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 (104)أوالً: متابعـــة تنفيـــذ قـــرارات الـــدورة 

 للمجلس االقتصادي واالجتماعي
 )اجلوانب االجتماعية(

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 

 (2228)اقةةةةةةةةم اةقةةةةةراا: 
 .(104( و)103ذقرير األم م اةعام و م  واذ  اةمجلق )موضوع اةقراا: 

 نص اةقراا: ❖
(ل،اًجاةة  ل اطةةاملا لااةةعل103اإلحاطةةعلماًةةاع للةةدلا، بةةرير لأل بر ةةرلا لةة تلا،ذةةاالحةةاللورة ةة ل ةةرا ا لا،ةةر   ل "

ل"(.104(ل  103ا،ذالعلأل تلد  ويلا،ًجا ل 

ل تائج:اةمتخ ة ةت     اةقراا واة اإل راءاد ✓
 ل9/9/2019أل ةا   لل1629/3ًة رر ل  ةملا،ماىلا،ًرةر ييا لا،رامًةعل،اةر للا م ةاولبًا ة للوملوذًيملا،برا 

 .9/9/2019أل ا   لل4659/5 ا،ًرظًا لا،ذرييعلا،ً خصصعلبًا  لا،ً رر ل  مل
 

 (2229)اقةةةةةةةةم اةقةةةةةراا: 
( )مااس/آذاا 31)  .ع لى مستوى اةقمف  عف اةدول اةعربيف اماةملف القت ا ا وال تما   ةمجلق موضوع اةقراا: 

2020). 

 :اةقراا نص ❖
دمةةا لا،ةةر للا م ةةاول ا،ًجةةا، لا،اما  ةةعلا،ً خصصةةعل ا،ًرظًةةا لا،ذرييةةعلا،ً خصصةةعل ،ةةىللاا ةةا لا لااةةعلل-1"ل

ديلاال  صةةةةاداعل اال  ًاايةةةةعلا، رًا ةةةةعلا، ةةةةيلورنةةةة ل ةةةةيل د ا  ةةةةالضةةةةًتلا،ًاةةةة لاال  صةةةةالبا،ًاضةةةةاما ا،ذالةةةةعل
ل/ا،بًةع ل ةيللامةرلا صةارلديةرلداسةً ر(ل،ًجا ل الذعلا،ر للا،ذرييعلماىللسة ا ل31،ار   لا،ذاداعل  اال  ًاميل
  ل ذ،كل  باعلآل،يا لمرضلا،ًاضاما لاال  صاداعل اال  ًاايعلماىلا،بًعلا،ذرييع.2019كااانلا  لل

للا،ذرييةةةةعلماةةةةىللسةةةة ا لا،بًةةةةعل(ل،ًجاةةةة ل الذةةةةعلا،ةةةةر ل31ي  ةةةةًتلا،ًاةةةة لاال  صةةةةاديل اال  ًةةةةاميل،اةةةةر   ل  -2
لا،ًاضاما لا، ا،يع:

 ا،ذرييلا،ًط رك.ا، رًايلوبر رلا ل تلا،ذاالمتلا،ذًللاال  صاديل اال  ًاميل •

 . الذعلا،ر للا،ذرييعلماىللس ا لا،بًع(ل،ًجا ل30وبر رلحاللل ابذعلورة  ل را ا لا،ر   ل  •

عل ا،ًرظًةةةا لا،ذرييةةةعلا،ً خصصةةةع ل  ةةة لا،ًاضةةةاما لا، ةةةيلوب رح ةةةالا،ةةةر للا م ةةةاول ا،ًجةةةا، لا،اما  ةةة •
 "ل.لذاي رلمرضلا،ًاضاما لاال  صاداعل اال  ًاايعلماىلا،بًع

 اإل راءاد اةمتخ ة ةت     اةقراا واة تائج: ✓

 )اةموضوع معروض ف  و د مستقل(
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 (2230)اقةةةةةةةةم اةقةةةةةراا: 
 –القت ا  ف وال تماعيف ف   واذها اةرابعف )و رود  متابعف ذ     قراااد اةقمف اةعربيف اةت مويف:موضوع اةقراا: 

 .(20/1/2019اةجمهوايف اةلب انيف: 

 : لى مم اةقراا اةثانيفن ت اة قرة  ❖
وكايفلا لااعلا،ذالعلبً ابذعلورة  للبةر ا لا،بًةعلبا، رسة  للةدلا،ةر للا م ةاول ا،ًجةا، لا،اما  ةعل ا،ًرظًةا لا،ذرييةعل"

(ل،ًجاة ل الذةعلا،ةر للا،ذرييةعلماةىل31 الا،طأنلي مل  ذهل ،ىلا،ر   لا،ذاداعلا،بادلةعل ا،ً خصصع ل إمرادلوبر رل يله
ل".(2020 لا سل/لدذا للا،بًعلس ا ل

 ةت     اةقراا واة تائج: اةمتخ ةاإل راءاد  ✓

لسةة  ملمةةرضلاإل ةةراوا  ل لمةةتلا،بًةةعل  الةةالا لااةةعلا،ذالةةعلبً ابذةةعلورة ةة لا،بةةرا ا لاال  ًاايةةعل ا، رًا ةةعلا،صةةاد ل
ًُ خ  ل (ل،ًجاة ل31ا،بادلةعل ضًتلا،ًا لاال  صةاديل اال  ًةاميلا،ًر ةالل ،ةىلا،ةر   لا،ذاداةعله رلا،برا ا لل، رة  ا،

 .(2020 الذعلا،ر للا،ذرييعلماىللس ا لا،بًعل لا سل/لدذا ل

 

 (2231)اقةةةةةةةةم اةقةةةةةراا: 
 .لق القت ا ا وال تما  ذحس م أساة ب وإ راءاد  رض اةموضو اد  لى اةمجموضوع اةقراا: 

 نص اةقراا: ❖

 :"ام ًادلا سا،  ل اإل راوا لا، ا،يعل،ذرضلا،ًاضاما لماىلا،ًجا لاال  صاديل اال  ًامي

ا،سةةةابذعللةةةتلا،رظةةةاالا،ةةةرايايل،اًجاةةة لاال  صةةةاديل اال  ًةةةامي لو ابةةةىلالااةةةعل(للةةةتلا،ًةةةاد ل2 اةةةةاذاعل،ًةةةال ةةةاولبةةةا،ةبر ل  -1
طاةةة لا،ةةةر للا م ةةةاول ا،ًجةةةا، لا،اما  ةةةعلا،ً خصصةةةعل ا،ًرظًةةةا لا،ذرييةةةعلا،ًجاةةة للب رحةةةا لا،ًاضةةةاما لا، ةةةيلو

ا،ً خصصعل د ا  الماىل ر للامًاللا،ًجا  ل ذ،كل يللامةرلناي ةهليًسةعل ا يذة تليالةاعللةتلا، ةا   لا،ًءةردل، ةرول
 .د   لاالاذبادلا،ذاديل،اًجا ل  ج لانلوكانلا،ًاضاما للطةامعلبا،ً ررا لا، ةس ر علا،الملع

ا،ةر للا م ةةاول ،ةىل  سةةاللا،ًاضةاما لا، ةةيلورةر الضةًتلاي صا ةةا لا،ًجةا، لا،اما  ةةعل ا،ًرظًةا لا،ذرييةةعلدمةا ل -2
ا،ً خصصةةةعل ،  ةةةال،ر اسةةة  ال ا، ا ةةةيعلبطةةةأا ال  ةةةللمرضةةة الماةةةىلا،ًجاةةة لاال  صةةةاديل اال  ًةةةامي.ل  ً ةةةتل،اةةةر لل

يللجا ل ما يلمرييلا لا م اولمرضلا،ًاضاما لماىلا،ًجا لبط لللباشرل يلحاللمرال  ادلاي صاصل 
 لرظًعللخ ص تل،اًاضاللا، يلورن ل يلمرضهلماىلا،ًجا .

وأيةة لا،ةةر للا م ةةاول ةةيلاالم بةةا لمرةةرلا، بةةرالبا،ًةة ررا لا،طةةا حعل،اًاضةةاما لا،ًب رحةةعلانلو  ةةًتلهةة رلا،ًةة ررا ل -3
طةةةا  دلورًا ةةةعل ا  صةةةاداعلا،جاااةةة لا،ً ذابةةةعلبا،يةةةا لا، ًا ةةةلل اسةةةا،  لا، رة ةةة لبا،رسةةةبعل،اًب رحةةةا لا، ةةةيلوطةةة ًللماةةةىلل

 " ا  ًاايع.

 اةمتخ ة ةت     اةقراا واة تائج: اإل راءاد ✓

 ل ،ىللرر ييا لا،ر للا م ةاو لبطةأنلاوخةاذل11/11/2019(لأل ا   ل4741/5  الا لااعلا،ذالعلا،ً رر ل  مل  ل
.ل اال  ًةاميلًةاللا،ًجاة لاال  صةادي ةر للاملطةر للمرضلايللاضةاللماةىللبطأنلا  راحاإل راوا لا،الملعل

(لأل ةةةةةا   ل4742/5( ل  4740/5( ل  4739/5   ةةةةةالا لااةةةةةعلا،ذالةةةةةعلا،ًةةةةة ررا لا  ةةةةةاال اإلطةةةةةا  ل  ةةةةةيلاةةةةةة ل
لرظًةةعلا،ًةةرا لا،ذرييةةع ل لرظًةةةعلا،ذًةةللا،ذرييةةع ل ا،ًرظًةةعلا،ذرييةةعل،ا رييةةعل ا، با ةةةعلل: ل ،ةةىلرةةلللةةت11/11/2019

 . ا،ذااال ا ،كسا(
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 (2250) اقةةةةةةةةم اةقةةةةةراا:
 .اة ظام األساس  ةلمجلق اةعرب  ةلسكان واةت ميفموضوع اةقراا: 

 نص اةقراا: ❖
ا،ًاا بةةعلماةةىلا،رظةةاالا ساسةةيل،اًجاةة لا،ذريةةيل،اسةة انل ا، رًيةةع لبا،صةةيهعلا،ًر بةةع ل إحا، ةةهل ،ةةىللجاةة ل الذةةعل"

ل".ا،ر للا،ذرييعل يلد  وهلا،بادلعل،الم ًاد

 اإل راءاد اةمتخ ة ةت     اةقراا واة تائج: ✓

(ل،ًجا ل الذعلا،ر للا،ذرييعلماىلا،ًس ا لا،اما ي ل ا ر لا،برا ل  مل152ماىلا،ر   ل لا،ًاضالوملمرضل -
اصلماىل"ا،ًاا بعلماىل اطاولا،ًجا لا،ذرييل،اس انل ا، رًيع ل ام ًادلا، يلل10/9/2019أل ا   لل(8452 

 اظالهلا ساسيل   لا،صيهعلا،ًر بع".

با، ذا نللدلا،ًجا لا ماىل،اس انل،ذاداعلا  ،ىل،اًجا لا،ذرييل،اس انل ا، رًيع لا،ر   لاااللااعلا،ذالعللًااظ ل -
اح ةا،يعلل 28/10/2019لأل ا   ل قيًااُلرًالل دايعلا، اشًيع با،ًًاكعلا ل29/10/2019-28 لياليلبا  دن

لسًالا ل ر /لبسًعلألرالطالل. ح ا ليا علإلطال هلوءال مااعل
ل  اد ▪ لا،ر    ل ي لا ل10للتلشا ك لا،ًًاكع لهي: لمرييع  لا،راًبراطيعلد ل لا،جزامر ع لا،جً ا  ع لا، اشًيع   دايع

ا،طذ يع لا،ًًاكعلا،ذرييعلا،سذاداع ل ً ا  علا،سادان ل ً ا  علا،ذراق لساطرعلمًان لد ،عل طر لد ،علا،كا ا ل
  ً ا  عللصرلا،ذرييع لا،جً ا  علا،يًريع.

لا، يلل:ا، يلو ًرال ر لمتلاال  ًاللمردللتلا،برا ا لا، الع ▪ لأليانلا،ًجا لا،ذرييل،اس انل ا، رًيع ام ًاد
ذرضلماىل ًعلا،ًرطبعلا،ذرييعلأل راالجلمًللا،ًؤوًرلا،ر ،يل،اس انل ا، رًيعل  ُللا، زاااذ  لا،ًا  لا،ذرييلبطأنل

ب رحللتلا، رح  لأل راالجلا،ذًللاإل ايًيلا،ً ل يلر ريا لل14/11/2019-12ا،ة ر له الا،طأنليالللا ر ييل يل
ل لا،ذالعل،ذاا ل ،ىل ،ا ا لا،س اايع يلضاولا ل2020-2019ا لااع لباإلضا ع ل  لا،ذالع ا، ذًيملبوكايفلا لااع

ل لا،ر ل للا م اوماى ل،اًجا  لاالس طا  ع ل،اجرع لام او ل ل، رشيح ل،ال  ًال  لةوكاي دماو ا لاا اع إألالغلب ا
 ،ىل،اً   لا، رة  يل،اًجا لمرلااذبادلا،ر   لا لالبً انل للما،ًجا، ل ا،اجانلا،اطريعل،اس انلا للتل يلح ً 

 .ا،ذرييل،اس انل ا، رًيعل  للش رلماىلا  لللتلوا   لااذبادها
 مرفق ضمم اةب د اةخاص وتقرير وقراااد اةمجاةق اةوزاايف( اةةةةدواة األوةةةةى ةلمجلق اةعربةة  ةلسكةةان واةت م ةةةةةفر ةةة)ذقري

 

 (2251)اا: اقةةةةةةةةم اةقةةةةةر 
 موضوع اةقراا: افتتاح اةبرةمان اةعرب  ةلط ل ف  إمااة اةشااقف ودوةف اإلماااد اةعربيف اةمتحدة.

 نص اةقراا:  ❖
لا،طي لل-1" لا،سًا ل،صاح  لا،رامر  لبا،ًس ر  ل اإلشاد  لبا،طةا،ع  لااله ًاا ل ي لا،ً ءر  لا،ذرييع لاإللا ا  لد ،ع ل  اد و ً ت

 لم الا،ًجا لا ماىل،الوءادلحاكمل لا  لا،طا  ع ل يلدمملا،طةللا،ذرييل يراولا،رر ا /لساطانلألتللءًرلا،باسًي
 ا ياللمرييعل اايعل  اد  لماىلقياد للج ًذا لا،ًس ب ل.

 ألر للل7ا، رح  لبا   احلا،ًبرلا،راممل،ة"ا، ر،ًانلا،ذرييل،اطةل"ل يل لا  لا،طا  علألر ،علاإللا ا لا،ذرييعلا،ً ءر لأل ا   لل-2
ا ل اح لا،سًالا،طي لا،رر ا /لساطانلألتللءًرلا،باسًي لم الا،ًجا لا ماىل،الوءادلحاكمل لا  لبء ل2019

ل لأل ا    لا  ،ى لد  وه ل مبر لا،ذرييع  لا،ر ل ل،جالذع لا،ذاا لا ل ت لا،غيط لاألا لاحًر ل لذا،ي/  ل24/7/2019ا،طا  ع 
  اا خابللً لل ً ا  علا،سادانل ميساعل، ا.
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لا ا لا،ذرييعلا،ً ءر لماىل اطاول اس  ا علا،ًبرلا،راممل،ا ر،ًانلا،ذرييل،اطةلل وا  رلل طابا لوا يهلا،ط رل،ر ،علاإلل-3
 مًللالاا هلا،ةريع.

ا،طا للتلا، ر،ًانلا،ذرييل،اطةلل  دلوبر رلد  يلحاللااطط هل ،ىلا لااعلا،ذالعل،اجالذعل  طاللا،طئانلاال  ًاايعلل-4
 لتلثملمرضهلماىلا،ًجا لاال  صاديل اال  ًامي ل ذ،كل  باعل،رظالهلا ساسي." دا  لا،ًرا ل ا سر ل ا،طةا،ع(ل لل–

لاةمتخ ة ةت     اةقراا واة تائج: اإل راءاد ✓
ل.15/9/2019أل ا   لل4847/5ً رر ل  ملا،ماىلا،ًرر ييا لا،رامًعل،ار للا م اولبًا  للوذًيملا،برا ومل

 ليل،اطةل.كًالوملوا يهلاسخعللتلا،برا ل ،ىلا، ر،ًانلا،ذري
 

 (2252)اقةةةةةةةةم اةقةةةةةراا: 
 .مشروع ةحما ف اةمرأة ف  اةقطاع غ ر اةم ظم "بائعاد اةشاا واألطعمف"موضوع اةقراا: 

 نص اةقراا:  ❖
 حا،عللب رحل ً ا  علا،سادانلبطأنل"لطر لل،ءًااعلا،ًرا ل يلا،بطاللن رلا،ًرظمل"بامذا لا،طايل ا طذًع" ل ،ىل،جرعل"

ذرييةةةةعل،ر اسةةةةة ه ل ماةةةةىلانلوبةةةةاالا،اجرةةةةةعلباالسةةةة ئراسلبا،بةةةةةااانلاالس رشةةةةاديلا،ذريةةةةيلحةةةةةاللا، ةةةةأل تلا،صةةةةةءي لا،ًةةةةرا لا،
ًُذ ًةةةريتللةةةتللجاةةة ل م اولا،صةةةءعلا،ذةةةرب لوً  ةةةراعلل االسةةة راويجيع ا،ذرييةةةعل،صةةةءعلا ل ةةةا ل ا طةةةةالل ا،ًراهبةةةا  لا،

 ."،ذرضلا،ًاضاللماىلا،ًجا لاال  صاديل اال  ًاميل يلد   ل ادلع

 إل راءاد اةمتخ ة ةت     اةقراا واة تائج:ا ✓

ل ر لل للطر ل لماى لا،سادان ل ً ا  ع للت ل ا،ًبرا لا،ًرظم" لن ر لا،بطال ل ي لا،ًرا  لحًااع ل"لطر ل لمرض س  م
با،ًًاكعلا،ذرييعلا،سذاداع ل،ر اس هلل10/2/2020-9ا،ًبر لمبرهالياليل(ل،اجرعلا،ًرا لا،ذرييع ل39امًاللا،ر   ل 

 (ل،اًجا لاال  صاديل اال  ًامي.106ه لوً  راعل،ذرضهلماىلا،ر   ل  إ را لوا يعلبطأا
 

 (2253)اقةةةةةةةةم اةقةةةةةراا: 
 موضوع اةقراا: مبا اة ةتمك م اةشباب اةعاطل م  م اةعمل ف  ظل اةحما ف ال تماعيف.

 نص اةقراا:  ❖
ا،ذًةلل ةيل ةللا،ءًااةعلاال  ًاايةع" ل،ًجاة ل حا،عللب رحل ً ا  علا،سادانلحالل"لباد  ل، ً  تلا،طبابلا،ذاطا تلمةتل"

 م اولا،طةةبابل ا،ر اضةةعلا،ذةةرب ل لرظًةةعلا،ذًةةللا،ذرييةةع ل ا،ًرظًةةعلا،ذرييةةعل،ا رييةةعل ا، با ةةعل ا،ذاةةاال ا ،كسةةا( ل،ر اسةة هل
 ".وً  راعل،ذرضلا،ًاضاللماىلا،ًجا لاال  صاديل اال  ًاميل يلد   ل ادلع

 تائج:اإل راءاد اةمتخ ة ةت     اةقراا واة  ✓

لرظًةعلا،ذًةلللرةلللةتل ل ،ى11/9/2019أل ا   ل(ل4742/5( ل   مل 4740/5   الا لااعلا،ذالعلا،ً رر ل  مل  -
ل ابذةةةعلورة ةةة لا،بةةةرا لا،ًطةةةا ل ،يةةةه.ل  ةةةرلوابةةةال لبطةةةأنل ل ا،ًرظًةةةعلا،ذرييةةةعل،ا رييةةةعل ا، با ةةةعل ا،ذاةةةاال ا ،كسةةةا(ا،ذرييةةةع
لةةتلا،ًرظًةةعلا،ذرييةةعل،ا رييةةعل ا، با ةةعل ا،ذاةةااللااةةعل د ديلحةة تل،ةةملو اةة لا،ذالةةعل داعللةةتللرظًةةعلا،ذًةةللا،ذرييةةع ل ةةلا لااةةع

 ح ىل مرادله رلا،اثيبع.

 ال لوصةا او10/12/2019(لأل ةا   ل748  ةمل  لا ضةءاللرظًةعلا،ذًةللا،ذرييةع لبًا ة للة ررو ال يله الاإلطةا  -
 ةللورة ة لااطةط  الا،ًخ اةةعل ةيلا ضءالا،ًرظًعلاا الواال.لرًا يل  يعلوطه للا،طبابلاوخ و ا اإل راوا لا، يل

،ا ةر لهل   بةاعلا لاك ةرلحةاللوطةه للا،طةباب ل اشةا  ل ،ةىلااةلاعللجاللا، ر   ل ا، طه للا، يلو  ًتل ًذ  ةاللءةا ل
ا،رر ا ل ا،ًؤوًرا لا،ذرييةعلأل ةر للعل، رًيعلا،با لا،ذالاعل ا، طه ل ل إنلا،ًرظًعلوذبرا،سابدللتلاالس راويجيعلا،ذريي

اةةر  لمرييةةعلحةةاللوطةةه للل25/12/2019أل ةةا   لرًةةالوذبةةرلا،ًرظًةةعل.لا، جةةا بلألةة تلا، اةةرانلا،ذرييةةعوبةةادللا،خ ةةرا ل ل
 وةةةأويلهةةة رلا،رةةةر  لل.ا،طةةةبابلو رةةةا للد اسةةةعلا،سةةة للا،كة اةةةعلبا،ءةةةرللةةةتلبطا،ةةةعلا،طةةةبابل وةةةا  رل ةةةرصلا،ذًةةةللا،المبةةةع
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مةااللا،جزامر علا،راًبراطيعلا،طةذ يعلا،جً ا  عاس كًاالعل،اًؤوًرلا  للحاللوطه للا،طبابلا، يلمبروهلا،ًرظًعل يل
 وب رحلا،ًرظًعل يله الا،طأنلاا اعلمبرلا  ًالللط ركل،اًرظًا لا، يلحردهال ةرا لا،ًجاة لاال  صةاديلل.2009

باالسة راويجيعلا،ذرييةعللك ةةى،ةملاُللا،خا ةعلبا،طةبابللةال،الس راويجيع اال  ًاميلا،ًطا ل ،يه ل،اضدلا،صيهعلا،ر اميعل
 ،ذالاعل ا، طه لل االس راويجيعلا،ذرييعل،ا ر   ل ا، ذايملا، بريل ا،ً ري.، رًيعلا،با لا

(ل64"لباد  ل، ً  تلا،طبابلا،ذاطا تلمتلا،ذًلل يل للا،ءًااعلاال  ًاايع" لماةىلامًةاللا،ةر   ل وملمرضللاضالل -
لااةعلا،ذالةع ل ا ةر لبًبةرلا ل4/1/2020،اً   لا، رة  يل،ًجا ل م اولا،طبابل ا،ر اضعلا،ذةرب لا،ة يلمبةرلأل ةا   ل

( لا،ةة يلاةةصلماةةىل" حا،ةةعللبةةاد  ل ً ا  ةةعلا،سةةادانل، ً ةة تلا،طةةبابلا،ذةةاطا تلمةةتلا،ذًةةلل ةةيل ةةلل9ا،بةةرا ل  ةةمل 
ا،ءًااةةعلاال  ًاايةةعل ،ةةىلا،اجرةةعلا،ةريةةعلا،طةةباأليعلا،ًذا اةةعل،ًجاةة ل م اولا،طةةبابل ا،ر اضةةعلا،ذةةربل،ر اسةة  ال  ضةةدل

ىللجاة ل م اولا،طةبابل ا،ر اضةع لح ةىلية ً تللةتل  ةرا لا،بةرا لا،ًراسة للالحظاو ال لرمياو الما  ال وبراً ال ،
 بطأا ا".

 

 (2254)اقةةةةةةةةم اةقةةةةةراا: 
 موضوع اةقراا: اةتعاون اةعرب  اةدوة  ف  اةمجالد ال تماعيف واةت مويف.

 )ثانياا( و)ثاةثاا( و)اابعاا(  لى: فقراذهنص اةقراا ف    ❖
 :اة     –اةعرب   ثانياا:  م تدى اةتعاون "

 ف  مجال اة حف: -1
-16ا، رح ةةةة لألر ةةةةامجلامًةةةةاللا،ةةةةر   لا، اايةةةةعل،ًر ةةةةر لا، ذةةةةا نلا،ذريةةةةيلا،صةةةة ريل ةةةةيللجةةةةاللا،صةةةةءع لا،ةةةة يلمبةةةةرليةةةةالللا،ة ةةةةر ل

 . يلب  تلبجً ا  علا،ص تلا،طذ يع ل وكايفلا لااعلا،ذالعلبً ابذعلورة  لا امجهبا،ًررزلا،اطريل،اًؤوًرا لل18/8/2019

 اةبحث اةعلم  واةتك وةو يا:ف  مجال  -2
ل–وكايفلا لااعلا،ذالعلبًاا اعلاإل راوا لا،الملعل،إلمرادل ا، ء  رلا،ج رل،ذبرلا،ر   لا، ا، عل،ًر ر لا، ذةا نلا،ذريةيل

 . ل يل ً ا  علا،ص تلا،طذ يع2019ا،ص ريل،ربللا، كرا،ا يال اإلألرال لا،ًبر لمبررليالللماال

 ف  مجال حواا اةحضاااد: -3
ا لااعلا،ذالعلبًاا اعلاإل راوا لا،الملةعل،إلمةرادل ا، ء ة رلا،ج ةر ل،ذبةرلا،ةر   لا، الرةعل،رةر  لا،ذال ةا لا،ذرييةعللوكايف

ل.2019ا،ص ريعل ا،ءاا لأل تلا،ء ا و تلا،ذرييعل ا،ص ريعل يلا،ًًاكعلا،ًهرييعليالللماال
 ف  مجال اةمرأة: -4
ا،ص ريع ل يلد  وةهلا، ا، ةعليةالللا،ريةدلا ي ةرلل–ا،ًرا لا،ذرييعلا، رح  لباس  ا علا،ًًاكعلا،ذرييعلا،سذاداعل،ًر ر ل ▪

 .2019لتلماال

وكايةةةفلا لااةةةعلا،ذالةةةعلبًاا ةةةاعلاإل ةةةراوا لا،الملةةةعل،إلمةةةرادل ا، ء ةةة رلا،ج ةةةر ل،ذبةةةرلامًةةةاللا،ًر ةةةر ليةةةالللا،ريةةةدل ▪
ل.2019ا ي رللتلماال

 :اةه دا -ثاةثاا: م تدى اةتعاون اةعرب  

 اةعلم : ف  مجال اةتعليم واةبحث
ا،ج ةةةرل،ذبةةةرللةةةؤوًرل مسةةةاولا،جالذةةةا لا،ذرييةةةعلوكايةةةفلا لااةةةعلا،ذالةةةعلبًاا ةةةاعلاإل ةةةراوا لا،الملةةةعل،إلمةةةرادل ا، ء ةةة رل

ل. ل يلد ،علاإللا ا لا،ذرييعلا،ً ءر 2019 ا، رراع لا،ًبر لمبررليالللا،ريدلا ي رللتلماال
 :اةيابان  -اابعاا: م تدى اةتعاون اةعرب  

ا،ياباايعلحةالل"ا، ذاةيمل ا، رًيةعلا،ًسة رالعل ةيلا،ذةا،ملا،ذريةي"ليةالللشة رلسة  ً ر/لل–ًامر لا،ًس رير لا،ذرييعلا، رح  لبذبرلا،
ل". ل ا، طادل ،ىلاالس ةاد للتلي ر لا،جاا لا،ياباايل يلورة  لاهرا لا، رًيعلا،ًس رالعل يلا،ًرطبعلا،ذرييع2019اياالل

 اإل راءاد اةمتخ ة ةت     اةقراا واة تائج: ✓

 )اةموضوع معروض ف  و د مستقل(
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 (2255)اقةةةةةةةةم اةقةةةةةراا: 
 موضوع اةقراا: مشروع الستراذيجيف اةعربيف ةلتمك م القت ا ا وال تما   ةلمرأة باةم اطق اةريفيف.

 نص اةقراا:  ❖
تلاال  صةاديل اال  ًةاميل،اًةرا لوا يهلا،ط رل ،ىلا،جً ا  علا، ااسيعلماىل  ادهالإلمرادلاالس راويجيعلا،ذرييةعل،ا ً ة ل-1"

 . يلا،ًراط لا،ر فيعل يط  الا، رة  اع

وكايفلا لااعلا،ذالعلأل ذًيمللطر لل"االس راويجيعلا،ذرييةعل،ا ً ة تلاال  صةاديل اال  ًةاميل،اًةرا ل ةيلا،ًرةاط لا،ر فيةع" لل-2
الم ًادهةاللةتلا،ًجاة لاال  صةاديللماىلا،ر للا م اولإلألراوللالحظاو ال يللامةرلناي ةهلشة ر تللةتلوا  خةه لوً  ةراعل

 "(.105 اال  ًاميل يلد  وهلا،بادلعل 

 اإل راءاد اةمتخ ة ةت     اةقراا واة تائج: ✓

ا،ذرييةةةةعللطةةةةر للاالسةةة راويجيعللالر ةةة لأل ةةةل 15/9/2019أل ةةةةا   لل(1660/3   ةةةمل   ةةةالا لااةةةعلا،ذالةةةةعلا،ًةةة رر ل -
ل:لةتلرةلللةتلاعل د دا لااةعلا،ذالةعل ةيلهة الا،طةأنلوابةال ل ل،ا ً  تلاال  صةاديل اال  ًةاميل،اًةرا لبا،ًرةاط لا،ر فيةع

 ا،جً ا  علا،جزامر علا،راًبراطيعلا،طذ يع. لل د ،عل طرل ً ا  عللصرلا،ذرييع

ماةةىللطةةر لللاالسةة راويجيعلا،ذرييةةعل،ا ً ةة تلاال  صةةاديل اال  ًةةاميل،اًةةرا لبا،ًرةةاط لا،ر فيةةعسةة  ملمةةرضللطةةر لل -
با،ًًاكةعلا،ذرييةعلا،سةذاداع لل10/2/2020-9يةاليلرا لا،ذرييةع لا،ًبةر لمبةرهال(ل،اجرةعلا،ًة39 ر للامًةاللا،ةر   ل 

 (ل،اًجا لاال  صاديل اال  ًامي.106 ذ،كلوً  راعل،ذرضهلماىلا،ر   ل 

 
 
 

 (2257)اقةةةةةةةةم اةقةةةةةراا: 
 .اةجوانب ال تماعيف(اةموضو اد اةواا ة مم اةدول األ ضاء اةمدا ف ذحت و د ما  ستجد مم أ مال )موضوع اةقراا: 

 نص اةقراا:  ❖
ا،طا للتلا،ر للا م اولا، ةيل ا ةالا لااةعلا،ذالةعلبًاضةاما لوءةالألرةرللةالاسة جرللةتلامًةال ل حا،  ةاللةتليةاللل"

لا لااعلا،ذالعل ،ىلا،ًجا، لا،اما  عل ا،اجانل ا،ًرظًا لا،ًخ صعلالوخاذللاليازالبطأا ا ل هيلماىلا،رءالا، ا،ي:
 .ذرييل،ر اسا لا، ً  تلاال  صادي اطاولا،ًررزلا، -1

 وً  تلا شخاصلذ يلاإلما عل ضًانلا،طًالل ا،ًسا ا . -2

 اال  صادلاال  ًاميل ا،  التل   ارلربا لا،ست. -3

  الةةعللذةةرضلسةةرايلماةةىللسةة ا لا،ةةر للا،ذرييةةعل،اًطةةا  دلاال  صةةاداعلا سةةر عل،ا ذر ةةفلببصةةصلاجةةاحللسةةاهًا ل -4
 م الاال  ًاايع.ا سرل و ً تللساهً  ال يلوءس تلا ضا

ا،ًج ًذةةا لا،ًس  ةةيةعلضةةًتليطةةعلاالسةة جابعلا  دايةةعل، ملةةعلا،سةةا  عل حسةة للانلوءة ةةزلا،ةةر للا،ذرييةةعل،ةةرمملل ةة -5
 "ا  ،ا ا لا،اا د ل يلا،خطع.

