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 05/2013:  رلُثٍبْ اٌّجٍض اٌٛعًٕ
 

 2013 ِبرص 14 ٚ 13٘ـ اٌّٛافك ٌـ1434 جّبدي األٌٚى 02 01ٚػمذ اٌّجٍض اٌٛعًٕ دٚررٗ اٌؼبدٌخ اٌزبطؼخ ٚاٌؼشزٌٓ ًٌِٛ       

ثثبٌٔٛخ ِذّذ ثٓ رفزٍفخ ثبٌجٍٍذح فً جٛ ِزظُ ثبالدزمبْ ٚاٌزشٕج  ٚاإلدجبط اٌذي رشٙذٖ األطزح اٌززثٌٛخ ٔزٍجخ اإلجذبف اٌّظٍظ ػٍى 

ِخزٍف أطالن اٌززثٍخ خبصخ ٍ٘ئبد اٌزذرٌض ٚاٌزً اصغٍخ ػٍٍٙب ظٍّب اٌٍَخ ٌٍشٚاي، ٘ذٖ اٌفئخ اٌزً أفٕذ س٘زح شجبثٙب فً خذِخ اٌّذرطخ 

اٌجشائزٌخ ، ًٚ٘ اٌزً اطزٍّذ اٌّشؼً ِٓ اٌّزؼبلذٌٓ األجبٔت ٌجشأرح اٌزؼٍٍُ، إضبفخ إٌى رجبً٘ اٌظٍغبد اٌؼٍِّٛخ ٌالخزالالد اٌصبرخخ 

،ٚوذا اٌزذِزاٌذي ٌؼٍشٗ ِٛظفٛ ِٕغمخ اٌجٕٛة ٚاٌٙضبة اٌؼٍٍب 315\08 اٌّؼذي ٚاٌّزُّ ٌٍّزطَٛ 240\12اٌّظجٍخ فً اٌّزطَٛ اٌزٕفٍذي 

  ٚدزِبْ اٌجؼض ُِٕٙ ِٓ ِٕذخ االِزٍبس،ٔبٍ٘ه ػٓ اٌزذ٘ٛر1989ٚاألٚراص ٔزٍجخ ادزظبة ِٕخ إٌّبعك ػٍى أطبص األجز اٌمبػذي ٌظٕخ 

. اٌفظٍغ ٌٍمذرح اٌشزائٍخ ٌألطالن اٌّشززوخ ٚاٌؼّبي إٌٍٍّٙٓ ٚأػٛاْ األِٓ ٚاٌٛلبٌخ 

      ٚثؼذ دراطخ ٚ رمٍٍُ دصٍٍخ اٌزجّؼبد اٌٛالئٍخ ٚاٌجٌٙٛخ ٚ اٌٛعٍٕخ اٌزً ػجزد ػٓ رفضٙب ٌٍمبْٔٛ األطبطً اٌّؼذي إلدذاثٗ شزٚخب 

: ٚ فزٕب ثٍٓ ِخزٍف األطالن ٚ األعٛار،ٚ ثؼذ إٌمبع اٌجبد ٚاٌّظزفٍض أوذ اٌّجٍض ِب ًٌٍ 

 ٌزفغ اٌغجٓ اٌذي عبي أطالن اٌززثٍخ ػبِخ ٚ ِب اصغٍخ ػٍٍٗ 240\12 اٌّؼذي ٚ اٌّزُّ ثبٌّزطَٛ 315\08رؼذًٌ اخزالالد اٌّزطَٛ  -1

 .ظٍّب اٌزرت اٌٍَخ ٌٍشٚاي خبصخ ٍ٘ئبد اٌزذرٌض 

األٚراص ٚرّىٍُٕٙ ِٓ دمُٙ اٌّغزصت ٚفمب ٌمٛأٍٓ  االطزجبثخ اٌفٛرٌخ ٌٍّغبٌت اٌّشزٚػخ ٌّٛظفً اٌجٕٛة ٚاٌٙضبة اٌؼٍٍب ٚ -2

 .اٌجّٙٛرٌخ اٌظبرٌخ اٌّفؼٛي 

اٌزفض اٌمبعغ ٌٍشٌبدح اٌٙشٌٍخ فً أجٛر األطالن اٌّشززوخ ٚ اٌؼّبي إٌٍٍّٙٓ ٚأػٛاْ األِٓ ٚ اٌٛلبٌخ ٚاٌزّظه ثزجظٍذ جٍّغ ِغبٌجُٙ  -3

