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تتؼشع اىبُئت اإلّغبُّت ىيزىس واالػتذاء، وهٍ بحبرت اىً ػْبَت خبطت تضَِ تفؼُو "

اىقبدسة ػيً اىؼَو اىَُذاٍّ اىزبد، اىتششَؼبث وتطىَشهب، وتىفُش اىنفبءاث اىَتخظظت 

وتفؼُو ٍشبسمت رَُغ اىَإعغبث واىهُئبث اىشعَُت واألهيُت بهذف حَبَت اىتشبت واىَبء 

واىهىاء ٍِ اىتيىث وحَبَت االسع اىضساػُت ٍِ االػتذاء وٍنبفحت اىتظحش واّزشاف اىتشبت، 

 ىَش اىغبببث"وطُبّت اىَحَُبث اىطبُؼُت، واىقُبً بزهذ وطٍْ شبٍو ىيتحشَذ وتط

 حفظه هللا بِ اىحغُِ اىَؼظٌااىَيل ػبذهللا اىخبٍّ  اىهبشَُتطبحب اىزالىت 
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 اىبُئت وصَش ٍؼبىٍ ميَت
 

 .0200-0202 اٌفزوح رغطٟ اٌزٟ اٌج١ئخ ٌٛىاهح اٌغل٠لح االٍزوار١غ١خ اٌقطخ أ٠ل٠ىُ ث١ٓ اٙغ أْ ٠َؼلٟٔ

 فٟ رّضٍذ ٚاٌزٟ اٌؼبٌُ كٚي ٚثم١خ اٌؾج١ت ثؤهكٕٔب ِود اٍزضٕبئ١خ ظوٚف فٟ االٍزوار١غ١خ ٘نٖ اػلاك رُ ٌمل

 اٌؼبٌُ فٟ اٌّؼ١ْ١خ ٚاألّٔبٛ اٌّّبهٍبد ِٓ اٌىض١و رؼو٠ف أػبك اٌٛثبء ٘نا اٌَّزغل. 96 وٛف١ل ٚثبء عبئؾخ

 اكاهح و١ف١خ ػٍٝ ٚونٌه اٌطج١ؼ١خ اٌّٛاهك اكاهح ٚػٍٝ ٚاٌّغزّغ االلزٖبك ػٍٝ ٘بئٍخ رؾل٠بد ٚفوٗ

 االلزٖبكٞ ٚإٌْبٛ اٌؼبِخ اٌٖؾخ ػٍٝ اٌٙبئٍخ اٌزؤص١واد فُٚ فٟ االٍزوار١غٟ. ٚاٌزقط١ٜ اٌّئٍَبد

 ٠ّىٓ ٚاٌزٟ ٚاٌطج١ؼخ، اإلَٔبْ ث١ٓ اٌؼاللخ فٟ االٍزلاِخ ػٍٝ اٌؾوٓ أ١ّ٘خ أفوٜ ِوح اٌٛثبء أصجذ اٌؼبٌّٟ

 ٌمل اٌّٛاهك. اكاهح فٟ اٌقًٍ ٘نا ِضً ؽلس ؽبي فٟ اٌّزٛلؼخ ٚغ١و اٌىبِٕخ اٌّقبٛو ِٓ اٌىض١و رطٍك أْ

 وبْ ع١َّخ رؾل٠بد أِبَ األهكْ فٟ اٌؼبِخ ٚاٌّئٍَبد اٌٛىاهاد ٍبئو ِضً ٔفَٙب، اٌج١ئخ ٚىاهح ٚعلد

 إٌّٖٛٓ ثبٌٛاعجبد ٚاٌم١بَ اٌزٛإً ٚاٍزّواه ا١ٌِٟٛ اٌؼًّ اكاِخ فالي ِٓ فمٜ ١ٌٌ ٌٙب اٌزٖلٞ ػ١ٍٙب

 اٌزٟ اٌطبهئخ اٌج١ئ١خ ٌٍزؾل٠بد االٍزغبثخ فٟ أ٠ٚب   ثً ٌٗ اٌَّبٔلح ٚاٌزْو٠ؼبد اٌج١ئخ ؽّب٠خ لبْٔٛ فٟ ػ١ٍٙب

 فبْ اٌٛلذ ٔفٌ فٟ اٌؼبِخ. ٚاٌٖؾخ اٌج١ئ١خ اٌؼٕبٕو ٔٛػ١خ ِٚوالجخ إٌفب٠بد اكاهح ٚفبٕخ اٌٛثبء ثٙب رَجت

 إٌّٙغ١خ رؼي٠ي ػٍٝ اٌملهح ٌّٚبْ رؾل٠ب ّىٍذ إٌَخ ٘نٖ ِٓ األٚي إٌٖف فٟ االٍزضٕبئ١خ اٌؼًّ ظوٚف

 اٌّئٍَبد وبفخ اٌٝ اٙبفخ االٍزوار١غ١خ ثبػلاك اٌّىٍف اٌفو٠ك ٌٚىٓ االٍزوار١غ١خ، اػلاك فٟ اٌزْبهو١خ

 ٔٔ اٌٝ ٚإٌٛٛي اٌزم١ٍل٠خ غ١و ثبٌطوق ٚإٌمبُ اٌؾٛاه فٟ االٍزّواه ػٍٝ وج١وا ر١ّّٖب أصجزٛا اٌْو٠ىخ

  اٌؾب١ٌخ. اٌَّزغلاد ظً فٟ ٚأ٘لافٙب اٌٛىاهح ًػّ ٠ؼىٌ االٍزوار١غ١خ ٌٙنٖ ِزىبًِ

 ِئفوا رُ ؽ١ش اٌؾل٠ضخ، اٌج١ئ١خ اٌزْو٠ؼبد فٟ ٔٛػ١ب ِز١ّيح ِوؽٍخ ِغ االٍزوار١غ١خ ٘نٖ ٕلٚه ٠زوافك

 أزبعٙب ٚرم١ًٍ إٌفب٠بد اكاهح ػ١ٍّخ رٕظ١ُ ثٙلف  0202 ٌَٕخ (93) هلُ ٌٍٕفب٠بد اإلٛبهٞ اٌمبْٔٛ الواه

 فٟ إٌفب٠بد ثبكاهح اٌّؼ١ٕخ اٌغٙبد ِٙبَ ٌٚزؾل٠ل ِٕٙب ٚاالٍزفبكح ا٢ِٓ ٚاٌزقٍٔ ٌغزٙبِٚؼب رل٠ٚو٘ب ٚاػبكح

  اٌقطوح. ٚإٌفب٠بد اٌّٛاك اكاح ٚٔظبَ اٌج١ئٟ ٚاٌزوف١ٔ اٌز١ٕٖف ٔظبَ رؼل٠ً اٌٝ ثبإلٙبفخ اٌٍّّىخ.

 ٌٍّٕٛ اٌزٕف١ن٠خ اٌقطخ هالوا ِغ ثبٌزيآِ االٍزوار١غ١خ ٘نٖ اٛالق ٠ؤرٟ اٌَّبٔلح ا١ٌٕٛٛخ ا١ٌَبٍبد ٕؼ١ل ػٍٝ

 ا١ٌَبٍبد ٚرٕظ١ُ األفٚو إٌّٛ ِْبه٠غ ٌزٛع١ٗ وّوعغ اٌٛىهاء ِغٌٍ ػ١ٍٙب ٚافك اٌزٟ األفٚو

 اٌؼًّ ؽب١ٌب ٠زُ وّب اٌَّزلا١ِٓ. ٚاإلٔزبط االٍزٙالن أّٔبٛ فٟ ٔٛػ١خ ٔمٍخ ٌٚزؾم١ك اٌقٚواء ٚاالٍزضّبهاد

 ِملاه ِغ رزّبّٝ ِؾلصخ رٕف١ن٠خ أ٘لافب ٌززّٚٓ إٌّبؿ رغ١و فٟ ١ٕٛٚب اٌّؾلكح اٌَّبّ٘بد ٚص١مخ رؼل٠ً ػٍٝ
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 اٌقطخ اػلاك ِٓ اإلٔزٙبء ؽب١ٌب ٠زُ وّب ،0292 ػبَ أٍٛمذ اٌزٟ األٌٚٝ اٌٛص١مخ رٕف١ن فٟ اٌؼًّ ١ٍو رملَ

  إٌّبؿ. رغ١و ِغ ٌٍزى١ف ا١ٌٕٛٛخ

 الٌزياَ اٌىج١و اٌَّزٜٛ زؼىٌٌ (0202 األهكْ )ث١ئخ ٌٍج١ئخ ا١ٌٕٛٛخ االٍزوار١غ١خ اػلاك ػٍٝ اٌؼًّ ٠ٚغوٞ

 فالي ِٓ اٌَّزلاِخ ٌٍز١ّٕخ اٌؼب١ٌّخ ثبألعٕلح ،ِٚؾ١ٍخ ٚأ١ٍ٘خ ه١ٍّخ ِئٍَبد ِٓ رّضٍٗ ِٚب ،األهك١ٔخ اٌلٌٚخ

 ٚاٌؼبٌُ اإلل١ٍُ َِزٜٛ ػٍٝ اٌّْزووخ ٚاٌقطٜ اٌؼب١ٌّخ ٚاالرفبل١بد اٌل١ٌٚخ اٌّؾبفً ّٙٓ ثفؼب١ٌخ اٌؼًّ

 ّٙٓ اٌز٠ّٕٛخ اٌقطٜ فٟ ٚاكِبعٙب ِىٛٔبرٙب ْٕٚٛ اٌج١ئخ ؽّب٠خ ِٓ اٌّطٍٛة اٌَّزٜٛ ثزؾم١ك ٚاٌّزؼٍمخ

 .اٌَّزلاِخ اٌؾٍٛي ِٕظِٛخ

 ا١١ٌٕٛٛٓ اٌْووبء ِٓ اٌؼل٠ل أْ وّب اٌج١ئخ، ٌٛىاهح ٛو٠ك فبهٛخ ا٠ل٠ىُ ث١ٓ اٌزٟ االٍزوار١غ١خ ٘نٖ رّضً

 لٕبػزٕب اٌٝ اٙبفخ ٚاٌزٕف١ن ٜاٌزقط١ فٟ هئ١َ١ب كٚها ِٕؾزُٙ اٌزٟ اٌزْو٠ؼبد ثؾىُ ف١ٙب اٍب١ٍخ أكٚاه ٌل٠ُٙ

 اٌٖالؽ١بد ٚرٕظ١ُ اٌز١َٕك ِٓ َِزٜٛ أػٍٝ ٌّٚبْ اٌؼبَ اٌزْبهوٟ اٌلٚه ثؤ١ّ٘خ اٌج١ئخ ٚىاهح فٟ اٌىبٍِخ

 ثلٚه٘ب اٌم١بَ ػبرمٙب ػٍٝ رؤفن ام اٌج١ئخ ٚىاهح اْ ا١ٌٕٛٛخ. اٌّئٍَبد وبفخ ث١ٓ ٚاٌٛاعجبد ٚاٌَّئ١ٌٚبد

 اٌج١ئٟ اٌزؾلٞ ثؤْ رئِٓ فبٔٙب اٌّزبؽخ، ٚاإلكاه٠خ ٚاٌجْو٠خ اٌّب١ٌخ ِٛاهك٘ب ػٍٝ ثٕبء اٌّئٍَٟ ٚٚاعجٙب

ُ   ٘ٛ إٌٟٛٛ  ٌٚألع١بي األهك١١ٔٓ ٌىبفخ اٌج١ئخ ؽّب٠خ ثؤ١ّ٘خ ٚاإل٠ّبْ ٚاٌمٕبػخ االٌزياَ اٌٝ ٠ؾزبط ِْزون ٘

 ِٚب اٌطٛػٟ ياَٚاالٌز ٚاٌٍَٛو١خ األفالل١خ اٌم١ُ ث١ٓ ِب اٌّٛاءِخ ٠زطٍت ِب ٚ٘نا اإلَٔبْ ؽمٛق وؤؽل اٌمبكِخ

  ٚاٌزْو٠ؼبد. اٌمٛا١ٔٓ أفبم ث١ٓ

 اٌزْو٠ؼٟ اٌَّزٜٛ ػٍٝ اٌج١ئخ ٚىاهح ٌلٚه رؼي٠يا   اٌّزيا٠لح ٚاٌز٠ّٕٛخ اٌج١ئ١خ اٌزؾل٠بد ِٛاعٙخ رزطٍت

 وبفخ فٟ اٌٛىاهح للهح رطٛه ػٍٝ ٌٍزؤو١ل ّووبئٕب وبفخ ِغ َِزّو ثْىً ػ١ٍٗ ٔؼًّ ِب ٚ٘نا ٚاٌفٕٟ ٚاإلكاهٞ

 ١ٍبق فٟ اٌطج١ؼ١خ ٌٍّٛاهك اٌَّزلاَ ٚاالٍزقلاَ اٌج١ئخ ػٕبٕو ٚؽفع ؽّب٠خ فٟ ٚٚاعجٙب ثلٚه٘ب ٌٍَم١ب األثؼبك

   األهكْ. فٟ اٌَّزلاِخ ٌٍز١ّٕخ ا١ٌٌّْٛخ اٌقطٜ

 ٚاٌٛىاهاد اٌج١ئخ ٚىاهح ِٓ االٍزوار١غ١خ ٘نٖ اػلاك ػٍٝ اٌؼبًِ اٌفو٠ك أػٚبء ٌىبفخ اٌْىو رمل٠ُ أٚك أف١وا

 ثبٌْىو أرملَ وّب اٍزضٕبئ١خ، ػًّ ظوٚف ظً فٟ ٚاٌزياُِٙ اٌىج١وح عٙٛكُ٘ ٝػٍ اٌْو٠ىخ ٚاٌّئٍَبد

 ث١ٓ ِب اٌْواوخ ّٙٓ االٍزوار١غ١خ إلػلاك ٚاٌزٕظ١ّٟ اٌّبٌٟ اٌلػُ للِذ اٌزٟ اٌلٌٟٚ ٌٍزؼبْٚ األٌّب١ٔخ ٌٍٛوبٌخ

  األٌّب١ٔخ. االرؾبك٠خ اٌغّٙٛه٠خ ٚؽىِٛخ اٌٙب١ّّخ األهك١ٔخ اٌٍّّىخ ؽىِٛخ

 اٌّىٍف اٌيهاػخ ٚٚى٠و خاٌج١ئ ٚى٠و

 اٌقواثْٗ ٕبٌؼ ك.
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 اىَقـذٍـت
 

 ٚاالعزّبػ١خ اٌج١ئ١خ اٌزؾل٠بد ِٓ اٌؼل٠ل – اٌغغوافٟ ِٚٛلؼٗ اٌطج١ؼ١خ ِٛاهكٖ لٍخ ثَجت – األهكْ ٠ٛاعٗ

 األهكْ هإ٠خ ثٛص١مخ رزّضً ّٛٛؽخ َِزمج١ٍخ هإ٠خ األهكْ ٚٙغ اٌزؾل٠بد، ٌٙنٖ ٚاٍزغبثخ   .ٚااللزٖبك٠خ

 ٚرؾم١ك اٌؾ١بح ٔٛػ١خ ٚرؾ١َٓ اٌّٛاٛٓ ِؼ١ْخ ثَّزٜٛ إٌٙٛٗ اٌٝ رٙلف ١ِٕٚغ" ِيك٘و "أهكْ 0202

 ٘نٖ زؾم١كٌ اٌوا١ِخ ا١ٌٕٛٛخ ٚاٌجواِظ اٌقطٜ اػلاك ػٕل األٍبٍٟ اٌّوعغ رؼزجو ٚاٌزٟ ،ٌٗ اٌىو٠ُ اٌؼ١ِ

  اٌوإ٠خ.

