ىو ِٓ جٌم٣ح٪حش جغبُىَس وحٌُٕٓؽ وجٌُٓحقس، ٔىو جٌُٓى 
ِح ٍ٘ جٌطىجذًن جؼبٓطمرٍُس جٌيت ْططهً٘ح جغبىىِس ِٓ : جٌىٍََ ِٓحءٌطىُ

أؾً ضٗؿ٩ُ جٌم٣ح٨ جػبح٘ وئٍٖجن جعبّح٪حش جحملٍُس يف ٫ِحعبس 
 ِٗىً جٌر٣حٌس؟ 

 .وٖىٍج
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 :انطٍد رئٍص اجلهطت

ٖىٍج جٌُٓى جؼبٓطٗحٌ، جٌىٍّس جِْ ٌٍُٓى وٍََ جٌطٗغًُ ٌإلؾحذس 
 .٪ًٍ جٌٓإجي

 :انطٍد مجال أغماين وزٌر انخشغٍم وانخكىٌه املهين
يف جٌرىجَس ٖىٍج ٌٍفٍَك جغبٍوٍ ٪ًٍ ٢ٍقٗ ؽبًج جٌٓإجي، جٌٍٍ يف 

جٌىجل٩ وب٧ً ذحألوٌىَس، وأوػٍ ِٓ ً٘ج ذأنبُس ئْطٍجضُؿُس يف وً 
 .ضىنالش جغبىىِس

 جإلٖىحٌُس وَحي جٌر٣حٌس يف جؼبغٍخ، يبىٓ ٔٓؿٍى أٔٗ ًِٕ ْٕس 
 و٫ّىي جٌر٣حٌس و٢ين قٓد %13,9 ئذل جٌُىَ، وٕح يف 2000

٣٫ُِحش جؼبٕىوذُس جٌٓحُِس ٌٍطه١ُ٣، جٌُىَ كبٓ قٓد آنٍ ٣٫ًِ 
 و٫ّىي و٢ين، ذ٣ر٫ُس %9,8ٌٍّٕىوذُس جٌٓحُِس، جٌفًٛ جٌػحٌع 

جغبحي ٫ِىي جٌر٣حٌس، ً٘ج جٌى٢ين، وٌىٓ جؼب٫ىالش جألنٍي قٓد 
ٔٓد جٌٗىج٘ى أو جحملٛالش ج٫ٌٍُّس ٖىً آنٍ، جٌٍٍ يبىٓ رل ٔإوى 

يف ًٖ٘ جٌٕم٣س، وأٔح وٕٗح٢ٍن جؼبمحٌذس، وٍ٘ جٌٍٍ وُطُ جالٖطغحي 
٪ٍُهح، وَحي ئٍٖجن جعب٩ُّ يف ججملهىو، ونحٚس أهنح ضأنً ذ٫ى ؾهىٌ، 

ْىف ٌٓ وبً ئٖىحي جٌر٣حٌس ذحٌٍذح٠، ذً ُْكً يف ـبطٍف ؾهحش 
 . جؼبٍّىس

وِٓ ً٘ج جإل٢حٌ، يبىٕٕح أْ ٔطحذ٩ ؾبًّ جؼبه٣٣حش جٌُىَ جٌيت مت 
و٫ٞهح، ض٫ٍك جألٍِ دبه١٣ جٌطُّٕس جٌٕٛح٪ُس، أو ـب١٣ يف ؾبحي 

جٌُٓحقس، أو جٌٕٛح٪س جٌطمٍُىَس، أو يف غًن٘ح ِٓ جؼبه٣٣حش جٌُىَ جٌيت 
 .ضطهً ذ٫ىج ؾهىَح

 جٌُىَ يبىٓ ٔمىٌى أْ جؼبغٍخ ذىجش ذ٫ٝ جعبهحش يبىٓ أْ ضٗىً 
لح٢ٍز يف نٍك فٍ٘ جٌٗغً ٪ًٍ جؼبٓطىي جحملٍٍ، ٌىٓ جعبهى جِنٍ 

جٌٍٍ نٛى َىجود ً٘ج جعبحٔد ٘ى جعبهى وَحي جٌطىىَٓ وٌذ١ 
 .جٌطىىَٓ حبحؾُحش ْىق جٌٗغً جؼبطؿىوز

 جٌُىَ يبىٓ أْ أؤوى جملٍٓىُ جؼبىلٍ أْ جؼبهٓ جعبىَىز ج٫ٌحؼبُس يف 
جؼبغٍخ جٌٍٍ ٪ٕىٔح ئِىحُٔحش وَحي ج٫ًٌّ فُهح، وئِىحُٔحش وَحي نٍك 

 .فٍ٘ ٖغً أنٍي فُهح، ٪ٍُٕح ؾبهىو ورًن ٪ًٍ ِٓطىي جٌطىىَٓ
 يف ً٘ج جٌٛىو، ويف جؼب٧ٕىٌ جعبهىٌ جٌٍٍ ٢ٍقطى جٌُٓى جؼبٓطٗحٌ، 

لّٕح ذأوذل جؼبرحوٌجش وَحي ئقبحَ وٌجْحش جْطٍٗجفُس قىي قحؾُحش 
ْىق جٌٗغً جٌٍٍ وطهُ ـبطٍف جعبهحش، ْطس وٌجْحش جْطٍٗجفُس جٌٍٍ 

 93لحِص هبح جٌىوحٌس جٌى٢ُٕس إل٫ٔحٔ جٌطٗغًُ، أ٪٣طٕح ٣٫ًِ وَحي 

، جٌٕٛف وَحؽبح يبىٓ ٔإوى 2011 -2010أٌف فٍٚس ٪ًّ يف 
جملٍٓىُ جؼبىلٍ ال ٔطىفٍ ٪ٍُٗ، و٣ٍِوـ ٪ًٍ جٌىوحٌس أْ ضطىنً ِٓ 

نالي ذٍجِؽ جٌطىىَٓ جٌطأٍٍُ٘ وّٕىيؼ ؽبح، وِٓ نالي وًٌه ٌذ١ 
 .٧ِٕىِس جٌطىىَٓ ذٛفس ٪حِس ذحغبحؾُحش جؼبطؿىوز وَحي ْىق جٌٗغً

 ويف ً٘ج جٌٛىو وحْ جؼبه١٣ جالْط٫ؿحرل جٌٍٍ لحَ ذٗ ل٣ح٨ 
جٌطىىَٓ جؼبهين، فُّح ىبٙ جالْطؿحذس ٌٍكحؾُحش جؼبطؿىوز، ض٫ٍك جألٍِ 

 . ذحٌٕٛح٪س جٌطمٍُىَس أو جٌفالقس أو جٌٕٛح٪س أو ل٣ح٨ جػبىِحش
 .ٖىٍج

 :انطٍد رئٍص اجلهطت
ٖىٍج جٌُٓى جٌىٍََ، جٌىٍّس جِْ ألقى جٌٓحوز جؼبٓطٗحٌَٓ يف ئ٢حٌ 

 .جٌط٫مُد
 :املطخشار انطٍد حيفظه بنمبارن

 .ٖىٍج جٌُٓى جٌٍتُّ
 جٌُٓى جٌىٍََ،

 جٌٓحوز جؼبٓطٗحٌَٓ،
 جٌُٓىجش جؼبٓطٗحٌجش،

أٖىٍوُ جٌُٓى جٌىٍََ ٪ًٍ جإلَٟحقحش جٌيت ؾثطُ هبح، ألٔٗ يبىٓ 
جٌمىي ذأْ جٌىلص لى قحْ ٌطٗؿ٩ُ جؼبمحوٌس جٌى٢ُٕس ِٓ أؾً جِطٛح٘ 

جٌر٣حٌس، نحٚس يف ٦ً جألَِس ج٫ٌحؼبُس جغبحٌُس، وجؼبٕحفٓس جٌٍْٗس ِٓ 
 .٢ٍف جؼبٓطػٍَّٓ جألؾحٔد

 ف٫ًٍ ْرًُ جؼبػحي، ئْ ذ٫ٝ جؼبمحوالش جؼبغٍذُس جٌيت ضٓطىٌو ِىجو٘ح 
جألوٌُس ضىىْ ضىٍفطهح أورب ذىػًن ِٓ ضٍه جؼبٓطىٌوز وٍ٘ ؾحُ٘ز، 

وأ٪٣ٍ ِػحي ل٣ح٨ جعبٍى وجٌىذحغس ذحؼبغٍخ ضٌٍٟ ذٗىً ورًن، ئي َطُ 
وٍْىَ صبٍوُس، ذُّٕح ضىىْ  %37جْطًنجو جؼبىجو جألوٌُس ذٕٓرس 

٪ٓ جْطًنجوٖ و٘ى ؾحُ٘، جألٍِ جًٌٌ ََُى يف جالْطغٕحء  %2,5جٌٕٓرس 
 .٪ٓ جٌُى ج٫ٌحٍِس

 وّح أٔٗ يبىٓ جٌمىي أْ ٪ًٍ جٌٕمحذحش وأٌذحخ جؼبمحوالش 
وجغبىىِس وجٌفٍلحء جالؾطّح٪ٌُن، وً ِٓ ِىل٫ٗ ج٫ًٌّ، ئهبحو ْرً 

وفٍُس و٫ِمىٌس ضطّحًٖ وجٌى٫ُٞس جاللطٛحوَس جٌٍجٕ٘س ٌٍّغٍخ ِٓ أؾً 
ئهبحو قً ؼبٗىٍس جٌر٣حٌس، وجٌيت ض٫حين ِٕهح  صب٩ُ ؾهحش جؼبٍّىس، وئْ 

 .وحٔص ذٕٓد ِطفحوضس



 

3 
 

 وأؤوى ٌىُ أْ جعبهحش جعبٕىذُس ِٓ جؼبٍّىس، وأنٙ ذحًٌوٍ 
ؾهس وجو جًٌ٘د جٌىىٍَز ض٫ٍف ذىوٌ٘ح ٔٓرس ٍِضف٫س ِٓ جٌر٣حٌس، 
 . نحٚس جغبحٌٍٚن ٪ًٍ جٌٗىج٘ى ج٫ٌٍُح ِٓ جعبح٫ِحش جٌى٢ُٕس وجٌىوٌُس

 .وٖىٍج
 :انطٍد رئٍص اجلهطت

 . جٌىٍّس ٌٍُٓى جٌىٍََ ٌٍٍو ٪ًٍ جٌط٫مُد
 :انطٍد وزٌر انخشغٍم وانخكىٌه املهين

ٖىٍج، وٕطفهُ ِح لحٌٗ جٌُٓى جؼبٓطٗحٌ جحملطٍَ، وذحٌٕٓرس ٌى٪ُ 
جؼبمحوٌس أو ضٗؿ٩ُ جؼبمحوٌس، الٖه أٔٗ ج٫ٌىَى ِٓ جٌمىجٌٔن جؼبحٌُس جٌيت 

٪ٍٞص ٪ًٍ ؾبٍٓىُ جؼبىلٍ ضّٟٕص ج٫ٌىَى ِٓ جٌطىجذًن وجإلؾٍجءجش 
 .ٌطٗؿ٩ُ جؼبمحوٌس

ذحٌٕٓرس ٧ٌٍوف جألَِس، يبىٓ أْ أ٪ٍٓ جملٍٓىُ جؼبىلٍ أْ 
جإلؾٍجءجش جٌيت مت جزبحي٘ح ٌى٪ُ جؼبمحوالش جؼبطٌٍٟز ِٓ جألَِس 

جاللطٛحوَس ج٫ٌحؼبُس، نٛىٚح ل٣ح٪حش جٌُٕٓؽ، ٕٚح٪س أؾُجء 
جٌُٓحٌجش، وجعبٍى، وغًن٘ح، ظبكص ًٖ٘ جإلؾٍجءجش، قٓد آنٍ 

 ِمحوٌس، نحٚس ِح ىبٙ ٣٫ِ441ُحش ٔطىفٍ ٪ٍُهح، ِٓ جْطفحوز 
 352جٌطكًّ وَحي ضىحٌُف جٌّٟحْ جالؾطّح٪ٍ، جؼبرٍغ جؼبحرل َمىٌ خ 

 أؾًن جٌٍٍ ربٍّطهح جٌىوٌس، ً٘ج ِح 111725ٍُِىْ وٌُ٘، ً٘ج ُ٘ 
وحْ ٌٗ ج٫ٔىحِ، إٔٔح ْؿٍٕح ِٓ قُع ٪ىو جألؾٍجء جٌٍٍ فمىوج 

 %4,2ِٕحٚد ٖغٍهُ ذحٌم٣ح٪حش جٌيت و٪ّطهح جٌىوٌس ٌٓ َطؿحوَ 
 .ِٓ ٪ىو جؼبٍٛـ هبُ يف جٌّٟحْ جالؾطّح٪ٍ

 أوُى ٕ٘حن ِمحوالش دل ضٓطفى، جٌٍٍ وحٔص يف و٫ُٞس غًن ِطىفٍز 
٪ًٍ جٌٍٗو٠ جٌيت مت و٫ٞهح ِٓ ٢ٍف جٌىوٌس وِٓ ٢ٍف جالربحو ج٫ٌحَ 

 .ؼبمحوالش جؼبغٍخ يف ذٍضىوىي جالضفحق
 وحَٓ ذٍجِؽ أنٍي جٌٍٍ وطٗؿ٩ هبح جٌىوٌس جؼبمحوالش ، ٪ىز  

ذٍجِؽ ِٓ ٔحقُس جإل٪فحءجش جٌٍَٟرُس، ِٓ قُع ضٗؿ٫ُحش جالْطػّحٌ 
ٌىٓ ً٘ج ال َىفٍ، ٍٞوٌٌ أٔٗ ٪ٍُٕح وجقى ججملهىو ... ئذل غًن يٌه

صب٩ُ، أوال ذحٔ ضحنً ِٓأٌس ٫ِحعبس ئٖىحٌُس جٌر٣حٌس يف جؼبغٍخ ذ٫ى٘ح 
 .جعبهىٌ، ٘حيٌ جٌٕم٣س جألوذل

ٕ٘حن ؾبهىو وُطمحَ ِٓ ٢ٍف جٌىوٌس جٌُىَ، ؾبهىو وًٌه ٪ًٍ 
جعبّح٪حش جحملٍُس، ٪ًٍ جؼبٕطهرٌن، ٪ًٍ ججملحٌّ جعبهىَس، ٪ًٍ وً 

 .جؼبإْٓحش أْ ضطىنً يف ً٘ج ججملهىو جٌٍٍ وُطُ جٌُىَ

 ووٕطّىن أٔٗ ٩ِ جٌطىؾُهحش جعبىَىز وَحي ئ٪٣حء ذ٫ى ؾىَىز 
 . ٌٍؿهىَس، أْ ًٖ٘ ج٫ٌٛىذحش يبىٓ ؽبح ضىؾى آٌُحش وَحي جالْط٫ُحخ

 .ٖىٍج
 :انطٍد رئٍص اجلهطت

جٌٓإجي جِين جٌػحين جؼبىؾٗ ئذل جٌُٓى وٍََ جٌطٗغًُ قىي ئؾٍجءجش 
َذُىز : جٌٛكس وجٌٓالِس ذحؼبمحوالش، ٌٍّٓطٗحٌَٓ جحملطٌٍِن جٌٓحوز

ذى٪ُحو، ٫ُْى ٍْجٌ، قف٥ُ وٖحن، ٣ٌُفس جٌَُىجين، وضبحْ جٌىٌُ٘، 
٪ٍّ ِىٌو، ضبحين أؿبُوْ، جؼبهطحٌ ٚىجخ، ِىٌىو جٌٓمىل٩، أذى ذىٍ 

٪رُى، ٪رى جٌٍضبحْ أٖٓ، جٌىٍّس ألقى جٌٓحوز جؼبٓطٗحٌَٓ ٌطمىًن 
 . جٌٓإجي

 :املطخشارة انطٍدة نطٍفت انسٌىاين
 .ذُٓ جهلل جٌٍضبٓ جٌٍقُُ

 جٌُٓى جٌٍتُّ،
 جٌُٓى جٌىٍََ،

 أنيت جؼبٓطٗحٌز،
 جٌٓحوز جؼبٓطٗحٌوْ،

ٔٛص ِىؤس جٌٗغً ٪ًٍ أنبُس جٌٛكس وجٌٓالِس ذحٌٕٓرس ٌألؾٍجء، 
ونحٚس يف جؼبمحوالش جٌيت ضٍضىُ ٪ًٍ جٌٕٛح٪حش جؼبٓط٫ٍّس ؼبىجو 

 .ن٣ًنز، أو ؽبح أغحٌ ٪ًٍ جٌٛكس وجٌٓالِس ذٗىً ٪حَ
فّح ٍ٘ جٌُٓى جٌىٍََ جإلؾٍجءجش جٌيت جزبًهتح جٌىَجٌز ِٓ أؾً 
ِىجورس ضف٫ًُ ًٖ٘ جؼبمطُٟحش، نحٚس ٪ًٍ ِٓطىي ِفطٍٗ ٢د 

جٌٗغً؟ وِح ِىي ولىف جٌىَجٌز ٪ًٍ جقطٍجَ جؼبمحوالش جؼب٫ُٕس 
 .ذاؾٍجءجش ضبحَس ْالِس جألؾٍجء؟ وٖىٍج

 :انطٍد رئٍص اجلهطت
ٖىٍج جٌُٓىز جؼبٓطٗحٌز جحملطٍِس، جِْ جٌىٍّس ٌٍُٓى وٍََ جٌطٗغًُ 

 .ٌإلؾحذس ٪ًٍ جٌٓإجي
 :انطٍد وزٌر انخشغٍم وانخكىٌه املهين

أوال يف جٌرىجَس وٕٗىٍ جٌُٓىز جؼبٓطٗحٌز وجٌفٍَك جالٖطٍجوٍ ٪ًٍ 
٢ٍقٗ ؽبًج جٌٓإجي، ويبىٓ ٔمىٌ ٔإوى ٌىُ أٔٗ ِح ٣ٍُْـ ٪ًٍ ذالؤح 

يف جٌٕٓىجش جؼبمرٍس ذحألوٌىَس، نحٚس يف ُِىجْ جٌٗغً، ُْىىْ 
 .ِىٞى٨ جٌٛكس وجٌٓالِس جؼبهُٕس
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 جٌُىَ ضمىِٕح ًِٕ ئلٍجٌ ِىؤس جٌٗغً يف ربٌٓن ٔى٪ح ِح جؼبٕحل 
وجنً جؼبمحوٌس جؼبغٍذُس ِح ذٌن جٌفٍلحء جالؾطّح٪ٌُن، أوُى ذحلُس 

 .٫ٚىذحش، ٌىٓ جٌطكىٌ جٌُىَ ٘ى ِىٞى٨ جٌٛكس وجٌٓالِس جؼبهُٕس
 ال أنفُىُ إٔٔح ٫ٔحين يف جؼبغٍخ ِٓ ٔمٙ يف ٪ىو أ٢رحء جٌٗغً، 

، 2009يبىٓ رل أؤوى أِحَ ؾبٍٓىُ جؼبىلٍ ذٍُْ جٌمحٔىْ جؼبحرل وَحي 
 أ٢رحء ٌٍٗغً ودل 4الٌَص يف وَجٌز جٌطٗغًُ أحبع ٪ًٍ ضى٦ُف 

أؾىُ٘ يف جٌٓىق، ٌغُ ج٫ٌىَى ِٓ جإل٪الٔحش جٌيت لّٕح هبح ِٓ أؾً 
 ِٕىوذُحش وَحي وَجٌز 4ئقىجظ ِٛححل وَحي ٢د جٌٗغً يف وجقى 

جٌطٗغًُ، ألٔٗ ٧ٍٔج ٌٍمٍس وَحؽبُ، و٧ٍٔج وًٌه ألْ جٌمحٔىْ أٌَُ 
 . أؾًن فّح فىق أْ ضطىفٍ ٪ًٍ ٢رُد ٌٍٗغ50ًجؼبمحوٌس جٌيت ضٗغً 

ٌىٓ جٌُىَ وًٌه ٔٗطغً ٪ًٍ ٍِٗو٨ لحٔىْ ئ٢حٌ جٌٍٍ وُط٫ٍك 
ذحٌٛكس وجٌٓالِس جؼبهُٕس، وً٘ج يف ئ٢حٌ وجقى جؼبه١٣ جٌٍٍ مت ئ٪ىجوٖ 
يف عبٕس وَجٌَس، جٌٍٍ جٖطغٍٕح فُٗ ٪ًٍ ِىٞى٨ جٌٛكس وجٌٓالِس جؼبهُٕس 

 .وىً وجؼبهح٢ٍ جؼبهُٕس وىً
وجٌُىَ ؾىؼ وَحي جإلؾٍجءجش يبىٓ ُّٔٓهح أْحُْس، وحَٓ لحٔىْ 

جإل٢حٌ، ووحَٓ ئقىجظ جؼب٫هى جٌى٢ين يف ؾبحي جٌٛكس وجٌٓالِس جؼبهُٕس، 
 2جؼبغٍخ ال َطىفٍ جٌُىَ ٪ًٍ ِإْٓس ِطهٛٛس يف ً٘ج ججملحي، ٘حيو 

 .ئؾٍجءجش، ئٞحفس ٌىً ِح َط٫ٍك ذحٌٍنٙ ئذل غًن يٌه
 ٚىوٌ وً جؼبٍجُُْ وجٌمٍجٌجش 2009ؾحٔد آنٍ، ٪ٍفص ْٕس 

جؼبط٫ٍمس دبىؤس جٌٗغً يف ؾبحي جٌٛكس وجٌٓالِس جؼبهُٕس، وٍهح ضٍٕٗجش، 
 .ووٍهح أٚركص لحتّس

