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 بسم ام  الصالم  ابصالم علم الرسوم اللرسمم

عبد الرمحً بً عبد احملصً الفضلى ّزٓر البٔئة ّاملٔاِ / صاحب املعالٕ املَيدس -

 ّالسراعة،

 ميصْر بً ٍالل املشٔطٕ ىائب ّزٓر البٔئة ّاملٔاِ ّالسراعة،/ صاحب املعالٕ املَيدس -

 أصحاب الصعادة ّكالء الْزارة، -

 أصحاب الصعادة املدراء العامٌْ ّمدراء اإلدارات، -

 الصادة العلناء ّالباحثٌْ، -

 الصادة صفْة األشرة السراعٔة يف املنلكة، كل بإمسُ ّّمسُ، -

 .أَٓا احلضْر الكرٓه -

اٌغالَ ػ١ٍىُ ٚسزّخ هللا ٚثشوبرٗ،،، 

ئٕٟٔ ال أخذ ِٓ اٌىالَ ِب أػجش ثٗ ػٓ اٌغجطخ اٌزٟ أعزشؼش٘ب ٚأٔب ألف ث١ٕىُ ا١ٌَٛ فٟ 

 .٘زا اٌسفً اٌج١ٙح

ئْ اٌفشزخ اٌزٟ رغّشٟٔ فٟ ٘زٖ اٌٍسظبد، رٕجغ فٟ آْ ٚازذ ِٓ ِىبْ ٚصِبْ ٘زا اٌٍمبء 

اٌزبس٠خٟ، اٌّىبْ أٚالً، ٚ٘ٛ ٘زٖ اٌجالد اٌزٟ خظٙب هللا ثأْ خؼٍٙب ِٙجظ ٚزٟ آخش 
اٌشعبالد اٌغّب٠ٚخ، سعبٌخ اٌشزّخ اٌّٙذاح ٌٍؼب١ٌّٓ، ع١ذٔب ِسّذ ػ١ٍٗ أصوٝ اٌظالح 

ٚأرُ اٌزغ١ٍُ، ٘زٖ اٌجالد اٌزٟ زجب٘ب هللا ثأْ خؼٍٙب ثالد اٌسش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ، فٕبٌذ ثزٌه 

ششف أفضً ثمبع اٌىْٛ لبطجخ، ف١ٕٙئبً ٌم١بدح ٘زا اٌجٍذ ٚشؼجٗ ػٍٝ ٘زٖ األِبٔخ اٌؼظ١ّخ 
اٌزٟ اخزبسُ٘ هللا ٌٙب، ٚظٍٛا ٠إدْٚ زمٙب ػٍٝ أوًّ ٚخٗ وبثشاً ػٓ وبثش، ٚ٘ب ٘ٛ ٘زا 

اٌؼطبء ٠زٛاطً ا١ٌَٛ ثسّذ هللا ػٍٝ ٠ذ خبدَ اٌسش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ اٌٍّه عٍّبْ ثٓ ػجذ 
اٌؼض٠ض ٌٟٚٚ ػٙذٖ األ١ِٓ، طبزت اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ِسّذ ثٓ عٍّبْ زفظُٙ هللا 

 .ٚسػبُ٘
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ٌَ ِؼذٚداد ثؼذ اززفبي اٌٍّّىخ ث١ِٛٙب اٌٛطٕٟ، ٘زٖ إٌّبعجخ راد  أِب اٌضِبْ، فٙٛ أ٠ب
اٌذالالد اٌؼ١ّمخ، ١ٌظ ثبٌٕغجخ ٌٍٍّّىخ فسغت، ثً ثبٌٕغجخ ٌىً اٌشؼٛة اٌؼشث١خ 

ٚاإلعال١ِخ، ٚأزشص ٕ٘ب ػٍٝ أرمذَ ثأزش ػجبساد اٌزٕٙئخ ٌىُ ٠ب ِؼبٌٟ اٌٛص٠ش ِٚٓ 
خالٌىُ ٌجٍذوُ اٌؼض٠ض ثٙزٖ إٌّبعجخ اٌغؼ١ذح، اٌضِبْ وزٌه ٚ٘ٛ روشٜ ٠َٛ اٌضساػخ 

اٌؼشثٟ، اٌزٞ رسزفٟ ثٗ إٌّظّخ اٌؼشث١خ ٌٍز١ّٕخ اٌضساػ١خ فٟ ِثً ٘زا ا١ٌَٛ ِٓ وً 
 عجزّجش، اٌزٞ ٠ظبدف روشٜ رأع١ظ إٌّظّخ ِٚجبششرٙب ٌّٙبِٙب ِٓ 27عٕخ، أٞ 

