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Proposal auditing program to achieve Sustainable Development
برنامج تدلٌك ممترح لتحمٌك التنمٌة المستدامه
 خولة حسٌن حمدان.د.م.(*) أ

Abstract
That sustainable development is the best use of resources and wealth
manner that does not disturb the destiny of future generations, so
research aims to design audit program includes a set of procedures and
classified to the dimensions of sustainable development (economic,
environmental, social and Institutional) and indicators, to the Ministries
of State for ensures policy and strategies control of the State by the
parties responsible for control whether internal or external to the
achieve needs of current and future generations and development
goals.
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المستخلص
ايمة ال
إنَ التنمية المسةةتمام ةةس االسةةتمثل االموةل لومةةراام رالوةةارا
 لذا يهةم ال ثةا الةض ربةن انةامي تةمليك، تخل ممماا االجيال المامم
يتبمن مجمرع من االجااءا رم ر ثسب ا عام التنمي المستمامـــــ
 اجتماعي رمؤسسي ) رمؤشااتها رثسب رزااا المرل،  يئي، (التصامي
يبمن ماال السياسا راستااتجيا المرل من ل ل الجها المعني
الالا سراء الماخوي ار الخااجي لتثميك ثاجا االجيال الثالي
. رالمستم وي ر تثميك اال ما االنمائي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.  المعهم العالس لومااسا المثاس ي رالمالي/ (*) جامع ممام
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الممدمة :
ان التنمي المستمام س التس تو س اثتياجا الجيل الثابا مرن المساس
مماة االجيال المم و عوض تو ي اثتياجاتهم فعوض الجها الالا ي
الخااجي رالماخوي ان تاالب عمل المرائا التا ع لورزااا التنفيذي
فبث عن ماال تها لسياسا راستااتجيا المرل لتثميك ثاجا االجيال
الثالي رالمستم وي ما يبمن تثميك اال ما االنمائي  ،لذا فمم تنارل
ال ثا معاييا االنترساي الخاص التنمي المستمام ذا فس الجانب
النظاي اما فس الجانب العموس فمم تم التااح انامي تمليك يتبمن ا عام
رمؤشاا التنمي المستمام لرزااا المرل الذي يبمن تثميم ارجه
المصرا التس تثرل مرن المثافظ عوض لماة االجيال الثالي رعمم تو ي
ثاجا االجيال المستم وي ،رانتهض ال ثا مجمرع من االستنتاجا
رالترصيا

المحور االول
( منهجٌة البحث )
تعم عموي اعمام المنهجي الخ رة االرلض العمام ال ثا العومس لذلن
سيعاض فس ذا المثرا منهجي ال ثا المتموو المشكو راال مي
رالهم رالفابي راسورب ال ثا رمصاما جمن ال يانا .
 0-0مشكلة البحث تتمول مشكو ال ثا السؤال االتس :
ل يرجم انامي لتمليك ا عام التنمي المستمام (االلتصامي راالجتماعي
رال يئي رالمؤسسي ( لمى الجها المعني الالا رالتمليك يتم مرج ه
متا ع تنفيذ االستااتجيا راال ما االنمائي ما يثمك الثفاظ عوض
ثاجا االجيال الثالي رالمستم وي .
 2-0اهمٌة البحث يستمم ال ثا ا ميته من ا مي المثافظ عوض لماة االجيال
الثالي لتو ي مت و ا االجيال المامم اذ ان ربن انامي تمليك يبم ا عام
التنمي المستمام يشمل الالا عوض اجااءا رزااا المرل لوثفاظ
عوض ثاجا االجيال الثالي رالمستم وي .
 3-0هدف البحث يهم ال ثا الض التااح انامي لتمليك ا عام التنمي
المستمام ما يبمن تثميم تو ي اثتياجا الجيل الثابا مرن التبثي
أر اإلبااا مماة األجيال المامم عوض تو ي اثتياجاتها.
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 4-0فرضٌة البحث يستنم ال ثا عوض فابي مفام ا ان اعمام انامي تمليك عوض
رفك ا عام التنمي المستمام (االلتصامي ،االجتماعس ،ال يئس ،المؤسسس ) ر
عوض مسترى الم اعا االلتصامي يؤمي الض المثافظ عوض ثاجا االجيال
الثالي رالمستم وي .
 5-0اسلوب البحث اعتمم ال ثا عوةض المةنهي االسةتماائس مةن خةثل المصةاما
رالمااجن رالمعاييا المرلي لتثميك ا ما ال ثا.
 6-0مصادر جمع البٌانات
إعتمم ال ثا عوض الكتب العا ي راألجن ي  ،رال ثرا العومي رالش ك المرلي
لومعورما (اإلنتان ).

المحور الثانً
( التنمٌة المستدامة والرلابة علٌها)
 -0-2التنمٌة المستدامة
انها المرائم ين الترازنا
_-0-0-2تعرٌف التنمٌة المستدامة تعا
االلتصامي راالجتماعي رال يئي راثتياجا الجيل الثالس رجيل المستم ل
انها الزيامة فس صافس المنافن
(  .)Simma&Hossain, 2004 :036رتعا
ال شاي عوض االمم ال ريل التس تكمن فس زيامة مخل الفام رالثم من ال ال
رتخفيض نس الفما رالعيش ثياة صثي جيمة ( )Asefa, 2005 : 20رعافها
( )Afganانها معامو المستم ل عوض االمم ال ريل ايم مماوو لمعامو
الثابا (. ) Afgan ,2005: 331
 -2-0-2ابعاد التنمٌة المستدامة
اوال -البعد االلتصادي:
ان التنمي المستمام من رجه النظا االلتصامي تعنس تثسين مسترى
الافا ي لإلنسان ،فس برء نصي ه من السون المذائي  ،رخمما السكن
رالنمل رالتعويم رالصث  ،ريجب ان يكرن النظام االلتصامي مستمام لاماا
عوض االنتاج السون رالخمما عوض اساس مستما بمن مستريا انتاج
يمكن التثكم فيها.)Harris,2000,5_7( ،
ثانٌا  -البعد البٌئً :
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يتعوك ال عم ال يئس المثافظ عوض لاعمة المراام المامي رال يرلرجي رعوض
النظم االيكرلرجي  ،رلصعر امااة العثلا ين اال ما االلتصامي
راالجتماعي رال يئي فان ذا ال عم يتعاض لتثميا  ،تت وب من صانعس
المااا اعمام السياسا راالجااءا الكفيو تثميك الترازن ال يئس ،فالنمر
االلتصامي يمكن تثميمه رسا المره اال ماعي ال شاي التس تمكن من
تمييا ال يع لتفس االثتياجا االساسي رالمت و ا الااث المامي
الم ور لوثياة اليرمي  ،رلكن عموي النمر تت عها فس الكويا من االثيان
استنفام لو يئ ال يعي كتورا الهراء رتمييا المناخ رفممان التنرع الثيري،
(الهيتس ،راخارن. )20 :0606 ،
ثالثا  -البعد االجتماعً :
يتنةةةةارل ةةةةذا ال عةةةةم تثميةةةةك العمالةةةة االجتماعيةةةة فةةةةس الترزيةةةةن رتةةةةرافا
الخةةةةمما االجتماعيةةةة مةةةةا فةةةةس ذلةةةةن الصةةةةث رالتعوةةةةيم رالمسةةةةاراة ةةةةين
الجنسين رالمساءل رالمشااك فس صنن المااا(.)Harris ,2000: 6
رابعا  -البعد المؤسسً :
تموةةةل االمااا رالمؤسسةةةا العامةةة الةةةذااع التنفيذيةةة لومرلةةة التةةةس مةةةن
خثلهةةةةةا تاسةةةةةم رت ةةةةةك سياسةةةةةاتها التنمريةةةةة االجتماعيةةةةة رااللتصةةةةةامي
رال يئي ( .اعثن اير.)01 : 0600 , 06+
 2-2المعاٌٌر الصادره من مجموعة العمل المعنٌة بالرلابة البٌئٌة التابعة
لالنتوساي
 - 0 -2-2معٌار ( رلم  )5031التنمٌة المستدامة دور االجهزة العلٌا للرلابة
المالٌة والمحاسبٌة
تبمن الرويم عوض اا ع اجزاء اذ تبمن الجزء االول خوفي عن
مصاما التنمي المستمام رالتنمي المستمام رالثكرما اذ اكم ذا الجزء
عوض مرا الثكرما فس ربن السياسا رال اامي رتأويا التنمي المستمام
عوض االجهزة العويا لوالا لتثميم الض اي ممى لام الثكرم ار الهيئ
ت يك م امئ رممااسا التنمي المستمام اما الجزء الثانً كان عنران
التنمي المستمام عوض المسترى الر نس رااللويمس رتبمن استااتيجيا
را ما رمؤشاا التنمي المستمام كما تبمن الثفاظ عوض المراام
ال يعي رانظم االمااة ال يئي رالمساءل راعمام التماايا لوتنمي المستمام
رعاض تجااب عض المرل فس ذلن اما الجزء الثالث فكان عنران
التنمي المستمام عوض مسترى ال اامي اذ تبمن ال اامي رالتنمي
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المستمام رفاص اجااء الالا عوض مسترى ال اامي راختياا مربرعا
لوالا رتثميم الن اق رتصميم االعمال الالا ي عوض التنمي المستمام
رعاض الجزء الرابع الخ را التس لم تثتاج االجهزة العويا لوالا الض
اتخاذ ا من اجل ت ريا لماتها عوض تنفيذ االعمال الالا ي فس مجال
التنمي المستمام رالتس تشمل تثميم الصثثيا رربن الستااتيجي ر ناء
المماة رالخ اة بمن الجهاز االعوض لوالا رتنفيذ االعمال الالا ي رالتعوم
من الخ اة الخاص الجهاز االعوض لوالا رمن االخاين رالخ رة االخياة
س رثما التاويا كما تبمن الرويم موثك ممت فا من لانرن الماالب
العام (كنما) رنماج فيم يوس مجمرع من االسئو التس تساعم الجهاز
االعوض لوالا المالي عوض فهم الفرائم المترلع من كل سياس ر انامي
راين يمكن ان ترجم جرانب البع راالسئو التس تبمنتهـــــا الرويمــــ
( االنتوساي) 49 ،48 ،35 : 2114 ،

