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*
 غتدًكاج

اييت قز تٛاد٘ ايتعًـِٝ   ٖزفت ايزصاع١ إىل ايتعضف ع٢ً أِٖ ايتشزٜات ايبؾض١ٜ، ٚاالدتُاع١ٝ، ٚاالقتقار١ٜ،

ٚ  ٚتبٝإ َتطًبات  ، ٚنٝف١ٝ َٛاد١ٗ تًو ايتشزٜات.2030ايتكين باجًُه١ ؼكٝكًا يضؤ١ٜ  َـز٣  ايضقٞ بـايتعًِٝ ايـتكين، 

. 2030ؼكٝكــًا يضؤٜــ١ باجًُهــ١، ٚٚمــي تيٝــات جٛادٗــ١ تًــو ايتشــزٜات    تــٛافض تًــو اجتطًبــات خ نًٝــات ايتُٝــظ يًبٓــات  

ــ١ ايزصاعــ١ َــ    ــت عٝٓ ــو        ٔ ٚتهْٛ ــات بتً ــات اجًتشك ــات داَعــ١ بٝؾــ١، باإلمــاف١ إىل ايطايب اـــدلا٤ اانــاربٝل بهًٝ

ٚ ، ٚاعــتدزَت ايزصاعــ١ اؿايٝــ١ اجــٓٗر    ايهًٝــات تٓاٚيــت ايزصاعــ١ خ أرٚاتٗــا اعــتباْتإ َٛدٗــ١     ايٛفــفٞ ايتشًًٝــٞ. 

يًتعـضف عًـ٢    ت بتًـو ايهًٝـات  يًددلا٤ ااناربٝل بهًٝات داَع١ بٝؾـ١، باإلمـاف١ إىل عٝٓـ١ َـٔ ايطايبـات اجًتشكـا      

ؼزٜات ايتعًِٝ ايتكين َٔ ٚد١ٗ ْزـضِٖ، ٚعـبٌ سًـٗا. )إعـزار ايباسجـ١(. ٚخ ايٓٗاٜـ١ ٚمـعت ايباسجـ١ تيٝـات جٛادٗـ١           

 .2030ؼزٜات ايتعًِٝ ايتكين يًبٓات باجًُه١ خ م٤ٛ صؤ١ٜ 

 .2030صؤ١ٜ اجًُه١  -ايهًُات اجفتاس١ٝ: ايتعًِٝ ايتكين 

Challenges of Technical Education for Girls in the Kingdom                              

and the Mechanisms to Address them in the Light of Vision 2030 
Dr. Seham Mohammed AmrAllah Taha 

 

Abstract 
The present study aims to identify the most important human, social and 

economic challenges facing the technical education in the Kingdom in order to 
achieve the vision of 2030 and how to face these challenges. Then identify the 
requirements for the advancement of technical education in accordance with the 
vision of 2030, and the availability of these requirements in the colleges of 
excellence for girls in the Kingdom, and to develop mechanisms to meet these 
challenges to achieve the vision 2030. The sample of this study consists of 
academic experts, field experts in excellence colleges, as well as high school 
students. The current study will use the descriptive analytical approach, Using four 
questionnaires for academic experts, field experts in girls' technical education 
colleges, as well as a sample of third-grade students in the secondary stage, and 
female students enrolled in these colleges to identify the challenges of technical 
education in the light of the 2030 Vision. (Preparation of the two researchers). In 
the end, the researchers develop mechanisms to meet the challenges of technical 
education for girls in the Kingdom in the light of Vision 2030. 
Key Words: Technical Education-Vision of the Kingdom 2030. 

                                                           
، عنٛ فًػ اآَا٤ ايفدضٟ يه١ًٝ ايتك١ٝٓ اَع١ بٝؾ١د -أعتاس أفٍٛ ايذلب١ٝ اجغاعز ن١ًٝ ايذلب١ٝ يًبٓات  * 

 اجًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ  -ايعاج١ٝ بايُٓال



 ط٘ عٗاّ قُز أَض اهللر.                                                                                2030َٛادٗتٗا خ م٤ٛ صؤ١ٜ  ِ ايتكين يًبٓات باجًُه١ ٚتيٝاتؼزٜات ايتعًٝ
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ــا اجتعـــزر٠،     ــا َـــٔ قـــاٚص ايتُٓٝـــ١  ذاالتٗـ ٜمـــا ٚقـــٛصيا ص٥ٝغيـ ٜعـــزل ايتعًـــِٝ قطاعيـــا سٝٛ

ٟ   رٚصٙ خ تطـٛص ااَـِ ٚتكـزَٗا، َـٔ َٓطًـل       كٝاؼَٚكٝاعا أعاعٝا ي ايـشٟ   ،اعـتجُاص ايعكـٌ ايبؾـض

 سذـض ايظاٜٚـ١ يًتُٓٝـ١ االدتُاعٝـ١     ايتعًِٝ ٖٛف; يشا َٚعٝاص لاسٗا، بجٌ َفتاح تكزّ اجملتُعات

 ايكـ٠ٛ ايبؾـض١ٜ،   ٚاالقتقار١ٜ، َٚت٢ فًشت كضدات٘ ٚتهاًَت ايكـِٝ ٚاجعـاصف ٚاجٗـاصات فـًشت    

ٛ  إىل٣ سيـــو  ٚأر ٚاؾٗــــٌ  إلْتادٝـــ١، ٚانفنــــت اؾضبـــ١ ٚايفكـــض   افاصتفعـــت  اجملتُــــي،  ضْٗـــ

  اخالقٞ.اٚ ٚاجدزصات ٚايبطاي١ ٚاالعتٗزاف ايفهضٟ

انتغب قطاع ايتعًِٝ أ١ًُٖٝ َناعف١ً; ْزضيا يزٚصٙ اجملتُعٞ ٚايٛطين ايفاعـٌ; يـشا   ٚقز 

سٝـح ٜؾـٗز تطـٛصيا     ;سه١َٛ اجًُه١ صعا١ًٜ سكٝك١ٝ، ٜعٝؿ ع٢ً أثضٖا َضس١ً فاصق١ َُٚٗـ١  أٚيت٘

ْٚكًــ١ً ْٛعٝــ١ً ٚنُٝكــ١ بهــٌ أطٝافــ٘ َٚنعغــات٘. َٚــٔ بــل أٖــزاف ٖــشا ايتطــٛص   َتغــاصعيا ًَُٚٛعيــا

ٚعـز سادـ١ اجًُهـ١ َـٔ      الصتكا٤  غت٣ٛ ايٓاؽـ١٦، ْٚؾـض ايتعًـِٝ خ نـٌ َهـإ باجًُهـ١،      ايؾاٌَ، ا

ــعٛر١ٜ       ــٛارص ايغـ ــٔ ايهـ ــ٘ َـ ــٞ باستٝادـ ــٌ ا ًـ ــٛم ايعُـ ــز عـ ــ١، ٚتظٜٚـ ــات اجدتًفـ ــ١  ايتدققـ اجنًٖـ

ــا، ٚإتاســ١        ٝم اجتدققــ١، ٚطٜــار٠ ايــتُهٔ َــٔ ايعًــّٛ اؿزٜجــ١ خ اجنعغــات ايتعًُٝٝــ١ اجتُٝــظ٠ عاج

ــظة َٚهاْــ١  فتُعٝــ١  َضَٛقــ١        ي ايفضفــ١ ِة َتُٝ ــٝ ــا٤ ايــٛطٔ يًشقــٍٛ عًــ٢ تعً   ًُــنًٖل َــٔ أبٓ

(ٖـ1436)ٚطاص٠ ايتعًِٝ، 

. 

 إقبــااًلٚ ٝــ١،َعًَٛاتٚ ١تهٓٛيٛدٝــ اتثــٛصَــٔ ايعقــض اؿــايٞ  ٜٙؾــٗزَٚــي ايتطــٛص ايــشٟ  

 االتسٝاتٓـا خ كتًـا اجملـ    عًـ٢  ٚايـشٟ أثـض   ،ٚاإلْذلْـت ، عـتدزاّ اادٗـظ٠ ايشنٝـ١   ا عًـ٢  َتظاٜزيا

اطرارت اجطايبــ١ ٚايتعًــِٝ ايــتكين عًــ٢ ٚدــ٘ اـقــٛل،   بقــف١ عاَــ١، ايتعًــِٝ َٚٓٗــا ،ٚايكطاعــات

ايتعًُٝـ١،   اَجٌ خ ايع١ًُٝ ايتعًُٝٝـ١ اٚاعتجُاصٖا االعتجُاص ، ٛرٝا ايتكٓٝات اؿزٜج١عًِٝ ٚتبت

 قض.ايع ٖشا خ ايتٛدٗات ضطأب زأفبح أس شٟاي، ٚاالبتهاص زاعإلبايزعِ 

أســز ايضنــا٥ظ اجُٗــ١ خ فــاٍ إعــزار ايكــ٣ٛ ايعاًَــ١ ايٛطٓٝــ١،   ايــتكين ًــِٝ ٚأفــبح ايتع

ٚتأًٖٝٗا، ٚتُٓٝتٗا، ٚطٜار٠ إْتادٝتٗا، يتًبٝـ١ َتطًبـات عـٛم ايعُـٌ، ٚتـأَل استٝاداتـ٘ َـٔ ايكـ٣ٛ         

ايعاًَــ١ ايٛطٓٝــ١ اجنًٖــ١ ايكــارص٠ عًــ٢ َٛانبــ١ ايتطــٛصات ٚاجغــتذزات ايــيت ٜؾــٗزٖا. ٚقــز أٚيــت      

ٖشا ايٓٛع َٔ ايتعًِٝ أ١ُٖٝ ندل٣، باعتباصٙ مضٚص٠ ادتُاع١ٝ ٚسنـاص١ٜ لًٝٗـا    ايزٍٚ اجتكز١َ

َتطًبات ايعقض ٚتغرلاتـ٘، ٚقـز سـشت نـجرل َـٔ ايـزٍٚ ايٓاَٝـ١، ٚايـيت تٓؾـز ايتكـزّ، سـشٚ ايـزٍٚ             

ــِٝ ايــتكين خ َكزَــ١ اٖتُاَاتٗــا، َجــٌ: ايقــل، ٚنٛصٜــا،           اجتكزَــ١ خ ٖــشا اجملــاٍ، خ دعــٌ ايتعً

ــاٜٛ ــا، ٚعــٓغافٛص٠، ٚ رلٖــا َــٔ ايــزٍٚ ايــيت ؽــكت طضٜكٗــا مــٛ ايتُٓٝــ١ ايقــٓاع١ٝ         ٕ، َٚااٚت يٝظٜ

ــّٛ        (.2017ٚاالقتقــار١ٜ )عٝافــض٠،   ــٛافض اجدــضز ايتعًُٝــٞ اجغــًح بعً ــا َضٖــٕٛ بت فاصتكــا٤ فتُعٓ

إىل  ،ٚايتشـٍٛ َـٔ أطَـ١ االعـترلار ٚاالعـتٗالى      ،ايعقض، ايكارص ع٢ً عز ساد١ ايغٛم ا ١ًٝ ساتٝا

حــا وــتِ إعــال٤ ؽــإ ايتطبٝــل ايــتكين خ ةٝــي اجملــاالت، ٚايذلنٝــظ    ;تــاز ٚايتقــزٜضَضسًــ١ اإلْ

 (.2016ايطٜٛغٞ، ) ٙيتطٜٛض ٚ ضبًا َٚتابع١ َا هضٟ سٛيٓا ؽضقًا ،ع٢ً ايهٝا ال ايهِ

ٕ ٖـزف قـَٛٞ،   ايتعًـِٝ ايـتكين   ايتٛعي خ ايتٛد٘ مٛ ٚعًٝ٘ أفبح  بايـزٚص   ايزٚيـ١  إلبـا

ٚتٛعـٝي ايتُٓٝـ١    ،ُٓد َـٔ ايتعًـِٝ خ بٓـا٤ اجملتُعـات اؿزٜجـ١ َـٔ دٗـ١       ايهبرل ايشٟ ًٜعب٘ ٖشا ايـ 

، ٚإطايــ١ ايٓزــض٠ ايزْٚٝــ١ يــ٘، ٚسيــو بتكــزِٜ   اإلقــزاّ عًٝــ٘ َــي ســح ايؾــبا  عًــ٢ َــٔ دٗــ١ أخــض٣،  

ًُٜـػ أثضٖـا اافـضار َـٔ خـالٍ تـٛفرل        ،ٚنفاٜـات تزصٜبٝـ١   ،َٚعًَٛـات  ،َٚٗاصات ،َعاصفٚ ،ٖرآَ

حـا هعًـِٗ ْـادشل خ عـٛم ايعُـٌ       ;ايجكاف١ ايعا١َ ٚااعاعـ١ٝ فضل عٌُ َٓاعب١، إماف١ إىل 

ٚؼغــل عٓافــض اؾــٛر٠ ايٓٛعٝــ١ خ ْزــاّ ايتعًــِٝ   ،(1441 ،ايتٓافغــٞ )ٚطاص٠ االقتقــار ٚايتدطــٝد

                                                           

 يتٛثٝل اجضادي، عٛا٤ خ َنت ايبشح، أّ خ ثبت اجضادي. APA7 تغتدزّ ايباسج١ أعًٛ  
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ٚبٓــا٤ اجملتُــي  ،ايــتكين ٚايتــزصٜب; ٚسيــو َــٔ أدــٌ إعــزار دٝــٌ َــٔ اجبــزعل ايكــارصٜٔ عًــ٢ االبتهــاص 

ؼهُٗـا   إهابٝـ١ ٚع٢ً قـِٝ   ،ز خ قٛت٘ ٚتُٓٝت٘ ع٢ً أعػ ع١ًُٝ ٚتك١ٝٓايشٟ ٜعتُ ،اجٓتر اجتكزّ

ٚاصتبـاذ سيـو ايتعًـِٝ     ،فتفاعٌ ايتعًـِٝ ايـتكين َـي قنـاٜا اجملتُـي     . ثٛابت تضاث٘ اؿناصٟ اافٌٝ

ٜعز َغاي١ ست١ُٝ خ ؼزٜز َقرل َٚغـتكبٌ اادٝـاٍ ايكارَـ١ خ عقـض ايعٛجـ١       ،بٜٗٛت٘ ايجكاف١ٝ

 .(2014ٕ اؿٝا٠: االدتُاع١ٝ، ٚايغٝاع١ٝ، ٚاالقتقار١ٜ )ترّ، اييت عضت خ نٌ ؽنٚ

(، ايغاَــزٟ 2005إال إٔ قــز بٝٓــت عزٜــز َــٔ ايزصاعــات َجــٌ رصاعــ١ نــٌ َــٔ: ابــٔ رٖــٝؿ )  

(; إٔ ٖٓــاى ؼــزٜات يًتعًــِٝ ايــتكين، َٓٗــا عــظٚف    2018(، ايــضرارٟ، ٚايغــُرلٟ ) 2009(، اجٛعــ٢ )2008)

ًــِٝ ايــتكين، ٚقًــ١ ايزافعٝــ١ اليتشــام بــ٘، نُــا أٚمــشت   سٟٚ ايتشقــٌٝ ايزصاعــٞ ايعــايٞ عــٔ ايتع 

(، إٔ اؾــــشٚص  2016(، ايطٜٛغــــٞ ) 2013(، ايطٜٛغــــٞ )2009(، عًــــٞ ) 2009رصاعــــ١ نــــٌ َــــٔ: قُــــز )   

االدتُاع١ٝ تؾّهٌ عا٥كًا أَاّ اـضهل يًعٌُ خ اجٗٔ ايبغٝط١ ٚايف١ٝٓ.، ٚأٚمشت رصاعـ١ نـٌ   

ــتٝٓات   ــٔ: تنضٜغـــ ــػ اجـــــ Christina (2012َـــ ــزا )(، فًـــ ــٛت  2013نلض خ نٓـــ ــٛصٟت، ٚتْٛعـــ (، تأٖٚٝـــ

Ohiwerei, Nwosu (2013 ــزت ــتكين     Olajide (2015(، تأٚالدٝــ ــِٝ ايــ ــل ايتعًــ ــٝل بــ ــ١ ايتٓغــ ( إٔ قًــ

ٚاستٝادات عٛم ايعٌُ، عٛا٤ خ ْٛع١ٝ ايتعًِٝ، أٚ ايهفا٠٤ اجطًٛب١ ٜعز عا٥ل ٚؼزٟ َٔ ؼـزٜات  

 ايتعًِٝ ايتكين. 
 بـاجضأ٠  نـبرل  اٖتُاّ َٔ - اهلل سفز٘ - ايؾضٜفل اؿضَل خارّ سه١َٛ تٛيٝ٘ جا ْٚزضيا

ــزصٜب ايتعًــِٝ فــاالت نافــ١ بفــتح  بٓــا٤ خ ااعاعــ١ٝ ايضنــا٥ظ إســز٣ تهــٕٛ ستــ٢ أَاَٗــا ٚايت

 َٓــاطل  نافــ١  خ يًبٓــات ايتكٓٝــ١  نًٝــات افتتــاح  اجًُهــ١ عًــ٢  سضفــت  فكــز; اجملتُــي  ٚتطــٜٛض

 اجٗٓٝـــ١ ايتدققـــات َـــٔ عـــزر خ فضٚعٗـــا افـــ١به ايعاَـــ١ ايجاْٜٛـــ١ خضهـــات يتغـــتٛعب اجًُهـــ١،

 إتاسـ١ ؽققـات   خالٍ َٔ اجضأ٠; طبٝع١ َي ٚتتٓاعب ا ًٞ، ايعٌُ عٛم وتادٗا اييت ٚايتك١ٝٓ

ٞ  ٚايتـظٜل ، البـػ اج ٚإْتـاز  تقُِٝ) َجٌ: ْغا١ٝ٥  َجـٌ:  اإلراصٜـ١  ايتدققـات  إىل إمـاف١  ،(ايٓغـا٥

 عًـــ٢ ايهًٝـــات ٚتعُـــٌ(. ايفـــين ايـــزعِ) اآليـــٞ اؿاعـــب ٚؽققـــات ،(اجهتبٝـــ١ ٚاإلراص٠ ا اعـــب١،)

ٔ  اييت اجتٓٛع١ ايتزصٜب١ٝ ايدلاَر ٚتكزِٜ يتقُِٝ َغتُض بؾهٌ ايغٛم استٝادات رصاع١  ؽـأْٗا  َـ

ٔ  اـضهـات  ٚلـٓح . ٚفًٓٝا ًَٗٓٝا َن١ًٖ ْغا١ٝ٥ بهٛارص ايغٛم  تطًبات ايٛفا٤  ايتكٓٝـ١  ايهًٝـات  َـ

تـزصٜبٝل   عـاَل  َز٣ ع٢ً اجكضص٠ ايتزصٜب َتطًبات إلاَٗا بعز َتٛعط١ داَع١ٝ ؽٗار٠ يًبٓات

صؤ١ٜ اجًُهـ١ ايعضبٝـ١ ايغـعٛر١ٜ    )تبٓت اجًُه١ . ٚقز (2019 ،ايعا١َ يًتزصٜب ايتكين ٚاجٗين اجنعغ١)

2030)     ٌ االقتقــارٟ ٚايتُٓـٟٛ خ اجًُهـ١. ٚقــز صزلـت ايضؤٜــ١     يتهـٕٛ َٓٗذـًا ٚخاصطــ١ طضٜـل يًعُـ

١َّ يً ٚااٖزاف ٚااليتظاَات اـاّفـ١ بٗـا، يتهـٕٛ اجًُهـ١ اٛسدـا       ًُُه١،ايتٛدٗات ٚايغٝاعات ايعا

ايٓزـض  لـت إعـار٠    (2030)ٚاْغذاًَا َي صؤ١ٜ اجًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ  صا٥زيا ع٢ً ناّف١ اجغتٜٛات.

عًــ٢ شلــا   ــا ٜتٛافــل َــي َتطًبــات ٖــشٙ اجضسًــ١، ٚوكــل ايهفــا٠٤  خ ايتعًــِٝ َٚنعغــات٘ اجدتًفــ١ 

ً   كـٞ  غـت٣ٛ  أنُـٌ ٚدـ٘، ٜٚضت    ،ٚفـٛاًل إىل َغـتكبٌ طاٖـض    طـال  ٚايطايبـات،  اــزَات اجكزَـ١ ي

ٞ ٝقــبح ع (2030ؤٜــ١ اجًُهــ١ ) ضي ًاٛفكــ; فٚتُٓٝــ١ َغــتزا١َ   بٓزــاّ َضتبًطــا ظ٤ًادــ ايٓزــاّ ايتعًُٝــ

ٜغِٗ خ رفي عذ١ً االقتقـار َـٔ خـالٍ     ٞتعًُْٝزاّ  إماف١ إىل بٓا٤ قارٟ ٚادتُاعٞ أسلٌ،اقت

 .ٙتأت(1437، اجًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ) ات ايتعًِٝ َٚتطًبات عٛم ايعٌُكضد عز ايفذ٠ٛ بل

ٚتننز نجرل َٔ قطاعات اجًُه١ اجدتًف١ ع٢ً أ١ُٖٝ ايتعًِٝ ايتكين، ٚٚمعت٘ مـُٔ  

(; ٚدا٤ت أٖزاف تًو ايكطاعات َٓطبك١ لاَـًا اٖـزاف صؤٜـ١ اجًُهـ١     2020بضْاَر ايتشٍٛ ايٛطين )

اشلــــزف اتٝذ١ٝ يــــٛطاص٠ ايعُــــٌ ٚايتُٓٝــــ١ االدتُاعٝــــ١ َــــا دــــا٤ خ  (، فُــــٔ ااٖــــزاف االعــــذل2030)

اشلــزف االعــذلاتٝذٞ  ، ٚتطــٜٛض َعــاٜرل اؾــٛر٠ ٚاالعتُــار اجٗــين ايــتكين  ٖٚــٛ: االعــذلاتٝذٞ ايضابــي 

صفـي اجغـت٣ٛ   ٖٚـٛ:   عاؽـض اشلزف االعـذلاتٝذٞ اي ٖٚٛ: تٛفرل فضل عٌُ ال٥ك١ يًُٛاطٓل، ٚ جأَاي

ٌ   ٤ّ َي استٝادـات اجٗاص٣ يًغعٛرٜل  ا ٜتال  ٖٚـٛ:  شلـزف االعـذلاتٝذٞ ايجـاْٞ عؾـض    ، ٚاعـٛم ايعُـ

    ٌ ، َٚــٔ ااٖــزاف  طٜــار٠ ايكــزص٠ االعــتٝعاب١ٝ يًتــزصٜب ايــتكين ٚاجٗــين ٚصبطٗــا باستٝــاز عــٛم ايعُــ

ٞ  االعذلاتٝذ١ٝ يٛطاص٠ ايتعًِٝ َا دـا٤ خ   تعظٜـظ ايكـِٝ ٚاجٗـاصات    ٖٚـٛ:  اــاَػ   اشلـزف االعـذلاتٝذ

تعظٜظ قزص٠ ْزـاّ ايتعًـِٝ يتًبٝـ١ َتطًبـات     ٖٚٛ: اشلزف االعذلاتٝذٞ ايغارؼ ، ٚااعاع١ٝ يًطًب١

، َٚٔ ااٖزاف االعذلاتٝذ١ٝ ي١٦ًٝٗ اجًه١ٝ يًذبٝـٌ ٜٚٓبـي َـا دـا٤     ايت١ُٝٓ ٚاستٝادات عٛم ايعٌُ

تطــٜٛض كضدــات ايتعًــِٝ ٚتــٛفرل ايهــٛارص ايٛطٓٝــ١ اجنًٖــ١  ٖٚــٛ: ايغــارؼ  اشلــزف االعــذلاتٝذٞخ 



 ط٘ عٗاّ قُز أَض اهللر.                                                                                2030َٛادٗتٗا خ م٤ٛ صؤ١ٜ  ِ ايتكين يًبٓات باجًُه١ ٚتيٝاتؼزٜات ايتعًٝ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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، َٚٔ ااٖزاف االعذلاتٝذ١ٝ جز١ٜٓ اجًو عبـز ايعظٜـظ يًعًـّٛ ٚايتكٓٝـ١ َـا دـا٤       جزٕيًُغتجُضٜٔ با

ِ    ٖٚٛ: ايغابي اشلزف االعذلاتٝذٞخ  ٞ    طٜار٠ ايهفا٤ات ايٛطٓٝـ١ اجنًٖـ١ يـزع . تطـٜٛض ا تـ٣ٛ ا ًـ

تظٜٚــز اجــٛاطٓل باجعــاصف ( ٚايــيت تغــع٢ إىل 2030)صؤٜــ١ ٚتــضتبد ٖــشٙ ااٖــزاف ةٝعــًا َــي أٖــزاف 

تضعـــٝل ايكـــِٝ اإلهابٝـــ١ ٚبٓـــا٤  ، ٚعـــٛم ايعُـــٌ اجغـــتكب١ًٝ ٚاجٗـــاصات ايالطَـــ١ جٛا٥ُـــ١ استٝادـــات 

، ٚتُٓٝــ١ َٗــاصات ايؾــبا  ٚسغــٔ االعــتفار٠ َــِٓٗ، ٚلهــل اجــضأ٠  ؽدقــ١ٝ َغــتك١ً ابٓــا٤ ايــٛطٔ

اجًُهــ١ ٚاعــتجُاص طاقاتٗــا، ٚلهــل سٟٚ اإلعاقــ١ خ اؿقــٍٛ عًــ٢ فــضل تعًــِٝ ٚعُــٌ َٓاعــب١ )  

 ٙت ت(.  1437، ١ٝ ايغعٛر١ٜايعضب

( ايعاًَل إىل أصبع١ َغتٜٛات ص٥ٝغ١ٝ ٖٞ: اجغـت٣ٛ ايكٝـارٟ، اجغـت٣ٛ    2013قغِ )ايغٝز، 

اإلؽـضاخ )ايـتكين(، ايعُـاٍ اجٗـض٠، َتٛعـطٞ اجٗـاص٠ ٚاؿضفٝـٕٛ. ٖٚـشٙ اجغـتٜٛات ااصبعـ١ البـز َـٔ             

ٜعطـ٢ أفنـٌ ايٓتـا٥ر، ٚال بهـٔ ـطـ١ ايتُٓٝـ١ خ       تٛافضٖا خ نٌ َٝزإ َٔ قطاع اإلْتـاز، ستـ٢   

اجملتُي اؿزٜح إٔ تتكزّ ٚؼكـل اآلَـاٍ اجعكـٛر٠ عًٝٗـا باالٖتُـاّ ب عـزار َغـت٣ٛ َـٔ اجغـتٜٛات          

ايغــابك١ عًــ٢ سغــا  اآلخــض، ٚاابعــز َــٔ سيــو فــ ٕ َغــت٣ٛ ايعُــاٍ اجٗــض٠ ٚاؿضفٝــٕٛ ٜؾــهًٕٛ          

أفبح ًٜعب رٚصًا قٛصًٜا خ تغـٝرل رفـ١ اؿٝـا٠     كينتايتعًِٝ ايف يشا ايكاعز٠ ايعضٜن١ َٔ ايعُاي١;

أٖــِ ٚ ،ايهــٛارص ايٛطٓٝــ١  إعــزارٜعتــدل أســز ايضٚافــز ااعاعــ١ٝ خ    سٝــح ;االقتقــار١ٜ ٚاالدتُاعٝــ١ 

 .َٚغت٣ٛ اجعٝؾ١ ٚرخٌ ايفـضر  ،ٜنثض بؾهٌ َباؽض خ قاصب١ ايبطاي١ فٗٛ ،أعًش١ َهافش١ ايفكض

ايــشٟ تتُشــٛص سٛيــ٘ ٚتعتُــز عًٝــ٘ خطــد ايتُٓٝــ١   ْــ٘ ٜؾــهٌ ا ــو ااٖــِإيــٝػ ٖــشا فشغــب بــٌ 

 فضراتٗــا ايفٓٝــ١ ٚاجٗٓٝــ١، ٚأفــبشت ٖٓــاى مــضٚص٠ ًَشــ١ إلهــار َجــٌ ٖــشا ايٓــٛع َــٔ ايتعًــِٝ،       

ٌ ٚاالصتكا٤  غتٛاٙ، يتشكٝل اجغت٣ٛ اجطًٛ  َٔ اجٗٔ اييت وتادٗا عـٛم ايعُـٌ،    اجملـاالت   خ نـ

تعًــِٝ ايعــايٞ، فٗــٛ اجفتــاح ااعــاؼ خ تغــٝرل عــا    خضهــٛ ٖــشا ايٓــٛع َــٔ اي  ٜؾــغًٗاايــيت بهــٔ إٔ 

 (. 2018ايعٌُ، ٚاالقتقار، ٚاؿز َٔ ايفكض، ٚاؿفار ع٢ً ايب١٦ٝ، ٚؼغل ْٛع١ٝ اؿٝا٠ )ايًٛيٛ، 
ايعــاّ ٚاـــال  لٕ أ ًــب ااعُــاٍ اجٗٓٝــ١ ٚايفٓٝــ١ خ ايكطــاع  أٚاقــي اؿــاٍ ٜؾــرل إىل  ٚ

فــٝا١ْ ت، ٚاؾاَعــات، َٚضانــظ ايتذُٝــٌ، ٚفٓٝــات َــٔ فٓٝــات باجغتؾـفٝا  اتغــعٛرٜايٜؾـغًٗا  ــرل  

ِ ٚ أٚاًل إفـالح ٖٚـشا بــايطبي ٜتطًــب  اؿاعـب اآليــٞ، ٚ رلٖـا ايهــجرل،     ،يًبٓــات ايــتكين تطــٜٛض ايتعًـٝ

َـٔ  أفـبح   ،ايغـعٛر١ٜ ٚلهٝٓٗـا  ايٓغـا١ٝ٥  تزصٜب ٚتأٖٝـٌ ايهـٛارص   ٚرصاع١ ايتشزٜات اييت تٛادٗ٘، ف

 ،ٚأعـضع طضٜكـ١ جهافشـ١ ايفكـض     ،يغـضؼ َفٗـّٛ ايـٛال٤   ٚعـ١ًٝ   حٚألـ  ،أِٖ َكَٛات اأَ ايـٛطين 

 ْاٖٝو عٔ خًل دٌٝ ٜؾعض باجغنٚي١ٝ ػاٙ ٚطٓ٘. ،ٖٚٞ اؿٌ ااَجٌ جؾه١ً ايبطاي١

ٚعًــ٢ ايــض ِ إٔ اجًُهــ١ قاَــت غطــٛات سجٝجــ١ مــٛ تطــٜٛض ايتعًــِٝ ايــتكين ، ب ْؾــا٤           

ُٓٝــ١ ٚتطــٜٛض ايتعًــِٝ ايــتكين اجنعغــ١ ايعاَــ١ يًتــزصٜب ايــتكين ٚاجٗــين، ٚايــيت قــارت َؾــضٚعات يت 

عا١َ ٚايتعًِٝ ايتكين يًبٓات خاف١، َٚٓٗا نًٝات ايتك١ٝٓ ايعاج١ٝ، نُـا أنـزت عًـ٢ سيـو صؤٜـ١      

(، ٚايــدلاَر اجهًُــ١ شلــا; إال أْــ٘ ٖٓــاى عزٜــز َــٔ ايتشــزٜات ايبؾــض١ٜ، ٚاالدتُاعٝــ١،        2030اجًُهــ١ )

ــات عًــ٢ ٖــشا اي      ــاٍ ايبٓ ــِٝ، حــا رعــا ايزصاعــ١      ٚاالقتقــار١ٜ، ايــيت أرت إىل مــعا إقب ــٛع َــٔ ايتعً ٓ

اؿايٝــ١ إىل ايتعــضف عًــ٢ تًــو ايتشــزٜات، ٚقاٚيــ١ ٚمــي تيٝــات جٛادٗتٗــا خ مــ٤ٛ صؤٜــ١ اجًُهــ١  

(2030.) 

