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 لوح يندملا عمتجملا تامظنمل يميلقإلا عامتجالاو بابشلا ىدتنم تايصوت
 ةمادتسملا ةيمنتلا

 2022 سرام/راذآ 12-13-14

 

 ةيمنتلا لوح يندملا عمتجملل يميلقإلا عامتجالا" ةمادتسملا ةيمنتلا لوح يندملا عمتجملا ةصنم تمظن
 عمتجملا تامظنم نع الثمم 60 نم رثكأ روضحو 2022 سرام راذآ 14و 13 يموي توريب يف "ةمادتسملا
 ةيمنتلا لوح يندملا عمتجملا ةصنم نأ ىلإ راشي .موزلا ربعو ايروضح نييميداكأو ءاربخو يبرعلا يندملا
 مازتلا ىدمو ةمادتسملا ةيمنتلا لوح لمعلا ةعباتمل ةيميلقا تاكبش نم لكشتي راطإ يه ةمادتسملا
 ،ةيمنتلل ةيموكحلا ريغ ةيبرعلا تامظنملا ةكبش :يه ءاضعألا تاكبشلا .2030 لمع ةطخ ذيفنتب لودلا

 ةكبشلا ،لئوملل يلودلا داحتالا ،ةقاعإلل يبرعلا ىدتنملا ،ةيلامعلا تاباقنلل يبرعلا داحتالا ،رثوك زكرم
 .ةيلودلا ةيفافشلل ةيبرعلا عورفلا ،تاباختنالا ةيطارقميدل ةيبرعلا

 لوح يميلقإلا ىدتنملل دادعإلا راطإ يف يندملا عمتجملا تامظنم نيب راوحلا ليعفت ىلإ عامتجالا فدهي
 )اوكسالا( ةدحتملا ممألا يف ايسآ يبرغل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةنجللا همظنت يذلا ةمادتسملا ةيمنتلا
  .سرام راذآ 17و 15 نيب ةيبرعلا لودلا ةعماج عم نواعتلاب

 ريرقتب اهقافرا متيسو ةمادتسملا ةيمنتلل يبرعلا ىدتنملا تالخدم دحأ عامتجالا اذه تاجرخم لكشت
 ةيمنتلا لوح ىوتسملا عيفر يسايسلا ىدتنملا ىلا عفري يذلا ةمادتسملا ةيمنتلل يبرعلا ىدتنم

 ماع لك نم وينوي/ناريزح رهش يف كرويوين يف ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا هدقعت يذلا ةمادتسملا
 .ةمادتسملا ةيمنتلل 2030 ةدنجا ذيفنت يف مدقتلا ةعجارمل

 :ةيلاتلا عيضاوملا ىلع عامتجالا زكر

 ةيبرعلا ةقطنملا يف ةيمنتلا عجارتو 19 ديفوك :لوألا روحملا

 ةيمنتلا راسم نأ ول امك ،ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ لشف ريربتل ةيساسا ةعيرذ انوروك ةحئاج لكشت
 نأ عقاولا .نيققحملا نمألاو ملسلاو ةيهافرلاب اعجارت ببستل ةحئاجلا تءاجو ديج لكشب ريسي ناك
 ةقطنملا يف ةيسايسلاو ةيحصلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةمظنألا يف تاعدصت نع تفشك ةحئاجلا

 ملاعلا اذه صئاصخ جاتن يه انوروك" .اهفادهأ قيقحت تايناكمإو ةيمنتلا قيعت ةيلكيه تايدحت نعو
 ةقيرطو "ملوعملا ماظنلا تامس زربأ نم ربتعت يتلا ةاواسماللا اهزربأو ةيداصتقالا اهراثآو اهب ترثأتو
 ىلع ارثأ كرتت مل اهنكل ةيداصتقالا ةرودلا نم يذيفنتلا بناجلاو جاتنإلا ىلع ترثأ ةحئاجلل ةباجتسالا
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 ةيركفلا ةيكلملا وأ سانلا توم نيب رايخلا ناك امدنع" ًالثمف ةيداصتقالا ةيلكلا تاسايسلا تارايخ
  ."ةريخألا ةركفلل زايحنالا مت حابرألا ىلع ظافحلل

 )تاراطملا يف اهئافتخا مث نمو ةيحص تاءارجإ عابتاك( ةيملعلا ةيحانلا نم اكابترا ةحئاجلا تببس
 لالخ نم سانلا ليلضتو ريكفتلا نم طامنأ ضرفل ةحئاجلا مادختسا مت امك ،كلذ راكنإ يف ةرباكملاو

 ،اهلشف مغر اهسفن ةيداصتقالا تارايخلا ىلع ءاقبإلا )1 :يه تارايت ةثالث لوادت ايلاح متيو ،راكفألا خض
 اهراكنإو قراوفلا سيركتو ةيعونلا ثيح نم هروصق مغر يجولونكتلا هجوتلا يف ةغلابملاو طارفإلا )2

 سيركت لالخ نم يوطلسلا هاجتالا )3 ،ًالثم لمعلاو ميلعتلا يف رشابملا يناسنإلا لعافتلا ةيمهأل
 .ناسنإلا قوقح كاهتناو تايرحلا ىلع قييضتلاو عمقلا

 ئدابم مهأ نمف ،ةلماشلا ةبراقملا دامتعا مدع يه ةيبرعلا ةقطنملا يف ةيمنتلا تاقوعم زربأ نمو
 ةمادتسملا ةيرشبلا ةيمنتلا راسم نم "دحأ لامهإ مدع" موهفم ةمادتسملا ةيمنتلل2030 لمع ةطخ
 نكلو .ةشمهملا تائفلا جمدو كارشإ ظحل ةيمازلا ىلع ىدتنملا يف نيكراشملاو ةدنجالا تددش ثيح
 تامدخ نم ةيبرعلا لودلا تاميدقت لوح اوكسالا ريرقت بسحو ،ةيبرعلا لودلا عقاو ىلإ رظنلاب

 ،ءاسنلا ،لافطألا( ةشمهملا تائفلاو ةقاعإلا يوذل ةصاخلاو ةماعلا تاسسؤملا لالخ نم ةكرتشم
 يقيقحلا جمدلا ةاكاحمو ،اهمازتلا مجح مييقت ىلإ لودلا هذه راقتفاو تاميدقتلا يف توافتلا رهظ ،)...

