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روطس يف زكرملا
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 ةرازو يف ةلثمتم ةيدوعسلا ةموكحلا تاردابم مهأ دحأ
 حالصإلا ةيلمع يف ةلاعفلا ةكراشملا ضرغب ؛ميلعتلا

 .يلودلاو يميلقإلا نيديعصلا ىلع ،يميلعتلا

 ممألا ةمظنم فارشإ تحت ةيناثلا ةئفلا زكارم دحأ
)وكسنويلا( ةفاقثلاو مولعلاو ةيبرتلل ةدحتملا

 تيب هفصوب وكسنويلا فارشإ تحت هعون نم لوألا
.ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلا لاجم يف ًاصصختم ةربخ

 ةدوجلا نامض تامظنم نيب لصولا ةقلح زكرملا
ًايميلقإو اًيلحم زيمتلاو



زكرملا تاصاصتخا
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زكرملا ةيؤر

يبرعلا ملاعلا يف هزِّيمتو ميلعتلا ةدوج زيزعتل قوثوم عجرم
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  زكرملا ةلاسر

 :لالخ نم يبرعلا ملاعلا يف هزّيمتو ميلعتلا ةدوج زيزعت

oزّيمتلاو ةدوجلا ةفاقث ةيمنت. 

oةيميلعتلا تاسرامملا لضفأو ةفرعملا رشن. 

oةيريوطتلا جماربلاو ةيقيبطتلا ثوحبلاو تاراشتسالا ميدقت. 

oةيميلعتلا تاربخلا زيزعتل ةيميلقإلا دوهجلا قيسنت.
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 ةيجيتارتسالا فادهألا

 يلاع ثــحــبــلا
 ةدوجلا
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 .ةيبرعلا ةقطنملا تاجايتحا ةيبلتل ميلعتلا يفزّيمتلاو ةدوجلا اياضقب ةقلعتم ،ةدوجلا ةيلاع ةيثحب جمارب ريوطت

.ةيميلعتلا تاسايسلا يعناصو نييوبرتلا تاجايتحا ةمدخل ؛اهمعدو ةيريوطت جمارب دادعإ

 .مّلعتلاوميلعتلا ةدوجب ةقلعتملا ةيملاعلا تاسرامملا لضفأو ةيلمعلا راكفألاو ،ةينفلا تاراشتسالا ميدقت

 .ميلعتلا يف زّيمتلاو ةدوجلا نيسحتل اهترادإو ؛ةيميلعتلا تانوعملا جمانرب ىلع فارشإلا



ةيجيتارتسالا ةطخلا تايولوأ
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  ثحبلا

 ةيريوطتلا جماربلا

 ةينفلا تاراشتسالا

 ةيلاملا تانوعملا ةرادإ

.صاصتخالا تاذ ةيلودلاو ةيميلقإلا تامظنملا عم قيسنتلا

 .ةفرعملا رشن



زكرملا تامدخل يفارغجلا قاطنلا

.زكرملا لامعأ اهلمشت ىرخأ لود
.زكرملا رقم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
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ةثلاثلا ةرودلا يف ةرادإلا سلجم
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 ةثلاثلا ةرودلا يف ةرادإلا سلجم
oةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ميلعتلا ريزو يلاعم

oنيرحبلا ةكلمم يف ميلعتلاو ةيبرتلا ريزو يلاعم
oقارعلا ةيروهمج يف ةيبرتلا ةريزو يلاعم

oةيبرعلا رصم ةيروهمج يف ةيبرتلا ريزو يلاعم
oةدحتملا رمقلا رزج ةيروهمج يف يملعلا ثحبلاو ميلعتلاو ةينطولا ةيبرتلا ريزو يلاعم 
oسنوت ةيروهمج( ملاس نب متاح روتكدلا يلاعم(
oبيردتلاو ميلعتلا ميوقت ةئيه سيئر يلاعم 
oوكسنويلا ماع ريدم لثممةداعس

oايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلل يلودلا كنبلا يف ميلعتلا بتكم ريدم ةداعس 
oكسم ةسسؤمل يذيفنتلا سيئرلا ةداعس 
oليبجلاب ةيكلملا ةئيهلل يذيفنتلا سيئرلا ةداعس
oميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا زكرملا ماع ريدم ةداعس

 ًاسيئر
ًاوضع

 ًاوضع
 ًاوضع
  ًاوضع
 ًاوضع
 ًاوضع
 ًاوضع
ًاوضع

ًاوضع

ًاوضع

  ةرادإلا سلجمل ًانيمأ
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ماقرأو تاءاصحإ
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ةيتاذلا دراوملا
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ةيتاذلا دراوملا

دنبلا

2018 ماعل عيراشملا تاسارك موسر

2018   كنبلا ىدل ةعيدو

2018 ماع نم ريخألا عبرلا ةضباقلا دوع– ةعاقلا ريجأت

2019 ماع نم لوألا عبرلا ةضباقلا دوع– ةعاقلا ريجأت

ملعتلا ندم عورشم

)زيزعلا دبع كلملا ةعماج( يملعلا فقولا ةعيدو

)ةحنم( ةيمنتلل يمالسإلا كنبلا عم ةكارش

يلامجإلا

غلبملا
SAR   24,737 

SAR 140,000      

SAR 105,000 

SAR 105,000

SAR 522،900

SAR 330,000

SAR 900,000
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تاكارشلاو تايلاعفلا

20



2018 ربمفون80 : خيراتب ةدوجلل يملاعلا مويلا

2018 ربمفون20 : خيراتبلفطلل يملاعلا مويلا

2018 ربمسيد18 : خيراتبةيبرعلا ةغلل يملاعلا مويلا

2019  ربوتكأ50 :خيراتب                           ملعملل يملاعلا مويلا

2019 ربمفون14 : خيراتب ةدوجلل يملاعلا مويلا
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ةيلودلا مايألا

تنرتنإلاةكبشىلعةيوعوتةطشنأقالطإلالخنممايألاهذهبلافتحالايفزكرملاكراش
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 مَّظنملا رييغتلا لوح شاقن ةقلح

ميلعتلا يف زيمتلا و ةدوجلل يميلقإلا زكرملا :اهداقعنا ناكم2018 ربوتكا25 اهخيرات

حاجنبرييغتلاذيفنتورمتسملانيسحتلا"ناونعبيجيتارتسالاريبخلانوردوشديفيدروتكدلاعمةيشاقنةقلح

."ميلعتلايفزيمتلاوةدوجلليميلقإلازكرملايف

:ةقلحلا رواحم
oلبقتسملا عُّقوتو رييغتلا.
oتايافكلا و ماهملا ديدحت.
oتاءارجإلا و تايلمعلا رييغت تايساسأ.
oتايلمعلل يجيردتلا رّيغتلا.

