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:9 ة8ناملعلا ةضراعملا ل/قتسم :رمتؤم ةقرو
 >م ;

 
 هZردYع دمحأ
 

 
 

 
 ،³0رم دمحم ،قباسلا يmملا س¡ئرلا8 ةحاطإلا اهنمض نم تارارقلا نم ةعومجم نع ش¡جلا نلعأ امنيح ،2013 ويلوي نم ثلاثلا ذنم
kl ةدjحولا ةفرغلا– ىروشلا سلجم لحو

 كلذ لYق باونلا سلجم لح8 اًرارق اjلعلا ةم¸حملا تردصأ امدع8 ،كاذنآ يmملا نامل/�لا 0
kl ةjناملعلا ةضراعملا تاعامج تلظ –ماع8

 لخدت اومعد ةjناملعلا تاjصخشلاو بازحألا نم اً��بك اًددع نأ ذإ ؛ءوضلا ةعق8 تحت mم 0
kl ةjناملعلا ةjساjسلا ةضراعملا تاعامج نأ د�jأت Áع ةjناملعلا تاjصخشلا كلت تلمعو ،ش¡جلا

 Ã�lيعت متو .بالقنالا معدت mم 0
kl تاjصخشلا ەذه ضع8

 ،نيدلا ءاهب دا&ز هYئانو ،يوالYبلا مزاح ،ءارزولا س¡ئر تاjصخشلا ەذه Ã�lب نم نا�و ،س¡سأتلا ةثيدح ةموكحلا 0
kl ەرود لثمتو ،ش¡جلا ه8 ماق ام معد يذلا 0§دا/�لا دمحم اهتقو اًثيدح Ã�ّlعملا س¡ئرلا بئان ،مهألا ةjصخشلاو

 ةلعافلا تاهجلا عانقإ 0
 .ةطلسلا Áع ةرطjسلا8 متهم ��غ يmملا ش¡جلا نأ ةjلودلا

kl ³0رم يد&Ëم ماصتعا ق&Êفتب ة&mملا تاوقلا تماق امدنع ،كلذ Áع ًةوالع
 ةاjح8 ىدوأ مد مامح Ìإ ىدأ امم ؛ةع8ار نادjم 0

 ةوقلل طرفملا مادختسالا معد Ã�lب اهفقاوم تحوارت ة&mملا ةضراعملا تاjصخش نم اًددع نإف 1،تاعاس ةعض8 لالخ اًصخش 1150
 بازحأو ةjناملع تاjصخش تلصاو ،اهنيح 0§دا/�لا ةلاقتسا نم مغرلا Áعو .Ã�lيندملا نم اهمظعم ةعومجمل هفادهتسا مغر ،هلهاجت وأ

kl نيد5دع ن&Êخآ Ã�lيعت متو ،تقؤملا ءارزولا سلجم عم لمعلا ىرخأ ةjساjس
 م¸ح5 لاز ام يذلا 2014 ماع روتسد تغاص ÐÑ0لا ةنجللا 0

 .Ì0احلا تقولا ÐÑح mم
kl ةjناملعلا ةضراعملا تاعامج ةjبلاغ تلظ ،يركسعلا لخدتلا نم ماوعأ ةعسÒ دعZو

 نم ةدش~ ةعومقم وأ ةشمهم امإ mم 0
kl .ةماعلاو ةjساjسلا تالاجملا عيمج مjمأت مت ام� ،Ì0احلا يmملا ماظنلا لYق

 لاؤس نع ة8اجإلا Ìإ ةقرولا ەذه فدهت ،قاjسلا اذه 0
kl ةjناملعلا ةضراعملا تاعامج كراشÕس له" :��بك ³0اسأ

m klم 0
 لضفتس اهنأ مأ ،ةكراشملل ةذفان ماظنلا رفو ام اذإ ةjساjسلا ةjلمعلا 0

 "؟ةرمتسملا اهتاساjس ةلصاوم
الوأ ةقرولا ەذه شقانÕس ،لاؤسلا اذه نع ة8اجإللو

ً
kl ةjناملعلا ةضراعملا تاعامج ف&Êعت 

 كولسلا ىرحتت نأ لYق ،mم 0
kl ةحلسملا ةضراعملا تاعامج لYقتسم للحتس مث .2019و Ã�l 2011ب ام ة�Ñفلا لالخ ةjناملعلا ىوقلل ³0اjسلا

 ذخأ عم mم 0
 .راYتعالا8 ةjلاحلا تاjمانيدلا
 
STلا تاهجلا ;P ام

; Cدع نكمY9 ة8ناملعلا ةضراعملا نمض ا:
 ؟>م ;

 
kl ةjناملعلا ف&Êعت نإ

l.املع" كنأ8 كسفن تفصو اذإف .لهسلا رمألا8 س¡ل mم 0
 ؛0§امتجاو ³0اjس موجهل وأ مصولل ضرعتت دقف ،"0

kl شوشم ةjناملعلا حلطصم نأ ذإ
 دقو ."رفÜلا" وأ ،"نيدلا ةضهانم" وأ ،"داحلإلا" لjبق نم ىرخأ تاحلطصم8 0/.رعلا ملاعلاو mم 0

 مت ،اذل .مهب ��هشÕلاو Ã�lيناملعلا Ã�lضراعملا زا�Ñlبا لجأ نم ةjناملعلا8 ةطYترملا "ةjبلسلا" Ã�lماضملا ەذه مادختسا نم نويمالسإلا نكمت
kl ىرخأ تاحلطصم مادختسا

 ةYلاطملا ىوقلا" وأ ،"Ã�lيندملا" لjبق نم ،ةjناملعلا ةjساjسلا ىوقلا Ìإ ةراشإلل ³0اjسلا باطخلا 0
 ."Ã�lيلا/�يللا" وأ ،"ةjندملا ةلودلا8

