
  
 
 
 

 ا0ًنطو ٢٠٣٠ ةدنجألا قيقحت لوح ة0بعشلا م0يقتلا ةقاط' تاودأ
 

 تا)'تحملا
 
 

 3 ٢٠٣٠ ةدنجألا لوح ة1بعشلا م1يقتلا ةقاط+
IJدم عمتجم ر)Fقت ر)'طت :ةمدقم

K مدقتلا لوح لقتسم OJ
K 3 ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ 

IJدملا عمتجملل لماش XJKطو راسم ر)'طت ة1ف1ك :لوألا مسقلا
K 4 

 XJK 4طولا ىوتسملا `ع bKاحلا ذ1فنتلا `ع ةماع ةرظن )أ
 4 ةحلصملا باحصأ ةددعتم ة1نطو تاراوح دقع )ب
Ilاهن يرواشi عامتجا دقع )د

K دقتو جئاتنلا ةحص نم ققحتللq5 ةموكحلل اهم 

 6 ة1عوطلا ة1بعشلا ةعجارملا :اyنال)w -١ ةلاح ةسارد
OJ ةع�تملا ة~راقملا لوح صخلم .١

K w(نالy6 لقتسملا م1يقتلل ا 
 7 ثاح+ألا ق)Fفل ةض)Fعلا طوطخلا .٢
 10 ة1موكحلا عم ةكراشملا�ر)Fقتلا مqدقت ة1لمع .٣

IJاثلا مسقلا
K: 11 ا1ًنطو ٢٠٣٠ ةدنجألا قيقحت لوح م1يقتلا ةقاط+ جذومن 

 11 ا1ًلاح ذ1فنتلا `ع ةماع ةرظن )أ

 16 ٢٠٣٠ ةدنجأ لمع ةعومجم :ل)زا��لا - ٢ ةلاح ةسارد
 16 ؟فلاحتلا أد+ ف1ك .١
 16 ؟فلاحتلا تانّوكم �K ام .٢
IJدملا عمتجملا تاوصأ معدت ف1ك .٣

K16 ؟ 

 18 ١٧ـلا فادهألا ةعجارم )ب

لعتملا ةدحتملا ة�لمملا ءادأ وه ام" :ةدحتملا ة�لمملا - ٣ ةلاح ةسارد
�

 ةعومجمل ر)Fقت ،"ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ+ ق
OJ ةحلصملا باحصأ"

K ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ OJ
K 21 "ةدحتملا ة�لمملا 

 21 ر)Fقتلا انجتنأ ف1ك .١
 22 ان�~راقم .٢

 24 لّوحتلا قيقحت ة1ف1ك :ثلاثلا مسقلا
 24 عساو فلاحت ءانب )أ

 24 ر)Fقتلا مqدقت )ب
 25 دل�لا ىوتسم `ع ة1نطولا ة1عوطلا ةعجارملا دع+ ام ةع+اتملا )ج

 26 نا1هبأ ودوت ان اداو :دنهلا - ٤ ةلاح ةسارد
 26 ؟فلاحتلا أد+ ف1ك .١



  
 
 
 

OJ كراش¢ نَم .٢
K 26 ؟فلاحتلا 

IJدملا عمتجملا تاوصأ معدت ف1ك .٣
K26 ؟ 

IJدملا عمتجملا ةّصنم ،"ك¥�شم ل�قتسم" :ا1نا�سأ - ٥ ةلاح ةسارد
K 28 §�يغتلل 

 28 ة1ساسألا هتانوكمو فلاحتلا لوح ضرع
 28 ة1ج1تا¥�سالاو ةكراشملا .١
 28 ة1ج1تا¥�سالا .٢

 30 ةمادتسملا ة1منتلا فادهأل ا1¬يك ىدتنم :ا1¬يك - ٦ ةلاح ةسارد
OJارغجلا ع'نتلاو ة1سئرلا تانوكملاو فلاحتلا ءانب ة~راقم

K 30 
 31 نيددعتملا ةحلصملا باحصأ ةصنمو ةموكحلا عم ةكراشملا

 
 
 

  



  
 
 
 
 ٢٠٣٠ ةدنجألا لوح ةیبعشلا مییقتلا ةقاطب

 
IJدم عمتجم ر)Fقت ر)'طت :ةمدقم

K مدقتلا لوح لقتسم OJ
K ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ 

 
OJ ملاعلا ةداق دمتعا

K احلا جذومنلا نع يرذجلا لّوحتلا+ ءد�لل تاقافتالا نم ةلسلس ٢٠١٥ ماعلاbK غو مادتسملا §�غ�§ 
 تاماJ¥�لالا ەذهب ةفرعملا ن�ل .س¶را+ ة1قافتاو ٢٠٣٠ ةدنجأ بجوم+ ،ةمادتساو اًؤفاyتو ًالدع �²±أ ملاع ەاجتا+ ة1منتلل لداعلا
OJ ةعّطقتم ¥�¹ت ملاعلا لوح نم J̧§نطاوملا عيمج نع ة+ا1ن لودلا ةداق ل�ق نم اهب دهعتلا مت X¥Kلا

K ام اً�لاغو لاوحألا نسحأ 
 قيبطتو تاماJ¥�لالا اهحرطت X¥Kلا تا§�يغتلا ثودح نامض+ لثمتي ا1ًق1قح اqًدحت حFطq امم ،ةqاغلل ةدودحم ةكراشملا نوكت
 .ةفداهلا ة1ل)'حتلا تاءارجإلا

 
qُدملا عمتجملا ��تعIJ

K ة1ساسألا ةلعافلا تاهجلا نم OJ
K ئر رود عم ،ةمادتسملا ة1منتلل ٢٠٣٠ ةدنجأ½K OJ

K ولا ةدا)ز¾K 
IJدملا عمتجملا تامظنم طش¬تو .تاماJ¥�لالا ەذه `ع ءوضلا ط1لسiو

K OJ
K ل�قو ،ةدنجألا دصرو ذ1فنتو ط1طخت Àل ÁÂ

Kء، 
OJ
K لالا نع ةداقلا ةلءاسم�¥Jلا تاماX¥K اهب اودهعت. 

 
 ة1لاعفلاو ة1عوطلاو ةّوقلا+" مسّ�ي ةعجارمو ةع+اتم راسم+ تاموكحلا تمJ¥�لا ،٢٠٣٠ ةدنجأل لاعفلا ذ1فنتلا نامضلو
OJو ةدوجلا ة1لاع تانا1ب" لالخ نم هتلءاسمو زرحملا مدقتلا دصر bإ ةفاضإلا+ ،"لماyتلاو ة1فافشلاو ة1كراش�لاو

K تقولا 
OJارغجلا عقوملاو ةقاعإلاو ةرجهلا ةلاحو ة1¬ثإلاو قرعلاو رمعلاو س¬جلاو لخدلا بسح ةفنصمو اهب قوثومو بسانملا

K 
 كاwÂإ bإ ةسام ةجاح كانه ،فادهألا ەذه قيقحت نامضلو ."ة1نطولا تاقا1سلا نمض ةلصلا تاذ صئاصخلا نم اه§�غو
IJدملا عمتجملا

K كمتو§̧J تاوصألا عيمج. 
 
iإ ەذه تاودألا ةعومجم دن�سb قباس جذومن Àةمادتسملا ة1منتلا لجأ نم لمعلا ةكرح هتردصأ دق تنا OJ

K "قتF(عمتجملا ر 
IJدملا

K" اهن راظتنا~و .ة1مسرلا ة1عوطلا ة1نطولا ةعجارملا نمض يزاوملاqوألا عــ~رألا تاونسلا ةرود ةb ةعجارملا نم، iسÉ 
IJدملا عمتجملا تامظنم اهراتخت دق قرط حFط+ ،ةق+اسلا جذامنلا عيسوتو ر)'طت bإ تاودألا ەذه

K قيبطت ة�قارم+ ما1قلل 
 .ة1موكحلا تاعجارملل ة+اجتسالا bإ ةفاضإلا+ ،اهسفنب فادهألا

 
¥Iأ)و

K دملا عمتجملا تامظنمل ةصرفلا §�فوتل ەذه  م1يقتلا ةقاط+ ر)'طت نم ضرغلاIJ
K ٢٠٣٠ ةدنجأ ذ1فنت ةعجارمل OJ

K 
 .اهنادل+

 
IJدملا عمتجملا تافالتئال ة1ساسألا تاوطخلا §�فوت bإ تاودألا فدهت

K ة1نطولا: 
 

IJدملا عمتجملل لماش راسم ر)'طت ة1ف1ك ●
K طولاXJK، 

 ،ا1ًنطو ٢٠٣٠ ةدنجأ ذ1فنت لوح ة1بعشلا م1يقتلا ةقاط+ جذومن ●
 .لّوحتلا §�فوتل ةقاط�لا مادختسا ة1ف1ك ●

 
iجت نم تاودألا ةعومجم دمتسF~ةمادتسملا ة1منتلا لجأ نم لمعلا ةكرح ءاضعأ ة OJ

K لا نادل�لاX¥K ا1ًنطو اًراسم تدهش 
 .ا1ًلمع ه1لإ لوصولا لهس¢ راسم لوح ةروشملا مqدقتل فدهتو ،ا1ًلعف

 
  



  
 
 
 
 يندملا عمتجملل لماش ينطو راسم ریوطت ةیفیك :لوألا مسقلا

 
 ة+اجتسالا نم دع+أ bإ باهذلا د1فملا نم ،ة1عوطلا ة1نطولا ةعجارملا اهرفوت X¥Kلا ةصرفلا نم ةلماËلا ةدافتسالا ضرغ+
لعتي ام1ف ءارولا bإ ةدوعلا نآلا اننكمq ث1ح ،ة1مسرلا ة1موكحلا ر)راقتلاو ططخلل

�
 ،ذ1فنتلل bوألا عــ~رألا تاونسلا ةرود+ ق

 .دل+ لÀ لخاد ةفلتخملا تاqاغلاو فادهألا قيقحتل لقتسم م1يقت ر)'طتل ة)'س لمعلا انل حي�ي امم
 
 دqدحت لجأ نم ،لامعألا لودجل ة1سئرلا بناوجلا ص1خلتو دل�لا لخاد قيبطتلل ماع ضرع+ أد�ي نأ ل1لحتلا `ع
IJدملا عمتجملا رظن ةهجو نم ة1سئرلا تاqدحتلاو تازاجنإلا

K. نم ةعساو ةعومجمل ٢٠٣٠ ةدنجألا ة1طغتل اًرظنو 
IJدملا عمتجملا تامظنمل تاعاطقلا ددعتم فلاحت ءاشÎÏب أد�ن نأ ة1مهألا نم نوكq دق ،تاعوضوملا

K qتاوصأ ع'نت لثم 
OJ ةلماعلا تامظنملا تا��خو

K دحتب كلذ دع+ فلاحتلا ما1ق د1فملا نمو .ةفلتخم ةعونتم عيضاوم تاذ تالاجمqف دF(ق 
 .ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ عيمج ÑKغq ،ءا��خلا نم ÁKاسأ

 
 XJKطولا ىوتسملا `ع bKاحلا ذ1فنتلا `ع ةماع ةرظن )أ

 
OJ رظنلا ÁKاسألا ق)Fفلا `ع

K وأ ل1لحت ر)'طتbK لثم ،ةعطاقتملا بناوجلل: 
 

 ة1نطولا تاسا1سلا ��ع ÒÂع ةع�سلا ةمادتسملا ة1منتلا فادهأو ٢٠٣٠ ةدنجأ لماyتو م1معت لوح م1يقت ءارجإ .1
 .ةqداصتقالاو ة1ئÓبلاو ة1عامتجالا :ةمادتسملا ة1منتلل ةثالثلا داع+ألا `ع J§�ك¥�لا عم ،اهذ1فنتو

 ÁKا1س سÏاجت دوجو عم ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ ذ1فنتل "ةموكحلا لÀ" جهن ذ1فنت متي ىدم يأ bإ رظنلا .2
 .تارازولاو تاسا1سلا فلتخم J̧§ب حضاو

OJ رظنلا .3
K مضت ة1ف1ك§̧J بكو�لا دودح ما¥�حا"و "انءارو صخش يأ كرت مدع" لثم ،ةعطاقتملا ئدا�ملا"، OJ

K عيمج 
 .تاوجفلا دqدحتو ،تاسا1سلا

 عاونأ �K امو ،٢٠٣٠ ةدنجأل ةمعادلا تاسا1سلا وحن ةهجوملا دراوملا دqدحتل ،دراوملاو ة1لاملا تا1لآلا ل1لحت .4
OJ ام+( ةلعافلا تاهجلا فلتخم رود وه امو ،تم1قأ X¥Kلا تاÖاÒÂلا

K نمو ،)صاخلا عاطقلا كلذ �K تاهجلا 
 ؟ةكراشملا ةحناملا

 
 ةحلصملا باحصأ ةددعتم ة1نطو تاراوح دقع )ب
 
IJدملا عمتجملا ��ع تاراوح دقع bإ ÉKسلا بجq مث

K iو ،لقألا `ع اًدحاو ا1ًنطو اًعامتجا لمشÙتاعامتجا ةثالث نكمأ اذ 
OJ ةلماعلا تامظنملا نم اًض)Fع اًعاطق عمجت ،لقألا `ع ،ة1نطو نود

K ام+ ،ةمادتسملا ة1منتلا فادهأل ة1سئرلا عيضاوملا 
OJ
K ولويبلا ع'نتلا ،ءاذغلاو رقفلا :كلذÚ�K، لاو ەا1ملاÛصلا فÜK، حلا ط1طختلا ،لقنلا ،خانملا ،ةاواسملاÛJوحلا ،يÀةم، 
 .خلإ

 
 :اهتاعارم بجX¥K qلا ة1سئرلا طاقنلا ضع+ كانهو
 

 يوتحq نأ كلذكو ،ةفلتخم ة1باختنا تاعومجم نمضت)و ةفلتخملا تاعاطقلا+ ّرمXJK qطولا فلاحتلا نأ نم د±أتلا .1
OJارغج نزاوت `ع

K )حÛJ¹)رو يJ
K( امتجالا ع'نلاو ةقاعإلاو رمعلا بسحو¾K. 

 نأ نمضتو J̧§كراشملل تانا1ب ةدعاق ءاشÏإ بجq ،ةفدهتسملا ة1عوتلا لالخ نم وأ XJKطولا فالتئالا لالخ نم .2
iة1لاتلا تاعومجملا لمش OJ

K لامعلا تا+اقنو ةقاعإلا يوذ صاخشألاو ة1لصألا بوعشلاو تا1تفلاو ءاس¬لا :راوحلا 
 .كلذ bإ امو ،ة1قرعلاو ة1¬يدلا تا1لقألاو م1ملا عمتجمو ةئÓبلا ءاطشÏو راغصلا J̧§عرازملاو J̧§نسملاو با�شلاو
OJ هكرت مت نم ةفاضإ اًضqأ ءاجرلا

K طولا قا1سلل اًقفو فلخلاXJK. 



