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ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف لمعلا لبقتسم  
 

 تايوتحملا

 ٥ ةمدقم

 ٧ ةساردلا ةينب

 ٨ ؟لمعلا لبقتسم وه ام :لوألا ءزجلا

 ٨ لمعلا لبقتسم مهف

 ٩ لمعلا لبقتسم ىلع ةرثؤملا لماوعلا

 ٩ لمعلا قوس ىلع رثؤت يتلا ةيسيئرلا اياضقلا

 ١٤ ةيدوعسلا يف لمعلا قوس لبقتسم

 ١٦ لمعلا لبقتسم عم فّيكتلل ةكلمملا اههجاوتس تايدحت

 ١٩ صخلملا

 ٢٠ يلوأ ريرقت – "ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف لمعلا لبقتسم " حسم جئاتن :يناثلا ءزجلا

 ٢١ بالطلا ءارآ :ةساردلا جئاتن .أ

 ٢١ .اهب نوبغري يتلا فئاظولاو بالطلا فادهأ )١

كري يذلا ام )٢
ّ

 ٢٢ ؟لمع نع مهثحب ءانثأ بالطلا هيلع ز

 ٢٣ بالطلا رظن ةهجو نم فيظوتلا قئاوع زربأ )٣

 ٢٤ ؟يميلعتلا مهماظن ىلإ بالطلا رظني فيك )٤

 ٢٤ تاعماجلا يف اهتسارد بالطلا ديري يتلا تاراهملا )٥

 ٢٥ ؟ماع لكشب ةكلمملا لبقتسمل بالطلا رظني فيك )٦

 ٢٥ ؟يملاعلا ىوتسملا ىلع بالطلا رظني فيك :لبقتسملا فئاظو )٧

 ٢٦ ؟ةكلمملا يف لمعلا لبقتسم ىلإ بالطلا رظني فيك )٨

 ٢٦ يدوعسلا لمعلا قوس يف فعضلا طاقن

 ٢٦ يدوعسلا لمعلا قوس يف ةوقلا طاقن

 ٢٦ بالطلا رظن ةهجو نم ةكلمملا يف لمعلا لبقتسم ىلع ةرثؤملا لماوعلا )٩
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 ٢٨ ةيدوعسلا يف لمعلا لبقتسم هجاوت يتلا ةعقوتملا ثادحألا )١٠

 ٢٨ ةيدوعسلا يف لمعلا لبقتسم لوح بالطلا رظن ةهجو صخلم

 ٢٩ ميلعتلا يف نيلماعلاو لامعألا ةداق رظن ةهجو :ةساردلا جئاتن .ب

 ٢٩ ميلعتلا يف نولماعلا )أ

 ٢٩ لامعألا ةداق )ب

 ٢٩ يدوعسلا لمعلا قوس لبقتسم نع مهيأر

 ٢٩ بالطلا نع مهيأر

 ٣٠ ةكلمملا يف لمعلا لبقتسم صئاصخ

 ٣٠ ةكلمملا يف لمعلا لبقتسم تايدحت

 ٣١ ةقالعلا يوذ دادعتسا ىوتسم لوح لامعألا ةداق رظن ةهجو

 ٣١ لامعألا ةداق تايصوت

 ٣٣ )ثحبلا( ةساردلا جئاتن صخلم

 ٣٤ ؟لمعلا لبقتسم صوصخب هلمع ةكلمملا ىلع بجي اذام :ثلاثلا ءزجلا

 ٣٤ ةيلمع ةطخ -

 ٣٤ ةمدقم

 ٣٧ ىرخألا لودلا براجت نم ةدافتسالا

 ٣٩ ةماعلا ةيجيتارتسالا

 ٤٠ تاهويرانيس ةدع لمشت ةبرجت لمعب مايقلا.أ

 ٤٠ ةقالعلا يوذ ءارآ عالطتسال لماش حسم لمع.ب

 ٤١ لمعلا لبقتسمل ةبولطملا تاراهملا ديدحت .ج

 ٤٢ صخلملا

 ٤٣ ميلعتلا )١

 ٤٣ ميلعتلا حالصإ ١٫١

 ٤٣ يديلقتلا راطإلا جراخ جرخي نأ دبال ميلعتلا ١٫٢
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 ٤٤ لمعلا لبقتسم يف ةبولطملا تاراهملا ديدحت )٢

لعتلا ٢٫١
ّ

 ٤٤ رييغتلا ةبكاومل م

 ٤٤ اهيلع بلطلا ديزي يتلا تاراهملا ٢٫٢

لعتلا ةفاقث رشن ٢٫٣
ّ

 ٤٥ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا بابش نيب م

 ٤٥ ةثيدحلا ةينقتلا نم ةدافتسالاو رييغتلا لّبقت ٢٫٤

 ٤٦ مهفغش نع ثحبلا يف بابشلا ةدعاسم ٢٫٥

نصل لئاسر :تايصوتلا
ّ
 ٤٧ لمعلا لبقتسم صوصخب رارقلا عا
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ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف لمعلا لبقتسم  
 

 صخلملا  
 .يلاتلا ينايبلا مسرلا يف اهصيخلت مت ،اهلمع ةقيرطو اهجئاتنو ،ةساردلا ةيفلخ   

 لمعلا لبقتسم  
 يجيتارتسإلا طيطختلا جذومن

 ةساردلا جئاتن

 بالطلا ءارآ
ضفملا ةفيظولا لاجم -

ّ
 .بساحلا مولع وأ لامعألا ةرادإ :ل

 .لماك ماودب ةبذاج ةفيظو -

 .يفاكلا هيجوتلاو بيردتلا ىلع لوصحلا مدع :فيظوتلا قئاوع ربكأ -

 .لقسملا لمعلا وحن هجوتلا ىلإ يدؤت داصتقإلا عضو نم نيقيلا مدع ةلاح -

 يتلا - مهفئاظو ىلع لوصحلا يف مهدعاسيال يلاحلا يميلعتلا ماظنلا نأ نوري بالطلا بلغأ -

 .اهنوديري

 .يليلحتلا ءاكذلا ،رتويبمكلا تايساسأ ،فّيكتلا،لصاوتلا تاراهم :ةبولطملا تاراهملا -

لطتي ةكلمملا يف لمعلا لبقتسم -
ّ

 .فئاظولا ةعيبط يف رّيغتلاو ةيزلجنإلا ةغللا ب

 .لمعلا لبقتسم ةعيبطب يفاكلا يعولا مهيدل سيل نكل ، فئاظولا رّيغت نوعقوتي ريثكلا -

 ميلعتلا يلوؤسم ءارآ
 .دجب لمعي يذلا نرملا بابشلا مه لمعلا لبقتسم عم ملقأتيس نم -

 جهانمو ،ميلعتلا يف ةثيدحلا قرطلا دامتعالا مدع وه لمعلا قوسل بالطلا ةئيهت قيعيام -

 . رتويبمكلاو مولعلا

 عم فّيكتيل هريوطتو ميلعتلا ماظنلا ثيدحتل هلمع متين أ بجي امب لماك يعو ىلع اوسيل -

 .لمعلا لبقتسم تاريغت

 لامعألا ةداق ءارا
 لمعلا لبقتسمل حضاو روصت مهيدل سيل لام‘الا ةداق نم ةيبلغألا

 . ةبغرلا بايغ وه صاخلا ىلع ماعلا عاطقلل يدوعسلا بابشلا ليضفت ببس

 ماظنلا رييغتل ةجاح كانه اذل ، لمعلا قوس يف ةبولطملا تاراهملا يف رّيغتل تاعقوت

 .يميلعتلا

 .ريوطتلا ططخ قيبطت  يف ةموكحلا دعاسي نأ بجي صاخلا عاطقلا

 .ةساردلا ةرتف لالخ بالطلا بيردتل جمارب قّبطت نأ بجي تاعماجلا

       

 لبقتسم ىلع ةرثؤملا لماوعلا

 لمعلا
يجولونكتلا مدقتلا  
 ،تاتوبورلا ،يعانطصإلا ءاكذلا

 ،ةلآلا ملعت ،ةمخضلا تانايبلا

 ،ءايشألا تنرتنإ ،نيشتكولبلا

يضارتفإلا عقاولا  

فئاظولا ةتمتأ  
 ةيمهأ،تايلوؤسملا يف رّيغتلا

 لصاوتلا تاراهم:ـل ربكأ

 ليلحتلا ،ةيعامتجإلا تاراهملاو

 عادبإلا ،يقطنملا

 

 

 عيرسلا رضحتلا
 ىلعأ رّوطت صرف، ىلعأ روجأ -

 ةقلاخ = ةريبكلا ندملا- 

 فئاظولل

 ةديج ةرادإ ىلإ جاتحت

 لمعلا ىوق يف رّيغتلا

ةيملاعلا  
 ةيمانلا لودلا نيب ةديازتملا ةوجفلا

 نأ نكمملا نم ةروطتملا لودلاو

 ،ةيعامتجا تابارطضإ ىلإ‘ يدؤي

ةطسوتملا ةقبطلا راسحناو  

  

 ةيفارغوميدلا
 رامعألا طسوتم حافترا

 نيفظوم ىلإ جايتحإلا ديازت

 .ةراهم يوذ

 تاراهم ىوتسم عفو بيردت

 ةجاحلا دسل مهم نيفظوملا

 

 ةلقو خانملا ريغت ديازت

 ةايملا

 .ةحاتملا فئاظولا ةيعون -

 عاطقلا ةيبذاج- 

 ةحاتملا عقاوملا -

 

 ةملوعلا
 .بوعشلا نيب لصاوتلا ديازت -

 .ةراجتلا ديازت- 

 .راكفألاو تافاقثلا ةكراشم- 

 

 دراوملا راسحنا

ةيعيبطلا  
 يتلا ةددجتملا دراوملا لباقم

 نكل ،صرفلا نم ديزملا قلختس

اضيا يفتختس فئاظولا ضعب
ً

  

 

 يميلعتلا ماظنلا ريوطت

 .لمعلا لبقتسمل ةبسانملا تاراهملاب بالطلا ةئيهت -

 عم فّيكتلل هلعف مهيلع بجي امب بالطلا ةيعوت- 

 .لمعلا لبقتسم

 

 لمعلا ةئيب ةئيهت
 .لمعلا لبقتسمل نيدعتسم اونوكيل نيفظوملا بيردت

 :ماعلا عاطقلا

 تاينقلا قيبطتو رمتسملا ريوطتلا يف جذومن نوكي نأ

 .ةديدجلا

 :صاخلا عاطقلا

 لبقتسمل لضفأ دادعتسا لجأ نم ةّيتحتلا ىنبلا ريوطت

 .لمعلا

 .لمعلا لبقتسمل نيفظوملا بيردتو ةئيهت

 رييغتلا تاودأ ةئيهت

 .ةمداقلا تاريغتملاب ةيعوتلا -

 لجأ نم ( ةتمتألا قيبطت يف صاخلا عاطقلا ةدعاسم- 

 . ) ةيملاعلا تاروطتلا عم فّيكتلا

 .يميلعتلا ماظنلا ريوطت- 

 

 تايصوتلا
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 اندالب رخف وه ،بابشلا نم همظعم ،حومط بعش :تغلب امهم ةورث اهلداعت ال يتلا ىلوألا انتورث"

 "هللا نوعب اهلبقتسم نامضو

 )٢٠٣٠ ةيؤر ضرع ،زيزعلا دبع نب ناملس نب دمحم ريمألا(

 ةمدقم

 ةيبرعلا ةكلمملا دادعتسا ىدم ديدحتو ،لمعلا لبقتسم عوضوم ةساردل رغألا ةعومجم نم مّدقم ريرقتلا اذه

ادامتعا ةقيثولا هذه تينب دقل .هل ةيدوعسلا
ً

 لبقتسم عوضوم لوح تافلؤملاو ريراقتلا نم ددع ةصالخ ىلع 

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل يلاحلا عضولا ةفرعمل ةقالعلا يوذ عم ةيناديم ةساردب انمق مث نمو ،لمعلا

 .ةيلبقتسملا تاجايتحإلا ديدحتو

 فئاظولا تابلطتمو ةدوج ىلع يلاتلابو لمعلا قوس ىلع رثؤت لماوع ةثالث مهأ نأ نيبت ةساردلا لالخ نم

– ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا دعتست .)ةملوعلاو ،ةينقتلا مّدقت ،ةلماعلا ىوقلا يف رّيغتلا( :يه ةيلبقتسملا

 دّيج لكشب– )furture.com بيترت ىلع ءانب( م٢٠١٧ ماعل ملاعلا لود ىنغأل ١٣ ـلا ةبترملا يف تءاج يتلا

  .تاراكتبالا يف اهرامثتساو ةلئاهلا اهدراومب يداصتقالا حرسملا ىلع ةسفانملل

ت ىلع ٢٠٣٠ ةيؤر قيقحتو مدقتلا يف ةيدوعسلا رارمتسا دمتعي
َ

قح
ٌّ

 ةلماعلا ىوقلا :دحاو يسيئر لماع ق

كشت يتلا تاراهملاو فئاظولا يف لّوحتلا عم فّيكتلل ةأيهملاو ةدعتسملا
ّ

 نم ريبك ءزجو ،لمعلا لبقتسم ل

 ترجأ ،م٢٠١٨ ماع نم وينوي رهش يف ،ببسلا اذهل .ةّيلبقتسملا تاريغتلل انبالط دادعتسا ىدم ىلع دمتعي اذه

غألا ةعومجم
َ

اثوحب تنّمضت ةيثحب ةسارد ّر
ً

 ١١٣( ّيمك ثحبو )شاقن ةسلج ١٣( يعون ثحبو )ثحب ١٥ ليلحت( ةيبتكم 

اهجو ةلباقم
ً

 ةفاضإلاب ،صاخلا عاطقلا ،نييوبرت نييرادإ ،نييعماج ةذتاسأو ،نييعماج ابالط ةنّيعلا تنّمضت .)هجول 

نصو ةلودلا يطعت ةساردلا نأ مغر .ةقالعلا يوذ نم ددع ىلإ
ّ
 ةحاتم نكت مل تامولعمو ،ةنيمث ىؤر رارقلا عا

 ماع ليلدك اهرابتعا نكمي نكل ،ةلماش نوكت نأ نع ةديعب اهنأ الإ ،لمعلا لبقتسمل ةلودلا دادعتسا لوح لبق نم

 .اهيلإ قّرطتلا بجي يتلا رصانعلا لوح ةيليصفت ةطيرخ اهنوك نم رثكأ

 

فَدَه
َ

 ةيبرعلا ةكلمملا يف يميلعتلا ماظنلا دادعتسا ىدم – ةيقوثومبو – ديدحت ىلإ ةساردلا هذه ت

 ديدحت ىلإو ،يلاحلا عضولا تاوجف ديدحت لجأ نم ةلجسملا تانايبلا مادختسا ىلإو ،لبقتسملل ةيدوعسلا

 لكشب ةوجفلا هذه ديدحت .لمعلا لبقتسم تايدحتل ةمداقلاو ةيلاحلا ةلماعلا ىوقلا زيهجتل ةمزاللا تاجايتحالا

 يف ةيلاحلا تاكيتكتلاو تايجيتارتسالل ةكلمملا ريوطت ةيفيك لوح ةيلمعو ةحضاو تاحارتقا ىلإ اندوقيس يلمع

 .ةلماعلا اهاوق بيردتو اهبابش ميلعت
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كري ريرقتلا اذه
ّ

 :نيتيسيئر نيتطقن ىلع ز

 ،لمعلا قوسب نوقحتلي نيذلا نيجيرخلا نم ديازتملا ددعلا لثم تاريغتلا نم ريثكلاب رمي يلاحلا دهشملا )١

 هنوسردي ام نيب ةوجف دوجوب بالطلا ناميإو ،)يلآلا ليغشتلا( ةتمتألاو ةنمقرلا ىلإ تاكرشلا لّوحت

  .مهلوح نم ةيلاع ةعرسب ريغتي يذلا يقيقحلا ملاعلا نيبو

 ال ،بالطلا فالخبو ،قفألا يف ةطخ يأ ةيؤر مدع نم مغرلا ىلع لبقتسملل ةقالعلا يوذ دادعتسا )٢

 اًدحأ نأ ودبي

 لبقتسم يف ثدحت يتلا ةعيرسلا تاريغتلا الو ،انلوح نم ثدحي يذلا ينقتلا مدقتلا ةعرس اًمامت كردي 

ابيرقت ةحلصملا باحصأ عيمج قفاو ،كلذل ؛لمعلا
ً

  :ىلع 

 ةئيب يف ةمداقلا تاريغتلل بالطلا دادعإو ةئيهت لجأ نم ثيدحت ىلإ يميلعتلا ماظنلا ةجاح •

 .لمعلا

الدب لمعلا لبقتسمل مهتئيهتو هيفظومل صاخلا عاطقلا بيردت ةرورض •
ً

 .مهلادبتسا نم 

اءزج اونوكيل رايخلا مهئاطعإو بالطلا ةيعوت بوجو •
ً

 .لبقتسملا نم 

 

