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 يفاقثلا +قحلل يبرعلا دقعلل ماعلا راطإلا
 
 يف اريثأتو ةيّمهأ ّلقي ال وحنب ،تايوتسملا ى+تش ىلع ةفاقّثلا رود اهيف مظاعتي ةقيقد ةلحرمب ة+يبرعلا نادلبلا +رمت
 لمعلل ا+مم مغ+رلاب ،امkالاجم ع+ونتو امهيحانم فلتخم يف +يداصتقالا طاش+نلاو يساي+سلا لمعلا نع بوعشلا ةايح
 اقفو ة+ماعلا ةايحلا ماظتنا يف ةيّمهألا ةغلاب راودأ نم +يداصتقالا طاش+نلا هبكاويو هيزاوي يذلا ،يساي+سلا
  .ة+ينطولا تارايتخالل
 عقاولا ءوض ىلع ،ة+يملاعلا ةيفاقثلا تامامتهالا بلصب هفادهأو هيمارمو هداعبأ يف يفاقّثلا +قحلا عوضوم لص+تيو
 نادلبلا يف ةيفاقثلا اهقوقحل تاعامجلاو دارفألا ةسرامم ليعفتو زيزعت مامأ فقت يتلا ىربكلا تاي+دحتلاو يبرعلا
  .مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمّظنملل ةيلبقتسملا ططخلاب ةقيثو ةلص قوقحلا هذهل ّنأ امك .ةيبرعلا
 قّقحتي نلو .هيف العافو ا+يساسأ ارصنع ةفاقّثلا نوكتو ّالإ ةيفاقّثلا ةي+وهلل نيصحت نم امو ر+وطت وأ م+دقت نم امف
 نوكيل ،ةفاقثلاو ميلعتلا ةيبرتلاو ةح+صلا يف هّقحب عتمتيل يبرعلا ناسنإلا مامأ ةلماكلا صرفلا ةحاتإب ّالإ كلذ
  .ةلماكلا هقوقحبو ةماركلاو ةي+رحلاب معنيل اجتن�مو اقّالخو اعدب�م
 
 ةيلو+دلا ةيعجرملا :ةيفاقثلا قوقحلا-1
 قيقحت" بوجو ىلع ،1945 ةنسل ةدح+تملا ممألا قاثيم نم ل+وألا لصفلا نم 1 ة+داملا نم 3 ةرقفلا تزّكر
 قوقح مارتحا زيزعتو ة+يناسنإلاو ةيفاقّثلاو ة+يعامتجالاو ة+يداصتقالا ةغب+صلا تاذ لئاسملا ّلح ىلع يلو+دلا نواع+تلا
 ني+دلا وأ ةغّللا وأ سنجلا ببسب زييمت الب اقالطإ كلذ ىلع عيجش+تلاو اعيمج سا+نلل ة+يساسألا تاي+رحلاو ناسنإلا
 ةدح+تملا ممألا ّنأ ،عسا+تلا لصفلا نم 55 ة+داملا نم )ب( ةطقنلا يف درو دقو ."ءاس+نلاو لاج+رلا نيب قيرفت الو
 نواعتلا زيزعتو ا� لص+تي امو ةي+حصلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيلو+دلا لكاشملل لولحلا ريسيت" ىلع لمعت
 ساسأ لّكش�ي ناسنإلا قوقحل +يملاعلا نالعإلا ّنأ ىلع +ماع قاف+تا كانهو  ."ميلع+تلاو ةفاقّثلا رومأ يف يلو+دلا
 تادهاعم نم ةمخض ةعوم� "ماهلإ" ردصم ناك ،نالعإلا اذهو .1948 ماعل ناسنإلا قوقحل يلو+دلا نوناقلا
  .هرسأب ملاعلا ديعص ىلع ناسنإلا قوقح ريوطت عوضومل كلذكو ،ّينوناقلا مازلإلا تاذ ةيلو+دلا ناسنإلا قوقح
 
