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 ةایحلا يف ةقاعإلا يوذ صاخشألاو تاشمھملا ءاسنلل ةلماشلا ةكراشملا وحن" :يبیردتلا جمانربلا نمض هذھ تاسایسلا ةقرو يتأت
 قرشلا يف ةیمنتلل يدیوسلا كیرشلا IM عم ةكارشلابو ایقیرفأ لامشو ایسآ برغ دھعم لبق نم ذفنُملا ،"ةیداصتقالاو ةیعامتجالا
 ءاسنلا مھت يتلا ایاضقلا لوح دییأتلا بسكل ةمزاللا تاودألاو تاراھملاً ةبردتموً ابردتم 20 باسكإ ىلإ جمانربلا فدھی .طسوألا
 يداصتقالا نیدیعصلا ىلع نیتقباسلا نیتئفلاب ىنُعت تاسایس قاروأ جاتنإ قیرط نع ةقاعإلا يوذ صاخشألاو تاشمھملا
 .يعامتجالاو
 
  ایقیرفأ لامشو ایسآ برغ دھعم رظن ةھجو ةرورضلاب سیلو نیفلؤملا ءارآ عورشملا سكعی
 

 نـم ةقبـسم ةـقفاوم نود ةلیـسو يأـبوً اـیئزج وأً اـیلك عورـشملا اذـھ نـم تاـمولعم يأ رـشن ةداـعإ زوـجی ال :رشنلا ةداعإ طورش
 :ينورتكلإلا دـیربلا ىـلع لاصتالا مـسق ةلـسارم ىـجُری دـھعملا ةـقفاوم ىـلع لوـصحلل .اـیقیرفأ لامـشو ایـسآ برـغ دـھعم
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 يذیفنتلا صخلملا 1
 ةلداع لمع طورش يفو ھلمع رایتخا ةیرح يفو لمعلا يف قحلا صخش لكل" 24 ھتدام يف ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا دكأ

 ةرئادل نكاسملاو ناكسلا دادعت تانایب ىلإً ادانتساو ."ٍواستم رجأ يف قحلا زییمت نود دارفألا عیمجلو ،ةلاطبلا نم ةیامحلا يفو ةیضرمو

 ندرألا يف رثكأف تاونس 5 مھرامعأ نیذلا ناكسلا نیب ةقاعإلا يوذ صاخشألا ةبسن نأ جئاتنلا ترھظأ 2015 ماع ةماعلا تاءاصحإلا

 يف راشتنا ةبسن ىلعأ دبرإ ةظفاحم تلجسو ،%24.3 ةبسنبو راشتنا ةبسن ىلعأ يناث ةیكرحلا ةقاعإلا تلكش ثیح ،% 11.2تغلب

 .%5.6 ةبسنبو رثكأف تاونس 5 قوف مھ نمل ناكسلا ددع يلامجإ نم ةیكرحلا ةقاعإلا

 

 مھتیلالقتسا قیقحتو ةیداصتقالا ةكراشملا يف مھقوقح ىلع مھلوصح يف هِرودو ةقاعإلا يوذ صاخشألا ةایح نیسحت ىلع لمعلا ةیمھألو

 ىلا ةساردلا تفدھ ،يداصتقالا ومنلا يف ةلعافلا ةمھاسملاو مھرسألو مھل ،مھتشیعم فورظ نیسحتو صرفلا ؤفاكتو لقتسملا شیعلاو

 ىلع فرعتلاو ،دبرإ ةبصق يف لمعلا قوس يفً ادیدحتو ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألل ةیداصتقالا ةكراشملا ىلع ءوضلا طیلست

 .ةلعافلا ةیداصتقالا مھتكراشم نود لوحت يتلا تایدحتلا

 

 :ىلع ةساردلا ةیجھنم تدمتعاو

 .ةینطولا تایجیتارتسالاو تاساردلاو نیناوقلاو ةیلودلا تایقافتالا :لثم ،ةیوناثلا رداصملا نم ةعومجم ةعجارم -1

  .صاصتخالاو ةقالعلا يوذ نم ةیموكح تاھج عم ةقمعملا تالباقملا نم ةعومجم دقع -2

 لمع نع نیثحابلاو يموكحلاو صاخلا عاطقلا يف نیلماعلا ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشأ عم نیتزكرم نیتعومجم دقع -3

 .صخش 13 مھددع غلابلاو

 

 :اھنمو ،لمعلا قوس يف ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا ةكراشم ىلع ةبترتملا راثآلا جئاتنلا ترھظأو

 .ةلودلا ةینازیم ىلع فیفختلاو ،مھل يداملا رارقتسالاو ،مھتاجایتحا ةیبلت يفً الثمتُم يداصتقالا رثألا -１

 ةدیدج تاقادصو تاقالع ءانبو ةرسأ نیوكت ىلع ةقاعإلا يوذ صاخشألا ةردق يفً الثمتُم يرسألاو يعامتجالا رثألا -２

 .ةیلاكتالاو ةقفشلا روظنم ىلع دنتست يتلاو مھھاجتا ةیبلسلا ةدئاسلا ةیطمنلا ةروصلا نم صلختلاو

 .تاذلا موھفم نیسحتو سفنلاب ةقثلا ةدایزو يسفنلا رارقتسالا يفً الثمتُم يسفنلا رثألا -３

 

 ،لیغشتلا لاجم يف ةیداصتقالا مھتكراشم قیُعت يتلاو ةقاعإلا يوذ صاخشألا ھجاُوت يتلا تایدحتلا نم ةعومجم جئاتنلا ترھظأو امك

 :اھزربأ

 .ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا لیغشتب قلعتی امیف ةیداصتقالا تآشنُملا ىلع ةباقرلا ةمظنأ دیعص ىلع تایدحت -１

 .ةقاعإلا يوذ صاخشألاب ةصاخ ةیریسیت تابیترتو ةیتاَمدَخ تایدحت -２

 .ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا هاجتا ةیعامتجا ةیفاقث تایدحت  -３
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  .ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا نیب ةیمألا ةبسن عافتراو ةیتاراھم تایدحت -４

 .ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحو ایاضق ىلع ءوضلا طیلستل مالعإلا لئاسوو ةیعوتلا جمارب بایغ -５

 .ةینوناقو ةیعیرشت تایدحت -６

 ىلعو ةیسایسلاو ةیعامتجالاو ةیداصتقالا تالاجملا فلتخم يفو ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا ةایح ىلع تایدحتلا هذھ سكعنتل

 ،رقفلا رطاخمل مھضرعت دایدزاو مھتارُدقو مھتایناكمإ نم دَِحتو مھئاصقإو مھتلزُع ززعتو ،قلقلاو سأیلاو طابحإلاب مھروعشو ،مِھِرُسأ

 .ةیلاملا تادعاسملاب ةلثمتُم ةیلاملا ةلودلا تاعبت نم دیزتو هومنو ينطولا داصتقالا نم فعُضت ىرخأ ٍةھج نمو

 ةقاعإلا يوذ صاخشألا ھجاوت يتلا تایدحتلا نم فیفختلل ؛ةحرتقُملا تاسایسلا نم ةعومجم ىلإ ةقرولا تلصوت ،كلذ ىلع ًءانبو

 :يتآلابً ةلثمتم ،دبرا ةبصق ءاول يف لمع قوس يف مھجمدو مھلوصو زیزعتو ،ةیكرحلا

 .لمعلا قوس يف ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا لمع ىلع ةباقرلا لیعفتل ةماع ةسایس .1

 لقنلا تاقیبطت مادختسا عم لمعلاب مھجامداو ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا ةمدخل ةماعلا تالصاوملا ةئیھتل ةماع ةسایس .2

  .ةیكذلا

 .صاخلا عاطقلاب ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا لیغشتب ةصاخلا ةیسسؤملا ریبادتلا ریوطتل ةماع ةسایس .3

 زیزعت يف میلعتلا رَودَو ةقاعإلا يوذ صاخشألل ةیداصتقالا ةكراشُملا ةیمھأ لوح ةیفیقثتو ةیوعوت جمارب ریوطتل ةماع ةسایس .4

 ً.ایداصتقا مھتكراشُم

 

 ةمدقم  2
 ةیسایسلاو ةیعامتجالا ةكراشملا يف قحلا مھلف ،ينطولا جیسنلا نمو عمتجملا نم أزجتی الً اءزج ةقاعإلا يوذ صاخشألا دُعی

 مزَلأ ،ةیداصتقالا بناوجلا دحأك لمعلا قوس يف مھتكراشم دیعص ىلع .مھتیلالقتساو مھل میركلا شیعلا لفكی امب ،ةلعافلا ةیداصتقالاو

 اھیف نیلماعلا ددع لقی ال يتلا تاكرشلاو صاخلاو ماعلا عاطقلا تاسسؤم 2017 ةنسل )20( مقر ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح نوناق

 مھلیغشت ةبسن لقت الً الماع 50 نع اھنم يأ يف نیلماعلا ددع داز اذإو ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا نم دحاو لماع لیغشتبً الماع 50 ىلع