 ما ا ما الالا عوض التنمي المستمام ؟
 ما ا م مجاال التنمي المستمام التس ين مس ان تخبن لعموي الالا ؟
 ما المبايا المتعوم اعمال الالا ؟
 ما النهي الذي يجب ان تت عه عموي الالا خصرص كل لبي من ذه
المبايا ؟
 ل نان ثاج الض التمييا التنظيمس بمن الجهاز االعوض لوالا ؟
 ل يرجم لوجهاز االعوض لوالا خ اة مثئم ام انه يثتاج الض التفكيا
فس وب استعان خ اا خااجي ار ت ريا الخ اة الماخوي ؟
 ما العثلا التس يتعين ناء ا من الماال ين االخاين ؟
 ل نان شخص مسؤرل ؟
 ل يرجم تخ ي مثئم يتبمن جمارل زمني رمماييس اماء را ما ر
نتائي مترلع ؟
 ل يرجم لمى الهيئ خ اة كافي جا زة لتنفيذ المهام المركو اليها ؟
 ما ممى ثسن عمل الهيئا المختوف من عبهم ال عض ؟
 ةةل تثةةمم المسةةؤرليا شةةكل رابةةه ؟ر ةةل يةةتم اعةةمام تمايةةا أسةةورب
رابه رمثئم رفس الرل المناسب؟ ر ل يتبمن نتائي ؟
 ل يرجم لياس مثئم لونتائي مما ل اال ما رالمايا ؟
 ل استخمم المعورما ذا العثل من اجل اتخاذ لاااا سويم ؟
 ل يرجم لوهيئ تاتي ا مثئم لتمريم فاعوي االجااءا راذا كان
االما كذلن فما س النتائي ؟
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 ل نالن عثلا
معين ؟
 ل يرجم تربيه شان ما السياسا التس يترلن ان تثمك ا مافا
استااتيجي رمن ر المسؤرل عن تنفيذ ا ؟ ل تثمك ال اامي ا مافها ؟
 ل ت ك الثكرم لرانينها ر ل تمرم راج اتها مرجب االتفاليا المرلي
التس لام ترليعها ؟
تا

ين اال ما

االستااتيجي رسياسا

ر اامي

 - 2-2-2معٌار اسساي  3011بعنوان ارشادات رلابة االداء مبادئ
رئٌسٌة رلابة اداء مستدامة وملحمه
تبمن المعياا ااشاما الا االماء الم امىء الائيسي من لتعايفا
را ما الا االماء راختياا مرابين ها رتنفيذ الا االماء ( التخ ي ،
تنفيذ مهم الا االماء اعمام التماايا ،المتا ع ) روم نظام ماال الجرمة
(االنترساي تم فس موثك لومعياا المرلس لثجهزة العويا لوالا المالي
رالمثاس ي  0066تأسيس الا اماء مستمام  :ااشاما عويا عاض
لم امئ الا االماء الائيسي رتص الفرائم الخااجي رالماخوي لها
رتشيا الض التثميا االساسي عنم تمميم الا االماء كما يسو البرء
عوض الجرانب الائيسي التس يجب اخذ ا عين االعت اا عنم تمميم الا
االماء فبث عن تمميم عاض لوم امئ االساسي لعمويا الا االماء
مستمامه ،كما تبمن الرويم موثك ممت فا من لانرن الماالب العام
(كنما) ( االنترساي معياا . )02 ،00 :0662 ،0066

المحور الثالث
( برنامج تدلٌك الممترح للتنمٌة المستدامة )
ان إجااءا الالا المالي التس يمرم ها المملك
المرل عوض الرثما االلتصامي التا ع لورزااا
ا ثع ال اثو عوض تجااب المرل رالمصاما
االجااءا تمول الثم االمنض الذي يمرم ه المملك

تكرن عوض كل رزااا
 ،تم اعمام ال انامي عم
ذا العثل ران ذه
رثسب المؤشاا :

 0 -3المؤشرات االلتصادٌة واالجتماعٌة والبٌئة
 0-0-3وزارة المالٌة ووزارة التخطٌط
 -0مماان مؤشا السكان مرن خ الفما من المرلس الذي يساري صفا.
 -0التاكم من مؤشا جينس الل من الراثم .
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 -0مماان مترس االنفاق الشهاي لثساة رالفام عوض السون رالخمما
رعوض ال عام رالشااب من مترس مخل االساة الشهاي.
 -2الثصرل عوض عمم المعيوين فس االساة رمماانتها من مسترى التعويم ر
الترظي رالمخل.
 -0مماان نسب الفما رتم را االرباع االجتماعي رالسياسي التم را ال يئس
راستنفام المراام ال يعي رالنمر السكانس .
 -0مماان تمو ا أسعاا األغذي من مستريا الفما.
 -1التاكم من تخفيض نس السكان الذين يمل مخوهم اليرمس عن  0200مرالا
الض نص معمالتها لعام  0336ما يثمك اال ما االنمائي .
 -2مماان نصيب الفام من الناتي المثوس االجمالس من نمر الناتي المثوس
االجمالس رمعمل النمر السنري لوسكان.
 -3التاكم من ان الزيامة فس مترس نصيب الفام من الناتي المثوس االجمالس
لم ام الض زيامة فس نس الترظي .
 -06التاكم من ليام المرل ربن خ استااتيجي تؤمي الض زيامة مسا ما
جمين الم اعا فس ايااما المرل رليس االعتمام عوض االيااما
النف ي .
 -00مماان مسا م الم اعا ( الزااعس ،الصناعس ،السياث  ،النف ) فس
الناتي المثوس االجمالس السنرا الثالي رمن سنرا سا م رمن مترس
المرل المتممم رالمرل العا ي .
 -00التاكم من تثميك المساراة ين الماآة ر الاجل رفك االتس :
أ -مماان نس الجنس الذكرا فس المجتمن الض كل مئ انوض من النس
المعيااي التس تتاارح المؤشا ين 066ر 060فس مرل العالم .
ب -الترظي :
اوال -مماان نس الترظي االناا من نس الترظي الذكرا رمماان
معمل النشا االلتصامي لإلناا من المعمل لإلناا فس الم اع العام
رالخاص.
ثانٌا -مماان نس ال ال لإلناا من نس ال ال لوذكرا.
ثالثا -مماان معمل الترظ لإلناا من عمم السكان من معمل الترظ
الذكرا من عمم السكان فس الاي رالثبا
رابعا -التأكم من زيامة مسا م المرا نين شكل عام راالناا شكل خاص
فس سرق العمل.
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خامسا  -مماانه نس الترظ لثناا رالذكرا من مترس
المتممم رالمرل العا ي .