 ةيزهاجلا مدعو ةعبتملا تاسايسلا تدأ دقو .انوروك ةحئاج راثآ نم نينسلا تائم ذنم ميهافملل مكارتك
 لشفلا دح ىلإ لصي ريبك روصق ىلإ ةكرتشم ةيجيتارتسا عضوو قيسنت نود يعاطقلا طيطختلا جهنو
 تاجايتحا ىلع درلل ةلماشلا ةبراقملل ةحئاجلل ةباجتسالا ةسايس راقتفاو ،ةشمهملا تائفلا جامدإ يف

 نم ةدافتسالا نم ةريقف نادلبو ةيعامتجا حئارشو ،ةشمهملا تائفلا نامرحب ببست ام ،سانلا
  .اهتاناعم دايدزاو ةمدقملا تامدخلا

 ةسايس لب ال ،ديدجلاب سيل رمأ وهو ،يلماكتلا ريغ يعاطقلا طيطختلاب كسمتلا يه لكاشملا مهأ
 لب ال جمدلا ةيجيتارتسا ينبت يف عجارتلا سكعت يتلا لماوعلا نم ديدعلا كانه .ةليوط دوقعل تدمتعا
 ،ةاواسماللا زيزعتو قوقحلا يف توافتلا ززعت يتلا ةيعامتجالا تاسرامملاو ةئطاخلا ميهافملا ينبت
  .تائفلا هذه نع ةيفاك ةيمسر تانايبو تامولعم ريفوت ةهجل يئاصحا روصق ىلإ ةفاضالاب

 يندملا عمتجملا تامظنم ىلع ءابعألا تداز دقو .ةشمهملا تائفلا معد يف يندملا عمتجملا مهاس
 مظعم يف يعامتجالا نامألا تاكبشل أزجملاو يئزجلا عباطلا ببسب لاجملا اذه ه يف لمعت يتلا
 تتبث يتلا ،قحلا ساسأ ىلع ةلماش ةيعامتجا ةيامح ةمظنأ دامتعا نع اهداعتباو ،ةيبرعلا نادلبلا

  .ةحئاجلا ببسب اهترورضب ةعانقلا تدادزاو ،دوقع ذنم اهترورض
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 ةيمنتلل 2030 لمع ةطخ ذيفنتب حمسي امب انوروكلا ةمزأ زواجتل ةحرتقملا لئادبلاو لولحلا يه ام
 ؟ةمادتسملا

 مامأ دحت زربأ لكشت يتلاو اهلاكشأ ىلع تاعازنلاو بورحلا ءاهنال يسايسلا ىوتسملا ىلع لمعلا .1
 .ةيبرعلا ةقطنملا يف ةيمنتلا قيقحت

 ةملوعلا يف ةريطخ تارغث نم ةحئاجلا هتفشك ام ءوض يف ةيلكلا ةيداصتقالا تارايخلا ةعجارم .2
 تارايخلا نوكت نأو ،ينطولا ىوتسملا ىلع ةيلكلا ةيداصتقالا تارايخلا يف ،لعفلاب ةققحتملا
  .ناسنإلا قوقح ةموظنمو اهل ةهجوملا ئدابملاو 2030 ةدنجأ نومضم عم ةمجسنم ةليدبلا

 دانتسالاب ،2030لمع ةطخل ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأب ةقلعتملا ةينطولا تايجيتارتسالا ةعجارم .3
 عيمجلل اهتحاتإو ةلماشلا ةيعامتجالا مظنلا ةيوقت ىلع لمعلاو ،نماضتلاو ةيقالخألا ميقلا ىلإ

 .ناسنإلا قوقحو ةيدرفلا تايرحلا مارتحاو

 ًءزج كلذ نوكي نأل طيطختلاوً افعض رثكألا تائفلا شيمهت ززعي ام لك ءاغلإل دوهجلا رامثتسا .4
 ثراوكلاو ئراوطلاو تامزألا تاقوأ يف طقف سيلو ةيمنتلا ةيلمع نم

 .ةيومنتلا ططخلا مسر يف نواعتلاو ةكراشملا نم يندملا عمتجملا نّكمت ةيكراشت ةبراقم دامتعا .5

 .ةيرشبلاو ةيداملا تايناكمإلاو دراوملا كلذكو ةحصلا عاطق يف ةيتحتلا ةينبلا ةيوقت .6

 لمكم ينورتكلإلا ميلعتلا ىلع زيكرتلا عم ةيبرعلا لودلا يف ةيجولونكتلا ةيمقرلا تاردقلا زيزعت .7
  .ةفلتخملا هلاكشأب يلعافتلا ميلعتلل

 .عونتم يليهأت جمانرب نمض هنيمضت ىلع لمعلاو )ةيسفنلا ةحصلا( يسفنلا بناجلا ىلع زيكرتلا .8

 ةحئاجك ةدجتسملا عيضاوملا لوح اميسال يمالعإلا ميتعتلاو تامولعملا براضتل يدصتلا .9
 .انوروكلا

 ةيركفلا ةيكلملا قوقحب لمعلا قيلعتو لداعلا عيزوتلا نامضو تاحاقللا ةعانص راكتحا ةمواقم .10
 .ةيمانلا لودلا يف ةيساسألا ةيئاودلا تاعانصلا ةحاتإل