 تأتٞ ايزصاع١ اؿاي١ٝ يإلداب١ عٔ ايتغاؤالت ايزصاع١ ايتاي١ٝ: 

خ  2030تعـٛم ؼكٝـل صؤٜـ١ اجًُهـ١     )ايبؾض١ٜ، االدتُاع١ٝ، االقتقار١ٜ( اييت تشزٜات َا اي (1

 ؟ايتعًِٝ ايتكين

 ؟ 2030ضؤ١ٜ طبكًا يتعًِٝ ايتكين ضقٞ باييَا َز٣ تٛافض َتطًبات ا (2



 2020يغ١ٓ            اجملًز ايجالثٕٛ    )ايعزر ايجايح(                                                                               ف١ً ن١ًٝ ايذلب١ٝ ـ داَع١ اإلعهٓزص١ٜ    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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)ايبؾض١ٜ، االدتُاع١ٝ، االقتقار١ٜ( اييت تعـٛم ؼكٝـل صؤٜـ١    َا تيٝات ايتقزٟ يًتشزٜات  (3

 ؟ايتعًِٝ ايتكينخ  2030اجًُه١ 

 اي١ٝ خ ؼكٝل ااٖزاف ايتاي١ٝ:تغع٢ ايزصاع١ اؿ

ايتعًــِٝ  )ايبؾــض١ٜ، االدتُاعٝــ١، االقتقــار١ٜ( ايبؾــض١ٜ خ    تشــزٜات  ايتعــضف عًــ٢ أٖــِ اي   (1

 .2030ضؤ١ٜ اييت قز تٛاد٘ اجًُه١ ؼكٝكًا يايتكين 

 .2030ضؤ١ٜ طبكًا ي تعًِٝ ايتكينضقٞ بايياتبٝإ َز٣ تٛافض َتطًبات  (2

 .2030ضؤ١ٜ ؼكٝكًا يين ٚمي تقٛص َكذلح يًضقٞ بايتعًِٝ ايتك (3

            ــايتعًِٝ ايــتكين ــات لهــِٓٗ َــٔ ايضقــٞ ب ــٓاع ايكــضاص، ب يٝ َــز اجغــ٦ٛيل عــٔ ايتعًــِٝ ايــتكين ٚفر

 ،  ا ٜتُاؽ٢ َي تٛد٘ َؾضٚع االعذلاتٝذ١ٝ ايٛط١ٝٓ يتطٜٛض ايتعًِٝ.  2030ضؤ١ٜ ؼكٝكًا ي
  يـتكين نبزاٜـ١ لٗٝزٜـ١ عًـ٢ طضٜـل تـبين ٖـشا        اجغا١ُٖ بتهٜٛٔ صأٟ عاّ إهابٞ ػاٙ ايتعًـِٝ ا

ايعٌُ يغز سادـات عـٛم ايعُـٌ َـٔ ايعُايـ١ ايٓغـا١ٝ٥ ايٛطٓٝـ١، ٚتكًـٝك ايعُايـ١ ايٛافـز٠، َـٔ            

 خالٍ ْؾض ثكاف١ ايعٌُ ايتكين، ٚايفين باجملتُي، ٚأُٖٝت٘، ٚإطاي١ ايٓزض٠ ايز١ْٝٚ ي٘.
 ِٖايـيت   يًتشـزٜات ٚاجعٛقـات   باق١ٝاعـت  َغـتكب١ًٝ  صؤ٣ اعتؾـضاف  خ ايزصاعـ١  ٖشٙ ْتا٥ر قز تغا

 .2030ضؤ١ٜ قز تٛاد٘ ايتعًِٝ ايتكين ؼكٝكًا ي
  صؤٜـ١ اجًُهـ١ ايعضبٝـ١ ايغـعٛر١ٜ     فُٝـا ىـك    -خ سـزٚر عًـِ ايباسجـ١     -ْزص٠ ايزصاعات ايعضب١ٝ

 ٚتأٌَ ايباسج١ إٔ تغاعز ٖشٙ ايزصاع١ خ عز بعض ٖشا ايفضاغ. -ػاٙ ايتعًِٝ ايتكين 2030

 ضؤٜــ١ؼكٝكــًا يؼــزٜات ايتعًــِٝ ايــتكين  ايزصاعــ١ عًــ٢ تٓــاٍٚ اقتقــضت اؿــزٚر اجٛمــٛع١ٝ: (1

 .2030اجًُه١ 

  .باجًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜداَع١ بٝؾ١  ع٢ً ايزصاع١ تطبٝل مت اؿزٚر اجها١ْٝ: (2

، بهًٝـــات داَعـــ١ بٝؾـــ١ اــــدلا٤ اانـــاربٝل تطبٝـــل ايزصاعـــ١ عًـــ٢ مت اؿـــزٚر ايبؾـــض١ٜ: (3

 .باجًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜطايبات اجغت٣ٛ ااٍٚ بتًو ايهًٝات، ف١ إىل باإلما

  .ٙ(1441-1440ٙ)ايعاّ ايزصاعٞ خالٍ  تطبٝل اؾاْب اجٝزاْٞ يًزصاع١ مت اؿزٚر ايظ١َٝٓ: (4

ــتكين  (1 ــِٝ اي ، اجٗــاصات ايعًُٝــ١ ٚ ،اجعــاصف ايٓزضٜــ١ فٝــ٘ ايــزاصؼ  غــب تهفــين ٜٖــٛ تعًــِٝ  : ايتعً

زاصؼ عٝح ٜغـتطٝي ايـ   ;بقٛص٠ تتٓاعب َي َتطًبات ايعٌُيًُذاٍ ايشٟ ٜض ب ايعٌُ ب٘، ٚ

 غٛم ايعٌُ اجٓتر مُٔ فُٛعات ايك٣ٛ ايعا١ًَ.بعز ؽضد٘ االيتشام ب

نًٝــات تكٓٝــ١ سهَٛٝــ١ ٜكــّٛ بتؾــغًٝٗا أفنــٌ َكــزَٞ ايتــزصٜب     :ايتكٓٝــ١ ايعاجٝــ١نًٝــات  (2

عاجٝــ١،  ٜر نــٛارص َنًٖــ١ َــٔ اؾٓغــل  عــاٜرل  ــزصبل سٟٚ خــدل٠ فــٓاع١ٝ، يتدــض عاجٝــًا;

 يتًب١ٝ استٝاز عٛم ايعٌُ ا ًٞ.

ٖٞ صؤٜـ١ اجًُهـ١ ايعضبٝـ١ ايغـعٛر١ٜ خ  نـٕٛ ايفـذل٠        :2030صؤ١ٜ اجًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ  (3

ٙ(، اعــتٓارًا عًــ٢ ايعُــل ايعضبــٞ ٚاإلعــالَٞ يًًُهــ١، ٚاالعــتجُاصات اينــد١ُ شلــا،     1437-1452)

  االعذلاتٝذٞ، خ إٔ تهٕٛ اٛسدًا ْادشًا ٚصا٥زًا ع٢ً ناف١ اافعز٠. ٚاجٛقي اؾغضاخ



 ط٘ عٗاّ قُز أَض اهللر.                                                                                2030َٛادٗتٗا خ م٤ٛ صؤ١ٜ  ِ ايتكين يًبٓات باجًُه١ ٚتيٝاتؼزٜات ايتعًٝ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ٛ   ٖـٛ  ايتعًِٝ ايتكين  ٔ      ٜةٝـي أؽـهاٍ َٚغـت  ات ايعًُٝـ١ ايتعًُٝٝـ١ ايـٞ تتنـُٔ فنـال عـ

ٚانتغـــا  اجٗـــاصات  ،ٚايعًُٝـــ١ اجتقـــ١ً بٗـــا ات ٚايعًـــّٛ ايٓزضٜـــ١ٓٝـــرصاعـــ١ ايتك ،اجعـــاصف ايعاَـــ١

ٗزف إعـزار ايتكٓـٝل   ب االختقافات،اؾٛاْب اجتعًك١  ُاصع١ اج١ٓٗ خ ؽت٢ ٚايزصا١ٜ ب ،ايع١ًُٝ

٠ ٚايعُاٍ اجاٖضٜٔ، ٜٚأتٞ بعز َضس١ً ايزصاع١ ايجا١ْٜٛ ٚجـز  االختقافلبل ٚفٌ يٝهْٛٛا سًك١ 

ٚاجعاٖــز ايتكٓٝــ١   ،ايتعًــِٝ ايــتكين ٚنًٝــات اجملتُــي  َعاٖــز ٚنًٝــات   ٜٚــتِ سيــو خ  ( عــٓٛات2-3)

 .(2017عٝافض٠، ايف١ٝٓ ) ٚاجضانظ اجتٛعط١، ٚنًٝات ايتعًِٝ اؾاَعٞ ٚاجتٛعد ،١ٝجاعاي

ايتعًِٝ ايتكين اجٗين ع٢ً أْ٘ َقـطًح ؽـاٌَ ٜؾـرل     UNESCOٚتعضف َٓز١ُ ايْٝٛغهٛ 

ٝـ    ات ٚايعًـّٛ خ فـاٍ ايتهٓٛيٛدٝـا، ٚايعًـّٛ     إىل ايعًُٝات ايتع١ًُٝٝ اييت تٓطٟٛ عًـ٢ رصاعـ١ ايتكٓ

ــٕٛ ايبقــض١ٜ، ٚايعًــّٛ         ايتطبٝكٝــ١، ٚايظصاعــ١، ٚايزصاعــات ايتذاصٜــ١، ٚايزصاعــات ايقــٓاع١ٝ، ٚايفٓ

اجضتبط١ بايذلب١ٝ ع٢ً اختالفٗا، ٚانتغـا  اجٗـاصات ايعًُٝـ١، ٚاجعضفـ١، ايـيت تٗـزف إىل انتؾـاف        

 .(Ekpenyong, 2011)االقتقار١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ  ٚتطٜٛض ايفضر يًعٌُ خ كتًا قطاعات اؿٝا٠
( بأْـــ٘: أســـز أاـــاذ   2019ااناربٝـــ١ ايعضبٝـــ١ ايدلٜطاْٝـــ١ يًتعًـــِٝ ايعـــايٞ )     ٘ٚتعضفـــ

ايتزصٜب، ٖٚٛ اؾٗٛر اجٓز١ُ ٚاجدطط١ اييت تٗزف إىل َٓح اجتـزصبل فضفـ١ النتغـا  َٗـاصات     

يعُــٌ، َــٔ خــالٍ أفنــٌ    َٚعــاصف تطبٝكٝــ١ َتدققــ١، بغــضض إعــزارِٖ يالنــضاذ خ عــٛم ا     

ايفضل، ٚإتاس١ اجملـاٍ يًفٓـٝل يتشـزٜح َٗـاصاتِٗ ايتكٓٝـ١ ٚاجٗٓٝـ١، ٚتٛعـٝي قاعـزتٗا، ٚاالصتكـا٤          

بٗــا جغــت٣ٛ أعًــ٢، ْزــضًا يتظاٜــز اؿادــ١ يتأٖٝـــٌ عــزر أنــدل َــٔ ايعــاًَل خ اجملــاالت ايتكٓٝـــ١            

ٖـ  شٙ ايهـٛارص اجٗٓٝـ١ اجتُٝـظ٠    ٚايقٓاع١ٝ ٚايف١ٝٓ، ٚاؿاد١ اجًش١ يتًب١ٝ َتطًبات عٛم ايعٌُ َٔ 

 خ ؽققاتٗا.

عـتٝعا   التعظٜـظ َغـت٣ٛ َٗـاص٠ ايكـ٣ٛ ايعاًَـ١      مضٚص٠  فضمت ايتطٛصات ايتهٓٛيٛد١ٝ

ايتكٓٝــات اؾزٜــز٠، ٖٚٓــا ٜــدلط ايــزٚص اؿاعــِ ايــشٟ ًٜعبــ٘ ايتعًــِٝ ايــتكين خ ٖــشا اجملــاٍ. نُــا إٔ     

ايعٛجــ١، رفعــت ايؾــضنات إىل االٖتُــاّ بــايتعًِٝ   ايــيت فضمــتٗا  ٚيٝــ١ طٜــار٠ ايكــزص٠ ايتٓافغــ١ٝ ايز 

ينــُإ تٓافغــ١ٝ ااعــعاص، ٚطٜــار٠ اجضْٚــ١، ٚتعظٜــظ اؾــٛر٠، ٚايكــزص٠ عًــ٢ تكــزِٜ َٓتذــات   ;ايــتكين

ٖٓـاى  ٚ .(National Institute of Science and Technical Education, 2009)ٚخـزَات دزٜـز٠ بؾـهٌ فعـاٍ،     

دزٜز بل ٚامعٞ ايغٝاعات خ ايبًزإ ايٓاَٝـ١ ٚاجملتُـي ايـزٚيٞ يًـزٚص اؿاعـِ      مث١ إرصاى ٚٚعٞ 

ايـشٟ بهــٔ إٔ ًٜعبــ٘ ايتعًــِٝ ايـتكين خ ايتُٓٝــ١ ايٛطٓٝــ١; سٝــح أؽـاصت عزٜــز َــٔ ايزصاعــات َجــٌ     

(، تأٖٚٝــٛصٟت، ٚتْٛعــٛت  2012) Christina(، تنضٜغــتٝٓات 2012(، ســاَٛر )2009رصاعــ١ نــٌ َــٔ: عًــٞ )   

Ohiwerei, Nwosu (2013( ــو ــابهض )2014(، ترّ )2014(، بضٜـــــ ــاصٚذ )2015(، بـــــ ــزٟت، 2015(، فـــــ (، تنٝٓـــــ

أُٖٝـــــ١  إىل(، 2016(، ايطٜٛغـــــٞ )2015) Olajide(، تأٚالدٝـــــزت 2015) Kehinde, Adewuyiٚتأرٜٜٛـــــٟٛت 

ايتعًِٝ اجٗين ٚايتكين خ ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ، ٚاالقتقار١ٜ، ٚايت١ُٝٓ اجغتزا١َ، ٚخز١َ اجملتُـي;  

ِ  سٝح  َعاؾـ١ َؾـه١ً ايبطايـ١،    حـا ٜغـِٗ خ   اجٗـاصات ايالطَـ١ يًعُـٌ،     ٜعٌُ ع٢ً إنغـا  اجـتعً

تظاٜــز ايتطــٛص ْتٝذــ١ يٜــز االٖتُــاّ بــايتعًِٝ ايــتكين خ اجًُهــ١  اتظيــشا  ٚاـــضٚز َــٔ را٥ــض٠ ايفكــض. 

 (2016، ايعٛاٌَ ايتاي١ٝ: )ايؾاخ بغببتتنح أ١ُٖٝ ايتعًِٝ ايتكين ٖشا ٚاالدتُاعٞ ٚاالقتقارٟ، 

 .ايفذ٠ٛ بل كضدات ايتعًِٝ بقف١ عا١َ، ٚاستٝادات عٛم ايعٌُ َٔ اجٗاصات 

           ،ّرلٖـا َـٔ ايف٦ـات    ٚايعـايٞ،  ٚطٜـار٠ بطايـ١ ااٜـزٟ ايعاًَـ١ ايٛطٓٝـ١، َـٔ خضهـٞ ايتعًـِٝ ايعـا 

 ايكارص٠ ع٢ً ايعٌُ، ٚبايتايٞ ف ٕ ايتأٌٖٝ ٜظٜز َٔ فضل سقٛشلِ ع٢ً ايٛرا٥ا اجٓاعب١.
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  ٛ ــ ــ٘ مـ ــز٠،      ايتٛدـ ــ١ ايٛافـ ــٌ ايعُايـ ــ١ قـ ــ١ ايٛطٓٝـ ــالٍ ايعُايـ ــ١   يإسـ ــ٢ ايذلنٝبـ ــ١ عًـ ًُشافزـ

َغت٣ٛ ايتؾغٌٝ خ ايٛقت سات٘، ٚايشٟ ٜتطًب َٗـاصات َكاصبـ١ جـا اتغـُت بـ٘ ايعُايـ١       ٚايغها١ْٝ، 

 ايٛافز٠.

 .اؿاد١ جٛانب١ ايتطٛصات خ تهٓٛيٛدٝا اإلْتاز، ٚؼغل أرا٤ اـزَات بأااذ دزٜز٠ 

 اجتغرلات خ اإلراص٠ عٓز حاصع١ ايٛرٝف١، ٚع٢ً صأؼ ايعٌُ فذل٠ اـز١َ. اؿاد١ جٛانب١ 

ٚتهُــٔ أُٖٝــ١ ايتعًــِٝ ايــتكين مــُٔ أُٖٝــ١ ؼزٜــز َتطًبــات عــٛم ايعُــٌ اجغــتكب١ًٝ،  

(، 2010(، اجملـايٞ ) 2010(، عبـز اجعطـٞ )  2010فكز بٝٓت عزٜز َٔ ايزصاعات َجٌ رصاع١ نٌ َٔ: عاؽٛص )

(، أٜـٛ ، ٚساَـز   2012(، اجـٛىل ) 2012(، عُـاص٠ ) 2011(، دًٜٛػ، ٚايعُـاٜض٠ ) ١2011 )(، أبٛ ط2010ٜٓكًٛف )

ــٛص ) 2013(، فًــػ اجــنلض خ نٓــزا )  2013) ــٛ ايٓ ــٛف، ٚقُــز )    (،2015(، أب (، 2015عبــز اؾــٛار، ٚكً

اجملًـػ ااعًـ٢ يًغـهإ     (،2017(، قطـب ) 2016(، عذادـ٘ ) 2015) Dang, Hathawayتراْغت، ٚتٖاثاٚاٟت 

(، أُٖٝــ١ ؼزٜــز َتطًبــات عــٛم ايعُــٌ اجغــتكب١ًٝ َــٔ ايتدققــات ايتكٓٝــ١، ٚتفاعــٌ ٖــشا        2017)

ايغٛم َي اجتغرلات خ اجملاالت ايتك١ٝٓ، ٚتأثرلاتٗا ع٢ً إٜكاع ايعٌُ ٚأااط٘، َٚا تفضمـ٘ ايعٛجـ١،   

ٚرـــضٚف ايتذـــاص٠ ايعاجٝـــ١ َـــٔ َٓافغـــ١ ؽـــزٜز٠ تغـــتزعٞ اإلتكـــإ ٚاؾـــٛر٠ خ ايعُـــٌ، ٚؼزٜـــز    

 ،ستٝادــات اجغــتكب١ًٝ َــٔ ايتدققــات ايتكٓٝــ١، ٚسقــض ايضنــا٥ظ ااعاعــ١ٝ شلــشٙ االستٝادــات   اال

 ٚاجهاعب ا ت١ًُ َٔ ٖشا اجملاٍ َٔ ايتعًِٝ، عٛا٤ يًطايب، أٚ ايزٚي١.

حــا هعــٌ ٖــشا   بــل ايٓزــاّ ايتعًُٝــٞ ٚعــٛم ايعُــٌ;   ايٛفــٌايتعًــِٝ ايــتكين ٖــٛ سًكــ١  

 ٔ ٔ    باْعهاعــاتايتعًــِٝ ٜتــأثض   ايــُٓد َــ أدــظا٤ ايٓزــاّ   ايتكــزّ ايعًُــٞ ٚايتهٓٛيــٛدٞ قبــٌ  ــرلٙ َــ

أدــٌ إهــار َٛاطْــ١ بــل كضدــات ايٓزــاّ ٚاستٝادــات عــٛم ايعُــٌ ٚسيــو َــا ٜعطــٞ   ايتعًُٝــٞ َــٔ

هْٛ٘ وتـاز إىل عًُٝـ١ تطـٜٛض بؾـهٌ َغـتُض ػعًـ٘ َٛانبـا        يايتعًِٝ  شلشا ايُٓد َٔ خقٛف١ٝ

ــايًــتغرلات ايغــضٜع١ خ   ايــزٚص ايــشٟ ًٜعبــ٘ ٖــشا ايــُٓد َــٔ ايتعًــِٝ خ ؼكٝــل      ف ٚاجملتُــي، ٠اؿٝ

ٚايتكين هعٌ َٓ٘ تعًُٝا حٝظا بهـٔ إٔ ٜغـِٗ بؾـهٌ     ايتغٝرل االقتقارٟ ٚاالدتُاعٞ ٚايتعًُٝٞ

(، )ايـضرارٟ،  2017 ،قطـب ) َٚٓٗـا ااقطـاص ايعضبٝـ١    فاعٌ خ تغضٜي ايت١ُٝٓ ايؾا١ًَ خ ايزٍٚ ايٓا١َٝ

 :أٖزاف ايتعًِٝ ايتكين َا ًٜٞ. ٚتض٣ ايباسج١ إٔ َٔ أِٖ (2018ٚايغُرلٟ، 

  ايعُاي١ ايٛافز٠.تكًٌٝ االعتُار ع٢ً ب اؿايٞػاٚط أٚ تكًٌٝ ايٓكك خ ٖضّ ايك٣ٛ ايعا١ًَ 
  اجؾاصٜي ايقٓاع١ٝ ٚايظصاع١ٝ ٚاـز١َٝ ٚفٝا١ْتؾغٌٝ  قارص٠ ع٢ًتك١ٝٓ  ًَهاتت١٦ٝٗ ٚإعزار. 
  اجغــتُض يرطــض ايعاًَــ١ خ ايقــٓاع١ ٚايظصاعــ١ ٚاـــزَات َــٔ     يًتعًــِٝ ٚايتطــٜٛض   ٠خًــل قاعــز

 اجغتفٝز٠.يكطاعات االقتقار١ٜ باايتعًِٝ ايتكين  خالٍ صبد
        ؼكٝل ؽضان١ سكٝك١ٝ بل ايتعًِٝ ايتكين ٚعٛم ايعُـٌ َـٔ خـالٍ َغـا١ُٖ ايهًٝـات ٚاجعاٖـز

 .رفي عذ١ً ايت١ُٝٓ ايتك١ٝٓ خ
    تعًـــِٝ ايــتكين َـــٔ خـــالٍ خًــل ب٦ٝـــ١ تزصٜبٝـــ١   صفــي َغـــت٣ٛ قٓاعــ١ عـــٛم ايعُـــٌ  دضدــات اي

ٜهتغــب َــٔ خالشلــا ايطايــب اجٗــاصات ايعًُٝــ١ اؿكٝكٝــ١ يٝهــٕٛ قــارصا عًــ٢ اإلبــزاع خ         سكٝكٝــ١

 .ؽقق٘
 ــل قــزصات دزٜــز َــٔ خــالٍ ااعُــا          االعــتفار٠ ٍ َــٔ ايكــزصات ٚاجٗــاصات ايتكٓٝــ١ يًتذضٜــب ٚخً

 .عٛم ايعٌُاإلْتاد١ٝ شلا ايكاب١ًٝ بإٔ تنثض تتأثض إهابٝا َي 
 تتُجٌ خ عٌُ ااعتاس ٚايتكين ٚايطايب خ عٌُ إْتادٞ ٠خًل تكايٝز عٌُ دزٜز . 
  ًٛيٛز خ عٛم ايعٌُ رٕٚ اؿاد١ إىل تأٌٖٝ أٚ تزصٜبيإعزار تكٓٝل َنًٖل عًُٝا ٚعًُٝا. 
         ٘ؼكٝل رخٌ إماخ يًطايب، أٟ إٔ ايطايب ٜـتعًِ ٜٚتـزص  ٜٚٓـتر خ تٕ ٚاسـز، إمـاف١ جـا وككـ

 .رخٌ إماخ إىل ايه١ًٝ أٚ اجعٗز ٚاجٓتغبل فٝٗا َٔ
   ٌايبؾـــض١ٜ  اجًهـــاتإمـــاف١ إىل اعـــتجُاص  نـــا٤االعـــتجُاص اافنـــٌ يًُدتـــدلات ٚايـــٛصـ بؾـــه

 .إماف١ طاق١ إْتاد١ٝ َناف١ إىل عٛم ايعٌُٚبايتايٞ 
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ــا: خطـــ١ ايتُٓٝـــ١ ايجآَـــ١،   تؾـــرل خطـــد ايتُٓٝـــ١ خ اجًُهـــ١ ايعضبٝـــ١ اي  غـــعٛر١ٜ َٚٓٗـ

أسز ايضٚافـز اجُٗـ١ يتًبٝـ١ َتطًبـات عـٛم ايعُـٌ،        ايتكينٚايتاعع١ ٚايعاؽض٠ إىل إٔ قطاع ايتعًِٝ 

ٚتأَل استٝادات٘ َٔ ايك٣ٛ ايعا١ًَ ايٛط١ٝٓ اجن١ًٖ ايكارص٠ ع٢ً َٛانبـ١ ايتطـٛصات ٚاجغـتذزات    

 اعتٝعا  دظ٤ َٔ كضدات ايتعًـِٝ ايعـاّ، إلعـزارِٖ    اييت ٜؾٗزٖا ٖشا ايغٛم، ٜٚنرٟ رٚصًا ًَُٗا خ

ــٔ      ــا٥ا اجتاســـ١ َـــٔ كتًـــا اجٗـ ــاصات ٚاــــدلات ايالطَـــ١ يؾـــغٌ ايٛرـ ٚتأًٖٝـــِٗ ٚإنغـــابِٗ اجٗـ

ٚايتدققات. ٚع٢ً ايض ِ َٔ ٖشٙ اا١ُٖٝ إال إٔ ٖشا ايتعًِٝ بقفت٘ دـظ٤ًا َـٔ َٓزَٛـ١ ايتعًـِٝ     

ٛادـ٘ ايٓزـاّ ايتعًُٝـٞ ايعـاّ، باإلمـاف١ إىل تـأثضٙ       ٚايتزصٜب ٜٛاد٘ إىل سز نبرل ايتشـزٜات ايـيت ت  

 (.  1441بايهفا٠٤ اـاصد١ٝ يٓزاّ ايتعًِٝ ايعايٞ )ٚطاص٠ االقتقار ٚايتدطٝد، 

َٚٔ أِٖ ايتشزٜات اييت تٛاد٘ ايتعًِٝ ايتكين نٝف١ٝ تٛفرل بضاَر تزصٜبٝـ١ ْٛعٝـ١ َـٔ    

 ,Christina)اجٓافغـ١ ايزٚيٝـ١   ؽأْٗا إٔ تهفٌ تطٜٛض ق٠ٛ عٌُ َٓتذ١ ٚفعاي١ قارص٠ عًـ٢ َٛادٗـ١   

. نُــا إٔ اؿادــ١ يًُٗــاصات ايتهٓٛيٛدٝــ١ اجتكزَــ١ تعــز َــٔ أبــضط ايتشــزٜات ايــيت تٛادــ٘           (2012

ايتعًِٝ ايتكين، فكز تغاصعت ايتطٛصات ايتهٓٛيٛد١ٝ اجضتبطـ١ بعزٜـز َـٔ اجملـاالت ايٛرٝفٝـ١ َٓـش       

ايتعًـِٝ ايـتكين اجٗـين إٔ ٜٛانـب     تغعٝٓٝات ايكضٕ اجامٞ بؾهٌ ٜفٛم ايتٛقعـات; حـا ٜتٛدـب عًـ٢     

 ,McElvery)تًـو ايـتغرلات بتكـزِٜ بـضاَر ٖارفـ١ يًُتـزصبل، ٚسات عالقـ١ بايٛرـا٥ا اجغـتكب١ًٝ          

Hall, & Lynch, 2017)      ( ٚاقـي ايتدطـٝد   2012(، سغـٔ ) 2007. ٚقـز بٝٓـت رصاعـ١ نـٌ َـٔ: ايؾـٜٛل )

ٝـــــإ عٓافـــــض ايتدطـــــٝد  االعـــــذلاتٝذٞ ٚرٚصٙ خ تطـــــٜٛض ايتعًـــــِٝ ايـــــتكين، فكـــــز ٖـــــزفت إىل ب  

االعــذلاتٝذٞ َــٔ سٝــح أُٖٝتٗــا بايٓغــب١ يتطــٜٛض ايتعًــِٝ ايــتكين، ٚايٛقــٛف عًــ٢ ٚاقــي َؾــهالت٘،   

ٚإعـــٗاَ٘ خ خزَـــ١ ايتُٓٝــــ١ َـــٔ خــــالٍ أٖزافـــ٘، ٚتٛمــــٝح ْكـــاذ ايكــــ٠ٛ ٚاينـــعا، ٚايفــــضل       

    ٚاجٗين.ٚايتٗزٜزات اييت ٜتُتي بٗا، ٚإبضاط ايتقٛص اجكذلح يًدط١ االعذلاتٝذ١ٝ يًتعًِٝ ايتكين

ٚبهــٔ إهــاط أٖــِ ايتشــزٜات ايــيت تٛادــ٘ ايتعًــِٝ ايــتكين بؾــهٌ عــاّ خ ايٓكــاذ اآلتٝــ١:    

 (2018)ايضرارٟ، ٚايغُرلٟ، 

         ــ١ ــ١ اجضَٛقـ ــل اجهاْـ ــشٟ وكـ ــاربٞ ايـ ــِٝ اانـ ــٌ إىل ايتعًـ ــيت لٝـ ــزٙ ايـ ــي ٚتكايٝـ ــارات اجملتُـ عـ

 .يًتعًِٝ ايتكين ْزض٠ ر١ْٝٚ ، ٚايشٟ ٜكابً٘يًًُتشكل ب٘

  ّٚعــٞ اجملتُــي بأُٖٝــ١ ٖــشا ايٓــٛع َــٔ ايتعًــِٝ، ٚرٚصٙ خ إعــزار ايكــ٣ٛ ايبؾــض١ٜ اجزصبــ١ ايــيت  عــز

 ؼكل َتطًبات ايت١ُٝٓ.

