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 ..عوطتملا يزيزع
 
 لمعلا ىلإ مضنيس عوطتم لكل ًادشرم ليلدلا اذه ُّدعُي

 تامولعم ىلع يوتحي ثيح ،ةيعمجلا يف يعوطتلا

 يعوطتلا كرود ءادأل كدعاست نأ اهنأش نم ةّماه

 اذه صخليو ،كهتايلوؤسمو كقوقح ىلع فرعتلاو

 اهريغو تابجاولاو تايلوؤسملاو تامولعملا زربأ ليلدلا

 ةفرعم ىلع نوكي نأ عوطتملا جاتحي يتلا رومألا نم

 ىلإ كتجاح دنعو ،ةيعمجلا يف عوطتلا ءدب لبق اهب

 ةحئاللا ىلإ عوجرلا يغبني حيضوتلا نم ديزملا

 لمشت يتلاو يعوطتلا لمعلا ةدحول ةيميظنتلا

 لصاوتلا نكميو ،ةيليصفتلا تاءارجإلاو تاسايسلا

   .ليلدلا اذهب هدجت يتلا لاصتإلا تاونق ربع راسفتسالاو
 
  :يهو ةيلاتلا تاعوضوملا دجت فوس انهو
 

 ةيعمجلا نع ةيفيرعت ةذبن •

 نيعوطتملا كارشإل ةيعمجلا ةيؤرو تاقلطنم •

 عوطتلل يقالخألا قاثيملا ئىدابم •

 عوطتملا قوقح •

  عوطتملا تابجاو •
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 عمتجملا ةمدخل ةيعوطتلا نيعم ةيعمج

 نم كلذ ززعتو	يعوطتلا لمعلا	ةفاقث	ىلع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا	دكؤت

 ةيعوطت ةئيب عنصت يتلا ريياعملا ثدحأ قفو ةيمسرلا تاسسؤملا لالخ

 لوصولاب 2030 ةكلمملا ةيؤر قيقحت نم ًاءزج نوكن نأ ىلع لمعن نحنو ةيباجيإ

 .عوطتم نويلم ىلإ

  :انتيؤر

 لخاد ةيعوطتلا تايعمجلا ىوتسم ىلع هب ىذتحي ًاجذومن ةيعمجلا نوكت نأ

 موهفم قيمعت ىلا يعسلاو ةيمنتلا يف ًامهم ًاءزج نوكنل اـهجراخو ةكلمملا

 ققحت ةلهؤم ةيرشب تاردقو ةزفحم لمع ةئيب داجيا لالخ نم ،يعوطتلا لمعلا

 ةقطنم ةيمنتل يعامتجاو يداصتقا رودب مايقلاو ةيعمجلا يبستنم تاعلطت

 .نازاج

 :ةلاسرلا

 يعوطتلا لمعلا يف ايلحم ىلوألا ةهجولاو ةدئارلا ةسسؤملا نوكن نأ حمطن

 لخاد ناسنإلا مدخت ةيعون عيراشمبو ،ةيفافشلاو عادبإلاو ناقتإلاب زاتمت ةرادإب

 .اهجراخو نازاج

 :انميق
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 :انفادهأ

 

  ؟عوطتلا وه ام

 ىلاعت لاق ريخلا عامج وه ربلاو .ريخلا لذب وه ماع لكشب عوطتلا

 هسفن تاذ نم ناسنإلا هب عربت ام وهو .)هل ريخ وهف اريخ عوطت نمف(

 .ضورفم ريغ وهو

 :ةيعمجلا ىدل عوطتلا فيرعت

 دوعي ،ةيعمجلا لالخ نم ةددحم عيراشم ربع متي يذلا طاشنلا وه

  .يلام لـباقم وأ هاركإ نود نم ،عوطتملاو عمتجملا ىلع عفنلاب

  ؟عوطتلا ةدحو يه ام

 ،ةيعمجلا يف نيعوطتملا نوؤشب صتخي يذلا يرادإلا نوكملا

 اهل ةيعوطتلا صرفلا ةباتكو ةيعوطتلا تاجايتحالا ديدحت اهنمو

  ةيعمجلا تاجاحو مـهتاردق بسح نـيعوطتملا نيكستو باطقتساو

 ةينهملا ريياعملل ةلماكتم ةموظنم ريوطت
 .يعوطتلا لمعلل ةيقالخألاو

 لمعلا ةيمهأب عمتجملا يف يعولا ىوتسم عفر
.يعوطتلا

.يعوطتلا لمعلل ةينطو تاءافك ليهأت

.ةيعوطتلا تاردابملا ينبت
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  :عوطتلا ةدحول ةيرادإلا ةيعجرملا

