
 

 ضارعتسالا ريراقتل ّلقتسم مييقت
 ىدتنم ىلإ ةمّدقملا يعوطلا ينطولا
 عيفرلا يسايسلا ةدحتملا ممألا
 ةمادتسملا ةيمنتلاب ينعملا ىوتسملا

 .2021 ماعلا يف

 يف اًمُدق يضملا
 ةيمنتلا فادهأ ذيفنت
 ةينطولا ةمادتسملا

يندملا عمتجملا تامظنم نم فيلكتب تّدُعأ ةيونس ةلسلس يف ةسداسلا ةعبطلا  



 

 ريدقتلاو ركشلا
 اريفيلوأ يد انآ )CooperationCanada( نواعتلل ادنك ةمظنم يف ةفرعملا ةرادإو ثاحبألا ةلوؤسم ريرقتلا اذه تّدعأ
)Ana de Oliveira(. وجيتوس سالوكين اهارجأ تاليلحت ريرقتلا اذه نّمضتيو )Nicolas Sautejeau، ةسايسلا لوؤسم 

 ةقلعتملا يندملا عمتجملا ريراقت نم اًريرقت 17 ضرعتسا يذلا ،)ةمادتسملا ةيمنتلا لجأ نم لمعلا ةمّظنم يف ةوعدلاو
 يلوؤسم ريبك ،Bihter Moschini( ينيكسوم رتهب نم تالخدم اًضيأ ريرقتلا نّمضتيو .يعوطلا ينطولا ضارعتسالاب
 ،Marie José Saade( ةداعس هيزوج يرامو )ةيمنتلل ةيموكحلا ريغ ةيبرعلا تامظنملا ةكبش يف جماربلاو ثاحبألا

 ضارعتسالا ريراقت اتضرعتسا نيتّللا ،)ةيمنتلل ةيموكحلا ريغ ةيبرعلا تامظنملا ةكبش يف جماربلاو ثاحبألا ةلوؤسم
 نم تالخدم ريرقتلا يوتحي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنمب ةّصاخلا يعوطلا ينطولا

 يجيتارتسالا ريكفتلا زكرم يف ،ةيمنتلا ثاحبأل ةمكوحلا يف ةقطنم قسنم ،Javier Surasky( يكساروس رييفاخ
 ينطولا ضارعتسالا ريراقت ضرعتسا يذلا ،)Centro de Pensamiento Estratégico Internacional، CEPEIيلودلا
 امك .اينابسإب صاخلا يعوطلا ينطولا ضارعتسالا ريرقت كلذكو ،يبيراكلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأب ةّصاخلا يعوطلا

 ريراقت ضارعتسا ةّيلوؤسم )IISD( ةمادتسملا ةيمنتلل يلودلا دهعملا يف نيثحابلا نم قيرف قتاع ىلع تعقوو
 نم ّلك قيرفلا ّمض دقلو .ةيزيلجنإلاب يعوطلا ينطولا ضارعتسالل اًريرقت 11و ةيسنرفلا يعوطلا ينطولا ضارعتسالا
 Geneva 2030 2030 فينج لمع ةئيب يف ةئدتبم عيراشم ةلوؤسم ،Eleonora Bonaccorsi( يسروشتانوب ارونويلإ

Ecosystem( افوبالوسوك انيليإو )Elena Kosolapova، ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأل ةفرعملا زكرم يف ىوتحم ةرّرحم 
 نواعتلل ادنك ةمظنم يف نْيبردتملاو نْيثحابلا نم معدب اًضيأ ريرقتلا اذه ذفُنو .)لقتسم دقاعتم ،خانملا رّيغت ةسايسل

 ريرقتلا اذه يتأيو .)Sarthak Shivam Sharma( امراش مافيش كاثراسو )Carmen Rochette( تيشور نمراك
 ريرقتلاو 2020و 2019و 2018و 2017 ماوعألل نواعتلل ادنك ةمظنم نع ةرداصلا ةقباسلا ريراقتلا دعب هعون نم سداسلا
 :ةينطولا ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ذيفنت يف اًمُدق يضملا ناونعب 2016 ماعلا يف )Bond( دنوب ةكبش نع رداصلا
 .2016 ماعلا نم تايصوتلاو براجتلا
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 دوج ينيشس :ةيلاتلا تامّظنملاو دارفألا تّمض دقلو .ريرقتلا اذهل تادادعإلا نواعتلل ادنك ةمظنم ةدايقب ةّيهيجوت ةنجل تهّجو
 لجأ نم لمعلا ةمّظنم نم نامنه يلوأو ،ةيكرامندلا )ActionAid( ديإ نشكأ نم )Sesheeni Joud Selvaratnam( مانترافلس

 )Alice Whitehead( ديه تياو سيلأو ةيمنتلل ةيموكحلا ريغ ةيبرعلا تامظنملا ةكبش نم ينيكسوم رتهبو ،ةمادتسملا ةيمنتلا
 انيفيزوجو نواعتلل ادنك ةمظنم نم اريفيلوأ يد انآو ،يلودلا يجيتارتسالا ريكفتلا زكرم نم يكساروس رييفاخو دنوب ةكبش نم
 CSO Partnership for( ةيمنتلا ةيلاعف لجأ نم يندملا عمتجملا تامظنم ةكارش نم )Josefina Villegas( ساغيليف

Development Effectiveness( اكروب يد هيردرييدو )Deirdre de Burca( ةيلودلا سوروف ةكبش نم )Forus International( 
 )Lynn Wagner( رنغاو نيلو ،)(Global Focus ةيملاعلا سكوف ةسسؤم نم )Caroline Louise Ottesen( نسيتوأ زيول نيلوراكو
 يايدن اتاسيأو ،)ةدحتملا ةكلمملا يف( لافطألا اوذقنأ ةمظنم نم )Lilei Chow( وشت يليلو ،ةمادتسملا ةيمنتلل يلودلا دهعملا نم
)Aissata Ndiaye( زرفياس تياس ةمظنم نم )Sightsavers( ينيروّليب سيليرأو )Arelys Bellorini( ةيملاعلا ةيؤرلا ةمظنم نم 
)World Vision International(. 