 يف ةيواستمو ةطبارتمو ةلخادتم اه+نأو ،ةئزج+تلل ةلباق ريغ ناسنإلا قوقح عيمج ّنأ يف مويلا دحأ عزان�ي الف
 ارارحأ نودلوي سا+نلا عيمج ّنأ" ىلع ىلوألا هت+دام يف نالعإلا دّكأ دقو .ة+يناسنإلا ةماركلا ىلإ ةبس+نلاب ةيّمهألا
 ."ببس +يأل ة+يئاقتنالا وأ ةئزجتلا وأ ف+رصتلل ةلباق ريغو ةلماش قوقح يهو ،قوقحلاو ةماركلا يف نيواستم
 ريتاس+دلا يف كلذكو ةفلتخم ة+يميلقإو ة+يلود تادهاعم بجومب ة+يمحم ةيفاقّثلاو ة+يعامتجالاو ة+يداصتقالا قوقحلاف
 ةيامح ةدهاعم لمشأ ،1966 ماعل ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب صاخلا يلو+دلا دهعلا لّثميو .ةينطولا
 ةيفاقّثلا ةايحلا يف كراشي نأ" :يف درف ّلك +قح ،دهعلا نم 15 ة+داملا +رق�تو .يلو+دلا ديع+صلا ىلع قوقحلا هذهل
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 ي+نف وأ +يملع رثأ +يأ نع ةمجا+نلا ةي+داملاو ة+يونعملا حلاصملا ةيامح يف ديفيو هتاقيبطتبو +يملعلا م+دقتلا دئاوفب ع+تمتيو
  ."هعنص نم +يبدأ وأ
 ىلع ة+يفاقثلا قوقحلل ا+يعجرم اراطإ ،ةيفاقّثلاو ة+يعامتجالاو ة+يداصتقالا قوقحلاب +صاخلا يلو+دلا دهعلا ناك اذإو
 ةمّظنمل "ة+يفاقثلا ناسنإلا قوقحل +يملاعلا نالعإلا" ى+مسي ام وأ وكسنويلل يسيسأ+تلا قاثيملا ّنإف ،يلو+دلا ىوتسملا
 اديكأت ن+مضت دقو .ة+صاخ ةفصب ةيفاقّثلا قوقحللو ة+ماع ةفصب ناسنإلا قوقحل ةيعون ةفاضإ لّكشي ،وكسنويلا
 باستنالا ةي+رحو م§ونفو نيرخآلا تافاقثو هثارتو هتفاقث ةفرعمو ةيفاقّثلا هتي+وه رايتخا يف ناسنإ ّلك +قح ىلع
 تاطاش+نلا يف ةكراشملا كلذكو .ة+يفارغجلا دودحلل رابتعا +يأ نود ة+يركف وأ ة+يفاقث ةس+سؤم وأ ةعامج +يأ ىلإ
 ،دويق ة+يأ نود عومسملاو +يئرملاو بوتكملا ريبعتلاو ّيفرعملا جاتنإلا ةي+رحو اهعقوم وأ اهعون ناك ا+يأ ة+يملاعلا
 سيردتو ةساردو تاس+سؤملا ليكشت ةي+رحو يفاقّثلا هطاشنب ةل+صلا تاذ ةي+داملاو ة+يونعملا ةيامحلا يف +قحلاو
 .ةيفاقّثلا تاساي+سلا يف ةكراشملاو اهبيوصتو اهرشنو تامولعملا ىلع لوصحلاو تافاقّثلا
 
