ذىصُف انًمزراخ:
 2463ايتدطٝط اإلقًٚ ُٞٝايتُٓ ١ٝايسٜد 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗةةةذف ٖةةةزا املكةةةشس اىل ايتعشٜةةةـ بةةايتخطٝط ا٫قتـةةةاد ٚ ٟأْةةةٛاع ايتخطةةةٝط ا٫قتـةةةادٟ
ٚأطةةايٝب٘  ٚايتخطةةٝط اٱقًُٝةةٚ ٞايكطةةاعٚ ٞإعةةذاد اـطةة ١ا٫قتـةةاد ٚ ١ٜايتُٓٝةة ١ا٫قتـةةاد١ٜ
ٚاطذلاتٝحٝاتٗاٚ ،ؽطٝط ايتُٓٚ ،١ٝايتُٓ ١ٝايشٜؿٚ ١ٝػاسب طابك.١

 2464اقتص  ٜت األزاضٚ ٞاضتدُ التٗ  3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس اىل ؼذٜةةذ ايظةةُات املُٝةةض ٠يًُؿةةاٖ ِٝا٭طاطةة٫ ١ٝقتـةةادٜات ا٭سض
ٚاطتعُا٫تٗا كُٔ إطاس ْظشٚ ٟعًُ ٞابتذا ٶَ َٔ ٤ؿٗ ّٛا٭سض نُٛسدٚ ،تٛصٜع ٖزا املٛسد عًة٢
ايٓؼةةاطات ا٫قتـةةاد ١ٜاملختًؿةةَ ،١ةةشٚسًا باؽةةار ايكةةشاسات اـاؿةة ١باطةةتعُا٫ت ا٭سض كةةُٔ
َتػرلات اقتـادٚ ١ٜطًٛنٚ ١ٝتعًٚ ١ُٝٝاْتٗا ٤بته ٜٔٛايـٛس ايزٖٓ٫ ١ٝطتعُا٫ت ا٭سض َٚذ٣
ا٫طتؿادَٗٓ ٠ا يف ته ٜٔٛمنٛرد َثاي٫ ٞطتعُا٫ت ا٭سض.

 3115اًِ ايٓدظ االدتُ ا 3 :ٞض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗذف ٖزا املكشس اىل ايتعشف عً ٢ايهٝؿٝة ١ايةيت ٜتةاهش بٗةا طةًٛى ا٫ؾةشاد ْتٝحة ١تعشكةِٗ
يًُٓبٗات ٚاملٛاقـ ا٫جتُاعٚ ،١ٝنٝـ ٪ٜهش ا٫طاس ا٫جتُاع ٞيف ايظًٛى اْ٫ظاْٚ ، ٞتتلةُٔ
ٚذةةذات املكةةشس تعشٜةةـ بعًةةِ ايةةٓؿع ا٫جتُةةاع ،ٞع٬قةة ١عًةةِ ايةةٓؿع ا٫جتُةةاع ٞبةةبعض ايعًةةّٛ
ا٫جتُاع ١ٝا٫خش ،٣تاسٜخ عًِ ايةٓؿع ا٫جتُةاعَٓ ،ٞةاٖخ ايبرة يف عًةِ ايةٓؿع ا٫جتُةاع،ٞ
اؾُ اعٚ ١دٜٓاَٝهتٗا ،ا٫ػاٖات ٚا٫عتكادات ايٓؿظٚ ١ٝا٫جتُاع ،١ٝايتعـب ٚايع٬قات بةني
اؾُاعات.

 3116ايرتب ١ٝايطه ْ 3 :١ٝض اَ ١دتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس اىل ايتعشٜةةـ مبؿٗةة ّٛايذلبٝةة ١ايظةةهاْٚ ١ٝتطٜٛشٖةةاٚ ،ايتعشٜةةـ بعٓاؿةةش
ٚدٜٓاَٝه ١ٝايظهإ ٚاملؼةانٌ ايظةهاْٚ ،١ٝدٚس ايعاَةٌ ايظةهاْٚ ٞأهةش ٙيف َظةت ٣ٛاؿٝةا٠
ْٛٚعٝتٗاٚ ،تًب ١ٝاذتٝاجات اجملتُع ٚتُٓٝت٘ٚ ،إدَاد عٝع املؿاٖٚ ِٝاملعًَٛات ايظهاْ ١ٝمبا يف
ريو ع٬ق ١ايظهإ باملٛاسد ٚايتخطٝط يف املٓاٖخ ٚاملكشسات ايذساط.١ٝ
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 3111صش ١املسأ ٠ايٓدطٚ ١ٝادتطد 3 :١ٜض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 3111باد ٨عًِ ايٓؿع
ٜعتُذ ٖزا املظام عً ٢ؼًٚ ٌٝاقع املشأٚ ٠ايشجٌ كُٔ امل٪ػشات اؿظاط ١يًٓٛع
ا٫جتُاع ٞيف ايـر ،١ذٝ

ٜتِ ايذلنٝض عً ٢ايٛكع ايـر ٞايعاّ كُٔ ا٫ذـاٝ٥ات

ٚؼًًٗٝاٜٚ ،تِ دساط ١قذدات ايـر ١كُٔ ايعٛاٌَ ا٫جتُاعٚ ١ٝا٫قتـادٚ ١ٜايظٝاط،١ٝ
ٚذكٛم املشأ ٠بايـر ١ا٫لابٚ ١ٝايعٛاٌَ اييت تترهِ ؾٗٝا ٚتأهرلٖا عً ٢املشأٚ ٠ا٫طش ،٠نُا
طٝتِ تٛكٝح ايشؾا ٙايـرٚ ٞؾِٗ بٓٛد اٖ٫ذاف ا٫منا ١ٝ٥املتعًك ١بترظني ؿر ١اَٗ٫ات،
ٚطٓخـف جض ٤يذساطٚ ١اقع ايـر ١ي٬ػخاق ر ٟٚا٫عاقٚ ١با٭خف املشأ ٠رات ا٫عاق١
ٚتأهرل ريو عً ٢ا٫طشٚ ٠اجملتُع.

َ 3112ب ئ َٚد ٖ ِٝايٓٛع االدتُ ا 3 :ٞض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜشنض ٖزا املظام عً ٢ؾِٗ املـطًرات ا٫طاط ١ٝاييت ت٪هش عً ٢ع٬قات ايٓٛع
ا٫جتُاعٚ ،ٞنٝؿ ١ٝتشطٝخ ا٫دٚاس ايُٓط ١ٝيهٌ َٔ املشأٚ ٠ايشجٌ يف اجملتُعٚ ،تًو ا٫دٚاس
ايٓاػ ١عٔ ايذلنٝب ايبٛٝيٛج ٞايؿظٛٝيٛج ٞايثابتَ ،١كابٌ ا٫دٚاس املهتظب ١ايٓاػ ١عٔ
فُٛع ١ايعٛاٌَ ٚايع٬قات ا٫قتـاد ١ٜا٫جتُاعٚ ١ٝايظٝاطٚ ١ٝايثكاؾ ١ايكابً ١يًتػٝرل ٚؾكا
يًضَٔ ٚاملهإٚ ،اييت تتكاطع َع اؾٓع ٚايعشم ٚايطبكٚ ١ايظٔ .طٝتِ تٛكٝح ايع٬قات
املتذاخًٚ ١تأهرلٖا عً ٢تؼه ٌٝع٬قات ايك ٠ٛباجملتُع ٚاملهاْ ١اجملتُعٚ ١ٝتأهرلٖا عً ٢ايتُٓ١ٝ
ايبؼش َٔ ١ٜخ ٍ٬فُٛع َٔ ١ايذساطات يف ايعً ّٛاملعشؾ ١ٝنايبٛٝيٛجٝا ،عًِ اْ٫ظإ،
ا٫قتـاد ،ا٫دبٚ ،ايعً ّٛايظٝاطٚ ١ٝغرلٖا.

َ 3113كدَ ١يف قط  ٜاملسأ 3 :٠ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 3112بادَٚ ٨ؿاٖ ِٝايٓٛع ا٫جتُاعٞ
ٜعاا املكشس عً َٔ ١ايكلاٜا ايؿهشٚ ١ٜايعًُ ١ٝاملشتبط ١بٛاقع املشأ ٠عاملٝا ٚإقًُٝٝا
ٚقًٝاٜٚ ،شنض عً ٢دساط ١ايٓظشٜات ايٓظ ١ٜٛعدل ايتطٛس ٚاْعهاطٗا عً ٢اٚكاع ايٓظا٤
تاسىٝاٜٚ ،تٓا ٍٚاٚكاع املشأ ٠ايعشب ١ٝاملعاؿش ٠يف ابعادٖا املختًؿ ١ايثكاؾٚ ١ٝا٫جتُاع١ٝ
ٚاْ٫ظاْٚ ١ٝايظٝاطٚ ،١ٝؼً ٌٝايبٓ ٢ا٫قتـادَٚ ١ٜؼاسن ١املشأ ٠يف َٝذإ ايعٌُ ،إ قلاٜا
املشأ ٠تتكاطع َع ايعذٜذ َٔ اجملا٫ت َثٌ املشأٚ ٠ايظٝاط ،١ايذٚي ،١ايـر ،١ايكاْٚ ،ٕٛايتُٓ١ٝ
ٚغرلٖا َٔ املٝاد ٜٔاملتٓٛع.١
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ْ 3114عس ٜت يف ايتُٓ 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس إىل ايذلنٝةةض عًةةَ ٢ؿةةاٖ ِٝايتُٓٝةةْٚ ١ظشٜاتٗةةاٚ ،بؼةةهٌ خةةاق عًةة٢
ْظشٜةةات ايتُٓٝةة ١املثايٝةةْٚ ١ظشٜةةات ايتُٓٝةة ١املادٜةة ،١نةةزيو ٜشنةةض عًةة ٢اطةةذلاتٝحٝات ايتُٓٝةة١
بؼكٗٝا " ا٫طذلاتٝحٝات احملاؾظٚ ١ا٫طذلاتٝحٝات ايثٛس ،" ١ٜنُا ٜٗذف ٖزا املكةشس إىل تعشٜةـ
ايطايب بايعٛاٌَ املعٛق ١يًتُٓ ١ٝيف ايةذ ٍٚايٓاَٝةٚ ١ايةيت تؼةٌُ ايعٛاَةٌ ا٫قتـةادٚ ١ٜا٫جتُاعٝة١
ٚايظٝاط ،١ٝنُا ٜٚشنض عً ٢املؿاٖ ِٝاييت تتعًل بايتخطٝط ٚنٝؿ ١ٝا٫طتؿادَ ٠ةٔ ايتخطةٝط
اؿذ ٜيف ٚكع بعض ايع٬جات يًتخًـ.

ْ 3115عس ٜت يف اًِ االدتُ ع 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 3111باد ٨عًِ ا٫جتُاع
ٜٗةذف ٖةةزا املكةةشس إىل تعشٜةةـ ايطةة٬ب با٭طةع املعشؾٝةة ١يةةبعض ايٓظشٜةةات ايه٬طةةٝه١ٝ
ٚاملعاؿةش ٠يف عًةِ ا٫جتُةاعٚ ،سٚاد ٖةةز ٙايٓظشٜةات ٪َٚطظةٗٝاَ ،ةةع اٖ٫تُةاّ اـةاق بايٓظشٜةة١
ايبٓا ١ٝ٥ايٛظٝؿْٚ ١ٝظش ١ٜايـشاعٚ ،ايٓظش ١ٜايتؿاعً ١ٝايشَضٜةْٚ ،١ظشٜة ١ايتبةادٍ ،عٝة ٜهةٕٛ
تٓةةا ٍٚنةةٌ ْظشٜةةَ ١ةةٔ خةة ٍ٬ايعٛاَةةٌ املُٗةةذ ٠يظٗٛسٖةةاٚٚ ،ظا٥ؿٗةةاَٚ ،ؿاُٖٗٝةةاٚ ،ؾشكةةٝاتٗا،
ٚاْ٫تكادات املٛجٗ ١إيٗٝا ،نُا ٜٚتٓا ٍٚاملكشس ايبعذ ايتطبٝك ٞيهٌ ٚاذذ َٔ ٠تًةو ايٓظشٜةات،
ذٝةة طةةةٓ٪نذ عًةةة ٢ذؿةةةض قةةةذسات ايطايةةةب عًةةة ٢تٛظٝةةةـ ٖةةةز ٙايٓظشٜةةةات يف دساطةةةٚ ١ؼًٝةةةٌ
املؼه٬ت ا٫جتُاعٚ ١ٝتؿظرلٖا ٚاقذلال اؿً ٍٛشلا.

 3215ايط ٝض ت االدتُ اٚ ١ٝايتُٓ 3 :١ٜٛض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗذف ٖزا املكشس إىل تعشٜـ ايطايب مباٖ ١ٝايظٝاط ١ايعاَٚ ١ايظٝاطة ١ا٫جتُاعٝةٚ ١ع٬قة١
ايظٝاطةة ١ا٫جتُاعٝةة ١بايتُٓٝةة ،١نُةةا ٜٗةةذف إىل ايتعشٜةةـ بعًُٝةة ١ايتخطةةٝط يف ايةةذ ٍٚايٓاَٝةة١
ٚع٬قتٗا بايتػرل ا٫جتُاعَ ٞع عٓا ١ٜخاؿ ١بأطايٝب ايتخطٝط َٚشاذً٘ ٚاملباد ٨ا٭طاط ١ٝاييت
تكةة ّٛعًٗٝةةا عًُٝةة ١ايتخطةةٝطَٓٚ ،اقؼةةَ ١ؼةةه٬ت ايتخطةةٝط يًتُٓٝةة ١يف ؾًظةةطني خاؿةةٚ ١يف
ايٛطٔ ايعشب ٞبـؿ ١عاَ.١

 3216جت زب تُٓ 3 :١ٜٛض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس إىل ايتعشٜةةـ بعًُٝةة ١ايتُٓٝةةٚ ١دٚسٖةةا يف ؼكٝةةل ذٝةةا ٠أؾلةةٌٚ ،غاؿةة١
أطع َٚبادٚ ٨أطةايٝب ٚاطةذلاتٝحٝات تُٓٝة ١اجملتُةع بايؼةهٌ ايةزٜ ٟظةِٗ يف تشػةٝذ عًُٝةات
ايُٓٚ ٛايتطةٛس يف اجملتُعةات احملًٝةَ ١ةع َٓاقؼة ١ا٫ػاٖةات املختًؿة ١يًتُٓٝةٚ ،١عةشض َٓٚاقؼة١
قلاٜا تطبٝك ١ٝعٔ ايتُٓ ١ٝيف فتُعات ايعا ايثاي عاَٚ ١اجملتُعات ايعشب ١ٝبـؿ ١خاؿَ ١ةع
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ايعٓا ١ٜبايكلاٜا ايتاي ١ٝايتُٓٚ ١ٝايترذ – ٜاـطط اـُع ٚقاٚسٖا بني اؿاكش ٚاملظتكبٌ
ايتُٓٝةةة ١ا٫جتُاعٝةةة – ١ايتُٓٝةةة ١اٱداسٜةةة – ١تُٓٝةةة ١املةةةٛاسد ايبؼةةةش – ١ٜتشػةةةٝذ اٱْؿةةةام – تعةةةذٌٜ
ايذلنٝب ١ايظهاْ – ١ٝاـةذَات ا٫جتُاعٝةٚ ١ايتُٓٝة ١ايـةر ،١اٱطةهإ ،ايتعًة ،ِٝايلةُإ
ا٫جتُاع ،ٞخذَات ايؿ٦ات اـاؿ.١

ْ 3218عس ٜت ايتُٓٚ ١ٝايٓٛع االدتُ ا 3 :ٞض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓةةاٖ ٍٚةةزا املظةةام دساطةة ١اٖةةِ ايٓظشٜةةات املتعًكةة ١بايتُٓٝةةٚ ١ايٓةةٛع ا٫جتُةةاعٚ ٞتطٛسٖةةا
ايتةةاسىٚ .ٞايتٛجٗةةات ذةة ٍٛايٓظشٜةةات ايٓظةةَ ١ٜٛةةٔ يٝدلايٝةة ١اػةةذلانَٚ ١ٝاسنظةةٚ .١ٝنةةزيو
اـٛض يف ؼً ٌٝاملؿاٖ ِٝا٫طاطة ١ٝبةايٓٛع ا٫جتُةاعٚ ٞاجملتُةع ٚايتُٓٝةٚ ١دساطة ١اٖةِ املةذاخٌ
ايٓظش ١ٜيذَخ ايٓظاٚ ٤ايٓٛع ا٫جتُاع ٞيف ايتُٓ.١ٝ

 3211ايصش ١ايد َٚ ١مح  ١ٜايب 3 :١٦ٝض اَ ١دتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜبر ٖزا املكشس يف َٛكٛع ايٓٗٛض بـر ١ايؿشد ٚؿر ١اجملتُع ٚمحا ١ٜايب ١٦ٝعٔ طشٜةل
تعشٜةةـ ايـةةرَٚ ١ؿاُٖٗٝةةا ٚاملةةشض ٚعٛاَةةٌ ذذٚهةة٘ ٚايظةةشٚف ايةةيت تشاؾةةل ريةةو ٚايٛقاٜةةَ ١ةةٔ
ا٭َشاض ٚسؾع َظت ٣ٛايـر ٞبني أؾشاد اجملتُع عٔ طشٜل ايبٚ ١٦ٝايتثكٝـ ايـةرَٚ ٞهاؾرة١
ا٭ َةةشاض املعذٜةةٚ ١ايظةةاسٚ ١ٜسعاٜةة ١ا٭ّ ٚايطؿةةٌ ٚتةةأَني ايهةةٛادس ايطبٝةةٚ ١ايـةةرٚ ١ٝاؾٗةةةاص
اٱجتُاع ٞايؿعاٍ يلُإ ذٝا ٠نشمي ١٭ؾشاد اجملتُع .

