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 1   ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف يمقرلا داصتقالا ةسايس

 ديهمت

 يف ًاداـــصتقا نيرـــشع ربكأ نمو ،طـــسوألا قرـــشلا يف ربكألا وه اهداـــصتقا نإ ثيح ؛اًقومرم اًيداـــصتقا اًزكرم ةكلمملا أوبتت

 نمـــض حبـــصيل اهداـــصتقا مجح عفر ةكلمملا فدهتـــست ذإ ،2030 ةكلمملا ةيؤر زئاكر دحأ رهدزملا داـــصتقالا دعيو ،ملاعلا

 ةبـــسن عفرل ؛اهداــــصتقا عيونتو ،ةبذاج ةيرامثتــــسا ةئيب داجيإب كلذو ،ملاعلا ىوتــــسم ىلع ىلوألا ةرــــشع سمخلا بتارملا

 .يطفنلا ريغ يلحملا جتانلا يلامجإ نم %50 ىلإ %16 نم ةيطفنلا ريغ تارداصلا

 يف تاعمتجملاو دارفألا ةايح بناوج عيمج يف حــضاو ريثأت هل ناك يذلاو ،ةثيدحلا تاينقتلا يف عراــستملا روطتلا لظ يفو

 ةـطــــــشنألاو تاـيلمعلا ىلإ ةـيدـيلقتلا ةـيداـــــــصتقالا ةـطـــــــشنألاو تاـيلمعلا نم تاـعمتجملا كـلت لوحتو ،ملاـعلا ءاـحنأ لـك

ـعت ةـكلمملا نإـف ،ةـيمقرلا ةـيداـــــــصتقالا  ةيطفنلا ريغ تاـعاـطقلا تاردـق زيزعت تاـنكمم مهأ دـحأ يمقرلا داـــــــصتقالا ةـيمنت دُ

 ةمهاــسم ةبــسن عفرل ةكلمملا ىعــست امك 2030 ةكلمملا ةيؤر قيقحتو ،داــصتقالا عيونتو ةيمنت يف مهــست يتلاو ةدعاولا

  .ةدئارلا ةيملاعلا تاداصتقالا عم ىزاوتتل يلحملا جتانلا يف يمقرلا داصتقالا

 ةسايسلا نم فدهلا
 صاخلاو ماعلا نيعاطقلا فيرعتو ،ةكلمملل يمقرلا داــــــصتقالا ةيمنت يف ةمهاــــــسملا يف ةبغر ؛ةــــــسايــــــسلا هذه تدعأ 

 بـــــسحب ةيموكحلا تاهجلا ىعـــــستلو ،يمقرلا داـــــصتقالاب ةقالعلا تاذ تافلملا يف ةكلمملا تاهجوتب يلودلا عمتجملاو

 عونتم يداـــــصتقا ومن قيقحت ليبـــــس يف كلذو ةكلمملا يف يمقرلا داـــــصتقالا رود زيزعت يف اهتاميظنتو اهتاـــــصاـــــصتخا

 .ةكلمملل ةيسفانت تازيم داجيإو ،مادتسمو

 يمقرلا داصتقالا ةسايسل ةيساسألا ئدابملا

 )ةيمقرلا تاصنملاو ،تانايبلاو ،ةيمقرلا ةيتحتلا ةينبلا( لوصولا  .أ

 ةيمقرلا ةيتحتلا ةينبلا

 ءاجرأ عيمج يف عمتجملا حئارـشو تاعاطقلا عيمج ىلإ ةعرـسلا يلاع تنرتنإلا لوـصو نامـض ىلإ ةكلمملا ىعـست .1

 ططخ عـــــــضوو ،بطعلاو عاطقنالا نم هتيامحو ةيلاع ةيدامتعاو ةدوجبو ،ةبـــــــسانم راعـــــــسأب هريفوتو ،ةكلمملا

 ساـــــــسأ ةـيمقرلا ةـيتحتلا ةـينبلا دـعُت ثـيح ،ثراوكلاو ئراوطلا تالاـح عم لـماـعتلاو ،ةـمدـخلا ةـيرارمتـــــــسال ةـينطو

  .يمقرلا داصتقالا

 زيفحتل ؛صاخلا عاطقلا يف تامدخلا يمدقمو ماعلا عاطقلا نيب ةيجيتارتــــــسا تاكارــــــش ءانبل ةكلمملا ىعــــــست .2

 .ةكلمملا يف تالاصتالل ةيتحتلا ةينبلا ريوطتو ،رامثتسالا

 رـــصانع نع جتان لمتحم ررـــض يأ نم مهتيامحل ىعـــستو ،ةئيبلاو عمتجملا ةمالـــسب اًغلاب اًمامتها ةكلمملا يلوت .3