 .ةيعمجلاب يذيفنتلا ريدملا ىلإ ةرشابم عوطتلا ةدحو عجرت

 :نيعوطتملا كارشإل ةيعمجلا عفاودو تاقلطنم

 لمعلا بجي ةيعمجلاب طونملا رودلا ققحنو انفادهأ ىلإ لصن يكل

 ةيعوطتلا ةئيب نأ نمؤن اننأ ثيحو نيعوطتملل لاعفلا كارشإلا ىلع

 ةقلح نوعوطتملاو ،عوطتملل بذاج يساسأ زكترم يه ةبذاجلا

 نيعوطتملا كارشإل انتاقلطم نإف اذلو ،عمتجملاو ةيعمجلا نيب طبرلا

 :ىلع زكترت

 

 عوطتلا لجأ نم انتيؤر

 لالخ نم ،نيعوطتملل مادتسم كارشإ قيقحت يف ةمزتلم ةيعمج

 ،مهدوهج ريدقتو ،مهتاقاطل ةرمتسم ةيمنتو ،مهل ةبذاج ةئيب

 .عوطتم عمتجم ىلإ ًالوصو

 .ةيعمتجملا ةردابملاو ةلعافلا ةنطاوملا زيزعت

.ةبذاج ةئيبو زيمتم يعوطت جذومن ميدقت

.ةقطنملا يف بابشلا ىدل عوطتلا تايوتسم عفر
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 نيعوطتملا كارشإ عفاودو عوطتلا تارمث

 كارشإو عوطتلا ةيلمع نم ةيعمجلا اهينجت يتلا تارمثلاو دئاوفلا

 :نيعوطتملا

o تاياغ ىلإ لوصولل ةيرشبلا دراوملا مادختسا ديشرت يف ةمهاسملا 

 .ةردابملا مدخت ةديدع

o ةيعمجلا ىدل لمعلا ةئيب ريوطت يف مهست ةديدج تاربخ باستكا. 

o ناقتإب ةيعمجلا فادهأ قيقحتو ةمدقملا ةمدخلا ةءافك عفر. 

  عوطتملل يقالخألا قاثيملا ئدابم

 

 

 قاثيملا
 يقالخألا

 ميقلا
 قالخألاو

 ةيقوثوملا
 لمحتو
ةيلوؤسملا

 لصاوتلا
لاعفلا

معدلا ميدقت

 ةيصخشلا
ةيباجيإلا

ةينهملا

ةيعجرملا

 ةاواسملا
 لماعتلا يف
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 عوطتملا قوقح

 ةحاتملا صرفلا ةفاك يف ميدقتلا

 هل قحيو ،ةحاتملا صرفلا ةفاك يف ةيعمجلا ىلإ مدقتلا يف قحلا عوطتملل
 هل نوكيو ،ةيعوطتلا ةصرفلاب ةصاخلا تابلطتملا هيف رفوتت تماد ام اهيّلوت
 تاسايس عم ضراعتي ال امب هتقيرطو هناكمو عوطتلا تقو يف رايتخالا ةنورم
 .ةيعوطتلا ةصرفلا تابلطتمو ةيعمجلا

 بلطلا ةلاحب عوطتلل مدقتملا فيرعت

 ،ةساردلا ديق اهنأو ،مهتابلط لوصوب نيمدقتملا ةفاك مالعإب ةيعمجلا مزتلت
 نإ ضفرلا بابسأ نايبو ،ًاضفر وأ ًالوبق مهتابلط ةجيتنب مهمالعإب مزتلت يهو
  .ىرخأ تاهج وأ ةيعوطت صرف ىلإ ةلاحإلاو نكمأ