َ، ثٛطفٙب رساع خبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ 1972 عجزّجش 27ِمش٘ب اٌشئ١غٟ ثبٌخشطَٛ فٟ 
 .اٌّخزض فٟ لضب٠ب اٌضساػخ ٚاألِٓ اٌغزائٟ

 ِؼبٌٟ اٌٛص٠ش ، أ٠ٙب اٌغبدح األفبضً،

ٌمذ زذد اٌمبدح اٌؼشة ٌّٕظّزىُ اٌؼشث١خ ٌٍز١ّٕخ اٌضساػ١خ، ٚلذ رأع١غٙب خٍّخ ِٓ 

األ٘ذاف، ِٓ أّ٘ٙب سفغ اٌىفب٠خ اإلٔزبخ١خ اٌضساػ١خ، إٌجبر١خ ِٕٙب ٚاٌس١ٛا١ٔخ، ٚثٍٛؽ 
اٌزىبًِ اٌضساػٟ ث١ٓ اٌذٚي اٌؼشث١خ، ٚلذ ػٍّذ إٌّظّخ ػٍٝ ِذٜ اٌؼمٛد اٌخّغخ 

اٌّبض١خ ِٓ أخً ثٍٛؽ ٘زٖ األ٘ذاف، ٚزممذ ٔزبئح ال ٠غزٙبْ ثٙب، ٠ّىٓ أْ ٔزوش ِٕٙب 

 250 ِششٚػبً ل١ِٛبً ٌظبٌر اٌذٚي اٌؼشث١خ، ٚرٕف١ز 177ِٓ ث١ٓ أِٛس أخشٜ، ئٔدبص 
 اعزشبسح ف١ٕخ ٚػ١ٍّخ، ئال أْ ٘زٖ إٌزبئح ٚغ١ش٘ب، 242دٚسح رذس٠ج١خ ل١ِٛخ، ٚرمذ٠ُ 

ػٍٝ أ١ّ٘زٙب، ٠دت أْ ال رٕغ١ٕب أْ اٌخطٛاد اٌزٟ رُ اخز١بص٘ب فٟ عج١ً ثٍٛؽ أ٘ذاف 
إٌّظّخ، ١ٌغذ ِسً سضبئٕب اٌىبًِ، ثً ئْ اٌطش٠ك اٌزٞ ِبصاي ٠فظٍٕب ػٓ ثٍٛؽ 

األ٘ذاف اٌزٟ زذد٘ب أطسبة اٌدالٌخ ٚاٌفخبِخ، اٌمبدح اٌؼشة ٌٙزٖ إٌّظّخ، ِبصاي 
ط٠ٛالً، ١ٌٚظ ثبٌضشٚسح ِفشٚشبً ثبٌٛسٚد، ٚ٘زا ِب ٠ؼٕٟ أْ ِٕبعجخ ٠َٛ اٌضساػخ 

اٌؼشثٟ، ٠دت أْ ال رطغٝ ػ١ٍٙب اٌّظب٘ش االززفب١ٌخ اٌجسزخ، ثً ٠دت أْ ٔدؼً ِٕٙب 
ٚلفخ رأًِ زم١مٟ، ٔغزؼشع خالٌٙب ِغ١شح ٘زٖ إٌّظّخ، ِبٌٙب ِٚب ػ١ٍٙب، ٚٔسذد 

ِىبِٓ اٌضؼف ٚٔمبط اٌمٛح،  ٚٔمَٛ فٟ ضٛء رٌه، ٚثبعزّشاس، ثادخبي اٌزسغ١ٕبد 
ٚاٌم١بَ ثبإلطالزبد اٌضشٚس٠خ، ٚ٘زا ِب ٔؼًّ ا١ٌَٛ ِٓ أخً اٌم١بَ ثٗ خالي اٌّشزٍخ 

