
2030 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةيؤر
 ماـــع نـــم لــيربأ يــف2030ةيدوعـــسلا ةـــيبرعلا ةـــكلمملا ةــيؤر تـــقلطنا

 ةيجيتارتـــــــسالا فادـــــــهألا نـــــــمً اددـــــــع اـــــــهايانث يـــــف ةــــــلماح ،2016
 يــف كرتــــشي ،تاــــمازتلالاو ءادألا ساــــيق تارشؤــــمو تافدهتــــسملاو
 لــــــمع دـــقو ،يـــحبرلاريـــغ و صاـــخلاو ماـــعلا عاـــطقلا نــــم لــك اــــهقيقحت
جذوـــــمن سيـــــسأت ىلـــــع ةـــــيمنتلاو ةـــــــــيداصتقالا نوؤـــــــــشلا ســـــــلجم
 جــمارب ىلا2030 ةـكلمملا ةــئور ةــمجرت فدــهب لــماكتمو لاــعف ةــمكوح
 ةـٔيورلةـماعلا تاــهجوتلاو ةيجيتارتــسالا فادــهألا قــقحت ةددعتم ةـيذيفنت
2030 ةكلمملا

داصرألل ينطولا زكرملل لوحتلا جمانرب



لوحتلا لحارم

يمقرلالوحتلايراجتلالوحتلايفيظولا لوحتلا



ةيفارشإلا و ةيجيتارتسالا ةنجللا

 ةبولطملا ةعرسلاو لكشلاب ةيلمعلا ريس نامضو لوحتلا ةيلمع ريس ىلع ماعلا فارشإلاب صتخت
اهحاجن نم دكأتلا و ةيلمعلا ريسب ةيرود ريراقت لمعو لامعألا تاجرخم ميقتو

oلوحتلا ةيلمع ططخ عضو
oلوحتلا ناجل لامعأ ىلع فارشإلاو ةيرهشو ةيعوبسأ ريراقت عفر
oناجللاو لوحتلا لامعأ تاجرخم ىلع ةماتلا ةيلوؤسملا
oلامعألا تاجرخم مييقت
oةيلمعىلع ةمئاقلا ناجللا لاثتما نم دكأتلاو زكرملا يفظوم نيكست ةيلمع ةمكوح 

اهماهمب ةقلعتملاو ةرداصلا تارارقلاو تابيترتلاو دعاوقلا عيمجب نيكستلا
oزكرملا يفظوم نيكست نع ةلوؤسم ةهج وأ ةنجل لكل ماهملاو تايحالصلا ديدحت
oريياعملاو دعاوقلاو ايازملاو تايلآلل تارارقلا رادصا و ةرداصلا تايصوتلا دامتعا 

 ةيرهشلا و ةيعوبسالا ريراقتلا عفرل لوحتلا ةنجل لبق نم نيكستلا ةيلمعب ةقلعتملا
لامعالا قرف ميقتو

oلمعلا ريس تايرجمل ةيرهشلا و ةيعوبسالا ريراقتلا عفر
oناجللا و لوحتلا تاجرخم ىلع ةماتلا ةيلوؤسملا
oلوحتلا ناجل لامعا ىلع ماتلأ فارشإلا
oجايتحالا قفو تانايبلا ثيدحت متيس 

ماهملا



 و ،ةيدايح ،ةحضاو ةقيرطب ةديدجلا فئاظولا ىلع نيفظوملا نيكست و حيشرتلا ةيلمع ءانثأ نيكستلا ريياعم قيبطت نامضب صتخت
 نيح ىلإ يرودلكشب اهجئاتن ةعباتم و اهذيفنت و نيكستلا تالباقمب قلعتي ام لكل زيهجتلاب صتخت ًاضيأ و.تالخادم ةدع ىلع ةدمتعم

