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 زجوم

 فدهلا مييقت يف 2018 يناثلا نيرشت/ربمفون يف ةئاملا دعب نيرشعلاو ةسماخلا ا\رود يف جمEربلا ةنجل ترظن ×

 جمEربلا ةنجل تزربأو ."ةمادتساو ةيجاتنإ رثكأ كامسألا دياصمو تlاغلاو ةعارزلا لعج" ةمظنملل 2 يجيتارتسالا

 اهتقفاوم نع تبرعأو ،ةعارزلاو ةيذغألا ةمادتسا زيزعت يف )ةمظنملا( ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم لمع ةيمهأ

 .ةرادإلا ّدر يف ةدراولاو ةحرتقملا ةينمزلا رطألاو تاءارجإلل اهريدقت نعو سمخلا تايصوتلا ىلع

 ةيهيجوتلا طوطخلاو ئدابملا دامتعا عيجشت لالخ نم مييقتلا تايصوت ةجلاعم يف اًريبك اًمدقت ةمظنملا تزرحأ دقو ×

 راطإ ةرولبو ؛"ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحتل ةعارزلاو ةيذغألا ليوحت" نأشب ةعارزلاو ةيذغألا ةمادتسال ةسمخلا

 ةمادتسا ئدابم جامدإو ؛ةعارزلاو ةيذغألا ةمادتسال ةطبارتملا تاءارجإلا نيب تاضياقملاو رزآتلا هجوأ مّيقي يليلحت

 صاخلا ةمظنملل ينورتكلإلا عقوملا زيزعتو ؛ةيرطقلا ةجمربلا رطأ ةغايصل ةيهيجوتلا طوطخلا يف ةعارزلاو ةيذغألا

lلكب ةصاخلا عيراشملاو جماربلا يف ةمادتسالا داعبأ جامدإ ززعت يتلا ةيرطقلا تاردابملا معدو ؛ةيعارزلا ةمادتسال 

 عقاوو 2 يجيتارتسالا فدهلا اهدوقي يتلا تاكارشلل يجيتارتسالا ضارعتسالا دعب تاكارشلا قاطن عيسوتو ؛عاطق

 .دراوملا ةئبعت

 فدهلl صاخلا مييقتلل ةعباتملا تاءارجإ ذيفنت يف زرحملا مدقتلا ضرعل اهل تحيتأ يتلا ةصرفلl ةمظنملا ةرادإ بّحرتو ×

 .ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحت يف نادلبلا معدل ةمظنملا اهلذبت يتلا ةديازتملا دوهجلا قايس يف 2 يجيتارتسالا

 زيزعتو ،كالهتسالا ىلإ ًالوصوو جاتنإلا نم اًءدب ،ةمادتسم ةيعارزو ةيئاذغ مظن ءاسرإل اهدوهج ةمظنملا لصاوتسو

 اًدي لمعلا ةردابم لثم ةمظنملا تاردابم نأش نمو .ةلماشلاو تاصصختلا ةددعتملا ةلماكتملا جهنلا هسفن تقولا يف

 تارامثتسالا نم ديزمب مايقلا حيتتسو ،ةمظنملا لمع يف ةعارزلاو ةيذغألا ةمادتسا ةاعارم ميمعت ذافنإ ديعت نأ ديب

 .نادلبلا اهدوقت يتلا تاءارجإلاو ةفداهلا

 يجيتارتسالا راطإلا ةرولبل اًقاطن عسوألا قايسلا روظنم نم ةقيثولا هذه يف رظنلا يغبني هنأ ىلإ ةمظنملا ريشتو ×

 .ةمظنملل ديدجلا يميظنتلا لكيهلاو ديدجلا
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 ةزرابلا تامولعملا /ةماع ةحمل -ًالوأ

 مييقتل ةرادإلا در يف اهيلع قفتملا تاءارجإلا ذيفنت يف زرحملا مدقتلا ضرعل ةحاتملا ةصرفلl ةمظنملا ةرادإ بّحرت -1

 .ةمادتساو ةيجاتنإ رثكأ كامسألا دياصمو تlاغلاو ةعارزلا لعج يأ ةمظنملل 2 يجيتارتسالا فدهلا

 ،هزيزعتو 2 يجيتارتسالا فدهلا قيقحتل ةمظنملا نم مدقملا معدلا قاطن عيسوتل تايصوت سمخ مييقتلا مّدق -2

 .ةمظنملل ةيبسنلا ةزيملا نم ةدافتسالl ،ةيملاعلاو ةيميلقإلاو ةيرطقلا ت¶وتسملا ىلع

 تايجولونكتلاو جهنلا نم ةلماكلا ةعوم®ا رطاشت )1( :يلي امب مايقلا ىلإ ةمظنملا سمخلا تايصوتلا تعدو -3

 زئاكرلا ربع اهل ةمزالملا تاضياقملاو رزآتلا هجوأ هسفن تقولا يف ةجلاعمو ةعارزلاو ةيذغألا ةمادتسl ةصاخلا تاراكتبالاو

 ةمءاومو )3( ؛ةيرطقلا ةجمربلا رطأ ةغايص يف ةعارزلاو ةيذغألا ةمادتسا ئدابم مادختسا عيجشتو )2( ؛ةمادتسالل ثالثلا

 جئاتنلاو ةدافتسملا سوردلاو تاسرامملا لضفأ لدابت لجأ نم ةصصخم فراعملل ةصنم ءاشنإ وأ ةمئاقلا فراعملا تاصنم

 رصانع اهرابتعl تاعاطقلا نيب ةكرتشم ةلماكتم جØُ دامتعا عيجشتو )4( ؛ةعارزلاو ةيذغألل مادتسملا جاتنإلا لاجم يف ةققحملا

 ميمعتل ةحاتملا صرفلا يف هجو لمكأ ىلع رظنلا ةينفلا ماسقألل يغبني هسفن تقولا يفو ،ةمادتسالل لولحلا نم ةيساسأ

 ليومتلا تايلآ ىلإ ةفاضإلl ،تازاجنإلاو ةكارشلا قئارط ضارعتساو )5( ؛تاعاطقلl ةصاخ جهنلا يف ةمادتسملا تاسرامملا

 .رزآتلا هجوأ نم ديزملاو ربكأ رثأ ديلوتل 2 يجيتارتسالا فدهلl ةلصلا تاذ تالخدتلا تEاكمإ ةد¶ز فد∂

 تاءارجإ يف قاستالا زيزعت نامضل ةريبك اًدوهج ةمظنملا ةرادإ تلذب ،تايصوتلا هذه ىلإ ةباجتسالا راطإ يفو -4

 نادلبلا معد عم اًمامت ةمئاوتم ةعباتملا تاءارجإ نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلlو .سمخلا تايصوتلا تاعومجم جلاعت يتلا ةعباتملا

 .15و 14و 13و 6و 2 ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ اميس الو 2030 ماع ةطخ راطإ يف اهيلع قفتملا فادهألا قيقحت لجأ نم

 لكيهلاو ديدجلا يجيتارتسالا راطإلا ةرولبل اًقاطن عسوألا قايسلا روظنم نم ةقيثولا هذه يف رظنلا يغبني هنأ ىلإ ةمظنملا ريشتو

 .ةمظنملل ديدجلا يميظنتلا

 اهرابتعl ةرادإلا ّدر ةفوفصم اهتنّمضت يتلاو ةرادإلا ا\ذختا يتلا تاءارجإلا ذيفنت يف زرحملا مدقتلا مييقت مت دقو -5

  .تاءارجإلا هذه جئاتنل زجوم يلي اميفو .تالاح عبرأ يف "ةزاتمم"و تالاح سمخ يف "ةديج"و ،تالاح ثالث يف "ةيفاك"

 سمخلا مييقتلا تايصوت يف زرحملا مدقتلا نع زجوم -اًين8

 ةعارزلاو ةيذغألا نأشب ةيهيجوتلا طوطخلا دامتعا عيجشت لجأ نم نادلبلا عم ةمظنملا تلمع ،1 ةيصوتلا ىلع ا¿در -6

 اًطبارتم ًءارجإ 20 ،ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحتل ةعارزلاو ةيذغألا ليوحت" ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ذيفنت يف ةمادتسملا

 ةمادتسا ئدابم ذيفنت ززعت يتلا جماربلا عضوو تارامثتسالا ةد¶زو تاسايسلا ضارعتسال راطإك "رارقلا يعناص داشرإل

 ةينطولا ت¶وتسملا ىلع تاردقلا ةيمنت ةطشنأ نم ديدعلl عالطضالا مت ،ةياغلا هذه قيقحت ىلإ اًيعسو .ةعارزلاو ةيذغألا

 .ميلاقألا عيمج يف ةيميلقإلاو ةيميلقإلا نودو

 ليوحت ىلإ ةيمارلا ةطبارتملا نيرشعلا تاءارجإلا نيب تاضياقملاو رزآتلا هجوأ مييقتل يليلحت راطإ دادعإ اًضيأ متو -7

 تايلمع نم كلذ ىلع بترتي امو ،ةيعامتجالاو ةيئيبلا ةمادتسالاو ةيعارزلا ةيجاتنإلا نيب نزاوتلا مييقت فد∂ ،ةعارزلاو ةيذغألا

 عورشم قايس يف راطإلا اذه ةبرجت اًيلاح يرجتو .ةمادتسملا ةعارزلا لجأ نم تاسايسلا عضو قايس يف رزآتلا هجوأو ةضياقملا

 ."ةيجولوكيإلا ةعارزلاو اًيخانم ةيكذلا ةعارزلا قايس يف ةعارزلا يف ةمادتسملا ةيجاتنإلا" ءاكرشلا ةددعتملا ةنرملا ةيلآلا
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 لمع راطإل ةديدجلا ةيهيجوتلا طوطخلا ميمصت ةيلمع يف اًدج لعاف رودب ةمظنملا تعلطضا ،2 ةيصوتلا ىلع اًدرو -8

 دوهجلا نم اًءزج ةمظنملل ةيجيتارتسالا ةمهاسملا لّكشت نأ نامض لجأ نم ،ةمادتسملا ةيمنتلا لاجم يف نواعتلل ةدحتملا ممألا

 .نادلبلا يف ةيلكيهو ةيليوحت تارييغت ثادحإل ةدحتملا ممألا اهلذبت يتلا ةيعامجلا

 يميلقإلا ديعصلا ىلع تاصصختلا ةددعتملا لمعلا قيرف ةطساوب ةيرطقلا ةجمربلل ةديدج رطأ ةغايص معد متو -9

 ددعتملا جهنلا اميس ال ،ٍفاك لكشب 2 يجيتارتسالا فدهلl ةقلعتملا لئاسملا ةجلاعم نامض لجأ نم ،يسيئرلا رقملا يفو

