
 

 د١ٔج ثٌٛهٓ -ثٌخ١ًٍ 

فٟ صؾشدٍز فش٠ذر ِٓ ٔٛػٙج، ٠ؼ١ؼ أػنجء ِؾٍظ دٍذٞ ثٌطالةغ فٟ ِذ٠ٕز ثٌخ١ًٍ ؽ١تجً ِٓ ثٌّقجوجر ٌٛثلغ ثٌّؾجٌظ ثٌّق١ٍز 

ٚثٌؾذجد١ز فٟ فٍغط١ٓ، ف١ظ ثخضجس هالح ِذثسط ثٌخ١ًٍ لذً ػجَ ِٓ ٠ّغٍُٙ، ٠ٕٚٛح ػُٕٙ فٟ إ٠قجي سعجٌضُٙ ٚفٛصُٙ إٌٝ 

ٚثٌّؤعغجس، ١ٌٚىٓ ٌُٙ سؽغ فذٜ ٠ٍّغْٛ أعشٖ ِٓ خالي ثٌؾٍغجس ٚثٌٍمجءثس ثٌضٟ ٠ؼمذٚٔٙج ِغ ثٌّؾٍظ ثٌؾٙجس ثٌشع١ّز 

 . ثٌذٍذٞ فٟ ثٌخ١ًٍ، ٚثٌؾخق١جس ثٌم١جد٠ز ثٌضٟ ٠ٍضمٛٔٙج، ٚص٠جسثصُٙ ٌٍّؤعغجس ثٌّخضٍفز

 

صذ٠ش دذٚس٘ج ٘زث ثٌّؾشٚع ثٌؾشثوز  ٠ٚؾضّغ أػنجء ِؾٍظ دٍذٞ ثٌطالةغ فٟ لجػجس ثٌؾّؼ١ز ثٌفٍغط١ٕ١ز ٌغمجفز ٚفْٕٛ ثٌطفً ثٌضٟ

ِغ دٍذ٠ز ثٌخ١ًٍ، ٚفٟ ِؾّغ إعؼجد ثٌطفٌٛز ثٌضجدغ ٌٍذٍذ٠ز، دضٕف١ز ِٓ ِؤعغز ِؾضّؼجس ػج١ٌّز، ٚص٠ًّٛ ِٓ ثٌٛوجٌز ثألِش٠ى١ز 

  .ٌٍض١ّٕز ثٌذ١ٌٚز

 

ز صٕف١ز٠ز ِضىجٍِز ِٕٚز دذث٠ز ثٌؼجَ ثٌقجٌٟ ٚفضٝ ثٌٍقظز، صُ ٚمغ خطز ٔغؾش خ١ٛه ثٌّؾشٚع دذؼنٙج ثٌذؼل، مّٓ ػ١ٍّ

ِٚضشثدطز، ِٚذ١ٕز وً ِشفٍز ػٍٝ ٔضجةؼ ثٌّشفٍز ثٌضٟ صغذمٙج، وّج صٕضٙؼ ػ١ٍّز ثٌضٕف١ز أعج١ٌخ ثٌّؾجسوز ثٌّضٕٛػز، ٚثٌضٟ صض١ـ 

خٛك ثٌضؾشدز ٚثٌّّجسعجس ثٌؼ١ٍّز ٌٍطالةغ، ٚلذ صُ صشو١ض ثٌؼًّ ػٍٝ ِؾجالس ِخضٍفز صٙذف إٌٝ إعشثء ِؼشفز ٚخذشر ٚصؾشدز 

ةغ ثٌم١جد٠ز، ف١ظ سوض ٘زث ثٌّٛمٛع ػٍٝ عالط أِٛس ٟٚ٘ : دشٔجِؼ دٕجء لذسثس، ٚثٌضؼشف ػٍٝ ّٔجرػ ل١جد٠ز، فتز ثٌطال

 . ٚثالهالع ػٍٝ ّٔجرػ ِؤعغجس أ١ٍ٘ز ٚػجِز

 

ٚفٟ ِٛمٛع صّى١ٓ ثٌمذسثس، صٍمٝ ِؾٍظ دٍذٞ ثٌطالةغ ِٛمٛػجس صغم١ف١ز ٚصّى١ٕٗ، ٌضّى١ُٕٙ ٚصض٠ٚذُ٘ دجٌخذشثس ٚثٌّٙجسثس 

