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 صخلملا

 فرعتلاو يعامتجالا نمألا ةناكم نايب ىلإ ةساردلا تفده
 يداصتقالا ماظنلا يف يعامتجالا نامألا ةكبش تانوكم ىلع
 ةيؤر اهتنبت يتلا تاردابملاو تاسسؤملا ةفرعمو ،يمالسإلا

 نمالا قيقحتل يعامتجالا نامألا ةكبش بصنل 2030
 مادختسا مت دقو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف يعامتجالا
 ةساردلا تدمتعاو ةساردلا هذه يف يليلحتلا يفصولا جهنملا
 2030 ةكلمملا ةيؤر اهتعضو يتلا فادهألاو جماربلا ىلع

 نم ةعومجم ىلإ تلصوت دقو ،يعامتجالا نمالا قيقحتل
 ومنل يسيئر بلطم يعامتجالا نمالا قيقحت اهزربا نم جئاتنلا
 بجوت مهاست فينحلا اننيد تاعيرشت نأو ،عمتجملا رارقتساو
 قيقحت يف مهاسي يذلاو عمتجملا دارفا نيب يعامتجالا لفاكتلا

 م2030 ةكلمملا ةيؤر قيقحت جمارب نأو ،يعامتجالا نمالا
 ةئيبلا نيسحت لالخ نم يعامتجالا نمالا قيقحت يف تمهاس
 يف  ةيؤرلا جمارب تمهاس امك ،عمتجملا لخاد دارفلل ةيشيعملا

 لداعلا عيزوتلا جمارب لالخ نم يعامتجالا لفاكتلا قيقحت
 ،قحتسملا معدلا اهئاطعإو ةجاتحملا رسالا ديدحتب  لخدلل

 هترهظأ ام اذهو ، عمتجملا دارفأ نيب محالتلاو طبارتلا معدو
 اهمدق يتلا تاعربتلا لالخ نم ناسحا ةصنم تايئاصحا
 جمارب ةمهاس امك ،صاخلا عاطقلا عم ةكارشلاب دارفالا
 يذلاو لمع صرف قلخو ريفوت يف ةمخضلا ةيؤرلا عيراشمو

 لوح ةنينأمطلاب لمع نع نيثحابلاو بابشلا ةئف رعشي ةرودب
  .ةيفيظو صرف دوجو

 ةيبرعلا ةكلمملا ةيؤر ،يعامتجالا نمالا :ةيحاتفملا تاملكلا

  يعامتجالا نمالا جمارب ،2030 ةيدوعسلا

Abstract 
The study aims at knowing the Social 
Security and the component of the 
Social Security Net in the Islamic 
Economic system. Moreover, it aims at 
being aware of the initiation and 
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institution which 2030 vision supports 
in order to verify the Social Security in 
the kingdom of Saudi Arabia. 
Furthermore, in this study it has been 
used the descriptive analysis method, 
and it relays on the programs and goals 
that the 2030 vision of Saudi has 
planned in order to verify the Social 
Security. Later, the study has come up 
with a group of results such as, social 
security is a must for social growth and 
stability. Furthermore, the religion of 
Islam plays an important role on 
cooperating in order to get a social 
bond and security. In addition, 
programs of a 2030 vision cooperated 
in accomplishing the social security 
through making better environment for 
individuals inside communities. Not 
forget to mention that programs of the 
vision have big contributions to giving 
away fairly outcomes through 
searching for families who are in need, 
and give them the financial support 
which will lead to compassion between 
individuals in the society. That what 
Ihsan platform has proved through The 
donations by individuals with private 
sectors. Lastly, the project, 2030 vision 
programs have contributed on 
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 م2016 ،30 دلجملا ،ثاحبألل حاجنلا ةعماج ةلجم ،ةیمالسإلا ةیبرتلا روظنم نم اھتھجاوم

providing job opportunities for young 
generation and those who are looking 
for a job which will bring comfort to 
them regarding that matter. 

 لظ يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف يعامتجالا نمألا -ًالوأ

 2030 ةيؤر

 ةمدقملا *

 رارقتسالا قيقحت هنأب يعامتجالا نمألا فرع
 كلذو عمتجملا لخاد دارفألا عيمجل ةيونعملاو ةيداملا ةنينأمطلاو
 لك ا� كراشت يتلا جماربلاو ططخلا نم ةعومجم لالخ نم
 تاسسؤم تناك ءاوس ةلودلا لخاد ةلماعلا تاسسؤملا

 وهو ،1)2016 ،نيسح يمار( يندم عمتجم وأ ةيموكح
 قيقحت ليبس يف مدقتلا هيلع زكتري يذلا ةيوازلا رجح كلذب
 حلم يساسأ بلطم وهو ،ةكرتشملا ةيعامجلا عمتجملا فادهأ
 .2)2012 داشر يناليكلا( دارفألا هيلإ علطتي

 نم ةعومجم هجاوي يعامتجالا نمالا نأ ثيحو
 يتلاو هقيقحت يف يبلس لكشب رثؤت يتلا رطاخملاو تايدحتلا
 رقفلاو اهلاكشأ ةفاكب ةميرجلا لاثملا ليبس ىلع اهنم ركذن
 صرفلا ؤفاكت مدعو ةيعامتجالا ةلادعلا بايغو ةلاطبلاو

 ةهجاوم ىلع لمعلا بجو ،3 )2012 لداع دمصلادبع(
 .اهتلازا يف مهاست ططخ عضوو اهتبراحمو تاقوعملا هذه

 يرطف نيد ةيمالسإلا ةعيرشلا نا هيف كش ال اممو
 ةهجاوم نكمي هلالخ نمو ةايح جهنم وهف لماشو لماكتم

 يف م�ايحل جهنم هنوذختي نوملسملا ثيح ،تابوعصلا كلت

 يلودلا رمتؤملا ،ةیعرشلا دصاقملاب ھتلصو يعرشلا ھلیصأت ،ھموھفم يعامتجالا نمألا ،داشر ينالیكلا 2

 .م2012 ،4 رھش ،يمالسإلا روصتلا يف يعامتجالا نمألا

 )اجذومن لالھلا راد ةسسؤم يعامتجالا نمألا قیقحت يف تاسسؤملا رود( ، 2018 لداع ،دمصلا دبع.3
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 يداصتقالاو يعامتجالا بناجلاك ،ةفلتخملا اهبناوج
 تاعيرشتلا وه هنيناوقو هماظن يف عجرملاو ،يسايسلاو

 ةيداصتقالا ةيحانلا نم عمتجملا رقتسيف ،ةيمالسإلا ماكحألاو
 كلذل ،هئاجرأ يف ةنينأمطلاو ةنيكسلا راشتناو ،ةيعامتجالاو
 .فارحنالاو ملظلاو داسفلاو مئارجلا نم ةولخل
 4 )2010،حالملا(

 باتكلا اهروتسد ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نا امبو
 لالخ نم يعامتجالا نمالا زيزعت ىلع تلمع دقف ةنسلاو
 مستت يتلا ةيمالسإلا ميقلا زيزعت ىلا فد� يتلاو 2030 ةيؤر
 قيقحت ىلا اضيأ تفده امك لدعلاو حماستلاو ةيطسولاب

 يملاع يتسجول زكرمك ةكلمملا ةناكم عسوي رهزم داصتقا
 .5 )2030 ةيؤر(

 ةساردلا ةيمهأ *

 -:ةيلاتلا طاقنلاب ةساردلا هذه ةيمهأ نمكت

 يداصتقالا ماظنلا يف يعامتجالا نمألا ةناكم نايب -١
 يمالسإلا
 ماظنلا يف يعامتجالا نامألا ةكبش تانوكم ىلع فرعتلا -٢

 يمالسإلا يداصتقالا
 2030 ةيؤر اهتنبت يتلا تاردابملاو تاسسؤملا ةفرعم -٣
 يف يعامتجالا نمالا قيقحتل يعامتجالا نامألا ةكبش بصنل
  يدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ةبسنلاب يعامتجالا نمألا ةيمها عبنت ثيح
 يف يعامتجالا نمالا هبعلي يذلا رودلاو ةيلاحلا تاعمتجملل
 اهروطتو ،اهمدقت ىلع ظافحلاو تاعمتجملا هذه رارقتسا

 
 - ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا ،)1 ةعبطلا( نآرقلا رجھ نایب يف نمحرلا حتف ،)2010( حالملا دومحم-4

 .375-374 ةحفص ،عیزوتلاو رشنلل ةمیزخ نبا راد :ضایرلا

 ءوضلا يقلتل ةساردلا هذه تءاج اذل ةرقتسم هنما ةئيب قيقحتو
 بسح ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف يعامتجالا نمالا ىلع

 2030 ةيؤر

 ةساردلا ةيجهنم *

 هذه يف يليلحتلا يفصولا جهنملا مادختسا مت
 يتلا فادهألاو جماربلا ىلع ةساردلا تدمتعاو ةساردلا

   يعامتجالا نمالا قيقحتل 2030 ةكلمملا ةيؤر اهتعضو

 ةساردلا دودح *

 ةيبرعلا ةكلمملاب يف ةيناكملا ةساردلا دودح لثمتت
 ةسارد ةلحرم يف لثمتت ةينامزلا دودحلا صخي اميفو ،ةيدوعسلا

 .ريتسجاملا

 ةساردلا ةلكشم *

 يعامتجالا نامألل ناسنالا ةجاح نا فورعملا نم

 اهقيقحت لئاسو نا ريغ روصعلا رم ىلع هدوجوب ةطبترم
 رخأل يداصتقاو يسايس ماظن نمو رخأل رصع نم تفلتخا
 تاعمتجملا ءانبل ةيساسألا ةزيكرلا يعامتجالا نمالا دعي امك
 نامألا نمضي يعامتجا ماظن مايق ىلا ةجاحلا تدازو ةثيدحلا

 ملاعلا لود هدهشت ام لظ يف  تاسسؤملا و دارفألل يعامتجالا
 تدرفتو عراستم لكشب يجولنكتو يعانص روطت نم
 يمالسإلا ةعيرشلا قيبطتب اهمازتلاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 موهفم ريوطت يف  اهتنبت يتلا 2030 ةيؤر يف تلجت يتلاو

 ةيعامتجالا ةياعرلا ئدابم زيزعتب تماقف يعامتجالا نامألا
 ةرسألا رود زيزعت لالخ نم جتنمو يوق عمتجم ءانبل اهريوطتو
 ةيصخش ءانب ىلع رداقلا ميلعتلا ريفوتو ،ا�ايلوؤسمب اهمايقو
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 ميظنت بناج ىلا ،ةيحصو ةيعامتجا ةموظنم ءاسرإو ،لافطألا
 بجوي اذهو ، ةصاخلاو ةماعلا ةيعامتجالا ةياعرلا تاسسؤم

 -:يلاتلا يسيئرلا ةساردلا لاؤس ىلع ةباجإلا

 ةيبرعلا ةكلمملا يف يعامتجالا نمالا قيقحت متي فيك

 ؟2030 ةيؤر بسح ةيدوعسلا
 ةعومجم ىلع ةباجإلا متي لاؤسلا اذه ىلع ةباجإللو

 -:ةلئسالا نم
 ؟يعامتجالا نمالا موهفم ام -١
 يداصتقالا ماظنلا يف يعامتجالا نمألا ةناكم يه ام -٢
 ؟يمالسإلا

 ماظنلا يف يعامتجالا نامألا ةكبش تانوكم يه ام -٣
 ؟يمالسإلا يداصتقالا
 2030 ةيؤر اهتنبت يتلا تاردابملاو تاسسؤملا يه ام -٤

 يف يعامتجالا نمالا قيقحتل يعامتجالا نامألا ةكبش بصنل
  ؟يدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ةقباسلا تاساردلا *

  )2021 ،ماهس يسانو( ةسارد -١

 عقاو نع ءوضلا طيلست ىلإ ةساردلا هذه فد�
 ،ةحئاج ىلإ هلوحتو انورك ءابو يشفت لظ يف يعامتجالا نمألا

 يملاعلا ماظنلا ىلع ةريخألا هذه اهتفلخ يتلا تايعادتلاو
 وأ عمتجملا قاطن ىلع ءاوس يعمتجملاو يعامتجالا ديعصلاو
 نمألاو ةيعامتجالا تاقالعلا ىلع ريثأتلا لالخ نم درفلا