كرت ةيسيئرلا جئاتنلا
ّ

 )ةيعامتجالا ةيمنتلاو لمعلاو ميلعتلا يترازو صخألاب( ةيموكحلا تاهجلا ضعب ةجاح ىلع ز

  :ىلإ صاخلا عاطقلا ىلإ ةفاضإلاب

خدتلا •
ّ

 ةئيهتل لمعلاو ميلعتلا ماظن تايجيتارتسا ذيفنتو طيطخت يف تايرظنلا فيظوتو ،رييغتلا زيفحتل ل

 .نآلا نم تاونس رشع ىلإ سمخ لالخ ملاعلا اههجاويس يتلا تاريغتلل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 .لبقتسملا فارشتساو راكتبالا يف نيصصختملا نييلودلاو نييلحملا نيللحملا نم ةدافتسالا •

لعملا باطقتساو ،صاخلا عاطقلل ةيمقرلاو ةيراكتبالا ةردقلا زيزعت •
ّ

 ةثيدحلا قرطلا نومدختسي نيذلا نيم

 ،يلمعلا بيردتلا ىلع زيكرتلاو ،بساحلا مولعو تايضايرلاو مولعلا داوم سيردتو ،ميلعتلا يف

الدب يدقنلا ريكفتلاو ،راكتبالاو
ً

 .ينيقلتلا ميلعتلا نم 

اريخأو
ً
 اذه ،دهجلاو تقولا نم ريثكلا ذخأيس ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف يميلعتلا ماظنلا ثيدحتو لقن ،

الولح مّدقيو بناوجلا هذه لك شقاني ريرقتلا
ً

 .اياضقلا هذه عم تلماعت فيكو ىرخأ لودل تاقيبطتو ةلثمأ عم 

اضيأ يصون
ً

 يف لامعألا تاعاطق فلتخم يف ةقالعلا يوذ نم ربكأ ددع فدهتست ةقمعتم ةسارد ءارجإب 

 تاعانصلا فالتخاب ريبك لكشب فلتخت دق تايطعملاو فورظلا نأ ىلإ ةيلاحلا ةيلوألا جئاتنلا ريشت ثيح ،ةكلمملا

 ةيرورضلا تاحالصإلل ةّماع طوطخب رارقلا عانص هذه ةعباتملا ةسارد دوزتس .ةماعلاو اهنم ةصاخلا تاعاطقلاو

 كلذو ،اهسفن ةساردلا ةفلكت فاعضأ ةدئافلاب دوعي امم ،ةيقيبطت راكفأب صاخلا عاطقلا دوزتو ،اهذاختا بجاولا

 دادزي ملاع يف زيمتلل ةمساح ةزيم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا حنم لالخ نم

  .ةيسفانت
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  ةساردلا ةينب

  :ءازجأ ةثالث ىلإ ريرقتلا مسقني

 مادختساب ةيساسألا هتاريغتم اندّدحو لمعلا قوس انفّرع دقل ،لمعلا لبقتسم فشكتسي لوألا ءزجلا •

قوتل ةقوثوم تاسارد
ّ

 نكمملا نم يتلا تايدحتلاو ،م٢٠٣٠ ماع لولحب ةكلمملا يف لمعلا لبقتسم ع

  .ةلودلا اههجاوت نأ

ضوي يناثلا ءزجلا •
ّ

خليو انتسارد ح
ّ

خل دقل ،اهجئاتن زربأ ص
ّ

 نيفرشملاو بالطلا نم تاحارتقالاو ىؤرلا انص

 ،نيجيرخلا بالطلا ئيهت نأ ةكلمملل نكمي فيك لوح ،لامعألا ةداقو ،نييعماجلا ةذتاسألاو ،نييميلعتلا

 .لمعلا لبقتسم لجأ نم نيفظوملاو ،لمع نع نيثحابلاو

 ةيبرعلا ةكلمملا ديفتست نأ نكمي فيك لوح رغألا ةعومجم تايصوت نّمضتي ،ريخألاو ثلاثلا ءزجلا •

 ةمظنمل عباتلا ةيملاعلا ةنجللا ريرقت يف ءاج امكو ،لبقتسملل طيطختلا يف انتسارد نم ةيدوعسلا

 :لمعلا لبقتسم لوح )ILO( ةيلودلا لمعلا

 

 ،سانلل ةحاتملا تارايخلا قاطن عيسوتو ،ةيلمعلا ةايحلا ةيعون نيسحت لجأ نم اهل رصح ال صرف كانهو"“

 نم ايأ نإف ،كلذ عمو .ملاعلا يف ةاواسملا مدع نع ةمجانلا رارضألا ليلقتو ،نيسنجلا نيب ةوجفلا دسو

 هيف ديازتي يذلا مويلا ملاع يف بعص عضو يف نوكنس مساح ءارجإ ذاختا نودبو ،ةأجف ثدحي نل اذه

 " نيقيلا مدع كابترإلا

 

 .ريرقتلا رهوج وه اذه
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  ؟لمعلا لبقتسم وه ام :لوألا ءزجلا

 نإ ... مساح ءارجإ ذاختا ةينعملا تالوحتلا هذه بلطتت .لمعلا ملاع ليوحتب موقت ةديدج ىوقو تاريغتم "

 نم نكل ،ةديدج لمع صرف قلختس - تاتوبورلاو ،)يلآلا ليغشتلا( ةتمتألاو ،يعانصلا ءاكذلا - ةينقتلا تاروطتلا

 حبصت دقو دغلا فئاظو عم مويلا تاراهم قباطتت نل .ةلوهسب هلمع دقفيس ةبولطملا تاراهملا كلمي ال

ثيدح ةبستكملا تاراهملا
ً

 )٢٠١٩ ,ةيلودلا لمعلا ةمظنم( ١".زيجو تقو يف ةيمهأ لقأ ا

 لمعلا لبقتسم مهف

الوأ .اياضق عبرأ وأ ثالث نع ثدحتن ةيقيقحلا يف اننإف ،لمعلا لبقتسم نع ثدحتن امنيح
ً
 ةعيبط رّيغت ةيضق ،

ضحتلا لثم اياضقب رثأتت يتلاو فئاظولا
ّ

 يف دعاقتتو ةليوط ةينمز ةدمل لمعت يتلا ةلماعلا ةوقلا ،عيرسلا ر

 رثؤت يتلاو ةملوعلاو يخانملا رّيغتلا لثم ةيفارغجلاو ةيسايسلا ةيعامتجالا تاريغتلا ىلإ ةفاضإلاب ،رخأتم تقو

 .لمعلا لبقتسم يف

ايناث
ً
 يدؤيس اذه ناك اذإ امعو ،لبقتسملا يف فئاظولا ىلع ةتمتألاو يعانطصإلا ءاكذلا ريثأت لوح شاقن كانه ،

 .مويلا اهارن يتلا فئاظولا نم ريثكلا ءافتخا ىلإ

اريخأو
ً

 تاراهملاو ،ةروطتم ةينقتلا هيف نوكت ملاع يف ةمادتسم روجأ بسك نوعيطتسي سانلا ناك اذإ ام ..

 تناك اذإ ام وأ ،تاونس سمخ ىتح وأ دقع لبق هيلع تناك امع اًمامت ةفلتخم فئاظولا لغشل ةبولطملا

 نإف ،ةباجإلا ةيهام نع رظنلا ضغبو ،رسألاو لاّمعلا لخد يف ريبك ٍدوكر يف ببستتس ةمدقتملا تاداصتقالا

 .لبقتسملا قوس ىلع انيدل فئاظولل نيمدقتملا بيردت ةيفيكب قلعتي ريخألا لاؤسلا

 .اياضقلا هذه نم لك يف ليصفتلا لوانتي يلاتلا مسقلا

  

                                            
 

 ٢٠١٩ ،ةيلودلا لمعلا ةمظنم ١
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 لمعلا لبقتسم ىلع ةرثؤملا لماوعلا

 لمعلا قوس ىلع رثؤت يتلا ةيسيئرلا اياضقلا

 :اهزربأ يتلاو ،ةديازتملا تاهاجتإلاو اياضقلاب رثأتي لمعلا لبقتسم نأ ىرن ،ةيلودلا ريراقتلا نم ددع ىلع ًءانب

 ينقتلا مدقتلا )١

 لامعألا ةتمتأ )٢
ضحتلا )٣

ّ
 عيرسلا ر

 يملاعلا داصتقإلا ةوق تالّوحتو ،ةملوعلا )٤

 يخانملا ريغتلا )٥

 ةيناكسلا ةبيكرتلا )٦

 

 يجولونكتلا مّدقتلا )١(

 رّيغتلا نمو ،فئاظولا ةتمتأ نمف ،لماوعلا ةيقبل ببسملا ساسألا وه هنأل ةمئاقلا ةرادص ينقتلا مّدقتلا ذخأي

ادوجوم نوكيس هذه نم ءيش ال ،ةيناكسلا تايفارغوميدلا يف رّيغتلا ىلإ يخانملا
ً

 .ينقتلا مدقتلا نود 

اديدحت رثكأ لكشبو
ً
اراشتنا نيرشعلاو دحاولا نرقلا دهش ،

ً
اعساو 

ً
ثأ لكشب ةروطتملا ةينقتلل 

ّ
 عيمج ىلع ر

لعت ،تاتوبورلا ،)AI( يعانصلا ءاكذلا لمشت .تاعانصلا
ّ

 تانايبلا ،)IoT( ءايشألا تنرتنإ ،Ma)(chine learning ةلآلا م

زعملا عقاولا ،(Big Data) ةريبكلا
ّ

 .يضارتفإلا عقاولا ،ز

اعبت
ً

 :PwC ةكرشل ثيدح ريرقتل 

 ةعيبط ريبك لكشب ريغي امم ،ةعرسب )AI( يعانصلا ءاكذلاو تاتوبورلاو ةتمتألا تايلمع روطتت“

 تايوتسمو ،ةيجاتنإلا عفرو ،انتايح نيسحت ىلع ةردقلا اهيدل ةينقتلا .ةحاتملا فئاظولا ددعو

 اضيأ بلجت اهنكلو ......ةيصخشلا تاسرامملل غرفتلل تقولا رفوتو ،رمعلا طسوتمو ةشيعملا

 ايازملا دئاوفلا هذه مساقت متي مل اذإ ةيسايسلا تابارطضالاو ةيعامتجالا تابارطضالا رطخ

 ٢".عمتجملا دارفأ نيب لداع لكشب ةيداصتقالا

 

 

 

 

 

 

 ٢٠١٨ ،)PwC( يس ويلبد يب ٢
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 ،لاثملا ليبس ىلع .انتايح نيسحتل انتاراهم زيزعت تاتوبورلاو ةلآلا ملعت لثم ةديدجلا ةينقتلل نكمي ،ةيحان نم

قملا تامدخلا نيسحتل ةمكارتملا تانايبلا مييقتو ليلحتو ةجلاعم ىلع يلآلا ملعتلا اندعاسي
ّ

 يف ةمد

 ديزملاب مايقلل لاجملا انحنمت امك .ىرخألا تاسسؤملاو ةيموكحلا انتارادإو انتاسسؤمو انسرادمو انتايفشتسم

 .تاراكتبالاو ثوحبلا نم

 يف ليصفتلاب هتشقانم متيس هتاذ دح يف هاجتا وهو – فئاظولا لادبتساب ددهت ةينقتلا هذه ،ىرخأ ةيحان نمو

 يتلا ةديحولا ةقيرطلا يه تسيل اهلادبتساو فئاظولا ةتمتأ نإف ،كلذ عمو ."فئاظولا ةتمتأ" يعرفلا مسقلا

ضيأ ةينقتلا مهست .لمعلا لبقتسم ىلع يجولونكتلا مدقتلا اهب رثؤي
ً

احاتم يملاعلا لمعلا قوس لعج يف ا
ً

 

 نع لمعلا صرف ةدايز عم ،لاثملا ليبس ىلع .لوخدلا يف تابوعص هجاوت تناك دارفأ / تاسسؤم / تاكرش مامأ

 قاوسألا ىلإ لوخدلا ةيمانلا تايداصتقالاو ةيئانلا قطانملا يف ةفرعملا لاجم يف نيلماعلل نكمي ،دعب

 قوسلا يف ةسفانملا ىوتسم نم عفريس اذه نكلو ،ةيباجيإ ىلإ ةيبلسلا ليوحت ىلإ يدؤي اذه .ةيملاعلا

 .ددج نيسفانم لوخد ببسب قاوسألا كلت يف نييلاحلا فئاظولا هذه يلغاش ىلع رثؤيس امم

 

 فئاظولا ةتمتأ )٢(

 

 تسيل هذهو اهريغب ةنراقم سانلا قلق ببسي ام رثكأ لمعلا ةتمتأ ربتعت ،ةروكذملا ةتسلا تاريغتملا لك نيب نم

 ليهستو ةحارإل ايعس ،م١٥٨٩ ماع يف ةكايحلا ةلآ ءانبب يل مايلو يناطيربلا عرتخملا ماق امدنعف ،ةثيدح ةرهاظ

 رتسام ،الهم" :ةلئاق عارتخالا ةءارب ةيناطيربلا ىلوألا ثيبازيلإ ةكلملا تضفر ،ةيوديلا ةكايحلا نم لامعلا لمع
 نم مهنامرحب بارخلا مهل بلجتس اهنأ دكؤملا نم ،ءافعضلا ياياعرل عارتخالا هلعفي نأ نكمي اميف ركف .يل
 ٣" .نيلوستم مهلعجي امم ،لمعلا

 ىلع ةرداق نكت مل ةكلملا نم تارابعلا هذه لثم نإف ،مألا هنطو نم ةياهنلا يف "يل" يفن نم مغرلا ىلع

 ريدم ،زتراوش فيج ريبعت دح ىلع .تقولا رورمب ةعرس رثكأ مدقتلا حبصأ دقف ،.....يجولونكتلا مدقتلا فاقيإ

Deloitte Consulting"يرهوج لكشب ريغتت فوس انفئاظوو انلامعأ عيمج نأ عقوتن نأ يقطنملا نم هنأ دقتعأ 

 ٤ ".ةفلتخملا لمعلا تارايخو ةينقتلا لالخ نم

 ؟ةتمتألا حلاصل اهدقفنس يتلا لامعألا ددع مك :يسيئرلا لاؤسلا ىلإ اندوقي اذه

 نأ نكمي صخش نويلم ٨٠٠ ىلإ ٤٠٠ نيب ام نأ ردقتو ،ةقوبسم ريغ ةلامعلل ةرجه عقوتي ٢٠١٧٥ يزنيكام ريرقت

 نوكتس .ملاعلا لوح ٢٠٣٠ ماع لولحب ةديدج فئاظو داجيإ ىلإ نوجاتحيو ةتمتألا حلاصل مهلامعأ اودقفي

 .اهبسانتل مهتاراهم ريوطت ىلإ سانلا جاتحي نكلو ،ةحاتم ةديدجلا فئاظولا

 

 ٢٠١٣ ،(Frey & Osborne) نروبزاو يرف ٣
 ٢٠١٧ ،) (Schwartzزتراوش ٤
 ٢٠١٧ ،ربمفون ،)McKinsey & Company( يبموك & ينزنيكام ٥
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 نأ :ةجيتنلا .ةتمتألل ةفيظو ٧٠٠ نم رثكأ ةيلباق ىدم نروبزوأو يارف دروفسكأ ةعماج يف نيمِلاعلا سرد

 لمعلا راركتو نيتورلا ةبسن ةدايزب رطخلا دادزيو ،ةريبك ةبسنب اهتتمتأ متيس نييكيرمألا لامعلا نم ٪٤٧ فئاظو

 قيوستلاو ،ةبساحملاو ،ةرجألا تارايس ةدايق يف صاخ لكشب ةيلاع ةتمتألا رطاخم نأ تبث دقف ،لامعألا هذه يف

  :نيفلؤملا لوقي .ةيتسجوللا تامدخلاو ،فتاهلا ربع

 ]...[ .ةتمتألا ةيلامتحا نيبو يميلعتلا ليصحتلاو روجألا نيب ةيسكع ةقالع كانه نأ ىلع ةلدأ مدقن نحن "
 لوألا ماقملا يف ةتمتألا رصح عم ،لمعلا قوس باطقتسا وحن يلاحلا هاجتالا يف ديازت انجذومن عقوتي

  ٦".ةضفخنملا روجألاو ةضفخنملا تاراهملا تاذ نهملا ىلع

 :٢٠١٧ ماع ينبيج سورب زبروف يف بتاكلا حرص امك

 تالآلا نألو ةباذج دئاوعب اهيلمعتسم دوزت اهنأل روطتلا يف ةتمتألا / يعانصلا ءاكذلا رمتسي فوس“ 
ابلاغو ،اهب مايقلا رشبلا عيطتسي ال ءايشأب مايقلا عيطتست

