
 
0/عملا .-ودلا لمعلا ق#"ف

80 670ملعملا4 صاخلا .
 ٢٠٣٠ ماعل م=لعتلا راطإ .

HIفتل ة4اجتسالا
 )١٩-د=فوك( دOدجلا انوروك سوJ7ف .

 670ملعملا نأش[ ءارجإ ذاختال ةوعد

 ٢٠٢٠ سرام)راذآ ٢٧

 
 راQلم١.٥ وحن Zع رثأ يذلاو ،)١٩-دQفوك( انوروك سوKLف بHسF سرادملا عيمج ةلود ١٦٥ تقلغأ ،سرام)راذآ ٢٥ خــــ1رات /.ح
bc ملعم نويلم ٦٣و بلاط

d لعتلا ةلحرمQادتبالا مhi
d تلحرملاوjLc ندلاQلعلاو اQلعتلا نم اQمقرلا اذه عافترا عقوتملا نمو .يوناثلا م. 

bc مQلعتلا ةمظنأ Zع لQثم اهل قبسv مل تاuدحت قالغالا تاQلمع تضرف
d ملاعلا ةحصلا ةمزأ ددهت ام{ . ملاعلا ءاحنأ عيمجQة 

 مQلعتلا نامض"( عبارلا ةمادتسملا ةQمنتلا فده ةصاخو ،ةQملاعلا فادهألا نم دuدعلا قيقحت وحن KLبك ل�شF مدقتلا ءاط��ب ەذه
لعتلا صرف ز�1عتو عيمجلل لماشلاو فصنملاو دQجلا

�
 ملعتلا ةمزأ مقافت �إ كلذ يدؤي نأ حجرملا نمو .)"عيمجلل ةاQحلا ىدم م

�d bcلاعلا توافتلاو ةQملاعلا
d لعتلاQح ،مQثأتلا نأ ثKLع عقتس تاZ غ وحنKL ع بسانتمZ ألا�K  ارقف.  

 
uكر نوملعملا دعKLcلعتلا ةمظنأ ةQسلا نع رظنلا ضغ� ،ملعتلا فادهأ �إ لوصولا ساسأو مQع مهف .فقوملاو قاZ امألا طخلا¦d 

bc
d ملعتلا رارمتسا نامض bc

d ف ةمزأ راطإKLفوك( انوروك سوQف .)١٩-د§c
d ملاعلا ءاحنأ عيمج، uسرادملا ةداقو نوسردملا موق 

 ام{ .اهنود� وأ ةQمقرلا تاQنقتلا مادختسا� ،Kcc�dملا زجحلا لالخ بالطلل دع� نع ملعتلا ةدوج KLسªتل ةع©F را�تبالاو كرحتلا�
vنوكراش bc

d دقتuلعتلا نم ىرخأ لا�شأ مQكلذ �إ ةفاضإلاو .م، uساسأ °̄انع نوملعملا دعQا° bc
d بادتلا لقنKL لا./d راش±نا عنمت 

 .مهمعدو لافطألا ةمالس نمضu امم ،سوKLفلا
 
bcو

d حjLc ودلا عمتجملل ىوصقلا ة³1لوألا نأ�d لاحQا d́ فوت نامضKL لا دراوملاµفاQحصلا تامدخلل ةQة، uأ بجuرارمتسا نامض اض 
 دQجلا ملعتلاو مQلعتلا نأ نم د�أتلل ة1روjLc ¶cملعملل ةuداملاو ةQلاملاو ةuداQقلا دراوملا دعت  .مQلعتلا ةمظنأل معدلاو ل³1متلا
bcاعتللو ةمزألا ءانثأ دع� نع رمتسم

d مهألا نمف .اهدع� عــــ1©لاQأ نا�م� ةuاهباوبأ حتف ةداعإ نم سرادملا نكمتت نأ °اض bc
d لضفأ 

bc ةصاخو ،ملعتلا ت³1فتب لافطألا نم jLcيالملل حمس¸ نأ انل زوجu الف .ةمزألا ءاهتنا درجم� فورظلا
d ارقف دشألا لودلا 

 .°ارc̄ت  �Kألا نوكت نأ حجرملا نم d/.لاو ،ةشمهملا تاعمتجملاو
 
O0/عملا صاخلا .-ودلا لمعلا ق#"ف وعد

80 670ملعملا4 .
80- 2030 ماعل م=لعتلا راطإ .