ثٌضٟ صّىُٕٙ ِٓ صخط١و ٚل١جدر ٚصٕف١ز خططُٙ دىفجءر ٚفجػ١ٍز، ١ٌظ رٌه فقغخ، دً ٔمً خذشر أػنجء ثٌّؾٍظ  ثٌالصِز

ِٚؼشفضُٙ إٌٝ أػنجء ث١ٌٙتز ثٌؼجِز، ف١ظ أْ وً ِٛمٛع ٠ضُ صٕف١زٖ ػٍٝ ِشفٍض١ٓ؛ ثٌّشفٍز ثألٌٚٝ: صٍمٟ ثٌطالةغ ِٙجسثس 

ٌّؼٍِٛجس ثٌخجفز دىً ِٛمٛع ِٓ ِٛثم١غ ٘زٖ ثٌٛسػ، ٚثٌّشفٍز ص١غ١ش ٚسػ ثٌؼًّ فٟ ِؾجالس ِخضٍفز، ٚأ٠نجً صٍم١ُٙ ث

  .ثٌغج١ٔز ٟ٘ أْ ٠مَٛ ثٌطالةغ دٕمً ثٌضؾشدز ٚثٌخذشر ٚثٌّؼٍِٛز إٌٝ صِالةُٙ فٟ ث١ٌٙتز ثٌؼجِز

 

ِٕٚز دذث٠ز ثٌؼجَ ثٌقجٌٟ، صٍمٝ ثٌطالةغ ٚسػ ػًّ ِىغفز فٟ ِٛمٛػجس :ثٌم١جدر، ثإلدثسر ٚثٌضخط١و، ثٌنغو ٚثٌّٕجفشر، 

ضطٛع، ثٌقٛثس ٚثٌؼًّ ثٌؾّجػٟ، ٚأخ١شثً ثإلػالَ ثالؽضّجػٟ ٚثٌققجفز، ػٍٝ ٠ذ ثٌخذشثء ٚثٌّخضق١ٓ فٟ ص١غ١ش ٚسػ ثٌؼًّ ثٌ

ٚآ١ٌجصٗ، ١ٌمِٛٛث دذٚسُ٘ دض١غ١ش ٚسػ ثٌؼًّ دأٔفغُٙ ٚٔمً ٘زٖ ثٌّٛثم١غ ١ٌٍٙتز ثٌؼجِز، ف١ظ دٍغ ػذد ثٌّغضف١ذ٠ٓ ِٓ ٚسػ 

 . ز ِٓ أػنجء ثٌّؾٍظ ٚث١ٌٙتز ثٌؼجِز ثٌضجدؼز ٌٗه١ٍؼٟ ٚه١ٍؼ١ 011ثٌؼًّ ٘زٖ ِج ٠مجسح 

 



ٚفٟ مٛء رٌه، ٚدؼذ ٚمغ خطز ّٔٛرؽ١ز صؼضّذ ػٍٝ أعجط ثٌّشف١ٍز فٟ ثٌؼًّ ٌّؾٍظ دٍذٞ ثٌطالةغ، صىْٛ ثٌّشفٍز ثٌغج١ٔز 

ز فٟ ٚثٌّضذثخٍز ِغ دٚسُ٘ فٟ ثٌم١جدر ٚإدثسر ٚسػ ثٌؼًّ، ٟ٘ ثٌقٛثسثس ثٌضٟ ٠ؾش٠ٙج أػنجء ثٌّؾٍظ ِغ ؽخق١جس ل١جد٠

ثٌّؾضّغ ثٌفٍغط١ٕٟ، ٌشفغ ثٌٛػٟ ٚصقغ١ٓ ثٌمذسثس ٌذٜ ثٌطالةغ، ِٚٓ أؽً صؼض٠ض ٚصىش٠ظ ثٌّفَٙٛ ثٌؼٍّٟ، ف١ظ صُ إؽشثء 

ِٕجلؾجس ٚفٛثسثس ِج د١ٓ ثٌطالةغ ِغ ّٔجرػ ل١جد٠ز ِٚؤعغجص١ز، ػذش ػمذ ِؾّٛػز ِٓ ثٌٍمجءثس ٠ضؼشفٛث ِٓ خالٌٙج ػٍٝ 