 . ِىزر 87ِغ اٌزأوٍذ ػٍى إٌغبء اٌّبدح اٌّشزٚػخ 

  ٌخٍك فضبء  CSAاإلشبدح ثبٌزٕظٍك إٌمبثً ثٍٓ ٔمبثبد اٌٛظٍفخ اٌؼٍِّٛخ فً إعبر اإلػالْ ػٓ ٍِالد وٕفذراٌٍخ إٌمبثبد اٌجشائزٌخ  -4

 .جذٌذ أردت ٌزجظٍذ اٌزؼذدٌخ إٌمبثٍخ ضّٓ رىزالد ِٚزوشٌبد ٔمبثٍخ 

 .االٌزشاَ ٚاٌٛفبء ثّب رُ االرفبق ػٍٍٗ فً اٌّذبضز اٌّشززوخ ثٍٓ ٔمبثزٕب ٚٚسارح اٌززثٍخ اٌٛعٍٕخ  -5

ٍِف إصالح إٌّظِٛخ اٌززثٌٛخ ، ٚٔذػٛ٘ب الػزّبد أطبٌٍت ٔبجؼخ ٚفؼبٌخ إلصالح إٌّظِٛخ اٌززثٌٛخ ٌزمٍٍُ رثٍّٓ لزار ٚسارح اٌززثٍخ  -6

ثإشزان اٌفبػٍٍٓ فً اٌمغبع ٚ اٌّخزصٍٓ فً اٌذمً اٌززثٛي ِٓ أجً ِذرطخ جشائزٌخ رٛاوت اٌزغٛر اٌؼًٍّ ٚاٌزىٌٕٛٛجً ٚرجظذ 

. ثٛاثذ األِخ
 

 

 :ّ ػلٍَ قشس الوجلش الْطًٌ                                          
 

 

  2013 أفشٌل 10ّم األستؼاء ـــــــالرْقف ػي الؼول هغ ذٌظٍن ّقفاخ احرجاجٍح ّالئٍح أهام هذٌشٌاخ الرشتٍح ي -1

 .ػثش كافح الرشاب الْطًٌ 

  .                   تالجزائش الؼاصوح 2013 أفشٌل 17الرْقف ػي الؼول هغ ذٌظٍن ّقفح احرجاجٍح ّطٌٍح ٌْم األستؼاء  -2

– ّفً ُزا الظشف الحضاس ّ الؼصٍة ٌُثقً الوجلش الْطًٌ ػلى دّسذَ الؼادٌح هفرْحح ، ٌّذػْ قْاػذٍ الرشتٌْح  :خزبِب      

هؼلوْى ّأصاذزج لوخرلف األطْاس الثالثح ، هضاػذّ الرشتٍح ، هذٌشّى ، هفرشْى ، ًظاس،هْظفْ الوصالح االقرصادٌح  ، هضرشاسّ الرشتٍح 
، هْظفْ الرْجٍَ ّاإلسشاد الوذسصً ّالوًٌِ ، هضرشاسّ الرغزٌح الوذسصٍح ، هخثشٌْى ، األصالك الوشرشكح ّالؼوال الوٌٍِْى ّأػْاى 

الوشاسكح القٌْح فً الْقفاخ االحرجاجٍح ّالئٍا ّّطٌٍا هغ الرجٌذ ّالرْحذ ّ سص الصفْف ّ االصرؼذاد ألي هضرجذ ، – األهي ّالْقاٌح 
هحوال الضلطاخ الؼوْهٍح هضؤّلٍح ذفاقن الْضغ ّػذم اصرقشاس القطاع، ّ فً حال ػذم االصرجاتح للوطالة فئى الوجلش الْطًٌ صٍرخز 
كل اإلجشاءاخ ّالْصائل ّ الطشق القاًًٍْح الوششّػح هي إضشاب ّهقاطؼح إداسٌح كوا ُْ الحال فً ّالٌح ذلوضاى الرً كاًد صثاقح فً 

. اذخار ُزا الوْقف الشجاع 

ضبع دك ٚ راءٖ عبٌت  ِب                                  
                                                                                  


