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 م[هاربإ XYم
 

 
 
 

qشµ ،ة[ضاملا ةتسلا ماوعألا رادم ³ع
¶

lY ل
 ةنم[ه mتقت مل ،f»0سلا حاتفلا د�ع سfئرلا ةدا[ق8 د5دج يركسع ماظن mم 0

 يذلا يmملا داصتقالا لاطتل تدتما دق ةنم[هلا كلت نأ ل8 ،ەدحو ةلودلا زاهج ³ع ةلما¾لا –noYق8اسلا طا�ضلاو– طا�ضلا
Y.اع5

 تاعاطق فلتخم ركتحت ،ة&راجتلا لامعألا نم ةقالمع ة&روطا/�مإ ةرادإ noYيلاحلا طا�ضلا Âوتي امنÀÁو .ةمج بعاصم نم 0
lY اهلالخ نم نومqحتي ،ةماه ة[طارقو�oب بصانم نولغشÉ نوق8اسلا طا�ضلا نإف ؛تامدخلاو عي=صتلا

 f»0سلا ةطخ قيبطت 0
 ةطخ با[غو داسفلاو ةءافÓلا مادعنا� ةدع بويع –³0ج وحن ³ع– ه&�Ñعت يركسعلا ماظنلا اذه .داصتقالا ر&Ðحت عــــ&<Îل
 .X/0عشلا ءا[Îسالا نم ةلاحل ەرود8 ىدأ ام ،عمتجملا نم ةمخض تاعاطق راقفإ Âإ ىدأ يذلا رمألا ،ة[عامتجالا ةلادعلا قيقحتل
lY دال�لا تدهش ،0امتجالا بارطضالا ةلاح مظاعت عمو

ÖYف .ة[بعشلا تاجاجتحالا نم تاجوم ةدع ة�oخألا ةنوآلا 0
 ة5اد8 0

Y lY/�خلا تاجاجتحا ،لاثملا ل[©س ³ع ،تعلدنا ،2017 ماع
Ú/Û lYافملا ض[فختلا ³ع لعف ةدر 0

 .ة[ئاذغلا داوملل ررقملا معدلا 0
lY ن&�متلا ر&زو ما[ق بقعف

 ،ة[ساسألا ة[ئاذغلا داوملل Ý0وكحلا معدلا ض[فختب –قباس ءاول وهو– كاذنآ f»0سلا ةموكح 0
Y.اعت XÑ0لا بعشلا تائف نم دوشح تارهاظت ،ا[ندلا تاق�طلا هنم د[فتسµ يذلا

lY ع�جلاو رقفلا 0
lYو .دال�لا عراوش 0

 سمألا 0
lY اًد5دحتو ،ب&Ðقلا

lY يرا[تخالا ەافنم نم لواقم ?<� ،2019 /�مت©س 0
الئاه اًجاور تقال ويد[فلا عطاقم نم ةلسلس اÀوروأ 0

ً
 

lY ي?<Îسملا داسفلا اهيف حضف 0امتجالا لصاوتلا لئاسو ³ع
0 â?جلل ةكولمملا تاءاش�إلا تا�fسلا ةلئاع لالغتساو ،شf»0 

noY lYجتحملا نم فالآ رهاظتف ،ةخذا�لا روصقلا ءانب لجأ نم ةلودلا ة[نا�oYمل
ة8اجتسا ر&Ðحتلا ناد[م 0

ً
 اهقلطأ XÑ0لا ةوعدلل 

 .يركسعلا هماظنو f»0سلا8 ةحاطإلل لواقملا
Â lYوألا ة[سائرلا تا8اختنالل f»0سلا حاس�Îا ذنم

 ة[لا/�يل-وين تاسا[س قيبطت Âإ هماظن دمع ،2014 ةنس ەدهع 0
 داصتقالا ³ع مهترط[س طسæب مqحلا مامزب noYكسمملا طا�ضلل تحمس امنÁب ،ةصاخ ةفص8 ا[ندلا تاق�طلا تملآ ة[ساق
Y.دملا طاش=لا ³ع ةق[صل ة8اقر èضرفو ،قوبسم �oغ وحن ³ع

 لئاسو ³ع ةماتلا ةرط[سلا Âإ ةفاضإ ،ة[نوÓ�Ñلإلا طئاسولاو 0
lY اهمادختسال ؛ءاوس دح ³ع ةصاخلاو ة[مسرلا مالعإلا

 تلqشµ ،ة[عمقلا فورظلا ەذهل ة[متح ةج[Îنكو .ة[ئاعدلا ضارغألا 0
 عاضوألا نم اهئا[Îسا نع ةفلتخم ة[عامتجا تاعامج تّ/�ع ذإ ؛ةدحلا8 تمسµا XÑ0لا ة[بعشلا تا8ارطضالا نم تاقلح ةدع
 م[ظنت ق&Ðط نع وأ ،ة[ئاذغلا داوملا نع معدلا ض[فخت بæس� ة&راجلا تا8ارطضالاو جاجتحالا لامعأ Âإ مامضنالا8 ةدئاسلا
lY ةكراشملا وأ ،ةرركتملا اهملاظم نع �oبعتلل 0امتجالا لصاوتلا لئاسو Âإ ءوجللا وأ ،ة[لامعلا تا8اëYإلا

 ة[بعش تارهاظم 0
lY ةفلتخم ل�س Âإ شfجلا أجل5 ه�ناج نم .ة&�فع

الثم ،فنعلا مادختسا� ؛ةضراعملا ةحفاqم 0
ً

 ةط?<لا ?<� لالخ نم ،
 طا�ضلا ةهازن نأش� ة5اعدلا ث8 وأ ،0امتجالا لصاوتلا لئاسو ³ع ةددشم ة[نوÓ�Ñلإ ة8اقر تاءارجإ قيبطت وأ ،ة&Ðكسعلا

Y.اغألاو ة[نو&%فلتلا جما/�لا جاتنإ لالخ نم لامعألا عــــ&راشم د[عص ³ع مهتءافكو ة[نطولا مهحورو ةوشرلل مهتيل8اق مدعو
0 

lY ةلوطم تا8اطخ ءاقلإل ألملا ³ع هسفنب f»0سلا رهظ5 ،ل8اقملا8 وأ .كلذ Âإ امو مالفألاو
 سرغ اهلالخ نم د&Ðي تارمتؤم 0

lY هتادقتعمو ەراqفأ
Y.دملا با�شلا لوقع 0

 ة&Ðكسعلا تا[ل¾لا طا�ض ة�طاخمل اًنا[حأ اهدقعXÑ0 5لا ة[ف[قثتلا تاقلحلا بناج Âإ ،0
lY 0امتجالا رارقتسالا ³ع ظافحلا نم هنكمتس ةطلسلا ³ع ةمqحملا ةض�قلا ەذه نأ ود�ي ال كلذ عمو .ددجلا

 ³ع دال�لا 0
 .�oصقلا ىدملا

 داصتقالا ³ع ة&mملا ة&Ðكسعلا ةسسؤملا ةنم[هل ةنهارلا قئاقحلاو ث5دحلا خــــ&راتلا ³ع لاقملا اذه زكري
 ةنم[هلا تا&�تسم ءازإ ةطسوتملاو ا[ندلا noYتق�طلا لعف ةدر لاقملا عبتÎي ،كلذ نم مهألاو .ةقالمعلا ة&راجتلا اهت&روطا/�مñو
lY ام[سال ،شfجلا اهسرام XÑ0لا ةقوبسملا �oغ

ةصاخ ،ة[ضاملا ةل[لقلا تاونسلا 0
ً

 قزر ل�س� قحل يذلا د5دشلا رmYلا دع8 
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 ة�oخألا ة[جاجتحالا تاجوملا نأ لاقملا ىر&و .حاÀرألا قيقحتل ة[عاسلا ةدسافلاو ة&راqتحالا تاسرامملا ءارج noYتق�طلا noYتاه
 مامأ هطوقس ة[لامتحا Âإ ةفاضإلا8 ،يركسعلا ماظنلا ةمادتسا ة[ناqمإ مدع ،ةعطقتمو ة&�فع اهنوك نم مغرلا ³ع ،سكعت
lY اًددجم علدنت دق XÑ0لا ة[بعشلا تاضافتنالا