نس تها لومرل

جـ  -التعلٌم
اوال -نس االمي لوذكرا من نس تها لإلناا رفس الاي رالثبا.
ثانٌاااااا -نسةةةةة الةةةةةذكرا فةةةةةس المااثةةةةةل الةةةةةتعوم المااسةةةةةي ( اال تةةةةةمائس،
المترسةةةةةة  ،االعةةةةةةمامي ،الجةةةةةةامعس ،المااسةةةةةةا العويةةةةةةا ) مةةةةةةن
نس تها لإلناا رفس الاي رالثبا.
 -00مماانةةة نمةةةر فةةةس النةةةاتي المثوةةةس االجمةةةالس مةةةن االيةةةااما النف يةةة رمةةةن
اسعاا النف فس السرق العالمي .
 -02مماانةةةة نسةةةة االسةةةةتوماا الةةةةض النةةةةاتي المثوةةةةس االجمةةةةالس مةةةةن الةةةةمرل
المتممم رالمترس العالمس .
 -00مماانةةةةةة االسةةةةةةتومااا فةةةةةةس ال نيةةةةةة التثتيةةةةةة رالم اعةةةةةةا االخةةةةةةاى
المتخةةةةذة مةةةةن ل ةةةةل المرلةةةة فةةةةس تشةةةةجين االسةةةةتومااا
راالجةةةةااءا
المثويةةةةة راالجن يةةةةة رمةةةةةمى مسةةةةةا م توةةةةةن االسةةةةةتومااا فةةةةةس خوةةةةةك
فاص عمل رتثسين االنتاجي .
 -00مماانةة الصةةةاماا رثجةةةم ال الةةا االنتاجيةةة راوةةةا ذلةةن عوةةةض ميةةةزان
الممفرعا .
 -01مماانةةةةة نسةةةةة المسةةةةةاعما االنمائيةةةةة لوةةةةةمرل االعبةةةةةاء فةةةةةس لجنةةةةة
المساعما التنمري .
 -02التأكةةم مةةن مةةمى مسةةا م المسةةاعما فةةس تخفةةيض الفمةةا رالجةةرع رالصةةث
رزيامة التعويم اال تمائس لوجمين.
 -03مااس سياسا المرل فس السي اة عوض التبخم .
 -06مماانةةةةة معةةةةةمل التبةةةةةخم مةةةةةن معةةةةةمل النمةةةةةر االلتصةةةةةامي رتكةةةةةالي
المعيش رالم اعا .
 -00مااسةةة اجةةةااءا المرلةةة فةةةس تفعيةةةل مرا الم ةةةاع الخةةةاص فةةةس النمةةةر
االلتصامي.
 -00التأكةةةةةم مةةةةةن ان المةةةةةرانين الخاصةةةةة االسةةةةةتوماا المثوةةةةةس راالجن ةةةةةس
تتبمن ثرافز تشجيعي رتبمن مصوث ال وم.
 -00مماانةةة نسةةة مسةةةا م الم ةةةاع الخةةةاص فةةةس النةةةاتي المثوةةةس االجمةةةالس
من نس الم اع العام .
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 -00التأكةةةم مةةةن سياسةةةا االلتصةةةام الكوةةةس تتبةةةمن لةةةاااا
االستوماا فس المهااا لتكيي فاص العمل فس عمة ل اعا .
 -02مماانة نسة االسةتوماا مةن النةاتي المثوةس اإلجمةالس فةس مجةال ل ةاع
السةةياث مةةن نس ة النمةةر فةةس الم ةةاع رمةةن المسةةا م فةةس النمةةر
االلتصامي رترفيا فاص عمل.
 -00التاكم من تعريض الخسااة فس االيااما النف ي من االثتيا يا من
الثفاظ عوض عوض ممماا مناسب من االثتيا يا .
 -01مماان معمل النمر السكانس من االخذ نظا االعت اا العمال الرافمة
رمماان النمر من كمي انتاج النف رالماز
 -02مماان معمل النمر من مسترى التعويم رتعويم الماآة رمسا متها فس النشا
االلتصامي رمماان تون النس من معمل النمر فس المرل المتممم رفس
المرل النامي .
 -03مماان معمل النمر السكانس السكان االصويين .
 -30مماانةةةة معةةةةمل النمةةةةر السةةةةكانس مةةةةن معةةةةمل الخصةةةةر رمةةةةن الرافةةةةمين
رالمهاجاين.
 -00مااس سياس المرل فس تنظيم الهجاة الماخوي رمعاف اس ا ها .
 -00مااسةةة سياسةةة المرلةةة فةةةس الثفةةةاظ عوةةةض التاكي ةةة السةةةكاني مةةةن ثيةةةا
الجنس رالعما.
 -00مااس سياس المرل فس المثافظ عوض معمل النمر لومرا نين .
 -02مماان النمر السكانس ثسب المثافظ مماان الرافمين الض المثافظ
لمعاف عمم المهاجاين رنس تهم الض العمم االصوس من سكان المثافظ .
 -00التأكم ترفيا السون ر الخمما الض كاف المثافظا ر شكل عامل رمناسب
من سكان كل مثافظ .
 -00مماان عمم العاموين من المرا نين رثسب المهن من العاموين الرافمين
من ومان اخاى .
 -01اثتساب المؤشاا االتي :
أ -العامورن من المرا نين نس الض المرى العامو ثسب الم اع رالمهن .
ب -الرافمرن العامورن من ومان اخاى ثسب الم اع رالمهن .
جـ -نس السكان الر نيين الض اجمالس عمم السكان لوثفاظ عوض الهري
الر ني .
شةةةأن

