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َكدَُ:
إٕ َٔ أِٖ أٖذاف ثُٓٚ ١ٝثطٜٛش ايظٝاط ١يف ايهٜٛح ٖ ٞدعمِ سٗمٛد ايذٚيم ١يف ثٜٓٛمم َـمادس
ا٫قجـاد ايهٜٛيت ٚثٛفري فشق عٌُ سذٜذٚ ٠ذبظم

سمٛد ٠اسبٝما ٠يًهمٜٛجٝ

ااةكماف ١ا

ثعضٜض ؿٛس ٠ايهٜٛح ايذٚي ١ٝزبمزت ا٫طمجذُاس ا٭سمٓكم نُما إ ا٫طمياثٝش ١ٝطمجذعِ فمشق
ايهٜٛح يجـبح َشنض ًا دباسً ٜا َٚايٝاً ٚاٛاا ١إقً١ُٝٝم
ٚمتجًو ايهٜٛح َٛاسد طٝاط ١ٝنبري ٠ذبجاض ا

ثُٓٚ ١ٝثظٜٛل ،نُا إ ٖٓاى طاسمًَ ١ظم١

يًجطٜٛش ايعُشاْٚ ٞايجخطٝط ٚايجٓظٝل اؼهٌ َظجذاّم
ٚيطاملا أٌُٖ ثظٜٛل ايهٜٛح نٛسٗ ١طٝاطٚ ١ٝؿاطة ريو إُٖاٍ يف اشبذَاخ راخ ايـً ،١مما
خًل اسباس ١ا

إػباد ثعاٚ ٕٚدٝل ا

ايكطاع

ايعاّ ٚاشباؿ ١عً ٢إ ٜهَ ٕٛـمظٛااً اٛسمٛد

قٝاد ٠ق٪َٚ ١ٜٛدش ٠يًٓشما.م ٚثكمذّ ا٫طمياثٝش ١ٝايٛةٓٝم ١يًظمٝاط ،١خطم ١عُمٌ اطمياثٝش١ٝ
يًجظٜٛلم
ٚطج ٢ثعِ ايفا٥ذ َٔ ٠ايظٝاط ١عً ٢ايهٜٛج٫ ، ٝاذ َٔ ثبين محً ١ثٛع ١ٜٛثجُظٛس ط ٍٛفشق
ٚاَهاْٝاخ ٚنٝف ١ٝا٫طجفادٖ َٔ ٠زا ايكطاع ،عً ٢إٔ ٜـاطبٗا خط ١ثُٓ ١ٝيًُمٛاسد ايبؼمش١ٜ
يجُه

ايهٜٛجٝ

َٔ انجظات املٗاساخ اي٬صَ ١يًعٌُ يف ٖزا ايكطاعم

ٜٚأثٖ ٞزا ايجكشٜش يجظًٝط ايل ٤ٛعً ٢املفاٖ ِٝايعاَ ١ط ٍٛايظٝاطٚ ١ايجُٓٝم ١ايظمٝاطٚ ،١ٝعًم٢
طٝاطاخ ايظٝاط ١ااشبط ١اةمنا ١ٝ٥املجٛطط ،)6161/6109 –6106/6105( ١إكاف ١إ

ايٛقمٛف

عًممْ ٢كمما ايكممٚ ٠ٛايجظممذٜاخٚ ،أٖممِ اةسممشا٤اخ ا٫طممياثٝش ١ٝملٓمماةل ايجُٓٝمم ١ايظممٝاطٚ ،١ٝأٖممِ
املؼشٚعاخ ٚاةسشا٤اخ راخ ا٭ٚي ١ٜٛيف ايش ١ٜ٩ايٛةٓ ١ٝيًظٝاط١م
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احملىز األوٍَ :فاًِٖ عاَُ حىٍ ايطًاحُ وايتًُُٓ ايطًاحًُ:
أؿبظح ثُٓ ١ٝايظٝاطَ ١مٔ املـمادس ا٭طاطم ١ٝاملؼماسن ١يف طشنم ١ايجُٓٝم ١ا٫قجـماد١ٜ
ٚخـٛؿا يف ايذ ٍٚايٓاَ ،١ٝحبٝر متذٌ اذٖ ٬ٜاَا يًكطاعاخ ا٭خش ٣اييت  ٫ثجًُو فٗٝما ٖمزٙ
ايذ ٍٚقذساخ ثٓافظ ١ٝنبري٠م يمزيو ثعجمع عًُٝم ١ايجُٓٝم ١ايظمٝاط ١ٝعٓمذ نمذري َمٔ دٍٚ
ايعامل َٔ ،ايكلاٜا املعاؿش ،٠نْٗٛا ثٗذف ا

اةطٗاّ يف صٜاد ٠ايذخٌ ايفشد اسبكٝكٚ ،ٞاايجايٞ

ثعجع أطذ ايشٚافذ ايشٝ٥ظ ١ٝيًذخٌ ايكٚ ،َٞٛنزيو مبا ثجلُٓ٘ َٔ ثُٓ ١ٝطلاس ١ٜػاًَ١
يهاف ١املكَٛاخ ايطبٝعٚ ١ٝاةْظاْ١ٝم ٖٓ َٔٚما ثهم ٕٛايجُٓٝم ١ايظمٝاطٚ ١ٝطم ١ًٝيًجُٓٝم١
ا٫قجـاد١ٜم

َ .0فٗىّ ايطًاحُ:
اذأخ احملا٫ٚخ ا٭ٚ

يجعشٜف ظاٖش ٠ايظٝاط ١يف ايذُآْٝاخ َٔ ايكشٕ ايجاطم عؼشٚ ،نإ

أ ٍٚثعشٜف ضبذد يًظٝاطٜ ١عمٛد يًعمامل ا٭ملماْ ٞسمٜٛري فشًٜٚمش ( )Guyer Freulerعماّ
 ّ0915اٛؿممفٗاظ ظمماٖش ٠عـممش ١ٜثٓبذممل َممٔ اسباسمم ١املجضاٜممذ ٠يًظـمم ٍٛعًمم ٢ايشاطمم١
ٚا٫طجشُاّ ٚثػمري ازبمٚ ٛا٫طظماغ لُماٍ ايطبٝعمٚ ١ثمزٚقٗا ٚايؼمعٛس اايبٗشمٚ ١املجعم١
ااةقاَ ١يف َٓاةل هلا ةبٝعجٗا اشباؿ ٖٞٚ ،١مثش ٠ثكذّ ٚطا ٌ٥ايٓكٌم
َٚا ٜعات عً ٢ايجعشٜف ايظاال إُٖاٍ ازبٛاْة ا٫قجـاد ١ٜامليثب ١عٔ ايٓؼما ايظمٝاط،ٞ
َ ٖٛٚا طا ٍٚايعامل ايُٓظما ٟٚػمٛيريٕ ػمشاثٓٗ ) Schullard.H.V ( َٔٛايينٝمض عًٝم٘ يف
ثعشٜفمم٘ يًظممٝاط ١عمماّ  ،ّ0901طٝممر أػمماس إ

إٔ ايظممٝاطٖ ١ممٞظ اؿممطٜ .٬طًممل عًمم٢

ايعًُٝاخ املجذاخًٚ ١خـٛؿاً ايعًُٝاخ ا٫قجـاد ١ٜاييت ثجعًل امذخ ٍٛا٭ساْمة ٚإقماَجِٗ
امل٪قجٚ ١اْجؼاسِٖ داخٌ طذٚد َٓطك ١أ ٟدٚيَ ١ع١ٓٝم سنمض ٖمزا ايجعشٜمف عًم ٢ازباْمة
ا٫قجـادٚ ٟيهٓ٘ أٌُٖ ٖ ٛازباْة ا٫خش ازباْة ايٓفظٚ ٞايذكايف يًظٝاط١م
اعذ ٖار ٜٔايجعشٜف

ثعاقبح ايهمذري َمٔ ايجعماسٜف املخجًفمٚ ١اسبذٜذم ١يًظمٝاطَ ١مٔ

خ ٍ٬نجاااخ ايهمذري َمٔ ايبماطذ  ،اهل٦ٝماخ اةقًُٝٝمٚ ١ايذٚيٝم ١خاؿم ١ا٫قجـماد١ٜ
ٚايظٝاط ١ٝأُٖٗاظ
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 ثعشٜممف َٓةُمم ١ايظممٝاط ١ٝايعاملٝمم)W.T.O( ١ظ ايظممٝاطٖ ١مم ٞأْؼممط ١املظممافش ا
َهإ خاسض ا٦ٝج٘ املأيٛف ١يفيَ ٠ع َٔ ١ٓٝايٛقح  ٫ثضٜمذ عمٔ طمٓ ١اػمري اْكطماع
يًشاط ١أ ٚ٭غشاض أخش٣م
 ثعشٜف ا٭نادمي ١ٝايذٚي ١ٝيًظٝاط١ظ ()A.I.Tظ ايظٝاط ١عباس ٠عٔ يفظ ٜٓـمشف
ا

أطفاس املجع ،١فٗ ٞصبُٛع ١ا٭ْؼط ١ايبؼش ١ٜاييت ثعٌُ عً ٢ذبكٝل ٖزا ايٓمٛع

َٔ ا٭طفاسم
َٔ خ ٍ٬ايجعاسٜف ايظ ااكٜ ١فِٗ اإٔ ايظٝاط ١هلما أنذمش َمٔ ثعشٜمف ٚاطمذ ٚنمٌ َٓٗما
ؽبجًف عٔ ا٫خش ااخج٬ف ايضا ١ٜٚاييت ٜٓةش َٓٗا ا

ايظٝاط ،١فايبعض ٜٓةش ايٗٝا اٛؿفٗا

ظاٖش ٠اسجُاعٚ ،١ٝآخشٜ ٕٚشْٗٚما ظماٖش ٠اقجـمادَٚ ،١ٜمِٓٗ َمٔ ٜشنمض عًم ٢دٚسٖما يف
ثُٓ ١ٝايع٬قاخ اةْظاْٚ ١ٝايذكاف ١ٝا

ايؼعٛتم ٚيهٔ اَ٫ش ايز ٟثجفل ف ٘ٝايهمذري َمٔ

ايجعاسٜف ٖ ٛإٔ ايظٝاط ١ثٓؼأ يًظـ ٍٛعً ٢ايشاطٚ ١يٝع يًعُمٌٚ ،أْٗما ػبمة إٔ  ٫ثم٪دٟ
ايظٝاط ١إ

إقاَ ١دا ٫ٚ ١ُ٥ثهٔ ٭قٌ َٔ  64طاع١م

َ .6فٗىّ ايتًُُٓ ايطًاحُ:
إ ٕ ايجُٓ ١ٝايظٝاط ٖٞ ١ٝأطذز َا ظٗش َٔ أْٛاع ايجُٓ ١ٝايعذٜذ ٖٞٚ ،٠امذٚسٖا َجػًػًم١
يف نٌ عٓاؿش ايجُٓ ١ٝاملخجًفٚ ،١ثهاد ثهَ ٕٛجطااكَ ١مم ايجُٓٝم ١ايؼماًَ ،١فهمٌ
َكَٛاخ ايجُٓ ١ٝايؼماًَ ١ثلمِ َكَٛماخ ايجُٓٝم ١ايظمٝاط١ٝم فمنرا نمإ َفٗم ّٛايجُٓٝم١
ا٫قجـادٜ ١ٜعين " اطجخذاّ املٛاسد ا٫قجـاد ١ٜاملجاط ١يف اجملجُم أطظٔ اطجخذاّ ممهٔ،
حبٝر ثذس أنمع عا٥مذ ٜٚظمجفاد َٓٗما أنمع اطمجفاد ٠ممهٓم٘ يضٜمادَ ٠ظمج ٣ٛايمذخٌ
ٚايجؼػ ٌٝيف اجملجُم"م فإ َفٗ ّٛايجُٓ ١ٝايظٝاطٜ ١ٝعينظ “ثعة ِٝايمذٚس ايمز ٟميهمٔ إ
ًٜعب٘ ايٓؼا ايظٝاط ٞيف من ٛا٫قجـاد ايٛةين َٔ ،طٝر ذبظ

َٝضإ املذفٛعاخ ٚصٜماد٠

َٛاسد ايذٚيَ ١مٔ ايعُم٬خ ا٭سٓبٝمٚ ١احمل ًٝمٚ ١خًمل فمشق عُمٌ سذٜمذَ ٙباػمشٚ ٠غمري
َباػشٚ ،٠ايضٜاد ٠يف ايجٛطٝم ايعُشاْ ٞعٔ ةشٜل خًل َٓاةل سمزت طمٝاطٚ ١ٝطمهاْ١ٝ
يف املٓاةل ايٓا" ١ٝ٥م
مما طبل ميهٔ ثعشٜف ثُٓ ١ٝايظٝاط ١اأْٗاظ “طبجًف ايجٓةُٝاخ ايعاَمٚ ١اشباؿم ١ايميت
ثؼيى يف ثطٜٛش ٚاْجاض ٚثظٜٛل ايبلا٥م ٚاشبذَاخ ،شبذَ ١اطجٝاساخ ٚسفاٖ ١ٝايظٝا" .م
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َ .3تطًبات ايتًُُٓ ايطًاحًُ:
ثُٓ ١ٝايـٓاع ١ايظٝاط ١ٝذبهُٗما عمذ ٠اخجبماساخ ػبمة َشاعاثٗما  ،فمأ ٟخطم ١ثُٓٝم١
طٝاط ١ٝثجطًة ذبذٜذ املؼانٌ اييت ثعشقمٌ ثُٓٝم ١ايـمٓاع ١ايظمٝاطٚٚ ،١ٝكمم خطم١
اذ ١ًٜحباٍ طذٚز ةاسٚ ٨ثذسٜة اٜ٫ذ ٟايعاًَم ١املجخــمٚ ١ايميت ؼبجماض ايٗٝما ايكطماع
ايظممٝاط ٞطجمم ٢ثممجُهٔ املٓؼممأ ٠ايظممٝاط ١ٝايكٝمماّ اممذٚسٖا املطًممٛتٚٚ ،كممم اٖ٫ممذاف
ا٫طجذُاس ١ٜاملجطٛس٫ ٠طجذُاس املٛاسد َم ثٛفري املٓاخ ا٫طجذُاس ٟاي٬صّ ملٛانب ١اطجٝاسماخ
ايطًة ايظٝاط ٞاحملً ٚ ٞايعامل ،ٞااةكاف ١ا

