
 0202ٌناٌر  6انرتاط، 

 نٍح ألطر انتىجٍه وانتخطٍظ انترتىي تعقذ يهتقى انهجنح انىطنٍح انراتع عٍ تعذانسكرتارٌح انىط

 وتعتثر تصرٌحاخ وزٌر انترتٍح تانثرنًاٌ ال تستجٍة نهًهف انًطهثً ألطر انتىجٍه وانتخطٍظ انترتىي

 صثاحا 22س  0202ٌناٌر  21وتذعى أطر انتىجٍه وانتخطٍظ إنى انًشاركح فً اعتصاو وزارج انترتٍح انخًٍس 

 نتصعٍذٌح حتى تحقٍق كافح انًطانةوتؤكذ عهى تشثثها تخىض كافح األشكال االحتجاجٍح ا
، 2020دخُجش  29رحذ شؼبس: "َضبنُب يغزًش حزٗ رحمٛك كبفخ يطبنت أطش انزٕخّٛ ٔانزخطٛظ انزشثٕ٘" اَؼمذ ػٍ ثؼذ  ٕٚو انثالثبء 

حضٕس انكبرت انؼبو انٕطُٙ نهدبيؼخ انٕطُٛخ نهزؼهٛى انزٕخّ انذًٚمشاطٙ، فٙ عٛبق انًهزمٗ انٕطُٙ انشاثغ ألطش انزٕخّٛ ٔانزخطٛظ انزشثٕ٘  ث

ػبو ٚزغى ثبسرفبع يُغٕة انٓدٕيبد انًؼبدٚخ نًظبنح انشغٛهخ انزؼهًٛٛخ ػبيخ ٔأطش انزٕخّٛ ٔانزخطٛظ انزشثٕ٘ خبطخ، ػجش فشع يؼبٚٛش 

ظٛف، ئلشاس انؼًم ثبنؼمذح ثمطبع انزؼهٛى، رُضٚم انشؤٚخ االعزشارٛدٛخ ايزذادا يدحفخ ػهٗ انًٕظفٍٛ/اد فٙ يدبل انزمبػذ، فظم انزكٍٕٚ ػٍ انزٕ

، 17-51نًخطظ انًٛثبق انٕطُٙ نهزشثٛخ ٔانزكٍٕٚ رٔ انًضبيٍٛ انزخشٚجٛخ نهزؼهٛى انؼًٕيٙ فٙ كم أَشطزّ يٍ خالل يب عًٙ ثبنمبٌَٕ اإلطبس 

رٕخٛٓبد انًإعغبد انًبنٛخ انذٔنٛخ، ػهٗ حغبة خٛبس رطٕٚش انزؼهٛى انؼًٕيٙ اعزًشاس ئػًبل عٛبعخ انزمشف انًبنٙ فٙ انمطبع رُفٛزا نكم 

ٙ، ٔدٔسِ فٙ انزًُٛخ االلزظبدٚخ ٔاالخزًبػٛخ نجهذَب؛ ٔٔلف كزنك ػهٗ انٕالغ انكبسثٙ نزذثٛش انمطبع ػهٗ انًغزٕٖ انًشكض٘ ٔاندٕٓ٘ ٔانًحه

رّ، ٔفٙ يمذيزٓب انًهف انًطهجٙ ألطش انزٕخّٛ ٔانزخطٛظ انزشثٕ٘ انز٘ يجشصا رشاكى انًشبكم ٔرأثٛشْب انغهجٙ ػهٗ طٕسح انمطبع ٔيخشخب

ضشاثبد ٔيغٛشاد ئانؼذٚذ يٍ االحزدبخبد يٍ ثخٕع  ٘ لٕثمٚؼشف رًٓٛشب يًُٓدب يٍ طشف يغإٔنٙ انٕصاسح انٕطٛخ، ٔانز

، ض انزٕخّٛ ٔانزخطٛظ انزشثٕ٘د يشكيٍ طشف يزذسثٙ ٔيزذسثب 2020ايزحبٌ دٔسح فجشاٚش  ٔاػزظبيبد، ٔانزٙ ثهغذ انٗ حذ يمبطؼخ

