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 ةيمنتلا فادهأ قيقحت يف ةمهاسملا

 ةمادتسملا
 جمانربلا اهل ةعباتلا دصاقملاو ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ عورشملا \ جمانربلا نع ةذبن

 لالخ نم فادهألا قيقحت يف ةزئاجلا ةمهاسم يتأت

 فلتخمب لودلل اهعيجشتو ةيلودلا دوهجلل اهسيركت

 ىلع تاعاطقلا ثحو فادهألاب مامتهالل اهتاعاطق

 اهقيقحت ىلع لمعلا

 نيكمتل دمح كلملا ةزئاج قالطإ مت

 ةيمنتلا فادهأ قيقحتل بابشلا

 ةدحتملا ممألا رقم نم ةمادتسملا

 ةيحاتتفالا ةسلجلا يف كلذو كرويوينب

 يداصتقالاو يعامتجالا سلجملا ىدتنمل

 ةردابمب ةزئاجلا يتأتو ،بابشلل سداسلا

 ىسيع نب دمح كلملا ةلالجلا بحاص نم

 تاهجلا ثحل دالبلا لهاع ةفيلخ لآ

 عاطقلاو صاخلا عاطقلاو ةيموكحلا

 ءاوتحاو مامتهالا ىلع دارفألاو يلهألا

 ةيتحتلا ةينبلا نيسحتل اعيجشت بابشلا

 طيشنت ىلإ ةفاضإ ،بابشلاب ةقلعتملا

 يف ةوقب لوخدلل مهزيفحتو بابشلا رود

 ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ذيفنت ةيلمع

 .ةدحتملا ممألا اهتددح يتلا

 

 .ماع لكشب فادهألا عيمج

 

 

 فراعملا نيمّلعتملا عيمج بستكي نأ نامض 4.7

 يف امب ،ةمادتسملا ةيمنتلا معدل ةمزاللا تاراهملاو

 ةيمنتلا قيقحتل ميلعتلا اهنيب نم لُبُسلا نم ةلمجب كلذ

 قوقحو ،ةمادتسملا شيعلا بيلاسأ عابّتاو ةمادتسملا

 ةفاقثل جيورتلاو ،نيسنجلا نيب ةاواسملاو ،ناسنإلا

 عونتلا .ريدقتو ةيملاعلا ةنطاوملاو فنعاللاو مالسلا

 ةيمنتلا يف ةفاقثلا ةمهاسم ريدقتو يفاقثلا

 .2030 ماع لولحب ،ةمادتسملا

 

 

 دمح كلملا ةزئاج

 قيقحتل بابشلا نيكمتل

 ةيمنتلا فادهأ

 ةمادتسملا
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 ةيمنتلا فادهأ قيقحت يف ةمهاسملا

 ةمادتسملا
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 ماعلا عاطقلا نيب ةماعلا تاكارشلا زيزعتو عيجشت 17.7

 ،ةلاعفلا يندملا عمتجملا تاكارشو صاخلا عاطقلاو

 نمو تاكارشلا نم ةبستكملا تاربخلا نم ةدافتسالاب

 .دراوملا ةئبعتل اهتايجيتارتسا

 

 ةيمنتلا فادهأب بابشلا فيرعت ىلع رمتؤملا لمعي

 عم لعافتلل مهزيفحتو ،ةدحتملا ممألل ةمادتسملا

 ةلباقلا ةيلبقتسملا ططخلا عضو لالخ نم فادهألا

 مث نمو ًالوأ يلحملا عمتجملا قاطن يف اهقيبطتل

 ةمهاسملاو عيراشملا ءدب ىلع مهعيجشتو ،يملاعلا

 فادهألا مدخي امب لودلا داصتقا طيشنت يف

 رمتؤملا لثمي امك ،ةمادتسملا ةيمنتلل ةيماسلا

 قيقحت يف داهتجالا ىلع بابشلل ةعجشملا ةصنملا

 نيب براجتلا لدابتو ءاقتلالا ةصرفو فادهألا هذه

 لك يف رمتؤملا لمعي ،فادهألا قيقحت يف بابشلا

 لمتكت ىتح فادهألا نم ةعومجم ةيطغت ىلع ماع

 .17 لا فادهألا

 ماع لك يلودلا بابشلا رمتؤم دقعي

 نمض كلذو ةيبابشلا هرواحم فالتخاب

 صخي ام لك ناضتحا يف ةرازولا دوهج

 بابشو صاخ لكشب ينيرحبلا بابشلا

 بابشلا رمتؤم يتأيو ،ماع لكشب ملاعلا

 مجرتي ناونعب ماع لك يف يلودلا

 ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نم ةعومجم

 نم ةعومجم ىلع رمتؤملا لمتشيو

 يتلا ةيشاقنلا تاسلجلاو تارضاحملا

 يف نيصتخملا نم ةعومجم اهمدقي

 ميدقت ىلإ ةفاضإلاب تالاجملا فلتخم

 تاحرتقملا نم ةعومجم عضول لمع شرو

 يف مهاست نأ اهنأش نم يتلا لولحلاو

 .فادهألا قيقحت

 

 ماع لكشب فادهألا عيمج

 

 

 فراعملا نيمّلعتملا عيمج بستكي نأ نامض 4.7

 يف امب ،ةمادتسملا ةيمنتلا معدل ةمزاللا تاراهملاو

 ةيمنتلا قيقحتل ميلعتلا اهنيب نم لُبُسلا نم ةلمجب كلذ

 قوقحو ،ةمادتسملا شيعلا بيلاسأ عابّتاو ةمادتسملا

 ةفاقثل جيورتلاو ،نيسنجلا نيب ةاواسملاو ،ناسنإلا

 عونتلا ريدقتو ةيملاعلا ةنطاوملاو فنعاللاو مالسلا

 يلودلا بابشلا رمتؤم

 ةيمنتلا فادهأ قيقحتل

 ةمادتسملا
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 ةيمنتلا فادهأ قيقحت يف ةمهاسملا

 ةمادتسملا
 جمانربلا اهل ةعباتلا دصاقملاو ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ عورشملا \ جمانربلا نع ةذبن

 ةيمنتلا يف ةفاقثلا ةمهاسم ريدقتو يفاقثلا

 .2030 ماع لولحب ،ةمادتسملا

 

 لمعلا شروو تاسلجلا رواحم

 

 

 

 طقف زكري مل هنأ الإ يضاير رمتؤملا نأ نم مغرلا ىلع

 قرطت ًاضيأ لب ةضايرلاب ةقلعتملا فادهألا ىلع

 رود ةضايرلا بعلت يتلاو فادهألا عيمجل رمتؤملا

 يف ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ءاوس ةقالع تاذ وأ اهيف

 يئيبلاو يداصتقإلا بناجلا يف فادهألا قيقحت

 يعامتجالاو

 هبعلت يذلا يروحملا رودلا نم ًاقالطنا

 ةدعصألا فلتخم ىلع ريثأتلا يف ةضايرلا

 ةركف تءاج ،،ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأل

 ىلثملا ةيفيكلا ثحبل يميلقا رمتؤم دقع

 ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ فلتخم جامدإل

 ضارعتساو ،بحرلا ةضايرلا ملاع يف

 هجوتلا اذه معدت يتلا ةحجانلا براجتلا

 نم اننكمت ةيلمع ةيؤرل ًالوصو اهمعدو

 

 ماع لكشب فادهألا عيمج

 

 يضايرلا رمتؤملا

 ةضايرلا رود( يبرعلا

 فادهأ قيقحت يف

 يف ةمادتسملا ةيمنتلا

 ) ةيبرعلا دالبلا



ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأل ةققحملا ةضايرلاو بابشلا نوؤش ةرازو تاردابم ريرقت  

