
زمة 
 
خر ا
 
زمة ا

 
خر ا
 
ّدا ٍف ّده ٍف َ 1919--  ه َ غل ًداف غل

 
ق ا ُ ثصّك ُ ف ّب ٍان المصةصبة الل ًداف دور ِد
 
ق ا ُ ثصّك ُ ف ّب ٍان المصةصبة الل دور ِد

ّة المشجدامة  ّة المشجدامة الجوم   م م   20302030الجوم

ٍر . د:  إغداد ٌمةُلموػ ًداف   الجومّة  المشجدامة  .  ال
 
َ  ا س اللروة  الداامة  للرلةبة   غل  م  2030رّا

           
 
وشّدة. ا

 
ـــــِــة ا

 
ًداف الجومّة المشجدامة .  ا

 
َ ا ٍ لروة الداامة  للرلةبة غل  م2030غؾ

  
 
ٍ  اإلدارة .  بطةهةغر . ا ّّم  غؾ داء الكفةع ا لػةم الػةمة  لجك

 
 ا
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خر زةاصة هٍفّد
 
غلَ 19ا

 فَالدٍِان مشةًمة 
SDGsثصكّق 

صةصّّن 
 
صةصّّن لالغبّن ال
 
لالغبّن ال
زودة 

 
زودة فُ ا
 
20302030فُ ا

  صؤال الرلشةصؤال الرلشة

المخةـرالمخةـر  الجٍغّةتالجٍغّةت
خر زةاصة 

 
خر زةاصة ا
 
غلَ غلَ   1919--  هٍفّدهٍفّدا

والجصكق من الجكدم والجصكق من الجكدم المرازػة المرازػة 
ًداف

 
ًدافالصةغو فُ ثصكّق ال
 
  الصةغو فُ ثصكّق ال

رلشةالمصةور 



فنةر للٍغٍل إلَ ًدف الٍِبّوــــــــةر الراّس  
 
زو المصةفظة غلَ ثشلشو ال

 
فنةر للٍغٍل إلَ ًدف الٍِبّوــــــــةر الراّس  من ا

 
زو المصةفظة غلَ ثشلشو ال

 
و و من ا

  : : الخبرات فإهوة صوصةول اإلزةبة غلَ الشؤال الجةلُ الخبرات فإهوة صوصةول اإلزةبة غلَ الشؤال الجةلُ ثبةدل الجرةرب و ثبةدل الجرةرب و المجمدو فُ المجمدو فُ 

زٌزة الػلّة للرلةبة 
 
مة ًٍ دور ال

ًداف الجومّة 
 
فُ ثصكّق ا

خر ًذا الدور 
 
المشجدامة و هّف ثة

من والع ثرربة دٍِان المصةصبة 
اللّبُ ؟                       



زودة 
 
صةصّّن فُ ا

 
2030الالغبّن ال

::ممدلّن  فُممدلّن  فُ

مم المجصدة للجومّة المشجدامة  193
 
مم المجصدة م  2030دولة شٍل الػةلم ثبوت ازودة ال

 
 ال

زودة الدولّة بمة ِجمةظَ مع خفة الجومّة الٍـوّة•
 
 .اإلغداد ومٍاامة ال

 .ثفبّق البرامذ والخفؿ•
ًداف•

 
 .مرالبة الجكدم فُ إهرةز ال

 .إغداد الجكةرِر فّمة ِجػلق بجصكّق المشجٌدفةت•

زمّع الصنٍمةت غلَ 
المشجٍى الدولُ 
 واإلللّمُ والمصلُ

ًداف الجومّة المشجدامة بمة ِصكق الرفة••
 
ًداف الجومّة المشجدامة بمة ِصكق الرفةالمشةًمة فُ ثصكّق ا
 
  ..المرجمػُالمرجمػُ  ىىالمشةًمة فُ ثصكّق ا

  

ًداف••
 
ًدافالمرازػة والجصكق من الجكدم الصةغو فُ ثصكّق ال
 
  ..المرازػة والجصكق من الجكدم الصةغو فُ ثصكّق ال

زٌزة الػلّة للرلةبة
 
زٌزة الػلّة للرلةبةال
 
  ال



SAIsعلى المستوى الوطنً ودور  2030عملٌة تنفٌذ أهداف التنمٌة المستدامة 
 المدخالت

 .والشّةصةت الكةهٍهُ الـةر•
 .المؤصشُ الجوظّم•
 .والجكوّة والمةلّة البطرِة المٍارد•
مم ازودة•