 نم كلذو ،ءاوس دح ىلع تاعمتجملاو دارفألل يعامتجالا
 ةماع ةفصب فنعلا ةريتو ديازتو رقفلا تالدعم ديازت لالخ
 ىلإ قرطتلا عم ،ةلاطبلا ديازتو ةصاخ ةفصب يرسألا فنعلاو
 يذلاو يعامتجالا اهعضوو ةشمهملا تائفلاو ةيشماهلا قطانملا

 تاءارجإلاو يحصلا نمألا بايغ لظ يف ةاناعمو ةبوعص دادزا
 تاريثأت ةحئاجلل نأ ةساردلا ترهظأ ثيح .كلذل ةذختملا

 امكو يرسالا فنعلا ديازتو رقفلا تالدعم دايدزا ىلع
 ىلع ا�اريثأتو عمتجملاو درفلا ىلع ةحئاجلا تاريثأت تحضو
 .ةيشماهلا وأ ةفلختملا قطانملا

 )2021 ،نمحرلا دبع يفيلخ( ةسارد -٢

 ىلع ديلا عضوو ءوضلا طيلست ىلإ ةساردلا تفده
 ،يعامتجالا نمألاو يداصتقالا نمالا نيب رثأتلاو ريثأتلا ةلاسم

 ديدجلا يداصتقالا رطخلا ةهجاومل ةذختملا ريبادتلا ةيمهأ زاربإو
 ةيعامتجالا ةيامحلا بناج نيب طبرلا ةلواحم ،اهتيلاعف ىدمو
 ملاع هشيعي يذلا يداصتقالا عقاولاو يعامتجالا نامضلاو
 سوريف يشفت دعب ةشاشهلاو رارقتسالا مدعب زيمتملا لغشلا

 تاءارجالا ةيلاعف ىدم مييقت ىلإ لوصولا ،19 ديفوك
 ةيداصتقالا تابوعصلا نا ما اهنم دارملا تققح لهو ،ةذختملا
 لاح ءابولا يف مكحتلا ةبوعصو يعامتجالا رارقتسالا مدعو

 ةحورطملا)ةيلاكشإلا( لؤاستلا ىلع ةباجإلل ؟كلذ نود
 تلصوت دقو ،يليلحتلا جهنملاو يفصولا جهنملا ىلع تدمتعا
 يشفتلا اهزربأ نم يتلاو جئاتنلا نم ةعومجم ىلا ةساردلا ىلا
 ةيعامتجالا ةيعضولا ىلع رثا )19 ديفوك(ءابولل عيرسلا

 ةدع ردصت ةطلسلا نم بلطت ام وهو ،رئازجلا يف ةيداصتقالاو
 ،يعامتجالا نمالا ىلا لوصولل تاروطتلا ةبكاومل صوصن
 تاوطخلا نم ربتعي ةيجالعو ةيئاقو ةديدج تايلا ثادحتساو
 يف اناك نيميظنتلا نيصنلا رودص ،ءابولا ةهجاومل ةيباجيالا

 يعامتجالا نمالا ةيامحل ةمهم ماكحا نمضتو بسانملا تقولا
 رئازجلا يف يعامتجالا نامضلا ةموظنم ،يداصتقالا نمالاو
 ةيامحلاب لفكتلا يف فلختت مل ءارجالا ريغو ءارجالا لامعلل
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 قيدانصلا ماحقإب اميس ال، ءابولا راثا نم فيفختلل ةيعامتجالا
 . ةيجالعو ةيئاقو ماهم ةدع يف

 )2020 دلاخ ،شيودلا( ةسارد -٣
 ناويد لمع ةعيبط ىلع فرعتلا ىلإ ةساردلا تفده

 يتلا تايدحتلا نع فشكلاو يعامتجالا نمألا لاجم يف ملاظملا
 روصت عضوو يعامتجالا نمألا زيزعت وحن ملاظملا ناويد هجاوت
 يعامتجالا نمألا زيزعت يف ملاظملا ناويد رودل يجيتارتسا
 ثيح يليلحتلا يفصولا جهنملا ثحابلا مدختسا ثيح

 نكمُي :الوأ اهزربأ نم جئاتنلا نم ددع ىلإ ةساردلا تلصوت
 ةيرادإلا تارارقلا نع ملظتلا نم نيررضتملا ملاظملا ناويد
 نمألا لاجم يف ةيبيردتلا تارودلا ةلق ربتعت :ايناث .ةفسعتملا
 وحن ملاظملا ناويد هجاوت يتلا تايدحتلا مهأ نم يعامتجالا

 ةوقلا ملاظملا ناويد حنم نإ :اثلاث .يعامتجالا نمألا زيزعت
 يعامتجالا نمألا قيقحتو نيمولظملا فاصنإل ةيمازلإلا ةيذيفنتلا
 يف ملاظملا ناويد لود زيزعتل ةيجيتارتسإلا تاروصتلا مهأ دعي

  .يعامتجالا نمألا زيزعت

  )2020 ،قثاو ميرك( ةسارد -٤

 يرشبلا لاملا سار ةيمنت رود نايب ىلا ثحبلا فدهي
  نمالا نادقف تاببسم نم دحلاو ،يعامتجالا نمالا زيزعت يف
 ككفتلاو ةلاطبلاو رقفلاو لهجلا راشتنا اهنم يعامتجالا
 نايب ىلا ثحبلا فدهي امك ،يسايسلا لامهالاو يرسالا

 ةيمنت نا امك ،هتاموقمو هلئاسوو يعامتجالا نمالا حلطصم
 ةوق ساقتو دالبلا دراوم مظعا نم دارفالا تاربخو تاردق
 ةقالع كانه نا ذا اهئانبا ةفرعمو ةفاقث ىدمب اهزكرمو ةلودلا
 ناك املك ذا ،ةيرشبلا اهدراوم ةيمنتو دالبلا روطت نيب ةيسكع

 رثكا ناك املك ًاكارداو ةفاقثو ةفرعم رثكا عمتجملا درفا

 ،يعامتجالا ماظنلاو نمالا ىلع سكعني ام وهو ،ايقرو اروطت
 عيشتو سرغت يتلا رصانعلا زربا نم ميلعتلا نا كلذ ىلا ةفاضا

 ةعومجم ىلا ثحبلا لصوت دقو ،عمتجملا يف ةيقالخألا ميقلا
 لضفا نم يرشبلا لاملا سار ةيمنت نا اهمهأ نم جئاتنلا نم
 رودو ةيمها نم هل امل ا� ضوهنلا ةلودلا لواحت يتلا تاعاطقلا
 بناجلا وهو ةصاخ ةينمالاو ةماعلا تامدخ لا ميدـقت يف

 ًاطابترا طبترت هنماو عمتجملا ةردق ناف اذ�و بضني ال يذلا
 يف ايساسا ارود ميلعتلا بعلي امك ،هدارفا ةفاقث ىدمب ًاقيثو
 ةيعامتجالا ميقلا سرغ قيرط نع يرشبلا لاملا سار ةيمنت
 ًاكارداو ًاميلعت رثكا ليج قـلخ مث نمو عمتجملا يف ةيباجيالا

 لمكا ىلع تاجاحلا كلت ةيبلتو عمتجملا تاجاحل ًايعوو
 هنوكل عمتجملا يف تاسسؤملا مها نم دجسملا دعي امك ،هجو
 خيسرت ىلع نيرداق مهلعجو دارفالا داشراو هيجوتل ازكرم
 نواعتلا ىلع ثحلاو فرطتلاو فنعلا ذبنو ةيقالخالا ميقلا

 نمالا ىلع اباجيا سكعني ام اذهو عمتجملا دارفا نيب ماجسنالاو
 .عمتجملا يف

 )2016 فرشأ ليمج ،يمار نيسح( ةسارد -٥

 يعامتجالا نمألا موهفم ديدحت ىلا ثحبلا فده
 يف نيثحابلل تافيرعتلا نم ةعومجم ضارعتسا لالخ نم كلذو

 رطاخملا زربا ديدحتل ثحبلا فده امك لاجملا اذه
 ثيحو ايزيلام يف يعامتجالا نمألا هجاوت يتلا تايدحتلاو
 ةلادعلا بايغو ةلاطبلاو رقفلاو ةميرجلا نا ىلا ثحبلا لصوت
 دد� يتلا رطاخملا زربا نم يه صرفلا ؤفاكت مدعو ةيعامتجالا

 نطاوملا نأ ةساردلا تنابأ امك ايزيلام يف يعامتجالا نمألا
 تصلخو يعامتجالا يعولا نم ٍلاع ردقب عتمتي يزيلاملا
 ةيمالسإلا ةيبرتلا هبعلت نأ نكمي يذلا رودلا ةيمهأ ىلإ ةساردلا
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 ةسردملاو دجسملا و ةرسألا اميسال ةيسيئرلا ا�اسسؤم ربع
 نمألا دد� يتلا رطاخملا نم دحلا يف مالعإلا لئاسوو

 .ايزيلام يف يعامتجالا

 )2015 ايمسا تاماظعلا( ةسارد -٦

 يمالسإلا داصتقالا موهفم حيضوت ةساردلا تفده
 جهنملا مدختسا ثيح يعامتجالا نمالا قيقحت يف ةرودو
 مهأ دحأ وه نمالا نا الا ةساردلا ةصالخو يليلحتلا يفصولا
 نمألا هسفن اوه ماعلا نمالا ناو ناسنإلل ةيساسألا تاجاحلا

 ةيضق جلاع مالسإلا نأ ىلا ةساردلا تلصوت امك يعامتجالا
 تمستا ةقيقد ةيملع تاجلاعم لالخ نم يعامتجالا نمالا
  .لومشلاو جردتلاب

 )2015 ةقئار يرمعلا( ةسارد -٧

 نمألا موهفم حيضوت ىلإ ةساردلا تفده

 يف ةيمالسإلا ةفاقثلا رودو هتيمهأ نع ةفشكلاو يعامتجالا
 نمالا نأ ىلا ةساردلا تلصوتو يعامتجالا نمألا زيزعت
 ظفحو تاعمتجملاو دارفألا ةايح يف مهم بلطم يعامتجالا
 .اهرارقتساو اهحالص

 )2014 فوؤرلا دبع ةسحلوب ،ةيمس يرشقل( ةسارد -٨
 يتلا لماوعلا مهأ ىلع فرعتلا ىلا ةساردلا تفده

 تاردخملا ةراجت ةقالع نايبو تاردخملا يطاعت ىلإ يدؤت
 ريغ ةرجهلاك ،ىرخألا ةيعامتجالا رهاوظلاب اهتقالعو
 تفده امك .ةملوعلا ،ةمظنملا ةميرجلا ،باهرإلا ،ةيعرشلا
 لماوعو يعامتجالا نمالا موهفمو تاموقم نايب ىلا ةساردلا

 راشتنا يف عساو ديازت كلانه نا ىلا ةساردلا تصلخو هديد�
 هزربت ام وهو راجتالا وأ يطاعتلا ثيح نم ءاوس تاردخملا
 اهقيرط تدجو ذإ ،تايئاصحإلا اهنع ترفسأ يتلا جئاتنلا

 تصلخ امك ثادحألاو بابشلا يتئف نيب صاخ لكشب
 يف يعامتجالا نمألا قيقحتل ةلوذبملا دوهجلا نا ىلا ةساردلا

 ا¾أ الإ ةينمألا ةزهجألا ةءافكو ةيلاعف ىدمب ةنوهرم رئازجلا
  عيمجلا ةيلوؤسم يه لب كلذل ةيفاك ريغ

 )2013 ليمج ةنونح( ةسارد -٩

 يف رقفلا ةرهاظ راشتنا ةفرعم ىلإ ثحبلا فدهي
 هتاريثأتو يعامتجالا نمألا بايغ كلذكو ينيطسلفلا عمتجملا
 ةيميلعتلاو ةيركفلاو ةيقالخألاو ةيكولسلا يحاونلا ىلع

 صلخو ةينيطسلفلا رسألا ىدل ةينمألاو ةيحصلاو ةيعامتجالاو
 رسألل يعامتجالا نمألا ىلع يبلس رثأ رقفلل نا ىلا ثحبلا
 تاقالعلا ىلع يبلس لكشب رثؤي امك ةيلاع ةجردب ةينيطسلفلا
 يسفنلاو يحصلاو يميلعتلا نمألا ىلعو ةيرسألا و ةيعامتجالا

 تاسسؤملل نا نيبت امك ةريقفلا رسألا ىلع يعامتجالاو
 اهميدقت لالخ نم رقفلا ةحفاكم يف مهم رود ةيعامتجالا
 .رقفلا نم دحلل ةريغص عيراشم حتف لثم ةينيعلا تادعاسملل