كشٚس ٠دعِ ايذٚي ١يًكطماع ايظمٝاطٚ ٞسامط

خط ١ايجُٓ ١ٝايظٝاطَ ١ٝم خطط ايجُٓ ١ٝا٫قجـمادٚ ١ٜاةداسٜمٚ ١ا٫سجُاعٝم ١ملخجًمف
ايكطاعاخ م
إٕ ايكٝاّ اندساض َؼاسٜم اطجذُاس ١ٜطٝاط ١ٝسذٜذ ٠كُٔ خطط ايجُٓٝم ١ػبمة إ ٜظمبل
انسشا ٤دساط ١ػاًَ ١يًجأنذ َٔ ازبذ ٣ٚا٫قجـاد ١ٜهلاٜٚ ،جطًة دساط ١ايظٛم ايظٝاطٞ
َٔ اسٌ ذبذٜذ ثفل٬ٝخ ايظٝا .يًظع ٞيجأَٗٓٝا قذ اةَهإٚ ،ايجأنمذ َمٔ إ ثٓفٝمزٖا
ٜظُح ااحملافة ١عً ٢املٛاقم ايظٝاط ١ٝاؼهٌ دا ٕ٫ ،ِ٥سزت ايظٝا .ا

ٖز ٙاملٓاةل قمذ

ٜعجُذ عً ٢املٓاخ ا ٚايطبٝع ١ا ٚايجاسٜخ ا ٚاٜم ١عٛاَمٌ ثجُٝمض ام٘ املٛاقمم ايظمٝاطٚ ١ٝعًم٢
ثٛفري ػبهَٛ َٔ ١اقم اةٜٛا ٤يهٌ ػهٌ َٔ اػهاٍ ايذخٌ ٚيهٌ منٛرض َٔ ايشغباخ،
ٚعً ٢سفم َظجْ ٣ٛةافٚ ١سٛد ٠اشبذَ ١ايظٝاط ١ٝيهُْٗٛا ٪ٜدٜإ دٚسا ٖاَما يف ثطمٜٛش
ايجُٓ ١ٝايظٝاط١ٝم

 .4أٖداف ايتًُُٓ ايطًاحًُ:
إٕ ايجُٓ ١ٝايظٝاط ١ٝيف طذ راثٗا ٖذف نُا ثعذ َشطًَ َٔ ١شاطٌ ذبكٝل ٖذف أنمع
اٖٚ ٫مم ٛذبكٝممل ايجُٓٝمم ١ا٫قجـممادٚ ١ٜا٫سجُاعٝمم ١يًذٚيمم١م ٚربجًممف اٖممذاف ايجُٓٝمم١
ايظٝاطٚ ١ٝأطايٝة ذبكٝكٗما َمٔ دٚيم ١ا
ٜٚشسم ٖزا ا

أخمشَٚ ٣مٔ ٚقمح ا

اخمش داخمٌ ْفمع ايذٚيم١

مجً َٔ ١ايعٛاَمٌ أُٖٗما اخمج٬ف ايمذ ٍٚيف َهْٛماخ عشكمٗا ايظمٝاطٞ

ٚاَهاْٝاثٗمما ايجُٜٓٛممَٛٚ ١قعٗمما َممٔ املٓمماةل املـممذس ٠يًظمما٥ظ

ااةكمماف ١ا

ظشٚفٗمما

ايذاخً ١ٝا٫قجـادٚ ١ٜا٫سجُاعٚ ١ٝايبٚ ١ٝ٦ٝغريٖا ،فُذ ٬ظبمذ اعمض ايمذ ٍٚثٗمذف َمٔ
عًُٝاخ ايجُٓ ١ٝا
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األًُُٖ االقتصاديُ يتًُُٓ ايطًاحُ املطتداَُ يف دويُ ايهىيت

املؼانٌ ا٫قجـادٚ ١ٜا٫سجُاعٚ ١ٝايذكافٚ ١ٝايب ١ٝ٦ٝيف ط
عذد ضبذٚد َٔ ايظا٥ظ

ثٗذف د ٍٚأخش ٣ا

سزت

َٔ ر ٟٚايذخ ٍٛاملشثفع١م

واألٖداف ايعاَُ يًتًُُٓ ايطًاحًُ – ٌٖ ناالتٌ:
 ذبكٝل من ٛطٝاطَ ٞجٛاصٕم
 ثذع ِٝاملشدٚداخ ا٫قجـاد ١ٜيًظٝاط١م
 صٜاد ٠فشق ايعٌُ ٚخفض َعذ٫خ ايبطاي١م
 صٜادْ ٠ـٝة ايذٚي َٔ ١ايٓؼا ايظٝاطٞم
 صٜاد ٠ايذخٌ ايك َٞٛاةمجايٞم
 ثُٓ ١ٝايبٓ ١ٝا٭طاطٚ ١ٝثٛفري ايجظٗ٬ٝخ ا٫صَ ١يًظا٥ظ

املكُٝ

اايذٚي١م

 ايضٜاد ٠املظجُش ٠يف اطجخذاّ امله ٕٛايٛةين َٔ طًم ٚخذَاخ يف عًُٝماخ ايبٓماٚ ٤إداس٠
ايهٝإ ايظمٝاط ٞفشٌ ايذ ٍٚايظٝاط ١ٝذبشق عً ٢اطجخذاّ َٛاسدٖما احملًٝم ١عٓمذ
إقاَٚ ١ثؼٝذ ٚؿٓاعَ ١هْٛاخ ايعشض ايظٝاط ٞاٗام
 املظاُٖ ١ايفعاي ١يف طٌ املؼانٌ ا٫قجـادٚ ١ٜا٫سجُاعٝم١ظ حبٝمر ثجُٝمض ؿمٓاع١
ايظٝاطْ ١اسظ ١يف أ ٟدٚيم ١طمٝاط ١ٝاكمذسثٗا عًم ٢ايجفاعمٌ َمم َؼمانٌ اجملجُمم
َٚظاُٖجٗا يف طٌ طبجًف املؼانٌ ا٫قجـادٚ ١ٜا٫سجُاعٝم ١ايميت ثٛاسٗٗما ايذٚيم١م
نزيو اسباٍ اايٓظمب ١يظ ٝاطم ١ايجُٓٝم ١ايظمٝاط ١ٝار  ٫عبهمِ عًم ٢ظبما .أ ٚفؼمٌ
دبشا ١ايجُٓ ١ٝايظٝاط ١ٝاايذٚي َٔ ١خ ٍ٬عذد ايظا٥ظ

أ ٚايًٝاي ٞايظٝاط ،١ٝاٌ َٔ

خ ٍ٬دٚسٖا يف طمٌ َؼمه٬خ اسجُاعٝم ١نخًمل فمشق عُمٌ َجضاٜمذَٚ ٠ظمجكش٠
ٚثَُٓٓ ١ٝاةل ْا ١ٝ٥أ ٟذبكٝل ثُٓ ١ٝإقًَ ١ُٝٝجٛاصْ ١فل ٬عٔ دٚسٖما ايجكًٝمذ ٟيف
دعِ َٝضإ املذفٛعاخ ٚخًل ايعُ٬خ ايـعب١م
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احملووىز اينوواٌْ :أٖووداف وضًاضووات ايطووًاحُ ااخلطووُ املتاسًووُ املتىضووطُ األجووٌ – 6106/6105
:)6161/6109
ايجخطٝط ايظٝاط ٖٛ ٞسطِ ؿٛس ٠ثكذٜشَ ١ٜظجكبً ١ٝيًـٓاع ١ايظٝاط ١ٝيف اًذ َعم ،
ٚفل اشْاَص ٜظري عً ٢خطٛاخ في ٠صَٓ ١ٝضبذد ٠إَا اعٝمذ ٠أ ٚقشٜبم ١املمذَ ،٣مم ذبذٜمذ
أٖذاف اشبط ١ايظٝاط ١ٝيجظكٝل ثُٓ ١ٝطٝاطَ ١ٝظجذاَ١م
ايجخطٝط ايظٝاطٜ ٫ ٞكجـش عً ٢ازبٗاخ ايشمسٝمٚ ،١إمنما ػبمة إٔ ٜرٓةمش إيٝم٘ عًم ٢أْم٘
اشْاَص عٌُ َؼيى ا

ايكطاع ايعاّ ٚايكطاع اشباق ٚا٭فشاد ٚايعاًَ

ايظٝاط( ١ٝامل٪طظاخ ٚسساٍ ا٭عُاٍمم)ٚ ،ايظانٓ ١احملً ١ٝامللٝف ،١إ
ايظٝاطٚ ،ٞنٌ امل٪طظاخ ٚايكطاعاخ ٚا٭فشاد املشثبط

يف فطاع اشبمذَاخ
َٝذإ ايجهمٜٔٛ

اايكطاع ايظٝاط ،ٞطمٛا ٤اؼمهٌ

َباػش أ ٚغري َباػشٖ ،زا َٔ سٗ َٔٚ ١سٗ ١أخش ٣فايجخطٝط ايظٝاط ٞميجذ يٝؼٌُ إػشاى
املظجًٗه

هلز ٙاشبذَاخ ( ِٖٚايظٝا ).طٛا ٤يف إةاس ايظمٝاط ١ايذاخًٝم ١أ ٚاشباسسٝم ١أٚ

ُٖا َعا َٔ اسٌ ذبٝل طٝاط ١ساػذٚ ٠طٝاطَٓ ١ـفَٚ ١ظٚ٪ي ١يف إةاس ثُٓ ١ٝطمٝاط١ٝ
ٚثُٓ ١ٝاقجـاد ١ٜثشاعَ ٞـاحل ايطشف م
ٚايجخطٝط ايظٝاط ٞميهٔ ثعشٜف٘ عً ٢أْ٘ اشبط ١أ ٚايعْاَص ايزٜ ٟبجمذَ ٨مٔ َشطًم١
ذبذٜذ ٚؿٝاغ ١ا٭ٖذاف املشاد ذبكٝكٗا ،يف فمي ٠صَٓٝم ١ضبمذد ،٠اْجٗما ٤مبشطًم ١ايجٓفٝمز
ٚايجطبٝل يعاَص ايجخطٝط ايظٝاطَٚ ،ٞا ميهمٔ إٔ ٜؼمًُ٘ َمٔ ثمذخو٬خ ٚثعمذ٬ٜخ يف
إةاس ايجكٚ ِٜٛايجكٚ ِٝٝايجظًٚ ٌٝا٫طجذساىم
ٚثجُذمممٌ أٖمممذاف ٚطٝاطممماخ ايظمممٝاط ١ااشبطممم ١اةمناٝ٥مممَ ١جٛطمممط-6106/6105( ١
 )6161/6109ااٯثٞظ
أ  .شيووادَ َعوودالت تووى ايكطوواي ايتجووازٍ وايطووًاحٌ يًهووىٕ زافوودام ٖاَ و ما وَصوودزام َوؤ َصووادز شيووادَ
ايدخٌ ايىطين:
0م ثؼشٝم ا٫طجذُاساخ يف ا٭ْؼط ١ايظٝاط ١ٝمبخجًف َٓاةل ايهٜٛحم
6م ا٫طجػ ٍ٬ا٭َذٌ يًُشافل ٚاشبذَاخ ايظٝاط ١ٝيف خًل ؿٓاع ١طٝاط ١ٝثٓافظ١ٝم
ب  .أَا أِٖ ايفىاسد وايعىاسد اييت تٓتج َٔ ايتخطًط ايطًاحٌ ايطًًِ فٌٗ ناآلتٌ:
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ٜظاعذ ايجخطٝط ايظٝاط ٞعً ٢ذبذٜذ ٚؿمٝاْ ١املمٛاسد ايظمٝاطٚ ١ٝا٫طمجفادَٗٓ ٠ما
اؼهٌ َٓاطة يف ايٛقح اسباكش ٚاملظجكبٌم
ٜظاعذ ايجخطٝط ايظٝاط ٞعًم ٢ثهاًَٝمٚ ١سامط ايكطماع ايظمٝاطَ ٞمم ايكطاعماخ
ا٭خشٚ ٣عً ٢ذبكٝل أٖذاف ايظٝاطٝاخ ايعاَم ١يًجُٓٝم ١ا٫قجـمادٚ ١ٜا٫سجُاعٝم١
عً ٢نٌ َظجٜٛاثٗام
ٜممٛفش أسكممَٓ ١ٝاطممب ١يٮطممًٛت اربممار ايكممشاس يجُٓٝمم ١ايظممٝاط ١يف ايكطمماع ايعمماّ
ٚاشباق َٔ ،خ ٍ٬دساط ١ايٛاقم اسبمايٚ ٞاملظمجكبًَ ٞمم ا٭خمز اعم ا٫عجبماس ا٭َمٛس
ايظٝاطٚ ١ٝا٫قجـاد ١ٜاييت ثكشسٖا ايذٚي ١يجطٜٛش ايظٝاطٚ ١ثٓؼٝطٗام
ٜٛفش املعًَٛاخ ٚايبٝاْاخ ٚاةطـاٝ٥اخ ٚاشبشا٥ط ٚاملخططاخ ٚايجكماسٜش ٚا٫طمجبٝاْاخ،
ٜٚلعٗا ذبح ٜذ ةايبٗٝام
ٜظاعذ عًم ٢صٜماد ٠ايفٛا٥مذ ا٫قجـمادٚ ١ٜا٫سجُاعٝمٚ ١ايبٝ٦ٝمَ ١مٔ خم ٍ٬ثطمٜٛش
ايكطاع ايظٝاطٚ ،ٞثٛصٜم دمُاس ثُٓٝج٘ عً ٢أفشاد اجملجُمم نُما ٜكًمٌ َمٔ طمًبٝاخ
ايظٝاط١م
ٜظاعذ عًٚ ٢كم اشبطط ايجفـ ١ًٝٝيشفم املظج ٣ٛايظٝاط ٞيبعض املٓاةل املجُٝمض،٠
ٚاملجخًف ١طٝاطٝام
ٜظاع ذ عًمٚ ٢كمم ا٭طمع املٓاطمب ١يجٓفٝمز اشبطمط ٚايظٝاطماخ ٚايمعاَص ايجُٜٓٛم١
املظجُش ٠عٔ ةشٜل إْؼا ٤ا٭سٗضٚ ٠امل٪طظاخ ةداس ٠ايٓؼا م
ٜظاِٖ يف اطمجُشاس ١ٜثكم ِٜٛايجُٓٝم ١ايظمٝاطَٛٚ ١ٝاؿمً ١ايجكمذّ يف ثطمٜٛش ٖمزا
ايٓؼا م ٚايجأنٝذ عً ٢اةػبااٝاخ ٚدباٚص ايظًبٝاخ يف ا٭عٛاّ اي٬طك١م

