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 زجوم

 
 ةجتانلا ةيمانتملا صرفلا نرتقتو .اًعم نآ يف ،ةريطخو ةديدج تMدحت دّلوتو رشبلا لاح يف قوبسم ريغ اًمدقت حيتت يهف ةعيرس ةريتوب عمت5ا ةيمقرلا تايجولونكتلا لّوحت
 ةريتو عراست عمو .اgائيس عم ةيمقرلا ايجولونكتلا تانسح شياعتت ،ىرخأ ةرابعبو .ةدوصقم ريغ تاعبتلاو عقولا ةديدشلا تاكاهتنال\ ةيمقرلا تايجولونكتلا قيبطت نع
 هب فصتي يذلا طبارتلا تيتشتب ددg ةصصخملا ت\اجتسالاو ةنيابتملا جهُنلا نإف .هتبكاوم نع قايسلا اذه يف ةمكوحلاو نواعتلا تايلآ تزجع ،يجولونكتلا رييغتلا
  .نواعتلا ًةطبثمو ةقثلا ًةضّوقمو ،جهنلاو ريياعملا نيب سفانت ىلإ ًةيدؤم يمقرلا رصعلا
 اًعم لمعلا يف انتقيرطو - "يمقرلا نواعتلا" ةلأسم يف رظني يكل اذه ءاربخلا قيرف نييعتب 2018 ةنس ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ماق ،لجاعلا عضولا اذهل اًراعشتساو
 نيمألا انم بلط ،صوصخلا هجو ىلعو .اهررض نم دحلاو اهعفانم ميظعت لجأ نم ةيمقرلا تايجولونكتلل يداصتقالاو ينوناقلاو يقالخألاو يعامتجالا رثألا لوانتل
 ةلود 193 اgديأ يتلا بكوكلاو رشبلا ةيامح ىلإ فدg يتلا ةحومطلا ةطخلا كلت - ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحت يف يمقرلا نواعتلا ةمهاسم ةيفيك يف رظنن نأ ماعلا
  .ةيمقرلا رئاودلا يف ةمكوحل\ طيحملا شاقنل\ ءاقترالا لجأ نم يمقرلا نواعتلل جذامن يف ثحبن نأ انيلإ بلط امك .2015 ماعلا ةدحتملا ممألا يف اًوضع

 
 يف شيعن اننأو يمقرلا نواعتلا نيسحت ىلإ ةسام ةجاحب يكيمانيدلا يمقرلا انملاع نأ روفلا ىلع حضتا - نيرخآلا ةحلصملا باحصأ عمو اًيلخاد - انتارواشم لالخ يفو
 نوناقلاو ناسنإلا قوقحو ،تامامتهالا روحم يف ناسنإلا لعجو مارتحالاو جامدإلاك – ةكرتشم ةيرشب ميق ىلإ دنتسي نأ نواعتلا اذهل يغبنيو .يمقرلا طبارتلا نم رصع
  .اًعيمج ا± دشرتسن ًةرانم ةكرتشملا ميقلا كلت لكشت نأ يغبني ،مويلا هشيعن يذلا نيقيلا مدعو ةعيرسلا تاريغتلا نمز يفو .ةمادتسالاو ةيفافشلاو يلودلا

 
 ال ،نيددعتملا ةحلصملا باحصأ ىلع مئاق نواعتب ةيددعتلا لامكتسا بلطتي امك ،ةيلاحلا ت\وعصلا نم مغرلا ىلع ةيددعتلا زيزعت لاعفلا يمقرلا نواعتلا بلطتيو 
 انيلع امك .صاخلا عاطقلاو ايجولونكتلا ييئاصخأو ةيميداكألا طاسوألاو يندملا عمت5اك نيرخآلا ةحلصملا باحصأل اًعونت رثكا ةفئاط امنإو تاموكحلا طقف لمشي
  .خويشلاو فMرألا ناكسو ةيلصألا بوعشلاو ةبيبشلاو ءاسنلاك Mًديلقت ةشمهملا تاعوم5او ةيمانلا نادلبلا نم اميس الو ،نواعتلا كرتعم ىلإ اًعونت دشأ تاوصµ نايتإلا

