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  ��م � ا
ر��ن ا
ر��م


ھ�� �� ذا أھ��� ��وىا���ط�ط ا���را�� ��ل �
م  دور����ر �$� #�درة ا��دن ��  ا�� ���

%��ا���را��� ا�&  ���
دا��، �
�� وأن ا��
ر�* �ؤد ��
 ��وا�� ��ط��
ت ا������ ا������  أ�س ����� �

أن ا����2ت ا���را��� ا��� ا��ط
�ت أن ���د �� و01 �وا�ل ا/�د.
ر ا�ط����� ھ� ��ك ا��� ���زت 
  . ���ط�ط ��را�� ���� ��  أ�س ����� ����

�� ھذا ا��1
لأ�
 �ن ا��1ر�� ا ���
رت .�را �
�� �ن �6ث ا��&��ن، �3ول ظ#ور �&د ��3 ،��ور��

ن ��� ��دو
���ران � ��
� ��2008 �
و�&د �درت ، 07/2008ون ر�م �6ن �درت ��و1ب ا�&


�ت ف و�� ظر ھذه ا��دو�� 
 �&���ا�دو�� #���وا1#� ا��و�: ا���را�� ا���وا%� ���دن، وذ�ك ��   
�� إط
ر ا��را����1 �
��� ذات أھداف .;�.:  

�� ا<�6
ء ا�� -  ��
�
ن ا�� �وا%�� إ�  ا����� ا��&
ر��؛و�وج أ.ر �دد �ن ا�


�� ا��دن �ن ا�و�وج إ�  ا� - ��ن �����
�
�����م وا���6: �د�
ت ا< ؛ا�*..

  .6$ر�� �;%�� �����1
ت ا�6$ر�� وا��دن ا���رة وا���و�ط� 
ء و1#�إ�ط - 

ل �� ا���1ل إط
را ��دا�; .;ث أدوات و�د 6ددت �دو�� ا���ران �� ;�
� ھ ، وھذه ا<دواتو��
��
��
 :  

اAط
ر ا��
م ��  ا��دى ا���و�ط وا�طو�ل ا<�د  و����: ا���طط ا��و�1#� ���#�%� وا���ران �
 ������ ا��راز ا�6$ر��؛

.�&� �6دد �� إط
ر ا���طط ا��و�1#� ���#�%� وا���ران ھو وو: ا���طط ا���را�� ا��6�� �

ق �: $رورة �را�
ة $وا�ط ا������ اCر�;� ��

د�� وا������ ا����دا��؛ا�&وا�د ا�����/ 

��م ا�&ط: ا<ر$�� �#دف و$: �ظ
م � �.�ل إط
را: ��طط ا/���;ح ا���Cل �&� �����
�6
ء وا��1#�زE� 
1�
 . ����ران و�ر�

1
ل �#�%� وإ��
ر ا��1
ل ا�6$ري، �����  ا���طط
ت و ��.ل ھذه� ���� ا�دو�� 
��اAط
ر ا��
م �
س �� 

طر إ�دادھ
 ھ��� ا�و�وف �� أ���
[وذ�ك آ��
ت �6د�.#
 ] أو/[ ���
و���م �رض ا�1وا�ب ] .


طر اA�داد وآ��
ت ا��6د�ث �د��1 �: أ�.�� �ن ا���
ر�� ا������ا��ظر�� ��� ]
.�
.[ .  

  

  #" �دو�� ا
��ران��طر إ�داد ا
��ططت ا
��را��� : أو  

�واء ا���طط ا��و�1#� ���#�%�  ،�طط
ت ا���را������
�0 إ�  6د ��ر ا1Aراءات ا�&
�و��� A�داد ا��
ل ��ك ا���طط
ت  ،أو ا���طط ا���را�� ا��6�� ،وا���ران�و�6  ��طط ا/���;ح ا���Cل، 

  .���رك �� ا��طوط ا��ر�$� �&وا�د اA�داد ا�&
�و���


درة �I�داد أي �ن ��ك ا���طط
ت���
�
رة ��د ا ،���ذ �ن ��ل ا�وز�ر ا���ف �
���ران ،���ا�وز�ر 

ت ا��6��� أو ��
ء ��  ط�ب ��0 أو ط�ب �ن ا���دة أو ا���د ا������ن �
���طط �
�1�
ا���ف �

  .1ا����#دف �
A�داد

                                                           
1
��� ����طط ا��و1#� ���#�%� وا���ران، وا��
دة  �20
دة ـ �را1: ا� ��
��� ����طط
ت ا��6��� ����ران وا��
دة  �32��
��� ���طط
ت  �40��
�

  . 07/2008ا/���;ح ا���C�� ا�ل �ن �دو�� ا���ران 
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 ���رك ��ك ا���طط
ت، �3ن إ�دادھ
 ��م �6ت ��ط� وو�
�� ا�وز�ر ا���ف �
���ران�
ون  ���
و�

ت  �: ا���د�� أو ا���د�
ت ا������ �
���طط ا��راد��ق ��د ا/��$
ء �: ���ري ا������
إ�داده و�

  . 2ا���و��� و�6  �: أ��
ص ��و���ن �����ن

���د أن ��م  ،�%

 ��$: ا���طط
ت ا���را��� ذ�ك ��د إ�دادھ
 ��وع �ن ا��د��ق ��ل ا/���
د ا��#�
دھ
 �Aداء ا�رأي إ�داد ��رو�#
 �ن ��ل ا�وز�ر ا���ف �
���ران، �6
ل إ�  ل �ن أ�رك �� إ�دا

�C �ن ا<د�� � 
6و�#
 دا�ل أ1ل �#ر�ن، و��  ا�وز�ر ا���ف �
���ران أن ��3ذ �
Mراء ا���ززة ��
6��ن ��روع ا���طط� ��N� ا��6&�ق ا���و�� ا�د��ق3وذ�ك ���M ��6ا�ذي ��$: ��د ھذه ا��ر ،.  


، ��م  آ��� ا��6&�ق ا���و��، �� ا��
ذ ا�وز�ر ا���ف �
���ران��.ل �&&6� 
��&رر ��و0�1 ���ن �Cو$
 
���0 �ن ا/ط;ع ��  ��1: ا�و.
%ق وا�����دات ا�����&� ���روع ا���طط �و$وع ا��6&�ق، ��
��زم ��3ذ آراء �
 أ�ن �ن ا��1#ور ا�����، و���0 أن �&دم �&ر�ره �� أ1ل أ��
ه �#ران �ن �
ر�* 

��#��
� 0C��  .�4#ور، و�و$: �&ر�ره �6ت ��رف ا��1

6
ل �
 إذا أدى ا��&ر�ر ا��
�O �ن ا��6&�ق، إ�  ��د�ل ��روع ا���طط ا�����، �Iن ا�وز�ر ا���ف  ��و

ھم �� إ�داد �6
�� ا���روع ا���دل إ�  ا���دة أو ا���د ا������ن، وإ�  ل �ن I� ران �&وم���
�

وا�ذي ����ر ��
د�
 ���0  ا���روع، و���6ون أ1ل �#ر�ن �Aداء �;6ظ
�#م ��  ا���روع ا���دل،
  .�5ن ��ل ل �ن �م ��د �;6ظ
ت ���0 دا�ل ا<1ل ا��6دد �0

.م ���م ��ك ا��را6ل �ن إ�داد ��
ر�: ا���طط
ت ا���را���، ��Iدار ا���طط، ��و1ب �ر�وم �
در 
  . 6�ن �1�س ا�وزراء ��
ء ��  ا��راح �ن ا�وز�ر ا���ف �
���ران

 ���و��� : $%
ت ا�

��د�ث ا
��ططت ا
��را���ا& 

 ،����ز ا���
ء ا���را�� ���1: ا��دن ��وع �ن ا��طور ا����6، ����ف �ن �6ث ا��ر�� �ن �د��� <�رى

ت ا�&
�و��� ��6د�ث ، ا<�ر ا�ذي ��6م أن �ون 6�ب ا���و ا�د��Nرا�� وا��طور ا/���
دي��Mا

   .ر ا���را�� ���دنا���طط
ت ا���را��� �
درة �دورھ
 ��  �وا�� ا��طو

و��ن ر�د أھم آ��
ت �6د�ث ا���طط
ت ا���را��� ا�ط;�
 �ن �دو�� ا���ران �ن �;ل �رو�� ��ك 
6�ب ا���ط��
ت ا��� �ظ#ر ��د ا��ط��ق ا����� ����طط �و$وع  
ا���طط
ت ا��� ���P ���د��#