 
 .2030 المجصدة ال

 للجومّة المصلّة الزودة•
 .المشجدامة

ظّةء•
 
خرى  ا

 
 .ا

هطفة الدولة
 
 ا

اصجمرارِة الجفٍِر والمجةبػة
 

زودة 
 
 2030ا

مٍاامة الزودة غلَ المشجٍى 
 المصلُ

 ثوفّذ البرامذ والخفؿ

 مرالبة الجوفّذ ولّةس الوجةاذ

 المخرزةت

 
 .VNR الفٍغُ الجكرِر•
 المشجٍى غلَ المجنةمو الجكرِر•

و المصلُ
 
 الوجةاذ مجؾمن الٍـوُ ا

ولٍِةت ثصكّق فُ
 
ًداف ا

 
 ,ال

 الوجةاذ

 
ًداف ثصكّق•

 
 .الٍـوّة ال

 .الدولّة الزودة اًداف ثصكّق•

خّرات
 
 الجة

ٍهب• غصةء وبطر غصُ ه
 
 .ا

 .للفكر وزٍد ل•
 .وفػةلة هـفؤة شنٍمةت•

زودة 
 
زٌزة الػلّة للرلةبة فُ ثوفّذ ا

 
 2030مشةًمة ال

 
 

 SAIs وغالشّةت دور 
 
2016 ابٍظبُ فُ الهنٍصةي مؤثمر.

الهجٍصةي غن الػةدر 12 المػّةر (SAIs )ن ِمنن
 
 .الوةس شّةة فُ الفرق  ثصدِح ا

زٌزة هو
 
ن المفجرض من للرلةبة الػلّة ال

 
 وغملّةت وصّةصةثٌة اصجراثّرّجٌة فُ الزودة اًداف ثؾمن ا

 .المرازػة وخفؿ
ن

 
 .والمشةءلة الطفةفّة فُ بي ِصجذى مدةلً  SAIs ِنٍن ا
ن

 
ًداف ثصكّق فُ وثشةًم والبّبُ، اإلهشةهُ المشجٍى فُ راادة SAIs ثنٍن ا

 
 .للجومّة الٍـوّة ال

 
 

 SAIs زةًزِة
 
زٌزة المؤصشُ البوةء

 
 .المرازػة وإزراءات وغملّةت للرلةبة الػلّة لال

مشجٍى غلَ الٍغُ ورفع الجدرِب SAIs. 
الدولّة الزودة مع ومٍاامجٌة الٍـوّة الزودة واصجّػةب فٌم. 
غصةب غلَ الجػرف

 
 .للجٍاغو صبو وإِرةد المػلصة ا

زٌزة فُ المػلٍمةت هظم
 
 .الٍـوّة الموظٍمةت الَ والدخٍل الػلّة ال

 
 

 SAIs ـرِق غن المرازػة غملّةت
 
داء رلةبة

 
 .ا

مةلّة رلةبة. 
الجزام رلةبة. 
مجنةملة مرازػة غملّةت 



ًداف الطق 
 
ول و الخةص بةلمشةًمة فُ ثصكّق ال

 
ثُهةهت فكد ال

 
  :  الجرربة هةل

المشةًمة فُ رفع الٍغُ المرجمػُ غلَ الػػّدِن داخو -
من خالل ثكدِم الػروض و المطةرهة فُ  يخةرزالدٍِان و 

 .المػلصة  غصةب ا  المصةفو ذات الػاللة مع زمّع 

خر هٍفّد
 
خر هٍفّدا
 
المشجٌدفةتالمشجٌدفةت  المشجٌدفةت المشجٌدفةت ًذى ًذى غلَ ثصكّق غلَ ثصكّق 1919--ا

ًذا الدور هجّرة لظروف الرةاصة و للة برامذ الػمو و ةر شإهص
 .المكةبالت مع الصنٍمة 

   لإلزراءاتثػدر  الخفؿ و البرامذ ذات الػاللة برفع الٍغُ هجّرة  
 .الصنٍمةمن ـرف  شجرازِةاإل

الممةرصةت فؾو ا  شح و ثصفّز الصنٍمة لجبوُ -
ًداف الجومّة المشجدامة من خالل مٍاهبة المرثبفة 
 