  
 
 
 

3. qفلاحتلا لثم( ة1نطولا اهعورف ةكراشم نامضل ة1لودلاو ة1م1لقإلا ة1ل1ثمتلا تاعومجملا عم لصاوتلا كنكم 
 .تاعومجملا عيمج ةكراشم ز)âعتل ،)انÓسبماÀ ا1ف ،ضرألا ءاقدصأ ،ةقاعإلل bKودلا

OJ ة1لعف تاعامتجا ةفاضتسا بجq ،نكمأ امثيحو .4
K الولاو قطانملا فلتخمqع ةكراشملا نامضل ة1فارغجلا تا` 

yش¢ ام ،K̀حملا ىوتسملا
�

 ما1قلا بج)و .اهــ~راجت لدا�تل ةمورحملا تاعومجملل نمآ ناyم دوجو نامضل ةصرف ل
 .ر)Fقتب اهق1ثوت وأ ة1نطو ةراش�سا لÀ ل1لحتب

5. qطولا راوحلل ط1طختلا بجXJK +أتلاو ،ة1لحملا تاراش�سالا ءاهتنا دع±
�

 نم �²±أ وأ دحاو لثمم دوجو نم د
 .عسوألا XJKطولا عامتجالا bإ ەروضح J̧§مأتو ة1لحملا تاراش�سالا

 
 زجوملا ر)Fقتلاو ١٧ـلا فادهألا ةعجارم )ج
 
 عم ةقالعلا+ ،١٦٩ـلا تاqاغلاو ١٧ـلا فادهألل لّصفم ضارعتسا مqدقت مهملا نم ،ةدنجألا قيقحت لوح ةلقتسم ةروص §�فوتل
 تاwÂؤملا ر)'طت نكمq ن�ل ،ا1ًعجرم اًرا1عم ة1ملاعلا تاwÂؤملا رفوت( .اهنيطوت درجم+ ٢٤٤ـلا ة1ملاعلا تاwÂؤملا
OJ ،ةلقتسملا دصرلا ة1لآ نم ءزجك ة1نطولا�ة1لحملا

K ولا ما1ق مدع لاحÀاه§�فوتب ة1نطولا ة1ئاصحإلا تالا(. 
 
كمتت ال دق ،ةحاتملا ة1ثح�لا ةردقلا `ع ًءان~و

�
 تاوطخلا رفوت ،كلذل .تاqاغلاو فادهألا عيمج ة1طغت نم نادل�لا عيمج ن

 :XJKطولا ىوتسملا `ع اهق1قحت م1يقتل ة1سئرلا تاوطخلا نم ةلسلسو تارا1خلا نم ةعومجم ة1لاتلا
 

لدأو ةفنصم تانا1ب مادختسا+ ،ةلدألا `ع ة1¬بم تام1يقت ءارجإ .1
�

 فادهأ تاqدحتو مدقت لوح نونطاوملا اهجت¬ي ة
 .ÒÂع ةع�سلا ةمادتسملا ة1منتلا

OJ عضولا .2
K ع§̧J ةلمتحملا تارغثلاو تانا1بلا رفوت ىدم را�تعالا OJ

K ام+ ،ةلدألا OJ
K دحت كلذqة1مسرلا تانا1بلا د 

OJ اهنم ققحتلا ةداعإ bإ ةفاضإلا+ ،ةرفوتملا
K نطاوملا نع ةرداصلا تانا1بلا رداصم§̧J يلحملا§̧J كلذ نكمأ امثيح. 

 .دل�لا قا1س نمض ة1سئرلا اqاضقلا لوح ةلمتحملا تاعمجتلاو ة1سئرلا ئدا�ملاو فادهألا bإ رظنلا .3
ال1لحت رفوي صخلم عضو .4

ً
�ÉJ¬)و ،فادهألا J̧§ب ةلخادتملا تاقالعلل ا1ًعون 

K ةلمتحملا تامواسملا كلذ لمش¢ نأ 
 .XlKيبلا روهدتلا وأ�و ةاواسملا مدع ةازاوم+ يداصتقالا ومنلا ةدا)âك ،را�تعالا د1ق ةدوجوملا

 
Ilاهن يرواشi عامتجا دقع )د

K دقتو جئاتنلا ةحص نم ققحتللqةموكحلل اهم 
 
 عم اهتكراشم مهملا نمو .ەاندأ جذومنلل اًقفو ر)Fقتلا دادعÙو ل1لحتلا لامyتسا درجم+ مادختسالل ةزهاج جئاتنلا نوكتس
ّ¥¹لتل ة§�خأ ةصرف §�فوتل ًالوأ J̧§ينطولا ءاÒÂÀلا

K لا بناج نم تاد1±أتلاو تاق1لعتلاÒÂÀءا OJ
K دملا عمتجملاIJ

K. اً§�خأو، qنكم 
OJ د§�س امÀ ،ةموكحلا K̀ثمم عم كلذ ةكراشم

K لعتملا ەذه تاودألا ةعومجم نم §�خألا مسقلا
�

 ."لوحتلا قيقحت ة1ف1ك"ـ+ ق
 
qنكمyجذومنلا مادختسا لالخ نم  م1يقتلا ةقاط+ دادعإ نآلا ن�م OJ

K اتلا مسقلاbKæ 
 

  



  
 
 
 
 ةیعوطلا ةیبعشلا ةعجارملا :اكنالیرس -١ ةلاح ةسارد
 
OJ ةع�تملا ة~راقملا لوح صخلم .١

K w(نالyلقتسملا م1يقتلل ا 
 
qةمادتسملا ة1منتلل ٢٠٣٠ ةدنجأ قيبطت لوح ة1عوطلا ة1بعشلا ةعجارملا ��تع OJ

K wنال يyوهو ،هعون نم لوألا )٢٠١٨( ا 
 ة1منتلا وحن لماشلا لوحتلا فادهأ عم ÁÂامتي ام+ اهنع ر)راقتلا دادعÙو ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ ذ1فنت ةلاح دصرل ةردا�م
OJ ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ نأشè "ر)راقتلا دادعÙو م1يقتلاو دصرلل ةلقتسملا ة1لآلا" قالطإ لالخ نم ،ةمادتسملا

K wي 
 ة~راقم+ ةموكحلا د)وJ¥�ل ةلواحم اyنال يw نم ةحلصملا باحصأ ةدا1ق+ ة1عوطلا ة1بعشلا ةعجارملا ةردا�م لثمتو .اyنال
OJ ةلqد+

K سلاÉK اهحومط قيقحتل OJ
K ا1سلا ىدتنملل ةصرفلا §�فوتو ةمادتسملا ة1منتلا قيقحتÁK ممألا ماظنو ىوتسملا عيفر 

OJ "انءارو صخش يأ كرت مدع" أد�م ةع+اتمل ةدحتملا
K لّوحتلا ة1لمع. 

 
OJ ةحلصملا باحصأ ةصنم تماق دقو

K ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ OJ
K wنال يyلاو ،اX¥K تسسأت OJ

K ٢٠١٨ سرام�راذآ، 
IJدملا عمتجملا تامظنم لمش¢ عّمجت �Kو ،ة1عوطلا ة1بعشلا ةعجارملا ةغا1ص+

K، ألا طاسوألاو ،صاخلا عاطقلاوÖداqة1م، 
OJ ةمادتسملا ة1منتلا ەاجتا+ جماد لّوحت bإ لوصولا §�ستل ،.خلا ،ة1لاّمعلا تا+اقنلاو ،ة1نهملا تاسسؤملاو

K wنال يyاذه .ا 
 ة1منتلا فادهأ قيبطت نع لقتسملا ر)Fقتلاو ةع+اتملاو دصرلاو جمادلا لّوحتلا §�ست bإ ةحلصملا باحصأ ةصنم فدهتو
OJ ةمادتسملا

K wنال يyةلءاسملا نامضلو .ا OJ
K س¢ ،فادهألا قيبطتÉ دملا عمتجملا نع نولثممIJ

K لامعألا عاطقو 
 يw ةلاح م1يقتل يرود لyشè عمجتلا bإ ،ة1نطولاو ة1لحملا تاموكحلا نع ًالضف ،مالعإلا لئاسوو ة1مqداÖألا طاسوألاو
 يw ةموكحل ةنلعملا ة)ؤرلا معدل ةصنم ءاشÏإ متو .ءاخرلا قيقحتل ة1عامج تا1ج1تا¥�سا عضوو ،ةمادتسالا نأشè اyنال
 ةصنملا يونت امÀ .اهعم براقتت ة1نطو جمار~و تاسا1س وحن ة1عامجلا لئاد�لا قاطن عيسوتو "مادتسم Ûع" لجأ نم اyنال
 قيس¬تل ��نملل قفرم ءاشÏإ مت دقو .تاطاش¬لاو تارواشملا+ اهيف عساو K¾و قلخو ةدحتملا ممألا ةموظنم عم طارخنالاو bإ
 .ةëانملاو ب)ردتلاو ثح�لاو تالاصتالاو لصاوتلا ةطشÏأ

 
 :qK̀ ام1ف ةّصنملا فادهأ لّثمتتو

OJ لماشلا لوحتلا §�ست .1
K wنال يyا 

a. فألا�تاح¥�قملا براقت §�ستyعيمج نم ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ+ ةقلعتملا تامولعملا�ةفرعملا�را 
 ةحلصملا باحصأ

b. ةحلصملا باحصأ ةمهاسم قيس¬ت OJ
K طولا ط1طختلاXJK تو م1معتوyةمادتسملا ة1منتلا فادهأ لما 

c. كمتل تاردقلا ءانب§̧J ةكراشملا نم ةحلصملا باحصأ عيمج OJ
K ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ ذ1فنت 

OJ ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ ذ1فنت نع ر)راقتلا دادعÙو لقتسملا دصرلا §�ست .2
K wنال يyا 

a. و لقتسملا دصرلا قيس¬تÙطولا نيد1عصلا `ع ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ نع ر)راقتلا دادعXJK نودو 
 ٢٠٣٠ ةدنجأ `ع J̧§عقوملا دحأ اهرا�تعا+ ةموكحلا ة)ؤر نامضل XJKطولا

b. ذ1فنتلا ةع+اتمل ة1لحملا تاطلسلاو ةماعلا تاسسؤملاو ةصتخملا تارازولا عم قيس¬تلا. 
 
Àفثكم قيقحت ة+اثم+ ة1عوطلا ة1بعشلا ةعجارملا ةغا1ص ة1لمع تنا OJ

K بÓإ رقتفت ةئb ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ مهف 
IJاعتو

K دت نمIJ
K ولا¾K و ماعلاiسؤملا ماظنلا ةئزجتو تاسا1سلا راطإ شّوش½K لقو

�
 .ةحلصملا باحصأ ةكراشمل معدلا ة

 ةكراشملا ةحاسم ةqدودحم بñسðو .K¾وطلا ع��تلاو دراوملا عيمجت لالخ نم ة1عوطلا ة1بعشلا ةعجارملا راسم ةرادإ تمت
OJ ةمهاسملاو

K سرلا ة1نطولا ةعجارملاòK، إ ة1موكحلا §�غو ة1موكحلا تامظنملا نم ءا��خلا بذجناb تاعامتجالا 
لعتملا تاضارعتسالاو تارواشملاو

�
 .ة1عوطلا ة1بعشلا ةعجارملا+ ةق

 
OJ راسملا حجن

K ا�م مهاسم ٥٠٠ نم �²±أ بذجwÂ ألا طاسوألاو تاموكحلا نمÖداqدملا عمتجملا تامظنمو ة1مIJ
K 

 .ة1عوطلا ة1بعشلا ةعجارملا ةغا1ص ة¥�ف لالخ ن)Fخآلا ةحلصملا باحصأو لامعألا عاطقو K̀حملا عمتجملا تامظنمو



  
 
 
 
 .تاعطاقملاو ة1لحملا ةموكحلا ىوتسم `ع J̧§يموكحلا J̧§لوؤسملاو J̧§يسا1سلا ت�طقتسا ة1قطانملا تارواشملا ¥Xحو
OJ ءا��خلا را�ك كاwÂإ مت دقو

K عرازملا عم مهصصخت تالاجم§̧J ل با�شلاو ءاس¬لاو نيدا1صلاوâ(ح'ضولا ةدا OJ
K تا1عادت مهف 

 .ة1ئامنإلا تالخدتلاو تاسا1سلا دqدحت
 
OJ تدعاس اهنأل ،ةج�1نلا ة1مهأ ردق+ ةمهم ة1عوطلا ة1بعشلا ةعجارملا ةغا1ص ة1لمع تناÀ دقو

K ةلقتسم ة1لآل سسألا ءانب 
 يأ كرت مدع أد�م ززعq لوحت راسمل سسألا عضو ەاجتا+ كلذكو ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ لوح ر)راقتلا دادعÙو دصرلل

 .انءارو صخش
 
OJ ة1سئرلا تاوطخلا تءاج دقو

K ألاو ددحملا راسملاÏاتلا وحنلا `ع ة1عوطلا ة1بعشلا ةعجارملا ةغا1ص+ ةقلعتملا ةطشbK: 
 
 ر)Fقتلا ÏÒÂ ← ةّدوسملا ر)Fحت ← J̧§ها��لا داجqإ ← تارواشملا ءارجإ ← ق)Fفلا ءانب ← ة1فلخلا دqدحت ← ةصنم ءاشÏإ

 تاطلسلا `ع طغضلا ←

 
 

OJ ا1ًلعف ةحلصملا باحصأ ةكراشمل ة1لآ ءاشÏإ :ةصنم ءاشÏإ .1
K ةعجارملاو ة1عوطلا ة1نطولا ةعجارملا تاراسم 

 ة1عوطلا ة1بعشلا
 ة1عوطلا ة1بعشلا ةعجارملا ة1ل1yهو لقتسملا م1يقتلا سسأ دqدحت :ة1فلخلا دqدحت .2
 تادوسملا جاتنÙو ل1لحتلاو ثوح�لا ءارجÙو J̧§عجارملا نم ق)Fف ل1كشi :ق)Fفلا ءانب .3
 نأشè قئاقحلا ôKقتو K̀حملاو XJKطولا نيد1عصلا `ع ةحلصملا باحصأل تارواشم م1ظنت :تارواشملا ءارجإ .4

 ةمادتسملا ة1منتلا تا1ج1تا¥�ساو تاوجفلاو تا1صوتلاو اqاضقلا
 J̧§ينعملا ءا��خلا كاÙwÂو ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ نم لËل ة1عوضوملا ققحتلل تاعجارم ءارجإ :J̧§ها��لا داجqإ .5