ثس ِشصذطز دؾىً ِذجؽش ِغ ِٛمٛع دٕجء ثٌمذسثس، ٚصذؼٙج ٔمجػ ِفضٛؿ ِٓ أؽً صؾجسدُٙ ٚخذشثصُٙ، ف١ظ وجٔش ٘زٖ ثٌخذش

صذجدي ثألفىجس ٚثٌضقٛسثس، ٚػٓ ثٌذٚس ثٌزٞ ٠ٍؼذٗ ثٌمجةذ فٟ إفذثط ثٌضغ١١ش فٟ ثٌّؾضّغ، ٚثٌقذ٠ظ ػٓ أدشص ثٌقؼٛدجس ثٌضٟ 

 . صٛثؽٙٗ

 

ثٌّؤعغجس ثأل١ٍ٘ز ٚثٌؼجِز، صؼشفٛث ِٓ خالٌٙج  ز ٌُِٓٚ صمف ثٌخطز ثٌّشف١ٍز ٌٍطالةغ ػٓ ٘زث ثٌقذ، فمذ صثس ثٌطالةغ ِؾّٛػ

ِٚج  ٚد١ٕضٙج ٚدشثِؾٙج، ٚػٍٝ آ١ٌز فٕجػز ٚثصخجر ثٌمشثس، ٚدٚس٘ج ٚػاللضٙج ِغ ثٌّؾضّغ، ػ١ٍٙج، ٚثهٍؼٛث ػٍٝ ِؾجالس ػٍّٙج

فٟ فٍغط١ٓ،  ٌقمٛق ثٌطالةغ ٚثألهفجي ِذٜ ث٘ضّجِجس ٘زٖ ثٌّؤعغجس دفتز ثٌطالةغ، ٌٍضؾذ١ه ِؼٙج ٚصٕظ١ُ فّالس ِٕجفشر

صؼشفٛث ف١ٙج ػٍٝ ٘زٖ ثٌّؤعغز ٚػٓ ثٌخذِجس ثٌضٟ صمذِٙج، ٚدٚس٘ج فٟ  ٚوجٔش أٚي ص٠جسر ٌُٙ إٌٝ ؽّؼ١ز ثٌىف١ف ثٌخ١ش٠ز،

 . ثٌّؾضّغ

 

ِؾشٚع ِؾٍظ دٍذٞ ثٌطالةغ، ِٓ ٚسؽجس  صمٛي ػنٛ ِؾٍظ دٍذٞ ثٌطالةغ فال ١ٔشٚك: ٌمذ عجّ٘ش ثٌخطز ثٌضٟ ٚمؼٙج هجلُ

فٟ إفغجعٟ دجٌّغؤ١ٌٚز صؾجٖ ثٌّؾضّغ ثٌّقٍٟ ثٌزٞ أػ١ؼ ف١ٗ، فمذ  س ٚص٠جسثس ٌّؤعغجس أ١ٍ٘ز،ػًّ ٌٚمجءثس ِغ ؽخق١ج

٠ىْٛ ثإلٔغجْ ػنٛ فٟ ِؾٍظ دٍذٞ، ٚصؼشفش أوغش ػٍٝ ثٌقؼٛدجس ثٌضٟ لذ صٛثؽٙٗ، ٚأؽؼش دجٌغؼجدر  ػشفش فم١مز ِؼٕٝ أْ

  .فضشر ِذىشر ِٓ ف١جصٟإلفغجعٟ ػٕقش فجػً فٟ ثٌّؾضّغ ث٢ْ، ٚلذسصٟ ػٍٝ إدثسر ٚسػ ثٌؼًّ فٟ 

 

ٌُ صضم١ذ أٔؾطز ِؾٍظ دٍذٞ ثٌطالةغ فٟ ِؾجي ص١غ١ش ٚسػ ثٌؼًّ ٚٔمٍٙج إٌٝ ث١ٌٙتز ثٌؼجِز فقغخ، دً أهٍك ثٌّؾٍظ ثٌؼٕجْ 

 . ثٌخاللز ثٌّؾضّؼ١ز، ٚأخشٜ ع١ضُ صٕف١ز٘ج فٟ فضشثس الفمز ألفىجسٖ فٟ صٕف١ز ِؾّٛػز ِٓ ثٌّذجدسثس

 

