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  :دعب امأ ،نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبنو انديس نيلسرملاو ءايبنألا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا        
 تارشؤم معدل ةباجتساو ،ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلا زيزعت يف ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا زكرملا ةلاسرو ةيؤر نم ًاقالطنا 
 يف ةمكوحلا" :ناونعب ةيميلقإ ةودن زكرملا مّظن ؛ةيبرعلا لودلا يف اهقيقحت لبسو م2030 ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نم عبارلا فدهلا
 :ىلإ تفده يتلاو م2021 ماعل سرام 31 ءاعبرألا موي "تايلآلا يف ريكفتلا ةداعإو تايدحتلا :ميلعتلا

 
 .ةيبرعلا لودلا يف ميلعتلا مظن ةمكوح هجاوت يتلا تايدحتلاب فيرعتلا .1
 جتاون نيسحتو ميلعتلا مظن تاجرخم ىلع ةلءاسملا ةدوج نامضل ميلعتلا ميوقتب ةينعملا تاهجلل ةديدجلا راودألا ىلع فرعتلا .2

 .فورظلا لك يف ةبلطلا ملعت
 .ةعقوتملا ريغ تابارطضالل اهتاباجتساو ،ميلعتلا ةمكوح لاجم يف ةيلودلاو ةيميلقإلا تاربخلاو براجتلا ىلع فرعتلا .3
  .عبارلا فدهلا صاخ لكشبو 2030 ماعل ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحت معد يف ماهسالا .4

 :ةيلاتلا رواحملا تنمضتو
  .ميلعتلا ةمكوح تايدحت .1
  .ةفولأم ريغو ةفولأم تاقايس يف ميلعتلا ميوقت تائيه تايلآ .2
 .ميلعتلا يف ةيبساحملاو ةلءاسملا لبقتسم .3
 .ميلعتلا ةمكوح لاجم يف ةيلودو ةيميلقإ براجت .4

 
 ةيبرعلا لودلا نم اًددع نولثمي ،نييلودلاو نييلحملا نيصتخملاو نيلوؤسملاو ءاربخلا نم ةراتخم ةبكوك اهميدقت يف كراش دقو           

 لالخ نم اهتايلاعف روضح يف كراشو ،نييدايقلا نم ةبخن اهتاسلج رادأو ،ةيلودلاو ةيميلقإلا زكارملاو وكسنويلاو تامظنملاو ةيمالسإلاو
 نم ةيلاع ةجرد ةودنلا ىلع ىفضأ امم ،ةيبنجأو ةيبرع لود ةدع نم يعون روضح زكرملا ةانقو ZOOM)( يعامتجالا لصاوتلا جمارب لئاسو
 .تاراسفتسالاو ةلئسألا تائم اوحرط ثيح ،لعافتلاو ةيويحلا
 مداخ ماقمل نينمثم ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةموكح دوهجل ريدقتلاو ركشلا ليزجب اومدقتي نأ ةودنلا هذه يف نيكراشملا ّرُسَيو        
 ةدوجلل يميلقإلا زكرملا هب ىظحي يذلا يونعملاو يداملا معدلا ميظع هللا امهظفح نيمألا هدهع يلو ومسلو نيفيرشلا نيمرحلا

 لآ دمحم نب دمح روتكدلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ميلعتلا ريزو زكرملا ةرادإ سلجم سيئر يلاعمل لوصوم ركشلاو ،ميلعتلا يف زيمتلاو
 .خيشلا