 .عظٚف ايطًب١ أٚ أٚيٝا٤ أَٛصِٖ عٔ ايتٛد٘ مٛ ايتعًِٝ ايتكين 

        ْــزص٠ فــضل ايعُــٌ يًدــضهل، ْٚــزص٠ اعــتهُاٍ ايطًبــ١ يًتعًــِٝ اؾــاَعٞ  زٚرٜــ١ ايهًٝــات

 ايتك١ٝٓ.

ي اؿــاٍ خ رٍٚ اـًــٝر ايعضبــٞ ٜــبل ايفقــٌ بــل ايتعًــِٝ اانــاربٞ، ٚايتــزصٜب    ٚٚاقــ

ايتطبٝكــٞ، َٚــاطاٍ ايفــضم بُٝٓٗــا نــبرلًا; سٝــح إٕ ْغــب١ ايتعًــِٝ اانــاربٞ إىل ايتعًــِٝ ايــتكين     

َتز١ْٝ دّزا، فال تظٜز ْغب١ اجًتشكل بايتعًِٝ ايتكين إىل اجًتشكل بايتعًِٝ اانـاربٞ خ نـٌ   

%( فكد، ع٢ً عهػ ايزٍٚ اجتكز١َ فـٓاعٝما; إس تقـٌ ْغـب١ ايتعًـِٝ ايـتكين إىل      10ـًٝر عٔ )رٍٚ ا

 (.2018%( خ بعض ايزٍٚ اجتكز١َ، نُا ٖٛ اؿاٍ خ أجاْٝا )ايضرارٟ، ٚايغُرلٟ، 70أنجض َٔ )

٘ يشا البز َـٔ عـزّ ايٓزـض إىل ايتعًـِٝ ايـتكين بـايٓزض٠ ايزْٚٝـ١، ٚايتٛعـي          ، ٚاالٖتُـاّ  فٝـ

ناَل ايتك١ٝٓ ٚاج١ٝٓٗ خ اجٓاٖر ايزصاع١ٝ، ٚأال تٓشقـض أٖـزاف ايتعًـِٝ خ ايتـزصٜب ٚايتأٖٝـٌ      باج

اجنرٟ إىل ايٛرٝف١; بٌ تًو ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ اييت لهٔ ايطايب َٔ االبتهاص، ٚإهار فـضل عُـٌ   

ايـتكين; سٝـح   (. ٖٚٓاى عـز٠ َتطًبـات يبٓـا٤ َٓزَٛـ١ فعايـ١ يًتعًـِٝ       2016(، )ايطٜٛغٞ، 2012)سًيب، 

 َ ، َــٔ أدــٌ تأٖٝــٌ ايهــٛارص ايبؾــض١ٜ ايالطَــ١، يتشكٝــل ايتُٓٝــ١   تــٜ٘غــع٢ ايعــا  إىل تطــٜٛض َٓزٛ

 (2018اجغتزا١َ، ٚتٛفرل ايعٝؿ ايهضِٜ. ٚيهٞ وكل أٖزاف٘ ٜتطًب اآلتٞ: )ايضرارٟ، ٚايغُرلٟ، 

 .صفي نفا٠٤ ٚفاع١ًٝ َٓز١َٛ ايتعًِٝ ايتكين 



 2020يغ١ٓ            اجملًز ايجالثٕٛ    )ايعزر ايجايح(                                                                               ف١ً ن١ًٝ ايذلب١ٝ ـ داَع١ اإلعهٓزص١ٜ    
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 َغتُض ٜٛانب َتطًبات ايعقض.تطٜٛض َٓز١َٛ ايتعًِٝ ايتكين بؾه ٌ 

 .تهاٌَ ْزاّ ايتعًِٝ ايتكين َي ااْز١ُ ايتع١ًُٝٝ ااخض٣ 

 .ٌُصبد ايتعًِٝ ايتكين باستٝادات خطد ايت١ُٝٓ، ٚاستٝادات عٛم ايع 

 .تٛفرل ايتعًِٝ ايتكين يًذُٝي 

 .صفي َض١ْٚ َٓز١َٛ ايتعًِٝ ايتكين 

 اجغت٣ٛ ايٛطين. ٚدٛر اعذلاتٝذ١ٝ ؽا١ًَ َٚٛسز٠ ايتعًِٝ ايتكين ع٢ً 

بهًٝات داَع١ بٝؾ١، باإلماف١ إىل ـدلا٤ ااناربٝل اع٢ً  أدضٜت ايزصاع١ اجٝزا١ْٝ

 ،ايتعضف ع٢ً أِٖ ايتشزٜات ايزصاع١ اجٝزا١ْٝ إىلتٗزف . ٚايطايبات اجًتشكات بتًو ايهًٝات

َتطًبات ، ًٚتعًِٝ ايتكين يًبٓات باجًُه١ ٚتيٝات َٛادٗتٗاياالقتقار١ٜ ١ٝٚ االدتُاعٚ ،ايبؾض١ٜ

 .2030اجًُه١ ؼكٝكًا يضؤ١ٜ ٘ تيٝات ايضقٞ بٚ

ايٛففٞ ايتشًًٝٞ ايشٟ ٜٗزف إىل ٚفا ايزاٖض٠ اجٓٗر اؿاي١ٝ ايزصاع١  تعتدزَا

أٚ ايتعضف ع٢ً َا  ،أٚ ايتكِٝٝ ٚاجكاص١ْ ،ُاصعاتأٚ تدلٜض ايزضٚف ٚاج ،أٚ ؼزٜز اجؾه١ً ،اجزصٚع١

ٜعًُ٘ اآلخضٕٚ خ ايتعاٌَ َي اؿاالت اجُاث١ً يٛمي اـطد اجغتكب١ًٝت، ٚال ٜكتقض ٖشا اجٓٗر 

ع٢ً ٚفا ايزاٖض٠ فكد، ٚإاا ٜتعزاٙ إىل ايتفغرل ٚايتشًٌٝ يًٛفٍٛ إىل سكا٥ل عٔ ايزضٚف 

 .(2010اف، )ايعغ ايكا١ُ٥ َٔ أدٌ تطٜٛضٖا ٚؼغٝٓٗا

 هًٝات داَع١ بٝؾ١اجٓغٛبل ياـدلا٤ ااناربٝل  ةٝئَ  زصاع١ٜتهٕٛ فتُي اي

باإلماف١ إىل ( خبرلًا، 996ٚعزرِٖ ) فأع٢ً ٙ، َٔ ت١ً ايزنتٛصاباجًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ

 ايب١. ٚاؾزٚيل ايتايٝل ٜٛمشإ تفافٌٝ سيو:( ط10306ٚعزرٖٔ ) طايبات تًو ايهًٝاتةٝي 
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 ( 1دزٍٚ )

   هًٝات داَع١ بٝؾ١اجٓغٛبل ياـدلا٤ ااناربٝل زصاع١ َٔ فتُي اي

 ايه١ًٝ

 عزر أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ 

 َٔ ت١ً ايزنتٛصاٙ

 عزر أعنا٤ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ 

 َٔ  رل ت١ً ايزنتٛصاٙ

 ةايٞ عزر ١٦ٖٝ ايتزصٜػإ
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 43 0 33 0 10 0 0 0 0 0 43 0 33 0 10 ايطب
 74 24 23 10 17 29 2 0 10 17 45 22 23 0 0 ايعًّٛ ايطب١ٝ ايتطبٝك١ٝ

 42 10 21 7 4 19 5 5 7 2 23 5 16 0 2 اؿاعبات
 109 11 29 47 22 65 0 0 47 18 44 11 29 0 4 ايعًّٛ بٝؾ١

 39 0 22 0 17 14 0 0 0 14 25 0 22 0 3 اشلٓزع١
 32 5 16 8 3 10 0 0 8 2 22 5 16 0 1 ااعُاٍ بٝؾ١
 130 25 29 45 31 50 0 0 37 13 80 25 29 8 18 ايذلب١ٝ بٝؾ١
 180 32 37 64 47 100 7 9 60 24 80 25 28 4 23 اآلرا  بٝؾ١

 14 2 0 12 0 11 0 0 11 0 3 2 0 1 0 االقتقار اجٓظيٞ
 20 0 7 0 13 12 0 1 0 11 8 0 6 0 2 اجملتُي

 147 22 34 74 17 106 9 8 72 17 41 13 26 2 0 ايعًّٛ ٚاآلرا  بايُٓال
 130 21 28 58 23 88 3 10 55 20 42 18 18 3 3 ايعًّٛ ٚاآلرا  ببًكضٕ
 36 20 6 8 2 18 7 3 8 0 18 13 3 0 2 ايعًّٛ ٚاآلرا  بتجًٝح

 996 172 285 333 206 522 33 36 315 138 474 139 249 18 68 ايعاّ اإلةايٞ

 ( 2دزٍٚ )

 ٝؾ١هًٝات داَع١ ببايطايبات اجًتشكات زصاع١ َٔ فتُي اي

 اإلةايٞ عزر ايطًب١ ايه١ًٝ

 إْاخ سنٛص

 184 0 184 ايطب

 633 262 371 ايعًّٛ ايطب١ٝ ايتطبٝك١ٝ

 2872 1859 1013 اؿاعبات

 1194 1027 167 ايعًّٛ بٝؾ١

 489 0 489 اشلٓزع١

 950 466 484 ن١ًٝ اإلراص٠ بٝؾ١

 859 653 206 ايذلب١ٝ بٝؾ١

 2081 1787 294 اآلرا  بٝؾ١

 112 112 0 قتقار اجٓظيٞاال

 294 197 97 اجملتُي

 1887 1566 321 ن١ًٝ ايعًّٛ ٚاآلرا  بايُٓال

 2252 1595 657 ن١ًٝ ايعًّٛ ٚاآلرا  ببًكضٕ

 983 782 201 ن١ًٝ ايعًّٛ ٚاآلرا  بتجًٝح

 14790 10306 4484 ايعاّ اإلةايٞ

زاٜــ١ ايغــًِ اؾــاَعٞ،  ٚقــز انتفــت ايباسجــ١ بطايبــات ايغــ١ٓ ايتشنــرل١ٜ يهــْٛٗٔ خ ب   

( طايبـ١ خ ايغـ١ٓ ايتشنـرل١ٜ يًعـاّ اؾـاَعٞ      2956ٖٚٔ ايشٜٔ سزرٕ َغاصٖٔ، ٚقز بًـغ عـزرٖٔ )  

 (.1441( )داَع١ بٝؾ١، 1439/1440)

2

َـ ْزضًا يهدل سذِ فتُي ايزصاع١ َٔ اـدلا٤ ااناربٝل فكـز   سجـ١ باختٝـاص   ايبا تقا

ٚبايتايٞ بًـغ سذـِ عٝٓـ١ ايزصاعـ١     ايٓٗا١ٝ٥، زصاع١ اي ١عٝٓ %( َٔ ناٌَ اجملتُي اافًٞ يتُج5ٌ)

اعــتبا١ْ ؼــزٜات ايتعًــِٝ  ( خــبرلًا أناربٝــًا بهًٝــات داَعــ١ بٝؾــ١، ثــِ قاَــت ايباسجــ١ ب صعــاٍ    50)



 2020يغ١ٓ            اجملًز ايجالثٕٛ    )ايعزر ايجايح(                                                                               ف١ً ن١ًٝ ايذلب١ٝ ـ داَع١ اإلعهٓزص١ٜ    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ايــيت  اانــاربٝل( )اــٛسز اـــدلا٤ 2030ايــتكين يًبٓــات باجًُهــ١ ٚتيٝــات َٛادٗتٗــا خ مــ٤ٛ صؤٜــ١    

( خــبرلًا أناربٝــًا َــٔ ناَــٌ 39ٚقــز اعــتذا  ) أعــزتٗا َغــبكًا إيــِٝٗ، ٚؼزٜــز اعــتذابتِٗ عًٝٗــا،

ــزرِٖ )  ــ١ عـ ــ١ ايبايغـ ــب١ )   50ايعٝٓـ ــ١، بٓغـ ــ١ بٝؾـ ــات داَعـ ــًا بهًٝـ ــبرلًا أناربٝـ ــضط  78( خـ ــز فـ %(، ٚبعـ

ايٓٗا٥ٝـ١ َـٔ اــدلا٤     االعتذابات ع٢ً االعتبا١ْ اتنح تًا ثالخ اعتباْات، يتقبح ع١ٓٝ ايزصاع١

ــًا بهًٝـــات داَعـــ١ بٝؾـــ١، بٓغـــب١ )  36اانـــاربٝل ) ــبرلًا أناربٝـ ــ١  72( خـ ــب١ َكبٛيـ %(، ٖٚـــٞ ْغـ

إسقــا٥ًٝا. ٚاؾــزاٍٚ ايتايٝــ١ تٛمــح خقــا٥ك عٝٓــ١ ايزصاعــ١ َــٔ اـــدلا٤ اانــاربٝل بهًٝــات        

 داَع١ بٝؾ١...

 ( 3دزٍٚ )

 تبعًا جٛقي ايعٌُدلا٤ ااناربٝل اـزصاع١ َٔ ايخقا٥ك ع١ٓٝ 

 ايٓغب١ ايعزر ايه١ًٝ ّ

1 
 %30.56 11 ن١ًٝ ايعًّٛ ٚاآلرا  يًبٓات بايُٓال  

2 
 %5.56 2 ن١ًٝ اشلٓزع١ ببٝؾ١

3 
 %30.56 11 ن١ًٝ ايذلب١ٝ بٝؾ١

4 
 %2.78 1 ن١ًٝ اؿاعبات ٚتك١ٝٓ اجعًَٛات

5 
 %5.56 2 ن١ًٝ ايعًّٛ ٚاآلرا  بًكضٕ

6 
 %13.89 5 عًّٛ ٚاآلرا  ببٝؾ١ن١ًٝ اي

7 
 %5.56 2 عُار٠ ايتطٜٛض ٚاؾٛر٠ 

8 
 %2.78 1 ن١ًٝ االقتقار اجٓظيٞ

9 
 %2.78 1 اإلراص٠ ايعا١َ يًتزصٜب ايتكين بعغرل

 %100.00 36 اإلةايٞ 
ــ٢ ْغــب١ َــٔ اـــدلا٤ اانــاربٝل ناْــت بهًــٝيت           ٜتنــح َــٔ اؾــزٍٚ ايغــابل إٔ أعً

%(، ٚتكاصبــت 61.12; سٝـح بًغــت ايٓغـب١ فتُعـ١ )   ايذلبٝــ١ بٝؾـ١ ، ٚبايُٓـال  ايعًـّٛ ٚاآلرا  يًبٓـات  

 ايٓغب يبك١ٝ ايهًٝات تكضٜبًا.  

 ( 4دزٍٚ )

 تبعًا يًتدقكاـدلا٤ ااناربٝل زصاع١ َٔ ايخقا٥ك ع١ٓٝ 

 ايٓغب١ ايعزر ايتدقك ّ

1 
 %2.78 1 قاعب١

2 
 %11.11 4 ػَٓاٖر ٚطضم تزصٜ

3 
 %5.56 2 فٝظٜا٤

4 
 %5.56 2 إراص٠

5 
 %11.11 4 يغ١ إلًٝظ١ٜ

6 
 %8.33 3 ٖٓزع١

7 
 %5.56 2 تكٓٝات ايتعًِٝ ٚايتعًِ اإليهذلْٚٞ

8 
 %2.78 1 ْزِ اجعًَٛات

9 
 %2.78 1 صٜامٝات 

10 
 %2.78 1 رصاعات

11 
 %13.89 5 عًِ ْفػ

12 
 %2.78 1 نُٝٝا٤

13 
 %2.78 1 فك٘ َكاصٕ

14 
 %2.78 1 فغٝٛيٛدٝا اإلْتاز اؿٝٛاْٞ 

15 
 %2.78 1 عًّٛ ٚتهٓٛيٛدٝا اا ش١ٜ

16 
 %5.56 2 يغ١ عضب١ٝ

17 
 %2.78 1 دغضافٝا 

18 
 %5.56 2 أفٍٛ ايذلب١ٝ

19 
 %2.78 1 طفٛي١ َبهض٠

 %100.00 36 اإلةايٞ 



 ط٘ عٗاّ قُز أَض اهللر.                                                                                2030َٛادٗتٗا خ م٤ٛ صؤ١ٜ  ِ ايتكين يًبٓات باجًُه١ ٚتيٝاتؼزٜات ايتعًٝ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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خ  ٜتنــــح َــــٔ اؾــــزٍٚ ايغــــابل إٔ أعًــــ٢ ْغــــب١ َــــٔ اـــــدلا٤ اانــــاربٝل ناْــــت  

ــات  ــِ ؽققـ ــٓفػ، ٚعًـ ــضم تـــزصٜػ  ايـ ــاٖر ٚطـ ــ١ ، َٚٓـ ــ١ إلًٝظٜـ ــب يبكٝـــ١   يغـ ، ٚتكاصبـــت ايٓغـ

 ايتدققات تكضٜبًا.  

 ( 5دزٍٚ )

 تبعًا يًزصد١ ايع١ًُٝاـدلا٤ ااناربٝل زصاع١ َٔ ايخقا٥ك ع١ٓٝ 

 ايٓغب١ ايعزر ايزصد١ ايع١ًُٝ ّ

1 
 %00 00 َعٝز

2 
 %22.22 8 قامض

3 
 %50.00 18 أعتاس َغاعز

4 
 %16.67 6 أعتاس َؾاصى

5 
 %11.11 4 أعتاس

 %100.00 36 اإلةايٞ 
ٜتنح َٔ اؾزٍٚ ايغابل إٔ أع٢ً ْغب١ َٔ اـدلا٤ ااناربٝل ناْت بزصد١ 

 ع١ًُٝ أعتاس َغاعز، ثِ قامض، ثِ أعتاس َؾاصى، ثِ أعتاس، ٚ  ٜهٔ مُٔ ايع١ٓٝ قامضٜٔ. 

 ( 6دزٍٚ )

 تبعًا يغٓٛات اـدل٠اـدلا٤ ااناربٝل زصاع١ َٔ ايخقا٥ك ع١ٓٝ 

 ايٓغب١ ايعزر عٓٛات اـدل٠ ّ

1 
 %25.00 9 أقٌ َٔ ثػ عٓٛات

2 
 %19.44 7 َٔ ثػ إىل عؾض عٓٛات

3 
 %22.22 8 َٔ عؾض عٓٛات إىل ثغ١ عؾض ع١ٓ

4 
 %33.33 12 أنجض َٔ ثػ عؾض ع١ٓ

 %100.00 36 ايٞاإلة 
ٜتنح َٔ اؾزٍٚ ايغابل إٔ أع٢ً ْغب١ َٔ اـدلا٤ ااناربٝل ايشٜٔ لتعـٛا غـدل٠   

َـٔ عؾـض عـٓٛات إىل ثغـ١ عؾـض      ، ثـِ  أقـٌ َـٔ ثـػ عـٓٛات    ، ًٜـِٝٗ  أنجض َٔ ثػ عؾض ع١ٓ

 . َٔ ثػ إىل عؾض عٓٛات، ٚأخرلًا ع١ٓ

فتُــي ايزصاعــ١ َــٔ طايبــات ايغــ١ٓ ايتشنــرل١ٜ اجًتشكــات بهًٝــات    ْزــضًا يهــدل سذــِ  

%( َـٔ ناَـٌ اجملتُـي    10( طايب١، فكز قاَـت ايباسجـ١ باختٝـاص )   2956داَع١ بٝؾ١، ٚايبايغ عزرٖٔ )

( طايب١ َـٔ طايبـات   296ٚبايتايٞ بًغ سذِ ع١ٓٝ ايزصاع١ )ايٓٗا١ٝ٥، زصاع١ اي ١عٝٓ اافًٞ يتُجٌ

اعــتبا١ْ ؼــزٜات ت بهًٝــات داَعــ١ بٝؾــ١، ثــِ قاَــت ايباسجــ١ ب صعــاٍ  ايغــ١ٓ ايتشنــرل١ٜ اجًتشكــا

ايـيت أعـزتٗا    (طايبـات )اـٛسز اي  2030ايتعًِٝ ايتكين يًبٓات باجًُه١ ٚتيٝات َٛادٗتٗـا خ مـ٤ٛ صؤٜـ١    

( طايبــــ١ َــــٔ طايبــــات ايغــــ١ٓ  213ٚقــــز اعــــتذا  ) َغــــبكًا إيــــٝٗٔ، ٚؼزٜــــز اعــــتذابتٗٔ عًٝٗــــا، 

%(، ٚبعـــز فـــضط االعـــتذابات عًـــ٢     71.96داَعـــ١ بٝؾـــ١، بٓغـــب١ )   ايتشنـــرل١ٜ اجًتشكـــات بهًٝـــات   

( طايبــ١ َــٔ طايبــات  196االعــتبا١ْ ٚاعــتبعار االعــتباْات ايتايفــ١، أفــبح عٝٓــ١ ايزصاعــ١ ايٓٗا٥ٝــ١ )   

%(، ٖٚـٞ ْغـب١ َكبٛيـ١ إسقـا٥ًٝا.     66.22ايغ١ٓ ايتشنرل١ٜ اجًتشكات بهًٝات داَع١ بٝؾ١، بٓغب١ )

١ٓٝ ايزصاع١ َٔ طايبات ايغ١ٓ ايتشنرل١ٜ اجًتشكات بهًٝات ٚاؾزاٍٚ ايتاي١ٝ تٛمح خقا٥ك ع

 داَع١ بٝؾ١...

 

 

 

 

 



 2020يغ١ٓ            اجملًز ايجالثٕٛ    )ايعزر ايجايح(                                                                               ف١ً ن١ًٝ ايذلب١ٝ ـ داَع١ اإلعهٓزص١ٜ    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22 

 ( 7دزٍٚ )

 زصاع١ َٔ طايبات ايغ١ٓ ايتشنرل١ٜ تبعًا يًه١ًٝايخقا٥ك ع١ٓٝ 

 ايٓغب١ ايعزر ايه١ًٝ ّ

1 
 %57.65 113 ن١ًٝ ايعًّٛ ٚاآلرا  يًبٓات بايُٓال  

2 
 %17.86 35 ًكضٕن١ًٝ ايعًّٛ ٚاآلرا  ب

3 
 %3.57 7 ن١ًٝ ايعًّٛ ايقش١ٝ ايتطبٝك١ٝ بايُٓال

4 
 %1.02 2 ن١ًٝ اإلراص٠ بٝؾ١

5 
 %18.37 36 ن١ًٝ اآلرا  ببٝؾ١

6 
 %1.53 3 ن١ًٝ ايذلب١ٝ بٝؾ١

 %100.00 196 اإلةايٞ 

ٜتنــح َــٔ اؾــزٍٚ ايغــابل إٔ أعًــ٢ ْغــب١ َــٔ طايبــات ايغــ١ٓ ايتشنــرل١ٜ اجًتشكــات      

%(، ٚأقـٌ  57.65; سٝـح بًغـت )  ايعًّٛ ٚاآلرا  يًبٓات بايُٓـال َع١ بٝؾ١ ناْت خ ن١ًٝ بهًٝات دا

 %(.  1.02; سٝح بًغت )اإلراص٠ بٝؾ١ْغب١ ناْت خ ن١ًٝ 

 ( 8دزٍٚ )

 زصاع١ َٔ طايبات ايغ١ٓ ايتشنرل١ٜ تبعًا يًُغاصايخقا٥ك ع١ٓٝ 

 ايٓغب١ اإلةايٞ ايٓغب١ ايعزر ايتدقك اجغاص ّ

1 
 %17.35 34 %0.51 1 اقتقار َٓظيٞ اجغاص ايعًُٞ

2 
 %10.71 21 ْزِ اجعًَٛات

3 
 %3.57 7 لضٜض

4 
 %1.53 3 فٝظٜا٤

5 
 %0.51 1 نُٝٝا٤

6 
 %0.51 1 صٜامٝات

7 
 %54.08 106 %1.53 3 عًِ ايٓفػ اجغاص ااربٞ

8 
 %31.12 61 رصاعات إعال١َٝ

9 
 %0.51 1 تاصٜل

10 
 %10.71 21 يغ١ إلًٝظ١ٜ

11 
 %10.20 20 يغ١ عضب١ٝ

12 
 %28.57 56 %0.51 1 قاعب١ َغاص اإلراص٠

13 
 %28.06 55 إراص٠ أعُاٍ

 %100.00 196 %100.00 196 اإلةايٞ  

ٜتنــح َــٔ اؾــزٍٚ ايغــابل إٔ أعًــ٢ ْغــب١ َــٔ طايبــات ايغــ١ٓ ايتشنــرل١ٜ اجًتشكــات      

%(، ثـِ َغـاص اإلراص٠ بٓغــب١   54.08بهًٝـات داَعـ١ بٝؾــ١ تبعـًا يًُغـاص ناْــت يًُغـاص ااربـٞ بٓغــب١ )      

 %(.  17.35%( ٚنإ أقٌ ْغب١ يًُغاص ايعًُٞ بٓغب١ )28.57)

اعــتبا١ْ ؼــزٜات ايتعًــِٝ أرا٠ االعــتبا١ْ، ٖٚــٞ  ١اؿايٝــزصاعــ١ خ اي ١ايباسجــ تاعــتدزَ

ــات با  ــتكين يًبٓـ ــ١    ايـ ــ٤ٛ صؤٜـ ــا خ مـ ــات َٛادٗتٗـ ــ١ ٚتيٝـ ــ١ إىل  2030جًُهـ ــٛسدل ااٚىل َٛدٗـ ، خ اـ

طايبـــات ايغـــ١ٓ ايتشنـــرل١ٜ  بهًٝـــات داَعـــ١ بٝؾـــ١، ٚايجاْٝـــ١ َٛدٗـــ١ إىل ــــدلا٤ اانـــاربٝلا

خ مــ٤ٛ اإلطــاص ايٓزــضٟ عــتبا١ْ اال تعــزسٝــح أ (.١)إعــزار ايباسجــ داَعــ١ بٝؾــ١ اجًتشكــات بهًٝــات

، ٚاالطــالع عًــ٢ االعــتباْات ٚايبطاقــات  زصاعــ١ات سات ايقــ١ً  ٛمــٛع ايْٚتــا٥ر ايبشــٛخ ٚايزصاعــ 

اؿقــٍٛ عًــ٢   عــتبا١ْ االاجُاثًــ١ خ ايب٦ٝــتل ايعضبٝــ١ ٚاادٓبٝــ١، ٜٚــتًدك اشلــزف َــٔ إعــزار        