إٕ ايٓكا أ عَ ٙ٬اٖ ٞإ ٫ازبض ٤املٓةٛس َمٔ املٓمافم املجأثٝمَ ١مٔ ايجخطمٝط ايظمٝاط ٞايظمًِٝ
ٖٓٚاى قذس أنمع َمٔ املهاطمة ا٫قجـماد ١ٜاملباػمشٚ ٠غمري املباػمش ،٠ايٓادبمَ ١مٔ ثمأَ
عًُٝاخ ايجظذٜر ٚايجطٜٛش يًُٓاةل ايظٝاطٚ ،١ٝايجٛطم ٚإػباد َٓاةل طمٝاط ١ٝسذٜمذ٠
ثجَ ّ٤٬م ثػ ري ٚثطٛس عًُٝاخ ايجُٓ ١ٝايظٝاط ١ٝمبا ؼبكل ايجٛافمل ام
ٚاملٓجص ايظٝاط ٞاملكذّم
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ايطًمة ايظمٝاطٞ

احملىز اينايث :املضرتاتًجًُ ايىطًُٓ يًطًاحُ يف ايهىيت:
ْ .0برَ عٔ االضرتاتًجًُ ايىطًُٓ يًطًاحُ:
يكذ مت إعذاد ا٫طياثٝش ١ٝايٛةٓ ١ٝيًظمٝاطَ ١مٔ قبمٌ فشٜمل َمٔ قطماع ايظمٝاط ١امٛصاس٠
اةع ّ٬اذعِ ا٭َاْ ١ايعاَ ١يًُشًع ا٭عً ٢يًجخطٝط ٚايجُٓٚ ١ٝاايجعاَ ٕٚم اشْاَص ا٭َمِ
املجظذ ٠اةمناٚ ٞ٥انػشاف َٓةُ ١ايظٝاط ١ايعامل١ٝم ٚقمذ مت إعمذادٖا امنداسَ ٠مذٜش َؼمشٚع
ٚةين َٓٚظل َؼشٚع ٚةينم ٚقذ قاّ فشٜل َٔ َهجة اطجؼاس ٟعاملَ ٞه 61 َٔ ٕٛخمبريا
أسٓبٝا يف إعذادٖا َم زبٓ ١اطجؼاسَ ١ٜهَ 6 َٔ ١ْٛجخــ

نٜٛج ٝم

ٚقذ ٚسد يف ٖزا ايجكشٜش ٚؿف يٛكم ايظمٝاط ١يف ايهٜٛمحٜ ،جلمُٔ " خشٜطم ١يطشٜمل "
ذبذد ا٫دباٖاخ يًُل ٞقذَا يف املشاطٌ املجكذَ َٔ ١ايجُٓ ١ٝايظٝاط١ٝم
ٚقذ اْطٛخ عًُ ١ٝإعذاد اشبط ١عً ٢قذس نبري َٔ ازبٗٛد " يًُؼاسن " ١يف سطِ َظجكبٌ
ايظٝاط ١يف ايهٜٛحم َٓٚز َٓجـف عاّ  ،6113ثلمُٔ إعمذاد اشبطم ١عكمذ أنذمش َمٔ
 311اسجُاع ٚثكذ 65 ِٜعشكا عًَ ٢ذ ٣ايظٓج املاكٝج ٚ ،ريو اٗمذف ثٓظمٝل ٚسٗماخ
ايٓةممش ٚايٛؿمم ٍٛإ إمجمماع طمم ٍٛأطممًٛت امللمم ٞقممذَا عبمم ٛذبكٝممل املـممًظ ١ايعاَمم١
يًهٜٛج ٝم

 .6أًُُٖ ايتًُُٓ ايطًاحًُ يف ايهىيت:
ثجُٝض ايهٜٛح مبشجُم اطجٗ٬نَ ٞجكذّ ،سغِ أْٗا ثعجُذ عً ٢ؿٓاع ١ايٓفط اييت ثجظِ
اايجكًة يف أطعاسٖام ٚطج ٢ثاسٜخ إعذاد ايجكشٜش ٜٓ ٫ةش إ ايجُٓ ١ٝايظمٝاط ١ٝنكطماع
ٜؼممهٌ َهْٛمما نممبريا يف اقجـمماد ايممب٬دم  ٫ٚثؼممهٌ املممعساخ ايجكًٝذٜمم ١يًجُٓٝمم١
ايظ ٝاط ،١ٝعً ٢أْٗا ثمٛفش إٜمشاداخ إكماف ١ٝثظماِٖ يف ايٓماثص احملًم ٞاةمجماي ٞأ ٟاٖجُماّ
ٜزنش اؼهٌ عاّم
وَع ذيوْ ،وجد إٔ ايىضع أخر يف ايتغري َٔ حًث اجملاالت ايتايًُ:
 اربزخ ايهٜٛح قشاسا اطجذُاسٜا ٜجظِ ابعذ ايٓةمش يبٓما ٤ايبٓٝم ١ايجظجٝمٚ ١املشافمل ايميت
ثًٖٗ٪ا يجهَ " ٕٛشنضا دباسٜا إقًُٝٝا " ؽبذّ ايعشام ٚإٜشإ ٚد ٍٚصبًع ايجعا ٕٚيذٍٚ
اشبًٝصم
 أؿبح اةؿ .٬ا٫قجـادٜ ٟؼهٌ أٚي ١ٜٛيًهٜٛحَ ،مم اسباسم ١يجٜٓٛمم ا٫قجـمادٟ
ٚربـٝف ا٭ْؼط ١ا٫قجـادٚ ١ٜسزت ا٫طجذُاس ا٭سٓكم
 ثذفل ايؼبات ايهٜٛيت اـٛسَ ٠ظجُشَٚ ٠جضاٜذ ٠إ
إ ثٛفري ٚظا٥ف َٚؼشٚعاخ هلِم
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طٛم ايعٌُ ،مما ٪ٜنذ اسباس١

وااملضافُ إىل ايتغرياتٖٓ ،اى َتطًبات ًَحُ َنٌ:
 ثٛفري املشافل ايظمٝاط ١ٝاحملًٝم ١يًهمٜٛجٝ
املعشٚكاخ ضبًٝا َٓٗام

امذَ ٫مٔ ايظمفش إ

اشبماسض اظمبة قًم١

َ شاعا ٠ؿٛس ٠ايب٬د عاملٝا ٚنٝف ٜٓةش اجملجُم ايذٚي ٞإيٗٝا ،فاي ٫ ّٛٝميهٔ ٭ ٟدٚيم١
إٔ ثجشاٌٖ اْ٫طباعاخ ايعامل ١ٝعٓٗما أ ٚثُٗمٌ ايجعاَمٌ َمم ايع٬قماخ ايعاَمٚ ١ايكلماٜا
اةع١َٝ٬م
ٖٓٚاى عٓـش إكايف ظٗش َ٪خشا  ٖٛٚايضٜاد ٠يف اطجذُاساخ ايكطاع اشباق َٓمز عماّ 6113
اؼهٌ َطشد يف قطاع ايفٓادم ٚايؼمكل يف ايهٜٛمح ،حبٝمر ٜجطًمة ريمو إػبماد ايطًمة
اي٬صّ عًٖ ٢ز ٙاملؼاسٜم يًظـ ٍٛعً ٢ايعا٥ذ املٓاطة عًٖ ٢ز ٙا٫طجذُاساخم
ٖزا املٓاخ ايجشاسٚ ٟا٫قجـاد ٟاملجػري ٜذٍ عٌ أْ٘ مل ٜعمذ َٓاطمبا يًظهَٛم ١ايهٜٛجٝم١
عذّ ا٫يجفاخ إ ايظٝاط١م ٚاايفعٌ ،فنٕ ايظٝاط ١اذأخ انػباد َٛقم هلا إ طذ اعٝذم َٔٚ
ا٭فلٌ نذريا يًهٜٛج ٝإٔ ذبذز ثُٓ ١ٝطٝاط ١ٝيف املظجكبٌ َٔ خم ٍ٬خطم ،١امذ٫
َٔ طذٚز ايجُٓ ١ٝاؼهٌ عؼٛاٚ ٞ٥اذ ٕٚربطمٝط أٚ ٚفكما يًخطمط املٛكمٛع ١٭غمشاض
أخش ٣غري ايظٝاط١م
ٚثجٓا ٍٚاشبط ١املظجكبٌ يٮسٝاٍ ايكادَ َٔ ١ايؼبات ايهٜٛيتم طٝر ثٛكح ا٫طمياثٝش١ٝ
ايٛةٓ ١ٝيًظٝاطَ ١عامل ايطشٜل عبم ٛايجُٓٝم ١ايظمٝاط ١ٝيًهٜٛمحَ ،مم َشاعما ٠املمعساخ
ايك ١ٜٛهلزا ايٓٛع َٔ ايجُٓ١ٝظ

تٓىيع االقتصاد:
ثطُممح ايهٜٛممح إ ثكًٝممٌ اعجُادٖمما عًمم ٢اةٜممشاداخ ايٓفطٝممٚ ١ثٜٓٛممم َـممادس ايممذخٌ
٫قجـادٖا اجطٜٛش قطاعاخ اقجـاد ١ٜسذٜذ٠م ٚمتذمٌ ايظمٝاطٚ ١اطمذَ ٠مٔ أٖمِ ايفمشق
ايٛاعذ ٠يًٛفا ٤اٗزا اهلذفم فن ساْة نْٗٛا ثؼهٌ قطاعا اقجـادٜا َجُٝضا ،فنْٗما ثمذعِ
ايجُٓٝمم ١املظممجذاَ ١يكطاعمماخ َذممٌ اشبممذَاخ ٚايٓكممٌ ٚايعكمماس ٚثضٜممذ َممٔ فممشق ايعُممٌ
يًهٜٛج ٝم

تىفري فسص عٌُ يًهىيتًني:
ٜعٌُ َعةِ ايهٜٛج ٝيف ايكطاع ايعاّ ،نُا إٔ ٖٓاى ْطاقا ضبذٚدا يًُضٜذ َٔ ايجٛطم
يف ايٓؼا اسبهٚ ،َٞٛمما ٜذٍ عً ٢اسباس ١إ إػباد ٚظا٥ف سذٜمذ ٠يًهمٜٛج ٝإٔ
أنذش َٔ  َٔ %51طهإ ايهٜٛح ثكمٌ أعُماسِٖ عمٔ  61عاَمام ٜٚمشثبط ريمو مبعمذٍ
َشثفممم ْظممبٝا يًُٓمم ٛايظممهاْٞم ٚقممذ أػمماسخ دساطممَ ١ظممظ ١ٝأسشٜممح يف طممٝام إعممذاد
ا٫طياثٝش ١ٝايٛةٓ ١ٝيًظٝاط ١إ إٔ ٖٓاى اطجعذادا ا ايؼبات ايهٜٛيت يًعٌُ يف ٖزا
ايكطاعم
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جىدَ احلًاَ يًُجتُع ايهىييت:
طج٪د ٟايظٝاط ١إ ثؼشٝم محا ١ٜاملخض ٕٚاسبلاسٚ ٟايذكايف ٚايب ٞ٦ٝيًهٜٛمحم نُما
طج٪د ٟإ صٜاد ٠اعجضاص ايهٜٛج ٝانظباصاخ املاكٚ ٞاسباكش يًهٜٛح عً ٢طذ طٛا٤م ٫ٚ
ػو إٔ ثطٜٛش املشافل ٚاشبذَاخ ايظٝاط ١ٝطٝعٛد ااملٓفع ١عً ٢ايهٜٛج ٝم

تعصيص صىزَ ايهىيت أَاّ ايعامل:
إٕ مسع ١ايهٜٛح ايذٚي ١ٝثٓظـش يف ايٓفط َم ٚسٛد اعض اْ٫طباعاخ ايظًب ١ٝطج ٢يف
د ٍٚصبًع ايجعا ٕٚاشبًٝش ،ٞنُا إٔ ايظُاخ ايذكاف ١ٝيًب٬د غَ ٞعشٚف ١اؼهٌ سٝمذم
ٖٓ َٔٚا ،فنٕ ايجُٓ ١ٝايظٝاط ١ٝثٛفش ايفشؿ ١يجعضٜض ؿٛس ٠ايهٜٛمح أَماّ ايعمامل َٚمٔ دمِ
ذبكٝل ايفا٥ذ ٠يًكطاعاخ ا٫قجـاد ١ٜا٭خش٣م

تدعًِ َهاُْ ايهىيت" نُسنص جتازٍ واىااُ إقًًًُُ":
ثعهف اسبه ١َٛعٌ إْؼا ٤املؼشٚعاخ ايهع ٣يف صباٍ ايبٓ ١ٝايجظجٝمٚ ،١ايميت طمجخذّ
عًُ ١ٝذب ٌٜٛايب٬د إ " َشنض ْكٌ ٚدبماس ٠إقًُٝم " ٞيف املٓطكم١م ٚطمٛف ثم٪د ٟثُٓٝم١
اشبذَاخ ايظمٝاط ١ٝإ ثعضٜمض ا٭ْؼمط ١ايجشاسٜم ١ايٓامجم ١عمٔ ٖمزا ايمذٚس املجُذمٌ يف "
املشنض أ ٚايبٛاا " ١اةقً ١ُٝٝيف ٖزا اجملاٍم
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احملىز ايسااعْ :كاط ايكىَ وايتحديات:
ْ .0كاط ايكىَ:
ثجلُٔ ْكا ايك ٠ٛيًهٜٛح نٛسٗ ١طٝاطَ ١ٝا ًٜٞظ -
 سغب ١ايهٜٛجٝ

