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 (100)دورة ـــرارات الـــذ قـــة تنفيـــمتابع: أوالً 

 للمجلس االقتصادي واالجتماعي
 ةةةةةةةةةةةةةةة

 
 

 (2138)دقةةةةةةةةم وعقةةةةةدود: 
وعملف ولقت اد  وولجتماعي عمجلد وعجامع  على مستوى وعقم  في دودته وععاد   موضوع وعقدود: 
 (.2018: مادد / آ ود )وعمملك  وععدب   وعسعود   –( 29)

 ص وعقدود : 
وسلدو زدريووالدو صصةةووال دو ت  وومبلدوارميووالدو صصةةووال ووو لمدعوو الدووود علدءعووومجل دو  وو -1

  دفمالدء متالدوام الممو  و عمبلدالقصةمديال دال ص معيال دوصت  يالدوصيلصرغبلفيل درد همل
م اووالع وو ل  وووص  ل(لو   ووسلدو 29ووو الدو  ووقلدالقصةوومدتل دال ص وومعيلو وود رالدوامديووال 

فل فقوومآلليويوومبلعوورضلدو  ووو عمبل2017كوومت ال  عل/آصوورلدي وو مرلدوق ووافلفوويل  عوودل قةووم 
 دالقصةمديال دال ص معيالع  لدوق الدوارميا.

(لو   وووسلدو م اووالع ووو ل  وووص  لدوق وووال29يصووو الدو  وووقلدالقصةووومدتل دال ص وومعيلو ووود رال  -2
 دو  و عمبلدوصمويا:

  ص ووووومعيل دوصت ووووو تلدوارمووووويلدو  وووووصر لمووووويالد رصووووويلصقريووووورلعوووووالدوا وووووعلدالقصةووووومدتل دال
 دو   س.

  لو   سلدو م االع  ل  ص  لدوق ا.28 صمماالصتفيذلقردردبلدود رال) 

 صمماووووووالصتفيووووووذلقووووووردردبلدوق ووووووالدوارميووووووالدوصت  يووووووا:لدالقصةوووووومديال دال ص معيووووووالفوووووويلد رصهوووووومل 
 (.22/1/2013-21دوثموثال دوريمض:ل

 2030  صدد الدوصريطالدإلعال يالدوارميالو صت يالدو. 

 دو  ووووووووووو عمبلدوصوووووووووويلصقصرمهووووووووووملدووووووووووود علدءعووووووووووومجل دو  ووووووووووموسل دو ت  وووووووووومبلدوارميووووووووووال
دو صصةةووووووووال فووووووووول اوووووووومييرلعوووووووورضلدو  ووووووووو عمبلدالقصةوووووووومديال دال ص معيووووووووالع وووووووو ل

 دوق ا.

 :وإلجدوءو  وعمتخ   عت     وعقدود ووع تائج 

 )وعموضوع معدوض في ب د مستقل(

 

 
 



  5 

 (2139)دقةةةةةةةةم وعقةةةةةدود: 
غ   ا  –وضوع وعقدود: متابع  ت     قدودو  وعقم  وععدب   ولفد ق   في دودتها وعدوبع  )مالبو م

 وعجوو ب ولقت اد   وولجتماع  . –( 11/2016/ 23ولستووئ  : 

 ص وعقدود (): 
 :وعجوو ب ولجتماع  :لثا  اا 

والصفووووووومولم وووووووكعلدء متوووووووالدوام وووووووالو  دةووووووو الدوصت ووووووويول ووووووو ل ف وووووووويالدالصمووووووومدلدءفريقووووووويفللدعووووووو ا .7
دوارميوووووووواللدوق وووووووواتهوووووووومليلع وووووووو لدو  ووووووووو عمبلدال ص معيووووووووال دوصت  يووووووووالدو قصوووووووور لعروووووووووهملع وووووووو ل

 (فل فقمآللوإل ردجدبلدو صماالفيلهذدلدو أا.2018دالفريقيالدوقمد ال دوريمض:ل

 

 :ثاعثاا 

دوق وووووإلل قووووورردبدء متوووووالدوام وووووالمصقوووووديإلصقووووومريرلد ريوووووال وووووو لدو   وووووسلعوووووال صمماوووووالصتفيوووووذللصك يوووووق .8
لدالفريقيا.دوارميال

 :وإلجدوءو  وعمتخ   عت     وعقدود ووع تائج 

 )وعموضوع معدوض في ب د مستقل(
 

 

 
 (2140) دقةةةةةةةةم وعقةةةةةدود:

موضوع وعقدود: متابع  ت     إعالا وعد اض وع ادد عا وعقم  وعدوبع  علدول وععدب   ودول أمد كا 
  في دودتها وعخامس  (، ووإلعدود علقم11/11/2015-10وعج وب   )وعد اض: 

 وعجوو ب ولقت اد   وولجتماع  . –( 2018)جمهود   ف زو ال: 

 :ص وعقدود  
 :وعجوو ب ولجتماع  :لثا  اا 

ل  صركاللصك يق .2 لفامويا لعقد لفي لو ت ر لدو ت مياف ل  ريكم لد ع ل   لمموص دةع لدوام ا دء متا
ل ذو لفيلو جلةا لصتمقشلكمفال  دتبلدوصام الدال ص معيلدو  صر ف لد ص معمب مالعقد

قطمعيافل م ملي فرلدو قبل دو معلو  متميافلع  ل الصاقدلقمعلدوق الدوصم  الدو قررلعقدهمل
 .2018فيلفتز ياللعمإل

 : ثاعثاا 

للدء متاصك يقل .3 ل و  لد ريا لصقمرير لمصقديإ لدود عللدو   سدوام ا لق إ ل قرردب لصتفيذ ل صمماا عا
 دوارميال د عل  ريكملدو ت ميا.

                                                           

 دو   كووالدو برميووافلدو   كووالدءردتيووالدوهم وو يافلد وووالدإل وومردبلدوارميووالدو صموودافل   كووالدوممووريافلدو   كووالصووذكرلكووعل ووا:ل(لل
لدوارميالدو ا ديافلد والقطرفلدو  ه ريالدوي تيالدت مممهمل ال  بمعلهذ لدوق ا.
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   وعمتخ   عت     وعقدود ووع تائج:وإلجدوءو 

 )وعموضوع معدوض في ب د مستقل(
 

 

 
 (2141)  دقةةةةةةةةم وعقةةةةةدود:
وعجوو ب ولقت اد    –وعتعاوا ب ا م ظومتي جامع  وعدول وععدب   ووألمم وعمتحد   موضوع وعقدود:

 وولجتماع  .

 :ص وعقدود  
 :وعجوو ب ولجتماع  :لثا  اا 

 هوووووووو دلدء متووووووووالدوام ووووووووالفوووووووويلصتفيووووووووذلدءت ووووووووطال دءهووووووووددقلدال ص معيووووووووالدإلممطووووووووالع  وووووووومآللم .6
 دءت ووووطالدوةووووومدرالعوووووالدال ص ووووم لدوثموووووو لع ووووورللدومووووورد   دوصت  يووووالدوووووو دردالفوووويل ةوووووف فال

 (.2016 دء إلدو صمدال  تيق:للدوارمياو صام الميال ت   صيل م االدود عل

 :  ثاعثاا 

وصتفيوووووذللدو مووووورزدو   وووووسلمووووو علدوصقووووودإلصك يوووووقلدء متوووووالدوام وووووالمصقوووووديإلصقووووومريرلد ريوووووال وووووو ل .7
 دءت طال دءهددقلدو دردالفيل ةف فالدومرد  ل دءت طا.

 :وإلجدوءو  وعمتخ   عت     وعقدود ووع تائج 

 )وعموضوع معدوض في ب د مستقل(
 

 

 (2157) دقةةةةةةةةم وعقةةةةةدود:
وألمدوض وعمت ش   وعلى  لب وعجمهود   وع م    وعمساعد  في مووجه  وألوبئ  و  موضوع وعقدود:

دأسها مدض وعكوع دو وع   وجتاح وعجمهود   وع م    في وع تد  وألخ د   ظدوا عظدوف 
 وع ما وع ح   وعمتدد   وضعف وعق اع وع حي.

 :ص وعقدود  
ص  يووووووووللدو ووووووووكرلو وووووووود علدوارميووووووووالدوصوووووووويلقوووووووود بل  وووووووومعددصهملو   ه ريووووووووالدوي تيووووووووالو كمفمووووووووال -1

مقيووووووالدووووووود علدوارميووووووال دو ب  وووووومبلدو مويووووووالدوارميووووووالل دء ووووووردضلدو صف وووووويافل دعوووووو ادء ملووووووال
 دو  ووووووووموسلدو زدريووووووووالدو صصةةووووووووال دو ت  وووووووومبلدوارميووووووووالدو صصةةووووووووالكووووووووعلفوووووووويل  وووووووومعل

 .صصةةللوصقديإلدودعإلدوالزإلفيلهذدلدو أا

دوط وووووبل وووووال   وووووسل زردجلدوةووووومالدواوووووربلعقووووودلد ص وووووم لطووووومر لفووووويل قوووووربل قوووووبل  كوووووال -2
دووووودعإلدوام ووووعلو   ه ريووووالدوي تيووووالفوووويلو تمق ووووالدو ووووو لدوةووووميلفوووويلدوووووي ال  وووومعلصقووووديإل

 هذدلدو أا.
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 :وإلجدوءو  وعمتخ   عت     وعقدود ووع تائج 

 صتفيوووووذدآللو فقووووورالدوثمتيوووووال وووووالدوقوووووردرلدو  ووووومرل ويووووولل عوووووال فلقم وووووبلدء متوووووالدوام وووووالمموصت ووووويول ووووو ل
 اوووومويلرلوووويسلدو كصوووووبلدوصتفيووووذتلو   ووووسل زردجلدوةووووومالدواووووربفلمص  يووووللدعووووو ال ووووو ل اووووومويل

مجلدو كصووووووبلدوصتفيووووووذتلواقوووووودلد رالد ووووووصثتمليالو  كصووووووبلدوصتفيووووووذتلو   ووووووسل زردجلدووووووو زردجل عووووووو
و تمق ووووووال وووووومعل  د هووووووالدومموووووووالدإلت وووووومتيال دوةووووووميالل19/9/2017لمصوووووومري دوةوووووومالدواووووووربل

فوووووويلدو  ه ريووووووالدوي تيووووووافل صووووووإلصأ يووووووعلعقوووووودل ع وووووومعلدووووووود رالدال ووووووصثتمليالت ووووووردآللواوووووودإلدكص وووووومعل
 ت.دوتةمبلدوقمت تيلءع معلدو كصبلدوصتفيذ

  لمصووووووومري ل5/0072388/2017 فووووووويلهوووووووذدلدإلطووووووومرفلص قوووووووبلدء متوووووووالدوام وووووووالدو وووووووذكرالرقوووووووإل)
فل ووووالدو تد ميووووالدوددل ووووالود وووووالقطوووورفلصفيوووودلفيهووووملمووووأالةووووتد ولقطوووورلو صت يووووال23/10/2017

 ووووووووويق إلمووووووووودعإل مووووووووومدرالدوي تي وووووووووقلفووووووووويلدووووووووووي الو كمفموووووووووال مووووووووومجلدوكووووووووو ويردلم م ووووووووو ل قووووووووودر ل
(لمصوووووووووووومري ل324/1236 ووووووووووووذكرالرقووووووووووووإل دوالدء متووووووووووووالدوام ووووووووووووك ووووووووووووملص قووووووووووووبل.ل$ل5.000.000

فل ووووالدو فوووودلدوووووددلإلو    كوووووالدوارميووووالدو ووووا ديافل رفووووولمهوووووملميوووومال وووو  زلمووووو عل5/11/2017
 ووووووملصووووووإلصقدي وووووولل ووووووالقمووووووعلدو   كووووووال  ث وووووووالفوووووويل ركووووووزلدو  وووووو ل وووووو  مالوإلغمثووووووال دءع ووووووومعل

   هووووووولل ووووووووو لدوقطوووووووم لدوةوووووووميلفوووووووويلل$ 308.045.051درهملم م ووووووو لدإلت ووووووومتيال دومووووووومو لقوووووووو
 ووووووالل9/10/2017(لمصوووووومري ل453/2017قووووووإل ك ووووووملص قووووووبلدء متووووووالدوام ووووووالدو ووووووذكرالرل.لدوووووووي ا

دو  ه ريوووووالدو زدلريوووووالدودي قردطيوووووالدو ووووواميافلصفيووووودلفيهوووووملمأتهوووووملقم وووووبلمووووودعإلمرتوووووم  لدوص قوووووي ل
/ل ي وووووو علفلصووووووالعل ووووووهرل وووووومص مر$100.000ووووووودل موووووومجلدوكوووووو ويردلفوووووويلدوووووووي الم م وووووو لقي صوووووولل

2017. 

 

 

 

 (2158) دقةةةةةةةةم وعقةةةةةدود:
ولقت اد ولجتماعي ووعتضام ي كآع   علحد ما وععمل وعهّش وعدعم ول دماج  موضوع وعقدود:

 ولجتماعي في وعدول وععدب  .
 

 :ص وعقدود  
 ممووووووووال قصووووووور ل زدرالدو وووووووب الدال ص معيوووووووالممو  ه ريوووووووالدوص ت ووووووويال وووووووو لكوووووووعل وووووووال   وووووووسل زردجل

درد ووووصلل  ووووالثوووووإل عوووومدالعروووووللع ووووو لدو ووووب الدال ص معيووووالدواوووووربفل  ت  ووووالدوا ووووعلدوارميوووووافلو
ل.دو   سلدالقصةمدتل دال ص معيلفيلد رالقمد ا
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 :وإلجدوءو  وعمتخ   عت     وعقدود ووع تائج 

 لمصووووومري ل5822/5دو وووووذكرالرقوووووإل صتفيوووووذدآللو قوووووردرلدو  ووووومرل ويووووولل عوووووال فل  هوووووبلدء متوووووالدوام وووووال)
موووووو علو ت  ووووووال  دفمصهووووووملموووووور تلدط ووووووبل ووووووو ل ت  ووووووالدوا ووووووعلدوارميووووووالم ووووووأالل23/10/2017

(لو   ووووووووسل زردجل37ع وووووووو لدووووووووود رال  صكم  ووووووووالمةوووووووو رالللمصوووووووو ليص ووووووووت لعرووووووووودو  ووووووووو  فل
 فوووووووويلهووووووووذدلدإلطوووووووومرلص قووووووووبلدء متووووووووالدوام ووووووووالدو ووووووووذكرالرقووووووووإلواوووووووورب.لدو ووووووووب الدال ص معيووووووووالد

 وووووووال ت  ووووووالدوا وووووووعلدوارميووووووالدوصووووووويلصووووووو تبل قصرمهوووووووملل30/10/2017(لمصوووووومري ل857 ج. /
 .فيلهذدلدو أا

 ل(لو    ووووس37ع وووو لدووووود رال دو  وووومرل ويوووولل عووووال لرضلدو  ووووو  لمتوووومجآللع وووو ل ووووملصقوووودإفلصووووإلعوووو
(لدووووووووذتلتووووووو ل841فل  ةووووووودرلدوقوووووووردرلرقوووووووإل فووووووويلد ووووووووالدوك يوووووووبل14/11/2017-13يووووووو  يل

ع وووو ليصك يووووقلدء متووووالدوفتيووووالو    ووووسلمموصت وووويول وووو لدو  ه ريووووالدوص ت وووويالمةووووفصهملةوووومممال
رضلصةوووووو رلدو مووووومدرال  ت  ووووووالدوا وووووعلدوارميووووووافلصت ووووويإل ر ووووووالع وووووعلموووووو علدو  وووووو  فل عوووووو

 فيلهذدلدو أالع  لد رالقمد الو    سلالصصمذلدوقردرلدوالزإي.

 

 
 

 (2160) دقةةةةةةةةم وعقةةةةةدود:
 وعتعاوا وععدبي وعدوعي في وعمجال  ولجتماع   ووعت مو  . موضوع وعقدود:

 

 :ص وعقدود  

 بدو  وومال فووي دووود وي دوارمووي دوصاووم ا دوام ووالموو ع دء متووا مصقريوور ع  وومآلل دإلممطووا -1

 .دال ص معيال دوصت  يا

دوط وووووووبل وووووووالدء متوووووووالدوام وووووووال  دةووووووو ال ه دهوووووووملواقووووووودلدوفامويووووووومبلدو قوووووووررالصوووووووالعلعووووووومإل -2
لفيل طمرلدوصام الدوارميلدود وي.ل2017

 :وإلجدوءو  وعمتخ   عت     وعقدود ووع تائج 

 )وعموضوع معدوض في ب د مستقل(
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 ن دورتـــيبيـــ األمانة العامة فيماثانيًا: نشـــاط 
 (101و)( 100)اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

 
 االجتماعي( الجانب)
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 يـــن دورتـــبياألمانة العامة فيما اط ـــنشثانيًا: 

 (101( و)100)اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

 )اجلانب االجتماعي(
 ــــــــــــــــــــــــــ

 

 وأل ش   وعمشتدك . :أولا 

  دودو :: أ ش   وإلثا  اا 

لفيل  معلدوصت يال دو يم مبلدال ص معيا. -1

 . دو  معددبلدإلت متيالفيل  معلدوةما -2

 فيل  معلدو ممبل دوريموا. -3

 فيل  معلدو ر ال دء رال دوطف وا. -4

 .لمق ولدإلت مافيل  معل -5

 فيل  معل ت  مبلدو  ص  لدو دتي. -6

 فيل  معلدودرد مبل دومم  لدو كمتيا. -7

 بصرميال دوه را.فيل  معل ب الدوال ليال دو  -8

 فيل  معلدوصرميال دوصا يإل دومم لدوا  ي. -9

 فيلدو  معلدوثقمفي. -10

 فيل  معلم درلدومومردب. -11

 .فيل  معلدودرد مبل دو   ممبلدو يددتيالدال ص معيا -12
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 :المطترك نطة  األ:  أواًل

صمووردجل لد ص وومل دو كصووبلدإلق ي وويلوةووتد ولدء ووإلدو صموودالو  ووكمالمموقوومهرافلفت  ووبلدء متووالدوام ووا -
لدوارميووالوكموومرلدو ووال  وو دالدال ووصردصي يالو تمق ووادء متووالدوام ووافلم قوورلل25/12/2017-24يوو  يل

 د وصطال لآردجلدوصموردجلفيهوملل2030ع  لو جلدودرد الدو مدثالفيلو جل هددقلدوصت يالدو  وصدد ال
 ل  قصرممصهإل دال صفمدال الص مرمهإلقمعل عدددلدوت صالدوتهمليا.

 الدوصمردجلدو صصةةيالفيلقووميملدوصت يوال والدوود علل  مركمآللل19دال ص م ل مر لفيل ع معل 
دءردال دومموووووريالل-لدو زدلووووورل–لع ووووومال–لدو ووووو ددال–لدإل ووووومردبل–لصووووو تسل–ل ةووووورللدوصمويوووووا:

 ل   ث يالعالدو كصبلدإلق ي يلوةتد ولدء إلدو صمدالو  كمالو د علدوارميا.

 فل  ووم لدو  وتيالفويلدو تطقوالدوارميواصوو تبلل الدو مم رلدوهم والدوصويلدآللمم لدال ص م لعدد
 دودي  غردفيواللد رل مدالدودرد مبل دو   ممبلدو يددتيالدال ص معيالفيلص فيرلدوميمتمبلدوةميا

 تمق الدومتمجلفلممإلومفال و لدوارميالوكممرلدو الوال صردصي ياعرضلدوتصمل لدء ويالفل ل دوصت  يا
للالوكممرلدو ا.دوارميلوال صردصي يا دإلطمرلدو تطقيل

 ووومركبلدء متوووالدوام وووالفووويلدال ص وووم لدوص وووم رتلدوثووومتيلو تمق وووال  ووور  لصةووو رلدودرد وووالدوصم ي يوووال -
مرلم الدو يصالل1/11/2017لمصمري وأل وم لدإلت متيالفيلدو تطقافلدوذتلعقدلم قرلدء متالدوام ال

ديعل  ووو  لدودرد ووالصووإلصاووالدواوومإلو ووب الدإلغمثووالدالت وومتيافلميوو لمةووالآعلثوومتيل ماوو  لدء ووي
عرميليصتم علدوقوميملدإلت متيالفيلدو تطقالم كعل ري ل  م علد الدوصطرولل–ويةم لصقريرلعرميل

 .دو ممقادءز مبفل  يك الهذدلدوصقريرل م امآللوكمفالدوصقمريرللدوصيل دبل و لدتدال  و لدء ممبل

كالدو ك تووال ووالصمووردجل   ث وويل وومركبلدء متووالدوام ووالفوويلدال ص ووم لدوثمووو ل دءصيوورلو  تووالدو  ووصرل -
  وم لدوال ليالفويلدوود عل زدردبلدوادعل دوددص يالفيلدود علدوارميالودرد الدالصفمقيالدوارميالوصت يإل

فل ذو لصتفيذدآللوقوردرل   وسل زردجل23/10/2017-22 دوذتلعقدلم قرلدء متالدوام الي  يلدوارميافل
 .19/11/2015(لمصمري ل1062دوادعلدواربلفيلد رصللدوممديال دوثالثيالرقإل 

 وومر لفوويلدال ص ووم لصمووردجل   ث وويل زدردبلدواوودعل دوددص يووالفوويلدووود علدوارميووال هووي:لدو   كووال 
ل-دو  ه ريوووالدوص ت ووويال-   كوووالدومموووريال-د ووووالدإل ووومردبلدوارميوووالدو صمووودال-دءردتيوووالدوهم ووو يا

ل-  ه ريوووالدو ووو ددال-يادو   كوووالدوارميوووالدو وووا دل-دو  ه ريوووالدو زدلريوووالدودي قردطيوووالدو ووواميا
ل-  ه ريوال ةورلدوارميووال-دو  ه ريوالدو متمتيوال-د ووالقطوورل-د ووالف  وطيال–  ه ريوالدواوردو
 دو  ه ريالدوي تيا.ل-دو   كالدو برميا

 صووإلصووالعلدال ص ووم ل تمق ووال  وور  لدالصفمقيووالفوويلووو جلدو الم وومبلدووو دردال ووال زدردبلدواوودعل
قوالع و ل  ور  لصمودي لدالصفمقيوال رفاهومل وو ل   وسل زردجل صوإلدو  دفلف دوددص يالممود علدوارميوا

 كووذو ل مموصهوومل ووو لدء متووالدوام ووالو   ووسل زردجللفدواوودعلدواووربلفوويلد رصووللدوقمد ووالالعص مدهووم
 دوددص يالدواربلورفاهمل و ل   سل زردجلدوددص يالدواربلفيلد رصللدوقمد الالعص مدهم.
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 أنطة  اإلدارات:  :ثانيًا

 نمية والسياسات االجتماعية:يف جمال الت -1

 أولا: وع عاع ا  وعتي  ظمتها وألما   وععام  في مجال وعت م   ووعس اسا  ولجتماع  :
لمصومري ت  بلدء متالدوام والدوود رالدال وصثتمليالدوصم  والو   وسل زردجلدو وب الدال ص معيوالدواوربفل -

 دوام الوأل إلدو صمدا.   ايال(لو72دود رال لفيلتي ي ر لع  لهم شل ع معل21/9/2017

 دعص دبلدود رالدال صثتمليالو    سلدوصقريرلدوارميلم عليدوفقرلدو صاددلدءمامديفلدوذتلصإل عددد ل
دوي تي قل  م اوال ك وف ردفل ت  ال لل(دإل ك دآ يمل ليدو  تالدالقصةمديال دال ص معيالوبرم  ل

ل صمدا. صإلدطالولدوصقريرلع  لهم شل ع معلدو  ايالدوام الوأل إلدو
ل(لو  كصبلدوصتفيذتلو   سل زردجلدو ب الدال ص معيالدواربفلي  يل70ت  بلدء متالدوام الدود رال  -

 فيلدو   كالدءردتيالدوهم  يا.ل3-4/10/2017

 ه ريوووالل– ووومر لفووويلدال ص وووم لدوووود علدءعوووومجلفووويلدو كصوووبلدوصتفيوووذتل   ه ريوووالدو ووو ددال  
ل–د وووووالقطوووورلل–د وووووالف  ووووطيالل– طتالُع وووومال وووول–  ه ريووووالدواووووردولل–دردويوووواليدوةوووو  معلدوف

ل  ه ريال ةرلدوارميا(فلممإلومفال و لد والدوك يبل مةفال ردقب(.
 فلدوصيلصو تبل عدددل  ر  ل د عل ع معلدود رالدو  و عمبل الدآللمم لدو كصبلدوصتفيذتلعدد

فاهمل وو لويصإلرلفلك ملدقصر لعدددآلل الدوص ةيمبل زردجلدو ب الدال ص معيالدواربل(لو   س37 
لو   سل زردجلدو ب الدال ص معيالدوارب.ل(37 دود رالدوامديال

ل(699د ص ووم لفريووولدوا ووعل فصوو  لدواووو يالوصتفيووذلقووردرلدوق ووالدوارميووالرقووإل لدوام ووات  ووبلدء متووال -
تصووومل لدو وووبص رلدوووو زدرتلمووو علدإلرهووومبل دوصت يوووالدال ص معيوووا:ل  وووممبلم وووأاليل29/3/2017مصووومري ل

 .10/10/2017-9 يلي ل ذو ليفل  امو مب

 ه ريوووال ةووورلدوارميوووافل   كوووالدومموووريافلد ووووالل:كوووعل وووا  ث ووو العوووال ووومر لفووويلدال ص وووم ل  
فلد ووووالقطووورفلدو   كوووالدءردتيوووالدوهم ووو يافلد وووواليوووا  ه ريوووالدوي تدودإل ووومردبلدوارميوووالدو صمووودافل

 االتوميقلدوك يبفلدو  ه ريالدإل ال يالدو  ريصمتيافلممإلومفال و ل  يصالدءزهرلدو ريقفل م
 ركوووزلدوممووو  لدال ص معيوووال ت  وووالدوا وووعلدوارميوووافلدوارميوووالو ا ووو إلدء تيوووافلدومرو ووومالدوارمووويفل

  دو تمليالمموقمهرا.

