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 حئاولل ةعضاخلا ريغ علسلاو حئاولل ةعضاخلا داومل/ ةطبترملا ةثّولملا تافآل/ ةباصإلا تالاح نم دحلا
 )2019-002( ةراجتلا ريسيتو ةيتابنلا ةحصلا ةيامح لجأ نم

 ةلاحلا راطإ

 ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا ةنامأ هلّدعت فوسو ،ةيتابنلا ةحصلا ريبادت ةئيه ةيصوت نم اًيمسر اًءزج راطإلا اذه لّكشي ال
 .هدامتعا دعب تNابنلا

 17-12-2020 ةقيثولا رودص خير-

 ةيتابنلا ةحصلا ريبادت ةئيهل ةيصوت عورشم ةقيثولا ةئف

 ةرواشملا ىلع ةقفاوملل ةيتابنلا ةحصلا ريبادت ةئيهل ةرشع ةسماخلا ةرودلا ىلإ ةقيثولل ةيلاحلا ةلحرملا 

 تNابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا لمع جمgرب ىلإ عوضوملا اذه ّمض حارتقا 2019-03 ةيسيئرلا لحارملا
 .ادنليزوين نم دييأتبو ايلارتسأ حارتقا ىلع ًءانب ،هنأشب ةيصوت رادصj ةئيهلا موقتل

 قيرط نع ةنمآلا ةراجتلا ريسيت" عوضوم ةرشع ةعبارلا اoرود يف ةئيهلا تفاضأ 04-2019
 ةيلودلا ةيقافتالا لمع جمgرب ىلإ "ةلوادتملا علسلw ةطبترملا ةثولملا تافآلا راشتنا نم دحلا
 .هنأشب ةيصوت ردصتل

 دقع ىلإ ةوعد( ةئيهلل ةرشع ةعبارلا ةرودلا داقعنا بقع تاليدعت ءارجإ ّمت 09-2019
 )ءاربخلا ةرواشم

 ةباصإلا تالاح نم دحلا" حبصيل ناونعلا رييغت لمعلا ةعومجم تحرتقا 09-2019
wةطبترملا ةثّولملا تافآل wةيامح لجأ نم حئاولل ةعضاخلا ريغ علسلاو حئاولل ةعضاخلا داومل 
 "ةراجتلا ريسيتو ةيتابنلا ةحصلا

 ةيصوتلا عورشم لوح ةشقانم يجيتارتسالا طيطختلا ةعومجم ترجأ 10-2019

 ةثّولملا تافآلا راشتنا نم دحلا نأشب ايلارتسأ اهتمظن ةيلود ةودن تدقع 2020 -01

 ةيصوتلا عورشم ةئيهلا بتكم ضرعتسا 12-2020

 .ةرواشملا ىلع ةيتابنلا ةحصلا ريبادت ةئيه ةقفاوم دعب اهريرحت متي تاظحالملا
 .ةدوسم ةقيثولا هذه
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 ةيساسأ تامولعم

 ةحئالل عضخت ال يتلا ةلوادتملا علسلw ةطبترملا تافآلا رطاخمب ،ةيتابنلا ةحصلا ريبادت ةئيه ربع ،ةدقاعتملا فارطألا تّرقأ
 رايعملا دامتعا كلذ ىلع ةلثمألا لمشتو .تاراسملاو ت�واحلاو لقنلا لئاسو ىلإ ةفاضإلw ،ةيتابنلا تاجتنملا وأ تNابنلا
 دحلا ىلإ ةيمارلا تاءارجإلاو )ةمدختسملا تادعملاو تالآلاو تابكرملل ةيلودلا ةكرحلا( 41 مقر ةيتابنلا ةحصلل يلودلا
 يعولا ىوتسم ّنكلو .ةيرحبلا ت�واحلw ينعملا ماهملا قيرف لمع لالخ نم ،اهيفو ةيرحبلا ت�واحلا ىلع تافآلا راشتنا نم
 نكامأو ةئبعتلا داومو ةلوادتملا علسلw ةطبترملا تافآلا ا� بّبستت يتلا رطاخملاو تNابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا قاطن نأشب
 يدؤت وأ ةيتابن تافآ ءاويإ ىلع ةرداق ىرخأ ةدام وأ ضرغ وأ ّيح نئاك يأو ةبرتلاو ت�واحلاو لقنلا لئاسوو ،نيزختلا
 .اًضفخنم لازي ال ،ملاعلا يف ةيتابنلا ةحصلا ددo يتلاو ،اهراشتنا ىلإ
 لالخ نم كلذب موقت يهو .ةنمآلا ةراجتلا ريسيتو ةيملاعلا ةيتابنلا دراوملا ةيامح ىلإ تNابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا فدoو
 تاردق ريوطتل ةدقاعتملا فارطألا لمعتو .لاّعف وحن ىلع نادلبلا لخاد اoاريث¤ ةرادإو ةيتابنلا تافآلا راشتنا رطخ صيلقت

