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 وٍّٗة الٍّٙبة الؾالبة للصػِة
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الٍّٙبة) المرجمُ ومُ الغات مُ الممالصة من وثمّٜوي الراهُ الالح 
 (الالح

(ردع الٍّٙبة) االزػامُ الّٗٞ الَ المػور ِن وخوٌّم االطػِن ردع 

ّ٘ٙت الجُ الرػِمة خمن واداء االلم او الّٙاب ثص   المرجمُ ش٘ ُٖ اٚجٖػ
 (الم الٍّٙبة)

اشجػام لٗػض والمرجمُ للعولة ش٘ ًٍ للصػِة الؾالبة الٍّٙبة العار 
 (ش٘ الٍّٙبة)الرمُّ يػف من الٙاهٍن

 وٍّٗة الٍّٙبة الؾالبة للصػِة
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مالزمة لٍٍّٗة الٍّٙبة الؾالبة للصػِة اؿئلة  
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ام االزػامُ الّٗٞ مّاٚبة بمعد الٙاهُ ٍِٜن ًٞ للصػِة الؾالبة بالٍّٙبة شٜم ِمعر ِوعما 
؟الٗاِٞ

ًٞ ِرب الجٙعِػ ًغا ان باِجبار زػِمة لٜٞ ٍِٙبة ولّؽ مرػم لٜٞ ٍِٙبة ثصعِع المٍاب من 
 ؟الراهُ لعى شػمان من للصػِة الؾالبة الٍّٙبة ثؾببي ما مٙعار مُ ِجواؿب ان

ًٞ ؟اطػى  شٍٙٚا ؿلبي الَ ذلٛ ِومػف ان دون االهؾان شػِة ؿلب باإلمٜان 

ّوة للصػِة الؾالبة الٍّٙبة وٍّٗة ان الٍٙل ِمٜن اال  ٍػف طارج الصػِة وّٚمة بمؾجٍى ًر
 ؟االِجٙال

مالزمة لٍٍّٗة الٍّٙبة الؾالبة للصػِةاؿئلة   
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ًٞ ِلَ ثعلي الراهُ لعى مؤقػات او ٍِامٞ الٙاهُ ِؾجفّػ ان الراهُ مصاٝمة ِوع باإلمٜان 
هغاك للجٍلٞ ِعمي من الرػِمة الَ للٍّد  ٚابلّجي معى

 
 او للصػِة ؿالبة بٍّٙبة ِلّي الصٜم الَ ا

 ؟بعِلة بٍّٙبة

ؿباب وثجًٍر  ثظجلٕ الرػائم
 
 للصػِة الؾالبة الٍّٙبة بٍٍّٗة مباقػة لٌا ِالٚة ال مظجلٗة ال

ًّٞ دور  ثّّٗٞ الَ  الؾبّٞ ّٖٜٕ
 
؟الرػِمة ثًٍر  ٍِاٝب وهازُ ّٖلُ إلدماج الجا

ًٞ اطػى  ٓاِة لجصّٙ٘ وؿّلة اهي ام ذاثي شع ُٖ ٓاِة للصػِة الؾالبة الٍّٙبة ثصعخي الغي االلم 
 ؟ذلٛ  ثصّٙ٘ الَ ّٖلّا الجٍلٞ باإلمٜان وًٞ الراهُ ؿلٍك وثٍِٙم الالح ُٖ مجمدلة

ًٞ وٌّٚا طالل من ام المرجمُ ِلَ وٌّٚا طالل من مٙاربجي ِجم ٍّٝٙبة الصػِة ؿلب اِجماد 
 ؟الٗػد ِلَ

مالزمة لٍٍّٗة الٍّٙبة الؾالبة للصػِةاؿئلة   
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ًُمصاٝم ِن المادرة الٍّٙبات ؿلم ُٖ للصػِة الؾالبة الٍّٙبة ثصجلٌا لجُا المػثبة ما 
 ؟المملٜة

ًٞ الٍّٙبة معة ِن الوَػ بمػف للصػِة الؾالبة الٍّٙبة وٍّٗة ُٖ االدماج مٌٍٗم ِجصعد 
 ِلَ زػِمة لٜٞ الٍّٙبة معة ثٙعِػ ُٖ المٔػبُ  المفػع  اِجمعًا دّٚٙة ِلمّةمّاِّػ ًواك وًٞ
؟شعة

مالزمة لٍٍّٗة الٍّٙبة الؾالبة للصػِةاؿئلة   
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ًّٞ االقٜالّات 
 
المجملة بجوّٗغ الٍّٙبة الؾالبة للصػِة وثا

 الؾرواء لإلدماج
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 االٖػاج الممٜن من الّؽ :الجوّٗغ مؾجٍى ِلَ الجٗػِع مبعا واِمال الٍّٙبة معة1.

