
- 266 - 

 

 

 

 اجملبِع اٌٍغىيخ واملؤسسبد ِٓ جتبرة
 يف خدِخ اٌٍغخ اٌعرثيخ

 جترثخ اٌٍجٕخ اٌعٍيب ٌٍتّىني ٌٍغخ اٌعرثيخ
 يف سىريخ أمنىذجب  

 ()أ. د. ٌرٍٔد اىػ٘ص

٤٘ػح ٩عةكؿ ٰٚ ٬ؾا ا٣جعر ا٧٣ٮصـ أف ٩ذٕؿؼ دضؿثح ا٤٣ض٪ح ا٤ٕ٣ٲػة ٤٣ذ١٧ػٲ٨ ٣

ٓ ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ض٧٭ٮرٱح ا٣ٕؿثٲح ا٣كٮرٱح  ًٍ ػُح ٢٧ٔ كَ٪ٲػح ٤٣ذ١٧ػٲ٨ ٤٣٘ػح ٰٚ كى

ا٣ٕؿثٲح كا٣عٛةظ ٤ٔٲ٭ة، كاال٬ذ٧ةـ ثإدٞة٩٭ة كاالردٞػة  ث٭ػة، كأف ٩ٞػٙ ٤ٔػٯ ثٕػي 

 اع٩ضةزات ا٣ذٰ ظٞٞذ٭ة ٰٚ ٦ضةالت ُٝةٔةت ا٧٣ضذ٧ٓ ك٤ٔٯ ا٣ىٕٲؽ ا٣ٞٮ٦ٰ.

ػ:ضتطصغنػضضعظػاضطربغظطدّوزاتػوضعػخطظػاضططلػاضوطظغظػضػ-أواًلػ
ػ ٬ٮ ٦ىػؽر ٦ػ٨ :ا٣ذ١٧ٲ٨ ٣٘حن  ٨ ا٣نػٰ  ا٣ٕٛػ٢ )١َ٦ػ٨(. كٚػٰ ا٧٣ٕضػ٥: ١٦ي

غى  :٨ ١٦ة٩حٱ١٧ي  ْيػ٥ ٝػؽريق ٔ٪ػؽ٥٬ :ك١٦ي٨ى ٚالفه ٔ٪ؽ ا٣٪ػةس .أم ٝٮم كرقى  ،أم ٔ

جَذ٫ ػكوةر ذا ٦٪ـ٣ح رٚٲٕح. ك٨١َ٦ ٫٣ ٰٚ ا٣نٰ : أم ص٢ٕ ٫٣ ٤ٔٲ٫ ق٤ُة٩ةن كٝػؽرة كزػ

ََؽق ق ا٧٤١٣ح ك٦نذٞةد٭ة ٰٚ ا٣ٞػؿفف ا١٣ػؿٱ٥ از٪ذػٰ ٔنػؿة ٦ػؿة، كٝؽ كردت ٬ؾ .كك

 ژ ﮲ ۓ  ۓ ے ژ، [84ا١٣٭ػػٙ: ] ژ ٻ ٻ ٻ ٻ    ٱ ژٝػػةؿ دٕػػة٣ٯ: 

٣ػػغ. ٚذ١٧ػػٲ٨ ا٤٣٘ػػح إ... [26ٱٮقػػٙ: ] ژ ې   ې ۉ ۉ ژ، [61األٔػػؿاؼ: ]

 دسجٲذ٭ة ٝٮٱح راقؼح كٝةدرة كذات ١٦ة٩ح رٚٲٕح كٔة٣ٲح. :ا٣ٕؿثٲح ٱٕ٪ٰ

                                                 

() .ٌٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ، كراٲف ٣ض٪ح ا٣ذ١٧ٲ٨ 
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٭٧َنح ك٦كػذجٕؽة أٱػةـ ا٣ع١ػ٥ ا٣ٕس٧ػة٩ٰ ٣ػجالد كٝؽ ٠ة٩خ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٦

ا٣نةـ ٰٚ ٤ُ٦ٓ ا٣ٞؿف ا٧٣ةًٰ ٤ٔٯ ٱؽ ص٧ةٔػح االدعػةد كا٣ذؿٝػٰ كا٩ذ٭ةص٭ػة 

ف دعؿرت ثالد ا٣نةـ ٨٦ ا٣ع٥١ ا٣ذؿ٠ٰ، ظذػٯ ٔػةدت إك٦ة  قٲةقح ا٣ذذؿٱٟ.

٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ١٦ة٩ذ٭ػػة، كأقػػف ٚػػٰ د٦نػػٜ ا٧٣ض٧ػػٓ ا٧٤ٕ٣ػػٰ ا٣ٕؿثػػٰ ٔػػةـ 

ؽا ا٧٣ٕ٭ؽ ا٣ُجٰ ا٣ٕؿثٰ كإ٣ٯ صة٩ج٫ ٤٠ٲح ا٣عٞٮؽ ، كٰٚ ا٣ٕةـ ٩ٛك٫ ٗـ6969

 ٤٣ضة٦ٕح ا٣كٮرٱح ا٣ذٰ أذ٧ؽ ا٣ذؽرٱف ٚٲ٭ة ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح. ٩ٮاةن 

كأػٜٛ اال٩ذؽاب ا٣ٛؿ٩كٰ ٤ٔٯ قٮرٱح ٰٚ ٚؿض ٣٘ذ٫ ا٣ٛؿ٩كٲح، ك٤ّػخ 

٩ػه  ،ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٬ٰ ا٧٣ٕذ٧ؽة، كثٕػؽ ٩ٲػ٢ االقػذٞالؿ كصػال  االقػذ٧ٕةر

٤ٔٯ أف ا٤٣٘ح ا٣ؿق٧ٲح ٰٚ ا٣ؽك٣ح ٬ٰ ا٣ٕؿثٲح، كوؽر ٝة٩ٮف ا٣ؽقذٮر ا٣كٮرم 

 .ـ٣6952ع٧ةٱح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٔةـ 

ك٠ةف ز٧ح دٕةكف ثٲ٨ ا٣ضػة٦ٕٲٲ٨ كا٧٣ض٧ٕٲػٲ٨ ٣كػٌؽ ظةصػةت ا٤١٣ٲػةت 

ا٧٤ٕ٣ٲح، كدك٤َط رصةالت ا٣ذٕؿٱت األكااػ٢ ثةعٱ٧ػةف، كٝػٮة اال٩ذ٧ػة ، كٝػٮة 

 َ ا٤ٕ٣ٮـ اع٩كػة٩ٲح كا٤ٕ٣ػٮـ ا٣جعذػح ٛٮا كدؿص٧ٮا أ٦٭ةت ا١٣ذت ٰٚ اعرادة، ٚأ٣

ك٧٦ة قةٔؽ ٤ٔٯ ا٣ذػأ٣ٲٙ إ٣ػٯ صة٩ػت ا١٣ذػت ا٧٣ؿصٕٲػح كصػٮد  .كا٣ذُجٲٞٲح

 ٦ٕةص٥ ٦ذؼىىح.

كأوؽرت قٮرٱح ظـ٦ح ٨٦ ا٣ٞػٮا٩ٲ٨ كا٣ذنػؿٱٕةت كا٣ٞػؿارات ٣ع٧ةٱػح 

 ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٦٪٭ة:

 ـ6/66/6952ذػػػةرٱغ ث/ 639ا٧٣ؿقػػػٮـ ا٣ذنػػػؿٱٰٕ ذك ا٣ػػػؿ٥ٝ / -

٧ٕةؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣جٲبح، كذ٣ٟ ث٧٪ٓ إَالؽ األقػ٧ة  ا٧٣ذ٨٧ٌ دٕـٱـ اقذ

 ا٣ٕة٦ح كا٣ؼةوح. األٔض٧ٲح ٤ٔٯ ا٧٣عةؿٌ 

ٱ٪ه ٤ٔػٯ  ـ6971/ب ٣ٕةـ 95ثالغ ٨٦ راةقح ٦ض٤ف ا٣ٮزرا  ر٥ٝ  -

 ا٣ٕة٦ح كا٣ؼةوح. ٨٦ َ٘ٲةف األق٧ة  األص٪جٲح ٤ٔٯ ا٧٣عةؿٌ  ا٣عؽ  
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 ـ6981ح ٔػةـ د٧ٕٲ٥ ٨٦ راةقح ٦ض٤ف ا٣ٮزرا  إ٣ػٯ ا٣ض٭ػةت ا٧٣ٕ٪ٲػ -

 ظٮؿ دٕؿٱت أق٧ة  ا٧٣عالت ا٣ٞةا٧ح ٰٚ ا٣جالد.

ٱذ٨٧ٌ اػذٲةر األق٧ة  ا٣ٕؿثٲػح ٚٞػٍ  ـ6981ٝؿار كزٱؿ ا٣كٲةظح ٣ٕةـ  -

٧٤٣٪نلت ا٣كٲةظٲح ٤ٔٯ اػذالؼ درصةد٭ة كٚبةد٭ػة، كٱعْػؿ ٤ٔٲ٭ػة اقػذؼؽاـ 

 أق٧ة  أص٪جٲح.

ظػٮؿ دػؽرٱف  ـ6983/ ٣ٕػةـ 759ا٧٣ؿقٮـ ا٣ض٧٭ٮرم ذك ا٣ؿ٥ٝ / -

 ٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ص٧ٲٓ ق٪ٮات ا٣ؽراقح ٣٘ٲؿ ا٧٣ذؼىىٲ٨.ا٤٣

ثةػذٲػػةر ا٧٣ٕٲػػؽٱ٨ كأٌٔػػة  ا٣٭ٲبػػح  ـ6984دٮوػػٲح ا٤٣ض٪ػػح ا٣سٞةٚٲػػح ٣ٕػػةـ  -

كٲح ٨٦ ا٣ؾٱ٨ ٱعك٪ٮف ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ا٣ذػؽرٱف، كأذ٧ػةد مػؿط إدٞػةف ٱا٣ذؽر

 ك٭٥.ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ دؿٝٲح أٌٔة  ا٣٭ٲبح ا٣ذؽرٱكٲح ٰٚ ٦ؤ٣ٛةد٭٥ كثعٮز٭٥ كدؽرٱ

 دٕـٱـ د٥٤ٕ ا٤٣٘ةت األص٪جٲح إ٣ٯ صة٩ت ا٣ٕؿثٲح. -

إ٣ٯ دعٞٲٜ األ٬ؽاؼ ا٧٣ؿصٮة، إذ ٦ػة  ثٲؽى أف ٬ؾق اعصؿا ات ٠ةٚح ٥٣ دؤد 

ٚػٰ ا٤٧ٕ٣ٲػح  إفٍ  ،ٱـاؿ ا٣ٮًٓ ا٤٣٘ػٮم ٱٕػة٩ٰ ا٣ٞىػٮر ٚػٰ ٦ؼذ٤ػٙ ٦ٮإٝػ٫

ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػػح ا٣ذ٧٤ٕٲػػح ٚػػٰ ٦ػػؽارس ا٣ذ٤ٕػػٲ٥ ا٣ٕػػةـ ٦ػػة ٝجػػ٢ ا٣ضػػة٦ٰٕ، كإف ٚػػٰ 

ا٣ضػػة٦ٰٕ، كإف ٚػػٰ ا٣جٲبػػح ا٣ؼةرصٲػػح إٔال٦ػػةن كإٔال٩ػػةت ك٦عةٚػػ٢  ا٣ذػػؽرٱف

 ٣غ.إك٦٪ذؽٱةت كظٮارات كدؿاقالن... 

ذػةرٱغ ث/ ٣4٭ؾق األقجةب ٦ضذ٧ٕح وؽر ا٣ٞؿار ا٣ض٧٭ػٮرم ذك ا٣ػؿ٥ٝ /

ثذن١ٲ٢ ٣ض٪ػح ٤٣ذ١٧ػٲ٨ ٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح، كا٧٣عةْٚػح ٤ٔٲ٭ػة،  ـ26/6/2117

 كاال٬ذ٧ةـ ثإدٞة٩٭ة، كاالردٞة  ث٭ة.

٣ٞؿار ا٣ض٧٭ٮرم ٦٭٧ح ا٤٣ض٪ح ثإ٩ضةز ػُػح ٧ٔػ٢ كَ٪ٲػح دكػذ٭ؽؼ د اكظؽَ 

ا٣ذ١٧ٲ٨ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، كا٣عٛةظ ٤ٔٲ٭ة، كاال٬ذ٧ةـ ثإدٞة٩٭ة، كاالردٞة  ث٭ة، ك٦ذةثٕػح 

٤ح ػُٮات ا٣ذ٪ٛٲؾ ثة٣ذٕةكف ٦ٓ ا٣ض٭ػةت ا٧٣ٕ٪ٲػح، ٤ٔػٯ أف دؿٚػٓ ا٤٣ض٪ػح ا٧٣نػ١َ 
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ةٚٲػح ا٣ػؽ٠ذٮرة ٩ضػةح سٞدٞةرٱؿ٬ة إ٣ٯ ا٣كٲٌؽة ٩ةات راٲف ا٣ض٧٭ٮرٱػح ٤٣نػؤكف ا٣

 ، كدذ٤ٞٯ دٮصٲ٭ةد٭ة ك٦الظْةد٭ة ث٭ؾا ا٣ؼىٮص.ا٣ُٕةر م٭ؿٱًّة

ػ:أشدامػاضخطظػ-ثاظغًا
امذ٤٧خ ا٣ؼُح ٤ٔٯ أرثٕح أٝكةـ، د٪ةكؿ أك٣٭ة ا٧٣كػٌٮٗةت ا٣ذػٰ دٔػخ 

إ٣ٯ كًٓ ا٣ؼُح، كٔؿض ا٣ٞك٥ ا٣سة٩ٰ ٦٪٭ة إ٣ػٯ ا٣ٮاٝػٓ ا٤٣٘ػٮم كا٣ٕٮا٦ػ٢ 

٤ٔٯ قج٢ ا٧٣ٮاص٭ح، كر٠ٌػـ ا٣ٞكػ٥ ا٣ؿاثػٓ ا٧٣ؤزؿة ٚٲ٫، ككٝٙ ا٣ٞك٥ ا٣سة٣ر 

 ٤ٔٯ ا٣ٌٞةٱة ا٤٧٣عح ا٣ذٰ دذ٤ُت ا٧٣ٕة٣ضح ا٣كؿٱٕح.

ؽذت اىٔكعء -1 ّٔ  ٌػ

دؿصٓ ٬ؾق ا٧٣كٌٮٗةت إ٣ٯ أ٧٬ٲح ا٤٣٘ح ٔة٦ح ٰٚ ظٲةة ا٣ٛػؿد كا٧٣ضذ٧ػٓ، 

كأ٧٬ٲػػح ٣٘ذ٪ػػة ا٣ٕؿثٲػػح ٚػػٰ ا٣عٛػػةظ ٤ٔػػٯ ٬ٮٱذ٪ػػة كذادٲذ٪ػػة ا٣سٞةٚٲػػح ككصٮد٩ػػة 

ة ٣٘ػح ا٣ٕٞٲػؽة كا٣ػؽٱ٨، كثٲػةف ٦ػة دذٕػؿض ٣ػ٫ ٦ػ٨ ٌٚالن ٨ٔ أ٩٭ ،ا٣عٌةرم

دعػػؽٱةت دكػػذ٭ؽؼ اقػػذجٕةد٬ة كد٭٧ٲنػػ٭ة، كإثٕةد٬ػػة ٔػػ٨ اقػػذب٪ةؼ دكر٬ػػة 

ا٣عٌةرم. ك٦ػ٨ ا٧٣كػٌٮٗةت أٱٌػةن ٔػؽـ ٠ٛةٱػح اعصػؿا ات ا٣ذػٰ ادؼػؾد٭ة 

 قٮرٱح ٰٚ ٦ضةؿ ا٣٪٭ٮض ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.

 اىٔاكع اىيؾٔيء -2

قػٮاد ا٣٪ػةس ٔػ٨ اقػذ٧ٕةؿ ٔؿًخ ا٣ؼُح ٣٭ؾا ا٣ٮاٝػٓ ٚأثة٩ػخ إٔػؿاض 

ٚػٰ ػةرص٭ػة، كا٣ض٪ػٮح إ٣ػٯ كا٣ٕؿثٲح ا٣كػ٤ٲ٧ح ٚػٰ ا٤٧ٕ٣ٲػح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح ا٣ذ٧٤ٕٲػح 

اقذؼؽاـ ا٣ٕة٦ٲح كاأل٣ٛػةظ األص٪جٲػح ٚػٰ ٦ؼذ٤ػٙ ٦ضػةالت ا٣عٲػةة، كٔؿًػخ 

ا٣ؼُح أٱٌةن ٠سػؿة األٗػالط ا٤٣٘ٮٱػح ا٣ذػٰ ٱؿد١ج٭ػة ا٧٤ٕ٧٣ػٮف كا٧٣ذ٧٤ٕػٮف ٚػٰ 

كا٣ذػٰ ٱؿد١ج٭ػة ا٣ؼؿٱضػٮف كا٣ٕػة٤٦ٮف  ،داػ٢ ا٧٣ؽارس كا٧٣ٕة٬ؽ كا٣ضة٦ٕػةت

ٚػٰ ٦ؼذ٤ػٙ ٦ؿاٚػٜ ا٧٣ضذ٧ػٓ ٚػٰ ٦٪ةمػُ٭٥ ا٤٣٘ٮٱػح ٝػؿا ة ك٦عةدزػح ك٠ذةثػػح، 

كأمةرت ا٣ؼُح إ٣ٯ ا٣ٞىٮر ٰٚ ٤٧ٔٲح ا٣ذٕجٲؿ ا٤٣٘ػٮم كد٧سػ٢ ا٧٣ٞػؿك  كإدراؾ 
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٦ة كرا  ا٣كُٮر كا٣٘ةٱػةت ا٣جٕٲػؽة، كا٣ٕػـكؼ ٔػ٨ ا٣ٞػؿا ة ا٣عػؿة، كا٣ٛٞػؿ ٚػٰ 

ْٰ ٨٦ ا٣نٮا٬ؽ ا٣نػٕؿٱح كا٣٪سؿٱػح، كٔػؽـ د١٧ػ٨ ثٕػي ا٣ؿوٲؽ ا٤٣٘ٮم كا٣عٛ

ا٧٣ذؼؿصٲ٨ ٨٦ ا٣جعر ٰٚ ا٧٣ٕةص٥، كا٣ٞىٮر ٰٚ إ٠كةب ا٧٣ذ٧٤ٕػٲ٨ ٦٭ػةرات 

 ا٣ذ٥٤ٕ ا٣ؾادٰ ا٣ؾم ٬ٮ أقةس ٤٣ذ٥٤ٕ ا٧٣كذ٧ؿ ٦ؽل ا٣عٲةة.