اٌدذ٠ذح ِٓ ئػبدح أطالق إٌّظّخ، اٌزٟ ثذأٔٙب لجً خّغخ أشٙش ِٓ ا٢ْ، ِٕطٍم١ٓ فٟ 

رٌه ِٓ األطش اٌجشِد١خ اٌسب١ٌخ ٌٍّٕظّخ، ِثً االعزشار١د١خ اٌؼشث١خ ٌٍز١ّٕخ اٌضساػ١خ 

 اٌزٟ ألشد ٕ٘ب فٟ اٌش٠بع ِٓ طشف اٌمبدح اٌؼشة عٕخ 2025 - 2005اٌّغزذاِخ 

 َ، ٚاٌّشزٍخ اٌثب١ٔخ ِٓ اٌجشٔبِح اٌطبسب 2007

 ، ٚاإلعزشار١د١خ اٌؼشث١خ ٌزشث١خ األز١بء اٌّبئ١خ 2021 - 2017ٌألِٓ اٌغزائٟ اٌؼشثٟ 

، اٌّؼزّذ٠ٓ ِٓ طشف اٌمّخ اٌؼشث١خ فٟ شٙش ِبسط األخ١ش فٟ ِذ٠ٕخ 2037 -2017

ػّبْ، ٌٚٓ ٔزشدد فٟ الزشاذ اٌزؼذ٠الد ٚاٌزس٠ٛشاد اٌالصِخ ػٍٝ ٘زٖ األطشاف 

اٌجشِد١خ، فٟ ضٛء ِب ٠غزدذ ِٓ ِؼط١بد ٚضشٚساد ػٍٝ اٌّغز٠ٛبد اٌٛط١ٕخ 
 .ٚاإلل١ّ١ٍخ، ِٚب رمزض١ٗ اٌزطٛساد اٌؼب١ٌّخ فٟ ِدبالد اٌضساػخ ٚاألِٓ اٌغزائٟ

 طبزت اٌّؼبٌٟ، أطسبة اٌغؼبدح،
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ئْ أُ٘ اٌغّبد اٌزٟ ٔش٠ذ أْ ٔطجغ ثٙب اٌّشزٍخ اٌدذ٠ذح ِٓ ػًّ إٌّظّخ، ٟ٘ رمش٠جٙب 
أوثش ِٓ ثٍذأٙب األػضبء، ٌزىًّ خٙٛد ٘زٖ اٌجٍذاْ، ٚال رؼًّ ١ٔبثخ ػٕٙب، ٚرٌه ِٓ 

خالي اعزمشاء فبزض أل٠ٌٛٚبد ٚاعزشار١د١بد اٌجٍذاْ اٌؼشث١خ خالي اٌّشزٍخ اٌشإ٘خ، 
ززٝ رأرٟ ثشاِدٕب ٚأٔشطزٕب ِزّبش١خ ِغ اٌزٛخٙبد اٌمطش٠خ، ١ٌٚغذ ِٛاص٠خ ٌٙب، وّب 

ٔؼًّ وزٌه فٟ اٌٛلذ اٌسبٌٟ خبد٠ٓ ِٓ أخً رٛع١غ شجىخ ششوبئٕب اإلل١١ّ١ٍٓ 
ٚاٌذ١١ٌٚٓ، ٌزظجر إٌّظّخ أوثش أٔخشاطبً فٟ ِس١طٙب اإلل١ٍّٟ ٚاٌذٌٟٚ، ِّب ٠فزر 

أِبِٙب اٌّض٠ذ ِٓ اٌفشص  ٌزٕٛع ِظبدس ر٠ٍّٛٙب، ٚرؼضص لذساد رذخٍٙب فٟ ثٍذأٙب 
األػضبء، ٘زا ئٌٝ خبٔت اٌشطذ اٌّزٛاطً ٌٍزطٛساد اٌزم١ٕخ ٚاٌؼ١ٍّخ فٟ اٌّدبي 

 .اٌضساػٟ ػٍٝ اٌظؼ١ذ اٌؼبٌّٟ ٌزغ١ًٙ اعزفبدح اٌذٚي اٌؼشث١خ ِٕٙب

ٚلذ ثذأٔب فؼالً فٟ ٘زٖ اٌخطٛاد، ٍٚٔزّظ ِٕىُ ٠ب طبزت اٌّؼبٌٟ وً إٌظر ٚاٌزٛخ١ٗ 

 .فٟ ٘زا اٌّغبس، ٚوً أٔٛاع اٌّإاصسح ٚاٌذػُ

 طبزت اٌّؼبٌٟ، أ٠ٙب اٌسفً اٌىش٠ُ،

ئْ اخز١بس اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ الززضبْ اززفبالد ٠َٛ اٌضساػخ اٌؼشثٟ ٘زٖ 