 .ةحئاجلا دعب ام ةرتف يف صخألابو تايولوأ ثالث مهأك ليغشتلاو ميلعتلاو ةحصلا ىلع لمعلا .11

 .اهريودت ةداعإ نكميو ةئيبلل ةقيدص تادعم ةعانصل لاجملا حتفو ةيبطلا تافلخملا ريودت ةداعإ .12
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 ةاواسماللا قمعتو يلكلا داصتقالا لشف :يناثلا روحملا

 ةيبوروألا قوسلا قالطنا لبق يأ 1940 رخاوأ يف تقلطنا ةيداصتقالا ةدحولاو يبرعلا لماكتلا ةركف
 نم ةينيبلا ةيبرعلا  ةراجتلا رشؤمف .يداصتقالا لماكتلاو جامدنالا قيقحت يف حجنت مل اهنكلو ةكرتشملا
 نيب مهألا لماكتلا دوهج تناك ثيح يبرعلا جيلخلا لود يف ىتح ةفيعض ىقبت ةيلكلا ةراجتلا ةبسن
 لودلا تاقالع يف ئفاكتملا ريغ يدومعلا لماكتلا نأ يه ةيساسألا قئاوعلا دحأ .ةيبرعلا قطانملا
 داصتقالا يف ىربكلا ىوقلا نم اهريغو ةيكريمألا ةدحتملا تايالولاو يبوروألا داحتالا عم ةيبرعلا
 حاجن ةيناكمإ نم دحت ةيفاضإ قئاوع كانهو .ةيبرعلا نادلبلا نيب يقفألا لماكتلا نم ىوقأ ،يملاعلا
 .لقن لئاسوو ئناوملاو ةقاطلاك ةيتحتلا تاينبلا تايلاكشإـب قلعتي لوألا يبرعلا يراجتلا لماكتلا

 ةيميلقإلا تارايخلا ىلع ىغطت يتلا ةصاخلا ةينطولا تارايخلاب قلعتي يسايس وه يناثلا قئاعلاو
 داحتا ،رح لدابت نم قلطنا يذلا يبوروألا داحتالا راسم هبشي راسم عابتا ةلواحم حجنت مل .ةيلماكتلا

 نأ املع ،هباشم راسم رولبل ةداج ةيميلقإ تالواحم مقت مل لب ال ،يسايس داحتاو يداصتقا داحتا ،يكرمج
 نم دفتست مل تائف كانهف ،بوعشلل ةبسنلاب حجنت مل نكلو راجتلل ةبسنلاب تحجن ةيبوروألا ةبرجتلا
 لوح روحمتي يذلا يلاربيلوينلا يداصتقالا ركفلا ةنميه ىلإ كلذ دوعيو .تامزأ نم تناع لب ال داحتالا
 ،ةيزكرملا كونبلا رود عيسوتو ،ءايرثألا ىلع بئارضلا ضيفخت ،صاخلا عاطقلا رود معد ،داصتقالا ةلربل

 دامتعا مت انهو . ومنلل ةيئيبلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا داعبألا نيب ةيرورضلا نزاوتلا ةقالعب لالخإلاو
 نم داز لب وجرملا رثألا ققحي مل ومنلا نا ثيح حجنت مل يتلا )Trickle down effect( رطاقتلا ةبراقم

 يف يلودلا دقنلا قودنص اهب يصوي يتلا ةيفشقتلا تاهجوتلا تمهاس امك .تاورثلا زكرتو ةاواسماللا
 .ةيومنتلا فادهألا قيقحت ىلع لمعلا ءاطبإو يعامتجالا قافنإلا فاعضأ يف ةيبرعلا نادلبلا نم ديدعلا

 هنوك ودعي ال كلذ نا الا ةحئاجلا لالخ طرفملا فشقتلا تاسايس نع تقؤمو يئزح جورخ لصح دقو
 ةحئاجلا دعب امل يلكلا يداصتقالا تاهجوت نع ملاعملا ةحضاو تارشؤم دجوت الو ،ايضيوعتو اتقؤم ءارجإ
 عمو 2030 ةدنجأ حور عم اماجسنا يلودلاو يبرعلا نواعتلا نا .ةريخالا دوقعلا لالخ دئاسلا هاجتالا فلاخت
 اهتابلطتم دحاو ةيمنتلا تايساسا دحا ىقبي ،يملاعلا نماضتلاو ةيمنتلا لجأ نم ةيملاعلا ةكارشلا حور
 .تاعارصلا نم يناعت يتلا نادلبلل ةبسنلاب اميس ال ،ةيرورضلا

 :ةحرتقملا لولحلا

 ،ةعفترملا ةفاضملا ةميقلا يذ لداعلاو جتنملا داصتقالا ززعت ةيداصتقا تاسايس ىلع لمعلا .1
 .قئاللا لمعلا صرف ديلوت ىلع ةرداقلاو

 ةلماش ةيعامتجا ةيامح ةمظنأو ةلداع ةيبيرض ةمظنأ لالخ نم عيزوتلا ةداعإ تاسايس دامتعا .2
 يلوألا عيزوتلا يف ديازتملا تالالتخالا حيحصتو ،هجوألا ةددعتملا ةاواسماللا هجوأ ةجلاعمل
 .ةديازتملا لاملا سأر ةصحو ةعجارتملا لمعلا ةصح نيب اميسال يموقلا لخدلل
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 ارود ةلودلا بعلت ثيح ،قوسلا ةيلآ ىطختي يومنتلا يليوحتلا يميلقإلا لدابتلل ةبراقم ينبت .3
 .قوسلا ئواسم حيحصت يف امهم

  .نواعتلاو رزآتلا ئدابم ىلع موقت تاردابم ليعفت .4

 ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةينطولا تايوتسملا ىلع ةماعلا تاسايسلا عنص راطإ يف ةيكراشتلا زيزعت .5
   .تاسايسلا عنص ةيلآ يف هناكم يئيبلاو يناسنإلاو يعامتجالا دعبلل نوكيل