كٔؿًخ ا٣ؼُح ثٕي ا٣ٕٮا٢٦ ا٣ذٰ رأل ا٣جةظسٮف أ٩٭ة ٦ؤزؿة ٰٚ ٬ؾا ا٣ٮًٓ 

 ٰ ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ا٣ذ٧٤ٕٲح أك ٰٚ ػةرص٭ة.ا٤٣٘ٮم ك٦ؤدٱح إ٣ٯ دؽ٩ٲ٫ ٚ

 ٌَ غبو اىٍٔاحٓ ء -3

٧٣ة ٠ة٩خ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح ٬ٰ ٣٘ذ٪ة األـ ٠ةف ٤ٔػٯ األث٪ػة  ص٧ٲٕػةن 

أف ٱ١ٮ٩ٮا ثةرٱ٨ ثأ٦٭٥، كٔة٤٦ٲ٨ ٤ٔٯ ا٣ٮٚة  ٣٭ة ا٣ذـا٦ةن كقػ٤ٮ٠ةن كأدا ن. ك٦ػ٨ 

٢٧ٕ٣ ٤ٔٯ صج٭ػةت ٬٪ة ٠ة٩خ ا٧٣كؤك٣ٲح ٤٦ٞةة ٤ٔٯ ٠ة٢٬ ا٣ض٧ٲٓ، كدذ٤ُت ا

 ك٨٦ قج٢ ا٧٣ٮاص٭ح ا٣ذٰ أمةرت إ٣ٲ٭ة ا٣ؼُح: .٦ذٕؽدة

دٕـٱـ اال٩ذ٧ة  كا٣عٛةظ ٤ٔٯ ا٣٭ٮٱح، ك٬ؾا ال ٱٕ٪ػٰ ا٣ض٧ػٮد، ثػ٢  -6

اال٩ٛذةح ٤ٔٯ ا٣سٞةٚةت األػؿل كإدٞةف ا٤٣٘ةت األص٪جٲح ٰٚ ٦٪ػأل 

إ٣ػٯ صة٩ػت إدٞػةف ا٤٣٘ػح األـ  ،٨ٔ ا٣ؽك٩ٲح كاال٩٭ٲةر كاالقػذالب

ا٣عػؿص ٤ٔػٯ قػال٦ذ٭ة كا٩ذنػةر٬ة ر٦ػـان ٤٣٭ٮٱػح كاالٔذـاز ث٭ة ك

 كا٣ؾادٲح ا٣سٞةٚٲح ٣ ٦ح.

ا٣عػػؿص ٤ٔػػٯ ا٣كػػال٦ح ا٤٣٘ٮٱػػح ٚػػٰ ا١٣ذػػت كا٧٣ؿاقػػالت ثػػٲ٨  -2

ا٣ػػٮزارات كا٧٣ؤقكػػةت كدكر ا٣٪نػػؿ كقػػةاؿ ا٣ض٭ػػةت ا٧٣ٕ٪ٲػػح، 

 كدؼىٲه ٦ؽٜٝ ٣٘ٮم ٰٚ ٢٠ ٦٪٭ة.

أف ًؿكرة إدٞةف ا٣٪ةمبح ص٧ٲٕةن أقةقػٲةت ٣٘ػذ٭٥، كا٣ػ٪ه ٤ٔػٯ  -3

ٰٚ ا٣ذٕٲٲ٨ ٰٚ كّػةاٙ ا٣ؽك٣ػح،  ةح ٰٚ اػذجةرات ا٤٣٘ح مؿطا٣٪ض

 كٰٚ ا٣ذؿٝٲح ٰٚ ا٣ٮّةاٙ. ،كٰٚ اال٣ذعةؽ ثة٣ضة٦ٕةت
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دُجٲٜ ا٣ذنؿٱٕةت كا٣ٞؿارات ا٤٧٣ـ٦ػح ٣ع٧ةٱػح ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٦ػ٨  -4

 ػُؿ اقذ٧ٕةؿ ا٤٣٭ضةت ا٣ٕة٦ٲح كا٤٣٘ةت األص٪جٲح.

٬ة ٚػٰ ٭ػة ثػؽكردٮزٱٓ األدكار ٤ٔٯ ا٣ض٭ةت ا٧٣ٕ٪ٲح ٣ذٞٮـ ٠ػ٢ ٦٪ -5

 ك٨٦ ٬ؾق ا٣ض٭ةت: ػؽ٦ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.

ػوزارةػاضتربغظ:
 كد٢٧ٕ ٤ٔٯ د٪ٛٲؾ ٦ة ٱأدٰ:

ٲػةت رٱػةض األَٛػةؿ ك٧٤ٕ٧٤٣ػٲ٨ ٤ٔػٯ إصؿا  دكرات دؽرٱجٲػح ٧٣ؿث   -

 اقذؼؽاـ ا٣ٕؿثٲح ا٣ك٭٤ح كا٣ك٤ٲ٧ح.

ا٣ذـاـ ص٧ٲٓ ا٧٤ٕ٧٣ٲ٨ ٰٚ ٦ؿاظ٢ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ٠ةٚػح ثةقػذؼؽاـ ا٣ٕؿثٲػح، كأال  -

 كّةاٛ٭٥ إال إذا أزجذٮا إدٞة٩٭٥ أقةقٲةت ٣٘ذ٭٥.ٱؼٌٕٮا ٤٣ذؿٝٲح ٰٚ 

د٪ٮٱٓ َؿااٜ ا٣ذؽرٱف كا٧٣ؿك٩ح ٰٚ اقػذؼؽا٦٭ة كٚػٜ األصػٮا  ا٣ذػٰ  -

 ٱذٛة٤ٔٮف ٦ٕ٭ة.

دنضٲٓ ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨ ٠ةٚح ٤ٔٯ اقذؼؽاـ ا٣ٕؿثٲح ا٣ك٤ٲ٧ح ٚػٰ ٦٪ةمػُ٭٥  -

 ا٤٣٘ٮٱح، كا٣ذنؽد ٰٚ ٔؽـ ٝجٮؿ أم إصةثح ثة٣ٕة٦ٲح.

 ٨.دؼىٲه صٮااـ ٤٣٪ةمبح ا٧٣ذ٧ٲـٱ -

 ا٣ذؿ٠ٲـ ٤ٔٯ ا٣٪عٮ ا٣ٮّٲٰٛ ك٤ٔٯ ا٣ذٕجٲؿ ا٣ٮّٲٰٛ ٰٚ ا٧٣٪ة٬ش. -

إٔةدة ا٣٪ْؿ ٰٚ ا٧٣٪ة٬ش ٣ذض٧ٓ ثػٲ٨ األوػة٣ح كا٧٣ٕةوػؿة، ٤ٔػٯ أف  -

 د١ٮف ٣٘ذ٭ة ٣٘ح ا٣عٲةة ا٣٪ةثٌح.

اع٠سةر ٨٦ ظٛػِ ا٣٪ىػٮص ٦ػ٨ ا٣ٞػؿفف ا١٣ػؿٱ٥ كا٣عػؽٱر ا٣٪جػٮم  -

 ٚح.ا٣نؿٱٙ كاألمٕةر كا٣ؼُت ا٣ج٤ٲ٘ح ٰٚ ٦ؿاظ٢ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ٠ة

-  َ ٛح ثة٣ن٢١ ٰٚ ا٣ع٤ٞػح األك٣ػٯ ٦ػ٨ ٦ؿظ٤ػح ًجٍ ص٧ٲٓ ا١٣ذت ا٧٣ؤ٣

 ا٣ذ٤ٕٲ٥ األقةقٰ، كًجٍ ٦ة ٱيؼنٯ ٦٪٫ ا٤٣جف ٰٚ ا٧٣ؿاظ٢ ا٣ذة٣ٲح.



 ندوة دور املؤشصات الوطهية العاممة يف خدمة المغة العربية

 

267 

 ١٣ذؿك٩ٲح ٦جكُح ثة٣ٕؿثٲح.إإ٩ذةج ٠ذت  -

 دى٧ٲ٥ دركس ا٣ٕؿثٲح ثة٣عةقٮب ك٤ٔٯ ا٣نةث١ح )اع٩ذؿ٩خ(. -

٤ٲ٧ٲػح، كٔػؽـ دُٮٱؿ أقة٣ٲت اال٦ذعة٩ػةت ٚػٰ ص٧ٲػٓ ا٧٣ؿاظػ٢ ا٣ذٕ -

االٝذىةر ٚػٰ ا٣ذٞػٮٱ٥ ٤ٔػٯ اال٦ذعة٩ػةت ا١٣ذةثٲػح، كًػؿكرة كًػٓ 

 أدكات ٦ٮًٮٔٲح ٣ذٞٮٱ٥ األدا  ا٤٣٘ٮم كا١٣ٛةٱح ا٤٣٘ٮٱح.

 إصؿا  ثعٮث ٧٤ٔٲح ٧٣ٕة٣ضح ا٧٣ن١الت ا٤٣٘ٮٱح ا٣ذؿثٮٱح. -

 ا٣ٕ٪ةٱح ثة١٧٣ذجةت ا٧٣ؽرقٲح. -

 إٗ٪ة  ا٣جٲبح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ا٣ذ٧٤ٕٲح ث٧ىةدر ا٣ذ٥٤ٕ ا٧٣ؼذ٤ٛح. -

-   ٛ  ٲح.دٕٛٲ٢ ا٧٣٪ةمٍ ا٤٣٘ٮٱح ا٣الو

دٕٛٲ٢ ا٧٣كؿح ا٧٣ؽرقٰ كاع٠سةر ٨٦ ٔػؿض ا٧٣كػؿظٲةت ا٣٪ةَٞػح  -

 ثة٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح.

 زٱةدة اال٬ذ٧ةـ ثؾكم ا٣عةصةت ا٣ؼةوح. -

كاالردٞػة  ثٮاٝػٓ ا٤٣٘ػح  ،اعمؿاؼ ا٣ٕٛػةؿ ٤ٔػٯ ا٧٣ػؽارس ا٣ؼةوػح -

 ا٣ٕؿثٲح ٚٲ٭ة.

كٗٲػػؿ ا٣٪ػػةَٞٲ٨ كًػػٓ ٦٪ػػة٬ش ػةوػػح ٣ذ٤ٕػػٲ٥ ا٧٣٘ذػػؿثٲ٨ كأث٪ػػةا٭٥  -

 ثة٣ٕؿثٲح ث٘ٲح إ٠كةث٭٥ ٦٭ةراد٭ة.

 ا٣ذؿ٠ٲـ ٤ٔٯ ا٣ٕؿثٲح ا٣ك٤ٲ٧ح كا٣نةاٞح ٰٚ ا٣جؿا٦ش ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ا٣ذ٤ٛـٱح. -

 ا٣ذ٪كٲٜ ٦ٓ كزارة اعٔػالـ ع٩ذػةج ثػؿا٦ش د٤ٛـٱػح مػةاٞح ك٧٦ذٕػح إفٍ  -

 ٣٘ٲؿ ا٣٪ةَٞٲ٨ ث٭ة. كإفٍ  ،ألث٪ةا٭ة ا٧٣ٞٲ٧ٲ٨ كا٧٣٘ذؿثٲ٨

ػوزارةػاضتطضغمػاضطاضي:
 ٪ٯ ثذ٪ٛٲؾ ٦ة ٱ٤ٰ:ٕكدي 

اػذٲةر ا٤ُ٣جح ا٣ؿاٗجٲ٨ ٰٚ اال٩ذكةب إ٣ٯ ا٤١٣ٲةت ا٣ضة٦ٕٲح ٠ةٚح ٤ٔٯ  -

 أقةس إدٞةف أقةقٲةت ٣٘ذ٭٥.
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ا٣ذػػـاـ ص٧ٲػػٓ أٌٔػػة  ا٣٭ٲبػػح ا٣ذؽرٱكػػٲح ٚػػٰ ا٣ضة٦ٕػػةت كا٧٣ٕة٬ػػؽ  -

 ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح ٰٚ ا٣ذؽرٱف ا٣ضة٦ٰٕ. اقذؼؽاـى 

ٲػح اٳداب ٣ذ١ػٮف إٔةدة ا٣٪ْؿ ٰٚ ٦٪ة٬ش دؽرٱف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٚػٰ ٤٠ -

 كّٲٛٲح.

إٔةدة ا٣٪ْؿ ٰٚ ٦٪ػة٬ش د٤ٕػٲ٥ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٣٘ٲػؿ ا٧٣ؼذىػٲ٨ ٚػٰ ًػٮ   -

 اػذىةص ا٣ُة٣ت ٰٚ ٤٠ٲذ٫ اقذسةرة ٤٣ؽإٚٲح، كدأ٦ٲ٪ةن ٧٤٣٪عٯ ا٣ٮّٲٰٛ.

 إٔةدة ا٣٪ْؿ ٰٚ ثؿا٦ش إٔؽاد ٧٤ٕ٦ٰ ا٤٣٘ح اػذٲةران ك دأ٬ٲالن كدؽرٱجةن. -

ٰٚ ٢٠ ا٤١٣ٲػةت ا٣ضة٦ٕٲػح  ة٦ٕٲًّةجةن ص٤ٌُ ذرٱف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٦د٧ٕٲ٥ دؽ -

 كٰٚ ا٣ضة٦ٕةت ا٣ؿق٧ٲح كا٣ؼةوح.

كًٓ ػؿٱُح ثعسٲح ثة٣ذ٪كٲٜ ٦ٓ كزارة ا٣ذؿثٲح ٧٣ن١الت د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ػح  -

 ا٣ٕؿثٲح كد٧٤ٕ٭ة ث٘ٲح ٦ٕة٣ضح ٬ؾق ا٧٣ن١الت ثةألقة٣ٲت ا٧٤ٕ٣ٲح.

األػػػؾ ثة٣عكػػجةف أف ٱ١ػػٮف ٦ػػ٨ ثػػٲ٨ مػػؿكط دؿٝٲػػح أٌٔػػة  ا٣٭ٲبػػح  -

 قةقٲةت ا٤٣٘ح.ا٣ذؽرٱكٲح إدٞة٩٭٥ أ

أذ٧ةد ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ذٰ أٝؿ٬ػة ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ثؽ٦نػٜ ٚػٰ  -

 ا٣ذؽرٱف كا٣ذؿص٧ح.

دٕٛٲ٢ ظ٤ٞةت ا٣جعػر ٣ذػؤدم األ٬ػؽاؼ ا٧٣ؿقػٮ٦ح ٣٭ػة ٦ػ٨ ظٲػر  -

دٕٮٱؽ ا٣ُة٣ت ٤ٔٯ ا٣جعر كا٣ذ٤ؼػٲه كا٣ٕػؿض كا٧٣٪ةٝنػح ثة٤٣٘ػح 

 ا٣ٕؿثٲح ا٣ك٤ٲ٧ح.

داب كا٤ٕ٣ػػٮـ ا٣ذؿ٠ٲػػـ ٤ٔػػٯ ا٤٣كػػة٩ٲةت ا٣ذُجٲٞٲػػح ٚػػٰ ٤٠ٲػػةت اٳ -

 كدٮّٲٛ٭ة ٰٚ ػؽ٦ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح. ،اع٩كة٩ٲح

إٔةدة اال٦ذعة٩ةت ا٣نػٛ٭ٲح إ٣ػٯ أقػة٣ٲت ا٣ذٞػٮٱ٥، كٔػؽـ االٝذىػةر  -

 ٤ٔٯ اال٦ذعة٩ةت ا١٣ذةثٲح.
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اع٠سةر ٨٦ ًؿكب ا٣٪نةط ا٤٣٘ٮم ثة٣ٛىٲعح ٚػٰ ا٧٣٪ةمػٍ ا٤٣٘ٮٱػح  -

  ٛ  ٲح.ا٣الو

 .دؼىٲه صٮااـ ٧٤٣ذٛٮٝٲ٨ ٰٚ أداا٭٥ ا٤٣٘ٮم -

 دٕٛٲ٢ ا٣ذؿص٧ح اٳ٣ٲح. -

ػوزارةػاإلرالم:
 كد٢٧ٕ ٤ٔٯ ٦ة ٱ٤ٰ:

ٕ٪ٯ ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٨٦ ظٲر قػ٧ةدي٭ة كػىةاىػ٭ة ثر ثؿا٦ش د٤ٛـٱح دي  -

٣٘ذ٪ػة »كص٧ة٣٭ة، كدٞؽٱ٥ ٧٩ةذج ٨٦ د٤ٟ ا٣ك٧ةت ٤ٔٯ ٗؿار ثؿ٩ػة٦ش 

 «.ا٣ض٧ٲ٤ح

 ٕ٪ٯ ثذىٮٱت األٗالط ا٣نةإح ٰٚ ٣٘ح ا٣عٲةة ثُؿااٜ مةاٞح.ثر ثؿا٦ش دي  -

ٕ٪ػػٯ ثذكػػ٤ٲٍ األًػػٮا  ٤ٔػػٯ ا١٣ذػػت ا٧٣٭٧ػػح كإدارة ثػػؿا٦ش دي ثػػر  -

 ظٮارات ٩ٞؽٱح ظٮ٣٭ة.

دُجٲٜ ا٣ٞٮا٩ٲ٨ كاأل٧ْ٩ح ا٣ؿا٦ٲح إ٣ٯ اقذؼؽاـ ا٣ٕؿثٲح ٰٚ اعٔال٩ػةت  -

 ٣غ.إكا٣الٚذةت... 

رٚي األ٧ٔةؿ ا٣ؽرا٦ٲح ا٧٣ىٮٗح ثة٤٣٭ضةت ا٧٣ع٤ٲح، كٔػؽـ ا٧٣ٮاٚٞػح  -

 ٨ ا٣ٕةـ كا٣ؼةص.٤ٔٯ إ٩ذةج ٬ؾق األ٧ٔةؿ ثة٣ٕة٦ٲح ٰٚ ا٣ُٞةٔٲ

رٚي اعٔال٩ةت ثة٣ٕة٦ٲح كا٧٤١٣ةت األص٪جٲػح ٚٞػٍ، كا٣كػ٧ةح ثػأف  -

د١ػػٮف اعٔال٩ػػةت ثة٣ٕؿثٲػػح ا٣ٛىػػٲعح، ك٤ٔػػٯ أف د١ػػٮف ا٧٤١٣ػػةت 

 األص٪جٲح دؿص٧ح ٣٭ة كدعخ ا٣ٕؿثٲح كثؼٍ أو٘ؿ ٨٦ ا٣ٕؿثٲح.