 اإل راءاد اةمتخ ة ةت     اةقراا واة تائج: ✓

لا،ةةر للا م ةةاو لبطةةأن ل ،ةةىللرةةر ييا ل11/9/2019(لأل ةةا   ل4741/5   ةةالا لااةةعلا،ذالةةعلا،ًةة رر ل  ةةمل  -
 ل ابذعلورة  لل طابا لا،برا .
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 (2259)اقةةةةةةةةم اةقةةةةةراا: 
 .ذقااير وقراااد اةمجاةق اةوزاايف واةلجانموضوع اةقراا: 

 :)اةجوانب ال تماعيف( اةقراا نص ❖

 :اةمجاةق اةوزاايف: أولا "
 :اإلحاطف  لماا وة

 (.29/2/2019-28ربل ا،باهر :ل(ل،ًجا ل م اولا،صءعلا،ذ51 را ا لا،ر   ل  •

 (.23/4/2019(ل،ًجا ل م اولا،طبابل ا،ر اضعلا،ذربل ا،باهر :ل42 را ا لا،ر   ل  •

ل(."20/5/2019-19صءعلا،ذربل  ريف:ل(ل،ًجا ل م اولا،52 را ا لا،ر   ل  •

  اإل راءاد اةمتخ ة ةت     اةقراا واة تائج: ✓
 ل9/9/2019أل ةةةةةا   لل1629/3ا م ةةةةةاولبًا ةةةةة لا،ًةةةةة رر ل  ةةةةةمللوةةةةةملوذًةةةةةيملا،بةةةةةرا لماةةةةةىلا،ًرةةةةةر ييا لا،رامًةةةةةعل،اةةةةةر ل
 .9/9/2019أل ا   لل4659/5 ا،ًرظًا لا،ذرييعلا،ً خصصعلبًا  لا،ً رر ل  مل
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 ثانيًا: نشـــاط األمانة العامة فيما بيـــن دورتـــي
 (105و)( 104)اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

 
 )الجوانب االجتماعية(
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 نشـــاط األمانة العامة فيما بيـــن دورتـــي ثانيًا:
 (105( و)104)اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

 )اجلوانب االجتماعية(
 ــــــــــــــــــــــــــ

 

 أولا: األنشطف اةمشتركف.

  ثانياا: أنشطف اإل اااد:
ل يللجاللا، رًيعل ا،سياسا لاال  ًاايع. -1

 ع. يللجاللا،صءعل ا،ًسامرا لاإلاسااي -2

  يللجاللا،طبابل ا،ر اضع. -3

  يللجاللا،ًرا ل ا سر ل ا،طةا،ع. -4

  يللجاللحباقلاإلاسان. -5

  يللجالللرظًا لا،ًج ًدلا،ًراي. -6

 .ا،سياسا لا،س اايع يللجالل -7

  يللجاللشؤ نلا،ال ئ تل ا،ًه ري تل ا، جر . -8

  يللجاللا، رييعل ا، ذايمل ا،بءثلا،ذاًي. -9

 .لجا،يلا، با عل حاا لا،ء ا ا  يل -10

  يللجاللا،ر اسا ل ا،ًساحا لا،ً راايعلاال  ًاايع. -11
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 :أواًل: األنشطة المشتركة
حًاةةةعلا،ًءةظةةةعلا،ا داةةةع:لا،ًبةةةاد  ل لبا، ذةةةا نللةةةدل ةةةرر قلا لةةةملا،ً ءةةةر ل،اسةةة انل،اةةةر للا،ذرييةةةعاطابةةةالا لااةةةعلا،ذالةةةعل -

أل ةا   ل ذ،ةكلل،اجالذةع لعلا ل تلا،ذةااءال مااو لوءالشذا ل"حياوكلنا،يع"لل اإل ايًيعل،صءعلا،ًرا ل يلا،ًرطبعلا،ذرييع
لًبرلا لااعلا،ذالع.لبل21/10/2019
ا،ًةريرلاإل ايًةيل،صةرر قلا لةملا،ً ءةر ل،اسة انل،اةر للا،ذرييةع ل اامبةعلا،ًةريرلاإل ايًةيلل:لةترللشا كل يلا،ةذا،يعل ▪

لا ةةانلل100"ًاةةعل لةةريرلحل ،ًرظًةةعلا،صةةءعلا،ذا،ًيةةع ل ا،ًطةةر لا،ذةةاالماةةىلا،ًررةةزلا،بةةاليل،خةةرلا ل ةةءعلا،ًةةرا ل
باإلضةا عل ،ةىل ل"لوءال مااعل خالةعلا،ةرمي لم ةرلا،ة ةاحلا،سيسةيل مةي ل ً ا  ةعللصةرلا،ذرييةع،صءعلا،ًرا ل ءعل

 اًةةاذاللةةتلا،سةة را لا،اةةااويلا ةة تلبًةةرضل ل،ةةر ل الذةةعلا،ةةر للا،ذر ةةع،اةةر للا،ذرييةةعللً اةةيلا،ًرةةر ييا لا،رامًةةعل
 .مايلمتلل ا ءعلاإل ابعلأل  الا،ًرضومليالللا،ةذا،يعلمرضل  املوال  رلسرطانلا، ري.ل

وةةمل طةةالقلحًاةةعلل   ةةيل طةةا لورة ةة لحًاةةعلا،ًءةظةةعلا،ا داةةع:لا،ًبةةاد  لاإل ايًيةةعل،صةةءعلا،ًةةرا ل ةةيلا،ًرطبةةعلا،ذرييةةع ▪
ءعلبا، ذةا نللةدل ما  لا،صةل ،اكطة لا،ًب ةرلمةتلسةرطانلا، ةري،اجالذةعل،ذالةعلا ءصلا،س را لا،ًا ةةا لبا لااةعل

 .5/11/2019-30/10يالللا،ة ر لاااالل،ذر .ل  رلال ر له رلا،ءًاعل،ذرييع ا،س انلبجً ا  عللصرلا

(ل،الوءةادلا،ذةاال،اثةا   تلا،ذةربلوءةالمرةاانل"د اسةا ل ةيلدثةا لا،ةاطتل22ا،ًةؤوًرلا،ةر ،يل شا رالا لااعلا،ذالعل ةيل -
 با،باهر .بًبرلاالوءادلل10/11/2019-ل9ياليلوءال مااعل الذعلا،ر للا،ذرييع لا،ذريي" ل ا، يلمبرل

هر لا،ًؤوًرل ،ىلا، ر يهلماةىلا،ًخةاطرلا،ًءر ةعلباآلثةا ل ةيلا،ةاطتلا،ذريةيل ذ،ةكللةتليةاللل اًةاولا،ةاميلبةا، را ل ▪
  يلا،اطتلا،ذرييل واح رلا،ج ادلأل تلاآلثا   تلا،ذربلإلاجادل م عللط ررعلحاللحًااعل  يااعلا، را لا،ذريي.

را:لمصا للال  للا، ا   ل ا،ًخريطا لا،صخر ع لداااةعل ،هةا لبءثلا،ًؤوًرلمرداعللتلا،ًءا  لا، العلا، يلو ً ▪
ا،ء ةةةةا ا لا،براًةةةةع لدثةةةةا ل وةةةةا   ل ح ةةةةا  ل راًةةةةعل إسةةةةالليع لا،ذًةةةةا  ل ا،ةرةةةةانلا،براًةةةةعل اإلسةةةةالليع لوةةةةا   لا،ةةةةةتل

ةةةر  ل ا،صةةةراما لا، راثيةةة ع ل ا، صةةةا رل ا،رسةةةاالا،جرا  ةةةع لا،ربةةةاول ا،ك ابةةةا ل ا،ًسةةة ارا لا،براًةةةعل اإلسةةةالليع لا،ء 
 حباقلا،ًاكيعلا،ةكر عل يللجاللا، را .

 يلدممللرظًا لا،ًج ًدلا،ًرايلا،ذرييعل إشراك مل يلا،ذًللا،ذرييلا،ًطة ركللةتللها  ادمرضالا لااعلا،ذالعل ▪
 ا، ةةيلوةةرمال ًيذ ةةال ،ةةىلل اال  صةةاداعل اال  ًاايةةعل:ا، رًا ةةعلا،ذرييةةعليةةالللحزلةةعللةةتلا،بةةرا ا لا،صةةاد  لمةةتلا،بًةةم

ل ًج ًذةةا لا،ذرييةةعا،ج ًةةدلا،ًةرايلا،ذريةةيل وً  رةهللةةتل،ذةة لد  لاك ةرل امايةةعلأل ةر لورًيةةعل وطةا رلوذز ةزلد  لا،ً
ا، ةةرا لا،ذريةةيل اهً  ةةهل د  لا،جالذةةعلا،ذرييةةعل ةةيلحًاي ةةهللةةتلأل سةةايطلا، ةةاولماةةىللالا لااةةعلا،ذالةةع لةةتلثةةمل الةة

 ل ا،ًذرةةيلأل ذز ةةزلا،ج ةةادلرالعاهةةرا لا، رًيةةعلا،ًسةة لةةتلل11/4يةةاللللجًامةةعللةةتلا،بةةرا ا لا،خا ةةعلبا، ةةر ل  ةةمل
(ل8030ا،جالذةعل  ةمل ا،راليعل ،ىلحًااعل  انلا، را لا، با يل ا،ط يذيلا،ذا،ًي.لرًالوملاالشا  ل ،ةىل ةرا للجاة ل

ولا، ةةةرا لا، بةةةا يل  راير/شةةةبامللةةةتلرةةةللمةةةااليالةةةاعلإلحيةةةال27 ل ا،ةةة يلام ًةةةرليةةةاال11/3/2016(لأل ةةا   ل145د.لل 
 ا،ذريي.

 ا،ءةرا ماةى عاإلسةرام اي االم ةراوا   ةها ل كا ةع   ة لةتلا، ا ةيا لا، الةعلا، ةيلو ةًرا:ل ر لمتلا،ًؤوًرلمردل ▪

  ،ةى اإلسةرام ايع   اا،سةة ابةل    ة ا،بةرسلللةد احةادي وذالةل اي    ة  ا،بةرس لريرةع  ةي وه  ةر اي    ة  يا،برسة

  واثيبةه ،ةاسةط ريا ا، ةرا  حةة     رلضة اسةط ت لل ةي ا،ًبرسةا  يءيعسة ل  إسةالليع مر يةع ماةىرس لا، أك ةرلا،بة

 ا،ًةادي وراث ةا ب ةيال ا،ةاسةط ريع ا، ا ةع و ةيدلال ح ةى ا،بادلةع  يةال،  حةظةه ا ةل  لةت  ةياا ه  ةلا لةت  وسةج اه

 ، ز  ةر وسةذى ا، ةي االسةرام اي ،الحة الل ا،ًًر جةع ،اًخططةا  ا،ذةرب ،اثةا   ت ا،ذةاا االوءةاد يوصةر ا،اللةادي ل

  ةي ألةر  ها ،اقيةاا ، ةا ا، ابذةع  ا،ًرظًةا  ا،ً ءةر  االلةم بًراشةر  االوءةاد ااقية ل اسةط تلمر يةع مةت ا، ا  خيةع ا،ءبةام 
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   ة ا طةرا لا،يًريةعل ،اثةا   ت ا،ذةاا االوءةادااشةرلا،ًطةا رانل رًةاع.لا،راهرة  ا،ظةر ل  ةل  ةي ا،يًرةي  ةرا ا، حًااةع

 ا، ةي ا،ةة ت  اد  ةلا لةت لا،ذبة أل ء ةيمرة ،كلا  ةىلا،ًطةا رانل ل   ا،ءجةر ا،بطةر  ماةى ا، ةرا  ماةى  ةا اعل االم ةراوا 

 ،اثةا   ت ا،ذةاا االوءةاد لرسةبي يةالل لةت ا،ً خصصة ت لةت  ر ة  وطة  ل لباإلضةا عل ،ةىلا،ذةرب شةباوا  ألة ت وءةر 

 ل كالةل د، ةل بذًل ،اقياا ذ،كل لا،صراما  لت حا،ع وعيش ا، ي نا، ارا  يل،اثا  ا،راهرع ا،ءا،ع ماى  ،اا ال لا،ذرب

 لخاطبةع ماةى ا،ذًةل ل ل ا، ةرليم ا،صةيااع  إل ةراوا وً  ةراعل  ا،ذرييةع ا،ةر ل ،جالذةع  وبراًةه ،اثةا  ا،راهرةع ا،ءا،ةع مةت

 ا  ايع. ألاراا ا يا ا و ر   ا وم ا، ي اآلثا  اس ذاد  ا ل لتبا،ر للا،ذرييعل ا،رسًيع ا،ج ا 

ألرماسةةعللبذةةا ل اشةةًيعلم ةةا  لل راايةةعل ،ةةىلا،ًًاكةةعلا  دايةةعلا،ل28/11/2019-23اظًةةالا لااةةعلا،ذالةةعليةةالللا،ة ةةر ل -
،ال ئةة تلا،ذةةربل ةةيلا،ًخيًةةا ل ا،ًج ًةةدلا، ذايًيةةعلح يا ةةا لال،ا ذةةر لماةةىلاا لةة تلا،ذةةاال،طةةؤ نلاإلناثةةعلاإلاسةةاايع ل

 .ا،ًءاي ل ا ،ا ا لدمملا،ر ،علا،ًس  يةعل يله الا،جاا 

اال  ًاايةةةعل ا، خطةةةيطل ا، ذةةةا نل م اولا، ذاةةةيملا،ذةةةا،يل ا، رييةةةعل ا، ذاةةةيمل ا، رًيةةةعلا،سةةةاد لا للةةةدلشةةةًاالا،ز ةةةا  ل،بةةةاو ▪
ذب ةةرلا،ًخةةيملا،لةةريرللةةدل لباإلضةةا عل ،ةةىلم ةةا  ل،ًخةةيملا،زم ةةريلوةةمليال، ةةال،بةةاول دايةةعلا، اشةةًيعبا،ًًاكةةعلا لا،ةةر ،ي
يء ةةا للً اةةيللرظًةةا لا لةةملا،ً ءةةر لا  دايةةعل لدا  لا لةةتلا،ذةةاالا، ةةابدل،ةةاما  لا،رايايةةعلبةةإاحًةةرلسةةذاديلل-ا،ةةررت

باإلضةا عل ،ةىلم ةا  للر سةعللسة ب اعل،ال ئة تل ةيلا،ًج ًةدلا،ًءاةي لل (UNIECF – UNHCR – WFP) ا،ًذريةعل
 ل  الةالا لااةعلا،ذالةعل م ا  ل الذعلا، رلاكل لررزلد اسا لا،ال ئ تل ا،رةامح تل ا، جةر لا،بسةر علبجالذةعلا، رلةاك

 .أل صا رل  امل ثامبيلحاللا،ز ا  

تللرظال يل الذعلا،ةر للا،ذرييةعل ا لةملا،ً ءةر  لاظًةالا لااةعلا،ذالةعل يل طا لورة  لا،برا ا لذا لا،صاعلبا، ذا نلأل  -
اال  ًاللا،بطاميلا،رابدلمطرل،ا ذا نلأل تللرظال يل الذةعلا،ةر للا،ذرييةع ل ا لةملا،ً ءةر  لوءةالمرةاان"لا، ذةا نل ةيل

 .13/1/2020-12لجاللا،ب اولماىلا،ةبرلل ذردلا بذاد" ل ذ،كلبًبرلا لااعلا،ذالعلياليل

نلمةةةةتل رةةةةاال لا لةةةةملا،ً ءةةةةر لالنلمةةةةتللرظًةةةةا لا،ذًةةةةللا،ذريةةةةيلا،ًطةةةة رك ل لً اةةةةالا كل ةةةةيلاال  ًةةةةالللً اةةةةشةةةة ▪
 ا،ً خصصع.

ا، ذةةةا نلألةةة تل ل لوءةةةراا لا، رًيةةةعلا،ً ذابةةةعلبةةةا،ةبرلل ذةةةردلا بذةةةادل مةةةرالا،ًسةةةا ا ل ةةةيلا،ةةةر للا،ذرييةةةعورةةةا للاال  ًةةةالل ▪
اإلطةةةا لا،ذريةةةيل ةةةيلورة ةةة للا، ةةةريللذا لا  ،ا ةةةعللرظةةةال يل الذةةةعلا،ةةةر للا،ذرييةةةعل ا لةةةملا،ً ءةةةر  ل ةةةيللجةةةاال ل

د  لا،ًررزلا،ذرييل،اسياسةا لاال  ًاايةعل ا،ب ةاولماةىلا،ةبةرل ل ر الاالس راويجيل،اب اولماىلا،ةبرلل ذردلا بذاد
 .ل ذردلا بذاد لبام با رلاآل،يعلا،رميسيعل، رة  لاإلطا لاالس راويجي

 اطةاول،جرةعللة احةعلا،ذ ةا علل:لتلا، ا يا لا، العلا، يلو ًرال يلي االاال  ًال لوا للا،ًطا رانل ،ىلمرد ▪
 دا  لا، رًيةةةعلل-لجالذةةةعل  طةةةاللا،طةةةؤ نلاال  ًاايةةةع،ا،ً ابذةةةعلورة ةةة لا ةةةامجلاال  ًةةةال لوطةةة لللةةةتلا لااةةةعلا،ذالةةةعل

ررةةزلا،ً لا،ًذ ةةرلا،ذريةةيل،ا خطةةيط ل للرظًةةعلا،ةةةا  ل لا، اايسةة  ل لرظًةةعلاالسةة اا ل ،جرةةعل ا،سياسةةا لاال  ًاايةةع( ل
لا،ذريةةيل،ر اسةةا لا،سياسةةا لاال  ًاايةةعل ا،ب ةةاولماةةىلا،ةبةةر لباإلضةةا عل ،ةةىلوبةةراملا،ةةرمملا،ةرةةيل ا،ًةةا،يل ا،بطةةريل

اهةةةملا د ا لا، رة  اةةةعللاحةةةر،اًررةةةزلا،ذريةةةيل،ر اسةةةا لا،سياسةةةا لاال  ًاايةةةعل ا،ب ةةةاولماةةةىلا،ةبةةةر لبام بةةةا رللا،ةةةالما
اسة كًالل طةا لا،ً ابذةعل ا، ب ةيملاهًيةعلا بذاد لباإلضا عل ،ةىلل،إلطا لاالس راويجيلا،ذرييل،اب اولماىلا،ةبرلل ذرد

 ، رة  لاإلطا لاالس راويجيلا،ذرييل،اب اولماىلا،ةبرلل ذردلا بذاد.
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 :ثانيًا: أنشطة اإلدارات
 يف جمال التنمية والسياسات االجتماعية: -1

  تماعيف:اة عاةياد اةت  نظمتها األمانف اةعامف ف  مجال اةت ميف واةسياساد ال

اظًةةةالا لااةةةعلل 5/12/2018(لأل ةةةا   ل38(لد.لل 859ورة ةةة اعل،بةةةرا للجاةةة ل م اولا،طةةةؤ نلاال  ًاايةةةعلا،ذةةةربل  ةةةمل  -
 CSF Community  لؤسسةعلا،ذرييةعللصةرل ً ا  ةعل ةةيلاال  ًةاميلا،  ةالتل ما  ل ا، ذةا نللةدلبا، رسة  ا،ذالةعل

System Foundation لا،ةةر لل ةةيلاال  ًاايةةعلا، رًيةةعل،ج ةةادل ا،ًةةر ًتلا،ةرةةيل ةةيم ا، بلا،ً ابذةةع"لحةةاللور   يةةع  شةةعلل
لبا،باهر .ل 17/9/2019-16لياليل "ا،ذرييع

لا،ةبةرللجةالل ةيل ا،ر ةرلا،ً ابذةعلبًاضةاما لا،ًذر ة تل ا،خ ةراولا،ًسةؤ ، تلربا للتلمردلا،ا شعلامًالل يلشا ك ▪
لي ةراول ،ةىلباإلضةا علا،صةاع لذا لا يةر للا  ا،ج لا،ذرييعلا،ر لل يلاال  ًاايعلا،طؤ نلل ما ا ل يلا بذادلل ذرد

ل،اسةة ان لا،ً ءةةر لا لةةمل  ةةرر قلل،جرةةعلاالسةة اال يا ةةعلا،ً ءةةر  لا لةةمل لرظًةةا ل،ا خطةةيطلا،ذريةةيلا،ًذ ةةرللةةت
 .لا،ر ،يل ا، رك

لا،ر ةةرل طةةا للةةتلا،ًسةة ًر لا، يااةةا لاسةة خراال ةةيلا،اطريةةعلابةةاملاالوصةةالل ا، رسةة  ل ةةر ا لألرةةاول ،ةةىلا،ا شةةعلهةةر ا ▪
لا، يااةةا لماةىلا،ءصةاللريفيةعل،ة ةملا بذةاد ل ذ،ةةكلل ذةردلا،ةبةرلماةىل،اب ةةاولاالسة راويجيلا،ذريةيل،إلطةا لايًةياإل 

لا،ًسةةةة ا للماةةةةىلاالوصةةةةالل وذز ةةةةزلا، خطةةةةيطلمًايةةةةا ل دمةةةةملا،ةةةةاطري لاإلطةةةةا ل اسةةةة كًالل اسةةةة خرال ا لاإلضةةةةا يع
 .لاإل ايًي

للجةةالل ةةيللسةة ب ايعلمًةةلليطةةعلبهةةرضل ضةةدللرا طةة  ا لا،ًطةةا رانلمةةرداعللةةتلا،ًب رحةةا لا، ةةيلوًةةالاسةة ذرض ▪
لل ذةةةردلا،ةبةةةرلماةةةىل،اب ةةةاولاالسةةة راويجيلا،ذريةةةيل،إلطةةةا ل ا، ب ةةةيمل،اً ابذةةةعلا،ًةةةر ًتلا،رظةةةاالاسةةة خراالماةةةىلا، ةةةر   
 .لا بذاد

 ل16/10/2019(ل،اً  ة لا، رة ة يل،ًجاة ل م اولا،طةؤ نلاال  ًاايةعلا،ذةرب لأل ةا   ل73اظًالا لااعلا،ذالعلا،ر   ل  -
 ،علا،كا ا. يلد ل

لشةةا كل ةةيلا،ةةر   لا،سةةاد لا،ةةام اول  مسةةاول  ةةادلا،ةةر للا م ةةاول ةةيلا،ً  ةة لا، رة ةة ي للةةتلا،ةةر للا،ذرييةةعلا، ا،يةةع:ل ▪
د ،علا،كا ا ل ً ا  علا،بًرلا،ً ءر  لا،جً ا  علا،ا راايع لد ،عل،  يةا ل ً ا  ةعللصةرلا،ذرييةع ل ا،ًًاكةعلا،ًهرييةع ل

 ا،جً ا  علاإلسالليعلا،ًا   اايع.

(ل،ًجاةةةة ل م اولا،طةةةةؤ نلاال  ًاايةةةةعلا،ذةةةةرب ل39بءةةةةثلاال  ًةةةةاللمةةةةرداعللةةةةتلا،بةةةةرا ا لا، ةةةةيلسةةةةُ ر دل ،ةةةةىلا،ةةةةر   ل  ▪
( ل2020(ل،ًجاةةةةةة ل الذةةةةةةعلا،ةةةةةةر للا،ذرييةةةةةةعلماةةةةةةىللسةةةةةة ا لا،بًةةةةةةعل 31 و ةةةةةةًرا:لاإلمةةةةةةرادل ا، ء ةةةةةة رل،اةةةةةةر   ل 

 ًاايةةةع.لرًةةةالوةةةمل  ةةةرا لا،ًاضةةةاما لذا لا،صةةةاعلبءبةةةاقلا شةةةخاصلذ يلاإلما ةةةع لوبةةةراملا،ةةةرممل،اًطةةةر ما لاال 
 (ل،ًجا ل م اولا،طؤ نلاال  ًاايعلا،ذرب.39لطر لل ر للامًاللا،ر   ل 

ا لااةةةعلل لاظًةةةا5/12/2018(لأل ةةةا   ل38(لد.لل 859ورة ةةة اعل،بةةةرا للجاةةة ل م اولا،طةةةؤ نلاال  ًاايةةةعلا،ذةةةربل  ةةةمل  -
ل، رة ة لا،اطريةعلا، بةا  رلإلمةرادلا، ر   يةعل"ا،ةر   لا، اشةًيعلا  دايةعلبا،ًًاكةعلاال  ًاايةعلا، رًيةعل ما  للةدلا،ذالعلبا، رس  

لا  دايةةةةعلبا،ًًاكةةةةعلمًةةةةانللريرةةةةعل ةةةةيل29/10/2019-28ل ليةةةةالي"اإلما ةةةةعلذ يللا شةةةةخاصل،ءبةةةةاقللا،ر ،يةةةةعلاالوةاقيةةةةع
لا،ً ءةر لا لةمل لةاضةيعل اإلسة اا( لدسةيال،هريةيل اال  ًاايةعلاال  صةاداعلا،ً ءةر لا لةمل،جرعللتل ريل يرمملا، اشًيع 

 لاإلاسان.لا،ساليعل،ءباقل

لا، بةةةا  رلبإمةةةرادلا،ًذر ةةة تلا م ةةةاولا،ةةةر لل ةةةيل ا،ًخ صةةة تلا،ًسةةةؤ ، تلربةةةا لشةةةا كل ةةةيلا،ةةةر   لا، ر   يةةةعلمةةةردللةةةت ▪
باإلضا عل ،ةىلمةردللةتلا،خ ةراوللةتلاإلما ع للذ يللا شخاصلحباقللاوةاقيعل، رة  لا،ء اليعل ن رلا،ء اليعلا،اطريع

 ا،ًةاضةيعلل ل  ةرر قلا لةملا،ً ءةر ل،اسة ان اإلس اال،جرع،ً خصصع ل يا عللرظًا ل  راال لا لملا،ً ءر لا
 ا،ساليعل،ءباقلاالاسان.
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دمةةا لا،ةةر للا م ةةاول ،ةةىلاسةة خراالاإل ةةراولا،ًبسةةطلل:مةةردللةةتلا، ا ةةيا لا، الةةعلا، ةةيلو ةةًرار   ل ةةر لمةةتلا،ةة ▪
، ا ةةيا ل،جرةةعلحبةةاقلا شةةخاصلذ يللإلمةةرادلا، بةةا  رلا،رسةةًيعل، رة ةة لاوةاقيةةعلحبةةاقلا شةةخاصلذ يلاإلما ةةعل  بةةاعل

اإلما عل يًالي راس للدلا ضاللا،ر ل لا،ذًللماىلورة  لا، زاالا،ةر للا م ةاولا،ةاا دل ةيلا،ةبةر لا  ،ةىللةتلا،ًةاد ل
(للتلاالوةاقيعلحةاللوطة  لل  ةعلورسة  لح اليةعل،ك ابةعلا، بر ةرلا،رسةًيل،ار ،ةع ل ذ،ةكلإل ةراولمًايةعلا، اا ةلل33 

 لا،ء اليةةةعلذا لا،صةةةاعليةةةالللمًايةةةعل مةةةرادلا، بر ةةةر ل  ةةةراوللطةةةا  ا ل طريةةةعل اسةةةذعللةةةدللةةةدلا طةةةرل ا،ًؤسسةةةا
لرظًا لا،ًج ًدلا،ًرايل يا علواكلا، يلوً للا شخاصلذ يلاإلما ع لإلدلااللاا ة مل د ام مل ةيلوبر ةرلا،ر ،ةعل

(للتلاالوةاقيعلحةاللوطةا رل33د ل ا،رسًي ل ا،ذًللماىلورة  لا، زاالا،ر للا م اولا،اا دل يلا،ةبر لا، اايعللتلا،ًا
ا ل اطةةاولد،يةةا ل  ةةرللسةة باعل، رة ةة لاالوةاقيةةعل  بةةاعل،ًبةةادحلبةةا   ضلسةةااولبإحا،ةةعلا،ًاضةةالل ،ةةىلا،ًؤسسةةعلا،اطريةةعل
،ءباقلاإلاسانلا،ًصرةعل ا(لا لم رل  را ل ااانللةتلا، ر،ًةانل، طة  للد،يةعللسة باعليا ةعلأل ة رلاالوةاقيةع لبء ةثل

اللةةتلا،ر ،ةةعلا،ذ ةةا لباإلضةةا عل ،ةةىلوءريةةرل ةةالحياو ال اي صا ةةاو ال ةةيل  ةةرلورة ةة لوءةةردللااماةةعللخصصةةعل، ةة
مةتلا  ةز لا،ء الةعللاالوةاقيعل ضًانلوً  للا شخاصلذ يلاإلما عل يله رلاآل،يع ل يًةالا ةًتلاسة بال،   الوًالةاعل

إلمةةرادلللةةدلا،طةةرراولا،طاةة للةةتلا لااةةعلا،ذالةةعلا، رسةة  ل  بةةاعل،ًةةالوب  ةةيهللبةةادحلبةةا   .لرًةةالو ةةًرالا، ا ةةيا 
لطر لللبادحلمالعلإلمةرادلا، بةا  رلا،اطريةعل وبةا  رلا،ظةلل، رة ة لاوةاقيةعلحبةاقلا شةخاصلذ يلاإلما ةع لماةىلانل
يةة ملاالسةة ذااعلبةةةا،خ راوللةةتلذ يلاإلما ةةةعل ةةيلهةةة الا،طةةأن ل رةةة ،كلورظةةيملا،ةةةر   لا، ر   يةةعلا،ً خصصةةةعل ةةيلا،ك ابةةةعل

علحباقلا شخاصلذ يلاالما ع للدلا ي ل يلاالم با لاهًيعلااللوبلللةر لهة رلا،ًاضاايعل،ا با  رل يلورة  لاوةاقي
ةتللةتلوذز ةزل  ةادل اد ا لاالوءةادا ل ا،ر   لمةتلثالثةعلااةاا ل ذ،ةكل، ءب ة لاالسة ةاد لا،بصةا ل،اًطةا ر ت ل يًةالُاً  

لجةةالل مةةرادلوبةةا  رلا،اطريةةعل، أه ةةلللرظًةةا لا،ًج ًةةدلا،ًةةرايل ا،ًرظًةةا لا، ةةيلوً ةةللا شةةخاصلذ يلاإلما ةةعل ةةيل
ا،ظل ل ا، يلُور دل ،ىل،جرةعلا لةملا،ً ءةر ل،ءبةاقلا شةخاصلذ يلاإلما ةع ل ذ،ةكلأل ةر لوباةيصلا،ةجةاا ل ا،ةةاا قل

 ا،ااسذعلأل تلا، با  رلا،رسًيعل،ار للا م اول وبا  رلا،ظللا، يلوبرل الا،ًرظًا لن رلا،ء اليع.

ل (38 لا،ةةةر   لمةةةتلا،صةةةاد ل 5/12/2018لأل ةةةا   (ل859 ل  ةةةملربا،ذةةةلاال  ًاايةةةعلا،طةةةؤ نلل م اوللجاةةة ل،بةةةرا لورة ةةة اعل -
ا،ًا بةةىل"االسةة اال ،جرةةعللا، ااسةةيعلا،جً ا  ةةعل ةةيلاال  ًاايةةعلا،طةةؤ نلللةةدل ما  ل ا، ذةةا نللاظًةةالا لااةةعلا،ذالةةعلبا، رسةة  

ل.ا، ااسيعبا،جً ا  علل4/12/2019-ل3ياليلل ذ،كل "ا،ذرييلحاللا،ءًااعلاال  ًاايع:لا،ًة اا لا بذاد لاآل اق
لا،طةؤ نلل ما ا ل ةيلاال  ًاايةعلا،ءًااةعلبًاضةاما لا،ًذر ة تل ا،خ ةراولا،ًسةؤ ، تلربا للتلمردلا،ًا بىلشا كل ي ▪

ل  رةاال للرظًةا للةتلا،خ ةراوللةتلمردل ،ىلباإلضا علا،صاع لذا لا ير لل ا،ج ا لا،ذرييعلا،ر لل يلاال  ًاايع
 .اإلاًاميلا،ً ءر لا لمل يراالجلا،ر ،يعلا،ذًلل لرظًعل اااالس،جرعلللبرل  مل  يلا،ً خصصع لا،ً ءر لا لم

لا،ءًااةةةعلسياسةةةا لدمةةةا لا،ةةةر للا م ةةةاول ،ةةةىللرا ذةةةعل:و ةةةًراا، ةةةيل ةةةر لمةةةتلا،ًا بةةةىلمةةةردللةةةتلا، ا ةةةيا ل ▪
ل لورظةيم2030لا،ًسة رالعلا، رًيةعليطعلورة  ل ،ىلا،راليعلا،ر لل  ادلاذزمل يًالا،اطريعلا  ،ا ا ل   لاال  ًاايع

لا،اسةاملل احةر لا،ًسة جرا ل  ة لاال  ًاايةعلا،ءًااةعللجةاال للخ اة ل ةيلا،ذةالا تل ةر ا ل، رةاولا، ر   يةعلا ا،ر  ل
باإلضةا علل اال  ًاايةعلا،ءًااةعلاظةمللةتلاالسة ةاد ل، ذظةيملا،ًج ًةدل ئةا ل،ًخ اة لا،ةاميلألرالجلا، كرا،ا يع ل مراد

يةةع لوط  ةة لقياسةةا لا،ةبةةرلل ذةةردلا بذةةادل ةةيلألةةرالجلدمةةا لا،ةةر للا م ةةاول ،ةةىلوذز ةةزلثبا ةةعلا،ءًااةةعلاال  ًاا ،ةةىل
ررةةزلماةةىلشةة ىلا،جاااةة لا، رًا ةةعل، سةةر ل انلوكةةانلل ريةةعلماةةىل امةةر لأليااةةا لل كالاةةعلوا،ءًااةةعلاال  ًاايةةعلا، ةةيل

 دقيبع ل يطل اامرلأليااا لا،ج ا لا،ء اليعللدلبذ  الا،ةبذ ل ا، ةيلوذًةللماةىليرلةعلا،ًةااطر تلل ةلل ا،صةءع ل
سةة ان لا، ذاةةيم....( ل ماةةىلانليةة ملذ،ةةكلبطةة للد،ةةيلح ةةىلا ةةانلهرةةاكلسةةجلللاحةةرل،اًةةااطر تل، سةة  للا،ًةةر   لاإل

 مًايعلاالس  را لا لاإل صاول يلحاللمرالوطاأل لشر ملا،رممل س ا،علاس خرااللؤشرا لد   ع.

