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  :لليیلددلاا  ننم  ضضررغلاا  •

  تتافددهھتسم  ققيیقحت  يف  ممهھھھاست  يـتلاا  ئئدداـبملااوو  ممـيیقلااوو  تتامااززتلالااوو  ططبااووضلاا  حـيیضووت  ىـلإإ  ققاـثيیملاا  ااذذـهھھھ  ففددهھيی
  ٬،ممـهھتابجااوووو  ننـيیعووططتملاب  ةططوونملاا  تتابلططتملاا  ددددحتوو  ٬،ععووططتم  ننوويیلم  ىلإإ  للووصوولل  2030  ةكلمملاا  ةيیؤؤرر
  .يـعووططتلاا  للـمعلاا  ةسررامم  ءاـنثأأ  ممـهھقووقح  ظظـفحتوو
  ءااددأأ  ىلع  يعووططتلاا  للمعلاا  يف  ةكرراشملاا  ففااررططألاا  عيیمج  ددعاسيیوو  لُلهِّھُسيی  يقالخألاا  ققاثيیملاب  ممااززتلالاا  ننإإ
  :ةيیلاتلاا  ررصانعلاب  ممهھمااززتلاا  للالخ  ننم  .ةيیلاع  ةةءافكوو  ةةددووجب  ممهھماهھم
  :ققالخألااوو  مميیقلاا  -1

  ننموو  ٬،ييددووعسلاا  انعمتجم  مميیقوو  ففيینحلاا  اننيیدد  ننم  ةةددمتسم  ةيیقالخأأ  ةيیعجررمب  ةحجانلاا  للامعألاا  ططبتررت  ننأأ  ددبال
  .ةيیعووططتلاا  ةكرراشملاا  ننم  ةيیاغلاا  ققيیقحت  ىلإإ  ههددووقيیوو  ععووططتملاا  تتافررصت  ىلع  سسكعنيی  امب  2030  ةكلمملاا  ةيیؤؤرر
  :ععووططتملاا  ىلع  ببجيی  ااذذهھھھ  للجأأ  ننموو

  .ةلووؤؤسملاا  ةنططااووملااوو  ةيیمالسإلاا  ئئددابملاا  ىلع  ًءانب  ققالخألااوو  مميیقلاب  ممااززتلالاا  -1
  .عمتجملااوو  ةيیعمجلاا  ىلع ً ايیباجيیإإ  سسكعنيی  امب  يعووططتلاا  هھلمع  ننع  ةيیلووؤؤسملاب  يلحتلاا  -2
  .هھقالخأأوو  هھئددابموو  يعووططتلاا  للمعلاا  تتايیضتقم  ققفوو  ةهھھھااززنوو  ةنامأب  يعووططتلاا  للمعلاا  ززاجنإإ  -3
    .ةماارركوو  ممااررتحاب  عيیمجلاا  ةلماعموو  رريیددقت  -4

  

  ففيیررعت  ةقاططب
  للاجم  يف  ععووططتملل  ئئددابملااوو  مميیقلااوو  تتامااززتلالااوو  ططبااووضلاا  حيیضووت  هھنم  ففددهھلاا

  .تتامظظنملاا  يف  يعووططتلاا  للمعلل  هھتسررامم  للالخ  يعووططتلاا  للمعلاا
  ننووعووططتملاا    ننوويینعملاا
  ععووططتلل  ييددووعسلاا  ينططوولاا  ررايیعملاا  عجررملاا
  2019  /  للووألاا  ررااددصإلاا
    ةيیعاتجالاا  ةيیمنتلااوو  ةيیررشبلاا  ددررااووملاا  ةةررااززووب  ععووططتلل  ةماعلاا  ةةررااددإلاا  ددامتعالاا
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  :ةيیررسلاا  -2