 عوطتملل بسانملا هيجوتلا ميدقت

 وهو ،ةيعمجلا لبق نم بسانملا هيجوتلا ىلع لصحي نأ عوطتم لكل قحي
 لماعتيس نيذلا صاخشألاو ،اهيف عوطتيس يتلا ةيعمجلاب فيرعتلا نمضتي
  .اهذيفنتب موقيس يتلا ماهملاو راودألاو ،مهعم

 هتايحالصو هتمهمب عوطتملا فيرعت

 ليلد يف ةحضوملا ريياعملا بسحب يعوطتلا هرودل فيصوت عوطتملل نوكي
 ةيعمجلا مزتلتو ،هيلع عالطالا عوطتملل قحيو ،تاءارجإلاو تاسايسلا
 رودلا اذه ىلع تاثيدحت وأ تارييغت ثادحإ متي الو .رودلا اذه دودحب عوطتملاو
 .ةيعمجلاو عوطتملا نم ةكرتشم ةقفاومب الإ

 هتيعجرمب عوطتملا فيرعت

 لالخ عوطتملا اهيلإ دوعي يتلا ةينفلاو ةيرادإلا ةيعجرملاب عوطتملا فيرعت متي
 ذخأل رشابملا هلوؤسمب لاصتالا لئاسو ةفاكب هديوزت متيو ،يعوطتلا هرود ءادأ
 .هلمع ءانثأ يف بيردتلاو هيجوتلاو ةروشملا
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 مارتحالاو ءاوتحالا

 مارتحالاو ريدقتلا ةصاخلا لمعلا ةئيب هل رفوت نأ يف لماكلا قحلا عوطتملل
 يمتني ًاوضع هفصوب هتاظحالمو هتاحرتقمو هئارآ رابتعا متي نأو ،هب قئاللا
 .ةيعمجلل

 ةمالسلا

 دق يتلا رطاخملا نم ةنمآ ةئيب يف يعوطتلا هرود سرامي نأ عوطتملل قحي
 يفرعملا معدلا ةيعمجلا هل رفوت نأو ،ةيسفنلا وأ ةيندبلا هتمالس ددهت
 ءانب كلذو اهمادختسا ةيفيكو اهتاودأو ةمالسلا تاءارجإ صوصخب يداملاو
 .ةيعمجلا هب موقت يذلا رطاخملا مييقت ىلع

 مييقتلاو ةعجارلا ةيذغتلاو فارشإلا

 جذومن ىلع عّوطتملا عالطاب عوطتلا ةدحو ريدم لالخ نم ةيعمجلا موقت ●
 عم هدونب ىلع فوقولاو ةيعوطتلا ةمهملا يف طارخنالا لبق مييقتلا
 ،ًاقبسم همييقت دونب ىلع عالّطا ىلع عوطتملا نوكيل مييقتلا فرشم
 مت ام ضارعتسا لالخ نم ةيعوطتلا هتمهم ريس جئاتن ىلع هعالطاو
 دق يتلا ءاطخألاو هيلإ لكوأ يذلا لمعلا ناقتإ ىدمو هزاجنإ وأ هقيقحت
 .اهجالع ةيفيكو تلصح دق نوكت
  

 نم دكأتلل ًالثم ةيرهش وأ ةيعوبسأ ةيرود ةعباتم تاسلج كلانه نوكت ●
 نم ةدراولا تامولعملا لالخ نم ةيعوطتلا ةمهملا فادهأ قيقحت
 .لمعلا فادهأ قيقحتو عوطتملا ءادأب ةقلعتملاو نيفرشملا وأ ناديملا
 هماهم ةيدأت ءانثأ رمتسم فارشإ تحت عوطتملا ىقبي ةجاحلا دنعو
 .ةيعمجلا تاسايس عم ىشامتيل هئادأ ميوقتل ةيعوطتلا