ً
 ٧".ربكأ ةءافكب اهب نوموقي ام 

 تامادختسا لجأل ةتمتألا لولح رشنو ريوطت ةفلكت :ىلع لمتشت يتلا رصانعلا ىلع ةلود لكل ةتمتألا راسم دمتعي

 ةطبترملا روجألاو ةلماعلا ةوقلا ةيمكو ةيعون كلذ يف امب( لمعلا قوس تايكيمانيدو ،لمعلا ناكم يف ةددحم

 .اهل يعامتجالاو يميظنتلا لوبقلاو ،لادبتسالا زواجتت يتلا ةتمتألا دئاوفو ،)اهب

 نيفظوملاو بالطلا دادعإب دالبلا تماق اذإ .ةلاطبلا تايوتسم عافترا ةرورضلاب ةتمتألا ينعت ال ،هسفن تقولا يفو

 جتانلا ومن نم عفري امم ،داصتقالا يف رامثتسالا عفرت نأ ةتمتألل نكمي ،بيردتلل جمارب عضوو رييغتلا لجأ نم

ضيأ يدؤي دقو .ريصقلا ىدملا ىلع يلامجإلا يلحملا
ً

 تاكرشلا جتنت ثيح ،ةلماعلا ىوقلا ةيجاتنإ ةدايز ىلإ ا

اجاتنإ
ً

 ٨.لقأ وأ تالخدملا سفنب ىلعأ ةدوج وأ ىلعأ 

تقو نوضقي فوس لبقتسملا يف نيلماعلا نإف ،كلذ ىلع ةوالعو
ً
 ؤبنتلا نكمي يتلا ةيندبلا ةطشنألا يف لقأ ا

الدب .اهتجلاعمو تانايبلا عمج يفو اهب
ً

كرتيس ،كلذ نم 
ّ

 لقأ تالآلا اهيف نوكت يتلا ةطشنألا ىلع مهلمع ز

ضيأ ثحبي فوس .نيرخآلا عم لصاوتلاو تاربخلا فيظوتو صاخشألا ةرادإ لثم ،اهزاجنا ىلع ةردق
ً

 يلوؤسم ا

 ىلإ ةفاضإلاب اذه ىلع ديازتم بلط كانه نوكيس ؛ةيفطاعلاو ةيعامتجالا تاراهملا نم ديزملا نع فيظوتلا

 .تالآلا اهكلمت ال تاراهم يهو عادبإلاو يقطنملا ريكفتلا لثم ،ةمدقتملا ةيفرعملا تاردقلا

 

 

 

 ٢٠١٣ ،(Frey & Osborne) نروبزاو يرف ٦
 ٢٠١٧ ،ينبيج ٧
  ٢٠١٧ ،ربمفون ،)McKinsey & Company( يبموك & ينزنيكام ٨
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ضحتلا )٣(
ّ

 عيرسلا ر

 ٪٧٢ وحنب ملاعلا يف ةيرضحلا قطانملا ناكس ددع دادزي فوس ،٢٠٥٠ ماع لولحب ،ةدحتملا ممألل اقفو

 نم ٪٨٢ يلاوح نأب ةيورقلاو ةيدلبلا نوؤشلا ةرازو ديفت ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب رمألا قلعتي امدنع

 قطانملا نونكسي ناكسلا يلامجإ نم ٪١٨ نم لقأ نأو ،ةيرضحلا قطانملا يف نوشيعي ةكلمملا ناكس يلامجإ

 نم اهريغو ضايرلا جراخ ةريغصلا ندملا تدهش امنيب ،٪٨٠ زواجتي ةفاثك اهب ىربك ندم تس كانهو .ةيفيرلا

اومن ىربكلا ةيرضحلا تاعمجتلا
ً

 ٪٩٧ هتبسن ام زواجتيس رضحتلا نأ ريراقتلا أبنتت .ناكسلا ددع يف قوبسم ريغ 

 .٢٠٣٠ ماع لولحب

 ةيبرعلا ةكلمملا يف لمعلا لبقتسمل ةديج رابخأ هذه نإف ،٩"لبقتسملا يف ةلماعلا ىوقلا" ، PwCريرقتل اقفو

لحم جتان اهيدل يتلا ىربكلا ندملا هذه نم ديدعلا نأل ،ةيدوعسلا
ّ

 مجحلا تاذ نادلبلا نم ربكأ يلامجإ ي

ضحتلا ةرادإ مدع نأ نم ءاربخلا رذحي ،ىرخأ ةيحان نمو .فئاظولل ةقلاخ ندم حبصتس طسوتملا
ّ

 نكمي دّيج لكشب ر

  .ىرخأ ةيبلس جئاتن بناجب ،ةئيبلا روهدتو رقفلا ةدايز ىلإ يدؤي نأ

 ةيملاعلا ةيداصتقإلا ةوقلا تالوحتو ةملوعلا  (4) 

 ىلع رثؤتو ملاعلا ءاحنأ عيمج يف تاموكحلاو تاكرشلاو سانلا نيب لماكتلاو لعافتلا ةيلمع يه ةملوعلا

 .دودحلل ةرباعلا تافاقثلاو ةيلودلا ةراجتلا ومن زيفحت لالخ نم لمعلا لبقتسم

اومن لقألا نادلبلل ةملوعلا حمست
ً

 نيبعاللا نم حبصتل لاجملا اهيطعتو ،يملاعلا داصتقإلا يف ةكراشملاب 

 نيب ةوجفلا دادزت نأ عقوتن نأ نكمي ،بناوجلا ضعب يف .ةمئاقلا تاكرشلا لحم ةياهنلا يف لحتل نيمهملا

ةصاخ ،ةمدقتملا لودلاو ةيمانلا لودلا
ً

 يتلا ةركتبملا ةينقتلا يف رامثتسالا ىلع ةرداق ةمدقتملا لودلا نأو 

 اضيأ تحبصأ ،صخرأو رغصأ ةياغلل ةمدقتملا تاينقتلا تحبصأ املكف ،كلذ عمو .رّوطتلل صرفلا نم ديزملا رفوت

نايحأ راشي .ةيمانلا نادلبلل ديازتم لكشب ةحاتم
ً
 ،" ةمدقتملا ةينقتلا" ىلإ " ةينقتلا دوجو مدع" نم ةزفقلا ىلإ ا

 امدنع لاثملا ليبس ىلع ريثأتلا اذه رهظ دقو ةرشابم ةزفق اهنأ ىلع ،امهنيب ةدوجوملا تاوطخلا لافغإ عم

 تاونس عضب نوضغ يف لومحملا فتاهلل ةعفترم مادختسا ةبسن ليجست ةيقيرفألا نادلبلا نم ديدعلا ىدل ناك

 ١٠.لماكلاب ةيضرألا طوطخلا ةينقت لافغإ ىلإ ىدأ امم ،طقف

ضيأ يدؤت دق اهنأ الإ ،مدقتلا ىلع لودلا دعاست ةمدقتملا ةينقتلا نأ نيح يف
ً

 ةيلخاد ةيداصتقا تاتوافت ىلإ ا

 هجاوتس ةمدقتملا لودلا نأ عقوتي هسفن PwC ريرقت نأ ثيح ،ديج لكشب اهترادإ متي مل اذإ ،ةيعامتجا تابارطضاو

 قاطن ىلع ةتمتألا ببسب فئاظولا نادقفو ةورثلا يف توافتو ،ىطسولا ةقبطلا مجح يف ضافخنا حجرألا ىلع

 ،ةردابملاو لمعلا عجشت يتلا" لودلا نأ باعيتساو رطاخملا هذه عم لماعتلا ةكلمملل يرورضلا نمف .عساو

 ".رثكأ بسكتس يتلا يه يميلعتلا اهماظن نسحتو ،رامثتسالا بذجتو

 هسفن عجرملا ٩
 ٢٠١٧ ،)The World Bank( يلودلا كنبلا١٠
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 خانملا ريغتو ةيعيبطلا دراوملا بوضن )٥(

ضيأ حجرملا نم
ً

قفو .لمعلا لبقتسم رييغت ىلإ يروفحألا دوقولا كالهتسا صقانت يدؤي نأ ا
ً

 ريرقتل ا

McKinsey 201711، ةءافك تاينقتو ؛ةيسمشلا ةقاطلاو حايرلا ةقاط لثم ،ةددجتملا ةقاطلا يف تارامثتسالا نإف 

 .بيكرتلاو ءانبلاو عينصتلا لثم ةددعتم تالاجم يف ةيفاضإ ةفيظو نييالم ةرشع ىلإ لصي ام قلختس ةقاطلا

 هذه لمشتو طفنلا دعب ام 12لبقتسم يف رامثتسالا ديعتل ةيطفن ريغلا اهتاداريإ ةكلمملا مدختست

احومط ةكلمملا تاردابم رثكأ تارامثتسالا
ً

 نم يتلاو حايرلا ةقاطو ةيسمشلا ةقاطلا عرازم لثم 

 ربكأ تايمك رفوي امم ءابرهكلا ديلوت يف ةلمعتسملا ةيطفنلا دراوملا كالهتسا نم للقت نأ عقوتملا

قفو ،يعيبطلا زاغلل ةكلمملا مادختسا عفترا امك 13.اهريدصت ديزيف لورتبلل
ً

 .٢٠٣٠ اهتيؤر يف درو امل ا

 

 نأ )Global Trends 2030: Alternative Worlds( يكيرمألا يموقلا سلجملا اهارجأ يتلا لثم تاسارد عقوتتو

 ىلإ خانملا ريغت يدؤي فوس 14.ريثأتلا نم ردق ربكأب رعشتس ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا اهيف امب ،جيلخلا لود

 جاتحيس .)نييديلقتلا ريغ زاغلاو طفنلا يأ( ةليدبلا دراوملاو ةتمتألا ببسب فئاظولاو تاعانصلا ضعب ءافتخا

 .فيكتلل ةديدج تاراهم ملعتو مهلامعأ رييغت ىلإ لامعلا نم ديدعلا

 

 لامشو طسوألا قرشلا قطانم نأ ،خانملا ريغت راثآ للحي دئار زكرم وهو ،يناملألا كنالب سكام دهعم حضويو

 ةيبارت فصاوعو ةبوطر تايوتسمو ةعفترم ةرارح تاجرد هجاوت ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا اهيف امب ،ايقيرفأ

 لامشو طسوألا قرشلا يف قطانملا نم ديدعلا لعجي دق اذهو 15.قاطنلا ةعساو فافج تاجومو ةديدش

ايملع نكسلل ةحلاص ريغ" ايقيرفأ
ً

 يف امب- ملاعلا يف لودلا عيمج مزتلت مل امو تايدحتلاب ءافولا متي مل ام ،16"

 .سيراب يف خانملا ةيقافتاب- ةدحتملا تايالولا كلذ

 

ضيأ ةرارحلا ةجرد تاريغت رثؤت
ً

 نيح يف رهدزت فوس تاعانصلا ضعب نأ ينعي كلذ نأل اًرظن ،لمعلا لبقتسم ىلع ا

 عاونأ ىرخألا تاريغتلا لمشتو .يفتخت فوس ديربتلاو ةقاطلا تاجايتحا ىلع دمتعت يتلا تاعانصلا نم اهريغ نأ

 .لمعلا عقاومو تاعانصلا ضعب ةيبذاجو ةحاتملا فئاظولا

 

 

 

 
   ٢٠١٧ ،ربمفون ،)McKinsey & Company( يبموك & ينزنيكام ١١
 ٢٠١٧ ،)IMF( يلودلا دقنلا قودنص ١٢
 ٢٠١٧ ,)Gamal, Shamseddine, & Paul( لب & ،ندسمش ،لامج ١٣
 ).McBride, n.d-Diala( .ن ،دياربكام الايد ١٤
 ٢٠١٩ ،Gesellschaft)-Planck-(Max كنالب سكام ةيعمج ١٥
  ٢٠١٨ ،) EconomistThe( تسيمونكا اذ ١٦
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 ةدحاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا دعت .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيئاملا دراوملا ىلع خانملا ريغت رثؤي

الحملا هايملا لمعتست يتلا قطانملا رثكأ نم
ّ

 لؤاضت نم فيفختلل قرط ةدعب ترمثتسا دقو ،ضرألا هجو ىلع ة

 ةيجراخ رداصمب ةناعتسالاو هايملا مادختسا ةداعإو ،ةحلاملا هايملا ةيلحت قرطلا هذه تلمش 17.ةيئاملا دراوملا

 تايوتسملا لعجي دق ةيئاملا دراوملا ىلع بلطلا ةدايزو ناكسلا ددع ديازت نإف ،كلذ عمو 18.ليصاحملا جاتنإل

 .تقولا رورم عم ةيفاك ريغ ةيلاحلا
 

ايأ
ً

 ملاع ىلع رثؤت نأ لمتحملا نمف ةلئاضتملا هايملا تايوتسم عم لماعتلل دالبلا اهذختت يتلا ريبادتلا تناك 

 يف تارييغتلا يكيرمألا يموقلا سلجملا نع رداصلا ريرقتلا مّسقي .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف لمعلا

 يه ىربكلا تاهجوتلا نأ نيح يف 19.ةبعللا دعاوق رّيغت لماوعو ىربكلا تاهجوتلا - نيتئف ىلإ لمعلا لبقتسم

 نوكت ةجرح تاريغتم" يه ةبعللا دعاوق رّيغت يتلا لماوعلا نإف ،ةلاح يأ يف ثدحت نأ حجرملا نم لماوع

اديكأت لقأ اهتاراسم
ً

 ".ريثكب 

 :20ىربك تاهاجتا ثالث ىلإ هذه ةبعللا دعاوق تارّيغم نم )OECD( ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم ددحت

 ىلع رثؤي نأ لمتحملا نم" تاريغتملا هذه نم دحاو لك .يجولونكتلا مدقتلاو يفارغوميدلا رييغتلاو ةملوعلا

 .ةحاتملا فئاظولا ددعو ةيعونو ةيمك

 ةيناكسلا ةبيكرتلا )٦(

 نوكيس ،٢٠٣٠ ماع لولحب .ةمدقتملا ةيبطلا ةينقتلا ببسب لوطأ ةرتفل سانلا شيعي ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف

 .٢٠١٤٢١ ماع يف هيلع ناك امم ربكأ ةبسنب ةنس ٦٥ نع مهرامعأ ديزت صخش نويلم ٣٠٠ نع لقي ال ام كانه

قفوو
ً

 ٣٩٫١ ىلإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ناكس ددع لصي نأ حجرملا نم ،World Population Review ةلجمل ا

 ٢٠٦٠.٢٢ ماع لولحب نويلم ٤٧٫٧ ىلإ لصي نأ عقوتملا نمو ٢٠٣٠ ماع ةياهن لولحب نويلم

 نييئابرهكلاو نيسدنهملاو نييرامعملل لمعلا صرف نم ديزملا ينعي ناكسلا ددع ةدايز نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 ،٢٠٣٠ ماع لولحب هنأ يزنكام ريرقت ردقي( .ءانبلا لامعل كلذكو ،نيرهاملا فرحلا باحصأ نم مهريغو نيراجنلاو

 دادعإل تايدحت لودلا هجاوت 23.)تاعاطقلا هذه يف لمع ةصرف نويلم ٢٠٠ ىلإ نويلم ٨٠ نيب ام قلخ متيس

 .تارّيغتلا هذهو فئاظولا هذهل نييلاحو ددج لامع
 ٢٠١٥ ،(Denicola, Erica, et al) نيرخا ،اكيرا ،الوكينيد ١٧
 ٢٠٠٢ ،)Alkolibi, Fahad( دهف ،يبيلكلا ١٨
 ٢٠١٢ ،(DNI) ةيكيرمالا تارابختسالا ريدم١٩
 ٢٠١٧ ،)OECD( ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم ٢٠

    ٢٠١٧ ،ربمفون ،)McKinsey & Company( يبموك & ينزنيكام
 ٢٠١٨ ،)WPR( ةيملعلا ملاعلا ناكس ةلجم ٢٢
   ٢٠١٧ ،ربمفون ،)McKinsey & Company( يبموك & ينزنيكام  ٢٣
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 ةيدوعسلا يف لمعلا قوس لبقتسم

 نإف ،لباقملا يف .دقعلا اذه لالخ فئاظولا يف رييغت ثودح عقوتت نأ راكتبالا ىلع زكرت يتلا نادلبلل نكمي

 راكتبالا ربتعت ةكلمملا نأ ٢٠٣٠ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةيؤر حضوت .ربكأ حبصت لامعلا بيردت ةداعإ ىلإ ةجاحلا

 ملعت ىلع نيلماعلا دعاست بيردتلا ةداعإل جمارب اهيدل يتلا نادلبلا ،كلذ ىلإ ةفاضإ .ةيسيئرلا اهتازايتما دحأ

 ٢٠٣٠.24 ماعل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يدحت وه اذه .لمعلا لبقتسمل ؤيهتلل حاجنلل ةديدج تاراهم

