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  :ةمدقم

 يتلا تايدحتلاو زرحملا مدقتلا مييقت يفو 2015 -2000 ةيئامنالا ةيفلالا فادهأ راسم يف يندملا عمتجملا طرخنا
 فادهأ ينبت لبق ةدحتملا ممألل ماعلا نيمالا اهقلطأ يتلا تارواشملا يف كراش امك ،اهذيفنت تاراسم تبحاص

 لب ةبقارمو ةعباتم يف ةلاعفلا ةكراشملا ىلع نيصيرح هتامظنمو يندملا عمتجملا نإ .2030 ةمادتسملا ةيمنتلا
 ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ذيفنت ليبس يف ةكارشلا ةركف ناف ،ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ذيفنت يف ةكراشملاو
 .فادهألا لك ذيفنتل مهم اطرشً اضيأ يه لب رشع ةعبسلا فادهألا نم فده درجم تسيل

 ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ذيفنت ةعباتمل يندملا عمتجملا ةطساوب يعوطلا ريرقتلا اذه ناف راطإلا اذه يفو
 ةيمنتلا فادهأ قيقحت لجأ نم نادوسلا يف يندملا عمتجملا ةكراشمو مامتهاو رود ليعفت ىلإ فدهي
 .ةعطاقتم عيضاوم ةعبرأو رواحم ةرشع ريرقتلا اذه لمشيو ،ةمادتسملا

 :ريرقتلا ةباتك ةيجهنم

 امك ةمظنم 15 ىلع عّ◌زو نايبتسا كلانه ناك ثيح تامولعملا عمج يف ةيلوأ رداصم ىلع ريرقتلا ةباتك تدمتعا
 ةينادوسلا ةيمنتلا ءادن ةمظنم رقم يف تميقا يتلا ةشرولا لالخ نم زكرملا شاقنلا ةعومجم ىلع تدنتسا
 .2022 وينوي/ناريزح 8 خيراتب

  ةيسيئرلا رواحملا :ًالوأ

 يسايسلا راطإلا وأ ةمكوحلا :لوألا روحملا

 لثمم ناكسلل يموقلا سلجملا يف ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ذيفنت ىلع فارشإلل 2018 ماعلا يف ةيلآ تئشنأ
 تلوحت مث يندملا عمتجملا تامظنم نم ةيلآلا ءادأ مييقتو ةعباتمل ىدتنم ئشنأو ةفلتخملا تارازولا ءارزو اهيف
 ىوتسم ىلع ةيلآلا يف ةلثمم تايالولا تناك .ينطولا داصتقالاو ةيلاملا ةرازو ىلإ ناكسلل يموقلا سلجملا نم

 .ةالولا

 يف هنأ ركذلاب ريدج .ةيلآلا ةطساوب ءادألا مييقتل ريرقت ةباتك متت امنإو يناملرب مييقتو ةعباتم دجوي ال ماع لكشبو
 يتلا ةيروتسدلا ةقيثولل اقفوو ،ناملربلا لح مت دقف ريشبلا ماظن طوقس نالعإ عمو 2019 ليربأ/ناسين 11
 سلجم ةماقا اررقم ناك دقف ،ربوتكأ/لوألا نيرشت 25 بالقنا ىتحو 2019 سطسغأ/بآ ذنم دالبلا تمكح
 .ثدحي مل ام وهو يلاقتنا يعيرشت

 نكمي تانايبو تامولعم ىلإ دنتست ال ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نأشب تارارقلاو تاسايسلا عنص تايلمع
 ةحفاكم ةيضوفمل تاحرتقم دجوت .ةيمسرلا تانايبلا مهفل ةفافش تايلمع دجوت ال امك ةلوهسب اهيلإ لوصولا
 .يموقلا ةعجارملا ناويد دجوي امك اهليكشت متي مل نكلو داسفلا

  .ذيفنتلل الماكتم اجهن ةموكحلا عضت ملف ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ذيفنت نامضل ةحضاو تاوطخ دجوت ال   
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 ةيمنتلل ةينطولا ةينازيملاو تايجيتارتسالاو ططخلا :يناثلا روحملا

 ينبنت يذلا ماعلا لكيهلا يه حبصت ةينطو ةيؤر دوجو مدع نم يمانلا ملاعلا نادلب نم ديدعلاك نادوسلا يناعي
 اهرودب يناعت يتلاو تايجيتارتساو ططخ دجوت نكل ةيؤرلا بايغ نم مغرلا ىلع .تايجيتارتسالاو ططخلا هيلع
 ةيلمع يف ةوجفلل يعقاولا ليلحتلا يف فعض كلانه نأ ودبي امك ،اهل ذيفنتلا يفو مازتلالا يف لكاشم نم
 .تاسايسلا مسر