 ةعارزلاو ةيذغألا ةمادتسا ئدابم تمدختسا ،2019 ماع يفو .نيتمادتسملا ةعارزلاو ةيذغألل تاعاطقلا ددعتملاو فادهألا

 .نادلب 10 يف ةيرطقلا ةجمربلل ةديدج رطأ ةغايص يف

 ةلماشو ًالماكت رثكأ تاسرامم دامتعا لجأ نم فراعملا كراشت تايلآ ةمظنملا تعّجش ،3 ةيصوتلا ىلع اًدرو -10

 ةيمارلا تاردابملاو تاودألاو تايجهنملا نم ةفئاط عضو متو .مادتسم وحن ىلع ةعارزلاو ةيذغألا جاتنإ لجأ نم تاعاطق ةدعل

 ةمادتسملا ةعارزلl ةلصتملا ةمادتسملا ةيمنتلا تارشؤم يف اهتمهاسم زيزعتو ةلماكتملا جهنلا ةد¶ز لجأ نم تاردقلا ةيمنت ىلإ

 تاداضم ةمواقم لمشي امب "ةدحاولا ةحصلا" جØو ،مادتسم وحن ىلع يجولويبلا عونتلاو ةبرتلاو هايملاو يضارألا ةرادإو

 تاذ تايلاعفلاو ةيذغألاو ةعارزلا ةمادتسا ئدابم دامتعا ميمعت لجأ نم ةينفلا تاكبشلا ىلإ معدلا مدُقو .تlوركيملا

 ةمظتنم ةينورتكلإ تاودن مويلا دقعت يهو ،اهدوهج ةينف تاكبش ةدع تفّثك ،19-ديفوك ةحئاج يشفت عمو .ةلصلا

 .نييجراخلا ةحلصملا باحصأو ةيناديملا بتاكملا لمشي امب رثكأف رثكأ عساو روهمج اهرضحي

 لضفأو تاودألاو تاءارجإلا ضرعي يذلا ةعارزلاو ةيذغألا ةمادتسl صاخلا ينورتكلإلا عقوملا زيزعتب ةمظنملا تماقو -11

 ،ةيسيئرلا ةيملاعلا ةيفرعملا تاجتنملا نم كلذ ريغو ،ةعارزلاو ةيذغألا ةمادتسا زيزعت لاجم يف تققحت يتلا جئاتنلاو تاسرامملا

 تامهاسملا معد ةصنمو ،نيعرازملل ةيلقحلا سرادملl ةصاخلا ةيملاعلا فراعملا ةصنمو ،ةيجولوكيإلا ةعارزلا ءادأ مييقت ةادأ لثم

 .اًينطو ةددحملا

 ةدنتسملا ةمادتسملا ةعارزلل ةلماكتم تايجيتارتسا دامتعا ىلإ ةيمارلا تاردابملا لوبق ديازتي ،4 ةيصوتلا هيلإ ريشت امكو -12

 لالخ نم ةيجولوكيإلا ةعارزلا قاطن عيسوت لمشي امب ،ةطشنألا نم ةعومجمب عالطضالا متو ."مظنلا ىلع مئاق جØ" ىلإ

 ،اًيخانم ةيكذلا ةعارزلl ةقلعتملا فراعملا ةدعاق عيسوتو ،يجولويبلا عونتلا ميمعتل لمع ةطخ عضوو ،ةلدألا ةدعاق عيسوت

 ،ةيديلقتلا ريغ ةيئاملا دراوملا مادختسال تايجولونكت قيبطت ،كلذكو .ةيئاملا ءايحألا ةيبرت يفو ةيعارزلا جاتنإلا مظن زيزعتو

 يضارألل ةيعيبطلا رظانملا ةرادإل ةيملاعلا عيراشملا يف حاجنب ةكراشملاو ،ةيذغألاو ةقاطلاو هايملا نيب ةلصلا سايقل تايلمع عضوو

 ت¶دحتلا ضعب لمشتو .ةعارزلا ةمادتسا مييقتل تاودأ عضوو ،اهحالصإو يضارألا مادختساو ،ةيئاذغلا مظنلاو ،ةفاجلا

 فيلاكت ضيفخت اØأش نم يتلا تايلآلا بايغو ،ليومتلا فعضو ،ةربخلا ةيدودحم ةلماكتملا تايلمعلا ذيفنت يف ةيسيئرلا

 .ةقسنم جØُ ىلإ اًدانتسا داعبألا ةددعتم جئاتن ققحت يتلا تالماعملا

 ةعساو ةعومجم عم ةيجيتارتسالا ا\اكارش قاطن عيسوتو زيزعت ةمظنملا تلصاو دقف ،5 ةيصوتلc قلعتي ام يف امأ -13

 راطإ عم كلذ يف امب ،لماكتم جØ عابتا لالخ نم ةمادتسملا ةعارزلا عيجشت لجأ نم ،ناديملا يف ةحلصملا باحصأ نم

 عاطقلاو يندملا عمت®او ،ةيميداكألا طاسوألاو ،ةدحتملا ممألا تالاكوو ،ةيجولوكيإلا مظنلا حالصإل ةدحتملا ممألا دقع

 ةيمقرلا لولحلا ثادحتساو تEايبلا ديلوت زيزعتل تاكبش ءاشنإ متو .كرتشملا لمعلا زاربإل دراوملا يف ءاكرشلاو صاخلا

 عوبطم رشن متو ،ةيجولوكيإلا مظنلا حالصإو ،يضارألا روهدتو ،ةبرتلا ةحصو ،تافآلا ةحفاكم لاجم يف تاراكتبالاو

 ةلماكتملا ةرادإلا قيقحت ىلإ ةيمارلا 2 يجيتارتسالا فدهلl ةلصتملا تالخدتلا ىلع اهريثÕو ةيملاعلا ةئيبلا قفرم عم ةكارشلا نع

 .ةمادتسملا ةعارزلا لجأ نم ةيعيبطلا دراوملل
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 اًددع مويلا لمشت يهو ةيراجتلا لامعألا ةيمنتل ةظفاح تأشنأو ،دراوملا ةئبعتل اهتيجيتارتسا اًضيأ ةمظنملا تددجو -14

 تززع اØأ امك ،2 يجيتارتسالا فدهلl ةلصتملا ةلخادتملاو ةيعيضاوملا تالا®ا نم ةعومجم لوح ةحرتقملا عيراشملا نم

 ت¶دحتلا ديدحتو ،ةعارزلا يف ةمادتسالا قيقحت نم نّكمت تاراسم ىلإ ةوعدلا لجأ نم ةيعوتلاو تالاصتالا لاجم يف اهتطشنأ

 اًصاخ ًالماش اًجمEرب ةمظنملا تعضو دقو .ىوتسملا ةعيفرلا ةينفلا قئŒولاو تايلاعفلاو ةيهيجوتلا تاركذملا لالخ نم ةلبقملا

 لجأ نم ءاكرشلا رئاسو ةدحتملا ممألا عم كرتشم وحن ىلع ةوعدلا زيزعت يرجيو ،دراوملا ةئبعت لجأ نم 19-ديفوك ةحئاجب

  ةحئاج ةجيتن ةررضتملا مهشيع لبسو ةريغصلا تازايحلا باحصأ ىدل ةيئاذغلاو ةيعارزلا مظنلا ةمادتسا ةلأسم ةجلاعم

 ةمهاسملا ىلإ فد\و ،ءاضعألا عم قيثولا رواشتلl ،صاخلا عاطقلا عم طارخنالل ةديدج ةيجيتارتسا تعضو امك .19-ديفوك

 .ةمادتسملا ةيعارزلاو ةيئاذغلا مظنلا زيزعت يف مدقتلا زارحإ يف

 اًمدق يضملا لبسو تLدحتلا -اًثل8

 ةيجاتنإ رثكأ كامسألا دياصمو تlاغلاو ةعارزلا لعج يف لثمتملا 2 يجيتارتسالا فدهلل ةيساسألا ةياغلا ّنإ -15

 ،ةيعارزلا ةيمنتلل ةيعامتجالاو ةيئيبلاو ةيداصتقالا بناوجلا نيب لضفأ لماكت قيقحتو ةلماشو ةركتبم جØ لالخ نم ،ةمادتساو

 ةيامح عم ةيذغتلاو يئاذغلا نمألا قيقحتو شيعلا لبس نيسحت قيرط نع ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ةجلاعمل اًنيتم اًساسأ رّفوت

 ريرقت رخآ لمشي امب ،ةمظنملا ريراقتو ةيملاعلا ريراقتلا نم ديدعلا ريشيو .هسفن تقولا يف يجولويبلا عونتلاو ةيعيبطلا دراوملا

 ةمئاقلا ةيئاذغلاو ةيعارزلا مظنلا ةمادتسا مدع ىلإ ،1 0202 ماعل يملاعلا يئاذغلا نمألا ةنجلل ىوتسملا عيفرلا ءاربخلا قيرفل

 ناكسلا ددع تاجايتحا ةيبلتل ةيذغألا ىلع ديازتملا بلطلا ةجيتن ةديدش اطوغض يعارزلا جاتنإلا مظن هجاوت ثيح ،اًيلاح

 رŒآلاو ،ةئشانلا ضارمألاو تافآلاو ،يجولويبلا عونتلا نادقفو ،ةروهدتملا ةيعيبطلا دراوملا ىلع ةديدشلا ةسفانملاو ،ديازتملا

 كامسألا دياصمو تlاغلاو ةعارزلا ىلع دمتعت يتلا نيجتنملاو نيعرازملا راغص شيع لبس ّنإف ،يلاتلlو .خانملا ريغتل ةراضلا

 ةيئاذغلا مظنلا ةشاشه ،ةيحص ةمزأ اØوك ىلإ ةفاضإلl ،19-ديفوك ةحئاج تفشك دقو .رطخلل ةصاخ ةفصب ضرعتت

 ،ةيذغملا ةيذغألاو ،ةيلحملا جاتنإلا مظن يف رامثتسالا ةيمهŸ ةيعوتلا تدازو .نادلبلاو تاعاطقلا عيمج نيب مئاقلا طبارتلاو ةيلاحلا

 .يئاذغلا نمألاو ةيفيرلا ةيمنتلا قيقحتل يجولويبلا عونتلاو ةيعيبطلا دراوملا نوص زيزعتو

 وحن لاقتنالا ةيلمع عفدل ينطولاو يملاعلا نييوتسملا ىلع تاسرامملاو تاسايسلا يف يساسأ لّوحت ىلإ ةجاح ةمثو -16

 ،ةئيبلاو يئاذغلا نمألاو ةحصلا نيب ةقيثولا ةقالعلا ىلع ءوضلا 19-ديفوك ةحئاج تطّلسو .نيتمادتسملا ةعارزلاو ةيذغألا

 .اًمدق يضملا ليبس يه ةلماشلا جهنلاو تاعاطقلا نيب ةكرتشملا لولحلاو لماكتلا نأ تدّكأو