 ٣،٣٠٠،٠٠٠ يلاوح ةكلمملا رسخت نأ عقوتملا نمف ،ةتمتألا ببسب جتانلا يفيظولا رّيغتلاب رمألا قلعتي امدنع

 نأ نكمي ،لباقملا يفو .فئاظولا نم ٪٢٣ لكشيس ةتمتألا طسوتم نأب كلذ باسح مت ٢٥.)لماك ماود ةفيظو(

 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود رسخت نيح يف ،)لماك ماود ةفيظو( ٣،٢٠٠،٠٠٠ يلاوح ةراسخ نيرحبلا عقوتت

 ةفيظو( فلأ ٥٠٠ رادقمب فئاظولا تیوکلاو نامع دقفت نأ عقوتملا نمو .)لماك ماود ةفيظو(١،٦٠٠،٠٠٠ يلاوح

 .)لماك ماود

 لمتشت يتلا كلت يه ةتمتألل ةضرع رثكألا فئاظولا لمشت ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ،ملاعلا ةيقب لثم

 طسوتملا ىوتسملا يف فئاظولا ىلع لمشتو .اهب ؤبنتلا نكميو ةياغلل ةمظنم تائيب يف يندبلا لمعلا ىلع

 عمج يف فئاظو اضيأ لمشيو .ةئزجتلا ةراجت يف كلذكو ،ةفايضلاو ،ةيذغألا ةعانصو ،ةيليوحتلا تاعانصلا يف

 ةياعرلا يدوزم لمشت يهو ةتمتألا يف ىلعألا ومنلا لثمت يتلا تائفلا ضعب لمشتو .اهتجلاعمو تانايبلا

 تامولعملا ةينقت يف نيصصختملا ىلإ ةفاضإلاب ،نيللحملاو نيبساحملاو ءاملعلاو نيسدنهملاو ةيحصلا

 ةلوهسب مهفئاظو لادبتسا نكمي نيذلا نيريدملا ىلإ ةفاضإلاب ،ىرخألا ةينقتلا تالاجم يف نيصصختملاو

 .تالآلاب

 ةصاخو ،نيملعملا كلذكو ،تالآلا ةطساوب ةلوهسب مهلامعأ لادبتسا نكمي ال نيذلا نيريدملا ،ىرخأ ةيحان نم

 نهملا يف نيلماعلاو نيئانبلاو ،)هيفرتلا لاجم يف نيلماعلاو ،ءادألا ينانفو نينانفلا لثم( نيعدبملاو ،بابشلا

اورثأتي نل ،)ةفاظنلا لامعو نييناتسبلا لثم( ةيمدخلاو ةيوديلا فئاظولا نيلماعلا ىلإ ةفاضإلاب ةلصلا تاذ
ً

 

 لاقتنا ببسب سيردتلاو ضيرمتلا تالاجم يف نيلماعلا ددع يف ةدايز كانه نوكيس هنأ ينعي اذه .ةتمتألاب

نأ ينعي اذه نإف ،يميلعتلا انماظنل ةبسنلاب .اهتتمتأ تمت يتلا فئاظولا نم اهيلإ نيرهاملا نيفظوملا
ّ

 دبال ه

اعادبإ رثكأ بالط جيرخت نم
ً

الامعتساو ،ةفرعمو 
ً

 .مّدقتلا قيقحتو ةفرعملا ةدايز لجأ نم ةينقتلل 

 لبقتسم عوضوم لوح ثّدحتت يتلا ريراقتلل ةينأتملا ةساردلا نم اهصلختسن نأ نكمي يتلا تاؤبنتلا يه هذه

اقح مهفن نأ لجأ نم ،كلذ عمو .لمعلا
ً

 جتنتسنو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف لمعلا لبقتسم صئاصخ 

 لجأ نم لمعلا لبقتسمل ريضحتلا تاكرشلاو عمتجملاو ةموكحلا ىلع بجي فيك لوح ذيفنتلل ةلباق تاجاتنتسا

الوأ جاتحن ،راهدزالاو ءاقبلا
ً

 اميف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ةصاخلا تايدحتلا ىلع برق نع ةرظن ءاقلإ ىلإ 

لعتي
ّ

 .ةساردلا اهيلإ تلّصوت يتلا جئاتنلا يف صوغلا مث ،لمعلا لبقتسم عوضومب ق

  
  ٢٠١٧ ،ربمفون ،)McKinsey & Company( يبموك & ينزنيكام ٢٤
 ٢٠١٧ ،ربمسيد ،)Manyika, James( سميج ،اكينام ٢٥
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 لمعلا لبقتسم عم فّيكتلل ةكلمملا اههجاوتس تايدحت

كر دقل ،ديدجلا لمعلا قوسل اهينطاوم ةئيهتل ةصاخلا اهتايدحت اهيدل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
ّ

 ىلع انز

 :ةيلاتلا تايدحتلا

 ديلاقتلا )١(

 ردصم ةتمتألا يف مهنم ريثكلا ىري دق يلاتلابف ،ةظفاحمو ةيديلقت ةيدوعسلا يف انتاعمتجم ةيبلغأ ربتعت

 ةمأك ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ةيلبقتسملا تايدحتلل ةبسنلاب هنأ ةيلاحلا ةدايقلا تكردأ دقل .ديدهت

 ةكلمملا هجاوت يكل هنأ ةيلاحلا ةدايقلا تكردأ دقل ،ةيملاعلا ةسفانملا هجو يف دوست نأ بجي داصتقاو

 .يرورض رمأ سوردملاو ديجلا ثيدحتلا نإف ،ةيلبقتسملا تايدحتلا ةيدوعسلا ةّيبرعلا

 عاطقو- اهتاكرشو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ةيلبقتسم تاحاجن ىلإ كش الب روطتلا اذه يدؤي فوس

 يفاقثلا قايسلا- دادعإلا ببسبو ،ثيدحتلا اذهل ةبسانملا تاودألا ريوطت نم دب ال ،كلذ عمو .اهيف لامعألا

 .لحلا نوكي نل ةرشابم ىرخألا لودلا براجت قيبطت نإف ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ديرفلا يخيراتلاو

 ةلماعلا ىوقلا يف رّيغتلا )٢(

 مهتاراهم ريوطت ىلإ نوجاتحي دق نييالملا نكل ،يداصتقالا ومنلاو ةيجاتنإلا زيزعت ىلع ةتمتألا لمعت فوس

 ليغشت لثم ،اهب ؤبنتلا نكمي يتلا تائيبلا يف فئاظولا رثأتت فوسو .مهلامعأ رييغت ىلإ اوّرطضي دق وأ

 يراقعلا نهرلا لثم – اهعينصتو تانايبلا عمج لاجم يف فئاظولا كلذكو ،ةعيرسلا تابجولا دادعإو تالآلا

 .ةبساحملاو

 ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيموكحلاو ةماعلا تاسسؤملا نإف ،ىرخألا لودلا نم ديدعلا نم ضيقنلا ىلعو

 تلازال ةصاخلا تاكرشلا نم ديدعلا نإف لباقملاب ،ةريبك ةعرسب ةيمقرلا تايدحتلا عم تفيكت دق ةيدوعسلا

ايبسن روطتملا يموكحلا عاطقلل نكمي فيك هاندأ يحيضوتلا مسرلا ضرعي .ةميدقلا قرطلا لمعتست
ً

 نأ 

 دارفألا نينطاوملاو صاخلا عاطقلل جذومنو معد راطإو ،ةصنمك لمعي
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 روجألا ريغت )٣(

 تاذ فئاظولا حبصت دق ،ىرخأ ةيحان نمو .اهيف نيلماعلا روجأ ضافخنا ىلإ لامعألا ضعب ةتمتأ يدؤت دق

ايلاح ضفخنملا رجألا
ً

 اًبلط رثكأ- ةفاظنلا لامع وأ ،نيكابسلاو ،نييناتسبلاو ،ضيرمتلاو لافطألا ةياعر لثم– 

 .اهيف روجألا عافترا ىلإ يدؤي ام ،م ٢٠٣٠ماع لولحب

 لامعألا ةداير هجاوت يتلا تابقعلا )٤(

 يتلا ةسيئرلا لماوعلا دحأ )SME( مجحلا ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ءاشنإو لامعألا ةداير ّدعت

 .نيركتبملاو نيعدبملل بذج ةطقن ةلودلا لعجي ام ،راكتبالا دهشم زيزعتو داصتقالا ةيمنت يف مهاست

قفوو
ً

 ٢٦ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا فنصت ،يلودلا كنبلا نع رداصلا ٢٠١٩ لامعألا ةطشنأ ةسرامم ريرقتل ا

 نم ريثكب لقأ يهف يلاتلابو ،"يراجتلا طاشنلا ءدب" رشؤمل ةلود ١٩٠ نم ةمئاق يف ١٤١ زكرملا يف

 ،)١٩٠ نم ١١٢ ةبترلا( "نامتئالا ىلع لوصحلا" يه لكاشملل ةريثملا ىرخألا تالاجملا نمو .يملاعلا طسوتملا

 )١٩٠ نم ١٦٨( "راسعإلا لح" و )١٩٠ نم ١٥٨ ةبترملا( "دودحلا ربع ةراجتلا"

 ةريغصلا تاكرشلا ءاشنإو لامعألا ةداير لاجمب ةرشابم ةلص اذ "يراجتلا طاشنلا ءدب" رشؤم ّدعيو

 ىدحإو .ةدودحم ةيلوؤسم تاذ ةكرش ءدبل بولطملا تقولاو ةفلكتلا نم الك سيقي هنأل ؛ةطسوتملاو

 اذه يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ايبسن ةضفخنملا ةبترملا يف مهاست يتلا ةظحالملاب ةريدجلا جئاتنلا

 ،لجرلا نم لوطأ نيموي طسوتملا يف ةأرملا نم قرغتسي يراجت نايك سيسأت تاءارجإ نأ يه رشؤملا

 .اهعم لماعتلا ةأرملا ىلع بجي يتلا ةيطارقوريبلا نع مجان اذهو

 ٢٠١٩ ، World Bank)(The يلودلا كنبلا ٢٦

2030 ةيدوعسلا ةيؤر

لامعألا

نيفظوملا
بالطلا

ةلودلا اهمعدت يتلا تائفلا  
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 ،)١٩٠ نم ٧ ةبترملا( "بناجألا نيرمثتسملا ةيامح" يه ةيلاع ةجرد ةكلمملا اهيف لجست يتلا تارشؤملا

 نأ ىلع لدي امم ،)١٩٠ نم ٣٦ ةبترملا( "ءانبلا صيخارت عم لماعتلا" و )١٩٠ نم ٢٤ ةبترلا( "ةيكلملا ليجست"

 ىرخألا ةراجتلا تالاجم هاجت لقأو ،ريوطتلاو ءانبلا لامعأ وحن يباجيإ لكشب ام دح ىلإ ةزاحنم ةكلمملا حئاول

 .ءايوقألا نيرمثتسملا لبق نم اهمعد لامتحا لقي يتلا

 هذه .يلودلا كنبلا ريرقت يف ماع لكشب لامعألا ةطشنأ ةسرامم رشؤم يف تارشؤملا عيمج عيمجت متيو

 طسوتملا نم لضفأ- ةلود ١٩٠ نم ٩٢ ةبترملا لداعي اذهو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ٦٣٫٥٠ يه ةجيتنلا

 تارامإلا نم لقأ هنكلو ،ةلود ١٩٠ نم ٥٨٫٣٠ وهو ،ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنمل يميلقإلا

 .)١٩٠ نم ٧٨ ةبترملا( نامع ةنطلسو )١٩٠ نم ١١ ةبترملا(

 لامعألا ةداير رشؤم ،ىرخأ رومأ نيب نم ،تسسأو دلبلا لبقتسمل لامعألا ةداير ةيمهأ ةكلمملا تكردأ دقل

 .٢٧ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف

ادادعتسا بيردتلا )٥(
ً

 لمعلا لبقتسم تاريغتل 

 ىلإ نوجاتحي لمعلا سأر ىلع نيفظوملا ىتح امنإو ،بيردت ىلإ نوجاتحي نيذلا مه بالطلا طقف سيل

 نادقف نم يناعت ،ةيحان نم اهنإ ثيح ،يدحتلا وه اذهو .ةديدجلا فئاظولا عم اوفّيكتي نأ لجأ نم بيردت

ابلط ىرت امنيب ،ةيديلقتلا ةقاطلاو نيدعتلاو عينصتلا تاعاطق يف فئاظولا
ً

اديازتم 
ً

 يف فئاظولا ىلع 

 نيذلا دارفألا مظعمل ةبسنلاب .ةّيسمشلا ةقاطلا لثم ،ةديدجلا ةقاطلا تاعاطقو مدقتملا عينصتلاو ةينقتلا

 ةفاضإلاب( يفيظولا رييغتلا اذه لثم نإف ،مهفئاظو ىلع اودوعت نيذلاو ةينهملا مهتايح فصتنم يف مه

ايدحت لثمي )يفارغجلا لاقتنالا ةيناكمإ ىلإ
ً

ابعص 
ً

. 

 

 ةحجان لمع ةئيب قلخ ىلع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةردق ىلع سمخلا تايدحتلا هذه رثؤت فيك

 انمق نأ دعب ،ةساردلا هذه نم ثلاثلا ءزجلا يف لاؤسلا اذه ةباجإ لوانتنس ،؟اهتاكرشو اهينطاومل

 .ةساردلا جئاتن ةعجارمب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ٢٠١٨ ،)Prince Mohammad Bin Salman College( ناملس نب دمحم ريمألا ةيلك ٧٢
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 صخلملا

 دراوملا بوضنو ،تاعمتجملا يف نسلا رابك ةبسنو رامعألا طسوتم عافتراو ،خانملا ريغتو ،ةملوعلا لثم اياضق نإ

 ىلع قيمع ريثأت اهل نوكيس ،ديازتم لكشب عيرسلا يجولونكتلا مدقتلا لالخ نم اهعيرست متي اهلكو ،ةيعيبطلا

 رثؤت ،لاثملا ليبس ىلع ،فئاظولا ةتمتأف .ديدحتلا هجو ىلع ةيدوعسللو ،ماع لكشب ملاعلل لمعلا لبقتسم

 رفويو .اهيّدؤي نم رايتخا ىلعو اهذيفنت ةيفيك ىلع كلذكو ةحاتملا فئاظولا ةيعونو ةيمك نم لك ىلع

اصرف ةيدوعسلل لمعلا لبقتسم
ً

 .ةقالمعلا تاهاجتالا هذهب ةطبترم ةريبك تايدحت دجوت ،لباقملاب نكل .اهل ليثم ال 

 يف لمعلا قوس ىلع رثؤت دق يتلا ةلمتحملا تارييغتلل ليصفتلاب طيطختلا ةلواحم بعصلا نم هنأ نيح يف

 اوّدعتسيو تايدحتلا هذه رارقلا عانص مهفي نأ مهملا نم هنأ الإ ،٢٠٣٠ ماع لولحب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ،ةينهملا مهرامعأ فصتنم يف نيلماعلل رييغتلاو فيكتلا زيزعتل بيردت جمارب ىلإ جاتحن اننأ ،كلذ نم مهألاو .اهل

 دح ىصقأ ىلإ ةلمتحملا دئاوفلا ةدايز عم بارطضالا نم نكمم ردق لقأب لاقتنالا ةيلمع ةرادإ نم اونكمتي ىتح

 .نكمم

 يف ميلعتلا نأ لامعألا ةداقو بالطلا ىري فيكو اهجئاتنو انتسارد يلاتلا لصفلا فصي ،ةيفلخلا هذه ىلع ءانبو

 امك .لمعلا لبقتسم يف تاريغتلل ةيزهاجلا قيقحت ىلع بالطلا ةردق ىلع رثؤي ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 ماعل ةكلمملا ةيؤرو ،لمعلا تاراهمو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف لمعلا قوسل اذه هينعي ام شقانن

٢٠٣٠. 