تعـضف  اعتبا١ْ َٛمٛع١ٝ َك١ٓٓ ع٢ً رصد١ َكبٛي١ َٔ ايجبـات ٚايقـزم، ٚسيـو العـتدزاَٗا خ اي    

 . 2030بٓات باجًُه١ ٚتيٝات َٛادٗتٗا خ م٤ٛ صؤ١ٜ ؼزٜات ايتعًِٝ ايتكين يًع٢ً 

 

 

 



 ط٘ عٗاّ قُز أَض اهللر.                                                                                2030َٛادٗتٗا خ م٤ٛ صؤ١ٜ  ِ ايتكين يًبٓات باجًُه١ ٚتيٝاتؼزٜات ايتعًٝ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

23 

 

 ( اشلزف َٔ تقُِٝ االعتبا١ْ: 1

ؼـزٜات ايتعًـِٝ ايـتكين يًبٓـات باجًُهـ١      تعـضف عًـ٢   اشلزف َٔ تقُِٝ االعـتبا١ْ ٖـٛ اي  

َتطًبـات ايضقـٞ بـايتعًِٝ ايـتكين،     ، ٚاالقتقـار١ٜ ٚاالدتُاعٝـ١،  ٚايبؾـض١ٜ،   :ايتشـزٜات ٚاجتُج١ً خ 

 .2030قزٟ يتشزٜات ايتعًِٝ ايتكين باجًُه١ خ م٤ٛ صؤ١ٜ تيٝات ايتٚ

 ( إعزار االعتبا١ْ خ فٛصتٗا ااٚي١ٝ:2

َـــٔ رصاعـــات ٚأربٝـــات َضتبطـــ١  ٛمـــٛع ايزصاعـــ١  اظُـــي َـــا أتـــٝح شلـــ ١ايباسجـــ تقاَـــ

قُــز  ،(2008َجــٌ رصاعــ١ نــٌ َــٔ: ايغاَــزٟ )    ٚعــبٌ سًــٗا ٚاـافــ١ بتشــزٜات ايتعًــِٝ ايــتكين،   

 بعض فكضات َٔ ٚاالعتفار٠. (2016ايطٜٛغٞ ) ،(2013ايطٜٛغٞ ) ،(2011ْافا ) ،(2009) اجٛع٢ ،(2009)
إىل ٚمــي ايقــٛص٠ اجبز٥ٝــ١ يالعــتبا١ْ ٚايــيت تتنــُٔ   ١ايباسجــ تتٛفــًعــز٠ َغــبكًا، ٚاالعــتباْات اج

ِ ااٍٚ ظ٤ دــظ٥ل: اؾــ ، ٚايهًٝــ١، اختٝــاصٟ، ٖٚــٛ خــال بايبٝاْــات ااٚيٝــ١ ٚايــيت تٓشقــض خ: )االعــ

دقــك، ٚايزصدــ١ ايعًُٝــ١، ٚعــٓٛات اـــدل٠( )بايٓغــب١ يُٓــٛسز اـــدلا٤ اانــاربٝل(، أَــا       ٚايت

ايهًٝـ١، ٚايتدقــك(. أَـا اؾــظ٤ ايجـاْٞ َــٔ    ) اـٛسز ايطايبــات فهاْـت ايبٝاْــات ااٚيٝـ١ تٓشقــض خ:   

ٌ االعتبا١ْ ف ْ٘ ٜ ، ٖٚـِ:  ــدلا٤ اانـاربٝل  يُٓـٛسز ا أعاعـ١ٝ بايٓغـب١    ٚصاقـ ثـػ  عًـ٢   ؾـتُ

، ٚتنـِ  ا ٛص ايجاْٞ: ايتشـزٜات االدتُاعٝـ١  ( عباص٠، 23ٚ، ٚتنِ )ااٍٚ: ايتشزٜات ايبؾض١ٜا ٛص 

ا ــٛص ايضابــي: َتطًبــات  ( عبــاصات، 5ٚٚتنــِ ) ا ــٛص ايجايــح: ايتشــزٜات االقتقــار١ٜ  ( عبــاصات، 9ٚ)

ت : تيٝــات ايتقــزٟ يتشــزٜا  ٚااخــرل ا ــٛص اـــاَػ ( عبــاص٠، 13ٚ، ٚتنــِ )ايضقــٞ بــايتعًِٝ ايــتكين 

ــٛسز     26ٚتنـــِ )  ايتعًـــِٝ ايـــتكين باجًُهـــ١   طايبـــات ايغـــ١ٓ  ( عبـــاص٠. ٚقـــز انتفـــت ايباسجـــ١ خ اـ

  ع٢ً ايجالخ ا اٚص ااٚىل فكد.  داَع١ بٝؾ١ ايتشنرل١ٜ اجًتشكات بهًٝات

 ( نفا٠٤ ٚتكٓل االعتبا١ْ: 3

  ..تٗا..ًتأنز َٔ فالسٝاإلدضا٤ات ايتاي١ٝ ياالعتبا١ْ َٔ خالٍ  ٚثبات سغا  فزممت 

 * فزم ا هُل: 
ا هُلايغار٠ بعضض االعتبا١ْ خ فٛصتٗا ااٚي١ٝ ع٢ً  ١ايباسج تقاَ

 

أعنا٤ َٔ 

 ، ٚنإ اشلزف َٔ ايعضض ع٢ً ا هُل اآلتٞ: قغِ ايذلب١ٝ ١٦ٖٝ ايتزصٜػ اجتدققل خ

 ٚص االعتبا١ْ يًٗزف ايشٟ ٚمعت َٔ أدً٘.اايتأنز َٔ َٓاعب١ ق 

 ٝز٠ عٔ اشلزف َٔ قاٚص االعتبا١ْ ٚاييت ال تٓتُٞ إيٝٗا. اعتبعار ايعباصات ايبع 

   .٘ؼزٜز َز٣ َٓاعب١ ايعباصات يًُشٛص ايشٟ تكّٛ بكٝاع 

  .٘ٝتعزٌٜ عباصات االعتبا١ْ يتٓاعب ٖزف ا ٛص اييت تٓتُٞ إي 

  ضْٚ٘ َٔ عباصات ٖارف١ يالعتبا١ْ.  َٜا أٚ سشف إماف١ 

ايتكزٜض ايهُٞ تال سيو ا هُل، بتفضٜغ َالسزات ٚاعتذابات  ١ايباسج تثِ قاَ

ناف١ أبعار االعتبا١ْ، ٚتبل َٔ سيو َٛافكتِٗ ع٢ً قاٚص ٚٚايهٝفٞ آلصا٤ ا هُل سٍٛ 

 ٚاجكغُل ع٢ً ثػ قاٚص، بزصد١ َٛافك١( عباص٠ 76)عباصات ٚقاٚص االعتبا١ْ ايبايغ عزرٖا 

ًتٓاعب َي أٖزاف ايبعز اييت ، َي ايتٛف١ٝ بتعزٌٜ فٝا ١ بعض ايعباصات ي( فأنجض%80)بًغت 

 تٓتُٞ إيٝ٘.

 : Internal consistently االتغام ايزاخًٞ* 

سغا  َعاٌَ اصتبـاذ  يالعتبا١ْ َٔ خالٍ  االتغام ايزاخًٞبايتشكل َٔ  ١ايباسج تقاَ

برلعٕٛ بل رصد١ نٌ عباص٠، ٚايزصد١ ايه١ًٝ يًُشٛص ايشٟ تٓتُٞ إيٝـ٘، ٚأٜنـًا َعاَـٌ االصتبـاذ     

ــٛص   ــ١     بـــل نـــٌ قـ ــتع١ٓٝ بعٝٓـ ــتبا١ْ نهـــٌ، َغـ ــ١ يالعـ ــ١ ايهًٝـ ــتبا١ْ ٚايزصدـ ــاٚص االعـ ــٔ قـ َـ

( طايبــ١ َــٔ طايبــات ايغــ١ٓ  35( خــبرلًا أناربٝــًا بهًٝــات داَعــ١ بٝؾــ١، ٚ) 25اعــتطالع١ٝ قٛاَٗــا )

ايتشنـــرل١ٜ اجًتشكـــات بهًٝـــات داَعـــ١ بٝؾـــ١،  ـــرل أٚي٦ـــو ايـــشٜٔ تنـــُٓتِٗ ايعٝٓـــ١ ااعاعـــ١ٝ     

 ٚاؾزاٍٚ ايتاي١ٝ تٛمح سيو:( SPSSْاَر )ٚمت اعتدزاّ يشيو بضيًزصاع١، 

 
 



 2020يغ١ٓ            اجملًز ايجالثٕٛ    )ايعزر ايجايح(                                                                               ف١ً ن١ًٝ ايذلب١ٝ ـ داَع١ اإلعهٓزص١ٜ    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( 9دزٍٚ )

 اعتبا١ْ ؼزٜات قاٚص  اتعباصبرلعٕٛ يَعاَالت اصتباذ  

 2030ايتعًِٝ ايتكين يًبٓات باجًُه١ ٚتيٝات َٛادٗتٗا خ م٤ٛ صؤ١ٜ 
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1 0.638** 0.01 
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1 0.800** 0.01 
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1 0.709** 0.01 

2 0.719** 0.01 2 0.743** 0.01 2 0.511** 0.01 

3 0.673** 0.01 3 0.808** 0.01 3 0.723** 0.01 

4 0.652** 0.01 4 0.891** 0.01 4 0.678** 0.01 

5 0.660** 0.01 5 0.803** 0.01 5 0.567** 0.01 

6 0.755** 0.01 6 0.510** 0.01 6 0.634** 0.01 

7 0.738** 0.01 7 0.755** 0.01 7 0.651** 0.01 

8 0.803** 0.01 8 0.738** 0.01 8 0.800** 0.01 

9 0.670** 0.01 9 0.803** 0.01 9 0.743** 0.01 

10 0.723** 0.01 
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1 0.665** 0.01 10 0.808** 0.01 

11 0.528** 0.01 2 0.800** 0.01 11 0.891** 0.01 

12 0.727** 0.01 3 0.743** 0.01 12 0.803** 0.01 

13 0.654** 0.01 4 0.808** 0.01 13 0.510** 0.01 

14 0.586** 0.01 5 0.831** 0.01 14 0.665** 0.01 

15 0.752** 0.01 
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1 0.510** 0.01 15 0.757** 0.01 

16 0.612** 0.01 2 0.665** 0.01 16 0.670** 0.01 

17 0.718** 0.01 3 0.757** 0.01 17 0.722** 0.01 

18 0.624** 0.01 4 0.670** 0.01 18 0.712** 0.01 

19 0.638** 0.01 5 0.722** 0.01 19 0.728** 0.01 

20 0.719** 0.01 6 0.712** 0.01 20 0.747** 0.01 

21 0.673** 0.01 7 0.800** 0.01 21 0.718** 0.01 

22 0.652** 0.01 8 0.743** 0.01 22 0.624** 0.01 

23 0.660** 0.01 9 0.808** 0.01 23 0.638** 0.01 

 10 0.811** 0.01 24 0.719** 0.01 

11 0.803** 0.01 25 0.624** 0.01 

12 0.510** 0.01 26 0.757** 0.01 

13 0.665** 0.01 
 

 (0.05(، * راي١ عٓز َغت٣ٛ )0.01** راي١ عٓز َغت٣ٛ )

ٜتنــح َــٔ اؾــزٍٚ ايغــابل اصتبــاذ ةٝــي عبــاصات قــاٚص االعــتبا١ْ بايزصدــ١ ايهًٝــ١       

ايـزاخًٞ يعبـاصات   االتغـام  ( حـا ٜـزٍ عًـ٢    0.01يًُشٛص ايـشٟ تٓتُـٞ إيٝـ٘ اصتبـاذ رااًل عٓـز َغـت٣ٛ )      

 .ٚقاٚص االعتبا١ْ

 



 ط٘ عٗاّ قُز أَض اهللر.                                                                                2030َٛادٗتٗا خ م٤ٛ صؤ١ٜ  ِ ايتكين يًبٓات باجًُه١ ٚتيٝاتؼزٜات ايتعًٝ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

25 

 

 ( 10دزٍٚ )

 برلعٕٛ يهٌ قٛص ٚبل ايزصد١ ايه١ًٝ يالعتبا١ْ نهٌَعاَالت اصتباذ 

 َغت٣ٛ ايزالي١ َعاٌَ االصتباذ ا ٛص

 0.01 **0.807 ا ٛص ااٍٚ: ايتشزٜات ايبؾض١ٜ

 0.01 **0.896 ا ٛص ايجاْٞ: ايتشزٜات االدتُاع١ٝ

 0.01 **0.842 ا ٛص ايجايح: ايتشزٜات االقتقار١ٜ

 0.01 **0.819 ٛص ايضابي: َتطًبات ايضقٞ بايتعًِٝ ايتكينا 

 0.01 **0.824 ا ٛص اـاَػ: تيٝات ايتقزٟ يتشزٜات ايتعًِٝ ايتكين باجًُه١

 0.01 **0.898 االعتبا١ْ نهٌ

 (0.05(، * راي١ عٓز َغت٣ٛ )0.01** راي١ عٓز َغت٣ٛ )

١ ايهًٝـ١ يالعـتبا١ْ اصتبـاذ رااًل    ٜٛمح اؾزٍٚ ايغابل اصتباذ قاٚص االعتبا١ْ بايزصد

 ( حا ٜزٍ ع٢ً االتغام ايزاخًٞ ؾُٝي قاٚص االعتبا١ْ ٚاالعتبا١ْ نهٌ.0.01عٓز َغت٣ٛ )

 : Reliabilityثبات االعتبا١ْ * 

عطٞ ايٓتا٥ر ْفغٗا تكضٜبًا يٛ تهضص تطبٝكٗا أنجض َٔ َض٠ تإٔ  ١بجبات االعتباْ اجكقٛر

ْ قـــز قاَــت ايباسجـــ١ ع ًـــ١. ٚعًــ٢ ْفـــػ ااؽـــدال خ رــضٚف حاث   ١ ٚسيـــو غـــا  ثبــات االعـــتبا

( 25، َغــتع١ٓٝ بعٝٓــ١ اعــتطالع١ٝ قٛاَٗــا )Cronbach's Alpha يفــا نضْٚبــاذأاعــتدزاّ َعاَــٌ ب

( طايبــ١ َــٔ طايبــات ايغــ١ٓ ايتشنــرل١ٜ اجًتشكــات    35خــبرلًا أناربٝــًا بهًٝــات داَعــ١ بٝؾــ١، ٚ)   

ايعٝٓـ١ ااعاعـ١ٝ يًزصاعـ١، نُـا ٖـٛ َٛمـح خ       بهًٝات داَع١ بٝؾ١،  رل أٚي٦و ايشٜٔ تنـُٓتِٗ  

 اؾزٍٚ ايتايٞ:

 ( 11دزٍٚ )

 باعتدزاّ َعاٌَ أيفا نضْٚباذٚاالعتبا١ْ نهٌ االعتبا١ْ قاٚص سغا  ثبات 

 َعاٌَ أيفا نضْٚباذ عزر ايعباصات ا ٛص

 0.853 23 ا ٛص ااٍٚ: ايتشزٜات ايبؾض١ٜ

 0.904 9 تشزٜات االدتُاع١ٝا ٛص ايجاْٞ: اي

 0.878 5 ا ٛص ايجايح: ايتشزٜات االقتقار١ٜ

 0.912 13 ا ٛص ايضابي: َتطًبات ايضقٞ بايتعًِٝ ايتكين

ِ ايتكين باجًُه١ ٟ يتشزٜات ايتعًٝ  0.878 26 ا ٛص اـاَػ: تيٝات ايتقز

 0.948 76 االعتبا١ْ نهٌ

بات أيفـا نضْٚبـاذ ؾُٝـي قـاٚص االعـتبا١ْ،      ٜتنح َٔ اؾزٍٚ ايغابل اصتفاع َعاٌَ ث

٘  عاّ.  ٚاالعتبا١ْ نهٌ; حا ٜزٍ ع٢ً ثبات االعتبا١ْ بٛد

 ( االعتبا١ْ خ فٛصتٗا ايٓٗا١ٝ٥: 4

ٚتعزٌٜ عزر َٔ عباصات االعتبا١ْ، يتقـبح  ، تعزٜالت بٓا٤ ع٢ً تصا٤ ا هُلبعز إدضا٤ اي

ــ١ ٚايــيت تهْٛــت َــٔ دــظ      ــات ااٚيٝــ١   ااٍٚ ظ٤ ٥ل: اؾــاالعــتبا١ْ خ فــٛصتٗا ايٓٗا٥ٝ خــال بايبٝاْ

، ب ةـايٞ  ـدلا٤ اانـاربٝل يُٓٛسز اأعاع١ٝ بايٓغب١  ٚصاقثػ ع٢ً  ؽتٌُاٚاؾظ٤ ايجاْٞ 

 ( عباص37.٠طايبات ٚايجالخ قاٚص ااٚىل فكد ب ةايٞ )اٛسز اي( عباص٠، 76ٚ)

 ( ْزاّ تكزٜض ايزصدات ٚطضٜك١ تقشٝح االعتبا١ْ:5

ايٓتــا٥ر اعــتدزَت ايباسجــ١ ااعــًٛ  ايتــايٞ يتشزٜــز َغــت٣ٛ اإلدابــ١    يتغــٌٗٝ تفغــرل 

، 3، قاٜـز    4، َٛافـل إىل سـز َـا      5ع٢ً بزا٥ٌ االعـتبا١ْ. سٝـح مت إعطـا٤ ٚطٕ يًبـزا٥ٌ: )َٛافـل        

(، ثِ مت تقـٓٝا تًـو اإلدابـات إىل ثـػ َغـتٜٛات َتغـا١ٜٚ اجـز٣        1، َعاصض بؾز٠  2َعاصض  

 :َٔ خالٍ اجعاري١ ايتاي١ٝ

 0.80  5( ÷ 1-5عزر بزا٥ٌ اجكٝاؼ   )÷ أقٌ ق١ُٝ(  -طٍٛ ايف١٦   )أندل ق١ُٝ

 يٓشقٌ ع٢ً َز٣ اجتٛعطات ايتاي١ٝ يهٌ ٚفا أٚ بزٌٜ:



 2020يغ١ٓ            اجملًز ايجالثٕٛ    )ايعزر ايجايح(                                                                               ف١ً ن١ًٝ ايذلب١ٝ ـ داَع١ اإلعهٓزص١ٜ    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( 12دزٍٚ )

 تٛطٜي َز٣ اجتٛعطات ٚفل ايتزصز اجغتدزّ خ أرا٠ ايبشح 

 َز٣ اجتٛعطات ايٛفا
 5 – 4.21 َٛافل

 4.20 – 3.41 ؿز َاَٛافل 

 3.40 – 2.61 قاٜز
 2.60 –1.81 َعاصض

 1.80 – 1 َعاصض بؾز٠

 صابعًا: ْتا٥ر ايزصاع١ َٚٓاقؾتٗا:

ايباسج١ عغا  اجتٛعد ايعاّ ٚايضتب العتذابات عٝٓيت ايزصاع١ َٔ  قاَتٚقز  

اـدلا٤ ااناربٝل ظاَع١ بٝؾ١، ٚطايبات ايغ١ٓ ايتشنرل١ٜ اجًتشكات بهًٝات داَع١ بٝؾ١، 

 :ع٢ً عباصات ا ٛص ااٍٚ َٔ أرا٠ ايزاصع١ نُا ًٜٞ

 ( 13دزٍٚ )

 طايبات ايغ١ٓ اعتذابات اـدلا٤ ااناربٝل، ٚ

 ايتشزٜات ايبؾض١ٜع٢ً ا ٛص ااٍٚ  داَع١ بٝؾ١ايتشنرل١ٜ بهًٝات 

 (196)ٕايطايبات  (36)ٕاـدلا٤  ٛص ااٍٚعباصات ا  ّ

 ايضتب اجتٛعد ايضتب اجتٛعد

١ خ ايتعًِٝ ايتكين اييت قز تٛاد٘ اجًُه١ ا ٛص ااٍٚ: ايتشزٜات ايبؾضٜ

 .2030ؼكٝكًا يضؤ١ٜ 
3.902 5 4.064 1 

معا خزَات ايتٛدٝ٘ ٚاإلصؽار اجٗين يًطايبات  زاصؼ ايتعًِٝ  1

 ايعاّ خ م٤ٛ قزصاتٗٔ
4.306 4 3.913 19 

 ٝا  ايتٛدٝ٘ ٚاإلصؽار اجٗين يطايبات ايتعًِٝ ايعاّ جتطًبات عٛم  2

 ٘ايعٌُ ٚسادات
4.139 5 4.066 13 

ال ٜٛفض ايتعًِٝ ايتكين فضفًا ناف١ٝ جٛاف١ً ايتعًِٝ جغتٜٛات  3

 أع٢ً
3.583 19 3.776 20 

ق١ً َتابع١ اجٗٓٝل، أٚ إعار٠ تأًِٖٝٗ جٛانب١ اجغتذزات  4

 ايتهٓٛيٛد١ٝ خ عٛم ايعٌُ.
4.111 6 4.051 15 

 7 4.189 11 3.889 معا اؿٛافظ يًًُتشكات خ فاٍ ايتعًِٝ ايتكين 5

 23 3.281 12 3.889 َعزِ اجًتشكات بايتعًِٝ ايتكين ِٖ َٔ سٟٚ ايتشقٌٝ اجتزْٞ 6

 21 3.724 1 4.417 عظٚف سٟٚ ايتشقٌٝ ايزصاعٞ ايعايٞ عٔ ايتعًِٝ ايتكين 7

عزّ إؽباع ايتعًِٝ ايتكين ؿادات اجتعًِ ناْغإ َٚٛاطٔ خ  8

 م٤ٛ قزصات٘ ٚاعتعزارات٘ ٚص بات٘
3.833 13 3.929 18 

 22 3.694 21 3.472 ال ٜنَٔ ايتعًِٝ ايتكين فضل عٌُ َضَٛق١ باجملتُي 9

معا اؾٗٛر اجبشٚي١ َٔ َنعغات ايتعًِٝ ايتكين خ فاٍ إعزار  10

 ايك٣ٛ ايعا١ًَ ايغعٛر١ٜ يتشٌ قٌ ايعُاي١ ايٛافز٠.
3.361 23 4.056 14 

ثك١ خضهٞ    تتُهٔ َٓز١َٛ ايتعًِٝ ايتكين َٔ نغب 11

 ايجاْٟٛ ايعاّ.
4.056 9 4.097 12 

ْزص٠ َغاعز٠ اـضهات خ إهار فضل عٌُ عٔ طضٜل ايتؾغٌٝ  12

 ايشاتٞ أٚ إْؾا٤ اجؾضٚعات ايقغرل٠.
3.833 14 4.388 2 

تكًٝك قزصات ايكطاع ايعاّ خ تؾغٌٝ ايؾبا  سزٜجٞ ايتدضز  13

 بغبب االْتكاٍ مٛ اقتقار ايغٛم.
4.028 10 4.168 10 

معا قزص٠ ايتعًِٝ ايتكين ع٢ً تٛفرل ايعُاي١ ايغعٛر١ٜ اجاٖض٠  14

 سات اجغت٣ٛ اجال٥ِ يغٛم ايعٌُ.
3.694 17 3.990 17 



 ط٘ عٗاّ قُز أَض اهللر.                                                                                2030َٛادٗتٗا خ م٤ٛ صؤ١ٜ  ِ ايتكين يًبٓات باجًُه١ ٚتيٝاتؼزٜات ايتعًٝ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 (196)ٕايطايبات  (36)ٕاـدلا٤  ٛص ااٍٚعباصات ا  ّ

 ايضتب اجتٛعد ايضتب اجتٛعد

قزٚر١ٜ فضف١ ايتزصٜب اجٝزاْٞ يًبٓات جُاصع١ اجٗاصات  15

 اجهتغب١ خ عا  ايؾغٌ اؿكٝكٞ.
4.083 7 4.398 1 

ك١ٝٓ ال تتٛافل َي ص بات ٚطُٛح ايعا٥ز اجارٟ َٔ ايٛرا٥ا ايت 16

 ايؾبا  ايغعٛرٟ
3.722 15 4.214 6 

اجٓافغ١ أَاّ ايؾا  ايغعٛرٟ فعب١ دزًا خاف١ً خ ايٛرا٥ا  17

 اجتٛعط١; يٛدٛر عُاي١ ٚافز٠ تغٝطض عًٝٗا.
3.556 20 4.367 3 

ق١ً ايزافع١ٝ يز٣ ايغعٛرٜل يالعتُضاص أٚ ايتفاْٞ خ ايعٌُ خ   18

 باادٛص اييت ٜكبٌ بٗا ايٛافزٕٚ.ساي١ قبٛشلِ 
4.417 2 4.143 11 

 16 4.036 8 4.083 َظات١ ايتدققات  رل اج١ٝٓٗ يًُٗٓٝل خ عٛم ايعٌُ اجٗين. 19

ال ٜظاٍ اجملتُي ٜعتُز ع٢ً ايعاٌَ ايٛافز إللاط أعُاٍ اجٗٔ  20

 ايبغٝط١ اييت أَتٓي ايؾبا  ايغعٛرٟ عٔ َظاٚيتٗا.
4.389 3 4.342 4 

 9 4.173 18 3.694 تظاٜز عزر ايعُاي١ ايٛافز٠ اجٓافغ١ خ عٛم ايعٌُ ايتكين. 21

 8 4.179 16 3.722 تزْٞ صٚاتب ايعاًَل خ ايكطاع ايتكين. 22

 5 4.306 22 3.472 ؽح ايٛرا٥ا ايتك١ٝٓ اجتاس١ خ ايكطاعل ايعاّ ٚاـال. 23
ــضار ع     ــتذابات أفـ ــابل إٔ اعـ ــزٍٚ ايغـ ــا٥ر اؾـ ــٔ ْتـ ــح َـ ــدلا٤   ٜتنـ ــٔ اــ ــ١ َـ ــ١ ايزصاعـ ٝٓـ

  ٍ : ايتشـزٜات ايبؾـض١ٜ خ ايتعًـِٝ ايـتكين ايـيت      ااناربٝل ظاَع١ بٝؾ١ ع٢ً عبـاصات ا ـٛص ااٚ

 ، دا٤ت ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:2030قز تٛاد٘ اجًُه١ ؼكٝكًا يضؤ١ٜ 

 ( ّٚبٓفػ ايذلتٝب َٔ سٝح رصد١ اجٛاف1، 20، 18، 7دا٤ خ ايذلتٝب ااٍٚ ايعباصات أصقا ،)   كـ١; سٝـح

(، ٖٚـٛ ٜكـي خ ْطـام اجكٝـاؼ اجتـزصز اـُاعـٞ       4.417-4.309لتعت  تٛعد سغابٞ ٜذلاٚح بـل ) 

 (.5-4.21بزصد١ )َٛافل(، ٚايشٟ ٜذلاٚح َا بل )
    ( ّــا ــاصات أصقـ ــاْٞ ايعبـ ــب ايجـ ــا٤ خ ايذلتٝـ (، 23، 9، 17، 3، 21، 14، 22، 16، 12، 8، 6، 5، 13، 11، 19، 15، 4، 2دـ

-3.472َــٔ سٝــح رصدــ١ اجٛافكــ١; سٝــح لتعــت  تٛعــد سغــابٞ ٜــذلاٚح بــل )  ٚبــٓفػ ايذلتٝــب 

(، ٖٚٛ ٜكي خ ْطام اجكٝاؼ اجتزصز اـُاعٞ بزصد١ )َٛافل إىل سز َا(، ٚايـشٟ ٜـذلاٚح َـا    4.139

 (.4.20 - 3.41بل )
 ( ِ3.361( خ ايذلتٝب ايجايح ٚااخـرل; سٝـح لتعـت  تٛعـد سغـابٞ قـزصٙ )      10دا٤ت ايعباص٠ صق،) 

 (.3.40 - 2.61(، ٚايشٟ ٜذلاٚح َا بل )قاٜزٖٚٛ ٜكي خ ْطام اجكٝاؼ اجتزصز اـُاعٞ بزصد١ )
    ٍٚايتشـزٜات ايبؾـض١ٜ خ ايتعًـِٝ ايـتكين ايـيت قـز تٛادـ٘ اجًُهـ١         ٚبًغ اجتٛعد ايعـاّ يًُشـٛص اا

َ   3.902) 2030ؼكٝكًا يضؤ١ٜ  ٛافـل إىل سـز   (، ٖٚٛ ٜكي خ ْطام اجكٝاؼ اجتـزصز اـُاعـٞ بزصدـ١ )

 (.4.20 - 3.41َا(، ٚايشٟ ٜذلاٚح َا بل )

نُـا ٜتنــح َـٔ ْتــا٥ر اؾـزٍٚ ايغــابل إٔ اعـتذابات أفــضار عٝٓـ١ ايزصاعــ١ َـٔ طايبــات       

      ٍ : ايتشـزٜات ايبؾـض١ٜ   ايغ١ٓ ايتشنرل١ٜ اجًتشكات بهًٝـات داَعـ١ بٝؾـ١ عًـ٢ عبـاصات ا ـٛص ااٚ

 ، دا٤ت ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:2030ًا يضؤ١ٜ خ ايتعًِٝ ايتكين اييت قز تٛاد٘ اجًُه١ ؼكٝك