 لمعلا نوناق نم )13( ةداملا كلذ عم قفاوتو ،كلذب ةسسؤملا كلت يف لمعلا ةعیبط حمست نأ ةطیرش اھیف نیلماعلا ددع نم %4 نع

 .ھب لومعملا يندرألا

 

 يوذ صاخشألا لیغشت ىلع صاخلاو ماعلا نیعاطقلا يف تاسسؤملا مازلإ ىلعً اینوناق صنت ةیلحملا تاعیرشتلا نأ نم مغرلا ىلع

 نیلغتشُملا ةقاعإلا يوذ صاخشألا دع غلب ثیحً ادج ةیندتم لمعلا قوس يف ةیلعفلا مھتكراشم ّنأّ الإ ،صاخلاو ماعلا نیعاطقلا يف ةقاعإلا

 1.)228( ماعلا سفن يف لمع نع نیثحابلا ددع غلبو ،صخش )489( 2019 ماعل لمعلا قوس يف
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 ةدوج ضافخنا :يف لثمتت ،ةبعص لمع فورظ نم نوناعی صاخلا عاطقلا يف نیلماعلاً اصوصخ نیلماعلا ةقاعإلا يوذ صاخشألاف

 ،يفیظولا رارقتسالاو نامألاب روعشلا بایغ ،ةئشنُملا يف دئاسلا ماعلا لدعملا نع روجألا تالدعم ضافخنا ،اھیف نولمعی يتلا فئاظولا

 طوغضلل مھضرعتو ،ةقاعإلا يوذ ریغ نم مھئالمز ةیجاتنإ نع فلتخت ال مھتیبلاغ ةیجاتنإ نم مغرلا ىلع مھب لمعلا باحصأ ةقث مدع

 2.ةاواسملا ىلع موقت ةیقوقح ةرظن سیلو ناسحإو ةقفش ةرظن مھل مھئالمز ةیبلاغو لمعلا باحصأ ةیبلاغ ةرظن نع ةمجانلا ةیسفنلا

 مھتیجاتنإو مھتیلعافب روعشلا مھباسكإو ةیداصتقالا مھقوقح ةسرامم زیزعت يف لمعلا قوس يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا ةكراشم ةیمھألو

 ةیقافتا ىلع ةقداصملا ذنمف .ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح هاجتا وحن ةیباجیإ تاروطت ندرألا تدھش ،نیجتنمو نیلعاف صاخشأك

 قلعتی امیف يئاعرلا جذومنلا ىلع سیلو قوقحلا ىلع مئاقلا جذومنلا وحن ندرألا تھجوت 2008 ماع ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح

 سسأت ھبجومب يذلاو 2017 ةنسل 20 مقر ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح نوناق رودص ھجوتلا اذھ ززع دقو ،ةقاعإلا يوذ صاخشألاب

 داجیا فدھب ةكلمملا يف ةقاعإلا يوذ صاخشألل ةینوناقلاو ةیسسؤملا ةلظملا لكشیل ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحل ىلعألا سلجملا

 نوناقلا دنَسأو 3.ةاواسملاو فاصنإلا ىلع ةمئاق ةلعاف ةكراشم مھل ققحت ةمادتسُم ةمیرك ةایحب ةقاعإلا يوذ صاخشألا ھیف عتمتی عمتجم

 دصرو ةعباتم ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحل ةماعلا ةسایسلا حارتقا :اھنم ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحل ىلعألا سلجمللً اماھَم

ً ادانتسا ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح ةیقافتاو ةلصلا تاذ ةینطولا تایجیتارتسالاو نوناقلا اذھ ماكحأل ةقالعلا تاذ تاھجلا قیبطت

 .ةیقافتالا نم )8( مقر ةداملا ىلع

 ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح نامضل ةینطولا ةسایسلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحل ىلعألا سلجملا ردصأ ،ماھملا هذھ ىلع ًءانبو

 بیردتلاو لیھأتلا روحِم اھنمض نمو رواحملا نم ةعومجم ةسایسلا هذھ تنمضت ثیح ،2030 – 2020 ةیمشاھلا ةیندرألا ةكلمملا يف

 .ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح نامضو زیزعتل قیرطلا ةطراخ اھرواحمبً ةلثمتم ةسایسلا هذھ ربتُعت ثیح ،لمعلاو

 نم )13( ةداملا قیقحت نم دكأتلل صاخلا عاطقلا تاسسؤم ىلع شیتفتلاب لمعلا ةرازو تماق شیتفتلا ةیریدم عم نواعتلا لاجم يفو

 صاخشألا نم دَِرت يتلا ىواكشلا لابقتسا ىلإ ةفاضإلاب ،لمع نع نیثحابلاو لمعلا باحصأل ةینوناقلا ةیعوتلا كلذكو ،لمعلا نوناق

 4.داشرإو حصن )28( و راذنإ )4( اھنم ،ةسسؤم )32( اھقحب ءارجإ ذاختا مت يتلا تاسسؤملا ددع غلب ثیح ،ةقاعإلا يوذ

 ةیسیئرلا تاحلطصملا 3
 :ةیلاتلا تاحلطصملا دامتعا مت ةقرولا ضارغأل

 لماعتلا ىدل مھعنمت دق ،ةیسح وأ ةینھذ وأ ةیلقع وأ ةیندب لجألا ةلیوط تاھاع نم نوناعی نم لك" :ةقاعإلا يوذ صاخشألا -

  5."نیرخآلا عم ةاواسملا مدق ىلع عمتجملا يف ةلاعفو ةلماك ةروصب ةكراشملا نم زجاوحلا فلتخم عم

 
  .دغلا ةدیرج ،لمعلا قوس يف "مھنالذُخ" فشكی ریرقت ..يملاعلا مھمویب ةقاعإلا ووذ ،2019 .اینار ،ةریارصلا 2

com.alghad://https/فشكی-ریرقت-يملاعلا-مھمویب-ةقاعإلا-ووذ/ 

 .ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحل ىلعألا سلجملا  3

content/ar/jo.gov.hcd://http/ةماع-ةحمل 

 .لمعلا ةرازو ،2020 ماعل يونسلا ریرقتلا  4

page_list_eb/ar/storage_root4.0/ebv/jo.gov.mol.www://http/2020_ماعل_يونسلا_ریرقتلا.pdf 

 .1 ةداملا ،2006 ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح ةیقافتا 5



 دبرإ ةبصق ءاول يف ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألل ةیداصتقالا ةكراشُملا

 
 

7 

 ةطیحملا تائیبلاو فقاوملا يف زجاوحلاو ةھاعِب نیباصُملا صاخشألا نیب لعافتلا ببسب روطتلا دیق لازی ال موھفم" :ةقاعإلا -

 6."نیرخآلا عم ةاواسملا َمدِق ىلع مھعمتجم يف ةلاعف ةلماك ةكراشم مھتكراشم نود لوَحت يتلا
 يعیبط ٍلكشب ةیكرحلا مھفئاظوب مایقلا نم مھعنمی يدسج قئاع مھیدل نیذلا صاخشألا" :ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا -

 ىلفُسلا فارطألا يفً اعم امھیلك وأ ةیسحلا وأ ةیكرحلا ةردقلا نادقف وأ تالضعلا يف رومض ىلإ تدأ ةباصإ وأ ضرم ةجیتن

 ةیعامتجاو ةیسفنو ةیبط جمارب ىلإ صخشلا اذھ جاتحیو فارطألا يف رتب وأ يكرحلا نزاوتلا يف لالتخا ىلإ وأ ایلعلاو

 7."ةیلالقتسالا نم ردق ربكأب شیعلاو ةیتایحلا ھفادھأ قیقحت يف ھتدعاسمل ةینھمو ةیوبرتو

 ةسرامم نم ةقاعإلا يذ صخشلا نیكمتل ناكملاو نامزلا ثیح نم ةیئیبلا فورظلا لیدعت" :ةلوقعملا ةیریسیتلا تابیترتلا -

 8."نیرخآلا عم ةلادعلا نم ساسأ ىلع تامدخلا ىدحإ ىلإ لوصولا قیقحت وأ تّایرُحلا ىدحإ وأ قوقحلا دحأ

ً اقفو اھتمئاومو ،روھمجلل ةحاتُملا ةصاخلاو ةماعلا نكامألا نم اھریغو قفارملاو قرطلاو ينابملا ةئیھت" :لوصولا ةیناكمإ -

 رییاعم يأو يندرألا ينطولا ءانبلا نوناق ماكحأ بجومب ةرداصلا ةقاعإلا يوذ صاخشألاب صاخلا ءانبلا تابلطتم تادوكل

 9 ."سلجملا اھدمتعی وأ اھردُصی ةصاخ

 

 ينوناقلا راطإلا 4
 ةمیرك ةایح قیقحتل ةیعامتجالاو ةیداصتقالا قوقحلا نم يساسأ ٌقح ھفصوب ،لمعلا قح ىلع ناسنإلا قوقحل ةیلودلا قیثاوملا تدكأ 