 لّٕح ذاؾٍجء آنٍ، وٕح ٪ًٍ ِٓطىي ؾهحَ ضفطُٕ جٌٗغً ال ٔطىفٍ 
٪ًٍ ِهٕىٌْن ـبطٌٛن يف جٌٓالِس جؼبهُٕس، وحٔص ًٖ٘ جؼبهّس وُمىَ هبح 

 ِهٕىِ، 24ِفطٗى جٌٗغً، لّٕح ذىجقى ججملهىو وَحي ضىىَٓ وجقى 
جٌٍٍ وحٔىج وُٗطغٍىج يف وَجٌز جٌطٗغًُ، وجٌٍٍ قىٌٕحُ٘ ئذل ِهٕىٌْن 
ـبطٌٛن ذ٫ى وجقى جٌطىىَٓ، ـبطٌٛن يف جٌٛكس وجٌٓالِس جؼبهُٕس، ومت 

ض٫ُُٕهُ دبهطٍف ِٕىوذُحش جٌىَجٌز، و٘حي جٌٕٓس غحوٌ ٔىجٍٚى ٘حي 
 ِهٕىِ آنٍ ٌط٫َُُ أٔٗ ضٛرف ٌٕح أؾهُز جؼبٍجلرس 12جعبهى، ذطىىَٓ 

ِط٫ىوز، فُهح ٢رُد جٌٗغً وفُهح ِفطٕ جٌٗغً، وفُهح ِهٕىِ جٌٛكس 
 .وجٌٓالِس جؼبهُٕس

 وًٌه ٍٔج٘ٓ ذ٫ى ئؾٍجء جالٔطهحذحش وَحي ِٕىويب جألؾٍجء، وجٌٍٍ 
 ِمحوٌس، جٌٍٍ ٧ّٔص جٔطهحذحش 4729جْط٫٣ٕح ٕٔطمٍى يف جؼبغٍخ ِٓ 

 ِمحوٌس 10186، ئذل ِح َٕحُ٘ جٌُىَ 2003ِٕحوَد جألؾٍجء ْٕس 
 .جٌٍٍ ٧ّٔص ًٖ٘ جالٔطهحذحش

و٩ِ  (جؼبٍوَُحش جٌٕمحذُس)ٍٔج٘ٓ جٌُىَ، ٩ِ ٍٖوحتٕح جالؾطّح٪ٌُن 
ٍٖوحتٕح جاللطٛحوٌَن، أْ ٔطمىَ يف ئقىجظ عبحْ جٌٛكس وجٌٓالِس 
 . جؼبهُٕس وجنً ؾبّى٨ ًٖ٘ جؼبمحوالش، جٌٍٍ أؾٍش ًٖ٘ جالٔطهحذحش

 .ٖىٍج
 :انطٍد رئٍص اجلهطت

 ٖىٍج جٌُٓى جٌىٍََ، جٌىٍّس ألقى جٌٓحوز جؼبٓطٗحٌَٓ يف ئ٢حٌ 
 . جٌط٫مُد

 :املطخشارة انطٍدة زبٍدة بىعٍاد
 .ٖىٍج جٌُٓى جٌٍتُّ

 .ذُٓ جهلل جٌٍضبٓ جٌٍقُُ
 جٌُٓى جٌىٍََ، 

 أنىجيت، ئنىجين جؼبٓطٗحٌَٓ،                  
ذىجَس، ٔػّٓ وً ججملهىوجش جؼبرًوٌس يف ئ٢حٌ ضف٫ًُ ِىؤس جٌٗغً 

 344 ئذل 336، وِٓ 291 ئذل 281ألٔٗ ال ًٕٔٓ أْ ِٓ جؼبىجو 
 .ضٕٙ ٪ًٍ ْالِس وٚكس جؼبأؾىٌَٓ

كبٓ وًٌه ٔػّٓ جؼبٗح٩ٌَ جؼبٓطمرٍُس فُّح ىبٙ هتُُة جٌمحٔىْ 
جإل٢حٌ وئقىجظ جؼب٫هى، ٌىٓ جإلٖىحٌُس جٌىربي ٍ٘ فُّح ىبٙ جٌطأ٢ًن 
وض٣رُك ًٖ٘ جؼبىجو يف ئ٢حٌ ضىجؾى جؼبىجٌو جٌرٍَٗس ِٓ أ٢ٍ، ِٓ أ٢رحء، 
٪ًٍ ِٓطىي ضفطُٕ جٌٗغً ج٣ٌيب أو ٪ًٍ ِٓطىي ٢د جٌٗغً ذٛفس 

 . أٌف ِأؾى50ٌ٪حِس، ٌإلٌُجُِس وَحي ٘حي جؼبىجو، ضىجؾى ٌىً 
 ٌىٓ ِح ٍ٘ جإلٖىحٌُس جٌُٓى جٌىٍََ جؼبطىجؾىز يف ً٘ج جإل٢حٌ؟ 

نبح جغٌٕن، جألوذل ِط٫ٍمس ذطكفُُ جأل٢رحء جؼبهطٌٛن جؼبطىجؾىَٓ جِْ 
يف ً٘ج جٌطهٛٙ، فال ٫َمً ضى٦ُف أ٢رحء ـبطٌٛن ذطكفُُجش ودبح 
ضط٣٫ُىُ٘ أٔطُ وّى٦فٌن ٪حوٌَن، هبد ئ٪حوز ج٧ٌٍٕ يف ٘حي جإل٢حٌ 

 .فُّح ىبٙ ض٣رُك ٘حي جؼبىؤس، ووً جٌُِحش جٌطكفَُُس ؽبحي جإل٢حٌ
جٌٕم٣س جٌػحُٔس فُّح ىبٙ ٘حي جإل٢حٌ ٘ى جٌطىىَٓ، هبد جٌٍف٩ ِٓ 

جؼبٕحٚد، وً٘ج ذطُٕٓك ٢ر٫ح ٩ِ وَجٌز جٌٛكس، ألٔٗ ٍ٘ جٌيت ربىو 
٪ىو جأل٢رحء جٌٍٍ غحوٌ َطهٛٛىج وأ٢رحء ـبطٌٛن يف ً٘ج ججملحي، ألْ 

 .ج٫ٌىو جًٌٌ وبىو ِٓ ٢ٍف وَجٌز جٌٛكس ْٕىَح ٘ى ٪ىو ؾى ٞثًُ
ئيْ ٕ٘حن ؾبحي جٌٍٍ ذحلٍ فُٗ جػبٛح٘ فُّح ىبٙ ٘حو جٌطهٛٙ، 

، 100، ضمٍَرح 100ألٔٗ ذحلٍ ََّٗ وٍٚىج ٪ىو جأل٢رحء ٪ًٍ ِح أ٦ٓ 
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وً٘ج غًن وحيف ِٓ أؾً ضغ٣ُس وً جػبٛح٘ ٍِ ٍّْ غحوٌ ٣َرك لحٔىْ 
 .جؼبىؤس

ئيْ نٍمٕح ِىؤس، نٍمٕح ئ٢حٌ، ال يف جؼبىجٌو جٌرٍَٗس جٌيت ضٓهٍ 
٪ًٍ ٚكس وْالِس جؼبأؾىٌَٓ غًن ِطىجؾىز، ونحٚس جٌُٓى جٌىٍََ، 
جِْ أٚركٕح ٔالق٥ جْط٫ّحي ذ٫ٝ جؼبىجو جػب٣ًنز جحمل٧ىٌز يف ذ٫ٝ 

جٌىوي، ض٩ٕٛ وضىؾى وجنً ذ٫ٝ جؼبمحوالش يف ذٍىٔح، وذحٌطحرل ٍِجلرس 
ًٖ٘ جؼبمحوالش ِٓ ٢ٍف أنٛحتٌُن يف جحملحف٧س ٪ًٍ ٚكس وْالِس 

جؼبأؾىٌَٓ أٚركص ٍٞوٌَس، وهبد ٪ًٍ جغبىىِس أْ ذبى قال ؽبًٖ 
 . جؼبٗىٍس

 .وٖىٍج
 :انطٍد رئٍص اجلهطت

ٖىٍج ٌٍُٓىز جؼبٓطٗحٌز جحملطٍِس، جٌىٍّس ٌٍُٓى جٌىٍََ ٌٍٍو ٪ًٍ 
 .جٌط٫مُد

 :انطٍد وزٌر انخشغٍم وانخكىٌه املهين
، جًٌٌ ؾحء يف ِىؤس 287غًن ذحٌٕٓرس ٌٍٍّْىَ جٌط٣رُمٍ ٌٍّحوز 

جٌٗغً ذحٌٕٓرس ٌطكىَى ٍٖو٠ جْط٫ّحي ِٓطكٍٟجش أو ِىجو لى 
ضٍكك جٌٌٍٟ ذٛكس جألؾٍجء، مت ٍٖٔٗ وأٚرف ؾحٌٌ ذٗ ج٫ًٌّ جذطىجء 

 .، ٫َين ً٘ج مت جإلقبحَ وَحٌى2009 َىُٔى 25ِٓ 
ذحٌٕٓرس ٌٍهٛح٘ يف ججملحي ج٣ٌيب أو ٢د جٌٗغً، أوُى ٕ٘حن 

نٛح٘، ضمٍَرح جٌُىَ ٪ىو جأل٢رحء جؼبُجوٌٌن ٣ٌد جٌٗغً وحْ ضمٍَرح 
 يف جؼبغٍخ، جٌُىَ 800ًٌ٘ وجقى جٌٕٓس ؤٛف وحْ ٪ىوُ٘ قىجرل 

 . ضمٍَرح900٪ىوُ٘ وجقى 
ذ٣ر٫ُس جغبحي ٕ٘حن ضُٕٓك ٩ِ وَجٌز جٌٛكس ذحٌٕٓرس ٌٍَُحوز يف ٪ىو 

ضىىَٓ أ٢رحء جٌٗغً ألْ وحَٕس قحؾُس، ووحَٓ نٛح٘ هبد جٌطأوُى 
 .٪ٍُٗ يف ً٘ج ججملحي

الْطػّحٌ ٔطحتؽ جالٔطهحذحش - وّح لٍص-قٕح غحوٌ ٔطىؾهى 
جؼبهُٕس ِٓ أؾً ضأُّْ عبٓ جٌٛكس وجٌٓالِس جؼبهُٕس، ٫ٔطرب٘ح أْحُْس 

 .وٍٞوٌَس وجنً جؼبمحوٌس، وضٕٙ ٪ٍُهح ِىؤس جٌٗغً
ئذل ؾحٔد يٌه، ِىٕٕح وجقى جٌربٔحِؽ جٌٍٍ وٕح ذىَٕحٖ ٩ِ جٌٍٗوحء 
جالؾطّح٪ٌُن وَحي ذٍٔحِؽ جؼبالءِس جالؾطّح٪ُس، وجٌٍٍ ظبف ٌٕح ألوي ٍِز 

يف جؼبغٍخ ِٓ جٌطىفٍ ٪ًٍ وجقى جؼب٫ُحٌ و٢ين ٌٍّمحوٌس جٌيت ربطٍَ 
ِمطُٟحش ض٩ٍَٗ جٌٗغً، جًٌٌ ٨ٍُْٗ يف ِٕكٗ جذطىجء ِٓ ًٖ٘ جٌٕٓس 

 ٌٍّمحوالش جٌيت ربطٍِٗ، وِٓ ّٞٓ جؼبمطُٟحش جٌيت ٪ٍُهح 2010ْٕس 

 un)أْ ربطٍِهح أْ ضىىْ ٕ٘حن عبحْ جٌٛكس وجٌٓالِس جؼبهُٕس، أٌ 

label social). 
 غحوٌ ٣ٍٔمى ذٍٔحِؽ ؾىَى، وٕح ً٘جن 2010وًٌه ْٕس 

 أؾًن 50ذٍٔحِؽ جؼبالءِس جالؾطّح٪ُس َٓطهىف جؼبمحوالش جٌيت ضٗغً 
 غحوٌ ٔرىجو ذٍٔحِؽ، وٕ٘ح وحَٕس ج٫ٌٛىذحش 2010فّح فىق، ْٕس 

أوػٍ، يبىٓ أْ أؤوى٘ح أِحَ ؾبٍٓىُ جؼبىلٍ، ٘ى جؼبمحوالش جٌيت ضٗغً 
 أؾًن فّح ألً، ٕ٘ح وحَٕس ٪ٕىٔح ٫ٚىذحش، ٕ٘ح وطىنً وّح 50

يوٍش جٌُٓىز جؼبٓطٗحٌز ل٣ح٨ جٌٕٛح٪س جٌطمٍُىَس وغًنٖ ِٓ 
جٌم٣ح٪حش، جٌٍٍ وطٍمً جٌىٌٖحش جٌٍٍ فُهُ ٫ٚىذحش، وجٌٍٍ غحوٌ 

كبحوٌى أٔٗ ِٓ نالي جٌَُحٌجش جٌٍٍ غحوٌ َمىَ هبح ؾهحَ ضفطُٕ جٌٗغً 
أٔٗ كبحوٌى أٔٗ ٔىٍٚى هبح أهنح ربطٍَ ِمطُٟحش جٌٓالِس جؼبهُٕس يف ً٘ج 

 . ججملحي
 .ٖىٍج

 :انطٍد رئٍص اجلهطت
جٌٓإجي جٌػحٌع جؼبىؾٗ ئذل جٌُٓى وٍََ جٌطٗغًُ قىي ج٫ٌٍجلًُ جٌيت 

ج٫ٌٍٍّ : ض٫طٍٜ ضٕفًُ ذٍٔحِؽ ِمحوٌيت، ٌٍّٓطٗحٌَٓ جحملطٌٍِن جٌٓحوز
جٌطحٌَ، غبٓٓ ذُؿىَىٓ، ئذٍجُُ٘ جغبد، ٪رى جٌٍقُُ ٪ّحين، ٪رى جهلل 

جٌغىغٍ، ٪رى جٌىجقى جٌٗح٪ٍ، ٣ِٛفً جٌٗهىجين، جغبرُد ٫ٌٍؽ، ٪رى 
ج٫ٌَُُ ذى٘ىوو، ٪ٍٍ ٢ٍكس، نًنٌ ذٍهًن، ٪رى جٌٓالَ أِغحٌ، ؿبّى 

ِفُى، ٖفُك ذٕىًنجْ، ٪رى جٌمحوٌ ْالِس، جغبى جؼبٍذىـ، جغبٓٓ 
ج٫ٌىجين، ٪رى ج٫ٌَُُ جٌرٌٕن، غبٓٓ ٪رحو، ؿبّى أُِجي، جضبحو أذٍؾٍ، 

٪رى جؼبحٌه جأل٪ٍؼ، ؿبّى جٌمٕىوٍْ، ضىفُك وًُّ، ِىالٌ جؿبٕى 
 .جؼب٫ٓىو، جٌىٍّس ألقى جٌٓحوز جؼبٓطٗحٌَٓ ٌطمىًن جٌٓإجي

 :املطخشار انطٍد انعهمً انخازي
 .ذُٓ جهلل جٌٍضبٓ جٌٍقُُ

 جٌُٓى جٌٍتُّ،
 جٌٓحوز جٌىٌَجء، 

 جٌُٓىجش وجٌٓحوز جؼبٓطٗحٌَٓ جحملطٌٍِن، 
 جٌُٓى جٌىٍََ جحملطٍَ، 

٫َطرب ذٍٔحِؽ ِمحوٌيت أقى جٌٍوحتُ جألْحُْس جٌيت ج٪طّى٘ح جٌربٔحِؽ 
جغبىىٍِ، قُع َهىف ً٘ج جٌربٔحِؽ ئذل ضٗغًُ جٌٗرحخ وفطف فٍ٘ 
 .جٌٗغً أِحِٗ ٌاللبٍج٠ يف ٌود جٌطُّٕس جاللطٛحوَس جٌيت ٕٔٗى٘ح صب٫ُح
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وًِٕ جإل٪الْ ٪ٓ ً٘ج جٌربٔحِؽ، ضرٌن أْ ٕ٘حن ٫ٚىذحش ورًنز 
ج٪طٍش ضٕفًُٖ، نٛىٚح يف ُٚغطٗ جألوذل، ً٘ج ولى ٪ّىش جغبىىِس، 
أٌ وَجٌضىُ جؼبىلٍز، ئذل جٌٍف٩ ِٓ ٍِوووَس ً٘ج جٌربٔحِؽ وضف٫ٍُٗ ِٓ 

-2009نالي جإلؾٍجءجش جعبىَىز، جٌيت ضّٟٕطهح جٌُٛغس جٌػحُٔس ي 
 جؽبحوفس ئذل زبفُف جإلؾٍجءجش جإلوجٌَس ِٓ أؾً ئقبحقٗ، جًٌٌ 2013

ضٍن جألًِ يف ٔفىِ أٚكحخ جؼبٗح٩ٌَ ِٓ ٖرحخ قحٍٍِ جٌٗىج٘ى 
 . ج٫ٌٍُح

ًٌج ٔٓحتٍىُ جٌُٓى جٌىٍََ جحملطٍَ ٪ٓ جإلؾٍجءجش جٌيت ضٕىوْ جزبحي٘ح 
ؼب٫حعبس ً٘ج جٌى٩ٞ ٌطفحوٌ فًٗ ً٘ج جٌربٔحِؽ ج٣ٌّىـ، جًٌٌ ضفح٪ٍص 

 ٫ِٗ ٍٖجتف ٪ٍَٟس ِٓ جٌٗرحخ جؼبغٍيب؟ 
 . وٖىٍج

 :انطٍد رئٍص اجلهطت
ٖىٍج جٌُٓى جؼبٓطٗحٌ جحملطٍَ، جٌىٍّس جِْ ٌٍُٓى وٍََ جٌطٗغًُ 

 .ٌإلؾحذس ٪ًٍ جٌٓإجي
 :انطٍد وزٌر انخشغٍم وانخكىٌه املهين

ٖىٍج ٌٍُٓى جؼبٓطٗحٌ جحملطٍَ وٌفٍَك جٌطؿ٩ّ جٌى٢ين ٌألقٍجٌ ٪ًٍ 
جًٌٌ أ٪طربٖ، نٛىٚح ئذل جنًَٕح ِرحوٌز جٌطٗغًُ ٢ٍقٗ ؽبًج جٌٓإجي، 

ئوِحؼ وضأًُ٘ وِمحوٌيت، : فهٍ ضطىىْ ضمٍَرح ِٓ غالغس وَحي جٌربجِؽ
 .جٌٍٍ وحْ و٫ٞطهح جغبىىِس آًٔجن يف ئ٢حٌ ئ٫ٔحٔ ِرحوٌجش جٌطٗغًُ

ٌىٓ ئيج وحٔىج ؾىؼ جٌربجِؽ جْط٣ح٪ىج وبممىج ج٫ٌىَى ِٓ جأل٘ىجف 
وَحؽبُ، ال جٌىُّس وال جٌىُفُس، ال يف جالْطؿحذس ٌٍّمحوالش وال 

ٌٍكحؾُحش وَحؽبح، وال وًٌه جالْطؿحذس غبً ئٖىحٌُس وجقى جٌٍٗجتف 
 .ِهّس ِٓ جٌٗرحخ ٌىٌىؼ ج٫ًٌّ ذحٌم٣ح٨ جػبح٘

 أٌف 30 ذٍٔحِؽ ِمحوٌيت وحْ َٓطهىف يف ُٚغطٗ جألوذل نٍك 
ِمحوٌس، هبد جٌمىي أٔٗ ؼبح ربٍّٕح جؼبٓإوٌُس وحْ ج٫ٌىو وَحي جؼبمحوالش 

، 2007 ِمحوٌس هنحَس 426جحملىغس يف ئ٢حٌ ذٍٔحِؽ ِمحوٌيت ال َط٫ىي 
لّٕح يف جٌٍؿٕس جٌىَجٌَس ذٍتحْس جٌُٓى جٌىٍََ جألوي وَحي ذٍٔحِؽ 

ِمحوٌيت، ٧ٍٔج ٌألنبُس جٌيت ض٣٫ً ؽبًج جٌربٔحِؽ ذىجقى جٌطمىًن، لّٕح 
ذطمُُُ ٖحًِ ِٓ صب٩ُ جٌٕىجقٍ وَحٌى، جٖٕى ٍ٘ ج٫ٌٛىذحش؟ جٖٕى ٍ٘ 
جإلٖىحٌُحش، ال جؼب٣ٍَٓس وال غًن٘ح؟ وولفٕح ٪ًٍ جٌٕىجلٙ جٌٍٍ ٪ٍفهح 
٘حو جٌربٔحِؽ يف ذ٫ٝ جعبىجٔد وَحٌى، ِٓ ّٞٓ جٌٕىجلٙ جٌٍٍ وٍٕٚح 

ؽبح، ٘ى إٔٔح ؼبح و٩ٞ جٌربٔحِؽ، مت فطكٗ فم١ ٌٍٗرحخ قحٍٍِ 
جٌٗهحوجش، لٍٕح ذأٔٗ جٌٗرحخ يوٌ جغبٍف وجؼبهٓ جٌٍٍ يبىٓ َٗطغٍىج 

فُٗ، ِحٍٖ ذحٌٍٟوٌٌ َىىٔىج قحٍٍِ جٌٗهحوجش، فحزبًٔح لٍجٌ، وجٌٍٍ 
وحْ ٚحوق ٪ٍُٗ ؾبٍٓىُ جؼبىلٍ يف جٌمحٔىْ جؼبحرل وَحي فطف جٌربٔحِؽ يف 

وؾٗ صب٩ُ جٌٗرحخ قحٍٍِ جؼبٗح٩ٌَ وأفىحٌ جؼبٗح٩ٌَ، وٌُّ قحٍٍِ 
 .جٌٗهحوز

 جٌُىَ ٔٓؿً، أٔٗ ذىأش وجقى جٌىَٕحُِس ِهّس وَحي جٌٗرحخ جٌٍٍ 
ضٓؿٍىج ِٓ غًن قحٍٍِ جؼبٗح٩ٌَ وِٓ غًن قحٍٍِ جٌٗهحوجش، جٌٍٍ 

