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 ةمدقملا
 يذلاو ،)2030ـ2015( ةلبقملا ةرشع سمخلا تاونسلل ميلعتلل ةديدج ةيؤرب )Incheon Declaration( نويشنإ نالعإ ىتأ
 ،عيمجلل لماشلاو فصنملا ديجلا ميلعتلا نامض" يف لثمتت ،)SDG4( عبارلا ةمادتسملا ةيمنتلا فده يف وكسينويلا هتنبت
 قيسنتلاو نواعتلاو رزآتلل ةيوق ةيميلقإو ةيملاع ريبادت ذاختا" ىلإ نالعإلا اعد امك ."عيمجلل ةايحلا ىدم ميلعتلا صرف زيزعتو
 تانايكلا راطإ يف ينطولا ديعصلا ىلع اهغالبإو اهليلحتو تانايبلا عمج قيرط نع ميلعتلا لامعأ لودج ذيفنت لجأ نم دصرلاو
 فادهالا قيقحتو )SDG4( عبارلا ةمادتسملا ةيمنتلا فده زيزعتو معد ليبس يف ةمئاقلا ةيميلقإلا تايجيتارتسالاو تايلآلاو
 .ةيجيتارتسالا

 هتاعورشم ذيفنت مدخي امب اهعيونتو تاكارش لكيه ريوطت ىلإ )RCQE( ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا زكرملا ىعسيو
 ةيملع ةطشنأو تاساردو ثوحب ءارجإل نوزيمتم ءاربخو ءاملع باطقتسال رئازلا ثحابلا جمانرب اهنمو ةفلتخملا هجماربو
 .ةعونتم

 ؟عورشملا وه ام
 نيثحابلا نم ددعو ةزيمتملا ةيلودلا ةيملعلا تاءافكلا باطقتساو ةفاضتسا ىلإ ىعسي  جمانرب وه رئازلا ثحابلا جمانرب  
 تاربخلا تاذ ةيلودلا تامظنملا و ةقومرملا ةيملاعلا  تاعماجلا نم زيمتلاو ةدوجلا ءاربخ و نيينهملاو نييميداكألاو نيزيمتملا
 ةينواعتلا تاكرشلا ءانب ىلع ةرداق ةيلماكت ةيملع ةئيب ءانبو زيزعت يف مهراكفأو مهبراجتو مهتاربخ نم ةدافتسالل ةزيمتملا

 ثيحب ،عوطقم يلام غلبمب نينثا وأ رهش نوكت دق ةريصق ةدمل ةددحم ةمهمب مايقلا لالخ نم ةيملاعلا ةيثحبلا ةسفانملاو
 .عورشملل ةددحملا فيلاكتلا نع ديزت ةيدام ءابعأ زكرملا لمحت نود ةيملاعلا تاربخلا كلت نم ددع ربكأ نم ةدافتسالا متي
 اًيلحم نيزيمتملا نيثحابلاو زكرملا نيب ةلاعف لصاوت تاونق حتفو يفرعملا نواعتلاو ءارثإلا يف رئازلا ثحابلا جمانرب مهسيو
 .اًيلودو اًيميلقإو

 
 رئازلا ثحابلا جمانربل ةسيئرلا فادهألا

  .هزيمتو ميلعتلا ةدوج لاجم يف يملعلا ثحبلا زيزعت .1
 .نيرئازلا نيثحابلاو ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا زكرملا نيب راكفألا لدابت .2
 نوثحابلا اهلثمي يتلا تامظنملاو تاسسؤملاو ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا زكرملا نيب يثحبلا نواعتلا ليهست .3

 .نورئازلا
 ةينطولا تاعماجلاو ثوحبلا زكارمو دهاعملاو ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا زكرملا نيب ةمئاقلا تاكارشلا زيزعت .4

 .ةيلودلاو ةيميلقإلاو
 نم ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا زكرملل يثحبلا قمعلا ةفاضإو ،نيزيمملا نييميداكألاو ءاربخلا عم لصاوتلا .5

 .زكرملل ةيجيتارتسالا فادهأب ةلصلا تاذ ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةيلحملا ةطشنألا يف ةكراشملا لالخ
 .ةصصختملا ةيملعلا تايرودلاو تالجملا زربأ يف ةيلاعلا ةدوجلا تاذ تاساردلاو ثوحبلا رشن .6

 

 ريياعملا
 :يلاتلا وحنلا ىلع يهو رئازلا ثحابلا ىدل ةسيئر ريياعم ققحت جمانربلا بلطتي
 .هصصخت لاجم يف ةيملاعلا ةيميداكألا ةربخلاو ةيملعلا ةعمسلا .1
 .ملاعلا ىوتسم ىلع ةزيمتم ةعمس تاذ ةقومرم ةمظنم وأ ةعماج عبتي نأ .2
 ةيلودلا ةيملعلا ناجللاو تايعمجلا يف حشرملا ةيوضع لالخ نم كلذ حضتيو :حشرملل يلودلا فارتعالا وأ ةعمسلا .3