 صتفيووذلص ةوويمبلدإلعووالالدوارموويلموو علدعووإلدوا ووعلو  وور  لصطووالع ووعلةوودرلعووالدال ص ووم ل
 .دوارميلو قومجلع  لدإلرهمب

دو  ووب ويال ووالدووو زدردبل دو هوومبلدو اتيووالفوويلدووود علت  ووبلدء متووالدوام ووالدال ص ووم لدوثوومتيلوكموومرل -
لل ذو لمصمري فلدوُ  مرل ويل(ل699دوارميال دو ت  مبلدإلق ي يال دود ويافلوصتفيذلقردرلدوق الدوارميالرقإل 

 فلم قرلدء متالدوام ا.24/10/2017

 معيافلدال ص مر لفيلدال ص م لكممرلدو  ب ويال دوصمردجلدو اتييالفيل زدردبلدوصت يال دو ب ال 
ممإلومفال و لعددل وال ت  ومبلدوا وعلدوارمويلدو  وصر فلفلدوصمر يادو ممبل دوريموافلدوادعفل

  دومرو مالدوارميفل    سل زردجلدوددص يالدواربفل  م االتميقلدوارميالو ا  إلدء تيا.
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  يلتفيووذلص ةوويمبلدإلعووالالدوارمووصولدوصوويل عوودهملفريووولدوا ووعا ووعلدو  وور  لصطووالدال ص ووم للقوور ل
 فيلدال ص م .ل ربفلفيلو جلدو  م ردبلدوصيلم علدعإلدوا علدوارميلو قومجلع  لدإلرهمب

 ربلرلوويسلفريووولدوصمووردجلدواوولدوا يوودل   وودلعموودلدووورميإلدوم ووم ي  ةوو لدال ص ووم لموودع الدو وويدل
  كمتيوووالم وووأالوووو لدوفريوووولفووويلد ص معوووللدوقووومدإل عووورضلدو اتووويلم كمفموووالدإلرهووومبفل وووو لصقوووديإل

فلم ووملياووززلو فريوووعووال زدردبلدوصت يووال دو ووب الدال ص معيووالفوويلدووود علدوارميوواللدتووو مإل  ث وويا
فويل طومرلصتفيوذلدإلعوالالدوارمويلذوو ل ه د ل يبكدلع  لدوماودلدال ص ومعيلو كمفموالدإلرهومبفل ل

وودعإل هوو دلدوقووومجلع وو لدإلرهومبفلك ووملصووإلدوصأكيوودلع وو لدوود علدءعووومجل  دفوومالدء متووالدوفتيووال
 الدال ص معيوالدواوربفلمأيوال قصرمومبلفي ومليصا وولمصتفيوذلدومورد  ل دوفامويومبلو   سل زردجلدو وبل

لدو قصرمالو الصطالدوا عفلم مليثريهمل ي هإلفيلصمقيول هددفهملدو ر  ا.
ع وو ل  ووص  لكموومرل(لو   ووسل زردجلدو ووب الدال ص معيووالدواووربفل37ت  ووبلدء متووالدوام ووالدووود رال  -

لفل ذوو لصتفيوذدآللد ووالدوك يوبفلفويل14/11/2017-12علدوفصورالصوالدو  ب ويال ع  لدو  وص  لدوو زدرتل
لمصوووومري لف70ل. د(ل438 لوقووووردرلدو كصووووبلدوصتفيووووذتلو   ووووسل زردجلدو ووووب الدال ص معيووووالدواووووربلرقووووإ

ل.3/10/2017
 ةوممبلدو اومويلل14/11/2017-13ليو  يع  لدو  وص  لدوو زدرتللدو   سلد ص م  مر لفيل 

دو اتوياللدلدوود علدءعوومجفلك ومل ومر لكمومرلدو  وب ويا زردجلدو ب الدال ص معيال رب مجل فو ل
 ال زدردبلدوصت يوال دو وب الدال ص معيوالفويلدوود علدوارميوافلممإلوومفال وو لعوددل والدو ت  ومبل

 دوارميال دإلق ي يالدوصيلص مر لمةفال ردقبلفيل ع معلدو   س.

 صت ووو تلدوارمووويلدوصووويلص ثوووعل  و يوووالو ا وووعلدال ص ووومعيلدو وووالدو  وووو عمبللدآللعوووددلدو   وووسممووو ل
دوهم الذدبلدوةو المصتفيوذلدءماومدلدال ص معيوالوصطوالدوصت يوالدوقردردبللدو  صر فل  ةدرلعدددآلل ا

 دوصموويرلو ق والدوارميوالدوصت  يوا:لل(ف29فل دوصمويرلو ق الدوارميالفيلد رصهمل 2030دو  صدد ال
 ووالدءفريقيووالدوارميووال(فل كووذو لدوصمووويرلو ق2019دالقصةوومديال دال ص معيووالفوويلد رصهووملدوردماووال 

ل$500000 ووومويلقووودر لك ووومل ةووودرلدو   وووسلقوووردردآللمص  يوووللدعوووإلل.(2018دوصم  وووال دوريووومض:ل
 ص  و ملال وووقلد الرل  ريكوي(ليووصإلص زياهوومل تمةوفالموويالدو   كووالدءردتيوالدوهم وو يال دو  ه ريووال

 ووواللدآللعوووددلك ووومل ةووودرلدو   وووسلفووويل طووومرلدءز وووالدو ووو ريال صوووددعيصهمفلمدو متمتيوووالوووودعإل ه ده ووو
 . دء رال دوطف والمقال دو يم مبلدال ص معيادوقردردبلذدبلدوة الممء صم لذ تلدإلع

 د وومجلدءماوومدلدال ص معيووالوصطووالدوصت يووالدو  ووصدد اليدو ووبص رلدووو زدرتلموو علت  ووبلدء متووالدوام ووال -
 زدراللمموصاوم ال و لف28/11/2017 -27يو  يليلفيلدو يم مبلدال ص معيالفيلدوود علدوارميوال2030

صتفيووذدآللوقووردرل   ووسل زردجلدو ووب الدال ص معيووالدو ووب الدال ص معيووالفوويلدو  ه ريووالدوص ت وويافل ذووو ل
 .15/12/2016مصمري لل(36 (لدوةمدرلعالدود رالدوامديال817دواربلرقإل 

 دو بص رل ةممبلدو امويل زردجلدو ب الدال ص معيال رب ومجل فو دلدوود علدءعوومجفل مر لفيل
يال ال زدردبلدوصت يال دو ب الدال ص معيالفيلدود علدوارميوافليدو اتلدو  ب وياك مل مر لكممرل
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ممإلوووومفال وووو لعوووددل وووالدو ت  ووومبلدوارميوووال دإلق ي يوووالدوصووويلص ووومر لمةوووفال ردقوووبلفووويل ع ووومعل
 دو   س.

 ذدبلدواالقووالمووموصم علتموو ل قمرمووال قمليووالو  يم وومبلةوودرلعووالدو ووبص رلعووددل ووالدوص ةوويمبل
ةمجدبفل دء صم لذ تلدإلعمقافل كممرلدو افل دو ر افل دء رافل دوطف وافلدال ص معيافل دإلم

 .ل متمجلدوقدردبفل دوصقمريرلدود ريافل دوص  يع

و  ه ريووالممت  ووبلدء متووالدوام ووالدال ص ووم لدوثوومتيلو  تووالدو  ووك ال ووالدووو زدردبل دو هوومبلدو اتيووال -
لمصوومري دصي يالدوارميووالو قووومجلع وو لدوفقوورفلدوص ت وويال دء متووالدوام ووال دو ووركمجلإلعوودددل  وور  لدال ووصرل

ممو  ه ريووووالدوص ت وووويافل ذووووو لصتفيووووذدآللوقووووردرلدو   ووووسلدالقصةوووومدتل دال ص وووومعيلرقووووإلل29/11/2017
(ل رقووووإل34د. لل771(فل قووووردرتل   ووووسل زردجلدو ووووب الدال ص معيووووالدواووووربلرقووووإل 93د. لل1997 
دو ووافل قووردرل   ووسل زردجلدوةوومال(فلم ووأال عوودددل  وور  لد ووصردصي يالعرميووالوكموومرل37د. لل835 

 (.43د. لل15دواربلرقإل 

 افلي مر لفيلدال ص م لرلويسلديو دال زدرالدو ور ال دء ورال دوطف ووالممو  ه ريوالدوص ت ويال دو اتيو
ممإلوووومفال وووو ل  ث ووويل زدردبلدو وووب الدال ص معيوووال دوةووومافل  كيوووعل زدرالدوصت يوووالدال ص معيوووال

 دوصيريا.للي ايبيم  طتالُع مافل دوصمردجفل  ب  ال

 د صارضلدوصمردجلدو ك فويالمععودددلدال وصردصي يالتصومل لدال وصميمتمبلدوصويلع  صهوملدء متوالدوام وال
ع  لدود علدءعومجفل دوصيلصإل ر موهمل و ل زدردبلدو ب الدال ص معيال دوةمال  والصالوه ومل

 يالع و لتصومل ل و ل ت  مبلدو  ص و لدو ودتيل دو  ايومبلذدبلدوةو افلميو ل وصاص دلدال وصردصي
 هذ لدال ص مردبلدوصيلص و لدالمصيم مبلدوفا يالو د علدءعومجلفيلهذدلدو  مع.

  دوفصوووراصوووالعللمرتوووم  لدوزيووومردبلوالطوووال لع ووو لدوص ووومربلدال ص معيوووالدوردلووودافت  وووبلدء متوووالدوام وووال -

وقردرل   سلصتفيذدآللفل ذو ل  طتالُع مادال ص معيالفيلدوصت يالمموصام ال  ل زدراللف7/12/2017 -5
 .15/12/2016مصمري لل(36د. ل (ل817 زردجلدو ب الدال ص معيالدواربلرقإل 

 ووومر لفووويلدومرتوووم  لعوووددل وووال كوووالجلدوووو زدردبل كمووومرلدو  وووب ويالفووويل زدردبلدوصت يوووال دو وووب ال 
الفوويلدو  وومعلدال ص وومعيل ووالدوقطوومعيالدواووم   الدو صصةةوو لدال ص معيووالفوويلدووود علدوارميووال ل

 دومك  يل دءه ي.

 صو المرتم  لدوزيومردبلدالطوال لع و لعوددل والدو ردكوزلدال ص معيوالم وملفويلذوو ل ركوزلرعميوال
دوطف وووووافل   ايووووالدورم ووووالوأل   ووووال دوطف وووووافل و تووووالدوصت يووووالدال ص معيووووافل دو ركووووزلدووووو طتيل

 وإلمةمجل دو ا   مبفل   ايالددرلدواطمجفل غيرهمل الدو ردكزلذدبلدوة ا.

 الهم وووالوالطوووال لع ووو لص رموووال ووو طتالُع ووومالدوردلووودالفووويل صص وووقلعلمرتوووم  لدوزيووومردبلفرةووو وووك ل
دو  ووووومالبلدال ص معيوووووافل  ووووومل صوووووم لدوفرةوووووالوصمووووومدعلدوصموووووردبلمووووويال  ث ووووويلدوووووود علدءعوووووومجل

  دو  ب ويالفيلدو  طتا.

 يل  طتالُع مافلمي ل ته لمرتم  لدوزيمردبل ع موللم قمجل  ل امويل زيرلدوصت يالدال ص معيالف
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الدرصيممهإل صقديرهإلو  ردكزلدال ص معيالدوصيلص بلزيمرصهمفلك ملصإلدالصفمولالع عربلدو  مرك ل
ع  لصا يإلدوصقريرلدوذتل وصاد لدء متوالدوام والفويلهوذدلدو وأالع و لدوود علدءعوومجلو زيودل وال

 دال صفمدا.

لدوفصووورالصوووالعلل ر وووالع ووعلمووو عليدوفقووورل صاوووددلدءماووومدلفوويلدو تطقوووالدوارميوووايفت  ووبلدء متوووالدوام وووال -
 توال زدرالدوصووم الدال ص ومعيلفويل  ه ريوال ةورلدوارميوافل دو مموصام ال  للف20/12/2017 -18

صتفيذدآللوقوردرل   وسل زردجلدو وب الدال ص معيوالآ يمل دإل ك د(فل ذو لليدالقصةمديال دال ص معيالوبرم
 .15/12/2016مصمري لل(36د. ل (ل817دواربلرقإل 

 الفوويلدووود علدوارميووافلممإلووومفال ووو ل ل دو صصةةوولعووددل ووالكموومرلدو  ووب ويالدو ر ووال ومر لفووي
 لعددل ال ت  مبل  كمالبلدء إلدو صمدالدو صصةةا.

 ممثووبلدو ر ووالفوويلي  هووملدءصيوورل  ووو  ل عوودددل  وور  لد ووصردصي يالعرميووالو قووومجلع وو لدوفقوورل
صوإلدالصفومولع و ل اليوصإللف فويلوو جلدوتقم ومبلدوصويلص وبل طور لدء متوالدوام وال. صاوددلدءماومد

دددل طووومرل فووومهي يلو  ووور  لدال وووصردصي ياليوووصإل  دفووومالدوووود علدءعوووومجلموووللص هيوووددآللو تمق وووصلل عووو
 م  رصووللفوويلدو ر ووالدوصدريميووالدوقمد ووالدو قووررلعقوودهملفوويلدو   كووالدءردتيووالدوهم وو يالصووالعلعوومإل

2018. 

 اع  :ثا  اا: وع عاع ا  وعتي شادك  ف ها وألما   وععام  في مجال وعت م   ووعس اسا  ولجتم
 ووومركبلدء متوووالدوام وووالفووويلدال ص وووم لدوثووومتيلو  توووالدو وووب الدال ص معيوووال دوصرم يوووال دوثقمفيوووال دو ووور ال -

دومرو وماللدوصويل  ه هومفيلدوقمهرافلمتمجآللع  لدودع الل26/12/2017لمصمري  دو ممبلو مرو مالدوارميفل
 دوارمي.

 يوذلدءماومدلدال ص معيوالوصطوالد صاروبلدء متالدوام ال ت طالدوقطم لدال ص معيلفيل طمرلصتف
فلك ووملصووإلد ووصاردضلقووردردبل   ووسل زردجلدو ووب الدال ص معيووالدواووربل2030دوصت يووالدو  ووصدد ال

  دءت طالدوصيل مر لفيهملدومرو مال  ل   سل زردجلدو ب الدال ص معيالدوارب.

 ل( وومعيدوقطووم لدال صدء متووالدوام ووال  عووربل عووومجلدو  تووالعووالدرصيووممهإلوصفايووعلدوصاووم ال وو ل
    سل زردجلدو ب الدال ص معيالدواربل والصوالعل  ومركالتملوبلرلويسلدومرو ومالفويلد ص وم ل

فلك ووملصووإلدالصفوومولع وو ل14/11/2017-13(لو    ووسلدوووذتلعقوودلفوويلدوك يووبليوو  يل37دووود رال 
ععووودددل  ووور  لدال وووصردصي يالدوارميوووالوكمووومرلدو وووالمقيووومإلدومرو ووومالمموصت ووويول ووو لدء متوووالدوام وووال

عدددل  ر  لقومت العرمويلت و ذ يلوكمومرلدو وافلفووالآلل صمةالف ي مليصا ولممو زجلدوص ريايل د 
 .2018عال  مركالدومرو مالفيلفامويمبل   سل زردجلدو ب الدال ص معيالدواربلصالعلعمإل
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 :واملساعدات اإلنسانية يف جمال الصحة -2
 أولا: وع عاع ا  وعتي  ظمتها وألما   وععام  في مجال وع ح :

لليووووووووو  يلدوةوووووووووميافلو ص وووووووووريامبلدال ص ووووووووومريالدوفتيوووووووووالد ص وووووووووم لدو  توووووووووالت  وووووووووبلدء متوووووووووالدوام وووووووووا -
ل رقوووإلدوصمووو فل كمفمووالم وووأا(ل7 لرقووإلو قوووردريالدوام ووافل ذوووو لصتفيووذدآلللدء متوووالم قوورل26-27/9/2017
لدوامديوووالفووويلد رصووللدواووربلدوةوومال زردجل   وووسعوواللدوةوووميافلدوةوومدريالدوص ووريامبلم ووأا(ل11 
 .2017لذدرآ/ مرس(ل47 

  لدءردتيووالدو   كوا:لديصيوالدالعوومجلدوود علفويلدوةومال زدردبلعوال  ث و الدال ص وم لفويل ومر
لدودي قردطيوووالدو زدلريوووالدو  ه ريوووالدومموووريافل   كوووالدو صمووودافلدوارميوووالدال ووومردبلد ووووالدوهم ووو ياف
لدوارميوافل ةورل  ه ريوالدوك يوبفلد والدو  ددافل  ه ريالدو ا ديافلدوارميالدو   كالدو امياف
 دوامو يا.لدوةمالو ت  الدالق ي يلدو كصبلعال  ث يال و لممإلومفالدو برميافلدو   كا

 صا ووووويإل  ووووور  لدوقووووومت الدوصووووويلصوووووو تبللفعوووووالدال ص وووووم لعوووووددل وووووالدوص ةووووويمبلدوهم وووووالةووووودر
لإلموووددجعوووومجلدوصوووم لم كمفموووالدوصووودصيال دوصمووو ل  تص مصوووللع ووو لدوووود علدوارميوووالدءلدال صر ووومدت
لفويدوصأكيدلع و لدعو الدءعوومجلدو  ومركيالفل ل15/11/2017قةم ل فيل  عدلللم ولم الم مصه

هووذ لدو  تووالودرد ووال الم وومبلدووود علدووو دردالع وو ل  وور  لهووذدلدوقوومت القمووعلرفاووللو   ووسل زردجل
عص ومدلدال وردجدبلدوصمةوالمهوملالدوةالميالفلممإلومفال و ل عطمجلدء متالدوام الدوةمالدوارب

مصوو ليص ووت لعروووهملع وو لدووود رالدوقمد ووالللفذووو ل تم ووممآلللدرصووأبدردالدذدلالعص وومدلدو الم وومبلدووو ل
فلفوالآللعالدوط بل الدء متالدوفتيالو   سل زردجلدوةمالدواوربلو   سل زردجلدوةمالدوارب

 .ل2001ص  يللدودع الو  تالوصمدي لت مإلدوصأ يالدوةميلدوةمدرلعالدو  تالعمإل

ل27/11/2017-26لي  يل دوقمموالو ص ريضلدوارميال ص مرياداللدو  تال متالدوام الد ص م ت  بلدء -
لدواوربفلدوةومال زردجل   وسلعوالدوةومدرلوقوردردلصتفيذل صمماالطمر لفيل ذو لدوام افلدء متالم قر
ل ومولدوصويلعتوللدو تمثقالدوفتيالدو  مالع عل صفايعلدواربفلدوةمال زردجل   سلع علصط يرلم أا
ل. دوقمموالو ص ريضلدوارميالدال ص مريالدو  تاليتهممل الدو   سل المقردرلص ك بل  ا
  لدو   كووا:لديصيووالعووومجدءلدوارميووالدووود عل ووالدوةوومال زدردبلعووال  ث وو الدال ص ووم لفوويل وومر

ل  ه ريوالدو ا ديافلدوارميالدو   كالف يم صيلدوص ت يافل  ه ريالدو  ه ريالدوهم  يافلدءردتيا
دصموومدللدو برميووافلدو  ه ريووالدوي تيووافلممإلووومفال ووو لدو   كووالدوارميووافل ةوورل  ه ريووافلدو وو ددا

لدو  رويال دو  رومبلدوارب.
 فل صبييورل  و  لص ريويلفيلدود علدوارميوالع عل فوعل ص م لصاديعلاللمال ملزاالصإلصالعلد

 .دوارميالدود علفيلل دوقمموالدوص ريضل  مويلفيل  يزلع عل فوعلو ل ملزادو ملزال 

 متووالدوفتيووالو   ووسل زردجلدوصوويلصووو تبلصك يووقلدءدوص ةوويمبفلةوودرلعووالدال ص ووم لعووددل ووال 
عدددل  ر  لقمت الد صر مدتلعرميليصو المق ولدو  رويال ل دوةمالدواربلمعدردجل  و ل

