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 ماعلا راطإلا
PQ يغ^ نم ملاعلا هد&ش¤ ام ّلظSeئجاللاو ن̀رجا&ملا تا@رحتل تحبصأ ،ةملوعلا نع ةمجان تاSلاطو ن¨o لا©Zثأت ءوSe ع غلابGH عاضوألا فلتخم 

 PQ لودلا ةفا@ نSب تايلوؤسملل امساقتو امئادو اقيثو انواع^ بلطتي ام و}و ،ةيلودلا تاقالعلا راسم GHعو ةيملاعلا ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 ةيلودلا تاشاقنلاو تاراو°¯ا ىوتسم GHع دياwم مامت}اب ىظحت ةرYZلا ةر}اظ تكفنا ام كلذل .ةدقعم ةيلود ةر}اظك ةرYZلا PQ فرصتلا لاجم

 ضغ³ ن̀رجا&ملا عيمZ¯ ةيساسألا تا̀ر°¯او قوق°¯ا ةيامحب ةلصتملا تايدحتلاو صرفلا ديدع حرطت ،داع³ألا ةددعتم ةلأسم ا}رابتعاب ،ةيميلقإلاو

 .م&عقاوم وأ م�Vانايد وأ م�Vاءامتنا وأ م&عضو نع رظنلا

 دقعنملا �Qودلا يمو�°¯ا رمتؤملا ةبسانمب هدامتعال ت̀وصتلا PQ اندالب ددweت مل يذلا ةيماظنلاو ةمظنملاو ةنمآلا ةرYZلل يملاعلا قاثيملا ةيم}أ نمكت ان}و 

�ارت ةنرم ةادأو ةرYZلا داع³أ فلتخم PQ كweشملا نواعتلا Sفحتل اراطإ هرابتعاب ،�e 2018مس¤د 11و 10 يموي شكارمبQ تايدحتلاو براجتلا فالتخا 

 .ىرخأل ةقطنم نمو رخآل دلب نم

 نواعتلاو نماضتلا ز̀زع̂و دو&Z¯ا رفاظت د̀زم بجوتس¤ ايملاع ايدحت لثمت noلا 19 ديفو@ ةي°½لا ةحئاZ¯ا o¼«فت لظ PQ ةصاخ ةيم}ألا هذ} ز�eتو

 رارقإلا عم ،تاعمتجملل ةعورشملا فوا�¿ا ةZ¯اعمب متV¾ قاثيملا نأ رابتعاب ،ن̀رجا&ملا GHع ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ا�Vايعادتل يدصتلل نSيلودلا

 .اÁVع ةمجان وأ ةرYZلا GHع بقاوع ا&ل نو�ت دق noلاو تاعمتZ¿ا كلت ا}د&ش^ noلا ةيÀيبلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةينا�سلا تاSeغتلاب
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 رارقلا نمألا سلجم رادصإب تجوت ،اس~رف اÅVلا تمضنا ةردابمب س~وت تمدقت ،ةحئاZ¯ا هذ} ةÃVاZ¿ ةدحوم ةيملاع ةÂراقم دامتعا ةرورضب ايعوو

�ادلا ،2020 ةيل̀وج 1 خ̀راتب19 ديفو@ ةحئاج لوح 2532 مقر ÆoمألاQ إ�H {ا هذ} تاسا�ع~ا نم د°©ل ةيناس~إ ةند¯Zع ةحئاGH ملسلاو نمألا 

 .نSيلودلا

 حweقمل برعلا ةيجرا�¯ا ءارزو باجتسا ،�e 2020متÈس 9 خ̀راتب ةيÂرعلا لودلا ةعماج سلZ¿ 154 ةيداعلا ةرودلا داقع~ا ةبسانمÂو قايسلا سفن PQو 

 رظنلاÂو تاعازن نم ةيÂرعلا لودلا ھشdع^ ام لظ PQ اميس ال ،كweشملا يÉرعلا لمعلا تايعجرم دحأ@ ركذلا قباس Æoمألا رارقلا دامتعاب قلعتملا س~وت

 .ةيÂرعلا ةقطنملا م&فيضتس^ نيذللا ن̀رجا&ملاو نSئجالل ةما&لا دادعألل

 ةيمنتلا PQ ةلاعف ةفصب نوم}اسÌو جرا�¯ا PQ نوشdع¤ نا�سلا عومجم نم % �Q 12اوح نأو ةصاخ ةرYZلا فلمل ةقئاف ةيانع ةيس~وتلا دالبلا �Qوتو اذ}

 ضرأ �Hإ م�Vدوع رثإ وأ جرا�¯اب مUVماقا لالخ ءاوس م�Vارامثtساو ةبسtكملا م�Vارا&مو م�Vاءافك فيظوتو ةيلاملا تال̀وحتلا لالخ نم س~وتل ةيداصتقالا

  .نطولا

 ةيمنتلل Ð¼oام�¯ا طط�¿اب دالبلل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا PQ ةرYZلا روحم جاردا مت ،ةيمنتلا PQ ةرYZلا ھب علطضت يذلا ما&لا رودلل ا@اردÎو

 PQ م�Vءافك نم ةدافتسالاو جرا�¯اب نSيس~وتلل ةلاعفلا ةكراشملا نود لوحت نأ اÓVأش نم noلا تاÂوعصلا ليلذت GHع لمعلا لالخ نم كلذو 2016-2020

 .س~وت PQ تارامثtسالا صرفو خانمب ف̀رعتلاو يداصتقالا مالعإلا معد �Hإ ةفاضإ تارامثtسالا باطقتساو ايجولونكتلا لقن

 ةلود س~وت دع^ مل ثيح ،قمعأ ادع³ س~وت PQ ةرYZلا ةلأسم تذختا ،ةيÂرعلا تاروثلا رثإ راوZ¯ا نادلب ا�Vد&ش noلا ةيسايسلا تاروطتلا رابتعاÂو

 ةÂراقم قفو ةلأسملل قرطتلا نم نكمي امب اذيفنتو اروصت ةرYZلا ةسايس³ ضوÁVلا Se PQكفتلا مّتح امم ،ن̀رجا&ملل لابقتسا دلب كلذكو لب طقف أشÖم
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 GHع وأ يمو�°¯ا ىوتسملا GHع ءاوس لاZ¿ا PQ ةلخدتملا ل@اي&لا فلتخم نSب قيسÖتلا معدو دراوملا ديشرتو ىؤرلا ديحوت �Hإ فد�V ،ةيلومش e كأ

 .صا�¯ا عاطقلا عم ةكارشلا لاجم PQ وأ ي~دملا عمتZ¿ا ىوتسم

 نم ،Æoسرلا وأ يSeضحتلا ىوتسملا GHع ءاوس لاZ¿اب ةلصتملا ةيميلقإلاو ةيلودلا تاراسملا م}أ PQ ا&طارخنا لالخ نم ةرYZلاب س~وت مامت}ا GHجتي امك

 يملاعلا ىدتنملا لامعأو ءوZ©لاو ةرYZلا لوح ةيÂرعلا ة`رواشtلا ةيلمعلا PQو 5+5 ةيمنتلاو ةرYZلا راوح PQو موطر�¯او طاÂرلا يراسم PQ اUVكراشم كلذ

  .ةيمنتلاو ةرYZلل

لطتل اUVباجتساو اUVّيلومش³ اÁVم اناميإ ةمادتسملا ةيمنتلل 2030 ةدنجألا فاد}أ قيقحتب س~وت تمwلا ھجوتلا سفنل اميسجتو    
ّ

 ملاعلا بوعش تاع

�امتجالاو ÛQولونكتلاو يداصتقالا مدقتلاو ةيناس~إلا ةماركلا قيقحتو ةاواسملا نم د̀زم غولبلQ. تلوتو PQ {طولا يرايتخالا ر̀رقتلا ميدقت ددصلا اذÜo 

 .ةمادتسملا ةيمنتلا لوح ةدحتملا ممألل ىوتسملا عيفر Ð¼oايسلا ىدتنملا ةبسانمب 2019 ةيل̀وج ر&ش لالخ

 PQ اUV̀وضع لالخ نم يق̀رفإلا نواعتلاب لما�لا ا&ماwلال اديسجت كلذو ،"د̀رن noلا ايق̀رفأ" راعش تحت ،2063 ايق̀رفا ةدنجأ PQ س~وت تطرخنا امك

 ةعومZ¿او  OMESACايق̀رفأ بونجو قرش لودل ةكweشملا قوسلا لثم ةيق̀رفالا ةيميلقالا تاءاضفلا ديدعل اÞVامتناو ة̀راقلا ر°¯ا لدابتلا ةقطنم

 . ECOWAS ايق̀رفا برغ لودل ةيداصتقالا

 ةيلودلا ةمظنملا عم نواعتلاب تمظن ثيح ،ةيماظنلاو ةمظنملاو ةنمآلا ةرYZلا لجأ نم يملاعلا قاثيملا دادعإ راسم PQ لاعف ل�ش³ س~وت تكراشو اذ} 

 داحتالا نعو ةلود 17 نع نSلثمم ةكراشمب 2018 ةيل̀وج5و4 يموي Æoسر Seغ Æoيلقإ راوحو 2018يام ر&ش لالخ ضرغلل ةينطو ةراشtسا ةرYZلل

  .ي~دملا عمتZ¿ا تامظنمو ةيلودلا تامظنملاو ةصصختملا ةدحتملا ممألا تالا@وو يق̀رفإلا نامل�eلاو يÉوروألا
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 �Hإ ةفاضا ،2018 يرفيف 20 خ̀راتب كرو̀ويÖب ا&قالطنا ذنم ّتسلا ةيضوافتلا تارودلا PQ كرو̀ويÖب ةيس~وتلا ة`رو&مZ©ل ةمئادلا ةثعبلا تم}اس امك

 يذيفنتلا طط�¿ا دادعا PQو يق̀رفإلا داحتالاو ةيÂرعلا لودلا ةعماج ىوتسم GHع قاثيملا نم يق̀رفالاو يÉرعلا فقوملا ةغايص PQ س~وت ةكراشم

 .2022-2020 ةweفلل قاثيملا ذيفنtب قلعتملا يق̀رفالا داحتالل

 مامت}الا تاذ ةرYZلا اياضق PQ فقاوملا ديحوتو ةيÂرعلا لودلا نSب نواعتلاو راو°¯ا ز̀زع^ ةرورضÂو ةيÂرعلا ةقطنملا PQ ةرYZلا تايعادتب ايعوو

 PQ كweش^ noلا ةيÂرعلا ةقطنملا PQ ةرYZلاب ةينعملا لمعلا ةعومجم ا&مظنت noلا تاعامتجالاو تار}اظتلا فلتخم PQ ةكراشملا GHع س~وت صرحت ،كweشملا

 ةيلمع PQ ا&طارخنا بناج �Hإ ،ةيÂرعلا لودلا ةعماجو ةرYZلل ةيلودلا ةمظنملا ،ايسآ يÉرغل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةدحتملا ممألا ةنZ¯ نم ل@ اUVسائر

 .ا&قالطا ذنم ءوZ©لاو ةرYZلا لوح ةيميلقإلا ةيÂرعلا رواشtلا

لوت ،ةيÂرعلا ةقطنملا PQ ةيلودلا ةرYZلاب ةينعملا لمعلا ةعومجم ةوعدل ةباجتساو
ّ

طلا Üoطولا ر̀رقتلا دادعإ ةيس~وتلا دالبلا ت
ّ

�وQ قاثيملا ذيفنت ةع³اتمل 

 فلتخم تّمض ةيكراش^ ةÂراقم قفو كلذو ،Üoطولا ىوتسملا GHع زر°¿ا مدقتلا مييقتل فدV¾ يذلا ،ةيماظّنلاو ةمظنملاو ةنمآلا ةرYZلا لجأ نم يملاعلا

 ةÂوبم ،قاثيملا فاد}أ نSب نم افد} GH 13ع ھتغايص S PQكweلا متو .س~وتب ةرYZلل ةيلودلا ةمظنملا بتكم عم نواعتلاÂو ةرYZلا ةلأسمب ةينعملا فارطالا

PQ ةيلاتلا ةسم�¯ا روا°¿ا: 

 ،ةرYZلا لاجم PQ طيطختلاو ةلدألا GHع ةمئاقلا تاسايسلا ز̀زع^ .1

 ،ن̀رجا&ملا لامعلا قوقح ةيامحو ةمظنملا ةرYZلاب ضوÁVلا .2

 ،ةمظنملا Seغ ةرYZلا نم د°¯ا .3

 ،ةيمنتلا PQ ن̀رجا&ملا ةم}اسم ز̀زع^ .4

 .ةرYZلا لاجم �Q PQودلا نواعتلا ز̀زع^ .5
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 ةیماظنلاو ةمظنملاو ةنمآلا ةرجھلا لجأ نم يملاعلا قاثیملا ذیفنت ةعباتم لودج
 
 

 ةيلبقتسم جمارب زاجنإلا ديق جمارpو عoراشم روا01ا

  :لوألا رو01ا

 تاسايسلا ز9زع7

 CDع ةمئاقلا

 طيطختلاو ةلدألا

JK لا لاجمNOةر  

 CDع ةمئاقلا تاسايسلل ساسأz ةفنصمو ةقيقد تانايب مادختساو عمج :1 فد%لا

 ةلدألا

v 7لاب ةلصتملا تاسايسلا ز9زعNOةر: 

ü لا روحم لوانتYZةر PQ 2020-2016 ةيمنتلا ططخم راطإ. 

ü سالا عورشم دادعاweلل ةينطولا ةيجيتاYZيس~وتلاو ةرSاقفو )2020-2016(جرا�¯اب ن 

 رواحم GH 5ع زكترتو ةرYZلا لاجم PQ ةلخدتملا ل@اي&لا فلتخم تعمج ةيكراش^ ةÂراقمل

 قوق°¯ا GHع ظاف°¯او ةرYZلا نSمثت �Hإ ةيس~وتلا دالبلا ا&لالخ نم âHس^ ةيساسأ

 :ن̀رجا&ملل ةيساسألا

  .ةرYZلا PQ فّرصتلا لاجم PQ ةديشرلا ةمكو°¯ا ز̀زع^ .1

 .س~وت نÂSو مÁVيب تاقالعلا ز̀زع̂و نSيس~وتلا ن̀رجا&ملا ä¯اصمو قوقح ةيامح .2

 Üoطولا ىوتسملا GHع ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيمنتلا PQ ةرYZلا ةم}اسم ز̀زع^ .3

 ةنS ¯Zكرت GHع لمعلا يراج -

 لوح ةيميدا@ألا ةكبشلل ةينطو

 ايق̀رفا لامش PQ ةرYZلا

NAMAN لثمم نم نو�تتSنع ن 

 نSثحاÂو ةينطو ل@اي}

 ةرYZلا PQ نSصتخم نSيميدا@أو

 جاتناو ر̀وطت GHع نولمعيس

 زاجنا لالخ نم فراعملا

 ةلصتملا ثوحبلاو تاساردلا

 .ةرYZلاب

 ي^امولعم ماظن ءاسرإ لامكتسا -

 لاجم PQ لما�تمو جمدنم

 .ةرYZلا
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G°¿او يو&Z¯او
ّ

Q. 

ظنملا ةرYZلا GHع عيt�Zلا .4
ّ

ظنملا Seغ ةرYZلا عنمو نSيس~وتلل ةم
ّ

 .ةم

 .س~وت PQ نSئجاللاو ءوZ©لا o¨لاطو لامعلا كلذ PQ امب ،ن̀رجا&ملا قوقح ةيامح .5

ü سا دادعا ددصبweلل ةينطو ةيجيتاtليغش: �Vإ فد�H كرتS تل ةمكو°¯ا تايلآÖقوس طيش 

 ؤفا�ت أدبم نامضو تا&Z¯ا نSب ةّيعامتجالا قراوفلا نم صيلقّتلل لولح داجيÎو لغشلا

 ة̀رادإلاو ةيعÌرشtلا تاءارجإلا طيسÈتل ةيلمعلا لول°¯ا داجيإ �Hإ ةفاضإ،صرفلا

 ثادحإب حمس¤ �Qودلاو Üoطولا رامثtسالل مئالم خانم Seفوت GHع دعاس¤ امب ا&ميظنتو

 .ھتا̀وتسم فلتخمب بابشلا ةدئافل لغشلا نطاوم

 .جراaiاب ةيسRوتلا ةلماعلا ديلا فيظوتل ةيجيتاweسالا نم ءزج صيصخت ّمت  ¬

ü سالا ءاسرإ�eا ةردابملل ةينطولا ةيجيتاaiةّصا : �Vا فد�H ةيل�ي&لا لماوعلا صيلقت 

 .GQصألا م}دلب ةرداغم �Hإ صا��ألا عفدت نأ اÓVأش نم noلا ةيبلسلا

v  سحتdلا لوح فراعملا نNOةر:  

ü لل ��طولا دصرملا ثادحإNOتقمب ةرë¼ì خرؤملا 2014 ةنسل 1930 ددع رمألا PQ 30 

 نيديعصلا GHع اÃV ةلصتملا تايطعملا عمجو ةرYZلا عقاو دصر �Hوت̀و ،2014 ل̀رفأ

 امب ا&قافآ فارشtساو ةرYZلا لوح تاساردلاو ثوحبلا زاجناو ا&ليلحتو �Qودلاو Üoطولا

 فقاوملا ةرولب PQو ةرYZلا ةلأسم عم ةعاجن e كأب لماعتلا PQ م}اس¤ نأ ھنأش نم

 ةينطولا ةلا@ولا âHس^ -

 �Hإ لقتسملا لمعلاو ليغشtلل

 Üoيب لدابت ةموظنم ءاسرإ

 فارطألا فلتخم نSب تامولعملل

 امب ةرYZلا لاجم PQ ةلخدتملا

 تاعطاقتلا زاجنا نم نكمي

 .ة`روف ةروصب ةÂولطملا
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 .لاZ¿اب ةلصتملا تاسايسلاو