    ( ّٚبـــٓفػ ايذلتٝــب َـــٔ سٝــح رصدـــ١   16، 23، 20، 17، 12، 15دــا٤ خ ايذلتٝــب ااٍٚ ايعبـــاصات أصقــا ،)

(، ٖٚــٛ ٜكــي خ ْطــام اجكٝــاؼ  4.398-4.214اجٛافكــ١; سٝــح لتعــت  تٛعــد سغــابٞ ٜــذلاٚح بــل )  

 (.5-4.21بل )اجتزصز اـُاعٞ بزصد١ )َٛافل(، ٚايشٟ ٜذلاٚح َا 
  ( ٚبــٓفػ ايذلتٝــب 9، 7، 3، 1، 8، 14، 19، 4، 10، 2، 11، 18، 13، 21، 22، 5دــا٤ خ ايذلتٝــب ايجــاْٞ ايعبــاصات ،)

(، ٖٚـٛ ٜكـي خ   4.189-3.694َٔ سٝح رصد١ اجٛافكـ١; سٝـح لتعـت  تٛعـد سغـابٞ ٜـذلاٚح بـل )       

 (.4.20 - 3.41شٟ ٜذلاٚح َا بل )ْطام اجكٝاؼ اجتزصز اـُاعٞ بزصد١ )َٛافل إىل سز َا(، ٚاي
 ( ِ3.281( خ ايذلتٝب ايجايـح ٚااخـرل; سٝـح لتعـت  تٛعـد سغـابٞ قـزصٙ )       6دا٤ت ايعباص٠ صق ،)

 (.3.40 - 2.61(، ٚايشٟ ٜذلاٚح َا بل )قاٜزٖٚٛ ٜكي خ ْطام اجكٝاؼ اجتزصز اـُاعٞ بزصد١ )



 2020يغ١ٓ            اجملًز ايجالثٕٛ    )ايعزر ايجايح(                                                                               ف١ً ن١ًٝ ايذلب١ٝ ـ داَع١ اإلعهٓزص١ٜ    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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    ٍٚخ ايتعًـِٝ ايـتكين ايـيت قـز تٛادـ٘ اجًُهـ١       ايتشـزٜات ايبؾـض١ٜ   ٚبًغ اجتٛعد ايعـاّ يًُشـٛص اا

(، ٖٚٛ ٜكي خ ْطام اجكٝـاؼ اجتـزصز اـُاعـٞ بزصدـ١ )َٛافـل إىل سـز       4.064) 2030ؼكٝكًا يضؤ١ٜ 

 (.4.20 - 3.41َا(، ٚايشٟ ٜذلاٚح َا بل )

ابـٔ   ٚتتفل ْتا٥ر ايزصاع١ اؿاي١ٝ َي عزٜز َٔ ايزصاعات ايغابك١ َجٌ رصاع١ نٌ َٔ:

(، أبـٛ طٜٓـ١   2010(، كًـٛف ) 2010(، اجملـايٞ ) 2009(، اجٛعـ٢ ) 2008(، ايغاَزٟ )2007، ايؾٜٛل )(2005رٖٝؿ )

ــًٜٛػ، ٚايعُــــــاٜض٠ ) 2011) (، 2012(، اجــــــٛىل )2012عُــــــاص٠ )، (2012(، سغــــــٔ )2011(، ْافــــــا )2011(، دــــ

ــتٝٓات  ــز ) Christina (2012تنضٜغـــ ٛ 2013(، ايطٜٛغـــــٞ )2013(، أٜـــــٛ ، ٚساَـــ ــ ت (، تأٖٚٝـــــٛصٟت، ٚتْٛعـــ

Ohiwerei, Nwosu (2013( ّتر ،)ــٛص ) 2014  Olajide (2015،)تأٚالدٝـــزت  (،2015بـــابهض ) (،2015(، أبـــٛ ايٓـ

اجملًػ  (،2017(، قطب )2016عذاد٘ ) ،(2016(، ايطٜٛغٞ )2015) Dang, Hathawayتراْغت، ٚتٖاثاٚاٟت 

ــ٢ يًغــهإ )  ــٌت، ٚتيٝــٓؿت     (،2017ااعً McElvery, Hall, & Lynch (2017 ،)تَــاى إًٜفــضٟت، ٚتًٖٝ

 ٟ عــظٚف  ايتشــزٜات ايبؾــض١ٜ خ ايتعًــِٝ ايــتكين  ; سٝــح أٚمــشٛا إٔ أٖــِ  (2018) ايــضرارٟ، ٚايغــُرل

خ يتشــام بــ٘ ٚاالعــتُضاص  قًــ١ ايزافعٝــ١ ال ، ٚسٟٚ ايتشقــٌٝ ايزصاعــٞ ايعــايٞ عــٔ ايتعًــِٝ ايــتكين   

 قزٚر١ٜ فضف١ ايتزصٜب اجٝزاْٞ يًبٓات.ب٘، ٚايعٌُ 

ٝل سغا  اجتٛعد ايعاّ ٚايضتب العتذابات عٝٓيت ايزصاع١ َٔ اـدلا٤ ااناربمت ٚ

ظاَع١ بٝؾ١، ٚطايبات ايغ١ٓ ايتشنرل١ٜ اجًتشكات بهًٝات داَع١ بٝؾ١، ع٢ً عباصات ا ٛص 

 ايجاْٞ َٔ أرا٠ ايزاصع١:

 ( 14دزٍٚ )

 طايبات ايغ١ٓ اعتذابات اـدلا٤ ااناربٝل، ٚ

 ١االدتُاعٝايتشزٜات ع٢ً ا ٛص ايجاْٞ  داَع١ بٝؾ١ايتشنرل١ٜ بهًٝات 

 (196ايطايبات )ٕ (36اـدلا٤ )ٕ عباصات ا ٛص ايجاْٞ ّ

 ايضتب اجتٛعد ايضتب اجتٛعد

ا ٛص ايجاْٞ: ايتشزٜات االدتُاع١ٝ خ ايتعًِٝ ايتكين اييت قز تٛاد٘ اجًُه١ ؼكٝكًا 

 .2030يضؤ١ٜ 
4.006 4 3.771 3 

 6 3.673 9 3.750 ٜٓزض إىل ايتعًِٝ ايتكين نتعًِٝ بٓٗا١ٜ َغًك١ 24

طبٝع١ ايزٚاّ ايَٝٛٞ يرعُاٍ ايتك١ٝٓ يًبٓات ال تتٓاعب َي ثكاف١ اجملتُي  25

 ايغعٛرٟ
4.083 4 3.653 7 

 5 3.694 7 3.778 تزّْٞ َها١ْ ايتعًِٝ ايتكين خ اجملتُي 26

 4 3.837 6 4.000 ايٓزض٠ االدتُاع١ٝ ايغًب١ٝ يًتعًِٝ ايتكين 27

أَاّ اـضهل يًعٌُ خ اجٗٔ ايبغٝط١  تؾّهٌ اؾشٚص االدتُاع١ٝ عا٥كًا 28

 ٚايف١ٝٓ
4.250 2 4.077 1 

 2 4.061 3 4.111 مٛ حاصع١ ااعُاٍ اج١ٝٓٗ« ايعٝب االدتُاعٞ»اعتُضاص ثكاف١  29

صفض أٖايٞ ايطايبات ب ؿام بٓاتٗٔ بايتعًِٝ ايتكين ْزضًا يبعز ايهًٝات  30

 ايتك١ٝٓ عٔ أَانٔ عهٓٗٔ.
4.278 1 3.980 3 

اصتباذ ايتعًِٝ ايتكين بايطايبات ايفاؽالت رصاعًٝا، أٚ َٓدفنات ايتشقٌٝ  31

 ااناربٞ.
3.778 8 3.388 9 

 8 3.577 5 4.028 صفض اجملتُي ايغعٛرٟ عٌُ ايفتٝات خ فاالت ايتعًِٝ ايتكين. 32
ــٔ اــــ        ــ١ َـ ــ١ ايزصاعـ ــضار عٝٓـ ــتذابات أفـ ــابل إٔ اعـ ــزٍٚ ايغـ ــا٥ر اؾـ ــٔ ْتـ ــح َـ دلا٤ ٜتنـ

     ٞ خ ايتعًـِٝ ايـتكين    دتُاعٝـ١ : ايتشـزٜات اال ااناربٝل ظاَع١ بٝؾـ١ عًـ٢ عبـاصات ا ـٛص ايجـاْ

 ، دا٤ت ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:2030اييت قز تٛاد٘ اجًُه١ ؼكٝكًا يضؤ١ٜ 

   ( ٞٚبـٓفػ ايذلتٝـب َـٔ سٝـح رصدـ١ اجٛافكـ١; سٝـح        28، 30دا٤ خ ايذلتٝب ااٍٚ ايعبـاصتل صقُـ ،)

(، ٖٚٛ ٜكـي خ ْطـام اجكٝـاؼ اجتـزصز اـُاعـٞ      4.278-4.250سغابٞ ٜذلاٚح بل ) لتعت  تٛعد

 (.5-4.21بزصد١ )َٛافل(، ٚايشٟ ٜذلاٚح َا بل )



 ط٘ عٗاّ قُز أَض اهللر.                                                                                2030َٛادٗتٗا خ م٤ٛ صؤ١ٜ  ِ ايتكين يًبٓات باجًُه١ ٚتيٝاتؼزٜات ايتعًٝ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

33 

 

   ( ٞٚبـٓفػ ايذلتٝـب َـٔ    24، 31، 26، 27، 32، 25، 29دا٤ خ ايذلتٝب ايجاْٞ بك١ٝ عباصات ا ـٛص ٖٚـ ،)

(، ٖٚـٛ ٜكـي خ ْطـام    4.111-3.750ٚح بـل ) سٝح رصد١ اجٛافك١; سٝح لتعت  تٛعد سغابٞ ٜـذلا 

 (.4.20 - 3.41اجكٝاؼ اجتزصز اـُاعٞ بزصد١ )َٛافل إىل سز َا(، ٚايشٟ ٜذلاٚح َا بل )
     ْٞــتكين ايــيت قــز تٛادــ٘     دتُاعٝــ١ايتشــزٜات االٚبًــغ اجتٛعــد ايعــاّ يًُشــٛص ايجــا خ ايتعًــِٝ اي

ام اجكٝـاؼ اجتـزصز اـُاعـٞ بزصدـ١ )َٛافـل      (، ٖٚـٛ ٜكـي خ ْطـ   4.006) 2030اجًُه١ ؼكٝكًا يضؤٜـ١  

 (.4.20- 3.41إىل سز َا(، ٚايشٟ ٜذلاٚح َا بل )

نُـا ٜتنــح َـٔ ْتــا٥ر اؾـزٍٚ ايغــابل إٔ اعـتذابات أفــضار عٝٓـ١ ايزصاعــ١ َـٔ طايبــات       

          ٞ : ايتشـــزٜات  ايغـــ١ٓ ايتشنـــرل١ٜ اجًتشكـــات بهًٝـــات داَعـــ١ بٝؾـــ١ عًـــ٢ عبـــاصات ا ـــٛص ايجـــاْ

 ، دا٤ت ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:2030ًِٝ ايتكين اييت قز تٛاد٘ اجًُه١ ؼكٝكًا يضؤ١ٜ خ ايتع دتُاع١ٝاال

  ( ّٚبــٓفػ ايذلتٝــب َــٔ سٝــح  32، 25، 24، 26، 27، 30، 29، 28دــا٤ خ ايذلتٝــب ااٍٚ ايعبــاصات أصقــا ،)

(، ٖٚــٛ ٜكــي خ ْطــام  4.077-3.557رصدــ١ اجٛافكــ١; سٝــح لتعــت  تٛعــد سغــابٞ ٜــذلاٚح بــل )     

 (.4.20 - 3.41جتزصز اـُاعٞ بزصد١ )َٛافل إىل سز َا(، ٚايشٟ ٜذلاٚح َا بل )اجكٝاؼ ا
 ( ٖٚـٛ ٜكـي   3.388( خ ايذلتٝب ايجـاْٞ ٚااخـرل سٝـح لتعـت  تٛعـد سغـابٞ )      31دا٤ت ايعباص٠ ،)

 (.3.40 - 2.61(، ٚايشٟ ٜذلاٚح بل )قاٜزخ ْطام اجكٝاؼ اجتزصز اـُاعٞ بزصد١ )
   ّ ــا ــتكين ايــيت قــز تٛادــ٘     دتُاعٝــ١ايتشــزٜات االيًُشــٛص ايجــاْٞ   ٚبًــغ اجتٛعــد ايع خ ايتعًــِٝ اي

(، ٖٚٛ ٜكي خ ْطام اجكٝاؼ اجتـزصز اـُاعـٞ بزصدـ١ )َٛافـل     3.771) 2030اجًُه١ ؼكٝكًا يضؤ١ٜ 

 (.4.20 - 3.41إىل سز َا(، ٚايشٟ ٜذلاٚح َا بل )
تٍ  ك١ َجـٌ رصاعـ١ نـٌ َـٔ:    ٚتتفل ْتا٥ر ايزصاع١ اؿاي١ٝ َي عزٜز َٔ ايزصاعات ايغاب

(، أٜٛ ، ٚساَز 2012(، ساَٛر )2010(، عبز اجعطٞ )2010(، عاؽٛص )2009(، عًٞ )2009(، قُز )2006ايؾٝل )

 (،2015(، أبــٛ ايٓــٛص ) 2014(، ترّ )2014(، بضٜــو )2013(، فًــػ اجــنلض خ نٓــزا ) 2013(، ايطٜٛغــٞ )2013)
ــابهض ) ــاصٚذ )2015بــ ــٛار، 2015(، فــ ــز اؾــ ــز )  (، عبــ ــٛف، ٚقُــ ــٟٛت  2015ٚكًــ ــزٟت، ٚتأرٜٜٛــ (، تنٝٓــ

Kehinde, Adewuyi (2015 ،)( ٞ2016ايطٜٛغــ)، ( ٘2017(، قطــب )2016عذادــ،)  ٟ ــضرارٟ، ٚايغــُرل  اي

تؾـــّهٌ اؾـــشٚص ; سٝـــح ايعٝـــب االدتُـــاعٞدتُاعٝـــ١ اال ايتشـــزٜات; سٝـــح أٚمـــشٛا إٔ أٖـــِ  (2018)

 .يبغٝط١ ٚايف١ٝٓاالدتُاع١ٝ عا٥كًا أَاّ اـضهل يًعٌُ خ اجٗٔ ا

ذابات عٝٓيت ايزصاع١ َٔ اـدلا٤ ااناربٝل سغا  اجتٛعد ايعاّ ٚايضتب العتٚمت  

ظاَع١ بٝؾ١، ٚطايبات ايغ١ٓ ايتشنرل١ٜ اجًتشكات بهًٝات داَع١ بٝؾ١، ع٢ً عباصات ا ٛص 

 ايجايح َٔ أرا٠ ايزاصع١:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2020يغ١ٓ            اجملًز ايجالثٕٛ    )ايعزر ايجايح(                                                                               ف١ً ن١ًٝ ايذلب١ٝ ـ داَع١ اإلعهٓزص١ٜ    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32 

 ( 15دزٍٚ )

 طايبات ايغ١ٓ اعتذابات اـدلا٤ ااناربٝل، ٚ

 االقتقار١ٜ ايتشزٜات ع٢ً ا ٛص ايجايح  داَع١ بٝؾ١ايتشنرل١ٜ بهًٝات 

 (196ايطايبات )ٕ (36اـدلا٤ )ٕ عباصات ا ٛص ايجايح ّ

 ايضتب اجتٛعد ايضتب اجتٛعد

ا ٛص ااٍٚ: ايتشزٜات االقتقار١ٜ خ ايتعًِٝ ايتكين اييت قز تٛاد٘ 

 .2030اجًُه١ ؼكٝكًا يضؤ١ٜ 
4.061 3 4.044 2 

 1 4.255 1 4.222 يٝات اجغتدز١َ يتشزٜز استٝادات عٛم ايعٌُمعا اآل 33

معا ايعالق١ بل كضدات َٓزَٛـ١ ايتعًـِٝ ايـتكين ٚاستٝادـات      34

 عٛم ايعٌُ َٚتطًبات٘
4.028 4 4.173 2 

عزّ قزص٠ ايتعًِٝ ايتكين ع٢ً َٛانب١ َتطًبات ايكطاع اـال  35

 ٚسادات٘ اجغتكب١ًٝ.
3.778 5 4.005 3 

ايتهاٌَ ٚايتٓغٝل بل اؾٗات ٚاشل٦ٝات ٚاجنعغات اجع١ٝٓ معا  36

 يتغٌٗٝ خزَات ايتزصٜب ٚايتعًِٝ اجٗين ٚايتكين ٚتٓفٝش بضاف٘
4.167 2 4.005 4 

 5 3.781 3 4.111 ايطًب ع٢ً ايعُاي١ اجاٖض٠ أنجض َٔ ايعضض خ عٛم ايعٌُ. 37
ــ١       ــضار عٝٓـ ــتذابات أفـ ــابل إٔ اعـ ــزٍٚ ايغـ ــا٥ر اؾـ ــٔ ْتـ ــح َـ ــدلا٤   ٜتنـ ــٔ اــ ــ١ َـ ايزصاعـ

خ ايتعًـِٝ ايـتكين   االقتقـار١ٜ  : ايتشـزٜات  ااناربٝل ظاَع١ بٝؾـ١ عًـ٢ عبـاصات ا ـٛص ايجايـح     

 ، دا٤ت ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:2030اييت قز تٛاد٘ اجًُه١ ؼكٝكًا يضؤ١ٜ 

 ( ِٜكـي  4.222(; سٝح لتعت  تٛعد سغابٞ قزصٙ )33دا٤ خ ايذلتٝب ااٍٚ ايعباص٠ صق ٖٛٚ ،) خ

 (.5-4.21ْطام اجكٝاؼ اجتزصز اـُاعٞ بزصد١ )َٛافل(، ٚايشٟ ٜذلاٚح َا بل )
  ( ٚبـــٓفػ ايذلتٝـــب َـــٔ سٝـــح رصدـــ١  35، 34، 37، 36دـــا٤ خ ايذلتٝـــب ايجـــاْٞ ٚااخـــرل ايعبـــاصات ،)

(، ٖٚــٛ ٜكـي خ ْطــام اجكٝــاؼ  4.167-3.778اجٛافكـ١; سٝــح لتعـت  تٛعــد سغــابٞ ٜـذلاٚح بــل )   

 (.4.20 - 3.41عٞ بزصد١ )َٛافل إىل سز َا(، ٚايشٟ ٜذلاٚح َا بل )اجتزصز اـُا
     ــِٝ ايــتكين ايــيت قــز تٛادــ٘    االقتقــار١ٜ ايتشــزٜات ٚبًــغ اجتٛعــد ايعــاّ يًُشــٛص ايجايــح خ ايتعً

(، ٖٚـٛ ٜكـي خ ْطـام اجكٝـاؼ اجتـزصز اـُاعـٞ بزصدـ١ )َٛافـل         4.061) 2030اجًُه١ ؼكٝكًا يضؤ١ٜ 

 (.4.20 - 3.41ذلاٚح َا بل )إىل سز َا(، ٚايشٟ ٜ

نُـا ٜتنــح َـٔ ْتــا٥ر اؾـزٍٚ ايغــابل إٔ اعـتذابات أفــضار عٝٓـ١ ايزصاعــ١ َـٔ طايبــات       

: ايتشـــزٜات  ايغـــ١ٓ ايتشنـــرل١ٜ اجًتشكـــات بهًٝـــات داَعـــ١ بٝؾـــ١ عًـــ٢ عبـــاصات ا ـــٛص ايجايـــح         

 ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:، دا٤ت 2030خ ايتعًِٝ ايتكين اييت قز تٛاد٘ اجًُه١ ؼكٝكًا يضؤ١ٜ  قتقار١ٜاال

 ( ِٖٚـٛ ٜكـي خ   4.255(; سٝح لتعت  تٛعد سغابٞ قزصٙ )33دا٤ خ ايذلتٝب ااٍٚ ايعباص٠ صق ،)

 (.5-4.21ْطام اجكٝاؼ اجتزصز اـُاعٞ بزصد١ )َٛافل(، ٚايشٟ ٜذلاٚح َا بل )
 ( ّٚبـٓفػ ايذلتٝـب   37، 36، 35، 34دا٤ خ ايذلتٝب ايجاْٞ ٚااخرل ايعباصات أصقا ،)    َـٔ سٝـح رصدـ١

(، ٖٚــٛ ٜكــي خ ْطــام اجكٝــاؼ 4.173-3.781اجٛافكــ١; سٝــح لتعــت  تٛعــد سغــابٞ ٜــذلاٚح بــل ) 

 (.4.20 - 3.41اجتزصز اـُاعٞ بزصد١ )َٛافل إىل سز َا(، ٚايشٟ ٜذلاٚح َا بل )
     ــِٝ ايــتكين ايــيت قــز تٛادــ٘    االقتقــار١ٜ ايتشــزٜات ٚبًــغ اجتٛعــد ايعــاّ يًُشــٛص ايجايــح خ ايتعً

(، ٖٚـٛ ٜكـي خ ْطـام اجكٝـاؼ اجتـزصز اـُاعـٞ بزصدـ١ )َٛافـل         4.044) 2030اجًُه١ ؼكٝكًا يضؤ١ٜ 

 (.4.20 - 3.41إىل سز َا(، ٚايشٟ ٜذلاٚح َا بل )

 ٚتتفل ْتـا٥ر ايزصاعـ١ اؿايٝـ١ َـي عزٜـز َـٔ ايزصاعـات ايغـابك١ َجـٌ رصاعـ١ نـٌ َـٔ:            

(، ْافــا 2011(، دــًٜٛػ، ٚايعُــاٜض٠ )2010، اجملــايٞ )(2010(، عبــز اجعطــٞ )2010(، عاؽــٛص )2008ايغاَــزٟ )

ــزا ) Christina (2012(، تنضٜغـــــتٝٓات 2011) ــٛت  2013(، فًـــــػ اجـــــنلض خ نٓـــ (، تأٖٚٝـــــٛصٟت، ٚتْٛعـــ

Ohiwerei, Nwosu (2013   ( ــز ــٛف، ٚقُـ ــٛار، ٚكًـ ــز اؾـ  Olajide (2015،)تأٚالدٝـــزت (، 2015(، عبـ

McElvery, Hall, & Lynch (2017 ،)ضٟت، تًٌٖٝت، تيٝٓؿت تَاى إًٜف(، 2016عذاد٘ ) ،(2016ايطٜٛغٞ )

قتقـار١ٜ قًـ١ ايتٓغـٝل بـل ايتعًـِٝ      ايتشزٜات اال ; سٝح أٚمشٛا إٔ أِٖ(2018) ايضرارٟ، ٚايغُرلٟ

 ٚ ٌ ايـتكين  ، عـٛا٤ خ ْٛعٝــ١ ايتعًــِٝ، أٚ ايهفـا٠٤ اجطًٛبــ١; حـا هعــٌ خضهــٞ    استٝادــات عـٛم ايعُــ

 يبطاي١ اجكٓع١.  ٖشا ايٓٛع َٔ ايتعًِٝ خ سهِ ا



 ط٘ عٗاّ قُز أَض اهللر.                                                                                2030َٛادٗتٗا خ م٤ٛ صؤ١ٜ  ِ ايتكين يًبٓات باجًُه١ ٚتيٝاتؼزٜات ايتعًٝ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ايباسج١ عغا  اجتٛعد ايعاّ ٚايضتب  قاَتٚقز 

َٔ  ضابيصات ا ٛص ايايزصاع١ َٔ اـدلا٤ ااناربٝل ظاَع١ بٝؾ١، ع٢ً عبا ١العتذابات عٝٓ

 أرا٠ ايزاصع١ نُا ًٜٞ:

 ( 16دزٍٚ )

 ضابي َٔ االعتبا١ْاعتذابات اـدلا٤ ااناربٝل ع٢ً ا ٛص اي

 (36اـدلا٤ )ٕ عباصات ا ٛص ايضابي  ّ

 ايضتب اجتٛعد

 2 4.611 .2030ا ٛص ايضابي: َتطًبات ايضقٞ بايتعًِٝ ايتكين طبكًا يضؤ١ٜ 

 12 4.500 اعتشزاخ ْزاّ ؽاٌَ يٓؾاطات ايتعًِٝ ايتكين اجغتُض. 38

 13 4.417 صفي نفا٠٤ َٓز١َٛ ايتعًِٝ ايتكين َٔ سٝح اجزخالت ٚايعًُٝات. 39

 2 4.667 ٚمي خط١ اعذلاتٝذ١ٝ يًتعًِٝ ايتكين تضتبد بغٛم ايعٌُ. 40

 4 4.639 ايتعًِٝ ايتكين يًبٓات مُإ اجض١ْٚ اإلراص١ٜ ٚتفٜٛض ايقالس١ٝ بهًٝات  41

ــٛصات خ     42 ــ١ ايتطـ ــأرٚات اإلراص٠ اؿزٜجـــ١ جٛانبـ ــات بـ ــِٝ ايـــتكين يًبٓـ ــات ايتعًـ إَـــزار نًٝـ

 فاالت عًُٗا.
4.583 11 

 5 4.639 صفي قزصات نًٝات ايتعًِٝ ايتكين يًبٓات ع٢ً ايتٛافٌ َي اجملتُي ٚتبين َبارصات٘. 43

 7 4.611 ٚاعتُار اجنعغات ٚايدلاَر ٚاجنٖالت يضفي دٛر٠ ايٓٛاتر  رعِ تيٝات اجتابع١ ٚايتكِٜٛ  44

سح ايكطاع اـال ع٢ً اجؾاصن١ خ سٛن١ُ َٓز١َٛ ايتعًِٝ ايتكين عٛا٤ خ إراصتٗـا،   45

 أٚ خ ايتعاٌَ ايضؽٝز َي ْٛاػٗا ٚكضداتٗا
4.611 8 

 1 4.750 2030 ايتظاّ ايتعًِٝ ايتكين بتٓفٝش االعذلاتٝذ١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚفل صؤ١ٜ 46

ــِٝ ايــتكين ٚاجغــا١ُٖ خ        47 ســح أفــشا  ايعُــٌ عًــ٢ اجؾــاصن١ خ تطــٜٛض َٓزَٛــ١ ايتعً

 لًٜٛٗا
4.611 9 

ّٝــض ايٓــٛعٞ خ فــضل ايعُــٌ ٚايــيت تغــتزعٞ      48 تطــٜٛض ايتعًــِٝ ايــتكين  ــا ٜتٛافــل َــي ايتغ

 تٛافض نفاٜات دزٜز٠ أٚ عاي١ٝ ايتك١ٝٓ
4.639 6 

تكين جٛانب١ ايتكزّ اجتغاصع يًتكٓٝات اؿزٜج١ َٚتطًبات اجٗـٔ  تطٜٛض َٓاٖر ايتعًِٝ اي 49

 خ عٛم ايعٌُ
4.667 3 

رعِ عٛم ايعٌُ بايهفاٜـات ايالطَـ١ يًُٓـٛ االقتقـارٟ ٚؼغـل رصدـ١ تٓافغـ١ٝ اجٓؾـ ت          50

 اإلْتاد١ٝ ٚتطٜٛض قزصات اافضار ٚتًب١ٝ استٝاداتِٗ
4.611 10 

ــتذ    ــابل إٔ اعـ ــزٍٚ ايغـ ــا٥ر اؾـ ــٔ ْتـ ــح َـ ــدلا٤    ٜتنـ ــٔ اــ ــ١ َـ ــ١ ايزصاعـ ــضار عٝٓـ ابات أفـ

يضقــٞ بــايتعًِٝ ايــتكين طبكــًا  َتطًبــات ا: ضابــياانــاربٝل ظاَعــ١ بٝؾــ١ عًــ٢ عبــاصات ا ــٛص اي  

 ، دا٤ت ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:2030يضؤ١ٜ 

 ت ةٝي عباصات ا ٛص ايضابي بزصد١ اعتذاب١ )َٛافـل(، ٚنـإ تضتٝـب ايعبـاصات عًـ٢ ايٓشـٛ       دا٤

(; سٝح لتعت  تٛعد سغابٞ ٜـذلاٚح بـل   39، 38، 42، 50، 47، 45، 44، 48، 43، 41، 49 ،40، 46ايتايٞ: )

(، ٖٚٛ ٜكي خ ْطام اجكٝاؼ اجتزصز اـُاعٞ بزصد١ )َٛافل(، ٚايشٟ ٜـذلاٚح َـا بـل    4.417-4.750)

(4.21-5.) 