 فمل اٌج١ئخ ؽّب٠خ لبْٔٛ ػٍٝ ٚثٕبء   َِزلاَ، ثْىً ػٕبٕو٘ب ٚرؾ١َٓ اٌج١ئخ ٌؾّب٠خ إٌٟٛٛ كٚه٘ب ِٓ ٚأطاللب  

 اٌج١ئخ ٌمطبع إٌبظّخ اٌج١ئ١خ ٚاٌزْو٠ؼبد ٚاالٍزوار١غ١بد اٌقطٜ إلاه اٌٝ ْٔؤرٙب ِٕٚن اٌج١ئخ ٚىاهح ػّلد

 ِٚئٍَبد ٚاٌقبٓ اٌؼبَ اٌمطبػ١ٓ ِٓ اٌْووبء ع١ّغ ِغ َّزّواٌ اٌزؼبْٚ ِٓ اٛبه فٟ اٌٍّّىخ، فٟ

 اٌز١ّٕخ ثمطبػبد ٚػاللزٙب ثبٌج١ئخ رؼٕٝ اٌزٟ اٌؼب١ٌّخ ٚا١ٌَبٍبد األٛو اٌٛىاهح رزجٕٝ وّب اٌّلٟٔ، اٌّغزّغ

 .ٌٙب ا١ٌٕٛٛخ االرٖبي ٔمطخ ثٖفزٙب اٌل١ٌٚخ اٌج١ئ١خ االرفبل١بد ِٓ ٌٍؼل٠ل ٚأّٚذ اٌّقزٍفخ،

 ِغ اٌزؼبْٚ ٍجً ر١ٛٛل اٌٝ ٚاٌل١ٌٚخ ا١ٌٕٛٛخ ٚاٌّوعؼ١بد  اٌمب١ٔٛٔخ األٛو ّٙٓ اٌج١ئخ ٚىاهح رَؼٝٚ

 ٌزؾم١ك اٌج١ئخ ٚىاهح  اٍزوار١غ١خ كػُ ّؤٔٙب ِٓ اٌزٟ ٚاٌجواِظ  اٌّْبه٠غ رٕف١ن ٌّٚبْ اٌّبٔؾخ اٌغٙبد

 ِٚنوواد اٌزؼبْٚ ارفبل١بد ِٓ اٌؼل٠ل ٚٚلؼذ األهكْ. فٟ اٌج١ئ١خ ٚاٌّٛاهك ٌٍؼٕبٕو ٚاالٍزلاِخ اٌؾّب٠خ

   ٚاٌْم١مخ. اٌٖل٠مخ اٌلٚي ِغ اٌضٕبئ١خ اٌزفبُ٘

 إٌٟٛٛ إٌٙٚخ ٚثؤبِظ 0202 األهكْ ٚهإ٠خ اٌَب١ِخ اٌٍّى١خ اٌوإٜ ٌزؾم١ك اٌٛىاهح ٌغٙٛك ٚاٍزىّبال  

 االٍزوار١غ١خ ػٍٝ ٚاٌّج١ٕخ  - (0200 -0202) ٌألػٛاَ اٌٛىاهح اٍزوار١غ١خ رط٠ٛو رُ فمل ػٕٙب، إٌّجضك

 اٌمطبع فٟ اٌّزؼب١ٍِٓ ع١ّغ ٚآِبي ٚرٛلؼبد اؽز١بعبد اكِبط ّٚبٌْ رْبهوٟ ثٕٙظ (0296-0294) اٌَبثمخ

 ٚاإلل١ّ١ٍخ اٌؼب١ٌّخ اٌزطٛهاد ظً فٟ ٍِؾخ ٚوٚهحو اٌّلٟٔ اٌّغزّغ ِٚئٍَبد اٌقبٓ ٚاٌمطبع  اٌؾىِٟٛ

 فبٓ. ثْىً اٌج١ئخ ػٍٝ رئصو ٚاٌزٟ ٚا١ٌٕٛٛخ

 االٍزوار١غ١خ رؼىٌ ثؾ١ش 0294 ٌَٕخ (3) هلُ اٌج١ئخ ؽّب٠خ لبْٔٛ  اٌٝ ثبالٍزٕبك االٍزوار١غ١خ ٘نٖ اػلاك رُ

 اٌّقزٍفخ اٌزف١ٍ١ٖخ ٚاٌزؼ١ٍّبد االٔظّخ إلٕلاه إٌّبٍجخ اٌزْو٠ؼ١خ اٌّظٍخ ٚفو اٌنٞ ٌٍمبْٔٛ اٌزٕف١ن٠خ األكاح

 اٌؾ١ٛٞ اٌزٕٛع ٚػٍٝ ِٚىٛٔبرٙب اٌج١ئخ ػٕبٕو ػٍٝ اٌّؾبفظخ اٌٝ ٠ٚٙلف ٚػٕبٕو٘ب اٌج١ئخ ثؾّب٠خ اٌّزؼٍمخ

 اٌزٟ إٌّْآد ٚاٌياَ ف١ٙب اٌٚبهح االْٔطخ ِّبهٍخ ػٓ إٌبعّخ اٌٍَج١خ االصبه ِٓ ٌٍٚزم١ًٍ رٍٛصٙب ِٕٚغ ف١ٙب
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  ج١ئ١خاٌ اٌّقبٌفبد ٚٚٙغ االْٔطخ ٘نٖ ٌز١ٕٖف ٚفمب   ١ئ١خث هفٔ ثبٕلاه ث١ئٟ اصو ماد أْطخ رّبهً

 اٌج١ئخ ٌؾّب٠خ اٌٍّى١خ اإلكاهح ِغ ثبٌزؼبْٚ اٌمبْٔٛ أفبم ٠زُ ؾ١شث اٌمبْٔٛ ألؽىبَ ٌٍّقبٌف١ٓ اكػخواٌ ؼمٛثبداٌٚ

 اٌّووي فٟ اٌّفز١ْٓ فالي ِٚٓ اٌج١ئخ ٌٛىاهح اٌزٕف١نٞ اٌنهاع رّضً ٚاٌزٟ اٌؼاللخ ماد ٚاٌغٙبد ٚا١ٌَبؽخ

 ٚاٌّؾبفظبد.

 اٌمبْٔٛ آفو٘ب وبْ ٚاٌزٟ اٌج١ئخ، ٌؾّب٠خ اٌٙبكفخ اٌزْو٠ؼبد رط٠ٛو فٟ اٌَجبلخ إٌّطمخ كٚي ِٓ األهكْ ٠ٚؼزجو

 ٚاػبكح أزبعٙب ٚرم١ًٍ إٌفب٠بد اكاهح ػ١ٍّخ رٕظ١ُ ثٙلف 0202 ٌَٕخ (93) هلُ إٌفب٠بد إلكاهح ٜاإلٛبه

 اٌٍّّىخ. فٟ إٌفب٠بد ثبكاهح اٌّؼ١ٕخ اٌغٙبد ِٙبَ ٌٚزؾل٠ل ِٕٙب زفبكحٚاالٍ ا٢ِٓ ٚاٌزقٍٔ ِٚؼبٌغزٙب رل٠ٚو٘ب

 هئبٍخ ػ١ٍٙب ٕبكلذ اٌزٟ األفٚو ٌٍّٕٛ اٌزٕف١ن٠خ اٌقطخ الواه ِغ ثبٌزيآِ االٍزوار١غ١خ ٘نٖ اٛالق ٠ٚؤرٟ

 ٔمٍخ ٌٚزؾم١ك اٌقٚواء ٚاالٍزضّبهاد ا١ٌَبٍبد ٚرٕظ١ُ األفٚو إٌّٛ ِْبه٠غ ٌزٛع١ٗ وّوعغ اٌٛىهاء

  اٌَّزلا١ِٓ. ٚاإلٔزبط االٍزٙالن أّٔبٛ فٟ ٔٛػ١خ

 اٌّلفالد رزّٚٓ ٚاٌزٟ ١ٕٛٚب   اٌّؾلكح اٌَّبّ٘بد ٚص١مخ أٍٛمذ اٌج١ئخ ٚىاهح ثؤْ ثبٌنوو اٌغل٠و ِٚٓ

 ثبه٠ٌ ارفبل١خ رغبٖ اٌل١ٌٚخ األهكْ ثبٌزياِبد ٌإل٠فبء اٌمطبػبد وبفخ لجً ِٓ رٕف١ن٘ب ٠زٛعت اٌزٟ ٚاٌّْبه٠غ

 ِْوٚٛخ %90.2 ِٕٙب 0202 ػبَ ثؾٍٛي اٌلف١ئخ غبىاد أجؼبصبد ِٓ %91 َٔجزٗ ِب ثزقف١٘ إٌّبؿ ٌزغ١و

  .األ٠ٌٛٚخ ماد ٚاٌزى١ف اٌزقف١ف اعواءاد ثالغٗ فٟ األهكْ ٚؽلك اٌل١ٌٚخ، اٌغٙبد ِٓ اٌز٠ًّٛ ثزٛفو

 .0296 ٌَٕخ 46 هلُ إٌّبؿ رغ١و ٔظبَ إلاه رُ إٌّبفٟ اٌزغ١و ِٛاعٙخ فٟ ا١ٌٕٛٛخ اٌغٙٛك ر١َٕك ٌّٚٚبْ

 فٟ ٠َبُ٘ ثّب اٌطج١ؼ١خ ٌٍّٚٛاهك اٌج١ئخ ٌؼٕبٕو األِضً االٍزقلاَ اٌٝ اٌٙبكفخ اٌز٠ّٕٛخ اٌّجبكهاد ٌٚزْغ١غ

 ٘نٖ ر٠ًّٛ كػُ ػٍٝ اٌٛىاهح رؼًّ اٌج١ئخ خؽّب٠ ٕٕلٚق فالي ِٚٓ اٌج١ئخ ٚىاهح فبْ اٌَّزلاِخ اٌز١ّٕخ رؾم١ك

 .0295 ٌؼبَ ٚرؼل٠الرٗ اٌج١ئخ ؽّب٠خ ٕٕلٚق ٔظبَ ثّٛعت اٌّجبكهاد

 فٟ ٠ُٚ ٚاٌنٞ اٌقبٓ اٌمطبع ِغ اٌْواوخ ِغٌٍ رْى١ً رُ فمل اٌزْبهو١خ ثزؼي٠ي اٌٛىاهح ِٓ ٚا٠ّبٔب  

 ثوأ٠ُٙ ٚاالٍزئٕبً ٚاٌّْٛهح إٌٖؼ ٌزمل٠ُ اٌّلٟٔ اٌّغزّغ ِٚئٍَبد اٌقبٓ اٌمطبع ػٓ ِّض١ٍٓ ػ٠ٛٚزٗ

 زؼىٌٌ (0202 األهكْ )ث١ئخ ٌٍج١ئخ ا١ٌٕٛٛخ االٍزوار١غ١خ اٛالق ػٍٝ اٌؼًّ ١ٍزُ وّب اٌج١ئ١خ، اٌمٚب٠ب فٟ

 ٌٍز١ّٕخ اٌؼب١ٌّخ ثبألعٕلح ِٚؾ١ٍخ ٚأ١ٍ٘خ ه١ٍّخ ِئٍَبد ِٓ رّضٍٗ ِٚب األهك١ٔخ اٌلٌٚخ الٌزياَ اٌىج١و اٌَّزٜٛ

 َِزٜٛ ػٍٝ اٌّْزووخ ٚاٌقطٜ اٌؼب١ٌّخ ٚاالرفبل١بد ٌل١ٌٚخا اٌّؾبفً ّٙٓ ثفؼب١ٌخ اٌؼًّ فالي ِٓ اٌَّزلاِخ

 اٌقطٜ فٟ ٚاكِبعٙب ِىٛٔبرٙب ْٕٚٛ اٌج١ئخ ؽّب٠خ ِٓ اٌّطٍٛة اٌَّزٜٛ ثزؾم١ك ٚاٌّزؼٍمخ ٚاٌؼبٌُ اإلل١ٍُ

 .اٌَّزلاِخ اٌؾٍٛي ِٕظِٛخ ّٙٓ اٌز٠ّٕٛخ
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 ؽ١ش اٌؼبٌُ. ؽٛي اٌجٍلاْ ِؼظُ فٟ ٌٚىٓ األهكْ فٟ فمٜ ١ٌٌ اٌج١ئخ ػٍٝ ٘بئال   رؤص١وا   وٛهٚٔب عبئؾخ أؽلصذ

ا ٚفوٙذ اٌل١ٌٚخ اٌغ٠ٛخ اٌوؽالد األهكْ أٚلفذ ب ؽظو   ِ  ؽظو فوٗ ٚلل ِؾبفظبرٗ، ث١ٓ ٌٍؾووخ ٕبه

 ٌغبئؾخ االٍزغبثخ ؽظ١ذ ؽ١ش ٚرقف١فٙب. اٌؼلٜٚ أزْبه إلثطبء ٚمٌه اٌّٛا١ٕٛٓ ؽووخ ِٓ ٠ؾل اٌنٞ اٌزغٛي

 آ١ٌخ ٚرط٠ٛو اٌَو٠ؼخ اٌؾى١ِٛخ اإلعواءاد ثَجت األفوٜ ياٌلٚ ِٓ ا٠غبثٟ ثب٘زّبَ األهكْ فٟ وٛهٚٔب

 اٌؼلٜٚ. أزْبه ػٍٝ ٌٍزغٍت ِؾىّخ

 ِٓ اٌؼل٠ل ٕ٘بن وبٔذ فمل األهك١ٔخ، االلزٖبك٠خ اٌغٛأت ػٍٝ ّل٠لح  ٍٍج١خ آصبه ٌٗ اإلغالق أْ ِٓ اٌوغُ ػٍٝ

 رُ ٚثبٌزبٌٟ اٌّووجبد، ؽووخ رم١١ل ٝاٌ اٌزغٛي ٚؽظو اٌط١واْ رؼ١ٍك أكٜ فمل ٌٍٛثبء. اإل٠غبث١خ اٌج١ئ١خ ا٢صبه

 اٌٚٛٙبء ِؼلي فٟ ٍِؾٛظ أقفبٗ رَغ١ً رُ وّب اٌلف١ئخ. اٌغبىاد أجؼبس و١ّبد فٟ وج١و أقفبٗ رَغ١ً

