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 ةعورشملا ;:غ ةراجتلا ةحفا0م تاسايس, قلعتت تايصوت

 ةعورشملا ;:غ ةراجتلا ةحفا0م ةئGبل يملاعلا رشؤملا نم ةاحوتسم

 ةدحتملا ةيJرعلا تارامإلا

 ةمدقم

eع فلاحتلا فلZ5 طولاhi بل يملاعلا رشؤملا رادصإب ةيداصتقالا تارابختسالا ةدحو )"فلاحتلا"( ةعورشملا 45غ ةراجتلا ةحفا-ملy45غ ةراجتلا ةحفا-م ةئ 

امييقت رشؤملا اذ~ مدقBو .ةعورشملا
ً

�لا لودلا نم ددعل i ةعورشملا 45غ ةراجتلا دض ةلاعف ةيامح 45فوت ��ع ةيل-ي�لا ا��ردق ثيح نم ةلود 84 ا~ددع غلبي، 

ارشؤم Z5 25ع فعضلاو ةوقلا طاقن ضع� ��ع ءوضلا طلسyُل
ً

 ةيسسؤملاو ةBراجتلاو ةيداصتقالاو ةيميظنتلاو ةينوناقلا بناو��او تاسايسلا بناوج لوان�ت 

  .ةيفاقثلاو

�لا ةيداصتقالا فورظلاو ةيميظنتلا ةئyبلا م�ف ن4سحت )1( :��ع تاسايسلا عانص ةدعاسم +£ مييقتلا اذ~ جئاتن نم فد�لا لثمتBوi ب رفوتyةراجتلل ةيتاوم ةئ 

�لا تالا�¥ا ديدحتو )2( ؛ةعورشملا 45غi ¦زم قحتسBاد
ً

�لا ة45ط¬�ا تاديد�»لل يدصتلل تايجيتا5[سا ةغايصو )3( ؛ةيانعلاو مامت~الا نم i ¦45غ ةراجتلا ا�ل-ش 

 .ةعورشملا

�لا تايصوتلا نم ةعومجم فلاحتلا دعأ ،ةعورشملا 45غ ةراجتلا ةحفا-مل ةعوضوملا تاسايسلا ثيح نم ةلاعف ةباجتسا 45فوت ��ع ث¯®لوi قلعتت 

�لا تاعوضوملا تائف عقاو نم تاسايسلابi ²45بادتلا نم "ةيعجرم ةمئاق" رفوت ثيحا�»عيبطب ةيلومشلاب تايصوتلا هذ~ مس�تو .يملاعلا رشؤملا ا�´لإ دن�س 

�لا ةيساسألاi ̂و .ةعورشملا 45غ ةراجتلا نم ةيام¯�ا 45فوت ��ع ا��ردق ن4سحتل ا~ذيفنت تامو-¯®ل نكمي
ُ

 :ناونع� فلاحتلا رBرقت +£ تايصوتلا هذ~ ترش

 نأش� تايصوت كلذ �*إ ةفاضإلاب انددعأ امك .ةعورشملا 45غ ةراجتلا ةحفا-م ةئyبل يملاعلا رشؤملا نم ةاحوتسم :ةعورشملا 45غ ةراجتلا ةحفا-مل تايصوت

 :+*اتلاe +½و ،ةدحتملا ةي¼رعلا تارامإلا ةلودب قلعتي اميف تاعوضوملا

• MزعOلا ن:ب نواعتلا زRع تائيST طولا ىوتسملاWX وJ:ي¾د كرامج لثم( ةلصفنم كرامج ةئي~ ةرامإ ل-ل ،ةدحتملا ةي¼رعلا تارامإلا +£ :تارامإلا ن(. 