 ءوض يف ملعتلاو ميلعتلا ةدوج ريوطتل تالخادملاو لمعلا قاروأ تءاج راكفأو ىؤر نم ةودنلا يف هتشقانمو هضرع مت ام ءوض يفو
 بورحلا ،)(Covid-19 انوروك ةحئاجك ةيبرعلا لودلاب تايدحتلاو تامزألا باقعأ يف ةصاخو اهتاساكعناو ةمكوحلا ريياعمو ئدابم
 يقيقحلا قلطنملا لثمت ةيميلعتلا تاسسؤملا تتاب ،كحملا ىلع ملاعلا نادلب يف ةديشرلا ةمكوحلا مظن تعضو يتلا رقفلاو ،تاعارصلاو
 .ةيمنتلل ماهلا كرحملا لثمت ةيوق ةمكوح مظن اهيف رفوتت يتلا ةيميلعتلا تاسسؤملاف ؛ةيمنتلا قيقحتل
 تاسسؤملا ةمكوح ربتعتو ،جئاتنلا نيسحت ىلإ يدؤت نأ نكمي يتلا ةيسيئرلا رصانعلا دحأ يه ةيميلعتلا تاسسؤملا ةمكوحو     
 نم هنإف كلذلو ،اهفادهأ قيقحت يف ًامسح لماوعلا رثكأ دحأ يه تاسسؤملا ةرادإ ةيفيك نأ امك ،رييغتلل ًامهم ًاكرحم اضيأ ةيميلعتلا
 .ةيبرعلا ةئيبلا بسانت ةعونتم لئاسو ىلع لمتشي ةمكوحلل ماع راطإ ريوطت ىلع فرعتلا يرورضلا



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 عفرل ةيمارلا دوهجلا كلت رفاظت معد يف لعاف رودب ميلعتلا ميوقت نع ةلوؤسملا تاهجلاو تائيهلاو ميلعتلاو ةيبرتلا تارازو موقتو      
 دنتسملا ءادألل رمتسملا نيسحتلا ىلع لمعلاب اًنوهرم دوهجلا كلت حاجن لظيو ،اهتايوتسم فلتخمب ةيميلعتلا تاجرخملا ةدوج ىوتسم
 .ةلءاسملاو ،ةهازنلاو ،ةيفافشلا :ةيساسأ رصانع ةثالث ىلع
 تاسسؤملا ءادأ ىلع ةرطيسلا ماكحإل لاعف يباقر ماظن داجيإ ىلع اهتردق يف ةمكوحلل ريبكلا رودلا رهظي ،قبس ام ىلع ًاسيسأت       
 ئدابم ينبتو ليعفت نأ ىلع نيكراشملاو ءاربخلاو نيسرامملاو نيثحابلا نيب ُقافتا كانه لمجملا يفو .ةقالعلا باحصأ ةيامحو ةيميلعتلا
 دنتست ثيح ،تاعمتجملاو دارفألاو ةيميلعتلا تاسسؤملا حلاصم نيب نزاوتلا ققحي يذلا بولسألا اهرابتعاب ،ةرورض نم رثكأ تاب ةمكوحلا
 هذهل ديجلا قيبطتلا ةرورض رابتعالاب ذخألا عم ،ةيلودلا تامظنملاو ةيباقرلا تاهجلا اهتددح يتلا ريياعملاو ئدابملا نم ةعومجم ىلإ
 لالخ نم ءادألا نم ةمدقتم تايوتسم قيقحتو ،ةسسؤملا ةرادإ ةءافك نمضت يتلا ةادألا ةباثمب تحبصأ ةمكوحلاف .ئدابملاو ريياعملا
 .تاسسؤملا ةرادإ يف ةكراشملاو نوناقلا ةدايسو ةيفافشلاو ةبساحملاو ةلءاسملا ىلع مئاقلا يرادإلا جذومنلا قيبطت

 
   ،ةيميلقإلا ةودنلا داقعنا لالخ تاراسفتساو تاشاقنو تاراوح نم هحرط مت امو ،ثاحبأو تاسارد نم هضرع مت ام ىلع ًءانبو      
 :يلاتلا وحنلا ىلع ةودنلل ةيماتخلا تايصوتلاو جئاتنلا ةرولب نكمي
 

