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 ةمِّدقُملا .ًالوأ
 

 نويك01مأ ةمظنم ل@ق نم ن01ح@لل ةلماشلا ة1رودلا ةعجارملا 6إ هم3دقتل ر01قتلا اذه دادعإ مت .1
ST ناسQإلا قوقحو ةMطارقم3دلا لجأ نم

U إلا قوقحل ن01ح@لا زكرمو ،ن01ح@لاQلاردفلاو ،ناسMة 
 لجأ نم نويك01مأ ةمظنمو .ناسQإلا قوقحل جيلخلا زكرمو ،ناسQإلا قوقحل ةMلودلا
ST ناسQإلا قوقحو ةMطارقم3دلا

U لاردفلاو ن01ح@لاMلودلا ةMإلا قوقحل ةQزكرم\ ناتدمتعم ناس 
 نم دm1مل 1 قحلملا رظنا( iUامتجالاو يداصتقالا ةدحتملا ممألا سلجم ىدل صاخ يراش^سا
 .)تامولعملا

 
 يرودلا ضارعتسالا تاMصوتل )ن01ح@لا( ن01ح@لا ةwلمم ةموكح لاثتما ر01قتلا اذه وُّدِعُم لوان^ي .2

 مMيقت 6إ اندمع دقف ،ة3اغلا ەذهل اًقMقحتو .ناسQإلا قوقح\ ةقلعتملا ةMلودلا تاماz{Tلالاو لماشلا
 ةلمُج مدقنو ،لماشلا يرودلا ضارعتسالل ةثلاثلا ةرودلا نع ةرداصلا تاMصوتلل ن01ح@لا ذMفنت
 .ةع\اتملل تاMصوت

 
 عُّمجتلا ة01حو �zبعتلا ة01ح 2 مقر مسقلا لوان^ي •
 يأرلا ءانجس ةMضق 3 مقر مسقلا لوان^ي •
 ب3ذعتلا مادختساو ةرئاجلا تام�احملا ةلأسم 4 مقر مسقلا لوان^ي •
 ناسQإلا قوقح نع تاعفادملا فدهتس� U}�لا تا�اهتنالا 5 مقر مسقلا جلاع3 •
 نm1جتحملا لافطألا ةMضق 6 مقر مسقلا لوان^ي •
 ة�Mيدلا ة01حلا ةلأسم 7 مقر مسقلا جلاع3 •
 ءاس�لا دض فنعلاو z�Tيمتلا 8 مقر مسقلا لوان^ي •
 ناسQإلا قوقحل ةMنطولا تاMلآلا ةMلاعف 9 مقر مسقلا لوان^ي •
ST مدقتلا ىدمو ر01قتلا اهلوانت U}�لا لغاوشلا ةجلاعمل تاMصوت 10 مقر مسقلا نمضتي •

U 
 لماشلا يرودلا ضارعتسالل ةثلاثلا ةرودلا نع ةرداصلا تاMصوتلا ذMفنت

اف01عت 1 مقر قحلملا مدق3 •
�

�Tدملا عمتجملا تامظنم\ 
U لا عــ�رألا�{U ر01قتلا اذه تَّدعأ. 

  
اOناث

 عُّمجتلا ة,+حو 2̂بعتلا ة,+ح .]
 

 ةقلعتم ةMصوت 26 ةموكحلا تقلت ،ن01ح@لل لماشلا يرودلا ضارعتسالل ةثلاثلا ةرودلا لالخ .1
ST قحلا\

U بعتلا ة01حz� لا دقو .عمجتلا ة01حوz{Tب نم ،ةموكحلا تم£�T صوت ةلمجMنامض\ ،تا 
ST قحلا ة3امح"

U بعتلا ة01حz� قحت ءارجإ نامضو ،عمجتلاوMفافشلا\ فصتت تاقMة ST
U عيمج 

ترا اهنأ معزُي U}�لا تا�اهتنالا
ُ

w@تاومو ةنمآ ةئ§ب نامض"و "ةط¦¥لا ل@ق نم تMيفحصلل ة£�T 
ST قيقحتلا متي نأ نم قاثي^سالاو ،ناسQإلا قوقح نع �T£عفادملاو

U مهيلع ءادتعالا تالاح عيمج 
 U}�لا تاMصوتلا �T£ب نم ةMصوت 22 ةموكحلا تل@ق دقو ."ةد3احمو ةلقتسم تائيه ل@ق نم
ST تقفخأ ةموكحلا نأ �zغ .عــ�رأ ªع تاظحالم تد\أو ،اهتقلت

U ة@سانملا تاءارجإلا ذاختا 
اعMمج تاMصوتلا قيقحتل

�. 
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 ةدMقعلا سسأ\ ساسملا مدع" ةطz� ¬¦1بعتلا ة01ح 01�TUح@لا روتسدلا نم 23 ةداملا لفكت .2
 دهعلا نم 21 و �T 19£تداملا َّنأ دMب ."ةMفئاطلا وأ ةقرفلا �zثی ال ام�و ،بعشلا ةدحوو ةMمالسإلا
 ة01ح نامض ªع ناصنت ،هMف فرط ةلود ن01ح@لاو ،ةMساMسلاو ةMندملا قوقحلا\ صاخلا 6Uودلا
 �T£ناوقلا نم اًددع ةموكحلا تَّ�س دقف ،تاماz{Tلالا ەذه نم مغرلا ªعو .عمجتلاو �zبعتلا

 .تا01حلا ەذه دMقت U}�لا تارارقلاو
 

 رهشأ ةتس ªع دm1ت ال ةدم س²حلا\ ة�±قع ªع 01�TUح@لا تا�±قعلا نوناق نم 290 ةداملا صنت .3
ST ب²س� نم لµل اًرانيد �T£سمخ زواجت ال ةمارغ\ وأ

U غلا جاعزإz� ةزهجأ لامعتسا ةءاس·ب 
ST تدرو اذكه[ تالصاوملا

U ملا ،لصألاz{لسلا ]ةمجwMلساللاو ةwMةفاحصلا نوناق مِّرج1و .ة 
 نم لMنلا اهنأش نم "ة\ذا¼ ًءا@نأ" «zتعت U}�لا ةMمالعإلا داوملا ¦¥Q هتال3دعتو 2002 ماع رداصلا
 6إ ةفاضإلا\ ،ةMسامول\د تاقالع اهب ن01ح@لا ط�0ت U}�لا لودلا وأ ءاسؤرلا داقتناو ماعلا نمألا

ST نوناقلا ل3دعت رظح ÀT£لو .ةموكحلا\ ةحاطإلا 6إ وعدت وأ كلملا دقت�ت U}�لا مالعإلا لئاسو
U 

 مه¦¥Q ىوعد\ تامارغلا نوهجاوي اولاز ام مهنأ الإ ،مهلمع ب²س�T Á£يفحصلا س²ح 2021 ماع
 مزل1ُو .ة\ذا¼ «zتعت U}�لا را@خألا ¦¥Q ب²سÁ وأ ،ةلودلا نم لاني وأ ÂUلملا ماظنلا �T£هي ىوتحم
 ةرازو نم حــــÄ1ت ªع لوصحلا\ ةماعلا تارهاظتلا ÃUظنم 2006 ةنسل 32 مقر نوناقلا
 .ةقفاوملا زوحت ال U}�لا تاعمجتلا 6Uاتلا\ مّرج1ُو ،ةMلخادلا

 
 فادهتسال �T£ناوقلا كلت اهنمضتت U}�لا ةس²تلملا ماÇحألا ة01�Mح@لا تاطلسلا تمدختسا .4

 ةفMحصلا رظح 6إ ةفاضإلا\ ،iUامتجالا لصاوتلا لئاسو نومدختسÈ نيذلا دارفألا وأ �T£طشانلا
ST ةدMحولا ةلقتسملا

U حص ،ن01ح@لاMطسولا ةف، ST
U ق ىوعد\ ،2017 ماعMــ\ اهما "Q¥¦ قاقِشلا". 

 مادختسا ةءاسإ" نم ةرم �zغ iUامتجالا لصاوتلا طئاسو ÉUدختسم ةMلخادلا ةرازو ترذح دقو
 لالتحالاو ن01ح@لا �T£ب عيبطتلا قافتا داقتنا\ كلذ نوك3 دقو ،"iUامتجالا لصاوتلا لئاسو
MªUئا¬إلا

ST ةMساMس تاعومجم وأ �T£طشان تا\اسح ةع\اتم وأ ،1
U نملاÊT2، لا تا\اسحلا نم�{U 

ةضِّرحم تاطلسلا اهُّدعت
ً

اد3دهتو T}£فلا ªع 
�

 مت دقف ،كلذ 6إ ةفاضإلا�و .ËUمتجملا ملسلل 
أو دارفألا نم د3دعلا ءاعدتسا

Ì
 متيل iUامتجالا لصاوتلا عقاوم ªع مهتاروش�م فذح ªع او«zج

ST مت دقف ،اًض3أ ءانجسلا ةMماقتنالا لامعألا لاطتو .3مهنع جارفإلا
U تلاح£�T نم ءانجس نامرح 

ST مه¬أ\ لاصتالا
U ق دع\ ،2021 ماعMمهــ1وذ ل@ق نم تامولعم ¦¥�ب ة¬ألا دارفأ دحأ ما 

 .iUامتجالا لصاوتلا لئاسو ªع نm1جتحملا
 

 ىركذ لولح دنع ا1ً±نس تالاقتعالا تا¦¥ع لMجس� متي هنإف ،تاعمجتلا\ قلعتي امMف امأو .5
ST ةMطارقم3دلل ةدÎ1ملا تارهاظملا

U 12 فz»رياÏ ءاعدتسا مت دقف ،كلذ 6إ ةفاضإلا\ .طا@ش 
ST اوكراش نيذلا دارفألا

U ب عيبطتلا قافتا\ ةددنم تارهاظم£�T ئا¬إلا لالتحالاو ن01ح@لاMªU 
ST مت ل\ .مهلاقتعاو

U 01ح\ نطاوم لاقتعا تالاحلا ىدحإ�TU قو ،ةررقملا ةرهاظملا ءد\ ل@قMل 
ST ةكراشملا همازـتعا وه هلاقتعا ب²س نإ هل

U الضفو .ةرهاظملا
ً

¦Ñفت 6إ رظنلا�و ،كلذ نع 
U 

ST 19-دMفوك سو�zف
U نجسلا ST

U سرامÏ تارهاظم ءانجسلا تالئاع تمظن دقف ،2021 راذآ 
ST صقنلاو ظاظتÓالا ب²سÁ مهــ1وذ نع جارفإلا\ بلاطت

U بطلا ة3اعرلا م3دقتMة@سانملا ة ST
U 

 01�TUح\ رانيد افلأ اهردق ةمارغ مهيلع تضرفو ،لقألا ªع دارفأ ةثالث لاقتعا مت دقو .نجسلا
 .كلذل ةجM^ن )01ÖUمأ رالود 5305 وحن(
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اثلاث
 يأرلا ءانجس .]