بة
 
ة بةلخػٍص  غمةلٌة ا   .و ثكّّم دوًر



ول و الخةص بةلمشةًمة فُ ثصكّق الطق 
 
ًدافال

 
ثُهةهت الجرربة فكد  ال

 
  :  هةل

دور الجٍاغو البَوةء بةلطنو الذي ِشٌم فُ ثصكّق دور الجٍاغو البَوةء بةلطنو الذي ِشٌم فُ ثصكّق ثػزِز ثػزِز     --
ًداف 

 
ًداف ال
 
  .  .  ال

خر هٍفّد
 
خر هٍفّدا
 
المستهدفات    المستهدفات      ًذى المشجٌدفةت ًذى المشجٌدفةت غلَ ثصكّق غلَ ثصكّق 1919--ا

غصةب   بٌةبٌة  ِمرِمرثكلع ًذا الموظٍر هجّرة للظروف الجُ ثكلع ًذا الموظٍر هجّرة للظروف الجُ  غصةب زمّع ا  زمّع ا 
مػدلت مػدلت فؼ فؼ خخو و   زجمةغُزجمةغُاإلاإلالمػلصة هجّرة الرةاصة و فرض الجبةغد المػلصة هجّرة الرةاصة و فرض الجبةغد 

  ..للػمةلةللػمةلةالصؾٍر الصؾٍر 

غبس الجرهّز موػبًة غلَ البرِد    هٍاغٌة و ا 
 
خر صبو الجٍاغو بة

 
غبس الجرهّز موػبًة غلَ البرِد ثة هٍاغٌة و ا 

 
خر صبو الجٍاغو بة

 
ثة

المخجلفة مع مصدودِجٌة ًُ المخجلفة مع مصدودِجٌة ًُ   زجمةغُزجمةغُاإلاإل  غوغوالجٍاالجٍاووصةاو ووصةاو اللنـجروهُ اللنـجروهُ 
خرى 

 
خرى ال
 
  .   .   ال

على عقد الشراكات للمساهمة فً على عقد الشراكات للمساهمة فً العمل العمل   --

..مع جمٌع أصحاب المصلحة مع جمٌع أصحاب المصلحة   ةةاألجنداألجندتحقٌق تحقٌق 



ًداف  فكد هةهت الجرربة الطق 
 
ول و الخةص بةلمشةًمة فُ ثصكّق ال

 
ثُال

 
  :هةل

و إصداء الوػس لٌة فّمة ِجػلق و إصداء الوػس لٌة فّمة ِجػلق   ةةالصنٍمالصنٍمإلَ زةهب إلَ زةهب الػمو الػمو   --
  ..بجوفّذ البرامذ الجومٍِة و إغداد الجكةرِر الفٍغّة بجوفّذ البرامذ الجومٍِة و إغداد الجكةرِر الفٍغّة 

خر 
 
خر ا
 
المستهدفاتالمستهدفات  ًذى المشجٌدفةتًذى المشجٌدفةتغلَ ثصكّق غلَ ثصكّق 1919--هٍفّدهٍفّدا

شةلت ظروف الرةاصة لجوفّذ برامذ لّةس الفرٍة الذي ثم إغدادى شةلت ظروف الرةاصة لجوفّذ برامذ لّةس الفرٍة الذي ثم إغدادى 
داء الدٍِان لّنٍن مدةل ً  داء الدٍِان لّنٍن مدةل ً لجصشّن مشجٍي ا  مػةِّر  مػةِّر  و فق و فق   ييِصجذى بِصجذى بلجصشّن مشجٍي ا 

  21 ,20 ,12  اإلهجٍصةياإلهجٍصةي

داء المؤصشُ لرفع الػمو الػمو   --
 
داء المؤصشُ لرفع غلَ بوةء الذات لجصشّن مشجٍي ال
 
غلَ بوةء الذات لجصشّن مشجٍي ال

ن ِنٍن الدٍِان همٍذزًة لبةلُ المؤصشةت وفكًة  ن ِنٍن الدٍِان همٍذزًة لبةلُ المؤصشةت وفكًة مشجٍي المشةًمة و ا  مشجٍي المشةًمة و ا 
اإلهجٍصةي   اإلهجٍصةي   الػةدر غن الػةدر غن   ((12))    رلمرلمللمػّةر للمػّةر 

