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  عوطتملل يقالخألا قاثيملا
 

 :قاثيملا نم ضرغلا •

 ئداـبملاو مـيقلاو تامازتلالاو طباوضلا حـيضوت ىـلإ قاـثيملا اذـه فدهي
 ىلإ لوصولل 2030 ةكلمملا ةيؤر تافدهتسم قيقحت يف مهاست يـتلا
 ،مـهتابجاوو نـيعوطتملاب ةطونملا تابلطتملا ددحتو ،عوطتم نويلم
 .يـعوطتلا لـمعلا ةسرامم ءاـنثأ مـهقوقح ظـفحتو
 يف ةكراشملا فارطألا عيمج دعاسيو ُلِّهسُي يقالخألا قاثيملاب مازتلالا نإ
 لالخ نم .ةيلاع ةءافكو ةدوجب مهماهم ءادأ ىلع يعوطتلا لمعلا
 :ةيلاتلا رصانعلاب مهمازتلا
 

 :قالخألاو ميقلا -1

 فينحلا اننيد نم ةدمتسم ةيقالخأ ةيعجرمب ةحجانلا لامعألا طبترت نأ دبال
 ىلع سكعني امب 2030 ةكلمملا ةيؤر نمو ،يدوعسلا انعمتجم ميقو
 نمو .ةيعوطتلا ةكراشملا نم ةياغلا قيقحت ىلإ هدوقيو عوطتملا تافرصت
 :عوطتملا ىلع بجي اذه لجأ

 ةنطاوملاو ةيمالسإلا ئدابملا ىلع ًءانب قالخألاو ميقلاب مازتلالا •
 .ةلوؤسملا

 ىلع ًايباجيإ سكعني امب يعوطتلا هلمع نع ةيلوؤسملاب يلحتلا •
 .عمتجملاو ةمظنملا

 يعوطتلا لمعلا تايضتقم قفو ةهازنو ةنامأب يعوطتلا لمعلا زاجنإ •
 .هقالخأو هئدابمو

  .ةماركو مارتحاب عيمجلا ةلماعمو ريدقت •
  



 

 :ةيرسلا -2

 ال يتلا تاسرامملا نم ديدعلا ىلع يعوطتلا لاجملا يف لمعلا يوطني
 ةمدخلا نم ةديفتسملا ةحيرشلل ةيرسلا رومألا ضعب ىلع عالطالا نم ولخت
 لمعلا جمانرب يف ةحورطملا اياضقلا ضعب ةيساسح بناج ىلإ ،اهريغو
 ةينورتكلإلاو ةءورقملاو ةبوتكملا رومألا ةفاك ةيرسلا لمشتو ،يعوطتلا
 هيلع ءانبو ،سانلا لبق نم هيلع فراعتم وه امك ”ةيرسلا“ مكح يف وه امو
 :يلاتلاب مازتلالا نيعوطتملا ىلع بجيف

 .يعوطتلا لمعلا نم نيديفتسملاب ةصاخ تامولعم ءاشفإ مدع •
 يأب ةمظنملا نع "ةيرس" اهنوكب ةفنصملا تامولعملا ءاشفإ مدع •

 .هدعب وأ هعوطت ءانثأ اهريغ وأ ةيمالعإ ءاوس تناك ةليسو
 

 :ةيلوؤسملا لمحتو ةيقوثوملا -3
 ،هلاوقأو هتافرصت يف ةيلوؤسملاب ًافصتم ،ةقثلل ًالحم عوطتملا نوكي نأ
 :هنوك ىلإ ةفاضإ
  .هب ةطانملا لامعألا ذيفنت ةيلوؤسمل المحتم •
 لكاشم عوقو ةلاح يف ةيحالصلا بحاص وأ جمانربلا قسنم ىلإ عجري •

 .تايدحت وأ
 لثمم وه لب ،طقف اهيلإ يمتني يتلا ةمظنملا لثمي ال هنوكل ًاكردم •

 .هئدابمو هميقو نطولل
  



 