IJدملا عمتجملا تامظنمو ة1مqداÖألا طاسوألاو تاموكحلا نم
K ةحلصملا باحصأ تاعومجمو لامعألا عاطقو 

 ن)Fخآلا
Ilاهنلا ر)Fقتلا bإ لوصولا ¥Xح ر)Fحتلا ة1لمع §�ست :ةدوسملا ر)Fحت .6

K 
7. ÏÒÂ قتلاF(قتلا م1مصت :رF(و رÏÒÂب ە§̧J عفرو ة1لودلاو ة1نطولاو ة1لحملا تا)'تسملا `ع ةحلصملا باحصأ عيمج 

 )ة1لاتلا تاوطخلا( روهظلا ىوتسم
 باحصأو J̧§ينعملا J̧§يطارقو§�بلاو تاسا1سلا عاّنص `ع طغضلاو جئاتنلا+ ة1عوتلا :تاطلسلا `ع طغضلا .8

 )ة1لاتلا تاوطخلا( ن)Fثؤملا ةحلصملا
 
 ثاح+ألا ق)Fفل ةض)Fعلا طوطخلا .٢
 
 دراوملا ةqافك مدعو ،قاطنلا عيسوت بñسè دهجلا نم د)âم لذ+ bKوطلا ة1بعشلا ةعجارملا ةغا1ص ةطشÏأو ة1لمع ت�لطت
 ت�طقتسا دقو .ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ+ J̧§مزاللا ةفرعملاو مهفلا قيقحتل تقولاو تامولعملا صقنو ،ةqداملاو ة)ñÒÂلا



  
 
 
 
IJدتملا ىوتسملا ترهظأ اهن�ل ،ةحلصملا باحصأل ا1ًلاع ًال1ثمت ة1م1لقإلاو ة1نطولا تارواشملا

K قَوتملا
ّ

 فادهأ مهفل ع
yش ،كلذل .ةمادتسملا ة1منتلا

�
 .ةفرعملاو K¾ولا قلخو ةصنملا عيسوتل ةصرف تارواشملا تل

 
OJاضإ ه1جوتو ب)ردت bإ ةكراشمو اÖöاردإ �²±ألا ةحلصملا باحصأ ¥Xح جاتحا دقو

K èة1منتلا فادهأ تاعجارم ءارجإ نأش 
 ةّمهمل ة�س¬لا+ ،ةqاغلل ةدقعم 17ـلا ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ ةعجارمل ةمدختسملا ة1لوألا ة1جهنملا را�تعا متو .ةمادتسملا
OJ ة1لوأ

K و دصرلا ة1لآÙ1ه حا¥�قا كلذ دع+ كلذ الت .ةلقتسملا ر)راقتلا دادعyم لñط هن�ل ،م1يقتلل طّسFدحت حqةلئاه تا 
èسñإ راقتفالا بb ؤملاwÂهنم ل1لحت دامتعا مدعل اًرظنو .تانا1بلا با1غو ة1ساسألا تاÜ�K ح ةمادتسملا ة1منتلا فادهألX¥ 
OJ  نوعّوطتملا نوم1ّقملا هجاو ،نولوؤسملا اهدوقX¥K qلا ة1عوطلا ة1نطولا ةعجارملا راسم وأ ةموكحلا ل�ق نم نإ ،نآلا

K 
OJ ةqاغلل ة�عص ةمهم ة1بعشلا ةعجارملا راسم

K دقتو ءادألا ف1¬صت ءارجإqها��لا م§̧J تال1لعتلاو. 
 
OJ ةدعاسملل ع'بسأ ةدمل )ةدا1ع( ةعجارم ة¥�ف دqدحتب ةصنملا قفرم ماقأ دقو

K دقتو م1يقتلا تادوسم حيضوتqةدعاسملا م 
 ةشرو م1ظنت متو .تا1صوتلاو تاف1¬صتلا سسأ عضوو ة�سانملا ثوح�لا ءارجإ نم J̧§عجارملا J̧§كمتل ءا��خلا لالخ نم
OJ قّمعتلل ءا��خلا ت�لج ،J̧§موي ةدمل ة+اتك

K و ،تالخدملا §�فوتو تادوسملا ةعجارمÙةلداع تا1صوتو تام1يقت ءارج 
J OJ̧§سحتلا ة1لمع رمتس�سو ،لمع تاّدوسم لyشè تاعجارملا ضرع متو .ةقوثومو

K إ ة1لمعÏدصرلل ةلقتسم ة1لآ ءاش 
 .ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ نأشè غال+إلاو
 
 :ة1عوطلا ة1بعشلا ةعجارملا ةغا1صل "لماش لوحت - ةمادتسم ةمأ" ةطشÏأ qK̀ ام1ف

 
 ٢٠١٨ ويلوي�زوّمت ٢٠١٨ وينوي�نار)âح ٢٠١٨ ويام�راqأ ٢٠١٨ ل)Fبأ�ناسن ٢٠١٨ سرام�راذآ ٢٠١٨ ريا��ف�طا�ش

 لوح ةحلصملا باحصأ ةراش�سا
 ة1منتلا فادهأل ةصنم ءاشÏإ
 ةمادتسملا

OJ ةحلصملا باحصأ ةصنم قالطإ
K 

OJ ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ
K wي 

 اyنال

 ةعجارملا ةلأسم شاقنو ضرع
 ة1عوطلا ة1بعشلا

 ةعجارملا ة1ل1yه عضوو ثاح+ألا
 ة1عوطلا ة1بعشلا

 ةغا1صو ة1قطانم تاراش�سا
 ة1عوطلا ة1بعشلا ةعجارملا

ÏÒÂ دقتوqة1بعشلا ةعجارملا م 
 ة1عوطلا

 لوح ةحلصملا باحصأ ةشقانم ●
 ة1منتلا فادهأل ةصنم  ءاشÏإ
 ةمادتسملا
 باحصأ ةصنم سسأتل عامتجا ●

 ةحلصملا
 ةصنملا ءاشÏإل ة1مسر تارواشم ●

 

 ةسلجلا دقع و ةصنملا قالطإ ●
 ة1سسأتلا
 øKوكحلا راسملل ضرع مqدقت ●

 K¾وطلا XJKطولا ضارعتسالل
 ةعجارملا لوح عامتجا م1ظنت ●

 ة1عوطلا ة1بعشلا
OJ ل1ثمت ●

K ئداهلاو ا1سآ ىدتنم 
 ىدتنمو ةمادتسملا ة1منتلل
OJ بوعشلا

K +كوكنا 
 

 م1ظنتل ة1ج1تا¥�سا لمع ةشرو ●
 ة1عوطلا ة1بعشلا ةعجارملا راسم

 ة1بعشلا ةعجارملا قالطإ ●
 ة1نطولا ةرواشملاو

 

 ة1ل1yهل تاعامتجا م1ظنت ●
 ة1لمعو ة1بعشلا ةعجارملا
 ر)Fحتلا
 باحصأ تاعامتجا م1ظنت ●

 ر)راقتلا جذامنو ة1قطانم ةحلصم
 

 لوح ةلقتسم تاعجارم+ ءد�لا ●
 ١٧ـلا ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ
 ءادألا م1يقتل ثاح+ألا ءارجإ ●

 ة1منتلا فادهأ+ قلعتملا XJKطولا
 ةمادتسملا
OJ ةحلصملا باحصأل تاراش�سا ●

K 
 ة1~'نجلاو ةF~1غلا تاعطاقملا

 ا�ما)وو افوأو ة1لامشلاو
 X�Kعشلا ضارعتسالل ةدا1ع ةماقإ ●

 ةعجارمل ع'بسأ ةدمل K¾وطلا
 ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ
 J̧§موي ةدمل ةغا1ص ةشرو ●

 K¾وطلا X�Kعشلا ضارعتسالل
 لوح ءا��خلا عم تاراش�سا ●

 تاعجارملا تادوسم

Ilاهنلا ر)Fحتلا ●
K ضارعتسالل 

 X�Kعشلا
̀ ع ة1بعشلا ةعجارملا عــــ)زوت ●

 ةحلصملا باحصأو ةموكحلا
 bKودلا عمتجملاو

 باحصأ ة1لاعف مامأ ضرع ●
OJ ةحلصملا

K ا1سلا ىدتنملاÁK 
 ىوتسملا عيفر

 
 



  
 
 
 

 
فوي

ّ
ال1لحت ة1عوطلا ة1بعشلا ةعجارملا ر

ً
 ة1منتلل ةثالثلا داع+ألا جمد)و ،ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ م1معتل ة1سئرلا بناوجلل ًالماش 

 دادعÙو ،ةمادتسملا ة1منتلا لامعأ لودج ل)'مت ،تاسسؤملاو تاسا1سلا كسامت ،ةqداصتقالاو ة1عامتجالاو ة1ئÓبلا - ةمادتسملا
لعتملا ءادألاو bKاحلا عضولل م1يقت §�فوت bإ فدهي امÀ .م1يقتلاو دصرلل تانا1بلا

�
 لالخ نم ÒÂع ةع�سلا ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ+ J̧§ق

OJ ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ نأشè "ر)راقتلا دادعÙو م1يقتلاو دصرلل ةلقتسم ة1لآ" سسأت
K wنال يyف ١٧ـلا تاعجارملا امأ .اùK +ة+اثم 

OJ زرحملا مّدقتلا دqدحت لواحت ل+ ،ا1ًئاهن اًم1يقت مّدقت الو ،ر)'طتلل ل+اقو "رمتسم لمع"
K ةمادتسملا ة1منتلا OJ

K و دال�لاÙتاطلسلا عانق 
OJو .ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا ةلصاوم+

K إل مدع لظÏو م1يقتلاو دصرلل ة1مسر ة1لآل ة1موكحلا ءاشÙأت ،ر)راقتلا دادعI¥
K تاعجارملا ەذه 

Àءادأ ل1لحتل ة1لّوأ ة1جهنم ةلواحم wنال يyلعتملا ا
�

 .ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ+ ق
 
OJ ة1عوطلا ة1بعشلا ةعجارملا ءاج

K لوصف ةسمخ: 
 

OJ ماعلا ءادألا لوح تامالع ةقاط+ :١ لصفلا .1
K ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ قيبطت 

 فادهألا قيبطتل ة1¬يكمتلا ةئÓبلاو تاسا1سلل م1يقت :٢ لصفلا .2
 ةدماصو ةمادتسم تاعمتجم ەاجتا+ لّوحتلا `ع قيلعت :٣ لصفلا .3
 ÒÂع ةع�سلا فادهألا نم لÀ ةلاح لوح باسح ةدرج :٤ لصفلا .4
 انءارو دحأ كرت مدع لوح ةماعلا تارواشملا نع صّخلم :٥ لصفلا .5

 
 تاعمتجم ەاجتا+ لّوحتلا `ع قيلعت - ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ جمدو م1معت ل1لحت - ٢٠٣٠ ةدنجأ قيبطت لوح تامالع ةقاط+
 انءارو دحأ كرت مدع لوح K̀حم X�Kعش فقوم - ÒÂع ةع�سلا فادهألا نم لÀ ةلاح لوح باسح ةدرج - ةدماصو ةمادتسم
 

٢٠١٨ 
wنال يyا 

 ة1عوطلا ة1بعشلا ةعجارملا



  
 
 
 

 
 
 ة1موكحلا عم ةكراشملا�ر)Fقتلا مqدقت ة1لمع .٣
 
OJ اyنال يÒل ة1عوطلا ة1بعشلا ةعجارملا ضرع نم مغرلا+

K ا1سلا ىدتنملا لالخ ة)زاوملا تاطاش¬لا نم ددعÁK ٢٠١٨ ىوتسملا عيفر 
 .ل)'متلاو دراوملا صقن بñسè ا1ًمسر هتع+اتم رجت مل ،ةحلصملا باحصأو J̧§يموكحلا J̧§لوؤسملا bإ خس¬لا نم §�بك ددع عــــ)زوتو
 
 لّوحت عم اًدqدش اًعجارت دهش دق ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ راسم نأ ود�ي ،ة1عوطلا ة1نطولا ةعجارملا مqدقت دع~و ،كلذك
IJدملا عمتجملا تامظنمل ة�س¬لا+ اًهباشم اًعضو ةظحالم نكم)و .ىرخأ رومأ bإ J̧§لوؤسملا راظنأ

K باحصأ نم اه§�غو 
J OJ̧§يسئرلا ءاÒÂÀلا رهظq مل ث1ح ،ةحلصملا

K ةحلصملا باحصأ ةصنم OJ
K ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ OJ

K wنال يyاًمامتها ا 
Àا1ًفا OJ

K قت ةغا1ص ة1لمع نآلا يرجت ،كلذ عمو .اهل دراوملا §�فوتو ةجم��ملا تاطاش¬لا ةقحالمF(ر iع ءوضلا ط1لس` wي 
 .٢٠١٩ ىوتسملا عيفر ÁKا1سلا عامتجالل §�ضحتلا نم ءزجك ،ةمادتسملا ة1منتلل عبارلا فدهلا لوح اyنال
 
 فادهأ قيقحت ەاجتا+ مّدقتلا مامأ ى��ك ة�قع لقتسملا دصرلاو ة1نطولا تافلاحتلا رارمتسال bKودلا معدلا با1غ ¥�¹ي
 .ةمادتسملا ة1منتلا

 
  



  
 
 
 
 اًینطو ٢٠٣٠ ةدنجألا قیقحت لوح  مییقتلا ةقاطب جذومن :يناثلا مسقلا

 

  دل�لا

  ة1نطولا ةمظنملا وأ XJKطولا فلاحتلا

  ة�ب1جتسملا مسا

 
 :فلاحتلا لوح - ةمدقم ●

IJدملا عمتجملا تامظنمل ة1نطو ةك�ش وأ ةصنم يأ كانه له ○
K ؟ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ `ع زكرت 

 ة1منتلا فادهأ تاعوضوم عيمج `ع لمعت تامظنم فالتئالا لمش¢ لهف ،معنب ة+اجإلا تناÀ اذإ ○
 ؟ةمادتسملا

 .�K نم دqدحت ءاجرلا ،معن اذا ؟ةددحم تاqاغ وأ فادهأ `ع لمعت ة1نطو تاصنم كانه له ○
 
OJ مّدقتلا ىوتسم `ع ةماع ةرظن حFطتو ة1سئرلا تاف1¬صتلا نم اًددع را�تعالا+  م1يقتلا ةقاط+ ذخأت

K Àلاجم ل. qبج 
OJ ٥ bإ ١ نم ةمالع عضو

K اهنqة Àمسق ل. 
 
