
رًٕص ٔآة  انزٙ اخشٚذ ػٍ ثؼذ نشٓش٘ نًذٚشٚخ اإلزظبء انسكبَٙ ٔانمٕٖ انؼبيهخ  االخزًبػبد

 :0202 نسُخ

كأزذ يشبسٚغ انًُظًخ انذٔنٛخ نهٓدشح انًسزًش ، ٔفٙ ئؽبس انذػى   ٙ ئؽبس زٕكًخ انٓدشحف. 1

ٔآنٛخ يٕظفٛٓب ، ثشأٌ يإششاد زٕكًخ انٓدشح د انًإسسبد انسكٕيٛخ ٔانًخظض نجُبء لذسا

ازظبءاد انسكبٌ ٔانمٕٖ انؼبيهخ  فٙ  شبسكذ يذٚشٚخ اإلزبنخ ٔئػبدح اإلديبج انًسزذايخ

ًزّ ٔزذح اداسح انٓدشح فٙ ظٔانز٘ َ 8/6/0202ػجش سكبٚت انز٘ ػمذ ػٍ ثؼذ خزًبع الا

  فشٚك ػًم رسهٛم انجٛبَبد لذ رى زٛث اٌ  انٓدشح ثٛبَبديُظًخ انٓدشح انذٔنٛخ ، نفشٚك رسهٛم 

ٔيزطهجبرّ  نهمٛبو ثأَشطخ فٙ يدبل أٔنٕٚبرّ فشٚك انؼًم انزمُٙئَشبؤِ فٙ ئؽبس يدًٕػخ 

نالزظبء ، ْٛئخ أزظبء  ٔصاسح انزخطٛؾ ، اندٓبص انًشكض٘ )ٔانفشٚك يزكٌٕ يٍ االػؼبء يٍ 

  (.ألهٛى كشدسزبٌ 

فٙ اؽبس ػًم  اندٓبص انًشكض٘ نإلزظبء يغ يُظًخ االسكٕا زٕل رشخًخ يؼدى انزؼبسٚف . 0         

فٙ االخزًبػبد انزٙ شبسكذ يذٚشٚخ أزظبءاد انسكبٌ ٔانمٕٖ انؼبيهخ ٔانًظطهسبد االزظبئٛخ، 

يظش، )اإلػبلخ  فشٚك خجشاءن ( 16/0202/ 15،  12/6/0202 )سٚخ بنزٕاث(  ػٍ ثؼذ) د ػمذ

نٕػغ انهًسبد االخٛش ػهٗ يؼدى االػبلخ زٛث رى   يُظخ انكزشَٔٛخػجش ( ؼشاقفهسطٍٛ، لطش، ان

ٔانزؼبسٚف انًسذدح يٍ لجم  رشخًخ انًظطهسبد انؼًم ػهٗفزشح زٕانٙ االسثؼخ االشٓش  خالل 

اثُبء انُمبشبد ٔاخزٛبس انزؼشٚف ٔانًظطهر  االرفبق ػهٛٓب يٍ لجم أػؼبء انفشٚكٔيٍ ثى  انًُظًخ

  .االَست 

 فٙ(  0/7/0202 ، 03/6/0202)اسٚخ ٕزبنثٚشٚخ ازظبءاد انسكبٌ ٔانمٕٖ انؼبيهخ ذشبسكذ ي. 3

  انز٘ َظًزّ يُظًخ االسكٕا  فشٚك خجشاء رشخًخ يؼدى يظطهسبد انمٕٖ انؼبيهخ بداخزًبػ

يٍ يُظًخ انؼًم ، ٔانز٘ ْٕ اٚؼبً فٙ خجشاء يغ ( يظش ، االيبساد ، انؼشاق ، االسدٌ  فهسطٍٛ،)     

االزظبئٛخ انزٙ ًظطهسبد اناؽبس انزؼبٌٔ يغ يُظًخ االسكٕا ٔانجهذاٌ انؼشثٛخ ٔرى يُبلشخ ٔرشخًخ 

 . انمٕٖ انؼبيمرخض 

فشٚك انؼًم انخبص ثسٕق انؼًم فٙ اخزًبع شبسكذ يذٚشٚخ ازظبءاد انسكبٌ ٔانمٕٖ انؼبيهخ . 4

