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  عامةتق	�� م���ة 
 

  اإلصالح ال'&ائي#"ار ال��عل� اإل-قان�ن م��وع ح�ل 

  

ت(�% ال�)'�مة ال&%$#ة و"رساء ال��اد� العامة للقان�ن �ار إلى اإل- م�وع قان�ن  یه�ف

 04و 03ت�ص#ات ال�)ا6ة ال��)#ة ح�ل الع�الة ال2�ائ#ة ال�)عق�ة ی�مي ال2�ائي ال�غ/ي ال�)$-قة ع+ 

  .?D العاCة ال<ام#ة ل>احB ال2اللة ال�ل@ م?�� ال<ادس ن>ه هللات 2019 ما9
 

�FأكI9 أن  والب� م+ الMوع الات#2#ة لل�ولة  C?�دهMا ال��Iجهات االس�Iفي م2الال  ت(�%

جاء نI#2ة م�اورات م�سعة مع Rافة الفاعلF+ االقI>ادیF+ واالجI�اعFF+ ال&%$#ة  وع>نة ال�)'�مة

ا ع+ اإلرادF$وتعFاع�ام ال2UIة واالل+F  +ي مةءمالأجل م$%�الت الع�#قة مع ال�)Iرات والI? ن'ام(ا ال&

  .ال�ت�(ة بها ودول#ا والC�?Iاتال$)#ة االقI>ادCة و�)#ا الIي تعفها 

  

واض?ة ة ج�ائ# ةس#اس سZأ ?�دC ال9M اإل�ار ال�جعي وضع ال��Iخى ه�األساسي اله�ف و 

خل[ ال'وف ال�الئ�ة م+ شأنه  وشفافوت)اف<ي وفعال  I)اس[ملة و ا�ع أك-ن'ام على  تت\Uال�عال] 

ة لالسI-�ار وت<%ع Fة وتCاد<Iة االق#�(Iا بالMRع$`ةم+ أجل $الدنا وIارد الفعالة ال��دة لل وال�&(

  .ال&ور%ة لI��%ل ال<#اسات االجI�اb#ة و/امج الI)�#ة ال2ه�%ة وال�?ل#ة

  

 م�وع قان�ن اإل�ار $IعC اMة لcا-�cر�ةاخ ل�ولة في ال�2ال اس#اسة  ال(%[ الIي تأ�

الع��م#ة ال<#اسات  الIقائ#ةن اض�مع ال?ص على  ش��ل#ة مIع�دة األcعاد مقار/ةتعI�� على ال2�ائي 

الو Fاب�I ةMeI�ة و  الCاد<I#ة اق�ت) ]Fق?Iةل#bا�Iم)�م2ة اج.   

  

تقB وآل#ات ت)U%له وق�اع� ال?hامة أله�اف الئ#<#ة لإلصالح ال2�ائي ال�او%I&�+ ال��وع 

لI\ال#j الع��م#ة Rل على ات?�ل c�<اه�ة ال2�#ع في الس#�ا تل@ ال�Iعلقة  ��قا ألحhام ال�س�Iر ال�F2ة

  .، c>فة ت&ام)#ة و/�hل یI)اسB مع ال�سائل ال��Iفةق�ر اسI(اعIه
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  :ال�?اور الIال#ة أه] لم�وع القان�ن اإل�ار ح�  فأه�ا وتI�?�ر

 ت�2#ع االسI-�ار ال�)Iج وذ9 الo#�ة ال�&افة وال�?�ث لفص ال�غل؛ - 

 تقل#r الف�ارق ق>� تعU%U الع�الة والI�اس@ االجI�اعي؛ - 

اب#ة وتعU%U الع�الة ال�2ال#ة؛ - Iة ال#�(Iال 

 اإلدارة ال2�ائ#ة؛ن2اعة فعال#ة و تعU%U ت\%Z ال?hامة ال�F2ة و  - 

 ال�تفقF+؛ معت���F ال-قة   - 

 ال��ارسات الف&لى ال�ول#ة في ال�2ال ال2�ائي.االنفIاح على  - 

  

  و%?�د ال��وع اآلل#ات الIي سIF] اعI�ادها ت�ر%2#ا لI?قF[ هMه األه�اف. 

  

  

وع الوت�2ر اإلشارة إلى أن �� +�&Iا ی&Cات خاصة أ#&Iتمق %�)Iلي ل��ع ال�cس ال(ا\

:+FFعلى م?�ر%+ أساس r#<(Iالc @ة وذل#$%  و"صالح ال�)'�مة ال&

اب#ةج�اCات  إصالح ••••Iاعات ال�ي  ال2Iال �hل مhائي )ا)'امنا أساس#ا لت��ذل@ م+ أجل و  ،ال2

 ؛مع ج�اCات ال�ولةالءمIها مت�<#(ها و 

 ال�)اس�ة ا اتeاد ••••Fاب�Iو ال �FشIلة بFعلقة ل\فI�ل الF<?Iق�اع� ال�عاء وال t#>�الس�م ش�ه cت

ال�ولة ال�)>�ص علFها في ن>�ص والس�م ال�<eIل>ة لفائ�ة  وMRا ال�اج�ات ال&%$#ة

  ت�%u#ة أو ت)'#�#ة.

 