  ةقباسلا تاساردلا ىلع قيلعتلا *
 نمالا ةيمهأ حضتي ةقباسلا تاساردلا ءارقتسا دعب

 ةجلاعم لالخ نم اهتيمنتو تاعمتجملا رارقتسال يعامتجالا
 رقفلا اهزربأ نمو يعامتجالا نمالا فعض ىلا ةيدؤملا بابسألا
 ريغ عيزوتلاو عمتجملا دارفا نيب صرفلا ؤفاكت مدعو ةلاطبلاو
 اذه يف ثحبلا ةيمهأ ىلع دكؤي هرودب يذلاو ،ةورثلل لداعلا

 .لاجملا
 نم ةدافتسالا هجوأ حضونس زجلا اذه يفو

 عم ةساردلا هذه ا� هباشتت يتلا ءازجألاب ةقباسلا تاساردلا
 امك ،ةساردلل يرظنلا راطإلاب ةقلعتملاو ةقباسلا تاساردلا

 تاساردلاو ةساردلا هذه نيب فالتخالا هجوأ حضونس
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 اذه يف ةساردلا هذه اهفيضتس يتلا ةفاضإلا يهامو ةقباسلا
 .لاجملا

 ةقباسلا تاساردلا نم ةدافتسالا هجوأ :الوأ
 نم ةقباسلا تاساردلا نم ةيلاحلا ةساردلا ةدافتسا

 لاجم يف ةقباسلا تاساردلل يرظنلا راطإلا ةعجارم لالخ
 -:يلي ام ىلع فرعتلاو يعامتجالا نمالا
  يعامتجالا نمالا موهفم ىلع فرعتلا -١

 روظنم نم يعامتجالا نمالا موهفم ىلع فرعتلا -٢

 .يمالسإ

 يحاونلا ىلع هريثأتو يعامتجالا نمالا ةيمهأ ىلع فرعتلا -٣
 .عمتجملاب ةيحصلاو ةيعامتجالاو ةيميلعتلاو ةيداصتقالا

 تاعمتجملاف يعامتجالا نمالا تاقوعم ىلع فرعتلا -٤

 .ةيمالسالاو ةيبرعلا

 تاساردلا اهتمدختسا يتلا ةيثحبلا جهانملا ىلع فرعتلا -٥
 يذلاو يليلحتلا يفصولا جهنملا اهزربأ نم يتلاو ةقباسلا

 .تاساردلا نم عونلا اذه عم بسانتي

 ةقباسلا تاساردلا نع فالتخالا هجوأ :ايناث

 تاساردلا نم اهركذ قبس يتلا ةدافتسالا مغر
 ةدع نم ةقباسلا تاساردلا نع ةساردلا هذه فلتخت ةقباسلا
 -:يلي اميف اهدرون يتلاو بناوج
 ذيفنت خيرات يف اما ةقباسلا تاساردلا نع فالتخالا -١

 .هب ةقبطملا ناكملا وأ ةساردلا

 نم هرابتعاب يعامتجالا لفاكتلا ىلع ةساردلا تزكر -٢
  يمالسإلا يداصتقالا ماظنلا فئاظو
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 391 ص ،)رضاحلا تقولا يف

 دامتعا لظ يف يعامتجالا نمالا سردت ةيلاحلا ةساردلا -٣
 ماظن يف مجرت اهل روتسدك مالسإلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةيؤر يف هقيبطت متو ةكلمملا يف مكحلا
  .م2030

 ثحبلا تايبدأ -ًايناث

 ديهمت *

 ةقباسلا تاساردلا نم ديدعلا ىلع عالطالا دعب
 ال هنأب لوقلا نكمي يعامتجالا نمالا فيرعت تلوانت يتلاو

 ةراشإلا ردجتو ،يعامتجالا نمالا موهفمل ددحم فيرعت دجوي
 نمالا فيرعت ىلع اوزكر اضيأ نيثحابلا نم ديدعلا نا ىلا
 موهفمك يعامتجالا نمالا اوفرع مث نمو درفنم لكشب

 .بكرم
 اهركذ يتلا بابسألل فالتخالا اذه ريسفت نكميو

 لولدمل نيثحابلا ضعب رصح اهنمو 6 )2018 ،ةفساسعلا(
 يداملا بناجلاب نوكت دق ةرظنلا نأو ةايحلا يحاون نم ادحاو

 ةرظنلاو تاعمتجملا فالتخالو سكعلا وأ يونعملا نود
 .ا� ةدئاسلا

 تلوانت يتلا فيراعتلا زربأ ضرع متيس يلي اميفو
 نم فيراعتلا ىلع زيكرتلا متيسو يعامتجالا نمالا موهفم

 .يمالسإلا روظنملا

 يعامتجالا نمألا فيرعت *

 تانيعبسلا لئاوأ يف يعامتجالا نمالا موهفم رهظ
 نم لودلا نم ديدعلا لالقتسا دعب ةيضاملا ةيفلألا نم

 ،ةفساسعلا( ةيمنتلا ىوتسم عفر ىلا تعسو رامعتسالا
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 وه يعامتجالا نمالا نأ ىلا ريشي ام اذهو 7 )2018
 ،يزاجح( تاعمتجملا ومنو روطت يف ةيساسألا ةزيكرلا

 ظافحلاب ةيمالسإلا ةعيرشلا تنع كلذ لبق نمو ،8 )2020
 ةينابرلا تاعيرشتلا لالخ نم هيلع ةظفاحملاو عمتجملا نمأ ىلع
 نيدلا سمخلا تايرورضلا ظفح ىلع تلمتشا يتلاو ةيماسلا
 ةلدألا نمو 9 )2010 ، ىلع( لاملاو لسنلاو لقعلاو سفنلاو

 ةيداصتقالا ةيمنتلاب نمالا طابترا ىلع لدت يتلا ةينآرقلا
 )2( ِفْيَّصلاَو ِءاَتِّشلا َةَلْحِر ْمِهِفاَليِإ )1( ٍشْيَرُق ِفاَليِإِل

 ْمُهَنَمآَو ٍعوُج ْنِم ْمُهَمَعْطَأ يِذَّلا )3( ِتْيَبْلا اَذَه َّبَر اوُدُبْعَيْلَف
 مهل رسي نأ شيرق ىلع هللا لضف نم اذهو )4(ٍفْوَخ ْنِم
 ام يف درونسو ،فوخلاو عوجلا نم مهظفحو ةراجتلا لبس
  :يعامتجالا نمالا موهفم تلوانت يتلا فيراعتلا زربأ يلي

 ةعومجم :يعامتجالا نمألل 10 )2019 ،يوازعلا( فيرعت
 .عمتجملاو درفلا قوقحل ةيلعفلا ةيامحلا سسؤت يتلا ةمظنألا نم

 وه :يعامتجالا نمألل 11 )2020 ،ميرك( فيرعت

 راطخألا ةهجاومو فوخلاب دارفالا روعش مدعو ةنينأمطلا
 ام اذهو ،مئارجلا باكترا صرف نم دحلاو ةيجراخلاو ةيلخادلا
 .ةلودلاو درفلا نيب ينمالا نواعتلا نم عون قلخ بلطتي
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 391 ص ،)رضاحلا تقولا يف

 ال" ةیاور يف ةءارق :تاردخملا ةرھاظ نم دحلا يف هرودو يعامتجالا نمالا( 2020 داؤف يزاجح - 8

 66:ص 1 ددعلا دلجملا ، مالك ةغل ةلجم "دھدھلا سنت

 رمتؤملا عئاقوو ثاحبأ ، ) تاینیسحتلاو تایجاحلاو تایرورضلا ( 2010 ىطاعلادبع دمحم ىلع- 9

  –ةیرصملا فاقوألا ةرازو – ةیمالسإلا نوؤشلل ىلعألا سلجملا ،رصعلا ایاضقو ةعیرشلا دصاقم :يلودلا

 ةیرصنتسملا ةعماجلا ، )يعمتجملا نمألا ظفح يف ينآرقلا ثحبلل ةیلیلحت ةءارق ( 2019 دیقع يوازعلا- 10

 .716ص ،2019 ،ةیلودلاو ةیبرعلا تاساردلل ةیرصنتسملا زكرم ،

 -:ةيلاتلا ةغيصلاب عجارملا عضو متي

 :يعامتجالا نمألل 12 )2006 ،جاحلا وبأ( فيرعت -١

 هيف شيعي يذلا طيحملا راطإ يف درفلل لصحت يتلا ةنينأمطلا وه
 ةيويندلا هتايح تايلامكو ،هتايجاحو ،هتايرورض ققحتب

 .ةيورخألاو

 نمألل 13 )2016 ،ةريصنو دمحأ( فيرعت -٢

 ةايحلا وحن ةهجوملا تاديدهتلا ةهجاوم ىلإ فدهي :يعامتجالا

 ةلود يف يعامتجالا جيسنلا دد� يتلا رطاخملاك ةيعامتجالا
 يفاقثلا نمألا نامض كلذ بناج ىلإ جردني نأ نكميو ،ام
 .عمتجملل

 ثحابلا عيطتسي ةقباسلا فيراعتلا لالخ نم

 اميف يعامتجالا نمالا موهفم اهنمضت يتلا طاقنلا زربأ صيخلت
 -:يلي
 .عمتجملا لخاد ةنينأمطلاب دارفالا روعش -أ

 .ةيلامكلاو ةيساسألا م�اجاحل عمتجملا دارفا قيقحت -ب

 جيسنلا وحن ةهجوملا تاديدهتلا ةهجاوم ىلع ةردقلا -ج
 .يعامتجالا

 ، ةیلیلحت ةسارد – يعامتجالا نمالا ىلع ھتاساكعناو يرشبلا لاملا سأر ةیمنت ( 2020 قثاو میرك -.11

 252ص ، 10 ددعلا ،28 دلجملا ، ةیناسنإلا مولعلل لباب ةعماج ةلجم

 ،)ةعیرشلا دصاقم ءوض يف ةلودلا يف ةماعلا هدعاوقو يلخادلا نمألا ریبادت ( 2006 ماسح جاحلا وبأ-12

 18 ص ، ةیندرألا ةعماجلا ، هاروتكد ةلاسر

 ةدایرلا ةلجم )تایدحتلاو عقاولا يبرعلا يداصتقالا نمألا ( 2016 ونكرب ةریصن و ةعونصم دمحأ -13

 .71ص ،3 ددعلا ،2 دلجملا ، لامعألا داصتقأل
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 دارفالا نيب نواعتلا قيرط نع مئارجلا باكترا نم دحلا -د
 .ةموكحلاو

 يعامتجالا نمالا ةيمهأ *

 تايرورض نم ةرورضو بلطم هتاذ دحب نمالا
 نمو ،ا¾ودب ومنيو عمتجملا رقتسي نأ نكمي ال يتلا ةايحلا
 ةغلاب ةيمهأ وذ يعامتجالا نمالا ربتعي نمألل ةددعتملا بناوجلا

 يلي اميف هتيمهأ حضوت يتلا طاقنلا زربأ ركذ نكمي ثيح
 نمألا نأشب ةيلودلا لمعلا ةمظنمل لوألا يملاعلا ريرقتلا(
 -:14 )2010 ،يعامتجالا

 ثيح ،ةقباسلاو ةيلاحلا تامزالا نع ةمجانلا راثالا فيفخت -١

 لاعفلا يعامتجالا نمالا ةيمهأ ا� زربت يتلا راودألا مهأ نم نأ
 يتلا تامزالا ةهجاوم ىلع عمتجملا لخاد دارفالا ةدعاسم وه
 يف هشيعن ام اهنم يتلاو ةيبلسلا اهراثأ لمحت دارفالا عيطتسي ال
 ،انوروك ةحئاج اهتببس يتلا ةيبلسلا راثالا نم رضاحلا انتقو

 ةيداصتقالاو ةيحصلا يحاونلا ىلع تاريثأت اهل ناك ثيح
 نمالا ماظن رود يتأي انهو ةشيعملاو ةايحلا طمن ىلعو ةيسفنلاو
 فيفختو ةررضتملا فارطلل تادعاسملا ميدقتب يعامتجالا

 .ةمزالا هذه نع ةمجانلا راثالا
 ةيحصلا تالكشملا نم عمتجملل ةمئالم ةيامح ريفوت -٢
 هغلاب ةيمهأ يعامتجالا نمألل نأ ثيح ،ةميلعتلاو ةيداصتقالاو
 نمالا تعزعز ىلا يدؤت يتلا تالكشملا ثودح عنم يف