 ةيعارزلا مظنلا عضو ،صاخ هجوب 2و 1 نيفدهلاو ،ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحت وحن مدقتلا ةريتو عيرست يضتقيو -17

 ةفداهلا تارامثتسالا نم ديزمل ةصرفلا ديب اًدي لمعلل ةمظنملا ةردابم حيتتسو .2030 ماع ةطخ ميمص يف ةمادتسملا ةيئاذغلاو

 بناج ىلإ ،رفوت يهو .ةقيقدلا تEايبلا ىلإ عيمجلا لوصو ةح›إ قيرط نع لا®ا اذه يف نادلبلا اهدوقت يتلا تاءارجإلاو

 عوجلا ىلع ءاضقلا يف ةلثمتملا ةمظنملا فادهأ ةجلاعم ةلصاومل ةيلعف اًصرف ،ةيئاذغلا مظنلا نأشب ةدحتملا ممألا ةمق رمتؤم

 راطإلا نأ امك .ضرألا بكوك ىلع يجولويبلا عونتلاو ةيعيبطلا دراوملا نوصو ،ةيذغتلا ءوسو يئاذغلا نمألا مادعناو

 ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ عضي ،هترولب ىلع لمعلا اًيلاح يرجي يذلا ،2031-2022 ةرتفلل ةمظنملل ديدجلا يجيتارتسالا

 .راطإلا اذه روحم يف ةمادتسملا ةيئاذغلا مظنلاو
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 )2 يجيتارتسالا فدهلا( ةمادتسملا ةعارزلا لجأ نم ةيعيبطلا دراوملل ةلماكتملا ةرادإلا يف ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم ةمهاسم مييقتل ةعباتملا ريرقت ةفوفصم

 )أ( ةلوبقملا مييقتلا تايصوت

 ةرادإلا در يف اهيلع قفاوملا تاءارجإلا

 )ب(

 لجس ةجرد )ج( اهذاختا مدع بابسأ وأ اًيلعف ةذختملا تاءارجإلا فصو

 تاءارجإ

)د( ةرادإلا
2
 

 )ه( اهنع ةئشانلا تارييغتلا وأ ةذختملا تاءارجإلا رثأ

 ةيذغألا ةمظنمل يغبني :1 ةيصوتلا

 يف اهدوهج فّثكت نأ ةعارزلاو

 ةعارزلاو ةيذغألا ئدابمل جيورتلا

 فدهلا قايس يف ةمادتسملا

 ذاختا لالخ نم ،2 يجيتارتسالا

 طوطخ ةغايص يف ةيفاضإ ةوطخ

 ةعوم`ا دّدحت ةحضاو ةيهيجوت

 ذيفنت معدت يتلا تاسرامملل ةلماكلا

 ،ةعارزلاو ةيذغألا ةمادتسا ئدابم

 ةلصلا تاذ جهنلاو جذامنلا ريسفتو

صفم ةقيرطب
ّ
 ةجلاعمو ،ةيفصوو ةل

 لثم ،ةلماشلا pاضقلا جمد ةلأسم

 نيسنجلا نيب ةاواسملاو خانملا ريغت

 .ةيذغتلاو

 2018 ماع يف ةمظنملا تردصأ  1-1
 ةيذغألا ليوحت" نأشب ةيهيجوتلا طوطخلا

 ةيمنتلا فادهأ قيقحتل ةعارزلاو

 ،يلمع ليلد نع ةرابع يهو ،"ةمادتسملا

 ةيذغألا ةمادتسا ئدابم عم ىشامتي

 تاسايسلاو جهنلا فصيو ةعارزلاو

 اهمعد زيزعت ا{أش نم يتلا تاودألاو

 عضو تايلمع يف نادلبلل لاعفلا

 ةرداق لمع ططخو تايجيتارتسا

 تاعاطقلا ليوحت ةيلمع ةريتو عيرست ىلع

 ةيمنتلا فادهأ ذيفنت هاجتÄ ةيعارزلا

 ةيهيجوتلا طوطخلا مدختسُتسو .ةمادتسملا

 راطإك ةراتخملا نادلبلاو ميلاقألا يف

 ةدpزو ،تاسايسلا ضارعتسال

 ززعت يتلا جماربلا عضوو ،تارامثتسالا

 ءاكرشلاو ةيميلقإلا تائيهلاو ءاضعألا عم لمعلا ةمظنملا تلصاوو

 ،ةعارزلاو ةيذغألا ةمادتسا ئدابم دامتعاو ةمادتسملا ةعارزلا زيزعتل

 فادهأ قيقحتل ةعارزلاو ةيذغألا ليوحت" نأشب ةيهيجوتلا طوطخلاو

 ،2019-2018 ةرتفلا لالخف .)ةيهيجوتلا طوطخلا("ةمادتسملا ةيمنتلا

 ىلع تاءارجإ ةسمخو ينطولا ىوتسملا ىلع تاءارجإ ةتس تذختا

 ايسآو ايقيرفأ يف تاردقلا ةيمنتل يميلقإلا نودو يميلقإلا ىوتسملا

ىندألا قرشلاو ىطسولا ايسآو Äوروأو
3

. 

 لثم تاعاطقلا فلتخم نم تارازولا نيب تايلمعلا هذه تعمجو

 ؛ةحصلاو هايملاو ،كامسألا دياصمو ،تÄاغلاو ،ةئيبلاو ،ةعارزلا

 ةطسوتملاو ةريغصلا ةيعارزلا تاسسؤملاو ؛ةيموكحلا تاسسؤملاو

 ةلعافلا تاهجلاو ركفلا عماجمو ؛ةيميداكألا طاسوألاو ؛مجحلا

 .لودلا ريغ نم

 

 يف ةينطولا ةيعارزلا ةسايسلا ضارعتسا معدل ةيهيجوتلا طوطخلا تمدختسا 5

 نم ةلعافلا تاهجلا عم عسوأ قاطن ىلع طارخنالاو ،ةيبرعلا رصم ةيروهمج

  .افودلومو نانبلو اينازنتو شيدالغنب يف لودلا ريغ

 لاجم يف لحاسلا ةقطنمو ةيمانلا ةريغصلا ةيرزجلا لودلا ةمظنملا تمعدو

يخانم ةيكذلا ةعارزلا
ً
 نييوتسملا ىلع تافصاوم دادعإ لالخ نم لمشي امب ا

 هتأطو نم فيفختلاو خانملا ريغت عم فيكتلا معدل ينطولا نودو ينطولا

Äلاجم يف يقيرفألا داحتالا نادلبل معدلا ريفوت متو .ةلدألا ىلإ دانتسال 

ينطو ةددحملا ا©امهاسم طيطخت
ً
 ةيجيتارتسا ةرولب يفو ؛اهدصرو اهذيفنتو ا

يجولوكيإلا ةعارزلل يقيرفألا داحتالا
ّ

يوضعلا ة
ّ
 ةرادإلل يقيرفألا داحتالا راطإو ة

 .)2030-2020( تÄاغلل ةمادتسملا

زعو
ّ

 ايبماغو ادنغوأ يف ةيئاملا دراوملا ةرادإل ةيسسؤملا تاردقلا ةمظنملا تز

 يف ةمادتسملا ةيعارزلا ةننكملل ةديدج جذامنل جيورتلا متو .يلامو اينيكو

 .ىربكلا ءارحصلا بونج ايقيرفأ

 لامعألا لودج" ءانبل نيددعتملا ةحلصملا باحصأ نيب ةكارشلا تدمتعاو

 .ةعارزلاو ةيذغألا ةمادتسا ج{ ىلع "ةمادتسملا ةيناويحلا ةورثلا نأشب يملاعلا

 
2  

 ذيفنت زرحأ :ٍفاك -4 ؛يئزجو توافتم ةيصوتلا ذيفنت :ٍفاك ريغ -3 ؛ادج ةيلوأ ةلحرم يف كلذل ةذختملا تاءارجإلاو ةيصوتلا ذيفنت ةطخ :ءيس -2 ؛ةيصوتلا ذيفنتل ءارجإ يأ ذختي مل :ءيش ال -1 :ةرادإلا تاءارجإ لجس ةجرد

 ىلع يباجيإ لكشب ترثأ ةيصوتلا نأ ىلع ةغماد ةلدأ ةمث :زاتمم -6 ؛ةفدهتسملا ةياغلا ىلع اهرثأ ىلع ةيلوألا ةلدألا ضعب ةمثو الماك اذيفنت ةيصوتلا تذفن :ديج -5 ؛ةفدهتسملا ةياغلا ىلع اهجئاتن نع ةلدأ نم ام نكلو ،امدقت ةيصوتلا

 .ةفدهتسملا ةياغلا

3
 ادنغوأو اينازنتو ايقيرفأ بونجو ادناورو pريجينو ايبيمπو اينيكو πاغو ايبويثإو وغوتو لاغنسلاو يلامو اينيغو نوباغو يتوبيجو راوفيد توكو ،داشتو نوريماكلاو يدنوروبو وساف انيكروبو ننب( ايقيرفأ يف يميلقإلا نود ىوتسملا ىلع  

 .اينازن∫و افودلومو نامع ةنطلسو نانبلو ةيبرعلا رصم ةيروهمجو دنهلاو شيدالغنبو ناجيبرذأ يف ينطولا ىوتسملا ىلعو ،ىطسولا ايسآو Äوروأ يف يميلقإلا ىوتسملا ىلعو ؛)ايبمازو
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 )أ( ةلوبقملا مييقتلا تايصوت

 ةرادإلا در يف اهيلع قفاوملا تاءارجإلا

 )ب(

 لجس ةجرد )ج( اهذاختا مدع بابسأ وأ اًيلعف ةذختملا تاءارجإلا فصو

 تاءارجإ

)د( ةرادإلا
2
 

 )ه( اهنع ةئشانلا تارييغتلا وأ ةذختملا تاءارجإلا رثأ

 ،ةعارزلاو ةيذغألا ةمادتسا ئدابم ذيفنت

 .ةلماشلا لئاسملا هسفن تقولا يف ةجلاعمو

 تارضاحمو تايلاعف لالخ تاغل ةدعب ةيهيجوتلا طوطخلا ترشُنو

 فادهأ قيقحتل معدل ةادأك اهجراخو ةمظنملا ىوتسم ىلع تاودنو

ةجتنملاو ةمادتسملا ةعارزلا لالخ نم ةمادتسملا ةيمنتلا
4

. 