 .mدقمو ،تاموكحلا عيمج -مدقت ام ءوض .
p/لا ةمساحلا راودألا4 فاJpعالا -إ صاخلاو ماعلا 670عاطقلا نم م=لعتلا .-وممو

. O80 نوملعملا اهب علطض
 سوJ7فل ة4اجتسالا .

 ةلصلا يوذ ءا~I{لا عيمج 670ملعملا4 صاخلا .-ودلا لمعلا ق#"ف وعدO ،ةصاخ ةفصyو .ەدع4 شاعتنالاو )١٩-د=فوك( انوروك
 :.�O ام4 ما=قلا -إ

 
 عفادت عم ،ةQفاضإ طوغض تحت ةماعلا تاQناKLcملا )١٩-دQفوك( انوروك سوKLف ةمزأ عضت .روجألاو ةلامعلا �ع ظافحلا )١
bc ةماعلا ةحصلا ةمظنأ ةدعاسمل تاموكحلا

d حان نمو .حاورألا ذاقنإQىرخأ ة، vسHلاعلا داصتقالا رادحنا ب�d ¶cع ارZ ءاخر 
Q�d bcلعتلا معدلا وفظومو ،ءالد¾لا نوملعملاو ،دوقعلا وملعم ضرعتي ام{ .لعفلا� ¼ألاو تا{«©لا

d دعلاuك رطخل نادل¾لا نم د© 
 ًالضف ،قالغإلا بناجألا بالطلا لخد Zع دمتعت d/.لا �dاعلا مQلعتلا تاسسؤم هجاوت دقو .مهتشªعم ل¾س لالحمضاو مهدوقع
 لامها وأ ،دعاوقلاو KLياعملا ضفخل ةع1رذ ل�شÂ نأ ةمزألا ەذهل زوجu الو .اهب نولماعلا اهلمحتي دق d/.لا ةرمدملا بقاوعلا نع
1Ã¾Äcو .لمعلا قوقح

d دقم عيمجو تاموكحلل¦d لعتلاQنأ صاخلاو ماعلا م uع اوظفاحZ ظوم عيمج§c
d لعتلا معدQملعتلاو م 

bc ةQمهألا غلا� نم مهل امل ،مهاuازمو مهبتاورو
d اعتلاbc

d دج نم سرادملا حتف ةداعإ دنع لاعفلاو عــــ1©لاuد. 
 
 رتوتلا نم KLثÇلا �إ تالئاعلاو بالطلاو نوملعملا ضرعتي .670ملعتملاو 670ملعملا ةحلصمو ةمالسو ةحصل ة#�لوألا ءاطعإ )٢
bc .اQلاح

d تالاحلا ضع�، uدق نيذلا نوملعملا لواح uضرعم لعفلا� نونوكjLc فللKLلمعلا� مهرا¾خا نم قلقلا ةرادإ سو bc
d فقاوملا 

bc لثمتملا طغضلا عم رخآلا ضع¾لا لماعتي امنÈب .١٩-دQفوك رطخ اهيف دادزي d/.لا
d ¶cدقت ةروuلعت مQج مQتاودألا مادختسا� د 

c§طاعلاو Ëdامتجالا معدلا �إ نوملعملا جاتح1و .قالطإلا Zع ب1ردت يأ اوقلتي مل وأ لQلق ب1ردت اهيلع اوقلت d/.لا
d ةهجاومل 

bcاضإلا طغضلا
d ن هل نوضرعتي يذلا±Qردتلا ةجÌس bc

d حصلا رطاخملا غال�إل ةمزاللا تاودألا �إ ةجاح� مهنأ ام{ .تامزألا تقوQة 
 .قلقلا� مهلاقثإ نود لافطألل بسانم ل�شF ةQئاقولا KLبادتلاو
 