 .روظنملا ل�قتسملا 0
 
 »7>;يلاghيل-وينلا طاbضلل« ثMدحلا خــــZراتلا
 

qش
ò

 كرا�م XY0سح قباسلا يركسعلا روتاتك5دلا مqحل ةد�Îسملا ةلودلا نم أزجتي ال ًءزج ،2011 ةنس ل�ق ،يmملا شfجلا ل
ôYاملا نرقلا تا[=يعسµ رادم ³ع ،ةوق8 كرا�م لمع .ة5داصتقالا تا&�تسملا ³ع اًصوصخو )2011-1981 نم mم مqح(

0 
 ةقلعتملا هتاسا[س نع لوئسملا õ0ارقو�oبلا زاهجلاو اً[ئزج رَّرحملا يmملا قوسلا ةركسع ³ع ،Â0احلا نرقلا نم لوألا دقعلاو
 تسرام XÑ0لا ةمخضلا اهلامعأ ة&روطا/�مإ ةعقر عيسوتب ة&Ðكسعلا تاسسؤملل كرا�م حمس ،ة[حان نمف .يداصتقالا حالصإلا8
 طا�ضلا نم ا�oًبك اًددع ،ىرخأ ة[حان نم ،كرا�م noّYعو .صاخلاو ماعلا noYعاطقلا باسح ³ع ةصاخ تازا[تما8 ةعتمتم اهطاش�
lY نيدعاقتملا

 .ةمهملا ة5داصتقالا تامدخلا ³ع ةرط[سلل ةع[فر ة[موكح بصانم 0
noY" lYيلا/�يل-وينلا طا�ضلا" نم ةد5دج ةق�ط تأش� ،ة&Ðكسعلا ة&راجتلا لامعألا د[عص ³ع

 تا[=يعسµ لئاوأ mم 0
ôYاملا نرقلا

 ءازجأ ل&�حتل قاطنلا ةعساو ةطخ يmملا شfجلا ذّفنو .ة[فلألا نم لوألا دقعلا لالخ �oبك دح Âإ تددمتو ،0
 عناصملا تذخأ ،اذكهو .ةد5دج ةمخض ة&راجت تا�?â اهيلإ فاضأو ،ة[ندملا علسلا جاتنإ وحن ة[ÐÀحلا هتاعانص نم ةمهم
 ةزهجأو تاجالثلاو س�الملا تالاسغك ة[�الهتسالا علسلا جاتنإ بوص اهتلامعو اهقفارم ل&�حت ³ع ةفاثك8 لمعت ة&Ðكسعلا
 0/.رحلا داتعلا ةعانص ³ع دوقعل تداتعا نأ دع8 ،ىرخأ علسو ةدمسألاو ة[ل�YYملا تا?<حلا تاد[بمو خبطملا تاودأو نو&%فلتلا
ةفاضإ .تاعردملاو تاسدسملاو تارجفتملاو فئاذقلاو تارئاطلاو خــــ&راوصلاو رئاخذلا�

ً
 تادحو نم د5دعلا فmنا ،كلذ Âإ 

lY ةحÐÀم ة&راجت لامعأ تا�?â ل[غشÂ µإ ة&Ðكسعلا ة5داصتقالا تانا[Óلاو شfجلا
 تح�صأو .تاعاطقلا نم �oبك ددع 0

?ø ل� مويلا جت=ُت ة&Ðكسعلا تا�?<لا
lY اً�&Ðقت ء0

ة5اد8 ،تاعاطقلا مظعم 0
ً

 نارفأو ةمخفلا تارا[سلا Âإ ة�لعملا ة5ذغألا نم 
 عيمج ة&Ðكسعلا تا�?<لا تمدق ،كلذ ³ع ًةوالع .mحلا ال لاثملا ل[©س ³ع– تنمسإلاو ذالوفلاو ة&وام[Óلا داوملاو خبطلا
 معاطمو تكرام ر�Àسلا تالحمو ةمخفلا قدانفلاو حارفألا تالاص تأش�أ ذإ ؛حــÐÀلا قيقحت ل8اقم ةماعلا تامدخلا عاونأ
 قرطلا ءانب فدهب ةعساش ضارأ ³ع اهد5 تا�?<لا تعضوو .ىرخأ ءا[شأو ة&Ðهنلا تا&Ðفسلا تا�?âو ةع&<لا تا�جولا
ôYاقتو ةع&<لا

 .اهتاجتنم ترّدص ام� ةمخض ة&راجت عرازم تلغتساو ،اً[موي موسرلا كلت ل[صحتو اهمادختسا ³ع موسر 0
 ققشلا ءانÀو ،هع[ب وأ ەY/�خ8 ءاوس موعدملا Y/�خلا لالخ نم ا[ندلاو úسولا تاق�طلل ة[مويلا ةا[حلا ³ع �oثأت اهل حبصأ كلذك
 ة&Ðكسعلا تا�?<لا تنج دقل .كلذ �oغو ة[بعشلا ة[ضا&Ðلا باعلألا ة5اعرو ،ة&ودألا عيÀو ،ةلوقعم راعسأ8 اهع[بل ة[نكسلا
الاومأ

ً
 وحن ³ع لامعلا قوقح تكهتناو ةماعلا ةلءاسملا قوف تنا� اهنأ ام� ،كرامج وأ بئاëY ة5أ اهنع عفدت مل اهنÓل ،ةلئاط 

 .عيظف
Y.دملا هجولا8 كرا�م ظفتحا ،õ0ارقو�oبلا د[عصلا ³ع

lY ةموكحلل 0
 نم تاموكح ل[كشµ ق&Ðط نع ةرهاقلا 0

 مظعمل noYيلعفلا ماqحلا مه تاءاوللا ءالؤه نا� ث[ح  ؛نيدعاقتملا تاءاوللا مه اونا� دال�لل noYيلعفلا ماqحلا نÓل ،طارقونكتلا
lY ة[لحملا تا&�تسملا

 Âإ ةفاضإلا8 .كلذ Âإ امو ءا[حألاو تادل�لا ءاسؤرو noYيلحملا ماqحلا بصانمل مهئوبت لالخ نم ؛mم 0
 لئاسو عيمج رفوت XÑ0لا ة[موكحلا تاطلسلا ³ع اونم[هو ة&/�لاو ة&Ðهنلاو ة&Ðح�لا ذفانملا ةفا� ريدت XÑ0لا بصانملا مهيلوت
 نع ةلوئسملا بصانملا اولوت ،كلذ ³ع ةوالع .نا�oطلا طوطخ XÑحو ب�ارملا Âإ تالفاحلا نم ًءادتبا ةماعلا تالصاوملا
�شو ەا[ملا نم ،noYنطاوملل ة[ساسألا ةماعلا تامدخلا �oفوتqلا تاmصلا فý0 سإلاوqم تاناfحو ةفل¾لا ةروسXÑ تالصاوملا. 
 ة&رادإلا بصانملا Â0وت ق&Ðط نع قوسلا وحن كرا�مل عــــ&<لا لوحتلا ه[جوت ة[لمع نوق8اس طا�ض Âوت ،كاذو اذه نم مهألاو
ôYارأ ص[صختو ،X/0نجألا رامثÎسالا ³ع ةرط[سملا ةساسحلا

 دا�oتسالا ةطش�أو ،صاخلا عاطقلا نم ن&ÐمثÎسمل ةلودلا 0
 .ة�oثك ىرخأ ةطش�أو ،اهتصخصخ دارملا ةلودلل ةكولمملا ةض8اقلا تا�?<لاو ،ريدصتلاو
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 2011 ةنس ةmZكسعلا ةنمGهلا دض ةGلامعلا تاضافتنالا
 

 طا�ضلل ة[عمقلا ةنم[هلا دض اًض5أ ل8 ،ەدحو كرا�م دض سfل نÓلو دعاصتي X/0عشلا طخسلا نا� ،2011 ماع ةروث ة[شع
lY رجفتت ةروثلا تنا� امنÀÁو ،Â0اتلاÀو .noYق8اسلا طا�ضلاو

 ة[بعش تاجاجتحا ةجوم اهتازاوم8 تعلدنا ،ةرهاقلا8 ر&Ðحتلا ناد[م 0
Ð&noY lYكسعلا ءاردملا دض لامعو نوفظوم اهب ماق

lY ءاوس دح ³ع ة[موكحلا بتاqملاو ة&راجتلا تا�?<لا 0
 .دال�لا ءاحنأ عيمج 0

lY تاجاجتحالا تحجن املو
 ام ناعâ مهنÓل ةطلسلا ³ع ةحلسملا تاوقلل ³عألا سلجملا ةداق Âوتسا ،كرا�م8 ةحاطإلا 0

lY تاجاجتحاو تاماصتعاو قاطنلا ةعساو ة[لامع تا8اëYإ اوهجاو
 ل�ق نم ةكولمملا ،اً�&Ðقت ،ة5داصتقالا تاسسؤملا عيمج 0