 :+�ي امب مايقلل تارامإلاب كرام�®ل ةيداحتالا ةئي�لا مامأ ة45بك ةصرف كان~ +*اتلا¼و

o كمي تارامإلا ضع� +£ ةيكرم��ا تاطلسلا نأ نم مغرلا ��ع ،لاثملا لي¿س ��عف .كرام��ا تائي~ ن4ب تاءارجإلاو دعاوقلا ديحوتÀا� 

 بلطتت ىرخأ تاطلس كان~ نأ الإ ،ةمك¯¥ا نم رمأ رودص �*إ ةجا¯�ا نود ةBراجتلا تامالعلا ذيفن�ب ةقلعتملا ىوا-شلا ةBوس¦

 i.ا��اBوتحم صحفتو ةBواح فقوت نأ لبق تاب ةمكحم رمأ ��ع لوص¯�ا

o ¦زعBتاينقتلا ثدحأو ةك5[شمتامولعم ��ع ةيكرم��ا تاطلسلا عيمج لوصح نامضل رطا¬¥ا ةرادإل ةدحوم تاسرامم ز. 

o لا فاد~ألا جاردإ نامضÆ¯ةعورشملا 45غ ةراجتلا ةحفا-مل ةيكرم��ا حئاوللا +£ ةينمألاو ةيداصتقالاو ةي. 

o زBولا ةداÈ+ ةعورشملا 45غ ةراجتلل ةمالسلاو داصتقالا بناوجب ةصا¬�ا بقاوعلاب ماعلا. 

o زمب ةعورشملا 45غ ةراجتلا ةحفا-م حئاول ذيفنتو دراوملا صيصخت تايلمع ن4سحتBا�»نا تالاح +£ اميس ال ،ةمارصلا نم دeقوقح تا 

 .ةباقرلاو ةبBرضلل ةعضا¬�ا 45غ )ةيمسرلا 45غ( ةBزاوملا قوسلا تادراوو ةBركفلا ةيكلملا

• MزعOجو بئارضلا ن:ب نواعتلا زRلاو ،ةيداصتقالا ةيمنتلا رئاودو ةطرشلا لثم ىرخألا نوناقلا ذافنإ تا�i لخاد نوناقلا ذافنإل تاءارجإ ذختت 

�لاو ةم~ادم تالمحب موقت امدنع تادن�سم تا���ا هذ~ ةزوح +£ ةرورضلاب نكت ال ،ددصلا اذ~ +£و ،ةقطنملاi م م�فل ةياغلل ةديفم نو-تËأش 
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الضف تاجتنملا
ً

 تافلا¬¥ا Îiكترم تانايب قيثوت رابتعالا ن4ع� ذخؤُي نأ بجBو .ا�´ف ةكراشملا ةطيسولا تا���او دا45تسالا تايلمع تاراسم نع 

  .م�Ð ةمئاقب ظافتحالاو رركتم ل-ش�

 ا~ددع غلابلا ةر¯�ا قطانملا نم ةقطنم لe عضخت ،ةدحتملا ةي¼رعلا تارامإلا ةلود +£ :ةرdlا ةراجتلا قطانم jk ذيفنتلاو ةيكرمdeا ةباقرلا ن:سحت •

 ةراجتلا قطانم عيمج نأ ا��اBولوأ دحأe كرام�®ل ةيداحتالا ةئي�لا نمضت نأ +ÑبËي كلذلو .ةلقتسملا ةر¯�ا ةقطنملا ةطلسل ةرح ةقطنم 45

�لا +�ع لب�� ةر¯�ا ةقطنملا ةطلس اميس ال —ةرdlاi ¦كأ دعZ5 كرام��ا ن4ناوقل ةمراصلا ةيالولل عضخت — ةقطنملا +£ ةرح ةراجت ةقطنم 

 .ةر¯�ا قطانملا 45غ +£ كرام��ا قطانم +£ ةBراسلا ا��اذ ةمراصلا ةيكرم��ا طباوضللو ةينطولا

�لا تايحالصلا م~أ لمتش¦وi عتمت Ðوفتل كرام�®ل ةيداحتالا ةئي�لا ا�Bع ةر¯�ا ةراجتلا قطانم +£ ا�»طش^أ ةسراممل ةيكرم��ا تاطلسلا ض�� 

 :+�ي امب مايقلل ةديقم 45غ قوقح

o ؛ةيمويلا تايلمعلا ةبقارمو لوخدلا 

o قيقدت Óرشلا تال�e؛ةقطنملا +£ تا 

o اضبلا ةلاح نم ققحتلاÔرعتلاب ةقلعتملا 45بادتلل ا�»قباطم ىدمو عBةقلعتملا 45غو ةيكرم��ا ةف Ðوفت بجومب ا�Bةيكرم��ا تاطلسلا ض 

