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 (104)أوالً: متابعـــة تنفيـــذ قـــرارات الـــدورة 

 للمجلس االقتصادي واالجتماعي
 )اجلوانب االجتماعية(

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 

 (2228)رقةةةةةةةةم اةقةةةةةرار: 
 .(104( و)103تقرير األميم اةعام بيم اورت  اةمجلق )موضوع اةقرار: 

 :ص اةقرار  
(ل،اًجاةة  لارطةةاطلا ًارةةعل103اإلحاطةةعلماًةةاع لًةةدلا، بةةرير لأل بريةةرلا ًةةيتلا،ذةةاالحةةالل رةيةة ل ةةرارا لا،ةةرار ل "

ل"(.104(لا 103ا،ذاًعلأليتلرار يلا،ًجا ل 

 ل تائج:اةمتخ ة ةت  ي  اةقرار واة اإلجراءاد
 ل9/9/2019أل ةاري لل1629/3ًة رر لر ةالا،ماىلا،ًرةراأليا لا،رامًةعل،اةراللا م ةاولألًاجة لل ال ذًيالا،برار

 .9/9/2019أل اري لل4659/5اا،ًرظًا لا،ذرأليعلا،ً خصصعلألًاج لا،ً رر لر ال
 

 (2229)رقةةةةةةةةم اةقةةةةةرار: 
( )مارق/آ ار 31) ا.ع لى مستوى اةقمف  عف اةاول اةعربيفجاماةملف القت ااا والجتما   ةمجلق موضوع اةقرار: 

2020). 

 اةقرار  ص: 
رمةةا لا،ةةراللا م ةةاولاا،ًجةةا، لا،اماريةةعلا،ً خصصةةعلاا،ًرظًةةا لا،ذرأليةةعلا،ً خصصةةعل ،ةةىلًاا ةةا لا ًارةةعلل-1"ل

ريلاال  صةةةةاريعلااالج ًاميةةةةعلا، رًايةةةةعلا، ةةةةيل رنةةةة ل ةةةةيل رراج ةةةةال ةةةةًتلا،ًاةةةة لاال  صةةةةالألا،ًا ةةةةاما ا،ذاًةةةةعل
/لا،بًةع ل ةيلًامةرلا صةارلدخةرلريسةًألر(ل،ًجا لجاًذعلا،راللا،ذرأليعلماىلًسة ا ل31،ارار لا،ذاريعل ااالج ًاميل
  لا ،كلا باعلآل،يا لمرضلا،ًا اما لاال  صاريعلااالج ًاميعلماىلا،بًعلا،ذرأليع.2019راراتلا الل

للا،ذرأليةةةةعلماةةةةىلًسةةةة ا لا،بًةةةةعل(ل،ًجاةةةة لجاًذةةةةعلا،ةةةةرال31ي  ةةةةًتلا،ًاةةةة لاال  صةةةةاريلااالج ًةةةةاميل،اةةةةرار ل  -2
لا،ًا اما لا، ا،يع:

 ا،ذرأليلا،ًط رك.ا، رًايل بريرلا ًيتلا،ذاالمتلا،ذًللاال  صاريلااالج ًاميل 

  جاًذعلا،راللا،ذرأليعلماىلًس ا لا،بًع(ل،ًجا ل30 بريرلحاللً األذعل رةي ل رارا لا،رار ل. 

 علاا،ًرظًةةةا لا،ذرأليةةةعلا،ً خصصةةةع لا ةةة لا،ًا ةةةاما لا، ةةةيل ب رح ةةةالا،ةةةراللا م ةةةاولاا،ًجةةةا، لا،اماريةةة
 "ل.ًذاييرلمرضلا،ًا اما لاال  صاريعلااالج ًاميعلماىلا،بًع

 :اإلجراءاد اةمتخ ة ةت  ي  اةقرار واة تائج 

 )اةموضوع معروض ف  ب ا مستقل(
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 (2230)رقةةةةةةةةم اةقةةةةةرار: 
 –القت اايف والجتما يف ف  اورتها اةرابعف )بيرود  متابعف ت  ي  قراراد اةقمف اةعربيف اةت مويف:موضوع اةقرار: 

 .(20/1/2019اةجمهوريف اةلب ا يف: 

  لى مم اةقرار اةثا يف  د اة قرة : 
 راي لا ًارعلا،ذاًعلألً األذعل رةية لًبةررا لا،بًةعلألا، رسةي لًةدلا،ةراللا م ةاولاا،ًجةا، لا،اماريةعلاا،ًرظًةا لا،ذرأليةعل"

مرارل بريرل يله (ل،ًجاة لجاًذةعلا،ةراللا،ذرأليةعلماةىل31 الا،طأتلي الر ذهل ،ىلا،رار لا،ذاريعلا،بارًعل ا،ً خصصع لاا 
ل".(2020 ًار ل/لد ارللا،بًعًس ا ل

  ةت  ي  اةقرار واة تائج: اةمتخ ةاإلجراءاد 

لسةةي المةةرضلاإلجةةراوا  لالمةةتلا،بًةةعل  اًةة لا ًارةةعلا،ذاًةةعلألً األذةةعل رةيةة لا،بةةرارا لاالج ًاميةةعلاا، رًايةةعلا،صةةاررل
ًُ خ  ل (ل،ًجاة ل31ا،بارًةعل  ًتلا،ًا لاال  صةاريلااالج ًةاميلا،ًر ةالل ،ةىلا،ةرار لا،ذاريةعله رلا،برارا لل، رةي ا،

 .(2020جاًذعلا،راللا،ذرأليعلماىلًس ا لا،بًعل ًار ل/لد ارل

 

 (2231)رقةةةةةةةةم اةقةةةةةرار: 
جراءاد  رض اةموضو اد  لى اةمجموضوع اةقرار:   .لق القت ااا والجتما  تحسيم أساةيب وا 

 :ص اةقرار  

 :"ام ًارلا سا،ي لااإلجراوا لا، ا،يعل،ذرضلا،ًا اما لماىلا،ًجا لاال  صاريلااالج ًامي

ا،سةةةاألذعلًةةةتلا،رظةةةاالا،ةةةراخايل،اًجاةةة لاال  صةةةاريلااالج ًةةةامي ل  ابةةةىلاًارةةةعل(لًةةةتلا،ًةةةار ل2 رةةةةا اعل،ًةةةالجةةةاولألةةةا،ةبر ل  -1
طاةةة لا،ةةةراللا م ةةةاولاا،ًجةةةا، لا،اماريةةةعلا،ً خصصةةةعلاا،ًرظًةةةا لا،ذرأليةةةعلا،ًجاةةة لًب رحةةةا لا،ًا ةةةاما لا، ةةةيل 

ةاعلًةتلا، ةاري لا،ًحةررل،ألةرول ا،ً خصصعل رراج الماىلجراللامًاللا،ًجا  لا ،كل يلًامرلناي ةهلخًسةعلاارألذةيتليًا
ع  .رار لاالرذبارلا،ذاريل،اًجا لايج لاتل راتلا،ًا اما لًطةامعلألا،ً ررا لا، ةسيريعلا،الًم

ا،ةراللا م ةةاول ،ةىل رسةةاللا،ًا ةاما لا، ةةيل رةررال ةًتلاخ صاصةةا لا،ًجةا، لا،اماريةةعلاا،ًرظًةا لا،ذرأليةةعلرمةا ل -2
ا،ً خصصةةةعل ،ي ةةةال،رراسةةة  الاا، اصةةةيعلألطةةةأر ال ألةةةللمر ةةة الماةةةىلا،ًجاةةة لاال  صةةةاريلااالج ًةةةامي.لايًرةةةتل،اةةةرالل

يلًجا لاماريلمرأليلاالا م اولمرضلا،ًا اما لماىلا،ًجا لألطرللًألاطرل يلحاللمرالاجارلاخ صاصل 
 ًرظًعلًخ صيتل،اًا اللا، يل رن ل يلمر هلماىلا،ًجا .

 أخةة لا،ةةراللا م ةةاول ةةيلاالم ألةةارلمرةةرلا، بةةرالألا،ًةة ررا لا،طةةارحعل،اًا ةةاما لا،ًب رحةةعلاتل   ةةًتلهةة رلا،ًةة ررا ل -3
طةةةاريدل رًايةةةعلاا  صةةةاريعلا،جاارةةة لا،ً ذابةةةعلألا،يةةةا لا، ًايةةةللااسةةةا،ي لا، رةيةةة لألا،رسةةةألعل،اًب رحةةةا لا، ةةةيل طةةة ًللماةةةىلً

 "ااج ًاميع.

 اةمتخ ة ةت  ي  اةقرار واة تائج: اإلجراءاد 

 ل ،ىلًرراأليا لا،راللا م ةاو لألطةأتلا خةا ل11/11/2019(لأل اري ل4741/5ج  لا ًارعلا،ذاًعلا،ً رر لر ال ال
عل .لااالج ًةاميلًةاللا،ًجاة لاال  صةاريجةراللامًطةراللمرضلايلًا اللماةىللألطأتلا  راحاإلجراوا لا،الًم

(لأل ةةةةةاري ل4742/5( لا 4740/5( لا 4739/5اج ةةةةة لا ًارةةةةةعلا،ذاًةةةةةعلا،ًةةةةة ررا لار ةةةةةاال اإلطةةةةةار لا ةةةةةيلرةةةةةة ل
رظًةةعلا،ذًةةللا،ذرأليةةع لاا،ًرظًةةعلا،ذرأليةةعل،ا رأليةةعلاا، با ةةعلل: ل ،ةةىلرةةللًةةت11/11/2019 ًرظًةةعلا،ًةةرا لا،ذرأليةةع لًا

 .اا،ذااال ا ،رسا(
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 (2250) رقةةةةةةةةم اةقةةةةةرار:
 .اة ظام األساس  ةلمجلق اةعرب  ةلسكام واةت ميفموضوع اةقرار: 

 :ص اةقرار  
حا، ةةهل ،ةةىلًجاةة لجاًذةةعل" ا،ًاا بةةعلماةةىلا،رظةةاالا ساسةةيل،اًجاةة لا،ذرألةةيل،اسةةراتلاا، رًيةةع لألا،صةةيتعلا،ًر بةةع لاا 

ل".ا،راللا،ذرأليعل يلرار هلا،بارًعل،الم ًار

 :اإلجراءاد اةمتخ ة ةت  ي  اةقرار واة تائج 

(ل،ًجا لجاًذعلا،راللا،ذرأليعلماىلا،ًس ا لا،اماري لااصررلا،برارلر ال152ماىلا،رار ل لا،ًا ال المرضل -
رصلماىل"ا،ًاا بعلماىل رطاولا،ًجا لا،ذرأليل،اسراتلاا، رًيع لاام ًارلا، يلل10/9/2019أل اري لل(8452 

 رظاًهلا ساسيلا  لا،صيتعلا،ًر بع".

ألا، ذااتلًدلا،ًجا لا ماىل،اسراتل،ذاريعلا ا،ىل،اًجا لا،ذرأليل،اسراتلاا، رًيع لا،رار لااالًارعلا،ذاًعللً رظ ل -
يلألا ررت اح ةا،يعلل 28/10/2019لأل اري ل  يً اُلرًاللررريعلا، اطًيع ألا،ًًارعلا ل29/10/2019-28 ليًا

لسًالا ًير /لألسًعلألر لطالل.اح ارلخاصعلإلطال هل ح لرمايعل
 لا ار لا،رار  ل ي لا ل10لًتلطارك لا،ًًارع لهي: لمرأليع  لا،ريًبراطيعلرال لا،جمامريع لا،جً اريع لا، اطًيع  ررريع

ا،طذأليع لا،ًًارعلا،ذرأليعلا،سذاريع لجً اريعلا،سارات لجً اريعلا،ذرا  لساطرعلمًات لرا،عل طر لرا،علا،راي  ل
 جً اريعلًصرلا،ذرأليع لا،جً اريعلا،يًريع.

 ام ًارلألياتلا،ًجا لا،ذرأليل،اسراتلاا، رًيعلا، يلل:ا، يل  ًر لصررلمتلاالج ًاللمررلًتلا،برارا لا، اًع
ذرضلماىل ًعلا،ًرطبعلا،ذرأليعلألألرراًجلمًللا،ًؤ ًرلا،را،يل،اسراتلاا، رًيعلايُللا، ماايذر لا،ًا  لا،ذرأليلألطأتل

ب رحلًتلا، رحي لألألرراًجلا،ذًللاإل ايًيلا،ًال يلريريا لل14/11/2019-12ا،ة ر له الا،طأتلخالللريراأليل يل
ل ل،ذاا لا،ذاًع ل ،ىلا،ايا لا،سراريع يل اولا ل2020-2019ا ًارع لألاإل ا ع ل  لا،ذاًع ا، ذًيالأل راي لا ًارع

ل لا،رال للا م اوماى ل،اًجا  لاالس طاريع ل،اجرع لام او لال، رطيح ل،الج ًال  لة رايارما  ا لاي اع إألالغلأل ا
ا،ىل،اًر  لا، رةي يل،اًجا لمرلارذبارلا،رار لا ًالألًراتلاللاا،ًجا، لاا،اجاتلا،اطريعل،اسراتلاالًتل يلحرً 

 .ا،ذرأليل،اسراتلاا، رًيعل ألللط رلماىلا  للًتل اري لارذبارها
 مرفق ضمم اةب ا اةخاص بتقرير وقراراد اةمجاةق اةوزاريف( اةةةةاورة األوةةةةى ةلمجلق اةعربةة  ةلسكةةام واةت ميةةةةةفر ةةة)تقري

 

 (2251)ار: رقةةةةةةةةم اةقةةةةةر 
 موضوع اةقرار: افتتاح اةبرةمام اةعرب  ةلط ل ف  إمارة اةشارقف باوةف اإلماراد اةعربيف اةمتحاة.

  :ص اةقرار  
لا،طي لل-1" ل،صاح لا،سًا لا،رامر  لألا،ًسير  لااإلطار  لألا،طةا،ع  ل يلااله ًاا لا،ً حر  لاإلًارا لا،ذرأليع لرا،ع   ًيتلج ار

 لم الا،ًجا لا ماىل،ال حارلحارال ًار لا،طار ع ل يلرمالا،طةللا،ذرأليلاألراولا،رر ار/لساطاتلألتلًحًرلا،باسًي
 اجياللمرأليعلااميعلا ارر لماىل يار لًج ًذا لا،ًس بألل.

 ألريللل7ا، رحي لألا   احلا،ًبرلا،رامال،ة"ا،ألر،ًاتلا،ذرأليل،اطةل"ل يل ًار لا،طار علألرا،علاإلًارا لا،ذرأليعلا،ً حر لأل اري لل-2
ارلصاح لا،سًالا،طي لا،رر ار/لساطاتلألتلًحًرلا،باسًي لم الا،ًجا لا ماىل،ال حارلحارال ًار لألح ل2019

ل لأل اري  لا ا،ى لرار ه لامبر لا،ذرأليع  لا،رال ل،جاًذع لا،ذاا لا ًيت لا،تيط لاألا لاحًر ذا،ي/ لًا  ل24/7/2019ا،طار ع 
 اار خا لًً للجً اريعلا،ساراتلرميساعل، ا.
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ًارا لا،ذرأليعلا،ً حر لماىل رطاولااس  ا علا،ًبرلا،رامال،األر،ًاتلا،ذرأليل،اطةللا ا يرلً طاألا ل اجيهلا،طررل،را،علاإلل-3
 مًللاًار هلا،ةريع.

ا،طا لًتلا،ألر،ًاتلا،ذرأليل،اطةللر دل بريرلراريلحاللارطط هل ،ىلا ًارعلا،ذاًعل،اجاًذعل  طاللا،طماتلاالج ًاميعلل-4
 ًتل المر هلماىلا،ًجا لاال  صاريلااالج ًامي لا ،كلا باعل،رظاًهلا ساسي." رار لا،ًرا لاا سر لاا،طةا،ع(لالل–

 لاةمتخ ة ةت  ي  اةقرار واة تائج: اإلجراءاد
ل.15/9/2019أل اري لل4847/5ً رر لر الا،ماىلا،ًرراأليا لا،رامًعل،اراللا م اولألًاج لل ذًيالا،برار ال

 ليل،اطةل.رًال ال اجيهلرسخعلًتلا،برارل ،ىلا،ألر،ًاتلا،ذرأل
 

 (2252)رقةةةةةةةةم اةقةةةةةرار: 
 .مشروع ةحمايف اةمرأة ف  اةقطاع غير اةم ظم "بائعاد اةشاا واألطعمف"موضوع اةقرار: 

  :ص اةقرار  
 حا،ةةعلًب ةةرحلجً اريةةعلا،سةةاراتلألطةةأتل"ًطةةرالل،حًايةةعلا،ًةةرا ل ةةيلا،بطةةاللنيةةرلا،ًةةرظال"ألامذةةا لا،طةةايلاا طذًةةع" ل ،ةةىل"

ذرأليةةعل،رراسةة ه لاماةةىلاتل بةةاالا،اجرةةعلألاالسةة مرا لألا،بةةاراتلاالس رطةةاريلا،ذرألةةيلحةةاللا، ةةأًيتلا،صةةحي ل،جرةةعلا،ًةةرا لا،
ًُذ ًةةةريتلًةةةتلًجاةةة لامراولا،صةةةحعلا،ذةةةر  ل ً يةةةراعللااالسةةة را يجيع ا،ذرأليةةةعل،صةةةحعلا ً ةةةا لاا طةةةةاللاا،ًراهبةةةا  لا،

 ."،ذرضلا،ًا اللماىلا،ًجا لاال  صاريلااالج ًاميل يلرار ل ارًع

 إلجراءاد اةمتخ ة ةت  ي  اةقرار واة تائج:ا 

لا،ساراتلماىلًطراللجرالل لًتلجً اريع لاا،ًبرا لا،ًرظا" ل يلا،بطاللنير لا،ًرا  لمرضل"ًطراللحًايع سي ا
ل  لا،رار  ل39امًال لا،ذرأليع  لا،ًرا  ل،اجرع ل( ي ليًا لمبرها لا،سذاريع لل10/2/2020-9ا،ًبرر لا،ذرأليع ألا،ًًارع

صرارل اصيعلألطأر  (ل،اًجا لاال  صاريلااالج ًامي.106ه ل ً يراعل،ذر هلماىلا،رار ل ،رراس هلاا 
 

 (2253)رقةةةةةةةةم اةقةةةةةرار: 
 موضوع اةقرار: مباارة ةتمكيم اةشباب اةعاطليم  م اةعمل ف  ظل اةحمايف الجتما يف.

  :ص اةقرار  
ا،ذًةلل ةيلظةللا،حًايةعلاالج ًاميةع" ل،ًجاة ل حا،علًب رحلجً اريعلا،ساراتلحالل"ًألارر ل، ًريتلا،طألا لا،ذةاطايتلمةتل"

رظًةةعلا،ذًةةللا،ذرأليةةع لاا،ًرظًةةعلا،ذرأليةةعل،ا رأليةةعلاا، با ةةعلاا،ذاةةاال ا ،رسةةا( ل،رراسةة هل امراولا،طةةألا لاا،ريا ةةعلا،ذةةر  لًا
 ". ً يراعل،ذرضلا،ًا اللماىلا،ًجا لاال  صاريلااالج ًاميل يلرار ل ارًع

  تائج:اإلجراءاد اةمتخ ة ةت  ي  اةقرار واة 

"ًألةةارر ل، ًرةيتلا،طةةألا لا،ذةةاطايتلمةتلا،ذًةةلل ةيلظةةللا،حًايةةعلاالج ًاميةع" لماةةىلامًةةاللسة باالا ًارةةعلا،ذاًةةعلألةإرراال -
ألًبةةرلا ًارةةعلل4/1/2020أل ةةاري لمبةةررلا،ًبةةررلل(ل،اًر ةة لا، رةيةة يل،ًجاةة لامراولا،طةةألا لاا،ريا ةةعلا،ذةةر 64ا،ةةرار ل 

 .ا،ذاًع لال خا لا،برارلا،ًراس ل يله الا،طأت

ًرظًةعلا،ذًةلللرةللًةتل ل ،ى11/9/2019أل اري ل(ل4742/5( لار ال 4740/5اج  لا ًارعلا،ذاًعلا،ً رر لر ال  -
ً األذةةةعل رةيةةة لا،بةةةرارلا،ًطةةةارل ،يةةةه.لا ةةةرل ابةةة ل لألطةةةأتل لاا،ًرظًةةةعلا،ذرأليةةةعل،ا رأليةةةعلاا، با ةةةعلاا،ذاةةةاال ا ،رسةةةا(ا،ذرأليةةةع
ًةةتلا،ًرظًةةعلا،ذرأليةةعل،ا رأليةةعلاا، با ةةعلاا،ذاةةااللايةةعلررارتل،ةةال  اةة لا،ذاًةةعلرراعلًةةتلًرظًةةعلا،ذًةةللا،ذرأليةةع ل ةةيلحةةيلا ًارةةع

 ح ىل مرارله رلا،ا يبع.

 ال ل صةارا 10/12/2019(لأل ةاري ل748ر ةال  لاا ةح لًرظًةعلا،ذًةللا،ذرأليةع لألًاجة لًة رر  ال يله الاإلطةار -
رةية لارطةط  الا،ًخ اةةعل ةيلاا ح لا،ًرظًعلار ال ااصةلل ل.لرًا يل  يعل طتيللا،طألا لا خ   اااإلجراوا لا، يل

،ا ةر لهلاا بةاعلاالار ةرلحةالل طةتيللا،طةألا  لااطةار ل ،ةىلارةلاعلًجاللا، رري لاا، طتيللا، يل   ًتلجًذي ةالًحةارل
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ا،رراا لاا،ًؤ ًرا لا،ذرأليةعلأل ةر للعل، رًيعلا،با لا،ذاًاعلاا، طتيل ل إتلا،ًرظًعل ذبرا،ساألدلًتلاالس را يجيعلا،ذرألي
رةةرا لمرأليةةعلحةةالل طةةتيللل25/12/2019أل ةةاري لرًةةال ذبةةرلا،ًرظًةةعل.لار لألةةيتلا،ألاةةراتلا،ذرأليةةع ألةةارللا،خألةةرا لاا، جةة

ا ةةةأ يلهةةة رلا،رةةةرا لل.ا،طةةةألا ل  رةةةااللرراسةةةعلا،سةةةألللا،رةياةةةعلألا،حةةةرلًةةةتلألطا،ةةةعلا،طةةةألا لا ةةةا يرل ةةةرصلا،ذًةةةللا،المبةةةع
مةااللمامريعلا،ريًبراطيعلا،طةذأليعا،جً اريعلا،جاس رًاالعل،اًؤ ًرلا اللحالل طتيللا،طألا لا، يلمبر هلا،ًرظًعل يل

ا ب رحلا،ًرظًعل يله الا،طأتلاي اعلمبرلاج ًاللًط ركل،اًرظًا لا، يلحةررهال ةرارلا،ًجاة لاال  صةاريلل.2009
ألاالسة را يجيعلا،ذرأليةعللر ةةى،ةاليُللا،خاصةعلألا،طةألا لًةال،الس را يجيعااالج ًاميلا،ًطارل ،يه ل،ا دلا،صيتعلا،ر اميعل

 اعلاا، طتيللااالس را يجيعلا،ذرأليعل،ا رري لاا، ذايالا، بريلاا،ً ري.، رًيعلا،با لا،ذاً
 

 (2254)رقةةةةةةةةم اةقةةةةةرار: 
 موضوع اةقرار: اةتعاوم اةعرب  اةاوة  ف  اةمجالد الجتما يف واةت مويف.

    ثا ياا( و)ثاةثاا( و)رابعاا(  لى: فقراته ص اةقرار ف( 
 :اة ي   –  ثا ياا:  م تاى اةتعاوم اةعرب"

 ف  مجال اة حف: -1
-16ا، رحيةةة لألر ةةةةامجلامًةةةةاللا،ةةةةرار لا، اريةةةعل،ًر ةةةةر لا، ذةةةةااتلا،ذرألةةةةيلا،صةةةيريل ةةةةيلًجةةةةاللا،صةةةةحع لا،ةةة يلمبةةةةرلخةةةةالللا،ة ةةةةر ل

 . يلألريتلألجً اريعلا،صيتلا،طذأليع لا راي لا ًارعلا،ذاًعلألً األذعل رةي لر امجهألا،ًررملا،اطريل،اًؤ ًرا لل18/8/2019

 اةعلم  واةتك وةوجيا:ف  مجال اةبحث  -2
عل،إلمرارلاا، ح يرلا،جيرل،ذبرلا،رار لا، ا، عل،ًر ر لا، ذةااتلا،ذرألةيل ل– راي لا ًارعلا،ذاًعلألًااصاعلاإلجراوا لا،الًم

 . ل يلجً اريعلا،صيتلا،طذأليع2019ا،صيريل،ربللا، ررا،اجيالااإلألرال لا،ًبررلمبررلخالللماال

 ف  مجال حوار اةحضاراد: -3
ةعل،إلمةرارلاا، ح ةيرلا،جيةر ل،ذبةرلا،ةرار لا، اًرةعل،رةرا لا،ذال ةا لا،ذرأليةعل راي لا ًا رعلا،ذاًعلألًااصاعلاإلجةراوا لا،الًم

ل.2019ا،صيريعلاا،حاارلأليتلا،ح ار يتلا،ذرأليعلاا،صيريعل يلا،ًًارعلا،ًترأليعلخالللماال
 ف  مجال اةمرأة: -4
  ا،صيريع ل يلرار هلا، ا، ةعلخةالللا،رألةدلا خيةرلل–ا،ذرأليعللا، رحي لألاس  ا علا،ًًارعلا،ذرأليعلا،سذاريعل،ًر ر لا،ًرا

 .2019ًتلماال

 ةةةعل،إلمةةةرارلاا، ح ةةةيرلا،جيةةةر ل،ذبةةةرلامًةةةاللا،ًر ةةةر لخةةةالللا،رألةةةدل  رايةةة لا ًارةةةعلا،ذاًةةةعلألًااصةةةاعلاإلجةةةراوا لا،الًم
ل.2019ا خيرلًتلماال

 :اةه اا -ثاةثاا: م تاى اةتعاوم اةعرب  

  :ف  مجال اةتعليم واةبحث اةعلم
ةةةعل،إلمةةةرارلاا، ح ةةةيرل ا،جيةةةرل،ذبةةةرلًةةةؤ ًرلرؤسةةةاولا،جاًذةةةا لا،ذرأليةةةعل رايةةة لا ًارةةةعلا،ذاًةةةعلألًااصةةةاعلاإلجةةةراوا لا،الًم

ل. ل يلرا،علاإلًارا لا،ذرأليعلا،ً حر 2019اا، رريع لا،ًبررلمبررلخالللا،رألدلا خيرلًتلماال
 :اةيابا   -رابعاا: م تاى اةتعاوم اةعرب  

ا،ياألاريعلحةالل"ا، ذاةيالاا، رًيةعلا،ًسة راًعل ةيلا،ذةا،الا،ذرألةي"لخةالللطة رلسةأل ًألر/لل–ا،ًس رير لا،ذرأليعلا، رحي لألذبرلا،ًامر ل
ل". لاا، طادل ،ىلاالس ةار لًتلخألر لا،جار لا،ياألاريل يل رةي لاهرا لا، رًيعلا،ًس راًعل يلا،ًرطبعلا،ذرأليع2019اياالل

ل
 :اإلجراءاد اةمتخ ة ةت  ي  اةقرار واة تائج 

 وضوع معروض ف  ب ا مستقل()اةم
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 (2255)رقةةةةةةةةم اةقةةةةةرار: 
 موضوع اةقرار: مشروع الستراتيجيف اةعربيف ةلتمكيم القت ااا والجتما   ةلمرأة باةم اطق اةري يف.