 رمأ وهو ،ةيقيقحلا ةجاحلا مجح عم بسانتي امب تايولوالاو ةيمنتلا فادها ىلع تاينازيم عيزوت يف للخ كلانه
 .تاحوسملاو تاساردلا يف لاكشا كلانه نأب اضيأ طبتري

 ماق يتلا   يداصتقالا حالصالا طورش نم ءزجك رقفلا ةحفاكمل ةطخ ةيلاملا ةرازو تزاجأ 2021 ماع ةيادب يف  
 حاجن نأ الإ ،)كبيهلا( نويدلاب ةلقثملا ارقف رثكألا لودلا ةردابمل مامضنالل هيعس راطإ يف نادوسلا اهب
 .2021 ربوتكأ/لوألا نيرشت 25 يف ثدح يذلا بالقنالاب قيعأ راسملا اذه يف مدقتلا يف نادوسلا

 ةحضاولا تايحالصلا تاذ ةماعلا تائيهلا -يسسؤملا معدلا :ثلاثلا روحملا

 ال نكلو ،ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ لوح )ةيلاملا ةرازو يف( ةيموكحلا زاكترالا ةطقن يه ةيموكح ةيلآ كلانه
 فادهأ ىلع ناكسلل يموقلا سلجملا لمعي ةينطولا زاكترالا ةطقنل ةفاضإلاب ذيفنتلل ةصصختم تالاكو دجوت
  .ةلصلا تاذ ةيموكحلا تاهجلا عم نولمعيو ناكسلل يملاعلا نالعالا يف ةجردملا ةمادتسملا ةيمنتلا

 ،ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحت ىلع لمعلاب نادوسلا مازتلا ةلأسم يف تارغثلا نم ةدحاو هذه ديكأتلاب
 مازتلالا ةيمهأ عم بسانتي ال امب تايحالصلاو دارفالا ةدودحم ةرادا اهنا الا ذيفنت ةهج دوجو نم مغرلا ىلعف

 .ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ زاجنا يف يسسؤملا

 ينطولا يوتسملا ىلع تايجيتارتسالاو لمعلا ططخو تاسايسلا ذيفنت :عبارلا روحملا

 ذيفنت يف فعض كلانه ماع لكشب نكلو )PEOPLE SCORECARD( ةرامتسا ريرقت يف حضوأ ليصفت دجوي
 ةيعجرمك ةمادتسملا ةيمنتلا فادها ةيلاملا ةرازو تدمتعا 2020 ماعلا يف .ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحتو
 ماعلا اذه دهش دقو ةصاخ ،يغبني امك رمالا نكي ملف قيبطتلا ىوتسم ىلع نكلو ،ةنزاوملا دادعال ةيساسأ
 ً.افلس ةعوضوملا تانزاوملاو ططخلا ىلع عبطلاب ترثأ يتلا انوروكلا ةحئاج يشفت

 يلحملا ىوتسملا ىلع تايجيتارتسالاو لمعلا ططخو تاسايسلا ذيفنت :سماخلا روحملا

 ةيمنتلا فادهأ ذيفنت يف ةيلحملا تاموكحلل دودحم طارخنا كلانه نأب ريرقتلا يف نيثوحبملا ىري -
 .ةحلملا اهتاجاحب ةقلعتملا فادهألا يف اصوصخ ةمادتسملا

 .ةيالو لك يف ةحاتملا دراوملل اقفو ةمءاوملا نم ءيش كلانه نأ اضيأ نوري امك -
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 تاردقلا ةيمنتو روهمجلا ةيعوت :سداسلا روحملا

 ،تيوادبلاو وجادلا لثم ةيلحملا تاغللا ضعبب اهتمجرت تمت دقلف ةمادتسملا ةيمنتلا ةطخب يعولا رشن راطإ يف
 تائيهلا يف يبسن يعس كلانه دجن امك .ةمجرتلا هذهب تماق نم يه يندملا عمتجملا تامظنم ضعب
 .ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ لوح ةفرعملا لدابتو ليلحتل نيثحابلا ىدلو ةيميلعتلا

 معدلا نم ردق دجوي امك ،اهلمعل ريطأتلا يف ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ يندملا عمتجملا تامظنم مدختست
  .ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأب تاردقلا ةيمنتل يندملا عمتجملا تامظنم نم ديدعلا لخاد