-02)انز٘ ػمذ ػٍ ثؼذ نهفزشح  فٙ انجهذاٌ انؼشثّٛخ ٔيإّششاد أْذاف انزًُّٛخ انًسزذايخ راد انّظهخ 

ثسث انًشبسكٌٕ ٔرجبدنٕا ػشثٛخ، دٔنخً  15يشبسكبً يًثّهٍٛ  47االخزًبع  خًغ( 0202 /رًٕص 01

ثشكٍم ػبو ٔكٛفّٛخ انزّكّٛف يغ انٕػغ انمبئى فٙ انًفبْٛى انًزؼهّمخ ثبسزًبساد يسر انمٕٖ انؼبيهخ  

ًٍّ انهّمبء يُبلشبد زٕل انًمّشساد انزٙ ٔ ،ظّم فٛشٔط كٕسَٔب انًسزدذ فًٛب ٚخّض خًغ انجٛبَبد رؼ

ل، انزّشخًخ انؼشثّٛخ نهزّظُٛف انّذٔنٙ انًّٕزذ نهًٍٓ نؼبو  ّٔ  0228رّى اإلرفبق ػهٛٓب فٙ انهّمبء األ

(ISCO-08)،  ّداّلد اإلداسّٚخ ٔئَشبء فشٚك ػًم فشػٙ نهًسبَذح فٙ انزّشخًخ انؼشثّٛخ اسزخذاو انس

نمشاس انًإرًش انذٔنٙ انؼششٍٚ نخجشاء ئزظبءاد انؼًم انًزؼهّمخ ثؼاللبد انؼًم، ٔئيكبَّٛخ ئخشاء 

ٔأكذاإلخزًبع ػهٗ انسبخخ ئنٗ ثذء اإلػزًبد ػهٗ أَظًخ ركّٛخ ٔانزمّذو  .نمبءاد يُزظًخ فٙ انًسزمجم



سٛزى رسذٚذ ٔسشبد رذسٚت فٙ  رنك، ئنٗ خّذ٘ َسٕ رخفٛغ انكهفخ ٔانٕلذ. ثبإلػبفخ ثشكمٍ 

 .انٓبرف ٔيسٕذ انؼُٛبد أخز انًسزمجم زٕل ؽشق

 .انٓبرف ٔيسٕذ انؼُٛبد أخز ٔسشبد رذسٚت فٙ انًسزمجم زٕل ؽشقسٛزى رسذٚذ  ،رنك ئنٗ ثبإلػبفخ

 

 االخزًبع انثبنث نهدُخ انفُٛخ االسزشبسٚخ فٙ شبسكذ يذٚشٚخ ازظبءاد انسكبٌ ٔانمٕٖ انؼبيهخ. 5

رًٕص  16-13خالل انفزشح انز٘ ػمذ ػٍ ثؼذ ٔاالخزًبػٛخ نهجهذاٌ انؼشثٛخ،  انذًٚغشافٛخنإلزظبءاد 

ػهٗ رمٛٛى االسزشارٛدٛخ اإللهًٛٛخ نزسسٍٛ ٔرؼٛٛك فدٕح  نًشبسكٌٕا اؽّهغ يٍ خالنّ .0202

 انذًٚغشافٛخش انًإششاد رٕفّ يٍ خالل ػشع اإلسكٕا زٕل  انجٛبَبد االزظبئٛخ فٙ انًُطمخ انؼشثٛخ

ثبإلػبفخ انٗ خطخ ػًم اإلسكٕا انًسزمجهٛخ فٙ اإلزظبءاد انذًٚغشافٛخ  ٔاالخزًبػٛخ نهذٔل انؼشثٛخ

ُخ يمزشذ ئػذاد اسزشارٛدٛخ ئلهًٛٛخ زٕل انسدالد انًذَٛخ ٔاإلزظبءاد انسٕٛٚخ  ٔاالخزًبػٛخ ًّ يزؼ

 ض انًشبسكٌٕ فٙ االخزًبع ئنٗ يدًٕػخ يٍ انُزبئحخه  ، 0205-0202خالل انفزشح يب ثٍٛ 

 .زٕطٛبدٔان

  

 

 

 


