
 

 

  ة1عوبسألا جيلخلا ة#"!
  :9مت6س ٢٧-٢٢

  افولاCوز الوك1ن :دادعا
  ساس دمحأ :ةمجرت

 
 

 نPQحNلا ةMلمم
 دZع نب ناملس كلملا يدوعسلا لهاعلا عم تاثداحم ىرجأ ثCح ةدج Gإ ةفCلخ لآ ?<ع نب دمح كلملا لصو - 01مت-س ٢٣ ،'&%نثالا
 ةطشsأو ،ةCمCلقإلا تارتوتلا بناج Gإ ،ةoدوعسلا وكمارأ طفن تkشiم hع تامجهلا عامتجالا لالخ نافرطلا شقان ثCح .دوعس لآ ز\]علا
'y رارقتسالاو نمألا ز\]عتل ةك0uشملا دوهجلاو ،ناريإ

z ع ددشو موجهلا ةدش~ دمح كلملا نادأو .جيلخلاh لا ة�لمم نماضتZعم لما�لا ن\�ح 
��علا ة�لمملا اهتقCقشCدوعسلا ةoاهل اهمعدو ة. 
 

رادصا  ثCح  نم  اهعون  نم  Gوألا  ةقفصلا  01تعت  ثCح  ،نيأزج  نم  ةقفص   y'
z رالود  يراCلم  ةمCق�  تادنس  عي-ت  ن\�حZلا  01مت-س – ،ءاع�رألا ٢٥ 

عضخت  ثCح  ماع ٢٠١٨   y'
z '&%يجCلخلا  اهنا&0ج  نم  رالود  تاراCلم  ةمCق� ١٠  ةCلام  ةدعاسم  hع  اهلوصح  ذنم  �z\�مألا  رالودلا�  تادنس 

اهت�نا'&0م   y'
z نزاوتلا  قيقحت  Gإ  فدهت  تاحالصإلا  ەذه  ةZسiب ٥ ٪ .  ةفاضملا  ةمCقلا   �'\Zة لاخدإ  لثم  ،تاحالصإلا  نم  ةلسلسل  ة�لم  ملا

ماع ٢٠٢٣.  لولح�   
 

عم  تاثد  احم ةفCلخ  لآ  دمحأ  نب  دZع �  روتكدلا  ،ةiC\�حZلا  ةCجراخلا  ةرازوب  ةCلودلا  نوؤشلا  لCكو  ىرجأ  01مت-س -  لولoأ �  ،ءاثالثلا ٢٤ 
نوؤشلل  ماعلا  '&%مألا  دعاسم  داشأ  ،مهبناج  نم  اCملس 

�. ةقطنملا   y'
z تاعا''0لا  لح  ةرو'�  hع  اهلالخ  د�أ  ةدحتملا  ممألا  Gzوؤسم  نم  دoدعلا 

ظافحلل  ة�لمملا  دوهجو  ن\�حZلاو  ةدحتملا  ممألا  '&%ب  ة�ا¢¡لا�  uz¤\£ل  .ه  سولرا¦  ق\�فلا  ،ةدحتملا  ممألل  يركسعلا  راش©سملاو  ة\�كسعلا 
دوهج�  ،فوكنوروف  &0مoدالف  ،باهرإلا  ةحفا»مل  ةدحتملا  ممألا  بتكمل  ماعلا  '&%مألا  لCكو  اضoأ 

�
داشأ  .'&%يمCلقإلا  رارقتسالاو  نمألا  hع 

ەريدقت  نع  ف\وز ،  ردنس�لأ  ،نمألاو  نوناقلا  ةداCس  تاسسؤمل  ماعلا  '&%مألا  دعاسم  برعأ  '&%ح   y'
z ،فرطتلاو  باهرإلا  ةحفا»مل  ن\�حZلا 