 ِقزٍف فٟ اٌّقزٍفخ ٚاالغاللبد اٌفبهغخ اٌطوق ثَجت وج١و ثْىً اٌّزٌٛلح إٌفب٠بد ٚو١ّبد اٌٙٛاء ٚرٍٛس

ب ٕ٘بن وبٔذ اٌمطبػبد.  ٚ  اٌجو٠خ، اٌؾ١بح ػٍٝ اٌجْوٞ األصو أقفبٗ ػٓ رزؾلس ٚػب١ٌّخ ِؾ١ٍخ رمبه٠و أ٠

 اٌٝ اٌّؾ١ّخ إٌّبٛك فٟ اٌّزٕي٘بد ٚاغالق اٌَفو ل١ٛك ػٓ إٌبعُ اٌيٚاه أػلاك أقفبٗ فالي ِٓ ٚمٌه

 ػجو اٌجو٠خ اٌّٙبعوح ٌٍط١ٛه اٌظٛا٘و ثؼ٘ ّٛ٘ل ؽ١ش اال٠ىٌٛٛعٟ. إٌظبَ ػٍٝ اٌٍَج١خ اٌّّبهٍبد رم١ًٍ

 ثَجت ٚمٌه ػل٠لح، ٌَٕٛاد ٍبثمب   هإ٠زٙب ٠زُ ٌُ ؽ١ش ٚاٌؾٚو٠خ، اٌو٠ف١خ إٌّبٛك فٟ اٍواة ّٙٓ ٍىخاٌّّ

 اٌجْو٠خ. األْٔطخ ِٓ ٚغ١و٘ب اٌّوٚه ؽووخ أقفبٗ

 رؤص١و أْ ام ،وٍٟ ثْىً رزؼبفٝ اٌج١ئخ ثؤْ اٌمٛي َٔزط١غ ال ثؾ١ش ،ا٠غبث١خ ٌإلغالق اٌج١ئ١خ ا٢صبه ع١ّغ رىٓ ٌُ

 مٌه فٟ ثّب اٌطج١خ، إٌفب٠بد و١ّبد اهرفؼذ ؾ١شث اٌّؼ١ٕخ. ٌٍغٙبد لٍك ِٖله ٠ياي ال ألهكْا فٟ إٌفب٠بد

 اٌٝ ثبإلٙبفخ األهك١١ٔٓ. ِؼظُ ػبكح ٠َزقلِٙب ٚاٌزٟ ٚاؽلح ٌّوح رَزقلَ ٚاٌزٟ اٌْق١ٖخ اٌؾّب٠خ ِؼلاد

ا ّىً اٌزط١ٙو ِٚٛاك اٌى١ّ١بئ١خ ٌٍّٛاك اٌّزيا٠ل االٍزقلاَ فبْ مٌه، ا رؤص١و   اٌج١ئخ. ػٍٝ ِٚؾزّال   ٙبه 

 اٌٛثبء. ثؼل األِٛه ٍز١َو و١ف ؽب١ٌ ب اٌٛاٙؼ ِٓ ١ٌٌٚ ِئلزخ، اإل٠غبث١خ اٌج١ئ١خ ا٢صبه رىْٛ أْ اٌّوعؼ ِٓ

 اٌجْو٠خ ا٢صبه ِٓ ٚاٌؼل٠ل اٌلف١ئخ اٌغبىاد ٚأجؼبصبد ٚا١ٌّبٖ اٌٙٛاء ٚرٍٛس اٌٚغ١ظ ػٛكح اٌّزٛلغ ِٓ ؽ١ش

 ٔؾٛ األهكْ ٠زؾون ؽ١ٓ اٌٛثبء لجً وبٔذ ٚوّب اٌج١ٌٛٛعٟ، ٚاٌزٕٛع ٌجو٠خا اٌطج١ؼخ ػٍٝ األفوٜ اٌٍَج١خ

  اٌٖؾ١ؼ. اٌَّبه اٌٝ االلزٖبك إلػبكح اٌزؼبفٟ ِوؽٍخ

ا رؾلس ٍٍٛو١خ رغ١واد ػٍٝ ل١ٖوح ٌفزوح وبْ ٌٛ ؽزٝ اإلغالق اصبه ٚرلي  إٔجؼ ؽ١ش اٌج١ئخ. ػٍٝ وج١وا   رؤص١و 

 اٌفزوح ٚفالي اٌج١ئ١خ. االٍزلاِخ أ٘لاف رؾم١ك ٠ّىٕٕب ٌؾبٍّخ،ا اٌزلاث١و ارقبم فالي ِٓٚ أٔٗ اٌٛاٙؼ ِٓ

 ٚرٕظ١ُ ٌٍغبئؾخ اٌٍَج١خ االصبه ٌزقف١ف اٌَّز٠ٛبد ِقزٍف ػٍٝ ٚاٌزؼ١ٍّبد األكٌخ ِٓ اٌؼل٠ل إلاه رُ اٌَبثمخ
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 ػٍٝ اٌٛلٛف ػ١ٍٕب ٠غت ام االلزٖبكٞ ٚإٌْبٛ اٌؼبِخ اٌٖؾخ ػٍٝ ثبٌٕفغ رؼٛك ٚاٌزٟ األْٔطخ ِقزٍف

 ِواؽً فٟ ٚاٍزقلاِٙب اإل٠غبث١خ ٚاٌٍَٛو١بد ٚاٌزؼ١ٍّبد اٌّطجمخ اإلعواءاد رٍه ِٓ اٌَّزفبكح ًٚاٌله

 اٌَّزمجٍٟ. اٌزقط١ٜ

 (0200 - 0202) اىبُئـــت ىىصاسة االعتشاتُزُت اىخطت تطىَش ٍْهزُت
 

 اٌّؼزّلح اٌٛىاهح ِٕٙغ١خ ػٍٝ (0200 - 0202) ٌٍَٕٛاد اٌج١ئــخ ٚىاهح اٍزوار١غ١خ رط٠ٛو ػ١ٍّخ ػزّلدا

 ٌٍزقط١ٜ اإلهّبكٞ اٌل١ًٌ ػٍٝ ٚاٌّج١ٕخ ٚاٌّزبثؼخ اٌزقط١ٜ ٌغٕخ لجً ِٓ االٍزوار١غٟ اٌزقط١ٜ فٟ

  اٌمطبع فٟ اٌّؼ١١ٕٓ ِٓ وج١و ػلك اّوان فالٌٗ ِٓ رُ رْبهوٟ ٌّٕٙظ ٚٚفمب    ، اٌؾى١ِٛخ ٌٍلٚائو اإلٍزوار١غٟ

 رُ ؽ١ش اإلٍزوار١غ١خ، ٌٍقطخ ِوعؼٟ وبٛبه وئ١َخاٌ ٚاٌّواعغ اٌّٖبكه ػٍٝ ػزّبكاال ٚرُ . ٚاٌْووبء

 اٌؼٖف ٚعٍَبد ٚاٌقجواء اٌؼًّ فوق ٌّٕبلْبد ثبإلٙبفخ رف١ٍٖٟ، ثْىً اٌّقزٍفخ اٌّٖبكه ٚرؾ١ًٍ كهاٍخ

 اٌّزجؼخ7 اإلٍزوار١غٟ اٌزقط١ٜ ِٕٙغ١خ ٍّّذ ؽ١ش اٌنٕٟ٘.

 ًٚاٌّؾبفظبد اٌّووي ِل٠و٠بد ػٓ ِّض١ٍٓ ِٓ ِىْٛ اٌج١ئخ ٚىاهح كافً فٕٟ ػًّ فو٠ك رْى١ 

 اٌزقط١ٜ  ٚآ١ٌبد ِٚفب١ُ٘ أٍب١ٍبد ػٍٝ رله٠ج١خ ٚهُ ػمل فالي ِٓ اٌفٕٟ اٌؼًّ فو٠ك للهاد ثٕبء 

  اٌّؼوفخ اكاهحٚ ٚاٌزم١١ُ، اٌّزبثؼخ اٌّقبٛو، اكاهح ،االٍزوار١غٟ

 ٛصبئكاٌ ِٓ ػلك ثّواعؼخ اٌفٕٟ اٌفو٠ك لبَ ؽ١ش 0296-0294 اٌَبثمخ االٍزوار١غ١خ ٌٍقطخ رم١١ُ اعواء 

 ٚإٌّْٛهح اٌٍٖخ ماد األفوٜ اٌزمبه٠و ِٓ ػلك اٌٝ اٙبفخ ثزٛف١و٘ب اٌٛىاهح فو٠ك لبَ اٌزٟ ٚاٌزمبه٠و

 رٍه رٕف١ن فٟ اٌزملَ ِلٜ رم١١ُ اٌٝ اٙبفخ أفوٜ ِٖبكه ِٓ أٚ ٌٍٛىاهح اإلٌىزوٟٚٔ اٌّٛلغ ػٍٝ

  ٚاٌّزبثؼخ. اٌزٕف١ن ػ١ٍّخ ِٓ اٌَّزفبكح ٚاٌلهًٚ االٍزوار١غ١خ

 ِٓ ٌٍٛىاهح اٌوثبػٟ اٌزؾ١ًٍ ثؼًّ اٌؼًّ فو٠ك لبَ مٕٟ٘، ػٖف ٚعٍَبد  ِزقٖٖخ ػًّ ٚهُ فالي 

 اٌّزبؽخ، ٚاٌفوٓ ٚاٌٚؼف، اٌمٛح، ٔمبٛ رؾل٠ل اٌزؾ١ًٍ فالي ٚرُ (،TOWS sisylAnA) فالي ِٓ

 األ٘لاف ، اٌوٍبٌخ اٌوإ٠ب، َِٛكح اػلاك ػ١ٍٗ ثٕبء   رُ ٚاٌزٟ اٌٛىاهح. رٛاعٗ لل اٌزٟ ٚاٌزؾل٠بد

 االٍزوار١غ١خ.

 ُػمل اٌٝ ثبإلٙبفخ اٌٛىاهح فٟ ٚاٌّزبثؼخ اٌزقط١ٜ ٌغٕخ ػٍٝ ٌالٍزوار١غ١خ األٌٚٝ اٌَّٛكح ػوٗ ر 

 ػٍٝ ثٕبء   اٌَّٛكح رؼل٠ً رُ صُ ِٚٓ اٌّؾبفظبد فٟ اٌج١ئخ ِٚىبرت ِل٠و٠بد ِلهاء ُٙ ِّبصً اعزّبع

 االعزّبػبد. ٘نٖ فالي ٛوؽذ اٌزٟ ّالؽظبداٌ
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 ٟاالٍزوار١غٟ اٌزقط١ٜ ٌفو٠ك ٠زَٓ ٌُ األهكْ، ث١ٕٙب ِٚٓ اٌؼبٌُ إٔبثذ اٌزٟ وٛهٚٔب عبئؾخ ٙٛء ف 

 وبفخ ٠ُٚ ِجبّو اعزّبع ثؼمل 0200- 0202 ٌألػٛاَ اٌج١ئخ ٌٛىاهح االٍزوار١غ١خ اٌقطخ إلػلاك ٌٍٛىاهح

 ِيٚكٞ اٍزوار١غ١١ٓ، ّووبء ؽى١ِٛخ، ٚىاهاد ِٓ اٌج١ئخ لطبع فٟ اٌّؼ١١ٕٓ ع١ّغ ِٓ اٌؼاللخ إٔؾبة

 ك١ٌٚخ، ِٚئٍَبد ث١ئ١خ، عّؼ١بد اٌقبٓ، اٌمطبع ِٓ اٌج١ئخ لطبع فٟ ْٚٔطبء َِزْبه٠ٓ فلِبد،

 َِٛكح ثّْبهوخ اٌج١ئخ ٚىاهح فٟ اٌلٌٟٚ ٚاٌزؼبْٚ ا١ٌَبٍبد ِل٠و٠خ لبِذ ٌنٌه .ٚغ١وُ٘ ِبٔؾخ ٚعٙبد

 ػٍٝ اكهاعٙب ٚرُ وّب اٌؼاللخ ماد اٌغٙبد وً ِغ 0200 – 0202 ٌألػٛاَ اٌج١ئخ ٚىاهح اٍزوار١غ١خ

 اٌَّٛكح ػٍٝ ٚػىَٙب اٌواعؼخ ثبٌزغن٠خ األفنٚ ،ٌٍٛىاهح االٌىزوٟٚٔ اٌّٛلغ

 ُٔٙبئٟ، ثْىً ٚاٌّْبه٠غ اٌجواِظ ٌزط٠ٛو اٌؼًّ ٚٚهّبد اٌنٕٟ٘ اٌؼٖف عٍَبد ِٓ ِغّٛػخ ػمل ر 

 اٌمبكِخ. اٌضالس دإٌَٛا فٟ االكاء ل١بً ِئّواد ٚرط٠ٛو

 ُاٌّقبٛو. إلكاهح ّٚبٍِخ ِزىبٍِخ فطخ ٌزط٠ٛو اٌؼًّ ٚهّبد ِٓ ِغّٛػخ ػمل ر  

 ُاٌزْغ١ٍ١خ اٌقطٜ ط٠ٛور أعً ِٓ اإلٍزوار١غ١خ اٌقطخ رط٠ٛو فٟ اٌّؼ١١ٕٓ ٌغ١ّغ صب١ٔخ ػًّ ٚهّخ ػمل ر 

 اٌٛىاهح. فٟ اٌّئٍَٟ اٌزط٠ٛو ِٚجبكهاد اٌّقبٛو اكاهح فطخ ِٚواعؼخ
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  اىَخبطش ئداسة خطت
 

 ٚرجؼبرٙب وٛهٚٔب عبئؾخ أىِخ هأٍٙب ٚػٍٝ  ٚاٌّؾ١ٍخ  االل١ّ١ٍخ اٌَبؽخ ػٍٝ اٌّزَبهػخ اٌّزغ١واد ظً فٟ

 اٌٛىاهح اٍزوار١غ١خ رٕف١ن ٔغبػ ٌّٚبْ ٍِؾخ ٙوٚهح اٌّقبٛو اكاهح ػٍٝ اٌزوو١ي ثبد ،االهك١ٔخ اٌج١ئخ ػٍٝ

 اٌز١ّٕخ ثؤ٘لاف ٚاٌّورجطخ إٌٟٛٛ اٌَّزٜٛ ػٍٝ خاٌّٛٙٛػ اال٘لاف رؾم١ك ّٚٙبْ ،0200 - 0202

 ٚاٌزٟ اٌٛىاهح ٌلٜ اٌّقبٛو اكاهح ِٕٙغ١خ ػٍٝ ثٕبء   اٌّقبٛو اكاهح فطخ اػلاك رُ فمل ٌٙنا  .0202 اٌَّزلاِخ

  فالٌٙب7 ِٓ رُ

 اٌّقبٛو اكاهح ِغبي فٟ اٌج١ئخ ٚىاهح فو٠ك للهاد ثٕبء. 

