
 

Annex IV 

  Les droits de l’Homme dans le  programme du 
Gouvernement (Extraits de la version arabe) 

Il s’agit essentiellement des deux volets (2) et (4) relatifs respectivement à l’Etat de 
droit et les droits de l’Homme ; et au développement humain et les droits catégoriels. 
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 :ثثااننيياا

 ووااللححككااممةة االلممتتققددممةة ووااللججههووييةة االلققااننوونن ددووللةة ررسســييـــخخ 
 ووااللأأممنن ووااللححررييااتت ووااللححققووقق للللككررااممةة االلضضااممننةة  االلررششييددةة
 االلممسسؤؤووللييةة ووررببطط االلححققةة االلممووااططننةة ععللىى ووااللققاائئممةة
 ببااللووااججببااتت ووااللححققووقق ببااللممححااسسببةة
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 :ثثااننيياا
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 االلببننااء ممسساارر ففيي ممتتممييززةة ممححططةة االلججددييدد االلددسستتوورر ااععتتمماادد إإنن
 ععللىى االلععمملل االلححككووممةة أأووللووييااتت ووممنن .للببللااددنناا االلددييممققررااططيي
 االلددووللةة ببننااء ممووااصصللةة خخللاالل ممنن ووذذللكك االلممسساارر ههذذاا تتررسسييخخ
 خخللاالل ممنن االلففسساادد ووأأووججهه االلااخختتللااللااتت ووممححااررببةة ييممووققررااططييةةااللدد
 االلددسستتوورر للممققتتضضييااتت ووااللددييممققررااططيي االلتتششااررككيي االلتتننززييلل
 ااسستتققللااللييةة ووتتككررييسس االلإإددااررةة ووإإصصللااحح االلممتتققددممةة ووااللججههووييةة
  .ووففععااللييتتههاا االلققضضاائئييةة االلسسللططةة

 االلددسستتوورر للممققتتضضييااتت ووااللددييممققررااططيي االلتتششااررككيي االلتتننززييلل -1
: 

  :ععللىى االلححككووممةة سستتععمملل االلسسييااقق ههذذاا ووففيي

 ففصصلل أأسسااسس ععللىى ووااللممؤؤسسسسااتت  االلققااننوونن ددووللةة تتررسسييخخ -
 ووررببطط االلججييددةة االلححككااممةة ووممببااددئئ ووتتععااووننههاا ووتتووااززننههاا االلسسللطط
 .ببااللووااججببااتت ووااللححققووقق ببااللممححااسسببةة االلممسسؤؤووللييةة

 للممخختتللفف ووممممااررسستتههاا ممسسؤؤووللييااتتههاا ببككاامملل االلححككووممةة ااضضططللااعع -
 .ببااللددسستتوورر االلتتققييدد ننططااقق ففيي صصللااححييااتتههاا

 إإططاارر ففيي للممااننااللببرر ممعع ممسستتممرر تتووااصصلل وو ببننااء تتععااوونن إإققااممةة -
 االلممؤؤسسسسةة ههذذهه تتممثثللهه للمماا االلسسللطط للففصصلل االلتتاامم االلااححتترراامم
 ععللىى للللتتععررفف وو للللننققااشش ددييممققررااططيي ففضضااء ممنن االلددسستتووررييةة
 وو االلأأسسااسسيي وو االلممححوورريي للددووررههاا وو االلممووااططننيينن ااننششغغااللااتت
 ووتتققييييمم ووااللممررااققببةة االلتتششررييعع ففيي االلووااسسععةة صصللااححييااتتههاا
 .االلععممووممييةة االلسسييااسسااتت



 4 

 ممعع تتببااددللااللمم االلااححتترراامم ععللىى ممببننييةة ععللااققااتت إإققااممةة -
 ععللىى ببممههااممههاا للللققيياامم االلللااززممةة االلووسساائئلل ممنن ووتتممككييننههاا االلممععااررضضةة
  .االلسسييااسسييةة ووااللححييااةة االلببررللممااننيي االلععمملل ففيي االلأأككمملل االلووججهه

 ببتتففععييلل االلتتششااررككييةة االلددييممققررااططييةة ووررشش ففتتحح -
 ممعع االلععللااققةة ووتتططووييرر االلصصللةة ذذااتت االلددسستتووررييةة االلممققتتضضييااتت
 ووااللححررييااتت االلححققووقق ووييععزززز االلتتننممييةة ييخخددمم ببمماا االلممددننيي االلممججتتممعع
 .ببااللووااججببااتت االلققيياامم ععللىى ييححففززوو

 ططووييررتت ببههددفف االلااننتتخخااببييةة االلممننظظووممةة إإصصللااحح ممووااصصللةة -
 ععنن تتععببرر االلتتيي ووااللننززييههةة االلححررةة االلسسييااسسييةة االلممننااففسسةة آآللييااتت
 .االلددييممققررااططيي للللتتممثثييلل ووتتؤؤسسسس االلننااخخببيينن إإررااددةة

 االلححككااممةة ووممؤؤسسسسااتت االلددسستتووررييةة االلممؤؤسسسسااتت إإررسسااء -
 االلااججتتممااععيييينن االلففااععلليينن ممعع االلتتششااوورر ووتتععممييقق
 ووااللججممااععااتت االلممددننيي االلممججتتممعع ووممننظظممااتت ووااللااققتتصصاادديييينن
 ووتتففععييللههاا االلععممووممييةة االلسسييااسسااتت ببللووررةة ففيي االلتتررااببييةة
 .ووتتققييييممههاا ووتتننففييذذههاا

 تتططووييرر أأججلل ممنن االلتتششررييععيي للللإإصصللااحح ممخخطططط ااععتتمماادد -
 االلددسستتوورر ضضووء ععللىى للببللااددنناا االلققااننووننييةة االلممننظظووممةة ووتتححددييثث
  .االلأأووللووييةة ذذااتت االلتتننظظييممييةة ببااللققووااننيينن ووااللببددء االلججددييدد

 للللححككووممةة االلععااممةة للللأأممااننةة االلأأسسااسسيي ااننووننييااللقق للللددوورر ووببااللننظظرر
  للتتننممييةة االلققصصووىى االلأأههممييةة ععللىى ييؤؤككدد االلححككوومميي االلببررننااممجج ففإإنن
 ببااللششؤؤوونن االلممككللففةة ووااللممصصااللحح ووااللككففااءااتت االلأأططرر ققددررااتت
 ووببممخختتللفف للللححككووممةة االلععااممةة ببااللأأممااننةة االلممششتتغغللةة االلققااننووننييةة
 أأججلل ممنن االلضضررووررييةة ببااللووسساائئلل ووتتززووييددههاا االلووززااررييةة٬، االلققططااععااتت
 ممووااككببةة ععللىى ققااددرراا  االلتتششررييععييةة ححااتتااللإإصصللاا ووررشش  ججععلل
 ووتتننففييذذههاا٬، إإععددااددههاا  االلححككووممةة تتععتتززمم االلتتيي االلععممووممييةة االلسسييااسسااتت
  ووتتررسسييخخ ووإإححككاامم٬، ووففععااللييةة تتننااسسقق ممنن ذذللكك ييسستتللززممهه ببمماا
 .ووااللممتتططووررةة ووااللممووااككببةة االلننااججععةة االلققااننووننييةة االلححككااممةة للممببااددئئ

 خخططاابب ففيي االلووااررددةة االلسسااممييةة٬، االلممللككييةة للللتتووججييههااتت ووتتننففييذذاا
 ااععتتمماادد إإللىى االلللهه ححففظظهه ففييههاا ددععاا ووااللتتيي 2011،٬ للسسننةة االلععررشش
 االلددسستتووررييةة االلممؤؤسسسسااتت ببااققيي للإإققااممةة ممضضببووططةة ززممننييةة ججددووللةة
 ككااففةة ااتتخخااذذ ععللىى سستتععمملل االلححككووممةة ففإإنن 2012،٬ سسننةة ممتتمم ققببلل
 ببإإججررااء االلككففييللةة ووااللتتننظظييممييةة٬، االلتتششررييععييةة االلإإججررااءااتت
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 ضضمماانن ممعع االلممققررررةة٬، آآججااللههاا ففيي االلااننتتخخااببييةة االلااسستتححققااققااتت
 .ووششففااففييتتههاا للننززااههتتههاا االلللااززممةة ننااتتااللضضمماا ببككااففةة إإححااططتتههاا

 ووااللللااتتممررككزز االلللااممررككززييةة ووتتععززييزز االلممتتققددممةة االلججههووييةة إإررسسااء -2

 االلللااممررككززييةة ووتتععززييزز االلممتتققددممةة االلججههووييةة إإررسسااء ييممثثلل
 ووتتططووييرر االلددييممققررااططييةة للتتععززييزز ححييوويياا ووررششاا ووااللللااتتممررككزز
 االلممسستتددااممةة ببااللتتننممييةة ووااللننههووضض االلددووللةة ههييااككلل ووتتححددييثث
 ووتتععززييزز ببييئئيياا وو ققااففييااووثث ووااججتتممااععيياا ااققتتصصاادديياا ووااللممننددممججةة
 االلججننووببييةة أأققااللييممنناا سستتححظظىى  االلإإططاارر ههذذاا ووففيي .االلققرربب سسييااسسةة
 ممعع ااننسسججاامم ففيي االلممتتققددممةة االلججههووييةة إإررسسااء ففيي خخااصصةة ببأأههممييةة
 .االلذذااتتيي االلححككمم ممققتتررحح

 ووذذللكك االلللااممررككززييةة ممسسللسسلل ووتتععممييقق االلممتتققددممةة االلججههووييةة إإررسسااء أأـ
 االلتتررااببييةة ووااللججممااععااتت للللججههااتت تتننظظييمميي ققااننوونن إإصصدداارر خخللاالل ممنن
 ووذذااتت ووققووييةة ممننتتخخببةة ججههووييةة ممؤؤسسسسااتت إإففرراازز ييضضممنن خخررىىااللأأ
 ممؤؤههللااتت ييووففرر ججههوويي تتققططييعع ووااععتتمماادد ففععللييةة٬، ااخختتصصااصصااتت
 ووااللببييئئييةة ووااللثثققااففييةة ووااللااججتتممااععييةة االلااققتتصصااددييةة االلتتننممييةة
 .ججههةة للككلل

 ججههاازز ممنن االلججههااتت للتتممككيينن خخااصصةة أأههممييةة االلححككووممةة ووسستتوولليي 
 ووييتتممتتعع ببممههااممهه االلققيياامم ععللىى ققااددرر ققوويي تتننففييذذيي
 ضضمماانن ععللىى االلععمملل ممعع االلللااززممةة٬، االلمموواارردد وو ببااللااخختتصصااصصااتت
 ووااللققططااععييةة االلععممووممييةة االلسسييااسسااتت ببيينن االلضضرروورريي االلااننسسججاامم
 ببيينن االلععللااققااتت ووتتننظظييمم االلججههووييةة االلتتننممووييةة ووااللااسستتررااتتييججييااتت

 ببيينن االلششررااككةة ووتتششججييعع االلتتععااققدد٬، ططررييقق ععنن ووااللججههةة االلددووللةة

 للللممععللووممااتت ججههوويي ننظظاامم ووإإححددااثث ووااللخخااصص٬، االلععاامم االلققططااععيينن

 االلققااننوونن إإصصللااحح ممششررووعع ففيي االلججههوويي ببععدداالل ووإإددممااجج االلإإححصصاائئييةة٬،
 .االلممااللييةة للققااننوونن االلتتننظظييمميي

 ففيي االلججههااتت ددوورر تتففععييلل إإللىى االلححككووممةة سستتسسععىى االلإإططاارر ههذذاا ووففيي

 ممسستتووىى ععللىى االلخخصصااصص للتتدداارركك تتأأههييللههاا وو  االلتتننممييةة ممججاالل
 االلتتضضااممنن ووتتففععييلل االلااججتتممااععييةة ووااللخخددممااتت االلتتححتتييةة االلببننييااتت
 ووتتممككييننههاا تتووااللثثرروواا االلننمموو للثثمماارر االلععااددلل االلتتووززييعع ببههددفف ببييننههاا
 ففععاالل ببششككلل للتتسسااههمم االلللااززممةة ووااللممااللييةة االلببششررييةة االلووسساائئلل ممنن
 ووففيي للللببللاادد ووااللااججتتممااععييةة االلااققتتصصااددييةة االلتتننممييةة ففيي
 ممخختتللفف ووممششااررككةة ووااللمموواارردد للللممؤؤههللااتت االلأأممثثلل االلااسستتثثمماارر
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 ووإإننججاازز تتططووييرر ففيي االلخخااصص ووااللققططااعع االلممححلليييينن االلففااععلليينن

 .االلججههااتت ججااذذببييةة ووتتققووييةة االلككببررىى االلممههييككللةة االلممششااررييعع

 صصننددووقق  إإررسسااء ععللىى االلححككووممةة سستتععمملل االلخخصصووصص٬، ذذااووببهه
 ووتتططووييرر االلججههااتت٬، ببيينن االلتتضضااممنن ووصصننددووقق االلااججتتممااععيي االلتتأأههييلل
 االلتتككففلل ممنن تتممككييننههاا ببههددفف االلتتررااببييةة االلججممااععااتت ممددااخخييلل
 االلججممااععااتت ححصصصص تتووززييعع تتننظظييمم ممعع ببااخختتصصااصصااتتههاا٬،
 إإللىى ببااللإإضضااففةة ببممررسسوومم االلووططننييةة االلممااللييةة االلمموواارردد ممنن االلتتررااببييةة
 .ممححللييةةاالل االلججببااييااتت إإصصللااحح

 االلممننظظووممةة إإصصللااحح سسييتتمم ععاامم ببششككلل االلللااممررككززييةة ممسساارر ووللتتععززييزز
 ببيينن االلااخختتصصااصصااتت تتووززييعع ففيي االلننظظرر إإععااددةة ببههددفف االلححااللييةة
 ببمماا االلججممااععااتت ههذذهه ممااببيينن ووففيي االلتتررااببييةة ووااللججممااععااتت االلددووللةة
 االلممححلليي٬، االلممسستتووىى ععللىى االلععمموومميي االلففععلل ووننججااععةة تتننااسسقق ييضضممنن
 تتممككيينن ععللىى االلععممللوو  االلببععددييةة٬، ووااللممررااققببةة االلممووااككببةة ننظظاامم ووإإققرراارر
 ووااللتتممووييللييةة االلتتددببييررييةة االلإإممككااننييااتت ممنن االلتتررااببييةة االلججممااععااتت
 ببررننااممجج ووضضعع خخللاالل ممنن ووذذللكك ووااخختتصصااصصااتتههاا٬، ببممههااممههاا للللققيياامم
 االلتتررااببييةة ووااللججممااععااتت للللججههااتت االلتتددببييررييةة االلققددررااتت ممنن للللررففعع
 .االلأأخخررىى

 االلججههووييةة ييووااككبب االلإإدداارريي للللااتتممررككزز ططممووحح ممششررووعع ااععتتمماادد  ـ بب
 ببإإصصدداارر االلتتععججييلل خخللاالل ممنن ووذذللكك ٬،ووااللللااممررككززييةة االلممتتققددممةة
 ييرروومم ممههييككللاا ووررششاا ببااععتتببااررهه للللااتتممررككزز االلووططننيي االلممييثثااقق
 للتتططووييرر ممههمماا ووتتووججههاا االلححككااممةة أأننممااطط ففيي ننووععيي تتححوولل تتححققييقق
 ببمماا االلتتررااببييةة االلإإددااررةة تتننظظييمم ووإإععااددةة االلددووللةة٬، ههييااككلل ووتتححددييثث
 االلممععببرر للللححااججييااتت ققرربب ععنن االلااسستتججااببةة وو ععممللههاا تتننااسسقق ييككففلل
 ووااللصصللااححييااتت االلسسللطط ببتتخخووييللههاا ووذذللكك ممححلليياا٬، ععننههاا
 للللإإددااررةة ففععاالل ننظظاامم ووضضعع ششأأننههاا ممنن االلتتيي ووااللإإممككااننييااتت
 للتتححققييقق ببننييااتت ففيي تتججممييععههاا سسييتتمم االلتتيي االلللااممتتممررككززةة
  .االلععممووممييةة االلققططااععااتت ممخختتللفف ببيينن ووااللااننددممااجج االلتتككاامملل

 ففيي ووااللتتششااررككييةة االلتتععااققددييةة االلممننههججييةة االلححككووممةة ووسستتتتببننىى
 ررككززييااللمم االلممسستتوويييينن ببيينن ففييمماا ووااللتتسسييييرر االلتتددببييرر
 ههذذهه ببيينن ففييمماا ووااللتتششااوورر االلتتننسسييقق ووممررااععااةة ووااللتتررااببيي٬،
 تتححققييققاا االلتتننممووييةة٬، االلببررااممجج إإننججاازز ممججااللااتت ففيي االلممسستتووييااتت
 .االلتتددببييرر أأسسااللييبب ووممررااققببةة ببااللأأههدداافف االلإإددااررةة للممببددأأ
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 االلممششااررييعع ووتتننززييلل ووضضعع ففيي االلممججااللييةة االلممققااررببةة ااععتتمماادد ـ جج
 ففتتففععييلل .االلممججاالل للتتأأههييلل ششممووللييةة سسييااسسةة إإططاارر ففيي
 ووااللممووااككببةة االلصصللااححييااتت ببتتععززييزز ررههيينناا ففققطط للييسس االلللااممررككززييةة
 ببااععتتمماادد ككذذللكك ممررتتببطط ووللككننهه للللااتتممررككزز٬، ططممووحح ببممسسللسسلل
 ووففيي ببنناائئههاا ففيي االلممججاالل ععللىى تتررتتككزز تتننممووييةة ممققااررببااتت
 االلممججااللييةة االلممققااررببةة ااععتتمماادد االلححككووممةة تتععتتززمم ههنناا ممنن .تتننززييللههاا
 االلااككتتففااء ععووضض للللددووللةة االلععااممةة االلممييززااننييةة ببررممججةة ففيي االلممننددممججةة
 ووععللىى االلووززااررييةة٬، االلققططااععااتت ممخختتللفف ععللىى تتممااددااتتااللااعع ببتتووززييعع
 إإععدداادد ببأأووللووييااتت ععللااققةة ففيي االلمماالليي االلتتححففييزز آآللييااتت تتططووييرر
 ووااللتتههييئئةة للللتتننممييةة ششممووللييةة ننظظررةة سسييااقق ففيي االلتترراابب
 .االلممججااللييتتيينن

 :االلإإددااررةة إإصصللااحح -3

 ييههددفف االلححككوومميي االلببررننااممجج ففإإنن االلإإددااررةة ببإإصصللااحح ييتتععللقق ووففييمماا
 ممسستتووىى إإللىى ععاامماالل ببااللممررففقق ووااللااررتتققااء االلأأددااء ممنن االلررففعع إإللىى
 ببووااججببااتتهه للللققيياامم االلععااللييةة ووااللممررددووددييةة ووااللففععااللييةة االلننججااععةة
 أأسسااسسييةة ممححااوورر تتححددييدد تتمم ووققدد .االلممووااططننيينن خخددممةة ففيي االلممتتممثثللةة
 :ووااللغغااييااتت االلأأههدداافف ههذذهه للتتححققييقق

 : ييلليي مماا خخللاالل ممنن ووااللممووااططنن االلإإددااررةة ببيينن االلثثققةة إإععااددةة : أأووللاا

