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 (102)ذ قـــرارات الـــدورة أوالً: متابعـــة تنفيـــ
 للمجلس االقتصادي واالجتماعي

 )اجلوانب االجتماعية(
 ةةةةةةةةةةةةةةة

 (2186)اقةةةةةةةةم لاقةةةةةالا: 
على مستوى لاقمي في  واته لاعا  ي  جامعي لا ول لاعاب يلاملف للقت ا   وللجتماعي امجلص موضوع لاقالا: 

 .(2019آ لا : مااص/لاجمهوا ي لاتو س ي( )30)

 ما  لي:على لاقالا   ص 
دعوووالدولوووداادووعلووولسداولزاووولللدولاصو ووووندولز اللووونداولزخصزووولىدولا اووووندولز اللوووند لووو دزاو وووللدووزلخوووند -1

ولالزووونداللزالووواعلىدوية لووولدوندويا زلعوووونداول خزاووووندول وووضد  اوووفد وووضد د وا ووولدلوووز دولز ووو دوية لووولد د
الزاوندع و دزوو الدول،زون د وضدزاعوددآةلوليدماو ددوووزا  د ولخا د(دلزا ولدول30اويا زلعضدل ودا لدولالدووند 

  دا ،ًلدآللولىدع ضدولزالاعلىدوية للدونداويا زلعوندع  دول،زندولا اون.2018آااد

د:(دلزا لدولالزاندع  دزو الدول،زندولزالاعلىدول للون30و لز دولز  دوية للد داويا زلعضدل دا لد  -2
 ا زلعضداول خزا دولا اضدولزت   داو ددا  ضدولزا ل ، و دع دولازادوية للد داوي. 

  دلزا لدولالزاندع  دزو الدول،زن.29ز لااند خفوذدة و وىدولدا لد) 
 ولزالوواعلىدول ووضد ،  ا وولدولووداادووعلوولسداولزاوولللداولزخصزوولىدولا اوووندولز اللووندا وو دزاوولوو دعوو ضد

 .ولزالاعلىدوية للدونداويا زلعوندع  دول،زن

 امتخ   ات     لاقالا ولا تائج:لإلجالءلر ل 

 )لاموضوع معاوض في ب   مستقل(
 
 

 

 (2187)اقةةةةةةةةم لاقةةةةةالا: 
)لاجمهوا ي  موضوع لاقالا: لإلع ل  ولاتحض ا القمي لاعاب ي لات مو ي: للقت ا  ي وللجتماع ي في  واتها لاالبعي

 .(2019لالب ا  ي: 

 على:فقاته لاثااثي  تضم ر 
ز داوثدولزادآدع  دآ دو لز دزت اعداداادآعزلادول،زوندولا اووندول خزاوون:دوية لولدونداويا زلعووند وضدولزاو ،ند

ددا   لدول وااندولزالاعلىدول للون:
 طال د طل دع اضدوو  و واضدل ،للسدع  دولف، دز ادددوواالد . 

 2030 دوزندزخ لجدولازادلألو لد ضدولزخط،ندولا اوند ضد طل د خفوذدآهدو دول خزوندولزو. 

 2030آاخدلدول خزوندلالو ثزل د ضدولطفالند ضدولاط دولا اضد. 

 .ويو  و واوندولا اوندلازلوندووطفلاد ضدالعدول ااسداللزخط،ندولا اون 

 2029د–د2019ولا،ددولا اضدلا،ا دوإلخول د. 

 2021ولدا لدول وللوندولا اوندول وااندعت دلأللالفدول وللوندولا اوندعلمد. 
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 وندااطووندعزوواد ة وزوووندع اوووندتوولز نداوواادسولاةلووونداويووو الاندلزخلهلووند ل ووندآتوو لادولاخوو دااللووندوووو  و وا
 ولاخ دولاخوضدلددولخولسداولف ولىد ضداليىدول ااسداولخصاحس.

  على:كما   ر لا قا  لاثا  ي مل البعاا مل  لر لاقالا 
 ل،زووون دالل خووووو دزوووعدولزاووولللدولاصو ووووند   وووو دووزلخوووندولالزوووندالوووو  زلادولزالووواعلىدولزط وووافدع لووو لدع ووو دو

اولزخصزووولىدولا اووووندولز اللوووندذوىدولاالةووون دا ،وووًلدل زاووولوو دولز ااوووند وووضدهوووذودولتووو   داع لووو لدع ووو دول اخوووند
ولاصو ووووندولزاخوووونداللز لااووونداوإلعووودوددل ،زوووند وووضدوا زلع ووولدول،ووولدمدولوووذ دوووووا،ددع ووو دهووولز دويا زووولعدويوووو ثخل ضد

 .2018 12 20عض د ز ودًودلا ل لدع  دولزا لدا ل وخدل زا لدوية للد داويا زل

 :كما   ر لا قا  سابعاا مل لاقالا على 

 دع وو دآ د38 اللووندز،  اوولىدولاز ا وووندول اخووووندول للوووند لوو دزا وولداص وسدولتووعا دويا زلعوووندولاوو فدد.عد س )
  ،امدازاو للدووزلخندولالزنداللزذ  وىداولاثل  دولالصزند ضدهذودولت  :

 ومدسز  ، دع اضدااادولوولولىداولا وزجدولزاا ندلفل دلدولاللولىدولا اوندولز لا ل:دولاوةعداوآل ل س. خص 

 وووالسدولزوو آلدولزالةووند ووضدولزخط،ووندولا اوووندووهزووونداووالاوووندولزط ،ووند ووضدولوولووولىداولاوو وزجدويا زلعوووند ووضد 
 .سولا دو دولا اون

 :كما   ر لا قا  تاسعاا مل لاقالا على 

 اووذداليع اوول دز،  اوولىدولاز ا وووندول اخووووندولاللوونداووللز  صدولا اووضدلالو توو و دا ،وووومدولوولووولىدولازازوووندسوو
وية لوولدونداويا زلعوووندعخووددالووعدولاثوول  دول خفوذوووندولاللوونداووللز  صدولا اووضدلد وووولىدولوولووولىدويا زلعوووند

(دا ووول وخد29د.عد د738ازااوووفدول،ووو و د ةووومدداول،لووولسدع ووو دولف،ووو د وووضدولوووداادولا اوووون دولوووذ دآة  ووو دول،زوووندولا اوووون
 س.2018 4 15

 :لإلجالءلر لامتخ   ات     لاقالا ولا تائج 

 ويا زلعووندااو ضدولزالواعلىد خفوذًودل ف، لدولثلخوندز د وااًلدز دول، و دولزتل د لو دآعوالي دةلزوىدووزلخوندولالزوند
لإلعوودودداول الووو دل ،زووندية لوولد داويا زوولعضدولوودا لداووو دولالدوووندل زا وولدودآعزوولادع وو اول خزاوووندولز،  اووند

د2018 12 20ادد19ولا اووندول خزاووون:دوية لوولدونداويا زلعوووند ووضددا   ولدول وااوون دول ووضدع،وودىدآعزلل وولدوووازضد
( دولوذ دخلوىد ،  و دووالو د2018 12 20-د.غ.عد–د2209 ضدز، دووزلخوندولالزون داآلود ىدول،و و د ةومد  د

لزاوودآدع وو دولزالوواعلىدولزضد اووندلووز دزتوو اعداووداادآعزوولادول،زووندولا اوووندول خزاووون:دع وو دسولزاو ،ووندزوو داوووثدو
 وية للدونداويا زلعوند ضددا   لدول واان داول ضد مدزخلةت  لداالادوا زلعدولزا لس.

  دوللوولد دعوو دولزا وولدوية لوولد داويا زوولعضد ووضددا  وو داووو د2209ا ووضدهووذودوإلطوول  دا خفوووذًودل ،وو و د ةوومد)
ولزتل د لوو دآعوالي د ومدعو ضدولزالواعلىدع و دآعزولادول،زوندولا اووندول خزاوون:دوية لولدونداويا زلعوونددولالدون

عووودددزووو دول،ووو و وىدويا زلعووووندول خزاووووند( دالووود دعخ ووولد2019 1 20 وووضددا   ووولدول وااوووند ولاز ا ووووندول اخلخوووون:د
ضدولوووداادولا اوووون دوإلطووول دويوووو  و واضداهوووضدزاووولد لدول  لزووواداوووو دولووووولانداول ووو وثدولالوول  داولث،ووول ضد وووول لزووند

 دزخ ولجدولازوادلألوو لد وضدولزخط،وندولا اووند وضد طول د2030د–د2020ولا اوضدل ،لولسدع و دولف،و دز اودددووااولدد
:دزاوووولد لد ة وزوووووندللوووواندولزوووو آل د(Pink Tank) دولزافصووووندولا دوووووند2030 خفوووووذدآهوووودو دول خزوووووندولزووووو دوزند
طفووولاد وووضدالوووعدول اووواس ولخصاحد وووضدولوووداادولا اوووون دعزوووادووطفووولاد وووضدولزخط،وووندويووو  و واوندولا اووووندلازلووووندوو

ولا اووون دوي  ،وولسداوولل ا ومدولفخووضداولز خووضد ووضدولوواطخضدولا اووض دا خوولزجد دزوولجدولخووولسداولف ووولىد ووضدزوووو لدول خزوووند
د–ىد ولتوالفدولا اوضد داولزخ ودول2021اللزا زالىدولزا ون دولودا لدول وااوندعتو دلأللاولفدول وللووندولا اووندعولمد
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ولزازوووعدولزووودخض( داوووو ،امدووزلخوووندولالزووونداز لااوووند خفووووذدهوووذيدول،ووو و وىدالل خووووو دزوووعدولزاووولللدولاصو ووووندولا اووووند
ولز اللندازعوولىدازخصزلىدولازادولا اضدولزت    داو ،امدووزلخندولالزنداإعدودد ، و دااادز لااوند خفووذد

د.للد داويا زلعضولزا لدوية هذيدول، و وىداع ل لدع  د
 خفوذًودل ف، لدولولااندز دول، و دولزتل د لو  دةلزوىدووزلخوندولالزوندااو ضدولزالواعلىدولزتول د لو ولدع و دولودا لداد 

 دا وزوولد2018 12 5(دلزا وولداص وسدولتووعا دويا زلعوووندولاوو ف دول ووضدع،وودىد ووضدزدوخووندتوو مدولتوووخدوووامد38 
ا اوووندولز وولا ل:دولاوةووعدلىداولاوو وزجدولزاا ووندلفل وودلدولاللووولىدول خصووومدسز  ،وو دع اووضداوواادولوولوووو ا وو دازالوواعد

 دا وومدوي فوول دع وو د لووزو دهووذودولزالوواعدلووز دولختوولطدولووذ دووووخفذيدولزا وولد ووضدولاز ا وووندول اخوووونداوآل وول س
 س.ولز  ، دولا اضدااادسولازلوندويا زلعون:دولزف ام دوواالدداوآل ل  اىدعخاو دسد2019االادعلمد

 زجد ووالسدولزو آلدولزالةوند وضدولزخط،وندولا اووندووهزوونداووالاووندولزط ،وند وضدولوولوولىداولاو و ا  دازالاعدوا وزلد
(دلزا ووولداص وسدولتوووعا د38ويا زلعووووند وووضدولا ووودو دولا اوووون داا ،وووًلدلزووولد ووومدوي فووول دع وووو د وووضدآعزووولادولووودا لد 

ااادا،وا دووتوالذدذا دلز دزالا دخدالدويا زلعوندولا ف د مدوي فل دع  دآ دو مدزخلةتندهذودولزالاعد
(د37 دول وووضد خصز ووولدووزلخوووندولالزوووند وووضدول،وووله ل د خفووووذًودل،ووو و دولووودا لد 2019 1 14ادد13اوووالادووووازضدوإلعلةوووند

 لزا لداص وسدولتعا دويا زلعوندولا ف.

    لدزا وولداص وسدولتووعا د خفوووذًودل ف،وو لدول لووواندزوو دول،وو و دولزتوول د لووو  د وومدوي فوول داووالادآعزوولادول اخووندول ووضدتوو
ويا زلعوندولا ف دإلختلسدولز  صدولا اضدلد وولىدولوولولىدويا زلعونداول،للسدع  دولف، د وضدولوداادولا اوون د

 ع  دآ دو مدوواذد ضدويع ال داز،  الىدولاز ا وندول اخوونداالاد ختلسدولز  ص.

د
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 (2188)اقةةةةةةةةم لاقةةةةةالا: 
غ   ا للستولئ ي:  –ي ت     قالالر لاقمي لاعاب ي للفا ق ي في  واتها لاالبعي )مالبو موضوع لاقالا: متابع

 لاجول ب للقت ا  ي وللجتماع ي. –( 23/11/2016

   ر فقاتي لاقالا لاثا  ي ولاثااثي على: 

ووندوو  و،وون د وضد   و دووزلخندولالزندازاول ندول خوو دزعدزفالوندوي الددوو  و،ضدلا ا لداطندولازادولا ا -2
 .2018لاسد ااو لىدولزا لدوية للد داويا زلعض داذل دةاادخ لوندخا زا د د ت و دثلخضد

ندخ،وولطدوي لوولادل زا وولداخ وول جدويا زلعوولىدول خوووو،وندزووعدوي اوولددوو  و،ووض داعوو ضداطووندولازووادااوودد،ووزاو  -3
ولالزاووون د ز وووودًودإلة و هووولددا ا   ووولدع ووو دولزا ووولدوية لووولد داويا زووولعض دازووو دثووومدع لووو لدع ووو دزا ووول

الا   لدولخ ل وند ضدويا زلعدولاصو  دولا اضدوو  و،وضدولزتو   دويوو ثخل ض دولز،و  دوخا،ولديد خفووذًودل ،و و د ةومد
(داتووو  دالوووعداطوووندعزوووادآ  و،ووووندع اووووند2016(دوللووولد دعووو دول،زوووندولا اووووندوو  و،ووووندول وااوووند زووولياا:د7 

 .(20211 2019د–د2017زت   ند 

 جالءلر لامتخ   ات     لاقالا ولا تائج:لإل 

 )لاموضوع معاوض في ب   مستقل(
 

 (2189) اقةةةةةةةةم لاقةةةةةالا: 
-10موضوع لاقالا: متابعي ت     إعالل لاا اض لا ا ا عل لاقمي لاالبعي ال ول لاعاب ي و ول أما كا لاج وب ي )لاا اض: 

 لاجول ب للقت ا  ي وللجتماع ي. – خامسي(، ولإلع ل  القمي في  واتها لا11/11/2015

 :ص لاقالا  
 :لاجول ب للجتماع ي:دثا  اا 

 دا   و دووزلخند2018 2 8ا ل وخدد101(دد.عد2168ول   وددع  دة و دولزا لدوية للد داويا زلعضد ةمد س
 د ل ندااوخفدول الا دولالزندازاول ندولزتلا وىدزعدداادآز و لدولاخااون دل خص د ضدع،دد اللوندزت   ند خلة

ويا زلعضدولزت    داذل د ضدلاسدلاااندع،ددوا زلعلىدةطلعون داازلدوا  دولاةىداولزلادل الخاو  دع  د
دس.آ د ا،ددةاادول،زندولالزون

 :لإلجالءلر لامتخ   ات     لاقالا ولا تائج 

 )لاموضوع معاوض في ب   مستقل(
 

 

 (2204)اقةةةةةةةةم لاقةةةةةالا: 
 لاقالا: لاتعاول لاعابي لا واي في لامجالر للجتماع ي ولات مو ي. موضوع

  :ص لاقالا  
 لا   ي: –ثا  اا: م ت ى لاتعاول لاعابي 

 في مجال لابحث لاعلمي لاتك واوج ا: -1
 اوضدووزلخندولالزند ل دزاول ندوإلا وسوىدولالصزندلإلعدودداول الو دولاوددل ودا لدولثللثوندلزخ ودلدول اولا دولا ددعالد

                                                           

 ون ددالووندوإلزوول وىدولا اوووندولز اوودل دزز  ووندولااوو و  دولزز  ووند ووذ  د ووادزوو :دولزز  ووندولزل اووون دولزز  ووندوو دخوووندول لتووز(دد
دولا اوندولواادون ددالندةط  دولاز ا وندولوزخوندوخوالا لدز دآتللادهذيدول،زن.
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  ضداز ا وندوللو .د2019وللوخضدلخ،ادول  خالااولداوإلادوع دولز،  دع،دهلداالادعلمدد–

 في مجال حولا لاحضاالر: -2

 وإلالطندع زًلداط وفد وادزو ددالوندوإلزول وىدولا اووندولز اودل داولزز  وندولزل اوون دوو لول ند اللوولىدولودا لدولثلزخوند
 د20189ولالول  و دولا اوونداوللووخون دولز،و  دع،ودهلداوالادعولمدلخدالدولاالةلىدولا اوندوللووخونداولاواو داوو د

داولط فدز دووزلخندولالزندزاول ندول خوو د ضدهذودولت  .
 :لاه    –: م ت ى لاتعاول لاعابي ثااثاا 

 :لاتعل م ولابحث لاعلميفي 
 اوونداول خدوونداوالادول اوعدول  اوفدالو لل نددالندوإلزل وىدولا اوندولز ادلدآعزلادزع ز د عولسدولالزاولىدولاددد 

 .2018وواو دز دعلمد

 ووو دووزلخووندولالزووندزاولوو ندول خوووو دزووعددالووندوإلزوول وىدولا اوووندولز اوودل داولا وولىدولا اووونداول خدوووندولزاخوووون د   
 اول الو دولاوددوعزلادهذودولزع ز .لإلعدودد

 :لإلجالءلر لامتخ   ات     لاقالا ولا تائج 

 مستقل()لاموضوع معاوض في ب   
 

 (2205)اقةةةةةةةةم لاقةةةةةالا: 
 موضوع لاقالا: مقتاح إ شاء لامجلص لألعلى السكال ولات م ي في لا ول لاعاب ي.

 :ص لاقالا  
د ضد -1 داول خزون دل و ل  دسولزا لدووع   داإختلس دول لتزون دوو دخون دولزز  ن دع  دز،  ح دز داوثدولزادآ ولزاو ،ن

ل دسولزا لدولا اضدل و ل داول خزونسدااددوافدزت اعدولخصلمدووولوضدل زا لدولداادولا اونس دا ادوادووز د 
 .ولز،دمدز دولزز  ندوو دخوندول لتزون

 دو لدولد وولىداولاااثدولو لخون(دز لمدووزلخندولفخوندد–  ال دووزلخندولالزندل الزاند ةطلعدولتعا دويا زلعوند -2
 ل زا لدولا اضدل و ل داول خزون(.

ا لدولا اضدل و ل داول خزوندا ل ندويا للللىدولز ا ،نداللازادولا اضدولزت   د ضدزالادولو ل دو،امدولز -3
 اول خزوندازلد و لدوا زلعلىد عولسدولزالللداول ال دولاطخون ددا دآعالسدزللوند لل وندع  دولداادووعللس.

اد عدوددزت اعدخصلمدآولوضدل  د   و دووزلخندولالزنداإعدوددز،  حدو د د ل دز ووندعزادولزا لدز داال -4
داع ل دع  دولداادووعللسداولزا لدوية للد داويا زلعض.

 :لإلجالءلر لامتخ   ات     لاقالا ولا تائج 

 )لاموضوع معاوض في ب   مستقل(
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 ثانيًا: نشـــاط األمانة العامة فيما بيـــن دورتـــي
 (103و)( 102)اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

 
 )الجوانب االجتماعية(
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 ثانيًا: نشـــاط األمانة العامة فيما بيـــن دورتـــي
 (103( و)102)اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

 )اجلوانب االجتماعية(
 ــــــــــــــــــــــــــ

 

 أولا: لأل ش ي لامشتاكي.

  ثا  اا: أ ش ي لإل لالر:

د ضدزالادول خزونداولوولولىدويا زلعون. -1

  ضدزالادوللانداولزولعدوىدوإلخولخون. -2

  ضدزالادولتالفداول وللن. -3

  ضدزالادولز آلداووو لداولطفالن. -4

  ضدزالادزخصزلىدولزا زعدولزدخض. -5

 .ولوولولىدولو لخون ضدزالاد -6

  ضدزالادتعا دولالا و داولزل  او داول ا ل. -7

  ضدزالادول  اونداول ا ومداولااثدولا زض. -8

  ضدولزالادولث،ل ض. -9

 زالادااو دولالل وى. ضد -11

  ضدزالادولد وولىداولزواالىدولزودوخوندويا زلعون. -11
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 أواًل:  األنشطة المشتركة:

از،وو دووزلخوندولالزوون داوووثد وومدزخلةتووندد2018 12 18خصزوىدووزلخووندولالزووندوا زلعووًلدزووعدا وددولا ازووندوللووازللوندا وول وخد -
لو دووو ا وضدا واددووزلخوندولالزونداا واددزا ووضداص وسدولتوعا دوااد ،دومدولدعمدولالصمدل ا ازوندوللوازللون دالإللول ند 

ويا زلعونداوللاندولا فدلدعمدولتافدوللازللضدولت،و  داازلد ضدذل دول، و دولوذ دآلود يدويا زولعدولزتو   دلزا ووضد
لاخووندزوو د داولووذ دتوو اد2018 12 4اص وسدولتوعا دويا زلعووونداوللوواندولاوو ف دولووذ دع،وودد ووضدزدوخوندتوو مدولتوووخدا وول وخد

 ولزا وو دل خصومدصول لد ل داز ا وندوللازلاداااثدواادوو ز و د ،دومدولدعمدل تافدوللازللضد ضدلاسدولزو ادوى.

زدوخوند وضدد2018 12 د4دا ول وخولاو فددويا زلعوونزت   دلزا وضداص وسدوللانداولتوعا ددخصزىدووزلخندولالزندوا زلع -
ىداولولدلداص وسدول خزوونداولتوعا دويا زلعوونداوللواند وضدولوداادووعلولس دتل  د ضدآعزلادويا زلعدولوودود.ت مدولتوخ

 الإللل ند ل دعدددز دولزخصزلىدولا اوندازخصزلىدووزمدولز ادلدذوىدولل ن.

 لووود دعوووو دويا زووولعدعوووودددزوووو دول،ووو و وىدول لزووووندول وووضد لووووزخىدويووووو  و واوندولا اووووندل اوووول دولوووو  دادعوووومداز ا وووووند
 دوا وًلد ضدولداادولا اونداولخلصاو دولا وةوو دات ادالذ.دوللازلا دادعمدولخلصاو 

از،و دد2018 12 5دا ول وخدولوولزضدلا،وا دوإلخوول دووزومدولز اودلدز  وفدزفواضززث وضدزعددوا زلعلًدىدووزلخندولالزندع،د -
اوو دول اولا ددولا اوون د زولد ومدااوثدووااد اصووصزخصازندا،ا دوإلخول ددوو ا وضدا ادداالادويا زلعد مدووزلخندولالزن.