٠ؼ١ؾْٛ ف١ٙج، ٚٚؽذٚث أْ ٕ٘جن صمق١شثً ٠ضؼٍك  ثٌّؾٍظ دجٌّغؤ١ٌٚز صؾجٖ ِؾضّؼُٙ ٚدٍذُ٘ ثٌضٟٚفٟ ٘زث ثٌؾأْ، ؽؼش أػنجء 

فؼٍٝ ثٌشغُ ِٓ وْٛ ِؾٍظ دٍذٞ ثٌطالةغ فٟ ِذ٠ٕز ثٌخ١ًٍ، إال أْ ٕ٘جن دؼل ثٌّؼجٌُ  دجٌغمجفز ثٌغ١جف١ز فٟ ثٌّؾضّغ ثٌّقٍٟ،

ثء وجٔش ٘زٖ ثٌّؼجٌُ فٟ دثخً فذٚد ثٌّذ٠ٕز، أٚ ثٌّقجفظز، أٚ فٟ ثٌغ١جف١ز لٍّج ٠ؼشف ثٌطالةغ أٚ ثٌّٛثه١ٕٓ دؾىً ػجَ ػٕٙج، عٛ

أؽضثء ثٌٛهٓ ثٌّّضذر ؽّجالً ٚؽٕٛدجً، فؾجءس ثٌفىشر فٟ أْ ٠ذجدس أػنجء ثٌّؾٍظ دئهالق ثٌّذجدسر ثٌغ١جف١ز )ثػشف دٍذن( 

غ١جف١ز ٚصؼشفُٙ ػٍٝ ثألِجوٓ ثألعش٠ز ثٌ ثٌغمجفز ثٌغ١جف١ز ٌذٜ ثٌطالةغ ٚثٌّٛثه١ٕٓ، ٟٚ٘ ِذجدسر صشوض ػٍٝ صؼض٠ض ثٌغمجفز ٌضؼض٠ض

 . ٚثٌغ١جف١ز فٟ ثٌنفز ثٌغشد١ز، ف١ظ صُ صٕظ١ُ ِغجس ع١جفٟ ٌض٠جسر ػذد ِٓ ثٌّٛثلغ فٟ فٍغط١ٓ

 

ثألٚي ِٕٙج صٕظ١ُ ص٠جسثس ١ِذث١ٔز إٌٝ ثٌّٛثلغ  ٚلذ صُ صمغ١ُ ٘زٖ ثٌّذجدسر إٌٝ أسدؼز أؽضثء دؾىً صىجٍِٟ ِٚشفٍٟ، فىجْ ثٌؾضء

 ز فٟ دثخً ِذ٠ٕز ثٌخ١ًٍ، ٠ضخٍٍٗ ػشك أفالَ ٌٙزٖ ثٌّٛثلغ ٌٍضؼشف ػ١ٍٙج أوغش، ف١ظ صثس ثٌطالةغ و١ٕغزثألعش٠ز ٚثٌضجس٠خ١

ثٌخ١ًٍ، ٚصؼشفٛث ػٍٝ ٘زٖ ثألِجوٓ دؾىً أوذش،  ثٌّغىٛد١ز، ٚدتش فشَ ثٌشثِز، ٚثٌذٍذر ثٌمذ٠ّز، ٚثٌقشَ ثإلدشث١ّٟ٘ ثٌؾش٠ف فٟ

  .ٌُٙ ِؼٍِٛجس ِٓ ؽأٔٙج إعشثء رخ١شصُٙ ثٌؼ١ٍّز ٚثٌغمجف١ز ػٕٙج ٚثعضّؼٛث إٌٝ ثٌمجة١ّٓ ػٍٝ ٘زٖ ثألِجوٓ، ٚٔمٍٛث

 

٘زٖ ثٌّؼجٌُ فٟ د١ش ٌقُ: لش٠ز أسهجط ٚد٠ش  أِج ثٌؾضء ث٢خش فمذ ؽًّ ص٠جسر ِٛثلغ أعش٠ز فٟ د١ش ٌقُ ٚأس٠قج، وجٔش أدشص

ًَ ِٓ: ل ثٌؾٕز ثٌّمفٍز ٕ٘جن، ٚدشن ع١ٍّجْ، أِج فٟ قش ٘ؾجَ، ٚثٌّغطظ دجٌمشح ِٓ ِذ٠ٕز أس٠قج، فمذ صثس ِؾٍظ ثٌطالةغ و