 :لاعفلا لصاوتلا -4
 يف هئالمزو هئاقدصأو عوطتملا نيب ةديج تاقالع لاعفلا لصاوتلا يّمني
 تاردق ةيمنت ىلع دعاسيو ،مهعم لماعتي نيذلا نيديفتسملاو ،لمعلا
 نيرخآلا لعجي امب حوضوب هئارآو هراكفأ ديدحتو هسفن نع ريبعتلا يف درفلا
 ىلع بلغتلاو تالكشملا لح ىلع دعاسي اذهو ،همهف ىلع نيرداق
 :عوطتملاب ردجي اذلو .تايدحتلا
 .ةينهملاو ةيلمعلا ةربخلا عفر يف يعوطتلا لمعلا نم ديفتسي نأ •
 تاءارجإلاو تاسايسلا لوح تاراسفتسالا ةيعجرمب ًاملمو ًايعاو نوكي نأ •

  .ةمظنملا يف
 .ةيلعافو ةدوجب نيرخآلا عم لصاوتي نأ •
 
 :معدلا ميدقت -5
 معدلا هيلمع نم ماه ءزج هنأ ىلع نيعوطتملا نم درف لكل ةمظنملا رظنت
 نم ُعّقَوتُي هنإف اذهلو .يعوطتلا لمعلا حاجنإل ةنكمملا لاكشألا لكب
 :عوطتملا

 ،نيرخآلا نيعوطتملاو نيديفتسملا نم هلوح نمل ًامعاد نوكي نأ •
 .يعوطتلا هلمع هيف ىدؤي يذلا ناكملا يف ًاصوصخ

 ةيلاعفلاو ةءافكلا زيزعت ىلإ ةيمارلا دوهجلا عيمجل ًامعاد نوكي نأ •
 .يعوطتلا لمعلا لاجم يف ةمظنملا ةرادإ يف زيمتلا قيقحتو

  



 

 
 :ةيباجيإلا ةيصخشلا -6
 مهاستو دناست يتلا ةءاطعملا ةردابملا ةيصخشلا يه ةيباجيإلا ةيصخشلا
 تابجاولاو قوقحلا نيب ةنزاوتمو ،ةنزتم ةيصخش يهو ،لباقم راظتنا نود
 عوطتملا نم رظتني اذه ىلع ءانبو .ةرباثملاو ةيعوضوملاو ،ةيدجلا كلتمتو
 :يلي ام يباجيإلا

 .هلوح نم ىلع سكعنت ةرمثم ةيباجيإب هيدل ام مدقي نأ •
 ةمظنملا يف نيلماعلا عم لماعتلا يف حتفنملا يباجيإلا بناجلا ذختي نأ •

 .اهب لمعي يتلا ةيعوطتلا عيراشملا حاجنإل هل ةحاتملا تاناكمإلا ريخستو
 تاقوألا عيمج يف بسانملا يجراخلا رهظملا ىلع صرحي نأ •

 .تابسانملاو
 نم نيديفتسملل ةيكولسلاو ةيعامتجالا طامنألا ىلع فرعتلل ىعسي نأ •

 لكشب مهباعيتساو مهعم هلماعت نيسحت فدهب ،يعوطتلا لمعلا
 .لضفأ

 
 :ةينهملا -7

 لمعلا حاجن سايق نكميو ،هحاجن سايقل ةليسوب لمع يأ طبتري نأ دبال
 ،هنم نيديفتسملا ىلع سكعنت يتلا ةيباجيإلا هجئاتنب يعوطتلا
 لئالد نمو ،هلمعل هديوجت ىوتسمو عوطتملا ةينهم ىوتسمبو
 :يعوطتلا لمعلا يف ةينهملا
 اهديوجتو لمعلا بيلاسأ نيسحتو عفر ىلإ عوطتملا ىعسي نأ •

 .لاجملا سفن يف ةينهملا تاروطتلا نم ةدافتسالاو
 ةدوجلا تايوتسم ىلعأب هجارخإو لمعلا ميدقت ىلع عوطتملا صرحي نأ •

 .ةنكمملا
 ةعمسب رضت ال ةقيرطب ةيلمعلاو ةصاخلا هنوؤش ةرادإب عوطتملا موقي نأ •

 .اهعم عوطتي يتلا ةمظنملا

  



 