ولزوع ز دوإلة وزوضدولثللوثدلازلووندا،وا دوإلخوول دعو دع،وددد د لوالًدااخولسدول،ود وىولالخاو  ديووزلدز داالادا وزجدول د وفد
 د زولد ومدوي فول دع و دع،وددوا زولعداولزازاعوندولا اووند وضداخوو داوو دز  وفدولزفواضدولوولزض اصووصدول اولواد دادا اصوصهول

نداوياو الادع و دووطفولاداواادآثو دولخصوعولىدولزوو ادلا،وا دوإلخوول دزومدولز اودلفالووندوواززت   داوو دووزلخوندولالزوند
 .2019االادعلمدداولخولس

 
 ثانيًا:  أنشطة اإلدارات:

 يف جمال التنمية والسياسات االجتماعية: -1

 لا عاا ار لاتي  ظمتها لألما ي لاعامي في مجال لات م ي ولاس اسار للجتماع ي:أولا: 
 د2018 9 16 دخصزووووىدووزلخووووندولالزووووندا وووول وخد2018 4 15(دا وووول وخد29(دد.عد 737ل،وووو و دول،زووووندولا اوووووند ةوووومد د خفوووووذو -

وا زلعووًلدزووعد ووادزوو د  ووولداز،وو  د  ووو دولااوو وسدولاوو فدولزض  ةوو داإعوودوددزتوو اعداطووندعزووادلزاللاووندوووووالفدويا زلعوووند
زندز دولولدلدولاا وسد واد وضدزاولادوا لللو  د زولد ومد خصوومدولزعدوند ل دوإل هلف داوثد مدز وااندا خ،وحدووا و دولز،د

د داوثد مد عدودداثو،نداوادلد زثادولزوادلدووالوندل اطندولزتل د لو ل.2018 9 25وا زلعدوا د ضدذوىدوإلطل دا ل وخد
وزلخوندولفخووند دخصزوىدو2017 11 14(دا ول وخد37(دد.عد 843 ةومد  خفوذًودل، و دزا ولداص وسدولتوعا دويا زلعووندولاو فد -

ا خولزجد اولدادولصوول وىدلالطوالعدع و دول اول فددول للز دويا زولعضدااز ا ووندزلو دولا اوون اصو لددل زا ل دالل خوو دزع
 .2018 9 19-17ويا زلعوندول و دل داذل داالادولف  لد

 ول،طوولعد زوولعضدزوو د اوول دولزوووعالو د ووضدولووداادولا اووونداولاوولز ا دولز اللووا د ووضدولزاوولادوياتوول  د ووضدولا خوولزجد
 .ولا ازض

 خصو ًوداذلو د الدادول ال فداولاا وىداوو دولوداادولا اوون دهد دولا خلزجد ل د ز و د ال دولزوعالو داز اذ دول، و دز د
 ، ووووفدزخووولهجداآووووللوفدولازووواد وووضد دالإللووول ند لووو دوهزووووند اووولدادولزاووول  داوووو دولاووولز و د وووضدول،لووولولدويا زلعوووون

  و وندولاو وندولزال زوندل ا،وو د د لواًلدعو د ااوددولخصمداول،اوخو د وادزولد ول دذلو دزز خولًدادزعوولىدولازادويا زلعض د
 اووول دديطوووالعولف لوووندد داو لاووونول خزووووندويا زلعووووندىولزصووووددزووو دويخووودزلجدولا اوووض داع ووو دخاووواداووولذد وووضدزاووولي



  12 

توو   لدولووداادولا اووون داول طووا دع وو داوةووعدولزعوووولىدويا زلعوووندول ووضدآخداز اووذ دول،وو و د ووضدولووداادولا اووونولزوووعالو د
ولذ دال ىد لو دازلدا،،  دز د خالصوىد ا ووندآوو زىد وضدول لووو دويا زولعض دا وذل دا وزا ولدااطط ولدول وضد ا وصمد

 .ويا زلعوندولازلونول،ولمدا لدل الااد لضدالولىدآ ث د ،دزًلد ضدزاليىد

 دولازلوووناولزا ازوولىداووو دولزوووعالو دولاوو فد ووضدزاووليىد اوواو دا اوولدادوآل وسدلف لووندولد زوولدهوود دولا خوولزجد لوو دو لاوون
ز لخووووندخ،وووادول اووول فدولخلااووون.داةوووددآ ووولحدويا زلعوووندلالوووو فلدلدزووو دااووو وىدولوووداادووعلووولس هوووذودولا خووولزجد  لوووند داو 

 دازولدا،، و د وضدزا  و دولزاوليىدذوىدوللو ند وضدولوداادولا اووندع  دزعوولىداز و وصدول علووندويا زلعووندويطالع
طا دازلد اوا  دز د ادولىداع،الىدا وفوندولالااد لضدآ لادوللوغدولزعوووونداولفخوونداوإلدو وون دول وضد ز و دز د 

دولازلوونز د ،دومدادزلىدز طا لداولالااد لضدووهدو دولزختوادلدزو داوالادول طاوو دووزثوادل زخ اوولىدولادوثوند وضد
 ويا زلعون.

ولووووااو دل ز  وووفدول خفووووذ دلزا ووولداص وسدولتووو ا دويا زلعووووندولاووو ف داذلووو دخصزوووىدووزلخوووندولالزوووندآعزووولادولووودا لدولثلخوووونداد -
 از، دووزلخندولالزن داازتل  ندزاللضدولاص وسدا عولسدا اددولداادووعللسد ضدولز  فدول خفوذ .د2018 10 9ا ل وخد

 ا زلعوند ضدولاز ا وندول اخلخوندااثدويا زلعدوإلعدودداول الو دل دا لدول وااندل ،زندولا اوندول خزاون:دوية للدونداوي
(.داةوودداو وو دولز  ووفدول خفوووذ دع وو د د وجدزالوواعلىدوإلطوول دويووو  و واضدولا اووضدل ،لوولسد2019 وخوولو  د وولخا دثوول د

ع  دولف، دز ادددوواالد داعزادووطفلاد ضدولزخط،ندولا اون داويو  و واوندولا اووندلازلووندووطفولاد وضدالوعدول اواسد
 اوووون دلوووز دولزالووواعلىدول وووضدوووو ا ضدع ووو دآعزووولادولزا ووولدإلة و هووولدا  ا ووولد لووو دول،زوووندولا اووووند وووضدولزخط،وووندولا

ول خزاووون:دوية لوولدونداويا زلعوووند ووضددا   وولدول وااوون.د زوولدآلوود دولز  ووفدول خفوووذ د الووولىدلزتوول وعدةوو و وىد   وووعد
 دااوو وزجدازتوول وعد2030ل زا وولداوواادزالوواعلىدا،ووا دووتووالذدذا دوإلعلةووندلووز داطووندول خزوووندولزووو دوزند

 داويا فوولاداوووامدولازووادويا زوولعضدولا اووضداوولل صوز دزووعدولوودا وىدولالدوووندلزا وولداص وسد2019اآختووطندولزا وولدلاوولمد
 ولتعا دويا زلعوندولا ف.

فد(داتووو  دوي هووول699 خفووووذدةووو و دول،زوووند ةووومد ولزاخووووو داز لااوووندويا زووولعدولثللوووثدل اووول دولزووووعالو دخصزوووىدووزلخوووندولالزوووند -
لزخلةتندولزوادلدووالووندلاطوندعزوادلزاللاوندووووالفدويا زلعووندد 2018 11 26-25ازضد داذل دواول خزوندويا زلعون

اوووثد وومدا ا   وولد ووضدتوو   لدةاووادولخ وول ض د زوولد وومد عوودوددزلووفا ندا اةو وولىدصزخوووندل اوو وزجداووختووطند دولزعدوووند لوو دوإل هوولف
(دلزا وولداص وسدولتووعا دويا زلعوووندولاوو فدول ووضد38زوونداا لوو لدع وو دولوودا لد ولز،  اوندلووز دولاطوون داةلزووىدووزلخووندولال

ازدوخووندتوو مدولتوووخ داوووثد وومدوع زوولددولاطوونداولزلووفا ندولصزخووون داول ووضد زثوواداطووندول اوو  دد2018 12 5عض،وودىدا وول وخد
آادولزخصزلىدولا اوندآاددل خفوذدول الولىد ضدوطل دصزخضدزاددداا ادوددووداو داولا لىدولزاخوندواوسد ضدولداادووعللس

 زخصزلىدولزا زعدولزدخض.

 د2018 12 5(دلزا ولداص وسدولتوعا دويا زلعووندولاو ف د وضدزدوخوندتو مدولتووخدا ول وخد38خصزىدووزلخندولالزندولدا لد  -
ددالووندع اووون دالإللوول ند لوو دززث ووضدزخصزوولىدولازووادولا اووضد18ازتوول  ندزاووللضداص وسدولتووعا دويا زلعوووندا عووولسدا ووادد

دولزت   داا ليىدازخصزلىدووزمدولز ادلدولز اللندالفندز وةف.
 اةووددآلووود دولزا وولدعوووددًودزووو دول،وو و وىدول لزوووندذوىدوللووو ندالإلعوودودداول الوووو دل ،زوووندولا اوووندول خزاوووون:دوية لووولدوند

ازوولد وضدذلو دعووددد( د30اويا زلعووند وضددا   ولدول وااوون دا وذل دوإلعودودداول الووو دل ،زوندولا اووندولالدوووند وضددا   ولد 
زوو دولزالوواعلىدذوىدوللوو نداللوولووولىدويا زلعووونداووووو لداولطفالوون.د زوولدآلوود دولزا وولدعووددًودزوو دول،وو و وىدذوىد

 ولل ندالوتالذدذا دوإلعلةندا ال دولو دااو هلدز دولزالاعلىدول لزن.

-13دوووووازضدولووووولاانداولثالثووووو د ووووضددا  وووو دولالدوووووند(843  خفوووووذًودل،وووو و دزا وووولداص وسدولتووووعا دويا زلعوووووندولاوووو فد ةوووومد -
الل خوووو دزووعداصو لدول لوولز دويا زوولعضدااز ا وووندزلوو دولا اووون داالل اوولا دزووعدخصةزووىدووزلخووندولالزووندد 2017 11 14

ا،ا دووتالذدذا دوإلعلةند ضدوي فلةوندولدالووندااطونددااادخدال دول اخندوية للدونداويا زلعوندلل اضدموولد ويو او(
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دد. ضدز، دووزلخندولالزندلالزاندولداادولا اوند2019 1 14-13دوازضسد2030دوزندول خزوندولزو 
 تل  د ضدآعزلادولخدالدعدددز د ال دولزوعالو داولااو وسدولزاخووو داز و دووتوالذدذا دوإلعلةوند وضداصو وىدولتوعا د

لوووز دا ووواددولووودااددنذا دوإلعلةووودعووو دعووودددزووو دووتوووالذد لوووالًدويا زلعوووونداولا ووولىدولزاخووووند وووضدولوووداادولا اوووون د
  دالإللل ند ل دعدددز دولزخصزلىدولا اوندولز اللنداا ليىدووزمدولز ادلدذوىدولل ند ضدهذودولزالا.ولزتل  ن

 اوو وصدا  وو ولد2030هوود ىدولخوودالد لوو دولوو اطداووو دو فلةوووندا،ووا دووتووالذدذا دوإلعلةووندااطووندول خزوووندولزووو دوزند  داو 
لتوو لداووو دوي فلةووونداآهوودو دول خزوووندولزووو دوزن دالإللوول ند لوو دولالووااد لوو دآ لووادولوو اواطدولفا وووندولزالتوو لدااووو دولزا

ولووواادإلخ وولجداولخوولىدةلا ووًندل ز،ل خووندازخوةوو،ندا ووو مد ووضد توو و دولازوووعد ووضدول خزووون د لوواًلدعوو ددزووجدآخصزووندولازلوووند
 .ويا زلعوندولتلز ندلألتالذدذا دوإلعلةند ضدولوولولىدولالزن

 ولازووادع وو دصووولدلدختوو دزا ازوولىدااولخوولىدذوىدوللوو ندزوو دول الووولىدول لزووندول ووضد لووزخىددلوود ىدعوو دولخوودالدعوودد
الوتالذدذا دوإلعلةن دع  دولزو الدولواطخضدادا دولواطخضدازو د ل وندولا ولىدذوىدوللو ن دازولد وضدذلو دلوولاند

 دوإلالوول وو دااولوواضد اصوووصدولاواو داول اوولا داووو داداولخولىدازا ازوولىد الوول ونداوواادولخوولسداويطفوولادذا دوإلعلةوون
ولوولوووولىداولزا زوووعدولزووودخضدزووو داوووالادز وووووندعز ووووندول تووولا  دزووو داوووالاد ختووولسدزاووولللدوو تووول وندع ووو دولزوووو الد

دعالدولداادووعللسد ل د ادوددووالاولىداويو ادومدولفالادلإلاللسوىدول وضد خ ا ولدووا وصلدوإلالول وند دادولاطخض
الووعدولاوو وزجداولوولووولىدا لوودهلدا ووضد عوودوددول ،وول و داووااد خفوووذدو فلةووونددولاطخوووند ولزلوود دول وووزضدل اولخوولى د ووض

ولازوادع و د ادووددول،لولولدوإلة وزووند دالإللول ند لو د(2030ا،ا دووتوالذدذا دوإلعلةوندااطوندول خزووندولزوو دوزند
ندااطووندول خزوووندذوىدووهزوووند ووضدزاووليىدولوولووولىدولزا  فووندولوواو دلد ووضدزوواوددو فلةوووندا،ووا دووتووالذدذا دوإلعلةوو

 دازلدوو مد ضد عدوددزت اعدوإلطل دولا اضدلزعت وىدوإلعلةون دا ادووددولزعتو وىدولزال زونداولز وا  لد2030ولزو دوزند
 د لو د عولدلد ازوومدول،ولخا دولا اوضدويو  تولد دلخندولالزندلالزاندولداادولا اووندعالدويز دادزخ لدل  لدداوإلاالغدعخ ل

ن دولز،وووو دزوووو دزا وووووضداص وسدولتووووعا دويا زلعووووونداولاوووودادولاوووو فداولا لزوووول دولا اووووض دلا،ووووا دووتووووالذدذا دوإلعلةوووو
 لالو فلدلدزخ .

 :مجال لات م ي ولاس اسار للجتماع يلألما ي لاعامي في شااكر ف ها : لا عاا ار لاتي ثا  اا 

ضدآوووولد وإلووو او( داووااد ختوولسد ووضدا تووندولازووادول ووضدخصز  وولدول اخووندوية لوولدونداويا زلعوووندلل اوودووزلخووندولالزووند ىتوول د -
اووالادول،وله ل دداذلو د وضدزدوخووند طول دلزعتو دوإلعلةووندولا اوضدا اووو دطوو  دازوعدولاولخوولىداواادووتوالذدذا دوإلعلةوون 

وإلوووو اوداووزلخوووندولفخووووندلزا ووولداص وسدولتوووعا دويا زلعووووندلاخوووند د وووضد طووول دول اووولا دول،ووول مداوووو د2018 9 20-18ولف ووو لد
دوإلعلةن.دولا فدولزاخضداز  د

 هد ىدولا تند ل د ا،و د  ومدزتو   داوو دولزتول  و داواادزا  و دول،لولولدولفخوونداول اودولىدولز ا ،ونداإخ ولجدولاولخولىد
زاولا دول للوون:دولزاولدلدول ااو ووندولاللزوونداوإلة وزووندل اووو دولذوىدولل ندالوتالذدذا دوإلعلةن داذل دز داالاد

زازاعوووونداوتووووخط داوووواادولازوووواد ووووضدولزخط،ووووندولا اووووون دويووووو ادومدولفاوووولاد الوووولسوىدوإلعلةوووون دطوووو  د خفوووووذدآووووو  ند
عودلدا وولىدزخفلو ند.د زولدوتو ز ىدولا توندع و دلإلاللسوىد ضدلخعداز وةاندولوولولى دط  د خ لجد ا وادادالض

 و دولازوادولدوزاا و ول دولزعوولى دول ز و  دولف، داولفاو د دوا ولالىدول د وفدعد-ااا:د طاو د طل دزعت دوإلعلةند
 ولزودوخض دوللانداولاخ  دول ا وم دو الندولالااداولزد دولزو دوزن.

د
 ول وووصومدولوووداادولا اووووندا طاوووو دولزاووولدلدول ااو ووووندول   ووووددع ووو ددلووود دعووو دولا توووندعووودددزووو دول الوووولىدول وووضد لوووزخى

ااوووثدد؛زالي  وولد ولخزوواذجدولا اووضدولزاوووعدل زازاعووندول،لووو لدلف ووو داوتووخط (دل اوووو دوالوولسوىدوإلعلةووندا اووووع
اواو دا اولا ددعىدولا تند ل د او وسدادد. تزاد ولخص  دولوزع دول خ،ا دوإلد و  دول اولا دويع خلسداللخفل داولا  ن(
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ووووالسدوه زووولمداإخ ووولجد اوووو دويالووول وو دااولووواضدولوولوووولىدواووواد اصوووو دويالووولسوىداووووو ادوز لداتووو اد اووولا داو 
 دااو هوولدزوو دول الووولىدا دد ووضدو فلةوووندا،ووا دووتووالذدذا دوإلعلةوونزعتوو وىدآهوودو دول خزوووندولزووو دوزنداوووفدزوولد

د.ولفخوند ضدهذودولزالا
تووووول  ىدووزلخوووووندولالزوووووند وووووضدوا زووووولعدول اخوووووندولزتووووو   ندلووووودعمدولوووووداادووةوووووادخزووووواًودولوووووذ دخصزووووو دولا لزووووول دولا اوووووضدا ووووول وخد -

إلعودوددلزوع ز ددعومدولوداادولا اووندووةواد ضدول،له ل داوثد مدوي فل دع  دزالا دوا زلعدولااو وسدولزاخوضدالد2018 10 1
 .2019خزاًو دولزصزعدآ دوخصز دولا لزل دولا اضداالادعلمد

 
 

 يف جمال الصحة واملساعدات اإلنسانية: -2
 أولا: لا عاا ار لاتي  ظمتها لألما ي لاعامي في مجال لا حي:

( داتو  دولزا ولدولا اوضد2018 5 21 اخو :د(د50(دولللد دع دزا لداص وسدوللاندولا فدد.عد 1 خفوذًودل ، و د ةمد  -
لالا للللىدوللاون دخصزىدووزلخندولالزندوا زلعدول اخندولزت  ندز دززث و دولداادووعلولسداووزلخوندولفخووندل زا ولد

د2018 9 13-د12لز وااندا ادوثدولال ا و دول  وووونداولدوا وندل زا لدولا اضدلالا لللولىدوللواون داذلو دووازضد
زلخووندولالزوون دا  لوووندولووووددولوود  ا دزازوواددولتووولفداصووو دوللووانداول علوووندوللوواونداللزز  ووندوي دخوووندول لتووزون داز،وو دوي

 ا  ولدولدا لدولاللوندلزا لداص وسدوللاندولا ف.

 ددالووندوإلزوول وىدولا اوووند–توول  د ووضدوا زوولعدول اخووندززث ووادولووداادولا اوووندويعلوولسدول للوووند ولزز  ووندوو دخوووندول لتووزوند
از ا وندولووادو دد–ولزز  ندولا اوندولواادوندد–ولاز ا وندولاصو  وندولدوز، وطوندولتااوندد–زز  ندولاا و دد–ولز ادلد

ولزز  وندد–از ا وندزل دولا اوندد–دالندلواولدد–دالندول اوىدد–دالند  وطو دد–و طخندعزل دد–از ا وندولا و دد–
 ولاز ا وندولوزخون(.د–ولزل اوند

 ا دع وو دعوودددزوو دولخ،وولطدول لزووندول ووضد لووزخىدآهزوووندآ دو ووا دهخوول دز لااووندل ااوخووفدولزللووونداز وااووندو فوو دولزتوول  
ولزاوصخلىدولولا،ن داآ دولال اندول  ووووندهضدويطل دولالمداوافدوخا لوو لد وضدولخصولمدولودوا ض داآهزووندزتول  نددااد

 دالإللل ند ل دالعدو، دصزخ دلالخ  ولسدزو دولزل فدولا اضد ضدوا زلعلىدولزا لدولا اضدلالا للللىدوللاون
 ز وااندولال ا و دول  وووونداولدوا وندل زا لدولا اضديا للللىدوللاون.

دول،طلعوولىدز اووددلدولا اوووندويووو  و واوندولاطوونداالووعدولزاخوووندل اخووندولزلوول دولازوواد  ووو وا زوولعدخصزووىدويزلخووندولالزووند -
از،وو دووزلخووندد2018 9 20اد19وووازضدد(2030-2019 دزاووددلدآهوودو دذوىداولز وه،وولىداووطفوولادووز وولىدلووانداوواا
ولزتوول د لو وولداول ووضدآعوودهلدولز  ووفدوية وزووضدللووخدا دويزوومد ويووو  و واوندولا اووون  دا وود دز وااووندزوووادلدولاطوونولالزوون

رجا  ماع ضياا ر  ،الفنية االستشاريية لجلساو راياا الةااة ال اي ول اخندولز ادلدل و ل دالل،له ل د ز ودًودلا ل لدع  د

د.ضسى جلسو راياا الةاة ال ي  رجكتبه التنفيذي، التخرذ القياي الجنرس  بشأن ر
 تووول  د وووضدويا زووولعدززث وووا دعووو داصو وىدوللووواند وووضدولوووداادولا اووووندول للوووون:د از ا ووووندولووووادو  داز ا ووووندزلووو د

د دووزمدولز ادلدل و ل دالل،له ل.دولا اون دولزز  ندولزل اون( دالإللل ند ل دززث و دع دولز  فدوإلة وزضدللخداد
 دولا اووووندويووو  و واوندلوود دعوو دويا زوولعدعوودددزووو دول الووولىدول لزووندول ووضد لووزخىد ازوووومدزتوو اعدازوووادلدولاطوون

 دع ووو دولووودااد(2030-2019 دزاوووددلدآهووودو دذوىداولز وه،ووولىداووطفووولادووز ووولىدلوووانداووواادول،طلعووولىدز اوووددل
داالوووعدزووو د ل واوو  د ز ووودًودلزخلةتووو  لد ووضدوا زوولعدول اخوووندولزاووواندولزاخوووندولا اوووندإلاوودوسدزالاصل  ووولداووالادتوو  و 

وخاوى دا ااوددويو زل وىدولاللنداللزعت وىدا ازوز ولدع و دولوداادولا اووندد3 اددولاطن داز وااندا ادوثدولاطن
 يو وفل  ل داذل دااددوي فل دع  دي اندولزعت وىدولز لزخند ضدويو  و واون.