 
 تاعومجم ثالث ىلع ºريرقت زّكر ،يمقرلا طبارتلا نأشب نالع¹ مازتلالا ىلإ ءاّرقلا ةوعدو يمقرلا نواعتلا نيسحتل ةحلملا ةرورضلا ىلع ءوضلا طلست ةمدقم ضرع دعبو 
 تفلتخا تالاجم انظحال دقو .اًمئاد قفتن مل اننأ ريغ قفاوتلا ىلإ لصوتلل ºدهج دقف ءاربخلل اًقيرف انتفصبو .قحال لصف يف شقانتس يتلا ةكباشتملا Mاضقلا نم ةضيرع
 ريرقتلا ديؤي قيرفلا نإف ،تايصوتلا عيمج نأشب عامجإلا ىلإ قيرفلا ءاضعأ لصوتي مل اميفو .ºرظن تاهجوو انتارظانم نع نزتمو زجوم ضرع ميدقت انلواحف ºؤارآ اهيف
  .يمقرلا نواعتلا زيزعت حور ىلع ءانب ًالماك

 

 اذإ الإ ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأل لماكلا ذيفنتلا وحن مدقتلا زفح نم نكمتت نل ةيمقرلا تايجولونكتلا نأ "بكرلا فلخ دحأ كرت مدع" ناونعب يناثلا لصفلا ربتعيو
 ىلإ ةيرورض ةوطخ ةيمقرلا تايجولونكتلاو تنرتنإل\ لاصتالا نإف .اهتيمهأ نم مغرلا ىلع ،ةيمقرلا تايجولونكتلاو تنرتنإلا ىلإ لوصولا ةلأسم دودح ºريكفت ىطخت
 يلومشلا مادختسالا نم نّكمت يتلا عسوألا ةيجولوكيإلا مظنلا نأشب نواعتلا انيلع ةيمقرلا تايجولونكتلا ةقاط نم ةدافتسالا لجأ نمو .ةيفاك ريغ اهنكلو مامألا
 ،ةرادصلا ىلإ ةشمهملا تاعوم5ا لقنل ةصاخلا دوهجلاو يعامتجالاو يداصتقالا جامدإلا ةرشابم ةروصب معدت تاسايسلل اًرطأ كلذ بلطتيسو .ةيمقرلا تايجولونكتلل
 ايجولونكتلا ريثÇ ءارج تارثع نوناعي نيذلا نيلماعلا ةدعاسمل ةثيثحلا يعاسملاو ةيكذلا ةيميظنتلا تائيبلاو ،ةيتحتلا ةينبلاو يرشبلا لاملا سأر نم لك يف ةماهلا تارامثتسالاو
 ةكبشب لاصتالاو - ةينورتكلإلا ةراجتلاو ةيوهلل يمقرلا فيرعتلاو ةلقنتملا ةيدقنلا تامدخلا كلذ يف امب - يلاملا لماكتلا اًضيأ لصفلا اذه لوانتيو .مهتشيعم لبس يف
    .يملاعلاو يميلقإلا ىوتسملا ىلع ةيداصتقالا تاسايسلا نأشب نواعتلا ىلإ ةجاحلاو ميلعتلا لبقتسمو ةيمقرلا ةماعلا علسلاو ،ديفملاو ةفلكلا لوبقملا تنرتنإلا

 

 كانه نكلو ،يواستل\ هجراخو تنرتنإلا قاطن نمض يرست ةينوكلا ةيرشبلا قوقحلا نأ ىلع ةيمقرلا تايجولونكتلاو تاعمت^او دارفألا ناونعب 3 لصفلا ددشيو

 عمت5ا قاطن ىلع رواحتلا ىلإ ةجاحب نحنو .ةيمقرلا ايجولونكتلاو يمقرلا نواعتلا داشر¹ ةقيرعلا ناسنإلا قوقح تادهاعمو رطأ مايق ةيفيك يف رظنلا ىلإ ةلجاع ةرورض
 جئاتن قيقحت ةيغب ،نمألاو يرشبلا لماعلاو ةيصوصخلاك ةدقعملا لئاسملا اهيف امب ،ةيمقرلا تايجولونكتلا تامادختسال ةكرتشملا حماطملاو ريياعملاو دودحلا نأشب لكك
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 ةيملاع ريياعم ةغايصل دوهجلا زيزعت ىلإ تاوعدلاو ةلقتسملا مظنلا نع ةحضاو ةيرشب ةلءاسم دوجو ةرورضو ةيصوصخل\ قحلا اًضيأ لصفلا اذه شقانيو .ةفصنمو ةلماش
   .اهقيبطتو يتامولعملا نمألا نأشب

