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  اَشبء يششوع

 ديُهىس  انؼًم جببيؼه وصىق االػًبل نشيبدح انطالة ورأهيم دػى يشكز

5  /1  /0201  

  

 

 
ملؾضٚع اْؾا٤ َضنظ رعِ ٚتأٌٖٝ   سقًت داَع١ رَٓٗٛص ع٢ً متٌٜٛ ًَٕٝٛ ْٚك        

َؾضٚعات  4َٔ مُٔ  ٜعزايطالب يضٜار٠ االعُاٍ ٚعٛم ايعٌُ سٝح إٔ ٖشا املؾضٚع 

بٗزف تًب١ٝ َتطًبات عٛم    سقًٛا ع٢ً ٖشا املؾضٚع ع٢ً َغت٣ٛ ادتاَعات املقض١ٜ

ٚنشا ت١ُٝٓ املٗاصات ايشات١ٝ ٚرعِ ،    ايعٌُ َٔ َٗاصات خضجيٞ َؤعغات ايتعًِٝ ايعاٍ

ايتفهري ايعًُٞ ٚاإلبزاعٞ َٔ خالٍ إعزار رصاعات حتزٜز ايفذ٠ٛ بني َٗاصات 

ع٢ً املغت٣ٛ احملًٞ ٚاإلقًُٝٞ ٚايزٚيٞ ٚايعٌُ  ارتضجيني اذتاي١ٝ َٚتطًبات عٛم ايعٌُ

٢ اعتٝفاؤٖا َٔ خالٍ تقُِٝ ٚتٓفٝش بضاَر يتأٌٖٝ ايطالب ملتطًبات عٛم ايعٌُ عً

ٚخًل قٓٛات تٛافٌ َع اهل٦ٝات األنارمي١ٝ ٚدٗات ايتٛظٝف  ٚصٜار٠ اإلعُاٍ

 . يًُغا١ُٖ يف تزصٜب ٚتٛظٝف ايطالب ٚارتضجيني

      

  األعُاٍ صٜار٠ أ١ُٖٝ ع٢ً ص٥ٝػ ادتاَع١  – فاحل عبٝز/  زنتٛصاي عتاساأل  أنز            

 حتفٝظ يف ٖاّ رٚص ٚهلا  االقتقارٟ ايتطٜٛض فعايٝات َٔ األعُاٍ صٜار٠ تعترب سٝح

 ع٢ً ٚايعٌُ دزٜز٠ فضل عٔ املغتُض ايبشح خالٍ َٔ املؾضٚعات يف االبتهاص

  اهلا١َ املؾاصٜع يف اجملتُع َؾاصن١ طضٜل عٔ  األصباح طٜار٠ يف نُاتغاِٖ  تٓفٝشٖا

 نُا يًعٌُ املبشٍٚ ٚاجملٗٛر اإلْتاد١ٝ ايع١ًُٝ َٔ نال بني ايتٓغٝل بتشفٝظ ٚتٗتِ

 اجملتُع. يف ايتذاص١ٜ اذتضن١ ٚاثضا٤ يًؾباب االقتقارٟ ايتُهني يف تغاِٖ
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 ركشيى شهذاء انىطٍ  وأصشهى

 واطالق اصى انشهيذ /أمحذ يُبع ػهً يذسج كهيخ انرتثيخ 

 0201يُبيش  11

 

 

 ادتاَع١ ص٥ٝػ - فاحل عبٝز/  زنتٛصاي عتاساأل بض٥اع١ رَٓٗٛص داَع١ زتًػ نضّ     

 ابٔ - َٓاع أمحز/  ايضا٥ز ايؾٗٝز أعض٠ايبشري٠  ستافظ - آَٓ٘ ٖؾاّ/  ح.أ ايًٛا٤ ٜؾاصن٘

 . بغٝٓا٤ ْاعف١ عب٠ٛ إْفذاص دضا٤ اعتؾٗز ايش٣ ايبشري٠ ستافظ١

  ايرتب١ٝ ه١ًٝب   َٓاع أمحز ايؾٗٝز َزصز     إفتتاح  مت أْ٘ أٚمح أ.ر/ ص٥ٝػ ادتاَع١     

 ايٛطٔ عبٌٝ ف٢ يتنشٝت٘ ٚتكزٜضا نضاٙيش ختًٝزا ٚايش٣ مت إطالم إعِ ايؾٗٝز عًٝ٘

 صبِٗ عٓز أسٝا٤ بٌ اَٛاتا اهلل عبٌٝ ف٢ قتًٛا ايشٜٔ حتغنب ٚال" تعاىل اهلل قاٍ ،نُا

 ايعظٞ اهلل فزم"  ٜضطقٕٛ

 بايعزٜز َضت ايعقٛص َض ع٢ً اذتبٝب٘ َقضْا إٔ ايبشري٠ ستافظايًٛا٤ أ.ح/  أنزفُٝا      

 ٚؽضطتٗا ايبٛاعٌ املغًش١ ايكٛات أبطاٍ ٜكزّ سٝح ايتدضٜب١ٝ ٚايعًُٝات ايؾزا٥ز َٔ

 191 ايبشري٠ ستافظ١ فكزَت ، ايعًُٝات ٖشٙ مز ايٛطٔ عٔ ٚرفاعا فزا٤ا أْفغِٗ املاٖض٠

 .يًٛطٔ ٚفزا٤ا تنشٝ٘  ؽٗٝز
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 فدا١َ قٝار٠ حتت اذتبٝب٘ ملقضْا فزا٤ إبٓ٘ قزّ أْ٘ٚأعضب ٚايز ايؾٗٝز عٔ فدضٙ    