 إإللىى االلووللووجج ووتتييسسييرر االلممسسااططرر تتببسســــــييطط ممووااصصللةة -
 االلممسسااططرر ععللىى االلججههوودد تتررككييزز ممعع االلععممووممييةة٬، االلإإددااررييةة ممااتتااللخخدد
 االلممببااششرر ووااللووققعع االلووااسسعع االلااههتتمماامم ووذذااتت تتددااووللاا االلأأككثثرر االلإإددااررييةة
 االلووثثاائئقق ( ووااللممققااووللةة للللممووااططننيينن االلييووممييةة االلححييااةة ععللىى
 ععللىى االلممصصااددققةة االلإإممضضااء٬، تتصصححييحح للللأأففرراادد٬، االلششخخصصييةة
 االلتتججاارريي االلسسججلل االلببننااء٬، ررخخصص للللأأصصلل٬، االلننسسخخ ممططااببققةة
 .).... االلممققااووللااتت ووإإننششااء االلااسستتثثمماارر ععووممششاارريي

 االلممسسااططرر تتععققييدد ببددلل االلممخخااللففااتت ززججرر ففيي االلصصررااممةة -
 .ممننههاا للللووققااييةة

 االلققررااررااتت ببتتععللييلل االلخخااصص للللققااننوونن االلففععلليي االلتتططببييقق -
 .االلإإددااررييةة

 ففيي ببااللححقق االلممتتععللقق االلققااننوونن ببإإصصدداارر االلتتععججييلل -
 .االلددسستتوورر ممنن 27 االلففصصلل ببححسسبب  االلممععللووممااتت ععللىى االلححصصوولل
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 االلععممووممييةة ببااللإإددااررااتت إإددااررييةة تتووححدداا تتووففييرر ععللىى االلععمملل -
 ممعع ووااللتتووااصصلل االلممررتتففققيينن ااسستتققبباالل ححسسنن ععللىى للللسسههرر
 .ووممععااللججتتههاا ششككااييااتتههمم ووتتللققيي ووإإررششااددههمم االلممووااططننيينن

 ننججااععةة ففيي االلممسسااههممةة ففيي االلإإللككتتررووننييةة االلإإددااررةة للددوورر ووااععتتبباارراا
 إإننججاازز االلححككووممةة سستتووااصصلل االلتتررااببييةة٬، ووااللججممااععااتت االلددووللةة خخددممااتت
 ووااللإإددااررةة٬، ووااللممققااووللةة للممووااططننلل ممووججههةة أأسسااسسييةة إإللككتتررووننييةة خخددممااتت
 ررببطط ععللىى االلععمملل ممعع االلخخطط وو االلإإننتتررننتت ععللىى االلخخددممااتت ووووضضعع
 ععللىى ببممررددووددييتتههاا االلممععللووممــــــــــييااتت ممججاالل ففيي االلااسستتثثممااررااتت
 إإططاارر ففيي ووذذللكك االلممسسااططرر ووتتببسسييطط االلإإددااررييةة االلخخددممااتت تتححسسيينن
 :االلتتااللييةة االلخخددممااتت ععللىى تتررككزز ممننددممججةة ووططننييةة إإسستتررااتتييججييةة

 ططللبب ممنن االلممووااططننيينن تتممككنن االلتتيي االلخخددممااتت ررززننااممةة ااسستتككمماالل -
 ممووججزز االلممددننييةة٬، االلححااللةة ووثثاائئقق :االلأأننتتررننييتت ععللىى االلإإددااررييةة االلووثثاائئقق
 إإللخخ؛ االلسسييااررااتت٬، ععللىى االلضضررييببةة االلسسككننىى٬، ششههااددةة االلععددلليي٬، االلسسججلل

 االلششببااببييكك ععللىى االلخخطط ععببرر االلممووااععييدد أأخخذذ خخددممةة تتععممييمم -
 ووااللممسستتششففييااتت (االلووططننييةة االلببططااققةة) االلأأممننييةة ككااللددوواائئرر االلإإددااررييةة
 االلممححااككمم؛وو ووااللممققااططععااتت

 االلططااببعع ححذذفف) االلصصححييةة ببااللتتغغططييةة االلممررتتببططةة االلخخددممااتت -
 ؛(ببااللممررضض االلتتصصررييحح ممللففااتت ععنن االلمماادديي

 االلححجج؛ ققررععةة ففيي االلتتسسججييلل -

 االلووثثاائئقق ننسسخخ ممططااببققةة ععللىى االلإإللككتتررووننييةة االلممصصااددققةة خخددممةة -
 للأأصصووللههاا؛

 االلععممووممييةة ببااللخخددممااتت االلممتتععللققةة االلششككااييااتت ووتتتتببعع ووضضعع -
 االلننففااييااتت٬، ججممعع ررةة٬،االلإإنناا االلححضضررييةة٬، االلططررقق ححااللةة) االلخخطط ععببرر االلممححللييةة
 ؛(إإللخخ

 ققااععددةة إإححددااثث ههوو االلإإللككتتررووننييةة االلإإددااررةة إإططاارر ففيي ووررشش أأههمم ووييببققىى
 ببييننههاا ففييمماا االلتتننسسييقق ممنن تتممككننههاا للللإإددااررااتت االلببييننيي للللررببطط
 إإللىى االلررججووعع ددوونن للللممررتتففقق االلععممووممييةة االلخخددممااتت تتققددييمم إإططاارر ففيي
 للددنن ممنن للهه تتسسللمم ووإإثثببااتتااتت ببووثثاائئقق االلإإددللااء أأججلل ممنن االلأأخخييرر ههذذاا
 .أأخخررىى إإددااررااتت

 :ييلليي مماا خخللاالل ممنن االلععمموومميي االلتتددببييرر ففيي االلججييددةة االلححككااممةة : ثثااننيياا
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 االلححككااممةة ققووااععدد ييححدددد االلععممووممييةة للللممررااففقق ممييثثااقق إإصصدداارر -
 ووااللججههااتت االلععممووممييةة االلإإددااررااتت ببتتسسييييرر االلممتتععللققةة االلججييددةة
 إإللىى ييششييرر ككمماا االلععممووممييةة ووااللأأججههززةة االلأأخخررىى االلتتررااببييةة ووااللججممااععااتت
 االلتتززااممااتت االلممييثثااقق ههذذاا ووييششمملل .االلددسستتوورر ممنن 157 االلففصصلل ذذللكك
 االلممننظظممةة ووااللققووااععدد ووتتددببييررههاا تتننظظييممههاا ووققووااععدد ووأأععووااننههاا االلإإددااررةة
 االلددوورريي االلتتددققييقق ققووااععدد ووسسنن ببااللممررتتففقق٬، االلإإددااررةة للععللااققةة
 .ووااللججووددةة االلأأددااء ووققييااسس ووننششررههاا االلإإددااررييةة االلققررااررااتت ووتتععللييلل

 تتددااخخلل للتتففاادديي االلإإددااررييةة االلههييااككلل ووتتررششييدد ععققللننةة -
 إإننججاازز ععللىى ببننااء االلإإددااررييةة االلممصصااللحح ووتتضضخخمم االلااخختتصصااصصااتت
 .ممسستتممررةة ببصصففةة تتننظظييمميي تتددققييقق ععممللييااتت

 ففيي االلممححوورريي للددووررههاا ووااععتتبباارراا االلببششررييةة االلمموواارردد ييخخصص ووففييمماا
 ممننههاا ييججععلل االلذذيي االلممسستتووىى إإللىى االلممغغررببييةة ببااللإإددااررةة االلااررتتققااء
 سسييرر ححسسنن ببممببااددئئ ووممتتششببععةة ممررددووددييةة ووذذااتت ووننااججععةة ففععااللةة إإددااررةة
 سسييااسسةة للااععتتمماادد ممللححةة االلححااججةة أأصصببححتت ففققدد االلععااممةة٬، االلممررااففقق
 ققططبب االلببششررييةة االلمموواارردد ممنن تتججععلل ووططممووححةة٬، ششججااععةة ببييررييةةتتدد
 ممخختتللفف ففيي االلععممووممييةة االلسسييااسسااتت ووتتننففييذذ إإععدداادد ففيي االلررححىى
 :ييلليي مماا ععللىى االلععززمم ععااققددةة االلححككووممةة ففإإنن للذذاا٬، .االلححييووييةة االلممججااللااتت

 للممننظظووممةة ووااللععممييققةة االلششااممللةة االلههييككللييةة االلإإصصللااححااتت ممووااصصللةة -
 ععييننبب تتأأخخذذ ححددييثثةة ممننااههجج ببااععتتمماادد االلببششررييةة٬، االلمموواارردد تتددببييرر
 ووتتثثمميينن االلأأددااء٬، ووتتققييييمم ووااللككففااءااتت٬، االلووظظاائئفف االلااععتتبباارر
 ووااللااسستتححققااقق االلككففااءةة ووااععتتمماادد االلممسستتممرر٬، االلتتككوويينن
 ممننااصصبب ووتتوولليي االلععممووممييةة االلووظظاائئفف ووللووجج ففيي ووااللششففااففييةة
 .االلممسسؤؤووللييةة

 ووششففااففةة٬، ووممننصصففةة ممححففززةة للللأأججوورر٬، ججددييددةة ممننظظووممةة إإققرراارر -
 ووااللإإننججاازز ووااللففععااللييةة ووااللممررددووددييةة االلااسستتححققااقق ععللىى تتررتتككزز
 ااننتتششاارر إإععااددةة ععللىى ييششججعع ججددييدد ننظظاامم إإققرراارر ممعع للللععمملل٬، ففععلليياالل
 االلصصععببةة ببااللممننااططقق االلععمملل ععللىى للتتححففييززههمم  االلممووظظففيينن
 االلأأددننىى االلححدد ممنن االلتتددررييججيي االلررففعع ععللىى االلععمملل ممعع ووااللنناائئييةة٬،
 .للللأأججوورر

 ووااللممسستتخخددمميينن للللممووظظففيينن االلااججتتممااععييةة االلأأووضضااعع تتححسسيينن -
 ووااللممؤؤسسسسااتت االلتتررااببييةة ووااللججممااععااتت االلععممووممييةة ببااللإإددااررااتت
 االلأأععمماالل ووتتووسسييعع ببتتننظظييمم ييتتععللقق ففييمماا ووخخااصصةة ممووممييةة٬،االلعع
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 ووببممععااللججةة االلااججتتممااععييةة٬، االلححممااييةة ووتتععززييزز االلااججتتممااععييةة٬،
 االلششغغلل ووططبب االلممههننييةة ووااللسسللااممةة ببااللصصححةة االلممتتععللققةة االلإإششككااللييااتت
 .االلممههننييةة االلأأخخططاارر ممنن ووااللووققااييةة

 إإللىى االلووصصوولل ففيي االلممننااصصففةة ممببددأأ االلااععتتبباارر ببععيينن االلأأخخذذ -
 .للممسسؤؤووللييةةاا ممننااصصبب ففيي للللممررأأةة ممننصصففةة تتممثثييللييةة

 االلإإددااررةة ففيي االلننتتاائئجج أأسسااسس ععللىى االلتتددببييرر ننظظاامم إإررسسااء -
 ففيي االلممسسؤؤوولليينن ححررككييةة تتففععييلل ععللىى االلععمملل ممعع ٬، االلععممووممييةة
 ووتتححففييززييةة ووااضضححةة ووققووااععدد ممممررااتت ووإإررسسااء االلععممووممييةة االلإإددااررااتت
 االلممصصااللحح ببيينن ووككذذاا ببييننههاا مماا ووففيي ددااخخللههاا االلااننتتششاارر للإإععااددةة
 .االلخخااررججييةة ووااللممصصااللحح االلممررككززييةة

 ففيي ععللييهه االلممننصصووصص  تتننظظييمميياالل االلققااننوونن إإصصدداارر -
 ممببااددئئ ببتتححددييدد ووااللممتتععللقق االلددسستتوورر٬، ممنن 92وو 49 االلممااددتتيينن
 ممببااددئئ ممننههاا للااسسييمماا االلععلليياا٬، االلووظظاائئفف ففيي االلتتععيييينن ووممععااييييرر
 .ووااللششففااففييةة ووااللككففااءةة ووااللااسستتححققااقق االلففررصص تتككااففؤؤ

 االلننظظرر إإععااددةة أأففقق ففيي االلإإدداارريي٬، االلتتككوويينن سسييااسسةة تتققييييمم -
 االلإإصصللااحح ععببرر االلععلليياا٬، االلإإددااررةة إإللىى االلممووججهه االلتتككوويينن ففيي
 االلععاالليي ووااللممععههدد للللإإددااررةة االلووططننييةة للللممددررسسةة ووااللششاامملل االلععممييقق
 للللححااججييااتت تتسستتججييبب ووااححددةة ممؤؤسسسسةة ففيي ببددممججههمماا للللإإددااررةة
 ممععااييييرر ووففقق ووججههوويياا٬، ووططننيياا ووااللتتأأههييلل٬، للللتتأأططييرر االلففععللييةة
 ددوولليي٬، إإششععااعع ذذااتت ممؤؤسسسسةة إإللىى ببههاا ييررتتققيي ببمماا االلععااللييةة٬، االلججووددةة
 .ييووااللإإففررييقق االلععررببيي االلممسستتوويييينن ععللىى للااسسييمماا

 االلإإددااررةة ببهه تتضضططللعع االلذذيي االلأأسسااسسيي للللددوورر ووتتففععييللاا 
 ههذذهه للتتححددييثث االلررااممييةة االلججههوودد سستتووااصصلل االلححككووممةة ففإإنن ٬،االلتتررااببييةة
 ووااللببششررييةة االلممااددييةة ببااللووسساائئلل ووتتععززييززههاا ووتتأأههييللههاا االلإإددااررةة
 ووررففعع االلممووااططنن للخخددممةة االلتتددببييررييةة ققددررااتتههاا ووددععمم االلضضررووررييةة
 .ووااللتتننممييةة االلأأممنن تتححددييااتت

 ممههمماا ممححوورراا االلععاامم االلششأأنن ددببييررتت ففيي االلففسساادد ممككااففححةة تتششككلل ككمماا
 ععممللههاا٬، ممننههجج ففيي أأسسااسسيياا ووممررتتككززاا االلححككووممةة ببررننااممجج ممححااوورر ممنن
 االلررققااببةة ممؤؤسسسسااتت تتققووييةة االلححككووممةة تتععتتززمم االلصصدددد ههذذاا ووففيي
 تتووصصييااتت ووتتففععييلل ااسستتققللااللههاا ووتتككررييسس ووااللممححااسسببةة
 خخللاالل ممنن للللممااللييةة االلععااممةة االلممففتتششييةة ددوورر تتووططييدد ععببرر تتققااررييررههاا
 تتففععييلل ووككذذاا للتتددخخللااتتههاا ططررةةااللممؤؤ االلققااننووننييةة االلممننظظووممةة تتححددييثث
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 ففععااللةة أأججههززةة ججععللههاا ببغغررضض للللووززااررااتت االلععااممةة االلممففتتششييااتت ددوورر
 االلتتففتتييششااتت ووااننتتظظااممييةة االلددااخخلليي ووااللتتددققييقق للللتتففتتييشش
 ووااللببررااممجج االلععممووممييةة للللممؤؤسسسسااتت االلممسستتققللةة ووااللااففتتححااصصااتت
 ممنن االلررففعع ععللىى االلععمملل ممعع االلككببررىى ووااللصصففققااتت االلققططااععييةة
 للأأججههززةةاا ممخختتللفف ببيينن االلتتننسسييقق إإححككاامم ووععللىى ممههننييتتههاا
 ننظظاامم تتححددييثث وو تتططووييرر ععللىى االلححككووممةة سستتععمملل ككمماا .االلممخختتصصةة
 ووححممااييةة االلخخددممااتت تتججووييدد ففيي للييسسااههمم االلممووججوودد االلححسسببةة
 االلججييددةة االلححككااممةة ممققتتضضييااتت ممنن أأسسااسس ععللىى االلممسستتههللكك
 .االلددسستتوورر ففيي ععللييههاا االلممننصصووصص

 ععببرر ووذذللكك االلررششووةة٬، للممووااججههةة االلللااززممةة االلإإججررااءااتت ااتتخخااذذ سسييتتمم ككمماا
 :ييلليي مماا

 االلععاامم االلمماالل ببححممااييةة االلممررتتببطط ررييععااللتتشش ووتتأأههييلل تتححيييينن -
 .االلممششررووعع غغييرر االلإإثثررااء ووممككااففححةة

 ووتتططووييرر االلففسساادد للممككااففححةة ووططننيي ممييثثااقق ووضضعع -
 .ببااللممممتتللككااتت ببااللتتصصررييحح االلممتتععللقق االلتتششررييعع

 "االلررششووةة ممنن ووااللووققااييةة للللننززااههةة االلووططننييةة االلههييئئةة" إإررسسااء -
 .االلددسستتوورر ففيي ععللييههاا االلممننصصووصص

 للممككااففححةة سسييااسسااتت وو للللننززااههةة ووططننيي ببررننااممجج ااععتتمماادد -
 ووططننييةة خخططةة إإططاارر ففيي االلححككووممييةة االلققططااععااتت ممسستتووىى ععللىى ففسساادداالل
 .ممننددممججةة

 ممككااففححةة ممججههوودد ففيي االلممووااططننيينن ععمموومم ممششااررككةة تتششججييعع -
 االلففااععلليينن ممخختتللفف ببيينن ووططننييةة ششررااككااتت إإققااممةة وو االلففسساادد
 ووااللخخااصص االلععاامم االلققططااعع ووببيينن ووااللااججتتممااععيييينن٬، االلااققتتصصاادديييينن
 .االلممددننيي االلممججتتممعع ووممننظظممااتت

 :االلععددااللةة ممننظظووممةة إإصصللااحح -4

 صصددااررةة ففيي ييأأتتيي االلععددااللةة للممننظظووممةة ووااللششاامملل االلععممييقق ححااللإإصصللاا إإنن
 تتععززييزز ببغغررضض ووذذللكك االلححككوومميي االلإإصصللااحح ببررااممجج أأووللووييااتت
 سسللططةة إإللىى ببهه االلااررتتققااء تتمم االلذذيي للللققضضااء االلددسستتووررييةة االلممككااننةة
 االلددييممققررااططيي االلببننااء ففيي للللععددلل االلححييوويي للللددوورر ننظظرراا ممسستتققللةة٬،
 ووححممااييةة االلااققتتصصااددييةة٬، ووااللتتننممييةة االلااججتتممااععيي االلااسستتققرراارر ووتتووططييدد
 االلااققتتصصاادديييينن ووااللففااععلليينن االلممووااططننيينن ووااللتتززااممااتت ققووققحح
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 االلححققووقق للصصوونن ممللااذذاا االلققضضااء ووببااععتتبباارر ووااللااججتتممااععيييينن٬،
 االلأأممنن ووتتححققييقق االلففععللييةة٬، ممممااررسستتههاا ووضضمماانن ووااللححررييااتت
 االلثثققةة ووتتررسسييخخ االلققااننوونن٬، ببسسييااددةة ووااللااللتتززاامم االلققضضاائئيي
 .ووااللااسستتثثمماارر االلممببااددررةة ععللىى ببااللتتححففييزز االلككففييللةة

 االلففععااللييااتت ممعع االلتتششااررككييةة ببةةللللممققاارر ططببققاا االلححككووممةة٬، ووسستتععمملل
 تتننززييلل ععللىى االلصصللةة٬، ذذااتت االلممددننيي االلممججتتممعع ووممككووننااتت االلممععننييةة
 ببمماا االلققضضاائئييةة ببااللسسللططةة االلممتتععللققةة االلددسستتووررييةة االلممققتتضضييااتت
 ووصصييااننةة ففععااللييتتهه٬، ووررففعع االلققضضااء٬، ااسستتققللاالل تتععززييزز ييضضممنن
 .ممككووننااتتهه ككااففةة ووههييببةة ووششررفف ككررااممةة ووتتححصصيينن ووووققااررهه٬، ححررممتتهه

 االلتتننظظييممييةة االلققووااننيينن ببإإصصدداارر االلإإططاارر ههذذاا ففيي االلححككووممةة ووسستتققوومم
 ووسسييرر ووببتتننظظييمم للللققضضااةة االلأأسسااسسيي ببااللننظظاامم االلممتتععللققةة
 االلممتتععللققةة ووااللممععااييييرر االلققضضاائئييةة للللسسللططةة االلأأععللىى االلممججللسس
  .االلتتأأددييبب ةة ووممسسططرر للللققضضااةة االلممههننييةة االلووضضععييةة ببتتددببييرر