 الؾلٍك شؾن ِن ابان مجَ ، الؾروّة ٍِٙبجي الهجٌاء المٗجػض المٍِع ٚبٞ الؾرّن ِن
ًّٞ بػامذ ُٖ زعي واهظػاط

 
 ما وموٌا ِعِعة الجؾاؤل ًغا يػح  ت ومبػرا ؟ لإلدماج الجا

 :ِلُ

قظمّة لي ثٍٜن ان ،دون االمع يٍِلة للصػِة ؿالبة ٍِٙبة الراهُ ش٘ ُٖ  ثمعر ِوعما 
 ِؤدي ان لغلٛ ِمٜن اال  الٗاِٞ، ولّؽ الّٗٞ اؿجٌعٖت الٍّٙبة ان ،بمّوَ طًّػة ازػامّة

 اؿاؿُ موًل٘ الؾلّم الجموّٕ ان ِلما للؾرّن المالئم الجموّٕ اِمال ُٖ ثٙعِػ ؿٍء الَ
ًّلُ المؾار ولجّّٙم الجوّٗغ مؾجٍى ِلَ الٍّٙبة لجٗػِع

 
 للؾرّن؟ الجا

س اشؾاؿا الؾرّن لعى ِظلٕ ان الٍّٙبة معة لًٍل ِمٜن اال
 
 اًعار الَ بي وِؤدي بالّا

 ًعف اِراد ولمصاولجي  االِجٙال واُٚ مُ وٚجي ومالءمة لجوَّم ووؿائٞ الّات ِراد ال ياٚجي
 ؟الؾرن داطٞ ادماج بمّوَ الؾرن داطٞ وشّاة

ا المجملة بجوّٗغ الٍّٙبة الؾالبة للصػِة االقٜالّات  خًّػ
 
ًّٞ لإلدماجِلَ ِملّة وثا

 
الجا  
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معة هٌاِة الَ امعى ِومػف لإلدماج مفػوع ّٓاب ٍٞ وُٖ ، الٍّٙبة معة ثًٍل ِوعما 
ًّٞ زعوى ُٖ والدٙة االمٞ ٖٙعان الؾرّن ًِال ان ِمٜن  ال ا ، الٍّٙبة

 
 وٚع  وااللالح الجا

بة اشجٙار لعِي ِجٍلع ن بٙائي زػاء الغات ثصًّم ُٖ وٓر   الٍّٙبة اهجٌاء شّن الَ االِجٙال ًر
م  قٍاًع؟ ِلَ وشمٍلي وثّلمي ثصمّلي من بالٓػ

ا المجملة بجوّٗغ الٍّٙبة الؾالبة للصػِة االقٜالّات  خًّػ
 
ًّٞ لإلدماجِلَ ِملّة وثا

 
الجا  
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لؾلٍك اِجّادى ٚبّٞ من الؾرّن لعى  ؿلبّة اِػاها ِػؿض ان الٍّٙبة معة لًٍل ِمٜن اال 
ٍع  االِرابُ الّٗٞ رد ٖٙعان الَ  ذلٛ بي  ِؤدي ٚع ٝما ( شّاثي همى ِصعد االطػ) والجبّّة الظو
ات وهٗؽ الؾلٍك لوٗؽ الومًُ الجٜػار بّٗٞ االطػ مُ الؾلّم والجٗاِٞ  مُ واالشجٜاك الجصٝػ