 ذيفنتلل ةلباق تايصوت صالختسال اهؤارجإ مت دقف :ةيميداكأ ةقرو درجم تسيل ةساردلا هذه نأ ،كلذ نم مهألاو

اليلد ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيراجتلاو ةيميلعتلا مظنلا لعج ةيفيك نأشب رارقلا عانص لجأ نم
ً

 ىلع 

قحال ىرنس امكو .لبقتسملل ةيزهاجلا
ً

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا حاجن نامضل نآلا مساح ءارجإ ذاختا مزلي هنأ ،ا

 .ةلبقملا دوقعلا يف
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 ةكلمملا يف لمعلا لبقتسم " حسم جئاتن :يناثلا ءزجلا

 يلوأ ريرقت – "ةيدوعسلا ةيبرعلا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا بالط روعش لوح رغألا ةعومجم تاجاتنتسا ةيلاحلا ةقرولا نم ءزجلا اذه لوانتي

 .عوضوملا اذه لوح لامعألا لاجرو ميلعتلا يف نيلماعلا ةرظنو ،لمعلا لبقتسم يف مهطارخنا هاجت نيئيهملا

 
الوأ نايبتسالا عضو

ً
 ديدحت لالخ نم لمعلا لبقتسم يف نييدوعسلا بالطلا رود لوح قيقد صحفل ساسألا 

  .ةبوغرملا فئاظولا لوح مهتاعقوتو ،مهعفاودو مهفادهأ

 

 .قئاوعلا هذه عم بالطلا فيكتي فيكو ،فادهألا هذه قيقحت نم بالطلا عنمت يتلا قئاوعلا انسرد ،كلذ دعب

 

 نم لاؤسلا اذه نع ةباجإلا انلواح ؟لمعلا لبقتسم تايدحتل بالطلا دادعإل ٍفاك يلاحلا هعضو يف ميلعتلا له

ايفاك ناك اذإ اّمعو ،ميلعتلا ماظن يف بالطلا يأر ةفرعم لالخ
ً

 ةيبرعلا ةكلمملا يف لمعلا لبقتسمل مهدادعإل 

 .ةيدوعسلا

 

 هذه مجح ديدحتل ،هنم لومأملاو ميلعتلا عقاو نيب - ةريغص وأ ةريبك- ةوجف كانه نوكتس هنأ حضاولا نم

 .مهتاعقوت لوح بالطلا لاؤسب انمق ،اهتعيبطو ةوجفلا

 دادعتسالا ىدم دیدحت

 لماعتلل ةیدوعسلا دادعتسا ىدم دیدحت
 لمعلا لبقتسم تایدحت عم

 

 رییاعملا دیدحت

 ةیلاعفب ّقبطت نأ بجی يتلا سییاقملا
 .تاریغتلا هذھ ةھجاومل

 مھفلا

 ةیدوعسلا يف لمعلا لبقتسم مھف

 ثحبلا فادھأ
 ةساردلل ةیسیئرلا ةیثحبلا فادھألا
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 يف ةديدجلا تاينقتلا مهاست فيكو ؟ىرخألا لودلاب ةنراقم ةكلمملا يف لمعلا لبقتسم يف بالطلا ركفي فيك

 تايدحتلا عوضوم ىلإ ةفاضإلاب ،طاقنلا هذه لك ليلحت مت ؟ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف لمعلا لبقتسم

 .بالطلا نويع يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف لمعلا لبقتسم نع تاروصتلاو

 

 لوح ،لامعألا ةداقل ةيفاضإ ةلئسأ حرط مت :اياضقلا هذه لوح ةيجراخ رظن تاهجو نيمضتب انمق ،انجئاتن بيرقتل

 ناك اذإ ام ،لمعلا ىلإ ةعماجلا نم لاقتنالا عم اولماعتي نأ مهنكمي نيجيرخلا بالطلا نأ نودقتعي اوناك اذإ ام

 يف ميلعتلا ماظن نأ نودقتعي فيكو ،بناجألا لامعلا عم مهلادبتسا ةلحرمل نيدعتسم نويدوعسلا نوفظوملا

 .ةكلمملا يف لمعلا لبقتسمل بالطلا دادعإل هنيسحت نكمي ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 .مهتايصوتو تالباقملا مهعم تيرجأ نيذلا صاخشألا تاباجتسا صيخلت يف لصفلا اذه رمتسي

 

 بالطلا ءارآ :ةساردلا جئاتن .أ

 .اهب نوبغري يتلا فئاظولاو بالطلا فادهأ )١
 حضاو لكشب رهظي اذهو ،هيلع بلطلاو لمعلا ةيبذاج ىلع دمتعي مهفئاظول مهرايتخا نأب انيثحاب بالطلا ربخأ

 سانلا ةدعاسم يف ةبغرلا نأ بطلا يجيرخ ةيبلاغ ىري امنيب ،بساحلا مولعو لامعألا ةرادإ امه نيصصخت يف

 .لاجملا اذه رايتخال ىوقألا مهعفاد وه

اضيأ انظحال دقل
ً

 لاثملا ليبس ىلع بالطلا نم ريبك ددع .مهتاردق نيبو بالطلا فادهأ نيب قفاوت مدع كانه ّنأ 

 تاراهملا مهيدل نوكي نأ نودب كلذ لكو ،ةّصاخلا مهتاكرش سيسأت وأ ،ةيرادإ بصانم ىلإ لوصولل نوعلطتي

 .نوديري ام ىلإ اولصي يكل هلمع مهيلع بجي امب ةمزاللا ةفرعملاو ةيفاكلا

 ماظنلا نأ نودقتعي ثلثلا نم لقأ امنيب ،لمعلا قوسل نوزهاج مهنأ ةّوقب نودقتعي بالطلا نم ٪١٩ طقف

لك ةبسنلا هذه صقانتتو – يفاكلا لكشلاب مهأيه يميلعتلا
ّ

 عم مئالتتل اهثيدحت متي يتلا داوملا انمّيق ام

لقتو لمعلا قوس تاجاح
ّ

 لمعلا باحصأ – لمعلا تابلطتمو بالطلا تاردق نيب ةوجفلا ل

ت تاباجإلا ،راصتخاب
ُ

 تاردقلاو تاراهملا نيبو ةيحان نم مهفادهأو بالطلا تاحومط نيب ةريبك ةوجف كانه ّنأ رهظ

 نيبو ،مهتاردق يف ةغلابملا نيب نوحجرأتم بالطلا .ىرخأ ةيحان نم يميلعتلا ماظنلا لالخ نم اهوبستكا يتلا

 مهروعش نيبو .هنم اوجّرخت يذلا يميلعتلا ماظنلا- بويع-روصق هجوأ مهكاردإ نع جتانلا فوخلاب روعشلا

 .سرادملاو تاعماجلا يف هوقلت يذلا ميلعتلا ةءافك مدعل مهكاردإ نع جتانلا فوخلاب
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كري يذلا ام )٢
ّ

 ؟لمع نع مهثحب ءانثأ بالطلا هيلع ز

ضفي مهنأب اولاق رغألا ةعومجم ءاتفتسا يف اوكراش نيذلا نييدوعسلا بالطلا مظعم
ّ

 ةفيظو نع ثحبلا نول

امامتها مهنم ريثكلا رهظي مل امنيب ،مهصصخت يف لماك ماودب ةبذاج
ً

 مهاست وأ رفسلا نّمضتت يتلا فئاظولاب 

 ٢٨.يعامتجالا رييغتلا يف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تامدخلا ىلإ ةفاضإلاب ،ةّيحصلا ةياعرلاو ،ةرادإلا يه بالطلل ةيبذاج- لمعلا تالاجم- تاعانصلا رثكأ

 يف فئاظو اوراتخا بالطلا نم ريثك .نوناقلاو ةبساحملا/ةيلاملا ،ةسدنهلا لثم ةّينقتلاو ةّينهملا

 .ةحارجلا لثم ةّيبط فئاظو كلذ عبت ،لوأ رايخك ةيذيفنتلا ةرادإلا

 .ةدحاو ةفيظو نم رثكأ ءارو ريسلا بالطلا ثلث نم رثكأ دارأ امنيب

اديفم نوكيس مهصصختب ةقالعلا تاذ تالاجملا يف بيردتلا نأ نوري بالط رشع لك نم ةعبس
ً

 .مهل 

 مهتاعماج نأ نوري مهنأل كلذو يلبقتسملا مههّجوت ديدحت ىلع مهتردق مدعب بالطلا عبر رعشي ،لباقملاب

  .مهل ةبسانملا فئاظولا نع اوثحبيل يفاكلا لكشلاب مهئيهت مل

 مهتاردق يف نوغلابي بالطلا نم ةنّيعم ةبسن :اهتابثإ مت قباسلا ءزجلا يف ترهظ يتلا جئاتنلا ،راصتخاب

 تالزانت ميدقتل وأ ةيحضتلل نيدعتسم ريغ تقولا سفن يفو مهنكل ةددحم فئاظو ىلإ نوحمطيو ،مهتاراهمو

 قيقحتل ٍفاك ٍلكشب مهئيهي ال يميلعتلا ماظنلا نأ بالطلا كردي ،تقولا سفن يف .رفسلا لثم اهلجأ نم

 .مهمالحأ

 ةيدوعسلا يف لمعلا لبقتسم ةسارد ريرقت .)٢٠١٨ ،ويام( AWE ثحب  ٨٢

 نم يمكلا ثحبلا ردصملا

 AWE ريرقت

18% 

14% 

10% 

11% 

7% 

13% 

7% 

3% 

2% 

7% 

6% 

3% 

 بسانملا بتارلا

 يساردلا صصختلا

 لمعلا ةئيب

 حضاو ينهم راسم

 لمعلا بحاص ةعمس

 مئاد لمع

 زفاوحلا

 يحصلا نيمأتلا

 رفسلا نمضتي

 فاشتكإلا

 ةيرشبلا ءاخر يف مهاسي

  ةماقإلا ناكم نم برقلا

لماوعلا مهأ  

 ع
 بسانملا بتارلا

 صرف دوجو مدع

 صصختلل لمع

 لمعلا ةئيب

 حضاو ينهم راسم

 لمعلا بحاص ةعمس

 مئاد لمع

 زفاوحلا

 يحصلا نيمأتلا

 رفسلا نمضتي

 فاشتكإلا

 ةيرشبلا ءاخر يف مهاسي

 ةماقإلا ناكم نم برقلا

71% 

65% 

42% 

42% 

41% 

39% 

38% 

34% 

27% 

23% 

20% 

17% 

لماوعلا مهأ  

 ع
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 بالطلا رظن ةهجو نم فيظوتلا قئاوع زربأ )٣
 يلمعلا بيردتلا فعض :ىلع لمتشت يتلاو ،مهرظن ةهجو نم فيظوتلا قيرط يف تابقعلا زربأ بالطلا كراش

 وأ/و ةربخلا فعض ،ةيبوسحملا ،فيظوتلا جذامنو ةيتاذلا ةريسلا ةباتك يف ةدعاسملا ،يفيظولا هيجوتلاو

 ٢٩.ةراهملا

 

 

 

 

 

 

 

اصوصخ ،ةيلاع تاداهشب نيملعتملا نيب ةيلاعلا ةلاطبلا ةبسن يه بالطلا قلق رداصم رثكأ نم
ً

 تاصصختلا يف 

 يوذ نيمدقتم بلط ىلع لمعلا باحصأ زيكرت نأ امك .ةبساحملاو ،ةيلاملا ،لامعألا ةرادإ لثم يلاعلا بلطلا تاذ

كشي ةربخ
ّ

اردصمو ،لمعلا قوس جّرختلا يثيدح/ تاعماجلا يجيرخ لوخد قيرط يف ىرخأ ةبقع ل
ً

ارخآ 
ً

 رداصم نم 

 .نامألا مدع

 يه ينهملا – يفيظولا لبقتسملا ىلإ ثيدحلا يتأي امنيح طابحإلاو اضرلا مدع لماوع نم رخآ مهم لماع

  .روكذلا نم ربكأ تايدحت ثانإلا هجاوت امك .ريبك لكشب ةرشتنم ةلكشم اهنأ اودقتعي يتلاو ،ةيبوسحملا

 ةيبرعلا ةكلمملا لخاد ىرخأ ةنيدم ىلإ لاقتنالل دادعتسا ىلع مهنأ بالط ةسمخ لك نم نينثا يلاوح ركذ

 ،ىلعألا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاقبطلا نم ،روكذلا نم ءالؤه رثكأ ٣٠.لمع ىلع لوصحلا لجأ نم ةيدوعسلا

اضيأو
ً

 .ضايرلا ةنيدم يف نوشيعي نيذلا دارفألا نم 

 .ةكلمملا لخاد ىرخأ ةنيدم ىلإ لاقتنالل مهدادعتسا ثانإلا نم 13%و روكذلا نم%68) ( ةيبلغأ ترهظأو
 

 ةفاضإلاب ،ةليلق ةربخ يوذ نيمدقتم فيظوت يف لمعلا باحصأ ةبغر مدع يه ةيسيئرلا قئاوعلا تناك ،راصتخاب

 ةرتف ءانثأ يلمعلا بيردتلا ىلإ داقتفالا بناجب ،فيظوتلا يف ةيبوسحملا-لمعلا قوس يف ةيبوسحملا ىلإ

 .روكذلا نم رثكأ تابقع نهجاوي ثانإلا نأ ظحالملا نمو .ميلعتلا

 ةيدوعسلا يف لمعلا لبقتسم ةسارد ريرقت .)٢٠١٨ ،ويام( AWE ثحب ٢٩
 هسفن عجرملا ٣٠

١
٩
٪ 

%١٩  

 AWE ريرقت نم يمكلا ثحبلا : ردصملا

ةبوغرملا ةفيظولا ىلع لوصحلا تاعقوت  

 
ليصفتلا  

 
%١٩  ٢٥% %٤ %٧  %٤٥  

%٦٢ 

رايتخإلا اذه نوديؤي ال عمتجملاو ةرسألا  %٢٤ 

%١٠ 

%٣ 

ةبولطملا تالهؤملا ىلع لوصحلا مدع  

 ةيفاك تاجرد ىلع لوصحلا مدع

 ةدودحم لمع صرف

ةبوغرملا ةفيظولا ىلع لوصحلا  قيعت يتلا لماوعلا  

لمعلا ةبرجت  

 ىرخأ

 ةقالعلا تاذ يف بيردتلا

 تالاجم ةيفاضإ داوم ةسارد

 لمعلا لوح ةيفاضإ تامولعم ىلع لوصحلا

 صاخلا لمعلا يف ءدبلا ةيفيك لوح داوم ةسارد

%٧١ 

%٦٩ 

%٥٠ 

%٣٨ 

%٣٧ 

%١ 

ةبوغرملا ةفيظولا ىلع لوصحلا يف ةدعاسملا لماوعلا  

ادج لمتحم لمتحم  دياحم  لمتحم ريغ  ادبا لمتحم ريغ 
ً

 



 
  
 

 
24 

 
 

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف لمعلا لبقتسم  
 

 ؟يميلعتلا مهماظن ىلإ بالطلا رظني فيك )٤

 بابسألل كلذو ،اهب نوبغري يتلا فئاظولا ىلع لوصحلا يف مهدعاسي مل مهميلعت نأ بالطلا بلغأ ىري

لق ،ةثيدحلا ميلعتلا بيلاسأ عم قفاوتت ال يتلاو ةميدقلا جهانملا :ةيلاتلا
ّ

 ،ةساردلا ةرتف لالخ بيردتلا صرف ة

 تاراهمو ،ةيبنجألا تاغللا ،لصاوتلا تاراهم لثم ةيسيئرلا-ةيساسألا تاراهملا ىلع زيكرتلا مدع / لامهإ

 .بوساحلا

 

ارخأتم ةكلمملا يف يميلعتلا ماظنلا ربتعي ،بالطلا رظن ةهجو نم
ً

 جهانملا ةيحان نم ىرخألا لودلاب ةنراقم 

 مهؤارآ تعلطتسا نيذلا نم ريبك ددع .ةثيدحلا فراعملاب بالطلا ديوزت ىلع نيرضاحملا ةردقو سيردتلا قرطو

كرت اهنأل ميلعتلا لاجم يف قّوفتت ىرخألا لودلا نأ اوركذ نايبتسالا يف
ّ

 مدختستو ،يلمعلا قيبطتلا ىلع ز

 ةفرعمو ،ةسفانملا ىلع بالطلا عّجشتو ،ةرشابم ملاعلا يف ثدحت يتلا تاروطتلا بكاوتو ،ةثيدح سيردت قرط

 .مهلوح نم ملاعلا يف ثدحي ام

كمت
ّ

 تاداهشلا ضفرت ىرخألا لودلا ّنأ نوريثك ركذ امنيب ،ىرخأ لود ىلإ تاربخلا لقن بالطلا نم ليلق ددع ن

 .ةكلمملا نم ةرداصلا ةيساردلا

 نوري بالطلا بلغأ نأ يه ،نايبتسالا اذه لالخ ترركت يتلا ةظحالملا

نأ
ّ

قلتي مل مه
ّ

 لمعلا قوس لوخدل مهلهؤي يذلا يفاكلا بيردتلا او

 ،ةميدق تحبصأ تاعماجلا اهتعبتا يتلا سيردتلا قرط نأو ،رّيغتملا

 ّنأ امك ،ةثيدحلا تايجهنملا عم لصاوت ىلع اوسيل ةذتاسألا ّنأ كلذ

 تقولا تاروطتو تايدحت ىلع زيكرتلا يف لشف يميلعتلا ماظنلا

 .يلاحلا

 

 تاعماجلا يف اهتسارد بالطلا ديري يتلا تاراهملا )٥
كمت يتلا تاراهملا مهأ نأ نوري بالطلا نأ نايبتسالا رهظأ

ّ
 نم مهن

 ةردقلا ،ةّيوغللا ةءافكلا ،ةفلتخم تائيب يف لمعلا ىلع ةردقلا ،لصاوتلا تاراهم يه لمعلا لبقتسمل دادعتسالا