 .ةحلسملا تاوقلا8 قباس ط8اض هترادإ Âوتي ةموكحلا وأ شfجلل عبات بتكم
ôY lYوفلا ت8د ،لاثملا ل[©س ³عف

 مهتبلاطمل ؛لامعلا فالآ باëYإ بæس� 0/.رحلا جاتنإلا ةرازول ةع8اتلا عناصملا 0
 نا� كلذك .noYيندملا لامعلل ة&Ðكسعلا تامþاحملا فقوو ،عناصملا نوريد5 نيذلا نيدسافلا طا�ضلا ة�قاعمو ،ةلداع روجأ8
lY فقوملا د[س نا[لغلا

 ءارج –اًعنصم 13 نم فلؤم لتكت نع ةرا�ع 0̈و– شfجلا ل�ق نم ةكولمملا عي=صتلل ة[ÐÀعلا ةئيهلا 0
lYو .نيدسافلا ءاردملا قح8 تاءارجإ ذاختاو ،ة&�نسلا حاÀرألا نم ةلداع ةصح8 ة�لاطملل لامعلا فالآ جاجتحا

 بتاqملا 0
الثم ،ة[طارقو�oبلا

ً
lY نوفظوملا بلاط ،

 ءانبل ةلودلا ططخ ذ[فنت ³ع ةمئاقلا ،"ةد5دجلا ة[نارمعلا تاعمتجملا ةئيه" 0
lY لامعلاو نوفظوملا أدÀو .Ð&noYكسعلا noY&رادإلا عيمج نم صلختلا8 ،ةفل¾لا ةروسfم تاناqسإلا

 تاراطملاو ةرهاقلا راطم 0
Y.دملا نا�oطلا ةركسعل اًضفر قاطنلا ةعساو تا8اëYإ ة[لحملا ىرخألا

 تلخدت ذإ ،اً[ساق لعفلا در نا�و .ةفصنملا �oغ روجألاو 0
 لّوحو ة[لامعلا تا8اëYإلا رظح5 اًنوناق ةحلسملا تاوقلل ³عألا سلجملا ردصأو لامعلا تاماصتعا ق&Ðفتل ة&Ðكسعلا ةط?<لا
 .ة&Ðكسعو ة[ندم مþاحم Âإ ه[فلاخم

 عم اً[فخ اًفلاحت اولqش ،2012-2011 ةنس ة[سائرو ة[ناملرب تا8اختنا /�ع ،ةطلسلا نوملسملا ناوخإلا Âوت امدنعو
lY ناوخإلا رمتساو ،شfجلا

noY lYق8اسلا طا�ضلا noYيعتب كرا�م هع�تا يذلا د[لقتلا 0
 ة&روطا/�مإل اوحمس ام� ،ة[موكح بصانم 0

lY ناوخإلا ماظنل يداصتقالا لشفلا ىدأ .��ÿأ ددمتلا8 ة&Ðكسعلا لامعألا
 ظفاحملا 0امتجالا ت�Óلاو 2013-2012 نم ة�Ñفلا 0

 ترجفت امدنع ،اذكهو .نا[علل اًروهظ لقأ اهنÓلو د5ا�ÑYت تح�صأ XÑ0لا تازا[تماو طا�ضلا نع اًد[ع8 ەا�Îنالا فÂ ëإ
lY د5دج نم ة[بعشلا تاجاجتحالا

 دال�لل د[حولا XY0طولا صلخملا ەرا�تعا8 شfجلا زرب ،Ý0السإلا يداد�Îسالا ماظنلا دض دال�لا 0
 .دال�لا ة5امحل ةلهؤملاو داسفلل ة[ل8اقلا مدعو ةءافÓلا8 مسÎت XÑ0لا ةد[حولا ةلودلا ةسسؤم –هنم معزب– هنأ ³ع هسفن مدقو
lY ة[بعشلا تاجاجتحالا نم f»0سلا حاتفلا د�ع ،كاذنآ عافدلا ر&زو دافتسا مث نمو

 دع8 سولجلاو ،Ý0السإلا سfئرلا لزع 0
lY عا�Ñقالا قيدانص /�ع ةسائرلا ø0رك ³ع �oصق تقو

 .2014 ماع ف[ص 0
 
 تاجاجتحاو رقفو يداصتقا حالصإ :دMدج يركسع ماظن
 
lY تددمت

 Âإ تقتراو noYق8اسلا طا�ضلاو طا�ضلل ة5داصتقالا تاطلسلا اهعم تددمتو ،ةد�Îسملا تاطلسلا f»0سلا دهع 0
 ةرادإ نع ةلوئسم ةمهم ة[موكح بصانم ³ع نيدعاقتملا تاءاوللا نم د&%م ذوحتسا ،ةهج نمف .ةقوبسم �oغ تا&�تسم
 ةكولمملا اهتا�?âو س��سلا ةانق ريدم بصنم8 اًءد8 ة[طارقو�oبلا بصانملا8 ءالؤه رثأتساو .XY0طولا اهداصتقاو ةلودلا ة[نا�oYم
 ناqسإلا ةرازو ل[كوو ة[عارزلا ة[منتلل ةماعلا ةئيهلا سfئرو ةرهاقلا ظفاحمو لقنلا ر&زوو ن&�متلا ر&زو بصنم XÑحو ةلودلل
lY ظفاحملا بصنم نوق8اس تاءاول لتح5 ،كلذ ³ع ًةوالع .mحلا ال لاثملا ل[©س ³ع ،ىرخأ بصانمو

 تاظفاحم مظعم 0
lY ةدا[قلا بصانم مهيلوت Âإ ةفاضإلا8 ،دال�لا

 ماق ،ىرخأ ةهج نمو .ندملا نم ة�oبك ماسقأ ةرادإ وأ تا[لحملا نم �oبك ددع 0
 تا�?â نم ةعومجم نم ةفلؤملا ة&راqتحالا تالتكتلا ل[كشµ د[عص ³ع لئاه وحن ³ع عسوتلا8 يركسعلا يزلا8 تاءاول
 ة[ئاودلا تاعانصلا لماعمو ةفاضملا عرازملا ل[بق نم ،اهنع بئاëY ل[صحت وأ ،اهتا8اسح ةعجارم متت ال ة&Ðكسعلا لامعألا

 .كلذ �oغو ة5ذغألا ف[لغت لماعمو ذالوفلاو تنمسإلا عناصمو كامسألا ة[ÐÀت عرازمو ن&�YYبلا تاطحمو
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lY زربألا بناجلا
 مساX/0 8عشلا ىوتسملا ³ع ةفورعملا ،"ةحلسملا تاوقلل ة[سدنهلا ةئيهلا" مجح Ý0انت وه ةروصلا 0

lY ةلءاسملل عضاخلا �oغو يراqتحالاو مخضألا دحوألا لواقملا اهرا�تعا8 "ة[سدنهلا ةئيهلا"
 عــــ&راشم ةموكحلا ل[حت .دال�لا 0

 ،ةحوتفملا ةسفانملا ة[لمع جراخ ة[سدنهلا ةئيهلا Âإ ،كلذ Âإ امو روسجلاو تا[فشÎسملاو سرادملا� ،ةماعلا تاءاش�إلا
 f»0سلا لّدع دقو .تا�ساحملل يزكرملا زاهجلا وأ نامل/�لل ة[باقرلا تاطلسلل ع�ضخلا نود عــــ&راشملا ەذه ذ[فنت متي ث[ح
noY، lYترم ةماعلا تاءاطعلا نوناق

 ³ع ة[موكحلا عــــ&راشملل ة?âا�ملا تالاحإلا ەذه لثم8 حامسلا لجأ نم 2016و 2013 0
 ة[سدنهلا ةئيهلا تذوحتسا دقو .صاخلاو ماعلا noYعاطقلا نم ن&Ðخآلا noYلواقملا باسح ³ع ة&Ðكسعلا تا�?<لا تاعومجم
 ،ة[عامتجالا ة[نكسلا تادحولا فالآ ءانÀو ،س��سلا ةانق ةع&Ðفت رفح ل[بق نم ى/�Óلا ة[ئاش�إلا عــــ&راشملا ضع8 ³ع اًرخؤم
 ة[منتو ءاش�إل ة[نطولا ةك?<لا موقت ،هسفن لاونملا ³عو .ةد5دع ةد5دج ىرخأ ندم ءاش�ñو ،ةد5دجلا ة&رادإلا ةمصاعلا ءانÀو
 ةرادإ Âإ ةفاضإ ،اهمادختسا ³ع موسر ضرفXÑ0 5لا ،ةثيدحلاو ةم5دقلا ةع&<لا قرطلا ءان©ب شfجلل ةكولمملا قرطلا ةرادñو
lY تا�Ñمول[Óلا نم فالآلا تا?<عل ةدتمملا قرطلا ەذه