ب الدٍِان غلَ الجٍاغو مع الصنٍمة بةلخػٍص بةلرغم من    ب الدٍِان غلَ الجٍاغو مع الصنٍمة بةلخػٍص بةلرغم من دا  دا 
ظروف الرةاصة للٍغٍل للمشجٌدفةت لصّمة فّمة ِجػلق بةلجكرِر ظروف الرةاصة للٍغٍل للمشجٌدفةت لصّمة فّمة ِجػلق بةلجكرِر 

      ..الفٍغُالفٍغُ



خراً  ُممداًل  ف
 
 المشجٌدف الذى ذهر ا

من خالل غملّةت 
المرازػة غلَ ثوفّذ 
ًداف الجومّة 

 
ا

 المشجدامة

ن ثشةًم فُ ثوفّذ 
 
ا

ًداف الجومّة 
 
ا

 المشجدامة

زٌزة بإغداد 
 
ن ثكٍم ال

 
ا

ة غن ثوفّذ  ثكةرًِر
ًداف الجومّة 

 
ا

 المشجدامة

زٌزة الػلّة 
 
ال

 ًً للرلةبة مدةًل
 ِصجذى بي

 ًً زٌزة الػلّة للرلةبة مدةًل
 
ًداف  ال

 
ِصجذى بي فُ ثوفّذ ا

 الجومّة المشجدامة

زودة ثصكّق ُف للمشةًمة زةًزِجي لجكّّم الدٍِان صػَ
 
 ا

 مدى لدراصة ثػٍر  إغداد خالل من وذلم المشجدامة الجومّة
ًداف بجفبّق إلجزامي

 
 ,المؤصشة غلَ ذاثٌة شد ُف الجومٍِة ال

 خالل من ثصكّكٌة  ُف مشةًمجي ثػزِز غلَ لدرثي مدى وهذلم
ن  إل , غطر الشةدس الٌدف

 
ٍع ًذا ا  هظراً  ِشجنمو لم المٍؽ

 . ً مشجكبال  ِشجنمو ٍفوص الرةاصة لظروف



 ًداف الجومٍِة
 
وفكًة  م2022-2019 ؽمن الخفة الصجراثّرّة المػجمدة للدٍِان م2030ثم إدراج غملّةت المرازػة والجدلّق غلَ ال

 .للٌدف الفرغُ الدةلح من الٌدف الراّشُ الدةهُ

  ًداف الجومّة المشجدامة
 
غمةل الجدلّق غلَ ا

 
لةمت اإلدارات الػةمة المخجػة بةلجػةون مع لروة الجومّة المشجدامة بةلدٍِان ببرمرة ا

 . اإلصجراثّرّةؽمن خففٌة الجطغّلّة وبمة ِجٍافق مع الخفة 

زودة الٍـوّة 
 
ولٍِةت المرشلة وفكًة لال ًداف ثمدو ا   :ثم الجرهّز غلَ خمشة ا 

 

10

ًداف لةم الدٍِان بةًلثُوالجصكق من الجكدم الصةغو فُ ثصكّق والجصكق من الجكدم الصةغو فُ ثصكّق ةلمرازػة ةلمرازػة بب  الدةهُ والخةص الدةهُ والخةص   الطقالطق
 