اٌغٕخ، ١ٌظ اخز١بساً اػزجبط١بً، ٌُٚ ٠أرٟ ِٓ لج١ً اٌظذفخ، ٚئّٔب خبء رث١ّٕبً ِٛضٛػ١بً 
ِٚدشداً ٌٍغ١بعخ اٌّغز١ٕشح اٌزٟ رٕزٙدٙب اٌٍّّىخ ٌجٍٛؽ أ٘ذاف اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ 

، ٚثبٌزاد األثؼبد اٌّزؼٍمخ ثبٌز١ّٕخ 30  -20ٚاٌشبٍِخ ثٛخٗ ػبَ، طجمبً ٌشؤ٠خ اٌٍّّىخ 

اٌضساػ١خ ٚاألِٓ اٌغزائٟ، ٚال أدي ػٍٝ رٌه ِٓ اٌّمبسثخ االٔذِبخ١خ اٌزٟ رجٕزٙب اٌٍّّىخ 
فٟ اٌدّغ ث١ٓ ٘زٖ اٌمطبػبد اٌّزشاثطخ ٚاٌّزىبٍِخ فٟ ئطبس ِإعغٟ ٚازذ، ٌزفبدٞ 

رذاخً اٌظالز١بد ٚرىشاس األٔشطخ، ٟٚ٘ ِمبسثخ خذ٠شح ثأْ رىْٛ ّٔٛرخبً ٠سززٜ ثٗ 
 فٟ دٚي ٚثالد أخشٜ، ال ع١ّب 

فٟ ِٕطمزٕب اٌؼشث١خ، وّب أْ ٘زا االخز١بس خبء وزٌه، رث١ّٕبً ٚػشفبٔبً ثبٌد١ًّ ٌٍذٚس 
اٌش٠بدٞ ٌٍٍّّىخ فٟ رمذ٠ُ اٌز٠ّٛالد اٌالصِخ ٌٍّششٚػبد اٌضساػ١خ، ٚثشاِح األِٓ 

اٌغزائٟ فٟ اٌجالد اٌؼشث١خ، عٛاء فٟ ئطبس اٌزؼبْٚ اٌثٕبئٟ اٌّجبشش، أٚ ِٓ خالي 
 اٌظٕبد٠ك اٌغ١بد٠خ، 

أٚ طٕبد٠ك اٌز٠ًّٛ اٌؼشث١خ ٚاإلعال١ِخ اٌزٟ رشبسن اٌٍّّىخ ثسظض ِؼزجشح فٟ سأط 
 .ِبٌٙب، ثبإلضبفخ ئٌٝ اٌذػُ اٌذؤٚة ٚاٌّغزّش ٌٍّٕظّبد اٌؼشث١خ اٌّزخظظخ

 طبزت اٌّؼبٌٟ، أ٠ٙب اٌغبدح اٌىشاَ،

ئْ اٌزغ١شاد إٌّشٛدح فٟ ػًّ إٌّظّخ اٌؼشث١خ ٌٍز١ّٕخ اٌضساػ١خ ٚاٌزظ٠ٛت اٌّزٛلغ، 
٠ثّٓ رؼظ١ُ دٚس اٌششاوبد إٌبخسخ ِغ ِإعغبد اٌؼًّ اٌؼشثٟ اٌّشزشن، ٚػٍٝ 

اٌّغزٜٛ شجٗ اإلل١ٍّٟ ٚاإلل١ٍّٟ، ٚلذ لطؼٕب شٛطبً ِمذساً فٟ ٘زا إٌّسٝ، ٚٔؼٛي 
وث١شاً ػٍٝ أطسبة اٌّؼبٌٟ ٚصساء اٌضساػخ فٟ اٌٛطٓ اٌؼشثٟ، أػضبء اٌدّؼ١خ اٌؼبِخ 

ٌٍّٕظّخ اٌؼشث١خ ٌٍز١ّٕخ اٌضساػ١خ، العزشؼبس أ١ّ٘خ ٘زا اٌزٛخٗ، ٚرٛف١ش ِزطٍجبرٗ 
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اٌزشش٠ؼ١خ ٚا١ٌٙى١ٍخ ٚاٌّب١ٌخ، ٚ٘ٛ أُ٘ ثبة ٌزسم١ك أ٘ذاف إٌّظّخ اٌزٟ ٟ٘ ِشادف 
أل٘ذاف اٌضساػخ اٌؼشث١خ وىً، ٚاٌٛاسدح فٟ اٌشؤ٠خ اٌزٟ زذد٘ب اٌمبدح اٌؼشة 