 ءاحنأ عيمج يف نيعاطقلا يف ةحلصملا باحصأ عم هقيبطت ىلع لمعت يهو

 .ملاعلا

 لماشلا جمπربلا يف ةيهيجوتلا طوطخلا نم تاءارجإ ةدع تجردُأ دقو

 باحصأ ةيجاتنæ قلعتي ام يف اميس ال ،19-ديفوك ةحئاجل ةباجتسالل

 مادختساو ،ةدحاو ةحص ج{و دومصلا ىلع م©ردقو ةريغصلا تازايحلا

 .ةعيبطلا ىلع ةمئاقلا لولحلاو ،هايملا

 

 ذيفنت معدل يليلحت راطإ عضو  1-2

يقي ،ةعارزلاو ةيذغألا ةمادتسا ئدابم
ّ

 م

 تاءارجإو تاضياقملاو رزآتلا هجوأ

 ،ةطبارتملا ةعارزلاو ةيذغألا ةمادتسا

جشيو
ّ

 ييوتسم ىلع اهمادختسا ع

 .عيراشملاو تاسايسلا

 رزآتلا هجوأ مييقتل يليلحت راطإ" ناونعب لمع راطإ دادعإ مت

 ليوحت ىلإ ةيمارلا ةطبارتملا نيرشعلا تاءارجإلا نيب تاضياقملاو

"ةعارزلاو ةيذغألا
5

. 

 راطإلا اذه مادختسا ةيعرفلا ةينطولا تائيهلاو نادلبلل نكميو

 ةيذغألا ىلإ اهلاقتنا ةيلمعل ذيفنتلاو طيطختلا لحارم فلتخم يف

 ىصقألا دحلا قيقحت ىلإ راطإلا اذه فدهيو.نيتمادتسملا ةعارزلاو

 صيلقتو ةيعارزلا ةمادتسالاو ةيجاتنإلا نيب رزآتلا هجوأ نم

  .ةلصلا تاذ معدلا ريبادتو تاسايس نيب كلذكو امهنيب تاضياقملا

يلاح يرجتو 4
ً
 ةيجاتنإلا عورشم قايس يف يليلحتلا راطإلا اذه ةبرجت ا

يخانم ةيكذلا ةعارزلا قايس يف ةعارزلا يف ةمادتسملا
ً
 ."ةيجولوكيإلا ةعارزلاو ا

 ةمادتسا ئدابم ذيفنتل برغملا ا√ علطضا يتلا ةعباتملا تاءارجإ تدأو

 ثالثلا تارازولا بناج نم ىوتسملا ةعيفر ةكراشم ىلإ ةعارزلاو ةيذغألا

 .ةقاطلاو ةعارزلاو هايملا نع ةلوؤسملا

 ةميقلا راهظإ لجأ نم -2 ةيصوتلا

 ةعارزلاو ةيذغألا تاسراممل ةفاضملا

 يف لمتحملا اهجمد زيزعتو ةمادتسملا

 ططخلاو ةينطولا تاسايسلا

 ةمظنملل يغبني ،ةيئامنإلا تالخدتلاو

 راطإ لك ةغايص نم ديفتست نأ

 ةعارزلاو ةيذغألا ئدابم جاردإ 2-1

 ةغايصل ةيهيجوتلا طوطخلا يف ةمادتسملا

 .ةيرطقلا ةجمربلا رطأ

 طوطخلا ميمصت ةيلمع يف اًدج لعاف رودب ةمظنملا تعلطضا

 ممألا لمع راطæ ةلصلا تاذ قئ«ولا رئاسو ةديدجلاو ةيهيجوتلا

 ليلحتلا لمشي امب ،ةمادتسملا ةيمنتلا لاجم يف نواعتلل ةدحتملا

 ةمهاسملا لّكشت نأ نامض لجأ نم ،ةدحتملا ممألل كرتشملا يرطقلا

ءزج ةمظنملل ةيجيتارتسالا
ً
 ممألا اهلذبت يتلا ةيعامجلا دوهجلا نم ا

 .نادلبلا يف ةيلكيهو ةيليوحت تارييغت ثادحإل ةدحتملا

 نادلبلا ىلإ معدلا ميدقت يف لماك لكشب يلاحلا تقولا يف ةمظنملا كراشت 4

 ممألل كرتشملا يرطقلا ليلحتلا ءارجإ لجأ نم ذيفنتلا ةيلمع اهيف أدبت يتلا

 .ةمادتسملا ةيمنتلا لاجم يف نواعتلل ةدحتملا ممألا لمع راطإو ةدحتملا

 رطأل ةيهيجوتلا طوطخلا يف ةعارزلاو ةيذغألا ةمادتسا ئدابم جاردإ ذنمو

 رطأ عضول ئدابملا هذه تمدختسا ،2019 طابش /رياربف يف ةيرطقلا ةجمربلا

 .نادلب 10 يف ةيرطقلا ةجمربلل ةديدج
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 )أ( ةلوبقملا مييقتلا تايصوت

 ةرادإلا در يف اهيلع قفاوملا تاءارجإلا

 )ب(

 لجس ةجرد )ج( اهذاختا مدع بابسأ وأ اًيلعف ةذختملا تاءارجإلا فصو

 تاءارجإ

)د( ةرادإلا
2
 

 )ه( اهنع ةئشانلا تارييغتلا وأ ةذختملا تاءارجإلا رثأ

 ةيذغألا ئدابم ةمجرتل ةيرطقلا ةجمربلل

 تاءارجإلاو ةمادتسملا ةعارزلاو

 ةلمتحم جئاتن ىلإ ا√ ةطبترملا نيرشعلا

 .يرطقلا ىوتسملا ىلع

 ةغايصل ةيهيجوتلا اهطوطخ حيقنتب ةمظنملا تماق ،قايسلا اذه يفو

 ئدابم اهنيب نم رومأ ةلمج نمضتت يكل ،ةيرطقلا ةجمربلا رطأ

 بتاكملا بناج نم ا©اعارم نمضتو ،ةعارزلاو ةيذغألا ةمادتسا

 .مئالملا وحنلا ىلع ةمظنملل ةيرطقلا

 جمπربلا زّكري نأ يغبني :3 ةيصوتلا

 هpازم ىلإ اًدانتسا ،2 يجيتارتسالا

 ءاشنإ ىلع ،ةينفلا هتربخو ةيبسنلا

 زيزعتو ،ةصصخملا فراعملا تاصنم

 جئاتنلاو تاسرامملا لضفأ لدابتو

 مادتسملا جاتنإلا زيزعت يف ةققحملا

 .ةعارزلاو ةيذغألل

 صاخلا ينورتكلإلا عقوملا زيزعت متيس  3-1

Äةعارزلاو ةيذغألا ةمادتس
6
 زاربإ لجأ نم 

 ةحجانلا تالاحلاو تاسرامملا لضفأ

 ةيذغألا ةمادتسا ئدابم ذيفنت لاجم يف

 .ةعارزلاو

 لضفأو تاودألاو تاءارجإلا اًثيدح حّقنملا ينورتكلإلا عقوملا ضرعي

 مادتسملا جاتنإلا زيزعت ىوتسم ىلع تققحت يتلا جئاتنلاو تاسرامملا

حوضو رثكأ لكشب ،ةعارزلاو ةيذغألل
ً

 .لامعتسالا ةلهس ةقيرطبو ا

 مت ةيسيئر تالخدتو جئاتنو تاجتنم اًضيأ عقوملا لمشيو

 :ةيملاعلا ةيفرعملا تاجتنملا قيرط نع اهديدحت وأ اهثادحتسا

 مييقتل ةادأ تعضو ،2018 ماع يف ةعارزلا ةنجل بلطل ًةباجتسا  )أ(

 داعبألا ددعتملا مييقتلل يليلحت راطإ يهو .ةيجولوكيإلا ةعارزلا ءادأ

 .ةيجولوكيإلا ةعارزلل

 .نيعرازملل ةيلقحلا سرادملÄ ةصاخلا ةيملاعلا فراعملا ةصنم  )ب(

 ةماهلا تايلاعفلا نم ةلسلس تدقعو فراعملا لدابت تززع دقو

 عيسوتو ،رثألا مييقتو مّلعتلاو مييقتلاو دصرلا نأشب 2019 ماع يف

 ةيوعرلا ةطشنألا يف نيعرازملل ةيلقحلا سرادملا ج{ قيبطت قاطن

 نأشبو ،نيعرازمل ةيلقحلا سرادملا يف ةيناويحلا ةورثلÄ ةلصتملاو

 ةيلقحلا سرادملا مامأ ةنمقرلا اهحرطت يتلا تpدحتلاو صرفلا

 نيكمتو ميلعتلاو مّلعتلا معد ىلإ ةيمارلا تاصنملاو نيعرازملل

 .ةيلحملا تاعمت`ا

 يف ةئاملا يف 57 ةبسنب راوزلا ددع داز ،ينورتكلإلا عقوملا ثيدحت لضفب 6

 يتلا ةيرابخإلا تاحفصلا يف ةصاخب تانيسحت تظحولو .طسوتملا

 يف لوطأ ةرتف نيمدختسملا ءاقب عم ةئاملا يف 142 ةبسنب ةدpز تدهش

 .تاحفصلا هذه

 :ةيملاعلا ةيفرعملا تاجتنملÄ قلعتي ام يفو

يلاح يرجت  )أ(
ً
 10 يلاوح يف ةيجولوكيإلا ةعارزلا ءادأ مييقت ةادأ ةبرجت ا

 مييقت راطإ يف لمشي امب نادلبلا نم ددع يف تπايبلا عمج مت دقو ،نادلب

 .ةيملاعلا ةئيبلا قفرمل عورشمل يساسأ

 ةادألا هذه ن” يملاعلا يئاذغلا نمألا ةنجل يف ةحلصملا باحصأ فرتعا دقو

 ةمادتسالا داعبأ عيمج نم يعارزلا جاتنإلا مظن مييقت حيتتو مادختسالا ةلهس

Äرظنيو .عساو قاطن ىلع ةلوبقملاو ةمئاقلا تارشؤملاو بيلاسألا مادختس 

 زرحملا مدقتلا دصرل ةادألا هذه مادختسا يف ةيعارزلا ةيمنتلل يلودلا قودنصلا

 .عيراشملا يف

 ةصاخلا ةيملاعلا فراعملا ةصنمل ةعباتلا ةكبشلا يف ءاضعألا ددع داز  )ب(

Äنادلب 107 نم وضع 1 000 وحنب نيعرازملل ةيلقحلا سرادمل. 