.نواعتلا ز\]عتب  همامتها  نع  01عو  '&%يلودلا  نمألاو  مالسلا  hع  ظافحلا   y'
z ة�ل  مملا تازاجنإل   

 
نب  دلاخ  z'¤\�حZلا ،  ةCجراخلا  ر\زو  دقع  كرو\£ين ،   y'

z ةدحتملا  ممألل  ةماعلا  ةCعمجلل  ةرودلا ٧٤  داقعنا  ةZسانم�  01مت-س -  ةعمجلا ، ٢٧ 
hzماح  تاZلطتم  ة&0شأتلا  نم  لداZتملا  ءافعإلا  نأش~  ةCقافتا  عيق  وت تلمش  ىوتسملا  ةعCفر  تاعامتجا  ةدع  ،ةفCلخ  لآ  دمحم  نب  دمحأ 

ةCجراخ  ةرازو  عم  ةCساCسلا  تارواشملا  نأش~  مهافت  ةركذمو  اCس<نودن²و  ا\راغنه  عم  ةصاخلاو  ،ةCمدخلا  ،ةCسامول�دلا  رفسلا  تازاوج 
µ́zانثلا  نواعتلا  ةك0uشم ل  ةنجل  ءاش²sو  ون\رام  ناس  ة\روهمجو  ةCطارقمoدلا  ةCق¢¡لا  رومCت  ة\روهمج  عم  ةCسامول�د  تاقالع  ةماق²و  اCلوغنم 

.اCس<نودن²و  اiCيك  عم   
 

تMSQلا ةلود   
ةCجراخلا  ر\زو  ةقCثولا  عقوو  .ةCجراخلا  úzرازو  '&%ب  تارواشم  ءارجإ  نأش~  مهافت  ةركذم  جــــ\و'0لاو  ت\£�لا  ةلود  تعقو  01مت-س –  دحألا ٢٢ 

تاقالعلا  ز\]عت  اًضoأ  شقان  يذلا  ،حاZصلا  دمحلا  دلاخ  حاZص  ،uz¤\£�لا  ةCجراخلا  ر\زوو  ءارزولا  س<ئر  بئانو  ،د\روس  نسك\رإ  z'¤يإ  ،1z¼\و'0لا 
،ةلا¦ولا  '½فاحم 

z سلجم   y'
z �ارخؤم  نافرطلا  بختنا  ثCح  ةCلودلا  ة\رذلا  ةقاطلا  ةلا¦وب  ةقلعتم  رومأ  صوصخ�  قيسiتلاو  ،نيدلZلا  '&%ب   Cة ئانثلا

.ةدحتملا  ممألل  عباتلا  Gzودلا  نمألا  سلجم   y'
z مئاد  &0غ  دعقم  لغشل  جــــ\و'0لا  حيشرتو   

 
نواعتلا  سلجم  لودل  اعامتجا 

�
،حاZصلا  دمحلا  دلاخ  حاZص  ،uz¤\£�لا  ةCجراخلا  ر  \زوو ءارزولا  س<ئر  بئان  'Áح  01مت-س -  لولoأ �  ،ءاع�رألا ٢٥ 

،�z\�مألا  ةCجراخلا  ر\زو  هCلإ  اعد  يذلا  عامتجالا  فدهو  .كرو\£ين   y'
z قارعلاو  ندرألاو  ةدحتملا  تاoالولا  روضخ  Gا  ةفاضإ  تسلا  C¼1zلخلا 

عم  لماعتلل  قرط 
ً

ا تفشكتسا  ام¦  .رارقتسالاو  نمألا  نامضل  تالاجملا  ف  لتخم  y'
z فارطألا  '&%ب  نواعتلاو  تاقالعلا  ز\]عت  Gإ  ،ويبموب  كoام 

.طسوألا  ق¢¡لل  C¼1zتا0uسالا  فلاحتلا  ةشقانم  Gإ  ةفاضإلا�  ،قارعلا  نمأ  معدو  ،ىرخألا  ةCمCلقإلا  تاoدحتلا  بناج  Gإ  ناريإ  تاساCس    
 

