
 
 

 

  
 
 

ىرخأ تاردابمو  زكارم  رطق :  ةسسؤم 
 
 

  :بطلل ةردس
 .يملاع ىوتسم يذ ةصصختم ةيحص ةياعر تامدخ لافطألاو ءاسنلل مّدقي دئار يّحص قفرم •
 ةيحصلا هجمارب يف زكري ،ّمهم يلود ريثأتو ةغلاب ةينطو ةيمهأ وذ ةيويحلا ةيبطلا ثوحبلل يلود زكرم •

 مألا ةحصو ،ةيضيألا تابارطضالاو ،يركسلا ضرمو ،مونيجلا مولعو ةيثارولا تابارطضالا ىلع
 .لفطلاو

 يف معدلا ميدقتو ،نييبطلا نيينهملا نم مداقلا ليجلا بيردتل هجمارب تممُص ،يبطلا ميلعتلل ٌحرص •
 .ةربخلا يوذ نيضرمملاو ءابطألل رمتسملا ينهملا ريوطتلا لاجم

 نم 1000 يلاوحو ،بيبط 650 نم رثكأو ،ضرمم 1400 براقي ام ىلع بطلل ةردس زكرم يوتحي •
 .معدلا يفظومو ةيحصلا ةياعرلا ييئاصخأ

 
 :ميلعتلا يف راكتبالل يملاعلا ةمقلا رمتؤم
 ليبس يف ،ثوحبلاو ،تاشاقنلا قالطإو يعادبإلا ريكفتلا ىلع ّثحت تالاجملا ةددعتم ةيلود ةصنم •

 .ميلعتلا لبقتسم ليكشت وحن اًمدق يعسلا
 نم - رارقلا يعناص ىلإ بالطلا - ميلعتلا ةحلصم يف نيمتهملاو نيينعملا نم فلأتي يملاع عمتجم •

 يدصتلا ضرغب ةيعادبإلا لولحلا راكتبا لجأ نم نونواعتيو مهراكفأ نوكراشتي ،اًدلب 200 يلاوح
 .ميلعتلا تايدحتل

 تاسرامملا رشنل ةليسوو ،ةديدجلا ةيميلعتلا راكفألا ريوطتل ربنمو ،ةركتبملا جهانملل ٍمعد ردصم •
 .ةحجانلا ةيميلعتلا

 ىلإ ةفاضإلاب ،ةحودلا يف نيماع لك دقعيو ،ثوحبلاو جماربلا نم ةعومجم ىلع رمتؤملا لمشي •
 .ةيلودو ةيميلقإ تايدتنمل هقالطإ

 
  :ةيحصلا ةياعرلا يف راكتبالل يملاعلا ةمقلا رمتؤم
 ،ةلدألا ىلع ةمئاقلا ةيفرعملا تاسرامملاو راكفألا لضفأ رشنيو دصري ،ةيحصلا ةياعرلل يملاع عمتجم •

 .ةحلملا ةيحصلا ةياعرلا تايدحتل يدصتلا فدهب
 رارقلا عانصو ةحصلا ءاربخ رابك عم نواعتلاب دقعنيو ،ةيحصلا تاسايسلا لوح ثوحبلا يف اًجمانرب ّدعي •

 نم ةيثحب ةقرو 1500 نم رثكأو يثحب ريرقت 30 رادصإب نآلا ىتح رمتؤملا ماق دقو ،ملاعلا يف
 .ةلدألا ىلع ةمئاقلا ثوحبلا

 .ةيملاعلا تاعمتجملا فلتخم ربع ةيحصلا راكتبالا عيراشم ضرعل ةحاسمو ملعتلل اًردصم ربتعي •
 2200 نم رثكأ  – ةيحصلا ةياعرلل يملاعلا ةمقلا رمتؤم نم رادصإ ثدحأ- 2018 ماع ةّمق رضح •

