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  عوضوملا •

 زكرملاب ةدقعنملا ،يومنتلا جذومنلاب ةصاخلا ةنجلل ةنطاوملا تاءاقللا تاسلج سماخ صوصخب ريرقت

 .ةرفينخلا ةنيدمب ينايزلا مساقلا وبأ يفاقثلا

  رشنلا •

  دودحم قاطن ىلع

  ءاقللا ةدم •

 تاعاس ثالث

 ءاقللاب نيكراشملا ددع •

 ...لمكتسي

 ءاقللا تايرجم •

 جذومنلا ةنجل ءاضعأ دحأ حتتفا يناموجلا دمحأو ةزبخ وب ينارمعلا دمحم نم لك ءاقللا رضح

 يتلا ةيكراشتلا ةبراقملل ةمجرت اهرابتعاب ،تاءاقللا هذه هيف جردنت يذلا راطإلا حرشو ءاقللا يومنتلا

 نم نيبيرق مهرابتعاب نينطاوملا عم رشابملا لصاوتلا ىلع دمتعت يتلاو ،ةنجللا اهيلع لغتشت

 بعشلا مومه نم ةبيرق ةرظنل ةلماح نوكت ةدعاقلا نم يتأت يتلا راكفألا نأ ديكأتلا عم ،عمتجملا

  .اهشيعي يتلا لكاشملاو

 ىلع فرعتلا اهلالخ مت ،برغملا نم ةفلتخم قطانمو ندم يف تدقع ىرخأ تاءاقل نأ ةريسملا تركذو

 يتلا لولحلاو ةماهلا تاحرتقملا نم ةعومجم فاشتكا ىرج امك ،ةفلتخملا لكاشملا نم ديدعلا

 .قطانملا عونت عم تفلتخا

 ديدجلا يومنتلا جذومنلا ةغايص لجأ نم تاحرتقملا هذه ىلع نهارت ةنجللا نأ ىلإ ثدحتملا راشأو

 ةغل بانتجا ىلع مهتاباطخ يف اوصرحي نأو مهتاحرتقمب اولخبي ال نأ روضحلا نم بلط امك ،اهقفو

  .ةكلهتسملا بشخلا

  ؟اهلخاد نطاوملل ةيشيعملا ةلاحلا يهامو ،ةرفينخلا ةنيدمب عضولا ةنكاسلا صخشت فيك

  ؟عضولا اذه نيسحتل ةنكمملا تاحرتقملاو لولحلا يه ام
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  ةمدقملا
 ةرفينخلا ةنيدمب ةيلحملا ةنكاسلا ىلإ عامتسالاو تاصنإلا وه ،سماخلا ءاقللا اذه نم فدهلا

 ،ةيمنتلا عوضومب ةقلعتملا ةيلحملا تايلاكشإلا ةسرادم لجأ نم طسوتملا سلطألا قطانمو

 لولح نع ةيكراشت ةبراقم قفو ثحبلا ىلإ ةفاضإ ،ةقطنملا اهب زيمتت يتلا ةيصوصخلا ىلع فوقولاو

 مهتجاح نع اوربع نيذلا ةعاقلاب نيرضاحلا عيمج ناسحتسا تيقل ةردابم يهو ،ناكسلا تايجاح يبلت

 ةغايصلا ءانثأ رابتعالا نيعب اهذخأ لجأ نم مهتنيدم تاجايتحا ىلإ تصنيو عمتسي نم ىلإ ةحلملا

 اهبيخي الو مهلامآ ديدجلا يومنتلا جذومنلا ققحي نأ اونمت امك ،ديدجلا يومنتلا جذومنلل ةيعامجلا

  .هقباسك

 

  :ءاقللا ءانثأ ةزرابلا  طقنلا

 :ةحصلا عاطق •

 ىفشتسم دوجو نم مغرلا ىلعف ،يحصلا عاطقلا عم مهتاناعم ءاقللا يف نيكراشملا عيمج دكأ

 تادعملا ىوتسم ىلع اريقف ىقبي هنأ الإ ،ةحصلاو ةدوجلا ريياعمل بيجتسي ايرهاظ ودبي ةنيدملاب

