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 ،نيراشتسملا سلجم مظنی
 ،ةيغیزامألا ةفاقثلل يكلملا دهعملا عم نواعتب

 معد" جمانربو "يبوروألا داحتإلا – برغملا ةيتاسسؤملا ةمأوتلا" جمانرب نم معدبو

 نم ءاربخ ةكراشمبو ،ابوروأ سلجمل "برغملاب ةيطارقميدلا ديطوت يف ناملربلا رود

 ،PNUD يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربوUNESCO  "وكسينوی" ةمظنم

 : عوضوم لوح ةودن

 تايفيكو ةيغیزامألل يمسرلا عباطلا ليعفت لحارم "

 نيراشتسملا سلجمل ةيمومعلا تاسلجلا يف اهجامدإ

 "هتزهجأ يفو
 - 2022 ویام 18 ءاعبرألاو 17 ءاثالثلا يموی ،تاودنلا ةعاق ،نيراشتسملا سلجم -
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v ةودنلل ةیريطأتلا ةركذملا : 
 يمسرلا عباطلا ليعفت لحارم" :عوضوم لوح ةودنل نيراشتسملا سلجم ميظنت ةردابم دنتست 

 ماكحأ ىلع "هتزهجأ يفو نيراشتسملا سلجمل ةيمومعلا تاسلجلا يف اهجامدإ تايفيكو ةيغیزامألل

 ،ةلودلل ةيمسر ةغل اضیأ ةيغیزامألا دعت" :يلی ام ىلع دكؤی يذلا سماخلا هلصف اميـسالو ،روتـسدلا

 ".ءانثتـسا نودب ،ةبراغملا عيمجل اكرتشم اديصر اهرابتعاب

 نم دیدعلا يف ةدراولا ةيكلملا تاهيجوتلا نم ةيـساسألا اهتيعجرم ةردابملا هذه مهلتـست امك

 هظفح ،سداسلا دمحم كلملا ةلالجلا بحاصل يخيراتلا باطخلا اهنم ةصاخو ،ةيماسلا ةيكلملا بطخلا

 خيراتب ،ةيغیزامألا ةفاقثلل يكلملا دهعملل مظنملاو ثدحملا ريهظلا ىلع فیرشلا عباطلا عضو ةبـسانمب ،هللا

 ،ةينطولا ةفاقثلل يساسأ نّوكُم ةيغیزامألا نألو" :هتلالج هيف دكأ يذلاو ،ريدجأب 2001 ربوتكأ 17

 ضوهنلا يلون اننإف ؛ةيبرغملا ةراضحلاو خيراتلا ملاعم ّلك يف اهروضح ىلع دهاش ،رخاز يفاقث ثارتو

 ةيصخشلل رابتعالا ديكأت ىلع مئاقلا ،يثادحلا يطارقميدلا يعمتجملا انعورشم زاجنإ يف ةصاخ ةیانع اهب

  ”.ةیراضحلاو ةيفاقثلاو ةیوغللا اهزومرو ةينطولا

 ةفاقثلل يكلملا دهعملا عم نواعتب ،نيراشتسملا سلجم اهمظنی يتلا ،ةودنلا هذه جردنتو

 رود معد" جمانربو "يبوروألا داحتإلا – برغملا ةيتاسسؤملا ةمأوتلا" جمانرب نم معدبو ،ةيغیزامألا

   "وكسينوی" ةمظنم نم ءاربخ ةكراشمبو ،ابوروأ سلجمل "برغملاب ةيطارقميدلا ديطوت يف ناملربلا

UNESCO يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربو PNUD، يتلا ةيلعافتلاو ةيعاعشإلا ةطشنألا قايـس يف 

 ةبراقم قفو كلذو ،ماعلا يأرلا مامتهاب ىظحت يتلا اياضقلا لمجم لوح نيراشتسملا سلجم اهمظنی

 تاعامجلا عم اذكو ةیروتـسدلا تآيهلاو تاسسؤملاو ةيموكحلا تاعاطقلا فلتخم ىلع ةحتفنم ةيكراشت

 رئاسو نييمالعإلاو نييميداكألا ءاربخلا عم اضیأو نيينهملاو نيیداصتقالاو نييعامتجالا نيلعافلاو ةيبارتلا

 هدمتعا يذلا 2027-2022 يجيتارتسالا ططخملا ليعفتو ةأرجأ راطإ يف كلذو ،يندملا عمتجملا تايلاعف