  0202) اٌج١ئخ ٌٛىاهح االٍزوار١غ١خ ثبٌقطخ اٌّورجطخٚ ؽلٚصٙب اٌّزٛلغ اٌّقبٛو ع١ّغ رؾلك لبئّخ اػلاك 

- 0200). 

 ًٚىاهح اٍزوار١غ١خ رؾم١ك ػٍٝ اٌّؾزًّ ٚأصو٘ب اٌؾلٚس ٚاؽزّب١ٌخ ا٠ٌٛٚخ ؽَت ٚرور١جٙب اٌّقبٛو رؾ١ٍ 

 .اٌج١ئخ

 ُاٌّورجطخ و،اٌّقبٛ إلكاهح ارقبم٘ب اٌٛاعت ٚاٌؼالع١خ اٌٛلبئ١خ االعواءاد ٚرؾل٠ل اٌّقبٛو ِواعؼخ ر 

 وٛهٚٔب. عبئؾخ ٔز١غخ ثؼل ػٓ اٌزٛإً فالي ِٓ ٚمٌه اٌج١ئخ ٌٛىاهح االٍزوار١غ١خ ثبٌقطخ

 (0200 – 0202) رٙباكاه فطخٚ اٌّقبٛو رم١١ُ ػٍٝ رْزًّ ٚص١مخ اػلاك، 

 االٔغبى َٔت فالي ِٚٓ اٌواعؼخ اٌزغن٠خ ٛو٠ك ػٓ اٌّقبٛو اكاهح فطخ ٚفبػ١ٍخ وفبءح م١بًٌ آ١ٌخ ٚٙغ 

  رؾم١مٙب. رُ اٌزٟ
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  (TOWS) واىتحذَبث واىفشص واىضؼف اىقىة ىْقبط اىشببػٍ اىتحيُو ٍيخض

 ّقبط اىقىة

 اٌج١ئٟ اٌّغبي فٟ ِٚؼبهف فجواد رٛفو•

 ِالئُ لبٟٔٛٔ اٛبه ٚعٛك•

 ٌٍوٕل ِزملِخ رم١ٕخ أٔظّخ ٚعٛك•

 اٌج١ئٟ ٚاٌزفز١ِ

 ٚإٌفب٠بد ٌٍوٕل ف١ٕخ ث١بٔبد لٛاػل ٚعٛك•

 ٌٍّْبه٠غ اٌلاػُ اٌج١ئخ ٕٕلٚق ٚعٛك•

 اٌج١ئ١خ

  ٚاٌّزبثؼخ اٌزقط١ٜ ٌغٕخ ٚعٛك•

 إٔؾبة ِغ رْبهوٟ ٔٙظ اٍزقلاَ•

 اٌقبٓ اٌمطبع ُف١ٙ ثّب اٌؼاللخ

 اٌمطبػ١خ ا١ٌٕٛٛخ اٌقطٜ ِٓ اٌؼل٠ل ٚعٛك•

 اٌج١ئخ ؽّب٠خ ِغبي فٟ

 اٌؼًّ ٚرفؼ١ً اٌالِووي٠خ ٔٙظ رطٛه•

 اٌٖالؽ١بد ثزف٠ٛ٘
 

 اىفشص

  اٌج١ئٟ ثبٌّغبي اٌؼ١ٍب اٌم١بكح ا٘زّبَ•

 ٌٍجواِظ اٌل١ٌٚخ اٌز٠ًّٛ ٕٕبك٠ك رٛفو•

 اٌج١ئ١خ ٚاٌّْبه٠غ

 فٟ رؼًّ ِلٟٔ ِغزّغ ِئٍَبد ٚعٛك•

 اٌج١ئخ ؽّب٠خ ِغبي

 ا١ٌٕٛٛخ االعٕلح فٟ اٌج١ئٟ اٌجؼل ؽٚٛه•

 فطٜ ّٚٙٓ إٌٙٚخ( )ِْوٚع

 اٌّغزّؼ١خ اٌَّئ١ٌٚخ

 ا١ٌٕٛٛخ االرٖبي ٔمطخ ٟ٘ اٌج١ئخ ٚىاهح•

 اٌج١ئخ. ؽّب٠خ ِغبي فٟ اٌل١ٌٚخ ٌالرفبل١بد

 ِغ اٌضٕبئ١خ اٌزفبُ٘ ِٚنوواد االرفبل١بد•

 .ٚاٌٖل٠مخ اٌْم١مخ اٌلٚي
 

 

 

 اىتحذَبث

 )ى٠بكح اٌج١ئ١خ اٌّٛاهك ػٍٝ اٌٚغٛٛبد•

 اٌٛٙغ اٌجطبٌخ، اٌَىبْ، ػلك

 ٚلٍخ اٌزٖؾو اٌٍغٛء، االلزٖبكٞ،

 اٌج١ئٟ( اٌٛػٟ

 اٌز٠ّٕٛخ إٌّْآد ثؼ٘ اٌزياَ ٙؼف•

 خ١اٌج١ئ ثبالّزواٛبد

 ٚاٌىٛاهس إٌّبؿ رغ١و ظٛا٘و رؤص١واد•

 اٌطج١ؼ١خ

 ٌلٜ اٌج١ئ١خ ٚاٌضمبفخ اٌج١ئٟ اٌٛػٟ ٙؼف•

  االلزٖبك٠خ ٚاٌمطبػبد اٌّغزّغ

 اٌّزيا٠ل إٌّٛ ٔز١غخ اٌزٍٛس َٔت ى٠بكح•

 .اٌّقزٍفخ اٌز٠ّٕٛخ بداٌمطبػ فٟ

 ٔظوا   اٌل١ٌٚخ اٌَّبػلاد رواعغ اؽزّب١ٌخ•

 وٛهٚٔب. ٌغبئؾخ
 

 ّقبط اىضؼف

 األكاء ٌّزبثؼخ ِزىبٍِخ أٔظّخ ٚعٛك ػلَ•

 إٌزبئظ ٚرؾم١ك اٌّئٍَٟ

 اٌٛظ١ف١خ ٌٍىفبءاد األِضً االٍزضّبه ػلَ•

 )ّٙٓ اٌّب١ٌخ اٌّقٖٖبد رواعغ•

 ٚثواِظ اٌّْبه٠غ ٌزٕف١ن اٌّٛاىٔخ(

 ٚاٌزؤ١ً٘ اٌزله٠ت

 )اٌّجٕٝ، اٌزؾز١خ اٌج١ٕخ فٟ ٙؼف•

 اٌّىبرت...( اٌَّزٛكػبد، ا١ٌَبهاد،

 اٌّؼوفخ إلكاهح ِزىبًِ ٔظبَ ٚعٛك ػلَ•

 اٌٛىاهح فٟ

 اٌؼًّ فٟ اٌّوأح كٚه فٟ ٙؼف•

 اٌّوأح رَزٙلف اٌزٟ اٌج١ئ١خ ٚاٌّجبكهاد

 اٌزْو٠ؼ١خ االٛو أفبم فٟ ٙؼف•
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  تهبوسعبى اىبُئت وصاسة سؤَت 
 

 تـاىشؤَ

 "وصاسة سائذة فٍ اىحفبظ ػيً ػْبطش اىبُئت ّحى تَُْت ٍغتذاٍت " 

ثّب هائلح ِٓ فالي اٌزوو١ي ػٍٝ اٌَؼٟ ٌجٕبء ٚىاهح ػٍٝ ِئ١ٍَخ اٌؼًّ  ثبٌزوو١ي اٌج١ئـخهإ٠خ ٚىاهح  رزّضً

ِٚب رطّؼ اٌٛىاهح فٟ إٌٛٛي ا١ٌٗ  .ػٍٝ ِؼب١٠و اٌز١ّي اٌْبٍِخ اٌّورىيرزّٕٚٗ ِٓ ِؼبٟٔ اٌجٕبء اٌّئٍَٟ 

ِٓ فالي  . ٚمٌهِٓ أػٍٝ كهعبد اٌىفبءح ٚاٌفبػ١ٍخ ٚاالثلاع فٟ ِغبي رٕف١ن أػّبي اٌٛىاهح ٚرؾم١ك أ٘لافٙب

 .كٚه٘ب اٌوئ١ٌ فٟ ؽّب٠خ اٌج١ئخ ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ ع١ّغ ػٕبٕو٘ب

 

 اىشعبىت

حَبَت اىبُئت واىحفبظ ػيً اىْظٌ اىبُئُت واىحُىَت ٍِ خاله وضغ األطش اىتششَؼُت وئّفبرهب  " 

وئػذاد االعتشاتُزُبث واىغُبعبث وّشش اىخقبفت اىبُئُت واىتحىه ّحى اقتظبد أخضش ػبش بْبء 

اىغيبُت ىيتغُش ٍإعغٍ داػٌ ىيَغبهَت فٍ تحقُق تَُْت ٍغتذاٍت واىحذ ٍِ اىتيىث واِحبس 

 "اىَْبخٍ وفق ّهذ تشبسمٍ

ٌؾّب٠خ اٌج١ئـخ ثّقزٍف ِىٛٔبرٙب  ٚمٌه اٌغوٗ ٚاٌغب٠خ ِٓ ٚعٛك اٌٛىاهح اٌج١ئــخأٚٙؾذ هٍبٌخ ٚىاهح 

، ِٓ فالي كٚه ٚاٌزؾٛي ٔؾٛ االلزٖبك األفٚو ٚػٕبٕو٘ب ٚاٌؾفبظ ػٍٝ إٌظُ اٌج١ئ١خ ٚاٌؾ٠ٛ١خ ٚرٕٛػٙب

ٚٚٙغ اٌّؼب١٠و زْو٠ؼ١خ اٌالىِخ ٚرط٠ٛو االٍزوار١غ١بد ٚهٍُ ا١ٌَبٍبد اٌٛىاهح اٌو٠بكٞ فٟ ٚٙغ األٛو اٌ

ٙبفخ ثبإل ،اٌج١ئخ ٚاٍزلاِزٙببفظخ ػ١ٍٙب ِٚب ٠زمبٛغ ِؼٙب ِٓ أػّبي رٌّ خ ٚاٌّؾػّبي ؽّب٠خ اٌج١ئإٌبظّخ أل

ْٔو اٌضمبفخ اٌج١ئ١خ ٚرؼل٠ً اٌٍَٛن اٌفوكٞ رَبُ٘ عٙٛك اٌٛىاهح فٟ  .ٌزؼي٠ي اٌولبثخ اٌج١ئ١خ ٚرطج١ك اٌمبْٔٛ

ٚاولد اٌوٍبٌخ ػٍٝ أْ اٌٛىاهح  .ّب ٠ئكٞ ٌٍؾفبظ ػ١ٍٙب ٚؽّب٠زٙبث ،اٌٛػٟ ثبٌمٚب٠ب اٌج١ئ١خ رغبٖٚاٌّغزّؼٟ 

ػزّبك ػٍٝ ث١ٕخ ِئ١ٍَخ اٌْواوبد اٌفؼبٌخ ثبال ِٕٙظ رْبهوٟ ٠ؼيىرؾم١ك غب٠برٙب ِٓ فالي  ٍزؼًّ ػٍٝ 

٠َبُ٘ فٟ رؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ ٠ٚجٕٟ الزٖبك أهكٟٔ ثّب ٚاٌّئٍ٘خ ٚاٌّزقٖٖخ ِز١ّيح ػّبك٘ب اٌىٛاكه 

  ٌٍغ١ّغ.أفٚو، فٟ ٍج١ً اٌغب٠خ اٌؼ١ٍب ثزٛف١و ؽ١بح أفًٚ 
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 اىزىهشَت اىىصاسة قٌُ
 

o اىشفبفُت واىَظذاقُت  

رؼزّل اٌٛىاهح اٌْفبف١خ وّجلأ هئ١ٌ فٟ ػٍّٙب ِٓ فالي اإلػالْ ٚاإلػالَ ػٓ ع١ّغ أْٔطزٙب 

ٚكلخ ٍٚوػخ ٚفك ّٚفبف١خ ِْٚبه٠ؼٙب ٚأػّبٌٙب، ٚرٛف١و ع١ّغ اٌّؼٍِٛبد ٌطبٌج١ٙب ثّٖلال١خ 

  .ٚاٌَّبءٌخاٌزْو٠ؼبد اٌّوػ١خ فٟ ٘نا اٌّغبي، ٚثّب ٠لػُ ٠ٚؼيى ػ١ٍّبد اٌّزبثؼخ 

o  واالبذاعاىتَُض 

رؼزجو اٌٛىاهح اٌز١ّي صمبفخ ِزغنهح ػٍٝ َِزٜٛ اٌفوك ٚاٌّئٍَخ ٚرَؼٝ ثْىً َِزّو ٌزؾ١َٓ األكاء 

، ٚاكِبط اٌّفب١ُ٘ اٌّورجطخ ٚاالثزىبهٚاٌزفٛق ِٓ فالي رطج١ك ِؼب١٠و اٌز١ّي اٌل١ٌٚخ ٚرْغ١غ اإلثلاع 

   .١كثّب ٠غؼٍٙب ١ٍبٍخ ػًّ لبثٍخ ٌٍزطج فٟ ّٔٛمط ػًّ اٌٛىاهح ثبإلثلاع

o اىؼَو بشوس اىفشَق اىىاحذ 

فٟ ث١ئــخ اٌؼًّ اٌلاف١ٍخ رلػُ اٌٛىاهح ِٚٛظف١ٙب ِجلأ اٌؼًّ اٌغّبػٟ ٚاٌزؼبْٚ ٚرجبكي اٌقجواد فٟ 

ٍج١ً رؾم١ك أ٘لاف اٌٛىاهح ثْىً ٠ّٚٓ اٌزىبًِ فٟ اٌؼًّ، ِٓ فالي ػًّ اٌٛىاهح ػٍٝ رٛف١و 

  .ع١ّغ ِزطٍجبد اٌؼًّ اٌغّبػٟ ثوٚػ اٌفو٠ك اٌٛاؽل

o اىتشبسمُت 

ٚاٌزؼبْٚ ٚاٌزىبًِ اٌّوْ ِغ اٌْووبء فٟ ث١ئخ اٌؼًّ اٌقبهع١خ رئِٓ اٌٛىاهح ثّجلأ رؼي٠ي اٌْواوبد 

ٚاٌّزؼب١ٍِٓ ثّب ٠قلَ اٌّٖبٌؼ اٌّْزووخ ٠ٚؾمك أ٘لاف اٌٛىاهح فٟ اٌؾفبظ ػٍٝ اٌج١ئخ ٚػٕبٕو٘ب 

  .ٚاٍزلاِٙب

o اىؼذاىت  

اٌّٛظف١ٓ رطجك اٌٛىاهح ِفب١ُ٘ اٌؼلاٌخ فٟ ع١ّغ ١ٍبٍبرٙب ٚػ١ٍّبرٙب ثّب ٠ّٚٓ اإلٖٔبف ٌغ١ّغ 

ِٓ فالي رطج١ك لٛا١ٔٓ ١ٍٚبٍبد غ١و ر١١ّي٠خ رّٚٓ ارقبم لواهاد ػٍٝ ٔؾٛ َِزغ١ت اٌّزؼب١ٍِٓ ٚ