 نأشÁ تاMصوت تس ةموكحلا تقلت ،ن01ح@لل لماشلا يرودلا ضارعتسالل ةثلاثلا ةرودلا لالخ .1
 ةموكحلا تمz{Tلا دقو .ÃUلسلا U×اMسلا عمجتلاو �zبعتلا ب²سÁ نm1جتحملا دارفألا نع جارفإلا
 يأرلا ءانجس عيمج نع طو¦¥ملا �zغو يروفلا جارفإلا\" ــ\ ىرخألا تاMصوتلا نم ةلمج �T£ب نم
ST مهقح مهتسرامم ب²سÁ اوزجتحا نمم

U بعتلا ة01حz� عمجلا ن1±كتوMلسلا عمجتلاو تاÃU 
ق دقف ،ةموكحلا اهتقلت U}�لا تاMصوتلا �T£ب نمو ."بسحو

ُ
 ءاد\إ متو تاMصوت ثالث تل@

أ ثالث ªع تاظحالم
Ì

اMلات هناMب ءMÚ»Uس ام¼ ،ةموكحلا َّنأ �zغ .رَخ
�

ST تقفخأ ،
U فنتMكلت نم يأ ذ 

 .تاMصوتلا
 

ST نويساMس ءانجس ةمث سÛل نأ ة01�Mح@لا ةموكحلا تعدا .2
U عيمج نأ تمعزو ،ن01ح@لا 

 تامظنم نع ةرداصلا تاناMبلا اذه لفغ1ُو .ةMباهرإ وأ ةMئانج مئارج اوبكترا دق نm1جتحملا
 �T£ي�01ح@لا �T£طشانلا نم ددع صوصخ\ ناسQإلا قوقحل ةMماسلا ةMضوفملا نعو ةMلود ةMقوقح
 روتكدلاو ،ةجاوخلا يداهلا د@ع لثم ،ÃUلسلا مهلمع ب²سÁ مهلاقتعا مت نمم ةضراعملا زومرو
 .لMتف Ü»Uانو ،عمMشم نسحو ،سÛكنسلا لMلجلا د@ع

 
3. ST

U ب ٍنواعت ةرمث نا¼ يذلا ،ةل3د@لا تا�±قعلا جمانرب ن01ح@لا تَّرقأ ،2017 ماع£�T ن01ح@لا 
STو .ةدحتملا ةwلمملاو

U ح£�T ع نوناقلا صنيª جسلل د\ ال هنأ£�T أ مامتإ نمÓzÞ ةدم فصن نم 
أ ل3دعت حمس دقف ،هنع جارفإلا ل@ق هت�±قع

Ì
ST يرج

U موكحملا عيمجل 2021 ماع£�T م3دقتب 
 تاماz{Tلا نم مهيلع ام اودأ دق اونوك3 نأ ةط1¦¬ ،ةل3د@لا تا�±قعلا جمان«zب مهلومشÁ قلعتم بلط
ST نوك3 الأو ،ةMلام

U ع رطخ مهنع جارفإلاª طولا نمألا�TU. اددجمو
�

اMلج ود@ي ،
�

 نكمملا نم َّنأ 
ST رظنلا عنمل ةس²تلملا تارا@علا ەذه لثم مادختسا

U سلا ءانجسلا حا¬ قالطإMيسا£�T ءانجسو 
 .يأرلا

 
 لثم ،ةل3د@لا تا�±قعلا جمانرب ماÇحأ بجوم\ يأرلا ءانجس نم ددع نع جارفإلا لعفلا\ مت ÀT£لو .4

اطو¦¥م نا¼ مهنع جارفإلا َّنإف ،فسوي حاجن ةطشانلا لجن ،نسح ةعمج لMم¼و ،بجر لàMن
�

 
 رظحو ،ة�Mيدلاو ةMفاقثلاو ةMساMسلا تاعُّمجتلا روضح نم مهعنم لثم ،تاماz{Tلالا نم ددع\
 مازـتلالاو ،ةMنو}wzلإلا ة@قارملا ضرفو ،رفسلا نم عنملاو ،ةفاحصلا 6إ ث3داحأ\ ءالدإلا
 مهحا¬ قالطإ نإ .عمتجملا ةمدخ لامعأ نم ددع ة3دأتو ،لMهأتلا ةداعإل جمان«zب قاحتلالا\
الضفو .طو¦¥م �zغ نك3 مل ەذه لاحلاو

ً
 تا�±قعلا ماظن نم نيدMفتسملا مظعم نإف ،كلذ نع 

أ نم امأو ،ةMئانج مئارج اوبكترا ءانجس مه ةل3د@لا
Ì

 مل نمم مهف ،يأرلا ءانجس نم مهنع ج0ف
أ تالاح ةمث نا¼ ام¼ .رهشأ ةعض\ نع دm1ـت ال ة�zسÈ ةدم ىوس مهماÇحأ نم قب^ي

Ì
 ءانجسلا دMع

 نأ ªع ،اهومتي مل ة�±قع ةمث َّنأ ىوعد\ جورخلا تاءارجإ لامÇتسا دع\ مهن1زانز 6إ اهيف
أو �T£فوقوملا

Ì
ائ§ش اهرمأ نم نوملع3 اونوك3 مل مه¬

�. 
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اعPار
 بHذعتلا مادختساو ةرئاجلا تامcاحملا .]

 
 نأشÁ ةMصوت 20 ةموكحلا تقلت ،ن01ح@لل لماشلا يرودلا ضارعتسالل ةثلاثلا ةرودلا لالخ .1

ST قحلا
U لا دقو .ب3ذعتلا رظحو ةلداعلا ةم�احملاz{Tب نم ةموكحلا تم£�T صوت ةلمجMىرخأ تا 

}Êلتو ةلادعلا لMنو فاصتنالا نم ب3ذعتلا ا3احض �T£كمتو ،ب3ذعتلا U«�كترم ة@ساحم نامض" ــ\
U 

�Tوناقلا راطإلا زm1عت ªع z�Tك}zلا" و "لMهأتلا ةداعإ
U لالقتسا نامضل ءاضقلا زاهجو تاسسؤملاو 

�Àاضقلا ماظنلا
U قحلاو ST

U 6ودلا دهعلا نم 14 و 9 ناتداملا هنمضت يذلا ةلداعلا ةم�احملاU 
 �T£ب نم ةMصوت ¦¥ع ةسمخ\ ةموكحلا تل@ق دقو ."ةMساMسلاو ةMندملا قوقحلا\ صاخلا
 َّنإف ،ەاندأ Tٌَّ�£بم وه ام¼و ،كلذ عمو .سمخ ªع ٍتاظحالم تد\أو ،اهتقلت U}�لا تاMصوتلا
ST تقفخأ ةموكحلا

U بادتلا ذاختاz� صوتلا ەذه نم د3دعلا قيقحتل ةمزاللاMاذه لمش دقو ،تا 
 .اهب ةموكحلا مz{Tلت مل ةMصوت 18
 

الضفو .تافا}zعالا عاz{Tنال ب3ذعتلا مادختسا 01�TUح@لا روتسدلا نم 19 ةداملا رظحت .2
ً

 ،كلذ نع 
 ةلود ن01ح@لاو ،ةMساMسلاو ةMندملا قوقحلا\ صاخلا 6Uودلا دهعلا نم 14 و 9 و 7 داوملا َّنإف

ÊTسعتلا لاقتعالا وأ ب3ذعتلا مادختسا رظحت ،هMف فرط
U قحلل تا�اهتنالا نم كلذ ىوس وأ ST

U 
 ب3ذعتلا مادختسا كلت اهتاماz{Tلا نم مغرلا ªع تلصاو تاطلسلا َّنأ �zغ .ةلداعلا ةم�احملا

ST مدختسُ� U}�لا ة1¥قلا تافا}zعالا عاz{Tنال
U ب3ذعتلا عاق3إ مت نيذلا كئلوأ ةنادإل تام�احملا 

 ءانثأ ي¥قلا ءافتخالا 6إ نوضرعت1و ،ةMئاضق تاركذم نود لاقتعالا دارفألا هجاو1و .مهب
 .ةم�احملل دادعإلل مهيماحم ةل\اقم نم نولقتعملا عنم3ُ ام¼ ،باوجتسالا

 
3. È01ح@لا نوناقلا دن^س�TU 2006 ةنسل 58 مقر، ST

U باهرإلا لامعألا نم عمتجملا ة3امح نأشMة، 
 د3دهت" وأ "ماعلا ماظنلا\ ساسملا" 6إ فدهت U}�لا لامعألا لمشÈ ،باهرإلل عَّسوم ف01عت 6إ
 و "ساسملا" احلطصم زواجت1و .4"ةMنطولا ةدحولا\ راçTإلا" وأ "اهتمالسو ةwلمملا نمأ
 ،ىوتسملا ةعMفر ةدحتملا ممألا ةنجل هتنَّ§ب يذلا وحنلا ªع ةدوصقملا ة3اغلا نيذه "د3دهتلا"
ËT@�ي ةMباهرإلا لامعألا نم دصقلا نأ تحَّضو U}�لا

U سلا "عــــ1ورت" نوك3 نأÇةموكح "را@جإ" وأ نا 
 اذه ªع تال3دعت يأ ءارجإ متي ملو .5ه\ ماMقلا نع عانتمالا وأ ام لعف ذاختا ªع ةمظنم وأ
 .ةضراعملا وأ ن01هاظتملا وأ �T£طشانلا فادهتسا ةMغُ\ همادختسا ةءاسإ مدع نامضل نوناقلا

الضفو
ً

 ءافتخالا نم صاخشألا عيمج ة3امح ةMقافتا ªع قداصت مل ن01ح@لا َّنإف ،كلذ نع 
 ةلماعملا بوçT نم ە�zغو ب3ذعتلا ةضهانم ةMقافتال يراMتخالا لوكوتو«zلا ªع الو ،ي¥قلا
 .ةنيهملا وأ ةMناسQإاللا وأ ةMساقلا ة�±قعلا وأ