 -02مماان معمل الخصر من المرل المتممم رالعا ي .
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 -03مماان معمل الخصر من السياس المت ع فس تثميم النسل رمسا م
االعثم الصث االنجا ي ر اامي الاعاي الصثي رالم الغ المصارف
عوض ثمث الترعي .
 -26مماان زيامة عمم السكان فس الممن المساث المن م التس يشمورنها.
 -20مماان معمل االعال من مترس المرل المتممم ر المرل العا ي رالمرل
النامي .
 -20مااس سياس المرل فس الثفاظ عوض التاكي السكاني من ثيا النرع
رالعما من االخذ عين االعت اا الرافمين رالمهاجاين
 -20سياسا سكاني تأخذ نظا االعت اا العثل ين الزيامة السكاني رالنمر
االلتصامي.
 -22التأكم من االنبمام الض االتفاليا المرلي المعني التنمي المستمام
رالمصامل عويها رتنفيذ ا رانعكاس ذلن عوض مؤشاا را ما التنمي
المستمام .
 -20التأكم من تنفيذ سياسا باي ي رمالي رنممي رسياس ألسعاا الصا .
 -20التأكم من ان االعانا الممنرث لومرل لم استخمم لتثميك اال ما
الماجرة منها رانه يرجم جه مخرل الالا عوض عموي الصا لوتأكم
من عمم رجرم ما ار بياع فس تون االمرال رالتأكم من رجرم عمر ا
لومتس ين فس بياع تون االمرال .
 -20التأكم من ان الم الغ التس تم التاابها من صنمرق النمم المرلس لم سا م
فس الثفاظ عوض ثاجا االجيال الثالي رالمستم وي .
 -21التأكم من التخصيص لومشااين االستومااي رالتشميوي فس المرازن العام
لومرل لم سا م فس تنفيذ المشااين ال نض التثتي ر النرعي الجيمة عوض
مسترى جمين الرثما االلتصامي فس ل اعا المرل .
 -22الثصرل عوض المعورما الخاص عن االمااض رالرلاي منها من خثل
مماان االمااض رالرفيا ل ل ر عم استخمام الن .
 -23ت را العوم رالمعاف من خثل مماان استخمام المصاما العومي المتاث
عوض الن .
 -06استخمام الن رالمثمرل فس ااسال الكتب الاسمي لبمان الساع فس
االيصال .
 -00ت امل المعورما ين مرل العالم .
 -00مماان االشتاان فس المؤتماا المرلي رالعا ي رالمثوي من السنرا
السا م رمن مترس المشااكا لومرل المتممم رالعا ي .
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 -00اال ثع عوض تجااب المرل فس االمرا االلتصامي رالسياسي راالمااي
رالعومي رالعموي .
 -02التأكم من ان الن لم سهل عوض  :التمميم لوتعيين ،التمميم لومااسا  ،الثجز
ر الشااء رالمعامث االخاى لومرا نين .
 -00التأكم من مسا م المساعما رالمعرنا فس ت ريا الخمما رالصناع
رالزااع .
 -00التأكم من اعمام رتمريل المرازن العام لومرل تااعس المؤشاا
االلتصامي راالجتماعي رال يئي رالمؤسسي ر ما يبمن الثفاظ عوض
ثاجا االجيال الثالي رالمستم وي .
 -01التأكم من نسب تشميل العمال الر ني فس جمين الم اعا سراء فس الم اع
العام ار الم اع الخاص رمماان ذلن من العمال االجن ي .
 -02اثتساب مؤشا معمل النشا لإلناا رالذكرا راالجمالس رمماانته من
المترس المرل العا ي رالمرل المتممم فس جمين الم اعا سراء فس
الم اع العام ار الم اع الخاص .
 -03التأكم من مسا م التعيين فس جمين الم اعا سراء فس الم اع العام ار
الم اع الخاص فس تخفي مؤشا الفما رمؤشا عمم السكان الذين يعيشرن
تث خ الفما .
 -06مماان مؤشا جينس لتفار المخرل من مترس المرل المتممم رالمرل
العا ي .
 -00اثتساب مؤشا صاماا السون الصناع رالزااع المثوي  /رااما السون
الصناعي رالزااعي رمماانتها من السنرا السا م رمن مترس المرل
العالمي رالعا ي لورل عوض اس اب الفارلا .
 -62اثتساب نس العجز الكوس إلض الناتي المثوس اإلجمالس رالتأكم من انها ال
تزيم عن.5%
 -00مماان نس ان عاا وانس أكسيم الكا رن لوفام مماان الناتي المثوس
اإلجمالس من االنخفاض المثمك فس االتثام األرار س.
 2-0-3النمل واالتصاالت
 -0مماان عمم خ ر الهات الوا لكل ال نسم من السكان من المستهم
رمن المترس العالمس رالمرل النامي رالعا ي .
 -0مماان عمم السكان رالسكان الرافمين الض الثبا من استخمام الهات
الوا .
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 -0مماان استخمام الهات النمال من مستخممس الهات الوا .
 -2التأكم من ان م الغ االشتاان فس خمم الن تتناسب من الفرائم المتثمم .
 -0التأكم من ان جمين الم الغ المصارف عوض عمرم النمل راالتصاال لم
ثمم اال ما رفس الرل المثمم ران اليتم الصا اال عم االنجاز
رترجم متا ع عوض تنفيذ ا رتبمن شار جزائي فس ثال عمم التنفيذ
الرل رالجرمة.
 -0التأكم من شااء ثافث رالماك ا ر الم ااا رال ائاا ثميو
رمسترفي لشار رالمثمما ال يئي رمن شاكا ذا سمع جيمة
ر أسعاا مناس ر ران يتبمن العمم الشار الجزائي لصاله ال وم ،رفتاة
بمان ،ران ال يتم المفن اال عم انتهاء التجهيز ،رالتأكم من ان اعمام ا
يبمن انسيا ي السيا رالنمل الماخوس رالخااجس .
 -1التأكم من ايجاا ائاا رل ااا ثميو رمسترفي لشار رالمثمما
الصثي رال يئي رمن شاكا ذا سمع جيمة ر شار ايجاا ميساة .
 -2انشاء سكن الثميم الثميو رتناسب من انسيا ي ال اق رترفيا الرلرم ومن
خس .
 -3التأكم من االستمثل االمول لومرانئ.
 -06التأكم من انشاء م ااا فس مختو مثافظا ال وم رثسب مااسا
جمرى معمة عوض اسس عومي رعموي رتزريم ا ائاا تتناسب أعمام
الاثث من تثميك الكوف رالمنفع من تون الم ااا .
فس
 -00التأكم من عرائم كاف رسائ النمل ( العام رالخاص ) لم سا م
االيااما عوض مسترى ال وم .
 -00التأكم من ان اسعاا خمم الهرات تتناسب من مترس مخل االساة
الشهاي رمن ترافا الخمم .
 -00التأكم من ان استخمام الهرات (المثمرل ) راالنتان لم سا م فس رعس
روماف الجمهرا.
 -02مماان اعمام المشتاكين خ ر الهات النمال ر خمم الن من االعمام
المستهمف رمن المترس العالمس رالعا س .
 -00التأكم من الام الجسرا التس من شانها الثفاظ عوض انسيا ي السيااا
رتخفي االزمثاما .
 -00التأكم من ت وي الشرااع ما يبمن تثموها ألعمام رارزان الماك ا .
 -01التأكم من ت وي المنا ك الايفي .
 -02التأكم من ربن العثما االاشامي عوض ال اق الماخوي رالخااجي .
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 -03التأكم من ت ريا المثكا رالتأكم من ان الم الغ المصارف عوض
المراا التا ي لم ثمم اال ما الماجرة.
 -06التأكم من ان جمين العمرم الم ام لم سا م فس تثميك التنمي
المستمام .
 3-0-3الزراعة والموارد المائٌة
 -0التأكم من الثفاظ رزيامة مخزرن المياه الجرفي من خثل :
أ -االمااة المتكامو لومراام المائي .
ب -سن المرانين لثماي ذه المياه .
جـ  -الام العميم من اال اا لوتمذي .
 -0مماان نس استهثن المياه  ،راستهثن ال ال  ،ران عاوا وانس أكسيم
الكا رن من نسب النمر االلتصامي.
 -0مماان نصيب الفام من الماء الصافس المستهون من المعمل العالمس رمن
مترس لومرل العا ي .
 -2مماان االستهثن الفامي من المياه من المعياا.
 -0التأكم من استخمام مياه الصا الصثس المعالي.
 -0التأكم من استخمام التمنيا لمعالج مياه الصا الصثس لتكرن صالث
لثستخمام الزااعس.
 -1التأكم من الكفاءة فس استخمام المياه رعمم الهما ر ما يثافظ عوض نماة
المياه .
 -2مااس عثل استهثن المراام المائي رااتفاع معمال الت خا رالهما .
 -3مااس اوا االم اا رالفيبانا عوض ال ني االساسي الممااس رالمااكز
الصثي .
 -06مااس نسب تمامم الش كا ترزين المياه راماءة ثالتها رما تس ه من ما
فس المياه رانشاا االمااض.
 -00مماان المراام المتجممة من المياه من ال وب عوض المياه ما يبمن تثميك
الترازن ين العاض رال وب ريبمن ثصرل الفام عوض نصي ه من المياه
العذ مماان من المعاييا المرلي .
 -00التأكم من ربن ثرافز تشجن المزااعين عوض اعتمام المثاصيل التس
تستهون كمي لويو من المياه راستخمام تمنيا الاي .
 -00التأكم من ممى مسا م المياه رالفثم رالمراام المتجممة فس ترليم ال ال
رماتسا م ه كل مرام فس ترليم ال ال .
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 -02مماان رااما المياه من المياه المستخمم لوثفاظ عوض خزين المياه .
 -00مماان النمر السكانس من االنتاج المذائس .
 -00مماان االنتاجي الزااعي من نصيب العامل .
 -01مماان الزااع الم اي راالاابس الزااعي غيا المستخمم رانخفاض
مياه االم اا راوا ذلن عوض الفمااء.
 -02التأكم من تثميك االكتفاء الذاتس فس انتاج المرام المذائي التس يستهوكها
االغنياء رالفمااء .
 -03التأكم من المرازن ين االعانا المذائي رما ينتجه المزااعين .
 -06مماان االيااما الزااعي راسعاا ا رعثلتها النزرح الض الممن .
 -00مماان نسب التصثا من الزااع راستخمام الممااسا المستمام فس
الزااع .
 -00مماان نس مجمرع األاابس المزارع من مجمرع األاابس الزااعي
من مجمرع األاابس الماري رنس تها من مجمرع األاابس المزارع
النس من مجمرع
)المساث المعتممة عوض مياه األم اا المترس
األاابس المزارع ) المساث المجهزة معما الاي النس من مجمرع
المساث الممكن لواي.
 -00مماان االاابس الصالث لوزااع من االاابس المزارع رانتاجي
المزااع من عض المرل العا ي راالجن ي .
 -02التأكم من ان المارض الممنرث لومزااعين لم استخمم لوماض الذي
منث من اجوه رذلن من خثل:
أ -مماان انتاجي المزااع ل ل ر عم منه الماض .
ب -مساث االاابس المزارع ل ل ر عم من الماض.
جـ -الرااما رالصاماا المذائي ل ل ر عم منه الماض.
م -االكتفاء الذاتس لومرام المذائي مرن االعتمام عوض االستياام ا .
ـ -التأكم من سياس رشار منه المارض الزااعي من انها تبمن
تثميك عرائم لو وم.
ر -مماان نس مسا م الم اع الزااعس فس الناتي المثوس االجمالس.
الستخمام االسممة الكيمياري تتبمن كمي
 -00التاكم من رجرم خ
استعمال أسممة النيتارجين رالفرسفرا رال رتاسيرم لكل كمم الهكتاا
الراثم.
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 -00التاكم من رجرم سياسا
رال ثاي .
 -00مماان النمر السكانس راالنتاجي من المثاصيل الزااعي رالتصثا
رتميا المناخ لوثفاظ عوض مكان الم اع الزااعس .
 -01مماان معامل النمر السكانس من االنتاج المذائس .
 -02مااس تاويا االعانا المذائي عوض الم اع الزااعس.
 -03مااس تاويا االعانا المذائي عوض الفما فس المنا ك الايفي .
 -06التاكم من مسا م المياه الجرفي فس الزااع .
 -00مماان نصيب الفام من الماء الصافس من مترس العالمس رالعا س .
 -00التاكم من ترفيا الصا الصثس لومرا نين .
 -00التاكم من االستفامة من مخوفا الثيرانا فس االسممة ،رفس ترليم ال ال .
 -02مماان نس االاابس المزارع الض المساث الصالث لوزااع من
مترس المرل العا ي رالعالمي رمن اعمام المزااعيين .
 -00التأكم من استخمام التكنرلرجيا الثميو فس الزااع رمماان الم الغ المنفم
عوض التكنرلرجيا الزااعي من كمي االنتاج .
 -00التأكم من اتخاذ االجااءا الكفيو المثافظ عوض صث الثيرانا من
(تمذي  ،ر ا  ،رمكان مناسب .....الخ ).
 -01التأكم من عمم تعاض االسمان الض الهثن سب تورا المياه .
ثن االسمان رالثيرانا رنس االنتاج من السنرا
 -02اثتساب نس
السا م رمن عض المرل .
 -03التأكم من تاكيز  BODمومم /لتا فس الماء ال تتجارز المثمم العالمس ال الغ 0
مومم  /لتا.
راجااءا