 ليثمتل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاسايسلا عنص يف يندملا عمتجملاو تاباقنلا رود ليعفت .6
  .تاكرشلا حلاصم ةنزاومو سانلا قوقحو حلاصم

 نا دعب ةيويحلا تاعاطقلا يف ةصاخو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاسايسلا يف ةلودلا رود زيزعت .7
 .راودألا هذهب مايقلا ىلع رداق ريغ صاخلا عاطقلا نا انوروك ةمزا تتبثا

  .ةعجارملاو مادختسالل اهتحاتإو ةيدقنلاو ةيلاملاو ةيداصتقالا تانايبلا ةيفافش زيزعت .8

 .يجراخلاو يلخادلا يموكحلا نيدلا طبضب قلعتي اميف اميس ال ةيلاملا ةمالسلا ريياعمب مازتلالا .9

 تانوكم لك ىلع قافنإلا دونب مييقتو ةماعلا ةيلاملا يف ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ جامدإ .10
  .اهب ةطبترملا فادهألاو ةدنجالا

  ةقطنملا يف عمتجملاو ةلودلا ءانبو يطارقميدلا لوحتلا :ثلاثلا روحملا

 ةكرتشم مساوق ىلإ ةيبرعلا ةقطنملا يف ةضرتفملا ةيطارقميدلا تالوحتلا تاراسم براجت ريشت
 حرطي ام .ملاعلا بوعش يقاب لثم ةيطارقميد ءانبو تايدحتلا زواجت ىلع ةردقلا مدعب يحوتو ةهباشتمو
 لوحتلل ةلواحم لك دعب لعفلا تادرو ةرركتملا تاساكتنالا هذه بابسأ لوح ماهفتسا تامالع

  .يطارقميدلا

 ليطعت جئاتن لوح تالؤاست تحرط يتلا ةريخألا تاروطتلا مغر لؤافتلاب ىحوأ ام رثكأ ةيسنوتلا ةبرجتلا
 طبترم ريغ سيئر بختنا .ةروثلا دعب ام ةلحرم يف عيمجلا نم ؤطاوتب ةيفاقثلاو ةيسايسلا لكايهلا
 ةداعإو ةيسايس ةموظنم مده ةلواحم نع فشك هكولس نأ الإ ،ةيسايس ةبرجت نود نم نكل داسفلاب
 ديمجت اهذختا يتلا تاوطخلا تنمضتو .يقيقحو ينيمضت ينطو راوح ىلإ ءوجللا نود ديدج ماظن ءانب

 نم لعجي دق روتسدلا ليدعتل ءاتفتسا حرطو روتسدلا ءاغلإو ناملربلا لثم تاسسؤملا لمع
 ءاضقلا ةفيظول هترظن قفو ءاضقلا عم ةكرعم ضاخ امك .يروتاتكيدلا مكحلا سيركتل ةادأ ءاتفتسالا
 ىعسي سيئرلا نأ يه ةجيتنلا .ةيسايسلا تاكرحلاو بازحألا رودب نمؤي ال وهو ،دئاسلا نع فلتخت يتلا
 معدلا بلطيو بعشو سيئر نيب ةرشابم ةقالعب ةيسايسلا ةايحلا لازتخاو طئاسولا لك ءاغلإ ىلإ
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 اذهو ،ديشرلا مكحلاو ةيطارقميدلاب ةقلعتملا يلودلا عمتجملا ريياعمو طورشب مامتهالا نود يلودلا
 نأ ،عضولا اذه رسفت يتلا بابسألا نمض نمو .ةنس 11 رخآ يف هقيقحت مت ام لكل افسن ربتعي ةجيتنلاب
 ةيسايسلا جماربلا نيب لصفلا ببسب ةيداصتقا وأ ةيعامتجا تاحورط يأ ايلعف مدقت مل بازحألا

 ىلا ةفاضإلاب اذه  .عساو لكشب داسفلا راشتنا ىلا ةفاضإلاب اهتاحورط يف ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو
 ثيح ةيرذجلا لولحلا حرط مدعو يلبقتسملا دعبلا بايغو يعولا ةلقو تتشتلا ةيحان نم بخنلا ةمزا
 .ءارمحلا طوطخلا يطخت ولو ىتح ءارجإ يأل ثرتكي الو ذقنملا لطبلا راظتناب بعشلا حبصأ

 تاديقعتلل ساكعنا يه امنإ تايدحتلاو لاقتنالل ةعبارلا ةبرجتلا ربتعيو مهمو ديفم ينادوسلا جذومنلا
 لودلاب شويجلا طابتراو يسايسلا داصتقالا يف هرودو شيجلا ،يلبقلاو ينثإلا عونتلا لثم ةقطنملا يف

ً انايحاو ةيزاوم تايشيليم قلخ ،لامعالا لاجرب شويجلا طابترا ،ينطولا هئامتنا نم رثكأ ةرمعتسملا
 اهعونت مغرو بازحألا ةبرجت امأ .ةيلبقلاو ةينثالا تاءالولاو لئابقلا حيلست ةجيتن هسفن شيجلا لخاد
 مغر ماظنلا طاقسإ يف يندملا عمتجملا حاجنب قلعتي ام يف .ةيلومشلاو دادبتسالا ببسب ةفيعض اهنكل

 ايركسع انيجه اماظن جتناو اطورشم ناك حاجنلا اذه ،عمتجملا فايطأ لك لمش مل يف حجن هنأل هفعض
 نآلا ىلإ ةرمتسم تاكرحتلاو ةيرذج نوكت نأل وحنت نادوسلا يف رييغتلا ةيلمع .تاديقعتلاب ائيلم ايندم -

 وعدي اذهو اهنيب ام يف قسنتو زجاوحلا لكل ةرباع ةمواقم ناجل تاميظنت ءانب يف ريهامجلا تحجنو
  لؤافتلل