 . ٘أبٓا٥ ف٢ ايضٚح ٖشٙ بح ايش٣ ايغٝغ٢ ايفتاح عبز ايض٥ٝػ

 ع٢ً سقٌ ايؾٗٝز إٔ نضنٝت أمحز/  رنتٛص ْكٝب ايؾٗٝز طٌَٝ أمافنُا       

 " ؽضف ايٛطٔ" ن١ًُ  ٜضرر را٥ُا ٚنإ رٚىل تفٛم ؽٗارات َٚٓٗا ؽٗار15٠ َٔ أنجض

 . ايؾٗار٠ ؽضف ْٚاٍ األٚىل ايزصد١ َٔ َكاتٌ فٗٛ

 ، ايؾٗٝز ايبطٌ ألعض٠ تكزٜض ٚؽٗارات ادتاَع١ رصع تكزِٜ مت أْ٘ بايشنض دزٜض    

 . َٓاع أمحز/  ايؾٗٝز بطٛالت عٔ فٝزٜٛ تكزِٜ مت نُا
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 ادلصشي" انقىيً انىػً رًُيخ فً َذوح "دوس اإلػالو واجلبيؼبد

00  /0  /0201 
       

 

 األػهً انقبئذ اجلًهىسيخ سئيش - انضيضً انفزبح ػجذ/  انشئيش صعا١ٜ حتت    
 ايعاىل ايتعًِٝ ٚطٜض - ايػفاص عبز خايز/  زنتٛصاي عتاساأل إؽضافٚ ادلضهحخ نهقىاد

/  زنتٛصاي عتاساأل ٚبض٥اع١ ايبشري٠ ستافظ  -  آَٓ٘ ٖؾاّ/  ح.أ ٚايًٛا٤ ايع٢ًُ ٚايبشح

 ٚادتاَعات اإلعالّ رٚص"   ايتٛع١ٜٛ ايٓز٠ٚ فعايٝات  أقُٝت  ادتاَع١ ص٥ٝػ - فاحل عبٝز

 .  ادتاَع١ بكاع١ زتًػ" املقض٣ ايك٢َٛ ايٛع٢ ت١ُٝٓ ف٢

/  ٚاألعتاس ٚعزر َٔ اعنا٤ ايٓكاب١ اإلعالَٝني ْكٝب -  ععزٙ طاصم/ يزنتٛصعنٛص ا      

 اإلعال٢َ ٚاملغتؾاص املقٛص مبذ١ً ٚايتًٝفظٜٕٛ اإلساع١ قغِ ص٥ٝػ -  ايؾضٜف ٖؾاّ

 . ادتاَع١ عاّ أَني ٚايغٝز ايهًٝات ٚٚنال٤ عُزا٤ ٚايغار٠ اإلعالَٝني يٓكاب١

ض ٖزفت ايٓز٠ٚ إىل تٛمٝح رٚص اإلعالّ ٚٚعا٥ً٘ املتعزر٠ ف٢ ايتٛع١ٝ ٚتٜٓٛض ايفه      

 ارتار١َ ادتاَعات بزٚص ايٛع٢ ْؾض إىل تٗزف ايٓز٠ٚ إٔ  ٚايتأثري اإلجياب٢ ف٢ اجملتُع

 املقض٣ ايك٢َٛ األَٔ تٛاد٘ ايت٢ ٚايتٗزٜزات املداطض  َٛاد١ٗ بهٝف١ٝ يًُذتُع

 ٜهْٛٛا ال ست٢ طاقتِٗ ٚإعتػالٍ يزِٜٗ ايٛط١ٝٓ ايضٚح ت١ُٝٓ ٚ املقض٣ ايؾباب ٚتٛع١ٝ

 احملٝط١ ايضا١ٖٓ ايتشزٜات ظٌ يف ايؾا٥عات َٔ ٚمحاٜتِٗ املتطضف٘ يألفهاص عضم٘

 راخٌ ايزٚي١ حتتاد٘ َا ٖٚشا ايبٓا٤ ٜٛض٣ايتٓ اإلعالّ بزٚص ايٛع٢ ْؾض ٚأٜنا مبقض

 ايتهاتف َٔ فالبز ايت١ُٝٓ عذ١ً ع٢ً تؤثض ايت٢ ايتٗزٜزات ملٛادٗ٘ املقض٣ اجملتُع

 . األَإ بض إىل اذتبٝب ببًزْا يًٛفٍٛ ادتُٝع بني ٚايرتابط
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 ٚاسز٠ يع١ًُ ٚدٗإ ُٖا ٚادتاَع١ اإلعالّ إٔ إىل" ععزٙ" أؽاص نًُت٘ ٚف٢       

 أٚال ٜأت٢ رٚصٖا فادتاَع١   نهٌ يًُذتُع ٚتجكٝف١ٝ تع١ًُٝٝ َٓاص٠ ميجٌ نالُٖا

 ناف١ ف٢ َٚتُٝظ َتهاٌَ خضٜر ٜهٕٛ ن٢ ايطايب تؤٌٖ ايت٢ ف٢ٗ اإلعالّ قبٌ

 املضآ٠ فٗٛ اإلعالّ أَا ، ٚايع١ًُٝ ايع١ًُٝ ايٓاس١ٝ بني ادتُع ع٢ً ٚقارص اجملاالت

 ايقارق١ املدضدات تعط٢ ايقارق١ فاملزخالت اجملتُع ف٢ حيزخ َا يهٌ ايعانغ١

 ٚإمنا فكط ايٛاقع ْكٌ ف٢ يٝػ اإلعالّ رٚص ٜأتٞ ٖٓا َٚٔ ايكضاص َتدش٣ تغاعز ٚايت٢

 .عًٝٗا ٚايضر ايؾا٥عات رسض

 -وقذ أوصذ انُذوح ثؼذد يٍ انزىصيبد يُهب:

 ايطالب يتأٌٖٝ املدتًف١ اإلعالّ ٚٚعا٥ٌ ادتاَع١ بني يًتٓغٝل َؾضٚع إقرتاح   -

 َؾهالتِٗ تٛفٌٝي املدتًف١ اإلعالّ ٚعا٥ٌ َع ايتعاٌَ نٝف١ٝ ع٢ً

 . املع١ٝٓ يًذٗات ْظضِٖ ٚد١ٗ ٚتٛفٌٝ املؾهالت تًو ذتٌ َٚكرتساتِٗ

 .َتطٛص ف٢ٓ بضْاَر ٚفل ايٝٛتٝٛب ع٢ً ادتاَع١ يكٓا٠ إسرتاف٢ ٖٝهٌ عٌُ  -

 . بادتاَع١ ٚاإلراصٜني اإلعالَٝني يفضٜل تزصٜب١ٝ رٚص٠ عكز -

 . املدتًف١ ٚعا٥ً٘ بهاف١ اإلعالّ ٚٚعا٥ٌ ادتاَع١ بني املغتُض ايتٛافٌ  -

 اإلعال١َٝ ايكٓٛات ٚبزع٠ٛ ادتاَعات راخٌ ٚايٓزٚات األسزاخ َٔ َظٜز تفعٌٝ  -

 . املدتًف١
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 ديُهىسوَقبثخ اإلػالييني جبيؼخ ثني رؼبوٌ ثشورىكىل رىقيغ

00 /0 /0201 
 

 

        

  ادتاَع١ ص٥ٝػ - فاحل عبٝز/  زنتٛصاي عتاساأل ميجًٗاٚ رَٓٗٛص داَع١ٚقعت    

 ْكٝب -  ععزٙ طاصم/ ايزنتٛص ميجًٗاٚ اإلعالَٝني ْكاب١ َع تعإٚ بضٚتٛنٍٛ

 .   اإلعالَٝني

 يهال ٚايتزصٜب١ٝ ٚايبشج١ٝ ايع١ًُٝ األٖزاف حتكٝل  إىل ايربٚتٛنٍٛ   ٖزف       

 ٚايتٛطٜع ٚاإلْتاز اإلعالّ زتاالت ف٢ ايطضفني بني ايتعإٚ أٚد١ ت١ُٝٓٚ ايطضفني

 اإلْرتْت َٚٛاقع ٚاإلساع١ٝ ايتًٝفظ١ْٜٝٛ ايكٓٛاتٚ  ٚاإليهرتْٚٞ ٚاإلساع٢ ايتًٝفظ٢ْٜٛ

باإلماف١   ٚايتغٜٛل ايعا١َ ٚايعالقات اإلعالٕ ٚٚناالت ايتًٝفظ٢ْٜٛ اإلْتاز ٚؽضنات

 ٚايتزصٜب١ٝ ايع١ًُٝ اجملاالت ف٢ ٚاملتدقق١ ايبؾض١ٜ اإلَهاْٝات َٔ اإلعتفار٠ إىل 

 . يًطضفني املتاس١ ٚايبشج١ٝ

 َعاٜري ألع٢ً ٚفكا اطالبٗ تزصٜب ع٢ً ادتاَع١  سضل ٚأنز أ.ر/ ص٥ٝػ ادتاَع١       

 ايٛط٢ٓ املغت٣ٛ ايعقضع٢ً َعطٝات َع ايتعاٌَ ع٢ً قارص ارتضٜر يٝقبح  ادتٛر٠

 . ٚصفعت٘ ايٛطٔ ْٗن١ حيكل مبا ٚاإلق٢ًُٝٝ
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 انشئبصيخ )حيبح كشميخ (وضغ خطخ نهًشبسكخ فً ادلجبدسح  

 مبجهش خذيخ اجملزًغ ورًُيخ انجيئخ

00  /0  /0201 

      

 اجملتُع خز١َ زتًػ إدتُاع   ادتاَع١ ص٥ٝػ - فاحل عبٝز/  ايزنتٛص األعتاستضأؼ  

 ٚع٢ً صأع٘  مت َٓاقؾ١ دزٍٚ األعُاٍٚ ايهًٝات ٚنال٤عنٛص ايغار٠  ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ

 تطٜٛض تٗزف إىل  ايت٢"   نضمي١ سٝا٠" ايض٥اع١ٝ املبارص٠ ف٢ يًُغا١ُٖ   خط١ ٚمع

 بايكض٣ املعٝؾ١ٝ ايظضٚف ٚحتغني املضض ٚ ادتٌٗ ٚ ايفكض ع٢ً ٚايكنا٤ املقض١ٜ ايكض٣

 . إستٝادا األنجض

 بهٌ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع خز١َ قطاع عًٝٗا ٜؾضف دتإ عٌُٚقز قضص اجملًػ      