 تاوجف كلانه .ةدحتملا ممألا تالاكوو يندملا عمتجملا تامظنم نيب تاكارشلل ةريبك ةصرف دوجو عمو
 ءانبو ،ليومتلا ىلع لوصحلا ،تامظنملا ةرادا :لمشت يندملا عمتجملا تامظنم تاراهم ةيمنت يف ةددحم

 .تاكارش

 ريراقتلا دادعإو تانايبلاو مييقتلاو دصرلا تايلآ :عباسلا روحملا

 ةيعوطلا ريراقتلا ءانثتسابو ،ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ لوح ةلءاسملاو دصرلل ةمظتنم ةيرود ريراقت دجوت ال
 عساو قاطن ىلع يندملا عمتجملا ةوعد متت ملو ةرفوتم دصر ةيلمع دجوت ال ةيونس ريغ يهو مدقت يتلا
 .ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ذيفنت لوح ةلدألا ةعجارمل

 تامولعملل لوصولاو ةلءاسملا ،ةيفافشلا :نماثلا روحملا

 ةحضاو تاسايس دجوت الو اهبلطيو اهيلا جاتحي نمل اهرفوت يفو تامولعملا رفوت يف تايلاكشا كلانه
 ةلوفكملا ةيساسالا قوقحلا نم تامولعملا ىلع لوصحلا قح نوك ىلع ،ةفلتخملا تاهجلل ةمزلم حاصفالل

 .يروتسد قح هنوك عم بسانتي ال عقاولا ضرأ ىلع كلذ قيبطت نأ الاً ايروتسد

  MULTI-STAKEHOLDER PARTNERSHIPS ةحلصملا باحصأ عم ةددعتملا ةكارشلا :عساتلا روحملا

 عم يسيئرلا رودلا اهيف ةموكحلا بعلتو نييومنتلا ءاكرشلا فلتخم نيب ةدودحمو ةيئزج نكلو تاكارش كانه
 عمتجملا لمشت فارطألا ةددعتم ةكارشلل ةصنم قلخب تايالولا ضعب يف يندملا عمتجملل ةردابم دوجو
 تاعمتجملاو يندملا عمتجملا تامظنم نيب تاكارش دجوت امك .يموكحلا عاطقلاو صاخلا عاطقلاو يندملا
 نوعلا ةيضوفم مازلإ لثم دقو ةينطولا تامظنملا عم ةكارشلاب ةيميلقالاو ةيلودلا تامظنملا مازتلا .ةيدعاقلا
  .يندملا عمتجملا ريوطتل ةصرف نيينطو ءاكرش داجياب ةيبنجالا تامظنملل يناسنالا

 :اهزربأ نم يندملا عمتجملا تامظنمل ةيومنتلا ةكارشلا هجاوت تايدحت ةدع كلانه ،كلذ عمو

 نادوسلاب يعوطلا لمعلا ميظنت نيناوق -
 ام ةيلودلا ةلزعلل ةدوعلاو يسايسلاو يندملا ءاضفلا ىلع قييضتلاو ربوتكأ/لوألا نيرشت 25 بالقنا -

 .ربمسيد/لوألا نوناك ةروث لبق
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  تابلطتم عم بسانتي امب يندملا عمتجملا تامظنم تاردق عفر -

 يندملا عمتجملا كارشإو نينطاوملا ةكراشم :رشاعلا روحملا 

 ربكأ ةكراشم كلانه تناك 2021 ربوتكأ/لوألا نيرشت ةياغلو 2019 سطسغأ/بآ نم ةيلاقتنالا ةرتفلا يف
 يلاحلا عضولا نكلو يندملا عمتجملا لمعل ةديج تاحاسم كلانه تناك امك ،ةيدعاقلا مهتاميظنتو نينطاوملل

 .نينطاوملاو يندملا عمتجملا ةكراشم تاحاسم تصلقت 2021ربوتكأ/لوألا نيرشت 25 بالقنا بقعو
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 ةعطاقتملا عيضاوملا ً:ايناث

 VNR يعوط ريرقت رخآ ذنم زرحملا مدقتلا :1

 ماظن تريغ يتلا ربمسيد ةروث يهو ،ةمهم ةيساس ثادحأب نادوسلا رم 2018 ماع يف يعوط ريرقت رخآ ذنم 
 تدهش بالقنالاب تهتنا يتلا يلاقتنالا مكحلا ةرتف يفو ،2021 ربوتكا 25 بالقناو ،2019 ليربأ يف مكحلا