ع وومعل  دو  روومبل دوقوممالبل  د مومصهإلص وم لدو  وصفيديال ووالدوصود مبلدوةوميافلع و ل ود عل
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دو فوووورددبل دو فوووومهيإل ل ميوووودلدو ةووووط ممبلدوةووووميافل صلو ص ووووريامبلدال ص وووومريالدوفتيووووالدو  تووووا
 ووو لكوومدرلدوص ريووويلموويالدووود علدوارميووافل لو   وو يمبلدو  يفيووال دووودر مبلدو هتيووالفوويل وو إلدو

دطووومرلز تووويل موووددلإلتفووومذل  ووور  لدومووو ردلدوارمووويلدوص ريوووويل وووالصوووالعلصووو فيرلدوووودعإلدو ووومويل
فلممإلوووومفال وووو لدو   وووسلدوارمووويلوالصصةمةووومبلدوةوووميا دو يم ووويلدوالز ووويالمموصت ووويول ووو ل

وووو مالصا ووويإل صووودريبل يووودلو رفووو ل وووال ووو دالصووود مبلدوص وووريضل دوقممووووال ووو لوووور رالدوصا ووويإل
دو صصةةووافل دال ووصفمدال ووالدوص وومربلدوتم مووالممووود عللدريبلدو  ووص رلممورعميووالدوص ريووويا دوصوو

عووووومجل ثووووعلص رمووووالدو   كووووالدوارميووووالدو ووووا ديالفوووويلهووووذدلدو  وووومعل ذووووو لوال ووووصفمدالدوارميووووالدء
ل  يوزلع وعل فوعلعدددل امييرل  ر طلتيعل ملزافلممإلومفال و ل   صركالميالدود علدوارميادو

عووومجل  دفوومالدوارميووافل دوط ووبل ووالدووود علدوارميووالدءلدووود علفوويل دوقمموووالدوص ووريضل  وومويلفووي
ل.2018رليسلدو  تالم قصرممصهملم عل امييرل  ر طلتيعلدو ملزالقمعلتهميال هرليتميرل

 ع ا  وعتي شادك  ف ها وألما   وععام  في مجال وع ح :ثا  اا: وع عا

 متالدوام والدءللصفلدوذتلت  دو   سلدوا  يلدال ص مرتلدو  صر د ص م لل متالدوام الفي مركبلدء -
 .ماع  للدءردتيالمموامة ال23/11/2017-22و    سلدوارميلوالصصةمةمبلدوةميالي  يل

  فلممإلووومفالدوةوميالوالصصةمةومبلدوارمويل   وسو لدوا يووملدوهيلوالعوومج ومر لفويلدال ص وم ل
لدو  وووموسلرب ووومجلمةوووفصهإلدوطميوووالدوصصةةووومبل صص وووقلفووويلدءطمووومجلدال ووومصذال وووالتصموووا وووو ل

 .دوا  يا

 وو لدوصمودي ل دوصطو يرل دالتفصوم ل طمرلدومم ل دو وايل لفيهذدلدال ص م لدو ت تلدو  صر للُعقد
مصوويلي وووصطي لدو   وووسلدوارمووويلفل اهوووملدوص دةوووعلدو  وووص ر للع وو لدو ب  ووومبلدوا  يوووال دوامو يووا

فل1978لعوووومإر وووو همل ب  وووو لدو   ووووسل تووووذللدوصوووويهووووددقلوالصصةمةوووومبلدوةووووميالصمقيووووولدء
دتاقووودبلآتوووذد لمد وووواللدوصووويد رصوووللدوثموثووواللفووويم   وووبلقوووردرل وووال   وووسل زردجلدوةووومالدواوووربل

 .دوك يب

 

 يف جمال الشباب والرياضة: -3
 مجال وعشباب ووعد اض :وععام  في وع عاع ا  وعتي  ظمتها وألما   

دو  صقوو لدالعال وويللفمموصاووم ال وو ل زدرالدود وووالو ووب الدو ووممبلمد وووالدوك يووبلف متووالدوام ووات  ووبلدء -
.ل قدل15/9/2017–13 ذو لصالعلدوفصرالفل2017رلدوك يبلعمة الدو ممبلوامإلطم فيللفدو مممي
دل دو  ومه الفويلمتومجل  وصقم هإلعال ويلدوةومعص كيالدو وممبلدإلل  معلفيلهم مآللدو  صق ل م ردآلل ث عل

عال يوالدوكميورالعمورلدو   ومبلدوم دريوال عورضلدو هتيل الصالعلدالوصقمجلمموصمردبل دو صةويمبلدإل
لدوص مربلدوتم ما.

  ل34 لل18 الدو ممبل الكعلد والعرميال  الصصرد  لدع ومرهإلمويالل3فيلدو  صق لعددلل مر
  تالممإلومفالدو لرليسلدو فد.
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 رشلع علفيل  مالبلدوص يفزي ال دالذدعال دوةممفا.دو  صق ل للصو ا 
فلد رالفووويلدءردتيوووالدوهم ووو يا متوووالدوام وووالمموصاوووم ال ووو ل زدرالدو وووممبل دوريمووووالممو   كوووالت  وووبلدء -

لممو   كالدءردتيا.ل21/9/2017–16دوص  يول دال صث مرلفيلدو  معلدوريمويلصالعلدوفصرال
 ت وووطالدو صص فوووال وووصقممعلدءدوريموووويال  ردفقهوووملمملدوصاريوووقلمأه يوووالدو ت ووو بهووودفبلدوووود رال وووو ل

ه يالد صث مرلدو ت  بلدوريمويالفويلزيومدالدو و دردلدو مويوالو هيلومبلدوريموويال صز يودل ص وي ل 
ددرصهومل صمومدعلدوصموردبل دو  مركيالممو همردبل دو امرقلدوور ريالوص  يولدو ت و بلدوريموويال د 

لولدو ت  بلدوريمويا.دوتم مالميالدود علدوارميالفيل  معلص  ي
 ل الالع و ل والدواوم  يالفويلدو ت و بلدوريموويافل والكوعلد ووالعرميوالل2دود رالعددلل مر لفي

ل.عمإل45عمإل الليزيدلعالل25يقعلع رلدو  مر لعال
 متووالدوام ووالمموصاووم ال وو لدوهيلووالدوام ووالو ريموووالممو   كووالدوارميووالدو ووا ديالمرتووم  لزيوومرالت  ووبلدء -

 .16/10/2017–5صالعلدوفصراللفممو   كالدوارميالدو ا ديا مكالدو قد الدء

 رشلع ووعللفددجل تم وو لدوا وورالو  ووممبلدو  وومر ل ووالدووود علدوارميووا مرتووم  لدوزيوومردبلصووو ال  
 وقوومجلو وور لدو ردمووعلدوصمريصيووالدوصوويل ووربلمهوومللفوصموومدعلدوصمووردبل دوصاوومرقلموويالدو ووممبلدوارمووي

لف وووعلدومرتوووم  لزيووومرال ةوووت لك ووو الدوكاموووالدو  ووورفا صصلف ووومكالدو قد وووال توووذل هووو رلدال وووالإدء
ع يوولللوهلل وومكالدو قد ووال زيوومرالقموورلدور وو علةوو  ل  اوورضلعووالدو تص وومبلدو ةوومممالوص وو لدء

كووومالدوصووويللدو قصتيووومبلكمفوووازيووومرالو اووورضلعووواللدومرتوووم  لك وووملصوووو الف  ووو إلممو ديتوووالدو تووو را
لدور  علدوكريإ.ي صصد همل

دو قومجلدوردمو للفردتيوالدوهم و يا و ل زدرالدو وممبل دوريمووالممو   كوالدءل متالدوام المموصام ات  بلدء -
 دالرهوومبل دوصطوورقيلصووالعلدوفصوورالع وورلو ووممبلدوا دةووإلدوارميووالصمووبلعتوو داليدو ووممبلدوووذتليموومرب

لممو   كالدءردتيا. 14/10/2017–6
 لفو صطووورقفوووالدالرهووومبل دوفكووورلددو وووممبل د  هوووإلمووومو  ص  لو ممرموووالآ ووورد ل  وووو لدو قووومجلهووودقل

د رلدو ووممبلفوويل للفديفوواص ووصيرلدال كمتيوومبلدوالز ووالإليةوومعلةوو بلدو ووممبلو كمفمووالهووذ ل ل
يةومعلر وموالدووديالد ل للفصازيزل ت رلثقمفالدوصاميشلدووديتيلمويالدو وممب للفص ديدلدوصطمبلدوديتي

موووردزل ت   وووالدوقووويإلد ل للفدواوووموإل وووو دال وووال يلدو ووو ممجلدوصووويلصمووومربلدوصطووورقل صتووومدتلممو ووو إل
 ممرمووووالدوفكوووورلدوصكفيوووورتلفوووويلعقوووو علدو ووووممبل ذووووو ل للف وووومتيالدو  وووومركالكموص ووووم  ل دو ممووووادالت

لدرد الدوبز لدوفكرت. للفممومك ال دو  ع الدوم تا
 دو  وطياللفدوفكورلدو  وطيل وته لميومالفل و  ب:صوو الدو قومجلم قومبلتقم ويالمو علعودال موم ر

ص  يووووللطمقوووومبلدو ووووممبللفوووووردرل ع دقووووبلدوصاةووووبلدو ووووذهمي لف دالعصووووددعل دوصادديووووالدوفكريووووا
دالرهووومبللآفووواد رلدو ب  ووومبلدوديتيوووال دوصرم يوووالفووويلص عيوووالدو وووممبل دو  ص ووو ل ووواللف د وووصث مرهم

ل. دوصطرقل دوب   ل
 ك ووووملصووووو الدو قوووومجل   وووومبلتقم وووويالم دريووووالموووويالدو  وووومركيال وقوووومجدبل وووو لذ تلدالصصةووووم ل
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صت وويإل اوورضلصردثوويل عوورضلوص وومربلدووود عل زيوومردبل يددتيووالو  ب  وومبلدومك  يووال دوصمةووال ل
لثقمفيلعرمي.

دو  صقوو لدوثقوومفيلو  ووممبللف متووالدوام ووالمموصاووم ال وو لدوهيلووالدوام ووالو  ووممبلمد وووالدوك يووبت  ووبلدء -
ل ذوووووووووو لصوووووووووالعلدوفصووووووووورالل2017دوارمووووووووويلفووووووووويلدطووووووووومرلدوك يوووووووووبلعمةووووووووو الدو وووووووووممبلدوارمووووووووويلواووووووووومإل

 مد والدوك يب.لف18/11/2017 –14

 دكص وومقلعرموويليصتوومفسلفيووللدو ووممبلدو ثقفوويافليلص  وو لثقوومفيل وومممل قم ووا ووو لدو  صقوو لهوودقل 
صمموووالدوفرةوووالد ل للفدو  دهوووبل دوقووودردبلدالمددعيوووالو  وووممبلدو ثقفووويالدواوووربل دوا وووعلع ووو لصط يرهوووم

لفي وومدلمموووال ووالدوص دةووعلميووتهإ د لو صاوومرقلموويالدال ووقمجل ووالدو ووممبلدو ثقووقل دالدموومجلدواووربل
لفصقيي هوووملمهوودقلصطووو يرلدومركووالدو  ووورميادالطووال لع وو لدوص ووومربلدوثقمفيووالدو وووممميالدوارميووال ل ل

 ه يوالدوثقمفوال دوصركيوزلع و للف دوصأكيودلع و لد رلدوثقمفوال دالدبل دوفوالفويلصطو يرل عويلدو وممب
ت ورلدووو عيللفلممإلوومفال وو مةو رالدي مميووالتمودلدور دفودلدال م ويالو صاميوورلعوالدوور ممعصممرهومل 

ع وو للُ قوويإميوو للفةووايدلدوثقوومفيل دالدمووي دو ارفووال صموومدعلدوصمووردبلموويالدو ووممبلدوارموويلع وو لدو
رافلدو وارلدوارمويفلدوفواليدميالدوصمويا:لدوقةالدوقةدءع معلدءهم شلدو  صق ل  ممقالثقمفيالفيل

لدوص كي ي.
 صقيمبللفصو الدو  صق ل مموردبلثقمفيال ممميالعرميالددصعل ارضلدوك يبلدود ويلو كصمب   

 تود دبلصطميقيواللفو صص وقلدوم وددالدوارميوالدو  ومركالدميال دوفتيواهإلدوص مربلدء تقم يالصارضل
 اوورضلو فووالدوص ووكي يلممإلووومفال ووو لعقوودلدميووال دوفتيووالدو  وومركافلو تمق ووال صقيوويإلدواوور ضلدء

لءع معلدو ممبلدو  مركيالفيلدو  صق ل  بص ردبلةميالدعال يالوفامويمبلدو  صق .
لدو  توووووووالدوريموووووووويالصوووووووالعلدوفصووووووورال متوووووووالدوام وووووووالد ص وووووووم لفريوووووووولدوا وووووووعلدو  وووووووكعل وووووووالت  وووووووبلدء -

 ذووووو لصتفيووووذدآللوقووووردرل   ووووسل زردجلفلم  ه ريووووال ةوووورلدوارميووووالقةوووورم ديتووووالدءل23/11/2017–21
 .10/4/2017(لمصمري ل40 لد. (ل866دو ممبل دوريموالدواربلرقإل 

  قم وووالد رالوألواووومبلغيووورلدال و ميوووافل ل: وووالدو  وووو عمبلدوصووويلصوووو تبلدآللعووودددال ص وووم للممووو
 دصمووومدلدو  ووومالوووود رالدالواووومبلغيووورلدال و ميوووال دوصت ووويول ووو لدالصمووومددبلدو اتيوووال وووو لاللموووال

طوومرل  ووو ل صفايووعلدو هر وومالدوارموويلو ريمووومبلدوصق يديووالدال و ميووالدو طتيووافلممإلووومفال ووو ل
يلدال صردصي يالدوريمويالدوارميافلفوالآللفوعلمم لعرميلف د صمدد ل ملزالمم إلصتفيذتلولفل ل

 و لدوود ردبلدرد الديدلدودعإلوألت طافل ت مالدو  مر الفيلدو  ص  فل لعال و ل امييرلصم
ل لدود علع  لد صومفصهمل صفايعلد ص ردرهم.لدوريمويالدوارميال م

مط ووالدووذدكرالدوارميواللف متالدوام المموصاوم ال و ل زدرالدو وممبل دوريمووالم  ه ريوالدواوردوت  بلدء -
 مبددد.م ديتالل3/12/2017–1و  ممبلصالعلدوفصرال

 ووتالل30 –15ع وومرهإلموويال د ووصم ل ووالكووعلد وووالعرميووال  ووالصصوورد  لل4 وومر لفوويلدومط وووال 
لممإلومفالدو لرليسلدو فد.
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 الدو صر وومبلفريووولالصكوو  ل ميوو لي كوواللفهوودفبلدومط وووال ووو لدكص وومقلدو ووممبلدوارموويلدو ص يووز
مردبل صمووومدعل كوووذو لدو  ووومركالدوارميوووالوةوووقعلدو هوووي ووومر لممومط ووووالدوامو يوووالو وووذدكرافلعرمووويل

لدوصمردبلميالدو ممبلدوارمي.
 لويالدصصيمرلدوفملزلفيلدومط وا.آصو المرتم  لدومط وال ممورالصاريفيالعالدومط وال ل

دو  صقووو لدوارمووويللف متوووالدوام وووالمموصاوووم ال ووو ل زدرالدود ووووالو وووب الدو وووممبلمد ووووالدوك يوووبت  وووبلدء -
ل ذووووو لصووووالعلدوفصوووورالفل2017واوووومإلبلعمةوووو الدو ووووممبلدوارموووويلطوووومرلدوك يوووو فوووويللفو قيوووومددبلدو وووومما

دوص عيوووال لمبوورضل  ووو لدوقيووومددبلدو وووممال ووالدوووود علدوارميووواللفوويلد ووووالدوك يوووبفل12/12/2017–10
 وووموهإل لر وووإل  وووصقم هإل آ م وووييالفووويلدو  ص ووو لقووومدريالع ووو ه يوووالد رهوووإلفووويلدو  ص ووو لك ووودرميالأم

ميالفي ومليقد  تولل وال مومدردبل صط امصهإل صمقيول طمومهإل الصالعلد صث مرلقدردصهإل طمقمصهإلدو مم
ل  يزال.

 تهإلةووتمعالدوصبييوورل دالرصقوومجلموومو  ص  لكوو لع وو لموو لدو ووممبلدوارموويل ووو لدو  صقوو لك ووملهوودقل
فل صو عيصهإلم  وب ويمصهإلهددفللع  لدو  وص  لدو صةويل دو  ص اويدوت دالدومقيقيالفيلل صمقيول 

زلكمفالدوقيمددبلدو ممالود لدو ممبلدو  صق لع  لصازي كدلك ملل.قردتهإل   ص اهإ تف هإل لص م ل 
لفوع. طالولطمقمبلدو ممبلدوقيمديالومتمجلغدل د لدوارميلو ته ضلممو  ص امبل دالفرددل

 لفد رلدو ممبلفيلدوتهو ضل دوصطو يرلمومو  ص  ل: الدو مم رلدوصيلصو تبلدآللعددصتم علدو  صق ل
دوصووويلص د وووللدوقيووومددبلل  د هوووالدوصموووديمبلفم لدوصبييووورفمو وووممبلهوووإلةوووت لل؛ ووو مبلدوقملووودلدوتوووم  

ل.ادو مم
  صقو لدوه يواللفع  لو  وممبل دوريمووالمد ووالف  وطيا متالدوام المموصام ال  لدو   سلدءت  بلدء -

 مد والف  طيا.ل25/12/2017–18و  ممبلدوارميلصالعلدوفصرال

 هو إل صازيوزل فلادوارميولدوود عصممدعلدوثقمفمبلدوارميال دوص مربلدو  ص ايالفويلهدقلدو  صق ل و ل
 صت يالدص مهمبل  ي علدو ممبلدالي مميالتم لدوثقمفواللفدوق  يالدوارميال صممدعلدوصرد لميالدود ع

موووردزلدو متوووبلدور مووويلو صووورد ل دوثقمفوووالد ل للف دوصووورد لدوف  وووطيتيلماتمةووور لدو مديوووال غيووورلدو مديوووا
قلصاريوووفلممإلوووومفال وووو لدوف  وووطيتيال دد م هوووملفووويل ووو   ل   دقوووقل ميووومالدو وووممبلدوف  وووطيتي

لدو ممبلم ردمعلهم ال الصمري لدو ابلدوف  طيتيل عيشلدر  همل عمرهملو ال يمقهم.
  ل وقومجدبلم دريوال ولف ومكالديتيوا صمريصيوال صردثيوال لل   دقو ملصو الدو  صق لزيومردبل يددتيوالك 

د رلدو وووممبلفووويلدومفوووم لع ووو لدوه يوووال    ووومبلتقووومشلعووومإللمووو علةوووممبلدوقوووردرلدوف  وووطيتي 
لدو  مركا.ل  ارضلصردثيلو د ع

فويللف تصود لدو  وطيالفمموصام ال  ل زدرالدود والو وب الدو وممبلمد ووالدوك يوبل متالدوام ا صت إلدء -
 .8/2/2018–4 ذو لصالعلدوفصرالفل2017رلدوك يبلعمة الدو ممبلوامإلدطم

 وو لدوصور جلم مومدردبل وممميال صازيوزلدو  وطيال صأكيودلد رلدو ب  ومبلدوصرم يوال يهدقلدو تصود ل
لف ي يووال دو وووددرسل دو م اووومبلفووويلصازيوووزل ت ووورلفكووورلدو  وووطيالفووويلتفووو سل عقووو علدو وووممب دوصا

 تمق ووالدوا د ووعلفلممإلووومفال ووو لالدو  ووطيال ووته لميوومالدو ووممبلفكوور ل  وو  كل دوصأكيوودلع وو ل 
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دال ص معيال دوثقمفيال دالقصةمديالدوصيلدتص وبلدوفكورلدو صطورقلمويالدو وممبل ميومالد رلدو وممبل
 تهوووالدو  ص اوومبل دوا ووعلع وو لصوووييولدوف وو الدوفكريووالموويالدال يوومعل موويالل طوومافوويلمتوومجلدء

لالصالعلدوم درلدوهمدقل دو  مركالدو مدا. دال مصذال دوطالبل
 يوالفويلصازيوزلدو م رلدوصرم تل د رلدو ب  ومبلدوصرمل تهملف الدو مم رلدآللعدددو تصد ل يتمقشل 

دو مو رل للفدوديتيالفويلصازيوزلدو  وطيالدو م رلدوديتيل د رلدو ب  مبدو  طيالكفكرل  ته فل ل
و موو رلد للفمدال تهووملفوويلصازيووزلدو  ووطيافدال ووصكيفيووالدالعال وويل د رل  ووملعلدالعووالإلدوموودي ل ل

 ت طالدوريمويال دال ص معيالفيلصازيزلدو  طيا.د رلدء للدوريمويلدال ص معيلدوثقمفي

ريال ةرلدوارميافلدومرتم  لدوارمويل متالدوام المموصام ال  ل زدرالدو ممبل دوريموالم  ه ل صت إلدء -
فلصوالعلءت طال مرد  لص  ي لقمعدالدو  مر الدوريمويال دتصقمجلدو  هو ميالم  ه ريوال ةورلدوارميوا

 .م ديتال رإلدو ي ل9/2/2018-3دوفصرال

 وومركيال ووالكووعلل4د وووالعرميووالم دقوو لل20ل ووالدو تص وورل الي وومر لفوويل ع وومعلدومرتووم  لعوودد  
 فصما(.لل2بل+ل مل2د والعرميالعددل 

 ووو لصفايووعلدووود رلدو  ص اوويلو ريموووال ووالصووالعلدوقوومجلدوووو جلع وو لدوريموووال يهوودقلدومرتووم  ل
 ووالدوقوو  يل دوريموووال دوصت يووالدو  ووصدد ا/ل د رلدوريموووالفوويل امو ووالدو وو دهرلدو وو ميالفوويل دء

دلي وووم طفوومعلدو وو در ل/ل  مم وووال دو  ص وو لكوومواتقل دوصاةووبل دو ووببل دوص ووربل ووالدوصا وويإل ل
 م  علو   كالبلدوصيلص د للع  يمبلص  ي لقمعدالدو  مر الدوريمويال.