 عٌُ خط١ ٚٚمع، ايبشري٠ مبشافظ١املعًٔ عِٓٗ  َضانظ غت١اي تغتٗزف   ن١ًٝ

 أٚ املٓاطل ٖشٙ جتٛب قٛافٌ عٌُ طضٜل عٔ عٛا٤ ن١ًٝ نٌ َغا١ُٖ بهٝف١ٝ

 إىل باإلماف١ ، قبٌ َٔ ادتاَع١ تبٓتٗا ايت٢ ايضق١ُٝ األ١َٝ ستٛ  َبارص٠ َجٌ َبارصات

 املؾانٌ َٚعضف١ يًتكق٢ إيِٝٗ اإلعتُاع ٚ األٖاىل ٚ ايعُاٍ   تغتٗزف إعتبٝاْات إعزار

 قض٣ تًو املضانظ. راخٌ تٛادِٗٗ ايت٢ املدتًف١

تشًٌٝ تًو االعتبٝاْات بٚايٛنال٤  ايعُزا٤ ايغار٠ ادتاَع١ ص٥ٝػ / أ.ر  نًفٚ      

إسقا٥ًٝا يضفز املؾهالت ٚحتزٜز األٚيٜٛات ذتًٗا ٚحتزٜز َاٜتطًب ايتطٜٛض َٔ 

خالٍ خط١ ط١َٝٓ يًتٓفٝشباالعتعا١ْ بفضٜل عٌُ يًُتابع١ ٚايتٓفٝش ٚأخض يًتكِٝٝ 

 املع١ٝٓ ادتٗات َع ايتعإٚ ٚ ايبشري٠ ستافظ١ َع بايتٓغٝل إلدضا٤ ايتشغني ٚايتطٜٛض 

 . بشيو
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 انزساػخ ثكهيخ  اآليٍ انغزاء يُزجبد إفززبح يؼشض

05  /0  /0201 

 

 

  اآلَٔ ايػشا٤ َٓتذات َعضض    ادتاَع١ ص٥ٝػ - فاحل عبٝز/  ايزنتٛص األعتاسإفتتح       

 حتت0202/  0202  رفع١ املزَر ايتعًِٝ طالب   ختضز َؾضٚع مُٔ  ايظصاع١ به١ًٝ

 ٚنٌٝ ايعضدا٣ٚ إميإ/ ر.أ ٚ ايه١ًٝ عُٝز بعٌُ كا٥ِاي ايغٝز اذتُٝز عبز/ ر.أ إؽضاف

 . ايب١٦ٝ ت١ُٝٓ ٚ اجملتُع رتز١َ ايه١ًٝ

 َٓتذات َٓٗا َتعزر٠ فش١ٝ غشا١ٝ٥ عًع َٔ ٜنُ٘ َٚا املعضض عٝارت٘   تفكز سٝح     

 ٚ املؾضٚع أفشاب بايطالب   ايتك٢ ،نُا املًُش١ األمساى ٚ أْٛاعٗا مبدتًف األيبإ

 ٖشا تأثري َٚز٣ املدتًف١ َضاسً٘ ٚ اآلَٔ ايػشا٤ إْتاز نٝف١ٝ ٚاف٢ بؾهٌ َعِٗ ْاقؿ

 .  املغتًٗو فش١ ع٢ً ايقش٢ ايػشا٤ َٔ ايٓٛع

  ايقش٢ ايػشا٤ َٔ ايٓٛع ٖشا إْتاز ف٢ باإلعتُضاص   ادتاَع١ ص٥ٝػ ٚد٘ أ.ر/  تاّارت ٚف٢     

 . عاّ بؾهٌ اجملتُع ع٢ً بايٓفع ٜعٛر ايش٣
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 انصحيخ يضؤنيخ يشرتكخ يغ انذونخانزأكيذ ػهً أٌ انزىػيخ 

 مبجهش جبيؼخ ديُهىس

08  /0  /0201 

زتًػ داَع١ رَٓٗٛص ايش٣   ادتاَع١ ص٥ٝػ - فاحل عبٝز/  ايزنتٛص األعتاس تضأؼ          

عكز عنٛص ايغار٠ عُزا٤ ايهًٝات ٚايغٝز ايزنتٛص/ أَني عاّ ادتاَع١  ٚأنز 

 ايتطٜٛض  ٚإ األَضاض َٔ يًٛقا١ٜ األعاؼ شذضن ايقش١ٝ ايتٛع١ٝ أ١ُٖٝ ع٢ًعٝارت٘ 

،  رَٓٗٛص دتاَع١ ٚاهلٓزعٞ ايعُضاْٞ ايتطٜٛضٜأت٢ ظاْب  يًُذتُع ٚايتجكٝفٞ ايتٛعٟٛ

  ايزٚي١  جتاٙ ٚرٚصٖا ايقش١ٝ ٚادتٗاتسٝح إٔ ايتٛع١ٝ َغؤي١ٝ َؾرتن١ بني ادتاَع١  
ٔ  يًٛقاٜة١  ايظاٜٚة١  سذض ٖٛ ايقشٞ ايتجكٝف نُا أٚمح إٔ        ٌ  االَةضاض  َة ٛ  بة  أٍٚ ٖة

ٔ  ايقةش١  تعظٜظ َٓاؽط ٘  فُة ِ  خالية  ايتٛدٗةات  ٚبٓةا٤  ٚاملعًَٛةات  باملعةاصف  االصتكةا٤  ٜةت

 ختققةٗا  فة٢    ايتٛعٝة١  َؾريًا إىل رٚص نٌ نًٝة١  فة٢    ايقش١ٝ ايغًٛنٝات ٚتػٝري

ٕ  بني املؾرتن١ األَضاض عٔ ٚتٛع١ٜٛ تجكٝف١ٝ ْزٚات عٌُ ٜتِ ايبٝطضٟ فايطب  اإلْغةا

 َٓٗةا  ايٛقاٜة١  ٚنٝفٝة١ ،  ٚأمةضاصٖا  بةاملضض  ٚتقٝب تٓتكٌ ايت٢ ٚاملٝهضٚبات ٚاذتٝٛإ