خصزووىدووزلخووندد 2018 4 15ا ول وخد(د29د.عد (د736 دزا ولدالزاووندولووداادولا اووندع وو دزوو الدول،زووند ةوومد ،وو ولدوًد خفووذ -
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 ددولز  ووفدوإلة وزووضدلتوو  دولز اوووط دداوواادوللووانداولاو ووندزووعد ووادزوو دزخصزووندوللوواندولاللزوووند توولا ولًددوا زلعوولًددولالزوون
 .از، دووزلخندولالزند2018 11 11ا ل وخدذل د داداا خلزجدووزمدولز ادلدل او ن ولز  فدوإلة وزضدلل فدآوول

 و ف دولزتل  ا دع  دولط فدز دولداادولا اوندزاو للد ادزو دووزلخوندولفخووندلزا ووضداص وسدوللوانداولاو وندولاو فدازولد
( دع وو دآ د ،ووامد2030-2017 وومد اوو وصيداتوو  د خفوووذدويووو  و واوندولا اوووندل لووانداولاو ووندادلوووادعز  وولدويووو  و واضد 

 ازووومدوآللوووندولز،  اووندل اوودسدا خفوووذدويووو  و واوندولا اووونداادزوو دووزلخووندولفخوووندلزا وووضداص وسدوللووانداولاو ووندولاوو فد وو
 مدوي فل دع و لد وضدهوذودويا زولعدع و دولودااددول ضل لانداولاو ندع  دزو الدولداادولا اونداادد دالادولزالاصلىد

  اون داذلو دلالو  تولددا ولد وضدالوعدويوو  و واولىدولاطخوونددواواد وادولا اوندووعلولس دز  و دا ولدولزلوفا لىدولز،
دالندا ادوددولدعمدولزط اف دا ذل دآهزونددعالدولاا وسدزو داصو وىدوللوانداولاو وند وضدولوداادولا اووندووعلولسدلا،ودد

 ة فدوآلالادولزز خندةاادع،ددولزخ دلدولاصو  دولا اضددل لانداولاو ن.آوا زلع مد ضد

 د2018 11 13-12دويا زووولعدولوووولاعدعتووو دل  و وووندولا اووووندلاووودزلىدخ،وووادولووودم داولوووذ دع،وووددووووازضلخوووندولالزوووندووزدىخصزووو -

 .ولولدلدزو تل  دول و نالإللل ند ل د داز، دويزلخندولالزن.داتل  د ضدويا زلعدززث ادعدددز دولداادووعللس

 زخلةتووندول ، ووو دويدو  داولزووللضدلاز ا وووندوووو ا وضدادخوولة دويا زوولعدعووددًودزوو دولزالوواعلىدول لزووندول ووضد لووزخىد
د( د2018-2016(داد 2016-2014زلوووووو دولا اووووووونداووووووالاد    ووووووضد  لووووووو  لدل  و ووووووندولا اوووووووندلاوووووودزلىدخ،ووووووادولوووووودمد 

وو لول ندآعزولادولزوع ز دولا اوضد دالإللول ند لو دوو ا وضدولداادولا اووندويعلولسدل ،ل و هولداوااداودزلىدخ،وادولودماد
اوول صلدولاوو فدادد وومدوا ووول دولزز  ووندوي دخوووندول لتووزونديو لوول ندوعزوولادولزووع ز .داةووددلوودمولثوولخضدعتوو دلاوودزلىدخ،ووادو

ا وسدعز وندول لاوى.ول  توالىددااددد ووندلادزلىدخ،ادولدم دز دةاادآعللسدول و نداو 
 ذ دويعللسدول ضدو اولا اونددل ا لدول اولادزعدولداالد دع دويا زلعدعدددز دول الولىدول لزندول ضد لزخىد

ع و دزخوودااو لدالووا دوا زلعولىدول و ووندل اةووا دع و دزوودلدوا ولال  وولدزو دول وود وف داوووثدووو مدول   وووصدع وو دولوودااد
 دووالفدعودمدولالوا ديا زلعولىدول و ونآاواوا ضداوللوازلا(دل اةوا دع و دادول ضد  لوفدالوو ز و دزثواد اوص دول،زو د

سدع و د طواو دولااوثد وضدزاولاداودزلىدخ،وادولودمداوثدولوداادووعلول  داداااثدوز لخونددعز ومدلو ز خواودزو دولالواد
اثدولداادويعللسدع  دز وااوندول و  وندول خصوزووندل ز و وصد داد ،دز لد  لوندول و ندلألاالثدولاودلدا الوذدااو ص

اادولازادع  دا  دخصلمدوزخا لدويو ،اللوند ضدول داو دولزللضداويدو  د اىدوتو و دآولاطخوندلادزلىدخ،ادولدمدز د
وللووو ا ل داوووو دولووداادويعلوولسدعخوودددلازووادع وو د ووو وادخ،وووادولوودمدل فلوول ادولخوولد لد دالإللوول ند لووو دو لدولالووونولوواصو

ل زووع ز دولا اووضدولثوولخضدعتوو دلاوودزلىدخ،ووادولوودمداولط ووفدزوو دزا وولددول لتووزوندوو دخوووندولزز  ووندالو لوول نول  اوووفداد
دولود  ا لع و د  تووحدد داولزاو ،ونل خصومدهذودولزع ز دنول لتزودوو دخوندولزز  ن ضددعمددولزولهزندولا فدوللاناص وسد

دلخوووواداووول صيدولاووو فدلاووودزلىدخ،وووادولووودمدلاووولمدولزل اوووونداللزز  ووونولز  وووصدولووواطخضدل اووولة دولووودمدد لادواووو دولااوووااضدزووودو

2018. 

دول اخووندوا زوولعخصزووىدويزلخووندولالزووندد 2018د دآذو زوول ل(د49 د.عد(د6 د ةوومدولاوو فدوللووانداص وسدزا وولد،وو و لدوًد خفوووذ -
 ولالزن.دووزلخنداز، د2018 11 15-14دوازضدوللاوندل  ت والىدويو تل وندولفخون

 زول وىدوإلدالوند:دولزز  ندوو دخوندول لتزون دول للوندووعللسززث ا دع داصو وىدوللاند ضدولدااددويا زلعتل  د ضد
دالوندول اووى دولا اوندولواادون داز ا وندولوادو  دولدوز، وطوندولتااون دولزز  ند  دولاز ا وندولاصو  ونولا اوندولز ادل

د.ولزز  ندولزل اونداز ا وندزل دولا اون از ا وندولا و  ددالند  وطو  ددالندلواول د
 اوثدولوداادولا اووندووعلولسدع و دولزتول  ند وضدوا زولعدددلود دعو دول اخوندعودددزو دول الوولىدول لزوندول وضد لوزخى

ن دا ازومدزت اعدول،لخا دويو  تلد دولا اضدل   زو دوللاضدولتلزادع و دالىدوللاوول اخندولفخوندويو تل وندل  ت و
 ل ندولداادووعللسدإلادوسدزالاصل  لداال دازاو للدويزلخندولفخونددلزا لداص وسدوللاندولا فدا لد ضدزاعددآةلوليد

 اعدول،ولخا  دا   وو دويزلخوندزتود  دا ضداللندعدمدا ادد داددز دولدااد ا ا دزاو ،ندلوزخوندع و2018دووزا دد30
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ولفخووووندلزا ووولداص وسدوللووواندولاووو فداإداووولادولزالاصووولىدولووواو دلدولو ووولدزووو دولوووداادالل خووووو دزوووعد  وووولدول اخوووند ز وووودًود
ي الذدول، و دولزخلووفداتو خ  دالإللول ند لو دد2019لا ل لدع  دولدا لدول،لدزندلزا لداص وسدوللاندولا ف دزل لد

ويعلوولسدزاو ووللدويزلخووندولفخوووندل زا وولدا ال ا وولدولخلااووند ووضدزاوولاد  ووضدولووداادولا اووونولط ووفدزوو داصو وىدوللوواند
ول وو زو دوللوواضدولتوولزادلا لوو لدع وو دولووداادويعلوولسدلالووو فلدلدزخ وول دادعووالدول اخووندلالا زوولعداووالادتوو  د ا وووو د

ة اوووواودعوووو د اوووولطضدإلعوووودوددزتوووو اعدةوووولخا دوو  توووولد دلازلوووووندا،ووووا دولز لوووو دولخفووووووو داووتووووالذدولووووذو دود2019
لزخصزووندوللوواندولاللزوووندلتوو  دولز اوووطددضولزاوود وىدالوودو مدول ااووند ووضدذلوو  دالل اوولا دزووعد ووادزوو دولز  ووفدوإلة وزوو

اا خلزجدويزمدولز ادلداوللزاخضداللزاود وىداولا وزونداويزلخوندولفخووندلزا ولداص وسدولدوا ووندولاو ف داولط وفدزو دولودااد
زا ولداز،  ال  ولداواادهوذودولزالواع دا وذل داوللزاوددولز، و حد لوزوخ لداوالاد عودوددويعللسدزاو للدويزلخوندولفخووندل 

 زت اعدول،لخا دولالذدا االةولىدولد وولىدولو و ونداولداو ون.

 
 ثا  اا: لا عاا ار لاتي شااكر ف ها لألما ي لاعامي في مجال لا حي:

از لااووندولا خوولزجدوإلة وزووضدل ووداادولا اوووندلزخووعداز ل اووندويا زوولعدولثللووثدل اخووند ووووو ددآعزوولاد ووضتوول  ىدووزلخووندولالزووند -
ولا وزووونداوإل هووولفداول  دوووودوىدوللووواوندا اصووووصدخصووومدولادولوووندولاخل ووووندازووولدو زلتووو دزوووعدولزاووولوو دولدالووووندلا،وووا دوإلخوووول د

اولا وزووونددالل خووووو داوووو دووزلخوووندولالزووونداز  وووفدووزووومدولز اووودلدوإلة وزوووضدولزاخووو داللزاووود وىدع،ووودولوووذلدد (2016-2021 
 .از، دووزلخندولالزند2018 11 8-7وازضدد ل ت  دوواوطداتزلادآ  و،ول

 ازووو دلوووزخ لدولا خووولزجدولاووولذداللاةلووووندزووو د اووولط دولزاووود وىدد ولاووو وزجدولف عووووندل ا خووولزجدوإلة وزوووضدخووولة دويا زووولع
ندولاتوو ون دوإلوودصداول علووونداولاوالجداول علوووندولز ا ،ونداللووط والىد اولط دولزاوود وىداولاةلووندزوو د وو الدخ،ووذدولزخلعو

 .ولز ا ،ندا 

 دعالدولز  فدوإلة وزضدلألزمدولز اودلدولزاخو داللزاود وىددع دويا زلعدعدددز دول الولىدول لزندول ضد لزخىلد د
د2018 10 3اولا وزنداووزلخندولالزند ل دالعداطندعزادصزخوندل  خفوذدول لزادلزذ  لدول فلهمدولزاةانداوخ زلدا ل وخد

ذلو دولاةلووندد وضولاةلوندز د الط دولزاد وىداولاالجداول علووندلاللوط والىدولخل اوندعو د اولط دولزاود وىدازولدااادس
 .سز د و الدخ،ذدولزخلعند دوإلودص

  دآعزولاد وضتول  ىدووزلخوندولالزوندد 2018 3 1(دا ول وخد49 دد.ع(د17 خفوذًودل، و دزا لداص وسدوللاندولا فد ةومد
اا علوووندزاووللضداصووو دد ألزوو دوللوواضدولووذلدوخا،وودد اووىدعخوواو دسآزوو دلووا دع اووضدزتوو   سولزووع ز دولا اووضدولوودالضدل

اللزز  ونداز،و دالزاوندخولو دولا اووندل ا وامدووزخووندد2018 9 27-25وللانداللزز  وندولا اووندولوواادونداوالادولف و لد
 ولا اوندولواادون.

 زووعدلوو ا لد عوودوددا ةووندزفلهوزووونداووااددس ضووزوو دوللوواسع وو د ختوولسدزازاعووندعزوواداووالادولزووع ز دو فوو دولزتوول  ا د
ز لااووند خفوووذداول،طلعوولىدولزاخووونددزالوواعدووزوو دوللوواضدازلووفا ند الووحدا فوووندهووذودولز، وو حداآااوولديداآهدو وو داآولوولًد

هووذيدول الووون داذلوو دا وو دو وووخ دع لوو لداتوو ادز  لزووادع وو دزا وولداص وسدوللوواندولاوو فدي اوولذدول،وو و دولزخلوووفد
 ات خ ل.

توول  ىدويزلخووندولالزووند ووضدآعزوولاددلزا وولداص وسدوللوواندولاوو ف د(49ولالدوووند ولوودا لد(دوللوولد دعوو د1 د ةوومد ل ،وو ود خفوووذوًد -
ول،وولاالىداولزز لوولىدولاوولزالىد ووضدزاوولادوللووانددعخوواو دس طوواو دز وول وىد اووىولز  ،وو دولا اووضداوواادوللوواندويخالاوووند

 د ضدول الطداللزز  وندولزل اوون داولوذ د2018 12 13-11نس داذل د اىد علوندالزاندولداادولا اون داالادولف  لدوإلخالاو
الل،ووله لدلووخدا دووزوومدولز اوودلدل ووو ل دخصز وو داصو لدوللووانداللزز  ووندولزل اووون دالل خوووو داول اوولا دزووعدولز  ووفدوية وزووضدل

 اللزل ف.داولاخ دويوالزضدل  خزون

 زلىداول و ولىدولدالوونداززث وو دعو دولازاوولىدتل  د ضدآعزلادولز  ، دعدددز دولداادووعللس دالإللل ند ل دولزخص
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ولز خوووندولزا لووند وووضدزاوولادوللووواندوإلخالاووون د لووواًلدعوو دزتووول  ندااوو وسدزا لوووو د ووضدزاوووللضدوللوواندوإلخالاووووند
 اول ت والىداول،اوخو دولزخصزندلز خندول ز وضداول،اللن.

 وووووضد وووضداووو وزجدوللووواند اخوووضدزاووولدلدا،وووا دويخوووول د ز وووا دلووود دعووو دولز  ،ووو دعووودلد الوووولىدهلزوووند لوووزخىد  
زو دادعمددا دول،لاالىداولزز لو د فلعاد  ووضد وضد خفووذداو وزجدوللواندث  دادويخالاوند ضدازوعدوياةلىداولص ا 

ويوو فلدلدزو دول واود دوللواوندولزد اوند دالإللول ند لو دز ولىداويطفولاادا همدول  ووضد ضدافضدا ولىدوودويخالاون
اوووولطدولالا وووو دآلاووووندولز لاووونداللزخط،وووندااللوووند وووضددو لداووو وزجدوللووواندويخاو دزلىدادولزعه وووند وووضدزاووولاد ،ووودومدولاوووداد

د وجدوللوواندويخالاوووند  الاوووند ووضدولاطووطدولاطخوووندلالووو ادوددو ددعووالدلوولخاضدول،وو و دلوودزجداد داداولخوولصاو داولز وولا و 
اصوفووووووندل ،ووووولاالىددعوووووالدلووووولخاضدول،ووووو و دلاله زووووولمداا ووووو د ووووو ذدعزوووووادازوووووول وىد داداويووووو الاندل  ووووواو ثداووصزووووولى

 اولزز لو داويه زلمدا اوو دولز لخندولزا زاوندل ،لاالىداولزز لو .

ل زخصزوندولا اووندل  خزووندوإلدو ووندعو دووووللوفدولادوثوند ووضد دو لددولوولاعدعتو  ولزوع ز  تول  ىدووزلخوندولالزوند وضدآعزولا -
 اوىد علوونداصوو لدوللواندد2018 12 5-3لف و لدسدولوذ دع،وددالل،وله لداوالادوولزو تفولىدساا زندادزلىدول علوندوللاون

داولو ل دااز ا وندزل دولا اون دولذ دخصز  دولزخصزندولا اوندل  خزوندوإلدو ونداويزلخندولالزندلالزاندولداادولا اونداادعم
د.WHO-EMROد خضدز دولز  فدوإلة وزضدلزخصزندوللاندولاللزوندلت  دولز اوط

 اووللضداولااووثدولا زووضد ووضداز ا وووندولوووادو  دااصووو دوللوواندولووولا د ووضدولزز  ووندتوول  د ووضدولزووع ز داصووو دول ا ووومدول
اا وسدول علوندوللاوند ضد د زلدتل  د ضدآعزلادولزع ز دخااندز دولاص وسداللداادولا اوندولا اوندولواادون داعدددز 
دعدددهلمىدولاالةن دااالا دزتل  ندعدددز دولزخصزلىدوإلة وزونداولدالونداولا لىدذودول دولاط دولا اض دالإللل ن
د.دالندع اونداآاخاوندز دزخوااضدول،طلعلىدوللاوندولزا  فند15ز دولزتل  و دوزث ا د

 اووووو دخاعوووونداةوزووندولاووودزلىدوللووواوندولز،دزوووند اخ ووولد اووادد وووضدولخ لووووندع ووو دلووواندازلووو اندولزوووع ز د لووو دهوود د 
ولزا  وونداول ا ووو دالل ،خووولىدولادوثوونداولزاووليىدد توواوعدع وو د اوولدا د زوولدهوود دولزووع ز د لوو دولولزووو فودو داولزا زووع

د.ووالددت و لىد لع ندزعدزا   دولزعوولىدولطاوندالإللل ندول ولزا   لد ضدول علوندوللاون د
 ةووولمداصو وىدوللووانداللووداادولا اوووندا ل ووندول،طلعوولىدلوود دعوو دولزووع ز دعوودددزوو دول الووولىدول لزووندول ووضد لووزخىد

الاوندلاا زندول علوندوللاوندز دآاادادزلىدلاوندآ لاداازلدوا، د لولدازووعدوللاونداللازادع  د عطلسدوو
ولااووثدعوو دولووواادولزا  وو لدلوودعمدا اصوووصددا دولزووو فودو دزوو دولادزووندا  ووعدولوواعضد دادولزووو فودو دزوو دهووذيدولاوودزلى

لاد وووضدوللووواضداولزا  وووضدا اووولدادآ لوووادولززل وووولىدل اووووو دز ووول وىدول اولوووادزوووعدولزووو وضدازتووول    د اخلووو د اةووو
ولووواضدلاخوولسدتوو و ندزا زاوووند اووصصداا زووند داد طوواو دآدوسدااووادلدازا اوولىدولخصوولمدوللوواضدا اصوووصد ا اووندولزوو وض

ادزلىدول علوندوللاوندع  دآ د  ا دولا،ا داولاواالىدعز وند تل  وند تزادولز وضداذاو دا ل وندتو و حدولزا زوعد
 اصووووصدا اخوووضد دادز ندلأللوووالسداولز لووو دع ووو داوووددوووواوسازعووووولىدولدالوووندولزا  فوووندل ا،وووو دول علووووندوللووواوندولتووول

ولوولووولىدوللووواونداآخصز  وولدولزاخووووندع وو دولزاووولوو داولزعتووو وىدولزا زوودلدع ووو دوودلوونداولاووو وهو دولو،وخوووندلاخووولسدآخصزوووند
او وسوىداا زوند اا زندول علوندوللواونداويوو فلدلدزو د ا اوندولزو وضد وضدهوذودولالواذ دالو ا لد دزولجدملوولىداو 

لادزلىدوللاوند ضدخصمد دو لدولاز ولىد ولزو تفولى دولز و صدوللاون(دع  دآ د  ا دزعت وىدولاا زونداوصسًودآدوسدو
  وومداوةووعداوووول دولوودعمدوللوواضداول زووووصداووو دوإلدو لدوللوواوندااا زووند دادزوو دويووو  و واوندولتوولز ندل ز  وو دوللوواض

عوووولدلدلووووولاندولزفوووولهومداول لووووا وىدولاوووودزلىدوللوووواونداويع وووو و داوووودا دول ول ووووادولزعووووووونداولاخوووو دول  ا وووووندل وووولداو 
ولز لل اندع دولاا زندا الداداا لىدولخص داو دولزو فودو دز دولادزندوللاونداول و لىداولاا وسدولفخوو دالولخاضد

 اخضدوولولىدولاا زنديو ادوثدخزلذجدعز ونداولاندازا خندوو مد طاو، ولدا فولسلدإلواولددخصومدعزواد  لز ووند دادول، و 
 اددوندولزو الولىداولاالةلىداوي اليدويو  و واضداو د ل ندووط و د ضدآعزولاد ،ودومداودزلىدول علووندوللواوند ا مد

اووو وسدولز وااووولىدولتووولز نداولدةو،وووندلاا زوووندولاووودزلىد داداآعلووولسدهول وووادوزوووا دول،وووولدلداولزتوووا لداول خفووووذداولزوووو فودو  و 
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ول،والداوللوا داول اودولىداولفو ذدولز لاوندل ا،وو دووهودو ددوللاونداز اخل  لدولزا  فندزو دآاوادولاةوا دع و دخ،ولط
اولللولىدولاخلسلدلزف امدولاا زن داوو ادومدخ ل جدول ،وومداولز واانداةوللدآدوسدولادزلىدوللاوند وضدعز وولىدولوالحد

عوولدلد وو طو ي ولووخصمدوللوواونددويه زوولمدا طوواو دول،ووالدولالز ووندولاتوو وندولزد اوونداولزعه ووندل،وووللدآدوس دادولخصوولمدوللوواضداو 
ااا ز  وووولداول اوووووعد ووووضدول ا ووووومدولاوووولزاضداول وووود وفدع وووو دز،ازوووولىداعخللوووو دولاا زووووندوللوووواون دا  ثووووو دويا اوووولثد
ولاوووول اضداولوووودوا ضد ووووضددا وىدول وووود وفداول  هوووووادالل اوووولا دزووووعدول و وووولىداولزعوووووولىدولا اووووونداولدالوووووندولز اللووووند

لىدوللوواوند زخصزووندوللوواندولاللزووون دولزخصزووندولا اوووندل  خزووونداولالزاولىدولز زاةووند ووضدزاووليىد ،وووومدولووخصمداولوولووو
ول   ووووددع ووو داووو دولزوووولسلندلازووووعدووطووو و داآلوووالفدولزلوووللحدعخووودد ،ووودومد دادوإلدو وووون دو اووولددولزو توووفولىدولا اوووون(

ولادزووندوللوواوند لووزلخلىدلووددولفووولدداووواسدوإلدو لدآاد لوول فدولزلووللحداذلوو دزوو داووالادختوو دولوواعضدولزعووووضد
ولتوووفل ونداولز وااووونداولخصوهووونداازلووووندا،وووا ددوولووووولىاةضدل  وووووخدزازاعووولىدوللووواواطداولزاوووددوىد وووضد طووول داولا،ووو

 ولزخ فاو .

 
 :لامساع لر لإل سا  يلألما ي لاعامي في مجال  شااكر ف ها: لا عاا ار لاتي ثااثاا 

 ازلىداولذ دع،دد اىدتوال د  خوولخونداواودلدتل  ىدووزلخندولالزند ضدولزع ز دولوخا دولثلز دل ت و ندولفاللندا الدادولزا -
 د اووىد علوووندلوولافدولوووزادآزووو ددالووندول اوووىدولتوووخدلووالحدادالووندول اوووىد2018 11 26ا وول وخدلووددولاوواع( داذلوو د

 ووازددولالا دوللالح.

 زثاد وضداولزد2030هد دولزع ز د ل دولزولهزند ضد ا،و دول د دولثلخضدز دآهدو دووزمدولز ادلدل  خزوندولزو دوزند 
 ول،للسدع  دولااع د زلد اخ دولزع ز دزالد لد طالمدز ول دال عدااادولاللم.

 ز ول داااوندل زا ولاو دالإللول ندد2.2خ جدع دولزع ز د ا دوىدز دولزخصزلىدوإلخولخوندولزتل  ندا ،دومدزلدو، فدز د
 ز وا دزت اعدل ز و دولف، وسدااادولاللم.د3.2 ل د

 

 
 



  19 

 ياضة:يف جمال الشباب والر -3
 لا عاا ار لاتي  ظمتها لألما ي لاعامي في مجال لاشباب ولاا اضي:

خصزووىدويزلخووندولالزووندالل اوولا دزووعداصو لدولتووالفداللزز  ووندوي دخوووندول لتووزون ددا لدوعوودوددول،ووولدوىدول وللوووندداووالاد -
  ضدولزز  ندوو دخوندول لتزون.د2018 9 27–22ولف  لد

  الندع اوندز دول،ولدوىدولزوعالندع دودو لدويخدوند ضداصو وىدولتالفداول وللوندآاد(دز د ادد2تل  د ضدولدا لدعددد
 ز د ضدا ز لداللداادولا اون.

 دو لد ااثووىدولوودا لدويا وو و داول ووواو داويووو ثزل د ووضدويخدووون داتوولفدولزالعووف داولاطووطدويووو  و واوند ووضدويخدووون داو 
دول و لىدول وللون.