Òناملعلا" حلطصم ةقرولا ەذه مدختسjإ ةراشإلل "ةÌ سلا نم ةعامج يأjيساÃ�l أ ءاوس ءاطش=لا وأÝمظنم اوناÃ�l kl
 ةjساjس بازحأ 0

Ã�l klمظنم اونوك5 مل اذإ ÐÑح وأ ،س¡سأتلا تحت ةjساjسلا مهبازحأ تنا� اذإ وأ ،ةصخرم
 نيدلا نومدختسÞ ال مهنÜلو ³0اjس بزح 0

 ةنيدتم تاعامجلا ەذه ضع8 تنا� ول ÐÑح ،ةق&Êطلا ەذهــZو .ةئبعتلل ةلjسوك وأ ،³0اjسلا مهباطخو ةjساjسلا مهتيع?<ل ß0¡ئر ردصم�
 2.ةjع?<لا باس�Õاو ةئبعتلل ةلjسوك نيدلا مدختسÒ ال اهنأ املاط ف&Êعتلا اهلمش¡سف ،ةjعجرم� نيدلا Ìإ ��شÒ تلازام وأ ،اهسفن �0
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 ةjناملعلا بازحألا وأ تاعومجملا حلطصملا اذه لمش¡سف ،"ةjناملعلا ةضراعملا" للحت ةقرولا ەذه نأ امZو ،كلذ Áع ًةوالع
 .اًق8اس هتمعد اهنأ ول ÐÑح– اjًلاح ماظنلا ضراعت ÐÑ0لا

 å0ارقم5دلا ä0ا�Ñشالا بزحلا ،ةjمنتلاو حالصإلا ،ةمارÜلا لjبق نم ةjساjس بازحأ ةقرولا ەذه اهللحت ÐÑ0لا ةئفلا لمشÕس ،اذل
 لjلحتلا لمش¡س ،كلذ Ìإ ةفاضإلا8 3.ة&Êحلاو l/�خلاو ،ة&�قلا mم ،روتسدلا ،ةروثلا دغ ،ةروثلا سارُح ،ةلادعلا ،ةرحلا mم ،يmملا

l.دملا عمتجملا تامظنم ءاضعأ وأ ءاطش=لا عيمج
 ضراعت ÐÑ0لا ةماعلا تاjصخشلا وأ ،ةjصخشلا قوقحلل ة&mملا ةرداYملا لjبق نم 0

kl اومظُن نمم تاjصخشلاو بازحألا جــــ&%م وأ ،ç0اYص نيدمح لjبق نم اjًلاح ماظنلا
l.دملا فلاحتلا" لjبق نم ةjساjس تافلاحت 0

0". 
 

 )2019-2011( تاCدحتلاو ;[ا8سلا كولسلا :ة8ناملعلا ةضراعملا تاعامج
 

kl ةjناملعلا ةضراعملا تاعامج تلصح
kl ةدحاو ةرم حاتُت ةصرف Áع mم 0

 نم د5دعلا تنكمت دقف ؛رياني ةروث عالدنا دنع رمعلا 0
 ءانثأ صjخرت Áع لوصحلل تعس ÐÑ0لا ةjساjسلا بازحألا تأدZو .ةjنوناق ةفص8 اهسفن Áع ةjسسؤملا ةفصلا ءافضإ نم تاعامجلا

kl مهم رود ءادأ8 ،ةروثلا دع8 تزرب ÐÑ0لا بازحألا وأ ،كلذ نم نكمتت ملو كراYم ةYقح
klو ماعلا باطخلا 0

kl ةjساjسلا ةاjحلا 0
 دلYلا اذه 0

l.ا¸سلا دادعتلا تاذ
 å0ارقم5دلا ä0ا�Ñشالا بزحلا ،روتسدلا بزح لjبق نم بازحألا نم ةد5دج ةعومجم تسسأت ،ةروثلا دعZو 4.��بÜلا 0

 ل&Êبأ 6و ة5افك لjبق نم ةjعامتجا تا�رح تكمهناو .ة&�قلا mمو ،ةروثلا دغ ،ةروثلا سارُح ،ةلادعلا ،mم ة&Êح بزح ،يmملا
 لثم ،ةمئاقلا ةjموكحلا ��غ تامظنملا امأ .كراYم ماظن دÁ 5ع عمقلا نم تاونس دع8 ةرح ةفص8 ةساjسلا8 ��يغتلل ةjنطولا ةjعمجلاو
 ةjموكحلا ��غ تامظنملا ددع نا� رياني 25 ةروث دع8– س¡سأتلا ةثيدح ةjموكحلا ��غ تامظنملاو ،ةjصخشلا قوقحلل ة&mملا ةرداYملا
 ا5اضق ،ناس�إلا قوقح Ã�lب حوا�Ñت ا5اضق ةدع Áع لمعت تلظ دقف Ì 46,000–5إ لصjل اهددع دادزا 2014 ماع لولحZو ،31,000 غلYي
 .عراوشلا لافطأ ذاقنìو ،تاjساjسلاو ثاح8ألل تاراشÕسا م5دقت ،تا8اختنالا ةYقارم ،0§امتجالا ع�نلا

الضف ،ةjمjظنتلا تاراهملل رقتفت ةjناملعلا ىوقلا ەذه نم د5دعلا تنا� ،ةروثلا ذنمو
ً

 تافالخ وأ ةjلام تامزأ نم اهضع8 ةاناعم نع 
الد8 ةjمالعإلا تالخدتلا8 ةلوغشم اهسفن تق8أ ةثلاث ةعومجم ةمثو .ةjلخاد