 ،ةيوغللا تاراهملا ،يعانطصإلا ءاكذلا ىرخألا تاراهملا تنّمضتو .لمعلا قوس تارّيغت عم مهتاراهم فييكت ىلع

ت نأ بجي ،بالطلا اهحرتقا يتلا تالاجملا هذه لك .ةّيصخشلا تاراهملاو ،يليلحتلا ءاكذلا
ُ

 .تاعماجلا يف سّرد

لعتل صرفلا نم ديزمب بالطلا بلاطي ،قباسلا ءزجلا يف امك ءزجلا اذه يف ،راصتخاب
ّ

 تاراهملا م

 مهتاجايتحاب مهتيارد ىدم ركذلاب ريدجلاو .ةفلتخم تاغل ملعتو لصاوتلا تاراهمو ،ةيعامتجالا

 .مداقلا لبقتسملا ةبكاومل دادعتسال

 

 AWE نم لبقتسملا فئاظول يمكلا ثحبلا ريرقت :ردصملا ١
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 ؟ماع لكشب ةكلمملا لبقتسمل بالطلا رظني فيك )٦

امدقت رثكأ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا بالط بلغأ ىري
ً

ارّيغت نوعقوتيو ،م٢٠٣٠ لولحب 
ً

  :ةيلاتلا تالاجملا يف 

 .ىرخأ فئاظو رهظتو يفتختس فئاظولا ضعب .هتمتأمو ةيزيلجنإلا ةغللاب نوكتس اهبلغأ :فئاظولا ●

اقفو ةيتحت ىنبو يرورم ماظن :ةّيتحتلا ىنبلا ●
ً

 .٢٠٣٠ ةكلمملا ةيؤرل 

 نمدخيو نلمعيس ثانإلا نأ امك .ميمصتلاو هيفرتلاو نفلل ىلعأ ريدقت عم ،ءاسنلل رثكأ ةّيرح :نينطاوملا ●

  .)ةيركسعلا(شيجلاو ناريطلاو ةئزجتلا عاطق كلذ يف امب ،تالاجملا عيمج يف روكذلا عم

 بالطلا ةيبلغأ نأ الإ ،ةمداقلا تاريغتلل مهئيهي هوقلت يذلا ميلعتلا ّنأ نوري ال بالطلا نأ نم مغرلا ىلع

 ةكلمملا يف ثدحت يتلا تاريغتلا نأ نوربتعي مهنم ٪٧٥ .اهيف مهرودبو ةكلمملا لبقتسمب نولئافتم

اذيفنت
ً

اصرفك ٢٠٣٠ ةيؤرل 
ً

 ةروصب مهتئيهت مدعل مهلبقتسم ىلع رطخك ةّيلقأ اهل رظني امنيب مهل ةديج 

  .مداق وه امل ةحيحص

 ٣١؟يملاعلا ىوتسملا ىلع بالطلا رظني فيك :لبقتسملا فئاظو )٧

 يف رّيغت ينعي هنأبو ،ةقيقد ةروصب لمعلا لبقتسمب يعو ىلع – ةرشع لك نم دحاو – بالطلا نم ليلقلا

 لامعألا ّنأ مهنم ٪٢٠ دقتعي امنيب ،لبقتسملا يف رّيغتتس لامعألا ةعيبط نأب نودقتعي.)٪٣٠( فئاظولا ةعيبط

 .اهميمصت داعيس

 

 

 

 

 

 

 

 
 لبقتسملا فئاظو ريرقت نم يمكلا ثحبلا :ردصملا

AWE  
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 ةلماك ةيارد ىلعو ،لمعلا قوسو تاعانصلا يف ثدحتس يتلا ةماعلا تاريغتلاب يعو ىلع بالطلا :راصتخاب

 ىلإ نوجاتحي امب الو تارّيغتلا هذهل ةقيقدلا ليصافتلا نوفرعي ال مهنكلو هل ريضحتلل ةسام ةجاح يف مهنأب

 .لمعلا لبقتسم عم فّيكتلا لجأ نم ةحضاو ةروصب هلمع

 

 ٣٢؟ةكلمملا يف لمعلا لبقتسم ىلإ بالطلا رظني فيك )٨

 فئاظولا ىلع كلذ ريثأت ىدمو ،ةكلمملا يف لمعلا لبقتسمل مهترظن لوح بالطلا انلأس امنيح

 :ةيلاتلا فعضلاو ةوقلا طاقن اوركذ ،روجألاو تاراهملاو

 يدوعسلا لمعلا قوس يف فعضلا طاقن 

  .ةكلمملا يف ةدوجوم ريغ لازتال يتلا تاصصختلا ضعبل ةدودحم لمع صرف ●

 .راكتبالاو روطتلا ةيدودحم ●

 ةيدايقلا بصانملل مهتئيهت لجأ نم بابشلل مزاللا بيردتلا مّدقت ال تاكرشلا

 

 يدوعسلا لمعلا قوس يف ةوقلا طاقن

احاتفنا رثكأ رظن ةهجو بالطلا رهظأ
ً

احاتفنا مهؤارآ تنّمضتو ،عمتجملا يف ميدقلا ليجلا نم 
ً

 ةاواسملا ىلع 

نأ بالطلا بلغأ ىري ثيح ،نيسنجلا نيب
ّ

 لمعلاو ،) ةيركسعلا (شيجلا يف لمعلل ثانإلا مامأ لاجملا حتف بجي ه

  ناريطلا تاكرش يف تافظومو تافيضمك

لختم يلحملا قوسلا ّنأ كلذ ،ىرخألا لودلا يف مهانرقأ نم ةءافك لقأ مهنأ بالطلا ىري ،ماع لكشب
ّ

 يف ف

 ملاعلا ةيقب عم ةسفانملل ريثكلا لمع اهيلع يغبني- ريثكلا اهل ىقبت ةكلمملا ّنأ امك ،ةيلاعلا ةينقتلا ميدقت

اضيأ نكل ،ةينقتلا يف طقف سيل ،روطتملا
ً

 ةمهم تارارق لبق هلمع مت ثحبلا اذه نأ ةظحالم عم .حاتفنالا يف 

  .ةّيضايرلا تابسانملا يف ةكراشملاو ،ةرايسلا ةدايق لثم ،ةكلمملا يف ةأرملا صوصخب تردص

 اهتكراشمو ةأرملا قوقحب قلعتي اميف ةصاخ ،عمتجملا ثيدحت ىلع نوحتفنم ماع لكشب بالطلاف ،راصتخابو

 .لمعلا ناكم ىلع

 ةيدوعسلا يف لمعلا لبقتسم ةسارد ريرقت .)٢٠١٨ ،ويام( AWE ثحب ١٣
 يدوعسلا يف لمعلا لبقتسم ةسارد ريرقت .)٢٠١٨ ،ويام( AWE ثحب ٢٣

 بالطلا رظن ةهجو نم ةكلمملا يف لمعلا لبقتسم ىلع ةرثؤملا لماوعلا )٩

كشتس يتلا لماوعلا زربأ نع بالطلا انلأس امدنع
ّ

 يه ةينقتلا نأ بالطلا باجأ ،ةكلمملا يف لمعلا لبقتسم ل

 .ةيملاعلا تاريثأتلاو ،ةيعمتجملاو ةيموكحلا تاريغتلا كلذ يلي ،ربكألا رثؤملا
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ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف لمعلا لبقتسم  
 

 ،ةقومرم بصانم يف ةيدوعسلا تاءافكلا نوكت ثيح ،ةدوعسلا :امهضعبل نالمكم ةيعامتجالا رهاوظلا نم نانثا

 لبقتسم يف نارثؤم نيلماعلا نيذه الكو .ملاعلا ةيقب ىلع ةحتفنم ةيدوعسلا ةيلقعلا حبصت ثيح ةملوعلاو

 .لمعلا

 

 يف حجنت نل ةتمتألا ةيلمع نكل ،فيظوتلا صرفو تاعانصلا ىلع يبلس لكشب رثؤت ةينقتلا نأ نوري بالطلا بلغأ

 ةينقتلا نأ بالطلا دقتعيو .عادبإلاو ريكفتلاو ،راكتبالل ةجاح كانه لازيال هنأل ،لماك لكشب يرشبلا رثؤملا لادبتسا

 بّرستلا ةبسن عافترا ىلإ يدؤي امم ،ةقثلاو رارقتسالاب مهروعشو نيفظوملا تايونعم ىلع اًبلس رثؤتس

  .يفيظولا

 

نأو ،اًمامت ةلمهم وأ ةفورعم ريغ تالاجم يف لمع صرف قلخت نأ نكمي ةينقتلا نأ اوركذ ،تقولا سفن يفو
ّ

 اه

 .ةيرشبلا ءاطخألا نم للقتو لمعلا ةعيبط لهستو ،ةيجاتنإلا ةدوجو ءادأ نسحت دق

ت نأ نكمملا نم ةينقتلا تاراكتبالا نأ بالطلا ركذ
ُ

قح
ّ

 :يلاتلا ق

 ءادألا ىوتسم عفر ●

 ةيجاتنإلا ةدوج عفر ●

 لمعلا ءادأ ليهست ●

  ةّيرشبلا ءاطخألا نم ليلقتلا ●

  يرشبلا لماعلا ىلع دامتعالا ليلقت ●

 ينقتلا مدقتلا ريثأت لوح نوفلتخم مهنكل ،ةيباجيإب يعامتجالا حاتفنالا ىلإ رظنلا ىلإ بالطلا ليمي ،راصتخاب

 مهفئاظوو مهتايح ىلع

 

 لبقتسملا فئاظو ريرقت نم يعونلا ثحبلا :ردصملا

AWE  
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ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف لمعلا لبقتسم  
 

 ةيدوعسلا يف لمعلا لبقتسم هجاوت يتلا ةعقوتملا ثادحألا )١٠

 تسيلو حيحصت وأ لعف ةّدر يه تاردابملاو تارارقلا نأو ،يفاك ريغ ةلودلا هب موقت ام نأ بالطلا ضعب ىري

 ريغ )ميلعتلاو ةيراجتلا لامعألا لثم( صاخلا عاطقو يموكحلا عاطقلا نيب يلاحلا نواعتلا ىوتسم نأو ةردابم

 :ةيلاتلا ثادحألا بالطلا مظعم عقوتي يلاتلابو .نآلا ىتح ٍفاك

 ٢٠٣٠ ةيؤر قيقحتل ةلودلا تالواحمل ةيعمتجم ةمواقم •

 ةأرملا صخت يتلا تاحالصإلل نيظفاحملا نينطاوملا ةمواقم •

 فئاظولا لادبتساو ةتمتأل ةيلمعل ةجيتن ةيعمتجم تاريغت •

  ةصصختملا تالاجملا يف لمعلا قوس ىلع نيدفاولا ةرطيس •

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف يموكحلا ءادألا ريوطت يف ةصاخ ةلودلا نم لئاهلا فرصلاو تقولا •

امدقت بالطلا ىأر ،ىرخأ ةيحان نم
ً

احضاو 
ً

 ةنيدم ءاشنإ لثم ،ةنيعم تالاجم يف ٢٠٣٠ ةيؤرل ةموكحلا قيبطت يف 

 ةنمقرو ،ةأرملا نيكمت يف روطتلاو ،نينطاوملل هيفرتلا تارايخ رفاوت ةدايزو ،ةيداصتقالا هللا دبع كلملا

 يفظومل يجولونكتلا بيردتلا ةدايزو ،تاقيبطتلا لالخ نم ةيمسرلا قئاثولا ةجلاعم لثم ةيموكحلا تايلمعلا

 .ةموكحلا

 

 مدقتلاو ميلعتلاب قلعتي اميف مامألا ىلإ مهدالب عفد يف ةموكحلل ةيلعاف رثكأ رودب بالطلا بلاطي ،راصتخاب

 .لمعلا قوسو يجولونكتلا

 

 ةيدوعسلا يف لمعلا لبقتسم لوح بالطلا رظن ةهجو صخلم

ارارم بالطلا ددش ،ثحبلا اذه لالخ
ً

اراركتو 
ً

 بسانم لكشب مهدادعإ يف حجني مل مهميلعت نأ ةقيقح ىلع 

نأ كلذ ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف لمعلا لبقتسمل
ّ

 مهل حمست يتلا ةيلمعلا تاراهملا ىلع مهبّردي ال ه

ايلاح ةعبتملا سيردتلا بيلاسأ نأ امك ،ىرخألا لودلا يف مهئالمز عم ةسفانملاب
ً

 .نمزلا اهيلع ىفعو ةميدق 

اريثك اهب داهشتسالا مت يتلا ةلثمألا نمو
ً

 نم كلذ نع جتني امو ،ةساردلا ءانثأ بيردتلا صرف رفوت مدع وه 

فوتي نأ لمعلا باحصأ عقوتي ثيح ،لمعلا قوس لوخدل دادعتسالاو جّرختلا دنع تابقع
ّ

 ةربخ نيمدقتملا ىدل ر

 .ةيلمع

 نيكمت ةدايز لثم ،اياضقلا ضعب يف ةعجشم ةيلاحلا تايدحتلل رارقلا باحصأ ةباجتسا ربتعت ،بالطلا رظن يف

 نيب نواعتلاو ،ةيبوسحملا ةبراحمو ،يوبرتلا حالصإلا لثم ،ىرخألا بناوجلا مظعم يف ةيفاك ريغو ،ةأرملا

 ذاختا ةموكحلا ىلع نيعتي ،بابشلا ليج تاعقوتو تاجايتحا ةيبلت لجأ نمو ،كلذل .لامعألا عاطقو ةموكحلا

 ةعرسب  فوقولل ةيلبقتسملا ةلماعلا ىوقلل صرفلا ريفوتو يلاحلا يميلعتلا ماظنلا حالصإل ةمساح تاءارجإ

 ىرخألا لودلا يف مهئارظن عم
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ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف لمعلا لبقتسم  
 

 ميلعتلا يف نيلماعلاو لامعألا ةداق رظن ةهجو :ةساردلا جئاتن .ب

 .لامعألا عاطقو ميلعتلا يف نيلماعلا عم يعون ثحب لمعب رغألا ةعومجم تماق ،بالطلا نايبتسا بناجب

 .مهدودرل ضرع يلي اميفو

 ميلعتلا يف نولماعلا )أ

 رثكألا بابشلا مه ةيدوعسلا يف لمعلا لبقتسم عم ملقأتلا يف حجنيس نم نأ ميلعتلا يف نولماعلا يأر

 ةيقب نع تفلخت ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نأب بالطلا رظن ةهجو اودّيأ امك .ةيدجب لمعي نمو ةيويحو ةنورم

 ضيقنلا ىلع هنأ ىلإ ،لاثملا ليبس ىلع ،اوراشأو .ةريغتملا قوسلا تابلطتم ةيبلتل اهبالط دادعإ يف ملاعلا

 تاراهملا ةيمنت ىلعو ةيصخشلا ءانب ىلع زيكرتلا ىلإ ىرخأ ةمدقتم نادلب ليمت ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم

ضيأ– لودلا هذه زكرتو .ةيصخشلا
ً

 ةسدنهلاو ةينقتلاو مولعلا تاعوضوم ىلع وأ ،ةيلمعلا بناوجلا ىلع -ا

 ىلإ ليمت يتلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ضيقنلا ىلع كلذو ،)تاغللاو رتويبمكلا مولع( تايضايرلاو

 .ةيرظنلا مولعلا سيردت

 لامعألا ةداق )ب
  :لامعألا ةداق اهمّدق يتلا تاقيلعتلا زربأ انه

  يدوعسلا لمعلا قوس لبقتسم نع مهيأر

 اوسيل مهنأ الإ ،"لمعلا لبقتسم" حلطصم ىنعمل نوكردم لامعألا ةداق مظعم نأ نم مغرلا ىلع

:ّنأ ىلإ مهمظعم راشأو .هيناعمو هتالولدمب ريبك دح ىلإ نيعاو  

 لبقتسم ىلع رثؤي ةكلمملا رّوطتو ،لكك ةلودلا رّوطتو مّدقت ىلع دمتعي – رثأتي لمعلا قوس لبقتسم ●

 .اهيف لمعلا

خضت ●
ّ

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف صاخلا عاطقلا ةيهافرو ومن ددهي ماعلا عاطقلا م

 .تارّيغتلا هذه ةعيبط نم نيدكأتم ريغ لامعألا ةداق نأ الإ ،لبقتسملا يف تاريغتلا نم ريثكلا ثدحتس ●

 

  بالطلا نع مهيأر

اباذجنا رثكأ اوناك ،صوصخلا هجو ىلع ،روكذلا بالطلا نأ لامعألا ةداق ىري
ً

 ،صاخلا عاطقلل سيلو ماعلا عاطقلل 

 :مّدقي ماعلا عاطقلا نأل كلذو

 لقأ لمع تاعاس •

 لقأ تايلوؤسم •

 ىلعأ بتاور •

 لضفأ تازاجإ ماظن •
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ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف لمعلا لبقتسم  
 