 ؛ةينطولا

o ؛قطانملا هذ~ +£ ةمدقملا تامد¬�او ةنز¬¥ا علسلا ��ع ا��ايحالص مكحب تاصوحف ءارجإ 

o لا علسلا ةرداصم�i ركفلا ةيكلملا قوقح ن4ناوق ك�»نتBر�»لا ةحفا-م ن4ناوق وأ/و ةB؛ةعورشملا 45غ ةراجتلا لا-شأ نم ا~45غو ب 

o لا رطاخم ديدحتÖ¯؛ة~وبشملا تان 

o  ؛جور¬�او لوخدلا طاقنو ةقطنملا طيحم ��ع فارشإلا 

اقمعp; Mكأ تامولعمب ةبلاطملا •
ً

 ةراجتلا قطانم jk ةيسGئرلا تايلمعلل صيخارت STع لوصdlاب مازلإلاو ةرdlا ةراجتلا قطانم Skغشم نع 

 :ةرdlا

o £+ رش ءاش^إ بلطتي ال ،ةر¯�ا ةراجتلا قطانم نم ديدعلاeرش ءاش^إ ل�س²ُ امم ،تامولعملا نم ةياغلل ليلق ردق ىوس ةينوناق تاeتا 

 .ةBروص وأ ةيم~و

o قطانم +£ لامعألا ةلوازمب م�ل حومسملا ن4يداصتقالا ن4لغشملا نع ةيساسأ تامولعم بلطت نأ كرام�®ل ةيداحتالا ةئي�لا ��ع ن4عتي 

 مادختسا ةءاسإ نود ةلولي¯�او عدرل كلذو ،ةيكلملا ل-ي~و ةيعفنلا ةيكلملا تامولعمو ةينوناقلا تامولعملا كلذ +£ امب ،ةر¯�ا ةراجتلا

 ii.ةيسسؤملا تانايكلا

o صتلا تايلمع� مايقلل صيخارت رادصإل ةصتخم ةطلس ديدحتËلا وأ ةرسمسلا وأ ريدصتلا وأ دا45تسالا وأ عيÖ¯داوملاب ةقلعتملا ن 

 ةطلسلا هذ~ �*وتت نأ كلذك +ÑبBËو .قطانملا +£ ةئبعتلاو عيËصتلا تآشËم لخاد جاتنإلل ةمزاللا ىرخألا ةيسyئرلا تالخدملاو ما¬�ا

اقفو ا�ÛاغلÚو ا�فاقيÚو صيخا5[لا ديدجت ةيلوؤسم
ً

 .ةينطولا ن4ناوقلل 

 تاBوتسمل نكمي ،لاثملا لي¿س ��عف .ةقرسلاو شغلاو بBر�»لاو ةعورشملا 45غ ةراجتلا زفحت ال ا�Üأ نامضل معدلاو ةيOxرضلا تاسايسلا ديشرت •

 تاعامج سرامت دقو .ةعورشملا 45غ لئادبلا ��ع بلطلا دBزتو ةعورشملا تاجتنملا فيلا-ت لمحت ��ع ةردقلا نم دحت نأ ا�´ف غلابملا بئارضلا

اضيأ ةمظنملا ةمBر��ا
ً

اي¿س^ ةضفخنم ةبBرض تاذ قاوسأ نم تاجتنملا بBر�� لالخ نم حا¼رألا قيقحتل "ةي¿Bرضلا ة¯ßارملا" 
ً

 تاذ قاوسأ �*إ 

 ةم�ملا عفاودلا نم ةقطنملا +£ ةيل¯¥ا علسلا رفاوت نم ةتوافتملا تاBوتسملاو يمو-¯�ا معدلاو BÎiرضلا ءبعلا +£ تاقورفلادع¦و .��عأ ةبBرض

 .ا�لالخ نمو ةر¯�ا ةراجتلا قطانم +£ ايمس الو– ةعورشملا 45غ ةراجتلل

خو .٪200و %180 ن4ب حوا5[ت دا45تسا موسرل ةدروتسملا ةرطقملا ةيحورلا تا¼ورشملا عضخت ،ندرألا +£ ،لاثملا لي¿س ��ع
ُ