 

  .هيف ةدراو تالافغإو ءاطخأ ّيأ نع ةيلوؤسملا ثحبلا قيرف لّمحتي ،هيلع قيلعتلاو ريرقتلل نيريثكلا ضارعتسا نم مغّرلا ىلعو
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 :ةيلاتلا تامظنملا نم ينيع وأ يلام معدب ريرقتلا اذه ّدِع

 ،دنوب ةكبشو ،ةيمنتلل ةيموكحلا ريغ ةيبرعلا تامظنملا ةكبش ،ةمادتسملا ةيمنتلا لجأ نم لمعلا ةمّظنمو ،)كرامندلا( ديإ نشكأ
 ةكبشو ،ةيمنتلا ةيلاعف لجأ نم يندملا عمتجملا تامظنم ةكارشو ،نواعتلل ادنك ةمظنمو ،يلودلا يجيتارتسالا ريكفتلا زكرمو
 ،)ةدحتملا ةكلمملا( لافطألا اوذقنأ ةمظنمو ،ةمادتسملا ةيمنتلل يلودلا دهعملاو ،ةيملاعلا سكوف ةسسؤمو ،ةيلودلا سوروف
 .ةيملاعلا ةيؤرلا ةمظنمو ،زرفياس تياس ةمظنمو

 

 :ةقيثولا هذه سابتقا

 ينطولا ضارعتسالا ريراقتل ّلقتسم مييقت :ةينطولا ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ذيفنت يف اًمُدق يضملا .)2022( ،انآ ،اريفيلوأ يد
 ةمظنم :اواتوأ .2021 ماعلا يف ةمادتسملا ةيمنتلاب ينعملا ىوتسملا عيفرلا يسايسلا ةدحتملا ممألا ىدتنم ىلإ ةمّدقملا يعوطلا

 .نواعتلل ادنك

 ON K1L 8L7 ،اواتوأ ،39 رثرآ كام ةداج ،نواعتلل ادنك ةمظنم

 نواعتلل ادنك ةمظنم ©

 RR0001 0439 11883 :ةيريخلا ةسسؤملا ليجست مقر

 2-034565 :ةمّظنملا مقر

 

 www.NickPurserDesign.com :ميمصتلا

  .)يراجت ريغ - فنصُملا بسَن( CC BY-NC 4.0 يلودلا يعادبإلا عاشملا ةصخر بجومب صخرم لمعلا اذه

 

 .ريرقتلا اذه يلومم وأ نيينعملا ةيهيجوتلا ةنجللا ءاضعأ ءارآ ةرورضلاب لّثمت ال ينواعتلا ريرقتلا اذه يف اهنع رّبعملا ءارآلا ّنإ
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 ةّدعملاو اًماع رشع ةسمخ ىلع ةّدتمملا ةّطخلا تلخد
 ةكارشلاو مالسلاو راهدزالاو بكوكلاو سانلا لجأ نم
 ملاعلا لصاوي امنيبو .2021 ماعلا يف سداسلا اهماع
 يفي نأ لمأن ،ةرّمدملا 19-ديفوك ةحئاج راثآل هيّدصت
 لمعلا نم دقعب مهتامازتلاب تاموكحلاو لودلا ءاسؤر
 فادهأو 2030 ماعلل ةمادتسملا ةيمنتلا ةطخ قيقحتل
 لافغإ مدع نامض عم اهب ةّصاخلا ةمادتسملا ةيمنتلا
 ةماعلا ةيعمجلل نيعبسلاو ةسداسلا ةرودلا لالخو .دحأ
 ،2021 ربمتبس/لوليأ يف تدقعنا يتلا ةدحتملا ممألل

 لوح ةيؤرك ةكرتشملا انتّطخ ريرقت ماعلا نيمألا مّدق
 ةيددعتلا شاعنإل ةوعدو يملاعلا نواعتلا لبقتسم
 قايس يفو .ةلاعفو ةكباشتمو ةلماش ةقيرطب
 ةجاح ةّمث ،19-ديفوك ةحئاج ىلإ ةباجتسالا يف رارمتسالا

 رييغتلا زّزعتو تاءارجإلا تاموكحلا عّرست نأ ىلإ ةّحلم
 ةطخ ئدابم ىقبت ،كلذلو .ٍلداع ٍفاعت قيقحتل يليوحتلا
 يتلا ةيملاعلا قيرطلا ةطيرخو ةيليوحتلا 2030 ماعلا

 قيقحتل ادج ةّمهم ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ اهتمّدق
  .لضفأ ٍلبقتسم ءانب ةيلمع يف ةمادتسالاو ةاواسملا

 ىدم ىلع يندملا عمتجملا تامظنم تضرعتساو
 اهمّدقت يتلا ريراقتلا ةيضاملا تسلا تاونسلا
 عيفرلا يسايسلا ةدحتملا ممألا ىدتنم ىلإ تاموكحلا
 ريراقت ريشتو .ةمادتسملا ةيمنتلاب ينعملا ىوتسملا
 تاموكحلا اهتمّدق يتلا يعوطلا ينطولا ضارعتسالا

 ذيفنت ةلاح ىلإ ضارعتسالاو ةعباتملا تايلمع نم ءزجك
  .ينطولا ىوتسملا ىلع 2030 ماعلا ةطخ

 

 يعوطلا ينطولا ضارعتسالا ريراقت ّدَعُت نأ ضرتفملا نمف
 اًردصم لّكشت نأو ةيكراشتو ةلماش تايلمع ربع
 ةدافتسملا سوردلاو ةديجلا تاسرامملا لوح تامولعملل

 نارقألا نم ملعتلل اًساسأ رّفوت نأو ،ذيفنتلا يف تايدحتلاو
 .يملاعلا ىوتسملا ىلع ةلءاسملاو

 يف اًمُدق يضملا ريرقت نم ةسداسلا ةعبطلا فدهتو
 ميدقت ىلإ اذه ةينطولا ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ذيفنت
 تاشقانملا هذه ءارثإل ةديفم تايصوتو ىؤر
 ميدقتو ذيفنتلا نيسحت ةّيلمع هيجوت يف ةدعاسملاو
 يعوطلا ينطولا ضارعتسالا ريراقت رهظُتو .ريراقتلا
 يسايسلا ةدحتملا ممألا ىدتنم ىلإ ةمدقملا 42ـلا
 ماعلا يف ةمادتسملا ةيمنتلاب ينعملا ىوتسملا عيفرلا

 عمتجملا ريراقت نم اًريرقت 17 ليلحت ىلإ ةفاضإلاب ،2021
 يعوطلا ينطولا ضارعتسالاب ةقلعتملا يندملا
 ،انه نمو .ءاوس ّدح ىلع ةقلقمو ةيباجيإ تاهاجتا
 نم 2030 ماعلا ةطخ ذيفنت بناوج عيمج ريرقتلا يطغي

 ةيسسؤملا تايلآلاو ةمكوحلا تابيترت ةسارد لالخ
 تاسايسلاو ةلصلا تاذ ةّينعملا تاهجلا كارشإو
 هذه يف ضرعُتو .ريراقتلا ميدقتو ذيفنتلا لئاسوو
 تاسرامملل ةلاحلا تاساردو ةسيئرلا جئاتنلا ةعبطلا
  .تايصوتلاو ةئشانلا تاسرامملا لضفأو ةديجلا

 نع ةجتانلا ةسيئرلا لئاسرلا ىلع انه ءوضلا طلسنو
 .2021 ماعلل يعوطلا ينطولا ضارعتسالا ريراقت ليلحت

 نم ًالدب اهيلإ عوجرلا ليهست ةيغب لئاسرلا تمقُر دقو
 ربكأ ٍلكشب ةلّصفم يهو ،ةيولوألا بسحب اهبيترت
 .هاندأ

 



 

 

 

 
 