ü اديملا ��ملا قالطإRي " Tunisia Hims " : ¾Vإ فد�H ةم}اسملا PQ تامولعم ماظن ءاسرإ 

 ةينطولا تايجيتاweسالا ةع³اتمو ذيفنتو دادعإل ةيساسا ةيلآ لثم̀و س~وت PQ ةرYZلا لوح

PQ ا¿Zلا لا�شأ ةساردو لاYZابسأو ةيلودلا ةرÃVيكرحو ا&عفاودو اUVةقالعو ا}راثآو ا 

 Üoطولا دصرملا نSب ةيثالث ةكارش ةيقافتا عيقوت ّمت ،راطإلا اذ} PQو .ةيمنتلاب ةرYZلا

 ّنأو املع ،ةرYZلا تاسايس ر̀وطتل �Qودلا زكرملاو ءاصحإلل Üoطولا د&عملاو ةرYZلل

 ةيملاعلا ةي°½لا ةحئاZ¯ا تاSeثأتو مءالتي امب تلّدع îäملل ةصص�¿ا تارامتسالا

 .19 ديفو@

ü طارخنالا PQ ألا ةكبشلاzلا لوح ةيميداNOةر JK ايق9رفا لامش NAMAN وïQ �Vإ فد�H 

 ايق̀رفإ لامش PQ ةرYZلا تاسايس ز̀زع^ ةيغ³ تايطعملاو ثوحبلاو فراعملا رش~و جاتنا

 .ةقطنملا PQ ةمظنملاو ةنمآلا ةرYZلاب ضوÁVلاو

ü لا لوح ةيفيصلا ةسردملا" ميظنتNOب نواعتلاب "ةرSطولا د&عملا نÜo تاساردلاو لغشلل 

 ةيسdئرلا اياضقلا لوح فراعملا قيمع^ فدÃV ةرYZلل ةيلودلا ةمظنملاو ةيعامتجالا

 .ا&حرطت noلا تايدحتلاÂو ةرYZلاب ةقلعتملا

ü تسجام ثادحاde ثحبلا" صاصتخا JK لاNOطولا د&عملا بلص "ةيلودلا ةرÜo لغشلل 

 .ةيعامتجالا تاساردلاو
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ü ةلماعلا تاراطإلا تاردق ءانب JK لاب ةقالعلا تاذ تايئاصحالا لاجمYZةّصاخو ةر 

 ليلحّتلا لاجم PQ كلذو ةرYZلل Üoطولا دصرملاو ءاصحإلل Üoطولا د&عملاب نSلماعلا

 ديشرتو ةمكوح راطإ PQ تايطعملا ةرادÎو ةيئاصحإلا تاقيبطتلا عم لماعتلاو يðاصحإلا

 .ةرYZلا عاطق PQ فّرصتلا

ü ع � سجول معد�e طولا دصرملا ءانتقاÜo للYZل ةر�eاصحإ جمانðي   STATA نع ةرابع و}و 

 تارادحنالاو ةا@ا°¿او تاموسرلاو ةيئاصحالا تانايبلا ليلحتو ةرادإل ةيجمرب ةمزح

  .ةجم�eلاو

ü سحتdل ةيتامولعملا ةموظنملا نNOلوح تايطعملا عمج ةمظنأ درج :ةلماعلا ديلا ةر 

óZجوتلا ئدابملا قفو ةيس~وتلا ةلماعلا ديلا ةرÅVتايئاصحإل ةي óZةلماعلا ديلا ةر 

 رÂوتكأ PQ فينجب دقعنملا لمعلا تايئاصحا ءا��e¯ ن̀رشعلا �Qودلا رمتؤملا لالخ ةانÈتملا

 .ا�Vايصوت ّم}أ ليعفت GHع لمعلا يراج راطإلا اذ} PQ ةسارد زاجنإ لالخ نم ،2018

ü وتت�H ألاب راجتالا ةحفا¢مل ةينطولا ةئي%لا£iلا تانايبلا ةدعاق لالخ نم ،صاno 

 كلذو صا��ألاب راجتالاب ةقلعتملا تايئاصحإلاو تانايبلاو تايطعملا عمج ،اUVثدحأ

  .ةّصت�¿ا ةيمومعلا ل@اي&لاو ä¯اصملا عم نواعتلاب

ü ن̀و�تلاب ةفل�ملا ةرازولا لبق نم ةدنسملا بناجألل لمعلا صيخارت حنم ةمدخ ةنمقر 

 تامولعملا ميدقت لّوخت ضرغلا PQ تانايب ةدعاق ر̀وطت نم نكمي امب ليغشtلاو õoملا
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  .اUVقو نSح PQ دع³ نع ةقيقدلا

ü ملا ن̀و�تلاب ةفل�ملا ةرازولا ىدل رفوتتõo لاوtتايلمع لوح ةيئاصحإ تايطعم ليغش 

 جرا�¯اب فيظوتلل ةصا�¯ا تاسسؤملا ق̀رط نع ا̀ونس ةزجنملا جراaiاب ليغش©لا

  .ةسرامملا صيخارت ا}دانسإب ةفل�ملا ة&Z¯ا ا}رابتعاب

ü 0ا بلص لمع ةعومجم ءاسرإ ددصبOاعمل ءاصحإلل ��طولا سل¯Zتايئاصحإلا ة 

 لاZ¿ا PQ ة̀رشÈلا دراوملا تاجايتحا ديدحت ةم&م ا&ل ل@وتس ةلماعلا ديلا ةرYZب ةقلعتملا

 نو�تسو ي^اسسؤملا قيسÖتلا نSسحتل تايلآ قلخو ةيئاصحإلا جما�eلا ر̀وطت GHع لمعلاو

 ةيلمع لي&س̂و ةلعافلا تا&Z¯ا فلتخم نSب ةيئاصحالا تايطعملا لدابتو ميدقتب ةبلاطم

 .ةيئاصحإلاو ة̀رادإلا رداصملا درج

ü طولا دصرملاÜo للYZةيئاصحإلا تايطعملاو تامولعملا فلتخم ب9وبتو عيمجت ددصب ةر 

 .ةيمسرلا تاسسؤملاو ل@اي&لا ىدل ةرفوتملا

ü لاب ةلصلا تاذ تاسارّدلا ر9وطتNOكلذ نم ةر: 

 ،“ ةلماعلا ديلا ةرóZ لوح ةيئاصحالا تايطعملا عمج ةمظنأ درج" لوح ةسارد -

 ،"اس~رفب ةرYZلل ةديدZ¯ا لايجألا" لوح ةسارد -

 ،"ا&لقنل ةليفكلا تايلآلاو ن̀رجا&ملا ةئبعتل تاردابملا لضفأ ليلحت" لوح ةسارد -
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 ،" جرا�¯اب ةميقملا ةيس~وتلا ةيلاZ¯ا ةئبع^ PQ ةديZ¯ا تاسرامملا " لوح ةسارد -

 ة°½لا تالاجم PQ م�Vالئاعو ن̀رجا&ملل ةيعامتجالا قوق°¯ا تارشؤم لوح ةسارد -

 ،قئاللا لمعلاو ميلعتلاو

 ،س~وت PQ مظنملا Seغو مظنملا نSعاطقلا PQ بناجألا نSلماعلا لوح ةيمك ةسارد -

�امتجالا رثألا مييقت لوح ةيمك ةسارد -Q يللا تاجايتحاو يداصتقالاوÈيSن PQ س~وت، 

 ،جرا�¯اب ةميقملا ةيس~وتلا تاءافكلا لوح ةسارد -

 ،o¼÷~وتلا داصتقالا GHع ةيلودلا ةرYZلا Seثأت لوح ةسارد -

 ،ةيس~وتلا ةلماعلا ديلا ةرóZ ةموظنم لوح ةسارد -

 لاصتالا ةيجيتاweسا ر̀وطت لجأ نم ايلاطيإ PQ نSميقملا نSيس~وتلا ءاصحا لوح ةسارد -

 ةيعامتجالاو ةيفارغوميدلاو ةيفارغZ¯ا حمالملا ديدحت لالخ نم ةبسانملا ةئبعتلاو

 ،ايلاطيإ PQ ةميقملا ةيس~وتلا ةيلاZ©ل ةيداصتقالاو

 ،ةيملعلا دئا&شلا ةلداعم لوح ةسارد -

 ،نيدئاعلا نSيس~وتلا جامدإ ةداعإ جما�eل ةيمييقت ةسارد -

 .ةيماظنلا Seغ ةرYZلا لوح ةسارد دادعا ددصب -

ü م دادعإOلاب ّصاخ مNOلاو ةر®Oءو ¾Vا فد�H تاذ تا°©طصملاو مي}افملا ديحوت 
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 ةرYZلا لاجم PQ نSلخدتملا فلتخم لبق نم ةدحوم ةغل لامعتسا GHع صر°¯او ةلّصلا

 ةرYZلا �Qاجم ا}د&ش¤ noلا ةيكر°¯ا عم لعافتلاو Üoطولا قايسلا قفو ،س~وت PQ ءوZ©لاو

 .ءوZ©لاو

ü لاب ةقلعتملا ةينوناقلا صوصنلا عّمجت ةنودم دادعإNOع ةرGH طولا ىوتسملاÜoRecueil 

des textes juridiques tunisiens relatifs à la migration 

ü ^ألاب راجتالا ةحفا¢مل ةينطولا ةئي%لا لمع£iع صاGH تاساردلاو ثوحبلا معد 

 ءوض GHع صا��ألاب راجتإلاب ةقالعلا تاذ تالاجملل ةمظنملا تاعÌرشtلا ثيدحتل

 هذ&ل يدصتلا PQ ةلودلا جمارب ذيفنت ققحي امب تاسرامملا لضفأو ةيلودلا Seياعملا

 نوماحم ةيعمج عم قيسÖتلاب ا}زاجنإ مت noلا تاساردلا نم ددع رش~ ّمت دقو .ةر}اظلا

 .ءوZ©لا ضرأ س~وت ةمظنمو دودح الب
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 ةرNOلا لحارم عيمج JK اU°قو نdح JK ةقيقد تامولعم ميدقت :3 فد%لا

v سا ءاسرإ�eلاب ةّصاخ ةيلصاوت ةيجيتاNOةر 

ü سا ةرولب�eا ةدئافل ةلماش ةيلصاوت ةيجيتاaOوتلا ةيلاRاب ةميقملا ةيسaiجرا �Vإ فد�H 

 Î�Hو ةرYZلا لاجم PQ ةلودلا تاسايس ذيفنتو ر̀وطت لاجم PQ ةينطولا تاردقلا معد

 .ا}اراظتناو ةيلاZ¯ا تاعلطتل اقفو ةفدUVسملا تائفلل ةيلصاوتلا تايدحتلا ةلمج ديدحت

 نمضتت "ةيلاZ¯ا عم لاصتالا ةيجيتاweسا" ناونع³ ةسارد دادعإ راطإلا اذ} PQ ّمتو

 �Q PQاصتا ططخم مدقتو جرا�¯اب نSيس~وتلا عم طباورلا ز̀زع^ �Hإ فد�V تاحweقم

 .ضرغلا

ü و دادعاR³لا اياضق عم لماعتلا لوح يف1ّ±لل ليلد رشOصّصخ ن9رجاهملاو ةر 

 ز̀زع^ لجأ نم كلذو ةلدألاو �Qودلا نوناقلا �Hإ ادانtسا ةرYZلل ةيمالعإلا ةيطغتلل

 .ةرYZلا ةر}اظل ةيمالعإلا ةيطغتلا

ü 7اعملا لوح تاردقلا ز9زعaOلل ةيمالعإلا ةNOةيلودلا تامظنملا عم نواعتلاب كلذو ةر 

 .لاZ¿ا PQ ةلماعلا

v كلالا تاصنملا ر9وطت�eا ةينوaiلاب ةّصاNOةر: 

ü وتلا ةباوب" ءاسرإ ّمتRيسdاب نaiجرا" )www.bledi.gov.tn( ل تصّصخÖتامولعملا رش 
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 .س~وت PQ ن̀رجا&ملاو جرا�¯اب نSيس~وّتلل ة&ّجوملا تامد�¯اب ةقلعتملا تايطعملاو

ü ^ملا ن̀و�تلاب ةفل�ملا ةرازولا دمتعõo لاوtع اّيل@ ليغشGH ع تامد�¯اGH ط�¯ا
ّ

 ةبسÖلاب 

 .لمعلا صيخرت ةنمقر لالخ نم س~وتب بناجألا لمع تاdeشأتل

ü كرتdÁ و تامولعم ةباوبpلا لوح ةيئاصحإ تانايNOطولا دصرملاب ةيلودلا ةرÜo للYZةر 

�Vيس~وتلا ّمSنيدجاوتملا ن̀رجا&ملاو جرا�¯اب ن PQ ةيس~وتلا دالبلا. 

ü كمي
ّ

 لغشلا ضورع GHع عالطالا نم ��فلا نواعتلل ةيسRوتلا ةلاzولل يRو�eكلالا عقوملا ن

 امك م�Vافلم ةع³اتم نمو Üoفلا نواعتلا راطإ PQ لمعلل نwe�°Sملل ةبسÖلاب جرا�¯اب ةحاتملا

 .نwe�°Sملل ةيتاذلا Seسلا GHع عالطالا نم نSلغشملا نكمي

ü ^ولا دمتعzايلاح لقتسملا لمعلاو ليغش©لل ةينطولا ةلا PQ لا تايلمع ةع³اتمtليغش 

 ةدكؤمو ةيÖيح تايطعم رفوي يذلاو lKودلا ليغش©لاب صاaiا ا%عقوم GHع جرا�¯اب

 .لغشلا o¨لاطب ةصا�¯ا ةيتاذلا Sّeسلا دعاوقو ةحاتملا ليغشtلا صرف لوح

ü ^ولا لمعzع لقتسملا لمعلاو ليغش©لل ةينطولا ةلاGH ع لوص°¯اGH كأ e تايطعم ÂUم 

 نSيس~وتلا ناويد عم قيسÖتلاب كلذو جراaiاب لمعلل بدتنملا لغشلا بلاط ةيعضو

 ماربا راطإلا اذ} PQ ّمتو .ديدZ¯ا ھطيحم PQ ةيلغشلا ھتيعضو ةع³اتم نم نكمي امب جرا�¯اب

 لالخ لاZ¿ا PQ تايطعملا لدابتل جرا�¯اب نSيس~وتلا ناويد عم ة̀راطإ ةكارش ةيقافتا

 .2020 ةيل̀وج ر&ش
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ü لل ��طولا دصرملا باو عقومب ةيمقر ةبتكم ثادحإNOةر ¯Zرش~و تايطعملا ليلحتو عم 

 .ةرYZلا لاجم PQ ةّدعملا تاساردلا

ü كلإلا ةباوبلا ر9وطت�eوتلا ناويدل ةينوRيسdاب نaiجرا. 

ü ع لمعلا يراجCD ةيسامولبدلا زكارملا ضعبب ايلاح ةدمتعملا "ةيلاج ةموظنم" ر9وطت 

 .جرا�¯اب ةيلصنقلاو

  :يRاثلا رو01ا

 ةرNOلاب ضوTUلا

 ةيامحو ةمظنملا

 لامعلا قوقح

 ن9رجا%ملا

 ةيماظنلا ةرNOلا لئاسو ةنورمو رفاوت ز9زع7 :5 فد%لا

 قوقح �Hإ دنtس^ ةلماش ةÂراقم نمض ةرYZلا عوضوم ةZ¯اعم GHع ةيس~وتلا دالبلا لمع^

 لقنت تاءارجا لي&س̂و ةيماظنلا Seغ ةرYZلا ةحفا�م نSب نزاوت داجيا GHع لمعلاو ناس~الا

 :لالخ نم كلذو ةمظنملا ةرYZلا تاونق ز̀زع̂و صا��ألا

v ةيئانث ةيلود تايقافتا ماربا JK لا لاجمNOةر 

 نم ةرYZلا PQ يقفاوتلا فرصتلا ز̀زع^ فدÃV لودلا ديدع عم تايقافتا ةيس~وتلا دالبلا تمربأ 

 معد نع الضف اذ} ،جرا�¯اب لغشلا قوس �Hإ ذافنلا لي&س̂و صا��ألا لقنت Seسdت لالخ

 :كلذ نم ةنماضتملا ةيمنتلا جمارب

 1964 ةنس برغملاو 1963 ةنس رئازZ¯او 1961 ةنس ايÈيلو س~وت نSب ناطيtسالا تايقافتا •

 .1966 ةنس رجينلاو

 لالخ نم يðانثلا نواعتلا ز̀زع^ -

 تايقافتا ماربإ GHع لمعلا

 ةيمنتلاو ةرYZلا لاجم PQ ةديدج

 ةبطقتسملا لودلا عم ةنماضتملا

 .ةيس~وتلا ةيلاZ©ل

 داحتالا عم ضوافتلا ةلصاوم -

 ةداعإ kQافتا نأش³ يÉوروألا

 تاءارجإ لي&س̂و لوبقلا

 .تاSeشأتلا GHع لوص°¯ا

 معد �Hإ âQسلا ةلصاوم -

 فلتخم عم �Qودلا نواعتلا
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 ةيمنتلاو ةرYZلا PQ يقفاوتلا فرصتلا لوح ةيس~رفلا ة`رو&مZ¯ا عم يراطإلا قافتالا •

 قافتالا تايضتقمل اقفو نSين&ملا نابشلا لدابت لمش¤ يذلا ،2008 ةنس ةنماضتملا

 .2003 ةنس م�eملا نSين&ملا نابشلا لدابت لوح o¼÷~رفلا o¼÷~وتلا

 لدابت لوح قافتاو ،2012 ةنس ة̀رسÌوسلا ةيلاردفنو�لا عم ةرYZلا لاجم PQ نواع^ قافتا •