 دوىدول وللوندولالز ندزعدويخدوند ضداصو وىدولتالفداول وللندزو دآاواد ل،ولسدوللواسدع و دهد ىدولدا لد ل د خزوندول،ول
  ووو دول،لووولولداول اووودولىدول وووضد اواووو دويخدوووون داوواووولددولا ووواادولزخلوووواندل ووول دا اصووووصددا دويخدووووند وووضدادزوووندولزا زوووعد

اوولدادولااو وىدولخلااوند ووضدولوداادولا اووونداولدالوندااللوند ووضدولزاوليىدولث،ل وونداويا زلعووونداول وللوونداول طاعوون دا 
 ضدزاللاندول،للولداول ادولىدول ضد اوا دويخدون دا ز و دول،ولدوىدولالز ند ضدو الذدة و وىدولتالفداول وللندل ا،وو د

دآهدو دويخدوندا ز وخ لدز دآدوسد ولل  لدول ضداادىدز دآا  ل.
وللوووونداللزز  وووندولا اووووندولوووواادون دا خووولزجدصوووول لدويزووول  دولز،دووووندخصزوووىدويزلخوووندولالزوووندالل اووولا دزوووعداصو لدولتوووعا دول د -

 .2018 10 8-9 27اللزز  نداالادولف  لد

 هود دولا خوولزجد لوو د اصوووصدولاالةوولىداوو دولتووالفدولا اووضداو  لاووندولف لوونداووخ مدل  اولوواداول اوو  دع وو داطووخ مدولا اووضد
ولز ط  ونداخاوذدولاخو  داول او ة دع و دولودو دةوومدويووالزضدداز،دول  مدولدوخونداالل و  مدوإلووالزون دازاوا وندوي  ول 

 ولاوطضدولاخو .

  عولم( دالإللول ندولو د  وولدد30ادد22توالفدزو د واددالوندع اووندززو د و واحدآعزول همداوو دد4تل  د وضدولصوول لدعوددد
 ولا د.

  دولتوو و داول ااووندولزتوو  ندودوسدزخلووو دولازوو لدل ا وواددولزتوول  ن داصووول لد لوو د لووز دولا خوولزجدصووول لد لوو دولاوو مدولز ووضة
لوووو،ولدصزوووصم ددلهللولازاووووندويه ووووندلزطوووا ضدولوووداادولا اوووون دازاووو ضدعزووول لدولاووو زو دولتووو وفو  دازتووو اعدولز ووو دعاووودد

ازازعدولز  دعاددولاصوصدل ووالدول ااوندولزتو  ن دالإللول ند لو دااوضدولصوول وىدلزوواددةاولسداز او دولزدوخوندولزخوا ل د
دع و داو ةمداللزدوخندولزخا ل.دلهلل اصول لدزواددول واادل  د

خصزوىدويزلخوندولالزوندالل اوولا دزوعداصو لدولتوالفداللزز  وندوي دخوووندول لتوزوندول ،ولسدولاولزلدعتوو دلتوالفدولااولومدولا اوووند -
اللزز  وووندد2018 10 13-د5 اوووىدعخووواو د دا دولاووولفدولا اوووضد وووضدويزووو دولووواطخضداولوووو مدولاوووللزض(داذلووو داوووالادولف ووو لد

 ول لتزون.وو دخوند

 هد دول ،لسد ل د  ل  دولتالفدولا اضدزاًلداو فلةو دع و د عووندزتو   نداال طوندط وو داولواندل وداااد وضدتو و ندزوعد
ولتووالفدولاووللزضدلزخووعدوللوو وعلىداز ل اووندول طوو  داولاخوو دااخوولسدوووالمددو ووم.د زوولدهوود دول ،وولسد لوو دوووو ثزل دطلةوولىد

ازووندول،ووومدويخووولخوندولزتوو   ن داوص وول دوللووا لدولا،و،وووندل الووول لدولتووالفدا ااو  وولدخاووادو وول دولزووو ،ااداواوو وصدزخص
ولا اووونداويوووالزون دا اصوووصداختوو دث،ل ووندول اوولو دولوودوخض داو ووولحدولزاوولادل تووالفدإلاوودوسدولوو آ  دا اصوووصدزاوودآدولاوواو د

دادعمدا  ووخدث،ل ندولزالد وىدولتالاون دا اصوصدزتل  ندولتالفد ضد ل ندولزاليى.
 لو د  وولددنعلزوًل دالإللول د24–18ز دولتالفدز د اددالندع اوندزز د   واحدآعزل همداو دد2 ،لسدعدددتل  د ضدول 

دولا د.د
خصزىدويزلخوندولالزوندالل اولا دزوعداصو لدولتوالفداول وللونداللاز ا ووندول اخوووندولودا لدولثلخووندإلعوالمدول،و فدل توالفداوالاد -

 ون.اللاز ا وندول اخود2018 11 3د-د10 29ولف  لد
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 هوود ىدولفاللوووند لوو د خزوووندولزاوولد لد ووضدزاوولادلووخلعندولزا ووا دويعالزووضدولزااوو دل تووالفدا اوولدادول اوول فداولااوو وىد
 اويو فلدلدولزت   نداو دتالفدولاط دولا اضد ضدزالادويعالمدولادزل ضداولاصوفضدولزاا دل تالف.

 تال داااو دز د اددالندع اون.د4تل  د ضدولدا لد 

 ىداوووااد عوووالمدول،ووو فدادا يد وووضد ز وووو دولتوووالف داا تووولىد د واووووند وووضدزاللاوووندوللوووا لداوللووواىد ووومدعزوووادزووودواال
اولفووودوا دا لووا داالووعداطووندعزووادل فووصوىدولوواوفدولا اووون داصووول وىدزودوخوووندز لوو ندالإلذوعوولىدا  فووصوىدولزعوووولىد

 ولتالاون.

لا خولزجدول ود واضدولزتو   دل توالفدولا اوضدويا ااوضدخصزىدويزلخوندولالزوندالل اولا دزوعداصو لدولث،ل ونداول وللوندادالوندةطو دو -
توولفدزوو دولالخووفدد15توولفدع اووضداد15ادالووندةطوو .داةووددتوول  د ووضدولا خوولزجدد2018 11 21–16 داووالادولف وو لد50:50

د(.30د–د18ويا ااضدزز د   واحدوعزل همدز د 
زخ وودلدولا اووضدووا اووضدل اوولل دولالوول وى د زوولدخصزووىدويزلخووندولالزووندالل اوولا دزووعداصو لدولث،ل وونداول وللووندادالووندةطوو دول -

 ادالندةط .د2018 11 27–22االادولف  لد

 اهوود دولزخ وودلدولوو د ا،ووو دول ،وول فداول اولوواداول فلعوواداووو دولالوول وىدا اوولدادولااوو وىداول اوول فد ووضدزاوولادا،ووا د
د ومدا،ا دويخول .ويخول  دا اعوندولتالفدا هزوندول ،ل فداو دولتاافداولالل وى داآهزوند  ووخدث،ل ندوا 

 ااووثدولزخ وودلدعووددًودزوو دولزاوولا دول لزووندول ووضد لووزخىدول اوولو داووو دولث،ل وولىداولالوول وى دادا دول وللووند ووضدختوو د
دث،ل ندول ،ل فداول فلهمداو دولالل وىداولزاوطخنداا،ا دويخول .

 ز دخلو لدول،ودلدولتو و داوالادخصزىدويزلخندولالزندالل اولا دزوعدولزا ولدويع و دل توالفداول وللوندادالوند  ووطو  دزوعد -
 .2018 12 24-19ولف  لد

خصزىدويزلخندولالزندزخ دلدولتالفدولا اضدل ،زندولا اوندول خزاون:دوية للدونداويا زلعوند ضددا   لدول وااوند اوىدعخواو د -
 الل،له ل.د2018 12 13-12س دوازضد2030س عوندولتالفدولا اضد

 ،زوندل زوولهزند وضدلوولاندولوولوولىداواادول،لولولدوية لولدونداويا زلعووندت ادولزخ دلدزخا دآولوضدل تالفد وضدول
 ول خزاون.

 ااثدولزخ دلدولط  دول ضد ز  دولتوالفدزو دولزوولهزند وضد ا،وو داطوندول خزووندولزوو دوزن.داهود د لو دولزوولهزند وضد
ا زلعوونداولف  ووونداولث،ل ووون دالوعدز،  اوولىدعز ووند  اووفددا ًودلصووولدلد ز وو دولتووالفدا طواو د ز لخول وو دوية لوولدونداوي

اازوولدوووو مد ووذل د ووضد اصوووصددا يدلوودعمدولا وواددول وزوووندل ،لوولسدع وو دوووووالفدويا زلعوووندولزعدوووند لوو دوإل هوولفدزوو د
ازوعدولصاوولدولز ل نداللث،ل ونداولودو داول،وومداولزاولدلدويا زلعوونداوية لولدداويعوالمداول  اوونداول ا وومداولوو ا  داذلو د

 ند لع ندل تالفدزعد ل ندولا لىدذوىدوللو نداع و د ل وندولزوو اولىدولاطخوونداوإلة وزوونداولدالوون داازولدز داالادت و
دوا، دووز داولا لمدولزا زاوو د ضدولداادولا اون داوو مد ضد ا،و دول خزوندولزختادل.

 .دلد دع دولزخ دلداول دا ول ادزاا ندز دولتالفد ل دول،لدلداولز ا دولا ف
س دخصزووىدووزلخووندولالزووندالل اوولا دزووعداصو لدولتووالفد2018لووولىدسول،ووله لدعللووزندولتووالفدولا اووضدلاوولمد ووضد طوول د ال -

 :اول وللندااز ا وندزل دولا اوندولفاللولىدول للون

  ضدول،له ل.د2018 9 7د–د8 29ولز  ، دولا اضدولالزلدلطال عدولداادولا اون داالادولف  لد .1

 ووخندد17د–د15لداادولا اووندزو د واددالوندع اووندززو د  و واحدآعزول همداوو دز دطال عدود9تل  د ضدولز  ، دعددد
دز دولز زوصو د ضدآختطندولث،ل نداولزاوطخن.

 هوود دولز  ،وو د لوو د فاوووادول اولووادولا اووضداووو دولطال ووعدا  ووووخدويع ووصوصدالل اوووندولاطخوووندولا اووون داااووادلوواىد
دولطال عدزوزاعًل.

 الوواعلى:د  ووووخدولث،ل ووندولا اووون دويع ووصوصدالل اوووندولا اووون دولفخووا د لووز دولز  ،وو دعوودددزوو دا  دولازوواد ووضدز
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 ولا اون دولزاوط دويوالاض دخت دث،ل ندولوالم.

 ووضدزدوخووندتوو مدد2018 9 26د-د9 19هوود داواوود( داووالادولف وو لدد–اوخووللضدولتووالفدولا اوووند اووىدتووال د ا وومداواوودد .2
 ولتوخ.

 د3زتووول  و د وووضدزاووولادول لووواو دولصو وووض دادد3للوووا ض دازتووول  و د وووضدزاووولادول لووواو دود3تووول  د وووضدولفاللووووند
 زتل  و د ضدزالادول ومدز د اددالندع اون.

 هد ىدولفاللوند ل دول   وددع  دول اوندولا اوند ضدزالادولفخا دول ت و ون داوو   لمدول و وثدولاولذدل وادا وددع اوضد
وعدولتووالفدع وو دوياوودوعداويا  وول دا اوولدادولااوو وىدزوو داووالادعوو ضدول اوول فدويادوعوووندل تووالفدولا اووض دا تووا

داولزخل ون.
 .2018 10 24-17ولز  ، دولتالاضدلااولندولالزالىدازدوخندويو خد ون داالادولف  لد .3

 علمدع  دخت لدز ا ندولااولن دا ااوددولزفلهومدا الدادولاا وىدز داالادد100هد دولز  ، د ل دويا فلاداز ا د
زجدولااولووون داول ا ووو دالوهووودو دول  ااوووونداول خزاووووندلز ا وووندولااولوووندا فاووووادول خوول لدولتووو و  دا خفووووذدآختوووطندااووو و
دتال دسولادزندولالزندا خزوندولزا زعس.

 اوواولو دالإللوول ند لوو دةل ووددازووولعددةل ووددزوو د وواددالووندع اوووندزوو دولزوووا و داللازاوووندد8توول  د ووضدولز  ،وو دعووددد
 ول تفوندل اددالن.د

 .2018 10 24-د22لاخلدزو ،ا خلس داالادولف  لدزاو  دولتالفدولا اضد اىدتال دستا .4

  ولى(دز د اددالندع اون.د3تالفدادد3تل  د ضدولز  ، دعددد   

 هد دولزاو  د ل د ااوددولف  دولتالاضدولا اضدا ،ودومداا ولىدخصو دتوالاوندلاوادولادووددزو دولزتو الىداويصزولىد
ول ووضد اواوو دولوواط دولا اووض دا اوولدادولااوو وىداووو داللووداادولا اووون دالإللوول ند لوو دول اوو  دع وو دزلوولد دول  دووودوىد

 ولتالفدولزل  داولا اض.

 ااثدولزاو  دعدددز دولزالا دول لزوندول وضد لوزخىد و ثو دولودا دولاول اضدع و دولوداادولا اوون دازلولد د  دوودد
اولزوووو ،اا ددويزووو دول،وووازضدولا اوووض دا ادووووددولاطووولفدولووودوخضد وووضدولاوووللمدولا اوووضداول،وووالدولا اووووندولزتووو   ن:دوآللوووولىد

دازالط دويخ  خىداداو عدول اولادويا زلعض.
  ضداز ا وندزل دولا اون.د2018 11 2د-د10 24ويوزلعو ون داالادولف  لدد–وفوخندةخللدولوالمدولواولد .5

 ز د اددالندع اون.دد6تل  د ضد ا ندولوفوخندعددد 

 ولا اووضد ووضدآختووطندزا  فوونداو لاووندولف لوونددهود ىدولفاللوووند لوو د اصوووصدةووومدول فوولهمداولاوواو دزوو داووالاددزووجدولتووالف
 ل تالفدل  ا  دع  دولزاللمدولوولاونداوطال د وللندل اللمدال الددتالفدولداادولا اون.

 الل،له ل.د2018 11 22د-11 15ز  ال دولطفادولا اض داالادولف  لد .6

  و د تو و ض دزاووو، (دزو دد(دز دطال عدولوداادولا اووندولز زووصو د  و د ااوو   داخولس 9تل  د ضدولز  ال دعددد 
د(دوخندالإللل ند ل دزت  دولا د.15د–د9 اددالندع اوندزز د   واحدآعزل همداو د 

 هد دولز  ال د ل ددعمدزادآدول زوو دالل اوونداول و وثدولا اوض دادعومدةوومدولوايسداويخ زولسدلودلدولطال وعداول اولواد
 ولف   داو دطال عدولا ف.

  ول لزوووندول وووضدتوووز ىدا  دعزوووادث،ل ووووندا خزوووونداتووو وند وووضدول ا وووو داا،وووا دد لوووز دولز  اووول دعوووددًودزووو دولزاووولا
دولطفا داا  دعزاد خوند ضد  دول ومداولادو ولىداولزواحداوللخلسداولف دول ااو   داعزادزل وثا د وللض.

  ضداز ا وندزل دولا اون.د2018 11 28د–د22ولز  ، دولا اضدل زالد وىدولتالاون داالادولف  لد .7

 زتل  و دز د اددالندع وند ضدزالادوللانداول ا ومداولاو ن.د9ز  ، دتل  د ضدول 

 هووود دولز  ،ووو د لووو د  وووعدولزوووو الدولف ووو  داولث،ووول ضدا اووولدادولااووو وىداوووو دتوووالفدولوووداادولا اووووندزووو داوووالادعووو ضد
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اوووندزاوولد و  مدولزا  فووند ووضدزاووليىدولزاوولد وىدولزا زاووونداويعزوولادول طاعوووندادعوومدا اخووضدزاوولد وىدتووالاوندازا ز
االةوونداادوووودل دالإللووول ند لووو د فاوووواددا دولتوووالفدولا اوووضد وووضدول خزووووندولزا زاووووندازاللاوووندولزتووو الىداولصووواوه د

دولزا زاوند ضدولا دو دولا اونداخت دث،ل ندولزالد وىدولف دونداولازلعوندللللحدادزندولزا زعدولا اون.
 لل،له ل.اد2018 1 23–18زل وثا دولتالفدولا اضدل د والى داالادولف  لد .8

 هود دولزول وثا د لو د ااووددولو علداوآل وسداواادول،لولولدولا اووندولزتو   ندا خزووند احدول خول لدولتو و داوو دتوالفد
دولداادولا اون دا اثو دولاالةلىدا اطوددآاول دوللدوةنداوخ مدا الدادولاا وىد ضدزالادول وللن.

 وم داادوووندد20ون دا لخىدزول ندولوال داواولضدزتل  و دز د اددالندع اد6تل  د ضدولزل وثا د  و دز ا دز د 
 ولوال دز دزخط،ندويه وزلىداوخ  ضداز  صدتالفدولاصو لداللصزلل .

د
 
 

 يف جمال املرأة واألسرة والطفولة: -4
 :أولا: لا عاا ار لاتي  ظمتها لألما ي لاعامي في مجال لاماأ 

ا توندسز آلدادول اخندوية للدونداويا زلعوندلل اضدموولد وإلوو او(دالل الا دزعدهو ندووزمدولز ادلدل خصزىدووزلخندولالزند -
د-ويووو اولاخوونداز،وو دد–د2018 9 19داد18دوووازضدس عزوواد ة وزووونداوواادول لوود دل اخوو دلووددولزوو آلد ووضدولزخط،ووندولا اووون

ا خفوووذًودد دووووو  س عوودوددولخووواندولخ ل وووندزوو دو فلةوووندسزخلهلووندولاخوو دلووددولزوو آلداولف ووللداولاخوو داذلوو د ووضد طوول داووو اىا
زاوووا دول واوووعدزووو دس عوووال دول،وووله لدل زووو آلدولا اووووندااطوووندولازوووادويوووو  و واوندول خفوذوووون:دآاخووودلدولزووو آلد وووضدولزخط،وووندولا اووووندل 

ا وذل دل  الوولىدوللولد لدعو دلاخوندولزو آلدولا اووند وضددا   ولدولوولااندسداولزاخضدالل،للسدع و دولاخو دلوددولزو آل د2030
 (دولزاخوندااخددزخلهلندولاخ دلددولز آل.2018مذو د/ولاز ا وندول اخووند زل لداولثالثو دا  لون

 توول  د ووضدولا تووندززث ووا دعوو دوآللووولىدولاطخوووندولزاخووونداتووعا دولزوو آلد ووضدولووداادولا اووون دالإللوول ند لوو دززث ووو دعوو د
 ولزخصزلىدوإلة وزونداولدالون.

 ووضدد ووزووو دولاوولمدولزووولعدد  ووولدةطوولعدولتووعا دويا زلعوووناوواداصولووندد.دهوفوولسدآدولوووفو لتول  ىدووزلخووندولالزووندزضزثة ووند ووضد -
 . اىد علوندولالزاندولا اوند2018 9 30ا ل وخددع،دىول ضد دولازاوندولازازوندلزا لدوودوىدووعزلادولا فدو   لح

 اوو وسدويخ الاوولىد دالإللوول ند لوو د 2018-2014ول ، ووو و دولزووللضداوإلدو  دل وودا لدولالزووونددخلةتوىدولازاوووندولازازووون
د.د2022-2018ولدا ونديا ول دولزخللفدول،ولدونداول خفوذوندل دا لدولولدوند

وإلو اوداولز  فدوإلة وزضدل و ندووزمدولز ادلدل ز آلداولزا ددولوواود د اخندزعدز  صدولز آلداخصزىدووزلخندولالزندالل الا د -
ولف عووونداوواادولزووولاولداووو دولاخوووو دلوودعمدولا وواددولاطخوووندإلعوودوددا تووندولازووادولثلخوووندلاخوولسدةوود وىدول اخووند دالإلووو خد ون

دووووووووووازضدد داذلوووووووو 2030ول ،وووووووول و دولطاعوووووووووندلالووووووووو ا وضدولطوووووووواعضدولوووووووواطخضداووووووووواادآاخوووووووودلدول خزوووووووووندولزووووووووو دوزندلاوووووووولمد
لو د   ضدهوذيدولا توندووو  زلًيدلخ ول جدآعزولادولا توندووادادد.از ا وندزل دولا اوناوإلو خد وندزدوخنداد2018 10 16-17

ولوذ دووو طدوللواسدع و دووااد دزولجدزخصوا دولزوولاولد دادلا ضدولدلوادوإل تلد د ضدزالاد عدوددول ،ل و دولاطخوندولطاعون
 ووضدلوخعدولوولوولىدا ووضد ادووددملووولىدد اوليًدداوو دولاخووو دا ز ووو دولزو آلد وضدول ،وول و دولطاعوون دل  ووا دةلولولدولزو آلداووصسوًد

دآعللسدول اخندولف عوندولززث و دع دولداادووعللس.د.داتل  د ضدويا زلعول خوو دولزعووون
دلوووواد عووودوددويو ا ولووولىدولطاعووووندولاطخووووندزووو داوووالادعدووووندولزوووولاولداوووو دولاخووووو د وووضدةلزوووىدووزلخوووندولالزووونداإعووودوددس -

ول اخووندالل اوولا دزووعدهو ووندويزوومدولز اوودلدل زوو آلدادد  لووددالووعدولزوو آلد ووضدزا  وو دولزاووليىدويا زلعووونس دلولزخط،ووندولا اووون
د.وية للدونداويا زلعوندلل اضدووولد ويو او(

وازوووًلدزووو دولختووولطدلزخلهلوووندولاخووو دلوووددولزووو آلدزووو دز،ووو دووزلخوووندولالزووونداع،وووددا توووندد16از وووندولووووآط ،وووىدووزلخوووندولالزوووندد -
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ول الووو وىد طوول د دا ووضد2018 11 25ا وول وخدالل اوولا دزووعدهو ووندووزوومدولز اوودلدل زوو آلد داذلوو داو واووودولدل   لاووندولازلعووون
(دا خ  ضد وضد د ت و دولثلخضخا زا د25وإلة وزونداولدالوندل از ندول ضد خط  د ضدولوامدولاللزضدلزخلهلندولاخ دلددولز آلد 

داولذ دوللد دولوامدولاللزضدلا،ا دوإلخول .دددد د لخا دوواادووزا د10
زوو دآهزوووند ووو وطدوللوواسدع وو دةلووذدخاوولحددوخطالةوولًدادوازووًلدلزخلهلووندولاخوو دلووددولزوو آلدسدد16 ووضد طوول دآختووطندساز ووندوا -

وزلخوولًدولوووودوىدولال ووضدوووو طا دول ل ووفدع وو دولاخوو دوية لوولد دلووددولزوو آل زوو دالزاووندولووداادولا اووونداوو  د اوو وصدلووا لدد داو 
 والاوندع دولزو آلدولا اووند وضدزاولاد وولدلدووعزولادزو دتو خ دآ دو ،وضدوللواسدع و دولا،اولىداول اودولىدول وضد اواو دولخوولسد

ع وو د عوودودد  وولفدسول،ووالدولخلعزوونسدالل اوولا دزووعدسزا وولدوووودوىدووعزوولادىدووزلخووندولالزووندولزاوولادوية لوولد  دا لوو ووضد
دددازز  ندولاا و .د29/11/2018 دا مد طال دول  وفدا ل وخدولا فسدآاددولت  لسدولال صو د ضدزالاد ولدلدووعزلا

ل زووو آلدااصو لدولزووو آلداوووووو لداولطفالوووندا اووول دولوووو داللاز ا ووووندخصزوووىدووزلخوووندولالزوووندالل اووولا دزوووعدهو وووندووزووومدولز اووودلد -
ول اخوووون دا تووندولازووادولثلخووونداوواادساطووطدولازووادولاطخوووندل خفوووذدةوو و وىدولزوو آلداووزوو داولوووالمد ووضدولزخط،ووندولا اووونسدوووازضد

دلدولزووو آلداووزووو د داللاللوووزندول اخووووون دا ووود ددعووومدا ووواددولوووداادووعلووولسد وووضد خفووووذدول صوزووولىدآاخووو2018 11 27-28
 اولوالم.