 لفكو  .ةقاعإلا يوذ صاخشألا مھیف امب رشبلا عیمجل ةلاطبلا نم ةیامِحلاو لمعلا قح قیثاوملا هذھ تلفك امك ،قزرلا بسك لالخ نم

 ةیناثلا ھتدام يف 1975 ماع يف ھب مزتلاو ندرألا ھیلع قداص يذلاو ةیفاقثلاو ةیعامتجالاو ةیداصتقالا قوقحلاب صاخلا يلودلا دَھعلا

 تمضناو 10.ةقاعإلا اھیف امب بابسألا نم كلذ ریغ وأ سنجلا وأ نوللا وأ قرعلا ببسب زییمت يأ نم ةیلاخ قوقحلا ةسرامم نوكت نأب

 ىلع تدكأ يتلاو ،ةیلودلا لمعلا ةمظنم نع ةرداصلا نیقوعُملل ةلامعلاو ينھملا لیھأتلا نأشب 159 مقر ةیقافتا ىلإ 2003 ماع ندرألا

  11.عمتجملا يف ھجامدإ زیزعت مث نمو ھب يقرتلاو ھب ظافتحالاو بسانم لمع نامض نم ةقاعإلا يوذ صاخشألا نیكمت

 

 دوقع ربع ةیلودلا دوھجلا للكتتل ؛ةحورطملا ىؤُرلاو لامآلا نمض نكی مل ندرألا يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح عم لعافتلا ّنأ ّالإ

 قداصو .2006 يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحل ةیلودلا ةیقافتالا دامتعا لالخ نم ةقاعإلا يوذ صاخشألل ةصاخ ةیامح ریفوتل

 وأ داعبتسا وأ زییمت يأ" :ھنأ ىلع )2( ةداملا يف ةقاعإلا ساسأ ىلع زییمتلا ةیقافتالا تفّرع  .2008/ 14/8 يف ةیقافتالا ىلع ندرألا

 وأ اھب عتمتلا وأ ةیساسألا تایرحلاو ناسنإلا قوقح ةفاكب فارتعالا طابحإ وأ فاعضإ هرثأ وأ ھضرغ نوكی ةقاعإلا ساسأ ىلع دییقت

 ،رخآ نادیم يأ وأ ةیندملا وأ ةیفاقثلا وأ ةیعامتجالا وأ ةیداصتقالا وأ ةیسایسلا نیدایملا يف نیرخآلا عم ةاواسملا َمدِق ىلع اھتسرامم

 12."ةلوقعم ھیریسیت تابیترت نم نامرِحلا كلذ يف امب زییمتلا لاكشأ عیمج لمشیو

 
 .ه ةرقف ةجابیدلا ،2006 ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح ةیقافتا 6

 .ناّمع ،٢ط ،عیزوتلاو رشنلل ءافصلا راد ةیكرحلا تایدحتلا يوذ ،2014 .دیسلا ةدجام ،دیبع  7

 .2 ةداملا ،2006 ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح ةیقافتا 8

 .2 ةداملا ،2017 ةنسل 31 مقر ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح نوناق 9
 2006 ماع ةیمسرلا ةدیرجلا يف هرشنو ھیلع ةقداصملا مت ،ةیفاقثلاو ةیعامتجالاو ةیداصتقالا قوقحلاب صاخلا يلودلا دھعلا 10

  1983،ةیلودلا لمعلا ةمظنم ،159 مقر نیقوعملل ةلامعلاو ينھملا لیھأتلا ةیقافتا 11

 .2 ةداملا ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح ةیقافتا 12
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 كلذ يف امب يتاذلا مھلالقتساو ةلصأتملا صاخشألا ةمارك مارتحا ،زییمتلا مدع :اھمھأ نم ئدابم )3( مقر ةداملا يف ةیقافتالا تنمضتو

 مارتحاو ،عمتجملا يف ةلاعفو ةلماك ةروصب ةقاعإلا يوذ صاخشألا كارشإو ةكراشم ةلافك ،مھتیلالقتساو مھسفنأب مھتارایخ ریرقت ةیرح

 تراشأو  .لوصولا ةیناكمإو صرفلا ؤفاكتو ،ةیرشبلا ةعیبطلاو يرشبلا عونتلا نم ٍءزجك ةقاعإلا يوذ صاخشألا لوبقو قراَوفلا

 ةقاعإلا يوذ صاخشألل لفكتو ةقاعإلا ساسأ ىلع زییمت يأ فارطألا لودلا رظحت نأ ةرورض ىلإ ةیقافتالا نم )2( ةرقف )5( ةداملا

ً ایعس فارطألا لودلا ذختت نأ ةرورض ىلع اھنم )3( ةرقفلا تراشأو ،ساسأ يأ ىلع زییمتلا نم ةلاعفلاو ةیواستملا ةینوناقلا ةیامحلا

 يوذ صاخشألل ةلوقعملا ھیریسیتلا تابیترتلا رفاوت ةلافكل ةبسانملا تاوطخلا عیمج ذاختاو ،زییمتلا ىلع ءاضقلاو ةاواسملا زیزعتل

 .ةقاعإلا

 

 شیعلا نم ةقاعإلا يوذ صاخشألا نیكمتل لوصولا ةیناكمإ لوح )5( ةرقف )9( ةداملا ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح ةیقافتا تدرفأو

 لوصو ةیناكمإ لفكت يتلا ةبسانملا ریبادتلا فارطألا لودلا ذختتو ،ةایحلا بناوج عیمج يف لماك ٍلكشب ةكراشملاو ةیلالقتسا يف

 .تالاصتالاو تامولعملاو لقنلا لئاسوو ةطیحملا ةیداملا ةئیبلا ىلا ،مھریغ عم ةاواسملا َمدِق ىلع ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا

 

 قوقح ةیامحو ةقاعإلا ساسأ ىلع زییمتلا رظح لالخ نم )27( ةداملا يف ةقاعإلا يوذ صاخشألل لمعلا قح ىلع ةیقافتالا تدكأو

 ٍواستم ٍرجأ يضاقتو صرفلا ؤفاكت كلذ يف امب نیرخآلا عم ةاواسملا مدِق ىلع ةمئالمو ةلداع ٍلمع فورظ يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا

 صاخشألل يفیظولا مدقتلاو لمعلا صرف زیزعت ىلا تراشأ امك  .ةیحصلاو ةنومأملا لمعلا فورظو ،ةمیقلا يواستم لمعب مایقلا ءاقل

 ةبسانم ریبادت ذاختاو تاسایس جاھتنا لالخ نم صاخلا عاطقلا يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا ةلامع عیجشتو لمعلا قوس يف ةقاعإلا يوذ

 يف ةقاعإلا يوذ صاخشألل ةلوقعم ھیریسیت تابیترت ریفوت اھیف امب ،ریبادتلا نم كلذ ریغو زفاوحلاو ةیحیحصتلا جماربلا لمشت دق

 .يفیظولاو ينھملا لیھأتلا ةداعإ جمارب زیزعت ىلا ةفاضإلاب ،لمعلا نكامأ

 

 يوذ صاخشألا ایاضقب اھطبرو ةمادتسملا ةیمنتلا فادھأ جمانرب لوح ةدحتملا ممألا دوھج تبصنا يلودلا يئامنإلا لمعلا راطإ يفو

 لامعلا عیمجل ةنمآو ةملاس لمع ةئیب زیزعتو لاّمعلا قوقح ةیامح هدِصاقَم نمو ،قئاللا لمعلاب قلعتملاو )8( مقر فدھلا اھنمو ةقاعإلا

 لیغشت ىلع )3( ةداملا يف نیقوعملا لیغشتو لیھأت نأشب ةیبرعلا ةیقافتالا كلذ ىلع تدّكأو  13.ةقاعإلا يوذ صاخشألا مھیف امب

  .مھتاردق بسانی لمع ىلع لوصحلا نم مھنیكمتل مھتاقاط نم ةدافتسالاو ةقاعإلا يوذ صاخشألا

 

 تایرحلاو قوقحلاب عتمتلا قح اھَِتیالِو تحت عضاخ صخش لكل لودلا لفكت نأ ىلع ةثلاثلا ھتدام يف ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثیملا دكأو

 ىلع بجیو يعیبط قح لمعلا ّنأ ىلع )34( ھتدام يف دكأو امك ،ةقاعإلا اھیف امب ساسأ يأ ىلع زییمت نود قاثیملاب اھیلع صوصنملا

 ةیِضرُمو ةلداع ٍلمع طورشب عتمتلا يف قحلا لماع ّلكلو ،ةقاعإلا اھیف امب زییمتلا نم عون يأ نود نكمم ددع ربكأل هرفوت نأ ةلودلا

 14.لمعلا ءانثأ ةقاعإلا يوذ صاخشألا ةیامحو بسانم رجأو

 