 ٌالؽز١بعبد ّٚبًِ ٌٍغ١ّغ ٚرْبهوٟ ٚرّض١ٍٟ ػٍٝ وبفخ اٌَّز٠ٛبد. 

o االىتضاً واىَغإوىُت 

له اٌٛىاهح ِٚٛظف١ٙب االٌزياَ ٚاٌَّئ١ٌٚخ رغبٖ اٌٛٛٓ ٚاٌؼًّ وم١ّخ اٍب١ٍخ ال رزؾمك أ٘لاف رم

اٌٛىاهح ثؾّب٠خ اٌج١ئخ ٚاٌؾفبظ ػ١ٍٙب كّٚٔٙب، ٚرؼيى اٌٛىاهح ِجبكة االفالٓ فٟ اٌؼًّ، ٚرؼًّ 

االٔظّخ ثبٍزّواه ػٍٝ رو١ٍـ صمبفخ اٌَّئ١ٌٚخ ٌلٜ ع١ّغ اٌؼب١ٍِٓ ِٓ فالي ؽَٓ رٕف١ن اٌزْو٠ؼبد ٚ

  .ٚاٌزؼ١ٍّبد ٚاالعواءاد ِٚلٚٔبد اٌٍَٛن
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 اىىطُْت االعتشاتُزُت األوىىَبث

 0202وحُقت سؤَت األسدُ 

 

 - ؽفظٗ هللا -اٌّؼظُ ثٓ اٌؾ١َٓ ااٌٍّه ػجلهللا اٌضبٟٔ اٌٙب١ّّخ غالٌخ ٕبؽت اٌأطاللب  ِٓ رٛع١ٙبد 

َِٕغّخ  0200 - 0202ػٛاَ عبءد أ٘لاف اٍزوار١غ١خ ٚىاهح اٌج١ئخ ٌأل ،ثٚوٚهح اٌؼٕب٠خ ثبٌج١ئخ ٚؽّب٠زٙب

االٍزوار١غ١خ ٌمطبع اٌج١ئخ، ِٚزٛافمخ ِغ اٌقطٜ ٚاٌزٛعٙبد ا١ٌٕٛٛخ اٌوا١ِخ  0202ِغ أ٠ٌٛٚبد هإ٠خ األهكْ 

ؽلكد  ،ب٠خٌزؾم١ك اٌغب٠خ اٌؼ١ٍب اٌّزّضٍخ ثزٛف١و ؽ١بح وو٠ّخ ٌٍّٛا١ٕٛٓ ٚرؾ١َٓ ٔٛػ١خ اٌؾ١بح، ٌٚزؾم١ك ٘نٖ اٌغ

رّضٍذ  0202فٌّ أ٠ٌٛٚبد اٍزوار١غ١خ ٠غت رؾم١مٙب فٟ لطبع اٌج١ئخ ثؾٍٛي ػبَ  0202ٚص١مخ هإ٠خ األهكْ 

 7ثّب ٠ٍٟ

 ٌج١ئ١خا ٌٕظُا ػٍٝ ٌّؾبفظخا. 

 َْٔباإل ػٍٝ ٌٍَج١خا ٌج١ئ١خا ادٌزغ١وا هصبآ ِٓ ٌزقف١فا. 

 ٌج١ئخا ؽّب٠خ يِغب فٟ ٌَؼبا ٌٛػٟا َِٜزٛ فغه. 

 ٌج١ئخا علطب فٟ ٌؼبٍِخا دٌٍّئٍَب ٌّئ١ٍَخا ءحٌىفبا فغه. 

 ٌٓقبا عٌمطبا وخهِْب.  

 

ِغ ِؾٛه كٌٚخ اٌزىبفً ِٓ ِْوٚع إٌٙٚخ ؽ١ش  0200 – 0202ػٛاَ اٍزوار١غ١خ ٚىاهح اٌج١ئخ ٌأل رزَك

َؼٝ اٌؾىِٛخ اٌٝ رؾ١َٓ أكاء ٚرور١ت األهكْ فٟ ِئّو األكاء اٌج١ئٟ اٌؼبٌّٟ ِٓ فالي رٕف١ن ثواِظ رؼٕٝ ر

 .ثبٌؾفبظ ػٍٝ اٌٖؾخ ٚاٌج١ئخ ٍٚالِخ اٌّغزّغ، فٟ ظً رؾل٠بد اٌزغ١و إٌّبفٟ ٚٙؼف اٌٛػٟ ٚاٌضمبفخ ثبٌج١ئخ

 0202 اىؼبىَُت اىَغتذاٍت اىتَُْت أرْذة
 

ّىٍذ ا١ٌَبٍبد اٌج١ئ١خ اٌؼب١ٌّخ ِوعؼب  ِّٙب  ٌؼ١ٍّخ اٌزقط١ٜ اإلٍزوار١غٟ ٌلٜ ٚىاهح اٌج١ئخ ٚثبألفٔ أعٕلح 

ؽ١ش رزمبٛغ أهثؼخ أ٘لاف ِٓ أعٕلح اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ ٚارفبق ثبه٠ٌ ٌٍزغ١و إٌّبفٟ،  0202اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ 

 ار١غ١خ ٚر7ًّْ ثْىً ِجبّو ِغ أػّبي ٚرٛعٙبد ٚىاهح اٌج١ئخ االٍزو 0202

 7َِزلاِخ ٚاٍزٙالن أزبط أّبٛ ٚعٛك ّٙبْ "اٌَّئٚالْ االٔزبطٚ االٍزٙالن 907 اٌٙلف  

 ٚآصبهٖ إٌّبفٟ زغ١وٌٍ ٌٍزٖلٞ ػبعٍخ اعواءاد ارقبم "إٌّبفٟ اٌؼًّ 907 اٌٙلف". 
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 ٔؾٛ ػٍٝ ٚاٍزقلاِٙب اٌجؾو٠خ ٚاٌّٛاهك ٚاٌجؾبه اٌّؾ١طبد ؽفع "اٌّبء رؾذ اٌؾ١بح 917 اٌٙلف 

 ."اٌَّزلاِخ اٌز١ّٕخ ٌزؾم١ك َِزلاَ

 َِزلاَ، ٔؾٛ ػٍٝ اٍزقلاِٙب ٚرؼي٠ي ٚرو١ِّٙب اإل٠ىٌٛٛع١خ إٌظُ ؽّب٠خ "اٌجو فٟ اٌؾ١بح 927 اٌٙلف 

  ."األهاٟٙ رل٘ٛه ٚٚلف اٌزٖؾو ِٚىبفؾخ َِزلاِخ ثٖٛهح اٌغبثبد ٚاكاهح
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 االعتشاتُزُت/اىَإعغُت األهذاف
 

 األ٘لاف ثزؾل٠ل ٚلبِذ اٌّجبكهاد ٘نٖ ثّواعؼخ ّووبئٙب ِغ ٚثبٌزْبٚه اٌج١ئخ ٚىاهح لبِذ مٌه ػٍٝ ثٕبء  

 7اٌزب١ٌخ َذاٌ

 ٚؽّب٠خ ٚفلِبرٙب اٌج١ئ١خ إٌظُ ػٍٝ اٌّؾبفظخ 7اىبُئُت اىْظٌ ىخذٍبث اىَغتذاً واالعتخذاً اىحَبَت .9

 ػ١ٍّخ فٟ ٚاٌؾ٠ٛ١خ اٌج١ئ١خ إٌظُ ٌقلِبد اٌَّزلاَ االٍزقلاَ ِفَٙٛ كِظ ّٚٙبْ اٌّقزٍفخ ػٕبٕو٘ب

 إٌٛٛي أعً ِٓ ٚإٌٟٛٛ اٌّؾٍٟ اٌَّزٜٛ ػٍٝ اٌز٠ّٕٛخ اٌمواهاد ٚارقبم اٌج١ئ١خ ا١ٌَبٍبد ٕٕغ

    .اإلَٔبٟٔ اٌوفبٖ اٌٝ

 اٌضالس اٌج١ئخ ػٕبٕو فٟ اٌزٍٛس ِٓ اٌزم١ًٍ :ػْه اىْبرَت اىغيبُت االحبس وٍىارهت اىتيىث ٍِ اىحذ .0

 رؼي٠ي ػٓ فٚال اٌّقزٍفخ، ٚاٌز٠ّٕٛخ اإلَٔب١ٔخ إٌْبٛبد ػٓ ٠ٕزظ ٚاٌنٞ ٚاٌزوثخ( ٚاٌٙٛاء )اٌّبء

 ػٍٝ اٌٚبهح رؤص١وارٗ ِٓ ثبٌزم١ًٍ اٌىف١ٍخ اإلعواءاد ارقبم فالي ِٓ اٌزٍٛس ِغ اٌزؼبًِٚ اٌج١ئخ ٕؾخ

 ػٕل آصبهٖ ٌّؼبٌغخ اٌٚوٚه٠خ اإلعواءاد ثبرقبم صُ ِٚٓ األٌٚٝ ثبٌلهعخ ٚلبئٟ ثْىً اٌج١ئخ ػٕبٕو

  .ؽلٚصٗ

 آصبهٖ ِغ ٚاٌزى١ف َِججبرٗ ِٓ اٌزقف١ف ثٙلف إٌّبؿ رغ١و ِغ اٌزؼبًِ :اىَْبخٍ اىتغُش آحبس ٍىارهت .0

 .اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚٔمً اٌّب١ٌخ اال١ٌبد ف١ٙب ثّب اٌّقزٍفخ اٌزٕف١ن٠خ اال١ٌبد فالي ِٓ اٌٍَج١خ

 ػٍٝ اٌؾفبظ ٠زّٚٓ اٌنٞ اٌَّزلاَ االلزٖبكٞ إٌّٛ ٚرؼي٠ي رؾم١ك 7األخضش االقتظبد ّحى اىتحىه .1

 ٚرٕف١ن ٚٙغ فالي ِٓ اٌَّزلاِخ اٌز١ّٕخ اٌٝ ٌٍٕٛٛي االػزجبه ثؼ١ٓ االعزّبػٟ اٌجؼل ٠ٚؤفن اٌج١ئخ

  .اٌّقزٍفخ اٌز٠ّٕٛخ اٌمطبػبد فٟ ا١ٌَبٍبد

 فئبد وبفخ ٚرٛػ١خ رضم١ف ػٍٝ اٌؼًّ ِٛإٍخ 7اىغيٌُ اىبُئٍ اىغيىك وتؼضَض اىبُئُت اىخقبفت ّشش .2

 ٚاٌؾفبظ اٌج١ئخ ػٕبٕو ٌؾّب٠خ َِٚزلاَ ل٠ُٛ ث١ئٟ ٍٍٛن ٌقٍك ا١ٌٍَّخ اٌج١ئ١خ ثبٌّّبهٍبد اٌّغزّغ

 .ػ١ٍٙب

 اٌٛىاهح أكاء رط٠ٛو 7االرتَبػٍ اىْىع ودٍذ واالبتنبس اىتَُض حقبفت وتززَش اىَإعغٍ األداء تطىَش .3

 ٚرغن٠و اٌالِووي٠خ ٚرؼي٠ي َِزلاَ ثْىً ٚاٌّؼوف١خ ٚاٌزم١ٕخ اٌجْو٠خ للهارٙب ٚهفغ رؼي٠ي فالي ِٓ
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 أ٘لافٙب ٚرؾم١ك ٙبث إٌّبٛخ ثبألكٚاه اٌم١بَ ِٓ ٌززّىٓ االعزّبػٟ إٌٛع ٚكِظ ٚاالثزىبه اٌز١ّي صمبفخ

 .ٚوفبءح ثفبػ١ٍخ األفوٜ االٍزوار١غ١خ
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 0200 - 0202 االعتشاتُزُت األهذاف وشزشة اىبُئت وصاسة سؤَت
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 اىبشاٍذ
 

ٙب ثْىً ٕؾ١ؼ، لبِذ اٌٛىاهح ٚرطج١مخ ١ّٚٙبْ اكاهح اٌقطخ االٍزوار١غٌّٚبْ رؾم١ك ا٘لافٙب االٍزوار١غ١خ 

 ٍّّذ7ثزط٠ٛو ِغّٛػخ ِٓ اٌجواِظ ٚاٌزٟ 

 اىحَبَت واالعتخذاً اىَغتذاً ىخذٍبث اىْظٌ اىبُئُت: األوهاىهذف االعتشاتُزٍ 

 ٘نا فالي ِٓ اٌٛىاهح رَؼٝ 7اىطبُؼُت اىَىاسد واداسة اىحُىٌ اىتْىع ػيً اىَحبفظت بشّبٍذ .9

 إٌظُ ػٍٝ ٌٍّؾبفظخ ٚمٌه اٌطج١ؼ١خ، ٌٍّٛاهك اٌّزىبٍِخ اٌج١ئ١خ اإلكاهح أٛو ٚرفؼ١ً ٛٙغٌ اٌجؤبِظ

 .اٌّقزٍفخ ٚػٕبٕو٘ب ٚفلِبرٙب ٚاٌؾ٠ٛ١خ اٌج١ئ١خ

 اٌجؤبِظ ٘نا فالي ِٓ اٌٛىاهح رَؼٝ 7اىتظحش ٍِ واىحذ ىألساضٍ اىَغتذاٍت اإلداسة بشّبٍذ .0

 اٌج١ئٟ اٌزٛاىْ ٚرؾم١ك اٌزٖؾو ِٓ اٌؾل ٍج١ً فٟ ٌألهاٟٙ اٌَّزلاَ ٌالٍزقلاَ ٚاٌزقط١ٜ ٍز١َٕكٌ

 .ِزىبًِ رْبهوٟ عٙل فالي ِٓ

 ا١ٌٕٛٛخ اٌغٙٛك ز١َٕكٌ اٌجؤبِظ ٘نا فالي ِٓ اٌٛىاهح رَؼٝ 7بُئُب   اىَتضشسة اىَىاقغ تأهُو بشّبٍذ .0

 .اإلَٔبٟٔ ٚاٌوفبٖ اٌج١ئٟ اٌزٛاىْ ٠ؾمك ِّب اٌّزل٘ٛهح اٌج١ئ١خ إٌظُ ٍزؼبكحال

 األصو اٌّزٛلغ7

 اٌّؾ١طخ اٌّغزّؼبد ر١ّٕخ فٟ كٚه٘ب ٚرؼي٠ي اٌّؾ١ّبد ٚاٍزلاِخ ؽّب٠خ 

 ٓ٠ؼيى ثّب اٌّٛالغ ِٓ ػلك فٟ ٚرٕف١ن٘ب اٌّٛعٛكح اٌقٚواء اٌزؾز١خ اٌج١ٕخ ػٕبٕو رؾ١َ ٓ َ  ؽ١بح ٠ٚؾ