يف قلا ٤ايعط٬خ يف ايهٜٛحم

َٛ قم ايهٜٛح ايكشٜة َٔ إٜشإ ٚايعشامم
 ايعل ١ٜٛيف صبًع ايجعا ٕٚاشبًٝش ،ٞطٝر ٜ ٫ؼمي عًمَ ٢مٛاةين د ٍٚاجملًمع
اسبـ ٍٛعً ٢ثأػري ٙيذخ ٍٛايهٜٛح ،ثٛفري ايجأػرياخ يشعاٜا  34دٚي ١أخش ٣عٓذ
ايٛؿٍٛم
 ايطكع املكبٚ ٍٛاغبفاض ْظب ١ايشةٛا١م
 ايؼٛاة ٧عً ٢طاطٌ اشبًٝصم
 ايهٛسْٝؽم
 ايب ١٦ٝايـظشاٚ ١ٜٚخاؿ ١يف ايؼجاٚ ٤ايشاٝمم
 ايطٛٝس املٗاسش٠م
 ايياز ايذكايف ٚصبُٛع ١داس اٯداس اةط١َٝ٬م
 ازب ٛا٫سجُاع ٞاملشٜحٚ ،ايذٚس ايباسص يًُشأ ٠ايهٜٛجٚ ١ٝايز ٟػبعٌ َمٔ ايهٜٛمح
ٚسَٗٓ ١اطب ١يًعا٬٥خم
ٚ سٛد فٓادم َٓٚجشعاخ سفٝع ١املظج٣ٛم
 املظج ٣ٛاملجطٛس َٔ ايبٓ ١ٝا٫طاط ١ٝاملظاْذ ٠مبا يف ريو املشافل ايطب١ٝم
 املظج ٣ٛايشاق ٞملشافل ايجظٛم ٚايشٜاك١م

 .6ايتحديات املؤضطًُ:
يف َكااٌ ْكا ايكٖٓ ٠ٛاى صبُٛع َٔ ١ايجظذٜاخ ثجُذٌ يفظ
 قً ١املعشف ١مبا ميهٔ يًهٜٛح إ ثكذَ٘ يضٚاس ايذ ٍٚاملـذس ٠يًظٝا.م
ْ كممف املٓجشمماخ املطممٛس ٠اؼممهٌ َجٓاطممل يف صبمما٫خ ايذكافممٚ ١ايممياز ٚايشٜاكمم١
ٚايشط٬خ ا٫طجهؼافٚ ١ٝايـظٚ ١ايظٝاط ١ايب١ٝ٦ٝم
 ايجظٜٛل ٚاييٜٚص احملذٚد يًهٜٛح نٛسٗ ١طٝاط١ٝم
 ايكٛٝد املفشٚك ١عً ٢ثأػري ٠ايذخٚ ،ٍٛثؼٌُ ايعذٜذ َٔ ازبٓظٝاخ َٔ خماسض دٍٚ
صبًع ايجعا ٕٚاشبًٝشٞم
 قـش َذ ٠ثأسري ا٫ساك ،ٞا٭َش ايزٜ ٫ ٟؼشم عً ٢ا٫طجذُاسم
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ٚ سٛد صبُٛع ١نبري َٔ ٙايكٛاعذ ٚايًٛا٥ح ٚاةسشا٤اخم
 غٝات ا ٟطٛافش يًجُٓ ١ٝايظٝاط١ٝم
 ايٓكف يف ايشط٬خ ايظٝاط ١ٝاملٓةُ١م
 ايكٛٝد ايجاسؽب ١ٝعًم ٢طكمٛم ايطمريإ ٚا٫سثفماع ايٓظمك ٭طمعاس ثمزانش ايطمريإ
اايٓظب ١يًعذٜذ َٔ ايٛسٗاخ املـذس ٠يًظٝاط١م
 ايكٛٝد املفشٚك ١عً ٢ايعشٚض ايفٓٚ ١ٝاملٛطٝك ١ٝايعاَ١م
 ايطاق ١امل٪طظ ١ٝاحملذٚد ٠طايٝا يكطاع ايظٝاط١م
ْ كف َشافل امل٪متشاخ ٚا٫سجُاعاخ ٚخاؿ ١يًفعايٝاخ ايهبري٠م
ْ كف ايبٝاْاخ ايذقٝك ١ط ٍٛايظٝاط١م
 َٔٚخ ٍ٬املكاسْمٜ ،١جمب إ ْكما ايكمٖ ٠ٛاَمٚ ١اطاطم ،١ٝآُٝما ثجُٝمض ايجظمذٜاخ ااْٗما
َ٪طظ ١ٝا طذ اعٝذ  ٖٞٚ /ثفظش املمشدٚد احملمذٚد يًشٗمٛد ايميت امزيح يف املاكم ٞيجُٓٝم١
ايظٝاط ١داخٌ ايهٜٛح ٚايظٝاط ١ايكادَ ١ايٗٝام

 .3ايىضع ايتٓافطٌ يًهىيت:
 ٫ميهٔ يًهٜٛح دباٌٖ ٚكعٗا ايجٓافظم ،ٞفبايٓظمب ١يًظمٝاط ١احملًٝمٚ ١ايظمٝاط ١يف
د ٍٚصبًع ايجعا ٕٚاشبًٝشٜ ،ٞعجع سرياْٗا َٔ د ٍٚاجملًع َٓافظ هلا اٜلماٚ ،قمذ ػمٗذ
ايعكذ املٓـشّ سٗٛدا نبري ٙيجُٓ ١ٝايظٝاط ١يف ْكا اشبًٝصم
يف املًُه ١ايعشا ١ٝايظعٛد ،١ٜثأطظح اهل ١٦ٝايعًٝا يًظٝاط ١يف ااش ٌٜعاّ  6111اٗذف
ثُٓ ١ٝايظٝاط ،١مبا يف ريو ايظٝاط ١احملًٚ ١ٝايظٝاط ١ايكادََ ١مٔ د ٍٚصبًمع ايجعمإٚ
اشبًٝش ،ٞاسشٜح ثعذ٬ٜخ عًْ ٢ةاّ ايجأػمرياخ املُٓٛطم ١يًعُمش ،٠حبٝمر ثظمُح يًمضٚاس
ايجٓكٌ يف املًُه ١اذ َٔ ٫ايبكا ٤يف َه ١املهشَٚ ١املذ ١ٜٓاملٓمٛس ٠نُما نمإ عًٝم٘
ايٛكم يف ايظاالم
ٚيف دٚي ١اَ٫اساخ ايعشا ١ٝاملجظذ ،٠ظبذ إ عذد ايػمشف ايفٓذقٝم ١يف دام ،ٞايبمايؼ 650111
غشفٜ ،١عجع ٖاَ ٬٥كاسْ ١اعذد ايػشف يف ايهٜٛمحٚ ،آُٝما ثضدٖمش ايظمٝاط ١اييٚؼبٝم١
ٚطٝاط ١ايعط٬خ يف دا ،ٞفنٕ طٛم ا٫سجُاعاخ ٚاسبٛافض ٚامل٪متشاخ ٚاملعاسض ميذمٌ سمض٤ا
اطاطٝا َٔ ايجُٓ ١ٝاملظجكبًٚ ،١ٝقاَح اَاس ٠اام ٛظمك ٚايؼماسق ١انْؼماَ ٤هجمة يًظمٝاط،١
ٖٚز ٙازبٗٛد ثذعُٗا د٬ز ػشناخ ةريإ ٖٞ ،اَ٫اساخ ٚا٫ذباد ٚايعشا١ٝم
ٚثظع ٢قطش ا َٓافظ ١دا َٔ ٞخ ٍ٬سٗٛد ايجٛطم يف آ ١ٝاملٓجشعاخٚ ،ثظمٗ ٌٝاسمشا٤اخ
ايجأػريٚ ٠ايجٛطم ايهمبري يف ػمشن ١ايطمريإ ايٛةٓٝم ،١نُما قاَمح قطمش انْؼما٦ٖٝ ٤م١
ايظٝاط١م
14

األًُُٖ االقتصاديُ يتًُُٓ ايطًاحُ املطتداَُ يف دويُ ايهىيت

أَا ايبظش ،ٜٔفجظع ٢ا سزت املضٜمذ َمٔ ايظمٝاط ١ايعاًٝ٥م ،١آُٝما ثجبٓم ٢عُمإ اطمًٛاا
َذسٚطاخ يج٬يف ا٭دش ا٫سجُاعٚ ٞايذكايف غري املشغٛت َٔ سشا ٤ايظمٝاطٚ ١اْؼمأخ َم٪خشا
ٚصاس ٠ايظٝاط١م
ٚسغِ ريو ،فكذ قاَح عُإ اجخفٝف ايكٛٝد املفشٚك ١عً ٢ايجأػرياخ ٖٞٚ ،ثظع ٢اٜلا ا
ثٛطٝم ْطام ايظٝاط ١ايكادَ َٔ ١د ٍٚصبًع ايجعا ٕٚاشبًٝشٞم
ٚثظعٖ ٢ز ٙايذ ، ٍٚااةكماف ١ا د ٍٚأخمش ، ٣ا سمزت ايمضٚاس َمٔ ايهٜٛمح ،ممما ٜم٪دش
اايجاي ٞعً ٢ايظٝاط ١احملً ١ٝيف ايهٜٛح ْ ،اٖٝو عٔ إ ثًو ايذ ٍٚثؼهٌ َٓافظما قٜٛما
يًهٜٛح يف طمٛم د ٍٚصبًمع ايج عما ٕٚاشبًٝشمٜٚ ، ٞمجع عًم ٢ايهٜٛمح ادٓما ٤قٝاَٗما
اايجُٓ ١ٝايظٝاط ، ١ٝإ ثه ٕٛعً ٢اٖب ١ا٫طجعذاد ملٛاسٗ ١ثًو املٓافظ ١داخمٌ املٓطكم،١
ٚعًٗٝا يف ايٛقح راث٘ َ٬طك ١ايجطٛساخ اييت ثطشأ عً ٢صبماٍ ايظمٝاطٚ ، ١يف ْفمع ايٛقمح
ميهٔ يًهٜٛح ا٫طجفاد َٔ ٠ازبٗٛد ايجظمٜٛكٚ ١ٝاسثفماع َظمج ٣ٛاشبمذَاخ ايظمٝاط١ٝ
يذ ٣سرياْٗما يف د ٍٚصبًمع ايجعما ٕٚاشبًٝشم ، ٞا٭َمش ايمزٜ ٟضٜمذ َمٔ اٖ٫جُماّ اهافم١
ايٛسٗاخ يف اشبًمٝص  ،نُما إ املٓافظم ١قمذ ثبعمر ا٫هلماّ يف عًُٝم ١ا٫امذاع ٚا٫اجهماس
ٚثؼشٝم عًُ ١ٝثطٜٛش املٓجشاخ م

 .4خًازات ايتًُُٓ ايطًاحًُ- :
مت ذبذٜذ د٬د ١خٝاساخ عاَ ١يجظكٝل ايجُٓ ١ٝايظٝاط ١ٝيف ايهٜٛح ٖٞٚظ -

 .0تًُُٓ ايطىم احملًٌ:
ٜجع إ ثبزٍ ازبٗٛد كُٔ ٖزا اشبٝاس يجُٓ ١ٝايظمٛم احملًم ،ٞاٗمذف َٛانبم ١ايُٓمٛ
املجضاٜذ يف ايظهإٚ ،نزيو ثؼشٝم اْؼا ٤املضٜذ َٔ املشافلم

 .6ايتًُُٓ املتىاشُْ يًطىم احملًٌ واالضىام املقًًًُُ:
مبٛسة ٖزا اشبٝاس ثظجٗذف ثُٓٝم ١املشافمل يف ايهٜٛمح ايعما٬٥خ يف املٓطكم ١اٜلما،
ٚاا٭خف َٔ د ٍٚصبًع ايجعا ٕٚاشبًٝشٞم
ٖٚزا اشبٝاس ٜجلُٔ اٜلا طذ َٔ ايجُٓ ١ٝشبذَ ١ا٫طٛام ا٫سٓب ١ٝخب٬ف د ٍٚصبًع
ايجعا ٕٚاشبًٝشم ،ٞطمٛاَ ٤مٔ ْاطٝم ١اييٜٚمص ا ٚايظمٝاط ١ايجشاسٜمٚ ،١طمٛف ثظمجفٝذ
ايهٜٛح َٔ ايفشق اييت ٜٛفشٖا َٛقعٗا ا٫طياثٝشٞم