 ا§ومضم جاردإك ةيفاقّثلا قوقحلا ءازإ تايلوؤسم نم تاموكحلاو لو+دلا ىلع ب+ترتي ام ةقيثولا تد+دح امك
 لجأ نم درف ّلكل ةبسانملا تاءارجإلاو ءاوجألا ريفوت عم اهذيفنت ىلع لمعلاو اkاسراممو اkاعيرشت بلص يف
 .ة+ينعملا ةيلو+دلا تامّظنملاو ءاضقلا ىلإ ءوجّللا كلذ يف امب ةيفاقّثلا هتاكلتممو هقوقح نع عاف+دلا
 مهلوقع يفف ،رشبلا لوقع يف دّلوتت بورحلا تناك اّمل" ه+نأ ىلع هتجابيد يف وكسنويلل يسيسأ+تلا قاثيملا +صنيو
  ".مال+سلا نوصح ىنب�ت نأ بجي
 
 يسيسأ+تلا قاثيملا ىلع ةعّقوملا لو+دلا ّنأ ةجابي+دلا نلع�ت ،عيمجلا هب لبقي مالس ةماقإل ةليفكلا صرفلا حاتت يكلو
 ةيرح نامضو يفاقثلا +قحلا رهوج ميلعتلا رابتعاب سا+نلا عيمجل ائفاكت�م الماك انيمأت ميلعتلا صرف نيمأت مزتعت "
 يف ةمّظنملا ءاشنإ نم فدهلا د+د�حو  ."فراعملاو راكفألل +رحلا لداب+تلاو ة+يعوضوملا ةقيقحلا ىلإ فارصنالا
 ،ممألا نيب نواع+تلا ىر�ع قيثوت ىلع ،ةفاقّثلاو ملعلاو ةيبر+تلا قيرط نع لمعلاب نمألاو مل+سلا نوص يف ،ةمهاسملا"
 ببسب زييمت نود ةّفاك سا+نلل ة+يساسألا تاي+رحلاو ناسنإلا قوقحو نوناقلاو ةلادعلل لما+شلا مارتحالا نامضل
 .بوع+شلا عيمجل ةدح+تملا ممألا قاثيم اه+رقأ امك ،ني+دلا وأ ةغّللا وأ سنجلا وأ رصنعلا
  
 ة+يفاقثلاو ة+يعامتجالاو ة+يداصتقالا قوقحلاب +صاخلا يلو+دلا دهعلاب ةقحلملا ة+يرايتخالا تالوكوتوربلا ترّفوو
 لخاد ةريبكلا تاروط+تلا كلذكو ،ةيفيرلا ةأرملا ةصاخو ةأرملا +دض زييم+تلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا ةيقاف+تاو
 ة+يعامتجالاو ة+يداصتقالا قوقحلا لاجم يف ةيلو+دلاو ة+يميلقإلا ة+يموكحلا ريغ تامّظنملاو يندملا عمت�ا تاكرح
  .ةيمن+تلا ةيلمع يف ةفاقثلا رود معدو ةفاقثلا يف +قحلا ةسراممل ةيباجيإ تاه+جوت ة+يفاقثلاو
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 ماع وكيسكم نالعإ ى+نبتو .ةيفاقّثلا هتي+وه ىلع ظافحلا يف بعش ّلك +قح وكسنويلا ةمظنم تدّكأ دقو
 بعش +يأ ىلع ة+يفاقث ةي+وه ضرف ىلإ يع+سلا مدعو ،ةيفاقّثلا ةي+وهلا مارتحا أدبم ًادّكؤم ،+قحلا اذه 1982

 ترهظ يتلا عون+تلا ةلأسم يّطغت ،ةل+مكم ةيفاضإ صوصن ىلإ ةجاحب يلو+دلا عمت�ا ّنأ ،اقحال ن+يبتو .هاركإلاب
 .يفاقّثلا عون+تلا لوح +يملاعلا نالعإلا " ناونع تحت 2001 ماع يف وكسنويلا هتردصأ قحلم لكش ىلع
 لثم ميهافم جامدإب ماق ا+يديدجت ا+صن ،يفاقّثلا ريبع+تلا لاكشأ ع+ونت زيزعتو ةيامح لوح 2005 ةيقافتا لكش�تو
 ."ةي+داملا ريغو ةي+داملا ميقلا نيب لماك+تلاو ةفاقّثلاو ةمادتسملا ةيمن+تلا مزالت سيركتو "تافاقّثلا نيب راوحلا"
 ة+يميلقإلا ة+يموكحلا ريغ تامّظنملاو ّيندملا عمت�ا تاكرح لخاد ةريبك تار+وطت تثدح ،كلذ عم يزاوتلابو
 .ة+يفاقثلاو ة+يعامتجالاو ة+يداصتقالا قوقحلا لاجم يف ةيلو+دلاو
  