 . ايػشا٤ ٚعالَ٘ فش١ أ١ُٖٝ نشيو اذتٝٛاْات َع اآلَٔ ٚايتعاٌَ

 ٚايغةهض  ايغة١ُٓ  أَةضاض  ٚأمةضاص  مبدةاطض  ايتٛعٝة١  ْؾض ف٢ ايقٝزي١ ن١ًٝ رٚصٚ        

 ايتٛعٝة١   ٚرٚصٖةا  ايظصاعة١  ن١ًٝ ،ٚنشيو ايجزٟ عضطإ عٔ املبهض ايهؾف ٚأ١ُٖٝ

 ٚنٝفٝة١  ايظصاعٝة١  املبٝةزات  ٚامضاص.  املقضٟ يًُٛاطٔ آَٔ غشا٤ ٚتٛفري ايٓباتات بأَضاض

ٔ  ايتُةضٜض  نًٝة١  ٚرٚص، هلةا  اآلَٔ االعتدزاّ ٛ  تٛعٝة١  َة  ايٛقاٜة١  طةضم  نٝفٝة١  ضتة

 .  اذتٝا٠  مماصع١ ف٢ ايغ١ًُٝ اي١َٝٛٝ ٚايعارات
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 رىقيغ ثشورىكىل رؼبوٌ

 ويذيشيخ انزُظيى واإلداسح ثبنجحريحثني جبيؼخ ديُهىس 

 0201يبسس  01

 

 ايعاًَني قزصات ٚبٓا٤ اإلراص٣ ادتٗاط تطٜٛض ضتٛ ايغٝاع١ٝ ايكٝار٠ تٛد٘ َٔ إْطالقا           

  02٠2 املغتزا١َ يًت١ُٝٓ َقض يضؤ١ٜ حتكٝكا ب٘

 ادتاَع١ ص٥ٝػ - فاحل عبٝز/  ايزنتٛص األعتاس بض٥اع١ رَٓٗٛص داَع١ ٚقعت       

 بضًُْر تزصٜب٢ انرب إلطالم بايبشريٙ ٚاإلراص٠ ايتٓظِٝ َزٜض١ٜ َع تعإٚ بضٚتٛنٍٛ

 َٚؤعغات االراصٟ بادتٗاط ٚايكٝارات ٚايعاًَني ارتضجيني   ٚنفا٤ات قزصات يتطٜٛض

 . ارتاف١ ٚايؾضنات ٚايهٝاْات األعُاٍ قطاع

 ايش٣ ايؾعاص إطاص ف٢ ٜأت٢ ايربٚتٛنٍٛ ٖشا تٛقٝع إٔ أ.ر/ ص٥ٝػ ادتاَع١  أنز     

 ٚايتعإٚ َتُٝظ٠ َؤعغ١ٝ ؽضانات يبٓا٤ ٚايغع٢"أعٛاص بال داَع١" ادتاَع١ أطًكت٘

 ف٢ ايٓذاسات حتكٝل ف٢ املقض١ٜ ايزٚي١ دٗٛر رعِ بٗزف اذته١َٝٛ اهل٦ٝات بني

 . اذتٝا٠ َٚٓاس٢ قطاعات ناف١

 ايطالب  قزصات تطٜٛض ٖٛ ايربٚتٛنٍٛ ٖشا َٔ اهلزف إٔ عٝارت٘ أٚمح نُا       

 ايعًٝا باإلراص٠ بز٤ا ايبشري٠ ستافظ١ راخٌ ايتٓفٝش١ٜ ٚايكٝارات ٚايعاًَني ٚارتضجيني

 صفع ع٢ً ٚايعٌُ َتطٛص٠ تزصٜب١ٝ بضاَر إعتشزاخ خالٍ َٔ ايؾاب١ ايهٛارص ٚست٢

 َٚضنظ ادتٛر٠ ؽٗارات َٓح َضنظ خالٍ َٔ  رٚي١ٝ َعاٜري ٚفل ايعاًَني نفا٠٤

 .رَٓٗٛص ظاَع١ ايزٚىل ايتزصٜب
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  شبيهخ رًُىيخ قبفهخ رُظيى

  0201/  6/  1 انشقبف أثى قشيخث ػيضً حىط يشكز أهبيل خلذيخ

  0201/  6/  02ويشكز وادي انُطشوٌ 

       

 أطًكٗا ايت٢ نضمي١ سٝا٠ َبارص٠َؾضٚع تطٜٛض ايضٜف املقض٣ مُٔ    إطاص ف٢          

   ارتزَات مبغت٣ٛ صتكا٤يال   ادتُٗٛص١ٜ ص٥ٝػ -  ايغٝغٞ ايفتاح عبز/  ايض٥ٝػ عٝار٠

 .   يًُٛاطٓني املكز١َ

 ادتاَع١ ص٥ٝػ - فاحل عبٝز/  ايزنتٛص األعتاس بض٥اع١ رَٓٗٛص داَع١ ْظُت          

 ٚتٛابعٗا ايؾكاف أبٛ قض١ٜ ٚ عٝغ٢ سٛـ َضنظ أٖايٞ رتز١َ ؽا١ًَ ت١ُٜٛٓ قاف١ً

 . مشػ عني باحملافظ١ٚداَع١ ايغهإ ٚسز٠ َع بايتٓغٝل ايبشري٠ مبشافظ١

 خز١َ يؾؤٕٚ املغاعز مشػ عني  داَع١ أَني - محظ٠ عٌٗٝ/  ايزنتٛص عنٛص             

 عني ظاَع١ ايب١٦ٝ َؾضٚعات عاّ َزٜض - عاَض طاصم/  األعتاس ٚ ايب١٦ٝ ٚت١ُٝٓ اجملتُع

 . مشػ

)  عٝارات 10ٚ شتتًف١ ختققات مشػ عني داَع١ َٔ طبٝب 19  ايكاف١ًمشًت            

  عظاّ دضاس١ - ايكًب أَضاض - صَز -  أطفاٍ - ٚأعقاب َذ -  باط١ٓ - ْغا٤ -  عا١َ دضاس١