 
 ةيعمجلا ءادأ نع عوطتملا نم ةعجارلا ةيذغتلا ذخأب ةيعمجلا موقت ●

 رابتعا متيو ،هعم نيفظوملاو هيلوؤسم لماعتو يعوطتلا هرود ةعيبطو
  .ةيعمجلا يف عوطتلا ريوطت يف ةعجارلا ةيذغتلا هذه
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 ريوطتلاو بيردتلا

 لوؤسملا مسقلا فارشإ تحت بيردت ةرتفل عوطتم لك عضخي ةجاحلا دنع ●
 .ةيعوطت ماهم يأب همايق لبق ةيعمجلا يف بيردتلا نع

 ةعيبط عم اهتمئاومل عوطتملا تاردق فاشكتسا بيردتلا لالخ نم متي ●
 .هتاجايتحاو هفورظو هتاراهمو هتاردق بسانت يتلا ماهملا

 صصخي يبيردت جمانرب صيصخت ةصاخلا ةيعوطتلا ماهملا ضعب يف متي ●
   .ةمهملا كلت ءادأل طقف

 ريوطتب ةصاخلا ةيبيردتلا جماربلا عيمجب مازتلالا عوطتملا ىلع بجي ●
 تاءافك ريوطتل اهجمانرب نم ءزجك ةيعمجلا اهمدقت يتلاو نيعوطتملا
 .اهيدل نيلماعلا

 تامولعملا ةيرس

 ضعب ىلإ ةفاضإلاب عوطتملاب ةصاخلا لصاوتلا تامولعم عمجب ةيعمجلا موقت
 هذه ةيصوصخ ىلع ظافحلاب ةيعمجلا دهعتتو ،عوطتملل ةيصخشلا تانايبلا
 اهمادختسا وأ عوطتملا ملع نود ثلاث فرط يأل اهبيرست مدعو تامولعملا
 لايح ةينوناقلا ةيلوؤسملا ةيعمجلا لمحتتو ،هل تعمج يذلا ريغ رخآ ضرغ يأل
  .كلذ

 ةيعوطتلا ةمهملا نع بايغلا

 نود لوحي هل لصحي ضراع يأ وأ ضرملا ببسب روضحلا مدع عوطتملل قحي
 روضحلا ىلع هتردق مدعب رشابملا هلوؤسم غلبي نأ طرشب ،يعوطتلا هرودل هئادأ
 لوؤسملا غالبإ متي ئراط رمأ ثودح ةلاح يفو .هروضح دعوم نم ةعاس 24 لبق
 .ةنكمم ةصرف برقأ يف

 ملظتلا

 يف بولسأ وأ كولس وأ رارق يأ لوح ىوكش وأ ًاملظت عفري نأ عوطتملل قحي
 ريياعمو ةسايسو يعوطتلا هرود عم ضراعتي يذلاو كلذ وحن وأ لماعتلا
 .ةدمتعملا تاءارجإلا بسحب كلذ متيو ،عوطتلا يف ةيعمجلا
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 ريدقتلاو ميركتلا

 ميركتلاو ريدقتلا ىلع لصحي نأ ةيعمجلا عم ًايباجيإ مزتلم عوطتم لكل قحي
 هتايئرم ذخأو ،ةيعمجلا تاناكمإ نمض هتابغرو هتاجايتحا عم مءالتي يذلا
 هماهسإ ريدقت نم ءزجك اهيلع عوطتلا ةطخ ةمءاومل هتاجايتحا ىلع فرعتلاو
 .ةيعمجلا ةلاسر قيقحت يف

 ةيعوطتلا ةصرفلا رييغت وأ قافتالا ءاهنإ

 يتلا ةيعوطتلا ةصرفلا رييغت وأ ،ةيعمجلا عم هقافتا يهني نأ عوطتملل نكمي
 صاخلا لمعلا ريس يف كلذ رثؤي الأ طرشب ،ءاشي تقو يأ يف اهذيفنتب موقي
 ذخأ متيو ،ريبك لكشب اههاجت ةيساسألا عوطتملا تامازتلاو ةيعمجلاب
 دقعلا ءاهنإ دنع ةيعوطتلا هتبرجتو ةيعمجلا هاجت ةعجارلا هتيذغتو هتاظحالم
  .ةيعوطتلا ةصرفلا رييغت وأ
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 عوطتملا تابجاو