ٕ٪ٯ ثذك٤ٲٍ األًٮا  ٤ٔٯ أٔالـ ٰٚ دؿاز٪ة ا٣ٞػؽٱ٥ كا٧٣ٕةوػؿ ثر ثؿا٦ش دي  -

 ٤٘ح ا٣ٕؿثٲح ككٝٛٮا ٩ذةص٭٥ ٤ٔٯ ذٱٮٔ٭ة كا٩ذنةر٬ة.ػؽ٦ٮا ا٣

إ٩نة  ٣ض٪ح ٣٘ٮٱح ٦ؼذىح ثة٤٣٘ػةت األص٪جٲػح ٣ؽراقػح ا٧٣ىػ٤ُعةت  -
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األجيبثةةفي ةةةيالهاةةالميا وونةةةُيااِةة ينالةةالعروتيل ةةاليعالل رعثةةفي

يات هثه اليع دياوتهالدهال.يُعاللتيسثقين يناه ياللغفيال رعثف

تطةةحثاياألطةةو يتف ثةةايالتةةدكثقياللغةةاقيانراكبةةفيالترجهةةالتيا -

يااألساللثبيالهاجادةي ث ال.

ولةةديداراتيتدرتبثةةفينسةةتهرةيلل ةةالنلثوي ةةةيا وةةو يعغثةةفيتحسةةثوي -

يأدائ مياللغاق.

 يةةبيعتاوثةةفياألسةةرةيتاألن ةةالتيااجعةةال ميللت النةةاينةة يعةةبيعةةران يتاي -

ياألظفالمي ةيالهاالمياللغاق.

إىاالزيعران يلت لةثمياللغةفيال رعثةفيألعيالئ ةالياللهغتةرعثويال جالىةبي -

الراطبثوي ةيت لمياللغفيال رعثفُيعاللتيسةثقينة ياله الهةديالهتةططةفي

ي ةيهذايالهاالم.

يضبطيعاللشكا.تةطثصيزااتاليل ظفالمي ةيا وو يالهلرا يتاي -

ا كثةةالرينةةويعةةبيالبةةران يالياوثةةفيالةالضةةفيعالألظفةةالمياالهطةةاطفي -

ُياتلةةدتمي«ا ةةتايتةةاليسهسةةم»عالل رعثةةفيالهبسةةعفيولةةبيطةةراريعرىةةالن ي

نسلسوتيالرسةا يالهتحركةفيعالل رعثةفيالفطةثحفيحااراتياأل و يا

ياعأساللثبيجالذعف.«يالهدعلاف»

اةالميا وونةةي ةةيالهيجاائزيلليالشعثويالهتهثزتويلغاتًّةاليتةطثص -

يعأشكالمياأساللثبينيالسبف.يانكال أت مينالدتًّاليان ياتًّال

اتةطةثصينتَّطلفيعالللغةفيال رعثةفيناِةاوالويأايأدا ويإجرا ينسالعلالتي -

ياألظفالمياالشبالب.نويي ث اليجاائزيللفالئزتو

لتيلثت ةالينةوياألاعةال يي؛تشكثايلايفيلدراسفيالهسلسوتيالتالرتةثةف -

ياللغاتفياالتالرتةثف.
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االمذؿاط ٤ٔٯ كقةا٢ اعٔالـ ا٣ؼةوح ا٧٣ؿػىح ٰٚ قٮرٱح وعةٚح  -

كإذأػػح كد٤ٛػػـة أف د٤ذػػــ ثة٣ٕؿثٲػػح ا٣ٛىػػٲعح ٚػػٰ ٦ؼذ٤ػػٙ ثؿا٦ض٭ػػة 

 ك٦ٮاد٬ة اعٔال٦ٲح كاعٔال٩ٲح.

ح ٤٣ذٮٔٲح ثة٤٣٘ح األـ كدجٲةف األدكار ا٣ذٰ دؤدٱ٭ػة ٔٞؽ ٩ؽكات ص٧ة٬ٲؿٱ -

 ٤ٔٯ أف دجر ٰٚ ا٣ذ٤ٛـة د٧ٕٲ٧ةن ٤٣ٛةاؽة. ،ٰٚ ظٲةة ا٣ٛؿد كا٧٣ضذ٧ٓ

 اع٠سةر ٨٦ األٗة٩ٰ ا٧٣ؤداة ثة٣ٛىٲعح ٰٚ األٝ٪ٲح ا٣ٕة٦ح كا٣ؼةوح. -

 ؼؿج ثة٣ٛىٲعح.ثر ثؿا٦ش دٕ٪ٯ ثة٣ع١ةٱةت ا٣نٕجٲح ٤ٔٯ أف دي  -

ج اعٔال٦ػٰ ثة٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ا٣ٛىػٲعح د٪ْٲ٥ ٦كةثٞةت دكرٱػح ٣ال٩ذػة -

 ٤ٔٯ ا٧٣كذٮل ا٣ٕؿثٰ.

ػوزارةػاضثػاسظ:
 كد٤ٌُٓ ثؽكر٬ة ٰٚ ٦ضةؿ االردٞة  ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٤ٔٯ ا٣٪عٮ ا٣ذة٣ٰ:

 ،كا٣ٕ٪ةٱح ثإػؿاص٭ػة ثىػٮرة مػةاٞح ،َجةٔح ا١٣ذت ا٣ؼةوح ثةألَٛةؿ -

 كدٮزٱٕ٭ة ثأقٕةر ر٦ـٱح.

 -دثٲػػح )ا٣ٞىػػح إصػػؿا  ٦كػػةثٞةت ٣ َٛػػةؿ ٚػػٰ ٦ؼذ٤ػػٙ ا٣ٛ٪ػػٮف األ -

 ٣غ(، كدؼىٲه صٮااـ ٤٣ٛةاـٱ٨.إا٧٣كؿح...  -ا٣نٕؿ  - ا٧٣ٞة٣ح

 َجةٔح األ٧ٔةؿ ا٣ٛةاـة ك٩نؿ٬ة كدٮزٱٕ٭ة. -

دٞػػؽٱ٥ ا٣ٕػػؿكض ا٧٣كػػؿظٲح ا٧٣ىػػٮٗح ثة٣ٕؿثٲػػح ا٣ٛىػػٲعح، كرٚػػي  -

 ا٣ٕؿكض ا٧٣٪ضـة ثة٣ٕة٦ٲح، كاقذجٕةد٬ة ٨٦ ا٣ُٞةٔٲ٨ ا٣ٕةـ كا٣ؼةص.

 ٦٪ة٬ش د٤ٕٲ٥ ا١٣جةر ك٦عٮ األ٦ٲح. دٕـٱـ ا٣ذـاـ ا٣ٕؿثٲح ا٣ك٭٤ح ٰٚ -

 أف دٌجٍ ثة٣ن٢١.كثؽٝح، ديؼذةر دٕٛٲ٢ َجةٔح ا١٣ذت ا٣ذؿازٲح، ٤ٔٯ أف  -

اال٬ذ٧ةـ ثذٮٚٲؿ ا٣ىٮر ا٣٪ةَٞح ٰٚ ٦ؿظ٤ػح رٱػةض األَٛػةؿ دىػ٧ٲ٧ةن  -

كإػؿاصةن كَجةٔػح، ٤ٔػٯ أف ٬ػؾق ا٧٣ؿظ٤ػح دٕ٪ػٯ ثذ٪٧ٲػح االقػذٕؽاد 

 ٤٣ٞؿا ة ٰٚ ا٧٣ؿظ٤ح ا٣ذة٣ٲح.
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 ا٣سٞةٚٲح ثة١٣ذت ا٧٣ذ٪ٮٔح ٰٚ ٦ؼذ٤ٙ ٦ٲةدٱ٨ ا٧٣ٕؿٚح.رٚؽ ا٧٣ؿا٠ـ  -

ا٢٧ٕ٣ ٤ٔٯ د٪ٮٱٓ ا٧٣ضالت ا٣ذٰ دىؽر٬ة كزارة ا٣سٞةٚح ثعٲر دُٰ٘  -

٦ضةالت ا٣ٞىح ا٣ٞىٲؿة كا٣نٕؿ، إًةٚح إ٣ٯ ا٧٣ضالت ا٣٪ٮٔٲح ا٣ذػٰ 

دىػػػؽر٬ة ا٣ػػػٮزارة ٚػػػٰ ٦ضػػػةؿ ا٧٣كػػػؿح كا٣ٛ٪ػػػٮف ا٣ذنػػػ١ٲ٤ٲح 

 ٣غ.إكا٣كٲ٪٧ةاٲح... 

ؿا٠ـ ا٣سٞةٚٲػح دػـكد ثٕػؽد ٦ػ٨ ا٣عٮاقػٲت دؼىٲه وةالت ٰٚ ا٧٣ -

 ٦ذى٤ح ثة٣نةث١ح )اع٩ذؿ٩خ( ٦ٓ ١٦ذجح إ١٣ذؿك٩ٲح.

إٝة٦ح ا٧٣ٕةرض ا٣نػ٭ؿٱح ٚػٰ ا٧٣ؿا٠ػـ ا٣سٞةٚٲػح ٣جٲػٓ ا١٣ذػت ثأقػٕةر  -

ر٦ـٱح د٧ٕٲ٧ػةن ٤٣ٛةاػؽة كدعٞٲٞػةن عٱىػةؿ ا١٣ذػةب إ٣ػٯ ٱػؽ ا٣ٞػةرئ، 

 ك٧ًة٩ةن ع٩نة  ٩ٮاة ا١٧٣ذجح ٰٚ ٢٠ ثٲخ ثأرػه األقٕةر.

ؼىػػٲه وػػةالت ٚػػٰ ٠ػػ٢ ٦ؿ٠ػػـ زٞػػةٰٚ ٣ َٛػػةؿ دنػػذ٢٧ ٤ٔػػٯ د -

 ٣غ.إا٣ىعٙ كا٧٣ضالت كا١٣ذت كدكااؿ ا٧٣ٕةرؼ... 

ػةوح ثةألَٛةؿ كا٣٪ةمػبح ٚػٰ ا٧٣ؿا٠ػـ ا٣سٞةٚٲػح ٧٧٣ةرقػح  إٝة٦ح ٩ٮادو  -

 األ٩نُح ا٣سٞةٚٲح ا٧٣ذ٪ٮٔح.

٤ٔٯ أف دؼؿج ثة٣ىػٮر ا٤٧٣ٮ٩ػح كا٣ٕؿثٲػح  ،ا٣نٕجٲح تَجةٔح ا٣ع١ةٱة -

 ا٣ٛىٲعح.

كرٚػٓ كدٲػؿة ٦ػة  ،ةـ ثة١٣ذت ا٧٣ذؿص٧ػح ٦ػ٨ ا٤٣٘ػةت األص٪جٲػحاال٬ذ٧ -

 ذؿص٥ ٦٪٭ة إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح.ٱي 

 د٪نٲٍ ٝٲةـ ا٣ض٧ٕٲةت ا٣سٞةٚٲح ا٧٣ؽ٩ٲح ذات ا٣ُةثٓ ا٣سٞةٰٚ كرٔةٱذ٭ة. -

 إ٩نة  ٝ٪ةة ػةوح ثة٣نؤكف ا٣سٞةٚٲح ثة٣ذ٪كٲٜ ٦ٓ كزارة اعٔالـ. -

ػوزارتاػاالشتصادػواضدغاحظ:
ا٣ٞػؿارات ا٣ىػةدرة ثؼىػٮص إ٣ػـاـ ا٧٣عػةؿ كدٕ٪ٲةف ثذُجٲٜ ا٣ذنػؿٱٕةت ك
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ا٣ذضةرٱح كا٧٣ؤقكةت ا٣كٲةظٲح كا٧٣عةؿ ا٣ٕة٦ح ٨٦ ٦ُة٥ٔ كٚ٪ةدؽ ك٦ٞةقو كظة٩ةت 

 ٣غ ثةقذ٧ٕةؿ األ٣ٛةظ ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ذك٧ٲح.إك٦ٞةوٙ ك٦القو ك٦ذ٪ـ٬ةت... 

ػطجطعػاضضعظػاضطربغظ:
 :ث٧ة ٱ٤ٰٕ٪ٯ كٱي 

 .د١سٲٙ ا٣ض٭ٮد ثؼىٮص كًٓ ٦ى٤ُعةت ا٣عٲةة ا٣ٕة٦ح -

د١سٲػػٙ ا٣ض٭ػػٮد ثؼىػػٮص كًػػٓ ٦ىػػ٤ُعةت ٦ؼذ٤ػػٙ ا٤ٕ٣ػػٮـ  -

 األقةقٲح كا٣ذُجٲٞٲح كاع٩كة٩ٲح.

دٮظٲؽ ا٧٣ى٤ُعةت ا٧٣كذؼؽ٦ح ٰٚ ٦ؤقكػةت ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ا٣ٕػة٣ٰ ٦ػ٨  -

 صة٦ٕةت ك٦ٕة٬ؽ.

 اعق٭ةـ ٰٚ دٲكٲؿ د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كد٧٤ٕ٭ة ٦ؤازرة ٣ٮزارة ا٣ذؿثٲح. -

ح كمػؤكف ا٣سٞةٚػح اقذس٧ةر ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲػح ٚػٰ ا٧٣ىػ٤ُعٲح كا٧٣ٕض٧ٲػ -

 ا٧٣ؼذ٤ٛح دؽٝٲٞةن كَجةٔحن ك٩نؿان.

 اعٚةدة ٨٦ ا٣ذؿاث ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ٕؿثٰ ٰٚ كًٓ ا٧٣ى٤ُعةت. -

ص٧ٓ ا٣ٞؿارات كا٣ذٮوٲةت كا٧٣٪٭ضٲػةت ا٣ذػٰ أوػؽرد٭ة ا٧٣ضػة٦ٓ  -

 ا٣ٕؿثٲح كدٮزٲٞ٭ة كَجةٔذ٭ة ك٩نؿ٬ة.

 دٕـٱـ دعٞٲٜ ا٣ذؿاث ك٩نؿق، كا٣ذ٪كٲٜ ٦ٓ ا٣ض٭ةت ا٧٣ٕ٪ٲح ثذعٞٲٜ ا٣ذؿاث. -

دأ٣ٲٙ ٠ذةب ٦ؿمؽ ٱ١ػٮف د٣ػٲالن ٱذٌػ٨٧ مػؿح ا٧٣جػةدئ األقةقػٲح  -

ع ٤ٔػٯ ز٧٤٣٪٭ضٲح ا٧٣ٮظؽة ٚػٰ كًػٓ ا٧٣ىػ٤ُعةت، ٤ٔػٯ أف ٱػٮ

 ا٣ٮزارات ا٧٣ٕ٪ٲح ك٦ؿا٠ـ ا٣ذؿص٧ح ٣القذب٪ةس ث٫.

إوؽار ٦ٕض٥ مة٢٦ ٧٤٣ٕة٩ٰ ثأق٤ٮب ظػؽٱر ٱذكػٜ كا٧٣كػذضؽات  -

 ٰٚ ٦ضةالت ا٤ٕ٣ٮـ كا٣سٞةٚح.

 كا٣عٲةة ا٣ٕة٦ح ا٧٣ٕةوؿة ٱ١ٮف زالزٰ ا٤٣٘ح.إوؽار ٦ٕض٥ أ٣ٛةظ ا٣عٌةرة  -

 ٤ٔٯ أٝؿاص ٣ذك٭ٲ٢ اٝذ٪ةا٭ة. إوؽار ا٧٣ٮاد ا٧٣ُجٮٔح كرٝٲًّة -
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 اقذ٧١ةؿ دعٞٲٜ دةرٱغ ٦ؽٱ٪ح د٦نٜ الث٨ ٔكة٠ؿ. -

ػابػاضطرب:اتحادػاضصتَّ
 :ث٧ة ٱ٤ٰكٱ٤ٌُٓ ثؽكرق ٰٚ ٦ضةؿ ػؽ٦ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح 

ؿظٲةت... َجةٔح ا١٣ذت ا٣ؼةوح ثةألَٛػةؿ ٦ػ٨ مػٕؿ كٝىػه ك٦كػ -

 ،٣غ، كدٮزٱٕ٭ة ٤ٔٯ أكقٓ ٩ُةؽ ثأقٕةر ر٦ـٱح، ٤ٔٯ أف د١ٮف ٦ذ٪ٌٮٔحإ

 كدؿأٰ ٦ؿاظ٢ ا٣ُٛٮ٣ح، ك٦ٌجٮَح ثة٣ن٢١، كثإػؿاج صٲٌؽ.

إصػؿا  ٦كػػةثٞةت ٣ دثػػة  ا٣ػػؾٱ٨ ٱ١ذجػٮف ٣ َٛػػةؿ ٚػػٰ ٦ؼذ٤ػػٙ ا٣ٛ٪ػػٮف  -

 األدثٲح، كدؼىٲه صٮااـ ٤٣ٛةاـٱ٨، كَجةٔح األ٧ٔةؿ ا٣ٛةاـة كدٮزٱٕ٭ة.

ةثٞةت ٣ َٛةؿ ٚػٰ ٦ؼذ٤ػٙ ا٣ٛ٪ػٮف األدثٲػح، كدؼىػٲه إصؿا  ٦ك -

 كَجةٔح ا٣٪ذةج ا٣ٛةاـ كدٮزٱ٫ٕ. ،صٮااـ ٤٣ٛةاـٱ٨

 ا٣نٕجٲح ثة٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح كَجةٔذ٭ة ك٩نؿ٬ة. تإػؿاج ا٣ع١ةٱة -

 :ا٣ذـاـ ا٣ٛىٲعح ٰٚ ٩ػؽكات االدعػةد كٚػٰ ص٧ٲػٓ ٦٪ةمػ٫ُ ا٤٣٘ٮٱػح -

 اصذ٧ةٔةت كاظذٛةالت ك٦٪ةقجةت...