 صت يواللف والدوقو  يلدوارمويدوريمووال دءدوهم الدوصيلصو الل يتمقشلدو تصد لعدددآلل الدو مم ر
عووالإلدوريمووويلفوويلدإلال دوقوود ال ليدوثقمفووالدوريموووفلدو هوومردبلدو هتيووالءصةوومليلدوريموووالو   يوو 

لفدوريمووووووال قووووويإلدو وووووالإل صت يوووووالدو  ص اووووومبفلمووووووال دوصت يوووووالدو  وووووصدد ادوريدوووووود علدوارميوووووافل
 ه ميالفيلدود علدوارميا.ال دتصقمجلدو  لي   كالبلص  ي لقمعدالدو  مر الدوريمو

 

 

 يف جمال املرأة واألسرة والطفولة: -4
 :أولا: وع عاع ا  وعتي  ظمتها وألما   وععام  في مجال وعمدأ 

صاوم ال وو لدو كصوبلدإلق ي ويلوةوتد ولدء ووإلدو صمودالو  وكمافل ر والدوا ووعلممولدء متوالدوام وات  وبل -
 رإلم ديتالل26/9/2017-25لي  يلفم عليد رلدوطبلفيل تمهوالصصمالدإلتم لممو تطقالدوارمياي

 .  ه ريال ةرلدوارمياملدو ي 

 فلم صمديوودل هووإلدوصمووديمبلدوصوويلص د ووللدو تطقووالدوارميووالو تمهوووالصصوومالدإلتوو ر ووال ووو لدوبلهوودف
لد  وورد لدواووم  يالفوويلدو  وومعلدوطموويلفوويلدوص عيووالممءوووردرلدوةووميال دوتف وويالوصصوومالدإلتووم ف ل

دو ةوو عل ووو لص ةوويمبل اتيووالم ووو لفل ل مووثهإلع وو لدعووإل تمهوووالدوصصوومال  كمفمووالدو وومهرا
 دوصووويلصصوووو اللفو كمفموووالدواتوووقلوووودلدو ووور ال دوفصوووماللصوووددميرل طتيوووال ص وووريامبل  طووورلقمت تي وووا

 .مرالممو ر ال دوفصمالكموصصمادو  مر مبلدوو
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 عددل ال  ث يلدود علدءعومجل دو ت  مبلدإلق ي يال دود ويالدو اتيالمقوويال ر الدو مر لفيل
 .دوتقمممبلدوطميال دوصمردجل  تمهوالدوصصمافل   ث 

يدو ووبص رلدوارمووويلدء علمووو عليدو  مر ووومبلدو يوودال دوفووور لدإلق ي يوووالوصازيوووزللدء متوووالدوام وووات  ووبل -
م قوورلدء متووالدوام ووافلل2/10/2017-1يوو  يلفلو وور ال دو  ووم دالفوويلدومةوو علع وو لدو ت وويايمقوو ولد

د وووالعرميووال مموصاووم ال وو لدو ف ووويالدو ووم يالوأل ووإلدو صموودالو ووب الدوال لوويافلل18 ذووو لممووو رل
ل هيلالدء إلدو صمدالو   م دالميالدو ت يال ص كيالدو ر افل  ت  الدوي تي يقفل دوم  الدوامو يوال وا

 .  علدومق ولدو ص م يالو  ت يا

 دو  ص ووو لدو ووودتيل م  ووومركالل ال   ث ووو لدوووود علدءعوووومجل دومرو ووومتيل   ث ووول ووومر لفووويلدو وووبص ر
دومرو وومالدوارمووويفل ل   ووسلدوصاوووم الدوص ي وويفل ل متووالدوام ووالو   ووسل زردجلدوددص يوووالدواووربفلدء
دو ف ويالدو م يال لال ال يفل ت  الدوصام الد ل ت  الدو ر الدوارميافل ل ت  الدوا علدوارميافل ل

 .ومق ولدالت مالممء إلدو صمدالفل دو  تالدود ويالو ة يبلدالم ر

 هووودقلدو وووبص رل وووو ل عووومدالدوصأكيووودلع ووو ل ه يوووالدوص ثيوووول صقم وووإلدو هووو دلدوقمل وووالفووويلدو تطقوووال
 صازيزهمل ال  علص  ي لدو  مر مبلدو يدالفيل  ومعلصازيوزلمقو ولدو ور ال دو  وم دالفويل  ومعل

 ووو :لي عووالالدوقوومهرالو تهوو ضللت وويافل درد ووالدوصمووديمبل  ووو ل طوورلو م وو عفل ذووو لد ووصتمددآللدو 
يفل  قرردبلدو بص رلدو زدرتلدء علم عليدو ر ال2030ي يالدوارميالوصت يالدو ر الممو ر ال دال صردص

إل صمقيووولدو وو إل دء ووالفوويلدو تطقووالدوارميووايل دوووذتلعقدصوولل م اووالدووود علدوارميووال  ت  ووالدء وو
 ل.2016دو صمدالو  ر الفيلدوقمهرالفيل مص مرل

 دووود علدءعووومجلل ووادوط ووبلل:دوصوويلصووو تبلفعووددل ووالدوص ةوويمبلدوهم وواعووالدو ووبص رلةوودرل
ةال ل صتفيذلدوص وريامبلدو صا قوالممو ت ويالم ومليص وول و لدو اومييرل دوا علع  لدعإل صط يرل د 

 ووو لدووود علدءعووومجلدوا ووعلع وو للدوط ووبلفدود ويووا؛ل م ووملالليصاوومرضل وو لدوقوو دتيال دوص ووريامب
 تهوووومجلكمفووووال  ووووكمعلدوص ييووووزلفوووويل  وووومعلدو ت وووويال دصصوووومذلصطوووو دبل     ووووالوصاووووديعلدوقوووو دتيال
 دوص ريامبلع  لدو  ص  لدو طتيل دو صا قالممو ت يالمهدقل ت لدو ر ال دور علمق قومآلل ص وم يال

مل  لدالمصفووم لمهووم؛لم ووملفوويل ووت لدو ت وويالوألمتوومجل دءز دجفل م ووأالدكص وومبلدو ت وويال  لصبييرهوو
دوا وعلع و لةويمغالصطوالع وعلفليص ول  لدو امييرلدود ويال الليصامرضل  لدو ةمو لدو طتيوا

 ق ي يووووالصاتوووويلمصطميووووولص ةوووويمبليدو ووووبص رلدوارموووويلدء علموووو علدو  مر وووومبلدو يوووودال دوفوووور ل
ومجلع  لعم لدود علدءفلاي دو  م دالفيلدومة علع  لدو ت يلدإلق ي يالوصازيزلمق ولدو ر ا

موووذعلقةووومر لدو هووو دلو مووودل وووالمووومالبلدتاوووددإلدو ت ووويالفووويل ووويمولدالوصزد ووومبلدود ويوووالو ووود عل
دالصفمقيوووالدوارميوووالمووو علدو ت ووويالو وووتالل هوووددقلدوصت يوووالدو  وووصدد ال صمووودي لدءعوووومجل صطميوووو

  .م مليص م  ل  لدو  ص ددبلدو يم يال دال ص معيال دالقصةمديال1954
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 ص م لدإلق ي يلم علي معلصازيزلدوص كيالدالقصةمدتلفيلدو تطقالدوارميوايلداللدء متالدوام ات  بل -
لمصوومري لف(29 لع وو لهووم شل ووبص رلدالصموومدلدووود ويلو وويددبلدءع وومعل ةووممممبلدو هووالفوويلد رصوول

 .دوقمهرافيللل25/10/2017

 عووالدو هوومبلدومك  يووالدوام  ووالع وو لصازيووزلدوص كوويالدالقصةوومدتلل ا وومر لفوويلدال ص ووم ل  ث وو
 .دوماثمبلدودم   م يال دو ت  مبلدإلق ي يال دود ويالدو اتيا العال  ث  ل افلو  رل

  لفصقديإلعرضلم عل طرلع علدو مكالدوارميالو ص كيالدالقصةمدتليصدي ايلهدقلدال ص م ل و
  تمق ووووال وووومعلدوصاووووم الموووويالديويوووومبلدو طتيووووالدو اتيووووالموووومو ر ال دو ت  وووومبلدإلق ي يووووال دود ويووووال

فل  ور الفويلدو تطقوالدوارميوافالدو همبلدو اتيالمصازيزلدوص كيالدالقصةمدتلو دوقطم لدوصم ل كم
صقديإلص ةيمبلع  يالعالدو يم مبل دإل ردجدبلدوصيل وال وأتهملصم ويالدوتصومل لممإلومفال و ل

صطووالدوا ووعل عووالالدوقوومهرالو  وور الدوارميووايل لدالقصةوومديالو  وور ال ووالصووالعلصقووديإلعوورضلموو علي
كووذو لص وو يطلدوووو جل ليفل2030الي  توودالصت يووالدو وور الفوويلدو تطقووالدوارميووالدوصتفيذيوولدال ووصردصي يا

ل2017ع  ل هوإلص ةويمبلصقريورلدو  توالرفياوالدو  وص  لم وأالدوص كويالدالقصةومدتلو  ور الواومإل
دووووذتل مووورزل ووومعلصازيوووزلدو  ووومركالدالقصةووومديالو ت ووومجل  هوووإلدإل وووردجدبلو  ووومعدالدوت ووومجلفووويل

فل صم وويالدوميلومبلدوص كيتيووال دو ب  وويافل   وومعدالدوت وومجلع وو لدو ةو عل ووو لدو وو دردلدإلتصم يووا
 .دصصمذلدوقردردبل دوا عل ال  علدال صفمدال الدوت  لدالقصةمدتل دوصت يا

يدال ص ووم لدوص ووم رتلدء علو تمق ووال هوومإلو تووالدوطوو در لوم ميووالدوت وومجل ثتوومجللدء متووالدوام ووات  ووبل -
 ذوو لمموصاوم ال و لدو كصوبلدإلق ي ويلفلدء متوالدوام والم قر 2/11/2017لمصمري دوتزدعمبلدو   مايفل

 .وهيلالدء إلدو صمدالو  ر ا

 د وووال ووالدووود علدءعووومجلل17ديويوومبلدو طتيووالدو اتيووالموومو ر الفوويلل  وومر لفوويلدال ص ووم ل  ث وو
 .عددل الدو ت  مبلدإلق ي يال دود ويالدو اتيال    ث 

  مي لآويمبلدعإلصتفيذل  صمماالصطوالدوا وعلل تمق ال قصر ل همإلدو  تال الهدقلدال ص م ل و
  ومعلصازيوزل صفايوعلدوقوردردبلدال  يواللفدوصتفيذيالدإلق ي ياليم ميالدو ر الدوارميا:لدء ال دو الإي

 دوارميووالدوصمةووالموومو ر ال دء ووال دو ووالإل صمتوويلدوةوويبالدوتهمليووالماوودلدد وومجل الم وومبلدووود عل
طوووور لممإلوووومفال وووو للفاوووالفووويلد رصووووللدوقمد وووادءعوووومجفلص هيوووددآللوارووووهملع وووو ل   وووسلدو م 

 ب ووردبل  د دبلورةوودلدوصقوودإلدو موورزلفوويلصتفيووذلصطووالدوا ووعلدوصتفيذيووالدإلق ي يوواليم ميووالدو وور ال
 .دوارميا:لدء ال دو الإيل ميثيالعرضلدود علصقمريرهملو  تالكعلعم يا

 و تووووالل قصوووور ل هوووومإلفوووويص وووو لدال ص ووووم ل ووووو ل د وووومجل الم وووومبل  رليوووومبلدووووود علدءعووووومجل
مص ليص ت لصا ويإلدو  و دالدوثمتيوالع و لدوود علدءعوومجلص هيوددآللوارووهملع و لو توالفلدوط در 

 .دوقمد المدو ر الدوارميال    سلدو م االفيلد رصه 

يصطوو يرلصطووطلع ووعل طتيووالوصتفيووذلقووردردبلدو وور اللإلق ي يووالموو عدا ووعلدو ر ووالت  ووبلدء متووالدوام ووال -
فويلدوامةو الدءردتيوالع  ومافل ذوو لل11/12/2017-10فليو  يليادوارم دء ال دو الإلفيلدو تطقال
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 .دو ر الدوارميا:لدء ال دو الإيلفيل طمرلصتفيذليدال صردصي يال صطالدوا علدوصتفيذيالم عليم ميا

  دعإل ه دلديويمبلدو طتيالدو اتيالممو ر ال ال  علصط يرلصططلع عللهدفبل ر الدوا عل و
عالطريولص و يطل ليالممو ر ال دء ال دو الإلع  لدو  ص  لدو طتيفل طتيالوصتفيذلدوقردردبلدو ات

كيفيوال صمموالدو و دردلممإلوومفال وو لدوو جلع  لصمديدل هإلدو مم رلدوالز العتدل عدددلدوصطوافل
 و لصمرطالطريولدق ي يالوم ميالدو ر الدوارميالفيل للإف دو مويافل  د دبلدورةدل دوصقييلدوم ريا

 كووذو لصفاوويالآللوصطووالدوا ووعلدوصتفيذيووالدإلق ي يوواليم ميووالدو وور اللفو  وو مامبلد  قوومبلدو وو إل دوتزدعوو
 وووال   وووسلدو م اوووالع ووو لدو  وووص  لدوووو زدرتلفووويللدوصووويلصوووإلدعص مدهووومدوارميوووا:لدء وووال دو وووالإيل

 .2015ل ي  ع/ مص مر

 :وعتي شادك  ف ها وألما   وععام  في مجال وعمدأ  وع عاع ا ثا  اا: 

لليووو  يلبعقووودلدوصووويلفدوةووويتيايل-لدوووود رالدوثمتيوووالو تصووود لدو ووور الدوارميوووافووويل ووومركبلدء متوووالدوام وووال -
لفل ذوو   و لقو  لدوت ومجل دوص ومر لفويلمتومجلطريوولدومريوريصمبل وامرليلفممكيال19-20/9/2017

 .فيل طمرلصتفيذل قرردبل تصد لدوصام الدوارميلدوةيتي

  ل.عددل الدود علدءعومجل  ث  ل مر لفيلدو تصد
  و لدوصأكيدلع و ل ه يوالصازيوزلدو وردكالمويالدو    عوالدوارميوالفويل  ومعلص كوياللدتصه لدو تصد 

فل دال صفمدال الصمردبلدوةيالفيلهذدل ر عمبلدوةبيرال دو صتمهيالدوةبردو ر ال الصالعلدو 
 دو  مع.

دال ص م لدإلق ي يلم عليدو  مركالدو هتيالو ت مجلفيل   لدوقومجيلدوذتل مركبلدء متالدوام الفيل -
 .مو  ه ريالدوص ت يامل24/11/2017لمصمري قدلع

 هدقلدو بص رل و ل تمق ال لصم يعلدوا دلولدوصيلص د ههملدوت مجلفيلقطم لدواددووالفويلدو تطقوال
 ذووو لفوويل طوومرللفيهوومل صمقيوولدو  ووم دالموويالدو ت ويا دقصوورد ل فوووعلدوم و علو صب ووبلع لفدوارميوا

علدال ووصردصي يالدوصتفيذيووالي  توودالصت يووالدو وور الفوويلصتفيووذل عووالالدوقوومهرالو  وور الدوارميووال صطووالدوا وو
ل28د. ل م اوالع و ل  وص  لدوق والدو وال   وسللمصإلدعص مده لادوذيلفي2030دو تطقالدوارميال

صوووو فيرل موووودددبلو   ووووملقلدوام ووووالوصوووو فيرلميلووووال كثوووورلعددوووووال صووووو تمليفل28/3/2017مصوووومري ل
الدال ووصمقمول دوكفوومجافل كووذو ل وووو مال  وومركالدو وور الفوويل ردكووزلةووت لدوقووردرلع وو ل  ووسل وو

دوف و المويالدوت ومجل دور ومعلفويل  يو لدو  ومالبللم لع  لصط يرلدوص ريامبلدو طتيالتم ل ود ل
وبمجل تل كعل ال  كمعلدوص ييزي.  دو يم يال دالقصةمديال دال ص معيال د 

يالدو ور المو عليص كولدال ص وم لدوو زدرتلدوردمو لوالصمومدل وال  وعلدو ص  وطل مركبلدء متالدوام والفويل -
فوويل طوومرلدوصاووم الدوقووملإلموويالدو م اووالدوارميووال دالصموومدلفل ذووو ل27/11/2017لمصوومري فويلدو  ص وو يل

 دء ر مي.

دوصويلصوإلعقودهمليو  يللفي2017و ص كويالدالقصةومدتلو  ور اللدوق الدوامو يا مركبلدء متالدوام الفيلي -
ت  صهملي ب  الت مجلوالرصقمجلفل لمداد والدإل مردبلدوارميالدو صم  مرالدو مرقالفيلل5/12/2017-ل4
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مموصام ال  لهيلالدء إللي(دو مكالدإلق ي يالو ص كيالدالقصةمدتلو  ر اليصدي ا ال هيل زجل لممو ر اي
ك صموووود لرلي وووويلصووووالعل   ووووالدوا ووووعلدء ووووو ليد رلدء متووووالدوام ووووال وووومركبل.ل قوووودلو  وووور ادو صموووودال

 .صازيزلدود رلدالقصةمدتلو  ر ايلدومك  مبلفي

 لفبلدوق ال و لدعإل صممال ة علدو ر ال و لدء و دول دوقطمعومبلدالقصةومديالدوتم ولافلفووالآللهد
فل صوو فرلدوق ووال تةووالموومو ر الفوويلدو  وومعلدالقصةوومدتعووالصوو فيرلدووودعإلدوووالزإلوصازيووزلدوتهوو ضل

 وارضل فوعلدو  مر مبل دوص مربلم أال معلص فيرلميلالدقصةمديالددع الو  ر ا.

للييوو  لي ووبص رل ت وومطلدإلد وومج:لصازيووزلصووأثيرلدو وور الفوويلع  يوومبلدو ووالإيالفوويل وومركبلدء متووالدوام وو -
 .ممو   كالدءردتيالدوهم  يامالع  لفيلل12-13/12/2017

 موو علقووويال د وومجلدو وور الفوويلع  يوومبلدو ووالإلمةووفصهملدو موو رللا ددص وودء متووالدوام ووالقوود بل
دعإلويدو اتيلموفل لارميا:لدء ال دو الإيدء عل الصطالدوا علدوصتفيذيالدإلق ي ياليم ميالدو ر الدو

إلدو  ومركالدوفاموووالو ت وومجل دو ومممبل صازيووزلد رهووالدوقيومدتلفوويلةووت لدوقوردرلومتوومجل مفوو لدو ووال
 د مجلدو ر الفيلع  يمبلدو الإل الل معل  ت مطلل  وماآلللف معلدوتزدعمبل دوصةدتلوإلرهمبي

 .دوا عصالعلعددل الدوصدصالبلدال صردصي يالك مل مجلفيلصطال

 وع  وع :وألما   وععام  في مجال   ظمتهاوعتي  وع عاع ا : ثاعثاا 

فوويلد وووالدوك يووبلللت  ووبلدء متووالدوام ووالمموصاووم ال دوصت وويول وو ل زدرالدو ووب الدال ص معيووال دوا ووع -
يدو وووبص رلدوووود ويلعوووال امتووومالدوطفوووعلدوف  وووطيتيلفووويل وووعلدتصهوووم لد وووردليعلدوقووو الدوقمل وووالمووومالمصالعلل

دوذتلُعقدلصمبلرعميال موو رلةوممبلدو و  لفل13/11/2017-12ي  يلل ولدوطفعيفالصفمقيالمق
دو ووي لةوومم لدءم وودلدو ووممرلدوةوومم ل  يوورلد وووالدوك يووبفل ممووو رلفصم ووالدو وويدلدووورليسل م وو دل

دبلدوق وووإلدوارميووالفوويلهوووذدلصتفيووذدآللو قووردرللفل ذووو ل دء وويالدواوومإلو  م اووواعموومسلرلوويسلد وووالف  وووطيال
د. ل(لدوةومدرلعوال   وسل زردجلدو وب الدال ص معيوالدواوربل769ذدآللو قوردرلرقوإل صتفيودو أافل كذو ل

ل.2014(لعمإل34 
 د والعرميال دو زردجلدو اتيو ال والل19 مر لفيل ع معلدو بص رل زردجلدو ب الدال ص معيال ال

العوووال زدردبلدوصمر يوووال دو ت  ووومبلدالق ي يوووال دود ويوووافلي  ث ووولفلممإلوووومفال وووو د ووووالف  وووطيا
 الممق ولدالت ما.يالدو اتييردجلدود وي دوصم

 هوودقلدو ووبص رل ووو لدوصأكيوودلع وو لم ميووالمقوو ولدءطفوومعلدوف  ووطيتييال صازيزهووملم ةووفهملمق قوومآلل
 المق ولدإلت ومافل  ه يوالدوصوزدإلل  م يمآلللعمو يال صردمطال  ص ممكال غيرلقمم الو ص زلال  ك تمآلل
مقوووو ولدوصوووويلصكف هووووملدصفمقيووووالمقوووو ولدوطفووووعل  ووووردليعلدوقوووو الدوقمل ووووالموووومالمصالعفلمعتفوووومذل  يوووو لدو

 دومر ص ك البلدالصصيمريالدو  مقالمهمفل دمصردإلدءمكمإلدو دردالفويلدصفمقيومبل تيوقلدءرماوالواومإل
فل مر ص ك الصهووملدو  مقووافلك ووملهوودقلدو ووبص رل ووو لدوصوور جلم ويوومبلع  يووالوووو مالم ميووال1949

تفمذلمقو ولدءطفومعلدوف  وطيتييالصموبلدالموصالعلدال  وردلي يلممو وردكال و لدوصموردجل دو ت  ومبل د 
و  اووووومييرلدود ويووووووالدو صفووووووولع يهوووووملفوووووويلهووووووذدللدوارميوووووال دالق ي يووووووال دود ويوووووالدو صصةةووووووافل فقوووووومآلل

 للللدو  مع.
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 فوويل ووعلللةوودرلعووالدو ووبص رلي عووالالدوك يووبلموو علم ميووال صازيووزلمقوو ولدوطفووعلدوف  ووطيتي
 ووب الدال ص معيووالدواووربلم   ووبلقووردر لفلدوووذتلدعص وود ل   ووسل زردجلدودالتصهمكوومبلدال ووردلي ياي

(فلك ملةدرلعالدو بص رلعددل الدوص ةيمبلدوهم الدوصويل37(لدوةمدرلعالدود رال 835رقإل 
مصم وووعلدو  وووب ويالووووو مالدوصوووزدإللعلدءطوووردقلفووويلدصفمقيوووالمقووو ولدوطفوووعدوووود للا طموموووصوووو تبل

صفمقيوال وملصوت لع يوللدال  ردليعلمم ميال صازيزلمق ولدوطفعلدوف  وطيتيلد ال تلص ييوزفل فقومآللو
صتفيووذلدو الم وومبلدوصصم يووال ص ةوويمبلو تووالدء ووإلدو صموودالومقوو ولفل ل مر ص ك الصهووملدالصصيمريووا

موووو علدوطفووووعلدوةوووومدرالعقووووبلدوت وووورلفوووويلدوصقريوووورلدو ووووم  لو صقوووومريرلدود ريووووالدوثوووومتيل ووووو لدوردموووو ل
ي وومليصا ووولووو لف ذل  مر وومبلد وووال  ووردليعل دوصوويلصةوودرهملو تووالدء ووإلدو صموودالومقوو ولدوطفووعف

دوا علع  لم ميالمق ولدءطفمعلدوف  طيتييال الصوالعلفلفوالآللعالممق ولدوطفعلدوف  طيتي
م لدومك  مبل دومرو متمبل دو ت  مبلدالق ي يال دود ويال ةتم لدوقردرلوو مالم ميوال صازيوزل

صموودال ووإلدو و  تووالدءمقوو ولدوطفووعلدوف  ووطيتيلم ووملفوويلذووو ل وومل وومجلفوويلدو الم وومبلدوصصم يووال
دوصاووووم ال دوصت وووويولموووويالكمفووووالدو هوووومبلذدبلدواالقووووال دو هوووومبلفلممإلووووومفال ووووو لومقوووو ولدوطفووووع

 دو ت  مبل دوص  امبلدود ويال دإلق ي يالدومك  يال غيرلدومك  يوا(فل دوا وعلع و ل قم والص  و ل
 و يوالع وو ل  تودالدو  ص وو لدقل وو ل امتوومصهإلكأهوود وويلو ودفم لعووالمقو ول طفوومعلف  وطيال م

 دود وي.