 .ة+يملاعو ةيميلقإ تارمتؤم راطإ يف ربكأ ة+يلاعفب ة+يفاقثلاو ة+يعامتجالاو ة+يداصتقالا قوقحلا تاموكحلا تلوانت امك
 ةنجّللا اهسأر ىلعو ،ا� يعولا رشنو ةيفاقثلا ناسنإلا قوقح ةيامحب ىنعت يتلا ة+ينطولاو ةيلو+دلا تايلآلا تع+ونتو
 ىلع يلو+دلا قيدص+تلاو عيقو+تلا عمو .ناسنإلا قوقح ةنجلو ة+يفاقثلاو ة+يناسنإلاو ة+يعامتجالا لئاسملاب ة+ينعملا
 يف قوقحلا هذه نع عاف+دلا ة+يلوؤسم ّنأب داقتعالا داس ،ناسنإلا قوقحب ة+صاخلا ةيلو+دلا تادهاعملاو تايقاف+تالا
 ،تالا�ا ّلك يف ناسنإلا قوقح ةيامح ربتع�ت يلا+تلابو ،ةكرتشم ة+يلود ة+يلوؤسم يه ،ملاعلا يف ناكم +يأ
 يه لب ،لو+دلل ةيلخا+دلا نوؤشلا نمض جردنت ال يتلا لئاسملا نم ،ةيومن+تلاو ةيفاقّثلاو ة+يعامتجالاو ةيساي+سلا
  .اهلماكب ةيلو+دلا ةعوم�ا نأش
 ،هتاس+سؤمو يلو+دلا عمت�ا نيب ةكرتشم ة+يلوؤسم اهزيزعتو دارفألا قوقح ةيامح تحبصأ ،كلذ ىلع ءانبو
  .يلو+دلاو يّلحملا نييوتسملا ىلع نيفّقثملاو ماعلا يأ+رلاو ،ةطيش+نلا يندملا عمت�ا تاس+سؤمو ة+ينطولا تاعمت�او
 تيظح يتلا ةناكملاو مامتهالا سفنب قوقحلا هذه ظحت مل ،ةيفاقثلا قوقحلاب ةل+صلا تاذ ةيلو+دلا تانام+ضلا مغرو
 نم ةيناّثلا ةبترملا يف ةيفاقّثلاو ة+يعامتجالاو ة+يداصتقالا ناسنإلا قوقح تيقبو .ةيساي+سلاو ة+يندملا قوقحلا ا�
 .ة+يلعفلا ةيحا+نلا
 

 ةيبرعلا ةيعجرملا :ةيفاقّثلا قوقحلا-2
 قيثوت يف لّثمتي ةعماجلا نم ضرغلا ّنأ" ةيبرعلا لودلا ةعماج قاثيم نم 2 ةداملا نم )ج( ةطقنلا تدّكأ
 اkدايسو اهلالقتسال ةنايصو اهنيب نواع+تلل ًاقيقحت ةيساي+سلا اهططخ قيسنتو اهيف ةكرتشملا لو+دلا نيب تال+صلا
 ًانواعت اهيف ةكرتشملا لو+دلا نواعت اهضارغأ نم كلذكو .اهحلاصمو ة+يبرعلا دالبلا نوؤش يف ة+ماع ةفصب رظ+نلاو
 27 خيراتب ةيبرعلا ةيفاقّثلا ةدهاعملا تءاجو ."ةفاقّثلا نوؤش يف اهلاوحأو اهنم ةلود ّلك مظ�ن بسحب ًاقيثو
 ةيفاقّثلا نوؤشلا يف اهنيب نواع+تلا قيثوتو ،ة+يبرعلا لو+دلل ة+ماعلا تاهاج+تالا ديحوت لجأ نم ،1945 ربمفون
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 يفاقّثلا ىوتسملا عفرو ميلع+تلا ميمعت ىلع لمعلاو ة+يبرعلا دالبلا ءانبأ نيب يحو+رلا فلآ+تلاو ينهّذلا براق+تلا ةدايزو
  .ا�وعشل
 