�ا )٣I80 670ملعملا كا

bc ةردا¾ملا مامزب نوملعملا ذخأ دقل  .)١٩-د=فوك( انوروك سوJ7فل ة=م=لعتلا تا4اجتسالا ر#�طت .
d دادعإ 

 ةكراشم� سوKLفلل ةمQلعتلا تا�اجتسالا ر³1طت بجu ،حاجنلا قيقحت نامضلو .�dاحلا فقوملل ةركتبمو ةع1¼ تا�اجتسا ذQفنتو



 صاخلا �dودلا لمعلا قÑ1ف عجشÌو .مهتاجاQتحاو مهتاراهمو مهتاKÐخ ةاعارم عم ،مهلثمت d/.لا تامظنملاو jLcملعملا نم ةلما{
bc مهلثمت d/.لا تامظنملاو jLcملعملا jLcمضت Zع تاسسؤملاو لودلا jLcملعملا�

d طخت تاوطخ عيمجQس مسرو طQلعتلا تاساQم.  
 لوادجلاو ةQساردلا جهانملاو مQيقتلل ىدملا ةKLصق لولح جهنل ططخت تاسسؤملاو لودلا نأ ام� ةمساح jLcملعملا تاوصأف
hcو/ÇKلإلا ملعتلا تاصنم لثم ىدملا ةل³1ط لولحو

d س ام{ .نو�1فلتلاو ويدارلا ةدعاسم� ملعتلاوQملعملل نوكjLc يروحم رود bc
d 

  .ةع©F ملعتلا تاوجف ةجلاعم نم د�أتلاو بالطلا مدقت مQيقت لالخ نم سرادملا حتف ةداعإ متي امدنع شاعتنالا ةلحرم
 

0/هملا ب#ردتلاو معدلا J7فوت )٤
80ا�لا .

 ركذu مامتها �وُي مل ،ائجافم )١٩-دQفوك( انوروك سوKLف بHسF سرادملا قالغإ نا{ امل . .
bcاµلا ب1ردتلا� jLcملعملا د1وK/cل

d عZ كQفQك وأ ،ملعتلا رارمتسا نامض ةQفQلعتلا مزح ر³1طت ةQةدوجلاو ةلصلا تاذ دعُ� نع م 
bc مهتاراهم فلتخت نيذلا jLcملعملا Zع نآلا بجوتي ام{. ةQلاعلا

d نقتلاQمقرلا تاQكتلا ةQدجلا ملعتلا تاصنم عم فuر³1طتو ةد 
 Zع jLcعتي ،تاuدحتلا ەذه ةهجاوملو. .ملعتلاو مQلعتلا نم ةQلاع تا³1تسم Zع ظافحلا عم ،لافطألا كا«¼إل ةدuدج تاQجQتا/Kسا
bc ةنورملا ةاعارم نم د�الو. مزاللا ب1ردتلا Zع jLcملعملا لوصح نامضل ةع©F اوكرحتي نأ تامدخلا d¦دقمو تاموكحلا

d ةمظنأ 
bc ذخأت ثQح� مQلعتلا

d تحا نا¾سحلاQملعتملا تاجاjLc ملعملاوjLc bc
d ملاعلا ةمزألا ەذه لظQلدا¾تو قيثوت �إ ةجاح� مهنأ ام{. ة 

bc ةمظنألا ةردق نامضل تاKÐخلا
d ع ل¾قتسملاZ ة�اجتسالا Fلضفأ ل�ش bc

d تامزألا راركت ةلاح. 
 