ل
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[ لاظًةةال16/10/2019( ل73 د.لل456،بةةرا لا،ً  ةة لا، رة ةة يل،ًجاةة ل م اولا،طةةؤ نلاال  ًاايةةعلا،ذةةربل  ةةمل لورة ةة اعل -
 ل ةةةيلا،ًًاكةةةعلا  دايةةةعل17/12/2019لأل ةةةا   (ل،ًجاةةة ل م اولا،طةةةؤ نلاال  ًاايةةةعلا،ذةةةرب ل39ا لااةةةعلا،ذالةةةعلا،ةةةر   ل 

 ل ذ،ةةكلوءةةال16/12/2019-15ا  ًةةدلا،ًجاةة لماةةىللسةة ا لربةةا لا،ًسةةؤ ، تليةةاليل  ةةرلسةة  لذ،ةةكلانلا، اشةةًيع ل
 ًاكعلا  دايعلا، اشًيع. مااعلد ،علا،رر ا لمًرلا،رمامل مي ل م اولا،ً

(لد ،ةع ل16 م اولا، رًيعل ا،طؤ نلاال  ًاايعل يلا،ر للا،ذرييعلا م ةاول  مسةاول  ةادل ا،ساد لشا كل يلا،ًجا ل ▪
 مردللتلا،ًرظًا لا،ذرييعل اإل ايًيعلبصةعللرا  ل يلامًاللا،ًجا .لطا رعلباإلضا عل ،ىل

لاال  صةاداع:لا، رًا ةعلا،ذرييةعلا،بًةعل ةرا ا لورة ة لالل ابذةع ر لمتلا،ًجا لمةردللةتلا،بةرا ا لا، الةعلا، ةيلو ةًر ▪
 لاإلمةرادل ا، ء ة رل،اةةر   ل(2019لا، ةاايلرةااانل/لليرةايرل20:لا،ا راايةةعلا،جً ا  ةع ا،رابذةعللد  و ةال ةيل اال  ًاايةع

 ل ا،ًاضةةاما لذا لا،صةةةاعلبا،ب ةةاولماةةةىلا،ةبةةةرل2020(ل،ًجاةة ل الذةةةعلا،ةةر للا،ذرييةةةعلماةةىللسةةة ا لا،بًةةةعل31 
،ذةةردللةةتلا،ًطةةر ما لاعلل ذةةردلا بذةةادل حبةةاقلا شةةخاصلذ يلاإلما ةةعل ا سةةر ل ا،طةا،ةةع لرًةةال ةةرالا،ًجاةة لدمًةة

 لاال  ًاايعل يلا،ر للا م او.

 
 

 يف جمال الصحة واملساعدات اإلنسانية: -2
 أولا: اة عاةياد اةت  نظمتها األمانف اةعامف ف  مجال اة حف:

دلا،  ئعلا،ذرييعل،خةرلا لابةللا،ةرا لاال  ًةاللا، ةالتلمطةرل،ا  ئةعلا،ذرييةعل،خةرلا لابةلللااعلا،ذالعلبا، ذا نللاظًالا  -
ماىلهالشلامًاللا،ًؤوًرلا،ذرييلا، اايلمطةرل ل ذ،كل،ًًاكعلا  دايعلا، اشًيعمًانلبا يلل2/10/2019لا،را لأل ا   

 .،خرلا لابللا،را

د ،ةةعلاإللةةا ا لا،ذرييةةعللا،ًًاكةةعلا  دايةةعلا، اشةةًيع :لشةةا كل ةةيلامًةةاللاال  ًةةالللً اةةانلمةةتلا،ةةر للا،ذرييةةعلا، ا،يةةع ▪
علمًةةةان لرا،ً ءةةر  لا،جً ا  ةةةعلا، ااسةةةيع ل ً ا  ةةةعل   ةةةاوي لا،ًًاكةةةعلا،ذرييةةةعلا،سةةةذاداع ل ً ا  ةةةعلا،سةةةادان لسةةةاط

لطةا رعلا،سةاد للباإلضةا عل ،ةىا،ًًاكةعلا،ًهرييةع لل يةعا،ذريل ً ا  علا،صالاللا،ة ر ا،يع لد ،عل طر ل ً ا  عللصر
لس طا يلا،  ئع.ل

حةةثلا،ةةر للا،ًس  ةةيةعل،اًةةؤوًرا لا،ذرييةةعلأل ر ًةةعل ةةر لمةةتلاال  ًةةاللمةةردللةةتلا، ا ةةيا لا، الةةعلا، ةةيلو ةةًرا:ل ▪
إمرادلل رر لواضحلاهًيعل مطةاوللراكةزليةرلا لابةللا،ةرالاسة بال،يعل دا  ةعل لا،يةعل ل لا، راالجلا،ذاًيل ،ىلا،اهعلا،ذرييع

 لا،بةةةرا لا،ًراسةةة لبطةةةأا الالوخةةةاذريةةةعل،ر ذ ةةةال،ًجاةةة ل م اولا،صةةةءعلا،ذةةةربلا،صةةةءعل وبةةةراً ال، لااةةةعلا،ةلا  ةةةيل ما ل
حةةةثلا،ةةةر للا م ةةةاولماةةةىل  سةةةاللألرالج ةةةالا، ر   يةةةعل    ةةةعلوذر فيةةةعلمةةةتللراكزهةةةالا،ًذ ًةةةر لا،خا ةةةعلباإلضةةةا عل ،ةةةىل

اولألراةةالجلحةةثلا،ةةر للا م ةةاولماةةىل اطةة ل لبخةةرلا لابةةللا،ةةرال،ذًةةللد، ةةلللاحةةرل،ا ةةرالجلا، ر   يةةعل ةةيلا،ةةر للا،ذرييةةع
 ذ،ةةةكل،ز ةةةاد للألاايةةةعل سةةةاللعلا،ةةةراللةةةتل  ةةةعل سةةةاللعلضلا،صةةةءعلا ا،يبظةةةعلا،رلا ةةةعل،ةةةر لرةةةللد ،ةةةعلوءةةةاللظاةةةعل ما ل

 ةيلا،ذةاالا،بةادالحثلا،ر للا م ةاولماةىلا،ًطةا رعل ةيل  شةعلا،ذًةللا، ةيلسة باال ل لا،ً  رلل ا،ًر  للتل  علاير ل
حةةةثل ل للةةةتليةةةاللل  سةةةاللا،ًخ صةة تلبا،يبظةةةعلا،رلا ةةةعل،ةةةري ا ل ا،خا ةةةعلبا،يبظةةعلا،رلا ةةةع لا،ًًاكةةعلا،ذرييةةةعلا،سةةةذاداع

ا،ةر للا م ةاولماةىلا، سةج لل ةيلألةرالجلضةبطلا،جةةاد لا،خا  يةعللةدللؤسسةا للخ صةعل ذ،ةكل، ب ةيملاداولا،ًخ  ةةرا ل
ا،ذًةةللماةةىلوطةة  لل ر ةة لمًةةلللةةتلا،ةةر للا م ةةاول ةةيلا،  ئةةعلإلمةةرادلا، راةةالجلا،ذريةةيل،اةصةةاملل ل  ةةالعلمةةتل،ةةري ا
 .ع، س  للابللا،رالأل تلا،ر للا،ذرييعلح ىلي ملوا  رلا،رالا،المالبأسرلل  المررلا،ءا لع  ضدلد،يلا،راد  

ل 2019لشةةبام/  رايرل ةةيل(لا، ةةيلااذبةةر 51 لد.ل(ل17طةةا لل ابذةةعلورة ةة ل ةةرا للجاةة ل م اولا،صةةءعلا،ذةةربل  ةةمل   ةةيل -
ا، ةةيلل ا هطيةةعلا،صةةءيعلا،طةةالاع،ا،ةةر   لا، ر   يةةعلل  ما  لا،صةةءعلبا،ًًاكةةعلا،ًهرييةةعبا، رسةة  للةةدللااةةعلا،ذالةةعلا لاظًةةا

 با،ريام.ل13/11/2019-12ااذبر لياليل
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لً اةةة تلمةةةتللرظًةةةعلا،صةةةءعلا،ذا،ًيةةةع لباإلضةةةا عل ،ةةةىلم ةةةاو ل،ةةةر للا الً اةةةانلمةةةتلشةةةا كل ةةةيلا،ةةةر   لا، ر   يةةةعل ▪
للملا،ً ءر ل،اس انلبا،ًرطبعلا،ذرييع. ا،ً   لاإل ايًيل،صرر قلا 

حةةرلاا،صةةءيعلا،طةةالاعللةةتلا،ًاضةةاما لا، الةةعلح ةةثلاذ  ةةرلا،ءةة ل ةةيلا،ًسةةا ا ل ةةيلا،ذةةالاللاذةةرللاضةةاللا، هطيةةع ▪
هةةرا لا، رًيةةعلا،ًسةة رالعلا، أك ةةرلالا، ةةر لا، ا،ةةثللةةتللالنااةةا ساسةةيعل،اسياسةةا لا،صةةءيع لرًةةالو ةةًرا،ًءةةردا لا 

علا،ءصةاللماةىليةرلا لماىلوءب  لا، هطيعلا،صءيعلا،طالاع لبًال يلذ،ةكلا،ءًااةعللةتلا،ًخةاطرلا،ًا،يةع ل إل ااية
 .2030  لاد  عل ا،اباحا لا،ج ر ل ا،ةذا،عل ا،ًيسا  لا، كاةعل يلساسيعلا،ج ر ل ماىلا ا،رمااعلا،صءيعلا 

لبًبةرل 27/11/2019-26ليةاليل ا،صةءيعل،ا طةر ذا لاالس طةا  علا،ةريةعل،اجرةعا، ةاايلل  ًةالالااظًالا لااةعلا،ذالةعل -
حظةةا لا، ةةيل  د ل ،  ةةاللةةةتلرةةلللةةت:لا،ًًاكةةعلا  دايةةةعلا، اشةةًيع لد ،ةةعلاإللةةةا ا ل ذ،ةةكل،ر اسةةةعلا،ًالل ا،ذالةةعلا لااةةع

ا،ذرييةعلا،ً ءةةر  ل ً ا  ةعلا،ذةةراق لد ،ةعلا،كا ةةا ل ً ا  ةعللصةةرلا،ذرييةع لباإلضةةا عل ،ةىلا لااةةعلا،ذالةعل،ًجاةة ل م اول
شةةخاصلا،ةة يتلا اذةةاال ،ةةري مل،ءًااةةعلحبةةاقلا،ًرضةةىلا،رةسةة  تل ا  االس رشةةادي ا،رايايةةعلا،ذةةرب لبطةةأنللطةةر للا،بةةااانل

ل الللمتلوذاطيلا،ًخر ا . يلاإلا،رغبعل
ل لد ،علاإللةا ا ا، اشًيعلا  دايعلا،ًًاكعا،ذرييعلا، ا،يع:لشا كل يلاال  ًالللً اانلمتل ما ا لا،صءعل يلا،ر لل ▪

ا  ةعللصةرلا،ذرييةع لد ،ةعلا،كا ةا ل ً  للًاكعلا،بءر ت لا،ًًاكعلا،ذرييةعلا،سةذاداع لسةاطرعلمًةان لا،ذرييعلا،ً ءر 
ا لةةملل راةةالجلااةةعلا،ذالةةعل،ًجاةة ل م اولا،رايايةةعلا،ذةةرب ل ا،ً  ةة لاإل ايًةةيل،باإلضةةا عل ،ةةىلا ا،ًًاكةةعلا،ًهرييةةع ل

 .با،ًخر ا ل ا،جر ًعلا،ًذرىلا،ً ءر 

 ةةر لمةةتلاال  ًةةاللمةةردللةةتلا، ا ةةيا لا، الةةعلا، ةةيلو ةةًرا:لا  ةةراحلوذةةريللمرةةاانللطةةر للا،بةةااانلاالس رشةةاديل ▪
بحل"ا،رمااةةةعلا،صةةةءيعل،اًرضةةةىلا،رةسةةة  تل حًااةةةعلحبةةةا  م" للةةةدلا، اضةةةيحلانللة ةةةاالا،ًةةةر  لا،رةسةةةيلا،ةةةاا دل،يصةةة

 اذةةةاال ا،ةة يتل،ةةةري مل غبةةعل ةةةيلاإل ةةةالللمةةتلوذةةةاطيلا،ًخةةر ا  لباإلضةةةا عل ،ةةةىلابةةا، ذر فلاطةةةًللا شةةخاصلا،ةةة يتل
 ةيه هلا،ر اميةعلماةىلا،ةر للا،ذرييةع للوكايفلا لااعلا،ةريعل،ًجا ل م اولا،صةءعلا،ذةربلأل ذًةيمللطةر للا،بةااانل ةي

وً  ةةراعل،ذرضةةهلماةةةىللجاةة ل م اولا،صةةةءعلا،ذةةربل ةةيلد  وةةةهلا،بادلةةع ل رةةة ،كلدمةةا لا،اجرةةعل،الاذبةةةادليةةالللشةةة رل
  ا،ر اميع. ا،سر ر ع ا،ر اسا  بأيالقيا  ا،خاص ا،بااانل لطر ل  لإلمراد2020 ألر ل/لايسانل

اظًةةالل 28/2/2019(ل،ًجاةة ل م اولا،صةةءعلا،ذةةربلأل ةةا   ل51ا،ذاداةةعل (لا،صةةاد لمةةتلا،ةةر   ل14  ةةمل ل،ابةةرا لاعلورة ةة  -
اح ةا،يةةعلبا، ذةةا نل ا، رسةة  للةةدل ةةرر قلا لةةملا،ً ءةةر ل،اسةة انلا،ً  ةة لاإل ايًةةيل،اةةر للا،ذرييةةعلأل ةةا   لذالةةعلا لااةةعلا،

ل ةةا ل االطةةةاللبا،بةةاهر  لاطابةةاللةةتليال، ةةالا،خطةةعلاالسةة راويجيعلا،ذرييةةعلل ذةةرد لا،بطامةةا ل،صةةءعلا ل27/11/2019
ل(.2030-2019 ا،ًراهبا ل 

ا،ًًاكةةعلل :لا،ًًاكةةعلاال دايةةعلا، اشةةًيعا، ا،يةةعاالح ةا،يةةعللً اةةانلمةةتل ما ا لا،صةةءعل ةةيلا،ةةر للا م ةةاوللشةةا كل ةةي ▪
د ،ةةعل اسةةةط ت ل ً ا  ةةةعلل  ً ا  ةةعلا،سةةةادان ل ً ا  ةةعلا،صةةةالاللا،ة ر ا،يةةةع ل ً ا  ةةعلا،ذةةةراقل ا،ذرييةةعلا،سةةةذاداع
 .،ًًاكعلا،ًهرييع لا،جً ا  علا،يًريعلصرلا،ذرييع لا

ماةىلهةالشلذ،ةكل لل  شعلمًللحاللوط   لاالس راويجيع ل لرا طعلاظاالا،ً ابذةعل ا، ب ةيملا،ًب ةرح ا لااعلا،ذالعللاظًا -
 .27/11/2019أل ا   لا،ًطا ل ،  ا لاالح ةا،يعلامًالل

 ةةيل ما ا لا،صةةءعل ةةيلا،ةةر لللالاوصةةوءريةةرلابطةةعلل: ةةر لمةةتلا،ا شةةعلمةةردللةةتلا، ا ةةيا لا، الةةعلا، ةةيلو ةةًرا ▪
ا،ذرييةةعلل ذةةرد لا،بطامةةا لحةةالل ةةءعلا ل ةةا للاالسةة راويجيعل ابذةةعلورة ةة لا،خطةةعل لسةةؤ ،علمةةتوكةةانلم ةةاولا 

مةةردلا د ا لا،قياسةيعلا،ًصةةًًعل،ا ة ل ااةة للذة تللةةتلا،صةةءعلل لاي صةا 2030-2019 االطةةالل ا،ًراهبةةا ل
وطةة  لل،جرةةعل طريةةعللةةتل ًيةةدلا،بطامةةا لا،ًذريةةعل ةةيلا،ر ،ةةعل ،ةةىل لباإلضةةا عل ا،ًؤشةةرا (لا لاداولا،رظةةاالا،صةةءي
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دمةةمل ما  لا،صةةءعل ل  ةةالعلمةةتلم ةةاد ل مةةيلا،بطامةةا لا يةةر لباالسةة راويجيعل اهةةرا  ا ل ل، ذ ئةةعلا،ًؤشةةرا لا،ًا ةةاد 
لوذز ةةزلد  ل الذةةعلا،ةةر للا،ذرييةةعل ةةيلورة ةة لهةة ر ل ل، طةة  لل ر ةة ل طرةةيللةةتلا ةةللل ابذةةعلورة ةة لهةة رلاالسةة راويجيع

ورسةةةةة  ل واح ةةةةةرلا،ج ةةةةةادل ا، ةةةةةريال ل، ءب ةةةةة لا هةةةةةرا لا،ً ذابةةةةةعل ل للرا ذةةةةةعلد   ةةةةةعل،السةةةةة راويجيعاالسةةةةة راويجيع ل ل
ا،صةةةءيعل، ل ةةةا ل االطةةةةالل ا،ًراهبةةةا ل ةةةيلا  ةةةا لاالملةةةا للباالح يا ةةةا يةةةاصللاه ًةةةااإيةةةالولباالسةةة راويجيع ل ل

  ا،طاا حل يا يصلذ يلاإلما عللر م.

 ل ،ةةىللرةةر ييا لا،ةةر للا م ةةاو ل14/10/2019(لأل ةةا   ل1883/3ا،ًةة رر ل  ةةمل ال ةةرل   ةةا لااةةعلا،ذالةةعللكااةةا ▪
 ما ا لا،صةةءعل ،ةةىلمةةالر لإلحا،  ةةالال،  ةةال اسةةخعل  قيةةعللةةتلا،طبذةةعلاال ،ةةىل،اخطةةعلاالسةة راويجيعلا،ًطةةا للر ةة لأل ةةال
للن.ا لاالس رشادلأل ال يلامرادلاالس راويجيا لا،اطريعل يله الا،طألورة  هال ابذعلل،اذًللماى

حًةرل ا،صةا  لا حًةر لاجالذعل ا،ًرظًعلا،ذرييةعل،ا ةالللا ، يل طا لوذز زلا، ذا نل ا، رس  لا،بامملأل تلا لااعلا،ذالعل -
ل.9/1/2020ا لااعلا،ذالعلل رر لوةاهمللدلا،ًرظًعلا،ذرييعل،ا الللاالحًرل ا،صا  لا حًرلأل ا   لل  ذا

لةةةتلأل ر ةةةا:لاالسةةة ذرادل،ءةةةاال ل لل ا،ًسةةةامللذا لااله ًةةةاالا،ًطةةة ركاةةةأويلواقيةةةدلهةةة رلاالوةاقيةةةعل، ذز ةةةزلا، ذةةةا نل ةةةيل ▪
ا،طةةاا حل لاا  ةةعلا،كةةاا  ل مًايةةا ل ناثةةعلا،ً  ةةر  ت لا،ذًةةللماةةىلوذز ةةزل ةةر  لا،ًج ًذةةا لا،ًءايةةعل ةةيل مااةةعل

ا،ذًةةللماةةىلوخفيةةفل طةةأ لا،كةةاا  لبطةة ىلاااام ةةالماةةىلا،ً ةةأثر تل ذ،ةةكللةةتليةةالللا، رسةة  لل ا،ةئةةا لا ك ةةرلضةةذةاعل
 يًجةةالللا،ذًةةللماةةىلااله ًةةاالبا،طةةأنلاإلاسةةاايلمًالةةاعلل  ذةةا نلإلمةةرادل ورظةةيملا، ةةرالجل ا اطةةطعل يرةةاولا،بةةر ا  ا،

اطرلثبا ةعلا، طةالل اال وبةاولأل ةال ،ةىللسة ا لا،جةاد ل،ةر ل ئةا لا،طةبابلل يصا اعللا،رمملا،رةسيل،ال ئ تل ا،رامح ت
ا،ذًةةللماةةىلوذز ةةزلل با ةةعلا،بةةااانلا،ةةر ،يلاإلاسةةاايا،ذًةةللماةةىلوءب ةة لاهةةرا لا، رًيةةعلا،ًسةة رالعل اطةةرلثل يا ةةع

 اس خرالا لوكرا،ا يالا،ًذاالا ل االوصاال لبًالاذزمل ر ا لا،بطاللاإلاسااي.

 ثانياا: اة عاةياد اةت  شااكت ف ها األمانف اةعامف ف  مجال اة حف:

"وذز ةةزل ةةءعلوءةةالمرةةاانلعلا،ًةةرا ل مًةةاللا،ًةةؤوًرلا،ذريةةيلا  لل،صةةءل ةةيلا،جاسةةعلاال   احيةةعا،ذالةةعلشةةا رالا لااةةعل -
 مةي للا،سة ربا،بةاهر  لوءةال مااةعلل12/9/2019-ل11يةاليلمبةرل لا،ة يل2030ا،ًرا ل، ءب  لاهرا لا، رًيعلا،ًس رالعل

 ا،ً  ةةة لاإل ايًةةةيلل،اًةةةرا للا،ًصةةةريللا،ًجاةةة لا،بةةةالي ا، رسةةة  للةةةدلبا، ذةةةا نل للجاةةة لا،ةةةام اولبجً ا  ةةةعللصةةةرلا،ذرييةةةع
 ا،ً   لاال ايًيل،ار للا،ذرييعلبا،باهر .ل-لملا،ً ءر ل،اس انل  رر قلا ،طرقلا،ً اسطل،ًرظًعلا،صءعلا،ذا،ًيعل

،ذةةةاالل47وا  ةةةا للجاةةة ل م اولا،صةةةءعلا،ذةةةرب لا،ةةة يلاكةةةرل ةةةيلد  وةةةهلا،ذاداةةةعلللةةةدللاعلااسةةةجهةةة الا،ًةةةؤوًرلال ةةةاول ▪
حةةالل ةةءعلا،ًةةرا للهةة رلا،ةةر   ل مةةالنلا،بةةاهر ليةةالل ةةر ل ال  لماةةىل مطةةاولا  ،ا ةةعل،ًاضةةالل ةةءعلا،ًةةرا ل2017

ا،ًةةةةرا للةةةةتلشةةةةأاهلوءسةةةة تلسةةةةاللعلا،ًج ًةةةةدلل ةةةةءعلكةةةةرلماةةةةىلانلوءسةةةة تاا،ةةةة يل لا،ذرييةةةةعل" ةةةةء كلهةةةةيلا ،ا  رةةةةا" ل
لماةىلو رةىلسةااريا ل ةءيعلسةايًعللةتلشةأا ال ل،ر دلا،اميلا،صءيلا،ًج ًذيلبخرلا ل ةءعلا،ًةرا للبأكًاه ،اءةث 

ا،هااةةا لا، ةةيلللةةدللرسةةجًاعلل ةةاولا،ًةةؤوًرع.ل رةة ،كلي طةةا ل وءسةة تل ةةءعلا،ًةةرا ل،ةةر لا،ةةر للا،ذرييةةوبا ةةللماالةةللاال
 ةةرلاعل، اةةاغلل،ً ةةي سةة للا يًةةالي ذاةة لبصةةءعلا،ًةةرا  لل2030و ةةًر الا، ةةر لا، ا،ةةثللةةتلاهةةرا لا، رًيةةعلا،ًسةة رالعل

لشهالله الا،ًؤوًر.ا  رلشا كلمردللتللً ايل ما ا لا،صءعلا،ذربل يلل.ه رلا هرا 
يةةيل،خةةرلا لابةةللا،ةةرا لا،ةة يلاظً ةةهل ما  لا،صةةءعلبا،ًًاكةةعلا  دايةةعلا، اشةةًيع لشةةا رالا لااةةعلا،ذالةةعل ةةيلا،ًةةؤوًرلا،ذرل -

 با،ًًاكع.ل5/10/2019–3يالللا،ة ر ل

ا،سةةاد لام ةةاول لباإلضةةا عل ،ةةىلا،ةةر للا،ذرييةةعلام ةةاولا،  ئةةعلا،ذرييةةعل،خةةرلا لابةةللا،ةةرالااشةةا كل ةةيلا،ًةةؤوًرللً اةة ▪
 مةةردلر  ةرللةةتلا،خ ةةراولذ  لل ،ًرظًةعلا،صةةءعلا،ذا،ًيةعمةةتلا،ً  ة لاال ايًةةيل ل  ةالعلمةةتللً ةلل لس طةا يلا،  ئةةع

 االي صاص.
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حةثلألرةةاكلا،ةةرال ةيلا،ةةر للاالم ةاولماةةىلاسةة خراالل:ا، الةةعلا، ةيلو ةةًرا ةر لمةةتلا،ًةؤوًرلمةةردللةتلا، ا ةةيا ل ▪
 ساملل وبريا لحري علور دللتلساللعلل ااا لا،رال يلضاولاالا طا لا،ااسدل،ا بريا لا،ًااذةعل ا،ءةاد للةتلالةراضل

 حةةثلا،ج ةةا لل وذز ةةزلا، ذةةا نلألةة تلا،ةةر للا،ذرييةةعل ةةيللجةةاال لا، ةةر   ل ا، ذاةةيمل وبةةادللا، جةةا بل ا،خ ةةرا  ل لاا،ةةر
 لا،ًذريةةعلماةةىلام ًةةادلرايةةا ل العيةةعلذا للسةةا ا لماًيةةعللخ صةةعل ةةيلألرةةاكلا،ةةرالبغيةةعلوخةةر جللخ صةة تللةةؤها ت

 لرالا،ذرييةعلأل ةر لا، ةز دللرةهلمرةرلا،ءا ةعوا  رلسجللمرييللط ركل،ر رلا،ةصامللا،راد  ل ا، ذةا نلألة تلألرةاكلا،ة ل
ا، اسةةدل ةةيلا،كطةة لمةةتلا،ًس  ةةرا لا،رلا ةةعل  ةةللابةةللا،ةةرال،ًرضةةىلا، السةةيًيال االايًيةةالا،ًرجايةةعلبغيةةعلا،ءةةرللةةتل ل

وذز ةةزل ل ل،ةةىلاالسةة ةاد للةةتلوبريةةا لا،ا اثةةعلا،جز ئيةةعل ةةيلوصةةريفلا،ةةرا ا،ةةرما ل ل  ةةالعلمةةتلوطةة للاالضةةرادلا،رلا ةةع
  ةةدل لباإلضةةا عل ،ةةىلاميلا،ً كةةر ل ةةيلا، اةةرانلا،ذرييةةعلر ةةريللمةةتلا،  ةةرللبا،ةةرالا، ذا  ةةيلا،ذةةامايلة ةةاالا،  ةةرللا،طةة

  ةةةراوا لا،جةةةاد ل ةةةيلألرةةةاكلا،ةةةرالا، ابذةةةعل،اةةةر للا،ذرييةةةعللةةةتليةةةالللا،ءصةةةاللماةةةىلشةةة ادا لاالم ًةةةادا لا،ًءايةةةعل
يءةثل ل اايةعل اطةاولد،يةةعل ل لا،ذرييةعوذز ةزللة ةاالا،طةراكعلألة تلألرةةاكلا،ةرالا،ء اليةعل ا،خا ةعل ةيلا، اةةرانل ل ل ا،ر ،يةع

 مرييعللط ررعل يللجاللوا  رلا،راليالللاالملا ل ا،ءر بل حاال لا،طاا ح.

ل31/10/2019-30(ل،رمساولا  ةز لل ا ءةعلا،ًخةر ا " ليةاليل33شا رالا لااعلا،ذالعل يلامًالل"ا،ًؤوًرلا،ذرييل  -
ل ةيا لااةعلا،ذالةعل،ًجاة ل م اولا،رايايةعلا،ذةربللةدلبامملا، نل ذابا،جً ا  علا، ااسيع ل وأويله رلا،ًطا رعل يل طا لا،

 .لجاللل ا ءعلا،ًخر ا 

 شا كل يلامًاللا،ًؤوًرللً اانلمتل ما ا لا،رايايعلبا،ر للا م اول ا،ًرظًا لا،ًذريعلذا لا،صاع. ▪

ا،ر ،يةعل ةيللجةاللاا شلا،ًؤوًرلا،ذريرللتلا،ًاضاما لا، العلا، يل، ةالمال ةعلبصةءعلاإلاسةانل لر ةالا،ًسة جرا ل ▪
ا،ًخةةر ا ل لراكةةزلاإلا ةةاا لااًةةاملاالسةة  الك لاسةةا،  لا،  ر ةة  لطةةرقلا،ً ا ءةةعل ا، صةةري( ل لةةر لوأث رهةةالماةةىل
ا،ًرطبعلا،ذرييع ل ا،ًخر ا لا،ًس ءرثعل وأث راو الماىلا،ًس  اك ل ر ،كليطةطلا،ةر للا م ةاول ةيللجةاللل ا ءةعل

( ل د اسةةةعل2019-2018ا لا،ذرييةةةعل ا،ر ،يةةةعل ةةةيللجةةةاللا،ًخةةةر ا ل ا،ًخةةةر ا ل ا،ًةةةؤثرا لا،ذبايةةةع ل ا ةةةامجلا،ابةةةاو
اس بصةةاميعلحةةاللامةةرادلا،ًةةرلر تل ةةيلا،ةةر للا،ذرييةةعل ا،ًراكةةزلا،خا ةةعلبذال  ةةمل  مةةاي  ملا،الحبةةع لباإلضةةا عل ،ةةىل
لطةةر لليطةةعل،ا ذالةةلللةةدلا،ًسةة جرا ل ا، طةةا ا لحةةالل سةةاو لاسةة ذًاللا،ذبةةا  رلا،ط يةةعل ا،رةسةةيعل ريفيةةعللاا  ةةعل

 اضرا ها.

شا رالا لااعلا،ذالعل ةيلامًةاللاال  ًةاللا،رابةدل،اجرةعلوسة  رل ل ابذةعلا، راةالجلاإل ايًةيل،اةر للا،ذرييةعل،ًرةدل ل ا ءةعل -
ا،جر ًةةعل اإل هةةابل ا،  ريةةرا لا،صةةءيعل وذز ةةزلاظةةملا،ذرا،ةةعلا،جراميةةعلبًةةالي ًاشةةىللةةدلا،ًذةةاي رلا،ر ،يةةعل،ءبةةاقلاإلاسةةانل

 بًبرلا لااعلا،ذالع.ل14/11/2019-13( لا،  لمبرلياليل2016-2021 

اةةا شلاال  ًةةاللا، ةةرالجلا،ةرايةةعل،ا راةةالجلاإل ايًةةي ل لةةتلضةةًر الا، راةةالجلا،خةةاصلبا،ا ااةةعللةةتلوذةةاطيلا،ًخةةر ا ل ▪
 مةةالالاضةةطرابا لوذةةاطيلا،ًخةةر ا ل ا،رمااةةعلا،ً صةةاعلبةةه ل ا،ا ااةةعللةةتل  ةةر سلابةةصلا،ًرامةةعلا،بطةةر ع/لاإليةةرمل

  ا،رمااعلا،ً صاعلبه.