 3212اجملتُع ايسٜدٚ ٞاذتطسٚ ٟايبد 3 :ٟٚض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 3111باد ٨عًِ ا٫جتُاع
ٜٗةةةذف ٖةةةزا املكةةةشس إىل تضٜٚةةةذ ايطة ة٬ب باملعشؾةةة ١عةةةٔ طبٝعةةة ١املتـةةةٌ ايبةةةذٚ ٟٚايشٜؿةةةٞ
ٚاؿلشٚ ،ٟايبٓا ٤ا٫جتُاع ٞيًُحتُعات ايبذٚ ١ٜٚايشٜؿٚ ١ٝاؿلشٚ ١ٜايع٬قات ا٫قتـةاد ١ٜيف
ٖةةز ٙاجملتُعةةاتٚ ،ايظةةهإ ٚاشلحةةش ٠ايشٜؿٝةةْٚ ،١ؼةة ٤ٛاملةةذٕ ٚتطٛسٖةةاَٚ ،عٓةة ٢عًُٝةة ١ايترلةةش
ٚآيٝاتٗا ٚأطبابٗاٚ ،تضٜٚذِٖ باملعشؾٚ ١بآيٝات عًُ ١ٝيًُكاسْ ١بةني اؿٝةا ٠يف ايبةذاٚ ٠ٚايشٜةـ ٚيف
اجملتُع اؿلش.ٟ

 3213االتص ٍ ٚايدالق ت ايد َ 3 :١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗةةةذف ٖةةةزا املكةةةشس اىل تعشٜةةةـ ايطةةة٬ب بعًُٝةةة ١ا٫تـةةةاٍ ٚاسناْٗةةةا ٚاْٛاعٗةةةا ٚاملٗةةةاسات
ا٫تـةةةاي ١ٝايةةةيت ؼكةةةل ايتؿاعةةةٌ ا٫جتُةةةاعَ ٞةةةع اؾُٗةةةٛس ٚطةةةبٌ ؾعايٝةةة ١ايشطةةةاٚ ٌ٥تاهرلٖةةةا يف
اؾُٗةةٛس ،نُةةا ٚطةةٝتعشف ايطايةةب عًةة ٢ايع٬قةةات ايعاَةة ١باعتباسٖةةا ْؼةةاطاً ذٜٛٝةاً َةةٔ اْؼةةط١
ا٫تـاٍ َا طٝكٛد ٙاىل ؾِٗ ايع٬قات ايعاَ ١باعتباسٖا اذذ اْؼط ١ا٫داس ، ٠نُا طٝتٓاٖ ٍٚةزا
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املكةةشس ايٛطةةا ٌ٥ايةةيت ػعةةٌ ْؼةةا ايع٬قةةات ايعاَةة ١ؾعةةا ،٫با٫كةةاؾ ١اىل دساطةة ١ايٛطةةا ٌ٥ايةةيت
ٜعتُذٖا اخـا ٛٝ٥ايع٬قات ايعاَ ١يتٓؿٝز َٗاَِٗ عً ٢املظت ٣ٛا٫داسٚ ٟايتٓظٚ ُٞٝعًَ ٢ظت٣ٛ
اتـاي ٞعٜٛ ٝؾش فا٫ ٫لال امل٪طظٚ ١ؼكٝل اٖذاؾٗا.

 3214ايتغس االدتُ ا 3 :ٞض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 3111باد ٨عًِ ا٫جتُاع
ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس إىل تضٜٚةةذ ايطةة٬ب مبعةةاْ ٞايةةتػرل ا٫جتُةةاعٚ ٞاملؿةةاٖٚ ِٝاملبةةاد ٨ايةةيت
وتٜٗٛا ٜٚك ّٛعًٗٝاٚ ،إغٓا ٤دساٜتِٗ مبـادس ٚأمنا ايتػٝرل ا٫جتُاعٚ ،ٞتضٜٚذِٖ باملعشؾ ١عٔ
عٛاَةةٌ ٚأٚجةة٘ ايةةتػرلات اجملتُعٝةةٚ ١ايثكاؾٝةة ،١نُةةا ٜٗٚةةذف إىل تضٜٚةةذ ايطةة٬ب باملعشؾةة ١عةةٔ
ايةةتػرلات ايبٓاٝ٥ةة ١عاَةةٚ ١ايةةتػرلات يف َشانةةض ايكةةٚ ٠ٛاملهاْةة ١خاؿةةٚ ،١إغٓةةا ٤ؾُٗٗةةِ يًذلابةةط
ٚايع٬قات بني أجضا ٤ايٓظل ا٫جتُاعٚ ،ٞتضٜٚذِٖ باملعشؾ ١عٔ أٚكةاع اجملتُعةات ايعشبٝة ١عاَة١
ٚاجملتُع ايؿًظطٝا خاؿَٚ ١ا ذذث ؾٗٝا َٔ تػرلات ٚأطبابٗا ٚتشابطاتٗا.

 3215ايتػسٜد ت االدتُ ا 2 :١ٝض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس)ٟ
ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس اىل تعشٜةةـ ايطةة٬ب ب ةأِٖ ايتؼةةشٜعات املتعًكةة ١بايشعاٜةة ١ا٫جتُاعٝةة ١يف
اجملتُع ايعشبَ ،ٞع ايذلنٝض عً ٢تؼشٜعات ايعُةٌ ٚايتأَٓٝةات ا٫جتُاعٝةٚ ١ايتؼةشٜعات ا٭طةش١ٜ
ٚتؼشٜعات ايؿ٦ات اـاؿ.١

 3216اجملتُع احملً ٞايدًططٝين 3 :ض اَ ١دتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗذف ٖزا املكشس إىل تضٜٚذ ايط٬ب با٭طع املعشؾ ١ٝيًتطٛس ايتاسى ٞيًُحتُع ايؿًظطٝا
َةةع اٖ٫تُةةاّ اـةةاق با٭بعةةاد ايذميٛغشاؾٝةةٚ ١ايظٝاطةةٚ ١ٝايثكاؾٝةةٚ ،١ايبٓاٝ٥ةة ١املتُثًةة ١بايٓظةةل
ا٫قتـادٚ ،ٟايٓظل ايظٝاطةٚ ،ٞايٓظةل ايثكةايف يًُحتُةع ايؿًظةطٝا ،نُةا ٜٚؼةرل املكةشس إىل
آهاس ايـشاع ايعشب –ٞاٱطشا ًٞٝ٥عاَٚ ١ايـشاع ايؿًظطٝا– اٱطشا ًٞٝ٥خاؿ ١عً ٢نٌ ٚاذذ٠
َٔ اْ٫ظك ١املزنٛس ٠أع ٙ٬يف اجملتُع ايؿًظطٝاَ ،ع اٖ٫تُاّ اـاق بتطٛس ٚاقع امل٪طظةات
ايذلب٪َٚ ،١ٜٛطظات ايشعا ١ٜايـرٚ ١ٝايـر ١ايٓؿظٚ ،١ٝايشعا ١ٜا٫جتُاعٚ ١ٝقذساتٗا يف ايتأهرل
عًةةٚ ٢اقةةع نةةٌ ٚاذةةذَ ٠ةةٔ أْؿةة ١ايةةزنش ،نُةةا ٜٗٚةةتِ املكةةشس مبٓاقؼةة ١ايترةةذٜات ايظٝاطةة١ٝ
ٚا٫قتـادٚ ١ٜا٫جتُاع ١ٝاييت ٜكـ أَاَٗا ايؼعب ايؿًظطٝا يف طشٜك٘ يبٓا ٤دٚيت٘ املظتكً.١
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 3219خدَ ١ادتُ ا 3 :١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 3119ذخٌ إىل اـذَ ١ا٫جتُاع١ٝ
ٜٗةةذف ٖةةةزا املكةةةشس إىل تعشٜةةةـ ايطةةة٬ب مبؿٗةةة ّٛخذَةةة ١اؾُاعةةةٚ ،١أٖةةةذاؾٗاٚ ،أُٖٝتٗةةةا
نطشٜكَ ١هًَُٚ ١تهاًََ ١ع باق ٞطشم اـذَة ١ا٫جتُاعٝةٜٚ ١تٓةا ٍٚاملكةشس َبةادٚ ٨أسنةإ
خذَ ١اؾُاعٚ ،١ايتعشٜؿات املختًؿ ١يًحُاعٚ ١أْٛاع اؾُاعاتٚ ،ايدلاَخ اؾُاعٝة٪َٚ ١طظةات
خذَ ١اؾُاع ،١نُا ٜٗٚذف املكشس إىل َٓاقؼ ١دٜٓاَٝهٝتٗا يف نٌ َشذً َٔ ١تًةو املشاذةٌ،
ٚأطايٝب إداس ٠يكا٤ات اؾُاعَ ١ع ايذلنٝض عً ٢املٗاسات اييت ٜظتخذَٗا ا٭خـا ٞ٥ا٫جتُةاعٞ
يتركٝةةل ريةةو ،نُةةا ٜٗٚةةذف املكةةشس إىل تضٜٚةةذ ايطةة٬ب باملعشؾةةٚ ١املٗةةاسات عةةٔ َاٖٝةة ١تكةةِٜٛ
اؾُاعةة ١يف َشاذًةةٗا املختًؿةةٚ ١املٗةةاّ املٗٓٝةة ١املذلتبةة ١عًةة ٢ا٭خـةةا ٞ٥ا٫جتُةةاع ٞيف ايتعاَةةٌ َةةع
ْتا٥خ نٌ تكٚ ،ِٜٛأدٚاس ٙيف بعض املٝادٚ ٜٔاجملا٫ت ملُاسط ١طشٜك ١ايعٌُ َع اؾُاع.١

 3222ايٓٛع االدتُ اٚ ٞاألَٔ االْط ْٚ ٞايتُٓ 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 3113كذَ ١يف قلاٜا املشأ٠
ٜتٓاٖ ٍ ٚزا املظام َؿاٖ ِٝا َٔ٫اْ٫ظآَْ َٔ ٞظٛس ايٓةٛع ا٫جتُةاعٜٗٚ ٞةذف اىل دساطة١
اٚكاع ايٓظا ٤ايػرل اْظاَْ ١ٝثٌ اؿةشٚب ،ا٫ذةتٚ ،ٍ٬ايـةشاعات املظةًر .١نُةا طةٝتِ دساطة١
اٚكةاع املةشأَٚ ٠ظةاُٖاتٗا يف ذةا٫ت ايظةًِ ٚاْعهاطةات٘ عًة ٢ايتُٓٝة ١عاملٝةاٚ ،اهةاس اَ٫ةٔ عًةة٢
اٚكةةةاع املةةةشأَ ٠ةةةٔ عةةةذْ ٠ةةةٛاذ ٞاقتـةةةادٜا ٚطٝاطةةةٝا ٚاجتُاعٝةةةا ٚ ،دساطةةةٚ ١ؼًٝةةةٌ ايظٝاطةةةات
ٚا٫طذلاتٝحٝات ايٛطٓٚ ١ٝايذٚي ١ٝرات ايع٬ق.١

 3223ايتػسٜد ت االدتُ اٚ ١ٝمح  ١ٜايطدٌ  3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗذف ٖةزا املكةشس اىل تعشٜةـ ايطة٬ب بةأِٖ ايتؼةشٜعات املتعًكة ١بشعاٜة ١ايطؿةٌ يف اجملتُةع
ايعشبةة ٞبؼةةهٌ عةةاّ ٚ ،يف اجملتُةةع ايؿًظةةطٝا بؼةةهٌ خةةاق َ ،ةةع ايذلنٝةةض عًةة ٢تؼةةشٜعات
ذكٛم ايطؿٌ ٚ ،ذكٛم ا٫ػخاق ر ٟٚا٫عاقٚ ، ١ا٫تؿاقٝات ايذٚي ١ٝبٗزا اــٛق.

 3226سكٛم ايطدٌ  2 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  3223ايتؼشٜعات ا٫جتُاعٚ ١ٝمحا ١ٜايطؿٌ
ٜتٓا ٖ ٍٚزا املكشس ذكٛم ايطؿٌ يف ايتؼشٜعات ايذٚيٚ ١ٝاييت تؼٌُ ا٫عة ٕ٬ايعةامل ٞؿكةٛم
اْ٫ظةةإ يظةةٓٚ ، )1948 (١اعةة ٕ٬ذكةةٛم ايطؿةةٌ يعةةاّ ( ٚ ، )1959ا٫عةة ٕ٬اـةةاق عكةةٛم
ا٫ػخاق َٔ ر ٟٚا٫عاقٚ ،)1975( ١اتؿاق ١ٝذكٛم ايطؿٌ يعةاّ ( ٚ ، )1989نةزيو ذكةٛم
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ا٫ػخاق ر ٟٚا٫عاقة ١يف اجمل تُةع ايؿًظةطٝا ٚتؼةٌُ تٓةا ٍٚعةذد َةٔ اؿكةٛم َٓٚاقؼةتٗا َثةٌ
اؿل يف ايتعًٚ ِٝايـرٚ ١ايتػزٚ ١ٜايظهٔ ٚاؿل يف ايتأٖٚ ٌٝاؿل يف ايتٓكةٌ ٚايًعةب ٚغرلٖةا
َٔ اؿكٛم .

 3227مم زض ١ارتدَ ١االدتُ اَ ١ٝع األفسا ٚايد ٥الت  3:)1ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 3119ذخٌ اىل اـذَ ١ا٫جتُاع١ٝ
ٖةزا ٖةة ٛاملكةةشس ا٭َ ٍٚةةٔ بةةني َكةةشسَ ٜٔتتةايني عةةٔ طشٜكةة ١اـذَةة ١ا٫جتُاعٝةةَ ١ةةع ا٭ؾةةشاد
ٚايعا٬٥ت ،ذٜٗ ٝذف إىل تضٜٚذ ايط٬ب باملعشؾ ١ايؼاًَ ١عٔ َؿاٖٚ ِٝتعشٜؿةات طشٜكة ١خذَة١
ا٭ؾةةشاد ٚايعاً٥ةةٚ ،١أٖةةذاؾٗا ٚأخ٬قٝاتٗةةاَٚ ،كَٛةةات ايع٬قةة ١املٗٓٝةة ١بةةني ا٭خـةةا ٞ٥ا٫جتُةةاعٞ
ٚايعُ ،ٌٝنُا ٜٗتِ املكشس بتٛكةٝح أطةًٛب ٚأٖةذاف ايذساطة ١ايٓؿظة – ١ٝا٫جتُاعٝة – ١ايعاًٝ٥ة١
ٚاٯيٝات املتبع ١يتركٝكٗا َع ايذلنٝض عً ٢املكاب٬ت ٚايضٜاس ٠املٓضيٝةٚ ١ا٫طةتعاْ ١بتكةاسٜش َٗٓةٝني
آخش ٜٔيتركٝل ريو.

 3228ايٓٛع االدتُ اٚ ٞايدٌُ 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 3113كذَ ١يف قلاٜا املشأ٠
ٜٗةةةذف ٖةةةزا املظةةةام اىل تعشٜةةةـ ايطًبةةة ١عًةةةٚ ٢اقةةةع ايٓظةةةاٚ ٤ايشجةةةاٍ يف َٝةةةذإ ايعُةةةٌ
ايؿًظطٝا ،ايتعشف عً ٢ؾحٛات ايٓٛع ا٫جتُاع ٞيف تعشٜـ ايعٌُ ،دساطةَٝ ١ةضات طةٛم ايعُةٌ
ايؿًظةةطٝا ٚخـةةا٥ف ايعُايةة ١ايٓظةةاَٚ ١ٝ٥ةةا تٛاجٗةة٘ َةةٔ َعٝكةةات يف طةةٛم ايعُةةٌ املةةأجٛس يف
ايكطاعات املختًؿٚ ،١طٝتِ ايتطشم اىل تأهرل ا٫ذت ٍ٬ا٫طشا ًٞٝ٥عً ٢ايتؼه ٌٝا٫قتـةاد ٟيف
ؾًظةةطني ٚطةةٛم ايعُةةٌٚ ،دساطةة ١ايكةةٛاْني ايؿًظةةط ١ٝٓٝاملتعًكةة ١بايعُةةٌ ٚايعُةةاٍ ٚدٚس ايٓكابةةات
ٚامل٪طظةةات اؿهَٝٛةةةٚ ١غةةةرل اؿهَٝٛةةة ١ايعاًَةةةٚ ١تأهرلٖةةا يف ايةةةذؾاع عةةةٔ قلةةةاٜا ايعةةةاَ٬ت
ٚايعاًَني.