 ةسارحب فلكملا سراحلا حبصي نايحألا نم ريثك يفو هنأ" نينطاوملا دحأ ركذو ،ةيبطلا تازيهجتلاو

 ".ةيبطلا رطألا بايغ ببسب ةيبطلا تاليلحتلا ضعبب موقي وأ ،ىضرملل نقحلا يطعي نم وه ىفشتسملا

 مهف ،ةنيدملا يف مهنييعت متي نيذلا ءابطألا فوفص يف ةرهاظ دوجو ىلإ نونطاوملا راشأ امك

 نييعت لبق ةليوط ةدم ناكسلا رظتنيل ،ىرخأ قطانم ىلإ اديعب مهلقن متي نيتنس اومتي نأ درجمب

 .ديدج بيبط

 رفسلا ىلإ نورطضي مهنأ نونطاوملا يكحي ،ءابطألاو نيضرمملا ةلقو ةيبطلا تاصصختلا بايغ ببسبو

 جالعل زكارم بايغ تالخادملا نم ددع تدقتنا امك .جالعلا يقلت لجأ نم سافو سانكمك ىرخأ ندم ىلإ

 ةحصلا شيمهت ىلإ ةفاضإ ،ةيمألا نم مهبلغأ يناعي يذلا ىضرملا هيجوتو داشرإل زكارمو ناطرسلا

  .نينطاوملل ةيسفنلا

 ةيعيبطلا تاورثلا •

 راهنأ ربكأ دحأل عبنم اهنإ ثيح ايئام انازخ ربتعتو ةريبك ةيئام ةشرفب طسوتملا سلطألا ةقطنم زيمتت

 دحأ ثدحتو ،اهثولتو هايملا ةردنو شطعلا نم يناعت اهتنكاس نكل ،عيبرلا مأ رهن وهو برغملا

 هنم مرحت امنيب ىرخأ ندم ةنكاس اهنم ديفتست عيبرلا مأ هايم نإ" الئاق عضولا ادقتنم نيكراشملا

 ةعساش تاحاسم اضيأو ،مجانملاو نداعملا اهنم ةديدع تاورث ةقطنملا نضتحتو ."اهيحاونو ةرفينخ
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 ةيانعلا متي الو ،رئاجلا يعرلاو عطقلل ضرعتي راجشألا نم عونلا اذه نأ الإ ،برغملاب زرألا رجش تاباغ نم

 ددع راشتناو رثاكت ىلإ نونطاوملا راشأ امك ،2050 ةنس قفأ يف هضارقناب ددهي امم ،هعرز ةداعإ وأ هب

 تاينواعتلا عيجشتب نيبلاطم ،ةيرطعلاو ةيبطلا تاتابنلاو ،بورخلا رجشك ةقطنملاب ةيتابنلا عاونألا نم

 قلخل اكرحم اهرابتعاو ،دراوملا هذه نم اقالطنا ةفاضم ةميق قلخو لاجملا اذه يف رامثتسالا ىلع

   .لماعملاو عناصملا قلخ راظتنا لدب بابشلل ةديدج لغش صرف

 يورقلا ملاعلا •

 نم اررضت رثكأ ةرفينخ ةنيدمب ةطيحملا ىرقلاو قطانملا نوك ىلع ءاقللا يف نوكراشملا عمجأ

 ةنيدم وحن رارمتساب نورجاهي نيذلاو ،ةيوباغلا قطانملاب نيدجاوتملا كئلوأ ةصاخ ،اهسفن ةنيدملا

 ،ءاويإلاو نيوكتلا نكامأو ،نيدفاولا ءالؤهل لغشلل صرف ريفوت لوح تايدحت حرطي يذلا رمألا ،ةرفينخلا

  .ةنيدملاب  ةميرجلاو ةلاطبلا ةبسن عافترا ىلإ اذه يدؤي ،قبس ام لك صقن ببسبو

 