 ر الدوا علدإلق ي يالمو عليدو مومد لدو هتيوالو امو والدإلعوالإلدوارمويلوقووميملت  بلدء متالدوام ال -
لدو   ووووسلدوقوووو  يلورعميووووالدوطف وووووالممو ووووردكال وووو فل5/12/2017ل-3صووووالعلدوفصووووراللفمقوووو ولدوطفووووع

طوومرلصطووالفلفوويل موودعإل ووالمرتووم  لدوص ووي ل   فتوود( دو   ووسلدوارموويلو طف وووال دوصت يووافل لممو وو ددال
دءطفمعلفيل  ملعلمق ولصالعلدو رم الدوردهتالودعإل   متدالقوميمللوأل متالدوام ادوا علدوصتفيذيال

 .دوارميالدإلعالإ

  إلعال يويالدو  ومركيالمقووميملمقو ولدوطفوعل م ميصوللفويلدصازيوزل عويللهدفبل ر الدوا عل وو
دو  ومعلدإلعال ويلووو مال  ملعلدإلعالإفل الصالعلصط دبلع  يالي صر دلمهوملدواوم  يالفويل

ت وومذجلصطميقيوواليووصإلدوصوودريبلع يهووملصووالعل   وومبلع ووعلممإلووومفال ووو لم ميووالمقوو ولدءطفوومعفل
 امو ووالدالتصهمكوومبلدو هتيووالدوصوويلصمةووعل ثتوومجلصتووم علقوووميملدءطفوومعلفوويللدو ر والمهوودقلكيفيووا

ر ومج  مقو و ثقمفوا وت ور صطميقومآلل صازيوزدآلل دإلعال وي دءددج فوي  هتيوا  صالقيومب   وملعلدإلعوالإفل د 

لدءطفمعلفيلدو تطقالدوارميا.
 العوووال زدرالدإلعوووالإل دو ب  ووومبلدومك  يوووالدو اتيوووالمقووووميملدوطف ووووالفووويل ل  ث ووولدو ر وووا ووومر لفووويل

 عال يووووال اتيووووالمقوووووميملدءطفوووومعلفوووويل  ووووملعلدإلعووووالإلدو رلوووويفلل  صةوووويمبفل  ه ريووووالدو وووو ددا
صموووردجل  صصةةووويالفووويلقووووميمل للفددادو ووو لوووومفال وووو لعوووددل وووالصري ووويلك يووومبلدإلعوووالإلفووويلممإل

 .ع  لدو  ص  لدو طتيلدإلعالإل دوطف وا

ل
 



  27 

 دالوصووزدإلممو موومد ل كوودل ووالصالوووللدو  وومرك الع وو للدوووذتلةوودرلعووالدو ر ووالي عووالالدوصرطوو إي
موووور رالصفايوووعل  رد اوووال دل   ةووول. دو اووومييرلدو هتيوووالو امو وووالدإلعوووالإلوقووووميملمقووو ولدوطفوووع

 وو لدو اوومييرللو  صهوومل وو لدود ووص رلدووو طتيفل كووذلمموطف وووافل   دلدوقوو دتيالدو طتيووالذدبلدوةوو ا
دود ويالومق ولدوطفعلك ملتةبلع يهملدو امهوددبل دصفمقيومبلمقو ولدوطفوعل دالصفمقيومبلدءصور ل
دوددع ووالووولفل م وومليمقووولدو ةوو مالدوفووو  لو طفووعل دوصأكيوودلع وو ل ه يووال ووو ل يم ووال عال يووال

عطملهووومل  و يوووالع ووو ل  تووودالدإلعوووالإلدووووو طتيفلل  مووودافلصصفمعوووعل ووو لقووووميملمقووو ولدوطفووووعف  د 
واقووودل  صقووو ل وووم  ليووووإلقووومداللدو ووو ددتيالوووودع ال زدرالدإلعوووالإل-فووويلهوووذدلدوةوووددل- دال وووص مما

دء هوووزالدإلعال يوووالدوق  يوووال دو الليوووالدوام وووال دوصمةوووال رب ووومجلصمريووورلدوةووومقفلو وووو لهوووذ ل
 ومل.لكدو ته يال دو  و عيال دو هتيالدو يم الدإلعال يال فول قمرمالصت  يالمق قيالصاص دلع  

طموم دلممال ص ردرلفويلعقودل رشلدوا وعل دوم قومبلدوتقم ويال دوود ردبلدوصدريميوالوإلعال يويالع و ل
دو  ووووص  لدووووو طتيل دإلق ي وووويفل  كوووود دلع وووو لدعووووإل  وووومركالدءطفوووومعلفوووويل عوووودددل موووو لدوموووورد  ل

تموو للدوور تفل دوودع ادرل مريوالدإلعال يوالدو قد والوهوإفلم ومليوو الصمقيوول موود لدو  ومركال دومو ل
صأ وويسل ووملزالو  ب  وومبلدإلعال يووال دإلعال يوويالصمووبلد ووإل  ووهمدالةووديولوألطفوومع(ل دعوو ال

 رةووودل طتووويل عال ووويلومقووو ولدوطفوووعفلويكووو الآويوووالورةووودل  صمماووواللمصأ ووويسدو هووومبلدو اتيوووال
 . صم يعل صق يإلدءددجلدإلعال يلدو طتي

لف ت  الدوا علدود ويال دو   سلدوارميلو طف وال دوصت يا  لولمموصام ال دوصت يدء متالدوام اللت  ب -
يدودرد ووالدو  ووميالدوك يووال دوت عيووالورةوودلمموووالع ووعلدالطفوومعلفوويلللصمووردجلواوورضل  وو دادود ص ووم ل

للل. متالدوام ام قرلدءل28/1/2018لمصمري لفدود علدوارمياي
 صطوووالع وووعلصتفيذيوووالهوووددقل  ته يوووالدودرد وووال  وووو لصةووو رل تمق وووال لدال ص وووم ل وووو لهووودقي 

 طفمعلفيلدود علدوارميا.و كمفمال مهرالع علدء

  عدددلدودرد ال عددل الدوصموردجل دالكومدي ييال دو ركمجلفيلل الدو تص رل الي مر لفيلدال ص م
 .دو ت  مبلدالق ي يال دود ويالذدبلدواالقا ل   ث لفدو اتييا

 :وع  وع  وألما   وععام  في مجالعقدتها وعتي  وعلقاءو : دوبعاا 

 ووو لكوووعل وووال ت  وووالدوا وووعلدود ويوووالفل18/9/2017مصووومري للصت ووويقيمآلللد ص معووومآلللدء متوووالدوام ووواعقووودبل -
ت ووويولم وووأالدرد وووالرةووودلممووووالع وووعل دو   وووسلدوارمووويلو طف ووووال دوصت يوووال ذوووو لم قووورلدو   وووسفلو ص

و ص ةوياللتفيوذدآللصلفعدددهملمموصت يول دوصاوم المويالدووثال ل هومب دوصيليصإللفطفمعلفيلدود علدوارميادء
 دوةمدرالعالو تالدوطف والدوارميالفيلهذدلدو أا.
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 يف جمال حقوق اإلنسان: -5
 :حقوق وإل سااوألما   وععام  في مجال  ت ظمهاوع عاع ا  وعتي أولا: 

دإلت وومافلصووالعلدوفصووراللومقوو ولدوددل ووالدوارميووالو  تووال43لدووود رالدوووولدء متووالدوام ووالد ص معوومبلت  ووب -
 م قرلدء متالدوام ا.ل28-31/1/2018

  لدومك  يوالغيورلدوارميوالدو ت  ومبل   ث و لدءعوومجفلدوود عل مر لفيلد ص معمبلدو  تال  ث و
 .دو  تالفيل ردقبلةفالع  لدوممة الدإلت مالومق ولدو طتيال دو ب  مبل دوق  يالدو طتيا

 مكووومبلدال وووردلي يالالصممووو لدو  توووالعووودددآلل وووالدومتووو دلدوهم وووال تهوووملدوصةووودتلوالتصه ل وووالدو قووورر
لع ووو ل آثمرهوووملدو متوووبل ممديوووال دواق مووومبلفدإلت ووومالومقووو ولدوارمووويلومقووو ولدالت ووومافل دو يثووومو

لدو  ص وو ل ت  وومبل   ووب ويالممووولدو صا ووولدوارموويلدإلعووالالدالت وومافل   وور  لممقوو ولدوص صوو 
لدء م يا.ل دومريمبلدإلت مالمق ول م ميالصازيزلفيلدو دتي

 شادك  ف ها وألما   وععام  في مجال حقوق وإل ساا: ثا  اا: وع عاع ا  وعتي

دو ر والدوصدريميوالمو علي عودددلدوصقومريرل  صمماوالصتفيوذلدوص ةويمبلدوصصم يوالفويللدء متالدوام ا مركبل -
 دوصووويلفل4/12/2017-3يووو  يللفيدوةوومدرالعوووالهيلووومبل امهوووددبلمقووو ولدالت ووومالدود ويوووال دإلق ي يوووا

ال و تووالدو يثوومو(لمموصاووم ال وو ل كصووبلدو فوو ضلدو ووم يلومقوو ولت  صهووملو تووالمقوو ولدالت وومالدوارميوو
 .دالت مالممء إلدو صمدا

 لفعددل الدو  ب ويالدومك  ييالدو اتييالمكصممالدوصقمريرلفويلدوود علدالعوومجلدو ر ا مر لفيل
  كصووبللف و تووالمقوو ولدالت وومالدوارميووالفممإلووومفال ووو لصمووردجل ووالهيلوومبلدو امهووددبلدود ويووا

ل.يلومق ولدالت مادو ف ضلدو م 

 صمومدعللفصازيزلدو همردبلفيل عدددلدوصقمريرلوهيلمبل امهددبلمقو ولدالت وما ر ال و لدوهدفبل 
 صتفيذلص ةيمبلهيلومبل امهوددبلمقو وللفدوصمردبلميالدود علدوارميالفي مليص لكصممالدوصقمرير

 دالت ما.ل

يلدوصويل يوالوم ميوالمقو ولدإلت وماصطو رلدووت إل ديويومبلدإلق يمو عليلتود افويلدء متوالدوام وال مركبل -
طمرلدوصام الدوقملإلميالو تالمق ولدالت مالدوارميال  كصبلفيل  ذو لفل5/12/2017لمصمري عقدبل

دوتووود ال وووو لصمووومدعلدو ا   ووومبل دوصموووردبلمووو عل فووووعلو فووو ضلدو وووم يلومقووو ولدإلت وووما.ل هووودفبلد
لدو  مر مبلميالديويمبلدإلق ي يالدو صص فا.
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 :مات اجملتمع املدنيمنظيف جمال  -6
 :م ظما  وعمجتمع وعمد يأولا: وع عاع ا  وعتي  ظمتها وألما   وععام  في مجال 

علص يفووالآ ووملزال وو  لدو ووي لعي وو لمووالع وويلمووالص يفووال متووالدوام ووالدالمصفمويووالدوصمةووالمت  ووبلدء -
م قورلل14/9/2017مصومري لفيلت صصهملدو مماالمموصام ال  ل  ايوالدوك  والدوطيموافللو ا علدوصط عي
 دء متالدوام ا.

 دو ملزال و لصكريإلر ددلدوا علدوصط عيلفيلدواموإلدوارميل  و لصمردصهإل   ومرياهإلفويللهدفب
مردزلد رهملفيل مبرالدوو جلفيل   مطلدو صط عيال الكمفالدود علدوارميافل ت رلثقمفالدوصط  ل د 

دو وووردكالدوفمع وووال ووو لدو ت  ووومبلدوصت يوووالدو وووم  الو   ص اووومبلدوص ي يوووال دوارميوووافل صازيوووزل مووود ل
  وووووب ويالدال ص معيوووووالو قطوووووم ل دعوووووإل هووووو دلدولف دوهيلووووومبل دو ب  ووووومبل دو  ايووووومبلدوصط عيوووووا

 دو  ووومه الفووويلص  يوووللدوطمقووومبلدو وووممميالدوارميوووالوصد وووال  ص اووومصهإل صت يوووالقووودردبلفلدوصوووم 
مووددعمبلدو صطوو عيا الي ث وو ال صةوويالعرميوول15صووإلصكووريإللف فوويلتهميووالدالمصفمويووال.   دهووبل د 

 .دوصط عيالع  لدو  ص  لدوارميلهإد علعرميالإل هم مصل10 كثرل ال

 متوووالدوام وووالمموصاوووم ال دوصت ووويولدو  وووصر ل ووو ل   وووسلدو وووممبلدوارمووويلو صت يوووالدو صكم  وووال ط قوووبلدء -
م قووورلل17/9/2017لمصووومري  ذوووو للفصموووبل وووامرليدوطريوووول وووو لدالتص ووومجيي مووومدرالدو ووومبلدوت ووو ذجيل

 .د والعرميال20 الدو ممبل الل300  مركالفلم متالدوام ادء

 لدوارمويمومو طالل  ورفمآلللدووذيالي ث و الت  ذ وم للدوارمويو  ممبللدوقيمدتع  لدود رللركزبلدو ممدرا
مووو علدو طتيووواللدوارموووي ص  يوووللر وووموالو  وووممبلفللهإلدوفرةوووالواووورضلص ووومرمهإلدو طتيووواإلعطوووم

مووردزهإلكت وومذجلفل دالتص وومج لد وووال20 ووالل وومممآللل27صكووريإللومفووعلصووإفوويلصصوومإلد لفلو  ووممبريمديووال د 
 ل.عرميا

لدو ووممبل   وسلدو صكم  والي ووملزالو صت يووالدوارمويلدو ووممبل   وسل وو لت  وبلدء متوالدوام ووالمموصت ويو -
 .م قرلدء متالدوام ال25/10/2017لمصمري فليدو ص يزلدوارميلو  ممبلدو صكم  الو صت يالدوارمي

 ل  طمتولفلصد والفويل ص يوزال  ع ومعلمعت ومزدبلقومإلووذتدلدوارمويلدو وممبلصكريإ و لهدفبلدو ملزال
لدوووو طالموووبل صا ووويإلدوارمووويلدو وووممبلوووود ل دواووومإلدوصطووو عيلدوا وووعلقي وووالصر وووي لمبيوووال ذوووو 

لت وو ذجلويكوو الدو ص يووزلدوارموويلدو ووممبل هوو دل مووردزفلممإلووومفال ووو لدو  ووصر ل دوا ووعل دالتص وومج
 ووميالرل صقيوويإلدو الفوويلو تووالدوصمكوويإلدء متووالدوام وو وومركبلل قوودلدو ووممب.لموومقيلووود لموولليمصووذ 

 د والعرميا.ل13فملزل الل36و مة علع  لدو ملزافل قدلدتصهبلدو  تال و لدصصيمرل

 ثا  اا: وع عاع ا  وعتي شادك  ف ها وألما   وععام  في مجال م ظما  وعمجتمع وعمد ي:

بلدوةوووددقالدوارميوووال ووومركبلدء متوووالدوام وووالفووويلدال ص وووم لدوام ووورلو  كصوووبلدوصتفيوووذتلوردمطوووال  ايوووم -
دوصمويردبلدوصمةالممود رالدوصم  الفل تمقشلمموقمهرال12/9/2017-11ي  يلدوذتلعقدلدوةيتيافل

 فيلدوةيا.لل7/11/2017-6ي  يللبيلعقدص دولفو بص رلدوةددقالدوارميالدوةيتيا

ل
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 ايوومبلللردمطووال صوو وومركبلدء متووالدوام ووالفوويل ووبص رلدوصاووم الدوارموويلدالفريقوويلدوةوويتيفلدوووذتلت   -
لفم  ه ريووالدو وو ددال22/11/2017-21يوو  يلدوةوويتيال  م اووال فريقيووملدوامو يووافلدوةووددقالدوارميووال

دو ووبص رل هوودقلل.صمووبلرعميووال اوومو لدومر في وو رل مووردهيإلغتوود رل زيوورلدوصمر يووالم  ه ريووالدو وو ددا
ل تمق الطريولدومريرل صبييرلصمرطالدوص مرالدوامو يا. و ل

 

 
 

 :لبحوث السكانيةالدراسات وايف جمال  -7

 لأولا: وع عاع ا  وعتي  ظمتها وألما   وععام  في مجال وعددوسا  ووعبحوث وعسكا   :

رب ومجلدو  ووموسل دو  وومالدو طتيووالو  ووكمالفوويلدووود علو ص ووم لدوثووم الع وورلت  وبلدء متووالدوام ووالدال -
صموووبلعقووودلفلدووووذتلدو   كوووالدءردتيوووالدوهم ووو يا-م ديتوووالع ووومال28/11/2017ل–ل27ليووو  يدوارميوووال

 صووومفالكري ووال ووالقمووعلدو   ووسلم ملفرعميووال  كيووال ووم يال ووالقمووعل وو  لدء يوورا/لم وو المتووبلطووالع
 دو  تووووواللفUNFPA)ل ممو وووووردكال ووووو لةوووووتد ولدء وووووإلدو صمووووودالو  وووووكمالفدءع ووووو لو  وووووكمالمووووومءردا

  دإل ك د(.لآ يمليقصةمديال دال ص معيالوبرمدال

  د ووووالعرميوووالهوووي:لدو   كوووالدالردتيوووالل13لعوووال   وووثالبل  ث ووو الدال ص وووم لدع ووومعلفووويل ووومر
دوهم وووو يافلدو  ه ريووووالدو متمتيووووافلدو   كووووالدوارميووووالدو ووووا ديافلد وووووالقطوووورفل  ه ريووووالدو وووو ددافل
  ه ريوووووال ةووووورلدوارميوووووافلدو  ه ريوووووالدواردقيوووووافلد ووووووالقطووووورفلدو   كوووووالدو برميوووووافلدو  ه ريوووووال

واوددللاي  ث ولممإلوومفال وو ب؛لدال ال يالدو  ريصمتيافل  طتالع مافلد والف  طيافلد والدوك يو
ق ي يووال دو ب  وومبلدو طتيووافلك ت  ووالدو وور الدوارميووافل دالصموومدلدووود ويلوصت وويإل ووالدو ت  وومبلدإل

  ةتد ولدو   لعمدلدهلللدوثمتيلو صت يا.ل دوصت يافل  كماولدواربلايمرو متيدول تصد دء رافل ل

 قصوور لدوووذتلصقود بلمووللدو   كووالدو ل ووالدو  ووو عمبلدوهم والدوصوويلصوو تبلدآللممو لدال ص ووم لعودد
ت مجلي   سلعمعلدو  ص  لو  كمال دوصت يوايلوو ال ت   وال م اوالدوود علدءردتيالدوهم  يالإل

عقوودلدو وبص رلدالق ي وويلو ود علدوارميووالالعص ومدلدو رد اووالدود ريوالومرتووم  لع وعل ووبص رل ل؛لدوارميوا
دو يم ووومبلدو وووكمتيالفووويل ل؛لادو وووكمال دوصت يوووال رمطوووللممرتوووم  لع وووعل   تووودا(لدوصت يوووالدو  وووصدد 

مرتوووم  لع وووعلدإلق ووويإلدوارمووويلو  وووكمال دوصت يوووالو  وووت دبلدءرمووو لممإلوووومفال وووو ل؛لدوووو طالدوارموووي
د وووصاردضلمرتوووم  لع وووعل تصووود لدومرو ووومتييالدواوووربلو  وووكمال دوصت يوووال لفل2021-2018دوقمد وووال

فل دإلعودددلCPD يوالو  تالدء إلدو صمدالو  كمال دوصتل50د صاردضلتصمل لدود رال لفل2018وامإل
 تمق والفوالآللعوال   و عهمليدو دالدو  صدد ال دومرد لدالت متيل دوه رالدود وياي؛لل51و د رال

دوصمركوومبلدو ووكمتيال دوه وورالدو صص طووال  ووملصص قوولل ووالصمووديمبل فوور ل درد ووالموومالبل ةوورفل
الدوص وريامبل رد اوصصوو الدو موم رلدوصمويوا:للقوميمل كمتيال صت  يوا ل؛لومتمافلص تسفلدو  ددا(

دوتم  وووالو قووووميملدو وووكمتيالفووويلدو  ووومالبلدالقصةووومديال دال ص معيوووال دو يم ووومصيالمهووودقلص كووويال
 .دو ر ال دوصت يالدو كمتيافلكممرلدو ال دوصت يالدو كمتيالدو  صدد الفدو ممبلفيلدود علدوارميا
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 وسلعومعلت مجل   دو  دفقالع  لدوص ةيمبلدوهم الدوصيلصو تبلةدرلعالدال ص م لعددل ال 
دو  وووص  لُياتووو لمقووووميملدو وووكمال دوصت يوووالوووو ال ت   وووال م اوووالدوووود علدوارميوووالصموووبل  ووو  ل

ع  لو  كمال دوصت يالفيلدود علدوارميايل دالعص مدلدو مدليلو  ر  لدوت مإلدال م يليدو   سلدء
ل17ر ووومعل الم مصهوووملمووو علماوووضلدوةووويمغمبلفووويل  عووودلدقةوووم لوووولل مووو لدوووود علدوارميوووالإل

فل صقوو إلو تووالةوويمغال ةووبرال ووالدءردال دو وو ددال ف  ووطيال  م اووالدووود علل2017دي وو مرل
قةوم ل دوارميالمععدددلدوةيمغالدوتهمليال  صذلدو  دفقالع يهملقمعلرفاهملوأل متالدوام الفيل  عدل

صصومذلكوعل وملي وزإل والم ويالدواومإلو م اوالدوود علدوارميوالمدوط بل وال اومويلدء ل؛ل28/8/2017
ت مجليدو   سلدءع  لو  كمال دوصت يالفويلدوود عل دو ةمدقالع  لل:  الآلللي ي: علدإل رد لفي مل 

ل:ثمتيمل.دوارميايل دقردرلدوت مإلدال م يلدو رفول فولدال ردجدبلدو رعيالفيل م االدود علدوارميا
عوورضلدو  ووو  فل فوويلدقووربلفرةووال  كتوولفلع وو لدو   ووسلدالقصةوومدتل دال ص وومعيل    ووسل

عص ووومدليدو   وووسلدءع ووو لو  وووكمال دوصت يوووالفووويلدوووود علدوارميوووايلك هووومزل م اوووالدوووود علدوارميوووالال
 صصةوو لعوومويلدو  ووص  ل اتوويلم وول الدو ووكمال دوصت يووالدو ووكمتيالدو  ووصدد الووو ال ت   ووال