 تانحاشلا وأ تا�كرملا نم ة[مويلا موسرلا ل[صحتو ،دال�لا ءاحنأ ةفا� 0
 1.ة&راجت وأ ة[صخش ضارغأل ءاوس اهيلع �oسلا ءاقل ؛ة[ندملا ةصاخلا

lY
 نولواقم اهذفن XÑ0لا ةمخضلا ة&راقعلاو ة[ئاش�إلا f»0سلا عــــ&راشم ة[بعشلا طاسوألا تلوانت ،ة�oخألا ةنوآلا 0

 ³عف .XY0طولا داصتقالل ة�س=لا8 اهتم[ق مادعناو نمثب ردقت ال دراوم نم ەردهت ام بæس� بضغلاو ص[حمتلا noYع8 نو&Ðكسع
lY طرفملا هعو?<م f»0سلا لاحأ ،لاثملا ل[©س

أ ةعسوت نع ةرا�ع 0̈و "ةد5دج س��س ةانق" رفحل ح�مطلا 0
!

 ةانقلل تف[ض
lY تحجنو noYيندملا noYنطاوملل اهع[ب ة[غ8 رامثÎسا تاداهش ة[نطولا كونبلا تردصأو .ة[سدنهلا ةئيهلا ³ع ،ةم5دقلا

 عمج 0
 لام�"ب /��ألا يركسعلا هلواقم f»0سلا رمأو .عو?<ملا ل&�متل مهتارخدم نم )رالود تارا[لم Â0 9اوح( يmم ة[نج را[لم 64

الد8 ،طقف ةدحاو ةنس لالخ عو?<ملا
ً

 õ0ا[تحا8 ةناعتسالا دتسا يذلا رمألا ،اق8اس هل اًططخم نا� ام� تاونس سمخ نم 
 لامqتسا ذنمو .مهنم ةروطتم تادعم راجئÎساو نطا�لا نم noYيلود noYلواقم عم دقاعتلا لجأ نم ة[©نجألا تالمعلا نم دل�لا

lY ا�oًثك ظحلا هفلاح5 مل ،2015 ةنس عو?<ملا اذه
 نأل اًرظن اً[لام هترادإ ة/�خلا 0#5دع طا�ضلا ءاسأ ،ةهج نمف .لخدلا راردإ 0

lY صقن نم يmملا يزكرملا كنبلا Y.اع كلذل ةج[Îنو ؛ة[©نجألا تالمعلا نم دل�لا õ0ا[تحا تف�YYتسا ة[لاعلا هتفل�
 ،رالودلا 0

lY ة[©نجألا تالمعلا نم ةلئاه تا[م� كلهتسا عو?<ملا نأ8 ەد[�أت دع8 ەريدم ةلاقإ تمت ام[ف
lY كنبلا 0

lY ەزاجنإ ل[©س 0
 ة�Ñف 0

lY ةمخض تادا&ز ققحتس ةعسوتلا نأ8 ةرركتملا ماظنلا دوعو نم مغرلا ³عو ،ىرخأ ةهج نمو .0اد نود8 ة�oصق
 داريإ 0

 ة5داصتقالا ةم[قلا تتا8 كلذك 2.ة[لودلا ةراجتلا ةكرح ؤطا�ت بæس� ةعسوتلا حاتتفا لاح ةانقلل يونسلا داريإلا ضفخنا ،ةانقلا
 دكؤ&و .اًرخؤم رهجملا تحت ةعوضوم "ةد5دجلا ة&رادإلا ةمصاعلا" وهو ،نو&Ðكسع نولواقم ەذفني لثامم رخآ مخض عو?<مل
 عــــ&راشم اهنوك نم ��ÿأ ة&راقع تارامثÎسا ىوس تسfل ،اه�oغ �oثكو ،ةد5دجلا ةنيدملا ەذه نأ noYمأ لالج يداصتقالا �oبخلا
lY مدخت 0̈و دمألا ةل&�ط ة5داصتقالا ة[منتلل

lY ا[لعلا تاق�طلا مظعملا 0
Y.اع5 دل8" 0

 3."ع�جلا 0
 فلتخم راثأ امم داصتقالا ر&Ðحتل ة[ساق �oبادت ذاختا ة[ضاملا سمخلا تاونسلا لالخ يركسعلا f»0سلا ماظن رثآ

lY ةضراعملا لاqشأ
úYحو .ةشمهملا وأ ةمورحملا ة[عامتجالا تاعامجلا نم �oثÓلا فوفص 0

 هئافلح نم �oثك عيجشÎب f»0سلا 0
lY
 لئاوأ كرا�م XY0سح اهأدXÑ0 8لا ة[لا/�يل-وينلا تالوحتلا لامqتسا ³ع ،ةدحتملا تا5الولا اًصوصخو ،Â0ودلا عمتجملا 0
µاملا نرقلا تا[=يعسôY

lY ،ماظنلا مدقت ،اذكهو .0
 12 ةم[ق8 ضرق ³ع لوصحلل بلط8 ،2019و 2016 ماع noYب ام ة�Ñفلا 0

 نمزملا زجعلا ةجلاعم ضرقلا اذهب صاخلا قافتالا �Yتقاو .تاعفد ³ع ه[لع لصحو Â0ودلا دقنلا قودنص نم رالود را[لم
lY
 م&�عتو ،ماعلا قافنإلا لاqشأ نم كلذ �oغو ن&�YYبلاو ة[ئاذغلا داوملا معد ³ع ض[فخت ءارجإ ق&Ðط نع ةلودلا ة[نا�oYم 0
 ماظنلا ذختا ،همالتساو ضرقلا بلط اهقرغتسا XÑ0لا ثالثلا تاونسلا لالخو .كلذ �oغو ،ماعلا عاطقلا ةصخصخو ،ةلمعلا
 ءانبأ نم نويندملا Y.اع ،ةموكحلا اهتذختا اً�&Ðقت حالصإ ةوطخ ل� عم ،نÓلو .ة�Àلطملا تاحالصإلا ذ[فنتل ةع<Îم تارارق
 وحن ³ع noYيئاقتنا نومþاحلا طا�ضلا نا�و .ةلئاط حاÀرأ XY0جل عضولا ة&Ðكسعلا لامعألا تا�?â تلغتسا ام[ف ا[ندلا تاق�طلا
lY قلقلل �oثم

 مهتاورث مجح نم تدازو ا[ندلا تاق�طلا8 م[سجلا رmYلا تقحلأ ةق&Ðط8 اهوذفن ث[ح8 ؛ضرقلا طو?â ذ[فنت 0
ÖÑلت XÑ0لا تالاحلا نم اًضع8 5³0 ام[ف درونسو .مه

lY تدأ XÑ0لا تاسرامملا ەذه ³ع ءوضلا 0
 وأ تاجاجتحا Âإ نا[حألا نم �oثك 0

 .ءا[Îسالا نع دودحم �oبعت
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 همدقت يذلا ة[ئاذغلا داوملا نع معدلا ءاغلإ ة[نا�oYملا تاقفن ض[فخت لجأ نم ة�Àلطملا ة[ساسألا �oبادتلا noYب نم نا�
ôYاملا نرقلا تا[=يÎس ذنم بعشلا نم ا[ندلا تاق�طلل ة&mملا ةموكحلا

 ة�س=لا8 ة[ساسأ ة[ئاذغلا علسلا ��ÿأ Y/�خلا دع&و .0
ÖYف .معدلا ض[فخت نم ه�Áصن لان هنÓل ،يmملا عمتجملل

قاعَت XÑ0لا ،ن&�متلا ةرازو تردصأ ،2017 ماع لئاوأ 0
َ

 اهتسائر ³ع ب
 نم ص[خر رعس� اهؤا?â ا[ندلا ةق�طلل 0#ت=ت ةâأ ل¾ل قحXÑ0 5لا Y/�خلا ةفغرأ ددع ض[فختب اًئجافم اًرارق ،ناق8اس ناءاول
lY تاجاجتحا رارقلا اذهل ةج[Îن تعلدناو .فصنلا Âإ ،ةموكحلل ةع8اتلا زباخملا