 .ةنسلا سفن PQ م�eم نSين&ملا نابشلا

 لاجم PQ يقفاوتلا فرصتلا ،لقنتلاب ةقلعتملا تاضوافملا لوح كweشملا ةسلZ¯ا رضحم •

 ةمو�حو ةيس~وتلا ة`رو&مZ¯ا ةمو�ح نSب ةنماضتملا ةيمنتلاو ةيعوطلا ةدوعلا ،ةرYZلا

 .2017 ةنس ةيناملألا ةيلاردفلا ة`رو&مZ¯ا

 ةمو�ح نSب نمألاو ةنماضتملا ةيمنتلاو ةيقفاوتلا ةرYZلا لاجم PQ نواعتلل م}افتلا ةركذم •

 .2018 ةنس ةيكيZ©بلا ةكلمملل ةيلارديفلا ةمو�°¯او ةيس~وتلا ة`رو&مZ¯ا

 لي&س^ �Hإ فدV¾ 2014 سرام PQ يÉوروألا داحتالا عم لقنتلا لجأ نم ةكارش قافتا ماربإ •

 طيسÈت لالخ نم ةرYZلا تاقفدت PQ لوؤسملاو كweشملا فرصتلا ز̀زع̂و صا��ألا لقنت

  .س~وتو يÉوروألا داحتالا نSب تاSeشأتلا GHع لوص°¯ا تاءارجإ

 نأش³ ضوافتلا PQ 2016 ةنس ذنم عورشلا ّمت ،ةكارشلا نالعإب درو امل اميسجت  ¬

 .لوبقلا ةداعإ قافتا عورشمو تاSeشأتلا GHع لوص°¯ا لي&س^ قافتا عورشم

v ةيئانث تايقافتا ماربا JK لاجم ÈOةلماعلا ديلا ةر 

 تامظنملا عمو نSيلودلا ءا@رشلا

 ةرYZلا لاجم PQ ةلعافلا ةيلودلا

 قوقح نمضت ةÂراقم �Hا ادانtسا

 نم كلذو ،ن̀رجا&ملا ä¯اصمو

 ةع³اتمو زاجنا PQ ةم}اسملا لالخ

 جما�eلا نم ديدعلا ذيفنت

 تا̀ولوألاو قفاوتت noلا عÌراشملاو

 .ةينطولا

 تا&جو فاشكتسا GHع لمعلا -

 قرشلا ،ايق̀رفا :لمعلل ةديدج

 .ادنك ،ا�̀رمأ ،ايسآ ،طسوألا

 ةيÈ̀ردت تارود ةجمرب تّمت -

 ھيجوتلل ةلخدتملا ل@اي&لا ةدئافل

 نم تائفلا ضعبب ةطاحالاو

 .ن̀رجا&لا
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 ةيÂوروأ نادلب عم ةلماعلا ديلا ةرóZ لاجم PQ ةيئانث تايقافتا تاينdتسلا ذنم س~وت تمربأ

 .ن̀رجا&ملا لامعلل ةيساسألا قوق°¯ا GHع ظاف°¯او ةمظنملا ةرYZلاب ضوÁVلا �Hإ فد�V ةيÂرعو

 :ن̀رجا&ملا لامعلا هاجت نSفرطلا الك تاماwلا طبض �Hإ تايقافتالا هذ} فد�V امك

 نSيس~وتلا لامعلا مادختسا ميظنتل PQاضإ لو@وترب ماربإ :يرطقلا �RÉÊوتلا نواعتلا •

 م�eملا نSيس~وتلا لامعلا مادختسا ميظنت قافتال ممتم لو@وتورب و}و ،2010 ةنس رطقب

PQ 20/11/1981.  

 ةيداصتقا تاسسؤم عم م}افت تاركذمو تايقافتا ماربا :يدنكلا �RÉÊوتلا نواعتلا •

 :ادنكب ةينوفكنرفلا تاعطاقملا نم ديدعلاب

- Quebec International لاno ^عÜì يك ةنيدمب ةيداصتقالا ةيمنتلابÈكي. 

 Drummondville ةنيدمب ةيداصتقالا ةيمنتلل SDED ةسسؤم -

 o¼÷~وتلا Üoفلا نواعتلا معدل برغملاب كيÈيكلا ةمو�°¯ ةرYZلا بتكم عم نواعتلا  ¬

 .جرا�¯اب فيظوتلا لاجم PQ يدنكلا

  "DESTINATION  CANADA" ادنك ة&جولا" ةر}اظت ميظنت PQ 2010 ةنس ذنم عورشلا  ¬

 ديدع PQ ةصتخم ةيس~وت تاءافك بادتنا  فدÃV ،س~وتب ادنك ةرافس عم نواعتلاب

 .تاصاصتخالا

 ليغشtلل ةينطولا ةلا@ولا نSب ةيئانث نواع^ ةيقافتا ءاضمإ :يRاملألا �RÉÊوتلا نواعتلا •
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 بادتنال 2013 ةيل̀وج 23 خ̀راتب ليغشtلل ةيناملألا ةيلاردفلا ةلا@ولاو لقتسملا لمعلاو

 ةيس~وتلا تاءافكلا جولو Seسdت �Hإ ةيقافتالا هذ} فد�Vو .ةيس~وتلا ةيبطلا ھبش تاراطإلا

PQ ةي°½لا ةياعرلاو ض̀رمتلا تاصاصتخا PQ ةيناملألا لغشلا قوس. 

 noقولا ليغشtلا« لوح قافتا اطلام ة`رو&مجو س~وت تضمأ :يطلاملا �RÉÊوتلا نواعتلا •

  .2019 يرفيف 05 خ̀راتب »س~وتب نSيطلاملاو اطلامب نSيس~وتلل

 .دود°¯ا �eع نواعتلا جمانرب عم م}افت ةركذم ماربا :lKاطيإلا �RÉÊوتلا نواعتلا •

 نSب ةرYZلا لاجم PQ نواع^ قافتا ماربا فد�Q ÃVاطيإلا بناZ¯ا عم ضوافتلا ددصب  ¬

 .نيدلبلا

v اب ليغش©لل يونسلا ىدتنملا ميظنتaiملا ن̀و�تلاب ةفل�ملا ةرازولا موقت :جراõo 

 GHع ةرYZلا PQ نSبغارلا عالطا ةياغ³ جرا�¯اب ليغشtلل يونسلا ىدتنملا ميظنtب ليغشtلاو

 .ةيلودلا لغشلا ضورع GHعو ةيماظنلا ةرYZلا كلاسم

v اب ةحاتملا ليغش©لا صرف لوح مالعالا فيثكتaiلل ةينطولا ةلا@ولا لمع^ :جراtليغش 

 عقوم GHع جرا�¯اب ةحاتملا ليغشtلا صرف لوح مالعالا فيثكت GHع لقتسملا لمعلاو

 .لقتسملا لمعلاو ليغشtلا بتا�م ةكبش GHعو �Qودلا ةلا@ولا

v ودلا نواعتلا جمارب ر9وطتlK لا معدت � لاNOةمظنملا ةر:  

 ديدع زاجنا نSيلودلا ءا@رشلا عم نواعتلاب ةرYZلا لاجم PQ ةلخدتملا ةينطولا ل@اي&لا تلوت
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 .ةلماعلا ديلا ةرóZ ةمكوح ز̀زع^ Î�Hو ةمظنملا ةرYZلاب ضوÁVلا �Hإ ةفدا&لا عÌراشملاو جما�eلا

  :راطإلا اذ} PQ ّمتو

ü لا تاردابم ر9وطتNOلا ة9رئادلا ةرno �Vإ فد�H ^ةيس~وتلا ةمو�°¯ا تادو&جم ز̀زع PQ 

 ةÂرجت باسtكا نم مÁVيكمت �eع كلذو بابشلا فوفص PQ ةلاطبلا ةبس~ عافترا نم ّد°¯ا

 PQ م&جامدا صرف ر̀وطت PQ م}اس¤ امب ارسÌوسو ا�يÂ©Zو ايلاطيإ رارغ GHع ةيÂوروأ لودب

 .ةيس~وتلا لغشلا قوس

ü وتلا ةدئافل ليلد دادعإRيسd1£رملا نdلل نNOع يوتحي ةين%ملا ةرGH قلعتت تايطعم 

 اينولوÂو د̀وسلاو اس~رفو ا�يÂ©Zو ايلاطيÎو ايناملأ :لود ةعبس وحن ةلماعلا ديلا ةرYZب

 لودلل ةلماعلا ديلا ةرóZ لاجم PQ ةلخدتملا ل@اي&لا فلتخم ليلدلا 8äو̀و .ادنكو

  .ةSeشأتلا GHع لوص°©ل ا&عابتا بجاولا تاءارجإلاو ةينعملا

ü اب فيظوتلا" ىدتنم ميظنتaiةلا@ولا عم نواعتلاب 2019 ناوج 12 خ̀راتب "جرا 

 ميظنت ھلالخ ّمت ،لقتسملا لمعلاو ليغشtلل ةينطولا ةلا@ولاو Üoفلا نواعتلل ةيس~وتلا

 نSيس~وتلا نwe�°Sملا نم ددع³ جرا�¯اب ةلغشم تاسسؤم GQثمم تعمج تالباقم

 .جرا�¯اب لمعلا نم مÁVيكمت دصق ةرYZلا PQ نSبغارلا

ü اي%لا تاردق معدz0ا ةينطولا لiةصت JK فرصتلا JK ÈOةلماعلا ديلا ةر ÃVز̀زع^ فد 

 كلذ نم ،ةديدج قاوسأ فارشtساو جرا�¯اب نSيس~وتلا فيظوت لاجم PQ م�Vاردق
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 لمعلا ةمظنم عم نواعتلاب مÁV̀و�تو ليغش^ بتكم ل�ب ليغشtلل ن̀راشtسم فيل�ت

 .ةيماظنلا Seغ ةرYZلا رطاخمو ةيماظنلا ةرYZلا تايلآو صرف لوح ةيلودلا

ü ع دامتعالا لالخ نم لمعلا ح9رصت ةمدخ ةنمقر نم نكمت ةموظنم ءاسرإGH عيقوتلا 

 .س~وتب لمعلا PQ نSبغارلا بناجألل ةبسÖلاب ي~وweكلإلا

ü ن̀رجا&ملا لامعلل ةمدقملا تامد�©ل ةطراخ زاجنا ددصب. 

 لمعلا لفكت � لا فورظلا نامضو ،ÎKالخألاو فصنملا فيظوتلا deسÍت :6 فد%لا

 قئاللا

 لمعلا Seياعمو مءالتي امب لمعلا PQ م&قوقح معدو لامعلا ةيام°¯ ةغلاب ةيم}أ اندالب �Qوت

 :لالخ نم GHجتي ام و}و ،ةيلودلا

ü ع ةقداصملاCD لا تايقافتالا ددع عفترا :ةيلودلا لمعلا ةمظنم تايقافتاno تقداص 

 ،لمعلا PQ ةيساسألا قوق°¯اب ةقلعتملا كلت كلذ PQ امب ةيقافتا 65 دودح �Hإ س~وت اÅVلع

 قداصملا تايقافتالا ددع ثيح نم ةيÂرعلاو ةيق̀رفإلا لودلا م}أ نم اندالب لعجي ام و}و

  .ا�Vايضتقمو قفاوتي امب ةيلغشلا تاعÌرشtلا ليدع̂و اÃV ماwلالاو اÅVلع

 GHع ةقفاوملاب قلعتي 2020 توأ 06 خ̀راتب Ð¼oاسأ نوناق عورشم GHع ةقداصملا •

 عاطقلا PQ لغشلا دقفت نأش³ 129 مقر ةيقافتالا �Hإ ةيس~وتلا ة`رو&مZ¯ا مامضنا

 ىودج ةسارد زاجنا PQ عورشلا -

 GHع س~وت ةقداصم لوح

 97ددعو 143ددع نSتيقافتالا

 .ن̀رجا&ملا لامعلا نأش³

 ليغشtلل ةينطولا ةلا@ولا لمع^ -

 عÌراشم راطإ PQ لقتسملا لمعلاو

 ةمظنم عم ا&طÂرت noلا نواعتلا

 ةلصاوم GHع ةيلودلا لمعلا

 PQ ليغشtلا يراشtسم ن̀و�ت

 تايلآو لداعلا فيظوتلا تالاجم

 نم صا��ألا ةيامحو kQوتلا
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 لمعلا تايقافتا GHع ةقداصملا تمتأ دق ةيس~وتلا دالبلا نو�ت كلذÂو .9Qالفلا

 .ةمكو°¯اب ةقلعتملا ةعÉرألا ةيلودلا

 ة`رو&مZ¯ا مامضنا GHع ةقفاوملاب قلعتي Ð¼oاسأ نوناق عورشم GHع ةقداصملا •

 ةين&ملا ةمالسلاو ة°½لل Q:`وweلا راطإلا نأش³ 187 مقر ةيقافتالا �Hإ ةيس~وتلا

 .لمعلا ةئdب تاموقم ززع^ نأ اÓVأش نم noلا

ü لا�Áوت ماRةدئار ةلودك س JK "8.7 فلاحتلا": PQ سلا راطإâQ إ�H ة̀ومنتلا فاد}ألا قيقحت 

 ،"8.7 فلاحتلا" PQ ةدئار ةلودك ا&ماwلا GHع س~وت ت�eع ،ةمادتسملا ةيمنتلل 2030 ةدنجأل

 دح عضولو يZ�e¯ا لمعلا GHع ءاضقلل ةلاعفلاو ةينآلا تاءارجإلا ذاختاب ھبجومب تد&ع̂و

 لمع لا�شأ ةفا@ GHع ءاضقلاو ،ن̀رجا&ملا لمش¤ يذلا رشÈلاب راجتالاو ةثيد°¯ا ةيدوبعلل

 لمعلاو ،عيمZ©ل قئاللا لمعلا " نماثلا يومنتلا فد&لا قيقحت ةياغ³ كلذو ،لافطألا

 ."كweشملاو لصتملا يداصتقالا ومنلاو جتنملاو لما�لا

ü وتب قئاللا لمعلا جمانرب لوح قافتا ةركذم ماربإRس~وت تطرخنا :س PQ ا¯Z&ةيمارلا دو 

 ةweفلل س~وتل قئاللا لمعلا جمانرب'' عـيقوت ددصلا اذ} PQ ّمتو ،قئاللا لمعلا سÌركت �Hإ

2017-2022'' PQ 21 ب ،فـينجب 2017 ةيل̀وجSماعلا ريدملاو ةثالثلا ةيعامتجالا فارـطألا ن 

 صرح ز�eي ثيح ةغلاب ةيم}أ ةقيثولا هذ} GHع عيقوتلا t÷¼oك̀و .ةيلودلا لمعلا ةمظنمل

�امتجالا راو°©ل اÅVلوت noلا ةنا�ملاو ةيلودلا لمعلا Seياعم ماweحا GHع س~وتQ ي=الثلا.  

 لمعلا ةمظنمو ةيس~وتلا ة`رو&مZ¯ا نSب ةكارشلاو نواعتلا تا̀ولوأ ةقيثولا هذ} نمضتتو

 ةيماظنلا Seغ ةرYZلا رطاخم

 تارود ةجمرب لالخ نم كلذو

 لبق زجنت لاZ¿ا PQ ةيÖ̀و�ت

 .2020 ةنس PHوم
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 مضت ةدايق ةنZ¯ فارشإب كلذو ةيثالثلا لمعلا ةطخ ذيفنتل 2022-2017 ةweفلل ةيلودلا

 .ةيعامتجالا فارطألا

ü ركتoرش7 سoوتلا لغشلا عRÉÊ� ةاواسملا JK ب ةلماعملاdيل01ا لامعلا نdلاّمعلاو ن 

 عيمZ¯ لمعلا قوقح PQ ةاواسملاو Sيمتلا مدع أدبم o¼÷~وتلا نوناقلا نمضي :ن9رجا%ملا

 تابجاولا سفنل عضخ̀و قوق°¯ا سفنب o¨نجألا لماعلا عتمتي ثيح ن̀رجا&ملا لامعلا

  .o¼÷~وتلا لماعلا GHع ةقبطنملا ةيلغشلا تاقالعلا نع ةمجانلا

ü خرؤملا 2016 ةنسل 71 ددع  رامث©سإلا نوناق JK 30 سØمتÙe 2016 يذلاو ¾Vا فد�H 

كم̀و تاسسؤملا ثادحا GHع عيt�Zلاو رامثtسالاب ضوÁVلا
ّ

 بادتنا نم تاسسؤملا ن

 ةسسؤملا تاراطإل GQمZ¯ا ددعلا نم % 30 دودح PQ ةيÈنجألا ةيسZÖ¯ا يوذ نم تاراطإ

 روط ا&لوخد خ̀رات نم وأ ةسسؤملل ي~وناقلا ن̀و�تلا خ̀رات نم ةثلاثلا ةنسلا ةيا�H ÓVا كلذو

 نم ءادتبا �H 10%ا اÂوجو ةبسÖلا هذ} ضفختو ،ةسسؤملا رايتخا بسح GQعفلا طاشÖلا

 يوذ نم تاراطإ 4 بادتنا ةسسؤملل نكمي تالا°¯ا ل@ PQو. خ̀راتلا اذ} نم ةع³ارلا ةنسلا

 .ةيÈنجألا ةيسZÖ¯ا

ü  ةطاسولا عاطق ميظنت JK اب فيظوتلا لاجمaiجرا:  

 تاسسؤم يطاع7 صيخرت حنم تاءارجÝو غيصو طورش طبضب قلعتملا نوناقلا •

 هذ} لمع نSنقت جردني :2010 ةنسل جراaiاب فيظوتلا لاجم JK ةطشRأل ةصاخ
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 Seغ دجاوتلا نم لغشلا o¨لاط ةيامحو ةطاسولا عاطق ميظنت راطإ PQ تاسسؤملا