ػورغظػضضططضوطاتغظ:اضجططغظػاضطضطغظػاضد
 كدٞٮـ ثؽكر٬ة ٰٚ ٦ضةؿ:

زٱةدة ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ٤ٔٯ ا٣نةث١ح )اع٩ذؿ٩خ( ٨٦ ظٲػر ا٧٣ٮاٝػٓ  -

 ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح كاعٔال٦ٲح كا٣سٞةٚٲح كا١٧٣ذجةت ا٣ٕؿثٲح كاع١٣ذؿك٩ٲح.

، كد١٧ٲ٨ ا٣٪ةمبح ٨٦ ا٦ذالؾ ٝٲػةدة عق٭ةـ ٰٚ دأ٬ٲ٢ األَؿ ٤ٕ٦ٮ٦ةدٲًّةا -

 ا٣عةقٮب.

 ١٣ذت اع١٣ذؿك٩ٲح كدٮزٱٕ٭ة.اعق٭ةـ ٰٚ إ٩ضةز ا -

 ا٢٧ٕ٣ ٤ٔٯ دُٮٱٓ ا٣عةقٮب ٣ؼؽ٦ح ا٣ٕؿثٲح. -

 إحطا ات غذحي ء -4
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ز٧ح ٌٝةٱة ٤٦عح دذ٤ُت إصؿا ات ٔةص٤ح ٧٣ٕة٣ضذ٭ة، ك٦ػ٨ ٬ػؾق األ٦ػٮر 

 ا٣ذٰ دكذؽٰٔ اعصؿا ات ا٣ٕةص٤ح ٦ة ٱ٤ٰ:

 الطلب إىل رئاسة جملس الوزراء:
٧ػؽٱؿٱةت، ك٤ٔػٯ إوؽار د٧ٕٲ٥ ٤ٔٯ كزارات ا٣ؽك٣ح كا٧٣ؤقكػةت كا٣ -6

 ،ا٧٣٪٧ْةت كاالدعةدات كا٣٪ٞةثةت كا٣ض٧ٕٲػةت كدكر ا٣٪نػؿ كا٣ُجةٔػح

ٜ ٣٘ػػٮم ٚػػٰ ٠ػػ٢ ٦٪٭ػػة، ٱٞػػٮـ ثذىػػعٲط ا١٣ذػػت ذؼىػػٲه ٦ػػؽٝ  ٣

 كا٧٣ؿاقالت ا٣ىةدرة ٨ٔ ٢٠ ٦٪٭ة، ظؿوةن ٤ٔٯ قال٦ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.

إوؽار د٧ٕٲ٥ ٣ض٧ٲٓ ا٣ض٭ةت ا٧٣ٕ٪ٲح ٰٚ ا٣ؽك٣ح أف ٱ١ٮف ٦ػ٨ ثػٲ٨  -2

ٚػٰ ٦كػةثٞةت ا٣ذٕٲػٲ٨ ٤٣ٮّػةاٙ إدٞػةف أقةقػٲةت مؿكط ا٣٪ضةح 

 ا٤٣٘ح، كأف ٱُجٜ ٬ؾا ا٣نؿط ٰٚ ا٣ذؿٝٲح أٱٌةن.

د٤١ٲٙ األ٦ة٩ح ا٣ٕة٦ح ٧٣ؽٱ٪ح د٦نٜ ٔةو٧ح ٤٣سٞةٚح ا٣ٕؿثٲح أف ٱ١ٮف  -3

ص٧ٲٓ ٦ة ٱٕؿض ٰٚ ٬ؾق ا٧٣٪ةقجح ٨٦ ٦ُٮٱةت ك٩نؿات كإٔال٩ةت 

٣ػغ ٦ىػٮٗةن إكالٚذةت ك٠ذت كدكرٱةت ك٦ضالت ك٦كػؿظٲةت... 

 ٫ ثة٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح.٤٠

٦٪٭ػة  د٪ٛٲؾ ا٧٣٭ةـ ا٧٣ٮ٠ٮ٣ح إ٣ٯ ٠ػ٢   ا٣ذة٣ٲحد٤١ٲٙ ا٣ض٭ةت ا٧٣ٕ٪ٲح  -4

 ٤ٔٯ ا٣٪عٮ اٳدٰ:

 وزارة اإلعالو:
اقذجٕةد ا٧٤١٣ةت ا٣ٕة٦ٲح ٨٦ اعٔال٩ةت ا٣ذٰ د٧٪ط ا٧٣ؤقكح ا٣ٕؿثٲػح  -

٣الٔػػالف ا٧٣ٮاٚٞػػح ٤ٔٲ٭ػػة، كأذ٧ػػةد ا٣ٛىػػٲعح ١٦ة٩٭ػػة، كإذا ٠ة٩ػػخ 

ػػدي ٲ٪ج٘ػػٰ أف ٧٤٠ػػةت أص٪جٲػػح ٚ اعٔال٩ػػةت دنػػ٢٧ ٤ٔػػٯ ًى ٓ دعػػخ ٮ

 ا٧٤١٣ةت ا٣ٕؿثٲح كثؼٍ أو٘ؿ.

 ثر ثؿا٦ش إذأٲح كد٤ٛـٱح ٣ذىٮٱت األٗالط ا٤٣٘ٮٱح. -
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 كٰٚ ا٣ىعٙ. ٤٘ٮم ٤ٔٯ ا٧٣ٮاد ا٣ذٰ دجر إذأٲًّة كد٤ٛـٱًّةدٕٛٲ٢ ا٣ذؽٝٲٜ ا٣ -

٩نػؿ ٦ػٮادٌ ٦ػ٨ ٬ػؾا ك، ثر ثؿا٦ش إذأٲح كد٤ٛـٱػح ٔػ٨ ص٧ة٣ٲػةت ا٣ٕؿثٲػح -

 عةٚح ا١٧٣ذٮثح.ٰٚ ا٣ىا٣ٞجٲ٢ 

 اع٠سةر ٨٦ ا٣جؿا٦ش ا٧٣ؼىىح ٣ َٛةؿ ثة٣ٕؿثٲح، كدُٮٱؿ أقة٣ٲت دٞؽٱ٧٭ة. -

أذ٧ةد ا٧٣ك٤كالت كا٧٣كؿظٲةت كاألٗة٩ٰ ا٧٣ؤداة ث٤٘ػح ٝؿٱجػح ٦ػ٨  -

 ا٣ٛىٲعح.

 اع٠سةر ٨٦ ثر األٗة٩ٰ ا٧٣ؤداة ثة٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح. -

ح إصػػؿا  دكرات دؽرٱجٲػػح ٤٣ٕػػة٤٦ٲ٨ ٚػػٰ ا٣جػػؿا٦ش اعذأٲػػح كا٣ذ٤ٛـٱػػ -

 ٣ذعكٲ٨ أداا٭٥ ا٤٣٘ٮم.

 وزارة الثكافة:
ا٣ذ٧ٕٲ٥ ٤ٔٯ ا٧٣ؿا٠ـ ا٣سٞةٚٲػح ٠ةٚػح ع٣ٞػة  ٦عةًػؿات ظػٮؿ د٪٧ٲػح  -

 ا٣ٮٰٔ ا٤٣٘ٮم، كدجٲةف األدكار ا٣ذٰ دؤدٱ٭ة ا٤٣٘ح األـ ٰٚ ظٲةة األ٦ح.

 كا٣ٕ٪ةٱح ثإػؿاص٭ة م١الن ك٧ٌ٦ٮ٩ةن. ،رٚٓ كدٲؿة َجةٔح ٠ذت األَٛةؿ -

ثأقٕةر ر٦ـٱح ٨٦ ػالؿ ا٧٣ٕػةرض  دأ٦ٲ٨ كوٮؿ ا١٣ذةب إ٣ٯ ا٣ٞةرئ -

 ا٣ذٰ دٞٲ٧٭ة ا٣ٮزارة أك دنةرؾ ٚٲ٭ة.

 رٚٓ كدٲؿة ا١٣ذت ا٧٣ذؿص٧ح إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح. -

 وزارة الرتبية:
ٔٞؽ دكرات ٣ض٧ٲٓ ا٧٤ٕ٧٣ػٲ٨ ٣ذػؽرٱج٭٥ ٤ٔػٯ اقػذؼؽاـ أقةقػٲةت  -

ا٤٣٘ح ثىٮرة ق٤ٲ٧ح، كأال دٞذىؿ ا٣ؽكرات ٤ٔٯ ٧٤ٕ٦ٰ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح 

اقػذؼؽاـ  د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ح ٦كؤك٣ٲح ص٧ةٔٲح، كأفكظؽ٥٬، ا٩ُالٝةن ٨٦ أف 

ص٧ٲٓ ا٧٣ٮاد ٱك٭٥ أٱ٧ة إق٭ةـ ٰٚ دعكػٲ٨  ا٤٣٘ح ا٣ك٤ٲ٧ح ٨٦ ٧٤ٕ٦ٰ

 ا٣ٮاٝٓ ا٤٣٘ٮم ٧٤٣ذ٧٤ٕٲ٨.
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ٌ وٖرر توتٕرر طو لظلرر  وه ررإجررء دورات توريتٕةٖررروهًء  و - ؾوررٓوويتٕةّ

و ش خي مو هوغرو هًةصعروفٔو ه ْ صنويؽو لظل  .

اخ صرروو،ٔوجًٖرؽو هًرْ رو هيت شرٖرفو،لرو  هشمنضةطو هم بو هًؤه و -

فٔو هحوقرو لاهٓويٌويءحورو ه ؿوٖىو لش شٔ،وا الش ًء توفٔوؾًوٖرو

وخشٓويَُو هوةس. هضةطوفٔو هًء حنو ه  هٖر،وؾوٓوأنوٕضةطوي وٕ و

رلؿٖنو هًم ة تو هًيتشٖروفٔو هًء حرنول فرر،وا هؿًرنوؾورٓورؿريرو -

ويص رتو هًؿءفروفٔو هةٖئرو ه ؿوًٖٖرو ه ؿوًٖر.

ا الترقر دو ْ عرؽو هوغرروو، فو هلؿر  وؾورٓو هًري تلو هخ صرر إلشء -

و هؿء ٖروفّٖ .

 ه ءلٖزوؾوٓو ش خي مو هوغررو هؿء ٖررو هصروًٖروا هشر فقروفرٔو هةرء ي و -

و ه ؿوًٖٖرو ه ولزٕر،واروكو هًْجّروإهٓو لظل  .

 إللث تويٌوحلرغو هَصرْمويرٌو هقرءلنو همرءٕىوا هحريٕوو هَةرْ و -

و. هةوٖغر هشءٕفوا هشؿءو هقيٕىوا هخعبو

ارخصررٖحوحٖ ررزويررٌو هرريتج توو،رعررْٕءوأشرر هٖبو الي ح ٍرر ت -

وهالي ح ٍ تو هشلْٕر.

إجء دو حْثوؾوًٖروهيت شرويشرمالتورؿورٖىو هؿء ٖرروارؿوًّر وفرٔو -

ويء حنو ه ؿوٖى.

اإشرة  وورْاو هلصرٖحروؾورٓوو، ه ز مو هًؿوًٌٖو  ش خي مو هلصٖحر -

ولاليّىو  هؿ يٖر.

واهغ ّ وٍ  ضرو  هحٖ ة.و،ياواػٖلٖرإؾ رةو هَؼءوفٔويح ْٕ تو هًَ ِ وه غ -

 وزارة التعليم العالي:
فرٔو ها يؿر تو هءشررًٖرووءتو هوغررو هؿء ٖرروي عوةرر موج يؿٖ ر جؿرنويقر -

وفٔويخ وفو ه خصص ت.ا هخ صر،و
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رخصٖحوحٖ زويٌوأش هٖبورقرْٕىو هي تشرٌٖوهالي ح ٍر تو هشرلْٕر،و -

واؾيمو الل ل دو  الي ح ٍ تو ه حءٕءٕروهقٖ لو لر دو هوغْ .

 ه ررز موأؾضرر دو هّٖئرر تو ه يتٕصررٖروفررٔو ها يؿرر توا هًؿ ِرريو  شرر خي مو -

 هؿء ٖرو هلصٖحروفٔورتاشّىول فر،وفٔويَرى وؾرٌو شر خي مو هؿ يٖرروفرٔو

و هشءح،واريتٕبوظال ّىوؾوٓو ش ؿً  و هؿء ٖروفٔوأشئو ّىواأجْ  ّى.

رعْٕءو هًَ ِ و صْتةويص ًءةويْ لةروهءاحو هؿصء،وا هحءموؾورٓو -

و هؿء ٖرو هصوًٖروفّٖ . ش خي مو هوغرو

رْحٖرريو هًصررعوح تو هًصرر خييروفررٔويؤشصرر تو ه ؿوررٖىو هؿرر هٔو -

و  ه َصٖقويؽوياًؽو هوغرو هؿء ٖر.

 جممع اللغة العربية:
وإٍا زواضؽويصعوح تو هحٖ ةو هؿ ير. -

ورصحٖحو لغالطو هش فؿروفٔوهغرو هصح فروا إلؾالموا إلؾالٍ ت. -

وي   ؿرورحقٖقول بو ه ء ث. -

 وزارة األوقاف:
تفؽو هًص ْ و هوغْ وهخعة دو هًص جيوا همَر فس،واإجرء دورات تو -

ريتٕةٖروهالترق دو  هًص ْ و هوغْ وهوخعة د،واؾيمو ش خي مو هؿ يٖررو

وفٔو هخعبو حارو هَزا وإهٓويص ْ و هاًّْت.

و،ؾغوؾوٓورًَٖرو هْؾٔو هوغرْ  ًْ ه ءلٖزوفٔوج ٍبويٌو هخعبوا ه -

افّىوهغرو هؿقٖيةوو،هً م يورارةٖ نوراتو هوغرو لموفٔو َ دو هشخصٖرو 

ااحيةو لير،واراتِ وفٔوفّىو همْنوا هَلسوا هًا ًؽوا ه ر تٕ،،و

ارحقٖررقو ليررٌو هقررْئ،وا هحلرر شوؾوررٓو هشخصررٖرو هْظَٖرررويررٌو

و هذا  ن،واؾوٓو هثق فرو هقْيٖرويٌو الش الا.
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 وزارة الشؤون االجتماعية والعمل:
ّ امجىعٔةتت امقاتئةة ثعىٔه امذطة امِطٌٔة مجىكٔي امنغةة امعسئةة  نة -

إمةّ  ،وامىؤسستت غٔس امحكِؤة وامرور امجتيعة منِزارة يغٔة إسُتوُت

 يْ ثحأق األَراف امىسسِوة منذطة. ،جتًب امجُتت امسسىٔة

 ثكنٔف وحتطسٓي ٓحتطسون يْ وجتل يح امِ ْ امنغِي. -

وؤازرة أ ظتء مجٌة امجىكٔي يْ وجتيعةة ثٌئةز ارجةساءات امىجعناةة  -

 يتمىِطِع.

 اب العرب:احتاد الكتَّ
ٍ  ودتمٔةة  -  رم طبت ة أي كجتب مه ثكي مغجٍ امعسئة  نّ وسةجِ  را

 وي امذطأ.

 زٓتدة ًسبة طبت ة امكجب امىذصصة مألطيتل يتمعسئة اميصٔحة. -

 اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية:
إجةةةساء دورات ثررٓبٔةةةة مألطةةةس امعتونةةةة يةةةْ امةةةِزارات امىعٌٔةةةة  -

ُت وي حٔتزة امشةُتدة امرومٔةة مأةتدة امحتسةِب، ووؤسستثُت مجىكٌٔ

وثِظٔف ذمك يْ يعض جِاًبٍ يةْ امىجةت ت امنغِٓةةل امىعةتجه، 

 مخ.إامصسف، ا شجاتٍ، امٌحِ، امر مة... 

 زٓتدة امىحجِ  امسقىْ  نّ امشتيكة. -

 :من إنجازات الخطة في خدمة العربية -ثالثًا
طة امجةْ وطةعجُت وةل امجُةتت ثتيعت مجٌة امجىكٔي منغة امعسئة ثٌئز امذ

إن مه ثكي قر حاات ًجٔجة وجتيعجُت جىٔل وت كتًةت ثطىةإ إمةّ وامىعٌٔة، وَْ 

وئىةت ٓنةْ يعةض  .ول أن امطسٓق طِٓل وشةتٍ ،ثحأاٍ يإًُت أًجشت  رة أوِر

 ارًجتزات امجْ ثحاات يٌتءً  نّ امىجتيعة امحقٔقة ول امجُتت امىعٌٔةل
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 رئاسة جملس الوزراء:
ذن١ٲ٢ ٣ض٪ح ٧٤٣ى٤ُعةت ٰٚ ٠ػ٢ كزارة د٧ٕػ٢ ٣ٯ ا٣ٮزارات ا٣ذ٧ٕٲ٥ ٤ٔ -

٤ٔٯ ص٧ٓ ا٧٣ى٤ُعةت األص٪جٲح ا٧٣كذؼؽ٦ح ٰٚ ٢٠ ُٝةع، كرٕٚ٭ة إ٣ػٯ 

ٮًػٓ ٫٩٣ ا٧٣ؿصٕٲح ا٤ٕ٣ٲة ٰٚ مؤكف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح، أل٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح 

 ا٣جؽٱ٢ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ٞةث٢ ٣٭ة، كد٧ٕٲ٧٭ة ٤ٔٯ ا٣ض٭ةت ا٧٣ٕ٪ٲح.

ا٣٪ضةح ٰٚ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٣ض٢ٕ ك٣ح ك٦ؤقكةد٭ة ا٣ذ٧ٕٲ٥ ٤ٔٯ كزارات ا٣ؽ -

 مؿَةن ٰٚ مؿكط إٔالف ا٧٣كةثٞةت ا٣ذٰ دضؿٱ٭ة ا٣ؽك٣ح.

قذؼؽاـ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح الا٣ذ٧ٕٲ٥ ٤ٔٯ ا٣ٮزارات كا٧٣ؤقكةت ا٣ع١ٮ٦ٲح  -

 ٰٚ إدارة ا٣ض٤كةت كاالصذ٧ةٔةت كا٧٣٪ةٝنةت ا٣ذٰ دضؿم ٚٲ٭ة.

ؽٜٝ ٣٘ٮم ٰٚ ٠ػ٢ ذٕٲٲ٨ ٣٦ا٣ؽك٣ح ك٦ؤقكةد٭ة كزارات ا٣ذ٧ٕٲ٥ ٤ٔٯ  -

 ٦٪٭ة ظٛةّةن ٤ٔٯ ا٣كال٦ح ا٤٣٘ٮٱح.