22

تايلاعفلا



ةايح جهنم ةدوجلا لوح ةيشاقن ةسلج

ميلعتلا يف زّيمتلا و ةدوجلل يميلقإلا زكرملا :اهداقعنا ناكم2019 سرام7   اهخيرات

ميلعتلايفزّيمتلاوةدوجلليميلقإلازكرملاماعريدمسريدملانمحرلادبعروتكدللةيشاقنةسلج

:ةسلجلا رواحم

oيهتنت نيأو أدبت نيأ نمو اهداعبأو ةيصخشلا ةدوجلاو ةدوجلا موهفم ديدحت.

oزيمتملا دئاقلا تافصو ةيساسألا هرصانعو ةدوجلا ماظن اهيلع موقي يتلا ةيساسألا ئدابملا.

oقيبطتلا جئاتنو ةدوجلا ماظن قيبطت هجاوت يتلا تايدحتلا.

oرتافد ةكرشب تاونقلاو تاكرشلا ريدم همَّدق ،يرادإلاو يبساحملا رتافد  جمانرب نع رصتخم  ضرع. 
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    ةيبرعلا لودلا يف وكسنويلا زكارمو بتاكم يبوسنمل يبيردت جمانرب

نانبل ،توريب :اهداقعنا ناكم2019 سطسغأ26  اهخيرات

ةشرولا رواحم

:اهنيب نم ،تاراهملاو فراعملا نم ةعومجم ىلع زكرو ماّيأ5  ةدمل فّثكملا يبيردتلا جمانربلا رمتساو

oعيراشملا ةرادإل يفرعملا ليلّدلا رظن ةهجو نم عيراشملا ةرادإ هجوأ عيمج مّلعت.

oعيراشملا ةرادإ جمانربل يريضحّتلا ناحتمالل بيردّتلا جمانرب لوخدل ةّيرورّضلا ةفرعملا باستكا.

oتاقّوعملاو تاضارتفالاو عيراشملا رطاخم قيثوت تاّينقت مّلعت.

oاهذيفنتو ةحلصملا باحصأ ليلاحت مهف يف تاراهملا باستكا.

oهل طّطخمو لمعلل ةلّصفم ةّيلكيه عضو ةّيفيك مّلعت.
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»ةيعانصلا ليبجلاب مّلعتلا ةنيدم ةلحر« لوح لمع ةشرو

 ةيعانصلا ليبجلا ةنيدم :اهداقعنا ناكم2019 ربمفون18-17   اهخيرات

ةشرولا رواحم

o؟ملعتلا ندم يه ام.
oملعتلا ندمل ةيملاعلا وكسنويلا ةكبش : لمعلا ىلإ ةيؤرلا نم
oةيعانصلا ليبجلا ةنيدم يف ملعتلا ةنيدم ةلحر طيطخت.
oملعتلا ندم ضعبل جذامن: ملعتلا ندم تالحر.
oطيطختلا( ملعتلا ةنيدم موهفم قيبطت: ملعتلل ةيعانصلا ليبجلا ةنيدم ةيؤر(.
oةقيقح ىلإ ملعتلا ةنيدم راكفأ ليوحتل ةيعانصلا ليبجلا ةنيدم اهجاتحت يتلا دراوملا ام. 
oملعت ةنيدم اهتفصب ةيعانصلا ليبجلا ةنيدم يف ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ذيفنت.
oاهتيرارمتسا ىلع ظافحلا و ملعتلا ةنيدم ءانب زيزعتل ؛ةيعانصلا ليبجلا ةنيدم اهمظنتس يتلا تايلاعفلا.
oمييقتلا و دصرلا تايلآ.

25
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 ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم يف ميلعتلا ةدوج لوح يقيرفإلا ىدتنملا
تاسردملاو نيسردملا ةينهمو

- 5   اهخيرات برغملا ،ءاضيبلا رادلا :اهداقعنا ناكم2019 ربمسيد4

ةلحرميفميلعتلاةدوجلوحيقيرفإلاىدتنملاميظنتيفميلعتلايفزيمتلاوةدوجلليميلقإلازكرملاكراش
ينهملانيوكتلاوةينطولاةيبرتلاةرازوعمنواعتلابكلذو،تاسردملاونيسردملاةينهموةركبملاةلوفطلا
نيملعملابينعملايلودلالمعلاقيرفوبرغملابوكسنويلابتكموبرغملابيملعلاثحبلاويلاعلاميلعتلاو
.ةيلودلالمعلاةمظنمو
يلودلاكنبلاوفيسينويلاوةيبرعلاوةيقيرفإلالودلانمةعومجمنعنيلثممروضحبىدتنملادقعناو
.ةركبملاةلوفطلاةيمنتبةينعملانادلبلانيبةكرتشملاةدوجلاةعومجمو
ةلحرميفباعيتسالابسنعفرنأشبزكرملااهرجأيتلاةساردلالوحلمعةقروزكرملاقيرفضرعتساامك
.تايصوتلاوجئاتنلامهأحرطوةيبرعلالودلايفةركبملاةلوفطلا
ةدئافلميلعتلالاجميفةلعافلاةيرشبلادراوملاريبدتوتاردقةيمنتلبسزيزعتةيمهأىلعىدتنملادكأو
.ديجلاميلعتللةيساسأةعفاراهرابتعاب،ةركبملاةلوفطلا
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ليبجلابةيكلملاةئيهلاعممهافتةركذم
2018-10-18:اهعيقوتخيرات

:ةيقافتالاقاطن
.امهنملكةيجيتارتساوفادهأمدخيامبتالاجملافلتخميفنواعتلاوةقالعلازيزعت