 .نيراشتسملا سلجم

 لاجم نمض لخدی ام ذيفنت يه ةودنلا هذهل نيراشتسملا سلجم ميظنت نم ةیاغلا تناك نئلو

 ،ةيغیزامألل يمسرلا عباطلا ليعفت لحارم دیدحتب قلعتملا 26-16 يميظنتلا نوناقلا ماكحأ نم هصاصتخا
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 يف اهنم ةاخوتملا ةيـساسألا تاجرخملا نم نإف ،33و 32 ،11 ،10 ،09 هداوم تايضتقم اميـسالو

 نيراشتسملا سلجم لمع ططخم رارقإل ةيئارجإ تاحرتقمو تايصوت ةغايص يف ةمهاسملا يه ددصلا اذه

 يفو سلجملل ةيمومعلا تاسلجلا يف اهجامدإ تايفيكو ةيغیزامألل يمسرلا عباطلا ليعفت لحارمل نمضتملا

  .هتزهجأ

 ةیروتـسدلا تاراسملا فلتخم سرادت ىلع ةودنلا هذه تايلاعف زكترتس ،كلذ لجألو

 ةفلتخملا ةينسللا اهتاعونتب ،ةيغیزامألا ةغللا نيكمت لاجم يف برغملا اهجهن يتلا ةيعیرشتلاو ةيتاسسؤملاو

 ءادأل ةیرورضلا ةیرشبلاو ةيلصاوتلاو ةينقتلاو ةيملعلا تاراهملا باستكا نم ،ةددعتملا ةيفاقثلا اهتالومحو

 ةودنلا هذه فرشتستس امك .ةمادتـسملا ةيمنتلل ةعفاركو ةيطارقميدلل ةماعدكو ةيمسر ةغلك اهتفيضو

 ةينطولا ،ةينسللاو ةیوغللا تاريبعتلا فلتخم ىلع ةيعیرشتلا ةسسؤملا حاتفنا اهرفوی يتلا ةدعاولا صرفلا

 ليثمتلا تالاجم يف ةيناملربلا ةفيظولا راودأل ريوطتو ثیدحتو زيزعت نم كلذ هلكشي امو ،ةيبنجألاو اهنم

  .يعمتجملا طيحملا ىلع حاتفنالاو لصاوتلاو ةيمومعلا تاسايـسلا مييقتو عیرشتلاو ةبقارملاو

 دهعملا اهنم ةصاخو ،ةدئار ةينطو تاسسؤم هتمكار ام ةودنلا ضرعتـستس ،رخأ بناج نم

 اهماهمب مايقلا نم اهنيكمتل ةيغیزامألا ةغللاب ضوهنلا لاجم يف ةيميداكأ تاربخ نم ،ةيغیزامألا ةفاقثلل يكلملا

 ةيمسرلا ةیوغللا ةیددعتلا ريبدت تايفيكب قلعتت ةنراقم براجت ةودنلا سرادتتس امك ،اندالبل ةيمسر ةغلك

 .ةلثامملا ةيناملربلا تاسسؤملا ةزهجأ فلتخم يفو ةيمومعلا تاسلجلا يف

 يكلملا دهعملاو نيراشتسملا سلجم نيب نواعت ةيقافتا ىلع عيقوتلاب ةودنلا هذه تايلاعف جوتتسو

 يف ةيغیزامألا جامدإل رمتـسملا نيوكتلاو تاردقلا زيزعتو ينقتلا معدلا تالاجم نمضتت ةيغیزامألا ةفاقثلل

 لمع قیرف ليكشتب سلجملا موقيـس ،كلذ ءوض ىلعو .ةيمسر ةغلك اهلامعتـسا ريسيتو ناملربلا لامعأ

 تاحلطصملا مجعم زاجنإب هيلإ دهعی ،ةيغیزامألا ةفاقثلل يكلملا دهعملا ءاربخ عم نواعتب ،صصختم

 امك ،"غانيفيت" ةیدجبأبو ةريعمملا ةيغیزامألا ةغللاب بوتكم يعیرشتلا لمعلا يف ةلمعتـسملا ةينوناقلا

 ةيمومعلا تاسلجلاب ةمجرتلا ةيلمع ليهستل اهتنمقرو تايطعملا ةدعاق دادعإب لمعلا قیرف سفنل دهعيـس

 .ةيغیزامألا ىلإو نم نيراشتسملا سلجم ةزهجأبو
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v ةودنلا جمانرب عورشم : 