 
  :ةيروفلا انتيانع قحتست ةيولوألا تاذ ةيلاتلا تاءارجإلا ّنµ ربتعن ،3و 2 نيلصفلا يف اهيلع صوصنملا ةيؤرلا قيقحت هاجت\ ةديفم تاوطخ ذاختا ةيغبو 

 
 نالماش نايمقر عمتجمو داصتقا 

 
 ةيحصلاو ةيلاملا تامدخلا ىلإ اًضيأ لوصولا نمو ةلوقعم ةفلكب ةيمقرلا تاكبشل\ لاصتالا نم ،2030 ماع لولحب ،غل\ صخش لك نكمتي نµ يصون   فلأ-1
 هدانتسا لالخ نم مادختسالا ةءاسإ عنمي نأ تامدخلا هذه ريفوت ىلعو .ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحت يف ةيدجم ةروصب ةمهاسملل ةليسو كلذ رابتع\ اًيمقر ةنّكمملا
  .رينتسملا ماعلا باطخلا عيجشت لالخ نمو ،اهيف كارتشالا ءاغلإو كارتشالا ىلع ةردقلا ةحÏإف كلذ ىلع ةلثمألا دحأ امأ .تاسرامملا لضفأو ةئشانلا ئدابملا ىلإ

 
 بهاوملا باطقتساو ،ةيمقرلا ةماعلا علسلا لدابتل ربنم ءاشن¹ ةدحتملا ممألا هيف كراشت نيددعتم ةحلصم باحصأ مضي عساو فلاحت موقي نµ يصون   ء\-1 
  .ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحتب ةقلعتملا تالا5ا يف ةيصوصخلا مرتحت ةقيرطب تºايبلا تاعومجم دشحو

 
 يمقرلا جامدإلا معدل ةددحم تاسايس دامتعا ىلإ ةدحتملا ممألاو فارطألا ةددعتم فراصملاو ةينطولا تاموكحلاو يندملا عمت5او صاخلا عاطقلا وعدن   :ميج-1 
 زجاوحلا يطختل لمعلا عيجشتو ثوحبلا زيزعت ةدحتملا ممألاو يلودلا كنبلا لثم ةيلودلا تامظنملل يغبنيو .Mًديلقت ةشمهملا تائفلاو ءاسنلل ةيمقرلا ةاواسملاو لماكلا
 .ةيمقرلا ةاواسملاو يمقرلا جامدإلا غولب نع ةشمهملا تائفلاو ءاسنلا قيعت يتلا
  
 ةفنصم تºايب ىلع ءانب اهليصفتو ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف اهسايقو ةيمقرلا ةيلومشل\ ةصاخلا سيياقملا نم ةعومجم ىلع ةلجاع ةروصب ةقفاوملا بجي هنأ دقتعن  :لاد-1 

 نواعتلا ةمظنمو ىرخألا فارطألا ةددعتم ةيمنتلا كونبو يلودلا كنبلاو يلودلا دقنلا قودنصو ةدحتملا ممألا لثم تاسسؤمل ةيونسلا ريراقتلا يف سنجلاو عونلا بسح
  .لمعلا ططخو تايجيتارتسالا ريوطت نكمي كلذ نم اًقالطناف .يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو

 
 ةيسسؤملاو ةيرشبلا ةردقلا 

 

 ةردقلا ريوطتو ةيمقرلا qاضقلا مهف يف صاخلا عاطقلاو يندملا عمت^او تاموكحلا ةدعاسمل ةيملاعو ةيميلقإ ةيمقر ةدعاسم بتاكم ءاشنf يصون  :فلأ-2