  ةيماتخلا جئاتنلا :ًالوأ

 ءادألاو ةمكوحلا .أ
 لكشلاب اهقيبطتو نيناوقلاو حئاوللاب مازتلالا قيرط دنع ةيميلعتلا تاسسؤملا ءادأ نيسحتو عفر يف مهاسيس ةمكوحلا قيبطت نأ     
 طبضو ،ةبسانملا تاسايسلا عضوو ،تايحالصلاو تايلوئسملل لداعلا عيزوتلا نمضت يتلا ةديجلا ةيميظنتلا لكايهلا عضوو ،حيحصلا
 ةمكوحلا ربتعتو .ةيبلسلا راثآلا ليلقتو رطاخملا ةعجارمو يجراخلاو يلخادلا قيقدتلاو ةباقرلا ىلإ ةفاضإلاب ،تاءارجإلاو ةيسيئرلا ةمظنألا

 ،هنيسحتو ،هريوطتو ،ءادألا ةبقارمو ،ةيميلعتلا ةمظنألا تادحوو رصانع ةفاكل ّدتمت ثيح ،ةيلومشلاب اهقيبطت زيمتي يتلا ميهافملا نم
 .حئاوللاو دعاوقلاو تاءارجإلا قيبطت درجم سيلو ،ةمكوحلل يئاهنلا فدهلا لثمي
 

 ةلماشلا ةدوجلاو ةمكوحلا .ب
 ةكراشم ىلع مئاق امهنم لكو ،ءادألا سايقل تايلآو ةيلود ريياعم امهنم لكل نأ يف ةلماشلا ةدوجلا ةرادإو ةديشرلا ةمكوحلا هباشتت       
 ىلع زيكرتلا ،ميوقتلا ةيلمع يف نييجراخلاو نييلخادلا ءالمعلا ةكراشمو نيلوؤسملا ةبساحمل بيلاسأ عضو ىلعو ةسسؤملاب نيلماعلا
 أدبم قيقحتو ،رارقلا ذاختا يف ةكراشملا قيرط نع تايلمعلا ةءافك نامضل تامظنملا يف ةمكوحلا نم رادقم دوجو بلطتي ةدوجلا
 ةءافك عفرو ،ةيجاتنإلا نيسحتو ،ةيحبرلا ةدايز ىلإ ىعست ةمكوحلاو ةدوجلا نم لك نأب لوقلا نكميو .ةيفافشلاو ةلادعلاو ةاواسملا
 .ةمدقملا ةمدخلا نع ءالمعلا اضر ىوتسم ةدايزو ،ليغشتلا

 

 ةيسفانتلاو ةمكوحلا .ج
 يسفانت زكرم يف اهلعجت يتلا تايجيتارتسالا قيبطتو ةغايص ىلع اهتردق ةدايزو ةيميلعتلا ةمظنألا ةدعاسم يف غلاب ريثأت ةمكوحلل     
 .اههجاوت يتلا تايدحتلاو راطخألا بنجت ىلع لمعلاو ،ةرثؤملا تاريغتلا ةفاك عم اهتمءاومو اهرارقتسا يف ةمكوحلا مهست ثيح ،لضفأ

 يذلا رمألا وهو ،ةحلصملا باحصأ عم ةكراشملا ىلع مئاقلا لماعتلاو ةديجلا تاسرامملا يوبرتلا ماظنلا يف ةمكوحلا لاكشأ نم لعلو
 يف ريبك ضافخنا ثدحي ،اهتقو يف تاءارجإلا ذيفنت نمضتت يتلا نيناوقلا بايغ ةلاح يف سكعلا ىلعو ،ةيسفانتلا ةردقلا يف ةدايز ينعي
 .ةيميلعتلا تامدخلا ةدوج



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ةيفافشلا ىلع ديكأتلا نإف رخآ بناج نمو .ةيميلعتلا ةسسؤملا ةعمس ىلع يباجيإ رثأ هل ًامومع ةمكوحلا ئدابم قيبطت نأ رهظيو      
 .ةيسفانتلا تاردقلا لكآتو دراوملا فازنتسا ىلإ يدؤي يذلا ةيفافشلا فعض نود ةلوليحلا هجوأ دحأ ذفنت يتلا تاءارجإلا ةفاك يف
 ىلع دئاع لضفأ قيقحت نامض ىلع دعاسيو ةصخصخلا ةيلمع يف روهمجلا ةقث يوقي تاسسؤملا ةمكوح قيبطت نأ ىلإ ةفاضإلاب
 ةزيملا نيسحت ىلع نيعت يتلا لئاسولا نم ةليسو يه ةمكوحلا نأب :لوقلا نكميو .ةيسفانتلا ةردقلا نم ززعي هرودب اذهو اهتارامثتسا
  .عسوتلا وأ ظافحلاو ،ةيسفانتلا