ً
 ا5اضقلا ەذهل انفضأ اذìو .ةjساjسلا اهتíضقل دjيأتلا دشح نم 

 نيدلا مادختسا8 ةjناملعلا ىوقلا دض –ةحلسملا تاوقلل Áعألا سلجملا اهنيح هلثم يذلا– ماظنلا عم فلاحتلاÃ�l 8يمالسإلا كولس
 ىوقلا نكمتت مل اذامل مهف ءرملا عسوب ،"ةjقjقحلا مهفادهأ"و ةjساjسلا مهجمارب نم سانلا ف&�ختو ،ةjناملعلا تاjصخشلا8 ��هشÕلل
kl ةjناملعلا

kl ةjفا� دعاقم8 زوفلا نم mم 0
kl دعاقملا نم لjلق ددع8 تزافو ،)2012-2011( بعشلا سلجم تا8اختنا 0

 تا8اختنا 0
kl ةjساjسلا ةjلمعلا ةjناملعلا ىوقلا ضع8 تعطاق ذإ ؛)2012( ىروشلا سلجم

 نادjم Ìإ ةدوعلا m&Ã�lملا نم تYلطو ،ةلحرملا كلت 0
الد8 ةروثلا

ً
 اوذYنو ،تا&�سÕلا اولهاجت Ã�lيمالسإلا نأ اًصوصخ ،نويمالسإلا هسسؤي يذلا å0ارقم5دلا ��غ د5دجلا ماظنلا عم حلاصتلا نم 

 .ةjنانألا ةjساjسلا مهحلاصم قيقحتل ةروثلا
kl تكراش ةjناملعلا تاعامجلا نم د5دعلا نأ مغرو

 تعفد ،ش¡مهتلا نم مهتاناعم نأ الإ ،ةjناثلاو Ìوألا Ã�lت&روتسدلا Ã�lتيعمجلا 0
kl ة&روتسدلا ةjعمجلا نم باحس�الل مهنم د5دعلا

 نم س¡ئرلا هنلعأ يذلا يروتسدلا نالعإلا ءارج عضولا دعاصت دع8 ،2012 /�مفون 0
 ناوخإلا ماظن م¸حل Ì0زانتلا دعلا ة5اد8 ة8اثم8 نا�و ،ةjناملعلاو ةjمالسإلا تاjصخشلا Ã�lب تامداصملا حتف Ìإ ىدأو ،دحاو فرط
Ã�l klملسملا

 m.6م 0
l.اعت تاعامجلا ەذه تأد8 ،2013 ويلوي ذنمو

 دوعص عم اهدض ةد5دش تاءارجإ تهجاوو ،يركسعلا لخدتلا ءارج اjًج&ردت 0
ß0 kl¡سلا حاتفلا دYع س¡ئرلا ةطلس

 فقاوملا ەذه تحوارتو .اهفقاوم ��غت ةjناملعلا ةضراعملا تاjصخش تلظ ،تقولا كلذ ذنمو .mم 0
الوصو ،ناس�إلا قوقح تاÝاهتنا ر&/�ت ÐÑح وأ لهاجتو ،î?³انلا د5دجلا ماظنلا معد Ã�lب

ً
 ة&ؤر ءرملا عسوZو .ماظنلل ةح&mلا ةضراعملا Ìإ 

kl ةjناملعلا تاjصخشلل Ã�lتíس¡ئر Ã�lتمس
 :ةلحرملا ەذه 0

 
 
 ناسnإلا قوقح اCاضقو يركسعلا لخدتلا ة8فلخ jع باطقتسالا
kl ةضراعملا ىوق Ã�lب باطقتسا ثدح ،ەالعأ ان?ðأ ام�

 قوقحو يركسعلا لخدتلا Ã�lب ةقالعلا ةjفلخ Áع ،يركسعلا لخدتلا دعm 8م 0
kl ةضراعملا ىوق Áع اًنمjهم باطقتسالا ەذه رمتساو .ناس�إلا

m klم 0
 Ã�lيناملعلا ءاطش=لا ضع8 دقتنا امنZíو .ةقحاللا تاونسلا 0

kl ة&mملا ةموكحلا لجس ةماعلا تاjصخشلاو ةjساjسلا بازحألاو
 ��غ كولسلا نع مهسفنأ8 اوأني نأ اوررقو ناس�إلا قوقح لاجم 0

 ر&/�تل اودشÕحاو ،ةjطارقم5دلا ��غ اهتاساjسو ةلودلل Ðl0مض وأ Ðl0لع معد م5دقت Ìإ نورخآ دمع دقف ،يmملا ماظنلل å0ارقم5دلا
kl ناس�إلا قوقح تاÝاهتناو تاءاسإلا

 .2013 ماع دع8 ام ةYقح 0
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kl ةjناملعلا نأ Ìوألا :باطقتسالا اذهل ناتفلتخم ناتجÕjن ةمث
kl ش¡جلا لخدت معد8 ةطYترم تتاm 8م 0

 حبصأو ،ةساjسلا 0
 دوجو قلخ لجأ نم اهدوهج دjحوت Áع ةضراعملا تاعامج ةردق مدع ò0ف ةjناثلا ةجÕjنلا امأ ؛اً&زاهتناو اًقفانم اًراjت اهنو/�تع5 نو&mملا
kl ³0اjسلا دهشملا Áع رثؤم

klو .mم 0
 وأ نجسلل نود5دع ضرعت ذإ ،ماظنلا عمق نم تناع ةضراعملا فارطأ ةفا� نإف ،ةقحال ةلحرم 0