 يشفتو ةلاطبلاو لهجلاو رقفلا لثم عمتجملا يف رارقتسالاو
 دارفا ماما ليقارع عضو وأ ميلعتلاب مامتهالا مدعف ،ضارمالا
 ريغ دارفا ىلا يدؤيس ميلعتلا ةدوج نيبو مهنيب لوحت عمتجملا
 ابلس رثؤيس يلاتلابو ةيدايقلاو ايلعلا فئاظولا لغشل نيلهؤم
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 ريثك هلمعت ام يحصلا لاجملا يف اضيأو ،لكك عمتجملا ىلع
 ةباصإلا عنمل تاحاقلو تانيصحت لمع نم تاموكحلا نم

 .ضارمألاب
 يسايسو يداصتقا رارقتسا ردصم يعامتجالا نمالا ربتعي -٣
 دارفالا نيب ةلادعلا قيقحت نأ كلذو ،هنع ىنغ ال يعامتجاو
 مهأ نم ربتعت يتلاو عمتجملا لخاد رقفلاو ةلاطبلا بسن ليلقتو

 قيقحت يف ريبك لكشب مهاست يعامتجالا نمالا تاموقم
 ءادأ نع اضر يف دارفالا لعجت ثيح يسايسلا رارقتسالا
 ربتعي ثيح يداصتقالا ىوتسملا ىلع كلذكو ،تاموكحلا
 بابسأ مها نم دارفألل لخدلل رداصمو لمع صرف ريفوت

 .يداصتقالا ومنلاو ةيداصتقالا ةكرحلا زيزعت
 لالخ نم كلذو راهدزالاو ومنلا ىلع عمتجملا ةدعاسم -٤
 راهدزاو ومن لك ساسأ نإ ثيح ،ةرقتسم ةيعمتجم ةئيب ريفوت
 نم ةزفحملاو ةبذاجلا ةئيبلا دوجو وه تاعمتجملا يف روطتو

 ىلعو يحاونلا عيمج نم عمتجملا هشيعي يذلا رارقتسالا لالخ
 ةرودب يذلا ينمألاو يسايسلا رارقتسالا صوصخلا هجو
 عيمج يف رارقتسالاو يداصتقالا رارقتسالا ىلع سكعني
 .ىرخالا يحاونلا

 دنعف ،دارفألل ةنينأمطلاو ةقثلا يعامتجالا نمالا رفوي -٥
 يعامتجا لفاكت كانه نأب عمتجملا لخاد دارفالا روعش
 ةايحلا نامضو يشيعملا ىوتسملا عفر ىلع عمتجملا نم صرحو

 نأف مهقوقح لفكت ةموكح كانه نأو دارفالا عيمجل ةميركلا
 يباجيإ لكشب مهلعافت ززعيو ةقثلاو ةنينأمطلا ىلا يدؤيس كلذ
  .عمتجملا لخاد
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 يعامتجالا نمالا قيقحت رصانع *

 نأ يعامتجالا نمالا فيرعت يف اقباس انعم رم امك

 يف ريوطتلاو ةيمنتلا زئاكر نم ةزيكر ربتعي يعامتجالا نمالا
 ىلع ةردقلاو ةنينأمطلاب درفلا رعشت يتلا يهو تاعمتجملا
 نمالا قيقحت رصانع زربأ ركذ اننكميو ،هتابغرو هتاجاح قيقحت
 ةيمس يريشقل ،فوؤرلا دبع ةسحل وب( يلي اميف يعامتجالا

2014( 15:- 

 ينمألاو يسايسلا رارقتسالا :الوأ

 ىروشلاو لدعلا ىلع موقي يذلا يسايسلا ماظنلا نأ
 نامألاب دارفالا روعش ىلا يدؤي نينطاوملا حلاصم ةياعرب مايقلاو
 روطتلا يف ةيساسألا ةزيكرلا ربتعي يذلاو عمتجملا لخاد

 ةسراممب دارفالاو تاسسؤملا موقت هلالخ نمو ةيمنتلاو
 يسايسلا رارقتسالا بلطتيو ،ةنينأمطو ةيرح لكب مهتطشنا
 )م2012 ،نامياو يميمتلا( يلي امب لثمتت ةيساسأ مئاعد

16:- 

 .ةلاّعفو ةيوق ةينمأ ةزهجأ -١
 .عيمجلا قوقح نمضي لداع يئاضق زاهج -٢
 .تاسسؤملاو تاهجلا عيمج نيب لماكتم طيطخت -٣

 عمتجملا دارفأ نيب ةاواسملا قيقحتو ةلادعلا :ايناث

 عمتجملا لخاد دارفألا نيب صرفلا ئفاكتو ةلادعلا نأ
 عانتقالاو اضرلاب دارفالا رعشي ثيح يعامتجالا نمالا ققحت

 هل نمضي ام قيقحت يف ةصرفلا هئاطعإ مت مهنم درف لك نأو

 
 ص ) اجذومن تاردخملا رئازجلا يف يعامتجالا نمالا ( 2014 ةیمس يریشقل ،فوؤرلادبع ةسحل وب 15
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 يلودلا رمتؤملا ،يمالسإلا روصتلا يف يعامتجالا نمألا ،م2012 نامیإ ،يمیمتلا و دامع ،يمیمتلا 16

 .21ص .ـھ1433 ،نابعش ،تیبلا لآ ةعماج يف ةعیرشلا ةیلك ھمیقت يتلا

 ىلع دعاست يتلا رصانعلا زربأ ركذ اننكميو ،ةميركلا ةشيعملا
 دبع ةسحل وب( يلي اميف عمتجملا دارفأ نيب ةلادعلا قيقحت

 -:17 )2014 ةيمس يريشقل ،فوؤرلا
 عيزوت يف ةلادعلاو عمتجملا دارفأل لمعلا صرف ريفوت -١
 .لخدلا
 زييمت نود عمتجملا دارفأل ةبسانملا ةميلعتلا ةئيبلا ريفوت -٢

 .مهنيب
 تاسسؤمب دارفالا ةقالع مظنت سسأو ئدابم عضو -٣
 .ةلودلا

 عمتجملا دارفأ نيب كسامتلاو لفاكتلا :اثلاث

 دارفألا لعجي ام وه عمتجملا دارفأ نيب لفاكتلا ربتعي
 ،هل مهئالوب ساسحإلا قمعيو عمتجملا اذهل ءامتنالاب نورعشي

 فرعي يذلاو عمتجملا اذه ةمالس نع لوؤسم هنأ رعشيو
 ،يسانو( هنم ءزجك شيعن يذلا نطولا يلاحلا انتقوب

 ةدايز هنأش نم ام لك مهاسي كلذلو ،18 )م2021

 نمالا قيقحت يف عمتجملا دارفأ نيب محالتلاو فتاكتلا
 .يعامتجالا

 يعامتجالا نمألا دد� لماوع *

 لماوع كلانه ةيناسنإلا تاعمتجملا نم عمتجم يأ يف

 لخاد ةنينأمطلاو رارقتسالا ةلاح يف يبلس لكشب رثؤت
 تاسايس دوجو مدع يف لماوعلا هذه رثؤت دقو تاعمتجملا
 لماوعلا كلت تطبترا ءاوس يعامتجالا نمالا ققحت ةيعامتجا

 ص ) اجذومن تاردخملا رئازجلا يف يعامتجالا نمالا ( 2014 ةیمس يریشقل ،فوؤرلادبع ةسحل وب 17
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 ،29 ددعلا ،21 دلجملا ،ءایحالا ةلجم ،انورك ةحئاجو يعامتجالا نمألا ،م2021 ،ماھس ،يسانو 18

 .852 ص ،م2021
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 بيلاسأ بسانت مدع وا ةمئالم ةسايسل لوصولا ةيناكمإ مدعب
 ريفوت مدع وا عمتجملا ا� رمي يتلا ةلحرملا تابلطتم عم اهذيفنت

 و ذيفنت و عنصل ةمزاللا ةيميظنتلا وا ةيرشبلاو ةيداملا دراوملا
 نمالا قيقحت نود لوحي ام امم ةسايسلا ميوقت و ةعباتم
 دقو ،19 ) 2016 فرشا ليمج ،يمار نيسح( يعامتجالا
 يتلاو لماوعلا هذه ضعب ركذ ىلا نيثحابلا نم ديدعلا قرطت

 -:يلي ام لاثملا ليبس ىلع اهنم درون

 رقفلا -١

 نمالا يف ابلس رثؤت يتلا لماوعلا مها نم رقفلا ربتعي
 يتلا تالاحلا زورب ىلا ةجاحلاو رقفلا يدؤي ثيح يعامتجالا
 خانم رقفلا تائيب لكشت ثيح ،ةقرسلا ىلا ا�احصأ عفدت
 عمتجملا نماو ميق ددهي يذلا يعامتجالا فارحنالل ابسانم

 اميس ال حضاو لكشب ىرخألا لماوعلا يف رقفلا رثؤي امك
 ةياعرلاو ميلعتلا لماوع ىلع ابلس سكعني ثيح لافطألا ىدل
 ال يلاتلابو ،20 )2011 دامح روتسم ،يماوعلا( ةيحصلا

 تالدعم ليلقتب ىلا يعامتجالا نمالاو رارقتسالا قيقحت نكمي
 .عمتجملاف رقفلا

 ةلاطبلا -٢

 ةلاطبلا 21 )م2015 ،فيلخلا ،يشمخلا( فرع
 يف ةبغرلاو ةردقلا عم لمعلا نع نيلطاعلا بابشلا ا¾أب
 ريغ لاكشا ةلاطبلل نأ ناتثحابلا تركذ امك هيلع لوصحلا

 نوملعي ةريبك ةعومجم دوجو لالخ نم نوكت يتلاو ةحضاو

 
 لبسو ایزیلام يف يعامتجالا نمألا ھجاوت يتلا تایدحتلاو رطاخملا( 2016 فرشأ لیمج ،يمار نیسح 19

 )ةیمالسإلا ةیبرتلا روظنم نم اھتھجاوم

 رشاعلا دلجملا ةیناسنإلا مولعلل اھبس ةعماج ةلجم ) يعامتجالا نمالا ( 2011 دامح روتسم ،يماوعلا 20

 7 ص لوألا ددعلا

 اذهو ،دوجوملا نم لقا ددعل الا جاتحي ال دحاو ناكم يف
 لمعلل ةبسانملا صرفلا عمتجملا ريفوت مدع ىلا ريشي فيرعتلا

  .هدارفأل
 ىلع هرثأ سكعني ةلاطبلا تالدعم ديازت نأ امك

 ملعتملا بابشلا ةصاخ ،يبلس لكشب ةيعامتجالا ةيحانلا
 بابشلا ءالؤه ىلع رثؤي دق امم ةيملع تاداهش ىلع نيلصاحلا

 ،22 )2013 ليمج ةنونح( ةيعامتجالاو ةيسفنلا ةيحانلا نم
 ةفرعملا باحصأ صاخشألا هشيعي يذلا غارفلا عفدي ديقو
 نولصحيو م�اقاط هيف نوغرفي ئطاخ قيرط كولس ىلا ملعلاو
 لياحتلا قيرط نع عورشم ريغ لخد ردصم ىلع هلالخ نم

 نمالا تاددهم نم اضيأ ربتعت يتلاو ةميرجلا ملاع يف لوخدلاو
  .يعامتجالا

 صرفلا ؤفاكت مدعو ةيعامتجالا ةلادعلا بايغ -٣

 صرفلا ئفاكتو يعامتجالا ةلادعلا نأ لوقلا نكمي
 رعشي ثيح عمتجملا تاريخ يف دارفألل ةلداعلا ةكراشملا رفوت

 لوصحلا عيطتسي يتلاو عمتجملا لخاد هقوقح هل نأب درفلا
 نأف يلاتلابو ،عمتجملا لخاد هتابجاو ءادأب ماق ام اذا اهيلع
 فعض هنع جتني صرفلا ؤفاكت مدعو ةيعامتجالا ةلادعلا بايغ
 ةيعامتجالا ةلادعلا بايغ نا امك ،عمتجملاب درفلا طابترا

 تائفلا ىدل دسحلاو دقحلا لثم ةريبك لكاشم ىلا يدؤي
 نيسح( ةديفتسملا تائفلا ىدل عمطلاو عشجلاو ةررضتملا

 نییئاصخألل ةیرصملا ةیعمجلا ، ةیعامتجالا ةمدخلا ةلجم ،2015 ،قورش ،فیلخلاو ةراس ،يشمخلا 21

 .ریانی ، 55 ددعلا ،رصم ،نییعامتجالا

 ةلاسر ) ةزغ عاطق يف ةینیطسلفلا رسألل يعامتجالا نمألا ىلع رقفلا ریثأت ( 2013 لیمج ةنونح 22