ةدحتملا  ممألل  ةماعلا  ةCعمجلل  ةرودلا ٧٤  مامأ  هثيدح   y'
z حاZص  لا دمحلا  كراZملا  رباج  uz¤\£�لا  ءارزولا  س<ئر  د�أ  01مت-س -  ةعمجلا ٢٧  موي 

لح  Gإ  لصوتلل  ةCنمCلا  ة�راحتملا  فارطألا  '&%ب  ةدحتملا  ممألا  ةoاعر  تحت  مالسلا  تاثداحم  نم  ىرخأ  ةلوج  ةفاضتسال  ەدال�  ضرع  hع 
.ةCمCلقإلا  ة\�حZلا  ةحالملا  ةمالس  نامضو  جيلخلا   y'

z رت  وتلا صCلقتو  ،راوحلا  ءدZل  ةقثلا  ءانبل  ةداج  &0بادت  ذاختا  Gإ  ناريإ  اعد  ام¦  .ÇzاCس   
 

نامُع  ةنطلس   
داحتالل  hعألا  لثمملاو  دZع �  نب  يولع  نب  فسوي  ةCجراخلا  نوؤشلا  نع  لوؤسملا  ź'امعلا  ر\زولا  نم  ّل¦  سأرت  01مت-س –  س<مخلا ٢٦ 

داحتالاو  C¼1zلخلا  نواعتلا  سلجم  '&%ب  اعامتجا 
�

z'¤\�غوم ،  ا»\  �يدCف ةCضوفملا  س<ئر  ةZئانو  ةCنمألا  ةساCسلاو  ةCجراخلا  نوؤشلل  1́zوروألا 
لود  ةCجراخ  ءارزو  عامتجالا  'Áح  ثCح  .نوعZسلاو  ةع�ارلا  اهترود   y'

z ةدحتملا  ممألل  ةماعلا  ةCعمجلا  عامتجا  شماه  hع  كلذو  ،1́zوروألا 
Ê1zراخلا  لمعلا  ةمدخل  ماعلا  '&%مألا  ،دCمش  اغلCه  ź'ا\]لا و  فCطللا  دZع  C¼1zلخلا ،  نواعتلا  سلجمل  ماعلا  '&%مألاو  ،C¼1zلخلا  نواعتلا  سلجم 

 y'
z عضولاو  ة&0خألا  تاروطتلا  بناج  Gإ  اهز\]عت  قافآو  C¼1zلخلا  نواعتلا  سلجم  لودو  1́zوروألا  داحتالا  '&%ب  تاقالعلا  اوشقانو  .1́zوروألا 

.جيلخلا   
 



 

 

نم  دoدعلا  عم  تاثداحم  ىرجأ  ثCح  ،اCناملأ  ةلود  يد  Cعسوبلا يرد�  ةCنامعلا  ةCجراخلا  ةرازول  ماعلا  '&%مألا  راز  01مت-س -  س<مخلا ٢٦ 
تاذ  اoاضقلا  نم  دoدعلا  بناج  Gا  µ́zانثلا  نواع  تلا ز\]عت  لZس  ةشقانمل  كلذو  ،غاتسدنوبلا  س<ئر  ةZئان  ،ثور  اoدول¦  مهنمض  نم  '&%لوؤسملا 

ثCح  ،س<لoا»Cم  سا\ردنأ  ź'املألا  ةCجراخلا  ر\زو  عم  يدCعسوبلا  عامتجا  Gا  ةفاضإلا�  اضoاو 
�

اذه  .نمألاو  خانملا  &0غت  لثم  ك0uشملا  مامتهالا 
ك0uشملا  مامتهالا  تاذ  ىرخأ  اoاضق  Gا  ةفاضإلا�  نمالاو  خانملا  &0غت  لثم  اoاضقو  ،جيلخلا  ةقطنم   y'

z تارتوتلا  ةدا\ز  hع  نافرطلا  زكر 
.اهز\]عت  لZسو  نيدلZلا  '&%ب  تاقالعلاو   

 
  رطق ةلود
'FIFA y 2022 ملاعلا سأ¦ نأ ź'اث لآ دمح نب مCمت رطق &0مأ نلعأ - 01مت-س ٢٣ ، '&%نثالا

z س ةحودلاCدص نوكoح ،ةئ�بلل اًقCنا نأ ثZتاثاع 
 رطق ن�ل ، اCًلاح بعالملا ءانب متي .ةقاطلاو ەاCملا &0فوت تاCنقت مدختسÔو ةCسمشلا ةقاطلا hع لمعتس بعالملا نأل ةلCلق نوكتس نو���لا
 ن\�جاهملا لامعلا ةلماعم نأش~ ةCلودلا وفعلا ةمظنم لثم تاعومجم نم تاداقتنا هجاوتو لمعلا '&%ناوق hع تا&0يغتلا قيبطت لجأ نم حفا»ت
'y ش<علا hع نو01جo مهنم دoدعلا نأل ، سأ�لا تkشiم نون-ي نيذلا ،

z ري ةلاحÖ́ لاطملاو طو¢¡لا اهلZع ، ةعوفدملا &0غ روجألا� ةh مغرلا 
 .تاحالصإلا� ةموكحلا دوعو نم
 

ةماعلا  ةCعمجلل  ةرودلا ٧٤  شماه  hع  ل¦&0م  الCجنأ  ةCناملألا  ةراش©سملا�  ź'اث ،  لآ  دمح  نب  مCمت  رطق ،  &0مأ  Øuتلا  01مت-س -  ءاثالثلا ، ٢٤ 
ثلاثلا  عامتجالا  وه  اذه  نا¦  .جيلخلا   y'

z Gzودلاو  CÙzلقإلا  رارقتسالا�  ةقلعتملا  اoاضقلاو  ةCئانثلا  تاقالعلا  ةشقانمل  كرو\£ين   y'
z ةدحتملا  ممألل 

ةدحتملا ،  ة�لمملا  ءارزو  س<ئرو  سÚرا�   y'
z نور�ام ،  ل\£نامoإ  s?zرفلا ،  س<ئرلا  عم  تاثداحم  دع�  ع£بسأ ،  نم  لقأ   y'

z 1́zوروأ  مCعز  عم  &0مألل 
�وروألا Cة. نادلZلا  ى01ك  عم  تاقالعلا  ز\]عتل  ةحودلا  دوهج  hع   oلد امم  ندنل ،   y'

z نوسsوج ،  سÚروب   
 

ة\دوعسلا  ةP]1علا  ةMلمملا   
دجنو  زاجحلا  كلامم  دCحوت  ىركذ   y'

z  oماق يذلا  ـلا ٨٩  يدوعسلا  z'¤طولا  مويلا�  لفتحت  ةoدوعسلا  ��علا Cة ة�لمملا  01مت-س -  '&%نثالا ٢٣ 
.دوعس  لآ  ز\]علا  دZع  نب  ناملس  ،Gzاحلا  كلملا  دلاو  ،دوعس  نب  ز\]علا  دZع  كلملا  لZق  نم  ةoدوعسلا  ��علا Cة ة�لمملا  س<سأتو   

 
 y'

z ةoدوعسلا  طفنلا  تkشiم  hع  01مت-س  تامجه ١٤  هCف  تنادأ  ¦0uشم 
�

،ا ناCب 
ً

ا ةدحتملا  ة�لمملاو  اCناملأو  اسsرف  تردصأ  01مت-س -  '&%نثالا ٢٣ 
اCًموي  ماخلا  طفنلا  نم  ة�لمملا  جاتنإ  ضافخنا  Gإ  تدأ  uz¤لا  ،تامجهلا  نأ  اود�أ  ثCح  .كلذ   y'