 املبٝزات يقضف طصاع١ٝ ٚقاف١ً زتاًْا ايزٚا٤ يقضف ٚفٝزي١ٝ ( دًز١ٜ - ٚأسٕ أْف -

 زتاًْا. ايظصاع١ٝ

 ع٢ً    اَع١ادت سضل إطاص يف تأتٞ ايطب١ٝ ايكٛافٌ إٔ أنز أ.ر/ ص٥ٝػ ادتاَع١          

 شتتًف يف ايبشري٠ ستافظ١ أٖايٞ رتز١َ ٚايعالد١ٝ ايطب١ٝ ارتزَات تكزِٜ

  َٛمشًا  رَٓٗٛص دتاَع١ ٚارتزَٞ ٚايتُٟٓٛ اجملتُعٞ ايزٚص َٔ اْطالًقا ايتدققات،

ايؾباب  رفع يف تزصجيٝا ٜغِٗ مما ايكناٜا سٌ يف اجملتُع١ٝ املؾاصن١ أ١ُٖٝ

 ايت١ُٜٛٓ ايكٛافٌ عزار،ٚإ ايتطٜٛض يف ادتاَع١ خط١ إلصتاح ايفعاي١ يًُؾاصن١

 . 2030 َقض يضؤ١ٜ حتكًٝكا اجملتُع١ٝ ٚايقش١ٝ

ضنظ ٚار٣ ايتٛع١ٜٛ ٚايتجكٝف١ٝ مب  ايعزٜز َٔ ايزٚصات ٚايٓزٚات مت تٓظِٝنُا          

مُٔ قاف١ً طب١ٝ رتز١َ ٚتًب١ٝ استٝادات َضنظ ٚار٣  ايٓطضٕٚ ستافظ١ ايبشري٠

 . ايٓطضٕٚ 
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 رطؼيى انؼبيهني ثبجلبيؼخ  ثهقبح فريوس كىسوَب  ادلضزجذ

 0201يىَيى

     

 يًتٛعع اجلًهىسيخ سئيش -  انضيضً انفزبح ػجذ/  انشئيش   نزىجيهبد تٓفٝشا       

يكاح نٛصْٚا ف٢ إطاص اذت١ًُ ايك١َٝٛ يًتطعِٝ  بأخش هلا املغُٛح ايف٦ات تطعِٝ ف٢

 ايقش١ ٚطاص٠ ٚ ايعًُٞ ٚايبشح ايعايٞ ايتعًِٝ ٚطاص٠،ٚحتت صعا١ٜ نٌ َٔ بايًكاح 

 .ٚايغهإ

بايتعإٚ َع َزٜض١ٜ  ص٥ٝػ ادتاَع١ –بض٥اع١ أ.ر/ عبٝز فاحل قاَت ادتاَع١        

مبكض اجملُعني  ايٓظض٣ ٚايع٢ًُ يًهًٝات  ايقش١ بايبشري٠  بتطعِٝ ايعاًَني بادتاَع١ 

ع٢ً َزاص  َٜٛني خالٍ األعبٛع ف٢ ؽٗض  َٔ خالٍ فضٜل طب٢  ٚعط إدضا٤ات إسرتاط١ٜ 

 بتًكٞ ارتال املٛقع ع٢ً أمسا٥ِٗ تغذٌٝ مت ملٔ دضع١ 200ٚمت فضف َاٜكضب َٔ   ْٜٛٝٛ،

 . ايًكاح

 ؽت٢ اجملاالت    ف٢ اجملتُع رتز١َ را٥ُا تغع٢ ادتاَع١ إٔ ٚأنز أ.ر/ ص٥ٝػ ادتاَع١      

 األَضاض َٔ ايٛقا١ٜ بأ١ُٖٝ ٚايتعضٜف ايقشٞ ايٛعٞ ْؾض  ع٢ً داٖز٠ ٚتعٌُ

 .املغتذز نٛصْٚا فريٚؼ يكاح تًكٞ بنضٚص٠ ايتٛع١ٝ ٚنشيو ، ٚاألٚب١٦
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   بيؼخاجل سئيش -   صبحل ػجيذ/  انذكزىس األصزبر

 انقهجيخ انزهبًَ خببنصيزقذو 

   اجلًهىسيخ سئيش -  انضيضي انفزبح ػجذ/  انشئيش نفخبيخ 

 رىىل ػهً صُىاد 7 يشوس ادلضهحخ مبُبصجخ نهقىاد انؼبو انقبئذ

  اجلًهىسيخ سئيش يُصت صيبدره 

 

 

 

 إصتاطات َٔ حتكل َا ع٢ً يفداَت٘ ٚايتكزٜض ٚايعضفإ ايؾهض  آٜات بأمسٜٞٚتكزّ       

 .اآلٕ ٚست٢ تٛي١ٝ َٓش  ايٛاقع أصض ع٢ً ٖا١ً٥

 َٔ هلا تتعضض ايت٢ املؤاَضات َٔ ٚعالَتٗا ٚٚسزتٗا أَٓٗا ٚعٝٓا٤ ملقض سفظ فكز     

 .ْفغ٘ ع٢ً ؽعب٘ ٚفنٌ ايز١٦ْٝ شتططاتِٗ نٌ ستطُا اإلصٖاب١ٝ ايعٓافض

 خطٛات َقض بٗا خطت ع١ٓ 022 خالٍ تٓفش مل عُالق١  اعتجُاص١ٜ َؾاصٜع ْٚفش     

 . َغتُض ايعطا٤ َٚاطاٍ ايتكزّ ٚ ايت١ُٝٓ ضتٛ ٚعضٜع١ َتالسك١

 سيو َٚٓش أعٛاّ، 7 َٓش ايبالر َغؤٚي١ٝ ايغٝغٞ ايفتاح عبز/  ايض٥ٝػ تٛىل إٔ فُٓش      

 ٚناف١ عاّ بؾهٌ ايزٚي١ قطاعات ناف١ يف عز٠ إصتاطات َقض ؽٗزت ايتاصٜذ
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 اييت ايال٥ك١ َهاْتٗا ملقض عٝارت٘ ٚأعار ٚارتاصد٢ ايزاخ٢ً ايقعٝز ع٢ً اجملاالت