 
 
 

 يسسؤملا رارقتسالاو ةمكوحلا .د
 عفترا املكو ،اهيلع ظافحلاو ةيميلعتلا تاسسؤملا رارقتساو ةمكوحلا نيب ةيدرط ةقالع كانه نأ ةودنلا جئاتن لالخ نم رهظ دقو       

 لقأ تامزألا حبصت ثيح ةيميلعتلا ةمظنألا اهل ضرعتت يتلا تامزألا ةفاك عم نكمم لماعتو ،ديج ءادأ ىلع انلصح املك ةمكوحلا رشؤم
 ىوتسم ىلع عفانملاو ايازملا نم ديدعلا قيقحتل ةصرف تايلآ نم ةمكوحلا موهفم هنمضتي امل ميلسلا قيبطتلا لعلو .ائطو فخأو ةدح
 ةبساحملا مظن ىلع ًاضيأ ثحتو ،دراوملل لاعفلا مادختسالا ىلع عجشتو ،تارارقلاو تاسايسلا يعناصل ةيعجرم ًاطاقن دعت ثيح ؛تامظنملا

 .تاعمتجملاو دارفألاو تاسسؤملا حلاصم نيب بيرقتلا ىلع لمعي امم دراوملا هذه ةرادإ نع ةلءاسملاو
 راودألا هذه ذيفنتب مهمايقب قلعتي ال ةمكوحلاب طونملا رودلاو ،)ةدايقلا قيرف( ايلعلا ةرادإلاب ةطانم ةمكوحلا نأب لوقلا نكميو       
 هجولاو .اهتايلوؤسمب عالطضالاو ،اهذيفنتب ام ةهج مايق نم ققحتلا مث نمو ،مهتاسسؤمل اهتيمهأ ةفرعمو اهكاردإ نمضتي لب ،مهسفنأب
 ،اهمجحو ،اهلامعأ ةعيبط اهنم تاريغتملا نم ددعب طبتري يذلا ةسسؤملا مجح بسحب ريغتي لب ،ةتباث ةيسايق ةيلاثم ةلاح سيل لمكألا

 .اهب مازتلالا اهيلع متحتي يتلا ةيعيرشتلاو ةيماظنلا تابلطتملا كلذ نم مهألاو ،يفارغجلا اهراشتناو ،اههجاوت يتلا رطاخملا ةعيبطو
 

 ةيماتخلا تايصوتلا :اًيناث  
 :يتآلاب يصوت ةيميلقإلا ةودنلا نإف ةيماتخلا جئاتنلل قباسلا ضارعتسالا ىلع ًءانبو     

 دادعإو تاعيرشتلا ريوطت لالخ نم ةمكوح تايلآ قيبطتل اهتاسسؤمو ةيميلعتلا ةمظنألل ةمئالملا ةئيبلا ةئيهت ىلع لمعلا .1
 تايدحتلا ةهجاومو زيمتلا ىلع اهتردق ةدايز لجأ نم ،ةيلودلا تاسرامملا لضفأل ًاقفو اهقيبطتل ةمزاللا ةيباقرلاو ةينوناقلا رطألا
 .ةيلبقتسملاو ةنهارلا

 ءادألا ىلع سكعنيس يذلا رمألا ،ةكراشملاو ةلءاسملاو ةيفافشلا ريياعم نم هنمضتت امب ةديشرلا ةمكوحلا ةفاقث ةعاشإ .2
 .هتدوجو هتءافكو يسسؤملا