4 | P a g e  
 

 ةيمنتلا فادهأ قيقحت يف ةمهاسملا

 ةمادتسملا
 جمانربلا اهل ةعباتلا دصاقملاو ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ عورشملا \ جمانربلا نع ةذبن

 يف ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ةدهاشم

 .ةيضايرلا تامظنملا عيمج لمع ميمص

 فادهأ قيقحتل ةيبابش ةطحم طقف لثمي ال زكرملا نإ

 ةمجرت لثمي ةأشنمك ًاضيأ وه لب ةمادتسملا ةيمنتلا

 ةقاطلا ديلوت ةدحوب زكرملا ديوزت مت ثيح فادهألل

 ةقاطلا ديلوت تادحو ىلإ ةفاضإلاب حايرلا نم

 هعابتاب ةئيبلل قيدص ربتعي ىنبملا نأ امك ةيسمشلا

 .هزيهجتو هذيفنت يف كلذل ةيبلملا ريياعملل

 فادهأل ينيرحبلا يملعلا زكرملا نإ

 زكارملا ثدحأ ربتعي ةمادتسملا ةيمنتلا

 ثيح ةكلمملا يف ةيصصختلا ةيبابشلا

 هتطشنأو هجمارب يف زيكرتلاب موقيس

 لبسو ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ لوح

 .زكرملل ماع فدهك اهقيقحت

 

 ماع لكشب فادهألا عيمج

 

 ينيرحبلا يملعلا زكرملا

 ةيمنتلا فادهأل

 ةمادتسملا

 فادهأ جامدإ مت ةزئاجلا نم ةديدجلا ةخسنلا يف

 تاكراشملا عيضاوم يف ةمادتسملا ةيمنتلا

 فادهألا ضعب ديدحت مت ثيح تالاجملاب ةقلعتملا

 ضعب يف فده يأ رايتخال حوتفم لاجملا كرتو

 رايتخال هسفن كراشملل ةيرحلا كرتت يتلاو تالاجملا

 كلذ متو ،.اهل قرطتلا يف بغري يتلا فادهألا

 ةيمنتلا فادهأ قيقحت يف رثكأ بابشلا كارشإل

 يتلا مهتاعلطتو مهاؤر ىلع فرعتلاو ةمادتسملاو

 ةكراشملل ةمدقملا عيراشملا لالخ نم اهنوسكعيس

 .ةزئاجلا  يف

 عادبإلل ةيملاعلا دمح نب رصان ةزئاج يتأت

 ،يبابشلا عاطقلا ةيمنتل ًايونس يبابشلا

 مامأ نانعلا قالطإل بابشلل زفاحلا داجيإو

 ةيراكتبالا مهتاردقو مهتاراهمو مهتاعادبا

 ةفلتخم تالاجم يف اهب نوزيمتي يتلا

 ميمصتلا ،يملعلا عادبالا :اهنم

 جاتنإ ،يفارغوتوفلا ريوصتلا ،يكيفارجلا

 مسرلا ،يرامعملا ميمصتلا ،مالفألا

 .ليكشتلاو

 

 ماع لكشب فادهألا عيمج

 

 دمح نب رصان ةزئاج

 عادبإلل ةيملاعلا

 يبابشلا
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 ةيمنتلا فادهأ قيقحت يف ةمهاسملا

 ةمادتسملا
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 ةعباسلا اهتخسن يف 2030 بابش ةنيدم تلعافت

 فادهأ عم م2017و م2016 يماع يف ةنماثلاو

 فلتخم ةنيدملا تسرك ثيح 17 ـلا ةمادتسملا ةيمنتلا

 رشن يف ةيممألا ةيؤرلا قيقحتل ةمدقملا اهجمارب

 رشابم لكشب ىنعت يتلاو فادهألا هذهب يعولا

 قئاللا لمعلاب اهنم قلعتي ام ًاصوصخ بابشلاب

 يعامتجالا عونلا يف ةاواسملاو ميلعتلاو ةئيبلاو

 .اهريغو لدعلاو مالسلاو

 

 ةكلمم يف ةقوبسم ريغ ةيبابش ةردابم

 صرف لضفأ ريفوتل فدهت ،نيرحبلا

 مهتقاط دشحو مهنيكمتو بابشلل ةياعرلا

 مهديوزتو ،ميلسلا هيجوتلا اههيجوت متيل

 يمنت يتلا ةمزاللا تاربخلاو فراعملاب

 لمعلا قوس لوخدل مهئيهتو مهتاراهم

 ،نييصاصتخالا دي ىلع بيردتلا لالخ نم

 ىلع بابشلا زيفحت ىلإ ةفاضإلاب

 ةداير لاجم يف مهراكفأب قالطنالا

 جارب نم هميدقت متي ام لالخ نم لامعألا

 يملعلاو ينفلاو يمالعإلا لاجملا يف

 .يدايقلاو يضايرلاو

 

 

 ماع لكشب فادهألا عيمج

 

 نيذلا رابكلاو بابشلا ددع يف ةريبك ةبسنب ةدايزلا 4.4

 كلذ يف امب ،ةبسانملا تاراهملا مهيدل رفاوتت

 فئاظو لغشو لمعلل ،ةينهملاو ةينقتلا تاراهملا

 .2030 ماع لولحب ةرحلا لامعألا ةرشابملو ةقئال

 فراعملا نيمّلعتملا عيمج بستكي نأ نامض 4.7

 يف امب ،ةمادتسملا ةيمنتلا معدل ةمزاللا تاراهملاو

 ةيمنتلا قيقحتل ميلعتلا اهنيب نم لُبُسلا نم ةلمجب كلذ

 قوقحو ،ةمادتسملا شيعلا بيلاسأ عابّتاو ةمادتسملا

 ةفاقثل جيورتلاو ،نيسنجلا نيب ةاواسملاو ،ناسنإلا

 عونتلا ريدقتو ةيملاعلا ةنطاوملاو فنعاللاو مالسلا

 ةيمنتلا يف ةفاقثلا ةمهاسم ريدقتو يفاقثلا

 .2030 ماع لولحب ،ةمادتسملا

 2030 بابش ةنيدم

 



ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأل ةققحملا ةضايرلاو بابشلا نوؤش ةرازو تاردابم ريرقت  

6 | P a g e  
 

 ةيمنتلا فادهأ قيقحت يف ةمهاسملا

 ةمادتسملا
 جمانربلا اهل ةعباتلا دصاقملاو ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ عورشملا \ جمانربلا نع ةذبن

 مويب لافتحالل دحوم ناونع رايتخا متي ماع لك يف

 ةيمنتلا فادهأ ضعب ناونعلا لمحيو يلودلا بابشلا

 انمق ةقباسلا انتكراشم لالخ نمو ةمادتسملا

 رقفلا ىلع ءاضقلا عيضاوم عم يباجيإلا لعافتلاب

 ىلإ ةفاضإلاب نيمادتسملا جاتنالاو كالهتسالاو

 .مالسلاب قلعتملا رشع سداسلا فدهلا

 