ًداف لةم الدٍِان بةًلثُال
 
: : ال

 الٌدف الشةبع 
صػةر مػكٍلة ال

 
فةلة الوظّفة وبة

 الٌدف الخةمس
المّةى الوظّفة والوظةفة الػصّة 

 الٌدف الدةلح 
الػصة الرّدة والرفةى 

 الٌدف الدةمن
يومٍ اإللجػةدالالػمو الالاق و

 الٌدف الرابع
الجػلّم الرّد



11

ًداف
 
الغاٌات المستهدفة ال

اإلدارة 

المسؤولة عن 

التنفٌذ

الموقف 

التنفٌذي
كورونا تأثٌر جائحة

نسب 

نجازاإل

ؽمةن  :لٌدف الدةلحا
همةط 

 
ثمّجع الرمّع بة

غّض غصّة وبةلرفةًّة 
غمةر

 
 فُ زمّع ال

وببة هٌةِة وؽع
 
مراض والمالرِة والشو اإلِدز لال

 
 بةلمّةى الموكٍلة وال

مراض
 
  2030 غةم بصلٍل خرى ًَ الَ  المػدِة وال

 
المخةـر من الصمةِة ذلم فُ بمة الطةملة، الػصّة الجغفّة ثصكّق 

صةصّة الػصّة الرغةِة خدمةت غلَ الصػٍل وإمنةهّة المةلّة،
 
 ال

دوِة غلَ الرمّع شػٍل وإمنةهّة الرّدة
 
دة واللكةشةت ال ّّ  الر

 .الجنلفة والمّشٍرة والفػةلة
 

 ثكّّم  دارةإ
 
داء ا
 الكفةع الػةم

(  4)صجٌداف  ا ثم

ملفةت للجكّّم ثم 
ةز ملف واشد  هرا
ملفةت ثصت ( 3)و

   .الهرةز

خر فُ 
 
الملفةت بشبب  هرةزإالجة

 .ثخفّؼ غدد
ـكم اإل

 
دارِة المرازػّن وال

م ٌةمالمشةغدة  وزِةدة مدة الم
   .الرلةبّة  بشبب  زةاصة هٍروهة

25

% 

ؽمةن : الٌدف الرابع
الجػلّم الرّد الموػف 
والطةمو للرمّع وثػزِز 
فرص الجػّلم مدى الصّةة 

 للرمّع
 

ن ؽمةن
 
 بجػلّم والفجّةن والفجّةت والبوّن البوةت زمّع ِجمّجع ا
د وموػف مرةهُ وخةهٍي ابجدااُ ّّ  .وز

واإلغةلة، الروشّن بّن الفروق ثراغُ الجُ الجػلّمّة المرافق بوةء 
ـفةل

 
 ثػلّمّة بّبة وثٌّبة الكةامة الجػلّمّة المرافق مشجٍى ورفع وال

مٍهة فػةلة
 
 .ومة

المؤًلّن المػلمّن غدد فُ هبّرة بوشبة الزِةدة. 
 

 ة ثكّّم ار إد
 
داء ا

 الكفةع الػةم
 

 نصجٌداف  ملفّإثم 
 .للجكّّم

غدار ثنلّفةت للبدء بجوفّذ إثم 
 .المٌةم الرلةبّة

ِكةف الػمو بٌذى المٌةم إثم  
 بشبب ثكلّع غدد المرازػّن

دهَ
 
 .بشبب زةاصة هٍروهة للصد ال

10

% 



12

ًداف
 
الغاٌات المستهدفة ال

اإلدارة 

المسؤولة عن 

التنفٌذ

الموقف 

التنفٌذي
كورونا تأثٌر جائحة

نسب 

نجازاإل

 :  الٌدف الشةدس الٌدف الشةدس   
ؽمةن ثٍافر المّةى 

وخدمةت الػرف الػصُ 
 للرمّع

مٍهة الطرب مّةى غلَ موػف بطنو الرمّع شػٍل
 
 والمّشٍرة المة

 . 2030 غةم بصلٍل الجنلفة
الػصّة والوظةفة الػصُ الػرف خدمةت غلَ الرمّع شػٍل 

 . 2030 غةم بصلٍل
فُ بمة المشجٍِةت، زمّع غلَ المّةى لمٍارد المجنةملة اإلدارة ثوفّذ 

 غةم بصلٍل اللجؾةء، ششب للصدود الػةبر الجػةون خالل من ذلم

2030 . 
 

 
 دارة ثكّّم إ

 
داء ا
 .الكفةع الػةم

 
 

صجٌداف ملف ثكّّم ا
اإلدارة بخػٍص 

المجنةملة لمٍارد 
المّةى غلَ زمّع 

   .المشجٍِةت

ّرة ثالبدء فُ ثوفّذ المٌمة ولنن بٍ
فُ ثٍفّر  هجّرة للبفئ موخفؾي 

 البّةهةت وغػٍبة الػمو المّداهُ 
خر الجوفّذ برةاصة هٍروهة 

 
 .لجة

20

% 

  ::الٌدف الشةبعالٌدف الشةبع
ؽمةن شػٍل الرمّع 
بجنلفة مّشٍرة غلَ 

خدمةت الفةلة الصدِدة 
 المٍخٍلة و المشجدامة

الصدِدة الفةلة خدمةت غلُ مّشٍرة بجنلفة الرمّع شػٍل ؽمةن 
.2030 بصلٍل المٍخٍلة و

الفةلة مزِذ فُ المجرددة الفةلة شػة فُ هبّرة زِةدة ثصكّق 
.2030  الػةم بصلٍل الػةلمُ