 ����Cح ا��;�Aا���د�ل، وا<ھم �ن ذ�ك أن ��طط ا
��د�ت ا�6
�1 ��3ھ�ل ��ط&�  ��ن أن ��در 

طق ا�&
��� ���3ھ�ل ا�6$ري ��و1ب ا���طط ا��و�1#� ���#�%� وا���ران �1د�دة $���� ��ن اAط
ر ا�

  . وا���طط ا���را�� ا��6��

6�ب ا���ط��
ت ا��C��� ا���  

ن ���P ��6د�.#
 و�طو�رھ�Qر أن ��د�ل ا���طط
ت ا���را���، وإن 
�  إ�دادھ
 ا�&
%��ن �إ/ أن �طورة ا��;�ب ���ك ا���طط
ت �ن طرف ��، �ظ#ر ��د �ط��&#
 ا���

  .�1�ت ا���رع �$: 6دا $�&
 ���ك ا���د�;ت

                                                           
2
��� ����طط ا��و1 21ـ �را1: ا��
دة  ��
��� ����ط 33#� ���#�%� وا���ران، وا��
دة ����
��� ���طط
ت  41ط
ت ا��6��� ����ران وا��
دة ���
�

  .07/2008ا/���;ح ا���C�� ا�ل �ن �دو�� ا���ران 
3
��� ����طط ا��و1 21ا��
دة �ن  2ا�C&رة را1: ـ � ��
��� ����طط
ت ا��6��� ����ران وا ��33
دة �ن ا C�4&رة #� ���#�%� وا���ران، وا����
�C&رة �

��� ���طط
ت ا/���;ح ا���C�� ا�ل �ن �دو�� ا���ران � ��41
دة ا�.
��� �ن ا��
07/2008.  
4
��� ����طط ا��و1 22را1: ا��
دة ـ � ��
��� ����طط
ت ا��6��� ����ران وا��
دة  34#� ���#�%� وا���ران، وا��
دة ����
��� ���طط
ت  �42��
�

  .07/2008ا/���;ح ا���C�� ا�ل �ن �دو�� ا���ران 
5
��� ����طط ا��و1 23ا��
دة ـ �را1:  ��
��� ����طط
ت ا��6��� ����ران وا��
دة � 35#� ���#�%� وا���ران، وا��
دة ����
��� ���طط
ت  43��
�

  .07/2008ا/���;ح ا���C�� ا�ل �ن �دو�� ا���ران 
��� ����طط ا��و1 24را1: ا��
دة ـ �6��
��� ����طط
ت ا��6��� ���� 35#�، وا��
دة ����
��� ���طط
ت ا/���;ح  44ران وا��
دة ���
�

  .07/2008ا���C�� ا�ل �ن �دو�� ا���ران 
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ن أن ��1
وز ا���د�;ت 6دود �� / ،;.��
 ��ص ا���طط ا��و�1#� ���#�%� وا���ران، % 10���

 ����ق �� ��
�0����  3ھدا
�
ا<#�� ��
�7:  

 ا��دى ا���و�ط أو ا�طو�ل؛ا���6ط ا�6$ري ��   - 

ت ����ف ا���
طق؛ - �
 ا���

ت وا��&ل -  .ر�م  ا���� ا�����6 ا���رة ����

��� ����طط ��

ر ا���رع ��  �Cس ا��#O، ��د�
 ا���ر أن ا���د�;ت �1ب أن �ون ���ط� ��و

 ����ق � ��
��8
 �����0 ا���را�� ا��6�� �:  

 ا�����ف ��  �ل ��
طق؛ - 
 � ����د�� ا������؛ا�ط
�: ا���% - 
 ا��وا�: ا������ ����  ا�����6 و���1#�زات ا���و���؛ - 
6
ت ا��$راء - 
�
ءات ا��ر��0 ا��$�
ءات ا�����6 و$Cوا� . 

