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 امب( ةيروــسلا تاهجلاو ةيروتــسدلا ةنجللا ءاــضعأ عم نواعتلا ىلإ ةيطارقميدلاو يندملا عمتجملا زكرم ىعــسي
 ةيلمعلا نم ٌّلك راـــسم ىلع ريثأتلل ةيلودلا تاهجلاو )ةيمالعإلا تايـــصخـــشلاو نييندملاو نييـــسايـــسلا كلذ يف
 .2ةيسايسلا ةيلمعلاو 1ةيروتسدلا
 هذه لثمت .يــسايــسلا قافتالاو روتــسدلا يف )ىؤرلاو ئدابملاو داوملا( ةيلاتلا تالخدملا نيمــضت متي نأ بلطن
 ةيروـــس قطانم ةدع يف 2022 لوليأ رهـــش يف تيرجأ يتلا راوحلا تايدتنمل ةيـــسيئرلا تاجاتنتـــسالا تالخدملا
 دقو .لاجرلاو ءاسنلا لبق نم ةيواستم ةكراـشمب ،يروـسلا يندملا عمتجملا نم اًطـشن اًوـضع 80 نم رثكأ تمـضو
 لكـشو ،ةيروـسلا ةينطولا ةيوهلاو ،يروـسلا يندملا عمتجملا :ةيـسيئر عيـضاوم ةثالث ىلع راوحلا تايدتنم تزكر
 .ةيروسلا ةلودلا

 

 يروسلا يندملا عمتجملا :ًالوأ

 اهيف امب ةيروـسلا ةيـسايـسلا ةيلمعلل ةفلتخملا تاقايـسلا يف لاّعفو يـسيئر بعال يروـسلا يندملا عمتجملا
 قوقحلا ميهاـفمو ،ةـيطارقميدـلا ميق زيزعت يف يروـــــسلا يندـملا عمتجملا مهاــــــسُي .ةـيروتـــــسدـلا ةـيلمعلا
 يروـــــسلا يندملا عمتجملا دوقي .ةيـــــسايـــــسلاو ةماعلا ةايحلا يف ةأرملل يواـــــستملا رودلا زيزعتو ،تايرحلاو
 ةيلحملا اياــضقلا ةرــصانم يف لمعت يتلا ةيعمتجملاو ةيــسايــسلاو ةيقوقحلاو ةيناــسنإلا تاردابملاو تالخدتلا
 لالخ نم كلذب موقيو .ناــسنإلا قوقح اياــضق ةرــصانمو ةفلتخملا تاعاطقلا يف ةئراطلا ةيناــسنإلا ةباجتــسالاو
 تايتفلاو ءاـسنلل ةيواـستم قوقحو ،نيدوقفملاو نيلقتعملا امّيـس الو ،نييروـسلا عيمجل ةلادعلا قيقحتل يعـسلا
 ةدايز لجأ نم ةيعمتجملاو ةيبابـــشلا تاردابملا يروـــسلا يندملا عمتجملا معدي .ةقاعإلا يوذو نيـــشّمهملاو
 زييمتلل تــضّرعت يتلاو ةــشّمهملا تاعمتجملا توــص نيمــضتل لاّعف يعمتجم راوح ءانبو ،يعامتجالا كــسامتلا
 رظن تاـهجو لـقنو تا)نينطاوملا عيمجل نطو ءاـنب لـجأ نم يروـــــسلا يندـملا عمتجملا لـمعي .تاونـــــسلا ربع
 ةفلتخملا مالـسلا تاراـسم يف تا)نييروـسلا كارـشإو ةطاـسولا ريـسيتو ةحلـصملا باحـصأ ىلإ يلحملا عمتجملا
 .حلسملا عارصلا نع ًاديعب
 يف ةلعافلا ةكراـــشملا يف يروـــسلا يندملا عمتجملا قح نامـــضل ةيروتـــسدلا تالخدملا ينبتب رارقلا عانـــص بلاطن
 :ةيلاتلا ةسمخلا تاعاطقلا