 ةنراقم ذيفنتلا لجأ نم ةمكوحلا تابيترت يف لودلا ريغ نم ةلعاف تاهج كارشإ نع نادلبلا نم ّلقأ ددع دافأ .1
 تايلمعلا ىلإ نادلبلا نم ديزملا عوجر نم مغرلا ىلعو .هلمكأب عمتجملا جهنب قلعتي ام يف ةقباسلا تاونسلاب
 نم ةلعافلا تاهجلا كارشإ لوح ريراقتلا ميدقت يف ٌعجارت لّجُس ،ةلصلا تاذ ةينعملا تاهجلا كارشإل ةيمسرلا

 ةحئاج راثآو ةينطولا تايولوألا ديدحتل تارواشملا لوحو يعوطلا ينطولا ضارعتسالا ةيلمع يف لودلا ريغ
 .ةلصلا تاذ ةينعملا تاهجلا كارشإ ىلع 19-ديفوك

 لوحو يملاعلا ديعصلا ىلع يندملا زّيحلا صّلقت لوح ةمّتكتم يعوطلا ينطولا ضارعتسالا ريراقت لازت ال .2
 نم ةّدع ريراقت زربُت نيح يف ،ةئيبلا نع نيعفادملاو ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا ىلع ةرمتسملا تامجهلا
  .ةلكشم لّكشت ةلأسملا هذه تتاب فيك يندملا عمتجملا

 جمدو ةينطولا تايولوألا رايتخاو تاوجفلل تامييقتو ةّيساسأ تامييقت ءارجإ نع نادلبلا نم لقأ ددع غلبأ .3
 ذيفنت ةّيلمع هيجوتل ةينطولا تارشؤملاو تاياغلا رايتخاو ةينطولا تاسايسلا يف ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ
 ميدقت يف رارمتسالا ةرّركتم ةروصب ريراقتلا مّدقت يتلا تاهجلا ىلع نّيعتي ،اذل .ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ

 اهعضو يتلا ريراقتلا ميدقتل ةكرتشملا ةيعوطلا ةيهيجوتلا ئدابملل لاثتمالاو لئاسملا هذه لوح تامولعم
 .ماعلا نيمألا

 2030 ماعلا ةطخل ةيليوحتلا ئدابملاب 2021 ماعلل يعوطلا ينطولا ضارعتسالا ريراقت مامتها يف نّسحت ظحول .4
 ظحول هّنأ ريغ .)لايجألا نيب ةيلوؤسملاو ،ةيبكوكلا دودحلاو ،دحأ لافغإ مدعو ،ةيلومشلاو ،ناسنإلا قوقح يأ(
  .ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نع ريراقتلا ميدقتب قلعتي ام يف عجارت

 تراشأ ذإ ،ةنيابتم جئاتن ةلصلا تاذ ةيلودلا تاقافتالاو 2030 ماعلا ةطخ نيب طباورلا نع ريراقتلا ميدقت رهظأ .5
 ميدقتب ةقّلعتملا تاقافتالا ىلع دودحم لكشب تزّكر نيح يف ،خانملاب ةقلعتملا تامازتلالا ىلإ نادلبلا مظعم

 ةيلحملا تاسايسلل ليلحت نع ةّيفاضإ يعوط ينطو ضارعتسا ريراقت تفشك دقو .ةلاعفلا ةيلودلا ةدعاسملا
 نم ّلقأ ددع زيكرت نم مغّرلا ىلع ،يملاعلا ديعصلا ىلع ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحت لوح ةيجراخلاو
 .2030 ماعلا ةطخ ذيفنتل يهيجوت راطإك ةمادتسملا ةيمنتلا لجأ نم تاسايسلا قاستا ىلع نادلبلا

 ديدحتب قّلعتي ام يف اهيف عافترا ليجست عم ،دحأ لافغإ مدع أدبم نع ريراقتلا ميدقت ةيلمع يف يباجيإ هاجتا رهظ .6
 19-ديفوك راثآ ديدحتو ةينطولا ططخلاو تاسايسلا يف دحأ لافغإ مدع أدبم جامدإو تلِفغُأ يتلا تاعومجملا

 تامولعملا ةدوجو ليصافتلا ىوتسمو تانايبلا رفاوت ثيح نم تايدحتلا لازت ال هّنأ ريغ .اًفعض تائفلا رثكأ ىلع
 .ةمئاق دحأ لافغإ مدع أدبم لوح ةمّدقملا

 ،2030 ماعلا ةطخ ذيفنت يف لودلا ريغ نم ةلعافلا تاهجلا تامهاسم نع ريراقت نادلبلا نم ربكأ ددع مّدق .7
  .يندملا عمتجملا رودب فارتعالاب قّلعتي رمتسم يباجيإ هاجتا رهظو

 يف عجارت ظحول هّنأ ريغ .2030 ماعلا ةطخ ذيفنت بناوج مظعم لوح رارمتساب تامولعملا ميدقت نادلبلا لصاوت .8
 .ةنزيملاو ةيعوتلا ةطشنأ

 نع نادلبلا نم ّلقأ ددع غلبأ دقف ،تانايبلا رفاوت نع تامولعم مّدقت يتلا نادلبلاب قّلعتي يلزانت هاجتا رهظي أدب .9
 تاونسلاب ةنراقم يعوطلا ينطولا ضارعتسالا ريراقتل تامولعملا لامكتسال ةيمسرلا ريغ تانايبلا مادختسا
 ةيميلقإلاو ةينطولا ضارعتسالاو ةعباتملا تايلمع نع ريراقت نادلبلا نم ّلقأ ددع مّدق ،لثملابو .ةقباسلا

 .ةيملاعلاو

 ريراقتلا ميدقتل ةكرتشملا ةيعوطلا ةّيهيجوتلا ئدابملا تانّوكم مظعم نع ريراقتلا ميدقتب قّلعتي ام يف ضافخنا لجُس .10
 ،اهنع ريراقت نادلبلا تمّدق يتلا تالاجملاب قلعتي ام يف هّنأ ريغ .ةقباسلا تاونسلاب ةنراقم ماعلا نيمألا اهعضو يتلا

 .ةبولطملا تامولعملا عيمج ريراقتلا هذه مظعم تلمش
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 نم ةلعاف تاهج كارشإ نع نادلبلا نم ّلقأ ددع دافأ .1
 ةنراقم ذيفنتلا لجأ نم ةمكوحلا تابيترت يف لودلا ريغ
 .هلمكأب عمتجملا جهنب قلعتي ام يف ةقباسلا تاونسلاب

 تايلمعلا ىلإ نادلبلا نم ديزملا عوجر نم مغرلا ىلعو
 لّجُس ،ةلصلا تاذ ةينعملا تاهجلا كارشإل ةيمسرلا
 ةلعافلا تاهجلا كارشإ لوح ريراقتلا ميدقت يف ٌعجارت

 يعوطلا ينطولا ضارعتسالا ةيلمع يف لودلا ريغ نم
 ةحئاج راثآو ةينطولا تايولوألا ديدحتل تارواشملا لوحو
 .ةلصلا تاذ ةينعملا تاهجلا كارشإ ىلع 19-ديفوك

 2021 ماعلل يعوطلا ينطولا ضارعتسالا ريراقت تسكع
 يمسرلا جامدإلاب قّلعتي ام يف يدعاصتلا هاجتالا راسم
 .ةمكوحلا تابيترت يف لودلا ريغ نم ةلعافلا تاهجلل