��� ����د�;ت ا��� ��ن أن ���ب ��  ا���طط ا���Cل، إذ / ��ن ��
وا���د ا���رع �Cس ا��&��د، �
 ���
 ����ق %10أن ��1
وز �� �� 0�� � 
����9:  

 ا���طط ا����� ���طط ا/���;ح ا���Cل؛ -
6
ت ��و��� -
�ن راق و��
ط
ت و�1#�زات و��ن ا��1
�� و� .و#1
ت ا���دام ا<رض ��ن 


�ل ��ك 
��� ��د�ل ا���طط
ت ا���را���، / ���C أن ��A �&�$ ن و$: ا���رع �6دودI��: ذ�ك، 
���و�� ،

��6د�ث ا�دا%م �#� P��� ا���طط ا��و�1#� ���#�%� وا���ران وا���طط ا���را�� ا���طط
ت �


 د�ت ا�6
�1 ��#�%� و�&��م ا��6��، �� ����Cدار ا���طط ا���A رر
��� ا��1وء ا����ظ#ر إ�
�وق �: �
 �را�ق �ن و1وب �#�%� ا�� 
��6
ت ا���و��� و���رة �ط: 
��راز ا<�
ن ا������ �


��و6ا�
1د وا� �  . �ن ا��راز ا�$رور�� ��6
ت و�Qر ذ�ك��دارس وا���

�راد�ذ�ك، R� رة�
�� �ذ�ك، �ظل  ،�Iن ا���طط ا���Cل ا�ذي ��س ا����� ا��
�� ا���
ا<داة ا<.ر إ$

ط� �� 

رع ���دن ا�6د�.���6د�ث ا���طط
ت ا���را��� ��واب ا��طور ا���را��
�و��  . � ا���

$
ت ��د�ثـ  $�
& �����
  ا
��ططت ا
��را��� ا&$ر ا

�وق ا<�.�� ا��
���و��$رب أ�.�� وا���� ��  �ط��ق � ��
1�Aا 
  :ا���طط
ت ا���را��� وأ.رھ

  �را�O ��;��؛  3ا�وزارة �ن إط;ق �&د ��ت 1#ود 

ء ��, ا+��ء ا
�(وا)��  )1(-%
  :و�/ر�� ا
�دن �ر��. ا

�وا�وط و�واذ �ل ھذا ا��ر�
��Oد �و ���
� ��لو. ورو�و و�#�دي وازو�رات وأ/ك ��وا��دن ا<
نأ�ف  160أ.ر �ن  �وز�:��6
�1 إ�  ا�� ���
 �ط�� أر$�� ������6 و�1#زة ��  �
%;ت �ور��

�ت �ن ا�و�وج إ�  ا����� ا��&
ر���� ��
  . و��ل �1


ل ��&ر�ب ا��ورة �$رب �.; �
�زاذ��و.���  ا��3ھ�ل،أ�رة �� أ�6
ء إ�
دة  �1200م �.��ت �&د  .و

ج و�Nداد 
ء(أ�رة �� ��ط&� ا�Aواء  3700؛ و3أ�6
ء درا�
�6 ��و���،  135، �: إ�;ء )�6 ا�و�


ء،  �3&ط� �
ء و����د  19وإ��
ء ����، و�&ط�� ��6 و��
ء ���ب ���ط&� ا�Aواء، �6 ا�و
��دارس أ
#ر�
ء �: إ�
 17و��
ء �وق و����د �� ��م �ن ا�طرق ا����دة، و�� �6�

ه ��� �رة ��و���، و��

  .���رب
                                                           

7
  .�07/2008ن �دو�� ا���ران  24ـ �را1: ا��
دة  

8
  . �07/2008ن �دو�� ا���ران  36ـ �را1: ا��
دة  

9
  . �07/2008ن �دو�� ا���ران  44ـ �را1: ا��
دة  
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، و�$رب أ�.�� ��  ذ�ك ��د���� رو�و  ،�د ��ل �ر�
�O �و��� و��ر�� ا��دنوCورة آ�ا��دن ا��ذ
  .و�#�دي


ر ��د ا� �900م ا���;ح  ��C �د��� رو�و ، �ن �ن إ��
ء . ��7ر و��ھ� 
�ط��  ��11000

 �م �.��ت . �م �ن ��� ا�#ر�
ء�30ن ��� ا���
ه و�م  10�م �ن ا�طرق ا����دة، و 7أر$�� و�

  . ، و�6 د��دك7أ�رة، ��و�
 ��د ا��م  5949أو إ�
دة �.��ت 

�#�دي �&د �م إ�واء  �� 
�� �6 ا���زاه  3093أ� 
 1043(أ�رة؛ وو�دا�
 )  1328(أ�رة، ��#
 310وع ذ�ك �ن إ�
دة إ�واء و�ن ا���ر). أ�رة 108(، ودار ا��;�� )أ�رة 317(، وا��0 )أ�رة