 3229ايٓٛع االدتُ اٚ ٞايدٚيٚ ١سكٛم املٛاطٓ 3 :١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاٖ ٍٚزا املظةام انظةاب ايطًبةَٗ ١ةاسات ؼًٝةٌ ٚؾٗةِ ْظشٜةات اْ٫ظُة ١املتعةذد ٠يًذٚية١
ٚتأهرلٖةا عًةة ٢املٛاطٓةةَٛٚ ١انبةة ١املةةتػرلات يف ايةةذ ٍٚايعشبٝةَٓ ١ةةز ْؼةةأت ايذٚيةة ١اؿذٜثةةٚ ١يػاٜةة١
اَٚ ،ٕ٫ا َٖ ٛؿٗ ّٛذل املٛاطٓٚ ، ١نٝـ ٜتِ محاٖ ١ٜزا اؿل ٚمماسطتَ٘ٚ .ةا ع٬قتة٘ باجملةاٍ
ايعةةاّ ٚاـةةاق ،ا٫طةةتك٬ي ،١ٝذشٜةة ١ايؿةةشد ،ذةةل املًهٝةة ،١املظةةاٚا ٠اَةةاّ ايكةةاْٚ ،ٕٛاملؼةةاسن١
ايظٝاط.١ٝ
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 3231من ٛايطدٌ ٚزا ٜت٘  3ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓةةا ٍٚاملكةةشس أطاطةةٝات عًُٝةة ١ايُٓةةٚ ٛايشعاٜةة ١يًطؿةةٌ َةةع ايذلنٝةةض عًةة ٢أُٖٝةة ١ايظةةٓٛات
ا٭ٚىل َٔ ذٝات٘ َٔ ذ ٝايُٓ ٛاؾظُٚ ٞايعكًةٚ ٞا٫جتُةاعٚ ٞايٓؿظة ،ٞنُةا ٜٚتٓةا ٍٚا٭َةٛس
ايٛاجب َشاعاتٗا يف َشذً ١اؿٌُ ٚايشكاع ١هِ ايعٓا ١ٜبايطؿٌ َٓةز اية٫ٛدٚ ٠ذتة ٢ايظادطةَ ١ةٔ
عُش.ٙ

 3231ايدالق ت االضسٚ ١ٜاألضس ٠ايدًطط 3 ١ٝٓٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓةا ٍٚاملكةشس َؿٗة ّٛايع٬قةات ا٫طةشَٚ ١ٜةةذاخٌ دساطةتٗاَٚ ،ةذ ٣استبةا منةط ايع٬قةةات
ا٫طةةةش ١ٜبتٛصٜةةةع املشانةةةض ٚا٭دٚاس يف قةةةٝط ايعاً٥ةةةٚ ،١ؼذٜةةةذ ايعٛاَةةةٌ ايةةةيت تةةة٪هش يف ا٭دٚاس
ٚا٭ٚكاع املتػرل ٠بني أعلا ٤ا٭طشٚ ، ٠أهش ٖةزا ايتػةٝرل يف منةط اؿةشاى ا٫جتُةاع ٞيف قةٝط
ا٫طش. ٠

 3237ايدٌُ َع األطد ٍ يف ايعسٚف ايصدب 3 ١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  3231من ٛايطؿٌ ٚسعاٜت٘
ٜتٓةةاٖ ٍٚةةزا املكةةشس اٖةةِ ايظةةشٚف ايـةةعب ١ايةةيت ميهةةٔ إ ٜتعةةشض شلةةا اْ٫ظةةإ يف َشذًةة١
ايطؿٛيةة ،١نُةةا ٜٚتٓةةا ٍٚاٖةةِ ا٫جةةشا٤ات ٚايٛطةةا ٌ٥ايةةيت ميهةةٔ إ تظةةاعذ ايطؿةةٌ يف ؽطةةٞ
ايظةةشٚف ايـةةعب ،١نُةةا ٜٗٚةةذف ٖةةزا املكةةشس اىل تعشٜةةـ ايطايةةب بةةادٚاس َ٪طظةةات َٚشانةةض
ايطؿٛي ١اػا ٙمتهني ٚسعاٚ ١ٜتاٖ ٌٝا٫طؿاٍ ايزٜٛ ٜٔاجٗ ٕٛظشٚؾا ؿعبٜٗٚ ،١ذف ٖةزا املكةشس
اىل تعشٜـ ايطًب ١باِٖ ٚاذذث ايٓظشٜات ايعًُ ١ٝاملتعًك ١يف ايعٌُ َع ا٫طؿاٍ يف ظشٚف ؿعب.١

 3238األطد ٍ ذ ٟٚاالا ق 3 : ١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  3231من ٛايطؿٌ ٚسعاٜت٘
ٜٗةةةذف ٖةةةزا املكةةةشس اىل إ ٜتعةةةشف ايطايةةةب باملظةةةاس ايتةةةاسى ٞيتطةةةٛس تشبٝةةة ١ا٫طؿةةةاٍ رٟٚ
ا٫عاقةة ،١نُةةا ٜٗةةذف اىل املاَةة٘ مبؿٗةة ّٛايذلبٝةة ١اـاؿةةٚ ١ايطؿةةٌ ر ٚا٫ذتٝاجةةات اـاؿةة، ١
َٚؿٗة ّٛايب٦ٝة ١ا٭قةةٌ قٝةٛدا ٚ ،ايعُةةٌ َةع ايٛايةةذ ، ٜٔنةزيو ٜتٓةةاٖ ٍٚةزا املكةةشس اٖةِ ؾ٦ةةات رٟٚ
ا٫عاقةةةٖٚ ١ةةة ٞا٫عاقةةة ١ايعكًٝةةة ،١ا٫عاقةةة ١ايبـةةةش ،١ٜا٫عاقةةة ١ايظةةةُع ، ١ٝا٫عاقةةة ١اؾظةةةُ١ٝ
ٚايـةةر ،١ٝا٫كةةطشابات اْ٫ؿعايٝةةٚ ١ايظةةًٛن ،١ٝؿةةعٛبات ايةةتعًِ  ،اكةةطشابات ايتخاطةةب ،
ايتٛذذَ ،ع تظًٝط ايل ٤ٛعًَ ٢ظببات ا٫عاقٚ ، ١ايطشم املظتخذَ ١يتكذ ِٜاـذَات ايذلبٜٛة١
ٚايتعً ١ُٝٝيهٌ ؾ َٔ ١٦تًو ايؿ٦ات
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 3239ايدٓف ضد االطد ٍ  3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  3231من ٛايطؿٌ ٚسعاٜت٘
ٜٗذف ٖزا املكةشس اىل تعشٜةـ َعٓة ٢ايعٓةـ كةذ ا٫طؿةاٍ ٚاٖةِ اػةهاي٘ ٚاْٛاعة٘ٚ ،ايٝةات
ٚاجشا٤ات ايعٌُ َع ا٫طؿاٍ ايةزٜ ٜٔتعشكة ٕٛيًعٓةـ ،نُةا ٜٚتٓةاٖ ٍٚةزا املكةشس أٖةِ ايٓظشٜةات
املؿظش ٠يًعٓـ كذ ا٫طؿاٍ ٚنزيو أِٖ َـادس مماسط ١ايعٓةـ كةذ ا٫طؿةاٍ ،نُةا ٜٗٚةذف
ٖزا املكشس اىل ايتعشف عً ٢ايعٓـ املٛج٘ كذ ا٫طؿاٍ ايؿًظطٓٝني.

 3241ايتغرٚ ١ٜصش ١ايطدٌ  3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس اىل تعشٜةةـ ايطايةةب بأُٖٝةة ١ايتػزٜةة ١عاَةةٚ ١يف َشذًةة ١ايطؿٛيةة ١املبهةةش٠
خاؿٚ ١اىل صٜاد ٠قةذستٗا عًةَ ٢عشؾةَ ١ؼةانٌ ايتػزٜة ١يةذ ٣اطؿةاٍ ٖةز ٙاملشذًةٚ ١ا٫هةاس املذلتبة١
عًةة ٢ريةةوٜٚ ،تٓةةا ٍٚاملكةةشس ايعٓاؿةةش ا٫طاطةة ١ٝيف ايػةةزا ،٤ايؿٝتآَٝةةات ٚاُٖٝتٗةةا يف ايـةةر١
ٚاملشض ،ايعٓاؿش املعذْٚ ١ٝاُٖٝتٗا ايػزاٚ ١ٝ٥ايـرٚ ،١ٝاطباب ٚأَةشاض طة ٤ٛايتػزٜةٚ ،١تًةٛث
ايػةةزا ٤باملٝهشٚبةةات ٚايتًةةٛث ايهُٝةةاٚ ٞ٥ا٫ػةةعاع ٞيًػةةزاٚ ،٤ايػةةزا ٤يف اؿُةةٌ ٚايشكةةاع،١
ٚايؿطاّ َٚؼه٬ت ايشكاعٚ ،١اكطشابات ا٭نٌ .

 3241االضرتاتٝذ ١ٝايٛطٓ ١ٝيتدقٝل ايٓٛع االدتُ ا 2 : ٞض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس)ٟ
ٜتٓةةاٖ ٍٚةةةزا املظةةةام تةةةذسٜع ايطًبةةة ١ٯيٝةةات ايتةةةذقٝل ٚايٓةةةٛع ا٫جتُةةةاع ٞنآيٝةةة ١يترٜٛةةةٌ
امل٪طظات ايعاًَ ١يتخطٝط ٚتلُني ايٓٛع ا٫جتُةاع ،ٞطةٝتِ دساطةَ ١شاذةٌ ايتةذقٝل ،املٓٗحٝة١
املتبعةةٚ ١ريةةو َةةٔ خةة ٍ٬دساطةة ١فُٛعةةَ ١ةةٔ ا٫عةةاث ٚايذساطةةات ا٫طةةذلاتٝح ١ٝيتةةذقٝل ايٓةةٛع
ا٫جتُاع ٞقًٝا ٚعاملٝا.

 3242ايٓٛع االدتُ اٚ ٞاالاالّ 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 3113كذَ ١يف قلاٜا املشأ٠
ٜعاا ٖزا املظام ايع٬قة ١املتبادية ١بةني ايٓةٛع ا٫جتُةاعٚ ٞا٫عةٚ ّ٬تةأهرل نةٌ َُٓٗةا عًة٢
ا ٫خش خاؿَ ١ا ٜتعًل بكلاٜا املشأ ،٠اكاؾ ١اىل قلةاٜا هةٛس ٠ا٫تـةاٍ ٚأهشٖةا يف ايتُٓٝةٚ ١ايةتػرل
ا٫جتُةةاع .ٞنُةةا طةةٓٝاقؽ املظةةام ؿةةٛس ٠نةةٌ َةةٔ ايشجةةٌ ٚاملةةشأ ٠يف ٚطةةا ٌ٥ا٫عةةٚ ّ٬ا٫ؾةةّ٬
ٚاملظًظةة٬ت احملًٝةةٚ ١ايعاملٝةةٚٚ ،١اقةةع املةةشأٚ ٠ايشجةةٌ يف امل٪طظةةات ا٫عَٝ٬ةةٜ .١عةةاا املظةةام دٚس
ا٫عةة ّ٬يف اذةةذاث ايتػةةٝرل يف ايتٛجٗةةات اجملتُعٝةة ١ؾُٝةةا ٜتعًةةل بكلةةاٜا ايٓةةٛع ا٫جتُةةاع ٞاملةةثرل٠
يًحةةذٍَ ،ثةةٌ ايعٓةةـ ا٫طةةشٚ ٟعُةةٌ املةةشأ ،٠ايُٓطٝةة ١يف ايةةتؿهرل اجملتُعةةٚ ٞغرلٖةةا ،نةةزيو
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ؾرف دٚس ا٫ع ّ٬يف تٛج ٘ٝايشأ ٟايعاّ ٚتػٝرل ايـٛس ٠ايُٓط ١ٝاملتعًك ١باملشأ ٠خاؿ ١يف اجملتُع
ايؿًظطٝا.

 3243املسأ ٠يف ايًغٚ ١األ ب 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتطشم ٖزا املظةام اىل ؼًٝةٌ ٚاقةع ايًػة ١ايعشبٝةٚ ١ايةذ٫٫ت ايثكاؾٝة ١ايةيت تة٪هش عًة ٢ايٓةٛع
ا٫جتُاع ،ٞعً ٢اعتباس إ ايًػ ١رنٛسٚ ١ٜمتاسغ ا٫مٝاص يذ ١ْٝٚاملشأ ٠تطشل ايتظا٫٩ت ايتاي١ٝ
ٌٖ ايًػ ١ته َ ٜٔٛظبل عةٔ اؿاية ١ايثكاؾٝة١؟ أّ إ اؿاية ١ايثكاؾٝة ١يَ٬ةِ ٚاجملتُعةات ٖة ٞايةيت
تـٓع ايًػٚ ١تٛج٘ خطابٗاٚ ،تكٓٔ ع٬قتٗا بايٓٛع ا٫جتُاعٞ؟ طٝتِ اختباس ريو َٔ خ ٍ٬ؼًٌٝ
اَ٫ثاٍ ايؼعب ١ٝاملتذاٚي ١يف اجملتُع ايؿًظطٝا َٚا ؼًُ٘ َٔ َةذي٫ٛت هكاؾٝةَ ١ةٔ َٓظةاس ايٓةٛع
ا٫جتُاعٚ .ٞطٓٓاقؽ بعض ايهتابات ٚايشٚاٜات يهاتبات َٔ ؾًظطني ٚايٛطٔ ايعشبةٚ ،ٞآؾةام
ايتر ٍٛيف ا٫طتعُاٍ ايًػ.ٟٛ

 3244ايٓٛع االدتُ اٚ ٞاالضسٚ ٠اجملتُع 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 3112بادَٚ ٨ؿاٖ ِٝايٓٛع ا٫جتُاعٞ
ٜٗذف ٖةزا املظةام اىل دساطة ١طبٝعة ١ايع٬قةات َٚـةادس ايكةٚ ٠ٛؿةٓع ايكةشاس داخةٌ ا٫طةش٠
يهٌ َٔ املةشأٚ ٠ايشجةٌ ،عًة ٢اعتبةاس إ ايعاً٥ةٖ ١ة ٞامل٪طظة ١ا٫جتُاعٝة ١اٚ٫ىلٚ ،طةٝتِ تٓةاٍٚ
َهاْ ١املشأ ٠داخٌ ايعا ١ً٥ايعشبٝةٚ ١ايترة٫ٛت ايةيت ذةذهت عًةٖ ٢ةزا ايع٬قةات َةٔ َٓظةٛس ايٓةٛع
ا٫جتُاعٚ ،ٞطٝتِ ْكةاؾ طبٝعة ١اْ٫ظُة ١ايظٝاطةٚ ١ٝا٫قتـةاد ١ٜعًة ٢ؿةٝاغٚ ١تؼةهٚ ٌٝكةع
ايٓظا ٤يف ايذ ٍٚايعشب ١ٝيف اجملاٍ اـاق داخٌ ا٫طشٚ ٠اجملةاٍ ايعةاّ يف اجملتُةعٚ .طةٝتِ ْكةاؾ
ايتأهرل ايذٜا ٚايثكايف عً ٢ؿٝاغٖ ١ز ٙايع٬قات ٚتأهرلُٖةا عًة ٢اـطةاب ايٓظةٚ ٟٛاْ٫تكةادات
اييت ٚجٗت ي٘.

 3311ض ٝض ت َٚداخٌ متهة ايٓٛع االدتُ ا 3 :ٞض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 3112بادَٚ ٨ؿاٖ ِٝايٓٛع ا٫جتُاعٞ
ٜشنةةض ٖةةزا املظةةام عًةة ٢ؾٗةةِ َتعُةةل يظٝاطةةات ايةةتُهني يًٓةةٛع ا٫جتُةةاع ٞاقتـةةادٜا ،
طٝاطٝا ٚاجتُاعٝا َٔ خ ٍ٬ؼًٚ ٌٝدساط٪َ ١ػشات ايتُهني املعتُذ ٠دٚيٝا ٚتٛظٝؿٗا عًُٝا يف
دساطٚ ١ؼً ٌٝبعض ايظ ٝاطات ٚاـطط يف املٓطكٚ ،١ؾِٗ تأهرل ٖز ٙايظٝاطات عً ٢دَةخ ايٓةٛع
ا٫جتُاع ٞيف فا٫ت ايتُٓ.١ٝ
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 3312ايٓٛع االدتُ اٚ ٞايدٓف 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  3245ا٫طذلاتٝح ١ٝايٛطٓ ١ٝيتذقٝل ايٓٛع ا٫جتُاعٞ
ٜشنةةةض ٖةةةزا املظةةةام عًةةة ٢تعشٜةةةـ ايطًبةةة ١عًةةةَ ٢ؿٗةةة ّٛايعٓةةةـ ا٫قتـةةةادٚ ٟايظٝاطةةةٞ
ٚا٫جتُاع ٞدٚيٝا ٚاقًُٝٝا ٚقًٝاَٚ ،ا َذ ٣تأهرل ٙعً ٢ايـر ١ايٓؿظة ١ٝاؾظةذٚ ١ٜا٫قتـةاد١ٜ
يًُٛاطٓني ٚايذٚي ١بؼهٌ عاّٚ ،تعشٜـ ايطًب ١عً ٢ايعٓـ املبا عًة ٢ايٓةٛع ا٫جتُةاعٚ ٞآيٝةات
ايعُةةٌ يًرةةذ َةةٔ اهةةاسٚ ،ٙطٝاطةةات ايتةةذخٌ ٚاملـةةادس املتةةٛؾش ٠ؿُاٜةة ١كةةراٜا ايعٓةةـ .نةةزيو
ايتطشم اىل ؾِٗ ايظٝاطات ايٛطٓٚ ١ٝا٫جشا٤ات املتبع ١ملعاؾ ١قلاٜا ايعٓـ املتٓٛعةٚ ١ا٫جةشا٤ات
ايٛقا ١ٝ٥املتبع ١يًرذ َٓ٘.