 االلققضضاائئييةة للللسسللططةة االلأأععللىى للللممججللسس االلخخااصصةة للللممككااننةة ووببااللننظظرر
 إإصصدداارر وو للللققضضااةة ححةةااللممممننوو االلضضممااننااتت تتططببييقق ععللىى االلسسههرر ففيي
 ححوولل االلآآررااء وو االلععددااللةة ووممننظظووممةة االلققضضااء ووضضععييةة ححوولل االلتتووصصييااتت
 وو سسييررهه ححسسنن ضضمماانن ععللىى االلححككووممةة سستتععمملل االلققضضااء٬، سسييرر
 .ووااللمماالليي االلإإدداارريي ااسستتققللااللهه للضضمماانن االلللااززممةة االلإإممككااننييااتت تتووففييرر

 االلممننظظووممةة ووممررااججععةة االلققووااننيينن إإصصدداارر ععللىى االلععمملل سسييتتمم ككمماا
 االلددسستتووررييةة تتضضييااتتااللممقق تتننززييلل ييححقققق ببمماا االلتتششررييععييةة
 ووققووااععدد االلممتتققااضضيينن ووببححققووقق االلققااضضيي ببااسستتققللاالل االلممتتععللققةة
 ووتتططووييرر االلققضضاائئيي٬، االلضضرررر ععنن ووااللتتععووييضض االلععددااللةة سسييرر
 .االلققضضاائئييةة االلممههنن للممخختتللفف االلممننظظمم االلققااننووننيي االلإإططاارر

 تتححددييثث إإللىى االلررااممييةة االلججووههررييةة االلإإصصللااححااتت االلححككووممةة ووسستتووااصصلل
 ةةممممااررسس ببضضمماانن ييتتععللقق ففييمماا سسووااء االلققااننووننييةة االلممننظظووممةة
 ووممججممووععةة االلججنناائئييةة االلممسسططررةة ققااننوونن ممررااججععةة ووللااسسييمماا االلححررييااتت٬،
 االلممغغرربب االلتتززااممااتت ممعع االلممللااءممةة ممنن للممززييدد االلججنناائئيي االلققااننوونن
 ببتتححسسيينن ييتتععللقق ففييمماا أأوو االلإإننسساانن٬، ححققووقق ممججاالل ففيي االلددووللييةة
 .االلااسستتثثمماارر ممننااخخ

 االلققضضاائئييةة االلههييااككلل تتأأههييلل ببررااممجج تتننففييذذ االلححككووممةة ووسستتتتااببعع
 ووججععلل االلتتخخللييقق٬، ووتتررسسييخخ االلببششررييةة٬، ووممووااررددههاا ووااللإإددااررييةة
 االلععااددللةة٬، االلممححااككممةة ضضممااننااتت ببددععمم االلممووااططنن٬، خخددممةة ففيي االلققضضااء
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 االلممسسااططرر ووتتببسسييطط ووققررببهه٬، االلققضضااء ووننججااععةة ففععااللييةة ووتتححققييقق
 االلممتتققااضضيينن ووللووجج ووتتسسههييلل ووتتووححييددههاا٬، االلققضضاائئييةة ووااللإإججررااءااتت
 ببإإععدداادد ووااللااسستتققبباالل االلععمملل ظظررووفف ووتتححسسيينن االلممححااككمم٬، إإللىى
 االلججييددةة ووااللححككااممةة ففااففييةةااللشش ووننههجج ممننااسسببةة٬، ققضضاائئييةة ففضضااءااتت
 االلققضضااء ااححتتررااففييةة ووتتررسسييخخ االلققضضاائئييةة٬، االلإإددااررةة ففيي
 ببااللتتككوويينن االلااررتتققااء ططررييقق ععنن أأححككااممهه ووججووددةة ووننززااههةة ووتتخخصصصصهه
 ووممسسااععدديي ووااللممووظظففيينن للللققضضااةة االلممسستتممرر ووااللتتككوويينن االلإإععدداادديي
 االلققضضاائئيي ووااللأأددااء االلننظظاامم ممووااككببةة تتععززييزز ببههددفف االلققضضااء
 ممننااخخ ووتتححسسيينن ووااللااججتتممااععييةة االلااققتتصصااددييةة االلتتننممييةة للححااججييااتت
 .ووااللااسستتثثمماارر االلأأععمماالل

 للللررققيي االلععااججللةة االلإإججررااءااتت ااتتخخااذذ ععللىى للععااززممةة االلححككووممةة ووإإنن
 االلتتككننووللووججيياا ااسستتععمماالل ططررييقق ععنن االلققضضاائئييةة االلإإددااررةة ببممسستتووىى
 االلممممللككةة للممححااككمم االلششااممللةة ووااللممككننننةة االلتتححددييثث أأففقق ففيي االلححددييثثةة
 االلققضضاايياا٬، ففيي االلببتت إإججررااءااتت للتتسسررييعع االلققررييبب٬، االلأأممدد خخللاالل
 االلققددررةة ممنن ووااللررففعع االلققضضاائئييةة٬، االلخخددممااتت ششففااففييةةوو ججووددةة ووضضمماانن
 االلممععللووممةة ننششرر ووتتععممييمم االلممتتققااضضيينن ممعع للللممححااككمم االلتتووااصصللييةة
 .ووااللققضضاائئييةة االلققااننووننييةة

 للأأححككااممهه ووااللااممتتثثاالل االلققضضااء ااححتترراامم ففيي االلننممووذذجج ووللإإععططااء
 االلققضضاائئييةة االلأأححككاامم تتننففييذذ تتسسررييعع ععللىى االلححككووممةة سستتععمملل
 ههذذاا ففيي ةةووففععاالل ممللززممةة تتددااببييرر ووإإققرراارر االلإإددااررةة ضضدد االلصصااددررةة
 .االلممججاالل

 االلددوولليي٬، االلققضضاائئيي االلتتععااوونن تتككثثييفف االلححككووممةة تتععتتززمم ككمماا
 ووتتششججييعع االلممججااننييةة٬، االلققااننووننييةة للللممسسااععددةة ووححددااتت ووإإننششااء
 تتففععييلل ععنن ففضضللاا االلممننااززععااتت٬، للححلل االلببددييللةة االلووسساائئلل
 االلققضضاائئييةة االلإإددااررةة ففععااللييةة للضضمماانن ووااللمماالليي االلإإدداارريي االلللااتتممررككزز
 خخددممااتتاالل ممسستتووىى ممنن االلررففعع ووككذذاا االلججههوويي٬، االلصصععييدد ععللىى
 ووممووظظففيي للققضضااةة االلممححممددييةة االلممؤؤسسسسةة ططررفف ممنن االلممققددممةة االلااججتتممااععييةة
 .االلععددلل

 :االلأأممنن وو ووااللححررييااتت االلححققووقق تتررسسييخخ -5

 أأففرردد ففققدد ٬،ووااللححررييااتت االلححققووقق ببتتررسسييخخ ييتتععللقق ووففييمماا
 ييممثثلل االلأأسسااسسييةة ووااللححققووقق للللححررييااتت خخااصصاا بباابباا االلددسستتوورر
 ووممللااءممةة ووإإصصللااحح االلإإننسساانن ححققووقق للتتععززييزز ططررييقق خخررييططةة
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 االلممددننييةة االلأأسسااسسييةة ببااللححققووقق االلممتتععللققةة ةةااللققااننووننيي االلممننظظووممةة
 ووااللثثققااففييةة ووااللااججتتممااععييةة ووااللااققتتصصااددييةة ووااللسسييااسسييةة
 االلووططننييةة االلتتششررييععااتت ممللااءممةة ععللىى تتننصصييصصهه ممعع ووااللببييئئييةة٬،
 ننططااقق ففيي االلممغغرربب ععللييههاا صصااددقق االلتتيي االلددووللييةة االلااتتففااققييااتت ممعع
 .االلررااسسخخةة االلووططننييةة ووههووييتتههاا االلممممللككةة ووققووااننيينن االلددسستتوورر أأححككاامم

 ععممووممييةة سسييااسسةة ييتتططللبب ذذللكك تتننززييلل أأنن ررتتععتتبب إإذذ االلححككووممةة ووإإنن
 االلإإننصصاافف ههييئئةة ووممققااررببةة تتووصصييااتت ررصصييدد ممنن تتننططللقق ممننددممججةة
 تتررسسييخخ ععللىى سستتععمملل االلخخممسسييننييةة٬، ووتتققررييرر ووااللممصصااللححةة
 ييههمم مماا خخااصصةة االلممسسؤؤووللةة٬، ووااللممووااططننةة ووااللووااججببااتت ووااللححققووقق االلححررييااتت
 ممببددأأ تتححققييقق إإللىى ووااللسسععيي االلججننسسيينن ببيينن االلممسسااووااةة تتددععييمم
 أأششككاالل ككلل ووممككااففححةة ببههاا٬، ااصصةةخخ ههييئئةة ووإإررسسااء االلممننااصصففةة
 االلججممععييااتت تتأأسسييسس إإججررااءااتت ووتتسسههييلل ووتتببسسييطط االلتتممييييزز٬،
 ببششررووطط االلخخااصص االلتتننظظييمميي االلققااننوونن ببااععتتمماادد ووااللإإسسررااعع
 إإللىى ععرراائئضض ووتتققددييمم االلتتششررييعع ففيي االلححقق ممممااررسسةة ووككييففييااتت
 االلتتننظظييممييةة االلققووااننيينن ببااععتتمماادد ووككذذاا االلععممووممييةة٬، االلسسللططااتت
 االلححككااممةة٬،وو االلإإننسساانن ببححققووقق االلممععننييةة ببااللممؤؤسسسسااتت االلخخااصصةة
 االلممججللسس للممققتتررححااتت ووففققاا االلأأممننييةة٬، االلححككااممةة ممننظظووممةة ووإإصصللااحح
 ممنن 54 االلففصصلل للممققتتضضييااتت ططببقق ذذللكك وو للللأأممنن االلأأععللىى
 .االلددسستتوورر

 ووتتططووييرر االلققااننووننيي االلإإططاارر تتععززييزز ععللىى االلححككووممةة ووسستتععمملل
 ووتتععززييزز االلإإننسساانن٬، ححققووقق ممججاالل ففيي االلععااممللةة االلووططننييةة االلممؤؤسسسسااتت
 االلققضضااء أأمماامم ااووااةةااللممسس ممببددأأ ووتتففععييلل االلععااددللةة االلممححااككممةة ضضممااننااتت
 االلججسسددييةة االلششخخصص ببسسللااممةة االلممااسسةة االلأأففععاالل ككلل ووتتججررييمم
 االلححااططةة أأوو االلممههييننةة االلممممااررسسااتت ووككلل ووااللررووححييةة ووااللممععننووييةة
 االلااخختتططاافف ججرراائئمم ععللىى االلععققووببااتت أأققصصىى ووتتررتتييبب ببااللككررااممةة٬،
 االلتتععسسففيييينن ووااللااععتتققاالل ووااللااححتتججاازز االلققسسرريي ووااللااخختتففااء
 ججرراائئمماالل ووععللىى ممظظااههررهه٬، ببككلل االلععننصصرريي ووااللتتممييييزز ووااللتتععذذييبب
 تتسسققطط للاا ججرراائئمم االلأأففععاالل ههذذهه ككلل ووااععتتبباارر االلإإننسسااننييةة ضضدد
 ووااللتتررببييةة االلإإننسساانن ححققووقق ثثققااففةة ننششرر ووممووااصصللةة ببااللتتققااددمم٬،
 للللددييممققررااططييةة االلووططننييةة االلخخططةة إإططاارر ففيي ععللييههاا ووااللتتككوويينن
 للللممللككةة االلااتتففااققييةة االلممممااررسسةة تتععززييزز ممعع االلإإننسساانن٬، ووححققووقق
 ققووققحح ممججاالل ففيي  االلددووللييةة االلههييئئااتت ممعع االلتتععااوونن ووددععمم االلممغغررببييةة
 .االلإإننسساانن
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 االلظظررووفف تتووففييرر ففيي ككببييرر ددوورر ممنن للللأأممنن ببمماا ممننههاا ووووععيياا 
 ووإإننججااحح ووااللااججتتممااععييةة االلااققتتصصااددييةة االلتتننممييةة للتتححققييقق االلممللاائئممةة
 سستتععمملل االلححككووممةة ففإإنن ببللااددنناا٬، تتععررففههاا االلتتيي االلككببررىى االلأأووررااشش
 ضضمماانن وو االلججررييممةة ممححااررببةة تتععززييزز ععللىى ووااللققااننوونن٬، االلححقق إإططاارر ففيي
 االلععااممةة٬، االلححررييااتت ممممااررسسةة ووضضمماانن االلممممتتللككااتت وو االلأأششخخااصص سسللااممةة
 ههذذهه ممممااررسسةة تتششووبب االلتتيي االلسسللببييةة االلظظووااههرر ممححااررببةة ووععللىى
 سسييااددةة ووااححتترراامم االلممسسؤؤووللةة االلممووااططننةة ثثققااففةة ووتتررسسييخخ االلححررييااتت
 .االلققضضااء ررققااببةة تتححتت االلققااننوونن

 تتققووييةة إإللىى االلررااممييةة االلممججههووددااتت االلععممووممييةة االلسسللططااتت ووسستتووااصصلل
 غغييرر االلههججررةة ببممححااررببةة االلخخااصصةة االلااسستتررااتتييججييةة ووتتععززييزز
 االلججووااننبب ببيينن تتججممعع ششممووللييةة ممققااررببةة إإططاارر ففيي ييةةااللششررعع
 االلججووااننبب ععللىى االلتتررككييزز إإللىى إإضضااففةة ووااللززججررييةة االلووققاائئييةة
 .ووااللتتححسسييسسييةة ااققتتصصااددييةة االلسسووسسييوو

 ععللىى للللممخخددررااتت ووااللخخططييررةة االلسسللببييةة للللآآثثاارر ووننظظرراا 
 االلسسللططااتت سستتووااصصلل االلممججاالل ههذذاا ففيي االلووططنن سسممععةة ووععللىى االلننااششئئةة
 ببككلل االلخخططييررةة٬، للظظااههررةةاا ههذذهه ممححااررببةة إإللىى االلررااممييةة ججههووددههاا االلععممووممييةة
 ببذذللكك االلممتتععللققةة للللممغغرربب االلددووللييةة ببااللااللتتززااممااتت ووااللووففااء أأووججههههاا
 ووااللااججتتممااععييةة ووااللأأممننييةة االلممججااللييةة للللتتححددييااتت ووااللتتصصدديي
 االلووططننييةة االلممسستتووييااتت ععللىى االلآآففةة ببههذذهه االلممررتتببططةة ووااللأأخخللااققييةة
 .ووااللددووللييةة ووااللإإققللييممييةة

 وو االلسسججننااء إإددممااجج للإإععااددةة ممننددممججةة ممققااررببةة االلححككووممةة ووسستتععتتممدد
 االلسسججننااء ااععتتققاالل ظظررووفف للأأننسسننةة االلممببذذووللةة االلممججههووددااتت ممووااصصللةة
 :االلتتااللييةة االلإإججررااءااتت خخللاالل ممنن ككررااممتتههمم ووصصوونن

 االلااككتتظظااظظ٬، ممششككلل ممنن ووااللححدد االلإإييووااء ششررووطط تتححسسيينن -
 ووااللققيياامم ننممووذذججييةة٬، ممووااصصففااتت ووففقق ججددييددةة سسججوونن ببببننااء
 .االلققددييممةة االلسسججوونن ببععضض ششأأنن ففيي االلووااججبب ووااللتتررممييمم ببااللتتووسسييعع

 ههذذاا ففيي االلششررااككةة ددععمم خخللاالل ممنن االلصصححييةة االلررععااييةة تتححسسيينن -
 ههذذاا ففيي االلووققاائئييةة االلإإججررااءااتت ووتتععززييزز االلممععننيي االلققططااعع ممعع االلإإططاارر
 االلسسججوونن تتججههييززااتت ووككذذاا االلتتأأططييرر ووممسستتووىى ححججمم ووتتححسسيينن االلممججاالل
 .االلضضررووررييةة االلططببييةة االلممععددااتت ممنن

 االلسسججننااء دداائئررةة ووتتووسسييعع االلتتررببووييةة االلببررااممجج تتططووييرر -
 االلببررااممجج للههذذهه ححااججييااتتههمم ممللااءممةة خخللاالل ممنن ممننههاا٬، االلممسستتففييدديينن
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 ففيي االلممععننييةة٬، االلققططااععااتت ممعع ووااللتتووااصصلل االلششررااككةة آآللييااتت ووتتععززييزز
 ووإإععمماالل االلممههننيي٬، ووااللتتككوويينن االلأأممييةة ووممححوو االلتتععللييمم ببررااممجج ششأأنن
 .االلممججاالل ههذذاا ففيي االلللااززمم ووااللتتححيييينن ووااللتتتتببعع االلممررااققببةة

 االلسسججننيي االلففضضااء للتتخخللييقق االلممببذذووللةة االلججههوودد ممووااصصللةة -
 ععللىى ووااللممووظظففيينن االلسسججننااء صصففووفف ففيي ووااللااننضضببااطط االلأأممنن ووإإععمماالل
 تتططووييرر ووككذذاا ووااللممررااققببةة٬، االلااففتتححااصص آآللييااتت ووتتععززييزز سسووااء٬، ححدد
 االلسسججوونن للممووظظففيي ووااللممههننيي االلممععررففيي ووااللتتأأههييلل االلتتككوويينن ببررااممجج
 ببععدد للللسسججننااء ححققييققيي ووإإددممااجج ففععاالل أأممنن ووممتتططللببااتت ييتتللااءمم ببمماا
 .االلإإففررااجج

 االلممننظظممةة االلققووااننيينن ممللااءممةة خخللاالل ممنن االلععمملل ططررقق تتححددييثث -
 االلججددييدد ببااللددسستتوورر االلووااررددةة االلححققووققييةة للللممتتططللببااتت للللسسججوونن
 االلججييددةة٬، ووااللححككااممةة االلللااممممررككزز ببااللتتددببييرر االلممتتصصللةة ووللللتتططووررااتت
 االلححككووممييةة االلففععااللييااتت ععللىى ووااللااننففتتااحح االلششررااككةة ننططااقق ووتتووسسييعع
 ووممععننوويي مماادديي ددععمم تتححققييقق ييككففلل مماا ووففقق االلححككووممييةة ووغغييرر
 .االلإإففررااجج ببععدد ووسسللييمم ففععاالل ببششككلل للللإإددممااجج ووتتههييييئئههمم للللسسججننااء
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 :ررااببععاا

 ييضضممنن ببمماا ييةةااللااججتتممااعع االلببررااممجج ووتتففععييلل تتططووييرر  
 خخصصووصصاا االلأأسسااسسييةة االلخخددممااتت إإللىى االلععااددلل االلووللووجج
 ووتتككااففؤؤ االلتتضضااممنن ووييككررسس ووااللسسككنن٬، ووااللصصححةة االلتتععللييمم
 ووااللججههااتت ووااللأأججيياالل ووااللففئئااتت االلأأففرراادد ببيينن االلففررصص
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 :ررااببععاا

 االلووللووجج ييضضممنن ببمماا االلااججتتممااععييةة االلببررااممجج ووتتففععييلل تتططووييرر
 ووااللصصححةة االلتتععللييمم خخصصووصصاا االلأأسسااسسييةة االلخخددممااتت إإللىى االلععااددلل
 االلأأففرراادد ببيينن االلففررصص ووتتككااففؤؤ االلتتضضااممنن ررسسووييكك ووااللسسككنن٬،
 ووااللججههااتت ووااللأأججيياالل ووااللففئئااتت

 