 
 .2030 ماعل ةمادتسملا ةیمنتلا ةطخ باتك ،2018 .تفریم ،يوامشر 13

 2004 ،34 ةداملاو 3 ةداملا ،يبرعلا قاثیملا 14
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 وأ قرِعلا يف اوفلتخا نإو مھنیب زییمت ال ءاوَس نوناقلا مامأ نویندرألا" :6/1 ةداملا يف يندرألا روتسدلا دكأ ،يلحملا ىوتسملا ىلعو

 عیمجل صرفلا ؤفاكتو ةنینأمطلا لفكتو اھتایناكمإ دودح نمض میلعتلاو لمعلا ةلودلا لفكت" :6/3 ةداملا يف َلفَكو امك ،"نیدلا وأ ةغللا

 ةءاسإلا نم مھیمحیو تاقاعإلا يوذو ءشِنلا ىعریو ةخوخیشلاو ةلوفطلاو ةمومألا" :5 / 6 ةداملا يف يمحی امك  ."نییندرألا

 ينطولا داصتقالا ھیجوتب نییندرألل هرفوت نأ ةلودلا ىلعو نینطاوملا عیمجل قح لمعلا" :نأب )23( ھتدام يف دكأو ،"لالغتسالاو

 15."ھب ضوھنلاو

 

 لُك" :ھنأب ةقاعإلا ساسأ ىلع زییمتلا فرع يذلا )2( مقر ھتدام يف 2017 ةنسل 20 مقر ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح نوناق ردصو

 هراكنإ وأ ھلاطبإ وأ هداعبتسا وأ رخأ نوناق يأ يف وأ نوناقلا اذھ يف ةررقملا تایرحلا وأ قوقحلا نم يأل ةقاعإلا ُھعِجرَم دییقت وأ دَح

 ةقاعإلا يوذ صاخشألل لمعلا قح ىلع نوناقلا دكأو ،"ةلوقعملا ھیریسیتلا تابیترتلا میدقت نع عانتما وأ رشابم ریغ وأ ناكً ارشابم

 بیردتلا ةسسؤمو لمعلا ةرازو ىلعو ،اھببسب وأ ةقاعإلا ساسأ ىلع بیردتلا وأ لمعلا نم صخشلا داعبتسا زوجی ال" :)25( ھتدام يف

 ةیموكحلا لمعلا تاھج ىلع كلذكو ينقتلاو ينھملا میلعتلاو بیردتلاو لمعلا جماربو ططخو تایجیتارتساو تاسایس نیمضت ينھملا

 ."لمعلا وأ ةفیظولا ماھمب مایقلا ةقاعإلا يوذ صاخشألل حیتت يتلا ةلوقعملا ةیریسیتلا تابیترتلا ریفوت ةیموكحلا ریغو

 

 يوذ لامعلا نم لغُّشی نأ لمعلا بحاص ىلع" :صنت يتلاو )13( مقر ھتدام يف ھتالیدعتو 1996 ةنسل )8( مقر لمعلا نوناق راشأو

ً انایب ةرازولا ىلإ لسری نأو ھیف ةدراولا طورشلا قفوو لوعفملا ذفانلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح نوناق يف ةددحملا ةبسنلا ةقاعإلا

 يف درو ثیح نِرَملا لمعلا ماظن 2017 ةنسل )22( مقر ماظن ردصو  ".مھنم لك رجأو ةقاعإلا ووذ اھلغشی يتلا لامعألا ھیف ددحی

 صاخشألا لیغشت لوحً اماظن ردص امك .نرملا لمعلا ماظنب ةلومشملا تائفلا نم ةقاعالا يوذ صاخشالا رابتعا ىلع ھنم د/3 ةداملا

 تامازتلا نمضت يذلاو 1996 ةنسل )8( مقر لمعلا نوناق نم )140( و )13( نیتداملا ىضتقُمِب 2021 ةنسل )35( مقر ةقاعإلا يوذ

 تاءارجإ ریوطتو نوناقلاو ماظنلل عضخت يتلا تآشنُملا ىلع شیتفتلا رییاعمو ةقاعإلا يوذ صاخشألا لیغشت هاجتا لمعلا بحاص

 .ةقاعالا يوذ صاخشالا قوقحل ةیساسحب ينھملا بیردتلا ةسسؤم

 

  ةساردلا جئاتن 5

  لمعلا قوس يف ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا ةكراشم ىلع ةبترتملا راثآلا 5.1
  :اھنمو ،لمعلا قوس يف ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا ةكراشم ىلع ةبترتملا راثآلا ينادیملا لمعلا جئاتن ترھظأ

 

 يف نیجتنُم ءاضعأك مھتّیلعافب مھُرِعُشی لمع صرف ىلع ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا لوصحف :يداصتقالا رثألا -

 قلعتی امیف ةلودلا ةینازیم ىلع فیفختلاو ،مھل يداملا رارقتسالاو ،مھتاجایتحا ةیبلت يف مھسفنأ ىلع نیدمتعُم ،عمتجملا

 ينھملا ومنلل مھل ةصرفلا ةحاتا ىلإ ةفاضإلاب ،ينطولا داصتقالا ومن يف ةیباجیالا ةمھاسملاو ،مھل ةمدقملا ةیلاملا تادعاسملاب

 يتاجایتحا بلط نم لجخأ لمعلا لبق تنك" ً:الئاق نیكراشُملا دحأ فاضأ ثیح .ةیملعلا مھتاصصختو مھصاصتخا تالاجم يف
 رخآ ٌكراشم فاضأ امك ،"يلھأ هدعاسمو يسفن ىلع قافنإلا ىلع يتردُقو ً،ایدام يرارقتسا ىلا ىدأ لمعلا عم امّأ يدلاو نم

 
 23 ةدام ،6 ةدام ،1 ةدام ،يندرالا روتسدلا 15



 دبرإ ةبصق ءاول يف ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألل ةیداصتقالا ةكراشُملا

 
 

10 

 اذھ ةلودلا نم ةیلام ةدعاسم يأ ىقلتی الو نیرخآلا ىلع دمتعم ریغو ةیداملا ةیحانلا نم لقتسم نوكی" ً:الئاق قایسلا سفن يف
 "ءابعألا نم ریثكلا ةلودلا لھاك نع عفریو زاتمم ءيش

 

 ةیعامتجالا مھعاضوأ نیسحت ىلع ةقاعالا يوذ صاخشألل ةیداصتقالا عاضوألا نیسحت سكعنی :يرسألاو يعامتجالا رثألا -

 عمتجملا يف ةیبلسلا ةدئاسلا ةیطمنلا ةروصلا نم صلختلا كلذكو ،ةدیدج تاقادصو تاقالع ءانِبو ةرسأ نیوكت لالخ نم

 لمكأ انا يناكمإب ناك ام" ً:الئاق نیكراشملا دحأ ثدحت ثیح .ةیلاكتالاو ةقفشلا روظنم ىلع دنتست يتلاو مھھاجتا ةموسرملا
 لمكأ تردق يسفن رارقتسا يف راص ةفیظولا دعب نكل ،يلام رارقتسا يدل نكی ملو جوزتأ نأ يناكمإب ناك امو يتسارد
 ."تجوزتو يتسارد

 

 سكعنا" ً:الئاق نیكراشُملا دحأ ثدحتف .تاذلا موھفم نیسحتو سفنلاب ةقثلا ةدایزو يسفنلا رارقتسالا يف لثمتی :يسفنلا رثألا -

 يعیبط ناسنإك ةیلمعلا يتاردق راھظإو يشیعملا عضولا نیسحتو يلاملا رارقتسالاو يفیظولا نامألاب يساسحإو يتیسفن ىلع

 يتنونیكو يتیناسنإب رعشأ ناشع يلإل لمع يقالأ ينمِِھب انأ" ً:الئاق رخآ كراشُم فاضأو ،"نیملاعلا بر ¿ دمحلاو
 لقتسم صخشلا اذھ حبصی" ً:الئاق رخآ كراشُم ىلا ةفاضإلاب ،"ةیمنتلا بتارب انتسأو ةلاع وأ ءبع لضأ امو يتیصخشو
 ."عمتجملا يف لعاف صخش ھنأب رعشیو نیرخآلا ىلع دمتعم ریغو ریبك لكشب ھسفن ىلع دمتعمو
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   ةقاعإلا يوذ صاخشألا ھجاوت يتلا تایدحتلا 5.2

 16تالكشملا ةرجش 5.2.1

 
 ."هراثآ عورفلا لثمت نیح يف ةیساسألا ةلكشملا بابسأ روذجلا لثمتو ،ةیسیئرلا ةلكشملا وھ عدجلا ثیح ،اھراثآو اھبابسأو ةلكشُملا دیدحتل ةیجھنم 16

analysis-tree-oblemhttps://sswm.info/ar/taxonomy/term/2647/pr 
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  تایدحتلا ةشقانم 5.2.2

 تایدحتلاو تالكشُملا نم ددع جئاتنلا ترھظأ ،لمعلا قوس يف ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا ةكراشمل ةیباجیإلا راثآلا نم مغرلاب