فٟ ِذ٠ٕز أس٠قج، وّج صثسٚث ٔذغ  ٚثٌضمطٛث فٛسثً دجٌمشح ِٓ ِغضٜٛ عطـ ثٌذقش ،ثألسد١ٔز، ٚثعضّضؼٛث دجٌّؾج٘ذ ٕ٘جن، ثٌقذٚد

ؽج٘ذٚث ثٌؾذجي ٚفمٛي ثٌّٛص ِٓ خالي صٍفش٠ه أس٠قج، ٚصثسٚث أ٠نجً د٠ش  ثٌغٍطجْ ِغضّضؼ١ٓ دؼزٚدز ١ِج٘ٗ ٕ٘جن، ٚأ٠نجً،

 . ٚثٔضٙش ثٌشفٍز دجٌقذ٠مز ثإلعذج١ٔز ٕ٘جن لشٔطً،

 

، ٚصؼٍّش وُ ٘جةً ِٓ  ٠مٛي ػنٛ ِؾٍظ ثٌطالةغ خجٌذ ثٌؾؼذز: ٌمذ ػضصس ِذجدسر )ثػشف دٍذن( ثٌغمجفز ّٞ ثٌغ١جف١ز ٌذ

س ِٓ ثٌّؼجٌُ، عٛثء وجٔش ثٌض٠جسثس دثخً ِذ٠ٕز ثٌخ١ًٍ، أٚ خجسؽٙج، ٚصفجؽأ ثٌّؼٍِٛجس ثٌضٟ ٌُ أوٓ أػشفٙج فٟ ثٌغجدك ػٓ ٘زٖ

ِؾٍظ دٍذٞ ثٌطالةغ دجٌّض٠ذ  صضخش دؼذد وذ١ش ِغ ثٌّؼجٌُ ثٌغ١جف١ز دؾىً أوذش دىغ١ش ِّج وٕش أصقٛس، ٚٔقٓ ٔذػٛ أْ فٍغط١ٓ

  .ٚعجةً ثإلػالَ ثٌّخضٍفز ِٓ ثال٘ضّجَ ٚثٌؼٕج٠ز دٙج، ٚصغ١ٍو ثٌنٛء ػ١ٍٙج فٟ

 

س أػنجء ِؾٍظ دٍذٞ ثٌطالةغ ٚث١ٌٙتز ثٌؼجِز ٌٍّؾٍ ّٛ ثٌقٛس ثٌضٟ ٠شٚٔٙج ؽ١ٍّز ٚ٘جِز،  ظ، دؼلٚخالي ثٌض٠جسثس، ف



ٚثٌضٟ صؾًّ صؼ١ٍُّٙ ػٍٝ ِذجدا ثإلػالَ ٚثٌفْٕٛ ثٌققف١ز، ِٓ  خقٛفجً ٚأْ ثٌّؾٍظ ٠قنش ٌّذجدسر ثٌضّى١ٓ ثإلػالِٟ،

دٍذن(، ٔؾشثس ػٓ  ثٌضقش٠ش ٚوضجدز ثألخذجس، ٚفضٝ ثٌضق٠ٛش ثٌفٛصٛغشثفٟ، ٚعضؾًّ ٘زٖ ثٌّذجدسر )ِضذثخٍز ِغ ِذجدسر ثػشف

ثٌطالةغ، ٚأدشص ثٌضمجس٠ش ٚثٌضٛف١جس ثٌضٟ ع١مذِٛٔٙج  أدشص ثألِجوٓ ثٌضٟ صثسٚ٘ج، ِٚؼشمجً ٌٍقٛس ثٌفٛصٛغشثف١ز ِٓ إدذثػجس

  .دجٌّؼجٌُ ثٌغ١جف١ز فٟ فٍغط١ٓ إٌٝ ثٌؾٙجس ثٌّؼ١ٕز ٌال٘ضّجَ

 

ذجدسثس ثألخشٜ فٟ ثٌفضشر ٚػٍٝ ٚلغ ثٌؼًّ ثٌّؾضّؼٟ ِٓ خالي ثٌّذجدسثس، ع١مَٛ ِؾٍظ دٍذٞ ثٌطالةغ دضٕف١ز ػذد ِٓ ثٌّ