 .3تًُُٓ ايطىم احملًٌ واألضىام االقًًًُُ واألضىام األاعد:
ٜعهع ٖزا اشبٝاس ازٍ سٗٛد نبري يضٜاد ٠سذّ ايٓؼا ايظٝاط ٞايكادّ َمٔ ا٫طمٛام
اشباسس َٔٚ ١ٝاطٛام ايؼشم اٚ٫طط اـف ١خاؿ٘ اادبا ٙايهٜٛحٜ ٖٛٚ ،جطًة قذساخ
َ٪طظَ ١ٝجكذَ ١يجطٜٛش املٓجص ايظٝاطٚ ٞثظٜٛك٘ ٚثشٚػبم٘ ،نُما ٜجطًمة اؿم.٬
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املُاسطاخ املجعًك ١اجخـٝف ا٫ساكٚ ،ٞسفم سٛد ٠خذَ ١ايعُ ،٤٬ااةكماف ١ا إفمشاد
َٝضاْ ١ٝنبري يًجظٜٛل ٚاييٜٚصٚ ،خاؿ ١يف ايظٓٛاخ ا٭ٚ َٔ ٚكم ايهٜٛح عً" ٢
اشبشٜط ١ايظٝاط"١ٝم
ٜجُذٌ اشبٝاس املفلٌ يف ايجُٓ ١ٝعًَ ٢شاطٌَ ،م ايينٝض عً ٢ايظٛم احملًٚ ٞا٫طٛام
ا٫قًُٝٝمم ،١يف إةمماس اشبٝمماس سقممِ ( 6نُشطًمم ١اٚ ) ٚيهممٔ َممم اٖ٫جُمماّ ايجممذسػبٞ
اا٭طٛام ا٫خش ٣طٛا ٤يف صباٍ ايظٝاط ١ايجشاسٜم ١ا ٚعًمَ ٢ظمج ٣ٛضبمذٚد يًظمٝاط١
اييٚػب( ١ٝمبا يف ريو ازب٫ٛخ ايظٝاطٚ ١ٝطٝاط ١اٖ٫جُاَاخ اشباؿ)١م نُا ٜمجع
خ ٍ٬املشطً ١ايذاْ ،١ٝايينٝض عً ٢ا٫طٛام اشباسس ١ٝغري د ٍٚايجعما ٕٚاشبًٝشم ٞمبما
يف ريو ا٫طٛام ا٫اعذم
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احملىز اخلاَظَ :ربزات إْػاء ًٖئُ عاَُ يًطًاحُ:
إٕ ايطبٝعمم ١اشباؿمم ١يًظممٝاط ١ثظممجٛسة إٔ ثكمم ّٛانداسثٗمما ٖ٦ٝممَ ١جخــممَ ١هشطمم١
شبممذَجٗام ٚايجُٓٝمم ١ايٓاسظمم ١يًظممٝاط ١ثجطًممة ثٓظممٝكا ٚثعاْٚمما نمماَ ٬داخممٌ ازبٗمماخ
اسبهٚ ١َٝٛا ايكطاع اشباق ٚايعاّم
ٚسغِ إٔ ايكطاع اشباق ًٜعة دٚسا اماسصا يف ٖمزا ايكطماع ،إ ٫إٔ ايكٝماد ٠اسبهَٝٛم ١ثعجمع
عٓـشا ٜ ٫كٌ عٓ٘ أُٖ ١ٝيف ذبكٝل ظبا .ايكطاع ايظٝاط ٞ٭ٕ َعةِ ايؼشناخ احملًٝم١
ؿػريٚ ٠يججُهٔ َٔ ثظٜٛل ْفظٗا عاملٝام ٚييمج ١املٓافم ايٛاعمذٚ ٠ايفٛا٥مذ ايميت ميهمٔ
ذبكٝكٗا نُا ٚسد يف املكذَ ١إ أسض ايٛاقم ،فُٔ ايلشٚس ٟسذا إْؼا٦ٖٝ ٤مَ ١جخــم١
اايظٝاط١م ٖٚزا ٖ ٛايُٓط ايظا٥ذ يف د ٍٚصبًع ايجعا ٕٚاشبًٝشٞم
ٚاهل ١٦ٝايعاَ ١يًظٝاط ١طجٛفش قطاع قٝادٜما زبٗمٛد ايجُٓٝم ١يًكطماع ايظمٝاط ٞاؼمهٌ
َظجذاّم ٚثجظِ َذٌ ٖز ٙاهل ١٦ٝااملش ١ْٚطٝر ثجعاَمٌ َمم ؿمٓاع ١ايظمٝاطٖٚ ١مْ ٞؼما
طشٜم اسبشنٜٚ ،١جٛاؿٌ ملذ 64 ٠طماعَٜٝٛ ١ما عًمَ ٢مذ 7 ٣أٜماّ يف ا٭طمبٛعٚ ،ثجطًمة
َظجٜٛاخ عاي َٔ ١ٝاشبعٚ ٠قذس ٠عً ٢ايجهٝف اؼهٌ طشٜم يًجعاَمٌ َمم ايجظمذٜاخ أٚ
ا٭صَاخ اييت قذ ثةٗشم
إٕ ةبٝع ١ايظٝاط ١اشباؿ ١قذ سعًح َعةِ د ٍٚايعامل ثذسى أُٖ ١ٝإْؼا٦ٖٝ ٤اخ أ ٚسٗاخ
َظجكً ١أ ٚػب٘ َظجكً ١يجطمٜٛش ايظمٝاط ١فٗٝمام ٚقمذ أؿمبح ٚسمٛد ثًمو اهل٦ٝماخ يف دٍٚ
صبًع ايجعا ٕٚاشبًٝش ٞأَش ػب٘ طا٥ذٚ ،أَذً ١ريوظ ٖ٦ٝم ١ايظمٝاط ١يف أام ٛظمك٦ٖٝٚ ،م١
ايظٝاط ١ايكطشٚ ،١ٜاهل ١٦ٝايعًٝا يًظٝاط ١ااملًُه ١ايعشا ١ٝايظعٛدٚٚ ١ٜصاس ٠ايظمٝاط١
يف طًطٓ ١عُإم
ٜٚجٛاسذ قطاع ايظٝاط ١اايهٜٛح كُٔ ٚصاس ٠ا٭عَٓ ّ٬ز عاّ 6116م ٚاملكي ٖٛ .ذبٌٜٛ
ٖزا ايكطاع إ َٖ ١٦ٝجهاًَ ١ثشثبط اسثباةا ٚدٝكا اايكطاع اشباق َٔ ،خ ٍ٬ممذً يم٘
يف صبًع إداسثٗام
ٚطٛف ٪ٜد ٟريو إ طـ ٍٛاهل ١٦ٝعً ٢نٛادس َذسا َٔ ١املٛظف ايذا ُ٥فٗٝام ٚااملذٌ،
ْٚةشا إ ايكذس ا٭نع َمٔ املشْٚم ١ايميت طمجُٝض أعُماٍ اهل٦ٝم١م فظمٛف ٜجمٝح ريمو إسمشا٤
ايجممٓك٬خ ا م ايكطمماع ايعمماّ ٚاشبمماق ٚثعضٜممض خممع ٠املممٛظف ٚ ،ثكٜٛمم ١ايشااطمم ١ا م
ايكطاع م
ٚػبة إٔ ٜذٜش اهل ١٦ٝايعاَم ١يًظمٝاط ١اذٚيم ١ايهٜٛمح صبًمع إداس ٠قمَ ٟٛهمَ ٕٛمٔ
أعلا ٤ميذً ٕٛامل٪طظاخ ايعاَٚ ١ايؼشناخ اشباؿ ١اييت ٜشثبط عًُٗا اايظمٝاط ١اؼمهٌ
َباػش أ ٚغري َباػشم إٕ إْؼا ١٦ٖٝ ٤ػب٘ َظمجكً٘ َمٔ ٖمزا ايكبٝمٌ طمٛف ٜهمشغ ايكٓاعم١
ايعاَ ١مبذ ٣اٖ٫جُاّ ا يز ٟثٛيٝم٘ اسبهَٛم ١يًظمٝاطٜٚ ١مٛفش يًٗ٦ٝم ١ايعاَم ١يًظمٝاط١
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طافضا يجطٜٛش إَهاْٝاثٗا مبضٜذ َٔ املٛاسد ايبؼشٚ ١ٜاملايَ ٖٛٚ ،١ٝا ؽبجًف نًٝا عُما ٖمٛ
عً ٘ٝطاٍ قطاع ايظٝاط ١يف ايٛكم ايشأٖم
وتتطُٔ َٗاّ اهلًئُ ايعاَُ يًطًاحُ َا يًٌ:
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ايكٝاّ اذٚس قٝاد ٟيف ايجُٓ ١ٝاملظجذاَ ١يًظٝاطٚ ١اؼمهٌ ٜلمُٔ قٝماّ طمٝاط١
ََٚ ١ُ٥٬جٛافك َٔ ١ايٓاط ١ٝايبَٚ ١ٝ٦ٝكبٛي ١اسجُاعٝام



ثشٜٚص ْؼا ا٫سجُاعاخ ٚاسبٛافض ٚامل٪متشاخ ٚاملعاسض يف ايهٜٛحَ ،م ايفعايٝماخ
اشباؿ ١اايظٝاطٚ ،١ثؼشٝم ثُٓ ١ٝاملشافل امل١ُ٥٬م



ثٛفري َعًَٛاخ عٔ ايظٛم يًظهٚ ١َٛإ



قٝاد ٠عًُ ١ٝثطٜٛش املٛاسد ايبؼش ١ٜيلُإ ثٛع ١ٝايهٜٛج ٝاايفشق اييت ٜٛفشٖا
ايكطاعٚ ،ثذسٜبِٗ اـٛس ٠طً ،١ُٝيجكذ ِٜايذعِ هلِ خ ٍ٬طٝاثِٗ املٗٓ١ٝم

األًُُٖ االقتصاديُ يتًُُٓ ايطًاحُ املطتداَُ يف دويُ ايهىيت

ؿٓاع ١ايظٝاط١م

احملىز ايطادع :املجساءات املضرتاتًجًُ – َٓاطل ايتًُُٓ ايطًاحًُ:
يجطممٜٛش صبُٛعممَ ١ممٔ َٓمماةل ايجُٓٝمم ١ايظممٝاط١ٝم فممإ ٖٓمماى صبُٛعممَ ١ممٔ اةسممشا٤اخ
ا٫طياثٝش ١ٝيجطٜٛش َٓاةل ايجُٓ ١ٝايظٝاط١ٝظ



ػشٜط ايهٛسْٝؽم



ايٛاسٗ ١ايبظش ١ٜملذ ١ٜٓايهٜٛح ٚاسب ٞايذكايفم



س ٕٛايـًٝبٝخاخم



سضٜش ٠فًٝهام



ايظاطٌ ازبٓٛاٞم



سٓٛت سضٜش ٠اٛاٝإم



املٓجض ٙايبظشٟم



َٓجض ٙساٍ ايضٚس ٚاملٓجشعاخ ايـظشاٚ ١ٜٚايٛاطاخم



َٓاةل َٛٚاقم ؿظشا ١ٜٚأخش٣م



َذ ١ٜٓايجُٝض ايشٜاكٞم

وتػٌُ َٓاطل ايتًُُٓ ايطًاحًُ ٖره َا يًٌ:
غسيط ايهىزًْؼ ايرتوحيٌ ٖٛٚ .عباس ٠عٔ نٛسْٝؽ ٜؼهٌ عٓـمشاً اـمشٜاً سا٥عم ًا يًُذٜٓم١
َٚظاس ًا سا٥ع ًا ٜلِ َٓاظش خ٬ا١م ٚاملطًٛت ٖم ٛثطمٜٛش ٖمزا ايؼمشٜط حبٝمر ٜـمبح أنذمش
سزا ًا َٔ ايٓاط ١ٝاييٚؼبٚ ١ٝايظٝاط١ٝم
ايىاجُٗ ايبحسيُ يًُديٓوُ واحلوٌ اينكوايفم ٖٚمَٓ ٞطكم ١طجؼمهٌ ْكطم ١سمزت يًهمٜٛجٝ
ٚايضا٥ش ٜٔا

قًة املذ١ٜٓم

ايصًًبًخات وجىٕ ايهىيتم ٚفٗٝا إَهاْٝاخ ٚاعذ ٠إرا متح فٗٝا أعُاٍ ثٓةٝمف اٝ٦ٝم ١متٗٝمذ ًا
ةطٝا ٤اشْاَص ثُٖٓ ١ٝز ٙاملٓطك ١ايزٜ ٟؼٌُ إْؼاَ ٤شافل ثشٚؼبٚ ١ٝطٝاط١ٝم
جصيسَ فًًهوام متذٌ سضٜش ٠فًٝهما فشؿم ١فشٜمذ ٠يًجُٓٝم ١ايظمٝاط ١ٝيهمٌ َمٔ ايظمٛم
احملًٚ ٞا٭طٛام ايذٚي١ٝم ٚميهٔ إٔ ٜؼهٌ املشفأ ايكذ ِٜاملٛسٛد طايٝماً امازبضٜشْ ٠كطم١
اْط٬م إعاد ٠إْؼاَ ٤شفأ عشا ٞثكًٝذٚٚ ٟاسٗ ١حبش ١ٜسا٥ع١م ٚثٛفش املٛاقم ا٫دشٚ ١ٜاملجظف
اجملاٚس فشؿ ١يجطٜٛشٖا حبٝر متذٌ ٖز ٙاملٛاقم َٛسداً طٝاطٝاً َٓكطم ايمٓةريم ٜٚشافمل ريمو
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ربـٝف طٝض َمٔ ازبضٜمش ٠ةْؼما ٤قشٜم ١ملٓجشمم ايؼمايٗٝاخٜ ،ظمجفٝذ َٓٗما ايهٜٛجٝمٕٛ
اؼهٌ خاقم
ايطاحٌ اجلٓىاٌ .ؼبجلٔ ايظاطٌ ازبٓمٛا ٞاعلماً َمٔ أفلمٌ ايؼمٛاة ٧يف ايهٜٛمح ،إ ٫إٔ
ٖٓا ى قذس ك َٔ ٌٝ٦املٛاسد ايظٝاط ١ٝاملطمٛس ٠اـمٛس ٠سمسٝم١م ٚذبجمٌ ايؼمايٗٝاخ اشباؿم١
سض٤اً نبرياً َٔ ايؼشٜط ايظاطًَ ٖٞٚ ،ٞكاَ ١آما ٤عًم ٢ثمشاخٝف َ٪قجم١م ٚاملطًمٛت ٖمٛ
ذبٖ ٌٜٛزا ايظاطٌ ا

َٓطك ١أنذش سزا ًا ٚأنذش اطجذاَ ١نٛسٗ ١طٝاط١ٝم

سٓٛت سضٜمش ٠اٛاٝمإم حبٝمر ٜمجِ ثُٓٝجٗما ي٬طمجخذاَاخ املجعمذد ٠ايميت ثجلمُٔ َشافمل
ثشٚؼب١ٝم
املٓتصه ايبحسٍم إعذاد خط ١ةداس ٠ازبضس ايـػري ٠يف ايهٜٛح يلُإ احملافة ١عًَٛ ٢اسدٖما
َم اطجُشاس ايضٜاساخ ٚاييف٘ٝم
َػسوي ايتهاٌَ اني َٓتصه جاٍ ايصوز واملٓتجعات ايصحساويُ وايىاحواتم ٚػبُمم ام