ٚلم... المٜان بوٗؽ االقظاص هٗؽ
 
 معة يٍل بصٜم ، الؾرن واُٚ مُ الفٜٞ بٌغا والجا

ٍح زؼئّا ولٍ ثٗؾّػا ٍِٜن ان ِمٜن ال ا ، الٍّٙبة   الَ ، الرػِمة الَ الٍّد هصٍ الؾرّن لرو
  بّع ؿلّم بفٜٞ االهعماج ِعم الَ االشٍال اشؾن ُٖ او “الؾرن داطٞ الًبّّّة الصّاة”

 ؟ االٖػاج

الصّاة ُٖ بالص٘ مؽ اهٌا اؿاس ِلَ االِعام ٍِٙبة بإلٔاء البّن وًِالب ِوادي ِوعما ، 
 ُٖ االهؾان بص٘ ومؾا بًّائ مٍثا الّؾت ، االمع الًٍِلة للٍّٙبات بالوؾبة االمػ ٍِٜن ّٖٜٕ
 ؟اِوا الصّاة

ا المجملة بجوّٗغ الٍّٙبة الؾالبة للصػِة االقٜالّات  خًّػ
 
ًّٞ لإلدماجِلَ ِملّة وثا

 
الجا  
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واال ، الٍّٙبة اهجٌاء مٍِع ٚبٞ ِوي االٖػاج بإمٜاهّة الؾرّن ِّلم ان االٖوٞ من الّؽ 
 ؟الؾروّة للمؤؿؾة الجػبٍِة البػامذ ُٖ ولعق برعِة ِوظػط ّٕٝ

ًٞ ُٗ ِٜادل شٜم العار الَ للجٍلٞ الٙاهُ امام الراهُ مدٍل معة او المصاٝمة معة ث 
 للٍّٙبة ٚوائي بّع ِوي لإلٖػاج المٗجػض المٍِع ثّعِٞ ِٙجوُ االمػ ان ام ، بصٙي ومومٕ
ٍٝي لمؾجرعات ثبّا  وذلٛ ، للصػِة الؾالبة  ؟الؾرن داطٞ وقظمّجي ؿل

 

ا المجملة بجوّٗغ الٍّٙبة الؾالبة للصػِة االقٜالّات  خًّػ
 
ًّٞ لإلدماجِلَ ِملّة وثا

 
الجا  
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ا المجملة بجوّٗغ الٍّٙبة الؾالبة للصػِة االقٜالّات  خًّػ
 
ًّٞ لإلدماجِلَ ِملّة وثا

 
الجا  

 لّبة شاالت ثرؾع الؾرواء من لٗائت الؾرٍن اٍِاء2.

وي
 
لصاب الؾرٍن ثا  ِعم الَ بالوَػ مٌّم الجّامٞ ُٖ بالٔة لٍّبة وهّّجٌم وثًػح  والّٙلّة الرؾعِة االِاٚة ا 

   ان ِّٗع الرارِة الؾوة من ٍِِوٍ لفٌػ اشماء اطػ ان ِلما طمٍلّجٌم ثالئم مٙجوّات للؾرٍن الموَم الٙاهٍن ثومّن
 ِٙلّة اِاٚة ثرؾع شالة 507و زؾعِة اِاٚة ثرؾع شالة 253

بالمؾجفّٗات الوٌائُ او المؤٚت باإلِعاع مصٍٜمّن مّجٙال 82 ان ِّٗع الرارِة الؾوة من قجوبػ لفٌػ اشماء اطػ    

 الٍّٙبات ادماج3.

الؾوة من هٍهبػ قٌػ شعود الَ ِعدًم وِبلْ  واشعة ٚوّة من اٝ دػ ُٖ المجابّّن الؾرواء من ِعد بالؾرٍن ٍِزع 
 بالوراِة ثّٗٞ ال المؾًػة ًغى ان الَ اهاٖة  االدماج مؾًػة ِرٌلٍن زلٌم ان والمالشٌ 5238 مرمٍِي ما الرارِة
   بالؾرٍن المّوّّن الؾرواء بٙاء معة وًِّٞ االٝ جَاظ شعة ُٖ باطػ او بفٜٞ ِؾاًم مما  المًلٍبة
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ثًٍر الّعد الٙار للؾرواء االشجّايّّن ِوع مجم قٌػ 
(ٚارِنن ٍاشجّايّوواٖعون  ) 2012دزوبػ 