ٟٚ٘  ثٌالفمز، ف١ظ صؾًّ خطز ثٌّؾٍظ صٕف١ز ِذجدسر د١ت١ز، صضّغً دئلجِز ِخ١ُ د١تٟ، ٌضؼ١ّك ثال٘ضّجَ دجٌذ١تز ٚثٌّقجفظز ػ١ٍٙج،

٠ضنّٓ فّالس ٔظجفز ػجِز، ٚٚسػ صٛػ١ز،  ِذجدسر صغضٙذف فتز ثٌطالةغ ِٓ خالي إلجِز ٚصٕظ١ُ ِخ١ُ د١تٟ ٌّذر خّغز أ٠جَ،

  .ز د١ت١ز ِخضٍفزٚأٔؾط

 

دثٚد ثٌضػضشٞ: "إٔ٘ب  سة١ظ دٍذ٠ز ثٌخ١ًٍ د. ٚفٟ مٛء ثٌّذجدسثس ٚثألٔؾطز ثٌضٟ ٠مَٛ دٙج ِؾٍظ دٍذٞ ثٌطالةغ دجٌخ١ًٍ، لجي

ٚثٌطفً فٟ ِذ٠ٕز  ز ثٌضٟ أدذ٠ضُٙ ِٓ خالٌٙج ٚؽٙجً ِؾشلجً ٌٍطفً ثٌفٍغط١ٕٟ ػٍٝ ثٌؼَّٛ،١ثٌؼجٌ ٔفغٟ دىُ، ٚإٔ٘تىُ ػٍٝ ثٌشٚؿ

 ."ثٌؼًّ ِٓ أؽً ثٌضغ١١ش فٟ ِؾضّؼىُ ٌّج ٘ٛ أفنً ٝ ٚؽٗ ثٌخقٛؿ، دضقذ٠ىُ ٚإفشثسوُ ٚػض٠ّضىُ ثٌّض١ّضر فٟثٌخ١ًٍ ػٍ

 

ثٌخاللز صغضقك ِٕٟ أْ  ثإلدثس٠ز ٌٍؾّؼ١ز ثٌفٍغط١ٕ١ز ٌغمجفز ٚفْٕٛ ثٌطفً ٔغش٠ٓ ػّشٚ: "إْ ٘زٖ ثٌؾٙٛد ف١ّج لجٌش سة١غز ث١ٌٙتز

ٚأصّٕٝ ٌٍؾ١ّغ وً صمذَ ٚثصد٘جس ِٓ أؽً ٚهٕٕج فٍغط١ٓ  غ ثٌؾىش ٚثٌضمذ٠ش،أٚؽٗ إٌٝ وً هفً ػنٛ فٟ ِؾٍظ دٍذٞ ثٌطالة

 . "ِٚذ٠ٕضٕج ثٌخ١ًٍ

 

أِج ِذ٠ش دثةشر ثألٔؾطز ثٌغمجف١ز ٚثٌّؾضّؼ١ز فٟ دٍذ٠ز ثٌخ١ًٍ ثألعضجر ِقّٛد أدٛ فذ١ـ فمذ لجي دذٚسٖ : "صأصٟ ٘زٖ ثألٔؾطز 

ثٌؾّؼ١ز ثٌفٍغط١ٕ١ز ٌغمجفز  الؽضّجػ١ز فٟ دٍذ٠ز ثٌخ١ًٍ ِغ ثٌؾشوجءدثةشر ثألٔؾطز ثٌغمجف١ز ٚث ٚثٌّذجدسثس، ِٓ مّٓ أ٠ٌٛٚجس

 ثٌّذجدسثس ثٌضٟ ٠مِْٛٛ دٙج فٟ ثٌّؾضّغ، ٚٔغٕٟ ػٍٝ دٚسُ٘ فٟ ثٌّؾضّغ، ٚ٘زٖ ٚٔقٓ ٔذػُ ثٌطالةغ فٟ ،ٚفْٕٛ ثٌطفً

  ."ثٌّذجدسثس صؼضص ِٓ ثٔضّجء ثإلٔغجْ ِٕز فغشٖ دجٌّؾضّغ ثٌزٞ ٠ؼ١ؼ ف١ٗ

 

فٟ ثٌّؾشٚع ِٓ دٍذ٠ز ِٚؤعغجس ِق١ٍز  فٟ ثٌّؾضّغ، ٌٚؼًّ ٌمجءثس أخشٜ صؾّؼُٙ ِغ أهشثف ؽش٠ىز ٌٚضؼض٠ض دٚس ثٌطالةغ