 سرادملا يف نادلب 7 كراشت ،ايقيرفأ لامشو ىندألا قرشلا ةقطنم يفو

 .ةعارزلا يف هايملا مادختسا نيسحت لجأ نم نيعرازملل ةيلقحلا
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 )أ( ةلوبقملا مييقتلا تايصوت

 ةرادإلا در يف اهيلع قفاوملا تاءارجإلا

 )ب(

 لجس ةجرد )ج( اهذاختا مدع بابسأ وأ اًيلعف ةذختملا تاءارجإلا فصو

 تاءارجإ

)د( ةرادإلا
2
 

 )ه( اهنع ةئشانلا تارييغتلا وأ ةذختملا تاءارجإلا رثأ

ينطو ةددحملا تامهاسملا معد ةصنم عضت  )ج(
ً
 ةيهيجوت اًداوم ا

 لثمألا ىوتسملا قيقحت يف نادلبلا ىلإ مّدقملا معدلا نيسحتل

ينطو ةددحملا ا©امهاسمل
ً
 ماعل تامهاسملا هذه حيقنت ةيلمع راطإ يف ا

ينطو ةددحملا ا©امهاسم يف نادلبلا ةمظنملا معدتو .2020
ً
 نامضل ا

 ىلع تاضياقملاو رزآتلا هجوأ ديدحتو ةيعارزلا تاعاطقلا زيزعت

 .ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ رئاسو ،ةيذغتلاو يئاذغلا نمألا ىوتسم

 ةديدجلا ةكارشلا نم ءزجك اًدلب 21 رشابم لكشب ةمظنملا معدت  )ج(

ينطو ةددحملا تامهاسملÄ ةصاخلا
ً
 لمعلا ةعومجم ريسيتب اًضيأ ةمظنملا موقتو .ا

 ةّلظم تحت يضارألا مادختساو يئاذغلا نمألاو ،ةعارزلÄ ةينعملا ةينفلا

ينطو ةددحملا تامهاسملÄ ةصاخلا ةكارشلا
ً
 تّدعأ ،يميلقإلا ىوتسملا ىلعو .ا

ينطو ةددحملا تامهاسملل تاليلحت ةمظنملا
ً
 عاطق يف صرفلاو تارغثلا نأشب ا

 .ةيرطقلا تاضارعتسالا نم ةلسلس ىلإ ةفاضإلÄ ،ةعارزلا

 ،فراعملا لدابت تايلآ ةمظنملا ززعتس  3-2

 باحصأو ةمظنملا يفظوم نيب ام يف

 عيجشت لجأ نم ،نييجراخلا ةحلصملا

 ةدعل ةلماشو ًالماكت رثكأ تاسرامم دامتعا

 ةعارزلاو ةيذغألا جاتنإ لجأ نم تاعاطق

 هذه لمشت فوسو .مادتسم وحن ىلع

 :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع تايلآلا

 ةمادتسا نأشب تاردقلا ةيمنت تاردابم -

بنج ةيهيجوتلا طوطخلاو ةعارزلاو ةيذغألا
ً
 ا

 ةصاخ داوم رشنو دادعإ عم بنج ىلإ

Ä؛ينورتكلإلا مّلعتلاو تالاصتال 

 ةيمنت ىلإ ةيمارلا تاردابملاو تاودألاو تايجهنملا نم ةفئاط عضو مت

يعس تاردقلا
ً
 اهتمهاسم زيزعتو جهنلا لماكت قيقحت ىلإ ا

 ةرادإو ةمادتسملا ةعارزلÄ ةلصتملا ةمادتسملا ةيمنتلا تارشؤم يف

 .مادتسم وحن ىلع يجولويبلا عونتلاو ةبرتلاو هايملاو يضارألا

 فادهأ تارشؤمب ةقلعتملا تπايبلا عمج لوح ةيبيردت تارود تيرجأو

 .ةمظنملا يف تاءاصحإلا ةبعش عم نواعتلÄ ةمادتسملا ةيمنتلا

 ةحاسملا ةبسن( 1-4-2 ةمادتسملا ةيمنتلا رشؤم ةيجهنم تعضوو

 ةيبيردت تارود تيرجأو )ةمادتسملاو ةجتنملا ةعارزلل ةصصخملا ةيعارزلا

 .رشؤملا اذه سايقل ةيبيرجت

 ةكرتشم ةيؤر ءانب" نأشب ينورتكلإلا مّلعتلل ناتنثا ن∫رود تّدعُأو

 ةيمنتلا رشؤم نع ريراقتلا عفرو ليلحتلا"و "ةعارزلاو ةيذغألا ةمادتسال

7"1-4-2 ةمادتسملا
 .عساو قاطن ىلع امهل جيورتلا ىرجو 

 ،ةبرتلل طئارخلا مسرو ،ةيحلملا ةعارزلا نأشب ةيبيردت ةطشنأ تمظُنو

 .ةعارزلا يف هايملا ةردن نأشب يملاعلا راطإلا قيرط نع ،هايملا ةيجاتنإو

مختلا لثم ،ةيناويحلا ةورثلÄ ةلصتملا ةلماكتملا تاسرامملا عيجشت يرجي 5
ّ

 ر

 لمع جمπرب نم ءزجك يعارملا يف ةبرتلا نوبركو ،ةدمسألا ةرادإو ،يوعملا

 .ايفينوروك

 دوهجلا ايقيرفأ لامشو ىندألا قرشلا يف هايملا ةردنب ةصاخلا ةردابملا معدتو

 تاسايسلا ىوتسم ىلع قاستالا قيقحتل ةيبرعلا لودلا ةعماج اهلذبت يتلا

 .ةعارزلاو هايملÄ ةقلعتملا

 تÄوركملا تاداضم ةمواقم لاجم يف يجيردتلا ةرادإلا راسم قالطإ مت دقو

يمسر
ً
 .نادلب ةعبس يف هذيفنتو ا
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 )أ( ةلوبقملا مييقتلا تايصوت

 ةرادإلا در يف اهيلع قفاوملا تاءارجإلا

 )ب(

 لجس ةجرد )ج( اهذاختا مدع بابسأ وأ اًيلعف ةذختملا تاءارجإلا فصو

 تاءارجإ

)د( ةرادإلا
2
 

 )ه( اهنع ةئشانلا تارييغتلا وأ ةذختملا تاءارجإلا رثأ

 يرقبلا نوعاطلا لاصئتسال ةيملاعلا لمعلا ةطخ ةمظنملا تعضوو

 ةيميلقإلاو ةينطولا تpوتسملا ىلع تاردقلا زيزعتل ةيهيجوت ةادأك

 هعنمو يرقبلا نوعاطلا يشفت تالاحل دادعتسالا لجأ نم ةيلودلاو

وأ وهو ،هنم يفاعتلاو هل ةباجتسالاو هفشكو
ّ

 متي يناويح ضرم ل

 .هلاصئتسا

 تاداضم ةمواقم لاجم يف يجيردتلا ةرادإلا راسم ةمظنملا تّدعأو

 .تÄوركيملا

 ةعباتلا ةينفلا تاكبشلا زيزعتو -

 ميمعتو فراعملا ديلوت لجأ نم ،ةمظنملل

 .ةعارزلاو ةيذغألا ةمادتسا ئدابم دامتعا

 ةرتفلا لالخ لعاف لكشب ةلصلا تاذ ةينفلا تاكبشلا تلمعو

 ئدابمب ةلصتملا لئاسملا نأشب تاشقانم ترجأو ريرقتلا اهلمش يتلا

 رثكأف رثكأ تاكبشلا هذه تمّظنو .ةعارزلاو ةيذغألا ةمادتسا

 خانملا ريغتو يجولويبلا عونتلا لثم ةلماش لئاسمب طبترت تايلاعف

لظ يفو .ةيناسنجلاو ةيذغتلاو
ّ

 ةدع تفّثك ،19-ديفوك ةحئاج يشفت 

 اهرضح ةمظتنم ةينورتكلإ تاودن تدقعو ،اهدوهج ةينف تاكبش

 ةحلصملا باحصأو ةيناديملا بتاكملا لمشي امب عساو روهمج

 .نييجراخلا

مضتو
ّ

 لمشي امب ،ةمادتسملا ةعارزلÄ ةلصتملا ثالثلا ةينفلا تاكبشلا 

 ،ةيناويحلا ةورثلاو ،ةيجولوكيإلا ةعارزلاو ليصاحملل مادتسملا جاتنإلا

 فراعملا ةرادإ ريسيت ا{أش نم نيسرامملل تاعامج ،خانملا ريغتو

 مولعلاو ،تاسرامملاو تايجولونكتلا اهنم رومأ ةلمج نأشب

 ،خانملا ريغتل يدصتلاو مادتسملا جاتنإلا يف مهست يتلا تاسايسلاو

 تاردابمو ةدافتسملا سوردلاو تاحاجنلا صصقل جيورتلا نع ًالضف

 .ةديجلا تاسرامملا

رس دقو 
ّ

 ةيجولوكيإلا ةعارزلاو مادتسملا يعارزلا جاتنإلل ةينفلا ةكبشلا تع

 نع ديزي ام دقع تح∫أ دقف :2020-2019 ةرتفلا لالخ اهتطشنأ ةريتو

 نيثدحتملاو تاكبشلا ءاضعأ عم ةيعيضاوم ةينف ةودن /ةيسارد ةقلح 40

 .فويضلا

 يوطنت اًداوم ةيناويحلا ةورثلÄ ةينعملا ةينفلا ةكبشلا تجتنأ ،اهسفن ةرتفلا يفو

 ،تÄوركملا تاداضم ةمواقمو ،يناويحلا فلعلا لثم ةددحم عيضاوم ىلع

 ةلصلا تاذ تايجولونكتلا نم كلذ ريغو ةيوونلا تايجولونكتلا مادختساو

 فلعك تارشحلا مادختساو ،يناويحلا جاتنإلاو ناويحلا ةحص لاجم يف

رخؤمو ،ةيذغأو
ً
 .19-ديفوك ةحئاج ا
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 )أ( ةلوبقملا مييقتلا تايصوت

 ةرادإلا در يف اهيلع قفاوملا تاءارجإلا

 )ب(

 لجس ةجرد )ج( اهذاختا مدع بابسأ وأ اًيلعف ةذختملا تاءارجإلا فصو

 تاءارجإ

)د( ةرادإلا
2
 

 )ه( اهنع ةئشانلا تارييغتلا وأ ةذختملا تاءارجإلا رثأ

 زرحملا مدقتلا نع ريرقت دادعإ متيس  3-3 

 عمج لجأ نم ةمادتسملا ةعارزلا قيقحت يف

 راكفأ ريفوتل ةيسيئرلا ةمادتسالا تارشؤم

 زرحملا مدقتلا صوصخب ةلدألا ىلع ةمئاق

 ةيرطقلاو ةيميلقإلاو ةيملاعلا تpوتسملا ىلع

 رارقلا يعناص معدلو ةمادتسملا ةعارزلا يف

 مييقتو ةيولوألا بسحب تاءارجإلا بيترتل

 ةعارزلا جئاتن عيجشت يف تاضياقملا

 ةيمنتلا فاده” ةلصلا تاذ ةمادتسملا

 .ةمادتسملا

 ناونعب يملاعلا ةفرعملا جتنم دادعإل معدلا 2 يجيتارتسالا جمπربلا رّفوو

 مّدقتلا قّثوي ريرقت وهو ،"ةمادتسملا ةعارزلا هاجتÄ مدقتلا"