 ةيدقنلاو ةيلاملا تاسسؤملا عم نواعتلاب يداصتقالا حالصالل جمانرب ينبتو ،يومنتلا فلختلا زواجتل تالواحم
 مييقتو ةعجارمل يندملا عمتجملا ىتح وأ ةموكحلا لبق نم مظنم لمع متي مل تقولا تاذ يف نكلو ،ةيلودلا
 ركذ دقو .ةعجارم يأل هتوعد وأ يندمل عمتجملا كارشا متي مل هنأو ةساردلا يف نيثوحبملا بسحو ءادالا
 .UNDP لا نم ليومتبو يندملا عمتجملا تامظنم ىدتنم ربع مت دودحم طاشن نوثوحبملا

  )دحأ ءانثتسإ مدع( فلخلا يف دحأ كرت مدع :2

 تابقعلا رهظت ذيفنتلا دنع نكلو ططخلاو تاسايسلا يف ةشمهملا تاعومجملا جاردا دوجو نم مغرلا ىلع
 .ةينطولا تايولوالا ديدحت يف ةحلصملا يوذ باحصتسا متي مل ماقملا يف هنأل

 تاعومجملا نم ريبك طاشن كلانه ناك ةيضاملا تاونس عبرألا نم ءزج ناك يتلا ةيلاقتنالا ةرتفلا يف
 مل ،مهاياضقب ةبلاطملاو ريبعتلا يف ً)اشيمهت رثكألا تايالولا ،ةقاعالا يوذ صاخشالا ،ءاسنلا ( ةشمهملا
 ةشمهملا ميلاقالا صخي ام يف ،ةقاعالا يوذ صاخشالاو ءاسنلا صخي ام يف ةريبك جئاتن كلذ ىلع بترتت
 ىلا ِدؤي مل كلذ نكلو يومنتلا فيفطتلاو نبغلا بابسأ ةجلاعم ضرغب مالسلل قافتا عيقوت مت دقف ايومنت
 .نآلا ىتح هنم ةعقوتملا جئاتنلا

 عنص تايلمعل يسسؤملا هجوتلا يف )دحأ ءانثتسا مدع( أدبم جامدإل جهن دجوي ال هنأب لوقلا اننكمي ماع لكشبو
  .تاسايسلا

  ةيبكوكلا دودحلا :3

 سلجم سيئر ةسائرب هليكشتو ةئيبلل يلعألا سلجملا نوناق ةزاجاب ) 2021-2019 ( ةيلاقتنالا ةموكحلا تماق
 يئيبلا عوضوملا ةيمهأ ىلع ديكأتلا راطا يف ةلصلا تاذ تاهجلاو نييداحتالا ءارزولا نم ددع ةيوضعو ءارزولا

 .ةطشنالاو جماربلا ةفاك عم هعطاقتو

 حضاو مازتلا دجوي ال .فيعض اهب مازتلالا ىوتسم نأ ريغ ،ةئيبلا ةيامح لاجم يف ةمهمو ةميدق تاسايس كلانه
 .نيمادتسملا جاتنالاو كالهتسالا يموهفم بيغتي امك ،ةيعيبطلا دراوملا ةمادتساب ينوناقلا راطإلا رفاوت مغر

 بناج نم ةذفنمو ةلومم جمارب دجوتو نوبركلا ديسكأ يناث ثاعبنا ضفخل صاخلا عاطقلا يف تاردابم دجوت
 قيسنتلا نع ةلوؤسملا ةهجلا وه ةيعيبطلا دراوملاو ةئيبلل ىلعألا سلجملا ثيحب RED لثم ةموكحلا

 .ذيفنتلا ىلع فارشإلاو
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 اهنكلو موطرخلا ةمصاعلا يف ةيموكح ةكرش كلانهف مادتسملا ماعلا لقنلا لئاسو يف تارامثتسا دجوت ال
 نيب رفسلا ىلع لمعت ةدودحم تاكرش كلانه امك .يئيبلا مازتلالاو ةيطغتلاو تايناكمالا ثيح نم ةفيعض

  .ةدودحم ةكرحلل تاراطقلا ةيطغتو دارفأ نم ةكولمم ةماعلا تالصاوملا تابكرم بلغأو .تايالولا

 قيبطتل ّدح ىندأ دجوت الو )بهذلل يلهألا نيدعتلا( نادوسلا يف ةيجارختسالا تاعانصلا نم ريبك ءزج دجوي
 امك .ةيلحملا تاعمتجملا ةمدخل تاعانصلا هذه حابرأ فّظَوُت الو ،ةئيبلا الو نيلماعلا هاجت ةيئيبلا ةمالسلا ريياعم

