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الرؤية

عناصر التمُيز

ــثاد خطــئ الاثخــقت المثاطفــئ،  ــئ لطصــرى المســاعثشئ وإس "تخــر اقتاغاجــات الاظمعغ
وطاابســئ وتصغغــط أبــر ضاشــئ الةعــعد سطــى تالــئ الاظمغــئ وجــعدة التغــاة لطعخــعل إلــى 

تةمسات رغفغئ طساثاطئ"

طظزعطئ إلضاروظغئ طاضاططئ طظ تغث:
 

تدُمظعا المراتض الضاططئ لسمطغئ إسثاد الثطئ وطاابسئ وتصغغط افبر الاظمعي.  
دطةعا لصعاسث الئغاظات الماسثدة واقجافادة طظعا شغ خظع الصرارات           

         الاثطغطغئ.
تضاططعا طع طظزعطئ الاشغرات المضاظغئ.  

اسامادعا سطى طظعةغئ خطط الئراطب وافداء الاغ تربط بغظ اقسامادات         
         المعجعئ لطاثخقت والسائث الاظمعي المساعثف طظعا.   

تسابعا الاطصائغ والطتزغ لمآحر جعدة التغاة.  
تَدُمظعا صثرات تتطغطغئ طاطعرة بما ُغمضظعا طظ إسثاد تصارغر طاابسئ افداء    

         لرخث تالئ الاظمغئ شغ ضض صرى المئادرة وضثلك سطى طساعى المراضج 
         والمتاشزات.

ترجغت تعجعات الاثطغط المئظغ سطى افدلئ.  
ربط ضاشئ الاثخقت بأعثاف الاظمغئ المساثاطئ الـ ١٧.   

١



شهادات التمُيز

مؤشر جودة الحياة

مراحل عمل المنظومة

تــط إدراج المظزعطــئ ا�لضاروظغــئ لماابســئ المحــروع الصعطــغ لاطعغــر الرغــش المخــري 
ــاثاطئ"  ــئ المس ــثاف الاظمغ ــص أع ــرغع تتصغ ــادرات تس ــئ "طئ ــر طظخ ــئ" سئ ــاة ضرغم " تغ

. UNDESA الاابسئ �دارة الحآون اقصاخادغئ واقجاماسغئ بافطط الماتثة

ــر الةعــعد الاــغ  عــع طآحــر ُطرضــإ غعــثف إلــى إغةــاد أداة ضمغــئ ُتَســاسث شــغ صغــاس أب
تصــعم بعــا الثولــئ شــغ طةــال تظمغــئ وتطعغــر الاةمســات الرغفغــئ شــغ إذــار ُطئــادرة "تغــاة 
ضرغمــئ"، واظسضاجــاتعا سطــى تالــئ الاظمغــئ المســاثاطئ، طــظ خــقل طصارظــًئ طآحــرات افداء 
ــر ســظ  صئــض وبســث عــثه الةعــعد، وغادمــظ المآحــر طةمعســئ طــظ المآحــرات الفرسغــئ تسئ

اقتاغاجات افجاجغئ، أعمعا:

تادمــظ بغاظــات تفخغطغــئ ســظ الصرغــئ (ســثد الســضان، طســثل الفصــر، ظســئئ افذفــال والحــئاب 
والمســظغظ، ظســئئ افجــر الاــغ غرأجــعا إظــاث، المتاخغــض افجاجــغئ، التــرف افجاجــغئ)، 
والفةــعات الاظمعغــئ فربســئ طتــاور أجاجــغئ عــغ تتســغظ طســاعى خثطــات الئظغــئ افجاجــغئ 
ــئ  ــئ، وتتســغظ المسغحــئ واقجــابمار شــغ الئحــر، وتتســغظ جــعدة خثطــات الاظمغ والسمراظغ
الئحــرغئ، با�ضاشــئ إلــى الاظمغــئ اقصاخادغــئ والاحــشغض، ورخــث شةــعة افداء سطــى طســاعى 

ضض صطاع صئض الاثخقت، طثسعطئ بالخعر والفغثغععات. 

٢
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المرتطئ افولى : وخش تالئ الاظمغئ صئض تظفغث الاثخقت: 



تادمــظ ضاشــئ تفاخغــض المحــروسات الُمعجعــئ لطصرغــئ وأعمغاعــا، وطآحــرات افداء سطــى 
ــضض  ــئ ل ــئ المسغارغ ــثد الفخــعل، أذــعال الطــرق، وغغرعــا)، والاضطف طســاعى الُمثرجــات (س
ــات تثــص  طحــروع، وطاعجــط ظخغــإ الفــرد طــظ اقسامــادات المعجعــئ. ضمــا تادمــظ بغاظ
ســثد السمالــئ بحــضض ســام وضثلــك ســثد السمــال طــظ أعــض ضض صرغــئ، وبغاظــات المضاــإ 

اقجاحاري والمصاول. 

تادمــظ اقسامــادات المظفــثة لضاشــئ المحــروسات، وطاعجــط ظخغــإ الفــرد طظعــا، ووخــش 
ــث الاثخــقت، طــظ  ــئ بســث تظفغ ــئ الاظمغ ــئ المحــروسات وافسمــال المظفــثة، وطآحــر تال لظعسغ
خــقل ســرض خــعر وشغثغععــات تعضــح العضــع صئــض وأبظــاء وبســث الاثخــقت، وأي طسعصــات 

لطاظفغث، �جراء الاثخقت الساجطئ.

ــئ، لطاأضــث طــظ  ــًا بخــعر وشغثغععــات تعضغتغ تادمــظ رخــث لطمحــروسات المظفــثة، طثسعط
دخعلعا الثثطئ، وبثء اجافادة المعاذظغظ طظعا بحضض طئاحر.

٣

 المرتطئ الباظغئ : الاثطغط: 

المرتطئ البالبئ : الماابسئ والاصغغط:

المرتطئ الرابسئ : الماابسئ القتصئ لطاظفغث:



مخرجات المنظومة

غادمظ ضاشئ الاثخقت المظفثة شغ الصرغئ، وطاعجط اقظةاز السغظغ لضاشئ الاثخقت 
والاتسظ شغ طآحر جعدة التغاة. 

١)  تقرير حالة التنمية: 

غادمظ الاضطفئ الاصثغرغئ لضاشئ المحروسات، اسامادًا سطى الاضطفئ الضطغئ لطمحروع 
ووتثة الصغاس.

٢)  تقرير التكلفة المعيارية: 

٤