OJ ام+ ،ةدنجألل ماعلا ذ1فنتلا م1يقت bإ لوألا ءزجلا فدهي

K رظنلا كلذ OJ
K ذ1فنتلا م1يقتو ذ1فنتلا تا1ج1تا¥�ساو تاسا1س 

IJدملا عمتجملا عم اهيف ام+ ،ةكراشملا تا1لآو
K عسوألا ةحلصملا باحصأو ةحناملا تاهجلاو ة1لحملا تاموكحلاو OJ

K 
 .ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ قيقحت

 
 ا1ًلاح ذ1فنتلا `ع ةماع ةرظن )أ

 
 ة1منتلا فادهأل K̀حملا ذ1فنتلا ط1طخت دوقت X¥Kلا )ءارزولا سئر بتكم لثم ىرخأ ةسسؤم يأ وأ( ةرازولا �K ام .1

OJ ةمادتسملا
K ؟دل�لا 

 وأ ةمئاقلا تاسا1سلا رطأ+ اذه ط�تري ف1ك ؟ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ ذ1فنتل ÁKا1سلا راطإلا ةموكحلا كلمت له .2
 يأ كانه تناÀ له ؟كلذ bإ امو ،م1لعتلاو لقنلاو ەا1ملل ة1نطولا ططخلاو ،ة1نطولا ة1منتلا ططخ لثم ،اه§�غ
OJ ة1لاحلا تاسا1سلا رطأل تاعجارم

K ؟ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ ذ1فن�ب ةقلعتملا ةسا1سلا ءوض 
 جهنلا لمش¢ له ؟ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ قيقحتل XJKطولا راطإلا قيس¬تو تاسا1سلا قاسiا ة1لاعف ىدم وه ام .3

 له ؟)ةqداصتقالاو ة1ئÓبلاو ة1عامتجالا( ةمادتسملا ة1منتلل ةثالثلا داع+ألل ةط+ا¥�ملا ةع1بطلا+ فا¥�عالا ÁKا1سلا
 ؟واس�م لyشè ةاطغم ود�ت ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ عيمج نأ مأ ة1ئاقتنا يأ كانه

 
 

 ةردا�ملا فعض وأ تاءارجإلا با1غ .١
 )رمحأ(

 ؛تاءارجإلا ءد+ .٣ ؛bKّوأ ط1طخت .٢
 )رفصأ( م1لس�لا يراج .٤

 )ÛJخأ( حاجنلا نم لاع ىوتسم .٥

 
 :XJKطولا ىوتسملا `ع قيبطتلا

 
 ؟٢٠٣٠ ةدنجأ ذ1فنت لعفلا+ يرجq ىدم يأ bإ .1



  
 
 
 

 ام ؟٢٠٣٠ ةدنجأ عم ة1نطولا ة1ناJ§�ملا قفاوتت له ؟٢٠٣٠ ةدنجأ ذ1فنت ل)'متل ةحضاو ة1نطو ةطخ يأ كانه له .2
 ؟ة1منتلا ءاJ�wÂÀ̧§يلودلا J̧§حناملا رود وه

OJ مدقت كانه له .3
K مدقتلا راهظإل ةفنصملا تانا1بلا عم ةلدألا عمج OJ

K +ام ؟كدل �K ؟ةفنصملا تانا1بلا 
OJ ةحلصملا باحصأ كاwÂإ ةع1بط �K ام .4

K كانه له ؟ة1نطولا ذ1فنتلا ةطخ wÂب ةعساو ة±ا§̧J ؟ذ1فنتلل تاعاطقلا 
 صرف وأ تاqدحت يأ دqدحت مت له ؟ةلدا�تم ةلءاسم كانه له ،ةفلتخملا ةلعافلا تاهجلا J̧§ب ة±اÒÂلا م1ّقت ف1ك
 ؟عسوألا تاÖاÒÂلا ث1ح نم

 

 ةردا�ملا فعض وأ تاءارجإلا با1غ .١
 )رمحأ(

 ؛تاءارجإلا ءد+ .٣ ؛bKّوأ ط1طخت .٢
 )رفصأ( م1لس�لا يراج .٤

 )ÛJخأ( حاجنلا نم لاع ىوتسم .٥

 
 :ماعلا K¾ولا

 
فوتي له .1

ّ
 ؟اهمجرت نم ؟)X¥Kلا تاغللا ؟ة1لحملا تاغللا+ اهفادهأو ةمادتسملا ة1منتلل ٢٠٣٠ ةدنجأل لماËلا صنلا ر

IJاملرب قيقدت يأ دجوي له .2
K اذإ ؟راطإلل Àري ،كلذك رمألا ناÚ� و ةلصلا تاذ ةنجللا ركذÏأو اهطاشqدأ تانا1ب ةbK 

OJ اهب
K هئاضعأ نم وأ نامل��لا. 

OJ ة1لحملا تاموكحلا كراشi له .3
K طاش¬ب OJ

K اذإ ؟ةمادتسملا ة1منتلا فادهأو ٢٠٣٠ ةدنجأ Àكلذك رمألا نا، 
 ؟ف1ك

العف نوثحا�لاو ة1م1لعتلا تائيهلا Éسi له .4
ً

 ؟اهتكراشمو ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ ل1لحتل 
IJدملا عمتجملا تامظنم مدختسi له .5

K ؟اهلمع §�طأتل ٢٠٣٠ ةدنجأ 
 

 ةردا�ملا فعض وأ تاءارجإلا با1غ .١
 )رمحأ(

 ؛تاءارجإلا ءد+ .٣ ؛bKّوأ ط1طخت .٢
 )رفصأ( م1لس�لا يراج .٤

 )ÛJخأ( حاجنلا نم لاع ىوتسم .٥

 
 :"انءارو دحأ كرت مدع" أد�م
 

J OJ§�كرت طحم اًرخأت �²±ألاو اًفعض �²±ألاو اًرقف �²±ألا ناÀ ىدم يأ bإ ،ة��خلا `ع ءانب .1
K ة1نطولا ة1ج1تا¥�سالا 

 ؟٢٠٣٠ ةدنجأل
OJ طارخنالل ةشمهملا تائفلا ەذهل ةحاتملا صرفلا م1يقت نكمq ف1ك .2

K دحتqو ة1نطولا تا)'لوألا دOJ
K تا1لمع 

 ؟ةعجارملا
OJ ةشمهملا تاعومجملا نع د)âملا ةفرعم+ نومتهم نحن .3

K لاو ،دل�لا قا1سX¥K عنXJK �²±ألا صاخشألا تاعومجم اهب 
 �²±ألا تاعومجملا ەذه �K ام .فنعلا وأ ةكراشملا مدع وأ J§�يمتلا وأ داع��سالا وأ رقفلا ة~Fجتل مه§�غ نم ةضرع
OJ اًشمهت

K مإلا+( ؟دل�لاyةدحاو نم �²±أ را1تخا نا( 
 
OJ ام+( ةنيعم ة1قرع تاعومجم

K ة1لصألا بوعشلا كلذ( 
 نسلا را�ك
 بس¬لاو لمعلا ع'نو ةق�طلا بñسè مهّدض J§�يمتلا متي نيذلا سانلا
 ة1ساسألا ةغللا نوثدحتي ال نيذلا صاخشألا
OJ نوشعq نيذلا سانلا

K ة§�قفلا ءا1حألا :ةنيعم ة1فارغج ةقطنم OJ
K حلا قطانملاÛJ(ة 

OJ نوشعq نيذلا سانلا
K لا قطانملا :ةنيعم ة1فارغج ةقطنمF(ة1ف 

 )لسلاو ة)ñÒÂلا ةعانملا صقن سو§�ف( ة)راسلا ضارمألا نم نوناعq نيذلا صاخشألا
 )كلذ bإ امو فرخلاو يركسلاو ةنمسلا لثم( ةqدعم §�غ ضارمأ نم نوناعq نيذلا صاخشألا



  
 
 
 
 ة1لقعلا تاقاعإلا يوذ
 ةqدسجلا تاقاعإلا يوذ
 ة1¬يدلا تاعامجلا
 لمعلا نع J̧§لطاعلا
 م1ملا عمتجم نم صاخشألا
 ءاس¬لا
 لمارألا
 س¬جلا+ تالماعلا
 قئاثولا نولمحq ال نيذلا وأ ة1س¬جلا qòKدع وأ ن)Fجاهملا
OJ لامعلا

K ري( ةنيعم ةراجتÚ� دحتلاqد( 
 ىرخأ ة1فارغومqد ةفاضإ

 
Children & young people  

Particular ethnic groups (including indigenous peoples)  
Older persons  

People discriminated by caste, work and descent  
People that don’t speak the primary language  

People that live in a certain geographic area: urban slums  
People that live in a certain geographic area: rural areas  

People with communicable diseases (HIV, tuberculosis, etc.)  
People with non-communicable diseases (eg. obesity, 

diabetes, dementia etc.) 
 

People with mental disabilities  
People with physical disabilities  

Religious groups  
Unemployed  

People from the LGBTIQ community  
Women  
Widows  

Sex workers  
Migrants or undocumented persons  

Workers in a particular trade (please specify)  
Add another demographic 

 
 
 

 ةردا�ملا فعض وأ تاءارجإلا با1غ .١
 )رمحأ(

 ؛تاءارجإلا ءد+ .٣ ؛bKّوأ ط1طخت .٢
 )رفصأ( م1لس�لا يراج .٤

 )ÛJخأ( حاجنلا نم لاع ىوتسم .٥

 
 "بكو�لا دودح ما¥�حا" أد�م
 



  
 
 
 

 ةطخ وأ ؟)ءاوهلاو ة~¥�لاو ەا1ملا لثم( دراوملل ةمادتسملا ةرادإلا لوحو ؟ةئÓبلا ةqامحل تاسا1س كانه له .1
 ؟J̧§مادتسملا جاتنإلاو كالهتسالل

 ؟)ناويحلا ةqاعر ،ا1ًثارو ةلدعملا §�غ ،ة)'ضعلا ةعارزلا :لاثملا لD1س `ع( ةمادتسم ةق)Fط+ K¾ارزلا جاتنإلا متي له .2
OJ رامث�سالا مت له .3

K ؟ماعلاو مادتسملا لقنلا 
IJاث تاثاع�نا ضفخل ةحضاو ة1نطو تاماJ¥�لا كانه له .4

K لا د1س±أ�F~؟ةقاطلل لداع لاقتنا وحن كرحتلاو نو 
 بهذت نيأ bإ ؟ةئÓبلاو اهلامع ەاجت تاعانصلا كلت فÛتت ف1ك ؟ة1جارختسالا تاعانصلا `ع دال�لا دمتعت له .5

 ؟تاعانصلا كلت حا~رأ
 

 ةردا�ملا فعض وأ تاءارجإلا با1غ .١
 )رمحأ(

 ؛تاءارجإلا ءد+ .٣ ؛bKّوأ ط1طخت .٢
 )رفصأ( م1لس�لا يراج .٤

 )ÛJخأ( حاجنلا نم لاع ىوتسم .٥

 
IJدملا عمتجملا تامظنم ةكراشم

K ةموكحلا عم OJ
K ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ�ةمادتسملا ة1منتلل ٢٠٣٠ ةدنجأ ذ1فنت: 

 
 ؟٢٠٣٠ ةدنجأ دامتعا ذنمو دادعإلا ءانثأ ة1نعملا تارازولا عم تاسا1سلا لوح اًمظتنم اًراوح ت)Fجأ له .1
IJدملا عمتجملا J̧§كمتل ىرخأ قرط يأ كانه تناÀ له .2

K ةمهاسملا نم OJ
K ام+ ،اهتعجارم وأ اهدصر وأ اهذ1فنت OJ

K 
 ؟ةدنجألا لوح ة1نطولا ر)راقتلا كلذ

IJدملا عمتجملا ةوعد تمت له .3
K إb دقتqرمعلاو س¬جلاو لخدلا بسح ةفنصملا تانا1بلاو ةلدألا ةعجارم وأ�و م 

OJارغجلا عقوملاو ةقاعإلاو ةرجهلا ةلاحو قرعلاو
K ةلصلا تاذ صئاصخلا نم اه§�غو OJ

K اذإ ؟ة1نطولا تاقا1سلا Àنا 
 .ل1صفتلا �Úري ،معنب باوجلا

 

 ةردا�ملا فعض وأ تاءارجإلا با1غ .١
 )رمحأ(

 ؛تاءارجإلا ءد+ .٣ ؛bKّوأ ط1طخت .٢
 )رفصأ( م1لس�لا يراج .٤

 )ÛJخأ( حاجنلا نم لاع ىوتسم .٥

 
 
 

 ةردا�ملا فعض وأ تاءارجإلا با1غ .١
 )رمحأ(

 ؛تاءارجإلا ءد+ .٣ ؛bKّوأ ط1طخت .٢
 )رفصأ( م1لس�لا يراج .٤

 )ÛJخأ( حاجنلا نم لاع ىوتسم .٥

 
OJ طارخنالا

K ة1عوطلا ة1نطولا ةعجارملا: 
 

OJ ة1عوطلا ة1نطولا ةعجارملا لوح ةماع ةرواشمل ةوعد يأ تلصو له .1
K +اذإ ؟كدل Àمتت ف1ك ،كلذك رمألا نا 

 ؟هتوعد تمت نمو ةوعدلا
IJدملا عمتجملا تامظنم K̀ثمم كتموكح تعد له .2

K ةكراشملل Àءاضعأ OJ
K إ اهدفوb ا1سلا ىدتنملاÁK عيفر 

 ؟ة1عوطلا ة1نطولا ةعجارملا لالخ ضرع مqدقت وأ�و ىوتسملا
فو له ،"معن" ة+اجإلا تناÀ اذإ .3

ّ
 ؟ةكراشملا ەذهل bKاملا معدلا ةموكحلا تر

 

 ةردا�ملا فعض وأ تاءارجإلا با1غ .١
 )رمحأ(

 ؛تاءارجإلا ءد+ .٣ ؛bKّوأ ط1طخت .٢
 )رفصأ( م1لس�لا يراج .٤

 )ÛJخأ( حاجنلا نم لاع ىوتسم .٥

 



  
 
 
 
IJدملا عمتجملا تامظنم ل�ق نم قيبطتلا

K: 
 

IJدملا عمتجملا تامظنم عضت ىدم يأ bإ .1
K ل ةصاخلا اهططخâ(ولا ةدا¾K +؟اهذ1فنتو ةدنجألا 

IJدملا عمتجملا تامظنمل لاعفلا ءادألا نع ةددحمو ة)راج ةلاح تاسارد كانه له .2
K؟ 

IJدملا عمتجملا تامظنم قيقحت مامأ تاqدحت كانه له .3
K ةدنجألا ەذهل OJ

K +اذإ ؟كدل Àري ،معنب ة+اجإلا تناÚ� 
 ؟اهف1صوت

 

 ةردا�ملا فعض وأ تاءارجإلا با1غ .١
 )رمحأ(

 ؛تاءارجإلا ءد+ .٣ ؛bKّوأ ط1طخت .٢
 )رفصأ( م1لس�لا يراج .٤

 )ÛJخأ( حاجنلا نم لاع ىوتسم .٥

 
  



  
 
 
 
 ٢٠٣٠ ةدنجأ لمع ةعومجم :لیزاربلا - ٢ ةلاح ةسارد
 ؟فلاحتلا أد+ ف1ك .١

OJ
K مت ،ل)زا��لا iثممل فلاحت ل1كشK̀ دملا عمتجملاIJ

K انمق .٢٠١٥ ماعلا دع+ امل ضوافتلا ة1لمع لالخ ٢٠٣٠ ةدنجأ لوح 
 §�غ تامظنملل ة1ل)زا��لا ةط+ارلا( Abong ةدا1ق+ ،اًعامتجا انم�ظنو تاضوافملا عباتت تناX¥K Àلا تامظنملا دqدحتب
OJ ة��خ اهل ة1موكح §�غ ةمظنم �Kو( Gestosو )ة1موكحلا

K باحصأ فلتخم عم ،اهنيح )ةدحتملا ممألا تاضوافم 
 .ةمصاعلا نم ة1ل)زا��لا ةموكحلا وضوافم مهيف نم+ ،ةحلصملا

IJاثلا عامتجالا لالخ
K، OJ

K ب ما1قلا ءالمزلا دحأ ح¥�قا ،٢٠١٥ ويلوي�زوّمتÎسرلا عباطلا ءافضòK فك فالتئالا `عF(لمع ق 
IJدملا عمتجملا

K ٢٠٣٠ ةدنجأ ذ1فنتل )Civil para a Agenda 2030Grupo de Trabalho da Sociedade (، حX¥ 
OJ ةدحتملا ممألا ل�ق نم لماËلا+ اهدامتعا ل�ق

K سطسغأ�بآ ٢. 