 271 ص ایجولنكتلاو مولعلل نادوسلا ةعماج ریتسجام
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 ديزم ىلا يدؤيس يذلاو ،23 )2016 فرشأ ليمج ،يمار
 .عمتجملا دارفا نيب محالتلاو فتاكتلا مدع نم

 مالسإلا يف يعامتجالا نمالا *

 رجف غوزب لبق يعامتجالا نمالا روص يف لمأتملا نأ
 ةيبصعلا ىلع ريبك لكشبو دمتعت تناك ا¾ا ىري مالسإلا
 ةيامحل ةحضاو تاسرامم ةرتفلا كلت يف دجوي الو ةيلبقلا

 ثيح ،ةيوق لئابقل نومتني ال مه نم اصوصخ دارفالا قوقح
 ثحبلا لجأل كلذو لئابقلا نيب بورحلا بوشن كلذ نع جتن
 رخألا ضعبلا ىلع لئابقلا ضعب ذوفن عسوتو مئانغلا نع
 روص دوجو مدع ينعي ال اذهو ،24 )2009 ،يئارماسلا(

 .ةرتفلا كلت يف يعامتجالا لفاكتل
 ةيامحو مولظملا ةرصنب مت� تافلاحت كانه ناك ثيح

 نكلو "لوضفلا" فلح اهرهشأ نم يتلاو دارفالا قوقح
 ،دارفألل يسيئرلا عجرملا يه ةليبقلا نأ ةرتفلا كلت يف دئاسلا

 وا املاظ درفلا ناك ولو ساسألا يه تناك اهدارفا ترصنو
 .ىرخألا لئابقلا دارفأ قوقح ىلع نيدعتم

 ةقيقح حمالم رهظت تأدب مالسإلا روهظ عمو

 لخد دارفالا رارقتساو يعامتجالا نمالا نامضل ةحضاوو
 نينمؤملا نيب ةاخاؤملا اهزربأو حمالملا كلت مهأ نمو ،عمتجملا
 دعب كلذو )10 ،تارجحلا( )ةوخأ نونمؤملا امنأ( :ىلاعت لاق

 
 ایزیلام يف يعامتجالا نمألا ھجاوت يتلا تایدحتلاو رطاخملا( 2016 فرشأ لیمج ،يمار نیسح -23

 )ةیمالسإلا ةیبرتلا روظنم نم اھتھجاوم لبسو

 ددعلا ، 5 دلجملا ،مالسإلا ردص يف يلبقلا میظنتلا رھاظم نم ضعب ،)م2009( دیمحلادبع ،يئارماسلا 24

 .1ص ، 2009 ، ةسماخلا ةنسلا ،14

 ،ةیبرتلا ةیلك ةلجم ،ةرجھلا دعب ةیوبنلا ةریسلا يف اھتاقیبطتو ةینمألا ةیبرتلا ، 2016 ، ملسم رداقلادبع2

 237 ص ،م2016 ربمسید )يناثلا ءزجلا 171 ( :ددعلا ،رھزألا ةعماج

 سوالا لئابق اهنكست تناك يتلاو ةنيدملا ىلع نيرجاهملا دوفو
 دس يلا ةاخاؤملا هذه تدأ ثيح ،دوهيلا اضيأو جرزخلاو

 دبع( يندملا عمتجملاب مهجازتماو نيرجاهملا ءارقف ةجاح
 .25 )م2016 ،رداقلا

 ناكرأ نم ثلاثلا نكرلا يهو ةاكزلا تضرف امك
 مئارجلا نم عمتجملا ظفح يف ريبكلا رثألا اهل ناك يتلاو مالسإلا

 ءارقفلل هلام ةاكز يدؤي امدنع ينغلا نال كلذو ،تاقرسلاو
 يف عمتجملا شيعيو رقفلا نم ريقفلا نمأيو مهتجاح دسي هنأف
 ،نودلخ نبا ركف يف يعامتجالا نمالا( نامأو لماكت

 نمالا تاكبش ضعب يلي اميف درونسو ،26 )م2018

 - :ليصفتلا نم رثكأ يشب مالسإلا يف يعامتجالا

 ةاكزلا -١
 نم صوصخم ردق يف بجي صوصخم رادقم يهو

 )ـه1442 ،رون(ةددحم ةئفلو صوصخم تقو يف لاومألا
 ةميركلا ةيآلا يف يلاعتو هناحبس اهركذ يتلا ةئفلا يهو 27

 اَهْيَلَع َنيِلِماَعْلاَو ِنيِكاَسَمْلاَو ِءاَرَقُفْلِل ُتاَقَدَّصلا اَمَّنِإ ﴿
 ِنْباَو ِهَّللا ِليِبَس يِفَو َنيِمِراَغْلاَو ِباَقِّرلا يِفَو ْمُهُبوُلُق ِةَفَّلَؤُمْلاَو
 نيبنس يلي اميفو ﴾ ٌميِكَح ٌميِلَع ُهَّللاَو ِهَّللا َنِم ًةَضيِرَف ِليِبَّسلا
 فيرعتو ةاكزلا اهيف بجت يتلاو ةصصخملا لاومالا يه ام
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 دس ىلع ةاكزلا ريثأت ىدمو ةاكزلا نم ةديفتسملا تائفلا
 .ملسملا عمتجملا ىلع هرودب رثؤي يذلاو ةئف لك ةجاح

 ةاكزلا اهيف بجت يتلا لاومألا -٢
 ةراجتلا ضورع -أ

 رامثلاو عورزلا -ب
 اهمكح يف امو دوقنلا -ج
 ضرألا نم جرختسملا -د
 ماعنالا ةمي� -ـه

 ةاكزلا اهيف بجت يتلا لاومألل انضارعتسا لالخ نمو
 يذلاو زانتكالا مدعو رامثتسالا ىلع زفحت ةاكزلا نأ دجن
 نم جرخي يذلا رادقملا نأو عمتجملا ةيمنت يف هرودب مهاسي
 نم ديزت يتلاو ةددحملا تائفلا ةجاح دس يف مهاسي ةاكزلا

 .ملسملا عمتجملا دارفأ نيب طبارتلاو محالتلا

 ةاكزلل ةقحتسملا تائفلا *

 ءارقفلا -١
 نيكاسملا -٢
 ةاكزلا عمج ىلع نيلماعلا -٣

 م�ولق ةفلؤملا -٤
 ةبقرلا قتع -٥
 نيمراغلا -٦
 هللا ليبس يف -٧

 ليبسلا نبا -٨
 نيكاسملاو ءارقفلا ىلع طقف ةاكزلا راصم رصتقت م

 ىرخأ تائف دجوي لب عمتجملاب ةجاح رثكألا ةئفلا مهو
 نيدلا نأ ىلع لدي كلذو ةاكزلا نم بيصن اهل صصخ

 نم لاثملا ليبس ىلع ىرنف ،لماكتم هرئاعش يف يمالسإلا

 نوعيطتسي ال نيذلاو نيرسعملا مهو نيمراغلا ةاكزلا راصم
 رباعلا وهو ليبسلا نبا اضيأو مهيلع ةقحتسملا نويدلا دادس

 عيطتسي ام لاملا نم كلمي الو لبسلا هب تعطقناو قيرطلا يف
 .هدلب غلبي نأ هب

 نمالا تاكبش نم ةاكزلا نإ لوقلا نكمي كلذل
 يف يعامتجالا نمالا قيقحت ىلع دعاست يتلا يعامتجالا

 نيكاسملاو ءارقفلا تاجاح دس لالخ نم يمالسإلا عمتجملا
 مهلقثأ يذلاو نيكاسملاو ءارقفلا ريغ نم نيذلا عمتجملا دارفاو
 عمتجملا لعج يف مهاست امك ،لبسلا م� تعطق نا وا نيدلا
 .اطبارتو امحالت رثكأ يمالسإلا

 يمالسإلا عمتجملا دارفا مالسإلا ثح ةاكزلا ةضيرف بناجبو
 هيف كش ال امم اذهو هللا ليبس يف قافنالاو تاقدصلا ىلع
 .يعامتجالا لفاكتلا يف ريبك لكشب مهاس

 ةاكزلا يمالسإلا عيرشتلا لعجي مل كلذ عمو

 نيب لب ،نيجاتحملا ةجاح دسل ديحولا ليبسلا يه تاقدصلاو
 ثيح كلذل يعسلاو مهقزر بسك عمتجملاف دارفالا ىلع نأ
 اذإ لماعلا دي بسك بسكلا ريخ( :ملسو هيلع هللا ىلص لاق
 ةيطعملا ديلا نأ مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع نيب امك ،)حصن

 .ىلفسلا يهو ةذخألا ديلا نم ريخ يلعلا يهو

  فقولا *

 فقولا فيرعت نكمي هنأ ىلع نيثحابلا نم ددع قفتا
 فرصتلا مدع ينعي يذلاو "ةعفنملا ليبستو لصألا سيبحت" هنأب
 نكلو ثرولاب لقتنت الو ةبهلاب الو نهرلاب الو ،عيبلاب ال نيعلاب

 ،فقولا بحاص اهددحي يتلا تاهجلا ىلع فرصت نيعلا ةعفنم
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 اهيلع فرصت نأ نكمي يتلا تالاجملا ضعب يلي اميف درونو
 -:28 )2008 ،دادف( فقولا ةعفنم

  ةيمالسإلا ةوعدلا رشن -١
 ةيعامتجالا ةياعرلا -٢
 ةيحصلا ةياعرلا -٣
 ميلعتلا -٤

 عافدلاو نمألا ضارغأ -٥
 ةيساسألا ةينبلا ىلع فقولا -٦

 رود فقولل نأ فقولا تالاجم دادعت دعب انل حضتي
 اصوصخو يعامتجالا نمالا زيزعت يف مهاست تالاجم يف ريبك

 ضارغأل فاقوألا صيصختو ةيعامتجالا ةياعرلاب قلعتي ام
 لثم عمتجملا نم ةئف تاجاح دس يف ةيباجيإ ةمهاسم مهاست
 اضيأو ةجاتحملا رسالا ةدعاسمل فقولاو ماتيالا ةلافكل فقولا
 فاقوألا لالخ نم ميلعتلاو ةيمالسإلا ةفاقثلا رشنب قلعتي اميف

 ظيفحتب ةصتخملا ةيريخلا تايعمجلل اهعير صصخي يتلا
 .نآرقلا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف يعامتجالا نمالا -ًاثلاث

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف يعامتجالا نمالا *

 ىلع اهسيسأت ذنم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تصرح

 لضفأ ىلا هب يقرلاو عمتجملا ةيمنت هنأش نم ام لك زيزعت
 ،ميوقلا يمالسإلا جهنملا عم قفاوتي امب ةيشيعملا تايوتسملا
 نوكت نأ ىلع( مكحلا ماظن يف ةعساتلا ةداملا تصن ثيح
 ساسأ ىلع اهدارفأ ىبريو ،يدوعسلا عمتجملا ةاون يه ،ةرسألا

 ،هللا ةعاطلاو ءالولا نم هيضتقت امو ،ةيمالسإلا ةديقعلا

 
-21 سرام 2008 رقفلا ةحفاكم يف فقولا رود ةرود ،فقولا ھقف يف لئاسم ،2008 يشایعلا دادف  . 28

  طوشكاون- 61

 ،نطولا بحو ،هذيفنتو ماظنلا مارتحاو ،رمألا يلوأو ،هلوسرلو
 ةيبرعلا ةكلمملا روتسد( )ديجملا هخيراتبو هب زازتعالاو

 .29 )ةيدوعسلا
 ةظفح ناملس نب دمحم ريمألا دهعلا يلو دكأ امك

 ةيعامتجالا مظنلا ساسأ ربتعت ةيمالسإلا ةديقعلا نأ ىلع هللا
 ةيبرعلا ةكلمملا يف نحن" لوقي ثيح ،يدوعسلا عمتجملا يف

 يفاقثلا انثرإو انديلاقتو ةقيرع انتاداعو انسبل ىتح ةيدوعسلا
 نم اسيئر زج لكش يمالسالا انثرإ كلذ لك لبقو ،يخيراتلا
 نوكي يكل هزيزعت يف رمتسنو نامزلا روطت عم هروطن ،انتيوه
 ةدوجوملا لاكشألا رصانع دحأو ،ملاعلا ليكشت رصانع دحأ