مةةتلاال  ًةةاللمةةردللةةتلا، ا ةةيا لا، الةةعلا، ةةيلو ةةًرا:لدمةةمل وءة ةةزلا،ج ةةادلا،اطريةةعلا،ً   ،ةةعل ةةيلألةةرالجلل ةةر  ▪
يةةة للخةةاطرلاسةة خراالا،ًخةةر ا ل ا،ءةةرللر ةةا ل وطةةجيدلا،ةةر للا م ةةاولماةةىل اطةةاول وطةةا رلا،ًرا ةةرلا،اطريةةعل

 تلا لااعلا،ذالةعل،اجالذةعل ا،ً  ة ل ا،رظرل يل ل اايعل اطاوللر رلمريي ل ذ،كل يل طا لل رر لا، ةاهملا،ًا ذعلأل
با،ًخةر ا ل ا،جر ًةع لباإلضةا عل ،ةىلوذز ةزل ةر ا لا،ةر للا م ةاولماةىلاالسة جابعللياإل ايًيل، لملا،ً ءةر لا،ًذرة

ل،اًذةةاي رلا،ر ،يةةعلا، ةةيل ضةةذ الا،ً  ةة ل لرظًةةعلا،صةةءعلا،ذا،ًيةةعليصيصةةاعلل ةةيللجةةاللا،ا ااةةعللةةتلا،ًخةةر ا ل  بةةاعل
  ا،طباب.لللا،رشو، ا يعلاح يا ا ل

لشةةةةةا رالا لااةةةةةعلا،ذالةةةةةعل ةةةةةيلامًةةةةةالل  شةةةةةعلا،ذًةةةةةللاإل ايًيةةةةةعلحةةةةةاللوةذ ةةةةةلل طةةةةةا لا،ذًةةةةةللاإل ايًةةةةةيل،اصةةةةةءعل ا،  ئةةةةةعل -
بذًةةةانل ةةةيل 4/12/2019-1( ل إ ةةةراولوةةةر   لماةةةىلوب ةةةيملا، ةةةأث رلا،صةةةءيل، اةةةا لا، ةةةااو ليةةةالللا،ة ةةةر ل2019-2030 
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ايًةةةيل اطةةةطعل ةةةءعلا،  ئةةةعلبا،ً  ةةة لاإل ايًةةةيل،ًرظًةةةعلا،صةةةءعلا،ًًاكةةةعلا  دايةةةعلا، اشةةةًيع ل ا، ةةةيلاظ ً ةةةالا،ًررةةةزلاإل 
 ا،ذا،ًيعل،طرقلا،ً اسط.ل

 شا كل يلامًاللا،ا شعلي راوللتل ما ويلا،صءعل ا،  ئعلبا،ر للا م اول ا،ًسؤ ، تلمتلااططعلا،صءعل ا،  ئع. ▪

طتلا،ذريةي ل ا، ةيلاا طال  شةعلا،ذًةللا،ذريةرللةتلا،ًاضةاما لا، ةيللةتلشةأا الانلوسةاهمل ةيلوءسة تل ةءعلا،ًةاا ▪
(لماةىللسة ا ل2030-2019طةا لاالسة راويجيلبطةأنلا،صةءعل ا،  ئةعل و ًرا:لاالا  اوللتليطعلوةذ ةللمًةللاإل

ا،ةر ل ل وةر   ل طةاميلا،صةءعل ا،  ئةعلماةىلا د ا لا،ً ريةعلماةىلا د،ةعل،اذًةلل ا، ةريلللةتل  ةلل طامةا لا، رًيةعل
ا ءةةعلواةةا لا، ةةااو ل رةة ،كلوز  ةةرل طةةاميلا،صةةءعل ا،  ئةةعلذا لا،صةةاعلبا،ا ااةةعللةةتلا لةةراضللةةتليةةاللللرةةدل ل 

با د ا لاال  صاداعل،رًاذالا، ذرضلا،بطريل ا،ذ ولا،ًرضي ل وبريرلا، كةا،يفلا،ً ذابةعلأل اةا لا، ةااو لباإلضةا عل
 لع ،ةةىلويسةة رلمًايةةعلوبةةراملا، يااةةا ل ،ةةىل اامةةرلأليااةةا لا،صةةءعل ا،  ئةةعلا،ذا،ًيةةعل اإل ايًيةةعل،ًرظًةةعلا،صةةءعلا،ذا،ًيةة

 ،ًرظًعلا،صءعلا،ذا،ًيع. لؤشرا لألراالجلا،ذًللا،ذاال

ل ا،ًةةؤوًرلاإل ايًةةيلا  لل،اةةر للا،ذرييةةعلحةةاللا،رمااةةعلا،صةةءيعل ةةيللراكةةزلاالح جةةامامًةةالل ةةيلل،ذالةةعشةةا رالا لااةةعلا -
 .ألر ،علا،كا ال5/12/2019-3يالللا،ة ر لبرلمُل ا، يلاظً هلا،اجرعلا،ر ،يعل،اصا  لا حًر لا، يل

وبةةةادللا،ر اسةةا لا،ذاًيةةةعل ا  ةةللا،ًًا سةةةا ل ا، ةةرالجل ةةةيللجةةاللا،رمااةةةعلا،صةةءيعل ةةةيلالةةةاكتللوًرل ،ةةىا،ًةةةؤللهةةر  ▪
 .ا،صءيعل،اًء جز تلا حاالاالح جامللتلا للوءس تل

ربةةا لا،ًسةةؤ ، تل ةةيلا،خةةرلا لا،ط يةةعل اإلدا ا لا،ًسةةؤ ،علمةةتلا،سةةجانل إدا ا لا،صةةءعل ربةةا لشةةا كل ةةيلا،ًةةؤوًرل ▪
 ل.ي راولا،صءعلا،ذالعل يلا،ر للا،ذرييعا،ًسؤ ، تلاإل الح  تل ل

دمةةا لا،اجرةةعلا،ر ،يةةعل،اصةةا  لا حًةةرل،اذًةةللماةةىلا، ةةيلو ةةًرالا،ًةةؤوًرلمةةردللةةتلا، ا ةةيا لا، الةةعلل ةةر لمةةت ▪
ا ل ةةيللجةةاللا،رمااةةعل لاا ةةاعلوسةة  للمبةةرلهةة الا،ًةةؤوًرلبصةةا  لد   ةةعل،ً ابذةةعلورة ةة لا، ا ةةيا ل لطةةا رعلا،ًسةة جر 

ا، أك رلماىليصا ةيعل سةر علا، يااةا لا،صةءيعل ل ل إماد لا، أه لل الاكتلاالح جاما،صءيعلدايلللراكزلاإل الحل
ا،طخصةةيعل،ارةةزالو ل ماةةىلاهًيةةعلام ًةةادلا،ةةرظملا،ًذاالاويةةعلا،صةةءيعل  يط ةةاللةةدلا،ةةرظملا،ًسةة خرلعل ةةيلا،ًؤسسةةا ل

ل ا، ةةر   لا،ًراسةة ل،اكةةاادو لباإلضةةا عل ،ةةىلا،صةةءيعل ةةيلا،ًج ًةةد  لا،صةةءيعل ا،طةةاا ملذز ةةزلا، ذاةةيملا،ط ةةيلا،ًسةة ًر 
 ا،ًساار ل، ا لا،ذالا تل يللراكزلاإل الحل إماد لا، أه لل الاكتلاالح جام.

بصةةةةعللرا ةةة ل ةةةيلاال  ًةةةاللا،سةةةرايل،اًجاةةة لا،ذاًةةةيلاالس طةةةا يلا،ًطةةة ركل،اًجاةةة لا،ذريةةةيللا،ذالةةةعشةةةا رالااللااةةةعل -
-13يةةةةةةاليللا،صةةةةةةءيع ل لا،ةةةةةة يلاظً ةةةةةةهلا لااةةةةةةعلا،ذالةةةةةةعل،اًجاةةةةةة لا،ذريةةةةةةيل،الي صا ةةةةةةا ،الي صا ةةةةةةا لا،صةةةةةةءيع

لبا،ًًاكعلاال دايعلا، اشًيع.ل14/12/2019
 م ةةرلا،صةةءعلبا،ًًاكةةعلاال دايةةعلا، اشةةًيعلا،رامةة لاال لل،ةةرمي لا،  ئةةعلا،ذايةةال،اًجاةة لا،سةة رلا،ًجاةة للامًةةال  ةة حلا ▪

مردللتل م اولا،صءعلا،ذربلا،سابب تل اساو  ل اي صا ة تل ةيلا،ًجةالل لبء ا لا،ذرييل،الي صا ا لا،صءيع
 .ءيللتللخ ا لا،ر للا،ذرييعا،ص

االي صا ةةا لا،صةةءيعلا،رميسةةيعلا،رقيبةةع ل ضةةدلد،يةةا لل:لةةتلا،ًااضةةيدلوًءةةا  لحةةاللاعلاال  ًامةةا لمةةردبء ةةال ▪
 ا،ًةةةر ي تل لراكةةةزلا، ةةةر   ل، طةةةا رلل ا،ً ةةةر ي تطبةةةاولكاداًيةةةعل ا ا،ًرةةةاهجلا ماةةةىل اضةةةءعل ل برلةةةعل ةةةيلا، ةةةر   ل

بءةةةثلرًةةةالل. صا ةةةا لا،صةةةءيعلا،ًطببةةةعل ةةةيللخ اةةة لا،ةةةر للا،ذرييةةةع وءةةةريثلاظةةةملا، ةةةر   ل،اًجاةةة لا،ذريةةةيل،الي
ا،ًجا ل را ا لا،ً   لا، رة  يل،اًجا ل وبا  رلا،ًجا، لا،ذاًيةعل لب رحاو ةال ا، ذةريال لا، ةيلوًةالماةىلا،المءةعل

 طا لوطا رلمًللا،ًجا .  ن رهاللتلا،ًااضيدلا، يلورر ال يلل ا،رايايعل،اًجا، لا،ذاًيع
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 ب والرياضة:يف جمال الشبا -3
 اة عاةياد اةت  نظمتها األمانف اةعامف ف  مجال اةشباب واةرياضف:

 لاظًةالا لااةعلا،ذالةعل23/4/2019(لأل ةا   ل42(لد.لل 908ورة  اعل،برا للجا ل م اولا،طبابل ا،ر اضةعلا،ذةربل  ةمل  -
ل–ل6،  ئةةا لا،ر اضةةيع ليةةالللا،ة ةةر لبا، رسةة  للةةدل ما  لا،طةةبابلبا،ًًاكةةعلا  دايةةعلا، اشةةًيع لد   لمةةتل دا  لا،جةةاد ل ةةيلا

 با،ًًاكعلا  دايعلا، اشًيع.ل11/9/2019

دا  لا،  ئةةةا لا،ر اضةةةيع ل إ،بةةةاولا، ةةةاولماةةةىل هةةةر الا،ةةةر   ل ،ةةةىلوز  ةةةرلا،ًطةةةا ر تلبا،ً ةةةا ا ل ا،ذاةةةاالا،ءري ةةةعل ةةةيل ▪
ضةا عل ،ةىلا، رر ةزلماةىلا، ءراا ل ا،ًط ال لا، يلواا هلمًللا،  ئةا لا،ر اضةيعل ا،ءاةاللا،ًراسةبعل،ًذا،ج  ةا لباإل

هًيعلم اد ل ورا دلا،ًصاد لا،ًا،يعلا، اويعل،ا  ئا لا،ر اضيع ل وبادللا،خ را لا،را ءعلأل تلا،ر للا،ذرييعل ةيلريفيةعلال
دا  ةةةعلا،ذالاةةةعل ةةةيل ما ا لا،طةةةبابل ا،ر اضةةةعلا للةةةتل ةةةيلدا  لا،جةةةاد ل ةةةيلا،  ئةةةا لا،ر اضةةةيع ل وً ةةة تلا،قيةةةادا لاإل 

  ا،خططلا،كة اعلأل طا رلمًللا،  ئا لا،ر اضيعلا، يلوذًللوءاللظا  ا.ح ً اللتل ضدلا،سياسا ل

 شا كل يلامًاللا،ر   لمردللتلا،ً خصص تل يل دا  لا،جاد ل يلا،  ئا لا،ر اضيعلبا،ر للا،ذرييع. ▪

لةةةتلا،ًءةةةا  لا، الةةةعلا، ةةةيلو ةةةًرا:لا، سةةةا  ل االسةةة  ًا ل ةةةيلا اراةةةع ل دا  لا،جةةةاد لا،طةةةالاعللاعلبء ةةةالا،ةةةر   لمةةةرد ▪
ا، ياكةةةللا، رظيًيةةةعل ا،كةةةااد لا،بطةةةر عل ةةةيلا،  ئةةةا لا،ر اضةةةيع لاإلدا  لاالسةةة راويجيعل إدا  لا ملةةةا  ل دا  لا،ًرطةةةا ل ل

 ا،ر اضيعلبا،يا لا  صادلا،ساقلا،ءر لريفيعل دا  لا،  ئا لا،ر اضيع.

بطةأنل"وةاا لما ةًعل ل23/4/2019(لأل ةا   ل42(لد.لل 915ورة  اعل،برا للجا ل م اولا،طبابل ا،ر اضعلا،ذةربل  ةمل  -
" لاظ ًةةةالا لااةةةعلا،ذالةةةعلا،ةذا،يةةةا لا، ا،يةةةعلبا، رسةةة  للةةةدل ما  لشةةةؤ نلا،طةةةبابل ا،ر اضةةةعل2019ا،طةةةبابلا،ذريةةةيل،ذةةةاال

 ا، ااسيع:

بًريرةةةعلا،ءًالةةةا لل22/9/2019-17ا،ًةةةؤوًرلا،ذريةةةيلاال ايًةةةيلا، ةةةاايل ا،ذطةةةر تل،اًرشةةةرا  ل ذ،ةةةكليةةةالللا،ة ةةةر ل ▪
لبا،جً ا  علا، ااسيع.

وًرل ،ةةةىل سةةةملا،سياسةةعلا،ذالةةةعل،ءررةةةعلا،ًرشةةةرا ل ةةةيلا،ةةاطتلا،ذريةةةي ل  ضةةةدلاسةةة راويجيا ل يطةةةطلهةةر لا،ًةةةؤل •
 شةةةاداعل ا،ذًةةةللماةةةىلورً   ةةةالماةةةىل  ايًيةةةعلُوا ةةةيلاح يا ةةةا ل ا ،ا ةةةا لا،ًرظًةةةا لا م ةةةاو ل إألةةةراملا،ءررةةةعلاإل

للس ا لا،اطتلا،ذرييل وأه لل يراول ر ا لا،قيادا لا،رساميعلا،كطفيع.
 لتلاالوءادا ل ا،جًعيا لا،ذرييعل،اًرشرا .لشابل شابعل100ا،ًؤوًرللشا كل يلامًال •

اشةة ًللا،ًةةؤوًرلماةةىل  ولمًةةللحةةاللاالسةة راويجيعلا،ذا،ًيةةع ل ا،خطةةعلا، الثيةةعل،ر  ةةعلا،ءررةةعلا،كطةةفيع ل يرةةاول •
 ا،بر ا .

لو ًتلألراالجلا،ًؤوًرلم ا ا ل،بذ لا،ًاا دلا، ا  خيعل ا،ًرنلا،سياحيعلا، ااسيع. •
ذريةةيلحةةالل"ا،طةةباب:لسةةةراولا،سةةاللعلماةةىلا،طر ةةا "لوءةةالشةةذا ل"ا،طةةبابل ةةا ل اماةةعل ةةيلألرةةاولا،ةةاطت" لا،ًةةؤوًرلا، ▪

 بًريرعللرا تلبا،جً ا  علا، ااسيع.ل8/12/2019-3 ذ،كليالللا،ة ر ل

هةر لا،ًةؤوًرل ،ةىلوطةا رلاالل اايةةا لا، اويةعل،اطةبابل إكسةاأل مللجًامةعللةةتلا،خ ةرا ل ا،ً ةا ا ل ا، بريةا ل ةةيل •
لا ااعللتلحااد لا،طرق ل وً  ر مللتلد،يا لوصا ل إمرادل وب يملا،ًباد ا لذا لا،ذال علبا،سةاللعللةتلجاللا،

االسة راويجيا ل و ةا رلا،ج ةادللةتلا ةللا،ًءا ظةعلماةىلا، ةر  لا،بطةر عللحااد لا،طر ا  ل  سةملا،خطةطل و رةي
لةةتلحةةااد لا،طر ةةا  ل إاجةةادل ضةةًانلسةةاللعلا،ًةةااطر ت للةةتليةةالللا،ذًةةللماةةىلورسةةي لثبا ةةعلا، طةةالل،اا ااةةعل

ا،ءاةةالل ا،ًب رحةةا ل  ضةةذ اللاضةةدلا، رة ةة ل،اءةةرللةةتلهةة رلا،ءةةااد لا للذا،جةةعلاسةةباأل ال ا، خفيةةفللةةتلدثا هةةال
لا،سا يع.

 لتلا،ة يانل ا،ة يا للتلا،جً ا  علا، ااسيعل ا،ر للا،ذرييع.ل120شا كل يلا،ًؤوًرل •
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لطيطل ا،ذًللا، طا ريل ا،ً ابذعل ا، ب يم.لاش ًللا،ًؤوًرلماىل  ولمًلل يللجاال لا، رلجعل ا، خ •
 لاظًةالا لااةعلا،ذالةعل23/4/2019(لأل ةا   ل42(لد.لل 908ورة  اعل،برا للجا ل م اولا،طبابل ا،ر اضةعلا،ذةربل  ةمل  -

 لبا، رسة  للةةدلا،  ئةعلا،ذالةةعل،ار اضةعلبا،ًًاكةةعلا،ذرييةعلا،سةةذاداع لد   لور   يةعلحةةالل دا  لا،ةذا،يةا ل ا،ًرطةةا لا،ر اضةةيع
لبًريرعل ر .ل26/9/2019–21يالللا،ة ر ل

دا  ليعلذا لا،ذال ةةعلبذاةةمل  ةةتلوخطةةيطل إهةةر الا،ةةر   ل ،ةةىلوز  ةةرلا،ًطةةا ر تلبا،ًذةةا  ل ا،ًةةةاأليمل ا،بةةر ا لا ساسةة ▪
ا،ةذا،يةةا لا،ر اضةةيع ل ا، ذةةر لماةةىلريفيةةعلوءريةةرلحا ةةعلا،ًرظًةةعل اةةعللراسةةبعلا ل ذا،يةةع ل ا، ذةةر لماةةىلا سةةا،  ل

ايعلا،ءري عل يلوخطيطل ورظةيمل إدا  لامًةاللا،ةذا،يةا لا،ًخ اةةع ل وبةادللا،خ ةرا لا،ذاًيةعل ا،ً ريةعلألة تلا،ذاًيعل ا،ذً
 ير .اةس مللتل  علاا،ًر ي تل ا،ً ر ي تللتل  عل ي تلا،ً ر ي تلا

 شا كل يلا،ر   لمردللتلا،ً خصص تل ا،ً  ً تلبإدا  ل ورظيملا،ةذا،يا لا،ر اضيع. ▪

 لاظًةالا لااةعلا،ذالةعل23/4/2019(لأل ةا   ل42(لد.لل 907 اولا،طبابل ا،ر اضةعلا،ذةربل  ةمل ورة  اعل،برا للجا ل مل -
با، ذا نللدل ما  لا،طةبابلبا،ًًاكةعلا  دايةعلا، اشةًيع ل،بةاولشةبابلا،ذاا ةملا،ذرييةعلا،سةادسلمطةرلوءةالشةذا ل"لر ةر ل

ان.ل12/10/2019–4ا،ًباد ا لا،طباأليعل اثرهالماىلا،ًج ًذا لا،ذرييع" ليالللا،ة ر ل  ً لبا،ذا ًعلا  دايعلم
هر لا،اباول ،ىلوذز زلد  لا،طبابل يل ةرامعلا،ًبةاد ا  ل وطةجيدلا،خطةطل اإلمةرادل،اًبةاد ا لا،طةباأليع ل ا د ا ل ▪

ا،ًس خرلعل يلوءب  لا، رًيةعلا،طةباأليعلا،ًج ًعيةع ل ا،ًبةاد ا لا،طةباأليعل اثرهةالماةىلسةااكلا،طةباب ل د  لا،ًبةاد ا ل
ل  قيفل ا، اايع ل د  للؤسسا لا،ًج ًدلا،ًرايلب ا عل ل اااو ال يل مااعل و ريلا،ًباد ا لا،طباأليع.ا،طباأليعل يلا،

و ةةًتلا،ابةةاول اسةةا لاباشةةيعلألةة تلا،ًطةةا ر ت ل ،بةةاوا للةةدلذ يلاالي صةةاص ل مر ضةةاعل، جةةا بلا،ةةر ل ل م ةةا ا ل ▪
 ل راايعل،اًؤسسا لا،ء اليع ل ورظيمللذرضلوراثيلثبا يلمريي.

 لبطةةأنلدمةةملا،طةةبابل10/4/2017(لأل ةةا   ل40(لد.لل 861را للجاةة ل م اولا،طةةبابل ا،ر اضةةعلا،ذةةربل  ةةمل ورة ةة اعل،بةة -
ا،ذرييلا،رامحل يلد للا،جاا لبإاطاوللطةا  دل  اضةيعللخصصةعل،خرلةعلا،طةبابلا،سةا ي لوسةا ًالا لااةعلا،ذالةعليةاللل

ألاةةراا لر رلااةةال ا، يطةةعل ريةةةانل  ةةال ي للمةةر للالمةة ل  اضةةيعل ةةيلا،جً ا  ةةعلا،ا راايةةعل ةةيل16/10/2019-11ا،ة ةةر ل
ل ا، يلومل  ال  الوءال شرا ل ما  لا،طبابل ا،ر اضعلا،ا راايع.

 لاظًةالا لااةعلا،ذالةعل23/4/2019(لأل ةا   ل42(لد.لل 908ورة  اعل،برا للجا ل م اولا،طبابل ا،ر اضةعلا،ذةربل  ةمل  -
لجلا،ذرييلا،ً برالإلمرادللصًًيلا،ذر ضلا،ر اضةيع ليةاللل ما  لا،طبابلبجً ا  عللصرلا،ذرييع لا، راابا، رس  للدل

لبا،ًررزلا  ،يً يلبًريرعلا،باهر .ل1/11/2019-27/10ا،ة ر ل
لةةةةتلا،سةةةة را (للةةةةتلا،كةةةةااد لا،ذرييةةةةعلل2لةةةةتلا،ر ةةةةالل ل2اشةةةةخاصللةةةةتلرةةةةللد ،ةةةةعلمرييةةةةعل ل4شةةةةا كل ةةةةيلا، راةةةةالجل ▪

 تل يللجالل دا  ل ورظيملاالح ةةاال ل ا،ذةر ضلا،ً خصصعل يللجاللا،ذر ضلا،ر اضيعل ا،  ئا لا،ذالاعل ا،ذالا
 ا،ر اضيع.

و ةةًتلا، راةةالجللجًامةةعللةةتلا،ًءاضةةرا ل   ولا،ذًةةللحةةاللريفيةةعلوصةةًيملا،ذةةر ضلا،ر اضةةيعل وبةةادللا،خ ةةرا ل ▪
لأل تلا،ا ادلا،ًطا رعل يله الا،ًجال.

وءةالشةذا ل"ا،طةبابليةيلا،سةابدل   للر ةر لا،طةبابلا،ذريةيلا لاظًالا لااعلا،ذالعلبا، رس  للةدللجاة لشةبابلا   يةا  -
  يللريرعلألادابسالبا،ًجر.ل8/11/2019–4لت" ل ذ،كليالللا،ة ر ل ا،سامل ا 

(لشةةةابل شةةةابعللةةةتلا،ةةةر للا،ذرييةةةع لباإلضةةةا عل ،ةةةىلا،طةةةبابلا    يةةةيللًةةةتلو ةةةرا حل44شةةةا كل ةةةيلامًةةةاللا،ًر ةةةر ل  ▪
ا ز ةعل ا،ذرييةع لباإلضةا عل ،ةىلا،رطةطاول ةيلمالةاعللًةتل، ةملا،بةر  لماةىلا، اا ةللبا،اهةعلاالاجل30 ل18امًا هملألة تل

 ا،ًج ًدلا، يتل،ري مللباد ا ل ااططعل يللاضاللا،ًر ر .
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 ةةةر لمةةةتلا،ًر ةةةر لمةةةردللةةةتلا، ا ةةةيا لا، الةةةعلا، ةةةيلو ةةةًرا:لاهًيةةةعلوكةةةاو لا،طةةةبابللذةةةاعلماةةةىل م ةةةعللطةةة ررعل ▪
ءةعلا، طةر ل ا،ذرة ل يرةاول يا طعلطر  ل اضءعل،اريالللتليالللشراكعلا،طةبابلا،ذةا،ًيل،ًرةدلا،صةراما ل ل ا 

لسالالدامم لباإلضا عل ،ىلوذز زللطا رعلا،طبابلا،ذرييل يلا،ءةاظلماىلا لتلا،اطريل ا،ساملا،ذا،ًي.
 لاظًةالا لااةعلا،ذالةعل23/4/2019(لأل ةا   ل42(لد.لل 907ورة  اعل،برا للجا ل م اولا،طبابل ا،ر اضةعلا،ذةربل  ةمل  -

ل–ل21/11ا،ًًاكعلا،ذرييعلا،سةذاداع لألراةالجل حاةعلا،ًطةامرلا،ًبرسةع ليةالللا،ة ةر لبا، رس  للدلا،  ئعلا،ذالعل،ار اضعلب
لبا،ًًاكعلا،ذرييعلا،سذاداع.ل2/12/2019
مالةةاع لباإلضةةا عل ،ةةىلل30 ل22(لشةةبابللةةتلرةةللد ،ةةعلمرييةةعللًةةتلوةةرا حلامًةةا هملألةة تل4شةةا كل ةةيلا، راةةالجلمةةردل  ▪

 لتل  ل.ل مي لا،ا رل لًتل،ملاس  ل، ملا،ًطا رعل يلا، راالج

ًُطةةةر  عل داوللراسةةةكلا،ذًةةةر ل،اا ةةةادلا،ًطةةةا رع ل م ةةةا  ل ،ةةةىلا،جًعيةةةعلا هايةةةعل ▪ و ةةةًتلا، راةةةالجلم ةةةا  ل ،ةةةىلا،كعبةةةعلا،
،ُسةقيالملةزا ل لجًةدلا،ًاةكلم ةرللهللا،ًطا  يلا،ر للا،ذرييع ل لذرضلمًا  لا،ءرل تلا،طر ة ت ل لطر للا،ًاكلم رل

لل ا ل،ًسةةجرلقبةةاول ل ءةة لا،ًريرةةعلا،ًرةةا  ل م ةةا  للسةةجرلا،رسةةالا،ذز ةةزل،كسةةا لا،كعبةةعلا،ًطةةر ع ل يذةة لا،ز ةةا
لبا،ًريرعلا،ًرا  .

 لاظًةالا لااةعلا،ذالةعل23/4/2019(لأل ةا   ل42(لد.لل 907ورة  اعل،برا للجا ل م اولا،طبابل ا،ر اضةعلا،ذةربل  ةمل  -
–20يرةةةةعلاسةةةةاانليةةةةالللا،ة ةةةةر لبا، رسةةةة  للةةةةدلاالوءةةةةادلا،ذريةةةةيل،اطةةةةبابل ا،  ئةةةةع للر ةةةةر لا،طةةةةبابلا،ذريةةةةيلا  ر بةةةةي لبًر

ل.26/12/2019
هةةةر لا،ًر ةةةر ل ،ةةةىلا،ًطةةةا رعل ةةةيللبةةةاد  ل خالةةةعلا،سةةة رل مةةةي ل ً ا  ةةةعللصةةةرلا،ذرييةةةعل"اسةةةاانلما ةةةًعلا،طةةةبابل ▪

اإل ر بي" ل لطا رعلا،طبابل يلوءب  لاهرا لا، رًيعلا،ًس رالع لباإلضا عل ،ةىلوبةادللا،خ ةرا لا،ر ،يةعلألة تلا،طةبابل
للوءب ةة لا، كالةةللاال  صةةاديلألةة تلد للحةةاضلا ةةرلا،ر ةةلل ا،ةةر للا،ذرييةةعل، ءب ةة لا، رًيةةةعلا،ذريةةيل اإل ر بةةي ل سةة 

 ا،ًس رالع ل  العلمتلا، ءراا لا،  ئيعل ا، رًا عل يلد للحاضلا،ر ل ل وً  تلا،طبابل ا،ًرا ل يل  ااالا، رًيع.

ا،طةةبابلماةةىلسةةطحلا حةةرا لورةةا للا،ًر ةةر للاضةةاما لا، ةةرا ل حةةاا لا، با ةةا ل وً ةة تلا،طةةبابل ا،ًةةرا ل   ةةااال ▪
ا،ذا،ًيع ل  العلمتل  ااالا،بطا،عل ا، جر ل ا، جةر لن ةرلا،طةرايعل اإل هةاب ل رة ،كل  ةااالا،ًيةارلبا،ًرطبةعلا،ذرييةعل

  اإل ر قيع.

نللتل ▪ لشبابللتلا،ة يانل ا،ة يا للتلرللد ،علمرييع.ل4شا كل يلا،ًؤوًرل  رلل ا 
 لاظًةالا لااةعلا،ذالةعل23/4/2019(لأل ةا   ل42(لد.لل 906ا،ذةربل  ةمل لورة  اعل،برا للجا ل م اولا،طبابل ا،ر اضةع -

با، رسةة  للةةدلا،  ئةةعلا،ذالةةعل،ار اضةةعلبا،ًًاكةةعلا،ذرييةةعلا،سةةذاداع لا، راةةالجلا، طةةاميلإلدا  لا ملةةا ل ا،كةةاا  لا،ط يعيةةع ل
لبًريرعل ر لبا،ًًاكعلا،ذرييعلا،سذاداع.ل26/12/2019–20يالللا،ة ر ل

لشبابللتلا،ة يانل ا،ة يا للتلرللد ،علمرييعلباإلضا عل ،ىل مي لا،ا ر.ل4مردللشا كل يلا، راالج ▪
هر لا، راالجل ،ىلوةر   لا،طةبابلماةىللبةاد ا لد ةدلا يطةا ل حًااةعلا   احل ا،ًً اكةا  ل ورظةيمل إدا  لا،ءطةادل ▪

الةةلللةدلا،كةاا  ل ا،ءةةرل ةيلحةاال لا،كةاا  ل اطةةرلا،ةاميل،ةر لا،طةةبابل، ً  رةهللةتلاوخةاذلرةةللا، ةراأل رلا،ًً رةعل،ا ذ
للتلا،خسامرلا،ً ا ذع.

و ةةةةًتلا، راةةةةالجل  ولمًةةةةلل د  ا لور   يةةةةعل اظةةةةريل مًاةةةةي(ل ةةةةيللجةةةةاللا سةةةةا،  لا،ءري ةةةةعل ةةةةيل دا  لا،كةةةةاا  ل ▪
ًُ اىل،ًاا  علا،س الل اإلسةذا ا لا  ،يةعل  ا ملا ل ا،طرقل ا سا،  لا،ً اىل،ًاا  علا،ءرام ل ا،طرقل ا سا،  لا،

 ،ًذا،ملبًريرعل ر  .ل م ا ا ل،بذ لا
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ا لااةعلا،ذالةعلاظًةال ل23/4/2019(لأل ةا   ل42(لد.لل 907ورة  اعل،برا للجا ل م اولا،طبابل ا،ر اضةعلا،ذةربل  ةمل  -
با، رس  للدل ما  لا،طبابل ا،ر اضعلبجً ا  عللصرلا،ذرييع لا،ًؤوًرلا،ر ،يلوءالمرةاانل"ا،ًبةاد ا لا،طةباأليعل مال   ةال

ماةىلهةالشلا  ًةاللا،ً  ة لل7/1/2020–3ا ل"شبابل احرل..ل كرل احر" ل ذ،كليالللا،ة ر لألرحرلاإل هاب"لوءالشذ
 ا، رة  يل،ًجا ل م اولا،طبابل ا،ر اضعلا،ذرب.

حةةةللا   ةةاحللح ةةر ل(للةةتلا،طةةبابللةةتلرةةللد ،ةةعلمرييةةعلباإلضةةا علا،ةةىل مةةي لا،ا ةةر ل4شةةا كل ةةيلا،ًةةؤوًرلمةةردل  ▪
 ا،ساد لا،ام اولام اولا،ً   لا، رة  ي.ل4/1/2020أل ا   للقيماُلا،ًؤوًرلا، يل

ورا للا،ًؤوًرلمرداعللتلا،ًءا  لا، العلا، ةيلو  ةًت:لاإل هةابل ا، طةر ل اإلمةالال ضةبطل واح ةرلا،ًصةطاءا ( ل ▪
علا، كرا،ا يةةالألةة تليرلةةعلاإل هةةابل لاا   ةةه لد،يةةا لا،جًامةةا لاإل هاأليةةعل ةةيلوجر ةةرلا،طةةباب لورًيةةعلا،بةةر ا لا،طةةباألي

السةةة  ًا لا، كرا،ا يةةةال ةةةيللاا  ةةةعلاإل هةةةاب لد  لا،ر اضةةةعل ا،ةةةةتل ا، با ةةةعل ةةةيللاا  ةةةعلاإل هةةةاب لد  للؤسسةةةا ل
ا،ًج ًدلا،ًةرايل ا،ًؤسسةا لا،ريريةعلا،رسةًيعل ةيللاا  ةعلاإل هةاب ل م ةعلا،طةبابلا،ًطةا كل ةيلريفيةعلواث ة لوذةا نل

لب.ا،ر للا،ذرييعلالس خراالوكرا،ا يالا،ًذاالا ل يلدحرلاإل ها
لرللد ،علألا  علمًللحاللاحرللءا  لا،ًؤوًر.لاشا ر ▪

ل4/1/2020(ل،اً   لا، رة  يل،ًجاة ل م اولا،طةبابل ا،ر اضةعلا،ذةربلأل ةا   ل64ا لااعلا،ذالعلا  ًاللا،ر   ل اظًال -
ا علبًبةرلا لااةعلا،ذالةةع لألرماسةعلا،سة رل م ةةرلا،طةبابل ا،ر اضةعلبجً ا  ةةعللصةرلا،ذرييةعل مةةي لا،ً  ة لا، رة ة ي ل م ةة

ا،سةةةاد ل م اولا،طةةةبابل ا،ر اضةةةعلا م ةةةاول ةةةيلا،ً  ةةة لا، رة ةةة ي ل لطةةةا رعلا،سةةةة ر لد.لأليةةةةاولاألةةةالنزا،ةةةعلا لةةة تلا،ذةةةاال
 ا،ًسامرل مي ل طاللا،طؤ نلاال  ًاايع لباإلضا عل ،ىلا لااعلا،ةريعل،اًجا .