OJ لصاوتلا `ع انظفاح ،تن¥�نإلا ��ع لاصتالا ا1جولونكت مادختسا+
K اضقلا لوح لمعلا ةعومجمqقلعتي ام1ف ةحورطملا ا 

OJ ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ+
K ودلا ىوتسملا `عو دال�لاbK. Àفلتخم عم لصاوتلل تن¥�نإلا ةك�ش `ع اًعقوم انقلطأ ام 

 رمتؤملا نع ًالصف نّمضتي ،٢٠٣٠ ةدنجأ تاضوافم خــــ)رات ÑKغq ر)Fقت ر)Fحتب انمقو ،عسوأ لyشè ةحلصملا باحصأ
 .ة1منتلا ل)'متل ثلاثلا

OJ
K قت لوأ جاتنإل ة1سئرلا تالخدملا عمج+ لمعلا ةعومجم تماق ،٢٠١٧ ماعلاF(ر iا1سلا ىدتنملل ءوضلا ط1لسÁK عيفر 
OJ ةمخضلا ة1تحتلا ة1¬بلا عوÒÂم لوح ةلاح ةساردو ةمادتسم ة1منت فادهأ ةع�سل ًال1لحت تمّدقو ،ىوتسملا

K الوqة 
 .ة§�ب�لا ر)Fكتلا ةافصمو ةرحلا ة)راجتلا هتقطنمو ،I�Kاوس ءانيم عّمجمو ،وكوبمان§�ب

OJ
K اتلا ماعلاbK، م عموâ(وألا ةنسلا حاجن دع+ ةكراشملاو ة��خلا نم دb، قت لمعلا ةعومجم تجتنأF(ر iاثلا ءوضلا ط1لسIJ

K 
OJ هقالطإ مت يذلاو ،)ة)J§�لجنإلا ةغللا+ انه رفوتم(

K ا1سلا ىدتنملا لالخ كرو)'ينو ا1ل)زاربÁK ٢٠١٨ ىوتسملا عيفر. 

qرحم ىوتحملا جاتنإ دعÀ
ö

OJ ةكراشملا ةصرف نوردقq مهف ،سانلا ةكراشمل ا1ًسئر ا
K شخ لد+ ،ة1سئرلا ر)راقتلا ەذهÓنم مهت 

 .اًم1قع راوحلا حبصq نأ

 ؟فلاحتلا تانّوكم �K ام .٢

IJدملا عمتجملا لمع ةعومجم Jّ§�متت
K زا��لا(K̀ ٢٠٣٠ ةدنجأل )GTSC A2030( +ع ّدتمت ةلودل ة�س¬لا §�ب�لا عّ'نتلا` 

 ىدتنمو ة1ئÓبلا ةك�شلاو نماضتلا داصتقا( تاqدتنم ثالثو ة1موكحلا §�غ تامظنملا نم تاÒÂعلا كانهف ،ةراقلا ىوتسم
OJ زدqإلا�ة)ñÒÂلا ةعانملا صقن سو§�ف

K ولوا+ واس( ش ثالثو�yة1نطولا نود تاموكحلا عم لعافتت تا )ولوا+ واس اسون د)ر 
OJ سمخلا ى���لا ة1فارغجلا قطانملا عيمج لّثمت �Kو ،)ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ ا1ج1تا¥�ساو با�شلا فالتئاو

K دال�لا، 
كرت مغر

�
OJ اهمظعم ز

K لا بونجلاÒÂO¥
K لا لامشلاوÒÂO¥

K. 
 
 لواحن نحنو ،J̧§يلصألا ناyسلا ءانث�سا+ ،ةّشهلا ة1ناyسلا تائفلا عيمج+ ةط�ترم تامظنم `ع لمعلا ةعومجم يوتحتو
OJ اًضqأ تامظنملا تلمع دقو ،ةنسلا ەذه مه±اwÂإ

K كم امم ،ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ تالاجم عيمج
�

 ر)Fقت ر)'طت نم ن
iاحلا ءوضلا ط1لسbK. 

 
IJدملا عمتجملا تاوصأ معدت ف1ك .٣

K؟ 
 



  
 
 
 
OJ ام+ ،XJKطولا نودو يداحتالا J̧§)'تسملا `ع تاموكحلا عم لمعلا ةعومجم تطرخنا

K لجأ نم ةئبعتلا كلذ iناجل ل1كش 
OJ دعاسi نأ نكمq ةسسأملا نأ ةعانقلا  بñسè ،ةqالولا ىوتسم `ع ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ

K iÒ(عــــ ÏÒÂ ٢٠٣٠ ةدنجأ 
OJ
K دال�لا لوح ةموكحلا تا)'تسم فلتخم. 

 
 اهلو ،ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ+ ة1نعملا ة1نطولا ةنجللا bإ òKت¬ي ة1موكحلا §�غ تامظنملل لثمم لمعلا ةعومجم ىدل

OJ نالثمم ا1ًلاح
K لا ة1ضوفملل ةع+اتلا ة1ع1ضاوملا رئاودلاX¥K لمعلا نمضت)و .لامعألا لودج ذ1فنت لئاسوب قلعتت ةطخ عضت 

 ة1ف1كو ،دال�لا لخاد ذ1فنتلا عــــ)�Òل ە§�يغت بجq ام نأشè تا1صوتلا نم ةعومجم ةغا1صل ة1سسؤملا تا�Óت¥�لا J̧§يعت
iب نواعتلا عيجش§̧J ةعساولا ة1منتلاو ةمادتسالا وحن هجوملا بونجلاو بونجلا. 

 
كمتن مل ،نآلا ¥Xح ن�ل

�
 عيسوتل ةجلاعم bإ جاتحq بلطم اذهو ،صاخلا عاطقلا عم اqًّدج طارخنالا bإ لوصولا نم ن

OJ تامظنملا مظعم ل�ق نم ة1ضقلا ەذهب قلعتي دقعم ÁKا1س شاقن دوجو عم ¥Xح ،فلاحتلا تاناyمإ
K لمعلا ةعومجم. 

 
OJ اًضqأ لمعلا ةعومجم ولثمم كراش¶و

K ةمهاسملاو ،ةدنجألا ذ1فنت ة�قارم `ع لمعت ة1لودو ة1نطو تافلاحت OJ
K براجت 

OJ ثدحت X¥Kلا تاسرامملا لضفأ لوح تامولعملا لدا�تو ةلودلا لخاد ةسوملم
K باحصأ فلتخم ل�ق نمو نادل�لا فلتخم 

 .ةحلصملا
 

  



  
 
 
 

 ١٧ـلا فادھألا ةعجارم )ب
 
فوي

ّ
IJاثلا ءزجلا ر

K ل ة1ل1صفت ةعجارم  م1يقتلا ةقاط+ نمËاحلا قيبطتلا ىوتسم نع ةماع ةروص مسرل فادهألا نم لbK 
 .فده لËل ٥ bإ ١ نم ةمالع عضوو ة1لاتلا تالاجملا دامتعا بجq .فده لÀ ةعجارمو ةع+اتمو
 

 ط1طختلا ةلحرم )٢(  ةطخ�ةسا1س دجوت ال )١(
 bKوألا

 وأ ططخلا تأد+ )٣(
 تاءارجإلا

 حجان قيبطت )٥(  م1لس�لا يراج )٤(

 وأ دوجوم §�غ راطإلا )أ
 ف1عض

IJوناقلا ÁKا1سلا راطإلا
K 

OJ
K ط1طختلا ةلحرم 

 راطإلا ضع+ دوجو
IJوناقلا�ÁKا1سلا

K  
 راطإلا `ع قافتا
IJوناقلا�ÁKا1سلا

K 
 

 ÁKا1سلا راطإلا
IJوناقلا

K مدختسملا 
 يوق

 ططخلا )ب
 §�غ تا1ج1تا¥�سالاو
  ةف1عض وأ ةدوجوم
 

 تا1ج1تا¥�سالاو ططخلا
OJ
K ط1طختلا ةلحرم 

 ططخلا ضع+ دوجو 
  تا1ج1تا¥�سالاو

 ططخلا `ع ةقفاوملا
 تا1ج1تا¥�سالاو
 

 ططخ دوجو
  ة)'ق تا1ج1تا¥�ساو
 

 ل1كوتلا تاذ تائيهلا )ج
 وأ ةدوجوم §�غ حضاولا

 ةف1عض
 

 تاذ تائيهلا ضع+ دوجو  لّخدتلل دعتسi تائيهلا
 حضاولا ض)'فتلا

 ر)'طتب تائيهلا تأد+
 اهتالخدت

 عم تائيه دوجو
  حضاو ض)'فت

 تاسا1سلا ذ1فنت )د
 تا1ج1تا¥�سالاو ططخلاو
èشyدوجوم §�غ مظتنم ل 
 ف1عض وأ

 تاسا1سلا ذ1فنت
 تا1ج1تا¥�سالاو ططخلاو
OJ
K ط1طختلا ةلحرم 

 تاسا1سلا ضع+ ذ1فنت
 تا1ج1تا¥�سالاو ططخلاو
èشyمظتنم §�غ ل 

 تاسا1سلا ذ1فنت ءد+
OJ تا1ج1تا¥�سالاو ططخلاو

K 
 تالاجملا عيمج

 تاسا1سلل يوق ذ1فنت
 ططخلاو
 لyشè تا1ج1تا¥�سالاو
 مظتنم
 

 تاردقلا ءان~و K¾ولا )ه
  ف1عض وأ دوجوم §�غ

 K¾ولا ÒÂ¬ل ط1طختلا
 تاردقلا ءان~و

 ءان~و ة1عوتلا ضع+
 تاردقلا

 ءان~و ة1عوتلا ةطشÏأ ءد+
 تاردقلا

 

 ءان~و ة1عوت دوجو
 ةّ)'ق تاردق

 تاwÂؤملا ةعومجم )و
  ةدوجوم §�غ ة1ساسألا

 

 لوح رواش�لاو ط1طختلا
 ة1ساسألا تاwÂؤملا

 تاwÂؤملا نم ءاهتنالا ة1ساسألا تاwÂؤملا ضع+
 ة1ساسألا

 

 ة1ساسأ تاwÂؤم عضو
 ة)'ق
 

 دادعÙو م1يقتلاو دصرلا )ز
 وأ دوجوم §�غ ر)راقتلا

 ف1عض
 

 دادعÙو م1يقتلاو دصرلاو
 ه1لع قفّتم ر)راقتلا

 م1يقتلاو دصرلا ضع+
 ر)راقتلا دادعÙو

 دادعÙو م1يقتلاو دصرلا يراج
 تاwÂؤملا عيمج لوح ر)راقتلا

 دادعÙو م1يقتلاو دصرلا
 لyشè يرجq ر)راقتلا
 مظتنم

 تامولعملا bإ لوصولا )ح
 ف1عض وأ حاتم §�غ
 

Ilد�م قافتا
K لوصولا `ع 

 تامولعملا bإ
 ضع+ bإ لوصولا
 تامولعملا

 لوح تامولعملا bإ لوصولا
 تاwÂؤملا عيمج
 

 ة)'ق ة1ناyمإ رفوتت
 bإ لوصولل
 تامولعملا

 
i( ةلءاسملاو ة1فافشلا ة1لآ 

 ةف1عض وأ ةدوجوم §�غ
 تا1لآل bKوألا ط1طختلا
 ةلءاسملاو ة1فافشلا

 ةدوجوم ةلءاسملاو ة1فافشلا  ةلءاسملاو ة1فافشلا ضع+
OJ
K ؤملا عيمجwÂتا 

 ة)'ق ة1لآ رفوتت
 ةلءاسملاو ة1فافشلل

 

OJو هلاyشأ عيمج+ رقفلا `ع ءاضقلا :١ فدهلا
K Àم لyنا 

OJ تأد~و ةددحم ةطخ ةموكحلا تعضو له
K طولا د1عصلا `ع فدهلا اذه ذ1فنتXJK؟ 

OJ كراشi )ة1م1لقإ ،ة1لحم( ةموكحلا نم ىرخأ تا)'تسم كانه له
K ؟فدهلا اذه ذ1فنت 



  
 
 
 
 ؟ةحاتمو ةفافشو ةفّنصم �K له ،ذ1فنتلا سا1قل ةمدختسملا ةلدألا ةدعاق �K ام

IJدملا عمتجملا كراش له
K OJ

K دحتو ط1طختلا ة~راقمو ذ1فنتلا ة1ج1تا¥�سا عضوq؟ةلدألا ةدعاق د 

 ؟ةطخلا وأ فدهلا اذهل ة1فاضإ تاق1لعت يأ

 ؟لÀy ةمادتسملا ة1منتلا قيقحت `عو ىرخألا فادهألا `ع فدهلا اذه ذ1فنت راثآ نوم1قت ف1ك

 ؟فدهلا اذه قيقحتل ةلمyم اهارت X¥Kلا ىرخألا ة1سئرلا فادهألا �K ام

 ٥ bإ ١ نم :ماعلا م1يقتلا

 

Ilاذغلا نمألا §�فوتو ع'جلا `ع ءاضقلا :٢ فدهلا
K ذغتلاوqعتو ةنّسحملا ةâ(ةمادتسملا ةعارزلا ز 