لتنظيم صيم الثيرانا

ال اي

 -26تثسين مؤشا م ل كارف  (Maple Croft Global Risk Analytics)1لألمن
المائس إلض مسترى أفبل مماان مترس المرل العا ي رالمتمممه .
 4-0-3السٌاحة واالثار
 -0التاكم من مسا م السياث فس المثافظ عوض التنرع ال يرلرجس .

 -1ر ما ً لومؤشا الذي يفبس إلض ان أي وم يمل فيه مترس نصيب الفام فيه من المياه سنريا ً عن
 0666 -0666متا مكعب يعت ا وما ً يعانس من نماة مائي .
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مااس سياس الممن فس عمم االبااا ال يئ ما يبمن الض تثرلها الض
منا ك خبااء رتاخذ عين االعت اا الم اماا الخبااء فس امااة المياه
رال ال رالنمل رالنف .
التاكم من االستوماا الم اع العام رالخاص فس ل اع السياث ما يؤمن
خوك سياث تنافسي .
مماان مسا م ل اع السياث فس الناتي المثوس االجمالس من مسا م
الم اعا االخاى .
مماان مسا م ل اع السياث فس الناتي المثوس االجمالس من المرل
االخاى التس تتمتن سياث تنافسي .
مماان عرائم السياث من الفتاا السا م لورلر عوض اس اب ااتفاعها ار
انخفابها راجااءا المرل خصرص ذلن.
التاكم من ترفيا جمين الخمما السياثي رالفنملي النرعي رالسعا
المناسب .
التاكم من اتخاذ االجااءا الثزم لوثفاظ عوض االواا.