 لالخ نم ةعارزلاو ةيذغألا ةمادتسا قيقحت يف يرطقلا ىوتسملا ىلع

 .اهيلإ لوصولا لهسي تπايبو تامولعم

 اهميمعت ىرجو ةيئاهنلا اهتغيص يف ريرقتلا ةدوسم عضو متو

 نمو .يجراخلاو يلخادلا نييوتسملا ىلع ءارظنلا لبق نم اهضارعتسال

 .2020 ماع نم يناثلا فصنلا يف ريرقتلا رشن عقوتملا

 

4  

 نأ ةمظنملل يغبني :4 ةيصوتلا

 ةلماكتملا جهنلا عيجشت لصاوت

 اهتفصب تاعاطقلا نيب ةكرتشملاو

 .ةمادتسالل ةنكمم ةيسيئر ًالولح

 تارادإلل يغبني ،هسفن تقولا يفو

 نم معدب ،رظنت نأ ةمظنملا يف ةينفلا

 صرف يف ،2 يجيتارتسالا جمπربلا

 جهنلا يف ةمادتسملا تاسرامملا ميمعت

 ةاعارملا عم ،تاعاطقلÄ ةصاخلا

 رزآتلا هجوأو تاضياقملل ةبجاولا

 .ةلصأتملا

 ال رمأ ةمادتسملا لولحلل جيورتلا نإ  4-1

 .يعارزلا عاطقلا ىلإ ةبسنلÄ هنع ىنغ

 ةجلاعمو ليلحت نامض يف يدحتلا نمكيو

 ينمز راطإ قايس يف ةمادتسالا بناوج

 ،بناجلا اذه ةرولبلو .نيدودحم ليومتو

 :يلي امب ةمظنملا يف ةينفلا تارادإلا موقتس

 نأ ا{أش نم يتلا صرفلا ةجلاعمو ديدحت -

 ةمادتسالا داعبأ جاردإ ربكأ لكشب ززعت

 ةددحملا عيراشملاو جماربلاو جهنلا نمض

 .تاعاطقلا

 

 :ةيسيئرلا ةزرابلا تامولعملا ضعب يلي ام يف

 ةيناويحلا ةورثلا عاطق  )أ(

 فادهأ لالخ نم ةيناويحلا ةورثلا عاطق ليوحت" ناونعب عوبطملا ثحبي

 نم فده لكو عاطقلا اذه نيب مئاقلا لعافتلا يف "ةمادتسملا ةيمنتلا

 هجوأو تاضياقملاو رزآتلا هجوأ نع الضف ،ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ

 وحن لماكتم ج{ عابتا ىلإ يملاعلا ريرقتلا اذه وعديو .ةلمتحملا طبارتلا

 ةطراخ ذيفنتل تاوطخلا زربيو ،ةيناويحلا ةورثلل ةمادتسملا ةيمنتلا

 .قيرطلا

 تÄاغلا ةرادإ  )ب(

 ةمادتسملا ةرادإلا موهفم ىلإ تÄاغلا لاجم يف ةمظنملا لمع دنتسي

 دحأ تÄاغلل ةمادتسملا ةرادإلا موهفم ناكو .اهريياعمو تÄاغلل

 .ةعارزلاو ةيذغألا ةمادتسا ئدابم عضول ا√ داشرتسالا مت يتلا سسألا

جش 5
ّ

يخانم ةيكذلا تاسايسلاو تايجولونكتلاو تاسرامملا ةمظنملا تع
ً
 ا

 تازاغ دصر مظنو ،عرازملا ىلإ ايجولونكتلا لقنو ،ةيناويحلا ةورثلÄ ةقلعتملا

 ةيناويحلا ةورثلل ةمادتسملا ةرادإلل ةينطولا تايجيتارتسالاو ،يرارحلا سابتحالا

 ةورثلا لاجم يف تارامثتسالا ةيمنت ةمظنملا تمعدو .نادلبلا فلتخم يف

 تازاغ ت«اعبنا ريدقتل تاودألا عضوو ،نوبركلا ةضفخنملا ةيناويحلا

 ،ةيملاعلا ةيناويحلا ةورثلل ةيئيبلا ةبساحملا جذومن( ةئيفدلا يرارحلا سابتحالا

 بناج ىلإ نادلبلا نم ديدعلا يف )نوبركلا يفاصل قبسملا ريدقتلا ةادأو

 .ةيلودلا ليومتلا تاسسؤم

 تامهاسم ملاعلا يف تÄاغلا ةلاح ريرقت نم 2020 ماع رادصإ فصي  )ب(

 يجولويبلا عونتلا نوص يف ا{وريديو ا{ومدختسي نيذلا ناكسلاو تÄاغلا

 .مادتسملا همادختساو

 ةرادإلا نمض ةفاجلا يضارألا يف ةيعيبطلا رظانملا ىلع تاريثأتلا جمπرب رّفويو

 .ايسآو ايقيرفأ ءاحنأ عيمج يف اًدلب 11 ىلإ معدلا ،تÄاغلل ةمادتسملا
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 )أ( ةلوبقملا مييقتلا تايصوت

 ةرادإلا در يف اهيلع قفاوملا تاءارجإلا

 )ب(

 لجس ةجرد )ج( اهذاختا مدع بابسأ وأ اًيلعف ةذختملا تاءارجإلا فصو

 تاءارجإ

)د( ةرادإلا
2
 

 )ه( اهنع ةئشانلا تارييغتلا وأ ةذختملا تاءارجإلا رثأ

 يف ةيعيبطلا رظانملا ىلع تاريثأتلا جمπرب قالطإ مت ،2019 ماع يفو

 رمتؤملا راطإ يف ،تÄاغلل ةمادتسملا ةرادإلا نمض ةفاجلا يضارألا

 .ةيملاعلا ةئيبلا قفرم دراوم ديدجتل عباسلا

 تÄاغلل ةمادتسملا ةرادإلا راطإ ذيفنتو عضول معدلا ةمظنملا ترفوو

رقأ يذلا )2030-2020 ةرتفلل( ايقيرفأ يف
ّ
 الضف ؛يقيرفألا داحتالا ه

 ةيلصألا اهتئيه ىلإ ةيقيرفألا ةيعيبطلا رظانملا ةداعإ ةردابم نع

)AFR100( رادجلا ةردابمو ؛ادلب 30 نم رثكأل معدلا رفوت يتلا 

 .ايقيرفأل رضخألا

 ةيئاملا ءايحألا ةيبرت  )ج(

 ىلع ةيئاملا ءايحألا ةيبرتل ةيهيجوتلا طوطخلا عضو ىلع ةمظنملا لمعت

 ىوتسم ىلع ةينيكمت رطأ عضو معد لجأ نم ،مادتسم وحن

 لاجم يف ةميلس تاسرامم دامتعا زيزعت ا{أش نم ةمكوحلاو تاسايسلا

 ىلع ةيئاملا ءايحألا ةيبرت ةيمنت نع ًالضف ةيئاملا ءايحألا ةيبرت جاتنإ

 .مادتسمو حجπ وحن

 يضارألا ةرادإ تاسراممب ةقلعتملا ةساردلل ةيئاهنلا ةغيصلا عضو يرجيو  )ج(

 ةيميهافم ةركذم بناج ىلإ ،طسوتملا رحبلاو ىندألا قرشلا ميلقإ يف ا{وصو

 ريغو ليومتلا بلط ضرغب ةيملاعلا ةئيبلا قفرم ىلع ضرعتس عورشملا نع

 .نيلمتحملا ءاكرشلا نم كلذ

 ءايحألا ةيبرتو كامسألا دياصم ةلاح ريرقت نم 2020 ماع رادصإ زّكريو  )د(

 ةيمنتلا فادهأ نم 14 فدهلا ىلع اميس ال ،ةمادتسالا ىلع ملاعلا يف ةيئاملا

 ءايحألا ةيبرتو كامسألا دياصم ةمادتسا بناوج فلتخم يطغيو ،ةمادتسملا

 ةيبرت لاجم يف ةلماكتملا تاراكتبالا نأشب ةيلودلا ةودنلا تدقُعو .ةيئاملا

 ةكراشمب 2019 ماع يف نيصلا يف ةيعامتجالا تاريثأتلاو ةيئاملا ءايحألا

 رئاسو ةيثحبلا تاسسؤملاو لودلا ريغ نم ةلعافلا تاهجلاو تاموكحلا

 .ةدحتملا ممألا تالاكو

 قرشلا ميلقا يف ا{وصو يضارألا ةرادإ تاسرامم نع ةلماش ةسارد تيرجأو

 .طسوتملا رحبلاو ىندألا

 نيب ةكرتشملا pاضقلا مهأ ديدحت -

 تارايخلاو لولحلا ليلحتو تاعاطقلا

 لضفأ لكشب pاضقلا هذه ةجلاعمل ةنكمملا

 .تاعاطقلا ةددحملا جهنلا يف

 :ةيسيئرلا ةزرابلا تامولعملا ضعب يلي ام يف

  )2021-2030( ةيجولوكيإلا مظنلا حالصإل ةدحتملا ممألا دقع  )أ(

 ممألا دقع ةدايق ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمπرب بناج ىلإ ةمظنملا ّىلوتت

 ريبك وحن ىلع زيزعت ىلإ فد©و ،ةيجولوكيإلا مظنلا حالصإل ةدحتملا

 عضو معدت فوسو .ةرمدملاو ةروهدتملا ةيجولوكيإلا مظنلا حالصإ

 ،تالاصتالاو ،لصاوتلاو ،ماعلا عاطقلا كارشإ نامضو تاودألا

 .ةيجولوكيإلا مظنلا حالصإ فد√ ةيملاعلا ةكرحلاو

 ةيجولوكيإلا ةعارزلÄ ضوهنلا ةردابم  )ب(

 ممألا دقع معدل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمπرب عم تاكارشلا زيزعت مت  )أ( 

 يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمπرب عمو ،ةيجولوكيإلا مظنلا حالصإل ةدحتملا

 .ةمادتسملا ةيئاذغلا مظنلا زيزعت لجأ نم

 ةيقافتاو خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا عم نواعتلا يرجيو

 نييوتسملا ىلع ةلعافلا تاهجلا رئاسو رحصتلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا

 دييحتو ةعارزلا نأشب كرتشملا ايفينوروك لمع ذيفنت لجأ نم ينطولاو يلودلا

 .ةلوؤسملا ةيعارزلا تارامثتسالاو يضارألا روهدت رثأ

 تاكارش ةمظنملا ميقت ،ةيرسألا ةعارزلل ةدحتملا ممألا دقع راطإ يفو  )ج(

 تامظنم تاردق زيزعت لجأ نم اهلدابتو ةيديلقتلاو ةينفلا فراعملا رشنل
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 )أ( ةلوبقملا مييقتلا تايصوت