ادقاف حبصأ يدوعسلا بابشلا نأ ىلإ كلذ ىّدأ
ً

 يتأتس يتلا تاريغتلا عم لماعتلل أيهم ريغو ،حومطلل 

 ةيوبخنلا فئاظولا ليضفت ىلإ نوليمي نييدوعسلا نأ ىلإ لامعألا ةداق ريشي امك .لمعلا لبقتسم عم

  .يندب دوهجم لذب ىلإ جاتحت يتلا فئاظولاو ةيندتملا لوخدلا تاذ فئاظولا ضفرو

 ةكلمملا يف لمعلا لبقتسم صئاصخ

قوتي
ّ

 :ةيلاتلا تاريغتلا نّمضتيس ةكلمملا يف لمعلا لبقتسم نأ لامعألا ةداق ع

 ةريبك لمع صرف قلخيس نييدوعسلا نيفظوملاب ةدفاولا ةلامعلا لادبتسا نأ ثيح :ةدوعسلا ●

 .نييدوعسلا نيفظوملا تاراهم نسحيس اذهو ،صاخ لكشب ثانإللو ماع لكشب نييدوعسلل

كرت – فدهتست فوس :تاربخلا باحصأ ىلع زيكرتلا – ةربخلا ىلع ىلعأ دامتعا ●
ّ

 ىلع فيظوتلا تاهج ز

 .بتاورلا عفر ىلإ يدؤي دق امم ،ةيلمعلا ةربخلاو ةيعامتجالا تاراهملا باحصأ

احاتفنا رثكأ نونوكيس نونطاوملا :يعمتجملا رييغتلا ●
ً

 .رييغتلل ةيلباقو 

 فئاظولا ضعب لدبتستسو ،فئاظولا ضعب ءاهنإ يف ةتمتألا بّبستتس :فئاظولا ةعيبط يف ريغتلا ●

  .لبق نم ةدوجوم نكت مل ىرخأب

 لبقتسم عم ملقأتتل جهانملا ريوطت متيو – ثّدحيو ةثيدحلا تايجهنملا ميلعتلا مدختسيس :ميلعتلا ●

 .لمعلا

لعتي اميف ةيلاع ةكلمملا يف لمعلا قوس ةيزهاج ودبت ال :ةتمتألا نم ديزملا ●
ّ

 كلذ عمو ؛ةتمتألاب ق

لعتي اميف اميس ال ،تالاجملا نم ريثك يف دادزتس
ّ

 ةفاقث ريغيس هرودب اذهو .يفرصملا عاطقلاب ق

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

  ةكلمملا يف لمعلا لبقتسم تايدحت

  :وه لمعلا لبقتسمل ةكلمملا ةئيهتو ٢٠٣٠ ةيؤر عيجشت لجأ نم قّبطُي نأ بجي ام نأ - ،لامعألا ةداق لوقي

 

 لمعلا قوس تاريغتل هبابش دادعإب موقي ثيدح ميلعت ماظن ●

 

ابلاغ اهردصم نوكيس يتلاو ،ةيعمتجملا تايدحتلا ●
ً

 نيذلا صاخشألاو نييديلقتلا دارفألا نيب عازنلا وه 

  .ةأرملاب ةقلعتملا تالاجملا يف اميس ال ،هضفري نم نيبو رييغتلا نوديري

  لمعلا لبقتسم تارثؤم – لماوع نم يأ وأ ةتمتألا ببسب مهفئاظو نودقفي امدنع لامعلا طابحإ ●

 ةيلاحلا ةيلعفلا قوسلا تابلطتمب يعاو سيلو أيهم ريغ بابشلا ليج ●
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ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف لمعلا لبقتسم  
 

 ةقالعلا يوذ دادعتسا ىوتسم لوح لامعألا ةداق رظن ةهجو

 :لمعلا قوس تاريغتل ةقالعلا يوذ دادعتسا ىدم لوح لامعألا ةداق بلغأ رظن ةهجو ضرع انه

 

 صاخ لكشب زكرت يهو .٢٠٣٠ ةيؤر زاجنإل لمعلا صرف نم ديزملا قلخ ىلإ ةموكحلا فدهت :ةموكحلا •

 .تاعانصلا ربع ماعلا عاطقلا ريوطتو ةتمتأ ىلع

 

 هذهل نيدعتسم ريغ ماعلا عاطقلا يفظوم ودبي ،ريوطتلاو راكتبالا ةلودلا عجشت امنيب :ماعلا عاطقلا •

  ةلحرملا

 

كفتس ىربكلا تاكرشلا نكل ،رييغتلل ةدعتسم ريغ تامظنملا مظعم :صاخلا عاطقلا •
ّ

اريثأت تأر اذإ كلذب ر
ً

 

ايلام
ً

ايباجيإ 
ً

 ةنورملاو ةبغرلا نيفظوملا ىدل نأ ودبي ال ،لباقملاب نكل .)فيلاكتلا ضفخو حابرألا ةدايز( 

 .رييغتلل ةيفاكلا

 

 قوس يف ثدحتس يتلا تاريغتلا ةهجاومل دادعتسا ىلع اوسيل بالطلا نأ لامعألا ةداق دقتعي :بالطلا •

 :ةيلاتلا بابسألل لمعلا

 ةسدنهلا لثم ةيعامتجالا ةهاجولا تاذ تاصصختلا ةساردل بالطلا ىلع يعامتجالا طغضلا -

 .بطلاو

 تاجرخم ىلع ريبك لكشب رثؤي اذهو ،بهاوملا يّمني الو راكتبالا عّجشي ال يميلعتلا ماظنلا -

 .ماظنلا اذه ةدوجو

 .ةّيلمعلا ةربخلا باستكاو تاذلا ريوطتب مامتهالا مدع -

 لامعألا ةداق تايصوت

 :٢٠٣٠ ةكلمملا ةيؤر قيقحت يف ةكلمملا ةدعاسم لجأ نم ةيلاتلا تايصوتلا لامعألا ةداق مدقي

 اذه ،نييدوعسلا ريغ اهلغشي يتلا فئاظولا ماهمو تايلوؤسم يلّوت ىلع نييدوعسلا بيردت يغبني ●

  تقولا ضعب قرغتسيس

 ةلصلا تاذ ريياعملا" بناجب رابتعالا نيعب "ةيصخشلا تاراهملا" ذخأ ىلإ ةيرشبلا دراوملا يلوؤسم جاتحي ●

 .ىرخألا نم ةيمهأ رثكأ عقاولا يف ةيصخشلا تاراهملا نوكت دق ."ةفيظولاب

 راشأ ،لاثملا ليبس ىلع .اهدس بجي ةيعامتجالا ةيمنتلاو لمعلا ةرازوو ميلعتلا يترازو نيب ةوجف دجوت ●

 ةيبرعلا ةكلمملل ةيراشتسالا ةيعمجلا ىلإ ميلعتلا ةرازو اهتلسرأ يتلا ريراقتلا نأ ىلإ لامعألا ةداق

 .حضاو لكشب ٢٠٣٠ ةيؤر يف مهاست الو ةميدق ةيدوعسلا

 يف ببستت نل اهنكل ،يرشبلا رصنعلا ىلإ ةجاحلا للقتس ةتمتألا نأ ىلإ لامعألا ةداق راشأ امك

امامت هنع ءانغتسالا
ً

 ةيبرعلا ةكلمملا يف ميلعتلا ماظن نأ مهؤارآ ةعلطتسملا مظعم دقتعي ،اًريخأ .
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ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف لمعلا لبقتسم  
 

 يف لمعلا لبقتسم يف لصحتس يتلا تاريغتلل يفاكلا لكشلاب بالطلا دادعإ يف حجني مل ةيدوعسلا

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
  :يلي ام لامعألا ةداق حرتقا ،قبس ام ىلإ ةفاضإلاب

 

 ةدعاسمب صاخلا عاطقلا تاكرش مزتلت ثيح ،ةروفاغنس ةلود جذومن ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا قّبطت نأ ●

 .راكتبالا زيزعتو ةيداصتقالا ططخلا ذيفنت يف ةموكحلا

 .لمعلا قوس تاعاطقو يميلعتلا ماظنلا نيب نواعتلا زيزعت ىلع لمعلا ةكلمملا ىلع بجي ●

 ةئيهت لجأ نم يفيظولا هيجوتلل جمارببو مزاللا ينهملا بيردتلاب بالطلا ةميلعتلا تاهجلا دوزت نأ بجي ●

 .لمعلا قوسل بالطلا

 .ةراجتلا ةرازو عم ميلعتلاو ةيعامتجالا ةيمنتلاو لمعلا يترازو نواعتت نأ بجي ●

 تاعاطقلا نيب كلذكو ماعلاو صاخلا لامعألا يعاطق نيب نواعتلا عّجشت ةيلآ ةلودلا ممصت نأ بجي ●

 .ةفلتخملا ةيموكحلا
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 )ثحبلا( ةساردلا جئاتن صخلم

 لبقتسم يف ةعيرسلا تارّيغتلل بالطلا ريضحت لوح رغألا ةعومجم اهيلإ تلصوت يتلا جئاتنلا مسقلا اذه صخلي

 .لمعلا

 .ةريغتملاو ةيلاحلا قوسلا تابلطتم ةيبلتل اهبالط دادعإ يف لودلا ةيبلغأ نع ترخأت ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

لعتي اميف ةيعقاو رثكأ اونوكي نأ بالطلا ىلعو
ّ

 نأ فيظوتلا يلؤسم ىلع يغبنیو .ةيفيظولا مهتاعقوتب ق

كري
ّ

 .ةیمیداکألا تاجردلاو تالھؤملا نم ةیمھأ رثکأ ربتعت يتلا ةّيصخشلا تاراھملا یلع اوز

 

 فئاظولا ماهمو تايلوؤسم يلّوت ىلع نييدوعسلا بيردت نأ لامعألا ةداق حرتقا ،ىرخألا تايصوتلا نيب نمو

 ةلواحم يف تايدحت هجاوت ةلودلا نأب اوفرتعاو .تقولا ضعب قرغتسيس كلذ نكل نييدوعسلا ريغ اهلغشي يتلا

  .رييغتلا ةيمهأ نأشب تاكرشلا يف نيلماعلا ضعب اضيأ نكلو ،سانلا ةماع طقف سيل عانقإ

الامجإو
ً

 مهتاراهم بالطلا روطي نأ ةيمهأب نمؤت اهنأ عم – نيملعملاو لامعألا باحصأ رظن ةهجو نإف ،

نأ الإ ،مهتاردقو
ّ

 ةموكحلا ذختت نأ ةرورضو ،رثكأ روطتمو لضفأ ميلعت ىلع لوصحلا يف بالطلا قح ىلع دكؤت اه

 :ةيلاتلا ةمهملا اياضقلا ةجلاعم بجي ،صوصخلا هجو ىلع .نآلا ،فدهلا اذه قيقحتل تاءارجإ

 تاراهملاو ةساردلا ءانثأ بيردتلا لثم ،يميلعتلا ماظنلا يف ةيلمعو ةثيدح بيلاسأو ىوتحم ميدقت •

 لصاوتلا تاراهمو ةيصخشلا

 زجاوحلا ةلازإو ،لمعلا قوس يف ددجلا نيجيرخلا دض زّيحتلا نمو ةيبوسحملا نم دحلل ريبادت ذاختا •

 .)نكامألا ضعب يف( لمعلا ناكم يف لماك لكشب ةكراشملا نم ةأرملا عنمت يتلا ةّيلمعلاو ةيرادإلا

 نم ةدافتسالاب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةلماعلا ىوقلل حمست ةقيرطب ةثيدحلا ةينقتلا ميدقت •

 .كلذ ىلع ةبترتملا ةيبلسلا جئاتنلا عنم عم اهتايناكمإ

 

ضويو ،انتايصوت ريرقتلا نم ريخألاو يلاتلا ءزجلا ضرعي
ّ

 دويق شقانيو تايصوتلا كلت ذيفنت هجاوت يتلا تايدحتلا ح

 .لامعألا ةداقو بالطلا نم لكل ةيناكسلا ةبيكرتلا لماوع ىلإ ةفاضإلاب تانّيعلا ةيدودحم تلمش يتلاو ةساردلا
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 صوصخب هلمع ةكلمملا ىلع بجي اذام :ثلاثلا ءزجلا

  ؟لمعلا لبقتسم

 ةيلمع ةطخ -

 ةمدقم

ايداصتقا ةمدقتم حبصت نأ نكمي ال ةلود يأ ّنأ كلذ ،ةلودلا عمتجمو داصتقا ىلع رثؤي ميلعتلا
ً

 اهئانبأ ةردقب الإ 

 .اهيف ةايحلا ىوتسم عفرو ةلودلا رّوطت ىلإ يدؤي ام اذهو ،اهداصتقا ةدايق ىلع

اددع – ةّيجراخ ريراقتو رداصمل تاعجارم ىلع ًءانب – اندّدح ،ريرقتلا اذه ةيادب يف
ً

 لبقتسمب ةّصاخلا تايّدحتلا نم 

لعتي اميف لمعلا
ّ

 :يلاتلا وحنلا ىلع تناكو ،ةكلمملاب ق

 ةيعمتجملا ديلاقتلا •

 قوسلا ىوق يف رّيغتلا •

 روجألا يف رّيغتلا •

 لامعألا ةداير مامأ تابقعلا •

  لمعلا قوس تالوحت عم فّيكتلا لجأ نم بيردتلا ىلإ ةجاحلا •

 

 قوسلا ىلع اهريثأت رهظو ،تايدحتلا هذه تدكأت ،لامعألا ةداقو نيملعملاو بالطلا نايبتسا جئاتن ءوض يف ،نآلا

اعقوتم ناك امم رطخأو حضوأ حبصأو ،ربكأ
ً

. 

اروطت رثكأ ةكلمملا يف ةيموكحلا تاعاطقلا نأ يلوألا انثحب رهظأ امنيب
ً

 ةينقتلا ىلع دامتعالاو ةيمقرلا ثيح نم 

 دقو .بالطلا ضعب لبق نم ةئيطب اهنأ ىلع اهيلإ رظنٌي لازيال هنأ الإ ،صاخلا عاطقلاب ةنراقم تامدخلا ميدقت يف

لعتي اميف اهيف غلابم تاحومط بالطلا ىدل :ةساردلا يف رثؤم لماع بتاورلا يف رّيغتلا نأ اضيأ ثحبلا رهظأ
ّ

 ق

كل ،ةيلاع بتاور تاذ ةقومرم فئاظو ىلع لوصحلاب
ّ
امامتها نورهظي ال لباقملا يف مهن

ً
 مهتاردق ريوطتب 

 ضعب نأ نّيبت اذإ نكل .مهتاعقوتو مهتاروصت نيبو عقاولا نيب ةوجف دوجو ىلإ يدؤي امم ،مهتاراهمو

 مهلبقتسمل بالطلا لبق نم ةيعقاو رثكأ طيطختلا لعجيس اذه نإف ،يلاع دئاع تاذ نوكتس ةّينهملا فئاظولا

 .يفيظولا

ايرذج ةفلتخم لامعأب مايقلل نيدعتسم اونوكي نأ ىلإ بالطلا جاتحيس
ً

 ىلع لمعلا اذه بلطتي ،هوسرد امع 

 ةكلمملا يف يلاحلا ميلعتلا ماظن .ةيديلقتلا لمعلا ميهافم يف ريكفتلا ةداعإو ةديدج تاراهم باستكا

 لبقتسملا يف نوحارجلا ناك اذإ ،لاثملا ليبس ىلع ؛تارييغتلا هذه لثمل بسانم ريغ ةطاسبب ةيدوعسلا ةيبرعلا
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 بطلا تايلك يف ةّيبطلا تاتوبورلل ميلعت يأ نوكي ال امنيب ،ةيحارجلا تايلمعلا ءارجإ يف تاتوبورلا نومدختسيس

 .لمعلا قوس يف مهعفنت نل ةميدق تامولعمو فراعم نولمحي بطلا يجيرخ نوكي اهنيح ،انيدل

اريثك ترركت ةطقن زربأ نإف ،اريخأو
ً

 مهئيهي يذلا بيردتلاو ميلعتلا ىلإ مهتجاح يه بالطلا نايبتسا يف 

نصل نوعلطتي مهنإ ،لمعلا لبقتسم يف ثدحتس يتلا ةيلبقتسملا تاريغتلل
ّ
 .كلذ ىلع لمعلا لجأ نم رارقلا عا

 .ةتمتألا حلاصل يفتخيس اهنم نييالملا ،فئاظولا ةيعون يف ريبك لّوحتب لبقتسملا يف لمعلا قوس زيمتي فوس

 نم ديدعلا رهظتسو يلاحلا اهعضو نع فئاظولا نم ريثك ةعيبط رّيغتتس دئاسلا فوخلل افالخو ،لباقملاب نكل