 :اھنم ،دبرإ ةبصق ءاول يف لمعلا قوس يف ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألل ةیداصتقالا ةكراشُملا ضافخنا ىلا تدأ يتلا

 

 ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا لیغشتب قلعتی امیف ةیداصتقالا تآشنُملا ىلع ةباقرلا ةمظنأ دیعص ىلع تایدحت -

 ام ىلع شیتفتلل ھِتسراممو لمعلا شتفُم ةیحالص أ/4 ھتدام يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا لیغشت ماظن 2021 ةنسل )35( مقر ماظن ددح

 ،ھتایلآ دحأك ةباقرلاب شیتفتلا طبتری كلذل .1996 ةنسل )8( مقر لمعلا نوناق نم )14(و )13( نیتداملا ىضتقمب لمعلا نوناق يف درو

 ةئیب نأ نم دكأتلاب لاّمعلاو لمعلا باحصأ عم كرتشم ٍلكشب لمعلا ةرازو اھلالخ نم موقت يتلا ةیلمعلا" :ھنأب لمعلا شیتفت فّرعیو

 17"يندرألا لمعلا نوناق تابلطتم عم قفتت ام ةسسؤم يف ھطورشو لمعلا فورظو

  

 فعَضو ،لیغشتلا ةبسن ىلع شیتفتلل ةحضاو ریبادتو رییاعم ىلإ راقتفالا :اھمھأ بابسألا نم ددعل شیتفتلاو ةباقرلا تایلآ فعض عجریو

 ةدمتعم رییاعمل دنتست جذامن دوجو مدعو ،ةلوقعملا ةیریسیتلا تابیترتلاو ةیئیبلا ةئیھتلاب قلعتی امیف شیتفتلل ةبردملاو ةأیھملا رداوكلاب

 دراوملا ةلقو ،لاثملا لیبس ىلع ةیبھذ ةمئاقك ةقاعإلا يوذ صاخشألا لیغشت ىلع لمعلا باحصأ عیجشتل ریبادت دوجو مدعو ،شیتفتلل

  18.شیتفتلاب ةیحالص يأ اھل سیلو ،ىواكشلا يف تبلل صرفلا ؤفاكت ةنجل رود فعضو ،شیتفتلل ةیلاملا

 

 ةقاعإلا يوذ صاخشألاب ةصاخ ھیریسیت تابیترتو ةیتامَدَخ تایدحت -

 ةیمنتلا فادھأ نم )11( مقر فدھلا ریشی :ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألل ةأیھُم تالصاومو لقن لئاسو ىلا راقتفالا -１

 يوذ صاخشألا قوقح نوناق يف حیرص ٍلكشب ةراشإلا نم مغرلا ىلعو .ةمادتسم ةیلحم تاعمتجمو ندم" :ةمادتسملا

 صاخشألا مادختسال تالفاحلا عیمج ةئیھتل ماعلا لقنلا تاكرش مازلإ ىلع 36 ھتدام يف 2017 ةنسل )31( مقر ةقاعإلا

 تالصاومو لقن لئاسو نم ولخی دبرإ ةبصق ءاول عقاو نأ ّالإ ،ماعلا لقنلا تالفاح يف مھل نیدعقَم صیصختو ةقاعإلا يوذ

 يوذ صاخشألا لقنت ةبوعص يلاتلابو ؛ةرجألا تارایس وأ ماعلا لقنلا يف تناكأ ءاوس ةقاعإلا يوذ صاخشألل ةأیھم

 مھئاصقإ ،عمتجملا يف ةلعاف ةكراشم مھتكراشم مدع ،لمعلا ،لقنتلا :لثم ،مھقوقح ضعب ةسراممو ،ةیكرحلا ةقاعإلا

 لقن تارایس راجئتسا ىلإ ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا رارطضا ىلإ عضولا اذھ يدؤی ،ىرخأ ةھج نمو .مھلزعو

 ضفرو يقوقح ریغ ٍلكشب مھعم نیقئاسلا ضعب لماعتو ،دھجلاو تقولاو لاملا نم ریثكلا مھفلكی يذلا رمألا ،ةطسوتم

 ام كلذ ىلع دكؤیل .ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا لقنو فوقولا تارایسلا هذھ نم ةریبك ةبسن ضفر لالخ نم میدقت

 فاضأو ،"فقوب ادح اذإ عبارو ثلاثو يناثو يسكت لوأل رشأبو هرب علطب اذإ يكادحتب" ً:الئاق نیكراشُملا دحأ ھفاضأ

  ."ةثیدحلا تارایسلا ةصاخ نّوبطلا ىلع فاخب انأ كلقب يسكت" ً:الئاق رخآ كراشم

 

 

 

 
 ةیندرالا لمعلا ةرازو ةینھملا ةمالسلاو لمعلا شیتفت لیلد 17

 .ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحل ىلعالا سلجملا ،10س + 9 س ،يناثلا لصفلا ،نوعبرألا لیلد 18
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 فادھأ نم مغرلاب :ينھملا بیردتلا ةسسؤم يف لوصولا ةیناكمإ رفوت فعض نم ةقاعإلا يوذ صاخشألا يناُعی  -２

 ربكأ ةكراشم قیقحتل بیردتلا صرف نامض" 2022-2020 ماوعألل ينھملا بیردتلا ةسسؤُمل ةحرتقُملا ةیجیتارتسالا

 ةئیبلا تایوتسملا ةفاك ىلع ينھملا بیردتلا دھاعم ةدوج نیسحت عورشمو ةردابم نمضتتو امك ،"ةقاعإلا يوذو ءاسنلل

 صاخشألل ةأیھم ریغ دبرإ ةبصق ءاول يف ينھملا بیردتلا ةسسؤم تلاز امف ً،امامت فلتخی لاحلا عقاو نأ ّالإ ،تازیھجتلاو

 ينھملا بیردتلا زكرم ربتعیو امك ،ةقاعإلا يوذ صاخشألل لوصولا ةیناكمإ ىلعً ابلس سكعنی امم ؛ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ

 مھقاحتلا صرف نم دحیو ةیلاملا مھِئابعأ نم دیزیل ؛فایرألاو ىُرقلا يف ةیناكسلا تاعمجتلا نعً ایفارغج دیعب دبرإ -

 ماعل روشنم ریرقت رخآ بسحبو ،ةوُجرَملا فادھألا قیقحتل ذیفنت تایلآ ةحرتقُملا ةیجیتارتسالا نمضتت مل امك 19.زكرملاب

 وأ جمارب يأ ركُذی ملو ً،اینَھِم ةقاعإلا يوذ صاخشألا لیھأتو دادعإ ةیفیك لوح تامولعم ىلع ریرقتلا نمضتی مل 2020

  .ةقاعإلا يوذ صاخشألل ةھجوم تاسایس

 

 ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألل تانایب دعاوق رفوت فعض لالخ نم :ةیریسیتلا تابیترتلاو لوصولا ةیناكمإ فعض -３

 طامنأ عونت رابتعالا نیعب ذخأت ،تآشنملاو ةقاعإلا يوذ صاخشألا نیب لصاوتلا ةیلمع لھست ةیفارغجو ةینورتكلا عقاومو

 ةفاضإلاب ،تامولعم يف ام ھنا ةصاخلا تاجایتحالا يوذل ىلوألا ةلضعملا" ً:الئاق نیكراشُملا دحأ فاضأ ثیح ،ةقاعإلا
 ىرقلا يمارت" ً:الئاق رخآ كراشُم فاضأ ثیح "تآشنملاو قاوسألا نع اھدعبو ىرقلا يمارتو يفارغجلا دعبلا لماع ىلا
 صاخشألل ةیئیبلا ةئیھتلاب تاسسؤملاو تآشنملا راقتفاو ةیسیئر ةلضعم نامك يھ لمعلا نكامأو قوسلا نكاما يمارتو
 ،"مھتاجایتحا عم بسانتت يتلا ةیتسجوللا تازیھجتلا نم اھریغو دعاصملاو "تابمرلا" ب ةلثمتملا ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ
 دحاو كدب فیصر علطت كدبو فیصر يقالتب حورت ام نیو تابمرلل رقتفن دبرإب انحإو" ً:الئاق نیكراشُملا دحأ ثدحت ثیح
 .لمعلا قوس يف ةیداصتقالا مھتكراشم ىلع ةرشابُم سكعنیل ؛ةحارص ریثك اھنم يناعنب ياھو كلیشی

 

 ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا هاجتا ةیعامتجا ةیفاقث تایدحت -

 اذھ لكشی ثیح ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا لیغشت يف لمعلا بابرأ ىدل ةدئاسلا ةیبلسلا ةیطمنلا ةروصلا لالخ نم يدحتلا اذھ لثمی  

 متی امك  .صاخ ٍلكشب ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألاو ماع ٍلكشب ةقاعإلا يوذ صاخشألا اھُھِجاوی يتلا تایدحتلا زربأ دحأ يدحتلا