 ةـعوـــــــضوملا دــعاوقلاو تاــفـــــــصاوملل لاــثتمالاــب نيمدــختـــــــسملاو نيلغـــــــشملا مزلت ذإ ،ةــيمقرلا ةــيتحتلا ةــينبلا

 .نمآلا لامعتسالل

 دوهجلا لـماـكتو ةـمءاوم لالخ نم ةـيمقرلا ةـيتحتلا ةـينبلل لـيغـــــــشتلاو قاـفنإلا ةءاـفك عفر ىلإ ةـكلمملا ىعـــــــست .4

 ىلع قاـفنإلا ةـمكوحل ةـمزاللا رطألا عـــــــضوو ،ةـثيدـحلا لاـمعألا جذاـمنو ةـينقتلا لولحلا نم ةداـفتـــــــسالاو ،ةـينطولا

 .تالاصتالاو تامولعملا ةينقت

 تانايبلا

 عم ىـــــــشاـمتي اـمب ةـحوتفملا تاـناـيبلا ةـحاـتإو ،اـهتيمنتو تاـناـيبلا نم ةداـفتـــــــسالا ميظعت ىلع ةـكلمملا عجـــــــشُت .5

 ؛يمقرلا داــصتقالل ةمهملا تازكترملا دحأ تانايبلا نوكل كلذو ،اهتيــصوــصخو تانايبلا ةيامحب ةقلعتملا ةمظنألا

 زيزعتو ،رارقلا ذاـختا معد يف مهاـــــــستو ،ةـيعاـمتجالاو ةـيداـــــــصتقالا تاـيدـحتلل ةركتبم لولح دـيلوت نم نّكمت ثـيح

 .ةيموكحلا تاعاطقلا عيمج يف ةءافكلاو ةيفافشلا



 
 2   ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف يمقرلا داصتقالا ةسايس

 ،اهب ةقلعتملا تاءارجإلاو حئاوللاو تاــــــسايــــــسلا ريوطتو ،تانايبلا رفاوتو ةدوج نيــــــسحت ىلإ ةكلمملا ىعــــــست .6

 .ةيموكحلا تاهجلا فلتخم نيب اهتكراشمو تانايبلا لماكت ىلع عجشتو

 ةـــــسايــــــس ينبت لالخ نم ىلعأ ةيقوثومب تانايب ىلع لوــــــصحلاو مدختــــــسملا ةبرجت زيزعت ىلإ ةكلمملا ىعــــــست .7

 يف لماـكتلا قيقحتو ،ةـيموكحلا تاـهجلا لـبق نم ةرم نم رثكأ تاناـيبلا بـلط مدع ناـمـــــــضل ؛"ةدحاو ةرم تاناـيبلا"

 .ةينورتكلإ ةيموكح ةمدخ يأ مادختسا دنع تانايبلا

 ةيمقرلا تاصنملا

 ينبت لالخ نم ةـيمقرلا ةـموكحلا لاـجم يف ًاـيملاـع ةدـئارلا لودـلا فاـــــــصم ةـمدـقم يف نوكت نأ ةـكلمملا حمطت .8

 لوح روحمتت تاصنم ريفوتل ؛ةئشانلا تاينقتلاو ،تانايبلا نم ةدافتسالاب كلذو "ةيكذلا ةيمقرلا ةموكحلا" موهفم

 .عيمجلل لوصولا ةلوهس نامضو ،ةءافكلا عفرل ؛لامعألا عاطقو ةيموكح تاهجو دارفأ نم نيمدختسملا ةمدخ

 لالخ نم ،يداصتقالا ومنلاو ،يعمتجملا ءاخرلا ققحي امب ةيمقرلا تاصنملا نيكمت ىلإ ةكلمملا ىعست .9

 تاميظنتلاو طباوضلا عضوو ،ةركتبملاو ةثيدحلا لامعألا جذامن ينبتو ةيمقرلا تاينقتلل لثمألا مادختسالا

 .تاصنملا هذه ومنل ةنمآ ةيسفانت ةئيب ريفوتل ؛ءاوس دح ىلع نيمدختسملاو نيرمثتسملا قوقح ظفحل ةمزاللا

 تاينقتلا .ب

 ،هتــشيعمو هتايح ليهــستو ناــسنإلا ةمدخ يه تاينقتلا مادختــسا ليعفت نم ساــسألا ةياغلا نأ ةكلمملا دكؤت .1

