
 

Bayan Wizari.170120-yumna.docx 1 | 4 

 

 "نانبل ذاقنإ" ةموكحل يرازولا نايبلا
 

 

 ،سيئرلا ةلود

 ،نيمرتحملا باونلا ةرضح

 

 ءارج نم مهعجو نم نوينانبللا اهلالخ خرص ،نطولا ةحاسم لك ىلع ةيبعش ةمقن ةجيتن ةموكحلا هذه تتأ

 مويلا ذنم حوضوب هبلاطم عراشلا نلعأو .ميركلا شيعلا تابلطتم ىندأ مهل نّمؤي ال دلب يف ليلذلا مهشيع

 يتلا بازحألا نع نيلقتسم نيرداق نييصاصتخإ نم ةيدايس ةرغصم ذاقنإ ةموكح ليكشت يف هتبغرو لوألا

 نوناقلاو ةنطاوملا ةلود ءانبل ىلوأ ةوطخك كلذو ةيئانثتسا ةيعيرشت تايحالص تاذو ،دوقعل ةطلسلا تلوت

 .ةيندملا ةلودلاو يئيبلا نزاوتلاو يداصتقالا راهدزالاو ةيعامتجالا ةلادعلاو

 ىلع رثؤت ةيدقنو ،ةيلام ،ةيداصتقا ةمزأ مضخ يف اننإ ذإ ،نانبل خيرات يف ةقيقدو ةبعص ةلحرم كش الو اهنإ

 ةقبطلا نم ىقبت نمم لعجتو ءارقفلا يه ىلوألا اهتيحض ةيعامتجا ةثراك دلوتو ،عمتجملا فايطأ عيمج

 .ًاضيأ ءارقف ىطسولا

 اننأ كاردالا لك كردنو ،اهلمحتنسو ،ًادج ةريبك دالبلا ذاقنإل انيدي نيب عقت يتلا ةيلوؤسملا نأ نيقي ىلع نحن

 ًابعش ًاعم انلمعو تاملسملا هذهب انلبق اذإ الإ حجنن نلو ،ةيئانثتسا فقاوم بلطتتو ةيئانثتسا فورظب ّرمن

 .اهبعشو ةلودلا نيب ةقثلا ةداعإل نطولا ءادن يّبلنسو .ةاضقو ةموكحو ًاباّونو ًاسيئرو

 بعشلا ةقث ةداعإ اهتايولوأ نمو ينطولا ذاقنإلا يه اهتمهم نأ ىرت ،روتسدلا قيبطت مزتلت يتلا انتموكح نإ

 جتنت نيح ىلإ عضولا تيبثتل ةمزاللا تارامثتسالا خضو بذجل ةلودلاب يلودلا عمتجملاو نيرمثتسملاو

  .ىلوألا اهرامث ةيساسألا تاحالصإلا

 ةريللا ةميق ضيفخت ددهي كلذ يف لشفلاو لماكلا رايهنالا رطخ بنجتل ةعرسبو مزحب لمعلا ةموكحلا ىلعو

 .ةيساسألا ةماعلا تامدخلا يف روهدتلا نم ديزملاو ،رقفلاو ةلاطبلاو مخضتلا دلويو ،ةينانبللا
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 ،سيئرلا ةلود

 ،نيمرتحملا باونلا ةرضح

 

 ؛ةيعامتجالا نامألا ةكبش زيزعت )2 ؛يلاملا روهدتلا فقو 1):ةيلاتلا رواحملا ىلعرصتقت ةموكحلا لامعأ 

 .ةيباينلا تاباختنالل لداع نوناقل دادعإ )4 ؛داسفلا ةحفاكمو ردهلا بيرازم فقو )3 

 :ةيلاتلا تاءارجإلا ذاختاب كلذو يلاملا روهدتلا فقو :ًالوأ

 .ماتلا اهرايهنإل ًاعنم كلذو ةينانبللا ةريللا فرص رعس ةرادإل ةئيرج ةسايس دامتعا §

 .اهل ةّينمز ةرتفو ًاسُسأ عضيو Capital Control)( لاملا سأر ةكرح طبض ةّيلمع مظني يعارتشإ موسرم رادصإ §

 سوؤر ةيعضو ديدحتل يزكرملا فرصملا تاباسح فشكب قلعتي اميف ةيفافشلا تاجرد ىلعأ دامتعإ §