 .زئاوج ىلع هلوصحو
 يملاعلا فينصتلا تاذ ةيملعلا تالجملا يف ةروشنملا ثاحبألا لالخ نم كلذ حضتي :يملعلا رشنلا ىلع حشرملا ةردق .4

 .ىوتسملا عيفر
 .يملعلا عمتجملا يف ةيدايقلا ةطشنألا يف هماهسإ لالخ نم كلذ حضتيو :هصصخت لاجم ريوطت يف حشرملا ةمهاسم .5
 .زكرملل هترايز دعوم ءاهتنا نيح ىلإ ةيلصألا هتهج يف لمعلل غرفتم رئازلا ثحابلا نوكي نأ .6
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 :رئازلا ثحابلا ماهم
 :ةيلاتلا تاطاشنلا يف ةمهاسملاب كراشملا موقي نأ رئازلا ثحابلا جمانربب قاحتلالل طرتشي
 .هصصختو زكرملا لمع صاصتخا لاجم يف عيراشملا نم اًددع مضت ةيثحب ةطخ حرتقم ميدقت .1
 .ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا زكرملا اهميقي يتلا تاودنلاو تارمتؤملا يف ةكراشملا .2
 .تايلاعفلاو عيراشملاو ثاحبألل طيطختلاب قلعتي اميف تاساردلاو ثاحبألا لاجم يف ةروشملا ميدقت .3
 .ةيثحبلا مهتامامتهاب ةقلعتملا تالاجملا يف ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا زكرملا يف نيثحابلا عم نواعتلا .4
 .ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا زكرملا اهردصي يتلا ةيثحبلا تاروشنملاو عيراشملا يف ماهسإلا .5
 .ةيرامثتسا عيراشمل اهتمجرتو ةيعادبإلا راكفألل ةنضاحلا ةئيبلا معد .6
 .ةصصختم لمع شروو تارود دقعو ةيراشتسالا تامدخلا ميدقت .7
 .ةزيمتملا ةيملعلا تايلاعفلا يف ةمهاسملا .8
 .زكرملا تارادصإ نمض اهرشنو ةموعدم ثحب تاحرتقم ةباتك .9

 .زكرملاو ةيثحب ةيداير تاهجو رئازلا ثحابلا نيب ةكرتشم ةيريوطت جماربو ةيثحب تايقافتا دقع ءارو يعسلا .10
 .ةرايزلا مييقت يف ةكراشملا .11
 .زكرملل رئازلا ثحابلا اهب ماق يتلا ةرايزلا نع يئاهن ريرقت ةباتك .12

 
 رئازلا ثحابلا ةطشنأب ةصاخلا رواحملا زربأ

 زيمتلا معد تاسايس .1
 ةيميلعتلا ةرادالا مظنو ةمكوحلا .2
 جهانملا ةدوج .3
 نيرشعلاو يداحلا نرقلا تاراهم .4
 نيملعملا ةدوج .5
 

 زكرملل ةيذيفنتلاو ةيجيتارتسالا ةطخلاب طابترالا
 لمعيس يتلا ةيثحبلا عيراشملاو تاساردلا يف رئازلا ثحابلا نم ةدافتسالا ةيناكمإ ةاعارم مت عورشملل روصتلا ءانب دنع
  .م2021و م2020 ماع لالخ زكرملا اهيلع
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  رئازلا ثحابلا جمانرب ةيلآ

 
 تاءارجإلا

 
 ةيلوؤسملا تاءارجإلا ةلحرملا

 ىلوألا

 نم قتشت نأ يغبني يتلا رئازلا ثحابلا ةرايز فادهأ ديدحتب زكرملا موقي -1
 لمع ةقيثو ءانبو زكرملل ةيجيتارتسالا فادهألا

  زكرملا لمع قيرف
 ةيملعلا ةنجللاو

 ماعلا ريدملا هيلع ةقفاوملل زكرملا ةرادإ سلجم ىلإ بلطلا عفر -2
 ةينقتلا لوؤسم زكرملا ةباوبب نيرئازلا نيثحابلل ةينورتكلإ ةصنم ءانب -3
 يذيفنتلا ريتركسلا ةريشأتلا رادصإ ةقفاوملا ةلاح يف -4