 لك يف جامدإلا اذه ىلإ لودلا نم ٪70 راشأ نيح يفف
 ٪64 ىلإ ةبسنلا هذه تضفخنا ،2020و 2019 يماع نم
 نادلبلا ضعب ميدقت نم مغرلا ىلعو .2021 ماعلا يف

 ميدقت يف رارمتسالا اهيلع يغبني ،رّركتم لكشب ريراقتلا
 ةيهيجوتلا ئدابملا نمض تلاز ام اهّنأل تامولعملا هذه

 نيمألا اهعضو يتلا ريراقتلا ميدقتل ةكرتشملا ةيعوطلا
 اّمإ ربع كارشإلا ةّيلمع ركذ اًضيأ ضفخنا ،لثملابو .ماعلا
 ام ،ةينفلا لمعلا تاعومجم وأ ةسيئرلا ناجللا/سلاجملا
 تاهجلل ةحاتملا صرفلاب قلعتي ام يف ايبلس ًالّوحت ربتعُي
 قيسنتلاو هيجوتلا يف ماهسإلل لودلا ريغ نم ةلعافلا
 نع ريراقتلا تدادزا ،ىرخأ ةيحان نمو .نييجيتارتسالا
 جراخ ةدّدعتملا ةلصلا تاذ ةينعملا تاهجلا كارشإ
 لباقم( نادلبلا نم ٪67 ّمدق ذإ ،ةمكوحلا تابيترت قاطن

 ةيمسرلا تايلمعلا نع اًريرقت )2020 ماعلا يف 47٪
 تايدتنم لثم ،ةلصلا تاذ ةينعملا تاهجلا كارشإل

 سلاجم وأ ةدّدعتملا ةلصلا تاذ ةينعملا تاهجلا
 تامولعملا ّنأ ريغ .ةيونسلا تايلاعفلا وأ بابشلا
 ال يعوطلا ينطولا ضارعتسالا ريراقت يف ةمّدقملا
 ةينعملا تاهجلا كارشإل ةيمسرلا تايلمعلا ةدوج مّيقت
 عضو لودلا ىلع بجي ،يلاتلابو .ةددعتملا ةلصلا تاذ
 تاذ ةينعملا تاهجلا كارشإ ىدم سايقل تارشؤم

 .ينطولا ىوتسملا ىلع لودلا ريغ نم ةلصلا

 ضارعتسالا ةيلمع يف كارشإلاب قّلعتي ام يف اّمأ
 )٪83( نادلبلا نم ّلقأ ددع راشأ دقف ،يعوطلا ينطولا
 ينطولا ضارعتسالا نع ًالماك اًريرقت تمدق يتلا
 نم ةلعافلا تاهجلا كارشإ ىلإ 2021 ماعلا يف يعوطلا

 ينطولا ضارعتسالا ريرقت دادعإل ام ّدح ىلإ لودلا ريغ
 ملو .2020 ماعلا يف ٪98 اهتبسن تناك نأ دعب ،يعوطلا
 يف لودلا ريغ نم ةلعافلا تاهجلا رشابم لكشب جردُت

 ميدقت وأ يعوطلا ينطولا ضارعتسالا ريراقت ةغايص
 .2021 ماعلل ريراقتلا يمّدقم نمض اًمئاد ةّيّطخ تالخدم

 تامولعم مّدقت يتلا نادلبلا ةبسن تضفخناو امك
 ينطولا ضارعتسالا دادعإ لوح تارواشملاب ةقلعتم

 يف ٪57 تلّجس نأ دعب ،2021 ماعلا يف ٪33 ىلإ يعوطلا
 ترّثأ دق ةيملاعلا 19-ديفوك ةحئاج نوكت دقو .2020 ماعلا

 ريراقت نّمضتت ال نكلو ،كارشإلا ةّيلمع ىلع
 .ريسفتلا اذه ةرورضلاب يعوطلا ينطولا ضارعتسالا

 ميدقتب قّلعتي ام يف ىرخأ تاعجارت اًضيأ تظحولو
 ذإ( ةينطولا تايولوألا ديدحت تارواشم نع ريراقتلا

 نم ريراقت تمّدق يتلا نادلبلا ةبسن يف ضافخنا لّجُس
 راثآ نعو ،)2021 ماعلا يف ٪31 ىلإ 2020 ماعلا يف 49٪

 ذإ ،ةلصلا تاذ ةينعملا تاهجلا كارشإ ىلع 19-ديفوك
 ،2021 ماعلا يف تامولعملا هذه نادلبلا نم ٪43 مّدق
 .2020 ماعلا يف ٪53 لباقم

 

 

 ةمّتكتم يعوطلا ينطولا ضارعتسالا ريراقت لازت ال .2
 لوحو يملاعلا ديعصلا ىلع يندملا زّيحلا صّلقت لوح

 قوقح نع نيعفادملا ىلع ةرمتسملا تامجهلا
 ةّدع ريراقت زربُت نيح يف ،ةئيبلا نع نيعفادملاو ناسنإلا

 لّكشت ةلأسملا هذه تتاب فيك يندملا عمتجملا نم
  .ةلكشم

 اًريرقت 42 لصأ نم بسحف دحاو ريرقت فرتعا
 2021 ماعلا يف ةمّدقملا يعوطلا ينطولا ضارعتسالل
 كلذ يف امب ،هبقاوعو يندملا زّيحلا صّلقت ةيلمعب
 ةكراشملاو ريبعتلا ةيرح نود لوحت يتلا قئاوعلا
 ريغ .تايتفلاو ءاسنلا ىلإ ةبسنلاب اميس الو ،ةيطارقميدلا
 ءوضلا طيلست ريراقت وأ/و ّلظلا ريراقت نم ديدعلا ّنأ

 عمتجملا تامظنم اهتدعأ يتلا ةيزاوملا ريراقتلا وأ/و
 ،اهنادلب يف يندملا زّيحلا قالغإ ّمتي فيك حضوت يندملا

 قيعت يتلا ةيموكحلا تاءارجإلا نع تامولعم نّمضتتو
 ىلإ لوصولاو تايعمجلا نيوكتو عمجتلاو ريبعتلا ةيرح

 لوح تامولعملا نم ريثكلا ةكراشم ربتعُتو .تامولعملا
 اهركذ مدعو يندملا عمتجملا ريراقت ربع عوضوملا اذه
 ةقلقم ةلأسم يعوطلا ينطولا ضارعتسالا ريراقت يف
 عمتجملا اهدعي يتلا ريراقتلاب فارتعالاب ىصوي ،اذل .ةياغلل
 ضارعتسالا ةيلمع يف ةّمهم ةناكم اهحنمو يندملا
 عيفرلا يسايسلا ةدحتملا ممألا ىدتنم اهيرجي يتلا
 .ةمادتسملا ةيمنتلاب ينعملا ىوتسملا
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 ةّيساسأ تامييقت ءارجإ نع نادلبلا نم لقأ ددع غلبأ .3
 جمدو ةينطولا تايولوألا رايتخاو تاوجفلل تامييقتو
 ةينطولا تاسايسلا يف ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ

 ذيفنت ةّيلمع هيجوتل ةينطولا تارشؤملاو تاياغلا رايتخاو
 يتلا تاهجلا ىلع نّيعتي ،اذل .ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ
 ميدقت يف رارمتسالا ةرّركتم ةروصب ريراقتلا مّدقت

 ئدابملل لاثتمالاو لئاسملا هذه لوح تامولعم
 يتلا ريراقتلا ميدقتل ةكرتشملا ةيعوطلا ةيهيجوتلا

 .ماعلا نيمألا اهعضو

 ةبسنب قلعتي ام يف 2021 ماعلا يف رخآ ضافخنا ظحول
 اهجهن يف تدشرتسا اهّنأ ىلإ تراشأ يتلا )٪52( نادلبلا
 وأ يساسأ مييقتب 2030 ماعلا ةطخ ذيفنت يف عبّتملا
 .امهيلك وأ تانايبلا وأ تاسايسلا لوح تاوجفلل مييقت

 تمّدق دق نادلبلا ضعب نوكت دق هّنأ نم مغرلا ىلعو
 ينطولا ضارعتسالل ةقباس ريراقت يف تامولعملا هذه

 تيرُجأ يتلا تامييقتلا ىلإ ريشت نأ اهيلع بجي ،يعوطلا
 .ّرمتسم لكشب مّدقتلا عبتتو ةنراقملا ضارغأل اًقبسم
 يف اهريراقت تمدق يتلا نادلبلا نم اًبيرقت ٪91 راشأو
 هذه لازت الو .ةينطولا اهتايولوأ رايتخا ىلإ 2021 ماعلا
 ماعلاب ةنراقم تضفخنا اهّنأ ّالإ ،ةيلاع ةبسن ربتعُت ةبسنلا

 يف امكو .)اًبيرقت ٪96 نادلبلا ةبسن تلّجس امدنع( 2020
 جتاونلاب ةقلعتملا تايولوألا تركُذ ،نييضاملا نيماعلا
 تايولوألا اهيلت ،ربكأ لكشب ةيداصتقالاو ةيعامتجالا
 .اًركذ لقألا ةينطولا ةيولوألا يه ةفاقثلا لازت الو .ةيئيبلا

 جمد نع )٪93( نادلبلا نم ّلقأ ةبسن تغلبأ ،لثملابو
 ماعلا يف اهتاسايس يف ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ

 لّجُس دقو .ايباجيإ هاجتالا ءاقب نم مغرلا ىلع ،2021
 رايتخا نع ريراقتلا ميدقتب قّلعتي ام يف رخآ ضافخنا
 نادلبلا نم ٪62 مّدق ذإ ،ةينطولا تارشؤملاو تاياغلا

 ماعلا يف ٪77 لباقم( 2021 ماعلا يف تامولعملا هذه
 ةروصب ريراقتلا مّدقت يتلا تاهجلا ىلع نيعتي ،اذل .)2020

 لاثتمالاو لئاسملا هذه لوح تامولعم ميدقت ةرّركتم
 ريراقتلا ميدقتل ةكرتشملا ةيعوطلا ةيهيجوتلا ئدابملل
  .ماعلا نيمألا اهعضو يتلا

 

 

 ينطولا ضارعتسالا ريراقت مامتها يف نّسحت ظحول .4
 ماعلا ةطخل ةيليوحتلا ئدابملاب 2021 ماعلل يعوطلا

 ،دحأ لافغإ مدعو ،ةيلومشلاو ،ناسنإلا قوقح يأ( 2030
 هّنأ ريغ .)لايجألا نيب ةيلوؤسملاو ،ةيبكوكلا دودحلاو
 فادهأ نع ريراقتلا ميدقتب قلعتي ام يف عجارت ظحول
  .ةمادتسملا ةيمنتلا

 مّدقت يتلا نادلبلا لِصاوت ،ةقباسلا تاونسلا يف امك
 نم رثكأ ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ىلإ ةراشإلا ريراقتلا
 ىلإو اًقاطن عسوألا 2030 ماعلا ةطخ ىلإ ةراشإلا

 ريراقت تزّكر ،ئدابملا هذه نيب نمو .ةيليوحتلا اهئدابم
 يسيئر لكشب 2021 ماعلل يعوطلا ينطولا ضارعتسالا

 يتلا نادلبلا ددع دادزا نيح يف ،دحأ لافغإ مدع أدبم ىلع
 ،ناسنإلا قوقح ىلع ةمئاقلا جهُنلا ىلإ ريشت

 ةيحان نمو .ةيبكوكلا دودحلاو ،لايجألا نيب ةيلوؤسملاو
 2030 ماعلا ةطخ ةعيبط أدبم ىلإ ةراشإلا تدهش ،ىرخأ
 .عجارتلا ضعب ةلماشلا

 ةيمنتلا فادهأ عيمج نع ريراقتلا ميدقت ضفخناو امك
 .فادهألا هذه ذيفنتل ةلماكتملا جهنلاو ةمادتسملا

 ريراقت نم بسحف ٪50 تمّيق ،2021 ماعلا يفف
 ةيمنتلا فادهأ ةعومجم يعوطلا ينطولا ضارعتسالا
 ًةنراقم ةبسنلاب اًضافخنا لّثمي ام ،ةلماكلا ةمادتسملا
 تضفخناو .٪70 ىلإ ةبسنلا تلصو امدنع ،2020 ماعلاب
 ركذ ذإ ،فادهألا نيب ةبسانملا طباورلا ىلإ اًضيأ ةراشإلا

 هذه 2021 ماعلا يف ريراقتلا مّدقت يتلا نادلبلا نم 40٪
 نادلبلا ةبسن اّمأ .2020 ماعلا يف ٪51 لباقم ،طباورلا
 ةمادتسملا ةيمنتلا داعبأل اًيواستم اًمامتها يلوت يتلا
 ضارعتسالا ريراقت يف ةيئيبلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
 ٪50( اًبيرقت اهسفن تيقبف اهب ةّصاخلا يعوطلا ينطولا

 ،ماع لكشبو .)2020 ماعلا يف ٪49 لباقم 2021 ماعلا يف
 نع ريراقتلا ميدقتب قلعتي ام يف قلقم هاجتا رهظ

 .ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ

 

 

 2030 ماعلا ةطخ نيب طباورلا نع ريراقتلا ميدقت رهظأ .5
 تراشأ ذإ ،ةنيابتم جئاتن ةلصلا تاذ ةيلودلا تاقافتالاو
 نيح يف ،خانملاب ةقلعتملا تامازتلالا ىلإ نادلبلا مظعم
 ميدقتب ةقّلعتملا تاقافتالا ىلع دودحم لكشب تزّكر
 ريراقت تفشك دقو .ةلاعفلا ةيلودلا ةدعاسملا
 تاسايسلل ليلحت نع ةّيفاضإ يعوط ينطو ضارعتسا
 ةيمنتلا فادهأ قيقحت لوح ةيجراخلاو ةيلحملا
 زيكرت نم مغّرلا ىلع ،يملاعلا ديعصلا ىلع ةمادتسملا

 لجأ نم تاسايسلا قاستا ىلع نادلبلا نم ّلقأ ددع
 ماعلا ةطخ ذيفنتل يهيجوت راطإك ةمادتسملا ةيمنتلا

2030. 