 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 

 ةرئاج ةMعامج تام�احم عس� تدقعنا ،ن01ح@لل لماشلا يرودلا ضارعتسالل ةثلاثلا ةرودلا ذنم .4
 اونيدأ نيذلا ا3احضلا لاقتعا مت دقو .138 6إ ةMنامث �T£ب اهيف �T£مهتملا ددع حوارت ،لقألا ªع
ST
U اضق رمأ نود ا3اضقلا ەذه�À

U م ةط¦¬ ل@ق نمÇدملا يزلا نودتري طا@ضو ،بغشلا ةحفا�T
U، 

ç STانعو ،�T£مثلم طا@ضو
U غو ،ماعلا نمألا زاهجz� دع\ متو .نوناقلا ضرف تائيه نم كلذ 

أ قلتت ملو ،نمزلا نم ةتوافتم تا}zفل ا1ً¥ق مهؤافخإ كلذ
Ì

 عضوم نأشÃU Áسر راطخإ يأ مه¬
 اوضرعت مهنأ\ ا3احضلا دافأ دقو .ة3اغلا ەذهل ة@ئادلا دوهجلا نم مغرلا ªع ،مهتمالسو مهدوجو
 ام¼ ،مونلا نم نامرحلاو ،فوقولا ªع را@جإلاو ،ةMئا�0هwلا تامدصلا\ قعصلاو ،بÄTلا 6إ
ST ًةارع اوزجُتحا

U لا ةد3دش تارجحz»ن مث ةدو
ُ

 هMجوتو ،مه¬أ د3دهت متو ،ةراح فرغ 6إ اولق
 نم ىرخأ فونص 6إ ةفاضإلا\ ،تاناهإلا\ مهفادهتساو ،ةMلسانتلا مهئاضعأ 6إ تا�ÄTلا
�Tد@لا ب3ذعتلا

U فنلاوÑU. ا3احضلا\ كلذ ىدأ دقو ST
U عالا 6إ تالاحلا مظعمz{دق نا¼ ام\ فا 

 ب3ذعتلا بوçT نم هنوقال3 امل دح عضو لجأ نم باهرإلا\ ةقلعتم تاماهتا نم مهيلإ هِّجُو
ST مهدض تافا}zعالا ەذه تمدختسا مث ،قيقحتلا طا@ض ل@ق نم

U ةاضقلا ل@ق3 ملو .ةم�احملا 
 ل@ق U}�لا ،تافا}zعالا\ ءالدإلا ªع مههاركèو ب3ذعتلا 6إ مهضرعتب ةقلعتملا �T£مهتملا لاوقأ\
ةلدأ اهرا@تعا\ اهب ةاضقلا

ً
 .اهب ُّدتع3ُ 

 
اسماخ

 ناسpإلا قوقح نع تاعفادملا دض تاcاهتنالا .]

 تاMصوت عــ�رأل اهمعد ةلودلا تد\أ ،ن01ح@لل لماشلا يرودلا ضارعتسالل ةثلاثلا ةرودلا لالخ .1
 ة3امحل نوناق رارقإ" اهادحإ ىَّدؤم نا¼ ،ناسQإلا قوقح نع �T£عفادملا ة3امح نامض\ قلعتت
ارÄTت ÓzÞألا تائفلل ةصاخ ة3امح م3دقت نمضتي ناسQإلا قوقح نع �T£عفادملا

�
 ،�T£عفادملا نم 

ST ام\
U إلا قوقح نع تاعفادملا كلذQبعتلا نوسرام3 نيذلا صاخشألاو ،ناسz� يأرلا نع 

Óأ ةفلتخم ر1راقت َّنأ �zغ ."iUامتجالا لصاوتلا لئاسوو تن}zنإلا ةطساوب
é

 عمق ةلمح ةمث َّنأ 6تد
�Àاللا ناسQإلا قوقح نع تاعفادملا فدهتس� ةجهنمم

U نهزاجتحاو نهلاقتعا مت Áب²س 
Qوقحلا نهطاشS{

U وأ Qام\ ،7نهتالئاع دارفأ طاش ST
U كلذ Áقحلا ةسرامم ب²س ST

U بعتلا ة01حz� 
 ةMند\ تاءادتعا 6إ نضَّرعتو ،فMقوت تاركذم نود نهنم تا�zثك لاقتعا مت دقو .تن}zنإلا ªع
 .زاجتحالاو باوجتسالاو فMقوتلا ءانثأ ةMس�جو ةMسفنو
 

ثو .2
َّ

ST 8ناسQإلا قوقحل جيلخلا زكرم ق
U قوقح نع تاعفادملا هتقال ام 2021 ماع ردص ر01قت 

ST ةلماعملا ةءاسإ نم ناسQإلا
U 01ح@لا نوجسلا�Mام\ ،ة ST

U ضق كلذMإلا قوقح نع ةعفادم ةQناس 
ST ةعورملا فورظلا ªع اًجاجتحا ماعطلا نع ت�çTأ

U ع ةنيدم\ ءاس�لا نجسÛÑ. ST
U سرامÏ 

 تاعفادم ثالث ةلماعم نأشÁ غلا@لا مهقلق نع 9ةدحتملا ممألا ءا«zخ نم ةتس برعأ ،2019 راذآ
ك ،10ناسQإلا قوقح نع

Ì
 تضرعت دقل .نهطاشQ ب²سÁ رفسلا رظحل ٍتاعضاخ نلز ام َّن

 لِّضفت يذلا ماقتنالا بولسأ" هنأ ود@ي يذلاو ،ب3ذعتلا 6إ ناسQإلا قوقح نع تاعفادملا
 6إ نوأجل3 نيذلا �T£طشانلاو ناسQإلا قوقح نع �T£عفادملا دض هتسرامم ة01�Mح@لا تاطلسلا
 ماس^با ناسQإلا قوقح نع ةعفادملا هMلإ تضرعت ام ُّدع1ُو .11"ناسQإلا قوقحل ةMلودلا تاMلآلا
الثم غئاصلا

ً
اعِّورم 

�
ST .ةلماعملا ةءاسإ ªع 

U قل ،2017 ماعMد3دشلا ب3ذعتلا 12غئاصلا ت 
اماقتنا ëساق ٍباوجتسال تعضخو

�
ST اهتكراشم ب²سÁ اهنم 

U إلا قوقح سلجم لامعأQعباتلا ناس 
ST ةدحتملا ممألل

U نجMف ST
U سرامÏ ظفللا ةءاسإلا 6إ تانيجسلا ضرعتتو .2017 راذآMة 

�Tد@لا ءادتعالاو
U جلاو�ÑU، وè6 ع3 مل ام لتقلاو باصتغالا\ د3دهتلاz{نهيلإ هَّجوم وه ام\ نف 

}Sوقحلا نهلمع ةسرامم نع نفقوتي وأ ،تاماهتا نم
U

13. 
 



 

7 

ST ناسQإلا قوقح نع تاعفادملا عاد3إ مت .3
U تحالا زجحلاMاíU ST

U ع مهتم�احم راظتناª مئارج 
 تام�احملا تاعفادملا تهجاو ام¼ .14ةMلودلا تاMلآلا عم نهنواعت ب²سÁ باهرإلا\ قلعتت
ST ام\ ،15ةMباقع تاءارجإ 6إ نعضخ3 نهنإف ،نهنم نجسلا\ نهيلع مÇُح نم امأو ،ةرئاجلا

U كلذ 
}Êلت نم نهنامرح

U بطلا ة3اعرلاMجلا شرحتلاو ،ة�ÑU، لاوz{هMالضف ،رمتسملا ب
ً

 فونص نع 
ST ام\ ،ماقتنالا نم ىرخأ

U س�جلا بحس كلذMنملا وأ ،رفسلا رظح ضرفو ،نهنم ةÊT ي¥قلا. 
 

 تصصخ اهنأو 16مجحلا طسوتم اMًنو}wzلإ اًشÛج ة01�Mح@لا ةموكحلا ىدل نأ 6إ تاريدقتلا �zش� .4
اغل@م

�
 لصاوتلا لئاسوب بعالتلا اهنم ضرغلا ةددعتم دوقعل 01ÖUمأ رالود نويلم 32 نع لق3 ال 

ST ام\ ،iUامتجالا
U إلا قوقح نع تاعفادملا فادهتسا كلذQمقرلا تاق3اضملا\ ناسMة 

 زارط نم فتاهلا زاهج قا}zخا مت دقو .عب^تلاو سسجتلا تاMجمرب مادختسا\ ،ةMنو}wzلإلاو
�Tامث غئاصلا ماس^با\ صاخلا نوف3آ

U ع تارمª لقألا ST
U جمرب مادختسا\ 2019 ماعMسسجتلا ة 

ا�اهتنا لَّثمو اهتمالس دده يذلا رمألا ،NSO ةعومجم اهترَّوط U}�لا سوساغMب
�

ST اهقحل 
U 

 ةغلا\ ناسQإلا قوقح نع تاعفادملا فدهتس� U}�لا تاءادتعالا ەذه لثم َّنإ .ةMصوصخلا
 امMس الو ،نهدض اهمادختسا نكمU 3}�لا تامولعملل ةساسحلا ةعMبطلا 6إ رظنلا\ ةروطخلا
Á01ح@لا ةموكحلا نع فرع3ُ ام ب²س�Mهش^لا تالمح ِّنش نم ةz� عz» نإلاz{تاعفادملا دض تن 

 .نهتاوصأ دامخèو نهطاشQ عمقل ناسQإلا قوقح نع

 
اسداس

 نوزجتحملا لافطألا .]