:نواعتلاتالاجم
oةيلودلاتابسانملاومايألاءانثأميلعتلايفزيمتلاوةدوجلالاجميفاهذيفنتوةكرتشمتايلاعفميظنت.
oميلعتلايفزيمتلاوةدوجلالاجميفءاربخلالدابت.
oةكرتشمةيريوطتوةيثحبجماربريوطت.
oةئيهلااهمدقتيتلاةيرامثتسالاصرفلانمةدافتسالا.
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ةدحتملاةيبرعلاتارامإلاةلودبميلعتلاوةيبرتلاةرازوعممهافتةركذم
2018-10-18:اهعيقوتخيرات

:ةيقافتالاقاطن
امهنملكةيجيتارتساوفادهأمدخيامبتالاجملافلتخميفنيفرطلانيبةقالعلازيزعت

:نواعتلاتالاجم
oةيريوطتلاوةيميوقتلاثاحبألاوتاساردلادادعإ.
oتارمتؤملاولمعلاشرووةيبيردتلاتارودلاميظنت.
oةيبيردتلاةطشنألاوةيثحبلاتاساردلليميلقإلاىوتسملاىلعكرتشملاليومتلا.
oتارشؤملاوميوقتلاوةدوجلالاجميفةرازولايبوسنملينهملاريوطتلافدهبجماربميدقتوأ/وميكحتوأدادعإ.
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ينطولاراوحللزيزعلادبعكلملازكرمعممهافتةركذم

2018-10-14:اهعيقوتخيرات

:ةيقافتالاقاطن

.امهنملكةيجيتارتساوفادهأمدخيامبتالاجملافلتخميفنيفرطلانيبةقالعلازيزعت

:نواعتلاتالاجم

oكرتشملامامتهالاتاذتاعوضوملوحةيثحبةيميلقإةساردتاءارجإ.
oراوحلاوشياعتللميلعتلامعدلوحةيملاعلامايألاوتابسانملاليعفتلةكرتشمتايلاعفميظنت.
oاهميكحتوةيبيردتلابئاقحلاوجماربلاميوقتوتاربخلالدابتيفكرتشملانواعتلا.
oينطولاراوحللزيزعلادبعكلملازكرملةعباتلاماعلايأرلاتاعالطتسانمةدافتسالا.
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نادوسلابميلعتلاوةيبرتلاةرازوعممهافتةركذم
2018-10-18:اهعيقوتخيرات

:ةيقافتالاقاطن
.امهنملكةيجيتارتساوفادهأمدخيامبتالاجملافلتخميفنيفرطلانيبةقالعلازيزعت

:نواعتلاتالاجم
oةيريوطتلاوةيميوقتلاثاحبألاوتاساردلادادعإ.
oميلعتلاةدوجبينعملاوةمادتسملاةيمنتلافادهأنمعبارلافدهلاميهافمزيزعت)SDG4(.
oنيفرطلانيبةيوبرتلاتادايقلاوءاربخلاتارايزلدابت.
oةيميلعتلاةرادإلامظنلاجميفةيملاعلاتاسرامملالضفأبراجتنمةدافتسالالوحنواعتلا)EMIS(.
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بيردتلاوميلعتلاميوقتةئيهعممهافتةركذم
2018-10-18:اهعيقوتخيرات

:ةيقافتالاقاطن
ىلثملاةدافتسالاقيقحتلامهتاصاصتخاوامهفادهأنمضنيفرطلانيبكرتشملانواعتلازيزعت

.فرطلكاهمدقييتلاتامدخلانم

:نواعتلاتالاجم
oةيميلعتلاتاعورشملاوجماربللكرتشملاميوقتلا.
oميلعتلاميوقتوةدوجتالاجميفنيفرطلايبوسنملكرتشملاينهملاريوطتلا.
oلمعلاشروو،تارمتؤملالمشتتايلاعفدقعلنيفرطلانيبكرتشملاليومتلا،

.ةيبيردتلاوةيثحبلاةطشنألاوجماربلاو

32

تايقافتالا



ةيبرعلارصمةيروهمجبميلعتلاةدوجنامضلةيموقلاةئيهلاعممهافتةركذم

2019وينوي:اهعيقوتخيرات

:ةيقافتالاقاطن
ىلثملاةدافتسالاقيقحتلامهتاصاصتخاوامهفادهأنمضنيفرطلانيبكرتشملانواعتلازيزعت

.فرطلكاهمدقييتلاتامدخلانم

:نواعتلاتالاجم
oةركبملاةلوفطلالاجميفةيريوطتلاوةيميوقتلاثاحبألاوتاساردلادادعإيفنواعتلا.
oنافرطلااهيلعقفتييتلاتالاجميفنيفرطلايبوسنملكرتشملاينهملاريوطتلا.
oةركبملاةلوفطلالاجميفةينهملاصخرلابمتهتريياعمدادعإيفنواعتلا.
oنيملعملادادعإجماربلةينطوريياعمءانبيفنواعتلا.
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ميلعتلايفةدوجلانامضلةيبرعلاةمظنملاعممهافتةركذم

2019ربوتكأ:اهعيقوتخيرات

:ةيقافتالاقاطن
نمىلثملاةدافتسالاقيقحتلامهتاصاصتخاوامهفادهأنمضنيفرطلانيبكرتشملانواعتلازيزعت

فرطلكاهمدقييتلاتامدخلا

:نواعتلاتالاجم
oيسردملادامتعالالاجميفتاربخلالدابت.

oعورشملهتعجارمويئاهنلاريرقتلاةشقانملندرألايفيوبرتىقتلملةمظنملاةفاضتسا

.ةيبرعلالودلاضعبيفدامتعالاءاربخةكراشمب،ةيبرعلالودلايفيسردملادامتعالا

34

تايقافتالا



ةمكحلارادةعماجعممهافتةركذم

2019ربمفون:اهعيقوتخيرات

:ةيقافتالاقاطن

ىلثملاةدافتسالاقيقحتلامهتاصاصتخاوامهفادهأنمضنيفرطلانيبكرتشملانواعتلازيزعت

.فرطلكاهمدقييتلاتامدخلانم

:نواعتلاتالاجم

oةدوجلانامضوةيميداكألاوةيبيردتلاوةيثحبلاجماربلالاجميفتاربخلالدابت.