 ق&Ðفتب نمألا تاوق تماقو .دال�لا ءاحنأ XÑش 0
 ناهذألا Âإ تداعأ اهنأل "ن&�متلا ةضافتنا8" اهتيمسÂ µإ 0امتجالا لصاوتلا لئاسو ³ع ءاطش=لا عراس XÑ0لا تارهاظتلا
 دقنلا قودنص نم طغض8 تاداسلا ەذختا لثامم رارقل اًضفر 1977 ةنس تجرخ Y/�خلا8 قلعتت ةلثامم تارهاظم تا&Ðكذ
lY عراوشلا Âإ اوجرخ نيذلا لاجرلاو ءاس=لا نم نورهاظتملا فتهو .Â0ودلا

lY ."لþان ن&زواع" ة[لحملا قطانملا 0
 ،كلذ نوضغ 0

 اهعرازم جاتنإ نم ءارقفلا ³ع ة&�oخ ة[ئاذغ دورط عــــ&زوت ق&Ðط نع X/0عشلا بضغلا ةئدهت ة&�ÿلا ة&Ðكسعلا ةسسؤملا تلواح
 ة[لوئسم 0/.رحلا جاتنإلا ةرازول ةكولمم تامولعم ا[جولونكتب ةصتخم ةك?â تلوت ،مامتهالا �oثي وحن ³عو 4.ةمخضلا ة&راجتلا
lY اهومدختسfل مهل "ة[كذلا ة[=&�متلا ةقاط�لا" رادصñو Ý0وكحلا معدلا نم نيد[فتسملا مئاوق دادعإ

 صصحلا ³ع لوصحلا 0
 5.موعدملا Y/�خلا نم نطاوم ل� ةصح ررق5 يذلا 0#قرلا ماظنلا مويلا ةرازولا ريدتو .Y/�خلا نم مهل ةصصخملا

 .2017 ماع ة5اهن لولح8 ركسلا ةدام ³ع دوقع ذنم رمتسملا معدلا ض[فخت ةموكحلا تررق ،اهسفن ةق&ÐطلاÀو
lY ةداح ةمزأ عم هجول اًهجو اهسفن ة&mملا ا[ندلا تاق�طلا تدجو ،Â0اتلاÀو

 ³ع موعدملا ركسلا ÖYتخا دقف .ركسلا ةدام 0
lY راظتنالا نك5 مل ام[ف ،ةلودلل ةكولمملا عــــ&زوتلا ذفانم نم ضماغ وحن

lY ولخت ال ،ةل&�ط �oباوط 0
 تاراجشلا نم نا[حألا بلغأ 0

 نع د&%ت ة[م� لمح5 نا� هنأل ةراملا دحأ ةط?<لا تلقتعاو .ركسلا ³ع لوصحلل ةنامض ة5أ لqشÉ ذفانملا ەذه مامأ ،ةف[نعلا
lYو .ركسلا نم "ة[نوناقلا" هتلئاع ةصح

lY روهظلا Âإ ركسلا داع ة5اهنلا 0
 ن&�متلا ر&زو ماق نأ دع8 نÓلو د5دج نم قوسلا 0

lY ةدعاسملا معازم تحتو .ەرعس ةفعاضم8 يركسعلا
 عاطقلا نم ةعا�لا نم ركسلا ةرداصم8 شfجلا ماق ،ةلqشملا لح 0

lY هع[ب مث نمو صاخلا
 بæسXÑ0 µلا ةمزألا ءاهن"ب ،قباس ءاول وهو ،كاذنآ ة&ردنكسإلا ظفاحم دهعتو .شfجلل ةكولمملا ذفانملا 0

lY .نوعشجلا صاخلا عاطقلا راجت –هلوق دح ³ع– اهب
 ةحلسملا تاوقلا تاجتنم عيبل مالسلا ةك?â تعا8 ،ءانثألا كلت 0

lY ةلوقعم راعسأ8 ركسلا نم نانطألا فالآ شfجلل ةكولمملا
 6.ة�oقفلا ءا[حألا 0

lYو
 Âإ ن&�YYبلا راعسأ عفر يركسعلا ماظنلا ررق ،2017 ةنس يmملا ه[نجلا ةم[ق ه[ف تضفُخ يذلا هسفن مويلا 0

 نع اً[ج&ردت معدلا عفرل ة[ضاملا ةل[لقلا تاونسلا لالخ تذختا ة�oثك تارارق noYب نم لوألا رارقلا اذه نا�و .اً�&Ðقت فعضلا
lY اًمامت هئاغلñو دوقولا

lY عساو قاطن ³ع ة?<Îنملا دوقولا تاطحم نم ةلسلس عافدلا ةرازو كلتمت .فاطملا ة5اهن 0
 تائم 0

lY ق&Ðط ل� ³عو عقاوملا
 لو�Ñبلل ة[نطولا ةك?<لل ةع8اتلا دوقولا تاطحم تنا� ،رارقلا رودص دعÀو .اهضرعو دال�لا لوط 0

lY لوقعم رعس� ن&�YYب ³ع لوصحلا ةرا[س وأ ةنحاش قئاسل نكم5 يذلا د[حولا ناqملا 0̈ شfجلل اهتيÓلم ةدئاعلا
 تاقوألا 0

lY راظتنالا بلطتي نا� يذلا رمألا ،ن&�YYبلا صقن تدهش XÑ0لا ة�عصلا
lY ةل&�ط �oباوط 0

 ىرخألا ةصاخلا وأ ةماعلا تاطحملا 0
 ³ع اًجاجتحا ة[نطولا تاجتنم ةعطاقمل ةلمح با�شلا ضع8 مظن دقو .تقولا مظعم دفني دوقولا نم اهنوزخم نا� XÑ0لا
 7.ن&�YYبلا راعسأ عافترا

lY ةموكحلا تررق ذإ ،ةلمعلا ةم[ق ض[فخت نع تجتن ىرخأ ة&واسأم ة5اqح ة&ودألا صقن لqشو
 عفر 2017 رياني 0

noY lYسمخ ة�س=ب ة&ودألا راعسأ
 ةكولمملا تاحاقللا ةك?<ل اًسfئر قباس ءاول noYيعتب رارقلا رودص ىدل ةحصلا ر&زو دمعو .ةئملا 0

lY $صقن ةمزأ ³ع ا[ندلا ةق�طلل تا[متنملا تاهمألا تظق[Îسا ،روهش� كلذ ل�ق نÓلو .ةلودلل
 اًق8اس موعدملا لافطألا ب[لح 0

lY نهبضغ رجفتف ،ةموكحلا ل�ق نم
 امنÁب نهلافطأ تالماح نهو اهيف نكراش قاطنلا ةعساو تاجاجتحا لqش ³ع لاحلا 0

 لالخ نم ةمزألا نم صلخملا رود بعل[ل شfجلا مدقت ىرخأ ةرمو .ةلودلل ةع8اتلا عــــ&زوتلا ذفانم مامأ تاعاسل نرظت=ي نك
lY ة[لودلا ة[لاسرإلا هقرغتسµ امم عâأ تقوب تاوبعلا تلصوو .ب[لحلا تاوبع دا�oتسا8 ع�طتلا

 رعس� اهع[ب مت ث[ح ةداعلا 0
 م5دقتب 0/.رحلا جاتنإلا ةرازو تدهعت ،كلذ ³ع ًةوالع .اهنم بسكتلل ةمزألل ططخ دق نا� امÀر شfجلا نأÚ0 8وي ام ،فعاضم
 ةك?â عم ة[قافتا عافدلا ر&زو عقو ،كلذ رثإ ³عو .ب[لحلا اذه �oضحتل اهب صاخلا لمعملا ءانب ق&Ðط نع ةدعاسملا نم د&%م
 8.لافطألا ب[لح جاتنإل اهعم ة�ا?â ماربإل ة[لحم ةصاخ
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lY 81 مقر ة[ندملا ةمدخلا نوناق ماظنلا ردصأ ،ضرقلا صوصخÂ0 8ودلا دقنلا كنب طو?â نم رخآ ط?<� ءافوللو
0 

noY lYيموكحلا noYفظوملا ددع ض[فخت Âإ نوناقلا اذه Ý0ر&و .اًض5أ 2017 ةنس
 ض[فختو ةلودلل له�Ñملا õ0ارقو�oبلا زاهجلا 0

lYو .مهبتاور
 تاشاعم ةدا&%ل رخآ نوناق ³ع اًض5أ قفاو ،نوناقلا اذه ³ع ةقفاوملا8 يmملا نامل/�لا ه[ف توص يذلا تقولا 0

lY ة?<ع سمخ ة�س=ب Ð&noYكسعلا
 رهشألا لالخ نودعاقتملا طا�ضلا اهيلع لصحXÑ0 5لا Âوألا ةدا&%لا 0̈ كلت نكت ملو– ةئملا 0