 اٌّغزّؼ١خ اٌّْبهوخ فالي ِٓ إٌّطمخ ٍىبْ

 اٌّؼ١ٕخ اٌفبػٍخ اٌغٙبد للهاد رط٠ٛو ٚ اٍزلاِخ 

 اٌج١ئٟ اٌٍَٛن ٚرؼي٠ي اٌّٛالغ ِٓ ػلك أل٘بٌٟ ث١ئٟ ِزٕفٌ ا٠غبك 

 اٌجو٠خ اٌؾ١بح ّٚٔٛ األ١ٍٕخ، إٌجبربد َِبؽخ ٌي٠بكح األهك١ٔخ ٌجبك٠خا فٟ اٌجو٠خ األٔظّخ رؤ١ً٘ اػبكح 

 اٌجبك٠خ فٟ اٌّؾ١ٍخ ٌٍّغزّؼبد اٌّؼ١ْٟ اٌَّزٜٛ ٚرؾ١َٓ اٌغٛف١خ ا١ٌّبٖ ٚرغن٠خ

 اٌّؾٍٟ اٌّغزّغ ألثٕبء ػًّ فوٓ فٍك 

 

 اىحذ ٍِ اىتيىث وٍىارهت االحبس اىغيبُت اىْبرَت ػْهاىهذف االعتشاتُزٍ اىخبٍّ: 

 أفبم فٟ ٍَّبّ٘خٌ اٌجؤبِظ ٘نا فالي ِٓ اٌٛىاهح رَؼٝ 7وحَبَتهب اىبُئت ػْبطش ٍشاقبت بشّبٍذ .9

 وبفخ فٟ اٌج١ئٟ ٚاٌزم١١ُ اٌوٕل رؼي٠ي فالي ِٓ اٌولبثخ ػ١ٍّبد ٚكػُ اٌج١ئ١خ ٚا١ٌَبٍبد اٌزْو٠ؼبد

 ٚاٌٙٛاء ا١ٌّبٖ ٛػ١خٔ ػٍٝ اٌولبثخ ثواِظ فالي ِٓ ٚاٌز٠ّٕٛخ اٌؾ٠ٛ١خ دآإٌّْ ػٍٝ ٚاٌّوالجخ إٌّبٛك
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 كٚهٞ ثْىً اٌج١ئخ ؽبٌخ رمو٠و ٚاػلاك ،اٌج١ئخ ٕؾخ ٚرؼي٠ي ٚؽّب٠خ إٌفب٠بد ِىبة ِٚوالجخ ٚاٌزوثخ

 .ا١ٌٕٛٛخ اٌج١ئ١خ ثبٌّئّواد لبئّخ ٚإلاه

 إٌْبٛبد زٕظ١ٌُ اٌجؤبِظ ٘نا فالي ِٓ اٌٛىاهح رَؼٝ 7اىتَْىَت ىألّشطت اىبُئٍ اىتْظٌُ بشّبٍذ .0

 ٚاالٍىب١ٔخ ٚاٌيهاػ١خ ٚاٌزغبه٠خ اٌٖٕبػ١خ ٌٍّْٕآد اٌج١ئ١خ اٌّٛافمبد ِٕؼ يفال ِٓ اٌز٠ّٕٛخ

 .اٌج١ئٟ ٚاٌزلل١ك اٌزفز١ِ ػ١ٍّبد ٚرؼي٠ي اٌج١ئٟ األصو ٚرم١١ُ ٚاالٍزضّبه٠خ ٚاٌقلِبر١خ

 اإلٛبه ٛٙغٌ اٌجؤبِظ ٘نا فالي ِٓ اٌٛىاهح رَؼٝ 7واىْفبَبث اىنَُبوَت اىَىاد ئداسة بشّبٍذ .0

 أٔٛاػٙب ثىبفخ ٚإٌفب٠بد  اٌى١ّب٠ٚخ اٌّٛاك ثبكاهح اٌّزؼٍمخ ٚاالٍزوار١غ١بد بٍبدٚا١ٌَ اٌزْو٠ؼٟ

 آِٓ ثْىً اٌى١ّب٠ٚخ اٌّٛاك ِغ ٚاٌزؼبًِ اٌقطوح، إٌفب٠بد ِٓ ا٢ِٓ ٚثبٌزقٍٔ رطج١مٙب، ٚر١َٕك

 أٔٛاع وبفخ ِٓ االِٓ ٌٍزقٍٔ اٌو٠بك٠خ اٌّْبه٠غ ٚرٕف١ن كػُ اٌٝ ثبإلٙبفخ اٌؾلٚك ػجو رلفمٙب ٙجٜٚ

  ؽل٠ضب اٌٖبكه إٌفب٠بد لبْٔٛ اٌٝ اٍزٕبكا إٌفب٠بد اكاهح ٘و١ِخ ٚرطج١ك إٌفب٠بد

 اٌجؤبِظ ٘نا فالي ِٓ اٌٛىاهح رَؼٝ 7اىبُئت ػْبطش ػيً األحش راث األّشطت ػيً اىتفتُش بشّبٍذ .1

 رؼي٠يٚ اٌج١ئٟ ٚاٌزلل١ك اٌزفز١ِ ػ١ٍّبد ٚكػُ اٌج١ئ١خ ٚا١ٌَبٍبد اٌزْو٠ؼبد أفبم فٟ ٍَّبّ٘خٌ

 ٚاٌج١ئخ اإلَٔبْ ٕؾخ ٠ىفً ثّب ٚاٌز٠ّٕٛخ اٌؾ٠ٛ١خ ٚإٌْبٛبد دآإٌّْ وبفخ ػٍٝ اٌولبثخ

 ٘نا فالي ِٓ اٌٛىاهح رَؼٝ 7اىبُئُت واالعتشاتُزُبث واىغُبعبث اىتششَؼبث وتفؼُو تطىَش بشّبٍذ .2

 ثبٌج١ئخ، اٌؼاللخ ماد ا١ٌٕٛٛخ ٚاالٍزوار١غ١بد ٚا١ٌَبٍبد اٌزْو٠ؼبد ٚرفؼ١ً زط٠ٛوٌ اٌجؤبِظ

  ٚؽّب٠زٙب ٚػٕبٕو٘ب اٌج١ئخ ػٍٝ ٌٍؾفبظ اٌوا١ِخ ٚا١ٌٕٛٛخ اٌل١ٌٚخ اٌزٛعٙبد ِغ رٛافمٙب ّٚٙبْ

 .اٌزْو٠ؼبد أفبم ػٍٝ اٌؼاللخ ماد اٌغٙبد ِغ ٚاٌؼًّ

 األصو اٌّزٛلغ7

 اٌزٍٛس ِٓ اٌغٛف١خ ٚا١ٌّبٖ ا١ٌّبٖ ِٖبكه ؽّب٠خ 

 ٓاٌزٍٛس ِٓ ٚاٌؾل اٌٙٛاء عٛكح رؾ١َ 

 اٌج١ئٟ اٌزٍٛس ِٓ إٌبرظ اٌٖؾخ ػٍٝ اٌٍَجٟ األصو ِٓ اٌزقف١ف 

 اٌؾ١ٛا١ٔخ ٚاٌضوٚح اٌزوثخ ػٍٝ اٌٍَجٟ اٌّج١لاد رؤص١و ِٓ اٌؾل 

 ًاٌز٠ّٕٛخ إٌّْآد روف١ٔ ػ١ٍّخ ر١َٙ 

 االٍزضّبهاد ٚى٠بكح اٌولبثخ ٔظبَ ٚرفؼ١ً ٌٍّْبه٠غ اٌؼْٛائٟ االٔزْبه ِٓ اٌؾل 

 ٍٔاٌّىجبد فٟ اٌّزواوّخ اٌقطوح إٌفب٠بد ِٓ ا٢ِٓ اٌزق 

 اٌج١ئ١خ االٔظّخ ػٍٝ اٌولبثخ ٚرؼي٠ي اٌج١ئٟ األِٓ رؾم١ك  
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 ٍىارهت آحبس اىتغُش اىَْبخٍ: خبىجاىهذف االعتشاتُزٍ اى

 اٌٛػٟ وفغٌ اٌجؤبِظ ٘نا فالي ِٓ اٌٛىاهح رَؼٝ: اىَْبخٍ ىتغُشا ِحبس واىتنُف اىتخفُف بشّبٍذ .9

 اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚٔمً اٌز٠ًّٛ ٚرٛف١و ٚاٌزقف١ف ثبٌزى١ف ٢صبهٖ ٚاٌزٖلٞ إٌّبفٟ اٌزغ١و ثآصبه اٌج١ئٟ

 ِزٕبٍت ثْىً اٌَّزلاِخ اٌز١ّٕخ رؾم١ك فٟ ٌزَبُ٘ اٌزىب١ٍِخ اٌّْبه٠غ ٚرٕف١ن اٌؾٍٛي اثزىبه ٚرْغ١غ

 إٌّبؿ ثزغ١و اٌقبٕخ اٌل١ٌٚخ االرفبل١بد ِغ

 اٌَّزٕيفخ اٌّٛاك ِٓ ٍزقٌٍٔ اٌجؤبِظ ٘نا فالي ِٓ اٌٛىاهح رَؼٝ 7األوصوُ طبقت حَبَت بشّبٍذ .0

 ػٓ إٌّجضمخ ا١ٌٕٛٛخ ثبالٌزياِبد ٚاٌٛفبء ا١ٌٕٛٛخ االٍزوار١غ١خ رٕف١ن فالي ِٓ األٚىْٚ ٌطجمخ

 .اٌّؾ١١ٍٓ اٌْووبء ِغ ٚثبٌزؼبْٚ اٌٍٖخ ماد اٌل١ٌٚخ االرفبل١بد

 األصو اٌّزٛلغ7

 ّٕبؿاٌ ر٠ًّٛ ٕٕلٚق ِٓ اٌّْبه٠غ ر٠ًّٛ ػٍٝ ٌٍؾٖٛي اٌزفبٚٗ ػٍٝ لبكه ٕٟٚٛ فو٠ك ٚعٛك 

 األفٚو

 إٌّبفٟ اٌغ١و آصبه ِٓ ٌٍؾل رٕفن اٌزٟ اٌّْبه٠غ ٌىً ّبٍِخ ث١بٔبد لبػلح ٚعٛك 

 اٌل١ٌٚخ إٌّبف١خ ثبٌّفبٚٙبد اٌّؼٕٟ اٌج١ئخ ٚىاهح وبكه ٌلٜ ٚاٌقجوح اٌىفبءح رط٠ٛو 

 ٚاٌزؾمك ٚاإلثالؽ ٌٍّوالجخ رٕف١نٞ اٛبه رط٠ٛو MRV إٌفب٠بد ٌمطبع 

 ١ٕٛٚب اٌّؾلكح اٌَّبّ٘بد رٕف١ن ِزبثؼخ فٟ ٌٍْفبف١خ ٕٟٚٛ ٔظبَ رط٠ٛو 

 

 اىتحىه ّحى االقتظبد األخضشاىهذف االعتشاتُزٍ اىشابغ: 

 االٍزلاِخ زؾم١كٌ اٌجؤبِظ ٘نا فالي ِٓ اٌٛىاهح رَؼٝ 7االخضش االقتظبد ّحى اىتحىه بشّبٍذ .9

 فالي ِٓ ا١ٌَبؽخ( إٌفب٠بد، ا١ٌّبٖ، اٌيهاػخ، اٌطبلخ، )إٌمً، اٌَّزٙلفخ اٌمطبػبد فٟ ٚاٌز١ّٕخ

 االعواءاد ٌزٕف١ن اٌؼاللخ ماد اٌغٙبد ٚكػُ ِغ ٚاٌز١َٕك ٚا١ٌَبٍبد، اٌزْو٠ؼبد ٚرطج١ك رط٠ٛو

  .األفٚو ٌاللزٖبك اٌزٕف١ن٠خ اٌقطٜ فٟ اٌٛاهكح اٌالىِخ

 األصو اٌّزٛلغ7

 اٌَّزلا١ِٓ ٚاإلٔزبط االٍزٙالن أّٔبٛ ٚرؼي٠ي األفٚو إٌّٛ ٔؾٛ اٌزله٠غٟ اٌزؾٛي 

 اٌلائوٞ( )االلزٖبك اٌزل٠ٚو اػبكح ِْوٚع فالي ِٓ اٍزضّبه٠خ ٓفو رٛف١و  

 األّغبه ثؼ٘ ٌيهاػخ هٞ وّٖله ٚاٍزقلاِٙب اٌٖٕبػ١خ اٌؼبكِخ ا١ٌّبٖ و١ّبد ِٓ اٌزقف١ف 
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 ّشش اىخقبفت اىبُئُت وتؼذَو اىغيىك اىبُئٍاىهذف االعتشاتُزٍ اىخبٍظ: 

 اٌج١ئ١خ ثبٌمٚب٠ب اٌٛػٟ وفغٌ اٌجؤبِظ ٘نا فالي ِٓ اٌٛىاهح رَؼٝ 7اىبُئُت واىتىػُت اىتخقُف بشّبٍذ .9

 ٚرؼل٠ً ٚاٌفوك، ٚاٌّغزّغ اٌّئٍَخ َِزٜٛ ػٍٝ ػٕبٕو٘ب ٚؽّب٠خ اٌج١ئخ ػٍٝ اٌّؾبفظخ ٚأ١ّ٘خ

 .ٚػٕبٕو٘ب اٌج١ئخ ِغ ا١ٌٍَُ اٌزؼبًِ ٔؾٛ اٌٍَٛن

 هٍبءإل اٌجؤبِظ ٘نا فالي ِٓ اٌٛىاهح رَؼٝ 7اىَغتذاٍت اىتَُْت أرو ٍِ اىبُئٍ اىتؼيٌُ بشّبٍذ .0

 .اٌَّزلاِخ اٌز١ّٕخ أ٘لاف رؾم١ك اعً ِٓ اٌج١ئٟ اٌزؼ١ٍُ ٌزفؼ١ً ِئٍَٟ ٔظبَ أٌٍ

 ٚى٠بكح اٌج١ئ١خ اٌغّؼ١بد وفبءح وفغٌ اٌجؤبِظ ٘نا فالي ِٓ اٌٛىاهح رَؼٝ 7اىبُئُت اىزَؼُبث تطىَش .0

 .ثٙب إٌّبٛ اٌلٚه ِّبهٍخ ِٓ رّى١ٕٙب أعً ِٓ ٌٙب ٚاإلكاه٠خ ٚاٌّب١ٌخ اٌف١ٕخ اٌملهاد

 إٌٛع اكِبط ِواػبح 7اىبُئُت واىبشاٍذ اىغُبعبث فٍ االرتَبػٍ اىْىع قضبَب ئدٍبد بشّبٍذ .1

 اٌّؾٍٟ اٌَّزٜٛ ػٍٝ اٌج١ئخ لطبع فٟ اٌز٠ّٕٛخ ٚاألْٔطخ ٚاٌجواِظ ا١ٌَبٍبد فٟ االعزّبػٟ

 ِؼبٌغزٙب، ٚٛوق اٌج١ئٟ اٌزٍٛس ْبوًِ رؾل٠ل فٟ اٌّغزّغ فئبد ِقزٍف اّوان فالي ِٓ ٚاالل١ٍّٟ