 االلببششررييةة ووااللتتننممييةة االلااججتتممااععيي االلتتممااسسكك تتححققييقق ييممثثلل
 االلااججتتممااععيي االلببررننااممجج ففيي ككببررىى أأووللووييةة االلففووااررقق ووتتققللييصص
 ووااللخخددممااتت االلسسييااسسااتت ووتتععززييزز تتققووييةة خخللاالل ممنن للللححككووممةة
 إإللييههاا االلووللووجج ووتتييسسييرر االلااسستتففااددةة ووتتططووييرر االلااججتتممااععييةة
 إإللىى تتههددفف ببسسييااسسااتت االلااججتتممااععييةة االلففئئااتت ممخختتللفف ههددااففووااسستت
 .االلووططننييةة االلتتننممووييةة االلددووررةة ففيي ووااللججههااتت ووااللففئئااتت االلأأففرراادد إإددممااجج

 ممعع االلااججتتممااععيي ششققهه ففيي االلححككوومميي االلببررننااممجج ووسسييتتففااععلل
 االلااققتتصصاادديي االلممججللسس ووضضععهه  االلذذيي االلااججتتممااععيي االلممييثثااقق تتصصوورر
 االلأأسسااسسييةة االلححققووقق ععللىى ججههةة ممنن ييؤؤككدد ووااللذذيي ووااللااججتتممااععيي٬،
 االلددييممووققررااططييةة ووممببااددئئ االلإإننسسااننييةة االلككررااممةة ببححممااييةة للةةااللككففيي
 ععللىى أأخخررىى ججههةة ووممنن االلددسستتوورر٬، ععللييههاا ييننصص ككمماا االلااججتتممااععييةة٬،
 تتللكك تتححصصيينن أأججلل ممنن االلججممييعع ييححتتررممههاا ققووااععدد إإييججاادد ضضررووررةة
 االلتتيي االلتتووصصييااتت االلااععتتبباارر ببععيينن االلححككووممةة ووسستتأأخخذذ .االلححققووقق
 ووااسسعع ووططننيي ححوواارر ثثممررةة ووأأننههاا خخااصصةة االلممججللسس٬، إإللييههاا سسييخخللصص
 .االلححييةة ووااللققووىى االلففععااللييااتت٬، ممخختتللفف ففييهه تتششاارركك

 ببااللتتععللييمم االلااههتتمماامم أأنن االلححككووممةة تتععتتببرر االلخخصصووصص ووببههذذاا
 غغييرر ووااللتتررببييةة االلممسستتممرر ووااللتتككوويينن االلأأسسااسسيي ووااللتتككوويينن
 ووففكك ووااللههششااششةة ووااللسسككنن ووااللصصححةة االلأأممييةة ووممححااررببةة االلننظظااممييةة
 للهه ااسستتثثمماارر ههوو االلججببللييةة ووااللممننااططقق االلققرروويي االلععااللمم ععنن االلععززللةة
 ييسستتججييبب ككووننهه إإللىى ببااللإإضضااففةة ممووييةةووتتنن ااققتتصصااددييةة أأببععاادد
  .ممللححةة ااججتتممااععييةة للااننتتظظااررااتت

 : االلععممووممييةة االلممددررسسةة ففيي االلثثققةة إإععااددةة

 ققضضاايياا ععللىى االلححككووممةة ممججههووددااتت سستتررككزز االلتتععللييمم ففببخخصصووصص
 االلتتررببووييةة ووظظييففتتهه ووااسستتععااددةة االلتتععللييمميي االلننظظاامم ووججووددةة االلححككااممةة
 تتععااققددييةة ممننههججييةة إإططاارر ففيي االلتتررببووييةة االلأأططرر ببووضضععييةة ووااللااههتتمماامم
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 ووتتححدددد االلتتررببووييةة٬، االلععممللييةة صصللبب ففيي االلممتتععللمم تتضضعع ووااضضححةة
 ممنن االلففااععلليينن ممخختتللفف تتممككيينن ععللىى ققاائئممةة ددققييققةة ننتتاائئجج
 للههمم االلممتتااححةة االلإإممككااننييااتت ووتتووففييرر  للللإإننججاازز االلللااززممةة االلصصللااححييااتت
  .ببااللممححااسسببةة االلممسسؤؤووللييةة ررببطط ففيي ووااللصصررااممةة

 ووااللببححثث ووااللتتككوويينن للللتتررببييةة االلأأععللىى االلممججللسس ووببااععتتبباارر
 االلتتممثثييللييةة ببيينن ييززااووجج  ددييممققررااططيياا ففضضااء االلععللمميي
 ووااللققضضاايياا االلععممووممييةة٬، االلسسييااسسااتت  ففيي ررأأييهه ووييببدديي ووااللتتخخصصصص
 االلععللمميي ووااللببححثث ووااللتتككوويينن االلتتععللييمم تتههمم االلتتيي االلووططننييةة
 ههذذهه ففيي االلععممووممييةة ووااللببررااممجج االلسسييااسسااتت  تتققووييمم ففيي  ووييسسههمم
 ووااللسسررييعع االلأأممثثلل ببااللتتففععييلل تتللتتززمم االلححككووممةة ففاانن االلمميياادديينن
 ففيي ممههااممههاا ااششررةةممبب ممنن تتممككييننههاا ققصصدد االلددسستتووررييةة االلممؤؤسسسسةة للههذذهه
 االلققططااععااتت ممعع ووتتععااوونن ببتتننسسييقق االلممممككننةة٬، االلآآججاالل أأققرربب
    .االلععللمميي ووااللببححثث ووااللتتككوويينن ببااللتتررببييةة االلممككللففةة االلححككووممييةة

 االلععممووممييةة االلممددررسسةة ففيي االلثثققةة إإععااددةة ععللىى االلححككووممةة سستتععمملل ككمماا
 ووتتررسسييخخ االلللااممررككززييةة ببتتففععييلل االلتتممييزز ممددررسسةة ووإإططللااقق
 ققااببللةة ييععممششاارر خخللاالل ممنن االلتتععللييممييةة االلممؤؤسسسسااتت ففيي االلتتععااققدد
 االلإإننججاازز ببممسستتووىى االلإإممككااننااتت تتووففييرر ووررببطط للللتتققووييمم
 للللممؤؤسسسسااتت ووااللمماالليي االلتتررببوويي االلتتددببييرر ححررييةة ههااممشش ووتتووسسييعع
 .ببااللممححااسسببةة االلممسسؤؤووللييةة ووررببطط االلتتععللييممييةة

 االلتتععللييمم ممججاالل ففيي االلححككووممييةة االلسسييااسسةة تتررتتككزز االلغغررضض ووللههذذاا
 :االلآآتتييةة االلممححااوورر ععللىى

 ببااللننظظاامم االلااههتتمماامم صصللبب ففيي االلتتععللييممييةة االلممؤؤسسسسةة ججععلل  -1
 .االلتتررببوويي

 ففععللييةة سسللططةة االلتتععللييممييةة االلممؤؤسسسسةة ممننحح ععللىى االلححككووممةة سستتععمملل
 للههاا ووسستتووففرر االلتتددببييرر ففيي ففااععللةة ووااسستتققللااللييةة االلققرراارر ففيي
 ببممههااممههاا للللااضضططللااعع االلممننااسسببةة ووااللممؤؤههللااتت االلضضررووررييةة االلووسساائئلل
 ووااللإإددااررييةة االلتتررببووييةة االلأأططرر سسييججععلل مممماا االلتتررببووييةة٬، ووأأددووااررههاا
 االلممححصصلل ننتتاائئججاالل ااتتججااهه ووممسسؤؤووللةة ووممععببأأةة ممننخخررططةة للللممؤؤسسسسااتت
 .ععللييههاا

 خخممسسةة ععللىى االلإإصصللااحح ههذذاا سسييققوومم االلممببتتغغىى ههذذاا ببللووغغ أأججلل ووممنن
 :االلتتررببووييةة االلللااممررككززييةة إإططاارر ففيي ممببااددئئ
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 للللتتععززييزز أأسسااسس ععاامملل ووههوو االلتتددببييرر ففيي االلااسستتققللااللييةة .1
 االلممتتصصللةة ووااللققررااررااتت االلممببااددررااتت ااتتخخااذذ ععللىى للللققددررةة االلففععلليي
 تتددررججااللمم االلتتننززييلل ممعع ووااللإإددااررييةة ووااللممااللييةة االلتتررببووييةة ببااللمميياادديينن
  .للذذللكك

 االلتتععللييممييةة االلممؤؤسسسسااتت ووأأددااء للممننتتووجج االلممننتتظظمم االلتتققييييمم .2
 ببمماا ببااللممححااسسببةة االلممسسؤؤووللييةة ووررببطط االلللااممررككززييةة ممببددأأ للممووااككببةة
 ققييااددةة ععللىى ووييسسااععدد ووااللإإننججااززااتت٬، االلننتتاائئجج ببققييااسس ييسسممحح
 .االلتتررببوويي االلننظظاامم

 االلتتععللييممييةة االلممؤؤسسسسةة ييممككنن ببمماا االلممؤؤسسسسااتتيي االلااننففتتااحح .3
 ووااللممججتتممععيي؛ ووااللإإدداارريي ووييااللتترربب ممححييططههاا ممعع ععللااققااتتههاا تتققووييةة ممنن

 للللأأددوواارر ببااللننظظرر للللممؤؤسسسسةة٬، االلتتددببييررييةة االلققددررااتت ددععمم .4
 للإإددااررتتههاا؛ االلممسسننددةة االلممتتععددددةة

 االلأأههدداافف للأأججررأأةة تتررببوويي للببررننااممجج ممؤؤسسسسةة ككلل ووضضعع .5
 إإححددااثث ففيي ووييسسههمم االلممححللييةة٬، االلخخصصووصصييااتت ووممررااععااةة االلووططننييةة
  االلتتععللييمم٬، ببججووددةة للللااررتتققااء ججددييددةة ددييننااممييةة

 االلممؤؤسسسسااتت ددااخخلل ررتتااننتتشش ممششييننةة للظظووااههرر ببححززمم االلتتصصدديي .6
 .االلججننسسيي ووااللتتححررشش االلممخخددررااتت ووتتننااوولل ككااللععننفف ووممححييططههاا

 .االلتتررببييةة ققططااعع ححككااممةة -2

 ووااللووسساائئلل االلببششررييةة االلططااققااتت تتععببئئةة ععللىى االلححككووممةة سستتععمملل
 تتببننيي ععللىى سستتسسههرر ككمماا أأممثثلل٬، ببششككلل ووااسستتععممااللههاا االلممااددييةة
 ممعع االلددققييققةة٬، ووااللببررممججةة االلتتخخططييطط ممببددأأ ععللىى تتننببننيي ححككااممةة
 ثثققااففةة تتععممييقق ووككذذاا للإإننججااززااتت٬،اا ووججددووللةة ووااضضححةة أأههدداافف ووضضعع
 .ووااللققييااددةة االلتتتتببعع آآللييااتت ووووضضعع االلتتققييييمم

 سسييتتمم االلتتررببوويي٬، ننظظااممنناا تتددببييرر ففيي أأففضضلل ننججااععةة ووللضضمماانن
 االلخخااررججييةة االلإإددااررييةة االلووححددااتت ممخختتللفف صصللااححييااتت تتووسسييعع
 االلتتددببييررييةة ققددررااتتههاا ووتتططووييرر ووااللتتككوويينن٬، ببااللتتررببييةة االلممككللففةة
 ممتتهه ببأأههدداافف تتععااققدديي٬، أأسسااسس ععللىى ممععههاا االلععللااققااتت ووتتننظظييمم
 :االلتتااللييةة االلممججااللااتت

 االلتتممددررسس؛ تتععممييمم -

 ووااللتتككرراارر؛  االلممددررسسيي االلههددرر ظظااههررتتيي ممححااررببةة -
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 االلتتححتتييةة٬، ووااللببننييااتت االلتتععللييممييةة االلممؤؤسسسسااتت تتأأههييلل -
 االلأأسسااسسييةة؛ االلددييددااككتتييككييةة ووااللووسساائئلل ووااللتتججههييززااتت

 ججووددةة ووممططااللبب ييننسسججمم ببمماا االلببييددااغغووججيي االلننممووذذجج تتططووييرر -
 االلتتععللممااتت؛

 ععببرر للككووذذ االلتتععللييممييةة٬، االلممؤؤسسسسااتت خخددممااتت ججووددةة تتححسسيينن -
 االلممددررسسييةة االلممككتتببااتت ممخخططططااتت ببااللخخصصووصص تتههمم ممؤؤششررااتت تتححددييدد
 االلععللممييةة ووااللممخختتببررااتت االلووسساائئطط االلممتتععددددةة ووااللققااععااتت
 ووااللددععمم االلممددررسسييتتيينن٬، ووااللصصححةة ووااللررييااضضةة ووااللتتككننووللووججييةة٬،
 أأننششططةة ووككذذاا االلصصععووببااتت٬، ممنن ييععااننوونن االلذذيينن للللتتللااممييذذ االلممددررسسيي
 االلممؤؤسسسسااتت؛ ووتتددببييرر االلممسستتممرر ووااللتتككوويينن االلممددررسسييةة٬، االلححييااةة

 للللممؤؤسسسسااتت  ووااللققييمميي االلتتررببوويي االلتتأأططييرر ممسستتووىى ررففعع -
  .االلتتععللييممييةة

  .ووأأددووااررههاا االلووططننييةة االلممددررسسةة ببممههاامم االلااررتتققااء -3

 ففيي االلننظظرر إإععااددةة ييتتططللبب للللججممييعع االلججييددةة االلممددررسسةة ههددفف إإنن
 االلممممااررسسااتت ووففيي االلتتععللممااتت ووممققااررببااتت ووممننااههجج ننووععييةة
 االلممؤؤسسسسااتت ووااششتتغغاالل االلتتننظظييمم أأششككاالل ووففيي االلتتععللييممييةة٬،
 ننههجج تتببننيي ععللىى االلححككووممةة سستتععمملل االلممننططللقق ااههذذ ووممنن .االلتتععللييممييةة
 تتششمملل االلممتتععللمم٬، ععللىى ممررككززةة ععممللييااتت ممججممووععةة ععللىى ييررتتككزز ششاامملل
 :االلآآتتييةة االلممححااوورر

 تتححسسيينن أأججلل ممنن للللممننااههجج االلممننتتظظممةة ووااللممررااججععةة االلتتتتببعع -
 ننتتاائئجج ببااععتتمماادد ممككووننااتتههاا ببيينن االلااننسسججاامم ووضضمماانن ممللااءممتتههاا
 االلججههوويي االلببععدد ااسستتححضضاارر ممعع االلتتررببوويييينن٬، ووااللتتججددييدد االلببححثث
 تتصصررييففههاا؛ ففيي للممححللييوواا

 االلققييمم؛ ممننظظووممةة ععللىى االلتتررببييةة ووممققووممااتت ممببااددئئ تتررسسييخخ -

 ووااللأأججننببييةة٬، االلووططننييةة االلللغغااتت تتددررييسس ووتتححددييثث تتققووييةة -
 ووااللتتككننووللووججييااتت؛ ووااللععللوومم

 ووللللممؤؤسسسسااتت للللتتععللممااتت ووففععاالل ممننتتظظمم تتققييييمم -
 االلببششررييةة؛ ووللللمموواارردد االلتتععللييممييةة

 ووااللتتووججييهه؛  االلإإععللاامم ووممسسااططرر ططررقق تتححسسيينن -
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 االلإإددااررةة ووأأططرر ممددررسسيينناالل للففاائئددةة االلتتأأططييرر تتققووييةة -
 االلتتررببووييةة؛

 ووووضضعع للللممددررسسيينن االلججددييدد االلأأسسااسس االلتتككوويينن ننظظاامم إإررسسااء -
 للففاائئددتتههمم؛ االلممسستتممرر للللتتككوويينن ووننااججععةة ههااددففةة ممخخططططااتت

 ققااععددةة ووتتووسسييعع "تتييسسييرر ببررننااممجج"ووممضضااععففةة تتععززييزز -
 ووااللممططااععمم االلددااخخللييااتت خخددممااتت ووتتططووييرر ووددععمم ممننهه٬، االلممسستتففييدديينن
 االلممددررسسييةة؛

 االلخخااصصةة؛ االلااححتتييااججااتت ذذوويي ووااللففئئااتت ببااللططففووللةة االلااههتتمماامم -

 االلننظظااممييةة؛ غغييرر االلتتررببييةة ببررااممجج ووتتططووييرر ددععمم -

 االلععلليياا للللممددااررسس االلتتححضضييررييةة ببااللأأققسساامم االلااههتتمماامم ممووااصصللةة -
 االلااععتتننااء خخللاالل ممنن االلششغغلل سسووقق للووللووجج االلممتتععللمميينن ووتتأأههييلل
 االلععاالليي؛ االلتتققننيي ببأأققسساامم

 تتأأههييللييةة ثثااننووييةة ككلل ححوولل تتضضمم٬، ممددررسسييةة ششببككااتت إإححددااثث -
 تتتتييحح ااببتتدداائئييةة ؤؤسسسسااتتوومم إإععددااددييةة ثثااننووييااتت ممنن ررووااففددههاا
 ووااللببششررييةة؛ االلممااددييةة للللووسساائئلل ووششااممللاا ممششتتررككاا ااسستتععممااللاا

 ووااللأأخخللااقق االلممووااططننةة ققييمم ننششرر ففيي االلممددررسسةة ددوورر تتععززييزز -
 ووااللتتأأططييرر االلتتررببييةة ممككااننةة ووتتققووييةة االلححممييددةة ووااللآآدداابب
 االلإإننسساانن٬، ووححققووقق االلممسسااووااةة ععللىى ووااللتتررببييةة االلإإسسللاامميييينن
 ؛ووااللتتططررفف االلككررااههييةة ووننببذذ ووااللتتسسااممحح٬، االلإإننصصاافف ووثثققااففةة

 ففيي االلتتللااممييذذ ووأأووللييااء ووآآببااء أأممههااتت ججممععييااتت ددوورر ددععمم -
 ووااللااههتتمماامم االلتتععللييممييةة االلممؤؤسسسسةة تتددببييرر ففيي االلففععااللةة االلممسسااههممةة
 ووببررووااددههاا؛ ببههاا

 ححققووقق ووضضمماانن ووااللأأصصييلل االلععتتييقق االلتتععللييمم تتططووييرر -
 ببيينن ممننددممججةة ووممششااررييعع ففااععللةة ششررااككةة إإططاارر ففيي ففييهه االلععاامملليينن
  .االلووططننييةة االلتتررببييةة ووووززااررةة االلإإسسللااممييةة ووااللششؤؤوونن االلأأووققاافف ووززااررةة

 ععببرر ججووددتتهه ووضضمماانن االلخخصصووصصيي االلققططااعع ددوورر تتثثمميينن -
 ععنن االلببششررييةة ببممووااررددهه ووااسستتققللااللهه االلتتححممللااتت ددففااتترر تتططووييرر
 للححققووقق ووضضااممنناا للللتتششغغييلل ممججااللاا للييككوونن االلععمموومميي االلتتععللييمم
 .ففييهه االلععاامملليينن
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 ووااللإإششععااعع االلتتككوويينن ففيي االلممغغررببييةة االلججااممععةة ررييااددةة ااسستتععااددةة
 :االلععللمميي ووااللببححثث

 إإللىى االلححككوومميي االلببررننااممجج ففييههدد االلععاالليي٬، االلتتععللييمم ببخخصصووصص
 خخللاالل ممنن االلممععررففةة ااققتتصصاادد تتننممييةة وو االلممععررففةة ممججتتممعع ببننااء
 ووااللإإششععااعع االلتتككوويينن ففيي االلممغغررببييةة االلججااممععةة ررييااددةة ااسستتععااددةة
 ببااللااععتتننااء للججووددتتهه االلللااززممةة االلششررووطط ووتتووففييرر االلععللمميي ووااللببححثث
 االلتتككوويينن ووتتششججييعع االلططااللبب ككررااممةة ووضضمماانن االلببااححثث ببااللأأسستتااذذ
 االلممححاارر ععببرر االلششغغلل سسووقق ععللىى أأككثثرر االلممننففتتححةة االلممججااللااتت ففيي
 :االلتتااللييةة االلخخممسسةة