 موب ةضايرلاو بابشلا نوؤش ةرازو لفتحت

 نم 12 ـلا فداصي يذلا يلودلا بابشلا

 هترقأ امل ًاقفو ماع لك نم سطسغأ

 تاب ثيح ،ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا

 تابسانملا نم مويلا اذهب لافتحالا

 بابشلا صرحي يتلا ةمهملا ةيلودلا

 فلتخم نم هنارقأ ةكراشم ىلع ينيرحبلا

 يتلا تازجنملا زاربإل ،اهيف ملاعلا لود

 فلتخم يف نيرحبلا ةكلمم اهتققح

 ءاقترالاو اهبابش نيكمت لجأ نم تالاجملا

 ةردقب ةديشرلا ةدايقلا نم اناميإ ،مهب

 وحن ةكلمملا ةريسم ةدايق ىلع بابشلا

 مدخت يتلا ةيومنتلا تاحاجنلا قيقحت

 .هتائف لكب ينيرحبلا عمتجملا

 

 ماع لكشب فادهألا عيمج

 

 يلودلا بابشلا موي

 ةيدنألاو ةيضايرلا تآشنملا يف ءاسنلا معد نإ

 قيقحت يف رشابمو ريبك لكشب مهاسي ةينطولا

 نم ةافرلاو ةديجلا ةحصلاب قلعتملا لوألا ،نيفده

 عيجشتلاو ةيضايرلا ةطشنألا فلتخم ةسرامم لالخ

 امأ ،ماع لكشب يضايرلا لاجملاب مامتهالا ىلع

 ةضايرلاو بابشلا نوؤش ةرازو ىعست

 ةضايرلاب ضوهنلاب ةمئاد تاردابم يف

 لالخ نم نيرحبلا ةكلمم يف ةيئاسنلا

 ةيدنألا يف ةيئاسنلا قرفلل لماكلا اهمعد

 ةضايرلل ةصصخم تاقوأ ريفوتو ةينطولا

 تاقباسملاو باعلألا فلتخمل ةيئاسنلا

 

 

 

 تاقوأو نكامأ ريفوت

 يف ءاسنلل ةنيعم

 ةيدنألاو تآشنملا

 .ةيضايرلا
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 ةيمنتلا فادهأ قيقحت يف ةمهاسملا

 ةمادتسملا
 جمانربلا اهل ةعباتلا دصاقملاو ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ عورشملا \ جمانربلا نع ةذبن

 نيسنجلا نيب ةاواسملاب قلعتملاو يناثلا فدهلا

 .صرفلا ؤفاكت أدبم ليعفتو ةأرملل مدقملا معدلاو

 يف مهب ةصاخلا قفارملا ريفوتو

 رفوتو امك ،ةيدنألاو ةضايرلا تآشنملا

 ةدناسملاو معدلا لاكشأ فلتخم ةرازولا

 رودلاب ًاناميإ ةيجراخلا اهتاكراشم يف ةأرملل

 اهتردقو ةينيرحبلا ةأرملا هبعلت يذلا ريبكلا

 اهل حبصأ يتلاو ،تازاجنإلا قيقحت ىلع

 ةيضايرلا ةايحلا يف سوملمو رثؤم دوجو

 تاداحتالا تارادإ سلاجم ةيوضع دلقتتل

 بصانملا عفرأ دلقتتو ةيجراخلاو ةينطولا

 نم ةيلودلا زئاوجلا لانتو ةيجراخلا ةيدايقلا

 لجرلا كراشتل ةيضايرلا تامظنملا ربكأ

 نوكتو ةيضايرلا تازاجنإلا قيقحت يف

 ةكرحلا روطتو راهدزا يف العاف ارصنع

 .ةكلمملا يف ةيضايرلا

 ؤفاكتو ةلاعفو ةلماك ةكراشم ةأرملا ةكراشم ةلافك 5.5

 عم ةاواسملا مدق ىلع ةدايقلل اهل ةحاتملا صرفلا

 ةايحلا يف رارقلا عنص تايوتسم عيمج ىلع لجرلا

 ةماعلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا

 لمعي ةيماس فادهأ نم هلمحي امو جمانربلا اذه نإ

 ثلاثلا فادهلا نم ةسماخلا ةياغلا قيقحت ىلع

 نأ ثيح ةحصلاب ةراضلا داوملاو تاردخملاب قلعتملاو

 تاردخملا راضمب يعولا زيزعت ىلع لمعي جمانربلا

 عم لماعتلل نيلهؤملا نييئاصخألا نم ةدعاق قلخو

 .بابشلل حصنلا هيجوتو نامدإلا تالاح

 تاردخملا نم ةياقولل ينطو جمانرب وه

 ٍعاو ليج قلخل فدهي )فتاكت( راعش تحت

 ةرّمدملا ةفآلا هذه رطاخمب كردم

 يف رود هل نوكي نأ ىلع رداقو ،بابشلل

 ،تاردخملا نم بابشلا ةياقو ناجل

 تاردخملا يطاعت تايلاكشإ عم لماعتلاو

 نيذلا بابشلا نم ةصاخ ،اهيلع نامدإلاو

  

 امب ،داوملا لامعتسا ةءاسإ نم ةياقولا زيزعت 3.5

 رضي وحن ىلع لوحكلا لوانتو تاردخملا يطاعت لمشي

 .كلذ جالعو ،ةحصلاب

 ةياقولل "فتاكت" جمانرب

 تاردخملا نم
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 ةيمنتلا فادهأ قيقحت يف ةمهاسملا

 ةمادتسملا
 جمانربلا اهل ةعباتلا دصاقملاو ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ عورشملا \ جمانربلا نع ةذبن

 رصعلا تاريغتم عم لماعتلل ةردقلا مهيدل

 يف نارقالا فيقثت ةيجيتارتسا ليعفتو

 .تاردخملا ةفآ ةهجاومل عمتجملا

 

 يرودلاف ماع لكشب ثلاثلا فدهلا يرودلا اذه ققحي

 ةايح طامنا عابتا ىلع عجشت ةلاسر نم هلمحي امب

 نم ءزج اهرابتعاب – ةضايرلا ةسرامم ىلع عجشي ةيحص

 .- يحصلا ةايحلا طمن

 مدق ةرك يرود وه ةيبابشلا زكارملا يرود

 زاربا ىلإ فدهي ةيبابشلا زكارملل لوطم

 ناضتحا يف ةيبابشلا زكارملل ريبكلا رودلا

 ةيوركلا مهتاراهم ةيمنتو بابشلا

 ةيضايرلا بهاوملا فاشتكا ىلا ةفاضإلاب

 ةينطولا تابختنملاو ةيدنألا ىلإ اهمضو

 .ةينفلاو ةيرادإلا تاءافكلا فاشتكا كلذكو

 

 زكارملل مدقلا ةرك يرود

 )انيرود( ةيبابشلا

 يرودلاف ماع لكشب ثلاثلا فدهلا يرودلا اذه ققحي

 ةايح طامنا عابتا ىلع عجشت ةلاسر نم هلمحي امب

 نم ءزج اهرابتعاب – ةضايرلا ةسرامم ىلع عجشي ةيحص

 يرودلا اذه نأ ىلإ ةفاضإلاب ،- يحصلا ةايحلا طمن

 نيديفتسملا ةرئاد عيسوت ىلع ةرم لك يف لمعي

 يوذ – ةميزعلا يوذل ةصاخ ةئف لاخدإ متف هنم

 فدهلا عم ىشامتي ام اذهو تايتفلل ًاضيأو  - ةقاعإلا

 مدع هجوأ نم دحلا ىلع عجشي يذلاو رشاعلا

 .ةاواسملا

 دعي تالاصلا مدق ةرك يف يضاير يرود

 نيب ةيسفانتلا ةيضايرلا ةطشنألا زربأ نم

 لمشي ثيح ،ةيبابشلا زكارملا يداترم

 .ةقاعإلا يوذو تايتفلل صاخ يرود

 

 

 

 