 .وعبىج ٌربٔحِؽ ِمحوٌيت
 وًٌه ٌمُٕح ٫ٚىذحش فُّح ُّٔٓٗ ذٍٔحِؽ جؼب٫ٍىُِحش، ألٔٗ ٪ٕىن 
ج٫ٌىَى ِٓ جؼبطىنٌٍن جٌٍٍ وحْ نح٘ جؼب٫حعبس وَحي جٌطُٕٓك ذُٕهُ، ِح 

ذٌن جٌىوحٌس، ِحذٌن جؼبطىنٌٍن جِنٍَٓ، ِح ذٌن ٕٚىوق جٌّٟحْ 
 le système)جؼبٍوٌُ، وِحذٌن جألذٕحن، وقىٔح ً٘جن 

d’information) مت جٌطىقُى وَحٌى. 
جعبحٔد جٌػحٌع، ٌمُٕح ئٖىحي آنٍ، و٘ى جٌفىٍ جؼبمحواليت ٌىي 

جٌٗرحخ جؼبغٍيب ذٛفس ٪حِس، أٌ إٔٔح يف ٧ِٕىِطٕح جٌطىىَُٕس، يف 
٧ِٕىِطٕح جٌط٫ٍُُّس، ال ٣٫ٍٔ ِح َىفٍ ِٓ جٌطىىَٓ يف ؾبحي جٌفىٍ 

جؼبمحواليت ٌىي جٌٗرحخ، وٌمُٕح وًٌه و٘حيٌ جٌطؿٍذس جِْ جنًَٕح٘ح، 
ووحٔص مبىيؼ وَحؽبح، ٍ٘ جألفىحٌ وَحي جؼبٗح٩ٌَ جٌٍٍ يبىٓ َطمىَ هبح 

 .جؼبٍٖف
ِإنٍج وجقى جالضفحلُس وٕح ٪مىٔح٘ح يف وَجٌز جٌطٗغًُ ٪ٓ ٢ٍَك 

 ِمحوٌس، 300جٌىوحٌس ٩ِ وجقى جؼبٍٗو٨ نح٘، ذىقىو أقىظ 
 ِمحوٌس، ألٔٗ ؾح ٍِٗو٨ ِىطًّ، ومت ضىىَٓ ٘حوون 300أوػٍ ِٓ 

 . جٌٗرحخ، وًِٗ جٌربٔحِؽ
 .ٖىٍج

 :انطٍد رئٍص اجلهطت
 ٖىٍج جٌُٓى جٌىٍََ، جٌىٍّس جِْ ألقى جٌٓحوز جؼبٓطٗحٌَٓ يف 

 .ئ٢حٌ جٌط٫مُد
 :املطخشار انطٍد انعهمً انخازي

ٖىٍج جٌُٓى جٌٍتُّ، أ٪طمى ذأٔٗ جٌُٓى جٌىٍََ ٌجٖ وحْ يف ج٣ٌٍَك 
 .ض٣٫ُُٕح ٪ًٍ وً قحي جٌٕطحتؽ جٌٍٍ وٍٚهح

 جٌط٫مُد، أٔح غحوٌ ٫ٔمد غًن ٍٖ ٖىَس ذحٔ لبٍٍ ٌى ٖىَس وَحي 
جٌىلص، ذحٔ يبىٓ ٌٍُٓى جٌىٍََ َفٍٓ ٌٍّؿٍّ جؼبىلٍ ِح لحَ ذٗ، 

أ٪طمى ذأٔٗ ٕ٘حن ذىجش جٌٕطحتؽ، و٘حي جٌطؿٍذس جٌٍٍ ضىجٌش ٔطح٨ ِمحوٌيت 
ِهّس ؾىج ذحٌٕٓرس ٌٍطٗغًُ، وجٌمٍجٌ جٌٍٍ جزبًش جغبىىِس ٪ًٍ وً 
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قحي ذحٔ ضى٩ْ، ٌدبح قىت يف جٌٕمحٔ، ٔى٫ْى ججملحي ِحٍٖ غًن غبحٍٍِ 
جٌٗىج٘ى ج٫ٌٍُح ذً قىت غبحٍٍِ جؼبٗح٩ٌَ، جٌٍٍ ٪ٕىُ٘ وجقى جٌطىىَٓ، 

 . ٪ًٍ وً قحي، يبىٓ ؽبُ َٓحنبىج يف ٘حي جؼبٍٗو٨
وؽبًج جٌٓإجي جٌٍٍ غحوٌ ٣ٍٔـ ٪ٍُه، جٌُٓى جٌىٍََ، وُ ج٫ٌىو 
جِْ وَحي جؼبمحوالش يف ً٘ج ج٣ٌٕحق ٔطح٨ ِمحوٌيت؟ وٖكحي وُٗغٍىج 

جِْ وَحي جٌُى ج٫ٌحٍِس؟ ووُف وطٗىفىج يف جٌٗهىٌ جؼبمرٍس وُفحٔ 
 جٌط٣ىٌ وَحي ٘حي جٌٍٗ ً٘ج؟ 

 . وٖىٍج
 :انطٍد رئٍص اجلهطت

 . ٖىٍج جٌُٓى جؼبٓطٗحٌ، ضفًٟ جٌُٓى جٌىٍََ ٌٍٍو ٪ًٍ جٌط٫مُد
 :انطٍد وزٌر انخشغٍم وانخكىٌه املهين

 .ٖىٍج جٌُٓى جٌٍتُّ
 ؾىجذح ِرحٍٖز ٪ًٍ ْإجٌىُ جٌُٓى جؼبٓطٗحٌ جحملطٍَ، ٪ىو 

 ِمحوٌس يف ئ٢حٌ ذٍٔحِؽ 2176جؼبمحوالش جحملىغس ئذل غحَس أِّ ٘ى 
 ٖحخ وٖحذس، ووحَٓ ذ٫ٝ 8050ِمحواليت، ضٗغً ِح َٕحُ٘ 

، ذحٔ ٔىٞف ٘حي جٌٕم٣س، 30 و25جؼبمحوالش جٌيت ضٗغً قىت ي 
 وأٚركص 30 قىت 25وحَٓ ِمحوالش ٌَهتح ٖهُٛح، ضٗغً 

 . ٔحؾكس، وغحوَس أوػٍ
جؽبىف جًٌٌ و٫ٕٞحٖ وجنً جٌىوحٌس، وجًٌٌ غحوٌ ٫ٍٔٞىٖ ٪ًٍ 

ججملٍّ جإلوجٌٌ جًٌٌ ٫ُْٕمى ٪ّح لٍَد، ٘ى ؿبحوٌس ئقىجظ ٪ًٍ 
 ِمحوٌس ْٕىَح، ًٖ٘ ٍ٘ جؼب٣٫ُحش جٌيت 3000 و2000جأللً ِح ذٌن 

يبىٓ أْ أؤوى ٪ٍُهح يف ً٘ج جعبحٔد ٩ِ وجقى جٌىٌجْس جٌٍٍ ٢ٍرٕح 
ٌٍىوحٌس أهنح ضٕؿُ٘ح، ضط٫ٍك ذىٌجْس جإلِىحُٔحش جٌٍٍ وحَٕس وَحي 

ئقىجظ جؼبمحوالش، نٛىٚح جؼبٛحقرس ٌٍربجِؽ جؽبُىٍُس جٌىربي، ئيج 
أنًٔح ِػال ؿب٣س ج٫ٌُٓىَس، أٖٕى نبح جؼبٗح٩ٌَ جٌٍٍ يبىٓ ضٕؿُ يف ئ٢حٌ 
ذٍٔحِؽ  ِمحوٌيت ِٛحقرس ٌٍّٗح٩ٌَ جؽبُىٍُس؟ ئيج أنًٔح ِػال جؼبٗح٩ٌَ 

جألنٍي، ال يف ججملحي جٌٕٛح٪ٍ، وال يف ججملحي جٌُٓحقٍ، أٖٕى نبح 
جٌربجِؽ، ألْ هبًج يبىٓ ئيج ٚىذٕح وجقى لح٪ىز ٣٫ُِحش، يبىٓ 

 . ٔٓح٪ىو هبح قىت جٌٗرحخ جًٌٌ َطٍوو ٪ًٍ ذٍٔحِؽ ِمحوٌيت
 . وٖىٍج جٌُٓى جؼبٓطٗحٌ جحملطٍَ، وجٌُٓى جٌٍتُّ

 :انطٍد رئٍص اجلهطت
 . ٖىٍج جٌُٓى جٌىٍََ

جٌٓإجي جٌٍجذ٩ جؼبىؾٗ ئذل جٌُٓى وٍََ جٌطٗغًُ قىي ِٓحنبس 
جٌم٣ح٨ جػبح٘ يف ضىفًن ِٕحٚد جٌٗغً، ٌٍّٓطٗحٌَٓ جحملطٌٍِن 

٪رى جغبُّى فحربٍ، ٪رى جؼبحٌه أفٍَح٠، ٪رى جٌٓالَ نًنجش، : جٌٓحوز
ؿبّى جؽبر٣ٍ، ٪رى جٌٍقُُ جٌٍِحـ، ؿبّى ٌٗىٍ، ؿبّى و٪ُى٪س، قٓٓ 

أوٍُُ، قٓٓ لحظبٍ، أضبى ج٫ٌح٢فٍ، ج٫ٌٍيب قرٍٗ، جٌٛحوق 
 . جٌٍغُىٌ، جٌىٍّس ألقى جٌٓحوز جؼبٓطٗحٌَٓ ٌطمىًن جٌٓإجي

 
 :املطخشار انطٍد انصادق انرغٍىي

 جٌُٓى جٌٍتُّ، 
 جٌُٓى جٌىٍََ، 

 جٌُٓىجش وجٌٓحوز جؼبٓطٗحٌَٓ، 
جَوجو جٌٍ٘حْ ٪ًٍ جٌم٣ح٨ جػبح٘ ٌٍّٓحنبس يف جٌطٗغًُ، نحٚس 
ذ٫ى أْ زبٍص جٌىوٌس ٪ًٍ ج٫ٌىَى ِٓ جػبىِحش جٌيت وحٔص ضمىَ هبح 
ٌٛححل جٌم٣ح٨ جػبح٘، ْىجء ِٓ نالي ذٍٔحِؽ جػبىٚٛس، أو ِٓ 

 . نالي جٌطىذًن جؼبفىٜ، ٌغُ ربف٥ جٌٕمحذحش وذ٫ٝ جألقُجخ
وّح أْ جؼبمحوٌس ٍُِِس ذحؼبٓحنبس يف ٪ٍُّس جٌطٗغًُ، ج٣ٔاللح ِٓ 

ِٓإوٌُطهح جالؾطّح٪ُس، ْىجء ذحٌٕٓرس ٌأل٢ٍ ويوٌ جٌىفحءجش ؼبح ٌٗ ِٓ 
 .ٍِوووَس ٪ًٍ ضمىَ جؼبمحوٌس وض٣ىٌ٘ح، أو ذحٌٕٓرس ٫ٌٍّحي

 وج٣ٔاللح ِٓ ِٓإوٌُطىُ جٌىَجٌَس، وِٓإوٌُطىُ وٍتُّ 
 : ٌٍّؿٍّ جأل٪ًٍ إل٫ٔحٔ جٌطٗغًُ، فإٔح ٔٓحتىُ، جٌُٓى جٌىٍََ، ٪ٓ

ِح ٍ٘ جإلؾٍجءجش جٌيت ْططهًوهنح ِٓ أؾً ض٣رُك ِح ضٕٙ ٪ٍُٗ - 
 ِٓ ِىؤس جٌٗغً، وجٌيت سبىٕىُ ِٓ ٍِجلرس وً ٪ٍُّحش 511جؼبحوز 

جٌطٗغًُ، وسبىٕىُ وًٌه ِٓ ٫ٍِفس ٪ىو ج٫ٌحٌٍِن و٪ىو ج٫ٌح٢ٌٍن 
 ذٗىً ولُك؟ 

وِح ٍ٘ جإلؾٍجءجش وجٌطىجذًن ج٫ٌٍُّس جٌيت ضمىِىْ هبح ٌىٍ - 
 َٓحُ٘ جٌم٣ح٨ جػبح٘ يف ضىفًن فٍ٘ جٌٗغً ٪ًٍ جٌىؾٗ جؼب٣ٍىخ؟ 

 . ٖىٍج
 :انطٍد رئٍص اجلهطت

 ٖىٍج جٌُٓى جؼبٓطٗحٌ، جٌىٍّس ٌٍُٓى وٍََ جٌطٗغًُ ٌإلؾحذس ٪ًٍ 
 . جٌٓإجي

 :انطٍد وزٌر انخشغٍم وانخكىٌه املهين
ٖىٍج جٌُٓى جؼبٓطٗحٌ، وجٌفٍَك جٌفُىٌجرل ٪ًٍ ٢ٍقٗ ؽبًج جٌٓإجي، 

وجًٌٌ َط٫ٍك ذحألْحِ قىي جألووجٌ جًٌٌ يبىٓ أْ ٫ٍَرهح ججملٍّ 
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جأل٪ًٍ ٌٍطٗغًُ، وٌٓ أقٍٛ جألُٖحء يف ججملٍّ جأل٪ًٍ إل٫ٔحٔ 
 . جٌطٗغًُ، ذً وًٌه ججملحٌّ جعبهىَس إل٫ٔحٔ جٌطٗغًُ

 أوي جؾطّح٪حش 2009  و2008يف ً٘ج جٌٛىو وحٔص ْٕس 
وَحي ججملٍّ جأل٪ًٍ إل٫ٔحٔ جٌطٗغًُ يف ووٌضٌن ٪مىٔحٖ دبٓحنبس ـبطٍف 

جٌٍٗوحء جاللطٛحوٌَن وجالؾطّح٪ٌُن، وجًٌٌ أ٪٣ً ؾبّى٪س ِٓ 
جٌطىُٚحش، جٌٍٍ يبىٓ غحوٌ ضىىْ جؼبٕحْرس نالي جٌىوٌز جؼبمرٍس 

ٌٍّؿٍّ جأل٪ًٍ إل٫ٔحٔ جٌطٗغًُ جٌٍٍ و٫ٕطُِى جٌى٪ىز ٫ٌمى٘ح يف 
، ووًٌه جٌى٪ىز، ٩ِ جٌُٓى وٍََ 2010ذىجَس جٌٕٓس جؼبمرٍس ْٕس 

جٌىجنٍُس، الؾطّح٪حش ججملحٌّ جعبهىَس إل٫ٔحٔ جٌطٗغًُ، ألوي ٍِز 
غحوٌ َطُ ضف٫ًُ ٘حي جؼبمطًٟ جٌمحٔىين جٌٍٍ ؾحش ذٗ ِىؤس جٌٗغً، 

 .وغحوٌ ضىىْ ِٕحْرس ٌٍٚى وً جغبحؾُحش ئذل غًن يٌه
ذحٌٕٓرس عبحٔد جٌىْح٢س وٌٚى ْىق جٌٗغً، ئذل ؾحٔد جؼبٕىوذُس 

جٌٓحُِس ٌٍطه١ُ٣ جٌٍٍ وط٣٫ٍ وجقى ججملّى٪س ِٓ جؼب٣٫ُحش، ضطىفٍ 
وَجٌز جٌطٗغًُ ٪ًٍ ِح ُّٔٓٗ جؼبٍٚى جٌى٢ين ٌٍطٗغًُ، ٌططر٩ ِإٍٖجش 
ْىق جٌٗغً، جٌٍٍ يوٍش ِػال جٌُىَ وٕطىفٍو ٪ًٍ وً جؼب٣٫ُحش، ئذل 
نٍؼ ٪حًِ ِٓ أغٍ جألَِس، ٪ٕىٔح لح٪ىز ٣٫ُِحش ِىلمس، ؿبُٕس، ذٗىً 

 .وط٫طّى جعبحٔد جؼب٫ٍىُِحيت
 وًٌه، ٪حو جْطىٍّٕح ج٧ٌٕحَ 2010 وٌىٓ ٘حي جٌٕٓس وَحي 

جؼب٫ٍىُِحيت وَحي جؼبٍٚى جٌى٢ين ٌٍطٗغًُ، جٌٍٍ غحوٌ يبىٕٕح آًٔجن ِٓ 
 .ٌٚى وضطر٩ ْىق جٌٗغً ذٗىً ورًن

ذ٣ر٫ُس جغبحي ض٣٫حش نالي جٌٕٓىجش جألنًنز، وً٘ج جنطُحٌ، 
ض٣٫حش وجقى جألنبُس نحٚس ٌٍىوٌ جٌٍٍ يبىٓ ض٫ٍرى جٌىوحٌس جٌى٢ُٕس 
إل٫ٔحٔ جٌطٗغًُ ِٓ نالي جٌربجِؽ جٌٍٍ ضى٫ٞص، ْىجء ض٫ٍك جألٍِ 

ذاوِحؼ أو ضأًُ٘ أو غًن٘ح ِٓ جٌربجِؽ، أٔح ِطفك ٫ِه ؼبح وطمىي 
 .جؼبٓإوٌُس وَحي جؼبمحوٌس

يف ً٘ج جٌٛىو، يف ئ٢حٌ جؼبرحوٌز وَحي ئ٫ٔحٔ جٌطٗغًُ، ض٣٫حش 
ربفُُجش ٌٍّمحوالش، ٣٫ًٔ ِػال ذٍٔحِؽ ئوِحؼ، جٌٍٍ وُط٫فً فُٗ 

 ٖهٍ 24جؼبٓطفُى ِٕى، وط٫فً جؼبمحوٌس ِٓ جٌىجؾرحش جالؾطّح٪ُس ؼبىز 
 . ٖهٍ ِمحذً ضٗغًُ جٌٗرحخ36أو قىت 

أ٪٣طٕح وٌجْس لّٕح هبح يف ئ٢حٌ جٌطُٕٓك ِح ذٌن جٌٕٛىوق جٌى٢ين 
ٌٍّٟحْ جالؾطّح٪ٍ وجٌىوحٌس جٌى٢ُٕس ٌإل٫ٔحٔ جٌطٗغًُ وجٌىفحءجش، 

وَحي جٌٗرحخ جٌٍٍ جْطفحووج ِٓ ٘حي  %66أ٪٣طٕح أْ أوػٍ ِٓ 
جٌربٔحِؽ جٌُىَ ٍِٛـ هبُ يف جٌّٟحْ جالؾطّح٪ٍ، و٫ٕطرب٘ح ٔطُؿس 

ئهبحذُس، و٘حيٌ وطىُٚحش جٌٍٍ ٢ٍد هبح ججملٍّ جأل٪ًٍ ٌإل٫ٔحٔ 
 .جٌطٗغًُ

ؾحٔد آنٍ، ذحٌٕٓرس ئذل جُِٕٗح ٌٍطكفُُجش جٌٍٍ ضُّىٓ ض٣٫ً 
ٌٍّمحوالش، ٣٫ٍٔ ذٍٔحِؽ ضأًُ٘، جٌُىَ ًِٕ ج٣ٔاللطٗ وٍٕٚح إلوِحؼ ِح 

 . ٖحخ وٖحذس، ألوي ٍِز وُىعبىج جٌم٣ح٨ جػبح167873َٕ٘حُ٘ 
 قٕح و٫ٍٕفى جٌم٣ح٨ جػبح٘ يف جؼبغٍخ، ضحٌىبُح وحْ فم١ قحٍٍِ 
وذٍىِحش جٌطىىَٓ جؼبهين، دل َىٓ ِٕفطكح ٪ًٍ ذمُس جٌٗىج٘ى ٪ٓ ٢ٍَك 

ذٍٔحِؽ ضأًُ٘، وٌى أٔٗ وحَٕس وجقى جٌٕٓرس وَحي قحٍٍِ جٌٗهحوجش 
وَحي جٌطىىَٓ جؼبهين، وٌىٓ جٌٕٓرس جألورب جٌٍٍ ٣٫ُٔهح وَحي جٌػٍػٌن فهٍ 

نٍهبٍ جعبح٫ِحش، جٌٍٍ ِىحٔىٔ وُطىؾبىج يف جٌم٣ح٨ جػبح٘ ْحذمح، 
 ...وًٌه ذٍٔحِؽ ضأًُ٘
 :انطٍد رئٍص اجلهطت

ٖىٍج جٌُٓى جٌىٍََ، جٌىٍّس ألقى جٌٓحوز جؼبٓطٗحٌَٓ يف ئ٢حٌ 
 .جٌط٫مُد

 :املطخشار انطٍد عبد انرحٍم  انرماح
 .ذُٓ جهلل جٌٍضبحْ جٌٍقُُ

 جٌُٓى جٌٍتُّ،
 جٌُٓىَٓ جٌىٍَََٓ،

 جٌٓحوز وجٌُٓىجش جؼبٓطٗحٌَٓ جحملطٌٍِن،
ِح أٍٖمت ئٌُٗ، جٌُٓى جٌىٍََ، قىي جالؾطّح٨، يف جٌط٫مُد وَحٌٕح 

جإلٞحفحش جٌٍٍ ذغُٕح ُٟٔفى، جالؾطّح٪حش وَحي ججملٍّ جأل٪ًٍ إل٫ٔحٔ 
جٌطٗغًُ، ووُف ضفٍٟطُى جٌُٓى جٌىٍََ أٔىُ جٌٍٍ ٪ٕىوُ جغبك ذحٔ 

َط٫مى ٍِضٌن يف جٌٕٓس، أو وٍّح و٪ص جٌٍٟوٌز ئذل يٌه، قٕح 
وٕٗىفى وحْ ِٓ جألقٓٓ، ذً ِٓ جألفُى، ذً ِٓ جٌىجؾد، ضىىْ 