 -5-0-3النفط والكهرباء والطالة
 -0مماان الزيامة فس استهثن الفام لو ال من معمل الزيامة فس عمم السكان
رمن معمل الزيامة فس اجمالس استهثن ال ال رمن اعتمام الصناعا فس
استهثن ال ال رمسا م الصناعا التثريوي فس االلتصام المثوس رمن
مسترى المعيش .
 -0مماان كفاءة استخمام ال ال من نمر الناتي المثوس االجمالس رمن استهثن
الفام لو ال .
 -0التأكم من اثتيا يا النف رالماز ال يعس رممى استخمامها فس ترليم
ال ال الكها ائي .
 -2نس استخمام كل من النف رالماز فس ترليم ال ال الكها ائي .
 -0التأكم من استخمام ال ال الشمسي ر ال الاياح فس ترليم الكها اء رما
يؤمي الض استثماا رظائ فس مجال التصنين رالممارل رالتشميل
رالصيان .
 -0مماان الم الغ لتمريل ال ال المتجممة من ال ال المنتج رالمرزع .
 -1التأكم من عمم تجارز االن عاوا لوصناعا االستخااجي النسب المسمرح
ها رالمثممة مرجب المرانين المثوي رالمعاييا المرلي .
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 -2التأكم من عمم تصاي مخوفا الصناع االستخااجي الض االنهاا ل ل
معالجتها رااللتزام النسب المسمرح ها .
 -3التأكم من شاثنا النمل النف مسترفي لوشار ال يئي رالصثي ران يتم
صيانتها صراة مراي .
 -06التأكم من عمم تمامم االنا يب النالو لونف ران يتم صيانتها صراة مستماة
رال تتس ب تورا يئس يؤوا عوض صث الكائنا الثي .
 -00التأكم من ترفيا االغذي المناس راالل س لوعاموين ما يؤمن المثافظ عوض
صثتهم .
 -00مااس عمرم النف لوتثمك من انها تبمن الكوف رالمنفع رمن انها تثافظ
عوض وارا ال وم .
 -00مماان الصاماا النف ي من السنرا السا م رمن كميا االنتاج .
 -02التأكم من االثتفاظ اثتيا يا من رااما النف ي رمن خزين لونف
لمراجه االزما المالي التس لم يما ها ال وم .
 -00مماان م الغ ركميا الماز المسترام رمن ما يمكن انتاجه فس ثال عمم
التخوص من الماز عن ايك الثاق .
 -00مااس معمل التخوص من النفايا الخ اة الناتج من صناع النف
رالمعامن رالمرام الكيمياري .
 -01مماان االن عاوا من اثتااق الرلرم من وانس اركسيم الكاا رن من ل اع
الكها اء رالنمل رالصناع رغيا ا من الم اعا مماان عمم سكان
المن م رمساثتها.
 -02مااس تماايا لسم ال يئ فس الرثمة االلتصامي رفس الرزااة النف ررزااة
ال يئ عن نشا الرثمة رما يس ه من تورا .
 -03التأكم من الم الغ المصارف عوض الصيان رعوض شااء االجهزة رالمعما
لم سا م فس زيامة االنتاجي رالمثافظ عوض ال يئ .
 -06التأكم من تنفيذ العمر ا المنصرص عويها فس المرانين ذا العثل ثك
المخالفين لوشار الصثي رال يئي .
 -00مااس شكاري المرا نين راالجااءا المتخذة شأنها .
 -00اال ثع عوض مااسا الجمرى ال يئي لوتأكم من االلتزام المثمما ال يئ
ران تون الرثما رالع خااج التصميم االساسس لومن م ما يبمن عمم
تعاض المرا نين الض امااض .
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 -00التأكم من رجرم تنسيك ين األمان العام ر ين الرثمة االلتصامي يثمك
عمم السماح ال ناء لاب الرثمة االلتصامي رثسب التعويما النافذة هذا
الخصرص .
 6-0-3االسكان والبلدٌات واالشغال العامة
 -0مااس ما س ته الكرااا من نزرح ر جاة رإجااءا المرل لوثم من
ذلن .
 -0التأكم من رجرم سياسا إلمااة لونفايا الصو رالسائو رالمازي تثافظ
عوض الصث .
 -0التأكم من معالج النفايا الصو اليرمي ل ل ما ا.
2ـ التأكم من ان نصيب الفام من إنتاج النفايا ال ومي ال يتخ ض المعمل
العالمس ال الغ  020كمم يرميًا.
 -0التأكم من ممى مثءم تمنيا المنارل رالجمن رالمعالج لونفايا الخ اة
الناجم عن األنش الزااعي رالصناعي رال ي .
 -0التأكم من ايجام فاص عمل لوماآة الشا .
التنرع
 -1مااس عثل الترسن العماانس رالصيم الجائا رالموروا
االثيائس.
التأكم من ترفيا الثاريا رثسب المراصفا العالمي فس المنا ك
السكني ر ان عمم ماا تفايغ الثاريا فس االس رع يبمن عمم تااكم
النفايا رابااا ا صث الكائنا الثي .
 -3التاكم من ترفيا مرالن لو ما الصثس رثسب المراصفا المرلي .
 7-0-3التربٌة والتعلٌم
 -0مماان معمل االلتثاق التعويم النمر السكانس .
 -0التاكم من المساراة ين الجنسين رتثسين صث االمها .
 -0مااس سياسا المرل فس السثم راالمان رعكس ذلن عوض اال ما
االنمائي .
 -2مماان فاص العمل من تااكم ااس المال ال شاي رالعمال رالنمر
االلتصامي رالثم من الفما راالستوماا فس التعويم
 -0مماان نس االناا الموتثما ار المم ث المااس التعويم الوانري
رالجامعس رنس االناا فس مااثل التعويم المختوف من اجمالس المسجوين
فس مختو المااثل التعويمي .
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التعويم الجامعس من مجمرع ال و
مماان نس االناا الموتثما
الجامعيين من مسا متها فس العمال راالنتاجي رممى مسا م الماآة فس
النشا االلتصامي.
اثتساب مؤشا عمم ال و المتسا ين من ماثوتس المترس رالمتجهين
الض سرق العمل س ب الفما ار المخل المثمرم.
مماان نصيب الفام من االنفاق عوض التعويم عمم السكان رمن نس االنفاق
من الناتي المثوس االجمالس
مماان مؤشا االنفاق عوض ال ثا العومس رالت ريا كنس من الناتي
المثوس االجمالس من المرل المتممم رالنامي رالعا ي رانعكاس ذلن عوض
تثسن اماء الرثما االلتصامي
مماان نس االناا الموتثما ار المم ث فس مااثل التعويم المختوف من
اجمالس المسجوين فس مختو المااثل التعويمي .
مااس تساب المرا ن من ماثوتس المترس رالمتجهين الض سرق العمل
را ها ــــــــــــــ :
أ -الفما ر المخل المثمرم .
ب -نصيب الفام من االنفاق عوض التعويم مماان عمم السكان رمن نس
االنفاق من الناتي المثوس االجمالس .
جـ -تتناسب عمم الممااس رالكويا من ثجم السكان رالمساث فس
المثافظا .
نس اكمال المااس الوانري راال تمائي .
معمل االلمام المااءة رالكتا ين ال المين.

 8-0-3الصحة والبٌئة
 -0التأكم من الخمما الصثي فس المستشفيا رالمااكز الصثي رالعياما
من تهري  ،نظاف  ،رغذاء رامري .
 -0اال ثع عوض تماايا زيااا الوجان الخاص من رزااة الصث رالتأكم
من متا ع تنفيذ لمعالج المثثظا رفاض العمر ا المثئم فس ثال
االستمااا فس التجارز رعمم االلتزام الشار الصثي .
 -0التأكم من عم عن المنا ك السكني عن الرثما الصثي رثسب الشار
المثممة رجب التعويما النافذة هذا الخصرص .
 -2مااس تأويا االعانا المذائي عوض الم اع الزااعس رعوض الصث رالتأكم
ماض سرء التمذي .
من مسا متها فس تخفيض عمم االصا ا
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 -0التأكم من زيامة معمال تثصين اال فال من خثل ترفيا الومثا رزيامة
المااكز الصثي راالستااتيجيا المعتممة فس تمميم الخمما رترفيا
الخمما لونازثين.
 -0التأكم من تخفيض معمل رفيا االمها ما يبمن تثميك األ ما
االنمائي .
 -1الثصرل عوض يانا ثرل تنظيم االساة رما يس ه من تخفي المخا ا
الصثي راعاي االم رال فل
 -2التأكم من زيامة الرالما تتم تث اشاا أخصائيين صثيين مها اين .
 -3التأكم من خفض معمال الخصر لمى الماا مين
 -06مااس إجااءا المرل فس الثم من جاة اال اء رالمختصين المؤ وين.
 -00التأكم من خفض معمال الثمل الم كا رمماان من مخا ا الصثي
لأل فال راالمها رمن مسترى تعويم الماآة .
 -00مماان العما المترلن عنم الرالمة ر معمل رفيا الابن لكل ال مرلرم
رمعمل رفيا اال فال مرن السن الخامس لكل ال مرلرم من معمالتها
فس المرل المتممم رال ومان النامي ر ال ومان االلل ر المرل العا ي ر من
معمالته المثممة فس االستااتيجيا رفس اال ما االلفي االنمائي .
 -00مماان انفاق الم اع العام عوض الصث رانفاق الم اع الخاص عوض
الصث كنس من الناتي المثوس االجمالس .
 -02مماان نصيب الفام من االنفاق عوض الصث من المرل المتممم .
 -00مماان عمم اال اء لكل مئ ال من السكان من المعيااي رمن مترس
لومرل المتممم .
 -00التأكم من ترفيا ماافك الاعاي الصثي االرلي .
 -01التأكم من ترفيا االمري أسعاا مناس يست ين الجمين تثموها رتتناسب
من ذري المخل المثمرم.
 -02التأكم من تما يا رزااة الصث فس تثصين اال فال ال المين سن راثمة
بم امااض الثص رالسل رتثسين صث االنسان رالمذاء لثم رال فل
رمكافث فيارس نمص المناع ال شاي .
 -03التأكم من ترفيا الماء الصاله لوشاب ر شكل كافس.
 -06ترفيا المذاء رتأمين الصث السويم .
 -06التأكم من الرلاي من االمااض المتر ن مثويا رمكافثتها.
 -00مماان مسترى الرالن الصثس فس المااكز الصثي من عمم المااكز
الصثي .
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 -00التاكم من ترفا نظم االلكتارني لتمميم معورما
المعورما فس الرل المناسب ر مرن تأخيا.
 -00التاكم من االلتزام برا فته المااكز الصثي من ثيا تناسب عمم
مااكز الاعاي الصثي االرلي من عمم سكان الالع الجماافي التس يخممها
الماكز.
 -02التاكم من ترفيا ال ال الكها ائي لبمان تشميل كاف االجهزة ال ي ر
الخممي رالصثي فس مختو مؤسسا الم اع الصثس.
 -00التاكم من عمم ثمرا االنفاق الكااوس رذلن ان االنفاق عوض الصث ال
يساري رال يزيم عن  %06من لا وي االساة عوض المفن.
 -00التأكم من تناسب ين عمم العاموين من األ اء فس رثما االمرم رال فرل
فس المااكز الصثي رما ين عمم تون الرثما .
 -01التاكم من ترفا المعم المالس رالسياسس الثكرمس لو اامي الومافي الخاص
الصث رمماان ما تم أنفاله عوض تون ال اامي من تثميك اال ما
االنمائي .
 -02التاكم من االلتزام ما رام فس مليل منظم الصث العالمي ما يخص
التوميثا رالجاعا الكامو .
 -03التأكم من االلتزام برا فته المااكز الصثي من ثيا تناسب عمم
مااكز الاعاي الصثي االرلي من عمم سكان الالع الجماافي التس يخممها
الماكز.
 -06التأكم من ترفيا ال ال الكها ائي لبمان تشميل كاف االجهزة ال ي ر
الخممي رالصثي فس مختو مؤسسا الم اع الصثس.
 -00سرء التمذي المزمن سراء العام ار الثام.
 -00االنخفاض المسترى التعويمس لأل ل رلألمها .
 -00بمان ترافا األمري األساسي رالمستوزما رالتجهيزا ال ي المثئم
رالمناس لألمااض راعمام المابض.
شامو تثمك رصرل