 يوذ صاخشألا ىلإ رظنلاو يئاعرلا ركفلاو ةقاعإلل يبطلا جذومنلا ةرطیس :اھنم رومأ ةدعل لمعلا بابرأ لبق نم مھفیظوت ضفر

 سكعنیس يذلا رمألا ،رركتملا بایغلا ىلإ نوؤجلی دق ىضرم مھنألو ،نیجتنم ریغو لمعلا ىلع نیرداق ریغ ىضرَم مھفصوب ةقاعإلا

 انیلع ءبع نوكی حار داھ يمع ای ينعی ھنأل اوضفر ونإ ناكم اذك فرعب انأ " ً:الئاق نیكراشُملا دحأ ثدحت ثیح .ةأشنملا ىلعً ابلس
 لمعلا بر ىلع ضُرف لاح يف ؛بلاغلا يفً ایقوقح ةقئال ریغ ٍةروصب مھعم لماعتلا متی مھفیظوت مت لاح يفو ،"اندنع ھلغشن حار ام

 ام بسحب كلذو ،يمیداكألاو يملعلا لیصحتلاو ةءافكلاب ذخألا نود ةطیسب لامعأب فیظوتلا رصَحو لیغشتلا ةبسن قیبطت تایاغل كلذ

 راص كیھ ..دادبتسا ..لغشلا اھوفرق فرعتب ،اھنویع اوعلط يّمُھ سب لمعلا بحاص ىلع تضرفنا يھ" ً:الئاق نیكراشُملا دحأ ھفاضأ
 رئاسخب ببستلا نم فوخلا ىلإ ةفاضإلاب ،"لمكت تردق ام تعلطو لغشلا تكرتً ایلعفو لغشلا لمحتت ردقت تلطب اھنإ ةجردل ،اھعم

 صاخشألا ةكراشم ةیمھأب لمعلا بابرأ يعو فعَضو ،ةلوقعملا ةیریسیتلا تابیترتلاو ةیئیبلا ةئیھتلا فیلاكتب قلعتی امیفً ةصاخ ةأشنُملل

 ةقاعإلا يوذ صاخشألا لبقتو عونتلا مارتحاو عقاولا ضرأ ىلع ناسنإلا قوقح زیزعت يف مھتیلوؤسمو لمعلا قوس يف ةقاعإلا يوذ

 
 .ةیعامتجالاو ةیداصتقالا تاساردلل قینیفلا زكرم ،فقوم ریدقت ةقرو ،2019 .ناسحإلا روظنملا نعً الیدب يقوقح روظنم 19
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 يوذ صاخشألا دض حضاوو يبلس زییمت دوجو" تافرشلا حلاص روتكدلا ذاتسألا ھفاضأ ام كلذ ىلع دكؤیو .زییمتلا مدعو ةاواسملاو
 20."فیظوتلاو تالباقملا لاجم يف ةیكرحلا ةقاعإلا

 

  ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا نیب ةیمألا ةبسن عافتراو ةیتاراھَم تایدحت -

 تغلب راشتنا ةبسنبو ةقاعإلا يوذ صاخشألا نم ةیمیلعتلا تاسسؤملاب قاحتلالا مھل قبسی مل نیذلا نم ةعفترم ةبسن كانھ ّنأ ظحول

 نم نییندرألا نییمألا نأ جئاتنلا ترھظأ دقف يمیلعتلا ىوتسملا بسحبو .ةقاعإلا يوذ صاخشألا دادعأ لمجم نم ثُلثلا يأ 29.1%

 ةظفاحم تلجسو .%36.8 تغلب ةبسنبو رثكأف ةنس 13 مھرامعأ نیذلا نییندرألا نییمألا ثلث نم رثكأ اولّكش دق ةقاعإلا يوذ صاخشألا

 21.%43.7 تغلب ةبسنبو ةقاعإلا يوذ صاخشألا نیب ةیمألا راشتنا ةبسن ىلعأ يناث دبرإ

 

 ةمقلا ىوتسم ىلعو ةیبرعلا ةعماجلا يف )2024-2015( رابكلا میلعتو ةیمألا وحمل 22يبرعلا دَقعلا دمتعا دقف ةیمألا وحم ةیمھألو

 ةرازو لالخ نم ةیمألا وحمل ةیجیتارتسا ةطخ عضو يف ةكراشُملاو دقعلا اذھ نم ءزج ندرألا رابتعا نم مغرلابو ،وكسنویلا ةمظنمو

 .ةقاعإلا يوذ صاخشألا نیمضت نم ولخت ةیجیتارتسالا هذھ نأ ّالإ میلعتلاو ةیبرتلا

 

 نأ دب ال ةینطولا ةسایسلا قیبطت حاجن تارشؤم بسحو ندرألا يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح نامضل ةینطولا ةسایسلل عبتتملا

 صاخشألا يلامجإ نم %36.8 نولكشی نیذلا نییمألا ةقاعإلا يوذ صاخشألا نم %15 ھتبسن ام طقف 2030 ماع ىتح فدھتست

 ةیمألا وحم ھیف رُكذ يذلا دیحولا عضوملا وھ كلذ نأ دیكأتلا عم ،كلذ قیقحتل جمانرب وأ ةیلآ وأ ةسایس يأ دجوی الو ،ندرألا يف نییمألا

 میلعتلاو ةیبرتلا ةرازو اھتقلطأ يتلا  )2030-2020( ماوعألل جمادلا میلعتلل ةیرشعلا ةیجیتارتسالا ولختو امك  .ةقاعإلا يوذ صاخشألل

 تاراھم فعَضو ةیمألا عافترا ةبسن دوعتو ،نییمألا ةقاعإلا يوذ صاخشألا جامدإ نم ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحل ىلعألا سلجملاو

 ةكراشم تالدعم يندتو ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا ىدل ةیمألا وحمل تاسایس دوجو مدع :اھنم بابسأ ةدعل ةقاعإلا يوذ صاخشألا

 يوذ صاخشألا بیردتو نیكمتل ةقاعإلا يوذ صاخشألا تامظنمو تاسسؤم تاردق فعَضو ،میلعتلا يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا

 ،لمعلا قوس تابلطتمل اھتمءالمو مدعو لمعلا ةرازو وأ ينھملا بیردتلا تاسسؤم يف ءاوس لیھأتلاو بیردتلا جمارب فعضو ،ةقاعإلا

 .ةقاعإلا يوذ صاخشألا لیغشتو فیظوتب ةقالعلا تاذو ةفلتخملا تاسسؤملا نیب قیسنتلا فعضو

 

 ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحو ایاضق ىلع ءوضلا طیلستل مالعإلا لئاسوو ةیعوتلا جمارب بایغ -

 عم لماعتلل يقوقحلا جھنلا زیزعتو مھقوقحب يعولا ءاكذإو ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح زیزعت يفً امھموً ازرابً ارود مالعإلا بعلی

 مالعإلا لازی ال ،نآلا ةیاغلو .ةیباجیإلا تایكولسلاو تاسرامملا زیزعتو ھھیجوتو يعمتجملا يعولا عفر يف رثؤم ٌرود ھلو ،مھایاضق

 يوذ صاخشألا قوقح عم لماعتلا يف ةیمالعإلا ةینھملل رقتفی امك ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح هاجتا ةفیعض ھجماربو ھلئاسوو

 
 .تیبلا لآ ةعماج يف ةیوبرتلا مولعلا ةیلك دیمع و ،ةیكرحلا تایدحتلل ةضھنلا ةیعمج سیئرو ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحل ىلعألا سلجملا وضع / تافرشلا حلاص روتكدلا 20

 .2015.ةماعلا تاءاصحإلا ةرئاد ،26/27/28 ةحفص ،2015 ماعل نكاسملاو ناكسلا دادعت ىلاً ادانتسا ةقاعالا عقاو تارشؤم 21

 .2015 ،رصم ،)26( ةیداعلا ةرودلا ،ةمقلا ىوتسم ىلع ةیبرعلا لودلا ةعماج سلجم تارارق دحأ 22

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/title/GamaKema/699.doc_cvt.htm 
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 لالخ نم ،مالعإلا جمارب ىلع يئاعرلا يریخلا يبطلا جذومنللً امَِعدُم ،ةقاعإلا يوذ هاجتا ةیبلسلا ةیطمنلا ةروصلاً اززعُم ةقاعإلا

 23.طقف ةمدخ يقلتُم وأ ىضرَم مھفصوب ةقاعإلا يوذ صاخشألا ىلع ءوضلا طیلست

 

 ةیحصلا مھتقاعإ ىلع ةقاعإلا يوذ صاخشألا بلغت ةیفیكب كلذ مالعإلا لوادتی ،لمعلا يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح لاجم يفو

 قیوشتللً ارصنُع ھفصوب ةقاعإلا نع يفحصلا ربخلا ءانبف ،قراخلا لطبلا دحل اولصو مھنأبو ،عمتجملا تاقیعم ىلع سیلو ةیدسجلاو

 ةسراممل ةمزاللا لئاسولا ریفوت يف ةیبلسلا تاسرامملاو ریصقتلاو تاوَجفلا ىلع زیكرتلا ردجألاو ،مھتیصوصخلً اكاھتناوً ازییمت دعی

