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 تاــــساردلا كلذكو ةثيدحلا ةقيقدلا ءايحالا مولعل ةمدقتملا و ةيــــساــــسألا داوملا يف مدقتملا ميلعتلا ريفوت يف ةقيقدلا ءايحالا – مولعلا يف ريتــــسجام جمانرب ةلاــــسر لثمتت
 ةلــصلا تاذ تالاجملا و ، ةيقيبطتلاو ةيــساــسألا ةقيقدلا ءايحالا مولع يف ، ربتخملا ةيجهنم ىلع زيكرتلا عم ، يميداكألا دامتعالل ةيلاعلا ريياعملل ًاقفو ةفثكملا ةيلقحلا و ةيلمعملا
 2030 ةكلمملا ةيؤر عم قفاوتلاب ةفلتخملا ةقيقدلا ءايحالا ملع عرفا و تالاجم يف فئاظوب قاحتلالل نوططخي نيذلا بالطلل

 عوبسألا مايأ لالخ ةيئاسملا ةرتفلا
 

 ـه١٤٤٢

 تاــــسوريفلا ةـعيبطل نيمدـقتملا مهفلاو ةـفرعملا راـهظإ		 .1
 ةــيــــساـــــسألا ريياــعملاو تاــيرطفلاو تاــيليفطلاو اــيريتكبلاو
	ةقيقدلا ةيحلا تانئاكلا هذه فينصت يف ةمدختسملا
 ةقيقدلا ةيحلا تانئاكلل ىودعلا لحارم و لاقتنالا قرط حرــش .2

	ضارمألل ةببسملا
 ، ةـئيبلا يف ةـقيقدـلا تاـنئاـكلا رودـل مهفلاو ةـفرعملا راـهظإ .3

 و ةيعارزلا تاقيبطتلاو ، ءاملاو ءاذغلا ةمالــسو ، ضارمألا يف
	اهتمواقمو ةيويحلا تاداضملا جاتنإو ، ةيعانصلا
 لـماوعلا ريوطتل ةـثيدـحلاو ةـيكيــــسالكلا تاـبراـقملا نيب زييمتلا .4

 نم ةـياـقولل يدـقن لـكــــشب اـهمييقتو تاـحاـقللاو ةـيجالعلا
	ةيرشبلا ةيبوركيملا ضارمألا
 تاـنئاـكلل يربتخملا فــــشكلا / صيخــــشتلاـب ةـفرعملا راـهظإ .5

 لزع كــلذ يف اــمب ، ةــيلمعلا تاراــهملاو ةــقيقدــلا ةــيحلا
 ةيئيبلاو ةيريرـــسلا تانيعلا يف ةددحم تابوركيم فيـــصوتو
	تانيعلا نم ىرخأ عاونأو

 ةـيربتخملا تاـينقتلاو ةـمدـقتملا تاراـهملا نم ةـعومجم ذـيفنت .6
 ، ةلوزعملا ةيبوركيملا ضارمألا تاببــسم فيرعت كلذ يف امب ،
 اــهـتاــنـيـتورـب لــيـلـحـتو ةــيـبورـكـيـمـلا وـمـنـلا تارود ةـــــساردو
 خاــــسنتــــسا لـثم بــــصملا تاـقيبطتل ةـيوونلا اـهــــضاـمحأو
	ينيجلا لسلستلا تاساردو تانيجلا
 براــجتلا ميمــــصت كــلذ يف اــمب ، ثــحبلا تاراــهم راــهظإ .7

 ةـيملعلا تاـيبدألا مييقتو تالكــــشملا لـحو جئاـتنلا لـيلحتو
 يدقن لكشب

 
 
 
 
 