 يداصتقالاو يعامتجالا جامدإلا زيزعتو نيكمت 10.2

 سنجلا وأ نسلا نع رظنلا ضغب ،عيمجلل يسايسلاو

 دمح نب دلاخ يرود

 ةيبابشلا زكارملل

 يوذو تايتفلاو

 ةصاخلا تاجايتحالا
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 ةيمنتلا فادهأ قيقحت يف ةمهاسملا

 ةمادتسملا
 جمانربلا اهل ةعباتلا دصاقملاو ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ عورشملا \ جمانربلا نع ةذبن

 وأ نيدلا وأ لصألا وأ ةينثإلا وأ قرعلا وأ ةقاعإلا وأ

 2030 ماع لولحب ،كلذ ريغ وأ يداصتقالا عضولا

 

 ةلوطبلا ف ماع لكشب ثلاثلا فدهلا ةلوطبلا ققحت

 ززعت يتلا ةيكرحلا ةيضايرلا باعلألا نم ةعومجم مضت

 ةحوتفم ةكراشملا نأ ىلإ ةفاضإلاب ،ةحصلا نم

 زكارملا ءاضعأ نم يأل ةلوطبلا هذه يف ةكراشملل

 ام اذهو ةكلمملا تاظفاحم يف ةرشتنملا ةيبابشلا

 .رشاعلا فدهلا نم ةيناثلا ةياغلا ققحي

 ةيئطاشلا باعلألا يف يضاير ناجرهم

 ىركذب ةكلمملا تالافتحا عم ًانمازت يتأي

 ىلإ ةفاضإلاب ،ينطولا لمعلا قاثيم

 ةبحاصملا جماربلا نم ةعومجمل هميدقت

 تائفلاو رامعألا فلتخم عم بسانتت يتلا

 ينيرحبلا عمتجملا تائف فلتخمو ةيرمعلا

 .نيميقملاو

 

 

 

 

 يداصتقالاو يعامتجالا جامدإلا زيزعتو نيكمت 10.2

 سنجلا وأ نسلا نع رظنلا ضغب ،عيمجلل يسايسلاو

 وأ نيدلا وأ لصألا وأ ةينثإلا وأ قرعلا وأ ةقاعإلا وأ

 2030 ماع لولحب ،كلذ ريغ وأ يداصتقالا عضولا

 

 باعلألل قاثيملا ةلوطب

 زكارملل 98.4 ةيئطاشلا

 ةيبابشلا

 

 لكشب ثالثلا فدهلا قيقحت ىلع جمانربلا ىلع لمعي

 نكمي ًاضيأو ةضايرلا ةسراممل عيجشت لالخ نم ماع

 ززعم لئاسرو فادهأ نم هلمحي امب جمانربلا اذه رابتعا

 .ةقحلا ةيضايرلا حورلاب يلحتلل

 فاشتكا ىلع جمانربلا اذه لمعي

 ةكلمملا يف ةئشانلا ةيضايرلا بهاوملا

 ضعب يف نيزيمتملا رايتخا متي ثيح

 يف مهكارشا متيو ةيضايرلا باعلألا

 

 

 نيرحبلا ةكلمم جمانرب

 بهاوملا فاشتكال

 ةيضايرلا
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 ةيمنتلا فادهأ قيقحت يف ةمهاسملا

 ةمادتسملا
 جمانربلا اهل ةعباتلا دصاقملاو ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ عورشملا \ جمانربلا نع ةذبن

 ( ةيجهنم عابتاب لماكتم يبيردت جمانرب 

 اذه ربتعيو )ةياعر – ريوطت – فاشتكا

 تاداحتالاو ةيدنألل دفارلا جمانربلا

 ةزيمتملا ةيضايرلا بهاوملل ةيضايرلا

 تالوطبلاو تايرودلا يف ةكراشملل

  ةيملاعلاو ةيبرعلاو ةيلحملا

 ديج يمسر ريغ ميلعت ميدقت يف نيزكرملا مهاسي

 يف ةكلمملا ةمهاسم انززعي امهنأ امك بابشلل

 امك ةافرلاو ةحصلاب قلعتملا ثلاثلا فدهلا قيقحت

 ةطشنألا يف ةحار لكب تايتفلا ةكراشم نالفكي امهنأ

 يف ةدوجلا ريياعم ىلعأ ناعبتي امهنأ امك ةيبابشلا

 .ةئيبلل ةقيدصلا تآشنملا ءانب

 ةصيرح ةضايرلاو بابشلا نوؤش ةرازو نإ

 ديدج وه ام لك ميدقت ىلع صرحلا لك

 اذه نمو بابشلل نضاحو روطتمو

 عيراشم ءانبب ةرازولاب مامتها ءاج قلطنملا

 يف ةلثمتملاو ةيبابشلا ةيتحتلا ىنبلا

 لثمت يتلا ةيجذومنلا ةيبابشلا زكارملا

 ءاجف ،ًايندبو ًايركف بابشلل نمآلا ذالملا

 يبابشلا قرحملا زكرم يعورشم

 دمح ةنيدم بابش زكرمو يجذومنلا

 ماسقأو مايأ صيصخت متو يجذومنلا

 .امهيف تايتفلاب ةصاخ

 

 

 

 نيذلا رابكلاو بابشلا ددع يف ةريبك ةبسنب ةدايزلا 4.4

 كلذ يف امب ،ةبسانملا تاراهملا مهيدل رفاوتت

 فئاظو لغشو لمعلل ،ةينهملاو ةينقتلا تاراهملا

 .2030 ماع لولحب ةرحلا لامعألا ةرشابملو ةقئال

 

 

 زكارملا ريوطتو ءانب

 ةيجذومنلا ةيبابشلا

 يبابشلا قرحملا زكرم"

 بابش زكرمو يجذومنلا

 "يجذومنلا دمح ةنيدم
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 ةيمنتلا فادهأ قيقحت يف ةمهاسملا

 ةمادتسملا
 جمانربلا اهل ةعباتلا دصاقملاو ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ عورشملا \ جمانربلا نع ةذبن

 ؤفاكتو ةلاعفو ةلماك ةكراشم ةأرملا ةكراشم ةلافك 5.5

 عم ةاواسملا مدق ىلع ةدايقلل اهل ةحاتملا صرفلا

 ةايحلا يف رارقلا عنص تايوتسم عيمج ىلع لجرلا

 .ةماعلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا

 

 

 ةقوثومو ةيعونلا ةديج ةيتحت ىنب ةماقإ 9.1

 ىنبلا كلذ يف امب ،دومصلا ىلع ةرداقو ةمادتسمو

 ةيمنتلا معدل ،دودحلل ةرباعلاو ةيميلقإلا ةيتحتلا

 ريسيت ىلع زيكرتلا عم ،ناسنإلا هافرو ةيداصتقالا

 مدق ىلعو ةروسيم ةفلكتب اهيلإ عيمجلا لوصو لُبُس

 .ةاواسملا

 

 تآشنملا يف ةئيبلل ةقيدصلا ريياعملا دامتعا نإ

 فدهلا ققحي نأ هنشأ نم ةيتحتلا ىنبلا عيراشمو

 لمعي هنأ امك ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نم عساتلا

 ةقالع اهل ةرشابم ريغ فادهأ ةعومجم قيقحت ىلع

 ةقيدصلا ءارضخلا ينابملا ريياعم دامتعا

 :قيرط نع ءانبلا عيراشم يف ةئيبلل

 ةروطتمو ةثيدح ةءاضإ رداصم مادختسا .1

  LED عون نم ةقاطلل ةرفوم

 ةقاطلل ةرفوم ةيحص تاودأ مادختسا .2

 