 :ةيعجرملا -8
 لمعلا ةدوج نامضل اهب ديقتلا بجي حئاولو ةيعجرم مظنم لمع لكل
 :يعوطتلا لمعلا يف نيلماعلا ةيعجرملا مزلُتو ،تاجرخملاو

 .ةمظنملا يف ةدمتعملا تايعجرملاو ةيلكيهلا بسحب ماهملا ذيفنتب •
 لبق نم ةدمتعملا تاسايسلاو حئاوللاو طباوضلاب لماكلا مازتلالاب •

 .ةمظنملا
 هيلإ ةملسملا دهعلا ىلعو ةمظنملا تاكلتمم ىلع ةظفاحملاب مازتلالاب •

 .ةمظنملل اهتداعإو اهلاكشأ عيمجب
 .ةمظنملا اهدقعت يتلا تاكارشلاو تايقافتالاب مازتلالاب •
 عوجرلا نود ةمظنملا نع ةباين مازتلا وأ دهعت يأ ءاطعإ نع عانتمالاب •

 .كلذب يمسرلا حيرصتلا ذخأو نيلوؤسملل
 

 :حلاصملا براضت -9
 رارق ةيعوضوم هيف رثأتت يذلا فقوملا وأ عضولا وه حلاصملا براضت
 ةيدام ،ةيصخش ةحلصمب يعوطتلا لمعل هئادأ ءانثأ هتيلالقتساو عوطتملا
 امدنع وأ ،نيبرقملا هئاقدصأ وأ ،هبراقأ دحأ مهت وأ ،ًايصخش هُّمهت ةيونعم وأ
 هتفرعمب وأ ،ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةيصخش تارابتعاب يعوطتلا هلمع رثأتي
 حلاصملا يف براضتلا اذه يدافت لجأ نمو  .رارقلاب قلعتت يتلا تامولعملاب
 :عوطتملا ىلع بجي

 نم لكش يأب ،ةيصخش عفانمو ضارغأل ةمظنملا دراوم مادختسا مدع •
 .لاكشألا
 يتلا تالاحلا ءانثتساب اياطع وأ ةمدخ وأ ةيده يأ لوبق نع عانتمالا •

 .ةقايللاو ةفايضلا فارعأو دعاوق اهرربت
 

 :لماعتلا يف ةاواسملا -10
 ساسأ ىلع عوطتملا ءادأ عم لماعتلا يف ةاواسملا سكعنت نأ بجي
 مدع بجي اذهلو .ةيرصنعلاو زيحتلا عاونأ لك نع ًاديعب يدايحو حضاو
 وأ نوللا وأ قرعلا ساسأ ىلع نيديفتسملل عوطتلا ةمدخ ميدقت يف زييمتلا
 .ةيلقعلا وأ ةيدسجلا ةقاعإلا وأ نيدلا وأ ةيسنجلا وأ نسلا وأ سنجلا



 

 عوطتملا قاثيم
 
 باعيتسا نم دكأتو ةيانعب قاثيملا يف ةدوجوملا ريياعملا أرقا الضف عوطتملا يزيزع
 :دونبلا ةفاك

 .قاثيملاب فيرعتلا -1
 يف عوطتم لك نم ةبولطملا كولسلا دعاوق ددحي عوطتلا قاثيم •

 .ةيعمجلا
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةمظنأب مازتلالا -2

 .ةيعمجلا يف ةعبتملا ةيمسرلا ةمظنألا عيمجب مزتلأس •
 .لمعلا دودح -3

 لاح يف عوطتلا ةدحو لوؤسم عم ةرواشملاو قيسنتلاب موقأس •
 .ةيعوطت ةمهم ءادأ نع فقوتلاب يتبغر
 لوؤسم يل اهمدقيس يتلا ةمالسلاو نمالا تايلمع عيمجب مزتلأس •

  .يعوطت ةدم لالخ هبوني نم وأ عوطتلا ةدحو
 يأ روهظ لاح يف ةرشابم يعوطتلا لمعلا يف يفرشم غالبإب موقأس •

  .ةيعوطتلا يتمهم ىلع وأ ايصخش ىلع رثؤت ةلكشم
 .بسانملا يصخشلا كولسلا -4

 ةيعمجلا ةعمس ىلع ًابلس ريثأتلا ىلإ يدؤي دق كولس يأ نع عنتمأس •
  .يعوطتلا قيرفلاو