 ّنأب اناميإو ،ة+يبرعلا ة+مألا ءانبأ نيب ة+يعيبطلا ةدحولاب روع+شلل ةباجتسا ءاج دقف ،ة+يبرعلا ةيفاقّثلا ةدحولا قاثيم ا+مأ
 +يراضحلا ثار+تلا ىلع ظافحلا ّنأبو ،ة+يبرعلا ةدحولا اهيلع موقت يتلا ة+يساسألا ةماع+دلا يه ةفاقّثلاو ركفلا ةدحو
 اهرودب اهضو§و ة+يبرعلا ة+مألا كسامت نامض وه ،ماو+دلا ىلع هديدجتو ةبقاعتملا لايجألا نيب هلاقتناو +يبرعلا
  .ةاواسملاو ةيرحلاو لدعلا سسأ ىلع +ينبملا +يملاعلا مال+سلاو ة+يناسنإلا ةراضحلا لاجم يف +يعادبإلاو يعئالّطلا
 
 روتسدب المعو ،ة+يبرعلا ةيفاقّثلا ةدهاعملا هتقّقح امل ةعباتمو ،ة+يبرعلا لو+دلا ةعماج قاثيم يف ءاج امل اذيفنتو
 ءارزولا تارمتؤم تارارقو ،ىرخألا ةيبرعلا تايقافتالاو تادهاعملا ةيقبو مولعلاو ةفاقّثلاو ةيبر+تلل ة+يبرعلا ةمّظنملا
 ةيعم+سلا تاودألا لاقتنا ريسيتب +صاخلا قاف+تالاب المعو ،يبرعلا نطولا يف ةيفاقثلا نوؤشلا نع نيلوؤسملا
 قوقح ةيامحل ة+يبرعلا ةيقاف+تالاو ،1969 سرام 16 خيراتب يملعلاو يفاقّثلاو يوبر+تلا عباّطلا تاذ ةيرصبلاو
 ة+مقلا هتدمتعا يذلا ناسنإلا قوقحل +يبرعلا قاثيملاو ،+يبرعلا يفاقّثلا جاتنإلا ريسيت ةيقاف+تاو ،1981 فّلؤملا
 +قحلا" ىلع دّكؤت يتلا هنم 42 ة+داملا ةصاخو ،2004 رايأ /ويام 23 خيراتب سنوت يف ةرشع ةسداسلا ةيبرعلا
 ةي+رح مارتحاب فارطألا لو+دلا د+هعتتو ،هتاقيبطتو +يملعلا م+دقتلا دئاوفب ع+تمتلا يف هّقحلو صخش ّلكل يفاقثلا
 ىعستو ،ي+نفلا وأ +يبدألا وأ +يملعلا جاتنإلا نع ةجتا+نلا ةي+داملاو ة+يونعملا حلاصملا ةيامح لفكتو +يملعلا ثحبلا
 ةفاقّثلا لهأل ةلماك ةكراشمبو ةدعصألا ّلك ىلع اهنيب اميف نواع+تلا زيزعتو كرتشملا لمعلل فارطألا لو+دلا
  ."اهذيفنتو ةي+نفلاو ةيفاقّثلاو ةيهيفرتلاو ةيلمعلا جماربلا ريوطت لجأ نم مkامّظنمو عادبإلاو
 ال ناك ،ملاعلا نادلب لمجم يف +متي ام رارغ ىلعو .ناسنإلا قوقحل يلو+دلا نوناقلا عم ًامجسنم قاثيملا درو دقو
 قيثاوملا اk+رقأ يتلا ناسنإلا قوقح ةيامح ىلع لمعت ناجلو ةيموكح ريغو ةيموكح تامّظنم كانه نوكت نأ +دب
 عم قف+تي امب مئالملا وح+نلا ىلع قوقحلا هذه ذيفنت نامضل يبرعلا قاط+نلا ىلع ة+يميلقإلاو ةيلو+دلا تايقاف+تالاو
  .نادلبلا نم دلب ّلكل ةيفاقثلا ةيصوصخلا
 