 ممنن االلججااممععااتت خخررييججيي ققااببللييةة ممنن للللررففعع االلتتككوويينن ممللااءممةة -1
 ططااققتتهه ووتتووسسييعع االلععاالليي االلتتععللييمم ممننظظووممةة تتططووييرر خخللاالل
 االلإإججررااءااتت االلممححوورر ههذذاا ووييششمملل ججووددتتهه ووتتححسسيينن االلااسستتييععااببييةة
 :االلتتااللييةة

ü ممععااييييرر ببااععتتمماادد االلججااممععييةة االلخخررييططةة ووتتححيييينن ممررااججععةة 
 ششههااددةة ححاامملليي للععدددد االلممسستتممرر للللتتززااييدد ججههةة٬، ممنن تتسستتججييبب٬،
 أأففقق ففيي ططااللبب 673000 إإللىى ييصصلل أأنن ييتتووققعع االلذذيي االلببااككااللوورريياا
 االلططللببةة ععدددد ممعع ممققااررننةة %60 ببززييااددةة أأيي 2016-2015 االلججااممععييةة االلسسننةة
 للللححااججييااتت االلااسستتججااببةة أأخخررىى٬، ججههةة ووممنن 2012،٬ – 2011 سسننةة االلممسسججلليينن
 خخصصووصصاا ووااللااققتتصصاادديي٬، االلااججتتممااععيي للللممححييطط االلععلليياا االلأأططرر ممنن االلممللححةة
  االلججههوويي؛ ببععددههاا ففيي

ü االلممسستتووىى ععللىى االلتتررببوويي االلععررضض ووتتننووييعع تتححسسيينن 
 ووااللأأووررااشش االلااسستتررااتتييججييةة االلااخختتييااررااتت ممعع تتممااششيياا ووااللننووععيي٬، االلككمميي
 تتننووييعع ووككذذللكك ووااللتتققننييةة٬، االلععللممييةة االلممسسااللكك ووممووااصصللةة االلههييككللييةة٬،
 االلااسستتققططاابب ذذااتت االلججااممععييةة ببااللممؤؤسسسسااتت االلممممههننننةة االلتتككووييننااتت
 ععللىى ووااللععمملل االلممسستتممرر ببااللتتككوويينن االلككففااءااتت ددععمم ووككذذاا االلممففتتووحح٬،
 االلممؤؤسسسسااتت تتووسسييعع االلخخصصووصص٬، ععللىى االلإإججررااء٬، ههذذاا ووسسييههمم .تتققننييننهه
 االلووااععددةة ووااللتتخخصصصصااتت االلممججااللااتت ففيي ججددييددةة ممؤؤسسسسااتت ووببننااء االلححااللييةة
 للللههننددسسةة ععلليياا ووممددااررسس ووااللصصييددللةة٬، للللططبب ككللييااتت للإإننششااء
 ووغغييررههاا؛ االلققااننوونن ففيي ععلليياا ووممددااررسس ووااللتتككننووللووججيياا٬،

ü ججووددةة تتححسسيينن ببغغييةة تتللللتتككوويينناا االلششاامملل االلتتققييييمم 
 ووذذللكك االلخخصصووصص٬، ععللىى االلإإججااززةة سسللكك إإصصللااحح ععببرر االلععاالليي االلتتععللييمم
 ممنن تتممككييننههمم ععببرر للللططللببةة االلذذااتتييةة ووااللممههااررااتت االلممؤؤههللااتت ددععمم ااتتججااهه ففيي
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 ووااللتتككننووللووججييااتت االلممععللووممييااتت ووتتققننييااتت ووااللتتووااصصلل االلللغغااتت
 ووططننييةة ههييأأةة إإننششااء سسييتتمم ككمماا .االلممققااووللةة ببثثققااففةة ووإإششببااععههمم االلححددييثثةة
 أأففقق ففيي ووذذللكك االلععاالليي االلتتععللييمم للممننظظممةة االلججووددةة ووضضمماانن للللتتققييييمم
 إإننششااء ععللىى االلححككووممةة سستتععمملل ككمماا . (2014 – 2013) االلججااممععييةة االلسسننةة
 االلااققتتصصاادديي االلممححييطط ووححااججييااتت االلتتككوويينن ببيينن للللممللااءممةة ووططننيي ممررصصدد
 .(2014 – 2013) االلججااممععييةة االلسسننةة أأففقق ففيي ووااللممههننيي

ü االلتتععللييمم ققططااعع ممككووننااتت للممخختتللفف االلععققللااننيي االلتتددببييرر 
 االلخخااصص االلععاالليي ووااللتتععللييمم االلأأططرر تتككوويينن ددععمم االلخخصصووصصووبب االلععاالليي٬،
 ووااللببححثث االلععاالليي ببااللتتععللييمم االلننههووضض ففيي ششررييككاا ببااععتتببااررهه
 .ععااممةة االلتتككننووللووججيي

 خخللاالل ممنن االلععاالليي االلتتععللييمم ققططااعع تتددببييرر ححككااممةة تتححسسيينن -2
 :االلتتااللييةة االلإإججررااءااتت

ü ووممتتججدددد تتععااققدديي إإططاارر ففيي االلججااممععااتت ااسستتققللااللييةة ددععمم 
 ببااللممححااسسببةة ؤؤووللييةةااللممسس ررببطط ععللىى ممببننيي االلددووللةة٬، ووببيينن ببييننههاا
 االلللااممررككززييةة سسييااسسةة تتففععييلل ببغغييةة ووااللننتتاائئجج٬، ببااللأأههدداافف ووااللتتددببييرر
 ووااللللااتتممررككزز؛

ü االلممؤؤسسسسااتت ددااخخلل االلتتأأططييرر ننسسببةة ممنن االلررففعع ععللىى االلععمملل 
 االلأأسسااتتذذةة ممنن ووااللممسستتققببللييةة االلممللححةة االلححااججييااتت ووممووااككببةة االلججااممععييةة
 خخااصصةة ععننااييةة إإييللااء ممعع االلتتككوويينن٬، ممججااللااتت ششتتىى ففيي االلببااححثثيينن
 ببااللججااممععااتت للللددككتتووررااهه االلددررااسسااتت ممررااككزز ففيي ببااللببححثث للللتتككوويينن
 االلأأووللييةة؛ ذذااتت االلتتخخصصصصااتت ففيي خخصصووصصاا للللططااللبب ممححففزز إإططاارر ووإإييججاادد

ü ففيي االلأأسسااسسيي االلففااععلل االلببششرريي االلععننصصرر تتححففييزز 
 االلببااححثثيينن للللأأسسااتتذذةة االلأأسسااسسيي االلننظظاامم ممررااججععةة ععببرر خخااصصةة االلممننظظووممةة
  ححوواارر آآللييااتت ووإإررسسااء االلققططااعع٬، ممررااففقق ككلل ففيي االلععمملل ظظررووفف ووتتححسسيينن
 ووححممااييةة ووااللططللببةة للللأأسسااتتذذةة االلتتممثثييللييةة االلممننظظممااتت ممعع ففععااللةة ووششررااككةة
 .االلججااممععيي االلففضضااء ححررممةة ووصصييااننةة ووااللثثققااففييةة االلننققااببييةة االلححررييااتت

ü ببييااننااتت ققااععددةة إإننششااء ييتتييحح ممننددممجج إإععللاامميي ننظظاامم ووضضعع 
 االلتتددببييرر ففيي االلصصاائئببةة االلققررااررااتت للااتتخخااذذ االلللااززممةة االلممععططييااتت
 .للللممننظظووممةة االلممننااسسبب ووااللتتققييييمم االلععققللااننيي
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 ووااللتتككننووللووججيي للععللمميياا االلببححثث ممننظظووممةة تتططووييرر -3
 ووااللااججتتممااععييةة االلااققتتصصااددييةة للللتتننممييةة ققااططررةة للججععللههاا ووااللااببتتككاارر
 :االلتتااللييةة االلإإججررااءااتت خخللاالل ممنن ووذذللكك للببللااددنناا٬،

ü ممتتججااننسسةة أأققططاابب إإططاارر ففيي االلببححثث ببننييااتت إإددممااجج 
 تتققووييةة ممعع االلووااععددةة ووااللتتككننووللووججييةة االلععللممييةة االلمميياادديينن ووااسستتششرراافف
 ببننييااتتههاا؛ ووتتححددييثث

ü االلععللمميي ثثللللببحح االلووططننييةة االلإإسستتررااتتييججييةة تتححيييينن 
 االلااققتتصصااددييةة االلتتننممييةة ححااججييااتت ممووااككببةة ااتتججااهه ففيي ووااللتتككننووللووججيي
 ببببللااددنناا؛ ووااللااججتتممااععييةة

ü االلددووللةة ممسسااههممةة ممنن ببااللررففعع االلععللمميي االلببححثث تتممووييلل ددععمم 
 االلششررااككااتت تتححففييزز ممعع االلخخاامم٬، االلددااخخلليي االلننااتتجج ممنن %1 ننسسببةة للببللووغغ
 ففيي 30 إإللىى 25 ححددوودد ففيي ممسسااههممتتهه ممنن االلررففعع ببغغييةة االلخخااصص االلققططااعع ممعع
 تتححففييززييةة ضضررييببييةة إإججررااءااتت ااتتخخااذذ خخللاالل ممنن االلمموواارردد٬، ممنن االلمماائئةة
 االلتتننمموويي االلببححثث ففيي االلممششااررييعع تتممووييلل ععللىى االلممققااووللةة للتتششججييعع
 االلممععررففةة؛ ااققتتصصاادد للتتننممييةة

ü االلففككررييةة٬، ممننتتووججااتتههمم ننششرر ععللىى االلببااححثثيينن تتححففييزز 
 االلأأممااززييغغييةة االلخخصصووصص ووججهه ووععللىى ووااللثثققااففييةة٬، ووااللععللممييةة ممننههاا االلأأددببييةة
 للللثثققااففةة االلممللككيي االلممععههدد ممعع االلممششتترركك االلتتععااوونن ممنن إإططاارر ففيي ممننههاا
 االلأأممااززييغغييةة؛

ü االلععللمميي االلببححثث ممججاالل ففيي االلددوولليي ببااللتتععااوونن االلننههووضض 
 ععللىى ااننففتتااححههاا ففيي االلممغغررببييةة االلججااممععااتت ددععمم ععببرر ووااللتتككننووللووججيي
 االلووضضعع ييتتييححههاا االلتتيي االلففررصص ممنن االلااسستتففااددةة ووببغغييةة االلععااللمم
 االلثثنناائئييةة ووااللااتتففااققييااتت االلأأووررووببيي االلإإتتححاادد ممنن للببللااددنناا االلممتتققددمم
 .االلددوولل ممنن ووععةةممججمم ممعع االلممببررممةة

 ضضمماانناا االلططللببةة للصصااللحح االلااججتتممااععييةة االلخخددممااتت ووتتططووييرر ددععمم -4
 االلإإججررااءااتت خخللاالل ممنن االلططااللبب ككررااممةة ععللىى ووححررصصاا االلففررصص للتتككااففؤؤ
 :االلتتااللييةة

ü ققييممةة ممنن ووااللررففعع االلممممننووححيينن االلططللببةة ققااععددةة تتووسسييعع 
 .االلممننحح
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ü إإششررااكك ممعع االلططللببةة للإإييووااء االلااسستتييععااببييةة االلططااققةة ممنن االلررففعع 
 ههذذاا ففيي ووااللااججتتممااععيييينن صصااددييييننااللااققتت ووااللففااععلليينن االلخخااصص االلققططااعع
 االلووررشش؛

ü ععدددد ممنن ووااللررففعع االلججااممععااتت ععللىى االلججااممععييةة االلممططااععمم تتععممييمم 
 ممننههاا؛ االلممسستتففييدديينن

 إإططاارر ووضضعع خخللاالل ممنن للللططللببةة االلصصححييةة االلتتغغططييةة ووتتععممييمم 
 .االلممججاالل ههذذاا ففيي ححااججييااتتههمم للتتللببييةة ممللاائئمم

 االلححددييثثةة االلتتككننووللووججييااتت تتععممييمم ععللىى االلححككووممةة تتععمملل سسووفف ككمماا
 االلممؤؤسسسسااتت تتججههييزز ووككذذاا للععاالليياا االلتتععللييمم ممؤؤسسسسااتت ععللىى
 االلأأننتتررننييتت للششببككةة تتححتتييةة ببببننييةة االلججااممععييةة ووااللأأححييااء
 إإللىى إإضضااففةة .ممضضممووننةة ووببججووددةة ججدداا االلععاالليي ببااللصصببييبب االلممتتننققلل
 ممنن االلععاالليي االلتتععللييمم ططللببةة ووتتممككيينن ٬، االلممددررسسيينن تتككوويينن
 .ممددععممةة ببأأثثممننةة ببااللأأننتتررننييتت ممووصصووللةة ححووااسسييبب ااققتتننااء

 االلتتععللييمم للققططااعع االلممننظظممةة االلققااننووننييةة االلتتررسسااننةة ممررااججععةة -5
 تتننززييلل ممعع ييتتممااششىى ببمماا االلأأططرر ووتتككوويينن االلععللمميي ووااللببححثث االلععاالليي
 ممنن ووذذللكك االلققططااعع تتححددييااتت ووممووااججههةة االلججددييدد االلددسستتوورر ممققتتضضييااتت
 :االلتتااللييةة االلإإججررااءااتت خخللاالل

ü للععاالليي؛ االلتتععللييمم ببتتننظظييمم االلممتتععللقق االلققااننوونن تتططووييرر 

 ببتتددببييرر االلممتتععللققةة االلققااننووننييةة االلممققتتضضييااتت ممررااججععةة 
 االلششههااددااتت ممععااددللةة ببننظظاامم للققةةااللممتتعع االلننصصووصص ممننههاا خخااصصةة االلققططااعع
 االلممههاامم ممعع االلإإددااررةة ههييككللةة ووتتككييييفف االلخخااصص ووااللتتععللييمم االلععلليياا٬،
 .االلججددييددةة

  : االلأأممييةة ممححااررببةة ببررننااممجج ووتتييررةة ممنن االلررففعع

 ممنن االلررففعع االلححككووممةة تتتتووخخىى ٬،االلأأممييةة ببممححااررببةة ييتتععللقق ووففييمماا
 ييممككنننناا مممماا سسننةة٬، ككلل ممسستتففييدد ممللييوونن ببممععددلل االلإإننججااززااتت ووتتييررةة
 ممعع 2016،٬ أأففقق ففيي االلمماائئةة ففيي 20 ىىإإلل االلأأممييةة ممععددلل تتققللييصص ممنن
 صصففووفف ففيي االلأأممييةة للممككااففححةة ااسستتثثنناائئييةة أأووللووييةة إإععططااء
 .ععللييههاا االلققضضااء أأففقق ففيي االلششبباابب

 38.09 االلققااننوونن تتففععييلل ععللىى االلححككووممةة سستتععمملل االلخخصصووصص ووببههذذاا
 ععللىى للتتسسههرر االلأأممييةة للممححااررببةة االلووططننييةة االلووككااللةة ببإإححددااثث االلققااضضيي
 تتننففييذذ ففيي االلممننششططيينن ووتتككوويينن االلأأممييةة ممححااررببةة ععممللييةة تتددببييرر
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 ممللاائئممةة ددييددااككتتييككييةة ووسساائئلل ووإإننتتااجج االلأأممييةة ممححااررببةة ببررااممجج
 ووتتننسسييقق ووتتووججييهه االلممسستتههددففةة االلففئئااتت للخخصصووصصييااتت
 ووططررقق أأسسااللييبب ووتتططووييرر االلأأممييةة٬، للممححوو االلووططننييةة االلممججههووددااتت
 االلممسستتممرر ووااللتتققووييمم االلتتتتببعع ثثققااففةة تتررسسييخخ ممعع االلتتككوويينن٬،
 االلممججاالل ببههذذاا االلممتتععللقق االلتتععللييمميي االلععررضض ووتتننووييعع ووتتووسسييعع
 االلععممووممييةة ووااللففضضااءااتت ووااللممسسااججدد االلتتععللييممييةة ااتتااللممؤؤسسسس للييششمملل
 ووااللججممااععااتت االلخخااصص االلققططااعع ووممببااددررااتت االلممددننيي االلممججتتممعع ووممؤؤسسسسااتت
           .االلممددننيي االلممججتتممعع ممعع االلششررااككةة آآللييااتت ووتتططووييرر االلتتررااببييةة

 :االلصصححييةة االلخخددممااتت إإللىى االلممتتككااففئئ االلووللووجج ضضمماانن

 ضضررووررةة ممنن االلححككوومميي االلببررننااممجج ااننططللقق ففققدد االلصصححةة ووببخخصصووصص
 2016 أأففقق ففيي للللتتححققييقق ووققااببللةة ووططممووححةة ااققععييةةوو أأههدداافف ووضضعع
 ممننظظووممتتهه ففيي االلممغغررببيي االلممووااططنن ثثققةة  تتععززييزز ععللىى ووااللععمملل
 االلققططااعع ففيي االلممتتددخخلليينن ككااففةة ممعع تتششااررككيي إإططاارر ففيي االلصصححييةة
  .ووططننييةة ممننااظظررةة خخللاالل ممنن

 تتججووييدد ععللىى االلتتررككييزز إإللىى االلححككوومميي االلببررننااممجج سسييرروومم ووههككذذاا
 ححييةةااللصص االلخخددممااتت تتووففييرر وو االلااسستتققبباالل ووتتححسسيينن االلققططااعع
 إإللىى االلممتتككااففئئ االلووللووجج ييضضممنن ععااددلل ببششككلل للللععمموومم االلللااززممةة
 االلووللااددةة ففيي خخااصصةة٬، ووببصصففةة االلأأسسااسسييةة٬، االلصصححييةة االلخخددممااتت
 االلففئئااتت ممتتننااوولل ففيي االلأأسسااسسييةة االلأأددووييةة ووججععلل ووااللممسستتععججللااتت
 ددوواائئييةة سسييااسسةة ووضضعع خخللاالل ممنن االلممححددوودد االلددخخلل ذذااتت االلااججتتممااععييةة
 ٬،ععااددللةة ووببتتسسععييررةة ععااللييةة ببججووددةة االلأأددووييةة تتووففييرر إإللىى تتههددفف
 االلععمموومميي االلششررااء ممسسللسسلل ففيي االلننظظرر ووإإععااددةة خخللاالل ممنن ووذذللكك
 تتددببييرر ططررييققةة ووتتححسسيينن االلططببييةة ووااللممسستتللززممااتت للللأأددووييةة
 .االلععممووممييةة ببااللممسستتششففييااتت االلأأددووييةة

 االلممججاالل ففيي االلققرربب خخددممااتت تتووففييرر ععللىى االلححككووممةة سستتععمملل ككمماا
 ششببككةة تتددععييمم ععببرر االلأأووللييةة االلررععااييةة ففيي ووااللممتتممثثللةة االلصصححيي
 ععللىى االلااععتتمماادد ممعع االلققرروويي ططببااللووسس خخااصصةة االلأأسسااسسييةة االلععللااججااتت
 االلممححددددااتت ففيي االلتتححككمم ععللىى ووااللععمملل االلممتتننققللةة٬، االلططببييةة االلووححددااتت
 االلققططااععااتت ممخختتللفف ممعع ببااللتتننسسييقق للللصصححةة االلااججتتممااععييةة
 .االلححككووممييةة