 وزارة اإلعالو:
٦ٮاٚةة ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثٞةا٧ح ا٧٣ى٤ُعةت األص٪جٲػح ٚػٰ ٦ضػةؿ  -

 اعٔالـ ٣ٲٞٮـ ا٧٣ض٧ٓ ثٮًٓ ا٣جؽٱ٢ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ٞةث٢ ٣٭ة.

اعقػػ٭ةـ ٚػػٰ ا٣ذٮٔٲػػح ا٤٣٘ٮٱػػح ٔجػػؿ ثؿا٦ض٭ػػة اعذأٲػػح كا٣ذ٤ٛـٱػػح  -

ك ٰٚ مؿح ٦ٕة٩ٰ ثٕػي األقػ٧ة ، أك ٚػٰ كا٣ىعٛٲح ٰٚ ا٧٣ٞةالت أ

 ٣غ.إدىعٲط األػُة  ا٣نةإح... 

إصػػػؿا  دكرات دؽرٱجٲػػػح ٧٤٣ػػػؾٱٕٲ٨ كا٧٣ػػػؾٱٕةت كا٧٣ؼػػػؿصٲ٨  -

 ٣غ ٰٚ ا٧٣ضةالت ا٤٣٘ٮٱح.إكا٧٣ؼؿصةت كا٧٣عؿرٱ٨... 

 كد١ؿٱ٥ ا٣ٛةاـٱ٨ ٚٲ٭ة. ،إصؿا  ٦كةثٞةت ٣٘ٮٱح -

٘ػح األـ ٔٞؽ ٩ػؽكات إذأٲػح كد٤ٛـٱػح ث٧٪ةقػجح االظذٛػةالت ثٲػٮـ ا٤٣ -

 كا٣ٲٮـ ا٣ٕة٧٣ٰ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كٱٮـ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.

ا٣ذػػـاـ ثٕػػي ا٧٣ضػػالت ثةقػػذ٧ٕةؿ ا٣ٕؿثٲػػح ا٣ٛىػػٲعح ٚػػٰ ٦ٮاد٬ػػة  -
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ا٧٣٪نٮرة ثٕؽ أف ٠ة٩خ زاػؿة ثةألػُػة ، كذ٣ػٟ ث٪ػة  ٤ٔػٯ ا١٣ذػت 

 ا٣ذٰ كص٭ذ٭ة إ٣ٲ٭ة ٣ض٪ح ا٣ذ١٧ٲ٨ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.

األػُػة  ا٤٣٘ٮٱػح د٪ٞٲح ٣٘ح مؿٱٍ األػجػةر كا٣جػؿا٦ش ا٧٣ذؿص٧ػح ٦ػ٨  -

 ا٣ٮاردة ٚٲ٭ة.

 دٕٛٲ٢ ا٣ذؽٝٲٜ ا٤٣٘ٮم ٰٚ ا٣جؿا٦ش اعٔال٦ٲح. -

 اع٠سةر ٨٦ األٗة٩ٰ كاأل٩ةمٲؽ ا٧٣ؤداة ثة٣ٛىٲعح. -

إ٣ػٯ  ،٣ٲن٢٧ ٤٧ٔ٭ة قال٦ح ا٤٣٘ػح ،دٕٛٲ٢ ٢٧ٔ ا٣ؿٝةثح ثٮزارة اعٔالـ -

 صة٩ت قال٦ح ا٧ٌ٧٣ٮف ا١ٛ٣ؿم ٰٚ ا٧٣ٮاد ا٧٣ٞؽ٦ح.

ٯ األَٛةؿ، كا٣عػؿص ٤ٔػٯ أف ٱ١ػٮف اال٬ذ٧ةـ ثة٣جؿا٦ش ا٧٣ٮص٭ح إ٣ -

 ا٣عٮار ٚٲ٭ة ثة٣ٕؿثٲح ا٣ك٭٤ح كا٧٣ٲكؿة.

ٯ ٣ػإا٣ذضةرٱػح ا٧٣عػةٌؿ ثر ٩نؿات د٤ٛـٱػح إٔال٩ٲػح دػؽٔٮ أوػعةب  -

٦ؿاصٕػػح ٦ػػؽٱؿٱةت ا٣ذضػػةرة ا٣ؽاػ٤ٲػػح ثؼىػػٮص كًػػٓ ا٣ذكػػ٧ٲةت 

 ا٣ٕؿثٲح ١٦ةف األص٪جٲح.

 وزارة الرتبية:
ا٣ٕؿثٲػػح ا٣كػػ٭٤ح إصػػؿا  دكرات دؽرٱجٲػػح ٧٤ٕ٧٤٣ػػٲ٨ ٠ةٚػػح القػػذؼؽاـ  -

 كا٧٣ٲكؿة ٰٚ ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ا٣ذ٧٤ٕٲح.

ا٣ذ٧ٕػػٲ٥ ٤ٔػػٯ ص٧ٲػػٓ ا٧٤ٕ٧٣ػػٲ٨ القػػذؼؽاـ ا٣ٕؿثٲػػح ا٣كػػ٤ٲ٧ح ٚػػٰ  -

 دركق٭٥ ك٦٪ةٝنةد٭٥.

كا٣ػ٪ه ٚٲ٭ػة ٤ٔػٯ  ،قػٲ٨دٕؽٱ٢ الاعح دٞٮٱ٥ أدا  ا٧٤ٕ٧٣ٲ٨ كا٧٣ؽر   -

س ٤٣ٕؿثٲػح ا٣ٛىػٲعح ٚػٰ دركقػ٫، ٦ؽل اقػذؼؽاـ ا٤ٕ٧٣ػ٥ كا٧٣ػؽر  

كػػجةف ٚػػٰ ا٣ذؿٝٲػػح ا٣ٮّٲٛٲػػح، إًػػةٚح إ٣ػػٯ ا٬ذ٧ة٦ػػ٫ كأػػػؾ ذ٣ػػٟ ثة٣ع

  ٛ  ٲح.ثة٧٣٪ةمٍ ا٤٣٘ٮٱح ا٣الو
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غنىّ اشىتذراا امػرةٔىث  ُي  تررٓتٔث مىرةٔات األطفال متررٓت إجراء دورات -

 امػاؤث.غنّ امصُنث فْ امتػاول وع األطفال، وإشتاغ ثِب امفصٔحث 

تػنىٔه فث ةامشكل فْ امحنلث األومّ وي ورحنىث امضتط امكتب امىؤم   -

 ذشّ وٌٍ امنتس فْ ةلٔث امىراحل.وضتط وا ٓ   ،األشاشْ

إغىىادة اتوتحاًىىات امشىىفُٔث إمىىّ قشىىامٔب تلىىِٓه األداء فىىْ امن ىىث  -

 وغرا اتكتفاء ةاتوتحاًات امتحرٓرٓث. ،امػرةٔث

ورفىرَا ةححىرث امكتىب وامىآِىات  ،تفػٔل امىكتتىات امىررشىٔث -

 مخ.إوامٌشرات واألشرطث... 

تْ امترةٔث وامتػنٔه امػامْ فْ وجال وضع امىٌىاَ  امتٌصٔق ةٔي وزار -

 فْ كنٔث امترةٔث، وفْ وجال تحمٔف امكتب امىررشٔث ةِزارة امترةٔث.

وجنث امىررشىث، وجنىث امحىا ط، » :ٔثتفػٔل امىٌاشط امن ِٓث امالصف   -

 «.مخإاإلذاغث امىررشٔث، امىصرح، امىلاةالت، امىٌاظرات... 

ات فْ امىٌاشتات اتحتفامٔث امِطٌٔىث إكاوث اتحتفاتت وإملاء امكنى -

واتحتفاتت ةِٔا امن ث األا وامِٔا امػامىْ من ث امػرةٔث وِٓا امن ىث 

 امػرةٔث.

وتذصىٔ   ،إجراء دورات تررٓتٔث منىِجُٔي اتدتصاصىٔٔي كافىث -

 حٔ ز وٌُا من ث.

إجراء دورات تررٓتٔث ألوٌاء امىكتتات امىررشىٔث، وتذصىٔ  حٔ ىز  -

 وٌُا من ث.

وصاةلات فْ امىررشث امِاحرة، وةٔي امىرارس فْ امىحافظىث إجراء  -

امِاحرة، وةٔي امىحافظات، وغنّ وصتِى املار، وتكىرٓه امفىا زٓي 

 غنّ امىصتِى امِطٌْ.
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 اقذس٧ةر ٦ضة٣ف أك٣ٲة  األ٦ٮر ٰٚ صة٩ت ٦٪٭ة ٤٣ذٮٔٲح ا٤٣٘ٮٱح. -

إصؿا  دكرات دؽرٱجٲح ٧٤ٕ٧٤٣ٲ٨ ٠ةٚح القذؼؽاـ ٔال٦ةت ا٣ذؿٝٲ٥ ٚػٰ  -

 ثح.ا١٣ذة

 دؼىٲه ظٲٌـ ٰٚ ا٣ٞ٪ةة ا٣ذؿثٮٱح ا٣ٌٛةاٲح ٤٣ذٮٔٲح ا٤٣٘ٮٱح. -

أذ٧ةد األظؿؼ ا٣ٕؿثٲح ثؽالن ٨٦ ا٣الدٲ٪ٲح ٰٚ ر٦ػٮز ٦ػةدة ا٣ؿٱةًػٲةت  -

 ٰٚ ا٧٣ؿظ٤ح ا٣سة٩ٮٱح.

د٤عٲ٨ األ٩ةمٲؽ ا٧٣ىٮٗح ثة٣ٛىػٲعح ٚػٰ ا٣ؿٱػةض ك٦ؿظ٤ػح ا٣ذ٤ٕػٲ٥  -

 األقةقٰ.

ٔجػةرات إٝة٦ح ٦ٕةرض ٰٚ ا٧٣ؽارس دنذ٢٧ ٤ٔػٯ ٣ٮظػةت دذٌػ٨٧  -

نٲؽ ثة٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ك٧٩ػةذج ٦ػ٨ ا٣ؼػٍ ا٣ٕؿثػٰ كثٕػي إثػؽأةت دي 

 ا٣ُالب كا٧٤ٕ٧٣ٲ٨.

-   ٛ ٲح د١ٮٱ٨ ٣ض٪ػح ٚػٰ ٠ػ٢ ٦ؽرقػح ٤٣ٕ٪ةٱػح ثة٧٣٪ةمػٍ ا٤٣٘ٮٱػح ا٣الوػ

دذ١ٮف ٨٦ ٦ؽٱؿم ا٧٣ؽارس ك٧٤ٕ٦ٰ ا٣ٕؿثٲح ك٦ؽرقٲ٭ة كا٧٣نةر٠ٲ٨ 

 ٰٚ ٬ؾق األ٩نُح ٨٦ ا٧٣ؽرقٲ٨.

٤ح ا٣عةاٍ كاعذأح ا٧٣ؽرقٲح دؼىٲه ظٲٌـ ٰٚ ٦ض٤ح ا٧٣ؽرقح ك٦ض -

 ٤٣ٛٮااؽ ا٤٣٘ٮٱح، كٔؿض ٧٩ةذج ٨٦ ٣٘ذ٪ة ا٣ض٧ٲ٤ح.

إصؿا  ظٮارات ٰٚ ا٣ٞ٪ةة ا٣ذؿثٮٱح ا٣ٌٛػةاٲح ٦ػٓ أٔػالـ ػػؽ٦ٮا ا٤٣٘ػح  -

ا٣ٕؿثٲح، كدك٤ٲٍ األًٮا  ٤ٔٯ أ٦٭ةت ا١٣ذت ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح دٕؿٱٛةن 

 كا٣ؽٔٮة إ٣ٯ ٝؿا د٭ة. ،ث٭ة

 إظؽاث ١٦ذجةت ٰٚ ا٣ىٛٮؼ. -

 كإصؿا  دكرات دؽرٱجٲح ال٠ذكةب ٬ؾق ا٧٣٭ةرة. ،٧ةـ ثذ٤ٕٲ٥ ا٣ؼٍاال٬ذ -

اال٬ذ٧ةـ ثعِٛ ا٣٪ىٮص األدثٲح ٰٚ ٦ؿاظ٢ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ثٕػؽ أف دجػٲ٨ أف  -
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ز٧ح إ٧٬ةالن ٤٣عِٛ، ككًٓ ٦ٕةٱٲؿ كاًعح ٤٧ٕ٣ٲح ا٣عِٛ كد٧ٕٲ٧٭ػة 

 ٤ٔٯ ا٧٣ؽارس.

 كدٮّٲٙ ا٣ذٞة٩ح ٰٚ ػؽ٦ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح. ،دٕٛٲ٢ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ذٛة٤ٰٔ -

ة٦ح ٦ٕةرض ٚػٰ ا٧٣ػؽارس ٣ٕػؿض إ٩ذةصػةت ا٤ُ٣جػح ا٤٣٘ٮٱػح ٚػٰ إٝ -

 ا٣ٛ٪ٮف األدثٲح.

 .ٔ٪ةٱح كا٬ذ٧ة٦ةن إٱال  ا٣ذؽرٱت ا٧٣كذ٧ؿ ٤ٔٯ ا١٣نٙ ٰٚ ا٧٣ٕض٥  -

 د٪ٞٲح ا٣الٚذةت كاعٔال٩ةت ٰٚ ا٧٣ؽارس ٨٦ األػُة  ا٤٣٘ٮٱح. -

ا ٣عةصػةت ا٧٣ؤقكػةت كإٔةدة َجةٔذ٫ قؽًّ  ،دٮٚٲؿ ا٧٣ٕض٥ ا٧٣ؽرقٰ -

 ا٣ذؿثٮٱح إ٣ٲ٫.

ٚػػٰ ا٤٧ٕ٣ٲػػح ا٣ذؿثٮٱػػح ثٕػػؽ أف دجػػٲ٨  إٱػػال  ا٧٣ُة٣ٕػػح ا٣عػػؿة األ٧٬ٲػػحى  -

 ا٣ٕـكؼ ٔ٪٭ة.

إصػػؿا  دكرات دؽرٱجٲػػح ٧٤ٕ٧٤٣ػػٲ٨ كا٧٣ؽرقػػٲ٨ ٣ىػػٮغ االػذجػػةرات  -

 ا٧٣ٮًٮٔٲح ٣ٞٲةس أدا  ا٤ُ٣جح.

 كًٓ ٚةاؽة ٣٘ٮٱح إ٣ٯ صة٩ت ا٣ع٧١ح ا٣ٲٮ٦ٲح ٰٚ وٛٮؼ ا٧٣ؽارس. -

ؿٱػح األ٧٬ٲػح ٚػٰ ا٣ع٤ٞػح ا٣ذ٧ٕٲ٥ ٤ٔٯ ا٧٣ؽارس عٱال  ا٣ٞػؿا ة ا٣ض٭ -

أل٧٬ٲذ٭ػة ٚػٰ ا١٣نػٙ ٔػ٨  ؛األك٣ٯ ٦ػ٨ ٦ؿظ٤ػح ا٣ذ٤ٕػٲ٥ األقةقػٰ

 األػُة  كدكر٬ة ٰٚ ا٣ذ١٧ٲ٨ ٣ دا  ا٤٣٘ٮم.

 ٤٣ؽكر ا١٣جٲؿ ٧٤٣كؿح ٰٚ ا٣ذ١٧ٲ٨ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.؛ ٦كؿظح ا٧٣٪ة٬ش -

كًٓ ٧٩ةذج ٨٦ دركس ٧٩ٮذصٲح دى٧ٲ٧ةن كد٪ٛٲؾان كدٞٮٱ٧ةن ٰٚ ٦ض٤ػح  -

دىؽر٬ة كزارة ا٣ذؿثٲح ٠ٰ ٱكذأ٩ف ث٭ة ا٧٤ٕ٧٣ػٮف ا٥٤ٕ٧٣ ا٣ٕؿثٰ ا٣ذٰ 

 ٰٚ ٦ضةالت ٤٧ٔ٭٥.

ا٣ذ٧ٕٲ٥ ٤ٔٯ ا٧٣ؽارس عٱال  اقذؼؽاـ ا٣ذٞة٩ح ككقةا٤٭ة ٚػٰ ا٤٧ٕ٣ٲػح  -

 ا٣ذؿثٮٱح.
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ا٣ذ٧ٕٲ٥ ٤ٔٯ ا٧٣ؽارس ألف دذ٨٧ٌ ٦ض٤ػح ا٧٣ؽرقػح كا٧٣ض٤ػح ا٣عةاُٲػح  -

 كا٣ذٕؿٱٙ ثلزةر٥٬. ،٩جؾة ٨ٔ قٲؿة أٔالـ ػؽ٦ٮا ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح

 ة التعليه العالي:وزار
ا٣ذ٧ٕٲ٥ ٤ٔٯ ا٣ضة٦ٕةت كا٧٣ٕة٬ؽ ٠ةٚح القذؼؽاـ ا٣ٕؿثٲػح ا٣ٛىػٲعح  -

ٰٚ ا٧٣عةًؿات كا٧٣٪ةٝنةت كا٣ع٥١ ٤ٔٯ رقةا٢ ا٣ؽراقةت ا٤ٕ٣ٲػة 

٤ٔػػٯ ا٣ُػػالب كا٣ذنػػؽد ٚػػٰ ٦عةقػػجح  ،ٚػػٰ ا٧٣ةصكػػذٲؿ كا٣ػػؽ٠ذٮراق

 أػُةا٭٥ ا٤٣٘ٮٱح.

ص٧ٲػٓ  إ٣ـاـ ا٣ضة٦ٕػةت ا٣ؼةوػح ثة٣ذػؽرٱف ثة٣ٕؿثٲػح ا٣ٛىػٲعح ٚػٰ -

 قةف ثة٤٣٘ح األص٪جٲح.ا٧٣ٞؿرات ا٣ضة٦ٕٲح ٦ة ٔؽا ٦ٞؿرٱ٨ از٪ٲ٨ ٱؽرَ 

اعثٞة  ٤ٔٯ دؽرٱف ٦ٞؿر ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٣٘ٲؿ ا٧٣ؼذىػٲ٨ ٤ٔػٯ أ٩ػ٫ ٤ُ٦ػت  -

 ٰٚ ًٮ  َجٲٕح ا٤١٣ٲةت ا٣ضة٦ٕٲح. ة٦ٰٕ، ٤ٔٯ أف ٱ١ٮف ٦عذٮاق كّٲٛٲًّةص

 إٝة٦ػػح دكرات ألٌٔػػة  ا٣٭ٲبػػح ا٣ذؽرٱكػػٲح ٚػػٰ ا٣ضة٦ٕػػةت ٣ذٞػػٮٱذ٭٥ -

ثةقذؼؽاـ ٦٭ةرات ا٣ذٮاو٢ ا٤٣٘ٮم ٤ٔٯ ٗػؿار ا٣ػؽكرات ا٣ذػٰ دٞػةـ 

 ٣٭٥ ثة٤٣٘ح األص٪جٲح ٰٚ ٦ؿ٠ـ د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ح اع٩ض٤ٲـٱح.