  :ص اةقرار  
ال  صةاريلااالج ًةاميل،اًةرا ل اجيهلا،طررل ،ىلا،جً اريعلا، ارسيعلماىلج ارهالإلمرارلاالس را يجيعلا،ذرأليعل،ا ًرةيتلال-1"

 . يلا،ًراط لا،ريةيعلاخط  الا، رةي يع

 راي لا ًارعلا،ذاًعلأل ذًيالًطرالل"االس را يجيعلا،ذرأليةعل،ا ًرةيتلاال  صةاريلااالج ًةاميل،اًةرا ل ةيلا،ًرةاط لا،ريةيةع" لل-2
م ًارهةالًةتلا،ًجاة لاال  صةاريلماىلا،راللا م اولإلألراولًالحظا  ال يلًامةرلناي ةهلطة ريتلًةتل اريخةه ل ً يةراعلال

 "(.105ااالج ًاميل يلرار هلا،بارًعل 

 :اإلجراءاد اةمتخ ة ةت  ي  اةقرار واة تائج 

ا،ذرأليةةةةعلًطةةةةراللاالسةةة را يجيعللاًر ةةةة لأل ةةةل 15/9/2019أل ةةةاري لل(1660/3 ر ةةةةالاج ةةة لا ًارةةةعلا،ذاًةةةةعلا،ًةةة رر ل -
ل:ًةتلرةللًةتلاعلررارا ًارةعلا،ذاًةعل ةيلهة الا،طةأتل ابة ل،ا ًريتلاال  صةاريلااالج ًةاميل،اًةرا لألا،ًرةاط لا،ريةيةع لال

 ا،جً اريعلا،جمامريعلا،ريًبراطيعلا،طذأليع.اللارا،عل طرلجً اريعلًصرلا،ذرأليع

ماةةىلًطةةرالللاالسةة را يجيعلا،ذرأليةةعل،ا ًرةةيتلاال  صةةاريلااالج ًةةاميل،اًةةرا لألا،ًرةةاط لا،ريةيةةعسةةي المةةرضلًطةةرالل -
يلا،ذرأليةع لا،ًبةررلمبةرهالل(ل،اجرةعلا،ًةرا 39جراللامًاللا،رار ل  ألا،ًًارةعلا،ذرأليةعلا،سةذاريع لل10/2/2020-9يةًا

 (ل،اًجا لاال  صاريلااالج ًامي.106ا ،كل ً يراعل،ذر هلماىلا،رار ل 

 

 (2257)رقةةةةةةةةم اةقةةةةةرار: 
 . ب الجتما يف(اةموضو اد اةواراة مم اةاول األ ضاء اةمارجف تحد ب ا ما يستجا مم أ مال )اةجواموضوع اةقرار: 

  :ص اةقرار  
ا،طا لًتلا،راللا م اولا، يلاا ة لا ًارةعلا،ذاًةعلألًا ةاما ل حة لألرةرلًةاليسة جرلًةتلامًةال ل حا،  ةالًةتلخةاللل"

لا ًارعلا،ذاًعل ،ىلا،ًجا، لا،اماريعلاا،اجاتلاا،ًرظًا لا،ًخ صعلال خا لًاليامالألطأر ا لاهيلماىلا،رحالا، ا،ي:
 .،رراسا لا، ًريتلاال  صاري رطاولا،ًررملا،ذرأليل -1

  ًريتلا طخاصل ايلاإلما علا ًاتلا،طًاللاا،ًسااا . -2

 اال  صارلاالج ًاميلاا،  اًتلار ارلرألارلا،ست. -3

  اًةةعلًذةةرضلسةةرايلماةةىلًسةة ا لا،ةةراللا،ذرأليةةعل،اًطةةاريدلاال  صةةاريعلا سةةريعل،ا ذريةة لألبصةةصلرجةةاحلًسةةاهًا ل -4
 الج ًاميع.ا سرلا  ًيتلًساهً  ال يل حسيتلاا ام الا

ةةعلا،سةةاريعلاحسةة للات حةيةةملا،ةةراللا،ذرأليةةعل،ةةرمالًرةة -5 ا،ًج ًذةةا لا،ًس  ةةيةعل ةةًتلخطةةعلاالسةة جاألعلا ررريةةعل، ًم
 "ا ا،ايا لا،اارر ل يلا،خطع.

 :اإلجراءاد اةمتخ ة ةت  ي  اةقرار واة تائج 

لا م ةةاو لألطةةأتل ل ،ةةىلًرةةراأليا لا،ةةرال11/9/2019(لأل ةةاري ل4741/5اج ةة لا ًارةةعلا،ذاًةةعلا،ًةة رر لر ةةال  -
 ً األذعل رةي لً طاألا لا،برار.
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 (2259)رقةةةةةةةةم اةقةةةةةرار: 
 .تقارير وقراراد اةمجاةق اةوزاريف واةلجامموضوع اةقرار: 

 اةجوا ب الجتما يف( اةقرار  ص(: 

 :اةمجاةق اةوزاريف: أولا "
 :اإلحاطف  لماا بة

  29/2/2019-28 ا،باهر :ل(ل،ًجا لامراولا،صحعلا،ذر ل51 رارا لا،رار ل.) 

  23/4/2019(ل،ًجا لامراولا،طألا لاا،ريا علا،ذر ل ا،باهر :ل42 رارا لا،رار ل.) 

  ل(."20/5/2019-19صحعلا،ذر ل جري :ل(ل،ًجا لامراولا،52 رارا لا،رار ل

 :اإلجراءاد اةمتخ ة ةت  ي  اةقرار واة تائج  
 ل9/9/2019أل ةةةةةاري لل1629/3م ةةةةةاولألًاجةةةةة لا،ًةةةةة رر لر ةةةةةال ةةةةةال ذًةةةةةيالا،بةةةةةرارلماةةةةةىلا،ًرةةةةةراأليا لا،رامًةةةةةعل،اةةةةةراللا 
 .9/9/2019أل اري لل4659/5اا،ًرظًا لا،ذرأليعلا،ً خصصعلألًاج لا،ً رر لر ال
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 ثانيًا: نشـــاط األمانة العامة فيما بيـــن دورتـــي
 (105و)( 104)اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

 
 )الجوانب االجتماعية(
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 ــاط األمانة العامة فيما بيـــن دورتـــيثانيًا: نشـ
 (105( و)104)اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

 )اجلوانب االجتماعية(
 ــــــــــــــــــــــــــ

 

 أولا: األ شطف اةمشتركف.

  ثا ياا: أ شطف اإلااراد:

ل يلًجاللا، رًيعلاا،سياسا لاالج ًاميع. -1

  يلًجاللا،صحعلاا،ًسامرا لاإلرساريع. -2

 يلًجاللا،طألا لاا،ريا ع.  -3

  يلًجاللا،ًرا لاا سر لاا،طةا،ع. -4

  يلًجاللحبا لاإلرسات. -5

  يلًجاللًرظًا لا،ًج ًدلا،ًرري. -6

 .ا،سياسا لا،سراريع يلًجالل -7

  يلًجاللطؤاتلا،الجميتلاا،ًت رأليتلاا، جر . -8

  يلًجاللا، رأليعلاا، ذايالاا،ألحثلا،ذاًي. -9

 .ًجا،يلا، با علاحاارلا،ح ارا  يل -10

 جاللا،رراسا لاا،ًساحا لا،ًيراريعلاالج ًاميع. يلً -11
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 :أواًل: األنشطة المشتركة
حًاةةةعلا،ًحةظةةةعلا،ارريةةةع:لا،ًألةةةارر ل لألا، ذةةةااتلًةةةدلصةةةررا لا ًةةةالا،ً حةةةر ل،اسةةةراتل،اةةةراللا،ذرأليةةةعاطابةةة لا ًارةةةعلا،ذاًةةةعل -

أل ةاري لا ،ةكلل،اجاًذةع لًيتلا،ذااح لرمايعلا  ال ح لطذارل"حيا كلنا،يع"لل اإل ايًيعل،صحعلا،ًرا ل يلا،ًرطبعلا،ذرأليع
لًبرلا ًارعلا،ذاًع.لألل21/10/2019
 ا،ًةريرلاإل ايًةيل،صةررا لا ًةالا،ً حةر ل،اسةراتل،اةراللا،ذرأليةع لارامألةعلا،ًةريرلاإل ايًةيلل:ًةترللطاركل يلا،ةذا،يعل

يل،خةةرًا لصةةحعلا،ًةةرا  ةةريرلحًاةةعلل ،ًرظًةةعلا،صةةحعلا،ذا،ًيةةع لاا،ًطةةر لا،ذةةاالماةةىلا،ًررةةملا،بةةًا ًايةةاتلل100"ًا
ألاإل ةا عل ،ةىل ل"ل ح لرمايعل خاًعلا،ةرمي لمألةرلا،ة ةاحلا،سيسةيلرمةي لجً اريةعلًصةرلا،ذرأليةع،صحعلا،ًرا صحعل

ارًةةا الًةةتلا،سةةيرا لا،اةةاا يلاصةةألتلألًةةرضل ل،ةةر لجاًذةةعلا،ةةراللا،ذريةةع،اةةراللا،ذرأليةةعلًً اةةيلا،ًرةةراأليا لا،رامًةةعل
 .متلًرا حعلاإلصاألعلأل  الا،ًرض الخالللا،ةذا،يعلمرضل ياال امايلا رلسرطاتلا، ري.ل

 ةةال طةةال لحًاةةعلل ا ةةيل طةةارل رةيةة لحًاةةعلا،ًحةظةةعلا،ارريةةع:لا،ًألةةارر لاإل ايًيةةعل،صةةحعلا،ًةةرا ل ةةيلا،ًرطبةةعلا،ذرأليةةع 
حعلألا، ذةااتلًةدلامار لا،صةل ،ارطة لا،ًألرةرلمةتلسةرطاتلا، ةري،اجاًذةعل،ذاًةعلا حصلا،سيرا لا،ًاظةةا لألا ًارةعل

 .5/11/2019-30/10خالللا،ة ر لاياالل،ذر .لا رلاً ر له رلا،حًاعليعاا،سراتلألجً اريعلًصرلا،ذرأل

(ل،ال حةارلا،ذةاال،ا ةارييتلا،ذةر ل حة لمرةااتل"رراسةا ل ةيلد ةارلا،ةاطتل22ا،ًةؤ ًرلا،ةرا،يل طارر لا ًارعلا،ذاًعل ةيل -
يل ح لرمايعلجاًذعلا،راللا،ذرأليع لا،ذرألي" لاا، يلمبرل  اهر .ألا،بألًبرلاال حارلل10/11/2019-ل9يًا

 هر لا،ًؤ ًرل ،ىلا، رأليهلماةىلا،ًخةاطرلا،ًحر ةعلألاآل ةارل ةيلا،ةاطتلا،ذرألةيلا ،ةكلًةتلخةاللل رًةاولا،ةاميلألةا، راثل
  يلا،اطتلا،ذرأليلا احيرلا،ج ارلأليتلاآل ارييتلا،ذر لإليجارلرؤيعلًط ررعلحاللحًايعلاصيارعلا، راثلا،ذرألي.

 مصارلًال ألللا، اري لاا،ًخرألطا لا،صخريع لريارةعلا،تةا لألحثلا،ًؤ ًرلمرراعلًتلا،ًحاارلا، اًعلا، يل  ًر :ل
سةةةةالًيع لا،ذًةةةةار لاا،ةرةةةةاتلا،بريًةةةةعلااإلسةةةةالًيع ل ةةةةاري لا،ةةةةةتل ا،ح ةةةةارا لا،بريًةةةةع لد ةةةةارلا ةةةةاري لاح ةةةةار ل ريًةةةةعلاا 
ةةةر  لاا،صةةةراما لا، را يةةةع ل اا، صةةةايرلاا،رسةةةاالا،جراريةةةع لا،ربةةةاولاا،ر األةةةا لاا،ًسةةةرارا لا،بريًةةةعلااإلسةةةالًيع لا،ح 

 با لا،ًاريعلا،ةرريعل يلًجاللا، راث.ح

 طرار ال يلا،ذًللا،ذرألةيلا،ًطة ركلًةتللهاج ارمر  لا ًارعلا،ذاًعل  يلرمالًرظًا لا،ًج ًدلا،ًرريلا،ذرأليعلاا 
ةةعلًةةتلا،بةةرارا لا،صةةارر لمةةتلا،بًةةا اا، ةةيل ةةرمالجًيذ ةةال ،ةةىلل اال  صةةاريعلااالج ًاميةةعل:ا، رًايةةعلا،ذرأليةةعلخةةالللحًم

ل ًج ًذةةا لا،ذرأليةةعا،ا،ًةرريلا،ذرألةةيلا ًريرةهلًةةتل،ذةة لرارلار ةرل امايةةعلأل ةر ل رًيةةعلا طةايرلل ذميةملرارلا،ًج ًةةد
ةةتل ةةال اًةة ا، ةةراثلا،ذرألةةيلااهًي ةةهلارارلا،جاًذةةعلا،ذرأليةةعل ةةيلحًاي ةةهلًةةتلأل سةةايطلا، ةةاولماةةىلل لا ًارةةعلا،ذاًةةعًا

 لاا،ًذرةةيلأل ذميةةملا،ج ةةارلاهةةرا لا، رًيةةعلا،ًسةة راًعًةةتلل11/4خةةالللًجًامةةعلًةةتلا،بةةرارا لا،خاصةةعلألا، ةةر لر ةةال
(ل8030ا،جاًذةعلر ةال ا،راًيعل ،ىلحًايعلاصاتلا، راثلا، با يلاا،طأليذيلا،ذا،ًي.لرًال الاالطار ل ،ةىل ةرارلًجاة ل

ةةاعلإلحيةةةال27 لاا،ةة يلام ًةةةرليةةاال11/3/2016(لأل ةةاري ل145ر.لل  ولا، ةةراثلا، بةةةا يل ألراير/طةةةألاطلًةةتلرةةللمةةةااليًا
 ا،ذرألي.

 ا،حةرا ماةى عاإلسةرامياي االم ةراوا  جةهاال را ةع ر ةض، اصةيا لا، اًةعلا، ةيل  ةًر :لصررلمتلا،ًؤ ًرلمررلًةتلا 

  ،ةى اإلسةراميايع ر اا،سةة ربةل ار ةضا،بةر للًةد احةاري  ذاًةل اي ار ةض ا،بةر  ًريرةع  ةي  تييةر اي ار ةض يا،برسة

سةالًيع مراألةع ماةىر  لا، أريةرلا،بة  ا ا يبةه طيريا،ةاسة ا، ةراث حةةظ ار رل ة اسةطيت لل ةي ا،ًبرسةا  يحيعسةًا اا 

ةت صةيار ه جةلا ًةت ا سةجياه  ا،ًةاري  را  ةا أل ةيال ا،ةاسةطيريع ا، ايةع   ةيدلال ح ةى ا،بارًةع جيةال،  حةظةه اجةل ًا

 ، مايةر  سةذى ا، ةي االسةرامياي ،الحة الل ا،ًًر جةع ،اًخططةا  ا،ذةر  ،ا ةارييت ا،ذةاا اال حةار ي صةراا،الًةاري ل

  ةي ألةرارها ،ابيةاا ، ةا ا، األذةع اا،ًرظًةا  ا،ً حةر  االًةا ألًراطةر  ال حةارا  يةاا ل اسةطيتلمراألةع مةت ا، اريخيةع ا،حبةام 
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 ا ة ا طةرا لا،يًريةعل ،ا ةارييت ا،ذةاا اال حةارراطةرلا،ًطةارراتل رًةا.لعا،راهرة  ا،ظةرال ظةل  ةي ا،يًرةي  ةراثا، حًايةع

 ا، ةي ا،ةة ت اار جةلا ًةت ا،ذبةل أل حرةيارة ،كلااصةىلا،ًطةارراتلال  اا،حجةر ا،ألطةر اماةى ا، ةراث ماةى  ةاراعل االم ةراوا 

 ،ا ةارييت ا،ذةاا اال حةار ًرسةبي خةالل ًةت ا،ً خصصةيت ًةت  رية   طةريل لألاإل ةا عل ،ةىلا،ذةر  طةباوا  ألةيت  حةرث

 ً راًةل ر،يل ألذًل ،ابيااا ،كل لا،صراما  ًت حا،ع  ذيو ا، ي تا،ألارا  يل،ا ار ا،راهرع ا،حا،ع ماى  ،اا ال لا،ذر 

يا ا،صةيارع  إلجةراوا  ً يةراعل  ا،ذرأليةع ا،ةرال ،جاًذةع يًةها بر ،ا ةار ا،راهرةع ا،حا،ةع مةت  ًخاطألةع ماةى ا،ذًةل لالاا، ةًر

لا صايع. ألارار ا خارا   ريأل ا  ا ا، ي اآل ار اس ذار  اجل ًتألا،راللا،ذرأليعل ا،رسًيع ا،ج ا 
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 :أنشطة اإلداراتثانيًا: 
 يف جمال التنمية والسياسات االجتماعية: -1

 ل اةت ميف واةسياساد الجتما يف:األما ف اةعامف ف  مجا اة عاةياد اةت   ظمتها

ا ًارةةةعلل لرظًةةة 5/12/2018(لأل ةةةاري ل38(لر.لل 859 رةيةةة اعل،بةةةرارلًجاةةة لامراولا،طةةةؤاتلاالج ًاميةةةعلا،ذةةةر لر ةةةال  -
ل، رةية لا،اطريةعلرا، بةاريلإلمةرارلعيةا، رريأللا، اطةًيعل"ا،ةرار لا ررريةعلألا،ًًارةعلاالج ًاميةعلا، رًيةعلامار لًةدلا،ذاًعلألا، رسي 

ي"اإلما ةةةةعل ايلا طةةةةخاصل،حبةةةةا لا،را،يةةةةعلاال ةا يةةةةع لا ررريةةةةعلألا،ًًارةةةةعلمًةةةةاتلًريرةةةةعل ةةةةيل29/10/2019-28ل ليةةةةًا
ةا ةيعل (اإلسةراا لدسةيال،ترألةيلااالج ًاميةعلاال  صةاريعلا،ً حةر لا ًةال،جرةعلًتل ريلاألرمالا، اطًيع  لا،ً حةر لا ًةالًا
 للاإلرسات.ل،حبا ا،ساًيعل

 لا، بةةةاريرلألإمةةةرارليتا،ًذريةةةلا م ةةةاولا،ةةةرالل ةةةيلاا،ًخ صةةةيتلا،ًسةةةؤا،يتلرألةةةارل،ةةةرار لا، رريأليةةةعلمةةةررلًةةةتطةةةاركل ةةةيلا
يعلا،اطريع يعلانيرلا،حرًا ألاإل ا عل ،ةىلمةررلًةتلا،خألةراولًةتلاإلما ع لل ايلا طخاصلحبا لا ةا يعل، رةي لا،حرًا

اا،ًةا ةيعللا لا ًةالا،ً حةر ل،اسةرات  لاصةرراإلسراال،جرعًرظًا لااراال لا ًالا،ً حر لا،ً خصصع لاخاصعل
 ا،ساًيعل،حبا لاالرسات.

 رمةةا لا،ةةراللا م ةةاول ،ةةىلاسةة خراالاإلجةةراولا،ًألسةةطلل:مةةررلًةةتلا، اصةةيا لا، اًةةعلا، ةةيل  ةةًر رار لصةةررلمةةتلا،ةة
، اصةةيا ل،جرةةعلحبةةا لا طةةخاصل ايللإلمةةرارلا، بةةاريرلا،رسةةًيعل، رةيةة لا ةا يةةعلحبةةا لا طةةخاصل ايلاإلما ةةعلا بةةاعل

ما علاألًالي راس لًدلاا اللا،رال لا،ذًللماىل رةي لا، ماالا،ةراللا م ةاولا،ةااررل ةيلا،ةبةر لا ا،ةىلًةتلا،ًةار لاإل
يةعل،ر األةعلا، بريةرلا،رسةًيل،ارا،ةع لا ،ةكلإلجةراولمًايةعلا، ااصةلل33  (لًتلاال ةا يةعلحةالل طةريللج ةعل رسةي لحرًا

 جةةةراولًطةةةاارا لاطريةةةعلااسةةةذعلًةةةدلل رارلا، بريةةةرعل ا لا،صةةةاعلخةةةالللمًايةةةعل مةةةيةةةًؤسسةةةا لا،حرًاا،طةةةرلالا ًةةةدل
ا، يل ً للا طخاصل ايلاإلما ع لإلرًاالًاا ة الادرام ال ةيل بريةرلا،را،ةعل اكلا،ًج ًدلا،ًرريلاخاصعلًرظًا ل

(لًتلاال ةا يةعلحةالل طةايرل33ا،رسًي لاا،ذًللماىل رةي لا، ماالا،راللا م اولا،ااررل يلا،ةبر لا، اريعلًتلا،ًار ل 
اطريةةعلسةةااولألإحا،ةةعلا،ًا ةةالل ،ةةىلا،ًؤسسةةعلا،ل؛ رطةةاولد،يةةا لرصةةرلًسةة باعل، رةيةة لاال ةا يةةعلا بةةاعل،ًألةةار لألةةاري اال

االمألرل صرارل ةاراتلًةتلا،ألر،ًةاتل، طةريللد،يةعلًسة باعلخاصةعلأل ة رلاال ةا يةع لألحيةثلل،حبا لاإلرساتلا،ًصرةعل ا(
ريةةرلصةةالحيا  الااخ صاصةةا  ال ةةيلرصةةرل رةيةة ل حةةررلًاامرةةعلًخصصةةعل، ةةالًةةتلا،را،ةةعلا،ذ ةةا لألاإل ةةا عل ،ةةىل ح

ةعللاال ةا يعلا ًاتل ً يللا طخاصل ايلاإلما عل يله رلاآل،يع لاألًةالي ةًتلاسة بال،ي  ال ًاًةاعل مةتلاج ةم لا،حرًا
مةةرارلإللا،طاةة لًةةتلا ًارةةعلا،ذاًةةعلا، رسةةي لًةةدلا،طةةرراولرًةةال  ةةًر لا، اصةةيا   ةةيهلًألةةار لألةةاري .لبا بةةاعل،ًةةال 

علإلمةرارلا، بةاريرلا،اطريةعلا بةاريرلا،ظةلل، رةية لا ةا يةعلحبةا لا طةخاصل ايلاإلما ةع لماةىلاتلًطراللًألار لماًة
يةة الاالسةةة ذارعلألةةةا،خألراولًةةتل ايلاإلما ةةةعل ةةةيلهةة الا،طةةةأت لارةةة ،كل رظةةيالا،ةةةرار لا، رريأليةةةعلا،ً خصصةةعل ةةةيلا،ر األةةةعل

ًةر لهة رلخ ل يلاالم ألارلاهًيعلاالل بللا،ًا اميعل،ا باريرل يل رةي لا ةا يعلحبا لا طخاصل ايلاالما ع لًدلا 
 ذميةملج ةارلااراارلاال حةارا ل لاألًةالُيًر ةتلًةتلاالسة ةار لا،بصةا ل،اًطةارريتا ،ةكل، حبية ل ال ةعلايةاا لا،رار لمةتل

ا،اطريةةعل، أهيةةللًرظًةةا لا،ًج ًةةدلا،ًةةرريلاا،ًرظًةةا لا، ةةيل ً ةةللا طةةخاصل ايلاإلما ةةعل ةةيلًجةةالل مةةرارل بةةاريرل
ا ،ةكلأل ةر ل باةيصلا،ةجةاا لاا،ةةاار لل دل ،ىل،جرةعلا ًةالا،ً حةر ل،حبةا لا طةخاصل ايلاإلما ةعر ا، يل ُلالا،ظل ل

يع.ا،رسًيعل، باريرلا،ا،ااسذعلأليتل  اراللا م اولا باريرلا،ظللا، يل برً الا،ًرظًا لنيرلا،حرًا

رظًةةة لا ًارةةةعلل 5/12/2018(لأل ةةةاري ل38(لر.لل 859 رةيةةة اعل،بةةةرارلًجاةةة لامراولا،طةةةؤاتلاالج ًاميةةةعلا،ذةةةر لر ةةةال  -
ؤسسةعلا،ذرأليةعلًصةرلجً اريةعل ةةيلاالج ًةاميلا،  ةاًتلامار لاا، ذةااتلًةدلألا، رسةي ا،ذاًةعل  CSF Community ًا

System Foundation لا،ةةرالل ةةيلاالج ًاميةةعلا، رًيةةعل،ج ةةارلاا،ًةةر ًتلا،ةرةةيلاا، بيةةيالا،ً األذةةع"لحةةالل رريأليةةعارطةةعلل
يل "ا،ذرأليع ل.ألا،باهر ل 17/9/2019-16ليًا
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 لا،ةبةرلًجةالل ةيلاا،رصةرلا،ً األذةعلألًا ةاما لا،ًذريةيتلاا،خألةراولا،ًسؤا،يتلرألارلًتلمررلا،ارطعلامًالل يلطارك
لخألةراول ،ةىلألاإل ةا علا،صةاع ل ا لا خةر لاا،ج ا لا،ذرأليعلا،رالل يلاالج ًاميعلا،طؤاتلامارا ل يلا ألذارلً ذرر
رظًةةا ل،ا خطةةيطلا،ذرألةةيلا،ًذ ةةرلًةةت ل،اسةةرات لا،ً حةةر لا ًةةالاصةةررا لاالسةةراا،جرةةعللاصةةعاخلا،ً حةةر  لا ًةةالًا

 .للا،را،يلاا،ألرك

   لا،رصةةرل طةةارلًةةتلا،ًسةة ًر لا،أليارةةا لاسةة خراال ةةيلا،اطريةةعلربةةاطلاال صةةاللاا، رسةةي ل ةةررا لألرةةاول ،ةةىلا،ارطةةعلهةةر
لا،أليارةةا لماةةىلا،حصةةاللريةيةعل،ة ةةالا ،ةةكلا ألذةةار لً ذةررلا،ةبةةرلماةةىل،اب ةةاولاالسة را يجيلا،ذرألةةيل،إلطةةارلاإل ايًةي
لا،ًسةةةة ا لماةةةةىلاال صةةةةاللا ذميةةةةملا، خطةةةةيطلمًايةةةةا لارمةةةةالا،ةةةةاطري لاإلطةةةةارلااسةةةة رًاللااسةةةة خراً ا لاإل ةةةةا يع
 .للاإل ايًي

 لًجةةالل ةةيلًسةة بألايعلمًةةللخطةةعلألتةةرضلا ةةدلًرا طةة  ا ل ًةة ا، ةةيلا،ًب رحةةا للًةةتلاعلمةةررا،ًطةةارراتللاسةة ذرض
لً ذةةةررلا،ةبةةةرلماةةةىل،اب ةةةاولاالسةةة را يجيلا،ذرألةةةيلطةةةار،إللاا، بيةةةيال،اً األذةةةعلا،ًةةةر ًتلا،رظةةةاالاسةةة خراالماةةةىلا، ةةةرري 
 .للا ألذار

 

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

خةرًا لربةللًارعلا،ذاًعلألا، ذااتلًدلا، يمعلا،ذرأليعل،خةرًا لربةللا،ةرا لاالج ًةاللا، ةاًتلمطةرل،ا يمةعلا،ذرأليةعل،رظً لا  -
ماةةىلهةةاًولامًةةاللا،ًةةؤ ًرلا،ذرألةةيلا، ةةاريل لا ،ةةكل،ًًارةةعلا ررريةةعلا، اطةةًيعمًةةاتلألا ةةيلل2/10/2019لا،ةةرا لأل ةةاري 

 .مطرل،خرًا لربللا،را

 را،ةةعلاإلًةةارا للا،ًًارةةعلا ررريةةعلا، اطةةًيع ًً اةةاتلمةةتلا،ةةراللا،ذرأليةةعلا، ا،يةةع لاهةةي:لطةةاركل ةةيلامًةةاللاالج ًةةالل
علراريةةةعلا، ارسةةةيع لجً اريةةةعلجيألةةةا ي لا،ًًارةةةعلا،ذرأليةةةعلا،سةةةذاريع لجً اريةةةعلا،سةةةارات لسةةةاطا،ذرأليةةةعلا،ً حةةةر  لا،جً 

اللا،ةيررا،يع لرا،عل طر لجً اريعلًصر ًطةاررعللألاإل ةا عل ،ةىارعلا،ًترأليةع لا،ًًل يعا،ذرأللمًات لجً اريعلا،صًا
لا،سار لًس طاريلا، يمع.