 3315ايدميكساطٚ ١ٝايتُٓ 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗةةةذف ٖةةةزا املكةةةشس إىل تعشٜةةةـ ايطايةةةب باستبةةةا ايعًُٝةةةات ايتُٜٓٛةةة ١با٭ْظُةةة ١ايظٝاطةةة١ٝ
املختًؿٚ ،١ايٓظشٜات ايكا ١ً٥بأُٖ ١ٝايذميكشاط ١ٝيًعًُٝات ايتُٜٓٚ ،١ٜٛتٓا ٍٚقلاٜا رات استبا
أػهاٍ ايتُٓ ١ٝاملختًؿ ١طبٝع ١ايٓظاَني ايظٝاطٚ ٞا٫قتـاد ،ٟنُا ٜعاا املكشس تطٛس َؿّٗٛ
ايتُٓٝةة ١يف ايعكةةٛد اـُظةة ١ا٭خةةرلٜٚ ٠ظةةتعشض ايتحةةاسب املختًؿةة ١ايةةيت أطةةُٗت يف تطةةٛس َؿٗةةّٛ
ايتُٓٚ ١ٝؿ ً٫ٛإىل إدخاٍ َؿاٖ ِٝاملؼاسنٚ ١ايؼُٛيٚ ١ٝا٫طتذاَ ١إىل َؿٗ ّٛايتُٓٝةٚ ،١نةزيو
ْؼَ ٤ٛؿاٖ ِٝايتَُٓ ١ٝثٌ ايتُٓ ١ٝايشٜؿٚ ،١ٝتُٓ ١ٝاملشأٚ ٠غرلٖا ٚدخَ ٍٛؿاٖ ِٝدساطات ايؿكش إىل
فاٍ ايذساطات ايتُٓٚ ،١ٜٛاستبا عًُٝة ١ايتُٓٝةٚ ١ؾعايٝتٗةا َةع طبٝعة ١ايٓظةاّ ايظٝاطةٜٚ ،ٞعةرل
املكشس اٖتُاَا خاؿا بايتحشب ١ايذميكشاط ١ٝايتُٓ ١ٜٛيف ؾًظطني يف َشاذًٗا املختًؿ.١

 3316املسأٚ ٠ايتُٓ 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗذف ٖزا املكشس إىل تظًٝط ايل ٤ٛعً ٢دٚس املٛاسد ايبؼش ١ٜيف عًُٝات ايتُٓ ١ٝا٫جتُاع١ٝ
ٚخاؿ ١دٚس املشأ ٠يف عًُٝة ١ايتُٓٝةٚ ،١ايتعةشف عًةَ ٢ةا تكة ّٛبة٘ املةشأَ ٠ةٔ عًُٝةات إْتاجٝةٚ ١غةرل
إْتاجٝة ١مبةا ٜظةةاعذ عًةٚ ٢كةع خطةةط يضٜةادَ ٠عةةذ٫ت تُٓٝة ١املةشأٚ ٠اجملتُةةعٜٚ ،ظةتعشض املكةةشس
ذا٫ت تطبٝكٚ ١ٝػاسب سا٥ةذ ٠ملؼةاسن ١املةشأ ٠يف عًُٝة ١ايتُٓٝة ١يف ايعةا ٚ ،نٝؿٝة ١تعضٜةض دٚس
املشأ ٠يف تذعَ ِٝهاْتٗاٚ ،اٱجشا٤ات اييت اؽزتٗا اؿهَٛةات ٚاملٓظُةات ايذٚيٝةٚ ١املٓظُةات
غرل اؿه ١َٝٛيف ريو.

 3318ض ٝض ت ايتُٓٚ ١ٝايٓٛع االدتُ ا 3 :ٞض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜشنض ٖزا املظام عً ٢دساطَ ١ذاخٌ ٚتٛجٗات تَُٓ ١ٜٛتعًكة ١بتلةُني ايٓةٛع ا٫جتُةاع،ٞ
ٚؾِٗ املذاخٌ ايتُٓ ١ٜٛاملختًؿة ١يف ايعُةٌ َةع ايٓظةا ٤ايٓظةا ٤يف ايتُٓٝة ،١ايٓظةاٚ ٤ايتُٓٝة ،١ايٓةٛع
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ا٫جتُاعٚ ٞايتُٓٚ .١ٝطٝتِ اطتعشاض ٚؼً ٌٝيبعض ػاسب ْظ ١ٜٛتُٓٚ ١ٜٛايتعشٜـ بايترةذٜثات
َٓٚاقؼ ١اؿً ٍٛاملطشٚذَ ،١ع ؾِٗ ايٓٛع ا٫جتُاع ٞبأبعاد ٙاملتذاخً – ١اؾٓع ٚايطبكٚ ١ايذ.ٜٔ

ْ 3319عس ٜت ايدالز ٚتطبٝك تٗ  3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 3119ذخٌ اىل اـذَ ١ا٫جتُاع١ٝ
ٜٗذف ٖزا املكشس إىل تضٜٚذ ايط٬ب باملعشؾ ١ايؼاًَ ١عٔ بعةض ايٓظشٜةات املختةاس ٠ملُاسطة١
اـذَةة ١ا٫جتُاعٝةة ( ١بةةا٭خف َةةع ا٭ؾةةشاد ٚايعةةا٬٥ت) َةةع اٖ٫تُةةاّ بايٓظشٜةةات ايتايٝةةْ ١ظشٜةة١
ايعةة٬د ايٓؿظةة – ٞا٫جتُةةاعٚ ،ٞايٓظشٜةة ١اٱْظةةاْْٚ ،١ٝظشٜةة ١اْ٫ظةةكْٚ ،١ظشٜةةات اٜهٛيٛجٝةة١
كتًؿةة ،١عٓةةذ تٓاٚيٓةةا يهةةٌ ٚاذةةذَ ٠ةةٔ ٖةةز ٙايٓظشٜةةات طةةٓتطشم إىل عةةذ ٠جٛاْةةب َُٗةة ١يهةةٌ
ْظشٜةةَٚ ،١ةةٔ أُٖٗةةا اـًؿٝةة ١ايتاسىٝةة ١يًٓظشٜةةٚ ،١تٛجٝةة٘ ايٓظشٜةة ١يطبٝعةة ١اٱْظةةإَ ،ؿةةاِٖٝ
ايٓظشٚ ١ٜإطاسٖا ايؿهشٚ ٟع٬قتٗا بأطش ؾهشْٚ ١ٜظشٜات أخش ،٣ا٭ٖذاف ٚاملباد ٨ايع٬جٝة١
يهٌ ْظشٚ ١ٜاملٓاٖخ أ ٚايطشم املتبع ١يتركٝكٗاٚ ،املشاذٌ ٚايعًُٝات املتبعة ١ملُاسطة ١ايٓظشٜة ١يف
ايع٬د ،نُا ٜٗٚذف املكشس إىل ذ ايط٬ب عً ٢تبا ؾهش ٠ايع٬د املتهاٌَ ٚايؼُٛيَ ،ٞةٔ
جٗٚ ،١ايتٛج ٘ٝاْ٫تكا َٔ ،)Eclectic( ٞ٥جٗ ١أخش ،٣أهٓا ٤مماسط ١اـذَ ١ا٫جتُاع ،١ٝمبةا
ٜتُاػَ ٢ع ذاجٝات َٚؼانٌ ايعُٚ ،ٌٝبذ ً َٔ ٫ا٫قتـاس عً ٢تبا ْظشٚ ١ٜاذةذَ ٠ةٔ بةني تًةو
ايٓظشٜات أ ٚغرلٖا

َ 3311دخٌ إىل ايتدطٝط ٚايتُٓ 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس إىل تعشٜةةـ ايطةة٬ب باملؿ ةاٖ ِٝا٭طاطةة ١ٝيًتُٓٝةةٚ ١ايتخطةةٝط ٚايع٬قةةات
املتباديةة ١بةةني املؿةةاٖٚ ِٝتضٜٚةةذِٖ باملعشؾةة ١عةةٔ أطةةع ايتخطةةٝط ا٫جتُةةاعٚ ٞأُٖٝتةة٘ يف أذةةذاث
ايتُٓ ١ٝايؼاًَٚ ١ايتعشف عً ٢غاٜةات ايتُٓٝة ١ا٫جتُاعٝةٚ ١أٖةذاؾٗا َٝٚةاد ٜٔؼكٝكٗةا ٪َٚػةشات
قٝاطٗاٚ ،تٛكٝح كشٚسات ايتخطةٝط ا٫جتُةاعَٚ ٞتطًباتة٘ ٱلةال عًُٝةات ْٚؼةاطات ٚبةشاَخ
ايتُٓٝةةة ١ا٫جتُاعٝةةة ،١نُةةةا ٜٗٚةةةذف إىل تبٝةةةإ دٚس املخطةةةط ا٫جتُةةةاع ٞيف فةةةا٫ت ايتُٓٝةةة١
ٚاـذَات ا٫جتُاعٚ ،١ٝأُٖ ١ٝاملكَٛات اييت تظتٓذ عًٗٝا ايتُٓ ١ٝا٫جتُاعٚ ١ٝدٚسٖا يف إذذاث
ايتػةةةٝرل ا٫هةةةاب ٞيف اجملتُةةةعٚ ،ايتعةةةشف عًةةة ٢طٝاطةةةات ايتخطةةةٝط اي٬صَةةة ١يتركٝةةةل ايتكةةةذّ
ا٫قتـادٚ ٟا٫جتُاع ٞيف اجملتُعٚ ،ايتعشف عًٚ ٢اقع بعض املؼاسٜع ايتُٓ ١ٜٛايعشب ١ٝعاَٚ ١يف
ؾًظطني خاؿَٝٚ ١ادٜٗٓا ٚايترذٜات اييت تٛاجٗٗا.
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 3312تٓع ِٝاجملتُع ٚأدٗصت٘ 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 3119ذخٌ إىل اـذَ ١ا٫جتُاع١ٝ
ٗ ٜذف ٖزا املكشس إىل تعشٜةـ ايطة٬ب بطشٜكة ١تٓظة ِٝاجملتُةع نإذةذ ٣ايطةشم يف اـذَة١
ا٫جتُاعٝةة ،١ذ ٝة طةةٝه ٕٛايذلنٝضعًةة ٢تطٛسٖةةا ايتةةاسىَٚ ٞؿَٗٗٛةةا ٚتعشٜؿاتٗةةا املختًؿةة،١
ٚع٬قتٗا بطشم اـذَ ١ا٫جتُاع ١ٝا٭خش ( ٣خذَ ١اؾُاعٚ ١خذَ ١ايؿشد ) ،نُا ٜٗٚتِ املكشس
بتٛكٝح َبادٚ ٨ؾًظؿٚ ١أٖذاف تٓظ ِٝاجملتُع ٚايعٌُ اؾُاٖرلٚ ،ٟمنارد كتًؿ ١ملُاسطٖ ١زٙ
ايطشٜكةَ ١ةع ايذلنٝةةض عًة ٢تُٓٝةة ١اجملتُةع احملًةةٚ ،ٞايتخطةٝط ا٫جتُةةاعٚ ،ٞايعُةٌ ا٫جتُةةاعٞ
ٚا٭جٗةةض ٠ايةةيت متةةاسغ َةةٔ خ٬شلةةا طشٜكةة ١تٓظةة ِٝاجملتُةةع ،بُٓارجٗةةا ايةةث٬ثَٚ ،شاجعةة ١ػةةاًَ١
يهاؾ ١أدٚاس ا٭خـا ٞ٥ا٫جتُاع ٞيف تٓظ ِٝاجملتُع ٚايعٌُ اؾُاٖرلٚ ٟا٫طذلاتٝحٝات املتبع١
يف مماسط ١تٓظ ِٝاجملتُع ٚايٛطا ٌ٥املظتخذَ ١يتركٝل ريو ،نُا ٜتٓةا ٍٚاملكةشس أُٖٝة ١ايكٝةاد٠
يف تٓظ ِٝاجملتُع ٚغاؿَ ١عٓ ٢ايكٝادٚ ٠أْٛاعٗا ٚايٓظشٜات ذٛشلا.

 3313إ از ٠املؤضط ت االدتُ ا 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 3119ذخٌ اىل اـذَ ١ا٫جتُاع١ٝ
ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس إىل تضٜٚةةذ ايطةة٬ب با٭طةةاغ املعةةشيف ملعٓةة ٢اٱداسٚ ٠أُٖٝتٗةةا ٚأٖةةذاؾٗا،
نُةةا ٜٗٚةةذف إىل تضٜٚةةذ ايطةة٬ب باملعشؾةة ١عةةٔ ٚظةةا٥ـ اٱداس ٠يف امل٪طظةةات ا٫جتُاعٝةةَٚ ،١ةةٔ
أُٖٗةةا ٚظةةا٥ـ ايتخطةةٝط ٚايتٓظةةٚ ِٝايتٛظٝةةـ ٚايكٝةةادٚ ٠اؽةةار ايكةةشاسات ٚايتٛجٝةة٘ ٚايتٓظةةٝل
ٚتكذ ِٜايتكاسٜش ٚايتُٚ ٌٜٛايتكةٚ ِٜٛايشقابة ،١نُةا ٜٚتٓةا ٍٚاملكةشس َٛكةٛع ا٫تـةاٍ اٱداسَ ٟةٔ
ذٝة َؿٗةة ّٛعًُٝةة ١ا٫تـةةاٍ يف امل٪طظةةات ا٫جتُاعٝةة ،١طشقٗةةا ٚٚطةةاًٗ٥اَٚ ،كَٛةةات ا٫تـةةاٍ
ايؿعاٍ ٚايٓاجح ،نُةا ٜٗٚةتِ املكةشس مبؿٗة ّٛايترؿٝةض ٚايذاؾعٝةٚ ١عًُٝتٗةاْٚ ،ظشٜاتٗةا املختًؿة،١
ٜٗذف ٖزا املكشس أٜلاً إىل أغٓاَ ٤عشؾ ١ايط٬ب بٓظشٜات اٱداسٚ ٠املذاسغ اٱداس ١ٜاملختًؿَ ،١ةع
اٖ٫تُاّ بايٓظشٜات ايعًُ ١ٝايه٬طٝه ،١ٝاملذاسغ ايظًٛن ،١ٝاملذسط ١ايهُٚ ،١ٝايٓظشٜةات
املٛقؿ.١ٝ

 3314املػهالت االدتُ ا 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 3111باد ٨عًِ ا٫جتُاع
ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس إىل تعشٜةةـ ايطةة٬ب بطبٝعةة ١املؼةةه٬ت ا٫جتُاعٝةةٚ ١املةةذاخٌ ايٓظشٜةة١
املختًؿةة ١يترًًٝةةٗاٚ ،تؿظةةرلٖاٚ ،طبٝعةة ١املؼةةه٬ت ا٫جتُاعٝةة ١يف ايب٦ٝةةات احملًٝةة ١املختًؿةة،١
ٚطبٝعةةة ١املؼةةةه٬ت ايةةةيت تعةةةاَْٗٓ ٞةةةا ؾ٦ةةةات ايطؿٛيةةةٚ ١ايؼةةةباب يف ظةةةشٚف ايعـةةةش ٚأطةةةايٝب
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َٛاجٗتٗاٚ ،أبعاد املؼةه٬ت ايةيت تعةاَْٗٓ ٞةا ا٭طةش ٠املعاؿةش ٠يف ظةشٚف ايب٦ٝة ١ايعشبٝة ١عاَة١
ٚايب٦ٝةةة ١ايؿًظةةةط ١ٝٓٝخاؿةةة ،١نُةةةا ٜٗٚةةةذف املكةةةشس إىل تضٜٚةةةذ ايطةةة٬ب باملعشؾةةة ١عةةةٔ طبٝعةةة١
املؼه٬ت ايذلب ١ٜٛاييت تعاَْٗٓ ٞا ايؿ٦ةات املختًؿةٚ ١أهشٖةا عًة ٢منة ٛايؼخـةٚ ،١ٝايع٬قة ١بةني
املؼه٬ت ا٫جتُاعٚ ١ٝايتػرل ٚأهشٖا عً ٢عًُ ١ٝايُٓ.ٛ