 نأشÁ تاMصوت ثالث ةموكحلا تقلت ،ن01ح@لل لماشلا يرودلا ضارعتسالل ةثلاثلا ةرودلا لالخ .1
ST ةMئانجلا ةMلوؤسملا نس دMحوت" ــ\ تدهعتو .لافطألا ة3امح

U �¥¦1لمملا تاعwف  امل ةMه 
ª STضُفلا ةحلصملا قيقحت

U ي ام�و ،هتماركو ەرمع عم بسان^ي ام\ ثدَحلا ةلماعمÛ¥ ةداعإ 
ST هجامدèو هلMهأت

U عت ةلصاوم" و "عمتجملاm1صوتلا ن01ح@لا تل@ق دقو ."لافطألا قوقح زMتا 
اعMمج

�
 وحن ªع الإ اهب ذخأت ملو ،تاMصوتلا ەذه ذMفنتل ةلاعف �zبادت ذختت مل ةموكحلا َّنأ �zغ ،

 .ءوزجم
 

2. ST
U 4 مقر نوناقلا لخد ،2021 ماع Áحالصإلا ةلادعلا نأشMءوس نم مهتيامحو لافطألل ة 
 مل يذلا لفطلا ªع ةMئانج ةMلوؤسم ةمث سÛل نأ ªع نوناقلا صن1و .ذMفنتلا z�Tح ةلماعملا
 ةنجللاو لفطلل ةMحالصإلا ةلادعلا ةمÇحم ءاشQ·ب òوأ ام¼ ،رمعلا نم ة¦¥ع ةسماخلا زواجتي
 ماz{Tلا ªع كلذك صنو ،íUاMتحالا س²حلل لئاد\ نوناقلا نمض3 ام¼ .ةلوفطلل ةMئاضقلا
ST ذختُي ءارجإ وأ رارق لÇ\ لفطلا رمأ 6Uو راطخ·ب تاطلسلا

U لفطلا قح. 
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ST مهقوقحل تا�اهتنا نوهجاوي اولاز ام نç1اقلا َّنإف ،نوناقلا اذه نم مغرلا ªع .3
U تاءارجإلا 

ST ةلماعملا ةءاسإ كلذك نوقال1و ،ة@جاولا ةMنوناقلا
U نجسلا. ST

U مفونz»Ï �¥¦1اثلا ن�T
U 2021، 

ST بÄTلا 6إ اضرعت امهنأ نç1اقلا يأرلا ءانجس نم نانثا ركذ
U د3دجلا فاجلا ضوحلا نجس. 

STو
U اقلا نونادملا أد\ ،هسفن رهشلاçنو ST

U بملا�T 17، نعz» 1 2 و ST
U فاجلا ضوحلا نجس 

 لهاجت رارمتساو ،مهيلع ةضورفملا دويقلا ªع اًجاجتحا ،ماعطلا نع اًحوتفم اً\اçTإ ،د3دجلا
¦Ñفت ءارج نم مهتاناعم تاطلسلا

U الد�و .مهيف بَرَجلاو ة3دلجلا ءاودألا
ً

 تاطلسلا موقت نأ نم 
 تماقو ،ÄT�£�Tملا ءانجسلا لزع 6إ تدمعو ،ةMسفن طوغض 6إ مهتضّرع اهنإف ،مهبلاطم ةMبلتب
 لµل باMثلا نم ناتعطق( مهسÁالمو ،ةMصخشلا مهتاقلعتم ةرداصم�و ،شÛتفت تاMلمع ءارج·ب

 نم مهتمرح ام¼ ،)ةMلئاعلا روصلاو ،تاولصلا بتكو ،ف1¦¥لا فحصملا( بتwلاو ،)�T£جس
 .لالذإلا لàMس ªع مهسوؤر قلح\ ءانجسلا د3دهت متو ،فصقملا مادختسا

 
الضفو .4

ً
ST اًماع 15 و �T 14£ب مهرامعأ حوا}zت لافطأ ةتس لاقتعا مت دقف ،مَّدقت امع 

U 27 دÈمسz»Ï 
 نأشÁ رركتملا مهباوجتسا ءانثأ روضحلا\ مهيماحموأ مهــ1وذل حمسÈُ ملو .2021 لوألا نونا¼
ST مهتكراشم

U أ دقو .تارهاظملا
Ì

ST رمألا لوأ لافطألا عدو
U لا رادwو ،ةمارôU لوس^ملل ىوأم£�T 

ن مث ،نيد¦¥ملاو
ُ

 لافطأو بس�لا 6Uوهجم لافطألاو ماتيألل ةسسؤم ôUو ،وwلتب تÛب 6إ اولق
ST ةدحاو ةرم مه¬أ\ لاصتالا\ مهل حمُس دقو .ةكÇفملا تالئاعلا

U غ ،ع±بسألاz� لا َّنأm1تنا¼ تارا 
 نم لافطألا نكمتي ملو .مهتمالس وأ مهدوجو ناÇم نع تامولعم تالئاعلا قلتت ملو ،ةروظحم
اMلMجس� مهعامتجا ر1±صت متو ،مهلاقتعا نم فصنو رهش دع\ الإ مهــ1وذ ةل\اقم

STو .�
U سرامÏ 

 .ماع ةدمل نجسلا\ ةتسلا لافطألا ªع مÇُح ،2022 راذآ
 

 
اعPاس

 ةvOيدلا ة,+حلا .]

 ة3امح نأش�T Á£ت§صوت ةموكحلا تقلت ،ن01ح@لل لماشلا يرودلا ضارعتسالل ةثلاثلا ةرودلا لالخ .1
ST قحلا

U لا دقو .دقتعملاو نيدلا ة01حz{Tبادت ذاختا\" ةموكحلا تمz� فاضإMمل ةÇبصعتلا ةحفا 
الضف ،مصولاو ةMبلسلا ةMطمنلا تارُّوصتلاو

ً
 فنعلا ةسراممو فنعلا ªع ض01حتلاو z�Tيمتلا نع 

 و "16Ï21 ناسQإلا قوقح سلجم رارقو قفتي ام\ ،دقتعملا وأ نيدلا ساسأ ªع صاخشألا دض
ST ةلاعف �zبادت رارقإ"

U ع ءاضقلل ةسرامملاو عــــ1¦¥^لاª شأ عيمجÇيمتلا لاz�T، س الوMيمتلا امz�T عª 
ناMب ءMÚ»Uس ام¼ ،ةموكحلا َّنأ �zغ .امهيتل¼ �T£ت§صوتلا لوبق مت دقو ."دقتعملا وأ نيدلا ساسأ

ُ
 ه

ST
U تقفخأ ،مسقلا اذه ST

U صوتلا ەذه عضوMفنتلا عضوم تاMع ذª وحنë تلصاوت ذإ ،لاعف 
MËU STشلا بهذملا عا@تأ دض z�Tيمتلا ةسرامم

U مهفادهتساو ن01ح@لا ÁشÇغ لz� بسانتم، 
 .MËUشلا بهذملا اهب صتخU 3}�لا تا@سانملاو تالافتحالا لالخ ةصاخ�و
 

ST درفلا قح ةMساMسلاو ةMندملا قوقحلا\ صاخلا 6Uودلا دهعلا نم 18 ةداملا نمضت .2
U رهجلا 

ST هنيد\
U امألاÓ01ح@لا روتسدلا لفك1و .ةصاخلا وأ ةماعلا ن�TU قحلا اذه ST

U عو .22 ةداملاª 
 متو لاقتعالا 6إ اوضرعتو MËUشلا بهذملا عا@تأ ءاعدتسا مت دقف ،تانامضلا ەذه نم مغرلا
 ب²سÁ مهقح\ ماÇحألا رادصèو مهزاجتحا دح رمألا غل\ ل\ ،تادهعت عيقوت ªع مهرا@جإ
¦Ñفت ذنمو .ة�Mيدلا مهرئاعش مهتسرامم

U فوك ءا�وMبادتلا مادختسا مت ،19-دz� حالاz{ة1زا ÁشÇل 
 .18ءاروشاعو 17مَّرحُم لالخ MËUشلا بهذملا عا@تأ فادهتسال بسانتم �zغ
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 ،2006 ةنسل 32 مقر نوناق هل3دعتو ،ةماعلا تاعمجتلا نأشÁ 1973 ةنسل 18 مقر نوناق مِّرج3 .3
 نوناقلا اذه ماÇحأ مادختسا مت دقو .دارفأ ةسمخ نم ÓzÞأل ةصخرملا �zغ ةماعلا تاعامتجالا
ST نوكراشÈ نيذلا ةعMشلا �T£ملسملل ةMئاضقلا ةقحالملل

U اومÓمَّرحم رهش لالخ ةماعلا ءازعلا ب. 
�T ST£كراشملا فMقوتب نوناقلا حمسöو

U اوملا ەذهÓع عيقوتلل مهءاعدتسا وأ بª مهنأ\ تادهعت 
ST اوكراشÈ نل

U تاعمجتلا ەذه لثم ST
U ءا@طُخلا لاقتعا مت دقف ،كلذ 6إ ةفاضإلا�و .ل@قتسملا 

ST نوبطخ3 نيذلا
U لاعفلا ەذه ءانثأ دوشحلاMفادهتسالا 6إ اوضَّرعت وأ ،تا ÁشÇجهنمم ل. 

 
¦Ñفت ذنم .4

U فzفوك سو�M01ح@لا تاطلسلا تذختا ،19-د�Mبادت ةلمج ةz� راش^نا نم دحلل 
ST عمجتلا رظح\ T÷ق يذلا 2020 ةنسل 53 مقر يرازولا رارقلا لثم ،سو�zفلا

U امألاÓةماعلا ن، 
 لصت ةمارغ وأ Ïو تاونس ثالث نجسلا 6إ لصت ة�±قع نوهجاوي هMفلاخم نأ ªع صن يذلاو
 ءا�±لا دمأ لاوط تدمع تاطلسلا َّنأ �zغ .)01ÖUمأ رالود 6U 13300اوح( 01�TUح\ رانيد 5000 6إ
ST مهتكراشم ب²سÁ ةعMشلا �T£ملسملا فادهتسا 6إ

U اوملاÓع ،ةماعلا بª مهلاثتما نم مغرلا 
ST ،ة1زا}zحالا تاءارجإلا ةفا¼ 6إ

U ف يذلا هنيع تقولاMنطولا مالعإلا لئاسو تلقن هMاروص ة
�

 نم 
 الومروفلا قا@س تاMلاعفو ،ةلسلا ةرك تا1را@م و ،سانلا\ ةمحدزملا مدقلا ةرك بعالم تاجردم
الضف ،1

ً
ST دهعلا 6Uو ةكراشم نع 

U لافتحاMأ تا
Ì

ST يونسلا مانوأ دMع ة@سانم\ تمMق
U مÇمحدزم نا 

 6إ نومت�ي دارفأ ةع�رأ زاجتحاو لاقتعا مت دقو .iUامتجالا دعا@تلا\ مازـتلالا نودو تامامِ¼ نود
ST اهسفن ةلئاعلا

U 2020 ماع مَّرحم رهش لالخ ةلصفنم تا@سانم. 
 