 .جرا�¯اب فيظوتلا لاجم PQ ةطشانلا بتا�ملا ضعبل ي~وناقلا

 ةنس رداصلا جراaiاب فيظوتلا لاجم JK ةطاسولا عاطقل مظنملا نوناقلا ةعجارم •

 تاسسؤم ةّدع ةلصاوم تtبثأ noلا ةيلا°¯ا عاطقلا ةيعضو صي��^ دع³ :2010

 ةبكترم ،ةددعتم تايمسم تحت ي~وناق صيخرت GHع لوص°¯ا نود طاشÖلا ةسرامم

 عورشم دادعا ّمت ،ةرYZلا PQ نSبغارلا لغشلا o¨لاطل رارضأ PQ تÈبس^ تازواجت

 نdيسRوتلا فيظوت طاشÞل ةصاaiا تاسسؤملا ةسرامم ميظن©ب قلعتي نوناق

 :ةيسdئر فاد}أ ةعÉرأ لوح روحمتي جراaiاب

 نم ليغشtلاو õoملا ن̀و�تلاب ةفل�ملا ةرازولا نSكمتب ة̀رادإلا تاÂوقعلا ةرئاد عيسوت .1

 كلت وأ صيخweلا ب°< دع³ ةينوناق ةق̀رطب ءاوس ةطشانلا تاسسؤملل يروفلا قلغلا

 تارارق ذيفنتل ةماعلا ةوقلاب ةناعتسالا نم ةرازولا نSكمتو ةينوناق Seغ ةق̀رطب ةطشانلا

 .قلغلا

 حنمب كلذو جرا�¯اب فيظوتلا طاشÖب ةقلعتملا مئارZ¯ا o¼?قتو ةباقرلا ةموظنم ميعدت .2

 .ةيلدعلا ةطباضلا تايحالص ليغشtلاو õoملا ن̀و�تلاب ةفل�ملا ةرازولا نم نSل}ؤم ناوعأ

 لاجم PQ تافلا�¿ا o¨كترم GHع طلس^ ةيئازج تاÂوقع³ ةيعدرلا ةموظنملا معد  .3

 .جرا�¯اب فيظوتلا
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 ديدش̂و اÅVلع ةعدار تاÂوقع طيلس̂و ةينوناق Seغ ةق̀رطب ةطشانلا تاسسؤملا م̀رجت .4

 اياطخو نZ< تاونس �H 5إ تاÂوقعلا هذ} لصتو ،مئارج نم ھبكترت ام ل@ GHع باقعلا

 .رانيد فلأ ن̀رشع³ ردقت ةيلام

ü 0ا ثادحإOامتجالا راو1®ل ��طولا سلàK: PQ امتجالا راو°¯ا ةسسأم راطإ�Q صوصنملا 

�امتجالا دقعلاب ھيلعQ ملا�eخرؤملا 2017 ةنسل 54 ددع نوناقلا رادصإ مت ،2013 ةنس م 

PQ 24 ا ثادحإب قلعتملاو 2017 ةيل̀وج¿Zطولا سلÜo امتجالا راو°©ل�Q ھتالومشم طبضو 

�امتجالا راو°¯ا ةرادÎو ميظنت صوص�¯اب �Hوتي يراشtسا سلجم و}و .هSeيس^ ةيفيكوQ 

�امتجالا دقعلاب ةدراولا ھنيماضمو هداع³أ فلتخمبQ. س¤ امكtا راش¿Zوجو سلÂا PQ 

  .ةيعامتجالا ةيام°¯او ةين&ملا تاقالعلاو لغشلاب ةقالعلا تاذ رماوألاو نSناوقلا عÌراشم

�امتجالا راو°©ل Üoطولا سلZ¿ا جمارب نمض ةرYZلا نو�م جاردا GHع لمعلا يراج  ¬Q 

 ن̀رجا&ملا لامعلا قوقحÂو امومع ةرYZلا اياضقب نSيعامتجالا ءا@رشلا سdسحت د̀زمل

 .ةصاخ ةفصب

ü لا ديدع زاجنا�eيلودلا ءا@رشلا عم نواعتلاب جماSلا نno �Vإ فد�H ركتÌقئاللا لمعلا س 

 .ن̀رجا&ملا لامعلل

ü لل ةينطولا ةلا@ولا صرحتtشقانم لالخ لقتسملا لمعلاو ليغشUVلا صرفل اtليغش 

 نSب Sملا لا�شأ ل@ يدافت GHع مومعلل ضرعلا رش~ لبقو بناجألا نSلغشملا عم جرا�¯اب
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 PQ نSبدتنملا قوقح نمضت noلا تايطعملا ل@ GHع لمعلا دقع صني نأ GHعو نSسZÖ¯ا

 :GHع لمع^ امك .مUV̀رحو مUVمارك ظفحتو قئاللا لمعلا

 قرطو ن̀رجا&ملا لامعلا قوقحو لداعلا فيظوتلل ةماعلا ئدابملا لوح مالعالا فيثكت -

 ةحاتملا لصاوتلا تايلآ فلتخم �eع ةيماظنلا Seغ ةرYZلا رطاخم نم kQوتلا

 .)...مالعإ صصح ،d÷¼oسحت ويديف ،تا̀وطم(

 قلعتت ةيلودلا لمعلا ةمظنمل ةيلمعلاو ةيÅVجوتلا ئدابملا لوح ةيÈ̀ردت تارود ميظنت -

 .لداعلا فيظوتلل ةيلودلا ةموظنملاÂو kQالخألاو فصنملا فيظوتلاب

 ز̀زع^ لجأ نم ن̀رجا&ملا لامعلل لغشلا دوقع جذامن لوح Seكفت تاشرو ميظنت -

   .م&ل يðام°¯ا ماظنلا
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 تالhؤملاو تارا%ملاب لدابتملا فا�eعالا deسÍتو تارا%ملا ةيمنت JK رامث©سالا :18 فد%لا

 تاءافكلاو

v  تاءافكلاو تارا%ملا ةيمنت 

ü رامث©سالا JK اعلا ميلعتلا جمارب ر9وطت لاجمlK: ع س~وت تلمعGH سالاtرامث PQ لاجم 

 ةيس~وتلا �Qاعلا ميلعتلا تادا&ش لعج امم تارا&ملا ةيمنتو �Qاعلا ميلعتلا جمارب ر̀وطت

 ةيجولونكتلا تاعانصلاو ة°½لاو بطلاو ةسدن&لا تاصاصتخا PQ ةصاخ اÃV فweعم

 ...ا}Seغو لاصتالاو

ü  ̀رخ عتمتي:Q {ب تاصاصتخالا هذÖامك ةيلودلا لغشلا قوس³ ةعفترم جامدنا بس 

 رارغ GHع ةيÂوروألا نادلبلا فلتخم �Hإ تاونس 3 قوفت لوخد تاSeشأتب م&لج ىظحي

 .ايناملأو اس~رف

ü ملا ن9وكتلا ةموظنم ر9وطتá�: ع لمعلاGH ملا ن̀و�تلا ةموظنم ر̀وطتõo PQ @ل 

 Q:̀رخ لعج امم ة°Aانلا ةيلودلا براجتلاو Seياعملا دامتعاب تالاZ¿او تاصاصتخالا

 قوفت ةيلودلاو ةيس~وتلا لغشلا قوس³ ةعفترم جامدنا ةبسÖب نوظحي ةموظنملا هذ}

80%. 

ü  ملا ن̀و�تلا ةموظنم حاجن م&سأõo PQ س~وت PQ سملا بلجtتاسسؤملاو بناجألا ن̀رمث 

 ةيئانثلا تايقافتالا ماربا معد -

 دئا&شلاب فاweعالا لوخت noلا

 .ةيلآ ةفصب ةيملعلا

 ثحبلاو �Qاعلا ميلعتلا ةرازو -

 ةلاzو ثادحا ددصب Æoلعلا

 لابقتساو مالعإل ةينطو

 كلذو نdيلودلا ةبلطلا ھيجوتو

 لابقتسالا فورظ نSسحتل

 PQ ةساردلاو جامدإلاو ةماقإلاو

  .س~وت



29 

 

 .ملاعلا نادلب فلتخم PQ م�Vاءافكب فاweعالا PQ م&سأ امك تايسZÖ¯ا ةددعتملا

ü ين%ملا نابشلا لدابت تايقافتا مارباdكمت :ن
ّ

 نSب نم لغشلا o¨لاط تايقافتالا هذ} ن

 ر̀وطتو م&فراعم ميعدت نم ةين&م وأ ةيملع تادا&ش GHع ن`زر°¿ا نSيس~وتلا نابشلا

 ةدوعلا ّمث قافتالاب ةطوبضملا طورشلل اقفو جرا�¯اب ةÂرجت باسtكاو ةين&ملا م&قافآ

 o¼÷~وتلا قافتالا :ماربإ راطإلا اذ} PQ ّمتو .o¼÷~وتلا يداصتقالا جيسÖلا PQ جامدنالل

 ةنس يرسÌوسلا o¼÷~وتلا قافتالاو 2003 ةنس نSين&ملا نابشلا لدابت لوح o¼÷~رفلا

2012.  

ü لا جمارب ر9وطتNOلا ة9رئادلا ةرno �Vإ فد�H كمتSعفتنملا نSكا نم نtرجت باسÂجرا�¯اب ة 

 PQ م&جامدا صرف ر̀وطتو ةديدج ةين&م تارا&م مÃVاسكاو م&فراعم ةيمنت PQ م}اس¤ امب

 .ةيس~وتلا لغشلا قوس

ü ^اعلا ميلعتلا ةرازو لمع�Q لعلا ثحبلاوÆo عGH 7يلودلا ةبلطلا باطقتسا ز9زعdن PQ 

 ةبلطلا لوبق جمانرب رارغ GHع ليtîZلل ةديدج رطأ حتف لالخ نم ةيعماZ¯ا ةموظنملا

 اذ} قلطنا دقو ةيسارد ميلاعم عفد لباقم ةيس~وتلا ةيمومعلا تاعماZ¯اب نSيلودلا

 ةيميظنتلاو ةيÈيتweلا صوصنلا رادصا متو 2019-2018 ةيعماZ¯ا ةنسلا ذنم جمان�eلا

 .2020 و no 2019نس لالخ

ü اعلا ميلعتلا ةرازو عضت�Q لعلا ثحبلاوÆo انثلا نواعتلا جمارب نم ةعومجمðنادلبلا عم ي 
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 قافتالا متي راطإلا اذ} PQو ،Æoلعلا ثحبلاو �Qاعلا ميلعتلا لاجم PQ ةقيقشلاو ةقيدصلا

 ةيذيفنت جمارب وأ مhافت تالوكوتورب و ة9راطإ تايقافتا ق̀رط نع بناجألا ءا@رشلا عم

 Æoلعلا ثحبلاو �Qاعلا ميلعتلا لاجم PQ نواعتلل ةض̀رع طوطخو سسأ عضو نم نكمت

 ةبلطلا ةيكرح ا�Vايلآ زربا نم ةكweشم نواع^ جمارب راطا PQ لمعلا GHع قافتالا لالخ نم

 ثحبلاو �Qاعلا ميلعتلا تاسسؤمو تاعماZ¯ا نSب Üoقتلاو يرادإلا مقاطلاو ةذتاسألاو

 نم ءاوس نS}اجتالا PQ ةبلطلا ةيكرح لعجي ام و}و .ةيÈنجألا ا�VاSeظنو ةيس~وتلا Æoلعلا

 �Hوتت ةينف وأ ةكweشم ناZ̄و ةيلمع جمارÂو ةينوناق رطأ لالخ نم ةننقم س~وت �Hإ وأ

   .مييقتلاو ةع³اتملا ةيلمع

ü و ن%ملل زكارم ثادحاÝ4( تاءافكلا دا%شC( 2016 ةنس: �Vو ن&ملا زكارم فدÎدا&ش 

 PQ ةم}اسملا �Hإ ةيجولونكتلا تاساردلل ايلعلا د}اعملاو تاعماZ¯اب ةثد°¿ا تاءافكلا

 ةبلطلا ىدل ةردابملا ةفاقث ر̀وطتو ا}دا&شإ لي&س̂و تاءافكلا ةيمنتو ةيليغشtلا معد

 ل�ش̂و .اÁVمؤت noلا ن̀و�تلاو ھيجوتلاو مالعإلا ةطش~أ لالخ نم �Qاعلا ميلعتلا Q:̀رخو

 :GHع لمع̂و تاءافكلل نSلغشملا تاجايتحاو لغشلا o¨لاط نSب لصو ةقلح زكارملا هذ}

 قلعتت ةطش~أ ميظنت لالخ نم ھيلع ةظفا°¿او لغش داجيإ GHع لغشلا o¨لاط ةدعاسم -

�امZ¯ا لمعلاو لصاوتلا PQ ةينقتلا Seغ تارا&ملاو تاءافكلا ر̀وطتو لمعلا نع ثحبلابQ 

 .ةردابملاو

 تاصبweلاو لغشلا o¨لاط GHعو ن̀و�تلا ضورع GHع فرعتلا نم نSلغشملا نSكمت -
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 قوسل ةبلطلا دادعإ نSسحت فدÃV نSيعماZ¯ا نSسردملا عم لعافتلاو م&عم لصاوتلاو

 ميظنتو ،لوادتلاب ن̀و�تلا وأ صبweلا صرف دصرو ،ةيتاذلا Seسلا Seفوت لالخ نم لغشلا

 ةين&ملا تاودنلاو ةين&ملا تاراسملا تاشرو@ لغشلا o¨لاطو نSلغشملا عمجت تار}اظت

 ...ةيعماZ¯ا تاسسؤملا PQ ليغشtلا تارا`زو

 ةين&ملا ةيقweلاب ةقلعتملاو ةعماZ¯ا اÁVمؤت noلا جما�eلا نم نSلغشملا ةدافتسا Seسdت -

 .تارا&ملا ر̀وطتو رمتسملا ن̀و�تلاو

 �Qاعلا ميلعتلا تاسسؤم Q:̀رخ ءامدق ةدئافل رمتسملا ن̀و�تلاو ب̀ردتلا صرف Seفوت -

 .Æoلعلا ثحبلاو

v  عالا�eؤملاو تارا%ملاب لدابتملا فاhتاءافكلاو تال 

 نم لغشلا o¨لاطل تال}ؤملاو تارا&ملاب فاweعالاو مييقتلا تايلآ ر̀وطت GHع ةيس~وتلا دالبلا لمع^

 :راطإلا اذ} PQ ّمتو .جرا�¯اب وأ س~وتب لغش صرف GHع لوص°©ل م}دادعا لجأ

ü عالا لوخت ةيلآ ءاسرإ�eلع لصحتملا ةيملعلا دئا%شلاب فاåUاب اaiعالا نكمي :جراweفا 

 وأ ةيمومعلا تاسسؤملا نع ةرداصلاو ةرYZلا راسم لالخ اÅVلع لصحتملا دئا&شلاب

 نم ةلداعم ةدا&ش رادصا لالخ نم ،ةماقإلا دلبب ةصت�¿ا تاطلسلا ىدل اÃV فweعملا

 :لبق

 ،ةيÈنجألا ايلعلا دئا&شلل ةبسÖلاب Æoلعلا ثحبلاو �Qاعلا ميلعتلا ةرازو*
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 .ةيÈنجألا õoملا ن̀و�تلا دئا&شل ةبسÖلاب ليغشtلاو õoملا ن̀و�تلا ةرازو*

 ةينوناقلا صوصنلا �Hا ادانtسا وا ةيئانثلا تايقافتالا ضع³ بجومب ايلآ ةلداعملا متت نأ نكم̀و

 .ضرغلل ةرداصلا

ü ع ةقداصملا نم نكمت تاءارجإ عضوCD ةدئافل ةادسم ةمدخ :ةيلمعلا دئا%شلا 

 .جرا�¯اب ةساردلا وأ لمعلا PQ نSبغارلا

ü تØع ةقداصملاب ةقلعتملا تاءارجإلا طيسCD لعتي ديدج ءارجإ رارقإ :ةيملعلا دئا%شلا
ّ

 ق

 ض̀وعتب كلذو جرا�¯اب لمعلا وأ ةساردلا PQ نSبغارلل ةيملعلا دئا&شلا GHع ةقداصملاب

 .QR code ي~وweكلالا مت�¯اب ةينطولا دئا&شلا GHع يوديلا ءاضمإلا

ü ا ةينا¢مإa1ع لوصCD وتلا ي~وناقلا راطالا لوخي :ةين%ملا تاءافكلا تابثا تادا%ش~÷¼o 

 نdمثتل ةدا%ش GHع اولصحتي نأ ةطوبضملا طورشلا مV¾دل رفوتت نيذلا نwe�°Sملل

 PQ جرا�¯اب لمعلل لاقتنالا وأ ىرغصلا عÌراشملا ثع³ لاجم PQ اميسال ةين%ملا مÙeÂUخ

 .ةين&م ةءافك اUVسرامم بجوتس^ noلا ةطش~الا فلتخم

ü ^ع ةيس~وتلا دالبلا لمعGH إ مامضنالاlD ويلا ةيقافتاRعالل ةيملاعلا وكس�eؤمب فاhتال 

 �eمفون 25 موي نSعÉرالا ھترود PQ ماعلا و�س~ويلا رمتؤم ا}دمتعا noلا lKاعلا ميلعتلا

 فلتخم Æo PQلعلا ثحبلاو �Qاعلا ميلعتلا ةرازو تكراش noلا ةيقافتالا هذ} فد�Vو .2019

 نSثحابلاو نSسردملاو ةبلطلل Æoيدا@ألا كار°¯ا Seسdت �Hإ اUVشقانمو ا}دادعإ لحارم



33 

 

 ةفافش تايلآ خيسرتو �Qاعلا ميلعتلا لاجم �Q PQودلا نواعتلا معدو لغشلا o¨لاطو

 .دارفألا تال}ؤم مييقتل ةيصقم Seغو ةلداعو

ü لا معدÙeإ ةفدا%لا جماlD عالا�eيب نم :تاءافكلاو تارا%ملاب لدابتملا فاÁVدادعا ا 

 تال}ؤملاب فاweعالل ةيلا°¯ا تايلآلا مييقت �Hإ فد�V تادا&شلاب فاweعالا لوح ةراشtسا

 .ةنكمملا لول°¯او تابقعلاو تاردابملا PQ رظنلاو

ü 9ردت تارودب مايقلاØعالا لوح ةي�eعم اصوصخ تاءافكلاو تارا%ملاب لدابتملا فا 

 .ةيئانث تايقافتا س~وتب م&طÂرت noلا نادلبلا

 àKامتجالا نامضلا تاقاقحتسا ل9وحت لجأ نم تايلآ ءاشRإ :22 فد%لا

 ةبس©كملا تاقاقحتسالاو

 ةيطغتلا لاجم �Q PQودلا نواعتلا ميعدت �Hإ ةيلودلا تايقافتالا لالخ نم ةيس~وتلا ةلودلا âHس^

 ةمءالم لالخ نم كلذكو ،ةصاخ ةفصب ةيس~وتلا ةيلاZ¯ا اÅVف دجاوتت noلا نادلبلا عمو امومع

�امتجالا نامضلل ةينوناقلا ةمظنألاQ يس~وتلا تاعلطتل بيجتس¤ امبSو جرا�¯اب نÂي امÖîZعم م 

 .مUVماقا فورظ

v ن9رجا%ملا لامعلا قوقح ةيامح JK ةددعتملاو ةيئانثلا ةيلودلا تايقافتالا راطإ 

 فارطألا

 تايقافتا ماربا GHع لمعلا -

 نامضلا لاجم PQ ةديدج

�امتجالاQ ديلل ةلبقتسم لود عم 

 .ةيس~وتلا ةلماعلا

 تايقافتالا ةعجارم GHع لمعلا -

 امب ةمظتنم ةروصب ةم�eملا

 دق noلا تادجتسملا عم مءالتي

 Üoطولا ديعصلا GHع أرطت

 .�Qودلاو
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ü ع ةقداصملاGH لا ةيلودلا لمعلا تايقافتاو قيثاوملا لجno ق°¯ا تسرك PQ نامضلا 

�امتجالاQ. 