 ةقوثومو ةيعونلا ةديج ةيتحت ىنب ةماقإ 9.1

 ىنبلا كلذ يف امب ،دومصلا ىلع ةرداقو ةمادتسمو

 ينابملا ريياعم دامتعا

 ةئيبلل ةقيدصلا ءارضخلا

 ءانبلا عيراشم يف
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 ةيمنتلا فادهأ قيقحت يف ةمهاسملا

 ةمادتسملا
 جمانربلا اهل ةعباتلا دصاقملاو ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ عورشملا \ جمانربلا نع ةذبن

 – ةقاطلل ةليدب دراوم داجيإو دراوملا ةمادتساو ةئيبلاب

 . - ةفيظنلا ةقاطلا

  هايملا كالهتسال

 ينابملل يئابرهكلا ماظنلا ةءافك عفد .3

 Capacitor Bank مادختسا قيرط نع

 ةلاعف ريغلا ةيرهاظلا ةقاطلا نم صلختلل

 ير يف ةيدامرلا هايملا مادختسا ةداعإ .4

 Grey water ماظن قيرط نع تاعورزملا

System  

 ينابملل يرارحلا لزعلا قيبطت .5

 ةددجتملا ةقاطلا رداصم مادختسا زيزعت .6

 solar water( ةيسمشلا ةقاطلا .7

heater – parks light(  

 كالهتسالل ةلاعفلا ةرادإلا ماظن قيبطت .8

 Effective energy( ةقاطلا

management( 

 ةيمنتلا معدل ،دودحلل ةرباعلاو ةيميلقإلا ةيتحتلا

 ريسيت ىلع زيكرتلا عم ،ناسنإلا هافرو ةيداصتقالا

 مدق ىلعو ةروسيم ةفلكتب اهيلإ عيمجلا لوصو لُبُس

 .ةاواسملا
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 ةيمنتلا فادهأ قيقحت يف ةمهاسملا

 ةمادتسملا
 جمانربلا اهل ةعباتلا دصاقملاو ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ عورشملا \ جمانربلا نع ةذبن

 ةيمنتلا فادها لوح نيفظوملا يعو ةدايزب

 قيقحت ىلع باجيإلاب دوعيس كلذ نإف ةمادتسملا

 اهب موقت يتلا عيراشملاو جماربلا لالخ نم فادهألا

 موقت ام فييكتو عيوطت ىلع ةردقلا يلاتلابو ةرازولا

 ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ عم ىشامتيل ةرازولا هب

 قيقحت يف ةكلمملا تاماهسا ىلع كلذ ساكعناو

 .فادهأا

 ةرودب ةرازولا يفظوم نم ةعومجم قحتلا

 ةيمنتلاو ةئيبلا" ناونعب ةيبيردت

 لبق نم اهميظنت مت يتلاو "ةمادتسملا

 يبرعلا دهعملا نم يبرعلا فرشأ روتكدلا

 ىلإ جمانربلا اذه فدهي ثيح ،طيطختلل

 ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأب فيرعتلا

 ىلع ةمادتسملا ةيمنتلا ىلع زيكرتلاو

 .ةئيبلا

 

 فراعملا نيمّلعتملا عيمج بستكي نأ نامض 4.7

 يف امب ،ةمادتسملا ةيمنتلا معدل ةمزاللا تاراهملاو

 ةيمنتلا قيقحتل ميلعتلا اهنيب نم لُبُسلا نم ةلمجب كلذ

 قوقحو ،ةمادتسملا شيعلا بيلاسأ عابّتاو ةمادتسملا

 ةفاقثل جيورتلاو ،نيسنجلا نيب ةاواسملاو ،ناسنإلا

 عونتلا ريدقتو ةيملاعلا ةنطاوملاو فنعاللاو مالسلا

 ةيمنتلا يف ةفاقثلا ةمهاسم ريدقتو يفاقثلا

 .2030 ماع لولحب ،ةمادتسملا

 ةرازولا نيفظوم قاحلإ

 ةئيبلا" ناونعب ةرود يف

 "ةمادتسملا ةيمنتلاو

 ةيبابشلا زكارملا يبستنمو بابشلل جمانربلا ةئيهتب نإ

 ققحي هنإف ةيناثلا ةيرادإلا فوفصلا يف اونوكيل

 باسكإ ىلإ يمارلا عبارلا فدهلا نم ةعبارلا ةياغلا

 يف مهل ةمزاللا ةينهملاو ةينقتلا تاراهملاب بابشلا

 مهفئاظو يف ىتح وأ زكرملا يف ةيرادإلا مهفئاظو

 .ةيساسألا

 ةيبابشلا زكارملا تادايقل يبيردتلا جمانربلا

 بيردتو ليهأتل جمانرب وه »تاءافك«

 مهباسكإو ةيبابشلا زكارملا يبستنم

 ىلع مهنيعت يتلا تامولعملاو فراعملا

 مهتاراهم ةيمنتو ،ةيبابشلا زكارملا ةدايق

 تارودلا لالخ نم تاصصختلا فلتخمب

 مهتاحومط عم قفاوتت يتلا ةيبيردتلا

 ءاقترالا يف ةردابملا مامز ذخأ ىلإ ةيمارلا

 

 نيذلا رابكلاو بابشلا ددع يف ةريبك ةبسنب ةدايزلا 4.4

 كلذ يف امب ،ةبسانملا تاراهملا مهيدل رفاوتت

 فئاظو لغشو لمعلل ،ةينهملاو ةينقتلا تاراهملا

 .2030 ماع لولحب ةرحلا لامعألا ةرشابملو ةقئال

 

 يبيردتلا جمانربلا

 زكارملا تادايقل

 "تاءافك" ةيبابشلا
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 ةيمنتلا فادهأ قيقحت يف ةمهاسملا

 ةمادتسملا
 جمانربلا اهل ةعباتلا دصاقملاو ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ عورشملا \ جمانربلا نع ةذبن

 جذامنك بابشلا ميدقتو ةيبابشلا زكارملاب

 .عمتجملا يف ةلعاف

 وهو عبارلا فدهلا عم ًايباجيإ لعافتي جمانربلا اذه نإ

 اهمدقت يتلا ةيبيردتلا جماربلا عيمجل لمشألا فدهلا

 ززعملا رشعلا فدهلا عم ىشامتي هنأ امك ،ةرازولا

 تائف عيمجل يداصتقالاو  يعامتجالا جامدإلل

 .عمتجملا

 نيب ةكارشلاب يتأي يذلا تاردق جمانرب نإ

 نيكمتو ةضايرلاو بابشلا نوؤش ةرازو

 ةيبيردتلا جماربلا نم ةعومجم مدقي

 بابشلا تاردق ءانب يف ةيبابشلا زكارملل

 ىلإ لوخدلل مهتاراهم ةيمنتو ينيرحبلا

 ديجلا بيردتلاب نيحلستم لمعلا قوس

 ةدايقلا جهن عم ًايشامت ةيلاعلا ةربخلاو

 ليعفتب قلعتي ام لك معد يف ةديشرلا

 ةمهاسملا نم مهنيكمتو بابشلا رود

 ،ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحت يف ةيلعافب

 حتفو ةينيرحبلا ةأرملا رود زيزعت ىلإ ةفاضإ

 ةصاخلا تاجايتحالا يوذ مامأ لاجملا

 يتلاو ةيبيردتلا جماربلا يف طارخنالل

 ةمادتسملا ةيمنتلا اهنم جمارب ةدع لمشت

 ممألا اهتعضو يتلا اهفادهأب فيرعتلاو

 .ةدحتملا

 