 ةفاقثلا لالخ نم ناسنإلا قوقح معد لجأ نم كرتشملا يبرعلا لمعلل اراطإ يفاقثلا +قحلل يبرعلا دقعلا ربتعيو
 يف ةلثمتُملا ،ةمعانلا اkوق صخي اميف ةيبرعلا نادلبلا ىوتسم ىلع يداصتقالا +ومنلا معدو ةيمنتلا يف اهفيظوتو
 .2030 قفأ ةمادتسملا ةيمنتلل ةيلبقتسملا اهتيجيتارتسا قيقحت يف ةمهاسملا ةيغ�ب ةيعادبإلا اkاعانص
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 يفاقّثلا +قحلل +يبرعلا دقعلا
 جماربلاو تايلآلاو فادهألاو ئدابملا

 دقعلا ئدابم :ًالوأ
 .ناسنإلا قوقح ةموظنم نم +يساسأ ن+وكم يفاقثلا +قحلا -
 .يفاقثلا +قحلا رهوج امه ميلعتلاو ةيبرتلا -
  .يفاقثلا +قحلل يبرعلا دقعلا ةزيكر ةيبرعلا لو+دلل ةيفاقثلا ةي+وهلا -
 .ةيبرعلا ةفاقثلل د+حوم رصنع ةيبرعلا ةغّللا -
 يف ةمادتسملا ةيمنتلا ةموظنمل +يساسأ دفار ي+داملا ريغو ي+داملا هيدعب يف يفاقثلا ثار+تلا اصوصخو يفاقثلا نأشلا -
   .ةيبرعلا لو+دلا
 .راكفألا د+دعت ىلع ينبنت يتلا ةفرعملا جاتنإو عادبإلاو ركفلا ةي+رح -

 .ىرخألا ةينطولا تافاقثلاو ةيبرعلا ةفاقثلا نيب نواعتلا روسج +دم -
 .رخآلا ىلع حاتفنالاو حماستلاو شياعتلاو ملسلا ميق خيسرت ىلإ ليبس تافاقثلا راوح -
 .اهع+ونتل نامضو ةيبرعلا تافاقثلا يف أزجتي ال ءزج ةيلحملا ةيفاقثلا تاريبعتلا -
 .ةيفاقثلا قوقحلا ةموظنمل يساسأ ن+وكم ةيعامجلاو ةيدرفلا ةيركفلا ةيكلملا قوقح -