2002
2005

2008
2011

77041
74393 78267 84693

22056 26636 28970
27470

  ُِػف  ِعد الؾرواء  2011و 2002مابّن ؿوج
%10االشجّايّّن الٍاٖعِن ِلَ الؾرٍن ارثٗاِا بوؾبة 

ِػف الّعد الٙار للؾرواء  2011و  2002ؿوجُ  مابّن
 %24.5االشجّايّّن زِادة ثٙعر بوؾبة 

 الجؾاؤل المًػوح ّٕٝ ِٗؾػ ًغا االطجالف بّن الوؾب
ُٖ ًغا االيار

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

87865
82537

78309 79571
69715 77120 81801 88371

83461 87920

ن ِالشٌ ي االِجٙاالت ِعد ا   
 الؾرواء ِعد ا

 الّفػ الؾوٍات طالل الؾرٍن ِلَ الٍاٖعِن
طّػة

 
ن إذ ملصٍٍا ارثٗاِا ِّػف لم  اال

 هؾبة ا 
 % 0.06 ثجراوز  ال الؼِادة

ٍع الٍاٖعِن ِلَ الؾرٍن  ثًٍر مرم

ا المجملة بجوّٗغ الٍّٙبة الؾالبة للصػِة االقٜالّات  خًّػ
 
ًّٞ لإلدماجِلَ ِملّة وثا

 
الجا  
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ا المجملة بجوّٗغ الٍّٙبة الؾالبة للصػِة االقٜالّات  خًّػ
 
ًّٞ لإلدماجِلَ ِملّة وثا

 
الجا  

هؾبة مّعل 2000 و1980   ؿوجُ مابّن 
 %60 ثٙارب الؾرواء    ِعد ُٖ الؼِادة

الؼِادة هؾبة 2011و 2000 ؿوجُ مابّن 
 %20 ثٙارب الؾرواء ِعد ُٖ

ِعد ثًٍر  هؾبة ُٖ ثػازُ ًواك ان ٌِٗم 
 مُ مٙارهة االطّػ الّٙع طالل  الؾرواء
 الؾابٙة  الٗجػة

  دزوبػالّعد الٙار للؾرواء ِوع مجم قٌػ ثًٍر 

1980 1990 2000 2011

20819

33040

54287

64833

+19,42

+64,3

+58,7
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ٍع الٍاٖعِن  ثًٍر هؾب ِعد  الؾرواء المٗػج ِوٌم من مرم
االشجّايّّن ِلَ الؾرٍن طالل الؾوة 

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

23,7 25,3
30,2

20,6 20,2
24,4

22,421,67 23,9

االشجّايّّن  الٍاٖعِن ثًٍر  هؾبة 
ما  الٗجػة ًغى طالل  ؿبٙت ٝو
 هؾبة ّٖما 10% ب ثٙعر االقارة
  ثػاوح لتٍ ِوٌم المٗػج  ثًٍر 
%0.9 ثجراوز  وال الّعد هٗؽ

ا المجملة بجوّٗغ الٍّٙبة الؾالبة للصػِة االقٜالّات  خًّػ
 
ًّٞ لإلدماجِلَ ِملّة وثا

 
الجا  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

4,93
6,34

4,59
6,1

3,19 2,93 3,63
3,15 3,37 3,18

ٍع الٍاٖعِن بالبػاءة من  ِعد الؾرواء المٗػج ِوٌم هؾب ثًٍر  مرم
 االشجّايّّن

ثػازّت هؾبة الؾرواء المٗػج ِوٌم 
موع بالبػاءة من الٍاٖعِن االشجّايّّن 

 %-35.4ؿوٍات بوؾبة 10

17



ثًٍر معة االِجٙال بالفٌٍر 

7,73

9,05

7,68

9,22
8,518,68

7,68
9,35 9,18

200320042005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

4,5
5,33 4,29

4,51 4,18 4,44 4,05 5
3,89

 ؿرلت اإلِجٙال  معة مّعالت دهَ ا   ان ًٍ المالشٌ
  2009و 2005،2003 بالؾوٍات

 
 
 
 
 
 
 
 