  (، ٖٚـٛ  4.611) 2030يضقٞ بايتعًِٝ ايتكين طبكًا يضؤ١ٜ َتطًبات اايضابي ٚبًغ اجتٛعد ايعاّ يًُشٛص

  (. 5-4.21ٜكي خ ْطام اجكٝاؼ اجتزصز اـُاعٞ بزصد١ )َٛافل(، ٚايشٟ ٜذلاٚح َا بل )
 ٚتتفل ْتـا٥ر ايزصاعـ١ اؿايٝـ١ َـي عزٜـز َـٔ ايزصاعـات ايغـابك١ َجـٌ رصاعـ١ نـٌ َـٔ:            

ــ2010(، عبــــز اجعطــــٞ )2010(، عاؽــــٛص )2009(، اجٛعــــ٢ )2008(، ايغاَــــزٟ )2007ايؾــــٜٛل ) (، 2010ايٞ )(، اجملــ

(، تأٖٚٝــــٛصٟت، ٚتْٛعــــٛت 2012اجــــٛىل )2012(، ســــاَٛر )2011(، ْافــــا )2011(، أبــــٛ طٜٓــــ١ )2010كًــــٛف )

Ohiwerei, Nwosu (2013( بضٜــو ،)ــٛ ايٓــٛص ) 2014(، ترّ )2014 ــابهض ) (،2015(، أب (، 2015(، فــاصٚذ )2015ب



 2020يغ١ٓ            اجملًز ايجالثٕٛ    )ايعزر ايجايح(                                                                               ف١ً ن١ًٝ ايذلب١ٝ ـ داَع١ اإلعهٓزص١ٜ    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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McElvery, Hall, & Lynch (2017 ،)تَـاى إًٜفـضٟت، تًٖٝـٌت، تيٝـٓؿت      (،2017(، قطـب ) 2016عذادـ٘ ) 

ٚمــي خطــ١ ٚ َتطًبــات ايضقــٞ بــايتعًِٝ ايــتكين ; سٝــح أٚمــشٛا إٔ َــٔ(2018) ايــضرارٟ، ٚايغــُرلٟ

  ٌ تطـٜٛض َٓـاٖر ايتعًـِٝ ايـتكين جٛانبـ١ ايتكـزّ       ، ٚاعذلاتٝذ١ٝ يًتعًِٝ ايتكين تضتبد بغـٛم ايعُـ

 .اجتغاصع يًتكٓٝات اؿزٜج١

 

 ١ايباسج١ عغا  اجتٛعد ايعاّ ٚايضتب العتذابات عٝٓ قاَتٚقز 

َٔ أرا٠ ايزاصع١  اَػاصات ا ٛص اـايزصاع١ َٔ اـدلا٤ ااناربٝل ظاَع١ بٝؾ١، ع٢ً عب

 نُا ًٜٞ:

 ( 17دزٍٚ )

 َٔ االعتبا١ْ اَػاعتذابات اـدلا٤ ااناربٝل ع٢ً ا ٛص اـ

 عباصات ا ٛص اـاَػ ّ

 (36اـدلا٤ )ٕ

 ايضتب اجتٛعد

 1 4.619 .2030ٝكًا يضؤ١ٜ ا ٛص اـاَػ: تيٝات ايتقزٟ يتشزٜات ايتعًِٝ ايتكين باجًُه١ ؼك

تعظٜظ َؾاصن١ اجضأ٠، ٚلهٝٓٗا ٚتفعٌٝ رٚصٖا خ ايتدطٝد يًتزصٜب ٚايتعًِٝ اجٗين  51

 ٚايتكين ع٢ً اجغتٜٛات اجضنظ١ٜ ٚاجنعغ١ٝ.
4.667 6 

تفعٌٝ َؾاصن١ ايكطاع  رل اؿهَٛٞ، ٚغاف١ ايؾضنا٤ االدتُاعٝل، خ ايتدطٝد  52

صٜب ٚايتعًِٝ اجٗين ٚايتكين ع٢ً اجغتٜٛات اجضنظ١ٜ يٓزِ ٚبضاَر ٚقناٜا ايتز

 ٚاجنعغ١ٝ.

4.472 25 

تفعٌٝ رٚص اإلعالّ ٚبضاف٘ خ فاٍ ايتزصٜب ٚايتعًِٝ اجٗين ٚايتكين، ٚغاف١ فُٝا  53

 ٜتعًل بتعظٜظ االػاٖات اإلهاب١ٝ مٛ ايعٌُ، َٚؾاصن١ ايفتا٠.
4.778 1 

بل بعزٟ ايعضض ٚايطًب خ ايتزصٜب ٚايتعًِٝ تطٜٛض ٚؼغل ايضٚابد ٚايكٓٛات  54

اجٗين ٚايتكين ٜٚؾٌُ سيو ايتؾضٜعات ْٚزِ اجعًَٛات ٚايبشح ٚايتطٜٛض ٚخزَات 

 اإلصؽار ٚايتٛدٝ٘ ٚايتؾغٌٝ ٚاجعاٜرل اج١ٝٓٗ.

4.639 10 

تؾذٝي إدضا٤ ايبشٛخ ٚايزصاعات اجتعًك١ بايتزصٜب ٚايتعًِٝ اجٗين ٚايتكين، ٚتفعٌٝ  55

 ص اؾاَعات ٚاؾٗات ااخض٣ اجع١ٝٓ بٗشا اجملاٍ.أرٚا
4.750 2 

تنُل َٓاٖر ايتعًِٝ َا قبٌ اؾاَعٞ االػاٖات اإلهاب١ٝ مٛ ايتعًِٝ ايتكين، ٚرعِ  56

 بضاف٘ شلا.
4.583 16 

تقُِٝ بضاَر ٚطٜاصات َٝزا١ْٝ بز٤ َٔ َضس١ً صٜاض ااطفاٍ يتٛع١ٝ ااطفاٍ مٛ  57

 صٙ خ اجملتُي.ايتعًِٝ ايتكين، ٚرٚ
4.639 11 

ايتفاعٌ َي ايٓزِ ٚايُٓاسز ايزٚي١ٝ، ٚاالعتفار٠ َٓٗا خ تطٜٛض اإلَهاْات ٚايكزصات  58

 ايٛط١ٝٓ خ ايتدطٝد ٚاؿٛن١ُ.
4.722 3 

تطٜٛض ايتؾضٜعات اجتعًك١ بايتزصٜب ٚايتعًِٝ اجٗين ٚايتكين، ٚتٛفرل ااطض ايتؾضٜع١ٝ  59

 ت ايعالق١.اجال١ُ٥ يًٓزِ ٚايكناٜا سا
4.583 14 

ٚمي ايتؾضٜعات ٚاشلٝانٌ ايتٓز١ُٝٝ ايالط١َ يتعظٜظ ايكٓٛات ٚايضٚابد اافك١ٝ  60

ٚايضأع١ٝ بل فاالت َٚغتٜٛات ايتعًِٝ ايعاّ َٔ د١ٗ َٚٓزَٛات ايتزصٜب ٚايتعًِٝ 

 اجٗين ٚايتكين َٔ د١ٗ أخض٣.

4.528 23 

 يتؾٌُ ااسز َتعزر٠ َجٌ ايتزصٜب تقُِٝ بضاَر ايتزصٜب ٚايتعًِٝ اجٗين ٚايتكين 61

ٚايتعًِٝ اجنعغٞ، ٚايتزصٜب ٚايتعًِٝ خ َٛاقي ايعٌُ، ٚايتزصٜب ٚايتعًِٝ أيتٓاٚبٞ 

 )ايتعاْٚٞ( بل اجنعغ١ ايتع١ًُٝٝ َٚٛاقي ايعٌُ )ايتًُش٠ اج١ٝٓٗ(.

4.583 18 

ين ٚبضاف٘ تٜٓٛي ٚاعتشزاخ َقارص ايتٌُٜٛ جٓز١َٛ ايتزصٜب ٚايتعًِٝ اجٗين ٚايتك 62

 ٚخزَات٘، ايٓزاَٞ َٓ٘، ٚ رل ايٓزاَٞ.
4.500 24 

ؼغل اؾٛاْب اجتعًك١ بهفا٠٤ ٚفاع١ًٝ لٌٜٛ َٓز١َٛ ٚبضاَر ٚخزَات ايتزصٜب  63

 ٚايتعًِٝ اجٗين ٚايتكين، ايٓزاَٞ َٓ٘ ٚ رل ايٓزاَٞ.
4.556 20 

اجٗين ٚايتكين  غا١ُٖ تأَل ايتٌُٜٛ اجغتزاّ ايالطّ يٓزِ ٚبضاَر ايتزصٜب ٚايتعًِٝ  64

 اؿه١َٛ ٚأفشا  ايعٌُ ٚايف٦ات اجغتفٝز٠ َٚنعغات اجملتُي اجزْٞ.

4.611 14 



 ط٘ عٗاّ قُز أَض اهللر.                                                                                2030َٛادٗتٗا خ م٤ٛ صؤ١ٜ  ِ ايتكين يًبٓات باجًُه١ ٚتيٝاتؼزٜات ايتعًٝ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 عباصات ا ٛص اـاَػ ّ

 (36اـدلا٤ )ٕ

 ايضتب اجتٛعد

تطٜٛض رٚص َٚؾاصن١ أفشا  ايعٌُ خ ايكطاع اـال خ لٌٜٛ ايعٓافض اجدتًف١  65

 جٓز١َٛ ايتزصٜب ٚايتعًِٝ اجٗين ٚايتكين.

4.583 19 

غات ايتزصٜب ٚايتعًِٝ اجٗين ٚايتكين عٔ طضٜل ت١ُٝٓ قزصات ايتٌُٜٛ ايشاتٞ جنع 66

 ايٓؾاطات اإلْتاد١ٝ ٚاجزّص٠ يًزخٌ.

4.667 7 

رعِ ايزصاعات ٚايبشٛخ خ فاٍ لٌٜٛ ٚاقتقارٜات ْزِ ٚبضاَر ايتزصٜب ٚايتعًِٝ  67

 اجٗين ٚايتكين،  ا خ سيو ايهًف١، َٚقارص ايتٌُٜٛ، ٚايعا٥ز.

4.667 8 

١ًٝ يدلاَر ايتزصٜب ٚايتعًِٝ اجٗين ٚايتكين، ٜٚؾٌُ سيو اابعار ؼغل ايهفا٠٤ ايزاخ 68

 ايه١ُٝ ٚايٓٛع١ٝ،  ا خ سيو اؿٛن١ُ ٚاقتقارٜات ايعٌُ.

4.639 12 

ؼغل ايهفا٠٤ اـاصد١ٝ يدلاَر ايتزصٜب ٚايتعًِٝ اجٗين ٚايتكين، ٚطٜار٠ اصتباطٗا َي  69

اعا٠ قناٜا اجضأ٠ ٚطبٝع١ َؾاصنتٗا اجتطًبات ايت١ُٜٛٓ ٚاستٝادات عٛم ايعٌُ، َي َض

 خ اجملتُي.

4.694 5 

بٓا٤ ايكزصات ايٛط١ٝٓ، ايٓٛع١ٝ ٚايه١ُٝ، خ فاٍ ايتزصٜب ٚايتعًِٝ اجٗين ٚايتكين،  70

 يتطٜٛض إَهاْات ايتدطٝد ٚايتٓفٝش ٚايتكِٜٛ سات ايعالق١.

4.639 13 

يتزصٜب ٚايتعًِٝ اجٗين ٚايتكين تٜٓٛي ٚتطٜٛض اـزَات ٚايتغٗٝالت اجتاس١ يًُضأ٠ خ ا 71

خ م٤ٛ اجتطًبات ايت١ُٜٛٓ ٚاستٝادات عٛم ايعٌُ َٔ ْاس١ٝ، ٚخ م٤ٛ ٍَٝٛ اجضأ٠ 

 ٚأٚيٜٛاتٗا َٔ ْاس١ٝ ثا١ْٝ.

4.722 4 

ايعٌُ ع٢ً ؼغل َها١ْ ايتزصٜب ٚايتعًِٝ اجٗين ٚايتكين ٚفٛصت٘ خ اجملتُي عٔ  72

إلماف١ إىل االػاٖات اجتن١ُٓ خ اجٓاٖر طضٜل اؾٗٛر اإلعال١َٝ ٚايتجكٝف١ٝ با

 ايتع١ًُٝٝ.

4.667 9 

تطٜٛض ٚتٛعٝي رٚص ايكطاع اـال ٚ رل اؿهَٛٞ، ٚؼغل نفا٤ت٘ ٚفاعًٝت٘، خ  73

ايتدطٝد ٚايتٓفٝش ٚمبد اؾٛر٠ خ َٓز١َٛ ايتزصٜب ٚايتعًِٝ اجٗين ٚايتكين 

 ٚبضاف٘.

4.556 21 

َنعغات اجملتُي اجزْٞ تتعًل بأ١ُٖٝ رٚص ايتزصٜب عكز ْزٚات ٚرٚصات تجكٝف١ٝ خ  74

 ٚايتعًِٝ اجٗين ٚايتكين ٚبضاف٘ خ اجملتُي.

4.556 22 

َٓح اؿٛافظ ٚتكزِٜ تغٗٝالت ٚإعفا٤ات يًكطاع اـال ٚ رل اؿهَٛٞ اجؾاصى خ  75

 ت١ُٝٓ اجٛاصر ايبؾض١ٜ بعا١َ، ٚخ ايتزصٜب ٚايتعًِٝ اجٗين ٚايتكين غاف١.

4.611 15 

تٛفرل ايزعِ اجايٞ ٚايفين ٚتطٜٛض ايكزصات يًكطاع ايتطٛعٞ  رل اؿهَٛٞ اجؾاصى خ  76

١َّ، ٚخ ايتزصٜب ٚايتعًِٝ اجٗين غاف١، ٚبؾهٌ خال خ  ت١ُٝٓ اجٛاصر ايبؾض١ٜ بعا

 ايٓؾاطات اجٛد١ٗ ـز١َ اجضأ٠ ٚايؾبا  ٚف٦ات سٟٚ االستٝادات اـاف١.

4.472 26 

ــا٥ر اؾـــ   ــٔ ْتـ ــح َـ ــدلا٤     ٜتنـ ــٔ اــ ــ١ َـ ــ١ ايزصاعـ ــضار عٝٓـ ــتذابات أفـ ــابل إٔ اعـ زٍٚ ايغـ

تيٝات ايتقـزٟ يتشـزٜات ايتعًـِٝ ايـتكين     : اَػااناربٝل ظاَع١ بٝؾ١ ع٢ً عباصات ا ٛص اـ

 ، دا٤ت ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:2030باجًُه١ ؼكٝكًا يضؤ١ٜ 

 ايعبــاصات عًــ٢   ت ةٝــي عبــاصات ا ــٛص اـــاَػ بزصدــ١ اعــتذاب١ )َٛافــل(، ٚنــإ تضتٝــب    دــا٤

، 74، 73، 63، 65، 61، 56، 75، 64، 59، 70، 68، 57، 54، 72، 67، 66، 51، 69، 71، 58، 55، 53ايٓشـــــٛ ايتـــــايٞ: )

(، ٖٚــٛ ٜكــي خ ْطــام    4.778-4.472(; سٝــح لتعــت  تٛعــد سغــابٞ ٜــذلاٚح بــل )      76، 52، 62، 60

 (.5-4.21 )اجكٝاؼ اجتزصز اـُاعٞ بزصد١ )َٛافل(، ٚايشٟ ٜذلاٚح َا بل

   (، 4.619) 2030يضقــٞ بــايتعًِٝ ايــتكين طبكــًا يضؤٜــ١  َتطًبــات اايضابــي ٚبًــغ اجتٛعــد ايعــاّ يًُشــٛص

  (. 5-4.21ٖٚٛ ٜكي خ ْطام اجكٝاؼ اجتزصز اـُاعٞ بزصد١ )َٛافل(، ٚايشٟ ٜذلاٚح َا بل )

ظاَعــ١ اعــتذابات أفــضار عٝٓــ١ ايزصاعــ١ َــٔ اـــدلا٤ اانــاربٝل   ؼًٝــٌ ْتــا٥ر تــبل 

 :، ٚطايبات ايغ١ٓ ايتشنرل١ٜ اجًتشكات بهًٝات اؾاَع١، ع٢ً االعتبا١ْ نهٌ اآلتٞبٝؾ١

 تضتٝب قـاٚص االعـتبا١ْ بايٓغـب١ يعٝٓـ١ ايزصاعـ١ َـٔ اــدلا٤ اانـاربٝل ظاَعـ١ بٝؾـ١            دا٤

; سٝح لتعت  تٛعـد سغـابٞ   نايتايٞ: )ا ٛص اـاَػ، ثِ ايضابي( بزصد١ اعتذاب١ )َٛافل(

-4.21(، ٖٚٛ ٜكي خ ْطام اجكٝاؼ اجتـزصز اـُاعـٞ ايـشٟ ٜـذلاٚح َـا بـل )      4.619-4.611اٚح بل )ٜذل

; سٝـح لتعـت   )ا ٛص ايجايح، ثِ ايجاْٞ، فااٍٚ( بزصد١ اعتذاب١ )َٛافـل إىل سـز َـا(    دا٤ثِ  (.5

ايــشٟ (، ٖٚــٛ ٜكــي خ ْطــام اجكٝــاؼ اجتــزصز اـُاعــٞ  4.061-3.902 تٛعــد سغــابٞ ٜــذلاٚح بــل )



 2020يغ١ٓ            اجملًز ايجالثٕٛ    )ايعزر ايجايح(                                                                               ف١ً ن١ًٝ ايذلب١ٝ ـ داَع١ اإلعهٓزص١ٜ    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(، ٖٚــٛ ٜكــي خ ْطـــام   4.240)عــتبا١ْ نهــٌ   ٚبًــغ اجتٛعــد ايعـــاّ يال  (. 4.20 - 3.41)ٜــذلاٚح َــا بــل    

  (. 5-4.21اجكٝاؼ اجتزصز اـُاعٞ بزصد١ )َٛافل(، ٚايشٟ ٜذلاٚح َا بل )

 تضتٝــب قــاٚص االعــتبا١ْ بايٓغــب١ يعٝٓــ١ ايزصاعــ١ َــٔ طايبــات ايغــ١ٓ ايتشنــرل١ٜ         دــا٤ بُٝٓــا

 ً ٝـات داَعــ١ بٝؾـ١ نايتــايٞ: )ا ـٛص ااٍٚ، ثــِ ايجايـح، فايجــاْٞ( بزصدـ١ اعــتذاب١      اجًتشكـات به

(، ٖٚـٛ ٜكـي خ ْطـام    4.064-3.771; سٝح لتعت  تٛعد سغـابٞ ٜـذلاٚح بـل )   )َٛافل إىل سز َا(

عـتبا١ْ نهـٌ   ٚبًـغ اجتٛعـد ايعـاّ يال    (.4.20 - 3.41)اجكٝاؼ اجتزصز اـُاعٞ ايشٟ ٜذلاٚح َا بـل  

(، ٚايـشٟ ٜـذلاٚح   إىل سـز َـا   ٖٚٛ ٜكي خ ْطام اجكٝاؼ اجتـزصز اـُاعـٞ بزصدـ١ )َٛافـل     (،3.960)

 (.4.20 - 3.41)َا بل 
قُـز  ٚتتفل ْتا٥ر ايزصاع١ اؿاي١ٝ َي عزٜز َٔ ايزصاعات ايغابك١ َجـٌ رصاعـ١ نـٌ    

(، أبـٛ  2010(، كًـٛف ) 2010(، اجملـايٞ ) 2010(، عبـز اجعطـٞ )  2010(، عاؽٛص )2009(، اجٛع٢ )2009(، عًٞ )2009)

(، فًــػ اجــنلض خ  2013(، ايطٜٛغــٞ )2013(، أٜــٛ ، ٚساَــز ) 2011(، دــًٜٛػ، ٚايعُــاٜض٠ ) 2011طٜٓــ١ )

ــزا ) ــٛصٟت، ٚتْٛعــٛت  2013نٓ ــٛص  2014(، ترّ )2014(، بضٜــو )Ohiwerei, Nwosu (2013(، تأٖٚٝ ــٛ ايٓ (، أب

(، تنٝٓــزٟت، ٚتأرٜٜٛــٟٛت 2015، ٚقُــز )(، عبــز اؾــٛار، ٚكًــٛف2015(، فــاصٚذ )2015بــابهض ) (،2015)

Kehinde, Adewuyi (2015 ــزت ــاٚاٟت   Olajide (2015،)(، تأٚالدٝـ ــغت، ٚتٖاثـ  Dang, Hathawayتراْـ

تَاى إًٜفضٟت،  (،2017اجملًػ ااع٢ً يًغهإ ) (،2017(، قطب )2016عذاد٘ ) ،(2016(، ايطٜٛغٞ )2015)

ٟ  McElvery, Hall, & Lynch (2017 ،)تًٖٝـٌت، تيٝـٓؿت    ; سٝـح أٚمـشٛا إٔ   (2018) ايـضرارٟ، ٚايغـُرل

ّ   تيٝات ايتقزٟ يتشـزٜات ايتعًـِٝ ايـتكين    َٔ إدـضا٤ عـٛخ ٚرصاعـات َتعًكـ١     ، ٚتفعٝـٌ رٚص اإلعـال

 .ايتفاعٌ َي ايٓزِ ٚايُٓاسز ايزٚي١ٝ ٚاالعتفار٠ َٓٗا، ٚبايتعًِٝ ايتكين، ٚتفعٌٝ أرٚاص اؾاَعات

عــتعضاض اإلطــاص ايٓزــضٟ يًزصاعــ١، ٚايزصاعــات ايغــابك١ سات ايقــ١ً َٚــا تٛفــًت   َــٔ ا

ؼـزٜات ايتعًـِٝ ايـتكين يًبٓـات باجًُهـ١ ٚتيٝـات       إيٝ٘ ايباسج١ َٔ خالٍ ايتطبٝل اجٝزاْٞ العـتبا١ْ  

 ، بهٔ يًباسج١ اعتدالل ْتا٥ر ايبشح خ اآلتٞ:  2030َٛادٗتٗا خ م٤ٛ صؤ١ٜ 

 :2030بؾض١ٜ خ ايتعًِٝ ايتكين اييت قز تٛاد٘ اجًُه١ ؼكٝكًا يضؤ١ٜ ايتشزٜات اي :ا ٛص ااٍٚ

 بايٓغب١ يًددلا٤: -أ 
 عظٚف سٟٚ ايتشقٌٝ ايزصاعٞ ايعايٞ عٔ ايتعًِٝ ايتكين. 

  ٌُقبٛشلِ باادٛص اييت ٜكبٌ بٗا ايٛافزٕٚ. عٓزق١ً رافع١ٝ ايغعٛرٜل يالعتُضاص خ ايع 

     إللــاط أعُــاٍ اجٗــٔ ايبغــٝط١ ايــيت أَتٓــي ايؾــبا       ال ٜــظاٍ اجملتُــي ٜعتُــز عًــ٢ ايعاَــٌ ايٛافــز

 ايغعٛرٟ عٔ َظاٚيتٗا.

 ٔٗمعا خزَات ايتٛدٝ٘ ٚاإلصؽار اجٗين يًطايبات  زاصؼ ايتعًِٝ ايعاّ خ م٤ٛ قزصات. 

 بايٓغب١ يطايبات ايغ١ٓ ايتشنرل١ٜ: -  

 ٝكٞ.فضل ايتزصٜب اجٝزاْٞ يًبٓات جُاصع١ اجٗاصات اجهتغب١ خ عا  ايؾغٌ اؿك ق١ً 

  ؾضٚعات فغرل٠.اج هار فضل عٌُ عٔ طضٜل ايتؾغٌٝ ايشاتٞ أٚإلْزص٠ َغاعز٠ اـضهات 

  عُاي١ ٚافز٠ عًٝٗا.اي يغٝطض٠اجٓافغ١ أَاّ ايؾا  ايغعٛرٟ خ ايٛرا٥ا اجتٛعط١; فعٛب١ 

 :2030خ ايتعًِٝ ايتكين اييت قز تٛاد٘ اجًُه١ ؼكٝكًا يضؤ١ٜ  دتُاع١ٝايتشزٜات االا ٛص ايجاْٞ: 

 بايٓغب١ يًددلا٤: -أ 
  ٖايٞ ب ؿام بٓاتٗٔ بايتعًِٝ ايتكين ْزضًا يبعز ايهًٝات ايتك١ٝٓ عٔ أَانٔ عهٓٗٔ.ااصفض 
 تؾّهٌ اؾشٚص االدتُاع١ٝ عا٥كًا أَاّ اـضهل يًعٌُ خ اجٗٔ ايبغٝط١ ٚايف١ٝٓ. 

 بايٓغب١ يطايبات ايغ١ٓ ايتشنرل١ٜ: -  

 ضهل يًعٌُ خ اجٗٔ ايبغٝط١ ٚايف١ٝٓتؾّهٌ اؾشٚص االدتُاع١ٝ عا٥كًا أَاّ اـ. 

  مٛ حاصع١ ااعُاٍ اج١ٝٓٗ« ايعٝب االدتُاعٞ»اعتُضاص ثكاف١. 

  ٖايٞ ب ؿام بٓاتٗٔ بايتعًِٝ ايتكين ْزضًا يبعز ايهًٝات ايتك١ٝٓ عٔ أَانٔ عهٓٗٔ.ااصفض 

 ايٓزض٠ االدتُاع١ٝ ايغًب١ٝ يًتعًِٝ ايتكين 



 ط٘ عٗاّ قُز أَض اهللر.                                                                                2030َٛادٗتٗا خ م٤ٛ صؤ١ٜ  ِ ايتكين يًبٓات باجًُه١ ٚتيٝاتؼزٜات ايتعًٝ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 :2030خ ايتعًِٝ ايتكين اييت قز تٛاد٘ اجًُه١ ؼكٝكًا يضؤ١ٜ  ر١ٜقتقاايتشزٜات االا ٛص ايجايح: 

 اتفل عٝٓيت ايزصاع١ َٔ اـدلا٤، ٚطايبات ايغ١ٓ ايتشنرل١ٜ ع٢ً:
 ٌُمعا اآليٝات اجغتدز١َ يتشزٜز استٝادات عٛم ايع. 

 فكد:، ٚناْت َٛد١ٗ يًددلا٤ 2030َتطًبات ايضقٞ بايتعًِٝ ايتكين طبكًا يضؤ١ٜ ا ٛص ايضابي: 
  2030ايتظاّ ايتعًِٝ ايتكين بتٓفٝش االعذلاتٝذ١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚفل صؤ١ٜ. 

 .ٌُٚمي خط١ اعذلاتٝذ١ٝ يًتعًِٝ ايتكين تضتبد بغٛم ايع 

 ٌُتطٜٛض َٓاٖر ايتعًِٝ ايتكين جٛانب١ ايتكزّ اجتغاصع يًتكٓٝات اؿزٜج١ َٚتطًبات عٛم ايع. 

 يتعًِٝ ايتكين يًبٓات  مُإ اجض١ْٚ اإلراص١ٜ ٚتفٜٛض ايقالس١ٝ بهًٝات ا 

 .٘صفي قزصات نًٝات ايتعًِٝ ايتكين يًبٓات ع٢ً ايتٛافٌ َي اجملتُي ٚتبين َبارصات 

، ٚناْـت  2030تيٝات ايتقزٟ يتشزٜات ايتعًـِٝ ايـتكين باجًُهـ١ ؼكٝكـًا يضؤٜـ١      ا ٛص اـاَػ: 

 َٛد١ٗ يًددلا٤ فكد:
      جٗـين ٚايـتكين، ٚغافـ١ فُٝـا ٜتعًـل      تفعٌٝ رٚص اإلعـالّ ٚبضافـ٘ خ فـاٍ ايتـزصٜب ٚايتعًـِٝ ا

 مٛ ايعٌُ، َٚؾاصن١ ايفتا٠. اإلهاب١ٝبتعظٜظ االػاٖات 

           تؾــذٝي إدــضا٤ ايبشــٛخ ٚايزصاعــات اجتعًكــ١ بايتــزصٜب ٚايتعًــِٝ اجٗــين ٚايــتكين، ٚتفعٝــٌ أرٚاص

 اؾاَعات ٚاؾٗات ااخض٣ اجع١ٝٓ بٗشا اجملاٍ.

 عتفار٠ َٓٗا خ تطٜٛض اإلَهاْـات ٚايكـزصات ايٛطٓٝـ١ خ    ايتفاعٌ َي ايٓزِ ٚايُٓاسز ايزٚي١ٝ، ٚاال

 ايتدطٝد ٚاؿٛن١ُ.

    ــضأ٠ خ ــ١ يًُـ ــٗٝالت اجتاسـ ــزَات ٚايتغـ ــٜٛض اــ ــي ٚتطـ ــات    تٜٓٛـ ــ٤ٛ اجتطًبـ ــتكين خ مـ ــِٝ ايـ ايتعًـ

 ايت١ُٜٛٓ ٚاستٝادات عٛم ايعٌُ َٔ ْاس١ٝ، ٚخ م٤ٛ ٍَٝٛ اجضأ٠ ٚاٚيٜٛاتٗا َٔ ْاس١ٝ ثا١ْٝ.

  ــا٠٤ اـاص ــي      ؼغـــل ايهفـ ــا َـ ــار٠ اصتباطٗـ ــتكين، ٚطٜـ ــِٝ اجٗـــين ٚايـ ــزصٜب ٚايتعًـ ــدلاَر ايتـ ــ١ يـ دٝـ

اجتطًبــات ايتُٜٓٛــ١ ٚاستٝادــات عــٛم ايعُــٌ، َــي َضاعــا٠ قنــاٜا اجــضأ٠ ٚطبٝعــ١ َؾــاصنتٗا خ        

 اجملتُي.