 9-0-3الصناعة
 -0ثص االستوماا الوا االجمالس فس الناتي المثوس االجمالس.
 -0اثتساب مؤشا صاماا السون الصناع المثوي  /رااما السون
الصناعي رمماانتها من السنرا السا م رمن مترس المرل العالمي
رالعا ي لورل عوض اس اب الفارلا .
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مااس اجااءا المرل فس الثم من االستياام رتشجين الصناع رالزااع
الر ني .
ترفيا ال ال الكها ائي رالرلرم الثزم لوعموي االنتاجي .
التأكم من اعامة تمريا النفايا راالستفامة منها فس ذا الصناع ار
استعمالها فس صناعا منتجا اخاى.
التأكم من االستفامة من النفايا الصناعي فس ترليم ال ال .
التأكم من معالج النفايا الصناعي ل ل التخوص منها سراء اميها فس
االنهاا ار التخوص منها فس ال ما الصثس .
التأكم من النفايا الصناعي المعالج م ا م لوثمرم المسمرح ها ل ل
التخوص منها .
التأكم من إجااءا ين النفايا الصناعي عوض رفك لرانين ين رايجاا
امرال المرل ران ايااما ال ين لم و ت فس الثسا ا المختص .
التأكم من التزام الرثما االلتصامي الثمرم المسمرح ها من االن عاوا
المازي رعمم تجارز ا .
التأكم من اعتمام الرثما الصناعي التكنرلرجيا رالمرام الصميم لو يئ .
التأكم من اتخاذ التما يا الثزم لوثفاظ عوض السثم المهني لوعاموين .
التأكم من تنفيذ العمر ا المفارب عوض الرثما االلتصامي التس لم توتزم
المثمما ال يئي رالتأكم من ليام الجها المعني ال يئ زيااا الميماني
لومعامل راعمام تمايا ذلن .
مااس تماايا الجها المعني ال يئ رمتا عتها
مماان النسب الفعوي من النسب المسمرح ها لوموروا مرجب المرانين
رالتعويما من المرل المتممم رالعا ي .
عمم ثراما التس س ها اإل مال الرظيفس رمماانتها من الرسائل راالنفاق
عوض الترعي األبااا التس تس ها نشا الرثما االلتصامي .

- 2-3المؤشرات المؤسسٌة
ان المؤشرات المؤسسٌة ٌمكن تطبٌمها على كافة المطاعات وكاالتً :
 -0-2-3ستراتٌجٌة وطنٌة للتنمٌة المستدامة
 -0التأكم من استااتيجي لم اعم من ل ل لجان متخصص رلها خ اه
را ثع التجااب المرلي رالعا ي رفس الرل المناسب رتم االخذ عين
االعت اا الظار السياسي رااللتصامي راالمني فبث عن المراام
المتاث رثاال ال راائ.