 نيذلا رابكلاو بابشلا ددع يف ةريبك ةبسنب ةدايزلا 4.4

 كلذ يف امب ،ةبسانملا تاراهملا مهيدل رفاوتت

 فئاظو لغشو لمعلل ،ةينهملاو ةينقتلا تاراهملا

 .2030 ماع لولحب ةرحلا لامعألا ةرشابملو ةقئال

 فراعملا نيمّلعتملا عيمج بستكي نأ نامض 4.7

 يف امب ،ةمادتسملا ةيمنتلا معدل ةمزاللا تاراهملاو

 ةيمنتلا قيقحتل ميلعتلا اهنيب نم لُبُسلا نم ةلمجب كلذ

 قوقحو ،ةمادتسملا شيعلا بيلاسأ عابّتاو ةمادتسملا

 ةفاقثل جيورتلاو ،نيسنجلا نيب ةاواسملاو ،ناسنإلا

 عونتلا ريدقتو ةيملاعلا ةنطاوملاو فنعاللاو مالسلا

 ةيمنتلا يف ةفاقثلا ةمهاسم ريدقتو يفاقثلا

 .2030 ماع لولحب ،ةمادتسملا

 

 زكارملل "تاردق" جمانرب

 ةيبابشلا
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 ةيمنتلا فادهأ قيقحت يف ةمهاسملا

 ةمادتسملا
 جمانربلا اهل ةعباتلا دصاقملاو ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ عورشملا \ جمانربلا نع ةذبن

 

 يداصتقالاو يعامتجالا جامدإلا زيزعتو نيكمت 10.2

 سنجلا وأ نسلا نع رظنلا ضغب ،عيمجلل يسايسلاو

 وأ نيدلا وأ لصألا وأ ةينثإلا وأ قرعلا وأ ةقاعإلا وأ

 2030 ماع لولحب ،كلذ ريغ وأ يداصتقالا عضولا

 عم ىشامتت ةيفيصلا ةطشنألا نم عونلا اذه نإ

 عيمجلل ديجلا ميلعتلا ميدقت ىلإ يمارلا عبارلا فدهلا

 ميلعتلا مدقن اننإف ةرازولا لمعب قلعتي اميف انهو

 يساسألاو يمسرلا ميلعتلل لمكملا – يمسر ريغلا

 ةينقتلاو ةينفلا تاراهملاب بابشلا ديوزت لالخ نم –

 نم ةدافتسالاو مهتاراهم ريوطتل مهل ةمزاللا

 يف اهنوجاتحيس يتلاو اهزيزعتو مهبهاوم

 .يفيظولا مهلبقتسم يف قالطنالل لبقتسملا

 لالخ ةئشانلل يفاقثلا ناملس زكرم مدقي

 2030 لايجأ جمانرب ةيفيصلا ةزاجإلا ةرتف

 ةطشنألا نم ريثكلا ىلع لمتشي يذلا

 نيكراشملا تابغر يبلت يتلا ةعونتملا

 ريوطت وحن مهتاراهمو مهبهاوم لقصل

 زكرملا مدقي ثيح ،مهيدل عادبإلا ىوتسم

 ةيرصع ةيؤرب ةطشنألا نم ةلماكتم ةقاب

 ةميكحلا ةدايقلا هيلإ ونرت ام عم ةبكاوتم

 رضاحلا ةبكاوم ىلع ةرداق لايجأ ةئيهت يف

 تالاجم ةدع يف ،لبقتسملل ًالوصو

 ايجولنكتلاو مولعلاو ةدايقلاو نونفلاك

 .ةضايرلاو ةحصلاو مالعإلاو

 

 نيذلا رابكلاو بابشلا ددع يف ةريبك ةبسنب ةدايزلا 4.4

 كلذ يف امب ،ةبسانملا تاراهملا مهيدل رفاوتت

 فئاظو لغشو لمعلل ،ةينهملاو ةينقتلا تاراهملا

 .2030 ماع لولحب ةرحلا لامعألا ةرشابملو ةقئال

 

 

 

 

 

 2030 لايجأ
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 ةيمنتلا فادهأ قيقحت يف ةمهاسملا

 ةمادتسملا
 جمانربلا اهل ةعباتلا دصاقملاو ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ عورشملا \ جمانربلا نع ةذبن

 ةكلمم يف ءاسنلا نيكمت ىلع جماربلا هذه لمعت

 ريوطتو ةمزاللا تاربخلاو فراعملاب مهدمو نيرحبلا

 عم شامتي ام اذهو ،تالاجملا فلتخم يف مهتاراهم

 نيب ةاواسملاب قلعتملا رشابم لكشب سماخلا فدهلا

  ماع لكشب عبارلا فدهلاو نيسنجلا

 نيرحبلا يف ةينطولا ةيدنألا مدقت

 ةيفيقثتلا تاودنلا نم ةعومجم

 ةيضايرلاو ةيوعوتلاو ةيعامتجالاو

 ىلإ ةفاضإ ،ءاسنلل ةصصخملا ةيحصلاو

 ءاسنلا ميركتب ةصاخ تايلاعف دادعإ

 ميدقتو ،تادئارلا ءاسنلاو تاقوفتملاو

 .ةيصصختلا تارودلا نم ةعومجم

 

 

 

 ؤفاكتو ةلاعفو ةلماك ةكراشم ةأرملا ةكراشم ةلافك 5.5

 عم ةاواسملا مدق ىلع ةدايقلل اهل ةحاتملا صرفلا

 ةايحلا يف رارقلا عنص تايوتسم عيمج ىلع لجرلا

 .ةماعلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا

 تارودو جمارب ميدقت

 يف ءاسنلل ةصصختم

 ةينطولا ةيدنألا ضعب

 ةثيدحلاب تسيل ةرازولا اهعبتت يتلا ةيجهنملا هذه نإ

 ةميكحلا ةدايقلا مامتها نم ةعبان ةيجهنم اهنا ثيح

 فدهلا قيقحت يف بصت ًاضيأ اهنكل ةينيرحبلا ةأرملاب

 قلعتملاو ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نم سماخلا

 .نيسنجلا نيب ةاواسملاب

 يف اهب طونملا رودلاب مايقلا قلطنم نم

 ةيجيتارتسالاب ةصاخلا تاردابملا ليعفت

 ةرازو صرحت ةأرملاب ضوهنلل ةينطولا

 أدبم زيزعت ىلع ةضايرلاو بابشلا نوئش

 يف تايتفلاو بابشلا نيب صرفلا ؤفاكت

 نوئش ةرادإ ةطشنأو تايلاعفو جمارب

 تايجهنم ينبت لالخ نم كلذو بابشلا

 تايتفلاو بابشلا نيب صرفلا ؤفاكت معدت

 تايجهنملا ءاوس جماربلا يف نيكراشملا

 اهتسائرو دوفولا ءاضعأ رايتخاب ةقلعتملا

 

 ؤفاكتو ةلاعفو ةلماك ةكراشم ةأرملا ةكراشم ةلافك 5.5

 عم ةاواسملا مدق ىلع ةدايقلل اهل ةحاتملا صرفلا

 ةايحلا يف رارقلا عنص تايوتسم عيمج ىلع لجرلا

 ةماعلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا

 صرفلا ؤفاكت قيقحت

 جماربلاو تايلاعفلا يف

 بابشلا مدخت يتلا
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 ةيمنتلا فادهأ قيقحت يف ةمهاسملا

 ةمادتسملا
 جمانربلا اهل ةعباتلا دصاقملاو ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ عورشملا \ جمانربلا نع ةذبن