 نمألا ىلع اهريث¤ نم نكمم دح ىندأ ىلإ ليلقتلاو اهراشتناو تافآلا لوخد عنمل ةقّسنم ريبادت ذاختا ىلع نادلبلا عيمج
 .تاردقلا هذه ىلع ظافحلاو ،ةئيبلاو يداصتقالا ّومنلاو ةراجتلاو يئاذغلا
 ةيتابنلا تافآلل ةيلودلا ةكرحلا صيلقت لجأ نم ةدقاعتملا فارطألا اهذخّتت يتلا تاءارجإلل معدلا ةيلودلا ةيقافتالا رّفوتو
 ةطبترملا ةثِّولملا تافآلا ةرادإ ىلع اًضيأ ّصني ةيقافتالا قاطن نأ ريغ .ريبك دح ىلإ ةيتابنلا تاجتنملاو تNابنلw ةطبترملا
wملاعلا يف ةيتابنلا ةحصلا ىلع اًرطخ لّكشي ام ،اهراشتنا ىلإ يدؤت وأ ةثّولم تافآ يو¤ نأ اهنكمي يتلا نكامألاو علسل. 
 تافآلا راشتنا نم دحلا ىلع ةيئانثلا تاضوافملا قيرط نع وأ ةلقتسم ةروصب ةّدع تاونس ذنم ةدقاعتملا فارطألا لمعتو
 .ةثّولملا
 رامثتسالا ةطخو هرارقإ مت يذلا 2030-2020 ةرتفلل تNابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالل يجيتارتسالا راطإلا نم لك دّدحيو
 ةيتابنلا دراوملا ةيامح لجأ نم ةرشابم ريغو ةرشابم ةروصب تافآلا هذه ةرادإ لبس ةئيهلا اoدمتعا يتلا ةلصلا تاذ ةيسمخلا

 ةيجيتارتسالا فادهألل 2030 ماعلا ةطخب ةلصلا تاذ ةيسيئرلا جئاتنلا تالاجم ضعب لمشتو .ةنمآلا ةراجتلا ريسيتو ملاعلا يف
 :يلي ام يجيتارتسالا راطإلا اهيلإ ريشي يتلا ةثالثلا

 يئاذغلا نمألا زيزعت( اoراجتو اهزيهجتو ةيتابنلا تاجتنملاو تNابنلا جاتنإ لسالس يف تافآلا رطاخم نم ةياقولا جمد •
 .)ةيعارزلا ةيجاتنإلا ةد�زو يملاعلا

 لثم ،ةيتابنلا ريغ علسلا ةراجت تاراسم ىلع ةيئيبلا ةثولملا تافآلا راشتنا نم ّدحلل تايلآ ةدقاعتملا فارطألا ىدلو •
 ةئيبلا ةيامح( نفسلاو ةيرحبلا ت�واحلا ىلع ةيرجغلا ةثعلل ضيبلا لتك وأ ،تالآلاو تابكرملا ىلع يزاغلا لمنلا
 .)ةيتابنلا تافآلا تاريث¤ نم

 ةيتابنلا ةحصلا نامضل ةنيتم مظن ءاشنإل معدلا تّقلتو اoاردق ةيمنتب تNابنلا ةياقول ةينطولا تامظنملا تماقو •
 ،ةراجتلا يف ءاكرشلا ا� قثي يتلا ةيتابنلا ةحصلا تاداهش رادصإو تارداصلل