 نا�و .Ð&noYكسعلا ةاضقلل ة[عامتجالاو ة[بطلا تامدخلا �oفوتل د5دج قودنص ءاش�إ نامل/�لا د5أ ،كلذ ³ع ًةوالع .ة�oخألا
lY شfجلل ةكولمملا– نفسلا ءانÀو حالصإل ة&mملا ةك?<لا لامع نم تا?<علا لاسرإ Âإ ٍذئدنع فmنم ةاضقلا ءالؤه ضع8

0 
 نوناق 0&س نم مغرلا ³عو ،كلذ Âإ ةفاضإلا8 .باëYإلا ³ع ض&Ðحتلا ةمهتب يركسعلا نجسلا Âإ –ة&ردنكسإلا ةنيدم
noY lYلوئسملا noYيعت ةطلس سfئرلا تطعأ هنم 21 ةداملا نأ الإ ،ة[طارقو�oبلا مجح ص[لقت Âإ د5دجلا ة[ندملا ةمدخلا

0 
noY lYق8اسلا طا�ضلا نم د&%م noYيعتب f»0سلل حمسÉ امم ،ة5دا[قلا بصانملا

lY ةع[فر ة[ندم بصانم 0
 ماعلا عاطقلاو ةموكحلا 0

Y.دم بتارب نوظح[س ث[ح شاعملا ³ع مهتلاحإ لاح
 Â0.9اعلا يدعاقتلا مهبتار Âإ ةفاضإ د5دج 0

Y.اع5 ،مويلا عمتجملا تائف مظعم اههجاوت XÑ0لا راقفإلا ة[لمع بناج Âإ
lY نويندملا لامعلا 0

 صاخلا وأ ماعلا عاطقلا 0
 ³ع لَّصفملا نامل/�لا ررم دقو .د5دشلا عمقلا8 يروثلا مهلعف در هَجاوي ام ةداعف ؛د5ا�ÑYم داهطضا نم ة&Ðكسعلا تا�?<لا وأ
lY ة&Ðحلا لجأ نم Â0امعلا حافÓلا نم noYنس ضوق5 ة[نهملا تا8اقنلل اًد5دج اًنوناق شfجلا ساقم

 نوناقلا ع�YY&و .م[ظنتلا 0
 ام� ،2011 ماع كرا�م8 ةحاطإلا ةادغ �oبك سامح8 لامعلا اهسسأ XÑ0لا ةلقتسملا تا8اقنلا نم �oبك ددع نع ة[ع?<لا د5دجلا
�ُي هنأÖÑ

 ةا[حلا ³ع نم[هي يذلاو ةلودلا ه[لع رط[سµ يذلا mم لامع تا8اقنل ماعلا داحتالا ةطلسل ةعضاخ ةمئاقلا تا8اقنلا 0
lY لمعلا نع اوëYÀأ نيذلا لامعلا هجاو دقو .دوقع ذنم ة[لامعلا

 ؛ة&Ðكسعلا تامþاحملا نم د&%ملا ة&Ðكسعلا عناصملا 0
lY ن&?<علاو ةتسلا لامعلل ة&Ðكسعلا ةمþاحملاف

 0̈و– لاثملا ل[©س ³ع ،ة&ردنكسإلا8 نفسلا ءانÀو حالصإل ة&mملا ةك?<لا 0
Û.اهنال ددع Âإ اهد5دمت ىرج –نمزلا نم دقع ل�ق اهتصخصخ دنع شfجلا اهيلع ذوحتسا ةلودلل ةكولمم ةك?â لصألا8

 نم 0
 لضفأ ةمالس �oبادت قيبطتب ة�لاطملل باëYإلا ³ع مهئالمز ض&Ðحتب ،ةأرما مهنمض نمو ،لامعلا ءالؤه مهُّتا دقو .روهشلا

أ ام[ف ،ةفصنم روجأو
!

 10.ةمþاحملا �oس ءانثأ ةلاقتسالا ³ع مهنم �oثك /�ج
 

 ؟حا{رألا قيقحتل 8}س مأ رقفلا نم ٌّدح
 
lY شfجلا أجل

 ة[غ8 ؛رقفلا راثآ نم دحلا دوهج Âإ ا[ندلا تاق�طلا اههجاوت XÑ0لا ة5داصتقالا ةاناعملا نم ة�عصلا فورظلا ەذه 0
ÖYف .X/0عشلا نا[لغلا ءاوتحا

lY ة5ذغألا قيدانص نم noYيالملا عــــ&زوتب شfجلا موق5 ،ةنس ل� نم ناضمر رهش 0
 ة�oقفلا قطانملا 0

lY
lY فا&رألاو ندملا 0

 ةئبعتب ةحلسملا تاوقلا عÐفأ فلتخم نم ة[مازلإلا ة&Ðكسعلا ةمدخلا ودنجم موق5 ذإ .دال�لا ءاحنأ XÑش 0
lY ياشلاو مطامطلا نوجعمو 0(طلا ت&زو ةنوركملاو ا[لوصافلاو زرألاو ركسلا اهنمض نم ة[ئاذغ داوم

 ل� لمح5 قيدانص 0
 شfجلا عيطتسf»0. Éسلا ەأش�أ يذلا ي�oخلا mم ا[حت قودنص ةمالع بناج Âإ ةحلسملا تاوقلا8 ن&�متلا ةئيه ةمالع اهنم
 نم �oبك ددع ³ع يوتحت XÑ0لاو ،هل ةع8اتلا ةمخضلا عرازملا لضف8 ة[ئاذغلا داوملا نم ةمخضلا تا[م¾لا ەذه لثم م5دقت
ةصاخ ،ة[ئاذغلا تاجتنملا ريدصت تا�?âو ة[ئاذغلا تاعانصلا لماعم

ً
 فالآلا تائم ل[غشÎب ة[ناجملا ةلامعلا لغتسÉ هنأو 

lY نيدنجملا با�شلا نم
 ةادأ ة&�oخلا ة[ئاذغلا دورطلا ەذه لثم تنا� 11.اهع&زوت دارملا قيدانصلا ةئبعتو ة5ذغألا جاتنإ لامعأ 0

Éل نويندملا ةساسلا اهلمعتسÓق د[يأتلا بس� بولسأ� شfجلا ل�ق نم ف¶ظوت اهنإف نآلا امأ .0/.ا[نلا سلجملا تا8اختنا ل
 .ع�جلا بæس� ةلمتحم تاجاجتحا ة5أ ءاوتحال

lYو
 قيدانص شfجلا عاY، 8/�خلا تاجاجتحا اهنم تقلطنا XÑ0لا قطانملا ىدحإ 0̈و ،ة[لحاسلا خيشلا رفك ةظفاحم 0

 اهنم ل� ىوتحا XÑ0لا قيدانصلا نم فالآلا تا?<ع شfجلا دونج أ�ع دقو .ءارقفلا �oهامجل اًمعد ةد[هز راعسأ8 ة[ئاذغلا داوملا
 فصنب اهوعا8 مهنأ معُزو ،اه�oغو ياشلاو مطامطلا نوجعمو ةنوركعملاو 0(طلا ت&زو زرألاو ركسلا نم ةلوبقم تا[م� ³ع
lY نمثلا

ةفاضإ .ا[ندلا تاق�طلا ءانبأ اهنطقXÑ0 5لا ءا[حألا 0
ً

 شfجلا تانحاش لوح noYيلحملا ناqسلا نم فالآ عّمجت ،كلذ Âإ 
lY تعزوت XÑ0لا

lYو .ص[خر رعس� نجاودلاو موحللا عيبل ةظفاحملا ءاحنأ فلتخم 0
 ة[نطولا ةك?<لا تنا� امنÀÁو ،هتاذ تقولا 0
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 نيدا[صلا ³0خت تنا� اهنإف ،ةظفاحملل ة[نغلا طسوتملا õÛاوش ³ع اًمخض اعو?<م نشدت –شfجلل ةكولمملا– كامسألل
lY راح8إلا نم مهب�ارم عنم رثإ ءارقفلا نيدا[صلا عم شfجلا دونج مدطصا دقو .اهيلع ءال[Îسالل ةقطنملا نم noYيلحملا