 ةرادإلا در يف اهيلع قفاوملا تاءارجإلا

 )ب(

 لجس ةجرد )ج( اهذاختا مدع بابسأ وأ اًيلعف ةذختملا تاءارجإلا فصو

 تاءارجإ

)د( ةرادإلا
2
 

 )ه( اهنع ةئشانلا تارييغتلا وأ ةذختملا تاءارجإلا رثأ

 ،2018 ماع يف نيرشعلاو ةسداسلا ا©رود يف ةعارزلا ةنجل نم هيجوتب

 زاربإ لجأ نم ةيجولوكيإلا ةعارزلÄ ضوهنلا ةردابم ةمظنملا تقلطأ

 ،ةلدألا ةدعاق عيسوت لالخ نم ةيجولوكيإلا ةعارزلا ريث›

 تπايبلا عمج معدو ثوحبلا لاجم يف ةمئاقلا تاوجفلا فاشكتساو

 .ينطولا ىوتسملا ىلع

 ةيرسألا ةعارزلل ةدحتملا ممألا دقع  )ج(

 دقع ةدايق ةيعارزلا ةيمنتلل يلودلا قودنصلا بناج ىلإ ةمظنملا ّىلوتت

 ةمظنملا معدت ،ةياغلا هذهل اًقيقحتو .ةيرسألا ةعارزلل ةدحتملا ممألا

 رطأك ةيرسألا ةعارزلل ةينطولا لمعلا ططخ ذيفنتو عضو يف نادلبلا

 نييلصألا ناكسلاو ةاعرلاو كامسألا يدايصو نيعرازملا نّكمت ةيباجيإ

 قيرط نع ،ا©رادإو اهمادختساو ةيجاتنإلا دراوملا ىلع لوصحلا نم

 .ةركتبملاو ةلماكتملا ةمادتسملا ةعارزلا تاسرامم قيبطت

 ةيديلقتلا ريغ ةيئاملا دراوملا مادختسا  )د(

 نأشب ةيلودلا ةودنلا ةفاضتسا يف ةمظنملا تكراش ،2019 ماع يف

 لجأ نم ،يئاذغلا نمألا قيقحتل ةيديلقتلا ريغ ةيئاملا دراوملا مادختسا

 هايمل مئالملا مادختسالÄ ةقلعتملا فراعملا كراشتو لمعلا ةريتو عيرست

 تايجولونكت نع ًالضف ،راطمألا هايمو ،ةالحملا هايملاو ،ةجلاعملا يرا`ا

 .ةعارزلا ضارغأل مويغلاو بابضلا هايم عيمجت لثم

 ةمجانلا ت«اعبنالا ضفخ لاجم يف نواعتلل ةدحتملا ممألا جمπرب  )ه(

 :ةيمانلا نادلبلا يف اهروهدتو تÄاغلا ةلازإ نع

 نواعتلل ةدحتملا ممألا جمπرب لالخ نم معدلا ريفوت ةمظنملا لصاوت

 اهروهدتو تÄاغلا ةلازإ نع ةمجانلا ت«اعبنالا ضفخ لاجم يف

 .ةيمانلا نادلبلا يف

 ةسارد ءارجإ ىخوتملا نمو .ةمادتسملا ةيعارزلا تاسرامملا لدابتو نيعرازملا

Äنيجتنملا تامظنم مييقت لجأ نم "يرت امور ةعماج" عم نواعتل 

 ةحئاج نع ةئشانلا تاجايتحالا :ةعارزلا لاجم يف ةمادتسملا تاسرامملاو

 .لجألا ةليوطلا تÄاجتسالاو 19-ديفوك

 مادختسا يف ةرادصلا رودب ،نادلبلا عم كارتشالÄ ةمظنملا علطضت  )د(

 ةطراخ عضوو ايقيرفأ لامشو ىندألا قرشلا ميلقإ يف ةيديلقتلا ريغ ةيئاملا دراوملا

 ةيبرتو ةعارزلا نع ةسارد تيرجأ ،ضرغلا اذهلو .ددصلا اذه يف قيرطلا

 راطإلا نمض ةلحاقلاو ةيوارحصلا يضارألا يف نيتلماكتملا ةيئاملا ءايحألا

 .نامعو رصمو رئازجلا نم لك يف ةعارزلا يف هايملا ةردن نأشب يملاعلا

 ةطشنألا ذيفنتو ةغايص ةمظنملا تمعد ،2019-2018 ةرتفلا لالخو  )ـه(

 نادلبلا يف اهروهدتو تÄاغلا ةلازإ نع ةمجانلا ت«اعبنالا ضفخل ةيفاضإلا

 رالود نييالم 110 غلبمب خانملل رضخألا قودنصلا اهلومي يتلا ةيمانلا

 هذه نكمتتل اًدلب 45 ىلإ معدلا ةمظنملا تمدق ،2012 ماع ذنمو .يكيرمأ

 يضارألا دصر مظن زيزعتو ،تÄاغلا دصرل ةينطولا اهمظن ريوطت نم نادلبلا

 تازاغ درج مئاوقو ،تÄاغلل ةينطولا درجلا مئاوقو ،لتاوسلا ةطساوب

 تπايب ىلإ لوصولا ريسيت ماظنل نيمدختسملا ددع غلبو .يرارحلا سابتحالا

 وهو اًدلب 160 يف طشن مدختسم 4 000 اهليلحتو اهتجلاعمو ضرألا دصر

 ت«اعبنالا ضفخل ةيفاضإلا ةطشنألا راطإ يف تÄاغلا دصر معدي ماظن

  .اهروهدتو تÄاغلا ةلازإ نع ةمجانلا
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 )أ( ةلوبقملا مييقتلا تايصوت

 ةرادإلا در يف اهيلع قفاوملا تاءارجإلا

 )ب(

 لجس ةجرد )ج( اهذاختا مدع بابسأ وأ اًيلعف ةذختملا تاءارجإلا فصو

 تاءارجإ

)د( ةرادإلا
2
 

 )ه( اهنع ةئشانلا تارييغتلا وأ ةذختملا تاءارجإلا رثأ

 :اهحالــصتــساو يــضارألا مادختــساو ةيذغألا مظن رثأ جمπرب  )و(

يسيئر اًكيرش ةمظنملا تحبصأ
ً
 مادختــساو ةيذغألا مظن رثأ جمπرب يف ا

 ددعتمو ةيملاعلا ةئيبلا قفرمل عب∫ جمπرب وهو اهحالــصتــساو يــضارألا

 مادختسالا لالخ نم ةمادتسم جاتنإ مظن ءانب ىلع زّكري ءاكرشلا

 .ةيساسأ ةعلس 11 ىلإ ةبسنلÄ يضارألل لاعفلا

 ةيسيئر ةيميلقإ تاردابم ديدحت  4-2

 نكمي يتلا ةيسيئرلا ميلاقألا عيمج يف ةيفاضإ

 لمعلل جيورتلا 2 يجيتارتسالا جمπربلل اهيف

 تاعاطقلا نيب كرتشملاو لماكتملا

 ةكرتشملا ةيؤرلا مادختسا ززعي يذلاو

 ءافضإو ةعارزلاو ةيذغألا ةمادتسÄ ةصاخلا

 ةداق عم تابيترتلا ىلع يمسرلا عباطلا

 .نواعتلا لجأ نم ةيميلقإلا جماربلا

 ءاشنإ مت ،2019-8201 ةرتفلل ةينازيملاو لمعلا جمπرب راطإ يف 

هس ام ميلاقألا نم ديدعلا يف ةديدج ةيميلقإ تاردابم
ّ

 لمعلا زربأو ل

 ةيؤر مادختسا زيزعت هنأش نم يذلا تاعاطقلا نيب كرتشملاو لماكتملا

 .ةعارزلاو ةيذغألا ةمادتسا

 تاسايسلا ىوتسم ىلع تاراوحلا حاجنب ةيميلقإلا تاردابملا تمعدو

 ،عيونتلاو ،ةلماكتملا جهنلا نأشب تπايبلا عمجو دراوملا ةئبعتو

 ةرداقلا كامسألا دياصمو ،ةيئاملا ةبساحملاو ،ةركتبملا تايجولونكتلاو

 .كلذ ريغو خانملا ريغت هجوب دومصلا ىلع

 ةمادتسا ةيؤر عم ىشامتي امب ،ةلماكتملا جهنلا هذه تعضو دقو

 ةجردملا كلت لثم ،ةدقعملا عيراشملا ةغايص تلمشو ،ةعارزلاو ةيذغألا

 .ةيملاعلا ةئيبلا قفرمو خانملل رضخألا قودنصلا راطإ يف

5  

 نأ ةمظنملل يغبني :5 ةيصوتلا

 تافلاحتلاو تاكارشلا زيزعت لصاوت

 مظنلا زيزعت يف مدقتلا قيقحت لجأ نم

 .ةمادتسملا ةيعارزلاو ةيئاذغلا

 نأ يغبني ،كلذ قيقحت لجأ نمو

 2 يجيتارتسالا جمπربلا ضرعتسي
 تπاكمإ ةدpز فد√ ليومتلا تايلآ

 ةفئاط عم ةمظنملا تاكارش يستكت  5-1

 لودلا ريغ نم ةلعافلا تاهجلا نم

 ةيميداكألا طاسوألاو يندملا عمت`ا نم

 كلذ يف امب ،صاخلا عاطقلاو تاينواعتلاو

 ةددعتملا تاكبشلاو تاصنملا لالخ نم

 ينطولا نييوتسملا ىلع ةحلصملا باحصأ

 ةمادتسا ىلإ ةبسنلÄ ةمساح ةيمهأ ،يميلقإلاو

 ةيوق تاكارش تئشنأ ،ةيجولوكيإلا ةعارزلÄ ضوهنلا ةردابم قايس يف

 ،يجولويبلا عونتلا ةيقافتا عم ينطولاو يملاعلا نييوتسملا ىلع

 ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمπربو ،ةيعارزلا ةيمنتلل يلودلا قودنصلاو

 ،يملاعلا ةيذغألا جمπربو ،وكسنويلاو ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمπربو

 .يندملا عمت`ا نم ءاكرشلاو ،ةيثحبلاو ةيميداكألا طاسوألاو

 ةدحتملا ممألل عباتلا ةيميلقإلا pاضقلا لوح مئاقلا فلاحتلا حيتيسو

 ايسآو Äوروأ يف لعافلا( ةمادتسملا ةيئاذغلا مظنلاو ةئيبلÄ ينعملاو

 تاهيجوت ،ةعارزلا يف هايملا ةردن نأشب يملاعلا راطإلا عم ةكارشلا نع ردص 6 

 .تاسايسلÄ قلعتت ةيعيضاوم تاهيجوتو ةينف ةيعيضاوم

 فادهأ قيقحتل ةعارزلاو ةيذغألا ليوحت" ناونعب ديدج عوبطم طّلسيو

 ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم عيراشم نم ةديجلا تاسرامملا - ةمادتسملا ةيمنتلا

