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َُهب اىيت اإلَنىىىجُخ اىْظٌ وخذٍبد اىجُىىىجٍ َُشنِّو اىتْىُع   ػيً احلُبح أعَظ َذػ

 اىتْىع مَب ُتشنِّو محبَخ. ٍنبُ مو يف ىيْبط واىشفبٓ اىؼُش وٍصبدَس عُجو مىمت األسض
. اجلَبػٍ ٍغتقجيْب يف أعبعًُب اعتخَبسًا فقذأّ ٍِ املضَذ وٍْغ اىجُىىىجٍ

ٍِ املغبئو اىشبٍيخ ىؼذح قطبػبد املذسجخ يف  ٍغأىخ ٕبٍخ اىجُىىىجٍ وَُؼَترُب اىتْىع 
ٍِ إٔذاف اىتَُْخ املغتذاٍخ  15 وَؼتشُف اهلذف. 2030 املغتذاٍخ ىؼبً خطخ اىتَُْخ

 اىتْىع ٍْهب ثأمهُخ األخشي وتؼتشف األٕذاف اىجُىىىجٍ، اىتْىع فقذاُ وقف ثأمهُخ صشاحًخ
. املذُ يف احلُبح وحتغني اىؼزثخ، واملُبٓ اىغزاء وتىفري اىفقش، ػيً اىقضبء أجو ٍِ اىجُىىىجٍ

ِِّ  اىنُفُخ اىيت وحتىَو اىجُىىىجٍ ٍشاػبح اىتْىع تؼٌَُ يف تقذًٍب ُّحشص أُ املهٌ جذًا وٍِ ُتخ
. اىتْىع اىجُىىىجٍ وُتذَشٓ فُهب اجملتَؼبد

اىفقذاُ  َتىاصو اىجُىىىجٍ، اىتْىع االىتضاٍبد اىؼذَذح ثىقف فقذاُ ٍِ اىشغٌ وػيً 
 اىصحُح اىطشَق ػيً اىيت تغري وال تتؼذي ّغجخ اىجيذاُ. املْبطق مجُغ يف ثىتريح ٍتغبسػخ

 ىؼبً املغتهذف املىػذ حبيىه اىجُىىىجٍ املتؼيقخ ثبىتْىع أَتشٍ إٔذاف املؤدٌ إىل حتقُق
 حذوحٔ يف اىقطبػبد املتىقغ اىتىعغ فئُ رىل، إىل وثبإلضبفخ. املبئخ يف 15 ، ّغجخ 2020

 واىغبثبد، اىضساػخ، رىل يف مبب  -عىاء فُٔ ػيً حٍذ وتؤحش اىجُىىىجٍ اىتْىع ػيً تؼتَذ اىيت
 اىتْىع فقذاُ أٍبً وقف مجريًا حتذًَب عُُشّنو  -املبئُخ األحُبء وتشثُخ األمسبك، َذوٍصب

. املقجيخ اىؼقىد يف اىجُىىىجٍ
 واجلهبد مجُغ اىقطبػبد ِقَجو ٍِ إجشاءاد اختبَر االجتبٕبد ٕزٓ وَتطيت ػنُظ 

 واألوعبط املذين ثبجملتَغواّتهبًء  وومبالهتب املتحذح األٌٍ يف األػضبء اىذوه ثذءًا ٍِ املؼُْخ،
 ػيً اىؼَو إىل مَب إّْب حببجخ أفضو، حبىث إىل حببجخ وحنِ. واألػَبه اىتجبسَخ األمبدميُخ

 األٕذاف ػَيُخ حتقُق ٍِ َتجضأ ال جضء ٕى اىجُىىىجٍ اىيت تفُذ ثأُ اىتْىع أعبط األدىخ
. واالقتصبدَخ االجتَبػُخ
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. املغتذاٍخ اىتَُْخ ىتحقُق أعبعًُب أٍشًا اىطجُؼُخ ىيَىاسد املغؤوه وَُؼَترُب االعتخذاً 
. اىجُئخ ومحبَخ اىتَُْخ حتقُق اىتنبفو ثني احتُبجبد اىجُىىىجٍ ٍشاػبح اىتْىع وعُضَِ تؼٌَُ

 احلنىٍبد مجُغ أحّج اىجُىىىجٍ، ىيتْىع اىذويل اىُىً، اىُىً ٕزا وإّين يف 
 ثصىسح وإداستٔ مىمت األسض، ػيً احلُبح ػيً تْىع احلفبظ ػيً املصيحخ وأصحبة
 حُىًَب جضءًا اىجُىىىجٍ اىتْىع ػيً وَُؼذُّ احلفبظ. واملغتقجيُخ احلبىُخ األجُبه ىصبحل ٍغتذاٍخ

. َنفو ىْب أعجبة احلُبح اىزٌ اىنىمت وٍغ ٕزا ثؼضب ثؼضْب َػقِذّب ٍغ ٍِ
 