oميلعتلاةدوجزيزعتيفيموكحلاريغعاطقلارودنأشبىقتلمميظنتلنواعتلا.
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تاكراشملاو تارايزلا
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تاكراشملاو تارايزلا

ةيلحملا
.2019 رياربف ،رمتسملا ميلعتلا لوح ةيدوعسلا ميلعتلا ةرازو ةيلاعف يف لمع ةقروب ةكراشملا
 ةفاضتساب ةيميلعتلا ةيلمعلا معد يف ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلل يميلقإلا وكسنويلا زكرم رود نع ةودن يف ةكراشملا
 .2019 رياربف ،ةيسفنلاو ةيوبرتلا مولعلل ةيدوعسلا ةيعمجلا
 .2019  ليربإ ،بيردتلاو ميلعتلا ميوقت ةئيه ةيلاعف يف ةدوجلا لوح لمع ةقروب ةكراشملا



39

تاكراشملاو تارايزلا

 فدهلا دصاقم قيقحتل ملعتلا مييقتو نيملعملاو جهانملا نيب ةمءاوملا :2030 ميلعتلا نأشب ثلاثلا يبرعلا يميلقإلا عامتجالا يف ةكراشملا
 .2018 ربمفون ،ندرألاب تيملا رحبلا ،ةيبرعلا لودلاب ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نم عبارلا
 ليربإ ،يبد ،2030 ميلعتلا– ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نم عبارلا فدهلا لوح ةيميلقإلا ةيبرعلا معدلا ةعومجم لامعأو ةطشنأ يف ةكراشملا

2019.
.2019 ويام،عبارلا ةمادتسملا ةيمنتلا فده تارشؤم لوح ينقتلا نواعتلا قيرفل يضارتفالا يميلقإلا عامتجالا يف ةكراشملا
 وينوي ،ناّمع ،ةيلبقتسملا قافآلاو ةمادتسملا ةيمنتلل عبارلا فدهلا قيقحت هاجتاب ينطولا مدقتلا" لوح ةيطيطخت لمع ةشرو يف ةكراشملا

2019. 
.2019 وينوي ،توريب ،نيملعملل نيينطولا نيقسنملا عامتجاو ةيميلقإلا ةيقيرفإلا لمعلا ةشرو يف ةكراشملا
 .2019 ويلوي ،ةرهاقلا ،دامتعالاو ميلعتلا ةدوج نامضل ةيموقلا ةئيهلا رقمب ميلعتلا ةدوجل سداسلا يلودلا رمتؤملا يف ةكراشملا
 .2019 ربمتبس ،ضايرلا ،2030 ماع ىتح ميلعتلاب ةينعملا ةيملاعلا ةيهيجوتلا ةنجللا يف ةيبرعلا ةقطنملا يلثممل لوألا عامتجالا يف ةكراشملا
 ميلعتلا نم يبرعلا نطولا يف ميلعتلا ليوحت" ناونعب ميلعتلا يف ةدوجلا نامضل ةيبرعلا ةمظنملل رشع يداحلا يونسلا رمتؤملا يف ةكراشملا
  .2019 ،ربوتكأ ،ةرهاقلا ،"راكتبالا ضرغل ملعتلا ىلإ
 ,2019 ربمفون ،نامجع ،»رييغتلا تاكرحمو ميلعتلا لبقتسم« ناونعب سماخلا يلودلا رمتؤملا يف ةكراشملا

ةيميلقإلا
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تاكراشملاو تارايزلا
 ةيلودلا تاكراشملا

.2018 ربوتكأ  ،سيراب ،ةفلتخملا وكسنويلا تاعاطق تادايق عم ةددعتم تاءاقل
 ينعملا صاخلا يلودلا لمعلا قيرفل ةيونسلا تاعامتجالاو تاسايسلا نأشب راوحلل رشع يداحلا يلودلا ىدتنملا يف ةكراشملا
  .2018 ربمفون ،اكيماج ،2030 نيملعملاب
 ةيبرتلا معد لالخ نم نيملعملا دادعإ لوح وكسنويلل ةبستنملا سرادملا ةكبش لبق نم مظنملا ينهذلا فصعلا ءاقل يف ةكراشملا
 .2019 ليربإ ،سيراب ،ةيملاعلا ةنطاوملا ىلع
.2019 ويلوي ،يهلدوين ،وكسنويلل ةمادتسملا ةيمنتلاو مالسلا لجأ نم ةيبرتلل يدناغ امتاهملا دهعمل ةرايز
.2019 ربمتبس ،لويس ،ةيناثلا ةئفلا زكارم عامتجاو ةيملاعلا ةنطاوملا لوح عبارلا يلودلا رمتؤملا يف ةكراشملا
 .2019 ،ربمفون ،سيراب ،نيعبرألا هترود يف وكسنويلل ماعلا رمتؤملا يف ةكراشملا
 ينعملا صاخلا يلودلا لمعلا قيرفل ةيونسلا تاعامتجالاو تاسايسلا نأشب راوحلل رشع يناثلا يلودلا ىدتنملا يف ةكراشملا
  .2019 ربمسيد ،يبد ،2030 نيملعملاب



 ةيمالعإلا تاكراشملا
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  ةيجيتارتسالا تامدخلا

42



43

oيف ملعت ةنيدم لوأ ءاشنإ نع ةسراد دادعإل ايناملأب رمتسملا ميلعتلل وكسنويلا دهعمو ريوطت ةكرش عم نواعتلا 

.ةيعانصلا ليبجلا ةنيدمب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

oنيبوهوملل زيمتلاو ةدوجلا زكرم ءاشنإل عادبإلاو ةبهوملل هلاجرو زيزعلادبع كلملا ةسسؤم عم نواعتلا.

oةدوجلا نع تارود ميدقتل ةيدوعسلا يوجلا عافدلا تاوق عم نواعتلا.

oينطولا راوحلل زيزعلا دبع كلملا زكرم عم ةيناثلا ةئفلا زكرم سيسأتل نواعتلا

ةيجيتارتسالا تامدخلا
زكرملا لامعأريرقت
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 ةزجنملا تاعورشملا
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 ةزجنملا تاعورشملا

 :ةيثحبلا جماربلا

oماعلا ميلعتلا تاررقم يف ةيملاعلا ةنطاوملا موهفم نيمضت.

oةيميلعتلا ةمظنألا يف نيملعملاب ةصاخلا تاسايسلا.

oةيوناثلاو ةطسوتملا نيتلحرملا يملعم دادعإ جماربل ةيريوطت ةعجارم.

oميلعتلا ةدوج قيقحت يف يموكحلا ريغ عاطقلا ةمهاسم رود.

oةيبرعلا لودلا يف لافطألا ضاير جمارب يف باعيتسالا بسن عفر.

oةيبرعلا لودلا يف ةمدخلا ءانثأ بيردتلاو ةينهملا ةيمنتلا جماربو تاسايس عورشم.