دو  دفقوالع و لدوودع ال كوذو ل؛ل م االدوود علدوارميوافل دوصةوديولع و لدوت ومإلدال م ويلو    وس
 ص وووم لدوقووومدإلفووويلمبووودددلدورمووو لدءصيووورل وووالدواووومإلال صوووومفالددو قد وووال وووال  ه ريوووالدواوووردولال

دعص وومدل مرتووم  لدوا ووعلوإلق وويإلدوارموويلو  ووكمال دوصت يووالو  ووت دبلدءرموو لممإلووومفال ووو ل؛ل2018
(ل  الصصووووو و لصتفيوووووذ لدددرالدودرد ووووومبل دوممووووو  لدو وووووكمتيالفووووويلدوقطوووووم ل2021-2018دوقمد وووووال

يول وووو لدإلددردبلذدبلدواالقووووال  ت  وووومبلدال ص وووومعيلم م اووووالدووووود علدوارميووووالمموصاووووم ال دوصت وووو
 وإل هيلمبلدوا علدوارمويلدو  وصر ل  و لدو وركمجلدالق ي يويال دوود وييال ع و لر  وهإلةوتد ولدء

دوط وووبل وووال ددرالدودرد ووومبل ل؛لآ ووويملي توووالدالقصةووومديال دال ص معيوووالوبرمووو دو لدو صمووودالو  وووكما
دالو  ووكمال دإل ووك دلممصصوومذلكووعل دومموو  لدو ووكمتيالمموصاووم ال وو لدو ووركمجلةووتد ولدال ووإلدو صموو

الالدوقوومهرافل كووذو لعوو ي ووزإلال ووصيفمجلرد دلدووود علدوارميووالعووالدال ووصميمتمبلدو قد ووالو صمماووالل ووم
هوددقلدوصت يوالدو  وصدد افلصك يوقلأصوإلدعص مدهومل والوو الدو ب وردبلدوصمةوالمليدو ب ردبلدوصو

تصهووومجل وووالصقمريرهوووملدو طتيوووال ددرالدودرد ووومبل دوممووو  لدو وووكمتيالمموط وووبل وووالدوووود علدوارميوووالدال
ددرال صك يوقل لل؛2018وو ل م اوالدوود علدوارميوالقموعلتهميوال وهرليتوميرل كومت الثومتي(ل ر موهملد ل ل

عوالدوقومردبلو توالدو وكمال دوصت يوالمومء إلدو صمودالدودرد مبل دومم  لدو كمتيالمدرد العوو يال
فويلهوذدل للف  ويمل  فريقيومل  مجلد علعرميالوصمعل معل الدتصهبلعوو يصهإلعوالقومرصي  دقصرد ل
ل.عومجلفيلدو  تا ل8 ل ل7و ل صرصف لعو يالدود علدوارمياللقددوةددل

 :وعددوسا  ووعبحوث وعسكا   ثا  اا: وع عاع ا  وعتي شادك  ف ها وألما   وععام  في مجال 

م قووورلدو   وووسلدءع ووو لو  وووكمالمووومءردالدووووذتلعقووودلةووومفيلدو وووبص رلفووويلدول ووومركبلدء متوووالدوام وووا -
يو إللد ص وم لرب ومجلدو  وموسل دو  ومالدو طتيوالو  وكمالدوثوم الع ورو رلدو ركمجلع  لهم شل مم
ت ووومجل ع ووو لدت ووومزدبلدال ص وووم ل دوصووويلص ث وووبلفووويلدو  دفقوووالع ووو لدو وووبص رلركوووزل؛ل ل29/11/2017
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ق وويإلدوارموويلو  ووكمالع وو لو  ووكمال دوصت يووالفوويلدووود علدوارميووافل دعص وومدلمرتووم  لدوا ووعلوإلدو   ووسلدء
طوالول ثيقوال يم ومبلدوفرةوالدو وكمتيالدو مدثوال2021-2018 يوالو  وت دبلدالرمو لدوقمد وال دوصت فل د 

2017. 

 ثاعثاا: إ دودو  وألما   وععام  في مجال وعس اسا  وعسكا   : 
ي تصووود لدومرو ووومتييالدواوووربلو  وووكمال دوصت يوووا:للصموووبلعتووو دالمآللص ثيقيووولدآللةووودربلدء متوووالدوام وووالصقريووورل  -

فليصتوووووم علدوووووودر سل2017ل–ل2015  ووووومعلدو ووووويلقووووود مآليلعوووووالدوفصوووورال ووووواللدإلت وووومزدبل دوصموووووديمب
 دو  صفمدال الدو  ر  لدو تفذلودعإلصأ يسل دطالول تصد لدومرو متييالدواربلو  كمال دوصت يا.

 
 

 

 :شؤون الالجئني واملغرتبني واهلجرةيف جمال  -8
 ل: ا ووعمغتدب ا ووعهجد شؤوا وعالجئأولا: وع عاع ا  وعتي  ظمتها وألما   وععام  في مجال 

دووذتللدء متالدوام الدال ص م لدوص م رتلدإلق ي يلدو اتيلمموه رالدود ويالفويلدو تطقوالدوارميوالت  ب -
فيللف دو ت  الدود ويالو ه را(لدإل ك د لآ يمليوبرمل دال ص معيالدالقصةمديالدو  تالعقدلمموصام ال  

ل  وعل والدواومو يلوالصفومولصموويردآللدو تطقالدوارميالليف    عالدوا علدو اتيالمموه رالدود ويال طمرل
 دإل ك دلفيلمير ب.و تالم قرلل27/9/2017-26ي  يلل دوت م يافل ذو ل دو ت  الدي تالدوه را

 هوودقلدال ص ووم ل ووو لزيوومدال عوويلدووود علدءعووومجل دو هوومبلدو اتيووالدءصوور لمموا  يووالدوامو يووال
ممإلوومفال وو لعلدوه رالدي تال دو ت  وال دوت م يوا؛لدو بديال و لدعص مدلدالصفمولدوامو يل ال  

 تمق ال مرزل ملصتط تلع يللدوه رال القوميمل   و يومبل صموديمبلفويلدو تطقوالدوارميوافل دوصويل
 م أالدوه را.لصرغبلدود علدءعومجلفيلصتم وهملفيل فم ومبلدالصفمولدوامو ي

 ك  وووومبلدووووود علدوارميووووافل وووومر لفوووويلدال ص ووووم ل  ث وووو العووووال صص ووووقلدو هوووومبلدو اتيووووال ووووالم
 دو ت  مبلدود ويال دإلق ي يافل  ت  مبلدو  ص و لدو ودتيفل دوقطوم لدوصوم فل  ت  ومبل رمومبل

 .دوا عل دوا معفل صمردجل    مطل كمدي يا

 هوووإلدور وووملعلدوصووويلصوووو تصهملدو ثيقوووالدوصصم يووواللقم وووبلدء متوووالدوام وووالصوووالعلدال ص وووم لماووورض 
 .ا  يالدوص م رلم أالدالصفمولدوامو يلو ه رادوةمدرالعالدال ص م لدال صثتمليلو

دوارميوالدءفريقيوواللدال ص وم لدوثموو لو  توالدء متوالدوام والمموصاوم ال و ل ف وويالدالصموومدلدءفريقويلت  وب -
 .لم قرل ف ويالدالصممدلدءفريقيلمأديسل ممممل18/1/2018-17ي  يللدوفتيالدوصت يقيالدو اتيالمموه را

  ددرالدو ووردكا وومر لفوويلدال ص ووم ل ووالدو لم ف ووويالدالصموومدلدءفريقوويلمتووبلدءفريقوويل ددرالدوه وورال د 
 .ممإلومفال و لدء متالدوام الدو فدلدوددلإلوالصممدلدءفريقيلود ل م االدود علدوارميالمموقمهرا ل

 دوصتفيذيووالإلت وومجلدو ركووزل  ووالدو  ووو عمبلدوهم ووالدوصوويلصووو تبلدإل ووردجدبلدآللممو لدال ص ووم لعوودد
قيلفيل مود لدوود علدوارميوالدءفريقيوا؛ل صاوديعلصطوالدوا وعلو  وردكالدوارميوالدءفريقيوالدوارميلدءفري

عوووددد2019-2016فووويل  ووومعلدوه ووورالو فصووورال  رقوووال ا   ووومبلمووو علممووووالدوه ووورالدود ويوووالفووويللفل د 
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لادوارميووودإلق ي وووياليل ووو قلصكووو ال رقوووال ر ايوووالو  وووبص رلمووويالصووودو تطقصووويالدوارميوووال دءفريقيوووال دو
صدريميووالو   ووب ويالدو اتيووياللاعقوودلد رل؛ل ل2019دو ز وو لعقوود لصووالعلعوومإل لموو علدوه ووراللادءفريقيوو ل

 لم ب الدوه رالفيلدود علدوارميال دود علدءفريقيا.

 صإلدالصفمولع  لرف لصقريرلدال ص م لدوثمو لو  تالدوارميالدءفريقيالدوفتيالدوصت يقيالدو اتيالمموه رافل
ع  لدال ص م لدوقمدإلو  تاللدءفريقيالم علدوه را لتطقصيالدوارميال ر ايالو  بص رلميالدو دو رقال دو

صت وويولدو ووردكالدوارميووالدءفريقيووالع وو ل  ووص  لكموومرلدو  ووب ويالدو ز وو لعقوود لفوويلفمرديوورل/ل ووممطل
م قرلدء متالدوام والالعص مده وم.لك وملصوإلدالصفومولمةوفال مدليوالع و لعقودلدال ص وم لدوردمو لل2018

ليقيووووووالدوفتيووووووالدوصت وووووويقيالدو اتيووووووالمووووووموه رالصووووووالعلدوتةووووووقلدء عل ووووووال ووووووهرلو  تووووووالدوارميووووووالدءفرل
لم قرلدء متالدوام ا.ل2018/لمزيردالي تي 

 مجال شؤوا وعالجئ ا ووعمغتدب ا ووعهجد :ثا  اا: وع عاع ا  وعتي شادك  ف ها وألما   وععام  في 

دوا  يوومبلدوص ووم ريالدإلق ي يوواللورب وومجل   متوومبلمم دواوومو يلدو وو وومركبلدء متووالدوام ووالفوويلدال ص ووم ل -
صمبل امرليآويمبلدوص م رلدإلق ي يالمو عللIOMدو ت  الدود ويالو ه رالدوذتلت  صلللفدوه رالم ع

 فيل تيق.ل11/10/2017-10ي  يللفي دوت م يال دو ت  الدوه رال دالصفمولدوامو يلو ه رالدي تا

  ق ي يال ال صص قل تمطولدواموإالعال صص قلع  يمبلدوص م رلدإل ل  ث فيلدال ص م لل مر. 

 صمةوواآللفلموويالدو  وومركياصموومدعلدو ا   وومبل  فوووعلدو  مر وومبل دوص وومربلدال ص ووم ل ووو لهوودقل
ع  يوومبلدوص ووم رللمووياص ثووعل تمووردآللو صفكيوورلم ووأال   ووللدوصاووم الدو مص  ووالل  الهووذ لدال ص معوومب

 دوامو يل دإلق ي ي.ل دو تصديمبل غيرهمل الدو ممفعلدوصيلصصام عل  لدوه رالع  لدوةايدل

 متوووالدوفتيوووالوا  يوووالدوص وووم رلدوارميوووالدالق ي يوووالمووو علدوه ووورال وومركبلدء متوووالدوام وووالمةوووفصهملدء 
 دو  وو جفلك وومل وومركبل  ه ريووال ةوورلدوارميووال  زدرالدوصمر يووالدو ةووريا(لمةووفصهملد وووالعووو ل

الدوص وووم رل  هووو ددبلع  يووو ددص وووال  وووومبلد بلقُووو لما  يوووالدوص وووم رلدوارميوووالدو  ووومرل ويهوووم.ل
 لدال ص ووم لدال ووصثتمليلدوووذ لفل   وومربل وووو صمووويرلو   ووم ردبلموو علدالصفوومولدواوومو يلو ه وورا

 دو  قووقلدوارموويلدوووذ لصووإلصمتيوولل ووالقمووعلدووود علدوارميووالدالعووومجلفوويلل2017عقدصووللفوويلي ويوو ل
لدوا  يا.لك ملقد بل هإلدوص ةيمبلدالق ي يالدوصيلصاكسل  و يمبلدو تطقوال دوصويلصمور لدوود ع

  كذو لديويمبلدو قصرمالو  رد اال دو صمماا.للفع  ل اليصإلصو يتهملفيلدالصفمو

لموو عل OSCEو ت  ووالدء ووال دوصاووم الفوويل  ر مووملدو ص  ووطيدو ووبص رل وومركبلدء متووالدوام ووالفوويل -
-24فلدووووذتلعقووودليووو  يلدو ص  وووط:لدوصموووديمبل دوفووور لفووويدوصمركووومبلدوكميووورالو  هوووم ريال دوال لووويال

ل.موير  مفيلل25/10/2017
 ت  والدء وال دوصاوم اللدو بص رلدوذتلت  صللدورلم الدإليطمويالو  ردكالدو ص  طيالفويلفي مر ل 

ل200كثرل ال  لدو ت  افلفل زردجلدوصمر يال ت دبل زردجلدوصمر يالو د علدو  مركالفيلفيل  ر مم
  ومطلدءكمدي يوالي ث  ال ت  الدء ال دوصام ال دو ت  مبلدود ويال دو  ص  لدو ودتيل دءلمآلل  مرك

   ووملطلدإلعووالإ.لك ووملمووورلدال ص ووم ل ووالدو ووركمجلدو ص  ووطييال ووالدووود علدوارميووا:لدو   كووال
د ووالويميوملل-دو  ه ريالدو زدلريالدودي قردطيوالدو واميالل-دو  ه ريالدوص ت يال-ردتيالدوهم  يالدء
 دو   كالدو برميا.ل-  ه ريال ةرلدوارميالل–
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 مووويرلدووود ويلوالصفوومولدواوومو يلو ه وورالدال تووال دوت م يووال دو ت  ووالقوودلدو ووبص رلفوويل طوومرلدوصعُل
زلع وو ل  ووو  لدوصمركوومبلدوكميوورالو  هووم ريال دوال لوويالعموورلرك وو ل دالصفوومولدواوومو يلوال لوويافل

دوممووورلدو ص  وووطل ع ووو لدوصموووديمبفل وووالقميوووعلدو  وووملعلدو صةووو المووومء المهووودقلصم يوووعلمووومالبل
 فر لو صام الدإلق ي يل دود ويلدو ص دد.لدوط در ل دءز مبلدوتم  العالذو ل و 

 ووم لفويلقم بلدء متالدوام الماقدلعدالوقمجدبل  لعددل الدو  مركيالوصممدعلديردجلم علدء 
فل ووتهإ:لفوويل  وومعلدوه وورال دو  وو جلدوارميووالدو تطقووالدوارميووال  وومعلصازيووزلدوصاووم ال وو لدو م اووا

(لNATOم ووقل وو معلدالط  وويل  ووعلدو ص  ووطفل  ثووعل ت  ووالدو  ثووعلدوصووم لوالصموومدل ووال 
دو ات لم تطقالدو رولدال  طل  و معلدفريقيومفل  ثوعلدالصمومدلدءفريقويلوود لدالصمومدلدال ر مويفل

(فل  ثووووعلدو ركووووزلدووووود ويلوصطوووو يرل يم وووومبلدوه وووورالIOM    ثووووعل ت  ووووالدوه وووورالدود ويووووا
 ICMPD ل ص م .لدود علدال ر ميالدو  مركيالفيلدالليدود علدوارميافل ماضل  ث لي(فل  ث

 م اووالدوووذتلعقوودلم قوورلدو وومركبلدء متووالدوام ووالفوويلد ص ووم لدو وومدال توود ميالدووود علدءعووومجلووود ل -
دء ر موويل دال ص ووم لل-فلصمووويردآللو موو درلدال ووصردصي يلدوارمووي13/11/2017لمصوومري دء متووالدوام ووال

و توود ميالدوووددل يال دو وومدالدلPSCدو وومدسلموويالدو  تووالدو يم وويال دء تيووالدوصمماووالوالصموومدلدء ر موويل
 .2017فيلمر ك علفيلت ف مرلالمقمآلل م االدوارميافل دوذتلعقدلدوود ل

 فويل طومرل ت ومجل    عوالع وعلمو عل ت ومز لقم بلدء متالدوام الصالعلدال ص م لماورضل وملصوإل
فل دوووذتلكمتووبلدء متووالدوام ووالو  م اووادوه وورالدود ويووالموويالدو ف ووويالدء ر ميووال دء متووالدوام ووال

 م أتهمل رقال فمه يا.ل عدب

 مركبلدء متالدوام الفيلد ص م ل    عوالدوا وعلدو  وصركالمو علدوه ورافل دووذتلعقودلفويلمر ك وعل -
فيل طمرلدوم درلدال صردصي يلدوارميلدء ر ميل دال ص م لدو ومدسلمويالدو  توالفل28/11/2017ي إل

 .يالدوددل يالود لدو م االدوارميا دو مدالدو تد ملPSCدو يم يال دء تيالدوصمماالوالصممدلدء ر ميل

 لومتوومجل ق ي يووالع  يووالممعصممرهووملدوه وورالم ووأالدوموو درلصووإلدالصفوومولصووالعلدال ص ووم لع وو ل  دةوو ا
دوثقووووالموووويالدو وووومتميافلع وووو ل الصقوووو إلدء متووووالدوام ووووالمعووووومفالماووووضلدوصاووووديالبلع وووو لدو رقووووال

ددربلفويلدال ص وم فل ذوو لدو فمهي يالدوصيل عودصهملمو عل    عوالدوا وعل فوولدو تمق ومبلدوصويل
 ص هيددآللو تمق صهملفيلد ص م لقمدإلميالدو متميا.

موو عليدوه ووراللUNFPAلوةووتد ولدء ووإلدو صموودالو  ووكمالع ووع ر ووال  وومركبلدء متووالدوام ووالفووي -
فيل طمرلصتفيذلدو  ر  لفلمص تسل5/12/2017-4لي  يفلدوصيلعقدبلدو صص طالفيلدو تطقالدوارمياي

 والقموعلةوتد ولدء وإلل2014(لدوذتلصإل طالقوللفويلعومإل4MIو صص طال دإلمةمليلم علدوه رالد
لدو صمدالو  كمال دو   سلدودت مركيلوال ليا.

 تمق واللميو لصوإفلدو ر ال و لدوصارقلع  ل وو لدوه ورالدو صص طوالفويلدو تطقوالدوارميوالهدفب 
وووود عل  ووومعدالدلدمصيم ووومبلدو وووممبلدو هوووم رف صموووديمبل للصمديووودلع د وووع:لادوصمويووولدو  وووو عمب

دوارميوووالفووويلصطووو يرلقووودردصهملفووويل  ووو لدوميمتووومبل رةووودلدوصموووديمبلفووويل  ووومعلدوه ووورالدو صص طوووال
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دوصاووورقلع ووو ل  ووور  لةوووتد ولدء وووإلدو صمووودالو  وووكمالمووو علدوةووومالممإلوووومفال وووو لو  وووممبفل
دو ت وويال دإلت مميووالو  ووممبلدو هووم رلفوويلدو تطقووالدوارميووافل دو  وومري لدو طتيووالدوفاموووالفوويلهووذدل

لدو  مع.
 ممإلووومفال ووو لدو ت  ووالدود ويووالو ه وورافلعووددل ووالدووود علدءعووومجفل  ث وو لدو ر ووالر لفوويل ووم

فووالآللعوال  طممجلماللمود دفل دو ف وويالدو وم يالو وب الدوال لويافل دو ت  والدوارميوالوأل ورافل
دو م اووووالدء ريكيووووالمميوووور بفل  م اووووالميوووور بفل  ركووووزلدرد وووومبلدوه وووورال دوال لوووويالل  وووومركا

 .يالمموقمهراممو م االدء ريك

 قم بلدء متالدوام المصقديإلعرضلم علي ه دل م االدود علدوارميوالفويل  ومعلدوه ورال دو  و جل
  صمةالدوه رالدو صص طاي.

وعتةةةةةي عقةةةةةدتها وألما ةةةةة  وععامةةةةة  فةةةةةي مجةةةةةال شةةةةةؤوا وعالجئةةةةة ا  وعت سةةةةة ق   ثاعثةةةةةاا: ولجتماعةةةةةا 
 ووعمغتدب ا ووعهجد :

 ووو لكوووعل وووالدو  توووالدالقصةووومديال دال ص معيووواللTeleconferenceد ص وووم لعقووودبلدء متوووالدوام وووال -
فل ذوووو لفووويل طووومرل    عوووال19/9/2017فلمصووومري لإل وووك د(ل دو ت  وووالدود ويوووالو ه وووراآ ووويمل دليوبرموو

 دإل ووك د(ل و توواللافل دوصوويلصصر  ووهملدء متووالدوام ووادوا ووعلدو اتيووالمووموه رالدود ويووالفوويلدو تطقووالدوارميوو
  دو ت  الدود ويالو ه را.ل

 دال ردجدبلدوصمويريالواقدلدال ص م لدوص م رتلدإلق ي يلدو اتيلمموه رالدود ويالل ص م تمقشلدال
ل دو ت  ووالدود ويووالو ه وورالصمووويردآلل(لدإل ووك د لو تووالدوووذتلعقوودلمموصاووم ال وو لفوويلدو تطقووالدوارميووا

م قووورلل27/9/2017-26 يووواليووو  يل دوت مل دو ت  وووالدي توووالدوه ووورال  وووعل وووالدواووومو يلوالصفووومو
يالفويلدو   واليصوإل تمق والقمل والدو ومدالدوموو رل دو صمودثيالدورلي وميو للففيلمير بدإل ك دل

دوود علدءعوومجل دو ومدال وو لدع دبلص  يلل صمماالدالفصصمميافلممإلومفال و لدو همبلدو دع ال ل
اليدو قووررل دصصيوومرلصمديوودلدو   وومبلدوصوويل وو قليقوو إلدو ووركمجلما ووعلعوورضلفيهوومفل لفلدو  وومركيا

 لدإل ردجدبلدو    صيالدوصمةالممال ص م .صفمولع  ل دالافلي دو ي رل

دءصةومليلل-م قرهمل  لدو يدلر ميرصو لكمت ويعلل9/11/2017لمصمري لد ص معمآللعقدبلدء متالدوام ال -
دإلق ي ووويلفووويل  ووومعلصتقوووعلدوا مووووال دوصت يوووالدوم وووريالممو كصوووبلدإلق ي ووويلو  ت  وووالدود ويوووالو ه ووورالفووويل

 دوقمهرا.