 :لاماأ لألما ي لاعامي في مجال  شااكر ف هالاتي  لا عاا ارثا  اا: 

دزخط،ووند ووضدولاخوووو داووو دولزووولاولدتوول  ىدووزلخووندولالزووند ووضدويا زوولعدوإلة وزووضدل ااووو وىداولااوو وسداوواادزتوو اعدس ا،ووو  -
 وووضدولاز ا ووووندد2018 10 9-8ضدووووازدول ال وووونس دلىاوي فلةووودوية لووولدوندولوولوووولىد وووضدآ  و،وووولداتوووزلادوواووووطدولتووو  

دول اخوون.
دسداولخوودالدولا اووون2019-2018س اخلدعللووزندولزوو آلدولا اوووندووا زوولعدول ،وووومدولخلوو دز ا ووضدلووتوول  ىدووزلخووندولالزووند ووضد -

-25دد داذلوو داووالادولف وو لسزخللوو لد دزوولجدولخووولسدولاوولزالىد ووضدولزخوولط دول وفوووند ووضدزخصازووندول لطوووندويا زلعووونساووااد
 . داللاز ا وندول اخوون2018 10 27

د
 :لألسا لألما ي لاعامي في مجال   ظمتهالاتي  لا عاا ار: ثااثاا 

 داذلووو دازدوخوووندول اووولطداللزز  وووندولا اووووندوووووو لل اخوووندولثلزخوووندولووودا لدوا زووولعدد2018 9 26ووزلخوووندولالزوووندا ووول وخدخصزوووىد -
 ولزل اون.

 اولزخصزولىدوإلة وزوونداولدالوون دولزخط،وندولا اوون دد وضدوووو للولىدولاطخوندولزاخووندا،لولولدوآلث ادتل  د ضدويا زلعدزز
ازعووووولىدولزا زوووعدولزووودخض دالإللووول ندولووو دعووودددزووو دولووواصو وىداولزعووووولىدولزاخووووندا،لووولولدا،وووا دا ز وووو دوووووو لد

 اللزز  ندولزل اون.

 زخ لجدولازادلألو لد ضدولزخط،ندولا اوند ضد طل دىد عدوددلد دع دويا زلعدعدددز دول الولىدول لزندول ضد لزخ
 دا   و دووزلخندولفخوندل اخندويو لدولا اوندا ادوثدويو  و واوندولا اووندلألوو لد2030 خفوذدآهدو دول خزوندولزو دوزند

وووندا،لوولولدويووو ل دول وضدآة هوولدزا وولدولالزاووندع وو دزووو الدول،زوون داذلوو دالل اولا داول خوووو دزووعدوولووولىدولاطخوووندولزاخ
داولزخصزندولا اوندلألو ل.د

 :لا  وايلألما ي لاعامي في مجال   ظمتهالاتي  لا عاا ار: البعاا 

س داذلوو دازدوخووندول اوولطدل اخووندولطفالووندولا اوووندولثلخووونداولاتوو و ولوودا لدوا زوولعد 2018 9 26ولالزووندا وول وخدووزلخوونددخصزووى -
 اللزز  ندولزل اون.

 اولزخصزوولىدوإلة وزووونداولدالووون دولزخط،ووندولا اووون دد ووضويلووولىدولاطخوووندولزاخوووندا،لوولولدولطفالوونددتوول  د ووضدولوودا لدززث ووا
ازعووووولىدولزا زوووعدولزووودخض دالإللووول ندولووو دعووودددزووو دولووواصو وىداولزعووووولىدولزاخووووندا،لووولولدا،وووا دولطفووواداللزز  وووند

 ولزل اون.
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  اخودلدول خزووندلالوو ثزل د وضدولطفالوند وضدولواط د عودوددسآع دويا زلعدعدددز دول الولىدول لزوندول وضد لوزخىددلد
عوودوددد س دل  ووا دازثلاووندوواخوودلدولا اوووندل خ وواضدا الوولعدولطفالووند ووضدولزخط،ووندولا اووون2030ولا اووضد د وووونداووااداو 
ول الوولىدوللوولد لدعو دسولزوع ز دولوودالضدعو دزالخووللد دالإللوول ند لو دز لااووند خفووذدطفولاد ووضدالواوندولتول عووصوله لد
 ف وطوخضد ضدصادوخ  ل دوو و وادول،الدول،ل زنداليا الادي فلةوندا،ا دولطفاس.ولطفادول

ويا زوولعدول واووعدعتوو دل اخوونداةوو دولاخوو دلووددووطفوولا داذلوو دازدوخووندول اوولطدد2018 9 27ولالزووندا وول وخدووزلخوونددخصزووى -
 اللزز  ندولزل اون.

 اولزخصزولىدوإلة وزوونداولدالوون دولزخط،ندولا اون دد ضالندويلولىدولاطخوندولزاخوندا،للولدولطفتل  د ضدويا زلعدززث اد
ازعووووولىدولزا زوووعدولزووودخض دالإللووول ندولووو دعووودددزووو دولووواصو وىداولزعووووولىدولزاخووووندا،لووولولدا،وووا دولطفووواداللزز  وووند

 ولزل اون.

دل طفالوندولاولزلس  اضولا ولزدخض ولزا زع آعزلادسزخ دلووزلخندولالزندالل الا دزعدولزا لدولا اضدل طفالنداول خزونددخصزى -
 وضدد2018 10 14د–د13دداذلو دووازضد اىدتال دسول خت ند وضدعوللمدز لوو د..دع،وادادووددإلخوول دادووددلزا زوعدادوودس 

طوالاداو دعاوددولاصووصد  وولدولزا ولدولا اوضدل طفالوندد  علوندالزاندولداادولا اون داوزادووزو اداز ا وندزل دولا اون 
 الدلداولووضداصووو لدول لوولز دويا زوولعضدااز ا وووندزلوو دولوووودلافخوودس دازاووللضدماووضدل  خزوووندساول خزووونداا خوولزجدولا وووجدولا د

 .د(دلاخندولطفالندولا اون21 د خفوذًودل الوندولدا لاذل ددولا اون 

 وآللووولىدولزاخوووندا،لوولولدولطفالووند ووضدولزخط،ووندولا اووون داولزخصزوولىدوإلة وزووونداولدالوووندولزاخوووندداززث وودتوول  د ووضدولزخ وودل
،لووولولدازلووووندا اصووووصدا،وووا دووطفووولا د لووواًلدعووو دزعووووولىدولزا زوووعدولزووودخضدولزاخووووندا،لووولولدولطفالووون داعووودددزووو دا

 وو لدوزوو داولا،اةوو داولتالولىدولالزندول ضدل لددا دز زالد ضدةللولدولطفالندولا اون.

 اووندوواخولسدع و دولز ول وىدول   ووددع و ددا دوووو لد وضدلد دع دولزخ دلدعدددز دول الولىدول لزندول وضد لوزخىد  
ول   وددع  ددا دوإلعوالمد وضد عولدلد ااوو دولو آ دادزتل    مد ضدعز ولىدول خت ندا ،ًلدل زالدلدولادودل ددل اصوصولاول وند

 لدو دول تو والىدولز ا ،وند دالإللل ند ل دآهزوندولالمدا ت وادهاوندادودلدخاادولزالدلدولف  وندلخزاذجدس  اوندووزاس
ول   ووووددع ووو د ختووولسدةلعووودلداولخووولىداوالووولسوىددةو،وووند دادندع ووو دزووودلدول وووصومدولزعووووولىداازلووووندا،وووا دووطفووولاالل ةلاووو

 ا ولداوةووعدولطفالوندولزا وو لد وضد وواددالوندلزووولعدلدلوولخاضدول،و و دل ووومدولوولوولىدا لووزومدولاو وزجدولالصزووندل خ وواضد
د.دا ذودول،طلع

 

 

 يف جمال حقوق اإلنسان: -5
 ي  ظمتها لألما ي لاعامي في مجال حقوق لإل سال:أولا: لا عاا ار لات

ل خص د ضدولزالاصلىدولاو دلدات  دزتو اعدويوو  و واوندللداادووعللسدولا ازوو دااا وسدولوا زلعدخصزىدووزلخندولالزند -
د(دل اخووون44 ووضد طووول د خفوووذدول الوووولىدوللووولد لدعوو دولووودا لد د داذلووو 2018 12 18-17ولا اوووندلا،وووا دوإلخووول  دووووازضد

(داولزا زوودلدا،وو و دزا وولدولالزاووندع وو دولزووو الدولوواصو  د ةوومد2018 7 19-17د:ولا اوووندولدو زووندلا،ووا دوإلخووول د ول،ووله ل
 .2018 9 11(دا ل وخد150(دولللد دع دولدا لدولالدوند 8323 

 آعزولادلو دولزادلوند دلولا اووندلا،وا دوإلخوول د وضدلوول  دويوو  و واوندووادل  وعدزلد دع دويا زولعد الوونداتو  دد
  الذدزلد  ويدزخلوال.يد2019 2 21-19دا ل وخد(دل اخندولا اوندولدو زندلا،ا دوإلخول 45ولدا لد 

اووثد ومدد2019 1 20ا ول وخددووا ااوضد وضداز ا ووندزلو دولا اوونززث وضدا وددوي اولددزعددوا زلعلًدىدووزلخندولالزندع،د -
ولا اوندولدو زندلا،ا دوإلخول  د زلد مدااثدوااد اصووصدول اولا داوو دول ا و داازاد دو لدا،ا دوإلخول د  زلخند خوندل اخند

اازولددااخولسدول،ود وىولالخاو دولا اضداووا ااضد ضدولزاولوعدذوىدولل نداا،ا دوإلخول  ديووزلدز داالاداو وزجدول ود وفد
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 وو اوفديه زلزلىداآالاولىدووزلخندولالزنداولداادووعللس.

زلفا ندااخاو دسا اددالزاندولداادولا اوند ضدزالادا،ا دوإلخول د ضدلاسداندولداادولا اوندلالزدووزلخندولالزنآعدىد -
لاخووندا،ووا دوإلخووول دولا اووونداولا لزوول دولا اووضددالل اوولا دزووعدس وإلخاوولصوىادوآللووولىدد:آا وولمدولزوثوول دولا اووضدلا،ووا دوإلخووول 
خالصوىدوآللولىدول،ل زند ضد طل دالزاندولودااددلزلفا ن وول وا( دا ا صدوداولزخصزندولا اوندل   اونداولث،ل ندولا ام زلهونداو 

 .ولا اونداولزا لندازاليىدذوىدل ندازللزو دسولزوثل دولا اضدلا،ا دوإلخول س

 
 ثا  اا: لا عاا ار لاتي شااكر ف ها لألما ي لاعامي في مجال حقوق لإل سال:

ندولالزوووندعتوو دل تووا ندولا اوووندل زعوووولىدولاطخوووندلا،ووا دتوول  ىدووزلخووندولالزووند ووضدآعزوولادوا زوولعدولازاوووندولازازووو -
ززث ووضدولزعوووولىدولاطخوووندلا،ووا دتوول  د ووضدآعزوولادويا زوولعددالل،ووله ل.د2018 10 28-27وإلخووول  دول ووضدع،وودىدوووازضد

لدا خووولزجدووزووومدولز اووود دادولزفالووووندولوووولزوندلا،وووا دوإلخوووول زووو دووزووومدولز اووودلداززث وووضدد (ددالوووندع اوووون13وإلخوووول د وووضد 
 دالإللول ندز  صدووزمدولز ادلدل  د وفداول اثو د ضدزاولادا،وا دوإلخوول دلاخوافداو فدمووولداولزخط،وندولا اوونادد وإلخزل ض

 ولت و ن.دازخصزلىدولزا زعدولزدخض ل دلاخندا،ا دوإلخول دولا اوند لاخندولزوثل (د

 وندةو و وىدزا ولدا،وا دوإلخوول داواادولزوواادتل  ىدووزلخندولالزند ضدآعزلادسخدالدزخصزندول الا دوإلوالزضدااادزاوا -
علوووادازخصزوووندول اووولا د(ددالوووند23ززث وووضد تووول  د وووضدآعزووولادولخووودالدداووودل.اد2018 12 9دا ووول وخولاخووووونسدول وووضدع،ووودىد

 وومدالووعد لووا دلاطووند اوو  دزتوو   ندلزاوا ووندول،وو و وىدذوىداددويوووالزض داول و وولىدولدو زووندولزختوو ند ووضد طوول دولزخصزوون.
 هو لىدووزمدولز ادل.دولل ندولللد لدع 

 

 يف جمال منظمات اجملتمع املدني: -6
 أولا: لا عاا ار لاتي  ظمتها لألما ي لاعامي في مجال م ظمار لامجتمع لام  ي:

خصزوووىدووزلخوووندولالزوووندالل اووولا دزوووعدوي اووولددولا اوووضدل توووالفداولاو ووون دزوووع ز دسولتوووالفدولا اوووضداول اووو لداوووو دولتووو عوند...د -
 الل،له ل.د2018 9 29-24 اىد علوندالزاندولداادولا اونداالادولف  لددول  افد ل دولزا ااس

  داوولوووولًدددزوولجدولتووالفدزوو دولاخوووو دوا زلعووولًدو دادد ولزا  ووندولز ا ،وونداوولل ا لداووو دولخصلزوووندلصووولددهوود دولزووع ز د لوو 
ووووو  ز ىد.داةوووددهوووذيدول اووو لداوووو دولتووو عوندا ووواعو  مداااو ووو ختووو دولووواعضداوووو دولتوووالفد داداولازوووادع ووو د صووووودد  لووو م

 خووولاادولزوووع ز د وووضداد د2018 9 29-25اوووالادولف ووو لددااز ا ووووندزلووو دولا اووووند اللوووولىدولزوووع ز د وووضدزدوخووونددزوووولط
دا دولتوووالفد وووضدول افوووو دزووو داووودلدزاووولط دةلووووندول اووو لداوووو دعوووددًودزووو دولزاووولا دول لزوووندول وووضد لوووزخىدا وووول  د
 ولت عون.

ولز  اوول دولوودالضدل ف   ووا داول وو وثد ااوووا دع اووون(د ووضدد ولوووولاندولاوو فخصزووىدووزلخووندولالزووندالل اوولا دزووعدازاوووندااوو وسد -
 .2018 10 10-3ذل داالادولف  لددا   دولثللثن د اىد علوندالزاندولداادولا اون داد

   وووالخول دووو ا ل ول د :د هووضداادواخاووونددالإللوول ند لوو دآ اووععووددد اووو دزوو دززث ووضدولووداادولا اووون دولز  اوول د ووضددتوول
 .  و  دو والخ ل(ولااوخنداول

 زا ضدل او  دول  وثووندو ود د وضد ةلزند د زلد مداللزتل  و  ،دومدع اضدث،ل وند    ا ونداللنداالادولز  ال  د مد
اووولسدااووضدولاوو  دول ووضد وووووللد لوو دآاووولسدولز وو دول  وثوووندول،دوزووندزثووادولزتوولايىدولخالوووونداولفال وووندااو هوولداوواداو 

  لخىد ضدط و، لدلالخدثل .

وا فللووندةوالدلددزعوووندووزوو دزازودداو د  وددل  خزووندويخوولخونداوي اولددولا اوضدل  طواعالل الا دزوعددوزلخندولالزندخصزىدو -
 اوىد علووندالزاوندولودااددزعووندووزو دزازددا د  ددولاللزوندلألعزلادول طاعوند ضدولاط دولا اوضد وضدخووا  لدووالو  

 خندولالزن.از، دووزلد2018 12 5دولا اوندداذل دا ل وخ
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 لازووادول طواعضد ووضدع و دوختوو دث،ل وندولازووادول طواعضد ووضدولزا زاولىدولا اووون دا تواوعدولتووالفدهود ىدويا فللوووند لو د
آ لوووادولززل وووولىدويا زلعوووونداوإلدو وووونداولزاووولد وىدوإلادوعووووند وووضدزا زوووعدولوووداادولا اوووون دا افووووصدا  ووو ومدولطلةووولىد

زفووولهومدول زووووصدولزعووووضدولادوثووونداإتووو و دولز طوواعد زاوووا دآولووووضددولز زوووصل داولوووواضدلختوو دولووواعض دا تووواوعد طاووو 
 .ل  خزوندولزو دوزن

خصزووىدووزلخووندولالزووندزخ وودلدولزا زووعدولزوودخضدل ،زووندولا اوووندول خزاووون:دوية لوولدونداويا زلعوووند ووضددا   وولدول وااوون داذلوو د -
 الل،له ل.د2018 12 13-12وازضد

 دا دزخصزلىدولزا زعدولزدخضدل زولهزندولفلع ند ضدولا اددول وزوند لو ددالعدال طندط و دل فاوادهد دولزخ دلد ل د
 اصوصدويو ثزل د ضد آلدولزلادولات  دز داالاد ،دومداو وزجدزوولخدلد وضدزاولادول ا وومداوللوانداول علووندويا زلعووند

ا،وو دول خزووندولزولهزند وضدافوضدزاوديىدولف،و دااو هولدزو دولزالواعلىدذوىدوللو نداول وضد وضدزاز  ولد ز و دزو د 
.د زوولدهوود دولزخ وودلدولزختووادلدع وو د ل ووندويلووادل داازوولدوز وو دولزوواوط دولا اووضدزوو دولاووو د ووضدآزوو داا وولمدزا زاووض

آولوووًلد لووو د فاووووادولا،وووددولا اوووضديوووو ادوثدولتووو و لىدولزز خوووندزووو داوووالاد ووو حدةخووواوىدل  تووواو دولفاووولاداوووو دزخصزووولىد
خ وواضداويوووو ثزل د ووضدويخوووول دولا اووضداالوووف د آلدولزووولادولزا زووعدولزووودخضداا ازوولىدولوووداادووعلوولسدزووو دآاوووادول

 ولات  دولذ دوزوصداخ دولزخط،ن.د

 لد دع دولزخ ودلد وول ادااوول  د ومد  ا ولد لو دول،ولدلداولز وا دولاو فداوالادآعزولادول،زوندولا اووندول خزاووند وضددا   ولد
 ول واان.

ندولزا زاووون دولزووع ز دولوودالضدووااداوواادسدا دولزا زووعد دخوووندل  خزووواووصالدووخصزووىدووزلخووندولالزووندالل اوولا دزووعدازاوووندول -
ولزودخضد وضددعوومدول ا وومدا ووا و دول علووندلووذا دويا ولاولىدولاللوندازوو د وو مدووتووالذدذا دويعلةوند ووضدولزخط،وندولا اوووند

  ضدز، دووزلخندولالزن.د2019 1 6دا ل وخدس 2030....د عوند

 ندولزا زاوووندولاوةاووندع وو دعوول  دزخصزوولىدولزا زووعدولزوودخضدد ووضددعوومدهوود دولزووع ز د لوو د خزووونداختوو دث،ل ووندولزوووعالو
ول ا ووووومدا ووووا و دول علوووووند لوووو دذا دويا ولاوووولىدولاللووووندازوووولد ووووو مدذا دويعلةووووند ووووضدولا وووودو دولا اووووونداول اوووو  دع وووو د

ل ند لو داتوددول ت والىداول،اوخو دولدوعزوندل زووعالوندولزا زاووندخاوادول ا وومدازعووول  د وضدولوداادولا اوون دهوذودالإللو
ولز  زوووو داولزاخووووو داوووذا دويا ولاووولىدولاللوووندازووو د وووو مدذا دويعلةوووندع ووو دولزوووو الدول،وووازضداولا اوووضدالووووند اووولداد

 ولاا وىدز داالاد اواددولا زلسداولالاثو د ضدولزعوولىدول  ااوند ضدولالزالىدولا اون.

 ار لامجتمع لام  ي:ثا  اا: لا عاا ار لاتي شااكر ف ها لألما ي لاعامي في مجال م ظم

ادا وفوووندل ازوووادمدولتووووخدعووووو داووو دع وووضداووو دا وفووون وووضد اللوووولىدولخوووواندولثلزخوووندزووو داووول صلدووووزادووزلخوووندولالزوووندتووول  ىد -
 ازز  ندولاا و .د2018 9 18-16 داول ضدخصز  لدازاوندول  زندولطوانداوي الددولا اضدل  طاع داالادولف  لدول طاعض

  ولازادول طاعضد ضدولاللمدولا اضداالعداا و  مدازتل وا مد ضداوع لدوللواسد وضدآاوولطد   ومد اودددهد ىدولال صلد ل
او وصددا هولد وضدول خزووندولتولز ندل زا زاولىدولا اوون دا اصووصد ولز طاعو دزو د ل وندولوداادولا اوون داختو دث،ل وندول طواعداو 

ادعوومدا وواددولزوووعالوندويا زلعوووندد زاوودآدولتوو و ندولفلع ووندزووعدولزخصزوولىداول و وولىداولزعوووولىداولازاووولىدول طاعووون
اوودوعلىدد ل ،طوولعدولاوولذ اولزووولهزند ووضد ااووو دولطلةوولىدولتووالاوندولا اوووندلادزووندزا زاوول  مدا خزوووندةوود وىدازاوهووفداو 
ولازادول طاعضدز داوالاد ازوو دول اولواداوو دآلوالفدولالوزلىدول طاعووندااوو دزا  و د  ولدزادآدولز طاعو  دا 

 .اصوصد احدولزخل وندولت وفنداو دولازاولىداولز و صدول طاعوند ضدولاللمدولا اض الإللل ند ل دوواولا د

االف لدزخو د  و دولازادول واعدولزاخضدا طاو دولااددولتااضد ضدزخصازندولازادولا اوضدولزتو    دتل  ىدووزلخندولالزند -
د(21 ولووودا لدآعزووولادع ووو دهووولز دد ،وووله لللاد2018 10 13دول وووضدع،ووودىدا ووول وخول اخوووندولدو زوووندل ث،ل وووندولا اووووندآعزووولاد وووضد

 .ولزوعالو دع دولتعا دولث،ل ونولا فدلزع ز دولاص وسد
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  ووازضددولوذ دع،ودة و دالذداللااوددولث،ول ضدا ومدع لو دع و دزا ولداص وسدولث،ل وندولاو فددزت اعويا زلعددلد دع
 إلة و ي.د2018 10 14-15

 اوووندل الوول لداولفخووا دوإلوووالزوندولووذ دعض،وودد اووىدعخوواو دسول وو وثد ووضدولزووع ز دولوودالضدل ازاوووندولاتوول  ىدووزلخووندولالزووند -
 ازدوخنددهفدااز ا وندزل دولا اون.د2018 10 27-24اول اونداو دويادوعداول ادودس داالادولف  لد

 ووووضدخوووودالدولزتوووو اعدول،ووووازضدولا اووووض داولووووذ دخصز وووولدزا ووووددولااوووواثداولد وووووولىدولا اووووون دا وووول وخدل  ىدووزلخووووندولالزووووندتوووو -
 الل،له ل.د2018 11 22

 

 :السياسات السكانيةيف جمال  -7

 ددلاسكا  ي: لاس اسارأولا: لا عاا ار لاتي  ظمتها لألما ي لاعامي في مجال 

خصزوووووىدويزلخوووووندولالزوووووندوا زووووولعدااووووو وسداووووواادسولط وووووو د لووووو دووزووووولم:دولوووووو ل داول خزووووووند وووووضدولزخط،وووووندولا اوووووونس دا ووووول وخد -
 از، دووزلخندولالزن.د2018 10 18

 ولزخط،ندولا اوند ضالاثو دول لدوزوو دادوودوزل و وو دادولاا وسد ضدويا زلعدعدددز دولتل  د. 

 داللوًند وضدلواسداللوداادولا اووند2013اخودلدولوو ل داول خزووندآول ادولىدول وضد اوا د خفووذدهد دويا زلعد ل د لدد 
ا وا لد عوونداولوانداوة و وحداطوندلازوادادولزاخوضداللوو ل داول خزوون دد2013إلعال دول،له لدوواادويو ا وضدوإلة وزضد

 ولزا لدولا اضدل و ل داول خزون.