 .ماظنلا يد&Ëم ضع8 مهنمض نمو ،هسفن ماظنلا دÁ 5ع ش¡مهتلا
 
:9 ةكراشملا ة8فلخ jع باطقتسالا

 تاsاختنالا ;
kl ةjناثلا ةمسلا لثمتت

ثأ ەالعأ هjلإ راشملا باطقتسالا نأ 0
ّ

kl ة&mملا ةjناملعلا ىوقلا ةكراشم Áع اًض5أ ر
 .2013 ماع دع8 ام تا8اختنا 0

kl ةكراشملا ةضراعملا تاعامج ضع8 تررق امنíبف
klو ،2018و ó0 2014اع ةjسائرلا تا8اختنالا 0

kl ةjنامل/�لا تا8اختنالا 0
 ،2015 ماع 0

kl ة&روتسدلا تال5دعتلا Áع ءاتفتسالاو
 راjتلا ررق ،لاثملا لj س Áعو .ةjباختنالا ةjلمعلا ةعطاقم ةد5دع تاعامج تررق ،2019 ماع 0

kl ةكراشملا ،Ã�l&راس¡لا Ã�lطشانلاو Ã�lيساjسلا نم ةعومجم نم فلؤم وهو ،يmملا Ð/0عشلا
 داشÕحالاو 2014 ماعل ةjسائرلا تا8اختنالا 0

 ةفاضإ ،ةجÕjنلا ەذه ءوض Áعو .تاوصألا نم %4 نم لقأ Áع لصحو )ß0¡سلا( ش¡جلا حشرم دض حشرت يذلا ç0اYص نيدمح فلخ
kl ةjنامل/�لا تا8اختنالا ةعطاقم يmملا Ð/0عشلا راjتلا ررق ،ماظنلا اهذفن ÐÑ0لا ةلصاوتملا ةjعمقلا تاساjسلا Ìإ

 تا8اختنالاو 2015 ماع 0
kl ةjسائرلا

kl كjلخ" ناونع8 ةلمح ة&mملا ةjندملا ةكرحلا لjبق نم ىرخأ ةjناملع ىوق تسسأ ،كلذ Áع ًةوالع .2018 ماع 0
 "تjبلا 0

 قطانلا ،س�ؤم ماسح نأ8 معزُي ،اًقحالو 7."اًفلس ةررقم" اهجئاتن نأ راYتعا8 "ةjباختنالا ةYعللا" ةعطاقم m&Ã�lملا Ã�lبخانلا نم تYلطو
ç0 klاYص نيدمحل ةjباختنالا ةلمحلا س¡ئرو يmملا Ð/0عشلا راjتلا مسا8

 عم نواعتلا8 "لمأ" مسا8 فلاحت لjكشÒ ررق ،2014 ماع 0
kl ةjنامل/�لا تا8اختنالل دادعإلل ن&Êخآ Ã�lيساjس Ã�lطشان

 مامضنالا8" مهماهتا دع8 ىرخأ ةjناملع تاjصخش عم لقُتعا هنإ الإ ،2020 ماع 0
 Áع لظت ö0 ؛ةjمدلا رود ة5دأتب ةjضار ،ةلودلل اهمعد ىرخأ ةد5دع ةjناملع ةjساjس ىوق تلصاو ،كلذ عمو 8."ةjباهرإ ةمظنم Ìإ

 .ة&mملا تاساjسلا شماه
 
 ة8ناملعلا ةضراعملا تاعامج ل/قتسم
 

ö0 نÕقتسم لوانYناملعلا ةضراعملا تاعامج لjة kl
الوأ انيلع بجm، 5م 0

ً
 له :Ì0اتلا لاؤسلا حÊطو ،ة&mملا تاساjسلا لYقتسم لjلحت 

kl حاتفنا يأ عقوت اننكم5
kl ة&mملا تاساjسلا 0

 ؟ب&Êقلا لYقتسملا 0
الوأ انيلع متحتي ذإ ،قالطإلا Áع ةلهس تس¡ل لاؤسلا اذه نع ة8اجإلا

ً
 تسلا تاونسلا لالخ ماظنلا اهاسرأ ÐÑ0لا نا�رألا8 ��كفتلا 

kl ةjضاملا
 ة5دادÕYسالا ةع�llلا دومصل ةjس¡ئر نا�رأ ةثالث د5دحت نكم5 ثjح ،ة&mملا تاساjسلا Áع هتضYق ما¸حإل هjعس لj س 0

 :ة&mملا
الوأ

ً
Ì0 klاحلا ماظنلا عتمتي ،

 ةموكحلا تمدق ،Ì0ودلا دjعصلا Áعف .ةjمjلقإلاو ةjلودلا ةلعافلا تاهجلا نم ��بك معدm 8م 0
kl اًددرت 0/.وروألا داحتالا رهظأ ام� ،ة&mملا تاطلسلل اًمعد بمارت ةراد÷ب ةjك&Êمألا

kl درطملا عجا�Ñلا صوصخ8 ىوقأ فقوم Ðl0بت 0
 لجس 0

m klم
 دض ةjعمقلا تاءارجإلا دشأ Ðlبت ول ÐÑح نمث يأ عفد نم قلق ��غ هنأ ذإ ؛ة��بك ةطلس ماظنلا حنم ام ،ناس�إلا قوقح لاجم 0

kl ةضراعملا تاعامج
 ةدحتملا ةÊZjعلا تارامإلاو ة5دوعسلا عم ةjجjتا�Ñسالا هتاقالع Áع ماظنلا دمتعjù0، 5لقإلا دjعصلا Áعو .mم 0

kl اًد8أ ة&�ق jÁ0ئاðإلاو يmملا Ã�lماظنلا Ã�lب ةjئانثلا تاقالعلا نكت مل ذإ ،لjئاðإ عم كلذكو
 نمض5 اذهو ،نآلا هjلع �0 ام� قباسلا 0

 .يmملا ماظنلل Ê&û0مألا معدلا
kl ةسسؤم مهأ نم دودحم ��غ معد8 اًض5أ ماظنلا عتمتي ،اjًناث