ت �
$�� 
�
  .2010أ�ر �ن 6$

)2 (.�  :إ�(ء �دن 1د�دة �ر�

��C ا���ت �6واش �م . ��  ���ل ا��.
ل ا��را����1 1د�دة �� ا���ت �6واش وا��
�� ا���
د�&د �م 

ن���1: �دة ����
ت ر6ل، ��  �و�: �1#ز و��طط�و�ن . ، ووز�ت ا�&ط: ا<ر$�� ��  ا�

���ا�
���� ��د��� ا��
�� ا�1د�دة ��$م ا���روع . ��روع �ن ��
ء ا����2ت ا��د��� واAدار�� ا<��
و�
 ��

ن، و��
ء ا��را�ق ا���;إ�  إ$��ب ���1: ا�
ح وإ�داد ا���ط&� و�و��ر �ط: أر$�� ���ر ��


ت وا��1#�زات ا���و��� ا�$رور�� وذ�ك، ��
ء ن �ن ���#
،  50وا����ن �ن ا����وى  22�
ن �ن ا����وى ا��
��، و 20ا���و�ط، و�8 ���

ن �1��.  

$رة #" إطر )3(���
���رؤ�� ��را�� �3��1 ا
%رى ا) �����
 �:  

1
ل ا������، � ��
 أ�
م ���Cذ ����ر ا��&ري ا���وا%� و���ت ا�6وا$ر ��$�� ��رة &%
�6ث �ون �


�����م وا���6 وا��وا�;ت وا����
ت ا��� ���
�
دة ا��واط��ن �ن ا��د�
ت ا<C��ر�: ا���و��� وا

��ط
�� ا�دول ا��. ا�6$ر�� ا�$رور�� ���6
ة ا�ر���

��� �و��ر �در�� وإ�داد�� و.
�و�� ���س �
�T وأ�واق
أ�ر ���د ��رات  10إ�* �ل ��1و�� �د �ون �ؤ��C �ن ..و����C  و�راز �رط� و�ط

  .�و��رات �ن �&�� ا�&ر�
ت ا<�رى�ا�
�� إط
ر ھذه ا�رؤ�� ا����و�� ا��
��� �د �مو 
و/�� ا�6وض ( 
ت ا���ت �6واش���1: إ�1
ز ��
ر�: ��#

و�م . )و/�� ��را�0( و��1: �رات ،)و/�� ورول( ، ��#ل)و/�� ا�6وض ا�Nر��( �ر��� ،)ا��ر��

�� و/�� ا���
��، و��1: ��و��ت �� و/�� آدرار) �
0Q(��1: : اA�داد ���
ر�: أ�رى �����1: ��#.  

�ا�وزراء  &د �ن ��روع ��1: �ر��0 �ن إ�داد ��طط �&ط�: ��ت ��
د�� �1�سو��  ���ل ا��.
ل، 

ر �$م  400و�م ا���;ح . ���0�
ن �Cر��  6000ھ����، و��
ء �رز إداري، و���ط�� أر$�� 

ا�درك، و��1د ���: <��C ����، ��6و�
 ��6ظرة و�در�� �ظ
��� و�رز ��6، و�وق �1
ري، 
6� 
  . ظ�رة ��&�P و�رز ��6 ��طر��و�وق ���وا�� ��6و�


�
ن �ن ا��6ول ��  ��  �ن ��1: 6وا$ر �ورات �ن  �إ��
ء ظروف �;%�� ��ن ھؤ/ء ا�
و�$م ا���روع إ�داد ��طط �&ط�: �
دق ���0 . ����6 $رور�� ��6&�ق ���وى �ن ا���ش ا�ر�م


را �$م  1�600�س ا�وزراء، وا���;ح �
ن   6000ھ�
�ب و����، و��
ء ���ط�� أر$�� 
�� �C�> :��� ��6و�
 ��6ظرة و�در�� �ظ
��� و�رز ��6 و�وق �Cر�� ا�درك، و����د ��1د ��

��;�  .و��#د إ
 
1
زھ�I� ��
و���ر ��ل �1
وز ھذه ا���
ر�: ا��رى ا<ر�:، إ�  أن ا�دو�� �د �C�ت ��  ��زا���#
 ا��


��� ���U 6وا�� � �C�  .م�2009-2016��
ر �ن ا<و��� �� ا��Cرة �
 ��ن  ��50
  

  