 ةيبطلا ةياعرلا تاراكتبا ثدحأ نم راكتبا 50 نم رثكأ اهيف تضرعو ،ةلود 100 نم رثكأ نم كراشم
 .ملاعلا يف ةيحصلاو



 
 

 

 
 مولعلا موجن
 ،راكتبالا لاجم يف يبرعلا ملاعلا يف دئارلا جمانربلا ربتعُي ،يهيفرتو يميلعت ،عقاو نويزفلت جمانرب •

 .2018 ماع هسيسأت ىلع تاونس رشع رورمب لفتحا
 ملعلا لالخ نم ةيميلقإلا تايدحتلل ةركتبم لولح ريوطت نم يبرعلا بابشلا نيكمت ىلإ فدهي •

 .راكتبالاو ايجولونكتلاو
 ،يكيرمأ رالود نويلم 14 نع ديزي ليومت ىلع اولصح ،ةيبرع ةلود 18 نم 131 هيجيّرخ ددع غلب •

 .ةحجان تاكرش اوسسأو ةديدج فئاظو اوثدحأو ،راكتبالا زئاوج نم تائملاو
 ةخسنلا يف زراب لكشب يئاسنلا رصنعلا دوجوب ةقراف ةمالع مولعلا موجن نم رشاعلا مسوملا دهش •

 تايفصتلل نيلهأتملا نم 9 لصأ نم 4و نيقباستملا ددع نم ةئاملا يف 30 نّلكش ثيح ةرشاعلا
 .ةيئاهنلا

 
 ةرسألل يلودلا ةحودلا دهعم
 ىلع ةمئاقلا تاسايسلا زيزعتو ةيبرعلا رسُألا ةيامحو تاسايسلا مسرل ةيملاع ةصنم دهعملا ّدعي •

 .ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةينطولا تايوتسملا ربع ةلدألا
 لدابت عيجشتو ،اهرشنو ةدوجلا ةيلاع ثاحبأ ريوطت لالخ نم ةيرسألا طباورلا زيزعت ىلع دهعملا لمعي •

 .تاسايسلا يعناصل ةيولوأ ةرسألا لعجو ،ةلصلا تاذ ةيبرعلا ةرسألا اياضق لوح ةفرعملا
 .ةدحتملا ممألل عباتلا يعامتجالاو يداصتقالا سلجملا ىدل صاخ يراشتسا زكرمب دهعملا عتمتي •
 
 ةيلودلا رطق ةسسؤم
 يف جمارب ثالث معدت ،2009 ماع نطنشاو ةمصاعلا يف تسسأت ،رطق ةسسؤمل ةعبات ةيلود ةئيه •

 .يبرعلا ملاعلاب ةلصلا زيزعتل ةيوناثلاو ةيئادتبالا سرادملا ربع ةفلتخم تالاجم
 معدو ةيبرعلا ةغللا ميلعت ىلع ايناملأو ةدحتملا ةكلمملاو ادنكو ةدحتملا تايالولا يف اهجمارب زكرت •

 يهو ،يملاع دادتما اهل امك – ةيبرعلا ةغللاب ةلصلا تاذ تاعمتجملاو ةيفاقثلاو ةيبرعلا تايعمجلا
  .ةفلتخم تاجايتحا هيدل عمتجم لك نأب فرتعي يليغشت جذومنب ةنرتقم

 ،ىرخألا ةيحبرلا ريغ تامظنملاو تاسسؤملاو تاكرشلا عم نواعت تاقالع ءانب ىلع لمعت •
 ءاحنأ عيمج يف ةكرتشملا ةيؤرلا تاذ تامظنملاو ،تاعماجلاو تايلكلاو ،ةيموكحلا ريغ تامظنملاو
 .ةيوناثلاو ةيئادتبالا سرادملا نم دودحلل ةرباع ةكبش لكشت اهنوك نع ًالضف ،ملاعلا

 
 