 ةمظنألا يف لمعلا عفد يف جئاتنلا هذه رامثتساو ًايرود نيينعملاو نيلماعلا اضر مييقتل ةددحمو ةحضاو ةيلآ مادختسا ةرورض .3
 عمجت يتلا ةثيدحلا ءادألا ميوقت جذامنو سيياقم ىلع ةرادإلا دمتعت نأ كلذك مهملا نمو ،اهنيسحتو ةيبرعلا لودلاب ةيميلعتلا
 .ءادألا ةءافك عفرو نيسحت يف رثأ نم اهل امل ةيلاملا ريغ سيياقملاو ةيلاملا سيياقملا نيب

 .تارارقلا عنصو طيطختلا تايلمع يف ةكراشملا نم لقألا تايوتسملا يف نيلماعلا نيكمتو زيزعت ىلع لمعلا .4
 قيبطتلا تايلمع معدل كلذو ،ةحلصملا باحصألو نيلماعلا ةفاكل ةيميلعتلا تاسسؤملا تاسايسو فادهأ حوضو ةرورض .5

 .ةمكوحلا تاءارجإل ميلسلا
 .ةمكوحلاب ةقلعتملا تاءارجإلا ذيفنت نامضو ةبقارم ىلع لمعت يتلا تادحولاو زكارملا ءاشنإ ىلع لمعلا .6
 ءادألا نيسحتل ًامهم ًارصنع اهرابتعاو ةمكوحلا ةيمهأب ةفلتخملا تايوتسملا ىلعو ايلعلا ةرادإلا يعو ةدايز وحن هجوتلا ةرورض .7

 .ةمكوحلا لاجم يف ةيرشبلا تاردقلا ءانبو .ءاوس دح ىلع نيمهاسملاو ةحلصملا باحصأ عم تاقالعلا ةرادإل ةلاعف ةادأو



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 يف ةيباجيإ راثآ نم اهل امل ةينوناقلاو ةيلخادلا ةعجارملا ةرادإك ةسسؤملا لخاد ةمكوحلاب ةقالعلا تاذ تارادإلا هب موقت ام معد .8
 ناجل سيسأتو ،حاصفإلا تابلطتم لثم ،لمعلا مظنت يتلا ةينوناقلا تابلطتملا عم ماجسنالا ةيمهأ عم ،ةمكوحلا قيبطت معد
 .رطاخملا ةرادإو ،تآفاكملاو ،ةعجارملا

 ،ةيموكح ريغلاو ةيموكحلا ةيميلعتلا تاسسؤملا نيب ةكارشلا مظنو ،ةدحاولا ةلودلا يف تاهجلا نيب لماكتلاو قيسنتلا زيزعت .9
  .ةكرتشملا تاساردلا ءارجإو ةيعجرملا ةنراقملا تامولعمو تانايب لدابتو ،ميلعتلا ةمكوح مظن ةيوقتو ريسيتو براجتلا لقنو

 .يبرعلا ملاعلا يف ميلعتلا ةمكوح معدل رارمتساب اهريوطتو ،حئاوللاو ةمظنألا ةعجارم .10
 .ةلءاسملاو ةباقرلا أدبم زيزعتو هتدوج ةبقارمو ميلعتلا يف يموكحلا ريغ عاطقلا ةمهاسمل حئاولو تاسايسو ةمكوح ةيلآ عضو .11
 .ةيلودلاو ،ةيميلقإلا ،ةيلحملا تايوتسملا ةفاك ىلع ،هتدوجو ميلعتلا معد يف ،ةلعافلا ةيجيتارتسالا تاكارشلا زيزعتو ءانب .12
 ةلدألا دادعإ ،ةيزهاجلا ريياعم قيبطت ،يئاقولا طيطختلا ،ةمئادلا ةيزهاجلا لالخ نم تامزألل مئادلا دادعتسالاو ةياقولا  .13

  .رمتسملا ثيدحتلاو ةدافتسملا سوردلا قيثوت ،ةيداشرإلا
  .ةلماش ةيبرع ةعوسوم لالخ نم اهرشن ةيناكمإ ةساردو اهقيثوتو ميلعتلا ةمكوح لاجم يف ةيميلقإلا ةيدايرلا تاردابملا زيزعت .14
 ةيثحبلا تالاجملا يف ةئشانلاو ةيدايرلا تاعماجلا نيب ةمأوتلاو ةيموكحلاو ةصاخلا تاعماجلاو صاخلا عاطقلا نيب تاكارشلا معد .15