 ينيطسلفلا يندملا عمتجملا ربتعيو يلخادلا ماسقنالاو راصحلاو لالتحالا ةجيتن ةيصوصخ اهل نيطسلف
 ةطلسلا تاسرامم ةبقارمو لالتحالا مئارجو تاكاهتنا ةعباتمو ةروثلا ةدناسمو ريغتلل ةمعانلا ةوقلا

 حالصإلا ذيفنتو ةمهملا اياضقلل ةرصانملاو ةكراشملا زيزعت يف تمهاسو تايرحلا عم اهلماعت يف
 ريطخ وه باهرإلا ةدناسمب يندملا عمتجملا تامظنمل لالتحالا ماهتا ،ررحتلاوً ايملس ةطلسلا لوادتو
 .لالتحالا ةسرامم حضف يف تامظنملا هذه رود ةيمهأ سكعيوً ادج

 ةيمنتلا قيقحت ىلع رداق ريغ يسايسلا ماظنلا نأ ثيح لودلا لشفأ نم جذومن ىلإ لوحت دقف قارعلا امأ
 %32 ىلإ 2007 ماع )صخش نويلم 6( %23 نم رقفلا ةبسن تعفتراو تامدخلا نيمأتو عمتجملا نوؤشو
 ةفاك زواجت داسفلاو بابشلا نيب %35 ىلإ ةلاطبلا ةبسن تعفتراو ،2022 ماعلا يف )صخش نويلم 13(
 ماع طابحإ دوسيو هايملا يف داحلا صقنلا ببسب ةريبك حوزن ةمزأ بونجلا دهشيو ةلودلا رخنو دودحلا

 .عمتجملاو بخنلا ىوتسم ىلع

 نوكراشملا قفتا ،نادلبلا هذه نم نولثمم اهب مدقت يتلا ةعبرألا نادلبلا نع ضورعلل مهعامس دعب
 يتلا ةيساقلا براجتلا دعب اصوصخ لحلا يه ةيطارقميدلا نأ ةيبرعلا نادلبلا يف يعوو نيقي كانه نأ

 عمتجملا نأ املع يطارقميدلا لوحتلل يساسأ بلطم هسفنل عمتجملا ميظنت نأو ،ةقطنملا اهتفرع
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 لمحت يطارقميدلا لوحتلاب ةطبترملا تايدحتلا نأ امك ،عمتجملا ميظنت يف ايجيتارتسا ارود بعلي يندملا
 .ةيعامتجاو ةيخيرات تايدحت هجاويو ليوط راسملا نأو ،ةيبرعلا ةقطنملا يف ةهباشتم تامس

 :تايصوتو تاصالخ

 مارتحاو ،نوناقلاو تاسسؤملا ةلود ءانبو ،يسسؤملاو يسايسلا رييغتلا وا حالصالا ةيمها .1
 .تاسايسلاو ةلودلا ءانب ساسأ ةيمنتلاو ةيطارقميدلا رابتعاو ،ناسنإلا قوقح ةموظنم

ً ادج ءيطب هراسم نأل ةيلخادلا هتيلاعف ةدايز كلذ يف امب ،هتيلالقتسا نامضو ءاضقلا حالصإ .2
  .ةبساحملاو ةلءاسملا ةيناكمإ لطعيو ،قوقحلا عايضب ببستيو

 نماضتلاو ةنطاوملاو ناسنإلا قوقح ةهجو يف ميقلا ةموظنم ءانب ةداعإو ميلعتلاو ةيبرتلا حالصا .3
  .راكتبالاو ملعلا نأش ءالعإو

 تاعومجملا ىلع حاتفنالاو هفايطأ ةفاكب يندملا عمتجملا ةكراشم زيزعتو يندملا ءاضفلا ةيامح .4
 .يعامتجالا كارحلاو ةيرييغتلا

 يف ايساسأ ارود نبعلي نهنوك ةيبرعلا تاعمتجملا يف ءاسنلل يسايسلاو يعامتجالا نيكمتلا .5
  .ةقطنملا يف يطارقميدلا لوحتلا

 ايبيلو نميلاو قارعلا يف برحلا نم ةررضتملا نادلبلا يف ررضلا ربجو ةيلاقتنالا ةلادعلا نيكمت .6
 .ايروسو نادوسلاو

 لخاد نيئجاللاو نيحزانلا ةاناعم عفرو فيفخت يف ةمهاسملل يناسنا يبرع ليومت قودنص ءاشنا .7
 .ةيبرعلا نادلبلا

 ةيبرعلا ةقطنملا يف ةيئيبلا ةمادتسالا لولح :عبارلا روحملا

 نع ةديعب ةديدج تابراقم دامتعا لالخ نم هدامتعا بجي يلاتلابو يديلقت ريغ موهفم وه رضخألا يفاعتلا
 ةيطخ تسيل امهنيب ةقالعلاو ةيمنتلاو ومنلا نيب ريبك قرافلاف .داتعملاك لمعلاو ةيطمنلا تابراقملا

 يداصتقالا ،ةيمنتلل ةسمخلا داعبألا جامدإ دمتعت ةلماش ةبراقم بلطتي يعمتجملا يفاعتلا .ةطيسبو
  .ةماعلا تاسايسلاو تايجيتارتسالا يف يفاقثلاو يسايسلاو يئيبلاو يعامتجالاو