 ءزج يهو ،ا� رختفن ةياغلل ةيوق انتيوه نأ دقتعاو ،ملاعلا يف
 ساسأ ءزج .يدوعس نطاوم لكو تنأو انأ يعنص نم سيئر
 يتلا ةيدوعسلا انتيوه ببسب يه ةيدوعسلا يف مئاقلا كارحلا يف
 "يخيراتلا يفاقثلا انثرإو ةيبرعلاو ةيمالسإلا ةيوهلا ىلع تينب

 يذلا جهنملا انل حضتي ةحضاولا ةيؤرلا هذه نمو
 ىلع موقي يذلاو يعامتجالا نمالا ءانب يف ةكلمملا هيلع ريست
 ريوطتلا يف مهاسي ام لك عم ىشامتيو ةيمالسإلا ةعيرشلا
 ،صاخ لكشب يعامتجالا نمالا ةمظنأ ريوطتو ماع لكشب

 عم بسانتت يتلا تاعيرشتلاو نيناوقلا نس ىلع تلمع ثيح
 تارتف يف ةدوجوم نكت مل يتلا تاريغتلاو عمتجملا تاجايتحا
 .30 )ميحرلا دبع يتاعاسلا( ةيضام

 قفِو ةيعامتجالا ةيامحلا ةمظنا ةكلمملا تعضو امك
 ،نكَمُمو ميلس عمتجم قيقحتل ةيانعب ةسوردم تايجيتارتسا
 ،م�ايح ةدوج نّسحُيو ،نينطاوملا رارقتسا ققحيل ماظن وهف

 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا روتسد - 29

  عبارلا لصفلا يدوعسلا يسایسلا داصتقالا تاقیبطت ةدام يتاعاسلا میحرلادبع - 30
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 ىلع مهمعد ةيرارمتسا ىلع لمعيو ،مهمامأ رطاخملا للذيو
 ةكلمملا تمتها امك .يسفنو يعامتجاو يداصتقا ىوتسم

 هتائف ةفاكب عمتجملاو دارفألا معد زيزعتل ةيئاقو جمارب عضوب
 نَمِل ليهأتو ةياعر جمارب تعضوو ،هتاجايتحا فلتخم ّدسل
 ةيرشبلا دراوملا ةرازو عقوم( ةمئاد تادعاسمل ةجاحب مه
 عتمتي نطو ىلع لوصولل كلذو 31 )ةيعامتجالا ةيمنتلاو

 .يعامتجالا نمألا نم ةيلاع ةجردب

 يعامتجالا نامضلا *

 فد� ـه 1382 ماع يعامتجالا نامضلا ئشنأ
 ةصاخ ةيعامتجا فورظ م� طيحت يتلا تائفلا ضعب ةدعاسم

 ذيفنت معد يف مهاسي امك ،مهل ةميرك ةشيعمو ةايح نيمأتل
 قيرط نع يعامتجالا نامضلا يديفتسمل ةيجاتنإلا عيراشملا
 ةيرشبلا دراوملا ةرازو عقوم( ةكلمملا ءاحنا يف ةرشنملا ةعورف
 يف ريبك لكشب مهاسي ةرودب اذهو ،)ةيعامتجالا ةيمنتلاو

 رثكألا دارفالا لخد ةدايز لالخ نم يعامتجالا نمالا قيقحت
 ىوتسملا نيسحت يف مهاسي يذلاو يدوعسلا عمتجملا يف ةجاح
 كلتل يميلعتلا ىوتسملا ىلع هرودب سكعنيس يذلا يشيعملا

 اهمدقي يذلا معدلا جمارب ضعب يلي ام يف ركذنو ،ةئفلا
 -:يعامتجالا نامضلا
 .يسردملا يزلاو ةبيقحلا لجأل ةيدقنلا تادعاسملا جمانرب -١
 .ءابرهكلا ريتاوف نم ءزج ديدست جمانرب -٢

 .ءاذغلا لجأ نم ةيدقنلا تادعاسملا جمانرب -٣
 ليصحتلاو سايقلا تارابتخا موسر ديدست جمانرب -٤
 .يملعلا
 .ثيثأتلاو شرفلا جمانرب -٥

 
 ةیعامتجالا ةیمنتلاو ةیرشبلا دراوملا ةرازو عقوم -31

 دعاقتلاو ةيعامتجالا تانيمأتلا ةماعلا ةسسؤملا *

 خيراتو )657( مقر ءارزولا سلجم رارق ردص

 ةماعلا ةسسؤملا" جمدب يضاقلا ــه05/11/1442
 قفو "ةيعامتجالا تانيمأتلل ةماعلا ةسسؤملا" يف "دعاقتلل
 ةماعلا ةسسؤملا لحت كلذ يف امب هبجومب ةدراولا تابيترتلا
 موقت ثيح ،دعاقتلل ةماعلا ةسسؤملا لحم ةيعامتجالا تانيمأتلل

 الك يف مهرسألو نيفظوملل ةميركلا ةايحلا ريفوت ىلع ةسسؤملا
 زجعلا وأ دعاقتلا ببسب لمعلا كرت دعب ام ةلحرم يف نيعاطقلا
 قيقحتب مهاسي ةسسؤملا هب موقت يذلا رودلا اذهو ،ةافولا وأ
 .عمتجملا نم ةئفلا هذهل يعامتجالا نمالا

 يف مهاسيو ةسسؤملا هب موقت رخا رود كانه نأ مك
 جمانرب وهو دناس جمانرب لالخ نم يعامتجالا نمالا قيقحت
 فورظ يأل لمعلا نع ةرتف لطعت يذلا فظوملا ةياعرب موقي
 لمع لاجم نع ثحبلل ةصرفلا هل حيتيو هتدارا نع ةجراخ

 ،)ةيعامتجالا تانيمأتلل ةماعلا ةسسؤملا عقوم( بسانم يفيظو
 لضفأ ةيفيظو صرف نع ثحبلا عمتجملا دارفأل ققحي ام وهو
 لالخ نم يعامتجالا نمالا ققحي ام وهو م�اربخ ريوطتو

 .كلذ يف مهعدو عمتجملا دارفا لخد ةدايز

 م2030 ةكلمملا ةيؤر *

 20300 ةكلمملا ةيؤر ةمهاسم نايبت يف ءدبلا لبق
 ةيؤرلل ضرع ىلا قرطتن فوس يعامتجالا نمالا زيزعت يف

 جماربلاو اهقيقحت ىلا ىعست يتلا فادهألاو ةيساسألا اهزئاكرو
 .اهذيفنت ىلع لمعت يتلا

 يلو يديس ومس ةيؤر تقلطنا م2016 ماع يف
 ةكلمملا ةيؤر" دوعس لآ زيزعلا دبع نب ناملس نب دمحم دهعلا
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 يتلا ا�اردقو ةكلمملا ةوق نماكم ىلع تينب يتلاو " 2030
 تاراق ثالث طبري يذلا يفارغجلا ناكملا نم ا� هللا اهابح

 نيمرحلا ا�و يحولا طبهم يهف يمالسإلا ملاعلا يف اهتناكمو
 يعامتجا عونتو يراضح قمع نم اضيأ هكلمت امو نيفيرشلا
 .ةيداصتقا ةناكمو

 ةيبرعلا ةكلمملا يف ةلصاحلا تاروطتلل عباتملاو

 ةيؤرلا هذه قيقحت يف ةداجلا تاوطخلا نم ريثكلا دجي ةيدوعسلا
 اوكمارا ةكرش نم %5 حرط لاثملا ليبس ىلع اهنم يتلاو
 ةماعلا تارامثتسالا قودنص ءاشناو ،ماعلا باتتكالل
 نم ةكلمملا ررحت يف مهاسي فوس هرودب يذلاو ةيدوعسلا

 .يسيئر لخد ردصمك طفنلا ىلع دامتعالا
 عمتجملا يهو رواحم ثالث ىلع ةيؤرلا تدمتعا دقو

 اهرودب يتلاو ،حومطلا نطولاو ،رهزملا داصتقالاو ،يويحلا
 عقوم( ا�اعلطتو ةيؤرلا فادهأ قيقحتل اهنيب اميف لماكتت

 .32 )طيطختلاو داصتقالا ةرازو
 يجيتارتسا فده 96 ىلا رواحملا هذه عرفتتو

 يلي اميف لثمتت اهقيقحتل ةماع فادها 6 ةيؤرلا تددح يتلاو
 -:33 )2030 ةكلمملا ةيؤر(

 .ةينطولا ةيوهلاو ةيمالسإلا ميقلا زيزعت -١

 .ةيحصو ةرماع ةايح نيكمت -٢

 .داصتقالا عيونتو ةيمنت -٣

 .فيظوتلا تالدعم ةدايز -٤

 .ةمكوحلا ةيلعاف زيزعت -٥

 .ةيعامتجالا ةيلوؤسملا نيكمت -٦

 
 طیطختلاو داصتقالا ةرازو عقوم- 32

 2030 ةكلمملا ةیؤر- 33

 فادهألا اهنم قثبنت يتلا ةماعلا فادهألا هذه ربتعت
 جمارب قيرط نع اهقيقحت نكمي يتلاو ىرخألا ةيجيتارتسالا

 .يلاتلا ناونعلا اهل درفنس يتلاو ةيؤرلا قيقحت

 ةيؤرلا قيقحت جمارب *

 جمارب ةدع ةيمنتلاو ةيداصتقالا نوؤشلا سلجم قلطأ
 يتلاو م2030 ةكلمملا ةيؤر قيقحت يف مهاستس يتلاو

 )2018 ،ةيؤرلا جماربل ةيليصفتلا ةرشنلا( يلي اميف اهدرونس
34:- 
 2020 ينطولا لوحتلا جمانرب -١
 ةينطولا تاكرشلا ةداير جمانرب -٢

 يلاملا نزاوتلا قيقحت جمانرب -٣
 ةماعلا تارامثتسالا قودنص جمانرب -٤
 ناكسإلا جمانرب -٥
 يلاملا عاطقلا ريوطت جمانرب -٦

 ةيجيتارتسالا تاكارشلا جمانرب -٧
 نمحرلا فويض ةمدخ جمانرب -٨
  ةايحلا ةدوج جمانرب -٩

  صيصختلا جمانرب -١٠
  ةيدوعسلا ةيصخشلا زيزعت جمانرب -١١
 ةيتسجوللا تامدخلاو ةينطولا ةعانصلا ريوطت جمانرب -١٢

 2030 ةكلمملا ةيؤر تازاجنإ *

 نم روحم لكب ةصاخلا تازاجنإلل حيضوت يلي اميف
 )تازاجنالاو مدقتلا ،2030 ةكلمملا ةيؤر عقوم( ةيؤرلا رواحم
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 ةايح طامنأ ينبت ةجيتن روحملا اذه مدقت :يويح عمتجم -١

 ،ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم نمحرلا فويض ةمدخو ،ةيحص
 ةسسؤم ىدل اهنيمضتو ةيرثألا عقاوملاب مامتهالا ىلإ ةفاضإلاب
 .يملاعلا وكسنويلا

 2030 فدهتسم روحملا اذه ققح :رهدزم داصتقا -٢
 تمن امك .2020 ماع يف ةلماعلا ىوقلا يف ةأرملا ةكراشمل

 تعفتراو ،ريبك لكشب ةماعلا تارامثتسالا قودنص لوصأ
 .يلامجإلا يلحملا جتانلا يف ةطسوتملاو ةريغصلا تآشنملا ةمهاسم

 يتزيكر يف ًامدقت روحملا اذه ققح :حومط نطو -٣

 تاداريإلا تعفترا ثيح "لوؤسم هنطاوم"و "ةلعاف هتموكح"
 فعاضت امك ،2020 ماع يف ظوحلم لكشب ةيطفنلا ريغ

 ماع يف عوطتم فالآ 409 غلبيل ايونس نيعوطتملا ددع
2020. 

