
 مشروع خارطة الطريق األمريكي 
الوورا أدنأهووو دنووردخطو ووردة ووطدةو تووطدال راووردف وورهدخاووجدا اووراعدخاومووودالا طووطدالر و  ووطد  وو د

ا  وورا وااد ووادال وووهدد– راحووود دن ووضد اتوودطدف وورأدالووجدحووودهمووو اداووو ودلا وورا دال ا وو وطاد
األ    ووواددحزاووورااد الووو بد حووواد ووو دا فدووووأدد24كموووود ووووطد وووادة وووو دالووور  ضد ووور د وووادد2005

دفمرزدنيارل.د17فمرزد د16     ود األ مدالمتددةد ادالب وهوتدالرزا اطدلا ططدالر و  طد اد
نوو ادالدووودالوو بد وووتمدالت ووو  دخا وو د ووو داألتووراعد وو  رأدالووجداهموووطدأ لووطد ا وو وط طدأ م رات ووطد

تطماد  ووت اطدفشوو الد  وونهد ن وو د طنووودالووجد طوواد وو دا وورا وود  وراهمووودا ةوورا دنوو  دالت ووراطد وو
 خاووجدن وووجد ر ش وووطد وودفمرد د اووددلا وونهد  بووودنداأل  دد1967ا حووتنلدالوو بد وودند وووادال وووهد

 ا ف واوووتدال ووو  طدالتووادفوومدالتر ووودد1397 د338 د242  و ووودال وونهد اوورا اتد  اووضداأل وو د
مدإلومووود ووو داألتووراعد المنوووأ ةدال ر  ووطدالتووادااترحمووود لووادال مووددال وو رأبداأل وووردخبوودد د التووادفوو

دفبطومود ادال مطدال ر  طدالتادخ دتد اد ور ت.
د)التدرل/ا هتخو وت(د2003ايرد–د2002المرحاطداأل لج:دفمرا داأل لد

*ف وور دالا طووطدالر و  ووطدة ووطدخمووود   وواطد ولتمووو  د وو داألتووراعد  وووتمداختموأنووود ووادكوووهراد
دا  لدةنلدا تمو دالا ططدالر و  طد) ل ططدالد لدالموهدط(.

(دempowered ووطد ا وو وط طد ديوودةد مهموووطد ط وواد  وو ضد ز اطد )  وونح وت(د)*ف وووو دح رد
د  مود ممودا طدإ نحوتداوهره طدلم ادالغر .

د*  و دالم اضدالتمرا ادل ططد  ا طد  وغطد  رأةدأ تر د ا  وطادلاد لطدال ا  وط ط.
دلداوووووهراد*فطمووولدال ووووا طدال ا وووو وط طدل طووووطداهتخو وووووتد  وووت اطد ارا وووو دالم اووووضدالتموووورا اد ا وووو

دا هتخو وت.
د*ل ططدالد لدالموهدطدالرزا اطدف ارد مدادكبورادلام وخداتد  دالد لدالموهدط.

*ف وود دالا وووأةدال ا وو وط طد  وهووود د  بووودالتت اووود  وووددفت وووددحووردا وورا وود ووولش الد  وونهد دن وو د
واد فراوفديدخردلرافد ر بد هت وتطدالم ادطد كو طدنا ولدال طفدتددا  را واوو د وادكوود  و

د و طدالمد  وتدال ا  وط طدالتدراضدتددإ را وو.
* ولتط ورد  دالا ططدالر و  طديتمدفط و دالخ طداأل را  طد خوأةدالبطوطد التد ااد ا تئطوعدالت و اد

داأل طاد)الر  وتدالمتددةد  رداأل أاد(.
 زاوووردأاةا وووطد*فووود مد م ووو دن موووزةداأل ووو دال ا ووو وط طدتوووم دسنسوووطدن موووزةد ف وووراد  ووود لطدن ووووهد

د وحاد نح وت.
*ن مزةداأل  دال ا  وط طدالتاد  وأد طوؤنوود ا ووأدفود ابمود ن موزةد و الدالود و دا  ورا واادالم و اوطد
يبدآادإخوأةد رحا طدلات و اداأل طاد ا لتزا وتداألةرىدكمودفمدا ف وقدخا  د وادة وطدفطووبد  موود

دلو دن طوو دن وركوو . ممودا تموخوتدخوأ طدخاجد  ترىدخولد  ممو كطد  د د



*ح ر ووطدإ وورا وودف وومود وو ردالم وود لو دال ا وو وطوو د  تموخوووتدالم اووضدالتموورا اد لاتوود انوتد
داأل ط طدالتادفتمد إاراعدأ لاد ألخمولدنةرىدلا ا طدال ا  وط طدأ اداورأ.

  وو د*فط وو دالد ر ووطدا  وورا وا طدفر وو وتدف راوورد راتوطووادلتد ووو داأل تووو دا ه وووه طد  مووود موومود
د ط دالت رلد فخف فدال ورأدالم ر تطدخاجدالدركطد و دالمطوتردال ا  وط ط.

