.

يف إطاز َتابع ١ايٛشاز ٠يتٓفٝر ايٓظاّ ايتعً ُٞٝادتدٜد ٚايرٜ ٣بدأ تطبٝك٘ ايعاّ ايدزاض ٞاملكبٌ ادتُعت صباح اي ّٛٝاالسد
املٛافل ٜٛ َٔ ٢ي ٨١٠٢ ٛٝا/آَاٍ عبد ايظاٖس ٚنٚ ٌٝشاز ٠ايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝباإلضهٓدز ١ٜبايطادَ ٠دٜس ٣عُ ّٛاإلدازات
مبهتب ضٝادتٗا مبكس َدٜس ١ٜايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝباإلضهٓدز١ٜ
أندت عً ٢أُٖ ١ٝإٔ ْتشدخ بًغٚ ١اسد ٠ست ٢ال ٜتِ اختالم اإلغاعاتٚ ،إٔ ٜتِ ايسد بأضًٛب َٛسد عٔ االضتفطازات،
نُا أغاز ضٝادتٗا إىل إٔ ايكٝاد ٠ايطٝاضَٗ ١ٝتُ ١بإسداخ تغٝري ًَُٛع يف املٓظ ١َٛايتعً ٚ ١ُٝٝإٔ ايتعً ِٝعً ٢زأع
أٚيٜٛات ايدٚي ١خالٍ املسسً ١اذتايٚ ،١ٝال ٜٛدد بد ٌٜعٔ إٔ ْبدأ يف تطبٝل ايٓظاّ ادتدٜد يًتعً ِٝملسسً ١زٜا اطأطفاٍ،
ٚايصف اطأ ٍٚاالبتدا ٞ٥يف ضبتُرب ايكادّ ،نُا أغاز ٠ضٝادتٗا إىل إٔ َٝعاد بد ٤ايدزاض ١مت حتدٜد ّٜٛ ٙارتُٝظ املاض ٢يف
 .ادتُاع اجملًظ اطأعً ٢يًتعًَ ِٝا قبٌ ادتاَعٞ
سٝح ٚافل اجملًظ عً ٞارتسٜط ١ايصَٓ ١ٝيًعاّ ايدزاضٚ 9308/9309 ٞاييت تبدأ يف  0/9/9308إي 83/5/9309 ٞبعدد 88
أضبٛع تكسٜبًا ملسسً ١زٜا اطأطفاٍ ٚايصف اطأ ٍٚاالبتداٚ ٞ٥ذيو إلتاس ١ايٛقت يتدزٜظ املٓاٖر ادتدٜد ،٠أَا بايٓطب١
يًصفٛف بدا َٔ ١ٜايصف ايجاْ ٢االبتدا ٞ٥ست ٢ايصف ايجايح ايجاْ ٟٛتبدأ َٔ  9308/9/99إىل  9309/6/6بعدد  85أضبٛع
تكسٜبًاٚ ،أداشْ ٠صف ايعاّ أضبٛعإ تبدأ َٔ ايطبت ٚ 9309/0/96تٓتٗ ّٜٛ ٢ارتُٝظ 9309/9/7
عً ٢إٔ ٜه ّٜٛ ٕٛايطبت املٛافل  9309/5/4بدا ١ٜاَتشاْات صفٛف ايٓكٌ ٚايػٗاد ٠اإلعدادَ ،١ٜع اضتُساز ايدزاض١
يتالَٝر َسسً ١زٜا

اطأطفاٍ ٚايصف اطأ ٍٚاالبتدا ،٢٥ست ٢ارتُٝظ ٜٚ ،9309/5/83ه ّٜٛ ٕٛايطبت املٛافل

 9309/5/08.بدا ١ٜاَتشاْات غٗاد ٠إمتاّ ايتعً ِٝايفٓ( ٢جبُٝع ايدبًَٛات ايفٓ )١ٝبايٓطب ١يًفصٌ ايدزاض ٞايجاْٞ
ٚأٚضش ١ضٝادتٗا إٔ اإلعالّ ًٜعب دٚز ٖاّ ٚغسٜو زٝ٥ط ٞخالٍ تًو ايفرت ٠ااهاَٚ ١اذتطاضٚ ،١اييت ضتهجس فٗٝا اإلغاعات
ٚاطأخباز ايهاذب َٔ ١ايهتا٥ب اإليهرت ١ْٝٚاملُٛيٚ ١املدفٛع َٔ ١أعدا ٤ايٛطٔ ،يرا جيب َتابعَٛ ١اقع ايتٛاصٌ
.االدتُاعٚ ٞايتعاٌَ حبصّ ٚتطبٝل ايكاَْ ٕٛع أَٛ ٟظف خيسز عٔ إطاز ايٛادب ايٛظٝفٚ ٞاسرتاّ زؤضا ٘٥يف ايعٌُ