 إٌٛٛي ثٙلف االعزّبػٟ إٌٛع رواػٟ رلفالد ٚرط٠ٛو ٌز١ُّٖ ػ١ٍٙب اٌج١ئ١خ ًاٌّْبو أصو ٚكهاٍخ

 َِزلاِخ. ر١ّٕخ اٌٝ

 األصو اٌّزٛلغ7

 اٌّغزّغ فئبد وبفخ ٌلٜ اٌج١ئٟ اٌٛػٟ َِزٜٛ هفغ 

 ًاٌج١ئخ ِغ اإل٠غبثٟ اٌزفبػً ٚرؼي٠ي اٌج١ئٟ اٌٍَٛن رؼل٠ 

 اٌزغ١١و ػٍٝ ٚرؾف١يُ٘ اٌطٍجخ ٌلٜ ٚاٌزطٛع االٔزّبء ؽٌ رؼي٠ي 

 ًاٌج١ئخ ؽّب٠خ فٟ اوجو ثْىً اٌج١ئ١خ اٌغّؼ١بد كٚه رفؼ١  

 اٌطج١ؼ١خ ٚاٌّٖبكه ٌٍّٕيي ا١ٌٍَّخ اٌج١ئ١خ ٚاإلكاهح اٌج١ئخ ؽّب٠خ فٟ اٌّوأح كٚه رؼي٠ي 

 

االعتشاتُزٍ اىغبدط: تطىَش األداء اىَإعغٍ وتززَش حقبفت اىتَُض واالبتنبس ودٍذ اىْىع  اىهذف

 االرتَبػٍ

 ٚرؼي٠ي جٕبءٌ اٌجؤبِظ ٘نا فالي ِٓ اٌٛىاهح رَؼٝ 7اىقذساث وبْبء اىَإعغٍ اىتطىَش بشّبٍذ .9

 إٌّبٛخ ثبٌّٙبَ ٌٍم١بَ اٌالِووي٠خ ٚرؼي٠ي اٌّؾبفظبد ِٚل٠و٠بد ٌٍٛىاهح ٚاٌفوك٠خ اٌّئ١ٍَخ اٌملهاد

 .ٚوفئ فؼبي ثْىً االٍزوار١غ١خ األ٘لاف ٚرؾم١ك ثٙب
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 اٌّؼبهف إلكاهح ٔظبَ ٚرطج١ك ٛٙغٌ اٌجؤبِظ ٘نا فالي ِٓ اٌٛىاهح رَؼٝ 7اىَؼشفت ئداسة بشّبٍذ .0

 اٌمواه ِٚزقنٞ ٌٍّؼ١١ٕٓ ٚاٌالىِخ ٚاٌّٛصٛلخ ا٢ِٕخ اٌج١بٔبد ٌزٛف١و اٌٛىاهح فٟ ٚا١ٌّٕٚخ اٌٖو٠ؾخ

 .إٌّبٍت اٌٛلذ فٟ

 ٌٍٛىاهح، اإلٌىزو١ٔٚخ اٌغب٘ي٠خ زط٠ٛوٌ اٌجؤبِظ ٘نا فالي ِٓ اٌٛىاهح رَؼٝ 7اىزمٍ اىتحىه بشّبٍذ .0

 اٌنو١خ اٌقلِبد ٚرمل٠ُ اٌؼ١ٍّبد ٚأرّزخ اٌزم١ٕخ ٚاألٔظّخ اإلٌىزو١ٔٚخ اٌزؾز١خ اٌج١ٕخ رًّْ ثؾ١ش

 ٚاٌقبهع١١ٓ. اٌلاف١١ٍٓ ٌٍّزؼب١ٍِٓ

 ١ٍبٍبد وبفخ ّواعؼخٌ اٌجؤبِظ ٘نا فالي ِٓ اٌٛىاهح رَؼٝ 7االرتَبػٍ اىْىع ادٍبد بشّبٍذ .1

 رىبفئ ِجلأ رؾم١ك ثٙلف االعزّبػٟ إٌٛع ِٕظٛه ِٓ ٌٍزؤول ٚاٌزط٠ٛو ٚاٌزله٠ت اٌجْو٠خ اٌّٛاهك

 أٍبً ػٍٝ ثبٌٛىاهح اٌم١بك٠خ ٌٍّٕبٕت إٌَبء ٕٚٛي اِىب١ٔخ ٚى٠بكح ٚإٌَبء اٌوعبي ث١ٓ اٌفوٓ

  .اٌىفبءح

 األصو اٌّزٛلغ7

 ٌٚاٌْفبف١خ اٌؾىِٟٛ األكاء ٌز١ّي اٌضبٟٔ ػجلهللا اٌٍّه عبئيح ثٕٛك رؾم١ك فٟ َّبّ٘خا 

 اٌّئٍَٟ األكاء رط٠ٛو اٍزلاِخ 

 ِٚٛصمخ ؽمبئك ػٍٝ ِج١ٕخ ِؼٍِٛبد ػٍٝ ثٕبء   ا١ٌٍَّخ  اٌمواهاد ارقبم فٟ اٌّؼوفخ اكاهح اٍزلاِخ 

 ثطو٠مخ ٚاٌقلِبد اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ ٚاٌّٛا١ٕٛٓ اٌَّزضّو٠ٓ ؽٖٛي ر١ًَٙ ثٙلف رٛإً لٕٛاد فزؼ 

 ِٕٚزظّخ ١َِوح

 ثبٌٛىاهح اٌم١بك٠خ ٌٍّٕبٕت ٕٛٛياٌ اِىب١ٔخ ٚى٠بكح ٚإٌَبء اٌوعبي ث١ٓ اٌفوٓ رىبفئ ِجلأ رؾم١ك 

 اٌىفبءح أٍبً ػٍٝ
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  اىَشبسَغ قبئَت

 اىَشبسَغ األعبعُت

  اٌّزٛلغ األصو اٌٝ ٌٍٕٛٛي االٍزوار١غ١خ فطزٙب ٌزؾم١ك اٌج١ئخ ٚىاهح ٍزٕفن٘ب اٌزٟ األٍب١ٍخ ثبٌّْبه٠غ لبئّخ اٌزبٌٟ اٌغلٚي ٠ًّْ

 الحماية واالستخدام المستدام لخدمات النظم البيئية اليدف األول
دارة الموارد الطبيعية البرنامج األول:  المحافظة عمى التنوع الحيوي وا 
 اسم المشروع الرقم
 تنفيذ االطار الوطني لمسالمة االحيائية  1
 %4زيادة مساحة المناطق المحمية لتصل إلى و استدامة واستكمال الشبكة الوطنية لممحميات الطبيعية  2
 تعزيز الرقابة والحماية عمى الشبكة الوطنية لممحميات الطبيعية وتفعيل منظومة اإلدارة 3
 األردن من خالل إجراءات العمالة المكثفةتحسين البنية التحتية الخضراء في  4

 اإلدارة المستدامة لألراضي والحد من التصحر البرنامج الثاني:
 اسم المشروع الرقم
 إنشاء غابة بيئية في منطقة الصبيحي/ البمقاء  1
 مؤاب( –)حديقة بيئية إنشاء حدائق بيئية في محافظة الكرك  2
 إنشاء متنزه البرة البيئي في منطقة ضانا / محافظة الطفيمة  3
 إنشاء متنزهات بيئية بالشراكة مع القطاع الخاص 4
  الطفيمةفي عابل/ محافظة  البيئيمتنزه الطفيمة إنشاء  5

 تأىيل المواقع المتضررة بيئياً  البرنامج الثالث:
 اسم المشروع الرقم
نشاء حديقة في الموقع / سحاب والموقرإعادة تأهيل موقع سوق  1  المواشي سابقًا وا 
نشاء متنزه بيئي/ محافظة عجمون  2  إعادة تأهيل غابة عبين وا 
 تطوير خطة وطنية إلعادة تأهيل سيل الزرقاء  3
 استكمال مشروع إنشاء الحديقة البيئية/ منطقة الرصيفة 4
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  األردنية  برنامج اعادة تأهيل البادية 5
 

 الحد من التموث ومواجية االثار السمبية الناجمة عنو اليدف الثاني
 مراقبة عناصر البيئة وحمايتيا البرنامج األول:
 اسم المشروع الرقم
 والخطرة إنشاء نظام وطني لممعمومات ومراقبة النفايات الصمبة  1
 مشروع دراسة تراكيز المموثات الناجمة عن المصانع في الهواء 2
 إصدار الالئحة الوطنية لممؤشرات البيئية 3
 إعداد الخطة التنفيذية لالستراتيجية العربية لمصحة والبيئة  4
 مشروع دراسة ومراقبة نوعية المياه  5
 مشروع إنشاء نظام الكتروني لمراقبة تراكيز المموثات 6
 المشروع الوطني لمراقبة المياه عن بعد  7
 لممبيدات في البيئةدراسة األثر المتبقي  8

 التنظيم البيئي لألنشطة التنموية البرنامج الثاني:
 اسم المشروع الرقم
 لجان التقييم والترخيص في مجال االثر البيئياستمرارية عمل  1
 دير عالالمساهمة في تشغيل مصنع السماد العضوي في منطقة  2
 تطوير الخارطة البيئية 3

 المواد الكيماوية والنفاياتإدارة  البرنامج الثالث:
 اسم المشروع الرقم
 مشروع تطوير مكب النفايات في االكيدر 1
 مركز معالجة النفايات الخطرة في سواقةتطوير  2
 تخفيف والحد من المموثات العضوية الثابتة ال 3
 إنشاء وحدات معالجة متكاممة لمنفايات الخطرة  4
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 إلى األكياس الصديقة بالبيئة تنفيذ خارطة الطريق نحو التحول 5
 مشروع مسؤولية المنتج الممتدة  6

 برنامج التفتيش عمى األنشطة ذات األثر عمى عناصر البيئة البرنامج الرابع:
 اسم المشروع الرقم
 تطوير وتنفيذ برامج مراقبة وتفتيش خاص بالمواقع الساخنة والتدقيق البيئي 1
 والنفايات الخطرةالمعدنية العادمة نظام التتبع االلكتروني لمركبات نقل المياه العادمة والزيوت  2
 بهدف حماية البيئة األردنية واستدامتها دعم اإلدارة الممكية لحماية البيئة 3

 تطوير وتفعيل التشريعات والسياسات واالستراتيجيات البيئية البرنامج الخامس:
 المشروعاسم  الرقم
صدار تشريعات تدعم تنفيذ اإلدارة السميمة لمنفايات وتحقيق متطمبات منحة االتحاد األوروبي لدعم تنفيذ االستراتيجية الوطنية 1 إلدارة  إعداد وا 

 النفايات الصمبة
صدارإلدارة النفايات  ياإلطار القانون تنفيذ  2  تشريعات ناظمة وتعديل تشريعات أخرى لتتواءم مع أحكام هذا القانون وا 
 (2030إعداد االستراتيجية الوطنية لحماية البيئة  )بيئة األردن  3
 اصدار نظام الحصول عمى الموارد الجينية وتقاسم المنافع لتنفيذ بروتوكول ناغويا 4
 إعداد إستراتيجية إلدارة المواد الكيماوية 5

 

 مواجية آثار التغير المناخي اليدف الثالث
 التغير المناخي البرنامج األول:
 اسم المشروع الرقم
 مشروع التحريج الوطني  1
 التفاق باريس حول التغير المناخي  (NDCالحوكمة الرشيدة لمراجعة وتنفيذ وثيقة المساهمات المحددة وطنيًا ) 2
 خطة التكيف الوطنية  3
 تحسين نوعية الحياة والظروف البيئية في عمان لمتخفيف والتكيف مع تغير المناخ  4
 صندوق المناخ األخضر  المعتمدة لدىرفع جاهزية وقدرات نقطة االتصال الوطنية  5
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 الشراكة من اجل جاهزية السوق  6
 محافظات 7وتغطي  ةرئيسيالمتابعة مع مؤسسات التمويل الدولية لمحصول عمى تمويل لثالثة مشاريع  7
 رفع الجاهزية لتسهيل التمويل لمشاريع التغير المناخي والنمو االخضر 8
 تطوير سياسة وطنية لموقود األنظف لممركبات 9
 .لمحد من انبعاثات غازات الدفيئة( NDC) مشروع المساهمات المحددة وطنياً  10

 حماية طبقة األوزون البرنامج الثاني:
 المشروعاسم  الرقم
 تنفيذ المرحمة الثانية من مشروع التخمص من المواد المستنزفة لطبقة األوزون 1

 

 األخضرالتحول نحو االقتصاد  اليدف الرابع
 التحول نحو االقتصاد االخضر البرنامج األول:
 اسم المشروع الرقم
 2025-2021خطة تنفيذية وطنية لمنمو االخضر تشتمل عمى خطط قطاعية تنفيذية لمقطاعات المستهدفة  إطالق 1
 مشروع إعادة التدوير )االقتصاد الدائري( 2
 مشروع الصيدلية الخضراء 3
 المنتهية الصالحية  المستهمكة و جمع وتدوير بطاريات الرصاص الحامضية 4
 مشروع انشاء محطة لمعالجة المياه العادمة الصناعية في منطقة الحالبات  5
 تنفيذ المرحمة الثانية من مشروع سويتش ميد  6
 حوار السياسات حول التحول إلى االقتصاد األخضر والطاقة المتجددة  7

 

 نشر الثقافة البيئية وتعديل السموك البيئي اليدف الخامس
 التثقيف والتوعية البيئية البرنامج األول:
 اسم المشروع الرقم
 اعداد وتنفيذ الخطة الوطنية لمتوعية البيئية 1
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 محافظة الزرقاء  /وتنظيف مناطق التنزه والمناطق االثرية والمناطق الساخنة بيئيا تأهيل 2
 بالحفاظ عمى البيئة / محافظة معاندعم البرامج واالنشطة والتوعية لمحفاظ عمى البيئة عبر الهيئات والجهات المعنية  3
 انشاء شبكة المسؤولية المجتمعية  4

 التعميم البيئي من أجل التنمية المستدامة البرنامج الثاني:
 اسم المشروع الرقم
  اوما يحيطهتخصيص حصة نشاط شهريا لتنفيذ حمالت نظافة ومبادرات بيئية داخل المدرسة  1
طالق استراتيجية اعداد و  2  إرساء األسس لمتعميم البيئي من أجل االستدامةا 
 مسابقة المسرح المدرسي البيئي 3
 لعبة بيئية تعميمية بعنوان )يال نحمي بيئتنا(  4

 تطوير الجمعيات البيئية البرنامج الثالث:
 اسم المشروع الرقم
 بيئيةقيام الجمعيات بتنفيذ مبادرات وبرامج توعوية  1
 الجمعياتبرامج رفع كفاءة  2
 ألية التنسيق بين الوزارة والجمعيات من خالل مديريات البيئة في المحافظات 3