 2030 ماعلا ةطخ نيب طباورلا نع ريراقتلا ميدقت ريشي
 رزآتلا هجوأب فارتعالا ىلإ ةلصلا تاذ ةيلودلا تاقافتالاو
 ةلصلا تاذ ىرخألا تامازتلالاو 2030 ماعلا ةطخ نيب
 تاونسلا يف لصح امكو .ةمادتسملا ةيمنتلا زيزعتل
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 2030 ماعلا ةطخ نادلبلا طبرت نأ حجرملا نم ،ةقباسلا
 ليلقلا ّنأ ودبي نكلو .خانملا رّيغت نأشب سيراب قافتاب

 ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحت نيب ةلصلا دجي اهنم
 ،ىرخأ ةيحان نمو .ةلاعفلا ةيلودلا ةدعاسملا ميدقتو
 ـب ةقلعتملا تاءارجإلا ىلإ نادلبلا نم ىلعأ ةبسن تراشأ

 راشأ ،2021 ماعلا يفف .يلودلا ىوتسملا ىلع 19-ديفوك
 تامازتلالا ىلإ ريراقتلا مّدقت يتلا نادلبلا نم 26٪

 ةحاتإ عيرست ةردابم لثم( ةحئاجلاب ةقلعتملا ةيملاعلا
 تاراكتباب ينعملا فالتئالاو 19-ديفوك ةحفاكم تاودأ
 يملاعلا فلاحتلاو سكافوكو ةئبوألا ةهجاومل بهأتلا

 .)عينمتلاو تاحاقللا لجأ نم

 ينطولا ضارعتسالا ريراقت نم ديزملا تفشكو
 لوح ةيجراخلاو ةيلخادلا تاسايسلل ليلحت نع يعوطلا
 يملاعلا ديعصلا ىلع ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحت

 ددع زّكر هّنأ ريغ .ايباجيإ اًرشؤم ربتعُي ام ،2021 ماعلا يف
 ةيمنتلا لجأ نم تاسايسلا قاستا ىلع نادلبلا نم لقأ
 يف 2030 ماعلا ةطخ ذيفنتل يهيجوت راطإك ةمادتسملا
  .)2020 ماعلا يف ٪60 لباقم ٪50( 2021 ماعلا

 

 

 مدع أدبم نع ريراقتلا ميدقت ةيلمع يف يباجيإ هاجتا رهظ .6
 ديدحتب قّلعتي ام يف اهيف عافترا ليجست عم ،دحأ لافغإ
 يف دحأ لافغإ مدع أدبم جامدإو تلِفغُأ يتلا تاعومجملا
 ىلع 19-ديفوك راثآ ديدحتو ةينطولا ططخلاو تاسايسلا
 ثيح نم تايدحتلا لازت ال هّنأ ريغ .اًفعض تائفلا رثكأ
 تامولعملا ةدوجو ليصافتلا ىوتسمو تانايبلا رفاوت
 .ةمئاق دحأ لافغإ مدع أدبم لوح ةمّدقملا

 هاجتا راهظإ يف دحأ لافغإ مدع أدبم نع ريراقتلا رمتست
 ىوتسم لثامت مدع نم مغرلا ىلع ،تباث يدعاصت
 عيمج تلمشو .ةمّدقملا تامولعملا ةدوجو ليصافتلا
 مدع أدبم 2021 ماعلا يف ريراقت تمّدق يتلا نادلبلا
 يعوطلا ينطولا ضارعتسالا ريراقت يف دحأ لافغإ
 ،يباجيإلا هاجتالا اذه نم مغرلا ىلع نكلو .اهب ةصاخلا
 هذه عم تلماعت دق نادلبلا ضعب ّنأ ىلإ جئاتنلا ريشت
 يفو .رايتخالا ةناخ هيف دّدحُت طاشن اهّنأ ىلع ةلأسملا

 وأ/و ةيفاك ريغ ةمّدقملا تامولعملا ربتعُت ،ةلاحلا هذه
 عمتجملا تامظنم ريراقت ءوض يف ام دح ىلإ ةنيابتم

 كلذ يف امب ،ةمّدقملا تامولعملا ةدوج ّدعُتو .يندملا
 لافغإ مدعل ةيرورض ،ةصّصخملا جماربلاو تانايبلا رّفوت
 لقأ ددع راشأ ،ةقباسلا تاونسلاب ةنراقمو .)اقح( دحأ

 دحأ لافغإ مدع لجأ نم ةلوذبملا دوهجلا نأ نادلبلا نم
 نم ديدعلا ّنأ ىلإ ريشي اّمم ،ةرّفوتملا تانايبلاب دشرتست

 تانايب ىلع لوصحلا يف تايّدحت هجاوت لازت ال نادلبلا
 .دحأ لافغإ مدع لجأ نم ةيلاع ةدوج تاذ

 ضارعتسا ريراقت تمّدق يتلا نادلبلا عيمج تددحو
 تاعومجملا )اًدلب 41( 2021 ماعلا يف ةلماك يعوط ينطو
 هذه نمض نمو .لافغإلا رطخل ةضرعملا وأ تلِفغُأ يتلا
 يوذ صاخشألاو )٪98( بابشلاو لافطألا تاعومجملا
 )٪95( تايتفلا وأ/و ءاسنلاو )٪95( ةصاخلا تاجايتحالا

 نم ربكأ ددع غلبأ ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .)٪76( نسلا رابكو
 عضو ةّيلمع يف دحأ لافغإ مدع أدبم جمد نع نادلبلا

 ماعلا يفو .ةمادتسملا ةيمنتلل ةينطو ططخو تاسايس
 مدع أدبم خيسرت ىلع ءوضلا نادلبلا نم ٪81 طّلس ،2021

 ةاواسملا مدع ةجلاعمل ةلوذبملا دوهجلا وأ دحأ لافغإ
 .ةلماشلا ةيمنتلا ططخ نم ءزجك يعامتجالا داعبتسالاو
 نم ىلعأ ةبسن تمّدقف ،19-ديفوكب قلعتي ام يف اّمأ
 نم ةدّدحملا ةحئاجلا راثآ نع تامولعم )٪86( نادلبلا

 .دحأ لافغإ مدع أدبم روظنم

 

 

 تاهجلا تامهاسم نع ريراقت نادلبلا نم ربكأ ددع مّدق .7
 ،2030 ماعلا ةطخ ذيفنت يف لودلا ريغ نم ةلعافلا

 رودب فارتعالاب قّلعتي رمتسم يباجيإ هاجتا رهظو
 .يندملا عمتجملا

 نع ريراقت 2021 ماعلا يف )٪93( نادلبلا مظعم تمّدق
 لّثمي ام ،لودلا ريغ نم ةلعافلا تاهجلا تامهاسم
 اًضيأ ظحولو .)٪89( 2020 ماعلاب ةنراقم ةبسنلا يف ةدايز
 قلعتي ام يف ريراقتلا ميدقت ةيلمع يف يباجيإ هاجتا
 يف ٪75 لباقم ٪86( صاخلا عاطقلا لوح تاكارشلاب
 ةيميداكألا طاسوألاو )2019 ماعلا يف ٪53و 2020 ماعلا
 .)2019 ماعلا يف ٪28و 2020 ماعلا يف ٪55 لباقم 67٪(