  ٚعاملٝا، إقًُٝٝا تغتشكٗا

 سكل ٚ  تفضق١ً رٕٚ ادتُٝع ع٢ً ايكإْٛ ٚعٝار٠ ايعزٍ قٛاعز ٚطٓٓا يف أصع٢ نُا     

 ايتٛاطٕ ٚأعار أمجع، ايعامل أبٗض قٝاعٞ طَٔ يف ٚايت١ُٜٛٓ ايك١َٝٛ املؾضٚعات َٔ ايعزٜز

 َٔ ايزقٝك١ املضس١ً ٖشٙ ايػاي١ٝ مبقضْا ٚعرب ايت١ُٝٓ َعزٍ ب٘ ٚصفع املقضٟ يإلقتقار

 ايعامل رٍٚ أَاّ تغتشكٗا ايت٢ املها١ْ ف٢ ٚٚمعٗا اذتزٜج١ َقض بٓا٤ إىل ايٛطٔ عُض

 . أمجع

 ٚاملٓتزٜات ٚاملؤمتضات املبارصات َٔ ايعزٜز ٚعٌُ ٚايقش١ ٚايتعًِٝ بايؾبابٚاٖتِ       

 ايت١ُٝٓ حتكل ٚايت٢ دزٜز٠ َٚؾاصٜع َٚزٕ أصامٞ ٚاعتشزاخ بايعؾٛا٥ٝات ٚاالٖتُاّ

 . ملقض املغتزا١َ

ًٝا   آَاٍ َٔ َظٜز حتكٝل ع٢ً املكب١ً ايفرت٠ يف ايبطٌ ايكا٥ز ٜعني إٔ  ٚدٌ عظ املٛىل راع

 ٜزمي٘ ٚإ  ؽض أٚ ع٤ٛ نٌ َٔ حيفظ٘ ٚإٔ ٚاإلطرٖاص ايت١ُٝٓ َٔ ٚطُٛسات٘ ايٛطٔ

 . ايعظُا٤ ايكار٠ ٖؤال٤ َجٌ فٝ٘ ْزص ٚقت يف ٚفشا عظُٝا قا٥زا عًٝٓا
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 حمبفظ انجحريح يشيذ  جبهىد اجلبيؼخ مبجبدسح حيبح كشميخ 

 مبجهش جبيؼخ ديُهىس

 0201 يىَيى 08
     

 

 

 سٝا٠ َبارص٠ ف٢ رَٓٗٛص داَع١ بزٚص   ايبشري٠ ستافظ - آ١َٓ ٖؾاّ/   ح.أ ايًٛا٤  أؽار    

 يتطٜٛض ادتُٗٛص١ٜ ص٥ٝػ -  ايغٝغٞ ايفتاح عبز/  ايض٥ٝػ فدا١َ أطًكٗا ايت٢ نضمي١

 املٛاطٓني ناٌٖ عٔ ايتدفٝف إىل تٗزف ٚايت٢ إستٝادا األنجض ٚاألَانٔ ايكضٟ

 اذتنض. يف ايعؾٛا١ٝ٥ ٚاملٓاطل ايضٜف يف استٝادًا األنجض باجملتُعات

/  ايزنتٛص األعتاس بض٥اع١ عكزدا٤ سيو خالٍ سنٛص عٝارت٘ زتًػ ادتاَع١ ايش٣     

 . ادتاَع١ ص٥ٝػ - فاحل عبٝز

 ايطب١ٝ  ايؾا١ًَ ايكٛافٌ ٚتٓفٝش  إطالم خالٍ َٔ ادتاَع١ دٗٛر عٝارت٘ َجًُٓا       

 مبؾاصن١ ايتدققات ناف١ ف٢ اجملا١ْٝ ٚايظصاع١ٝ ٚايتٛع١ٜٛ ٚايبٝطض١ٜ ايبؾض١ٜ

 ايتشايٌٝ ٚعٌُ باجملإ يًُضمٞ ايالط١َ األر١ٜٚ فضف ٚنشيو ، نًٝاتٗا مجٝع

 إىل  اجملتُع خز١َ يف ادتاَع١ ب٘ تكّٛ ايشٟ اذتٟٝٛ بايزٚص ،َؾٝزا  ايالط١َ ايطب١ٝ

 سٝا٠“ مُإ ؽأْٗا َٔ ايت٢ ٚايت١ُٜٛٓ ارتز١َٝ األْؾط١ َٔ زتُٛع١ تٓفٝش داْب

 ع٢ً ٜكف الرٚص ادتاَع١  إٔ إىل َؾرًيا، َعٝؾتِٗ ظضٚف ٚحتغني ايف١٦ يتًو ”نضمي١

 . ٚعج١ٝ تع١ًُٝٝ خزَات َٔ تكزَ٘ َا
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 ع٢ً ٚسضفٗا ايزا٥ِ ادتاَع١ ععٞ ع٢ً ادتاَع١ ص٥ٝػأ.ر/  أنز داْب٘ َٚٔ    