 ةيلوؤسملا نم اًديزم ةرّدصملا نادلبلا لّمحتت ذإ ضافخنالا يف ذخآ ةراجتلا تاراسم ىلع تافآلا فاشتكا ّنإو •
 رثكأو عرسأ وحن ىلع تافآلا فاشتكا نع غالبإلw ةدروتسملا نادلبلا موقتو ،تارداصلا يف تافآلا رطاخم ةرادإل
 .)يداصتقالا ّومنلاو ةيمنتلاو ةنمآلا ةراجتلا ريسيت( اًقاسّتا
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 ةعضاخلا نكامألاو علسلاو داوملا يف صاخ هجوب ةثولملا تافآلا راشتنا تالاح نم ّدحلا يف ةيصوتلا هذه نم ضرغلا لّثمتيو
 .ةراجتلا ريسيتو ،يئاذغلا نمألاو ،يجولويبلا عونتلاو ةيتابنلا ةحصلا ةيامح لجأ نم اهل عضخت ال يتلا كلتو حئاولل
 نكامأو ةئبعتلا داومو ت�واحلاو ،لقنلا لئاسوو ،ةلوادتملا علسلا ىلإ نكامألاو علسلا حلطصم ريشي ،ةيصوتلا هذه يفو
 تافآ ءاويإ ىلع ةرداقلا ةيتابنلا تاجتنملا وأ تNابنلw ةلصّتم ريغ ىرخأ ةدام وأ ضرغ وأ ّيح نئاك يأو ،ةبرتلاو ،نيزختلا
 ةيتابنلا ةحصلا دّدo يتلا رطاخملا ةرادإ نم ّدب الو .ال مأ حئاولل ةعضاخ تناكأ ءاوس ،اهراشتنا ىلإ يدؤت وأ ةيتابن

 ةيلودلا ريياعملاو ةعباسلا ةداملا نم )ز( 2 ةرقفلw ًالمع ،تافآلا رطاخم ليلحت ىلإ دانتسالw ةيتابنلا تاجتنملاو تNابنلا يف
 علسلا لقن تايلمعب ةطبترملا تافآلا رطاخم نابسحلا يف تافآلا رطاخم ليلاحت ذخ¤ ام اًردgو .ةيتابنلا ةحصلا ريبادتل

 لجأ نم ربكأ ةيلاعفب تافآلا ةرادإل اًزّـيح ةيصوتلا هذه رّفوتو .يراجتلا لدابتلا راطإ جراخ تاراسملا يف وأ ،ةراجتلا يف
 .ملاعلا يف يجولويبلا عونتلا ةيامحو يئاذغلا نمألا زيزعت
 تايلمع راطإ جراخ تافآلا ةرادإ لجأ نم هيلع قافتالا نكمي يذلا لمعلا نم ديزمب عالطضالل اًساسأ ةيصوتلا هذه رّفوتو
 رخآ راسم يأو عيرسلا ديربلاو يداعلا ديربلاو نيرفاسملا تاراسم لمشي امب ،ةيتابنلا تاجتنملاو تNابنلل ةيراجتلا لوادتلا

 تاعاطقلاو تNابنلا ةياقول ةيميلقإلاو ةينطولا تامظنملا ةيصوتلا هذه عّجشتو .ةيراجتلا لوادتلا تايلمع راطإ جراخ
 ديدحتو ،ناكسلاو علسلل دودحلل ةرباعلا ةكرحلw ةلصتملا تافآلا رطاخمب ةيعوتلا لجأ نم اًعم لمعلا ىلع ةرّدصملاو ةدروتسملا
 .اهدامتعاو ةثّولملا تافآلا راشتنا نم ّدحت يتلا ةدّيجلا تاسرامملا

   ىلإ ةهّجوم ةيصوتلا هذه
 ةرّدصملا تاهجلا لمشي امب ةيلودلا ةراجتلw ةينعملا تاعاطقلاو تNابنلا ةياقول ةيميلقإلاو ةينطولا تامظنملاو ةدقاعتملا فارطألا
 .ةيتسجوللا نوؤشلا يلّغشمو ةدروتسملاو

 ةيصوتلا
 دراوملا ةيامحل اًراطإ ةيقافتالا هذه رّفوتو .ةيتابنلا دراوملا ةيامحل ةيملاعلا ةيلودلا ةدهاعملا يه تNابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا ّنإ
 ةيتابنلا ةحصلا ريبادت ةئيهل ةثالثلا ةيجيتارتسالا فادهألا لّثمتتو .تافآلا ا� بّبستت يتلا رارضألا نم ملاعلا يف ةيتابنلا

 :يلي ام يف
 ةيعارزلا ةيجاتنإلا ةد�زو يئاذغلا نمألا زيزعت -1
 ةيتابنلا تافآلا تاريث¤ نم ةئيبلا ةيامحو -2
 يداصتقالا ّومنلاو ةيمنتلاو ةنمآلا ةراجتلا ريسيتو -3