 الماورضلم ال ومعلدوصاوم الفويل  ومعلدو بصورميال دوه ورافلميو لقومإلدو متموصإلصالعلدال ص م ل تمق
فوويل  وومعلدو بصوورميال صووإلدالصفوومولع وو ل الصقوو إلدو ت  ووالدود ويوواللصتفيووذهم موورزلدءت ووطالدوصوويليووصإل

و ه رالمععدددل  ر  ل ذكرال فمه يالم عل  ر  لو   ل  مه مبلدو متميال كيفيالدال وصفمدال وال
 يالفيلدو تطقا.دو بصرميالفيلدوصت 
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 دإل ووك د(ل دو ت  ووالدود ويوواللو تووا وو لكووعل وواللTeleconferenceد ص ووم لعقوودبلدء متووالدوام ووال -
ه رالدود ويوالفويلدو تطقوالفل ذو لفيل طمرل    عالدوا علدو اتيالممو14/11/2017فلمصمري لو ه را
 .لدوارميا

  د الدو صا قووالمووموه رالفوويلد كمتيووالعقوودل ر ووالع ووعلموو عل هووددقلدوصت يووالدو  ووصدلتوومقشلدال ص ووم
 تمق ووووالدو رقوووواللممإلووووومفال ووووو و  وووومدالدو  وووول ويالفوووويلدووووود علدءعووووومجفلل2018مدديووووالعوووومإل

 و ر الدوا ع. ياليدو فمه

رلووويسلقطوووم لدو وووب اللOlawale I. Maiyegun ووو لدو وووفير/للمآللعقووودبلدء متوووالدوام وووالد ص معووو -
 م قرلدء متالدوام ا.ل20/11/2017لمصمري دال ص معيالم ف ويالدالصممدلدءفريقيل

 صوووإلصوووالعلدال ص وووم ل تمق وووال وووو لصووودفقمبلدوه ووورالدو صص طوووالفووويلقووومرال فريقيووومفل دال ص معووومبل
دوارميووال دءفريقيووالدو صا قووالممو  ووم ردبلدإلق ي يووالفوويل طوومرلدوصمووويرلوالصفوومولدواوومو يلو ه وورال

.ل صوإل2018 ورالواومإلدي تال دوت م يال دو ت  افل صطالدوصام الدوارميلدءفريقيلفيل  معلدوه
دالصفمولع  لعقدلدال ص وم لدوثموو لو  توالدوفتيوالدوصت ويقيالدوارميوالدءفريقيوالدو اتيوالموموه رالفويل

 .2018تهميال هرليتميرل

م قورلل21/11/2017ل فدلدو  تالدود ويالو ة يبلدءم ورفلمصومري لعقدبلدء متالدوام الد ص معمآلل   -
 لدء متالدوام ا.

 ك وووملصوووإللءهوووإلدءت وووطالدوصووويلصقووو إلمهوووملدو  توووالدود ويوووالو ةووو يبلدءم ووورفلعروووومآللصتوووم علدو قووومجل
ل تمق ال معلدوصام الميالدو متميالفي مليص لدوه رال دوال ليا.

  ومعلدوه ورال دو  و جل  هوإلديويومبللفويهإل ملصق إلمولل وال هو دلقم بلدء متالدوام المارضل  
هومل    عوالدوا وعلدو اتيوالموموه رالدود ويوال  ه لفهوذدلدو  ومعليوصازيزلع  هملفلد صمدثصهملدوصي
ل13 ووك دل عووو يالدالو تووالصصر  ووهمل وو لدو ت  ووالدود ويووالو ه وورال لل دوصوويدو تطقووالدوارميوواللفووي

كووذو لع  يووالدوص ووم رلدوارميووالدإلق ي يووالموو عل ل كموووال ووال كوومالبلدء ووإلدو صموودالدو صصةةووافل
 تمق ووالدوفوور ل دوصمووديمبلدو صا قووالص  وو لدووود علدوارميووالدءعووومجلولدوصوويدوه وورال هوو لدو تةووال

 دو تطقالدوارميا.ليمموه رالف

 في مجال شؤوا وعالجئ ا ووعمغتدب ا ووعهجد : أ ش   أخدى: دوبعاا 
فويلدوردمو ل وال ةدربلدء متالدوام الميمتمآللم تم مالدالمصفمعلمي إلدو بصوربلدوارمويفلدووذتلصمصفوعلمولل -

ل(6465 تل   سلدو م االع  لدو  وص  لدوو زدرتلرقوإلصتفيذدآللوقردرللفل ذو  الكعلعمإل/ ي  عدي  مر
م أالدالمصفمعلمي إلدو بصربلدوارمي.ل قودلل13/9/2011مصمري لل(7411  رقإلل14/9/2004مصمري ل

صوووإلصر  وووالدوميووومال وووو لدو بوووالدالت  يزيوووال  وووواللع ووو لدوم دموووالدإلويكصر تيوووالو  م اوووال صا ي وووللع ووو ل
بلدو م اووالدوارميووالمموصوومرجلممإلووومفال ووو ل ر وومولل ووو ل توود ميمبلدووود علدءعووومجل كووذو لع وو لماثووم

 قمل ال رد البلدو بصرميالدواربلدوصمةالممء متالدوام ا.

 



  37 

 يف جمال الرتبية والتعليم والبحث العلمي: -9

  أولا: وع عاع ا  وعتي  ظمتها وألما   وععام  في مجال وعتدب   ووعتعل م  ووعبحث وععلمي:

ل15/11/2017-13لصوالعلدوفصورا وم لفريوولدوصموردجلدالعال يويالدو صصةةويال متالدوام والد صدءلت  ب -
 ووعلدوص عيووال  هووزالدالعووالإل ووال كمفووال  ووملعل للهدقعال يووالص ووص صطووال متووالدوام ووافلإلعوودددلم قوورلدء

فوويلووو جلدالطوومرلدو فوومهي يلو صطووالدالعال يوواللفل ذووو دء ي ووا دوصت وويإل م وودلدوطمقوومبلو  د هووال  ووك ال
 سل(لو  49فيلةيبصهملدوتهمليالع  لدود رالدوامديال لدوصطالفلص هيددآللوارض متالدوام ادءعدصلل لدوذت

ل. زردجلدالعالإلدواربلإلقردرهم
لفوويلدوارميووالدالوكصر تيووالدوصمصيووالو متوو لدوصقتوويلو وورمطلدو وومم لدووود ويل متووالدوام وواليدو  صقوو ت  ووبلدء -

لدوارميووالو  ت  ووادو ووبص رلدو ووت تلدوصم وو لريل يدوامو يووالماتوو دا:لدوصا وويإل دوا وو إل دالمصكووملدومتوو ل طوومر
-3ليوووو  يصووووالعلماتوووو دالووووو مالدو ووو دال دالعص وووومد:لصمووووديمبل آفووومويللدوصا ووويإلفوووويلدو وووو دالووووو ما

دوصوومماصيالو    عووالطووالعلAROQA  ل ASRENفل ذووو لمموصاووم ال وو لل ت  صوويل4/12/2017
ا  ووويلدواردقووويل  وووفيرلدالصمووومدل زيووورلدوصا ووويإلدواووومويل دوممووو لدو اووومويلدو ووويدل مووو لغزدووووافلم  ووومركال

ل دو ت  وومب ووالدو ب  وومبلل صمووردجل ع  وومجل مووممثيالدء ر موويلم  ه ريووال ةوورلدوارميووال  كوومدي ييا
 آ ووويمفلل  فريقيووومل   ريكيووومل  ر مووومل دوصا ووويإلفووويل ممووو ودو طتيوووال دالق ي يوووالل دو ووومكمبلدوارميوووال دود ويوووا

 ا يإ.  ةدرلدال ص م لص ةيمبلصص ل  مويلدومم لدوا  يل دوص

  :وألما   وععام  في مجال وعتدب   ووعتعل م  ووعبحث وععلمي شادك  ف ها: وع عاع ا  وعتي ثا  اا 

لليوووو  يلفدوق ووووالدال ووووال يالدء وووو لموووو علدوا وووو إل دوصكت و  يوووومل دالمصكوووومر متووووالدوام ووووالفوووويل ووومركبلدء -
و ت  والدوصاوم الل ويالدواومإمودع ال والدءلف  ه ريالكمزدص صمافيل ديتال  صمتملم 11/9/2017- 10
 كمزدص صما.لا ال يل  زيرلصمر يال  ه ريدإل

 يدعالالد صمتميلدووذتلصوو العودالمتو دلصمو لع و لدوا وعلع و لصازيوزلدوصاوم العالدوق الةدرل
 صمقيوول هوددقلمرتوم  لع وعللففيل  معلدوا  إل دوصكت و  يملمويالدوود علدءعوومجلفويلدو ت  وا

 .2026  يمل ال يلو ا  إل دوصكت و ت  الدوصام الدال

ليوو  ي متووالدوام والفوويلدو  صقو لدالق ي وويلمو علدوصرميووالع و لدو  دطتووالدوامو يوالدوووذتلدتاقودل ومركبلدء -
 .م  ه ريال ةرلدوارميالم ديتالدالقةر 13-14/10/2017

 لف ردولممثيوووووالمووووو علدو  دطتوووووالدوامو يوووووال  ه يصهوووووم عقووووودل رشلع وووووعل صقوووووديإللدو  صقووووو صوووووو ال
  لفيلهذدلدو  مع. د صاروبلكعلد وال ملصإلدت مزل

 د ص وم لدو وركمج(لدو اتويللدوارمويلق ي ويإلدلدوودعإلوفريوولدوردمو دال ص وم ل متالدوام الفيلدءل مركب -
م قورلل18/10/2017-17/لدوصا ويإفليو  يل2030لدو  وصدد الدوصت يامصتفيذلدوهدقلدوردم ل ال هددقل

 ت  صووويلل لمصت ووويإل  وووصر لمووويادو ت  وووالدوارميوووالو صرميوووال دوثقمفوووال دوا ووو إل دالوك ووو (لمصووو تسفل ذوووو
 . دالوك  دوي ت ك ل
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 ليصمرطووووالطريووووولدموووويلم ووووأالدوصا وووويإلفوووويلدو تطقووووالدوارميوووواللصتفيووووذل صمماوووواصووووإلصووووالعلدال ص ووووم ل
دالق ي وويلدوارموويلدوثوومتيلم ووأالدوهوودقلدوردموو للدال ص ووم عووال(يفلدوصوويلةوودربل2018ل–ل2017 

موودميلل3/2017/ل8-6العلدوفصوورالفل دوووذتلعقوودلصوو/دوصا وويإ2030 هووددقلدوصت يووالدو  ووصدد ال ووال
  وومبلدوارميووالد وووالدال وومردبلدوارميووالدو صموودافلوصتفيووذهمل ووالقمووعلدووود علدوارميووالدالعووومجل دو تم

طوالولدو  قو لدالوكصر تويلو هودقلدوردمو ل وال هوددقلدوصت يوال لدو صصةةافل صإلصالعلدال ص وم 
 دو  صدد ا.

/دال ص م لدال علصا يإل ال  علدوصت يالدو  وصدد اق ي يلم علدووصدريبلدإل متالدوام الفيلد مركبلدء -
فيلتيق  يم/لقمر لمصت ويإل  وصر لمويالل24/11/2017-22دوممرلدو ص  طلصالعلدوفصرالو  تالد عل

دوصوووومم للSWIM-H2020 زدرالدوصا وووويإل دوثقمفووووال  اهوووودلدوصرميووووالم  ه ريووووالقموووور ل مرتووووم  لآفوووومول
ل/لكوومت الدء عرلدووو زدرتلدوووذتلعقوودلفوويلدي وو مرو صمماووال صر وومبلدو ووبص لفل ذووو والصموومدلدال ر مووي

 لصقيووويإلصطوووالع وووعلد وووصردصي يالرد اوووال  تمق وووالكيفيوووالصتفيوووذل فل وووالصوووالعل مووو ريال ه وووم:ل 2016
 ووعلدوصت يووالدو  ووصدد الفوويلدوموورد  ل دو  وومري لدوقمل ووالو وود عفلممإلووومفالو صا وويإل ووال لطدومموورلدو ص  وو

 فيلدو ص  ط.و لصممدعلدوصمردبلم علصفايعلصطالدوصا يإل 

 علرةدل  صمماوال  ر الدوا علدء و لوفريولدوا علدإلق ي يلدو اتيل ال مركبلدء متالدوام الفيل -
 دوي ت ووك (ل إل دوثقمفوا ل ت  ووالدء وإلدو صموودالو صرميوال دوا وودوصوويلت  صهوملدوصا ويإلفويلموومالبلدوطو در فل

 -27صالعلدوفصرالتر د(ل ل دالليتييادء إلدو صمدالإلغمثال ص بيعلدوال ليالدوف  طمموصام ال  ل ت  ال

  .ممو   كالدءردتيالدوهم  يال29/11/2017

مودع ال والمموقومهرافلل29/11/2017-28يو  يل متالدوام والفويلدو وبص رلدوا  ويلدوصوم سل مركبلدء -
 . اهدلدومم  ل دودرد مبلدوارميالدوصمم لو  ت  الدوارميالو صرميال دوثقمفال دوا  إل دالوك  (

 بل دوصمووديمبلدوصوويلص د ووللدومووممثيافلعوور ضل قد ووال ووالدومووممثيالموو علدو ا قووملص ردو ووبللصتووم ع
ل  ه يالدومم  ل دوصرميالفيلصد ال  معلدوصا يإل دومم لدوا  ي.

لمصووووومري  متوووووالدوام وووووالفووووويلتووووود اليربيوووووال ديووووودالوصطووووو يرل ت   وووووالدوصا ووووويإلفووووويل ةوووووريل ووووومركبلدء -
 .مموقمهرال11/12/2017

 قدإللفم  ه ريال ةرلدوارميالدوفتيل زيرلدوصرميال دوصا يإل دوصا يإ امويلدو يدلفيلدوتد ال مر ل 
ص م ويمآلل و لصطوالدوصت يوالدو  وصدد الفويل ةورفلم علربيصللفويلصطو يرل ت   والدوصا ويإللمآللعرو
ل.لل2030

(لو   سلدصممدل  موسلدومم لدوا  يلدوارميالدوصيل39 متالدوام الفيلد ص معمبلدود رال  مركبلدء -
 .مموقمهرال14/12/2017-13لي  يدتاقدبل

 ةوووتد ولمموو لع  ووويلعرمووويل  مووودليصوووص لمووودعإل رعميوووالدوووودع الإلت ووومجلصووإلصوووالعلدال ص وووم ل
ص قيوو لمر ص كوو علعرموويل  موودليصووي لصموومدعلل كمتيووادووودع ال ووو لمموو ل  كووذو لفلثيالدواووربدوموومم

مموومثهإل دوارميووالدو صص فووال ص ووهيعلصطميوووللدومووممثيال دتصقووموهإلموويالدو ب  وومبلدوصا ي يووال دوممثيووا
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 رمووطلدءممووم لدوا  يووالدوارميووال  صر مصهووملمصطووطللفددصووعلدو ب  وومبلدوممثيووالو وود علدءعووومج
 دوصت يالدو  صدد الممود علدوارميا.ل

دو ووبص رلدو وومدسلع وورلو وو زردجلدو  ووب ويالعووالدوصا وويإلدواوومويل دومموو ل متووالدوام ووالفوويل وومركبلدء -
صمبلرعميال امويلفل دوذتلدتاقدل متالدوام ام قرلدءل27/12/2017دوا  يلفيلدو طالدوارميفلي إل

اتو داليدوصا وويإلدواوومويل عووموإلدوا ووعلملفدء ويالدواوومإلو م اووالدووود علدوارميووال-ل/ل م وودل موو لدوبوويطدو ويد
 .ي دإلتصمجل:لربيال ديدا

دوصصطووويطلواالقوووال ب  ووومبلدوصا ووويإلدواووومويلممووو لدو وووبص رلعوووددل وووالدو ثوووملولدوهم وووالدوصووويلصوووو تبل -
ربيووال  ووصقم يافل  ثيقووالصطوو يرلل-2030دوصت يووالدو  ووصدد الل هووددقدوا ووعلوصمقيووولل دوارموويلمأ وو دو

عالقووالد وو دولدوا ووإلدوارميووالم ب  وومبلدوصا وويإلدواوومويل دو ووم ايلوصمقيووولدهووددقلدوصت يووالدو  ووصدد ال
2030. 

صهدقل و لدوتهو ضلموموصا يإلدواومويل دوممو لدوا  ويل ةدرلعالدو بص رلعددل الدوص ةيمبلدوهم ال -
 و طالدوارميفل رمطل صر مبلدوصا يإلم  ولدوا عل دالتصمج.لفيلد

 متالدوام الفيلدو تصود لدوارمويلدوصوم سلو ممو لدوا  ويل دوصت يوالدو  وصدد افلصوالعلدوفصورال مركبلدء -
 م  ه ريالدو  ددا.ل18-21/12/2017

 الموموصا يإلهدقلدو تصد ل و لدو  مه الفيلصازيزلدوصاوم المويالدوو زدردبل دوهيلومبلدوارميوالدو اتيو
 دوصدريبل دومم لدوا  يفل صفايعلدو ردكمبلميالدو م امبل  ردكزل  ب  مبلدوممو ل دوصطو يرل

صوووور فلممإلوووومفال ووووو لص وووو ي ل  وووال هووووال  ووووركمبل  ب  ووومبلدالتصوووومجل دوصوووود مبل وووال هووووال
دومووممثيال دو مصكووريالدواووربل رمطهووإلممو ووركمبلدو صصةةووالمهوودقلصم يووعلدفكوومرهإل دمصكوومردصهإل

بل   ر عمبلدقصةمديافل صازيزلدوص دةعل  لدوا  مجلدواربلفيلدو ه ورل دال وصفمدالو ل تص م 
 الصمردصهإلفيلصت يالدوم ددالدوارميافلفوالآللعالصازيزلد رلدوقطم لدوصم لفويلدعوإل ص و ي ل
ص  يووعل ت ووطالدومموو لدوا  وويلفوويلدووود علدوارميووافل عوورضلدوص وومربل دوصمووردبلدوارميووالدوتم مووال

   مبلدوارميال الدال صفمدال تهم. ص كيالدود عل دو بل

 

 

 

 يف اجملال الثقايف: -10

  ما   وععام  في وعمجال وعثقافي:أولا: وع عاع ا  وعتي  ظمتها وأل

فل2/10/2017ت  بلدء متالدوام الد ص معيالصت يقييال  ل ب  الدءزهرلدو وريقفلدء علمصومري ل -
مركالدو هوووومبلدو اتيووووافل ذووووو لوإلعوووودددلم قوووورلدء متووووالدوام ووووافل م  وووول8/11/2017 دوثوووومتيلمصوووومري ل

  دوصمويرلواقدل بص رليدوصطرقل  ثر لدو  ميلع  ل  صقمعلدوصرد لدوثقمفيلدوارميي.

ليوو  ي..دوصمووديمبل دوم وو عيفل2030  ووصدد الت  ووبلدء متووالدوام ووال ووبص رليدوثقمفووال صطووالدوصت يووالدو -
 م قرلدء متالدوام ا. 1-2/11/2017
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 لفيلهذدلدو أا.و لدو ت  مبلدو اتيال ممإلومفاللف علدالعومجدود  ث  ل مر لفيلدو بص رل
 دوصموديمبل دو ا قومبلدوصويلص د وللدوثقمفواللدوصويلصوو تبدآلل الدو  و عمبفلمم لدال ص م لعدد

فلهددقلدوصت يالدو  صدد ا د رلدوثقمفالفيلدعإلصتفيذل لفل2030لفيلصتفيذلصطالدوصت يالدو  صدد ا
ل.ت يالدو  صدد الفيل  معلدوثقمفاصد رلدو ب  مبلفيلصتفيذلصطالدو ل

 دو وبص رلميومالصصوم يل كودلع و ل ه يوالفوص لدوثقمفوالدوارميوالع و لدوثقمفومبلدوامو يوال و للعاةدرل
ص  ووكهملمقي هووملدء م وويالفوويلدوص ووم  ل دواوودعفل دعصموومرلثقمفووالدو  دطتووالدوفمع ووال دومموووتالو صتوو  ل

ص وكيعلفل ل2030لدوارميوالدوصت يوالدوثقمفيوالصطوال  م مآللو صت يالدو  صدد افل   ة لدو بص رلمععددد
هووددقلصطووالدوصت يووالدو  ووصدد الفوويل  وومعلدوثقمفووافل عوورضل صر مصهوومل و صمماووالصتفيووذللفريووولع ووع

لفلص هيووددآللفويلدو تطقوالدوارميوال2030هوددقلدوصت يوالدو  ووصدد ال و صمماووالصتفيوذللاع و لدو  توالدوارميو
ل.دالقصةمدتل دال ص معيلدو   سواروهملع  ل

ثووور لدو ووو ميلع ووو ل دء متوووالدوام وووالمموصاوووم ال ووو ل ب  وووالدءزهووورلدو وووريقل وووبص رليدوصطووورقل لت  وووبل -
 فيلقمعالدو بص ردبلم  ه ريال ةرلدوارميا.ل24/12/2017لمصمري   صقمعلدوصرد لدوثقمفيلدوارميفل

 تميووالجفلممإلووومفال ووو ل ووفمردبلدووود علدءعووددل ووالدووود علدءعوووم  ث وو ل وومر لفوويلدو ووبص رل 
 زيرلدوثقمفال دو يممال دالثمرلل- امويلدودكص ر/لفريمدلر دتدزتل كذو رلدوارميافلم  ه ريال ة

رلوووووويسلدو ركووووووزلدوثقوووووومفيلدوقمطوووووويلل-دءتموووووومل ر يووووووملدء ووووووققلدواوووووومإم  ه ريووووووالدواووووووردوفل تيمفووووووال
 مصذال عومجلم    لدومم  لدإل ال يال هيلالكممرلدوا  مجفل عددل الع ددجل ل  لدءرث ذك يفل

لال و لماضل ت  مبلدو  ص  لدو دتيلدو اتيالفيلهذدلدو أا.دو م امبفلممإلومف
 صقوديرلقي والدوصتو  لدوثقومفيل دوصاوددلةدرلعالدو بص رلعددل الدوص ةيمبلدوهم الدوصيلصوو تبل

رف فل ص  يفووللفوويلدو  ص وو لدوارموويلدو امةوور لفدوفكوورتلفوويلدوص وورد لدوارموويفل د ووصدعمجلص ْ يمصوولل د  ه
فلصموووبل  وووردقلدءزهووورلدو وووريقل  م اوووالدوووود علدوارميوووا؛لييوووادوموووومرالدوارميد وووصمدد ل ووومدال ل

موووردزلدو  دتوووبلدوُصُ قي وووال دوقي  ي وووالفيووولفل وصصتوووم علدو وووط رلدو وووويلالفووويلصردثتوووملدوثقووومفيلدوارمووويفل د 
صفايعلع علدو  تالدود ويالو مفوم ل لفلدددتل دوثمت تلفيلدود علدوارميا ُصدرَّسلع  ل  ص ييلدإلع
عرهضلص ةيمبلدو بص رلع  لدالمصفومعلميو إلدوصورد لدوثقومفيل ل متي.لع  لدوصرد لدوصمريصيل دإلت

 فلم قرلدء متالدوام الو م االدود علدوارميا.ل27/11/2018لمصمري دوارميلدو قررلعقهُد ل

 متوالدوام ووافلم قورلدءل19/12/2017-18ت  وبلدء متوالدوام والدو تصوود لدوثموو لو بوالدوارميواليوو  يل -
دو بالدوارميالدوصيل عدصهملدء متالدوام الصتفيذدآللو ص ةيمبلدوةمدرالعوالعرضلد صردصي ياللل صإلصالو

(فلك ووملصووإل2015 متووالدوام ووال دي وو مر/لكوومت الدء علدو تصوود لدوثوومتيلو بووالدوارميووالدوووذتلعقدصووللدء
عووورضلص ووومربل  مووومدردبلدوووود علدوارميوووالفووويل  ووومعلدصصمووومرلكفووومجال ددجلدو بوووالدوارميوووالو وووو ل طووومرل

 مرلكفمجال ددجلدو بالدوارميالو تمطقيالمهمل غيرلدوتمطقيالمهم.عرميل  مدلالصصم
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 ثا  اا: وع عاع ا  وعتي شادك  ف ها وألما   وععام  في وعمجال وعثقافي:

د ص معمبلدود رال دال وصثتمليا(لدوثم توالو    وسلدوصتفيوذتلو  ت  والدوارميوال مركبلدء متالدوام الفيل -
صووالعلصووإلعقووده مللادوووذي للو  ت  ووافل(لو  ووبص رلدواوومإ6غيوورلدوامديووال لو صرميووال دوثقمفووال دوا وو إفل دووود را

 ل.فلمد والدوك يب29/9/2017-26دوفصرال

 و  ت  ووالدوارميووالو صرميووال دوثقمفووال دوا وو إفلرلوويسلدو   ووسلدوصتفيووذتلل وومر لفوويلدووود رالدال ووصثتمليا
 وال عوومجلك ومل ومر لفويل ع ومعلدوود رالعوددلع وريالعوو دآلل   ثعل  ه ريال ةرلدوارميا.ل

 دو   سلدوصتفيذت.