ٔػذو انًشبسكخ فٙ ركٍٕٚ األعبرزح  ،يٍ طشف انًغزشبسٍٚ انًشرجٍٛ فٙ انذسخخ انثبَٛخ 2020دخُجش  26ٔيمبطؼخ االيزحبٌ انًُٓٙ ٕٚو 

 ٘ انؼبو انزؼهًٛٙ يب ٚهٙ:أ، ٚؼهٍ انًهزمٗ نهشػذد يٍ رذخالد انًشبسكٍٛ/ادٔثؼذ ، انشؤعبء يٍ طشف يغزشبس٘ انزٕخّٛ

 رثًُّٛ ٔئشبدرّ ثُضبالد أطش انزٕخّٛ ٔانزخطٛظ ضذا ػهٗ عٛبعخ طى اٜراٌ انزٙ رُٓدٓب انٕصاسح ضذ يطبنت انفئخ؛ .1

يطبنجزّ انٕصاسح ثبالعزدبثخ انفٕسٚخ نًطهت ئنغبء انذسخخ انثبَٛخ فٙ ئطبس يغزشبس فٙ انزٕخّٛ أٔ انزخطٛظ انزشثٕ٘؛ ٔرًكٍٛ كبفخ  .2

 )انذسخخ انثبَٛخ(، يٍ انزشلٛخ االعزثُبئٛخ ئنٗ انذسخخ األٔنٗ ثأثش سخؼٙ يبنٙ ٔئداس٘؛ 10انضَضاَخ انًغزشبسٍٚ /اد انمبثؼٍٛ فٙ 

رأكٛذِ ػهٗ أٌ رٕحٛذ اإلطبس )يغزشبسٍٚ ٔيفزشٍٛ( فٙ ئطبس ٔاحذ: يفزش فٙ انزٕخّٛ انزشثٕ٘ أٔ يفزش فٙ انزخطٛظ انزشثٕ٘ ْٕ  .3

فٙ  ٔرنك ػجش ئسخبع حك رغٛٛش اإلطبس يٍ يغزشبس ئنٗ يفزش نهًغزشبسٍٚظ فٛٓب انٓٛأح، زٙ رزخجانًذخم األعبط ٔانًٕضٕػٙ نحم انًشبكم ان

انزؼدٛم ثاطذاس يشعٕو رؼذٚهٙ يهحك نهُظبو األعبعٙ نًٕظفٙ ٔ 2004انزٕخّٛ ٔانزخطٛظ انزشثٕ٘ ثؼذ انزشلٙ نهذسخخ األٔنٗ ألفٕاج يب ثؼذ 

 ّٛ ٔانزخطٛظ فٙ ئطبس يفزش فٙ انزٕخّٛ انزشثٕ٘ أٔ يفزش فٙ انزخطٛظ انزشثٕ٘؛انزؼهٛى ٚمش ثزٕحٛذ خًٛغ خشٚدٙ يشكض انزٕخ

انًُظى نًشكض انزٕخّٛ ٔانزخطٛظ ،  1987أثشٚم  6فٙ  723.85.2دػٕرّ انٕصاسح انٗ االفشاج ػٍ انًشعٕو انزؼذٚهٙ نهًشعٕو سلى  .4

 فٙ انزخطٛظ انزشثٕ٘ يٍ انذسخخ األٔنٗ ثؼذ ركٍٕٚ نًذح عُزٍٛ؛ٔانز٘ ٚمش ثبنزخشج يٍ انًشكض ثبطبس يفزش فٙ انزٕخّٛ انزشثٕ٘ أٔ يفزش 

يطبنجزّ ثبنشفغ يٍ انزؼٕٚضبد انُظبيٛخ انخبطخ ثأطش انزٕخّٛ ٔانزخطٛظ انزشثٕ٘ ٔانزؼٕٚضبد اندضافٛخ )رؼٕٚضبد ػٍ انزُمم  .5