 قٛص اجكذلح: )أ( أٖزاف ايت

 خ:   ايتقٛص اجكذلحٚمي أٖزاف  َٔ خالٍ َا تٛفًت إيٝ٘ ايزصاع١ َٔ ْتا٥ر، بهٔ

  يًُذتُي ايغعٛرٟ. ايتعًِٝ ايتكينتبٝإ أ١ُٖٝ 

 .قٛ ْزض٠ اجملتُي ايز١ْٝٚ يًتعًِٝ ايتكين 
 ٚ خ ايعٌُ ايتكين بغض ايٓزض عٔ اادض.ايتفاْٞ اؿح ع٢ً االنضاذ 
   ٠ خ ااعُاٍ ايتك١ٝٓ.ايٛافز ١ياُايعاؿز َٔ اعتكطا 
 مٛ ايتعًِٝ ايتكين ٚأُٖٝت٘.َزاصؼ ايتعًِٝ ايعاّ طًب١ ايتٛدٝ٘ ٚاإلصؽار اجٗين ي 
  ايتزصٜب اجٝزاْٞ خ عا  ايؾغٌ اؿكٝكٞ.ايتٛعي خ 

 ايتؾغٌٝ ايشاتٞ ٚإْؾا٤ اجؾضٚعات ايقغرل٠. طضح َبارصات 

 ٛم ايعٌُ.ٚمي خط١ اعذلاتٝذ١ٝ يًتعًِٝ ايتكين تضتبد بغ 

 ٌُتطٜٛض َٓاٖر ايتعًِٝ ايتكين جٛانب١ ايتكزّ اجتغاصع يًتكٓٝات اؿزٜج١ َٚتطًبات عٛم ايع. 

  .اعتشزاخ ؽققات دزٜز٠ ٚتطٜٛضٖا باعتُضاص يتتٛانب َي استٝادات عٛم ايعٌُ اجتغرل٠ 

 رٚص اإلعالّ ٚبضاف٘ خ فاٍ ايتزصٜب ٚايتعًِٝ اجٗين ٚايتكين. 
  ايتعًِٝ ايتكينخ تطٜٛض  ِ ٚايُٓاسز ايزٚي١ٝايٓز َٔاالعتفار٠. 

ٚيتشكٝل تًـو ااٖـزاف بهـٔ اقـذلاح اعـذلاتٝذٝات يتشكٝـل تًـو ايضؤٜـ١ اؾزٜـز٠، َـي           

 َضاعا٠ ايتٗزٜزات ا ت١ًُ اييت قز تطضأ َغتكباًل، ٚٚمي تقٛص يهٝف١ٝ ايتقزٟ شلا.
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 ) ( َٓطًكات ايتقٛص اجكذلح:

بـاصط خ إعـزار ايهـٛارص    ايرٚص ايتعًـِٝ ايـتكين   ايٝـ١ َـٔ   ٜٓطًل ايتقٛص اجكذلح يًزصاعـ١ اؿ 

   ّ بـايك٣ٛ ايبؾـض١ٜ    ١ٜ اجدتًفـ١، ٚإَـزارٖا  كطاعـات االقتقـار  خ اـٛ اي  اجزصب١ ٚايكـارص٠ عًـ٢ اإلعـٗا

ٍ    ايؾا١ًَ ًت١ُٝٓ، ؼكٝكًا ياجزصب١ ٚاجن١ًٖ نُـا ٜٓطًـل   . (2030)صؤٜـ١   اييت تطُح بٗـا اجًُهـ١ خـال

 بفــتح بــاجضأ٠ نــبرل اٖتُــاّ َــٔ - اهلل سفزــ٘ - ايؾــضٜفل اؿــضَل خــارّ ٝــٜ٘ٛي ايتقــٛص اجكــذلح جــا

 ٚتطــٜٛض بٓــا٤ خ ااعاعــ١ٝ ايضنــا٥ظ اســز٣ تهــٕٛ ستــ٢ أَاَٗــا ٚايتــزصٜب ايتعًــِٝ فــاالت نافــ١

 خضهـات  يتغـتٛعب  اجًُهـ١  َٓـاطل  نافـ١  خ يًبٓـات  ايتكٓٝـ١  عزٜـز َـٔ نًٝـات    اجملتُي، ٚافتتاح

ٌ  عـٛم  وتادٗـا  ايـيت  ٚايتك١ٝٓ اج١ٝٓٗ ايتدققات َٔ عزر خ ٚعٗافض بهاف١ ايعا١َ ايجا١ْٜٛ  ايعُـ

فاصتكا٤ فتُعٓا َضٖٕٛ بتـٛافض اجدـضز ايتعًُٝـٞ اجغـًح بعًـّٛ      اجضأ٠،  طبٝع١ َي ٚتتٓاعب ا ًٞ،

تــظٚر باجعــاصف ٚاجٗــاصات ايالطَــ١ جٛا٥ُــ١  ٚاي ،عًــ٢ عــز سادــ١ ايغــٛم ا ًٝــ١ ساتٝــا   ايعقــض، ايكــارص

 .م ايعٌُ اجغتكب١ًٝعٛ استٝادات

 :ايتقٛص اجكذلح )ز( قاٚص

ا ـــٛص ااٍٚ: تيٝـــات بهـــٔ سقـــض قـــاٚص ايتقـــٛص اجكـــذلح خ قـــٛصٜٔ أعاعـــٝل ُٖـــا: 

، ٚايـشٟ ٜتقـز٣ يًتشـزٜات ايبؾـض١ٜ     2030ضؤٜـ١  ؼكٝكـًا ي  ؼزٜات ايتعًِٝ ايتكين باجًُه١َٛاد١ٗ 

ضؤٜـ١  ؼكٝكـًا ي  ايضقـٞ بـايتعًِٝ ايـتكين   ظطات عـ َ ا ٛص ايجاْٞ:ٚاالدتُاع١ٝ ٚاالقتقار١ٜ، ثِ ٜأتٞ 

 .2030ضؤ١ٜ ، نٞ ٜغتبل تيٝات تعظٜظ ايتعًِٝ ايتكين ؼكٝكًا ي2030

 :اجكذلح )ر( تيٝات ؼكٝل ايتقٛص

بهــٔ  باالعــتعا١ْ  ــا تٛفــًت إيٝــ٘ ايزصاعــ١ اؿايٝــ١ َــٔ ْتــا٥ر ْزضٜــ١ ٚتطبٝكٝــ١،          

 ؼكٝل تيٝات ايتقٛص اجكذلح خ اآلتٞ....

 : 2030ضؤ١ٜ ؼكٝكًا يؼزٜات ايتعًِٝ ايتكين َٛاد١ٗ اٍٚ: تيٝات ا ٛص ا

، ْٚغتعضض بؾض١ٜ، ٚادتُاع١ٝ، ٚاقتقار١ٜإىل ؼزٜات ؼزٜات ايتعًِٝ ايتكين تكغِ 
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 إلصؽـارٖٔ يًتعًـِٝ ايـتكين    دٝ٘ ٚاإلصؽـار اجٗـين يًطايبـات  ـزاصؼ ايتعًـِٝ ايعـاّ       ًتٛإعزار أري١ ي

ٚأُٖٝتـــ٘ ٚأٖزافـــ٘، ٚفٛا٥ـــزٙ، ٚؽـــضسٗا ٚتٛمـــٝشٗا َـــٔ خـــالٍ قامـــضات ْٚـــزٚات ٚيكـــا٤ات          

 َٚٓاقؾات ػض٣ راخٌ َزاصؼ اجضس١ً ايجا١ْٜٛ بؾهٌ رٚصٟ.
 إعــزار أريــ١ ي  ّ َــٔ ايتعًــِٝ جتطًبــات عــٛم ايعُــٌ   ًتٛدٝــ٘ ٚاإلصؽــار اجٗــين يطايبــات ايتعًــِٝ ايعــا

، ٚتٛمــٝح إٔ ايتدققــات ااناربٝــ١   تعــز ٖــٞ اجغــتكبٌ ااٚســز ينــُإ      ٚساداتــ٘ايــتكين 

ايتٛرٝــا، ٚاؿقــٍٛ عًــ٢ اجهاْــ١ االدتُاعٝــ١ اجضَٛقــ١، ْزــضا جــا تفضمــ٘ االستٝادــات ايفعًٝــ١    

 يًغٛم ايعاجٞ.
  اـضهــــات َــــٔ َٛافــــ١ً تعًــــُٝٗٔ  تــــتُهٔ يايــــتكين ايتعًــــِٝ  تطــــٜٛض ايــــدلاَر ايزصاعــــ١ٝ خ

 ااناربٞ.
 ذاٍ ايتعًِٝ ايتكين  مؽقٝك َهاف ت فظ١ٜ يتؾذٝي خضهات ايتعًِٝ ايجاْٟٛ ياليتشا. 
  اـضهـات أثٓـا٤ اـزَـ١    عـار٠ تأٖٝـٌ   اعتُضاص رعِ ايه١ًٝ ـضهاتٗا عٔ طضٜل إعزار بـضاَر إل

ــ١  ٌ اؿزٜجــ١ ًُغــتذزات ايتهٓٛيٛدٝــ١  يجٛانب يــو َــٔ خــالٍ تطــٜٛض َٛقــي     ، ٚسخ عــٛم ايعُــ

 .خزَٞ ع٢ً َٛقي ايه١ًٝ اإليهذلْٚٞ ـز١َ اـضهات
    إدضا٤ َؾاصنات ٚتعإٚ بل ايهًٝات ٚاجنعغات ٚايؾضنات اجغتٗزف١ ينُإ تعـٝل خضهـات

فــٛص ؽــضدٗٔ، ٚاعــتشزاخ قاعــز٠ بٝاْــات ـضهــات ايهًٝــ١، تــضبد  نعغــات      ايتعًــِٝ ايــتكين  

 ٌ ايه١ًٝ نشًك١ ٚفٌ بٝٓٗا ٚبل ٖشٙ ايؾضنات.ٚؽضنات اجملتُي ا ًٞ، ٚتعُ
  ٚٚمـي أٚيٜٛـ١ يتعـٝل    فـضل عُـٌ َضَٛقـ١   اجتُٝظات ٚاجتفٛقـات  ايتعًِٝ ايتكين َٓح خضهات ،

 خضهات ايتعًِٝ ايتكين خ َنعغات ايزٚي١، ٚاإلؽار٠ بٗٔ خ ٚعا٥ٌ اإلعالّ اجدتًف١.
     ت ايقـغرل٠ ـضهـات ايتعًـِٝ ايـتكين     اعتشزاخ إراص٠ أٚ ١٦ٖٝ َغـاْز٠ يتـٛفرل ٚرصاعـ١ اجؾـضٚعا

 ايضا بات خ االعتكالٍ بأعُاشلٔ اـاف١.
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   تــٛفرل عُايــ١ عــعٛر١ٜ  ٚبضافٗــا ٚؽققــاتٗا اجدتًفــ١ ي ايتعًــِٝ ايــتكين صفــي نفــا٠٤ نًٝــات

 يغٛم ايعٌُ يتشٌ قٌ ايعُاي١ ايٛافز٠.َتُٝظ َاٖض٠ سات َغت٣ٛ  َن١ًٖ
  ي فٝٗـا، ٚفـتح بـا  ايؾـضان١ اجملتُعٝـ١ َـي َنعغـات        االٖتُاّ بدلاَر ايتزصٜب اجٝزا١ْٝ ٚايتٛعـ

اجملتُي ا ًٞ، ينـُإ تـزصٜب ايطايبـات اجًتشكـات بـايتعًِٝ ايـتكين بايكطـاعل ايعـاّ ٚاــال          

 جُاصع١ اجٗاصات اجهتغب١ خ عا  ايؾغٌ اؿكٝكٞ.
   بــل ٚمــي ســز أرْــ٢ يردــٛص َٚغــاٚات٘ َــي خضهــات ايتعًــِٝ ايعــايٞ ستــ٢ ال ٜهــٕٛ ٖٓــاى لٝٝــظ

 خضهات ايتعًِٝ ايتكين ٚايتعًِٝ ااناربٞ.
  ًؾا  ايغعٛرٟ.ياجٓافغ١ ٚمي سز العتكطا  ااٜزٟ ايعا١ًَ ايٛافز٠  ذاالت ايتعًِٝ ايتكين 
 اجٗــين يضفــي ؽــإٔ اجًُهــ١   العــتُضاص ٚايتفــاْٞ خ ايعُــٌ  ٚاايزافعٝــ١ عًــ٢ يؾــا  ايغــعٛرٟ  ســح ا

 أ١ُٖٝ ايعٌُ ايتكين ٚرٚصٙ خ اجملتُي.   ٚعًٝا٥ٗا، َٔ خالٍ تغًٝد اين٤ٛ إعالَٝا ع٢ً
   ٚمــي ؽــضٚذ ٚرٝفٝــ١ ياليتشــام ب  ٌ ، ٚايتكٝــز بٗــا، سٝــح ال   ايتدققــات اجٗٓٝــ١ خ عــٛم ايعُــ

ٜغُح افشا  ايتدققات اانارب١ٝ باؿقٍٛ ع٢ً ٖشٙ ايٛرـا٥ا يعـزّ نفـاٜتِٗ يًعُـٌ     

 .بٗا
        ٛــ ــِٝ ايــتكين ٚايعــاًَل خ اجملــاٍ اجٗــين ستــ٢ ٚي بغــٝط١  ٝــ١أعُــاٍ َٗٓنــإ إعــال٤ ؽــإٔ ايتعً

 يًعٌُ بٗا.ايؾبا  ايغعٛرٟ يذل ٝب 
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            ايغــُاح ـضهــات ايتعًــِٝ ايــتكين َٛافــ١ً تعًــُِٝٗ اانــاربٞ خ ايزصاعــات ايعًٝــا ب ســز٣

اعتٗا; حا ٜـنرٟ إىل  ايهًٝات اجٓارض٠ شلا، ؽضذ سقٍٛ اـضه١ ع٢ً تكزٜض َٓاعب جٛاف١ً رص

 خ ايتعًِٝ ايتكين. جك١ايايجاْٟٛ ايعاّ  اتخضه إنغا 
  خ صقـٞ ْٚٗنـ١ اجًُهـ١، ْزـضا اُٖٝـ١ تـأثرل ااعـض٠ عًـ٢         ايتعًِٝ ايتكين تٛع١ٝ ااعض٠ بأ١ُٖٝ

 قضاص ايفتٝات، ٚسيو َٔ خالٍ:

يتٛافـــٌ  عُـــٌ تـــالت تٛعٝـــ١ خ ٚعـــا٥ٌ اإلعـــالّ اجغـــُٛع١ ٚاجض٥ٝـــ١ ٚاجكـــض٠٤ٚ، َٚٛاقـــي ا         -

 ٚأٖزاف٘، ٚفٛا٥زٙ. ،ايتعًِٝ ايتكين بأ١ُٖٝ االدتُاعٞ

ــ١ٝ ايفتـــا٠، عًـــ٢ إٔ ٜهـــٕٛ ا تـــ٣ٛ اجكـــزّ  ـــرل      - إبـــضاط رٚص ايهًٝـــات ايتكٓٝـــ١ خ تطـــٜٛض ؽدقـ

 تكًٝزٟ، َجٌ إٔ تعضض ع٢ً ؽهٌ ػاص  ٚققك لاح ١ًَُٗ يفتٝات َتُٝظات.

َـ        - ٔ قـزص٠ نـبرل٠ عًـ٢ ايتـأثرل خ     تٛد٘ صعا٥ٌ إعالَٝـ١ كققـ٘ يتٛعٝـ١ ااذ اانـدل جـا يـ٘ 

اؽــاس ايكــضاص خ ااعــض٠ تغــتٗزف إقٓاعــ٘ بأُٖٝــ١ ٚرٚص ايتعًــِٝ ايــتكين يًفتــا٠; سٝــح بهــٔ إٔ  

ٜهــٕٛ ٖــشا ااذ َٛدــٛر باجزٜٓــ١ ٚيزٜــ٘ ثكافــ١ أنجــض اْفتاســا، حــا ٜغــٌٗ َــٔ عًُٝــ١ ادتشابــ٘     

 .ٚإقٓاع٘
     طبٝعـ١ ايـزٚاّ ايٝـَٛٞ    ، ْزـضا ي ينصفض اجملتُي ايغعٛرٟ عٌُ ايفتٝـات خ فـاالت ايتعًـِٝ ايـتك

ٟ   ٚال تتٓاعـب  سٝح يرعُاٍ ايتك١ٝٓ يًبٓات  ، يـشا هـب َضاعـا٠ ااْزُـ١،     ثكافـ١ اجملتُـي ايغـعٛر

ٚايزٜٔ، ٚايؾضٜع١، ٚااعضاف اييت ؼفس يًُضأ٠ نضاَتٗا، ٚتٛفرل ب٦ٝـ١ َٓاعـب١ يعُـٌ اجـضأ٠ خ     

 ؽقـك إراص٠ ااعُـاٍ خ   نٌ َنعغ١، ٚبهٔ إٔ تغاِٖ خضهـات ايهًٝـات ايتكٓٝـ١ خافـ١ خ    

 . َنعغات َجٌ: ايبٓٛى، اؾٛاطات، ا انِ، االعتعالَات..... اخل
    ــتكين ــِٝ ايــتكين   ٚتــزّْٞ َهاْــ١ ايتعًــِٝ اي ، سٝــح خ اجملتُــي ايٓزــض٠ االدتُاعٝــ١ ايغــًب١ٝ يًتعً

اص اعـتُض ، َـي  تؾّهٌ اؾشٚص االدتُاع١ٝ عا٥كًا أَاّ اـضهل يًعٌُ خ اجٗـٔ ايبغـٝط١ ٚايفٓٝـ١   

ٞ »ثكافـ١   ، ٖٚــشا ٜتطًـب إعــار٠ ايٓزـض خ تؾــهٌٝ   مــٛ حاصعـ١ ااعُــاٍ اجٗٓٝـ١  « ايعٝــب االدتُـاع

 ثكاف١ اجملتُي ٚصؤٜت٘ ٚاييت باتت أنجض تكبال ٚٚعٝا شلشٙ اافهاص ايتطٛص١ٜ.
              ٔصفض أٖـايٞ ايطايبـات ب ؿـام بٓـاتٗٔ بـايتعًِٝ ايـتكين ْزـضًا يبعـز ايهًٝـات ايتكٓٝـ١ عـٔ أَـان

ٚإٔ ٖشا ايٓٛع َٔ ايتعًِٝ ٜغتٗزف اجٓـاطل ايٓا٥ٝـ١، ٚبايتـايٞ تبعـز َكـاص ايهًٝـات       ، خاف١ عهٓٗٔ

ايتكٓٝــ١ عــٔ قــاٍ عــهٔ ايفتٝــات، ٚستــ٢ بهــٔ َٛادٗــ١ ٖــشا ايتشــزٟ هــب إٔ تعُــٌ ايهًٝــات      

ايتكٓٝـــ١ عًـــ٢ ادتـــشا  ؽـــضنات ايٓكـــٌ يتـــشيٌٝ ٖـــشٙ ايقـــعٛبات، ٚإدـــضا٤ تعاقـــزات بٝٓٗـــا ٚبـــل   
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تغٌٗٝ عًُٝات ايٓكٌ، َٚٔ اافنٌ إٔ ٜتِ رعِ ايهًٝات بٛعا٥ٌ ْكـٌ  ايطايبات َٔ خالٍ ايه١ًٝ ي

 .خاف١ بٗا ع٢ً  ضاص اـزَات اجكز١َ خ ايهًٝات اانارب١ٝ باؾاَعات اؿه١َٝٛ
     ٞ ، ٚعًٝـ٘  اصتباذ ايتعًِٝ ايتكين بايطايبات ايفاؽالت رصاعـًٝا، أٚ َٓدفنـات ايتشقـٌٝ اانـارب

ايهًٝـــات ايتكٓٝـــ١، عٝـــح تعُـــٌ عًـــ٢ ادتـــشا  ايطايبـــات   هـــب إعـــار٠ ايٓزـــض خ تيٝـــات ايكبـــٍٛ ب 

 .بايزصاع١ فٝٗا ماجتُٝظات ياليتشا
 : 2030ضؤ١ٜ االقتقار١ٜ ؼكٝكًا ي تشزٜاتَٛاد١ٗ ايتيٝات ( 3

 ٌُايٛرا٥ا ايتك١ٝٓ، ٚسيو عٔ طضٜل ٚمـي تيٝـ١ يًؾـضان١ بـل      ؼزٜز استٝادات عٛم ايع َٔ

ــِٝ ا    ــ١ يًتعًـ ــ١ ايعاَـ ــي ٚاشل٦ٝـ ــات اجملتُـ ــٔ      َنعغـ ــ١ بهـ ــات َُٗـ ــز٠ بٝاْـ ــٛفض قاعـ ــا ٜـ ــتكين، حـ يـ

اعتدزاَٗا نٛع١ًٝ يتشزٜز ٚاعتشزاخ ايتدققـات بؾـهٌ َغـتُض خ ايهًٝـات ايتكٓٝـ١، نُـا       

 بهٔ إٔ تهٕٛ ٚع١ًٝ ١َُٗ جز ايطايبات بفضل ايعٌُ اجتاس١ شلٔ باجملتُي.
  ٔدـات َٓزَٛـ١   كضطٜار٠ اجض١ْٚ خ ؼزٜح ٚتطٜٛض ايتدققات بايهًٝات ايتك١ٝٓ، ست٢ تتُه

اجـتغرل٠، ٚعًـ٢ ايهًٝـات إٔ تكـّٛ      استٝادات عٛم ايعٌُ َٚتطًباتَ٘ٔ ايتٛافل َي ايتعًِٝ ايتكين 

    ٚ َـٔ   َتطًبـات ايكطـاع اــال ٚساداتـ٘ اجغـتكب١ًٝ     بعٌُ رصاعـات َغـتكب١ًٝ يتٛقـي استٝادـات 

اجملــاٍ  ايتدققــات ٚاجٗــاصات ستــ٢ تــتُهٔ َــٔ اَــزار اجملتُــي بٗــا خ ايٛقــت اجٓاعــب، حــا ٜفــتح    

يًدضهات بايعٌُ فٛص ؽـضدٗٔ، ٚقـز وقـًٔ عًـ٢ ايتعاقـز خـالٍ فـذل٠ ايتـزصٜب، خافـ١ ٚإٔ          

 .١رٚص٠ إعزار ايطايب خ ايهًٝات ايتك١ٝٓ ققرل٠  كاصْتٗا بايهًٝات ااناربٝ
    تٜٓٛـــي ٚتطـــٜٛض ايتدققـــات، ٚتـــٛفرل اجضْٚـــ١ خ تغرلٖـــا بؾـــهٌ َغـــتُض، ستـــ٢ تتٓاعـــب أعـــزار

 خ عٛم ايعٌُ. َٔ تًو ايتدققات ٢ً ايعُاي١ اجاٖض٠ايطًب عاـضهات َي 
 ِايتهاَـــٌ ٚايتٓغـــٝل بـــل اؾٗـــات ٚاشل٦ٝـــات ٚاجنعغـــات اجعٓٝـــ١ يتغـــٌٗٝ خـــزَات ايتـــزصٜب    رعـــ

   ٘ بؾــهٌ كطــد َٚــزصٚؼ ىــزّ خطــد ايتُٓٝــ١ خ      ٚايتعًــِٝ اجٗــين ٚايــتكين ٚتٓفٝــش بضافــ

 ةٝي َٓاطل ٚقافزات اجًُه١.
 ٚسيو َٔ خالٍ اؽاس اإلدضا٤ات ايتاي١ٝ:رعِ فضل ايتٛرٝا يًفتٝات ، 

َٔ خالٍ االعتفار٠ َٔ ؾإ ايتٛطل با افزات، سٝح بهٔ اعتشزاخ ؾإ فضعٝـ١ ؼـزر    -

ٚتغــتدًك اجٗــٔ اجٓاعــب١ يًفتٝــات، ٚلــز َٛقــي خــزَات اـضهــات بايهًٝــات ايتكٓٝــ١، ٚايــيت   

 َٓتزِ. ٜهٕٛ يزٜٗا قاعز٠ بٝاْات ٚقٓٛات تٛافٌ بٗٔ ٜتِ ؼزٜج٘ بؾهٌ

صبــد َٛقــي خــزَات اـضهــات بايهًٝــ١،  ٛقــي اجنعغــ١ ايعاَــ١ يًتــزصٜب ايــتكين، َــي تٛدٝــ٘   -

اـضهــات بنــضٚص٠ تغــذٌٝ بٝاْــاتٗٔ فٝــ٘ َٛمــح فٝــ٘ ايتدقــك ٚاـــدلات ٚاجٗــاصات ايــيت       

 تتش٢ً بٗا يطايب١، ٚٚعا٥ٌ االتقاٍ بٗا، يٝغٌٗ صبد أصبا  ايعٌُ باـضهات.  

ٚاجٛاقــي ايتأًٖٝٝـــ١، َجــٌ: َعٗــز تصٜــار٠ ااعُــاٍت ايتــابي يبٓـــو        رعــِ ايتٛافــٌ َــي ايؾــضنات     -

ٖــزفت ٚايــيت شلــا رٚص َٗــِ خ ايتٛرٝــا،       -ايتُٓٝــ١ االدتُاعٝــ١، تفــٓزٚم ايتُٓٝــ١ ايبؾــض١ٜ    

 طاقاتت ٚاييت أفبشت اجغ٦ٍٛ ااٍٚ عٔ ايتٛرٝا خ اجًُه١. -ٚتايبٛاب١ ايٛط١ٝٓ يًعٌُ

افزات، ٚاييت تكّٛ بزصاعات َغتُض٠ عٔ استٝادـات  ت١ُٝٓ ايؾضان١ َي اجملايػ ا ١ًٝ با  -

ايغٛم، ٚايفضل ايتزصٜبٝـ١، ٚايـيت بهـٔ َـٔ خالشلـا َغـاعز٠ ايهًٝـات ايتكٓٝـ١ يًبٓـات يتـٛفرل           

فــضل ايتــزصٜب يًفتٝــات أثٓــا٤ اإلعــزار، ٚلــزِٖ أٜنــا بفــضل ايتٛرٝــا اجٓاعــب١ ـضهــات      

بٗا اجملايػ ا ١ًٝ تٛمح َـٔ خالشلـا   ايه١ًٝ، نُا بهٔ إٔ تكّٛ ايه١ًٝ بزصاعات ع١ًُٝ لز 

استٝاداتٗــا َــٔ ايفــضل ايتزصٜبٝــ١ ٚايــيت تضفعٗــا اجملــايػ ا ًٝــ١ بــزٚصٖا يضدــاٍ ااعُــاٍ          

 با افزات.