 ساــسملا هنأــش نم ام لك بنجتو ،ةيمقرلا تاينقتلل مادختــسا وأ فيظوت يأ ىدل أدبملا اذه راــضحتــسا يغبنيو

 .هتباوثو عمتجملا ميق راطإ يف ناسنإلل ةيساسألا قوقحلاب

 ىدحإو ،ىلوألا ةيميلقإلا ةــصنملا حبــصت نأو ،ةئــشانلا تاينقتلا لاجم يف يداير رود ةــسرامم ىلإ ةكلمملا حمطت .2

 .ةئشانلا تاينقتلا تاقيبطتو تاراكتبال اًيملاع ةدئارلا تاصنملا

 عم ،اهيلع بلطلا زيفحتو ،لامعألا يف ةيــــسفانتلاو ةيجاتنإلا ةدايزل ةمعادلا ةيمقرلا تاينقتلا ينبت ةكلمملا معدت .3

 .ةيلحملا ةينقتلا تامدخلاو تاجتنملا ةبسن عفر ىلع زيكرتلا

  راكتبالا .ج

 نم هدارفأ عيمج نيكمتو ،يندـملا عمتجملا معد لـجأ نم ةـفلتخملا راـكتبالا لولح ريخـــــــست ىلع ةـكلمملا لـمعت .1

 .عمتجملا يف ةلعافلا ةكراشملاو ،تامدخلا عيمج نم ةدافتسالاو ،لوصولا

 عيمج يف يمقرلا لوحتلا زيزعتل ؛راكتبالا فيظوتل ةمئالملا ةمكوحلا جذامنو ،تاــــسايــــسلا عــــضو ةكلمملا ىنبتت .2

 .يمقرلا داصتقالا ةيمنت ىلإ ايعس ،تالاجملا

 ةينقتلا تاكرشل نضاحم ريفوتو تاينقتلاو تانايبلا لاجم يف راكتبالا تاردابم معدو عيجشت ىلإ ةكلمملا ىعست .3

 تاجتنملا قالطإ ليهـستل ؛ةنمآ ةئيب يف ةركتبملا لامعألا جذامن ةبرجتل تالاجملا فلتخم يف ةيملاعلاو ةيلحملا

 .ةينقتلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا اهداعبأ رابتخاو ،تامدخلاو

 عمتجملا مدـخت ةزيمم ةـيثحب تاـجرخم ىلإ لوـــــــصولل ؛ةـينقتلا تالاـجملا عيمج يف يملعلا ثـحبلا ةـكلمملا معدـت .4

 .ةيداصتقا ةميق تاذ ةركتبم ًالولح دلوتو

 لالخ نم يمقرلا داـــــــصتقالاب ةقالعلا تاذ تالاجملا يف راكتبالاو عادبإلل ةزفحم ةئيب ريفوت ىلإ ةكلمملا ىعـــــــست .5

 قفاوتي امب ،ةماعلا ةحلـــصملاو نيركتبملا حلاـــصم نيب نزاوتلا قيقحتو ،ةيركفلا ةيكلملا قوقح مارتحا أدبم زيزعت

  .ةينطولا حئاوللاو ةمظنألا عم



 
 3   ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف يمقرلا داصتقالا ةسايس

 يرشبلا لاملا سأر .د

 بيلاـــسأ نيـــسحتو ةيلاع ةيجاتنإو ةميق تاذ فئاظو داجيإ يف يمقرلا داـــصتقالا ةمهاـــسم ىلع ةكلمملا صرحت .1

 .لبقتسملا فئاظو تابلطتم عم مءاوتي امب ةينطولا رداوكلا ليهأتل ىعستو ،لمعلا فورظو

 قوــــــس تاـجاـيتحا يبلي اـمب ةـثيدـحلا طاـمنألا تاذ لـمعلا صرف ومن معدـل ةـنمآ ةـئيب ريفوت ىلإ ةـكلمملا ىعـــــــست  .2

 .نيلماعلل ةيامحلاو ةلادعلا ئدابم ققحيو لمعلا

 ةـــــــسدـنهلاو ةـينقتلاو مولعلا لاـجم يف ةداـيرلل ةـينطولا رداوكلا عيجـــــــشتو ةـفرعملا زيزعت ىلإ ةـكلمملا ىعـــــــست .3

 .ةمعادلا تاسايسلاو جماربلا عضو لالخ نم تايضايرلاو

 ةيلومشلاو يعامتجالا ءاخرلا .ه

 نيــــــسحت ققحي امبو ،ًايملاع ةدايرلا ىلإ ةكلمملا ندمب لوــــــصولل ةيمقرلا تاينقتلا ريخــــــست ىلإ ةكلمملا فدهت .1