 �*إ موسرلا هذ~ تضّف

ت الو .ةصا¬�ا ةيداصتقالا ةبقعلا ةقطنمل ةصص¬¥ا تاجتنملا ��ع )%100-90( فصنلا
ُ

�لا تاجتنملا ��ع ةيليضفتلا موسرلا قبطi ا�عيب متي £+ 
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Üرس¦ دجوي ھنأ الإ .ةر¯�ا ةراجتلا ةقطنم جراخ ةيل¯¥ا قوسلا +£ فاطملا ةيا�Bضوقي امم ،ةيل¯¥ا قوسلا �*إ ةر¯�ا ةراجتلا ةقطنم نم ة45بك تاب 

�لا ةBراجتلا ةطش^ألاi و ةيل¯¥ا قوسلا +£ نويعرشلا نودروملا ا�لوازيBو .ةيمو-¯�ا تاداريإلا نم دحBاسألا ب¿سلا لثمتèéi ةقطنم مادختسا ءارو 

�لا ةيكلفلا موسرلا +£ ةعورشملا 45غ ةطش^ألا زBزع¦ +£ ةر¯�ا ةراجتلاi ةعورشملا تاجتنملا ��ع ا�ضرفت. 

�لا نطاوملا سردت نأ ةدحتملا ةي¼رعلا تارامإلا ةلودل +ÑبËي ،كلذلو i وتسم عافترا ا�´ف يدؤيBإ ةيكرم��ا موسرلاو بئارضلل +*امجإلا ءبعلا تا*� 

 .ةر¯�ا ةراجتلا قطانم Z5ع ةعورشملا 45غ ةراجتلا 4êفحت

 تايلآلاو تانايكلا �*إ لوصولا عنم Z5تع² :ةرdlا ةراجتلا قطانم jk كلذ jk امب ،لاومألا ليسغ ةحفا0م حئاولل لما0لا ذافنإلاو دامتعالا نامض •

 45غ ةراجتلا عدر +£ ةيلاعف قرطلا ì5كأ نم - ةلصلا تاذ حا¼رألا نم م��ا-بشو ن4مر�¥ا نامرح +*اتلا¼و - مئار��ا تادئاع لسغ +£ ةمدختسملا

اماظن اذ~ بلطتBو .ةعورشملا
ً

الماش 
ً

 ا~ديمجتو ةعورشملا 45غ ةيلاملا تاقفدتلاب ةقلعتملا لوصألا عب�ت ��ع ةردقلا لمش² امب لاومألا لسغ ةحفا-مل 

�لا تاوط¬�ا Z5تع¦و .ا��رداصموi ومتو لاومألا لسغ ةحفا-م دعاوق قيبطتل ة45خألا ةنوآلا +£ ةدحتملا ةي¼رعلا تارامإلا ةلود ا��ذختاBامب با~رإلا ل 

 ةراجتلا قطانم +�غشم ��ع فارشإلا نم دبالو .ةيلاملا مئار�®ل يدصتلل ةم�ملا 45بادتلا نم +*املا لمعلا ةعومجم تايصوتو تابلطتم عم îéïامتي

�لا ا��اذ تا¼وقعلل م�عوضخو ةر¯�اi ىرخأ ةئي~ يأ لثم م�لثم لاومألا لسغ ةحفا-م حئاولل لاثتمالا مدع ��ع +*املا لمعلا ةعومجم ا�ضرفت 

 .ةلودلا ضرأ ��ع ةلثامم فئاظو يدؤت

• MزعOإ مامضنالا ز�T لا ةمظنم لوكوتورب�lع ءاضقلل ةيملاعلا ةST 4م دحأ دع¦ .ھل لما0لا ذيفنتلاو غبتلا تاجتنمل ةعورشملا ;:غ ةراجتلاêتا 

�لا ،لوeوتوZ5لا اذ~i 4متêديدحتلا ھجو ��ع ةصصخم ةدام ��ع يوتحي ھنأ و~ ،ةعورشملا 45غ ةراجتلاب ةقلعتملا ىرخألا تايقافتالا عيمج نع ه 

 قطانملا +£ ھتاجتنمو غبتلا عيËصت تايلمع عيمج ��ع ةلاعف طباوض ذيفن�ب "فارطألا هذ~ مزلي ثيح "+*ودلا لقنلاو ةر¯�ا قطانملل" )12 ةداملا(

 .عب�تو ةع�اتم ةمظنأ عضوو ةبجاو ةيانع 45بادتو صيخرت ماظن عضو 45بادتلا هذ~ ن4ب نمو ."كلذب ةقلعتملا تالماعملاو ةر¯�ا