45

زكرملا لامعأريرقت
20

18
–

20
19

 



 ةزجنملا تاعورشملا

46

 :ةيبيردتلا جماربلا

.ةيناثلا ةلحرملا-ةيميلعتلا تارشؤملا ىلع ةيبرعلا ميلعتلا تارازو يبوسنم بيردت عورشم

 .ةيبرعلا لودلا يف وكسنويلا زكارمو بتاكم يبوسنمل ةيبيردت ةرود عورشم



زاجنإلا ديق تاعورشملا
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 زاجنإلا ديق تاعورشملا

: ةيثحبلا جماربلا

.ةينهملا تايافكلاو ،ةيصصختلا ريياعملل يميلقإلا ليلدلا عورشم .1

.يبرعلا ملاعلا يف هليهأتو ملعملا دادعإ مظن عورشم .2

.يسردملا دامتعالا عورشم .3

.ةيبرعلا لودلا يف ميلعتلا مظنو تاسايس عورشم .4

.2030 لمعلا جماربل اًقفو تامزألا تاقوأ يف ميلعتلا ةلاح ريرقت عورشم .5

.ةيبرعلا لودلا يف تايضايرلاو مولعلا مُّلعتو ميلعت جمارب ريوطت عورشم .6
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2020 تاعورشم
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عيراشملاب ةصاخلا لمعلا ةيلآ
 ريياعملا ىلعأعم قفاوتي امب اهديوجتو لمعلا تايلآ ريوطت ىلإ ًايعسو ةيثحبلا عيراشملا ةرادإ يف زكرملل ةقباسلا ةبرجتلا لالخ نم

:ةيتآلا تاوطخلا ذاختا زكرملا ةرادإ ترَّرق ،ةيميداكألاو ةيملعلا

.عوضوملا سفنل ةعباتلا لمعلا شرو وأ/و تاودنلا نع ةيثحبلا عيراشملا لصف1.

:يتآلا ناك ،عيراشملا صخي اميف2.

i.يتآلا يف اهلمع صخلتيو عيراشملل ةيملعلا تاءارجإلا نم ققحتلاب موقت زكرملاب ةيملع ةنجل نيوكت:

oريراقتلاو تاساردلاو ةيثحبلا تاعورشملل ةحرتقملا ةيجهنملاو فادهأو نيوانعو ةنزاومو تالاجم ديدحت.

oةيثحبلا تاعورشملا ىلع مّدقتلا ديعاوم لوبق طورشو طباوض عضو.

oةمدقملا عيراشملا ضورع لوبقب ةيصوتلا.

oعيراشملاب لمعلا ريس ةعباتم.

oةنجللا اهتعضو يتلا طباوضلاو ريياعملل ًاقفو اهتعجارمو نيمكحملا ريراقت ميكحت.

ii.ةيثحبلا عيراشملا حرطل ةسارك جذومن ميمصت )http://rcqe.org/apply(.

iii.ةيثحبلا تاعورشملا ىلع مّدقتلل ةينورتكلإ ةحفص ميمصت )http://rcqe.org/apply(.

.ًةرشابم كلذب ةقلعتملا تاءارجإلا لك زكرملا ىلوتي ،تاودنلا صخي اميف3.
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 ماعلا ميلعتلا تادايق ىدل رارقلا ذاختاو ةعانص يف زيمتلاو ةدوجلا معد تاسايس
ةيبرعلا لودلا يف
عورشملا فصو
 يف تاسرامملا نأ نم دكأتلا نامضل رارقلا ةعانص يف ةدوجلل ةمعاد ةسايس مزلتسي اهتمادتساو ميلعتلا يف زيمتلاو ةدوجلا قيقحت نإ

 لودلا نم ددع يف تاسرامملا كلت عقاو فرعت ىلإ عورشملا ىعسيو  .زيمتلاو ةدوجلا ئدابم عم قفاوتت ةفاك يميلعتلا ناديملا

.ةلصلا تاذ ةيملاعلا تاسرامملاو براجتلا لضفأل ًاقفو ،اهريوطتل تاهجومو تاحرتقم اهيلع ىنبُتل ،ةيبرعلا

عورشملا فادهأ
 تاسايسلا لضفأ ىلع ًادامتعا2030 ماعل ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحت يف زيمتلاو ميلعتلا ةدوج ىوتسم عفر يف ماهسإلا

:لالخ نم رارقلا ةعانص يف ةدوجلل ةمعادلا

oةيبرعلا لودلا يف ةيوبرتلا تادايقلا ىدل رارقلا عنص تاسايس عقاو ىلع فرعتلا.

oاهذيفنتو ةدوجلل ةمعادلا تاسايسلا ءانب يف تايدحتلا ىلع فرعتلا.

oةلصلا تاذ ةيملاعلا تاسرامملاو براجتلا لضفأ ىلع ينبم رارقلا ةعانص يف ةدوجلل ةمعادلا تاسايسلا ريوطتل حرتقم راطإ ميدقت. 

تاجرخملا
oتايدحتلا زربأ كلذ يف امب ،ةيبرعلا لودلا يف رارقلا ةعانص يف ةدوجلا معد تاسايس عقاول ةيصيخشت ةسارد.

oةيملاعلا تاسرامملاو براجتلا لضفأل ًاقفو ،رارقلا عنص يف ةدوجلل ةمعادلا تاسايسلا ريوطتل حرتقم راطإ.

oعقاولا ضرأ ىلإ هلقنو راطإلا ةشقانمل لمع ةشرو وأ ىقتلم ذيفنت.