 ة5داصتقا دئاوع عم قفا�Ñي يذلا ،معدلا اذهو .ش¡جلا �0و ،دلYلا 0
 .ةعزانملا وأ يدحتلل ةل8اق ��غ ة5دام ةوق ماظنلل رفوي ،طاYضلا نم اjلعلا ةح&?<لل ةjعامتجاو

kl اًدج اًمهم اًرود )باهرإلا( ��بÜلا Ðl0مألا د5دهتلا ىدأ ،اًثلاث
 اً��بك اًددع 8üÑأ ،ةjحان نمف .Ã�lتق&Êط8 كلذو ،Ì0احلا ماظنلا ز&%عت 0

kl ثدح ام هYشÞ ��صمل رادحنالا نم مهقلقل اًرظن ��يغتلا نم Ã�lفئاخ m&Ã�lملا نم
 ماظنلا ة5اعد لصاوت ذإ ،اj يلو نمjلاو ا&روسو قارعلا 0

 دض اهذختا ÐÑ0لا ةددشملا تاءارجإلا عيمج ر&/�ت Áع ماظنلا عضولا اذه دعاس ،ةjناث ةjحان نمو .ةطقنلا ەذه Áع د�jأتلا يmملا
 .ةÊZjغلاو ةZjوروألا ىوقلا عيمج عانقإ كلذكو m&Ã�lملا عانقإل باطخلا اذه يmملا ماظنلا مدختسا دقو ،ةضراعملا

kl ترج ÐÑ0لا تارهاظتلا راYتعالا8 ذخألا انب ردج5 ،كلذ عم
 تاءارجإلل اًرظن ؛ماظنلل ةمدص تل¸ش اهنأ ادÐÑ0 8لاو ،2019 /�مت س 0

kl ةضراعملا ىوق دض اهذفن ÐÑ0لا ةjنمألا
 يmملا ماظنلا ت/�جأو Ã�lعوبسأ ةدمل تارهاظتلا كلت ترمتسا دقو .ةjضاملا تسلا تاونسلا 0

kl ءاذغلا معد ماظن نم يmم نويلم 1.8 ءانثÕسا نع عجا�Ñلا لjبق نم ،ةjعامتجاو ة5داصتقا تارارق ذاختا Áع –ةرم لوأل–
 راطإ 0

Ì0 klودلا دقنلا قودنص عم ةقفص ماربإ دع8 ة&mملا ةموكحلا اهتن ت ÐÑ0لا ةjل¸jهلا ة5داصتقالا تاحالصإلا
ةفاضإ .2016 ماع 0

ً
 ،كلذ Ìإ 
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kl يركسعلا لخدتلا ذنم Ìوألا ةرمللف
kl نولوئسم ÐÑحو ،ماظنلل ةد&Ëملا تاjصخشلا ضع8 هنع ت/�ع باطخ ةمث ،2013 0

 ماظنلا 0
kl "ةjنطولا" ةضراعملا تاعامجل اjًقjقح اًنا¸م حيÕت ةjساjس تاحالصإ قيبطت Ìإ ةجاحلا صوصخ8 هسفن

 لد5 ام ؛ة&mملا تاساjسلا 0
kl ش¡جلا دّحوتو ،jù0لقإلاو Ì0ودلا معدلا بýس~ يmملا ماظنلا امهب عتمتي نيذللا ةjع?<لاو يوقلا معدلا مغر هنأ Áع

 ،ماظنلا معد 0
 س¡ئرلل ةقjضلا ةرئادلا نمض ةjقjقح تاماسقنا دوجول ةفاضإلا8 ،هjلع ودYي امم اًرارقتسا لقأ ماظنلا نأ الإ ،ةjنمألا تاد5دهتلا رارمتساو
 ��يغتو ةلصاوتملا تاضافتنالا راYتعالا8 انذخأ اذìو 9.تاحالصإلا كلت عاسÒا ىدمو ،ةjساjس تاحالصإل ءارجإل ةجاحلا ىدم صوصخ8
kl ةمظنألا

kl ماظنلل هنم صانم ال اًرمأ تاحالصإلا ەذه ودYت ،نانبلو قارعلاو نادوسلاو س�وتو رئازجلا 0
 .mم 0

Ì0، klاتلاZو
kl ة&رذج تا��يغت ثودح8 تاعقوت دجوت ال Ã�lح 0

 نمف ،)Ã�lت=سو ةنس Ã�lب ام يأ( ��صقلا ىدملا Áع يmملا ماظنلا 0
kl ³0اjسلا حاتفنالا ضع8 ماظنلا مدختسÞ نأ ةوق8 حجرملا

kl يرجjسف ،حاتفنالا اذه ىرج ام اذìو .ب&Êقلا لYقتسملا 0
 نم ��þأ وأ دحاو 0

kl ةكراشملل ةjناملعلا ةضراعملا تاjصخش ةوعدó0 8العإلا حاتفنالا ضع8 ثدح5 دق ذإ ،مالعإلا /�نم :ةjلاتلا ةثالثلا ربانملا
 ة&راوح جمارب 0

 تاjصخش نم وهو( مjنغ دمحم طشانلا ب5دأ ورمع يmملا عيذملا اعد امدنع 2014 ماع ذنم ةرم لوأل ثدح ام وهو ،ةjساjس
kl رظنلل ß0¡سلا س¡ئرلا اهل¸ش ةنجلل قباس س¡ئر وهو ،برح Ì0ازغلا ةماسأو ،)ماظنلل قباس د&Ëمو ةjناملعلا ةضراعملا

 باYشلا ا5اضق 0
l.اثلا /�نملاو .رارحألا m&Ã�lملا بزحل مهئامتنا بýس!و ةjساjس باYسأل اوزجتحا نيذلا

 نم ÐÑ0لاو ،ةjلحملاو ةjنامل/�لا تا8اختنالا وه 0
kl اهئارجإ عقوتملا

 ،ةرحلا ةسفانملل دعاقملا نم ةئملا8 ن&?<ع Ìإ ة?<ع Ã�lب ام صjصختب حامسلا ماظنلل نكم5 ذإ ،2021-2020 ة�Ñف 0
الضف