OJ تأد~و ةددحم ةطخ ةموكحلا تعضو له
K طولا د1عصلا `ع فدهلا اذه ذ1فنتXJK؟ 

OJ كراشi )ة1م1لقإ ،ة1لحم( ةموكحلا نم ىرخأ تا)'تسم كانه له
K ؟فدهلا اذه ذ1فنت 

 ؟ةحاتمو ةفافشو ةفّنصم �K له ،ذ1فنتلا سا1قل ةمدختسملا ةلدألا ةدعاق �K ام

IJدملا عمتجملا كراش له
K OJ

K دحتو ط1طختلا ة~راقمو ذ1فنتلا ة1ج1تا¥�سا عضوq؟ةلدألا ةدعاق د 

 ؟ةطخلا وأ فدهلا اذهل ة1فاضإ تاق1لعت يأ

 ؟لÀy ةمادتسملا ة1منتلا قيقحت `عو ىرخألا فادهألا `ع فدهلا اذه ذ1فنت راثآ نوم1قت ف1ك

 ؟فدهلا اذه قيقحتل ةلمyم اهارت X¥Kلا ىرخألا ة1سئرلا فادهألا �K ام

 ٥ bإ ١ نم :ماعلا م1يقتلا

 

OJ ة1هافرلا~و ة1حص شع طامنأ+ عيمجلا عّتمت نامض :٣ فدهلا
K رامعألا عيمج 

OJ تأد~و ةددحم ةطخ ةموكحلا تعضو له
K طولا د1عصلا `ع فدهلا اذه ذ1فنتXJK؟ 

OJ كراشi )ة1م1لقإ ،ة1لحم( ةموكحلا نم ىرخأ تا)'تسم كانه له
K ؟فدهلا اذه ذ1فنت 

 ؟ةحاتمو ةفافشو ةفّنصم �K له ،ذ1فنتلا سا1قل ةمدختسملا ةلدألا ةدعاق �K ام

IJدملا عمتجملا كراش له
K OJ

K دحتو ط1طختلا ة~راقمو ذ1فنتلا ة1ج1تا¥�سا عضوq؟ةلدألا ةدعاق د 

 ؟ةطخلا وأ فدهلا اذهل ة1فاضإ تاق1لعت يأ

 ؟لÀy ةمادتسملا ة1منتلا قيقحت `عو ىرخألا فادهألا `ع فدهلا اذه ذ1فنت راثآ نوم1قت ف1ك

 ؟فدهلا اذه قيقحتل ةلمyم اهارت X¥Kلا ىرخألا ة1سئرلا فادهألا �K ام

 ٥ bإ ١ نم :ماعلا م1يقتلا



  
 
 
 
 

 فده لËل ةلئسألا راركت

OJة .رخآ `ع فدهل ةلمتحم رطاخم يأو فادهألا J̧§ب ط+اورلا ةاعارم د1فملا نم ،فده لÀ ل1لحت دع+
K ةلحرملا ەذه، 

qإ ع'جرلا بجb دقتو ةلماشلا ة1سئرلا عيضاوملل قباسلا م1يقتلاqون ل1لحت م¾K أ+ ةدنجأللÖاهلم OJ
K +كدل. 

 
  



  
 
 
 
 فادھأب ّقلعتملا ةدحتملا ةكلمملا ءادأ وھ ام" :ةدحتملا ةكلمملا - ٣ ةلاح ةسارد
 ةمادتسملا ةیمنتلا فادھأ يف ةحلصملا باحصأ" ةعومجمل ریرقت ،"ةمادتسملا ةیمنتلا
 "ةدحتملا ةكلمملا يف
 
OJ ةحلصملا باحصأ" ةعومجم

K ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ" (UKSSD( �K لمعت ،تاعاطقلا ةددعتم تامظنملا نم ةك�ش 
OJ ةمادتسملا ة1منتلل ةدحتملا ممألا فادهأ قيقحت `ع لمعلا عفدل

K ةمظنم ١٠٠ نم �²±أ انيدل .ةدحتملا ة�لمملا wÂ(ةك 
OJ طرخنم ١٠٠٠ نم �²±أ مضت عسوأ ةك�شو

K أÏانع)راشمو انتطش. 
 
OJ
K iÒÂ(ب انمق ،لامعألا عاطق نم معد~و ،٢٠١٧ ر~'ت±أ�لوألا نÎم قالطÒÂح+ عوX²K ة�لمملا ءادأ ةعجارمل رهشأ ١٠ ةدمل 
Ilاهنلا ر)Fقتلا .ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ لوح ةدحتملا

K ، "لوح ةدحتملا ة�لمملل لماش م1يقت لوأ وه ، "ءادألا سا1ق 
 .اهتاwÂؤمو اهتاqاغو ١٧ـلا فادهألا

 
 ر)Fقتلا انجتنأ ف1ك .١
 
Àلا نم ناÛJةحلصملا باحصأ تاوصأ عيمج راسملا لمش¢ نأ يرو OJ

K ط~و انتك�شF(ةصاخلا ن�مهتا��خ سكعت ةق 
 :لحارم عــ~رأ نم ة1ثح+ ة~راقم اندمتعا دقو .ةعونتملا ن�مهتا1ناyمÙو
 
 :ر)Fقتلا نم لصف لËل ىوتسملا bKاع ل1لحت ءارجÙو ةحاتملا تانا1بلا عمجل ةدا1قلا رود ت�عل ةمظنم١٧ عم لمعلا .١
 
لعتي لصف ةغا1صل ةدا1قلا رود بعلل تاسسؤملل ةحوتفم ةوعد انهّجو

�
 متو .اهتا��خ `ع ءانب ،١٧ـلا فادهألا نم فدهب ق

 متي ث1ح ،زهاج جذومنب ةدئاقلا ةسسؤملا د)وزتو ،اهل1كشi اهنكمX¥K qلا ةك�شلا ىدمو ةردقلاو ة1نفلا ة��خلا تاوذ را1تخا
 تاسسؤملا تماق مث .ة1نطولا وأ ة1ملاعلا ءادألا تاwÂؤم+ ،ة1مسرلا §�غو ة1مسرلا رداصملا نم ،ةرفوتملا ةلدألا ةنراقم
 ةدحتملا ة�لمملل bKاحلا ءادألا م1يقت مهنم بلُط ساسألا اذه `عو ،فدهلل ة1لاحلا ةماعلا تاسا1سلا لومش م1يقتب
 باحصأو ةموكحلا اهذختت نأ بجX¥K qلا تاءارجإلا دqدحتو ،ÛJخألاو رفصألاو رمحألا نوللا+ ،ط1سè سا1قم مادختسا+
 لyشè ة1جهنملا ل1صافت `ع قافتالا متو ،تاسسؤملا عم ك¥�شم لyشè ة1لمعلا ەذه ر)'طت متو .ن)Fخآلا ةحلصملا

 .K¾امج
 
٢. ÏÒÂ وألا م1يقتلاو ثح�لاbK ةعجارملاو قيلعتلل ةحلصملا باحصأ ةوعدو: 
 
 ققحتلاو ة1فاضإ ةلدأ مqدقتو هتعجارم ةحلصملا باحصأ نم بلُطو ،ثح�لا ةعجارمل ةك�شلا نمض ةحوتفم ةوعد انقلطأ
 .ةمزاللا تاءارجإلا حا¥�قاو ÛJخألاو رفصألاو رمحألا ف1¬صتلا عم فالتخالا وأ د1±أتلاو ،هتبالص نم د±أتلل هنم
 
OJ تاق1لعتلاو ثح�لا ف1لوتب ةqدا1قلا تاسسؤملا تماق .٣

K اهن لصفIl
K 

 
OJ امÀو

K وألا ةلحرملاb، دا1قلا تاسسؤملا عم ه1لع قفّتم جذومن دادعإ متqإ ة1لحملا نم ةلثمألا طاقتلا لمش ،هعا�تال ةb 
OJ ام+ ،فده لËل ة1ملاعلا

K لاو ه+ ةط�ترملا تاسا1سلا+ ةقلعتملا كلت كلذX¥K لا تاقالعلاو ،تاسرامملا لضفأ رهظُتX¥K تF~ط 
 .ىرخألا تاqاغلاو فادهألا+ هتاqاغ وأ فدهلا

 
 ةحلصملا باحصأ ل�ق نم ىرخأ ةرم هتعجارمو ەر)Fحتو §�خألا لصفلا قيس¬ت مت .٤
 



  
 
 
 
 لومش نم ققحتلا مهنم بلُطو ،قيلعتلل bوألا ةلحرملا نم ةحلصملا باحصأ `ع هم1معتو ًالماÀ ر)Fقتلا ر)Fحت مت
 .بسانم لyشè ةعومجملا فقوم ح'ضوو ةزرا�لا جئاتنلا `ع ف1لوتلا

 
OJ ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ قيقحتل ةمزاللا تا1لآلا للح يذلا ،ر)Fقتلا نم ٢ ءزجلل ةلثامم ة1لمع عا�تا مت

K ة�لمملا 
OJ عضولاو ،ةدحتملا

K ةحلصملا باحصأ رودو ،عــ~رألا لودلا. 
 
 ان�~راقم .٢
 
 وه لصفلا ةدا1ق رود ناÀ ،ثح�لا ةدا1ق bإ ةفاضإلا+ :لصف لËل ةqدا1قلا تاسسؤملا لالخ نم ةحلصملا باحصأ ل1ثمت مت
iلا ةرادإل مهمعد مت دقو .ةحلصملا باحصأ تاوصأ طاقتلاو ة1لمعلا ل1هس�JJمت ،يأرلا+ فالتخالا دنعو ،تاعا iمهع1جش 

 امم ،تافالتخالا بñسè ة1سئر لÖاشم يأ لصحت مل ،كلذل ةج�1ن .لح bإ لصوتلا bإ ةجاحلا نود كلذ+ فا¥�عالا `ع
كم

�
OJ قفاوت ءانب نم انن

K ل ءارآلاËلوصفلا نم ل èةلوهس. 
 
OJ ةكراشملا صخش يأل نكمq هنأ انحضوأ :نواعتلا `ع J̧§حتفنم اّنك

K ملاÒÂام+ ،عو OJ
K ثمم كلذK̀ تائيهلا وأ ةموكحلا 

 ماظن عم قفاوتت تانا1ب مادختسا نم ققحت يذلا ،XJKطولا ءاصحإلا بتكم ةطساوب انتانا1ب ةعجارم تّمت دقو .ة1مسرلا
¹Jظوم ةوعد+ انمقو ،ه+ صاخلا ر)راقتلا

K اوماق مهنم ل1لقلا ن�ل ،انثاح+أ ةعجارمل ة1موكحلا رئاودلا نم ة1ندملا ةمدخلا 
 .كلذ+

 
 K¾وضومو ط1سè ف1¬صت `ع انقفتا ،ةدحتملا ة�لمملل bKاحلا ءادألا م1يقت دنع :انءارو صخش يأ كرت مدعو ة1عوضوملا
OJ ذخأq هن�لو ،bKاحلا ءادألا `ع دمتعq ،ناyمإلا ردق

K ققحت نأ لامتحا م1يقت مدع ان¥�خا دقو ،ة1خ)راتلا تاهاجتالا را�تعالا 
 ةماع ةسا1س دوجو مدع وأ�و ف1عضلا ءادألل رمحأ :فادهألا ف1¬صت مت .٢٠٣٠ لولح+ فادهألا ةدحتملا ة�لمملا
 ث1حو د1ج ءادألل ÛJخألاو ،ةqاف�لا ه1ف ام+ فدهلا ةماعلا تاسا1سلا ÑKغت ال امدنع وأ�و ءادألا ةqافك مدعل رفصأ ،اهيطغت
 نم فده لËل انم1يقت ءارو صخش يأ كرت مدع أد�م انق�ط ،ةدحتملا ة�لمملا ءادأل ساسأ طخك .ة1فاÀ ةسا1س دجوت
OJ اوكرت صاخشأ وأ ن±امأ bإ تانا1بلا تراشأ اذإ ،ًالثم .فادهألا

K إ يدؤيس اذهف ءارولاb امدنع ةصاخ ،ف1¬صتلا ضافخنا 
qافك مدعو رادحنالا+ ەاجتالا اذه ن¥�قqةماعلا تاسا1سلا ة. 

 
 ةدحتملا ة�لمملا ةموكح عم انتقالع .٣
 
 ،ة1عوط ة1نطو ةعجارم ءارجÎب ماJ¥�لالاو ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ ذ1فنتل ةطخ عضوب ةدحتملا ة�لمملا ةموكح ة�لاطم دع+
 كرت نم مغرلا+ ،كلذ+ ما1قلا مدع تراتخا اهن�ل ،ةكراشملل اهتوعد+ انمقو ،كلذ+ اهلشف بñسè صاخلا انم1يقت ءارجإ انررق
 .اهتالخدمل اًحوتفم راسملا

 
 عم ة1سئرلا انتقالع ن�ل .تارادإلا لخاد نم تالخدملا ضع+ انيقلتو ،XJKطولا ءاصحإلا بتكم عم تانا1بلا `ع انلغتشا
OJ انتاطاش¬ب اهغال+إ ناÀ ةموكحلا

K ةدوسم لوأ ةكراشم كلذ لمشو ،بسانملا تقولا Àاهعم ةلما. 
 
OJ نامل��لا XJبم لخاد ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ لوح بازحألا عيمجل ة1نامل��لا ةعومجملا عم ة±اÒÂلا+ انر)Fقت انقلطأ

K 
OJ ةمهاسمÀ انر)Fقتب ت�ّحرو كلذ تلعف دقو ،تالخادم ءارجÙو ثدحلا اذه روضحل ةموكحلا ةوعد+ انمقو ،ندنل

K ةعجارملا 
 .ةدحتملا ة�لمملل ة1عوطلا ة1نطولا

 
OJ ةمظنم ١٠٠ نم �²±أ ةكراشم+ لامجإلا+ رهشأ ١٠ ر)Fقتلا جاتنإ قرغتسا

K هنأ دقتعنو .ثاح+ألا Àءادأل لماش م1يقت لوأ نا 
 .ةحلصملا باحصأ هجت¬ي ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ نأشè وضع ةلود يأ

 



  
 
 
 

  



  
 
 
 
 لّوحتلا قیقحت ةیفیك :ثلاثلا مسقلا
¥Iأت ،لّصفملا ل1لحتلا ءارجإ درجم+

K و ،ة§�خألا ةوطخلا�K دقت نامضل ةلدألا نم ةدافتسالاqةحضاو تا1صوت م èام نأش 
q1¹قحلا لوحتلل ه+ ما1قلا بج¥

K طولا ىوتسملا `عXJK. 
 