 لوحتلا طمنل رشابمو باذج صيخلت وه امب رضخألا داصتقالا حلطصم 20+وير يف ضرألا ةمق تدمتعا دقل
 فييكتو ،ةيعيبطلا دراوملا مادختسا ةنلقعو ،ةيئيبلا ةمادتسالا تابلطتم مرتحي يذلا بولطملا يداصتقالا
 بذج كلذ فادهأ نمض نم ناكو .يخانملا ريغتلا ةرهاظ مقافت ىلا يدؤت يلا كالهتسالاو جاتنالا  طامنا
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 يعارت كالهتساو جاتنإ ططخ دامتعا ىلع اهزيفحتو ،ةئيبلا لوح ةدحتملا ممألا تايدتنم ىلإ صاخلا عاطقلا
    .ةيملاعلا تاكرشلا اميسال ،صاخلا عاطقلا )ةيعامتجالاو( ةيئيبلا ةيلوؤسملا

 لودلا نإف اذل ،%10 ىدعتت ال ةيبرعلا ةقطنملا يف نوبركلا تاثاعبنا ةمهاسم نأ ىلإ نوثدحتملا راشأ
 كانه نا ملعلا عم .اهيلا ةبسنلاب ةيولوا كلذ نوكي نا بجيو  ،هريدصت نم رثكأ يخانملا ريغتلاب رثأتت ةيبرعلا
 ةيلاعفو تاثاعبنالا هذه فيفخت لعجي يذلا رمالا ،اهسفن ةيبرعلا لودلا نيب تاثاعبنالا جاتنا يف ريبك توافت
  .تايولوالا نم اضيا ةقاطلا مادختسا

 يتلا تاردابملاو ةمظانلا تاعيرشتلاو ةنمقرلا يف عراستلاب لثمتي ،ةقطنملا يف لصحي يذلا يمقرلا لوحتلا
 هذه ضعب ةعجارم ،صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارش لالخ نم ىرخأو ةيبرعلا لودلا اهب تماق

 ارظن راسملا اذهل ايبلس رخا اهجو ةمث نا الإ .يئيبلا ىوتسملا ىلع ديج ارثأو ةيباجيإ جئاتن رهظي تاردابملا
 مادختسا ىلع نادلبلا مظعم اهتدمتعا يتلا ةيسايسلاو ةيعيرشتلا دويقللو ،ةهج نم يئزجلا ةعباطل
 ةددعتم تايدحت ةمثو .اهريغو ةيسايسلا لئاسملا يف ريبعتلا ةيرحب لصتي ام يف اميسال ،يمقرلا ءاضفلا
 تانايب ىلع ةرطيسلاو ماعلا باطخلا ىلع ةرطيسلاب قلعتت ةيبرعلا ةقطنملا يف ةنمقرلاب ةطبترم ةيساسأ
  .سانلا

  :تاحارتقاو تايصوت

 طامنألا رييغتو ،اهتمادتساو دراوملا مادختسا ليعفتل ةيكالهتسالاو ةيجاتنإلا طامنألا رييغت .1
 رداصملا نيمثتل لخدمك تافلخملا ريودت ةداعإو ،اهريودت داعملا داوملا لامعتسا هاجت ةيكولسلا
  .ةددجتملا

  .ةيديلقتلا فراعملا نيمثت لالخ نم ةيعيبطلا دراوملاو هايملا كالهتسا ديشرت .2

 لوحتلا ةبراقم نوكت نأ لجأ نم داعبألا ةددعتملا ططخلاو ةيرورضلا ةيعيرشتلا رطألا عضو .3
 .ةيعامتجالاو ةيداصتقالا داعبألل ةيعارم رضخألا

 رطألاو تاعيرشتلا عضوو ةنمقرلا مادختسا دنع ةيصخشلا تانايبلا ةيامح ريياعمو ئدابم دامتعا .4
 .اهذيفنتو قايسلا اذه يف ةمظانلا

 مهرايتخا يف ليومتلا تاسسؤم لبق نم ىرخألا يلودلا نوناقلاو ناسنإلا قوقح ريياعم قيبطت .5
 .ءاكرشلاو ةلومملا ءارضخلا عيراشملل

 عم لماعتلا يف يجيتارتسالا طيطختلاو ريكفتلا ىلع ةمئاقلا ةيجيتارتسالا ةرادإلا ةركف ريوطت .6
  .يئاوشعلا ءانبلا نم دحلاو ءارضخلا تاحاسملا ةدايز لثم ،ةئيبلا
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  .فافجلاب ةددهملا ةيبرعلا ندملا يف برشلا هايملا ةحش ةجلاعمل ةيلبقتسم ةطخ عضو .7

 ذيفنتلا لبسو ةيمنتلا لجا نم ةكارشلا :سماخلا روحملا

 ،ةموكح( فارطألا عيمج كارتشاب ،ةمادتسملا ةيرشبلا ةيمنتلا لجأ نم ةكارشلا ةركف نوكراشملا حرط
 عباسلا فدهلا نم اقالطنا كلذو ،ةيمنتلا يه ةكرتشم ةيئاهن ةياغ لجا نم )يندم عمتجم ،صاخ عاطق
 ةيمنتلا لجأ نم ةيملاعلا ةكارشلا طيشنتو ذيفنتلا لئاسو زيزعت" ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نم رشع

 نم هنأ الإ ،فارطألا نيب حلاصملا فالتخا رابتعالاب ذخأي الو يوابوط فدهلا نأ اوربتعاو ."ةمادتسملا
 .يملاعلا ىوتسملا ىلع ةيمنتلاب ةينعملا فارطألا نيب اهب بوغرملا تاقالعلل ةيؤر نع ربعي ةيناث ةيحان
 راسم ىلا ةراشإلا تمتو .ةيمنتلا تابلطتم نم وه اًفعض رثكألا فارطألا راودأ زيزعت ىلع لمعلا نإف اذل
 ةيمانلا نادلبلل حمسي يذلا يلاملاو يسايسلا زيحلا قلخ ىلإ ىعسي يذلا ةيمنتلا ليومتل ةدحتملا ممألا
 لود نيكمت يف مهاسي مل يلودلا يلاملا ماظنلا نأ ىلإ ةراشإلا عم ،ةمادتسم ةقيرطب اهتيمنت ليومتب
 قفدت اهيلع موقي يتلا ةيداصتقالا لكايهلا ةجلاعم نم ًالدبو .ةيمنتلا لجأ نم دراوملا دشح نم بونجلا
 ةيمنتلا فادهأل ليومتلا تاوجف دسل ةجاحلا ىلع رمتؤملا ددش ،جراخلا ىلإ يمانلا ملاعلا نم دراوملا
  .ةمادتسملا