ü ةيئانث ةيلود تايقافتا ةّدع ماربا PQ امتجالا نامضلا لاجم�Q )23 نادلبلا م}أ عم )ةيقافتا 

 ،ايكيZ©ب ،اينابسا ،ايناملأ ،ايلاطيإ ،اس~رف( ةيس~وتلا ةلماعلا ديلل ةلغشملا ةيÂوروألا

 ةصاخ ةيÂرعلا نادلبلا ضعÉو )ا̀راغلب ،كيشtلا ،لاغ�êلا ،اسمنلا ،غروبمسكول ،ادنلو}

  )رصمو اينات`روم ،ايÈيل ،رئازZ¯ا ،برغملا( ةيÂراغملا

ü ع عيقوتلاGH امتجالا نامضلا ةيقافتا�Q بSرعلا برغملا داحتا لود نÉ1992 ةنس ي. 

ü وروألا داحتالا عم ةكارشلا ةيقافتا مارباÉا رارق رودصو 1995 ةنس ي¿Zوروألا سلÉي 

 داحتالا عم ةكارش ةيقافتاب ةطبترملا نادلبلا Üoطاوم نكمي يذلاو ،اÁVم 65 لصفلل قبطملا

 نامضلا لاجم PQ م&قوقح عيمج نم ھلود ىدحا PQ ةينوناق ةفصب نSميقملاو ،يÉوروألا

�امتجالاQ. 

�امتجالا نامضلا ةمظنأ ا&لوخت noلا ةيساسألا عفانملا تايقافتالا هذ} يطغ^  ¬Q @مأتلاSن 

 .ةين&ملا ضارمألاو لغشلا ثداوحو تايارZ¯او ةيلئاعلا حنملاو ضرملا GHع

ü PQ يس~وتلا لامعلا ةدئافل ةيعامتجالا ةيطغتلا ميعدت راطإSوأو جرا�¯اب ن�Q م ق°¯اÁVم، 

 ديصر ز9زعGH 7عو لوعفملا ة9راسلا ةيئانثلا تايقافتالا نdيحت GHع ةيس~وتلا دالبلا لمع^

 ىرخأ لود عم ضوافتلا PQ لوخدلا لالخ نم àKامتجالا نامضلل ةيئانثلا تايقافتالا
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 .ةديدج تايقافتا ماربإل ةيس~وت ةلماع دي لبقتس^

v ن9رجا%ملا لامعلا قوقح ةيامح JK امتجالا نامضلل ةينوناقلا ةمظنألا راطإàK 

ü وتلا ةلمعلا ماظنRاب ةيسaiتقمب مت :جراë¼ì خرؤملا 1989 ةنسل 107 ددع رمألا PQ 10 

�امتجالا نامضلا ةمظنأ ب°³î قلعتملاو 1989 يفناجQ عGH يس~وتلا ةلمعلاSجرا�¯اب ن 

 عم ا&طÂرت ال نادلبب نSلغتشملا جرا�¯اب نSيس~وتلا ةلمعلا ةدئافل يرايتخا ماظن ثادحا

�امتجالا نامضلل ةيئانث تايقافتا س~وتQ. يس~وتلا ةلمعلا كلذكوSغ جرا�¯اب نSe ءارجألا 

 .)ايÈيل( لاZ¿ا PQ ةم�eملا ةيئانثلا تايقافتالا ضع³ مÅVلع ب°Öîت ال نيذلا

ü ةيعامتجالا ةيطغتلا ماظن JK اسألا ماظنلل اقبط :��فلا نواعتلا راطإÐ¼o ناوعأل ماعلا 

 رابتعا متي ،ة̀رادالا ةغبصلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيل°¿ا تاعامZ¯او ةلودلا

 م&قوقح فلتخم نامضل Üoفلا نواعتلل ةيس~وتلا ةلا@ولا ىدل نSق°©م نSينفلا نSنواعتملا

�امتجالا نامضلا لاجم PQ م&قوقح كلذ PQ امبQ، 1879 ددع رمألا تايضتقمل اقفو كلذو 

 نSيمومعلا ناوعألل ةيعامتجالا ةيطغتلاب قلعتملاو 2007 ةيل̀وج PQ 23 خرؤملا 2007 ةنسل

 .Üoفلا نواعتلا قاطن PQ لمعلل قا°¯ا ةلاح PQ نSعوضوملا

 .ةادسملا تامد�¯ا نSسحتو ھطيسÈت د̀زم وحن ماظنلا اذ} ةعجارم GHع لمعلا يراج  ¬

ü 7ف ة9وس�eا ةرشابملا مدع تاaiخرؤملا 2003 ةنسل 16 ددع نوناقلا رادصا :ةصا PQ 24 

�امتجالا نامضلا ةمظنأ ءازإ ةصا�¯ا ةرشابملا مدع تاweف ة̀وسtب قلعتملا 2003 يرفيفQ 
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 ة̀رادالا ةغبصلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيل°¿ا تاعامZ¯او ةلودلا ناوعأ نكمي يذلاو

 GHع ةلاحالا دنع ،ةينطولا تا@رشلاو ة̀رادا ةغبص t÷¼oكت ال noلا ةيمومعلا تاسسؤملاو

 ةمظنأ فلتخمب ةلو�¿ا عفانملاو تامد�¯اب عافتنالا ةلصاوم نم ،ةصا�¯ا ةرشابملا مدع

�امتجالا نامضلاQ لاno يÖلإ نومتÅVا PQ ع ةلاحالا خ̀راتGH ةصا�¯ا ةرشابملا مدع. 

ü ا ماظنلاaiثمم ةدئافل ةي1±لا ةيطغتلل صاCK وتلا ةلودلاRاب ةيسaiتلمش :جرا 

 رادصا لالخ نم كلذو جرا�¯اب م&فئاظول نورشابملا نويمومعلا ناوعألا ةي°½لا ةيطغتلا

 ماظن طبضب قلعتملاو 2009 ةنس ھحيقنت ّمت يذلاو 1992 سرام PQ 16 خرؤملا رمألا

 Üoطولا قودنصلاب نSطرخنملاو جرا�¯اب م&فئاظول ن̀رشابملا ناوعألل ةيعامتجالا ةطي°¯ا

�امتجالا نامضلل Üoطولا قودنصلاÂو ةيعامتجالا ةطي°¯او دعاقتللQ. 
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  :ثلاثلا رو01ا

 ةرNOلا نم دa1ا

 ةمظنملا deغ

 lDإ سانلا رطضت � لا ةيبلسلا ةيل¢ي%لا لماوعلاو عفاودلا صيلقت :2 فد%لا

 CKصألا مhدلب ةرداغم

ü صتÞوت فيRشؤم تاذ نادلبلا ةمئاق نمض س
ّ

 ر̀رقت قفو ةعفترملا ة9رشØلا ةيمنتلا ر

ذلا ،2019 ةنسل يðامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب نع رداّصلا ة̀رشÈلا ةيمنتلل
ّ

 م}أ لوانtي ي

 .ةلدألاو ليلاحتلاب ةيئامنإلا تاسايسلاو تا}اجتالاو عيضاوملا

ü ع لمعلاGH لا نم ّد°¯اYZغ ةرSe اسا�ع~او ةمظنملا�Vديدع عم نواعتلا ز̀زعتب ةيبلسلا ا 

 ضع³ ةعجارمو ةديدج ةيئانث تايقافتا GHع عيقوتلا لالخ نم ةيÂوروألا ةصاخو لودلا

 تايقافتالا هذ} نSمضت GHع صر°¯ا عم ،ةمظنملا ةرYZلا معد فدÃV ة̀راZ¯ا تايقافتالا

 ةرYZلل ةيقيق°¯ا بابسألا ةZ¯اعمل كلذو ةنماضتملا ةيمنتلاب قلعتت ةيصوصخ اما�حأ

 م�Vا̀وتسمو م�Vاصاصتخا فلتخمب لغشلا o¨لاطب ةطاحإلا لالخ نم ةلاطبلا نم د°¯او

 نم مÁVيكمت وأ ّصا�¯ا مÃVاس°¯ عÌراشم ل̀ومت وأ رّجؤم لمع³ م&جامدإ �eع ةيملعلا

 .GQيمكت وا õoم ن̀و�ت

ü بك ادو&ج س~وت لذبتSeيللا ءاقشألا ناضتحال ةÈيSع كلذ ا&فل�ي ام مغر نGH مألا ىوتسملاÜo 

�امتجالاو يداصتقالاوQ ع امئاد صرحتوGH يامحUVحاو مweم&قوقح ما. 

ü ع س~وت دكؤتGH يللا ةمزألل لح داجيإ ةيم}أÈاعمو ةي¯Zابسأ ةÃVارابتعا كلذو ،ةقيمعلا ا 

 �eتع̂و ،كان} عاضوألا يدرتو ءوZ©لا o¨لاطو ن̀رجا&ملا ددع ديازت نSب قيثولا طابترالل
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 Seغ ةرYZلا ةر}اظ نم د°©ل d÷¼oئرلا حاتفملا لثمي ايÈيل PQ رارقتسالا قيقحت نأ س~وت

 �Hإ لصت noلا ءوZ©لا o¨لاطو ن̀رجا&ملا نم ةSeبكلا ةبسÖلا نأ رابتعاب طسوتملاب ةيماظنلا

 .o¨يللا باweلا �eع ّرمت طسوتملل ةيلامشلا ةفضلا

ü خرؤملا 2020 ةنسل 30 ددع نوناقلا JK 30 لعتملا 2020 ناوج
ّ

 àKامتجالا داصتقالاب ق

 ميقو ةيداصتقالا ىودZ¯ا تابلطتم نSب نزاوتلا نم ّل@ قيقحت �Hإ فدV¾ :��ماضتلاو

�امتجالا نماضتلاو عوطتلاQ زوتلاو ةيعامتجالا ةلادعلاوÌلل لداعلا ع eةل�ي}و ةو 

�امتجالاو يداصتقالا هافرلا قيقحت �Hإ ةفاضإلاب مظنملا Seغ داصتقالاQ سحتوSةدوج ن 

 .ةاي°¯ا

ü اسألا نوناقلاæÊ� خّرؤملا 2019 ةنسل 10 ددع JK 30 ل ثد01ا 2019 يفناجÙeنامألا جمان 

 ھثراوتو ھيلإ دادترالاو ھنم ّد°¯او رقفلا نم kQّوتلا PQ ةم}اسملا �Hا فدàK: ¾Vامتجالا

 شdعلا فورظ Seفوتو ةيعامتجالا ةلادعلا قيقحت �Hإ ةيمارلا دو&Z¯ا ز̀زع̂و ةدعاسمو

 نSمأت بناج �Hإ اÃV ضوÁVلا GHع لمعلاو لخدلا ةدودحم تائفلاو ةSeقفلا تائفلل م̀ركلا

�امتجالاو يداصتقالا م&جامداQ. وoميقملا بناجألا نوناقلا لمشdةينوناق ةفصب ن 

 اذ} PQ ةيلودلا تايقافتالا ةاعارمو لثملاب ةلماعملا أدبم ساسأ GHع كلذو ةيس~وتلا دالبلاب

 .لاZ¿ا

ü ي7اذلا ردابملا ماظنب قلعتملا 2020 ةنسل 33 ددع موسرملا: ¾Vإ فد�H داصتقالا ةحفا�م 

 عاطقلا PQ ةيدرف ةفصب تالاZ¿ا فلتخم PQ نSطشانلا ل@ جامدإ لي&س^ �eع مظنملا Seغ
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 يدسمو نSين&مو نSيفرح نم نابشلا نSثعابلاب ةطاحالا د̀زم �Hإ فدV¾ امك .مظنملا

 ي^اذلا ردابملاب صا�¯ا ماظنلا موسرملا اذ} ددح̀و ،عÌراشملا ثعPQ ³ مUVقفارمو تامدخ

�امتجالاو يðابZ¯ا ىوتسملا GHع ھيلع ةلوم°¿ا تابجاولاو ھل ةلو�¿ا تازايتمالا طبضوQ. 

ü طارخنالا JK لاعف ل�ش³ س~وت تم}اس :2030) ةدنجأ (ةمادتسملا ةيمنتلا جمانرب PQ 

 ةينطو تارواشم ميظنت لالخ نم اميسال ،2030 ةمادتسملا ةيمنتلا فاد}أ ةرولÂو ديدحت

 "حوتفملا لمعلا ق̀رف" نمض ةصاخ ةيلودلا ةيمو�°¯ا تاضوافملا PQ ةكراشملاو ةعساو

  .ةمادتسملا ةيمنتلا فاد}أ لوح

ü طولا ا}ر̀رقت س~وت تدعأÜo وطلا�Q ي يذلا 2019 ةنسل�eلصا°¯ا مدقتلا ز PQ ذيفنت 

 .تالاZ¿ا فلتخم PQ ةمادتسملا ةيمنتلا فاد}أ

ü ع لمعلاCD سحتd0ا ةيبذاج نOف9ّرلا لاè�: لا ةلا@و موقتÁVسالاب ضوtةيحالفلا تارامث 

 قطانملل Æoتنملا بابشلا ةدئافل رامثtسالل مئالم خانم Seفوت �Hإ ةيمارلا جما�eلا معدب

 :�eع كلذو ةيماظن Seغلا ةرYZلل e كأ ةضرعملا ةيف̀رلا

ü ̀و�ت تارود ميظنتÖةي PQ ةيص��لا تارا&ملا، 

ü فوتSe قفارمSصتخم نSن PQ ³راشملا ثعÌةيحالفلا ع، 

ü سحت تالمح ميظنتdةطاحالاو جرا�¯ا نم دئاعلا بابشلل ةيس ÃVراشم ثعبل مÌع PQ لاجم 

 .امÃV ةطبترملا تامد�¯او �Qوألا ل̀وحتلاو ةحالفلا
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 ن9رجا%ملا ب9رÂU ةحفا¢مل ةينطولا Ùeع deبادتلا ز9زع7 :9 فد%لا

ü ع ةقداصملاCD ةحفا¢مب ةقلعتملا ةيلودلا تايقافتالا ÂUن9رجا%ملا ب9ر:  

 ةحفا�م لو@وتورÂو ةينطولا �eع ةمظنملا ةم̀رZ¯ا ةحفا�مل ةدحتملا ممألا ةيقافتا •

�Vلا ق̀رط نع ن̀رجا&ملا ب̀ر�e او رحبلاو¯Zّو. 

ü 7ودلا نواعتلا ز9زعlK JK ةحفا¢م لاجم ÂUن9رجا%ملا ب9ر  

طخ دادعإ •
ّ

 سRوت lDإ àKامج قفدت لاح JK ةيممألا-ةيسRوتلا ةك�eشملا ئراوطلا ة

ط�¯ا فد�V :)ن̀رجا&ملاو نSئجاللا( �èيللا با�eلا نم
ّ

 رطا�¿ا نم kQوتلا �Hا ة

�امZ¯ا قفدتلا ةجيtن ةعقوتملاQ إ�H نيدفاولا ةرادإل دادعتسالا نم ّنكمتو س~وت 

 كلذو ةيئانCتسا ةرóZ تاجوم ثودح ةروص PQ ةيلاملاو ةينمألا تايعادتلا ق̀وطتو

 اقفوو ،نSيميلقإلاو نSيلودلا ءا@رشلاو ةيممألا ل@اي&لا عم قيسÖتلاو نواعتلاب

 .o¼÷~وتلا بناZ©ل ةيلودلا تاماwلالل

 نواعتلا معد لالخ نم ن̀رجا&ملا ب̀ر�V ةر}اظ ةحفا�مل �Qودلا نواعتلا ز̀زع^ •

 .ي^امولعملاو noسجوللا

ü سحتلاو ��فلا معدلاو تاردقلا ءانبÍلا رطاخم لوح س°Uب9ر 

  .دود°¯ا ةبقارم لاجم Üo PQطولا شZd¯ا تاردق معد •
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 ب̀رUVلاو با}رإلا ةحفا�مل ةيس~وتلا دود°©ل ةينوweكلإلا ةبقارملا ةموظنم معد •

 .ةثيد°¯ا ة̀ركسعلا تاينقتلا عم لماعتلا نم نكمتلل لاZ¿ا PQ نS̀ركسعلا ن̀و�تو

 ةر}اظب ف̀رعتلا لجأ نم دود°¯ا ةسارحب نSفل�ملا ناوعألل ةيÈ̀ردت تارود ميظنت •

�Vب ةطاحالا ةيفيكو ن̀رجا&ملا ب̀رD°ا}ايا. 