  وةيلا،ًجاة ل ا،ً  ة  لوءةريثلاا شلاال  ًاللُ ًاعللتلا،ًاضاما للتلاهً ا:لوبر رلاطاملا لااعلا،ةريعلأل تلد ▪
ا،سياسةعلا،ذرييةعل،اطةبابل ا،ر اضةع لوطةة  لل،جرةعلوذةريللا اظًةعل ا،اةةاامحلا،خا ةعلبًجاة ل م اولا،طةبابل ا،ر اضةةعل

( للطةر للالمءةعل2025(ل ا،ر   لا،خالسعلمطرل ا،ذراقل2021ا،ذرب لا،ر   لا،ر اضيعلا،ذرييعلا،رابذعلمطرل ، رانل
 يع لا،رظاالا ساسيلا،ًاحرل،الوءةادا لا،ر اضةيعلا،ذرييةع للة رر لوةةاهملألة تللجاة ل م اولد   لا ،ذابلن رلا  ،يً

 ا،طبابل ا،ر اضعلا،ذربل  رر قلا لملا،ً ءر ل،اس ان.

 لبطةأنل"وةاا لما ةًعل23/4/2019(لأل ةا   ل42(لد.لل 915ورة  اعل،برا للجا ل م اولا،طبابل ا،ر اضعلا،ذةربل  ةمل  -
ا،سياسةا لا،ًا  ةةعلوءةالمرةاانل"ل   يةيلر ةر لا،طةبابلا،ذريةيلا ل" لسة رظملا لااةعلا،ذالةع2019ا،طةبابلا،ذريةيل،ذةاال

ل.9/2/2020ل–ل4ل" لبا، رس  للدل ما  لشؤ نلا،طبابل ا،ر اضعلبا،جً ا  علا، ااسيعليالللا،ة ر ،اطباب
   يةةةيل ةةةيللجةةةةالل طةةةبابلا،ذريةةةةيل اا،،ةةةىلوبةةةةادللا،خ ةةةرا ل ا، جةةةا بل االسةةةة ةاد لا،ًطةةة ررعلألةةة تل ي ةةةر لا،ًر ةةةر ل ▪

ا،سياسا لا،طباأليع ل ا، ذر فلبا،سياسا ل ا،ًبا يا ل ا، ءةراا لا،ذرييةعلبخصةاصلاالسة راويجيا لا،ًررلجةعل،اطةبابل
ل ساولاالس راويجيا لا،ًررلجعل،اطباب.لل   يانعلا،ًب رحا لا،ذًايعلا،اا  لام ًادهال يللجالل

شةبابللةتلا،جرسة تل  مةي ل  ةرلمةتلرةللل4رييةعلألاا ةدللةتلوةاا ل ا،ةر للا،ذلعشةابل شةابل120اطا كل يلا،ًر ةر ل ▪
لد ،علمرييع.

ر للءاضةةرا لماًيةةعلمًايةةعل اظر ةةعل   شةةا لمًةةللحةةالللطةةا رعلا،طةةبابل ةةيل ضةةدلاالسةة راويجيا ل ةةي  ةةًتلا،ًر ▪
 ا،طباأليعل م ا ا لل راايعل،بذ لا،ًاا دلا، ا  خيعل ا،ًرنلا،سياحيعلا، ااسيع.
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 ولة:يف جمال املرأة واألسرة والطف -4
 :أولا: اة عاةياد اةت  نظمتها األمانف اةعامف ف  مجال اةمرأة

 لرظًةعلا،ًةرا ل اظًالا لااعلا،ذالعلبا، ذا نللدل،جرعلاإلس اال ه ئعلا لملا،ً ءر ل،اًسا ا لألة تلا،جرسة تل وً ة تلا،ًةرا ل -
 ةةيلورة ةة ل مةةالنل لر ةةاالمًةةلللا،ذرييةةع لا  ًةةالل ر ةة لا،خ ةةراول،ًرا ذةةعللسةةاد لا، بر ةةرلاإل ايًةةيلحةةاللا، بةةرالا،ًءةةرم

با،جً ا  ةةةعللأل ةةةر  لريرةةةعل ةةةيللاالسةةة االلبةةةرل،جرةةةع ةةةيلل26/9/2019-25يةةةاليلل بذةةةرليًسةةةعل مطةةةر تلمالةةةاعلل"أليجةةة ت"
ل.لا،ا راايع

ااتلا، ةيل لر جيةعلا،ًرا ذةةعل وبةا  رلا،ةر للا،ذطةةرلا،ةة يلو ةًتلاةا شلاال  ًةالللسةةاد لا، بر ةرلاإل ايًةيل ▪ ا، ريةةعللشة  
وةةملمةةرضلا ةةامجلاالس طةةا ا للةةدلا،ًج ًةةدللرًةةاد،يةةعلوطةةا رلا، بر ةةرلاإل ايًةةيل لراحةةلل مةةرادر لا ساسةةيعل،ا بر ةةر ل ل

لا،ًرايل ا،طبابل،اًساهًعل يل ثراولمًايعلا،ًرا ذعلا،ر   ع.
،ر اضلبةةا،ًرا لا،ًذريةةعلبةةاماةةىللسةة ا لاآل،يةةا لا،اطريةةعللا م ةةاولا،ةةر للً اةةانلمةةتللشةةا كل ةةيلامًةةاللاال  ًةةال ▪

لمتلا،ًج ًدلا،ًراي.للً ا تباإلضا عل ،ىلل ه ئا لحباقلاإلاسان 
لةةؤوًرلوذز ةةزلد  لا،ًةةرا ل ةةيلل ا لةةملا،ً ءةةر لاإلاًةةاميل االوءةةادلا    يةةيلألراةةالجًةةالا لااةةعلا،ذالةةعلبا، ذةةا نللةةدلاظ ل -

لبا،باهر .ل21/11/2019-20لج ًذا للالبذرلا،صرالل يلا،ًرطبعلا،ذرييعلياليل
 ذز ةزللطةا رعلا،رسةاول ةيلا،ًرطبةعلا،ذرييةعل ةيلألرا ا لا،ر ،يعلذا لا،صةاعلهر لا،ًؤوًرل ،ىللرا طعلريفيعلوةذ للا،ب ▪

مًايةةا لا،سةةالال لراحةةللا، ذةةا يل إمةةاد لا، رةةاو.لرًةةالهةةر ل ،ةةىلاسةة باولاهةةملا،ةةر  سلا،ًسةة ةاد للةةتللرحاةةعلا،رزامةةا ل
 ،ةىللرحاةعللةالبذةرلل يًالي صللألاضدلا،ًرا ل ا، يليربهيلاي هال يلاالم با ل،  سرىلاس كًاللا،ذ ا لاآللتل ا،سةرير

لا، ةةيلو ةةًرا:ا،رةةزالل لرحاةةعلاالسةة برا .ل  ةةرل ةةر لمةةتلا،ًةةؤوًرلأليةةانلي ةةاليليؤرةةرلماةةىلمةةردللةةتلا،ربةةاملا، الةةعل
حةةرصلا،ةةر للماةةىلورة ةة للبةةر ا لا،ذ ةةادل االوةا ةةا ل ا،ًبةةر ا لاإل ايًيةةعل ا لًيةةعلا، ةةيلو ةةر ل ،ةةىلحًااةةعلا،رسةةاو ل

 ةةيللجةةاللألرةةاولا،سةةالا ل ا، ةةزال ملأل رة ةة للبةةر ا لا رةةر لا،ًةةرا ل ا لةةتل وذز ةةزلاد ا هةةتل ةةيل ًيةةدلا،ًجةةاال لالسةةيًال
ل.2030 ا رر ل ل ل اوةاقيعل ،هاولرا علاش اللا، ً  زلضرلا،ًرا ل"أليج ت" ا،سالال إمالنل لر االمًلل

 مةردللا،ةر للا،ذرييةعلانلمةتبطؤ نلا،ًرا ل يلا،ًرطبعلا،ذرييع ل لً اةلا شا كل يلا،ًؤوًرلمردللتلا،ام را لا،ًذري ▪
 لتلا،خ راول لً ايلا،سةا ا .

ا لااعلا،ذالعلبا، ذا نللدل ما  لا،ذًةلل ا، رًيةعلاال  ًاايةعلبا،ًًاكةعلا،ذرييةعلا،سةذاداعل"ا،ةر   لا، ا، ةعللةتللر ةر للاظًا -
با،ر ةةةاض ل ةةةيل طةةةا لورة ةةة لل ةةةرا للجاةةة لا،جالذةةةعلماةةةىلا،ًسةةة ا لل20/12/2019-19ا،ًةةةرا لا،ذرييةةةعلا،صةةة ريع"ليةةةاليل

 ابذةاع:لل-بطةأنلا،ذال ةا لا،ذرييةعللةدلا، جًذةا لا،ر ،يةعل اإل ايًيةعل11/9/2018(لأل ةا   ل150د.لل ل8305ملا،اما يل  
(ل،اجرةةعلا،ًةةرا لا،ذرييةةعل38ورة ةة اعل،ا ا ةةيعلا،صةةاد  لمةةتلا،ةةر   ل رةة ،كلا،ذال ةةا لا،ذرييةةعللةةدل ً ا  ةةعلا،صةة تلا،طةةذ يع ل ل

علا،طةةةذ يع(لبطةةةأنلاس  ةةةا علا،ًًاكةةةعلا،ذرييةةةعلا،سةةةذاداعل،اةةةر   لألرماسةةةعلا،جً ا  ةةةعلا،جزامر ةةةعلا،راًبراطيةةةل-2019   رايةةةرل
لا، ا، عللتلا،ًر ر .ل

سة للألرةاول ةر ا لل:لر ةال لتلا،ًءا  ل ا،ًاضاما لا، العل يللجاللا، ً  تلاال  صاديل،اًرا للاعلاا شلا،ًر ر لمرد ▪
ذريةةةرللةةةتلا،ًاضةةةاما لذا ل ،ةةةىل ااةةة لا، لا،ًةةةرا ل االسةةة  ًا ل ا،رسةةةاول ةةةيللجةةةاال ل  ًرةةةعلاال  صةةةادل ا، كرا،ا يةةةا

  ا،ص ريع.لا،ذال ع ل    ًتلا،ًر ر لر ،كللامر للس رير لحاللد اقلا، ذا نل ا،طراكعلأل تلا،ًرا لا،ذرييع

 ر لمتلا،ًر ر ل" مالنلا،ر اض" لا، يلاكرلماىلمردللةتلا، ا ةيا لا، الةعل ةيللجةاللا، ذةا نلا،ذريةيلا،صة ريل ▪
ل يللجاللا،ًرا .

 :األمانف اةعامف ف  مجال اةمرأةشااكت ف ها : اة عاةياد اةت  ثانياا 

"ل1325ل  ةةملشةةا رالا لااةةعلا،ذالةةعل ةةيلامًةةالل"ا،ًةةؤوًرل  يةةدلا،ًسةة ا لبًراسةةبعلا،ةة رر لا،ذطةةر تل،بةةرا للجاةة لا لةةت -
تل ةةيلا،ًطةةةر للاإل ايًةةةيل"اءةةةال احةةرلا،طةةةرراولا،رميسةةة لبصةةةة  األ ةةةر   ل ةةةيلا،ذا ةةةًعلا،ا راايةةعلل8/11/2019-7يةةاليل
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لةةدل،جرةةعلاإلسةة اال ه ئةةعلا لةةملا،ً ءةةر للبا، رسةة  اللةةدلا رةةر لا،ًةةرا ل ا لةةتل ا،سةةالال ةةيلا،ًرطبةةعلا،ذرييةةع"لوجريةةرلاال، ةةزا
ل،اًسا ا لأل تلا،جرس تل وً  تلا،ًرا .

ي ر لا،ًطر لل ،ىلوذز زلا،ًذر علحاللا،ج ادلا، يلوباالأل الا،ةر للا،ذرييةعل ةيلورة ة لا رةر لا،ًةرا ل ا لةتل ا،سةالا ل ▪
ي ةةر لا،ًطةةر للرًةةالىلا، بةةرالا،ًءةةرمل ةةيلورة ةة لهةة رلا  رةةر لماةةىلا،ًسةة ا  تلاإل ايًةةيل ا،ةةاطري.ل ذ،ةةكل،اا ةةا لماةة

لةتلا ةللحةثلا،ةر للماةىلا، جةا بللةدلل1325ل  ةملاا اعل ،ىلاس هاللل ر علا، رر لا،ذطر تل،برا للجاة لا لةت
ا ةةا لذا لا،ذال ةةعلماةةىلا،ًسةة ا  تل،ةةىلا  ، ا رةةر لا،ًةةرا ل ا لةةتل ا،سةةالاللةةتليةةاللللرا طةةعلا، بةةرالا،ًءةةرملاسةة راداعل

لا،اطريل اإل ايًي.
ل"أليجة ت"شا رالا لااعلا،ذالعل ةيلامًةالل"اال  ًةالل  يةدلا،ًسة ا لحةاللا، بةرالا،ًءةرمل ةيلورة ة ل مةالنل لر ةاالمًةلل -

ا للةةةدلل،جرةةةعلاإلسةةة اال ه ئةةةعلا لةةةملا،ً ءةةةر ل،اًسةةةا ا لألةةة تلا،جرسةةة تل لرظًةةةعلا،ًةةةرل لبا، رسةةة  لبذةةةرليًسةةةعل مطةةةر تلمالةةةاع"
ل لل با،ًًاكعلا  دايةعلا، اشةًيعل28/11/2019لأل ا   ل ا،ذرييع ا، راةالجلاإل ايًةيلألة تلل ا،خطةا لا ي ةر ل ةيلورة ةا،ة يلُاذةر 

ل.رلليً لسراا ل"أليج ت" ايًيعل،ًر االمًللا لااعلا،ذالعل ا،طرراول،إلمرادل،اًرا ذعلاإل
 ل"أليجةة ت" بةةرالا،ًءةةرمل ةةيلورة ةة ل مةةالنل لر ةةاالهةر لا،ًةةؤوًرل ،ةةىلا،خةةر الألاثيبةةعلأل ةةالمةةردللةةتلا، ا ةيا لحةةاللا، ▪

يلاجةة لماةةىلا،ةةر لل ةةا  ،ا ةةا لا،ل رةة ،كالا،طةةأن ل حللةةالوةةملااجةةامرليةةالللا،خًةة لسةةراا لا،ًاضةةيعل ةةيلهةةي واضةة
ل.ا،ذرييعلا،ذًللما  ال يلا مااالا،بادلع

ل ايًيعلا،ًذريع.اإلا،ًرظًا لللً اانلمتشا كل يلا،ًؤوًرلمردللتللً ايلا،ر للا،ذرييعل ا،ساد لا،خ راول ل ▪
بذةرليًسةعل مطةر تلل"أليجة ت" ر لمتلا،ًؤوًرل"ا، يانلا،ذرييلحةاللا، بةرالا،ًءةرمل ةيلورة ة ل مةالنل لر ةاالمًةلل ▪

االسةةة ًرا ل ةةةيللرا ذةةةعلا، طةةةر ذا لا،اطريةةةعلا، الةةةعلا، ةةةيلو ةةةًرا:لمالةةةاع"ل ا،ةةة يلاكةةةرلماةةةىلمةةةردللةةةتلا، ا ةةةيا ل
الا  اكةا ل ا،ًًا سةا ل،ا صةريل،رلا،ًةرا  ل اوخةاذلا، ةراأل رلا،الملةعل، طا رهال وذريا ال إ،هاولرا علاشة اللا، ً  ةزلضة

ا، ً  ز ةةع ل ا، ذج ةةللأل طةةا رلا، طةةر ذا ل ا،سياسةةا ل ا، ةةرالجلا،الملةةعل،ً ا ءةةعلا،ذرةة لضةةرلا،ًةةرا لسةةااول ةةيلا،ة ةةاول
ا لةةتلحةةالللوذز ةةزلاال، ةةزاالببةةرا ا للجاةة  ل لا،خةةاصلا لا،ة ةةاولا،ذةةاال و ًةة تلاإلاجةةاما لا،ًءببةةعل ةةيلهةة الا،ًجةةال

ا،ًرا ل ا،سةالال ا لةتلبًةالا ةًتلا،ا ااةعل ا،ءًااةعل ا،ًطةا رعل،ارسةاول ا،ة يةا ليةالللا،رزامةا لا،ًسةاءعل  ةيلامًةالل
اإلناثةةةةعل إمةةةةاد لاإلمًةةةةا ل يرةةةةاولا،سةةةةالا ل وطةةةةا رلا،خطةةةةطلا،اطريةةةةعلذا لا،صةةةةاعل ا،ًرسةةةةجًعللةةةةدلاالسةةةة راويجيا ل

دلا،اميلحاللا اًاملاال  ًاايعلا،سا يعل ا، ً  ز ةعلا، ةيلاللوسةا يلاالس ًرا ل يللذا،جعل    ل ل ا  ،ا ا لا،اطريع
ألةة تلا،جرسةة تل ا،ًسةةاهًعل ةةيلوذةةريللا د ا ل ا،ًسةةؤ ،يا ل ةةيلا سةةر ل،يسةةاهملا،رسةةاول ا،ر ةةاللماةةىل ةةرالا،ًسةةا ا ل ةةيل

 .امًاللا،رمااعلن رللر امعلا  رل ا،ذًللا،ًرز،يل، ذز زلا، اا  لأل تلا سر ل ا،ذًل

"لوءةالشةذا ل"لءررةا ل2019لااعلا،ذالعل يلامًالل"ا،ر   لا، اايعل،ابًةعلا،ذا،ًيةعل،ا ً ة تلاال  صةاديل،اًةرا لا لشا را -
ر ،ةةعلأللبإلةةا  لا،طةةا  عل-11/12/2019-10ا، ه  ةةر"ل ا، ةةيليةة ملورظيً ةةالبا، ذةةا نللةةدله ئةةعلا لةةملا،ً ءةةر ل،اًةةرا ليةةاليل

رةةللمةةال تل وررةةزلماةةىللرا طةةعل اجةةاما لل عل،ا ً ةة تلاال  صةةاديللةةرلذبةةرلا،بًةةعلا،ذا،ًيةةهةة ال وُلاإللةةا ا لا،ذرييةةعلا،ً ءةةر  ل
و ةر لا،بًةعل ،ةىلدمةمل واحةعل  ةاللا،ًةرا ل ةيلا،ًرطبةعلا،ذرييةعل ،ةىلا سةااقل لا،ًرا ل يللخ ا لا،بطاما لاال  صةاداع.ل

  صةادي ل وةا رلمةتلوةا  رلا،ةرمملا،ةالمال، ذز ةزلا،ر ةاضلبةا،ًرا ل ةيلا،ًجةاللاالل ا،بطاما لاال  صةاداعلا،راشةئع ل  ةالعل
هةة ا ل  ةةةرل الةةالا،سةةةة ر للللللرصةةعل،ذةةرضلا  ةةةللا،ًًا سةةا ل ا، جةةا بلبطةةةأنلسةة للوةةةا  رلأل ئةةعلا  صةةاداعلدامًةةةعل،اًةةرا .ل

 رة ،كلا،ًطةا رعلل ا، يةانلا،خ ةاليل،ابًةعأليةاولاألالنزا،علا ل تلا،ذاالا،ًسامرل مي ل طاللا،طئانلاال  ًاايعلبإ،باوللد.
اثرةةاولامًةةاللل  ةةااهرلا،باسةةًيل ميسةةعللؤسسةةعلاًةةاول،ال وبةةاولبةةا،ًرا لل/،سةةًالا،طةةيخعلكً ءةةر ل ميسةةيل ةةيل اسةةعللهابةةع

ل.ا،بًع
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 األسرة:األمانف اةعامف ف  مجال  نظمتهااةت   اة عاةياد: ثاةثاا 

 ةةةيلا،جً ا  ةةةعلاإلسةةةالليعلل2/10/2019 لأل ةةةا   ل،اجرةةةعلا سةةةر لا،ذرييةةةعلا، اسةةةذعا  ًةةةاللا،ةةةر   للا،ذالةةةعا لااةةةعلاظًةةةال -
 يع.ا،ًا   اا

لةةتلا،ًرظًةا لاإل ايًيةةعلا،ذالاةةعل ةةيللباإلضةا عل ،ةةىلمةةردل د ،ةةعلمرييةةعل14لً اةانلمةةتللشةا كل ةةيلامًةةاللاال  ًةةال ▪
با،جً ا  ةةةعلمةةةردللةةةتلا،ةةةاما ا ل ا،ًؤسسةةةا لا،ًذريةةةعلبب ةةةااالا سةةةر ل ل للجةةةالل  ةةةااالا سةةةر ل ةةةيلا،ًرطبةةةعلا،ذرييةةةع

 اإلسالليعلا،ًا   اايع.
ل

ا، الةةعلا، ةةيلو ةةًرا:لا، رسةة  للةةدلا،ةةر للا م ةةاول،اذًةةللماةةىلورة ةة ل ةةر لمةةتلاال  ًةةاللمةةردللةةتلا، ا ةةيا ل ▪
 وذز ةةزلا، ًاسةةكلل لسةةرلذرييةةعل،اءةةرللةةتلا،ذرةة لا ا،سةة راويجيعللر ةةاالا،ذًةةلل، سةةر ل ةةيلا،ًرطبةةعلا،ذرييةةع ل مةةرادل"اال

اول(ل،ًجاةةة ل م ل39" لباإلضةةةا عل ،ةةةىلمةةةرضللاضةةةالل"وءةةةريثلاالسةةة راويجيعلا،ذرييةةةعل، سةةةر "لماةةةىلا،ةةةر   ل سةةةريلا 
 ا،طؤ نلاال  ًاايعلا،ذربلإل را ها ل  العلمتل مرادلوصا ل،ًب رحل امز ل،اًؤسسا لا،صرابعل، سر لا،ذرييع.

 األسرة:األمانف اةعامف ف  مجال شااكت ف ها : اة عاةياد اةت  اابعاا 

 لا،ةة يلاظًةةهل"ا،ةةز ااا سةةر لا،ذرييةةعلحةةاللا،ةةز اا:لا  رابةةا لا،بءةةا ل ل" ةةيلا   ةةاحلامًةةالللر ةةر لشةةا رالا لااةةعلا،ذالةةعل -
 ا،ذا ًعلا،بطر علا،ر حع. يلل3/12/2019-2 لياليللذ رلا،ر حعلا،ر ،يل، سر 

،ًةةالشةة روهلهةة رلل ا، ءةةراا لا، ةةيلواا   ةةاللؤسسةةعلا،ةةز اال ةةيلا،ا ةةالا،ءةةا،يل ةةيلا،ًج ًذةةا لا،ذرييةةعلبءةةثلا،ًر ةةر  ▪
 رادهةا لح ةثلوذةاايلايةعلا سةر ل سةااكلثرلر  ةرلماةىلوه  ةرلألراا،ًج ًذا للتلوه  را لسياسيعل ا  صاداعلرانل، ال

 لةةال ةاح لذ،ةةكللةةتللا ةةا لل ا سةر لا،ذرييةةعلحا،يةةاعللةةتلاثةرلا،رزامةةا ل ا،ءةةر بلا، ةةيلشة رو البذةة لد للا،ًرطبةةع
اثةرلوطةا لوكرا،ا يةالا،ًذاالةا ل  سةامللا، اا ةللا،ءةريثلسةاباعلماةىلوًاسةكلا ةرادللبءثلا،ًر ر لاز حل ،جاو لرًا

 طيلا،ً ذا  لمايه.ا سر ل وه رلش ا الا،رً

وبر ةةرل"حا،ةةعلا،ةةز اال ةةيلا،ذةةا،ملا،ذريةةي"لا،ةة يلامةةررللذ ةةرلا،ر حةةعلا،ةةر ،ي ل ا،ةة يلابةةرالمرضةةاعلشةةالالعللاةةا شلا،ًر ةةر  ▪
حةةاللرا ةةعلا بذةةادل ا،ب ةةااالا،ً صةةاعلبةةا،ز اال ةةيلا،ذةةا،ملا،ذريةةيللةةتلح ةةثلسةةياقلا،ةةز اا ل ااًاطةةه ل سةةتلا،ةةز اا ل

 ز اا ل ا،ز االاثراولا،رزاما ل ا،ءر ب.ل ا،ذًلل ا،ز اا ل اثرلا، جر لماىلا،

 اةط وةف:ف  مجال نظمتها األمانف اةعامف : اة عاةياد اةت  خامساا 
 

با،جً ا  ةةةعلل30/9/2019أل ةةةا   ل ا،ذطةةةر نل،اجرةةةعلا،طةا،ةةةعلا،ذرييةةةع للا، ا، ةةةعا  ًامةةةا لا،ةةةر   لا،ذالةةةعلا لااةةةعلاظًةةةال -
 اإلسالليعلا،ًا   اايع.

لةةتلا،ًرظًةا لاإل ايًيةةعلا،ذالاةةعل ةةيلباإلضةا عل ،ةةىلمةةردلل د ،ةةعلمرييةةعل14انلمةةتللً اةلشةا كل ةةيلامًةةاللاال  ًةةال ▪
با،جً ا  ةةةةعلاإلسةةةةالليعلمةةةةردللةةةةتلا،ةةةةاما ا ل ا،ًؤسسةةةةا لا،ًذريةةةةعلبب ةةةةااالحبةةةةاقلا،طةةةةةلل لل لجةةةةالل  ةةةةااالا،طةا،ةةةةع

 .لا،ًا   اايع

ا،طةا،ةةعل ةةيللًا ل ةةيا رةةر لا، رًيةةعل،السةة   مةةرادل" ةةر لمةةتلاال  ًةةاللمةةردللةةتلا، ا ةةيا لا، الةةعلا، ةةيلو ةةًرال ▪
طةةةالل ةةيلا،ًرطبةةعلد اسةةعل"مًةةللا  لباإلضةةا عل ،ةةىلل ابذةةعلورة ةة لا، ا ةةيا لا،صةةاد  لمةةتل"2030ا،ةةاطتلا،ذريةةيل

"ا،ر اسةةعلا، ءا ايةةعل  ةةالعلمةةتلمةةرضللبا، ذةةا نللةةدلا،ةةر للا م ةةاول ا،ًرظًةةا لاإل ايًيةةعل ا،ر ،يةةعلا،ًذريةةع ا،ذرييةةع"ل
ماةىللجاة ل م اولل ، مل يلا،اطتلا،ذريي"ل ا، ا يا لا،ًاءبعلأل اللأ  علل،ظاهر لا طةاللا، يتلي خ  نللتلا،طا ل

 ا،ظاهر .ه رلار للا م اول،اءرللتل،الم ًادهالراثيبعلاس رشاداعلل ا،طؤ نلاال  ًاايعلا،ذربل يلد  وهلا،بادلع

 ةةةيلل1/10/2019ا،ذالةةةعلاال  ًةةةاللا،خةةةال لمطةةةرل،اجرةةةعلل ابذةةةعل  ةةة لا،ذرةةة لضةةةرلا طةةةةال لأل ةةةا   لا لااةةةعللاظًةةةا -
 ا،جً ا  علاإلسالليعلا،ًا   اايع.
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ا، بر ةرلا،ذريةيلا،ًبةا نل،ًةر ل مًةاللوا ةيا لد اسةعللا، الةعلا، ةيلو ةًرا:للتلا،ًاضةاما لاعلبءثلاال  ًاللمرد ▪
ا، ذةةا نللةةدلرًةةالبءةةثلاال  ًةةاللا  ةةهل ل( ةةرا لا، ا،ةةثاإل لا لةة تلا،ذةةاال، لةةملا،ً ءةةر ل،ا ةة لا،ذرةة لضةةرلا طةةةال

ا، ذا نللدلا،ًً للا،خةاصل، لة تل ا  هلل تلا،ذاال، لملا،ً ءر لا،ًذريلبا،ذر لضرلا طةال لا،ًً للا،خاصل، 
السة راويجيعلا،ذرييةعل  ةالعلمةتللرا ذةعلا،صةيهعلا،ر اميةعل،ا،ذاال، لملا،ً ءر لا،ًذريلبا طةالل ا،رزامةا لا،ًسةاءع ل

 ،ءًااعلا طةالل يل ضدلا،اجاول يلا،ًرطبعلا،ذرييع.

لةةتلا،ًرظًةا لاإل ايًيةةعلا،ذالاةةعل ةةيلباإلضةا عل ،ةةىلمةةردلل د ،ةةعلمرييةةعل14لً اةانلمةةتللاللاال  ًةةالشةا كل ةةيلامًةة ▪
با،جً ا  ةةةةعلاإلسةةةةالليعلمةةةةردللةةةةتلا،ةةةةاما ا ل ا،ًؤسسةةةةا لا،ًذريةةةةعلبب ةةةةااالحبةةةةاقلا،طةةةةةلل لل لجةةةةالل  ةةةةااالا،طةا،ةةةةع

 .لا،ًا   اايع

ًجاة ل(ل،38(ل ا،ةر   ل 2019اال  ًاايةعل أل ةر  :ليرةايرل،ابرا لا،صاد لمتلا،بًعلا،ذرييعلا، رًا ةع:لاال  صةاداعل للورة  اعل -
 لاطابالا لااعلا،ذالعلبا، رسة  للةدلا،ًةاضةيعلا،سةاليعل،طةؤ نلا،ال ئة تل"االسة راويجيعل م اولا،طؤ نلاال  ًاايعلا،ذرب

لعلا،ذالع.ل لبًبرلا لاا25/11/2019ا،ذرييعل،ءًااعلا طةالل يل ضدلا،اجاو/لا،رز حل يلا،ًرطبعلا،ذرييع" لأل ا   ل
 ةةراوا لوءريةةرل ا ةةيلاح يا ةةاو مللةةتليةةاللل هةةر الاالسةة راويجيعل ،ةةىل ضةةدلاسةة ل،  ئةةعلدلرةةعل، طةةةاللا،ال ئةة تل، ▪

ا،ًصةةاءعلا،ة ةةاى ل إواحةةعل ةةرصلا، ذاةةيم ل ا،ذًةةللماةةىلاالاخةةرامللةةدلا،ًج ًذةةا لا،ً ةةيةعل ا سةةرل، ةةا  رلحًااةةعل
اةةةةعلا طةةةةةاللا،ال ئةةةة تللةةةةتلا،ةةةةز االا،ًب ةةةةرل ا،ذًا،ةةةةعلا طةةةةةالللةةةةتلا،ذرةةةة ل االسةةةةاو ل اإلهًةةةةالل االسةةةة هالل ل حًا

  اس هال، مللتل  للاطرا لا،صرال.