  :ةبساحملاو تاكاهتنالا قيثوتو دصر .1

 هيدلو ،ناـسنإلا قوقح نامـضل ةانجلا ةبـساحمب ةبلاطملاو تاكاهتنالا قيثوتو دـصر يف ّقحلا يندملا عمتجملل
 ،ةدحتملا ممألا تائيهو ناـــسنإلا قوقح سلجمل ّلظلا ريراقتو ةـــصاخلاو ةماعلا ريراقتلا رـــشنو دادعإ يف ّقحلا
 .ةفلتخملا تاعوضوملا يف تا)نيّصاخلا تا)نيرّرقملاو

  :مالسلا ءانبو ةيسايسلا ةيلمعلا .2
 تاـضوافملا ةلواط ىلع ًارـضاح نوكي نأو ،ةّيـسايـسلا تاـضوافملا تايلمع يف ةكراـشملا ّقح يندملا عمتجملل
  .رخآلا لوبقو راوحلاو يعمتجملا كسامتلاو روسجلا ءانب يف ةمهاسملاو ّيسايسلا قافتالا ءانثأ

 :ةيناسنإلا ةباجتسالا .3
 ةيبلتو مييقتو دصرل ةيفاكلا ةحاسملاب عتمتي نأ بجيو ،ةيناسنإلا ةباجتسالا يف ّيساسأ بعال يندملا عمتجملا
 .ةينطولاو ةيلحملا تاطلسلا عم ةكارشلاب قيسنتلاو لمعلا ةيرحو تاجايتحالا

 :رامعإلا ةداعإو رارقتسالا تايلمع يف ةكراشملا .4
 فدهب كلذو ،ةّيروــسلا ةيروهمجلا يف رامعإلا ةداعإو رارقتــسالا تايلمع يف ّيــساــسأ بعال يندملا عمتجملا
 .عيزوتلا ةلادعو رامعإلا ةداعإ تايلمع يف ةيعمتجم ةكراشُم قيقحتو ةيفافشلا زيزعتو داسفلا عنم
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 :ةيئيبلا اياضقلا اهيف امب ةمادتسُملا ةيمنتلا .5
 ةـيئيبلا اـياـــــضقلا ىلع لـمعلاو اـهذـيفنتو ةـمادـتـــــسُملا ةـيمنتلا ططخب ةـكراـــــشملا يف ّقحلا يندـملا عمتجملل
  .يخانملا رّيغتلاو ثولتلا نم خانملا ةيامحو
 ،ةدحتملا ممألا نع رداـصلا ناـسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا ىلإ دنتـست نأ ةيروـسلا تاعيرـشتلاو روتـسدلا ىلع
 ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلاو ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداـــصتقالا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلاو
 :روتسدلا نمض ةيلاتلا ةينامثلا داوملا جاردإب رارقلا عاّنص بلاطن .ةيسايسلاو

 :يملسلا عّمجتلاو يندملا لمعلا ةيرح :ىلوألا ةداملا
 ىلع زييمت ّيأ دوجو مدع نمـــضيو ،اهب ةيعوتلاو ةلودلا يف ناـــسنإلا قوقح ةيامح يروـــسلا روتـــسدلا لفكي
 ةيأ نم اهيمحيو ةيملـــــسلا تاعّمجتلاو رهاظتلا ّقح روتـــــسدلا لفكيو ،يقرع وأ ينيد وأ يـــــسايـــــس ساـــــسأ
 .تاقياضم
 
 :يندملا عمتجملا لمع لالقتسا :ةيناثلا ةداملا
 لفكيو .ةلودلل ةيـــــساـــــسألا ميقلا ىلع مئاقلا اهلمعو يروـــــسلا يندملا عمتجملا تامظنم روتـــــسدلا يمحي
 نع لقتــــسم لكــــشب لمعلا يف تامظنملا كلت قحو يندملا عمتجملا تامظنم ليكــــشت يف قحلا روتــــسدلا
 .ةيئاضقلاو ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا تاطلسلاو ةيسايسلا بازحألا

 
 :تاكارشلا ءانبو يندملا عمتجملا ميظنت :ةثلاثلا ةداملا
 يندملا عمتجملا نوناق ريوطت لفكيو تافلاحتلاو تاكارـشلا ءانب ةيرح يندملا عمتجملا تامظنمل روتـسدلا لفكي
 .يلودلاو ينطولاو يلحملا ىوتسملا ىلع هاياضق نع عافدلا يف هقحو
 