  حةةثلا،ةةراللا،ًس  ةةيةعل،اًةةؤ ًرا لا،ذرأليةةعلأل رجًةةعلل:صةةررلمةةتلاالج ًةةاللمةةررلًةةتلا، اصةةيا لا، اًةةعلا، ةةيل  ةةًر
مةةةرارلًةة رر ل ا ةةةحلاهًيةةةعل مطةةاولًرارةةةملخةةةرًا لربةةللا،ةةةرالاسةةة بال،يعل راريةةةعل لالا،ألررةةاًجلا،ذاًةةةيل ،ةةةىلا،اتةةعلا،ذرأليةةةع ا 

ا،يةةةعل ةةةةيلامارل ا،بةةةةرارلا،ًراسةةةة للال خةةةةا ،ر ذ ةةةةال،ًجاةةةة لامراولا،صةةةحعلا،ذةةةةر لا،صةةةةحعلا بةةةةريً ال، ًارةةةعلا،ةريةةةةعللا ًا
حةةةثلا،ةةةراللا م ةةةاولماةةةىل رسةةةاللألراًج ةةةالا، رريأليةةةعلاار ةةةعل ذريةيةةةعلمةةةتلًرارمهةةةالا،ًذ ًةةةر لألاإل ةةةا عل ،ةةةىل لألطةةةأر ا

حةثلا،ةراللا م ةاولماةىل رطةاول لال،ذًةللر،يةللًاحةرل،األةراًجلا، رريأليةعل ةيلا،ةراللا،ذرأليةعل ا،خاصعلألخرًا لربللا،ةرا
،ميةةةار لًأًاريةةةعلاسةةةالًعلا،ةةةرالًةةةتلج ةةةعللا ،ةةةك؛لا،صةةةحعلا رًايةةةعل،ةةةر لرةةةللرا،ةةةعل حةةة لًظاةةةعلامارلألررةةةاًجلا،يبظةةةعلا،

ا،ذةةاالحةثلا،ةةراللا م ةاولماةةىلا،ًطةاررعل ةةيلارطةعلا،ذًةةللا، ةيلسةة باال لالاسةالًعلا،ً ألةةرللاا،ًةريضلًةةتلج ةعلاخةةر 
 لًةتلخةاللل رسةاللا،ًخ صةيتلألا،يبظةعلا،رًايةعل،ةري ا لاا،خاصةعلألا،يبظةعلا،رًايةع لا،ذرأليةعلا،سةذاريع يلا،ًًارةعلا،بارال

ولماةةةىلا، سةةةجيلل ةةةيلألةةةراًجل ةةةألطلا،جةةةار لا،خارجيةةةعلًةةةدلًؤسسةةةا لًخ صةةةعلا ،ةةةكل، بيةةةيالاراولحةةةثلا،ةةةراللا م ةةةاال
ا،ذرألةةيلا،ذًةةللماةةىل طةةريلل ريةة لمًةةللًةةتلا،ةةراللا م ةةاول ةةيلا، يمةةعلإلمةةرارلا،ألررةةاًجل ل  ةةالعلمةةتلا،ًخ ألةةرا ل،ةةري ا

 .عا،المالألأسرللا  لمررلا،حاجا،رال، س يللربللا،رالأليتلا،راللا،ذرأليعلح ىلي ال ا يرللع،اةصامللا،رارر لاا دلد،ي

ل 2019ل/طةةألاط ألرايرل ةةيل(لا، ةةيلارذبةةر 51 لر.ل(ل17طةةارلً األذةةعل رةيةة ل ةةرارلًجاةة لامراولا،صةةحعلا،ذةةر لر ةةال   ةةيل -
ا، ةةيلل ا تطيةةعلا،صةةحيعلا،طةةاًاع،ا،ةةرار لا، رريأليةةعلل امار لا،صةةحعلألا،ًًارةةعلا،ًترأليةةعألا، رسةةي لًةةدلًارةةعلا،ذاًةةعلا لرظًةة 

يل  ألا،رألاط.ل13/11/2019-12ارذبر ليًا

ل
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 اةةةيتلمةةةتلًرظًةةةعلا،صةةةحعلا،ذا،ًيةةةع لألاإل ةةةا عل ،ةةةىلم ةةةاو ل،ةةةراللا اًً اةةةاتلمةةةتلطةةةاركل ةةةيلا،ةةةرار لا، رريأليةةةعل ًً
لًالا،ً حر ل،اسراتلألا،ًرطبعلا،ذرأليع.اا،ًر  لاإل ايًيل،صررا لا 

 حةةرلا ةةيلا،ذةةالاليذةةرلًا ةةاللا، تطيةةعلا،صةةحيعلا،طةةاًاعلًةةتلا،ًا ةةاما لا، اًةةعلحيةةثليذ ألةةرلا،حةة ل ةةيلا،ًسةةااا ل
ا، أريةةرلهةةرا لا، رًيةعلا،ًسةة راًعلاا، ةةر لا، ا،ةثلًةةتلل لنايةةا ساسةةيعل،اسياسةا لا،صةةحيع لرًةةال  ةًرا،ًحةررا لا 

ًراريةعلا،ح صةاللماةىلخةرًا لماىل حبي لا، تطيعلا،صحيعلا،طاًاع لألًال يل ،ةكلا،حًايةعلًةتلا،ًخةاطرلا،ًا،يةع لاا 
 .2030  لااا،اباحا لا،جير لاا،ةذا،علاا،ًيسار لا، راةعل يلرايعلساسيعلا،جير لاماىلا ا،رمايعلا،صحيعلا 

يل ا،صةحيعل،ا طةريذا لاالس طةاريعلا،ةريةعل،اجرةعا، ةاريللج ًةالالارظً لا ًارةعلا،ذاًةعل - لألًبةرل 27/11/2019-26ليةًا
اإلًةةةارا لا،ًًارةةعلا ررريةةةعلا، اطةةًيع لرا،ةةعلل:رةةللًةةتًةةةتل،رراسةةةعلا،ًالحظةةا لا، ةةيلارر ل ،ي ةةال ،ةةكلالل ا،ذاًةةعلا ًارةةع

ا،ذرأليةعلا،ً حةةر  لجً اريةعلا،ذةةرا  لرا،ةعلا،رايةة  لجً اريةعلًصةةرلا،ذرأليةع لألاإل ةةا عل ،ةىلا ًارةةعلا،ذاًةعل،ًجاةة لامراول
،حًايةةعلحبةةا لا،ًر ةةىلا،رةسةةييتلاا طةةخاصلا،ةة يتلا اذةةاالا،ةةري ال االس رطةةاري ا،راخايةةعلا،ذةةر  لألطةةأتلًطةةراللا،بةةارات

ل. الللمتل ذاطيلا،ًخررا  يلاإلا،رنألعل
 لرا،علاإلًةارا ل ا، اطًيعلا ررريعلا،ًًارعا،ذرأليعلا، ا،يع:لطاركل يلاالج ًاللًً ااتلمتلامارا لا،صحعل يلا،رالل

را،ةعلا،راية  لجً اريةعلًصةرلا،ذرأليةع لل سةاطرعلمًةاتل ا،ًًارعلا،ذرأليةعلا،سةذاريعًًارعلا،ألحريت لل ا،ذرأليعلا،ً حر 
لا،ًذرةةىلا ًةةالا،ً حةةر لألررةةاًجاخايةةعلا،ذةةر  لاا،ًر ةة لاإل ايًةةيل،ًجاةة لامراولا،رألاإل ةةا عل ،ةةىلا،ًًارةةعلا،ًترأليةةع ل
 .ألا،ًخررا لاا،جريًع

  االس رطةةاريل ذةةريللمرةةااتلًطةةراللا،بةةاراتللا  ةةراحل:صةةررلمةةتلاالج ًةةاللمةةررلًةةتلا، اصةةيا لا، اًةةعلا، ةةيل  ةةًر
،رةسةةةيلا،ةةةااررل لًةةةدلا، ا ةةةيحلاتلًة ةةةاالا،ًةةةريضلا"ا،رمايةةةعلا،صةةةحيعل،اًر ةةةىلا،رةسةةةييتلاحًايةةةعلحبةةةا  ا"،يصةةةألحل

 راية ل لألاإل ا عل ،ةىلألعل يلاإل الللمتل ذاطيلا،ًخررا  اذاالاا، يتل،ري الرناألا، ذري ليطًللا طخاصلا، يتل
لا،ر اميةعلماةىلا،ةراللا،ذرأليةع ل ً يةراعلا،بةاراتل ةيلصةيت هلا ًارعلا،ةريعل،ًجا لامراولا،صةحعلا،ذةر لأل ذًةيالًطةرالل

/لريسةاتلرما لا،اجرعل،الرذبارلخالللط رل ألريةلر ،كلالرار هلا،بارًع ل،ذر هلماىلًجا لامراولا،صحعلا،ذر ل يل
 اا،رااميع. ا،سريريع ا،رراسا  ألأخال يا  ا،خاص ا،بارات ًطرال  لإلمرار2020

 ثا ياا: اة عاةياد اةت  شاركد فيها األما ف اةعامف ف  مجال اة حف:

يلل "سةةةةةةاولاج ةةةةةةم لًرا حةةةةةةعلا،ًخةةةةةةررا ،رؤلل(33 ا،ًةةةةةةؤ ًرلا،ذرألةةةةةةيل"طةةةةةةارر لا ًارةةةةةةعلا،ذاًةةةةةةعل ةةةةةةيلامًةةةةةةاللل - -30يةةةةةةًا
ا ًارةةعلا،ذاًةةعل،ًجاةة لامراولًةةدلبةةامالا، ذةةااتلطةةارلا، هةة رلا،ًطةةاررعل ةةيلليألا،جً اريةةعلا، ارسةةيع لا ةةأ ل31/10/2019

 .ًجاللًرا حعلا،ًخررا ل يا،راخايعلا،ذر ل

 ذريعل ا لا،صاعاا،ًرظًا لا،ًألا،راللا م اولامارا لا،راخايعللا،ًؤ ًرلًً ااتلمتلامًالطاركل يل. 

  ر ةالا،ًسة جرا لا،را،يةعل ةيلًجةالللا، اًعلرا ولا،ًؤ ًرلا،ذريرلًتلا،ًا اما ا، يل، ةالمال ةعلألصةحعلاإلرسةاتلًا
ةةر ل أ يرهةةالماةةىلل ا،ًخةةررا ل ًرارةةملاإلر ةةاا لارًةةاطلاالسةة  الك لاسةةا،ي لا،  ريةة  لطةةر لا،ًرا حةةعلاا، صةةري( ًا

را  الماىلا،ًس  اك لار ،كلخطةطلا،ةراللا م ةاول ةيلًجةاللًرا حةعلا،ًرطبعلا،ذرأليع لاا،ًخررا لا،ًس حر علا أ ي
( لارراسةةةعل2019-2018ا،ًخةةةررا لاا،ًةةةؤ را لا،ذبايةةةع لار ةةةامجلا،ابةةةاوا لا،ذرأليةةةعلاا،را،يةةةعل ةةةيلًجةةةاللا،ًخةةةررا ل 

ىلاس بصةةاميعلحةةاللامةةرارلا،ًةةرًريتل ةةيلا،ةةراللا،ذرأليةةعلاا،ًرارةةملا،خاصةةعلألذالج ةةالارمةةاي  الا،الحبةةع لألاإل ةةا عل ،ةة
اا،رةسةةيعلاريةيةةعلًااج ةةعلًطةةراللخطةةعل،ا ذاًةةللًةةدلا،ًسةة جرا لاا، طةةارا لحةةالل سةةاو لاسةة ذًاللا،ذبةةا يرلا،طأليةةعل

 ا رارها.

ل
 



18 

را حةعللامًةالطارر لا ًارعلا،ذاًعل يل - االج ًةاللا،راألةدل،اجرةعل سةييرلًا األذةعلا،ألررةاًجلاإل ايًةيل،اةراللا،ذرأليةعل،ًرةدلًا
ا ذميةةملرظةةالا،ذرا،ةةعلا،جراميةةعلألًةةالي ًاطةةىلًةةدلا،ًذةةاييرلا،را،يةةعل،حبةةا لاإلرسةةاتللا،جريًةةعلااإلرهةةا لاا،  ريةةرا لا،صةةحيع

يللمبرا،  لل (2016-2021   ألًبرلا ًارعلا،ذاًع.ل14/11/2019-13يًا

 ةةتل ةةًر الا،ألررةةاًجلا،خةةاصلألا،ا ايةةعلًةةتل ذةةاطل ا،ألةةراًجلا،ةرميةةعل،األررةةاًجلاإل ايًةةيلرةةا ولاالج ًةةال ا،ًخةةررا لليًا
ا،ًخةةررا لاا،رمايةةعلا،ً صةةاعلألةةه لاا،ا ايةةعلًةةتل يةةرا لربةةصلا،ًرامةةعلا،ألطةةريع/لاإليةةرملليامةةالالا ةةطراألا ل ذةةاط

 .اا،رمايعلا،ً صاعلأله

 رمةةالا حةيةةملا،ج ةةارلا،اطريةةعلا،ًأل ا،ةةعل ةةيلألةةراًجلل:مةةتلاالج ًةةاللمةةررلًةةتلا، اصةةيا لا، اًةةعلا، ةةيل  ةةًر صةةررل
ىل رطةةاولا طةةايرلا،ًراصةةرلا،اطريةةعلخةةةضلًخةةاطرلاسةة خراالا،ًخةةررا لاا،حةةرلًر ةةا لا طةةجيدلا،ةةراللا م ةةاولماةة

اجاًذةعلاا،ًر ة ل،طارلً رر لا، ةاهالا،ًا ذعلأليتلا ًارعلا،ذاًةعل لا ،كل يل اا،رظرل يل ًراريعل رطاولًرصرلمرألي
ألا،ًخةررا لاا،جريًةع لألاإل ةا عل ،ةىل ذميةمل ةررا لا،ةراللا م ةاولماةىلاالسة جاألعللياإل ايًيل، ًةالا،ً حةر لا،ًذرة

رظًةةعلا،صةةحعلا،ذا،ًيةةعلخصيصةةاعللتلا،ًخةةررا لا بةةاعل ةةيلًجةةاللا،ا ايةةعلًةة ل،اًذةةاييرلا،را،يةةعلا، ةةيلا ةةذ الا،ًر ةة لًا
 اا،طألا .لللا،روو، األيعلاح ياجا ل

-2019طةةارلا،ذًةةللاإل ايًةةيل،اصةةحعلاا،أليمةةعل  ارطةةعلا،ذًةةللاإل ايًيةةعلحةةالل ةذيةةلللامًةةالطةةارر لا ًارةةعلا،ذاًةةعل ةةيل -

جةةةراول ةةةرري لماةةةىل بيةةةيالا، ةةةأ يرلا،صةةة2030 ألذًةةةاتل ةةةيلا،ًًارةةةعل 4/12/2019-1 اةةةاثلا، ةةةااو لخةةةالللا،ة ةةةر لحيل،( لاا 
ا،ًررملاإل ايًيل رططعلصحعلا،أليمعلألا،ًر  لاإل ايًيل،ًرظًةعلا،صةحعلا،ذا،ًيةعل،طةر للاا، يلرظ ً ا لا ررريعلا، اطًيع

 .للا،ً اسط

 تلارططعلا،صحعلاا،أليمعا،ًسؤا،يتلمألا،راللا م اولالا،ارطعلخألراولًتلامار يلا،صحعلاا،أليمعللامًالطاركل يل. 

 لاا، ةيل حسةيتلصةحعلا،ًةااطتلا،ذرألةيليرا ط لارطةعلا،ذًةللا،ذريةرلًةتلا،ًا ةاما لا، ةيلًةتلطةأر الاتل سةاهال ة 
(لماةىلًسة ا ل2030-2019طةارلاالسة را يجيلألطةأتلا،صةحعلاا،أليمةعل :لاالر  اولًتلخطعل ةذيةللمًةللاإل  ًر 

ا،ًألريةعلماةىلا ر،ةعل،اذًةللاا، ةرخللًةتل ألةلل طامةا لا، رًيةعللا،ةرال لا ةرري ل طةاميلا،صةحعلاا،أليمةعلماةىلا راا 
را حةةعل اةةاثلا، ةةااو لارةة ،كل مايةةرل طةةاميلا،صةةحعلاا،أليمةةعل  ا لا،صةةاعلألا،ا ايةةعلًةةتلا ًةةراضلًةةتلخةةالللًرةةدلًا

 لا بريرلا، رةا،ي لا،ً ذابةعلأل اةاثلا، ةااو لألاإل ةا علياا،ذ ولا،ًر ليألا راا لاال  صاريعل،رًا الا، ذرضلا،ألطرل
 لاإل ايًيةةعل،ًرظًةةعلا،صةةحعلا،ذا،ًيةةع،ةةىل يسةةيرلمًايةةعل بةةريالا،أليارةةا ل ،ةةىل اامةةرلأليارةةا لا،صةةحعلاا،أليمةةعلا،ذا،ًيةةعلال 

ؤطرا لألرراًجلا،ذًللا،ذاال  ،ًرظًعلا،صحعلا،ذا،ًيع.ًا

 

 يف جمال الشباب والرياضة: -3
 اةعامف ف  مجال اةشباب واةرياضف:اة عاةياد اةت   ظمتها األما ف 

 لرظًة لا ًارةعلا،ذاًةعل23/4/2019(لأل ةاري ل42(لر.لل 908رلًجا لامراولا،طألا لاا،ريا ةعلا،ذةر لر ةال  رةي اعل،برا -
ل–ل6 رار لا،جةةار ل ةةيلا، يمةةا لا،ريا ةةيع لخةةالللا،ة ةةر لمةةتلررريةةعلا، اطةةًيع لرار لألا، رسةةي لًةةدلامار لا،طةةألا لألا،ًًارةةعلا 

 ألا،ًًارعلا ررريعلا، اطًيع.ل11/9/2019

 بةةةاولا، ةةةاولماةةةىلا لالل رار لا، يمةةةا لا،ريا ةةةيع  مايةةةرلا،ًطةةةارريتلألا،ً ةةةارا لاا،ذاةةةاالا،حري ةةةعل ةةةيللهةةةر  لا،ةةةرار ل ،ةةةى،
ا، رريةملماةىل لألاإل ةا عل ،ةىلا، حريا لاا،ًطرال لا، يل ااجهلمًللا، يمةا لا،ريا ةيعلاا،حاةاللا،ًراسةألعل،ًذا،ج  ةا

رللا،خألةةرا لا،راجحةةعلألةةيتلا،ةةراللا،ذرأليةةعل ةةيلا ألةةال هًيةةعلميةةار لا رايةةدلا،ًصةةاررلا،ًا،يةةعلا، ا يةةعل،ا يمةةا لا،ريا ةةيعا
الًةتل ةيلاًاعل يلامارا لا،طةألا لاا،ريا ةعلاراريعلا،ذا ًريتلا،بيارا لاإلل رار لا،جار ل يلا، يما لا،ريا يع ريةيعل

 حرً الًتلا دلا،سياسا لاا،خططلا،رةياعلأل طايرلمًللا، يما لا،ريا يعلا، يل ذًلل ح لًظا  ا.
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 رار لا،جار ل يلا، يما لا،ريا يعلألا،راللا،ذرأليع. مررلًتلا،ً خصصيتل يلطاركل يلامًاللا،رار ل 

 رار لا،جةةةار لا،طةةةاًاعل ل رريةةةعا، سةةةاي لااالسةةة  ًارل ةةةيلا ل:ًةةةتلا،ًحةةةاارلا، اًةةةعلا، ةةةيل  ةةةًر لاعلألح ةةة لا،ةةةرار لمةةةرر
ةةةا رار لا ا لرار لاالسةةة را يجيعلالاإلل اا، يارةةةللا، رظيًيةةةعلاا،رةةةااررلا،ألطةةةريعل ةةةيلا، يمةةةا لا،ريا ةةةيع رار لا،ًرطةةةا ل ل ًم

 رار لا، يما لا،ريا يع. ريةيعلل ا،ريا يعلألا،يا لا  صارلا،سا لا،حر

 ةار لماصةًعل" لألطةأتل23/4/2019(لأل ةاري ل42(لر.لل 915،برارلًجا لامراولا،طألا لاا،ريا ةعلا،ذةر لر ةال ل رةي اعل -
رسةةةي لًةةةدلامار لطةةةؤاتلا،طةةةألا لاا،ريا ةةةعلألا، ل" لرظ ًةةة لا ًارةةةعلا،ذاًةةةعلا،ةذا،يةةةا لا، ا،يةةةع2019ا،طةةةألا لا،ذرألةةةيل،ذةةةاال

 :ا، ارسيع

  ألًريرةةةعلا،حًاًةةةا لل22/9/2019-17ا ،ةةةكلخةةةالللا،ة ةةةر لل ا،ًةةةؤ ًرلا،ذرألةةةيلاال ايًةةةيلا، ةةةاريلاا،ذطةةةريتل،اًرطةةةرا
ل.ألا،جً اريعلا، ارسيع

 اا ةةةدلاسةةة را يجيا لاخطةةةطلل رسةةةالا،سياسةةةعلا،ذاًةةةعل،حررةةةعلا،ًرطةةرا ل ةةةيلا،ةةةاطتلا،ذرألةةةي ،ةةةىلا،ًةةةؤ ًرلهةةر ل
رطةةةاريعلاا،ذًةةةللماةةةىل رًي  ةةةالماةةةىلألةةةراملا،حررةةةعلاإلا لالل م ةةةاو ا،ايةةةا لا،ًرظًةةةا لاااألةةةيلاح ياجةةةا لاليةةةعل ُل ايً 

لًس ا لا،اطتلا،ذرأليلا أهيللاألراول ررا لا،بيارا لا،رساميعلا،رطةيع.
 ًتلاال حارا لاا،جًذيا لا،ذرأليعل،اًرطرا لطا لاطاألعل100ا،ًؤ ًرلامًاللطاركل يل. 