احملافةم ١عًم٢

ايب ١٦ٝيف ظٌ ثٛاسذ ايضٚاس ٚثَُٓٓ" ١ٝجشعماخ ايٛاطماخ" يف املٓطكم ١احملٝطم ١اماملٓجضَ ،ٙمم
حبريَ ٠ا ١ٝ٥سذٜذٜ ٠جِ إْؼاٖ٩ا نُٓجص فشع ٞيعْاَص ايهٜٛح ازبذٜمذ ملعازبمَٝ ١ماٙ
اجملاسٟم
املٓاطل واملىاقع ايصحساويُ األخسىم اييت ثؼهٌ َٝذاْاً طٜٛٝاً يًش٫ٛخ ايظٝاطٚ ١ٝا٫طجخذاَاخ
اييف١ٝٗٝم
َذ ١ٜٓايجُٝض ايشٜاكٞم  ٖٞٚطبــ ١يجعضٜض ٚمن ٛايٓؼا ايشٜاكَ ٞمٔ اشبماسض ،مبما يف
ريو ثذست ايفشم ايشٜاكٚ ،١ٝاييت متذٌ فشؿَ ١جٓاَ ١ٝيف ايظٛمم
 َٔٚخم ٍ٬اشْماَص ثطمٜٛش املٓجشماخ ،ػبمة ثطمٜٛش َؼمشٚعاخ َجُٝمض ٠ثظماعذ يف ثػمٝري
ايفهش ٠ايظا٥ذ ٠عٔ ايهٜٛح فُٝا ٜجعًل اا٭ْؼط ١اييٚؼبٚ ١ٝايظمٝاطٚ ،١ٝخاؿم ١يف
د ٍٚصبًع ايجعا ٕٚاشبًٝشٞم ٚثجلُٔ املكيطاخ ٖٖ ٞزا ايـمذد ايكٝماّ اجششام ١سذٜمذ٠
ثشنض عً ٢ايٓفط ٚثعجُذ عً ٢دعِ َٔ ػشنْ ١فط ايهٜٛمحٚ ،ثجلمُٔ عشكماً يكـم١
ايٓفط اـٛس ٠ثعضصٖا امل٪دشاخ اشبٝايٝمٚ ١ثظمٛدٖا سٛاْمة ايجؼمٜٛل ،ااةكماف ١ا

َؼمشٚع

ايكب ١اسبٚ ١ٜٛٝاسبذٜك ١ايٓباث ١ٝاملًظك ١اٗا َ ٖٞٚؼشٚعاخ َظجُش ٠عًَ ٢ذاس ايعاّم
20

األًُُٖ االقتصاديُ يتًُُٓ ايطًاحُ املطتداَُ يف دويُ ايهىيت

نُا ٜٓبػ ٞإٔ ٜجلُٔ اشْاَص ثطٜٛش املٓجشماخ ثطمٜٛش سمذ ٍٚصَمين يًفعايٝماخ ٚدبماست
سذٜذ ٠يًجظٜٛل ثعجُذ عً ٢ايجكايٝذ ايعشا ١ٝا٫ؿً١ٝم
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احملىز ايطااع :املػسوعات واملبادزات ذات األويىيُ:
املػسوعات واالجساءات ذات األويىيُ يف ايسؤيُ ايىطًُٓ يًطًاحُ:

املػسوي  /املجساءات

ايكًادَ

 -0ايدعِ املؤضطٌ وآاء ايكدزات
 0-0إقشاس قاْ ٕٛايظٝاط ١ازبذٜمذ
اهل ١٦ٝايعاَ ١يًظٝاط١
ٚإْؼا ٤اهل ١٦ٝايعاَ ١يًظٝاط١
 0-6آمما ٤ايكممذس ٠يًٗ٦ٝمم ١ايعاَمم١
اهل ١٦ٝايعاَ ١يًظٝاط١
يًظٝاط١
 0-3املظممماعذ ٠ايفٓٝممم ١يجمممذعِٝ
اهل ١٦ٝايعاَ ١يًظٝاط١
 0-4صبُٛعمم ١ايظٝاطمماخٚ ،فممشم
ايعٌُ
 -6تطىيل ايىجُٗ

اهل ١٦ٝايعاَ ١يًظٝاط١
اهل ١٦ٝايعاَ ١يًظٝاط١

َ 6-0بادس ٠ذبذٜذ اهل١ٜٛ

اهل ١٦ٝايعاَ ١يًظٝاط١

 6-6ثٛفري املعًَٛماخ ،مبما يف ريمو
َشانض املعًَٛاخ

اهل ١٦ٝايعاَ ١يًظٝاط١

 6-3ثظٜٛل ايٛسٗ١

اهل ١٦ٝايعاَ ١يًظٝاط١

 -3اساَج ايعسوض ايطًاحًُ
 3-0اشْمممماَص يًُممممٓح ملٓةُممممٞ
ايشط٬خ ايهٜٛج ٝازبذد (ثكّٛ
اهل٦ٝممممم ١ايعاَممممم ١يًظمممممٝاط ١اهل ١٦ٝايعاَ ١يًظٝاط١
ااطجهؼمماف إَهاْمماخ ذبكٝممل
ريو)م
َ 3-6بمممادساخ اةسػممماد ايظمممٝاطٞ
ٚايؼممشَ .ذمممٌ ضبُٝممماخ ايطٝمممٛس
ٚايظممممم٬طف يف اٛاٝمممممإٚ ،ادٟ
اهل ١٦ٝايعاَ ١يًظٝاط١
ايباةٔ ،ضبط ١ايـًٝب ١ٝيٮحباز
املٝذاْٝمم ١يف نبممذٚ ،املممضاسع يف
ايٛفشٚ ٠ايعبذيٞم
 -4تطىز املٓتج ايطًاحٌ

 4-0ايفعايٝاخ ايذكاف١ٝ
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ايػسناء /األْػطُ
ٚسدخ ثفاؿَ ٌٝؼشٚع قاْ ٕٛايظٝاط ١ايمزٜ ٟمٓف عًم٢
إْؼا ٤اهل ١٦ٝايعاَ ١يًظٝاط١م
ٜجِ ايينٝض ٖٓا عً ٢اشاَص ايجمذسٜة ٚاةعماس ٠ملمٛظفٞ
اهل ١٦ٝايعاَ ١يًظٝاط١م
طٝهَ ٕٛطًٛاا صبُٛع َٔ ١ايجخــماخ ايميت ثؼمٌُ
اةطـمما٤اخ ،ايجظممٜٛل ٚايجخطممٝطم ٜٚؼممٌُ ايؼممشنا٤
ٚا٭َاْ ١ايعاَ ١يًجخطٝط ٚايجُٓ١ٝم
ٜجِ ٚكم صبُٛع ١ايظٝاطاخ ايظٝاطٚ ١ٝصبُٛعاخ َٔ
فشم ايعٌُ يذفم عشً ١ايجُٓ ١ٝايظٝاط١ٝم
ٜجِ ثـَُ ِٝبادس ٠ذبذٜذ اهل ١ٜٛحبٝمر ثمشاط َما ام
ايكطاع ايعاّ ٚاشباق َعا يف ةش .سطايَ ١جٛافك ١عمٔ
ايهٜٛح نٛسٗ ١طٝاط١ٝم
ثشنٝض عًُ ١ٝثٛفري املعًَٛاخ عً ٢املٛقمم اةيهيْٚمٞ
ٚعً ٢ثٛفري املعًَٛاخ عٓمذ املٓافمز اسبذٚدٜم ،١دمِ متجمذ
فُٝا اعذ إ َشانض املعًَٛاخ ايظمٝاط١ٝم عًم ٢إٔ ثمجِ
ثًو ا٭ْؼط ١اا٫ػياى َم ؿٓاع ١ايظٝاط١م
عباس ٠عٔ اشْاَص ثفـ ًٞٝيًجظٜٛل ٚاييٜٚص ٜجِ ايكٝاّ
ا٘ اا٫ػياى َم ؿٓاع ١ايظٝاط١م
ٜٗممذف ايعْمماَص إ دعممِ أؿممظات ا٭عُمماٍ َممٔ ايؼممبات
ايهمٜٛيت ةْؼمما ٤ػممشن ١ثٓةمَ ِٝمم٪متشاخ أ ٚػممشن١
يًممشط٬خ ايظممٝاط ١ٝايكادَمم ١ثجخـممف يف اةسمماصاخ
ايكـممريَ ٠ذممٌ (سٜاكمم ١ازبٛيممف) ٚطممٝاط ١اٖ٫جُاَمماخ
اشباؿٚ ،١ازب٫ٛخ ايظٝاط ١ٝاةسػماد ١ٜداخمٌ املذٜٓم١
ٚايشط٬خ ايـظشا١ٜٚم
ٜجِ ثطٜٛش املٓجشماخ املجخــم ١عمع ايؼمشٚ .ايًٛطماخ
ٚإداس ٠ايمممضٚاسًٜٚ ،ممم ٞريمممو ثٓةمممٚ ِٝثمممشٜٚص ايمممشط٬خ
املـظٛا ١مبشػذٜٔم ٚثجلُٔ اهل٦ٝاخ نَ ٬مٔ اهل٦ٝم١
ايعاَم م ١يًظمممٝاط ١اايٓظمممب ١يًُشػمممذ ٜٔايظمممٝاطٝ
ايهٜٛج ، ٝاهل ١٦ٝايعاَ ١يًضساعٚ ١ايذمش ٠ٚايظمُه١ٝ
اايٓظممب ١يًُممضاسعَ ،عٗممذ ايهٜٛممح يٮحبمماز ايعًُٝمم١
حملطمم ١ا٭حبمماز ٚاحملُٝمماخ ،اهل٦ٝمم ١ايعاَمم ١يًب٦ٝمم،١
ااةكاف ١إ ازبٗاخ املٗجُ ١اايػٛق يف ايكطاع اشبماق
ٚمجعٝاخ ايٓفم ايعاّم

ٜػطٖ ٞزا ايعٓـش ثٛطٝم ْطام ايفعايٝاخ ايذكافَ ١ٝذمٌ
املعمماسض ،ايعممشٚض املظممشط ،١ٝاسبفمم٬خ املٛطممٝك،١ٝ
اهل٦ٝممم ١ايعاَممم ١يًظمممٝاط١
احملاكمممشاخ ،عمممشٚض ا٭فممم ،ّ٬املٗشساْممماخ ٚاملظمممااكاخ
ٚاجملًمممع ايمممٛةين يًذكافممم١
ٚغريٖمماٚ ،ايمميت ثعهممع املَ٬ممح ايذكافٝمم ١ايهٜٛجٝمم١
ٚايفٓٚ ٕٛاٯدات
ٚايعشاٝممٚ ١اةطمم ١َٝ٬ايكذميممٚ ١املعاؿممشٚ ،٠ثظممجٗذف
أنع قاعذ ٠ممهٓ َٔ ١ازبُاٖريم
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املػسوي  /املجساءات

 -5تًُُٓ املىازد ايبػسيُ

ايكًادَ

ٚ 5-0سؾ عُممٌ يجممذسٜة َشػممذٟ
ايشط٬خ

اهل ١٦ٝايعاَ ١يًظٝاط١

 5-6ايجٛعٝمم ١ايظممٝاطٚ ١اشْمماَص
ايلٝاف١

اهل ١٦ٝايعاَ ١يًظٝاط١

 -6ايتىعًُ ايطًاحًُ
 6-0ايذساطاخ املظظٚ ١ٝا٭حباز

اهل ١٦ٝايعاَ ١يًظٝاط١

 6-6صبً ١ايجٛع ١ٝايظٝاط١ٝ

اهل ١٦ٝايعاَ ١يًظٝاط١

 6-3فعايٝممماخ ٚصٜممماساخ ايجٛعٝممم١
ايظٝاط١ٝ

اهل ١٦ٝايعاَ ١يًظٝاط١

 6-4املٓاقؼممماخ ايظمممٝاط ١ٝعًممم٢
ػاػ ١ايجًفضٕٜٛ

اهل ١٦ٝايعاَ ١يًظٝاط١

 6-5اسبًكاخ ايٓكاػ ١ٝيًجٛع١ٝ

اهل ١٦ٝايعاَ ١يًظٝاط١

 6-6ايفعايٝاخ اةع١َٝ٬

اهل ١٦ٝايعاَ ١يًظٝاط١

ْ -7ظِ املعًىَات ايطًاحًُ
 7-0ايذساطممماخ املظمممٝظ-١ٝايمممضٚاس
ايكادَٚ ٕٛاملػادسٕٚ