ن ِالشٌ  ثػازّا ؿرٞ االشجّايُ االِجٙال معة مّعل ا 
موت ؿوٍات10 غمو 2011 ؿوة طالل ّٚاؿّا

ا المجملة بجوّٗغ الٍّٙبة الؾالبة للصػِة االقٜالّات  خًّػ
 
ًّٞ لإلدماجِلَ ِملّة وثا

 
الجا  

مّعل معة االِجٙال االشجّايُ بالفٌٍر ثًٍر 
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وِة)ٚواِا الٍاٖعِن االشجّايّّن الجُ لم ِبت ٌّٖا بّع 
 
(الوؾب الما

ِجم لم الجُ الٙواِا ِعد ارثٗاع هؾبة 
  ٓاِة الَ 2004 موغ بّع ٌّٖا تالب

ت%49 ب ثٙعر 2011  هؾبة وِٖػ
 ملصٍٍا ارثٗاِا بالظمٍص الٙواِا ًغى

   و   2010 ؿوجُ طالل
2011

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

10,34 10,5

12,86

18,31

14,44
13,46

15,7 15,47

ا المجملة بجوّٗغ الٍّٙبة الؾالبة للصػِة االقٜالّات  خًّػ
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ثًٍر مّعل مؾاشة االٍِاء المظممة لٜٞ ؿرّن بالمجػ المػبُ
 :ِالشٌ ما ِلُ 

ارثّٗت المؾاشة اإلزمالّة لإلٍِاء موع 
% 184.7ؿوة ثٙػِبا بوؾبة  30

طالل هٗؽ الٗجػة ارثُٗ ِعد الؾرواء 
ِعد الؾرواء طالل ) %188بوؾبة 

، وطالل ٍِهٍّ 23566بلْ  1983
 (.ؿرّوا 67940بلْ  2012
 : الصمّلة

ٍٞ مّعل المؾاشة المظممة إلٍِاء 
 30موع  2م 1.70ٝٞ ؿرّن ِػاوح 

 ؿوة ثٙػِبا
-

1983 1993 2011 2012يونيو

1,74

0,73

1,64 1,73

1983 1993 2011 2012يونيو

41186
55225

106193,09 117275

ثًٍر المؾاشة اإلزمالّة لإلٍِاء بالمجػ المػبُ

ا المجملة بجوّٗغ الٍّٙبة الؾالبة للصػِة االقٜالّات  خًّػ
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 . اهؾاهّة ٍػوف ُٖ الوٍم مٌّا ِؾجصّٞ شعود الَ ؿرّن ٝٞ اٍِاء مؾاشة ثٙلّك-1

 ِلَ ؿوٍِا مصعدة المّؼاهّة) للجٔغِة المظممة المّؼاهّة من ؿرّن ٝٞ شمة ثٙلّك -2
 ِعد  ارثٗاع ان اال ؿرّن لٜٞ درهم15 بمّعل ؿرّن 60000 ب ثٙعر ؿاٝوة اؿاس

م 12 ًٍ المّعل شالّا ،ثعرزّا ثٙلمٌا الَ ديؤِ الؾرواء  .ؿرّن لٜٞ دًر

اِة هّٕ-3  الج هؾبة ثٙلّك الَ ديؤِ الؾرواء ِعد ارثٗاع ان اذ للؾرواء المصّة الِػ
 
 يّػا

م المصُ   المجالشٙة الجٍٍّٗات من بالٓػ
 
 الؾرّن شمة ثٙلّك الَ ديؤِ ٝما الًبّة يػلال

 با والٗصٍلات االدوِة) المصة مّؼاهّة من
 
(....الرػاشّة ملّاتّال الًبّة الجصالّٞ قّةال

 :الؾرٍن اٝ جَاظ ِن المجػثبة االخار

ا المجملة بجوّٗغ الٍّٙبة الؾالبة للصػِة االقٜالّات  خًّػ
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ٞ اٝ جَاظ الؼهازن ّٗب ا ٝما ٍِلع زٍا من االشجٙانهٗؾّ اهًٔاالٝ جَاظ ٍِلع لعى الؾرواء -4
ِػاض مػهّة هٗؾّة 