إٔةدة ا٣٪ْؿ ٰٚ ٦٪ة٬ش ٤٠ٲح ا٣ذؿثٲح ٦عذٮل كأد٣ح ٧٤ٕ٧٤٣ػٲ٨ ثة٣ذ٪كػٲٜ  -

 ا٣ذؿثٲح. ٦ٓ كزارة

 كإٔؽاد األَؿ ا٧٣ذؼىىح ٰٚ ٦ٲؽا٩٭ة. ،دٕٛٲ٢ ا٣ذؿص٧ح اٳ٣ٲح -

٤ٔٯ ا٤٣كة٩ٲةت ا٣ذُجٲٞٲح ٰٚ ٤٠ٲةت اٳداب كا٤ٕ٣ٮـ اع٩كة٩ٲح  ا٣ذؿ٠ٲـ -

 كدٮّٲٛ٭ة ٰٚ ػؽ٦ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح.

دٕٛٲ٢ ظ٤ٞةت ا٣جعػر ٣ذػؤدم األ٬ػؽاؼ ا٧٣ؿقػٮ٦ح ٣٭ػة ٦ػ٨ ظٲػر  -

كا٣ذ٤ؼٲه كا٣ٕؿض كا٧٣٪ةٝنح ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح  دٕٮٱؽ ا٣ُة٣ت ا٣جعرى 

 ا٣ك٤ٲ٧ح ٰٚ ٤٠ٲةت اٳداب كا٤ٕ٣ٮـ اع٩كة٩ٲح.
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كدجكػٲٍ  ،١سٲٙ ا٣ض٭ٮد ٰٚ ٤٧ٔٲح ا٣ذؽٝٲٜ ا٤٣٘ٮم ١٤٣ذت ا٣ضة٦ٕٲحد -

 ا٤٣٘ح ٰٚ ا١٣ذت ا٧٣ذؿص٧ح.

دن١ٲ٢ ٣ض٪ح ٰٚ كزارة ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣ٰ ثإمػؿاؼ ٣ض٪ػح ا٣ذ١٧ػٲ٨ ٤٣٘ػح  -

ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ٮزارة ٦٭٧ذ٭ة إ٩ضػةز اػذجػةر ٦ٕٲػةرم ٚػٰ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح 

 ٤ٔٯ ٗؿار )دٮ٢ٚ( اع٩ض٤ٲـم.

ٲةت ا٣ضة٦ٕٲح ث٧٪ةقجح ٱٮـ ا٤٣٘ػح األـ كا٣ٲػٮـ إٝة٦ح اظذٛةالت ٰٚ ا٤١٣ -

 ا٣ٕة٧٣ٰ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كٱٮـ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.

ا٣ذ٧ٕٲ٥ ٤ٔٯ أٌٔة  ا٣٭ٲبػح ا٣ذؽرٱكػٲح ألف د١ػٮف ٦٪ةٝنػةت ا٣ع١ػ٥  -

٤ٔٯ رقةا٢ ا٧٣ةصكذٲؿ كا٣ؽ٠ذٮراق ثة٣ٕؿثٲح ا٣ك٤ٲ٧ح، كا٣عػؤكؿ دكف 

 .ةا٣ضة٦ٕٲح إف ٥٣ د٨١ ٦ؽٝٞح ٣٘ٮٱًّ  كًٓ ا٣ؿقةا٢ ٰٚ ا١٧٣ذجةت

ٙ أك ٦ذػؿص٥ ٚػٰ ا٧٣ٲػةدٱ٨ اعٔالف ٨ٔ ٦كةثٞح أل٢ٌٚ ٠ذػةب ٦ؤ٣َػ -

 ٛٲ٨ كا٧٣ذؿص٧ٲ٨.كد١ؿٱ٥ ا٧٣ؤ٣   ،ا٧٤ٕ٣ٲح ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح

ٚػٰ  ،كٰٚ ٢٠ ٤٠ٲح ،دن١ٲ٢ ٣ض٪ح ٤٣ذ١٧ٲ٨ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ٢٠ صة٦ٕح -

 ا٣ضة٦ٕةت ا٣ؿق٧ٲح كا٣ؼةوح.

ٮرٱح ا٣ذ٪كػػٲٜ ثػػٲ٨ كزارة ا٣ذ٤ٕػػٲ٥ ا٣ٕػػة٣ٰ كا٣ض٧ٕٲػػح ا٧٤ٕ٣ٲػػح ا٣كػػ -

٤ٕ٧٤٣ٮ٦ةدٲح كا٧٣ؿ٠ـ ا٣ٕؿثػٰ ٤٣ذٕؿٱػت كا٣ذؿص٧ػح كا٣ذػأ٣ٲٙ كا٣٪نػؿ 

 ٣ٮًٓ ف٣ٲح الػذٲةر أ٦٭ةت ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح ٤٣ذؿص٧ح إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح.

ي  - ـ ثة٣ذٕػةكف ًضػ٩ٍ اعٚةدة ٨٦ ٦نؿكع ٦ٕض٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح ا٣ذٛػة٤ٰٔ ا٣ػؾم أ

ٟ ثٲ٨ ا٧٣ٕ٭ؽ ا٣ٕة٣ٰ ٤ٕ٤٣ٮـ ا٣ذُجٲٞٲح كا٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲة ثؽ٦نٜ ك٦ؽٱ٪ح ا٤٧٣ػ

 ٔجؽ ا٣ٕـٱـ ثة٣كٕٮدٱح، كا٧٣٪٧ْح ا٣ٕؿثٲح ٤٣ذؿثٲح كا٣سٞةٚح كا٤ٕ٣ٮـ.

كٔؽـ االٝذىػةر  ،إٔةدة االػذجةرات ا٣نٛٮٱح إ٣ٯ دٞٮٱ٥ األدا  ا٤٣٘ٮم -

 ٤ٔٯ اال٦ذعة٩ةت ا٣ذعؿٱؿٱح.
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دٮصٲ٫ ٤َجح ا٣٭٪ؽقح ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲح كا٣٭٪ؽقح ا١٣٭ؿثةاٲػح ٩عػٮ دٮّٲػٙ  -

 ُجٲٞٲح ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.ثٕي ٦نؿكٔةد٭٥ ا٣جعسٲح ٰٚ ا٣جؿ٦ضٲةت ا٣ذ

ا٣ذنؽد ٰٚ دُجٲٜ مؿكط دٕٲٲ٨ ا٧٣ٕٲؽٱ٨ كدأوٲ٢ ا٧٣ؽرقٲ٨ كدؿٝٲػح  -

أٌٔة  ا٣٭ٲبح ا٣ذؽرٱكٲح ا٣ذػٰ دػ٪ه ٤ٔػٯ ا٣٪ضػةح ٚػٰ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح 

 ٨ ٦٪٭ة.كا٣ذ١٧  

ا٣ذ٧ٕٲ٥ ٤ٔٯ ا٣ضة٦ٕةت ا٣ؿقػ٧ٲح كا٣ؼةوػح ٣ذنػ١ٲ٢ ٣ض٪ػح ٤٣ذػؽٝٲٜ  -

داػ٤ٲػح ك٠ذػت ا٤٣٘ٮم ٢١٣ ٦ة ٱىؽر ٔ٪٭ة ٨٦ ٦ؿاقالت كثالٗػةت 

 وةدرة ٝج٢ ٩نؿ٬ة ككًٕ٭ة ٰٚ ٣ٮظح اعٔال٩ةت.

١٣ذؿك٩ػٰ ٱذٌػ٨٧ ٤ٔٯ ا٧٣ٮٝػٓ اع« ث٪ٟ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح»د٪ٛٲؾ ٦نؿكع  -

ٔ٪ػػةكٱ٨ ٠ذػػت ك٦ٮًػػٮٔةت ك٦ٞػػةالت كثعٮزػػةن ٚػػٰ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح 

 كدؿاص٥ أٔالـ، كٚٮااؽ ٩عٮٱح كثالٗٲح ك٦ؼذةرات مٕؿٱح ص٧ٲ٤ح.

٭ٲبح ا٣ذؽرٱكٲح ثٕػؽ أف ٠ة٩ػخ ٗٲػؿ أذ٧ةد ا٣ذؿص٧ح ٰٚ دؿٝٲح أٌٔة  ا٣ -

.  ٦ٕذ٧ؽة ٨٦ ٝج٢ي

 دٮوٲٙ ا٧٣ٞؿرات ا٧٣ٕذ٧ؽة ٰٚ ا٣ضة٦ٕةت ا٣ؿق٧ٲح كا٣ؼةوح. -

م ا٣ؽٝح ٚػٰ ذعؿٌ ٣قٰ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٣٘ٲؿ ا٧٣ؼذىٲ٨ ا٣ذ٧ٕٲ٥ ٤ٔٯ ٦ؽر   -

كًٓ أقب٤ذ٭٥ ثعٲر د١ػٮف ػة٣ٲػح ٦ػ٨ األػُػة  ا٤٣٘ٮٱػح أكالن، كأف 

، كأف د١ػػٮف زة٩ٲػػةن  عْٛٲػػح ٚٞػػٍـ ٤ٔػػٯ ا٣ضٮا٩ػػت ا٣ذُجٲٞٲػػح ال ا٣دؿ٠ ػػ

 ٦الا٧ح ٤٣نؿٱعح ا٧٣كذ٭ؽٚح ٨٦ ا٤ُ٣جح زة٣سةن.

-  َ ٛح ٧٤٣ى٤ُعةت األص٪جٲػح، ككًػٓ كًٓ زجخ ٰٚ ٩٭ةٱح ا١٣ذت ا٧٣ؤ٣

 ا٧٣ٞةث٢ ا٣ٕؿثٰ ٣٭ة.

دٕؿٱت رقةا٢ ا٧٣ةصكذٲؿ كا٣ػؽ٠ذٮراق ٧٤٣ٕٲػؽٱ٨ ا٧٣ٮٚػؽٱ٨، كصٕػ٢  -

 ذ٣ٟ مؿَةن ٤٣ذٕٲ٨ كا٣ذأوٲ٢.
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 وزارة الثقافة:
خاصث ةاألطفال وامٌاشئةث يئْ امىرا ئز امفلائئث مىىا  ئث  اد  إكاوث ًِ -

 األًشطث امفلائث امىخٌِغث.

 ُئاإصدا   نسنث وي امكخب امراؤث إمّ امخىكٔي منغث امػرةٔئث وغٌِاً   -

 منغث امػرةٔث. امخىكٔي  

 طتاغث  خب ودواوٓي شػرٓث وضتِطث ةامشكل. -

لائئئث يئئْ حشئئكٔل عىػٔئئات اصئئدكاة امنغئئث امػرةٔئئث يئئْ امىرا ئئز امف -

 ويْ امٌِادي االعخىاغٔث وامجىػٔات األَنٔث. ،امىحايظات

واخخٔئا  ةػضئُا  ،ملٔج يْ امىرا ز امفلائثعىع امىحاضرات امخْ ا   -

 مخػىٔىٍ غنّ امىرا ز.

 حفػٔل وكختات األطفال يْ امىرا ز امفلائث، وإغٌاؤَا ةإصدا ات عدٓدة. -

يئْ إ  ئامُا االكخصا  يْ غرض امىسرحٔات امخئْ حشئا ا امئِةا ة  -

 إمّ امخا ج غنّ امنغث امػرةٔث امفصٔحث.

إكاوث االحخفاالت ةأٓام امنغث امػرةٔث )امِٔم امػامىْ منغث امػرةٔث، ٓئِم  -

 امنغث األم، ِٓم امنغث امػرةٔث(.

حفػٔل امخدكٔق امنغِي يْ إصدا ات امِةا ة وي امكخئب وامىجئ ت  -

 ةػد ان حتٔي وعِد اخطاة مغِٓث ئُا.

األدةاة و عاالت امفكر امذٓي خئدوِا امنغئث امػرةٔئث  حكرٓه غدد وي -

 ةىٌا تث االحخفاالت ةامنغث امػرةٔث.

ػدم إغطاة اي وِايلث امخػىٔه غنّ ودٓرٓات امفلايث يْ امىحايظات م -

 امفٔدِٓ إن مه حكي امخسىٔث منىحل ةامػرةٔث. ألصحاب وحال  

 ًستث وا حصد ه امِةا ة وي  خب األطفال. يع  -

 حاضرات يْ امخِغٔث امنغِٓث يْ امىرا ز امفلائث.إملاة و -
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 إظؽاث صةاـدٲ٨ ٰٚ ٦ضةؿ األدب كا٣ٛ٪ٮف. -

إٝة٦ح دكرات دؽرٱجٲح ظٮؿ أق٤ٮب ا٧٣ؼةَجةت ٤٣ٕة٤٦ٲ٨ ٰٚ ا٣ػٮزارة  -

 كا٧٣ؽٱؿٱةت ا٣ذةثٕح ٣٭ة.

دٮصٲػػ٫ اعٔال٩ػػةت ك٠ذةثػػح ا٣الٚذػػةت ٚػػٰ ثٕػػي ا٧٣ٕػػةرض ا٣ٛ٪ٲػػح  -

 ٝذىةر ٰٚ ٠ذةثذ٭ة ٤ٔٯ اع٩ض٤ٲـٱح.كٔؽـ اال ،ا٣ذن١ٲ٤ٲح ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح

دٞٮـ ا٣٭ٲبح ا٣ٕة٦ح ا٣كٮرٱح ١٤٣ذػةب أٍف إَالؽ ٦نؿكع )دار ا٣ٞؿا ة( ك -

 ثذ٪ٛٲؾق.

 وزارة األوقاف:
ٔؽـ دٕٲٲ٨ أم ػُٲت دٱ٪ٰ إال إذا اصذةز ا٦ذعة٩ةن أزجخ ٚٲ٫ ٩ضةظ٫ ٰٚ  -

 ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.

 ٮم.٣ذٞٮٱذ٭٥ ٰٚ األدا  ا٤٣٘ ؛إٝة٦ح دكرات ٣جٕي ػُجة  ا٧٣كةصؽ -

 إٱال  االػذجةرات ا٣نٛٮٱح ثة٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح األ٧٬ٲح ٰٚ دٞٮٱ٥ أدا  ا٤ُ٣جح. -

 إٝة٦ح دكرات ٰٚ ٦عٮ األ٦ٲح ٰٚ ا٧٣كةصؽ. -

ا٣ذؿ٠ٲػـ ٚػػٰ ا٣ػػؽكرات ا٣ذؽرٱجٲػػح ا٣ذػػٰ دضؿٱ٭ػػة ا٣ػػٮزارة ٤ٔػػٯ ٣٘ػػح ا٣عٲػػةة  -

 كا٣ضٮا٩ت ا٣ذُجٲٞٲح ا٤٧ٕ٣ٲح د٪ٛٲؾان ٣ج٪ٮد ػُح ا٢٧ٕ٣ ا٣ٮَ٪ٲح ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.

ا١٧٣ذجةت ٚػٰ ا٧٣ػؽارس ا٣سة٩ٮٱػح ا٣نػؿٔٲح كا٧٣ٕة٬ػؽ ثة١٣ذػت  إٗ٪ة  -

 ا٧٣ٕةوؿة كا٣عؽٱسح، كٔؽـ االٝذىةر ٤ٔٯ ٠ذت ا٣ذؿاث.

ثر ثؿا٦ش د٤ٛـٱح ٰٚ ٝ٪ةة ٩ٮر ا٣نةـ دذعؽث ٨ٔ أٔالـ ػػؽ٦ٮا ا٤٣٘ػح  -

 ا٣ٕؿثٲح، كثؿا٦ش ٰٚ ٦ضةؿ ا٣ذٮٔٲح ا٤٣٘ٮٱح.

ت ا٣ؿا٦ٲح د٪ٞٲح ا١٧٣ذجةت ٰٚ ا٧٣كةصؽ كا٧٣ؽارس كا٧٣ٕة٬ؽ ٨٦ ا١٣ذ -

إ٣ٯ إزةرة ا٣٪ٕؿات ا٣ُةاٛٲح كا٧٣ؾ٬جٲح كا٣ذ١ٛٲؿٱػح ا٣ذػٰ دنػٮق ظٞٲٞػح 

 ا٣ؿقة٣ح اعقال٦ٲح.
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ا٧٣نةر٠ح ٰٚ االظذٛػةالت ا٣ذػٰ دٞػةـ ٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح، كا٣ذ٧ٕػٲ٥ ٤ٔػٯ  -

ٝة٦ح ٩ؽكات ث٭ؾق ا٧٣٪ةقجح )ا٣ٲٮـ ا٣ٕة٧٣ٰ ٤٣٘ح عا٧٣ؽارس كا٧٣ٕة٬ؽ 

 ثٲح(.ا٣ٕؿثٲح، ٱٮـ ا٤٣٘ح األـ، ٱٮـ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿ

 ،إصؿا  ٦كةثٞةت ٰٚ ا٧٣ؽارس ا٣نؿٔٲح كا٧٣ٕة٬ػؽ ٚػٰ ظٛػِ ا٣نػٕؿ -

 كد١ؿٱ٥ ا٣ٛةاـٱ٨ ٚٲ٭ة.

ٕػؽـ اقػذؼؽاـ ا٣ٕة٦ٲػح ٚػٰ ػُػج٭٥ ٣ا٣ذ٧ٕٲ٥ ٤ٔٯ ػُجة  ا٧٣كػةصؽ  -

 ك٦عةًؿاد٭٥ كدركق٭٥.

 َجةٔح ٠ذت د٪ةك٣خ ػىةاه ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كق٧ةد٭ة. -

 د١ؿٱ٥ ٠ٮ٠جح ٨٧٦ ػؽ٦ٮا ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح. -

 احمللية: وزارة اإلدارة
دنػ١ٲ٢ ٣ضػةف ٚؿٔٲػح ٤٣ذ١٧ػٲ٨ ٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ٠ػ٢ ٦عةْٚػح ٦ػػ٨  -

 ٦عةْٚةت ا٣ؽك٣ح ثؿاةقح ا٧٣عةِٚ.