• MزعOا لودلا عم نواعتلا ز�eع ةيمسرلا 45غ ةراجتلا ةطش^أل يدصتلل ةرواZ5 ر�»لاو ،دود¯�اBلي¿س ��عف .معدلاو بئارضلا تاسايس ةمءاومو ،ب 

 ةفورعملاو ،)ةيدوعسلا ةي¼رعلا ةكلمملا عم دود¯�ا ��ع ءاحطبلا شyتفت ةطقن لثم( ةيدود¯�ا شyتفتلا طاقن +£ طباوضلا زBزع¦ م�ملا نم ،لاثملا

�لا ةيسyئرلا ةيZ5لا قرطلا ىدحإ ا�Üأبi ²ةكلمملاو تارامإلا ن4ب ةعورشم 45غ تاجتنم ريدصت/دا45تسال نو¼ر�ملا ا�مدختس.   

 ةطش^أل يدصتلل ةم�ملا تايلآلا نم ةدحتملا ةي¼رعلا تارامإلا ةلود +£ لوب5[نإلل hiطولا يزكرملا بتكملا عم رمتسملا نواعتلا دع²ُ ،كلذ �*إ ةفاضإلاب

 بناج �*إ ،فارطألا ةددعتملاو ةيئانثلا ةBراجتلا تاضوافملا كلذ +£ امب ،ىرخألا òiيلقإلا نواعتلا تايلآ مادختسا +ÑبËي امك .ةعورشملا 45غ ةراجتلا

�لا عóراشملاi يل¬�ا نواعتلا سلجم لثم تايسايسلاب ةقلعتملا ةيميلقإلا تايدتنملا وأ كرام�®ل ةيملاعلا ةمظنملا لثم ةيلودلا تامظنملا ا~اعرتõ+. 

 .ةعورشملا 45غ ةراجتلا ةطش^أ دض ةيتارامإلا òiيظنتلا ذافنإلا 45بادتو تاعóرش�لا عضول عجرم ةباثمب دو���ا هذ~ نو-ت نأ نكمBو

 ذافنإ تاطلسو كرام��ا ىوتسم ��ع اميس ال ،ةعورشملا ;:غ ةراجتلا لRس�X Mلا ةدسافلا تاسرامملا عم لماعتلا jk ةيميلقإلا ةدايقلا راRظإ •

 قيقحتل ةعورشملا 45غ ةراجتلا ةحفا-م تايجيتا5[سال ةصرفلا ةحاتإل رشابم ل-ش� داسفلل يدصتلا نو-ي نأ بجBو .ةيئاضقلا ةطلسلاو نوناقلا

 +£ ةلود هزنأe ا�»نا-م ��ع ةدحتملا ةي¼رعلا تارامإلا ةلود تظفاح ،ةعقوتملا داسفلا تاBوتسم +£ تاداBز تد�ش ةقطنملا نأ نم مغرلا¼و .حاجنلا

اقلطم حماس�لا مدع ةسايس لضفب طسوألا قرشلا ةقطنم
ً

الضف داسفلا عم 
ً

 ��ع ءاضقلا نم ةيمو-¯�ا تائي�لا ن4كمتو ةنس¯¥ا تاعóرش�لا نع 

 لضفأ لدابتو ةيفافشلا زBزعتل ةقطنملا +£ ىرخألا لودلا ةدايق تارامإلا ةلود ��ع ن4عتي ،تازاجنإلا هذ~ قيقحت لظ +£و .ماعلا عاطقلا +£ داسفلا

 .ةعورشملا 45غ ةراجتلا نم د¯®ل داسفلا ةحفا-مل ةBوق 45بادت لاخدÚو تاسرامملا

• MزعOولا ز�k تع¦ .ةعورشملا ;:غ ةراجتلا رطخب ةماعلا ةفاقثلاوZ5 نم تاعمت�¥ا ىوتسم ��ع ةيعوتلا ةطش^أو ةيميلقإلاو ةيل¯¥ا ةيعوتلا تالمح 

 .ةعورشملا 45غ ةراجتلل ةيبلسلا راثآلل م�م�فو رو�م��ا كاردإ لّوحت ��ع ةدعاسملل ةBرورضلا رومألا

                                                        
 
 