  :ينطولا راوحلاو ةيعمتجملا ةكراشملا :ةعبارلا ةداملا
 ىوتــــسملا اهيف امب ،تايوتــــسملا ةفاك ىلع ةلقتــــسملا تاراوحلا دقعب يندملا عمتجملا ّقح روتــــسدلا لفكي
 .ةينطولاو ةيعمتجملا ةحلاصملا قيقحتل ينطولا

 
 : عيمجلل ةيواستملا قوقحلا :ةسماخلا ةداملا
 وأ سنجلا وأ نيدلا وأ قرعلا نع رظنلا ضغب نوناقلا مامأ ةاواـسملاو عيمجلل ةيواـستملا قوقحلا روتـسدلا لفكي
 اهريغ
 
 : ةيواستملا ةكراشملا :ةسداسلا ةداملا
 سنجلاو نيدلاو قرعلا نع رظنلا ضغب عيمجلل صرفلاو ةلماعملاو ةكراـــــشملا يف ةاواـــــسملا روتـــــسدلا لفكي
 .ةماعلاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا تالاجملا يف اهريغو رمعلاو
 
 :لاومألا صيصخت :ةعباسلا ةداملا
 عمتجملا تامظنم لمعل ةـصاخ ةيونـس ةينازيم ةيعيرـشتلا ةطلـسلاو ةيذيفنتلا ةطلـسلا صيـصخت روتـسدلا لفكي 
 .تامظنملل مادتسم معد ىلع لوصحلل ةينوناق تايلآ ريوطت نامضو ،ةلودلا ةينازيم نم يندملا
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 :ةلءاسملاو ةباقرلا :ةنماثلا ةداملا
 ةماعلا تائيهلاو تاطلـسلا لمع ىلع فارـشإلا يف يندملا عمتجملا رود ةينطولا تاعيرـشتلاو روتـسدلا لفكي 
 .ةلءاسملا نامضو ةطلسلا مادختسا ةءاسإ عنمل

 

 ةيروسلا ةينطولا ةيوهلا :ًايناث

 نويروـــــسلا كرتـــــشيو ،تاـيموقلاو تاـينثإلاو تاـغللاو تادـقتعملاو تاـفاـقثلا دّدـعتم عمتجم يروـــــسلا عمتجملا 
  .عّونتمو ينغ خيرات نم مهتفاقث نوّدمتسيو ةطبارتمو ةعّونتم ةيفارغجب
 جرخم دجوي ال هنأ دكؤتو ،هريــصمو هتاناعم يروــسلا بعــشلا اهب ّرمي يتلا ةقيمعلا ةيناــسنإلا ةمزألا تدحو دقل
 مارتحاو كرتـــشملا شيعلاو حماـــستلا أدبم ىلع يروـــس قفاوتو مهافتو ،ةّيروـــس ةدارإ نودب ةمزألا هذه نم
   .كرتشملا ريصملاو خيراتلا ىلع ظافحلاب مازتلالاو تا)نييروسلا عيمج قوقح
 ةيروهمجلا .تاغللا دّدعتو ،دقتعُملاو ريبعتلا ةيرح  يف ةيروسلا تانوكملا عيمج قوقح يروسلا روتسدلا نمضي 
 .ةـيوغللاو ةـيفاـقثلاو ةـينثإلاو ةـينيدـلاو ةـيقرعلا مهتيوه نع رظنلا ضغب نييروـــــسلا لـكل ةـلود يه ةـيروـــــسلا
 ىلع مالـسلل ًاردـصم نوكتو ناـسنإلا قوقح مارتحاو يكراـشتلا مكحلاو ةاواـسملاو لدعلا ةيروـسلا ةلودلا نمـضت
 نيوكتو اـهتاـــــساـيـــــس يف اـهعونت ةـيروـــــسلا ةـيروهمجلا سكعتو .ةـيلودـلاو ةـيميلقإلاو ةـينطولا تاـيوتـــــسملا
 .اهتاسسؤم