*فراوووفدالد ر وووطدا  ووورا وا طداألخموووولدالتوووادف ووور دالم وووطد  موووود مووومودالم مووووتدخاوووجدالمطووووترد
المده طد ندهدالبورتد   وأ ةدالممتا وتد ا   وأدكم ود  دنا ولدال  و دا دلت موودا هموطاتد

دا  را وا ط.
بووودندالد ر وووطدا  ووورا وا طد  مووو ود ووور بد رهوووو مدالم و وووطدالمووومربدلا و وووداتد ا وووتطوأادالوووجدآل وووطد*ف

 راقنطدذاتدا وف طد فط ودالد ر طدا  را وا طد م  داأل رالدالمدت زةدالجد زا ةدالمول طدال ا  وط طد
د تم دأ لدز طاد ددأ.د2002حتجدهمو طدامردكوهرادا  لد
حوزهدل   دنبدفمراودح ر ادا دةوصدلا موخووتدالمت ر وطد ف ودهد*فتدركدالد لدال ر  طد م ودد

دالدخمدالمولادلا ا  وطوو دخبرد زا ةدالمول طدال ا  وط ط.
*ف  كدالد ر طدا  را وا طد د دا  ت  وادالتادفمدإهموؤنود طو دق ووهدالد ر وطدا  ورا وا طدالدول وطد

د(guidelines  موديتمواجد  د نوأئدالد ر طدا  را وا طدالدول طد)
دد2003ا و د– وهرادالموهاد–المد طدالموه طد

*ا ووتمرا دا  وونحوتدال ا وو وط طدال  و وو طدليوومواد وونح وتد   وود ل وتدالم اووضدالتموورا اد
د    ضدالرز اطد الد ر ط.

*فرز دالا ططدالم ت اطد  رأةدالد تر دال ا  وطادال بد   رادخاجدن وجدالد م رات وطدالبرلموه وطد
دال وهد م داطدالمنحظوت.دال راطدلاط و 

د*فدراودال نح وتدالجدالم ولضدالمدا طد  دةنلدف ديوداوهرادالباد وت.
د*فطمتدآل طد راقنطد  دابودالا ططدالر و  طد

*ة ووراتد ا وو وط طدخما ووطد موووديت ووردخا وو د ووادالم ووو تدال يووو  طد ا أا اووطد ا ات وووأ طد كمووود
د(.Task Force  ر د  دابود  مرخطدال مود)

* كامودف دهداألأاطدال ا  وطاداأل طاد م ودامرلادفط داداراتد  الدالد و دا  ورا وااد مو ود
 اطتموووادا ه ووودو دابوووودإ وووراطدا هتخو ووووتدد2000نياووورلدد28 ت وووو  د ووو دالمطووووتردالمدتاوووطد طووو د

ال ا وو وط طد اووتمدهموورداووراتداأل وو دال ا وو وطاد ووادالمرااوو دالتووادفط ووداد طموووداووراتد وو الدالوود و د
دا واا.ا  رد

*ف مودالد ر طدا  را وا طدالم وخدةد  دابودل ططدال مودالخو وطد و هتخو ووتدف و وودالطووةبو د
دحركطدالمرادو د   ئرلادالت راب.



*ف وووددالد ر ووطدا  وورا وا طد ووتلدغر ووطدالت ووو ةد ووادال وودجدالموورق طد  ووواادالمد  وووتدا ات وووأ طد
دال ا  وط طدالتادفمدإغنامو.

ر دف توورود س  ووطد  وورأدلت وود ممود  ووددا هتخو وووتدلام اووضدالتموورا ادال ديوودد*ل طووطد وو وغطدالد ووت
د ارا نو.

*يت ردال وهنوادال ا  وطاد ا  را واادخاجداف وق طدن ط طد ديدةد طوطدخاجدة طدفطوبد  مود مومود
آل طد وخاطدلرافدال طفد ا  نو د التدوراضديوتمدفط وو نود و دةونلدن موزةدن ط وطد ا و وط طد وخاوطد

ددد طوؤنو.نخو
*ف مددالد ر طدا  را وا طد م  دالطموتوتدا  ت  وه طد موديترا رد  دف رارد وتموود  موود مومود

دالطمردال ب  ادلام ترتطوت.
د*  ربدال ا  وطوراداهتخو وتدحرةد خوألطد ا و طدلام اضدالتمرا ادال ا  وطا.