 
 .والٔػف وثمٌَػ زلٌم با

الوَاٖة الفظمّة للؾرواء  َن والٔػف ِّّ٘ بفٜٞ ٝبّػ الصٗاظ ِلَ هَاٖجٌا وِلز الؼها ٝ جَاظا-5
 امجّة الؾرواء داطٞثٜعس مما ِؤدي الَ ثٙلّك  مرال الجٌٍِة واالهارة الًبّّّة بّٗٞ 

 .الؼهازن 

باإلدارة الَ اؿجٔالل الٗواءات الفآػة بالؾرٍن لجٍؿُّ مصالت االِجٙال ِؤدي  االٝ جَاظ-6
هفًة الػِاهّة واالزجماِّة

 
 بعل ثٌٍٍّٗا ُٖ بواء مػاٝؼ بّعآٍزّة ثػبٍِة وٖواءات لال

االٝ جَاظ ِعُٖ بالؾرواء الَ االهفٔال بَػوف اِجٙالٌم اٝ دػ من االهظػاط ُٖ بػامذ ثػبٍِة -7
م هصٍ ما ِٜ ٗٞ الجوّٗؽ ِوٌم والبصح ِن ما ِظٕٗ  ّؼ زٌعًم وثًّٜٗػ وِؤدي بغلٛ الَ ثٝػ

 .وياى االِجٙال من ِوٌم

االٝ جَاظ وبّٗٞ شػص الؾرواء ِلَ الصع من اخارى الؾلبّة ِلَ ٍػوف ِّفٌم داطٞ الؾرن -8
ٍٝات ن  ةاهصػاّٖ  ِؤدي بٌم الَ هٌذ ؿل ٝالجرارة ُٖ المموٍِات ٝما ِؤدي بٌم الَ الّوٕ وٖر

بة ُٖ االهجٙاملعٌِم ٍِلع و االطػ   .الٜػى والصٙع والٓػ

ا المجملة بجوّٗغ الٍّٙبة الؾالبة للصػِة االقٜالّات  خًّػ
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ا ُٖ جصٜمال دون ِصٍل االٝ جَاظ-9  الَ ِؤدي ٝما المًلٍب بالفٜٞ الؾرواء تثصٝػ
م هّٕ يًّػ

 
 ِلَ اِجٙالٌم ٍػوف ثعبّػ ُٖ الٙاهٍن مٙجوّات ثوؼِٞ ِلَ الٙعرة وِعم ثا
 .المًلٍب الوصٍ

 ُٖ ِملٌم ممارؿة من ثمّٜوٌم دون وِصٍل المٍٍّٗن ِلَ هٗؾّا هًٔا ٍِلع االٝ جَاظ-10
ات موٌم البّن لٍٗف بّن ِفُّ ٝما مواؿبة ٍػوف  المصؾٍبّة) للٙاهٍن مظالٗة ثمٖػ
 (...الّوٕ و االًمال الػقٍة

 الٙاهٍهّة المّاِّػ ِصجػم للؾرواء همٍذزُ ثموّٕ اِمال امام ٝبّػ ِائ٘ االٝ جَاظ-11
الٍازبة

ا المجملة بجوّٗغ الٍّٙبة الؾالبة للصػِة االقٜالّات  خًّػ
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 مٙجػشات
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25

ّّٞٗالفػوط ِلَ المجٍٖػِن الؾرواء ٝاٖة اؿجٗادة ِجّس الغي بالفٜٞ بفػوط المّٙع اإلٖػاج مؾًػة ث 
طػ ٖان المعد ًغا وُٖ ، الٍازبة

 
ن ِّٗع الرارِة الؾوة من هٍهبػ لفٌػ إشماء ا

 
ٍع ا  ٚوٍا الغِن الؾرواء مرم

طّػة الظمؽ الؾوٍات طالل المؾًػة ًغى من المؾجّٗعِن ِعد بلْ ّٖما 14428 بلْ الٍّٙبة خلدُ
 