 .هتادوجوم ةفاكو فراصملا لبق نم هيدل ةعدوملا لاومألا

 .يفرصملا عاطقلا ةلكيه ةداعإ §

 حبرلا صقن ضيوعتل ةّيلبقتسم ةّيلام ةسدنه يأ عنمو ،يلخادلاو يجراخلا ماعلا نيدلل ةلماش ةلكيه ةداعإ §

  .يضاملا يف ةيلاملا تايسايسلا نم اودافتسا نيذلا ،ربكألا ءبعلا نيعدوملا رابكو فراصملا باحصأ ليمحتو

 .ةريطخ تارامثتسإل ضّرعتلا نم فراصملا عنمل طباوضلا ديدشت §

 ىلإ ةفاضإلاب اهجئاتن رشنو لّوألا نيرشت 17 دعب تلصح يتلا جراخلا ىلإ تاليوحتلاب يروفلا قيقحتلا §

 .نيعدوملا عم لماعتلا ةيباسنتسا نع فراصملا ةلءاسم

 .مزال يفاضإ يئانثتسا ءارجإ يأ ىلع ضوافتلا §

 

 ةيلاتلا ةيرذجلا تاءارجإلا ذاختاب ةيعامتجالا نامألا ةكبش زيزعت :ًايناث

 .ًارقف رثكألا رسألا ةدعاسمو عقدملا رقفلا ةحفاكم §

 .نيينانبللا عيمج ةيطغتل لماش يحص ماظن دامتعإ §

 .نيينانبللا عيمجل ةخوخيش نامض §

 .ةريقفلاو ىطسولا ةقبطلا ةدئافل فصنم ديدج يبيرض ماظن دامتعإ §

 داصتقالل يوينبلا للخلا ةجلاعمو اهنم مجحلا ةريغصو ةطسوتملا ًاديدحتو صاخلا عاطقلا تاكرش معد §

 ةمزأ يلاتلاب جلاعيل ريدصتلا ديزيو ةمادتسم لمع صرف قلخي جتنم ىلإ يعيَر داصتقا نم هلقنل ينانبللا

 .يراجتلا نازيملا ةمزأو تاعوفدملا نازيم

 ةجاحلاو ،ةيداصتقإلا اهاودج ىلع ًءانب ،رديس رمتؤم ىلع ةحرتقملا ةيتحتلا ىنبلا عيراشم مييقت ةداعإ §

 .ءامنإ لقألا قطانملا ىلع اهعيزوت ةلادعو ،)...خلا ،يرسب دس ،قراحملا( يئيبلا اهرثأو ،اهيلإ
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 :ةيلاتلا تاءارجإلا ذاختاب كلذو داسفلا ةحفاكمو ردهلا بيرازم فقو  :ًاثلاث

 ةرادألا يف

 .ةماعلا تاسسؤملاو تارادإلا ةفاك لمع بلص يف يلخادلا قيقدتلا موهفم قيبطتو زيزعت §

 .نيفلاخملاو نيرصقملا قحب ةمراصلا تاءارجالا ذاخّتاو نيماعلا ءاردملا ءادأل مييقت ءارجإ §

 ةرادإلا يف نيلماعلا عيمجل لماش حسم نم ءاهتنالا نيح ىلإ َايلك ماعلا عاطقلا يف فيظوتلا فقو §

 .مهريغ وأ نيموايم وأ نيدقاعتم وأ نيمئاد نيفظوم نم ةماعلا

  .نيفظوملاو باونلاو ءارزولا تاصصخم ىلع فقس عضو §

 .ةصتخملا تارازولا ىلإ اهماهم لقنو قيدانصلاو سلاجملا لح §

 تايدعتلا ىلع تامارغلل يروف ليصحتو ةيابجلا نيسحتو يبيرضلا برهتلا ةحفاكم ربع ةلودلا تاداريإ عفر §

 .ةماعلا كالمالا ىلع

 .اهب ديقتلاو رفسلا لثم ةمزاللا ريغ ةيرادإلا فيراصملا عيمجل دح عضو §

 .ءارزولا سلجم لامعأ ةننكم اميس الو ةينورتكلالا ةموكحلا قيبطتب ءدبلا §

 ينورتكلا يزكرم ماظن قيبطتو "تاصقانملا ةرادإ" ربع تناك ًايأ تاصقانملا عيمج ءارجإ §

 .ةيموكحلا تايرتشملل

 .ةيليضفت راعسا ىلع لوصحلل ةلود ىلا ةلود نم وأ ءاطسو نود نم حمقلاو هتاقتشمو طفنلا داريتسا §