ضىػُف وَحي ًٖ٘ جؼبإْٓس جٌٍٍ ٍ٘ غالغُس جٌطٍوُد، ألٔٗ جؼبٓأٌس وَحي 
 . جٌطٗغًُ وط٣ٍد ذحْطٍّجٌ ضرحوي جٌٍأٌ ذٌن جأل٢ٍجف جٌػالظ

 ذ٫ى ذىجَس 2004وًٌه فُّح لٍطُى قىي ججملحٌّ جعبهىَس، ًِٕ 
ج٫ًٌّ دبىؤس جٌٗغً، غبى جِْ ٘حي ججملحٌّ جإللٍُُّس وجعبهىَس دل 

ضطىىْ ذ٫ى، ووٕٗىفى أٔٗ ئذل ضىىٔص، ونح٘ جإلٍْج٨ ذطىىَٕهح، 
غحوٌ ضىىْ وجقى جٌىٍُْس ذحٔ َطاللحو جٌفٍلحء ذػالغس ٪ًٍ ِٓطىي 

وً ئلٍُُ ووً ؾهس ٌطرحوي، ونحٚس يف ٘حي جعبحٔد ج٣ٌٍف 
جالؾطّح٪ٍ غًن قحٍٞ، ِحوُٕٕ، وحَٕس ئ٢حٌ وَحي جٌٕمحٔ وٌىٓ 

 .ؿبحٍٞٔ
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 وًٌه، جٌُٓى جٌىٍََ، فُّح َط٫ٍك ذحٌطىىَٓ وجغبحؾُحش، وٕٗىفى 
ِػال جٌط٫ٍُُ جػبٛىٍٚ وحَٓ ٔمٙ يف جٌطىىَٓ، جِْ ذىأش ذ٫ٝ 

جؼبرحوٌجش، جٌم٣ح٨ جٌٛكٍ، وًٌه فُّح َط٫ٍك ذم٣ح٨ جٌرٕحء، جٌٍٍ ِٓ 
٢ر٫ُس جغبحي ِىحَٕٕ فُٗ ٖىج٘ى، ذحٌٕٓرس ٌٍرٕحء أو ذ٫ٝ جؼبهٓ جٌٍٍ 

ِفُهحٔ ٖىج٘ى، دب٫ىن أٔٗ نح٘ َىىْ ذٍٔحِؽ ذحٌطُٕٓك ذٌن جٌىوحٌس 
جٌى٢ُٕس إل٫ٔحٔ جٌطٗغًُ وذٌن جٌطىىَٓ جؼبهين، ونٙ ضُٕٓك ِىػف 

 .ٌطىجٌن وً ِح يبىٓ َىىْ ِطىفٍ ِٓ ٔمٙ
فُّح َط٫ٍك ذحٌّٟحْ جالؾطّح٪ٍ، فّىطٗىفىٔ جٌُٓى جٌىٍََ، 

نٕٛح ٔفىٍو، جِْ ٘حي ج٫ٌٍُّس وَحي ٪مى أوي ٪ًّ، وجإل٪فحء ِٓ 
جٌّٟحْ جالؾطّح٪ٍ ؼبىز ْٕطٌن وسبطى ئذل غالظ ْٕىجش، ِٓ ٢ر٫ُس 

جغبحي ٪ٕى٘ح وجقى جال٫ٔىحِ ٍْيب ٪ًٍ جٌّٟحْ جالؾطّح٪ٍ، ًٌٌه 
نٙ جٌطفىًن يف ُٚغس ِح، نٙ ضٗؿ٩ُ جؼبمحوالش ً٘ج أوُى، ٌىٓ 

نٕٛح ٔحنًو ذ٫ٌن جال٪طرحٌ ٘حو جٌػغٍز ٘حوٌ جٌٍٍ وُطٌٍٟ ِٕهح 
 .جٌّٟحْ جالؾطّح٪ٍ، ووُطٌٍٟو ِٕهح وًٌه جؼبأؾىٌَٓ

 فُّح َط٫ٍك وًٌه ذططر٩ ٪ٍُّس ْىق جٌٗغً، جٌُٓى جٌىٍََ ال 
أٖح٢ٍوُ جٌٍأٌ ألٔىُ ٪ٕىوُ، ُِّىٕٕ ضٍٚىوج، جٌمحٔىْ وَحي 

جٌٗغً وُٕٙ أٔٗ وً ٪ٍُّس ضٗغًُ هبد جٌطٍَٛف هبح، ْحذمح وحْ 
وحْ ٍٞوٌٌ وً ِٗغً أٌجو - وُف وط٫ٍفىج جٌُٓى جٌىٍََ-جٌط٩ٍَٗ 

أْ َٗغً أْ يبٍ ٪رب ِىحضد جٌطٗغًُ أو جٌىوحٌس جِْ، جِْ ِىحَٕٕ 
٘حو ج٫ٌٍُّس، و٪ًٍ جأللً وً ِٓ ٖغً هبد أْ ٍَٛـ ٌىي جؼبٛححل 

وَحٌىُ ذىً ٪ٍُّس ضٗغًُ، ٘ىًج يبىٓ ٌىُ ؾىؼ وَحي جغبىجَؽ، أوال 
غحوٌ ض٫ٍفىج ٪ىو ج٫ٌح٢ٌٍن، وأَٟح غحوٌ سبىٕىج ذحٔ ض٣رمىج لحٔىْ 
جٌٗغً ولحٔىْ جٌى٢ين ٌٍّٟحْ جالؾطّح٪ٍ، ٘حوٌ وٍُْس و٣٫ُُهح 

 .جٌمحٔىْ دل ضف٫ً
 . ٖىٍج

 :انطٍد رئٍص اجلهطت
ٖىٍ جٌُٓى جؼبٓطٗحٌ، جٌىٍّس جِْ ٌٍُٓى جٌىٍََ ٌٍٍو ٪ًٍ 

 .جٌط٫مُد
 :انطٍد وزٌر انخشغٍم وانخكىٌه املهين

 .يف غىجْ جٌُٓى جٌٍتُّ، وٖىٍج ٪ًٍ ٣ٌفىُ
 ذحٌٕٓرس ٌٍّالق٧س جٌٍٍ لٍطى جٌُٓى جؼبٓطٗحٌ جحملطٍَ، ذحٌٕٓرس 

ٌإل٪فحءجش ٘حوٌ ِرحوٌز جٌطٗغًُ، جٌٍٍ لٌٍٔح جٌُىَ، ذٕحء وًٌه ٪ًٍ 
ضىُٚحش ججملٍّ جأل٪ًٍ إل٫ٔحٔ جٌطٗغًُ يف ووٌٖ جٌٓحذمس، ٘ى إٔٔح 

أ٢ٍمٕح يف وَجٌز جٌطٗغًُ وٌجْس ٌىٌجْس ئِىحُٔس ٪ًٍ جأللً جالْطفحوز 
ِٓ جٌطغ٣ُس جٌٛكُس، ٖهُٛح، وً٘ج ٌأٍَ، جٌطغ٣ُس جٌٛكُس ئؾرحٌَس، 

 . فٍٟوٌٌ جٌطّط٩ ذحٌطغ٣ُس جٌٛكُس جإلؾرحٌَس
ذحٌٕٓرس إلْطٍجضُؿُس ٪ٍّٕح يف ل٣ح٨ جٌطٗغًُ، وٍ٘ ئْطٍجضُؿُس 
ضٓطهىف ض٫َُُ جالٌطمحتُس ِح ذٌن ـبطٍف ِىىٔحهتح، جٌطىىَٓ جؼبهين، 

ؾهحَ ضفطُٕ جٌٗغً، جٌىوحٌس جٌى٢ُٕس إل٫ٔحٔ جٌطٗغًُ وجٌىفحءجش، 
جٌٕٛىوق جٌى٢ين ٌٍّٟحْ جالؾطّح٪ٍ، جٌٕٛىوق جٌى٢ين ؼب٧ّٕحش 

 .جالقطُح٠ جالؾطّح٪ٍ، وئوجٌز ٕٚحوَك ج٫ًٌّ
 ذحٌٕٓرس ٌطف٫ًُ أووجٌ وَحي ججملحٌّ جعبهىَس إل٫ٔحٔ جٌطٗغًُ، جٌمٍجٌ 

جؼبٗطٍن ٩ِ جٌُٓى وٍََ جٌىجنٍُس ؾحُ٘، مت جٌطىل٩ُ ٪ٍُٗ، جٌٍٍ وٕح 
وٕٕط٧ٍو ٘ى أْ ضٓحرل جالْطكمحلحش جالٔطهحذُس، وجٌى٪ىز ئذل 

 .جؾطّح٪حهتح ٪ٍُّح يف جٌمٍَد ج٫ٌحؾً
 . ٖىٍج

 :انطٍد رئٍص اجلهطت
جٌٓإجي جػبحِّ وجألنًن جؼبىؾٗ ئذل جٌُٓى وٍََ جٌطٗغًُ قىي 

ئوِحؼ جٌٕٛح٨ جٌطمٍُىَٓ يف ٧ِٕىِس جٌّٟحْ جالؾطّح٪ٍ، ٌٍّٓطٗحٌَٓ 
ؿبّى ٪ىجخ جٌُغحٌٌ، ج٫ٌٍيب نٍذىٔ، ٪رى ج٣ٌٍُف : جحملطٌٍِن جٌٓحوز

أ٪ّى، أضبى قحؾٍ، أضبى جٌٍضبىين، ؿبّى جٌُ٪ُُ، ؾٕحـ ٪رى ج٫ٌَُُ، 
٪رى جٌٍقُُ جٌُُِجٍِ، ٪رى جؼبىذل ضبٌٍ، قٓحْ جٌغُوٌ، جغبٓٓ 

أوىؾىحي، فحٌوق ٖهًن، جٌىٍّس ألقى جٌٓحوز جؼبٓطٗحٌَٓ ٌطمىًن 
 .جٌٓإجي

 :املطخشار انطٍد حممد عداب انسغاري
 .ذُٓ جهلل جٌٍضبٓ جٌٍقُُ

 جٌُٓى جٌٍتُّ،
 جٌٓحوز جٌىٌَجء،

 أنىجيت جؼبٓطٗحٌجش، 
 ئنىجين جؼبٓطٗحٌَٓ،

ٌمى مت ذًي ؾبهىو ورًن يف جٌٕٓىجش جألنًنز، جٌُٓى جٌىٍََ، 
ٌطى٩ُْ ؾبحي جٌطغ٣ُس جالؾطّح٪ُس، قُع مت ئوِحؼ ٪ىو ِٓ جٌفثحش 

ّٞٓ ٧ِٕىِس جٌّٟحْ جالؾطّح٪ٍ، غًن أْ ل٣ح٨ جٌٕٛح٪س جٌطمٍُىَس دل 
ٍَّٗٗ ً٘ج ججملهىو، ٌغُ ج٫ٌىو جٌىرًن ِٓ جؼبٕطٌّن ئٌُٗ، وجًٌٌ َٕحُ٘ 

ٍُِىٌٔن ؤٛف ٚح٩ٔ وٚح٫ٔس، وضأغًنٖ جؽبحَ يف جغبُحز جاللطٛحوَس ويف 
 .جٌى٩ٞ جالؾطّح٪ٍ ج٫ٌحَ
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 ئْ ج٫ٌحٌٍِن يف ً٘ج جٌم٣ح٨، ِٕهُ أٚكحخ جٌىٌٖحش، َىجؾهىْ 
أوٞح٨ ٫ٚرس ذ٫ى وٍٚىُ٘ ٌٓٓ جٌطمح٪ى أو جٌٓٓ جًٌٌ ال َّٓف ؽبُ 

ذحالْطٍّجٌ يف جؼبّحٌْس، قُع هبىوْ أٔفٓهُ ٪حٌس ٪ًٍ أٔفٓهُ 
 .و٪ًٍ ججملط٩ّ

 ئْ ئوِحؼ ً٘ج جٌم٣ح٨ يف ٧ِٕىِس جٌّٟحْ جالؾطّح٪ٍ، ذحٌٗىً 
 ِٓ جغبى جألوىن ٌألؾىٌ %7 أو 6جًٌٌ َٕحْد ِىنىؽبُ، يف قىوو 

ٌٓ َفُى فم١ ِٕطٓيب ً٘ج جٌم٣ح٨، ذً جٌىً، وًٌه ٫َُُْ جٌٕٛىوق 
جٌى٢ين ٌٍّٟحْ جالؾطّح٪ٍ، جًٌٌ قىو ٘ىفح مشىٌٗ ٍُِىْ ؤٛف 
ِٕه٠ٍ ؾىَى، ئٕٔح ٫ُٕٔ ج٫ٌٛىذحش جٌيت ضىجؾٗ ٪ٍُّس ئوِحؼ وً 
جؼبٕطٓرٌن ٌٍم٣ح٨، نحٚس أْ جٌىوٌس ٣ِحٌرس ذحؼبٓحنبس ِحٌُح يف ًٖ٘ 

 .ج٫ٌٍُّس، ذح٧ٌٍٕ ئذل ٢ر٫ُس ً٘ج جٌم٣ح٨
٪ًٍ جأللً يف جؼبٍقٍس جألوذل،  %50ًٌٌه ٔمطٍـ أْ َطُ ئوِحؼ 

وئسبحَ ج٫ٌٍُّس ذحٌطىٌَؽ قىت ًَّٗ ج٧ٌٕحَ وً ِٕطٓيب جٌم٣ح٨، و٘ى ِح 
ُْفطف آفحلح وج٫ْس ٌٍٕٛح٪س جٌطمٍُىَس، وض٫َُُ قٟىٌ٘ح يف جاللطٛحو 

جٌى٢ين، وض٣ىٍَ ل٣ح٪ٕح جٌُٓحقٍ جؼبٍضر١ هبًج جٌم٣ح٨، ووًج ض٫َُُ 
جؽبىَس جٌى٢ُٕس وجٌػمحفس جؼبغٍذُس، وجٌيت ض٫طرب جٌٕٛح٪س جٌطمٍُىَس أقى 

 . قحف٧ُهح ؤحلٍُهح ٌألؾُحي
ٔٓحتً ٫ِحٌُىُ جٌُٓى جٌىٍََ ٪ٓ جٌطىجذًن جؼبطهًز إلوِحؼ جٌٕٛح٪س 

جٌطمٍُىَس ّٞٓ ٧ِٕىِس جٌّٟحْ جالؾطّح٪ٍ، وجٌربٔحِؽ جٌُِين ؽبًج 
 ج٫ٌٍُّس؟ 

 .وٖىٍج
 :انطٍد رئٍص اجلهطت

ٖىٍج جٌُٓى جؼبٓطٗحٌ جحملطٍَ، جٌىٍّس ٌٍُٓى وٍََ جٌطٗغًُ ٌإلؾحذس 
 .٪ًٍ جٌٓإجي

 :انطٍد وزٌر انخشغٍم وانخكىٌه املهين
ٖىٍج جٌُٓى جؼبٓطٗحٌ جحملطٍَ، وفٍَك جٌطكحٌف جالٖطٍجوٍ ٪ًٍ 

 .٢ٍقٗ ؽبًج جٌٓإجي
 وحٔص ٌٕح ِٕحْرس ِإنٍج يف جؾطّح٨ جٌٍؿٕس، وجٌُٓى جؼبٓطٗحٌ 
ذحلٍ ٪حلً أهنح ٢ٍقص ً٘ج جؼبىٞى٨ ذىجقى جغبىز ورًنز، يبىٓ رل 

ٔمىي ٌه ذحٌٕٓرس ألؾٍجء ل٣ح٨ جٌٕٛح٪س جٌطمٍُىَس أٚركىج ِّٗىٌٌن 
، أٌ يف جٌرىجَس أؾٍجء جٌٕٛح٪س 1993ذحٌّٟحْ جالؾطّح٪ٍ جذطىجء ِٓ 

جٌطمٍُىَس ِّٗىٌٌن ذحٌّٟحْ جالؾطّح٪ٍ وٌٍُِِن، وو٫ٍٕفى ذ٫ٝ 

ج٫ٌٛىذحش ٩ِ ج٫ٌىَى ِٓ جؼبمحوالش ذحٌٕٓرس ٌٍطٍَٛف هبُ، ذحٔ ٔىىْ 
 .وجٞف

 ذحٌٕٓرس ٣ٌٍٍّد جٌٍٍ لىِطى جٌُٓى جؼبٓطٗحٌ جحملطٍَ، أٔح ٖهُٛح 
وٕطفهّى، وو٫ٍٕف ٢ر٫ُس ً٘ج جٌم٣ح٨، وِحٍٖ ً٘ج جٌم٣ح٨ ٌىقىٖ، 
ج٫ٌىَى ِٓ جؼبهٓ جؼبٓطمٍس ذحؼبغٍخ ال ضطىفٍ جٌُىَ ٪ًٍ ضغ٣ُس جؾطّح٪ُس 
وٚكُس ِالتّس، وٕ٘ح ئذل وحْ ٍٖ ضفىًن، نٕٛح ٔفىٍو مشىٌُس ٘حي 

جٌفثحش، وًٕوٍ وٌى أهنُ ِحٍٖ حبحي حبحي، جٌُٛىرل غًن ِّٗىي ذأٌ 
ضغ٣ُس ٚكُس أْحُْس، جؼبهٕىِ جؼب٫ّحٌٌ، ًٔوٍ ْحتك ٖحقٕس، أو 

ٚحقد ٖحقٕس جٌٍٍ وُٗطغً ٌفحتىضٗ جػبحٚس، أٌ ِح ُّٔٓهُ جٌُىَ 
 .ذحؼبهٓ جؼبٓطمٍس

 لحٔىْ جٌّٟحْ جالؾطّح٪ٍ جغبحرل وُفٍٜ قٓد جٌمحٔىْ جعبحٌٌ 
ذٗ ج٫ًٌّ جٌُىَ فم١ جألؾٍجء، وً٘ج ٘ى جإلٖىحي جًٌٌ َىجؾهٕح، أوُى 

ذىَٕح ٩ِ ج٫ٌىَى ِٓ جٌٍٗوحء جالؾطّح٪ٌُن جٌٍٍ جضٍٛىج ذٕح ذىجقى ج٫ًٌّ 
ِٓ أؾً وٌجْس وو٩ٞ ٧ٔحَ نح٘ ذح٫ٌحٌٍِن غبٓحهبُ جػبح٘، ال 

ٔطىفٍ جٌُىَ ذحؼبغٍخ ٪ًٍ ً٘ج ج٧ٌٕحَ، ٫َين ِىٕطىفٍؤ ٪ًٍ جٌٕحِ 
ذىجقى ج٧ٌٕحَ جٌٍٍ َإِٓ جؾطّح٪ُح، ِٓ جٌٕحقُس جٌٛكُس وحْ ٕ٘حن 

وُف ؾح يف -ذٍٔحِؽ ٪ٕحَس، وٌىٓ ِٓ جٌٕحقُس جالؾطّح٪ُس ٌُّ ٕ٘حن 
ِٓ ضمح٪ى، ِٓ ضبحَس جؾطّح٪ُس، ِٓ ض٫ىَٟحش ٪حتٍُس، ئذل - ْإجٌىُ

 .غًن يٌه
وٌىٓ جٌّٟحْ جالؾطّح٪ٍ يف و٫ٞٗ جٌمحٔىين جغبحرل، فبٕى٨ ٪ٍُٗ، 

دبمطًٟ جٌمحٔىْ فم١  وًُّٗ غًن جألؾٍجء جٌٍٍ وُٗطغٍىج وأؾًن، 
أؾٍجء ل٣ح٨ جٌٕٛح٪س جٌطمٍُىَس ُ٘ ِّٗىٌٌن حبحؽبُ حبحي أؾٍجء ل٣ح٨ 
 .جٌفالقس أو جٌم٣ح٨ جٌغحذىٌ أو جٌم٣ح٨ جٌٕٛح٪ٍ وجٌطؿحٌٌ وجػبىِحيت

 ٌىٓ جٌٍٍ ٔىج٪ىووُ فُٗ هبًج جٌٛىو، إٔٔح كبٓ ذىَٕح جٌٕٓس جؼبحُٞس 
يف وٌجْس ٌى٩ٞ ٧ٔحَ نح٘ ذًوٌ جؼبهٓ جؼبٓطمٍس، وآًٔجن ذحٌٕٓرس 

ٌٍٓس ج٫ٌالؾحش أو ٍْس جػبىِحش جالؾطّح٪ُس، ووًٌه جعبحٔد جؼبط٫ٍك 
ذحٌطىذًن الَجي ٣ٍِوـ، وجٔ غحوٌ َىىْ ٍِضر١ يف ئ٢حٌ، ِحٍٖ يف 

ٕٚىوق جٌّٟحْ جالؾطّح٪ٍ، وٌىٓ يبىٓ ٌٍىوٌس ض٣٫ُٗ َىذٍوج، أو يف 
ئ٢حٌ آنٍ، ً٘ج الَجٌص جٌىٌجْس جٌٍٍ وٕمىِى هبح جِْ ٍ٘ جٌٍٍ غحوٌ 

 . ضربَو
 .ٖىٍج
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 :انطٍد رئٍص اجلهطت
ٖىٍج جٌُٓى جٌىٍََ، جٌىٍّس ألقى جٌٓحوز جؼبٓطٗحٌَٓ يف ئ٢حٌ 

 .جٌط٫مُد
 :املطخشار انطٍد حممد عداب  انسغاري

 .ٖىٍج جٌُٓى جٌٍتُّ
ٖىٍج جٌُٓى جٌىٍََ ٪ًٍ جإلؾحذس، ٌغُ أٔٗ وّح ضط٫ٍفىج جٌُٓى 

جٌىٍََ ٘حي جؼبٗىً ض٣ٍـ ؼبىز ٪ىز ْٕىجش، ِحٍٖ ِهُ جِْ، وٌىٓ 
قٕح ٔطىنً وو٫ٍٕفى صب٩ُ ذأٔٗ ٌج٪ٍ ٘حي جٌم٣ح٨ ٪ًٍ ٌأْٗ ٚحقد 