بصلٍل الفةلة إصجخدام هـفةءة لجصشّن الػةلمُ المػدل مؾةغفة 
.2030  الػةم

دارة 
 
الػةمة ا

داء 
 
لجكّّم ا

 لفةع الفةلة
 

 (3)ثم اصجٌداف  
ملفةت للجكّّم ثم 

 (2)هرةز ملف وإ
 .هرةز ملفةت ثصت اإل

خر فُ 
 
الملفةت بشبب  هرةزإالجة

ـكم 
 
ثخفّؼ غدد المرازػّن وال

المشةغدة  وزِةدة مدة  دارِةاإل
الرلةبّة  بشبب  زةاصة  مٌةمال

 .هٍروهة 

45

% 



خر 
 
ولٍِةت من شّح هشب الهرةز  وزةاصة هٍروهة غلَ برامذ الجدلّق  تا

 
ثرثّب ال

داء رلةبة مػةِّر موٌة  والجَ اإلهجٍصةي وثٍزٌّةت وإرظةدات بمػةِّر اصجرظةداً       
 
 من وإصجطػةرا بةلنٍارث الخةغة والمػةِّر ال

  والجُ هٍروهة زةاصة بخفٍرة الدٍِان
 
ة بداِة موذ ِجٍصع هفةلٌة بدا واخر  الػّن فُ ظًٌٍر

 
 الػةلم دول إلَ وإهجكةلٌة م2019 غةم ا

هجبي الدٍِان فإن غةلمُ، وبةء إلَ وثصٍلي
 
 البوّة ؽػف ظو فُ وذلم  الدةلح بةلٌدف المجػلكة لصّمة  المصجملة المخةـر إلَ مبنرا ا

 . النٍارث ًذى لمدو والمرةبٌة واإلصجػداد للجرغد للصنٍمة وهظم وإزراءات خفؿ وزٍد وغدم الػصُ للكفةع الجصجّة

خرت الجصدِةت من الػدِد الدٍِان وازي       غمةل غلَ ا   النٍارث إلَ بةإلؽةفة الداخلّة والوزاغةت الصروب بشبب والمرازػة الجدلّق ا 

ة هةن ُالج و خًر مر ,(19-هٍفّد) هٍروهة زةاصة ا 
 
ًمٌة  المخةـر بػؼ  مػدلت إرثفةع غوي هجذ للػمو غػبةً  موةخةً  خلق الذى ال  : ا 

      



 المخةـر

ٍع النةرخة )مخةـر الجدلّق  ثرةًو الرلةبة لبو ول ( ِجم ولم 
بةلرلةبة بػد ولٍغٌةغوٌة الجػٍِؼ   

دلة فُ الٍلت 
 
دلة فُ الٍلت مخةـر ثجػلق بةلٍغٍل إلَ البّةهةت وال
 
مخةـر ثجػلق بةلٍغٍل إلَ البّةهةت وال
  الموةصب وبةلكدر النةفُالموةصب وبةلكدر النةفُ

المفلٍبةالمفلٍبة  اإلخجػةغةت اإلخجػةغةت   وومخةـر ثٍفر النـفةءات مخةـر ثٍفر النـفةءات    

  مخةـر الوظم الجنوٍلٍزّة للجدلّقمخةـر الوظم الجنوٍلٍزّة للجدلّق

  مخةـر مجػلكة بمٌمة الرلةبةمخةـر مجػلكة بمٌمة الرلةبة  مخةـر مجػلكة بةلنٍارثمخةـر مجػلكة بةلنٍارث

مخاطر فعالٌة السٌاسات وإجراءات الموضوعة

بالمتطلبات التشرٌعٌة والمتعلقة لتزام إلامخاطر 

بتطبٌق نظم الرقابة الداخلٌة

الكوارث إدارة وأنظمة إجراءات مخاطر كفاءة 

والمساعدات المتعلقة بالكوارث

/  قتصاد إلوالفساد وكذلك مخاطر اوالغش حتٌال إلامخاطر 

كان االهتمام غٌر كافً لموضوع القٌمة مقابل المالإذا 
 



 