 ةئيهلا ليكشتو ةليدبلا ةقاطلا نم جاتنإلا ةبسن عفر ةهجل اصوصخو ءابرهكلا ططخ يف رظنلا ةداعإ §

 .ءابرهكلا عاطقل ةمظانلا

 ءاضقلا يف

 لخدت يأ نم ءاضقلا ريرحتو ريهطت ىلع لمعلاو ءاضقلا ةيلالقتساب قّلعتي يعارتشإ موسرم رادصإ §

 .ةبوهنملا لاومألا ةداعتساو داسفلا ةحفاكم ةموظنم قيبطت يف هرود ليعفت ىلع صرحلاو يسايس

 .ةمات ةيلالقتسا اهحنمو ةباقرلا ةزهجأ لك  ةيامحو زيزعتو ريهطت §

 رادصإو هتاليدعت عم "تامولعملا ىلإ لوصولا يف قحلا" نوناقل يروف قيبطتو ةيفافشلا أدبم زيزعت §

 .ةيقيبطتلا هميسارم

 .داسفلا ةحفاكمل ةينطولا ةيجيتارتسإلا قيبطت §
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 ةيباينلا تاباختنالل لداع نوناق دادعإ :ًاعبار

 فايطأ عم ةكارشلاب حيحصلاو لداعلا يسايسلا ليثمتلا ققحي ةيباينلا تاباختنإلل ديدج نوناق دادعإ §

 .ةّفاك عمتجملا

  .ةيباختنالا ةرادالل ةلقتسم ةئيه ءاشنإ §

 .نوناقلا رارقإ دعب ةركبم ةيباين تاباختنا ءارجإ §

 .هقيبطتب ددشتلاو يباختنالا قافنإلل يدج فقس ديدحت §

  .نوناقلا رارقإ دعب ةركبم تاباختنا ءارجإ §

 

 ،سيئرلا ةلود

 ،نيمرتحملا باونلا ةرضح

 ةيفالخلا عيضاوملا امأ ،ةمزألا تايعادت نم دحلل ةيروفلا تاءارجالاو لولحلا داجيا ىلع ةموكحلا هذه ّبكنتس

 يندملا عمتجملا ةكراشمب بازحألا ىلعف ،ةيسايسلا ةيفئاطلاو ةيميلقالا تافافطصالا لثم ،نيينانبللا نيب

 لقعلابو ةيجهنم ةقيرطبو ًايلخاد الإ ّلحت ال تافالخلا هذه نأ قلطنم نم ةيعوضومو ةيفافش لكب اهشقانت نأ

  .عيمجلا سجاوهب ذخألاو ةجحلاو ناهربلاو

 يّطختل فطاوعلا ريهطتو ةيلهألا برحلا دعب امهؤارجإ رخأت نيذللا ةحراصملاو راوحلا نأب نونمؤم نحنو

 .يلهألا ملسلا تيبثت تارورض نم امه يلخادلا لاتتقإلا تابّبسم نيوكت ةداعإ عنمل ةنيغضلا

 رشنب كلذو نينطاوملا عمو مكعم لماعتلا يف ةيفافشلا تاجرد ىلعأ دامتعإ ةموكحلا هذه دهعتت ،ًاريخأ

 ةحوتفم شاقن تاسلج ةموكحلا دقعتس امك ،ينورتكلإلا ءارزولا ةسائر عقوم ىلع ةلماك اهتاسلج رضاحم

 ليجستلا نكميو ،ةدوجوملا تابقعلاو ةذخّتملا تارارقلا نع ،لقألا ىلع ةيرهش ،ةددحم ديعاوم يف مومعلل

  .ةرفاوتملا دعاقملا ددع ساسأ ىلع ينورتكلالا انعقوم ربع ًايلآ تاسلجلا هذه روضحل

 ىلع روهظلاو ،تارمتؤملا حاتتفاو ،تالفحلا روضح تاوعد ةيبلت نع ًاقبسم ةّفاك اهئاضعأب ةموكحلا رذتعتو

 رهدزم نانبل ءانبل ةيذاقنإلا اهتّمهم ىلع ةّبصنم اهنأل اهسيئر لبق نم ءاضتقالا دنع الإ ةينويزفلتلا تاشاشلا

 .لداعو رضخأ

 .اذه يرازولا اهنايب ساسأ ىلع ةقثلا اهحنم مكتارضح نم ةموكحلا بلطتو

 

 !نانبل شاع