 ةیبلسلا ةیطمنلا ةروصلا :اھمھأ ،بابسألا نم ددع ىلإ يمالعإلا بایغلا اذھ دوعیو  24.مھتایرحو مھقوقحل ةقاعإلا يوذ صاخشألا

 ةیعوتلا فدھتست يتلا جماربلاو ططخلاو تایجیتارتسالاو تاسایسلا فعضو ،نییمالعإلا ناھذأ يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا هاجتا

 عونتلا لبقتو فالتخالا ةفاقث بایغو مالعإلا لئاسو يف تاكاھتنالا دصر تایلآ فعض ىلاً ةفاضإ ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحب

  25.يرشبلا

 

 ،دبرإ ةبصق ءاول يف صاخ ًلكشبو لمعلا قوس يف مھل ةیداصتقالا ةكراشملا ضافخنا ىلا يدؤت ً،ةعمتجُم وأً ةدرفنُم ،ةقباسلا تایدحتلا

 لالخ نم وأ ،لمعلا نع نیثحابلا مامأ مھل ةمدقُملا ةینوناقلا ةیامحلا نم مغرلاب مھل ةحاتُملا ةیداصتقالا صرفلا ةیدودحَم لالخ نم

 سكعنیل  .لمعلا مھیلع لھست يتلا ةیلیھستلاو ةیریسیتلا تابیترتلا مادعناو ةددعتُملا قئاوعلل ةجیتنك ؛لمعلا قوس نم مھجورخ وأ مھضفر

  .يسفنلاو يحصلا دیعصلا ىلعو ،مھب ةصاخ ةیعامتجا ةایح نیوكت يف مھترُدقو مھل يعامتجالا دیعصلا ىلع رشابُمو يبلس ٍلكشبو كلذ

 

  لئادبلاو تارایخلا 6
 لیلحت جئاتن ىلعً ادانتساو ،دبرإ ةبصق ءاول يف لمعلا قوس يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا ةكراشُم نیسحت فدھبو ،قبس ام ىلع ًءانب

   :يھو ،ةّماعلا تاسایسلا نم ددع يثحبلا قیرفلا حرتقا ،ةیلوألاو ةیوناثلا اھرداصم نم تانایبلاو تامولعملا

 

 .صاخلاو يموكحلا لمعلا تاعاطق يف ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا لمع ىلع ةباقرلا لیعفتل ةماع ةسایس ً:الوأ

  ً.اینوناق ةددحملا بِسنلاب ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا لیغشتب مزتلی يموكحو صاخ لمع عاطق ىلإ لوصولا :فدھلا

 :جماربلا

 ةقالعلا تاذ تاھجلا عم نواعتلاب ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا لیغشتب ةمزلُملا لمعلا تاعاطقل ةیزیفحت مزُح ثادحتسا -

 .)تاعیبملاو لخدلا ةبیرض ةرئاد ،ةیلاملا ةرازو ،لمعلا ةرازو(

 يوذ صاخشألا ىلع ةیریسیتلا تابیترتلا رفوت ىلع ةباقرلل ؛لمعلا تاعاطق تآشنم ىلع ةیرود شیتفت جمارب ذیفنت ریوطت -

 .ةقاعإلا يوذ صاخشالا قوقحل ىلعألا سلجملاو لمعلا ةرازو نیب نواعتلاب ةیكرحلا ةقاعإلا

 
 .ةقاعإلا يوذ صاخشالا قوقحل ىلعالا سلجملا ،2030-2020 ندرألا يف ةقاعالا يوذ صاخشالا قوقح نامضل ةینطولا ةسایسلا 23
 .ةقاعإلا يوذ صاخشالا قوقحل ىلعالا سلجملا ةزعلا دنھم د ،مالعإلا نازیم يف مالس ای نادنس وأ مارح ای ةقرطم نیب ةقاعإلا يوذ صاخشألا24

 .ةقاعإلا يوذ صاخشالا قوقحل ىلعالا سلجملا ،2030-2020 ندرألا يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح نامضل ةینطولا ةسایسلا 25
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 لیغشتب ةصاخلا شیتفتلا رییاعمب ةمئاق نمضتت يتلا لمعلا ةرازو نم ةدمتعملا تآشنملا ىلع شیتفتلا رییاعم ةعجارم -

 ىلعألا سلجملاو لمعلا ةرازو نیب نواعتلاب لیغشتلا بسنو ةیریسیتلا تابیترتلا كلذ يف امب ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا

 .ةقاعإلا يوذ صاخشالا قوقحل

 

 :ةسایسلا صرفو ایازم

 .ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا فیظوت يف اھتنورُم ةدایزو صاخلا عاطقلا تاكرش ءادأ نیسحت -

  .لمعلا تاعاطق ىلع شیتفتلا لمع ةطخ راسم ةعباتم لالخ نم ةقاعإلا يوذ صاخشألا ھجاوتی يتلا قئاوعلا نم فیفختلا -

 .عمتجملا يف ةاواسملا موھفم زیزعتو ةیلمعلا ةایحلا يف ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا جمد -

 

  :ةسایسلا قیبطت تایدحت

 .ةیزیفحتلا مزُحلا ثادحتسا يف ةیلاملا ةفلكتلا -

 .شیتفتلا جمارب ریوطت يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحل ىلعألا سلجملاو لمعلا ةرازو نیب قیسنتلل ةمزاللا ةینمزلا ةرتفلا -

 .تازواجت يأ ثودح عنم نمَضی امب شیتفتلا جمارب قیبطتل ةمراص ةیلآ عضو يف ةینمزلا ةرتفلا -

 

 

 لقنلا تاقیبطت عم لمعلا قوس يف مھجامدإو ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا ةمدخل ةماعلا تالصاوملا ةئیھتل ةماع ةسایس ً:ایناث

 ةیكذلا

  .ةلوھسو نامأب لقنتلا قحب مھعتمتو ،تالصاوملل ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا مادختسا ةلوھس :فدھلا

 :جماربلا

 نیب نواعتلاو قیسنتلاب ةیكرحلا ةقاعالا يوذ صاخشألل ةأیھم دبرا ةبصق ءاول ىرق نم ةیرق لك يف لقن ةلیسو ثادحتسا -

 .ماعلا لقنلا ةئیھو ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحل ىلعألا سلجملا

 نم ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألل ةئیھُم لقألا ىلع ةدحاو ةلیسو دوجوب ماعلا لقنلا تاكرشو ةرجألا تارایس بتاكم مازلإ -

 .ماعلا لقنلا ةئیھ لبق

 قئاسك تاقیبطتلا ىلع لمعلاب ةقاعالا يوذ صاخشالا كارشإب لقنلا تامدخب ةصاخلا تاقیبطتلا تاكرش باحصأ عیجشت -

 لقنلا ةرازو نیب قیسنتلاو نواعتلاب لقنت ةلیسو تقولا سفنبو لمع ىلع ةقاعإلا يوذ نم صاخشألا لصحی يلاتلابو

 .ماعلا لقنلا ةئیھو تالصاوملاو

 

 :ةسایسلا صرفو ایازم

  .ةیكرحلا ةقاعالا يوذ صاخشالا لقنتو لوصو ةلوھس -

 .ةقاعإلا ببسب زییمتلا نع دُعبلاو ،يسكات يقئاسك ةقاعإلا يوذ صاخشألل ةدیدج لمع صرف ریفوت -

 .مھتارُدقو ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا نع عمتجملا ىدل ةیبلسلا ةیطمنلا ةروصلا نم دَحلا -
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 :ةسایسلا قیبطت تایدحت

 .دبرإ ةبصق ءاول يف ىرقلا عیمج لمشت لقن تاكبش ثادحتسا يف ةعفترملا ةیداملا ةفلكتلا -

 .ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا لیغشتب لقنلا يف ةیكذلا تاقیبطتلا تاكرش باحصأ مازتلاو عانقإ -

 

  .صاخلاو يموكحلا لمعلا تاعاطق يف ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا لیغشتب ةصاخلا ةیسسؤملا ریبادتلا ریوطت ً:اثلاث

 .لمعلا قوس يف ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا دض زییمتلا لاكشأ ةفاك ةھجاوم ىلع ةرداق ةینطو تاسسؤم داجیإ :فدھلا

 :جماربلا

 يوذ صاخشالا قوقح عم بسانتی امب ةیبیردتلا جماربلاو ةیتحتلا ىُنبلا ثیح نم ينھملا بیردتلا ةسسؤم ةمظنأ ةعجارُم -

 .ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحل ىلعألا سلجملاو ينھملا بیردتلا ةسسؤم نیب نواعتلاو قیسنتلاب ةیكرحلا ةقاعالا

 دیحوتل ؛ةقاعإلا يوذ صاخشالا قوقحب ةقالعلا تاذ تاسسؤملا لك عمجت دبرإ ةظفاحُم ىوتسم ىلع ةیعاطق ةطخ ریوطت -