اهل ١٦ٝايعاَ ١يًظٝاط١

 7-6ايضٚاس احملًٕٛٝ

اهل ١٦ٝايعاَ ١يًظٝاط١

 7-3ايظمممشٌ ايعممماّ يًُ٪طظممماخ
ايظٝاط١ٝ

اهل ١٦ٝايعاَ ١يًظٝاط١

 7-4اسبظاااخ ايفشع ١ٝيًظٝاط١

اهل ١٦ٝايعاَ ١يًظٝاط١
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ايػسناء /األْػطُ
ميذٌ اةسػماد ايظمٝاط ٞدٚسا سمزااا يًهمٜٛج ٝم ٜٚمجِ
ثضٜٚذ ا٭فشاد اجذسٜة أطاطٞم ٜٚجلُٔ ريو ايعٌُ سٓبا
إ سٓة َم ؿٓاع ١ايظٝاط١م
ٜجلممُٔ فشٜممل عُممٌ يًجٛعٝمم ١ايظممٝاطٚ ١ٝاةسممشا٤اخ
ايعًُٝمم ١يف املممذاسغ ٚا٭ْؼممط ١اةعَٝ٬ممٚ ١ا٭حبمماز
املٛسٗ ١عب ٛايجٛعٚ ،١ٝازبٛاْة ا٫سجُاع ١ٝيًظٝاط١م
ثظمجخذّ ايذساطمماخ املظمظ ١ٝيف ثكٝممَ ِٝظمج ٣ٛايممٛعٞ
ايظٝاط ٞيف اجملجُم ايهمٜٛيتٚ ،ازبٛاْمة ا٫سجُاعٝم١
يًظٝاط١م ٚطٛف ٜجع ا٫طمجعاْ ١يف نمذري َمٔ ٖمزٙ
ا٭عُاٍ مبجخــ خاسس ٝم
ثؼهٌ املطبٛعاخ سض٤ا َٔ اشْاَص َجهاَمٌ يًجٛعٝم١
ايظٝاط١ٝم ٚطٛف ٜجِ ثـُٖ ِٝز ٙاجملًم ١حبٝمر ثكمذّ
َعًَٛاخ ط ٍٛإَهاْ ١ٝاسبـ ٍٛعًٚ ٢ظٝف ١يف صباٍ
ايظٝاطٚ ،١نزيو ةعطا ٤ؿٛس ٠أٚكح يكطاع أنع َٔ
ازبُٗٛسٚ ،طٛف ثمٛصع عًم ٢ايؼمبات ٚنمزيو ازبُٗمٛس
اؼهٌ عاّم
ميهٔ ساط ايفعايٝاخ اشباؿ ١اايفعايٝاخ اةع١َٝ٬م
ٜجِ إعذاد ٖز ٙاملٓاقؼماخ حبٝمر ثجطمشم َباػمشٚ ٠عًم٢
اهلٛا ٤إ ايكلاٜا املجعًك ١اايجُٓ ١ٝايظٝاط ،١ٝمبا فٗٝما
املضاٜا ا٫قجـادٚ ١ٜازبٛاْة ا٫سجُاعٚ ١ٝا٫قجـاد١ٜم
ثظجٗذف ٖز ٙاسبًكاخ ايٓكاػ ١ٝأٚ ٚسؾ ايعُمٌ طبجًمف
ايؼشا٥ح ٚثٓاقؽ َضاٜا ايظٝاط١م
ثجلممُٔ ٖممز ٙايفعايٝمماخ َعًَٛمماخ طمم ٍٛفممشق ايعُممٌ
ٚثظجٗذف ػمشؼب ١ايؼمبات ٚثجظمذز عمٔ فمشق ايعُمٌ
يًهممٜٛج ٝيف ايكطمماعم ٚطممٛف ٜعمم ا٫طممجعاْ ١يف
نذري َٔ ٖزا ايعٌُ مبجخــ خاسس ٝم
ٜجِ ثـُٖ ِٝز ٙايذساطماخ املظمظ ١ٝحبٝمر ذبمذد منمط
ايظممٝاط ١ايكادَمم ١ا ايهٜٛممحم ٜٚجهمم ٕٛايؼممشنا٤
ايشٝ٥ظٚ َٔ ٕٛٝصاس ٠ايذاخًٚ ١ٝا٭َاْ ١ايعاَم ١يًُشًمع
ا٭عً ٢يًجخطٝط ٚايجُٓٚ ١ٝاهل ١٦ٝايعاَ ١يًظٝاط١م
ٜجِ إسشا ٤دساطَ ١ظظ ١ٝعً ٢ايعا٬٥خ يجأنٝذ ْٛعٝم١
ٚمساخ ايظا٥ظ احملًٚ ٝعاداخ ايظفش يذ ،ِٜٗعًم ٢إٔ
ٜجِ إسشاٖ٤ا نٌ طٓج اا٫ػمياى َمم قطماع اةطـما٤
ٚاملعًَٛاخ اا٭َاْ ١ايعاَم ١يًُشًمع ا٭عًم ٢يًجخطمٝط
ٚايجُٓ١ٝم
ٜشثهض ٖزا ايظشٌ املذ ٕٚعً ٢اٝاْاخ ازبمشد ايمزٜ ٟمجِ
إعذاد ٙنشض َٔ ٤عًُ ١ٝايجخطٝط ايعماّ ،عًم ٢أخ ثمجِ
َشاسعجمم٘ ٚثعذًٜمم٘ نممٌ طممٓ ١اا٫ػممياى َممم قطمماع
اةطـمماٚ ٤املعًَٛمماخ اا٭َاْمم ١ايعاَمم ١يًُشًممع ا٭عًمم٢
يًجخطٝط ٚايجُٓ١ٝم
ٜجِ ٚكم اسبظاااخ ايفشع ١ٝيًظٝاط ١آا ٤عً ٢إسػاداخ
َٓةُ ١ايظٝاط ١ايعاملٚ ،١ٝاا٫ػياى َم قطاع اةطـما٤
ٚاملعًَٛاخ اا٭َاْ ١ايعاَم ١يًُشًمع ا٭عًم ٢يًجخطمٝط
ٚايجُٓ١ٝم

املػسوي  /املجساءات

ايكًادَ

ايػسناء /األْػطُ

ٜجِ إسشا ٤حبٛز ايظٛم اؼهٌ َٓمجةِ ملجااعم ١ايفمشق
املجٛفش ٠يًهٜٛحٚ ،ملشاقبم ١أْؼمط ١ايٛسٗماخ املٓافظم،١
اهل ١٦ٝايعاَ ١يًظٝاط١
 7-5حبٛز ايظٛم
ٚريو َم ؿٓاع ١ايظٝاط١م
ثكمم ّٛايبًذٜمم ،١ذبممح سعاٜمم ١زبٓمم ١ثٓظممٝل ايجُٓٝمم١
ساط اطياثٝش ١ٝايجطٜٛش املهاْٞ
ايبًذٜممم / ١اهل٦ٝممم ١ايعاَمممٚ ١اهل ١٦ٝايعاَ ١يًظٝاط ،١ايٜٚص عًُ ١ٝثبين ٚاطجخذاّ
َٓٚمممماةل ايجُٓٝمممم ١ايظممممٝاط١ٝ
ديٝممٌ ٚاسػمماداخ ٚثكٝمم ِٝايجخطممٝط ملؼمماسٜم ايجُٓٝمم١
يًظٝاط١
ااملخطط اهلٝهً ٞيًبًذ١ٜ
ايظٝاط١ٝ
ٜٗذف ٖزا ا٫سشا ٤ا اػبماد َٓمجص َجُٝمض حبٝمر ٜعمضص
ايٛكم ايجٓافظ ٞيًهٜٛح يف املٓطك ،١عًم ٢إ ثجلمُٔ
ايشًَٚ ١ٜ٩خف ايجُٓٝم ١زبضٜمش٠
ٚصاس ٠ا٫ػػاٍ ايعاَ١
اٖ٫جُاَممماخ ايظمممٝاط ١ٝيف ثُٓٝممم ١سضٜمممش ٠فًٝهممما
فًٝها
احملافة ١عً ٢ايب١٦ٝ
ثممشٜٚص اْؼممما ٤قمممشَٓٚ ٣جشعممماخ
ثعُممٌ اهل٦ٝمم ١ايعاَمم ١يًظممٝاط ١سٓبمما ا سٓممة َممم
ايعطمم٬خ ايؼمماة ١ٝ٦راخ ا٫طممعاس
ايبًذٜممم / ١اهل٦ٝممم ١ايعاَممم ١ايبًذ ١ٜةعاد ٠ربطٝط ايظاطٌ ازبٓٛا ،ٞنُا ميهٔ
املجٛطممممط ١شبذَمممم ١ايؼممممبات،
إ ثؼممهٌ ايكممش ٣ايؼمماة ١ٝ٦راخ ا٫طممعاس املجٛطممط١
يًظٝاط١
ٚخباؿ ١ايعا٬٥خ ايهٜٛج ١ٝراخ
َهْٛا َٔ َهْٛاخ سضٜش ٠فًٝها
ايذخٌ املجٛطط
ٜجه ٕٛايؼشناَ ٤مم ٚصاس ٠ا٫ػمػاٍ ايعاَم ،١ايبًذٜم،١
ذبذٜممذ اٚ٫يٜٛمماخ ا٫طممياثٝش١ٝ
َعٗممذ ايهٜٛممح يٮحبمماز ايعًُٝمم ،١امل٪طظمم ١ايعاَمم١
يجُٓٝمممم ١سمممم ٕٛايـممممًٝبٝخاخ
يًشعاٜمم ١ايظممهٓ ،١ٝاهل٦ٝمم ١ايعاَمم ١يؼمم ٕٚ٪ايضساعمم١
اايجهاٌَ َم اسبذا٥ل ايبظمجاْ١ٝ
ٚصاس ٠ا٫ػػاٍ ايعاَ١
ٚايذش ٠ٚايظُهٚ ،١ٝاهل ١٦ٝايعاَ ١يًظٝاطَ( ،١م ايشاط
ملعٗذ ايهٜٛح يٮحبماز ايعًُٝم١
اٛصاس ٠ا٫ػػاٍ ايعاََٚ ،١ؼمشٚع َعازبمَٝ ١ما ٙاجملماس،ٟ
ٚايكبمم ١اسبٜٛٝمم ١يًٗ٦ٝمم ١ايعاَمم١
ٚثٓةٝف س ٕٛايهٜٛح)
يًظٝاط١
ثك ّٛاهل ١٦ٝايعاَ ١يًظمٝاط ١اجمذع ِٝسٗمٛد نمٌ َمٔ
إعمممذاد خطممم ١إداسَ ٠ؼمممين١
اهل ١٦ٝايعاَ ١يًبَ ،١٦ٝعٗذ ايهٜٛح يٮحباز ايعًُٝم١
حملُ ١ٝساٍ ايضٚس ٚضبُ ١ٝايؼٝخ
اهل٦ٝممم ١ايعاَممم ١يًظمممٝاط١
ٚٚصاس ٠ا٭ػػاٍ ايعاََ ،١م ثؼه ٌٝفشٜل عٌُ يـٝاغ١
ؿمممبا .ايطبٝعٝممم ،١مبممما يف ريمممو
/اهل٦ٝممم ١ايعاَممم ١يًب٦ٝممم/ ١
ٚا٫ثفممام عًمم ٢طٝاطمم ١اطممياثٝش ١ٝضبممذد٠م ٚمبشممشد
ربـممممٝف َظمممماطاخ يجُٓٝمممم١
َعٗممذ ايهٜٛممح يٮحبمماز
ا٫ثفام عً ٢ثًو ايظٝاطٜ ،١جِ إعذاد ًَخـاخ ايجُٓٝم١
َٓجشعاخ ايظمٝاط ١ايـمظشا،١ٜٚ
ايعًُٚ/ ١ٝصاس ٠ا٭ػػاٍ
ٚثشٚػبٗا زبمزت ا٫طمجذُاس احملًمٚ ٞايمذٚي ،ٞدمِ ايكٝماّ
ٚاملظممممانٔ ايبٝ٦ٝممممٚ ١املشافممممل
مبشاقب ١ايجٓفٝز َٚجااع ١ا٭دا٤م
اييف ١ٝٗٝيضٚاس ْفع ايّٛٝم
ثؼيى عذ ٠سٗاخ يف ٖزا اةسشاٖٞٚ ،٤ظ اهل٦ٝم ١ايعاَم١
يًظٝاط ،١ػشن ١املؼشٚعاخ ايظٝاط ،١ٝاهل ١٦ٝايعاَم١
اطياثٝش ١ٝإعاد ٠ايجأٖٚ ٌٝإعماد٠
ايجطمممممٜٛش ٭ؿممممم ٍٛػمممممشن ١ػمممممممشن ١املؼمممممممشٚعاخ ي٬طجذُاس ،ايبًذٚٚ ،١ٜصاس ٠ا٭ػػاٍ ايعاَ- ١زبٓ ١ثٓظٝل
املؼممممشٚعاخ ايظممممٝاطَ ،١ٝذممممٌ ايظممٝاط /١ٝاهل٦ٝمم ١ايعاَمم ١ايجُٓ ١ٝايجااع ١يًبًذ ،١ٜعً ٢إٔ ثظجع اهل ١٦ٝايعاَ١
يًظٝاط ١اايذي ٌٝيًعٌُ اا٫ػياى َمم ازبٗماخ ا٭خمش٣
ازبضٜممممش ٠اشبلممممشآَٚ ،٤جشممممم يًظٝاط١
يجطٜٛش ا٭فهاس ايجـُٚٚ ١ُٝٝكم ًَخـماخ ايجُٓٝم،١
اشبريإم
ٚثٓفٝزٖام
دبُٝممم املٓمماةل ٚايجشُعمماخ راخ
ثؼيى نٌ َٔ زبٓ ١ثٓظٝل ايجااعم ١يًبادٜمٚ ١اهل٦ٝم١
ايظممُاخ املؼممينٚ ١املؼممشٚعاخ
ايبًذٜممم / ١اهل٦ٝممم ١ايعاَممم ١ايعاَ ١يًظٝاط ١يف ٖزا اةسشاٜٚ-٤جلمُٔ إْؼماَ ٤شافمل
راخ ا٭ٚيٜٛمممممم ١يًهمممممممٛسْٝؽ
طٝاط ١ٝإكافَٚ ١ٝعامل سمزت طمٝاط ٞيف ٖمز ٙاملٛاقمم
يًظٝاط١
ٚايٛاسٗممم ١ايبظشٜممم ١يًُذٜٓممم١
ٚطٛهلا ٚعٓذ أاشاض ايهٜٛحم
ٚاسب ٞايذكايفم
ايبًذَ ١ٜم َعٗذ ايهٜٛمح يٮحبماز ايعًُٝمٚ ١اهل٦ٝم١
ايعاَ ١يًب١٦ٝم إعاد ٠ربـٝف املٓاةل املخــم ١طايٝما
يًُخُٝمماخ ايـممظشا ١ٜٚيف ازبٓممٛت حبٝممر ثجشمم٘ إ
ثطٜٛش ٚثمشٜٚص املشافمل اييفٝٗٝم١
ايبًذٜممم / ١اهل٦ٝممم ١ايعاَممم١
املٓماةل ايـمظشا ١ٜٚايػشاٝمٚ ١ايٛطمطٚ ،٢ثطمٜٛش ٚإداس٠
ٚايظممٝاط ١ٝيف املٓمماةل اشبًفٝمم١
يًظٝاط١
َشافممل اييفٝمم٘ ايٓٗاسٜمم ١املظممجذاَ ١يف ْكمما اسبممضاّ
ٚاملٓاةل ايـظشا١ٜٚم
ا٭خلشَٓٚ ،طكم ١ايْٝٛٝهم ّٛاسبذٚدٜمٚ ١يف املٓماةل
ايـظشا ١ٜٚاحملُ ١ٝاملخجاس٠م
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املػسوي  /املجساءات