ٔٞؽ اصذ٧ةٔةت دكرٱح ٰٚ ا٣ٮزارة، ٱعٌؿ٬ة رؤقػة  ٣ضػةف ا٣ذ١٧ػٲ٨  -

كد١ػٮف ثؿاةقػح ٦ٕػةكف ا٣ػٮزٱؿ، كثعٌػٮر راػٲف  ،ٰٚ ا٧٣عةْٚةت

١ػػٲ٨ ا٤٣ض٪ػػح ا٤ٕ٣ٲػػة ٤٣ذ١٧ػػٲ٨، ٤٣ذجةظػػر ٚػػٰ قػػٲؿ ٧ٔػػ٢ ٣ضػػةف ا٣ذ٧

 ا٣ٛؿٔٲح، كا٣ٮٝٮؼ ٤ٔٯ ا٣ىٕٮثةت، كا٧٣ٞذؿظةت ٣ذؾ٣ٲ٤٭ة.

دن١ٲ٢ ٣ضةف ٰٚ ٢٠ ٦عةْٚح ٧٣كػط ا٣نػٮارع، كادؼػةذ اعصػؿا ات  -

ا٣الز٦ح عثالغ أوعةب ا٧٣عةؿ ا٣ذضةرٱح كا٣ٕة٦ػح ٠ةٚػح ٦ػ٨ ٦ُػة٥ٔ 

كٚ٪ػػةدؽ ك٦ٞػػةقو ك٦ػػالقو كظة٩ػػةت ك٦ٞةوػػٙ ك٦ذ٪ـ٬ػػةت ثٮصػػٮب 

ةت األص٪جٲػػح ثعػػؿكؼ اقػػذ٧ٕةؿ ا٣ذكػػ٧ٲةت ا٣ٕؿثٲػػح، ككًػػٓ ا٧٤١٣ػػ

أو٘ؿ دعخ ا٧٤١٣ةت ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ظةؿ كصٮد٬ػة، كذ٣ٟ ثة٣ذ٪كٲٜ ٦ٓ 

 كزارة ا٣كٲةظح كا٧٣ؤقكح ا٣ٕؿثٲح ٣الٔالف.
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وخاةعث رؤساء وجامس امىدن في كل ودافظةث منقوةقع ىنةا وةا حةه  -

ووضة   ،امخجاريث وامالفخات فةي اموةقار امىداّل ةخصقص وسح 

 فيها.امتديل امعرةي منكنىات األجٌتيث 

امخعىيه ىنا مجان امخىكيي امفرىيث في امىدافظات إلجةراء وورات  -

حدريتيةةث منعةةاونيي فةةي امةةدواويي مخةةدريتهه ىنةةا سسةةاميب امخراسةةل 

 وامخىكيي وي سساسيات امنغث امعرةيث.

امخعىةةيه ىنةةا امىدةةافظيي احخةةاا اإلجةةراءات امالاًقًيةةث امال وةةث ةدةة   -

ا مقضة  امخسةىيث امعرةيةث وكةان روذ  ً ةامخجاريث امةذيي س  امىدالِّ سصداب 

 ةعد سن اًخهج ودة إًذاراحهه. ،األجٌتيث ىنا واجهات ودامهه

امقاروة وةي إخةد   ،حعىيه امخجارب امرائدة في امخىكيي منغث امعرةيث -

امىدافظات ىنا سائر امىدافظات األخر  مالسخئٌاس ةها وامدةذو 

 خذوها.

ت مخةةدوي  امخعىةةيه ىنةةا وةةديرم امخةةدوات امفٌيةةث فةةي امىدافظةةا -

 امواخصات امطرويث وامسياخيث وحٌاليخها وي األخطاء امنغقيث.

امخعىيه ىنا مجان امخىكيي امفرىيث في امىدافظةات مخوةكيل مجةان  -

وىنةا واجهةات  ،حطقىيث مىراوتث األخطاء في امالفخات واإلىالًات

 امىدال وامسعي إما حالفيها.

ندةرص ىنةا امخعىيه ىنا مجان امخىكيي امفرىيث في امىدافظةات م -

امسالوث امنغقيث في وداضر اجخىاىاحها امخي حرفعها إما امنجٌث امعنيا 

 مغقيث فيها. منخىكيي ةعد سن حتيي سن ثىث سخطاء  

امخعىيه ىنا مجان امخىكيي امفرىيث في امىدافظات معةر  افخةات  -

في ساخات امىدافظث حخضىي شةعرا  سو ًرةرا  سو سوةقاا  مىسخوةرويي 

 يث، في امىٌاستات ااخخفاميث منغث امعرةيث.حويد ةامنغث امعرة
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ا٣ذ٧ٕٲ٥ ٤ٔٯ ٣ضةف ا٣ذ١٧ٲ٨ ا٣ٛؿٔٲح ٰٚ ا٧٣عةْٚػةت عٝة٦ػح اظذٛػةؿ  -

ثؿٔةٱح ا٧٣عةِٚ ٣ذ١ؿٱ٥ ٦ػ٨ ٠ػةف ٣٭ػ٥ دكر ثػةرز ك٧٦ٲٌػـ ٚػٰ ػؽ٦ػح 

ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٧٣عةْٚح، كدٞؽٱ٥ ٬ؽاٱة ر٦ـٱح ٣٭٥، ٱٕٮد دٞؽٱؿ٬ة ٤٣كػٲٌؽ 

 ١ٲ٨ ا٣ٛؿٔٲح ٰٚ ا٧٣عةْٚح.ا٧٣عةِٚ ٰٚ ًٮ  ٦ٞذؿظةت ٣ض٪ح ا٣ذ٧

 وزارة الشؤوٌ االجتناعية والعنل:
د٧ٕػػٲ٥ ػُػػح ا٧ٕ٣ػػ٢ ا٣ٮَ٪ٲػػح ٣ذ١٧ػػٲ٨ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح كا٣عٛػػةظ ٤ٔٲ٭ػػة  -

كاال٬ذ٧ةـ ثإدٞة٩٭ة كاالردٞة  ث٭ة ٤ٔٯ ا٣ض٧ٕٲةت ا٣سٞةٚٲح كا٣ػؽكر ا٣ذةثٕػح 

 ٣٭ة، كد٤١ٲٙ ٦عةًؿٱ٨ ٱعةًؿكف ٰٚ ٦ضةؿ ثر ا٣ٮٰٔ ا٤٣٘ٮم.

ا٣سٞةٚح ٰٚ اعمػؿاؼ ٤ٔػٯ ا٧٣٪ةمػٍ ا٣سٞةٚٲػح ا٣ذػٰ ا٣ذ٪كٲٜ ٦ٓ كزارة  -

 .٣ٮزارة ا٣نؤكف االصذ٧ةٔٲح كا٢٧ٕ٣ دٞٮـ ث٭ة ا٣ض٧ٕٲةت ا٣ذةثٕح

دؼىػػٲه ظٲٌػػـ ٚػػٰ ا٣٪ػػٮادم كا٣ض٧ٕٲػػةت ا٣ذةثٕػػح ٤٣ػػٮزارة ٣ٞػػؿا ة  -

األَٛةؿ، كدـكٱؽ ٬ؾق ا٣٪ػٮادم كا٣ض٧ٕٲػةت ث٧كػذ٤ـ٦ةت ذ٣ػٟ ٦ػ٨ 

 ا .ادم ا٣ٞؿَ ٠ذت ٦الا٧ح، إًةٚح إ٣ٯ دك٭ٲ٢ ٦٪ط دؿاػٲه ٣٪ٮ

 دٕٛٲ٢ ا٣ذؽٝٲٜ ا٤٣٘ٮم ١٤٣ذت ا٣ىةدرة ٨ٔ ا٣ٮزارة. -

دٕؽٱ٢ ا٧٣ةدة ا٣سة٣سح ٨٦ ٦نؿكع ٝة٩ٮف ا٣ض٧ٕٲةت األ٤٬ٲح ا٣ؾم أٔؽد٫  -

 أًٲٙ إ٣ٲ٭ة:إذ ا٣ٮزارة 

ا٣ذٮٔٲح ثة٣ؽكر ا٣ٮَ٪ٰ كا٣ٞػٮ٦ٰ ٤٣٘ػح األـ )ا٣ٕؿثٲػح ا٣ٛىػٲعح( ٚػٰ  -

 ا٣عٛةظ ٤ٔٯ ا٣٭ٮٱح كا٣ؾادٲح ا٣سٞةٚٲح ٣ ٦ح.

٭ةـ ٰٚ ا٣ذ١٧ٲ٨ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كا٣عٛةظ ٤ٔٲ٭ة كاالردٞػة  ث٭ػة ٔجػؿ اعق -

 ا٧٣٪ةمٍ كا٣ٕٛة٣ٲةت ا٣سٞةٚٲح ا٣ذٰ دؤدٱ٭ة ا٣ض٧ٕٲةت كا٣٪ٮادم.

 وزارة االتصاالت والتكاىة:
إوػػؽار َػػةثٓ ثؿٱػػؽم دػػؾ٠ةرم ٱذٌػػ٨٧ ثٕػػي ظػػؿكؼ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح  -

 ثٲح.ٱذٮقُ٭ة ظؿؼ ا٣ٌةد، كذ٣ٟ ث٧٪ةقجح االظذٛةالت ثٲٮـ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿ



 ندوة دور املؤسسات الوطنية العاملة يف خدمة اللغة العربية

 

342 

امجعىٔه عنّ وِاقع امجِاضل االججىاعْ منحّد وي ظااَر  امعرئاز   -

فُٔا األرقام وامحروف امالثٌٔٔة يبعظ امحروف امعرئاة  لُ ثُسجَبْدَ امجْ 

ما،  وذرار إ... 2وامعأي ياا  7وامحاا  ياا  3ٓروز إمّ امُىاز  ياا إذ 

 MSAإن شاا  ا  و :اخجطاار معباار  SAامىخجطرات امىٌجشر  ودل 

 وا شا  ا . :ار معبار اخجط

إضدار طِايع يرٓدٓة يأسىا  رؤسا  وجىع امنغة امعرئة وٌذ ثأسٔساٍ  -

 حجّ امِقت امحاعر وع ضِرَه.

 التجارة واالقتصاد والصناعة والسياحة: اتوزار
يكجاا  امنجٌاة امعنٔاا منجىكأي منغاة غرف امطٌاعة وامججار  امجزام  -

ٔة فْ داخل امقطر ويامنغجٔي امعرئة أن ثكِن امىراسالت يامنغة امعري

 امعرئة واألجٌبٔة إذا راًت وِجُة إمّ امخارج.

ثخطٔص وكجبات فْ امشررات وامىطاًع مىسااعد  امعااونٔي فُٔاا  -

وثسُٔل عىنٔة إعار  امكجا  مُاه ثشاجٔعاه مُاه   عنّ زٓاد  خقافجُه

 وثحبٔباه مُه فْ امىطامعة امحر .

ألمبساة عناّ ثجٌا  وطااًع ا امجعىأه عناّ غارف امطاٌاعة محاح   -

اسااجعىال امكنىااات األجٌبٔااة عنااّ امىٌجِجااات  ووعااع امكنىااات 

امعرئة عنُٔا  ووعع امكنىات امعرئة عنّ األرٔاس امىِزعاة عناّ 

 امىحال امججارٓة أٓغاه.

امجاْ ثساجخدم منىحاال امجزام وزار  االقجطاد يعدم إعطا  ثراخٔص  -

مىرسسااة عامىٔااة األسااىا  األجٌبٔااة  إال إذا راًاات امىرسسااة فرعاااه 

فجعطاّ امىِافقاة ياامنغجٔي   وٓبرز ضاحبُا واا ٓدبات أًاٍ ورٔال مُاا

 امعرئة واألجٌبٔة عنّ أن ثكِن امعرئة أواله.
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د٧ٕػػٲ٥ كزارة ا٣كػػٲةظح ٤ٔػػٯ ا٧٣ُػػة٥ٔ كا٧٣ذ٪ـ٬ػػةت كا٧٣ؤقكػػةت  -

 ٮًٓ ٣ٮااط ا٣ُٕةـ ثة٤٣٘ذٲ٨ ا٣ٕؿثٲح كاألص٪جٲح.٣ا٣ؼؽ٦ٲح 

ت االٝذىةد كا٣ذضةرة ا٣ؽاػ٤ٲح ٰٚ د٧ٕٲ٥ كزارة االٝذىةد ٤ٔٯ ٦ؽٱؿٱة -

ا٧٣عةْٚػػةت ٧٣ذةثٕػػح أوػػعةب ا٧٣عػػةؿ ا٣ذضةرٱػػح ا٣ػػؾٱ٨ ٦ػػةزا٣ٮا 

ٱكذؼؽ٦ٮف ا٣ذك٧ٲةت األص٪جٲح، كٔؽـ إُٔة  أم دػؿػٲه صؽٱػؽ إف 

 ٥٣ ٱذٞٲؽ وةظج٫ ثة٣ذك٧ٲح ا٣ٕؿثٲح.

د٧ٕٲ٥ كزاردٰ االٝذىةد كا٣كٲةظح ٤ٔٯ ٦ضة٣ف ا٧٣ؽف الدؼةذ اعصؿا ات  -

٧٤٪نلت ا٣ذضةرٱح كا٣كٲةظٲح ثٕؽ أف دجٲ٨ ٣٣ذك٧ٲح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕ٪ٲح ٰٚ ٦ضةؿ ا

 أف ثٕي ٦ضة٣ف ا٧٣ؽف ال د٤ذــ ثةأل٧ْ٩ح ا٧٣ؿٔٲح.

 اليكل والداخلية والعدل والدفاع: وزارات
د٧ٕٲ٥ كزارة ا٣٪٢ٞ ٤ٔٯ ٦ؽٱؿٱةد٭ة ألف ٱ١ٮف ٦ة ٱ١ذت ٤ٔػٯ ا٣نةػىػةت  -

ٔؿثٲػح  ك٦ة ٱ١ذت ٤ٔػٯ ا٣كػٲةرات ث٤٘ػح ،كا٤٣ٮظةت كاعٔال٩ةت ا٣ُؿٝٲح

 ق٤ٲ٧ح، كا٣عؤكؿ دكف اقذؼؽاـ ا٣ٕة٦ٲةت ٤ٔٯ ا٧٣ؿ٠جةت.

د٧ٕػػٲ٥ كزارة ا٣ؽاػ٤ٲػػح عزا٣ػػح ا٣ٕجػػةرات ا١٧٣ذٮثػػح ٤ٔػػٯ ا٧٣ؿ٠جػػةت  -

 ثة٣ٕة٦ٲح أك ثة٣ٛىٲعح ا٣ـاػؿة ثةألػُة  ا٤٣٘ٮٱح.

دـكٱؽ ١٦ذجةت ا٣كضٮف ٰٚ كزارة ا٣ؽاػ٤ٲح ثة١٣ذت ا٣سٞةٚٲح ا٧٣ذ٪ٮٔػح  -

ذ٭٥، ك٦ٮاوػ٤ح ثٌٕػ٭٥ دراقػذ٫ دنضٲٕةن ٤٣كػض٪ة  ٤ٔػٯ زٱػةدة زٞػةٚ

 ٤٣عىٮؿ ٤ٔٯ ا٣ن٭ةدة ا٣سة٩ٮٱح كا٣ضة٦ٕٲح.

ا٣كٰٕ إ٣ػٯ دؼٛػٲي ٦ػؽة ا٣كػض٨ ٔػ٨ ا٣كػض٪ة  ا٣ػؾٱ٨ ٱؼٌػٕٮف  -

دنػضٲٕةن  ،٣ؽكرات ٦عٮ األ٦ٲح، أك ٱعى٤ٮف ٤ٔػٯ مػ٭ةدات دراقػٲح

٣٭٥ ٤ٔٯ دعكٲ٨ ٦كذٮا٥٬ ا٣سٞةٰٚ، كدٕـٱـان ٣ػؽ٦ض٭٥ ٚػٰ ا٧٣ضذ٧ػٓ 

 ثٕؽ ا٩ٌٞة  ٦ؽة قض٪٭٥.
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وزارة امداخنٔث عنّ دوائر امسجالت امىدًٔث ةخصِص امخلٔد  حعىٔه -

ةخسىٔث امِالدات ةأسىاء عرةٔةث ةعةد أن حتةٔي أن  ىةث أَةامْ ٓلتنةِن 

 عنّ امخسىٔات األجٌتٔث ألةٌائُه.

 اب العرب:احتاد الكتَّ
 زٓادة االَخىام ةامكخب امىِجُث إمّ األطفال وظىًِاً وإخراجاً. -

 .فْ فروع االححاد امخِعٔث امنغِٓثزٓادة امىحاطرات امىخعنلث ة -

منغةث امعرةٔةث ةىٌاسةتات اب امةذٓي خةدوِا احكرٓه كِكتةث وةي امكخ ة -

 ةامنغث امعرةٔث. االحخفال

اب أدب األطفةال  وحخصةٔج جةِائز اإلعةالن عةي وسةاةلات مكخ ة -

 ألحسي كخاب أُمّف مألطفال.

امخةةْ  امىِجُةةث إمةةّ األطفةةالحزوٓةةد امىةةدارس ةٌسةةل وةةي امكخةةب  -

 .االححاد أصدرَا

 طتاعث كخب حٌاومج وزآا امنغث امعرةٔث وخصائصُا. -

إجراء وساةلث مألطفال فْ وخخنف امفٌِن األدةٔث  وحخصٔج جِائز  -

 منفائزٓي.

 حفعٔل آمٔث امخدكٔق امنغِي فْ كل وا ٌٓشره االححاد. -

 جممع اللغة العربية بدمشق:
 وطتاعخُا.  وخاةعث ححلٔق ةعض امىخطِطات امخرا ٔث -

 فث وامىعاجه امىخخصصث.مكخب امىؤم  طتاعث ا -

 وخاةعث إصدار وجنخٍ امفصنٔث امىحكىث. -

امتج فْ امطنتات امىرفِعةث إمٔةٍ ةخصةِص وطةب امتةدٓل امعرةةْ  -

 منخسىٔات األجٌتٔث.
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 اس ثٞٮأؽ اع٦ال  كفػؿ ثةألػُة  ا٣نةإح.إوؽار ٠ؿَ  -

ٓ إ٣ػٯ ا٣ض٭ػةت ا٤ٕ٣ٲػة ًٚػكٝػؽ ري  ،كًٓ ٝة٩ٮف ٣ع٧ةٱػح ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح -

 قذ٧١ةؿ إوؽارق.ال

 إٝة٦ح ٩ؽكات ٣الظذٛةؿ ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ٦٪ةقجةد٭ة. -

 إ٣ٞة  ٦عةًؿات دذ٪ةكؿ ثٕي ا٣ٌٞةٱة ا٤٣٘ٮٱح. -

دراقح ا٧٣ىػ٤ُعةت ا٣ػٮاردة إ٣ٲػ٫ ٦ػ٨ ثٕػي ا٣ض٭ػةت ٚػٰ ا٣ؽك٣ػح  -

 ككًٓ ا٣جؽٱ٢ ا٣ٕؿثٰ ٣٭ة.