 يوذ صاخشالا قوقحل ىلعألا سلجملا نیب نواعتلاب ةقاعالا يوذ صاخشالا لیغشت يف ةعبتملا ةیمسرلا تایلآلاو جھنلا

 .لمعلا ةرازوو ةقاعإلا

 تاكاھتنالا قیثوتو دصرل ةقاعالا يوذ صاخشالا قوقحل ىلعألا سلجملا عم ةكارشلاب يندملا عمتجملا تاسسؤم رود زیزعت -

 .صاخلاو يموكحلا لمعلا تاعاطق يف ةیكرحلا ةقاعالا يوذ صاخشالا قوقح ىلع عقت يتلا

 جمارب لبق نم دصرلاو ةباقرلاو ةیاقولا ثیح نم ةقاعالا يوذ صاخشالا قوقحل ىلعألا سلجملا راودأب ةیعمتجُملا ةیعوتلا -

  .ةقاعإلا يوذ صاخشالا قوقحل ىلعألا سلجملا اھذیفنت ىلع لمعی ةیفیقثتو ةیوعوت

 

 :ةسایسلا صرفو ایازم

 يسسؤملا جھنلا دیحوت ىلع لمعلاو ،لمعلا قوس يف ةیكرحلا ةقاعالا يوذ صاخشألل ةیداصتقالا ةكراشملا ةدایز يف ماھسإلا -

 .ةقاعإلا يوذ صاخشألل يقوقحلا

 .لمعلا تاعاطق يف ةقاعالا يوذ صاخشالا قوقح ىلع عقت يتلا تاكاھتنالل ةیمسرلا تاسسؤملا ةباجتسا زیزعتو -

 ةیتحتلا يُنبلا ریوطتو ةقاعإلا يوذ صاخشألا لیغشتب ةصاخلا ةینطولا تاعیرشتلاب ةفلتخُملا لمعلا تاعاطق مازتلا ةدایز  -

 .مھل ةبیجتسملا

 

 :ةسایسلا قیبطت تایدحت

 .دبرإ ةظفاحم ىوتسم ىلع ةیعاطقلا ةطخلا عضوو ،ةقالعلا تاذ تاسسؤملا نیب قیسنتلل ةمزاللا ةینمزلا ةرتفلا -

 دصر بیلاسأب ةفرعملاو ةردقلا اھیدلو ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا عم لماعتلا يف يقوقحلا جھنلاو بولسألاب ةیعاو ةلھؤم رداوك -

 .اھعم لماعتلا ةیفیكو مھقحب ةبكترُملا تازواجتلاو تاكاھتنالا

 .مھقوقح هاجتا ةقاعإلا يوذ صاخشألل ىلعألا سلجملا راودأب يعمتجُملا يعولا رشن يف ةمزاللا ةینمزلا ةرتفلا -
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 يف میلعتلا رودو ةقاعإلا يوذ صاخشألل ةیداصتقالا ةكراشُملا ةیمھأ لوح ةیفیقثتو ةیوعوت جمارب ریوطتل ةماع ةسایس ً:اعبار

  ً.ایداصتقا مھتكراشُم زیزعت

  .كلذ قیقحت يف میلعتلا ةیمھأوً ایداصتقا ةقاعإلا يوذ صاخشألا ةكراشم ةیمھأ لوح ةمزاللا ةفرعملاو يعولا عفر :فدھلا

 :جماربلا

 نیب قیسنتلاو نواعتلاب لمعلا قوس يف ةمزاللا تاراھملا ةقاعإلا يوذ صاخشألا باسكا يف مھاُست ةیبیردت تارود ریوطت -

 .ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحل ىلعألا سلجملاو يندملا عمتجملا تاسسؤم

 زیزعتل ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحل ىلعألا سلجملاو میلعتلاو ةیبرتلا ةرارزو نیب قیسنتلاو نواعتلاب ينطو جمانرب ریوطت -

  .مھطاسوأ نیب ةیمألا نم فیفختلاو ةقاعإلا يوذ صاخشألل يملعلا لیصحتلا

 قیقحت يف مھتارُدق سكعو ،ةیداصتقالا ةكراشُملا يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا رودو ةیمھأ ىلع ءوضلا طلست ةیمالعإ جمارب -

 .مھئازإ ةموسرملا ةیطمنلا ةروصلا نم فیفختلا نمضی امبو كلذ

 

  :ةسایسلا صرفو ایازم

 .مھتاردق عم بسانتت لمع صرف ىلع لوصحلا يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا دعاست -

 .ةقاعإلا يوذ صاخشألا طاسوأ نیب ةیمألا بسن نم فیفختلا -

  .اھذیفنت يف لیوط ينمز راطإ ىلا جاتحت ال -

 .ةیمالعإلا تاھجلاو يندملا عمتجملا تامظنمو ةقالعلا تاذ تاسسؤملا عم تاكارش دقع -

 

 :ةسایسلا قیبطت تایدحت

 .اھذیفنت يف ةمزاللا ةیلام ةفلكتلا -

 .ةقاعإلا يوذ صاخشألا هاجتا ةیبلسلا ةیفاقثلا ةیطمنلا ةروصلا نم رییغتلا يف ةمزاللا ةینمزلا رتفلا -

 

 يثحبلا قیرفلا دنتسا ،ھیلعو .لمعلا قوس يف ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألل ةیداصتقالا ةكراشُملا عقاو نم نیسحتلا ىلإ ةقرولا فدھت

 ةعومجم جئاتن لیلحت ىلإً ادانتساو ،هدح ىلع ةسایس لك قیبطت يف تایدحتلاو صرفلاو ایازملا لیلحت يف لثمتملا يرایعملا نازیملا ىلع

 .ةیشاقنلا تاسلجلاو ةقمعملا تالباقملا ىلإ ةفاضإلاب ةیوناثلا رداصملا نم

 

 :يھ ةقرولل ىلثُملا لئادبلا يلاتلابو

 لقنلا تاقیبطت عم لمعلا قوس يف مھجامدإو ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا ةمدخل ةماعلا تالصاوملا ةئیھتل ةماع ةسایس -1

 .ةیكذلا

 زیزعت يف میلعتلا رودو ةقاعإلا يوذ صاخشألل ةیداصتقالا ةكراشُملا ةیمھأ لوح ةیفیقثتو ةیوعوت جمارب ریوطتل ةماع ةسایس -2

 ً.ایداصتقا مھتكراشُم

 

 



 دبرإ ةبصق ءاول يف ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألل ةیداصتقالا ةكراشُملا
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 عاضوأ نیسحت ىلع ظحالم لكشب كلذ سكعنیس ،ھمیظنت لقنلا عاطق عضو نم نیسحتلا يف اھدوھج ةصتخملا تاھجلا تعضو اذإف

ً الثمتم ةمادتسُملا ةیمنتلا فادھأ قیقحت يف ةمھاسملا يلاتلابو ،لمعلا قوس يف مھجامداو ً،ایداصتقا ةیكرحلا ةقاعإلا يوذ صاخشألا

 يفً الثمتم 11 مقر فدھلاو ،داصتقالا ومنو قئاللا لمعلا يفً الثمتم 9 مقر فدھلاو ،رقفلا ىلع ءاضقلا يفً الثمتم 1 مقر فدھلا يف

 قیقحتل تاكارشلا دقع يفً الثمتم 17 مقر فدھلاً اریخأو ،ربلا يف ةایحلا يفً الثمتم15 مقر فدھلاو ،ةمادتسم ةیلحم تاعمتجمو ندم

  .فادھألا

 

 قحلملا 7
 ،باقلألا ظفح عم مھئامسأً ایلات ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحو لمعلا يف نوصتخمو ةیمسر تاھج عم نیتلباقُم دقع ىلع ةقرولا دنتست

  :)يدجبألا بترتلا بسح(

 .دبرإ لمع ةیریدم /لضفألا لمعلا مسق سیئر :ةدواوعلا داھج رمات -

 ةیكرحلا تایدحتلل ةضھنلا ةیعمج سیئرو ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحل ىلعألا سلجملا وضع :تافرشلا ملیوس حلاص -

 .تیبلا لآ ةعماج يف ةیوبرتلا مولعلا ةیلك دیمعو

 ،اھتایوتحم نع نیلوؤسم ریغ مھو ،مھئآرا نع ةرورضلاب ربعت ال هذھ تاسایسلا ةقرو يف ةدراولا تامولعملا نٔا ىلع دیكأتلا بجی امك

 ىدمو ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح صخت تامولعمو تاربخ نم هومدق ام لیلحت يف ةقرولا قیرف تاجاتنتساو فقاوم لثمت امنٕاو

 يبتكملا ثحبلا دادعإو دصرلا ةیلمع ىلٕاً ةفاضإ صاخ ٍلكشب روتسدلاو يأرلا يتدیرجو ماع ٍلكشب ةبوتكملا مالعإلا لئاسو يف مھلیثمت

 .ثحبلا قیرف ّهدعأ يذلا
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