 ب̀ر�V ةر}اظب ةيماظنلا Seغ ةرYZلا طبارت لوح ةيسdسحت ةطش~أب مايقلا •

 .ن̀رجا&ملا

 ةمواقمو ماعلا نمألا لاجم Üo PQطولا سر°¯ا تادحول يونسلا طاشÖلا رش~ •

 تايلمع ددع( ةيس~وتلا ةيلخادلا ةرازول ةحوتفملا تانايبلا عقومب زايتجالاو ب̀رUVلا

 مت نيذلا ن̀زاتZ¿ا ددع ،ارحÂو اّرب ةطب°¿ا زايتجالا تايلمع ددع ،ةطب°¿ا ب̀رUVلا

 .)...م&طبض

 ةيلودلا ةرNOلا قايس JK ھيلع ءاضقلاو ھتحفا¢مو صاi£ألاب راجتالا عنم :10 فد%لا

ü ع ةقداصملاCD ألاب راجتالا ةحفا¢مب ةلصتملا ةيميلقإلاو ةيلودلا تايقافتالا£iصا 

 عمقو عنمل يرايتخالا ا&لو@وتورÂو ةمظنملا ةم̀رZ¯ا ةحفا�مل ةيممألا ةيقافتالا ةصاخو

 ،لافطألاو ءاسÖلا ةّصاخÂو صا��ألاب راجتالا ةبقاعمو

ü رش©لا ر9وطتoوتلا عRÉÊ� ألاب راجتالا عنمب ةقلعتملا تايلآلاو£iھتحفا¢مو صا: 
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تالا عنمب قلعتملا 2016 توأ JK 3 خرؤملا 61 ددع �æÊاسألا نوناقلا •
ّ

 صاi£ألاب راج

 صا��ألا ا&ل ضرعتي نأ نكمي noلا لالغتسالا لا�شأ ل@ عنم �Hإ فدV¾ :ھتحفا¢مو

 اUVحفا�مو ةيس~وتلا دالبلا GHع نيدفاولا ن̀رجا&ملا كلذ PQ نمب لافطألاو ءاسÖلا ةصاخو

 معد �Hإ فدV¾ امك ،م�Vدعاسمو هايا°8 ةيامحو رشÈلاب راجتالا ايا°Dب راجتالا عنمب

 ةيلودلا تايقافتالا راطإ PQ رشÈلاب راجتالا عنم ةحفا�م لاجم �Q PQودلا نواعتلا

 .ةيس~وتلا ة`رو&مZ¯ا اÅVلع تقداص noلا ةيئانثلاو ةيميلقإلاو

 Seسdت لجأ نم سRوت JK ھتحفا¢مو صاi£ألاب راجتالا عنم نوناق لوح ليلد دادعإ •

 PQ نSبغارلاو نيديفتسملا ةفا�ل ھّجوم و}و ،2016 ةنسل 61 ددع Ð¼oاسألا نوناقلا قيبطت

 ا&مادختسا دارملا تاودألاÂو اÃV ف̀رعتلا دصق نSما°¿ا اصوصخو ةر}اظلا هذ} ةفرعم

 .اUVحفا�مل

لعتملا 2018 رpوتكأ JK 23 خرؤم 2018 ةنسل 50 ددع �æÊاسألا نوـناقلا •
ّ

 CDع ءاضقلاب ق

 يرصنعلا Sيمتلا لا�شأ عيمج GHع ءاضقلا �Hإ فدV¾ :يرصنعلا dÁيمتلا لا¢شأ عيمج

 قوق°¯اب عتمتلا PQ دارفألا نSب ةاواسملل اقيقحتو ة̀رشÈلا تاذلا ةماركل ةيامح هر}اظمو

 لبق نم اÅVلع قداصملا ةيلودلا تاد}اعملاو روتسدلا ما�حأل اقفو تابجاولا ءادأو

 .ةيس~وتلا ة`رو&مZ¯ا

 CDع ءاضقلاب قلعتملا ،2017 توأ JK 11 خرؤم 2017 ةنسل 58 ددع �æÊاسألا نوناقلا •

 دض فنعلا لا�شأ ل@ GHع ءاضقلاب ةليفكلا Seبادتلا عضو �Hإ فدV¾ :ةأرملا ّدض فنعلا
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 ةماركلا ماweحاو ةاواسملا قيقحت لجأ نم نSسZÖ¯ا نSب Sيمتلا ساسأ GHع مئاقلا ةأرملا

 عبtتو ةياقولاب ھلا�شأ فلت�¿ يدصتلا GHع موقت ةلماش ةÂراقم عابتإب كلذو ،ةيناس~إلا

 .مÃV د&عتلاو ايا°Dلا ةيامحو مUVبقاعمو ھيبكترم

 يوضوفلا دجاوتلا �Hإ يدصتلل جراaiاب فيظوتلا لاجم JK ةطاسولا عاطق ميظنت •

 ميظنtب قلعتي نوناق عورشم دادعإ لالخ نم ةينوناق Seغ ةفصب نSلخدتملا ضعبل

 طاش~ ميظنت �Hإ فدV¾ جرا�¯اب نSيس~وتلا فيظوت طاشÖل ةصا�¯ا تاسسؤملا ةسرامم

 تايلمع ل@ نم جرا�¯اب لغشلا o¨لاط قوقح ةيامح لجأ نم جرا�¯اب فيظوتلا تاسسؤم

 نمضت̀و. ةيم}ولا تا@رشلا فرط نم مئارZ¯او تازواجتلا ل@ ةحفا�ملو ،زاwبالاو ليحتلا

قفت كلس ثادحإ نوناقلا عورشم
ّ

 طاش~ ةبقارم �Hوتي ليغش©لاب ةفل¢ملا ةرازولاب د

خرملا جرا�¯اب نSيس~وتلا فيظوتل ةّصا�¯ا تاسسؤملا
ّ

 ةبكترملا تافلا�¿ا ةنياعمو ا&ل ص

 لوص°¯ا نود نSطشانلا صا��ألاو تاسسؤملا دقفتلا كلس ةباقر لمش^ امك،ا&فرط نم

 .فارشالا ةرازو لبق نم ي~وناق صيخرت GHع

ü نوناق عورشم دادعا مت ìUملا لمعلا ميظنت فدíÁlK لزانملا ةلمعل قئاللا لمعلا نمضي امب 

 ليغش^ طورش طبض لالخ نم ،اÅVلع قداصملا ةيلودلا Seياعملاو روتسدلل اقبط dÁيمت نود

 تاÂوقعلاو دقفتلاو ةبقارملا تايلآ ديدحتو رجؤملا تاماwلاو م�Vاماwلاو لزانملا ةلمع

 .ھما�حأ ةفلاخم ةروص PQ ةقبطنملا

ü  ألاب راجتالا ةحفا¢مل ةينطولا ةئي%لا ثادحإ£iب نم :صاSسا عضو ا&ما&م نweةيجيتا 
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 ةيامح تاءارجإ قيبطت لاجم PQ دو&Z¯ا قيسÖتو ا}ذيفنtب ةليفكلا تايلآلا حاweقاو ةينطو

 :ةئي&لا تلوت راطإلا اذ} PQو .م�Vدعاسم تايلآو ايا°Dلا

 2023- 2018 ةدتمملا ة�eفلل صاi£ألاب راجتالا ةحفا¢مل ةينطو ةيجيتا�eسا دادعإ -

 لالخ نم صا��ألاب راجتالا ةر}اظ عم يطاعتلا PQ ةيلومش ةÂراقم ءاسرإ �Hإ فد�Vو

 تايلآلا داجيÎو �Qودلاو Üoطولا نS̀وتسملا GHع نSلخدتملا فلتخم نSب دو&Z¯ا قيسÖت

 ةدعاق ثادحÎو ةر}اظلا هذÃV ةقلعتملا تايئاصحالاو تايطعملاو تانايبلا عمZ¯ ةبسانملا

 لاجم PQ دو&Z¯ا قيسÖت كلذ PQ امب ةئي&لل ةلو@وملا ما&ملا زاجنإل  ا&لالغتسا فدÃV تانايب

  .ايا°Dلل ةدعاسملا تايلآ و ةيام°¯ا تاءارجإ قيبطت

 ةعÉرألا ةيجيتاweسالا تالاZ¿ا صا��ألاب راجتالا ةحفا�مل ةينطولا ةيجيتاweسالا تسّرك   ¬

    .نواعتلاو تاعبtتلا ،ةيام°¯ا ،ةياقولا :ïQو ايلود اÅVلع قفتملا

 تايلآلا ر̀وطتل ا�Vاحاweقا اÂوجو نمضتي ةئي%لا طاشR لوح يونس ر9رقت دادعإ -

 هرش~و ةمو�°¯ا سdئر �Hإ ھتلاحإ ّمتت ھتحفا�مو صا��ألاب راجتالا نم ةياقولل ةينطولا

 23 موي ديدحت متو .ا&جمارÂو ا&طاش~ لوح تاغالب رادصإ ةئي&لل نكمي امك .مومعلل

 ءاغلإل Üoطولا مويلا عم خ̀راتلا اذ} نماẁو ر̀رقتلا رشÖل راق خ̀راتك ةنس ّل@ نم يفناج

 .س~وتب ةيدوبعلاو ّقرلا

 .صاi£ألاب راجتالا اياî1 ةلاحÝو ھيجوتل ةينطولا ةيلآلا ءاسرإ -
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 61 ددع Ð¼oاسألا نوناقلل اقفو صاi£ألاب راجتالا اياï1ل يوادتلا ةيناجم نdمأت -

 راظتنا PQ ةيلودلا تامظنملاو ةيمومعلا ة°½لا ةرازو عم قيسÖتلاب كلذو 2016 ةنسل

 ةيمومعلا ةيئافشtسالا تاسسؤملاب يوادتلا ةيناجمب قلعتملا يمو�°¯ا رمألا رودص

  .ةيئاضق ةوعد عفر JK م%قح نSمأتو

 .صاi£ألاب راجتالا ةحفا¢مل ةينطولا ةئي%لا بلص ة9راش©سا ةئيh ثادحإ -

طخ عضو -
ّ

  .صاi£ألاب راجتالا اياî1 ةدئافل رضخأ 

- Rولا رشàK امتجالاàK ألاب راجتالا رطاخمب£iا ق9رط نع صاa1سحتلا تالمÍةيس  

 )صا��ألاب راجتالا ةحفا�مل يملاعلا مويلا ةبسانمب قرزألا بلقلا ةلم°¯ ةئي&لا ميظنت(

 .ةلدألاو تا̀رشÖلا رادصÎو تاودنلاو تارمتؤملا ميظنتو ة̀وبweلاو ةيفاقثلا جما�eلاو

 �Q PQودلاو Üoطولا نيديعصلا GHع ن̀و�تلا جمارب GHع ا&فارشاو ةيÈ̀ردت تارود ميظنت -

 .ا&طاشÖب ةقالعلا تاذ تالاZ¿ا

 ثاحبألا Üo( PQطو سرحو ةطرش( ة`رو&مZ¯ا بارت لما�ب ةينمألا تادحولا عم قيسÖتلا -

 ّيأ ميدقت PQ وا ءاغ³ وا ةراعد لامعأ PQ ص�� ط`روت( ZÖ÷¼o¯ا لالغتسالاب ةقلعتملا

 ليغشtلاو ةيحابإلا د}اشملا PQ لالغتسالا كلذ PQ امب ةيسZÖ¯ا تامد�¯ا نم ىرخأ عاونأ

 PQ لفط مادختسا( ّقرلاب ةÅVبشلا تاسرامملاو لافطألل يداصتقالا لالغتسالاو يرسقلا

 .)ةيمارجإ ةطش~أ
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 ،ةّصاخ ةفصÂو ةينعملا تا&Z¯ا نSكمتب كلذو لاZ¿ا PQ نSلخدتملا فلتخم تاردق ز̀زع^ -

 نSيعامتجالا نSيئاصخالاو ةلوفطلا ةيامح يÉودنمو لغشلا يدقفتمو نS̀راجتلا نSلقانلا

 رفسلاو ة̀و&لا قئاثوو بناجألاو دود°¯ا ةبقارمب ةفل�ملا ä¯اصملاو نSيناسفنلاو

 .اÁVع غالبإلاو صا��ألاب راجتالا تايلمع دّصرت نم ،ةماقإلاو تاSeشأتلاو

 ،لدابت تارا̀ز PQ ةكراشملا لالخ نم ايلودو ايميلقÎو اينطو تا@ارشلا ءانÂو نواعتلا ز̀زع^ -

 ةفرعملا لدابتو نواعتلل ةيÈ̀ردت تارود ،لمع تاشرو ،ةيميلقإ تايدتنم ،ةيسارد تارا̀ز

 .ن̀رجا&ملا ب̀ر�Vو صا��ألاب راجتالا ةحفا�م لوح

ü ولا تروطzسحت تاضمو لقتسملا لمعلاو ليغش©لل ةينطولا ةلاdمومعلل ة&جوم ةيس 

 تاضمولا هذ} جاردا ّمتي نأ رظتنملا نمو .رشÈلاب راجتالا ر}اظم نم kQوتلا قرط لوح

�امتجالا لصاوتلا ةكبش GHعو �Qودلا ةلا@ولا عقوم GHعQ. 

ü ^طولا عافدلا ةرازو لمعÜo عGH غ ن̀رجا&ملا ذاقنإSe يماظنلاSم}اس ءارجإ و}و ن PQ 

 .صا��ألاب راجتالا تا�بش PQ عوقولا نم مUVيامح
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 ةروصب م%لوخد ةداعإب حامسلاو ن9رجا%ملا ةدوع deسÍت CDع نواعتلا :21 فد%لا

 امادتسم اجامدإ م%جامدإ ةداعإ كلذكو ،مU°مارك نوصت ةنمآ

ü وتلا روتسدلا نم 25 لصفلا نمضي~÷¼o إ ةدوعلا قح�H نطولا ضرأ. 

 ةينوناق deغ ةفصب نdميقملا ن9رجا%ملا لوبق ةداعا .1

ü وروألا ةصاخو لودلا ديدع عم نواعتلا معدpةي JK نمضتت :لوبقلا ةداعإ لاجم 

 قلعتت ادونب )ايناملأو ا�يÂ©Zو ارسÌوسو اس~رف( ةرYZلا لاجم PQ ةم�eملا ةيئانثلا تايقافتالا

 تايقافتالا هذ} ددحتو .ةينوناق Seغ ةفصب نSميقملا نSيس~وتلا ن̀رجا&ملا لوبق ةداعإب

 ظفحت فورظ PQ ن̀رجا&ملا ةدوع نمضي امب لوبقلا ةداعإ دنع ا&عابتا بجاولا تاءارجالا

 .ناس~الا قوق°¯ ةيلودلا قيثاوملاب اماwلا كلذو مUVمارك

ü 2016 ةنس ذنم قالطنالا PQ ب لوبقلا ةداعإ قافتا عورشم نأش³ ضوافتلاSس~وت ن 

 نSب م�eملا لقنتلا لجأ نم ةكارشلا نالعإب درو امل اميسجت كلذو يÉوروألا داحتالاو

  .نSفرطلا

 نيدئاعلا نdيسRوتلا ن9رجا%ملا جامدا ةداعإ .2

ü ودلا نواعتلا معدlK JK وتلا ن9رجا%ملا جامدإ ةداعإ لاجمRيسdنمضتت :نيدئاعلا ن 

�امتجالا جامدإلاب قلعتت ادونب ةرYZلا لاجم PQ ةم�eملا ةيئانثلا تايقافتالاQ يداصتقالاو 

 لودلا ةوعد GHع لمعلا -

 يÉوروألا داحتالا PQ ءاضعألا

 ةينطولا ةيلآلا PQ طارخنالل

 ،"انس~وت" جامدإلا ةداعÎو ةدوعلل

ÃVونت فدÌل̀ومت رداصم ع 

 ةصرفلا ءاطعÎو ةدوعلا عÌراشم

 ن̀رجا&ملا نم نكمم ددع �eكأل

 هذ} تامدخب عافتنالل نيدئاعلا

 .ةيلآلا

 ةيلآلل دحوم جذومن Sكرت -

 نSب لثمألا قيسÖتلا نمضي

 ةدوعلل ةيÂوروألا جما�eلا فلتخم

 كلذو جامدإلا ةداعÎو ةيعوطلا

ÃVموميد معد فدUVةعاجنو ا 

 .ا&لخدت

 ةيلآلل ةديدج عورف ثادحا -

 نSعفتنملا نم تامد�¯ا ب̀رقتل
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 :كلذ نم ضرغلل تايلآ عضو �eع كلذو نيدئاعلا نSيس~وتلا ن̀رجا&ملل

 فد�V :ةيعوط ةفصب نيدئاعلا ن9رجا%ملا جامدإ ةداعÝو ةدوعلل ةيسRرفلا ةيلآلا •

 لوح يراطإلا قافتالا عيقوت رثإ GHع 2008 ةنس ذنم اFVادحا ّمت noلا ةيلآلا هذ}

 تحت ،ةيس~رفلا ة`رو&مZ¯ا عم ةنماضتملا ةيمنتلاو ةرYZلا PQ يقفاوتلا فرصتلا

 ةيعوطلا ةدوعلا GHع عيt�Zلا �Hإ ،جامدالاو ةرYZلل o¼÷~رفلا ناويدلا فارشإ

 ميدقت لالخ نم ةدوعلا PQ نSبغارلاو ةينوناق Seغ ةفصب اس~رفب نSميقملا نSيس~وتلل

 ةداعإ PQ م}اس¤ امب ةSeغص عÌراشم ثع³ نم مÁVكمت م�Vدئافل ةيلام تادعاسم

  .ةيلصألا م�Vاعمتجم لخاد م&جامدا

 لمعلاو ليغشtلل ةينطولا ةلا@ولا نSب جامدالا ةداعإ لوح قافتا ماربا راطإلا اذ} PQ ّمت  ¬

 نيدئاعلا ةقفارمو ةع³اتم ةياغ³ 2014 ةنس جامدالاو ةرYZلل o¼÷~رفلا ناويدلاو لقتسملا

 .م&عÌراشمل �Qوألا ل̀ومتلا نم مÁVكمت ةيلام تادعاسم م}دانساو اس~رف نم

 ليغشtلل ةينطولا ةلا@ولا نSب جامدالا ةداعإ قافتال GQيمكت ق°©م ءاضما 2016 ةنس ّمت  ¬

 ةيعامتجا ةدعاسم ميدقت �Hإ فدV¾ جامدالاو ةرYZلل o¼÷~رفلا ناويدلاو لقتسملا لمعلاو

 .م�Vالئاعلو اس~رف نم نيدئاعلا ن̀رجا&ملل

 عم م�eملا قافتالا نمضت :جامدالا ةداعÝو ةيعوطلا ةدوعلل ة9رسoوسلا ةيلآلا •

 ّم�V ةدوعلا GHع ةدعاسملاب ةصاخ اما�حأ ةرYZلا لاجم PQ ة̀رسÌوسلا ةيلاردفنو�لا

 قطانملاب نيدجاوتملاو نSلمت°¿ا

  .ةيلخادلا

 



49 

 

©لا o¨لاط ساسألاب
ّ

Zابلطل ةباجتسالا ّمتت مل نيذلا ،ءو�Vةيلاردفنكلا لفكتتو .م 

 نSينعملا صا��ألل حمس^ ةيلام ةدعاسم عفد عم ةدوعلا ةلحر ف̀راصمب ة̀رسÌوسلا

كمت ةيعامج وأ ةيدرف عÌراشم ثعبب
ّ

ÁVجامدإلا ةداعإ نم م PQ طوÁVم. 