 ةيناثلا

 مالعإلاو ةماعلا تاقالعلل ةريشأتلا ىلع ةقفاوملا نم ةروص لسرت -5
 زكرملاو ةفايضلاو لابقتسالا تاءارجإ نم اهب قلعتي ام لامكتسال
 ةرايزلا ذيفنت تاءارجإ نم مهب قلعتي ام لامكتسال

 لاصتالا لوؤسم

 رئازلا ذاتسألا لابقتسا تاءارجإ -6
 ةرايزلا ةطخ ذيفنت تاءارجإ -7

 نيراشتسملا
 ةثلاثلا ةفرعملا لوؤسمو

 فادهألا ءوض يف ةرايزلا ميوقت نمضتي زكرملا ماع ريدمل ريرقت عفر -8
 ريوطت تاحرتقمو جمانربلا نم نيديفتسملا يأر كلذكو اهل ططخملا
 جمانربلا

 ةعبارلا
 عيراشملا ةلوؤسم تايئرملا ءادبإل ةيملعلا ةنجلل ةرايزلا جئاتن ريرقت نم ةخسن لسرت -9

 ةرايزلاب ةقالعلا تاذ تاهجلا ءاضعأ نم نوكم نيسحت قيرف لكشي -10
 .جمانربلا نيسحت صرف ثحبل

 زكرملا ةرادإ

 
 نوفدهتسملا

 .نويميداكألاو نوثحابلا ،زيمتلاو ةدوجلا ءاربخ ،ميلعتلا تارازو ،بالطلا ،سيردتلا ةئيه ءاضعأو نوملعملا ،رارقلا عانص

 

 فادهألا
 ةيجيتارتسالا

 زكرملل

 ةرايزلا ةطشنأ ةرايزلا فادهأ
 )ذيفنتلا(

 ميوقتو ةعباتم
 ةرايزلا
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  نوكراشملا
 ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا زكرملا لمع قيرف عم رئازلا ثحابلا
 

  ذيفنتلا ةيجيتارتسا
 .نيزيمتملا نيثحابلا باطقتسال تاهجلا ةبطاخمو زكرملل ةيمسرلا تاونقلاب عورشملا نع نالعإلا لالخ نم 

 
  ةعقوتملا تاجرخملا

 ةدوجلا ةيلاع ثاحبأ •
 تارمتؤمو لمع شروو تاودن •
  يلودلاو يميلقإلاو ينطولا ىوتسملا ىلع تامظنم نيب تاكارش زيزعت •
 ةزيمتملا ةيملعلا ةعمسلا تاذ تايرودلاو تالجملا يف تاساردلاو ثاحبألا رشن  •
  زكرملل ةيثحبلا تاساردلاو عيراشملا نم ددع ذيفنت •
 نمض ةفلتخملا ةيفرعملاو ةيميلعتلا تاصصختلا يف اًيلودو اًيميلقإو اًيلحم نيزيمتملا نيثحابلاب تانايب ةدعاق •

 ىرخألا تاهجلا لبق نم اهنم ةدافتسالاو اهيلإ لوصولا ليهستو مهنع ةيفاو تانايب رفوتو زكرملا لمع تالاجم
 .زكرملاب ةقالعلا تاذ

 عيراشمو جمارب يف ةكراشملل نيزرابلا نييلودلاو نييلحملا ءاملعلا نم نيرئازلا نيثحابلا باطقتسال مظتنم جمانرب •
 .ةيمدخلاو ةيثحبلا ةفلتخملا زكرملا ةطشنأو

 .اهتاجرخم ةدوجو يفرعملا لدابتلا ىوتسمب ءاقترالل زكرملا ططخ معد •
 .زكرملا يديفتسمل اًيقروو اًينورتكلإ اهتحاتإو نيرئازلا نيثحابلا صخت جذامنو تارشنو ةلدأ •
 

 تارشؤملا زربأ
 لمعلا شرو ةيعونو ددع - ةزجنملا تارمتؤملا ةيعونو ددع -ةزجنملا ثاحبألا ةيعونو ددع :ذيفنتلا تارشؤم •

 نيرئازلا نييلودلا ءاربخلا ددع - ةماقملا تاكارشلا ددع - ةزجنملا
  ةذفنملا تاساردلا مييقت :جئاتنلا تارشؤم •
 .نييلودلا ءاربخلا ةكراشم عيراشم نم دئاعلا :رثألا تارشؤم •
 

  نيرهش ىلإ رهش نم :جمانربلل ةينمزلا ةرتفلا
 
  لمعلا ةغل
 .ةيزيلكنإلا ةغللا ،ةيبرعلا ةغللا
 

 :رئازلا ثحابلا جمانربل ميدقتلا طورش
  رئازلا ثحابلا جمانربل حيشرتلاب ةصاخلا ةرامتسالا ألم .1
 :ةيلاتلا قئاثولا قافرا .2