 ةيعامتجالا ةيلوؤسملا

 ةلكوملا ةيعمجلا فادهأل ًاقيقحت ةيفارتحاو ٍنافتب هلمع زاجنإب عوطتملا مزتلي
  .للخ وأ ريصقت نود هيلإ

 عوطتلا قافتا ىلع عيقوتلا

 نم ةيعمجلا تاعقوت حّضوي عوطت قافتا لمعب ةيعمجلاو عوطتملا موقي
  .ةيعمجلا نم عوطتملا تاعقوتو ،عوطتملا

 لمعلا تاقواو ماودلا

 بسحب ناديملا يف وأ بتكملا يف دجاوتلل ةددحملا تاعاسلاب عوطتملا مزتلي
 .جمانرب لك دنع هيلإ لكوي يذلا جمانربلاو ةيعوطتلا ةصرفلاو ةمهملا ةعيبط

 ةيرسلاو ةيصوصخلا ةسايس

 ؛ةيصوصخلا تاذ تامولعملا عيمج ةيرس ىلع ظافحلاب عوطتملا مزتلي
 الو ،هنم نيديفتسملاو يعوطتلا جمانربلا ةعيبطب وأ ةيعمجلاب ةقلعتملا
 اهئاشفإب موقي الو ،ةدمتعملا قرطلاب اهتيرس ىلع ظافحلا يف نيهتسي
 نم ةيعمجلا بلطت دق امك ،يعيبطلا اهراطإ جراخ اهمادختسا وأ ثلاث فرطل
 اهئاشفإ مدعو تامولعملا ةيصوصخ ىلع ظافحلاب دهعت عيقوت عوطتملا
  .رمألا بلطت نإ كلذو ،اهتيرس ىلع ظافحلا تاءارجإ ةفاك مازتلاو

 حلاصملا براضت

 يف ًابراضت ّدعُي نأ هنأش نم طاشن يأ يف ةكراشملا مدعب عوطتملا مزتلي 
 ةدحو ريدم مالعإب موقي كلذ عوقو دنعو ،ًاعوطتم هفصوب هرود عم حلاصملا
  .رشابم لكشب عوطتلا
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 ايادهلاو ضورعلا

 نم تناكأ ًءاوس ةمظنم يأ نم ايادهلا لوبق مدعب عوطتملا مزتلي ●
 لمعلا لجأل ءابرقألاو ءاقدصألا نم مأ جمانربلا نم ةديفتسملا ةحيرشلا
 ،ةنيمث اياده ةيأو ةينيعلا وأ ةيدقنلا ايادهلا كلذ لمشيو ،يعوطتلا
 روهزلاو ،تيوكسبلاو ،تايولحلا لثم ةريغصلا ايادهلا كلذ نم ىنثتسيو
 يغبنيو ،ةفلكم ريغو ةلوبقم اهنأب ةيعمجلا فارعأ يف ّدعُت يتلا اهريغ وأ
  .ةيمسوملا تالافتحالا ىلع كلذ رصتقي نأ

 بجي ال وأ اهلوبق ةيناكمإو ةيدهلا ةعيبط نم دكأتم ريغ عوطتملا ناك اذإ ●
 .هب صاخلا هعجرم عم رواشتلا

 ماعلا قوذلاو يصخشلا رهظملا

 يزلاب ديقتلاب عوطتملا مزتلي يعوطتلا رودلا ةعيبطو ةيعمجلا ةسايس بسحب
  .هلالخ نم يعوطتلا لمعلا ءادأ متي يتلا دلبلا فارعأو تاداعو ميقل مئالملا
 ةكلمملا نيناوقو ةمظنأو فينحلا يمالسإلا نيدلا ميلاعت عم مجسني نأ بجيو
 يف ةيمالسإلا ميلاعتلاو بادآلاو ماعلا روعشلا ىعاريو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا
 .نيرخآلا عم هلماعتو هتافرصتو هرهظم