 إدماج قضايا النوع االجتماعي في السياسات والبرامج البيئية البرنامج الرابع:
 اسم المشروع الرقم
 إطالق الممتقى الوطني األول لمسيدات الناشطات في مجال البيئة  1
 إدارة المنزل بيئياإعداد دليل  2

 

 تطوير األداء المؤسسي وتجذير ثقافة التميز واالبتكار ودمج النوع االجتماعي اليدف السادس
 التطوير المؤسسي وبناء القدرات البرنامج األول:
 اسم المشروع الرقم
 (2حماية البيئة والتنوع الحيوي رفع كفاءة وقدرات الموظفين عمى معايير التميز في األداء الحكومي والشفافية )مشروع  1
 (2حماية البيئة والتنوع الحيوي رفع كفاءة وتدريب عدد من الموظفين من مختمف المديريات لتطوير األداء المؤسسي )مشروع  2
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 (2حماية البيئة والتنوع الحيوي إعداد دليل إجراءات العمل لكافة عمميات المديريات ووحدات الوزارة )مشروع  3
حماية البيئة والتنوع تحديث األوصاف والدور والمهام الوظيفية لمديريات المحافظات وفق القوانين والتعميمات الصادرة حديثا أو المعدلة )مشروع  4

 (2الحيوي 
 إدارة المعرفة البرنامج الثاني:

 المشروعاسم  الرقم
 المستويات التنظيميةتطوير إستراتيجية إدارة المعرفة ومنحها الصفة الرسمية عبر  1
 وضع وتطبيق نظام إلدارة المعارف الصريحة والضمنية في الوزارة  2

 التحول الذكي البرنامج الثالث:
 اسم المشروع الرقم
 أتمتة مجموعة من الخدمات التي تقدمها الوزارة حسب األولويات )معدل الطمب عمى الخدمة( 1
 تطوير المزيد من خدمات  البوابة الداخمية  2

 ادماج النوع االجتماعي البرنامج الرابع:
 اسم المشروع الرقم
 عمى النوع االجتماعيوالتدريب  التدقيق 1
 تطوير سياسة النوع االجتماعي 2
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 االعتشاتُزُت األهذاف ٍغتىي ػيً األداء ٍإششاث
 

 المستدام لخدمات النظم البيئيةالحماية واالستخدام  اليدف األول

 المؤشر نوع المؤشر

قطاعي/ 
 القيمة األساس مؤسسي

 القيمة المستيدفة

2020 2021 2022 

مؤشرات حماية 
المواطن البيئية 

(Habitat 
Protection) 

نسبة تمثيل األنظمة البيئية البرية في شبكات المحميات الطبيعية كنسبة من مساحة المممكة 
)%( 

 %4 %4 %4 %3 قطاعي

 3 3 3 - مؤسسي عدد المنتزهات أو الحدائق أو الغابات البيئية التي تم انشاؤها أو إعادة تأهيمها

 12 24 36 شهريا 5 – 3  قطاعي عدد اإلعتداءات عمى المحميات الطبيعية

مؤشرات األنواع 
الميددة باالنقراض 

(Species 
Protection) 

 5 5 5 5 مؤسسي عدد األنواع المهددة باالنقراض والمستهدفة ببرامج حماية وطنية 

 %70 %70 %70 %70 قطاعي نسبة أسماك السرحاني الموجودة لألنواع المدخمة 

مؤشر جودة موائل أسماك السرحاني )المحافظة عمى جودة ومساحة وحجم المياه ضمن 
 الحدود المالئمة لموائل أسماك السرحاني( 

 20 20 20 20 قطاعي

 3 3 3 3 قطاعي عدد األنواع المهددة باالنقراض وفقًا لمقائمة الوطنية الحمراء لألنواع المهددة باالنقراض  
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 من التموث ومواجية االثار السمبية الناجمة عنوالحد  اليدف الثاني

 المؤشر نوع المؤشر

قطاعي/ 
 القيمة األساس مؤسسي

 القيمة المستيدفة

2020 2021 2022 

مؤشرات مراقبة عناصر 
 البيئة وحمايتيا:

 
أثر تموث اليواء عمى 

 النظم البيئية

 مؤسسي المحيط  سنويًا )جزء بالمميون( معدل مستويات تراكيز غاز ثاني أكسيد النيتروجين في الهواء
)القيمة األساس  0.05

 تختمف لكل محطة(
0.05 0.05 0.05 

 مؤسسي )جزء بالمميون(  المحيط سنويامعدل مستويات تراكيز غاز ثاني أكسيد الكبريت في الهواء 
)القيمة األساس  0.04

 تختمف لكل محطة(
0.04 0.04 0.04 

)ميكروغرام لكل  PM10المعدل السنوي لتراكيز الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء المحيط 
 متر مكعب(

 مؤسسي
)القيمة األساس  70

تختمف لكل محطة 
 رصد(

70 70 70 

)ميكروغرام لكل  PM2.5المعدل السنوي لتراكيز الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء المحيط 
 متر مكعب( 

 مؤسسي
)القيمة األساس 15

تختمف لكل محطة 
 رصد(

15 15 15 

مؤشرات مراقبة عناصر 
 البيئة وحمايتيا:

 
أثر تموث الماء عمى 

 النظم البيئية

المعدل السنوي لتركيز النيتروجين الكمي في المياه العادمة المنزلية المعالجة/ بند الصرف 
 لمسيول واألودية )ممغم/لتر( 

 قطاعي
)القيمة األساس  70

 تختمف لكل محطة(
70 70 70 

المعدل السنوي لتركيز النيتروجين الكمي في المياه العادمة المنزلية المعالجة/ ب بند ري 
 المحاصيل الحقمية والمحاصيل الصناعية واألشجار الحرجية  )ممغم/لتر( 

 قطاعي
)القيمة األساس  100

 تختمف لكل محطة(
100 100 100 

المعدل السنوي لمتطمب األكسجين البيولوجي في المياه العادمة المنزلية المعالجة/ بند 
 الصرف لمسيول واألودية )ممغم/لتر( 

 قطاعي
)القيمة األساس  60

 تختمف لكل محطة(
60 60 60 

المعدل السنوي لمتطمب األكسجين البيولوجي في المياه العادمة المنزلية المعالجة/ بند ري 
 يل الحقمية والمحاصيل الصناعية واألشجار الحرجية )ممغم/لتر( المحاص

 قطاعي
)القيمة األساس  300

 تختمف لكل محطة(
300 300 300 

 قطاعي المعدل السنوي لدرجة الحموضة لممياه العادمة المنزلية المعالجة 
)القيمة األساس  9 - 6

 تختمف لكل محطة(
6-9 6-9 6-9 
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 مؤسسي المعدل السنوي لدرجة الحموضة لممياه العادمة الصناعية المعالجة 
)القيمة األساس  9 - 6

 تختمف لكل محطة(
6-9 6-9 6-9 

في المياه العادمة الصناعية  CODالمعدل السنوي لتراكيز األوكسجين المستهمك كيميائيًا 
 المعالجة / بند الصرف لمسيول واألودية )ممغم/لتر(

 مؤسسي
)القيمة األساس  150

 تختمف لكل محطة(
150 150 150 

في المياه العادمة الصناعية  CODالمعدل السنوي لتراكيز األوكسجين المستهمك كيميائيًا 
 المعالجة / بند ري المحاصيل الحقمية والمحاصيل الصناعية واألشجار الحرجية  )ممغم/لتر(

 مؤسسي
)القيمة األساس  500

 تختمف لكل محطة(
500 500 500 

في المياه العادمة الصناعية المعالجة  TDSالمعدل السنوي لتراكيز المواد الصمبة الذائبة 
 )ممغم/لتر( 

 مؤسسي
)القيمة األساس  2000

 تختمف لكل محطة(
2000 2000 2000 

في المياه العادمة الصناعية المعالجة / بند  TSSالمعدل السنوي لتراكيز المواد العالقة الكمية 
 الصرف لمسيول واألودية  )ممغم/لتر( 

 مؤسسي
)القيمة األساس  60

 تختمف لكل محطة(
60 60 60 

في المياه العادمة الصناعية المعالجة / بند  TSSالمعدل السنوي لتراكيز المواد العالقة الكمية 
 ري المحاصيل الحقمية والمحاصيل الصناعية واألشجار الحرجية )ممغم/لتر( 

 مؤسسي
)القيمة األساس  300

 تختمف لكل محطة(
300 300 300 

 60000 55000 44000 44000 مؤسسي كمية النفايات الخطرة المعالجة )طن( مؤشرات إدارة النفايات

مؤشرات التفتيش عمى 
 عناصر البيئة

 %70 %67 %65 %60 قطاعي نسبة النشاطات التنموية المغطاة بعمميات التفتيش البيئي

 %85 %80 %77 %74 مؤسسي ى البيئيةنسبة رضا مقدم الشكو 

 %100 %100 %100 %100 مؤسسي نسبة الشكاوى البيئية التي تم التحقق منها

 %97 %96 %95 %90 مؤسسي البيئي المعتمدةنسبة دراسات التدقيق 

 9 9 9 8 مؤسسي البيئية المعتمدة   الطوارئعدد خطط  
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 35 40 45 50 مؤسسي عدد مخالفات الطرح العشوائي لممياه العادمة والزيوت والنفايات الخطرة

مؤشرات تطوير وتفعيل 
التشريعات والسياسات 
 واالستراتيجيات البيئية

والتشريعات واألنظمة والتعميمات واالستراتيجية البيئية المستحدثة أو المعدلة عدد السياسات 
 )العدد تراكمي( والمقرة

 32 24 17 10 مؤسسي

مؤشرات التنظيم البيئي 
 لألنشطة التنموية

 45 45 38 35 مؤسسي عدد دراسات تقييم األثر البيئي

 2200 2200 2000 2000 مؤسسي عدد معامالت التراخيص البيئية

 البيئة حسب دليل خدمات وزارة البيئة  منح الموافقاتخدمة  إلنجازالوقت الالزم 
 7 7 7 ايام 7  مؤسسي

 يوم 15 45 45 يوم  45 مؤسسي الوقت الالزم لمراجعة دراسات تقييم االثر البيئي حسب نظام تقييم االثر البيئي المعتمد 

تقييم االثر البيئي حسب نظام تقييم االثر  تلمدارساالوقت الالزم لمراجعة األسس المرجعية 
 البيئي المعتمد

 7 7 7 ايام  7 مؤسسي

 

 مواجية آثار التغير المناخي ثالثاليدف ال

 المؤشر نوع المؤشر
قطاعي/ 
 مؤسسي

 القيمة األساس
 القيمة المستيدفة

2020 2021 2022 

 مؤشرات التغير المناخي
 %11 %10 %8 %8 قطاعي الغازات الدفيئة نسبة التخفيف من انبعاثات

 %11 %10 %8 %8 مؤسسي نسبة االنجاز في وثيقة المساهمات المحددة وطنيا التفاق باريس حول التغير المناخي 
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مبمغ  التمويل المحصل من  مؤسسات التمويل الدولية لتنفيذ مشاريع رئيسية وتغطي 
 المحافظات ) اربد، الرمثا، المفرق، البمقاء، مادبا، الكرك، الطفيمة( 

 10 8 6  مميون 4 مؤسسي

 6 4 2 2 مؤسسي عدد المشاريع الوطنية الممولة من قبل صناديق المناخ العالمية

الدورات التدريبية المنفذة تحت اطار التصدي عدد بناء القدرات الوطنية وتبادل المعرفة: 
  لظاهرة التغير المناخي وبناء الخبرات الوطنية

 20 15 10 5 مؤسسي

مؤشرات حماية طبقة 
 األوزون

 %12 %11 %10 %9 قطاعي نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خميط الطاقة الكمي )%( 

الصناعات األردنية التي استطاعت التحول الستخدام بدائل من العزل الحراري وغير عدد 
 ضار لطبقة األوزون

 110 82 52 40 مؤسسي

 

 التحول نحو االقتصاد األخضر اليدف الرابع

 المؤشر نوع المؤشر
قطاعي/ 
 مؤسسي

 القيمة األساس
 القيمة المستيدفة

2020 2021 2022 

مؤشرات التحول نحو 
 االقتصاد األخضر

عدد الجمسات التشاورية مع القطاع الخاص لمناقشة فرص االستثمار في المشاريع 
 الخضراء

 7 6 4 4 مؤسسي

عدد االجراءات المنفذة )اجراءات ومشاريع( من ضمن االجراءات الواردة في 
الخطط التنفيذية لمقطاعات الستة المستهدفة )النقل، المياه، الزراعة، السياحة، 

  النفايات، الطاقة(  لدعم التحول نحو اقتصاد اخضر
 4 4 1 1  قطاعي
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 نشر الثقافة البيئية وتعزيز السموك البيئي السميم اليدف الخامس

 المؤشر نوع المؤشر
قطاعي/ 
 مؤسسي

 القيمة األساس
 القيمة المستيدفة

2020 2021 2022 

مؤشرات نشر الثقافة 
البيئية وتعديل السموك 

 البيئي

عدد مذكرات التفاهم الموقعة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني  لقياس درجة 
معرفة الشركاء والمؤسسات ذات العالقة الرئيسية بمسؤوليات وزارة البيئة، وغاياتها، وأهدافها 

 االستراتيجية

 35 27 19 15 قطاعي

 %100 %100 %100 %100 قطاعي نسبة برامج وحمالت وأنشطة التوعية البيئية المنفذة 

 %100 %100 %100 %100 قطاعي نسبة االنجاز لممبادرات والبرامج التوعية البيئية المنفذة من خالل الجمعيات المعنية بالبيئة

 %45 %42 %40 %40 قطاعي النسبة المئوية لفئة النساء المستهدفة مقارنة بالفئات الكمية المستهدفة

المنظمة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في قضايا النوع عدد الشراكات 
 االجتماعي في قطاع البيئة

 5 5 5 غير متوفر قطاعي
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 تطوير األداء المؤسسي وتجذير ثقافة التميز واالبتكار ودمج النوع االجتماعي سادسالاليدف 

 المؤشر نوع المؤشر
 قطاعي/
 مؤسسي

 القيمة األساس

 المستهدفةالقيمة 

2020 2022 2022 

ٍإششاث تطىَش اىقذساث 

اىَإعغُت وتؼضَض حقبفت 

 اىتَُض

 8 7.4 7.4 7.4 مؤسسي درجة رضى متلقي الخدمة

 8 7.4 7 7 مؤسسي درجة رضى الموظفين

 - 38 - 37 مؤسسي درجة التقييم النهائي لجائزة الملك عبدهللا الثاني للتميز

والتي تم   1111 - 1111في الخطة االستراتيجية لألعوام  نسبة المشاريع المدرجة

 %81انجازها بنسبة تفوق 
 %011 %84 %81 غير متوفر مؤسسي

 14 11 04 04 مؤسسي الدورات التدريبية المنجزة لتأهيل وتطوير كفاءة الموظفين داخل الوزارة عدد

 %64 %41 %14  - مؤسسي نسبة الموظفين الذين يستخدمون نظام إدارة المعرفة

%71 %61 %01 مؤسسي نسبة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة البيئة والتي تم أتمتها    011% 
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