م ةاو ل ا،ًرظًةا لاإل ايًيةعل ا،ر ،يةعلا،ًذريةعلبب ةااالا،طةا،ةعلشا كل يل طةالقلا،ر اسةعللً اةاللرةر ييا لا،ةر للا  ▪
باإلضةا علا،طةةللا،ذريةي لاقلحبة لرظًةا لا،ًج ًةدلا،ًةرايلا،ذالاةعل ةيللجةاللحًااةعل وذز ةزل يلا،ًرطبعلا،ذرييةع ل

ل.ي راول ل خصص تلبب ااالشؤ نلا،طةا،ع ،ىل
 

 يف جمال حقوق اإلنسان: -5
 اة عاةياد اةت  شااكت ف ها األمانف اةعامف ف  مجال حقوق اإلنسان:

بًبةةرلل  ةة لا لةةملا،ً ءةةر لبًريرةةعل ريةةفل ةةيلامًةةالل  شةةعلمًةةللل22/10/2019-21شةةا رالا لااةةعلا،ذالةةعليةةاليل -
ا، رو با لاإل ايًيعل، ذز زلحباقلاإلاسانل حًاي  ا" لرًالمبةر لا لااةعلا،ذالةعلماةىلهةالشل  شةعلا،ذًةلل اسةعلبذراانل"

  حاطعل،اًجًامعلا،ذرييعلبجريفلماىللس ا لا،خ راولحالل"  ادل الذعلا،ر للا،ذرييعل يللجاللحباقلاإلاسان".ل

يةاللللا لااةعلا،ذالةعر للا،ذرييةعل االوءةادلا    يةي لمبةر ل("لا،بامملأل تل الذةعلا،ة2 يل طا لألراالجلا، ذا نل"ا،ءاا ل  -
بًريرعلألر رسللساساعلا  ًامةا للةدللسةؤ ،يللاة لحبةاقلاإلاسةانل ةيلاالوءةادلا    يةي لل30/10/2019-29ياليل

ح ثليصصالا،اباوا ل،بءثلا ،ا ا لا،طراكعل س للوذز زلا، ذا نلأل تلا،جاا  تل ةيللجةاللحبةاقلاإلاسةان لرًةالُمبةرل
 بًبرلا لااعلا،ذالع.ل29/11/2019 ًالل يله الاإلطا لأل ا   لا 

شةةا رالا لااةةعلا،ذالةةعل ةةيلامًةةاللا،ةةر   لا،سادسةةعلمطةةر ل،اجًعيةةعلا،ذًاليةةعل،اطةةب علا،ذرييةةعل،اًؤسسةةا لا،اطريةةعل،ءبةةاقلل -
ءبةةةاقلبا،بةةةاهر  ل ا، ةةةيلشةةة ر لابةةةللا،رماسةةةعلا،سةةةرا عل،اطةةةب عللةةةتلا،ًجاةةة لا،بةةةاليل،ل5/12/2019-4اإلاسةةةان ليةةةاليل

اإلاسةانل ةةيل ً ا  ةةعللصةةرلا،ذرييةةعل ،ةةىلا،  ئةةعلا،ًسةة باعل،ءبةاقلاإلاسةةانل ةةيلد ،ةةعل اسةةط ت لرًةةالشةة رلاال  ًةةاللبءةةثل
 س للوذز زلا، ذا نلأل تلا لااعلا،ذالعل ا،طب ع.

سة لل د،يةا لوً ة تلا،طةبابلمةتلطر ة لشا رالا لااعلا،ذالعل يلامًالل  شعلمًللماىللس ا لا،خ راولوءةالمرةاانل" -
ا لملا،ً ءر ل،ا ر   ل ا، اث ة ل ةيللجةاللحبةاقلاإلاسةانل،جرةابلاظً اللررزلا، يل" ل قيفل يللجاللحباقلاإلاسانا، 

 با،جً ا  علا، ااسيع.ل7/12/2019-6ياليل لنربلدسيال ا،ًرطبعلا،ذرييع
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 يف جمال منظمات اجملتمع املدني: -6
 ماد اةمجتمع اةمدن :أولا: اة عاةياد اةت  نظمتها األمانف اةعامف ف  مجال م ظ

لساببعل"ا،طابلا،رًاذا"ل ةيلاسةخ  الا، اايةعلاظًالا لااعلا،ذالعلبا، رس  للدللجا لا،طبابلا،ذرييل،ا رًيعلا،ً كالاع ل -
 ل وذةةرلهةة رلا،ًسةةاببعلهةةيلا لللسةةاببعل19/9/2019بًبةةرلا لااةةعلا،ذالةةعلأل ةةا   لوءةةالشةةذا ل"ا،طر ةة لاءةةالاالا ًةةاو" ل

 .ألراملا،بر  لا،طابعل ا،رلزلا،طباأليلا، يلاذرلاًاذ اعل،اطباب با،اطتلا،ذرييلوذًللماىل

ألةراملا،طةابلا،بةر  لبا،ةر للا،ذرييةع ل ورسةي لاالا ًةاولبا، ا ةعلا،اطريةعل ا،ذرييةع ل اسة رةا لا، ًةمل  ،ةىلا،ًساببعللهر ا ▪
 ل.  اعكلبا،ذادا ل ا، با، رلا،ذرييعلا  نرسلا،قيمل،ر لا،طباب ل ا، ًس

 لا،رسةةخعللؤسسةةعلا ل ةةرللءًةةرلألةةتل  ةةرل،ا رًيةةعلاالاسةةاايع لل،ا طةةاللاالوءةةادلا،ذريةةيعلبا، رسةة  للةةدلمبةةر لا لااةةعلا،ذالةة -
ا، اايعللتل الد للؤسسعلا ل رللءًرلألتل  رلا،ذا،ًيعل، مًاللا، طاايعل يلا،ةاطتلا،ذريةي ل ذ،ةكلوءةال مااةعل الذةعل

 .5/12/2019ا،ر للا،ذرييع لأل ا   ل

ر مل ةةةةااذيلا  ةةةةللا،ًطةةةةا  دلا، طاايةةةةعل ةةةةيلا،ةةةةاطتلا،ذريةةةةي ل  ضةةةةدلي ةةةةراو ملوكةةةةجةةةةامز ل ا،بةةةةالد (ل ،ةةةةىلا،لاهةةةةر  ▪
 لطةا  ذ مل ةةيلألةةؤ  لا، ةةاول  ةةيلا سةةاملا،ً طةةام تلبًةةالاسةاهمل ةةيلاطةةرلثبا ةةعلا، طةةالل وطةةا رلا مًةةاللا، طاايةةعل

،ةاماةةعللةةدل إألةةراملد  هةةال ةةيلا، رًيةةعلا،طةةالاعل ا،ًسةة رالعل،اًج ًذةةا لا،ذرييةةع لباإلضةةا عل ،ةةىلوذز ةةزلل ةةرالا،طةةراكعلا
لرظًةةا لا،ًج ًةةدلا،ًةةرايل ا،  ئةةا ل ا،ًؤسسةةا ل ا،ةةةرقلا، طاايةةع ل وذز ةةزل  حلا،ًرا سةةعلا،طةةر ةعلألةة تلا،جًعيةةا ل

  ا،ًراكزل ا،ةرقلا، طاايعل يلا،ذا،ملا،ذريي.ل

ا،ذريةي" لا لااعلا،ذالعلبا، رس  للدلا،ًررزلا،ذريةيل،اةاميلبا،بةااانل"لر ةر لوءةراا لا، با ةعلا،باااايةعل ةيلا،ةاطتللاظ ًا -
 بًبرلا لااعلا،ذالع.ل16/12/2019-14يالللا،ة ر ل

هر لا،ًر ر ل ،ىللرا طعل وءا للا  كا ل ا،رم ل ا،ًب رحا لوجارلمردللتلواكلا، ءراا لا ك رلاهًيةعليةالللهة رل ▪
يةعلأل ةا لا،ة ر لا،ةا  عل ةيلوةا   لا،ةاطتلا،ذريةي لبغيةعلا،ا ةالل،ءاةاللمًايةعل األاةعل،ا ط  ة للةتلرا ةعلا طةرا لا،ًذر

 بًالاً اهلا،اميلبا،بااانللتل  ااعللب ر للتلواكلا،جرامملا،ًس ءرثع.

 ثانياا: اة عاةياد اةت  شااكت ف ها األمانف اةعامف ف  مجال م ظماد اةمجتمع اةمدن :

،ةة يل" لااالسةة  ًا لا،ذريةةيلاال ر بةةيل ا، ذةةا نلا،ةةر ،يل..للصةةرلا،طر ةة ل ،ةةىلا ر قيةةا"لةةؤوًرل ةةيللشةةا رالا لااةةعلا،ذالةةع -
 .با،باهر ل2/10/2019-29/9يالللا،ة ر للوءال مااعل الذعلا،ر للا،ذرييع ل ذ،كلاظًهلاوءادلا،ًس  ًر تلا،ذرب 

هةةةر لا،ًةةةؤوًرل ،ةةةىلا، أك ةةةرلماةةةىلد  لا،ًةةةرا لا،ذرييةةةعل ةةةيلا،ةةةر دلبا، رًيةةةعلاال  صةةةاداعل اال  ًاايةةةعل،صةةةا،حلا،ًرطبةةةعل ▪
ل  ر قيةةعللطةة ررعاقلوصةةرير عل ياةة لاسةة  ًا ا لمرييةةعلسةةااا،ةةة حل ر ةةعلا،ًةةؤوًرلرًةةالاذةةرلل. ر قيةةعا ا،بةةا  ل للعا،ذرييةة

لا رةر ،ا رًيةعلا،ًسة رالعل ةيلا،ةر للا،ذرييةعل لل2030لا رةر  ر قيةال، ءب ة لا ا،ذًللماىلاس هالللا،ًةاا دلا،ً احةعل ةيل
 . ر قيع،ار للا ل2063

علا،ذرييةعل،اج ةاملا،  ةًيلوءةال مااةعلا،رابطلاظ ً هشا رالا لااعلا،ذالعل يلا،ًؤوًرلا،ذاشرل،اج املا،  ًي لا، يل -
 بًريرعلا،باهر .ل8/12/2019-5ا ل تلا،ذاال،اجالذع ل ذ،كليالللا،ة ر ل

ل ا،ذًايةةع لا،ذاًيةةعلا،رةةاح   تللةةتل ا،ك ةةرلا،  ةةًيلا،ج ةةاملالةةراضل ةةيلاالي صةةاصلشةةأنل  ةةدل ،ةةىلي ةةر لا،ًةةؤوًر ▪
 . ا،ك رلا،  ًيلبا،ج املا،ً ذابعلا،صءيعلا،ًطاكللحلل يل اإلس اا

 
 
 
 



31 

 يف جمال السياسات السكانية: -7

 لأولا: اة عاةياد اةت  نظمتها األمانف اةعامف ف  مجال اةسياساد اةسكانيف:

(لأل ةةةةةا   ل152(لد.لل 8452 ةةةةةيل طةةةةةا لورة ةةةةة ل ةةةةةرا للجاةةةةة ل الذةةةةةعلا،ةةةةةر للا،ذرييةةةةةعلماةةةةةىلا،ًسةةةةة ا لا،ةةةةةاما يل  ةةةةةمل  -
با، ذةةةا نللةةةدلا،ًجاةةة لجاةةة لا،ذريةةةيل،اسةةة انل ا، رًيةةةعل ،ةةةىل،اًا،ةةةر   لا،ذاداةةةعلا ل لاظ ًةةةالااللااةةةعلا،ذالةةةع10/9/2019

ل29/10/2019-28لبا،ًًاكةعلا  دايةعلا، اشةًيع ل وءةال مااةعلسةًالا ل ةر /لبسةًعلألرةالطةالل ليةاليا ماىل،اسة انل
ان. دايعلا ل يلا،ذا ًع  ً  م

ا،جزامر ةةةةعل دايةةةةعلا، اشةةةةًيع لا،جً ا  ةةةةعلا،ًًاكةةةةعلا د للام ةةةةاو لهةةةةي:لل10شةةةةا كل ةةةةيلاال  ًةةةةال للً اةةةةانلمةةةةتل ▪
ا،راًبراطيةةعلا،طةةذ يع لا،ًًاكةةعلا،ذرييةةعلا،سةةذاداع ل ً ا  ةةعلا،سةةادان ل ً ا  ةةعلا،ذةةراق لسةةاطرعلمًةةان لد ،ةةعل طةةر ل

 لباإلضا عل ،ىلمردللتلا،طرراولبصةةعللرا ة ضلرصةرر قلد ،علا،كا ا ل ً ا  عللصرلا،ذرييع لا،جً ا  علا،يًريع
حصةةاميلا،ًررةةزلاإلا سةةر  ل لرظًةةعلشةةرراول ةةيلا،سةة انل ا، رًيةةع ل للا لةةملا،ً ءةةر ل،اسةة ان ل االوءةةادلا،ةةر ،يل، رظةةيم

ل ل مردللتلا،خ راولا،ذربل يللجاللا،س انل ا، رًيع.،ر لللجا لا، ذا نلا،خايجي
هًيةةعلا،ًطةةا رعل ةةيل ًةةعلال ةةر لمةةتلاال  ًةةاللمةةردللةةتلا،بةةرا ا لا، الةةعلا، ةةيلو ةةًرا:لحةةثلا،ةةر للا،ذرييةةعلماةةىل ▪

ماةىلهةالشلهة رلا،بًةعلل ةاا يلحر ل  ريا ل وكايفلااللااعلا،ذالعلأل رظيمب(ل14/11/2019-12ا ر ييل يلا،ة ر ل 
ا، رح ة لأل راةالجلا،ذًةلل،اسة ان ل للا،ً ءر لا لمللدل رر قللبا، ذا نل"لا،ذرييعلبا،ر للا،ه اميل االلتلا،س ان"لحال

وكايةةةفلإلضةةةا عل ،ةةةىلبا ،ا ةةةا لا،سةةة اايعضل ةةةيلضةةةاولا ل2020-2019اإل ايًةةيلا،ًب ةةةرحللةةةتلا لااةةةعلا،ذالةةةعل،اذةةةاال
 ةالوكاية لا لااعلا،ذالعلبا، ذًيملماىلا،ر للا،ذرييةعل، رشةيحلام ةاول،اجرةعلاالس طةا  عل،اًجاة ل دماو ةال،ال  ًةالضل

 ،ةةةىل،اً  ةةة لبً ةةةانل لامةةةرلااذبةةةادلا،ةةةر   لا لمبةةةإألالغلا،ًجةةةا، ل ا،اجةةةانلا،اطريةةةعل،اسةةة انلا للةةةتل ةةيلح ً ةةةاا ةةاعل
لرًيعل  للش رلماىلا  لللتلوا   لااذبادها.ا، رة  يل،اًجا لا،ذرييل،اس انل ا، 

ا،صةاد لمةتلل29/10/2019(لأل ا   ل3اظًالا لااعلا،ذالعل يل طا لورة  ل را لا،ًجا لا،ذرييل،اس انل ا، رًيعل  مل  -
لأل ةا   لةدلا،ا ةادلا،ذرييةعلا،ًطةا رعل ةيل ًةعلا ر يةيللاعليا  ًامةاعلورسةيقل لتلياللللجاة لا،سةةراولا،ذةربد  وهلا  ،ى ل ل

12/11/2019. 

د  وةةهلا، رًيةةعلا،صةةاد لمةةتل للرا طةةعللا ةة لا،ةةر للا،ذرييةةعللةةتلأليةةانلا،ًجاةة لا،ذريةةيل،اسةة انلاال  ًةةالل ،ةةىلهةةر ل ▪
يةاللل ،ىل،اًجا لا،ذرييل،اس انل ا، رًيةعل يانلا،ذرييلا،صاد لمتلا،ر   لا ،باولا، مرالا  ،ى ل وملاالوةاقلماىل

،بةةاولأليةةانل  ا، أك ةةرل بةةطلماةةىلل م ةةاويًيةةعلا، ةةيل ا بةةالما  ةةالا،ةةر للا  اذةةا لاإل،ةةىلا،ًرا  ل ًةةعلا ر يةةي ل ا،ًسةة رر
ل.،اجالذعليالللا،بًعلا لااعلا،ذالع

 لاظًةالا لااةعل29/10/2019(لا،صاد لمةتلا،ةر   لا  ،ةىلأل ةا   ل6ورة  اعل،برا لا،ًجا لا،ذرييل،اس انل ا، رًيعل  مل  -
 با،باهر .ل17/12/2019–16ا،ذالعل  شعلور   يعلحاللا،ًؤشرا لا،ًرربعلياليل

هر الا،ا شعل ،ىلوذر فلام اولا،ًجا لبًؤشرلا،س انل ا، رًيع ل هةاللؤشةرل ريةرلية مللةتليال،ةهلقيةاسللسة ا ل ▪
اداولا،ةةةر لل ةةةيلا بذةةةادلا،ًخ اةةةةعل،اسةةة انل ا، رًيةةةعلام ًةةةاداعلماةةةىللجًامةةةعللةةةتلا،ًؤشةةةرا لا،ةرايةةةع ل لرا طةةةعلريفيةةةعل

  يملاداولا، رالجلا،س اايعل ا، رًا ع.االس ةاد ل طرياعللتله الا،ًؤشرل يلوب

لمردللتلا،ر للا م او.لً اانلمتلشا كل يلامًاللا،ا شعل ▪
 ثانياا: اة عاةياد اةت  شااكت ف ها األمانف اةعامف ف  مجال اةسياساد اةسكانيف:

ا، ةةيلُمبةةر ل"ل للجًامةةعلورر ةةزلحةةاللاسةة راويجيعلاالوءةةادللةةتلا ةةللا،ً اسةةطل،اطةةباباطةةامل"ل ةةيلااةةعلا،ذالةةعلا شةةا رال -
خةةةر البًجًامةةةعللةةةتلا، ا ةةةيا للةةةتل ا ةةةدلا،خ ةةةرا لا،ًؤسسةةةيعل،اًطةةةا ر تل لأل ةةةر لا،18/9/2019-15يةةةالللا،ة ةةةر ل



32 

ا،قيًةةعلا،ً ةةا عل لل ،اطةةبابللةةتلا ةةللا،ً اسةةطلك ةةرلا،طةةرقل ذا،يةةعل ةةيل ةةيانعل ورة ةة لاسةة راويجيعلاالوءةةادا،ا ذةةر لماةةىل
  رر لا،طبابلبا،ًرطبع.اا،ً ا ذعل،خرلعل

 لا، ةةيلجالذةعلا،طةةبابل ا، رًيةعلوءةالمرةةاانل"ا،طةبابل ا،ذرا،ةع"مًةاللا،ةةر   لا،ذطةر تل،اةعلا،ذالةعل ةةيلا   ةاحلاللاشةا رالا  -
سةباايعل لر ةر لا،طةبابلا    يةيل لجاة لا،ء الةعلا با، ذةا نللةدل رةابلا، ةابدل،ًجاة لا   يةالل–لررةزلشةًاللاظ ً ال

لاعللخ اةةلاعلاطةاطل13 الةعل.ل  ةرلو ةًرالا،ةر   ل البأسةباايالا، رةبًريرةعلل22/9/2019ل–15ا،ة ر لل لياللسباايا،طبابلا 
 .د ،عل56لتللاعللطا رل210لبء ا 

 ا، ةةيلمبةةر لل :لاإلسةةراللبا،امةةر"25مًةةالل ًةةعلا ر يةةيل"ا،ًةةؤوًرلا،ةةر ،يل،اسةة انل ا، رًيةةع ال ةةيلشةةا رالااللااةةعلا،ذالةةعل -
  ةةرر قلليةةعء الةةعلا،راًا را، للك ريةةعا،ء الةةعلا،أل رظةةيمللطةة ركلألةة تل ل ةةيلد ،ةةعلر ريةةال14/11/2019-12ليةةالللا،ة ةةر 

 .ا لملا،ً ءر ل،اس ان

لطا كللتل اد لا،ذا،مل ا،باح  تل ا،رما ل  اد لا داةانل ا،طةبابل ا،ًرظًةا لل6000اك رللتللشا كل يلامًاللا،بًع ▪
ا،ر ،يةةةةعل اإل ايًيةةةةعل لرظًةةةةا لا لةةةةملا،ً ءةةةةر ل ا،ًج ًةةةةدلا،ًةةةةرايل لرظًةةةةا لا،بطةةةةاللا،خةةةةاصل ا،جًامةةةةا لا،رسةةةةاميعل

 . شب ا لا،طباب

حطرل وذ ئعلاإل اد لا،سياسيعل اال، زالا لا،ًا،يعلبط للما لل،ا ذج للأل رة ة لألراةالجلمًةللا،ًةؤوًرلالا،بًعل ،ىلهر  ▪
لا،ر ،يل،اس انل ا، رًيعل يط للرالل.

 رًيةةعلماةةىلا، زال ةةالأل رة ةة لألراةةالجلمًةةللا،ًةةؤوًرلا،ةةر ،يل،اسةة انل ا،يال،ةةهلكةةر لال ةةالا، ةةيألياالا،بةةالا لااةةعلا،ذالةةع ▪
 ل ابذ  ًةةةاللةةةدلا،ةةةر للا،ذرييةةةع لح ةةةىلاللي خاةةة لاحةةةرلمةةةتلل2013مةةةالنلا،بةةةاهر ل،اسةةة انل ا، رًيةةةعل ل رةةة ،كلل 1994
عيطةةعلرر ًةةعل،كةةلللةةااطتلمريةةيلبةةا،رنمللةةتلا،ظةةر  لا،صةةعبعلا، ةةيلوطةة رهالا،ذريةةرللةةتلا،ةةر للل ، ةةا  رلل ا،ررةة 

ا،ةر للا،ذرييةعلا،ذالاةعلوءةاللظاةعللعلجا، ل الذمارالمتل اطاولا،ًجا لا،ذرييل،اس انل ا، رًيعلرأحرل الا،ذرييعضل
ل.2019 مبرلد  وهلا  ،ىليالللش رلاك اير/لوطر تلا  لللا،ًجا لاال  صاديل اال  ًامي

 رةةابل،إلسةةراللأل ءب ةة لل-وذةةا نل رةةابا، الةةعلا، ةةيلو ةةًرا:لا، أك ةةرلماةةىللمةةتلا،بًةةعلمةةردللةةتلاال، زالةةا ل ةةر  ▪
 " ةةرل  يةا ل رةر لا، رًيةعلا،ًسة رالعلألةرممللةتلا،ًج ًةدلا،ةر ،ي لاًيةعل لألراالجلمًللا،ًةؤوًرلا،ةر ،يل،اسة انل ا، ر

ا،ب ةةةاولماةةةىلرةةةللااةةةااللا، ً  ةةةزلضةةةرلا،رسةةةاول ةةةةرل"  ل"ا،ذرةةة لا،بةةةامملماةةةىلا،رةةةاللاال  ًةةةامي ةةةةرل"  لا ل ةةةا "
ل." ا،ة يا 

 

 يف جمال شؤون الالجئني واملغرتبني واهلجرة: -8
 لامف ف  مجال شؤون اةال ئ م واةمغترب م واةهجرة:أولا: اة عاةياد اةت  نظمتها األمانف اةع

لا،ذالةةعل ا، ةةيلو راسةة الا لااةةعل ا،ر ،يةةعل ةةيلا،ًرطبةةعلا،ذرييةةع، جر للجًامةةعلا،ذًةةللا،ًذريةةعلبةةا ةةيل طةةا لورة ةة ليطةةعلمًةةلل -
اةةعل لاا،ً خصصةةع لاظ ًةةالاا لةةملا،ً ءةةر ل رةةاال ل را،ةةعللةةتلل16لبذ ةةا عل  ،جرةةعلاإلسةة اا ل ا،ًرظًةةعلا،ر ،يةةعل،ا جةةر 

ا،ذالةةعل"ا،ًةةؤوًرلاإل ايًةةيلبطةةأنلاالوةةةاقلا،ذةةا،ًيللةةتلا ةةللا، جةةر لاآللرةةعل ا،ًرظًةةعل ا،رظاليةةع:لورة ةة لاالوةةةاقل اثةةررلماةةىل
 دا  ل"  شةعلمًةللألرةاولا،بةر ا لحةالل لرًالاظ ًالا لااعلا،ذالعل4/12/2019-3ياليللا،سياسا ل يلا،ًرطبعلا،ذرييع"

 .ا،باهر بل5/12/2019أل ا   لا، جر ل يلا،ًرطبعلا،ذرييع"ل

لً اةةانل  يذةةالا،ًسةة ا لمةةتلح الةةا لا،ةةر للا،ذرييةةعل مةةتللرظًةةا لا،ًج ًةةدلا،ًةةرايللامًةةاللا،ةذةةا،   تلشةةا كل ةةي ▪
 ا،خ راول ا كاداً  ت.لمردللتلباإلضا عل ،ىلل  ا،ًرظًا لاإل ايًيعل ا،ر ،يع

ا،ذةا،ًيل،ا جةر  ل وءسة تل دا  للوةةاقااللا رسة  لاإل ايًةيللةتلا ةللورة ة ا،ج ةادلا،ً   ،ةعل،لوذز ةزهر لا،ًةؤوًرل ،ةىل ▪
هةةر ل ،ةةىلوةةا  رللرصةةعل،اةةر للا م ةةاول، ءريةةرلا  ،ا ةةا لا،اطريةةعل اإل ايًيةةع ل وبةةادللرًةةالا، جةةر ل ةةيلا،ًرطبةةع ل
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ا،ذةةةةا،ًيل،ا جةةةةر  ل اس كطةةةةا لاإل ةةةةراوا لذا لا  ،ا ةةةةعللاالوةةةةةاقلا  ةةةةللا،ًًا سةةةةا ل اإلاجةةةةاما لا،رميسةةةةيعل، رة ةةةة 
ةةةز ،اًسةةة ب ل.ل  رةةة ،كلد،يةةةا لل ا،ذةةةا،ًيل،ا جةةةر لاالوةةةةاقرا طةةةا لماةةةىلا،اسةةةاملل ا د ا لا،الملةةةعل، ةذ ةةةللا،ًل  ةةةرل ر 

 . مًايا لا،ً ابذعل االس ذراضلماىلا،ًس ا  تلاإل ايًيل ا،ذا،ًي

ا،ذةةا،ًيل،ا جةةر للالوةةةاق  شةةعلا،ذًةةللا،خا ةةعلأل رةةاولا،بةةر ا لحةةالل دا  لا، جةةر ل ،ةةىلوذز ةةزل مةةيلا،ًطةةا ر تلبالهةةر ا ▪
 .يالللامًاللا،ا شع ُمبر ل ور  با لمًايع اشا لهالعإشراك مل يلاب ل

(ل136(لد.لل 7411   ةةةمل ل14/9/2004(لأل ةةةا   ل122(لد.لل 6454 ةةةيل طةةةا لورة ةةة ل ةةةرا يللجاةةة لا،جالذةةةعل  ةةةمل  -
بطةةأنلاالح ةةةاللأل ةةاالا،ًه ةةربلا،ذريةةي لاظ ًةةالا لااةةعلا،ذالةةعلاح ةةةاالعلأل ةة رلا،ًراسةةبعل ةةيلرةةلللةةتلل 13/9/2011أل ةةا   ل

 ل ذ،ةةكلبا، رسةة  للةةدللجاسةةيلا،سةةةراولا،ذةةربل يا، ذةةا نللةةدلبذ  ةةيلا،جالذةةعلا،ذرييةةعل4/12/2019   رةةالأل ةةا   للاسةة ال ل
 .،ري ًا

لا،جا،يةةا لوكةةر ملوةةملشةةا كل ةةيلاالح ةةةا،   تللً اةةانلمةةتلا،جا،يةةا لا،ذرييةةعلا،ًقيًةةعل ةةيلرةةلللةةتل  سةةيال ا،رًسةةا.ل  ةةر ▪
 ا،ًطا رع.للا،ذرييع

ذعل يلألرام ايالبا، رس  للدللجاة لا،سةةراولا،ذةربلإل الةعلاح ةا،يةعليا ةعلأل ة رل  يلاة لاإلطا  ل الالبذ علا،جال ▪
 ا،ًراسبع.ل

كًةةالامةةر  لا لااةةعلا،ذالةةعلأليااةةاعلحةةالليةةاالا،ًه ةةربلا،ذريةةي لوةةملوذًيًةةهلماةةىلا،ًرةةر ييا لا،رامًةةعل،اةةر للا م ةةاول ▪
رييةةعلا،ًقيًةةعلبا،خةةا ا ل  ضةةذهلماةةىل يذ ةةا لا،جالذةةعلا،ذرييةةعل ةةيلا،خةةا ا لباإلضةةا عل ،ةةىل  سةةا،هل ،ةةىلا،جا،يةةا لا،ذ

 ا،ًا دلاإل،ك ر ايلا،خاصلبا،جالذعلا،ذرييع.

 ثانياا: اة عاةياد اةت  شااكت ف ها األمانف اةعامف ف  مجال شؤون اةال ئ م واةمغترب م واةهجرة:
اللااطةةطعلحةةل(IOM Regional briefing)ا،ةذا،يةةعلاإل ايًيةةعل،اًرظًةةعلا،ر ،يةةعل،ا جةةر لل ةةيلا لااةةعلا،ذالةةعلشةةا را -

ً ةالاظ لل ا، ةيلبا،بةاهر  ل24/9/2019لأل ةا   لمبةر لا ر قيةا لا، ةيل شةًاللا  سةطلا،ًرظًعل يللجاللا، جةر ل ةيلا،طةرقل
 .،ا جر لبا،ًرطبعلا،ر ،يعل،اًرظًعلاإل ايًيلا،ً   

لبذ لا،ةةةةر للا،ذرييةةةةعل ا  ر يةةةةعلبجً ا  ةةةةعللصةةةةرلا،ذرييةةةةع ،ةةةةشةةةةا كل ةةةةيلا،ةذا،يةةةةعلمةةةةردللةةةةتلا،  ئةةةةا لا،رألاالاسةةةةيعل ▪
  ا،ًرظًا لا،ر ،يعل  راال لا لملا،ً ءر لا،ً خصصع.

ا، جر ل يلا،ًرطبعلا،ذرييةع لاالسة جابعل،ا جةر للورا ،الا،ةذا،يعلا،ذريرللتلا،ًاضاما لا، العلا، يلو ًرا:لور با  ▪
ا،ًخ اطعلمتلطر  ل سطل شرقل نربلا،بءرلا ألي لا،ً اسط.لرًالوملاس ذراضلوءا لللبا نل،ا يااةا لا،صةاد  ل

للا، جر للتليالللشرقل  سةطلا،بءةرلا،ً اسةطضلباإلضةا عل ،ةىللرا طةعلا،ًبةاد  لا،ًطة ررعلألة تلا،ًرظًةعلا،ر ،يةعلحال
 ل،اًرا لبطأنل"ا، جر ل ا،رال".لا،ً ءر لا لمل،ا جر ل ه ئع

"ا، جةةةر لا،ًخ اطةةةعل ةةةيللرطبةةةعلا،طةةةرقلل ةةةيلحةةةةلل طةةةالقلألراةةةالجلا لةةةملا،ً ءةةةر لا،ًطةةة ركلحةةةاللا لااةةةعلا،ذالةةةعشةةةا رال -
ل لأل ةةةةةا     سةةةةةطل شةةةةةًالل  ر قيةةةةةا:لوءسةةةةة تلا،صةةةةةءعل ا،ر ةةةةةارل حًااةةةةةعلا شةةةةةخاصلا،ً رباةةةةةانل ا،ًج ًذةةةةةا لا،ً ةةةةةيةع"ا

با، ذةا نللةدللرظًةعلا لةملل ا، يلاظً هلا،ًرظًعلا،ر ،يعل،ا جر ل  رر قلا لملا،ً ءر ل،اسة ان لبا،باهر ل30/9/2019
 .ًذريلبا،ًخر ا ل ا،جر ًعل لرظًعلا،صءعلا،ذا،ًيعا،ً ءر ل،ا رييعل ا،ذامل ا، با ع ل ل   لا لملا،ً ءر لا،

ا،ًؤسسةةةا لا،ً خصصةةةعلا، ابذةةةعل، لةةةمللألةةة تا،ةجةةةاا ل ا، ءةةةراا ل ا،ةةةةرص ل ا،ذًةةةللا،ًطةةة ركللاةةةا شلحةةةةللاإلطةةةالق ▪
 .ا،ً ءر ل يلورة  لا، راالج

لملا،ً ءةةر لوءةةالشةا رالا لااةةعلا،ذالةةعل ةةيل  شةةعلا،ذًةةللا، ةيلوةةملورظيً ةةالبا، ذةةا نللةةدلل  ةة لشةؤ نلاةةزللا،سةةالحلبةةا  -
 بًبرلا لااعلا،ذالعل،اجالذع.ل1/10/2019مراانل"وراأل رلألراولا، بعل ا لت"ل ا، يلُمبر لأل ا   ل
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شا كل يل  شعلا،ذًلل دا ا لا لااعلا،ذالعللتلرلللتل طاللا،طؤ نلاال  ًاايةع ل ا،سياسةيع ل ا،باااايةعل ا،طةؤ نل ▪
  تل ا  اضيلا،ذرييعلا،ًء اع.ا،ذرييعل ا لتلا،بالي لباإلضا عل ،ىل طالل اسط

هر الا،ا شعل ،ىل ضدلوصا ل،كيفيعلألراول ةر ا للةا ةيلا لااةعلا،ذالةعل االسة ًالل ،ةىلوجريةعلا لةملا،ً ءةر ل ةيل ▪
لجالل"وراأل رلألراولا، بعل ا لت"ل،السة ةاد للر ةا لباإلضةا عل ،ةىلا، ذةر لماةىلا،ةر  لا،ة يلاً ةتلانلوبةاالبةهلا لااةعل

للوةةراأل رلألرةةاولا، بةةعل ا لةةتلبام با هةةالطةةر لثا،ةةثلاً ةةتلانلاً ةةرلا،طر ةة ل،ذال ةةا لثراميةةعلا لا،ذالةةعل، ذز ةةزل وسةة  
 ل ذرد لا طرا لاك رلاس برا اعللتلياللللراقبعلاال، زاالأل  رلا، راأل رلا،ً ة لما  الأل تلا،ر للا م او.