رهشأ )8( ةينامثةينمزلا ةدملا
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ماعلا ميلعتلا يف ةيساردلا جهانملا يف نيرشعلاو يداحلا نرقلا تاراهم جمد

52

عورشملا فصو

نوكيالدق-ةينادجولاوةيعامتجالاتاراهملاك-ةيفرعمريغتاراهملانودةيميداكألاةيفرعملاتاراهملاىلعزيكرتلانإ

تاراهمملعتدارفألاىلعمتحيمويلايمقرلاعقاولاوفراعملاف،لمعلاقوسوةماعلاةايحلايفبالطلاحاجنلايفاك

نكميو.ريغتلاعيرسملاعيفشيعللو،لمعللنيدعتسماونوكيلبالطلاتاردقزيزعتليعسلابجوتسيامم.ةيفاضإ

حرتقمماعراطإميدقتوةيساردلاجهانملايفنيرشعلاويداحلانرقلاتاراهمنيمضتلالخنمماهسإلاعورشملااذهل

.ةيبرعلالودلايفةيساردلاجهانملايف)5-3(ةددحمتاراهمنيمضتل

 عورشملا فادهأ

:لالخ نم كلذو ،ةيساردلا جهانملا يف نيرشعلاو دحاولا نرقلا تاراهم جمدل ةيلمع جذامن حارتقا

oنيرشعلاو يداحلا نرقلا تاراهم جمد لاجم يف ةيملاعلا تاسرامملا ىلع فًرعتلا. 

oبالط ىدل  اهمييقت قرطو ، )تاراهم5-3 ( نيرشعلاو دحاولا نرقلا تاراهم ضعب نيمضتل حرتقم ماع راطإ ميدقت 

.ماعلا ميلعتلا

تاجرخملا

oةيساردلا جهانملا يف نيرشعلاو دحاولا نرقلا تاراهم جمد لاجم يف ةيملاعلا تاسرامملا لضفأل ةيحسم ةسارد

oتاسرامملا لضفأل اقفو ،ةيبرعلا لودلا يف ةيساردلا جهانملا يف )5-3( ةددحم تاراهم نيمضتل حرتقم ماع راطإ 

.ةيملاعلا

oعقاولا ضرأ ىلإ هلقنو هريوطت لبسو حرتقملا راطإلا ةساردل لمع ةشرو. 

رهشأ8   ةينمزلا ةدملا



ةيبرعلا لودلا يف  ماعلا ميلعتلا يف ةيساردلا جهانملا ريوطت مظنو تاسايس

53

عورشملا  فصو

هدعاوقءاسرإوهمسربةيانعلابجوتسيام،عمتجملافارطأوةيوبرتلاتاسسؤملانيبةكارشةقيثويساردلاجهنملادعي

.ريوطتلاوءانبلاتايلمعمكحتتاسايسداجيإوهبةيانعللدوهجلاثحبجمانربلااذهمتهيددصلااذهيفو.ةسوردمةقيرطب

روصتميدقتلالخنمكلذو،ةيبرعلالودلايفةيساردلاجهانملاتاسايسةدوجعفرىلإعورشملااذهفدهيهيلعو

.ةيملاعلاتاسرامملالضفأءوضيف،ةيساردلاجهانملاتاسايسءانبلاجمريوطتللماكتمحرتقم

 عورشملا فادهأ

:لالخ نم كلذو ،ةيبرعلا لودلا يف ةيساردلا جهانملا تاسايس ةدوج عفر يف ماهسإلا

oةيبرعلا لودلا يف ةيساردلا جهانملاب ةقلعتملا تايلمعلا تاسايس عقاو ىلع فَرعتلا.

oاهقيبطتو ةيساردلا جهانملا تاسايس ءانب لاجم يف نوينعملا اههجاوي يتلا تايدحتلا دصر.

oجهانملا ريوطت تايلمعو تاسايس يف ىلثملا تاسرامملا ىلع فًرعتلا. 

تاجرخملا

oجهانملا ريوطت تاسايس لاجم يف ةيملاعلا تاسرامملا لضفأل ةيحسم ةسارد.

oنوينعملا اههجاوي يتلا تايدحتلا دصر كلذ يف امب ،ةيبرعلا لودلا يف جهانملا ريوطت تاسايس عقاول ةيصيخشت ةسارد 

.ةيساردلا جهانملا تاسايس ريوطتب

oةيملاعلا تاسرامملا لضفأ ءوض يف ،ةيساردلا جهانملا تاسايس ءانب لاجم  ريوطتل لماكتم حرتقم روصت.

oعقاولا ضرأ ىلإ هلقنو هريوطت لبسو حرتقملا روصتلا ةشقانمل لمع ةشرو. 

رهشأ8   ةينمزلا ةدملا
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ةيبرعلا لودلا يف نيملعملا دادعإ جماربل يميداكالا دامتعالا

54

عورشملا فصو

 نم دكأتلليجماربلا دامتعالا وحن هجوتلامزلتستعمتجملا ةقث زيزعتوةيبرتلا تايلك جمارب ريوطتوملعتلاو ميلعتلا تايلمع ديوجت
 ىلإ يضفيفوس كلذ نأ رابتعاب نيملعملا دادعإ جمارب تاجرخم طبضويميلعتلا رداكلا ةءافك عفرو ريوطتلاو ثيدحتلا ةبكاوم
.اهديوجتو ماعلا ميلعتلا تاجرخم ريوطت
 ،يلودلاو ينطولا ىوتسملا ىلع لودلا يف نيملعملا دادعإ جماربل يجماربلا دامتعالا عقاو فرعت ىلإ عورشملا فدهي هيلعو
. نيملعملا دادعإ تاسايس عيضاوم ةيبرتلا تايلك اهنم ديفتستتاهجوم عضوو

عورشملا فادهأ

oةيبرعلا لودلا يف نيملعملا دادعإ جماربل يميداكالا دامتعالا عقاو ىلع فرعتلا 
oةيبرعلا لودلا يف نيملعملا دادعإ تاسسؤم ىدل دامتعالاو ةدوجلا موهفم يف تاوجفلا ىلع فرعتلا.
oةيبرعلا لودلا يفنيملعملا دادعإ جمارب دامتعال هيداشرا تاهجوم عضو. 