 بسن ؤفاكت وأ ةيجراخلا تاكراشملل

 نيسنجلا نم ةذوخأملا تانيعلا

 ةرادإلا اهذفنت يتلا يأرلا تاعالطتسال

 بابشلا تاجايتحا دصر لجأ نم

 عيمج نأ ىلإ ةفاضإلاب اذه ،مهتاعلطتو

 ةحوتفم بابشلل ةمدقملا جماربلا

 .نيسنجلا ةكراشمل

 

 

 عم لماعتلل بابشلل ةصرف دعت ةاكاحملا هذه نإ

 نأشلاب قلعتي ام لك يف شاقنلاو ةيلودلا اياضقلا

 باستكاو ةبرجتلا هذه ةشياعمو يملاعلا ماعلا

 فدهلا عم ىشامتي اذهو كلذ يف ةمزاللا ةفرعملا

 نأ ىلإ ةفاضإلاب اذه ،ميلعتلاب قلعتملا عبارلا

 ةقالع تاذ لامعألا لودج يف ةحورطملا تاشاقنلا

 .رشابم ريغ وأ رشابم لكشب ءاوس فادهألاب

 ةبلطل مدقت يتلا ةيدايقلا جماربلا دحأ

 ءاقتلالل ةبلطلل سفنتم لثمتو ،تاعماجلا

 جراخو لخاد ىرخأ تاعماج نم مهنارقأب

 اياضق لوح مهئارآ نع ريبعتلل نيرحبلا

 ،نهارلا تقولا يف يلودلا عمتجملا

 عيسوت يف مهاسي هتاذ دح يف كلذو

 نم مهتامامتها ليوحتو بابشلا كرادم

 رثكأ يملاع روظنم ىلإ تحب يلحم روظنم

 ةاكاحم رمتؤملا تاسلج دعت ثيح ،ًاعاستا

 يف ثدحي امل عقاولا ليثمت ةداعإو

 تايدحتلا ةشقانمل ةدحتملا ممألا تاسلج

 

 ماع لكشب فادهألا عيمج

 

 

 نيذلا رابكلاو بابشلا ددع يف ةريبك ةبسنب ةدايزلا 4.4

 كلذ يف امب ،ةبسانملا تاراهملا مهيدل رفاوتت

 ممألا تاسلج جذومن

 تاعماجلل ةدحتملا
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 ةيمنتلا فادهأ قيقحت يف ةمهاسملا

 ةمادتسملا
 جمانربلا اهل ةعباتلا دصاقملاو ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ عورشملا \ جمانربلا نع ةذبن

 يلاحلا انتقو يف ملاعلا اههجاوي يتلا

 .ةدعصألا فلتخم ىلع

 

 فئاظو لغشو لمعلل ،ةينهملاو ةينقتلا تاراهملا

 .2030 ماع لولحب ةرحلا لامعألا ةرشابملو ةقئال

 

 فراعملا نيمّلعتملا عيمج بستكي نأ نامض 4.7

 يف امب ،ةمادتسملا ةيمنتلا معدل ةمزاللا تاراهملاو

 ةيمنتلا قيقحتل ميلعتلا اهنيب نم لُبُسلا نم ةلمجب كلذ

 قوقحو ،ةمادتسملا شيعلا بيلاسأ عابّتاو ةمادتسملا

 ةفاقثل جيورتلاو ،نيسنجلا نيب ةاواسملاو ،ناسنإلا

 عونتلا ريدقتو ةيملاعلا ةنطاوملاو فنعاللاو مالسلا

 ةيمنتلا يف ةفاقثلا ةمهاسم ريدقتو يفاقثلا

 .2030 ماع لولحب ،ةمادتسملا

 نماثلا فدهلا قيقحت يف جمانربلا اذه بصي

 عجشي ثيح داصتقالا ومنو قئاللا لمعلاب قلعتملاو

 .راكتبالاو عادبإلاو ةيجاتنإلا ىلع بابشلا جمانربلا

 بتكم عم نواعتلاب جتنم لضفأ جمانرب

 عباتلا ايجولونكتلاو رامثتسالا جيورت

 ةيعانصلا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ةمظنمل

)UNIDO هيف متي جمانرب نع ةرابع وه 

 قوسلاب عابيل يلزنم جتنم لضفأ رايتخا

 .اًضيأ هريدصت ةلواحمو يلحملا

 

 معدت يتلاو ةيمنتلا وحن ةهجوملا تاسايسلا زيزعت 8.3

 ةرشابمو ،قئاللا لمعلا صرفو ،ةيجاتنإلا ةطشنألا

 عجشتو ،راكتبالاو عادبإلا ىلع ةردقلاو ،ةرحلا لامعألا

 ةيهانتملا عيراشملا ىلع يمسرلا عباطلا ءافضإ ىلع

 يف امب ،اهومنو ،مجحلا ةطسوتملاو ةريغصلاو رغصلا

 ةيلاملا تامدخلا ىلع لوصحلا لالخ نم كلذ

 جتنم لضفأ جمانرب
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 ةيمنتلا فادهأ قيقحت يف ةمهاسملا

 ةمادتسملا
 جمانربلا اهل ةعباتلا دصاقملاو ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ عورشملا \ جمانربلا نع ةذبن

 يف ًاريبك ًامامتها يقالت ماع لكشب جماربلا هذه نإ

 ةرازولا موقت كلذل بابشلا لبق نم ةريخألا ةنوآلا

 فادهألا نم ةعومجم عم يشامتلاب دوهجلا فيثكتب

 ومنو قئاللا لمعلاب قلعتملا نماثلا فدهلا اهزربأ

 ةقلعتملا فادهألا ةعومجم ىلإ ةفاضإلاب داصتقالا

 ةززعملا جماربلا ىلع زيكرتلا متي ثيح ةئيبلاب

 نم ةدافتسالاو ةحيحصلا ةيئيبلا تايكولسلل

 .ةفيظنلا ايجولنكتلا

 ةضايرلاو بابشلا نوئش ةرازو مدقت

 مولعلا لاجم يف جماربلا نم ديدعلا

 تارودلا لالخ نم ءاوس  ايجولونكتلاو

 عادبالا زكرم اهمدقي يتلا شرولاو

 يلوتو ماعلا لالخ يرود لكشب يبابشلا

 يف ةيبيردت جمارب ميدقتب ًامامتها ةرازولا

 ةكراشملا ىلع صرحت ثيح تاتوبورلا ءانب

 متو VEX ةيلودلا تاتوبورلا ةقباسم يف

 يف ةكراشملل ةيبابش دوفو ثاعتبا

 يف اهميظنت متي يتلا ةقباسملا

 .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 

 

 ماع لكشب فادهألا عيمج

 

 

 

 ةيداصتقالا ةيجاتنإلا نم ىلعأ تايوتسم قيقحت 8.2

 ،ايجولونكتلا ىوتسمب ءاقترالاو ،عيونتلا لالخ نم

 تاعاطقلا ىلع زيكرتلا لالخ نم كلذ يف امب ،راكتبالاو

 ةفيثكلا تاعاطقلاو ةيلاعلا ةفاضملا ةميقلاب ةمستملا

 .ةلامعلا

 

 سيردت يف رامثتسالا

 ايجولونكتلاو مولعلا

 ةسدنهلاو

 مهعيراشمو مهراكفأ بابشلا لوحي ربتخملا اذه يف

 لكشب ربتخملا اذه مجسني انهو سوملم عقاو ىلإ

 ززعم ربتعي هنأ امك نماثلا فدهلا عم يساسأ

 تاربتخمل دادتما وه بال باف ربتخم

 لوأ نوكيل FAB LAB ةيملاعلا بال بافلا

 ثيح ،نيرحبلا ةكلمم يف هعون نم ربتخم

 ةدعاسمل ةيعادبإ ةحاسم ربتخملا حيتيس

 