 3324ازغ االطد ٍ ٚاملساٖكة  3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  3231من ٛايطؿٌ ٚسعاٜت٘
ٜٗذف ٖزا املكشس اىل تبـرل ايطايب ٚتعشٜؿ٘ مبؿٗ ّٛا٫سػاد ايٓؿظةٚ ٞتطبٝكاتة٘ ٚايتعشٜةـ
مبحا٫ت ا٫سػاد املشتبط ١مبشاذٌ ايُٓ ٛاملختًؿٚ ،١ايتعشف اىل ٚطا ٌ٥عع املعًَٛةات ٚايبٝاْةات
ٚ ،أُٖٝتٗا ٫غشاض ا٫سػاد ايٓؿظٚ ،ٞايتعشف اىل ْظشٜات ا٫سػاد َٚؿَٗٗٛا ٚدٚسٖا يف اسػاد
ا٫طؿاٍ املشاٖكني  ،نُا ٜٗذف املكشس اىل ايتعشٜـ غـا٥ف ا٫طؿاٍ املةشاٖكني َٚؼةه٬تِٗ
ايٓؿظ ١ٝاملختًؿٚ ،١اىل كشٚس ٠تكذٜش ٚجٛد ايدلاَخ ا٫سػادٚ ١ٜاؿاجة ١شلةا يف عة٬د َؼةه٬ت
ا٫طؿاٍ ٜٗٚ .ذف اىل َظاعذ ٠ايطًب ١يف قاٚي ١بٓا ٤ايةدلاَخ ا٫سػةاد ١ٜي٬طؿةاٍ يف املؼةه٬ت
املختًؿةةٚ ،١ايعُةةٌ عًةة ٢خًةةل اػةةا ٙاهةةاب ٞيةةذ ٣ايطًبةة ١ذةة ٍٛا٫سػةةاد ايٓؿظةةٚ ٞاطةةتخذاَات٘ يف
اسػاد ٚع٬د ا٫طؿاٍ املشاٖكني يف املذسطٚ ١اجملتُع ٚاؿٝا.٠

 3326مم زض ة ةة ١ارتدَ ة ةة ١االدتُ ا ٝة ةة َ ١ة ةةع األف ة ةةسا ٚايدة ةة ٥الت  3 :)2ضة ةة ا ت
َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  3227مماسط ١اـذَ ١ا٫جتُاعَ ١ٝع ا٭ؾشاد ٚايعا٬٥ت ()1
ٖزا ٖ ٛاملكةشس ايثةاَْ ٞةٔ بةني َكةشسَ ٜٔتتةايٝني يف طشٜكة ١اـذَة ١ا٫جتُاعٝةَ ١ةع ا٭ؾةشاد
ٚايعا٬٥ت ،ذٜٗ ٝذف إىل تضٜٚذ ايط٬ب باملعشؾ ١ايؼاًَ ١عةٔ ايتؼةخٝف ،نعًُٝةَ ١شنضٜة١
يف مماسطٖ ١ز ٙايطشٜكَ ١ع ايذلنٝض عً ٢أٖذاف ايتؼخٝفَٚ ،هْٛات٘ َٚشنبات٘ ٚقتٜٛات٘
ايتهاًَ َٔ ١ٝايٓاذ ١ٝايٓؿظٚ ١ٝايعكٚ ١ْٝ٬ايعاطؿٚ ١ٝايعاٚ ١ًٝ٥ا٫جتُاعَٗٚ ١ٝاس ٠اطتكا ٤أٖذاف
ع٬ج ١ٝبٓا٤ٶ عًْ ٢تا٥خ ايتؼخٝف ،نُا ٜٗٚذف املكشس إىل تضٜٚذ ايطة٬ب باملعشؾة ١ايؼةاًَ ١عةٔ
ايع٬د يف مماسط ١اـذَ ١ا٫جتُاعَ ،١ٝع ايذلنٝض عً ٢أٖذاف ٚآيٝات مماسط ١ايع٬د ايٓؿظةٞ
– ا٫جتُةاع – ٞايعةةا ًٞ٥ايؼةةُٛيٚ ،ٞتٛكةٝح بعةةض َعٛقةةات ايعةة٬دَ ،ةع ايذلنٝةةض عًةةَ ٢كاَٚةة١
ايعُ ٌٝيًع٬د ،نُةا ٜٚتطةشم املكةشس إىل أٖةذاف ٚعًُٝةٚ ١آيٝة ١تكة ِٜٛايعة٬دَٚ ،كَٛةات ايعة٬د
ايٓاجح ٚإْٗا ٤ايع٬دٚ ،املتابع.١
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 3327تدزٜب َٝداْ )1 ٞخدَ ١ادتُ ا 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 1 ٠عس 2 , ٟاًُ)ٞ
َتطًةةب طةةابل  3219خذَةة ١اؾُاعةة 3227، ١مماسطةة ١اـذَةة ١ا٫جتُاعٝةةَ ١ةةع ا٫ؾةةشاد
ٚايعا٬٥ت( ، )1اجتٝاص  51طاعَ ١عتُذ٠
ٖزا ٖ ٛاملكشس ا٭ َٔ ٍٚبني أسبعَ ١كشسات َتتاي ١ٝذًٜ ٝترةل ايطايةب مب٪طظة ١اجتُاعٝة١
أ ٚؿر ١ٝأ ٚتشبٜ ١ٜٛعٌُ بٗا أخـا ٕٛٝ٥اجتُاع ٕٛٝيف َٓطك ١طهٓاٜٚ ،ٙكل ٞؾٗٝا مبعذٍ 15
  21طةاع ١أطةبٛع ،١ٝأَ ٚةا ٜعةادٍ  251- 225طةاع ١ؾـةً ،١ٝاشلةذف ا٭طاطةَ ٞةٔ ٖةزااملكشس ٖ ٛإتاذة ١ايؿشؿة ١يًطايةب يٝتعةشف عًة ٢ناؾة٪َ ١طظةات ايشعاٜة ١ا٫جتُاعٝة ١يف َٓطكة١
طهٓاَ ،ٙع اٖتُاّ خاق بامل٪طظات اييت ٜعُةٌ بٗةا أخـةا ٕٛٝ٥اجتُةاعَٚ ،ٕٛٝةٔ املتٛقةع َةٔ
ايطايب ايتعشف عً ٢امل٪طظ ١املًترل بٗا ايطايب َٔ ذٝ

تاسىٗا ٚطٝاطتٗا َٚاٖ ١ٝخذَاتٗا

َٚؼاسٜعٗا ٚفتُع املٓتؿعٝني َٔ خذَاتٗا ٚتطٜٛش طٛاقُٗا ٚغرلٖا َٔ املعًَٛات ،نزيو َٔ
املتٛقع َٔ ايطايةب ايتعةشف عًة ٢انةدل عةذد ممهةٔ َةٔ امل٪طظةات ا٫جتُاعٝة ١ايةيت ٜعُةٌ بٗةا
اخـا ٕٛٝ٥اجتُاع ٕٛٝاهٓا ٤تذسٜب ايطايبٜٚ ،ك ّٛايطايب اهٓا ٤تذسٜب٘ بامل٪طظة ١بتكةذ ِٜتكةاسٜش
عٔ ٖز ٙامل٪طظات ٚامل٪طظ ١املًترل بٗا ايطايب .

 3329تدزٜب َٝداْ )2 ٞخدَ ١ادتُ ا 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 1 ٠عس 2 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  3327ايتذسٜب املٝذاْ )1( ٞخذَ ١اجتُاع١ٝ
ٖةةزا املكةةشس ايثةةاَْ ٞةةٔ بةةني أسبعةةَ ١كةةشسات َتتايٝةةًٜ ،١ترةةل ايطايةةب مب٪طظةة ١اجتُاعٝةة ١اٚ
ؿةةر ١ٝا ٚتشبٜٛةةٜ ١عُةةٌ بٗةةا اخـةةا ٕٛٝ٥اجتُةةاع ٕٛٝتشنةةض يف عًُةةٗا عًةة ٢طشٜكةة ١خذَةة ١ايؿةةشد،
ٜٚكل ٞؾٗٝا مبعذٍ  21- 15طاع ١اطبٛع ١ٝاَ ٚاٜعادٍ 251- 225 ،طاع ١ؾـةًَٚ ١ٝةٔ
املتٛقع َٔ ايطايب خ ٍ٬تذسٜب٘ انتظاب ملٗاسات ا٫تـاٍ ٚاملكابًةٚ ١دساطة ١اؿايةٚ ١ايتؼةخٝف
ايٓؿظ – ٞا٫جتُاع –ٞايعاٚ ًٞ٥بٓا ٤خط ١ع٬جٚ ١ٝاكةر ١ا٭ٖةذاف ٚايتطًعةات ،نُةا َٚتٛقةع
َٔ ايطايب انتظاب َٗاسات إْٗا ٤ايع٬ق ١املٗٓ. ١ٝ

 3334ايتٓػ ١٦االدتُ ا ١ٝيف َٝدإ ايطدٛي 3 ١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓا ٍٚاملكةشس ايتٓؼة ١٦ا٫جتُاعٝةَ ١ةٔ ذٝة تعشٜؿٗةا ٚؼذٜةذ َكَٛاتٗةا يف ظةشٚف اجملتُةع
ٚا٫ػاٖةةات ايٓظشٜةة ١يتؿظةةرلٖا ٚ ،سبطٗةةا بُٓةة ٛػخـةة ١ٝايطؿةةٌ ٚانتظةةاب٘ يكةة ِٝفتُعةة٘ ،
َٚعاؾ ١٭منا ايتٓؼَٚ ١٦شاذًٗا ٚؾاعًٝتٗا يف ؿٝاغ ١ايؼخـٚ ١ٝايظًٛى ا٫جتُةاعٚ ،ٞايةذٚس
ايٛظٝؿ ٞيًُ٪طظات املٗتُ ١بعًُ ١ٝايتٓؼ.١٦
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َ 3335ػهالت االطد ٍ ٚطسم ايدالز  3ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  3231من ٛايطؿٌ ٚسعاٜت٘
ٜٗذف املكش اىل ايتعشف عً ٢أِٖ املؼه٬ت اْ٫ؿعايٚ ١ٝا٫جتُاعٚ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝايظةًٛن١ٝ
اييت قذ ٜتعشض شلا ايطؿةٌ يف َشاذةٌ ذٝاتة٘ ٚطةشم ايٛقاٜةٚ ١ايعة٬دَ ،ةع ايذلنٝةض عًة ٢ا٫ػةاٙ
ايظًٛنٚ ،ٞأُٖ ١ٝدٚس ا٭طشٚ ٠تعاْٗٚا َع امل٪طظات ايذلب ١ٜٛيف ع٬د َؼه٬ت ا٭طؿاٍ .

 3339ايصش ١ايٓدط 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 3111بةاد ٤٣عًةِ ايةٓؿع ( ،بةذَ ٕٚتطًةب طةابل يطًبة ١ؽـةف ايذلبٝة١
اـاؿ ١يف نً ١ٝايعً ّٛايذلب.)١ٜٛ
ٜٗذف ٖزا املكشس إىل تضٜٚذ ايط٬ب باملعشؾ ١ايؼاًَ ١مبؿٗ ّٛايـر ١ايٓؿظ َٔ ١ٝجٗٚ ١عًِ
ا٫كةةطشابات ٚا٭َةةشاض ايٓؿظةةٚ ١ٝايعكًٝةةَ ١ةةٔ جٗةة ١أخةةش ،٣نُةةا ٜٚظةةتعشض املكةةشس ْظشٜةةات
ايؼخـ ،١ٝؾرٛؿات طبْ – ١ٝؿظة ١ٝيًُةشٜض ٚعاً٥تة٘ ،تـةٓٝـ ٚتؼةخٝف ا٭َةشاض ايطةب –
ْؿظةةةةٚ ،١ٝا٫كةةةةطشابات ايعاطؿٝةةةةٚ ،١ايدلاْٜٛةةةةاٚ ،ا٫كةةةةطشابات ايعـةةةةابٚ ،١ٝا٫كةةةةطشابات
ايؼخـةةٚ ،١ٝا٫كةةطشابات ايٓؿظةة – ١ٝعلةةٚ ،١ٜٛا٫كةةطشابات ايٓؿظةة – ١ٝجظةةذٚ ،١ٜظةةشٚف
ايطٛاس ٨بايطب ايٓؿظ َٔٗٚ ٞايـر ١ايٓؿظ ١ٝاملختًؿ.١

 3343تدد ٌٜايطًٛى آد ايطدٌ  3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 3111بةاد ٤٣عًةِ ايةٓؿع ( ،بةذَ ٕٚتطًةب طةابل يطًبة ١ؽـةف ايذلبٝة١
اـاؿ ١يف نً ١ٝايعً ّٛايذلب.)١ٜٛ
ٜتلةةةُٔ املظةةةام َؿٗةةة ّٛتعةةةذ ٌٜايظةةةًٛى ٚخطٛاتةةة٘ ٚخـا٥ـةةة٘ ٚاطةةةايٝب٘ ٚطةةةشم ايكٝةةةاغ
املظتخذَ ١يًظًٛى ،نُا ٜتلُٔ َٓٗح ١ٝايبر يف تعذ ٌٜايظًٛى أ ٚتعةذ ٌٜايظةًٛى املعةشيف،
ٚتك ِٝٝايظًٛى املهتظب ٚاحملاؾظ ١عً.٘ٝ

 3344االجت ٖ ت اذتدٜج ١يف تسب ١ٝايطدٌ  3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  3231من ٛايطؿٌ ٚسعاٜت٘
ٜتٓاٖ ٍٚزا املكشس أِٖ ايٓظشٜات ايذلبٜٛة ١ايةيت تٗةتِ بايطؿةٌ يف َةشذًيت َةا قبةٌ املذسطة١
ٚا٭طاطٚ ، ١ٝأطايٝب تطٜٛش ػخـ ١ٝايطؿٌ ٚ ،دٚس ا٭طشٚ ٠امل٪طظ ١ايذلب ١ٜٛيف ريو .
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 3346ايٓٛع االدتُ اٚ ٞايتُٓ ١ٝاملطتداَ 3 :١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 3113كذَ ١يف قلاٜا املشأ٠
ٜشنض ٖزا املظةام عًة ٢ا٫ػاٖةات ٚايظٝاطةات ايتُٜٓٛة ١ايعاملٝةٚ ١احملًٝةَٚ ١ةذَ ٣شاعاتٗةا
يًٓةةٛع ا٫جتُةةاعَ ٞةةٔ خةة ٍ٬ؼًٝةةٌ ادٚاس ايٓةةٛع ا٫جتُةةاعٚ ٞقةةذداتٗا ا٫جتُاعٝةةٚ ١ايثكاؾٝةة١
ٚا٫قتـادٚ ١ٜايظٝاطٚ ١ٝايكاْٚ ١ْٝٛذاجات ايٓٛع ا٫جتُاعٚ ٞإَهاْ ١ٝؼكٝكٗةاٚ ،ؿةٓع ايكةشاس
ٚتكظةة ِٝايعُةةةٌ داخةةةٌ ٚخةةاسد ا٫طةةةشٚ .٠طةةةٝتِ ايتعُةةةل يف ؼًٝةةٌ ايتحةةةاسب ٚاـةةةدلات ايٓظةةةا١ٝ٥
ٚاملبةةةةادسات ايتُٜٓٛةةةةٚ ١املؼةةةةاسٜع ايـةةةةػرل ٠يًٓظةةةةا ٤كةةةةُٔ دساطةةةة٪َ ١ػةةةةشات ايٓةةةةٛع ا٫جتُةةةةاعٞ
نُ٪ػشات املؼاسن ١يف َشنض ؿٓع ايكشاسٚ .طٝتِ ايتطشم اىل دَخ ايٓٛع ا٫جتُاع ٞيف قطاع
اٚ َٔ٫تأهرل ٙعً ٢ايتُٓ ١ٝاملظتذاَ.١

 3347ختطٝط ايٓٛع االدتُ اٚ ٞايتُٓ 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 3112بادَٚ ٨ؿاٖ ِٝايٓٛع ا٫جتُاعٞ
ٜٗةةذف ٖةةزا املظةةام اىل ايتعشٜةةـ باملظةةتٜٛات ٚاملٓةةاٖخ املتعةةذد ٠يتخطةةٝط ايٓةةٛع ا٫جتُةةاعٞ
بابعاد ٙيف ايظٝاطات اؿهٚ ١َٝٛبٓاَٗ ٤اسات ايترًٝةٌ ايٓكةذ ٟيًظٝاطةات ٚاـطةط َةٔ َٓظةٛس
ايٓةةةةٛع ا٫جتُةةةةاعٚ ،ٞدساطةةةةٚ ١ؾٗةةةةِ ٚؼًٝةةةةٌ اٯيٝةةةةات ٚا٫دٚات املظةةةةتخذَ ١يف تكٝةةةةٚ ِٝؼًٝةةةةٌ
ٚاطةةذلاتٝحٝات تةةةذقٝل يتلةةةُني ايٓةةةٛع ا٫جتُةةةاع ٞيف ايظٝاطةةةات َٚشاذةةةٌ ايتخطةةةٝط ٚايتٓؿٝةةةز
يًُؼةةاسٜع ايتُٜٓٛةةٚ ،١طةةٝتِ دساطةةٚ ١ؼًٝةةٌ َ٪ػةةشات ايتخطةةٝط ٚأٖةةِ ا٫طةةش ٚايُٓةةارد املشتبطةة١
بترً ٌٝايٓٛع.