 .لامعألا ةدايرو ةيرادإلاو ةيملعلاو
 ىشامتت ةمظنأ عضوو ،ةلعافلا ريغ دونبلا ليدعت لجأ نم ،ايونس اهقيبطت ىدمو اهميهافمو تاعماجلا ةمكوح ةمظنأ ةعجارم .16

 .تاعماجلا ةمكوح يف ةيملاعلا تاهجوتلا عمو ،حوضوب نيفظوملاو ةبلطلا تابلطتمو ةعماجلا عضو عم
 .لبقتسملا فارشتساو يجيتارتسالا طيطختلا ىلع تاجرخملا زيكرت .17
 تاردابملاو جماربلاو ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو تادحوو ماسقأل ءادألا تارشؤم ةعباتم قيرط نع ءادألل مادتسملا روطتلا ةعباتم .18

 .ةعوضوملا
 ىلع فوقولل ،)ةصاخلاو ةيموكحلا( ةيميلعتلا تاسسؤملا مييقتل ماع راطإ ىلإ دنتسم ،سرادملا ةلءاسمل ّيوق ماظن ميمصت .19

 ىلا ةفاضإلاب .اهنيسحتو اهحالصإو اهجالعل ةبسانملا لولحلا عضوو ةيملعتلا ةيميلعتلا ةيلمعلا يف للخلاو فعضلا طاقن
 .ةمادتسم ةيجيتارتساك هتاجرخمو ،ميلعتلا ةدوجب ءاقترالا ىلإ الوصو اهريوطتو اهنيسحتو اهميعدتو ةوقلا طاقن ىلع فوقولا

 تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكتل ةيتحتلا ةينبلا يف رامثتسالا ةدايزك ميلعتلا ةمظنأ ةمكوحل تايدحتلا ةهجاوم ىلع لمعلا .20
 عضو ،)مييقتلا كلذ يف امب( تنرتنإلا ربع قوثوملاو لاعفلا ملعتلاو سيردتلا نامضو ديجلا سيردتلا زيزعتو ةلادعلا نامضل
 ،يرشبلا نمألا تايدحت ةجلاعم يف يقابتسا لكشب دوقي جتنم ركفم ملعتم جتنت نأ اهنأش نم يتلا ةيوبرتلا ةمكوحلا ةيجيتارتسا

 .ةيحالصإلاو ةيريوطتلا ةيوبرتلا تاسايسلا ةغايصو ميلعتلا طيطخت ليهستل تانايبلا دعاوق ءانب يف رامثتسالا ةدايزو

 

 ةدافتسملا سوردلاو تاهاجتالا :اًثلاث
 ةسسؤملا يف ةيهافرلا ،تاليدعتلاو ةنورملا ،قيسنتلا/ رزآتلاو نواعتلا ،تايلوؤسملاو ماهملل حضاو ديدحت :ماظنلا ىوتسم ىلع .1
 .ةيهافرلاو عادبإلاو ةكراشملاو ةلءاسملاو ةيلالقتسالا :ةسردملا ىوتسم ىلع .2
 ةرادإ لمشي هنأ ىلع ميلعتلا ةمكوح موهفم يف ريكفتلا ةداعإب رارقلا عنص يف ةمهاسملا اًعيمج اننكمي ثيح ئدابملا ةعجارم .3

 امل اًقفو رارقلا عنص تايلمع يف ةكراشملاو ةكرتشملا ةيؤرلا ىلع ةمئاقلا ةيعامجلا تادايقلا وحن ةرادإلا زواجت عم ،ميلعتلا
 .ىوتسم لك هب مهاسي نأ نكمي