 ةـكلمملا ةـيؤر نا قبس ام لالخ نم دجن
 فدـ� ةلماـش ةـيومنت ةـينطو ةـطخ يـه 2030

 جذوـمنأ ىـلإ ةيدوعـسلا ةـيبرعلا ةـكلمملا لـيوحتل
 قالطإ اـهئانبأ نـيكمت لالخ نـم مـلاعلا يـف دـئار
 قـلخل ةوـقلا نـماكم رامثتـساو ،مـ�اردقو مـ�اقاط
 يوـيح عـمتجم ءاـنبو ،رـهدزمو عوـنتم داـصتقا

 .ةـيحصو ةرـماع ةاـيحب مـعني

 قيقحتل تعضو يتلا 2030 ةكلمملا ةيؤر تاردابم *

 يعامتجالا نمالا

 ةيؤر اهتنبت يتلا جماربلا شقاننس ناونعلا اذه تحت
 ،يعامتجالا نمالا قيقحت يف تمهاس يتلاو 2030 ةكلمملا

 عضولا نيسحت ىلع جماربلا هذه رثأ ةفرعم لالخ نم كلذو

 ةكلمملا لخاد نينطاوملا ةنينأمطو رارقتساو يسفنلاو يشيعملا
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا

 ةلادعلاو رارقتسالا قيقحت يف تمهاس يتلا جماربلا :الوأ

 لخدلا عيزوت يف

 لخاد درفلا هل حمطي يذلا قرشملا لبقتسملا نا

 ،هيف شيعي يذلا عمتجملا لبقتسم نم ساسألاف يتأي عمتجملا
 سيلو هسفن ىلع ادمتعم ارقتسمو لقتسم عمتجملا ناك املكف
 ىلع ديج ريثأت اذ كلذ نوكيس ةيجراخلا تالخدتلا ىلع
 .ةلخادب دارفالا

 مل م2018 ماع لبق ةكلمملا عضو انعجار ام اذإو
 هيلا حمطت ام قيقحت ةكلمملا عيطتست ةحضاو ةطخ كانه نكت
 يذلاو ناكسلا دادعا يف دايدزالا عم اصوصخ ،تازاجنإ نم
 ةيساسألا تامدخلا ىلع يموكحلا قافنالا دايزا هيلع بترتيس

 .نينطاوملل مدقت يتلا
 ىعست ةحومط ةطخ دوجو نا لوقلا اننكمي انه نمو

 روعشو ةنينأمطلا نطولا ءانبأ سوفن يف ثعبي ةكلمملا اهقيقحتل

 متي يلاحلا تقولا يف ةكلمملاب ةدوجوملا دراوملا نأبو نامألا
 عفنلاب هئانبأ ىلع دوعيو عمتجملا رارقتسا ققحي امب اهلالغتسا
 تاردقم لالغتسا ىلا فد� يتلا جماربلا نمو ،ةميركلا ةايحلاو
 :لداعلا لكشلاب هعيزوتو لثملا لالغتسالا ةكلمملا

 ةيلاملا ةمادتسالا جمانرب *
 ىلع ةرطيسلا ةيلاملا ةمادتسالا جمانرب فادهأ نم نإ

 هيجوتو ةيطفنلا ريغ تاداريإلا زيزعتو ةلودلل ةماعلا ةيلاملا زجع
 ثيح ،نطاوملا باسح جمانرب لالخ نم هيقحتسم ىلا معدلا
 ةيبلسلا راثالا نم ريثك فادهألا هذه قيقحت مدع ىلع بترتيس
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 ىلع اهنم يتلاو يعامتجالا نمالا قيقحت مدع ىلا يدؤت يتلا
 يف عافتراو ،ىدملا ليوط يداصتقا دوكر ىلا لاثملا ليبس

 ةفلكت عافتراو ،نيرمثتسملا ةقث يف عجارتو ،ةلاطبلا تالدعم
  .36 )2020 يلاملا نزاوتلا قيقحت جمانرب( ماعلا نيدلا

 ىلا ةكلمملا يعس انل حضتي فادهألا هذه نمو
 لخدلا رداصم عيونت ةلواحمو يداصتقالا رارقتسالا قيقحت

 اضيأو ،لخدلل ديحو ردصمك طفنلا ىلع دامتعالا مدعو
 معدلا هيجوت ىلا ةفاضإلاب ،ةكلمملا ةنزاوم يف ردهلا نم دحلا
 يذلا فدهلا وه نطاوملا باسح جمانرب لالخ نم هيقحتسمل
 تصرح ثيح يعامتجالا نمالا قيقحت يف ريبك لكشب مهاسي

 مدقي ناك يذلا معدلا غلابم نيقحتسملا ىطعا يف ةكلمملا
 نيجاتحملا نينطاوملا ىلا هل ةقحتسملا ريغ فارطألاو تاكرشلل
    .العف معدل نيقحتسملاو

 دقف جمانربلا اذه اهققح يتلا تازاجنإلل رظنلابو

 ةقلعتملا ةينطولا ةمظنألاب قلعتي اميف تازاجنإلا نم ديدعلا ققح
 زجعلا بسن ىلع ةرطيسلا يف كلذك دعاسو ،ةماعلا ةيلاملاب
 ىلا 2015 ماع يف %15.8 نم يلامجإلا يلحملا جتانلا نم

 يلاملا فقوملا ةيوقت ىلإ كلذ ىدأ دقو ،م2019 يف 4.5%

 .37 )يلاملا نزاوتلا جمانرب( ةكلمملل
 ىلع لمعلاو ةيطفنلا ريغ تاداريإلا زيزعت مت امك

 ام ىلع ءانبلا ربع ةمادتسم ةلحرمل لوصولل ةماعلا ةيلاملا ةئي�

 تاهجوت ريوطتو يلاملا طيطختلا ةدوج عفرو هقيقحت مت
 .ةيلاملا ةمادتسالا ةلحرم ىلإ قالطنالل جمانربلا
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 ناكسإلا جمانرب *

 نكسلا كلمت صرف ةحاتا ىلا جمانربلا اذه فدهي
 فادهألا مهأ نم فدهلا اذه ربتعي ثيح ،نييدوعسلل مئالملا
 اضرلاب مهروعشو دارفالا رارقتسا ىلع دعاست يذلا

 دارفالا لاوحأ نأ مولعم وه امكو ،عمتجملا لخاد ةنينأمطلاو
 يف وه نم مهنمف مهفورظو م�ايناكما بسح ىلع ةفلتخم
 يف وه نم مهنمو هنكمم ريغ بسانم نكس ريفوت لعجت فورظ
 .بسانملا نكسملا يف نكسلا ىلع هدعاست ةيلام هردق

 اذه نا دجن جمانربلا اذه تافدهتسمل عوجرلا دنعو
 معدلا ميدقتل لداعلا عيزوتلا هططخ يف عضو جمانربلا
 رسالا هفرعم لالخ نم ،اهريغ نع ةجاح رثكألا فارطألل
 نكس كلمت جمارب عضوو يعامتجالا نامضلا يف ةلجسملا

 ةمهاسملا يف ةيريخلا تايعمجلا كارشا اضيأو م�اردق بسانت
 مدق امل ةفاضإلاب كلذ لكو ،تائفلا هذهل نكس كلمت ريسيت
 .ةددحم ريياعم قفو ماع لكشب ةيدوعسلا يف رسألل

 نأ دجن جمانربلا اذه اهققح يتلا جئاتنلا ىلا رظنلابو
 تناك يتلا نكاسملل ةيدوعسلا رسألا كلمت بسن عافترا
 تابلطتم ةيبلت يف ةينكسلاو ةيليومتلا لولحلا حاجنل ةجيتن
 ةيدوعسلا رسألا كلمت ةبسن زواجتت نكت مل ذإ ،ةيدوعسلا رسألا

 %60 ىلإ تعفتراو ،م2016 ماع يف % 47 نكاسملل
 امك ،م2020 ماع ناكسإلا جمانربل ىلوألا ةلحرملا ةياهنب
 ةيناكسإلا لولحلاو جماربلا نع نطاوملا اضر ةبسن تعفترا
 ،ناكسإلا جمانرب قالطإ لبق% 32 ةبسنلا تناك ذإ ،ةمدقملا

 ةيؤرلا تازاجنإ (م2020 ةياهنب% 80 ىلإ تلصو نيح يف
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 رسألا مدخ جمانربلا اذه نأ اقباس انركذ امكو ،38 )2021
 ةجاح رثكألا رسالاو يعامتجالا نامضلا تامدخب ةلومشملا

 لكشب مهاست يتلا ةيوقلا بابسألا نم ربتعي يذلاو نكسملل
 هنع جتنيس يذلاو ةقحتسملا فارطألا ىلع معدلا عيزوتب ريبك
 .يعامتجالا نمالا نم يلاع ىوتسم قيقحت

 ليلقتو ةيفيظو صرف ريفوت يف تمهاس يتلا جماربلا :ايناث

 ةلاطبلا بسن

 ةلاطبلا بسن ةدايز نأ يناثلا لصفلا يف انعم قبس امم
 لالخ نم كلذلو يعامتجالا نمالا قيقحت مدع بابسأ دحأ

 نم ديدعلا نأ ثحابلل حضتي ةيؤرلا قيقحت جمارب ضارعتسا
 صرف قلخو فيظوتلا بسن ةدايز يف تمهاس ةيؤرلا جمارب
 .كلذ يف تمهاس يتلا جماربلا يلي اميف درونو نينطاوملل لمع

 ةايحلا ةدوج جمانرب *

 ةمهاسملا ةيمنت ةايحلا ةدوج جمانرب فادها نم

 ةيبلتل هيفرتلا صرف عيونتو ريوطتو ةفاقثلاو نونفلا يف ةيدوعسلا
 حضتي ثيح ،ةحايسلا عاطق ريوطت اضيأو ناكسلا تاجايتحا
 هب عتمتت ام لالغتسا ىلا ةكلمملا هجوت فادهألا هذه نم انل
 نينطاوملا هجوت نم دحلل اضيأو حايسلل هبذاج تاناكمإ نم

 .ةكلمملاب هيفرتلا تابلطتم دوجو مدعل جراخلاف ةحايسلل
 دجن جمانربلا اهل فدهي يتلا تافدهتسملل عوجرلابو

 ةحايسلا عاطق يف رشابم فظوم نويلم 1.6 فدهتسي هنا
 صاخشألا ةبسن ةدايز اضيأو 2030 ماع لولح يف

 يذلاو %40 ايعوبسا ةيندبلاو ةيضايرلا ةطشنألل نيسرامملا
 عاطقلا يف اوس يضايرلا عاطقلا يف فيظوت صرف حيتيس
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 143746 فيظوت فادهتسا اضيأو يموكحلا وا صاخلا
 مهاسيس كلذ نأ دجت يدوعسلا يفاقثلا عاطقلا يف افظوم

 ةكلمملاب يعامتجالا نمالا قيقحت يف ريبك لكشب
 %19 ةضايرلا يسرامم هبسن تغلب 2019 يفف

 يفو ،نينطاوملا نم %13 هبسنب 2015 ماع يف تناك يتلاو
 يفاقثلا عاطقلا يف نيلماعلا فارتحا صرف ةدايز مت 2020

 فينصتلا نمض ةيفاقث ةنهم 400 نم رثكأ جاردا لالخ نم
 نم نييدوعسلا نيعدبملا ليوحت فد� نهملل دحوملا يدوعسلا
 ددع غلب امك ،فارتحالا ىوتسم ىلإ ةياوهلا ىوتسم
 1000 نم رثكأ هيفرتلا عاطق يف تنواعت يتلا تاكرشلا

 يف ةرشابملا ريغو ةرشابملا فئاظولا قلخ يف مهسأ امم ،ةكرش
 فلأ 101 نم رثكأل فئاظولا يلامجإ لصو ذإ ،هيفرتلا عاطق
 امم ،39 )2021 ةيؤرلا تازاجنإ( ةيمسومو ةمئاد ةفيظو
 يف مهاسي هرودب يذلاو ةلاطبلا بسن ليلقت ىلع سكعنيس

 .ةكلمملا يف يعامتجالا نمالا زيزعت
 عمتجملا ةناصح زيزعت اضيأ جمانربلا فادهأ نمو

 بسن ليلقت نم فدهلا اذه قيقحت مهاسي ثيح تاردخملا نم
 يتلا بابسألا زربأ نم ربتعت تاردخملا نال كلذو ،ةميرجلا

 تافرصت ىلع مدقي يلاتلابو لقعلا بئاغ ناسنالا لعجت
 .ةعمتجم دد� ةيمارجإ

 ةماعلا تارامثتسالا قودنص جمانرب *

 ىلإ ةماعلا تارامثتسالا قودنص جمانرب فدهي
 لعافلا كرحملا هنوك ةماعلا تارامثتسالا قودنص رود زيزعت

 ربكأ نم هلعجل ىعسيو ،ةكلمملا يف داصتقالا عونت فلخ
 تاكارش سيسأت نع ًالضف ،ملاعلا يف ةيدايسلا ةورثلا قيدانص
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 دهشملا يف ةكلمملا رودو رثأ قيمعت يف مهست ةديطو ةيداصتقا
 دوجو نم ديزيس فدهلا اذه قيقحتو ،40يملاعلاو يميلقإلا