 3348املسأٚ ٠قط  ٜايتدً 3 :ِٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 3112بادَٚ ٨ؿاٖ ِٝايٓٛع ا٫جتُاعٞ
ٜؼهٌ ايتعً ِٝذحش ايضا ١ٜٚيف تُٓ ١ٝقذسات ايٓظا ٤يتعضٜض َؼةاسنتٗٔ ٚتٛطةٝع خٝةاساتٗٔ
يف اؿٝا ٠ايعاَٚ ١اـاؿٜ ٖٛٚ ،١ؼهٌ ايتعبرل عٔ املهاْٚ ١ايك ١ُٝا٫جتُاعٝةٚ ١طةببا يًرةشاى
ا٫جتُةاع ٞيًُةشأٚ ٠ايشجةٌ يف اجملتُةعَٚ ،ةٔ ٖةزا املٓطةل طةٝتِ دساطة ١اٚكةاع املةشأٚ ٠ايشجةٌ يف
امل٪طظةةات ايتعًُٝٝةة ،١دٚس املٓةةاٖخ ايذساطةة ١ٝيف تُٓٝةة ١ايكةةٚ ِٝايظةةًٛى ا٫جتُةةاع ٞايةةزٜ ٟعةةضص
املظةةاٚاٚ ٠ايعذايةة ١يف اجملتُةةعٚ ،طةةٝتِ ايتطةةشم اىل ايتٓظةة ِٝا٫جتُةةاعٚ ٞا٫قتـةةادٚ ٟاْعهاطةة٘
عًةة ٢ايٓظةةا ٤يف تؼةةه ٌٝخٝةةاساتٗٔ ملٝةةاد ٜٔايتعًةةٚ ،ِٝدساطةة ١تةةأهرل ايظٝاطةةات ايٛطٓٝةة ١اـاؿةة١
بامل٪طظات ايتعًُٝٝة( ١املةذاسغ ٚاؾاَعةات ٚايتةذسٜب املٗةا) عًة ٢املةٛاطٓني يف كتًةـ املشاذةٌ
ايعُشَٚ ١ٜا َذ ٣ذظاطٝتٗا يًٓٛع ا٫جتُاعٚ ٞتًبٝتٗا ي٬ذتٝاجات ايتُٓ ١ٜٛاملؼاسن.١
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ٖ َٓ 3349ر ايبشح يًٓٛع االدتُ ا 3 :ٞض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َٓ 5313اٖخ ايبر ايعًُٞ
ٜتٓةةاٖ ٍٚةةزا املكةةشس دساطةة ١املٓةةاٖخ ايعًُٝةة ١ايهُةةٚ ٞايهٝؿةةٚ ٞايتُ ٝٝةض بُٗٓٝةةا .ؾايبر ة
ايهٝؿةةٜٗ ٞةةتِ بايتؿاؿةةٚ ٌٝايتعُةةل ٚايترًٝةةٌ ٚايهؼةةـ عةةٔ تؿاؿةة ٌٝايكلةةاٜا املبرٛهةةٜٗٚ ١ةةتِ
بأطًٛب ايبر باملؼاسنٚ ١املكابً ١مما ٜهظب٘ اُٖ ١ٝيف ايهؼـ عٔ تؿاؿ ٌٝاجملتُع ا٫بٟٛ
ٚتأهرلٖةا عًة ٢اٚكةةاع ايٓظةا ،٤يف املكابةةٌ طةٝتِ ايتعشٜةـ بايبرة ايهُة ٞايةةزٜٗ ٟةتِ بايبٝاْةةات
ايشقُٝةة ١طةةٛا ٤عًةة ٢ػةةهٌ جةةذا ٍٚا ٚسطةةَٛاتٚ ،دساطةة ١نٝؿٝةة ١عةةع املعًَٛةةات ٚؾٗةةِ ٠تؿظةةرل
ايٓتا٥خ باطتخذاّ ا٫طايٝب اؿذٜث.١

 3411ايٓٛع االدتُ اٚ ٞقط  ٜايب 3 :١٦ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  3311املذخٌ اىل ايتخطٝط ٚايتُٓ 3346 ، ١ٝايٓٛع ا٫جتُاعٚ ٞايتُٓ ١ٝاملظتذاَ١

ٜٗةةةذف ٖةةةزا املظةةةام اىل دساطةةةٚ ١ؼًٝةةةٌ دٚس ايٓةةةٛع ا٫جتُةةةاع ٞيف فةةةاٍ ايب٦ٝةةةَٚ ١ةةةا ٖةةةٞ
ا٫طةةذلاتٝحٝات ايٛطٓٝةة ١يف َعاؾةة ١قلةةاٜا ايب٦ٝةة ١يًٓةةٛع ا٫جتُةةاعَ ٞثةةٌ قلةةاٜا املٝةةاٚ ٙايـةةشف
ايـةةرٚ ٞإداس ٠ايٓؿاٜةةات ايـةةًبَٚ ،١ةةا ٖةة ٞايظٝاطةةات اشلادؾةة ١اىل تلةةُني ايٓةةٛع ا٫جتُةةةاعٞ
بايكطاع ايبٚ ٞ٦ٝطٝتِ دساطٚ ١ؼً ٌٝايٛاقع ايؿعً ٞيًظٝاطات ٚمماسطات امل٪طظات رات ايع٬ق١
ٚنزيو املعٛقات اييت ؼ ٍٛدَ ٕٚؼةاسن ١ؾاعًة ١يًٓظةا ٤يف ٖةزا اجملةاٍٚ .املشجعٝةات ايكاْْٝٛة١
ٚايذٚي ١ٝبٗزا اــٛق.

َ 3412ؤضط ت اجملتُع املدْٚ ٞقط  ٜاملسأ 3 :٠ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 3113كذَ ١يف قلاٜا املشأ٠
ٜٗذف اىل تعشٜـ ايط٬ب بعٌُ َٓظُات اجملتُع املذْ ٞأ ٚاملٓظُات ا ١ًٖٝ٫ايةيت تظةتٗذف
املةةشأ ٠يف بشافٗةةا ،طةةرلنض ايٓكةةاؾ خةةٖ ٍ٬ةةزا املظةةام عًةة ٢تطةةٛس ْٚؼةةأت املٓظُةةات ا٭ًٖٝةة١
ٚأُٖٝةةةةٚ ١جٛدٖةةةةا يف ؾًظةةةةطنيٚ ،ا٫دٚاس املشنضٜةةةة ١ايةةةةيت يعبتٗةةةةا ٚتًعبٗةةةةا بابعادٖةةةةا ايٛطٓٝةةةة١
ٚا٫جتُاعٝةةةَٚ ،١ةةةا ٖةةة ٞاطةةةع ايع٬قةةةات َةةةع امل٪طظةةةات اؿهَٝٛةةةٚ ،١تعُٝةةةل ايٓكةةةاؾ ذةةةٍٛ
ايترةةذٜات ٚايـةةعٛبات ٚايٝةةات ايعُةةٌ ٚا٫لةةاصات ايةةيت مت ؼكٝكٗةةا يًٓٗةةٛض بٛاقةةع املةةشأ .٠طةةٝتِ
دساط ١بشاَخ عٖ َٔ ١ٓٝز ٙامل٪طظات ٚؼًًٗٝا َٔ َٓظٛس ايٓٛع ا٫جتُاعَٚ ،ٞعشؾ ١اىل أَ ٟذ٣
تعدل عٔ ٚاقع ايٓظا ٤ايؿًظطٝٓٝات ظُٝع اطٝاؾٗا ٚاذتٝاجاتٗا.
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 3414املسأ ٠يف ايكٛاْة ايدًططٚ ١ٝٓٝاملٛاثٝل ايدٚي 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  3245ا٫طذلاتٝح ١ٝايٛطٓ ١ٝيتذقٝل ايٓٛع ا٫جتُاعٞ
ٜشنةض ٖةةزا املظةام عًةة ٢دساطة ١ايظةةٝام ايتةةاسى ٞايكةاْٚ ْٞٛايظٝاطةة ٞايةز ٟأهةةش يف تطةةٛس
ايكةةٛاْني ٚايتؼةةشٜعات ايؿًظةةط ،١ٝٓٝدساطةة ١ايكةةاْ ٕٛا٫طاطةةٚ ٞسبطةة٘ باملعةةاٜرل ٚاملٛاهٝةةل ايذٚيٝةة١
نركٛم اْ٫ظإٚ ،هٝك ١بهني... ،اخلٚ ،سبط٘ مبؿٗ ّٛاملظاٚاٚ ٠ايعذايٚ ١عذّ ايتُٝٝضٚ ،دساط١
بعض ايكٛاْني املطبكَ ١ثٌ قاْ ٕٛايعكٛبات ،ا٫ذٛاٍ ايؼخـ ،١ٝاملطبل يف ؾًظطني ٚتأهرل ٙعً٢
ػشع ١ٝا٫دٚاس املتعذدٚ ٠تعضٜض املظاٚا ٠يف ايكٛاْني.

 3413تدزٜب َٝةداْ )1 ٞتُٓٝة ١اجملتُةع احملًة 3 :ٞضة ا ت َدتُةدْ 1 ٠عةس, ٟ
 2اًُ)ٞ
َتطًب طابل  3312تٓظ ِٝاجملتُع ٚأجٗضت٘
يف ٖزا املكشس ًٜترةل ايطايةب مب٪طظةَ ١ةٔ َ٪طظةات ايتُٓٝة ١ا٫جتُاعٝةٜ ١كلة ٞؾٗٝةا َةٔ
 211- 161طاع ١تذسٜبٝة ، ١عٝة تتةال ية٘ ايؿشؿة ١يًتعةشف بؼةهٌ ؾةشد ٟأ ٚعةاع ٞعًة٢
انةةةدل عةةةذد ممهةةةٔ َةةةٔ امل٪طظةةةات ايعاًَةةة ١يف تُٓٝةةةٚ ١تٓظةةة ِٝاجملتُةةةع احملًةةة ٞمبحا٫تٗةةةا
ٚؽــةةاتٗا املختًؿةة ١طةةٛا ٤ا٫جتُاعٝةة ١ا ٚا٫قتـةةاد ١ٜا ٚايـةةر ١ٝا ٚايتعًُٝٝةةَ ، ١ةةع اٖ٫تُةةاّ
بتٓظ ِٝصٜاسات عاعَٝ ١ٝذاْ ١ٝمل٪طظات تُٓ ١ٜٛمتثٌ نٌ َ٪طظةَٝ ١ةذاْا أ ٚفةاَ ٫ةٔ َٝةادٜٔ
ا ٚفا٫ت تُٓ ١ٝاجملتُع احملًٚ ٞمبظتٜٛاتٗا املختًؿ ١احملًٚ ١ٝا٫قًٚ ١ُٝٝايذٚيٚ ،١ٝريو نعًُ١ٝ
ٜتِ عٔ طشٜكٗا انتظاب َعًَٛات عٔ ٖز ٙاشل٦ٝةات ٚامل٪طظةات بطشٜكةَ ١باػةشَٚ ، ٠ةٔ خةٍ٬
ٖزا ايتذسٜب ٜتِ ايتعشف عً ٢تاسٜخ عٌُ امل٪طظٚ ١ايدلاَخ ٚاْ٫ؼطٚ ١ايؿعايٝةات ٚاملؼةاسٜع ايةيت
تٓؿزٖا امل٪طظٚ ،١عً ٢اـةذَات ايةيت تكةذَٗا ٚفتُةع املٓةتؿعني َةٔ ٖةز ٙاـةذَات ٚايـةعاب
ٚايترذٜات اييت ٚاجٗتٗا ٚتٛاجٗٗا ٚتطًعاتٗا املظتكبً.١ٝ

 3416تدزٜب َٝداْ )1 ٞايٓٛع االدتُ ا 3 :ٞض ا ت َدتُدْ 1 ٠عس 2 , ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل َ 3113كذَ ١يف قلاٜا املشأ٠
ٜٗتِ ٖزا املظام يف انظاب ايطًب ١اـدلات ايعًُ ١ٝاملشتبطة ١بكلةاٜا ايٓةٛع ا٫جتُةاع ٞيف
املٝاد ٜٔاملختًؿٚ ،١انظابِٗ املُاسط ١ايعًُٝة ١يف ايتخطةٝط ٚايتٓظةٚ ِٝايتٛجٝة٘ ٚاملتابعة ،١ذٝة
ًٜترل ايطًب ١بامل٪طظات اؿهٚ ١َٝٛاٚ ١ًٖٝ٫ريو يًتعشف عً ٢أٖذاؾٗا ٚآيٝات عًُةٗا ٚإداستٗةا
ٚؼًًٗٝا َٔ َٓظٛس ايٓٛع ا٫جتُاع ،ٞيتعضٜض َعشؾتِٗ بٛاقع طٛم ايعٌُ ٚتعضٜض َٗاسات ايتٛاؿٌ
ٚا٫يتضاّ بكلاٜا اجملتُع.
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 3417اإلزغ ٚايتٛد ٘ٝيف َساسٌ ايدُس 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗةذف ٖةزا املكةشس إىل تضٜٚةذ ايطة٬ب باملعشؾة ١عةٔ َؿٗة ّٛاٱسػةاد ٚايتٛجٝة٘ٚ ،عةٔ َؿٗةّٛ
عًُٝةة ١ايتٛجٝةة٘ ٚاٱسػةةاد ٚطبٝعةة ١اـةةذَات اٱسػةةادٚ ،١ٜعةةٔ اؿاجةة ١إىل اـةةذَات اٱسػةةاد١ٜ
ٚايتٛجٚ ١ٝٗٝايٓؿظ ١ٝيٮؾشاد ٚاؾُاعاتٚ ،ايتعشف عً ٢ا٭طع اييت تك ّٛعًٗٝا تكةذ ِٜخةذَات
ايتٛجٝةة٘  ٚاٱسػةةادٚ ،إنظةةاب ايطةة٬ب باملعًَٛةةات اي٬صَةة ١يًعًُٝةة ١اٱسػةةادٚٚ ١ٜطةةا ٌ٥ععٗةةا
ٚتٓظُٗٝةةاٚ ،تضٜٚةةذِٖ باملعشؾةة ١عةةٔ بعةةض ا٫ػاٖةةات ايٓظشٜةة ١ا٭طاطةة ١ٝيف اٱسػةةاد ٚأطةةايٝب
اطةةتخذاَٗا َةةع ا٭ؾةةشاد ٚاؾُاعةةاتٚ ،ايتعةةشف عًةة ٢خطةةٛات عًُٝةة ١اٱسػةةاد ٚعًةةَ ٢ؼةةه٬ت
ايُٓٚ ٛأطايٝب اٱسػاد ٚايتٛج ٘ٝؾٗٝا.