 :2017 ةنس جامدنالاو ليغش©لاو ةرNOلا لوح مالعإلل يRاملألا �RÉÊوتلا زكرملا ءاشRا •

 PQ نSبغارلاو لغشلا o¨لاط نم ھيلع نيدفاولا لابقتسال احوتفم ءاضف زكرملا اذ} ّدع¤

 .صا�¯ا باس°©ل باصتنالا PQ نSبغارلاو س~وت �Hا نيدئاعلاو ايناملأب لمعلا

ü و ةدوعلل ةينطو ق9رط ةطراخ دادعاÝجامدالا ةداع: ÃVت فدdسSe ن̀رجا&ملا جامدا ةيلمع 

 ميظنت رثإ GHع جامدالا ةداعÎو ةدوعلل ةينطو ق̀رط ةطراخ دادعا ّمت ،نيدئاعلا نSيس~وتلا

 تانو�مو ةينطولا ل@اي&لا ديدع ةكراشمب )لمع تاشرو 9( لمعلا تاشرو نم ةلسلس

 تامد�¯ا م}أل الصفم احرش ةطرا�¯ا نمضتتو .ةرYZلا لاجم PQ ةلخدتملا ي~دملا عمتZ¿ا

 ةفاضإلاب ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تالاZ¿ا nìش PQ دئاعلا رجا&ملا اÃV عتمتي نأ نكمي noلا

 .تامد�¯ا هذ} نمؤت noلا ل@اي&لا م}أ �Hإ

ü و ةدوعلل ةينطولا ةيلآلاÝوت" جامدالا ةداعRانس": 

 فدÃV جرا�¯اب نSيس~وتلا ناويد بلص جامدالا ةداعÎو ةدوعلل ةينطو ةيلآ ثادحا ّمت •

�امتجالاو يداصتقالا جامدإلا ةداعإQ يس~وتلا ن̀رجا&مللSلود نم نيدئاعلا ن 

 نSمأتو )ارسÌوسو ايناملأو ا�يÂ©Zو اس~رف( ةيلآلا PQ ةطرخنملا يÉوروألا داحتالا
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 PQ نSلعافلاو ةينعملا طلسلا عم قيثولا نواعتلاب كلذو ةدوعلا راسم ةليط مUVقفارم

 .o¼÷~وتلا ي~دملا عمتZ¿ا

 ةع³اتملاو مالعالاو داشرالاو ھيجوتلا رارغ GHع تامد�¯ا نم ةلمج ةيلآلا نمؤت •

 ةيلاملا تادعاسملا نم عاونأ ثالث ميدقت �Hإ ةفاضإلاب ،تامد�¯ا نم ا}Seغو ةقفارملاو

 ةدعاسم ،ةيعامتجا ةدعاسم :دئاع رجا&م ل�ل ةيصوص�¯ا تاجايتحالا عم قفاوتت

 .عورشم ثعبل ةدعاسمو لغش نع ثحبلل

 نSيس~وتلا ناويدل ةع³اتلا ة̀و&Z¯ا تايÂودنملا تارقمب ةيلآلل عورف ثالث Sكرت •

 ن̀رجا&ملا نم تامد�¯ا ب̀رقتو ةيلعاف e كأ ا&لعجو ا&لمع معد فدÃV جرا�¯اب

 .ةيلخادلا قطانملاب نيدجاوتملا

 ناويد نم ل@ نع نSلثمم نم نو�تي task force لمع ق̀رف ةيلآلا GHع فرش¤ •

 ةماعلا ةئي&لاو لقتسملا لمعلاو ليغشtلل ةينطولا ةلا@ولاو جرا�¯اب نSيس~وتلا

�امتجالا ضوÁVللQ.  

 ناويد نSب ة̀راطإ ةكارش ةيقافتا ماربا 2020 ةيل̀وج ر&ش لالخ راطإلا اذ} PQ ّمت  ¬

 دو&Z¯ا قيسÖت �Hإ فد�V لقتسملا لمعلاو ليغشtلل ةينطولا ةلا@ولاو جرا�¯اب نSيس~وتلا

�امتجالا جامدالا نم نكمي امب نSتسسؤملا نSبQ نيدئاعلا ن̀رجا&ملل يداصتقالاو PQ 

 .لقتسملاو رجؤملا لمعلا �Qاجم
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ü راشملا ديدع ذيفنتÌيس~وتلا ن̀رجا&ملا جامدا ةداعإ لوح فارطألا ةددعتمو ةيئانثلا عSن 

 .نSيلودلا ءا@رشلا عم نواعتلاب نيدئاعلا

  :عfارلا رو01ا

 ةمhاسم ز9زع7

 JK ن9رجا%ملا

 ةيمنتلا

 JK ةلما¢لا ةمhاسملا CDع نdب�eغملاو ن9رجا%ملا دعاس7 فورظ قلخ :19 فد%لا

 نادلبلا عيمج JK ةمادتسملا ةيمنتلا

v وتلا ةكراشم معدRيسdاب نaiجرا JK اa1ةماعلا ةيسايسلا ةاي 

 اءزج لثمت جرا�¯اب نSيس~وتلل ةيسايسلا ةكراشملا نإ :ةينطولا تاباختنالا JK ةكراشملا •

 o¼÷~وتلا روتسدلا نمضي ثيح ،تابجاولاو قوق°¯ا ةفا�ل ةنماضلا ةنطاوملا نم اما}

 .جرا�¯اب نSيس~وتلا ةدئافل ةينطولا تاباختنالل we�äلا قحو يÉاختنالا ق°¯ا

 ةنZ©لا �Hوتت :بعشلا باون سلجم بلص جراaiاب نdيسRوتلا نوؤش ةنaO ثادحا •

 ةيس~وتلا ةيلاZ¯اب ةقلعتملا ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيعÌرشtلا بناوZ¯ا ةع³اتم

 .م&قوقحو م&°¯اصم ةيامحب ةقلعتملا لئاسملا ل�ل ةفاضإ ،جرا�¯اب

 �Hوتي يراشtسا ل�ي} :2016 ةنس جراaiاب نdميقملا نdيسRوتلل ��طو سلجم ثادحا •

 راشtس¤ امك .جرا�¯اب نSيس~وتلاب ةيانعلا لاجم PQ ةينطولا ةسايسلا PQ يأرلا ءادبا

 ةيلودلا تاد}اعملاو تايقافتالا PQو ةيÈيتweلاو ةيعÌرشtلا صوصنلا عÌراشم ل@ PQ اÂوجو

 .هSكرت لامكتسا GHع لمعلا يراج .ا&ماربا دارملا جرا�¯اب نSيس~وتلاب ةقلعتملا

 يمالعإلا بناZ¯ا ر̀وطت د̀زم -

 لامعتساب ةيلاZ¯ا عم GQصاوتلاو

 ةينوweكلالا لاصتالا لئاسو

 رابتعالا نSع³ ذخأت noلا ةثيد°¯ا

 ةيميلعتلا ةيلاZ¯ا تايصوصخ

 .ا�Vاراظتناو ة̀رمعلاو ةيفاقثلاو

 ةيسامولبدلا ر̀وطتو معد -

 تار}اظتلا ميظنتو ةيداصتقالا

 ةيدودرملا تاذ ةيداصتقالا

 بلج GHع ةرداقلا ةيلاعلا

 .ةيÈنجألاو ةيس~وتلا تارامثtسالا

 ةحوتفم مايأ ميظنت متdس -

 نSميقملا نSيس~وتلا ةدئافل

 سdسحتلا فدÃV جرا�¯اب
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v 7وتلا ةئبعRيسdميقملا نdاب نai7و جراòOع م%عيCD وتلا دالبلاب رامث©سالاRةيس: 

 �Hإ نوناقلا اذ} فدV¾ :رامث©سالا نوناقب قلعتملاو Ùe 2016متØس JK 30 خرؤملا نوناقلا •

 ةدئافل زفاو°¯ا نم ةلمج رارقإ لالخ نم ةيس~وتلا دالبلاب رامثtسالا GHع عيt�Zلا

 .بناجألاو نSيس~وتلا ن̀رمثtسملا

 عÌرشtلا حنمي :جراaiاب نdميقملا نdيسRوتلا ةدئافل ةيئابaOا تازايتمالا نم ةلمج رارقا •

 PQ نSبغارلاو جرا�¯اب نSميقملا نSيس~وتلل ةدئافل ةيئابZ¯ا تازايتمالا نم ةلمج o¼÷~وتلا

 �e 2013مفون PQ 18 خرؤملا 2013 ةنسل 4632 ددع رمألا طبض̀و .م}دلب PQ رامثtسالا

 زاجنإ راطإ PQ جرا�¯اب نSميقملا نSيس~وتلا ةدئافل ةيئابZ¯ا تازايتمالا حنم قرطو طورش

  .اÅVف ةم}اسملا وأ عÌراشم

 عضو �Hإ نوناقلا اذ} فدV¾ :ةئشانلا تاسسؤملاب قلعتملا 2018 ةنسل 20 ددع نوناقلا •

 دامتعاو ديدجتلاو را�تبالا GHع ةصاخ موقت ةئشان تاسسؤم ر̀وطتو ثعبل زفحم راطإ

 نS̀وتسملا GHع ةيسفانت ةردقو ةيلاع ةفاضم ةميق ققحتو ةثيد°¯ا تايجولونكتلا

 .�Qودلاو Üoطولا

 �Hإ فدV¾ :يzراش©لا ل9ومتلاب قلعتملا 2020 توأJK 6 خرؤم 2020 ةنسل 37 ددع نوناق •

 لالخ نم لامعألا ةدا̀ر معدو ةركتبملاو ةئشانلا عÌراشملا ل̀ومتل ةديدج ةيلآ ءاسرإ

 PQ ،جرا�¯اب ةيس~وتلا ةيلاZ¯ا تارخدم كلذ PQ امب ،ةيص��لا تارخدملا فيظوت

 ةدعاولا تالاZ¿ا لوح مالعالاو

 ةيلاملا تازايتمالاو رامثtسالل

 نوناقلا ا&لوخي noلا ةيئابZ¯او

 .م�Vدئافل

 ةقلعتملا تاءارجإلا طيسÈت -

 PQ ةيس~وتلا ةيلاZ¯ا ةم}اسمب

 PQ ّمت :Üoطولا يومنتلا دو&Z¿ا

 نوناق عورشمل دادعإلا راطإ

 نمضو 2021 ةنسل ةيلاملا

 نSيس~وتلاو ةرYZلا جمانرب"

 ةعومجم جاردا حاweقا "جرا�¯اب

 نم noلا ةيئابZ¯ا ما�حألا نم

 ةقلعتملا تاءارجإلا طيسÈت اÓVأش

 PQ ةيس~وتلا ةيلاZ¯ا ةم}اسمب

 .Üoطولا يومنتلا دو&Z¿ا

 نSيس~وتلا ك̀رش^ معد -

 نواعتلا تا@ارش PQ جرا�¯اب
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 .عÌراشملا ل̀ومت

 2020-2016 ةيمنتلل �æÊامaiا طط0iا نمض ةرNOلا نوكم جاردإ •

 اقفو ا}دادعا ّمت :ةيمنتلا JK ةيسRوتلا ةيلاaOا ةمhاسم معدل لمع ةطخ دادعا •

 تانو�مو ةرYZلا لاجم PQ ةلخدتملا ةينطولا ل@اي&لا فلتخم تعمج ةيكراش^ ةÂراقمل

 ديدع ةشقانم ا&لالخ ّمت لمعلا تاشرو نم ةلسلس ميظنت رثإ GHع ي~دملا عمتZ¿ا

 .ا}Seغو راخدالا ةئبع̂و ريدصتلاو رامثtسالاب ضوÁVلا رارغ GHع ةلصلا تاذ عيضاوملا

 ةلا@و �Hوتت :عoراشملا ثعJK f نdبغارلا جراaiاب نdميقملا نdيسRوتلا داشرÝو deطأت •

 PQ عÌراشم زاجنإل ةيس~وتلا ةيلاZ¯ا ةدناسمو ةطاحالا ديدجتلاو ةعانصلاب ضوÁVلا

�اطقQ طأت لالخ نم ةعانصلاب ةلصتملا تامد�¯او ةعانصلاSe{عتمتلل م}داشراو م 

 .o¼÷~وتلا نوناقلا ا&لوخي noلا ةيئابZ¯ا تازايتمالاب

 عÌراشملا Hoعاب ةقفارمو ناضتحا �Hإ فدا&لا"ةيمنتلا لجأ نم ن9رجا%ملا" جمانرب قالطإ •

 PQ ةركتبمو ةددجتم عÌراشم ثع³ نم اونكمتي nìح جرا�¯اب نSميقملا نSيس~وتلا نSب نم

 :جمان�eلا لالخ متdسو .س~وت

 ،جرا�¯اب ةميقملا ةيس~وتلا تاءافكلا باطقتسا -

 ،عÌراشملا Hoعاب ةقفارمو ن̀و�ت -

 PQ مUVم}اسم ز̀زع̂و يزكرماللا

 م�Vا&Z¯ يومنتلا راسملا عفد

 .ةيلصألا

 رقمب ةيئانCتسإ ةيلخ ءاسرإ -

 رامثtسالاب ضوÁVلا ةلا@و

 تا��e¯ا ةدئافل ÛQرا�¯ا

 جرا�¯اب ةميقملا ةيس~وتلا

(Cellule des CTEs). 

 لوح يونس عامتجإ ةجمرب -

 تاءافكلا ةدئافل رامثtسالا

 لامعألا لاجرو ةيس~وتلا

 معد فدÃV جرا�¯ا PQ نSميقملا

 مÁVيب لصاوتلا تايلآ نSمثتو

 رامثtسالاب ضوÁVلا ةلا@و نÂSو

 .ÛQرا�¯ا

 لقنتم ضرع ميظنتو ةجمرب -
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 ،ةددجتم تاسسؤم ثادحا -

 .يو&Z¯او يزكرملا ىوتسملا GHع ةقفارم ل@اي} Sكرت -

 م&عم تاءاقللا ميظنتو جراaiاب ةميقملا ةيسRوتلا تاءافكلا لوح تانايب ةدعاق عضو •

 .دادعالا روط PQ عÌراشملا ثعÉو روصت GHع م�Vدعاسمو

 جرا�¯اب نSيس~وتلا ناويد �Hوتي :جراaiاب نdميقملا نdيسRوتلا لامعألا لاجر ةودن ميظنت •

 صرفÂو زفاو°¯او تادجتسملا رخآب لامعألا لاجر ف̀رع^ فدÃV ةودنلا هذ} ميظنت

 .س~وت PQ زاجنإلل ةلباقلا عÌراشملا را�فأو ةحاتملا رامثtسالا

 Üoطولا يداصتقالا جيسÖلا PQ ن̀رجا&ملا جامدا �Hإ فدno �Vلا تاردابملا ديدع ذيفنت •

 .لغشلا نطاوم قلخو ةيس~وتلا دالبلا PQ رامثtسالا GHع مJVحو

 يرامث©سالا طاشÞلا ةيكرح JK ةلاعفلا ةكراشملل جراaiاب نdيسRوتلا باطقتسإ •

 :lDإ ôDس7 � لا óKراaiا رامث©سالاب ضوTUلا ةلاzو لبق نم ��طولا

 لالخ (Cellule de Crise) تامزألا Seبدت ةيلخ ثادحإ لالخ نم تامد�¯ا لضفأ ءادسإ -

 عم عÌرسلا لماعتلا نامضب Üìع^ معدلا ةدحو :نSتدحو نم ةنو�تم انورو@ ةحئاج ةمزأ

 ة&ج نم اUVموميد دّد�V تاÂوعص ت&جاو noلاو س~وت PQ ةطشانلا ةيÈنجألا تاسسؤملا

 مئادلا لاصتالا لالخ نم نطولا ضرأ PQ جرا�¯اب نSيس~وتلا تارامثtسا معدو Seسdتلو

خدتلا تابلط ةZ¯اعمو o¼?��لاو
ّ

 ف̀رعتلا ا&فد} لاصتا ةدحوو .ىرخأ ة&ج نم ل

Road Show نادلبلا ضعبب 

 ساسألاب فدUVس¤ ةيÂوروألا

 تاءافكلاو لامعألا با°Mأ

 نSب نم نSلمت°¿ا ن̀رمثtسملاو

 جرا�¯اب نSميقملا نSيس~وتلا

 قيسÖتلاب م}ديدحت متي نيذلا

 جرا�¯اب ةلا@ولا بتا�م عم

 تاثعبلا عم نواعتلاÂو

 نادلبب ةيس~وتلا ةيسامولبدلا

 مJVح فدÃV كلذو ،دامتعالا

 عÌراشم ثعGH ³ع م&سdسحتو

 .س~وت PQ ة̀رامثtسا
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 ةيلوؤسملا تاءارجإ نأش³ لصاوتلاو نSلغشملا معدل ةيئابZ¯او ةيلاملا Seبادتلاب