ايكًادَ

ايػسناء /األْػطُ

ثطممٜٛش املذٜٓمم ١ا٭ٚيُٝبٝممَ( ١ممٔ
خَ ٍ٬ؼشٚعاخ ايبٓماٚ ٤ايجؼمػٌٝ
ٚايجظٜٛممممممٌ  BOTأ ٚأطممممممًٛت
ايؼممشان ١امم ايكطمماع ايعمماّ
ٚاشباق) ٖٞٚ ،عبماس ٠عمٔ صبُمم
سٜاكمممَ ٞكمممي .سٓمممٛت غمممشت
ايلباع١ٝم

اهل ١٦ٝايعاَ ١يًظٝاطٚ ،١صاس ٠ا٭ػػاٍ ايعاَم ،١ايبًذٜم١
(ٚذبج ٟٛعً ٢املشافل ٚاشبذَاخ اشباؿ ١اجٓة ِٝنافم١
ايفعايٝاخ ايشٜاك ١ٝايعاملٝم ١احملجُمٌ إقاَجٗما ،مبما فٗٝما
ٚصاس ٠ا٭ػمممممػاٍ ايعاَممممم/ ١
َشافممل ايجممذسٜة املٛمسٝمم ١يًفممشم ايشٜاكمم ١ٝايعاملٝمم،١
اهل ١٦ٝايعاَ ١يًظٝاط١
ٚأَانٔ اةقاََٚ ١شافمل يًمضٚاسٚ ،أنادميٝم ١سٜاكم،١ٝ
َٚشافل يًُ٪متشاخ ي٬ذبماداخ ايشٜاكم ١ٝايذٚيٝمٚ ،١غمري
ريو َٔ ايفعايٝاخ)م

ثٓةمم ِٝاطٛيمم ١دٚيٝمم ١يًجممٓع يف
َشنض ايهٜٛح ايذٚي ٞيًجٓع

ا٫ذباد ايهٜٛيت يًجٓع ٚاهل ١٦ٝايعاَ ١يًظمٝاط( ١عٓمذ
إظباص املشنض ايٛةين يًجٓع ،نفعايٝاخ طٓ)١ٜٛم

ا٫ذباد ايهٜٛيت يًجٓع

اجملًع ايٛةين يًذكافٚ ١ايفٓمٚ ٕٛاٯدات-ثمٛفري املعًَٛماخ
ثطٜٛش ٚربطٝط ٚذبذٜمذ املٛاقمم
اجملًمممع ايمممٛةين يًذكافممم١
ٚخممذَاخ ايؼممش ٚايعممشض َذممٌ ا٭ديمم ،١ايعممشٚض املشٝ٥مم١
ا٭دش ١ٜايشٝ٥ظٚ ،١ٝاهمٌ خماق
ٚايفٓٚ ٕٛاٯداتم
ٚايـٛثٚ ،١ٝا٭ف ّ٬ايٛدا٥كٚ ١ٝغريٖا
يف فًٝهاٚ ،سعًٗا َجاط ١يًضٚاس
ايبًذٜممم ،١اجملًمممع ايمممٛةين يًذكافمممٚ ١ايفٓمممٚ ٕٛاٯدات
(ايجأنممذ َممٔ ضبجٜٛمماخ ٚثـممَُ ِٝؼممشٚعاخ اسبممٞ
اسبمم ٞايذكممايف ،ايكشٜمم ١اييادٝمم١
ايبًذ١ٜ
ايذكايف" ،ايكشٜم ١اييادٝمٚ ،"١املشنمض ايهمٜٛيت يًظمشف
َٚشنض اسبشف ايٝذ١ٜٚم
ايٝذٚ ،١ٜٚاطجٝفاٗ٥ا يًجطًعاخ)م
اشْاَص َذث٘ ثظع ١أػٗش ميٛي٘ اشْماَص إعمادٖٝ ٠هًم١
اشْماَص عًُٝمماخ ايلمٝاف ١اكٝمماد ٠اشْاَص إعادٖٝ ٠هً ١ايك٣ٛ
ايك ٣ٛايعاًَٚ ١ازبٗاص اسبه َٞٛاا٫ػياى َم ؿمٓاع١
ايعاًَٚ ١ازبٗاص اسبهَٞٛ
ايـٓاع١م
ايظٝاط١م
اشْاَص ايمذاً ّٛايعمايٚ ٞايمذسساخ اهل٦ٝمممم ١ايعاَمممم ١يًجعًممممِٝ
ايجطبٝكٚ ٞايجذسٜة
ايعًُ١ٝم

اا٫ػياى َم ؿٓاع ١ايظٝاط١م

داًممممم ّٛايظمممممٝاطٚ ١ايلمممممٝاف ١اهل٦ٝمممم ١ايعاَمممم ١يًجعًممممِٝ
ايجطبٝكٚ ٞايجذسٜة
ٚايفعايٝاخم

اا٫ػياى َم ؿٓاع ١ايظٝاط١م
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ايٓتاسج:
ٜ جُٝض ايكطاع ايظٝاط ٞاايعذٜذ َٔ اشبـا٥ف  َٔٚاٗٓٝا خاؿٝيت املشٚ ١ْٚاسبظاط ١ٝدباٙ
مجٝم أْٛاع املجػرياخ (طٝاط ،١ٝاقجـاد ،١ٜاسجُاع ،١ٝد ،١ٜٝٓدكاف ،١ٝأَٓٝم ١مممإ)) طمٛا٤
يف ايبًذإ امل ظمجكبً ١أ ٚاملـمذس ٠يًظمٝاٚ ،.ثجُذمٌ أٖمِ ٖمز ٙاملمجػرياخ يف َظمج ٟٛأطمعاس
اشبذَاخ ايظٝاطٚ ١ٝايذخٌ املجا .يٮفشادَ ،ذ ٟثٛفش ايعشض ايظمٝاطَٚ ٞظمج ٟٛاشبمذَاخ
ايظٝاط ،١ٝاملظج ٟٛايذكايف ٚا٭َينٚ ،نزيو عذد ٖٝٚهمٌ ايظمهإ ،طشٜم ١ايجشماس ٠يف
اشبذَاخ ٚطبجًف ايظٝاطاخ خاؿ ١ا٫قجـادَٗٓ ١ٜا املجبع ١يف ايبًذإ املـذسٚ ٠املظجكبً١
يًظٝا.م
 ثعجع ايظٝاط ١اي ّٛٝؿٓاعَ ١جهاًَ ١ثجُٝض ااثظاع أْؼطجٗا ٚثعذد أْٛاعٗاَٚ ،ما ميٝضٖما
أٜلا أْٗا نٓؼا اقجـاد ٟث٪دش عً ٢ايهذري َٔ قلاٜا ايجُٓ ١ٝخاؿ ١ا٫قجـادَٗٓ ١ٜا
يف ايعذٜذ َٔ ايذ ٍٚاييت ثٗجِ اٗام
 سغِ ايجظظ ٔ املظشٌ يف ايطًة ايظٝاط ٞايٛافذ إ

ايهٜٛح ،يهٓ٘ ٜبك ٞكعٝفا َكاسْم١

اايطًة احملكل يف د ٍٚأقٌ إَهاْٝاخ َٔ ايهٜٛح َٚكاسْ ١حبشِ ايطًة ايظٝاط ٞايعاملٞ
نهٌم
ٜ عاْ ٞقطاع ايظٝاط ١يف ايهٜٛح َٔ عذْ ٠كا٥ف ٚكعف يف امشاَص ايجُٓٝم ١ايظمٝاط١ٝ
ٚريو َا عهظ٘ كعف َظماُٖٖ ١مزا ايكطماع يف قلماٜا ايجُٓٝم ١يف ايهٜٛمح ٚا٫دبماٙ
املجضاٜذ يًهٜٛجٝ

عً ٢ايظٝاط ١يف اشباسضم

ٜ عٛد كمعف ايطًمة ايظمٝاط ٞايٛافمذ إ

ايهٜٛمح يلمعف ايعمشض ايظمٝاط ٞايهمٜٛيت

ٚاشبذَاخ املهًُ ١ي٘ ٚغ ٤٬ا٭طعاس ،ااةكاف ١إ

كعف ا٫طجذُاس ا٭سٓك املباػش ايٛافذم

ٖٓ اى اٖجُماّ نمبري َمٔ ةمشف ايظمًطاخ املظمٚ٪ي ١يف ايهٜٛمح اجظظم
ايظٝاط َٔ ١أسٌ صٜادَ ٠ظاُٖج٘ يف ايجُٓ ١ٝا٫قجـاد١ٜم
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ٚثشقٝم ١قطماع

ايتىصًات:
 إْعاؾ ايجظٜٛل ايظٝاطٚ ٞثٓة ُ٘ٝمبما يف ريمو ايجٛعٝم ١ايشمسٝمٚ ،١ايعُمٌ عًم ٢إدخماٍ
ٚطا ٌ٥ا٫ثـاٍ ٚاةع ّ٬اسبذٜذ ١ناةْيْح يف ايعًُ َٔ ١ٝأسٌ ذبظ

ؿٛس ٠ايهٜٛمح

يف اشباسض ٚاييٜٚص هلا؛
 ثُٓ ١ٝايـٓاعاخ ايـػريٚ ٠اسبشف ١ٝراخ ايطاام اييادٚ ٞثًو املشثبط ١اؼهٌ أطاط ٞاذعِ
ايـٓاع ١ايظٝاطٚ ،١ٝذبذٜذ املٛاقم املخــٚ ١ايـاسب ١ي٬طجذُاس ايظٝاطٚ ٞايعٌُ عً٢
ثؼشٝم ا٫طجذُاس ا٭سٓك املباػش يف ٖزا ايكطاع اا٭خف؛
 ثٛطممٝم امشاَص ايجُٓٝمم ١ايظممٝاط ١ٝاسبايٝممٚ ١أٖممذافٗا ٚايعُممٌ عًمم ٢ثطبٝكٗمما اسبظممَٔ ،ممم
ايينٝض عً ٢ثُٓ ١ٝطٛم طٝاط ١ٝداخً ١ٝثشك ٞسغباخ ايظٝا .ايهٜٛج ٝ؛
 اعجباس ايجذسٜة ٚايجه ٜٔٛايظٝاطْٚ ٞؼش ايٛع ٞايذكمايف ٚايظمٝاط ٞيف أٚطما املمٛاةٓ
عٓاؿش ٫صَ ١يعًُ ١ٝايجُٓ ١ٝايظٝاطٚ ،١ٝايعٌُ عً ٢إْؼما ٤املضٜمذ َمٔ َشانمض ايجمذسٜة
ٚايجعً ِٝايظٝاط ٞايفٓذقٞ؛
َ شاسع ١ا٭طعاس املطبك ١يًخذَاخ ايظٝاط َٔٚ ١ٝأُٖٗا ا٭طعاس املطبك ١يف ايفٓادم ٚأطعاس
ايٓكٌ خاؿ ١فُٝا ٜجعًل اايٓكٌ ازبٚ ٟٛايبظشٟ؛
 ثهذٝف ايعٌُ ٫طجكطات ايظا٥ح ايعشاٚ ٞايجٛس٘ عب ٛايظٛم ايعشاٝمٚ ١ثفعٝمٌ ايظمٝاط١
ايعشا ١ٝايب١ٝٓٝ؛
 ايعٌُ عً ٢ايظٝطش ٠عً ٢ايعٛاٌَ ٚاملجػرياخ امل٪دش ٠اؼهٌ َباػش أ ٚغري َباػش عً ٢ايطًة
ايظٝاط ٞاأْٛاعٗاٚ ،ايجأدري عًٗٝا ٚفكاً ي٬دبا ٙايز ٟميهٔ َٔ ثُٓ ١ٝعذد ايظٝا .ايذاخً
يًهٜٛح ٚايجكً َٔ ٌٝعذد ايهٜٛجٝ
 ثظممَٗٗ ٌٝمماّ ايبمماطذ

ٚاملخطط م

املجٛسٗ

يًخاسض؛

ايظممٝاطَ ، ٝممٔ خمم ٍ٬ثممٛفري قاعممذ ٠اٝاْمماخ خاؿمم١

ااةطـاٝ٥اخ ايظٝاط ١ٝثه ٕٛػاًَ ١ملعةِ امل٪ػشاخ اييت ؼبجاسٗا ٖزا ايٓٛع َٔ ايذساطماخ
ايكٝاط ١ٝيلُإ ْجا٥ص أنذش دقٚ ١أنذش ثفظرياً يًٛاقمم
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املصوووادز:
ٚ صاس ٠اةع ،ّ٬ا٫طياثٝش ١ٝايٛةٓ ١ٝيًظٝاط ،١دٜظُع 6115م
 ا٭َاْ ١ايعاَ ١يًُشًع ا٭عًم ٢يًجخطمٝط ٚايجُٓٝم١م َؼمشٚع اشبطم ١اةمناٝ٥م ١يًظمٓٛاخ
(ٜٓ ،)6161/6109 – 6106/6105اٜش 6105م
ْ ع ِٝايةاٖش ٚطشات إيٝاغَ ،باد ٨ايظٝاط ،١داس املظري ،٠ايطبع ١ايذاْ ،١ٝا٭سدٕ6117 ،م
 امل٪طظ ١ايعشا ١ٝيلُإ ا٫طجذُاسظ َٓماخ ا٫طمجذُاس يف ايمذ ٍٚايعشاٝم ١يظمٓٛاخ طبجًفم،١
ايهٜٛحم
 أمحذ فٛصًَٛ ٟخٝم ، ١ايجُٓٝم ١ايظمٝاط ،١ٝداس ايفهمش ازبماَع ،ٞايطبعم ١ا٭ٚيمَ ،ٞـمش،
6117م
 خايمممذ نمممٛاؾظ ايظمممٝاطَ ١فَٗٗٛممما أسناْٗممما أْٛاعٗممما ،داس ايجٓمممٜٛش ،ايطبعممم ١ا٭ٚيممم،ٞ
ازبضا٥ش6117،م
 سٜاض أ سًٚ ًٞٝأخمشٕٚظ ايظمٝاط ١يف ايمذ ٍٚايعشاٝم١ظ َكَٛاثٗما َٚهمأَ ثٓافظمٝجٗا،
صبً ١ايجُٓٚ ١ٝايظٝاطاخ ا٫قجـاد ،١ٜاجملًذ ايعاػش ،ايعذد ا٭ ،ٍٚاملعٗذ ايعشا ٞيًجخطٝط،
ايهٜٛح6117 ،م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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