 عم ةيمسرلا ةيئامنإلا تادعاسملا تاسرامم ضراعتت 2011 ذنمف ،ةيئامنإلا تادعاسملا ىوتسم ىلع امأ
 كارشإ نأ امك ،ةيئامنإلا تادعاسملا نمض ةيركسعلا تادعاسملا جاردإ مت 2013   يفو ،ناسوب ئدابم

 تاكارشلل ةحضاو ةباقر دجوت ال هنا املع ةيمسرلا ةيئامنإلا تادعاسملا يف اضيأ جردم صاخلا عاطقلا
 .صاخلا عاطقلا عم عيراشملاو صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب

 متي ،٪0.7 نم ءزجك ةمدقتملا نادلبلا يف ةرجهلا فيلاكت اًضيأ نآلا ةيومنتلا تادعاسملا فيرعت لمشب
 نم ديزملاو ،بورحلا نم ديزملاو ،ةغرفملا ةقلحلاو .نيئجالل ىلوألا ةنسلا تاقفن عيمج باستحا
 ىلع زيكرتلا لدب ةيمنت عقاولا يف ربتعت ال يتلا تاعاطقلا هذه ىلإ بهذت لاومألا نم ديزملاو ،ةرجهلا
 .خلإ …ةليدبلا ةيداصتقالا تارايخلاو ،ةيعامتجالا ةيامحلاو ،ةيتحتلا ةينبلاو ،ميلعتلاو ،ةحصلا

 تاجايتحالا ريفوت يف نيلوغشم اوناك اذإ ةيمنتلا يف ءاكرشلاو ةبقارملا ىلع زيكرتلا نينطاوملل نكمي ال
 .يداملا نمألاو ءاملاو ءاذغلا لثم ةيساسألا
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 :نميلا ةاسأم

 ينمي لفط تومي فصنو ةقيقد لك -
 ةيذغتلا ءوس نم نوناعي ناسنإ نويلم 2,3 -
 نم لفط فلأ 395 ضرعتيو ،عستي رقفلا لازي ال ،برحلا ءدب نم تاونس 7 دعب ىتح -

 ميخولا داحلا ةيذغتلا ءوس
 يف يسيئرلا لعافلا يه ةلثامملا تالاكولا نم اهريغو ةدحتملا ممألا تالاكو تناك -

 برحلا هذه
  نميلل ةيناسنالا ةباجتسالا ططخل ليومت م2021 ىتحو 2015ذنم رالود رايلم 14 -
 اذه نم ريبك ءزج صصخيس رالود نويلم 300و رايلم م2022 ماعل تادهعتلا غلبم -

 هايملاو ةحصلاو ءاذغلا تاعاطقل ليومتلا
 فيضت تادعاسملا هذه مظعمف ،سانلا اهراتخي الو ةلاعف ريغ تادعاسملا عيزوت قرط -

 هدمأ ليطتو ،هيف مهاستو عارصلا ىلإ عقاولا يف
 اهمادختساو ليومتلاو تادادمإلا هذه ىلإ لوصولا ةيناكمإ اهيدل عقاولا رمالا تاطلس -

 ةلداع ةقيرطب اهعيزوت سيلو ،ةصاخلا اهحلاصمل

 

 : تايصوت

 تاسايسلا ةمالس ىلع ديدشتلا الوأو اضيأ نكلو ،ةيمنتلا لجأ نم ليومتلا ةيمهأ ىلع ديكأتلا .1
  .ةعبتملا

 ىلع ةلداع ةقيرطب تاورثلا مساقت فدهب يدعاصتو لماشو لداع يبيرض ماظن ءاشنإ .2
 .يملاعلا ىوتسملا ىلع كلذ يف امب ،تايوتسملا فلتخم

 .ةيفافشلاو ةلءاسملا راطإ ديدحتو ةيمنتلا لاجم يف صاخلا عاطقلا هبعلي يذلا رودلا ديدحت .3

 يعولا نامضو ،لضفأ لكشب رارقلا عنص ةيلمع ءارثإل تانايبلاو تامولعملا ىلإ لوصولا زيزعت .4
 امب ةيعامتجالا ةيامحلا معدو يلاملا زيحلا زيزعتو يلكلا داصتقالاب ةقلعتملا تاسايسلاب
 .ةيلودلا لمعلا ةمظنم ريياعمو ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ عم ىشامتي

 ليومتلا ىلإ لوصولا ليهستو ءارضخلا تاينقتلاو ريوطتلاو ثحبلا يف تارامثتسالا عيجشت .5
 .ايجولونكتلاب ةقلعتملا تارامثتسالل
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 ةيمنتلل ةيملاعلا ةدعاسملا تايجيتارتساو ططخ عضو يف ناسنإلا قوقح ئدابم ىلإ ةدوعلا .6
 ناسوب ئدابم قيبطتو

 ريغو دسافلا نويدلا ءاغلإ يف امب ،ةينطولاو ةيميلقإلاو ةيملاعلا نويدلا ةلكيه ةداعا .7
 نم اقالطنا كلذو ،بورح نم يناعت يتلا لودلا ةصاخو ،لودلا ىلع ةقحتسملا ةعورشملا
 .ةنئادلا تاسسؤملاو لودلل دودحلل ةرباعلا ةيلوؤسملاو ةيلودلا ةيلوؤسملا