 ،تا@رشلل ةيعامتجالا

 تاذ ةني°¿ا ة̀رورضلا تايطعملا نم جرا�¯اب نSميقملا نSيس~وتلا لامعألا لاجر نSكمت -

 ءارفسك يدا̀رلا م}رود بعل نم مÁVكمي نأ ھنأش نم امب ،رامثtسالاب ةقالعلا

 ،ةماقإلا نادلبب لامعالا طاسوأ ىدل نSيداصتقا

 تاعامتجالا فلتخم PQ م&ك̀رش̂و جرا�¯اب ةلا@ولا بتا�م �eع ن̀رجا&ملا باطقتسا -

 لالخ نم كلذو ،دامتعالا نادلب PQ ا&ميظنت ّمتي noلا رامثtسالاب ةقالعلا تاذ تاودنلاو

 ،اÅVف ن`زراب نSلخدتمك ةكراشملا وأ ءاّنبلا روض°¯ا

 تاءاقل نم ةدافتسالاو ةكراشملل جرا�¯اب نSميقملا نSيس~وتلا لامعألا لاجر ةوعد -

 عّسوي نأ ھنأش نم ام بناجألا لامعألا لاجر عم تاعاطقلا ةددعتملا ةكارشلاو لدابتلا

 ،ةديدج ة̀رامثtسا ةكارش صرفل ةبحر اقافآ حتفي نأو م&مامأ رايتخالا تالاجم

 لالخ م&م̀ركتو جرا�¯اب نSيس~وتلل ة°Aانلا ة̀رامثtسالا براجتلا ضعGH ³ع عالطالا -

 .ا&جراخ وأ س~وت لخاد ةلا@ولا ا&مظنت noلا تايلاعفلا فلتخم

 لمع^ ةمئاد ةيجيتاweسا لصاوت ةكبش ل�ش PQ ةيملاعلا تامظنملا فلتخم عم قيسÖتلا -

 .س~وت PQ ة̀رامثtسا صرف فارشtسا PQ ةيس~وتلا تا��e¯ا ك̀رش^ GHع
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v 7وتلا ةأرملا رود ز9زعRةرجا%ملا ةيس JK وتب ةيمنتلا عفدRس 

 ّدع¤ :ةنس لz نم توأ 09 ـل قفوملا رNOملاب ةميقملا ةيسRوتلا ةأرملل ��طو موي رارقإ •

 فالتخاب جرا�¯اب تاميقملا تايس~وتلا ءاسÖلا رود نSمثتل ةصرف ةبسانملا هذÃV لافتحالا

 ةيعامتجالا ةاي°¯ا PQ ةم}اسملاو جرا�¯ا PQ س~وتب ف̀رعتلا PQ ةين&ملا ن�Vاراسم

 PQاقثلاو يداصتقالا لدابتلاو نواعتلا لبس ر̀وطتو ن}دلبل ةيسايسلاو ةيداصتقالاو

 .نUVماقإ نادلب عم Æoلعلاو

 ثادحا لي&س^ �Hا فدV¾ :”اندالب JK اوöeمتسR“ ناونعóK fذومن عورشم قالطإ •

 .س~وت PQ ة̀رامثtسالا ن&عÌراشمل جرا�¯اب تاميقملا تايس~وتلا

 ةيسRوتلا ةئي%لاو نسلا رابكو ةلوفطلاو ةرسألاو ةأرملا ةرازو نdب ةكارش ةيقافتا عيقوت •

 فدÃV جرا�¯اب ةميقملا ةيس~وتلا ةأرملا ةدئافل ةطاحإلاو Seطأتلا لاجم PQ كلذو رامث©سالل

^�Zع ا&عيGH سالاtرامث PQ س~وت. 

v تØا ب9رقتو تاءارجالا طيسaiة9رادالا تامد 

 عÌراشملا ثعبب ةقلعتملا ة̀رادالا تاءارجالا لي&س̂و طيسÈت GHع ةيس~وتلا دالبلا لمع^

 :اÁVم تايلالا ديدع �eع كلذو ةيس~وتلا ةيلاZ¯ا نم تامد�¯ا ب̀رقت د̀زم GHعو رامثtسالاو

 ةيلاZ¯ا دارفأ نم ةمد�¯ا ب̀رقت فدÃV :جراaiاب نdيسRوتلل دحوملا كابشلا ثادحا •

 ةمد�¯ا GHع لوص°¯ا لاجآ صيلقتو ،نطولا ضرأ �Hإ ا�Vدوع دنع جرا�¯اب ةيس~وتلا
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 ةسارد ةدم زاجيÎو م&عÌراشم قالطإ GHع م�Vدعاسمو رامثtسالا PQ نSبغارلا ھيجوتو

 م}أ عمجي 2013 ةنس جرا�¯اب نSيس~وتلا ناويد بلص دحوم كابش Sكرت مت ،تافلملا

 .جرا�¯اب ةيس~وتلا ةيلاZ©ل ة&جوملا تامد�¯اب ةينعملا فارطألاو ل@اي&لا

 Forum جراaiاب نdيسRوتلل ة%جوملا ة9رادإلا تامدi®ل �ùÊا�eفالا نولاصلا ميظنت •

Bledi: لا ميظنت 2020 ةيل̀وج ر&ش لالخ ّمتÖîفالا نولاصلا نم ةيناثلا ة�weاN¼o 

ÃVفوت فدSe لا تامولعملاو تايطعملاno إ م&لوصو لبق جرا�¯اب نويس~وتلا ا&جاتحي�H 

 الكي} �Q 20اوح ةكراشمب كلذو ،اÅVف عÌرسtلاو ة̀رادإلا تاءارجإلا لي&س^ و نطولا ضرأ

 ةلصلا تاذ تالاجم PQ تامد�¯ا يدسم م}أ نم ةيمو�ح Seغو ةيمو�ح تاسسؤم نم

 نامضلاو ةحايسلاو لقنلا رارغ GHع جرا�¯اب ةيس~وتلا ةيلاZ©ل ةمدقملا تامد�¯اب

�امتجالاQ سالاوtاملا عاطقلاو رامث�Q امتجالاو�Q.  

v لا جارداNOةيل01ا ةيمنتلا نمض ةر 

 ةيل°¿ا تاعامZ¯ا تايحالص نSب نم ھنأ GHع 2018 ةنس ةدمتعملا ةيل°¿ا تاعامZ¯ا ةلجم صنت

 .جرا�¯اب نSيس~وتلا ن̀رجا&ملاب ةطاحإلل جمارب عضو

 لاZ¿ا PQ ةلخدتملا ةينطولا ل@اي&لا عم قيثولا نواعتلاب ةيل°¿ا طلسلا لمع^ راطإلا اذ} PQو 

 :GHع

• 7�ide ل تايلآلاو تاينا¢مإلا®Oوتلا ةيلاRلمع^ كلذ نم ةيل01ا ةيمنتلا معدل ةيس 
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 ثحبلاو اينقتو ايدام ةيحالفلا تاسسؤملا معد GHع ةيحالفلا تارامثtسالاب ضوÁVلا ةلا@و

 ةدعاولا تاعاطقلا PQ رامثtسالا صرفب ف̀رعتلا GHع لمع^ امك .جرا�¯ا PQ قاوسألا GHع

 .ةيلاعلا ةفاضملا ةميقلا تاذو

 PQ ّمت :ةيل01ا ةيمنتلا ططخم نمض ةرNOلا جاردا ةيمhأب ةيل01ا طلسلا سÍسحت •

 ةيمنتلا تاططخم نمض ةرYZلا جاردا ز̀زع^ �Hإ فد�V ةيجذومن ةردابم زاجنا راطإلا اذ}

 ةرYZلا لوح لمع ةطخ دادعا �Hإ تضفأ سقافص ةيالو نم سر°¿ا ة&جب ةيل°¿ا

 .جرا�¯اب نSميقملا ةقطنملا ءانبأ عم رواشtلاب كلذو ة&Z¯اب ةصا�¯ا ةيمنتلاو

 .ىرخأ ةيبارت قطانمب ةيجذومنلا ةÂرجتلا هذ} راركت لمعلا يراج ¬

 لوح م�Vدئافل ةيÈ̀ردت تارود ميظنت �eع كلذو نdيل01ا نdلعافلا تاردق ميعدت •

 .ةيمنتلاو ةرYZلا عوضوم

كمت :ةيØنجألا اÂUاdeظنو ةيسRوت ندم نdب تالا0Oا ý ش JK يزكرماللا نواعتلا ز9زع7 •
ّ

 ن

 عم ة̀ومنت عÌراشم زاجناو نواع^ تايقافتا ماربا نم تايدلبلا ةيل°¿ا تاعامZ¯ا ةلجم

  .ةيسامولبيد تاقالع س~وتب ا&طÂرت لودب ا�VاSeظن

 لاجم PQ جرا�¯اب نSميقملا نSيس~وتلا ك̀رش^" لوح ةسارد دادعإ راطإلا اذ} PQ ّمتو  ¬

 PQ جرا�¯اب نSيس~وتلا ك̀رش^ معدب ةليفكلا تايلآلا حاweقا �Hإ فد�V "يزكرماللا نواعتلا

 ةيلصألا م�Vا&Z¯ يومنتلا راسملا عفد PQ مUVم}اسم ز̀زع̂و يزكرماللا نواعتلا تا@ارش
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 .ا&ليعفت GHع لمعلا يراج ضرغلا PQ تايصوت ميدقت Î�Hو

 ،اس~رفب ةصاخ ،جرا�¯اب تاءاقل ميظنت لالخ نم :جودزملا ءاضفلا تام%مب مايقلا •

 ةيس~وتلا تايعمZ¯ا نم ددعÉو ةيس~وتلا ةيلاZ¯اب ةيل°¿ا طلسلا نع نSلثمم تعمج

 PQ مUVم}اسم ز̀زع^ لبس لوحو م�Vاراظتنا لوح م&عم ثحابتلا فدÃV رYZملاب ةطشانلا

 .ةيلصألا م�Vا&Z¯ ة̀ومنتلا تادو&Z¿ا ةدضاعم

 جرا�¯اب نSيس~وتلا ناويدل ة̀و&Z¯ا تايÂودنملا مظنت :رامث©سالل ة9و%ج تاودن ميظنت •

 ةدئافل ةحونمملا ةيئابZ¯ا تازايتمالاب ف̀رعتلا فدÃV رامثtسالل ة̀و&ج تاودن ا̀ونس

 .س~وتب رامثtسالا GHع م&عي�Ẑو جرا�¯اب نSيس~وتلا

 ،ةفلz لقأو انامأ öeكأو عرسأ لئاسوب ةيلاملا تال9وحتلا لاسرإ عي7òO :20 فد%لا

 ن9رجا%ملل lKاملا جامدنالا deسÍتو

ü ع ةبجوتسملا ميلاعملا نم ءافعإلاCD ّمت :ةيلاملا تال9وحتلا PQ ةنسل ةيلاملا نوناق راطإ 

 نSنطاوملا لبق نم ةارZ¿ا لاومألا ل̀وحت تايلمع ءافعإب قلعتي لصف جاردا 2020

 اذÃV ةعتمتملا تال̀وحتلا فقس ددحيسو .ةبجوتسملا ميلاعملا عيمج نم جرا�¯اب نSيس~وتلا

 .رمأ ë¼ìتقمب ا}ذيفنت بdتارتو ءافعإلا

ü ب ةيقافتا عيقوتdالفلا ��طولا كنبلا نþK نكمت 2020 توأ ر&ش لالخ ةيلاملا ةرازوو 

 ةبسÖب ،ةبعصلا ةلمعلاب ةيس~وتلا كونبلاب تاباسح حتف نم جرا�¯اب ةيس~وتلا ةيلاZ¯ا

 ةليدب لولح نع ثحبلا -

 نم لاومألا ل̀وحت تايلمعل

 ا&حيtت noلا صرفلا لالخ

 ةصاخو ةثيد°¯ا تايجولونكتلا

 لامعتساب ي~وweكلإلا عفدلا ةيلآ

 .ةلاوZ¯ا فتاو&لا

 تاسسؤم عم تا@ارش دقع-

 ةدوج نSسحتو جرا�¯اب ةيكنب
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 Üoطولا كنبلا عضوو .o¼÷~وتلا رانيدلاب نو�ت نأ GHع ،ا̀ونس ةئاملاب 2 دودح PQ ةدئاف

 تامدخ ةمزحب ةÂو°½م ،دع³ نع تاباس°¯ا حتفل ازا&ج ،ةيقافتالا هذ} ë¼ìتقمب 9Qالفلا

 .ةثيدح ةينوweكلإ ةيكنب

ü وت كونب عم ةكارش تايقافتا عيقوتRةيس~وت كونب عم ةكارش تايقافتا عيقوت ّمت :ةيس 

ÃVيس~وتلا نم ةيكنبلا تامد�¯ا ب̀رقت فدSميقملا نSتال̀وحتلا ةفل@ صيلقتو جرا�¯اب ن 

 ديدع نم مÁVيكمت لالخ نم مألا مÁVطو PQ رامثtسالا GHع ةيلاZ¯ا عي�Z^ نع الضف ةيلاملا

 :كلذ نم تازايتمالا

 ،2017 ةنس "كنب يراجتلا"و جرا�¯اب نSيس~وتلا ناويد نSب ةكارش ةيقافتا -

 .2017 ةنس "نا�سالا كنب"و جرا�¯اب نSيس~وتلا ناويد نSب ةكارش ةيقافتا -

 .ةيكنبلا تامد�¯ا

 تامد�¯ا GHع عيt�Zلا -

 .دع³ نع ةيكنبلا

 ة̀ونس تايقتلمو تاودن ميظنت -

^�Zع عGH تال̀وحت ةيمنت 

 .جرا�¯اب نSيس~وتلا تارخدم

 :سماaiا رو01ا

 نواعتلا ز9زع7

 لاجم lK JKودلا

 ةرNOلا

 ةنمآلا ةرNOلل اقيقحت ةيملاعلا تاzارشلاو lKودلا نواعتلا ز9زع7 :23 فد%لا

 ةيماظنلاو ةمظنملاو

 ز̀زع^ فدÃV لودلا ديدع عم ةرYZلا لاجم PQ ةيئانثلا تايقافتالا ديدع GHع عيقوتلا •

 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلل ادفار نو�ت nّìح ةرYZلا PQ يقفاوتلا فرصتلا

 Seغ ةرYZلا نم ّد°¯ا GHع لمعلاو ن̀رجا&ملا قوقح ةيامح GHع ديكأتلا عم ،ةيفاقثلاو

  .ةيبلسلا ا�Vاسا�ع~او ةمظنملا
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 لقنت لي&س^ �Hإ فد�V 2014 سرام PQ يÉوروألا داحتالا عم لقنتلا لجأ نم ةكارش ماربإ •

 PQ لوؤسملاو كweشملا فرصتلا ز̀زع^ نع الضف ،س~وتو يÉوروألا داحتالا نSب صا��ألا

 .تاSeشأتلا GHع لوص°¯ا تاءارجإ طيسÈت لالخ نم ةرYZلا تاقفدت

 نم ةرYZلا لاجم PQ ةلعافلا ةيميلقإلاو ةيلودلا تامظنملا عم ةكارشلاو نواعتلا معد •

 نوؤشل ةيماسلا ةيضوفملا ،ةرYZلل ةيلودلا ةمظنملا ،ةيلودلا لمعلا ةمظنم كلذ

 GHجت̀و... ةيÂرعلا لمعلا ةمظنم ،ةرYZلا تاسايس ر̀وطتل �Qودلا زكرملا ،نSئجاللا

 لاZ¿ا PQ ا&ميظنت متي noلا تايلاعفلاو تار}اظتلا PQ ةكراشملا لالخ نم نواعتلا

 .ةرYZلاب ةلصتملا عÌراشملاو جما�eلا ديدع ذيفنت PQ ةم}اسملاو

 ةيس~وتلا دالبلا تلوت :ةمادتسملا ةيمنتلل 2030 ةدنجألا فاد}أ قيقحت PQ طارخنالا •

 عيفر Ð¼oايسلا ىدتنملل 2019 ةيل̀وج ر&ش لالخ Üoطولا يرايتخالا ر̀رقتلا ميدقت

 .ر̀رقتلا نم ةيناثلا ة�Öîلا دادعا ددصب ïQو ،ةدحتملا ممألل ىوتسملا

 ،2063 ةيق̀رفإلا ةدنجألا فاد}أ قيقحت PQ طارخنالا •

 :كلذ نم ةرYZلاب ةلصتملا ةيميلقإلاو ةيلودلا تاراسملا م}أ PQ ةكراشملا •

©لاو ةرYZلا لوح ةيميلقإلا ةيÂرعلا ة`رواشtلا ةيلمعلا -
ّ

Zءو، 

 ،ةيÂرعلا ةقطنملاب ةيلودلا ةرYZلاب ةينعملا لمعلا ةعومجم لاغشأ PQ ةكراشملا -
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 ،طاÂرلا راسم -

 ،موطر�¯ا راسم -

 ،ةرYZلا لوح 5+5 راو°¯ا -

 .ةيمنتلاو ةرYZلل يملاعلا ىدتنملا لاغشأ PQ ةكراشملا -

 