  رروومألاا  ضضعب  ىلع  ععالططالاا  ننم  وولخت  ال  يتلاا  تتاسررامملاا  ننم  دديیددعلاا  ىلع  يعووططتلاا  للاجملاا  يف  للمعلاا  ييووططنيی
  جمانررب  يف  ةحووررططملاا  ايیاضقلاا  ضضعب  ةيیساسح  ببناج  ىلإإ  ٬،اهھھھرريیغوو  ةمددخلاا  ننم  ةةدديیفتسملاا  ةحيیررشلل  ةيیررسلاا
  ”ةيیررسلاا“  ممكح  يف  ووهھھھ  اموو  ةيینووررتكلإلااوو  ةةءووررقملااوو  ةبووتكملاا  رروومألاا  ةفاك  ةيیررسلاا  للمشتوو  ٬،يعووططتلاا  للمعلاا
  :يلاتلاب  ممااززتلالاا  ننيیعووططتملاا  ىلع  ببجيیف  هھيیلع  ءانبوو  ٬،سسانلاا  للبق  ننم  هھيیلع  ففرراعتم  ووهھھھ  امك

  .يعووططتلاا  للمعلاا  ننم  ننيیدديیفتسملاب  ةصاخ  تتاموولعم  ءاشفإإ  ممددع  -1
  ووأأ  ةيیمالعإإ  ءااووس  تتناك  ةليیسوو  ييأب  ةيیعمجلاا  ننع  "ةيیررس"  اهھنووكب  ةفنصملاا  تتاموولعملاا  ءاشفإإ  ممددع  -2

  .ههددعب  ووأأ  هھعووططت  ءانثأأ  اهھھھرريیغ
  

  :ةيیلووؤؤسملاا  للمحتوو  ةيیقووثووملاا  -3
  :هھنووك  ىلإإ  ةفاضإإ  ٬،هھلااووقأأوو  هھتافررصت  يف  ةيیلووؤؤسملاب ً افصتم  ٬،ةقثلل  ًالحم  ععووططتملاا  ننووكيی  ننأأ
    .هھب  ةططانملاا  للامعألاا  ذذيیفنت  ةيیلووؤؤسمل  المحتم-1
  .تتايیددحت  ووأأ  للكاشم  ععووقوو  ةلاح  يف  ةيیحالصلاا  ببحاص  ووأأ  جمانرربلاا  ققسنم  ىلإإ  عجرريی-2
  .هھئددابموو  هھميیقوو  ننططوولل  للثمم  ووهھھھ  للب  ٬،ططقف    ةيیعمجلاا  للثميی  ال  هھنووكل ً اكررددم  -3

  
  :للاعفلاا  للصااووتلاا  -4

  للماعتيی  ننيیذذلاا  ننيیدديیفتسملااوو  ٬،للمعلاا  يف  هھئالمززوو  هھئاقددصأأوو  ععووططتملاا  ننيیب  ةةدديیج  تتاقالع  للاعفلاا  للصااووتلاا  يّمنيی
  للعجيی  امب  ححووضووب  هھئااررآآوو  ههرراكفأأ  دديیددحتوو  هھسفن  ننع  رريیبعتلاا  يف  ددررفلاا  تتااررددق  ةيیمنت  ىلع  ددعاسيیوو  ٬،ممهھعم
  :ععووططتملاب  ررددجيی  ااذذلوو  .تتايیددحتلاا  ىلع  ببلغتلااوو  تتالكشملاا  للح  ىلع  ددعاسيی  ااذذهھھھوو  ٬،هھمهھف  ىلع  ننيیرردداق  ننيیررخآلاا

  .ةيینهھملااوو  ةيیلمعلاا  ةةرربخلاا  عفرر  يف  يعووططتلاا  للمعلاا  ننم  دديیفتسيی  ننأأ    -
    .ةيیعمجلاا  يف  تتااءااررجإلااوو  تتاسايیسلاا  للووح  تتاارراسفتسالاا  ةيیعجررمب ً املموو ً ايیعااوو  ننووكيی  ننأأ  -
  .ةيیلعافوو  ةةددووجب  ننيیررخآلاا  عم  للصااووتيی  ننأأ  -
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  :ممعددلاا  مميیددقت  -5

  ححاجنإل  ةنكمملاا  للاكشألاا  للكب  ممعددلاا  هھيیلمع  ننم  مماهھھھ  ءززج  هھنأأ  ىلع  ننيیعووططتملاا  ننم  ددررف  للكل  ةيیعمجلاا  ررظظنت
  :ععووططتملاا  ننم  ُّعقوَوُتيی  هھنإف  ااذذهھلوو  .يعووططتلاا  للمعلاا