66

التس تتبمنها االستااتيجي
 -0ان يتم مماان التنفيذ الفعوس من الخ
لورلر عوض اس اب
ر صراة مراي رمن ل ل جها متخصص
االنثاافا رمعالجتها ثال ثمروها .
لـ
فبث عن خ
 -0التأكم من االستااتيجي تتبمن كاف االنش
(ال راائ رالكرااا ال يعي ر الثراما رمثاا الفسام رالجاائم ).
-2-2-3تنفٌذ االتفالٌات الدولٌة المبرمة
 -0التأكد من االلتزام باالتفالٌات الدولٌة المصادق علٌها من جمهورٌة
العراق وذات العاللة بالصناعة والمتمثلة باالتً :
أ -اتفالي المساراة فس االجرا الم  066لسن .0300
ب -اتفاليةةةة منةةةةن التميةةةةز فةةةةس العمةةةةل رشةةةةمل الرظةةةةائ ( )066لسةةةةن
.0302
جةةـ -انبةةم العةةااق الةةض ةةذه االتفالي ة فةةس عةةام  0303رالتةةس تبةةمن ثةةك
المساراة فس االجا عنم تماول ليم العمل.
م -اتفاليةةةة العهةةةةم الةةةةمرلس الخةةةةاص ةةةةالثمرق االلتصةةةةامي راالجتماعيةةةة
رالومافيةةة مرجةةةب لةةةااا الجمعيةةة العامةةة ( )00كةةةانرن االرل /كةةةانرن
الوانس ، 0300انبم العااق الض ذه االتفالي فس عام . 0310
ـ -ممن رمعال جايم الفصل العنصاي لسن  0310انبم .0310
ر -اتفاليةةة المبةةةاء عوةةةض جميةةةن اشةةةكال التميةةةز بةةةم المةةةاآة لسةةةن 0313
انبم 0320ثمرق ال فل لسن  0323انبم .0332
ز -اتفاليةةة االغذيةةة المرليةةة التا عةةة لألمةةةم المتثةةةمة المرلعةةة ةةةين رزااة
الهجةةةاة رالمهجةةةاين رائةةةيس المفربةةةي السةةةامي لشةةةؤرن الثجئةةةين
انظم .0332
ح -اسةةةتااتيجي الاعايةةة المتكاموةةة ثةةةرل امةةةااض ال فرلةةة إذ ةةةما العمةةةل
هذه االستااتيجي عام 0662
 اتفاليةةة االمةةةم المتثةةةمة اال اايةةة لتمييةةةا المنةةةاخ ر ارتركةةةرل كيتةةةرالموثةةةةك هةةةةا .اسةةةةتناما لمةةةةانرن ( )1لسةةةةن  0662انبةةةةم العةةةةااق الةةةةض
اتفاليةةةةة االمةةةةةم المتثةةةةةمة اال اايةةةةة لتمييةةةةةا المنةةةةةاخ رالم امةةةةة فةةةةةس
نيريةةةةران فةةةةس  0330/رالتةةةةس مخوةةةة ثيةةةةز التنفيةةةةذ فةةةةس سةةةةن 0332
ر ارتركةةةةرل كيرتةةةةر الموثةةةةك هةةةةا رالم ةةةةام فةةةةس  0331رالةةةةذي مخةةةةل
ثيز التنفيذ فس .0660
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ي -اتفاليةةة ثمةةةرق االشةةةخاص رذري االعالةةة  :اعتمةةةم ةةةذه االتفاليةةة
فةةس تةةاايخ  0660/00/00فةةس ممةةا االمةةةم المتثةةمة فةةس نيريةةران انبةةةم
العةةااق الةةض االتفاليةة فةةس عةةام  0600مرجةةب لةةانرن ( )00رنشةةا فةةس
الرلةةةةةائن العااليةةةةة  .رتبةةةةةمن ةةةةةذه االتفاليةةةةة ةةةةةان يةةةةةنظم ثمةةةةةرق
المعةةةةالين الصةةةةثي راالجتماعيةةةة رالومافيةةةة ر كةةةةل ماجةةةةا االعالةةةة
رلكث الجنسين ما يبمن كفال المرل .
ن -االتفاليةةةة ال يئيةةةة  ,ةةةةازل شةةةةان الةةةةتثكم فةةةةس نمةةةةل رتةةةةمارل النفايةةةةا
الخ ةةةةاة ع ةةةةا الثةةةةمرم – التنةةةةرع االثيةةةةائس – اام سةةةةاا  :تمةةةة
مصةةةامل مجوةةةس النةةةراب رتةةةم نشةةةا لةةةانرن االنبةةةمام فةةةس الرلةةةائن
العاالي رتاايخ الترلين فس . 0661/00/0
ل -اتفالي االمم المتثمة لمكافث الفسام.0661
م -اتفاليةةة ثمةةةرق ال فةةةل فةةةس عةةةام  0323انبةةةم العةةةااق الةةةض االتفاليةةة
تاايخ . 0663/0/03
ر -اتفاليةةة التنةةةرع ال يرلةةةرجس فةةةس عةةةام 0330إنبةةةم العةةةااق الةةةض ةةةذه
االتفالي تاايخ . 0663/06/00
ن -اتفاليةةة منظمةةة الصةةةث العالميةةة اال اايةةة شةةةان مكافثةةة التةةةمخين
فس  0660انبم العااق الض االتفالي فس تاايخ . 0663/3/02
ش -اتفالي االمم المتثمة اال ااي لمكافث التصثا.0663
ع -مشارع تجهيز المياه ال اائ لسن  0662انبم . 0600
 اتفاق تعارن ين العااق رمنظم المرلي لوهجاة انبم .0600لثمايةةةةة مةةةةة االرزرن
ص -اتفاليةةةةة فينةةةةةا ر ارتكةةةةةرل مةةةةةرنت
انبم .0600
س -اتفالي ثمرق االشخاص رذري االعال انبم .0600
-3-2-3البحث والتطوٌر
 -0التأكم من استخمام تكنرلرجيا االتصاال (االنتان ) فس انجاز المعامث .
 -0التأكم من استخمام الثاس ا االلكتارني فس انجاز االعمال .
 -0التأكم من اعتمام ال ثرا العومي رالت يمي فس ت ريا االنتاج .
 -2التأكم من مسا م ال ثرا المنجزة رليم االنجاز فس ثل المشاكل
الم اعا المختوف .
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 -0اثتساب مؤشا االنفاق عوض ال ثا رالت ريا فس كل ل اع كنس الناتي
المثوس االجمالس مماان االنفاق عوض ال ثرا رالت ريا رالمراا من
االنتاجي .
 4-2-3الكوارث والحروب
 -0مماان عمم بثايا رمصا س الكرااا من السنرا السا م رمن
استااتيجي المرل فس الثفاظ عوض االمن.
 -0مماان االنفاق لعرائل البثايا من عمم البثايا .
 -0مماان االنفاق عوض الثفاظ عوض ال يئ من االمااض المعمي من عمم
االصا ا خثل ممة معين .
 -2مماان االنفاق عوض تشييم السمرم رالصا الصثس رالمنا ك المتعاب
لوفيبانا من جااء االم اا.
 -0مماان الم الغ المنفم عوض عمرم االسوث ررسائل الثماي راالمن من عمم
البثايا رالمصا ين ثراما التفجياا .
 -0تمليك عمرم رزااة المفاع رالماخوي كاف االمرا (الم وغ رالمراصفا
رصثثي االستخمام رالمنشأ رتاايخ التسويم رالكمي راي اما اخاى
باراي ).
 -1مماان نس السكان الذين يعيشرن فس منا ك المعاب لوخ ا من نس
السكان الذين يعيشرن فس منا ك امنه رمن السنرا السا م  ،مماان
الخسائا ال شاي رااللتصامي الناجم من الكرااا ال يعي من استااتيجي
المرل .

المحور الرابع
( االستنتاجات والتوصٌات)
 -0-4االستنتاجات
 -0عمم رجرم انامي تمليك لمى ميران الالا المالي االتثامي رالجها
الخابع لالا ته يتبمن اجااءا لتثميك التنمي المستمام .
 -2ان مؤشاا التنمي المستمام رفما ال عام ا متماخو من كاف االنش
لمختو الم اعا .
 -3ان لياس التممم أر االخفاق فس تثميك مؤشاا التنمي المستمام فس الرل
المناسب يؤمي الض الثفاظ عوض ثاجا االجيال الثالي رالمستم وي .
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 - 2-4التوصٌات
 -0باراة ت نس الجها الالا ي انامي التمليك الممتاح رت يمه عوض
الرثما االلتصامي .
 -0يتم الا ين مؤشاا التنمي المستمام رفما ال عام ا من اجل ت ريا
استااتيجي المرل فس تثميك التنمي المستمام فموث مسترى التعوم يؤوا
عوض مؤشاا الفما رمؤشاا الصث رمؤشا اإلنتاجي رمؤشا النمر
السكانس .
 -0باراة رجرم جه الا ي فس كل رثمة التصامي رعوض مسترى كل
ل اع من ل اعا المرل .
 -2ان يتم تمايب الجها الالا ي را ثعهم عوض تجااب المرل فيما يخص
الالا عوض التنمي المستمام .

المصـــــادر
الوثائك
 .0الرويم الختامي لمؤتما اير ,06 +المستم ل الذي نص ر اليه فس اير مي
جانيار ,ال اازيل.0600 ,
 .0المعاييا المرلي لثجهزة العويا لوالا رالمثاس  ،معياا  0006عنران
التنمي المستمام مرا االجهزه العويا لوالا المالي رالمثاس  ،الصاما
عن مجمرع العمل المعني الالا ال يئي التا ع لثنترساي ،تاجم
ميران المثاس فس االامن.0662 ,
 .3المعاييا المرلي لثجهزة العويا لوالا رالمثاس  ،معياا اسساي ،0066
عنران ااشاما الا االماء م امئ ائيسي الا اماء مستمام رموثمه
الم  ،0066الصاما عن مجمرع العمل المعني الالا ال يئي التا ع
لثنترساي.0662 ,
الكتــــــب
 -0مص فض ،ع م الو ي رساني ع م الاثمن ،مااسا فس التنمي
االلتصامي  ،مكت ثسن العصاي  ،ال ع االرلض ،ل نان ،يار . 0602 ،
 -2الهيتس ،نرزام ع م الاثمن رالمهنمي ،ثسن ا اا يم را اا يم ،عيسض
جمع  ،التصاميا ال يئ  ،ماا المنا ي ،عمان .0606 ،
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