.
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 نكامألاو ،اهل عضخت ال يتلا كلتو حئاولل ةعضاخلا علسلw ةطبترملا تافآلا ةرادإ ىلع ّصنت ةيقافتالا ن¼ ّرقت ذإ ،ةئيهلا ّنإ
 ةيتابنلا تاجتنملاو تNابنلw ةطبترملا كلت ىلإ ةفاضإلw ،اهراشتنا يف ةمهاسملاو ةيتابنلا تافآلا ءاويإ ىلع ةرداقلا
 ضرغل ةيفاك ةيملع ةّلدأ ىلإ اًدانتسا ،ءاضتقالا بسحب ،ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا ةلصاوم ىلع ةدقاعتملا فارطألا عّجشتو
 .حئاولل ةعضاخلا ةيتابنلا ريغ داوملا رئاسو ت�واحلاو لقنلا لئاسوو ةلوادتملا علسلا يف ةثّولملا تافآلا راشتنا رطخ صيلقت
 :يلي امب مايقلا ىلع ةدقاعتملا فارطألا عّجشت يهو

 رطاخم نأشب ،ةلصلا تاذ تاعاطقلاو لقنلاو ةراجتلw ةينعملا تارادإلا اميس ال ،تاموكحلا ةيعوت -أ
 ديربلا ةئبعت داومو علسلا يف ةثّولم تافآك يلودلا ديعصلا ىلع رشتنت يتلا ةيرجحلا تافآلا تاريث¤و
 .اهل عضخت ال يتلا كلتو حئاولل ةعضاخلا عيرسلا ديربلاو يداعلا

 اهلمحت يتلا ةلثامملا داوملا رئاسو ةئبعتلا داومو ت�واحلاو لقنلا لئاسوو ةلوادتملا علسلا عنم عفانمل جيورتلاو -ب
 ةبرتلا لثم ةيتابنلا ةحصلا ةيحg نم اًرطخ لّكشت داومب ثّولتلا نم اهنيب ام يفو نادلبلا لخاد اهقفارت وأ
 .ربكأ ردقب ةنمآلا ةراجتلا ريسيت لجأ نم ،ةيحلا تانئاكلاو ةيتابنلا داوملاو

 ةراجتلا قيرط نع لقتنت يتلا ةثّولملا تافآلا رطاخم نع ةيملع تامولعم عمجو -ج
 ،ءاضتقالا بسحب ،ديدحت لجأ نم ةيملعلا تامولعملا ىلإ اًدانتسا تافآلا رطاخمل تاليلحت ءارجإو -د

 ؛رطاخملا نم دحلل تاعاطقلا عم تارواشملا نم يفكي ام ءارجإ عم ،رطاخملا ىلع ةمئاقلا تاءارجإلا
 فارطألا اهقّبطت يتلا ةلاّعفلا ريبادتلاو تالاحلا تاساردو براجتلا نأشب تامولعملا لدابتو ليجستو -ه

 .تافآلا فاشتكw ةصاخلا تgايبلاو ةلاّعفلا تاسرامملا لمشي امب ،ةثولملا تافآلا راشتنا عنمل ةدقاعتملا
 كلتو حئاولل ةعضاخلا نكامألاو علسلا ضّرعت نم دحلل نادلبلا اهذختت يتلا تاءارجإلا ىلع قافتالاو -و

 .ءاضتقالا بسحب تاعيرشتلا معد عم ،ةثّولملا تافآلل ،اهل عضخت ال يتلا
 قيقحتل اًمعد تايجولونكتلاو تاودألا لدابتو اهل ةباجتسالاو ةثّولملا تافآلا فشك ىلع ةردقلا ءانبو -ز

 .ةياغلا هذه
 تاسرامملا ريوطت لجأ نم ،ةيتسجوللا نوؤشلا يلّغشمو ةرّدصملاو ةدروتسملا تاعاطقلا عم نواعتلاو -ح

  .ةراجتلw ةطبترملا تافآلا راشتنا رطخ نم دحلل ةيراجتلا
 تامظنملا تgامأو ،تNابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا ةنامأ قيرط نع ةينعملا ةيلودلا تامظنملا عم لصاوتلاو -ط

 داومو لقنلا لئاسوو نكامألاو علسلا يف تافآلا لاقتنا رطخ نأشب ،تNابنلا ةياقول ةيميلقإلاو ةينطولا
 .اهل عضخت ال يتلا كلتو حئاولل ةعضاخلا ةئبعتلا

 هالعأ درو ام اهّلحم ّلح يتلا )تايصوتلا وأ( ةيصوتلا
 .دجوت ال
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 .ةيتابنلا ةحصلا ريبادت ةئيه ةيصوت دامتعا دنع فذٌحي فوسو ،بسحف ةيعجرم ضارغأل وه قفرملا اذه ّنإ

 تافآلا راشتنا نم دحلا قيرط نع ةنمآلا ةراجتلا ريسيت نأشب ةيتابنلا ةحصلا ريبادت ةئيهل ةيصوت ةغايصل غّوسملا - 1 قفرملا
 )2019-002( ةلوادتملا علسلw ةطبترملا ةثولملا