ً
kl حاتفنا يرج5 دق ،اًثلاث 10.ةلقتسم ةفص8 لمعلل ةjساjسلا بازحألل لاجملا ضع8 ةحاتإ نع 

l.دملا عمتجملا تامظنم عضو 0
0 

l.دملا عمتجملا نوناق ��يغتل ةjن دجوي ال ذإ Ð/0نجألا ل&�متلا صوصخ8 ةنورم حاتفنالا اذه نمضتي نل ،كلذ عم .اًض5أ
 2016 ماع رداصلا 0

 نكم&و ،اjًئزج ةرح ةفص8 لمعلل تامظنملا كلتل لاجملا ضع8 لمتحملا حاتفنالا اذه رفوي دق ،كلذ عمو .ة��بك دويق Áع يوتح5 يذلاو
kl
 .ة��هشلا ءامسألا باحصأ اًصوصخو ،Ã�lيساjسلا ءاطش=لا نم دودحم ددع نع جارفإلا فاطملا ة5اهن 0
 

Yس لt9 ة8ناملعلا ةضراعملا تاعامج كراش:
 ؟حاتفنا يأ ثودح لاح ة8سا8سلا ة8لمعلا ;

 
Y#l=ي نا� اذإ ام ةلأسم لوح ةjناملعلا ةضراعملا تاعامج Ã�lب باطقتسا ثدح ،اًفنآ انحضوأ ام�

kl ةكراشملا تاعامجلا ەذه Áع 0
 ة5أ 0

kl ال مأ ماظنلا عم راوح وأ تا8اختنا
kl ةكراشملا نع ��بÜلا ضارعإلا نم مغرلا Áعو ،2013 ويلوي ذنمف .كلذل ةصرف ترفوت لاح 0

0 
 تررق ةjناملعلا ةضراعملا تاعامج نم د5دعلا نأ الإ ،زاحنم وحن Áع اهترادإ وأ اهر&و�Ñlب ماظنلا ماjق8 دئاسلا ركفلل اًرظن ؛تا8اختنالا
kl ةكراشملا

kl ركذ5ُ اً��غت ثدحُت نل ةكراشملا ەذه نأ اه�اردإ مغر تا8اختنالا 0
 .ةفصنملا ��غ ةjساjسلا ةYعللا 0

klو
kl ةكراشملا نأ ةعطاقملل ةد&Ëملا تاعامجلا هjف معزت يذلا هسفن تقولا 0

kl وأ تا8اختنالا 0
 اًنمض Ðl0عت ماظنلا عم راوح يأ 0

 مومع مامأ ةدÕYسملا هتاءارجإ Áع ةjع?<لا ءافض÷ب ماظنلل حمس¡س كلذ نأ Ìإ ةفاضإلا8 ،ةjلاحلا ةدÕYسملا ةلودلل ³0اjسلا ماظنلا دjيأت
 Á0خادلا نيدjعصلا Áع ةjع?<لاl 8%ح5 ماظنلا نأ ىرت ةكراشملل ةد&Ëملا ةضراعملا نإف .ءاوس ٍدح Áع Ì0ودلا عمتجملاو روهمجلا

kl ةضراعملا تاعامج تكراشأ ءاوس Ì0ودلاو
 ة5دادÕYسالا تاساjسلا ��يغت Ìإ يدؤت ال اهتكراشم تنا� ول ÐÑح هنأو ،اهتعطاق مأ تا8اختنالا 0

 ةjمjظنتلا تاراهملا ضع8 ةسراممل لاجملا اهل حيÕتو ةjباختنالا اهدعاوق ZÃ�lو اهنíب ةقالعلا نم l.دألا دحلا Áع ظفاحتس اهنأ الإ ،ةjلاحلا
قاطن عسوأ ��يغت ثدح ام اذإ تاراهملا ەذه نم ةدافتسالا نكم5 امنإ ،ةjساjسلا جئاتنلا Áع سكعني نل كلذ نأ مغر اهتيمنتو ةjلمعلاو

ً
 ا

kl
 .لYقتسملا 0

 كراYم8 ةحاطإلا دع8 ةjناملعلا ةضراعملا تاعامج مظعم اهتهجاو ÐÑ0لا ة&Êهوجلا ةل¸شملا ةجلاعم Ìإ ة��خألا ةطقنلا ەذه ó0رتو
 .ةjباختنالا اهدعاوق نع اهلصفت ÐÑ0لا ةوجفلا عاسÒا ىدمو ،تاراهملا نم ��ثÜلا Ìإ رقتفت اهنأ ٍذئ=يح تكردأ ذإ ،2011 ةنس

klو
kl ةjعامتجالا ةكرحلا لوح ةقرو روطسلا ەذه بتا� هjف مدق 5ù0داÝأ ةريدتسم ةدئام ءاقل 0

 ةضراعملا باطقأ ضع8 ىد8أ ،mم 0
kl ةjناملعلا ةضراعملا تاعامج ةكراشم نأ Ã�lلئاق ةjناملعلا ةjساjسلا ةكراشملل ضراعملا ه5أر عم مهفالتخا ة&mملا ةjناملعلا

 تا8اختنالا 0
kl وأ

 ³0اjس ��ثأت يأ اهل نوك5 نل –ماظنلا اهب عتمتي ÐÑ0لا ةjع?<لا لاح عقاو نم اً��ثك ��غت نل اهنأ Áع انقفتا ول ÐÑح– ماظنلا عم راوحلا 0
 ثدحُت ملو ،هتاساjسو ماظنلا Áع ��ثأت يأ ةjساjسلا ةضراعملا تاعامج ةكراشمل نك5 مل ،ىرخأ ةراYع8 .ة&mملا ةساjسلا ملاع Áع
kl قرف يأ اهتكراشم

kl ةjساjسلا جئاتنلا 0
 ةنس ةjسائرلا تا8اختنالا( تاعامجلا ەذه اهيف كراشÒ نأ تررق ÐÑ0لا ةjساjسلا تاjلمعلا عيمج 0