  ىىددؤؤيی  ييذذلاا  نناكملاا  يف ً اصووصخ  ٬،ننيیررخآلاا  ننيیعووططتملااوو  ننيیدديیفتسملاا  ننم  هھلووح  ننمل ً امعاادد  ننووكيی  ننأأ  -
  .يعووططتلاا  هھلمع  هھيیف
  ةيیعمجلاا  ةةررااددإإ  يف  ززيیمتلاا  ققيیقحتوو  ةيیلاعفلااوو  ةةءافكلاا  ززيیززعت  ىلإإ  ةيیمااررلاا  ددووهھجلاا  عيیمجل ً امعاادد  ننووكيی  ننأأ  -

  .يعووططتلاا  للمعلاا  للاجم  يف
  :ةيیباجيیإلاا  ةيیصخشلاا  -6

  ةيیصخش  يهھھھوو  ٬،للباقم  رراظظتناا  ننوودد  ممهھھھاستوو  ددناست  يتلاا  ةةءاططعملاا  ةةررددابملاا  ةيیصخشلاا  يهھھھ  ةيیباجيیإلاا  ةيیصخشلاا
  ررظظتنيی  ااذذهھھھ  ىلع  ءانبوو  .ةةررباثملااوو  ةيیعووضووملااوو  ٬،ةيیددجلاا  ككلتمتوو  تتابجااوولااوو  ققووقحلاا  ننيیب  ةنززااووتموو  ٬،ةنززتم
  :يليی  ام  يباجيیإلاا  ععووططتملاا  ننم

  .هھلووح  ننم  ىلع  سسكعنت  ةةررمثم  ةيیباجيیإب  هھيیددل  ام  ممددقيی  ننأأ  -
  ةحاتملاا  تتاناكمإلاا  رريیخستوو  ةيیعمجلاا  يف  ننيیلماعلاا  عم  للماعتلاا  يف  حتفنملاا  يباجيیإلاا  ببناجلاا  ذذختيی  ننأأ  -

  .اهھب  للمعيی  يتلاا  ةيیعووططتلاا  عيیرراشملاا  ححاجنإل  هھل
  .تتابسانملااوو  تتاقووألاا  عيیمج  يف  ببسانملاا  يجرراخلاا  ررهھظظملاا  ىلع  صصررحيی  ننأأ  -
  ففددهھب  ٬،يعووططتلاا  للمعلاا  ننم  ننيیدديیفتسملل  ةيیكوولسلااوو  ةيیعامتجالاا  ططامنألاا  ىلع  ففررعتلل  ىعسيی  ننأأ  -

  .للضفأأ  للكشب  ممهھباعيیتسااوو  ممهھعم  هھلماعت  ننيیسحت
  :ةيینهھملاا  -7

  ةيیباجيیإلاا  هھجئاتنب  يعووططتلاا  للمعلاا  ححاجن  سسايیق  ننكميیوو  ٬،هھحاجن  سسايیقل  ةليیسووب  للمع  ييأأ  ططبترريی  ننأأ  ددبال
  ةيینهھملاا  للئالدد  ننموو  ٬،هھلمعل  ههدديیووجت  ىىووتسموو  ععووططتملاا  ةيینهھم  ىىووتسمبوو  ٬،هھنم  ننيیدديیفتسملاا  ىلع  سسكعنت  يتلاا
  :يعووططتلاا  للمعلاا  يف
  يف  ةيینهھملاا  تتااررووططتلاا  ننم  ةةددافتسالااوو  اهھھھدديیووجتوو  للمعلاا  ببيیلاسأأ  ننيیسحتوو  عفرر  ىلإإ  ععووططتملاا  ىعسيی  ننأأ  -1

  .للاجملاا  سسفن
  .ةنكمملاا  ةةددووجلاا  تتايیووتسم  ىلعأب  هھجااررخإإوو  للمعلاا  مميیددقت  ىلع  ععووططتملاا  صصررحيی  ننأأ  -2
  ععووططتيی  يتلاا  ةمظظنملاا  ةعمسب  ررضت  ال  ةقيیررططب  ةيیلمعلااوو  ةصاخلاا  هھنووؤؤش  ةةررااددإب  ععووططتملاا  ممووقيی  ننأأ  -3