 نادلبلا يف ةصاخ ،ةيمسرلا ةيئامنإلا ةدعاسملا فيرعت نم ةيركسعلا تادعاسملا فذح .8
 .تاعازن دهشت يتلا

 تايجيتارتسا داجيإ ىلع ةيئامنإلا ةدعاسملا ةنجل لود وأ نيلومملا لبق نم زيكرتلا .9
 .نادلبلا هذه يف لعفلاب بورحلاو تاعارصلا فيفختل ةيداصتقاو ةيسايس

 .ذيفنتلاو رارقلا عنص يف نوكراشي مهلعجو سانلل ةيكلملا حنم .10

 اهمادختسا لالخ نم ةيومنت تادعاسم ىلإ ةيناسنإلا تادعاسملا ليوحتل لولح داجيإ .11
 .فلتخم لكشب
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  :بابشلا ىدتنم تايصوت قحلم

 لوح بابشلا ىدتنم "ريفس" عورشم راطإ يف ةيمنتلل ةيموكحلا ريغ ةيبرعلا تامظنملا ةكبش تمظن
 باشو ةباش نيسمخ نم رثكأ ّمض يذلا ،نانبل ،توريب يف سرام/راذآ 14 ىلإ 12 نم ةيومنتلا اياضقلا
 باش 300 يلاوح عم هزاجنإ ّمت ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأو ةرصانملا لوح يبيردت راسم نم اقالطنا

 .ةيبرع نادلب ينامث يف ةباشو

 عمتجملا تامظنم نيبو ريفس عورشم يف نيكراشملا بابشلا نيب راوح ةحاسم قلخ يف ىدتنملا حجن
 ةيمنتلا تايولوأ ريطأت ىلع لمعلاو ةيبيردتلا ةطشنألا زاجنإ دعب كلذو ةلعافلا ةيومنتلا تاهجلاو يندملا
  .ةمادتسملا ةيمنتلل يبرعلا ىدتنملا لامعأ يف ةكراشملل مهريضحتو ةيبرعلا ةقطنملا يف بابشلل

 مهنادلب هجاوت يتلا ةيمنتلا تايدحت ديدحت يف تاباشلاو بابشلا حجن ،ىدتنملل ةثالثلا مايألا لالخ
 ززعت يتلا تايصوتلا حارتقاو يميلقإلا ىوتسملا ىلع تايولوألا ريطأت مهل حاتأ امم ةيبرعلا ةقطنملاو
 :اهزربأو ،يومنتلا راسملا يف ةيبابشلا ةئفلا ةكراشم

 يلحملا نييوتسملا ىلع ،رارقلا عنص يف مهتكراشم دكؤت بابشلل ةيراشتسا سلاجم ءاشنإ ●
 قلخي امم .ةبساحملاو ةبقارملل ةيلآ قلخو ةعسوم تايحالصو تاصاصتخا نامضو ،ينطولاو
 عاطقلاو يندملا عمتجملاو ةموكحلا لثم رارقلا يعناص نم ىرخألا تائفلاو بابشلا نيب نواعت
 تايولوأ ةمجرتو لقنل ةينطولا ةيجيتارتسالا ططخلا ةغايص يف بابشلا كارشإ ززعيو ،صاخلا
 .ةادأك سيلو ةيمومعلا تاسايسلا يف لعافك مهدامتعاو بابشلا

 دامتعا لالخ نم ينطولا ديعصلا ىلع ةيبابشلا تائفلا ةفاكل ةيواستمو ةلداع ةكراشم نامض ●
 .)..خلا ،ةيردنجلا ،ةيفارغجلا تارابتعالا ،جمدلا تاسايس( يقوقح جهن

 ةفصنملا تارارقلا ذاختا تايلمع معدو ،اهلامها مدعو رغصلا ةيهانتم ةيبابشلا عيراشملا معد ●
 .ةيطارقوريبلا تاءارجإلا نع اديعب بابشلا عيراشمل ليومتلا ىلع لوصحلل ةلداعلاو

 .بابشلل ةلقتسم ةرازو صيصخت ●

 ،حشرتلا رمع ضيفخت لثم ةيعيرشتلا بصانملاو سلاجملا يف بابشلا ليثمت نيناوق ليدعت ●
 .ةّيرادإلا ةيزكرماللا زيزعتو
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 طارخنا زيزعتو ةيمنتلا اياضقب ةينعملا يندملا عمتجملا تامظنمو تاسسؤم عم تاكارش ءانب ●
 .يندملا عمتجملا تاسسؤم لكايه يف بابشلا

 نع اهيف بابشلا ربعي ةيبرعلا ةقطنملا ىوتسم ىلع ةيبابش تايدتنمو ةيمالعإ تاحاسم ءاشنإ ●
 .رارقلا عنص ةيلمع يف نوكراشيو مهئارآ

 يف بابشلا جمد ةيلمع معدو ريوطتو معدل صاخلا عاطقلل ةيعامتجالا ةيلوؤسملا ليعفت ●
 .ةيلحملا تاعمتجملا

 مهقوقح لوحو ةنطاوملا لوح مهفيقثتو مهتاردق ءانبو يبرعلا بابشلا بيردتو معد ●
 .يسايسلا بناجلا يف اديدحت نيناوقلا يف مهتابجاوو

 .ةيلحملا تاعمتجملا يف بابشلا جمد ةيلمع يف يفاقثلا دعبلا ظحل ●

 قيبطت ىلعو ،تالاجملاو تاعاطقلا ةّفاك لمشت اهنوك ةديشرلا ةمكوحلا زيزعت ىلع لمعلا ●
 .ةقيقد ةروصب ةّحلملا اياضقلا ةجلاعم نم بابشلا نّكمي امم تامولعملل لوصولا تايلآ

 ةايحلا يف طارخنالا ىلع بابشلا عجشي امم ،عيمجلل واستم لماش ةيعامتجا ةيامح ماظن ريفوت ●
 .رثكأ ةماعلا