ألةال  ةيليةاللليةاليلاااةعلا،رامًةعل،ءةاا لً ةهلا لا،ة يلاظ لل  ةيلا،ابةاولا،ةاما يلا، طةا  يلا،خةال لا لااعلا،ذالعشا رال -
 بًريرعلدألي.ل16-17/10/2019

نل  مسةةةاول ام ةةةاول  ةةةادلا،ةةةر للا م ةةةاول ربةةةا لا،ًسةةةؤ ، تل ةةةيلا،ًسةةةا ا لالا،ةةةام اولا،ًذر ةةةلا شةةةا كل ةةةيلا،ابةةةاو ▪
 . بي رلا،ًرظًعلا،ر ،يعل،ا جر ل لرظًعلا،ذًللا،ر ،يعل لةاضيعلاالوءادلاإلباإلضا عل ،ىلا، طا   علاإل ايًيع ل

ل يءةةثلاإل ايًيةةعلا، طةا  لمًايةةا لألةة تلا، اا ة للجةةاال لوءريةةرلأل ةر ل ذ،ةةكل "اإل ايًةةيلا، ذةا نل"للءةةا ا،ابةةاوللاةا ش ▪
لااله ًةةةاالذا لا،ًجةةةاال ل ةةةيلا،ًر ةةةا لا هةةةرا لوءب ةةة ل، ةةةًانلا،ةةةر ،يلا،ًسةةة ا للماةةةىلأل ر ةةةال يًةةةالا، ذةةةا نللسةةة ل

سةةبذعللسةةا ا لل"حةةاا لاألةةا  ي"د للل ةةر ل يةةه ا،ةة  لال" دألةةيل مةةالن"لا،ةةاما يللاإلمةةالنلا،ًطةة رك ل وةةمليال،ةةهلام ًةةاد
 .،ا ذا نلأل ر ا

بًبةةرلا،جالذةةعلا لر  يةةعلبا،بةةاهر  لل21/11/2019شةةا رالا لااةةعلا،ذالةةعل ةةيلامًةةالل  شةةعلا،ذًةةللا، ةةيلمبةةر لأل ةةا   ل -
ا، ةةيل لليلا  دن" اظ ً ةةاللررةةزلد اسةةا لا، جةةر ل ا،ال ئةة تلبا،جالذةةعلا لر  يةةعلبا،بةةاهر لحةةالل"د اسةةعلا،ذًا،ةةعلا،ًصةةر عل ةة

وةةرمً الا،ارا،ةةعلا،سا سةةر عل،ا رًيةةع لأل ةةر لا،ًسةةاهًعل ةةيل ةةردلا،سياسةةا لا،كة اةةعلأل ذظةةيملا،ذامةةرللةةتلهجةةر لا، ةةرلا،ذالاةةعل
 ا،ًصر عل،اذًللبا  دن.

شةةةا كل ةةةيل  شةةةعلا،ذًةةةللي ةةةراول اكةةةاداً انل ةةةيلا،ًجةةةاللا،ةةةراًهرا يل ا، جةةةر  لباإلضةةةا عل ،ةةةىللً اةةة تلمةةةتلا،ارا،ةةةعل ▪
لرًيع.ا،سا سر عل،ا 

وةةمليةةالللا،ا شةةعلمةةرضلا،ر ةةامجلا،ً رميةةعل،ار اسةةعلا،خا ةةعلبظةةر  لا، ةةرلا،ذالاةةعلا،ًصةةر علبةةا  دن ل لةةر لوةةأث رل ▪
 اا ًاالا،ال ئ تلا،سا   تل ،ىلساقلا،ذًللا  دايلما  ا.

ا لا،ذرييلشا رالا لااعلا،ذالعل يل  شعلا،ذًللا، ر   يعلحاللا،ًؤشرا لا،ًرربعلا، يلوملورظيً البا، ذا نللدلا،ًج -
 با،باهر .ل17/12/2019-16،اس انل  رر قلا لملا،ً ءر ل،اس انلياليل

  يلا،ج ا لاإلحصاميعلا،اطريع.لنلالشا كل يلا،ا شعللً االا،ر للام اولا،ًجا لا،ذرييل،اس ان ل ا،ًسؤ ، ▪

اهرا لألراالجلهر الا،ا شعل ،ىلوبراملا،رممل،ار للام اولا،ًجا لا،ذرييل،اس انل،ريطلا،بذرلا،س اايلأل ءب  ل ▪
لا، رًيعلا،ًس رالعل لا، يلل 2030مًللا،ًؤوًرلا،ر ،يل،اس انل ا، رًيعل يطع  ذ،كللتليالللا،ًؤشرا لا،ًرربع

 طا هال رر قلا لملا،ً ءر ل،اس ان.

ا،ًس ا لا،اما يل ماىل18/12/2019-17ُمبرلياليللا، ي لل،ال ئ تل يلا،ًر ر لا،ذا،ًيلا لا لااعلا،ذالعشا رال -
ل للب ي لا،ًةاضا ر لأل ت للط ررع لباس  ا ع لبجريف لا،ً ءر  للعا،ساليليعلم لا،ال ئ ت ل،طؤ ن لا،ً ءر   ا،ء العل، لم

 لث اييال راس ا   ال ياكس ان.ا،ًاايال لا ل شا كل يلورظيًهلرلللتلورريال لا،سا سر ع

للً ا ▪ لا،ًر ر  ل ي لا،خاصلااشا ك ل ا،بطال لا،ًراي ل ا،ًج ًد ل إ ايًيع لد ،يع ل لرظًا  ل ،ىلل ح الا  باإلضا ع
نلوباالا،ج ا لا،ًطا رعلباإلمالنلمتللساهًا لا ل لتلا،ً ا دلااةس مام اوللتلا،ًج ًدلا،ً يفل ا،ال ئ تل
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اباول وخفيفلا، هاملماىلا، ارانلا،ً يةعل ا،ذًللماىلا،ا الل وذ را ل رير ل،رمملورة  لاالوةاقل ، باسملا 
  ،ىلحااللبطأنلا،ب ااالا،ًطر حع.

لا،ًر ر ▪ ل رز ل،ال ئ تلماى لا،ذا،ًيلا  ل ل6   ل رصلل:هيللجاال لاساسيع( لا، ذايم  لا،ًسؤ ،يع  ورو با لوباسم
 ا،ذًلل س للا،عيش لا،طا عل ا، ريعلا، ء يع لا،ءاال لا،بر  لماىلوا  رلا،ءًااع.

للا،ًر ر لهر  ▪ ل ا ءا ل ،ى ل اإل ايًيع لا،ر ،يع ل ا،ًرظًا  لا،ً ءر  لااللم ل ي لاالم او ل،ار ل ل ر ع بلمطاو
ل اامرل ل وءب   لاالوةاق  لاهرا  لوذز ز لشأا ا للت للاًاسع ل لساهًا  لوذ را  لوبرام لا ل للت لاالير ت ا،ًصاءع
لاًاسعل،ال ئ تل ا،ًج ًذا لا،ً يةعل، م ل وسايطلا، اولماىلاالاجاما لا،رميسيعل وبادللا،ًًا سا لا،ج ر  ل

،ًيللتلا للدمملا،ًج ًدلا،ر ،يل يلوطا رلسااول يًالي ذا لألاضدلألارلا لا ايمللذ ت لا لماىلا،ًس ا لا،ذا
للساهًا لاس طرا يعل  ذا،علاً ر الوه  رلحيا لا،ال ئ تل ا،ًج ًذا لا،ً يةعل، م.

ا ضءاليال، الانلا،ًرطبعلل "وباسملا اباول ا،ًسؤ ،يا "لا،ًذرااعراًعل يلا،جاسعلا،ذالعللا لااعلا،ذالعلا،با ▪
ا الوس  يفل حرهاللالابُربللتلاص لا ل ل2011مردلا،ال ئ تللر لماالالا،ذرييعلوط رلوزايراعلن رللس ا اعل يل

ل لااعلا،ذالعل يللا لا،اجاو  ًا،يلا،ال ئ تلماىللس ا لا،ذا،م.لرًال الالبذرضلا،ج ادلا،ً   ،عللتل  للا 
ىلوبراملوباالأل  للا صىل  رل،رمملاالوةاقلا،ذا،ًيلبطأنلا،ال ئ ت ل س ذًللمال الذعلا،ر للا،ذرييعل اكر لان

 هرا ه.اليطاا ل ذا،علاءالوط يبهل وءب  للالوخاذم اولش اللا،رممل،ر ، الا الخ ا ل

 ثاةثاا: اةلقاءاد وال تما اد اةت سيقيف اةت   قدذها األمانف اةعامف ف  مجال شؤون اةال ئ م واةمغترب م واةهجرة:

اإلسةة اال ،جرةةعللا،ذالةةعل ا، ةةيلو راسةة الا لااةةعل عا،ر ،يةةعل ةةيلا،ًرطبةةعلا،ذرييةة، جر ل طةةا للجًامةةعلا،ذًةةللا،ًذريةةعلبةةا ةةيل -
مبةةةر لا لااةةةعلا،ذالةةةعلمةةةر ل ل را،ةةةعللةةةتل رةةةاال لا لةةةملا،ً ءةةةر لا،ً خصصةةةعل16 لبذ ةةةا عل ا،ًرظًةةةعلا،ر ،يةةةعل،ا جةةةر 

ل30/9/2019ل لأل ةةةا   لةةةدلرةةةلللةةةتل،جرةةةعلاإلسةةة اال ا،ًرظًةةةعلا،ر ،يةةةعل،ا جةةةر (لTeleconference لا  ًامةةةا لأل بريةةةع
 .ل19/11/2018 ل24/10/2019 ل21/10/2019 ل16/10/2019 ل10/10/2019 ل3/10/2019 

 للرظًةعلا ن اةعل ا،ز امةعشا كل يلاال  ًالللً اال راال لا لملا،ً ءر لا م ةاول ةيلا،ًجًامةعل لةتلضةًر ا:ل ▪
ا لةمل لل  ة لا،صةءعلا،ذا،ًيةعألراالجلا ن اعلا،ذا،ًي لا،ًةاضيعلا،ساليعل، لملا،ً ءةر ل،طةؤ نلا،ال ئة ت للرظًةعل

ا،ً ءةر لا،ًذرةىلبا،ًخةر ا ل ا،جر ًةع لباإلضةا عل ،ةىلا،رمسةةاولا،ًطةا ر تل،ًجًامةعلا،ذًةلل ،جرةعلاإلسة اال ا،ًرظًةةعل
 ا،ر ،يعل،ا جر (.

وةةمليةةالللاال  ًةةالللرا طةةعلا اطةةطعلا،ً ذابةةعلبةةا، جر لا، ةةيلوذ ةةزال رةةاال لا لةةملا،ً ءةةر لا،ًطةةا رعل ةةيلاال  ًةةالل ▪
مللرا طعلاالس الا لا، بريعلا، يلاً تلانلوبرل ال راال لا لملا،ً ءةر لا م ةاول لرًالو2019ورة  هاليالللماال

لاالوةةاقلة ة ورللرةعل ا،ًرظًةعل ا،رظاليةع:ا،ذا،ًيل،ا جةر لاآللاالوةاق يللجًامعلا،ذًلليالللا،ًؤوًرلاإل ايًيلحالل"
 ا،ة يتللا، جر ل ةيلا،ًرطبةعلا،ذرييةع"ل دا  حالل"  شعلمًللألراولا،بر ا ل" ل ل اثررلماىلا،سياسا ل يلا،ًرطبعلا،ذرييع

 .ا،باهر بل5/12/2019-3وملمبرهًاليالللا،ة ر ل

ضلح ةثل الةةالرةةللذًةةلا،ا،ًةةؤوًرلاإل ايًةيل  شةةعلكًةالوةةمليةالللهةة رلاال  ًامةةا للرا طةعلا، ء ةة را لا،جا  ةةعل،ذبةرل ▪
ا عل ،ةةةةىل امًةةةةعل  ةةةعلبذةةةةرضللالحظاو ةةةال لب رحاو ةةةةالحةةةةالل ةةةر للا مًةةةةاللا،ًب ةةةةرحل،كةةةلللةةةةتلا،ةذةةةةا،   ت لباإلضةةة

 ا،ًطا ر تل ا،ساد لا،ً ءرث تل   ًا.ل

،ً  ة لاإل ايًةيل،اطةرقلا  سةطل شةًاللا ر قيةالا،سة ر /لرةا ل الل ةاد للةريرلالورسيقياعللةدلاعلمبر لا لااعلا،ذالعلا  ًام -
 ل ذ،ةكلع،اًرظًةاإل ايًةيللبا،ً  ة لا،ذالةع  ا،سياسةع ا،ذال ةا  ا،سة ر /لرر سة  راللةاياللسةؤ لا،ر ،يةعل،ا جةر  ل للعبا،ًرظًة
 .بًبرلا لااعلا،ذالعل10/10/2019أل ا   ل
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ماةةىللاالوةةةاقلا،ذةةا،ًيل،ا جةةر لاآللرةةعل ا،ًرظًةةعل ا،رظاليةةعلورة ةة لل ابذةةعبءةةثلاال  ًةةاللا، ذةةا نلألةة تلا،ج  ةة تل ةةيل ▪
ل أل ةةر لوذ ئةةعللرظالةةعلا لةةملا،ً ءةةر لر ةةلل طةةالقلشةةب علا لةةملا،ً ءةةر ل،ا جةةر ا،ًسةة ا لاإل ايًةةي.لرًةةالوةةمللرا طةةعل

 ا،ةةر  لل لةةتلا ةةللدمةةملا،ةةر للا م ةةاول ةةيلا، ذالةةلللةةدلا، جةةر لا،ذًةةلللةةدل ًيةةدلا،طةةرراولماةةىل ًيةةدلا،ًسةة ا ا  ل
ا،ًررزيلا، يلسا لوبةاالبةهلا،ًرظًةعلا،ر ،يةعل،ا جةر ل ةيلهة الا،طةأنضلح ةثلوةملوكاية ةاللةتل  ةللا لة تلا،ذةاال، لةمل

ا،ر ،يةةعللعىلاهًيةعلا، ذةا نلألة تلا لااةعلا،ذالةعل ا،ًرظًةا،ً ءةر ل،اقيةاالألةر  لا،ًرسة ل، ة رلا،طةب ع لرًةالوةملا، أك ةرلماة
 ،ا جر ل يله الا،طأن.ل

مبةةر لا لااةةعلا،ذالةةعلا  ًامةةاعللةةدلا،سةة ر/لاةةاد ل ةة حلا،ذاةةيملا،خ  ةةرلا،سياسةةيلبا،ا ةةرلا،ةةراممل،الوءةةادلا  ر بةةيل،ةةر ل الذةةعل -
 .ل23/10/2019ا،ر للا،ذرييعلبً   لاالوءادلا  ر بيلبا،باهر لأل ا   ل

 ل ذ،ةكلورة ة اعل،بةرا يلمًايعل اطاولا،ًررزلا،ذرييلا  ر بيل، بادللا،ًذاالا لحاللا، جر للاال  ًالللرا طعلومليال ▪
(ل ا،بًةةةةةةعلا،ذرييةةةةةةعلا  ر قيةةةةةةعلا،رابذةةةةةةعل لةةةةةةاالألا:ل20/11/2013-19ا،بًةةةةةةعلا،ذرييةةةةةةعلا  ر قيةةةةةةعلا، ا، ةةةةةةعل ا،كا ةةةةةةا:ل

 (ل يله الا،طأن.23/11/2016

مةةا لورسةةيقيعللةةدلا،سةة ر/ل  ةةرا لايةةابللسةةئاللا للا، رسةة  ل،ةةر ل الذةةعلا،ةةر للا،ذرييةةعلمةةر لا  ًامبةةر لا لااةةعلا،ذالةةعل -
بًبةةةرلل20/11/2019 ل13/11/2019 ل29/10/2019با،ًةاضةةيعلا،سةةةاليعل، لةةملا،ً ءةةةر ل،طةةةؤ نلا،ال ئةة ت لأل ةةةا   ل

 ا لااعلا،ذالع.

با، ذةةا نلليايل ةيلا،ًرطبةعلا،ذرييةع"ر ،يلحةالل"ا،رةز حلا،ةراا،ةةًةؤوًرلا،، ء ة رل،ذبةرللرا طةعلالوةمليةالللاال  ًامةا  ▪
لدلا،ًةاضيعلا،ساليعل، لملا،ً ءر ل،طؤ نلا،ال ئ تل ا،ًرظًعلا،ر ،يعل،ا جر  لح ةثلوةملاالوةةاقلماةىلمبةرلا،ًةؤوًرل

ا، ء ة را لا،جا  ةعل،ذبةرلا،ًر ةر لا،ذةا،ًيلا  لل،ال ئة تلل.لرًةالورا ،ةالاال  ًامةا للرا طةع7/4/2020-6ياليل
.لهةة ال  ةةةرل18/12/2019-17يةةاليلل ةةةيل ريةةفا،سةةاليعل، لةةةملا،ً ءةةر ل،طةةؤ نلا،ال ئةة تللا،ةة يلوذبةةررلا،ًةاضةةيع

 سةةملا،صةًادل وةا  رلا،ءاةةاللبً  ة للةاضةةيعلا لةملا،ً ءةةر لل–لسةةؤ للا، ذاةيملل-ا،سة ر /ل ةةاكا تلسة ر  رلشةا رال
ا  لل،ال ئةة تلا،ذةةا،ًيل،طةةؤ نلا،ال ئةة تلبجريةةفل ةةيلامًةةاللاال  ًةةاللا، ا،ةةث ل  الةةالأل بةةراملمةةرضلحةةاللا،ًر ةةر ل

  ةةر للامًا،ةةهل ا،ًءةةا  لا، ةةيلسةةا لي را ، ةةا لح ةةثلوةةملاإلشةةا  ل ،ةةىلا،ةةر للا،ذرييةةعلا،ًطةةا رع.لرًةةالا ضةةءالا،ةةر  ل
 ا، يلاً تلانلوباالبهلا لااعلا،ذالعل يله الا،ًر ر .

لا  ًام - لا،ذالع لا لااع للاعلمبر  لا،ال ئ ت ل،طؤ ن لا،ً ءر  ل، لم لا،ساليع لا،ًةاضيع بًبرلل10/12/2019لأل ا   لد
 .ا لااعلا،ذالع

با،ًةاضةيعلا،سةاليعل، لةمللسةؤ للا،ذال ةا لا،خا  يةعل لشا كل ةيلاال  ًةالللسةؤ للا، اا ةلللةدلا،جالذةعلا،ذرييةع ل ▪
 .لا،ً ءر ل،طؤ نلا،ال ئ ت

حةةاللاالسةة راويجيعلا،ذرييةةعل،اا ااةةعللا لااةةعلا،ذالةةعلالحظةةا لل:لةةتلأل ر ةةال لةةتلا،ًاضةةاما لاعلاةةا شلاال  ًةةاللمةةرد ▪
ش اللا،ذر ل يا ةعلا،ذرة لا،جرسةيلضةرلا،رسةاول ا،ة يةا ل ةيلحةاال لا،اجةاول ا،رةز ح لاس جابعل،ًراه علرا عل اال

بجريةةف لل18/12/2019-17كًةةالوةةمللرا طةةعللطةةا رعل الذةةعلا،ةةر للا،ذرييةةعل ةةيلا،ًر ةةر لا،ذةةا،ًيل،ال ئةة تليةةاليل
 ا،رز حلا،راياي.باإلضا عل ،ىل مالنلا لملا،ً ءر لوط  لل ر  ل  يدلا،ًس ا للذرىلبًا ل
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 يف جمال الرتبية والتعليم والبحث العلمي: -9

  أولا: اة عاةياد اةت  نظمتها األمانف اةعامف ف  مجال اةتربيف واةتعليم واةبحث اةعلم :

،ةةىلاظًةةالا لااةةعلا،ذالةةعلبا، ذةةا نل ا، رسةة  للةةدلح الةةعلا،يابةةانل يراةةالجلا لةةملا،ً ءةةر لاإلاًةةامي لا،ًامةةر لا،ًسةة رير لا  ل -
ًةسة رالعل ةيلا،ةاطتلا،ذريةي" ل بًبةرلا لااةعلل5/9/2019لأل ةا   وءالمراانل"ا، ذاةيمل ا، رًيةعلا،بطةر عللةتلا ةللا، رًيةعلا،

 .ا،ذالع

هر الا،ًامر ل ،ىلوذز زلا، ذا نلا،ذرييلا،ياباايل يلا،ًجاال لا، ذايًيةعل ا، رًا ةعل ةيل طةا للر ةر لا، ذةا نلا،ذريةيل ▪
ةاد للةةتلا،خ ةةرا لا،ياباايةةعل ةةيللجةةاال لا، ذاةةيمل ا، رًيةةعلا،ًسةة رالعل ا،بءةةثلا،ذاًةةي لاالسةة باإلضةةا عل ،ةةىلا،يابةةااي ل

 . يراولا،بر ا ل ورًيعلا،ًاا دلا،بطر ع

شا كل يلامًاللا،ًامر لا،ًس رير لمردللتلا،ر للا م او لباإلضا عل ،ىللً ا تللتلا،ًرظًةا لاإل ايًيةعل ا،ر ،يةعل ▪
 ،جالذا لا،ذرييع.ذا لا،صاع ل  العلمتللطا رعلمردللتلا

دمةملا،ةرُظملا، ذايًيةعل ةيلا،ةاطتلا،ذريةيللةتل ر لمتلا،ًامةر لا،ًسة رير لمةردللةتلا، ا ةيا لا، الةعلا، ةيلو ةًرال ▪
 ا للوءب  لا، رًيعلا،ًس رالع.

 ا،خةاصلباال وبةاولل20/1/2019أل ةا   ل(ل4لل (لد.64  مل  اال  ًاايعل يل طا لورة  ل را لا،بًعلا، رًا علاال  صاداعل -
اال  ًةةةةاللا، طةةةةا  يلا  لل،اًرظًةةةةا لا،ذرييةةةةعللاظ ًةةةةالا لااةةةةعلا،ذالةةةةعل  ذايملا،ةرةةةةيل ا،ً رةةةةيل ةةةةيلا،ةةةةاطتلا،ذريةةةةيبةةةةا،

بًبةرلا لااةعلا،ذالةع ل ذ،ةكل،اضةدليطةعلوءةركللطة ررعل، رة ة لل25/9/2019-24يةاليلل ا،ً خصصعل ا،ر ،يةعلا،ًذريةع
 .ا،برا 

 لرظًةةعلل كلا،ًذريةةعلبًاضةةاللا، ذاةةيملا،ةرةةيل ا،ً رةةيشةةا كل ةةيلاال  ًةةاللمةةردللةةتللؤسسةةا لا،ذًةةللا،ذريةةيلا،ًطةة رل ▪
 .ا، ااس ا

وطةةة  لل،جرةةةعلورسةةة  لمايةةةاللةةةتلا،ةةةر للا،ذرييةةةعل ةةةر لمةةةتلاال  ًةةةاللمةةةردللةةةتلا، ا ةةةيا لا، الةةةعلا، ةةةيلو ةةةًرا:ل ▪
وذًةةيملاسةة  يانلماةةىل لل وبةةاولبةةا، ذايملا،ةرةةيل ا،ً رةةيل ةةيلا،ةةاطتلا،ذريةةي يطةةعلاال ا،ًرظًةةا لا،ًذريةةعل،ً ابذةةعلورة ةة ل

مبةةرلا  ًةةاللباإلضةةا عل ،ةةىلل ا،ذرييةةعل،ا ذةةر لماةةىل ا ةةدللرظالةةا لا، ذاةةيملا،ةرةةيل ا،ً رةةيل ةةيلا،ةةر للا،ذرييةةعلا،ةةر ل
مبةرلا  ًةالل لل مبرللر ر ل،اربةاولا،ًج ًذةيلحةالل طةا لا،خطةعل إشةراكلرا ةعلا،ًذر ة ت ل ل،اخ راوللتلا،ر للا،ذرييع

 .ل ما يل،ًرا طعل ام ًادلا،خطع

ا،ًةؤوًرلا،سةرايلا،ءةاديلمطةرل،اًرظًةعلا،ذرييةعل، ةًانلنللةدللجًامةعلطةالللاألةالنزا،ةع لاظًالا لااعلا،ذالةعلبا، ذةا ل -
ل-9 ليةةاليلا،ةة ذامل،هةةرضلاالأل كةةا "ل ،ةةى"وءا ةةللا، ذاةةيمل ةةيلا،ةةاطتلا،ذريةةيللةةتلا، ذاةةيمللوءةةالمرةةاانا،جةةاد ل ةةيلا، ذاةةيمل

لبًبرلا لااعلا،ذالع.لل10/10/2019
 ا،بءةةةثلا،ذاًةةةيلبا،جً ا  ةةةعلا،يًريةةةعل لً اةةةانلمةةةتل ما وةةةيلا، رييةةةعلشةةةا كل ةةةيلا،ًةةةؤوًرلا،سةةة رل م ةةةرلا، ذاةةةيملا،ذةةةا،يل ▪

،ةةةر لللً ةةةللاالوءةةةادلا    يةةةي ا، ذاةةةيمل ا، ذاةةةيملا،ذةةةا،يل ا،بءةةةثلا،ذاًةةةيلبجً ا  ةةةعللصةةةرلا،ذرييةةةع لباإلضةةةا عل ،ةةةىل
 اكةةاداً  تل يةةاح  تل ي ةةراوللةةتلل ً ا  ةةعللصةةرلا،ذرييةةع ل  ةةالعلمةةتللطةةا رعلمةةردللةةتل مسةةاولا،جالذةةا لا،ذرييةةع

 ل.ا،ذرييعل ا،ر ،يعل يللجالل اد لا، ذايمل االم ًادل االوءادا ل،ًرظًا ا

سةةاو  لا،جالذةةا ل ا،ًذاًةة تل،ي ااةةاالاوطةةا رلد  ل ةةر لمةةتلا،ًةةؤوًرلمةةردللةةتلا، ا ةةيا لا، الةةعلا، ةةيلو ةةًرا:ل ▪
للةةتللابرةة تللةةا   تلوبر ةة تلألةةرالعل ل ااةةا لا،ةة راول االسةة ةاد للةةتلوا يةةفل لما،ةة ذا لل ،ةةىلةةتلا، ذاةةيملا، اب رةةيلل ل ا، ءةةا 

وةذ ةةلل ل وط يقيةةاعللم ًةةادلا، أه ةةللا،ً رةةيلا،ًسةة راالرًةةر جلي بةةدل ةةيلوأه ةةللا،طةةالبلا،جةةالذ  تلل ريةةاعل لالاال ةةطرامي
 دمملاطرلا،بءا لا، ريا عل يللجال للء ًعلماًياع. لدمملا،ًطا  دلا،ر اداع للس ب ا ملعد  لا،طبابل يل يان
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ا،ذايال،الس راويجيعلا،ذرييعل،ابءثلا،ذاًيل ا، كرا،ا يل االأل كا ل ا،ة يلااذبةرلللااعلا،ذالعلا  ًالل،جرعلا، رس  اظًالا  -
ةةةًريرةةةعلبل16/12/2019أل ةةةا   ل  ً طةةةا لا،ذةةةاال،ابءةةةثلا،ًًاكةةةعلا  دايةةةعلا، اشةةةًيع ل،ًرا طةةةعلا،صةةةيهعلا،ر اميةةةعل،إلل-انلم

 ا،ذاًيل يلا،ًجاال لاال  ًاايعل ا، با يعل اال  صاداع.

ل:جرةةعلا، رسةة  لا،ذايةةال،السةة راويجيعلا،ذرييةةعل،ابءةةثلا،ذاًةةيل ا، كرا،ةةا يل االأل كةةا ل هةةمشةةا كل ةةيلاال  ًةةاللام ةةاول، ▪
اوءةادلل–اوءةادللجةا، لا،بءةثلا،ذاًةيلا،ذرييةعلل–ا،ًرظًةعلا،ذرييةعل،ا رييةعل ا، با ةعل ا،ذاةاالل-اجالذةعل،لااعلا،ذالعلا 

 ا،جالذا لا،ذرييع.

طةةةا لا،ذةةةاال،ابءةةةثلا،ذاًةةةيل ةةةيلا،ًجةةةاال ليةةةا لا،خا ةةةعلباإلشلاال  ًةةةاللرا ةةةعلا، رةةةادل ا،ةةةرم ل ا،ًروكةةةزا ل اآل، اةةةا ▪
اال  ًاايعل ا، با يعل اال  صاداعلبذرلمرض الماىلا،خ راولا،ة يتلوةملوكاةية مللةتل  ةللاوءةادللجةا، لا،بءةثلا،ذاًةيل

 ا،ذرييعل ا،ًرظًعلا،ذرييعل،ا رييعل ا، با عل ا،ذااا.

طةةا لا،ذةةاال ةةيل ةةيه هلءةةثلا،ذاًةةيل ا، كرا،ةةا يل االأل كةةا لاإلام ًةةر ل،جرةةعلا، رسةة  لا،ذايةةال،السةة راويجيعلا،ذرييةةعل،اب ▪
يةةاليلطةةا لماةىلا،ًةةؤوًرلا،سةابدلمطةةرل،ةةام اولا، ذاةيملا،ذةةا،يل ا،بءةثلا،ذاًةةيلا،ر اميةع ل لةةتلثةملوةةملمةرضل ثيبةةعلاإل

ل ا، يلألر  رل االبام ًادلا،اثيبع.ل ل24-25/12/2019
  مجال اةتربيف واةتعليم واةبحث اةعلم :ثانياا: اة عاةياد اةت  شااكت ف ها األمانف اةعامف ف  

اال  ًاللا، طا  يلا  لل،ًً ايلا،ًرطبعلا،ذرييعل يلا،اجرعلا، ا   يةعلا،ًذريةعلبةا، ذايمللشا رالا لااعلا،ذالعل يلامًال -
 .3/10/2019-2با،ر اضلياليلجلل   لا، رييعلا،ذرييل،ر للا،خايل ل ا، يلمبرلبًبر2030ح ىلماال

لرظًةعلا لةملا،ً ءةر ل،ا رييةعللجًامعلا،طرراولا، يلو ملرالعللرلللت:لا لااعلا،ذالةع لل  ًال يلامًاللاالشا كل ▪
 ا،ذاةةمل ا، با ةةع للجاةة لا، ذةةا نل،ةةر للا،خاةةيجلا،ذريةةي للررةةزلا، ااسةة الاإل ايًةةيل،اجةةاد ل ا، ً ةةزل ةةيلا، ذاةةيم لل  ةة ل

ا  علوءةةالاشةةرا لا، ااسةة ا لا،ًرظًةةعلا،ذرييةةعلا،ًررةةزلاال ايًةةيل،ا خطةةيطلا، ريةةايلبا،طةةلا، رييةةعلا،ذريةةيل،ةةر للا،خاةةيج 
،ا رييعل ا، با عل ا،ذااا للرظًعلا لملا،ً ءر ل،اطةا،ع لألراالجلا ن اعلا،ذةا،ًيلا، ةابدل، لةملا،ً ءةر  لباإلضةا عل ،ةىل

  ما  لا، ذايملا،ذاالبا،ًًاكعلا،ذرييعلا،سذاداعل لً ايلا،ًرطبعلا،ذرييعل يلا،اجرعلا، ا   يعلا،ذا،ًيع.

،ك ر اةيلا،خةاصلبً  ة لا، رييةعلا،ذريةيل،ةر للا،خاةيجللةدلدلةجلا،ًا ةدلاإل لا،ًطا رانل يلا ااعلاال  ًةاللماةىلاوة ▪
يةةريررللاعل احةةر ،ك ر ايةةاعللاعللا ةةدلا، ااسةة الا،خةةاصلبا، ةةر لا،رابةةدللةةتلاهةةرا لا، رًيةةعلا،ًسةة رالعل"ا، ذاةةيم"ل،يصةةبحللا ذةة

ا،ةر للا م ةاول ،ةىلا،ءة  لل دمةا رعلا،ًً ا تلبط لللس ًرل أك رلماىللطا ل ل ا،ل   لا، رييعلا،ذرييل،ر للا،خايج
مةةتلطر ةة لثةةال لا ،ا ةةا لل2020–2019ورة ةة لا، زالةةا لا  ًةةاللا،بءةةرلا،ً ةةال،ذةةاليل ل للجًامةةعلا،طةةرراولبءةة  

لاضةةةاايعل،اًرطبةةةعل وطةةةًل:لا، جةةةر ل ا،رةةةز حل ا، ذاةةةيمل ا،جةةةاد ل وًا ةةةللا، ذاةةةيم لاالسةةة جابعل ،ةةةىلا ،ا ةةةا لاال  ًةةةالل
 سة  مللرا طةعلل  شراكلا،طبابل يل  راوا لد،يعلاي يا للً لل،اًرطبعلا،ذرييعل ةيلا،اجرةعلا، ا   يةع ل،ا ذايما،ذا،ًيل

ل.2020ه الا،ًاضاللبط لللةصلل يلاال  ًاللا،بادال،ًجًامعلا،طرراولا،ًبر لمبررلا امللماال
ب لا،ةة يلاظ ً ةةهلا،ًرظًةةعلا،ذرييةةعل،ا رييةةعلشةةا رالااللااةةعلا،ذالةةعل ةةيلا،ًةةؤوًرلا،ءةةاديلمطةةرل،ةةام اولا، رييةةعل ا، ذاةةيملا،ذةةرل -

 بًًاكعلا،بءر ت.ل7/11/2019-6 ا، با عل ا،ذااالياليل

 ايًيةعل ا،ر ،يةعلشا كل يلا،ًؤوًرلا،ساد ل م اولا، رييعل ا، ذايملبا،ةر للا،ذرييةع لباإلضةا عل ،ةىلا،ًرظًةا لا،ذرييةعل اإل ▪
 ا،ًذريعلبا، ذايم.