 نم نوناعي ثيح ،ميلعتو ةحص نم ،تاعاطقلا عيمج ىوتسم ىلع لكاشم نم يورقلا ملاعلا يناعيو

 نإو ةيلبجلا قطانملا هذه ناكسل ةيقيقح لغش صرف دوجو مادعنا عم لهجلاو ةيمألا ةبسن عافترا

 مهترواحمو ،قطانملا هذه ةنكاسب رثكأ مامتهالا نم دب ال كلذل ،ةرفوتم ةيعيبطلا تاورثلا تناك

 .الاعف مهعم لصاوتلا نوكي ىتح اهنومهفي يتلا ةيغيزامألا ةغللاب

I. ؟ةقطنملا تايجاح يه ام 
 ،اهتايجاحو ةقطنملا اهنم يناعت يتلا لكاشملا صخي يذلا لوألا لاؤسلا نع نينطاوملا ةباجإ لالخ

 :ةيلاتلا طقنلا لوح تالخادملا تروحمت

  ميلعتلا .1

 يسردملا ميلعتلا •

 تايوتسم نم ماسقأ هيلإ دنست ذاتسألاف ،ةيكراشتلا ماسقألا لكشم نم تالخادملا نم ددع تكتشا

 .ذاتسألا رود هنم رثكأ سراحلا رود بعلي ريصيو سيردتلا ةمهم هيلع بعصي امم ،ةفلتخم

 ىلإ لوصولا مهل ىنستي ىتح ةيئانلا ىرقلاب نونكسي نيذلا ةصاخ ،ذيمالتلل لقنلا ريفوت نم دبال

  .ةليوطو ةرعو كلاسم يف مادقألا ىلع يشملا مهبينجتو مهسرادم

 يعماجلا ميلعتلا •
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 ةسسؤم بايغ اودقتناو ،ةنيدملاب يعماج يحو ةيعماج ةسسؤم ثادحإب نيكراشملا نم ددع بلاط

 مهتسارد مامتإل صرف نع اثحب ىرخأ ندم وحن ةرجهلا ىلإ قطانملا هذه بابش رطضي امم ،ةيعماج

 نهراسم نفقوي ةقطنملاب تادجاوتملا تايتفلا ةيبلاغ نأ ىلإ تالخادملا نم ددع تراشأ امك ،ايلعلا

 يف ةساردلل لاقتنالا نم نهنوعنمي  نهرسأو نهءابآ نأل ،ايرولاكابلا ىلع نهلوصح درجمب يساردلا

  .تيبلا نع اديعب ىرخأ ندم

 نولجسملا ةبلطلا اهشيعي يتلا لقنلا ةمزأ ةبلطلا اهمدق يتلا تالخادملا ضعب تدقتنا امك

 لقنلا لئاسو ىلع نينطاوملا نومحازي مهف ،ةرفينخلا ةنيدمب تاصصختلا ةددعتملا ةسردملاب

 لخاد ةبلطلاب صاخ لقن ثادحإب اوبلاط امك ،ةيساردلا مهصصح ىلإ نيرخأتم نولصيو ،ةيعامجلا

  .ةنيدملا

  :لغشلا .2

 :تاعاطقلا •

 رظانم ىلع رفوتت يهف ،ةقطنملا اهب زيمتت يتلا ةيحايسلا تاموقملا ىلع نيكراشملا ضعب ثدحت

 عيجشت لجأ نم ،ةحايسلاب ةصاخ ةيبودنم اهب دجوت ال اهنكل ،زيمتم يلبج خانم ىلعو ،ةبالخ ةيعيبط

 ةهجو ريصتل اهل قيوستلا مت اذإ ةرداق ةقطنملا نأ نم مغرلا ىلع ةيجولوكيإلاو ةيجولويبلا ةحايسلا

 ةلاطبلا نم نوناعي نيذلا بابشلل ةبسنلاب لغشلا قوس شعنتو ةيحايس

  :بابشلا •

 ،لماعم وأ عناصم وأ تاكرش ىلع رفوتت ال ةقطنملا نأل ،لغشلا صرف بايغ تالخادملا ضعب تدقتنا امك