 256 ةداملاو تا�±قعلا نوناق نم 310Ï2 و 309 و 2 و 92Ï1 داوملا مرجت ،قبس ام 6إ ةفاضإلا\ .5
 سÈدقت وأ دMجمت عضوم U ôU}�لا صاخشألاو زومرلل ةMنلعلا ةناهإلا ةMئانجلا تاءارجإلا نوناق نم
 ةعMشلا �T£ملسملا ةاعدلا ةاضاقمل ماÇحألا ەذه مادختسا مت دقو .ةMمالسإلا ةدMقعلا عا@تأ ىدل
ST عساو قاطن ªع ةلوبقملا تاولصلاو دئاصقلا نولتي نيذلا

U مالسإلا طاسوألاMحو ة�{ ST
U 

 نويك01مأ ةمظنم تقثو دقف ،ءاعدلا اذه ةMلوبقم نم مغرلا ªعو .19ءاروشاع ةرا1ز لثم ،ن01ح@لا
ST ناسQإلا قوقحو ةMطارقم3دلا لجأ نم

U ن01ح@لا ST
U دارفأ ةسمخ لاقتعا ەدحو 2020 ماع 

Áحو ،ءاعدلا اذه ةوالت ب²سÇع مª ماع ةدمل نجسلا\ دحاو صخش. 
 

الضفو .6
ً

ادوس ٍتا3ار اوعفر نيذلا ةعMشلا �T£ملسملا را@جإ مت دقف ،كلذ نع 
�

ا�zبعت مهلزانم ªع 
�

 
 لزانملا كلت �TUطاق ضع\ iUدًتسا ام¼ ،تامالعلا ەذه ةلازإ ªع مرحم رهش لالخ دادِ◌حلا نع
STو .مالعألا ەذه عفر 6إ اودوع3 الأ\ تادهعت عيقوت ªع مهرا@جإ متو

U تدمع ،ىرخأ تالاح 
 دارفألا ªع رظح3 نوناق ةمث سÛلو .اهسفنب ةصاخلا نÓاسملا نع تا3ارلا ةلازإ 6إ نمألا تاوق
 .مهلزانم ªع مالعألا ەذه لثم عفر

 
 

انماث
 ءاسvلا دض فنعلاو 2̂xيمتلا .]

 ةMصوت 18 نع لق3 ال ام ةلودلا تقلت ،ن01ح@لل لماشلا يرودلا ضارعتسالل ةثلاثلا ةرودلا لالخ .1
 ªع ةأرملا ةكراشم\ ضوهنلا معدو ةأرملا دض z�Tيمتلا لاÇشأ عيمج ªع ءاضقلا 6إ ةلودلا وعدت

 ة@سانملا تاءارجإلا ذختت مل اهنwل ،تاMصوتلا ەذه ة01�Mح@لا ةموكحلا تد3أ دقو .دُعُصلا عيمج
 .ءاس�لل ة1واس^ملا قوقحلا نامضل
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 عيمج ªع ءاضقلا ةMقافتا ªع اهتد\أ U}�لا تاظفحتلا بحس نأشÁ تاMصوت ثالث ةلودلا تقلت .2
 دقو .اهتاذ ةMقافتالل يراMتخالا لوكوتو«zلا ªع ةقداصملاو )وادMس( ةأرملا دض z�Tيمتلا لاÇشأ
ST ةأرملا دض z�Tيمتلا لاÇشأ عيمج ªع ءاضقلا ةMقافتا ªع اهتقداصم ذنم ن01ح@لا تظفتحا

U 
 ،ةMمالسإلا ةع1¦¥لا عم ضراعتت اهنأ را@تعا\ 20داوملا نم ددع ªع "اهتاظفحت" ـ\ 2002 ماع
z�T STيمتلا رظح نمضتت داوم كلذ نمو

U سلاMموكحلا تاساMو .ةST
U ح£�T قافتا نأMع ءاضقلا ةª 

ST ةأرملا قوقح ةلاح نم ت�َّسح دق ةأرملا دض z�Tيمتلا لاÇشأ عيمج
U لالا\ عُّرذتلا نإف ،دال@لاz{Tما 

 نم ةMعامتجالا تاحالصإلا ەذهب لوبقلا نم ن01ح@لا عنم3 لاز ام ةMمالسإلا ةع1¦¥لا\ ماتلا
 ة1¬ألا تالِّصلا\ قلعتي امMف ة1واس^ملا قوقحلا نم ةمورحم ةأرملا لازت الو .ةMلعفلا ةهجُولا

T÷ملا ةلصاوم" اهاَّدؤم ةMصوتب ةلودلا لوبق نم مغرلا ªع
Uِّ ق

ُ
امُد

�
 �T£سحت �T£ب قيفوتلا وحن 

 ة¬ألا نوناق َّنإف ،ناسQإلا قوقح روظنم نمو ."ةع1¦¥لا ماÇحأ نمض اهتا@جاوو ةأرملا قوقح
اصوصن نمضتي لازي ام دحوملا

�
 ªع ةق@طملا ةMع1¦¥^لاو ةMنوناقلا دعاوقلا ثMح نم ةz�T1يمت 

 ماÇحألا نم د3دعلا َّنإف ،ةMلمعلا ةMحانلا نمو .لافطألا ةناضحو قالطلاو جاوزلا لثم نوؤش
قوقح ةأرملا تطعأ ةMئاضقلا

ً
امامت اهقوقح نم اهتدَّرج وأ لقأ ا

�
 ST

U ندملا ا3اضقلاMة1¬ألاو ة. 
 

3. ST
U صوت عــ�رأ ةلودلا تقلت ،ن01ح@لل لماشلا يرودلا ضارعتسالل ةق\اسلا ةرودلاMل3دعتل تا 
 �zغ ،1963 ماعل ة01�Mح@لا ةMس�جلا نوناق\ قلعتي امMف امMس الو ،ةأرملا دض ةz�T1يمتلا �T£ناوقلا
ST لاحلا وه ام¼ ،ةأرملا دض ةz�T1يمت لازت ام �T£ناوقلا َّنأ

U ةأرملا قح ةلأسم ST
U س�جلا حنمMاهجوزل ة 

ST قحلاو ،21اهئانبأو
U ف لقنتلا ة01حMةاواسملاو ةماقإلا\ قلعتي ام ST

U حلاو جاوزلاMت .ة1¬ألا ةا
ُ

 عنم
 ،ة0�Mعلا لودلا مظعم نأشك ،ثا�zملا نوناق دن^سöو .�T£ملسملا �zغ\ جاوزلا نم تاملسملا ءاس�لا
ألا úظح لثم ركذلل نأ ªع صنت U}�لا ةMمالسإلا ةع1¦¥لا ماÇحأ 6إ

ُ
 ةقلعتملا ماÇحألا لازت امو .�T£يûن

 امم مغرلا ªع ،ةz�T1يمت ةMلاحلا �T£ناوقلا بجوم\ 22ث1راوملاو ة3اصولاو رك@ملا جاوزلاو قالطلا\
الضفو .ةاواسملا ئدا@م نم 01�TUح@لا روتسدلا هMلع صن

ً
 يأ نمضتي ال نوناقلا َّنإف ،كلذ نع 

اطو¦¬ وأ ،تاجوزلا ددعت دMق3 صن
�

ST ةجوزلا قح لMبق نم 
U قا ام اذإ جاوزلا ءاهنإ راتخت نأz{ن 

 .ىرخأ ةأرما\ اهجوز
 

ادحوم ة¬أ نوناق دوجو مدع َّنإ .4
�

 z�Tيمتلا نم دm1م\ حمسÈ )ةعMشلاو ةنسلا نم( �T£نطاوملا عيمجل 
ST الإ ،لجرلا ةداهش فصن ةأرملا ةداهش يواس� .تا01�Mح@لا ءاس�لا دض

U حملاÇندملا ةمMح ةMث 
انوناق ةمث نأ ام¼ .تاداهشلا ىواس^ت

�
 مها3إ نهتعاطو لاجرلل ءاس�لا ةMع@ت مMهافم خَّسر 

ST ثوكملا ªع نهرا@جèو
U جوزلا نكسمMب( ةÛو .)ةعاطلا تST

U ةلاح Qل هنإف ،ةأرملا زوشÛاهل س 
افالخ لمعتس تنا¼ نإ }�ح ،ةقفنلا بلطت نأ

�
ا�zثكو .اهجوز ة@غرل 

�
 نوناقلا اذه مدختسÈ ام 

ST زوش�لا ا3اضق مظعم نم ة3اغلاو ،ةجوزلا لالذإل
U ع¦¥لا م�احملاMة ôU إلاçTا3دام ةجوزلا\ را

�
 

ا1±نعمو
�

ST اهتكراشم نم دح3 يذلا رمألا ،ةMندتملا اهتناÇم دÓMأتو ،
U حلاMنم كلذكو ،ةماعلا ةا 

ST اهصرف
U كمتلا£�T سلاو يداصتقالاMا×U. 