 تاجرخملا

oةيبرعلا لودلا  نيملعملا دادعإ جماربو ةيبرتلا تايلك ىدل يلودلاو يميلقإلاو ينطولا يجماربلا دامتعالاعقاو لوح ةسارد.
oيجماربلا دامتعالا لوح نيملعملا دادعإ جماربو ةيبرتلا تايلكلةيداشرإ تاهجوم.
oيجماربلا دامتعالا يلوؤسمو ةيميلقإ تامظنم اهيف كراشي عورشملا تاجرخم ةشقانمل ةيميلقإ لمع ةشرو لمع 

.ةساردلا ديق ةينامثلا ةيبرعلا لودلا يف نيملعملا دادعإ تاسسؤمل

 رهشأ8    ةينمزلا ةدملا
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 ةلاح ةسارد : ملعملا ةدوج يف ةحجان ةيبرع براجت
عورشملا فصو

،ةديدعلابراجتلاوتاهاجتالابيوبرتلالاجملارخزيو،بالطلاىدلليصحتلاتايوتسمعفريفساسألارثؤملاملعملادعي
تالواحمدجوي،رخآبناجنمو.ةوجرملافادهألاقيقحتوملعملاءادأديوجتلملاعلاىوتسمىلعارمتسملمعلالازيامو
ىعسياذل.ةيبرعلاةفاقثلايفةقبطموةعبانبراجتاهنأوةصاخ،اهرابسأيفروغلاوةساردلاقحتستيبرعلاىوتسملاىلع
ريسيتو،ملعملاءادألاجميفيبرعلانطولايفةليصألاةحجانلابراجتلابرارقلاعاَنصونييوبرتلافيرعتىلإعورشملااذه
.يبرعلاملعملاءادأةدوجيفةدافتسملاسوردلارشنويبرعلانطولايفتاربخلالدابت

عورشملا فادهأ

:لالخ نم كلذو ، يبرعلا ملعملا ءادأ زيمتو ةدوج زيزعت يف ماهسإلا
oيبرعلا نطولا يف ملعملا ةدوج لاجم يف حاجن براجتو صصق ىلع ءوضلا طيلست.
oملعملا ةدوج لاجم يف يبرعلا نطولا يف ةليصألا براجتلاب  رارقلا عاَنصو نييوبرتلا فيرعت.
oةيبرعلا تاربخلا لدابت ريسيتو فراعملا  رشنل ،اهحاجن تتبثأ ةبرجت نع لماكتم روصت ميدقت.
oةحورطملا ةبرجتلا عوضوم يف ةحجانلا تاسرامملا ىلع فًرعتلا .  

تاجرخملا

oةيملع دهاوش لالخ نم زيمتلا تارربمو ،اهملاعمو ةحجانلا ةبرجتلا نع يفصو  ريرقت.
oةبرجتلا عوضوم يف ةيملاعلا تاسرامملا لضفأل ةيحسم ةسارد . 
oةيملعلا ثحبلا تاودأ مادختساو ةيملعلا ةيجهنملا عابتاب ،ةحجانلا ةبرجتلا نع ةلاح ةسارد.
oةبرجتلا عوضوم يف ةيوبرتلا تاسرامملا نيسحت لجأل ،ةيملاعلا تاسرامملا لضفأ ءوض يفو ،ةدافتسملا سوردلا ميدقت.
oةيبرعلا ةيميلعتلا تاسسؤملا يف ةيلمع تاسرامم ىلإ هلقنو هريوطت لبسو حرتقملا روصتلا ةشقانمل لمع ةشرو. 

رهشا8   ةينمزلا ةدملا
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ةيبرعلا لودلا يف ماعلا ميلعتلا ملعمل يسيردتلا ءادألا ميوقت

عورشملا فصو
دعيلصفلالخادسيردتلاكولسنوكل،ةيميلعتلاةيلمعلارصانعمهأنماًرصنعملعملليسيردتلاءادألاميوقتلكشي

تانايبوتامولعمرفاوتةيمهألةجاحلارهظتقلطنملاكلذنم،نيملعتملليساردلاليصحتلاىوتسميفًاساسأاًرثؤم
تاحرتقماهيلعىنبت،ةيبرعلالودلايفماعلاميلعتلاملعمليسيردتلاءادألاميوقتعقاونعةبسانمةيملعلئاسوبعمجت
.ةلصلاتاذةيملاعلاتاسرامملاوبراجتلالضفألاقفو،هريوطتلتاهجومو

 عورشملا فادهأ

:لالخنمكلذو ،ةيبرعلالودلا يف ماعلا ميلعتلا ملعمل يسيردتلا ءادألا ميوقت ريوطت يف ماهسإلا
oةيبرعلا لودلا نم ددع يف ماعلا ميلعتلا ملعمل يسيردتلا ءادألا ميوقت عقاو ىلع فوقولا.  
oتاسرامملاوبراجتلالضفأىلع ينبم ةيبرعلا لودلا يف ملعملل يسيردتلا ءادألا ميوقت ريوطتل حرتقم راطإ ميدقت

.ةلصلاتاذةيملاعلا

 تاجرخملا

oةصاخةراتخملالودلاو،ةماعةيبرعلا لودلا يف ماعلا ميلعتلا ملعمل يسيردتلا ءادألا ميوقت عقاول يصيخشت ريرقت.
oةيملاعلا تاسرامملاو براجتلا لضفأ ءوض يف ماعلا ميلعتلا ملعمل  يسيردتلا ءادألا ميوقت ريوطتل حرتقم راطإ. 
oراطإلا اذه ةشقانمل لمع ةشرو وأ ىقتلم.