  .اهھعم
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  :ةيیعجررملاا  -8

  ننيیلماعلاا  ةيیعجررملاا  ممززُلتوو  ٬،تتاجررخملااوو  للمعلاا  ةةددووج  ننامضل  اهھب  دديیقتلاا  ببجيی  حئااوولوو  ةيیعجررم  ممظظنم  للمع  للكل
  :يعووططتلاا  للمعلاا  يف

  .ةيیعمجلاا  يف  ةةددمتعملاا  تتايیعجررملااوو  ةيیلكيیهھلاا  ببسحب  مماهھملاا  ذذيیفنتب  -1
  .ةيیعمجلاا  للبق  ننم  ةةددمتعملاا  تتاسايیسلااوو  حئااووللااوو  ططبااووضلاب  للماكلاا  ممااززتلالاب  -2
  اهھتدداعإإوو  اهھلاكشأأ  عيیمجب  هھيیلإإ  ةملسملاا  ددهھعلاا  ىلعوو  ةيیعمجلاا  تتاكلتمم  ىلع  ةظظفاحملاب  ممااززتلالاب  -3

  .ةمظظنملل
  .ةيیعمجلاا  اهھھھددقعت  يتلاا  تتاكااررشلااوو  تتايیقافتالاب  ممااززتلالاب  -4
  حيیررصتلاا  ذذخأأوو  ننيیلووؤؤسملل  ععووجررلاا  ننوودد  ةيیعمجلاا  ننع  ةبايین  ممااززتلاا  ووأأ  ددهھعت  ييأأ  ءاططعإإ  ننع  ععانتمالاب  -5

  .ككلذذب  يمسررلاا
  
  :حلاصملاا  ببرراضت  -9

  هھئااددأأ  ءانثأأ  هھتيیلالقتسااوو  ععووططتملاا  ررااررق  ةيیعووضووم  هھيیف  ررثأتت  ييذذلاا  ففقووملاا  ووأأ  عضوولاا  ووهھھھ  حلاصملاا  ببرراضت
  ٬،ننيیبررقملاا  هھئاقددصأأ  ووأأ  ٬،هھبرراقأأ  ددحأأ  ممهھت  ووأأ  ٬ً،ايیصخش  هھُّمهھت  ةيیوونعم  ووأأ  ةيیددام  ٬،ةيیصخش  ةحلصمب  يعووططتلاا  للمعل
  يتلاا  تتاموولعملاب  هھتفررعمب  ووأأ  ٬،ةةررشابم  رريیغ  ووأأ  ةةررشابم  ةيیصخش  تتااررابتعاب  يعووططتلاا  هھلمع  ررثأتيی  امددنع  ووأأ
  :ععووططتملاا  ىلع  ببجيی  حلاصملاا  يف  ببرراضتلاا  ااذذهھھھ  ييددافت  للجأأ  ننموو    .ررااررقلاب  ققلعتت

  .للاكشألاا  ننم  للكش  ييأب  ٬،ةيیصخش  عفانموو  ضضااررغأل  ةيیعمجلاا  ددررااووم  ممااددختساا  ممددع  -
  ففااررعأأوو  ددعااووق  اهھھھرررربت  يتلاا  تتالاحلاا  ءانثتساب  ايیاططع  ووأأ  ةمددخ  ووأأ  ةيیددهھھھ  ييأأ  للووبق  ننع  ععانتمالاا  -

  .ةقايیللااوو  ةفايیضلاا
  :للماعتلاا  يف  ةةااوواسملاا  -10
  للك  ننع ً اادديیعب  ييددايیحوو  حضااوو  سساسأأ  ىلع  ععووططتملاا  ءااددأأ  ىلع  للماعتلاا  يف  ةةااوواسملاا  سسكعنت  ننأأ  ببجيی
  ققررعلاا  سساسأأ  ىلع  ننيیدديیفتسملل  ععووططتلاا  ةمددخ  مميیددقت  يف  ززيیيیمتلاا  ممددع  ببجيی  ااذذهھلوو  .ةيیررصنعلااوو  ززيیحتلاا  ععااوونأأ
  .ةيیلقعلاا  ووأأ  ةيیددسجلاا  ةقاعإلاا  ووأأ  ننيیددلاا  ووأأ  ةيیسنجلاا  ووأأ  ننسلاا  ووأأ  سسنجلاا  ووأأ  ننووللاا  ووأأ

  