 اهخضي يتلا غلابملا نأ ثيح كلذو ةكلمملاب فيظوتلا صرف
 ةكلمملا لخاد تاكرشلا ريوطتو ءاشناو رامثتسالل قودنصلا
 كلت ءاشنا متي يتلا قطانملا يف فيظوت صرف قلخ يف مهاست
 .ا� عيراشملاو تاكرشلا

 دجن جمانربلا اذه تافدهتسم ىلا عوجرلابو
 ريغو ةرشابم فيظوت ةصرف نوليم 1.8 قلخ فادهتسا
 ةلثمألا نم موين عورشم ربعتيو ،م2025 ماع ةياهنب ةرشابم
 ةكلمملا برغ لامش ةقطنم يف فيظوتلا ةدايز ىلع ةديجلا

 ةدايزل هبسن يأ ىلع علطي مل ثحابلا نأب ةراشإلا ردجتو
 يتلاو ةمخضلاو ةريبكلا عيراشملا نم هرابتعاب نكلو   فيظوتلا
 ركذ امك ،ةقطنملا كلت يف ةلهؤم ةيرشب رداوك ىلا جاتحت
 ىرخألا عيراشملا نأ 2030 ةكلمملا ةيؤر تازاجنإ ريرقت

 عورشم اهنمو ،ةريثك رشابم ريغو رشابم فيظوت صرف رفوت
 نأ امك لمع ةصرف فلأ 25 نم رثكأ رفوي يهيفرتلا ةيدقلا
 لمع ةصرف فلأ 70 ريفوت يف مهسيس رمحألا رحبلا عورشم
 .نيميقملاو نينطاوملل

 جئاتنلا *

 نكمي ةقباسلا لوصفلاف هتشقانم مت ام لالخ نم
 ققحت ةكلمملا نأب يسيئرلا ثحبلا لأست ىلع ةباجإلا ثحابلل
 م2030 ةكلمملا ةيؤر جمارب لالخ نم يعامتجالا نمالا
 نم هتاقوعم ةجلاعمو يعامتجالا نمالا تاموقم زيزعتب كلذو

 ةدايزو ةورثلل لداعلا عيزوتلاو فيظوتلا صرف ةدايز لالخ
 ةكراشمو يعامتجالا لفاكتلا لبس ةدايزو ةايحلا ةدوج

 
 )ةماعلا تارامثتسالا قودنص جمانرب(40

 ركذ نكميو ،كلذ يف يحبرلا ريغ عاطقلاو صاخلا عاطقلا
 -:يلاتلاك دادعت لكش ىلع اهل لصوتلا مت يتلا ىرخألا جئاتنلا

 رارقتساو ومنل يسيئر بلطم يعامتجالا نمالا قيقحت -١
 .عمتجملا
 يعامتجالا لفاكتلا دوجوب مهاست فينحلا اننيد تاعيرشت -٢
 .يعامتجالا نمالا قيقحت يف مهاسي يذلاو عمتجملا دارفا نيب

 قيقحت يف تمهاس م2030 ةكلمملا ةيؤر قيقحت جمارب -٣
 لخاد دارفلل ةيشيعملا ةئيبلا نيسحت لالخ نم يعامتجالا نمالا
 .عمتجملا
 عيزوتلا قيقحت يف ةريبك تاماهسا ةيؤرلا جمارب تققح -٤

 معدلا ءاطعإو ةجاتحملا رسالا ديدحت لالخ نم لخدلل لداعلا
 .هيقحتسمل
 هترهظأ ام اذهو عمتجملا دارفأ نيب محالتو طبارت دوجو -٥
 اهمدق يتلا تاعربتلا لالخ نم ناسحا ةصنم تايئاصحا

 .صاخلا عاطقلا عم ةكارشلاب دارفالا

 قلخو ريفوت يف ةمخضلا ةيؤرلا عيراشمو جمارب ةمهاسم -٦
 نع نيثحابلاو بابشلا ةئف رعشي ةرودب يذلاو لمع صرف
  .ةيفيظو صرف دوجو لوح ةنينأمطلاب لمع

 عجارملا *

 هدعاوقو يلخادلا نمألا ريبادت( 2006 ماسح جاحلا وبأ
 ةلاسر ،)ةعيرشلا دصاقم ءوض يف ةلودلا يف ةماعلا
 18 ص ،ةيندرألا ةعماجلا ،هاروتكد

 يداصتقالا نمألا( 2016 ونكرب ةريصنو ةعونصم دمحأ

 داصتقأل ةدايرلا ةلجم )تايدحتلاو عقاولا يبرعلا
 .71ص ،3 ددعلا ،2 دلجملا ،لامعألا
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 2020 ىلا 2016 نم 2030 ةكلمملا ةيؤر تازاجنإ

 )اًنامأ رثكألا ةيدوعسلا( ،2020 ميهاربإ ،دواداب

 ةيمنتلل ةدحتملا ممألا ثوحب دهعم( ،1997 بايذ ،ةنيادبلا
 ةيعامتجالا راثآلا ىضوف تالاح ،ةيعامتجالا
 ةسسؤملا ،توريب ،ىلوألا ةيبرعلا ةعبطلا ،ةملوعلل
 ص ص ،م1997 ،رشنلاو تاساردلل ةيبرعلا

118-120( 
 نمالا( 2014 ةيمس يريشقل ،فوؤرلا دبع ةسحل وب

 23 ص )اجذومن تاردخملا رئازجلا يف يعامتجالا

 نمألا نأشب ةيلودلا لمعلا ةمظنمل لوألا يملاعلا ريرقتلا

 2010 يعامتجالا

 يعامتجالا نمألا ،م2012 ناميإ ،يميمتلاو دامع ،يميمتلا
 ةيلك هميقت يتلا يلودلا رمتؤملا ،يمالسإلا روصتلا يف
 .ـه1433 ،نابعش ،تيبلا لآ ةعماج يف ةعيرشلا

 .21ص

 ةيامح يف يعامتجالا نامألا ةكبش رود( 2009 ،ةينار ربج
 67 ص )ةريقفلا ةيندرألا ةأرملا

 نم دحلا يف هرودو يعامتجالا نمالا( 2020 داؤف يزاجح

 "دهدهلا سنت ال" ةياور يف ةءارق :تاردخملا ةرهاظ
 66:ص 1 ددعلا 6 دلجملا ،مالك ةغل ةلجم

 تايدحتلاو رطاخملا( 2016 فرشأ ليمج ،يمار نيسح

 لبسو ايزيلام يف يعامتجالا نمألا هجاوت يتلا
 )ةيمالسإلا ةيبرتلا روظنم نم اهتهجاوم

 يعامتجالا نمألا ىلع رقفلا ريثأت( 2013 ليمج ةنونح
 ريتسجام ةلاسر )ةزغ عاطق يف ةينيطسلفلا رسألل

  127 ص ايجولنكتلاو مولعلل نادوسلا ةعماج

 ةرفطل ةباوب ةيركسعلا تاعانصلا( ،2020 دمحم ،رديحلا
 )ةيداصتقا

 مالعإلا رود ةسارد( 2016 ىلع دمحم نسح ،ليلخ
 نمالا قيقحت يف هتاقوعمو لومأملاو يلاحلا يوبرتلا
  )يركفلا

 ةمدخلا ةلجم ،2015 ،قورش ،فيلخلاو ةراس ،يشمخلا

 نييئاصخألل ةيرصملا ةيعمجلا ،ةيعامتجالا
 .رياني ،55 ددعلا ،رصم ،نييعامتجالا

 مولعلل لباب ةعماج ةلجم )2020 ،قثاو ميرك( ةسارد
 .2020: 10ددعلا ،28دلجملا ،ةیناسنإلا

 ،21 :دلجملا ،ءايحإلا ةلجم )2021 ،ماهس يسانو( ةسارد
 847 :ص - ص ،2021 ربوتكأ ،29 :ددعلا

– 8 
 2030 ةكلمملا ةيؤر

 2030 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةيؤر
 ميظنتلا رهاظم نم ضعب ،)م2009( ديمحلا دبع ،يئارماسلا

 ،14 ددعلا ،5 دلجملا ،مالسإلا ردص يف يلبقلا
 .1ص ،2009 ،ةسماخلا ةنسلا

 ام لفط ةيبرت يف ةثيدحلا تاهاجتالا( 2000 ،ناردب ،لبش 
 )ةسردملا لبق

 )قيبطتلاو سسألا ةيعامتجالا ةلادعلاو مالسإلا( نيسح ةتاحش

 يف يعامتجالا نمألاو يداصتقالا نمأل ،يفيلخ نمحرلا دبع
 انوروك ةحئاج" ةجراخلاو ةلخادلا تاريغتملا لظ
 ةلجم"يعامتجالا رطخلا موهفمو )19 ديفوك(
 )2021 / )03 ددعلا ،07 دلجملا نوناقلا توص
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 نمألا قيقحت يف تاسسؤملا رود( ،2018 لداع ،دمصلا دبع
 )اجذومن لالهلا راد ةسسؤم يعامتجالا

 ةريسلا يف ا�اقيبطتو ةينمألا ةيبرتلا ،2016 ،ملسم رداقلا دبع
 ،رهزألا ةعماج ،ةيبرتلا ةيلك ةلجم ،ةرجهلا دعب ةيوبنلا
 ص ،م2016 ربمسيد )يناثلا ءزجلا 171( :ددعلا

237 
 )2030 ةيؤرلا قفو ميلعتلا ريوطت( ،2019 ناميا ،يلدبعلا

 ظفح يف ينآرقلا ثحبلل ةيليلحت ةءارق( 2019 ديقع يوازعلا

 زكرم ،ةيرصنتسملا ةعماجلا ،)يعمتجملا نمألا
 ،2019 ،ةيلودلاو ةيبرعلا تاساردلل ةيرصنتسملا

 .716ص

 نبا ركف يف يعامتجالا نمألا( 2018 يمار ةفساسعلا
 يف ةيبرعلا تاعمتجملا كسامت ظفحل ةيؤر" نودلخ
 391 ص ،)رضاحلا تقولا

 قيقحت يف يمالسإلا داصتقالا رود( 2015 ايمسا تاماظعلا

 )يعامتجالا نمألا

 تايجاحلاو تايرورضلا( 2010 ىطاعلادبع دمحم ىلع
 :يلودلا رمتؤملا عئاقوو ثاحبأ ،)تاينيسحتلاو
  رصم ،رصعلا اياضقو ةعيرشلا دصاقم

 يف يعامتجالا نمألا زيزعت( 2015 نورخاو ةقئار يرمعلا
 )ةيمالسإلا ةفاقثلا بتك

 ةلجم )يعامتجالا نمالا( 2011 دامح روتسم ،يماوعلا
 ددعلا رشاعلا دلجملا ةيناسنإلا مولعلل اهبس ةعماج

 7 ص لوألا

 يدحتلا يعامتجالا نمالا داصتقا( 1981 دمحا ناروعلا
 ص يمالسإلا ركفلل يملاعلا دهعملا )ةباجتسالاو

223 
 هتاساكعناو يرشبلا لاملا سأر ةيمنت( 2020 قثاو ميرك

 ةعماج ةلجم ،ةيليلحت ةسارد – يعامتجالا نمالا ىلع
 ،10 ددعلا ،28 دلجملا ،ةيناسنإلا مولعلل لباب

 252ص

 هليصأت ،هموهفم يعامتجالا نمألا( 2012 داشر يناليكلا
 )ةيعرشلا دصاقملاب هتلصو يعرشلا

 يعامتجالا نمألا( ،2012 داشر حلاص داشر ،يناليكلا

 )اًجذومن ندرألا( هتايدحتو هتاموقم

 نآرقلا رجه نايب يف نمحرلا حتف ،)2010( حالملا دومحم
 :ضايرلا - ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،)1 ةعبطلا(
-374 ةحفص ،عيزوتلاو رشنلل ةميزخ نبا راد

753. 
 نامضلا( 2003 ةيرشبلا دراوملا ةيمنتو تاراشتسالا زكرم

 تاسايسلا راطإ يف يعامتجالا نامألا تاكبش
 يبرغل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةنجللا )ةيعامتجالا

  29 ص ايسآ
 تازاجنالاو مدقتلا ،2030 ةكلمملا ةيؤر عقوم
 2018 ،ةيؤرلا جماربل ةيليصفتلا ةرشنلا

 ،انورك ةحئاجو يعامتجالا نمألا ،م2021 ،ماهس ،يسانو

 ،م2021 ،29 ددعلا ،21 دلجملا ،ءايحالا ةلجم
 .852 ص