جعبالٌس ٍٖٔٛ جهلل، وجٌٍٍ ِح فطة َفىٍ يف ٍِٛكطٗ، يف ئ٢حٌ ضىفًن 
جٌٗغً ٌٗ، يف ئ٢حٌ جؼبٗح٩ٌَ جٌٍٍ ٪ٕى٘ح ٪اللس ذحٌم٣ح٨، وِٓ نالي 

جٌطىىَٓ وًٌه، ونًن وًٌُ ٘ى ججملهىوجش جٌٍٍ ضٕٗىفى َىُِح َرًؽبح يف 
ئ٢حٌ وجقى، ئيْ ِغحوَٕ ٫َٛحخ ٪ًٍ قىىِس ٚحقد جعبالٌس، ِٓ 

جٌىٍََ جألوي ئذل صب٩ُ جٌىٌَجء، وط٫ٍفىج جٌُٓى جٌىٍََ ذأٔٗ ً٘ج جٌم٣ح٨ 
ِٓ جٌٓحوٕس وَحي جؼبغٍخ، ضط٫ٍفىج  %12قىت  %10يبػً ضمٍَرح 

جٌُٓى جٌىٍََ ٘حي جٌم٣ح٨ ٪ًٍ أٔٗ جٌى٫ُٞس وَحٌى قٍؾس، وط٫ٍفىج 
جٌُٓى جٌىٍََ ذأٔٗ ٘حي جٌم٣ح٨ جؼبفٍوٜ ٪ًٍ جغبىىِس، و٪ًٍ 

جؼبإْٓحش جؼبٕطهرس وَحؽبح، و٪ًٍ جؼبّػٌٍن وَحي جألِس جٌٍٍ قٕح جِْ 
٫ِهُ، وذحٌٕمحذحش وَحؽبح ال جٌٍٍ فبػٍس ٕ٘ح وال جٌٍٍ نحٌؼ ٕ٘ح، وٍهح 

٪ٕى٘ح ٪٣ف نح٘ ٪ًٍ ً٘ج جٌم٣ح٨، قٕح ٔطىنً أْ َىىْ 
 .جٌٕٛىوق ٌٍّٟحْ جالؾطّح٪ٍ

 ألٔٗ جٌٕٛحوَك جٌٍٍ ٍٟ٘ضى ٪ٍُهح جٌُٓى جٌىٍََ، ال جٌّٟحْ جغبٍيف 
ْحنبٕح فُٗ ٩ِ جٌٍٓ ؾ٣ى جهلل ًَوٍو خبًن، ج٫ٌٕحَس ٪ٍفٕح٘ح، ووحْ 
٪ٕىٔح ٌمحء ٩ِ جٌُٓى جٌىٍََ، وجٌٕٛح٨ ٫ِٕىنبٕ ٌغرس ذحٔ َىٍَوج 

 .ذبٍذس أنٍي، فىفً ِٓ جٌطؿحٌخ
ئيْ ئال وحٔص ٍٖ ئِىحُٔس، ٘حي جٌمحٔىْ وَحي ٕٚىوق جٌّٟحْ 
جالؾطّح٪ٍ، ٘ى ِحٍٖ لحٔىْ ِحٍٖ ِٛكف وًٍن، ٘ى لحٔىْ يبىٓ 

جٌط٫ىًَ وَحٌى، يبىٓ َىىْ ٕٚىوق ِىجٌَ ٫ِٗ، وٌىٓ ٘حي جٌفثس ٌجٖ 
الذى نٛهح ضطّط٩ هبحي جٌّٟحْ جالؾطّح٪ٍ، جٌٍٍ وطىفٍ فُٗ جٌطغ٣ُس 

 .جٌٛكُس، وجٌٍٍ ٪ًٍ جأللً َّٟٕى جؼبٓطمرً وَحؽبُ
 َُٔىن، جٌُٓى جٌىٍََ، ذأٔٗ ِٕىوذُس جٌطه١ُ٣ ٪ٕى٘ح وٌجْحش ٪ًٍ 

جٌم٣ح٨، أٔح ال أضىٍُ ٪ًٍ جٌٍٍ وُٗطغٍىج ٪ٕى جٌٕحِ جٌٍٍ ضُط٣٫حو 
ٌٍٕٛح٪س جٌطمٍُىَس، أٔح ضٕهٍٟ ٪ًٍ أٚكحخ جٌىٌٖحش، وج٫ٌىو وَحؽبُ 

 أٌف وَحي جٌىٌٖحش، و٘حي جٌٕحِ جٌٍٍ 700 أو 600ضمٍَرح وجقى 

 وٌُ٘، ٘حي جٌٕحِ جٌٍٍ جإلقٛحء 3000جٌىنً وَحؽبُ ِطُفىضٕ 
 .45 و21جألنًن ض٣٫ُُٕح ذأٔٗ جػب٣ٍَس جٌُٕٓس وَحؽبُ ِح ذٌن 

 ئيْ ٘حي جؼب٣٫ُحش، جٌُٓى جٌىٍََ، وطٓح٪ى ٕٚىوق جٌّٟحْ 
 ْٕس، ِغحوٌ 45جالؾطّح٪ٍ، جٌٍٍ غحوٌ ٣٫ُٔىٖ قٕحَح ِٕطىؼ وَحي 

 ْٕس، ئيْ 39، 21 ْٕس، وجٌٍٍ ٪ٕىو 15َٓطفُى ِٓ جٌطمح٪ى ًِٕ 
٘حي جٌٕحِ ذحغٌن َٕه٢ٍىج، وٌىٓ ذىجقى جٌٕٓرس ضىىْ وطٕحْد 

 . جؼبىنىي وَحؽبُ
 .وٖىٍج جٌُٓى جٌىٍََ

 :انطٍد رئٍص اجلهطت
ٖىٍج جٌُٓى جؼبٓطٗحٌ جحملطٍَ، جٌىٍّس ٌٍُٓى جٌىٍََ ٌٍٍو ٪ًٍ 

 .جٌط٫مُد
 :انطٍد وزٌر انخشغٍم وانخكىٌه املهين

ٖىٍج، وّح لٍص جٌُٓى جؼبٓطٗحٌ، وضٕطفهُ ٢ر٫ُس ًٖ٘ جٌٍٗوبس 
 أٌف قٍيف، جٌٍٍ ِٓ 700 قىت 600جالؾطّح٪ُس جًٌٍ يوٍيت وَحي 

قمهح أْ َىىْ ٪ٕى٘ح ٧ٔحَ وَحي جٌطغ٣ُس جٌٛكُس وجٌطغ٣ُس 
 .جالؾطّح٪ُس

 جإلٖىحي جٌٍٍ ِىٞى٨ جٌُىَ، ٘ى أْ جٌمحٔىْ جعبحٌٌ ذٗ ج٫ًٌّ 
وأٔطُ جؼبٍٗ٪ىْ، كبٓ غًن ِٕفًوْ، وٌٍطًوًن ؾبٍٓىُ جؼبىلٍ يف عبٕس 

ضمٍٛ جغبمحتك قىي جٌّٟحْ جالؾطّح٪ٍ ولف ٪ًٍ نٍولحش جٌضىرص 
يف جٌٓحذك ألٔٗ مت جٌطٍَٛف ذٕحِ ِحٍٖ أؾٍجء، ومت جٌطٍَٛف هبُ يف 

جٌّٟحْ جالؾطّح٪ٍ، وج٪طربش ِٓ جػبٍولحش جٌىربي جٌيت جٌضىرص يف 
 .جٌٓحذك

جٌُىَ جٌّٟحْ جالؾطّح٪ٍ َٗطغً دبمطًٟ جٌمحٔىْ، ؾبٍٓٗ جإلوجٌٌ 
ضُؿط٩ّ، جقٕح ٔطفهُ، و٢ٍقص ٌٕح ٍِجٌج، وج٫ٌىَى ِٓ جؼبٍطّٓحش 

ؾحش ٌٍّٟحْ جالؾطّح٪ٍ، وؾحش رل ٖهُٛح، ٔطفهُ ًٖ٘ جٌى٫ُٞس، 
ؽبًج جْطؿحذس ؽبحي جٌى٫ُٞس ذىَٕح وجقى جٌىٌجْس، ِحٍٖ جِْ ذىَٕح٘ح ِٓ 

، وَحي ِٗحوٌجش ذىَٕح٘ح يف جألوي ٩ِ فثس 2008ج٫ٌحَ النٍ يف ذىجَس 
جٌُٛحوٌس، مث جذبهٕح ٩ِ أٚكحخ ج٣ٌحوُٓحش، مث جذبهٕح ألٚكحخ 
جٌٕمً، مث جذبهٕح وًٌه ٌفثحش أنٍي، ٘حيو وٍهُ فثحش جٌُىَ يف 

جؼبغٍخ ٌُٓص ؽبُ ضغ٣ُس جؾطّح٪ُس وٚكُس أْحُْس، ألٔٗ يف جٌّٟحْ 
جالؾطّح٪ٍ وط٫ٍفىج جٌمحٔىْ، جٌمحٔىْ ٍَُِ أٔٗ ِٗغً وأؾًن جٌػٍػٌن 

َإوَهح يف جٖطٍجن َإوَهح ٌخ ج٫ًٌّ، وجٌػٍع َإوَٗ جألؾًن، ٍٍِ 
وُىىْ ِهٕس ِٓطمٍس وحَٓ ٕ٘حن ئٖىحي ِٓ َإوٌ جعبحٔد وَحي 
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جؼبٗغً؟ ولحٔىْ جٌّٟحْ جالؾطّح٪ٍ يف ج٫ٌحدل ذأٍْٖ ال ضطىنً فُٗ 
 . جٌىوٌس، فم١ جؼبٗغً

يبىٓ جٌىوٌس ضٓح٪ى، حبحي جؼبٓح٪ىجش جٌٍٍ ؤٌح جِْ ذحٌٕٓرس 
ٌٍّإْٓحش جٌٍٍ ضأغٍش ذحألَِس جاللطٛحوَس، ؤٌح٘ح، ويبىٓ ٔىٍَو٘ح 
وًٌه يف ٕٚىوق جٌط٫ىَٝ ٪ٓ فمىجْ جٌٗغً، وٌىٓ ِح ٪ٍّ جٌىوٌس 
ضإوٌ جٖطٍجوحش جؼبأؾىٌَٓ، ً٘ج ٘ى لحٔىْ جٌّٟحْ جالؾطّح٪ٍ ألهنح 

 . وطم٩٣ ِٓ جألؾٍز، وئال غحوٌ َىل٫ىج ٪ىز ٫ٚىذحش
وذحٌٕٓرس ٌطكىَى جالٖطٍجوحش فهٍ ربىو قٓد جٌىٌجْحش 

جالوطىجٌَس ئذل غًن يٌه، ربىو ذحٌٕٓرس ٌٍؿ٩ُّ، ُِّىٕٕ ذبٍ وضمىي 
، ألْ وحَٓ ؾىجٔد %5 وً٘ج ،%2، وً٘ج %3ؽبًج نٍٙ 
 ...جٌىيبىِس ئخل

وٌىٓ جٌٍٍ وٕىج٪ىن جٌُٓى جؼبٓطٗحٌ، ووٕىج٪ى ؾبٍٓىُ جؼبىلٍ أْ 
ًٖ٘ جٌٕٓس غحوٌ ٔىٍَو جعبهى جٌىحيف وّح يوٍضى أٔٗ ٧ٍٔج ٫ٌٕحَس 

ؾالٌس جؼبٍه هبًٖ جٌفثس غحوٌ ٔىٍَو ؾهى وحيف ِٓ أؾً ئهبحو ئ٢حٌ 
 . ٌٍّٟحْ جالؾطّح٪ٍ وجٌّٟحْ جٌٛكٍ ذحٌٕٓرس ٌٍفثحش جؼبٓطمٍس

 .ٖىٍج
 :انطٍد رئٍص اجلهطت

ٖىٍج جٌُٓى وٍََ جٌطٗغًُ وجٌطىىَٓ جؼبهين ٪ًٍ جؼبٓحنبس جٌمُّس يف 
 .ًٖ٘ جعبٍٓس

جِْ ٕٔطمً ئذل جٌٓإجي جِين جؼبىؾٗ ئذل جٌُٓى وٍََ جٌٕٛح٪س 
، "ِٓحٔىز"و" جِطُحَ"وجٌطؿحٌز وجٌطىٕىٌىؾُحش جغبىَػس قىي ذٍٔحؾبٍ 

فإجو جٌمحوٌٌ، نٍُى جإلذٍجٍُّ٘، ٪رى : ٌٍّٓطٗحٌَٓ جحملطٌٍِن جٌٓحوز
جغبُّى ذٍفًُ، ٣ِٛفٍ جٌمحظبٍ، ؿبّى ج٫ٌٌٌُ، صبحي ذٍٕذ٫ُس، ٌفُك 
ذٕحٍٚ، ٪رى ج٫ٌحرل جغبُٓٓٓ، ٪ٍٍ ؾغحوٌ، ؿبّى ٍَ٪حٖ جٌٓرح٪ٍ، 

٫ُْى وٍَ، أضبى ذىِىىن، جٌىٍّس ألقى جٌٓحوز جؼبٓطٗحٌَٓ ٌطمىًن 
 .جٌٓإجي

 :املطخشار انطٍد فؤاد انمادري
 .ذُٓ جهلل جٌٍضبٓ جٌٍقُُ

 جٌُٓى جٌٍتُّ،
 جٌٓحوز جٌىٌَجء،

 جٌُٓىجش وجٌٓحوز جؼبٓطٗحٌَٓ جحملطٌٍِن، 
ذىجَس الذى ِٓ جٌطًوًن ئذل أْ ض٫َُُ جؼبًٓنز جاللطٛحوَس ٌٍّغٍخ 

ضٓطى٪ٍ ضٟحفٍ وً جعبهىو، ووٌس، ؾبط٩ّ، ِإْٓحش وأفٍجو، و يٌه 

ٌٗكٓ ج٣ٌحلحش، وً ج٣ٌحلحش، نحٚس جٌىج٪ىز ِٕهح، وضٗؿ٩ُ 
جؼبرحوٌجش جؼب٫ٍٕس، وضمىَس ج٫ٌُجتُ ِٓ أؾً جؼبٓحنبس يف ِىجٍٚس ًٍِٓٓ 

جٌطكىَع وج٫ٌٍٛٔس وجٌطُّٕس، نٛىٚح يف ئ٢حٌ أَِس جلطٛحوَس وجٞكس 
 .جؼب٫حدل، وربص ٞغ١ جلطٛحو وورل ٫ِىدل

ذ٣ر٫ُس جغبحي، وذح٪طرحٌ٘ح جٌمٍد جٌٕحذٝ ٌٍُٕٓؽ جاللطٛحوٌ 
جٌى٢ين، أٚركص جؼبمحوالش جٌٛغٍي وجؼبطى٣ْس ٍُِِس ذٓٓ ضغًُنجش 

ذُٕىَس وض٧ُُّٕس، ِٕهح ج٩ٌٍَٓ، وِٕهح ج٫ٌُّك، قىت ضطّىٓ ِٓ جؼبٓحنبس 
يف جٌّٕى جٌىجتُ، وجغبى ِٓ جٌر٣حٌس، ووًج و٪ُ وَٕحُِس جٌط٣ىٌ 

 .جاللطٛحوٌ وجالؾطّح٪ٍ
ئيْ، جٔٓؿحِح ٩ِ ً٘ج جٌطٛىٌ، أ٢ٍمص جٌىوحٌس جٌى٢ُٕس ٌٍٕهىٜ 

" ِٓحٔىز"ذٍٔحِؽ : ذحؼبمحوٌس جٌٛغٍي وجؼبطى٣ْس ذٍٔحؾبٌن ؾىَىَٓ نبح
، أِح ذٍٔحِؽ ِٓحٔىز فهى ذٍٔحِؽ َهىف ئذل ضأًُ٘ "جِطُحَ"وذٍٔحِؽ 

جؼبمحوٌس جٌيت ضىؾى ٪ًٍ ٢ٍَك جٌطكىَع ِٓ أؾً سبىُٕهح ِٓ جالٔطمحي 
ئذل ِٓطىي أٌلً، وِٓ أؾً ربٌٓن ضٕحفُٓطهح، نٛىٚح ِٕهح جؼبٍضر٣س 

ذىٍفس جإلٔطحؼ، جقطٍجَ جِؾحي، جعبىوز، جٌط٧ُُٕ، جٌى٦ُفس جٌطؿحٌَس، 
جٌطىذًن جؼبحرل، جْط٫ّحي جٌطىٕىٌىؾُحش وجٌطمُٕحش جؼبط٣ىٌز، ذحإلٞحفس ئذل 

ضىفًن أ٧ّٔس ٫ٍِىِحضُس ِهُٕس ذحٌىٌؾس جألوذل زبٙ وً ل٣ح٨ ٪ًٍ 
 . قىز

وّح ؾحء ٪ًٍ ٌٓحْ – " ِٓحٔىز"وٕ٘ح هبد جإلٖحٌز أْ ذٍٔحِؽ 
ج٫ٌٍٜ جألوي ىبٙ :  ٪ٍو3َٜٗطًّ ٪ًٍ – جعبهحش جؼبهطٛس 

و٦حتف جٌى٪ُ ٌىي جؼبمىٌس جٌٛغٍي وجؼبطى٣ْس، وج٫ٌٍٜ جٌػحين ىبٙ 
جٌى٦ُفس جألْحُْس ٌٍّمحوٌس، و ً٘ج ٍٖء ِهُ وئهبحيب، ٪ًٍ ج٪طرحٌ أْ 

ج٫ٌٍٜ ٫ًَٓ ئذل ضُّٕس جٌمىٌجش جؼبهُٕس ٌٍّمحوٌس، وط٣ىٍَ أْحٌُد 
جإلٔطحؼ وو٪ُ جٌركع جٌطّٕىٌ، أِح ج٫ٌٍٜ جٌػحٌع وجألنًن فُهٙ 

٢ر٫ح، ٍٔٗ وض٩ٍَٓ جْط٫ّحي جٌطىٕىٌىؾُحش جعبىَىز وجٌطمُٕحش 
 ". ِٓحٔىز"جؼبط٣ىٌز وجنً جؼبمحوالش ذٗىً ٪حَ، ً٘ج ٪ٓ ذٍٔحِؽ 

وّح ؾحء ٪ًٍ ٌٓحْ جؼبٓإوٌٌن ٪ٕٗ، ٘ى ذٍٔحِؽ " جِطُحَ"ذٍٔحِؽ 
ضّٕىٌ ىبٙ جؼبمحوالش جٌىج٪ىز، جغبحٍِس إلِىحُٔحش ولىٌجش مبى 

٪حٌُس، وجٌيت ضٍطَُ جٌىوٌس أو جغبىىِس ذى٪ّهح يف ئ٢حٌ ًٍِٓٓ 
أٌ -جٌطكىَع وربٌٓن جٌطٕحفُٓس، وذًٌه ْططّىٓ جؼبمحوالش جؼب٫ُٕس 

ِٓ ٌف٩ ٌلُ ٫ِحِالهتح، نٍك لُّس ِٟحفس، ربمُك - جؼبمحوالش جؼبٓطفُىز
ِٕحٚد ٖغً، ذحنطٛحٌ ربمُك ضأغًن ئهبحيب ٪ًٍ ـبطٍف ججملحالش 

 .وجٌم٣ح٪حش جاللطٛحوَس وجالؾطّح٪ُس جٌيت ض١ٕٗ فُهح
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يف ً٘ج جٌٛىو، جٌُٓى جٌىٍََ، و٧ٍٔج ألنبُس ًَ٘ٓ جٌربٔحؾبٌن 
ج٣ٌّىقٌن، و٧ٍٔج ألنبُس جٌىوٌ جًٌٌ يبىٓ أْ ٫ٍَرحٔٗ يف ئ٫ٔحٔ جؼبمحوٌس 

وجاللطٛحو، ٔٓحتٍىُ ٪ٓ جإلْطٍجضُؿُس جؼبىجورس، ئْطٍجضُؿُس جٌىَجٌز، 
جؼبطرٕحز ِٓ ٢ٍف جٌىَجٌز، ؼبىجورس ًٖ٘ جؼبرحوٌز؟ ويٌه ٌطٕىٍَ جٌٓحوز 

جؼبٓطٗحٌَٓ، وِٓ نالؽبُ جٌٍأٌ ج٫ٌحَ جٌى٢ين، وجؼبمحوٌٌن جٌٗرحخ ٪ًٍ 
 . جػبٛى٘
 .ٖىٍج

 :انطٍد رئٍص اجلهطت
ٖىٍج جٌُٓى جؼبٓطٗحٌ جحملطٍَ، جٌىٍّس جِْ ٌٍُٓى وٍََ جٌٕٛح٪س 

 .وجٌطؿحٌز وجٌطىٕىٌىؾُحش جغبىَػس ٌإلؾحذس ٪ًٍ جٌٓإجي
انطٍد أمحد رضى شامً، وزٌر انصناعت وانخجارة وانخكنىنىجٍاث 

 :احلدٌثت
 .ٖىٍج جٌُٓى جٌٍتُّ جحملطٍَ

 جٌُٓىجش وجٌٓحوز جؼبٓطٗحٌوْ جحملطٍِىْ، 
٘ى جٌٍٍ وٕص غٕمىي، جٌىً لحٌٗ جٌُٓى جؼبٓطٗحٌ جحملطٍَ، وٌىٓ ئذل 