 ةكراشملا ترهظأ ،كلذ نم ضjقنلا Áع ل8 .)2019 ةنس ة&روتسدلا تال5دعتلاو ،2015 ةنس ةjنامل/�لا تا8اختنالاو ،2018 ةنسو 2014
 .Ì0احلا ماظنلا نع "ل5د8" م5دقت مهرودقم8 س¡لو ةjبعش ة5أ8 نوعتمتي ال "ن&ðاخ" مهراYتعا8 ةjناملعلا ةضراعملا تاعامج

 نأ امYف .ماظنلا Áع ��ثأت يأ اهل نك5 مل تا8اختنالا ةعطاقمف ؛حيحص اًض5أ هضjقن نأ الإ ،ءاعدالا اذه ةحص نم مغرلا Áعو
kl اهل ةردق ال ةjناملعلا ةضراعملا ةعامج

kl دادÕYسالا عقاو ��يغت Áع نهارلا تقولا 0
 اهنوÜل لضفألا راjخلا نوكتس ةكراشملا نإف ،mم 0
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kl اهدعاوقو تاعامجلا ەذه Ã�lب ەالعأ ةروكذملا ةلصلا Áع ظفاحتس
kl اهدعاسÒو ،عراشلا 0

 اذإ اهمزلتس ÐÑ0لا تاراهملا نم ددع باس�Õا 0
kl ة&mملا ة5دادÕYسالا ةطلسلا رحد مت ام

 .لYقتسملا 0
kl ةjناملعلا ةضراعملا تاعامج ةكراشم mlتس له :حÊطلا دjق مهم دحاو لاؤس ÕYüÑي كلذ عمو

 مئاقلا دÕYسملا ³0اjسلا ماظنلا 0
kl ةjناملعلا تاjصخشلا ةها�llب اjًلاح

m klم 0
الYقتسم يرذج ��يغت عقو ام اذإ Ã�lنطاوملا Ã�lعأ 0

ً
 ؟

 لjلدلا مدقß0 5¡سلا م¸ح ءانثأ ÐÑح وأ كراYم م¸ح نا8إ اًدج ب&Êقلا خــــ&راتلا عبÕت نأ ��غ ،ةلهس تس¡ل لاؤسلا اذه نع ة8اجإلاو
kl نو&mملا لغش=ي امjف Ã�lيم5داÝألاو Ã�lثحاYلا ىوس لغشÞ ال ضا�Ñفالا اذه نأ Áع

 مهتاوصأ نأ ام� ،ةها�llلا لئاسم8 لقأ ةجرد8 عراشلا 0
kl دنÕس¡س ةjساjسلا ىوقلل مهدjيأت فعض)مهدjيأتو

 .ةjتامغارب تاراYتعاو تاجاjتحا ìÌو ةنيعم تا8اسح Ìإ ةظحل ة5أ 0
 وأ تمعد امإ اهنإ ل8 ماظنلا ،لاثملا لj س Áع ،رارحألا m&Ã�lملا بزحو دفولا بزح لثم ،ةjناملع ةjساjس بازحأ تمعد دقلو

kl تاوصأ تدصح كلذ مغرو ةلماعملا ءوسو ناس�إلا قوقح تاÝاهتنا تلهاجت
 m&Ã�lملا بزح لصح( 2015 ةنس ةjنامل/�لا تا8اختنالا 0

 ةjساjسلا بازحألا عيمج8 ةنراقم تاوصألا مظعم Áع هلوصحل Ì0احلا 0/.اjنلا سلجملا دعاقم نم اÊ&Yًقت ةئملا8 ?<ع دحأ Áع رارحألا
kl تسفان ÐÑ0لا ىرخألا

 اًمسق نول¸شÞ مهو ،ة��غصلا لامعألا رئاودو طاYقألاو ،ة&mملا اjلعلا)ةطسوتملا تاقYطلا نأل كلذ ،)تا8اختنالا 0
kl ةjباختنالا ةوقلا نم ه8 ناهتسÞُ ال

 ءارقفلا نوك نع كjهان ،نوثحاYلا هض�Ñف5 دق امم تاjجولود5ألا8 اًطاYترا لقأو اًدج نويتامغارب ،mم 0
 Áع اًرداق نوكjس هنأ نودقتع5 نمل ت&�صتلل نودعتسم مهنإف مث نمو ؛ةjعامتجاو ة5داصتقا عفانم Ìإ ß0¡ئر ل¸ش~ نوعلطتي m&Ã�lملا
 .ةjجولويد5ألاو ةjقالخألا تاراYتعالا نع رظنلا ف8m ،عفانملا ەذه لثم مهل ققحت تاساjس قيبطت

Y#l=ي يذلا ام نÜل
kl ةjناملعلا ةضراعملا تاعامج ةكراشم ددح5 نأ 0

kl حاتفنا يأ ثودح ضا�Ñفاm، 8م 0
 ؟Ã�lتلYقملا Ã�lت=سلا 0

أ ام اذإ ةjناملعلا ةضراعملا تاعامج ةكراشم ةقرولا ەذه د&Ëت
)

Y#l=ي ةكراشملا ەذه نÜلو ،كلذل لاجملا حسف
 تاراYتعا ةثالث اهددحت نأ 0

 :ةماع
kl ،لوألا راYتعالا

 ةراYع8 .اهنع ةjمهأ ةكراشملا ەذهل مزالملا ³0اjسلا باطخلا لق5 ال ،ةمهم ةكراشملا ەذه هjف ُّدعت يذلا تقولا 0
kl ،ىرخأ