  رهشأ8  ةينامث     ةينمزلا ةدملا
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اهريوطت لبسو ةيبرعلا لودلا يف يسردملا دامتعالا ةمظنألوح يميلقإلا ىقتلملا

ةمدقم
تاجايتحاللةباجتسا،اهريوطتلبسوةيبرعلالودلايفيسردملادامتعالاةمظنألوحيبرعلايميلقإلاىقتلملااذهيتأي

ميلعتللرمتسملاريوطتلابلطتتيتلا،نيرشعلاويداحلانرقلاتابلطتمعمقفاوتللًةردقواًزيمترثكأميلعتمظنلةيملاعلا

.2030ماعلةمادتسملاةيمنتلافادهأقيقحتوحنةيبرعلالودلادوهجزيزعتو،هزيمتوهتدوجبءاقترالاو

يفةدوجلانامضلةيبرعلاةمظنملاوميلعتلايفزيمتلاوةدوجلليميلقإلاوكسنويلازكرمنيبنواعتلابىقتلملادقعيو

.2020ماعربمتبسيفاهداقعناعقوتملاو،)AROQA(ميلعتلا

رواحملا
oميلعتلا تاسسؤم يف دامتعالاو ةدوجلا نامض.

oةيبرعلا لودلا يف يسردملا دامتعالا. 

oةيلودلاو ةيميلقإلا ةزيمتملا تاسرامملا( يسردملا دامتعالا مظن يف ةيملاعلا تاسرامملا لضفأ(.       
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 نيملعملل يلودلا ىقتلملا
ةمدقم
،ميلعتلايفراكتبالاوعادباللةزفحموةمئالمملعتتائيبمهلرفوتتنيذلاوةدوجلايلاعءادألايوذنمنولهؤملانوملعملا

زيزعتةدايزبلطتياذه،2030ةمادتسملاةيمنتلافادهأقيقحتوميلعتلايفةمادتسملاةدوجلازيزعتلساسألاكرحملانولثمي

تاءافكلايوذنمنيملعمللةيبذاجرثكأميلعتلاةنهملعجلجأنمدوهجلادشحو،ميلعتلاةنهميفيعونلارامثتسالاةمادتسا

.يملاعلاديعصلاىلعنيملعملانيبلصاوتلاروسجءانبكلذكو،ةدوجلاةيلاع

ةكلمملابميلعتلاةرازو،)TTF(نيملعملابينعملايلودلالمعلاقيرفنيبنواعتلابدقعييذلايلودلاىقتلملااذهيتأيكلذل

كرتشملايسائرلادعقملاةكلمملايلوتراطإيفكلذو،ميلعتلايفزيمتلاوةدوجلليميلقإلاوكسنويلازكرموةيدوعسلاةيبرعلا

.نيملعملازيمتوةدوجيفماهسالازيزعتليلودلاويميلقإلانواعتلاو،نيملعملابينعملايلودلالمعلاقيرفل

رواحملا
oنيملعملل ينهملا نيوكتلا يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا دوهج. 

oينهملا مهنيوكتو نيملعملا ةناكم زيزعت يف ةزيمتم ةيلود تاسرامم.  

oةعبارلا ةيعانصلا ةروثلا تايدحت لظ يف ينهملا نيوكتلا ةسايس. 

oنيلهؤملا نيملعملا ءاقبتساو بذج نامض تاسايس :ةنهملا ةيبذاجو هافر.   
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 ةيبرعلا لودلا يف ميلعتلا يف زّيمتلاو ةدوجلل يونسلا رمتؤملا

ةمدقم
ةيبرعلالودلايفتاسرامملالضفأوزيمتلاوةدوجلاةفاقثرشنىلإميلعتلايفزيمتلاوةدوجلليميلقإلاوكسنويلازكرمعلطتي

يفميلعتلايفزيمتلاوةدوجلليونسلارمتؤملا(:ناونعلمحييونسرمتؤمدقعاهنم،ةرثؤملاتايجهنملانمديدعلالالخنم

يفميلعتلاتارازويلثممعيمجلميلعتلايفزيمتلاوةدوجللةدجتسملاةفرعملاميدقتهنمساسألاضرغلا،)ةيبرعلالودلا

.ةيبرعلاميلعتلامظنيفةدوجلازيزعتلةيلمعتاسراممىلإةفرعملاهذهليوحتلةيعونلالبسلالوحرواشتلاو،ةيبرعلالودلا

رواحملا
oزكرملا اهيرجي يتلا ةيونسلا ثوحبلاو تاساردلا جئاتن. 

oيلودلاو يميلقالا ديعصلا ىلع هزيمتو ميلعتلا ةدوج يف تاسرامملا لضفأ. 

oةيبرعلا لودلا يف ميلعتلا ةدوج عقاو ريرقت. 

o2030 ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأو ةيبرعلا لودلا يف ميلعتلا ةدوج. 

60



يبرعلا نطولا يف ميلعتلا لبقتسم فارشتسا

ةمدقم
اتلكيفو.تالوحتلاهذهلاًكرحمهتاذتقولايفيهو،ةيعمتجملاتالوحتللاًعباتاًريغتمعساولااهموهفمبةيبرتلاربتعت

اهيفةيوبرتلامظنلاىلعاًرشابماًرثأاهيلعةحورطملاتايدحتللوتاعمتجملاىلععقاولااهضرفييتلاتاريغتللنإفنيرابتعالا

مهترارقومهتاهجوتةعجارملرارقلاباحصأونييوبرتلاوعديامم،اهتاسسؤمواهجهانمواهتاهجوتواهتفسلفىوتسمىلع

دامتعاو،ةيوبرتلامظنللةنزاوتمغيصداجيإلجأنملبقتسملافارشتساةلواحمةرورضىلإمهوعديامك،مهلمعبيلاسأو

.ةمداقلالايجألاةئيهتلةلاعفتايجيتارتسا

وميلعتلايفزيمتلاوةدوجلليميلقإلاوكسنويلازكرمنيبكرتشملايبرعلاويميلقإلانواعتلازيزعتراطإيفةودنلاهذهيتأت

.)وسكيلإلا(مولعلاوةفاقثلاوةيبرتللةيبرعلاةمظنملا

رواحملا
oةيبرعلا لودلا يف ميلعتلا ةدوج لبقتسم. 

oميلعتلا لبقتسم فارشتسا يف ةحجانلا براجتلا. 

oةيبرعلا لودلا يف ةيميلعتلا تاسسؤملا ةدايق. 
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