 . ظبكطُى غ٣٫ٍٕ ذ٫ٝ جٌطىُٞكحش
جقٕح جٌُىَ يف ئ٢حٌ ضف٫ًُ، ونٍٕح يف يَه جؼبٍقٍس ٔطح٨ ضف٫ًُ 
جؼبُػحق جٌى٢ين ٌإللال٨ جٌٕٛح٪ٍ، ٖك ِٓ ً٘ج جؼبُػحق ٘ى ٪ٍٛٔس 
جؼبمحوالش جٌٛغٍي وجؼبطى٣ْس، ٪ٍّح ذأٔٗ ٘حي جؼبمىالش جٌٛغٍي 

 ِٓ جؼبمحوالش جؼبىؾىوز، والذى %95وجؼبطى٣ْس، ٍ٘ وطّػً ضمٍَرح 
جٌىوٌس نٛهح ضٓح٪ى٘ح ذحٔ ضىوَ ِٓ يجن جؼبٍقٍس جٌٍٍ وحٔص ٚغٍي 

ضىوَ ؼبٍقٍس ِطى٣ْس، وجٌٍٍ وحٔص ِطى٣ْس ضىوَ ؼبٍقٍس وربي، 
: وذحٔ ٔمىَى٘ح، فٍهًج وحْ ول٩ وجقى جٌمٍجٌ ذحٔ ج٣ٔالق ذٍٔحؾبٌن

 ".جِطُحَ"وذٍٔحِؽ " ِٓحٔىز"ذٍٔحِؽ 
 ِمحوٌس وً ْٕس، ذىجقى 50فُّح ىبٙ ذٍٔحِؽ جِطُحَ،  غٕىجورى 

جٌى٪ُ ِحرل َط٫ٍك ذحالْطػّحٌ، وحْ ٘حي جالْطػّحٌ ً٘ج ِحوٌ أو غًن 
، فى٪ُ (la recherche et développement)ِحوٌ، قىت يف 

 ٔطح٨ جالْطػّحٌ، ويبىٓ ٌى ذىجقى %20جٌىوٌس غُىىْ ضمٍَرح 
 ٍُِىْ وَحي جٌىٌُ٘، ٘حيٌ وجقى جٌم٫ُ٣س ٩ِ ِح وحْ 5جٌٓمف ٔطح٨ 

يف جؼبحٍٞ، ألْ ً٘ج ِحي ٪ّىٍِ جٌٍٍ غحوٌ َٓح٪ى ِمحوالش يجش 
لىٌجش لىَس ٔطح٨ جٌّٕى، ٘حيو نبح جؼبمحوالش جٌٍٍ ض٧ٕٕى غىج يبىٓ ؽبح 

ضىىْ ِمحوالش وربي، وض٣ٍٕرى ذح٣ٌر٩ ٌٍّمحوي هبُد ٪ًٍ جأللً 
 ٔطح٨ جٌطّىًَ ٔطح٨ ٘حي جالْطػّحٌ، ٪ٍّح ذأْ ئذل ؾحخ جؼبمحوي 20%

 %60، وغحوٌ ضرمً %20 ً٘ج جغبى جألوىن وؾحذص جٌىوٌس 20%
 .جٌٍٍ غحوٌ سبىؽبح جألذٕحن

 500، جؼبىجورس غحوٌ ضىىْ ٔطح٨ "ِٓحٔىز"أِح فُّح ىبٙ ذٍٔحِؽ 
 ِمحوٌس وً ْٕس 500ِمحوٌس وً ْٕس، ً٘ج أَٟح وجقى جٌٍلُ ِهُ، 

ٔطح٨ ِٓحٔىز، وذح٣ٌر٩ ٪ٕىٔح وجقى جؼبٗحٌوس ٔطح٨ جٌىوٌس غحوٌ َىىْ 
 جٌىٍفس ٔطح٨ ٘حي جٌربجِؽ جٌٍٍ ضُط٫ٍمىج ذحػبربز ِػال يف %60جغبى ٘ى 

ُِىجْ جٌطًُٓن، يف ُِىجْ ٔطح٨ جإلْطٍجضُؿُس ٔطح٨ جٌطٓىَك، وال ُِىجْ 
 .ٔطح٨ ئونحي ضىٕىٌىؾُحش جؼب٫ٍىِحش يف ٘حي جؼبمحوالش

جؼبهُ وال جؽبىف ٘ى ربٌٓن ئٔطحؾُحهتح ِٓ نالي وجقى جٌطىذًن 
٪مالين أوػٍ، وال ِٓ نالي وجقى جؼبُىحُُِٔحش جٌٍٍ غحوٌ يبىٕىج ؽبح 
ذحٔ سبٍٗ ألْىجق ؾىَىز ِػال، فحٌى٪ُ ٔطح٨ جٌىوٌس يبىٓ ٌى َىًٚ 

 ٍُِىْ ْٕطُُ ٌىً ِمحوٌس يف ئ٢حٌ 100قىت ؼبٍُىْ ٔطح٨ جٌىٌُ٘، 
 ٔىٔرب ج٣ٍٔمص ٢ٍرحش 16ذٍٔحِؽ ِٓحٔىز، ٘حي جٌربجِؽ ج٣ٍٔمىج، 

ٌٍٍٗوحش  ( Appel à manifestation d’intérêt)ج٫ٌٍوٜ، 
 .جٌٍٍ ذغحو َٓطحفىوج ِٓ ٘حي جٌربجِؽ ٘حيٌ

جٌُىَ، وً٘ج ٘ى وجقى جؼب٣٫ً ؾىَى جٌٍٍ يبىٓ رل هنٍٟ ٪ٍُٗ، ٘ى 
يجن جنطُحٌ ٘حي جٌٍٗوحش ضُىىْ ٍِضىُ ٪ًٍ وجقى ج٧ٌٕحَ ٔطح٨ 

 . جٌطٕم١ُ، جٌٍٍ ٍٔو ٪ٍُىُ ِٓ ذ٫ى ٔفٍٓو ٌىُ
 .ٖىٍج 

 :انطٍد رئٍص اجلهطت
ٖىٍج جٌُٓى جٌىٍََ، جٌىٍّس ألقى جٌٓحوز جؼبٓطٗحٌَٓ يف ئ٢حٌ 

 .جٌط٫مُد
 :املطخشار انطٍد فؤاد انمادري

ٔٗىٍ جٌُٓى جٌىٍََ ٪ًٍ ججملهىوجش جٌيت ضرًؽبح جٌىَجٌز جٌيت َمىو٘ح، 
ووًج جإلوجٌز جٌطحذ٫س ؽبح، نٛىٚح يف ؾبحي جٌٕهىٜ ذحؼبمحوالش 

جٌٛغٍي وجؼبطى٣ْس، وّح ٔٗىٍٖ ٪ًٍ ئَٟحقحضٗ جٌمُّس، وجٌيت ض٫ىّ 
قٓٗ جٌى٢ين، وّح ض٫ىّ قٍ٘ جغبىىِس ٪ًٍ ضمىًن ذٍجِؽ ضّٕىَس 
ِىؾهس ٌٍّمحوالش قىت ضطّىٓ ٘حضٗ جألنًنز ِٓ ٫ٌد ووٌ٘ح ذىً 

 . جٔٓؿحَ وذىً فح٪ٍُس وجؼبٓحنبس يف ئ٫ٔحٔ جٌىوٌز جاللطٛحوَس
غًن ٪ٕىٔح ؾبّى٪س ِٓ جٌطهىفحش، وو٧ٕٕى٘ح زبىفحش ٍِٗو٪س، 

" جِطُحَ"و" ِٓحٔىز"لبًٗ فُّح لبًٗ، جٌُٓى جٌىٍََ، أْ َىىْ 
ذٍٔحؾبحْ ذين ٪ًٍ أٔمحٜ ِرحوٌجش وِٗح٩ٌَ دل َىطد ؽبح جٌٕؿحـ، 

دب٫ىن آنٍ ٔطّىن، جٌُٓى جٌىٍََ، أْ َىىْ ً٘جْ جٌربٔحؾبحْ شبٍز ضفىًن 
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ٔحٞؽ، وشبٍز ضمُُُ ِىٞى٪ٍ ووجٞف ٌطؿحٌخ وذٍجِؽ ْحذمس أقىغص 
 .ٌٕفّ جٌغحَس، وٌىٓ دل ضف ذحٌغٍٜ جؼب٣ٍىخ

 وجٌٍٗء ذحٌٍٗء ًَوٍ، جٌُٓى جٌىٍََ، ً٘ مت أغٕحء ئ٪ىجو ٘حي 
جؼبٕطىؼ و٘حي جٌربٔحِؽ، ً٘ سبص وٌجْس قبح٪س جؼبفهىَ؟ وً٘ مت جالٔفطحـ 

٪ًٍ جؼب٧ّٕحش وجعب٫ُّحش جؼبّػٍس ٌٍّمحوالش جٌٛغٍي وجؼبطى٣ْس؟ 
وً٘ مت ئٍٖجن جٌغٍف جؼبهُٕس، وجٌٍٍ و٫ٍٕفى ووٌ٘ح ؿبىو ذ٧هًن 

  ؟1958
ِٗىً آنٍ ٘ى ِٗىً جٌطىجًٚ، جٌُٓى جٌىٍََ، ٪ًٍ قى ٪ٍٍّ 

، ٪ٍّح 2010 َٕحٍَ 10أْ آنٍ أؾً ٌى٩ٞ جؼبٍفحش وج٣ٌٍرحش ٘ى 
ذأْ ـبطٍف جٌربجِؽ مت ئ٢اللهح ِإنٍج، يف ٌأٍَ جؼبطىج٩ٞ، جٌُٓى 

جٌىٍََ، أْ ُْىىْ ٕ٘حن نًٍ، ِٓ ٖأٔٗ أْ هبهٝ جؼبرحوٌز يف ذىجَطهح، 
وُْىىْ ٕ٘حن ٔى٨ ِٓ جغبُف ُّْحٌِ ٪ًٍ جؼبمحوالش، جٌيت ِحَجٌص 

 .دل ض٩ٍ٣ ذ٫ى ٪ًٍ ؿبطىي ًٖ٘ جٌربجِؽ جٌطّٕىَس
 ِٕطىٍّٕ ٪ًٍ ِٗىً جؼبٓح٢ٍ جإلوجٌَس وج٫ٌمرحش جؼبط٫ٍمس 

ذحٌرًنولٍج٢ُس، وجؼبطّػٍس يف أي٘حْ و٪مٍُحش ذ٫ٝ جؼبطىنٌٍن وجٌفح٪ٌٍن، 
غحوٌ ٔىوَ ٌىجقى جٌٕم٣س زبٙ ذٍجِؽ جِطُحَ، ً٘ج جٌربٔحِؽ، جٌُٓى 

جٌىٍََ، ؾحء وذحِطُحَ ٌُؿُد ٪ًٍ ِٗىً جٌطّىًَ جًٌجيت 
(l’autofinancement)، ًوأٔطُ ض٫ٍّىْ جٌُٓى جٌىٍََ أْ ِٗى 

جٌطّىًَ جًٌجيت ٌُّ جؼبٗىً جٌىقُى جًٌٌ َهىو قُحز جؼبمحوٌس جٌٛغٍي 
 .وجؼبطى٣ْس

ئيْ أ٦ٓ أْ جٌربٔحِؽ دل هب٩ّ جػبًن ِٓ أ٢ٍجفٗ ألٔٗ ألًٛ 
جؼبمحوالش جٌى٢ُٕس، جغبحٍِس ؼبٗح٩ٌَ مبى ٪حٌُس، ٪ٕى٘ح ضٍوُرس ٍُِٞس، 

٪ٕى٘ح ُ٘ىٍس، ٪ٕى٘ح أْىجق، ٪ٕى٘ح وفحءجش ٪حٌُس ٪ًٍ ِٓطىي 
جؼبىجٌو جٌرٍَٗس، ض٫ًّ َىج وٌوقح وئٌجوز، وٌىٓ جٌغحٌد جهلل ض٫حين ِٓ 
ِٗىً ٪ًٍ ِٓطىي جٌُٓىٌس، ويف قحؾس ئذل جٌطّىًَ، جٌٍٗء جًٌٌ 
هب٫ٍهح ٪حؾُز ٪ٓ أوجء جٌطُجِحهتح ال جذبحٖ جألذٕحن، وال جذبحٖ جٌىوٌس ِٓ 

 . ، وال جذبحٖ ذ٫ٝ جؼبُووَٓ(CNSS)ٍٞجتد و
أ٦ٓ جٌُٓى جٌىٍََ أْ جؼبٗىً ٌُّ ٘ى نٍك جٌٍٗء ِٓ ال ٍٖء، 

 . جؼبٗىً ٘ى جٌطٍوُُ ٪ًٍ ِح ٘ى لحتُ جًٌجش قحٌُح، ئٔٛحف جؼبمحوٌس
 .وٖىٍج

 :انطٍد رئٍص اجلهطت
 . جٌىٍّس ٌٍُٓى جٌىٍََ ٌٍٍو ٪ًٍ جٌط٫مُد

 

 :انطٍد وزٌر انصناعت وانخجارة وانخكنىنىجٍاث احلدٌثت
 .ٖىٍج، وقٕح قٌٍَٛن ٪ًٍ ٘حي جٌطهىفحش جٌٍٍ ٪ٕىوُ

الذى غحوٌ َىىْ وجقى جٌطمُُُ ٔطح٨ ٘حي جؼبٗح٩ٌَ، ضمُُُ ِٓ : أوال
٢ٍف جألذٕحن، وضمُُُ ِٓ ٢ٍف وجقى جٌٍؿٕس جٌٍٍ فُهح جٌم٣ح٨ ج٫ٌحَ 

 .وجٌم٣ح٨ جػبح٘، ووُٗحٌوىج فُهح جعب٫ُّحش
 ئذل ضرٌن ٌٕح ذأْ ٘حو جٌٍٗ نٕٛح مبىوٖ 2010 َٕحٍَ  10يف: غحُٔح

 .غحوٌ َىىْ سبىَى
جٌطّىًَ جًٌجيت، يف جغبمُمس وجٌُىَ ٪ٕىٔح وجقى جؼبُىحَُُٔ آنٍ : غحٌػح

٘ى ٕٚىوق جٌٍأظبحي، جٌٍٍ فُٗ جٌم٣ح٨ ج٫ٌحَ وجٌم٣ح٨ جػبح٘، ًٖ٘ ِٓ 
جؼبُىحُُِٔحش جعبىَىز، جٌٍٍ يبىٓ وجقى جؼبمحوٌس ِح ٪ٕى٘حٔ جٌٍأظبحي 

جٌىحيف ذحٔ ضٍؿأ ؽبحو جٌٕٛىوق ذحٔ ض٫َُ جٌٍأظبحي جًٌجيت وَحؽبح، وِٓ 
وضٓطفُى ِٓ جؼبُىحُُِٔحش جألنٍي، وٌىٓ " جِطُحَ"ذ٫ى ضٓطفُى ِٓ 

ذح٣ٌر٩ ً٘ج وُط٣ٍد ِٕهح جٌٗفحفُس أوال، قُع ضٍه جٌٕٛحوَك ٔطح٨ 
جٌٍأظبحي جًٌجيت ِح ضُىنٍىٔ ألْ ِىحٔطٕ وجقى جٌٗفحفُس يف جغبٓحذحش 

ٔطح٨ ٘حي جؼبمحوالش، وٌىٓ ٘حوٌ و٧ٕٓ ذأْ ً٘ج ٣ٍِىخ ِٓ صب٩ُ 
 . جؼبمحوالش جٌٍٍ ذغحو َط٣ىٌوج يف جؼبٓطمرً

 .وٖىٍج
 :انطٍد رئٍص اجلهطت

 . ٔٗىٍوُ جٌُٓى جٌىٍََ ٪ًٍ جؼبٓحنبس جٌمُّس يف ًٖ٘ جعبٍٓس
جٌٓإجي جؼبىجرل ِىؾٗ ئذل جٌُٓى وٍََ جالضٛحي قىي ضٍجؾ٩ 

٪حتىجش جإلٖهحٌ يف جٌمٕىجش جٌطٍفَُس ذحٌم٣د ج٫ٌّىٍِ، ٌٍّٓطٗحٌَٓ 
ئوٌَّ جٌٍجٍٞ، ٪رى ججملُى جؼبهحٍٖ، ٪حوي جؼب٣٫ٍ، : جحملطٌٍِن جٌٓحوز

ٔرُٗ غبٓٓ، جٌغحٌَ جٌغٍجٌذس، جغبٓحَين ؿبّى، ذ٢ٍين ؿبّى، جٌرًٗن أً٘ 
جضبحو، ٪رى جغبُّى أذٍٖحْ، ٪ٍّ جعبُورل، أضبى جٌّٕحوٌ، ْالِس 
جغبف٧ٍُ، جؼبهىٌ ٌَوى، ؿبّى ضحٞىِحٔص، جٌىٍّس ألقى جٌٓحوز 

 .جؼبٓطٗحٌَٓ ٌطمىًن جٌٓإجي
 :املطخشار انطٍد إدرٌص انراضً

 .ٖىٍج جٌُٓى جٌٍتُّ
ئذل جظبكطى ذغُص كبطف٥ ذحٌىلص وَحرل جٌٍٍ غحوٌ َرمً ِٓ جٌٓإجي 

 .ٌٍط٫مُد جهلل َىػٍ نًنوُ، ٖىٍج جٌُٓى جٌٍتُّ
 جٌُٓى جٌٍتُّ،

 جٌٓحوز جٌىٌَجء،
 جٌُٓىجش وجٌٓحوز جؼبٓطٗحٌَٓ،
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ئ٫ٍ٢ٕح ذىْحت١ ِط٫ىوز وِٛحوٌ ئ٪الُِس ـبطٍفس ٪ًٍ ٣٫ُِحش 
ِفحو٘ح أْ ٪حتىجش جإلٖهحٌ يف جٌمٕىجش جٌطٍفَُس ذحٌم٣د ج٫ٌّىٍِ 

 نالي ْٕس  %25ٌٍٍٗوس جٌى٢ُٕس وجٌطٍفُز وٚىٌَحو ووًَن، حبىجرل 
2009. 

وفبح َػًن، جٌُٓى جٌىٍََ، زبىفٕح ٌُّ فم١ ضٍجؾ٩ جإلٖهحٌ، ألٔٗ 
ٍَضر١ ذحألَِس ج٫ٌحؼبُس، وٌدبح ْط٫حوو ًٖ٘ ج٫ٌحتىجش جٌضفح٪ح ٪ًٍ جؼبىي 
جؼبطى١ْ، دبؿٍو جٔط٫حٔ جاللطٛحو ج٫ٌحؼبٍ وجٌى٢ين، وٌىٓ جٌُٓى جٌىٍََ 

، جٌيت أٚركص 2Mجٌطهىف جٌىرًن أٞكً جِْ َط٫ٍك دبٓطمرً 
 . ؿبٍوِس ِٓ جٌى٪ُ ج٫ٌّىٍِ

ففٍ جٌىلص جًٌٌ ٔطٓحءي ٫ِىُ، جٌُٓى جٌىٍََ، ٪ٓ أْرحخ ً٘ج 
جٌطٍجؾ٩، وضأغًن يٌه ٪ًٍ ضىجَْ جٌٍٗوس، ٫ٔرب ٌىُ ٪ٓ ِفحؾأضٕح 

، ؤطهىف ٪ًٍ ِٓطمرً ًٖ٘ جٌمٕحز، (2M)ذاٌغحء جٌى٪ُ ج٫ٌّىٍِ ي
 ؟(2M)فهً ْط٫ًّ جغبىىِس ٪ًٍ و٪ُ لٕحز 

 . ٖىٍج جٌُٓى جٌٍتُّ
 :انطٍد رئٍص اجلهطت

ٖىٍج جٌُٓى جؼبٓطٗحٌ جحملطٍَ، جٌىٍّس ٌٍُٓى وٍََ جالضٛحي ٌإلؾحذس 
 .٪ًٍ جٌٓإجي

 :انطٍد خاند انناصري وزٌر االحصال، انناطك انرمسً باضم احلكىمت
 .ذُٓ جهلل جٌٍضبٓ جٌٍقُُ

ٖىٍج جٌُٓى جؼبٓطٗحٌ ٪ًٍ ٢ٍـ ً٘ج جٌٓإجي جٌٍٍ وُّٓف ٌٕح 
ذحٔ ٔىٞكى جألِىٌ، وقب٫ٍى جٌٍأٌ ج٫ٌحَ ٍَضحـ يف ض٫حٍِٗ ٩ِ ًٖ٘ 

 . جٌمُٟس
ٕ٘حن ٖمٌن يف جٌٓإجي جًٌٌ ضفٍٟطُ ذٗ جٌُٓى جؼبٓطٗحٌ جحملطٍَ، 

جٌٗك جألوي َط٫ٍك ف٫ال ذحالٔطمح٘ جًٌٌ ٪ٍفطٗ ِىجنًُ جإلٖهحٌ، ً٘ج 
أٍِ غحذص ال غرحٌ ٪ٍُٗ، وِػً ِح ضفٍٟطُ ذحإلٖحٌز ئٌُٗ فٍّوٖ ٍِو 

وجقى ال غحين ٌٗ ٘ى جالٔىّحٔ جاللطٛحوٌ ج٫ٌحؼبٍ جٌٍٍ ؾح يف ُْحق 
جألَِس جؼبحٌُس جٌيت ٫ٍَفهح جعب٩ُّ، وجعب٩ُّ ٫ٍَُ ذأٔٗ ٪ٕىِح َىىْ ٕ٘حن 
جٔىّحٔ أوي ِٕٛد وَحي جؼبٛحٌَف َطُ جٌطٛىٌ ٌٗ ٘ى ِٕٛد وَحي 