z ناريإ  hع  موللا�  تقلأو  ،ص\�خو  قيق� 
،CÙzلقإلا  عضولا  ةئدهت  Gا  اهناCب   y'

z نادلZلا  تعدو  .ةoدوعسلا  ��علا Cة ة�لمملا  hع  طقف  تس<لو  ىرخأ  نادل�  hع  اًضoأ  رطخ  ةZسiب ٥٠٪ ، 
جمانر�و  CÙzلقإلا  نمألاو  يوونلا ،  اهجمان01ل  لجألا  ل\£ط  راطإ  لوح  تاضوافملا  لوبقو  ،يوونلا  قافتالل  لاثتمالا  hع  ناريإ  Ö́zالثلا  ثح  ام¦ 

.خــــ\راوصلا   
 

دهع  Gzو  ،دوعس  لآ  ز\]علا  دZع  نب  ناملس  نب  دمحمو  دوعس  لآ  ز\]علا  دZع  نب  ناملس  كلملا  يدوعسلا  لهاعلا  Øuتلا  01مت-س -  س<مخلا ٢٦ 
ةشقانمل  كلذو  ،يدهملا  دZع  لداع  yuارعلا 

z ءارزولا  س<ئر  عم  ة  دح hع  ل¦  عافدلا  ر\زوو  ءارزولا  س<ئر  بئانو  ةoدوعسلا  ��علا Cة ة�لمملا 
ددش  ثCح  .اهن�سحت  لZسو  ةCئانثلا  تاقالعلا  بناج  Gإ  ،01مت-س   ١٤ y'

z ةoدوعسلا  وكمارأ  طفن  تkشiم  hع  تامجهلاو  ةCجCلخلا  تارتوتلا 
.ءال��ك   y'

z &0خألا  &0جفتلا  ناملس  كلملا  نادأ  '&%ح   y'
z ،اهرارقتساو  اهنمأل  اهمعدو  ة�لمملا  عم  دادغ�  نماضت  hع  يدهم  . 

 
هCفو  .01مت-س  نم ٢٨  اًراZتعا  ةلود  نم ٤٩  حاCسلل  ةتقؤم  ةCحاCس  ة&0شأت  رادصإ  أدZ©س  ةoدوعسلا  ��علا Cة ة�لمملا  01مت-س -  ،ةعمجلا ٢٧ 

.يدوعس  لا\ر  هتمCق ٤٤٠  مسرب  ةرم  نم  �0Öأ  لوخدلا  مهنكم\و  ،دحاولا  ماعلا   y'
z اًموي  ةدمل ٩٠  ة�لمملا   y'

z ءاقZلا�  '&%حئاسلل  حامسلا  مت�س 
.ةoاZعلا  سÞلل  ةجاح  دجوي  ن�لو ال  ظفاحم  ساZلل  ةجاح  كانه  نوكت  فوسو  ،قفارم�  تا�£حصملا  &0غ  ءاسiلا  hع  دويق  يأ  كانه   oنوك نل 
ة�لمملا  لمأتو  .'&%ملسملا  hع  روصحم  ةرونملا  ةنيدملاو  ةمركملا  ةكم   y'

z ةسدقملا  ةCمالسإلا  ندملا  Gإ  لوصولاو  اًروظحم  لوح�لا  لظCس 
ماع ٢٠٣٠.  لولح�  hzحملا  جتانلا  Gzامجإ  نم   ٪١٠ Gإ oلص ام  ةحاCسلا   Ôل»ش نأ   

 
ة�لمملا(  رمحألا  رحZلا  hع  لود  عبس  نم  ة\�ح�  تاوق  مضت  uz¤لاو   (، ف\و ٢ د\ر(  ةامسملا  ة\�كسعلا  تاروانملا  تأد�  01مت-س -  ،ةعمجلا 27 