 :ةيروتسدلا ةيلمعلا نمض ةيلاتلا ةتسلا داوملا نيمضت رارقلا عاّنص نم بلطن

 :ةلودلا مسا :ىلوألا ةداملا
 يأ وأ ةينيد وأ ةيموق ةلالد وذ مـــساب ةلودلا ةيمـــست مدع نمـــضت ثيحب ،ةيروـــسلا ةيروهمجلاب ةلودلا ىّمـــست
  .ىرخأ تافاضإ يأ نود )ةيروسلا ةيروهمجلا( مسالا نوكي نأ لضفألاو ،ةنّيعم تائف عبتت تارابتعا

 
 :يروسلا ملَعلا :ةيناثلا ةداملا
 ملعلا نّمـــضتي ثيحب ،ةيطارقميد ةيلمعب يروـــسلا ملعلا رييغت يف تايروـــسلاو نييروـــسلا ّقح روتـــسدلا لفكي
  .ةيروسلا تانوكملا نم ّيأ ّدض ًايزييمت نوكي الأ ىلعو ةعماجلا ةيروسلا ةيوهلا نع رّبعت تالالد
 
  :ينطولا ديشنلا :ةثلاثلا ةداملا
  .ةيروسلا تافاقثلا عونت ىلإ ريشيو مالسلاو ةيناسنإلا ميق ينطولا ديشنلا سكع
 
 :ةيمسرلا ةغللا :ةعبارلا ةداملا
 تا)نييروـــسلا عيمج ةيّرح روتـــسدلا نمـــضي .ةيلـــصألا اهتغلب فارتعالاب اهعيمج تانوكملا ّقح روتـــسدلا نمـــضي
 ةيروهمجلا يف ةّيحلاو ةيكحملا مألا تاغللا نوكت ،كلذل ةفاــضإلاب .اهــسيردتو اهتــساردو مألا مهتغلب ملكتلاب
   .ةلودلا يف ةيمسر تاغل ةيروسلا

 
  :دقتعملاو ريبعتلاو يأرلا ةيرح :ةسماخلا ةداملا
 يأ نود ءارآلا قانتعا ةيرح ّقحلا اذه لمــشيو ريبعتلاو يأرلا ةيرح يف تا)نييروــسلا عيمج ّقح روتــسدلا نمــضي
  .دييقت نود ةليسو يأب اهرشنو تامولعملا يقلت قحو لخدت
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 :ةيروسلا ةيوهلا تادّدحم :ةسداسلا ةداملا
 ةيموقو ةينيد تانّوكم نم ةيروـــــسلا ةينطولا ةيوهلل ةعّونتملا رداـــــصملاب فارتعالا روتـــــسدلا نمـــــضي ●

 ،مهريغو ناــــشيــــشو طوؤانرأو نمرأو سكرــــشو نايرــــسو نييروــــشآو نامكرتو دركو برع نم ةيقرعو
 نم اهريغو ةيدوهيو ةيديزيإو ةيمالـــــسإو ةيحيـــــسم نايدأ نم ةفلتخملا دئاقعلا ةيرح ًاـــــضيأ نمـــــضيو
 ةيليعامـسإو نييولعو ةعيـشو ةّنـسو ،)ةيقرـشلا ةـسينكلاو ةيبرغلا ةـسينكلا( ةّيـسنك فئاوطو ،تادقتعملا
 ةينطو ةورث ةفلتخملا تانّوكملاو بوعـــشلا نم ةلّكـــشملا ءاـــسفيـــسفلا هذه لكـــشتو ،اهريغو ةيزردو
  .كرتشملا شيعلاو حماستلا سسُأ ىلع ةّينبم

 يأ اهيف امب ،ةيلودلا ناـــسنإلا قوقح تايقافتالا يف اهيلع صوـــصنملا قوقحلا عيمج روتـــسدلا لفكي ●
 .ناسنإلا قوقحو ءاسنلا قوقحب ةصاخ ةيلود تايقافتا

 ًالاجرو ًءاسن ،نييروسلا عيمجل مارتحالاو قوقحلا يف ةاواسملا لفكيو عيمجلل ةاواسملا روتسدلا نمضي ●
   .ةورثلل لداعلا عيزوتلاو ةلءاسملاو ةيفافشلا نمضي امك ،ةيروسلا تانوكملا ةفاكو ،