 نيذلا رابكلاو بابشلا ددع يف ةريبك ةبسنب ةدايزلا 4.4

 كلذ يف امب ،ةبسانملا تاراهملا مهيدل رفاوتت

 بال باف ربتخم
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 ةيمنتلا فادهأ قيقحت يف ةمهاسملا

 ةمادتسملا
 جمانربلا اهل ةعباتلا دصاقملاو ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ عورشملا \ جمانربلا نع ةذبن

 متيس يذلا جتنملا بسحب فادهألا نم ةعومجمل

 .ربتخملا اذه يف هيلع لمعلا

 بّالطلاو عيراشملا باحصأو نيعرتخملا

 لمعيسو عقاو ىلإ مهراكفأ ليوحت ىلع

 بال باف عمتجمو هيمدختسم نيب رسجك

 نيممصمو نيعرتخم مضي يذلا يملاعلا

 نيسدنهمو نيعّنصمو نييرامعمو

 تالكشم لحو تايدحتلا ةشقانمل

 لمعي عطاق ربتخملا نمضتيس .عينصتلا

 ةيلاع زيرفت ةلآو لينيف عطاقو رزيللا ةعشأب

 ةيثالث ةعباطو ةريبك تحنو رفح ةلآو ةقدلا

 نم ةلمجو يلطو ليكشت تاودأو داعبألا

 .تاتوبورلاو تاينورتكلإلا عينصت تادعم

 فئاظو لغشو لمعلل ،ةينهملاو ةينقتلا تاراهملا

 .2030 ماع لولحب ةرحلا لامعألا ةرشابملو ةقئال

 

 

 

 ةيداصتقالا ةيجاتنإلا نم ىلعأ تايوتسم قيقحت 8.2

 ،ايجولونكتلا ىوتسمب ءاقترالاو ،عيونتلا لالخ نم

 تاعاطقلا ىلع زيكرتلا لالخ نم كلذ يف امب ،راكتبالاو

 ةفيثكلا تاعاطقلاو ةيلاعلا ةفاضملا ةميقلاب ةمستملا

 ةلامعلا

 

 معدت يتلاو ةيمنتلا وحن ةهجوملا تاسايسلا زيزعت 8.3

 ةرشابمو ،قئاللا لمعلا صرفو ،ةيجاتنإلا ةطشنألا

 عجشتو ،راكتبالاو عادبإلا ىلع ةردقلاو ،ةرحلا لامعألا

 ةيهانتملا عيراشملا ىلع يمسرلا عباطلا ءافضإ ىلع

 يف امب ،اهومنو ،مجحلا ةطسوتملاو ةريغصلاو رغصلا

 .ةيلاملا تامدخلا ىلع لوصحلا لالخ نم كلذ
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 ةيمنتلا فادهأ قيقحت يف ةمهاسملا

 ةمادتسملا
 جمانربلا اهل ةعباتلا دصاقملاو ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ عورشملا \ جمانربلا نع ةذبن

 

 زكارملاو ةيدنألا تارادإ عيجشت ىلع نيتزئاجلا لمعت

 معدو ةرادإلا تايجهنم لضفأ عابتا ىلع ةيبابشلا

 ىلع عيجستلا ىلإ ةفاضإلاب اهيف يئاسنلا ليثمتلا

 ىشامتت رومألا هذه لكو ةيجاتنإلا تايوتسم لضفأ

 نوك ىلإ ةفاضإلاب نماثلاو سماخلا فدهلا عم

 ثلاثلا فدهلا يف بصت زكارملاو ةيدنألا فادهأ

 .هافرلاو ةديجلا ةحصلاب قلعتملا

 مييقت لالخ نم زايتما ةزئاج ميظنت متي

 ةكلمملا يف ةينطولا ةيدنألا ىوتسم

 ريوطتل فدهت ةدمتعم ريياعم قفو

 ،يلاملا ،يبيردتلا ،يرادإلا اهاوتسم

 متت ثيح .يعامتجالاو يضايرلا ،ينفلا

 ةزئاجلا ةدم لاوط ةيدنألا مازتلا ةعباتم

 عفرو ريوطت نم هيلا لصوتت ام مييقتل

 ةصاخلا بناوجلا فلتخم يف ءادألا ةءافك

 متي ثيح ،مييقتلا ةرتف ةياهن ىتح يدانلاب

 ةيلمع يف ةءافكلا قفو زئافلا رايتخا

 ةلحرمل يدانلا لقنل ريوطتلاو مازتلالا

 .ةزئاجلا بقل قيقحتل ىقرت ةزيمتم

 

 

 

 ؤفاكتو ةلاعفو ةلماك ةكراشم ةأرملا ةكراشم ةلافك 5.5

 عم ةاواسملا مدق ىلع ةدايقلل اهل ةحاتملا صرفلا

 ةايحلا يف رارقلا عنص تايوتسم عيمج ىلع لجرلا

 .ةماعلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا

 

 

 ةيداصتقالا ةيجاتنإلا نم ىلعأ تايوتسم قيقحت 8.2

 ،ايجولونكتلا ىوتسمب ءاقترالاو ،عيونتلا لالخ نم

 تاعاطقلا ىلع زيكرتلا لالخ نم كلذ يف امب ،راكتبالاو

 ةيدنألل زايتما ةزئاج

 ةدايرلا ةزئاجو ةينطولا

 .ةيبابشلا زكارملل
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 ةيمنتلا فادهأ قيقحت يف ةمهاسملا

 ةمادتسملا
 جمانربلا اهل ةعباتلا دصاقملاو ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ عورشملا \ جمانربلا نع ةذبن

 ةفيثكلا تاعاطقلاو ةيلاعلا ةفاضملا ةميقلاب ةمستملا

 .ةلامعلا

 

 

 لاجملا يف ةيبابشلا تاقاطلاو بهاوملا معدو ةياعر

 ةيلمعل ةعونتملا هجوألاب مهتفرعم زيزعتو يحرسملا

 عمتجملا تائف عيمج جامدإ عم ،يحرسملا جاتنإلا

 .-  ةقاعإلا يوذ -  ةميزعلا باحصأ ىلع زيكرتلاو

 

 ةكرحلا ءايحإل فدهت ةيونس ةزئاج

 زكارملاو ةينطولا ةيدنألا ىدل ةيحرسملا

 ىلع زربألا ةصنملا دعت يتلاو ةيبابشلا

 ءادألا نونف لاجم يف يلحملا ىوتسملا

 دعتو ،بابشلل يحرسملا ليثمتلاو

 نم ةحومطلا ةيحرسملا بهاوملل ًاجذومن

 ،بابشلا نيلثمملاو باتكلاو نيجرخملا

 ،ةءاضإلا يينفو حرسملا ةبشخ يينفو

 .حرسملا رصانع نم مهريغو

 

 

 يداصتقالاو يعامتجالا جامدإلا زيزعتو نيكمت 10.2

 سنجلا وأ نسلا نع رظنلا ضغب ،عيمجلل يسايسلاو

 وأ نيدلا وأ لصألا وأ ةينثإلا وأ قرعلا وأ ةقاعإلا وأ

 .2030 ماع لولحب ،كلذ ريغ وأ يداصتقالا عضولا

 

 دمح نب دلاخ ةزئاج

 يبابشلا حرسملل

 ةينطولا ةيدنألل

 ةيبابشلا زكارملاو

 ةقاعإلا يوذلو

 

 