 3418ايدٌُ ادتُ ا ٞايتطٛا 3 :ٞض اَ ١دتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗذف ٖزا املكشس إىل تضٜٚذ ايط٬ب بؿهش ٠ػاًَ ١عٔ َؿٗ ّٛايعٌُ ايتطٛعٚ ٞايتعشٜـ بة٘
ٚبأٖذاؾ٘ ٚدٚس ٙايؿاعٌ يف تكذ ِٜاـذَات اٱْظاْٚ ١ٝؼكٝل ايتُٓ ١ٝا٫جتُاع ،١ٝنُةا ٜٗٚةذف
املكةةشس بتعشٜةةـ ايطةة٬ب عًةة ٢ا٭طةةايٝب ايتٓظُٝٝةة ١ايعًُٝةة ١ٱداس ٠ايعُةةٌ ايتطةةٛعٚ ،ٞتضٜٚةةذِٖ
باملعشؾ ١عٔ تٓظُٝات ايعٌُ ايتطٛعٚ ٞا٭طش ايتؼشٜع ١ٝيًعٌُ ايتطٛعٚ ،ٞعٔ آيٝات ٚطبٌ تُٓ١ٝ
املٛاسد ٚاطتثُاسٖا يف ايعٌُ ايتطٛع ،ٞنُا ٜٗٚذف املكةشس إىل تعشٜةـ ايطة٬ب مبٝثةام ايؼةشف
ا٭خ٬ق ٞيًعٌُ ايتطٛعٚ ٞدٚس ايعٌُ ايتطٛع ٞيف إذٝا ٤سٚل املذْٚ ١ٝاملٛاطٓ ١ايـاؿ. ١

 ٜٔ َٝ 3419مم زض ١ارتدَ ١االدتُ ا 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 3119ذخٌ اىل اـذَ ١ا٫جتُاع١ٝ
ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس إىل تضٜٚةةذ ايطةة٬ب باملعشؾةة ١ا٭طاطةة ١ٝعةةٔ بعةةض املٝةةاد ٜٔاملختةةاس ٠ايةةيت
متاسغ بٗا َٗٓ ١اـ ذَ ١ا٫جتُاع ،١ٝبطشقٗا ايث٬ث َٔٚ ،أُٖٗا املٝاد ٜٔايتايٝة ١فةاٍ ا٭طةش٠
ٚايطؿٛيةةٚ ،١اجملةةاٍ املذسطةة ،ٞفةةاٍ ايؼةةبٝب ١غةةرل ايعاًَةةٚ ١غةةرل املتعًُةةٚ ،١اـذَةة ١ا٫جتُاعٝةة١
ايطبٚ ١ٝايطب – ْؿظٚ ،١ٝاـذَ ١ا٫جتُاعٝةَ ١ةع املظةٓنيٚ ،اـذَة ١ا٫جتُاعٝةَ ١ةع املةذَٓني،
ٚاـذَ ١ا٫جتُاع ١ٝايتأٖٚ ،١ًٝٝاـذَ ١ا٫جتُاع ١ٝايعُايٚ ،١ٝاـذَ ١ا٫جتُاعٝة ١ايشٜؿٝة ،١يف
ْكاػٓا يهٌ ٚاذذٖ َٔ ٠زا املٝاد ٜٔطٝه ٕٛايذلنٝض عً ٢بعةض املؼةانٌ ٚايظةٛاٖش ايؼةا٥ع١
يذ ٣ايؿ ١٦املظتٗذؾٚ ،١أدٚاس ا٭خـا ٞ٥ا٫جتُاع ٞيف مماسط ١نةٌ ٚاذةذَ ٠ةٔ ٖةز ٙاجملةا٫ت،
ٚأُٖٝةة ١املُاسطةة ١املتهاًَةة ١يطةةشم اـذَةة ١ا٫جتُاعٝةة ١ايث٬هةة ( ١خذَةة ١ايؿةةشد ٚا٭طةةش ،٠خذَةة١
اؾُاعٚ ،١تٓظ ِٝاجملتُع ) أهٓا ٤قٝاّ ا٭خـةا ٞ٥ا٫جتُةاع ٞبتركٝةل أدٚاس ٙيف نةٌ َٝةذإ َةٔ
َٝاد ٜٔاملُاسط.١
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َ 3413ػهالت إ از ٠ايتُٓ 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 3311ذخٌ اىل ايتخطٝط ٚايتُٓ١ٝ
ٜتٓةةاٖ ٍٚةةزا املكةةشس املؼةةانٌ ٚايعٛا٥ةةل ايةةيت تٛاجةة٘ ايةةذ ٍٚايٓاَٝةة ١يف ايةةٛصاسات ٚامل٪طظةةات
ٚاملٓظُات ايعاًَ ١يف فاٍ ايتُٓ ١ٝايؼةاًَٜٗٚ .١ةذف املكةشس إىل تضٜٚةذ ايطة٬ب باملؿةاٖ ِٝاملتعًكة١
بإداس ٠امل٪طظات ٚايتُٓٚ ١ٝايتخطٝط  ٚايع٬ق ١بني ايكطاعني ايعاّ ٚاـاق .

 3414تٓع ِٝايتد  ْٝٚت 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜتٓاَ ٍٚكشس تٓظ ِٝايتعاْٝٚات أُٖ ١ٝايعٌُ ايتعا ْٞٚيز ٟٚايذخٌ احملذٚد خاؿةٚ ١يًؼةعٛب
ايٓاَٝةة ١عاَةةٜٗٚ .١ةةذف املكةةشس إىل تعشٜةةـ ايطايةةب با٭ؿةة ٍٛايؿهشٜةة ١يٓؼةةأ ٠اؿشنةة ١ايتعاْٝٚةة١
ٚؾًظؿتٗا ٚاملباد ٨اييت قاَت عًٗٝاٚ ،املذاسغ ايؿهش ١ٜايتعاٚ ١ْٝٚأهشٖا يف اؿشن ١ايتعا،١ْٝٚ
ٚطشم ايتُ ٌٜٛايتعاٚٚ ْٞٚكع املٝضاْ ١ٝيًحُع ١ٝايتعاٚ ١ْٝٚا٫ط٬ع عً ٢ايتحاسب ايتعا ١ْٝٚيف ْظِ
اقتـاد ١ٜكتًؿ. ١

 3415تدزٜب َٝداْ )2 ٞتُٓ ١ٝاجملتُع احملً 3 : ٞضة ا ت َدتُةدْ 1 ٠عةس, ٟ
 2اًُ)ٞ
َتطًب طابل  3413تذسٜب َٝذاْ )1( ٞتُٓ ١ٝاجملتُع احملًٞ
يف ٖزا املكشس ًٜترةل ايطايةب مب٪طظةَ ١ةٔ َ٪طظةات ايتُٓٝة ١ا٫جتُاعٝةٜ ١كلة ٞؾٗٝةا َةٔ
 211- 161طاع ١تذسٜبٜٚ ١ٝعتدل َكشس تذسٜب َٝذاْ )2( ٞاطتُشاسًا ملكشس تذسٜب َٝةذاْ)1( ٞ
ايز ٟانتظب ؾ ٘ٝايطايب َعشؾَ ١باػشٚ ٠ؾِٗ عُٝل يؼبه٪َ ١طظات تُٓ ١ٝاجملتُعٜٗٚ ،ذف
ٖزا املكشس بـٛس ٠عاَ٫ ١نظاب ايطايب اـدلات املٝذاْٚ ١ٝاملٗاسات ايعًُٚ ١ٝايكٚ ِٝا٫ػاٖات
ايظًٛن ١ٝاييت متهٓ٘ َٔ اطتخذاّ ا٫طايٝب ٚايتكٓٝةات اي٬صَة ١يبٓةاَ ٤ؼةشٚع تُٓة ٟٛتطبٝكةٞ
ٜظتطٝع َٔ خ٬ي٘ تكذ ِٜخذَات يًُحتُع احملً ،ٞا ٚاؿذ َٔ ظاٖش ٠اَ ٚؼهً ١تعٛم تُٓٝتة٘،
ٚايتعشف عً ٢ايٝةآت ايتخطةٝط شلةزا ايدلْةاَخ ٚتٓؿٝةزَٚ ٙتابعتة٘ ٚتكُٝٝة٘ ٚايتأنةذ َةٔ اْة٘ ذكةل
اشلذف ايز ٟبٓ َٔ ٢اجً٘.

 3421ايتأٖ ٌٝايػ ٌَ 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗذف ٖزا املكشس إىل تضٜٚذ ايط٬ب باملعشؾ ١ايؼاًَ ١عٔ املؿاٖ ِٝاملختًؿ ١يٲعاقٚ ١أْٛاعٗا
 ٚتـٓٝؿاتٗا ايـرٚ ١ٝا٫جتُاعٚ ١ٝا٫قتـادٚ ١ٜايٓؿظٚ ١ٝايعكً ،١ٝنُا ٜٗٚذف املكشس إىل تضٜٚذ
ايطةة٬ب بايبـةةرلٚ ٠ايذساٜةة ١ايؼةةاًَ ١عةةٔ اٯهةةاس املختًؿةة ١يٲعاقةة ١عًةة ٢ايؿةةشد ٚأطةةشت٘ ٚاجملتُةةع
ٚنٝؿ ١ٝتكٚ ِٜٛتؼخٝف تًو اٯهاسٜ ،تُشنض املكشس أٜلاً يف تٛكٝح َاٖ ١ٝايتأٖٚ ٌٝايتٛجٗات
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املختًؿ ١م ٛايتأَٖ ،ٌٝع ايذلنٝض عًَ ٢ؿٗ ّٛايتأٖ ٌٝايؼةاٌَ ( ايطةيب – ا٫قتـةاد – ٟاملٗةا
– ايذلبةة – ٟٛا٫جتُةةاع – ٞايٓؿظةة ) ٞيًُعةةامٚ ،دٚس ا٭خـةةا ٞ٥ا٫جتُةةاع ٞيف ؼكٝةةل ايتأٖٝةةٌ
ايؼةةةاٌَ يًُعةةةامٚ ،بايتعةةةاَ ٕٚةةةع املعةةةام أطةةةشت٘ َٗٚةةةٔ أخةةةش ( َثةةةٌ ايطةةةبٚ ،ايطةةةب ايٓؿظةةة،ٞ
ٚايتُشٜضٚ ،ايطب ايطبٝعَٗٚ ،ٞةٔ ؼًٝةٌ ايعُةٌ ٚا٫ختٝةاس ٚايتٛجٝة٘ املٗةاٚ ،ايعة٬د بايًعةب،
ٚايتذسٜب املٗا).

 3422ايتدخٌ يف س الت األشَ ت ٚايطٛازئ 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 3119ذخٌ اىل اـذَ ١ا٫جتُاع١ٝ
ٜٗذف ٖزا املكشس إىل تضٜٚذ ايط٬ب باملعشؾ ١ايؼاًَ ١عٔ َؿٗ ّٛا٭صَات ٚذا٫ت ايطٛاس،٨
َع اٖ٫تُاّ اـاق با٭صَات ايٓاع ١عةٔ عًُٝةات تطٛسٜةٚ ١اْتكايٝة ١يف ذٝةا ٠اٱْظةإٚ ،أصَةات
آَْٛٚ ١ٝكٛعٚ ،)Situational( ١ٝظشٚف طاسْ ١٥اع ١عٔ نٛاسث طبٝعٝةٚ ١أخةشَ ٣ةٔ ؿةٓع
اٱْظإ ،نُا ٜٗٚذف املكشس إىل تضٜٚةذ ايطة٬ب باملعشؾةٚ ١املٗةاسات ايؼةاًَ ١يترذٜةذ ٚتؼةخٝف
ا٭صَات ٚايطٛاس َٔ ،٨ذَ ٝاٖٝتٗا ٚطبٝعتٗا ٚخـا٥ـٗاٜٗ ،تِ املكةشس أٜلةاً بتضٜٚةذ ايطة٬ب
باملٗاسات ايؼاًَ ١يًتذخٌ املٗا يف ذا٫ت ا٭صَات ٚايطٛاس َٔ ،٨ذ ٝأٖذاف ايتةذخٌ املباػةش
ٚغةةرل املباػةةشَٚ ،شاذةةٌ َٚظةةتٜٛات ايتةةذخٌٚ ،ايتهتٝهةةات املختًؿةة ١يًتةةذخٌ ذظةةب ْظشٜةةات
كتًؿ.١

 3423تدزٜب َٝداْ )3 ٞخدَ ١ادتُ ا 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 1 ٠عس 2 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًةةةب طةةةابل  3329ايتةةةذسٜب املٝةةةذاْ )2( ٞخذَةةة ١اجتُاعٝةةة 3312،١تٓظةةة ِٝاجملتُةةةع
ٚأجٗضت٘
ٖةةزا ٖةة ٛاملكةةشس ايثاي ة َةةٔ بةةني أسبعةةَ ١كةةشسات َتتايٝةة ،١ذ ٝة ًٜترةةل ايطايةةب يًتةةذسٜب يف
َ٪طظة ١اجتُاعٝةة ١أ ٚؿةر ١ٝأ ٚتشبٜٛةة ١بٛاقةع  21- 15طةةاع ١أطةبٛع،١ٝأَ ٚةةا ٜعةةادٍ - 225
 251طةةاع ١ؾـةةًَٚ ١ٝتٛقةةع َةةٔ ايطايةةب بٓةةا ٤فُٛعةةَ ١ةةٔ املٓةةتؿعني َةةٔ خةةذَات امل٪طظةة،١
ٚايتعاَ ٕٚعِٗ يف تؼخٝف ذاجٝةاتِٗ املؼةذلنٚ ،١بٓةا ٤خطة ١تذخًٝة ١أ ٚبشْةاَخ عةاع ٞيٝعُةٌ
عً ٢ؼكٝك٘ َعِٗ خ ٍ٬تذسٜب٘ املٝذاْ.ٞ

 3426ايٓٛع االدتُ اٚ ٞايجك فٚ ١ايتغٝس 3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 3112بادَٚ ٨ؿاٖ ِٝايٓٛع ا٫جتُاعٞ
ٜتطةةشم ٖةةزا املظةةام اىل دساطةة ١ايٓظشٜةةات املعاؿةةشٚ ٠املؿظةةش ٠يًةةتػرل ا٫جتُةةاعٚ ٞايثكةةايف،
ٚاْةةٛاع ايةةتػرل ا٫جتُةةاعٚ ٞؾٗةةِ آيٝاتةة٘ ٚعٛاًَةة٘ٚ ،دٚس امل٪طظةةات ا٫جتُاعٝةة ١يف َٛانبةة ١ايةةتػرل
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اجملتُعٚ ،ٞريو بٗذف انظاب ايطًب ١آيٝةات ؼًٝةٌ ايعٛاَةٌ املة٪هش ٠يف ايتؼةه ١ًٝا٫جتُاعٝة١
نايطبكات ٚا٫منا ا٫جتُاعٚ ١ٝايثكاؾ ١ٝايظا٥ذَٚ ،٠ذ ٣إَهاْٝةا ايتةذخٌ ٫جةشا ٤ايتػةٝرل يف
اجملتُع.

 3427تدزٜب َٝداْ )2 ٞايٓٛع االدتُ ا 3 :ٞض ا ت َدتُدْ 1 ٠عس 2 , ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  3416تذسٜب َٝذاْ )1( ٞايٓٛع ا٫جتُاعٞ
ٜشنض ٖزا املظام عًة ٢تٛجٝة٘ ايطًبة ١اىل ايتةذسٜب كةُٔ طةاقِ امل٪طظةات اؿهَٝٛة ١أٚ
ا ١ًٖٝ٫يكٝاغ َذ ٣ا٫طتؿاد َٔ ٠ايذساط ١ايٓظش ١ٜيف ؼً ٌٝطٝاطات ٚخطط ٚبشاَخ امل٪طظات
ايعاًَةةَ ١ةةٔ َٓظةةٛس ايٓةةٛع ا٫جتُةةاع ،ٞباطةةتعُاٍ فُٛعةةَ ١ةةٔ اٯيٝةةات يف ايتكٝةةٚ ،ِٝايترًٝةةٌ
ٚاطذلاتٝحٝات ايتذقٝل يًٓٛع ا٫جتُاع.ٞ

 3429تدزٜب َٝداْ )4 ٞخدَ ١ادتُ ا 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 1 ٠عس 2 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  3423ايتذسٜب املٝذاْ )3( ٞخذَ ١اجتُاع١ٝ
ٖزا ٖ ٛاملكشس ايشابع َٔ بني أسبعَ ١كشسات َتتاي ،١ٝذٝة ٜظةتُش ايطايةب يف تذسٜبة٘ ٚريةو
بٛاقةةع  21- 15طةةاع ١أطةةبٛع ١ٝأَ ٚةةا ٜعةةادٍ  251- 225طةةاع ١ؾـةةًَٚ ، ١ٝةةٔ املتٛقةةع َةةٔ
ايطايب إٔ ٜك ّٛببٓا ٤بشْاَخ عاٖرل ٟملعاؾةَ ١ؼةهً ١اجتُاعٝة ١يف َهةإ طةهٓا ،ٙعًة ٢إٔ
وت ٟٛايدلْاَخ عً ٢ناؾ ١املشاذٌ اييت دسطٗا يف َكشس تٓظ ِٝاجملتُع ٚأجٗضت٘.

 3442تطٛز ايًغٚ ١ايتدهس يد ٣ايطدٌ  3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  3231من ٛايطؿٌ ٚسعاٜت٘
ٜتٓا ٍٚاملكشس نٌ َٔ ايًػٚ ١ايةتؿهرل ٚايع٬قة ١بُٗٓٝةا َٚ ،شاذةٌ تطٛسُٖةا عٓةذ ايطؿةٌ ،
ٚأِٖ ايعٛاٌَ امل٪هش ٠ؾُٗٝا ٚ ،املؼه٬ت اييت ٜتعشض شلا ايطؿٌ ٚ ،طشم َعاؾتٗا .