 األرةةاولل اا،خطةةعلا، ال يةةعل،ر  ةةعلا،حررةةعلا،رطةةةيعل مًةةللحةةاللاالسةة را يجيعلا،ذا،ًيةةعماةةىلارولا،ًةةؤ ًرللاطةة ًل
 .ا،بررا 

 .ل  ًتلألرراًجلا،ًؤ ًرلميارا ل،ألذضلا،ًاا دلا، اريخيعلاا،ًرتلا،سياحيعلا، ارسيع
 ل حةة لطةةذارل"ا،طةةألا ل ةةا ل اماةةعل ةةيلألرةةاولا،ةةاطت"ل"سةةةراولا،سةةالًعلماةةىلا،طر ةةا ل:ا،طةةألا حةةالل"ا،ًةةؤ ًرلا،ذرألةةيل 

 .ألا،جً اريعلا، ارسيعألًريرعلًرريتلل8/12/2019-3ا ،كلخالللا،ة ر ل

 رسةاأل الًجًامةعلًةتلا،خألةةرا لاا،ً ةارا لاا، بريةا ل ةةيلا لالل هةر لا،ًةؤ ًرل ،ةىل طةةايرلاالًراريةا لا، ا يةعل،اطةةألا
ًعلًألةةاررا ل ا لا،ذال ةةعلألا،سةةالا،مةةرارلا بيةةيال،يةةا ل صةةارلاا لًةةتلدل اًجةةاللا،ا ايةةعلًةةتلحةةاارثلا،طةةر  لا ًريةةر

جةةللا،ًحا ظةةعلماةةىلا، ةةةرا لاالسةة را يجيا لا  ةةا رلا،ج ةةارلًةةةتلالحةةاارثلا،طر ةةا  لارسةةالا،خطةةةطلا ألرةةيلًةةت
ًةةتلخةةالللا،ذًةةللماةةىل رسةةي ل با ةةعلا، طةةالل،اا ايةةعلًةةتلحةةاارثلا،طر ةةا  لل ا،ألطةةريعلا ةةًاتلسةةالًعلا،ًةةااطريت

ةيةة لًةةتلسةةألاأل الاا، خاًذا،جةةعلال ةةدلا، رةيةة ل،احةةرلًةةتلهةة رلا،حةةاارثلايجةةارلا،حاةةاللاا،ًب رحةةا لاا ةةذ الًالا لال
ل. ارهالا،ساأليعد

 ا،ذرأليع.لاا،رالًتلا،جً اريعلا، ارسيعللًتلا،ة ياتلاا،ة يا ل120طاركل يلا،ًؤ ًرل 

 جعلاا، خطيطلاا،ذًللا، طارريلاا،ً األذعلاا، بييا.لًجاال لارولمًلل يلاط ًللا،ًؤ ًرلماىل لا،ألًر
ا ًارةعلا،ذاًةعل لرظًة ل23/4/2019(لأل ةاري ل42(لر.لل 908 لر ةال ،برارلًجا لامراولا،طألا لاا،ريا ةعلا،ذةرلل رةي اعل -

ل رار لا،ةذا،يةا لاا،ًرطةةا لا،ريا ةةيع  رريأليةعلحةةاللرار لل ا، يمةعلا،ذاًةةعل،اريا ةعلألا،ًًارةةعلا،ذرأليةعلا،سةةذاريعألا، رسةي لًةةدل
ل.ًريرعلجر ألل26/9/2019–21خالللا،ة ر ل

   رار ليعل ا لا،ذال ةةعلألذاةةالا ةةتل خطةةيطلاا لساسةةهيالاا،بةةررا لا ألا،ًذةةار لاا،ًةةةالا،ًطةةارريت مايةةرل ،ةةىلا،ةةرار للهةةر
سةةا،ي لا، ذةةر لماةةىلا الل  ذا،يةةعلااًراسةةألعلليةةعا، ذةةر لماةةىلريةيةةعل حريةةرلحاجةةعلا،ًرظًةةعل الل ا،ةذا،يةةا لا،ريا ةةيع

،ً ريةعلألةيتل ألةارللا،خألةرا لا،ذاًيةعلااالل مًةاللا،ةذا،يةا لا،ًخ اةةعارار لذًايعلا،حري عل يل خطيطلا رظيالاا لا،ذاًيعلاا،
 .خر رةس الًتلج علااا،ًررأليتلاا،ً ررأليتلًتلج علاأليتلا،ً ررأليتل

 رار لا رظيالا،ةذا،يا لا،ريا يعإا،ً خصصيتلاا،ً  ًيتلألمررلًتلطاركل يلا،رار ل. 
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ا ًارةعلا،ذاًةعل لرظًة ل23/4/2019(لأل ةاري ل42(لر.لل 907،برارلًجا لامراولا،طألا لاا،ريا ةعلا،ذةر لر ةال ل رةي اعل -
ًر ةر ل"،بةاولطةألا لا،ذااصةالا،ذرأليةعلا،سةار لمطةرل حة لطةذارلل ررريةعلا، اطةًيعامار لا،طةألا لألا،ًًارةعلا ، ذااتلًدلألا

ً لا،ذاصًعلا ررريعلألل12/10/2019–4خالللا،ة ر لل" ا،ًألاررا لا،طألاأليعلاا رهالماىلا،ًج ًذا لا،ذرأليع لات.م
  راا لااإلمةرارل،اًألةاررا لا،طةألاأليع لاا ا طةجيدلا،خطةطلل  ذميملرارلا،طألا ل يلصةرامعلا،ًألةاررا  ،ىلا،اباوللهر

ارارلا،ًألةاررا لل سةااكلا،طةألا لماةى رهةال ًذيةع لاا،ًألةاررا لا،طةألاأليعلااا،ًس خرًعل يل حبي لا، رًيةعلا،طةألاأليعلا،ًج
ل،طألاأليع.ا،ًألاررا لالي يلرمايعلا ألرل ًرارا  اارارلًؤسسا لا،ًج ًدلا،ًرريلألرا علل ا،طألاأليعل يلا،  بي لاا، اميع

 اميةةارا لل ، جةةار لا،ةةراللاعل ةةالامرلل ا،بةةاوا لًةةدل ايلاالخ صةةاصل   ةةًتلا،ابةةاولجاسةةا لرباطةةيعلألةةيتلا،ًطةةارريت
يع  ا رظيالًذرضل را يل با يلمرألي.ل ًيراريعل،اًؤسسا لا،حرًا

طةةألا ل لألطةةأتلرمةةالا،10/4/2017(لأل ةةاري ل40(لر.لل 861،بةةرارلًجاةة لامراولا،طةةألا لاا،ريا ةةعلا،ذةةر لر ةةال ل رةيةة اعل -
ا ًارةعلا،ذاًةعلخةالللل سةا ً ل ا،ذرأليلا،رامحل يلراللا،جاارلألإرطاولًطةاريدلريا ةيعلًخصصةعل،خرًةعلا،طةألا لا،سةاري

ايةةالاا، يطةةعلاريةةةاتلا ةةالاي لًالمةة لريا ةةيعل ةةيلا،جً اريةةعلا،األراريةةعل ةةيلألاةةريامةةر لل16/10/2019-11ا،ة ةةر ل  لر ًر
ل علا،األراريع.طرا لامار لا،طألا لاا،ريااا، يل ال  اً  ال ح ل 

لا ًارةعلا،ذاًةعل لرظًة 23/4/2019(لأل ةاري ل42(لر.لل 908،برارلًجا لامراولا،طألا لاا،ريا ةعلا،ذةر لر ةال ل رةي اعل -
خةاللل،ذراضلا،ريا ةيع لا،ألرراًجلا،ذرأليلا،ً برالإلمرارلًصًًيلال امار لا،طألا لألجً اريعلًصرلا،ذرأليعألا، رسي لًدل

لًأليلألًريرعلا،باهر .يا، ألا،ًررملال1/11/2019-27/10لا،ة ر 
 ًةةةةتلا،رةةةةااررلا،ذرأليةةةةعلل(ًةةةةتلا،سةةةةيرا ل2ًةةةةتلا،رجةةةةاللال2 ًةةةةتلرةةةةللرا،ةةةةعلمرأليةةةةعلاطةةةةخاصلل4طةةةةاركل ةةةةيلا،ألررةةةةاًجل

رار لا رظيالاالح ةةاال لاا،ذةراضل ا،ً خصصعل يلًجاللا،ذراضلا،ريا يعلاا، يما لا،ذاًاعلاا،ذاًايتل يلًجالل
 .ا،ريا يع

 لاارولا،ذًةةللحةةاللريةيةةعل صةةًيالا،ذةةراضلا،ريا ةةيعلا ألةةارللا،خألةةرا ل  ةةًتلا،ألررةةاًجلًجًامةةعلًةةتلا،ًحا ةةرا 
لأليتلا،ا ارلا،ًطاررعل يله الا،ًجال.

 حة لطةذارل"ا،طةألا لاراألةيلا،سةاألدلًر ةر لا،طةألا لا،ذرألةيلا لألةا الرظً لا ًارعلا،ذاًعلألا، رسي لًةدلًجاة لطةألا لاارل -
 .،ًجرألاألس لألارا يلًريرعلل8/11/2019–4ا ،كلخالللا،ة ر لًت" لاا،ساالاا 

 ةةةرااحل اراألةةةيلًًةةةتل ،ةةةىلا،طةةةألا لا ألاإل ةةةا علل ًةةةتلا،ةةةراللا،ذرأليةةةعلعطةةةا لاطةةةاألل(44 ا،ًر ةةةر للامًةةةاللطةةةاركل ةةةي 
ا،رطةطاول ةيلل لألاإل ةا عل ،ةىًًةتل، ةالا،بةرر لماةىلا، ااصةللألا،اتةعلاالرجايميةعلاا،ذرأليةعلماًةاعلل30ال18مًارهالأليتلا

 ،ًر ر .رططعل يلًا اللاا،ري الًألاررا لالا، يتلا،ًج ًدل

 رةةةا  لا،طةةةألا لًذةةةاعلماةةةىلرؤيةةةعلًطةةة ررعلرلًةةةتلا، اصةةةيا لا، اًةةةعلا، ةةةيل  ةةةًر :لاهًيةةةعلصةةةررلمةةةتلا،ًر ةةةر لمةةةر 
را حةعلا، طةر لاا،ذرة لاألرةاول اخارطعلطري لاا حعل،ارخاللًتلخالللطرارعلا،طألا لا،ذا،ًيل،ًرةدلا،صةراما لًا

لاىلا ًتلا،اطريلاا،ساالا،ذا،ًي.سالالراما لألاإل ا عل ،ىل ذميملًطاررعلا،طألا لا،ذرأليل يلا،حةاظلم
ا ًارةعلا،ذاًةعلل لرظًة 23/4/2019(لأل ةاري ل42(لر.لل 907،برارلًجا لامراولا،طألا لاا،ريا ةعلا،ذةر لر ةال ل رةي اعل -

ل–ل21/11خةالللا،ة ةر ل لألررةاًجلرحاةعلا،ًطةامرلا،ًبرسةع لا، يمعلا،ذاًعل،اريا علألا،ًًارعلا،ذرأليعلا،سةذاريعلألا، رسي لًد
ل.ألا،ًًارعلا،ذرأليعلا،سذاريعل2/12/2019
  ل ،ةةىلألاإل ةةا علاع ماًةةل30ال22مًةةارهالألةةيتلاطةةألا لًةةتلرةةللرا،ةةعلمرأليةةعلًًةةتل ةةرااحلل(4طةةاركل ةةيلا،ألررةةاًجلمةةررل

ًتل،اليسأل ل، الا،ًطاررعل يلا،ألرراًجلًتل ألل  .رمي لا،ا رلًا
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 ًُل   ةةةًتلا،ألررةةةاًجلميةةةار ل هايةةةعل ،ةةةىلا،جًذيةةةعلا اميةةةار لل ًراسةةةكلا،ذًةةةر ل،اا ةةةارلا،ًطةةةاررعل راو علطةةةر ل،ةةةىلا،رذألةةةعلا،
يتلا،طريةيتل  يلا،راللا،ذرأليع،ًطا ل ذرضلمًار لا،حًر طراللا،ًاكلمألرلل ًا ةما،ُسةلاهللًا جًةدلا،ًاةكلمألةرلل بيالًم ًا

للاألذةةضلا،ميةةارا ل،ًسةةجرل ألةةاولًا حةة لا،ًريرةةعلا،ًرةةار لاميةةار لًسةةجرلا،رسةةالل ا،ذميةةمل،رسةةا لا،رذألةةعلا،ًطةةر ع
لألا،ًريرعلا،ًرار .

ا ًارةةعلا،ذاًةةعل ُةةرظ الل 23/4/2019(لأل ةةاري ل42 لر.ل(ل907،بةةرارلًجاةة لامراولا،طةةألا لاا،ريا ةةعلا،ذةةر لر ةةال ل رةيةة اعل -
ل–15خةةةةالللا،ة ةةةةةر لل اهللًةةةةؤ ًرلرصةةةةر لا،بةةةةر لألًريرةةةةعلراالماةةةةىل،اطةةةةألا لألرا،ةةةةعل اسةةةةطيت لًجاةةةة لا ا،لألا، رسةةةةي لًةةةةد

20/12/2019. 

 ها ةةالاا،طةةري لاجةةرامالاالحةة الللألحةة لا،ًريرةةعلا،ًبرسةةعلالل ذريةة لا،طةةألا لا،ذرألةةيلأل ةةاري لا،بةةر  ،ةةىلا،ًةةؤ ًرلل ةةر ي
لرألرلمررلًتلا،طألا لا،ذرأليل،ميار ل اسطيت.اطالللا،طألا لا،ذرأليلماىلا،اا دلا،ًيراريل،ابر لاجًدلا لال

 ًةتلخةالللطةرحلاارا ل،بةر ل،ًريرةعلا رسةي لا، ةاري لا،ذرألةيللا، اًةعلا، ةيل  ةًر ًتلا،ًحاارللاعلا،ًؤ ًرلمررلألحثي
حا ةةرا لل امةةرضلا ةةام لرسةةًيعلا اراريةةعلاخةةرامطلحةةاللا،بةةر لا اريخ ةةالااا ذ ةةال  لا اريخ ةةامًةةللحةةاللا،بةةر ًا

لاارولمًللحاللا،بر لًتلًخ ا لا،جاار .
ا ًارةةعلا،ذاًةةعلل ُةةرظ ال 23/4/2019(لأل ةةاري ل42 لر.ل(ل907،بةةرارلًجاةة لامراولا،طةةألا لاا،ريا ةةعلا،ذةةر لر ةةال ل رةيةة اعل -

–20سةةةةااتلخةةةةالللا،ة ةةةةر لاألًريرةةةةعلل  ريبةةةةيًر ةةةةر لا،طةةةةألا لا،ذرألةةةةيلا ا لاا،أليمةةةةع لألا، رسةةةةي لًةةةةدلاال حةةةةارلا،ذرألةةةةيل،اطةةةةأل
ل.26/12/2019
 سةةةااتلماصةةةًعلا،طةةةألا لًصةةةرلا،ذرأليةةةعل"اا،سةةةيرلرمةةةي لجً اريةةةعل خاًةةةعلًألةةةارر لليا،ًطةةةاررعل ةةة ،ةةةىلا،ًر ةةةر ل ةةةر لي

طاررعلا،طألا ل يل حبي لال "اإل ريبي خألةرا لا،را،يةعلألةيتلا،طةألا ل ألةارللا،ألاإل ا عل ،ىلل هرا لا، رًيعلا،ًس راًعًا
ا، راًةةللاال  صةةاريلألةةةيتلراللحةةاضلر ةةرلا،ريةةللاا،ةةراللا،ذرأليةةعل، حبيةة لا، رًيةةةعلاسةةأللل حبيةة لل  ريبةةيا،ذرألةةيلااإل
 يل  ايالا، رًيع. لا رلاا،ً ًريتلا،طألا لالل ا، حريا لا،أليميعلاا، رًايعل يلراللحاضلا،ريل  العلمتل لا،ًس راًع

 حةةراثلا  ةةايالا،طةةألا لماةةىلسةةطحلا لاا،ًةةرا اثلاحةةاارلا، با ةةا لا ًرةةيتلا،طةةألا لا، ةةرلًا ةةاما ل رةةااللا،ًر ةةر لي
  ةايالا،ًيةارلألا،ًرطبةعلا،ذرأليةعلارة ،كلل رهةا اإلاللا، جةر لنيةرلا،طةرميعالا، جةر لالا،ألطا،عل ل  العلمتل  ايالا،ذا،ًيع

 ااإل ريبيع.

 لمرأليع.لًتلرللرا،علا،ة ياتلاا،ة يا لألا لًتطل4تلًتلطاركل يلا،ًؤ ًرلا رلًرا لي
ا ًارةةعلا،ذاًةةعلل ُةةرظ ال 23/4/2019(لأل ةةاري ل42 لر.ل(ل906،بةةرارلًجاةة لامراولا،طةةألا لاا،ريا ةةعلا،ذةةر لر ةةال ل رةيةة اعل -

ةةا لاا،رةةاارثلا،طأليذيةةعا،ألررةةاًجلا، طةةاميلإلرار لا ريا ةةعلألا،ًًارةةعلا،ذرأليةةعلا،سةةذاريع لا، يمةةعلا،ذاًةةعل،األا، رسةةي لًةةدل ل ًم
لألا،ًًارعلا،ذرأليعلا،سذاريع. لرعلجرألًريل26/12/2019–20خالللا،ة ر ل

 ل،ىلرمي لا،ا ر. ًتلرللرا،علمرأليعلألاإل ا علًتلا،ة ياتلاا،ة يا لطألا لل4طاركل يلا،ألرراًجلمررلي
 رار لا،حطةارلا لا رظةيالالل رااحلاا،ًً ارةا خطةارلاحًايةعلا ،ىل رري لا،طألا لماةىلًألةاررا لر ةدلا   ر لا،ألرراًجلي

،ةر لا،طةةألا ل، ًريرةهلًةتلا خةا لرةةللا، ةراأليرلا،ًًررةعل،ا ذاًةةللًةدلا،رةاارثلاا،حةةرل ةيلحةاال لا،رةاارثلارطةةرلا،ةاميل
لًتلا،خسامرلا،ً ا ذع.

 رار لا،رةةةةاارثل سةةةا،ي لا،حري ةةةةعل ةةةةيل  ةةةًتلا،ألررةةةةاًجلارولمًةةةةللارارا ل رريأليةةةةعل رظةةةريلامًاةةةةي(ل ةةةةيلًجةةةةاللا ي
ا لاا،طر لاا اا  ًُلً اىل،ًااج علا،حرام لاا،طر لاا سا،ي لا،ًم ا،يةعلسةذا ا لا  اىل،ًااج علا،سياللااإلسا،ي لا،

  .لا،ًذا،الألًريرعلجر للضاميارا ل،ألذ

لل
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ا ًارةةعلا،ذاًةةعلل ُةةرظ ال 23/4/2019(لأل ةةاري ل42 لر.ل(ل907 رةيةة اعل،بةةرارلًجاةة لامراولا،طةةألا لاا،ريا ةةعلا،ذةةر لر ةةال  -
"ا،ًألةاررا لا،طةألاأليعلامال   ةاللمرةااتل ح ا،ًؤ ًرلا،را،يل،ريا علألجً اريعلًصرلا،ذرأليع لامار لا،طألا لااألا، رسي لًدل

ماةىلهةاًولاج ًةاللا،ًر ة لل7/1/2020–3خالللا،ة ر لا ،كل لرها "ل ح لطذارل"طألا لااحرل..ل ررلااحر"ألرحرلاإل
 .ا، رةي يل،ًجا لامراولا،طألا لاا،ريا علا،ذر 

 اسةةا ليح ةةرلحةةةلل(لًةةتلا،طةةألا لًةةتلرةةللرا،ةةعلمرأليةةعلألاإل ةةا علا،ةةىلرمةةي لا،ا ةةر ل4مةةررل لا،ًةةؤ ًريطةةاركل ةةيل
 م اولا،ًر  لا، رةي ي.اا،امراولا،سار لل4/1/2020أل اري لباالا   احلا،ًؤ ًرلا، يليُل

 رلا،ًصةطاحا ( لمةالالا ةألطلا احيةرها لاا، طر ل اإلاإلل:  ًتا، اًعلا، يل ًتلا،ًحاارللاعلي رااللا،ًؤ ًرلمرر
ااج  ةةها، ررا،اجيةةالألةةيتلخرًةةعلاإل  رًيةةعلا،بةةررا لا،طةةألاأليعلل عل ةةيل جريةةرلا،طةةألا رهاأليةة،يةةا لا،جًامةةا لاإلدل رهةةا لًا

رارلًؤسسةةةا لل رهةةةا ا ةةةعلاا،ةةةةتلاا، با ةةةعل ةةةيلًااج ةةةعلاإلرارلا،ري لرهةةةا السةةة  ًارلا، ررا،اجيةةةال ةةةيلًااج ةةةعلاإل
رؤيةعلا،طةألا لا،ًطةاركل ةيلريةيةعل ا ية ل ذةةااتلرهةا  لا،ًج ًةدلا،ًةرريلاا،ًؤسسةا لا،ريريةعلا،رسةًيعل ةيلًااج ةعلاإل

ا ل يلرحرلاإلا،راللا،ذرأليعلال لرها .س خراال ررا،اجيالا،ًذاًا
 لًحاارلا،ًؤ ًر.لاحر طاركلرللرا،علألار علمًللحالل
ل4/1/2020لأل ةةاري ل(ل،اًر ةة لا، رةيةة يل،ًجاةة لامراولا،طةألا لاا،ريا ةةعلا،ذةةر 64اج ًةةاللا،ةرار ل ا ًارةةعلا،ذاًةةعلل ُةرظ ا -

ام ةةايعلرمةي لا،ًر ةة لا، رةية ي لاريةعلًصةةرلا،ذرأليةعلاميةرلا،طةألا لاا،ريا ةةعلألجً ا،سةةيرلل لألرماسةعًارةعلا،ذاًةةعألًبةرلا 
طةةةاررعلامراولا،طةةةألا لاا،ريا ةةةعلا ا،سةةةار ل ًةةةيتلا،ذةةةاالنما،ةةةعلا لألةةةااهيةةةةاوللر.ا،سةةةةير لم ةةةاول ةةةيلا،ًر ةةة لا، رةيةةة ي لًا

 .ا،ةريعل،اًجا رمي ل طاللا،طؤاتلاالج ًاميع لألاإل ا عل ،ىلا ًارعلا،ًسامرل

 اهً ةةةا:ل بريةةةرلرطةةةاطلا ًارةةةعلا،ةريةةةعلألةةةيتلرار ةةةيلا،ًجاةةة لاا،ًر ةةة  ل لًةةةتلًاةةةعلًةةةتلا،ًا ةةةاماجُليرةةةا ولاالج ًةةةالل
رظًةةعلاا،اةةاامحلا،خاصةةعلألًجاةة لامراولا،طةةألا ل طةةريلل،جرةةعل ذةةريللا  ل حةةريثلا،سياسةةعلا،ذرأليةةعل،اطةةألا لاا،ريا ةةع

ل (2025ا،ذةةرا ل اا،ةةرار لا،خاًسةةعلمطةةرلل(2021ل،ألرةةات ا،ةةرار لا،ريا ةةيعلا،ذرأليةةعلا،راألذةةعلمطةةرلل اا،ريا ةةعلا،ذةةر 
ًة رر ل ةةاهالألةيتلل ساسيلا،ًاحرل،ال حارا لا،ريا ةيعلا،ذرأليةعا،رظاالا ل ًأليعيا،،ذا لنيرلا ًطراللالمحعلرار لا 

 ًالا،ً حر ل،اسرات.ًجا لامراولا،طألا لاا،ريا علا،ذر لاصررا لا 

 

 يف جمال املرأة واألسرة والطفولة: -4
 :ف  مجال اةمرأةأولا: اة عاةياد اةت   ظمتها األما ف اةعامف 

رظًةعلا،ًةرا ل رظً لا ًارعلا،ذاًعلألا، ذااتلًدل،جرعلاإلسراالاهيمعلا ًالا،ً حر ل،اًسااا لأليتلا،جرسيتلا ًريتلا،ًةرا  - ًا
ر ةةاالمًةةلل ا،ذرأليةةع لاج ًةةالل ريةة لا،خألةةراول،ًراجذةةعلًسةةار لا، بريةةرلاإل ايًةةيلحةةاللا، بةةرالا،ًحةةرمل ةةيل رةيةة ل مةةالتلًا

يلل ألذةةةرلخًسةةةعلامطةةةريتلماًةةةاعلل"أليجةةةيت" ألا،جً اريةةةعللأليةةةرا ًريرةةةعل ةةةيللاالسةةةراالًبةةةرل،جرةةةع ةةةيلل26/9/2019-25يةةةًا
ل.للاريعرا،األ
 ا،ألريةةعللطةر ا تلا، ةةيليًر جيةةعلا،ًراجذةعلا بةةاريرلا،ةراللا،ذطةرلا،ة يل  ةًتلرةا ولاالج ًةاللًسةةار لا، بريةرلاإل ايًةةيل

راحةةل  ةةالمةةرضلر ةةامجلاالس طةةارا لًةةدلا،ًج ًةةدللرًةةا مةةرارر للا ساسةةيعل،ا بريةةر لاد،يةةعل طةةايرلا، بريةةرلاإل ايًةةيلًا
لا،ًرريلاا،طألا ل،اًساهًعل يل  راولمًايعلا،ًراجذعلا،راريع.