 عساو فلاحت ءانب )أ

 
OJ
K طو فالتئا با1غXJK دملا عمتجملا تامظنملIJ

K ةوطخ فلاحتلا ر)'طت ة1لمع حبصت ،٢٠٣٠ ةدنجأ ذ1فنت لجأ نم 
كمتلل اًدج ةعونتم تا1فلخ يوذ ءاwÂÀ مضq نأ ة1مهألا دqدش نمو ،لئاسرلا لاصqإ نامض وحن ة1ساسأ

�
 عاطق ءانب نم ن

OJ ةلماعلا تامظنملا نم لماش
K ام+ ،ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ تاعوضوم عيمج OJ

K ع'نتلاو ،ءاذغلاو ،رقفلا :كلذ 
 .خلإ ،ةمÀوحلا ،يÛJحلا ط1طختلا ،لقنلا ،خانملا ،ةاواسملاو ،ناسÏإلا قوقحو ،ةئÓبلاو ،ÜKصلا فÛلاو ەا1ملاو ،Ú�Kولويبلا

 
 ةدعاسملل ة1ساسألا تاعومجملا نع J̧§لثممو ن)Fخآلا ءاÒÂÀلا عم ةريدتسم ةلواط شاقن دقع نكمq ،ر)Fقتلا J§�هجت دّرجم+
 .ة±اÒÂلا ءانب لامyتساو جئاتنلا نم ققحتلا نم
 
OJ حئاصنلا نم د)âمل

K ع عالطالا ءاجرلا ،لاجملا اذه`: 
 
 .انه ،انعقوم `ع دراوملاو تاودألا ةحفص `ع تاودألا ةعومجمو "انءارو دحأ كرت مدع" ر)Fقت

 
 ر)Fقتلا مqدقت )ب
 
ذج ر)Fقت دادعإ تناÀ ة1لاتلا ة1سئرلا ةوطخلا

ّ
OJ رظنلا مهملا نم انهو ،با

K دقت ة1ف1كqط+ تانا1بلا مF(إ لص1ل ة1ئرم ةقb 
IJوللا J§�م¥�لا تاذ تام1يقتلا مادختسا ر)Fقتلا `عو ،عسوأ روهمج

K بملاÓةن OJ
K ة1ئرم ةنراقم كلذ ف1ض1سو ،ەالعأ جذومنلا 

 .ة1نطولا ر)راقتلا نم ر)Fقت لËل ةحضاو
 
 عيفرلا ÁKا1سلا ىدتنملا عامتجا ل�ق J̧§يسئرلا J̧§يموكحلا J̧§لوؤسملا عم اًراوح نّمضتي قالطإ لفح م1ظنت نكم)و
OJ ةلءاسملا نامضو ةماع ة�1لم ن)'كتل ةلاّعف ةل1سوك ىوتسملا

K راسملا اذه. 
 
 :لثم ،§�ثأتلا ة1لمع نم J̧§فدهتسملا J̧§يسئرلا رارقلا عانص لوح ةحلصملا باحصأل ل1لحت ءارجإ د1فملا نمو

 XJKطولا وأ K̀حملا ىوتسملا `ع نوعÒÂملا ●
 ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ+ ةقلعتملا ة1موكحلا جما��لا ذ1فنتل )لمتحملا( ض)'فتلا تاذ ة1موكحلا رئاودلا ●
IJدملا عمتجملا تامظنم ●

K لا ىرخألاX¥K ذ1فنتلا معدل ة��خلاو ةردقلا اهيدل 
 )... خلإ ،نونودملا ،مالعإلا لئاسو ،ة1مqداÖألا تاسسؤملا( تاعاطقلا ��ع نود)Jملاو ءافلحلا ●

 
OJ §�كفتلا بج)و

K اغلا وأ فدهلا+ لعفلا+ اهطا�ترا ىدمqأو اهتافادهتسا نع ثح�لا لالخ نم ةÏال ث1ح+ ،ةثيدحلا اهتطش 
 :½¬ن

 ،J̧§بعاللا J̧§ب تارتوتلاو تاقالعلا ●
 ،دويقلاو مهلامعأ لوادج ●
 ،مهتامامتهاو مهعفاود ●
 .ة1صخشلاو ة1فطاعلاو ة1نالقعلا - مهتا)'لوأ ●

 



  
 
 
 
 دل�لا ىوتسم `ع ة1نطولا ة1عوطلا ةعجارملا دع+ ام ةع+اتملا )ج
 
¥1¹قح §�يغت ثادحإل

K دل�لا لخاد، qت¬ي ّالأ بجùK رارمتسا نامض مهملا نمو ،ة1نطولا ة1عوطلا ةعجارملا ضرع+ راسملا 
 ةموكحلا تانوكم لمشل قيبطتلا قاطن عيسوتو ،ىوتسملا عيفرلا ÁKا1سلا ىدتنملا داقعنا دع+ ة1نطولا ةكراشملا

 .ةفاÀ عمتجملاو
 
OJ §�كفتلا نكمq ،مخزلا `ع ظافحللو

K: 
OJ ةفلتخم عيضاوم `ع ًالثم J§�ك¥�لا عم ،تاعاطقلا ددعتم XJKطولا فلاحتلل ة)'نس عــ~ر تاعامتجا .1

K Àن�لو ،ةرم ل 
 .ةمادتسالا وحن لوحتلا وهو ماع فدهب اًمئاد

 .ة1نطولا ة1ناJ§�ملاو ة1منتلا ط1طخت تا1لمعو ة1نامل��لا ناجللاو ةلصلا تاذ تارازولا عم ةمظتنملا ةكراشملا .2
 .ةلقتسم ةلدأ ةدعاق ر)'طتو ،٢٠٣٠ ةدنجأ قيقحتب ةصاخ مËلمع ةطخ ر)'طت .3
OJ ءارظنلا م1لعت جمارب ر)'طت .4

K فألا لدا�ت - ةقطنملا ءاحنأyسحتو ،ذ1فنتلاو دصرلاو تا��خلا لوح را§̧J عمج قرط 
 .ةلدألا ةدعاق

OJ ة1سئرلا تا1صوتلا ز)âعت اهنكمX¥K qلا ىرخألا ة1لودلا تاراسملا دqدحت .5
K لثم ،ة1نطولا ة1عوطلا ةعجارملا 

 لماشلا يرودلا ضارعتسالاÀ ىرخألا ةدحتملا ممألا تاراسمو ،I�Kوروألا داحتالا عم ةكراشملاÀ ة1م1لقإلا تاراسملا
OJ
K إلا قوقح سلجمÏناس. 

 
 ؟ة1فاضإ تامولعم
 
OJ ةموكحلا عم طارخنالا لوح تامولعملاو حئاصنلا نم د)âم+ ن�متبغر اذإ

K ىدتنملاو ة1نطولا ة1عوطلا تاعجارملا تاراسم 
IJدملا عمتجملا تامظنم نم ةد1فملا ة1فاضإلا دراوملا `ع لوصحلا نكمq ،ىوتسملا عيفر ÁKا1سلا

K لاÒÂ(لثم ،ةك: 
 

IJدملا عمتجملا تامظنم لظ ر)راقتل ة1هيجوتلا ئدا�ملا :سوروف -
K ىوتسملا `ع ٢٠٣٠ ةدنجأ ذ1فنت دصرل 

 (انه( XJKطولا
OJ ةكراشملل عــــ)w ل1لد :٢٠٣٠ اًعم -

K انه( ة1نطولا ة1عوطلا ةعجارملا) 
 (انه( ة1ندملا ةحاسملا لوح ١٦ فدهلا م1يقت معدل سوك1ف1س دصار -
 (انه( تن¥�نإلا `ع انعقوم `ع ن)Fخآلا ةحلصملا باحصأو ة1سئرلا تاعومجملا تاحفص -

 
 

  



  
 
 
 
 نایھبأ ودوت ان اداو :دنھلا - ٤ ةلاح ةسارد
 
 ؟فلاحتلا أد+ ف1ك .١
 
لخت ال ةلمح( نا1هبأ ودوت ان اداو

�
OJ )دعولا+ او

K دنهلا �K ب اهدعو نع ة1لوؤسملا ةموكحلا ل1محتل ة1نطو ةلمحÎرقفلا ءاهن 
 ،ةqدنه ة1بعش تاÀرحو ة1بعش تامظنمو ة1موكح §�غ ةمظنم فالآ ٤ نم �²±أ ةك�شلا مضتو ،J§�يمتلاو K¾امتجالا ءاصقإلاو
ÁK OJاسأ لyشè مويلا لمعتو

K ولا ىوتسم عفر¾K ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ لوح. 
 
J OJ̧§كراشملا K¾امتجالا لمعلا تاعومجمو ناسÏإلا قوقح ءاطشÏ عامجإ نم ةك�شلا تقثDنا

K امتجالا ىدتنملا¾K لاعلاòK 
٢٠٠٤ OJ

K اد�لا ذنم تفده دقو .يا�مومqإ ةb ب ةئيهتÓةزكرمو ة)'ق دوهج لذ+ لالخ نم ةشمهملا تاعمتجملل لضفأ ةئ 
OJ §�يغت ثادحإل ك¥�شملا لمعلا ر)'طت متو .ةرفاضتمو

K سانلا ةا1ح OJ
K اع)و ،ملاعلا ءارقف عــ~ر دجوي ث1ح ،دنهلاIJ

K ث�لا�§ 
 .ةمارك+ لمعلاو شعلاو ملعتلا صرف نم دqدشلا نامرحلا رارمتسا نم مهنم
 
 ة1فلألل ة1ئامنإلا فادهألا+ ةقلعتملا تاqاغلا+ ءافولل ةموكحلا اهتعطق X¥Kلا دوعولا ة�قارم لالخ نم كلذ+ ما1قلل تفده دقو
 J§�ك¥�لا عم ،)٢٠٠٩-٢٠٠٤( ك¥�شملا IJدألا دحلل XJKطولا جمان��لاو ،ة1نطولا ة1ئامنإلا فادهألاو ،)٢٠٠٠( ةدحتملا ممألل
èشyقحلا `ع صاخ ل OJ

K و .م1لعتلاو ةحصلاو شعلاOJ
K ة§�خألا تاونسلا ، Àانملا ةدنجأ نم اًءزج ةلمحلا تناëدع+ امل ة 

٢٠١٥ OJ
K لاو ،٢٠١٥ ةلمح لوح ة1نطولا ةئبعتلا تداقو ،دنهلاX¥K إ تدأb ا�ملا §�ثأتلاwÂ OJ

K تاضوافملاو تاعامتجالا 
 .ةمادتسملا ة1منتلا فادهأو ٢٠٣٠ ةدنجأ دامتعاو ل1كش�ل ة1سئرلا

 
OJ كراش¢ نَم .٢

K ؟فلاحتلا 
 
OJ ام+ تاعومجملا نم ةعساو ةعومجم `ع يدنهلا فلاحتلا لمتش¢

K لا تامظنملا كلذX¥K ة1سئرلا تاعمتجملا معدت 
 ،لافطألاو ،ءاس¬لاو ،J̧§يلصألا ناyسلا تاعمتجمو ،)بس¬لاو لمعلا ساسأ `ع J§�يمتلل ضّرعتت تاعومجم( ت1لادلا :ة1لاتلا

OJ مهتاعلطتو مهتامامتها جمد نامضل ،.خلإ ،ا1ًس¬ج J̧§لوحتملاو ،ةقاعإلا يوذ صاخشألاو ،نسلا را�كو ،با�شلاو
K جما��لا 

 .تاqالولا تاموكحو ة)âكرملا تاموكحلل ة1ئامنإلا فادهألاو تاسا1سلاو
 
 ةلمحلا قيس¬ت ةعومجم
 
 ة1بعشلا تامظنملا نم ةعساو ةعومجم نم فلأتت X¥Kلا تالمحلا قيس¬ت ةعومجم �Kو ،ةماع ةئيه لالخ نم ةلمحلا رادت
 .ههيجوتو فلاحتلا لامعأ لودجو تاسا1س ر)'طت نع ةلوؤسملا �Kو ،دراوملاو ةëانملا تامظنمو ة1بعشلا تاÀرحلاو
 
 ةلمحلا ه1جوت ةعومجم
 
 مهباختنا متي ،ةماعلا ةئيهلا نع J̧§لثمم نم فلأتتو .فلاحتلل ةqذ1فنتلا ةنجللا اهرا�تعا+ ةلمحلا ه1جوت ةعومجم لمعت
 عم نولمعq نيذلاو J̧§ملسملاو ءاس¬لاو ت1لادلاو با�شلل نزاوتم ل1ثمت `ع يوتحq يذلا ،ùKيجوتلا ق)Fفلا ة)'ضعل
 ،را�تعالا J̧§ع+ 1òKلقإلا ل1ثمتلا ذخأ متي امÀ ،كلذ bإ امو ،اهعم لمعت X¥Kلا تامظنملاو J̧§يلصألا ناyسلا تاعمتجمو لافطألا
 .دنهلا قwÂ لامشو ،طسو ،قwÂ ،بونج ،برغ،لامش ،ًالثم
 
IJدملا عمتجملا تاوصأ معدت ف1ك .٣

K؟ 
 



  
 
 
 
 ة1منتلا فادهأ لوح ةD1)ردتلا جما��لاو تارواشملاو لمعلا شرو نم §�ث�لا دقع+ اهؤاwÂÀو نا1هبأ ودوت ان اداو ةلمح تماق
 يدا1قلا رودلا اهل ناÀو .ة1لحملاو ة1نطولا نودو ة1نطولا تا)'تسملا `ع K¾ولا ÒÂ¬ل لصاوتلا داوم ترّوط امÀ ،ةمادتسملا

OJ
K لعتملا ة1سئرلا تا1لاعفلا

�
OJ لمعلل òKلاعلا مويلل ةئبعتلا+ ةق

K لاو ،٢٠١٨و ٢٠١٧X¥K لمعلل ةدحتملا ممألا ةلمح اهتمظن 
 .)GCAP( رقفلا ةحفاyمل òKلاعلا ءادنلاو )A4SD( ةمادتسملا ة1منتلا لجأ نم لمعلاو ،ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ `ع
 
OJ §�بك لyشè اًضqأ ةك�شلا كراشiو

K انملاëةصاخ ،ة1نطولا ة
ً

OJ يدا)Fلا رودلا اهبعل+ 
K دملا عمتجملا ةمهاسم نامضIJ

K OJ
K 

OJ ة1نطولا ة1عوطلا ةعجارملا ة1لمع
K قت دنهلا تمدق امدنع ،٢٠١٧F(إ اهرb ا1سلا ىدتنملاÁK ىوتسملا عيفرلا OJ

K كرو)'ين. 
IJدملا عمتجملا نم ءاÒÂÀلا نم ةعساو ةعومجم كاÎwÂ~و

K، قت ةلمحلا تدعأF(قت" ناونع+ لظ رF(دم عمتجم رIJ
K لوح 

 .انه دوجوم ر)Fقتلا ط+ار .٢٠٣٠ ةدنجأ نم )١٧ لصأ نم( ة1سئر فادهأ ١٠ ضرعتس¢ "ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ
 
Àعم ماظتنا+ لمعت ام NITI Aayog، وكحلا ثاح+ألا زكرمøK اسألاÁK ملاÒÂعضوو ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ ذ1فنت `ع ف 
 .٢٠٣٠ ةدنجأل تاwÂؤم
 
Àفوت ام

ّ
 فادهأو ة1باختنالا دوعولاÀ ،اهتعطق X¥Kلا ة1سئرلا دوعولا نأشè ة)âكرملا ةموكحلل ة)'نس ءادأ تام1يقت ةلمحلا ر

 X¥Kلا ،)MK )NDAارقمqدلا XJKطولا فلاحتلا ةموكحل تاونس عــ~رأ ةدمل اًم1يقت اًرخؤم ترجأ دقو .اه§�غو ةمادتسملا ة1منتلا
 .٢٠١٤ ذنم ةطلسلا bوتت

 
OJ ن)رامتلا ەذه دعاسi مل

K إqةمادتسملا ة1منتلا فادهأ ةلاسر لاص OJ
K حلا قطانملاÛJ(لاو ةF(ة1ف OJ

K ل+ ،بسحف دال�لا 
OJ تمهسأ

K ٢٠٣٠ ةدنجأ ذ1فنت لوح ةموكحلا ةلءاسم نامض. 
 