 تالحر 0
lY صاصرلا قالطإ توص عمُسو ،اهل ة[مويلا لمعلا

 اذه نأ ،كاذنآ قباس ءاول ،خيشلا رفك ظفاحم نلعأو .تامادصلا ەذه 0
lY ام8 ة[ئاش�إ لامعأ نم عو?<ملا هجاتح5 ام8 ما[قلا شfجلا وسدنهم Âوتو .يmملا بعشلل f»0سلا ة5ده وه عو?<ملا

0 
 12.كامسألا د[مجت عناصمل ة[عانص ةقطنم ءانب كلذ

lYو ،هسفن لاونملا ³عو
f»0 lYسلا ?âا8 ،رقفلا راثآ نم دحلا تالواحم راطإ 0

 ة[عامتجا تاناqسإ ءانب عــــ&راشم 0
qشو .Ð&noYكسع noYلواقم ل�ق نم اهع[مج رادُت– $ضارأ حالصتساو

¶
 ناqسإلل "ة[نكس ةدحو نويلملا" عو?<م f»0سلا قالطإ ل

ثدح 0امتجالا
ً

 ترج ام�و .اهيف نوع�قXÑ0 5لا حيفصلا ءا[حأ نم ة�oقفلا تاق�طلا ءانبأ لاشÎنا8 اًجاهتبا ةم[ظع تالافتحا8 ل�Àق ا
 نواعتلاو ةدحتملا ة[ÐÀعلا تارامإلا نم ةمخض ةحنم �oبدت لجأ نم ة[سدنهلا ةئيهلا Âإ ة?âا�م عو?<ملا سfئرلا لاحأ ،ةداعلا
lYو .ة[تارامإلا تاراقعلا تا�?â عم

 د[فتسµ نأ8 ،ةرازولا�o 8معتلل يزكرملا زاهجلا سأ�Ñي نا� قباس ءاول دهعت ،ناqسإلا ةرازو 0
lY ةنسحملا نكسلا فورظ نم ب&Ðق امع âألا فالآ

 بæس� تاجاجتحا اهيف تعلدنا mم طسو ة�oقف ةظفاحم 0̈و ،ا[نملا 0
 .noYيتارامإلا اهئا�?âو ةموكحلا noYب تأش� XÑ0لا تالqشملا نم �oثÓلا8 مدطصا عو?<ملا نأ الإ .ىرخأ قطانمو ،ة[ئاذغلا داوملا

lY طرفملا ددعلا ض[فخت مت ،Â0اتلاÀو
 ًءا[Îسا راثأ امم ،طقف ةدحو Â 100,000إ اهئانب دارملا ة[نكسلا تادحولا نم ح�مطلا 0

lY اًماع
lY ءارقفلا ناqسلا فوفص 0

 مهتاعفد �oضحت لجأ نم اوحفا�و طا�ضلا دوعوب اوقلعت نمم ىرخأ تاظفاحمو ا[نملا 0
lY تالئاعلا ضع�ل ققش م[لسÎب لعفلا8 ةئيهلا تماق امدنع ،كلذ ³ع ًةوالع .ة�oغص ةقش زجحل Âوألا

 ەذه اهتدجو ا[نملا 0
lY تالئاعلا

 13.اهل8اقم لاملا اوعفد XÑ0لا ءانبلا ةدوجو تافصاوملا ةق8اطم نع نوك5 ام دع8أو ة&رزم ةلاح 0
noY lYعرازملا راغص ةدعاسم Âإ فدهي نا� 0ارز عو?<م وهو ،"نادف فصنو نويلملا" عو?<م f»0سلا لاحأ

 دوهج 0
ôYارألا حالصتسا

lY عاâإلا Ð&noYكسعلا noYسدنهملا نم f»0سلا بلطو .ة[سدنهلا ةئيهلا يأ ،هسفن يركسعلا لواقملا Âإ ،0
0 

lY ەرخآ Âإ سرادملاو تادا[علاو تويبلا ءانÀو ەا[ملا را8آ رفح نم ءاهتنالا
 اومدقت نيذلا با�شلا اًدعاو ،اهر&�طت دارملا قطانملا 0

lY ضرأ ةعطق ³ع لوصحلل تا�لط8
noY lYعرازملا نم �oبك ددع رعشو .م[ظعلا راهدزالا8 عو?<ملا 0

 ةظفاحم 0̈و ،انق ةظفاحم 0
 نوعرازملا نا� ة&وارحص $ضارأ ةرداصمل noYمداق ةحلسملا تاوقلا دونج اوأر امدنع بضغلاو جاعزنالاm، 8م بونج عقت ة�oقف
الصأ

ً
 شfجلا مهمهتاو .عو?<ملا ضرأل مهيضارأ مض XYسÎي noY +0عرازملا ءالؤه ءالجإ مت دقو .دوقعل اهوعرزو اهوحلصتسا دق 

 noYعرازملا تا¾لتمم ةلازإل ةل[قثلا ف&Ðجتلا تا[لآ مادختسا8 ،قباس ءاول وهو ،انق ظفاحم رمأو .ةلودلا تا¾لتمم ³ع يدعتلا8
 ةئيهلا Âإ ظفاحملا اذه دض ىواqش لاسرإ ىوس noYيندملا ÓnoYلاملا عسوب نك5 ملو .نادف فلأ ةئام غل�ت ةحاسم ³ع ةمئاقلا
 �oثم وحن ³عو ة�oYجو ة�Ñف دعÀو نÓلو .رخآ قباس ءاول ٍذئدنع اهسأ�Ñي نا� XÑ0لا– ةرهاقلا8 ة[عارزلا ة[منتلا تاعو?<مل ةماعلا
ÖYك5 ام8 راهنأ وأ را8آ ەا[م رفوت مدعل هتمرب ح�مطلا عو?<ملا فاق5إ مت ،مامتهالل

 نا� f»0سلا نأ حضاولا نمو .هتمادتسال 0
 14.هما[ق معدل ة[فا¾لا دراوملا رفاوت نم ققحتلا ل�ق ة5اعدلا ضرغ8 عو?<ملا نع نلعأ

lY "س��سلا ةانق روحم ر&�طت عو?<م" اًض5أ شfجلا قلطأو
lY لمعلا نع noYلطاعلا لامعلا باع[Îسال ةلواحم 0

 عو?<م 0
Û.اش�إ

الامع هل تمدقتساو ،عو?<ملا اذه نع ة[لوئسملا ة[سدنهلا ةئيهلا تلوت ىرخأ ةرمو .مخضو ماع 0
ً

 نم ةرهم �oغو ةرهم 
lY لمعلل اورفاسÉ ث[ح8 ،ةفلتخم تاظفاحم

 ةد[هز ة5دنهلا ةلامعلا ³ع دامتعالا ضفر f»0سلا نأ معُزو .عو?<ملا عقوم 0
lY ةفلqتلا

 ةئيهلا تعزوو .ةد[ج روجأnoY 8يلحملا لامعلل لمع صرف قلخ ةحلسملا تاوقلا ø0دنهم نم بلطو عو?<ملا اذه 0
µال[جس

ً
 عقوم Âإ وتلل تلصو ةلفاح نم نول�YYي مهو noYيمسوملا لامعلا تا?<ع عم تال8اقم ضرع5 رعاشملل ا�oًثم اًروصم 

 رعاشم نع هتل8اقم تمت نم ل� برعأو .بونجلا8 انق ةظفاحم نم noYمداق ل[م فلأ نع د&%ت ةفاسم مهتلقأ نأ دع8 ءانبلا
lY اوفقو مث نمو ەذهك ة[نطو ة[ضق ةمدخل زا�ÑYعالا

 كانه سلج شfج ط8اض ىدل مهئامسأ ل[جسÎل ةلواط مامأ ل&�ط روباط 0
 ،ةفصنم اًروجأ مهءاطعإ اوضفر شfجلا ø0دنهم نأ8 اوëأو ،انق Âإ لامعلا كئلوأ داع ،طقف ما5أ ةعض8 دعÀو .ةمهملا ەذهل

 15.ءارحصلا طسو ت[بملل اً�سانم اًناqم وأ ،اً�سانم اًماعط
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 ةحلسألا تاg�Zشم �ع قافنإلاD رخافتلا
 
 ماعلا قافنإلا ض[فخت Âإ اودمع ام[ف ةحلسألا ءا?â ³ع قافنإلا ةفعاضم8 ةلودلا ة[نا�oYم mم نومqح5 نيذلا طا�ضلا كهنأ