 ميدقت يف فيفط ضافخنا لجُس ،ىرخأ ةيحان نمو
 ٪48( ذيفنتلا يف ءاكرشك نييناملربلا رود نع ريراقتلا

 لافطألا ةكراشم نعو ،)2020 ماعلا يف ٪53 لباقم
 ٪40( ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ذيفنت يف بابشلاو
 ام يف اًيباجيإ هاجتالا لازي الو .)2020 ماعلا يف ٪45 لباقم
 يف يندملا عمتجملا تامهاسمب نادلبلا فارتعاب قلعتي
 يفف .اهب ةصاخلا يعوطلا ينطولا ضارعتسالا ريراقت
 تامولعملا هذه نادلبلا نم ٪86 مّدق ،2021 ماعلا
 ٪65و ،2019 ماعلا يف ٪68و ،2020 ماعلا يف ٪79 لباقم(

 نادلبلا لصاوتو .)2017 ماعلا يف ٪56و ،2018 ماعلا يف
 اهيّدؤي يتلا راودألا نم ةعساو ةعومجمب فارتعالا
 نع ريراقتلا ميدقت عجارت نم مغرلا ىلع ،يندملا عمتجملا
 ليكشتو ةيعوتلا ةطشنأ لثم ،تامهاسملا عاونأ ضعب
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 ةقّلعتم تاودأ عضو وأ/و هيجوتلا ميدقتو تافلاحتلا
 .2030 ماعلا ةطخ ذيفنتب

 

 

 مظعم لوح رارمتساب تامولعملا ميدقت نادلبلا لصاوت .8
 يف عجارت ظحول هّنأ ريغ .2030 ماعلا ةطخ ذيفنت بناوج

 .ةنزيملاو ةيعوتلا ةطشنأ

 2021 ماعلل يعوطلا ينطولا ضارعتسالا ريراقت تلصاو
 ةقباسلا تاونسلا يف لّجُس يذلا يدعاصتلا هاجتالا

 2030 ماعلا ةطخ ذيفنت بناوج نع ريراقتلا ميدقت لوح
 نع ريراقتلا ميدقت نّسحت ،لاثملا ليبس ىلعف .ةديدعلا

 ةقلعتملا تامولعملا ىلإ ةبسنلاب ذيفنتلا لئاسو
 راثآو )٪95( يلودلا ماعلا ليومتلاو )%98( تايدحتلاب

 ةيجهنملا اياضقلاو )٪90( ايجولونكتلاو )٪91( 19-ديفوك
 لضفأو )٪74( ةراجتلاو )٪86( تاردقلا ةيمنتو )88%(
 ملعتلاو )٪62( ةدافتسملا سوردلاو )٪69( تاسرامملا

 ميدقت يف ىرخأ ةدايز تظحولو امك .)٪38( نارقألا نم
 ةيمنتلا فادهأ قيقحتل تاكارشلا نع ريراقتلا
 تاهجلا رودب نادلبلا نم ٪93 فرتعا ذإ ،ةمادتسملا
 ةّيلمع يف اهتامهاسم تجردأو لودلا ريغ نم ةلعافلا
 ىلع ةلوذبملا دوهجلا نع ريراقتلا ميدقت رهظُيو .ذيفنتلا
 نكلو )٪83( ةتباث ةجيتن )نيطوتلا وأ( يلحملا ىوتسملا

 ةيلحملا تاضارعتسالا نادلبلا نم ربكأ ددع ركذ
 لكايهل قيرطلا دهمت يتلا تاودألا يهو ،ةيعوطلا

 ميدقت دهش ،لباقملا يفو .ةينطو نود ةلءاسم
 يف لثم ،اًعجارت ذيفنتلا نم ىرخأ بناوج نع ريراقتلا

 ،2030 ماعلا ةطخ ذيفنتل ةنزيملاو ةيعوتلا ةطشنأ يتلاح
 .رمتسملا ذيفنتلل ادج نيّمهم نيبناج ناربتعت نيتللا

 

 

 مّدقت يتلا نادلبلاب قّلعتي يلزانت هاجتا رهظي أدب .9
 نم ّلقأ ددع غلبأ دقف ،تانايبلا رفاوت نع تامولعم

 لامكتسال ةيمسرلا ريغ تانايبلا مادختسا نع نادلبلا
 يعوطلا ينطولا ضارعتسالا ريراقتل تامولعملا

 نم ّلقأ ددع مّدق ،لثملابو .ةقباسلا تاونسلاب ةنراقم
 ضارعتسالاو ةعباتملا تايلمع نع ريراقت نادلبلا
 .ةيملاعلاو ةيميلقإلاو ةينطولا

 مّدقت يتلا نادلبلاب قّلعتي ام يف يلزانت هاجتا رهظي أدب
 لباقم 2021 ماعلا يف ٪36( تانايبلا رفاوت نع تامولعم

 ّنأ نيح يفو .)2019 ماعلا يف ٪76و 2020 ماعلا يف 45٪

 دوهجلا نع ريراقت تمّدق يتلا نادلبلا ددع دايدزا
 يف ٪64 لباقم ٪83( تانايبلا رفاوت نيسحتل ةلوذبملا
 ةقلقم ةراشإ ربتعُي كلذ ّنأ ّالإ ،هب بّحرم رمأ )2020 ماعلا
 يف قيرطلا فصتنم نم نادلبلا بارتقا عم صاخ لكشب
 نأ بجي ،كلذل .ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ذيفنت
 ةّلدألاو قئاوعلاو مدقتلل حضاو مهفب دوهجلا دشرتست
 ّلقأ ةبسن تدافأ دقو .ةعجانلا تاءارجإلاب ةقّلعتملا
 ةيمسر ريغ تانايب تمدختسا اهّنأ نادلبلا نم ليلقب

 اهب ةّصاخلا يعوطلا ينطولا ضارعتسالا ريراقت دادعإل
 يفو .)2020 ماعلا يف ٪43 لباقم 2021 ماعلا يف 40٪(

 نع ريراقت تمّدق دق )٪85( نادلبلا مظعم ّنأ نيح
 ينطولا ىوتسملا ىلع ضارعتسالاو ةعباتملا تايلمع
 هّنأ 2021 ماعلا يف ريراقتلا ميدقت رهظُي ،2019 ماعلا يف
 نادلبلا يثلث ىوس رّفوي مل ،)٪63( 2020 ماعلا رارغ ىلع
 مّدق ،ىرخأ ةيحان نمو .تامولعملا هذه )٪62( بسحف
 ةلوؤسملا ةهجلا نع تامولعم نادلبلا نم ربكأ ددع
 نعو )2020 ماعلا يف ٪2 لباقم ٪21( ريراقتلا دادعإ نع