 2022 ویام 17 ءاثالثلا
 نيكراشملا لابقتـسا د 30و 9

 ةيغیزامألا ةفاقثلل يكلملا دهعملاو نيراشتسملا سلجم نيب نواعتلا ةيقافتا عيقوت د 00و 10
 :ةيحاتتفالا ةسلجلا د 30و 10

 نيراشتسملا سلجم سيئر ،ةرايم معنلا ديـسلا ةملك §

 ةيغیزامألا ةفاقثلل يكلملا دهعملا ديمع ،سوكوب دمحأ ديـسلا ةملك §

 داحتالا ةثعب ،ةماكحلا مسق سيئر ،لاهورتس ناريفيـس ديـسلا ةملك §
 برغملاب يبوروألا

 ةدحتملا ممألا جمانربل ةدعاسملا ةميقملا ةلثمملا ،يريت نيترام ةديـسلا ةملك §
 ،برغملاب يئامنإلا

 سلجم بتكم ةسيئر ،زيموك يتروم نمراك ةديـسلل ویديفلا ربع ةملك §
 برغملاب ابوروأ

 :لوألا روحملا د 15و 11

 ةيمنتلل ةعفارو ةيكراشتلا ةيطارقميدلل ةماعد :ةیوغللا ةیددعتلا -
 ةمادتـسملا

 نيراشتسملا سلجم سيئر بئان ،نشيشخأ دمحأ ديـسلا :ريسملا §

 يكيجلبلا خويـشلا سلجم وضع ،يشوحكلا ةفيطل ةديـسلا -

 ةيغیزامألا ةفاقثلل يكلملا دهعملاب ةريدم ،رجهوب ةشئاع ديـسلا -

 ةفاقثلا عاطق نع ةدعاسملا ةلوؤسملا ،مالع ءانـس ةديـسلا -
 " "وكسنويلا"ب

 يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب ةلثمم ،يوافرع لما ةديـسلا -

 نيراشتسملا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديـسلا لعافت §
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 سلجم سيئر ديـسلا اهميقی نيكراشملاو نيوعدملا فرش ىلع ءاذغ ةبدأم د 00و 13
 ناملربلا معطمب نيراشتسملا

 نيكراشملاو نيوعدملل ةماعلا ةسلجلاب ةيحت د 00و 15
 :يناثلا روحملا د 30و 15

 يمسرلا عباطلا ليعفتب قلعتملا نيراشتسملا سلجم لمع ططخم -
 ،هتزهجأ يفو سلجملل ةيمومعلا تاسلجلا يف اهجامدإو ةيغیزامألل

 .تاربخلاو براجتلا لدابت -

 ماع راشتسم ،شيورد دحاولا دبع ديـسلا :ريسملا §

 يكيجلبلا خويـشلا سلجم نع ،تاداس انول ةديـسلا -

 سلجم بتكمب جماربلا ةريدم ،ونييـس ايزارغ اردنـسكلا ةديـسلا -
 ةيناملربلا ةيعمجلا نع ،يمليلكوك رييب ناج ديـسلاو ،طابرلاب ابوروأ
 )يئرملا رظانتلا ةينقت ربع( ابوروأ سلجمل

 يبوروألا ناملربلا نع ،................. ة/ديـسلا -

 ةيغیزامألا ةفاقثلل يكلملا دهعملاب ريدم ،ريتكلا مساقلا وبأ ديـسلا -

 :لعافت §

 ،ةيناملربلا تاعومجملاو قرفلا وريدم -

 ،ةبقارملاو عیرشتلا ةیريدم رطأو ريدم -

 ،لصاوتلاو ةيجراخلا تاقالعلا ةیريدم رطأو ريدم -

 ،ةيتامولعملا ةمظنألاو ةيجيتارتسإلا ةیريدم رطأ -

 .ءاربخلاو نوماعلا نوراشتسملا -
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v  
 2022 ویام 18 ءاعبرألا

 :تامولعملا صالختـسا ةسلج د 00و 10

 ماع راشتسم ،ينانب دهان ةديـسلا :ةريسملا §
 يكيجلبلا ناملربلا نع ،تاداس انول ديـسلا لبق نم دادرتسا -
 يكيجلبلا خويـشلا سلجم وضع ،يشوحكلا ةفيطل ةديـسلا -

 سلجمب ةیرادإلا تادحولا يلوؤسم لبق نم تاحارتقاو ةشقانم §
 نيراشتسملا

 سلجم بتكم وضع ،يظفح هلإلا دبع ديـسلا لبق نم ةيماتخ ةملك §
 .نيراشتسملا

 
 