  



ري ا
�	�دس �دا������
ر ���د/ا���
ت ا��داد ��طر: ا
��را��� ا
��ططت إ�داد         ���د                          و
د ا�
ا
��د�ث وآ  
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 �و -را��%
  ��داد ا
��ططت وا
وا36 ا
���" ،���ا
�ر��� ا

1
ل ا���ران و��و�#
 و��و�#
، إ/ أن ا�وا�: ا����� � ��
�رQم �ن إ�داد ا���وص ا�&
�و��� ا��ؤطرة �

س إ� ظل ��6ل ��ض �  :ا���
�ب ا��� �ر1: �� ا<


ب ��وص �ط��&�� ��
��6 ���را��م وا�&وا��ن وا��دو�
ت، ��
 ��1ل ا�#1
ز ا����Cذي  -1�Q  ��
�� إ�  آ��
ت ا��ط��ق وطرق و��
ھO و�ر���
� �1
6
�:  ت ����� �$�ن �ط
�ق ا���ل ا���دا��

 

 �$�ن ��رف ا��واط��ن ��  ا���وص وإ�زا���#�ا���وص ا�&
�و��� وا���ظ����، 

#�C�
.�ر �ن ا<و�
ت �ن ا�و�ول إ�  . و�6ذ�رھم �ن �� �� 
وھذه ا�و$��� �6رم �;د�

و/ �ك أن . ى ا��� ���  ا���رع إ�  �6
دھ
 ��د ا��ط��ق ا<�.ل ��&
�ونا<ھداف ا��ر
ا���وص ا���ظ���� ��د�
 ��Nب �Iن ا/#�1
د ا����� أو ا��&��د ا<��  أو ا��رك واAھ�
ل 

ة روح ا�&
�ون و$�
ع أھدا�0، �ل ��ط��0 �

 ��1م ��1� 0�� ،����ظل ��د ا��و�ف ��د ا���
ر

.�� ا� 0�C�
 �ر �ن ا<�6
ن؛أو ��


ع �ط
�0 ��ذ �دور �دو�� ا���ران �6ث �6و�ت ا��;د إ�    -2�
رع و��رة ا���ل ا�6و�� وا���
�&د 6
�ت ھذه ا�و��رة . ا���;حٍ  و�6د�.
 وإ�
دةَ  ور�� �رى ا���ت ��.�ر �ن ا��دن إ��
ءً 

 ��1
ل �وا� ����� 1دا 
�
�ت أ
ر�� دون �و�ر ا�و�ت <�ور �I�داد  
ع،ھذا ا/��ا���
�6;ت ا��رح وا��و��� �3ھ��� �ط��ق ا�&وا��ن و��  ا���وص ا���وص ا��ط��&�� وا�&�
م �

 .�دو�� ا���ران

3-  Oت وا��طط وا��را�
 ،�6دود�� إ�راك ا��1
�س ا��6��� ����د�
ت �� إ�داد و���Cذ ا/��را6
 ��
�دة ��م �0 رأي ا�������ن �
 ����Cذ ا���وص ا�����&� �
���ران، �
�رQم �ن  ر�
��وا���


ن و�ط
��#م �1
ت ا�

ر�� �ظرا /ط;�#م ا���
�ر ��  ا��6���ا��6���ن �ن أھ��� ا
�C�م ا����#�
�
 .وظرو�#م واھ��


 ��وض #��� �C�ت ا����

ت �د �م �و��رھ
 أ.�
ء إ�داد ا���طط�
�ن ا��وا�ص �Qر أن ا��د�د �ن ا�$�
  :و��#
..� أ�;ها��;6ظ

 �ددة ا
�" ��ر �	 إ�داد ا
��ططتا
�را�ل ا
��  - أ

���
  :��ر إ�داد ا���طط
ت �
��را6ل ا��

•  ��.�� ������Aت ا
ا���
ور ��ل وأ.�
ء و��د إ�داد و���Cذ ا���طط
ت ا���را��� �: ا���ط

ن ا��ط
�ب ����1
ت و��ور ا��و��
ت وا

م وا���د ���N ��ر�� ا/��6
�و/ة وا�6�

ل إ���م� ��
 .ا��

�و�: �ن طرف ا�Cر�ق ا���C واAداري �;ط;ع ���0 وا���رف ��  ط����0 ز�
رة ا� •
 ���1
�0 و�دى �;ء��0 ����ور ا��ون �ن ا���روع ا�
أو ا/���;�6 أو وا��6