 ما اال

.مؾجّٗع10 مرمٍِي
ُّللصػِة الؾالبة للٍّٙبات بعائٞ وإٚػار االشجّايُ االِجٙال بعائٞ إِمال مرال ثٍؿ.
ُّالٍّٙبة ثوّٗغ مؾار ثّّٔػ ثعابّػ اثظاذ لجفمٞ الٍّٙبات ثوّٗغ لٙاهُ المظٍلة االطجمالات مرال ثٍؿ 
.االِجٙال ٖجػة طالل الؾرّن ؿلٍك مؾجرعات هٍء ُٖ
الجفػِّّة الموٍَمة همن مٗجٍشة قبي ؿرٍن ُٖ الٍهُ ٍِٙبة إٚػار. 
ا الٍّٙبات ادماج  مؾًػة وثّّٗٞ ثبؾّى .االٝ جَاظ من الجظّٕٗ ِٜ ٗٞ ٚاهٍهّا ازػاء باِجباًر
المملٜة مصاٝم بٜاٖة االشجّايُ االِجٙال ثجبُ مٌمة بٌا ِواط الّعل وزارة مؾجٍى ِلَ لروة إشعاث 

ن ِلَ الؾوة يّلة  موجَمة وبمٗة
 
ؿاثغة ٚواة من ثفٜٞ ا

 
 إدارة ،و معهُ ومرجمُ ومصامّن زامّّّن وا

ن ذلٛ قان ومن ، الروائّة المؾًػة بٙاهٍن واطجمالاثٌا مٍٜهاثٌا ِلَ الجومّك ِجم وان ، الؾرٍن
 
 ِجّس ا

. الؾوة معار وِلَ موجَم بفٜٞ االشجّايُ االِجٙال مًّّات شٍل الٍٗري  الجوبّي
طالل الٍِٙم الؾلٍك هٌذ ِلَ الؾرواء ولجصّٗؼ االٝ جَاظ من للجظّٕٗ الٍّٙبات ثظّٗن ٚاهٍن إٚػار 
 .االِجٙال ٖجػة
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ّٞػى  بمواؿبة ِوي باإلِالن الملٛ زاللة ثٗوٞ ٝما لإلزػام ويوُ مػلع بإشعاث الجّر   الٝغ
ن ذلٛ قان ومن  والفّب الملٛ لدٍرة 56

 
: ِلُ ما ِجّس ا

لغلٛ ثبّا وثٍّٖػ الرػِمة مرال ُٖ الّلمُ البصح وبؾى بالمٔػب اإلزػام ٍاًػة ثّّٙم 
 قان ومن ، اإلزػامّة وللمػزّّات للرػِمة مٍهٍُِ وثصلّٞ دّٚٙة ِلمّة مًّّات

ن المًّّات ًغى
 
ؿاؿّة مػزّّة ثفٜٞ ا

 
 المصاٝم يػف من ال اإلزػام مُ الجّامٞ ُٖ ا

.الٍّٙبات ثوّٗغ ِلَ الٙائمّن  يػف من ال و
ي ثمّٜن

 
ؿاس ِلَ الرػِمة مٙاربة من والمٌجمّن والمصاٖة الّام الػا

 
 ؿلّم ا

ن ذلٛ قان ومن ودّٚٙة مٍهٍِّة وبمًّّات
 
 ِن مٔلٍية ٖٜػة اطغ ًؤالء  ِروب ا

 الٍَاًػ مُ اِرابُ بفٜٞ الجٗاِٞ من ذلٛ ؿّمٜوٌم وبالجالُ بالمرجمُ اإلزػام شّٙٙة
ن ودون اإلزػامّة

 
 الصػِة ؿلب اِجبار شٍل هؼوح للمرجمُ الرماُِ الٍُِ ُٖ ِفاع ا

وشعا وشّعا شال
 
.الرػائم ٝٞ ِلَ للػد وا



ًٞ بإمٜان زٌاز الّعالة بالمٔػب ان ِجمعى للرػِمة، 
 هػورِةبإلعار ٍِٙبات ال ِفجػط ٌّٖا إال ان ثٍٜن 

باِجبار ان المػامة  ُٖ الّٙاب ال ثصٍل دوما دون 
ٍِد المرػم الَ الرػِمة ٝما ال ثصٍل دون ارثٜاب 
الرػائم ، وبجػؿّض اِوا ،، ُٖ وُِ المرجمُ 

الغي ال ِمٜن الٌػوب موي؟الّّٙن من الّٙاب ،
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