 
 
 
 
 
 



 

11 

 zTT6Uملاو �ÑUجلا فنعلا نأ �zغ ،ةأرملا دض فنعلا ªع ءاضقلل ةدحاو ةMصوت ن01ح@لا تل@ق .5
انوناق رمتسم

�
 فنعلا نع غال\إلا لدعم نأ ام¼ .ةم01ج Ü»Uوزلا باصتغالا «zتع3ُ ال ذإ ،ةسراممو 

ا@àس ەرا@تعا\ فMنعتلا ركذت ءاس�لا نم ةلقو ،ٍندتم Ü»Uوزلا
�

 ST
U و .قالطلا ا3اضقST

U تالاحلا ىدحإ 
ادان^سا اهقMلطتب ةأرما بلط ضفُر ،اهنع غل@ملا

�
òTاقلا نأ نم مغرلا ªع ،ةلماعملا ةءاسإ 6إ 

U 
ST ةماقإلا\ اهل حمس دق نا¼

U مÇملا نجسلا اهت�±قع ةم01ج باصتغالا َّنإ .اهل ة3امح رخآ ناÎد�، 
ÊTعت تا�±قعلا نوناق نم 353 مقر ةداملا نwل

U اجلا�T
U دقو .هتيحض نم جوزت اذإ ة�±قعلا نم 

ST ¬ألا نأل ،ةم01جلا تاع@ت نم بصتغملا تلف3
U جت تالاحلا مظعمz» ع ءاس�لاª نم جاوزلا 

ST "مولثملا ف¦¥لا" و "راعلا" ةMشخ نهبصتغم
U عامتجالا طاسوألاMتا�±قعلا نوناق نأ ام¼ .ة 

 �zغ لÇشÁ ءاس�لا\ 3ÄT ام وهو ،جاوزلا قاطن جراخ ةMس�جلا تاقالعلاو انزلا مِّرج01�TU 3ح@لا
 .بسانتم

 
ST ام\ ،ةأرملا قوقح\ ضوهنلا\ قلعتت تاMصوت ¦¥ع م3دقت مت .6

U هس� كلذMةأرملا ةكراشم ل ST
U 

 تاMصوتلا كلت هعMمج تMظح دقو ،ة3داMقلا بصانملا دلقتو رارقلا عنصو ةMساMسلا ةاMحلا
STو ،كلذ عمو .ن01ح@لا معد\

U ح£�T 01ح@لا ةأرملل نأ�Mقحلا ة ST
U لاو ت1±صتلاz{تا\اختنالل حش 

اددع ةمث نإف ،ةMنطولاو ةMلحملا
�

ST ءاس�لا حشرت نم لعجت تلاز ام دويقلا نم 
U ةضراعملا تا¼رح 

ا@لطم
�

ا�zسع 
ST 15 ءاس�لا تلغش ،2021 طا@ش Ïريا«zف }�حو .�

U لا دعاقم نم ةئملاz»نامل 
ST ،نهباختنا ال ،ءاس�لا �T£يعت مت1و .بسحو

U ادان^سا ،"ىروشلا" سلجم
�

 ة¬ألا\ نهتالِص 6إ 
 .اهل نهئالوو ةم�احلا

 
 

اعسات
 ناسpإلا قوقحل ةOنطولا تاOلآلا ةOلاعف .]

 نأشÁ ةMصوت 12 ةموكحلا تقلت ،ن01ح@لل لماشلا يرودلا ضارعتسالل ةثلاثلا ةرودلا لالخ .1
ST قيقحتلا\ ةMنعملا تاسسؤملا ةMلالقتساو ةMلاعف

U و ب3ذعتلا تاءاعداèدقو .ةلماعملا ةءاس 
 ام\ ناسQإلا قوقح\ ةMنعملا ةMنطولا ةسسؤملا ةMلاعفو ةMلالقتسا زm1عتب" ةموكحلا تمz{Tلا
ST ةMفوتسم تاقMقحت ءارجإ" ـــ�و "سöرا\ ئدا@م عم قفاوتي

U لاجآلا برقأ ST
U تاءاعدا عيمج 

 اهنإف ،تاMصوتلا ەذه لµل اهمعد ةموكحلا تد\أ ÀT£لو ."ةلماعملا ةءاسèو ب3ذعتلا 6إ ضرعتلا
ST ،ەاندأ Tَّ�£بم وه ام¼ ،تقفخأ

U عفتMصوتلا كلت نم د3دعلا لMتا. 
 

 ،نm1جتحملاو ءانجسلا قوقح ةMضوفمو ،ةصاخلا قيقحتلا ةدحو ءاشQإ َّنأ نم مغرلا ªع .2
ST ملاظملا �T£مأ بتكمو

U لخادلا ةرازوMنطولا ةسسؤملاو ،ةMإلا قوقحل ةQامدقت تققح دق ،ناس
�

 
اظوحلم

�
 ST

U لآ عضوMإلا قوقح تا�اهتنال يدصتلل ٍتاQةلاحلا نأ الإ ،باقعلا نم تالفإلاو ناس 
ST ةلماعملا ةءاسèو ب3ذعتلا\ قلعتي امMف امMس الو ،نسحتت مل ناسQإلا قوقحل ةماعلا

U ارمÓز 
 نأ تائيهلا ەذهب ض}zف3ُ نا¼ U}�لا ،"باقعلا نم تالفإلا ةلاح" نأ كلذ نم مهألاو .زاجتحالا
ادح عضت

�
لظ ،اهل 

é
 .اهلاح ªع ت
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 تامظنملا عم نواعتلا\ ملاظملا �T£مأ بتكمو ناسQإلا قوقحل ةMنطولا ةسسؤملا تدهعت ÀT£لو .3
ST .ةMلالقتسالا وأ ةءافwلا �T£سحت 6إ ِّدؤي مل اذه نإف ،ةدحتملا ممألاو ةMلودلا

U 2021 ماع، 
ST سÛل هنأ\ ةلئاقلا ةMمسرلا معازملا ناسQإلا قوقحل ةMنطولا ةسسؤملا تدَّدر

U دارفأ ن01ح@لا 
}Sوقحلا لمعلا ب²سÁ نوزجتحم

U لسلاÃU. ب^ت ام ةداع تائيهلا ەذه َّنأ ُّقحلاو�T بلاMاهتاذ تانا 
 ،ةعساو ةMمالعإ ةMطغت تلان ثادحأ\ رمألا قلعتي امدنع ةMلخادلا ةرازو رداصم اهدمتعت U}�لا
¦Ñفتو ،ي¥قلا ءافتخالا نم هMلإ اضرعت امو ر1زولا ªUعو روشاع �zهز خيشلا ب3ذعت لثم

U ءا�و 
ST 19-دMفوك

U ع ءادتعالاو ،وج نجسª فوقوملا£�T اومصتعا نيذلا ST
U 17 ل01بأÏ نÛام وأ ،ناس 

 لوطملا ه\اçTإلا ªع هتلمح U}�لا ةلماعملا ةءاسإ نم سÛكنسلا لMلجلا د@ع روتكدلا هMلإ ضرعت
STو .ماعطلا نع

U ب تائيهلا كلت تردصأ ،ا3اضقلا ەذه عيمجMدت تاناiU ترا مدعÇتا�اهتنا با 
 ةحضاولا تا¦¬ؤملا نم مغرلا ªع ،مهقوقح عيمج نولاني ءانجسلا نأ دكؤتو ،تاطلسلا ل@ق نم
ةقMقحلا نأ ªع

َ
 .كلذ ُفالخ 

 
ST ام\ ،اهيفظوم لالقتساو تائيهلا ەذه ةMلالقتسا ôU امنإ ةَّقحلا ةلÇشملا َّنإ .4

U وت مدع كلذÜT
U 

ST ةMفافشلا
U لآMيعتلا تا£�T. دملا عمتجملا ل@ق نم ةداج ةكراشم اهنم يأ حي^ت الو�T

U لا وأz»نامل. 
 نم لعج3 يذلا رمألا ،ةموكحلا 6إ اهر1راقت عفرتو ،ةموكحلا ل@ق نم تائيهلا ەذه لMكش� مت1و
الضفو .اًدع@^سم اًرمأ ةMموكحلا ةMنمألا ةزهجألا يدحت ªع اهمادقإ

ً
ا3أ َّنإف ،كلذ نع 

�
 كلت نم 

اقلعتم كلذ نا�أ ٌءاوس ،ةحضاو ةع\اتم تاءارجإ ذختي مل تائيهلا
�

 تاهجلا ماMق\ وأ تا3اÇشلا\ 
ا@لس رثؤي امم وهو ،تاMصوت نم تائيهلا هتمَّدق ام ذMفن^ب ةMنعملا ةMموكحلا

�
 .اهتيلاعف ªع 

 
ST ناسQإلا قوقحو ةMطارقم3دلا لجأ نم نويك01مأ ةمظنم َّنإف ،مَّدقت ام 6إ ةفاضإلا�و .5

U ن01ح@لا 
 وحن ªع ،ملاظملا �T£مأو ناسQإلا قوقحل ةMنطولا ةسسؤملا 6إ تا\اطخ لاسر·ب رارمتسا\ موقت
أ عم ك}zشم

Ì
STو .ةMبطلا ة3اعرلا نم نامرحلا وأ ةلماعملا ةءاسإ تالاح\ قلعتي امMف ،ءانجسلا ¬

U 
نإف ،تائيهلا ەذه بMجتس� اهيف U}�لا تالاحلا

َّ
 تاقMقحتلا جئاتن نع فشwلا مدع 6إ U"ت�ت امإ اه

 مل تا�اهتنالا َّنأ نع رفسأ قيقحتلا نأ\ ُّدرت اهنأ وأ ،ةصاخلا تاقMقحتلا ةدحو اهــ01جت U}�لا
ت
ُ

 لالخ نم اهف1ز نم تُّ@ûتلا اًقحال متي ،جالعلا م3دقتب قلعتي امMف ة\ذا¼ اًدوعو مدقت وأ ،بكتر
ST ناسQإلا قوقحو ةMطارقم3دلا لجأ نم نويك01مأ ةمظنم غل@ي ملو .ة¬ألا دارفأ

U يأ ن01ح@لا 
 .اهتمدق U}�لا ىواÇشلا\ قلعتي امMف ةانُجلا ة@ساحم ªع ¦¬ؤم

 
ا|}اع

 ن,+ح(لا ةموكح 9إ تاOصوت .]