 
 دقعلا فادهأ :اÄيناث
 .ةيبرعلاو ةينطولا تاعيرش+تلا يف يفاقثلا +قحلا نيمضت-
 .يفاقثلا +قحلا تازكترم نم اهلاكشأ فلتخمب ةي+مألا ىلع ءاضقلا -
 .ةايحلا يحانم ةّفاك يف ةيبرعلا ةغّللا مادختسا ميمعت -
 .ةيبرعلا ةغّللاب يمق+رلا ىوتحملا ريوطت -
 .هتيامحو يفاقثلا ثار+تلا ىلع ظافحلا -
 .ة+ينطولا ةيفاقثلا تاعان+صلا معد -
 .ةيفاقثلا ةيتح+تلا ىنبلا ريوطت -
  .ةيفاقثلا ةقئاّذلا عفرل عادبإلا تالاجم فلتخمب ءاقترالا -
 .اهنيبو ةيبرعلا لو+دلا يف ةيفاقثلا ةحاي+سلا ةيمنت -
 .ةفاقثلا لاجم يف هتاقيبطتو يملعلا مدقتلا نم ةدافتسالا +قح معد -
 .رصعلا ةبكاومل ةرورض مئادلا يفرعملا ديدجتلا -
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     .يندملا عمت�ا تاس+سؤمل يفاقثلا رو+دلا زيزعت -
 .ىرخألا تافاقثلاو ة+يبرعلا ةفاقثلا نيب ةكرتشملا مساوقلا معد -
 .ةيلو+دلا ةيفاقثلا اياضقلا ءازإ ةيبرعلا ىؤ+رلا ديحوت -
 .ةيلو+دلا ةيفاقثلا تامظنملا يف ة+يبرعلا تاكراشملا ليعفت -
 .ة+يبنجألا لو+دلا يف ةيبرعلا تا+يلاجلا ةماقإ نكامأو رجاÇهَملا يف ة+يبرعلا ةفاقثلا روضح زيزعت -
  .اهلاكشأو اهعاونأب نونفلا ةسرامم +قحو ريبع+تلاو يأرلا ةيرحو ،راكفألا لوادت ةي+رح ىلع ديكأ+تلا -
 .ا� ضوه+نلل ةمزّاللا سسألا ءانب يف ماهسإلاو ة+يبرعلا ةغّللا ىلع ةظفاحملا -
 ةيبرعلا تافاقثلا لعافتو راوحل انامض ةيميلعتلا جماربلا يف ملاعلا يف الوادت رثكألا ةيبنجألا تاغللاب مامتهالا -
 .ملاعلا تاغلو تافاقث عم ةيبرعلا ةغللاو
 ةمزاللا ةيانعلا ةصاخلا تاجايتحالا يوذو نيقاعملا اصوصخ ةيعامتجالا ةشاشهلا نم يناعت يتلا تائفلا ءاليا -
 .ةيفاقثلا تامدخلاو جماربلا يف
 يف ةئشانلا ة+صاخو يبرعلا نطاوملا نيكمتل كلذو ،صاخلاو يمومعلا ميلعلا جمارب نمض ةينفلا ةيبرتلا نيمضت -
 .ايقلتو ةسرامم تايلامجلاو نونفلا عم مهيطاعت ريسيتو ةينفلا تاعادبالا لخادم ىلع حاتفنالا
 .ةيفاقثلا ةايحلا يف نينطاوملا ةكراشم ليعفتو زيزعت -
 .ايفاقث اقح ةيركفلا ةمولعملا ىلع لوصحلا رابتعا -
 