 ر اضلألةةا،ًرا لا،ًذريةةعلألةةاماةةىلًسةة ا لاآل،يةةا لا،اطريةةعللا م ةةاولا،ةةراللاتلمةةتًً اةةلطةةاركل ةةيلامًةةاللاالج ًةةال،
لًرري.متلا،ًج ًدلا،لًً ايتاهيما لحبا لاإلرسات لألاإل ا عل ،ىل

ًةةؤ ًرل ذميةةملرارلا،ًةةرا ل ةةيلل ا ًةةالا،ً حةةر لاإلرًةةاميلااال حةةارلا اراألةةيلألررةةاًجًةة لا ًارةةعلا،ذاًةةعلألا، ذةةااتلًةةدلرظ ل -
يلًج ًذا لًالألذرلا، لألا،باهر .ل21/11/2019-20صرالل يلا،ًرطبعلا،ذرأليعليًا
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 ررعلا،رسةاول ةيلا،ًرطبةعلا،ذرأليةعل ةيل ذميةملًطةاألهر لا،ًؤ ًرل ،ىلًرا طعلريةيعل ةذيللا،برارا لا،را،يعل ا لا،صةاعل
مةةار لا،ألرةاو.لرًةةالهةةر ل ،ةىلاسةة باولاهةالا،ةةررا لا،ًسةة ةار لًةتلًرحاةةعلا،رمامةةا ل راحةللا، ذةةا يلاا  مًايةا لا،سةةالالًا
 يًالي صللألا دلا،ًرا لاا، يليرألتيلاخ هال يلاالم ألارل،ي سرىلاس رًاللا،ذألارلاآلًتلاا،سريرل ،ةىلًرحاةعلًةالألذةرل

رحاةةعلاال ل:ا، ةةيل  ةةًر سةة برار.لا ةةرلصةةررلمةةتلا،ًةةؤ ًرلأليةةاتلخ ةةاًيليؤرةةرلماةةىلمةةررلًةةتلا،ربةةاطلا، اًةةعلا،رةةماللًا
حةةرصلا،ةةراللماةةىل رةيةة لًبةةررا لا،ذ ةةارلااال ةا ةةا لاا،ًبةةررا لاإل ايًيةةعلاا ًًيةةعلا، ةةيل  ةةر ل ،ةةىلحًايةةعلا،رسةةاو ل

ةيةة لًبةةررا لاجرةةر لا،ًةةرا لاا ًةةتلا ذميةةملاراارهةةتل ةةيلجًيةةدلا،ًجةةاال لالسةةيًال ةةيلًجةةاللألرةةاولا،سةةالا لاا، ةةماً الأل ر
ر االمًلل مالتلًا ل.2030ااجرر ل لاولرا علاطراللا، ًييمل رلا،ًرا  لاا ةا يعل ،ت"أليجيت"اا،سالالاا 

 الا ا،ًؤ ًرلمررلًتلا،اميرا لا،ًذريلطاركل ي ً ا،ةراللا،ذرأليةعلامةررللاتلمةتألطؤاتلا،ًرا ل يلا،ًرطبعلا،ذرأليع لًا
ً ايلا،سةارا .  ًتلا،خألراولًا

ا ًارةةعلا،ذاًةةعلألا، ذةةااتلًةةدلامار لا،ذًةةللاا، رًيةةعلاالج ًاميةةعلألا،ًًارةةعلا،ذرأليةةعلا،سةةذاريعل"ا،ةةرار لا، ا، ةةعلًةةتلًر ةةر لل ةةرظا -
يل ألا،ريةةةاض ل ةةةيل طةةةارل رةيةةة لل ةةةرارلًجاةةة لا،جاًذةةةعلماةةةىلا،ًسةةة ا لل20/12/2019-19ا،ًةةةرا لا،ذرأليةةةعلا،صةةةيريع"ليةةةًا

راألذةاع:لل-ا،ذال ةا لا،ذرأليةعلًةدلا، جًذةا لا،را،يةعلااإل ايًيةعلألطةأتل11/9/2018(لأل ةاري ل150ر.لل ل8305ا،اماريلر ال
(ل،اجرةةعلا،ًةةرا لا،ذرأليةةعل38 رةيةة اعل،ا اصةةيعلا،صةةارر لمةةتلا،ةةرار ل رةة ،كلا،ذال ةةا لا،ذرأليةةعلًةةدلجً اريةةعلا،صةةيتلا،طةةذأليع لال

ذرأليةةةعلا،سةةةذاريعل،اةةةرار لألرماسةةةعلا،جً اريةةةعلا،جمامريةةةعلا،ريًبراطيةةةعلا،طةةةذأليع(لألطةةةأتلاس  ةةةا علا،ًًارةةةعلا،ل-2019  ألرايةةةرل
لا، ا، علًتلا،ًر ر .ل

 سةةألللألرةةاولل:ًر ةةال ًةةتلا،ًحةةاارلاا،ًا ةةاما لا، اًةةعل ةةيلًجةةاللا، ًرةةيتلاال  صةةاريل،اًةةرا لاعليرةةا ولا،ًر ةةر لمةةرر
 ،ىلجارة لا،ذريةرلًةتلا،ًا ةاما ل ا ل لا،ًرا لااالس  ًارل  ررا لا،رساول يلًجاال لر ًرعلاال  صارلاا، ررا،اجيا

لاا،صيريع.ل  ًتلا،ًر ر لر ،كلًامر لًس رير لحاللد ا لا، ذااتلاا،طرارعلأليتلا،ًرا لا،ذرأليعا،ذال ع لاي
 :األما ف اةعامف ف  مجال اةمرأةشاركد فيها : اة عاةياد اةت  ثا ياا 

"ل1325لر ةةالطةةارر لا ًارةةعلا،ذاًةةعل ةةيلامًةةالل"ا،ًةةؤ ًرلر يةةدلا،ًسةة ا لألًراسةةألعلا،ةة رر لا،ذطةةريتل،بةةرارلًجاةة لا ًةةت -
تل ةةيلا،ًطةةةراللاإل ايًةةةيل"رحةةةالياحةةرلا،طةةةرراولا،رميسةةةيلألصةةةة  األيةةةرا  ل ةةةيلا،ذاصةةةًعلا،األراريةةعلل8/11/2019-7ًيليةةال

ًةةدل،جرةةعلاإلسةةراالاهيمةةعلا ًةةالا،ً حةةر للألا، رسةةي  جريةةرلاال، ةةماالًةةدلاجرةةر لا،ًةةرا لاا ًةةتلاا،سةةالال ةةيلا،ًرطبةةعلا،ذرأليةةع"ل
ل،اًسااا لأليتلا،جرسيتلا ًريتلا،ًرا .

 ىل ذميملا،ًذر علحاللا،ج ارلا، يل باالأل الا،راللا،ذرأليةعل ةيل رةية لاجرةر لا،ًةرا لاا ًةتلاا،سةالا للي ر لا،ًطرال، 
ي ةةر لا،ًطةةراللرًةةالا ،ةةكل،اا ةةا لماةةىلا، بةةرالا،ًحةةرمل ةةيل رةيةة لهةة رلا جرةةر لماةةىلا،ًسةة اييتلاإل ايًةةيلاا،ةةاطري.ل

ًةتلاجةللحةثلا،ةراللماةىلا، جةاا لًةدلل1325لر ةالاي اعل ،ىلاس تاللل رصعلا، رر لا،ذطريتل،برارلًجاة لا ًةت
،ةةىلا ا،ايةةا ل ا لا،ذال ةةعلماةةىلا،ًسةة اييتل اجرةةر لا،ًةةرا لاا ًةةتلاا،سةةالالًةةتلخةةالللًرا طةةعلا، بةةرالا،ًحةةرملاسةة راراعل

لا،اطريلااإل ايًي.
ر ةاالمًةلل - ل"أليجةيت"طارر لا ًارعلا،ذاًعل يلامًالل"االج ًةاللر يةدلا،ًسة ا لحةاللا، بةرالا،ًحةرمل ةيل رةية ل مةالتلًا

رظًةةعلا،ًةةةرا ل لألا، رسةةي ل"ألذةةرلخًسةةعلامطةةريتلماًةةاعل ًةةدلل،جرةةعلاإلسةةةراالاهيمةةعلا ًةةالا،ً حةةر ل،اًسةةااا لألةةيتلا،جرسةةيتلًا
ا،ألررةاًجلاإل ايًةيلألةيتلل ا،خطةا لا خيةر ل ةيل رةيةا،ة يلُيذةر لالل ألا،ًًارعلا ررريةعلا، اطةًيعل28/11/2019لأل اري ل ا،ذرأليع

ل.رللخً لسراا ل"أليجيت" ايًيعل،ًر االمًللرل،اًراجذعلاإلا ًارعلا،ذاًعلاا،طرراول،إلمرا
 ر ةاال  ل"أليجةةيت"هةر لا،ًةؤ ًرل ،ةةىلا،خةراالألا يبةةعلأل ةالمةررلًةةتلا، اصةيا لحةةاللا، بةرالا،ًحةرمل ةةيل رةية ل مةةالتلًا

يليجةة لماةةىلا،ةةرالل ةةا ا،ايةةا لا،لارةة ،كالا،طةةأت ل حلًةةال ةةالارجةةامرلخةةالللا،خًةة لسةةراا لا،ًا ةةيعل ةةيلهةةيا ا ةة
ل.،ذًللماي ال يلا مااالا،بارًعا،ذرأليعلا
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 ل ايًيعلا،ًذريع.ا،ًرظًا لاإللًً ااتلمتاا،سار لا،خألراولالطاركل يلا،ًؤ ًرلمررلًتلًً ايلا،راللا،ذرأليعل
 ر ةاالمًةلل ألذةرلخًسةعلامطةريتلل"أليجةيت"صررلمتلا،ًؤ ًرل"ا،ألياتلا،ذرأليلحاللا، بةرالا،ًحةرمل ةيل رةية ل مةالتلًا

االسةةة ًرارل ةةةيلًراجذةةةعلا، طةةةريذا لا،اطريةةةعلل:ا، اًةةةعلا، ةةةيل  ةةةًر ، اصةةةيا لماًةةةاع"لاا،ةةة يلارةةةرلماةةةىلمةةةررلًةةةتلا
ةعل ،تاولرا علاطراللا، ًييةمل ةرلا،ًةرا  لاا خةا لا، ةراأليرلا،الًم الر  ارةا لاا،ًًارسةا ل،ا صةريل،، طايرهالا ذريا الاا 

ةةعل،ًرا حةةعلا،ذرةة ل ةةرلا، ًةةرا لسةةااول ةةيلا،ة ةةاولا، ًييميةةع لاا، ذجيةةللأل طةةايرلا، طةةريذا لاا،سياسةةا لاا،ألةةراًجلا،الًم
 ذميةةملاال، ةةماالألبةةرارا لًجاةة لا ًةةتلحةةالل لالا،خةةاصلاالا،ة ةةاولا،ذةةاالا  ًةةيتلاإلرجةةاما لا،ًحببةةعل ةةيلهةة الا،ًجةةال

ا،ًرا لاا،سالالاا ًتلألًالي ةًتلا،ا ايةعلاا،حًايةعلاا،ًطةاررعل،ارسةاولاا،ة يةا لخةالللا،رمامةا لا،ًسةاحعلا ةيلامًةالل
مةةةةار لاإلمًةةةةارلاألرةةةةاول ا،سةةةةالا لا طةةةةايرلا،خطةةةةطلا،اطريةةةةعل ا لا،صةةةةاعلاا،ًرسةةةةجًعلًةةةةدلاالسةةةة را يجيا لاإلنا ةةةةعلاا 

االس ًرارل يلًذا،جعلار دلا،اميلحاللا رًاطلاالج ًاميعلا،ساأليعلاا، ًييميةعلا، ةيلالل سةاايل لالاا ا،ايا لا،اطريع
ماةةىل ةةرالا،ًسةةااا ل ةةيللألةيتلا،جرسةةيتلاا،ًسةةاهًعل ةةيل ذةةريللا راارلاا،ًسةؤا،يا ل ةةيلا سةةر ل،يسةةاهالا،رسةةاولاا،رجةال

 .امًاللا،رمايعلنيرلًر امعلا جرلاا،ذًللا،ًرم،يل، ذميملا، اا  لأليتلا سر لاا،ذًل

"لل ح لطذارل"ًحررةا ل2019ا ًارعلا،ذاًعل يلامًالل"ا،رار لا، اريعل،ابًعلا،ذا،ًيعل،ا ًريتلاال  صاريل،اًرا للطارر  -
يلمةةعلاا، تييةةر"لاا، ةةيليةة ال رظيً ةةالألا، ذةةااتلًةةدلهي را،ةةعلأللألإًةةار لا،طةةار عل-11/12/2019-10 ًةةالا،ً حةةر ل،اًةةرا ليةةًا

رةةللمةةاًيتلا ررةةملماةةىلًرا طةةعل رجةةاما لل ذبةةرلا،بًةةعلا،ذا،ًيةةعل،ا ًرةةيتلاال  صةةاريلًةةرل ُلهةة الالاإلًةةارا لا،ذرأليةةعلا،ً حةةر  ل
،ذرأليةعل ،ةىلا سةاا ل  ر لا،بًةعل ،ةىلرمةال  احةعلاصةاللا،ًةرا ل ةيلا،ًرطبةعلاالا،ًرا ل يلًخ ا لا،بطاما لاال  صاريع.ل

 لا ةا رل ةاضلألةا،ًرا ل ةيلا،ًجةاللاال  صةاريمةتل ةا يرلا،ةرمالا،ةالمال، ذميةملا،رلاا،بطاما لاال  صةاريعلا،راطةمع ل  ةالعل
هةة ا لا ةةرل اًةة لا،سةةةير لللللًرصةةعل،ذةةرضلا  ةةللا،ًًارسةةا لاا، جةةار لألطةةأتلسةةأللل ةةا يرلأليمةةعلا  صةةاريعلرامًةةعل،اًةةرا .ل

ارة ،كلا،ًطةاررعلل ا،أليةاتلا،خ ةاًيل،ابًةع طاللا،طماتلاالج ًاميعلألإ،باول،ذاالا،ًسامرلرمي لهيةاولاألالنما،علا ًيتلالر.
ا رةةاولامًةةاللل جةةااهرلا،باسةةًيلرميسةةعلًؤسسةةعلرًةةاول،الر بةةاولألةةا،ًرا ل/رً حةةرثلرميسةةيل ةةيلجاسةةعلًتابةةعل،سةةًالا،طةةيخع

ل.ا،بًع
 :األسرةاألما ف اةعامف ف  مجال   ظمتهااةت   اة عاةياد: ثاةثاا 

 ةةةيلا،جً اريةةةعلاإلسةةةالًيعلل2/10/2019 لأل ةةةاري ل،اجرةةةعلا سةةةر لا،ذرأليةةةعلا، اسةةةذعاج ًةةةاللا،ةةةرار للا،ذاًةةةعا ًارةةةعلًةةة لرظ -
 ا،ًاري اريع.

 ًةتلا،ًرظًةا لاإل ايًيةعلا،ذاًاةعل ةةيللألاإل ةا عل ،ةىلمةةررل را،ةعلمرأليةعل14ًً اةاتلمةةتللطةاركل ةيلامًةاللاالج ًةال
ألا،جً اريةةةعلًةةةتلا،ةةةامارا لاا،ًؤسسةةةا لا،ًذريةةةعلألب ةةةايالا سةةةر لمةةةررل لالًجةةةالل  ةةةايالا سةةةر ل ةةةيلا،ًرطبةةةعلا،ذرأليةةةع

 .اإلسالًيعلا،ًاري اريع
ل

 م ةةاول،اذًةةللماةةىل رةيةة لا، رسةةي لًةةدلا،ةةراللا ل:ا، اًةةعلا، ةةيل  ةةًر مةةررلًةةتلا، اصةةيا للاالج ًةةالصةةررلمةةتل
ا ذميةةملا، ًاسةةكلل رلسةةذرأليةةعل،احةةرلًةةتلا،ذرةة لا ا،سةة را يجيعلًر ةةاالا،ذًةةلل، سةةر ل ةةيلا،ًرطبةةعلا،ذرأليةةع ل مةةرارل"اال

(ل،ًجاةةة لامراول39مةةةرضلًا ةةةالل" حةةةريثلاالسةةة را يجيعلا،ذرأليةةةعل، سةةةر "لماةةةىلا،ةةةرار ل ألاإل ةةةا عل ،ةةةىل" لسةةةريا 
  مرارل صارل،ًب رحلجامم ل،اًؤسسا لا،صريبعل، سر لا،ذرأليع.  العلمتل لإل رارهالا،طؤاتلاالج ًاميعلا،ذر 

 األسرة:اةعامف ف  مجال األما ف شاركد فيها : اة عاةياد اةت  رابعاا 

رظًةةهلل ةةيلا   ةةاحلامًةةاللًر ةةر لا سةةر لا،ذرأليةةعلحةةاللا،ةةمااا:لا  راألةةا لا،ألحةةاثلاا،ةةمااا لا،ةة يطةةارر لا ًارةةعلا،ذاًةةعل -
يلًذ رلا،راحعلا،را،يل، سر   .ا،ذاصًعلا،بطريعلا،راحع يلل3/12/2019-2 ليًا

ل
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  ًةةالطةة ر هلهةة رلل ا،حةةا،يل ةةيلا،ًج ًذةةا لا،ذرأليةةعا، حةةريا لا، ةةيل ااج  ةةالًؤسسةةعلا،ةةمااال ةةيلا،ا ةة للألحةةثلا،ًر ةةر،
 رارهةا لحيةثل ذةاريلا رلرأليةرلماةىل تييةرلألريةعلا سةر لاسةااكلاا،ًج ًذا لًتل تييرا لسياسيعلاا  صاريعلراتل، ال

ةالصةاح ل ،ةكلًةتلًاجةةا لل ا سةر لا،ذرأليةعلحا،يةاعلًةتلا ةرلا،رمامةةا لاا،حةرا لا، ةيلطة ر  الألذةضلراللا،ًرطبةةع ًا
ةا لااسةامللا، ااصةللا،حةريثلسةاألاعلماةىل ًاسةكلا ةرارللألحثلا،ًر ر لارماحلا،جاو لرً ا ةرل طةارل ررا،اجيةالا،ًذاًا

 ا سر لا تيرلطرا الا،رًطيلا،ً ذار لمايه.

  بريةةرل"حا،ةةعلا،ةةمااال ةةيلا،ذةةا،الا،ذرألةةي"لا،ةة يلامةةررلًذ ةةرلا،راحةةعلا،ةةرا،ي لاا،ةة يليبةةرالمر ةةاعلطةةاًالعللرةةا ولا،ًر ةةر 
الا،ً صةةاعلألةةا،مااال ةةيلا،ذةةا،الا،ذرألةةيلًةةتلحيةةثلسةةيا لا،ةةمااا لاارًاطةةه لاسةةتلا،ةةمااا لحةةاللرا ةةعلا ألذةةارلاا،ب ةةاي

 اا،ذًللاا،مااا لاا رلا، جر لماىلا،مااا لاا،مااالا راولا،رماما لاا،حرا .ل

 اةط وةف:ف  مجال  ظمتها األما ف اةعامف : اة عاةياد اةت  خامساا 
 

ا،جً اريةةةعلألل30/9/2019أل ةةةاري لاا،ذطةةةراتل،اجرةةةعلا،طةا،ةةةعلا،ذرأليةةةع للا، ا، ةةةعاج ًامةةةا لا،ةةةرار لا،ذاًةةةعلا ًارةةةعلرظًةةة ل -
 .اإلسالًيعلا،ًاري اريع

 ًةتلا،ًرظًةا لاإل ايًيةعلا،ذاًاةعل ةةيلألاإل ةا عل ،ةىلمةةررلل را،ةعلمرأليةعل14ًً اةاتلمةةتللطةاركل ةيلامًةاللاالج ًةال
،جً اريةةةةعلاإلسةةةةالًيعلألامةةةةررلًةةةةتلا،ةةةةامارا لاا،ًؤسسةةةةا لا،ًذريةةةةعلألب ةةةةايالحبةةةةا لا،طةةةةةللالل ًجةةةةالل  ةةةةايالا،طةا،ةةةةع

 .للا،ًاري اريع

 ا،طةا،ةةعل ةةيللاجرةةر لا، رًيةةعل،السةة  ًارل ةةي مةةرارل"ا، اًةةعلا، ةةيل  ةةًر لمةةررلًةةتلا، اصةةيا للاالج ًةةالصةةررلمةةتل
طةةةالل ةةيلا،ًرطبةةعلرراسةةعل"مًةةللا ً األذةةعل رةيةة لا، اصةةيا لا،صةةارر لمةةتلألاإل ةةا عل ،ةةىل ل"2030ا،ةةاطتلا،ذرألةةيل

"ا،رراسةةعلا، حايايةةعل  ةةالعلمةةتلمةةرضلل ايًيةةعلاا،را،يةةعلا،ًذريةةع اولاا،ًرظًةةا لاإلألا، ذةةااتلًةةدلا،ةةراللا م ةةا،ذرأليةةع"ل
ماةىلًجاة لامراولل ، ال يلا،اطتلا،ذرألي"لاا، اصيا لا،ًاحبعلأل ال،ظاهر لا طةاللا، يتلي خ اتلًتلا،طارللًأا عل

 ا،ظاهر .ه رلاول،احرلًتلاراللا م ،الم ًارهالرا يبعلاس رطاريعلل ا،طؤاتلاالج ًاميعلا،ذر ل يلرار هلا،بارًع

 ةةةيلل1/10/2019لأل ةةةاري جرةةةعلً األذةةةعلا ةةة لا،ذرةةة ل ةةةرلا طةةةةال لا،ذاًةةةعلاالج ًةةةاللا،خةةةاً لمطةةةرل،اا ًارةةةعللرظًةةة  -
 ا،جً اريعلاإلسالًيعلا،ًاري اريع.

 

 ا، بريةرلا،ذرألةيلا،ًبةارتل،ًةر ل مًةالل اصةيا لرراسةعلل:ا، اًعلا، ةيل  ةًر لًتلا،ًا اما لاعلمررألحثلاالج ًالل
ا، ذةةااتلًةةدلرًةةالألحةةثلاالج ًةةاللااجةةهل ل(صةةرارلا، ا،ةةثاإل تلا،ذةةاال، ًةةالا،ً حةةر ل،ا ةة لا،ذرةة ل ةةرلا طةةةالا ًةةي

ا، ذةةةااتلًةةةدلا،ًً ةةةللا،خةةةاصلاااجةةةهلا،ًً ةةةللا،خةةةاصل، ًةةةيتلا،ذةةةاال، ًةةةالا،ً حةةةر لا،ًذرةةةيلألةةةا،ذر ل ةةةرلا طةةةةال ل
السة را يجيعلمةتلًراجذةعلا،صةيتعلا،ر اميةعل،ل  ةالعل، ًيتلا،ذاال، ًالا،ً حر لا،ًذريلألا طةاللاا،رمامةا لا،ًسةاحع ل

 ا،ذرأليعل،حًايعلا طةالل يلا دلا،اجاول يلا،ًرطبعلا،ذرأليع.

 ًةتلا،ًرظًةا لاإل ايًيةعلا،ذاًاةعل ةةيلألاإل ةا عل ،ةىلمةةررلل را،ةعلمرأليةعل14ًً اةاتلمةةتللطةاركل ةيلامًةاللاالج ًةال
ألا،جً اريةةةةعلاإلسةةةةالًيعلالحبةةةةا لا،طةةةةةللمةةةةررلًةةةةتلا،ةةةةامارا لاا،ًؤسسةةةةا لا،ًذريةةةةعلألب ةةةةايالل ًجةةةةالل  ةةةةايالا،طةا،ةةةةع

 .للا،ًاري اريع

ًجاة ل(ل،38ا،ةرار ل (لال2019ا،بًعلا،ذرأليعلا، رًايةع:لاال  صةاريعلااالج ًاميةعل أليةرا :ليرةايرل،ابرارلا،صاررلمتلل رةي اعل -
االسة را يجيعل" لاطاب لا ًارعلا،ذاًعلألا، رسةي لًةدلا،ًةا ةيعلا،سةاًيعل،طةؤاتلا،الجمةيتلامراولا،طؤاتلاالج ًاميعلا،ذر 

ل.لل لألًبرلا ًارعلا،ذاًع25/11/2019أل اري لل ا،ذرأليعل،حًايعلا طةالل يلا دلا،اجاو/لا،رماحل يلا،ًرطبعلا،ذرأليع"
 جةةراوا ل حريةةرل األةةيلاح ياجةةا  الًةةتلخةةاللل ،ا ةةدلاسةة ل،أليمةةعلدًرةةعل، طةةةاللا،الجمةةيتلهةةر  لاالسةة را يجيعل ،ةةىل

ذًةةللماةةىلاالرخةةراطلًةةدلا،ًج ًذةةا لا،ً ةةيةعلاا سةةرل، ةةا يرلحًايةةعلاا  احةةعل ةةرصلا، ذاةةيا لاا،ل ا،ًصةةاحعلا،ة ةةاى
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احًايةةةةعلا طةةةةةاللا،الجمةةةةيتلًةةةةتلا،ةةةةمااالا،ًألرةةةةرلاا،ذًا،ةةةةعلل ا طةةةةةاللًةةةةتلا،ذرةةةة لااالسةةةةاو لااإلهًةةةةاللااالسةةةة تالل
 ااس تال، الًتل ألللاطرا لا،صرال.