 ا�وا�� و��$و�� ل �ن 6
م . ا��1د�دي#�و�1ري ھذه ا��طوة ��Iراف ���1 �رأ

 ؛ن ا���
ور وإ�داء ا�رأيا��&
ط�� و��د�#
 وا���
�P ا����C ا��6��� �$�

•  �C�ت ا����

�6 ا�ط�وQرا�� وا���رف ��  ا����و��
ت ا��6ث ا������Cذ درا

ر وو�ط#
 ا���%�؛�.��ن وا/� و�;ء��#
 �ظروف ا�

1
ت وا����
ت ا��د��� اإ�داد ا�����م  •
<و�� ����طط ��6ث �را�� ����ف ا/��6

 �را����� وا<ھداف ا��
�� ����روع، 
�6
�� ا���
�ل ا< ��� أھداف ا/���;ح 

و�را�� . إ�
دة �3ھ��#
 ا���وا%�� ا��ط�وب�: ا��وا�: دا�ل ا��دن ا�&د��� وا<�6
ء 



ري ا
�	�دس �دا������
ر ���د/ا���
ت ا��داد ��طر: ا
��را��� ا
��ططت إ�داد         ���د                          و
د ا�
ا
��د�ث وآ  
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6
ت ور�� 
�ا�����م أ�$
 ط���� ا��دن ا�1د�دة ا��� ���P �6ر�� أ�ر �� ا���دام ا��
��&�ل؛��� 
�
ء ��ري أ.ر ا���را$� �� ا�����م ا���را�� 


دي ا��داول ا� •C� ��N� م ا<و�����
��د%� وا���
ور ��ن اAدارات وا����Cن 6ول ا���
�� إ�  �N��ب ا<و�و�
ت 
ا��&
%ص وا��N�ب ��  ا��&�
ت، وا��1
ب ا���وب ا������C، إ$

1
ت ��د��� ��ر��  ا��زوع �6و ا���
��م ا<.رو
�� ا/��6
��ر�� و��و/ �
���
��. 


�ر ا/��زا�
ت  6�6
ت ا��ط�و�� ��م �&د�م ا���طط
ت��د ھذه ا��را6ل وإ1راء ا��� •�ود

#��� ��

 أ�
م �1�س ا�وزراء ����#� ��
 .ا��

ھذه ا1Aراءات �����1 �$�ن ا��N�ب ��  ا�.�ر �ن ا��وا�ص ا��;6ظ� ��  ���وى 
��� و�ط��ق ��دأ ا��ورى وا���
رك وا���
$د ��ن 
Cا��  ��د �
�ا���وص ا��ط��&��، و�

  .دارات ا�دو�� ا������ �
���ف، ل 6�ب ا���
����0�ف إ


دا�  - ب� �9�:�

����� وا
>�وا:�� ا
وزارة ا�
ه  �ر:ز�� ووزارة ا��
ووزارات ا
����� ا
ر���9 وا
،�6
1	ود وزارة ا��:ن وا
��رانوا
������ن ا
�����ن  وا
ط. 


�ل 
إن ا��Cت ا�

ت ا�وزار�� وا������

��� وا���
$د ��ن ھذه ا�&طNا� ������ �ظل ا�

ھم �� �ط��ق ا���وص �وا���زة ا��
�� ا��� �$�ن �1#ود وزارة ا���ران أن �.�ر، و�
ا��ظر�� وا���طط
ت و�1��دھ
 ��  ا<رض، وا��N�ب ��  ا��&�
ت ا������، و6ل ا���
ل 

�ط�ق ���0 ا��ر��ط� �
���ط�ط ا���را�� �� �;��0 �: ا����� ا��&
ر�� وا��1
ل ا��را�� ا�ذي 

 �و�ر ھذ. ا���طط
ت����ر� آ��� أو أ�$
 6�و/  �و�ره ا��;�� ا���
و��� ��
م أ�
ن، 

�د ا�Cراغ و��ل ا��&ص و��;�  ا<�ط
ء ��د ا����Cذ، و�و�ر أداة ��ر�ط وا/��
ل و ���د����

��واط��ن �� �;��#م ا�����رة �
Aدارة دا�ل ا����O ا���را���. 

  

 