  



  
 
 
 
 رییغتلل يندملا عمتجملا ةّصنم ،"كرتشم لبقتسم" :اینابسأ - ٥ ةلاح ةسارد
 
 ة1ساسألا هتانوكمو فلاحتلا لوح ضرع
 
OJ تاعاطقلا ددعتملا راوحلل ةركتبم ةصنم وه "ك¥�شم ل�قتسم"

K قوقحو ةمادتسملا ة1منتلا قيقحت `ع لمعت ،ا1نا�سإ 
IJدملا MKارقمqدلا ءاضفلا ز)âعتو ناسÏإلا

K. و�K ام+ ،ةفلتخم رواحم تاذ ةمظنم ٥٠ نم �²±أ مضت OJ
K بلا كلذÓقوقحو ةئ 

 ع'نتلاو لمعلا اqاضقو يñÒÂلا لقنتلاو لqد�لا داصتقالاو ةلوفطلاو ة)'س¬لاو bKودلا نواعتلاو K¾امتجالا لمعلاو ناسÏإلا
1¹Jظولا

K. و�K ولا ىوتسم عفرو تاسا1سلا §�يغتل تاح¥�قم جاتنإل ةك¥�شمو ةلماش ة~راقم دمتعت¾K ةئبعتلاو. 
 
 ة1ج1تا¥�سالاو ةكراشملا .١
 
 ةردقلاو تاسا1سلا §�يغتل ةحاسمÀو ،٢٠٣٠ ةدنجأل ة1ل)'حتو ةتباثو ةك¥�شم ة)ؤر ءانب `ع ك¥�شم لyشè ةصنملا ەذه لمعت

IJدملا عمتجملل ماهو عساو ل1ثمت باطقتسا `ع
K ا�سإلاIJ

K. سانلا قوقح عضول اًراطإ ٢٠٣٠ ةدنجأ نأ ةصنملا ��تعتو 
OJ بكو�لا ةqاعرو

K ¹ف .زكرملاJ
K احلا تقولاbK، q٢٠٣٠ ةدنجأ نأ را�تعا نكم �K ط د1همت لواحت ةسا1سF(اهق OJ

K فلتخم 
OJ ةلثمتملا تاضقانتلاو تاqدحتلا عم ،ندملاو قطانملاو نادل�لا

K لوخدلا OJ
K ëىرخألا ة1سا1سلا تادنجألا عم عا 

OJ بñسلا وه اذه .)خلإ ،ةركسعلا ،ةصخصخلا ،فشقتلا(
K دملا عمتجملا نأIJ

K مساح رود هل مظنملا OJ
K عتâ(ةدنجأ ز 

 .ملاعلا لوحو ا1ًلحم - ة1ل)'حت
 

OJ فلاحتلا نكمت دقو
K دقت نم ا1نا�سإqةمزح م 

OJ ح'مطلا ذ1فنتلل دمألا ةل)'ط�ةطسوتم ةسا1س
K 

 سانلل ة1ل)'حتلا ٢٠٣٠ ةدنجأ" لوح ر)Fقتلا
 دافتساو ."ÁKا1سلا لمعلل تاح¥�قم :بكو�لاو
 ة1موكحلا تاسسؤملا نم ددع د1يأت نم ر)Fقتلا
 ىوتسملا ةع1فر تاماJ¥�لا حFط امم ،ر)Fقتلا ة1سئرلا
 ةلاسر سئرلا قلطأ دقو .ة1نا�سإلا ةموكحلا لخاد
OJ ة)'ق

K نامل��لا OJ
K و ويلوي�زومتOJ

K ا1سلا ىدتنملاÁK 
 ٢٠٣٠ ةدنجأ لوح öارّوصت عضت ،ىوتسملا عيفرلا
ÀملاÒÂاسألا عوÁK طولا ىوتسملا `ع دل�للXJK 
 تدمتعا دقو .فارطألا ددعتملاو I�Kوروألاو K̀حملاو
 عيفرلا ÁKا1سلا ىدتنملا ة1شع لمع ةطخ ةموكحلا
 .كلذ سكعت ىوتسملا

 
 ة1ج1تا¥�سالا .٢
 
OJ
K ع ةّصنملا زك¥�س ، ل�قتسملا`: 

 
 .ÁKا1سلاو K¾امتجالا راyتبالاو ملعتلل ءاضفك ��نملا ز)âعت ●
OJ ن)Fخآلا ةحلصملا باحصأ عم طاش¬ب ةكراشملا ●

K ةمادتسملا ة1منتلل ة1نطو ة1ج1تا¥�سا ءانب. 
OJ ةمهاسملا ●

K دحتqلا ة1ل)'حتلا §�بادتلاو تاسا1سلا ةشقانمو دX¥K انءارو صخش يأ كرت مدع `ع زكرت. 
OJ ةمهاسملا ●

K سحتل تا1لمعو تاسسؤم يأ§̧J ذ1فنتلا راطإ ةعجارمو دصر. 



  
 
 
 

OJ ام+ ●
K دملا عمتجملا تامظنم عم لصاوتلا كلذIJ

K حت لامعأ لودج عضو لجأ نم اهيلع طغضلاو ىرخألا'(K̀ OJ
K 

 .ةماعلا ةسا1سلا
  



  
 
 
 
 ةمادتسملا ةیمنتلا فادھأل اینیك ىدتنم :اینیك - ٦ ةلاح ةسارد
IJدملا عمتجملا تامظنم نع ةقثDنم ةصنم نع ةرا�ع وه ةمادتسملا ة1منتلا فادهأل ا1¬يك ىدتنم

K لاX¥K تعمتجا OJ
K ماع 

٢٠١٣ Àدملا عمتجملا تامظنمل ة1عجرم ةعومجمIJ
K OJ

K ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ دامتعا دع~و .٢٠١٥ دع+ امل ا1¬يك OJ
K 

OJ ةمادتسملا ة1منتلا فادهأل ا1¬يك ىدتنم قالطإ مت ،٢٠١٥
K يذلا ،٢٠١٦ سرام�راذآ qب عمج§̧J دملا عمتجملا تامظنمIJ

K 
OJ ةمهاسملل ا1ًعسو ،نّوكم ٣٠٠ نم �²±أ ة)'ضع عم ،ةفلتخملا

K ةمادتسملا ة1منتلا ةطخ ةعجارمو دصرو ذ1فنت OJ
K ا1¬يك 

٢٠٣٠. 
 
 .بكو�لاو سانلا لجأ نم ا1ًباجqإ تلوحت ا1¬يك :ة)ؤرلا

 
OJ ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ قيقحتل نيددعتملا ةحلصملا باحصأ تاءارجÙو تاسا1س `ع §�ثأتلا :ةمهملا

K ا1¬يك. 
 
IJدملا عمتجملا ةوعد قيس¬تو ةئبعتلل دوجوم ىدتنملا :ر)��تلا

K ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ قيقحتل OJ
K لالخ نم ا1¬يك 

 :bإ ةجاحلا+ ع'فدم وهو ،رومألا نم اه§�غو ،تالمحلاو ÁKا1سلا راوحلاو تاردقلا ءان~و J̧§نطاوملا كاÙwÂو تاÖاÒÂلا
 

IJدملا عمتجملل ةم�ظنمو ةقّس¬م ة~راقم دامتعا .1
K نطاوملاو§̧J إلwÂىرخألا ة1ئامنإلا ةلعافلا تاهجلاو ةموكحلا كا 

 .ةمادتسملا ة1منتلل ٢٠٣٠ ةدنجأ قيبطت وحن
OJ ءاÒÂÀلاو ة1موكحلا تارادإلل XJKقتلا معدلا مqدقتو تاÖاÒÂلا ز)âعت .2

K ة1منتلا Àيساسأ§̧J OJ
K ة1منتلا ةطخ ذ1فنت 

 .٢٠٣٠ ماعل ةمادتسملا
OJ مهتكراشمو مهتوصو ،ة1ضقلل مهتي�لمو ن)Fخآلا ةحلصملا باحصأو J̧§نطاوملا K¾و ز)âعت .3

K تا1لمعو تارارق 
 .ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ تاءارجÙو

OJ زرحملا مدقتلا عب�تو ةعجارمو ةع+اتمو ،ةلدألا `ع ة1¬بملا قيبطتلا لئاسو ز)âعت .4
K ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ. 

 
OJارغجلا ع'نتلاو ة1سئرلا تانوكملاو فلاحتلا ءانب ة~راقم

K 
 
IJدملا عمتجملا تامظنم ة)'ضع نإف ،هق+اس لثم

K �K اهيف نم+ ،ة1عوط: 
 

 .٤٧ـلا ا1¬يك تاعطاقم عيمج نم ة1عمتجم تامظنمو ،تا�نونطاوملا اهدوقX¥K qلا تاعومجملا ●
IJدملا عمتجملا تامظنم ●

K ا1¬يك اهرقمو ة1لودلاو ة1نطولا. 
 
 عاطقلاو مالعإلا لئاسوو ة1مqداÖألا طاسوألاو نامل��لا ءاضعأو تاعطاقملا تاموكحو ة1نطولا ةموكحلا عم بثك نع لمعلا
OJ ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ د1يأت ام1س الو ،٢٠٣٠ ةدنجأ م1ق كراش�ت X¥Kلا تامظنملا نم اه§�غو صاخلا

K ىزع)و .ا1¬يك 
OJ ىدتنملا حاجن

K إ تافلاحتلا ءانبb: 
 

 لالخ نم صاخلا اهلامعأ لودج عضوو ة1لاعف+ ةكراشملا+ ةمظنملا تاعومجملل حي�ت X¥Kلا ة1عوطلا ة)'ضعلا .1
 .ىدتنملا لخاد ١٧ـلا ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ تاعومجم

2. qب ةنيا�تملاو ةك¥�شملا تا1لوؤسملا أد�م ىدتنملا سرام§̧J ەاجت انجهن موق)و ،ةحلصملا باحصأ فلتخم 
ÁÂ لÀ ل�قو ًالوأ ،كردن اننأ `ع ،ًالثم ،مالعإلا لئاسوو صاخلا عاطقلاو ةموكحلا

Kاهنم ب¥�قنو مساحلا اهرود ،ء 
 ة1منتلا فادهأ ذ1فنتل ك¥�شم لامعأ لودج+ عفدلا لجأ نم ،انراودأل لماËلا حيضوتلا عم ،ة±اÒÂلا لجأ نم
OJ اهتعجارمو اهدصرو ةمادتسملا

K ا1¬يك . 
 تاعومجملا ةكراشم نامضل ،انءارو دحأ كرت مدع أد�م لالخ نم ىدتنملا ةكراشمو ة1ج1تا¥�سا ه1جوت رمتس¢ .3

OJ لماÀ لyشè اًشمهت �²±ألا
K هتالخدت. 



  
 
 
 
 
 نيددعتملا ةحلصملا باحصأ ةصنمو ةموكحلا عم ةكراشملا

 
OJ طاش¬ب ةمادتسملا ة1منتلا فادهأل ا1¬يك ىدتنم كراش¢

K ةحلصملا باحصأ جهن ززعت ة1سئر ة1نطو تا1لمع عــ~رأ 
OJ نيددعتملا

K ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ ة1لمع OJ
K و ا1¬يك�K: 

 
OJ وضع .1

K ب ةك¥�شملا ة1نطولا ةنجللا§̧J ولاÀةمادتسملا ة1منتلا فادهأ ةعجارمو دصرو ذ1فن�ب ة1نعملا تالا 
 ٤٧ـلا ا1¬يك تاعطاقم نم ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ ÉKّجشم Òّم .2
OJ وضع .3

K ب ةك¥�شملا ةنجللا§̧J ولاÀة1مهأ زاربإل ،ة)ردنجلا تاءاصحإلا+ ة1نعملا تالا Àةاتفو ةأرما ل 
OJ كراشم .4

K إل ة1نطولا ة1لمعلا م1ظنتwÂر)'طتلا د1ق( نيددعتملا ةحلصملا باحصأ كا( 
 
 ة1ساسأ نيددعتملا ةحلصملا باحصأل ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ ذ1فنت لوح ةم�ظنم ة~راقم عا�تا bإ ةجاحلا تلظ
OJ ةحلصملا باحصأ فلتخمل

K و .ا1¬يكOJ
K ةك¥�شم ة1جهنم عا�تا+ ك¥�شملا مامتهالا لظ OJ

K نم ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ 
OJ ةلعافلا تاهجلا فلتخم ل�ِق

K إ ىدتنم وحن لاقتنالا ر)'طت متي ،ة1منتلا لاجمwÂنم نيددعتملا ةحلصملا باحصأ كا 
OJ ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ ةعجارمو دصرو ذ1فنت لجأ

K عامتجا دقع مت .ا1¬يك§̧J OJ
K و سرام�راذآÀمس¢د�لوألا نونا�� 

 تاعامتجالا ت+ذتجا دقو .ةلودلا ةن)âخل ةع+اتلا ةمادتسملا ة1منتلا فادهأ ط1طخت ةدحوو XJKي�لا ىدتنملا ةدا1ق+ ،٢٠١٨
IJدملا عمتجملاو J̧§ظفاحملا سلجمو ة1موكحلا تالاÀولاو تارازولا فلتخم نم J̧§لثمم ةكراشم

K لئاسوو صاخلا عاطقلاو 
Ilامنإلا ةدحتملا ممألا جمانر~و مالعإلا

K، نم مه§�غو wÂÀة1منتلا ءا. 


