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خالال ا عقديالالاملا عني، الالد جم والالاا اتالالاحمل عقاالال،يل  عأفالالق ع منالال،ب غ معدمليدالال،  الالاع  فالال   داقالال   

ةال،   غ عني،ئة. ورغم من سالدةة ذال ع عقاتالا أالا م بالكل  فالف    دال  غ 4.7عقسااي غ عنيتاسط 
 سالال ا عا الال،ع مسالالد،ر عقسالالفة عوس،سالالدةجم ويلفالالاملا والالدوج عقتتاملالال جم و ا الال،ل ع  الال، جم  2015

 عا يلي  غ ص ا  عنيا، ق عوسدحمل  اع غ عقد،مل. عإن معدمليد، ال يلز 
سالالاة.  20ومعدمليدالال، ذالالق مملاالال، أالال،رإ والال، ةجم وس مل فالال   تاسالالط عوةتالال،ر عداالال، مأالال   يفدالال   الالا  

الالالالا غ االالالال  ةالالالال،    ملالالالال  عقا الالالال،ئ  ع املالالالالاإ عقد،قدالالالالة ع  ت، دالالالالةجم  و الالالالا إجم عالالالالإن ةفالالالالت عقيالالالال،رإ من يلا  
جم وعقالالع يلتت الال  غ 2063د عوعدمليالالق قدالال،  سالال د  ييدالالق عقداملالالة عقالالع يلفالالتت  ةفداالال، خبالالة عاليالال، غ
 .“يلادم معدمليد،  ،الزدذ،ر عقي،ئم ةفت عقاتا عقف،   وعقتاتدة عنيستاع ة من”

وال غالالل قفا الال،ى ةفالالت عقاتالالا عالأتفالال،دي غ معدمليدالال،  الالا ع سالالدعحمل يبالالت عقتفالالادة ويلاسالالدة  
ةفالالت  2030 دالال، عقيالالارعل ع  ت، دالالة وو الال،عة عقيدتالالة. وقالال قطجم يلفالالتت  خبالالة عقتاتدالالة عنيسالالتاع ة ق

ذالالا   فالالدص قففالالا،ةة وعال تفالال،ر وعسد،االال  عوس،سالالدةجم  الالة عقاادالالز ةفالالت عالسالالتاع ة وعقيالالارإ ةفالالت 
عقفالالا،ة،ل عقتااملفدالالة   الالا مذالالاع  عقتاتدالالة عنيسالالتاع ة. عالال،ق اا  يل الال   من 9عقتفدالال جم وذالالا عسالالا  

د ذالالق ةا،صالالالد سالال، م الالال وعقفالالا،ةة ةتا الال، قدسالالالن االالدد ةا،صالالد   الالال،د عالالدإ ةتالال  سعل والالالكنجم وو الال،
و الالالالال،ع  االالالالال،ة جم سقالالالالالط من االالالالال  و د الالالالالة أ،ئتالالالالالة غ أبالالالالال،حمل عقفالالالالالا،ة،ل عقتااملفدالالالالالة يلالالالالال ديجم وعيالالالالال، 

 عوخدى. قفتياملدعلجم وىل و ،د و د ت  و ،عدت  ةفت عوأ  غ عقيب،ة،ل
وحنالالالالا  دتالالالال جم غ و الالالال،ر ملالالالالا  عقتفالالالالادة غ معدمليدالالالال، سالالالال ع عقدالالالال، جم ةفالالالالت عقتاةدالالالالة  ك دالالالالة يلد  الالالالة  

نيسالتاع . ويتال،ا عو الم عوعدمليدالةجم ييديال، سال ي عقإ،ملالةجم وىل يل ال  عقتتامل   ا م   عقتفادة عقفال،   وع
سد،س،ل ياملفدالة  الا والكا، عقتفالعدة ةفالت  الا عقيبال،حمل عيال،إجم ويلدسال    ال،درعل يلاعالدم عنيفال،رملةجم 
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وزملالالالال،دإ عالسالالالالت ت،رعلجم ووأ، الالالالة والالالالدعا،ل دعئتالالالالة. االالالال قط ملفالالالالز  من مليتاالالالالة عنيسالالالالت تدون  ،ق اعئالالالالا عقالالالالع 
 عنيف،رملة وعوةت،ا عقتع،رملة وعنياعرد عق فدملة غ عنيابية. يلتكيلت  ا متامل  عقربع   و 

وسالالالدات،ا يلدزملالالالز عقيالالالارإ عقتا،عسالالالدة عالأتفالالال،دملة وعدمليدالالال،جم وييدالالالق عقدخالالال،  عنيفالالالا جم و ،ملالالالة  
عق د الالالة غ ذالالال ي عقيالالال،رإجم وىل  د الالالة  د الالالة ق،رملالالالة أاملالالالة و سالالالتيدإ يلسالالالتاا وىل مسالالال   الالالا ع دعرإ عقسالالالفدتة 

ىل  الالالال س عالسالالالالت ت،رعل عأفدالالالالة وعو ا دالالالالة. و ،  الالالال،عة وىل سقالالالالطجم وسالالالالد،دإ عقيالالالال، انجم إالالالال، مل االالالالق و
سالالدفز  من يلسالالدت  فالالاعن معدمليدالال، وىل عقااالالاع  ،قتف، الال  ع أفدتالالق. االال قط سالالدفز جم غ سالال د  ييدالالق 
عالسالالالالتاع ة غ ذالالالال ي ع االالالالاد وا ،قالالالالة  دالالالالا م دذالالالال،جم من يلاالالالالا   معدمليدالالالال، ع الالالالا ، ، االالالال،   غ عالأتفالالالال،د 

ة وعني تاحالالالالالة. عاالالالالال ي عو الالالالالار يلفالالالالالف    الالالالال،يلد  عقاعالالالالال،   ،قتداالالالالالا عقدالالالالال،نيق  الالالالالا خالالالالال ا عقتعالالالالال،رإ عقد،دقالالالالال
  دا  يلد  مي محا خف  عقداا.  2030عنيافاإ ةفد  غ خبة ة،  

وغ ملالالالا  عقتفالالالادة غ معدمليدالالال، سالالال ع عقدالالال، جم دةا الالال،  داالالالز ةفالالالت يلالالالاع  عقتتاملالالال  أداالالال،ل عقتاتدالالالة   
ااسالالدفة قت عالال  ا، الال  عقب،أالال،ل عقف، االالة قالالاى مندالالة سالالف،ن عقيالال،رإجم وال سالالدت، عقاسالال،  وعقفالال ،سجم 
حىت ملتسل سالم من ملتبفدالاع وىل  سالتي   ملدتال  عقسال   وعقدخال، جم ملددفالان عدال   اعالاري عقفدع الة ةفالت  

 ا  د،ىف. ااا
 
 
 