 كإوؽار ا٣ٞؿارات ا٣الز٦ح ثنأ٩٭ة. ،دراقح ثٕي األػُة  ا٣نةإح -

 ية السورية للنعلوماتية:اجلنعية العلن
 ا٢٧ٕ٣ ٤ٔٯ زٱةدة ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ثة٣ٕؿثٲح. -

دؼىٲه صٮااـ ٤٣ٕة٤٦ٲ٨ ٤ٔٯ زٱةدة ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ثة٣ٕؿثٲح ٤ٔػٯ  -

أ٤ٔ٪ػػخ صػػةاـة ا١٣٪ػػؽم ألظكػػ٨ ٦ٮٝػػٓ كٝػػؽ  ،ا٣نػػةث١ح )اع٩ذؿ٩ػػخ(

 كأ٢ٌٚ ثعر.

 اليكابات وامليظنات واجلنعيات األٍلية:
 اعق٭ةـ ٰٚ ا٣ذٮٔٲح ا٤٣٘ٮٱح. -

 كد١ؿٱ٥ ا٣ٛةاـٱ٨ ٚٲ٭ة. ،صؿا  ٦كةثٞةت ٣٘ٮٱحإ -

 د١ؿٱ٥ ٠ٮ٠جح ٨٦ ا٣ؾٱ٨ ػؽ٦ٮا ا٣ٕؿثٲح. -

ػ:طنػإظجازاتػاضخطظػرضىػاضصطغدػاضطربيػ-رابطا

 ًٙ ة ا٤٣ض٪ح ا٤ٕ٣ٲة ٤٣ذ١٧ٲ٨ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؼؽ٦ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح داػ٤ٲًّػ ٥٣ د١ذ

ثػٰ ٰٚ ُٝةٔةت ا٧٣ضذ٧ٓ، كإ٧٩ة أق٭٧خ ٰٚ ػؽ٦ح ا٣ٕؿثٲح ٤ٔٯ ا٣ىٕٲؽ ا٣ٕؿ

 ا٣ٞٮ٦ٰ، ك٨٦ ٬ؾق اعق٭ة٦ةت:
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 «:اليَوض باللغة العربية للتوجُ حنو جمتنع املعرفة»اإلسَاو يف وضع مشروع  -1
ك٬ٮ ا٧٣نؿكع ا٣ؾم دٞؽ٦خ ث٫ ا٣ض٧٭ٮرٱح ا٣ٕؿثٲح ا٣كػٮرٱح إ٣ػٯ ٦ػؤد٧ؿ 

ٔي  حا٧ٞ٣ح ا٣ٕؿثٲ دٞػؽٱ٥ ٠ػةف ، ك٣ٰٞ ا٧٣ٮاٚٞح، ك2118ٞؽ ٰٚ د٦نٜ ٔةـ ا٣ؾم 

 د٭ة عَالؽ ٬ؾا ا٧٣نؿكع.ا٣ن١ؿ ٣كٮرٱح ٤ٔٯ ٦جةدر

كٱ٭ؽؼ ا٧٣نؿكع إ٣ٯ ا٣عٛػةظ ٤ٔػٯ ا٣٭ٮٱػح ا٣ٕؿثٲػح ٦ذ٧س٤ػح ٚػٰ ٣٘ذ٪ػة األـ 

كاال٬ذ٧ةـ ث٭ؾق ا٤٣٘ح ٤ٔٯ أ٩٭ة كٔة  ٧٤٣ٕؿٚح، كقػجٲ٢ األ٦ػح  ،)ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح(

٩عػػٮ ا٣ذٮصػػ٫ إ٣ػػٯ ٦ضذ٧ػػٓ ا٧٣ٕؿٚػػح، كدٔػػ٥ ا٣ذ٪٧ٲػػح االٝذىػػةدٱح كاالصذ٧ةٔٲػػح 

 اقذ٪ةدان إ٣ٯ دكر ا٤٣٘ح األ٦ح ٰٚ ٬ؾق ا٧٣ضةالت. كا٣سٞةٚٲح ٰٚ ا٣ؽكؿ ا٣ٕؿثٲح

كٱذ٨٧ٌ ا٧٣نؿكع كًٓ قٲةقح ٣٘ٮٱح ٝٮ٦ٲػح، كقٲةقػةت كَ٪ٲػح ٦ذ٪ةقػٞح 

كػٍُ ٣ذ٪ٛٲؾ٬ة ٨٦ ػالؿ ثػؿا٦ش كَ٪ٲػح كٝٮ٦ٲػح، ككًػٓ ثػؿا٦ش ٝٮ٦ٲػح  ،٦ٕ٭ة

ككَ٪ٲح ٧٣ٕة٣ضح ٌٝةٱة ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح، ذات األك٣ٮٱػح ٚػٰ ا٣ذٮصػ٫ ٩عػٮ ٦ضذ٧ػٓ 

ا٧٣ٕؿٚػح ٚػٰ ٦ضػةالت دعػؽٱر ٦٪ػة٬ش د٤ٕػٲ٥ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح،  ا٧٣ٕؿٚح كاٝذىةد

قػػٰ ا٣ٕؿثٲػػح، كاقػػذؼؽاـ ا٣ذٞة٩ػػح، كأذ٧ػػةد ٦جػػؽأ ا٣ػػذ٥٤ٕ ا٣ػػؾادٰ، كا٣ٕ٪ةٱػػح ث٧ؽر  

كدٕؿٱت ا٤ٕ٣ٮـ كا٣ذٞة٩ػةت، كدٮَٲ٪٭ػة ٣ػؽل ا٣ٞػٮل ا٣ٕة٤٦ػح ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ص٧ٲػٓ 

ا٬ذ٧ة٦ةن ٠جٲػؿان،  ا٣ُٞةٔةت، د٤ٕٲ٧ةن كدأ٣ٲٛةن كدؿص٧ح، ٦ٓ اال٬ذ٧ةـ ثة٤٣٘ةت األص٪جٲح

كٚى٢ ٦كأ٣ح إدٞةف ا٤٣٘ةت األص٪جٲح ٔػ٨ ٦كػأ٣ح ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ث٭ػة، إذ ٣ػ٥ ٱػؿى ا٣ذػةرٱغ 

ك٨٦ ا٣نٮا٬ؽ ٤ٔٯ ذ٣ٟ أف ٠ٮرٱػة دعذػ٢ ا٧٣ؿدجػح  .دٞؽـ أ٦ح ٨٦ األ٥٦ ث٘ٲؿ ٣٘ذ٭ة

أف ا٣جة٠كػذةف كا٣كةثٕح كا٣ٕنؿٱ٨ ٰٚ دٞؿٱؿ ا٣ذ٪٧ٲح ا٣جنؿٱح كدػؽٌرس ث٤٘ذ٭ػة األـ، 

ث٪خ ٩٭ٌذ٭ة ث٤٘ذ٭ة ا٣ٮَ٪ٲح، ك٠ػؾ٣ٟ األ٦ػؿ ٚػٰ ٚ٪٤٪ػؽة ا٣ذػٰ  دك٣ح و٪ةٔٲح ٩ٮكٱح

 دعذ٢ ا٧٣ؿادت األك٣ٯ ٰٚ ق٥٤ ا٣ذ٪٧ٲح ا٣جنؿٱح.

ك٨٦ ث٪ٮد ٦نؿكع ا٣٪٭ٮض ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٤٣ذٮص٫ ٩عػٮ ٦ضذ٧ػٓ ا٧٣ٕؿٚػح 

ـي  اقذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ اعٔالـ كاعٔال٩ةت، ككًػٓ ثػؿا٦ش ٣ذٕـٱػـ  دٕـٱ
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د ا٧٣ؤقكةت ا٣ٕة٤٦ػح ٚػٰ ٦ضػةؿ ثعػٮث ا٤٣٘ػح ا٣جعر كا٣ذُٮٱؿ، كزٱةدة ٔؽ

ا٣ٕؿثٲح، كإوؽار دنؿٱٕةت كَ٪ٲح ٣ع٧ةٱح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح، كدؿٝٲػح اقػذؼؽا٦٭ة، 

كدُػػٮٱؿ اقػػذ٧ٕةالد٭ة ٚػػٰ اعٔػػالـ كاعٔػػالف، كٚػػٰ ا٧٣ٮاٝػػٓ ا٣ٕؿثٲػػح ٤ٔػػٯ 

ا٣نةث١ح )اع٩ذؿ٩خ(، كزٱةدة ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثٰ، ككًٓ ثؿا٦ش ٤٣ذٮٔٲح 

ة ٚػػٰ ا٧٣عةٚػػ٢ اع٤ٝٲ٧ٲػػح اقػػذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح رقػػ٧ٲًّ  ا٤٣٘ٮٱػػح، كدأ٠ٲػػؽ

 كا٣ؽك٣ٲح، كا٣٪نةَةت ا٧٤ٕ٣ٲح كا٣سٞةٚٲح ٠ة٧٣ؤد٧ؿات كا٣٪ؽكات.

 َٕ ةت ة٣ٲٌػك٣ٞؽ أ٩ضـت ا٧٣٪٧ْح ا٣ٕؿثٲح ٤٣ذؿثٲح كا٣سٞةٚح كا٤ٕ٣ٮـ ٔػؽدان ٦ػ٨ ا٣ٛ

ي   ـ ثٌٕ٭ة ثإمؿاؼ ٦ػ٨ راػٲف ا٤٣ض٪ػح ا٤ٕ٣ٲػةضً ٩ٍ كاأل٩نُح ا٧٣ذ٤ٕٞح ثة٧٣نؿكع، كأ

 ك٨٦ ٬ؾق ا٧٣نؿكٔةت ا٧٣٪ضـة ثإمؿا٫ٚ: .٤٣ذ١٧ٲ٨ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ قٮرٱح

 ٦٪ة٬ش ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ع٤ٞح األك٣ٯ ٨٦ ٦ؿظ٤ح ا٣ذ٤ٕٲ٥ األقةقٰ. -

 كًٓ ٦ىٛٮٚح ١٤٣ٛةٱةت ا٤٣٘ٮٱح ٰٚ ٦ؿظ٤ح ا٣ذ٤ٕٲ٥ األقةقٰ كا٣سة٩ٮم. -

 ا٣ؼُح ا٣ٕة٦ح ٣ذٕؿٱت ا٣ذ٤ٕٲ٥. -

 نةث١ح )اع٩ذؿ٩خ(.ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٤ٔٯ ا٣ -

 ٦كججةت دؽ٩ٰ ٦كذٮل األدا  ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح. -

إ٩ضةز ٠ذػت ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح كأد٣ذ٭ػة ٚػٰ ا٣ع٤ٞػح األك٣ػٯ ٦ػ٨ ٦ؿظ٤ػح  -

 ا٣ذ٤ٕٲ٥ األقةقٰ.

 عكد اجتناع مائدة مستديرة لرؤساء مجعيات محاية اللغة العربية يف الوطً العربي: -2
ؽٔٮة رؤقػة  ص٧ٕٲػةت ظ٧ةٱػح ٝة٦خ ا٤٣ض٪ح ا٤ٕ٣ٲة ٤٣ذ١٧ٲ٨ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح ثػ

ٔي  أٱ٤ػٮؿ  31ك 29ٞؽ ٰٚ د٦نٜ ٱٮ٦ٰ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ إ٣ٯ اصذ٧ةع 

ثؿٔةٱح ا٣كٲٌؽة ٩ةاػت راػٲف ا٣ض٧٭ٮرٱػح ٤٣نػؤكف ا٣سٞةٚٲػح  2161)قجذ٧جؿ( ٔةـ 

٩ضةح ا٣ُٕةر، كظٌؿ االصذ٧ةع رؤقة  ص٧ٕٲةت ظ٧ةٱػح ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ة ا٣ؽ٠ذٮر

ا٣ضـااػؿ كا٣كػٮداف كاع٦ػةرات ك٣ج٪ػةف، ك٠ػػةف ٚػٰ ٠ػ٢ ٦ػ٨ ا٧٣٘ػؿب ك٦ىػػؿ ك



 ندوة دور املؤسسات الوطنية العاملة يف خدمة اللغة العربية

 

942 

امغرض وي االجخىاع امتحد فيْ حايارح اىآيث امنغيث امةرةٔيث وامينفاع  ٌُيا 

ق  نٔيٍ ن يط  وامخىكٔي مُا وحتادل امخترات، وكن صنر ةٔان فيْ ًُآيث االجخىياع    

إ الن دوشق مرؤساء اماىةٔات األَنٔث مننفاع  يي امنغيث امةرةٔيث فيْ اميِطي »

امىخياطر امخيْ ةٔان ، واشخىل اإل الن  نّ «ماٌث امخىكٔي منغث امةرةٔثامةرةْ و

حِاجييٍ امنغييث امةرةٔييث  نييّ املييةٔنٓي اميينا،نْ وامخييارجْ، و شييار إمييّ  ن 

وسؤومٔث امحفاظ  نّ امنغث امةرةٔث حخطنب إصنار كِأًي وحشرٓةات حرويْ إميّ 

اة، و ةان امتٔيان اىآث امنغث وحةزٓز سٔرورحُا واًخشارَا فْ جىٔع وااالت امحٔ

 ن امخارةث امسيِرٓث فيْ امخةنئه ةامنغيث األ  فيْ جىٔيع وراايل امخةنئه  ذتخيج 

ةن  ًىِذجاً رائيناً فيْ امحفياظ  نيّ ًاا خُا وحىٔزَا  نّ ونى كرن كاول، وح  

 امُِٓث امةرةٔث.

ود ا امىشاركِن فْ االجخىاع إميّ حةىئه امسٔاسيث امنغِٓيث امسيِرٓث فيْ 

 نيّ األكطيار  ،وامخارةث امسِرٓث فيْ امخىكئي منغيث امةرةٔيث ،امخةنٔه ةامنغث األ 

امةرةٔث، وحةىٔه امخارةيث امسيِدأًث امخيْ كطةيج  شيِاطاً فيْ وايال امخةرٓيب 

مالسخئٌاس ةُذه امخاارح، وكنروا  امٔاً وشروع امٌُِض ةامنغث امةرةٔيث  ؛امةامْ

 ثىيث امةرةٔيمنخِجٍ ًحِ واخىع امىةرفث امذي حلنوج ةٍ سيِرٓث إميّ ويؤحىر امل

مسيِرٓث وتادرحُيا شياكراً ، وا خىينه امىيؤحىر  9002لن فْ دوشق  ا  امذي    

إلطالق َذا امىشروع امرائن، و كنوا ضرورة امخةاون امِذٔيق ويع واياوع امنغيث 

امةرةٔث فْ اميِطي امةرةيْ، وامةىيل  نيّ حٌفٔيذ كراراحُيا وحِصئاحُا امىخةنليث 

ىا  كينوا ضيرورة امخٌسئق ةئي اماُيِد ةامشؤون امنغِٓث وامنفاع  ي امةرةٔث، ك

د ِا إمّ ضرورة إًشياء جىةٔيات  َنٔيث وونًٔيث وامشةتٔث وامحكِؤث امرسىٔث، 

محىآث امنغيث امةرةٔيث فيْ سيائر  كطيار اميِطي امةرةيْ، وضيرورة امخِجيٍ إميّ 

امشتاح  ىاد امىسخلتل امةرةْ، وامةىل  نّ امحِار وةُيه، ود يِا  ،ٔيراً إميّ 
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٧٣٪٧ْح ا٣ٕؿثٲح ٤٣ذؿثٲػح كا٣سٞةٚػح كا٤ٕ٣ػٮـ كا٣ض٧ٕٲػةت األ٤٬ٲػح دٕةكف أكزٜ ثٲ٨ ا

 ا٧٣ٕ٪ٲح ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.

د٤ٟ ٬ٰ إمةرات ٧٣ة ٝة٦خ ث٫ ا٤٣ض٪ح ا٤ٕ٣ٲة ٤٣ذ١٧ٲ٨ ٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٤ٔػٯ 

ا٣كػػؤاؿ: ٬ػػ٢ ظٞٞػػخ ا٤٣ض٪ػػح ٬٪ػػة كٱضػػٰ   .ا٣ىػػٕٲؽٱ٨ ا٧٣ع٤ػػٰ كا٣ٕؿثػػٰ

ا٣ٮَ٪ٲػح ٤٣ذ١٧ػٲ٨  األ٬ؽاؼ ا٧٣ؿقٮ٦ح ٣٭ة ٰٚ ٦ذةثٕح د٪ٛٲؾ ث٪ٮد ػُػح ا٧ٕ٣ػ٢

 ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، كا٣عٛةظ ٤ٔٲ٭ة، كاال٬ذ٧ةـ ثإدٞة٩٭ة كاالردٞة  ث٭ة؟

ا٣ٮاٝٓ ٣ٞؽ ُٕٝخ ا٤٣ض٪ح ػُٮات ٰٚ ٦ضةالت ٤٧ٔ٭ة، ك٦ة دـاؿ أ٦ة٦٭ػة 

ػُٮات، ٦ٓ األػؾ ثة٣عكجةف أف ا٣ذ١٧ٲ٨ ٤٣٘ح إ٧٩ػة ٬ػٮ ٦كػؤك٣ٲح ا٣ض٧ٲػٓ، 

 صػؽًّاكص٧ٲػ٢  .٣٘ذ٭٥ األـ ٦كؤك٣ٲح أث٪ة  األ٦ح ٠ةٚح ٦ة دا٦خ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٬ٰ

٦ػ٨ ا٣ٕٞػٮؽ!  أف ٱ١ٮف األث٪ة  ثؿرة ثأ٦٭ػةد٭٥ كأكٚٲػة  ٣٭ػ٨، إذ ال مػٰ  أ٦ػؿٌ 

 كا٣ض٪ح دعخ أٝؽاـ األ٦٭ةت.

*   *   * 

 