 ةلاحلاو ةقاعإلاو قرعلاو نيدلاو سنجلا نع رظنلا ضغب سانلا عيمجل ةيروـــسلا ةيـــسنجلا نوناقلا مظني ●
 .اهريغو ةيعامتجالا

 

  ةيروسلا ةلودلا لكش :ًاثلاث

 :مكحلا ماظن :ىلوألا ةداملا
 لالخ نم ةيفافـــــشلاو مكحلا يف ةيكراـــــشتلا نمـــــضي يذلا يطارقميدلا ماظنلا وه مكحلل لثمألا ماظنلا ّنإ
 ّلك حنم ماظنلا اذه نمــضيو .ةيلحملا تاطلــسلل ةحونمم ةعــسوم تايحالــصبو ةّيرادإلاو ةّيــسايــسلا ةيزكرماللا
 جتانلل اًقفو ،ةورثلل لداعلا و يرادإلا عيزوتلا اميـــس ال ،ةـــصاخلا اهنوؤـــش ةرادإ ةطلـــس )ةظفاحم ،ةيالو( ميلقإ
 :ةيلاتلا ئدابملاب مازتلالا عم ،يروسلا يلامجإلا يلحملا

 يمحيو ،ةددعتملاو ةعونتملا تانوكملا تايرحو قوقح نمـــــضيو ،ةيفارغجلا ةدحولا مكحلا ماظن قّقحي ●
  .ةيروسلا ةيروهمجلا ،ةنطاوملا ةلود نمض دارفألاو تاعامجلا قوقح

  .ةيروسلا تاورثلا نم ئفاكتمو لداع بيصنب عتمتلا تا)نييروسلا عيمج ّقح نم ّنإ ●
 ةاواــــسملاو ةلادعلا ئدابم قفو ،ءاــــضقلا لالقتــــساو ،نوناقلا ةدايــــس ةيروــــسلا ةيروهمجلا نمــــضت ●

 ةطلسلل يملسلا لوادتلاو ةلودلا نع نيدلا لصف نمضي يطارقميد ماظن يف ،ةلءاسملاو ةيفافشلاو
 .يروتاتكيد ماظن مايق عنمت تانزاوتو طباوض دوجوب تاطلسلا نيب لصفلا أدبم ساسأ ىلع

 .ًايمسر ةنيعم وأ ةبختنم ةئيه ةيأ يف روكذلاو ثانإلا يلثممل %40 نع ّلقت ال ةصح روتسدلا لفكي ●
 ةداـيـــــس ئداـبم قفو ،اـهل كاـهتنا يأ عنميو ،اـهيلع ظاـفحلاو ،ناـــــسنإلا قوقح ةـياـمح روتـــــسدـلا لـفكي ●

 .نوناقلا
 هيلثمم رايتخا يف بعـشلا ّقحو ةيطارقميدلاو ،ةيفافـشلاو ،ةاواـسملاو ،ةلادعلا ئدابم روتـسدلا نمـضي ●

  .مكحلا يف عيمجلل ةيواستملاو ةلاعفلا ةكراشملا ىلع ةوالع ،هتالثممو
 
 :ةيذيفنتلا ةطلسلا :ةيناثلا ةداملا
 ةيئاـضقلا ةطلـسلا اهب مكحتو ةيعيرـشتلا ةطلـسلا اهّرقت يتلا نيناوقلا قيبطتو ذيفنتب ةيذيفنتلا ةطلـسلا موقت
 اهلماكتو ةلودلل ةثالثلا تاطلـسلا لمع نمـضت ةمئاق تانزاوتو طباوـض دوجو عم تاطلـسلا لـصف أدبم راطإ يف
 عونتلا ةيامحو تايّرحو قوقحو ةدحوو لالقتـسا نامـض يف مهاـسُتو دالبلا ةيذيفنتلا ةطلـسلا ريدت .اهـضعب عم
  .يندملا عمتجملا تامّظنمو مالعإلا لئاسو عم نواعتلاب ،يروسلا
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 ةموكحك وأ ةيدايح طارقونكت ةموكحك ةيذيفنتلا ةطلـــسلا ليكـــشت ىلع يـــسايـــسلا قافتالا مهاـــسُي ●
 سانلا تاجايتحا يّبلت نأ ةيذيفنتلا ةطلـــسلا ىلع نيتلاحلا الك يفو ةيـــسايـــسلا تانّوكملا نم ةيفالتئا
 لمعت نأو ةينمألاو ةيـسايـسلاو ةيـشيعملاو ةيناـسنإلاو ةيداـصتقالا ةمزألا نم دالبلا جارخإ ىلع لمعتو
  .يروسلا ماسقنالا ةلاح نم جورخلل ةيروسلا فارطألا ديحوتو ةيسايسلا تابذاجتلا ّلح ىلع