 بيرهتلا لماع دوجول قيقد لكشب ةيمسرلا تايئاصحالا اهنمضتت ال ةيجارختسالا تاعانصلا هذه دئاوع نأ
 طاشن دوجو وه بهذلا جارختسا عوضوم يف مهملا ءيشلاو .اهل ةيقيقحلا ةيلعفلا ةميقلا ىلع مهم رثؤمك
 .نيدعتلا عاطق يف ةماعلا ةباقرلل عضخت ال يتلا ةينمألاو ةيركسعلا ةزهجالل ةعباتلا تاكرشلل ريبك

 ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ذيفنت يف يندملا عمتجملا ةمهاسم :4

 راودأ يندملا عمتجملا تامظنم بعلتو ،ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأب يندملا عمتجملا يعو يف روطت كلانه
 .اهقيقحتل ةرفوتملا ةيموكحلا تاينازيملا فعض لظ يف ةصاخ ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ذيفنت يف ةمهم
 امك ،ةيجيتارتسالا هتايولوأ بلق يف ضعبلا اهعضيو فادهألا هذه قيقحت ىلع يندملا عمتجملا تامظنم لمعت

 تاطحم كلانه لاثملا ليبس ىلع ،فادهألا هذه قيقحت يف يندملا عمتجملا ةكراشمل ةلاعف جذامن كلانه
 يف تايالو ةدع يف ةكارش تاصنم كلانهو ،هسفن عمتجملا ةطساوب رادتو ةيسمشلا ةقاطلاب لمعت هايم

 .يندملا عمتجملا تامظنم نم ةردابمب صاخلاو يموكحلا نيعاطقلا عم يندملا عمتجملا مضت نادوسلا

 نيرشت 25 بالقنا دعب مهألا وهو اهنمو ،ليومتلاب قلعتم وه ام اهنم يندملا عمتجملا هجاوت تايدحت كلانه
 ىلع ربكأ ةباقر ضرفو تامظنملا لمع ةحاسم قييضتو ةينوناقلا ةئيبلاب ةقلعتملا بناوجلا 2021 ربوتكأ/لوألا

 .تارباخملاو نمألا زاهجو يناسنإلا نوعلا ةيضوفم ةطساوب اهلمع
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 :ةمتاخ

 عم نواعتلا فعضو ،ةقيقدلا تامولعملا رفاوت مدع اهنمض نم ةعونتم تايدحت ريرقتلا اذه ةباتك تهباج دقل
 هقحتسي يذلا عقوملا لغشي ال ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحت عوضوم نأ ىلا ةفاضإلاب ةيموكحلا تاهجلا

 اهنكلو قيقد مييقت يتؤت ال دق ريرقتلا ةباتك يف تدمتعا يتلا ةيجهنملاو ،يندملا عمتجملا تامظنم تايولوأ يف
 .ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحت يف نادوسلا راسم نع ةروص ءاطعا يف ديفت دق ةماع تارشؤم يطعت

 بجي يتلا ةطقنلا نع اديعبوً افيعض لازي ال نادوسلا يف ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحتب مازتلالا ىوتسم نا
 تعبتا تاوطخ ةمث ،بولطملا نم لقأ لازي ال فادهالا هذهب ريشبتلاو ةيعوتلا ىوتسم نأ امك ،اهيلا لوصولا
 ،ةينطولا زاكترالا ةطقن يه ةيلاملا ةرازو لعج لالخ نم فادهالا قيقحتل لقث تاذ ةيموكح زاكترا ةطقن قلخل

 .رمألا اذهل يسسؤملا معدلا ريفوت ىدم لوح تالؤاست كلانه نكلو

 نم ةرتف لكو ،بالقنالا ةموكح ،ةيلاقتنالا ةرتفلا ،ريشبلا مكح :مكح ةمظنأ ثالث نيب تمسقنا ريرقتلا ةرتف
 نيب ةكارشلا ىوتسم ىلعو ،ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأب مازتلالا ىوتسم ىلعً افلتخمً اعباط تذخأ تارتفلا هذه

 ةيومنتلا فارطالا ةفاك عم ةكارشلا ىلعً اصرح رثكألا يه ةيلاقتنالا ةموكحلا تناك ثيح .نييومنتلا فارطالا
  .يندملا عمتجملا تامظنم اهيف امبً ايجراخوً ايلخاد

 اهنيب اميف قيسنتلاو نواعتلا نم ديزملا لذبل ةجاحب تلاز ال يندملا عمتجملا تامظنم ناف لصتم ديعص ىلع
  .يومنتلا راطالا يف ةبسانم تاكارشل اهلهؤي امب اهتاردق ريوطت راطا يفو