 يئالمزل راقتحالا وأ بسلا لاكشأ نم ربتعي ظفل يأ بنجتأس •
 .رخأ صخش يأ وأ نينواعتملا وأ نيعوطتملا
 يتلا قفارملاو تاودأ نم هملستأ ام ىلع ظافحلا ىلع صرحأس •

 .ةيعوطتلا يتمهم ذيفنتل اهمدختسأس
 .ةماعلا ةحصلاو ةمالسلاو نمالا -5

 .ةمالسلاو نمألاب صتخت اهاقلتأ تاميلعت يأ عبتأس •
 سوريف وأ ضرم يأب يتباصإ لاح يف ًاروف عوطتلا يفرشم ربخأس •

 .ىودعلل لباق
 .ةيركفلا قوقحلاو مالعالا -6

 رشن لبق عوطتلا يفرشم نم ةقبسم هفقاوم ىلع لوصحلاب موقأس •
 .ةمهملا يف عوطتلاب ةصاخ ةيئرم وأ ةيفارغوتوف داوم

 عوطتلا تاباسح ىلع يعامتجالا لصاوتلا لئاسو مادختسا رصتقي •
  .ةيمسرلا



 

 ةماعلا عوطتملا تامازتلا
 يلي امبو عوطتلا قاثيم دونب يف درو امب هاندأ هتانايب حضوملا عوطتملا انأ مزتلأ
 :يلاتلاك تامازتلا نم هصن

 
 ةيعمجلا عم قفاوتت نيرخآلا عم هلماعت ةقيرطو هلامعأو ،هتافرصت نوكت نأ .1

 .اهتمظنأو اهقالخأو
 كانه نكت ملام ،اهب موقي يتلا لامعألا لباقم يدام لباقم يأب بلاطي الأ .2

 .يعوطتلا لمعلاب مايقلل ًاقبسم ةددحم - ةيلام ريغ – ةأفاكم
 ةحص ىلع صرحلاُو ،عوطتمك هلمع اهبلطي يتلا جذامنلا عيمج ةئبعتب مزتلي نأ .3

 .اهلجسي يتلا تامولعملا ةقدو
 هلمع ءانثأ روضحلاو ،تقولاب قلعتي اميف ًاحضاو ًامازتلا ًامزتلم نوكي نأ .4

 .روضحلا ىلع ةردقلا مدع لاح يف ةبسانملا ةقيرطلاب لصاوتلا عم ،يعوطتلا
 فالتإ وأ بيرخت مدع ىلع صرحيو ،تاودأو دهع نم همًلستي ام ىلع ظفاحي نأ .5

 .اهمدختسي وأ اهيف لمعي يتلا قفارملا
 أرطت يتلا تارييغتلاو ،يعوطتلا لمعلا تاجايتحال ةباجتسالا يف ًانرم نوكي نأ .6

 .ىرخألا هتابجاو عم ضراعتي ال امب لمعلا ىلع
 ةيعمجلا يف يعوطتلا لمعلا ىلع نيفرشملا عم مارتحاو بدأب لماعتي نأ .7

 .سانلا ةماعو نيعوطتملاو ،ةنواعتملا ىرخألا تاهجلا ءاضعأ عيمجو
 وأ ،ةمالسلاو نمألا تاءارجإ لوح اهاري ةظحالم يأ نع غالبإلاب عراسي نأ .8

 .دحأ يأل ةءاسإ دوجو ةيلامتحا
 مرتحيو بحريو ،يعوطتلا لمعلل ةيحصو ةبسانم ةئيب عنص يف مهاسي نأ .9

 .نيرخآلا نيعوطتملا

 يدؤي عوطتلا قاثيم ريياعم دحأب مازتلالا مدع وأ عوطتلا قاثيمب لالخإلا ةلاح يف
 قفو كلذ نع ةجتانلا رارضألا لمحتيو يعوطتلا لمعلا نم عوطتملا داعبتسا ىلإ
 .ةمظنملاب عوطتلا ةمظنأ

 .دادسلاو نوعلا هللا الئاس
 

  مسالا
  خيراتلا  ةيوهلا مقر

  عيقوتلا  لومحملا فتاهلا

 