 سيئرلل ّقحيو ،تايحالـصلاو مكحلا لكـش نع رظنلا ضغب تاونـس عبرأب سيئرلا ةيالول ةينمزلا ةرتفلا دّدحت ●
  .نيترودل طقف حّشرتلا

 تالاح ضرف وأ ،برحلاو ملـــسلا رارق ذاختا وأ ،ةيعيرـــشت تايحالـــص لمـــشت الو ةدّدحم سيئرلا تايحالـــص ●
  .ةيعيرشتلا ةطلسلا ّلح وأ ،ئراوطلا

 ةطلـــسلا لالقتـــساو ،ءاـــضقلا لالقتـــسا أدبمو نوناقلا ةدايـــس ساـــسأ ىلع ،تاطلـــسلا نزاوتو لـــصف ●
 رايتخا ّقح )تاظفاحملا ،تايالولا( ميلاقألا حنمي يزكرمال ماظن قفو ،بعـــشلا نم ةبختنملا ةيعيرـــشتلا
 .ةيلحملا اهتاموكح

 :ةيعيرشتلا ةطلسلا :ةثلاثلا ةداملا
 ةطلـــسلا ةلءاـــسمو ،نيناوقلا ىلع ةقداـــصملاو ،ميـــسارملاو ،تاعيرـــشتلا رادـــصإب ةيعيرـــشتلا ةطلـــسلا موقت
 ،برحلاو ملـــسلا نالعإو دالبلل ةماعلا ةنزاوملا ىلع ةقداـــصملاو ،ةيئاـــضقلا ةطلـــسلا نوناق رادـــصإو ،ةيذيفنتلا
  .ةلودلل ةيدايسلا اياضقلا  نأشب رارقلا ذاختاو

 ليثمت نامــضو ةيفارغجلا قطانملل فافــشلاو لداعلا ليثمتلا ساــسأ ىلع ةيعيرــشتلا ةطلــسلا لّكــشتت ●
 ةـهيزنو ةرح تاـباـختنا نمـــــض ،ةـيروـــــسلا تاـنّوكملاو ناـيدألاو تاـيموقلا عيمج نم ةـيـــــساـيـــــسلا بازحألا
  .)اتوكلا( يبسنلا ماظنلا قفو ةفافشو

 نمـض ةحـضاو تايلآ كانهو ،ددحم يئاـضق صاـصتخا  امهنم ٍّلكل نيتفرغ نم ةيعيرـشتلا ةطلـسلا نّوكتت ●
 ربع رايتخا ّمتي ةيــسايــس ةيليثمت ةفرغ يه ىلوألا ةفرغلا .نيتفرغلا تارارق نيب براــضتلا عنمت روتــسدلا
 عمتجملا عونتل ًارظن ،ةـيناـثلا ةـفرغلا نّمـــــضتتو .يبـــــسنلا ماـظنلا قفو ةـفاـفـــــشو ةـهيزن ةرح تاـباـختنا
 ةحاــسم يطعي امم ،ٍواــستم ساــسأ ىلع ةفلتخملا ةيروــسلا تاعومجملا ّلك نع تا)نيلثمم ،يروــسلا
 .ةيليمشت ةكراشمل عسوأ

  .اهنم ّلكب ةّصاخلا ةيعيرشتلا رومألاب تبي ناملرب هبش )ةظفاحم ،ةيالو( ميلقإ ّلكل ●

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