  او وسدزووحدل لوددول،لولولدولووو لخوندلود دعو دويا زولعدعودددزو دول وول اداول الوولىدول لزووندول وضد لوزخىدلو ا لد
خزون داوة  وحدولا اضدل و ل داول دا فدولداادولا اوندل ازادع و لدعخددالعدولا وزجدولاللنداللزا لآول ضد     د ضد

ول   وووددع و دول وو واطداووو دس داد دو وا دتووال دولزا ولدولا اووضدل ووو ل داول خزوونددسول  لهوووندل ازووعدا ،وودمدويخووول دولا اوضآ
د ووووضدزاوووولادولووووو لددولا اووووضدل ووووو ل داول خزوووووندويااوووولددولووووو لخونداول خزاووووون داولزوووووصلدولخووووواوندول ووووضدو ز ووووعدا وووولدولزا وووول

(Monitoring)د2030اخوودلدول خزوووندولزووو دوزندآادد2013عووال دول،ووله لد  لاووندول ،وول و دلز لااووند خفوووذداول  وووولدآللوووند د
 ووضدولف وو لدولز،ا وونددولووو لخوند عوودوددا ةووند الووحدولاطووندويو توو و وندلزلهوووندووالاووولى دالإللوول ند لوو دل زخط،ووندولا اووون

ا زوولعدول لوووعدعتوو دل عووولسدويد اوو ضد ز، وو حدز  لزوواداخاووًلد لوو داخووفدزووعدزا اوولىدوا زوولعدولااوو وسداووالادآعزوولا
 . ولزالللداول ال دولاطخوندل و ل 

ولزووع ز دولا اوضدوية وزووضداوواادولووو ل دسدوإلوو اودالووخدا دووزوومدولز اودلدل ووو ل زووعدلاخوونددخصزوىدووزلخووندولالزووندالل اولا  -
ىداللاز ا وووندازدوخوونداووو ادد2018 11 1د–10 3س داووالادولف وو لد2013عووال دول،ووله لدلاوولمد اول خزووون:دازوولدوووخاوىدع وو د

اولل   وصدع و دآااو دد2013عوال دول،وله لدزخوذدعولمد اذل د ضد طل دويو ا وضدولازوضدل  ،ودمدولزاو صد وضد خفووذدول اخلخون؛د
 .د2030ول  واطداول آص داو دويعال دااطندول خزوندولزو دوزند

 الا د  واوووادولزوووو الدزووو دولووواص وسداولزووووعددولوووولدلددالوووندع اوووون دازووو د وووو مد21ا ووواددا ازووووندزووو دتووول  د وووضدولزوووع ز د
ولووواصو وىدولزاخووووندازاووولللدولوووو ل دولاطخوووون داولا لزووولخوو  داززث وووضدزخصزووولىدولزا زوووعدولزووودخضداولزخصزووولىدوإلة وزووووند

 داا ليىدووزمدولز ادلداوواولطدوي لدوزونداولاا وسداا لىدزاخوندآا ل.

 د52 ووضددا   وولداوولوزمدولز اوودلدووو ل داول خزوووندلوو دلاخووندول    عدلوود دعوو دولزووع ز دعوودددزوو دول ووول ادول  وووووندول ووضدووو
CPDزوووولهزندولزخط،وووندولا اووووند وووضدول ، وووو دولووودالضدلز وااوووندا خووولزجدعزوووادولزوووع ز دولووودالضدل وووو ل داول خزووووندد ICPDد
 عوولدلد.دا لووزخىدهووذيدول ووول اد2019عوولمددHLPF داول وضداوودا هلدووو   عد لوو دولزخ وودلدولوولوووضد  وووعدولزووو الد1994

 دول،له لدولللد دع دولزع ز دوإلة وزضدل و ل داول خزوند ضدولداادولا اوندس ادولىدول خزونداول اايىدول   وددع  د عال
سد  عوووندتوولز ندل،لوولولدولووو ل  دا ادوووددويل ووصومدازالد وو داآهدو وو دول وزوووند لوو د ا،ووو د ولووو لخوند ووضدعووللمدع اووضدز لووو
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ول   ووددع و دول و واطدولاثوو د دادولوو لخونداااللوندوو ثو دلوافلًدول  وزنداولزولاولداوا  ومدا،ا دوإلخول دا ز و دولف لىد
عوال دول،وله لدااطوندول خزووندولزوو دوزندلاولمد اول   ووددع وو دد2030اوو دا خولزجدعزوادولزوع ز دولودالضدل وو ل داول خزوونداو 

لداالةوندا و ودل دع و ددا دولتوالفد ،واد.داةددآازعدولزتل  ا دآهزوندولااددولو لخضد ضد ا،و دآهدو دول خزوندولزو دوزن
ت و  مد ضدلخعدولوولولىداذلو داتو اداولذدا ود دووو لالادولال ودد اآهزوند ز وخ مدوة للدوًلداوا زلعوًلداوولووًل داو 

ولازادع  دزاوا ندول ادولىدول و  ونداولااو و دويا زلعوونداوية لولدونداولث،ل وونداولوولوووند دالإللل ند ل دولدوزل و ض
 .او دولدااداا اغدآهدو د عال دول،له لدولزختادلداولاو وندل ، وذدول الو 

خصزىدووزلخوندولالزوندالل اولا دزوعدلوخدا دووزومدولز اودلدل وو ل دازخ ودلدولوولوولىدوللواوند وضدولتو  دوواووطداتوزلاد -
د2018 12 20-19و  و،ووولدوا زلعووًلداوواادس اصوووصددا دولزاوولللداول اوول دولاطخوووندل ووو ل د ووضدول خزووونس داذلوو داووالادولف وو لد

 از، دووزلخندولالزن.

 .تل  د ضدويا زلعدعدددز دولاا وسد ضدزالادولوولولىدولو لخونداوللاندويخالاونداللزخط،ندولا اون 

 هد دويا زلعد ل د ادوددولفااوىداوي ل دولزوو ،ا وندل ازوادولا اوضدولزتو   د وضدزاولادولوو ل داالوعد ، وو دزازوعد
اوا ضدع و دولوداادويعلولسداوالادوطوال دولزا ولداع،وفدوةو و دخصلزو ددوادددعزادولزا لدولا اضدل و ل داول خزون

ويولوضدز دةاادولزا لدوية للد داويا زلعض دا ذل د ادوددآالاولىدولازادولو لخضدزو داوالادزازاعوندويا و د
–10 30ولا زوووووونداول وووووول ادولز، اووووووندعووووو دولز وااوووووندولازووووووونديعوووووال دول،وووووله لدولوووووذ دع،وووووددااوووووو اىداوووووالادولف ووووو لد

 .د2019االادت  دوا واددCPD 52 ز ودًوديا زلعدلاخندولو ل داول خزوند ضدويزمدولز ادلدد2018 11 1

 لاسكا  ي: لاس اسارثا  اا: لا عاا ار لاتي شااكر ف ها لألما ي لاعامي في مجال 

ازووعد وضدولاوللمدولا اوضدوا زولعداواادس ا،وو دوللواندولاخووونداويخالاوونداولا،وا دويخالاووندل  وىدويزلخوندولالزوند وضدتل  -
 دخصزو دوي اولددولودالضددا دولتو و لىدويوو  و واونسد:2030اخدلدآز داالادا خلزجدعزادولزع ز دولدالضدل و ل داول خزونداد

دازدوخندداض.دد2018 12 5-3ل خصومدويو لدالل الا دزعدلخدا دويزمدولز ادلدل و ل  داالادولف  لد
 ووضدزاوولادداول اوول دولاطخوووندل ووو ل دازوووعالو د  واووضدولزووو الدزوو دولاوولز و دا وواددزوو دولزاوولللتوول  د ووضدويا زوولعد 

ولو ل داوللاندويخالاونداولا لزلخوو داززث ضدزخصزلىدولزا زوعدولزودخضداولزخصزولىدوإلة وزوونداا وليىدووزومدولز اودلد
 .اوواولطدوي لدوزونداولاا وسداا لىدزاخوندآا ل

 ويووو  و واوندولا اوووندز اووددلدع لووًلداووااد خالصو  وولد ووضدهووذودولتوو   داااللووًندةوودزىدويزلخووندولالزوونداووالادويا زوولعد
ول اووودولىدول وووضد اواووو دوللووواندويخالاووووندداآهووومول،طلعووولىداووواادوللووواندويخالاووووندالووواندويمداولف وووولىداولول اووولى د

 ا.الاندويز لىداادوثضدولايدلداويطفل

ويخالاوووونداولاخوووووند وووضدولوووداادولا اوووونسدولوووذ دخصزووو دزخ ووود ددتووول  ىدووزلخوووندولالزوووند وووضدوا زووولعد تووولا  داووواادسوللوووان -
-17ولوولوووولىدوللووواوند وووضدولتووو  دولاووووطداتوووزلادو  و،وووولدالل اووولا دزوووعدلوووخدا دووزووومدولز اووودلدل وووو ل داوووالادولف ووو لد

 الل،له ل.د2018 12 18

 خصزوولىدولزا زووعدول،طوولعدولاوولمداولاوولذدازد دعوو اززث ووودول،وو و زوو دولااوو وسدالوولخاضدد60توول  د ووضدويا زوولعدعووددد
 ولزخط،ندولا اون.ز دداووطالسولزدخضداولزخصزلىدولدالوند

 هووود دويا زووولعد لووو دووووو ا وضدازخلةتووونداختووو دخ ووول جدولز ا وووندول لخووووندزووو دول ، وووو دوية وزوووضداووواادوللووواندويخالاووووند
ندازخلةتووندولط ووو داولاخووووند ووضدعوودددزوو دولووداادولا اووون دا ووذل دويطوول دوية وزووضدول  زو ووضدل لوواندويخالاووونداولاخوووو

 ول دووزلم.
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 يف جمال شؤون الالجئني واملغرتبني واهلجرة: -8
 ددأولا: لا عاا ار لاتي  ظمتها لألما ي لاعامي في مجال شؤول لاالجئ ل ولامغتاب ل ولاهجا :

 داذلو د خفووذًود وادعولمز دد د لخا دووااد ضدول واعدز ددووزا ازخلواندوامدولزل  فدولا اضدولذ د ا فادا دووزلخندولالزند -
د2011 9 13(دا ووول وخد7411ا ةووومد د2004 9 14(دا ووول وخد6465ل،ووو و  دزا ووولدولالزاوووندع ووو دولزوووو الدولووواصو  د ةووومد 

ل، دوللاسدع  دول ادولىدول وضداوا   ولدات  دويا فلاداوامدولزل  فدولا اض دآلد ىدووزلخندولالزنداولخًلدا ذيدولزخلوان دآ
تووول د لوو دولووودا دولووذلدلاا ووو دآعووودودد اووو لدزوو دولالا وووو داولز وولا و دزووو ددال وومدوولوو ون دادآاجدولزخط،ووندولا اووونداووووافداوو د

ولالزاندولا اووند وضد ااووددولزاةو دولا اوضداع لو دآزولمدولزال وادولدالووندزو داوالادعز ووندول تولا دولا اووندوإلة وزوونداوااد
 صداوووولاد خفووووذد عوووال دخواووووا  دزووو دآاوووادولالا وووو دا وووذل د لووو دولووودا دولز اةوووعدل ووولدلز لااوووندول ،ووودمدولزاووود ول اووو لداول اووواس

ولاووول ددلاولز وولا و داوي فوولةو دولاووللزوو داتوو  دول اوو لداولالا ووو دع وو دولزووو الدوإلة وزووضدولا اووض.دالإللوول ند لوو دذلوو  ددعوو
اوو د وصدولوودا دولاللووولىدولا اوووندولز،وزوونداللاوول جدل ازووادع وو د لوواوحدوللووا لدولذهخوووندل اوو فداول ا ووو داللالوول لدولا اووونداو 

اةوودد وومد  ازووندهووذودولاووول د لوو دول لووندوإلخا وصوووندد.وإلواوولاضدل زل وو او دولاوو فدااإووو لزل  مد ووضد خزوووندداادولزختوو داولز اوو 
االووا دع وو دولااواووندوإللو   اخوووندل الزاووندا ازوزوو دع وو دزخوودااولىدولووداادووعلوولسدا ووذل دع وو دااثوولىدولالزاووندولا اوووند

  دةل زندز ووالىدولزل  او دولا فدولاللندالوزلخندولالزن.اللال جدالإللل ند ل د  ولل د ل

 زووولدخصزوووىدووزلخوووندولالزوووندالل اووولا دزوووعدااث  ووولدازاوووو اداالل خووووو دزوووعدزا ووولدولووووف وسدولاووو فدوا فووولًيدازخلوووواندووووامد 
ول وووضدا،،وووىددولاووول ج  ووو ومدولتالوووولىداولزعووووولىدولا اووووند وووضد د ووومدااللووو د2018 12 13ولزل ووو فدولا اوووضدا ووول وخد

 .الاًلد ضدزالادعز  لخ

 ا ضدهذودوإلطل  دةلزىدااثوندالزاوندولوداادولا اووندااوتوخط دالل خووو دزوعدزا ولدولووف وسدولاو فدا خصوومدولووامدولا اوضد
 ووضدز،وو دد2018 12 12ووز و ووضد اووىدعخوواو دس اصوووصدولتوو و ندولا اوووندووز و وووندزوو داووالاد ز ووو دولتووالفسدا وول وخد

 (.Organization of American Statesزخصزندولداادووز و وند 

دولثللثوندول او لدوللولد دعو دولودا لدزاولاد وضدوو  و،وضدولا اوضدول اولا د اصووصدات  د4ولا اوندوو  و،وند ةمدد خفوذدل، و دول،زن -
ووزلخووندولالزووندالل اوولا داول خوووو دزووعدوي اوولددوو  و،ووضدويا زوولعدول واووعدل اخووندولا اوووندد دخصزووى(2013دخووا زا :دول اوووى 
ز،و دول اخوندوية لولدوندو  و،وولدول لااونداد2018 11 14( داذلو دا ول وخدTCCM  و،وندولفخووندول خووو،وندولزاخوونداولل ا لد وو

 . دولدآالاللألزمدولز ادلدا

 خووولة دويا زووولعدزالووواعد ختووولسدولز  وووصدولا اوووضدوو  و،وووضدل اووولدادولزا ازووولىداووواادول اووو لدولوووذ د زوووىدولزاو ،وووندع وووو د
د3( د زوولد لووزخىدولف،وو لد2013(دوللوولد دعوو دول،زووندولا اوووندوو  و،وووندولثللثووند ول اوووى:دخووا زا د4 ازااووفدول،وو و د ةوومد

(دوإلوو وعد وضد2016(دوللولد دعو دول،زوندولا اووندوو  و،ووندول وااوند زولياا:دخوا زا د د تو و دولثولخضد1ز دول،و و د ةومد 
ولالخاوول دولا اووضداوو  و،ووضدل ااووو دولووذ دوووو مددعز وووند ختوولسدولز  ووص.د زوولد وومدزخلةتووندولتوو اطدولز ااوووندول ووضدالووا ل

 وا ول يدإلعدوددولد ووندع دالعدول ا لداو دوإلة وزو  د ز ودًودلا،ددزع ز د ة وزضدوخلة دهذودولزالاع.د

( دع وو دهوولز دآعزوولادولوودا لدIOMخصزووىدووزلخووندولالزووندالل اوولا دزووعداصو لدولال اوووندولزلوو ونداولزخصزووندولدالوووندل  اوو لد  -
ندعتووو دل زخ ووودلدولاوووللزضدل  اووو لداول خزوووون داووودثًلدالخاووووًلد اوووىدعخووواو دسولاوووادلدوآلزخووونداول  وزووونداووثووو دوية لووولد دولالدوووو

دازدوخندز و  داللزز  ندولزل اون.د2018 12 7اويا زلعضداول خزا دإلعلدلدوإلدزلجدولزو دومس داذل دا ل وخد
 عولدلدوإلدزولجدولزوو دومداآثول يدوية لولدونداويا زلعوون ددهد دويا زولعد لو دزخلةتوندزالواعدولاوادلدوآلزخونداول  وزون او 

عولدلدولطاعووندع و دولاوادلداةولمدولز اودثا داازوادعو اضداواادعودددزو دولزاولووعدول لزوندول وضد لوزخىدولزوولعدل داو 
علدلدل اادلدوية للد دوإلدزلج دووث  علدلدولاادلدع  دولزخت دعلزندلا دو دولزخط،ن داخص لد ضدوإلدزلجداو  وإلدزولج دداو 

 ا عوندا دو دولز،لددل  ا لدولال دل.

  اوإلة وزوووون دداولزخصزووولىدولدالووووندا ازووولىدولوووداادولا اوووونداووا ااوووونداوو  و،وووون دتووول  د وووضدويا زووولعدززث وووادعووودددزووو
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ازخصزلىدولزا زعدولزدخضدولزاخون داولزعوولىدوو لدوزون داولاا وسد ضدزالادول ا لد ل دالخفدززث و دع دولاللولىد
 زل  ان.ول

دووزا  د ولخا دآاادزو د وادعولم دآلود ىدووزلخوندولالزونداوول دد18ازخلواندويا فلاداللوامدولاللزضدل ز لا داولذلدواو  د -
آ دىد و دع  دويهزوندول وضد زث  ولدول او لداللخوواندل زخط،وندولا اووندول وضد اوددزخط،وند  وولاداعاوا داووو ،الاد وضدم داواود د

آاد ووضددال وومددداادولز اوو  ووضدزا  وو دولزاووليىدووواوسد ووضد خزوووندعز وووندولد ووض وولا و دولاوو فداع وو دويووو لزلىدول اووو لدل ز
خو دوخاولصًود ل واووًلدخصو ًودوخو دزخونداولزخصزونداولخصلزوونداالوف دا وول ون.دآتل دولاول د ل دوع زلددوي فل دولاوللزضدل  او لدوآل

ولالزاندولا اوند  زادآ دو ا دل ذودوي فل دآث ًودووالاوًلدع و دآااداثو،نددالوند اللجدزالاعدول ا لداط و،ندتلز ن داآ ددآ د
اوللدولزالوو دز دولز ولا و دازولدولوز د وو وادول او لدولخصلزووندازاللاوندآااو دوللوا د وضدول او لداولاوددزخ ول د زولدآ ودد

اول اوواسدلز لااووند خفوووذددولاووول دآ دولالزاووند ا ووصمدزاولوو ندا ادهوولدزوو داووالادعز وووندول توولا دولا اوووندوإلة وزووونداوواادول اوو ل
 عال دخواوا  دزو دآاوادولالا وو دولز ولا و داوي فولةو دولاوللزوو داتو  دول او لداول اواسدع و دولزوو الدوإلة وزوضداووهودو د

 ذوىدولل ندالل ا لد ضداطندول خزوندولزو دوزن.د

 اب ل ولاهجا :ثا  اا: لا عاا ار لاتي شااكر ف ها لألما ي لاعامي في مجال شؤول لاالجئ ل ولامغت

د ضدا تندولازادولثلخوندل الدادولاا وىداو دالزاندولداادولا اوندازخصزوندووزو داول اولا د وضدآا ااولووزلخندولالزندتل  ىد -
  ووخل.از، دولزخصزند ضدد2018 10 17ا ل وخددىضدع،د ول

 ولزوووول ادولز  اطوووندىدع ووو دزووودو دا وووول  لدوو ااوووندعوووددًودزووو دولزالووواعلىدول لزوووندول وووضد لوووزخدخلةتوووىدا توووندولازوووا
دا د ،لىدول ا ل.

 ااخوواو دسول اوو لداولخووصاحد ووضدولزخط،ووندولا اووونسداووالادولا وووندول وااووندزوو دويا زوولعداووااددلًدع لوودةوودزىدووزلخووندولالزوون
 لوز دولاو ضدخاوذلدعو دآعودوددولز ولا و داولخولصاو د وضدولزخط،وندولا اوون داوآللوولىدول وضدووو ادث  لدادد زاللاندول او ل
ل اووولا داول خووووو دزوووعدولوووداادولا اووووندووعلووولسداولزخصزووولىدولدالووووندا ووود دوولا اووووند وووضدزاووولادول اووو لددالزاوووندولوووداا

 د ووضدزاووولادول اوو لداول اووواسآختوووط  لدآاوودثددووزلخووندولالزووونداوإلة وزوووندذوىدوللووو نداوولل ا لداول اووواس د زوولدوو ا لوووى
 .اآاا دول الا دولزا زادزعدزخصزندووز داول الا د ضدآا اال

-18الزاووووندولا اوووووندزوووو داووووالادااث  وووولدافووخوووولد ووووضدولزووووع ز دولوووووخا دولثللووووثداوووواادول اوووو ل دولووووذ دع،ووووددوووووازضدتوووول  ىدول -
 (.ICMPD ضد ووخل داولذ دةلمدا خصوز دولز  صدولدالضدل طاو دوولولىدول ا لد د2018 10 19

  ولتوو عوندع وو دخطوول ددهوود دولزووع ز د لوو دزخلةتووندوووااد خصووومداز وةاووندول اوو لداتوو عخ  لدلاةوو دول اوو لدولاتوواو وندااووو
وي الددووا ااض دز داالادول ل فدع  دخزطدووصزندولاللونداولازادع  دوولولىدول ا لدطاو ندوواا.داولااثدعو د

 اول وىدةلا ندل  طاو د ضدولزو ،اادآهز ل:داا زندول ا ل دازلوندولالا و  دها لدولازا.

 دوزوووندعللزوووندزوو دلووزخ لدززث ووو دعوو دا وولىدع اوووندتالوووندوولوووونداز خووونداآ لد400توول  د ووضدولزووع ز دآ ثوو دزوو د
 زاخوندازالادول ا ل دالإللل ند ل دززث ضدولااثلىدولا اوند ضدولخزول.

ا ووول وخددىضدع،وود ووول دو(RCM)وإلة وزوووندملوووندول خووووو دولووودا لدول وااوونداولاتووو و دزوو دوا زلعووولىد ووضددووزلخووندولالزووونتوول  ىد -
 .الل،له لاز، دووزلخندولالزندد2018 10 22

 د زوولد ااوووىد2019ااطط وولدلاووولمدد2018 خوولاادوخاووولصوىدزازاعووندولازوواداوووالادعوولمددةوودزىدووزلخووندولالزوووندع لوولًد.
ول وضد  وال دالزاونددزازاعوندولازوادولزاخوونداولل ا لدولدالووند وضدولزخط،وندولا اوون لو دد خولزجدوواذووندولاوللزضالخلزلمدا

د15 وضدعلواو  لدد  لو  ل داول وضد لومدولزخصزندولدالوندل  ا لولداادولا اونداول اخندوية للدوندلل اضدموولد آو او(داد
 ولز اللن.دددا للندز دا ليىدووزمدولز ادل
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دول ووضد(IOM Regional briefing)ولفاللوووندوإلة وزوووندل زخصزووندولدالوووندل  اوو لداوواادول اوو لدد ووضدووزلخووندولالزووندتوول  ى -
 آ  و،ولداتزلادوواوطدل ت  دل  ا لدولدالوندل زخصزندوإلة وزضدولز  فخصز لدداول ضدالل،له ل د2018 10 23ا ل وخددع،دى

 IOM.) 