Y#l=ي ،ةمهم )كلذ Ìإ امو مالعإلا ،راوحلا ،تا8اختنالا( ىوتسم يأ Áع ةضراعملا تاعامج ةكراشم هjف نوكت يذلا تقولا 0
 نأ 0

 ،ةلودلل ةjندملا ةعjبطلا( ةjناملعلا تاjساسأ نع Áختي ال باطخ ،ةكراشملا ەذه قفاري حمالملا ددحم ³0اjس باطخ كانه نوك5
 ،ماظنلا عم نواعتلا س¡ل ،ەالعأ انíّب ام� ،ةكراشملا نم فدهلا نإ .)ەرخآ Ìإ ...ناس�إلا قوقح ما�Ñحاو ،ةساjسلاو نيدلا Ã�lب لصفلاو
kl لثمتت ةjتامغارب تاجاjتحال دئاع اهيف بýسلاف

 نإف ،Ì0اتلاZو .ة&راجلا ةjساjسلا ةjلمعلا نم أزجتي ال ًءزج ةضراعملا تاعامج ءاق8إ 0
kl ةjناملعلا تاعامجلل ةjساسألا مjقلا نع ِّ/�ع5 ³0اjس باطخ Áع ظافحلا

kl ة5اغ رمأ mم 0
Y#l=ي ةjمهألا 0

 وأ هنع لزانتلا مدع 0
 .تنا� ا5ًأ ةjساjس بسا¸م ة5أ ل8اقم هنع ةضاعتسالا

l.اثلا راYتعالا
Y#l=ي ،0

Y#l=&و .ةjساjسلا اهبلاطمو اهتاساjس تا&�لوأ ب¡ترت ةداعإ ةضراعملا تاعامج Áع 0
 Ìوألا ة&�لوألا ءاطعإ 0

 Ã�lناوقلا ثjح نم هلمÝأ8 ³0اjسلا ماظنلا مjمصت ةداعإ Áع ضوافتلا اهيل5 نأ Áع ،ةjعامتجالاو ة5داصتقالا تاساjسلل ةjس¡ئر ةروص8
 تاعامج نات&�لوألا ناتاه دعاسÕس .ةمداق ةjسائر وأ ةjلحم وأ ةjناملرب تا8اختنا ة5أ ةjقادصم ىوتسم8 ءاقترالل ةمزاللا تاءارجإلاو
الئاح فقو يذلا يدjلقتلا زجاحلا 0%ختو اهتíبعش عفر Áع ةjناملعلا ةضراعملا

ً
kl نادعاسÕس ام� ،روهمجلا مومع ZÃ�lو اهنíب 

 Ã�lسحت 0
 .لاثم� ،ماظنلا ةjع?ð يدحت ءازإ ةفزاجملا ىوتسم ضفخني ثjح8 ةjساjسلا ةYعللا Ã�lناوق

kl قيثو وحن Áع ةjناملعلا ةضراعملا تاعامج لمعت نأ ةjمjظنتلاو ةjكjتكتلا ةjحانلا نم -وي ،ثلاثلا راYتعالا
 تافلاحت 0

 فلاحتلا نم ��ثك8 لضفأ كلذ نأل ؛ماظنلل ةد&Ëم ة��خألا ەذه تنا� ول ÐÑح ةلjثم ةjناملع تاعامجو بازحأ عم )ةjباختنا وأ ةjساjس(
 فلاحتلا نم ةjلاعف ��þأ –ماظنلل امهدjيأت نم مغرلا Áع– دفولاو رارحألا m&Ã�lملا 0/.زح عم فلاحتلا دع5 ،ىرخأ ةراYع8 .هسفن ماظنلا عم
Ã�l klيناملعلا Ã�lلعافلا ةهازن اهعم تافلاحتلا ضوقت دق ثjح ،ةلودلا ةعj=ص ة&روصلا بازحألا وأ Ã�lيفلسلا عم

 ةjساjسلا مه��ياعمو mم 0
 .ةjساسألا

 رمألا ،jù0ظنتلا امهل¸jه ر&�طت اعاطتساو ،ماظنلا ZÃ�lو امهنíب ةلصاف ةلjلق ةفاسم Áع دفولاو رارحألا m&Ã�lملا 0/.زح ظفاح دقل
kl ةjناملعلا ةضراعملا تاعامج دjفjس يذلا

Y#l=ي ،كلذ Áع ًةوالع .ام ��يغت عقو ام اذإ mم 0
 ة&�لوأ ةسسؤملا ةل¸jه ةداعإ نوكت نأ 0

kl ةjناملعلا تاعامجلا تا&�لوأ نم ىرخأ
 Ìإ ،بازحألا ەذهل ماعلا ù0سرلا ناjبلاو ةjلخادلا حئاوللا ة8اتك ةداعإ نإ .YÁ0قتسم ��يغت يأ 0

 هjلإ جاتحت ام وه ةل5د8 ةماع تاساjس ةغاjص لجأ نم ثاح8ألل تادحو س¡سأتو ،ةjلخادلا تا8اختنالل مئاد ل¸jه كالتما بناج
kl ةjناملعلا تاعامجلا

m klم 0
 .ب&Êقلا لYقتسملا 0
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 ريدقتو ركش
 
 .2019 ماع يف تدقع ىتلا تارمتؤملا دحأ يف اھحرط مت ةقرول ةمجرت وھ لاقملا اذھ
 

 بتاxلا نع
 
 تاقالعلا ةسارد8 هثاح8أ صتخت ،رفود ةعماج8 ةjلودلا تاساردلل لZروك ف&زوج هjل¸8 رئاز دعاسم ذاتسأ وه هzرد/ع دمحأ
 .طسوألا ق?<لاو mمå0 8ارقم5دلا لوحتلاو ،³0اjسلا مالسإلا ،ة&Êكسعلا ةjندملا
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