.زكرملا مامضنالا ىلع نيقفاوملا نيفظوملل يفيظولا دقعلا عيقوتو ةلباقم رخآ ءاهتنا

oذيفنتلاو ةساردلاو دادعإلا ةيحان نم زكرملا يفظوم نيكست ةيلمع ةرشابم 
اهيلع فارشإلاو تازاجنإلا ةعباتمو

oمامتإ نم نكمت يتلا تاحرتقملاو تايلآلاو ريياعملاو دعاوقلاو ططخلا عضو 
اهدامتعا تاءارجإ لامكتسال ةيفارشإلا ةنجللا ىلإ اهعفر متيل نيكستلا ةيلمع

oيذيفنتلا سيئرلل اهعفرو نيكستلل ةدعملا ةبولطملا جذامنلاو حئاوللا دادعإ 
ةدمتعملا تاءارجإلاو تايلآلا قفو اهدامتعا متيل

oنيفظوملل نيكستلا ديعاوم ةلودج
oجايتحالا قفو تانايبلا ثيدحت متيس 

ماهملا



نيفظوملاصخي اميف ةلادعلا قيقحت نمضي امب اهليلحت نع ةجتانلا تارارقلا رادصإو اهتساردو ملظتلا تابلط لوبق ريياعم ديدحتب صتخت

oتابلطلاب ةقلعتملا تارارقلا جئاتن ميدقتو ملظتلا تابلط ةسارد.
oبلط ليجست لبق ةلباقم فظوملا حنمو فظوملل مزاللا معدلا ميدقت 

 تارارق جئاتنب قلعتي اميف فظوملا عم لصاوتلا ىلإ ةفاضإلاب ،ملظتلا
 ملظتلا تابلط ةجلاعمب ةقلعتملا ةينوناقلا تامدخلا عيمج ميدقت ةنجللا
ةيلوألا

oجايتحالا قفو تانايبلا ثيدحتمتيس 

ماهملا



لوحتلاب ةقالعلا تاذ تاهجلا عيمج عم ةفافشو ةيلاع ةدوج تاذ لصاوت ةيلمع نامضو ًايجراخو ًايلخاد لصاوتلا ةمكوحب متهت

oوأ ةرثؤملا تاهجلاو ةنجللا نيب ًايلخاد لصاوتلا ةيلمع ةمكوح
.لوحتلا ةيلمع نم ةرثأتملا

oنم ةرثأتملا وأ ةرثؤملا ةيجراخلا تاهجلا عم لصاوتلا ةمكوح 
.لوحتلا ةيلمع

oلوحتلا لامعأل ةيمالعإلا ةيطغتلا.
oلوحتلا ةيلمع مدخت يتلا تاودنلاو تارضاحملا زيهجتو قيسنت
oدونبلا وا تانايبلل ثيدحت يأرشنمتيس

ماهملا



نيكستلا عورشم لحارم



ةعبارلاةلحرملاةثلاثلاةلحرملاةيناثلاةلحرملاىلوألاةلحرملا

o196 ءارزولا سلجم رارق
oةيجيتارتسالا ةنجل دامتعا رارق 

ةيفارشإلا و
oنيكستلا و مييقتلا ةنجل
oتاملظتلا ةنجل
oةيمالعإلا ةنجللا

oنيكستلا دعاوق ديدحت
oنيكستلا ريياعم ديدحت
oةثيدحلا ةيميظنتلا لكايهلا دامتعا
oماظنلاب اهفيرعتو فئاظولا زيمرت
oةيميظنتلا حئاوللا دامتعا
oبتكملل لمعلا قاطن دامتعا 

يراشتسالاو ينوناقلا
oةيفارتحا ةيراشتسا ةهج نع ثحبلا 

تالباقملا لمعل
oلوحتلا عورشمل ةيفيرعتلا تالمحلا
oةيفيظولا فاصوألا ديدحت
oتارادالا نم تانايبلا عمج

oلكايهلاب اهتقباطمو تاحيشرتلا 
ةيميظنتلا

oتالباقملا لمع
oقيقدتو جذامنلا ةعجارم 

تالخدملا
oتالكشملا لح ىلع لمعلا 

تابقعلا ليلذتو
oلامعالا ريسل ةنجللا ةعباتم 

اهل ةلكوملا

oفظوملا تامدخ ءاهنإ
oةنهملا ليدعت
oفظوملا ليجست 

ةيعامتجالا تانيمأتلاب
oفرص تاءارجإ ءاهنإ 

ةيلاملا تاقحتسملا
oفظوملا باسح ليدعت 

 يلخادلا ماظنلا يف
زكرملاب