80 فاصنإلا عضو )٥

 مدع مقافت �إ ملعتلا ة1رارمتسا نامضل ةQنقتلا لولحلا يدؤت ام اً¾لاغ .ة=م=لعتلا تا4اجتسالا م=مص .
hcو/ÇKلإلا ملعتلاو دع� نع ملعتلاف .ةاواسملا

d ملعملل طقف لاعفjLc هك مهيدل نيذلا ¼ألاو بالطلاوÑفا{ ءاQنإلا� لاصتاو ،ةK/تن، 
 تاعوبطملا KÐع ،طئاسولا Zع مئاقلا يدQلقتلا ملعتلا رفوي ام اً¾لاغو .لمعلل ةuدام تاحاسمو ،ةQحول ةزهجأو رتويبم{ ةزهجأو
قرط ،ةعاذإلاو فتاهلاو نو�1فلتلاو

ً
bc امQس ال ،سوردلا مuدقت ةلصاوم Zع jLcملعملا ةدعاسمل ةQلعاف  �Kأ ا

d نامضلو .نادل¾لا رقفأ 
bc نولمعu نيذلا jLcملعملل ةنورملاو معدلا نم �KÐأ ردق KLفوت مزلjLc، uمورحملا لافطألا Zع ةصرفلا ت³1فت مدع

d ئانلا قطانملاQة 
 ةQنقتلا KLفوتل صاخلاو ماعلا jLcعاطقلا jLcب تاØا«©لا KLخسÂ تاموكحلا عسوو .تاQلقألا وأ لخدلا ةضفخنم تاعمتجملا عم وأ
bc ذخأت نأ اًضuأ تاموكحلا Zع بجu ام{ .ةuانع� اهدصرو تاØا«©لا ەذه مQظنت ةاعارم عم ،ة³لطملا

d طوغضلا را¾تعالا 
 راثآلا عم اQلاح نوحفا�u نيذلاو انامرح  �Kألا امQس الو ،لئاوعلاو تاهمألاو ءا�آلا Zع دع� نع مQلعتلل ةQسفنلاو ةQعامتجالا
 .)١٩-دQفوك( انوروك سوKLف ةحئاجل ةQعامتجالاو ةuداصتقالاو ةQحصلا

 
80 670ملعملا 670مضت )٦

 ةمظنألل �dاملا معدلا نم �وألا ةعفدلا ةQلودلا ةQلاملا تاسسؤملا تقلطأ .ةدناسملا تا4اجتسالا .
bc اًضuأ تاموكحلا ةدعاسم Zع ةQل³1متلا تاسسؤملا jLcملعملا� صاخلا �dودلا لمعلا قÑ1ف ثح1و .ةQحصلا

d لعتلا ةمظنأ معدQم، 
bc ةلماعلا ىوقلل cd.هملا ر³1طتلا ةصاخو

d ردتلاÌةصاخ� حلم رمأ معدلا اذه لثم .س bc
d لا ،ملاعلا لود رقفأ ضع�./d بلتل حفا�تQة 

bc داحلا صقنلا بHسF مQلعتلا تاجاQتحا
d ملعملاjLc ردملاjLc. الو Âفعضلا نم د�1ملا لمحتت نأ لودلا ەذه عيطتس bc

d اهتمظنأ 
 .ةQمQلعتلا
 

*** 
 
jLc bcملعملا� cd.عملا صاخلا �dودلا قÑ1فلا

d لعتلا راطإQلاع فلاحت نع ةرا¾ع ٢٠٣٠ ماعل م�d uأ مض�K  ٥٠ وحنو ةموكح ٩٠ نم 
bc ام�( ةQمQلقÛو ةQلود ةمظنم

d دملا عمتجملا تامظنمو ةدحتملا ممألا كلذhc
d لعتلا ةنهموQع لمع1و )هتاسسؤمو مZ اضق ز�1عتuا 

bc قÑ1فلا ةنامأ وكس¸ويلا فQضتسÂو. مQلعتلاو jLcملعملا
d اهرقم bc

d را�Ìس. 
 

 
 