ST ناسQإلا قوقحو ةMطارقم3دلا لجأ نم نويك01مأ ةمظنم وعدت .1
U ن01ح@لا زكرمو ،ن01ح@لا 

 ةموكح ناسQإلا قوقحل جيلخلا زكرمو ،ناسQإلا قوقحل ةMلودلا ةMلاردفلاو ،ناسQإلا قوقحل
كم3ُ ٍءاضف داج3إ 6إ ن01ح@لا

ú
 ةظفاحملاو ناسQإلا قوقح ÃUح1و ناسQإلا قوقح نع �T£عفادملا ن

انوناق ،هMلع
�

 :نأشÁ تاMصوت ةلمج مدقن اننإف ،د3دحتلا هجو ªعو .ةسراممو 
 

 عمجتلاو �zبعتلا ة01ح .2
 ةMملسلا مهتسرامم ب²س�T Á£نوجسملا صاخشألا عيمج نع طو¦¥ملا �zغو يروفلا جارفإلا .أ

ST مهقحل
U بعتلا ة01حz� عمجلا ن1±كتو عمجتلاوMتا. 
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 يأرلا ءانجس .3
اMفسعت نm1جتحملا صاخشألا 6إ ٍتاض1±عت م3دقت .أ

�
 ءانثأ تا�اهتنا نم هMلإ اوضرعت اّمع 

 .زاجتحالا
 مهحا¬ قلطأ نيذلا �T£ق\اسلا يأرلا ءانجس ªع ةضورفملا دويقلاو طو¦¥لا عفر بوجو .ب

 .ةل3د@لا ماÇحألا نوناق بجوم\
 لوخد\ �T£يفحصلاو ةلقتسملا ةMموكحلا �zغ تامظنملاو ةMلودلا ةصاخلا تاءارجإلل حامسلا .ـج
 .نm1جتحملا يأرلا ءانجس ةراm1ل ة01ح\ ن01ح@لا

 
 ب3ذعتلا ةسراممو ةرئاجلا تام�احملا .4

ST قحلا ما}zحا لفكت تانامض عضو .أ
U نوناقلا تاءارجإلا ةاعارمو ةلداعلا ةم�احملاMة@جاولا ة 

 قوقح نع �T£عفادملا فادهتسال نوناقلا مادختسا مدعو ،باهرإلا ةحفاÇم نوناق ذافنإ ىدل
 .ةضراعملا دارفأ وأ �T£طشانلا وأ ناسQإلا

 ب3ذعتلا 6إ مهضرعت نأشÁ تاءاعدا نم �T£مهتملا نع ردص3 ام\ م�احملا فا}zعا نامض .ب
ST ەارÓإلا\ ةعz{Tنملا تافا}zعالا\ لوبقلا مدعو ،ةلماعملا ةءاسèو

U تام�احملا. 
 يراMتخالا لوكوتو«zلاو ي¥قلا ءافتخالا نم صاخشألا عيمج ة3امح ةMقافتا ªع ةقداصملا .ـج
 .ب3ذعتلا ةضهانم ةMقافتال
 �TUعملا لماعلا ق01فلا اههَّجو U}�لا ة01طُقلا تاراm1لا\ ةقلعتملا �zكذتلا لئاسر ªع درلا .د

 .ب3ذعتلا\ �TUعملا صاخلا ررقملاو ي¥قلا ءافتخالا\
 

 ناسQإلا قوقح نع تاعفادملا .5
ST ناسQإلا قوقح نع تاعفادملا قوقح نامض .أ

U بعتلا ة01حz� ناوق رارقإ ؛عمجتلاو£�T عضوو 
 ماقتنالا بوçT ةفا¼ نم نهتمالسو ناسQإلا قوقح نع تاعفادملا ة3امح نمضت تاMلآ
}Sوقحلا نهلمع ب²سÁ نهنم

U وأ Qنهتالئاع نم دارفأ طاش ST
U إلا قوقح لاجمQناس. 

ST ام\ ،باقعلا نم تالفإلل دح عضو نامض .ب
U لوؤسملا عيمج لصف ق01ط نع كلذ£�T 

�T ST£طروتملا
U جلا ءادتعالاو ب3ذعتلا�ÑU ع مئاقلا فنعلاوª لاو س�جلاz{هMو بèةءاس 

 .مهتاضاقمو ،زاجتحالا ءانثأ ناسQإلا قوقح نع تاعفادملا ةلماعم
ST ام\ ،دُعُصلا عيمج ªع ءاس�لل ة1واس^ملا ةكراشملا زm1عت .ـج

U عامتجالا تالاجملا كلذMة 
 تامظنملاو ة1±س�لا تامظنملا ةMلالقتسا نامضو ،ةماعلا تاءاضفلاو ةMساMسلاو ة3داصتقالاو
ST اهعضو �T£سحتو ةأرملا قوقح زm1عت ªع لمعلا نم اهنيكمتو ،ةMموكحلا �zغ

U ن01ح@لا. 
 دMُّصتلا تالمحو ةMمقرلا ة@قارملاو تن}zنإلا ةطساوب تاق3اضملا ةسراممل دح عضو .د

 .اهجراخو ن01ح@لا لخاد ناسQإلا قوقح نع تاعفادملا دض �zهش^لاو
 نوزجتحملا لافطألا .6

�Tوناقلا نوعلا �zفوت نامض .أ
U عª اجم وحن�T

U ينهم ل@ق نمو لقتسمو£�T لهؤم£�T لافطألل 
 حنمو ،تاءارجإلا كلت رارمتسا َةدمو قيقحتلا ءد\ ذنم ةMنوناق ٍتاءارجإ نوهجاوي نيذلا
ST قحلا لفطلا

U ماحم عم لصاوتلاMلاقتعالا روف ه1وذو ه. 
انكمم كلذ نوك3 امثيح ،ة01حلا نم نامرحلا لئاد\ قيبطت .ب

�
اMعس ،

�
 لفطلا ةحلصم قيقحت 6إ 

 .لفطلا قوقح ةMقافتا ماÇحأو قفتي ام�و ،اMلُعلا
ST ةلقتسمو ةلاعف تاقMقحت ءارجإ .ـج

U فوقوملا ضُّرعت تاءاعدا£�T ُقلا ءانجسلاوÄَّ ب3ذعتلا 6إ 
 .ةانُجلا ة@ساحم ةMغُ\ ةلماعملا ةءاسèو
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 ة�Mيدلا ة01حلا .7
ذللا �T£َبسانتملا �zغ لاقتعالاو ءاعدتسالل دح عضو .أ

َ
 MËUشلا بهذملا عا@تأ امهب فدهتسÈُ ني

ST مهقح مهتسرامم ب²سÁ ةعMشلا نيدلا لاجرو
U يدلا مهدقتعم\ ةرهاجملا�TU ةسرامم وأ 

 .ة01ح\ تاولصلاو رئاعشلا
 

 ةأرملا دض فنعلاو z�Tيمتلا .8
 ةرقفلا ةصاخ�و ،ةأرملا دض z�Tيمتلا لاÇشأ عيمج ªع ءاضقلا ةMقافتا ªع تاظفحتلا بحس .أ

 .يراMتخالا لوكوتو«zلا ªع ةقداصملاو ،9 ةداملا نم 2
 نم لÇش يأ ªع ءاضقلاو ةاواسملا نامضل اهدMحوتو ة¬ألاو ةنطاوملا �T£ناوق حالصإ .ب

ST ةأرملا دض z�Tيمتلا لاÇشأ
U بهذملل( ةسرامملاو نوناقلا£�T سلا�TU شلاوMËU(. 

 .ةأرملا دض z�Tيمتلاو فنعلا ءاهنإل تا�±قعلا نوناق نم 353 و �T 334£تداملا ل3دعت .ـج
 

 ناسQإلا قوقحل ةMنطولا تاMلآلا ةMلاعف  .9
ST ملاظملا �T£مأ بتكمو ناسQإلا قوقحل ةMنطولا ةسسؤملا ةMلالقتسا قيقحت .أ

U ةرازو 
 زm1عتب ةMنعملا ةMنطولا تاسسؤملا عضوب ةقلعتملا ئدا@ملل لاثتمالا نامضل ةMلخادلا

 .)سöرا\ ئدا@م( ناسQإلا قوقح ة3امحو
 لÇشÁ قيقحتلا\ ملاظملا �T£مأ بتكمو ناسQإلا قوقحل ةMنطولا ةسسؤملا ماMق نم دÓأتلا .ب

ST لاعف
U ة@كترملا تا�اهتنالا وأ ةلماعملا ةءاسإ تاءاعدا ST

U ارمو نوجسلاÓنم زاجتحالا ز 
 تاذ ةحاتملا ةلدألا عيمج م3دقتب ةMنعملا تاطلسلا مازلإ لالخ نم ،ةانُجلا ة@ساحم لجأ
ST لوقلا\ رهجلا نم ا3احضلا نكمت نامضو ،ةلصلا

U شخ نودو ة01حMماقتنالا نم ة. 
 ل3دعت لالخ نم لما¼ لÇشÁ ةماعلا ة\اMنلا نع ةصاخلا قيقحتلا ةدحو لالقتسا نامض .ـج
�Tوناقلا اهعضو

U لآ دامتعاوMفافشلا\ ةمس^م ةMيعت نمضت ة£�T فظوم£�T نيد3احم. 
 اهرود ل3دعت لالخ نم اهتيلاعفو نm1جتحملاو ءانجسلا قوقح ةMضوفم ةMلالقتسا نامض .د

 ،ب3ذعتلا ةضهانم ةMقافتال يراMتخالا لوكوتو«zلا ەَّرقأ يذلا �Tعملا\ ةMنطو ةMئاقو ةMلآ 6إ
 .ب3ذعتلا عنمل ةMعرفلا ةنجللا فا¦¬إ تحت لمعت ثMح\
 ةMلخادلا ةرازو فا¦¬إ ءاهنإ لالخ نم ةMلخادلا ةرازوب ملاظملا �T£مأ بتكم ةMلالقتسا نامض .ه
ST اهلخدتو هلمع ªع

U يعت£�T فظومMمهلصفو ه. 
 ةسسؤملل عباتلا �T£ضوفملا سلجم ة1±ضعل �T£يعتلاو راMتخالا ةMلمعل ةحضاو ةMلآ ءاشQإ .و

 .ناسQإلا قوقحل ةMنطولا
 .ةلقتسم ةئيه ل@ق نم تائيهلا كلت لمعل ةد3احم ة1رود ةعجارم\ حامسلا .ز
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 1 قحلملا

FG ناسCإلا قوقحو ة<طارقم;دلا لجأ نم نويك23مأ ةمظنم
H ةمظنم ن23ح*لا

ٌ
 ةدمتعم ةMموكح �zغ 

أ ،ةدحتملا ممألل عباتلا iUامتجالاو يداصتقالا سلجملا ىدل صاخ يراش^سا زكرم\
Ì

Q2002 ماع ت&ش. 
ST ناسQإلا قوقحو ةMطارقم3دلا لجأ نم نويك01مأ ةمظنم لمعت

U ع ن01ح@لاª عتm1ولا زiU \طارقم3دلاMة 
ST ناسQإلا قوقحو

U لخلا  نواعتلا سلجم لودو ن01ح@لاMÚ»U اهمعدو. 