 ةايحلا ةدوج تارشؤم نيسحتو ةيعامتجالا ةيهافرلا قيقحتو شيعلا ةمءالم ىوتسم

 عمتجملا دارفأ عيمج كارــشإ نامــضل ؛ةئفاكتم ةيميلعت صرف ريفوتو ،ةيمقرلا ةفاقثلا رــشن ىلع ةكلمملا لمعت .2

 ؛ةقاعإلا يوذو ،ةفلتخملا ةيرمعلا تائفلاو ،ةيئانلا قطانملا ناّكــــس لمــــشي امب يمقرلا داــــصتقالا يف هحئارــــشو

  .ةجتنملاو ةلعافلا مهتكراشم نامضو ،عمتجملا يف طارخنالا ىلع مهتدعاسمل

 زيزعتو ،مهتدناــسمو مهليهأت قيرط نع لمعلا قوــس يف ةقاعإلا يوذ ةكراــشم ةبــسن عفر ىلع ةكلمملا لمعت .3

 .يمقرلا داصتقالا فئاظو تابلطتم مئاوتل ةيمقرلا مهتاراهم

 ةكلمملا تاعلطت قيقحت يف اهرود زيزعتو لمعلا قوــــس يف ةكراــــشملا نم ةأرملا نيكمت ىلإ ةكلمملا ىعــــست .4

  .يمقرلا داصتقالا يف

 ةيمقرلا ةئيبلا يف ةقثلا .و

 نمألاـب ةـقلعتملا حئاوللاو ةـمظنألا ريوطت لالخ نم كـلذو ،ةـقوثومو ةـنمآ ةـيمقر ةـئيب ريفوت ىلع ةـكلمملا صرحت .1

 ماــيقلاو ةــيمقرلا ةــئيبلا يف طارخنالا ىلع لاــمعألا عاــطقو ةــيموكحلا تاــهجلاو دارفألا عيجـــــــشتل ؛يناربيـــــــسلا

 .ةيداصتقالاو ةيعامتجالا مهتطشنأب

 ةقوثومو ةنمآ ةيمقر ةئيب ريفوتل ؛ةيمقرلا تالماعتلا يف ةيفافـــشلا تايوتـــسم ىلعأ قيقحت ىلإ ةكلمملا ىعـــست .2

 .راكتبالاو رامثتسالل ةمعاد

 ةـمظنألا نـــــــس لالخ نم ةـيمقرلا تالماـعتلا معدـل ؛ةـيمقرلا ةـقثلا تاـمدـخو ةـيوهلا لـيعفت وحن ةـكلمملا هـجوتت .3

 .اهمكح يف امو حئاوللاو

 

 

 

 

 

 

 



 
 4   ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف يمقرلا داصتقالا ةسايس

 قوسلا حاتفنا .ز

 عم قفاوتي اـمبو ،ةـيلودـلا اـهتاـمازتلا دودـح يف يمقرلا داـــــــصتقالا زيزعتل قاوـــــــسألا حتف ىلع ةـكلمملا عجـــــــشت  .1

  .اهتمظنأ

 ةيسفانت ةئيب داجيإ ىلع لمعتو ةقطنملا يف ةيمقرلا تارامثتسالل ىلوألا ةهجولا حبصت نأ ىلإ ةكلمملا ىعست  .2

 .يمقرلا داصتقالا راهدزا يف مهست

 ومن يف ةـمهاـــــــسملا ةدـيدـجلا لاـمعألا جذاـمنل ةـمعادـلا اـهمكح يف اـمو حئاوللاو ةـمظنألا ريوطتب ةـكلمملا متهت .3

 .يمقرلا داصتقالا

 ،اهل ةمعادو ةنكمم ةئيب داجيإو ،اهلاكـشأ عيمجب ةينورتكلإلا ةراجتلا تاقيبطت نيكمتو ريـسيت وحن ةكلمملا هجوتت .4

 .اهتالماعتبو اهب نيكلهتسملا ةقث ةدايزو ،اهتسراممل ةيموكحلا تاءارجإلا ليهستو

 لالخ نم ةيمقرلا تالاجملا يف لامعألا داورو ةطـــــسوتملاو ةريغـــــصلا تآـــــشنملا نيكمت ىلإ ةكلمملا ىعـــــست .5
 .ةمعادلا ةمظنألا نسو ،ليومتلا تاءارجإ ليهستو ،تابقعلا ليلذت

 