 امك ،هيلع فراعتملا روجألل ىندألا دحلا نم لقأ اروجأ نوقلتي ،مجانملا يف نولمعي نيذلا ضعب نأ امك

 اذه يف ةبكاوم وأ انيوكت نوقلتي ال مهف ،يحايسلا لاجملا يف لمعلل اصرف نودجي ال بابشلا نأ

   .ةيحايس قفارم وأ قدانف ثادحإ لجأ نم نيرمثتسملل تاليهست يأ دجوت الو ،لاجملا

  :عيرلا داصتقا •

 اهردصيو ،لابجلا كلمي نم كانه" ةقطنملاب يواسأملا عضولا افصاو نيكراشملا دحأ ناسل ىلع ءاج

 ،ىربكلا ندملا نم ةقطنملا ىلإ نوتأي نيرمثتسم كانه نأ ،تالخادملا ضعب تدكأو ،"ءاضيبلا رادلا ىلإ

 ،ايئاهن بئارضلل ةيدأت نود انايحأو ةسخب ةنمثأب ةينوبزلاو ةيبوسحملا قيرط نع يضارألا نولغتسيو

  .ائيش ةقطنملا ديفتست نأ نود ىربكلا ندملا وحن حابرألا ردصت اميف
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 ضعب لخد نأ نيدكؤم ،ةرفينخلا ةنيدم يحاون يف نينطاوملا عقاو ىلع تالخادملا ضعب ترطسو

 ةشيعم نسحت دق يتلا تايناكمإلا نع لاؤسلا حرطي امم ،طقف ايموي امهرد 30 زواجتي ال داكي رسألا

   .ءالؤه

 :ةسايسلا .3

 نع اوربعو ،نيبختنملاو ةيمومعلا ةرادإلا نيبو مهنيب قالط دوجو نم نونطاوملا ىكتشا

 تاباطخ اهب نوقلتي اوحبصأ يتلا ةيساسحلاو ،امومع نيبختنملاو نييسايسلا يف ةقثلل مهنادقف

 ضعب تربتعاو .ةيباختنا ادوعو اهنوك ودعت ال يتلاو مهريبعت دح ىلع ءافوجلا دوعولاب ةئيلملا ءالؤه

 بصانملا باحصأ ىلع ةباقر ضرف متي نأو ،ايسايس الخدم نوكي نأ دبال حالصإلا لخدم نأ تالخادملا

 .بيقر وأ بيسح نود لاومألاو عيراشملا نم نوديفتسيو اهنولغتسيو تاورثلا نوبهني نيذلا

II. ؟ةحاتملا صرفلا يهام  

  ةيعيبطلا دراوملا •

 ةمداعلا هايملا تاطحم قالغإ عم ،اهنيزختو هايملا ظفح لجأ نم دودس ءانبب ةقطنملا ناكس بلاط

 يهاقملاو معاطملا حاتتفا نينقت ةرورض ىلع اوددشو ،ههايم ثولتو عيبرلا مأ رهن يف بصت يتلا

 ةداعإب اوبلاط امك .هايملا ثيولت يف ببستت يتلاو اهفلخت يتلا لابزألاو تايافنلا ببسب ،عيبرلا مأ عبانمب

 ءاشنإو ةيكمسلا ةورثلا ىلع ظافحلا ىلع مهديكأت ىلإ ةفاضإ ،ةباغلاب مامتهالاو زرألا راجشأ سرغ

  .قرطلا ءانبو رابآلا رفحو ،ةيراقلا كامسألا ةيبرتل ضاوحأ

 :ةحصلا •

 بلقلا طيطخت زاهجو الثم ريناكسلاك ىفشتسملل ةديدج تازيهجت ةفاضإب ءاقللا يف نوكراشملا بلاط

 ريفوت ةرورضو ،ءابطأو نيضرمم نم ةيبطلا رطألا ةيوقت ىلع اوددش امك .ةزوعملا رسألل ةيودأ ريفوتو