 ماعلا يف ٪2 لباقم ٪17( ريراقتلا اهيلإ مدقُت يتلا ةهجلا
 ةيفافشلا ثيح نم اًيباجيإ اًهاجتا لثمي ام ،)2020

 رود ىلإ نادلبلا نم لقأ ددع راشأ نيح يفو .ةلءاسملاو
 راشأ ،2030 ماعلا ةطخ قيقحت يف ءاكرشك نييناملربلا

 تاّيلمع يف ناملربلا هاّدأ يذلا رودلا ىلإ اهنم ربكأ ددع
 ٪26( ةقباسلا تاونسلاب ةنراقم ةينطولا ريراقتلا ميدقت

 2020 نيماعلا نم لك يف ٪11 لباقم 2021 ماعلا يف
 ام يف ايباجيإ اًهاجتا لّثمي ام ،)2018 ماعلا يف ٪4و 2019و
 لالخ نم ةلءاسملل نادلبلا نامض ةيفيكب قلعتي
  .نيبَخَتنملا نيلوؤسملا

 

 

 مظعم نع ريراقتلا ميدقتب قّلعتي ام يف ضافخنا لجُس .10
 ميدقتل ةكرتشملا ةيعوطلا ةّيهيجوتلا ئدابملا تانّوكم

 تاونسلاب ةنراقم ماعلا نيمألا اهعضو يتلا ريراقتلا
 تمّدق يتلا تالاجملاب قلعتي ام يف هّنأ ريغ .ةقباسلا
 عيمج ريراقتلا هذه مظعم تلمش ،اهنع ريراقت نادلبلا
 .ةبولطملا تامولعملا

 2021 ماعلل يعوطلا ينطولا ضارعتسالا ريراقت ترهظأ
 ئدابملا تانوكم مظعم نع ريراقتلا ميدقت ةّيلمع ّنأ
 يتلا ريراقتلا ميدقتل ةكرتشملا ةيعوطلا ةيهيجوتلا

 ماعلاب ةنراقم تضفخنا دق ماعلا نيمألا اهعضو
 تانوكم ةسمخ تدهش ،تالاحلا هذه يفو .قباسلا
 ،ةيضاملا ةعبرألا تاونسلا يف جامدإلا نم ىوتسم ىندأ

 ةيمنتلا فادهأ ةيكلم نامضو ،ةمدقملا يهو
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 ،ةينطولا رطألا يف 2030 ماعلا ةطخ جامدإو ،ةمادتسملا
 .ةيلبقتسملا تاوطخلاو ةمتاخلاو ،ةيسسؤملا تايلآلاو
 لئاسملا هذه ضعب لافغإ ّمت اذإ ام حضاولا نم سيلو
 ىلعو .رّركتم لكشب ريراقتلا ميدقت ببسب اهداعبتسا وأ
 ضارعتسالا ريراقت يف ةدراولا تامولعملا نم مغرلا
 مّدقت نأ ّمهملا نم لازي ال ،ةقباسلا يعوطلا ينطولا
 ئدابملا رصانع عيمج لوح تادجتسملا رخآ نادلبلا
 .ةيهيجوتلا

 تمّدق يتلا تالاجملاب قلعتي ام يفو ،ىرخأ ةيحان نمو
 عيمج ريراقتلا هذه مظعم تنّمضت ،اهنع ريراقت نادلبلا
 ام يف ةيباجيإ ةجيتن ربتعُي ام ،ةبولطملا تامولعملا
 .ةيهيجوتلا ئدابملا يف ةدراولا طورشلل لاثتمالاب قلعتي

 رهظُت ،)اًنوكم 15 نم 6( تالاحلا ثلث نم رثكأ يف هّنأ ريغ
 مات ٍلكشب دّيقتلا نع دعبلا لك ةديعب نادلبلا ّنأ بسنلا
 نأ ينعي ام ،ريراقتلا ميدقتب ةقّلعتملا ةيهيجوتلا ئدابملاب
 مّدقت مل وأ ٍفاك لكشب زكرت ال تلاز ام نادلبلا ضعب

 ،ءاضعألا لودلا ىلإ ةفاضإلابو .ةيفاك ةلّصفم تامولعم
 ىلع ىرخألا ةلصلا تاذ ةينعملا تاهجلا نوكت نأ بجي

 نأو ماعلا نيمألا اهعضو يتلا ةيهيجوتلا ئدابملاب ةيارد
 ضارعتسالا ريراقت دادعإ يف اهب مازتلالا ىلإ وعدت
  .يعوطلا ينطولا



ةمتاخلا  
 

 عمتجملا نم ةلصلا تاذ ةينعملا تاهجلاو ةموكحلا ىلع بجي ،19-ديفوك ةحئاج نم يفاعتلا ةيلمع لالخ
 ةطخو ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحت ىلع لمعلاو تاوجفلا ةجلاعمل اهدوهج ةفعاضم يملاعلا
 عيفرلا يسايسلا ةدحتملا ممألا ىدتنم ىلإ دوعيس نادلبلا نم اًديازتم اًددع ّنأ نيح يفو .2030 ماعلا
 ماعلا يف هب صاخلا عبارلا ىتحو ثلاثلاو يناثلا يعوطلا ينطولا ضارعتسالا ريرقت ميدقتل ىوتسملا

 ريراقت نم تانايبلا عم نراقملا ليلحتلا نم ةدافتسالاو - ريراقتلا ميدقت زيزعت ةدايزل ةصرف رّفوتت ،2022
 .مدقتلا يف ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ذيفنت رمتسي يكل - ةقباسلا يعوطلا ينطولا ضارعتسالا

 ينطولا ضارعتسالا ضورعل ةّمهم ةحاسم لّكشي ىوتسملا عيفرلا يسايسلا ىدتنملا لازي ال
 ليثمتل ةيفاضإ اًصرف لبقتسملا يف ىدتنملا تاعامتجا رفوت نأ بجي نكلو .ءارآلا لدابتو يعوطلا
 يندملا عمتجملا تامظنم نع ةرداصلا ريراقتلاو تاليلحتلا جاردإو لودلا ريغ نم ةلعافلا تاهجلا

 ماعلا ةطخ لوح ةلءاسملاو دصرلا تايلمع نيب لضفأ طباور ءاشنإ نكمي ،كلذب مايقلا دنعف .ءاربخلاو
 .يملاعلاو يميلقإلاو ينطولاو يلحملا تايوتسملا ىلع 2030

 تاهجلا فلتخم نيب رثكأ ةيدجم ةكراشم 2030 ماعلا ىتح ةيقبتملا ةينامثلا تاونسلا لمشت نأ لمأن
 مادتسم لبقتسم وحن ةيعامجلا اندوهج نم ديزملا قيقحت ىلإ كلذ يدؤيل ،ةلصلا تاذ ةينعملا
 اًقّمعم ًاليلحت ةقباسلا هتاعبطو ريرقتلا اذه رّفوي ،ةيلمعلا هذه يف ماهسإللو .انبكوكو انتاعمتجمل
 .2030 ماعلا ةطخ ذيفنت رصانع نم رصنع ّلكل ةلّصفم تايصوتو تانايبلل

 

 