 لمعلا ةرازو ىدل ةلجسم ،حــ�0لل ةفداه �zغ ةMموكح �zغ ةمظنم وه ناسCإلا قوقحل ن23ح*لا زكرم
ST تاطلسلا رادصإ نم مغرلا ªعو .2002 زومت Ïويلوي ذنم ة01�Mح@لا ةMعامتجالا ةMمنتلاو

U مفونz»Ï 
�Tاثلا ن1¦¥�

U 2004 ارمأ
�

امعد ه\اس^Óا دع\ لمع3 لاز ام هنإف ،ناسQإلا قوقحل ن01ح@لا زكرم قالغ·ب T÷ق 
�

 
اMلحم

�
اMلودو 

�
اعساو 

�
ST ناسQإلا قوقح زm1عت لجأ نم هلاضنل 

U فنت متي .ن01ح@لاMلمع مظعم ذMانتا ST
U 

ST ة�zغص بتاÇم\ ظافتحالا عم ،ن01ح@لا
U نملاÊT ST

U ¼رفو كرامندلا نم ٍّلQلودلا انجمارب قيس�تل اسMة 
 نم د3دعلا نامزلا نم نيدقَع لاوط ناسQإلا قوقحل ن01ح@لا زكرم ذَّفن دقو .ثوح@لاو ةçانملل
ST ام\ ،عــــ1راشملا

U انملا لامعأ كلذçقرلا نمألا لوح ب1ردتلاو ،ةÃU، ظنتوMتاودنلاو لمعلا تاشرو م 
 ام¼ .ةMلودلا ةMموكحلا �zغ تامظنملاو ةدحتملا ممألا تاMلآ 6إ ر1راقتلا م3دقتو ةMمالعإلا تالمحلاو
ST ناسQإلا قوقحل ن01ح@لا زكرم كراش

U لقإلا لمعلا تاشروو تارمتؤملا نم د3دعلاMمMلودلاو ةM6دأو ،ة 
Áلا مامأ تاداهشz»نطولا تاناملMة ST

U لا مامأو ا�وروأ ءاحنأ عيمجz»وروألا نامل�»U لاوw01مألا سرغنوÖU. لان 
اريدقت زئاوجلا نم د3دعلا ناسQإلا قوقحل ن01ح@لا زكرم

�
ST ەدوهجل 

U عتm1طارقم3دلا زMإلا قوقحو ةQناس 
ST
U ن01ح@لا. 

ST مضت ناسQإلا قوقح\ ةMنعم ةMلود ةMموكح �zغ ةمظنم ناسCإلا قوقحل ة<لودلا ة<لاردفلا
U اهت1±ضع 

 قوقحلا عيمج نع 1922 ماع ذنم ناسQإلا قوقحل ةMلودلا ةMلاردفلا عفادت .ةلود 117 نم ةمظنم 192
 .ةMفاقثلاو ةMعامتجالاو ة3داصتقالاو ةMساMسلاو ةMندملا

ST سسأت ،حــ�0لل ةفداه �zغ ةلقتسم ةMموكح �zغ ةمظنم ناسCإلا قوقحل جيلخلا زكرم
U 2011 ماع. 

ST ام\ ،ناسQإلا قوقح زm1عت لجأ نم ناسQإلا قوقح نع �T£عفادملل ة3امحلاو معدلا جيلخلا زكرم مدق3
U 

 نانبل نم ناسQإلا قوقحل جيلخلا زكرم ذختي .ÃUلسلا عمجتلا و تاMعمجلا ن1±كتو �zبعتلا ة01ح كلذ
اَّرقم

�
ST ناسQإلا قوقح نع �T£عفادملا لاوحأ قثو1و ،هل 

U اد3دحتو ،ةرواجملا لودلاو جيلخلا ةقطنم
�

 
 ة1روسو ة3دوعسلا ة0�Mعلا ةwلمملاو رطقو نامُعو نانبلو ندرألاو قارعلاو ناريèو تw±1لاو ن01ح@لا

 .نمMلاو ةدحتملا ة0�Mعلا تارامإلاو
 

 نم ەرLMحتو ه( ةقلعتملا ثوح�لا ءارج§و ،لماشلا يرودلا ضارعتسالا ¦إ مَّدقملا كcdشملا رLMقتلا اذه دادعإ مت 
 لجأ نم نويكLMمأ ةمظنم ىدل ة_انملاو ةYنوناقلا نوؤشلا( ةYنعملا ةدعاسملا ،HXEنُع لVMج نم ٍّل¬ ل�ق
�R ناس²إلا قوقحو ةYطارقم�دلا

E ح�لاLMئر ،ش�ورد ءامسأو ؛نHئر ،ناملسلا لاضنو ،ة_انملا مسق ةسHزكرم ةس 
 قوقحل ةYلودلا ةYلاردفلا( طسوألا ق��لاو برغملا جمانرب ةلوؤسم ،ي��دلا QRم و ؛ناس²إلا قوقحل نLMح�لا
�R ناس²إلا قوقحل جيلخلا زكرم لثمم ،اتا�ماخ ل��ام و ؛ناس²إلا

E نجYتاعفادملا جمانرب ةريدم ،فسوي مائوو ،ف 
 زكرم مَّدق ام¬ .زكرملا( رVMطتلاو لVMمتلا مسق ةريدم ،دووكوتس اني/س�Lكو ،جيلخلا زكرم( ،ناس²إلا قوقح نع
 .ناس²إلا قوقحل جيلخلا زكرمل يذYفنتلا ريدملا ،مYهاربإ دلاخ ەرَّرحو ،رLMقتلا اذهل ةLºYعلا ةمجcdلا جيلخلا
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 شماوهلا
 

 ÁرVºتÀأ 14 ،روت¿نوم تس½إ لدYم ،"لYئا�إ عم قافتالا يدقتنم قح( "ةYنوناق تاءارجإ"ذختت نLMح�لا" 1
Â��M2020 لوألا ن. 
 .2019 را�أ Áويام adelmarzooq، 31@)( قوزرم لداع طشانلل ةدLMغت 2
eRاثلا نونا¬ Áرياني moi_bahrain( 3( ةLMÇYح�لا ةYلخادلا ةرازو باسح نم ةدLMغت 3

E 2020. 
 .1 ةداملا .2006 ةنسل 58 مقر ةYباهرإلا لامعألا نم عمتجملا ة�امح نأشÉ نLMح�لا نوناق 4
انمأ ÀcÍأ ملاع .cÌيغتلاو تا�دحتلاو تاد�دهتلا( QREعملا ىوتسملا عيفر ةدحتملا ممألا قLMف رظنا 5

Î: ان/يلوؤسم 
 .)د( 164 .ةرقفلا .A / 59/565 .ةدحتملا ممألا ةقYثو .)2004 لوألا نونا¬ cÏÁمس½د 2( ةكcdشملا
 .2019 ،ةجهنمملا تاÑاهتنالا نحضف� تاLMÇYح�لا تاYساYسلا تانيجسلا :تمصلا رادج �ك 6
اماقتنا" تنجُس ةأرما نع جارفإلا" 7

Î
" ÉسÒوقحلا لمعلا ب�d

E اهرهص ه( موق� يذلا �R
E ح�لاLMح�لا دهعم ،"نLMن 

 .2020 راذآ Áسرام 5 ،ةYطارقم�دلاو قوقحلل
�R ِب�ذعَّتلا ُطامنأ 8

E حَ�لاLَMْلاَدَعلا ¦إ ِةانُجلا ِم�دقت نم َّدُ( ال :ن
Û

 .ة
�R قيقحتلا ¦إ نوعد� ةدحتملا ممألا ءاcÏخ نم ةتس" 9

E ح�لا تاعفادملا نم ثالث ةلماعم ةءاسإLMÇYنع تا 
 .2019 راذآ Áسرام 19 ،ةYطارقم�دلاو قوقحلل نLMح�لا دهعم ،"ناس²إلا قوقح
 ."سHمخلا بMÇزو غئاصلا ماس/با ،ناس²إلا قوقح نع ناLMخأ ناتعفادمو روصنم رجاه" قباسلا ردصملا 10
 .هسفن ردصملا 11
 .2017 زردنف�د نيال تنورف ،ةلماعملا ةءاسإ 6إ اهضرعتو غياصلا ماس^با لاقتعا 12
انمآ نا�م ال   13

Î: ب تامجه نع نثدحتي ناس²إلا قوقح نع تاعفادمY2022 سوساغ. 
 .هسفن ردصملا 14
�R ِب�ذعَّتلا ُطامنأ   15

E حَ�لاLَMْلاَدَعلا ¦إ ِةانُجلا ِم�دقت نم َّدُ( ال :ن
Û

 .ة
 .DE، 2019امتجالا لصاوتلا لئاسوب مظنملا بعالتلل ةYملاع ةعجارم ،2019 ماعل لYلضتلل ÞEلاعلا ماظنلا 16
 اذه نم ¦وألا ة��علا ما�ألا لالخ دادِحلا سوقط ةعYشلا نوملسملا QÌEحُ� .يرجهلا مVMقتلا نم لوألا رهشلا 17

 .ßÌRسُحلا مامإلا ،دمحم QÏEنلا ط�ِس ةافو ىركذل ءاYحإ رهشلا
ذ تالافتحالاو رئاعشلا غل�ت ام ةداعو .ßÌRسحلا مامإلا ةافو ىركذ وهو ،مَّرحُم نم ��اعلا مويلا 18

ُ
�R اهتور

E اذه 
 .مويلا

á �Rتُي ٌءاعُد 19
E ع ةقفاوملا تمت مرحم رهشá لمم لخاد هلوادتbح�لا ةLMةنسل 47 مقر نوناقلا بجوم( ن 

2004. 
 .1 ةرقفلا ،29 ةداملاو ،16 ةداملاو ،4 ةرقفلا ،15 ةداملاو ،2 ةرقفلا ،9 ةداملاو ،2 ةرقفلا ،3 ةداملا 20
 Qdح( اهلافطأل قح� ال ،نLMح�لا QREطاوم cÌغ نم ةLMÇYح( ةأرما جوcdRت امدنعف ،LMQREح�لا لجرلا فالخ áع 21

�R اودلُو نيذلا كئلوأ
E ح�لاLMع لوصحلا )نá جلاÇسYح�لا ةLMÇYن مهيلعو .ة/Yق� نأ كلذل ةجYاوم �R

E دل�لا 
eRامثلا تاونسلا لالخ ßÌRلاعُم مهرا�تعا(

E ح نم ¦وألا ة��عYو ،مهتاMت رادصتسا كلذ دع( مهيلع بجوتçMحــــ 
 .لYحcdلا ةهجاوم وأ ةماقإ

 مهس ل¬ ل(اقم ءانبألل ةكcdلا نم نامهس لوؤي ذإ ،روكذلا ءانبألل ةYلضفألا LMQREح�لا ثاcÌملا نوناق حنم� 22
 .ةYمالسإلا ةع��Mلا ما�حأل اًقفو ،تانبلا هYلع لصحت