 :ػةِّر اإلهجٍصةي المجػلكة بةلنٍارث والجَ موٌة اصجرظةدًا  بم و

 .للجدلّق غلَ ثكلّو مخةـر النٍارث 5510

 .الجدلّق غلَ المشةغدات المجػلكة بةلنٍارث 5520

 .شجّةللثنّّف إزراءات الجدلّق لمخةـر ا 5530

ة هةرخة الدٍِانلةم       لّةت   بةلجٍاغو مع الرٌةت ذات الػاللة للٍلٍف غلَ اصجػداداثٌة لمٍازٌة الرةاصة بإغجبةًر
 
من شّح الخفؿ وبرامذ ا

 .الجوفّذ المكجرشة

للكّةم و ذات الػاللة بجرمّع البّةهةت اإلدارات الفوّة م ٍثك      ًً ًَ المشجودات المؤِدة لإلزراءات الصنٍمّة المجػلكة بمٍازٌة الرةاصة ثمٌّدا ً
 .إغداد ثكةرِر  بةلخػٍصو بفصػٌة 

ظو موس  بػؼ اإلصجدوةءات من  الؾٍابؿ من ـرف الصنٍمة و ُ ف  الجػةـُ مع الظروف المصّفة بٌذى الرةاصة خةغةً  الدٍِانِصةول      
هفةً    . إزدِةد بػؼ المخةـر و الجَ ذهر بػؾٌة ا 

 

 

غبس الجرهّز  غلَ 
 
ًداف الجومّة المشجدامة وا

 
غمةل الجدلّق غلَ ا

 
ولٍِةت فّمة ِجػلق بة

 
خرت الرةاصة غلَ ثرثّب ال

 
ا

غمةل الرلةبة غلَ الٌدف الدةلح 
 
( .الػصة الرّدة والرفةى)ا



  وفجس اإلهجرهت غلَ لغمةلا زِةدة
 
  الجنوٍلٍزّة وثشخّر المرجمػُ الٍغُ رفع فَ للمشةًمة  زدِدة قةفا

 .اإلزجمةغُ الجٍاغو مٍالع  خالل من المػلٍمةت لوطر الوةللة

زٌزة صجرةبةا شٍل الػاللة ذات مػةِّرالو المشجفةدة الدروس غلَ اإلـالع
 
زمةت بإدارة للرلةبة  الػلّة ال

 
 . ال

غمةل ثنّّف
 
زو  من  اإللنـجروهّة  خدمةتال  صجخداما  ثػزِز اي الراًن الٍؽع مجفلبةت مع ال

 
 ثصكّق ا

ًداف
 
 . المشجدامة الجومّة ا

  بّن المشجفةدة والدروس الجرةرب ثبةدل  صجمرارل جصفّزال غلَ الػمو
 
 غلَ والجرهّز  الػاللة ذات ـرافال

   .الملصة الشجّةزةت لجلبّة البػد غن والجػلم  الػمو

ًداف من 16 للٌدف المؤصشّة المبةدئ ثػزِر
 
ولةت ُف مرهة مؤصشةت وخلق لجكٍِة المشجدامة الجومّة ا

 
 ا

زمةت
 
 .ال

 جٍغّةتال



 .المبنر هذاراإل و الرغد ومراهز للنٍارث الصنٍمة دارةإ غلَ للرلةبة رلةبّة مٌةم ثؾمّن

  هٍروهة فةِروس شٍل واإلدارِة المةلّة والطؤون للشّةصةت اإلهجٍصةي للروة روهُجلنـاإل  مٍلعال غلَ ـالعال
 (19-هٍفّد)

 .النٍارث غلَ للرلةبة إرظةدي غمو دلّو غدادإ

ًّو
 
  وثٍخّق والمػلٍمةت والبّةهةت بجرمّع ِجػلق فّمة وخةغة بػد غن الرلةبة لبرامذ المدلكّن وثدرِب ثة

دلة
 
 .  ال

 مخةـر ثكلّو فُ ثرةربٌم من صجفةدةلإل الدولّة و للّمّةلا و المصلّة الموظمةت مع الجٍاغوصجمرار ا  
 . غلٌّة الرلةبة هّفّة و النٍارث

 جٍغّةتال



  والشالم غلّنم ورشمة هللا وبرهةثيوالشالم غلّنم ورشمة هللا وبرهةثي

  صجمةعصجمةعظنرًا لصشن اإلظنرًا لصشن اإل