ٚقايت إٔ ااهدف ٖ ٛإٔ ْعً ٛبايتعً ِٝاذته َٞٛاجملاْ ،ٞنُا أضاف ١ضٝادتٗا أْ٘ ضٝتِ فتح املدزض ١ايٝاباْٚ ١ٝتبدأ ايدزاض١
بٗا أٚا ٌ٥ضبتُرب ايكادّ ،بتهًف ١بٓا ٤قاَت بٗا اذته ١َٛاملصس ١ٜبايهاٌَ باإلضاف ١إي ٞحتٌُ تهايٝف تػغ ٌٝاملدازع
َٚستبات ايعاًَني بٗر ٙاملدازعٚ ،متجٌ ٖر ٙاملدازع إذ تٛفس خدَ ١تعً ١ُٝٝدٝدَ ٢ٖٚ ٠دازع سه ١َٝٛعاي ١ٝاملطتَٔ ٣ٛ
سٝح املباْٚ ،ٞاملعاٌَٚ ،ايتذٗٝصاتَٚ ،طت ٣ٛاملعًُنيٚ ،تدزع املٓٗر املصسَ ٟع نجافات يًفص ٍٛستدٚد ،٠مما ٜٛفس دٛد٠
عاي ١ٝيًعًُ ١ٝايتعً ،١ُٝٝنُا تٛفس ايصٝاْ ١املطتُس ٠يًشفاظ عًَ ٢طت ٣ٛادتٛدٚ ،٠إ ايتكدّ بدأ اطأثٓني املٛافل ٜٛ٨يٛٝ
ضٝطتُس تًك ٢ايطًبات ملد ٠أضبٛعنيٚ ،تتُٝص ٖر ٙاملدازع بإٔ اي ّٛٝايدزاض ٞبٗا أطٚ ٍٛضاعات عٌُ املدزضني نريوٚ ،ذيو
الستٛا ٤املٓاٖر عً ٢أْػط ١بٓطب ١أنرب ،نُا تًتصّ املدزض ١بٛدٛد شَٛ ٟسد يًُعًُني ٚآخس يًطًب ،١نُا تٛفس َٓح
ذتٛاي َٔ )٪٠١( ٞايتالَٝر متٓح يًُتفٛقني َِٓٗ ،نُا ًْتصّ بٛدٛد ْطب ١طأبٓا ٤ايػٗدا ٤إذ ًْتصّ بتٛفري زعا ١ٜتعً١ُٝٝ
ناًَ١
ٚأَا عٔ ْظاّ ايتعً ِٝبايٓطب ١يًصفٛف ايجالث ١اطأٚىل ،أغاز ٠ضٝادتٗا أْ٘ مت عٌُ إطاز عاّ يًُٓاٖر َٔ خالٍ َسنص تطٜٛس
املٓاٖر ٚاملٛاد ايتعً ١ُٝٝبايٛشاز ،٠سٝح أغاد ٠ضٝادتٗا بادتٗد ايهبري املبر ٍٚيًشص ٍٛعً ٞإطاز يًُٓاٖر يًصفٛف ايجالث١
ٚاير ٣مت عًُ٘ بايهاٌَ باملسنص بايتعاَ ٕٚع َطتػاز ٟاملٛاد بايٛشازٚ ،٠خرباKg1ٚ ،(Kg2 ٤اطأٚي( ٞايصف اطأ ٍٚاالبتداٚ ،ٞ٥
دٚيٝنيٚ ،ستًٝنيٚ ،تسبٜٛني ،إذ ٜٓشطس ايٓظاّ ايكدٚ ِٜحيٌ ستً٘ ايٓظاّ ادتدٜد أَا عٔ املسسً ١ايجاْ١ٜٛ
َٓٚظ ١َٛتطٜٛس املسسً ١ايجاْ ١ٜٛتبدأ بايصف اطأ ٍٚايجاْٚ ٟٛايرٜٗ ٣دف إي ٞإيغا ٤ايجاْ ١ٜٛايعاَ ١بعد ضٓتني َٔ اآلٕ ٖٛٚ
.اطأَس ايرٜ ٣تطًب ايرتنٝص ٚايعٌُ ادتاد

أٚضش ١ضٝادتٗا إٔ فهس ٠ايتطٜٛس تك ّٛعً ٞعٌُ أض ١ً٦تكٝظ ايفِٗ ٚاملطت ٣ٛايفعً ٞيًطايب ٚإٔ ْتدًص َٔ فهس٠
االَتشإ املٛسد اير ٣حيدد اجملُٛع ٚاضتبداي٘ ب ( )٠٨اَتشإ ٜتِ َٔ خالاهِ قٝاع املطتٚ ٣ٛاذتص ٍٛعً ٢اطأفطٌَ ،طٝفًا
إىل إٔ تغٝري أضًٛب ايتك ِٝٝضٝتِ َٔ خالٍ بٓو اطأض ١ً٦ايسقُٚ ،١ٝايرٜ ٣تاح يًُدزض ١بصٛزَ ٠ؤََٓٚ ١ػفس ،٠نُا ضٝتِ
