
 رو=دت نم دحلل ة.ملاعلا ةردا8ملا ذ.فنتل ةدحتملا ممألا عم ة.قافتا عقوت ة%لمملا
?<ارألا

 رُّحَصتلا ةحفاBمو @
قو
َّ

 IJKمألاو ،*Fضفلا نسحملا د<ع نب نمحرلا د<ع سدنهملا ةعارزلاو ەا5ملاو ةئ1بلا ر,زو *(اعم ع
 ذ5فنتل ؛ةكàشم نواعت ة5قافتا مويلا وا5ث م5هاربإ رُّحَصتلا ةحفاSمل ةدحتملا ممألا ة5قافتال يذ5فنتلا
fKارألا روهدت نم دحلل ة5ملاعلا ةردا<ملا دونب

 .ة5ضرألا لئاوملا Fع ةظفاحملا ز,gعتو *
  
nK ةمهاسملل يداملا معدلا J̀فوتب ةmلمملا دهعت ة5قافتالا نمضتتو

 *raلا  ةردا<ملا  ةطشpأ  ذ5فنت *
sارألا ضفخ فدهتسfK

 ةئ1بلا ءارزو نا5ب قفو كلذو ،2040 ماع لولحx فصنلا (إ ةروهدتملا *
J̀ nKبك رود معدلا اذهل نوك5سو ،م 2020  ماع ن,��علا ةعومجمل

 .ةردا<ملا فادهأ قيقحت *
  
fKارألا روهدت نم دحلا (إ ن,��علا ةعومجمل ة5ملاعلا ةردا<ملا فدهتو

 نأو   .ەراسم سكعو هفقوو *
اق5قحتو ،ةقالعلا تاذ ةمئاقلا ة5ملاعلاو ة5م5لقإلا تاردا<ملل ةمعادو ةلمSم ةردا<ملا نوكت

�
 ،ة�اغلا ەذهل 

ا<نج ةردا<ملا لمعتس
�

 ممألا دقع (إ مخز ءافضإ Fع ةمئاقلا فارطألا ةددعتملا تاردا<ملا عم بنج (إ 
 .ة5جولوك�إلا مظنلا حالصإل ةدحتملا
  
nKو

الئاق *Fضفلا سدنهملا ر,زولا *(اعم حّ� ،قا5سلا اذه *
ً

- دقعلا اذه لالخ- ةJ̀بك ةصرف انمامأ" 
nK ةmلمملا دهعت لِّثمُ,و ،ضرألا بكوك ذاقنإل 

nK ةمهاسملل يداملا معدلا J̀فوت *
nK يوق لSش�و أد<لا *

* 
fKارألا روهدت نم دحلل ة5ملاعلا ةردا<ملا ذ5فنت

 �¡ؤم اذهو ،ة5ضرألا لئاوملا Fع ةظفاحملا  ز,gعتو *
nK يدا5ق £رودx عالطضالاx ةعومجملا ماàKلا Fع

fKارألا روهدت نم دحلا *
 ،اهنم روهدتملا ل5هأت ةداع¤و *

nKو
 .ةفا§ تا,¦تسملا Fع ةددعتم دئاوف قيقحت *

  
fKارألا عيمج روهدتت امدنع ه5لإ لاقتنالا اننكم� رخآ بكوك انيدل س¨ل" ه5لاعم فاضأو

 ةدوجف ،*
fKارألا

* nK
Sش» دومصلا Fع اهتردقو انبكوك *

¬
 .ة5جولوك�إلا مظنلاو ة,��®لا (إ ة<سلاx ةغلاx ة5مهأ ل

fKارألا روهدت نم دحلا Fع ن,��علا ةعومجمل ة5ملاعلا ةردا<ملا لمعتسو
 Fع ةظفاحملا معدو ،*

 كلذكو ،امهراثآ نم ف5فختلاو فافجلاو ة5خانملا تاJ̀غتلا ةهجاوم Fع ةردقلاو ،*̄°ولويبلا ع¦نتلا
nK نوm²³لا ن,gخت

nK ةمهاسملاو ،ةà³لا *
 ناSسلل لمعو لخد ردصم J̀فوتو ،*µ́اذغلا نمألا قيقحت *

اءزج اونوك5ل صاخلا عاطقلاو لودلا عيمج ةmلمملا نم ماàKلالا اذه زّفح� نأ لمأنو ،IJKيلحملا
�

 نم 
 .ه5لإ وبصن يذلا J̀يغتلا
  
fKارألا روهدت نأx رُّحَصتلا ةحفاSمل ةدحتملا ممألا ة5قافتال يذ5فنتلا IJKمألا د·أ ،ه<ناج نم

* nK
 ق��لا *

nKو طسوألا
 لود ةدا5ق تاعلطتو ةردا<م لثمتسو ،ة5مانتمو ةJ̀بك ةلSشم لثم� ،ملاعلا نم raّش ءاحنأ *

fKارألا روهدت نم دحلل ن,��علا ةعومجم
nK ةلصاف ةظحل *

nK خــــ,راتلا *
 ةرادإلا وحن *¼لاعلا لوحتلا *

fKارألل ةد5جلا
 .ةع5بطلل نزاوتلا ةداعتساو ،*

  
 تاضوافملا ةلواط Fع ةد�دج �انع ةثالث ح²طت ن,��علا ةعومجمل ة5ملاعلا ةردا<ملا نأ فاضأو
اعم يدصتلا لجأ نم *¼لاعلا عمتجملا ةردا<ملا زفحت:لوألا

�
 ع¦نتلا دقفو خانملا J̀غتلا تاJ̀ثأتل 

fKارألا روهدتو *̄°ولويبلا
الولح داج�إل *Àسلاx ةردا<ملا بلاطت :*Ḱاثلاو ،*

ً
 نيد5عصلا Fع ةلماش 

nK ة�د5لقتلا اهفراعم عضو عم ،ة5لحملاو ة5لصألا تاعمتجملا كا�¡Áب *rKطولاو *¼5لقإلا
 م5مص *

nK ةكراشملا (إ صاخلاو ماعلا IJKعاطقلا نم ةلعافلا تاهجلا ةوعد :ثلاثلاو ،اهذختن *raلا تاءارجإلا
* 

 .ةردا<ملا ذ5فنت



 Äتنا