 تايلآلا :اثلاث
   .ةلود ّلك يف دقعلا ذيفنت ىلع فارشالا ةهج ديدحت -
 .يبرعلا نطولا يف يفاقثلا عقاولا دصرل هب ةمظنملا ديوزتو ة+يبرع ةلود ّلك يف يفاقثلا +قحلا لوح حسم ءارجإ -
 .حسملا تانايب جئاتن ىلع ءانب ةمئالم جمارب عضو -
 .هتطشنأو دقعلا جمارب ذيفنتل ةمظنملاو لو+دلا يف ةمزّاللا ةيلاملا تاص+صخملا عضو -
 .اهثيدحتو ةيفاقثلا قوقحلا ةيامحل ةينوناقلا ةموظنملا ةعجارم -
 .ةيفاقثلا قوقحلا معدي امب ةفاقثلا تارازول ةيرادإلا لكايهلا ريوطت -
   .ةيبرعلا ةفاقثلا مدخي امب ة+ينورتكلإلا تاقيبط+تلا ريوطت -
 .ةيبرعلا ةغّللا يمّلعمل ةيبيردتلا تارو+دلا فيثكت -
 .ةربخلا يوذ نم نييفاقث نيط+شنم ربع نيي+مألا رئاود ىلإ لوصولا -
 .يفاقثلا عاطقلاب ضوه+نلل صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب تاكارش ةماقإ -
 .ةيفاقثلا قوقحلا معدل ةيمالعإلاو ةيفاقثلا تاس+سؤملا نيب ةكارش ءانب -
 .ديدجلا دقعلل ةبكاوم ةيمالعإ ةّطخ عضو -
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 اهدفرو اهميظنتو ةمجرتلاب ضوهنلل رثكأ وأ نييبرع نيدلب نيب( ةيئيب تاكارشو ةد+حوم ةيبرع ةكارش ءانب -
 .اهيلإو ةيبرعلا ةغللا يف ةيركفلاو ةيعادبإلا لامعألا +مهأ ةمجرتل ططخ عضوو تايناكمالاو تاءافكلاب
 )ةيبرعلا لو+دلا عم قفاو+تلاب اهديدحت +متي( هعيراشمو دقعلا جمارب :اÄعبار
 ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا فارشإ تحت اهليومتو اهزاجنإ ىلع نواع+تلا ةيبرعلا لودلا ىّلوتت :ةكرتشم -
 .مولعلاو
 .هفادهأو يفاقثلا +قحلل يبرعلا دقعلا ئدابم عم مجسني امب ةيبرع ةلود ّلك ىوتسم ىلع زجنت :ةينطو -
 
 دقعلا راعش :اسماخ
 نينا+نفلا ضعب ةمظنملا فّلكت( دقعلا راطإ يف ةذّفنملا ةطشنألاو جماربلا قئاثو ىلع هعضول دقعلا راعش زاجنا -
 .)راع+شلا زاجنإب

 
 دقعلا نايرس ة+دم :اسداس
 نع نيلوؤسملا ءارزولا رمتؤمل نيرشعلا ةرو+دلا ىلع رارقإلل ضرعيو دقعلل دادعإلل 2016 ةنس ص+صخت -
 .2016 ةنس يبرعلا نطولا يف ةيفاقثلا نوؤ+شلا
  .)2027 ةنس ىلإ لصاوتيو 2018 وينوي 23( ةيبرعلا ةفاقثلا موي يف دقعلا قلطني -
 
 ذيفن+تلا ةعباتم :اÄعباس
  .دقعلل ة+ماعلا ةنامألا ة+مهم ةمظنملاب ةفاقثلا ةرادإ ىّلوتت -
 :يلا+تلا وح+نلا ىلع هتطشنأو دقعلا جمارب ذيفنت ةعباتم ة+مهم ة+يبرعلا ةفاقثلل ةمئا+دلا ةنجّللا ىّلوتت -

 
 .دقعلا راطإ يف اهذيفنت عمزملا جماربلا نأشب نيماعل اهتّطخ ةلود ّلكو ةمظنملا م+دقت *
 نع نيلوؤسملا ءارزولا رمتؤم نم ةرود ّلك لبق هذيفنت ّمت ام لوح اريرقت ةمظنملا ىلع ةلود ّلك ضرعت *
 .يبرعلا نطولا يف ةيفاقثلا نوؤشلا
 نمض دقعلا راطإ يف اهذيفنت عمزملا جماربلا نأشب تاونس )5( سمخ ةدمل اهتطخ ةلود ّلكو ةمظنملا م+دقت *
  .ةلود لك ةيجيتارتسا
 ءاج ام ذيفنت يف ةمظنملاو لو+دلا م+دقت ىدم لوح ةيبرعلا ةفاقثلل ةمئا+دلا ةنجّللا ىلإ ايمييقت اريرقت ةمظنملا عفرت *
 .دقعلا يف