 )ينورتكلإلا زكرملا عقوم ىلع دوجوم( رئازلا ثحابلا جمانربل ميدقتلا جذومن لامكإ •
 ةيصوت نيباطخ •
 ةربخلاو ةيميداكألا تاداهشلا نم روص •
 .جمانربلاب ةصاخلا ةينمزلا ةرتفلل لمع ةطخ عم جمانربلل ميدقتلا نم فدهلل لماك فصو •
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 :رئازلا ثحابلا جمانربل رايتخالا رايعم  
 :ةيلاتلا ريياعملا ىلع ءانب رئازلا نيثحابلا جمانرب نم نيديفتسملا رايتخا متيس 

 فادهألا عم قفاوتلا زكرملل ةيجيتارتسالا فادهألا عم اهقفاوت ىدمو ةمدقملا لمعلا ةطخ ةمءالم •
 .ةيجيتارتسالا

 .اهتايلآو ةيثحبلا لمعلا ةطخ ةدوج •
 ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةينطولا تايوتسملا ىلع ةيثحبلاو ةيملعلا تاكارشلا ءارثإ يف ةيثحبلا ةطخلا ماهسا ىدم •

 .زكرملا فادهأ قيقحتو
 
 رئازلا ثحابلا تامدخ
 :ةيلاتلا تامدخلا رئازلا ثحابلل وكسنويلا فارشإ تحت زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا زكرملا مدقي
 .ةرايزلا ةرتف لوط رئازلا ثحابلل لقن ةليسو زكرملا يف ةماعلا تاقالعلا لوؤسم قيرط نع زكرملا نمؤي :تالصاوملا
 .زكرملا اهعم لماعتي يتلا قدانفلا دحأ يف ةرايزلا ةرتف لوط رئازلا ثحابلا ميقي :ةماقإلا
 .هيدل ةرفوتملا تامولعملا عاونأو زكرملا قفارم مادختسا رئازلا ثحابلل نكمي :قفارملا
 ريياعملا قفو هترايز ةرتف لالخ اهمدقي يتلا ةيثحبلا تامدخلا لباقم ةيلام ةأفاكم رئازلا ثحابلل فرصت :ةيلاملا ةأفاكملا
 .اهب فلكيس يتلا يثحبلا طاشنلا عون ،ةرايزلا ةرتف ،يثحبلا زيمتلا :ةيلاتلا
 
 لمعلا جذامنو رئازلا ثحابلا بلط تاءارجإ

 .)ةينورتكلالا تامدخلا( ةعماجلا ةحفص لالخ نم ينورتكلالا جذومنلا ةئبعت .1
 ينمالا حسملا جذومنو رئازلا ثحابلا رفس زاوج نم ةحضاو ةروص قافرإ .2
 .رئازلا ثحابلل ةيتاذلا ةريسلا نم ةخسن قافرا .3
 .همودقل عقوتملا وأ ددحملا دعوملا نم نيرهش لبق بلطلا عفري نأ ىلع زكرملا ىلإ تابلطلا لسرت .4
 ةقفاوملا بلطل )رئازلا ثحابلا( زكرملا عقوم ىلع رئازلا ثحابلا تانايب لاخدا متي .5
 زكرملاب ةماعلا تاقالعلل لسرت ةقفاوملا رودص دعب .6
 .ةريشأتلا بلطل ةيجراخلا ةرازو ىلا بلطلا لاسرإب ةماعلا تاقالعلا لوؤسم موقي .7
 .مودقلا دلب يف ةيدوعسلا ةرافسلا ةعجارمل رئازلل ةريشأتلا اهلاسرإل بلطلا مدقم ىلا لسرت ةريشأتلا رودص دعب .8

 رئاز ذاتسأ بلط ةرامتسا
 :ةماه تاميلعت

 .كلذ ةحص ىلع ةقداصم ثحابلا ةهج متخ ربتعيو حوضوو ةقد لكب ةرامتسالا هذه يف ةنودملا تانايبلا لك ةئبعت بجت – 1
 .ةينيتاللا فرحألاب هرفس زاوج عقاو نم رئازلا صخشلا مسا ةباتك بجت – 2
 .نيرهش نع لقت ال ةرتفب ةرايزلا دعوم لبق زكرملا ىلإ ةرامتسالا هذه لصت نأ بجي – 3
 .هترايز ىلع ةبترتملا ةيلاملا تاقاقحتسالاب طبترا دق زكرملا نكي مل ام رئاز يأ مادقتسا زوجي ال – 4
 .رئازلا صخشلل ةيتاذلا ةريسلا نم ةزجوم ةذبن ةرامتسالا هذه عم قفرت – 5


