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 ةيقيبطتلا مولعلا



 يف ةـيــــضيالا تاـيلمعلا ةـيعيبطل مدـقتملا مهفلا و ةـفرعملا راـهظا .1
 ىلع ةـيئيبلا تاريثأـتلا ، ةـثارولا ملع و ةـيئيزجلا تاـبنلا اـيجولويب ، تاـبنلا
		تابنلا
 ومنلا تارود يف ةفلتخملا ةيتابنلا ومنلا تانومره لمع ةيفيك حرـش .2

	يئاذغلا ليثمتلا تاراسم و
 ةدـمــــسألاو ومنلا ةـمظنملا لـماوعلا رودـل مهفلاو ةـفرعملا راـهظإ .3

 طغــــض تـحت ةـفلتخملا ةـنتــــسبلا تاـتاـبن ومن يف ةـفلتخملا ةـيويحلا
	.ةيعارزلا تاقيبطتلا يف ءاملاو ءاذغلا جاتنإل فلتخم

 ةـيجالعلا لـماوعلا ريوطتل ةـثيدـحلاو ةـيكيــــسالكلا تاـبراـقملا نيب زييمتلا .4
 ةـياـقولل ةدـيدـج تاـتاـبن وأ ةدـيدـج تاـنوكم جاـتنإو ةـقدـب اـهمييقتو
	ةيافكلا هيف امب ناسنإلا ءاذغ

 تاراهملاو يربخملا يــضيألا فــشكلا / صيخــشتلاب ةفرعملا راهظإ .5
 ةددـحم ةـلاـعف ةـيتاـبن تاـنوكم فيــــصوتو لزع كـلذ يف اـمب ، ةـيلمعلا
	تانيعلا نم ىرخأ عاونأو ةيئيبلاو ةيريرسلا عاونألا يف مدختست
 اـمب ، ةـيربتخملا تاـينقتلاو ةـمدـقتملا تاراـهملا نم ةـعومجم ذـيفنت .6

 ةداــــضملا ةـيوناـثلا ةـيــــضيألا تاـنوكملا ضعب لزع ةـيقنت كـلذ يف
 دــيوـنوـفالـفـلا تاــبـكرـم لــثـم ةــيـمـيزـنإلا رـيـغو ةــيـمـيزـنإلا ةدـــــسكألـل
 تاــنـيـتورـبـلا لــيـلـحـتو وـمـنـلا تارود يـف سدــيوـنـيـبرـيـتو تادــيوـلـقـلاو
 تاــــسارد و تاـنيجلا لـثم بــــصملا تاـقيبطتل ةـيوونلا ضاـمحألاو
	ةفلتخملا تانيجلا يف تاديتويلكوينلا لسلست
 جئاتنلا ليلحتو براجتلا ميمصت كلذ يف امب ، ثحبلا تاراهم راهظإ .7
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 تاـساردلا كلذكو ثيدحلا تابنلا مولعل ةمدقتملا و ةيـساـسألا داوملا يف مدقتملا ميلعتلا ريفوت يف تابنلا ملع – مولعلا يف ريتـسجام جمانرب ةلاـسر لثمتت
 تالاجملا و ، يقيبطتلاو يـــساـــسألا تابنلا مولع يف ، ربتخملا ةيجهنم ىلع زيكرتلا عم ، يميداكألا دامتعالل ةيلاعلا ريياعملل اًقفو ةفثكملا ةيلقحلا و ةيلمعملا
 2030 ةكلمملا ةيؤر عم قفاوتلاب ةفلتخملا تابنلا ملع عرفا و تالاجم يف فئاظوب قاحتلالل نوططخي نيذلا بالطلل ةلصلا تاذ

 عوبسألا مايأ لالخ ةيئاسملا ةرتفلا
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