ايتصشٝح إيهرتًْٝٚاَ ،ػري ٙإىل إٔ بٓو املعسف ٖٛ ١عباز ٠عٔ َهتب ١إيهرت ١ْٝٚضدُٚ ١ضٛف تطتدداَٗا ملساسٌ
ايتعً َٔ ِٝايسٚض ١ست ٢املسسً ١ايجاْٚ ،١ٜٛقد أغازت إىل ضسٚز ٠جتٗٝص ايفص ٍٛبًٛسات زقُٚ ١ٝطابعَٚ ١اضح ض، ٞ٥ٛ
ٚقد مت تٛقٝع بسٚتٛنَ ٍٛع ٚشاز ٠االتصاالت يدخ ٍٛغبه ١ايفاٜرب يف نٌ املدازعٚ ،قد حتًُت ايدٚي ١تهًف ١عٌُ
.ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝاهر ٙايػبهات ٚاييت ضاِٖ يف إْػاٗ٥ا ايكٛات املطًشٚ ،١املدابساتٚٚ ،شاز ٠االتصاالت ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات
ٚأضاف ١ضٝادتٗا أْ٘ ميهٔ اضتدداّ احملت ٣ٛعً ٞايتابًت َٔ خالٍ ايطريفس د ٕٚاذتاد ١يٛدٛد غبه( ١اْرتْت) باملدزض،١
مما ٜؤَٔ اضتدداّ ايطًبٚ ١عدّ دخٛاهِ إىل َٛاقع أخسَ ،٣ؤندًا أْ٘ ضٝتِ تٛشٜع ايتابًت عً ٢ايطًبٚ ،١املعًُني،
ٚاإلدازٜنيٚ ،ضٝتِ ختصٝص ستت ٣ٛخاص باإلدازٜني ميٓشِٗ ضٗٛي ١يف ايتٛاصٌ بني املدازعٚ ،املدٜسٜات نُا غددت
ضٝادتٗا عً ٢إٔ ٖٓاى دد ١ٜيف ايتعاٌَ َع ايتابًت يًشفاظ عًٚ ٘ٝضٝتِ ٚضع عكٛب ١يف ساي ١ايتصسف بايبٝع أ ٚايػسا،٤
أ ٚايفاٜرب يهٌ َدزضَ ١ع ايطشاب ١اإليهرت ١ْٝٚيالَتشاْاتٚ ،دازADSL ٟنُا أٚضح ضٝادت٘ إٔ ٖٓاى زبط خازدٍ ٞ
دزاض ١قساز إٔ ته ٕٛايطٓ ١اطأٚىل يًتذسبٚ ١ئ ٜتِ استطاب دزداتٗا َع ايدزدات اييت حتتطب يدخ ٍٛادتاَعٚ ١ضٝتِ
.استطابٗا َٔ ايصف ايجاْٚ ٞايجايح ايجاْٟٛ
ٚأضافت ضٝادتٗا إٔ ٖٓاى ضببني يسدٛع ايطًبٚ ١ايتصاَِٗ باملدازع ،أٚاهُا إٔ ايطايب ضٝدخٌ عً ٞاحملت ٣ٛزتاًْا يف املدزض،١
ٚاآلخس إٔ ٖٓاى ضؤاٍ َفاد ٧ضٝتِ ٚضع٘ يف سطاب ايطايب داخٌ املدزض ،١نُا ضٝتِ تٛشٜع ايطاعات عً ٞاملٛاد بأضًٛب
.شتتًف ملسسً ١أٚىل ثاْ ٟٛفكط
 .نُا أغاز ٠إىل ٚدٛد سٛافص يًُدٜسٜات ٚاإلدازت ٚاملدازع بٓا ٤عً ٢صتاح ايٓظاّ ادتدٜد
 ٚأغاز ٠إي ٞأُٖ ١ٝايتعً ِٝايفين يف خدَ ١اجملتُع ٚضسٚز ٠اإلٖتُاّ ف ٢ايفصٌ ايدزاض ٢اطأ ٍٚبتَُٓٗ ١ٝازات ايًغ ١ايعسب١ٝ
ٚ.اإلٖتُاّ بادتٛد ٠داخٌ َدازع ايتعً ِٝايفٓ ٢ست ٢ي ٛمل تعتُد
ٚ .اُٖ ١ٝاملتابع ١يًصٝاْ ١ايبطٝط ٚ ١ايػاًَ ١باملدازع
ٚ.عً ٢ضسٚز ٠ايتٛاصٌ َع اطأنادمي ١ٝاملٗٓ ١ٝيًُعًُني  ٚاضتهُاٍ ًَف ايرتق ٢يًُعًُني