 دو ديرلدوامإلو  ت  افلفم ل  فمبلدو ر ميالو تةبلتمقشلدال ص م ل  و عيافلدء عله ل
 فقمآللو ق دعدل دإل ردجدبلدوقمت تيال دالددريالدو اص دال دو ا  علمهمل دوصيلصإلدقردرهومل والدو   وسل

 دوا  إفل درد الدورب ل دو قصرممبلدالقصةمدتل دال ص معيل الدو ت  الدوارميالو صرميال دوثقمفال
ددجل صفايووووعلد رلدو ت  ووووالدالق ي وووويل وووومويبلصم وووويالدء ال و يوووومبلوصطوووو يرلموووورد  لدو ت  ووووال ل د

د ووصمددعلعووو لدو   ووسلدوصتفيووذتل ووالدو  ه ريووالفل دو  ووو  لدوثوومتيلهوو ل دووود ويلوكووعل ر وو 
 .دو متمتيا

 اووووووومويللمرلم وووووووال29/9/2017عقووووووودلدو وووووووبص رلدواووووووومإل دو  ايوووووووالدوام وووووووالو  ت  وووووووا(للمصووووووومري ل 
 وووامدال صووإلصايوويالفلم وودلمووال م وودلدواي ووو ل زيوورلدوصا وويإلممو   كووالدوارميوووالدو ووا ديا دودكص ر/

دودكص ر/ل وا دلهوالعلدومرمويل ر و لد ووالدوك يوبل وديردآللعم ومآللو  ت  والدوارميوالو صرميوال دوثقمفوال
مم صالإل همإلع  لللإ قمفل30/9/2021 مص لل1/10/2017ل ت دبلدعصممردآلل ال4 دوا  إلو دال

 .1/11/2017لمصمري 

 مركبلدء متالدوام الفيلدو بص رلدوا ريالالصممدلديثمرييالدواربلدوذتلت  للدالصممدلصمبلرعميوال -
  ه ريال ةرلمفيلك يالديثمرل م االدوفي إلل13/11/2017-11 م االدود علدوارميالصالعلدوفصرال

 دوارميا.

 ع وعل ق و الع و لدوصصةةومبلدو صص فوالفويلع وإلدالثومرلصتم عل د عل ع معلدو بص رل   ومبل
 دوصووورد لدال وووال يل دوقمطووويل دور  ووومتيل دوي تووومتيفل دو صط طووومبلدوارميوووافل قووودإلو  وووبص رلعوووددل
كميوورل ووالدالممووم لفوويلع ووإلدالثوومرل دوصوورد ل دوصوومري ل ووال صص ووقلدو م اوومبلدو صصةةووالفوويل

  صص قلدود علدوارميا.

 بلدوصوويلصووو تبلدوا وووعلع وو لص قيوو ل وووذكرالصفوومهإلمووويالةوودرلعووالدو وووبص رلعووددل ووالدوص ةووويم
عوواللدوةوومدراممووم ل دودرد وومبلديثوومرييالدواووربفل صا وويإلكمفووالدء م اووالدووود علدوارميووال دصموومدل

دو ووبص رلع وو لدو هوومبلدو اتيووالممووود علدالعووومجلوال ووصفمدال تهوومل دال صر وومدلمهوومفل موو لو تووال
 ووإلللص و ي ارميلو د علدوارميوالدوصويلصقود بلمدوا علع  لص  يعلدوصرد لدولع  لدوصرد لدوامو ي

 ي  ع.
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 مركبلدء متالدوام الفيلدو بص رلدوام رلو زردجلدوثقمفالفيلدود علدإل ال يافلدوذتلت  صللدو ت  وال -
دوورليسلع ورلم وال م ودلدإل ال يالو صرميال دوثقمفال دوا  إل د ي ك (لصمبلدورعميالدو وم يالوفصم وال

موووموصرط إفلم تم ووومالدالمصفووومجلل23/11/2017-21 ددافلصوووالعلدوفصووورالرلووويسل  ه ريوووالدو ووولدوم وووير
فلعوالدو تطقوالدوارميوافلصموبل وامرليتمو لصت يوال2017م ديتال تمرلعمة الدوثقمفالدإل ال يالوامإل

 ثقمفيال  صدد الو دالدو  صقمعلفيلدواموإلدإل ال يي.

 دإل وووال يفلموووورلد ووووال وووالدوووود علدءعوووومجلفووويل ت  وووالدوصاوووم الل(42  ووومر لفووويلدو وووبص رل
دو   والدالفصصمميوالرلوويسلدو   وسلدوصتفيوذتلوالي ي ووك ل عوددل والدووو زردجلفويلمك  وال  ه ريووال

عوومجلدو اص وديالوود لدو  ددال   ث  لدو ت  مبلدإل ال يال دوارميال دود ويال  فردجلدوود علدء
ل  ه ريالدو  ددال عددل الكممرلدو صةيمبلدوفكريال دوثقمفا.

 دوصقريورلدوصصوم يلوال ص وم لدوصوم سلع ورلل:دل الدوقردردبلدوصويلصوو تبةدرلعالدو بص رلعد
و    سلدال ص مرتلدو ك قلم صمماالصتفيوذلدال وصردصي يالدوثقمفيوالو اوموإلدإل وال يفلصقريورلدو وديرل
دواوومإلموو علصتفيووذلدال ووصردصي يالدوثقمفيووالو اووموإلدإل ووال يفلدوةوويبالدو ادوووالوال ووصردصي يالدوثقمفيووال

 يفلدإلعالالدإل وال يلمو علم ميوالدوصورد لدوثقومفيلفويلدواوموإلدإل وال يفل دعص ودلو اموإلدإل ال
 دو بص رلي عالالدوصرط إلم أال صط ممبلدوصت يالدوثقمفيالدو  صدد الو دالدو  صقمعي.

 وووومركبلدء متووووالدوام ووووالفوووويلدال ص ووووم لدوثمووووو لو    ووووسلدوصتفيووووذتلدو بقووووبلو  اهوووودلدوثقوووومفيلدوارموووويل -
م قرلدو فدلدوددلإلوالصممدلدالفريقيفل دووذتلُعقودلمرلم وال  وصركالمويالل19/11/2017مصمري لدالفريقيل

 ووديرل ددرالدو ووب الدال ص معيووالو ف ووويالل-دء متووالدوام ووال  ووامدالدو ووفير/لد.  ال دووويل تل وومييب ا
دالصموومدلدالفريقووي.ل توومقشلعوودددآلل ووالدو  ووو عمبل تهووملد ووصاردضلدوصقوومريرلدو مويووال دالددريووالو  اهوودل

 .2018امإلدو تةرإفل دومرد  لدو قصرمالكصطالع علو  اهدلدوثقمفيلدوارميلدالفريقيلفيلعمإلو 

د ص وم لدو  توالدوص وم ريالدو بقصوالوالصمومدلدالفريقويل دو م اوالدوارميوالك مل مركبلدء متوالدوام والفويل -
ل.الفريقوووويرلدو فوووودلدوووووددلإلوالصموووومدلدفلم قوووو20/11/2017لمصوووومري ل دو اهوووودلدوثقوووومفيلدوارموووويلدالفريقووووي

صوور لو  اهوودلصووالعلعوومإل م وويالدءي ووي:ل رد اووالدوت وومإلدال م وويل دو ثووملولدءل  ةووبلدو  تووالم ووم ل
فل و ل ر طلدو ر ايالو  توالدوص وم ريالدو بقصوالوالصمومدلدالفريقويل دو م اوالدوارميوال دو اهودل2018

ل2018موعلدو اهودلواومإلالقدوثقمفيلدوارميلدالفريقويلوصقيويإلدو اهودلدوثقومفيفلرموطلدالت وطالدو قصرموال و
 ت طال ددردبل  ب  مبلدالصممدلدالفريقيل  م االدود علدوارميالذدبلدوة ا.للممرد  ل  

دو ت  والدوارميوال مركبلدء متالدوام الفيل  صق لةيمغالرب لو ا وعلدوثقومفيلدوارمويفلدووذتلت  صولل -
 كالدو برميا.فلمم صومفالدو   29/11/2017-28ال دوا  إل دوك  (لي  يلو صرميال دوثقمف

 ووو ل   وو عالعرميووال  ووصركالةوودرلعووالدو  صقوو لعووددل ووالدوص ةوويمبلدوهم ووالدوصوويلصووو تبل 
لفصمفيووزلدو موودعيال دو ب  ومبلدوصوويلصاتو لمموثقمفووالدوارميووافل لص و علكووعل ك تومبلدوثقمفووالدوارميوا

ت مجل ت   العرميال  مدالصوإلفل ل صأهيعلدو  دردلدوم ريالدوصمةالمصدميرلدو ب الدوثقمفيا كعلد 
فلدوصوورد لدو وومدتل غيوورلدو وومدتل دع هووملعرميووومل دصصيوومرلد وووالعرميووالال صووومفالهووذ لدو ت   وووا
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 ووو لدالمصفووومجلمموقووودسلل وووتالو صووورد لفووويلدواوووموإلإل وووال يفلصزد تووومآللوصكووو الل2019د وووصث مرل وووتال ل
فلك وووووتالإلطووووالول  ووووومري ل  ت ووووطالعرميوووووال2019دو ووووريقلعمةووووو الو ثقمفووووالدإل وووووال يالواوووومإل

 .للدإل ال يلفملدالدوقدسل دوصرد لدوارمي د  ال يال  صركالو

لمصوووووومري دوووووووذتلعقوووووودلل لدال ص وووووومرتلدوثوووووومتيلو ركووووووزلديكوووووور إ وووووومركبلدء متووووووالدوام ووووووالفوووووويلدال ص ووووووم -
 مر  م.ل28/11/2017

 ل- والدو  وو عمبلدوصويلصوو تبلعورضلدت وطال دت ومزدبل ركوزلديكور إلدآللمم لدال ص م لعودد
فل صم يعلدو يم مبل2019-2018 تصيالدو قم صيالدو مرقافل دالت طالدالق ي يالدو قصرمالوفصرالدو

ع ع:ل صمماالم ميالدوصرد لدوثقمفيلفيل  قمبلدالز ومبفل دو وركمبلدو طتيوال دوصاوم الصطال و ل
ع ووومعلدال ص وووم ل رقوووالع وووعلمووو عل ه دهوووملوم ميوووال قووود بلدء متوووالدوام وووالصوووالعل ل.ي ووويدالق 

 دوصرد لدوثقمفيلدوارمي.

 

 يف جمال حوار احلضارات: -11

 :وعحضادو  حوود مجال في وععام  وألما    ظمتها وعتي وع عاع ا : ولا أ
لمموصت يولمموقمهرافل27/10/2017-22لدوفصرالصالعل2017وامإللدوز موالمرتم  لدوام الدء متالت  ب -

 لللللللللللللللللللللل.لUNAOC لدومومردبلوصمموقلدو صمدالدء إل ت  ال  ل دوصام ا

  ل دو اليوومبلدء ر ميووالدووود عل صص ووقل ووالدو ووممميالدوقيوومددبل ووا(ل13 لعووددلدومرتووم  لفوويل وومر
 .دو صمدا

  صمووم لدومووومردبل دوثقمفوومبلدو صص فووال دوا ووعللموويادو صموومدعللدوصفوومهإصا يووول ل ووو لهوودقلدومرتووم 
م ملي هإلفيلصر ي لقيإلدوص م  ل دوصاميشلدو   يلمياللفع  لدتصردطلدو ممبلفيلع  يالدوم در

 . صص قلدو ا ب

  و اديووودل وووالدو هووومبلدومك  يوووال دو ب  ووومبلدوديتيوووال دالعال يووواللزيووومردبعلدومرتوووم  لصت ووويإل ووو
فل ب  ال:لدو   سلدوق  يلومق ولدإلت مافلدوص فزي الدو ةرت ب  مبلدو  ص  لدو دتيل ثع ل

فلدوارميوالو مو درل دوصاوم الدوود ويلدءزهرلدو ريقفلدومرتم  لدو ةرتلوصط يرلدإلعوالإفلدو ت  وا
ك مل  علدومرتم  ل يوملزيومردبلثقمفيوالل. م اا دوام الولدء متا و لصت يإلزيمرالو قرلممإلومفال

  تطقالصمالدوص ي ويللف ق االةال لدوديالف  م لدوه عل دءهرد مبوكعل الدو صمقلدو ةرتفل
 ل.لدءزهرفل  م  ل  مر لدو از

 ممووردبلمو عل ومعل كمفموالصإل وقمجلدبلدو ممميالو قرلدء متالدوام افل صالعلزيمرال فدلدوقيمد 
  الصالعلدوصاريقلمقيإلدال الإلدو  ما.ل(دال ال  ف ميمكردهيالدإل الإل  مهرال

ي اووومآلل ووال  ووعل  د هوووالدوصطوورقل صازيوووزللصمووبلعتوو دات  ووبلدء متووالدوام وووال ر ووالدوا ووعلدود ويوووال -
لفل ذووووووو لمموصاووووووم ال وووووو لكووووووعل ووووووال ت  ووووووالدوي ت ووووووك لمموقوووووومهرال20/11/2017-19ليوووووو  يدوموووووو دريل

 .ل دو ت  الدوامو يالوصري يلدءزهر دو كصبلدإلق ي يلمموقمهرا(ل  ب  الدءزهرلدو ريقل
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 ك وومل وومر لفوويلفامويوومبللف(لد وووالع وو ل  ووص  لد علدواووموإ16 ووال  وومممآللل45 وومر لفوويلدو ر ووال
دو اص ووديالفوويل  ه ريووال ةوورلدوارميووافل  ووالووو تهإلدو ر ووالعووددل ووالدو ووفردجل دودم   م ووييال

فلاليوومبلدو صموودالدء ريكيووافل دو  ص وومرلدو يم وويلو ووفمرالدو لمموقوومهرازص ووصمالم ووفيرل  ه ريووالك
فل   ث  العال ب  ال تمويتدلدال ر  ص  وطيالو مو درلمويالو  ص مرلدو يم يلو فمرال ذرمي ما د

لديادوووع  وومجلتصمووال ووال للدإل ووال يا ووال   وو لدومموو  ل فوو دلل  وومركال ووو لممإلووومفالفدوثقمفوومب
 دإلعال ييا. للقمفال م درلدومومردبصمردجلفيل  معلدوثدو ل

 فل:لد ووصصددإلدوتةوو  لدوديتيووالوصمريوورلدواتووقهوويفل رماووال مووم رلرلي وويالع وو لدو ر ووالد ووص  ب
ت وومذجلصمريصيوواللف  ووممبلدتووو مإلدو ووممبل ووو لدو  معوومبلدو صطرفووال دتووزالقهإلفوويلمووردثالدوصطوورق

 . دوممك يال دوصالفالهمدل دوصكفيردو لفلقوميم  امةرالو   ص امبلدو ص م كال دو صامي ا

 ال امو القوميملرلدوصأكيدلع  لور لصو تبلدوصيلدوهم الةدرلعالدو ر العددل الدوص ةيمبل
فل صازيوووزلد رلو طتيوووال  هوووددقلدوصت يوووالدو  وووصدد ا وووالمووويالدو يم ووومبلدإلت مليوووالدلدوصت يوووال دو  د

عطووومجلد وووصقالويالمقيقيوووايوووالفووويلت ووورلقووويإلدو  وووطيال دالعصوووددعدو ب  ووومبلدوديت و  ب  ووومبللفل د 
دوديتيالفل دوا علع  لدوتهو ضلم  وص يمبلدوصا ويإل صازيوزلفور لدوصا ويإلدو يودل دو وم علو   يو ل

 .ماع  ل د لدومي

  :وعحضادو  حوود مجال في وععام  وألما   ف ها شادك  وعتي وع عاع ا : ثا  اا 

يوال دوثقمفيوال دوصاوميشلفويلفامويومبلدو وبص رلدوود ويلدوثومتيلمو علدوصادديوالدوديتلدوام والدء متوا مركبل -
 ثيتوومفللمموامةوو الدوي تمتيووال31/10/2017-29دو وو  يلفوويلدو وورولدء  ووطل دوووذتلعقوودلصووالعلدوفصوورال

  زدرالدوصمر يالدوي تمتيا.لت  صلل ل

 دوي تووومالل:فصم وووالرلووويسل  ه ريوووالدوي تووومال  اووومويل زردجلصمر يوووالكوووعل وووال ووومر لفووويلدو وووبص ر
 عووددل ووالدو ووفردجللفدو صموودال وومردبلدوارميوواوووالدإل  اوومويل زيوورلدوص ووم  لمد للف  ةوورل ف  ووطيا

فلممإلومفال و ل  مركال  ث يلماضلدو ت  مبل تصمال الر معلدوديادواربل دود علدء ر ميال
 دود ويال دإلق ي يال  ردكزلدوص م  لدوديتيل دوصت  لدوثقمفيلدود ويال دإلق ي يال دوارميا.ل

 ووو لدوصموووديمبلدو  وووصقم يالدوصووويلص د وووللدوصادديوووالزلع ةووودرلدو وووبص رلفووويلصصووومإل ع مووووللميمتووومآللرك ووو 
ذو لدوم وو علدو  كتووالو  د هووالهووذ لدوصمووديمبفل دوصأكيوودلفل كوودوديتيووالفوويل تطقووالدو وورولدال  ووط

ع  لد رلدو ب  مبلدوديتيالفيلصط يرلق دتيال ص ريامبلم ميالدو هم ريال دوال ليافل صازيوزل
 وكردهيا.لدوصام الدو  معيل ال  عل  د هال  مهرلدإلقةمجل د
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 يف جمال الدراسات واملسوحات امليدانية االجتماعية: -12

فلميو لصوإلدالتصهومجل والدو   لدو برميلم علدو كمال ةومالدء ورافيلصتفيذلل مركبلدء متالدوام ا -
عوووالالدوتصوووومل فل قووودلصوووإلعووورضلدوتصوووومل ل دو رم وووالدء وووو ل وووالدو  ووو ل دوصووووم لم فيووومبلدء هووومبل د 

فيلدومرو مالدو برميل القمعل زيرلدوةمافلمي ل  هربلتصومل لدو  و لل  تمق صهملفيلو تالدوةما
 هوا(لم وملل12  زعالع  ل  يو ل هومبلدو   كوال    رال اي يالل121.725مم صصددإلعيتالم  همل

ممووال فوومالل72.6فوويلت ومال فيومبلدء هوومبفلميو لُ وو   بللكميوردآلللدتصفمووومآلللريووقل دوموورفويلذوو لدو
دو  وو لتصوومل ل فوومالوأل هوومبلم ووبلل112و  ووص  لدووو طتيفل قممووعل وووقل الدالميووالع وو لدل100وكووعل

 %.ل35فل تلمت مالدتصفمضلصقدرلبل2010 تاللذتلصإلصتفيذ دو

فووويلصتفيووذلدو رم وووالدوثمتيوووال ووالدو  ووو لدو برموويلوةووومالدء وورالميووو ل ووومرتلل وومركبلدء متوووالدوام ووا -
ددلدوصقريورلدء وويل  صو لدوتصومل لإلعدل صمماالصتفيذلدوا علدو يددتيل    لدوميمتمبل  امو صهملص هيددآلل

 ثإلدوصقريرلدورلي يلدو فةعلعالتصمل لدو   ل عقدلتد ال طتيالوارضل هإلدوتصمل .

ط ووووبل زدرالدو ووووممبل دوريموووووالمتوووومجآللع وووو ل وووومرتلدوصمووووويرلوصتفيووووذلدو  وووو لدوص ت وووويلموووو علدو ووووممبل -
 م ل  ل  ث يل زدرالدو ممبلممو  ه ريالدوص ت يافلمي لصإلدوقيمإلمزيمرال  ويالوص تسلصإلصالوهملدال ص

 دوريموووال  تمق ووالدإل ووردجدبلدوصمووويريالص هيووددلوص قيوو لدصفمقيووالدو  وو ل دوموودجلفوويلدوا ووعلدو يووددتيفل
  قدلصإل تمق ال ملي ي:

 ووتالم ووبلعووددلل34-15 وومبل  ووممالفوويلدوفلووالدوا ريووالل10.000م ووإلعيتووالدو  وو لمموو دويل 
ممووالدوا  يوافل كومالدإلقم وافلدوفل  ص  لدوصا ي يدوز د يافلدومموالدوفلدو تس الدو صبيردبل ثعل

  اليا(.ل24   ي  عل

 دو همبلدو طتيال دود ويالدو  مركال دوددع والو   و ل ص وكيعلدو  ومالدو  ورفال دو تفوذال دو صمماوال
 و    .

 .د دبلدو   ل ثعلدال صميمتمبل  دوالدومممثيال دو  رفيال مرتم  لدإلدصمعل  رم الدوصدريب  

 دوصقريميالو    ل  ةمدرلدوص  يع.دو يزدتيال 

 عودددلد وصردصي يال طتيوال دءت طالدوالمقوالو   و ل ثوعل عودددلدرد ومبل صقومريرل قمرتوال  ا قوال د 
 و  ممبل ال دق لتصمل لدو   

 عدددل ذكرالصفمهإلميالدو مدال  زدرال ب الدو ممبل دوريموالفيلص تسلو مودجلفويلصتفيوذل ت وطال 
 دو   .لل

 الدو وووو دهرل ثووووعلقي ووووالدوا ووووعفلدالتصرتووووبل دو  ووووم دالموووويالدو وووور ال دور ووووعلدوصركيووووزلع وووو لعووووددل وووو
ل دو ال الدو ر ريافل ماضلدو  دهرلدو  صمدثال ثعلدو ممبل دواتقل دو ممبل دو  إل دء ا.

 .24 الد ريالةمالدء رالدوارميال دو كمال  مرتل عدددلدواددلل23دواددلدء متالدوام ال ةددرل -

 

 