 ٚأوجد١ّ٠ز، ع١مَٛ ِؾٍظ دٍذٞ ثٌطالةغ دؼمذ ِذجدسر ِضّغٍز دّؤصّش ػجَ ٌٍطالةغ، ٠ضُ ِٓ خالٌٗ ػمذ ِؾّٛػز ِٓ ٌمجءثس ثٌؼقف

ٚٚفمجً ٌّؾّٛػجس ثٌؼقف ثٌزٕٟ٘، ع١ضُ  ؤصّش ٚأ٘ذثفٗ ٚدشٔجِؼ،ثٌزٕٟ٘ ِغ فتز ثٌطالةغ ٚثألهشثف ثٌؾش٠ىز، ٌضقذ٠ذ فىشر ثٌّ

 . دشٔجِؼ ثٌّؤصّش ػ١ٍٙج صط٠ٛش لنج٠ج صضؼٍك دمطجع ثٌطالةغ، ف١ظ ع١شوض

 

صثو١ز : ثٌّؾشٚع ثٌزٞ ٠ضُ صٕف١زٖ ٌٍغٕز ثٌغجٌغز ػٍٝ  ع١ّـ أدٛ ٠مٛي ثٌّذ٠ش ثٌضٕف١زٞ ٌٍؾّؼ١ز ثٌفٍغط١ٕ١ز ٌغمجفز ٚفْٕٛ ثٌطفً أ.

فٟ فٍغط١ٓ ٚ٘ٛ ٠ؼًّ ػٍٝ صؼض٠ض ثٌّفج١ُ٘ ثٌم١جد٠ز ٌذٜ ٘زث ثٌؾ١ً  ِؾشٚع ُِٙ فٟ ِؾجي صؼض٠ض عمجفز ثٌطالةغثٌضٛثٌٟ ٘ٛ 

ٚثالعضؼذثد ٌضقًّ ثٌّغؤ١ٌٚز ٚثٌّغجّ٘ز فٟ خذِز ثٌّؾضّغ ثٌفٍغط١ٕٟ فٟ ِؾالس ِخضٍفز ,,,ٚٔقٓ فٟ ثٌؾّؼ١ز ثٌفٍغط١ٕ١ز ٌغمجفز 

ٚٔأًِ ِغجّ٘ز ثٌّؾضّغ ثٌّقٍٟ ِؼٕج فضٝ  5102جؿ ثٌّؾشٚع خالي ثٌؼجَ ِٓ أؽً ثٔؾ ثإلِىجٔجسٚفْٕٛ ثٌطفً ٔنغ وجفز 

ٌٚضىضًّ ثٌّشثفً ٚصضؾجده ِغ دؼنٙج دؼنجً، ٠مَٛ ِؾٍظ دٍذٞ  ثف ثٌضٟ ٔغؼٝ ث١ٌٙج ؽ١ّؼجٔضٛثفً ٚفضٝ ٠ضُ صقم١ك ثأل٘ذ

صط٠ٛش ثٌمذسر ثإلػال١ِز  ؾجي ػٍٝثٌمجدِز دضٕف١ز ِذجدسر ثٌضّى١ٓ ثإلػالِٟ، ف١ظ ع١ضُ ثٌضشو١ض فٟ ٘زث ثٌّ ثٌطالةغ فٟ ثٌفضشر

دق١ظ ع١ضُ إػذثد ػذد ِٓ ثٌطالةغ ِضّشط ِٚضّىٓ ِٓ صّغ١ً ثفض١جؽجس ،ٌٍطالةغ، عٛثء ِٓ ثٌٕجف١ز ثٌّؼشف١ز أٚ ثٌٕجف١ز ثٌؼ١ٍّز

وفتز ِّٙؾز فٟ  ثٌطالةغ ِغ ثألهشثف ثٌّؾضّؼ١ز ثٌّخضٍفز، ٠ٚؼضص لذسصُٙ فٟ إدشثص لقـ ثٌٕؾجؿ ػٕذُ٘ ٚآسثء ٚصطٍؼجس

ثٌطالةغ فٟ ثإلػالَ ٚثٌققجفز دّج ٠ضٕجعخ ِغ ثٌفتز  ثٌّؾضّغ ثٌّقٍٟ، ف١ظ ٠ٙذف دشٔجِؼ ثٌضّى١ٓ ثإلػالِٟ ٘زث إٌٝ سفغ لذسر

