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  2022/47 رقن اللجنت الوطنيت للطلبياث العووهيت رأي

 هقدم استشارةالوتعـلق بطلب  2022 غشج 11 بتاريخ

 ............................هن طرف وكالت الحوض الوائي  

 اللجنت الوطنيت للطلبياث العووهيت،

سقى  ............................يذٚش ٔكانح انحٕع انًائٙ  انغٛذ تُاء ػهٗ سعانح

.../DAAF/SMC/1472  ؛0200 َٕٕٚٛ 02تراسٚخ انًرٕطم تٓا 

عثرًثش  08) .8.4ر٘ انحجح  2انظادس فٙ  1.2..0.8ٔػهٗ يقرضٛاخ انًشعٕو سقى 

 انًرؼهق تانهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح كًا ٔقغ ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ؛( 0282

( 0284ياسط  02) .8.4جًادٖ األٔنٗ  1انظادس فٙ  0.80.4.2ٔػهٗ انًشعٕو سقى 

 انًرؼهق تانظفقاخ انؼًٕيٛح كًا ٔقغ ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ؛

نٙ نهجُح إنٗ انجٓاص انرذأ يٍ طشف انًقشس انؼاو ٔتؼذ دساعح ػُاطش انرقشٚش انًقذو

 انؼًٕيٛح؛انٕطُٛح نهطهثٛاخ 

 غشد 88ٔتؼذ يذأنح انجٓاص انرذأنٙ انًزكٕس خالل انجهغح انًغهقح انًُؼقذج تراسٚخ 

0200، 

 الوعطياث :أوال

يذٚش ٔكانح انحٕع انًائٙ  انغٛذ طهةتًقرضٗ انشعانح انًشاس إنٛٓا أػالِ، 

اذخار اإلجشاءاخ ٌ أش نهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح فٙعرشاسج اا ............................

 تغثة،  «............................»ٔ  «............................ »انقغشٚح فٙ يٕاجٓح انششكرٍٛ 

سقى  انًفرٕح ا فٙ طهة انؼشٔعًيشاسكرٓ ضًاَرٍٛ تُكٛرٍٛ يضٔسذٍٛ قظذا ًذقذًٚٓ

انًؼهٍ ػُّ يٍ طشف انٕكانح انًزكٕسج، ٔانًرؼهق تأشغال طٛاَح ٔإطالح  2022/......../10

 . 0200تشعى انغُح انًانٛح  انٕكانح اإلداسٚح ػهٗ يغرٕٖ انغذٔد انرٙ ذغٛشْاانثُاٚاخ 

تًشاعهح انًؤعغاخ انثُكٛح انًُغٕتح إنٛٓا  دقذ قاي انٕكانحأٌ  د سعانح االعرشاسجٔأٔضح

أٚح  ػذو طذٔس خ ْزِ انًؤعغاخ، حٛس أكذا أػالِ، نهرحقق يٍ طحرٓاًانًشاس إنٛٓ رٍٛقانٕشٛ

  .انششكرٍٛ انًؼُٛرٍٛٔشٛقح يٍ جاَثٓا نفائذج 

                                                   

 

 

 

 

 الوولكت الوغربيت

 األهانت العاهت للحكوهت

 اللجنت الوطنيت للطلبياث العووهيت
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 االستنتاجاث :ثانيا

تشأٌ  ،حٛس ٚشيٙ طانة االعرشاسج إنٗ اعرطالع سأ٘ انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح

 ؛فٙ حق انششكرٍٛ تغثة ذقذًًٚٓا نٕشائق يضٔسج جشاءاخ انقغشٚحاذخاد اإل إيكاَٛح

يًا ال خالف حٕنّ أٌ ذثٕز ذقذٚى يرُافظ أٔ طاحة طفقح نٕشائق يضٔسج ٚخٕل ٔحٛس إٌ 

 انحق نظاحة انًششٔع الذخاد اإلجشاءاخ انقغشٚح انٕاجثح فٙ حقّ؛ 

ٔحٛس يا داو أٌ انًخانفح انًشذكثح يٍ قثم انششكرٍٛ انًؼُٛرٍٛ قذ ذًد خالل يغطشج إتشاو 

يٍ انًشعٕو  822رُافظ فئٌ أحكاو انًادج انظفقح أ٘ فٙ انٕقد انز٘ الصاند فٙ ٔضؼٛح انً

 ؛انًرؼهق تانظفقاخ انؼًٕيٛح ْٙ انٕاجثح انرطثٛق

ذ أٌ انجضاء انًًكٍ اذخادِ فٙ يٕاجٓح انششكرٍٛ َض ْزِ انًادج َج ٔحٛس تانشجٕع إنٗ

 انًؼُٛرٍٛ ْٕ جضاء اإلقظاء يٍ انًشاسكح فٙ انظفقاخ انؼًٕيٛح؛

إلقظاء فٙ يصم ْزِ االحاالخ فئٌ رنك يششٔط أٔال ٔحٛس إرا كاٌ يٍ انجائض اذخاد جضاء ا

تصثٕخ انًخانفح انًُغٕتح نهجٓح انًشاد ذطثٛق انجضاء ضذْا ٔشاَٛا تاحرشاو انًغطشج انًُظٕص 

  انغانفح اإلشاسج إنٛٓا؛ 822ػهٛٓا فٙ انًادج 

ٔحٛس قٛذخ انًادج انًزكٕسج إيكاَٛح اذخار يقشس اإلقظاء تضشٔسج ذثهٛغ انًرُافظ أٔ 

طاحة انظفقح تانًؤاخزاخ انًُغٕتح إنّٛ ٔدػٕذّ عهفا إنٗ اإلدالء تًالحظاذّ تشأَٓا فٙ أجم ال 

 ٕٚيا ٔاعرشاسج انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح قثم اذخار انقشاس؛ 82ٚقم ػٍ 

ٔحٛس تانشجٕع إنٗ انثُذ أ( يٍ ْزِ انًادج َجذِ ُٚض ػهٗ أٌ ػقٕتح اإلقظاء ذرخز ب 3 

 نًؼُٙ تانُغثح نظفقاخ انذٔنح أٔ يقشس نهٕصٚش انٕطٙ ػهٗ انًؤعغح انؼًٕيٛح،"يقشس نهٕصٚش ا

 ٔتؼذ اعرطالع سأ٘ نجُح انظفقاخ".

 رأي اللجنت الوطنيت للطلبياث العووهيت :ثالثا

يٍ حق اإلداسج طاحة  أٌ تُاء ػهٗ يا عثق، ذشٖ انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح

انًششٔع اذخاد انجضاءاخ انقغشٚح انًُظٕص ػهٛٓا فٙ حق أ٘ يرُافظ ذثد ذقذًّٚ نٕشائق 

قظاء يٍ انًشاسكح فٙ انظفقاخ انؼًٕيٛح ششٚطح انًرًصهح أعاعا فٙ اذخاد يقشس اإلٔ ،يضٔسج

جغايح  احرشاو انًغطشج انًُظٕص ػهٛٓا قإََا ٔيالءيح انؼقٕتح انًضيغ اذخادْا يغ دسجح

  انًخانفح انًشذكثح.

 