 3443أ ب االطد ٍ ٚثك ف ١ايطدٌ  3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  3231من ٛايطؿٌ ٚسعاٜت٘
ٜتٓا ٍٚاملكشس أِٖ ا٭طايٝب ٚا٭ْؼط ١اييت تضٜذ َٔ ٚع ٞايطؿةٌ ابتةذاَ ٤ةٔ َشذًة ١ايشٜةاض
ٚذتْٗ ٢ا ١ٜاملشذً ١ا٭طاطٜٚ ، ١ٝشنض ٖةزا املكةشس عًة ٢ايكةشاٚ ٠٤اهةشا ٤كةض ٕٚا٭طؿةاٍ ايًػةٟٛ
ٚايتؿهرلٚ ٟتٛعٝتِٗ بب٦ٝتِٗ ٚبايعا َٔ ذٛشلِٚ ،تاسٜخ أدب ايطؿٌ َٚـادس.ٙ
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 3444ضٝهٛيٛد ١ٝايًدب ٚايدزاَ  3 :ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 3111باد ٨عًِ ايٓؿع
ٜتٓةةا ٍٚاملكةةشس ظةةاٖش ٠ايًعةةب عٓةةذ اْ٫ظةةإ بعاَةةٚ ١عٓةةذ ا٫طؿةةاٍ غاؿةةَٚ ، ١ؿٗةة ّٛايًعةةب
ٚطبٝعت٘ ٚخـا٥ـ٘ ٚأُٖٝت٘ َٚ ،ا ٜطشأ عً َٔ ٘ٝتػةرلات ٚتطةٛسات عةدل َشاذةٌ ايُٓةا ٤املتعاقبة١
اييت ميش بٗا ا٭طؿاٍ .

 3445اذتط ْٚ ١ز ٜض األطد ٍ  3ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  3231من ٛايطؿٌ ٚسعاٜت٘
ٜتٓةةةا ٍٚاملكةةةشس اؿلةةةاْات ٚسٜةةةاض ا٭طؿةةةاٍ َةةةٔ ذٝةةة

أٖةةةذاؾٗا ْٚؼةةةأتٗا ٚٚظا٥ؿٗةةةا

 ْٚؼةةةةاطاتٗاَٚ ،تطًباتٗةةةةا ا٫داسٜةةةة ١بٓةةةةا ٤عًةةةة ٢ا٫ذتٝاجةةةةات املعشؾٝةةةةٚ ١اْ٫ؿعايٝةةةةٚ ١اؿشنٝةةةة١
ٚاؾظُاْ ١ٝيطؿٌ َا قبٌ املذسط.١

 3446تدزٜب َٝداْ )1 ٞزا  ١ٜايطدٌ 3 :ض ا ت َدتُدْ 1 ٠عس 2 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  3344ا٫ػاٖات اؿذٜث ١يف تشب ١ٝايطؿٌ
ٜٗذف ٖزا املكشس اىل تذسٜب ايطايةب يف َشنةض أ٪َ ٚطظة ١أ ٚأ ٟجٗة ١أخةشَ ٣عتُةذ ٠رات
ع٬ق ١مبحاٍ سعا ١ٜايطؿٌ ٜٚ ،ه ٕٛايتذسٜب كُٔ ػش ٚؼذدٖا ايهً. ١ٝ

 3448تدزٜب َٝداْ )2 ٞزا  ١ٜايطدٌ 3 :ض ا ت َدتُدْ 1 ٠عس 2 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل  3446تذسٜب َٝذاْ1 ٞ
ٜٗذف ٖزا املكشس اىل تكذ ِٜؾشؿ ١يًطايب يتطبٝل َةا تعًُة٘ عةٔ ا٫طؿةاٍ يف َشذًة ١سٜةاض
ا٫طؿةةاٍ ٚاملشذًةة ١ا٫طاطةة ١ٝايةةذْٝا يف َشانةةض ايذلبٝةة ١اـاؿةة . ١نُةةا ٜٗٚةةذف ٖةةزا املكةةشس اىل
تضٜٚذ ايطايب باـدلات املٝذاْ َٔ ١ٝخة ٍ٬تعاًَة٘ َةع ا٫طؿةاٍ بؼةهٌ َباػةش ٚدساطة ١ذةا٫تِٗ
ٚايتعشف ايٗٝاٜٚ .لع بشْافا تشبٜٛا ؾشدٜا ٚوذد اْ٫ؼط ١اؾُاع ١ٝعٜ ٝك ّٛايطايب خةٍ٬
ايؿـٌ ايذساط ٞبتٓؿٝز تًو ايةدلاَخ ٚاْ٫ؼةط ١اؾُاعٝة ١املختًؿة ،١نُةا ٜٚتةذسب ايطايةب عًة٢
تٓؿٝز بشاَخ يف تعذ ٌٜايظًٛى ٚبشاَخ ٚأْؼط ١تثكٝؿٚ ١ٝتذسٜب٫ ١ٝطش ا٭طؿاٍ بايتعةاَ ٕٚةع اداس٠
املذاسغ ٚسٜاض ا٫طؿاٍ ٚاملشانض .
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 3449اًِ ْدظ ايُٓ 3 :ٛض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 3111باد ٨عًِ ايٓؿع
ٜٗذف ٖزا املكشس إىل دساطَ ١شاذٌ من ٛاٱْظإ َٔ ايطؿٛي ١ذت ٢ايؼٝخٛخٚ ١إيكا ٤ايلة٤ٛ
عً ٢اــا٥ف ايظٝهٛيٛج ١ٝيهٌ َشذًَ َٔ ١شاذٌ ايَُٓ ٛةع دساطة ١ملظةاٖش ايُٓة ٛاملختًؿة١
ايُٓةة ٛاؾظةةُٚ ،ٞايُٓةة ٛايعكًةةٚ ،ٞايُٓةة ٛاْ٫ؿعةةايٚ ،ٞايُٓةة ٛا٫جتُةةاعٚ ،ٞاؿاجٝةةات اٱْظةةاْ١ٝ
خ ٍ٬نٌ َشذًَ َٔ ١شاذٌ ايُٓ ٛاملختًؿ.١

 3451ايٓٛع االدتُ اٚ ٞاالقتص ٚايدٛمل 3 :١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل  3346ايٓٛع ا٫جتُاعٚ ٞايتُٓ ١ٝاملظتذاَ١
ٜتطشم ٖزا املظام اىل دساطة ١ايٛاقةع ا٫قتـةاد ٟاملعةٚ ٛتةأهرل ٙعًة ٢ايٓةٛع ا٫جتُةاع ٞيف
ؾًظةةةطنيَ ،ةةةٔ خةةة ٍ٬دساطةةة ١تٛجٗةةةات بعةةةض املؿهةةةشَ ٜٔثةةةٌ ايترةةةذٜثٝني ٚايه٬طةةةٝهٝني
ٚاملاسنظةةة ١ٝاؿذٜثةةة ... ١طةةةٝتِ ايتطةةةشم اىل اقتـةةةةاد ايظةةةٛم اؿةةةش ٚايٓظشٜةةةات ٚا٫تؿاقٝةةةةات
ا٫قتـادٚ ١ٜتأهرلٖا عً ٢ذٝا ٠املشأٚ ٠ايشجٌ يف ؾًظطني.

َ 3499ػسٚع ايتدسز 3 :ض ا ت َدتُدْ 1 ٠عس 2 ,ٟاًُ) ٞ
َتطًب طابل َٓ 5313اٖخ ايبر ايعًُ ،ٞإْٗا 91 ٤طاع١
َتطًب طابل َٓ 3349اٖخ ايبر يًٓٛع ا٫جتُاع( ٞيطًب ١ؽـف ايٓٛع ا٫جتُاع)ٞ
ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس إىل إتاذةة ١ايؿشؿةة ١أَةةاّ ايطايةةب يٝظةةتعني مبةةا انتظةةب٘ َةةٔ َعةةاسف
َٗٚاسات أهٓا ٤ايتراق٘ يف نً ١ٝايتُٓ ١ٝا٫جتُاعٚ ١ٝا٫طش ١ٜٱجةشا ٤دساطةَٝ ١ذاْٝة ١ملؼةهً ١اٚ
قل ١ٝاجتُاع ١ٝيف فةاٍ ؽــة٘ ا ٚبٓةا ٤بشْةاَخ عةاٖرل ٟيتػةٝرل طٝاطة ١اجتُاعٝة ١قاُ٥ة ١اٚ
٫قذلال طٝاط ١اجتُاع ١ٝجذٜذَ ،٠شاعٝةا املشاذةٌ ٚاـطةٛات املتبعة ١يتركٝةل ريةوَٚ ،ةٔ اُٖٗةا
تٛكةةٝح ايكلةة ١ٝا ٚاملؼةةهً ١ايةةيت ٜٓةة ٟٛايطايةةب ايتةةذخٌ بؼةةاْٗا ٚ ،عةةع بٝاْةةات َتةةٛؾش ٠يف
ؾًظطني عٔ ايكل ١ٝا ٚاملؼهً ١ا ٚاقذلال َؼشٚع ؾُع ايبٝاْةات عٓٗةا ٚؼذٜةذ َعةا ايكلة١ٝ
ا ٚاملؼةةهًَ ١ةةٔ ذ ٝة ذحُٗةةا ٚابعادٖةةا ٚايعٛاَةةٌ املةة٪هش ٠بٗةةا ،تؼخٝـةةٗا ٚ ،اقةةذلال خطةة١
املٛاجٗ.١
خةةاق بتخـةةف ايٓةةٛع ا٫جتُةةاع ٜٗ ٞةذف ٖةةزا املكةةشس اىل اتاذةة ١ايؿشؿةة ١اَةةاّ ايطايةةب
يٝظةةتعني مبةةا انتظةةب٘ َةةٔ َعشؾةةَٗٚ ١ةةاسات اهٓةةا ٤ايتراقةة٘ بتخـةةف ايٓةةٛع ا٫جتُةةاعٚ ٞقلةةاٜا
ايتُٓ٫ ١ٝجشا ٤دساط ١ؼً٫ ١ًٝٝذذ ٣املؼاسٜع ايتُٜٓٛة ١يف َ٪طظةٚ ١طٓٝةٚ ١املٓؿةزَٝ ٠ةذاْٝا ٚريةو
باطتخذاّ آيٝات ايتخطٝط ،ايترً ،ٌٝايتكٚ ِٝٝايتذقٝل يًٓٛع ا٫جتُاع.ٞ
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 4312ايسٚ ٠ ٜإ از ٠األاُ ٍ ايصغس 3 :٠ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗةةذف ٖةةزا املكةةشس بتعشٜةةـ ايطايةةب بعًُٝةة ١تٓظةة ِٝاملؼةةشٚعات ٚدٚسٖةةا يف صٜةةاد ٠ايتطةةٛس
ا٫قتـاد ،ٟتعشٜـ ايشٜاد ،٠ؿؿات ايشٜادَٓ(ٟظِ املؼشٚعات)ٜٚ ،ترذث عةٔ نٝؿٝة ١ايبةذ ٤يف
َؼةةشٚع جذٜةةذ ٚمتًٜ ٛةة٘ ٚٚطةةا ٌ٥ايتُٜٛةةٌ ٚإداستةة٘ ،ايكلةةاٜا اـاؿةة ١مبةةٓظِ املؼةةشٚعات َثةةٌ
ايع٬قات ايتحاس ،١ٜايتظٜٛل املباػش ،اَ٫تٝاص ،دساط ١اؿةا٫ت  Case Studiesيف مماسطة١
ايشٜاد ٠يًتعشف عً ٢أطباب أ ٚؾؼٌ املٓظِ.

 4441حتًٚ ٌٝتك ِٝٝاملػ زٜع 3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب طابل َ 3311ذخٌ اىل ايتخطٝط ٚايتُٓ١ٝ
ٜٗةةذف ھرا املكةةشس إىل تعشٜةةـ ايطايةةب مبؿٗةة ّٛؼًٝةةٌ ٚتكٝةة ِٝاملؼةةاسٜع ٚؿةة٬ت املؼةةشٚع
ٚتعشٜةةـ ايطًبةة ١باملشاذةةٌ ايةةيت ميةةش بٗةةا املؼةةشٚع ٚتبٝةةإ املعًَٛةةات ايةةيت ؼتٜٗٛةةا دساطةة ١اؾةةذ٣ٚ
ا٫قتـاد ١ٜيًُؼشٚعات ٚنٝؿ ١ٝؼً ٌٝاؾذ ٣ٚا٫قتـاد ١ٜيًُؼاسٜع اؾذٜذ ٠يف ذاية ١ايتأنةذ
ايتاّ ٚذاي ١عذّ ايتأنذٚ ،ؼً ٌٝاؾذ ٣ٚا٫قتـاد ١ٜيًُؼاسٜع ايعاَ ١اؾذٜذ َٔ ٠ذٝة اٯهةاس
املباػشٚ ٠غرل املباػش ٠يًُؼشٚع إكاؾ ١إىل ؼذٜذ أطعاس ايظٛم ٚأطعاس ايظٌ ،نُا ٜتِ تعشٜةـ
ايطًب ١بهٝؿ ١ٝتك ِٝٝاملؼاسٜع ايكاٚ ١ُ٥ايتٓب ٪بةأدا ٤املؼةاسٜع ٚنٝؿٝةَ ١عاؾة ١املؼةاسٜع ايؿاػةً.١
ٚنةةةزيو ٜـةةةبح ايطايةةةب ًَُةةةا بذساطةةة ١اؾةةةذ ٣ٚا٫قتـةةةاد ١ٜايةةةيت تكةةة ّٛبترًٝةةةٌ املؼةةةاسٜع
ا٫قتـةةادَ ١ٜةةٔ ٚجٗةةْ ١ظةةش سجةةاٍ ا٭عُةةاٍ ( أؿةةاذب املؼةةاسٜع) ٚنةةزيو ا٫قتـةةاد ايةةٛطا
(نشع ٘ٝا٫ذتُاع.)١ٝ

 5114اًِ ايٓدظ ايرتب 3:ٟٛض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب طابل َ 3111باد ٤٣عًِ ايٓؿع
ٜٗذف ٖزا املكشس اىل تكذَ ِٜاد ٠عًُ ١ٝيًطايب عٔ أبشص ايبرٛث ٚايٓظشٜةات ايةيت تؼةهٌ
ا٭طاغ يعًُ ١ٝايتعًِ – ايتعًٜٚ ،ِٝتلُٔ املٓر ٢ايظةًٛن ٞؾةاملعشيف ،هةِ املعةشيف ا٫جتُةاع،ٞ
ٚؿ ً٫ٛإىل املٓر ٢ا٫جتُاع ٞايثكايفٚ ،نةزيو ايٓظشٜةات اؿذٜثةٚ ، ١ايتطبٝكةات ايذلبٜٛة ١شلةزٙ
ايٓظشٜةةاتٚ .اطةةتعشاض ايب٦ٝةة ١ايذلبٜٛةةٚ ١طةةشم ايتةةذسٜع ٚايبٛاع ة عًةة ٢كتًةةـ أْٛاعٗةةا ٚعًةة٢
كتًـ ا٭ؾشاد ٚايذاؾعٚ ١ٝاْتكةاٍ أهةش ايةتعًِ ٚايتةذسٜبٚ ،ايةزانش ٠ايبعٝةذٚ ٠ايكشٜبةٚ ١ايٓظةٝإ،
ٚايةةزناٚ ٤ذةةٌ املؼةةه٬ت ٚاٱبةةذاع  ،نُةةا ٜظةةعٖ ٢ةةزا املكةةشس اىل إنظةةاب ايطايةةب املعشؾةة١
املتخــ ١بطشم تعًِ ٚتعًة ِٝايطًبةَ ١ةشاعٝني يف ريةو قةذساتِٗ َٝٚةٛشلِ ٚاطةتعذاداتِٗ ٚايؿةشٚم
ايؿشد ١ٜاملٛجٛد ٠ب.ِٗٓٝ
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َ 5145دخٌ اىل ايرتب ١ٝارت ص 3 :١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜٗذف ٖزا املكشس اىل تعشٜـ ايطًب ١مبحاٍ تشب ١ٝا٭طؿاٍ ر ٟٚا٫عاقٚ ١ريو َةٔ خةٍ٬
عشض املباد ٤٣ا٭طاط ١ٝايتة ٢تظةتٓذ عًٗٝةا ايذلبٝة ١اـاؿةٜٚ ، ١تٓةاٖ ٍٚةزا املكةشس ؾ٦ةات ايذلبٝة١
اـاؿ ١املختًؿ ١ناٱعاق ١ايعكًٚ ١ٝايظُعٚ ١ٝايبـشٚ ١ٜايـر – ١ٝاؾظُٚ ١ٝاْ٫ؿعايٚ ١ٝايًػ١ٜٛ
ٚاكطشابات ايظًٛى ٚؿعٛبات ايةتعًِ ٚاملٖٛبةٚ ١ايتؿةٛمٚ ،ريةو َةٔ ذٝة ايتعةشف عًة ٢اٱعاقة١
ٚا٭طباب ٚطشم ايٛقاٚ ١ٜاملظاٖش ٚايتـٓٝـ اـاق بهٌ ؾٚ ،١٦اــا٥ف ايُٓاٚ ١ٝ٥اْ٫ؿعاي١ٝ
ٚايظًٛنٚ ١ٝاملعشؾٚ ١ٝاؾظُٚ ١ٝايٓؿظ ١ٝا٫جتُاعٚ ،١ٝا٫عتباسات ايذلب ١ٜٛايت ٢هةب َشاعاتٗةا
عٓةةذ تةةذسٜع ٖةة ٤٫٪ايطًبةة .١نُةةا ٜكةةذّ املكشسعشكةةا يًٛاقةةع اؿةةاىل ـةةذَات ايذلبٝةة ١اـاؿةة١
ٚاؿاجات املظتكبً ١ٝؾٖ ٢زا اجملاٍ .
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