 يةعلاا،را،يةعلا،ًذريةعلألب ةايالا،طةا،ةعلم ةاو لاا،ًرظًةا لاإل ايًًرةراأليا لا،ةراللا ًً اةاللطاركل يل طةال لا،رراسةع
رظًةا لا،ًج ًةدلا،ًةرريلا،ذاًاةعل ةيلًجةاللحًايةعلا ذميةمل يلا،ًرطبعلا،ذرأليةع ل ألاإل ةا علا،طةةللا،ذرألةي لحبةا لًا

ل.خألراولًا خصصيتلألب ايالطؤاتلا،طةا،ع ،ىل
 

 يف جمال حقوق اإلنسان: -5
  سام:اة عاةياد اةت  شاركد فيها األما ف اةعامف ف  مجال حقوق اإل 

اراألةي ل ةيل طةارلألررةاًجل يلساساعلاج ًاما لًدلًسؤا،يلًاة لحبةا لاإلرسةاتل ةيلاال حةارلا ا ًارعلا،ذاًعلطارر ل -
يل2"ا،حاارل ا، ذااتل ألرارسل لحيثلخصص لا،ابةاوا ل،ألحةثلسةألللااا،ايةا لألًريرعلل30/10/2019-29("لا ،كليًا

ألًبةرلل29/11/2019أل ةاري لل ةيلهة الاإلطةاراج ًالللبرمُلرًاللا،طرارعلاا، ذااتلأليتلا،جارأليتل يلًجاللحبا لاإلرسات 
 .ا ًارعلا،ذاًع

يةةعل،اطةألرعلا،ذرأليةةعل،اًؤسسةا لا،اطريةةعل،حبةةا لل - طةارر لا ًارةةعلا،ذاًةعل ةةيلامًةةاللا،ةرار لا،سارسةةعلمطةر ل،اجًذيةةعلا،ذًًا
يل،حبا لاإلرساتل ةي جً اريةعلًصةرلا،ذرأليةعل ،ةىللاإلرسات لاا، يلط ر لربللا،رماسعلا،سرايعل،اطألرعلًتلا،ًجا لا،بًا

ل(.5/12/2019-4ا، يمعلا،ًس باعل،حبا لاإلرساتل يلرا،عل اسطيتل ا،باهر ل
 

 :منظمات اجملتمع املدنييف جمال  -6
 :م ظماد اةمجتمع اةما  اة عاةياد اةت   ظمتها األما ف اةعامف ف  مجال أولا: 

ًساألبعل"ا،طا لا،رًا ا"ل ةيلرسةخ  الا، اريةعلرًيعلا،ً راًاع لرظً لا ًارعلا،ذاًعلألا، رسي لًدلًجا لا،طألا لا،ذرأليل،ا  -
 لا ذةةرلهةة رلا،ًسةةاألبعلهةةيلااللًسةةاألبعل19/9/2019ألًبةةرلا ًارةةعلا،ذاًةةعلأل ةةاري ل حةة لطةةذارل"ا،طريةة لرحةةالاالر ًةةاو" ل

ملا،طألاأليلا، يليذرلرًا جاعل،اطألا  ألا،اطتلا،ذرأليل ذًللماىل  .ألراملا،برا لا،طاألعلاا،ًر

   ألا،ةراللا،ذرأليةع لا رسةي لاالر ًةاولألا، ايةعلا،اطريةعلاا،ذرأليةع لااسة رةارلا، ًةالللألراملا،طا لا،برا   ،ىلا،ًساألبعللهر
 لل.صياعكلألا،ذارا لاا، با،يرلا،ذرأليعلا انر لا،بيال،ر لا،طألا  لاا، ًس

ا،رسةةخعل لرسةةاريعًؤسسةةعلا ًيةةرلًحًةةرلألةةتل  ةةرل،ا رًيةةعلاالالل،ا طةةاللاال حةةارلا،ذرألةةيألا، رسةةي لًةةدلا ًارةةعلا،ذاًةةعللمبةةر  -
 حة لرمايةعلجاًذةعلا ،ةكلا، اريعلًتل الر لًؤسسعلا ًيرلًحًرلألتل  رلا،ذا،ًيعل، مًاللا، طاميعل يلا،ةاطتلا،ذرألةي ل

 .5/12/2019ا،راللا،ذرأليع لأل اري ل

  اا ةةةةدلخألةةةةرا  الل  رةةةةريالصةةةةارذيلا  ةةةةللا،ًطةةةةاريدلا، طاميةةةةعل ةةةةيلا،ةةةةاطتلا،ذرألةةةةيجةةةةامم ل ا،بةةةةالر (ل ،ةةةةىلا،ل هةةةةر
طةةاريذ ال  ةةيلألةةؤر لا، ةةاولا ةةيلااسةةاطلا،ً طةةاميتلألًةةاليسةةاهال ةةيلرطةةرل با ةةعلا، طةةاللا طةةايرلا مًةةاللا، طاميةةعلًا

ألةةراملرارهةةال ةةيلا، رًيةةعلا،طةةاًاعل  ذميةةملًألةةرالا،طةةرارعلا،ةاماةةعلًةةدلاا،ًسةة راًعل،اًج ًذةةا لا،ذرأليةةع لألاإل ةةا عل ،ةةىلاا 
ملراحلا،ًرا سةةعلا،طةةريةعلألةةيتلا،جًذيةةا لًرظًةةا لا،ًج ًةةدلا،ًةةرريلاا، يمةةا لاا،ًؤسسةةا لاا،ةةةر لا، طاميةةع لا ذميةة

 اا،ًرارملاا،ةر لا، طاميعل يلا،ذا،الا،ذرألي.ل

ًر ةر ل حةريا لا، با ةعلا،باراريةعل ةيلا،ةاطتلا،ذرألةي" ل"لا،ًررملا،ذرألةيل،اةاميلألا،بةاراتلألا، رسي لًدا ًارعلا،ذاًعللرظ ً  -
 ألًبرلا ًارعلا،ذاًع.ل16/12/2019-14خالللا،ة ر لل

 ًرا طةةعلا حايةةللا  رةةارلاا،ةةرؤ لاا،ًب رحةةا ل جةةارلمةةررلًةةتل اةةكلا، حةةريا لا ر ةةرلاهًيةةعلخةةاللللي ةةر لا،ًر ةةر ل ،ةةى
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ا،ةةاطتلا،ذرألةي لألتيةعلا،اصةةالل،حاةاللمًايةعل األاةةعل،ا طألية لًةتلرا ةةعلا طةرا لا،ًذريةةعل ةاري لهة رلا،ة ةر لا،ةار ةةعل ةيل
 ع.أل ا لألًاليً اهلا،اميلألا،باراتلًتلا ايعلًألرر لًتل اكلا،جرامالا،ًس حر 

ل/لرةةاراتلا، ةةاريطةة رليرةةايرلخةةالل لا ،ةةكلا،طةةألا لا،ذرألةةيل،ا رًيةةعلا،ً راًاةةعجةةامم لًجاةة ل ذا،يةةعل"ا ًارةةعلا،ذاًةةعلل ةةرظا -
االلًألةةارر ل، رةةريالا،طةةألا لا،ذرألةةيلا،ً ًيةةملماةةىلًسةة ا لا،ةةاطتلا،ذرألةةي لحيةةثلاطاب ةةال لا ذةةرلهةة رلا،جةةامم لهةةيل2020

أل ةةر ل رةةريالا،طةةألا لل لا ،ةةك حةة لرمايةةعلجاًذةةعلا،ةةراللا،ذرأليةةعل2006ًجاةة لا،طةةألا لا،ذرألةةيل،ا رًيةةعلا،ً راًاةةعلمةةاال
ا رسةةي ل يًةةعلا،ذًةةللا، طةةاميلاا،ذةةاال،ةةر لا،طةةألا لل األإرجةةاما لاامًةةاللً ًيةةم ل ةةيلخرًةةعلااطةةار لاا ةةاًلتا،ذرألةةيلا،ةة ي

ح ة  لأل ةالألةراملج ةارلا،طةألا لا،ذرألةيلا،ً ًيةمل،يرارةاالرًةا اليا لالل ا ذظيالح لا،اطتلااالر ًاولاا،ذًللا،ًط ركل ا،ذرألي
مطاولا،طألا لا،ذرأليلا،ً ًيملحب  رجةاما ل ةرمال ألةهلًةتللاتا،ًذرايل يلا، بريرلاا، رريالألًاليبًالا،ر لألا يلا،طألا  لاا 

االأل رةةارلل-لا،صةةحا علااإلمةةالال-ألةةراللا،ةرةةيلاا رألةةيألًةةاليحبةة لاالسةة برارلاا، رًيةةعل ةةيلمةةر لًجةةاال لهةةيل"اإللار ااطةةا
نا ةعلاإلل-ا،ذًةللا،طةألاأليل-لا،ذًةللا، طةاميلاا،ذةاال-لمًةالريار لا ل-لعلألةرام اا،ريا ل-لا،ألحثلا،ذاًيل-لااالخ رال

ا رار لا ا لال  .للا، ا ي لا، اريخيلاا، را يل-لًم

 اة عاةياد اةت  شاركد فيها األما ف اةعامف ف  مجال م ظماد اةمجتمع اةما  :ثا ياا: 

" لا،ةة يلاا، ذةةااتلا،ةةرا،يل..لًصةةرلا،طريةة ل ،ةةىلا ريبيةةااالسةة  ًارلا،ذرألةةيلاال ريبةةيل"ًةةؤ ًرل ةةيللطةةارر لا ًارةةعلا،ذاًةةع -
 .ألا،باهر ل2/10/2019-29/9خالللا،ة ر لل ح لرمايعلجاًذعلا،راللا،ذرأليع لا ،كلا،ذر  ليتًس  ًرلا،رظًهلا حارل

 هةةةر لا،ًةةةؤ ًرل ،ةةةىلا، أريةةةرلماةةةىلرارلا،ًةةةرا لا،ذرأليةةةعل ةةةيلا،ةةةر دلألا، رًيةةةعلاال  صةةةاريعلااالج ًاميةةةعل،صةةةا،حلا،ًرطبةةةعل
ل  ريبيةةعلًطةة ررعا ل صةةريريعلاخاةة لاسةة  ًارا لمرأليةةعلسةةااا رصةةعل،ةةة حلا،ًةةؤ ًرلرًةةاليذةةرلل. ريبيةةعا ا،بةةار لاللعرأليةةا،ذ

لاجرةر ،ا رًيةعلا،ًسة راًعل ةيلا،ةراللا،ذرأليةعلالل2030لاجرةر  ريبيةال، حبية لااا،ذًللماىلاسة تالللا،ًةااررلا،ً احةعل ةيل
 . ريبيع،اراللا ل2063

لا،راألطعلا،ذرأليةعل،اج ةاملا،  ةًيل حة لرمايةعلرظ ً هؤ ًرلا،ذاطرل،اج املا،  ًي لا، يلا ًارعلا،ذاًعل يلا،ًل طارر -
 ا،باهر .ًريرعلألل8/12/2019-5 لا ،كلخالللا،ة ر لا ًيتلا،ذاال،اجاًذع

 لاا،ذًايةةع لا،ذاًيةةعلا،رةةاحي يتلًةةتلاا،رألةةرلا،  ةةًيلا،ج ةةاملاًةةراضل ةةيلاالخ صةةاصلطةةأتلر ةةدل ،ةةىلي ةةر لا،ًةةؤ ًر
 اا،رألر.لا،  ًيلألا،ج املا،ً ذابعلا،صحيعلا،ًطارللحلل يلس ااااإل

 

 :السياسات السكانيةيف جمال  -7

 للاةسكا يف: اةسياسادأولا: اة عاةياد اةت   ظمتها األما ف اةعامف ف  مجال 

أل ةةةةةاري لل(152 ر.لل(ل8452ر ةةةةةال ليرلااملا،ةةةةةًسةةةةة ا لا،طةةةةةارل رةيةةةةة ل ةةةةةرارلًجاةةةةة لجاًذةةةةةعلا،ةةةةةراللا،ذرأليةةةةةعلماةةةةةىل  ةةةةةيل -
ألا، ذةةةااتلًةةةدلا،ًجاةةة لا،ةةةىل،اًجاةةة لا،ذرألةةةيل،اسةةةراتلاا، رًيةةةعلا،ةةةرار لا،ذاريةةةعلا ل لاالًارةةةعلا،ذاًةةةعًةةة لرظ ل10/9/2019

يمايةعلسةًالا ًيةر /لألسةًعلألرة لطةالل ل لا حة لرلألا،ًًارةعلا ررريةعلا، اطةًيعا ماىل،اسةراتل ل29/10/2019-28ليةًا
ً اتررريعلا لا،ذاصًع يل  .م

 ررريةةةةعلا، اطةةةةًيع لا،جً اريةةةةعلا،جمامريةةةةعلا،ًًارةةةةعلا هةةةةي:لل م ةةةةاواراللل10لاتلمةةةةتطةةةةاركل ةةةةيلاالج ًةةةةال لًً اةةةة
ا،ريًبراطيةةعلا،طةةذأليع لا،ًًارةةعلا،ذرأليةةعلا،سةةذاريع لجً اريةةعلا،سةةارات لجً اريةةعلا،ذةةرا  لسةةاطرعلمًةةات لرا،ةةعل طةةر ل

رصةررا لل؛ألاإل ا عل ،ىلمررلًتلا،طرراولألصةةعلًرا ة ل را،علا،راي  لجً اريعلًصرلا،ذرأليع لا،جً اريعلا،يًريع
رظًةةعلطةةرراول ةةيلا،سةةراتلاا، رًيةةع لالسةةرات لااال حةةارلا،ةةرا،يل، رظةةيالا ًةةالا،ً حةةر ل،اا  حصةةاميلا،ًررةةملاإلسةةر  لًا

ل لامررلًتلا،خألراولا،ذر ل يلًجاللا،سراتلاا، رًيع.،راللًجا لا، ذااتلا،خايجي
  اتلاا، رًيةةعلا،ةة يلام ًةةارلأليةةاتلا،ًجاةة لا،ذرألةةيل،اسةةرل:صةةررلمةةتلاالج ًةةاللمةةررلًةةتلا،بةةرارا لا، اًةةعلا، ةةيل  ةةًر

رضلا،ةة يلُمةةالل يذرةة لا،ًا ةة لا،ذرألةةيلألطةةأتلا، ةةماالا،ًرطبةةعلا،ذرأليةةعلألألررةةاًجلمًةةللا،ًةةؤ ًرلا،ةةرا،يل،اسةةراتلاا، رًيةةع
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ا، رحي لألألرراًجلا،ذًللاإل ايًيلا،ًب ةرحلًةتلا ًارةعلال يلريريا لل14/11/2019-12لخالللا،ة ر  ًعلريراأليلماىل
 راي لا ًارعلا،ذاًعلألا، ذًيالماةىلا،ةراللألاإل ا عل ،ىلايا لا،سراريع؛لا، يل اولا ل2020-2019ا،ذاًعل،اذاال

ألةةإألالغلا،ًجةةا، لاا،اجةةاتل ةةالاي ةةاعل رايةالا،ذرأليةةعل، رطةةيحلام ةةاول،اجرةةعلاالس طةةاريعل،اًجاةة لارما  ةةال،الج ًةةال؛ل
امةةرلارذبةةارلا،ةةرار لا لاا،اطريةةعل،اسةةراتلاالًةةتل ةةيلحرً ةة ،ذرألةةيل،اسةةراتلا،ةةىل،اًر ةة لا، رةيةة يل،اًجاةة لاألًرةةاتلًا

لاا، رًيعل ألللط رلماىلا  للًتل اري لارذبارها.
ا،صةاررلمةتلل29/10/2019(لأل اري ل3طارل رةي ل رارلا،ًجا لا،ذرأليل،اسراتلاا، رًيعلر ال  ا،ذاًعل يللا ًارعرظً ل -

لأل ةاري ًةعلريراألةيلًةدلا،ا ةارلا،ذرأليةعلا،ًطةاررعل ةيل لاعلياج ًامةاعل رسةيبل ًتلخةالللًجاة لا،سةةراولا،ذةر ال لا ا،ىلرار ه
12/11/2019. 

 رار ةةهلا، رًيةةعلا،صةةاررلمةةتلالًرا طةةعلًا ةة لا،ةةراللا،ذرأليةةعلًةةتلأليةةاتلا،ًجاةة لا،ذرألةةيل،اسةةراتلاالج ًةةالل ،ةةىلهةةر ل
خةالللا،ىل،اًجا لا،ذرأليل،اسةراتلاا، رًيةعلألياتلا،ذرأليلا،صاررلمتلا،رار لا ،باولا، مرالا،ى لا الاال ةا لماىلا 

،بةةاولأليةةاتل اا، أريةةرل بةةطلماةةىلل م ةةاوايًيةةعلا، ةةيلاا بةة لماي ةةالا،ةةراللا  ذةةا لاإلىلا،ًراج،ةة لاا،ًسةة رر ًةةعلريراألةةي ل
ل.،اجاًذعلخالللا،بًعلا ًارعلا،ذاًع

ا ًارةعلالرظ ل ُة ل29/10/2019رلمةتلا،ةرار لا ا،ةىلأل ةاري لر(لا،صةا6،بةرارلا،ًجاة لا،ذرألةيل،اسةراتلاا، رًيةعلر ةال  رةي اعل -
يرا لا،ًررألعلارطعل رريأليعلحاللا،ًؤطلا،ذاًع  .ألا،باهر ل17/12/2019–16ليًا

  م اولا،ًجا لألًؤطرلا،سراتلاا، رًيع لاهةالًؤطةرلجريةرلية الًةتلخال،ةهل يةا لًسة ا لا،ىل ذري ل  ر لا،ارطعل
را طةةةعلريةيةةةعللألذةةةارلا،ًخ اةةةةعل،اسةةةراتلاا، رًيةةةعلام ًةةةاراعلاراولا،ةةةرالل ةةةيلا  ماةةةىلًجًامةةةعلًةةةتلا،ًؤطةةةرا لا،ةرميةةةع لًا
لًتله الا،ًؤطرل يل بييالاراولا،ألراًجلا،سراريعلاا، رًايع.االس ةار لاطرياعل

 :اةسكا يف اةسياسادثا ياا: اة عاةياد اةت  شاركد فيها األما ف اةعامف ف  مجال 

اا، ةةيلمبةةر لل :لاإلسةةراللألا،امةةر"25مًةةالل ًةةعلريراألةةيل"ا،ًةةؤ ًرلا،ةةرا،يل،اسةةراتلاا، رًيةةع ا ةةيلطةةارر لاالًارةةعلا،ذاًةةعل -
ةةعلا،أل رظةةيالًطةة ركلألةةيتل ل ةةيلرا،ةةعلريريةةال14/11/2019-12لخةةالللا،ة ةةر  ةةعلا،ررًاررا،اللا،ريريةةعحرًا اصةةررا لليةةعحرًا

 .ا ًالا،ً حر ل،اسرات

 ًطاركلًتل ار لا،ذا،الاا،ألاح يتلاا،رما لا ار لا رياتلاا،طةألا لاا،ًرظًةا لل6000ار رلًتللطاركل يلامًاللا،بًع
رظًةةةةا لا ًةةةةالا،ً حةةةةر لاا،ًج ًةةةة رظًةةةةا لا،بطةةةةاللا،خةةةةاصلاا،جًامةةةةا لا،رسةةةةاميعلا،را،يةةةةعلااإل ايًيةةةةعلًا دلا،ًةةةةرريلًا

 .اطألرا لا،طألا 

  حطرلا ذألمعلاإلرار لا،سياسيعلااال، ماًا لا،ًا،يعلألطرللماجلل،ا ذجيللأل رةية لألررةاًجلمًةللا،ًةؤ ًرل لا،بًعل ،ىلهر
لا،را،يل،اسراتلاا، رًيعلاألطرللراًل.

 ماً ةةالأل رةيةة لألررةةاًجلمًةةللا،ًةةؤ ًرلا،ةةرا،يل،اسةةراتلاا، رًيةةعلماةةىلا، خال،ةةهلرةةر لال ةةالا، ةةيأليارلا،بةة لا ًارةةعلا،ذاًةةع
ًا األذ  ًةةةالًةةةدلا،ةةةراللا،ذرأليةةةع لح ةةةىلاللي خاةةة لاحةةةرلمةةةتلل2013مةةةالتلا،بةةةاهر ل،اسةةةراتلاا، رًيةةةعل ارةةة ،كلل 1994
ذيطةةعلرريًةةعل،رةةللًةةااطتلمرألةةيلألةةا،رنالًةةتلا،ظةةرا لا،صةةذألعلا، ةةيل طةة رهالا،ذريةةرلًةةتلا،ةةراللًا، ةةا يرلل ا،ررةة 

ا،راللا،ذرأليعلا،ذاًاةعل حة لًظاةعللعمار لمتل رطاولا،ًجا لا،ذرأليل،اسراتلاا، رًيعلرأحرلًجا، لجاًذاالا،ذرأليع؛ل
ل.2019ر األر/ل طريتلا اللاا،ىلخالللط رلامبرلرار هلا لا،ًجا لاال  صاريلااالج ًامي

 جرةةا لل- ذةةااتلجرةةا  ل2030اتليةة الألحاةةاللمةةاالل:ا، اًةةعلا، ةةيل  ةةًر لمةةتلا،بًةةعلمةةررلًةةتلاال، ماًةةا لصةةرر
جرةر لا، رًيةعلا،ًسة راًعلألةرمالًةتلا،ًج ًةدلا،ةرا،ي لا،إلسراللأل حبي لألرراًجلمًللا،ًؤ ًرلا،را،يل،اسةراتلاا، رًيةعلال

ا،ذرةةةة لا،بةةةةامالماةةةةىلا،رةةةةاللصةةةةةرل"اا، ذةةةةااتلا،ةةةةرا،يل ةةةةيلًجةةةةاللا،سةةةةراتلاا، رًيةةةةع لال ل"ً ةةةةا "صةةةةةرلا يةةةةا لا ا
لاا،ة يا .ا،ب اولماىلرللارااللا، ًييمل رلا،رساولال ل"االج ًامي
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يل ة لا،جاًذةعلا،طةألا لاا، رًيةعل حة لمرةااتل"ا،طةألا لاا،ذرا،ةع"تل،يمًةاللا،ةرار لا،ذطةرلًارةعلا،ذاًةعل ةيلا   ةاحلاطارر لا  -
ةعلا ألا، ذةااتلًةدللجرةا لا، ةاألدل،ًجاة لااراألةال–طةًاللًررةملً الرظ ل جاة لا،حرًا ر ةر لا،طةألا لا اراألةيلًا سةألاريعلًا

لاعلًخ اةةلاعلرطةاطل13 اًةعل   ةًر لا،ةرار لا ةرلل.ًا،يرةالألأسةألارياألًريرةعلل22/9/2019ل–15ا،ة ر لل لخاللسألاريا،طألا لا 
 .را،عل56ًتللاعلًطاررل210لألح ار

بةةر لاا، ةةيلمُلل"ًجًامةةعل رريةةملحةةاللاسةة را يجيعلاال حةةارلًةةتلاجةةللا،ً اسةةطل،اطةةألا رطةةاطل"ل ةةيًارةةعلا،ذاًةةعلا طةةارر ل -
 اصةةةيا لًةةةتلاا ةةةدلا،خألةةةرا لا،ًؤسسةةةيعل،اًطةةةارريتلخةةةراالألًجًامةةةعلًةةةتلا، لأل ةةةر لا،18/9/2019-15ا،ة ةةةر للخةةةالل

ا،بيًةةعلا،ً ةةا علالل ،اطةةألا لجةةللا،ً اسةةطًةةتلالر ةةرلا،طةةر ل ذا،يةةعل ةةيلصةةيانعلا رةيةة لاسةة را يجيعلاال حةةارا،ا ذةةر لماةةىل
 جرر لا،طألا لألا،ًرطبع.اا،ً ا ذعل،خرًعل

 

 :شؤون الالجئني واملغرتبني واهلجرةيف جمال  -8
 لل:شؤوم اةالجئيم واةمغتربيم واةهجرةاألما ف اةعامف ف  مجال  أولا: اة عاةياد اةت   ظمتها

لا،ذاًةةعلاا، ةةيل  راسةة الا ًارةةعل ا،را،يةةعل ةةيلا،ًرطبةةعلا،ذرأليةةع، جر لًجًامةةعلا،ذًةةللا،ًذريةةعلألةةا ةةيل طةةارل رةيةة لخطةةعلمًةةلل -
 ًارةةعلًةة لارظ لل ا،ً خصصةةعا ًةةالا،ً حةةر لارةةاال لارا،ةةعلًةةتلل16لألذ ةةايعل ا،جرةةعلاإلسةةراا لاا،ًرظًةةعلا،را،يةةعل،ا جةةر 

ا،ذاًةةعل"ا،ًةةؤ ًرلاإل ايًةةيلألطةةأتلاال ةةةا لا،ذةةا،ًيلًةةتلاجةةللا، جةةر لاآلًرةةعلاا،ًرظًةةعلاا،رظاًيةةع:ل رةيةة لاال ةةةا لاا ةةررلماةةىل
يللا،سياسا ل يلا،ًرطبعلا،ذرأليع"  رار ل"ارطةعلمًةللألرةاولا،بةررا لحةاللً لا ًارعلا،ذاًعل لرًالرظ ل4/12/2019-3يًا

 .ا،باهر ألل5/12/2019لأل اري "لا، جر ل يلا،ًرطبعلا،ذرأليع

 ةةا لا،ةةراللا،ذرأليةةعلامةةتلًرظًةةا لا،ًج ًةةدلا،ًةةرريللامًةةاللا،ةذةةا،ي يتلطةةاركل ةةي ًً اةةاتلر يذةةالا،ًسةة ا لمةةتلحرًا
 ا،خألراولاا راريًييت.لمررلًتلألاإل ا عل ،ىلل اا،ًرظًا لاإل ايًيعلاا،را،يع

 ا،ذةا،ًيل،ا جةر  لا حسةيتل رار للاال ةةا لاجةلل رةية ا رسةي لاإل ايًةيلًةتلا،ج ةارلا،ًأل ا،ةعل،ل ذميةمهر لا،ًةؤ ًرل ،ةىل
هةةر ل ،ةةىل ةةا يرلًرصةةعل،اةةراللا م ةةاول، حريةةرلا ا،ايةةا لا،اطريةةعلااإل ايًيةةع لا ألةةارللرًةةالا، جةةر ل ةةيلا،ًرطبةةع ل

ا،ذةةةةا،ًيل،ا جةةةةر  لااس رطةةةةا لاإلجةةةةراوا ل ا لا ا،ايةةةةعللاال ةةةةةا لا  ةةةةللا،ًًارسةةةةا لااإلرجةةةةاما لا،رميسةةةةيعل، رةيةةةة 
ةةةل ةةةرال،اًسةةة بألل.ل ةةةعل، ةذيةةةلللم رر  ارةةة ،كلد،يةةةا لل ا،ذةةةا،ًيل،ا جةةةر لاال ةةةةا ا،ًرا طةةةا لماةةةىلا،اسةةةامللاا راا لا،الًم

 .امًايا لا،ً األذعلااالس ذراضلماىلا،ًس اييتلاإل ايًيلاا،ذا،ًي

   ا،ذةةا،ًيل،ا جةةر للال ةةةا ارطةةعلا،ذًةةللا،خاصةةعلألألرةةاولا،بةةررا لحةةالل رار لا، جةةر ل ،ةةىل ذميةةملامةةيلا،ًطةةارريتلألالهةةر
 .خالللامًاللا،ارطع ُمبر لا رريألا لمًايع طرار ال يلرباطا لهاًعا لال

ل(136(لر.لل 7411 ار ةةةالل14/9/2004أل ةةةاري ل(ل122ر.لل ل(6454  ةةةيل طةةةارل رةيةةة ل ةةةراريلًجاةةة لا،جاًذةةةعلر ةةةال -
للًةةتلًةة لا ًارةةعلا،ذاًةةعلاح ةةةاالعلأل ةة رلا،ًراسةةألعل ةةيلرةةألطةةأتلاالح ةةةاللأليةةاالا،ًت ةةر لا،ذرألةةي لرظ لل 13/9/2011أل ةةاري ل

ا،جاًذةةعلا،ذرأليةةعل ةةيلألا، ذةةااتلًةةدلألذ اللألا، رسةةي لًةةدلًجاسةةيلا،سةةةراولا،ذةةر ل لا ،ةةك4/12/2019ًاسةةرالا ييرةةالأل ةةاري ل
 .،ري ًا

 لا،جا،يةةا ل رةةريال ةةالتلًً اةةاتلمةةتلا،جا،يةةا لا،ذرأليةةعلا،ًبيًةةعل ةةيلرةةللًةةتلراسةةيالاا،رًسةةا.لا ةةر يطةةاركل ةةيلاالح ةةةا،ي
 ا،ًطاررع.للا،ذرأليع