 ةكارشلا نم ةسوملم جئاتن ىلع ءوضلا "ملاعلا لوح ةيملاعلا ةئيبلا قفرمو
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 )أ( ةلوبقملا مييقتلا تايصوت

 ةرادإلا در يف اهيلع قفاوملا تاءارجإلا

 )ب(

 لجس ةجرد )ج( اهذاختا مدع بابسأ وأ اًيلعف ةذختملا تاءارجإلا فصو

 تاءارجإ

)د( ةرادإلا
2
 

 )ه( اهنع ةئشانلا تارييغتلا وأ ةذختملا تاءارجإلا رثأ

 فدهلÄ ةلصلا تاذ تالخدتلا

 هجوأو اهرثأ ةدpزل 2 يجيتارتسالا

 دشرتست نأ يغبنيو .اهنيب ام يف رزآتلا

 تاكارشلا ذيفنتو ةغايص ةيلمع

 فدهلÄ ةصاخلا لاصتالا ةطخو

 اذه جئاتنب 2 يجيتارتسالا

 قاطن عيسوت فد√ ،ضارعتسالا

 نيينعملا ءاكرشلا عيمجل ةكراشملا

 )نييديلقتلا ريغ ءاكرشلا كلذ يف امب(

 رزآتلاو لماكتلا هجوأ لالغتساو

 .ةمادتسالا pاضق نأشب ةلصأتملا

 نأ يغبني ،ينطولا ىوتسملا ىلعو

 لمعلا ةطخب ةيناديملا بتاكملا دشرتست

 عيمج عم طارخنالل اهدوهج يف ،هذه

 .ةلصلا تاذ تافلاحتلاو ءاكرشلا

 ضارعتسا ءارجإ متيسو .ةعارزلاو ةيذغألا

 تاصنملاو تاكارشلا فلتخمل يجيتارتسا

 ليومتلا عقاوو ةحلصملا باحصأ ةددعتملا

 ةمادتساو 2 يجيتارتسالا فدهلÄ صاخلا

 ام يف نواعتلا كلذ يف امب ،ةعارزلاو ةيذغألا

 صرفلا ديدحت لجأ نم ،بونجلا نادلب نيب

 نامضل ةنكمملا تاءارجإلاو تارغثلاو

 تاذ تالخدتلا رثأ ةدpزو يفاكلا ليومتلا

 .2 يجيتارتسالا فدهلÄ ةلصلا

 ةيذغألا ةمادتسا ئدابمل لماكتم ج{ مادختسال ةصرفلا )ىطسولا

 .ةعارزلا

 ةعارزلا يف هايملا ةردن نأشب يملاعلا راطإلا لوح ةكارشلا عيسوت متو

 .لمع تاعومجم تسو اًكيرش 68 لمشتل

سوو
ّ

 اًددع لاطتل اهلوصو تπاكمإ ةبرتلا لجأ نم ةيملاعلا ةكارشلا تع

 ،ةينطولا تاسسؤملاو ،ةيميداكألا طاسوألا يف ءاكرشلا نم ربكأ

 ،ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ،ةدحتملا ممألا تالاكوو ،ثوحبلا زكارمو

 بيردتلا تارود ةدpز فد√ ،كلذ ريغو ،صاخلا عاطقلاو

 تاردابملاو تπايبلا كراشتو ةبرتلا طئارخ مسر لوح تنرتنإلا ىلع

 .نادلبلا لخاد ةيراجلا

 تاذ ةيلحملا يعارزلا ثارتلا مظن تماقأ ،ةيلحملا ةعارزلا زيزعت لجأ نمو

 يملاعلا ثارتلا زكرم عم ةيجيتارتسا تافلاحتو تاكارش ،ةيملاعلا ةيمهألا

 ةينأتملا تابجولل ةيلودلا ةيعمجلاو ،اسنرولف ةعماجو ،وكسنويلل عباتلا

 .ةيرثألا عقاوملاو ملاعملل يلودلا سل`او

 ةلماكتملا ةرادإلا نع تاسارد دادعإل ةديدج تاكارش تميقأ امك

 ةمدقتملا ةيعارزلا تاساردلل يلودلا زكرملا عم يضارألا مادختسال

 تايجولونكتو جهنل ةيملاعلا ةكبشلاو ،طسوتملا ضيبألا رحبلا يف

 تاودأ ةرولب لجأ نم ةيكيرمألا توريب ةعماج عمو ،دراوملا ظفح

 .ةعرزملا ىوتسم ىلع ليصاحملاو ةقاطلاو هايملا نيب ةلصلا سايقل ةيلمع

 نيبلفلا ةعماج عم( ةيراجلا ماهملا ةلصاومل ىرخأ تاكارش ديدجت متو

 ثوحبلل يلودلا نواعتلا زكرمو نغنينغاو ةعماجو سونÄ سول يف

 .)كلذ ريغو ةيمنتلا لجأ نم ةيعارزلا

 ةيمنتلا قيقحت لجأ نم ةيعيبطلا دراوملل ةمادتسملا ةرادإلا ىلع ةيوطنملا

 .ةمادتسملا

 خانملل رضخألا قودنصلا عيراشم لالخ نم تاكارشلا قاطن عيسوت متو

ينطو ةددحملا تامهاسملا زاجنإل لابينو ناتسزيغريق يف اهيلع ةقفاوملا تمت يتلا
ً
 ا

 .خانملا ريغت عم فيكتلاو
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 )أ( ةلوبقملا مييقتلا تايصوت

 ةرادإلا در يف اهيلع قفاوملا تاءارجإلا

 )ب(

 لجس ةجرد )ج( اهذاختا مدع بابسأ وأ اًيلعف ةذختملا تاءارجإلا فصو

 تاءارجإ

)د( ةرادإلا
2
 

 )ه( اهنع ةئشانلا تارييغتلا وأ ةذختملا تاءارجإلا رثأ

 نيينطولا ءاكرشلا نم اًكيرش 20 نع ديزي امل معدلا ةمظنملا تمدقو

 ةيرزجلا لودلاو ىندألا قرشلاو ةينيتاللا اكيرمأو ايسآو ايقيرفأ يف

 قودنصلا نم دراوم ىلع لوصحلا نم اونكمتي يكل ةيمانلا ةريغصلا

 .ةيملاعلا ةئيبلا قفرمو خانملل رضخألا

 ءاكرشلا نم لك عم ،ةيعوتلا ةلصاوم  5-2

 نييديلقتلا ريغو نييديلقتلا دراوملا يف

 مادختسا عفانم نأشب ،ةحلصملا باحصأو

 ديدحتل ةعارزلاو ةيذغألا ةمادتسا ئدابم

 جهنلا عيجشتو ،دراوملا صيصخت تpولوأ

 اذه يفو .ربكأ رثأ ثادحإو ةلماكتملا

 صرفلا داجيإ ىلإ ةمظنملا ىعستس ،ددصلا

 ءاكرشلا عم يجهنم لكشب طارخنالل

 نواعتلل لماكتلاو رزآتلا هجوأو ،نييسيئرلا

 .يرطقلا ىوتسملا ىلع

 لوألا نوناك /ربمسيد - يناثلا نوناك /رياني نيب ةدتمملا ةرتفلا يف

 يكيرمأ رالود رايلم 1.13 هعومجم ام ةئبعتب ةمظنملا تماق ،2019

 راطإ يف عيراشملا ىلع تاقفاوملا تغلبف ةيعوطلا تامهاسملا نم

 .عوم`ا نم ةئاملا يف 32 ةبسن 2 يجيتارتسالا فدهلا

عف وحن ىلع 2 يجيتارتسالا جمπربلا كراشو
ّ
 ةيجيتارتسا ديدجت يف لا

 .ةيراجتلا لامعألا ةيمنتل ةظفاح ءاشنإ لجأ نم دراوملا ةئبعتل ةمظنملا

 ءاكرشلا عم تعضو يتلا عيراشملا تاحارتقا نم ةعومجم لمشت يهو

 2 يجيتارتسالا فدهلÄ ةلصتملا ةيعيضاوملا تالا`ا نم ةعومجم نأشب
 ةرادإو ،ةمادتسملا ةيجاتنإلا :يهو ةلصلا تاذ ةلماشلا تالا`او

 ةعارزلاو ،ةدحاو ةحص ج{ قايس يف تπاويحلاو ت∫ابنلا

 ،نيجتنملا راغصو ،ةيناويحلا ةورثلا عاطق يف طيطختلاو ،ةيجولوكيإلا

 .ةعيبطلا ىلع ةمئاقلا لولحلاو

 ةددعتملا ةنرملا ةيلآلا اهيلع يوطنت يتلا ليومتلا ةقيرط لالخ نمو

م`ا ليومتلا لمشت يتلا ،ةمظنملل ءاكرشلا
ّ

 أشنأ ،صصخملا ريغو ع

 :امهو 2 يجيتارتسالا فدهلا راطإ يف ةيلآلا هذهل ناعب∫ نانثا ناجمπرب
 ."قرزألا ومنلاو تاطيحملا"و "يعارزلا عاطقلا يف يخانملا لمعلا"

 اهيلع ةقفاوملا تمت ،ةيراجتلا لامعألا ةيمنت ةظفاحل عيراشم ةثالث ةمث 6

 يجيتارتسالا فدهلا راطإ يف اهيلع ةقفاوملل ةيئاهنلا تاوطخلا يف يه وأ

2: 

 تÄوركيملا ةمواقم ةحفاكمل ءاكرشلا ددعتملا ينامتئالا قودنصلا •

 يكيرمأ رالود نويلم 13 غلبم قودنصلا عمج ،2020 ماع فصتنم لولحب

 لاومألا هذه مظعم صصختسو ،ةدحتملا ةكلمملاو ديوسلاو ادنلوه نم

 .نادلبلا ةدعاسمل

 "ةيفيرخلا دشحلا ةدود ةرادإ" •

 يملاع لمع جمπرب قلطُأ .ايقيرفأ يف ةيفيرخلا دشحلا ةدودل ةمادتسملا ةرادإلا

 تاسايسلاو تاسرامملا ذيفنت ىلإ يمري 2019 لوألا نوناك /ربمسيد يف

 ليصاحملا تّالغ رئاسخ نم دحلاو ؛ةئيبلل ةقيدصلاو تافآلا ةرادإل ةلماكتملا

 مادختسÄ ةديدج قطانم يف ةيفيرخلا دشحلا ةدود راشتنا رارمتسا عنمو

 .تارامثتسالاو تاكارشلا نم ربكأ ددع ىلإ ءوجللاو تاراكتبالا نم ديزملا

 