  .ةيمقرلا تايجولونكتلل ةيداصتقالاو ةيعامتجالا رuآلK قلعتملا نواعتلا هيجوت ىلع
 

  يرشبلا لماعلاو ناسنإلا قوقح 

 
 قيبطت ةيفيكل تالاكولا ىوتسم ىلع ةعجارم لالهتسا ىلع ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ثحن ،يمقرلا ملاعلا يف لماك لكشب يرست ناسنإلا قوقح نأ امب فلأ-3 
 .ةئشانلاو ةديدجلا ةيمقرلا تايجولونكتلا ىلع ةيلاحلا ةيلودلا ناسنإلا قوقح ريياعمو تايقافتا
 راطإ يف ،يمقرلا رصعلا يف ةنهارلا ناسنإلا قوقح كوكص قيبطت ةيفيك لوح مهئارÒ ءالدإلا ىلإ روهمجلاو صاخلا عاطقلاو تاموكحلاو يندملا عمت5ا ةوعد يغبنيو  
 .ةفافشو ةيقابتسا ةيلمع
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 لمعلا ىلإ يعامتجالا لصاوتلا تاسسؤم وعدن لافطأل\ ةقدحملا تاديدهتلا كلذ يف امب ،رشبلا ةمالسو ناسنإلا قوقحل ةديازتملا تاديدهتلا ةهجاوم يف  :ء\-3 
 ةلمتحملا وأ ةيلعفلا ناسنإلا قوقح تاكاهتنا نأشب فواخملا مهفل ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ناسنإلا قوقح ءاربخو ةيلحملاو ةيلودلا يندملا عمت5ا تامظنمو تاموكحلا عم
  .لماكل\ اهل ةباجتسالاو

 
 قيقدتلا ططخ ىلعو .اهمادختسا نع نيلوؤسم اونوكي نأ رشبلل حيتتو ا�ارارق حرش حيتت قرطب ممصت نأ بجي ةلقتسملا ةيكذلا ةمظنألا نأ دقتعن  :ميج-3 

 ةحلصملا باحصأ لمشي ج� مادختسK اهعضو بجي يتلا ةيقالخألاو ةيسدنهلا ريياعملل يعانطصالا ءاكذلا ةمظنأ ءافيتسا بقارت نأ تاداهشلا رادصإو

 لجأل نيددعتملا ةحلصملا باحصأ عم يمقرلا نواعتلا زيزعت ىلإ وعدنو .تالآلا ىلإ توملاو ةايحلا تارارق ضيوفت يغبني الو نيددعتملا فارطألاو نيددعتملا
   .ةفلتخملا ةيعامتجالا تائيبلا نمض ةلقتسملا ةيكذلا ةمظنألا يف زايحنالا مدعو ةيفافشلاك ئدابملاو ريياعملا هذه قيبطتو ميمصت لالخ نم ريكفتلا

 
 رارقتسالاو نمألاو ةقثلا

 
 تامادختسال\ ةصاخلا ريياعملا ذيفنت حيضوتو يمقرلا رارقتسالا تامس ديدحتو ةكرتشم ةيؤر ليكشتل نييمقرلا نامألاو ةقثلا نأشب يملاع مازتلا ءاشن¹ يصون  فلأ-4
 .لمعلا تMولوأ حارتقاو اهزيزعتو ايجولونكتلل ةلوؤسملا

 
 اهمادختسا ةءاسإ لامتحا بنجتو هالعأ ةروكذملا ةيولوألا تاذ لمعلا تالاجم كلذ يف امب ،ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحت لجأل ةيمقرلا تاينقتلا دعوب ءافولا ºدرأ اذإ
  .يمقرلا نواعتلل ةفداه تابيترت ىلإ ةجاحب نحنف
 
 يمقرلا نواعتلا فئاظو ديدحتو ،يملاعلا يمقرلا نواعتلل ةيلاحلا تايلآلا يف تارغثلا ليلحتب يملاعلا يمقرلا نواعتلا تايلآ نونعملا 4 لصفلا يف موقن ةياغلا هذهل اًقيقحتو 

 قرطب ةمئاقلا تابيترتلاو لكايهلا ىلإ دنتسي يذلا - يملاعلا يمقرلا نواعتلل انلكيه نيسحت ةيفيك لوح قئارطلا نم تاعومجم ثالث ديدحتو ،اهتجلاعمل ةبولطملا يملاعلا
 .ةكرتشملا انئدابمو انميق عم قفتت