 صٕجٚي ِٛمٛػجس إػال١ِز سة١غز عٛثء فٟ ِؾجي ثٌضق٠ٛش أٚ ثٌىضجدز ثٌققف١ز ٚثإلدذثػ١ز، ثٌّغضٙذفز، ف١ظ ع١ضُ ثٌضشو١ض ػٍٝ

دضٕظ١ُ ِؼشك ٌٍقٛس ِٓ إٔضجػ ثٌطالةغ،  خالي ثٌّؾجسوجس ثٌىضجد١ز ٚثٌضق٠ٛش٠ز، خضجِجً  ٚإػذثد ٚصق١ُّ ٔؾشثس إػال١ِز ِٓ

 . ٚثإلػال١ِز ٠قضٛٞ ػٍٝ فٛسُ٘ ٚإدذثػجصُٙ ثٌف١ٕز

 

َ، ٚثٌضٟ 5102ثٌّضٛلؼز ٌٍخطز ثٌّؼذر ٌٍؼجَ  أِج ثألعش ثٌزٞ ع١الِظ ثٌطالةغ ػٍٝ أسك ثٌٛثلغ، ٠ضقمك ِٓ خالي ثٌّخشؽجس

قغ١ٓ ِؼشفز ِٚٙجسثس ثٌطالةغ فٟ ِؾجالس ثٌم١جدر، ٚثإلدثسر ٚثٌضخط١و، ٚثٌضطٛع، ٚدٕجء فش٠ك ثٌؼًّ، صضّقٛس ٚصضخٍـ فٟ ص

ٚثٌضؼشف ػٍٝ ثٌضؾجسح ثٌم١جد٠ز  ٚثٌنغو ٚثٌّٕجفشر، ٚٔمً ثٌّؼشفز ٚثٌخذشر إٌٝ أػنجء ث١ٌٙتز ثٌؼجِز فٟ ٘زٖ ثٌّؾجالس،

ٚصّى١ٓ ػذد ِٓ ثٌطالةغ فٟ ثٌّؾجي ثإلػالِٟ ِٓ خالي صٕف١ز  ٚثٌّؤعغجس ثأل١ٍ٘ز ٚثٌؼجِز ِٓ خالي دشٔجِؼ فٛثسٞ ٚصفجػٍٟ،

ثٌطالةغ، ٚصٕف١ز ِذجدسثس  ِذجدسر)ثإلػالِٟ ثٌؾجح(، صىْٛ ِخشؽجصٙج ٔؾشثس إػال١ِز ِٚؼشك فٛس ِٓ إٔضجػ ِٚؾجسوجس



ةغ، ٚدّج ٠ؼطٟ ثٌطالةغ ثٌذ١ت١ز، ٚثٌضؼش٠ف دجٌمنج٠ج ثٌقمٛل١ز ٌٍطال ِؾضّؼ١ز فٟ ِؾجالس صؼض٠ض ثٌغمجفز ثٌغ١جف١ز ٚفّالس ثٌضٛػ١ز

 . ٚإدثسر ٚصٕف١ز ثٌّذجدسثس ٚدّؾجسوز ِٓ ثٌّذثسط، ٚثٌّؤعغجس، ٚثٌذٍذ٠ز فشفز صخط١و

 

ٌغمجفز ٚفْٕٛ ثٌطفً ِشوض فْٕٛ ثٌطفً  ٠ؾجس ثٌٝ ثْ ِؾشٚع ِؾٍظ دٍذٞ ثٌطالةغ ٠مجَ دجٌؾشثوز د١ٓ ثٌؾّؼ١ز ثٌفٍغط١ٕ١ز

ّٕفز ِٓ لذً ِؤعغز ِؾضّؼجس ػج١ٌّز، مّٓ دشٔجِؼ ثٌقىُ ثٌّقٍٟ ٚثٌذ١ٕز ٚثٌ ثٌفٍغط١ٕٟ ٚدٍذ٠ز ثٌخ١ًٍ ِشوض ثعؼجد ثٌطفٌٛز

 .ٚثٌّّٛي ِٓ ثٌٛوجٌز ثالِش٠ى١ز ٌٍض١ّٕز ثٌذ١ٌٚز ثٌضقض١ز

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
  

 