 االلممؤؤششررااتت تتححسسيينن ففيي خخصصووصصاا االلصصححييةة االلأأههدداافف ووتتتتممثثلل
 ووااللططففلل ببااللأأمم االلممتتععللققةة ممننههاا ووخخااصصةة االلووططننييةة االلصصححييةة
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 ووففااةة 20 إإللىى االلخخااممسسةة سسنن ددوونن االلأأططففاالل ووففييااتت ععدددد ببتتققللييصص
 االلووللااددةة ععنندد االلأأممههااتت ووففييااتت ووببتتخخففييضض ححييةة ووللااددةة 1000 للككلل
 االلااللتتززاامم أأججلل ممنن ووذذللكك ححييةة٬، ووللااددةة 100000 ككلل ففيي ووففااةة 50 إإللىى
 .االلأأللففييةة ببأأههدداافف االلووططننيي

 ووتتددععييمم تتأأططييرر  ععللىى االلححككووممةة سستتععمملل االلخخصصووصص ووببههذذاا
 ععللىى ققاائئممةة صصححييةة خخررييططةة ووضضعع خخللاالل ممنن االلصصححييةة االلممننظظووممةة
 ممههننيييي ععدددد ممنن ووااللررففعع ووااللممججااللااتت االلججههااتت ببيينن ععااددلل تتووززييعع
 أأططببااء ممعع االلتتععااققدد للتتششججييعع تتححففييززييةة ششررووطط ووووضضعع االلققططااعع
 االلممننااططقق٬،  ببععضض ففيي االلممسسججلل االلخخصصااصص للسسدد االلخخااصص االلققططااعع
 ببيينن االلااسستتررااتتييججييةة االلششررااككةة ييننظظمم ققااننوونن ببإإصصدداارر ووااللإإسسررااعع
 االلإإممككااننييااتت تتععببئئةة إإططاارر ففيي االلخخااصص ووااللققططااعع االلصصححةة ووززااررةة
 .االلصصححةة ققططااعع للتتننممييةة ووااللمموواارردد

 ففيي ففععاالل صصححييةة ييققظظةة ننظظاامم ووضضعع إإللىى االلححككووممةة ووسستتسسععىى
 االلممززممننةة ببااللأأممررااضض ووااللااععتتننااء االلسسااررييةة االلأأممررااضض وو االلأأووببئئةة ممووااججههةة
 وو االلووبباائئيي ووااللتتححوولل االلددييممغغررااففيي االلننمموو ممتتغغييررااتت إإططاارر ففيي
 االلععننااييةة تتووففييرر ععللىى االلححككووممةة ووسستتععمملل االلععييشش٬، أأننممااطط
 .االلخخااصصةة ييااججااتتااللااححتت ذذااتت االلااججتتممااععييةة للللففئئااتت االلصصححييةة

 االلععررضض ووتتححددييثث تتننظظييمم ععللىى االلححككووممةة سستتععمملل ككمماا
 االلااسستتققللااللييةة ووددععمم االلممسستتععججللااتت ققططااعع ووخخااصصةة االلإإسستتششففاائئيي
 االلججههووييةة االلااسستتششففاائئييةة للللممؤؤسسسسااتت ووااللممااللييةة االلإإددااررييةة
 ععللىى "ووااللممسستتععججللااتت االلإإننققااذذ"للـ  ففععاالل ننظظاامم ووإإححددااثث ووااللإإققللييممييةة
 ووييةة٬،ووااللججهه االلإإققللييممييةة االلممسستتششففييااتت ووتتأأههييلل االلووططننيي االلصصععييدد
 ووإإععااددةة ببااللممسستتششففييااتت االلصصححييةة االلتتججههييززااتت ووصصييااننةة
 االلععللااجج٬، تتررااتتببييةة ااححتترراامم ووففررضض االلععاامم للللططبب االلااععتتبباارر
 االلأأسسااسسييةة االلععللااججااتت ششببككةة ببيينن االلممررضضىى تتننققلل ووتتننظظييمم
 .االلممسستتششففييااتت ووششببككةة

 أأععدداادد تتككوويينن ععللىى االلححككووممةة سستتععمملل االلتتككوويينن ممججاالل ووففيي
 االلخخددممااتت ععللىى للللططللبب للللااسستتججااببةة االلصصححةة ممههننيييي ممنن إإضضااففييةة
 االلااسستتششففاائئييةة االلممررااككزز تتؤؤددييهه االلذذيي للللددوورر ووننظظرراا .االلصصححييةة
 االلططببيي٬، االلععررضض ووتتططووييرر االلأأططببااء تتككوويينن ففيي االلججااممععييةة
 ججددييددةة ااسستتششففاائئييةة ممررااككزز إإححددااثث ددررااسسةة ععللىى االلححككووممةة سستتععمملل
 .ببنناائئههاا ففيي ووااللششررووعع
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  :االلسسككننــيي االلععررضض ووتتننووييعع االلللاائئقق االلسسككنن تتووففييرر

 االلسسككننىى ققططااعع إإططاارر ففيي االلححككووممةة ببررننااممجج ييننددررجج 
 ممضضاامميينن تتننززييلل إإططاارر ففيي االلممددييننةة ووسسييااسسةة للتتععممييرروواا
 االلككببررىى٬، االلووططننييةة االلخخييااررااتت أأججررأأةة ووممووااككببةة االلججددييدد٬، االلددسستتوورر
 االلتتيي االلششااممللةة ووااللتتننممووييةة االلددييممققررااططييةة االلأأووررااشش ووتتووططييدد
 ببمماا االلممووااططننيينن٬، ووتتططللععااتت ااننتتظظااررااتت ففيي ببااللأأووللووييةة تتححظظىى
 أأققررههاا االلتتيي االلححققووقق ممنن االلججددييدد ببااللججييلل االلتتممتتعع ييضضممنن
 ووااللععييشش االلللاائئقق االلسسككنن ففيي االلححقق ضضممننههاا ننوومم االلددسستتوورر٬،
 االلتتممااسسكك ووتتححققييقق االلااججتتممااععييةة االلععددااللةة ووتتووففييرر االلككررييمم
 إإححددااثث ووككذذاا االلففووااررقق٬، ووتتققللييصص االلااججتتممااععيييينن ووااللتتضضااممنن
 ففيي ييسسااههمم ععييشش ووإإططاارر ممتتططووررةة٬، ووققررووييةة ححضضررييةة ففضضااءااتت
 .للللثثررووااتت االلععااددلل االلتتووززييعع

 االلسسككننىى ممججااللااتت ففيي االلععممووممييةة االلسسييااسسةة ووتتررتتككزز 
 ههذذاا ففيي االلممححققققةة االلممككتتسسببااتت ععللىى االلممددييننةة ييااسسةةووسس ووااللتتععممييرر
 ووااللققضضااء االلننققاائئصص تتققووييمم ففيي االلققووييةة االلإإٍررااددةة ووععللىى االلإإططاارر٬،
 ششررووطط ووتتححسسيينن االلققططااعع٬، ييععييششههاا االلتتيي االلااخختتللااللااتت ععللىى
 .ووااللررششووةة االلففسساادد أأششككاالل ككااففةة ووممححااررببةة االلججييددةة٬، االلححككااممةة

 ععللىى االلححككووممةة سستتععمملل االلسسككننىى٬، ببممججاالل ييتتععللقق مماا ففففيي 
 تتققللييصص خخللاالل ممنن ببهه ووااللااررتتققااء ننييااللسسكك االلععررضض تتننووييعع
 ووححددةة٬، أأللفف 400 إإللىى ووححددةة أأللفف 840 ممنن االلسسككننيي االلععججزز
 ووااللممععممااررييةة االلتتققننييةة ووااللججووددةة االلااسستتددااممةة إإييللااء إإللىى ببااللإإضضااففةة
 .االلللااززممةة االلععننااييةة االلححضضرريي االلااننددممااجج ووككذذاا ووااللممششههددييةة

 ععللىى االلححككووممةة سستتععمملل االلصصففييححيي٬، االلسسككنن ممسستتووىى ووععللىى
 ججددييدد إإططاارر ووووضضعع حح٬،صصففيي ببددوونن ممددنن ممششااررييعع ووتتييررةة تتسسررييعع
 .االلببررااممجج للههذذهه ووااللااججتتممااععيي االلححضضرريي االلااننددممااجج للتتححققييقق

 ببااللأأححييااء ووااللممووااططننيينن االلممووااططننااتت سسككنن ووللتتححسسيينن 
 وورردد ببااللااننههيياارر االلممههددددةة ببااللددوورر ووككذذاا االلتتججههييزز٬، االلننااققصصةة
 ووققصصببااتت تتااررييخخييةة ممددنن ممنن االلععتتييققةة للللأأننسسججةة االلااععتتبباارر
 ااسستتررااتتييججييةة تتففععييلل سسييتتمم ممععمماارريي٬، ووتتررااثث ووققصصوورر
 ووااللججممااععااتت االلممححللييةة االلسسللططااتت ببممععييةة للللتتددخخلل تتششااررككييةة
 االلتتععااققدد آآللييااتت ووتتححددييدد االلممععننييةة االلسسااككننةة ووببممسسااههممةة االلتتررااببييةة
 .ووااللتتممووييلل
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 سسييتتمم االلسسككننيي٬، االلععررضض ووتتووففييرر تتننووييعع إإططاارر ووففيي 
 ووااللسسككنن االلااججتتممااععيي االلسسككنن إإننتتااجج ووتتييررةة ررففعع ععللىى االلععمملل
 إإججممااللييةة ععققااررييةة ببققييممةة االلممععووززةة٬، االلأأسسرر للففاائئددةة االلممووججهه
 إإححددااثث سسييتتمم ككمماا االلذذااتتيي٬، االلببننااء تتأأططييرر ذذااووكك ممننخخففضضةة٬،
 ددررههمم أأللفف 800 تتتتععددىى للاا إإججممااللييةة ققييممةة ذذيي ججددييدد سسككننيي ممننتتووجج
 االلككببررىى ببااللممددنن سسييمماا ووللاا االلممتتووسسططةة٬، االلففئئااتت للففاائئددةة ممووججههةة
 ققااععددةة تتووسسييعع ععببرر ببااللخخصصووصص ذذللكك ووسسييتتمم .ووااللممتتووسسططةة
 ووتتخخففييضض االلسسككننييةة٬، االلتتععااووننييااتت ووتتششججييعع االلتتححففييززااتت
 إإححددااثث ععنن ففضضللاا االلأأسسرر٬، ييززااننييةةمم ففيي االلسسككنن تتككااللييفف ععببء
 االلححددييثثةة االلششااببةة ووللللأأسسرر االلششبباابب للففاائئددةة ممووججهه ججددييدد ممننتتووجج
 .االلتتككوويينن

 ففيي للللسسككنن ممننددممججةة ججددييددةة ممششااررييعع ووووضضعع ببللووررةة سستتتتمم ككمماا
 صصننددووقق ممنن أأسسااسسييةة ببممسسااههممةة االلصصااععددةة االلققررووييةة االلممررااككزز
 ووذذللكك االلممااللييةة٬، ممووااررددهه تتووسسييعع ييتتععيينن االلذذيي االلققررووييةة االلتتننممييةة
 ههااتتهه تتععررففههاا االلتتيي االلممللححةة ححااججييااتتلللل االلااسستتججااببةة ققصصدد
 .للللههججررةة االلأأووللىى االلااسستتققططااببييةة االلففضضااءااتت ببااععتتببااررههاا االلممججااللااتت

 ععللىى االلببررااممجج ههااتتهه تتففععييلل ففيي االلححككووممةة سسييااسسةة ووسستتررتتككزز
 :ففيي تتتتممثثلل أأسسااسسييةة آآللييااتت خخممسس

 االلتتههييئئةة ككممججممووععةة االلععمموومميييينن٬، االلففااععلليينن أأددوواارر تتووججييهه -
 ببككلل االلااججتتممااععيي االلسسككنن ننححوو االلممننصصوورر٬، وودديياارر ووااللععممرراانن
 لل خخللاا ممنن ووذذللكك االلللاائئقق٬، غغييرر االلسسككنن ممححااررببةة ووببررااممجج ممككووننااتتهه
 االلخخااصص؛ ووااللققططااعع االلععاامم االلققططااعع ببيينن ووااللششررااككةة ببررااممجج–ععققوودد

 االلققططااعع ممعع ببررااممجج–ععققوودد ووووضضعع االلععققاارريي االلققططااعع تتأأططييرر -
 االلممههننييةة؛ ووااللههييئئااتت االلخخااصص

 ههككتتاارر أأللفف 20 ححددوودد ففيي االلععمموومميي االلععققاارر تتععببئئةة ممووااصصللةة -
 ششففااففةة؛ ممققااررببةة ووففقق سسننووااتتـ خخممسس ممددىى ععللىى

 ووتتووسسييعع ببااللققططااعع االلممتتععللققةة االلتتممووييلل ووآآللييااتت مموواارردد ددععمم -
 آآللييااتت ووتتططووييرر االلققاائئممةة االلضضمماانن صصننااددييقق ممنن االلااسستتففااددةة ننططااقق
 ممنن ووااللممووااططننيينن االلممووااططننااتت ممنن ععدددد أأككببرر تتممككيينن ببغغييةة تتددببييررههاا
 االلأأببننااكك تتددخخلل ووتتططووييرر االلسسككنن٬، ممنن االلممححددوودد االلددخخلل ذذوويي
 تتششااررككييةة؛ ببككييففييةة
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 للتتأأططييرر ووممححللييةة ييةةججههوو ممررااصصدد وو ووططننيي ممررصصدد إإححددااثث -
 .االلققططااعع ووااسستتششرراافف

 االلححككووممةة٬، سستتععمملل االلممججاالل٬، ووتتننممييةة ببااللتتععممييرر ييتتععللقق مماا ووففيي
 ععللىى االلووططننيي٬، االلتترراابب ووإإععدداادد للتتههييئئةة ششممووللييةة ررؤؤييةة إإططاارر ففيي
 ووذذللكك خخصصووصصييااتتههاا ببممخختتللفف االلممججااللااتت ننمموو ووممووااككببةة تتأأططييرر
 تتننااسسقق تتضضممنن ااسستتببااققييةة ممخخططططااتت إإععدداادد ععببرر
 تتننااففسسييةة ووتتققووييةة االلووططننييةة٬، االلققططااععييةة االلااسستتررااتتييججييااتت
 ببششككلل ااسستتععممااللههاا ووتتررششييدد ااننددممااججييتتههاا٬، ععللىى ووااللسسههرر االلممججااللااتت
 .االلممسستتددااممةة تتننممييتتههاا ييضضممنن

 االلتتخخططييطط ووممررججععييااتت أأددووااتت تتططووييرر االلصصدددد٬، ههذذاا ففيي ووسسييتتمم
 ووثثاائئقق ووإإصصدداارر تتججددييدد للضضمماانن ووااللققرروويي٬، االلححضضرريي االلممججاالليي٬،
 ووثثاائئقق ووإإععدداادد االلممغغررببييةة٬، االلممددنن ممخختتللفف ففيي االلتتععممييرر
 .تتععااققدديي إإططاارر ففيي للللتتننففييذذ ببللةةووققاا ممررننةة ااسستتببااققييةة

 االلششببككةة للتتققووييةة خخااصصةة أأههممييةة سستتععططىى االلسسييااقق٬، ننففسس ووففيي
 االلصصااععددةة٬، االلممددنن ووددععمم االلممتتووسسططةة٬، االلممددنن تتععززييزز ععببرر االلححضضررييةة٬،
 ممخخطططط تتببننيي خخللاالل ممنن االلججددييددةة االلححضضررييةة االلأأققططاابب ووإإححددااثث
 .تتووججييههيي

 ككأأججههززةة االلححضضررييةة االلووككااللااتت ببددوورر االلااررتتققااء سسييتتمم ككمماا
 االلععممللييااتتيي ووااللتتععممييرر للممججاالليياا ببااللتتخخططييطط تتععننىى ممتتخخصصصصةة
 االلأأههدداافف ووببللووغغ االلججههووييةة٬، ووررشش للممووااككببةة أأسسااسسييةة ووككأأددووااتت
 سسييااسسييةة تتددععييمم خخللاالل ممنن االلممععتتممددةة االلممددييننةة سسييااسسةة ممنن االلممننششووددةة
 ممششااررييعع ققببييلل ممنن االلممششااررييعع ممنن ججددييدد ججييلل ووإإععمماالل االلققرربب٬،
 ووااللققررىى االلححضضررييةة ووااللممششااررييعع االلححضضرريي ووااللااررتتققااء االلتتججددييدد
 .االلممننددممججةة

 خخيياارراا االلححككووممةة سستتتتببننىى ٬،للممددييننةةاا سسييااسسةة ووببخخصصووصص
 ججددييددةة٬، إإررااددييةة ععممووممييةة سسييااسسةة ووضضعع خخللاالل ممنن ااسستتررااتتييججيياا٬،
 إإللىى تتههددفف أأففققييةة٬، ممققااررببةة ععللىى ووتتققوومم ووتتششااررككييةة٬، إإددممااججييةة
 ووااللإإققصصااء ووااللتتههممييشش ووااللههششااششةة االلععججزز ممظظااههرر ممنن االلتتققللييصص
 االلتتيي االلححسسااسسةة االلححضضررييةة االلممننااططقق ففيي ووذذللكك االلااججتتممااععيي٬،
 ممنن ممتتععددددةة٬، ممسستتووييااتت للىىعع ووخخصصااصصاا ااججتتممااععيياا ضضغغططاا تتععررفف
 وومماا االلععممووممييةة االلخخددممااتت إإللىى االلووللووجج ووننققصص االلتتججههييززااتت ضضععفف
 ررؤؤييةة إإططاارر ففيي ذذللكك ووككلل االلااسستتققططاابب٬، ففققدداانن ممنن االلممججاالل ييععااننييهه
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 ووتتككففلل االلققرربب٬، ممببددأأ ععللىى تتققوومم ووتتععااققددييةة٬، ممننددممججةة ششممووللييةة
 االلسسييااسسةة ههذذهه تتههددفف ككمماا .االلققططااععييةة االلتتددخخللااتت ممخختتللفف االلتتققاائئييةة
 للإإننتتااجج أأسسااسسييةة ممررااككزز ببااععتتببااررههاا االلممددنن أأددوواارر تتععززييزز إإللىى
 .االلننمموو ووتتححققييقق االلثثررووةة

 ااسستتررااتتييججييةة إإععمماالل إإللىى االلححككووممةة سستتسسععىى االلإإططاارر٬، ههذذاا ووففيي
 االلججييددةة٬، االلححككااممةة ممببااددئئ ععللىى تتععتتممدد االلممددييننةة للسسييااسسةة ووططننييةة
 ووااللههييئئااتت االلممؤؤسسسسااتتيييينن٬، االلففررققااء ككااففةة ممعع ووااللتتششااوورر
 االلااققتتصصاادديييينن ووااللففااععلليينن ووااللممههننييةة٬، االلممننتتخخببةة
 ممععااللججةة ببغغييةة ووذذللكك االلممددننيي٬، ووااللممججتتممعع ووااللااججتتممااععيييينن
 وو للللممددنن ممتتننااسسقق وو ممننسسججمم ننمموو ووضضمماانن االلققاائئممةة االلااخختتللااللااتت
 .االلججددييددةة االلممددنن إإححددااثث ممصصااححببةة

 االلسسييااسسةة ههااتتهه للأأججررأأةة تتممووييللييةة إإممككااننييااتت تتووففييرر ييتتععيينن ككمماا
 صصننددووقق إإللىى للللسسككنن االلتتضضااممنن صصننددووقق ببتتححووييلل االلععممووممييةة
 ققننططاا ووببتتووسسييعع االلححضضرريي ووااللااننددممااجج للللسسككننىى االلتتضضااممنن
 تتووججييههيي ققااننوونن ااسستتصصدداارر ععنن ففضضللاا ممووااررددهه ووتتننووييعع تتددخخللهه
 .االلااججتتممااععيي ووااللتتممااسسكك االلححضضرريي للللااننددممااجج