 
 ًالدب يندملا عمت5ا وأ صاخلا عاطقلا ةدايقب اهضعب نوكي دقو ،يمقرلا نواعتلا لاكشأ نم ديدعلا ةرورضل\ كانه نوكيس ،Mاضقلا نم ةعساولا ةعوم5ا ىلإ رظنل\ 
 نواعتلا بيلاسأ عيمج يف ةيديلقتلا ةشمهملا تاعوم5او ةأرملل ةلماشلا ةكراشملا نامضل ةصاخ دوهج لذب يغبني كلذ ىلع ةوالعو .ةيلودلا تامظنملا وأ تاموكحلا نم
 .ةثدحم مأ ةديدج  تناكأ ءاوس ،يملاعلا يمقرلا

 
 ةرادإلا تايلآ ريوطت لجأ نم حاتفنالاو ةنورملاو زيكرتل\ مستت ةحلصملا باحصأ ةددعتم تارواشمل نانعلا قالطإ ىلإ ةحرتقملا ةثالثلا يمقرلا نواعتلا لكايه فدgو 
 "يمقرلا نواعتلل يملاع مازتلا" لكش ىلع حماطملا قيقحتل ةحناس ةصرف 2020 ماع يف ةدحتملا ممألا سيسأتل نوعبسلاو ةسماخلا ىركذلا حيتتسو .ةعرسب ةثّدحملا ةيمقرلا
 .ةيولوألا تاذ تاءارجإلاو ئدابملاو فادهألا سّركي

 
 ةنومضم ةيلاتلا تاوطخلا نأ ربتعن نحنو  .يملاعلا يمقرلا نواعتلا نيسحت يف ةمهاسملا مأ يمقرلا رصعلا عم فيكتلا يفأ ءاوس ،ةدحتملا ممألا رود اًضيأ لصفلا شقانيو
 :ةيمقرلا ةمكوحلا ثيدحتل
 
 يملاعلا يمقرلا نواعتلا 

 

 عم ،يملاعلا يمقرلا نواعتلل ةثدحم تايلآ ريوطتل ةحوتفمو ةسلس ةيرواشت ةيلمع ريسيتب موقي ن� ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ةحلم ةروصب يصون   :فلأ-5
 نالعإلا عم 2020 ماع يف ةدحتملا ممألا سيسأتل نيعبسلاو ةسماخلا ىركذل\ لافتحالا يلوأ فدهك حرتقنو .قالطنا ةطقنك 4 لصفلا يف ةدراولا تارايخلا ةشقانم
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  ،ةيلمعلا هذه نم ءزجكو .يملاعلا يمقرلا نواعتلا لكيه نيسحت لجأ نم ةكرتشملا فادهألاو تامهافتلاو ئدابملاو ميقلا سيركتل "يمقرلا نواعتلا نأشب يملاع مازتلا" نع
 .ايجولونكتلل Õًوعبم ّنيعي نأ ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألل نكمي هنأ ربتعن

 
 عم ىشامتي امب ،هنم وجرملا ضرغلل اًبسانمو ًالماشو ºًرمو فيكتلل ًالباق نوكي نأ ىلع ميظنتلاو نواعتلل ةحلصملا باحصأ ددعتم "مظنلا" جÖ معدن  :ء\-5
  .ريغتلا عيرس يمقرلا رصعلا

 
 لبقتسمب نمؤنو .هنم وجرملا ضرغل\ يفي ةمكوحلل ديدج لكيه عم ،طبارتمو لماش يمقر ملاع ءانبل ةيساسألا ناكرألا نم اًءزج هتايصوتو ريرقتلا اذه نوكي نأ لم×و 
 صرفلا ززعيو نييلودلا نمألاو مالسلا ززعيو ،سانلا لمش عمجيو ةاواسملا مدع هجوأ نم دحيو ،ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحت معدي نأ نّسحملا يمقرلا نواعتلل هيف نكمي
  .ةيئيبلا ةمادتسالاو ةيداصتقالا

 
 
 
 