 ٚايتُٟٓٛ ارتزَٞ بزٚصٖا ايكٝاّ خالٍ َٔ اذتٝا٠ َٓاسٞ مجٝع ف٢ اجملتُع َؾاصن١

 َبارص٠  ٚإٔ ايؾا١ًَ ايت١ُٝٓ حيكل مبا   ايبشري٠ ستافظ١ َع املجُض ٚايتعإٚ ٚبايؾضان١

 ٚحتغني نٛصْٚا، يفريٚؼ ايغًب١ٝ اآلثاص َٔ ايتدفٝف يف عاُٖت"  نضمي١ سٝا٠"

 . استٝاًدا األنجض يًف٦ات املعٝؾ١ َغتٜٛات
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 ديُهىس جبيؼخ سئيش - صبحل ػجيذ/  انذكزىس األصزــــبر
 ايكًب١ٝ ايت١٦ٓٗ بقارم ٜتكزّ

  اجلًهىسيخ سئيش -  انضيضً انفزبح ػجذ/   انشئيش نهضيذ

 ادلضهحخ نهقىاد األػهً انقبئذ

 

 

 

 
 

 

 

 ةةةةْٜٛٛ 30 يجٛص٠ ايجا١َٓ ايشنض٣ مبٓاعب١ مجٝعا ٚيًُقضٜني

 يتقشٝح  ايباع١ً ٚايؾضط١ املقض١ٜ املغًش١ ايكٛات عاْزتٗا ايت٢ ايؾعب١ٝ ايجٛص٠ تًو

 ايٛطٔ بٓا٤ إعار٠ ٚ املغاص

 إٔ َؤنزٜٔ  بعٝٓٗا يطا٥ف١ سهضا ٚيٝغت املقضٜني يهٌ َقض إٔ ٚايتأنٝز

 اذته١ُٝ ايغٝاع١ٝ ايكٝار٠ خًف ٚاسز صدٌ قًب ع٢ً ٜكفٕٛ مجٝعا املقضٜني

 . أصامٝ٘ ٚعال١َ َكزعات٘ عٔ ٚايزفاع ايٛطٔ ذتُا١ٜ املغًش١ ٚايكٛات

 ٚؽضطتٓا ايباع١ً املغًش١ قٛاتٓا حيفظ ٚ ايبطٌ ايكا٥ز ٜٛفل إٔ ٚدٌ عظ املٛىل راعًٝا  

 ظٌ ف٢ ٚاإلعتكضاص ايتكزّ َٔ َظٜز ايػاي١ٝ ملقضْا حيكل ،ٚإٔ ايؾاَذ ٚقنا٥ٓا املاٖض٠

 اذته١ُٝ ايغٝاع١ٝ ايكٝار٠
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 دلجبدسح حيبح كشميخ إصزًشاسًا 

 جبيؼخ ديُهىس رُظى قبفهخ طجيخ نقشيخ احلجُبيخ ثذيُهىس

1  /7  /0201 

 

      

  ايع٢ًُ ٚايبشح ايعايٞ ايتعًِٝ ٚطٜض -  ايػفاص عبز خايز/  ايزنتٛص األعتاس صعا١ٜ حتت  

 عبٝز/  ايزنتٛص األعتاس ؽضافٚإ ٚبض٥اع١ ايبشري٠ ستافظ - آَٓ٘ ٖؾاّ/   ح.أ ايًٛا٤   ،

 .  اَع١ادت ص٥ٝػ -  فاحل

 األٚقاف ٚطاص٠ َٔ ممجٌ ٚعنٛص احملافظ١ عاّ بزٜٛإ ايغهإ ٚسز٠ َع ٚبايتٓغٝل      

 . بادتاَع١ ايبٝطض٣ ٚايطب ٚايرتب١ٝ ايتُضٜض نًٝات ٚعُزا٤ ايهٓٝغ١ ٚممجٌ

 ايكاف١ً ٚتنُٓت رَٓٗٛص َضنظ اذتذٓا١ٜ بكض١ٜ ؽا١ًَ قاف١ً ادتاَع١ ْظُت      

 .ٚايتٛع١ٜٛ  ٚايظصاع١ٝ ٚايبٝطض١ٜ ايبؾض١ٜ َٚٓٗا ايتدققات َٔ زتُٛع١

 ٚايب١٦ٝ اجملتُع خز١َ ٚعا٥ٌ أِٖ َٔ ايكٛافٌ ٖشٙ تٓظِٝ  إٔ أنز أ.ر/ ص٥ٝػ ادتاَع١     

 األنجض احملافظ١ ألٖايٞ ايؾا١ًَ ارتزَات ٚفٍٛ يف ادتاَع١ يزٚص تفعٝال تأتٞ نشيو

 اجملا١ْٝ ٚايتجكٝف١ٝ ٚاجملتُع١ٝ ايقش١ٝ ارتزَات تكزِٜ ٜٚغتٗزف إستٝادا

 يًُٛاطٓني.
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 ادتاَع١ تٓظُٗا ايت٢ ايكٛافٌ َٔ زتُٛع١ مُٔ تأت٢ ايكاف١ً تًو إٔ بايشنض دزٜض     

مُٔ املبارص٠    يًهؾف إستٝادا األنجض ٚايكضٟ املقض٣ ايضٜف رتز١َ  أعبٛعٝا

 ايتدققات ناف١ ف٢ يًُٛاطٓني باجملإ ايعالز فضف ٚمتايض٥اع١ٝ   "سٝا٠ نضمي١ " ، 

 ٚايتٛع١ٜٛ  ٚايظصاع١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ ٚايبٝطض١ٜ ايطب١ٝ ارتزَات َٔ ايعزٜز ٚتكزِٜ

 . ٚايتجكٝف١ٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