 لخاد ةرسامسلا ةرهاظو ةوشرلل يدصتلاب اوباهأو .ءالؤهل ةنيدملاب رارقتسالاو ةماقإلا فورظ

 مسق ثادحإ عم ،ناطرسلا ءادب نيباصملا ىضرملا جالعل صاخ زكرم ثادحإب اوبلاط امك .ىفشتسملا

  .لهجلاو ةيمألا ةبسن رثكت ثيح لابجلاب ةصاخ ةنكاسلل هتامدخ مدقيل هيجوتلاو حصنلاو داشرإلل

 :ةسايسلا •

 ةدايزلا عم ،ةماع ةفصب تاسسؤملاو نطاوملا نيب ةقثلا زيزعت ةرورض ىلع نيكراشملا نم ريثك زكر

 ،ةبساحملاو ةباقرلا تايلآ ليعفت ةيمهأ ىلإ ةفاضإلاب ،نينطاوملا عم ةريخألا هذه لصاوت ةبسن يف



 
 

 
  7   

 ايرولاكابلا ةداهش طارتشاو نيبختنملا ةعباتم عم ،عقاولا ضرأ ىلع عيراشملا زاجنإ ىدم ةبقارم عم

  .تاباختنالا يف نيحشرتملا لوبقل ىندأ دحك

 

 نينطاوملل ةعونتم تاحرتقم •

 ةنيدم هيلإ تلآ يذلا عضولل مهصيخشتو ،ةقطنملا اهنم يناعت يتلا لكاشملل نيكراشملا حرط دعب 

 جذومنلا ءانب يف ةمهاسملل لولحو تاحرتقمب ءاقللا نم يناثلا قشلا يف اومدقت ،اهيحاونو ةرفينخ

  :تاحرتقملا مهأ هذه تناكو ،مهتاراظتنا قفو ديدجلا يومنتلا

 

 ةيوباغلا قطانملا ناكس ىلع ةيسمشلا ةقاطلاب لمعت ةنرفأ عيزوت •

 ةقطنملل يغيزامألا ثوروملاو ةفاقثلاب مامتهالا •

  تاضايرلا عاونأ لك مضي يضاير ءاضف ءاشنإ •

 ةقطنملاب ةحصلاو ةحايسلل ةيبودنم ءاشنإ •

 8 مقر ةينطولا قيرطلا حالصإ •

 لهجلاو ةيمألا ةبراحم •

  ةيئانلا قطانملا ناكسل تاصنإلاو مامتهالا •

 ةبراغملا سوماق نم عفانلا ريغ برغملا حلطصم ءاغلإ •

 ةيمومعلا تاسايسلا عضو لالخ يندملا عمتجملا تايلاعف كارشإ •

 ةرمتسم ةيدقفت ةيناديم تارايز ميظنت ىلع رهسلا •

 مهب ةصاخ عيراشم ءاشنا لجأ نم بابشلا معد •

  ةصالخ
 ةصاخلا ةنجللا ءاضعأ دحأ همتتخاو ،نيكراشملل عامتسالاو شاقنلا نم تاعاس ثالث دعب ءاقللا ىهتنا

 ىلع زيكرتلا عم نيكراشملا فرط نم اهيلإ قرطتلا مت يتلا طاقنلا فلتخم هضرعب ،يومنتلا جذومنلاب

 تاسسؤملا نيب ةقثلا رسج ءانبو ،ةبساحملاب ةيلوؤسملا طبرو ،ةحصلاب ةقلعتملا لكاشملا

 ،ةنجللا ءاضعأل مهبولق مهحتفو مهشاقنو مهلعافت ىلع ءاقللا يف نيكراشملا ركشو .نينطاوملاو

 جذومنلا نوكي ىتح ،ةنجللا هدعت يذلا جمانربلا نمض رابتعالا نيعب هوركذ ام لك ذخأ متيس هنأ ادكؤم

 .تاسسؤملا يف مهتقث مهيلإ ديعيو مهلامآل ابيجتسم ديدجلا يومنتلا