 لكشب رارقلا عنصب ةقلعتملا تايلوؤسملاو ماهملا عيزوت بجي ثيح ؛ىلعأ ىلإ لفسأ نمو لفسأ ىلإ ىلعأ نم رزآتلا هجوأ زيزعت .4
 تقولا رادهإ بنجت عم ةرمثمو ةنرمو ةعيرس تارارق ذاختاب حامسلل كلذو ،ةحلصملا باحصأو ميلعتلا ءالكو نيب فافشو لداع
 ،تاطلسلا ضيوفتو ةيزكرماللا ئدابمل اًقفو نملو اذام نع لوؤسم / لوؤسم وه نمب قلعتي اميف سابتلالا نع ًالضف ،دراوملاو
 مهتارارق جمدب ةيلاثملا ةيحانلا نم ،ةيلحملا فورظلاو قايسلا ىلإ برقألا نيلوؤسملا لبق نم رارقلا ذاختا يغبنيو ،نكمأ املك
 .ةكسامتملاو ةينطولا ةيرايعملا رطألا يف

 .ةطبضنملا تالكشملا لحو تارارقلاو ماهملا لباقم ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نم عبارلا فدهلا قيقحت ىلع لمعلا نامض .5



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ذاختال ةلماشو ةكسامتمو ةنرم تاحاسم ةينوناقلا / ةيرايعملا رطألا رفوت نأ بجي ثيح ؛رارقلا ذاختال ةنرملا ةيرايعملا رطألا عضو .6
 سكعلا ىلع ةحضاولا ةلءاسملاو تايلوؤسملا ىلإ راقتفالا رارقلا ذاختاو ةيكراشتلاو ةيعامجلا ةدايقلا ينعت ال لوؤسملا رارقلا

 ةديدجلا تايجولونكتلل نكمي ثيح ةلاعفو ةفافش ةلءاسم تايلآو ؛ةطلسلاو ماهملل لداع عيزوت ىلإ دنتست يهف ،كلذ نم
 .اًمهم اًرود بعلت نأ يعامتجالا لصاوتلا لئاسوو

 ةداعإو تايدحتلا ةهجاوم يف ميلعتلا ةمكوح زيزعتل ةفلتخملا تايوتسملا ةفاك ىلع ةفلتخملا تاكارشلاو تالاصتالا زيزعت .7
 .تايلآلاب ريكفتلا

 
 

 
 ةيطمنلا ةيديلقتلا اهتسرامم نع ةيوبرتلا ةرادإلا هيف ىلختت ةيوبرتلا تاسسؤملا ةرادإل اًديدج اًجهنم ةمكوحلا ربتعت :اًماتخو         
 .رزآتلاو ةكراشملاو دضاعتلاو نواعتلا تايلآ نم هنمضتت امب ةيكراشتو ةلادع رثكأ ةيجهنم حلاصل

 تاسايسلا كلتل اهذيفنت قايس يف ،ماع لكشب ةيبرعلا لودلا يف ةيميلعتلا ةمظنألا نمو يموكح ريغلاو يموكحلا عاطقلا نم لمأن امك
 كردت نأو ،ميلعتلا ةدوج يف اهتاردابم زيزعتو كرتشملا انلبقتسم لجأ نم لمعلا ىلإ تايدحتلا لك مغر اهيعس يف رمتست نأ ،تايصوتلاو
 يلحملا ديعصلا ىلع ًانواعتو ةلصاوتمو ةفثكم ًادوهج بلطتي ،تايدحتلا نم اهريغو انوروك ةحئاج عقاو اهضرف يتلا تايدحتلا زواجت نأ

 يف ةيولوأو ،ةرمتسم ةروصب تايدحتلل ةلعافلا ةباجتسالا نامضل ةمكوحلا تايلآ يف ريكفتلا ةداعإ ىلع لمعت نأو ،يلودلاو يميلقإلاو
 فورظ يف ملعتلا ةدوج نم نيملعتملا نم مهريغو بالطلا نيكمتل هقئارطو هجهانمو ميلعتلا تاياغب ريكفتلا ةداعإل هسفن تقولا

 .ةيبرعلا لودلا ديعص ىلع وأ يملاعلا ديعصلا ىلع ءاوس ةفولأم ريغ تاقايسو ةريغتم
 

 .تاحلاصلا متت هتمعنب متت يذلا هلل دمحلاو