ايتفهرل خ طضم  رل تكًٝز١ٜ يًتٛرٝا، ٚسيو َٔ خالٍ سح ايفتٝـات عًـ٢ تكـزِٜ َؾـضٚعات      -

صأعــِٗ َنعغــ١ تبــارص يًتُٓٝــ١ت ،   فــغرل٠، ٚايــيت تضعاٖــا عزٜــز َــٔ اجنعغــات باجًُهــ١ ٚعًــ٢     

ٚايعُــٌ عًــ٢ ايتٛافــٌ َــي اؾٗــات اـرلٜــ١ اجامــ١، َجــٌ َنعغــ١ تعــًُٝإ بــٔ عبــز ايعظٜــظ      

ايضادشــٞ اـرلٜــ١ت، َٚنعغــ١ اجًــو خايــز اـرلٜــ١ يتــٛفرل ايــزعِ يًُؾــضٚعات ايقــغرل٠، َــي  

         ُ ــ٢ تــٛفرل َٓافــش َعتُــز٠ يتٛطٜــي َٓتذــات ٖــشٙ اجؾــضٚعات، َٚــز فــضل ايغــ اح اؿــضل عً



 ط٘ عٗاّ قُز أَض اهللر.                                                                                2030َٛادٗتٗا خ م٤ٛ صؤ١ٜ  ِ ايتكين يًبٓات باجًُه١ ٚتيٝاتؼزٜات ايتعًٝ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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يتغــزٜز ايكــضٚض اـافــ١ بٗــشٙ اجؾــضٚعات، ٚاؿــضل عًــ٢ َــز ٖــشٙ اجؾــضٚعات بــاـدلات       

 ٚايتزصٜب ٚاجتابع١ ايشٟ ٜنُٔ لاح تًو اجؾضٚعات.  
 : 2030ضؤ١ٜ ؼكٝكًا ي ايضقٞ بايتعًِٝ ايتكينعظطات َ ا ٛص ايجاْٞ:

 .اعتشزاخ ْزاّ ؽاٌَ يٓؾاطات ايتعًِٝ ايتكين اجغتُض 
 ٛ١َ ايتعًِٝ ايتكين َٔ سٝح اجزخالت ٚايعًُٝات.صفي نفا٠٤ َٓز 
 .ٌُٚمي خط١ اعذلاتٝذ١ٝ يًتعًِٝ ايتكين تضتبد بغٛم ايع 
 مُإ اجض١ْٚ اإلراص١ٜ ٚتفٜٛض ايقالس١ٝ بهًٝات ايتعًِٝ ايتكين يًبٓات.   
           إَــزار نًٝــات ايتعًــِٝ ايــتكين يًبٓــات بــأرٚات اإلراص٠ اؿزٜجــ١ جٛانبــ١ ايتطــٛصات خ فــاالت

 عًُٗا.
 .٘صفي قزصات نًٝات ايتعًِٝ ايتكين يًبٓات ع٢ً ايتٛافٌ َي اجملتُي ٚتبين َبارصات 
 رعِ تيٝات اجتابع١ ٚايتكِٜٛ ٚاعتُار اجنعغات ٚايدلاَر يضفي دٛر٠ ايٓٛاتر ٚاجدضدات. 
        أٚ خ إراصتٗـا سح ايكطاع اـال ع٢ً اجؾـاصن١ خ سٛنُـ١ َٓزَٛـ١ ايتعًـِٝ ايـتكين عـٛا٤ خ ،

 .ٝز َي ْٛاػٗا ٚكضداتٗاايتعاٌَ ايضؽ
  2030ايتظاّ ايتعًِٝ ايتكين بتٓفٝش االعذلاتٝذ١ٝ ايٛط١ٝٓ ٚفل صؤ١ٜ. 
 سح أفشا  ايعٌُ ع٢ً اجؾاصن١ خ تطٜٛض َٓز١َٛ ايتعًِٝ ايتكين ٚاجغا١ُٖ خ لًٜٛٗا. 
           ــض ايٓــٛعٞ خ فــضل ايعُــٌ ٚايــيت تغــتزعٞ تــٛافض ّٝ تطــٜٛض ايتعًــِٝ ايــتكين  ــا ٜتٛافــل َــي ايتغ

 .ٜات دزٜز٠ أٚ عاي١ٝ ايتك١ٝٓنفا
 ٓــاٖر ايتعًــِٝ ايــتكين جٛانبــ١ ايتكــزّ اجتغــاصع يًتكٓٝــات اؿزٜجــ١ َٚتطًبــات  اجغــتُض جتطــٜٛض اي

 .اجٗٔ خ عٛم ايعٌُ
  رعِ عٛم ايعٌُ بايهفاٜات ايالط١َ يًُٓٛ االقتقارٟ ٚؼغل رصد١ تٓافغ١ٝ اجٓؾ ت اإلْتاد١ٝ

 .اتِٗٚتطٜٛض قزصات اافضار ٚتًب١ٝ استٝاد
 تٛفٝات تفعٌٝ ايتقٛص اجكذلح:)ٙ( 

، َٛاد١ٗ ؼزٜات ايتعًِٝ ايتكين باجًُه١تٛفٞ ايباسج١ ببعض ايتٛفٝات ادٌ 

 ، نُا ًٜٞ: 2030ضؤ١ٜ ٘ ؼكٝكًا يايضقٞ بٚ

          تعظٜظ َؾاصن١ اجضأ٠، ٚلهٝٓٗـا ٚتفعٝـٌ رٚصٖـا خ ايتدطـٝد يًتـزصٜب ٚايتعًـِٝ اجٗـين ٚايـتكين

 ١ٜ ٚاجنعغ١ٝ.ع٢ً اجغتٜٛات اجضنظ
     ايكطــاع  ــرل اؿهــَٛٞ،  تؾــهٌٝ ؾٓــ١ بهًٝــات ايتكٓٝــ١ تعُــٌ عًــ٢ تفعٝــٌ ايؾــضان١ بٝٓٗــا ٚبــل

خ ايتدطـــٝد يـــٓزِ ٚبـــضاَر ٚقنـــاٜا ايتـــزصٜب يًُغـــا١ُٖ ٚغافـــ١ ايؾـــضنا٤ االدتُـــاعٝل، 

، ٚتـــٛفرل فـــضل ايتـــزصٜب يًطايبـــات، ٚايتٛرٝـــا ايـــتكين عًـــ٢ اجغـــتٜٛات اجضنظٜـــ١ ٚاجنعغـــ١ٝ

 .يًدضهات
            تفعٌٝ رٚص اإلعـالّ ٚبضافـ٘ خ فـاٍ ايتـزصٜب ٚايتعًـِٝ اجٗـين ٚايـتكين، ٚغافـ١ فُٝـا ٜتعًـل

 مٛ ايعٌُ، َٚؾاصن١ ايفتا٠. اإلهاب١ٝبتعظٜظ االػاٖات 
            تطــٜٛض ٚؼغــل ايــضٚابد ٚايكٓــٛات بــل بعــزٟ ايعــضض ٚايطًــب خ ايتــزصٜب ٚايتعًــِٝ اجٗــين

عًَٛـات ٚايبشـح ٚايتطـٜٛض ٚخـزَات اإلصؽـار ٚايتٛدٝـ٘       ٚايتكين ٜٚؾٌُ سيو ايتؾضٜعات ْٚزِ اج

 ٚايتؾغٌٝ ٚاجعاٜرل اج١ٝٓٗ.
           تؾــذٝي إدــضا٤ ايبشــٛخ ٚايزصاعــات اجتعًكــ١ بايتــزصٜب ٚايتعًــِٝ اجٗــين ٚايــتكين، ٚتفعٝــٌ أرٚاص

 اؾاَعات ٚاؾٗات ااخض٣ اجع١ٝٓ بٗشا اجملاٍ.
  بٝـــ١ مـــٛ ايتعًـــِٝ ايـــتكين، ٚرعـــِ  تنـــُل َٓـــاٖر ايتعًـــِٝ َـــا قبـــٌ اؾـــاَعٞ االػاٖـــات اإلها

 بضاف٘.
          ِٝتقُِٝ بضاَر ٚطٜاصات َٝزا١ْٝ بز٤ َـٔ َضسًـ١ صٜـاض ااطفـاٍ يتٛعٝـ١ ااطفـاٍ مـٛ ايتعًـ

 ايتكين، ٚرٚصٙ خ اجملتُي.
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     ايتفاعٌ َي ايٓزِ ٚايُٓاسز ايزٚي١ٝ، ٚاالعتفار٠ َٓٗا خ تطٜٛض اإلَهاْـات ٚايكـزصات ايٛطٓٝـ١ خ

 ايتدطٝد ٚاؿٛن١ُ.
 ٜٛض ايتؾضٜعات اجتعًك١ بايتزصٜب ٚايتعًِٝ اجٗين ٚايتكين، ٚتـٛفرل ااطـض ايتؾـضٜع١ٝ اجال٥ُـ١     تط

 يًٓزِ ٚايكناٜا سات ايعالق١.
    ٚمــي ايتؾــضٜعات ٚاشلٝانــٌ ايتٓزُٝٝــ١ ايالطَــ١ يتعظٜــظ ايكٓــٛات ٚايــضٚابد اافكٝــ١ ٚايضأعــ١ٝ

      ٚ ايتعًـِٝ ايـتكين َـٔ دٗـ١     بل فاالت َٚغتٜٛات ايتعًـِٝ ايعـاّ َـٔ دٗـ١ َٚٓزَٛـات ايتـزصٜب 

 أخض٣.
          ِٝتقـُِٝ بـضاَر ايتــزصٜب ٚايتعًـِٝ اجٗـين ٚايــتكين يتؾـٌُ اـاسز َتعــزر٠ َجـٌ ايتـزصٜب ٚايتعًــ

اجنعغـــٞ، ٚايتـــزصٜب ٚايتعًـــِٝ خ َٛاقـــي ايعُـــٌ، ٚايتـــزصٜب ٚايتعًـــِٝ أيتٓـــاٚبٞ )ايتعـــاْٚٞ( بـــل  

 اجنعغ١ ايتع١ًُٝٝ َٚٛاقي ايعٌُ )ايتًُش٠ اج١ٝٓٗ(.
 تشزاخ َقارص ايتٌُٜٛ جٓز١َٛ ايتزصٜب ٚايتعًِٝ اجٗـين ٚايـتكين ٚبضافـ٘ ٚخزَاتـ٘،     تٜٓٛي ٚاع

 ايٓزاَٞ َٓ٘، ٚ رل ايٓزاَٞ.
           ِٝؼغل اؾٛاْب اجتعًكـ١ بهفـا٠٤ ٚفاعًٝـ١ لٜٛـٌ َٓزَٛـ١ ٚبـضاَر ٚخـزَات ايتـزصٜب ٚايتعًـ

 اجٗين ٚايتكين، ايٓزاَٞ َٓ٘ ٚ رل ايٓزاَٞ.
   ــالط ــتزاّ ايـ ــٌ اجغـ ــأَل ايتُٜٛـ ــا١ُٖ     تـ ــتكين  غـ ــِٝ اجٗـــين ٚايـ ــزصٜب ٚايتعًـ ــضاَر ايتـ ــٓزِ ٚبـ ّ يـ

 اؿه١َٛ ٚأفشا  ايعٌُ ٚايف٦ات اجغتفٝز٠ َٚنعغات اجملتُي اجزْٞ.
         تطٜٛض رٚص َٚؾاصن١ أفشا  ايعُـٌ خ ايكطـاع اــال خ لٜٛـٌ ايعٓافـض اجدتًفـ١ جٓزَٛـ١

 ايتزصٜب ٚايتعًِٝ اجٗين ٚايتكين.
   ٞ جنعغــات ايتــزصٜب ٚايتعًـِٝ اجٗــين ٚايــتكين عـٔ طضٜــل ايٓؾــاطات    تُٓٝـ١ قــزصات ايتُٜٛــٌ ايـشات

 اإلْتاد١ٝ ٚاجزّص٠ يًزخٌ.
        رعــِ ايزصاعــات ٚايبشــٛخ خ فــاٍ لٜٛــٌ ٚاقتقــارٜات ْزــِ ٚبــضاَر ايتــزصٜب ٚايتعًــِٝ اجٗــين

 ٚايتكين،  ا خ سيو ايهًف١، َٚقارص ايتٌُٜٛ، ٚايعا٥ز.
    ٚايتعًـِٝ اجٗـين ٚايـتكين، ٜٚؾـٌُ سيـو اابعـار ايهُٝـ١        ؼغل ايهفا٠٤ ايزاخ١ًٝ يـدلاَر ايتـزصٜب

 ٚايٓٛع١ٝ،  ا خ سيو اؿٛن١ُ ٚاقتقارٜات ايعٌُ.
       ــات ــي اجتطًبـ ــا َـ ــزصٜب اجٗـــين ٚايـــتكين، ٚطٜـــار٠ اصتباطٗـ ــ١ يـــدلاَر ايتـ ــا٠٤ اـاصدٝـ ؼغـــل ايهفـ

 تُي.ايت١ُٜٛٓ ٚاستٝادات عٛم ايعٌُ، َي َضاعا٠ قناٜا اجضأ٠ ٚطبٝع١ َؾاصنتٗا خ اجمل
      بٓــا٤ ايكــزصات ايٛطٓٝــ١، ايٓٛعٝــ١ ٚايهُٝــ١، خ فــاٍ ايتــزصٜب ٚايتعًــِٝ اجٗــين ٚايــتكين، يتطــٜٛض

 إَهاْات ايتدطٝد ٚايتٓفٝش ٚايتكِٜٛ سات ايعالق١.
     تٜٓٛـــي ٚتطـــٜٛض اــــزَات ٚايتغـــٗٝالت اجتاســـ١ يًُـــضأ٠ خ ايتـــزصٜب ايـــتكين خ مـــ٤ٛ اجتطًبـــات

 َٔ ْاس١ٝ ثا١ْٝ. ٚأٚيٜٛاتٗا١ٝ، ٚخ م٤ٛ ٍَٝٛ اجضأ٠ ايت١ُٜٛٓ ٚاستٝادات عٛم ايعٌُ َٔ ْاس
             ايعُــٌ عًــ٢ ؼغــل َهاْــ١ ايتــزصٜب اجٗــين ٚايــتكين ٚفــٛصت٘ خ اجملتُــي عــٔ طضٜــل اؾٗــٛر

 ٚايتجكٝف١ٝ باإلماف١ إىل االػاٖات اجتن١ُٓ خ اجٓاٖر ايتع١ًُٝٝ. اإلعال١َٝ
    فا٤تـ٘ ٚفاعًٝتـ٘، خ ايتدطـٝد    تطٜٛض ٚتٛعٝي رٚص ايكطاع اـال ٚ ـرل اؿهـَٛٞ، ٚؼغـل ن

 ٚايتٓفٝش ٚمبد اؾٛر٠ خ َٓز١َٛ ايتزصٜب ٚايتعًِٝ اجٗين ٚايتكين ٚبضاف٘.
           ِٝعكز ْـزٚات ٚرٚصات تجكٝفٝـ١ خ َنعغـات اجملتُـي اجـزْٞ تتعًـل بأُٖٝـ١ رٚص ايتـزصٜب ٚايتعًـ

 اجٗين ٚايتكين ٚبضاف٘ خ اجملتُي.
    ً كطــاع اـــال ٚ ــرل اؿهــَٛٞ اجؾــاصى خ تُٓٝــ١    َــٓح اؿــٛافظ ٚتكــزِٜ تغــٗٝالت ٚإعفــا٤ات ي

 اجٛاصر ايبؾض١ٜ بعا١َ، ٚخ ايتزصٜب ٚايتعًِٝ اجٗين ٚايتكين غاف١.
             تٛفرل ايـزعِ اجـايٞ ٚايفـين ٚتطـٜٛض ايكـزصات يًكطـاع ايتطـٛعٞ  ـرل اؿهـَٛٞ اجؾـاصى خ تُٓٝـ١

١َّ، ٚخ ايتزصٜب ٚايتعًِٝ اجٗين غاف١، ٚبؾهٌ خـال خ ايٓؾـاطات اجٛدٗـ١     اجٛاصر ايبؾض١ٜ بعا

 ـز١َ اجضأ٠ ٚايؾبا  ٚف٦ات سٟٚ االستٝادات اـاف١.



 ط٘ عٗاّ قُز أَض اهللر.                                                                                2030َٛادٗتٗا خ م٤ٛ صؤ١ٜ  ِ ايتكين يًبٓات باجًُه١ ٚتيٝاتؼزٜات ايتعًٝ
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(. اعتؾــضاف َغــتكبٌ ايتعًــِٝ ايعــاّ خ اجًُهــ١ ايعضبٝــ١     2005ابــٔ رٖــٝؿ، خايــز بــٔ عبــزاهلل )    .1

يــٛطٔ ايعضبــٞ. ؽــضّ  َغــتكبٌ ايتعًــِٝ ايعــاّ ٚايــتكين خ ا  -ايغــعٛر١ٜ. اجــنلض ايعضبــٞ ااٍٚ  

داَعــ١ ايــزٍٚ ايعضبٝــ١. إبضٜــٌ. ل     -َقــض. اجٓزُــ١ ايعضبٝــ١ يًتُٓٝــ١ اإلراصٜــ١      –ايؾــٝل 

 .81-31ل

(. تْزـِ صبــد ايتعًـِٝ ايجـاْٟٛ ايفـين ايقــٓاعٞ     2015أبـٛ ايٓـٛص، قُـٛر أبــٛ ايٓـٛص عبزايضعـٍٛ )      .2

ايقــل  بغــٛم ايعُــٌ: رصاعــ١ َكاصْــ١ خ نــٌ َــٔ ةٗٛصٜــ١ أجاْٝــا االؼارٜــ١، ٚةٗٛصٜــ١     

ايؾــعب١ٝ، ٚايٛالٜــات اجتشــز٠ ااَضٜهٝــ١، ٚإَهاْٝــ١ اإلفــار٠ َٓٗــا خ َقــض.ت فًــ١ ايذلبٝــ١          

. ل 3. ع1اجكاصْــــ١ ٚايزٚيٝــــ١: اؾُعٝــــ١ اجقــــض١ٜ يًذلبٝــــ١ اجكاصْــــ١ ٚاإلراص٠ ايتعًُٝٝــــ١ ؼ 

 .  97-31ل

عـط١ خ ااصرٕ.  (. َعاٜرل لٝظ يًتعًِٝ ايتكين خ ايهًٝات اؾاَع١ٝ اجت2011ٛأبٛ ط١ٜٓ، تٝغرل ) .3

 .2506-2471. ل ل2. َر38ف١ً رصاعات ايعًّٛ ايذلب١ٜٛ. اؾاَع١ ااصر١ْٝ. ع

ايتُٓٝـــ١ االدتُاعٝـــ١ خ ايغـــٛرإ:  خ ايـــتكين(. ترٚص ايتعًـــِٝ 2014ترّ، بجٝٓـــ١ عًـــٞ ايؾـــضٜا ) .4

رصاع١ ساي١ بعض ايهًٝات ايتك١ٝٓ ظاَع١ ايغٛرإ يًعًـّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝـات صعـاي١ رنتـٛصاٙ.     

 ١ ايًٓٝل، اـضطّٛ.  داَع

ــايٞ )    .5 ــِٝ ايعـــــــ ــ١ يًتعًـــــــ ــ١ ايدلٜطاْٝـــــــ ــ١ ايعضبٝـــــــ ــتكين.  2019ااناربٝـــــــ ــزصٜب ايـــــــ (. ايتـــــــ

www.abahe.co.uk( 10/9/2019. اعذلدعت خ.) 

(. خطــ١ اعــذلاتٝذ١ٝ يًتعًــِٝ ايــتكين   2006تٍ ايؾــٝل، سقــ١ بٓــت قُــز بــٔ عبــز ايــضتٔ )     .6

ايغـعٛر١ٜ. فًـ١ ايتٛثٝـل ايذلبـٟٛ.      يًبٓات خ م٤ٛ استٝادات عـٛم ايعُـٌ باجًُهـ١ ايعضبٝـ١    

 .99-82. ايغعٛر١ٜ. ل ل51ع

(. اجٗـين خ ايعــضام ايٛاقــي ٚاآلفـام، رصاعــات َٛفــ١ًٝ.   2013أٜـٛ ، ســاصخ; ساَـز، عبــزٙ سغــٔ )   .7

 . 150-123. ل ل39. ع1َر

ايغــٛرإ  خايتُٓٝــ١ االقتقــار١ٜ  خ ايــتكين(. ترٚص ايتعًــِٝ 2015بــابهض، ٖاْٝــ١ عجُــإ فــزٜل ) .8

 ل ع٢ً ن١ًٝ اؾضٜا ؽضم ايتك١ٝٓت صعاي١ َادغترل. داَع١ ايًٓٝل، اـضطّٛ.  بايتطبٝ

(. رٚص ايتعًِٝ اجٗين ٚايتكين خ داَع١ ايبًكـا٤ ايتطبٝكٝـ١ خ ايتُٓٝـ١    2014بضٜو، ؽشا سغل ) .9

اجغـــتزا١َ َٚكذلســـات يًتطـــٜٛض. صعـــاي١ رنتـــٛصاٙ  ـــرل َٓؾـــٛص٠، نًٝـــ١ ايذلبٝـــ١، داَعـــ١   

 ايرلَٛى، ااصرٕ.

 /https://www.ub.edu.sa(. إسقا٤ات داَع١ بٝؾ١. 1441بٝؾ١ ) داَع١ .10

(. تأاٛسز َكذلح يبٓـا٤ ؽـضان١ بـل    2011دًٜٛػ، طٜار عبز ايضتٔ; ايعُاٜض٠، قُز سغٔ ) .11

ض٠ت َنعغــات ايتعًــِٝ اجٗــين ٚايــتكين ٚعــٛم ايعُــٌ خ مــ٤ٛ ايٛاقــي ٚايتذــاص  ايعاجٝــ١ اجعافــ 

 صعاي١ رنتٛصاٙ. داَع١ عُإ ايعضب١ٝ، عُإ.

ايٓتا٥ر ٚاالْعهاعـات، فًـ١ داَعـ١ ااْبـاص     –(. ايتعًِٝ ايتكين اجٓتر 2012ساَٛر، مٝا٤ عبٝز ) .12

 .405-397. ل ل9. ع4يًعًّٛ االقتقار١ٜ ٚاإلراص١ٜ، َر

كين خ (. رٚص ايتدطــٝد االعــذلاتٝذٞ يتطــٜٛض ايتعًــِٝ ايفــين ٚايــت  2012سغــٔ، أَــرل٠ ساَــز )  .13

ايغـٛرإ، ٚصقـ١ عُــٌ، َـنلض تهاَــٌ كضدـات ايتعًـِٝ َــي عـٛم ايعُــٌ خ ايكطـاع اـــال،        

 عُإ.

(. ٚاقي ايتعًِٝ اجٗين ٚايتكين َٚؾـهالت٘ خ ايـٛطٔ ايعضبـٞ، فًـ١ داَعـ١      2012سًيب، ؽارٟ ) .14

 .434-397. تؾضٜٔ ااٍٚ، ل ل28ايكزؼ اجفتٛس١ يرعاخ ٚايزصاعات. فًغطل، ع

https://www.ub.edu.sa/
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(. ترٚص َبـارص٠  2018ز بٔ عاٜز بـٔ َٓـاٚص; ايغـُرلٟ، عُـض بـٔ عبـز اهلل بـٔ عـًُإ )        ايضرارٟ، فٗ .15

ايتأٌٖٝ ايتكين ٚاجٗين خ ت١ُٝٓ اػاٖات طًب١ اجضس١ً ايجا١ْٜٛ مـٛ ايعُـٌ ايـتكين ٚاجٗـين.ت     

ــٓفػ: داَعــ١ اجًــو عــعٛر       ــّٛ ايذلبٜٛــ١     -صعــاي١ ايذلبٝــ١ ٚعًــِ اي ــ١ ايغــعٛر١ٜ يًعً اؾُعٝ

 . 53-29ل . ل62ٚايٓفغ١ٝ ع

(. تطٜٛض بضْاَر إعزار ايطال   عاٖز إعـزار ايفٓـٝل ايقـٓاعٝل    2013ايغٝز، ؽار١ٜ قُز ) .16

  قض، صعاي١ رنتٛصاٙ  رل َٓؾٛص٠، ن١ًٝ ايذلب١ٝ، داَع١ اإلعهٓزص١ٜ.

(. ؽطـٝد ايتـزصٜب ايفـين ٚاجٗـين بـزٍٚ فًـػ ايتعـإٚ يـزٍٚ         2016ايؾاخ، إبضاِٖٝ قُز ) .17

١ً ايزصاعــات االدتُاعٝــ١ ٚايعُايٝــ١، اجهتــب ايتٓفٝــشٟ جملًــػ ٚطصا٤   اـًــٝر ايعضبٝــ١. عًغــ 

ايعُــٌ ٚفًــػ ٚطصا٤ ايؾــنٕٚ االدتُاعٝــ١ بــزٍٚ فًــػ ايتعــإٚ يــزٍٚ اـًــٝر ايعضبٝــ١.      

 . ٜٓاٜض.105ايبشضٜٔ. ع

(. ٚاقـــي ايتدطـــٝد االعـــذلاتٝذٞ خ َنعغـــات ايتعًـــِٝ 2007) زعبـــز اؿُٝـــايؾـــٜٛل، عـــاطا  .18

صعــــاي١ َادغــــترل  ــــرل َٓؾــــٛص٠ خ إراص٠ ااعُــــاٍ، اؾاَعــــ١   ايــــتكين خ قافزــــات  ــــظ٠،

 اإلعال١َٝ، ن١ًٝ ايتذاص٠،  ظ٠.

(. تايتعًِٝ ايفين ٚعالقت٘ بايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ.ت فهـض  2015فاصٚذ، دالٍ ايبؾرل عبز ايغالّ ) .19

 .   308-297. ل ل92ٚإبزاع: صابط١ اار  اؿزٜح ز

١ يتشغــل ايٓزــض٠ اجملتُعٝــ١ مــٛ ايتعًــِٝ (. اؿًــٍٛ اجكذلســ2013ايطٜٛغــٞ، أتــز عٝغــ٢ ) .20

. 40ااصرٕ. َـر  –ايعًـّٛ ايذلبٜٛـ١    -اجٗين ٚايتكين َٔ ٚدٗـ١ ْزـض اــدلا٤ خ ااصرٕ. رصاعـات     

 .  1510-1493. ل ل2ع

(. ايتعًـِٝ ٚايتـزصٜب اجٗـين ٚايـتكين َٚتطًبـات ايتُٓٝـ١. صعـاي١        2016ايطٜٛغٞ، أتز عٝغ٢ ) .21

 .74-71ضإ. ل ل. سظ1ٜ. ع53اجعًِ، ااصرٕ، َر

(. تايتعًــِٝ ايجــاْٟٛ خ ااصرٕ َــزخٌ يًتعًــِٝ ايعــايٞ َٚــزخٌ  2010عاؽــٛص، قُــز عًــٞ سٜــب )  .22

يغــٛم ايعُــٌ اجٗــين.ت خ ًَتكــ٢: كضدــات ايتعًــِٝ ايعــايٞ ٚعــٛم ايعُــٌ خ ايــزٍٚ ايعضبٝــ١:   

جٓزُــ١ اآليٝــات: اجٓزُــ١ ايعضبٝــ١ يًتُٓٝــ١ اإلراصٜــ١ اجٓاَــ١: ا    -ايغٝاعــات  -االعــذلاتٝذٝات 

 .  546-535ايعضب١ٝ يًت١ُٝٓ اإلراص١ٜ. ل ل

(. 2015سغين أتز; كًـٛف، زلٝشـ١ عًـٞ قُـز; قُـز، عـبرل أتـز )        ابتغاّعبز اؾٛار،  .23

يغٛم ايعٌُ  ـزاصؼ ايتعًـِٝ ايجـاْٟٛ ايفـين ايقـٓاعٞ بٓـات        االْتكاٍتتطٜٛض ٚسزات تٝغرل 

بٜٛـ١ ٚايٓفغـ١ٝ: داَعـ١ ايفٝـّٛ     ظُٗٛص١ٜ َقض ايعضب١ٝ.ت ف١ً داَع١ ايفّٝٛ يًعًـّٛ ايذل 

 .  378-333. ل ل1. ز5ن١ًٝ ايذلب١ٝ ع -

(. تخط١ اعذلاتٝذ١ٝ يتطٜٛض ايتعًِٝ ايفين يتشكٝل َتطًبات 2010عبز اجعطٞ، أتز سغل ) .24

نًٝــ١   -.ت فًــ١ نًٝــ١ ايذلبٝــ١: داَعــ١ أعــٝٛذ     SWOTعــٛم ايعُــٌ باعــتدزاّ ؼًٝــٌ    

 . 336-246. ل ل1. ع26ايذلب١ٝ. َر

(. ترٚص ايتعًــِٝ ايفــين خ تًبٝــ١ استٝادــات عــٛم ايعُــٌ خ  2016فــاٜظ٠ أتــز قُــز )عذادــ٘،  .25

َقــض َــي عــح أٚدــ٘ االعــتفار٠ َــٔ ػضبــ١ نٛصٜــا اؾٓٛبٝــ١.ت فًــ١ ايبشــٛخ ايتذاصٜــ١:    

 .244-223. ل ل2. ع38ن١ًٝ ايتذاص٠. َر -داَع١ ايظقاطٜل 

. ايضٜاض: َهتبـ١  2ايغًٛن١ٝ. ذ(. اجزخٌ إىل ايبشح خ ايعًّٛ 2010ايعغاف، فاحل بٔ تز ) .26

 ايعبٝهإ.
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(. عٝاعات عاَـ١ يـضبد كضدـات ايتـزصٜب ايـتكين ٚاجٗـين ٚاستٝادـات        2009عًٞ، عًٞ أتز ) .27

عــٛم ايعُــٌ. ٚصقــ١ َكزَــ١ إىل ايٓــز٠ٚ ايكَٛٝــ١ ســٍٛ ترٚص َٓزُــات أفــشا  ااعُــاٍ خ         

  ٓ زُــ١ ايعُــٌ تنــٝٝل ايفذــ٠ٛ ايكا٥ُــ١ بــل كضدــات ايتــزصٜب ٚاستٝادــات عــٛم ايعُــٌت، َ

 ايعضب١ٝ. ايكاٖض٠.

(. تتقــٛص َكــذلح يتفعٝــٌ ايعالقــ١ بــل ايتعًــِٝ ايفــين   2012عُــاص٠، عــاَٞ فتشــٞ عبــز ايغــين )   .28

ٚعــٛم ايعُــٌ خ َقـــض خ مــ٤ٛ ػـــاص  بعــض رٍٚ اجتكزَــ١.ت َغـــتكبٌ ايذلبٝــ١ ايعضبٝـــ١:       

 . 378-299. ل ل80. ع19يًتعًِٝ ٚايت١ُٝٓ. َر ايعضبٞاجضنظ 

(. تؽطـٝد ايتعًـِٝ ايـتكين خ اجًُهـ١ ايعضبٝـ١ ايغـعٛر١ٜ       2017قُـز ) عٝافض٠، ثا٥ض َطًل  .29

عُــار٠  -ٙ.ت اجملًـ١ ااصرْٝـ١ يًعًــّٛ االقتقـار١ٜ: اؾاَعـ١ ااصرْٝـ١       1441 - 1436خـالٍ ايفـذل٠   

 .   19-1. ل ل1. ع4ايبشح ايعًُٞ. َر

ُ  2008ايغاَــزٟ، دــاصاهلل بــٔ أتــز رقــّٛ )    .30 ًهــ١ ايعضبٝــ١  (. َــدلصات تطــٜٛض ايتعًــِٝ ايــتكين باج

 .271-246اجًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ. ل ل –. أبٗا 13ايغعٛر١ٜ. سٛي١ٝ ن١ًٝ اجعًُل. ع 

(. ترٚص اؿٛنُـ١ خ تطـٜٛض َٓزَٛـ١ ايتعًـِٝ ايفـين ٚصبطـ٘       2017قطب، عـ٣ًٛ قُـز عًـ٢ )    .31

. 67بغٛم ايعٌُ.ت فًـ١ ايبشـٛخ ٚايزصاعـات ايعضبٝـ١: َعٗـز ايبشـٛخ ٚايزصاعـات ايعضبٝـ١. ع        

 .256-107ل ل
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