 أل ة رلخاصةعل لألذ علا،جاًذعل يلألراميايالألا، رسي لًدلًجاة لا،سةةراولا،ذةر لإل اًةعلاح ةا،يةعل اًل ا يلرة لاإلطار
 ا،ًراسألع.ل

 اةةراللا م ةةاولا،رامًةةعل،ًرةةراأليا لا، ةةال ذًيًةةهلماةةىل لحةةالليةةاالا،ًت ةةر لا،ذرألةةيلاعل لا ًارةةعلا،ذاًةةعلأليارةةامةةر لرًةةال
 ا،جا،يا لا،ذرأليعلا،ًبيًعلألا،خارا. رسا،هل ،ىللألاإل ا عل ،ىاألذ ا لا،جاًذعلا،ذرأليعل يلا،خارا ل
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 مجال شؤوم اةالجئيم واةمغتربيم واةهجرة:ثا ياا: اة عاةياد اةت  شاركد فيها األما ف اةعامف ف  
حةةاللارطةةطعلل(IOM Regional briefing)،يةةعلاإل ايًيةةعل،اًرظًةةعلا،را،يةةعل،ا جةةر لاا،ةذل ةةيلا ًارةةعلا،ذاًةةعلطةةارر  -

ً ةالرظ للاا، ةيلألا،بةاهر  ل24/9/2019لأل ةاري لمبةر لا ريبيةا لا، ةيلاطةًاللا اسةطلا،ًرظًعل يلًجةاللا، جةر ل ةيلا،طةر 
 .،ًرطبعألا،ا جر للا،را،يعل،اًرظًعلاإل ايًيلا،ًر  

 اسةةةةيعللمةةةةررلًةةةةتل،يةةةةعاطةةةةاركل ةةةةيلا،ةذ ألذضلا،ةةةةراللا،ذرأليةةةةعلاا جرأليةةةةعلألجً اريةةةةعلًصةةةةرلا،ذرأليةةةةع ل،ةةةةا، يمةةةةا لا،رألاًا
 ا،ً خصصع.لاا،ًرظًا لا،را،يعلااراال لا ًالا،ً حر 

 ا، جر ل يلا،ًرطبعلا،ذرأليةع لاالسة جاألعل،ا جةر لل ر با ل:ا، اًعلا، يل  ًر لا،ًا اما  راا، لا،ةذا،يعلا،ذريرلًتل
رًال الاس ذراضل حايللًبارتل،األيارةا لا،صةارر لل.ا،ًخ اطعلمتلطري لاسطلاطر لانر لا،ألحرلا أليضلا،ً اسط

ألاإل ةا عل ،ةىلًرا طةعلا،ًألةارر لا،ًطة ررعلألةيتلا،ًرظًةعلا،را،يةعللحاللا، جر لًتلخالللطر لااسةطلا،ألحةرلا،ً اسةط؛
 لل،اًرا لألطأتل"ا، جر لاا،رال".لا،ً حر لا ًال،ا جر لاهيمع

"ا، جةةةر لا،ًخ اطةةةعل ةةةيلًرطبةةةعلا،طةةةر لل ةةةيلحةةةةلل طةةةال لألررةةةاًجلا ًةةةالا،ً حةةةر لا،ًطةةة ركلحةةةاللا ًارةةةعلا،ذاًةةةعطةةةارر ل -
لأل ةةةةةاري  لاحًايةةةةةعلا طةةةةةخاصلا،ً رباةةةةةاتلاا،ًج ًذةةةةةا لا،ً ةةةةةيةع"لا اسةةةةةطلاطةةةةةًالل  ريبيةةةةةا:ل حسةةةةةيتلا،صةةةةةحعلاا،ر ةةةةةار

ألا، ذةااتلًةدلًرظًةعلا ًةالل اصررا لا ًالا،ً حر ل،اسةراتا، يلرظً هلا،ًرظًعلا،را،يعل،ا جر ل لألا،باهر ل30/9/2019
ر  لا ًالا،ً،ً حر ل،ا رأليعلاا،ذاالاا، با عا رظًعلا،صحعلا،ذل حر لا،ًذريلألا،ًخررا لاا،جريًع لًا  .ا،ًيعًا

  ا،ًؤسسةةةا لا،ً خصصةةةعلا، األذةةةعل، ًةةةاللألةةةيتا،ةجةةةاا لاا، حةةةريا لاا،ةةةةرص لاا،ذًةةةللا،ًطةةة ركللرةةةا ولحةةةةللاإلطةةةال
 .ا،ً حر ل يل رةي لا،ألرراًج

طةارر لا ًارةةعلا،ذاًةةعل ةةيلارطةةعلا،ذًةةللا، ةةيل ةةال رظيً ةةالألا، ذةةااتلًةةدلًر ةة لطةةؤاتلرةةمللا،سةةالحلألةةا ًالا،ً حةةر ل حةة ل -
 .،اجاًذعلألًبرلا ًارعلا،ذاًعل1/10/2019لأل اري بر لاا ًت"لاا، يلمُلمرااتل" راأليرلألراولا، بعل

 طاركل يلارطعلا،ذًلل رارا لا ًارعلا،ذاًعلًتلرللًتل طاللا،طؤاتلاالج ًاميةع لاا،سياسةيع لاا،باراريةعلاا،طةؤاتل
ي لألاإل ا عل ،ىل طالل اسطيتلاا را يلا،ذرأليعلا،ًح اع.ا،ذرأليعلاا   ًتلا،بًا

 ىلا دل صارل،ريةيعلألرةاول ةررا لًةاظةيلا ًارةعلا،ذاًةعلااالسة ًالل ،ةىل جرألةعلا ًةالا،ً حةر ل ةيلارطعلا،هر  ل، 
ًجالل" راأليرلألراولا، بعلاا ًت"ل،السة ةار لًر ةا لألاإل ةا عل ،ةىلا، ذةر لماةىلا،ةرارلا،ة يليًرةتلاتل بةاالألةهلا ًارةعل

 ا،ةةثليًرةةتلاتليً ةةرلا،طريةة ل،ذال ةةا ل راميةةعلاالا،ذاًةةعل، ذميةةملا سةة يلل ةةراأليرلألرةةاولا، بةةعلاا ًةةتلألام ألارهةةالطةةر ل
 ًتلخالللًرا ألعلاال، ماالأل  رلا، راأليرلا،ً ة لماي الأليتلا،راللا م او.لً ذرر لا طرا لار رلاس براراعل

يلاً ةهلا ًارةعلا،رامًةعل،حةاارلا،ة يلرظ لل  ةيلا،ابةاولا،ةاماريلا، طةااريلا،خةاً لا ًارعلا،ذاًةعطارر ل - ألةالظألةيلخةاللليةًا
 ألًريرعلرألي.ل16-17/10/2019

 تلارؤسةةةاولاام ةةةاولا ةةةارلا،ةةةراللا م ةةةاولارألةةةارلا،ًسةةةؤا،يتل ةةةيلا،ًسةةةارا لالا،ةةةامراولا،ًذريةةةلا طةةةاركل ةةةيلا،ابةةةاو
رظًعلاألاإل ا عل ،ىلا، طااريعلاإل ايًيع ل ةا يعلاال حارلاإلا،ًرظًعلا،را،يعل،ا جر لًا  . ريبي،ذًللا،را،يعلًا

 لاألحةةثلاإل ايًيةةعلا، طةاارلمًايةةا لألةةيتلا، اا ة لًجةةاال ل حريةةرلأل ةر لا ،ةةكل "اإل ايًةةيلا، ذةاات"لًحةةارا،ابةةاوللرةا و
لااله ًةةةاال ا لا،ًجةةةاال ل ةةةيلا،ًرجةةةا لا هةةةرا ل حبيةةة ل، ةةةًاتلا،ةةةرا،يلا،ًسةةة ا لماةةةىلألير ةةةال يًةةةالا، ذةةةااتلسةةةألل

ارا لسةةألذعلًسةةل"حةةاارلاألةةاظألي"راللل ةةر ل يةةه" لاا،ةة  لارألةةيل مةةالت"لا،ةةاماريلاإلمةةالتلا،ًطةة رك لا ةةالخال،ةةهلام ًةةار
 .،ا ذااتلألير ا

 لألًبةةرلا،جاًذةةعلا ًريريةةعلألا،بةةاهر ل21/11/2019ا، ةةيلمبةةر لأل ةةاري للطةةارر لا ًارةةعلا،ذاًةةعل ةةيلامًةةاللارطةةعلا،ذًةةل -
ا، ةةيلاللاسةةعلا،ذًا،ةةعلا،ًصةةريعل ةةيلا ررت"ً ةةالًررةةملرراسةةا لا، جةةر لاا،الجمةةيتلألا،جاًذةةعلا ًريريةةعلألا،بةةاهر لحةةالل"ررلرظ لال
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،ا رًيةةع لأل ةةر لا،ًسةةاهًعل ةةيلصةةردلا،سياسةةا لا،رةياةةعلأل ذظةةيالا،ذامةةرلًةةتلهجةةر لا،يةةرلا،ذاًاةةعل ةةرمً الا،ارا،ةةعلا،سايسةةريعل
 ا،ًصريعل،اذًللألا ررت.

 تلا،ارا،ةةةعلمةةةطةةةاركل ةةةيلارطةةةعلا،ذًةةةللخألةةةراولاارةةةاريًياتل ةةةيلا،ًجةةةاللا،ةةةريًترا يلاا، جةةةر  لألاإل ةةةا عل ،ةةةىلًً اةةةيتل
لا،سايسريعل،ا رًيع.

 ةةر ل ةةةأ يرلل ،ارراسةةعلا،خاصةةعلألظةةرا لا،يةةرلا،ذاًاةةعلا،ًصةةريعلألةةا ررتلارطةةعلمةةرضلا،ر ةةامجلا،ًألرميةةعا، ةةالخةةاللل ًا
 ار ًاالا،الجميتلا،سارييتل ،ىلسا لا،ذًللا ررريلماي ا.

 ثاةثاا: اةلقاءاد والجتما اد اةت سيقيف اةت   قاتها األما ف اةعامف ف  مجال شؤوم اةالجئيم واةمغتربيم واةهجرة:

اإلسةراالاا،ًرظًةعلا،جرةعللا،ذاًةعلاا، يل  راس الا ًارةعل ا،را،يعل يلا،ًرطبعلا،ذرأليعر ل، ج طارلًجًامعلا،ذًللا،ًذريعلألا -
لمبر لا ًارعلا،ذاًةعلمةر لاج ًامةا لأل بريةع لارا،علًتلاراال لا ًالا،ً حر لا،ً خصصعل16 لألذ ايعلا،را،يعل،ا جر 

 Teleconferenceل3/10/2019ال30/9/2019لري  لأل ةةةةاًةةةةدلرةةةةللًةةةةتل،جرةةةةعلاإلسةةةةراالاا،ًرظًةةةةعلا،را،يةةةةعل،ا جةةةةر (ل
 .لل19/11/2018ال24/10/2019ال21/10/2019ال16/10/2019ال10/10/2019ا

 ةتل ةًر ا:ل  لًرظًةعلا ن يةعلاا،مرامةعطاركل يلاالج ًاللًً االاراال لا ًالا،ً حر لا م اول ةيلا،ًجًامةعلًا
 لًر ة لا ًةالا،صةحعلا،ذا،ًيةعًرظًةعللألرراًجلا ن يعلا،ذا،ًي لا،ًةا يعلا،ساًيعل، ًالا،ً حةر ل،طةؤاتلا،الجمةيت 

ا،ً حةر لا،ًذرةىلألا،ًخةررا لاا،جريًةع لألاإل ةا عل ،ةىلا،رؤسةةاولا،ًطةارريتل،ًجًامةعلا،ذًةلل ،جرةعلاإلسةراالاا،ًرظًةةعل
 ا،را،يعل،ا جر (.

 ةةالخةةالللاالج ًةةاللًرا طةةعلا رطةةطعلا،ً ذابةةعلألةةا، جر لا، ةةيل ذ ةةمالارةةاال لا ًةةالا،ً حةةر لا،ًطةةاررعل ةةيلاالج ًةةالل 
 لرًال الًرا طعلاالس اًا لا، بريعلا، يليًرتلاتل برً الاراال لا ًالا،ً حةر لا م ةاول2019 رةي هالخالللماال

لاال ةةا لةية  رلًرعلاا،ًرظًعلاا،رظاًيع:ا،ذا،ًيل،ا جر لاآللاال ةا  يلًجًامعلا،ذًلللخالللا،ًؤ ًرلاإل ايًيلحالل"
اا،ة يتلل رار لا، جر ل ةيلا،ًرطبةعلا،ذرأليةع"حالل"علمًللألراولا،بررا لارط" لالاا ررلماىلا،سياسا ل يلا،ًرطبعلا،ذرأليع

 .ا،باهر ألل5/12/2019-3 المبرهًالخالللا،ة ر ل

 حيةةثل اًةة لرةةلل؛لذًةلا،ا،ًةؤ ًرلاإل ايًةةيلارطةةعل ةةالخةةالللهة رلاالج ًامةةا لًرا طةةعلا، ح ةيرا لا،جاريةةعل،ذبةةرلرًةال
ب رحا  ةةةةالحةةةةاللجةةةراللا  ألاإل ةةةا عل ،ةةةةىل امًةةةةعلب ةةةةرحل،رةةةللًةةةةتلا،ةذةةةةا،ي يت لمًةةةةاللا،ًج ةةةعلألذةةةةرضلًالحظا  ةةةالًا

 ا،ًطارريتلاا،سار لا،ً حر يتل ي ًا.ل

ياللجةارالًةريرلالًةدلاعل رسةيبيلاعلمبر لا ًارعلا،ذاًعلاج ًامة - ،ًر ة لاإل ايًةيل،اطةر لا اسةطلاطةًاللا ريبيةالا،سةير /لرةاًر
ا ،ةكلل ع،اًرظًةاإل ايًةيللألا،ًر ة لا،ذاًةع ياسةعاا،س ا،ذال ةا  ا،سةير /لرريسة يرالًةايالًسةؤالا،را،يةعل،ا جةر  لاللعألا،ًرظًة
 .ألًبرلا ًارعلا،ذاًعل10/10/2019أل اري ل

 ماةةىللاال ةةةا لا،ذةةا،ًيل،ا جةةر لاآلًرةةعلاا،ًرظًةةعلاا،رظاًيةةعل رةيةة لً األذةةعاالج ًةةاللا، ذةةااتلألةةيتلا،ج  ةةيتل ةةيللألحةةث
ةةعلا ًةةالا،ً حةةر لررةةلأل ةةر ل ذألل طةةال لطةةألرعلا ًةةالا،ً حةةر ل،ا جةةر ا،ًسةة ا لاإل ايًةةي.لرًةةال ةةالًرا طةةعل ل مةةعلًرظًا

اا،ةةرارلل ًةةتلاجةةللرمةةالا،ةةراللا م ةةاول ةةيلا، ذاًةةللًةةدلا، جةةر لا،ذًةةللًةةدلجًيةةدلا،طةةرراولماةةىلجًيةةدلا،ًسةة ايا ال
حيةثل ةال راية ةالًةتل ألةللا ًةيتلا،ذةاال، ًةالل؛ا،ًررميلا، يلسا ل بةاالألةهلا،ًرظًةعلا،را،يةعل،ا جةر ل ةيلهة الا،طةأت

ا،را،يةةعللع ة رلا،طةألرع لرًةال ةالا، أريةةرلماةىلاهًيةعلا، ذةااتلألةيتلا ًارةعلا،ذاًةعلاا،ًرظًةا،ً حةر ل،ابيةاالألةرارلا،ًرسة ل،
 ،ا جر ل يله الا،طأت.ل

مةةر لاج ًامةةا ل رسةةيبيعلًةةدلا،سةةير/ل يةةرارلايةةا لًسةةماللااللا، رسةةي ل،ةةر لجاًذةةعلا،ةةراللا،ذرأليةةعلمبةةر لا ًارةةعلا،ذاًةةعل -
ألًبةةةرلل20/11/2019ال13/11/2019ال29/10/2019 ةةةاري لألل ألا،ًةا ةةيعلا،سةةةاًيعل، ًةةةالا،ً حةةةر ل،طةةؤاتلا،الجمةةةيت

 ا ًارعلا،ذاًع.
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  ألا، ذةةااتللرا،يلحةالل"ا،رةةماحلا،ةراخايل ةيلا،ًرطبةعلا،ذرأليةع"ا،ةًةؤ ًرلا،، ح ةةيرل،ذبةرلًرا طةعلال ةالخةالللاالج ًامةا
مبةرلا،ًةؤ ًرلىلماة،ًةا يعلا،ساًيعل، ًالا،ً حر ل،طؤاتلا،الجميتلاا،ًرظًعلا،را،يعل،ا جةر  لحيةثل ةالاال ةةا لًدلا

يل ا، ح ةيرا لا،جاريةعل،ذبةرلا،ًر ةر لا،ذةا،ًيلا الل،الجمةيتلل.لرًةال راا،ة لاالج ًامةا لًرا طةع7/4/2020-6يًا
يلل ةةةيلجريةة ا،ةة يل ذبةةةررلا،ًةا ةةةيعلا،سةةاًيعل، ًةةةالا،ً حةةةر ل،طةةؤاتلا،الجمةةةيتل .لهةةة الا ةةةرل18/12/2019-17يةةةًا

ل ةةةيلامًةةةال ةةةيلجريةةة للًةةةالا،ً حةةةر ل،طةةةؤاتلا،الجمةةةيتا،سةةةير /لجةةةارايتلسةةة ريررلًةةةتلا،ًةا ةةةيعلا،سةةةاًيعل، طةةةارر ل
اجةراللامًا،ةهلاا،ًحةاارلا، ةيلسةا لا،ذةا،ًيلا الل،الجمةيتلاالج ًاللا، ا،ث لا اً لأل بةريالمةرضلحةاللا،ًر ةر ل

 راا، ا لحيثل الاإلطار ل ،ةىلا،ةراللا،ذرأليةعلا،ًطةاررع.لرًةالاا ةح لا،ةرارلا،ة يليًرةتلاتل بةاالألةهلا ًارةعلا،ذاًةعلي
 ،ًر ر . يله الا

سياسةةيلألا،ا ةةرلا،ةةرامال،ال حةةارلا  ريبةةيل،ةةر لجاًذةةعلا،خأليةةرلا،ًةةدلا،سةةير/لرةةاررل ةة حلا،ذاةةياللاعلمبةةر لا ًارةةعلا،ذاًةةعلاج ًامةة -
 .لل23/10/2019لأل اري ا،راللا،ذرأليعلألًر  لاال حارلا  ريبيلألا،باهر ل

 ا لحاللا، جةر مًايعل رطاولا،ًررملا،ذرأليلا  ريبيل، ألارللا،ًذا الخالللاالج ًاللًرا طعل  لا ،ةكل رةية اعل،بةراريلًا
(لاا،بًةةةةةةعلا،ذرأليةةةةةةعلا  ريبيةةةةةةعلا،راألذةةةةةةعل ًةةةةةةةاالألا:ل20/11/2013-19  ريبيةةةةةةعلا، ا، ةةةةةةعل ا،رايةةةةةة :لا،بًةةةةةةعلا،ذرأليةةةةةةعلا

 (ل يله الا،طأت.23/11/2016

 

 يف جمال الرتبية والتعليم والبحث العلمي: -9

   اةتربيف واةتعليم واةبحث اةعلم :أولا: اة عاةياد اةت   ظمتها األما ف اةعامف ف  مجال 

ةةعلا،ياألةةاتل -  لا،ًامةةر لا،ًسةة رير لا ا،ةةىلاألررةةاًجلا ًةةالا،ً حةةر لاإلرًةةاميرظًةة لا ًارةةعلا،ذاًةةعلألا، ذةةااتلاا، رسةةي لًةةدلحرًا
ًةسة راًعل ةيلا،ةاطتلا،ذرألةي" ل ألًبةرلا ًارةعلل5/9/2019لأل ةاري  ح لمرااتل"ا، ذاةيالاا، رًيةعلا،ألطةريعلًةتلاجةللا، رًيةعلا،

 .ذاًعا،

 هر  لا،ًامر ل ،ىل ذميملا، ذااتلا،ذرأليلا،ياألاريل يلا،ًجاال لا، ذايًيةعلاا، رًايةعل ةيل طةارلًر ةر لا، ذةااتلا،ذرألةيل
االسةة ةار لًةةتلا،خألةةرا لا،ياألاريةةعل ةةيلًجةةاال لا، ذاةةيالاا، رًيةةعلا،ًسةة راًعلاا،ألحةةثلا،ذاًةةي لألاإل ةةا عل ،ةةىلا،ياألةةاري ل

 .األراولا،بررا لا رًيعلا،ًااررلا،ألطريع

 طاركل يلامًاللا،ًامر لا،ًس رير لمررلًتلا،راللا م او لألاإل ا عل ،ىلًً ايتلًتلا،ًرظًا لاإل ايًيةعلاا،را،يةعل
  ا لا،صاع ل  العلمتلًطاررعلمررلًتلا،جاًذا لا،ذرأليع.

 تلرمةالا،ةرُظالا، ذايًيةعل ةيلا،ةاطتلا،ذرألةيلًةصررلمةتلا،ًامةر لا،ًسة رير لمةررلًةتلا، اصةيا لا، اًةعلا، ةيل  ةًر ل
 اجلل حبي لا، رًيعلا،ًس راًع.

ا،خةاصلألاالر بةاولالل20/1/2019أل ةاري ل(ل4لل (لر.64ر ال ااالج ًاميعل يل طارل رةي ل رارلا،بًعلا، رًايعلاال  صاريعل -
االج ًةةةةاللا، طةةةةااريلا الل،اًرظًةةةةا لا،ذرأليةةةةعللًةةةة لا ًارةةةةعلا،ذاًةةةةعرظ لل ألةةةةا، ذايالا،ةرةةةةيلاا،ً رةةةةيل ةةةةيلا،ةةةةاطتلا،ذرألةةةةي

يلل يةعلا،ًذريةعا،ً خصصعلاا،را، ألًبةرلا ًارةعلا،ذاًةع لا ،ةكل،ا ةدلخطةعل حةركلًطة ررعل، رةية لل25/9/2019-24يةًا
 .ا،برار

 رظًةةعلل طةةاركل ةةيلاالج ًةةاللمةةررلًةةتلًؤسسةةا لا،ذًةةللا،ذرألةةيلا،ًطةة ركلا،ًذريةةعلألًا ةةاللا، ذاةةيالا،ةرةةيلاا،ً رةةي ًا
 .ا،يارسرا

  جرةةةعل رسةةةي لمايةةةالًةةةتلا،ةةةراللا،ذرأليةةةعل طةةةريللل:صةةةررلمةةةتلاالج ًةةةاللمةةةررلًةةةتلا، اصةةةيا لا، اًةةةعلا، ةةةيل  ةةةًر،
 ذًةةيالاسةة ألياتلماةةىلاللخطةةعلاإلر بةةاولألةةا، ذايالا،ةرةةيلاا،ً رةةيل ةةيلا،ةةاطتلا،ذرألةةي اا،ًرظًةةا لا،ًذريةةعل،ً األذةةعل رةيةة ل



33 

ةةا لا، ذاةةيالا،ةرةةيلاا،ً رةةيل ةةيلا،ةةراللا،ذرأليةةع مبةةرلاج ًةةاللألاإل ةةا عل ،ةةىلل ا،ةةراللا،ذرأليةةعل،ا ذةةر لماةةىلاا ةةدلًرظًا
طةراكلرا ةعلا،ًذريةيت لالا،ذرأليع،اخألراولًتلا،رالل مبةرلاج ًةاللالل مبرلًر ر ل،اربةاولا،ًج ًذةيلحةالل طةارلا،خطةعلاا 

 .للاماريل،ًرا طعلاام ًارلا،خطع

ا،ًةؤ ًرلا،سةرايلا،حةاريلمطةرل،اًرظًةعلا،ذرأليةعل، ةًاتلألةالنما،ةع لاألا، ذةااتلًةدلًجًامةعلطةالللرظً لا ًارعلا،ذاًةعل -
يلل ا،ةة ذاال،تةةرضلاالأل رةةار"ل ،ةةىذاةةيال ةةيلا،ةةاطتلا،ذرألةةيلًةةتلا، ذاةةيال" حايةةللا، ل حةة لمرةةااتا،جةةار ل ةةيلا، ذاةةيال ل-9يةةًا

لألًبرلا ًارعلا،ذاًع.لل10/10/2019
 اةةةا،سةةةيرلطةةةاركل ةةةيلا،ًةةةؤ ًرل ً ا، رأليةةةعل ةةةيلامارللاتلمةةةتاميةةةرلا، ذاةةةيالا،ذةةةا،يلاا،ألحةةةثلا،ذاًةةةيلألا،جً اريةةةعلا،يًريةةةعلًا

،ةةةر للًً ةةةللاال حةةةارلا اراألةةةيل لألاإل ةةةا عل ،ةةةىرأليةةةعا، ذاةةةيالا،ذةةةا،يلاا،ألحةةةثلا،ذاًةةةيلألجً اريةةةعلًصةةةرلا،ذالاا، ذاةةةيال
اارةةاريًييتلاألةةاح يتلاخألةةراولًةةتللرؤسةةاولا،جاًذةةا لا،ذرأليةةع  ةةالعلمةةتلًطةةاررعلمةةررلًةةتللل جً اريةةعلًصةةرلا،ذرأليةةع

 لل.ا،ذرأليعلاا،را،يعل يلًجاللجار لا، ذايالااالم ًارلااال حارا لا،ًرظًا 

 سةةا   لا،جاًذةةا لاا،ًذاًةةيتل،يرارةةاالا طةةايرلرارلل: ةةًر ا، ةةيل ا، اًةةعلصةةررلمةةتلا،ًةةؤ ًرلمةةررلًةةتلا، اصةةيا ل
ل لًةةتلًابرةةيتلًةةاج يتل بريةةيتلألةةرالعل ًرارةةا لا،ةة راول االسةة ةار لًةةتل اظيةة ل لاا،ةة ذا لل ،ةةىًةةتلا، ذاةةيالا، ابيرةةيللاا، حةةا 