وجا ي ةالا،را ءةعلاالسة ةاد للةتللوً ة تلا،ًرظ ًةعللةتا، ةيلو ةًرا:لل ةر لمةتلا،ًةؤوًرلمةردللةتلا، ا ةيا لا، الةع ▪
ل2030 لًا ساو الا،ج  ر ل يلورة  لسياسا لوذايًيةعلوسةامرل ةيلوءب ة لا، ةر لا،رابةدللةتلاهةرا لا، رًيةعلا،ًسة رالعل

، ذاةيمل ا،ذًةللوذز زلسياساو ال ةيلوًا ةللا لل،ذًللماىلوذًيمل امرو الماىلسامرلا،ر للا،ذرييع ا ل  ا،خاصلبا، ذايم(
ةةتلا،بءةةثلمةةتلد،يةةا ل ريةةر لوُل ل  ةةالعلمةةتلماةةىلورا ةةدللصةةاد ر ةة لا،ًذةةاي رً   للةةتلدمةةملا،ًااماةةا لا،ذًاليةةعل وءب 
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دمةملا،ج ةادل ا،ًبةاد ا لا،ً   ،ةعل ةيللسةامر لا،ةر للا،ذرييةعلا، ةيل ل ل2030بءاةاللا،ذةااللرا لا،ًطاايةعلد ،يةاعل ا،ًؤش
ريا ةةع ل وً ةة تللؤسسةةاو الا، ذايًيةةعللةةتلوجةةا ملدثةةا لواةةكلا،ظةةر  لوًةةرلبظةةر  لاسةة  راميعلأل ةةر لوطةةا رلاظً ةةالا، 

ًُل ل ل اس ذاد لد  هةا ذا ًة تل وذز ةزللةالهةاللا ةادللر ةالأل ةر لاالسة جابعل،اً طابةا لا،اطريةعل ضةدللر عيةعلل ري ةعل،ا
سةةا ل  لوكةةا ر م ةةيلوطةةا رلا، ذاةةيمل ا،ًذةةاي رلا،ر ،يةةعل ةةيلوأه ةةللا،ًذا ًةة تل وةةر    م ل إ الةةعلشةةب ا لوذةةا نلألةة تللؤس 

االس ةاد للًاليةا ررلا،ًررةزلاإل ايًةيل، كرا،ا يةال لباإلضا عل ،ىلدممللرظالعلا،ر رل ا،ً ابذعل ا، ب يمباإلضا عل ،ىل
ا،ًذاالةةةةا ل االوصةةةةاللبًًاكةةةةعلا،بءةةةةر تل ا،ةةةة يلاذًةةةةللوءةةةةال شةةةةرا لا، ااسةةةة ال ةةةةيللجةةةةاللوةةةةر   لا طةةةةرلا،ذرييةةةةعل

ًُلا،ً ل لا،ًخ صعل ةيلوكرا،ا يةالا،ًذاالةا ل االوصةال بةر  لطةا رعل ةيل ذا،يةا لا،ًةؤوًرلا،ةر ،يلا، اسةدل،اهةعلا،ذرييةعلا،
 مبةةةرلاةةةر  لحاا  ةةةعلوءةةةالمرةةةاانل  ا ةةةدلا،اهةةةعلا،ذرييةةةعل ةةةيلا، ذاةةةيملل 14/2/2020-8مبةةةر ل ةةةيلدألةةةيليةةةالللا،ة ةةةر ل

ا لاالسةة ذااعلباوءةةادلا،جالذةةا لا،ذرييةةعل او ءةةادللجةةا، لا،بءةةثلا،ذاًةةيل ةةيللجةةالل مةةرادلا،ر اسةةا ل ا بءةة ل لا،ذريةةي(
 ا، يلوء ا  ال ما ا لا، رييعل ا، ذايم.

ةةةل(41 شةةةا رالااللااةةةعلا،ذالةةةعل ةةةيلا  ًامةةةا لا،ةةةر   ل -  ً انلالوءةةةادللجةةةا، لا،بءةةةثلا،ذاًةةةيلا،ذرييةةةعلا، ةةةيلااذبةةةر ل ةةةيلم
 .16/12/2019-15با،ًًاكعلاال دايعلا، اشًيعلياليل

 ا،ذًللا،ذرييلا،ًط رك.لد ،علمرييع لباإلضا علا،ىلمردللتللرظًا ل17للً اانلمتشا كل يلاال  ًالل ▪

 ل2024-2020لةةةةتلا،ًاضةةةاما لا،خا ةةةةعلباسةةةة راويجيعلمًةةةةللاالوءةةةةادل،المةةةةاااللاعلاا طةةةالا  ًامةةةةا لا،ةةةةر   لمةةةةرد ▪
 لرًةالوةملوام ةدل2020 ا،ًجال لا،ذاًيعل ا،رطرلا،ذاًي ل ا،ر ابطلا،ذاًيعلا،ً خصصع ل يطعلا،ذًللا،ًب رحعل،ذاال

  ً ا  ةةعللصةةةرللرةةلللةةت:نللةةتلالعلا،ً ً ةةز ل ا، ةةيل ةةاملأل ةةالبةةاح بءةةا لا،ذاًيةة ةةءابلا ا ةةاامزلماةةىلا،بةةاح  تل
 ل.لا،ًًاكعلا،ًهرييع(ل–د ،علا،كا الل–ا،ًًاكعلا،ذرييعلا،سذاداعلل–ا،ذرييعل

يةالللل يلااذبةر ةا،ل  يلامًاللا،ر   لا،سةابذعل،اًر ةر لا،ذريةيل،ابءةثلا،ذاًةيل ا، رًيةعلا،ًسة رالعلااعلا،ذالعلشا رالا  -
ل ةر لسةًيعلدايةعلا، اشةًيع لوءةال مااةعل ةاحبعلا،سةًالا،ًاكةيلا  لبًريرعلمًانلبا،ًًاكعلا ل12/2019/ل19-17ا،ة ر ل

 .ألرالا،ءست

 اوءةادللجةا، لا،بءةثلا،ذاًةيل اوءةادلا،جالذةا لا،ذرييةع ل ا،جًعيةعلا،ذاًيةعلا،ًاكيةعلا  دايةع شا كل يلامًاللا،ر   ل ▪
ا يةةا ل  الذةةعلا ل ةةر لسةةًيعل،ا كرا،ا يةةا ل لريرةةعلا ر قيةةالا،ذرييةةع ل ،جرةةعلاإلسةة اا ل ا،ًجاةة لا ماةةىل،اذاةةاال ا، كرا،

ا، كرا،ا يةةعلبا،سةةادان ل االوءةةادلا،ذريةةيل،اصةةراما لا،ه اميةةع ل ا،ًرظًةةعلا،ذرييةةعل،ا رًيةةعلا،ز اايةةع ل لررةةزلا،ر اسةةا ل
ل150رللةتلشة ر لا،ةر   لح ةا لاك ة  ةرل لا،ًس اايع ل اوءادلقيادا لا،ًرا لا،ذرييع ل لجًدلا،اهعلا،ذرييعلبا،سادان

 لا،جً ا  ةةعلا، ااسةةيع ل ً ا  ةةعلا،سةةادان لا،ًًاكةةعل:لا،ًًاكةةعلا  دايةةعلا، اشةةًيع لهةةيد ،ةةعلمرييةةعل15لةةتلللطةةا راعل
 لا،جً ا  ةةةعلا،يًريةةةع لا،جً ا  ةةةعل لسةةةاطرعلمًةةةان لد ،ةةةعل طةةةر لد ،ةةةعلا،كا ةةةا ل ً ا  ةةةعلا،ذةةةراقا،ذرييةةةعلا،سةةةذاداع

 ً ا  ةةعللصةرلا،ذرييةةع لا،جً ا  ةةعل لد ،ةةعل اسةط ت لا،ا راايةع ا  ةةعلجًا، ل لد ،ةةعل،  يةاا،جزامر ةعلا،راًبراطيةةعلا،طةذ يع
 مردللتلا،ًؤسسا ل ا،ًرظًا ل االوءادا لا،ذرييعل اإل ايًيعل ا،ر ،يع.ل لباإلضا عل ،ىاإلسالليعلا،ًا   اايع

ا، كرا،ا يةاللةتلا،ًءةا  لا،ذاًيةعلشةًاالا،بءةثلا،ذاًةيل ا وباطةهلبةا لتلا،بةاليلا،ذريةي ل ابةلللورا للا،ًر ةر لمةرداعل ▪
ا،بءةثلا،ذاًةيل اال  صةادلا،ًذر ةي ل ا، ذةااشل- االأل كا ل   اد لا مًةالل،اطةبابل ا،ًةرا  ل وءةراا لا،ًج ًةدلا،ر ًةي

لدلار  لا،ًيارل يلا،اطتلا،ذريي ل ا،بءثلا،ذاًةيل د  رل ةيلا،ءةةاظلماةىلا،  ئةعل مةالاللطةاكللا، اةا  ل اسة بطابل
ريدلا،ز امةيل ا،هة اميل اثةررلماةىلا لةتلا،هة اميلا،ذريةي ل ا،بءةثل ا، طةا رلا،ذباللا،ذرييعل ا،ءرللتلهجرو ا ل ا، صة

مبةةر لماةةىلهةةالشلهةة الا،ًر ةةر لثةةال ل  ولمًةةللحةةالل ةةرل ةةيلا،ةةاطتلا،ذريةةي:لا،ًاضةةيل ا،ءاضةةرل ا،ًسةة ب ل ل ل
ايا ل هةةةابلا،  ئةةةيل ا، ذاةةةيمل ا،صةةةرامع ل ا،اسةةةاهةةةرا لا، رًيةةةعلا،ًسةةة رالع ل اإلال ةةةللوءب ةةة لاوسةةةخ رلا، كرا،ا يةةةاللةةةتل

 ،اهعلا،ذرييعل يلا،ة اولا،ر ًي.اا، ط يقيعلا،ًءاسبعلاءالد اقل رير ل يل
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-24لااةةةةعلا،ذالةةةةعل ةةةةيل ذا،يةةةةا لا،ًةةةةؤوًرلا،سةةةةابدلمطةةةةرل،ةةةةام اولا، ذاةةةةيملا،ذةةةةا،يل ا،بءةةةةثلا،ذاًةةةةي ليةةةةاليلشةةةةا رالا  -
  ا، با عل ا،ذااا. ل ا، يلاس  ا  هل ً ا  عللصرلا،ذرييع ل  الالأل رظيًهلا،ًرظًعلا،ذرييعل،ا رييعل25/12/2019

 ا،ام اوللتلا،ر للا،ذرييع.ا،ساد لشا كل يلامًاللا،ًؤوًرلمردللتل ▪

لةةةتلا،ًاضةةةاما لا، الةةةعلا،خا ةةةعلبا،ةةة راولاال ةةةطراميلرًةةةالوةةةملام ًةةةادلا، صةةةريفلا،ذريةةةيللاعلاةةةا شلا،ًةةةؤوًرلمةةةرد ▪
 با يةعل اال  صةاداع لماًةاعل،اجالذا ل اإلطا لا،ذاال،الس راويجيعلا،ذرييعل،ابءثلا،ذاًيل ةيلا،ًجةاال لاال  ًاايةعل ا،

 يًطةةةةا رعل،جرةةةةعلا، رسةةةة  لا،ذايةةةةال،اجالذةةةةعلبةةةةأنلا،ةةةةاثيب  تلوةةةةمل مةةةةرادهًالبا، رسةةةة  ل وءةةةةال شةةةةرا لا لااةةةةعلا،ذالةةةةعل
لا،ر اميع.لا،الس راويجيعلا،ذرييعل،ابءثلا،ذاًي ل ومل  حلبابلا،رباولحا، ًال ام ًادهًالبصيه  ً

 
 

 يف جمايل الثقافة وحوار احلضارات: -10

 : اة عاةياد اةت  نظمتها األمانف اةعامف ف  اةمجال اةثقاف :أولا 

اظًالا لااعلا،ذالعلاال  ًاللا، اايل،ةر  لا،ذًللا،ًذريلبً ابذعلورة  للبةاد  لا، كالةللألة تلا،سةياحعل ا، ةرا لا،ء ةا يل -
  لبًبرلا لااعلا،ذالع.30/9/2019-29 ا، با يل يلا،ر للا،ذرييع لياليل

ً اةةةانلمةةةتلا،ةةةر للا،ذرييةةةعلا، ا،يةةةع:للًاكةةةعلا،بءةةةر ت لا،جً ا  ةةةعلا، ااسةةةيع لا،ًًاكةةةعلا،ذرييةةةعلشةةةا كل ةةةيلاال  ًةةةاللل ▪
ا،سذاداع ل ً ا  علا،سادان لد ،عل اسط ت لد ،عل طر لد ،ةعلا،كا ةا ل ً ا  ةعللصةرلا،ذرييةع لا،ًًاكةعلا،ًهرييةع ل

 باإلضا عل ،ىللطا رعلمردللتلا،ًرظًا ل االوءادا لا،ذرييعلبصةعللرا  .

(ل ةةيللاا ةةدلB2Bمةةتلاال  ًةةاللمةةردللةةتلا، ا ةةيا لا، الةةعلا، ةةيلو ةةًرا:لورظةةيمللا بةةىلمريةةيل،السةة  ًا ل  ةةر ل ▪
ا، را لا، با ي لورش تلحًاعل،ر دلا،اميلبا، را لا،ء ا يلا،ذرييلوءاللظاعل الذةعلا،ةر للا،ذرييةع ل مةرادلألراةالجل

علبةذا،يةا لا،سةياحعلا، با يةعلماةىلا،ًسة ا لور   يلل ريل يللجاال لا،ً اح لا،ًخ اةع لاالوةةاقلماةىل ماالةعلمريية
ا،ذريةةةي لوصةةةًيملا، ةةةرالجلا، سةةةا قيعلا،ًراسةةةبعل، ةةةا ل طةةةالقل ثيبةةةعلوةذ ةةةلللة ةةةاالاالسةةة رالعل،اًاا ةةةدلا، راثيةةةعل ا، با يةةةعل
با،ر للا،ذرييع ل  العلمتلد اسةعل اطةاول ةرر قلإلابةاذللاا ةدلا، ةرا لا، بةا يلا،ًسةجاعلضةًتل امًةعلا، ةرا لا،ذةا،ًيل

 ضل،اخطر.ا،ًذرل

اظًةةةالا لااةةةعلا،ذالةةةعلاال  ًةةةاللا،ةةةاما يلا،ًطةةة ركلا، ةةةاايل،ةةةام اولا،سةةةياحعل  م اولا، با ةةةعل ةةةيلا،ةةةر للا،ذرييةةةع لأل ةةةا   ل -
 با،جً ا  علا، ااسيع.ل16/10/2019

لةا ا لا،ذرييةعلا،ً ءةر  للًاكةعلا،بءةر ت لا،جً ا  ةعلد ،ةعلاإلشا كل يلاال  ًالللً اةانلمةتلا،ةر للا،ذرييةعلا، ا،يةع:ل ▪
 ااسةةيع لا،جً ا  ةةعلا،جزامر ةةعلا،راًبراطيةةعلا،طةةذ يع لا،ًًاكةةعلا،ذرييةةعلا،سةةذاداع ل ً ا  ةةعلا،ذةةراق لسةةاطرعلمًةةان لا،

د ،عل اسط ت لد ،عل طر لد ،علا،كا ا لا،جً ا  علا،ا راايع لد ،عل،  يا ل ً ا  عللصرلا،ذرييةع لا،ًًاكةعلا،ًهرييةع ل
 لتلا،ًرظًا لا،ذرييعلا،ذالاعل يللجا،يلا، با عل ا،سياحع.لا،جً ا  علاإلسالليعلا،ًا   اايع لرًالشا كلمرد

 ر لمتلاال  ًاللمردللتلا،برا ا لا، العلا، يلو ةًرا:لحةثلا،ةر للا،ذرييةعلماةىلا،ًز ةرللةتلا، ةامةلل ا، جةا بل ▪
 لللةدلل طابةةا ل ر ة لا،ذًةةللا،ًذرةيلبً ابذةةعلورة ة للبةةاد  لا، كالةللألةة تلا،سةياحعل ا، ةةرا لا،ء ةا يل ا، بةةا يل ةيلا،ةةر

ا،ذرييةةع ل ذ،ةةكلح ةةىلو ءبةة لا هةةرا لا،ًر ةةا للةةتلواةةكلا،ًبةةاد   ل وكايةةفلا لااةةعلا،ذالةةعل،اجالذةةعل ا،ًرظًةةعلا،ذرييةةعل
،ا رييةةعل ا، با ةةعل ا،ذاةةاالبا، رو ةة ل، رظةةيملمبةةرلا،ًا بةةىلا،ذريةةيل،السةة  ًا ل ةةيللاا ةةدلا، ةةرا لا، بةةا يلضةةًتل ذا،يةةا ل

ر  لماىلهالشلا  ًاللا،ام اولا،ًسؤ ، تلمتلا،طؤ نلا، با يةعل ةيل(ل يلد ،علاإللا ا لا،ذرييعلا،ً ء2020  كس ال
 ل دمةةا لا،ًرظًةةعلا،ذرييةةعل،اسةةياحعلإلشةةراكل2020ا،ةةاطتلا،ذريةةيلا،ًزلةةدلمبةةررليةةالللشةة رلداسةةً ر/لرةةااانلا  لل

الجلا، ر   يةعلا،ًرظًعلا،ذرييعل،ا رييعل ا، با عل ا،ذااال يا، ذا نللدلا،ًرظًعلا،ذرييةعل،اً ةاح  ل ةيلوطةا رل ورة ة لا، ةرل
  يللجاال لا،ً اح لا،ًخ اةع.
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 ثانياا: اة عاةياد اةت  شااكت ف ها األمانف اةعامف ف  اةمجال اةثقاف :

شا رالا لااعلا،ذالعل يلا،ر   لا، ر   يعلا، ةيلاظً ةاللررةزلا،ر اسةا لا،صة ريلا،ذريةيل،إل ةالحل ا، رًيةع ليةالللا،ة ةر ل -
 . لبجً ا  علا،ص تلا،طذ يع16-25/9/2019

 :اةحضاااد حواا مجال ف  اةعامف األمانف نظمتها اةت  اة عاةيادثاةثاا: 
 .بًبرلا لااعلا،ذالعل3/9/2019لأل ا   لا،ًجا لا،ذا،ًيل،ا سالحل ا،سالا ل ذ،ك  ذالا لااعلا،ذالعلل رر لوةاهمللدل -

 ل اطةةةرلقةةةيمليلا،ء ةةةا ل ،ةةةىلورسةةةي لسةةة للا، ذةةةا نلا،ًطةةة ركلألةةة تلا،جةةةاا  تل دمةةةملا،ءةةةاا ل ا، اا ةةةللًةةة رر لا،هةةةر ال ▪
،ظةااهرلاإل هةابل ا، طةر ل ا، ذصة ل ا، ً  ةةزلليا، سةالحل ا، ذةااشلا،سةاًىل وذز ةزلثبا ةعلا،سةالالا،ًسةة راا ل ا، صةر

 لم ةةرل مةةرادل ورظةةيملا،ًةةؤوًرا ل ا،ًر ةةراا ل   ولا،ذًةةلل ا،ابةةاوا لا،ءاا  ةةعلا،ًطةة ررع ل ورسةة  لا،ز ةةا ا ليلا،ذرصةةرل
 .،ر لا،ًرظً  تلا،ً باد،عل ا،ًر ظًعلأل تلا،ًسؤ ، ت

 لبًبةرل16/9/2019   ذالا لااعلا،ذالعلل رر لوةاهمللدللؤسسعلاا ا، ررالا    ل اسةطيعل،اءةاا لألة تلا، با ةا  لأل ةا   ل -
 ا لااعلا،ذالع.

هر الل رر لا، ةاهمل ،ىلورسي لس للا، ذا نلا،ًط ركلأل تللؤسسعلاا ا، ررل ا لااعلا،ذالةعل ةيل ًيةدلا،ًجةاال لذا ل ▪
ا،ًطة رك لبًةةال ةيلذ،ةةكلوطةا رل ورة ةة لاالسة راويجيا لا،ًطةة ررعل وك يةفل  ادهةةالا،راليةعل ،ةةىلوذز ةزللة ةةاالااله ًةاال

ا،ًااطرةعلا،ذا،ًيةع ل دمةملا،ءةاا لا، بةا يل ا، اا ةللا،ء ةةا ي ل اطةرلقةيملا، سةالحل ا، ذةااشلا،سةاًي ل وذز ةزلثبا ةةعل
 ذرصري.ا،سالا ل ا، صريل،ظااهرلاإل هابل ا، طر ل ا، ذص ل ا، ً  زلا،

اظ ًةةالا لااةةعلا،ذالةةعلا،ةةر   لا، الرةةعل،رةةر  لا،ذال ةةا لا،ذرييةةعلا،صةة ريعل ا،ءةةاا لألةة تلا،ء ةةا و تلا،ذرييةةعل ا،صةة ريع ليةةاليل -
 ا،ص ريعل يلورسي لثبا علا،سالا".ل- لبا،ًًاكعلا،ًهرييع لوءالمراانل"ا،طراكعلا،ء ا  علا،ذرييع11-12/12/2019

ا،ةر   لا لااةعلا،ذالةعلاظًال( ل2020-2018،ًر ر لا، ذا نلا،ذرييلا،ص ريل،ذاليل  يل طا لورة  لا، راالجلا، رة  يل -
 ل18/12/2019-17ا، الرةةةةعل،رةةةةر  لا،ذال ةةةةا لا،ذرييةةةةعلا،صةةةة ريعل ا،ءةةةةاا لألةةةة تلا،ء ةةةةا و تلا،ذرييةةةةعلا،صةةةة ريع ليةةةةاليل

لل."ورسي لثبا علا،سالالا،ص ريعل يل-باس  ا علرر ًعللتلا،ًًاكعلا،ًهرييع لوءالمراانل"ا،طراكعلا،ء ا  علا،ذرييع
 ي ةراول يةاح انل ةيللجةاللا،ءةاا لألة تلا، با ةا ل ا،ء ةا ا للةتلا،ةر للا،ذرييةعل ا،صة تلللسةئا،انلشا كل يلا،رةر  ل ▪

لباإلضا عل ،ىلا،بذ ا لا،رألاالاسيعلا،ذرييعلا،ًذ ًر لبا،ًهرب ل
ل- ا،اللةاديل ةيلا،ة ةاولا،ذريةيللبالةا لا،راسةًا،يعلا،ًةاديل:لةتلا،ًءةا  لا، الةعلا، ةيلو ةًرالاعلاا طالا،رر  لمرد ▪

 لاس ا االاظر ا لا، ذرداعلا، با يةعل، ةرأل رل ا ةدلا، رةاللا، بةا ي لد  لا، رًيعلا،ًس رالعل يلألراولثبا علا،سالا لا،ص ري
 لد  ل سةةامللاالوصةةاللا، با راةةعل ا، ةةا  لا،ًذاالاويةةعلا،ءري ةةعل ةةيلاطةةرلا،ًذر ةةعلا،ريريةةعل ل ا ءةةعلا، طةةر ل ا،كراأليةةةع

 .،جرير ل،اصراما لا، با يعل اإلألراايعلا،رًاذ يعل يلل رانلاطرلثبا علا،سالال ا،ءاا ل ا، ةاهما د ا لا
 حواا اةحضاااد: مجال ف  اةعامف األمانفشااكت ف ها  اةت  اة عاةياد: اابعاا 

ألر ،ةعلاإللةا ا للشا رالا لااعلا،ذالعل يللؤوًرل"ا،ءاا لألة تلا،ء ةا و تلا،ذرييةعل ا،صة ريع"لا،ة يلاظً ةهل ما  لا، سةالح -
  لبأألال  ي.17/10/2019-16يعلا،ذا،ًيع لياليل  لبا، ذا نللدلا،رابطعلا،كااةاشا،ذرييعلا،ً ءر

ح رلا،ًؤوًرلا،س رل م رلا، سالحلألر ،علاإللا ا لا،ذرييعلا،ً ءر  لح ثل االبا   ةاحللذةرضل ةا لواضةحلوبةا بل ▪
 يذة لا،ااحةا لا،ةريةعلا،ًطة ررعل، الل ة للةتلا،ًةرا سللا،ء ا و تلا،ذرييعل ا،ص ريع ل   شعل،اخطلا،ذرييل ا،ص ري

 االأل راميعللتلا،ص ر  تل ا،ذربلا،ًقيً تل يلاألال  ي.

و ةةًتلا،ًةةؤوًرليًةة ل اسةةا ل ميسةةيعل رةةز لماةةىللاضةةاما لا يةةا لاإلاسةةاايعل ا،قةةيملا،ًطةة ررعل،إليةةاولا،ذةةا،ًيل ▪
 يل ا، ذايًةةيلا،ً بةةادللألةة تلا،ء ةةا و تلا،ذرييةةعل ا، ذةةااشل ا،رزاهةةعل ا،سةةالا ل اهًيةةعلاس ء ةةا لوةةا   لا، اا ةةللا، بةةا

  ا،ص ريع لرًالوطرقلا،ًطا رانل ،ىللباد  لا،ءزاال ا،طر  ل د  هال يلألراوللس ب للا،ًج ًذا لا،بطر ع.
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وةةملاالوةةةاقلماةةىلانلي ًءةةا لا، يةةانلبطةة للمةةاالحةةالل ضةةدلد،يةةا ل،ا ذةةا نلا،ًطةة ركليا ةةعل يًةةالي ذاةة لبا، ذةةا نل ▪
ا يل ا، راثةةيل ا، بةا ي لماةةىلاسةاسللةةتلا، سةالحل ا،ءةةاا لألة تلا،ء ةةا و تلا،ذرييةعل ا،صةة ريعلا،بء ةيل ا،ذاًةةيل ا،ء ة
 ،صا،حلا  ياللا،بادلع.

،اءةةةةةاا لألةةةة تلا، با ةةةةا  لا،ةةةة يلمبةةةةرلأل ةةةةةا   للاشةةةةا رالا لااةةةةعلا،ذالةةةةعل ةةةةيلا  ًةةةةةالللجاةةةة للءةةةةا ظيللؤسسةةةةعلاا ا، رةةةةر -
ل لبً  بعلاإلس رر  ع.ل24/11/2019

 
 

 ملسوحات امليدانية االجتماعية:يف جمال الدراسات وا -11

 اةدااساد واةمسوحاد اةم دانيف ال تماعيف: مجال ف  اةعامف األمانف نظمتها اةت  اة عاةياد
لةةتل مةةرادلا،رسةةخعلا،ذرييةةعللةةتلا، بر ةةرلا،رميسةةيل،اًسةةحلا،ةةاطريلحةةاللا،سةة انل  ةةءعلا سةةر ل ةةيلاا  ةةالا لااةةعلا،ذالةةعل -

اما لحةةةاللا سةةةر لا،ًعيطةةةيعل ا،ظةةةر  لا،  ئيةةةعل ا،ذًةةةلل ا، ذاةةةيمل ا، ةةةري تلا،ًًاكةةةعلا،ًهرييةةةع.ل  ةةةرلشةةةًللا، بر ةةةرللاضةةة
 يصةةةةامصلا،ًسةةةة ت ل اا طةةةةا لاإل ةةةةابعلبةةةةا لراضلا،ًزلرةةةةع ل ا،صةةةةءعلاإلاجاأليةةةةعل  مااةةةةعلا لالةةةةع ل ا،ءا،ةةةةعلا،ز ا يةةةةعل

طعةةةةيمل اوجاهةةةا لا،خصةةةةايع ل وة ةةة ال لاإلاجةةةةابل ورظةةةيملا سةةةةر  ل  ةةةةءعل وه اةةةعلا طةةةةةال ل ا،رضةةةامعلا،ط يعيةةةةعل و
 لا،ذرةةة لضةةةةرلا،رسةةةاول ربةةةةا لا،سةةةةتلاا  ةةةةعل لل حًااةةةةعلا،طةا،ةةةع وءصةةة تلا طةةةةةال ل   يةةةا لا طةةةةةاللد نلا،خالسةةةع ل ل

سةةرعلل60كبةةا لا،سةةتل،ا،ءا،ةةعلا،صةةءيعلر ل لسةةرعل ةةأك ل60ا،خصةةامصلاال  ًاايةةعل ا،راًهرا يةةعل اال  صةةاداعل،كبةةا لا،سةةتل ل
 .لل أك ر

لطةر للا، ءا ةللا،ً ذًة ل لحةالل6/8/2019-4 لااعلا،ذالعليالللا،ة ر لورة  اعل، ا يا لاال  ًاللا،ةريلا، يلاظً هلا -
،ا يااةةا لا،سةة اايعل ا،صةةءيعل   ةةدلا،بةةر ا ل ا،كةةةاوا لا ساسةةيعل وبةةراملا،ةةرمملا،ةرةةيل ةةيلا،ًجةةاللا،سةة اايل ا،صةةءيل ةةيل

 ءةعلا لةراضل لصةاءعل ل ا، يلومليال،هل مةرادللة رر لوةةاهملحةاللا،ًطةر للألة تلا،احةر ل ا،ًررةزلا،ةاطريل،ً اد ،عل،  يا
ا، ذةةةرادل اإلحصةةةاولألر ،ةةةعل،  يةةةال ا، ةةةيلاجةةةريلا، طةةةا  لحةةةالل  راواو ةةةالا، رة  اةةةعل ا،بءةةةثلمةةةتلا،ج ةةةا لا،ًًا،ةةةعلاسةةة ذراداعل

ل ااةا لوطةًلل  ةراولل3 لح ةثلي  ةًتلا،ًطةر لل2020، اقيذ ال االاطالقل يلورة ة لل ااةا لا،ًطةر لللةدلألرااةعلمةاال
را لا،ًسحلا،ا  يل،صءعلا سةر  ل وذز ةزلا،بةر ا ل   ةدلا،كةةاوا للةتليةالللألراةالجلد اسا لوءا لللذً ل، يااا ل لؤش

ور   يللا ةهل،اذةالا تل ةيللجةالل ًةدل وج  ةزل وءا ةللا، يااةا لألر ،ةعل،  يةا ل رة ،كلوبةراملا،ةرمملا،ةرةيل ةيللجةاللورة ة ل
ا لا،ًااءةعلا،ر ،يةعل اإل ايًيةعلبذ لا،ًساحا لحاللبذ لا،ب ااالا، يلو ملا،جاا لا،ا  يضلوجريلا،ًطا  ا للةدلا،ج ة

 ، براملا،رمملا،ًا،يل،الاطالقل يلورة  له الا،ًطر ل.

ألاحةةةةةةةةةةر لا،ر اسةةةةةةةةةةا ل ا،ًساحةةةةةةةةةا لا،ً راايةةةةةعللوطةةةةةا رلاد ا ل لر جيةةةةةعلا،ذًةةةةةلاظًةةةةةالا لااةةةةةعلا،ذالةةةةةعلا  ًامةةةةةاعلحةةةةةالل -
 .11/12/2019-10ياليل ل2030 اال  ًاايعل لااول  ال هةةةةةرا لا، رًيعلا،ًس رالعل

شا كل يلاال  ًالللً االمردللةتلا،ةر للا م ةاو ل  ةالعلمةتللطةا رعلمةردللةتلا،ًرظًةا لا،ر ،يةعلذا لا،صةاع ل ▪
  ر ،كلبذ لا،خ راولا،ذالا تل يله الا،ًجال.

اةةا شلاال  ًةةاللسةة لل دلةةااللؤشةةرا لا، رًيةةعلا،ًسةة رالعل ةةيلبذةةرهالاال  ًةةاميل ا،صةةءيل ا، رًةةايل ةةيلاسةة  يااا ل ▪
 يلس سًحلبا،ءصاللماىلد،يعل،ً ابذعل   رل وب يملا، برالا،ًءرملاءالوءب  لاهةرا لا، رًيةعلا،ًسة رالعلا،احر ل ا،

 .2030 ا رر لا، رًيعل

 
 
 

 