تد و الدالود و دا  ورا واادالوجد*الدخمدا اا ما:د  ددا هتموطد  دالخ راتداأل ط طد اه دو داورا
دف ودد  رد األ أاد  وراممودالجدا را وو.د2000نيارلدد82 راا د

د)ا هت ول(:د2003كوهراداأل لدد2003المرحاطدالموه ط:دحزارااد
الت دهدهدردالمرحاطدالموه طد   رادخاجدن وجدح مدالا ططدالر و  طد م وخدةدآل طد راقنطدأا مطدفتمد

نوووودف وووملدالظوور عدلاتدوووركدالوووجداأل ووووهد  وو داألةووو د و ختنوووو دنأاطدكو وووطدإاو تمووودخاوووجداأل  د د
األتووراعد  راقنووطدالا طوووطدالر و  ووطد فبوودندالمرحاوووطدالموه ووطد  ووددا هتخو ووووتدال ا وو وط طد فطتموواد ووو د

د.2003إ  وه طداهموطدأ لطد ا  وط طدذاتدحد أد داتطد ادهمو طدال وهد
  و ف وقد  داألتراعد   ددإه وزدا هتخو وتدال ا  وط طدد*المدفمردالد لا:دف  د دالا ططدالر و  طدد

 ط وودلدخمدإخوأةد طووطدا ات ووأدال ا و وطاد  تونقدالم و تووتد وو دا  ورا واوو د ال ا و وطوو د
دحرلدإ  وه طداهموطدأ لطد ا  وط طد دد أد داتط.

طدالمورقد)  موود*ن ادا  تمو د   راد  ترحود خاجدن وجدندعدفد وردال نهدالمو ود واد ط  و
 ممودال نهد و دا ورا وود  ور اطد م ورا وود لبطووا(د خاوجدن ووجدالمنووأئدالتواد  أتد واد  د وطد

دن  دالرس  ط.
*إخوأةدالر ا طدال ر  وطداألةورىد و دا ورا وود الطوادكوهوبداو موطدابوودا هت وتوطد)الم وفوادالت و اوطد

د..الخ..(.
الت ووووراردد-البوئووووطد– دا اا م ووووطد)الم ووووو د*إح وووووطدالم و توووووتد ت وووودأةداألتووووراعد حوووورلدالمراتوووو 

د  و ودالددد  دالت ال(.د-الن ئو د–ا ات وأبد
*الم اوووضدالتمووورا ادال ا ووو وطادال ديوووددالمطتخووواد ووو  ردأ وووتر دالد لوووطدال ا ووو وط طدالد م رات وووطد

دالم ت اط.



تد*ا ووتمرا دفط ووو دالت ووو اداأل طووادا ووت مولد موو داأل ووادطدغوووردالمموور خطدهووز دن ووادطدال موخووو
دال   راطدا تطوأادلامرحاطداأل لجد  دا ف وقداأل طا.

إ وورا وا طد موودعدإهموووطدأ لووطدذاتدحوود أد داتووطدفط ووو دا ف واوووتدالمرا ووطدد–*  و توووتد ا وو وط طد
د و  ودلت زازدالترا ودال غرا ا.

د.2003*إه وزدف ونمداهت ولاد مهموطدالد لطدذاتدالدد أدالمداتطد ادهمو طدال وهد
دالد لاد اد راقنطدالتدرلف زازدالد  د

د*المزادد  دالخ راتد اد  ولدالم ترتطوتد ولتزا  د  دإهموطدالد لطدذاتدالدد أدالمداتط.
د(دالد لط:2005-2004المرحاطدالمولمط:)د

الت وودهدهدووردالمرحاووطدالمولمووطد طوووطدخاووجدح وومدالا طووطدالر و  ووطد األةوو د و ختنووو دنخمووولداألتووراعد-
د  راقنطدالا ططدالر و  ط.

 اووورا دد2004المووودفمردلووود لادالمووووها:دف  ووود دالا طوووطدالر و  وووطد  و ف ووووقد ووو داألتوووراعد ووواد دا وووطد
ا ف وووقدخاوووجدالد لوووطدذاتدالدووود أدالمداتوووطد  تووونقد  و توووتد وووو دإ ووورا وود  ا ووو و دهدوووردحوووود

  مووود موومودالدوود أدال وودجدالن ئووو د الم ووترتطوتد لوودخمدالت وودهدد2005همووو اد  توو دأا وومدال وووهد
ف راطداو اطد ادالمرقداأل  وطد وو دإ ورا وود لبطوواد  ور اطديوتمدالتر وودإلوموود ت ور د اوبدهدردد

د م  .
*ا تمرا دالت دهدال  ولد الموو ود واد ود لدنخموولدا  ونحوتدالمدودأةد و دابوود  مرخوطدال موود

دفديوراد ف وقدالرت دالدا م.
تداأل ط ووطدالتووادفوومدالتر ووود*ا ووتمرا دالت ووو اداأل طوواد موو ود  ووتمرد   ووولدخاووجدن وووجدا ف واووو

إلومود ادالمرحاطداأل لوجد ا ف واووتداأل ط وطدالتوادفومدالتر وودإلوموود وادالمرحاوطداأل لوجد ا ف واووتد
دال و  طداألةرى.

*ف بووودالوود لدال ر  ووطد  ناوووتدتب ش وووطد وو دإ وورا وود األ وو دل و ووطدأ لوووطدالمط  ووطد موووديترا وورد ووو د
د نوأ ةدامطد ور تدال ر  ط.
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