جإلٖهحٌ، ً٘ج ِح قًٛ ذحٌٟر١، حبُع أْ وغًنز جالٌضفح٨ يف ً٘ج 
 %14 ض٫ٍف مبىج ٣ٍِٟوج حبىجرل 2008ججملحي وحٔص ئذل غحَس ْٕس 

 ٪ٍف يٌه جالٌضفح٨ جٔطمحٚح وًٚ ئذل 2009-2008ْٕىَح، ًِٕ 
، ً٘ج ِٓ -%20 ئذل وٌؾس إٔٔح وٍٕٚح جٌُىَ ئذل %5قىجرل 

جؼب٣٫ُحش جٌيت ال غرحٌ ٪ٍُهح، ؤط٫حًِ ذ٣ر٫ُس جغبحي يف ٣ٔحق ِح ٘ى 

ِّٓىـ ذٗ ألْ ِحٍٖ ِٓ جنطٛحٚحضٕح إٔٔح ٔطٛىي ٌألَِس ج٫ٌحؼبُس 
جٌىوٌُس وٌألَِس جاللطٛحوَس جٌىوٌُس وال ٌىً جٌطر٫حش وَحؽبح، وٌىٓ 

 وُف ٔىذٍ ً٘ج جؼبىٞى٨ خبٛى٘ جٌم٣د ج٫ٌّىٍِ؟ 
ٔطهً وً جإلؾٍجءجش وجٌطىجذًن جٌالَِس، أوال ٌٍكفح٤ ٪ًٍ 

جإلٔطحؾُس، وٌٍكفح٤ ٪ًٍ ج٣ٞال٨ جٌم٣د ج٫ٌّىٍِ ذىوٌٖ وا٢حٌ 
ٌٍٍّفك ج٫ٌّىٍِ ٌطمىًن جػبىِحش يف أقٓٓ قٍس فبىٕس، وأَٟح ٌٍكفح٤ 

٪ًٍ جؼبىطٓرحش جالؾطّح٪ُس ٫ٌٍحٌٍِن، وً٘ج ذ٣ر٫ُس جغبحي ُ٘ ٔطمحظبٗ 
 . صب٫ُح، و٫ًّٔ ٪ًٍ جال٪طٕحء ذٗ

٪ٍفص ٍِقٍس  (2M)، قمُمس (2M)جعبحٔد جٌػحين جؼبط٫ٍك ذمُٟس 
٫ٚرس ؾىج ٍِضر٣س هبًج جؼبىٞى٨ ذحٌٟر١ ألٔٗ وحْ جألْحِ وَحي 

جؼبىجنًُ وَحؽبح ٍ٘ جإلٖهحٌ، و٪ٕىِح ٪ٍف جإلٖهحٌ ٔى٪ح ِٓ 
جالٔطىحْس أوي يٌه ئذل ِح أوي ئٌُٗ، ٌىٓ أٌَى أْ َىىْ جؼبىٞى٨ 

ٍ٘ ِىٓد وٍِه ٌٍّغحٌذس أصب٫ٌن،  (2M)وجٞكح ذحٌٕٓرس ٌٍؿ٩ُّ، 
ً٘ج ذأٌ وؾٗ ِٓ  (2M)وٌُّ يف ُٔس جغبىىِس أْ ضطهًٍ ٪ًٍ 

جٌىؾىٖ، ً٘ج أٍِ غًن وجٌو، وذحإلٞحفس ئذل وىْ جغبىىِس لىِص و٪ّح 
وِحَجٌص ِٓط٫ىز ٌطمىًن يٌه ذ٣ر٫ُس جغبحي ال  (2M)ِحٌُح ِهّح ي

ًَٛ ئذل ِح ًَٛ ئٌُٗ جٌى٪ُ جًٌٌ َمىَ ٌٍمٕحز جألوذل وٌٍٍٗوس جٌى٢ُٕس 
ٍ٘ ؾُتُح جٌٍأظبحي وَحؽبح  (2M) ٌإليج٪س وجٌطٍفُز ألْرحخ ٫ٍِوفس ألْ 

ِحٍٖ ٌأظبحي وَحي جٌىوٌس، ً٘ج ِٓ جؼب٣٫ُحش جٌٍٍ وحَٕس، وٌىٓ ذح٧ٌٍٕ 
ئذل ج٣ٞال٪هح ذىوٌ جؼبٍفك ج٫ٌّىٍِ، وذح٧ٌٍٕ ئذل ِىل٫هح يف جٌٓحقس 
جإل٪الُِس جٌى٢ُٕس، ذ٣ر٫ُس جغبحي قٕح ٔطحذ٫هح وٌٓ ٔطهًٍ ٪ٕهح، وً٘ج 

 . أٍِ غًن وجٌو
 .ٖىٍج جٌُٓى جٌٍتُّ

 :انطٍد رئٍص اجلهطت
ٖىٍج جٌُٓى جٌىٍََ، جٌىٍّس جِْ ألقى جٌٓحوز جؼبٓطٗحٌَٓ يف ئ٢حٌ 

 .جٌط٫مُد
 :املطخشار انطٍد إدرٌص انراضً

 .ٖىٍج جٌُٓى جٌٍتُّ
جٌُٓى جٌىٍََ، ٔٗىٍن ٪ًٍ أٔه وٞكص ٌٍٍأٌ ج٫ٌحَ، ألٔٗ أٖٕى 

 ٍِه عب٩ُّ 2M- وّح لٍص-وحْ ضُطمحي؟ ٔمىٌى ذىً ٍٚجقس أٔٗ 
جؼبغحٌذس، غحُٔح ؽبح ضحٌَم ئهبحيب، ٖىٍص ِٓ نالٌٗ مبىيؼ ئ٪الٍِ 

ِٕفطف، ولحوٌ ٪ًٍ جٔطمحوجش وً جٌٍٓرُحش جٌيت ض٫ٍفهح جٌرالو، وٌىٓ 
 فٌن ِح وحٔص ٍٖ قحؾس نحَرس ٍ٘ 2Mأٔ ضُطمحي ٌٕح؟ ضُطمحي ٌٕح أٔٗ 
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ضطىٌَهح ٌٍّغحٌذس، ضطفٟف جغبىىِس، وجغبىىِس ذحغُس ضىٍَ ِح أِىٓ 
، أٔىُ ذ٫ٝ %76٪ًٍ أْحِ ًٖ٘ جٌمٕحز زبٕمهح، وٌى ٪ٕى جٌىوٌس 

، ٪الٔ؟ ألهنح ضطٍّٗ غًن 2Mجإلنىجْ يف جغبىىِس ذحغٌُن ىبٕمىج 
ٌألِحوٓ ِػال فٌن وحَٓ ج٫ٌٍوذُس وضٛىٌ، ضطٍّٗ غًن ٌىًج وضٛىٌ، 

 . جؼبهُ ضطفٟف يجن جٌٍٗ جٌٍٍ ِح نٛىٔ َطفٟف
 ٍُِحٌ 300وأٔطُ ٪حٌفٌن ٪ًٍ أٔٗ ذحٌٕٓرس ٌٍمٕىجش جألنٍي وحَٓ 

 ِالًَن، ٪الٔ 7 ِػال نٛهح 2M ٍُِحٌ و 300جٌٍٍ وط٣٫ً ؽبُ، 
؟ جٌٍٍ يبىٓ رل ٔمىي 2M ِالًَن وض٣٫ُى٘ح ؽبحي 10ِطكُىؤ وجقى 

ٌه ذ٫ٝ جٌىوي وحٔىج ؾٍجتى جٌٍٍ وحٔىج ضُٕطحلىوج جغبىىِس، وِحضىج 
يون جعبٍجتى، وٍٍِ ِحضىج ٔحٞص جٌىوٌس و٪ّحهتُ، ً٘ج ٌط٫َُُ 

جٌىيبمٍج٢ُس، ألْ ٍٞوٌٌ، جٌُٓى جٌىٍََ، أٔٗ نٙ َىىْ حبحي 
 . جؼب٫حٌٞس أٔىُ نٛىُ ضمىَى٘ح

وجذح ٣٫ُٔه ِػً حبحي جؼبٍز جألنٍي، ذحهلل ٪ٍُه ؼبح ٢ٍقص ٪ٍُه 
جٌٓإجي ٕ٘ح؟ وأٔص ٪َُُ ووجتّح ضٕمىي ٌه ٌجن ٪َُُ، ِح ضٕرغُٕ 
ٔىنً ٫ِه يف ِطح٘حش، وج٪ىضىين ٫ِحرل جٌىٍََ ٪ًٍ أْحِ أٔٗ 

ذحٌٕٓرس ٌٍربؼبحْ غحوٌ ضىجورىج يجن جٌطغ٣ُس وَحٌى، أٔىُ غحوٌ ضغ٣ُى 
أٖغحي جٌربؼبحْ، جٌُىَ جقٕح أٖٕى ٪ٕىٔح؟ ٪ٕىٔح جٌمحٔىْ جؼبحرل ضًن٘ٓ 
ًِٛن جٌرالو، ذحهلل ٪ٍُه جٌُىَ ٍٍِ جؾط٫ّص ٔىوز جٌٍؤْحء أٖٕى 

وجٌش؟ أُْىٌ يجن جؼبىجنالش ِح ٪ٍّ٘ح وحٔص، غُمىِى٘ح ِىطىذس 
و٣٫َُى٘ح ٌٍٍتُّ، ٘حي جٌٍٗ ِح ٪ٍّو وحْ يف جٌطحٌَم، وجٌٍٍ وحْ 

جٌُٓى جٌىٍََ ٘ى وحْ ِٓ لرً قىىِس جٌطٕحوخ، وٍٍِ ؾحش ٘حي 
قىىِس جٌطٕحوخ، لرً ٍٍِ وحٔص ٍ٘ يف جؼب٫حٌٞس أٖٕى وحٔص وجٍَز؟ 

وجٍَز جٌمُحِس ِٕىٞح٘ح ٪الٔ؟ أٔٗ نٛهح ضغ٣ٍ أٖغحي جٌٍؿحْ، ووحٔىج 
ضُطغ٣حو، ضُطغ٣ً جٌمحٔىْ جؼبحرل، ضغ٣ً ٍِطّّ جٌٍلحذس، ٖحفىٖ جؼبغحٌذس، 

وجذح ٍٍِ ؾحش ٘حي جغبىىِس جٌٍٍ وحٔص ضطٕحوٌ ذًجن جٌٍٗ، وٍى 
ِٓكحضى، وٍٍِ ِٓكحضى ِىٌُطىٔ ضىوَوج جٌمحٔىْ جؼبحرل، جٌمحٔىْ جؼبحرل 

ضًن٘ٓ ِػال جؼبٓطمرً وَحي جٌرالو، ٪الٔ ُِىؤَ وٍى يف جٌطٍفَُىْ 
َٗىفىٖ جؼبغحٌذس، وَٗفىٖ جٌٕحِ ذأٔٗ ٌجٖ وُىجف٫حو؟ وحَٓ جٌٕحِ جٌٍٍ 
وُرمحو قىت جٌػحٌػس ٚرحقح، وحَٓ جٌٕحِ وجذح جٌٍٍ ٍِ٘مٌن أٔٗ جػبىِس 

ًٌُ وهنحٌ، وٌىٓ ٍٍِ ضطؿٍ ٌٍمٕىجش ذحٔ ٘حي جٌٍٗ ضُرحْ يف 
 .جٌطٍفَُىْ ٫ٌٍّىَ ِح ضُرحٕٔ

 وأٔطُ جٌُٓى جٌىٍََ وٕطُ ِٓ لرً ضطٕحوَى ٪ًٍ أْحِ أْ ٘حي جٌٍٗ 
نٛى ِػال َىوَ يف جٌطٍفَُىْ، ٪الٔ جٌُىَ ِح ضىوَوٕ٘؟ وجذح ٪ٕىٔح 

وجذح جعبٍٓس وَحي جٌمحٔىْ جؼبحرل، ٪الٔ ِح ضىوَو٘ح وٍهح؟ ٪الٔ 
وحٔص ضطىوَ ووجذح ِح ضىوٍَٖ؟ ؾحوذين غًن ٪ًٍ ً٘ج جٌٓإجي؟ ٪الٔ 

جٌفٍق وٍهح ِططىوَنبٍٗ، ِطط٣٫ُىنبٕ جٌىلص جٌىحيف؟ آٔ ضطىٍَوج 
ضطرػٍوج، غًن جغبحؾس جٌٍٍ غٍُٟذىج هبح جغبىىِس ضطكُىو٘ح، وضطؿُرى 

ؾىؼ وٍّحش أو غالغس وضطرُٕىُ٘ ٌٍّىج٢ٌٕن وأْ ُٖثح دل َىٓ، حبحي 
 . ٌجٖ قٕح ِح نىجُِٕٕ

وً٘ج ئٖىحي ٣ٍِوـ ٫ِحرل جٌىٍََ، جهلل ًٍَٞ ٪ٍُىُ ذحٌٕٓرس ؽبحي 
جغبىىِس ًٖ٘ جٌٍٍ وحٔص ضطٍّٓ ٌجْهح قىىِس جٌطغًُن أو قىىِس 

 .ووَ ٘حي جؼبىجنالش وٍهُ يف جٌطٍفَُىْ وٍَِٟٕح ٫ِٕىو ذحِ... وًج
 :انطٍد رئٍص اجلهطت

ٖىٍج جٌُٓى جؼبٓطٗحٌ جحملطٍَ، جٌىٍّس ٌٍُٓى جٌىٍََ ٌٍٍو ٪ًٍ 
 .جٌط٫مُد

 :انطٍد وزٌر االحصال، انناطك انرمسً باضم احلكىمت
ٕ٘حن جٌٗك جألوي، ٍِز أنٍي ألْ جٌطىنالش وَحٌه وجتّح فُهح 

 .جٌٗك جألوي وجٌٗك جٌػحين، ٍِقرح
ىبحي أقى ذأْ جغبىىِس لى ضىىْ   ال(2M)جٌٗك جألوي ِط٫ٍك خ

 ضٗطغً ذحٌٍوـ جٌيت َٗطغً (2M)، (2M)ِطٟحَمس ِٓ جألوجء جؼبهين ي
هبح جؼبغحٌذس أصب٫ىْ، وجٌيت ضطمُى هبح جغبىىِس، وٍ٘ ٌوـ جالٔفطحـ، 

و٪ىَ جٌطٟحَك ِٓ أٌ جٔطمحو وحْ جٔطمحوج ؾىَح و٫ِمىال ِػً 
جالٔطمحوجش جٌٍٍ ضطفًٟ هبح جِْ جٌُٓى ٌتُّ جٌفٍَك جحملطٍَ، وذحٌطحرل 

(2M) ٌ٫َين هبد أْ ٍَف٩ ً٘ج جػبُحي ذأْ وحَٓ ؿبحوٌس ذحٔ غحو 
ٔمُٕى ؽبح ٖىٌ، أْطّٓف أٔين ٔطىٍُ هبًٖ جٌٍغس، ئ٢اللح ِىحَٕٕ، 

(2M) ِٓ ٍَِإْٓس ئ٪الُِس ؿبطٍِس، رب٧ً ذىحًِ جالقطٍجَ وجٌطمى 
 .وً جؼبإْٓحش، ذربؼبحهنح وقىىِطهح، ًٖ٘ أِىٌ غحذطس

جؼبىٞى٨ جٌػحين، ٪ًٍ قى جؼب٫ٍىِحش جٌٍٍ ٪ٕىٌ، ئْ دل زبين 
يجوٍيت، ج٧ٌٕحَ جٌىجنٍٍ وَحي ؾبٍٍٓ جٌربؼبحْ ال َّٓف ذأْ ضىىْ 
ٕ٘حن ِطحذ٫س ألٖغحي جٌٍؿٓ، جٌٍؿٓ ِرىتُح قىت جٌٛكحفس ـبٛهحٔ 

ربٍٟ ؽبح ٪ًٍ قى جؼب٫ٍىِحش جٌٍٍ ٪ٕىٌ، ً٘ج ٩ِ ج٫ٌٍُ أْ ذحٌٕٓرس ٌٕح 
ئيج وحْ ٕ٘حن ئِىحُٔس ئ٪حوز ج٧ٌٍٕ يف وفطٍ جٌطكّالش، ويف جٌطُجِحش 
ـبطٍف جعبهحش، قٕح وكىىِس أو ومٕىجش ٪ّىُِس كبٓ ِٕفطكىْ، 
وٌُّ يف نبٕح، وال يف ذٍٔحؾبٕح، وال يف أ٘ىجفٕح، إٔٔح لبفٍ أُٖحء ٪ٓ 
جٌٍأٌ ج٫ٌحَ، ذً ذح٫ٌىّ ٫ٔطرب ذأْ وٍّح مت ضُوَى جٌٍأٌ ج٫ٌحَ ذىً 
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جؼب٣٫ُحش دبح ىبىَ ٧ِٕىٌ جغبىىِس، ودبح ال ىبىِٗ فهى أٍِ ىبىَ ٌف٩ 
 . جؼبٓطىي جٌىيبمٍج٢ٍ يف ذالؤح، وً٘ج ِح كبٓ ِٕه٢ٍىْ فُٗ

 .ٖىٍج جٌُٓى جٌٍتُّ
 :انطٍد رئٍص اجلهطت

ٖىٍج جٌُٓى جٌىٍََ، ؤٗىٍوُ جٌُٓى جٌىٍََ ٪ًٍ ِٓحنبطىُ يف 
 .ًٖ٘ جعبٍٓس

آنٍ ْإجي ِربِؽ يف ؾىوي جأل٪ّحي ًٖ٘ جعبٍٓس جؼبىؾٗ ئذل 
جٌُٓى وٍََ جألولحف وجٌٗإوْ جإلْالُِس قىي ؿبحٌذس أٔىج٨ جٌط٣ٍف 

: وجٌغٍى يف ن٣د ذ٫ٝ أتّس جؼبٓحؾى، ٌٍّٓطٗحٌَٓ جحملطٌٍِن جٌٓحوز
٪رى جغبىُُ ذّٕٗحِ، ٪رى جٌٓالَ ذٍمٗىٌ، ٪الي ٪َُىين، ؿبّى 

جؾرًُُ، جقطُص جغبف٥ُ، ٪حذى ٖىًُ، ؿبّى جؼبٕٛىٌٌ، أضبى جٌُٕٓيت، 
ج٫ٌٍيب جحملٍٍٖ، أضبى جٌىىٌ، ؿبّى غبّحَىٌ، جٌىٍّس ألقى جٌٓحوز 

 .جؼبٓطٗحٌَٓ ٌطمىًن جٌٓإجي
 :املطخشار انطٍد حممد حلماٌدي

 .ٖىٍج جٌُٓى جٌٍتُّ
 جٌٓحوز جٌىٌَجء،

 جٌُٓىجش وجٌٓحوز جؼبٓطٗحٌَٓ جحملطٌٍِن،
جٌُٓى جٌىٍََ، ٌمى أٚرف ٌُجِح ٪ًٍ وً جٌرٍىجْ جإلْالُِس جٌُىَ 

ئذٍجَ ُِجَح جإلْالَ و٫ِحُٔٗ جٌٓحُِس وِمحٚىٖ وأقىحِٗ ذح٪طرحٌٖ وَٓ 
ضٓحِف وجٔفطحـ، وٌُّ وَٓ ئٌ٘حخ وجٔغالق، وَٓ ٪ٍُ وقىّس، 

وٌُّ وَٓ ؾهً وزبٍف، وَٓ ٌضبس وجٌى٣ُْس وجال٪طىجي، وٌُّ وَٓ 
جٌغٍى وجٌط٣ٍف وج٫ٌٕف، و٪ٍُٕح صب٫ُح ِٓإوٌُس ئ٦هحٌ جإلْالَ ٪ًٍ 

 .قمُمطٗ ٫ٌٍحدل أصب٩، وئذٍجَ ُِجَحٖ وفٟحتٍٗ و٫ِحُٔٗ جٌٓحُِس
ويف ً٘ج جإل٢حٌ، جٌُٓى جٌىٍََ، ٔػّٓ ذٍٔحِؽ وَجٌز جألولحف يف 
ضى٩ُْ ئ٫ٖح٨ جٌػمحفس جإلْالُِس، وئَٛحؽبح ئذل ـبطٍف ٍٖجتف ججملط٩ّ 

٪ٓ ٢ٍَك جٌربجِؽ جإل٪الُِس، وّح ٔػّٓ ٪حٌُح جعبهىو جؼبرًوٌس يف ج٫ٌٕحَس 
حبف٥ جٌمٍآْ جٌىًٍن وذبىَىٖ وضٍضٍُٗ، ووًج ج٫ٌٕحَس ذحؼبٓحؾى، وربىٍَهح 

ئذل فٟحءجش غمحفُس وضٍذىَس وجؼبٓحنبس جٌف٫حٌس يف ؿبحٌذس جألُِس، وّح 
 . ٔػّٓ ج٘طّحَ جٌىَجٌز جؼبطُجَى ذحٌطىىَٓ جؼبٓطٍّ ٌٍى٪ح٤ وجؼبٍٖىَٓ

غًن إٔٔح ٔىو ذحؼبٕحْرس ئغحٌز جالٔطرحٖ ٌر٫ٝ جٌٍٓىوحش جٌغٍَرس ٪ٓ 
غمحفطٕح جؼبغٍذُس جإلْالُِس، جؼبطّػٍس أْحْح يف جٌُؼ ذحؼبٓحؾى يف ِطح٘حش 
جٌٍٛج٪حش جإلَىَىٌىؾُس ِٓ ٢ٍف ذ٫ٝ جألتّس، وِٓ ٣ِٕك جغبٍ٘ 