، ٟٚ٘ اٌٛطٛي ئٌٝ 2025 ــ 2005ٌإلعزشار١د١خ اٌؼشث١خ ٌٍز١ّٕخ اٌضساػ١خ اٌّغزذاِخ 
صساػخ ػشث١خ راد وفبءح الزظبد٠خ ػب١ٌخ فٟ اعزخذاَ اٌّٛاسد، لبدسح ػٍٝ رسم١ك "

األِٓ اٌغزائٟ فٟ اٌٛطٓ اٌؼشثٟ، ٚرٛف١ش عجً اٌس١بح اٌىش٠ّخ ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌمطبع 

، ٚلذ زذدد االعزشار١د١خ اٌّزوٛسح خّغخ أ٘ذاف ٠ٕجغٟ أْ رظً ئ١ٌٙب "اٌضساػٟ

 :اٌضساػخ اٌؼشث١خ خالي ٘زٖ اٌّشزٍخ، أال ٟٚ٘

 .أزٙبج إٌّظٛس اٌزىبٍِٟ فٟ اعزشار١د١خ اٌّٛاسد اٌضساػ١خ .1

 .اٌٛطٛي ئٌٝ ع١بعبد صساػ١خ ػشث١خ ِشزشوخ .2

 .ص٠بدح اٌمذسح ػٍٝ رٛف١ش اٌغزاء ٌٍغىبْ .3

 

 .رسم١ك اعزذاِخ اٌّٛاسد اٌضساػ١خ اٌؼشث١خ .4

 .رسم١ك االعزمشاس فٟ اٌّدزّؼبد اٌش٠ف١خ اٌؼشث١خ .5

 :ػٍٝ أْ ٠زُ اٌٛطٛي ئٌٝ ٘زٖ األ٘ذاف ِٓ خالي رٕف١ز عجؼخ ثشاِح سئ١غ١خ، ٟٚ٘

 .رط٠ٛش رمبٔبد اٌضساػخ اٌؼشث١خ .1
 .رشد١غ اعزثّبساد اٌضساػخ ٚاٌزظ١ٕغ اٌضساػٟ فٟ اٌج١ٕبد اٌضساػ١خ .2

 .رؼض٠ض اٌمذسح اٌزٕبفغ١خ ٌٕٛارح اٌضساػخ اٌؼشث١خ .3
 .ر١ٙئخ ث١ٕخ اٌزشش٠ؼبد ٚاٌغ١بعبد اٌضساػ١خ .4
 .ثٕبء اٌمذساد اٌجشش٠خ ٚاٌّإعغ١خ .5

 .اٌّغبّ٘خ فٟ اصد٘بس اٌش٠ف اٌؼشثٟ .6
 .رط٠ٛش ٔظُ ئداسح اٌّٛاسد اٌج١ئ١خ اٌضساػ١خ .7

٠ٚغزشف ِّب عجك، أٔٗ ٠زؼ١ٓ ػ١ٍٕب، ِٓ ا٢ْ فظبػذاً، أْ ٔدؼً ِٓ اززفبالد ٠َٛ 
اٌضساػخ اٌؼشثٟ، ِٕبعجخ إلِؼبْ إٌظش فٟ األ٘ذاف اٌّشعِٛخ ٚاٌزأًِ ف١ٙب، ٚل١بط 

اٌطش٠ك اٌزٞ ِبصاي ٠فظٍٕب ػٓ ثٍٛغٙب، ٚاٌم١بَ فٟ ضٛء رٌه ثبٌسغبثبد ٚاٌّشاخؼبد 
اٌالصِخ ٌٍخطظ ٚاٌجشاِح، ززٝ ٔظً ئٌٝ ٘زٖ األ٘ذاف فٟ ا٢خبي اٌزٟ زذد٘ب لبدرٕب 

 .ٌزٌه

ِشح أخشٜ، أخذد ٌىُ اٌشىش، ٠ب ِؼبٌٟ اٌٛص٠ش، ػٍٝ زفبٚح االعزمجبي ٚوشَ اٌض١بفخ 

اٌٍز٠ٓ وٕب ِٛضؼبً ٌّٙب ِٕز ٚطأد ألذإِب ٘زٖ اٌجالد اٌطب٘شح اٌضو١خ، فٍىُ وً اٌشىش 
 .ٚٚافش اٌزمذ٠ش

 ٚاٌغالَ ػ١ٍىُ ٚسزّخ هللا رؼبٌٝ ٚثشوبرٗ ،،،
 