ًظهحخ ثبنُغجخ ألطش انزخطٛظ انزشثٕ٘( ئعٕح ألطش انزٕخّٛ انزشثٕ٘ ٔرؼٕٚضبد انًغبًْخ فٙ أشغبل انهدبٌ، ركُٕٚبد ٔأداء يٓبو خبسج ان

 ثبألطش انًًبثهخ فٙ انٕظٛفخ انؼًٕيٛخ ثًب ٚضًٍ انؼذانخ األخشٚخ؛ 

يطبنجزّ االحزفبظ ثغُٕاد األلذيٛخ فٙ انذسخخ نكبفخ أطش انزٕخّٛ ٔانزخطٛظ انزشثٕ٘ انزٍٚ غٛشٔا اإلطبس دٌٔ رغٛٛش انذسخخ يغ  .6

 ئَظبف األفٕاج انًزضشسح؛

 ثضشٔسح رفؼٛم أدٔاس أطش انزٕخّٛ ٔانزخطٛظ انزشثٕ٘ ٔيٓبيٓى انزأطٛشٚخ ثًُظٕيخ انزشثٛخ ٔانزكٍٕٚ؛  رشجثّ .7

 ؛غٛش ربثؼخ نهدبيؼخ االسرمبء ثًشكض انزٕخّٛ ٔانزخطٛظ انزشثٕ٘ انٗ يإعغخ نهزؼهٛى انؼبنٙ دػٕرّ ئنٗ .8

انظبدسح  114/19ٔانًزكشح انٕصاسٚخ  2019أكزٕثش  7زبسٚخ ث 062.19يطبنجزّ انٕصاسح انٕطٛخ ثاػبدح انُظش فٙ انمشاس انٕصاس٘  .9

 االطبس ؛ثًب ُٚض ػهٗ األدٔاس انزأطٛشٚخ ٔانزكُٕٚٛخ ألطش انزٕخّٛ ٔرًبشٛب يغ يطهت رٕحٛذ  2019أكزٕثش  8فٙ 

د انًذسعٛخ ٔانزٙ ال رزالءو يغ فٙ شأٌ ئػبدح رُظٛى انؼًم ثبنمطبػب 2017يبسط  6انظبدسح فٙ  17/22سفضّ نهًزكشح انٕصاسٚخ   .10

 ٔالغ انًًبسعخ انًٛذاَٛخ فٙ غٛبة أدَٙ ششٔط ٔٔعبئم انؼًم ٔانخظبص انًٕٓل فٙ أطش انزٕخّٛ؛

طجبحب انزٙ دػٗ نٓب  11ط  2021ُٚبٚش  14دػٕرّ أطش انزٕخّٛ ٔانزخطٛظ ئنٗ انًشبسكخ فٙ اػزظبو ٔصاسح انزشثٛخ انخًٛظ  .11

 انزٕخّ انذًٚمشاطٙ؛ FNEٛخ نهزؼهٛى انًدهظ انٕطُٙ نهدبيؼخ انٕطُ

يغزشبسٍٚ ٔيفزشٍٛ فٙ شًٕنٛزّ ، ٔٚذػٕ كبفخ أطش انزٕخّٛ ٔانزخطٛظ انزشثٕ٘ ٔيزذسثٙ يشكض انزٕخّٛ  -رشجزّ ثبنًهف انًطهجٙ  .12

انًغزمم، ٔاالعزؼذاد نخٕع ٔانزخطٛظ ثبنشثبط  ئنٗ انًضٚذ يٍ انزؼجئخ ٔاالَخشاط انٕاػٙ فٙ  انؼًم انُمبثٙ انٕحذٔ٘  انذًٚمشاطٙ انزمذيٙ ٔ

  كم األشكبل انُضبنٛخ ضًٍ انجشَبيح االحزدبخٙ يٍ أخم االعزدبثخ نًهفُب انًطهجٙ انؼبدل ٔانًششٔع.

 يب ال ٚأرٙ ثبنُضبل ٚأرٙ ثًضٚذ يٍ انُضبل.
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