 هوود ىدولفاللوووند لوو د الطووندول و وولىدولدا ازلووووندزوو دااووضدولووداادولا اووونداولووداادوواخاوووندااز ا وووندزلوو دولا اووون د
اولزووو ادوىد وزولدو ا وو ددول او لد ووضدولزخط،وندولا اوون داولزخصزولىدولدالووندولزاخووونداولل ا لداللزاولووعدول للووون:دو الهولى

 داولزاوولا دول  وووووندل  اوو لدولزا  طووندزوو داووالادتووزلادوآلزخوونداولزخصزوونداولخصلزوووندزوو دآاووادول اوو لالي فوول دولاووللزضد
الإللوول ند لووو ددول اووو لدعوو دط وووو داز ا وووندزلووو دولا اووونداولاز ا وووندولاصو  ووووندولدوز، وطوووندولتوووااون دآ  و،ووول دو اوولي

 دولز ادلدااادول ا لداولاو ن.دلألزمداولص وعندوواذوندل  ا ل دازخصزندزالد وىدولزخصزندولدالون

 تل  د ضدولفاللوندول و لىدولدا ازلووندز دااوضدولوداادولا اوونداولوداادوواخاووندااز ا ووندزلو دولا اوون داولزخصزولىد
 ولدالوندولزاخوندالل ا ل.

ز،وو داد2018 11 15-14ع،ووددوووازضددولووذ عزوواد للو وولسددوا زوولعد اوول دولزووو الو دل خفوووذدساطووند ووضدووزلخووندولالزووندتوول  ى -
ا خصوز دوي الددوو  و،وضداوي اولددووا ااوضدالل اولا ددولذ دةلمد دولدآالالول اخندوية للدوندو  و،ولدول لااندلألزمدولز ادلدا

 ولدوز، وطون.دولفود ولوند ثوااولدزعداز ا ون

 داول ووضد2015 11 12-11ا ااوووندوو  و،ووونداوواادول اوو لد  للو وول:هوود دويا زوولعد لوو دز لااووندزا اوولىدةزووند للو وولدوو)
  لز داطندعز  لدزاليىدول الا دول للون:دول لد دلألوالفدولاذ وندل  ا لداو دولخصلزونداولخوصاحدول،وو   دول او لد

لا و داوإل اوول دول،لخاخوونداول خ،ووا دازلوووندولز ولا و داطووللاضدول اوواس دزخووعدازال اوندول اوو لداووو دولخصلزووندا   وووفدولز وو
علدلدويخدزلج.دد علدلدول،اااداو   اللات  دولاادلداو 

 تووول  د وووضدويا زووولعدعووودددزووو دولوووداادولا اوووون داززث وووضدولوووداادووا ااوووونداوو  و،وووون داززث وووو دعووو دوي اووولددووا ااوووضد
 اوي الددوو  و،ض دالإللل ند ل دولزخصزلىدولدالونداوإلة وزون داااضدزخصزلىدولزا زعدولزدخض.

داولزخصزون دولوذ دع،ودداولخصلزووندوآلزخوندل  او لدولاللزضدوي فل ديع زلددولدالضدولا ازضدولزع ز د ضدووزلخندولالزند  ىتل -
 ولز ادل.دلألزمدولالزندولازاوند علوندولزل اون د اىدولزز  ند–داز و  د2018 12 11-10دوازض

 اع و دهولز دولزوع ز د ومددلل اوص دزعدولا ووندولالزون.  ل دولزع ز دز دثزلخضدا ولىدعلزندز  للون داااو و دوا،دو دا
 .ولداادووعللسداولت  لسدوآلا و ادزخصازندووزمدولز ادلداد اللوندز دةاادولزا زعدولزدخضدد60آ ث دز د خصومد

 داواادولز اودلدووزومد وضدووعلولسدل وداادوإلطوال دع و دوا زولعدآ او دهوذوداواودددالن د164تل  د ضدولزع ز دززث ضد
.دازوو دولزخط،ووندولا اوووندتوول  ىدولووداادلووافضد800دااوواولضدزتوول  د2500دزوو دآ ثوو داوووثدالوو يدلدالووون ودول اوو ل
وو د  دوإلزوول وى دولااوو و  د وواخل دولاصو وو  داواووا ض دولوووادو  دوووا ول دةطوو  دول،زوو  دلاخوول  دلواووول دول للووون:دولا اوووند

دزل  دولزل ف دزا و لخول.د
 ندولالزووندولووولاان دوو ا لووىد و وولدا وواددالزاووندولووداادولا اوووند ووضد طوول دةوودزىدويزلخووندولالزووندزوودوا   لد ووضدولا ووو

دااوو داوخ ولداآولولًددا لدووعللسدولدااداو داول خوو دول الا دل اصوصدويو الاندل ذيدولزو ادوىدز داالاد ختلسدملولى
دآاوادزو دولاوللزضد فول لالدوللو ن.د زولدوو ا لوىدووزلخوندولالزوندا ادهولدل  الوو دذوىداوإلة وزوندولدالوندولزخصزلى

وي فوول  دا ووذل دولوودا ددزوو دولا اووضدولزاةوو د لووزخ لدول ووضدول  ووووونداولخصلزووون داآهوومدول ووول اداولزخصزووندوآلزخووندول اوو ل
 وإلة وزضدولا اض.دولزو الدع  دوي فل د خفوذد ضدولزا صدولذ د ا صمدووزلخندولالزندول،ولمدا دلز لااندول ،دم

 ز دآاادول ا لدوآلزخنداولزخصزونداولخصلزووند وضدولا ووندولالزوندوي   لاووندل زوع ز دولا وازضددوي فل دولاللزضد مدوع زلد
ا ول وخددل  ووودهلدخواووا  د وضدولز اودلدلألزومدولالزوندولازاووند لو دوي فول د دثمدآع،ا د ،ودوم2018 12 10ا ل وخددولدالض
19 12 2018. 
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خ داإعدوددول ، و دولا اضدااادسول خزوندولزو دوزند ضدداادوللو وعسدولزادTaskforceتل  ىدووزلخندولالزند ضدوا زلعدولود -
تووول  د وووضدداز،ووو دولزخصزوووندولدالووووندل  اووو ل.د2018 12 12دا ووول وخ د2020اولز،ووو  د طالةووو د وووضدولخلووو دولثووولخضدزووو دعووولمد

لعووندلل اوضدآووول دزومدولز اودلدوإلخزول ض داول اخوندوية لولدونداويا ززخصزلىدآززوندز د ادز دا خولزجدووويا زلعدززث ضد
 ازخصزندوواذونداولص وعن داا خلزجدوواذوندولاللزضدلألزمدولز ادل داولاخ دولدالض.دد

توول  ىدووزلخووندولالزووند ووضدولافووادولا وولزضدوعزوولادا خوولزجدسول اعوووندولزا زاووونداوواادول اوو لداووو دولتوو عونس دولووذلدخصز وو د -
 اوو لداووو دولتوو عوندااز ا وووندزلوو دولا اوووندالل اوولا دزووعدولزخصزووندول اخووندولاطخوووندول خوووو،وندلز ل اووندوي اوول داللاتوو داول
عزووولادولافووواد  وووولدول اخوووندو  ووو حدآدالل،وووله ل.د2018 12 20دا ووول وخولدالووووندل  اووو لداولزا ووولدول،وووازضدل طفالووونداويزازووون د

اولزا ولدول،وازضدلألزازوندولاطخوندول خوو،وندلز ل اندوي ال داللات داول ا لدولخصلزونداززث و دع دولزخصزندولدالووندل  او لد
 عزلادولافادعدددز دولاا وسداوي لدوزوو داززث ضدزخصزلىددالون.آتل  د ضدداولطفالنداولا للندويز و وندل  خزوندولدالون.

 

 
 

 يف جمال الرتبية والتعليم والبحث العلمي: -9

   ث لاعلمي:أولا: لا عاا ار لاتي  ظمتها لألما ي لاعامي في مجال لاتاب ي ولاتعل م ولابح

ع،ددزو الادويزلخندولالزندوا زلعًلدزوعدولوووددولووفو  دلوضد توخلا دووفو دتو ا دزخ ودلدول اولا دولا اوضدوللووخضداللال اووند -
از،وو دويزلخووندولالزوون دا وود دز لااووند خفوووذدخ وول جدولوودا لدولثلزخووندزوو دويا زوولعدولوواصو  دد2018 12 9وللوووخون داذلوو دا وول وخد
 لا،ددولدا لدولثللثندلالا زلعدولاصو  دل ا امداول  خالااول.دزاعدلوخض.دا مداالادويا زلعد ادوددلزخ دلدول الا دولا اضدول

وا زوولعدلاخووندول خوووو دويعالزووضدل ا،ووددولا اووضدلزاووادد2018 12 23زلخووندولالزووندلالزاووندولووداادولا اوووندا وول وخدخصزووىدوو -
لا اووضدلزاووادويزوووندا ا ووومدول اوول دع وو دولتووا ندولاخ اا ووووندويزوووندا ا ووومدول اوول دلااووثدوطووال دولزاةووعدويل   اخووضدل ا،وووددو

 ويخ  خووى( دل اثووو داز لااووندآختووطنداوعزوولادولا،ووددولا اووض دا ووضد طوول د خفوووذدولاطووندويعالزوووندل ا،ووددولا اووضدلزاووادويزوووند
 .2024د–د2015ا ا ومدول ال د

لزوندلزاوادويزووندا ا وومدول اول دااز ا ووندزلو دزعد وادزو دول و وندولاد2019 1 14ا ل وخددلًدخصزىدويزلخندولالزندوا زلع -
خولة دويا زوولعدزووذ  لد.دولا اوون داز  ووصدولواخووو ادوية وزوضدلزاووادويزوووندا ا وومدول اوول د ووووف ( داولزخصزوندول تووفوندولا اووون

صوعلىدولزو اندول فلهمدولزصزعد اةوا لدات  دولزولهزند ضدزاادوزوندولالا و داولخلصاو د ضدولداادولا اوندولز ل  لدز دولخ
ز  ووصدازخووند ووضدولووداادولا اوووندلوو دزخوولط دول اوواسداولخووصاحدوآل ول تووفوو دولووذو دوووو طواا دولالووااد وود وفدول،وولدلدعوو دط ووو د

 دولواخو ادوية وزضدلزاادويزوندا ا ومدول ال داو لدول ول .

 

   لابحث لاعلمي:ثا  اا: لا عاا ار لاتي شااكر ف ها لألما ي لاعامي في مجال لاتاب ي ولاتعل م  و 

اوو وسوىد فاووواداثو،ووندول اوولل ددا تووندولازووادوإلة وزووونتوول  ىدويزلخووندولالزووند ووضد - ل ، و ووونددوإلة وزووضاووااد ةوو و دملووولىداو 
 .2018 9 20-18ولف  لدز دد ضا ا ومدول ال د

 ا ازووووندملوووولىد فاووووادولزتووول  نداول تووواو داوووو دولزعووووولىدولزتووول  ند وووضدول اووولل دولا ازووووندااوووو دولآةووو دويا زووولعد
اول تواو دزوعدول اولل دد 2030اولزا زعدولزدخضدز دآاادول، و ونداول ا مدزد دولاوللد ا،و،لدوهدو دول خزووندولزوو دوزند

 .ا لزلخولولدالضدل ، و ونداول ا مدزد دولاوللد ضدهلزاا جد

ا  ل داوإلادوعدولا اون داذلو د ضدويا زلعدوواادلف و دولاا وسدولا اضدل لزومدزلفا ندزعت وىدويويزلخندولالزندتل  ىد -
 داذلوو ددعزووًلدل ا ووادد2018 11 14ا وول وخداز،و دول اخووندولاطخوووندولزلوو وندل   اووونداولث،ل وونداولا وومدااز ا وووندزلوو دولا اوووند

 .ولزاذالنداالادوو اعدآعاومدولزخل زند ضداخلسدزلفا ندزعت وىد ادوعداوا  ل د  خلوفدزعدولااثدولا زضدولا اض
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 وللوووااالىداولزااةووولىداولفووو ذداول ادوووودوىدلزلوووفا ندولزعتووو وى داا وووذد لووو دالوووعداطوووندةلوووو لددخووولة دويا زووولع
ولزوودلداطاو ووندولزوودلدل ا،ووو داخوولسدزلووفا ند ال وومدووهوودو دول ووضدالوواىدزوو دآا  وول د زوولد وومدالووعدملوووندل ،وووومدعزوواد

 .ول اخنداالادولف  لدولز،ا ن

زووندولا اوووندللووزل دولاووادلد ووضدول ا ووومدول ووضدع،وودىد ووضدعزوول دتوول  ىدويزلخووندولالزووند ووضدولزووع ز دولوووخا دولالتوو دل زخص -
 .2018 12 3-2اللزز  ندوي دخوندول لتزوندوازضد

 خوولاادولزووع ز دع لووًلدلخزوولذجدلووزل دولاووادلداويع زوولددولزد وووضداولزعووووضداولاوو وزجدوي لدوزووون دااا زووندزعوووولىد 
 ول ا ومدولاللضد ز ط فدل ا،و داادلدا زوصدويدوس.

(دلزا لدو الددزالللدولااثدولا زض داول ضدوخا،دىداللاللزندولوادوخوند40زلخندولالزند ضدوا زلعلىدولدا لد تل  ىدوي -
 د2021-2019 داخلةتىدزالواعدولختو دولا زوض داووو  و واوندعزوادوي اولددلألعواومد122018/ 12-11ولا طامدوازضد

ىد عووولدلدوخ اووولفدويوووو لذدولووود  ا  دزاووول  دزازوووددع وووضدااووول صلدوي اووولددل ااوووثدولا زوووضدولز زووووص.د زووولد ووومداوووالادويا زلعووول
 دااو ووو د2021 12 31ا خ  وووضد وووضدد2019 1 1زاووذافدآزوخوووًلدعلزوووًلدي اوولددزا ووولدولااوووثدولا زوووضد  وو لدادوووودلد اووودآد ووضد

ز داز ا وندزل دولا اوندع و دزخلوفدويزوو دولاولمدولزوولعددد–ولزا لدع  د اوو دويو لذدولد  ا  دال مدازد دعادلد
 لدد دا فًلدلألزو دولالمدولزولعددولولا دولد  ا د د  اضدآزازددولزخلا  .لال ا

 اع  دهلز دويا زلعلى دعض،ددوا زلعدل اخندول خوو دولا ولدلالو  و واوندولا اوندل ااثدولا زضداول  خالااضداويا  ول د
ويا  ل  داذل د ضد طل دول الا دوللوخضد ضدزالادولااثدولا زضداول  خالااضدادد-لزخلةتندد عدا اددول الا دولا اضد

ولا اوووضدوللووووخضدا وووضدلووواسدز،  اووولىدول اووولا دولز،دزوووندزووو دولالخوووفدوللووووخض داذلووو د وووضدولزاوووليىدول للوووون:د طووواو د
 ا خلزجدول د وفدولدالض.ددد–ا خلزجدولا زلسدولتالفدولزاهااو دد–ولزا ا وىدولزت   نداو دوللو داولداادولا اوند

-17 زخ ووووودلدولا اوووووضدل ااوووووثدولا زوووووضداول خزووووووندولزوووووو دوزنداوووووالادولف ووووو لدلولووووودا لدولولدووووووندل  ىدووزلخوووووندولالزوووووند وووووضدتووووو -
ولوذ دخصز و دولزخصزوندولا اووندل   اوونداولث،ل ونداولا وامداآ لدوزووندولزز  ووند دادللزز  وندولزل اوونا اولطدزدوخونداللاد2018 12 19

و اووولددزاووولللدولااوووثدد الزوووندلالزاوووندولوووداادولا اووووناهوووض:دووزلخوووندولد ولزل اووووندالل اووولا دزوووعدول اووول دول الوووو ونداولا زوووون
 الزاندعاددولزلل دولواد . دزدوخندآ  و،ولدول  خالااون دويو او دلاخندولزخصزندولا اوندل  خزوندوللخلعونداول ادو  دولا زض

 دالندع اونداعدددز دولزخصزلىدوإلة وزونداولدالوند16د ضدآعزلادولزخ دلدتل  ى. 

 ولخ وووواضداللختوووو دولا زووووضدالل لووووندولا اووووونداوآل وووول دولاوعوووودلدول ووووضد لووووزخىدزوووو دولزاوووولا دول لزوووونددعووووددوًدولزخ وووودلد خوووولااد
ل   خالااولداويا  ل دز دآااد ا،و دآهدو دول خزوندولزو دوزن داولزعت وىدوإلخزل وندولا اوندل لخو دولالزالى دا اطد

اطدولا زووووند إاووودلدملوووولىد خفووووذدويوووو  و واوندوو لدوزوووولدالللوووخلعندا اصووووصدويا  ووول  داول اووواادول ةزوووضدولوووذ ض داولووو او
 زووولدتووو دىدهوووذيدولووودا لدزخلةتوووندالوووعدزووووادلدآالووووندلالطووول دولاووولمد.دولا اووووندل ااوووثدولا زوووضداول  خالوووااضداويا  ووول 

طوال دزتو اعدويووااعدولا اووضد لالوو  و واوندولا اووندل ااوثدولا زوضد ووضدولزاوليىدويا زلعوونداولث،ل وونداوية لوولدون داو 
طال دولتا ندولا اوندل ز  وندولف  ونل ااثد  .دولا زضداالعدملولىد خفوذيداو 

 

 يف اجملال الثقايف:  -10

   أولا: لا عاا ار لاتي  ظمتها لألما ي لاعامي في لامجال لاثقافي:

وخا،ودد دولوذلد ضدزالادولث،ل وند2030لف و دعزادز لااند خفوذداطندول خزوندولزو دوزنددثللثل الولىدويا زلعدولد خفوذوًد -
خصزوىدووزلخوندولالزوندويا زولعدول واوعدلف وو دعزوادز لااوند خفووذداطوندول خزووند  وضدز،و دووزلخوندولالزون د2018 8 7ا ول وخد

  ضدز، دووزلخندولالزن.د2018 9 17ولزو دوزن داذل دا ل وخد

 ول لزووندول ووضدتول  د ووضدآعزوولادويا زوولعدززث ووادعوودددزوو دولووداادووعلولس.دالوود دعوو دويا زوولعدعوودددزوو دول الووولىد
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 لووزخىدةووولمدولووداادووعلوولسدازاو ووللدووزلخووندولالزووندا  لووادولززل ووولىدولاطخووونداووااد خفوووذداطووندول خزوووندولزووو دوزند
د ضدزالادولث،ل ن دا   و دووزلخندولالزنداإعدودد ، و دع اضد ضدهذودولت  .د2030

زىدووزلخندولالزوندالل اولا دزوعداصو لدولث،ل ونداولووولاند ضد طل د خفوذدولا خلزجدول خفوذ دلزخ دلدول الا دولا اضدوللوخض دخص -
ولاو فدااصوو دولث،ل ونداص وسدولث،ل وندولزتو   دلوديا زولعلز  ال دولفخا دولا اون دا وذل دولدا لدول وااند ضداز ا وندوللو  دو

 .فدا فدوللو از،لطاندوو تاو داخادد ضدزدوخند تخاداد2018 10 25اولوولاند ضداز ا وندوللو دولتااون دا ل وخد

 د زولد ومد اولداولث،ل ضداالادوو اعدوخاوىدولزللون دول،ل مداو دولط  و د ضدولزالادول الا دادوإلخالصوىدااثدويا زلعد
 ووضد طوول دزاوولد لدداووو دولووداادولا اووونداوللوووخونداللوونولث،ل وووندخوووو د ووضدولتووعا دول اوولا داول  اصوووصددوووااوآل وسداووااد

 .ولا و سدولاصومداط و س

ل ،و و ددوًد خفووذاذلو د د2018 12 11ا ول وخدويا زلعدولاصو  دولزت   دلاص وسدولوولانداولث،ل ندولاو فددزلخندولالزنخصزىدوو -
(دوللولد دعو د255ل،و و   داو2018 10 15-14(دلزع ز داص وسدولث،ل وندولاو فدولوذ دوخا،وددووازضد21ولللد دع دولدا لد 

لزاو ،ووندع ووو دوللوووولندولخ ل وووندلاثو،وووندول عووووندولز،  اووندزووو دولزز  وووندوداتووو  د 2017ولزا وولدولووواصو  دولا اوووضدل وووولاندلاووولم
 .ولا اوندولواادوندل فاوادا اصوصدولازادولزت   داو دةطلعضدولوولانداولث،ل ند ضدولداادولا اون

 ندتووول  د وووضدويا زووولعدزاوووللضداص وسدولث،ل ووونداولووووولانداولوووولدلدولووووف وسدازخووودااضدولوووداادولا اوووونداززث وووضداصو وىدولث،ل ووو
 اولوولاند ضدولداادولا اون.

 وع زووووددويا زوووولعدول عوووووندولزتوووو   ندل فاوووووادا اصوووووصدولازووووادولا اووووضدولزتوووو   داووووو دةطوووولعضدولث،ل وووونداولوووووولانداإازوووولعد
ولزتووول  و  داآلووود د الوووو داتووو  د لووووو دولزووووز دلولووواح:دسزتووو اعدزاووولد لددول  لزووواداوووو دةطووولعضدولووووولانداول ووو وثد

 اونس.دولالل  داولث،ل ضد ضدولداادولا د

 ضدز، دووزلخندولالزن دا لز دد2018 12 25خصزىدووزلخندولالزندولزخ دلدولا اضدول واعدل خ اضدالل لندولا اوندا ل وخد -
اداادآعزلل د طال دويو  و واوندولا اوندل ز و دول لندولا اون دول ضدآة ىدز دةاادزع ز داص وسدولث،ل ندولا فد وضدآ  واا  د

 وندزل دولا اون.ااز ا دد2018 ت و دووااد

 تووول  د وووضدولزخ ووودلدززث وووادولوووداادووعلووولسداولزخصزووولىداولزعووووولىدولدالوووونداوإلة وزوووونداولا اووووندازخصزووولىدولزا زوووعد
 ولزدخضدولزاخوندا ز و دول لندولا اون.

 خلة دولزخ دلدعددًودز دولزالاعلىدول لزندول ضد لوزخىداوةوعدااللو دول لوندولا اوونداول اودولىدول وضد اوا  ولداووااد
ول ل ووفدع و وول دالإللوول ند لوو دعوو اضدو لووادولززل ووولىداوإلخاوولصوىد ووضدزاوولادول لووندولا اوووندزوو دولووداادووعلوولسد

 اولزخصزندولا اوندل   اونداولث،ل نداولا امداااضدولا لىدولزاخوندالل لندولا اوند ضدولداادولا اون.

دا ول وخد ن دولزخ دلدولا اضدول واعدل خ واضدالل لوندولا اوونخصزىدووزلخندولالزند ضد طل دويا فلاداللوامدولاللزضدل لندولا او -
  ضدز، دووزلخندولالزن.دد2018 12 25

 لووز داووداادآعزوولادولزخ وودلد طووال دويووو  و واوندولا اوووندل ز ووو دول لووندولا اووون دول ووضدآةوو ىدزوو دةاووادزووع ز داص وسد 
 زولد ومداوالادولزخ ودلدزخلةتوندزالواعلىددااز ا ووندزلو دولا اوون د2018ولث،ل ندولاو فد وضدآ  واا د د تو و دووااد

هلزندز ا ،ندااوةعدااللو دول لوندولا اوونداول اودولىدول وضد اوا  ولداوواادول ل وفدع و ول داعو اضدو لوادولززل وولىد
اوإلخالصوىد ضدزالادول لندولا اوندز دولداادووعللسداولزخصزوندولا اووندل   اوونداولث،ل ونداولا وامدازو دولا ولىدولزاخووند

 ولا اوند ضدولداادولا اون.الل لند

 مد ،دومدعدددز دووا و دولاز وندول ضد لزخىدول ادولىدول ضد اوا  ولدول لوندولا اووند وضدولاةوىدولو وه  داخاوادزتو اعد 
 زوعالوندز ؟ةازضدل ا وفدول ا ومداولا امداولزال   دالاحدلل   داولخ اضدالل لندولا اوند

 للس دالإللل ند ل دززث و دع د ادز دولزخصزندولا اوندل   اوونداولث،ل وندتل  د ضدآعزلادولزخ دلدعدددز دولداادووع
اولا ووام دولزخصزووندويوووالزوندل   اووونداولث،ل وونداولا ووام دولا لزوول دولا اووض دو اوولددولخلتوو و دولاوو ف دزازووعدول لووندولا اووون د
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ووووالزون ددو دول  وووفدولزلووو ون دولزا ووولدولووودالضدل لوووندولا اوووون دالزاوووندووصهووو  دولازاووووندولا اووووندل الووول لداولفخوووا دوي
ولزا لدووع  دل ث،ل ن دزازاعندطالادآااداصولن دز  اندولالاطو  دولالزاندولدالوندوإلل   اخون دازاوندلوول دولاو ف د

 ولازاوندولزل وندل ز  ازو  داولازاوندولزل وندل ا وفدولا ام.