تفدهو  .ةدج   y'
z ةعمجلا  موي  تهتنا  دحألا و موي  تأد�  ثCح  )لاموصلاو  نمCلاو  úzوبيجو  نادوسلاو  Áمو  ندرألاو  ةoدوعسلا  ��علا Cة

دادعتسالا  ةدا\زو  يركسعلا  نواعتلا  ز\]عتو  ةCمCلقإلا  ەاCملا  ةoامحو  ،رمحألا  رحZلا  hع  ةلطملا  نادلZلل  يرحZلا  نمألا  ز\]عت  Gإ  تاZ\ردتلا 
.ةروكذملا  لودلل  Gzاتقلا     

 
نم  Gzاوحو ٢٠٠  تو\�تا�  خــــ\راوص  ة\راط�و  رادار  سرح  تاد  حو عــ�رأ  )نوجاتiبلا(  ةCك\�مألا  عافدلا  ةرازو  لس0uس  01مت-س -  ةعمجلا ٢٧ 

01مت-س  تامجه ١٤  باقعأ   y'
z ةCندملاو  ة\�كسعلا  ةCتحتلا  اهتيiب   y'

z ةoدوعسلا  ��علا Cة ة�لمملل  ةCعافدلا  تاردقلا  ة\£قتل  كلذو  '&%\�كسعلا 
ماظن  نم  تا\راط�  امهو  تارئاطلل  داضملا  'Êورا 

z صلا عافدلا  اماظن  كانه  نوكCس  ،كلذ  Gإ  ةفاضإلا�  .ةCطفنلا  ةoدوعسلا  وكمارأ  تkشiم  hع 
.ةرو'Áلا  دنع  ¢¡iلل  ن\]هاج  داثو  تو\�تا�   

 
ةدحتملا  ةP]1علا  تارامالا   

hع  اهتردق  لهس<س  امم  ،ةرم  لوأل  ةCمسر  صخر  hع  1z¤ظ  وبأ   y'
z '&%ملسملا  &0غل  ةداZعلل  ن�امأ  ةدع  تلصح  )01مت-س( -  لولoأ  ،دحألا ٢٢ 

ةلCلق  ماoأ  دع�  ةوطخلا  ەذه  úzأت  .ةداZعلل  ىرخأ  ن�امأ  ةسمخو  Çzودنه  دZعمو  ةس<نك  ن�امألا ١٧  ەذه  ل  مشÔو .تادعاسملا  عمجو  لمعلا 
z'¤يدلا  حماس©لا�  لافتحالل  يدوهي  س<نكو  ةس<نكو  دجسم  نم  فلأت�س  يذلاو  ،ةCمCهاربإلا  ةلئاعلا  ل''0م  ءانبل  ططخ  نع  تارامإلا  فشك  نم 

.ةoدوهيلاو  مالس  إلاو ةCحCسملا  ثالثلا -  ةCمCهاربإلا  ناoدألاو   



 

 

 
.ةCلودلا  ءاضفلا  ةطحم   y'

z 1́zرع  ءاضف  دئار  لوأو  ءاضفلا  Gإ  هلاسرإ  متي  úzارامإ  نطاوم  لوأ  يروصنملا  عازه  تحZصأ  01مت-س -  ءاثالثلا ٢٥   
 

ذنم  اهل  Gzود  تادنس  ضرع  لوأ   y'
z ءازجأ  ةثالث  نم  ةقفص   y'

z رالود  تاراCلم  ةمCق� ١٠  تادنس  عي-ت  تادنس  1z¤ظ  وبأ  01مت-س -  ،ءاثالثلا ٢٤ 
.دادسلا نع  فلختلا  دض  نويدلا  hع  '&%مأتلا  ةفل»ت  ضافخناو  يوقلا  ź'امتئالا  اهفiCصت  نم  ةدCفتسم  ،'&%ماع   

 
 
 