 .تافآلا رطاخم ليلحت ىلإ دانتسالw ةيتابنلا تاجتنملاو تNابنلا يف ةيتابنلا ةحصلا دّدo يتلا رطاخملا ةرادإ نم ّدب ال
 ثيح ،اهلوادت يرجي يتلا كلتو ةيراجت ضارغأل عرزت يتلا علسلw ةلصلا تاذ تافآلا ىلع اًمومع تافآلا رطاخم ليلحت زّكريو
 .رّدصملا دلبلا عم ةيئانثلا تاضوافملا يف هيلع قفتملاو لوبقملا ىوتسملا ىلإ تافآلا رطاخم نم دحلل ريبادت دروتسملا دلبلا قّبطي
 تافآلا رطاخم ليلحت ذخÆ ام اًردgو .دروتسملا دلبلا ىلإ علسلا لوصو ىدل وأ ريدصتلا لبق ريبادتلا هذه قيبطت زوجيو
 .يراجتلا لدابتلا راطإ جراخ تاراسملا يف وأ ،ةراجتلا يف علسلا لقن تايلمعب ةطبترملا تافآلا رطاخم نابسحلا يف

 رصتقت ال ريبادت لالخ نم تافآلل ةيلودلا ةكرحلا عنم تاءارجإ ىلإ حوضوب تNابنلا ةياقول ةيلودلا ةيقافتالا ريشتو
 ةئيه ربع ةدقاعتملا فارطألا تّرقأ دقو .ةيتابنلا تاجتنملاو تNابنلل ةيتابنلا ةحصلا دّدo يتلا رطاخملا ةرادإ ىلع بسحف
 تالآلاو تابكرملل ةيلودلا ةكرحلا نأشب ًالثم تاهيجوتلا ريفوتل ةيلود ريياعم دامتعا لالخ نم كلذب ةيتابنلا ةحصلا ريبادت
 لمع لضفب ةيرحبلا ت�واحلا ىلع تافآلا راشتنا نم دحلا تاءارجإ وأ ،)41 مقر يلودلا رايعملا( ةمدختسملا تادعملاو
 ةطبترملا تافآلا ا� ببستت يتلا رطاخملاو ةيقافتالا قاطن نأشب يعولا ىوتسم ّنكلو .ةيرحبلا ت�واحلw ينعملا ماهملا قيرف
 تافآ ءاويإ ىلع ةرداق ىرخأ ةدام وأ ضرغ وأ يح نئاك يأو ةبرتلاو ت�واحلاو لقنلا لئاسوو ةئبعتلا داومو نيزختلا نكام¼
 زربت  نأ ةئيهلا اهدمتعت ةيصوت نأش نمو .اًضفخنم لازي ال ،اًيملاع ةيتابنلا ةحصلا ددo يتلاو ،اهراشتنا ىلإ يدؤت وأ تNابنلا
 .اهتجلاعم ىلع ربكأ لكشب زّكرت نأو رطاخملا هذه حمالم

 رطاخملا نم اهريغو ةيتابنلا ةحصلا ددo يتلا رطاخملا عاونأو ددع يف ةد�ز ىلإ ايلارتسأ يف ةريخألا ةبرجتلا ريشتو 
 .ةيتابنلا تاجتنملا وأ تNابنلا ةحئالل عضخت ال يتلا علسلw ةطبترملا كلتو ،تاراسملاو نحشلا لئاسوو ت�واحلw ةطبترملا

 ،عيرسلا ديربلاو يداعلا ديربلا تامدخ قيرط نع لخدت يتلا وأ نورفاسملا اهبلجي يتلا داوملا ضّرعتت كلذكو  
 .ةرمتسم ةروصب ةيتابنلا تافآلل

 تافآلا راشتنا نأو ،اهسفن لئاسولا قيرط نع رخآ ىلإ دلب نم لقتنت اهسفن تافآلا نأ ضرتفن نأ يقطنملا نمف
 ةيجولوكيإلا مظنلاو جاتنإلا ىلع اًريبك اًرطخ كلذ لّكشيو .لصاوتي فوس ،ةثولملا تافآلا كلذ يف امب يملاعلا ديعصلا ىلع
 طّلسي ،اهربعو تاراقلا نيب ام يف ليخدلا رمحألا يرانلا لمنلاو فرخزملا ينبلا قبلا ةرشحل عيرسلا راشتنالا ّنإو .ةيعيبطلا
 .ام ةقطنم يف ةريطخلا تافآلا خّسرت نع مجنت دق يتلا ةغلابلا تاريثأتلاو رطخلا اذه ىلع ءوضلا

 
 