 تتننممييةة ففيي االلععممووممييةة للللممررااففقق االلممححوورريي للللددوورر ووااععتتبباارراا
 ووااللككههررببااء االلممااء تتووززييعع ششببككااتت ممننههاا خخااصصةة االلععممررااننييةة االلممججااللااتت
 االلممررااففقق ههذذهه ججععلل ععللىى سستتععمملل االلححككووممةة ففإإنن االلححضضرريي٬، ووااللننققلل
 ببصصففةة االلممددييننةة ووللسسييااسسةة االلححضضرريي للللتتددببييرر ييااأأسسااسس ممككوونناا
 ممنن االلررففعع إإللىى تتررمميي ججددييددةة ممققااررببةة ااععتتمماادد ععببرر ووذذللكك ععااممةة٬،
 إإننججاازز ممسستتووىى ععللىى سسووااء ووددععممههاا االلممررااففقق ههذذهه ممررددووددييةة
 .االلتتددببييرر ممسستتووىى ععللىى أأوو االلااسستتثثممااررااتت

  :االلتتششغغييلل ووإإننععااشش االلببططااللةة ممححااررببةة

 ززببااممتتيياا االلححككووممةة أأووللووييةة االلببططااللةة ووممححااررببةة للششغغللاا ووييععتتببرر
 ففيي االلمماائئةة ففيي 8 إإللىى االلببططااللةة ممععددلل تتخخففييضض ببههددفف ووذذللكك
 تتععززييزز ععللىى االلححككووممةة سستتععمملل االلغغررضض ههذذاا أأججلل ووممنن .2016أأففقق
 االلإإججررااءااتت ووتتططووييرر االلتتششغغييلل للسسييااسسةة االلممؤؤسسسسااتتيي االلإإططاارر
 ووتتققييييمم ووتتححللييلل ررصصدد ققددررااتت ووتتددععييمم للللتتششغغييلل االلإإررااددييةة
 .االلششغغلل سسووقق

 ووخخصصووصصاا االلععااططلليينن ممنن االلممتتررااككمم االلررصصييدد ممععااللججةة ووببغغررضض
 تتتتببعع إإللىى االلححككووممةة سستتسسععىى االلععلليياا٬، االلششههااددااتت ححاامملليي للددىى
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 "إإددممااجج"وو "ممققااووللتتيي"وو "تتأأههييلل" ببررااممجج ووتتططووييرر تتننففييذذ
 االلتتققييييممييةة٬، االلددررااسسةة ننتتاائئجج ضضووء ععللىى ججددووااههاا ووتتححسسيينن
 سسييتتمم االلخخصصووصص ووببههذذاا .ججددييددةة ببررااممجج ااععتتمماادد إإللىى ببااللإإضضااففةة
 :ييلليي مماا ااععتتمماادد

 االلججممععييااتت ففيي االلتتششغغييلل تتششججييعع ييههمم "ممببااددررةة" ببررننااممجج .1
 االلااججتتممااععييةة االلخخددممااتت وو االلققرربب ممججااللااتت ممخختتللفف ففيي االلععااممللةة
 .ووااللتتررببووييةة

 االلممععننيييينن االلششههااددااتت ححاامملليي ففئئةة ييخخصص "تتأأططييرر" ببررننااممجج .2
 للككلل االلتتأأههييلل للإإععااددةة ممننححةة ببووضضعع االلأأممدد االلططووييللةة ببااللببططااللةة
 50 تتأأططييرر ببههددفف االلتتددررييبب٬، ممنن سسننةة ححددوودد ففيي ششههرريياا ممتتددرربب
 .سسننوويياا أأللفف

 للإإددممااجج ففييززييتتحح ااننتتققاالليي ككننظظاامم "ااسستتييععاابب" ببررننااممجج .3
 وو االلتتششغغييلل ااسستتققرراارر ييددععمم ببمماا االلممههييككلل غغييرر االلااققتتصصاادد
 .ظظررووففهه تتححسسيينن

 ممنن االلذذااتتيي االلتتششغغييلل ممررددووددييةة ممضضااععففةة إإللىى االلححككووممةة ووسستتسسععىى
 االلططللببييااتت ووللووجج ممنن تتممككييننههاا وو االلججددييددةة االلممققااووللااتت ممووااككببةة خخللاالل
 االلممؤؤسسسسااتت ببااححتتضضاانن االلممننااووللةة ععببرر ببااللععررووضض االلععممووممييةة٬،
 .ةةااللككببييرر ووااللممققااووللااتت االلععممووممييةة

 ووااللووسسااططةة للللررصصدد ففععااللةة آآللييااتت ووضضعع ععللىى االلححككووممةة سستتععمملل ككمماا
 للللتتششغغييلل ووططننيي ممررصصدد إإححددااثث خخللاالل ممنن االلششغغلل سسووقق ففيي
 ووددققييقق ففععاالل ننظظاامم ووتتططووييرر ووططننييةة ممععللووممااتتييةة ممننظظووممةة ووإإننششااء
 االلررببطط ععللىى االلووسسااططةة ننظظاامم ققددررااتت ووتتققووييةة االلششغغلل سسووقق للددررااسسةة
 ننظظاامم ددوورر ووممضضااععففةة االلتتككوويينن ووأأننظظممةة االلسسووقق ححااججييااتت ببيينن
 ددووررهه ووممررااججععةة ووإإصصللااححهه ووااللخخصصووصصيي االلععاامم ببششققييهه االلووسسااططةة
 االلممججللسس ددااخخلل االلتتممثثييللييةة ووتتووسسييعع ووككذذاا ممههننييتتهه٬، ممنن ووااللررففعع
 ووااللككففااءااتت االلتتششغغييلل للإإننععااشش االلووططننييةة للللووككااللةة االلإإدداارريي
 للللتتششغغييلل االلججههووييةة ووااللممججااللسس االلأأععللىى االلممججللسس ووتتففععييلل
 .االلششغغلل ممددووننةة ففيي ععللييههاا االلممننصصووصص

 ععللىى االلححككووممةة سستتععمملل االلششغغلل٬، ققووااننيينن تتررسسييخخ ممججاالل ووففيي
 االلصصننددووقق ووووضضعع االلششغغلل ففققدداانن ععنن االلتتععووييضض ننظظاامم تتففععييلل
 االلششغغييللةة ووححممااييةة االلششغغلل ققووااننيينن ااححتترراامم ووتتععززييزز ببهه االلخخااصص
 االلففررصص ووتتككااففؤؤ االلممسسااووااةة ضضمماانن وو ووااللصصححةة االلسسللااممةة ووششررووطط
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 ااححتترراامم تتععززييزز وو االلششغغلل ممججاالل ففيي االلتتممييييزز ععللىى ووااللققضضااء
 ووااللصصححةة ةةااللسسللاامم ووششررووطط االلممششغغلليينن ووححممااييةة االلششغغلل ققووااننيينن
 االلششغغلل" للممععااييييرر ططببققااً االلممققااووللةة٬، ددااخخلل االلححوواارر ثثققااففةة ووتتططووييرر
 ."االلللاائئقق

  :االلتتضضااممنن ووتتععززييزز االلااججتتممااععييةة االلححممااييةة تتووففييرر

 االلببررننااممجج ففاانن ٬،االلااججتتممااععييةة ووااللححممااييةة االلتتضضااممنن ممججاالل ووففيي
 االلممووااططننيينن ممنن ووااسسععةة ششررييححةة  إإننصصاافف إإللىى ييسسععىى  االلححككوومميي
 ضضععفف ممنن ننييههتتععاا مماا تتججااووزز أأججلل ممنن ككببييررةة ااننتتظظااررااتت تتححمملل
 االلممررضض ممنن ااببتتددااء االلتتححددييااتت ممنن ممججممووععةة أأمماامم ووععججزز ااققتتصصاادديي
 ووااننتتههااء  االلععمملل ممنن ووااللتتووققييفف ببااللببططااللةة ممرروورراا  ووااللإإععااققةة
 ووععااددللةة ممننااسسببةة ححللوولل إإييججاادد  االلللااززمم ممنن ااننهه ووييععتتببرر ببااللتتققااععدد٬،
 ححوواارر ففتتحح ممعع االلممججتتممععيي٬، ووااللأأمماانن االلتتضضااممنن ييضضممنن ببمماا للههاا
 .االلااججتتممااععييةة االلححممااييةة ااققضضاايي ححوولل االلممععننييةة االلههييئئااتت ممعع ممووسسعع

 ههذذاا ففيي االلععااممللةة االلععممووممييةة االلممؤؤسسسسااتت ممنن االلععددييدد ههننااكك أأنن ووررغغمم
 االلووططننيي االلصصننددووقق - االلصصححيي للللتتاامميينن االلووططننييةة االلووككااللةة) االلممججاالل
 االلااححتتييااطط للممننظظممااتت االلووططننيي االلصصننددووقق -االلااججتتممااععيي للللضضمماانن
 إإللىى تتححتتااجج أأننههاا إإللاا ( ... -للللتتققااععدد ممخختتللففةة أأننظظممةة -االلااججتتممااععيي
 ووممققااررببةة ببههاا االلممننااطط ببااللددوورر للتتققوومم ققةةععمميي إإصصللااحح ععممللييةة
 ضضووء ععللىى ووممسستتققببللههاا ببااللممغغرربب االلااججتتممااععييةة االلححممااييةة إإششككااللييةة
  .االلممططررووححةة االلتتححددييااتت

 ببااللننسسببةة سسووااء ببااللغغةة أأههممييةة تتككتتسسيي االلااججتتممااععييةة االلححممااييةة إإنن
 ييسستتددععيي مممماا  االلااققتتصصاادديي االلممججاالل أأوو االلااججتتممااععيي للللممججاالل
 ممنن ححااللةة ججااددإإيي ههوو ممننههاا االلأأسسااسسيي ففااللههددفف  ممننددممجج ببششككلل ممققااررببتتههاا
 االلتتححددييااتت ممووااججههةة  ييخخصص ففييمماا ووااللععددااللةة ووااللتتضضااممنن االلتتععااضضدد
  .ععننههاا ممسسؤؤووللاا ييككوونن أأنن ددوونن االلإإننسساانن تتووااججهه االلتتيي

 ممووااططنن ممللاايييينن 10 ييققاارربب مماا تتممككيينن إإللىى أأووللاا٬، تتههددفف٬، ووههيي
 االلتتاامميينن ننظظاامم ممنن تتددررييججييةة ببصصووررةة االلااسستتففااددةة ممنن ممغغررببيي
 ثثمم٬، تتااللععللااججاا ممنن ممههممةة سسللةة ييغغططيي االلذذيي االلممررضض ععنن االلإإججبباارريي
 تتققررييبباا سسييههمم االلذذيي االلططببييةة االلممسسااععددةة ننظظاامم تتططببييقق  ثثااننيياا٬،
 .(ننسسممةة ممللييوونن 8.5) االلسسككاانن ععدددد ممنن 30%

 :ععللىى سسننععمملل ذذللكك٬، تتححققييقق أأججلل ووممنن



35  

  .للللممععووززيينن االلااججتتممااععيي للللضضمماانن ععمموومميي صصننددووقق إإننششااء -

 االلححررةة االلممههنن للييششمملل االلإإججبباارريي االلصصححيي االلتتأأمميينن تتووسسييعع -
 ششتتغغللييننووااللمم ووااللططللببةة االلتتققللييدديييينن ووااللصصننااعع ووااللتتججاارر
  االلذذااتتيييينن

 ببااللققططااعع للللععاامملليينن االلإإججبباارريي االلصصححيي االلتتأأمميينن تتععممييمم -
 .االلخخااصص

 ففيي  االلططببييةة االلممسسااععددةة ننظظاامم تتععممييمم ووتتييررةة تتسسررييعع -
 .االلووططننيي االلتترراابب سساائئرر

 ففيي االلأأسسرر تتتتححممللههاا االلتتيي االلتتككااللييفف ققسسطط تتخخففييضض -

 .االلصصححةة تتممووييلل

 

 ممششااررييعع إإخخررااجج إإللىى االلخخصصووصص ععللىى االلححككووممةة ووسستتسسععىى
 ووااللتتععووييضض للللططللببةة االلصصححييةة ةةببااللتتغغططيي االلممتتععللققةة االلققووااننيينن
 ففققدداانن ععنن ووااللتتععووييضض االلتتععااضضدد ووممددووننةة االلششغغلل ححووااددثث ععنن
 .االلششغغلل

 االلققييمم للتتررسسييخخ ككببييرراا ححييززاا االلححككوومميي االلببررننااممجج ووييخخصصصص
 االلااججتتممااععيي ووااللححوواارر االلااججتتممااععييةة االلددييممققررااططييةة ببتتععززييزز االلككففييللةة
 االلااققتتصصاادديييينن للللششررككااء االلففااععلل االلددوورر ععللىى ذذللكك أأججلل ممنن ممععتتممدداا
 ممصصااللحح ببيينن ييووااززنن تتووااففققيي ننظظووررمم ووففقق ووااللااججتتممااععيييينن
 االلخخصصووصص ووببههذذاا .سسووااء ححدد ععللىى االلإإننتتااججييةة ووااللممؤؤسسسسااتت االلأأججررااء
 ووتتووططييدد للللععمماالل االلأأسسااسسييةة االلححققووقق ددععمم ععللىى االلححككووممةة سستتححررصص
 للممووااججههةة االلتتأأههييلل ععللىى ووممسسااععددتتههاا االلممققااووللةة ددااخخلل االلااسستتققرراارر
 .االلددووللييةة االلممننااففسسةة

 ووتتححسسيينن االلششغغلل ببععللااققااتت االلااررتتققااء ووببههددفف ههذذاا٬، ججااننبب إإللىى
 إإتتمماامم ععللىى أأسسااسساا االلععمملل سسييتتمم للههاا االلممننظظممةة االلققااننووننييةة االلضضووااببطط
 ببععضض إإخخررااجج ععببرر االلششغغلل للممددووننةة االلققااننووننييةة االلممننظظووممةة
 ببممممااررسسةة االلممتتععللققةة تتللكك ووخخااصصةة االلععااممةة االلققااننووننييةة االلننصصووصص
 االلممههننييةة٬، ببااللننققااببااتت االلممتتععللقق ووااللققااننوونن االلإإضضرراابب٬، ححقق
  .االلممههننييةة ووااللسسللااممةة ببااللصصححةة االلممتتععللقق االلإإططاارر ووااللققااننوونن

 االلممههننييةة االلععللااققااتت ااسستتققرراارر تتععززييزز إإللىى االلححككووممةة سستتسسععىى ككمماا
 االلععمملل أأممااككنن ففيي ووااللسسللااممةة االلصصححةة ششررووطط تتووففييرر خخللاالل ممنن
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 ااتتففااققييااتت إإببرراامم ووتتششججييعع االلججممااععييةة ببااللممففااووضضةة ووااللننههووضض
 االلضضمماانن ممججاالل ففيي االلممررااققببةة ووتتععززييزز االلججممااععييةة االلششغغلل
 ووتتععززييزز االلششغغلل ووححووااددثث االلصصححييةة ووااللتتغغططييةة االلااججتتممااععيي
 ممعع االلووططننيي االلتتششررييعع ممللااءممةة خخللاالل ممنن االلننققااببييةة االلححررييااتت
 .االلددووللييةة االلععمملل ااتتففااققييااتت

 ممننددممجج إإصصللااحح إإللىى االلححككووممةة سستتسسععىى االلتتققااععدد أأننظظممةة ووببخخصصووصص
 ووتتووسسييعع ووااسستتددااممتتهه االلمماالليي تتووااززننهه  ييححففظظ ببمماا االلتتققااععدد للننظظاامم
 االلححررةة٬، االلممههنن للتتششمملل االلتتققااععدد أأننظظممةة ممنن االلممسستتففييدديينن ققااععددةة
 ووااللصصييدد للففللااححةةوواا االلتتققللييددييةة ووااللصصننااععةة االلممننظظمم غغييرر ووااللققططااعع
 ممننههججييةة ووففقق ذذللكك وو ووااللتتععااووننييااتت االلسسااححلليي االلتتققللييدديي
 ككمماا .االلااققتتصصاادديييينن وو االلااججتتممااععيييينن االلششررككااء ممعع تتششااررككييةة
 ببمماا االلتتققااععدد صصننااددييقق  تتددببييرر ححككااممةة تتححسسيينن ععللىى سستتععمملل
 .خخددممااتتههاا ووججووددةة ووااسستتددااممتتههاا ممررددووددييتتههاا ننججااععةة ييضضممنن

 االلممققااصصةة ننظظاامم إإصصللااحح ممووااصصللةة ععللىى سستتععمملل االلححككووممةة أأنن ككمماا
 االلمموواادد أأسسععاارر تتررككييببةة ببتتررششييدد ككللففتتهه ففيي االلتتححككمم ببههددفف
 ععللىى االلححففااظظ ااتتججااهه ووففيي االلققططااععااتت ااسستتففااددةة ععققللننةة وو االلممددععممةة
 ووااسستتههدداافف ووااللممتتووسسططةة االلففققييررةة ططببققااتتلللل االلششرراائئييةة االلققددررةة
 ببااللتتععللييمم ممششررووطط ممببااششرر ننققدديي ددععمم ببتتققددييمم االلممععووززيينن
 االلأأننششططةة وو االلأأممييةة ممححوو ببررااممجج ففيي االلااننخخررااطط ععللىى ووححثثههمم ووااللصصححةة
 االلذذيي االلتتضضااممنن صصننددووقق ببإإححددااثث تتممووييللهه ييتتمم للللددخخلل٬، للممددررةةاا
  .تتضضااممننييةة ببممسسااههممااتت سسييمموولل

  :االلببششررييةة للللتتننممييةة االلووططننييةة االلممببااددررةة ببررااممجج ددععمم

 االلتتيي االلااججتتممااععييةة االلففئئااتت ععييشش ظظررووفف تتححسسيينن إإططاارر ووففيي   
 سستتععمملل االلححككووممةة ففإإنن ووااللتتههممييشش٬، ووااللههششااششةة االلففققرر ممنن تتععااننيي
 للللتتننممييةة ووططننييةةاالل االلممببااددررةة ببررااممجج إإننججاازز ممووااصصللةة ععللىى
 صصااححبب ااننططللااققتتههاا أأععططىى ووااللتتيي االلثثااننييةة ممررححللتتههاا ففيي االلببششررييةة
 2011 ييووننييوو ففيي االلللهه ححففظظهه االلسسااددسس ممححممدد االلممللكك االلججللااللةة
 االلتتررااببيي االلااسستتههدداافف ققااععددةة ببتتووسسييعع تتممييززتت ووااللتتيي ببججررااددةة٬،
 االلممددنن ووككذذاا االلججببللييةة ووااللممننااططقق االلققررووييةة االلججممااععااتت للففاائئددةة
 .االلصصغغررىى االلححضضررييةة ووااللممررااككزز

 االلممششااررييعع للااسستتممررااررييةة ووضضمماانناا ممككتتسسببااتت٬،لللل ووتتععززييززاا 
 للللددخخلل االلممددررةة االلممششااررييعع ععللىى االلتتررككييزز سسييتتمم االلممننججززةة٬،
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 ففيي االلتتننممييةة ووتتييررةة تتسسررييعع ووععللىى االلششغغلل للففررصص ووااللممتتييححةة
 ممششااررككةة تتووسسييعع ممعع االلووللووجج٬، ووصصععببةة االلججببللييةة االلججممااععااتت
 ففضضللاا االلخخااصصةة٬، االلااححتتييااججااتت ذذوويي ووااللأأششخخااصص ووااللششبباابب االلننسسااء
 ششاامملل ااننسسججاامم ووإإححددااثث ممششااررييععاالل ووتتققييييمم ممررااققببةة تتععززييزز ععنن
 ممعع االلتتققاائئييتتههاا ووضضمماانن االلججممااععييةة االلتتننممييةة ممخخططططااتت ببيينن
 .االلععممووممييةة للللسسييااسسااتت االلققططااععييةة االلببررااممجج