٪ًٍ لُحَ جؼبإْٓس جٌىَُٕس ذى٦حتفهح ٪ًٍ أقٓٓ وؾٗ يف ربٌٓن ٪مُىز 

أفٍجو جألِس، وجغبفح٤ ٪ًٍ إِٔهُ جٌٍوقٍ، ووقىز ًِ٘رهُ، وئٔحٌز 
 .٪مىؽبُ

ٔىو، جٌُٓى جٌىٍََ جحملطٍَ، ِٓحءٌطىُ ٪ٓ جإلؾٍجءجش جؼبطهًز 
غبّحَس ذُىش جهلل قىت ضرمً يف جغبُحو، ذ٫ُىز ٪ٓ جٌٍٛج٪حش جٌُٓحُْس 

 .وجؼب٫حٌن جغبُذُس جٌُٟمس؟ وٖىٍج جٌُٓى جٌىٍََ
 :انطٍد رئٍص اجلهطت

ٖىٍج جٌُٓى جؼبٓطٗحٌ جحملطٍَ، جٌىٍّس جِْ ٌٍُٓى وٍََ جألولحف 
 .وجٌٗإوْ جإلْالُِس ٌإلؾحذس ٪ًٍ جٌٓإجي

 :انطٍد أمحد انخىفٍك وزٌر األولاف وانشؤون اإلضالمٍت
 .ذُٓ جهلل جٌٍضبحْ جٌٍقُُ

 جٌُٓى جٌٍتُّ جحملطٍَ،
 جٌُٓىز جؼبٓطٗحٌز جحملطٍِس،

 جٌٓحوز جؼبٓطٗحٌوْ جحملطٍِىْ،
ٍَمً يف ِٓحؾى جؼبغٍخ ؾح٫ِس وً ٪حَ قىجرل ٍُِىْ ن٣رس صب٫س، 
و٪ًٍ ً٘ج جألْحِ، وال٪طرحٌجش وػًنز ضط٫ٍك دبىحٔس جػب٣رس يف جٌٛالز 
وج٫ٌرحوز وجإللرحي ج٣ٌى٪ٍ وجالْط٫ىجو جٌٕفٍٓ ٌٍطٍمٍ، ولىُْس جؼبىحْ 

وجٌُِحْ، فاْ ِٕرب جعب٫ّس ٘ى أ٪٧ُ جؼبٕحذٍ جٌطٍذىَس جإل٪الُِس يف جؼبٍّىس 
٪ًٍ جإل٢الق، وأؾىٌ٘ح ذأْ َٓطغً يف ـبطٍف ٪ٍُّحش جٌطىىَٓ 

وجٌطكُّٓ وجٌط٫رثس ٌىً ِح فُٗ نًن جألِس وجٌفٍو وججملط٩ّ، َٟحف ئذل 
 . يٌه أْ وٍفطٗ َُ٘ىز ؾىج

و٫ٍِىَ أْ ن٣رس جعب٫ّس ؽبح لىج٪ى ِٕٟر٣س ذحٌٕٓس جٌٕرىَس جٌٍَٗفس، 
دب٫ىن أْ جػب٣ُد جًٌٌ َمىي ٪ٓ  (جؼب٫ٌن ِرطى٨): وِٓ صبٍطهح لىؽبُ

فالْ ذ٫ُٕٗ أو ِىحْ ذ٫ُٕٗ، َرط٫ى ٪ٓ جٌٕٓس، ألْ جٌٍْىي ًٍٚ جهلل ٪ٍُٗ 
وٍُْ وحْ َمىي ِح ذحي ألىجَ، فُطٍن ٌٍمحٍٞ وٌٍّكطٓد أْ ٫ٌَن 

 .فالْ وفالٔس وجؼبىحْ جٌفالين
ولى أٚىٌٔح وٌُال ٌإلِحَ وجٌىج٪٥ وجػب٣ُد ًِٕ غالظ ْٕىجش، 
ٍَٗـ ًٖ٘ جٌمىج٪ى، ولى جذطهؽ ذٗ جألتّس وجػب٣رحء، ووٍهُ ٍِطُِىْ 
دبح وٌو فُٗ ِٓ ضىؾُهحش، ون٣رحء جؼبٍّىس جؼبغٍذُس وجغبّى هلل، وئْ 

 أٌفح، ٍِطُِىْ هبًٖ جٌمىج٪ى، ذ٫ُىوْ ٪ٓ وً 20وحْ ٪ىوُ٘ َمحٌخ 
أٔىج٨ جٌط٣ٍف، وئيج وحْ ربىظ ذٌن جٌفُٕس وجألنٍي جُٔاللحش ضطفحوش 

 قحٌس يف أٌ ٪حَ 30يف جالذط٫حو ٪ٓ جٌٕٓس، فهٍ ٔحيٌز ؾىج، ودل ضط٫ى 
 . ِٓ جأل٪ىجَ جٌٓر٫س جؼبحُٞس، وجٌٕحيٌ وّح َمحي ال قىُ ٌٗ
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وجؼب٣ٍٓز جؼبطر٫س ألٔٗ ٪ٕىِح َٛىٌ ِٓ ن٣ُد لىي َٓطى٪ٍ ضٕرُهٗ 
ئذل ٞىجذ١ جػب٣رس، فاْ جػب٣ُد َٓأي ِٓ ٢ٍف ججملٍّ ج٫ٌٍٍّ 

جحملٍٍ، ووً جًٌَٓ ول٩ جْطى٪حؤُ٘ يف ِػً ًٖ٘ جغبحالش جٌٕحوٌز، 
 .٪ربوج ٪ٓ قٓٓ جٌُٕس، وسبص و٪ىهتُ ؼبَُى ِٓ جالقطُح٠

ئْ جػب٣رحء يف جؼبغٍخ أقٍجٌ يف ئٔٗحء ٧٫ُِ ن٣رهُ، وُ٘ ؿبً 
غمس وِٓإوٌُس، ئال أْ جٔف٫حي ذ٫ٟهُ أو ضفح٪ٍهُ ٩ِ ذ٫ٝ جٌىلحت٩ لى 

 . َإوٌ هبُ ئذل أقىحَ ضىل٩ يف جٌط٫ٌُن جؼبٕهٍ ٪ٕٗ ٍٖ٪ح
وجًٌٌ أؤوىٖ ٌىُ أَهح جٌٓحوز جؼبٓطٗحٌوْ، أٔٗ ٌُّ يف ِٓحؾىٔح 
ن٣ُد ِط٣ٍف، وال ـبحٌف ٌٍٟىجذ١ ٍِٛ ٪ًٍ جؼبهحٌفس، ٌُّ ذُٕهُ 

ِىْىِ يبىٓ أْ ٫َطرب ٫ِربج ٪ٓ ُٔ٪س ئَىَىٌىؾُس، وئْ وؾى فال 
ٔمرٍٗ، ألْ وً أٚكحخ جإلَىَىٌىؾُس ِٓ وً جٌطُحٌجش جٌُٓحُْس 
وغًن٘ح ِمط٫ٕىْ، وَٕرغٍ أْ َمط٫ٕىج، ذأهنُ نحٍْوْ دب٣ٕك جألِس 

وججملط٩ّ ئيج قحوٌىج جْط٫ّحي جؼبٓحؾى جٌيت َٕرغٍ أْ َطٓحوي يف جٌغًنز 
 . ٪ًٍ ؾ٫ٍهح ؿبحَىز، زبىَ جألِس، صب٩ُ جٌفح٪ٌٍن يف ججملط٩ّ

 .ٖىٍج ٌىُ
 :انطٍد رئٍص اجلهطت

ٖىٍج جٌُٓى جٌىٍََ، جٌىٍّس جِْ ألقى جٌٓحوز جؼبٓطٗحٌَٓ يف ئ٢حٌ 
 .جٌط٫مُد

 :املطخشار انطٍد عبد احلكٍم بنشماش
 .ٖىٍج جٌُٓى جٌٍتُّ، ٖىٍج جٌُٓى جٌىٍََ جحملطٍَ

قمُمس هبد جٌطىُٞف أْ جؽبىف ِٓ ٢ٍـ فٍَمٕح ؽبًج جٌٓإجي ٌُّ 
٘ى جٌطٗىُه يف ُٔج٘س جػب٣رحء وجألتّس، وال و٪ىز ئذل ضىُُّ أفىج٘هُ، 

كبٓ ِٓ أٔٛحٌ جغبٍَس، ؤى٪ى ئذل ضى٩ُْ ٘ىجِٕ وفٟحءجش جغبٍَس، 
ٌىٓ جؽبىف ِٓ ٢ٍـ ً٘ج جٌٓإجي ٘ى ئغحٌز جٔطرحٖ جغبىىِس ئذل وجقىز 

 . ِٓ أُ٘ جعبىجٔد جؼبٍضر٣س ذإِٕٔح جٌٍوقٍ
ٌمى أضُكص ٌٕح جٌفٍٚس، جٌُٓى جٌىٍََ، يف ئ٢حٌ ِٕحلٗس جؼبُُجُٔس 

جؼبٍٚىوز ٌىَجٌضىُ، أْ ولفٕح ٪ٕى أُ٘ جإلٖىحٌُحش وجٌطكىَحش جٌيت 
هتىو ٢ّىقٕح جعبّح٪ٍ ئذل ئلٍجٌ جألِٓ جٌٍوقٍ ٌٍّغحٌذس، وٌىٓ كبٓ 
يف فٍَك جألٚحٌس وجؼب٫حٍٚز، وّح ٘ى جٌٗأْ ذحٌٕٓرس ٌىً جٌمىي جغبُس 

يف ًٖ٘ جٌرالو وٌٍٛكحفس، ٌٚىٔح و٪ًٍ ِىي جٌٕٓىجش جؼبحُٞس، 
وآنٍ٘ح يف جٌفطٍز جٌٓحذمس ؾبّى٪س ِٓ جؼبّحٌْحش، هتىف ئذل ضٕحٍِ 

ِٓحقس جٔطٗحٌ ن٣حخ جٌغٍى وجٌطُِص، وئذل ٫ٍْ ذ٫ٝ جعبهحش 
جؼب٫ٍوفس يف ذالؤح ئذل ربىًَ جؼبٓحؾى ئذل قٍرس ٌٍطرحٌٌ جٌُٓحٍْ، وئذل 

قٍرس ٌٍطرحٌٌ جالٔطهحيب، وجٌٛكحفس جٌى٢ُٕس ٌٚىش جٌىػًن ِٓ 
جغبحالش، ٣٫ٍٔ ٪ًٍ ْرًُ جؼبػحي وكبٓ يف قىَضٕح ٍِف ٪ّح ضطكىظ 

٪ٕٗ جٌٛكحفس ِح ول٩ يف وؾىز ٪ٕى ئلىجَ جٌىػًن ِٓ جعب٫ُّحش ئذل 
ض٫ٍُك ئ٪الٔحش ضط٫ٍك ذأ٣ٗٔطهح وجنً ذُىش جهلل، ِح ول٩ يف ض٣ىجْ، ِح 

ول٩ يف ْال، ِح ول٩ يف لٍَس ذح جؿبّى، ٪ٕىِح عبأ أقى جٌٓحوز 
جٌربؼبحٌُٔن، و٘ى ذٍؼبحين ِٓ جالربحو جالٖطٍجوٍ ئذل ٌف٩ ٖىحَس ٪ٓ ئِحَ 

 .جْطغً ن٣رس جعب٫ّس
جُٔاللحش ٔحيٌز ؾىج، كبٓ - وّح لٍطُ جٌُٓى جٌىٍََ-ًٖ٘ ٌُٓص 

ٔٓطغٍخ ٫َين وُف يبىٓ ٌىُ ٪ًٍ جِطىجو جٌى٢ٓ أْ ضٍٚىوج وً 
قحالش عبىء جٌر٫ٝ ئذل ضى٦ُف ِح ٘ى ِمىِ ِٗطٍن ذٌن جؼبغحٌذس، 

 . وئذل ضى٦ُف ذُىش جهلل ِٓ أؾً ٫ِحٌن ُْحْىَس
كبٓ ٕٔرٗ ئذل أْ ٕ٘حن فبحٌْحش هبد أْ ضطٛىي ؽبح جغبىىِس، ال 
ُّْح وأْ فبحٌْحش ِٓ ً٘ج جٌٕى٨ ٔطّىن أْ ضىىْ ٔحيٌز، وٌىٓ كبٓ 
ضمٍمٕح ألٔٗ وحَٓ ذ٫ٝ جؽبُثحش جٌُٓحْىَس يف ذالؤح ال ضُجي جغبىىِس 

٪حؾُز ٪ٓ جٌطٛىٌ ؽبح حبَُ، فُّح َط٫ٍك ذى٪ىهتح ئذل ئلحِس قى فحًٚ 
ذٌن ِح ٘ى و٪ىٌ، وذٌن ِح ٘ى ُْحٍْ، وجغبحي أْ جٌىػًن ِٓ ًٖ٘ 

 .جعبهحش ضى٦ف جٌى٪ىٌ ػبىِس أغٍجٜ ُْحْىَس
مث ئْ ٕ٘حن ِح َغًٌ ًٖ٘ ج٧ٌحٍ٘ز جػب٣ًنز، و٘ى ِح ُّٔٓٗ ذحؽبؿٍز 

ٖرٗ جعبّح٪ُس ٌم٣ح٨ ٪ٍَٝ ِٓ جؼبغحٌذس كبى وؾهحش فٟحتُس أؾٕرُس، 
ذٓرد زبٍف قمً ئ٪الِٕح ج٫ٌّىٍِ وجٌطٍفَُىين ذٛفس نحٚس، وحَٓ 

ِغحٌذس َطؿهىْ صبح٪حش كبى فٟحتُحش أؾٕرُس، وًٖ٘ جٌفٟحتُحش ضرع 
ن٣حذح وَُٕح ِطٗىوج ِغٍمح ِطُِطح، فُٗ جٌى٘حذُس، وفُٗ ج٫ٌُُٗس، وفُٗ 

 . ئٖح٪س ٌمُُ جٌطىفًن يف َِٓ جٌطفىًن
وكبٓ ٔٓطغٍخ وُف أٔىُ ٣ِّثٕىْ ئذل أْ ًٖ٘ جغبحٌس ٍ٘ 

قحالش ٔحيٌز، ٌُٓص قحٌس ٔحيٌز، جٌُٓى جٌىٍََ، ًٖ٘ ج٧ٌىجٍ٘ ضمٍمٕح، 
والُّْح ٘حوون جٌٕحِ، ٘حوون جألقُجخ جإلْالِىَس جٌٍٍ وطه١ٍ ذٌن 

 . جٌٗأْ جٌى٪ىٌ وجٌٗأْ جٌُٓحٍْ
أٔطُ جٌُٓى جٌىٍََ لٍطُ ذأٔىُ أٚىٌمت وًٌُ ٌألتّس، ً٘ج ٍٖء 

ٔٗىٍوُ جٌُٓى جٌىٍََ وىٔىُ أٚىٌمت وًٌُ، جقٕح ٔفىٍ يف ... ئهبحيب
جلطٍجـ، ؼبحيج ال ضفىٍوْ يف ئٚىجٌ ٧ٔحَ وجنٍٍ َإ٢ٍ ووبىو ِهحَ 
جألتّس، ِحٍٖ ٫ِٕحٖ ضىُُّ أفىج٘هُ، ووحَٓ يف ج٫ٌىَى ِٓ جٌرٍىجْ 

 ... ج٫ٌٍذُس وجإلْالُِس ًٖ٘ جٌمُٟس
 .جٔطهً جٌىلص، ٖىٍج
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 :انطٍد رئٍص اجلهطت
 .ٖىٍج، جٌىٍّس جِْ ٌٍُٓى جٌىٍََ ٌٍٍو ٪ًٍ جٌط٫مُد

 :انطٍد وزٌر األولاف و انشؤون اإلضالمٍت
 .جٌُٓى جٌٍتُّ جحملطٍَ

 جٌٓحوز جؼبٓطٗحٌوْ جحملطٍِىْ،
 جٌُٓى جؼبٓطٗحٌ،

 7أٔح لٍص ٔحيٌ ألٔين وٕفىٍ يف جإلقٛحء، ئيج وحْ ٪ٕىن قحٌس أو 
 يف ٍُِىْ، ٌجٖ ٔحيٌ، ٘حيٌ ِٓأٌس ِحٍٖ جػب٣حذس ِحٍٖ 100أو 

جٌرالغس، لُٟس ئقٛحء، جؼبحوُٕس جٌٍٍ وط٩ٕٛ ٍُِىْ ِّٓحٌ، ئذل غ٣ٍىج 
 ذحٌٕٓرس ٌٍطىٕىٌىؾُح وَحي جٌٕٛح٪س ِحوُٕس َُِحٔس، و٩ِ يٌه 50فُهح 

ِح وٕمرٍى قٕح قىت وجقى، جًٌٌ َربَ يف جألنرحٌ ٘ى ً٘جن جٌٍٍ لحي 
وًج، وٍهح يَه جغبحالش جٌٍٍ ٍٖضى ؽبح ضطر٫ٕح٘ح وٚفُٕح٘ح، لٍَس ذح 

ؿبّى وَحي جٌٕحتد، ٘ى جهتّٗ ِٓ ذ٫ى، ٚفُٕح يجن جٌٍٗ وٍى، وغًن٘ح 
 . وغًن٘ح، وجألنًنز جٌٍٍ ول٫ص يف جحملّىَس قٕح ِطر٫ُٕهح

٫ُٔ ٪ٕىٔح ؾهحَ َططر٩ ً٘ج، و٫ٍٔف وً ِح وبىظ يف ن٣رس 
جعب٫ّس، و٩ِ يٌه جؼبٓأٌس ضط٫ٍك أوال دبٓطىي جألتّس، ً٘ج ٘ى جؽبُ 

جٌىرًن جًٌٌ َىجؾهٕح، أْ ٍٔف٩ ِٓطىي جألتّس، ُّْح وأْ يف جٌرىجوٌ 
جإلِحَ ٘ى جػب٣ُد، جؼبىْ وّح ٘ى ٫ٍِىَ ؿب٧ى٦س، ِطُُّز، ألْ ؽبح 

ن٣رحء َأضىْ ِٓ جعبح٫ِس وجٌػحٔىَحش وِٓ ج٫ٌٍّحء، جٌرىجوٌ أوػٍ ِٓ 
 ِٓ جؼبٓحؾى جعبح٫ِس جٌٍٍ فُهح جػب٣رس، جػب٣ُد ٘ى ً٘جن 60%
 وَحي جألتّس ِٓطىجُ٘ %40وجٌرىجوٌ ؽبح قمهح، أوػٍ ِٓ ... جٌٍٍ

 ٘ى قف٥ جٌىطحخ ال أوػٍْ كبٓ ٌىَٕح ذٍجِؽ ٌطكٌٓن ِٓطىج٘ـُ يف

 ج٫ٌٍذُس، ويف ج٫ٌٍىَ جٌٍٗ٪ُس، ذحإلٞحفس ئذل ً٘ج جٌطأًُ٘ يف جألْحُْحش 
 .جًٌٌ ج٣ٍٔك ًِٕ ْطس أٖهٍ

 ًٌٌه ذحٌٕٓرس ٌٍىوي جإلْالُِس وج٫ٌٍذُس ً٘جن جٌىًٌُ ال ِػًُ ٌٗ، 
ومث جقٕح ِحٌُٖن ذ٣ٍَمس ضٍذىَس ألٔٗ وٕمىٌى ٌألتّس وجػب٣رحء ِح َمىٌٗ 

ج٨ٌٍٗ، أْ ٖغٍهُ ٘ى وج٨َ جٌمٍآْ وٌُّ وج٨َ ج٣ٌٍٓحْ، أٔطُ وٍَوج 
جٌمىجٌٔن، جقٕح غحوٌ ٔط٫حٍِى ٩ِ جٌٕحِ ذحٔ ٣َرمى٘ح وًّٞنُ٘ ٩ِ جهلل 

 .ض٫حذل، ِحٍٖ الذى ج٢ٌٍٍٗ وبٍٟ
جؼبٗىً جٌُٓحٍْ جٌىَين جٌمحتُ يف ذالو جؼبٌٍّٓن ٘ى أْ ذ٫ٟهُ 

َمىي ٌٓ َىىْ جٌىَٓ ئال ذح٫ٌٛح، وجقٕح وٕمىٌى ال، َىىْ ذحٌطٍذُس، 
ًٌٌه جؼب٩ٕ جؼب٩ٕ، ٌٕٓح ٩ِ جؼب٩ٕ، جقٕح ٩ِ جٌطٍذُس، و٩ِ وج٨َ جٌمٍآْ 

 . جًٌٌ ٍَطمٍ ٩ِ وج٨َ ج٣ٌٍٓحْ وجقطٍجَ جٌمحٔىْ
ًٌٌه فٕكٓ ٔرين ٧ٍَٔس، و٪ٍُٕح أْ ٔط٫حوْ صب٫ُح، فايج لٍص ئْ 

جألٍِ ٔحيٌ، ال أٌَى أْ أٖىه، ِحٍٖ فم١ أٔٗ أوف٩ وأذٍب ٔفٍٓ، ال 
فهى جٌمُٟس ضط٫ٍك جبُٓ وحًِ وذحٌطمحٌُى وذى٩ٞ َٕرغٍ جقطٍجَ 

ئوٍج٘حهتح، وكبٓ ِطفمىْ ٫ِىُ يف ًٖ٘ جٌغًنز جٌيت َٕرغٍ أْ ضىىْ غًنز 
 . جعب٩ُّ

 .ٖىٍج
 :انطٍد رئٍص اجلهطت

ٔٗىٍوُ جٌٓحوز جٌىٌَجء وجٌُٓىجش وجٌٓحوز جؼبٓطٗحٌوْ جحملطٍِىْ 
 .٪ًٍ ِٓحنبطىُ يف ًٖ٘ جعبٍٓس

 .أ٪ٍٓ جِْ ٌف٩ جعبٍٓس