 تارالودلا تارا[لم8 ةحلسأ f»0سلا ى�Ñشا ذإ .Â0ودلا دقنلا قودنص نم مدقملا ضرقلا طو?<ل لاثتمالل ة[ئاذغلا داوملا ³ع
lY ة�غارلا ة[Àوروألا لودلا نم د5دعلاو ةدحتملا تا5الولا نم

 حلاصملل ةمدخ د5دجلا يركسعلا سfئرلا عم تاقفصلا دقع 0
لح ام[ف ،ا[سورو اس�رف عم ةمخض تاقفص صاخ وحن ³ع f»0سلا مربأو .ةلدا�تملا

-
 نيدروملا را�ك ةمئاق ³ع ةثلاث ا[ناملأ ت

 Trends in" ناونع8 مالسلا ثوح�ل Â0ودلا ملوهكوتس دهعم نع 2016 ماع رداصلا ر&Ðقتلل اًقفوو .noYيÀوروألا
International Arms Transfers" م تلتحاm ب ?<ع يداحلا زكرملاnoY لا ةحلسألا يدروتسم /��أÓ�/ى lY

 ةعقاولا ة�Ñفلا 0
 نم تعفترا تادراولا ەذه نأ Âإ Â0ودلا كنبلل ة[ل¾لا عيماجملا �oشµو .ملاعلا ىوتسم ³ع 2016و Ý0 2012اع noYب

 ة�oخألا تاونسلا لالخ تادراولا ەذه تد5ازت ث[ح ،2016 ماع Â 1,483,000,000إ 2013 ماع رالود 675,000,000
noY lYتسو ةعسµ ة�س=ب

m lYم /�تعتو .ةئملا 0
قو اهنأ ام� ،ةحلسألا تا&�Ñشم د[عص ³ع اس�رف نئاÀز /��أ ëYاحلا تقولا 0

ّ
 تع

 0̈و– ة5دوعسلاو mمل "فاعضأ ةسمخ" ة[ناملألا ةحلسألا تاع[بم تعفترا ام[ف ،ا[سور عم ة�oثك ةمخض ةحلسأ تاقفص
f»0– lYسلل f»0ئر 0#[لقإ معاد

 16.تاهورويلا نم noYيالملا تائم اهتم[ق يواسµ تاقفص 0
 نمث عفدت مل عافدلا ةرازو نأ 0(ف ةنزحملا را�خألا امأ .وروي يرا[لم ةم[ق8 تاقفص f»0سلا مربأ اهدحو اس�رف نمف

 دح Âإ اس�رف تنا�و .ة[س�رفلا كونبلا نم اًضورق تذخأ ل8 ،ة&راجتلا اهتطش�أ نم اهتمþار XÑ0لا تاداريإلا نم ةحلسألا ەذه
 ةموكحلا تضرقأو .ة[ÐÀحلا لا�Ñسم نفس ةقفص اهتع�ت لافار ةرئاط 24 ءا?â تاقفص دعm 8مل ةحلسألل /��ألا دّروملا د[ع8
 ث[ح 2017 ماع رخاوأ س�راf»0 8سلا رازو 2015.17 ةنس لافار تارئاط دقع ماربإل وروي را[لم 3.2 غل�م mم ة[س�رفلا
lY سارب ول انيج ة[فحصلا تحضوأ ام�و .كاذنآ اًثيدح بختنملا نور�ام ل&�نام5إ سfئرلا هل�قتسا

 mم ىدم هت?<� ر&Ðقت 0
lY نيدل�لا noYب ةقالعلا تروحمت" ،اهل اًرقم ةرهاقلا نم ذختت XÑ0لا

 ةحفاqمو XY0مألاو يركسعلا نواعتلا ³ع ة�oخألا تاونسلا 0
 ءانثأ فقوملا اذه نع نور�ام عفادو .ناس�إلا قوقح د[عص ³ع قلقملا mم لجس نع فرطلا اس�رف تضغ ام[ف ،باهرإلا

الئاق f»0سلا ةرا&ز
ً

lY سfل هنإ 
 لا�Ñسم تارئاط ةقفص تفل� دقو 18."ة[ندملا تا&Ðحلا لوح ةëYاحم mم ‘ءاطعإ’ عقوم 0

 19.رالود را[لم وحن mم ة[حورملا
 

 ةمتاخ
 
lY رهاظت

noY lYجتحملا فالآ 2019 /�مت©س 0
ýY&راتلا عقوملا ،ر&Ðحتلا ناد[م 0

 ىرخأ ةد5دع نيدا[م Âإ ةفاضإ ،2011 ماع ةروثل 0
lY ةرهاقلا جراخ

 ة5دا[تعا �oغ ةوعدل úسولاو ا[ندلا عمتجملا تاق�ط نم ءاس=لاو لاجرلا باجتساو .ةفلتخملا تاظفاحملا 0
 0امتجالا لصاوتلا لئاسو ³ع ويد[فلا عطاقم نم ةلسلس ?<� /�ع ،يرا[تخالا ەافنم نم لواقم اهقلطأ ،f»0سلا طاقسإل
lY قمعتملا داسفلا اهيف حضف

ÖYف .يركسعلا ماظنلا 0
 يداصتقا فشقت تاسا[س نو&Ðكسعلا ماqحلا ه[ف قّبط يذلا تقولا 0

 ءانبل ةلودلا ة[نا�oYم يركسعلا روتاتكدلا مدختسÉ ،درطضم لqش� راقفإلل ضرعتت XÑ0لا ،ا[ندلا تاق�طلا لها� تلقثأ ةف[نع
lY هتكراشم لالخ نم ل[لدلا8 لواقملا تæثأ ام� ،هتلئاعل ةمخف روصق

 ،كلذ ³ع ًةوالع .روصقلاو لزانملا ەذه نم $ضع8 ءانب 0
 مهتوطس تمظاعتو ،نيدساف noYلواقم اوراص ةحلسملا تاوقلل ة[سدنهلا ةئيهلا نم شfجلا ø0دنهم نأ لواقملا فشك5
 نم ةلئاه تاورث عمج8 مهل حمس ام ،ةماعلا ة[ئاش�إلا عــــ&راشملل ركتحملاو مخضألا لواقملا عيمجلل ³0ج وحن ³ع اوح�صأو
Y.دم� ةقوبسملا �oغ هتÁبعش� ،ەافنم نم �oغصلا لواقملا حجنو .عو?<ملا �oغ بسÓلا لالخ

lY ةق�سم ةÐÀجت ال8 0
 ةسرامم 0

ø0، lYا[سلا طاش=لا
 طاقسñو f»0سلا ل[حرب ة�لاطملاو ةماعلا نيدا[ملا ماحتقال noYطخاسلا noYنطاوملا نم فالآ ك&Ðحت 0

 20.يركسعلا ماظنلا
 تحمس تاسا[س اوق�طو ،داصتقالا ³ع ة[ضاملا سمخلا تاونسلا ةل[ط لما¾لا8 يmملا شfجلاو f»0سلا رط[س

 úسولاو ا[ندلا تاق�طلا ءانبأ دنع د5دشلا طخسلا رعاشم تزفتساف ،تاو�ÿلا عيمجت نم مqحلا مامزب noYكسمملا طا�ضلل
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 0امتجالا رارقتسالا مدع لظ ،ماظنلل يرهاظلا ø0ا[سلا رارقتسالا نم مغرلا ³عو .درطضم وحن ³ع نامرحلل ضرعتت XÑ0لا
 ءارج ةدودحم تلظ تاجاجتحالا ەذه نÓل ىرخألاو ةنيفلا noYب تاجاجتحا Âإ Ý0انتملا نا[لغلا ىدأ دقو .اًركنمو اً[فخم اًعقاو
Y.دملا قيقدتلا تاءارجإ

Y.وÓ�Ñلإلاو 0
 ،حجرملا �oغ نم هنأ نم مغرلاÀو .ماظنلل ةف[نعلا ة[ماقتنالا لعفلا ةدر نم سانلا ة[شخو ،0

lY ةمqحتملا ة5داصتقالاو ة[سا[سلا هتناqم نع شfجلا ³ختي نأ ،ود�ي ام�
 ە/�ج5 دق X/0عشلا بارطضالا Ý0انت نأ الإ ،دل�لا 0

Û.زج لqش� كلذ8 ما[قلا ³ع
lY لما� وأ 0

 .ب&Ðقلا ل�قتسملا 0
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