 :ووااللططففووللةة ووااللممررأأةة ببااللأأسسررةة االلععننااييةة

 ووااللممررأأةة االلأأسسررةة للققضضاايياا ببااللغغةة ععننااييةة االلححككووممةة ووتتوولليي 
 ععللىى االلددووللةة ححثث االلذذيي االلددسستتوورر للممققتتضضييااتت ووففققاا ووااللططففووللةة
 للللأأسسررةة ووااللااققتتصصااددييةة ووااللااججتتممااععييةة االلححققووققييةة االلححممااييةة ضضمماانن
 ممججللسس" ووإإححددااثث ععللييههاا ووااللممححااففظظةة ووااسستتققررااررههاا ووححددتتههاا ييضضممنن ببمماا
 االلننسساائئييةة االلممششااررككةة ممنن ووااللررففعع ٬،"ووااللططففووللةة للللأأسسررةة ااسستتششاارريي
 ووضضمماانن االلأأططففاالل ححممااييةة إإللىى ببااللإإضضااففةة االلممججااللااتت٬، ممخختتللفف ففيي
 .تتممددررسسههمم

 :ببككووننههاا االلممننتتههججةة االلححككووممييةة االلسسييااسسييةة ووسستتتتممييزز 

 ووممخختتللفف ككووححددةة االلأأسسررةة االلااععتتبباارر ببععيينن تتأأخخذذ ننددممججةة٬،مم -
 ووضضععييةة ففيي ووأأششخخااصص ممسسننوونن ووأأششخخااصص ووأأططففاالل ننسسااء) ممككووننااتتههاا
 ٬،(...إإععااققةة

 االلتتششااررككييةة االلممققااررببةة ااععتتمماادد ععللىى تتححررصص أأففققييةة -
 .االلصصللةة ذذااتت االلععممووممييةة للللسسييااسسااتت ووااللممننددممججةة

 

 مماا ععللىى االلححككووممةة سستتععمملل االلأأسسررةة٬، ووححممااييةة تتققووييةة ببخخصصووصص وو 
 :ييلليي

  تتممااسسكك ععللىى تتححررصص ممننددممججةة أأسسررييةة ةةسسييااسس ووضضعع 
 .االلووققاائئييةة أأددووااررههاا ووتتععززييزز االلأأسسررةة

  ططررييقق ععنن ووددععممههاا االلأأسسررييةة االلووسسااططةة ببخخددممااتت االلننههووضض 
 .االلأأسسررةة ممججاالل ففيي االلععااممللةة االلققرربب ججممععييااتت ممببااددررااتت تتششججييعع

  ممددووننةة تتننففييذذ ععنن االلننااتتججةة االلااججتتممااععييةة االلآآثثاارر تتتتببعع 
 .االلأأسسررةة
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  للههااتتععيي ووااللتتيي صصععببةة٬، ووضضععييةة ففيي االلأأسسررةة ددععمم 
 .االلننسسااء

  أأوو االلممععااققيينن االلأأششخخااصص ببررععااييةة تتققوومم االلتتيي االلأأسسرر ددععمم 
 .االلممسسننيينن

  ممنن االلممسستتففييددااتت ععللىى االلااججتتممااععييةة االلآآثثاارر تتققييييمم 
 .االلععاائئلليي االلتتككااففلل صصننددووقق

  االلتتصصدديي ففيي ووإإننمماائئييةة ووققاائئييةة ممققااررببةة ااععتتمماادد 
 .االلععاائئلليي للللتتففكككك

 سسييااسسةة ااععتتمماادد ععللىى االلححككووممةة ففسستتععمملل االلممررأأةة ووببخخصصووصص
 :خخللاالل ممنن االلممررأأةة ببووضضعع للللننههووضض ةةططممووحح وو ففععااللةة

 االلااسستتققرراارر ووددععمم االلععاائئلليي االلتتككااففلل صصننددووقق ددععمم تتففععييلل -
 صصععببةة٬، ووضضععييةة ففيي ووااللننسسااء االلأأرراامملل ووااللننسسااء االلأأسسرريي

 للللتتففكككك االلتتصصدديي ففيي ووإإننمماائئييةة ووققاائئييةة ممققااررببةة ااععتتمماادد -
 االلععاائئلليي٬،

 ففيي االلممررأأةة للففاائئددةة االلإإييججااببيي للللتتممييييزز ممؤؤققتت ننظظاامم إإققرراارر -
 ووااللتتككللييففااتت٬، االلتتععييييننااتت

 االلممججتتممعع ممؤؤسسسسااتت ففيي االلممششااررككةة ععللىى االلممررأأةة تتححففييزز -
  االلسسييااسسييةة٬، ووااللأأححززاابب االلممددننيي

 االلممتتععللققةة االلددسستتوورر للممققتتضضييااتت االلففععلليي االلتتننززييلل -
 االلممددننييةة االلححققووقق ففيي ووااللننسسااء االلررججاالل ببيينن ببااللممسسااووااةة
 االلسسععيي وو ووااللثثققااففييةة ووااللااججتتممااععييةة ووااللااققتتصصااددييةة االلسسييااسسييةة
 االلممننااصصففةة٬، تتححققييقق إإللىى

 ووتتتتببعع ححممااييتتههنن٬،وو االلننسسااء ببححققووقق االلننههووضض ععللىى االلععمملل -
   االلممججاالل٬، ففيي االلععممووممييةة االلسسييااسسااتت أأععمماالل

 ببااللتتصصدديي أأووضضااععههنن ههششااششةة ممنن ووااللححدد االلننسسااء تتأأههييلل -
  ووااللععننفف٬، ووااللتتممييييزز ووااللففققرر االلأأممييةة :ذذللكك ففيي االلممسسااههممةة للللععوواامملل

 االلااسستتممااعع للممررااككزز ووااللججغغررااففيي االلممؤؤسسسسااتتيي االلتتععززييزز -
  االلععننفف٬، ضضححاايياا للللننسسااء ووااللننففسسييةة االلققااننووننييةة ووااللممسسااععددةة
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 أأششككاالل ككلل ببممححااررببةة االلخخااصصةة االلععممووممييةة ييااسسةةااللسس تتققووييةة -
 االلققااننووننييةة ووااللتتددااببييرر االلآآللييااتت ووووضضعع االلننسسااء ضضدد االلععننفف
  .ببذذللكك االلخخااصصةة ووااللممااللييةة

 أأششككاالل ككلل ببممححااررببةة االلككففييللةة ووااللتتددااببييرر االلآآللييااتت ووضضعع -
 .االلممررأأةة ضضدد االلتتممييييزز

 ككففأأةة ببششررييةة ببمموواارردد االلققرروويي ببااللععااللمم االلووللااددةة ددوورر تتأأههييلل -
 أأددووييةة ممنن االلححاامملل االلممررأأةة تتااححتتييااججاا ووتتووففييرر إإسسععاافف٬، ووسسييااررااتت
 .االلممععننييةة للللققططااععااتت ممننددممججةة ببررااممجج ععببرر ووققاائئييةة

 ببممؤؤسسسسااتت االلححوواامملل ببااللننسسااء االلتتككففلل ججووددةة تتححسسيينن -
 االلضضررووررييةة ببااللأأججههززةة تتززووييددههاا ططررييقق ععنن االلأأسسااسسييةة٬، االلععللااجج
  .ووااللأأسسااسسييةة

 للللننسسااء ممسسااععددةة تتققددمم أأوو تتتتككففلل االلتتيي االلججممععييااتت ددععمم -
 .صصععببةة ووضضععييةة ففيي

 .ببههاا ووااللننههووضض للننسسااءلل االلأأسسااسسييةة االلححققووقق تتععززييزز -

 االلصصللةة ذذااتت االلددسستتووررييةة االلممؤؤسسسسااتت إإححددااثث ععللىى االلععمملل -
 .ووااللططففووللةة ووااللأأسسررةة ببااللممررأأةة

 ووااققتتصصاادديياا٬، سسييااسسيياا ووتتممككييننههنن االلننسسااء تتأأههييلل  -
 ععللىى ووااللتتححففييزز االلععااممةة االلححييااةة ففيي ممششااررككتتههنن ووتتععززييزز
 .االلققرراارر صصننعع ببممررااككزز تتووااججددههنن

 ووككررااممةة ووااللححررييااتت االلححققووقق ااححتترراامم ببثثققااففةة االلننههووضض  -
  .االلننسسااء

 

 : للللششبباابب ممننددممججةة ووططننييةة ااسستتررااتتييججييةة ااععتتمماادد

 ققضضاايياا ممنن سستتججععلل االلححككووممةة أأنن ععللىى ننؤؤككدد ٬،االلششبباابب ووببخخصصووصص
 ييتتججااووزز أأففققيياا ححككوومميياا ووووررششاا ااسستتررااتتييججييةة أأووللووييةة االلششبباابب
 ااسستتررااتتييججيي تتصصوورر ببللووررةة إإللىى ووييتتججهه االلققططااععييةة االلننظظررةة
 ققضضاايياا ففيي االلممتتددخخلليينن ككلل ججههوودد  ووييددععمم ييننسسقق ششمموولليي
 االلففااععلليينن ككلل ممعع ششااررككييةةتت ممققااررببةة ووففقق االلششبباابب٬،
 .االلششبباابب ممججاالل ففيي ووااللججممععوويييينن االلسسييااسسيييينن
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 االلممججللسس ووإإررسسااء ممتتووااصصلل ششببااببيي ووططننيي ححوواارر ففتتحح سسييتتمم ككمماا
 ججههووييةة ممججااللسس ووإإننششااء االلججممععوويي ووااللععمملل للللششبباابب االلأأععللىى
 ووتتششججييعع ووااللتتووججييهه٬، االلتتأأططييرر ببننييااتت ووإإححددااثث للللششبباابب٬،
 االلععمملل ففيي ووااننخخررااططهه االلسسييااسسييةة االلححييااةة ففيي االلششبباابب ممسسااههممةة
 ووااللتتججههييززااتت االلففضضااءااتت تتأأههييلل وو ووااللففككرريي ججممععوويياالل
 االلووططننيي االلممععههدد" ووددععمم ٬، للللششبباابب االلممخخصصصصةة االلثثققااففييةة
 ."ووااللششبباابب للللددييممققررااططييةة

 تتققوومم للللششبباابب ممننددممججةة ووططننييةة ااسستتررااتتييججييةة ااععتتمماادد ووسسييتتمم
 االلااسستتففااددةة ععببرر االلششببااببييةة االلففضضااءااتت ششببككةة تتووسسييعع ععللىى
 ةةااللععاامملل االلججممععييااتت ووددععمم االلتتععللييممييةة٬، االلممؤؤسسسسااتت ففضضااءااتت ممنن
 ببررااممجج ففيي االلأأخخييرر ههذذاا إإددممااجج وو  االلققرروويي٬، االلششبباابب تتأأططييرر ففيي
 االلششببااببييةة٬، االلممووااططننةة ققووااففلل للتتننظظييمم ممششررووعع ووإإططللااقق االلققرربب٬،
 ددااخخلل للللششبباابب ووااللسسييااسسييةة االلثثققااففييةة االلسسييااححةة ببررااممجج ووددععمم
 االلععططللةة ببررننااممجج ممنن االلممسستتففييدديينن ععدددد ووررففعع خخااررججهه٬، وو االلممغغرربب
 ووننصصفف ممللييوونن 1 إإللىى االلتتششررييععييةة االلووللااييةة خخللاالل للللججممييعع
 ووتتننففييذذ تتصصممييمم ففيي االلششبباابب ووإإششررااكك ووممسستتففييددةة٬، ممسستتففييدد
 ببيينن االلننججااحح ثثققااففةة ننششرر تتسستتههددفف للللتتووععييةة ممتتننووععةة ححممللااتت
 وو .االلااججتتممااععييةة االلآآففااتت ووممووااججههةة االلإإييججااببييةة االلققييمم ووإإععللااء االلششبباابب
 ووسساائئلل ططررييقق ععنن االلااججتتممااععييةة االلأأخخططاارر ضضدد االلششبباابب تتووععييةة
 تتععللققةةااللمم االلممخخااططرر ووخخااصصةة ووااللججااممععةة ووااللممددررسسةة االلععمموومميي االلإإععللاامم
 .ووااللااننححرراافف االلججننسسيي ووااللااسستتغغللاالل ووااللععننفف ووااللججررييممةة ببااللإإددمماانن

 :االلممددننيي االلممججتتممعع ممككااننةة تتععززييزز

 ففيي االلممددننيي االلممججتتممعع ممككااننةة تتععززييزز إإللىى االلححككووممةة ووسستتسسععىى
 ووصصييااغغةة ووتتققييييممهه االلععاامم االلششأأنن تتددببييرر ححللققااتت ممخختتللفف
 للذذللكك االلممننظظمم االلققااننووننيي االلإإططاارر ببووضضعع االلإإسسررااعع ععببرر سسييااسسااتتهه٬،
 االلممججاالل ففيي ددووررهه ييههمم مماا ةةووخخااصص االلددسستتوورر ضضووء ععللىى
 ففععااللةة٬، ججممععووييةة سسييااسسةة ااععتتمماادد ععللىى ووااللععمملل االلتتششررييععيي٬،
 آآللييااتت ووإإققرراارر االلججممععييااتت ببررااممجج للتتممووييلل ششففااففةة ممععااييييرر ووإإققرراارر
 ممججاالل ففيي االلععررووضض ططللبب ووااععتتمماادد االلتتممووييللااتت٬، ببيينن االلججممعع للممننعع
 للللججممععييااتت٬، االلممووججههةة االلتتككوويينن سسييااسسةة ووممررااججععةة االلممششااررييعع٬، ددععمم
 االلااسستتففااددةة تتععممييمم ممنن ييممككنن ووببمماا ففععااللييتتههاا٬، ممنن ييررففعع ببمماا
  .االلججممععييااتت أأععضضااء للففاائئددةة
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 :ررييااضضيي إإققللااعع ششررووطط تتووففييرر

 ششررووطط تتووففييرر ععللىى االلححككووممةة سستتععمملل االلسسييااقق٬، ننففسس ووففيي
 ووططننييةة ررييااضضييةة سسييااسسةة ببإإررسسااء ووذذللكك ححققييققيي٬، ررييااضضيي إإققللااعع
 تتببننيي خخللاالل ممنن ووذذللكك االلممججتتممعع٬، للححااججييااتت تتسستتججييبب ششااممللةة
 االلججممااههييررييةة ضضةةااللرريياا ووتتططووييرر "للللججممييعع االلررييااضضةة ممييثثااقق"
 ووككذذاا ووااللججااممععييةة٬، االلممددررسسييةة ووااللممؤؤسسسسااتت االلأأححييااء ممسستتووىى ععللىى
 ررييااضضةة" ممسستتووىى ععللىى ووااللططممووححةة االلببننااءةة االلااخختتييااررااتت ددععمم
 االلووططننييةة تتططللععااتتنناا ممسستتووىى ففيي أأببططاالل ككتتككوويينن "االلننخخببةة
 االلققططااعع للححككااممةة ععممييققةة ممررااججععةة ييسستتووججبب مممماا ووااللددووللييةة٬،
 ووااللتتخخططييطط ووااللججههووييةة االلددييممققررااططييةة أأسسسس ععللىى االلررييااضضيي
 .ووااللأأننددييةة االلججممععييااتت ممعع ووااللششررااككةة

 :ووححممااييتتههاا االلططففووللةة ببححققووقق االلننههووضض

 سستتععمملل ووححممااييتتههاا٬، االلططففووللةة ببححققووقق االلننههووضض ووببخخصصووصص
 ممنن االلممججاالل ههذذاا ففيي االلععممووممييةة االلسسييااسسااتت تتققووييةة ععللىى االلححككووممةة
 ووإإععدداادد االلققططااععااتت٬، ببيينن االلووططننييةة االلتتننسسييقق آآللييااتت ددععمم خخللاالل
 ووببللووررةة للللططففووللةة االلووططننييةة االلععمملل خخططةة ممنن االلثثااننييةة االلممررححللةة
 ووضضععييةة ففيي االلططففووللةة للححممااييةة االلممججااللييةة االلااللتتققاائئييةة ببررااممجج
 ووااللووققااييةة ووااللييققظظةة االلتتببللييغغ آآللييااتت ممأأسسسسةة ععللىى ووااللععمملل صصععببةة
 االلااسستتغغللاالل ضضححاايياا خخااصصةة االلأأططففاالل٬، ضضدد االلععننفف أأششككاالل ككلل ممنن
 االلخخططةة تتططووييرر ممعع ووااللممههمملليينن٬، ووااللممششرردديينن ووااللتتججاارريي االلججننسسيي
 .للللططففووللةة االلووططننييةة

 :للخخااصصةةاا االلااححتتييااججااتت ببذذوويي االلععننااييةة

 ففسستتععمملل ٬،االلخخااصصةة االلااححتتييااججااتت ببذذوويي االلععننااييةة ووببخخصصووصص
 ععللىى ييررتتككزز ججددييدد ااسستتررااتتييججيي ممخخطططط ووضضعع ععللىى االلححككووممةة
 تتششررييععيي إإططاارر ووووضضعع االلإإععااققةة ححوولل االلووططننيي االلببححثث تتححيييينن
 للللأأششخخااصص االلااججتتممااععيي االلإإددممااجج تتععززييزز إإللىى ييههددفف ووممننددممجج ششاامملل
 االلأأششخخااصص للددععمم خخااصص صصننددووقق ووإإححددااثث االلخخااصصةة االلااححتتييااججااتت ذذوويي
 ووااللححقق االلتتععللييمم ففيي االلححقق ووضضمماانن االلخخااصصةة االلااححتتييااججااتت ذذوويي
 ببححققووقق االلننههووضض ففيي االلممددننيي االلممججتتممعع ددوورر ووتتععززييزز االلششغغلل ففيي
 .إإععااققةة ووضضععييةة ففيي االلأأششخخااصص
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 :االلممسسننيينن االلأأششخخااصص ددععمم

 ددععمم  ععللىى االلححككووممةة سستتععمملل ٬،االلممسسننيينن االلأأششخخااصص ووببخخصصووصص
 ككااففييةة مموواارردد ععللىى ييتتووففرروونن للاا االلذذيينن االلممسسننيينن االلأأششخخااصص
 ووتتأأههييلل للللممسسننيينن االلممسستتققببللةة للااججتتممااععييةةاا االلممؤؤسسسسااتت ووتتأأههييلل
 أأننششططةة تتننظظييمم ععللىى االلممححللييةة االلججممععييااتت ووححثث االلببششررييةة٬، ممووااررددههاا
 االلججممععييااتت ققددررااتت ووتتععززييزز للففاائئددتتههمم ووااسستتججممااممييةة تتررففييههييةة
 .االلممسسننيينن االلأأششخخااصص ببأأووضضااعع تتععننىى االلتتيي

 :االلووسسططىى االلططببققةة تتننممييةة

 ددععممههاا ببههددفف االلووسسططىى االلططببققةة تتننممييةة ععللىى االلححككووممةة سستتععمملل ككمماا
 ووججععلل االلااججتتممااععيي االلااررتتققااء ببتتششججييعع ووتتووسسييععههاا ووتتننممييتتههاا
 االلططببققةة إإللىى االلااننتتممااء ووددععمم االلااررتتققااء ههذذاا صصللبب ففيي االلممددررسسةة
 ققددررتتههاا تتححسسيينن ععببرر ععييششههاا ممسستتووىى ووتتححسسيينن االلووسسططىى
 ووتتححسسيينن االلااججتتممااععييةة االلححممااييةة ششببككااتت ووتتججووييدد االلششرراائئييةة
 ووااللثثققااففةة االلتتععللييمم ممسستتووىى ععللىى ووااللععررضض االلصصححيي٬، االلععررضض
 .االلععمموومميي االلننققلل ممسستتووىى ععللىى ووااللععررضض ووااللتتررففييهه٬، ووااللسسييااححةة

    