ذيةةلل ة لا طأليبيةةاعللم ًةةارلا، أهيةةللا،ً رةةيلا،ًسةة راالرًةةر جلي ألةةدل ةةيل أهيةةللا،طةةال لا،جةةاًذييتلً ريةةاعل لااالصةةطرامي
 رمالرطرلا،ألحاثلا، رألايعل يلًجال لًحرًعلماًياع. لرمالا،ًطاريدلا،رياريع لًس بألا العرارلا،طألا ل يلصيان

   :األما ف اةعامف ف  مجال اةتربيف واةتعليم واةبحث اةعلم  شاركد فيها: اة عاةياد اةت  ثا ياا 

،ًرطبعلا،ذرأليعل يلا،اجرعلا، اجي يعلا،ًذريةعلألةا، ذايالاالج ًاللا، طااريلا الل،ًً ايلالطارر لا ًارعلا،ذاًعل يلامًال -
يلجلًر  لا، رأليعلا،ذرأليل،راللا،خايل لاا، يلمبرلألًبر2030ح ىلماال  .3/10/2019-2ألا،رياضليًا

 حةر ل،ا رأليةعلًرظًةعلا ًةالاا، يل  الرالعللرللًت:لا ًارعلا،ذاًع لًجًامعلا،طرراولل يلامًاللاالج ًالطاركل ً،
ًر ةة ل ل ايًةةيل،اجةةار لاا، ًيةةمل ةةيلا، ذاةةيا لًجاةة لا، ذةةااتل،ةةراللا،خاةةيجلا،ذرألةةي لًررةةملا،يارسةةرالاإل ةةعاا،ذاةةالاا، با

ذرأليةةعل لا،ًرظًةةعلا،ألةةايلألا،طةةار عل حةة لاطةةرا لا،يارسةةراا،ًررةةملاال ايًةةيل،ا خطةةيطلا، رلل ا، رأليةةعلا،ذرألةةيل،ةةراللا،خاةةيج
 لألاإل ةا عل ،ةىليعلا،ذةا،ًيلا، ةاألدل، ًةالا،ً حةر ًجلا ن  لألررا،ا رأليعلاا، با علاا،ذااا لًرظًعلا ًالا،ً حر ل،اطةا،ع

ً ايلا،ًرطبعلا،ذرأليعل يلا،اجرعلا، اجي يعلا،ذا،ًيع.  امار لا، ذايالا،ذاالألا،ًًارعلا،ذرأليعلا،سذاريعلًا

 ر رارةيلا،خةاصلألًر ة لا، رأليةعلا،ذرألةيل،ةراللا،خاةيجلًةدلرًةجلا،ًا ةدلاإلا ة لا،ًطارراتل يلر ايعلاالج ًةاللماةىل،
يةةريررللاعلااحةةر ،ر راريةةاعللاعل ةةدلا،يارسةةرالا،خةةاصلألا، ةةر لا،راألةةدلًةةتلاهةةرا لا، رًيةةعلا،ًسةة راًعل"ا، ذاةةيا"ل،يصةةألحلًا ذةةًال

ا،ةراللا م ةاول ،ةىلا،حة اللارمةا  أريرلماىلًطاررعلا،ًً ايتلألطرللًس ًرلا، لالًر  لا، رأليعلا،ذرأليل،راللا،خايج
مةةتلطريةة ل ةةالثلاا،ايةةا لل2020–2019حةةرلا،ًيةة ل،ذةةاًيل رةيةة لا، ماًةةا لاج ًةةاللا،أل لالًجًامةةعلا،طةةرراولألحةة ا

االج ًةةةاللًا ةةةاميعل،اًرطبةةةعلا طةةةًل:لا، جةةةر لاا،رةةةماحلاا، ذاةةةيالاا،جةةةار لا ًايةةةللا، ذاةةةيا لاالسةةة جاألعل ،ةةةىلاا،ايةةةا ل
اسةي الًرا طةعلل  طراكلا،طألا ل يل جراوا لد،يعلاخ يارلًً لل،اًرطبعلا،ذرأليعل ةيلا،اجرةعلا، اجي يةع لا،ذا،ًيل،ا ذايا

ل.2020ه الا،ًا اللألطرللًةصلل يلاالج ًاللا،بارال،ًجًامعلا،طرراولا،ًبررلمبررلااامللماال
ذرأليةةعل،ا رأليةةعلً ةةهلا،ًرظًةةعلا،رظ للا،ةة يل طةةارر لاالًارةةعلا،ذاًةةعل ةةيلا،ًةةؤ ًرلا،حةةاريلمطةةرل،ةةامراولا، رأليةةعلاا، ذاةةيالا،ذةةر  -

يللاا، با علاا،ذااا  ًًارعلا،ألحريت.ألل7/11/2019-6يًا

 ً،ايًيةعلاا،را،يةعلا،ًرظًةا لا،ذرأليةعلااإلألاإل ةا عل ،ةىلا،ةراللا،ذرأليةع لألامراولا، رأليعلاا، ذايالا،سار لؤ ًرلطاركل يلا 
 .ا،ًذريعلألا، ذايا

ل
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 جارأل ةالا،راجحةعلاالسة ةار لًةتلل ًرةيتلا،ًرظ ًةعلًةتل:مةررلًةتلا، اصةيا لا، اًةعلا، ةيل  ةًر صةررلمةتلا،ًةؤ ًرل 
ًارسا  الا،جي ر ل يل رةي لسياسا ل ذا ل2030يًيعل سةامرل ةيل حبية لا، ةر لا،راألةدلًةتلاهةرا لا، رًيةعلا،ًسة راًعلًا

ا، ذاةيالاا،ذًةلل ذميملسياسا  ال ةيل ًايةللالل امر  الماىلسامرلا،راللا،ذرأليعل،ذًللماىل ذًيااا ل اا،خاصلألا، ذايا(
يةةعلا حًر ةةتلا،ألحةةثلمةةتلد،يةةا لجريةةر ل ُل ل  ةةالعلمةةتلماةةىل رايةةدلًصةةاررر لب ةة لا،ًذةةاييرًةةتلرمةةالا،ًاامرةةا لا،ذًًا

رمةالا،ج ةارلاا،ًألةاررا لا،ًأل ا،ةعل ةيلًسةامر لا،ةراللا،ذرأليةعلا، ةةيل لال2030ألحاةاللا،ذةااللا،ًطااألةعلرا،يةاعلرا لاا،ًؤطة
د ةةارل اةةكلا،ظةةرا للسةةا  الا، ذايًيةةعلًةةتل جةةاامطةةايرلرظً ةةالا، رألايةةع لا ًرةةيتلًؤسألظةةرا لاسةة  راميعلأل ةةر ل لر ًةة

ًُل لالااسة ذار لرارهةا ألةا لا،اطريةعلاجةارلًر ةالأل ةر لاالسة جاألعل،اً طاا ًةيتلا ذميةملًةالهةالًذا ةدلًرجذيةعلً ري ةعل،ا
 لطةةألرا ل ذةةااتلألةةيتلًؤس سةةا ل رةةاير ا ةةيل طةةايرلا، ذاةةيالاا،ًذةةاييرلا،را،يةةعل ةةيل أهيةةللا،ًذا ًةةيتلا ةةرريأل ا لاا  اًةةعل

علا،رصرلاا،ً األذعلاا، بييارمالألاإل ا عل ،ىل اإل ايًةيل، ررا،اجيةاللررلا،ًررةماالس ةار لًًاليةا  لألاإل ا عل ،ىلًرظًا
ةةةةا لااال صةةةةاللألًًارةةةةعلا،ألحةةةةريتلاا،ةةةة يليذًةةةةلل حةةةة ل طةةةةرا لا،يارسةةةةرال ةةةةيلًجةةةةالل ةةةةرري لا طةةةةرلا،ذرأليةةةةعل ا،ًذاًا

ةا لااال صةالا،ًخ صعل ًُل لال ةيل ررا،اجيةالا،ًذاًا رلا،ًطةاررعل ةيل ذا،يةا لا،ًةؤ ًرلا،ةرا،يلا، اسةدل،اتةعلا،ذرأليةعلا، بةر 
،اتةةةعلا،ذرأليةةةعل ةةةيلا، ذاةةةيالامبةةةرلرةةةرا لحااريةةةعل حةةة لمرةةةااتل اا ةةةدلال 14/2/2020-8 ةةةيلرألةةةيلخةةةالللا،ة ةةةر للمبةةةر 

حةةارلا،جاًذةةا لا،ذرأليةةعلاا  حةةارلًجةةا، لا،ألحةةثلا،ذاًةةيل ةةيلًجةةالل مةةرارلا،رراسةةا لاا ألحةةاثلاالسةة ذارعلألا  لالا،ذرألةةي(
 ا، يل ح اج الامارا لا، رأليعلاا، ذايا.

 

 يف جمايل الثقافة وحوار احلضارات: -10

  ظمتها األما ف اةعامف ف  اةمجال اةثقاف : أولا: اة عاةياد اةت 

رظً لا ًارعلا،ذاًعلاالج ًاللا، اريل،ةري لا،ذًللا،ًذريلألً األذعل رةي لًألةارر لا، راًةللألةيتلا،سةياحعلاا، ةراثلا،ح ةاريل -
يل   لألًبرلا ًارعلا،ذاًع.30/9/2019-29اا، با يل يلا،راللا،ذرأليع ليًا

 ًًارةةةعلا،ألحةةةريت لا،جً اريةةةعلا، ارسةةةيع لا،ًًارةةةعلا،ذرأليةةةعللذرأليةةةعلا، ا،يةةةع:ا،لا،ةةةرالًً اةةةاتلمةةةتللطةةةاركل ةةةيلاالج ًةةةال
ا،سذاريع لجً اريعلا،سارات لرا،عل اسطيت لرا،عل طر لرا،ةعلا،راية  لجً اريةعلًصةرلا،ذرأليةع لا،ًًارةعلا،ًترأليةع ل

 ألاإل ا عل ،ىلًطاررعلمررلًتلا،ًرظًا لااال حارا لا،ذرأليعلألصةعلًرا  .

 رظةةيالًا بةةىلمرألةةيل،السةة  ًارل :لتلا، اصةةيا لا، اًةةعلا، ةةيل  ةةًر صةةررلمةةتلاالج ًةةاللمةةررلًةة B2Bل ةةيلًاا ةةدل)
ا، راثلا، با ي ل رطيتلحًاعل،ر دلا،اميلألا، راثلا،ح اريلا،ذرأليل ح لًظاعلجاًذعلا،ةراللا،ذرأليةع ل مةرارلألررةاًجل

علا، با يةعلماةىلا،ًسة ا ل رريأليلً ريل يلًجاال لا،ً اح لا،ًخ اةع لاال ةةا لماةىلرمراًةعلمرأليةعلألةذا،يةا لا،سةياح
 طال لا يبعل ةذيللًة االاالس راًعل،اًاا دلا، را يعلاا، با يةعلألا،ةرالل،ألراًجلا، سايبيعلا،ًراسألعل، ا لا،ذرألي ل صًيالا

 امًعلا، راثلا،ذةا،ًيلا،ًذةرضلل ًترراسعل رطاولصررا لإلربا لًاا دلا، راثلا، با يلا،ًسجاعل  العلمتلا،ذرأليع ل
 ،اخطر.

لأل ةةةاري ًارةةةعلا،ذاًةةةعلاالج ًةةةاللا،ةةةاماريلا،ًطةةة ركلا، ةةةاريل،ةةةامراولا،سةةةياحعلاامراولا، با ةةةعل ةةةيلا،ةةةراللا،ذرأليةةةع لرظًةةة لا  -
 ألا،جً اريعلا، ارسيع.ل16/10/2019

 ًةارا لا،ذرأليةعلا،ً حةر  لًًارةعلا،ألحةريت لا،جً اريةعلرا،ةعلاإلًً اةاتلمةتلا،ةراللا،ذرأليةعلا، ا،يةع:لطاركل يلاالج ًالل
ا،جمامريةةعلا،ريًبراطيةةعلا،طةةذأليع لا،ًًارةةعلا،ذرأليةةعلا،سةةذاريع لجً اريةةعلا،ذةةرا  لسةةاطرعلمًةةات للا، ارسةةيع لا،جً اريةةع

را،عل اسطيت لرا،عل طر لرا،علا،راي  لا،جً اريعلا،األراريع لرا،عل،يأليا لجً اريعلًصرلا،ذرأليةع لا،ًًارةعلا،ًترأليةع ل
 أليعلا،ذاًاعل يلًجا،يلا، با علاا،سياحع. لرًالطاركلمررلًتلا،ًرظًا لا،ذرل،جً اريعلاإلسالًيعلا،ًاري اريعا

 حةثلا،ةراللا،ذرأليةعلماةىلا،ًميةرلًةتلا، ةامةللاا، جةاا لرلًتلا،برارا لا، اًعلا، يل  ةًر :لصررلمتلاالج ًاللمر
ًةدلً طاألةةا ل رية لا،ذًةةللا،ًذرةيلألً األذةةعل رةية لًألةةارر لا، راًةةللألةيتلا،سةةياحعلاا، ةراثلا،ح ةةاريلاا، بةا يل ةةيلا،ةةرالل

ذرأليةةعلح ةةىل  حبةة لا هةةرا لا،ًرجةةا لًةةتل اةةكلا،ًألةةارر  لا رايةة لا ًارةةعلا،ذاًةةعل،اجاًذةةعلاا،ًرظًةةعلا،ا،ذرأليةةع لا ،ةةكل
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ألا، ر يةة ل، رظةةيالمبةةرلا،ًا بةةىلا،ذرألةةيل،السةة  ًارل ةةيلًاا ةةدلا، ةةراثلا، بةةا يل ةةًتل ذا،يةةا لل،ا رأليةةعلاا، با ةةعلاا،ذاةةاا
اللا،امراولا،ًسؤا،يتلمتلا،طؤاتلا، با يةعل ةيل(ل يلرا،علاإلًارا لا،ذرأليعلا،ً حر  لماىلهاًولاج 2020ً  رسألال

ةةدلمبةةررلخةةالللطةة رلريسةةًألر/لرةةاراتلا الل  لارمةةا لا،ًرظًةةعلا،ذرأليةةعل،اسةةياحعلإلطةةراكل2020ا،ةةاطتلا،ذرألةةيلا،ًًم
 ل ةيل طةايرلا رةية لا،ألةراًجلا، رريأليةعلااتلًدلا،ًرظًعلا،ذرأليةعل،اً ةاح األا، ذلاا، با علاا،ذاااا،ًرظًعلا،ذرأليعل،ا رأليعل

 ًجاال لا،ً اح لا،ًخ اةع. يل

 لاح ةا،يةعل، رةريالا،طاألةعلا،ةةامميتل ةيلًسةاألبعل"ا، حةرثلألا،اتةعلا،ذرأليةعلا،ةصةحىل6/2/2020س رظالا ًارعلا،ذاًعلأل اري ل -
ا، ةةةيليةة ال رظيً ةةالألطةةةرللراريلألا، ذةةااتلًةةةدلامار لا، رأليةةعلاا، ذاةةةيالالاا،خطاألةةعلااإل،بةةاولا،طةةةذريلا ذًيةة لرراسةةةعلا،رحةةا" ل

 ا،ذرأليعل،طال لا،صةيتلا، ا،ثلاإلمراريلاا، ا،ثلا، ارايلًتلجًيدلا،راللا،ذرأليع.لألجً اريعلًصر

 ثا ياا: اة عاةياد اةت  شاركد فيها األما ف اةعامف ف  اةمجال اةثقاف :

طارر لا ًارعلا،ذاًعل يلا،رار لا، رريأليعلا، ةيلرظً ةالًررةملا،رراسةا لا،صةيريلا،ذرألةيل،إلصةالحلاا، رًيةع لخةالللا،ة ةر ل -
ل.ألجً اريعلا،صيتلا،طذأليع ل16-25/9/2019

 :اةحضاراد حوار مجال ف  اةعامف األما ف  ظمتها اةت  اة عاةياد: ثاةثاا 
 لألًبةرل16/9/2019ا،يررالا ارًا اسةطيعل،احةاارلألةيتلا، با ةا  لأل ةاري لذ لا ًارعلا،ذاًعلً رر ل ةاهالًدلًؤسسعلار لا  ل -

 ا ًارعلا،ذاًع.

 ا،يررلاا ًارعلا،ذاًةعل ةيلجًيةدلا،ًجةاال ل ا لسي لسألللا، ذااتلا،ًط ركلأليتلًؤسسعلار لهر  لً رر لا، ةاهال ،ىل رل
االه ًةاالا،ًطةة رك لألًةةال ةةيل ،ةةكل طةةايرلا رةيةة لاالسة را يجيا لا،ًطةة ررعلا ر يةة لج ارهةةالا،راًيةةعل ،ةةىل ذميةةملًة ةةاال

اا، ذةةايولا،سةاًي لا ذميةةمل با ةةعللا،ًااطرةعلا،ذا،ًيةةع لارمةالا،حةةاارلا، بةا يلاا، ااصةةللا،ح ةةاري لارطةرل ةةيالا، سةاًح
 ا،سالا لاا، صريل،ظااهرلاإلرها لاا، طر لاا، ذص لاا، ًييملا،ذرصري.

يللرظ ًةة  - ا ًارةةعلا،ذاًةةعلا،ةةرار لا، اًرةةعل،رةةرا لا،ذال ةةا لا،ذرأليةةعلا،صةةيريعلاا،حةةاارلألةةيتلا،ح ةةار يتلا،ذرأليةةعلاا،صةةيريع ليةةًا
 ."ا،صيريعل يل رسي ل با علا،سالال-رارعلا،ح اريعلا،ذرأليع لألا،ًًارعلا،ًترأليع ل ح لمرااتل"ا،ط11-12/12/2019

 حوار اةحضاراد: مجال ف  اةعامف األما فشاركد فيها  اةت  اة عاةياد: رابعاا 
طارر لا ًارعلا،ذاًعل يلًؤ ًرل"ا،حاارلألةيتلا،ح ةار يتلا،ذرأليةعلاا،صةيريع"لا،ة يلرظً ةهلامار لا، سةاًحلألرا،ةعلاإلًةارا ل -

يل، ذااتلًدلا،راألطعلا،رارةاط  لألاا،ذرأليعلا،ً حر   لألأألالظألي.17/10/2019-16يعلا،ذا،ًيع ليًا

 بةار لل ا ةحاميرلا، ساًحلألرا،علاإلًارا لا،ذرأليعلا،ً حر  لحيثل االألا   ةاحلًذةرضلصةارللا،سيرلح رلا،ًؤ ًر 
ية لًةتلا،ًةرار لا،ح ار يتلا،ذرأليعلاا،صيريع لاارطعل،اخطلا،ذرأليلاا،صيريلاألذةضلا،ااحةا لا،ةريةعلا،ًطة ررعل، الً

 يتلاا،ذر لا،ًبيًيتل يلاألالظألي.ياالأل راميعلًتلا،صير

 ةةًتلا،ًةةؤ ًرلخًةة لجاسةةا لرميسةةيعلررةةم لماةةىلًا ةةاما لا خةةا لاإلرسةةاريعلاا،بةةيالا،ًطةة ررعل،إلخةةاولا،ذةةا،ًيل  
ا،ذرأليةةعللاا، ذةةايولاا،رماهةةعلاا،سةةالا لااهًيةةعلاس ح ةةارل ةةاري لا، ااصةةللا، بةةا يلاا، ذايًةةيلا،ً ألةةارللألةةيتلا،ح ةةار يت
 اا،صيريع لرًال طر لا،ًطارراتل ،ىلًألارر لا،حماالاا،طري لارارهال يلألراولًس بألللا،ًج ًذا لا،ألطريع.

 ةةالاال ةةةا لماةةىلاتلي ًحةةارلا،أليةةاتلألطةةرللمةةاالحةةاللا ةةدلد،يةةا ل،ا ذةةااتلا،ًطةة ركلخاصةةعل يًةةالي ذاةة لألا، ذةةااتل 
ا، سةةاًحلاا،حةاارلألةةيتلا،ح ةار يتلا،ذرأليةةعلاا،صةةيريعلا،ألح ةيلاا،ذاًةةيلاا،ح ةاريلاا، را ةةيلاا، بةا ي لماةةىلاسةةا لًةتل

 .ا،بارًع،صا،حلا جيالل

،احةةةةاارلألةةةةيتلا، با ةةةةةا  لا،ةةةة يلمبةةةةرلأل ةةةةةاري للاا،يرةةةةرطةةةةارر لا ًارةةةةعلا،ذاًةةةةعل ةةةةةيلاج ًةةةةاللًجاةةةة لًحةةةةا ظيلًؤسسةةةةةعلار ل -
ل لألًر ألعلاإلسرررريع.ل24/11/2019

 
 



36 

 يف جمال الدراسات واملسوحات امليدانية االجتماعية: -11

 اةاراساد واةمسوحاد اةمياا يف الجتما يف: مجال ف  اةعامف األما ف  ظمتها اةت  ةياداة عا
ًةةتل مةةرارلا،رسةةخعلا،ذرأليةةعلًةةتلا، بريةةرلا،رميسةةيل،اًسةةحلا،ةةاطريلحةةاللا،سةةراتلاصةةحعلا سةةر ل ةةيلار  ةة لا ًارةةعلا،ذاًةةعل -

أليميةةةعلاا،ذًةةةللاا، ذاةةةيالاا، ةةةرخيتلحةةةاللا سةةةر لا،ًذيطةةةيعلاا،ظةةةرا لا،ًا ةةةاما لطةةةًللا، بريةةةرلا ةةةرلا،ًًارةةةعلا،ًترأليةةةع.ل
ةةةةع لاا،حا،ةةةةعلا،مااجيةةةةعل رةةةةع لاا،صةةةةحعلاإلرجاأليةةةةعلارمايةةةةعلا ًًا اخصةةةةامصلا،ًسةةةةرت لاار طةةةةارلاإلصةةةةاألعلألةةةةا ًراضلا،ًًم
اا جاهةةةةا لا،خصةةةةاألع لا ة ةةةةيال لاإلرجةةةةا لا رظةةةةيالا سةةةةر  لاصةةةةحعلا ت يةةةةعلا طةةةةةال لاا،ر ةةةةامعلا،طأليذيةةةةعلا طذةةةةيال

 لا،ذرةةة ل ةةةةرلا،رسةةةةاولارألةةةةارلا،سةةةةتًااج ةةةةعلالل حًايةةةةعلا،طةا،ةةةةعراتلا،خاًسةةةع لاللا حصةةةيتلا طةةةةةال لاا يةةةةا لا طةةةةةال
سةةرعلل60رألةةارلا،سةةتل،ا،حا،ةةعلا،صةةحيعل لالرسةةرعل ةةأر ل60  صةةاريعل،رألةةارلا،سةةتلا،خصةةامصلاالج ًاميةةعلاا،ريًترا يةةعلااالال

 .لل أر ر

ًطةراللا، حايةللا،ً ذًة ل لحةالل6/8/2019-4خالللا،ة ر لل رةي اعل، اصيا لاالج ًاللا،ةريلا، يلرظً هلا ًارعلا،ذاًع -
،األيارةةا لا،سةةراريعلاا،صةةحيعلار ةةدلا،بةةررا لاا،رةةةاوا لا ساسةةيعلا بةةريالا،ةةرمالا،ةرةةيل ةةيلا،ًجةةاللا،سةةراريلاا،صةةحيل ةةيل

صةاحعلرا،عل،يأليا  لاا، يل الخال،هل مرارلًة رر ل ةةاهالحةاللا،ًطةراللألةيتلا،احةر لاا،ًررةملا،ةاطريل،ًرا حةعلا ًةراضلًا
لألرا،ةةةعل،يأليةةةالاا، ةةةيليجةةةريلا، طةةةاارلحةةةالل جراوا  ةةةالا، رةي يةةةعلاا،ألحةةةثلمةةةتلا،ج ةةةا لا،ًًا،ةةةعلاسةةة ذراراعللا، ذةةةرارلااإلحصةةةاو

ًرارةا ل طةًلل جةراولل3 لحيةثلي  ةًتلا،ًطةرالل2020لمةاا، ا يذ الااالرطال ل ةيل رةية لًرارةا لا،ًطةراللًةدلألرايةعل
ؤطرا لا،ًسحلا،ايأليل،صحعلا سةر  لا ذمية ملا،بةررا لار ةدلا،رةةاوا لًةتلخةالللألررةاًجلرراسا ل حايللًذً ل،أليارا لًا

 رريأليلًاجةهل،اذةاًايتل ةيلًجةاللجًةدلا ج يةملا حايةللا،أليارةا لألرا،ةعل،يأليةا لارة ،كل بةريالا،ةرمالا،ةرةيل ةيلًجةالل رةية ل
 جريلا،ًطاارا لًةدلا،ج ةا لا،ًارحةعلا،را،يةعلااإل ايًيةعل؛لألذضلا،ًساحا لحاللألذضلا،ب ايالا، يل  الا،جار لا،ايألي

 الا،رمالا،ًا،يل،الرطال ل يل رةي له الا،ًطرال.، بري

ر جيةةةةةعلا،ذًةةةةةلحةةةةةالللاعلرظًةةةةة لا ًارةةةةةعلا،ذاًةةةةةعلاج ًامةةةةة - ألاحةةةةةةةةةةر لا،رراسةةةةةةةةةةا لاا،ًساحةةةةةةةةةا لا،ًيراريةةةةةعلل طةةةةةايرلاراا لًا
ااوً  ال هةةةةةرا لا، رًيعلا،ًس راًعل يل ل2030ااالج ًاميعلًا  .11/12/2019-10يًا

 ررلًةتلا،ةراللا م ةاو ل  ةالعلمةتلًطةاررعلمةررلًةتلا،ًرظًةا لا،را،يةعل ا لا،صةاع لمًً االطاركل يلاالج ًالل
 ا،خألراولا،ذاًايتل يله الا،ًجال.ار ،كلألذضل

 رًةةاالًؤطةةرا لا، رًيةةعلا،ًسةة راًعل ةةيلألذةةرهالاالج ًةةاميلاا،صةةحيلاا، رًةةايل ةةيلاسةة أليارا لسةةأللللرةةا ولاالج ًةةال 
رصةةةرلا بيةةةةيالا، بةةةرالا،ًحةةةرملرحةةةةال حبيةةة لاهةةةرا لا، رًيةةةةعلا،احةةةر لاا، ةةةيلس سةةةةًحلألا،حصةةةاللماةةةىلد،يةةةةعل،ً األذةةةعلال

 .2030ا،ًس راًعلااجرر لا، رًيعل

 
 
 