(دا ووول وخد150وللووولد د وووضدولووودا لدولالدووووند د8311مد خفووووذًودل،ووو و دزا ووولدالزاوووندولوووداادولا اووووندع ووو دولزوووو الدولووواصو  د ةووو -
اولذ د افدالا ول دولالزاوندولا اووندلووفًلدل تو  د وضدولوااووادولوذهاضدلزاو ضدول،وله لدولودالضدل   ولفدلاولمدد2018 9 11

 خصوومدازووندعتو لدخودالدث،ل ووند وضددزو داوالادويتو و دع و زاو ضد تل  ىدووزلخوندولالزوند وضدولوااووادولوذهاضدل د2019
 .2019 2 3  ل د2019 1 24 داذل داالادولف  لدز دلزا ضو

 

 ثا  اا: لا عاا ار لاتي شااكر ف ها لألما ي لاعامي في لامجال لاثقافي:

د ولزخصزوندولا اووندل   اوونداولث،ل ونداولا وامدخصز و داولذ ولا ف دث،ل ندولزع ز داص وسد(دل21تل  ىدووزلخندولالزند ضدولدا لد  -
 ااز ا وندزل دولا اون.د2018 10 15-14وازضد

 واندعت ددالندع اوندزاللضدولولدلداص وسدا ال دزوعالضدةطلعدولث،ل ندز دولزع ز تل  د ضد . 

 لد دع دولزع ز دعدددز دول، و وىدول لزندات  دويو  و واوندولا اووندل ز وو دول لوندولا اوون داول عووندولزتو   ندل فاوواد
 ولث،ل نداولوولان.ا اصوصدولازادولا اضدولزت   داو دةطلعضد

د2018 11 11-10(دلال اولددولاولمدلاثول وو دولوذ دوخا،وددوووازضد21تول  ىدووزلخوندولالزوند وضد اللوولىدولزوع ز دولوودالضد د -
 از، دوي الددااز ا وندزل دولا اون.

    خوول  اد الزاونعودددزو دولوداادووعلولس دالإللول ند لو دزتول  ند زو داالاثون الاوث زل ون زو   ثو آ  ضدولزع ز  تل  

  لو دت  دولزع ز .داإوطللول

 داةوددلود دعو دولزوع ز دعودددزو دولزوا اثدولث،ول ضدولا اوضاالادولزع ز  د مد ،دومدولادووددزو دووااولثدول وضد خلالوىد.
 ضولا او ل  و وث ولف  وون ولز  وون او  زو  ويخ فولع ض و ولا اوون ولوداا او  عوا ول   وودول الوولىدول لزوندول وضد لوزخىد

 ول،واوىدولزوو ان  ،وام آ  لو ا ل دادويلو ون زاوطخو  عو  ااوودو الوو ثزل ي  ،وام ضول و وونولدال اولزعووولى اللز ولا 

دل الوندزخصزندويزمدولز اودلدل   اوونداولث،ل ونداولا وام ا ،لًد اول  وث آلثل وداازلوندولا اون  ضدولداا ولاو  ون اولزعوولى
 ندولا اون.اذل دخص ودل ص ا دول وهخندول ضد ز دا لدولزخط،د ولواخوو ا(

 

 يف جمال حوار احلضارات: -11

 :لاحضاالر حولا مجال في لاعامي لألما ي  ظمتها لاتي لا عاا ار
الل خووو داول اولا دزوعدزخصزوندووزومدولز اودلدد2018 9 7د-2اوالادولف و لدد2018ا خلزجدولصزللندلاولمدووزلخندولالزنددخفذى -

 د.ولالل وىل الل د

  آ اوولعدولالوول وىداولث،ل وولىدولزا  فوونداولازووادع وو دوخاوو وطدولتووالفد ووضدداووو  اوولدادولزدول فوولهم ازووو دجدولا خوولزدوووو  د
د.عز وندولااو  داذل دازلدوو مد ضد  ووخدةومدول ولزحداول الو دولو زضداو دزا   دولتااف

  دز دول،ولدوىدولتالاوندز دزا   دولداادووا ااونداولايولىدولز ادلدا خدو13تل  د ضدآعزلادولا خلزجدعددد). 

 ل ادووووددزووو دولا ووولىدولا ازوووونداولزعووووولىدولدوخوووونداوإلعالزوووون داولادووووددزووو دزعووووولىددتوووزادولا خووولزجد خصوووومدصوووول وى
ولالزندلالزاندولوداادولا اوون.د زولدتوزادولا خولزجددووزلخنالإللل ند ل دز، دولزا زعدولزدخضدااز ا وندزل دولا اون د

 الل،له ل.دث،ل ونولصول وىدولدولادوددز دآولل

 اوىدعزواددالووندوا زلعوًلدل الو دولوذهخضدلد وووندزوو لند خصوومدا توندد از، هلد2018 10 3ولالزندا ل وخدىدووزلخندخصز -
ززث وا دعو دزخصزوندولواخوو اد ولز  وفدتول  د وضدويا زولعددعخاو دسولاو دزاوًلد وضدووالم:دخاواداخولسدزا زاولىدز زلوو نس.
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ااثدويا زلعدول فللوادولاللندالل الو دلا تندولازا دد. دولت و وإلة وزضدالل،له ل( داولزخصزندولاللزوندلا واضدووصه
ازوولد ووضدذلوو دزلووزا دولا ةووندولزفلهوزووونداعوودددولزتوول  و  دا او وو دولزتوول  ا د ووضدويا زوولعدع وو د   ووو دووزلخووندولالزووند

 .اإعدوددزت اعدولا ةندولزفلهزوندولاللنداا تندولازا

 .دولزا ددالل،له لداز، د2018 10 4ا ل وخددولزل  دل ااو د-للزا ددولدخزل  ضدل،لًسدزعدولزو الو دادووزلخندولالزندع،دى -

 دا خصوومدز  ،وولىدااو ووندولاواو داول اولو دولوو زضااثدول ،لسدوااد اصوصدول اولا داوو دولاولخاو د وضدزاولادختو دث،ل وند 
طندولزتوو   نداووالادولز ا ووندل تووالفدزوو دولاوولخاو .دا او وو دولالخاوول د ووضدهووذودولتوو  دع وو د خفوووذدااووضدولاوو وزجداويختوو

 ول،لدزنداللند ضدزالادولتالف.د

 اووىدعخوواو دازووادولدالوووندويا زوولعدول الووو  دوواادلا تووندولاز، هوولدد2018 12 د19ولالزووندا وول وخدخصزووىدووزلخووند 
تول  د وضدويا زولعدد.2019سولاو دزاًلد وضدووالم:دخاواداخولسدزا زاولىدز زلوو نسداولزصزوعدع،ودهلداوالادتو  دآا وواد

ندولاللزووووندلا واوووضدووصهووو دث وووا دعووو دولزخصزووولىدول للوووون:دزخصزوووندولواخوووو اد ولز  وووفدوإلة وزوووضدالل،وووله ل( داولزخصزوووزز
 ولت و .

 خوولة دويا زووولعدزتووو اعدولا ةوووندولزفلهزووووندل ا توونداعووودددولزتووول  و دزووو دولتوووالفد.دا وومدول او ووو دع ووو د   وووو دولا ووولىد
 ولزخصزندازو الولىدا   وفلىدزللوندزاددلد.د

 

زووعدز  ووصدولز و دعاوودو داوو دد2019 دويووو ادودوىد وضدووزلخووندولالزووندل اةووعدزووذ  لد فوولهمداوالادتوو  د ا وووو  دتوالطدا او د -
 داذلووو دا ووود د اصووووصداز،ووو يداللاللوووزندولخزوووولاوند ووخووولعاووودولاصوصدولاوووللزضدل اووواو داوووو دآ اووولعدوودوووول داولث،ل ووولىد  لوووووود(د

اوووو دولث،ل وولىداوودووول دا خفوووذدولاوو وزجدولزتوو   ندذوىدوللوو نداختوو دةوووومددولا وواددولزتوو   نداووو دولاوولخاو د ووضدزاوولادولاوواو 
 ول اددوندولث،ل ونداول ولزحداول الو دولو زضداول لد دلصاوه دول ط  داوي هلفداويوالزا ااولدا  وهوندووالخف.

د

 لا عاا ار لاتي شااكر ف ها لألما ي لاعامي في مجال حولا لاحضاالر:
ااز ا وندداولذ دع،دداللاللزندآو لخلدند ضدولزع ز دولدالضدولولدلدلصعزلسدوودول دولاللزونداول ، ودونزلخندولالزتل  ىدوو -

دول دز دآاادعللمدمز س.داةددعض،ددهذودولزع ز د اوىد داذل د اىدعخاو دسصعزلسدوو2018 10 11-10 لصواو ل دوازضد
 الو . علوند الزند  ولداز ا وند لصواو ل دولوود دخا دو طل دخصو د

 توول  د ووضد اللووولىدولزووع ز دولادوووددزوو دول زوواصدولدوخوووندولززث ووندلزا  وو دوودووول دولوووزلاوندااووو دولوووزلاونداخااووندزوو د
اااو وسدولزو الو دولوولووو داززث ضدولزخصزلىدولدالونداوية وزون دالإللل ند لو دعودددزو دزعووولىدولزا زوعدولزودخض د

 اازتل  نداوواندز دةاادويعالزوو .دد لالزالىواآول ذلدو دو لدوز داااضدوو ضدزالادااو دولالل وى

 ساوول دولاوللم:دول،و  دولاولد داولاتو ا د زوخ جدلألزو دولاوللزضس د ضدآ ااندزاولا د  وووونداهوض:ددولزع ز  زث ىدزالا د
اادزاوا  و س دسوودول د ضدولاو ندولاواوولووندولز لو ل:د  ذدادودلدل للز دويخولخونس دسولدو داولاالزن:دول ادولىداوو

 سصعزلسدويدول داولتالولىدولوولووند ضدزاوا ندول ط  داوي هلفس.

 لووود دعووو دولزوووع ز د عوووال دا ووولزضدآ وووددع ووو دآهزوووونداوووذادولا ووواددل او الووونددا داةووواعدآعزووولادعخووو د وووضددا دولااووولدلد
ووندل  اةو دعو دولاللز دادعالدولتالولىدولوولوووندااوول ادويعوالمدوندل ادوودول دازلد ضدذل دول،دلاووزل  دولز،د

.د زوولدآعوو فدويعووال دولا وولزضدآولووًلدعوو د  لوو دل  فوووو دولاوولط دل  اووللومدولدوخوووندا ووذل د  لوو د اووطدوي هوولفداللوودو 
 ل تاو دول،ومدولدوخوند ذ واندلززل وندآعزلادول ط  دولدوخضداوي هلفدولدالض.د

ز  وصدولاواو دل د ووولىدولوولووونداوإلعالزووندالل اولا دزوعدخصز لدداول ضولزل دلدولزو دو لدتل  ىدووزلخندولالزند ضدوا زلعد -
هوود دويا زوولعد لوو د ،وووومدخ وول جدولزووع ز دولوودالضدولووذ دخصز وو دا ازووندد.2018 10 25ا وول وخددوووفل لد لصواووو ل دالل،ووله ل
 دد ووضدتوول دد ووضدآووو لخل.د2018 10 11د–د10دوووازضولووذلدع،وودداددسصعزوولسدولاووللمداوودووول دول ، ودووون لصاووو ل د اووىدعخوواو دس

ويا زولعدعودددزوو دولزوو الو داززث وضد ووادزو :دزعووووندووصهو دولتو و  دوووفل لد لصاوو ل دالل،وله ل داليلوول ندولو دووزلخووند
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ولالزنداعدددز دويعالزوو داولااو وسد وضدزاولاداواو دولالول وى.د طو  دويا زولعد لو دخ ول جدولزوع ز داووااد خفووذدزولدا دد
 .ى ضدويعال دولا لزضدل زع ز دز د الول

 

ولزخ ودلدولاوللزضدولثولز دلزخصزوندووزومدولز اودلدل اولل دولالول وىداول وضدع،ودىدووازضددزلخندولالزوند وضد اللوولىتل  ىدوو -
اخواوووا   داذلوو د اووىدعخوواو دسويل ووصومداووللااو داولتوو و ندلوود سدولخصوعوولىداوووو دوزندولوووالمس.دتوول  د ووضدد2018 11 19-20

ث ادولزخصزلىدولدالونداوية وزون د ل دالخفدزتل  ندزعووولىدولزا زوعدولزودخض دولزخ دلدعدددز دولزو الو دولوولووو دازز
اازتل  نداووواندزو دةاوادويعالزووو داولتوالفدول،ولدزو دلالزالىدواآول ذلدداوو لدوزوو ااا وسد ضدزالادااو دولالل وىد

 دويدوول دادا دول،وولدوىدولدوخووندااثدولزخ ودلدعوددًودزو دولزالواعلىدول لزوندول وضد لوزخىداواودالندااادولاللم.دد60ز د
 وضدلووخعدولوووالم دز ل اووندول طوو   د ازووو دولتوو و نداووو دولتووالفدا اوولل دولالوول وى دوووو ادوزلىدويعووالمداول  خالااووولىد

 ولادودلد ضدولاددز دول ط  داولاخ .د

 ا ووو د دتوالطدوواادزو دتو  ددعوووواادتل  ىدووزلخندولالزند ضدويا فلادا وااعدولا لمدولاللزضداو دوودول داولذ دواو  د -
اآلوود ىد ووضدهووذودولتوو  داولخووًلدلووافوًلدآ وودىد ووو دع وو دآهزوووند اصوووصدول ووولزحدولوودوخضداولاوواو داووو دزا  وو ددزوو د ووادعوولم 

دولدو . زلدآدوخىدووزلخندولالزند ل ندزصله دول  وهونداول زووصداول الفداولاخ دول،ل زندع  ددولدوخون.ولطاو  د

 

 واملسوحات امليدانية االجتماعية: يف جمال الدراسات -12

 لا السار ولامسوحار لام  ل  ي للجتماع ي: مجال في لاعامي لألما ي  ظمتها لاتي لا عاا ار: أولا 
خصزىدووزلخندولالزندا تندولازوادول د واووندول وااوندلط اوندولد ووولىدولا وولدولوزخووو د وضدولالزاولىدولزلو ونداواادآولووولىد -

د–25 ولزوووووو الدولثللووووووث( داوووووالادولف وووووو لددSPSSلووووووو ادومداصزوووووندولاوووووو وزجدوإلالووووول وندويا زلعوووووووندول ا ووووووادوإلالووووول ضدا
دالل،له ل.د2018 11 29
 توول  د ووضد.د زوولد ووضدولالزاوولىدولزلوو وندولوزخوووو د(دزتوول  ًل دزوو دط اووندولد وووولىدولا ووول22ولا تووند دتوول  د ووضدآعزوولا

 .اللسداول خزوندولات ونول د وفدعدددز دآول ذلدولزا ددولز اللو د ضدولو ل داوإل

 زىدز وااندولزو الدولثلخضدل ا وزجدويالل وندويا زلعوند SPSSاللاولخولىداملووندعزوادول ا وو د ولزوو الدولثللوث( دادد
 دالإللوووول ند لووو دولزخاخوووو دول  وووو و  داااولووو  داويخاوووودو دولاطووووضدااووودلدولد وووووولىداولزووووواالىدولزودوخووووندويا زلعووووون

الخاوودو دولز اوودد داوا اوول وىدولفوو اض داويا اوول وىدولزاز ووون داعوو ضدخصوو  دا طاو،وولىدولز اوودد داولاووليىدولاللووندل
اطووند داآزث ووند طاو،وووندعلزوون داد2وا اوول دز اووعد وولعز ووون داويا اوول وىدولووالدزاز ووون دعوو ضدخصوو  دا طاو،وولىدعز ووون داد

د. ا وادا  لاندول ،ل و 
 ووزلخونددلضد ،وامدا و وولا واددلزتول  ا دع و د ثزوو دولو.داةوددآ ودد2018 11 29دل ا تندا ل وخدع،دىدولا وندولا لزون

ع و ووولداآخ ووولد ووومدول ووود وفد   ووووددويوووو فلدلدزووو دولزا ازووولىدول وووضد داد وووضدزاووولادول ووود وفدا اصووووصدول،ووود وىدولاطخووووندولالزووون
ااطوند  لاونددوإلالول ونولاولخولىدد داولاولعدىد ضد خزوندةد و  مد ضدهذودولزالادااللند ووفدولز ول لداول،ود لدع و د

ل ا لدوو ز و دهذودولخاعدز دولدا وىدزعدل ا لدصوولدلدزودلدولودا لدا و دوز و د اصوومدولفل ودلدزخ ولداول   ووصدول ،ل و  داد
 داع،وودددا لدآاوو لد ووضدولزووو الدول واووعدادا لدل  ا وووادولوودوزل و ضدل اولخوولى داول وود وفد اوو آع وو دولالخووفدولاز ووضداتوو اد

ا وسSPSSع  دا وزجدآا لداو د ل زا ازلىدول ضدد د و  مزضد ضدخ لوندولا تندل ز د او دلزا  ندزدلدوووز ال د ،د داو 
  مدولالاادع و لدز دهذيدولا تن.

الو ادومداصمدولاو وزجددولزواالىدول،ط وندااادول ا وادولدوزل و ضدلاولخلىد ة وزوندا تندعزاد د واونخصزىدووزلخندولالزند -
داز، دووزلخندولالزن.د2018 12 19-17االادولف  لدد وإلالل ونداولو لخوندولالهصل
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 االسىدهذيدولا تند ضد طل دو و ندولا تولىدول د واووندول وضد ا،ودهلدووزلخوندولالزوندزو دزخط و دووهزووندول،لوالدول وضد
 الو لدلالو ثزل د ضدولزاو ددولات ون داا ادهلد وضددعومدول،ود وىداوي  ،ولسدالل فولسوىدولا اووندا صاوودهلداو داوىدول ا وواد

ضدل اولخوولىداولزعتوو وىدالووو ادومداووصمدولاوو وزجدولاوولهصلدل ا ووامدويا زلعووون داول ووضد ووولعدهلدع وو دول،ووولمداز زووندولوودوزل و 
عدوددا خفوذدولزواالىدولزودوخوندا ا واداولخل  ل. د لزومداو 

 ن ددالوندع اوون دهوض:داز ا ووندزلو دولا اوون دولزز  وندوو دخووندول لتوزود13ز ود الداز د اوندزو دد16تل  د ضدولا تند
از ا وووندولووووادو  دولاز ا ووووندولوزخوووون ددالوووندلواوووول ددالوووند  ووووطو  داز ا ووووندوللوووازلادولفود ولوووون دولزز  وووندولزل اوووون د
ولاز ا وووندول اخوووون دزز  ووندولااوو و  دولزز  ووندولا اوووندولووواادون دووو طخندعزوول  داز ا ووونداواووا ض دوزث ووا دولا وولىد

وإلالول ون دالإللول ند لو دااوضدولزتول  و دزو دط اوندولد ووولىدولا وولددولز  فندا خفوذدولزواالىدولو لخوندز دووا وصل
 ولذو دو لااا دد وول  مد ضدولالزالىداولزالهددولزل وند ضدزاليىدوإلاللسدولو لخضداولدوزل و ول.د

 وولا،ندةدزىدووزلخندولالزندع لًلدااادولاوةعداول ادولى دآالاىد و لدز لز لداآهدو  لدازااصدع دآهمدوإلخالصوىدول
 ضدزاليىد خفوذدولزواالىداازعدولاولخلىدا اصوصدول،د وىداوي  ،لسدالل فلسوى دثمداوخىدووختطندولال  د خفووذهلد وضد
ولف  لدولاللونداول ضدلومدوو مدويخ  ولسدزخ ولدااود دا وضدخ لووندولاو ضدآتول ىدووزلخوندولالزوند لو دآهومدووهودو داول اا ولىد

د.د2030ذدآاخدلدول خزوندولزو دوزند ضدولز ا ندول،لدزنداللند وزلدوا
 لز دا خلزجدولدا لدعددًودز دولزالا دول لزن دهض:ددا دااودلدولد ووولىداولزوواالىدويا زلعووندولزودوخووند وضد وا و د 

 د الو دةلعدلداولخلىدولزواالىدول،ط وندول ضد خفوذهلدطل دعلمددوخلزو لىدولو ل ولاولخلىدا اصوصدول،د وىدولاطخون د 
د- دولزعتووووو وىدول ازواووووووند   اوخ ووووولSPSSز وااوووووندعلزوووووندع ووووو دزعتووووو وىدول ا ووووووادولالوووووفضد دData Fileولااووووودلد

 دولاليىدولاللندلالخاودو دولز ادددضويخادو دولاط داداطند ا وادولاولخلىوو ادوز ل( دولزخاخ دول   و  داااول  د
ول ااوووو ضدازالي ووو  دويع اووول وىدولاواوووفد دويخاووودو دولز اووودددع ووو دولاولخووولىدولز لاووونداخووولسدخزووواذجدويخاووودو ولز اووودد د

 ز وعل  لدعخدد ا وسدول ا وا داخلسدخزاذجدويخادو دول ااو ضدع  دولاولخلىدولز لان.

 او وسد طاو،ولىدعز ووندالوو ادومداولخولىد ا ووندزو دولزووحدولوزخوضدللواند تزادولا خلزجدت حدولزفلهومدووولووندخص وًلداو 
دندزصادلداا لصدالوفدملضدل ادز د فداا ادول ا وصوىدولل ا وندل  د وف.د داةدد مد ا و دةلع2013ووو لدلالمد

 لا السار ولامسوحار لام  ل  ي للجتماع ي: مجال في لاعامي لألما يلإل  لالر لاتي أ  اتها : ثا  اا 
اوولل ل و ددزوو ددا وووندلوواندووووو لدولا اووونداولووو ل داولووذ د لووز دعووددًودزوو دولزاولوووعد24آلوود ىدووزلخووندولالزووندولاووددد -

داادع اون داةدد لز دولاددداااثداد وولىدااادولوو ل دد5ولا اونداوإلخا وصوند ضدزاليىدوللاندولو ل داول خزوند ضد
ادا هلد ضد ا،و دول خزوندولزو دوزندا علوندووزازنداول لولعندولطاواوونداولز زوالىددىاا ولىدول لعداووطفلاداويو ثزل و

دا زلعونداوية للدونداو دولز وه،و داولز وه،لى.ددددوللذو ون داعدمدولزولاولدوي
زوو ددا وووندلوواندووووو لدولا اووونداولووو ل داولووذ د لووز دعووددًودزوو دولزاولوووعداوولل ل و دد25آلوود ىدووزلخووندولالزووندولاووددد -

طل دولا اونداويخا وصوند ضدزاليىدوللاندولوو ل داول خزوون داةودد لوز دولاودددااواثداد ووولىدخص ووندازودوخوونداواادوو د
ولثد دعخددولخولس داةوللدول  لهوندوإلخولخون داولاخ دوووو   داد ووونددوزل و ووندوو لخونداواادولووولاندولاا ووندادا هولد وضد

د ا،و دول خزوندولزو دوزن داولازادولزا  دعخددولز وه،لى داولف، داو دووطفلا.
 

 

 
 