 .ةديدج ةيعونب اهنم

 فئاظولا ىلإ لاقتنالل مزاللا معدلاو تاراهملا ىلع نيفظوملا لوصح نامض يه ،تايدحتلا ربكأ دحأ ،ماع لكشب

 نم ةيلاع ةبسن نم يناعتس ،لاقتنالا اذه ةرادإ يف لشفت يتلا لودلا" :ريرقتلا يف ءاج .اهعون نم ةديدجلا

 ٣٣."روجألا ضافخناو ةلاطبلا

 بابسأو روذج مهف نإ .ىرخأ بابسأ بناجب ةيسايسو ةيعامتجاو ةيداصتقا بابسأل رييغتلا ةمواقم دوستس

 .لولحلا ريوطت ىلع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا دعاسي رييغتلا ةمواقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ٢٠١٧ ،ربمفون ،)McKinsey & Company( يبموك & ينزنيكام ٣٣
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فلتخم نوكي نأ لمتحملا نم لمعلا لبقتسم نأب انتسارد يف نويدوعسلا لامعألا ةداق فرتعا
ً

 نع ريبك لكشب ا

 لبقتسم حسم جئاتن اذه معديو .رييغتلا اذه ليصافتل يفاكلا مهيعو مدعب اوّرقأ مهنكل ،يلاحلا عضولا

امهف" نودبي )٪٥١( نيكراشملا ةيبلاغ نأ دجو يذلا ،يملاعلا يداصتقالا ىدتنملا بناج نم فئاظولا
ً

 ٍفاك ريغ 

 .رييغتلل قئاع ربكأ وه اذه مهفلا صقن نأ نوثحابلا ربتعاو ."لمعلا لبقتسم يف ةمداقلا تاريغتلل

 

 باسح ىلع ريصقلا ىدملا ىلع ةيحبرلاب وه لمعلا باحصأ مظعم مامتها نأب ،نويدوعسلا لامعألا ةداق فرتعا

 تاكرشلا تارادإ مامتها ةلقو ،راكتبالا ىلع ةلماعلا ىوقلا تايجيتارتسا ىلع زيكرتلا ةلقو ،لمعلا لبقتسم ميق

 .لمعلا لبقتسم عوضومب

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهمدختست يتلا تايجيتارتسالا نم ديدعلا يملاعلا يداصتقالا ىدتنملا ددح ،٣٤فئاظولا لبقتسم نع ريرقت يف

 اًعويش رثكألا تايجيتارتسالا نمضتت .لمعلا لبقتسم ذيفنت يف ةدعاسملل اهمادختسال ططخت تناك وأ تاكرشلا

 :يلي ام

 نييلاحلا نيفظوملا تاراهم ريوطت يف رامثتسالا •

  فئاظولا ريودت معد •

 .ةيميلعتلا تاسسؤملا عم نواعتلا •

  ثانإلا فيظوت •

  ةلهؤملا ةيبنجألا بهاوملا بذج •

  نيتقؤملا لامعلا فيظوت يف عّسوتلا •

  بيردتلا صرف ريفوت •

  ةددعتم تالاجم يف لمعت تاكرش عم نواعتلا •

 لاجملا – ةعانصلا لخاد تاكرش عم نواعتلا •

 ربمتبس ،٢٠١٨ ،)WEF( يملاعلا يداصتقالا ىدتنملا ٤٣   

يملاعلا داصتقإلا ىدتنم ،لمعلا لبقتسم نايبتسا :ردصملا  

حوضولا نامضل اهراصتخا مت قئاوعلا ءامسأ :ةظحالم  

رييغتلا قئاوعب  قلعتي اميف نيكراشملا ءارا  

٥١%  

٠٥%  

٤٢%  

٣٧%  

٢١%  

١٨%  

١٨%  

٨%  

  ةمداقلا تاريغتلل يفاكلا كاردإلا مدع

رداصملا ىلع دويقلا  

نيمهاسملا لبق نم طوغضلا  

تاريغتلا عم بكاوتت ال يتلا ةلماعلا ىوقلا تايجيتارتسا  

ايلعلا ةرادإلا لبق نم مامتهالا مدع  

ةرشابملا ةرادإلا لبق نم مامتهالا مدع   ةرشابملا 

ملعأ ال  

قئاوع دجوت ال  
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لحملا لامعألا ةئيب يف اهنم بسانتي ام قّبطتو راكفألا هذه ةكلمملا يف ةلوؤسملا تاهجلا سردت نأ حرتقن
ّ

 ،ةي

 كلذكو يملاعلا يداصتقالا ىدتنملا اهعضو يتلا طاقنلا سكعت ةقرولا هذه يف ةددحم تايصوت انمدق دقو

 اهقيبطت ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل نكمي يتلا تاسرامملا انتايصوت لمشت .انتسراد نم اهب انجرخ يتلا جئاتنلا

 .ديدجلا رصعلا تايدحت ةهجاوم ىلع ةردق رثكأ ةلماع ىوق ءانبل

 

 ىرخألا لودلا براجت نم ةدافتسالا

 متي يتلاو ،٣٥ةيلبقتسملا ةلماعلا ىوقلا ةيجيتارتسا ريوطتب يملاعلا يداصتقالا ىدتنملا موقي ،ماع لكشب

البقتسم يفتخت دق يتلا كلت :فئاظولا نم نيعون ىلع اهيف زيكرتلا
ً

 بلطلا تحت نوكت دق يتلا فئاظولاو 

لطتت نيتلاحلا اتلك .ديدشلا
ّ

 فئاظولا رارقتسا تاعقوت فرشتست ةماع ةرظن وه هاندأ ينايبلا مسرلا .طيطختلا ب

 .ةفلتخملا تالاجملا يف اهرّيغتو

 لباقملاب ،اهعم "ىربكلا" ةيداصتقالا ىوقلا لماعتت فيك ةسارد يه ،عيضاوملا هذه ثحبل ةداتعملا ةقيرطلا

 نم .ةيسفانت رثكأ عقوم يف اهسفن تعضوو حاجنب اهعم لماعتلا نم تنكمت ةريغص لودل ىرخأ جذامن كانه

 ديكأتلاب يهو رواحم ةسمخ نم ةيجهنمب نيتمهم نيتيضق عم لماعتت يتلا ،٣٦كرامندلا كلذ ىلع ةلثمألا

 نكمي ال ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نأ اهدافم راكفأ يأ ىلع بلغتلل يه ةطقنلا هذه ."ةصاخ ةيكرامند ةبرجت"

الولح دروتست نأ بجي اهنأو ،"ةيدوعس" ريكفت ةقيرطب اياضقلا هذه عم لماعتت نأ
ً

 لكاشملا لحل ىرخأ تائيب نم 

 مهيلإ راشي( ةينورتكلإلا ةراجتلا يف نيلماعلا ددع عافتراب نايسيئرلا نايكرامندلا ناموهفملا موقي .ةّيلحملا

 رارقتسا نورفويو ،دعب نع وأ ةيراجت ةأشنم يف نولمعي اوناك ءاوس ،)"تاصنملا لامع-نيلقتسملا" مساب

 عمتجملاب ةقلعتملا تاريغتملا عم لماعتلل ةيكرامندلا ةقيرطلل يساسألا جهنلا لثمي اذهو .مهلمعب عمتجملل

 .لمعلا ةئيبو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٢٠١٨ يماع يف ةبولطم تاراهم ١٠ زربأ ةنراقم : ٤ لودج

٢٠٢٢و  

ةيوديلا تاراهملا  

  ةينهذلاو ةيغالبلا تاراهملا

ةيلاملا دراوملا ةرادإ  

ايجولونكتلا ةنايص  

ةيباسحلاو ةيئارقلاو ةيباتكلا تاراهملا  

نيفظوملا ةرادإ  

  ةمالسلاب يعولاو ةدوجلا ةرادإ

تقولا ةرادإو قيسنتلا  

  ةيرصبلا تاردقلا

ايجولونكتلاب مكحتلاو لامعتسا ىلع ةردقلا  

٢٠٢٢ يف اهيلع بلطلا لقيس تاراهم  

راكتبإلاو يليلحتلا ريكفتلا  

طشنلا ملعتلا  

ةردابملاو عادبإلا  

  ةجمربلا

يدقنلا ليلحتلاو ريكفتلا  

قعملا تالكشملا لح
ّ

ةد  

يعامتجإلا ريثأتلاو ةدايقلا  

يفطاعلا ءاكذلا  

يقطنملا ليلحتلاو ريكفتلا  

  اهمييقتو ةمظنألا ليلحت

 

٢٠٢٢ يف اهيلع بلطلا ديازتيس تاراهم  

راكتبإلاو يليلحتلا ريكفتلا  

قعملا تالكشملا لح
ّ

ةد  

يدقنلا ليلحتلاو ريكفتلا  

طشنلا ملعتلا  

ةردابملاو عادبإلا  

ةقثلاب ةرادجلاو،ليصافتلل هابتنإلا  

يفطاعلا ءاكذلا  

يقطنملا ليلحتلاو ريكفتلا   

يعامتجإلا ريثأتلاو ةدايقلا  

تقولا ةرادإو قيسنتلا  

٢٠١٨ ،مويلا ةبولطملا تاراهملا  
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ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف لمعلا لبقتسم  
 

 نيعاطقلا نيب كرتشملاو يلاعلا قيسنتلا سلجم فارشإب تاوطخ عبرأ ذاختا مت ،ةروكذملا فادهألا ىلإ لوصولل

 :م٢٠١٧ ةنسل ماعلاو صاخلا

 رخآ لمع يأ وأ ةصنم باسحل وأ صاخلا مهباسحل نولمعي نم دعاسي اذهو- ةلاطبلا تانوعم ماظن ليدعت •

 .هلخد صخش يأ دقف اذإ نامأ ةكبش كانه نوكت ثيحب ،يطمن ريغ

ايواسم ةصنملا يف لمعلا نم لخدلا ربتعيس - رخآ لمع يأ لثم رحلا لمعلا تاصنم يف لمعلا رابتعا •
ً

 لمعلل 

 .ةدوجوم ةزيملا هذه نكت مل ،قباسلا يف .ةلاطبلا تاقاقحتساب قلعتي اميف رخآ يديلقت لاجم يأ يف

 ةباقن عم ةيعامج ةيقافتا ةينورتكلإلا ةراجتلل ةكرش تعقو ،ىلوألا ةرملل- ةصنم ةكرش عم يعامج قافتا •

 .اهريغو ةيدعاقتلا تاشاعملا لثم نيلماعلا قوقح لفكت ،ةيلامع

 ومنلا تاناكمإ زيزعتل ةلودلا لخاد يسايس قافتا وه اذه- ةكراشملا تاداصتقال ةيلبقتسملا تاناكمإلا زيزعت •

 يفضت يتلا ةماعلا حئاوللاب ةقلعتملا ةيلخادلا تاكرحتلا نم ريثكلا كلذ لمشي .لمعلا تاصنم تاداصتقا يف

 .تاصنملا لامعأ ىلع يمسرلا عباطلا

 

 ليكشت" لمع شرو نم ةلسلس لالخ نم لبقتسملل دادعتسالاب موقت ةيبرعلا ةدحتملا تارامإلا ةلود امأ

 ممصت امك .ةيلبقتسملا تامدخلل جذامن ريوطت يف ةيموكحلا تاهجلا فلتخم دوهج معدت يتلا "لبقتسملا

 ةرازو فيلكت مت ،كلذ ىلع ةوالعو .تاريغت يأ عم لماعتلل ليدعتلل ةلباق ةنرم ةيجيتارتسا ططخ لمعلا شرو

 ٣٧.طفنلا دعب ام ةلحرم ةرادإب ةموكحلل ةعباتلا لبقتسملاو ءارزولا سلجم نوؤش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ربمتبس ،٢٠١٨ ،)WEF( يملاعلا يداصتقالا ىدتنملا ٥٣

 هسفن عجرملا ٦٣

 ربمتبس ،٢٠١٨ ،)WEF( يملاعلا يداصتقالا ىدتنملا ٧٣

ةياعرلا  

ةيحصلا  

يملاعلا داصتقإلا ىدتنم ،لمعلا لبقتسم نايبتسا:ردصملا  

ا
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 ةيبلس ةرظن

 ةتباث ةراهم

طسوتملا  

ةيبلس ةرظن  

ةتباث ريغ ةراهم  

ةيباجيإ ةرظن  

ةرقتسم ةراهم  

ةيباجيإ ةرظن  

ةتباث ريغ ةراهم  

ةيتحتلا ىنبلا  

لقنلا تامدخ  

ةيلاملا تامدخلا  

تاراشتسإلاو  

تامولعملا ةينقت  

هيفرتلاو مالعإلا  
 تامدخ

نيكلهتسملا  
ةينهملا تامدخلا ةقاطلا   

  ٢٠٢٥-٢٠١٥ فئاظولا يف ريغتلا تاعقوت
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ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف لمعلا لبقتسم  
 

 ةيضق ىلع لمعت ةيلودلا تاسسؤملا نإف ،ةقرولا هذه يف نكامأ ةدع يف انحضوأ امكو ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 ةيثحبلا تاسسؤملا نم ريبك ددعو يلودلا كنبلاو ،)ILO( ةيلودلا لمعلا ةمظنم لثم ،كلذك لمعلا لبقتسم

  .ةلقتسملا

 ةّيلحم تاداصتقا ىلع قيبطتلل ةلباق يملاعلا ىوتسملا ىلع ةمدقملا تايصوتلا لك سيل نأ حضاولا نم

 يف ةدعاسملل ةماه ةينطولا ةيثحبلا تاردابملا نإف يلاتلابو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لثم ،ةنيعم

 ةيساسألا ئدابملاب قلعتي اميف ةلجعلا عارتخا ةداعإل ةجاح دجوت ال ،هسفن تقولا يفو .تاريغتلا هذهل دادعتسالا

 لمعلا لبقتسم ةرادإ لجأ نم – ةيضقلا هذه عم لماعتلا لجأ نم .ةيملاعلا تاروطتلاو تاهاجتالاو ،ةيسيئرلا

 ةيلودلا تاسسؤملاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةموكح نيب تاكارش نيوكتب يصون ،- ةلاعفو ةيكذ ةقيرطب

 .ةلكشملا لح ىلع لمعت يتلا

 ةماعلا ةيجيتارتسالا

 جئاتن درجم يه يناثلا ءزجلا يف اهميدقت مت يتلا جئاتنلا نإف ،ةقرولا هذه نم لوألا ءزجلا يف انحضوأ امكو

 لوح ةلماش تايصوت الو ثدحيس امل ةلصفم ةطيرخ مدقت ال اهنكلو ،حيحصلا قيرطلا ىلا تاراشإو .ةيلوأ ةساردل

 .اهعم لماعتلا ةيفيك

 لمعلا لبقتسمل يلاحلا عضولا مهفل تاساردلا نم ديزمب مايقلا يه اهمدقن يتلا ىلوألا ةيصوتلا نإف ،اذل

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف

 

الوأ ويرانيس طيطخت ةيلمع ءارجإب يصون ،ةياغلا هذه قيقحتلو
ً
 ةفلتخم ةيضارتفا تاهويرانيس ليلحت متي ثيح ،

اصوصخو – ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف داصتقالاو عمتجملا ىلع ةلمتحملا اهتاريثأت ىلع ءانب
ً

 قلعتي اميف 

 يوذل ةلماش ةسارد لمع متي ،ةوطخلا هذه جئاتن ىلع ءانبو .)أ مسقلا( ةلماعلا ىوقلاو يميلعتلا ماظنلاب

 ،ماعلا عاطقلاو ،صاخلا عاطقلاو ،)ميلعتلا يف نيصصختملا نم مهريغو ةذتاسألاو بالطلا( ميلعتلاب ةقالعلا

 .)ب مسقلا( ماع هجوب روهمجلاو

 ماع راطإ ميدقت اننكمي هنأ دقتعن ،McKinsey لثم نييلودلا نيللحملا نم تانايب مادختسابو ،يلاحلا تقولا يف

 يف ةبولطملاو ةيلاحلا تاراهملا نيب ةوجفلا قييضتب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا موقت نأ نكمي فيك حرشي

الك لمشي اذهو .)ج مسقلا( لمعلا لبقتسم
ً

 ةددحم تايصوتو ،)٢و ١ نايعرفلا نامسقلا( ةماعلا تايصوتلا نم 

 .)٤ يعرفلا مسقلا( ةيلاحلا ةلماعلا ىوقلاو )٣ يعرفلا مسقلا( ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا بالطل

لعتم بالط لوخد نإ
ّ

اميلعت نيم
ً

اديج 
ً

ظوت ةقيرطب لمعلا قوس ىلإ 
ّ

 تاسسؤملا دّوزي مهتاردقو مهتاراهم ف

 يف ىرخأ ةرم لمعلا قوسو ميلعتلا نيب ةقالعلا انددح دقل .ةحاتملا ةيرشبلا دراوملا لضفأب ةصاخلاو ةماعلا

 .ج مسقلا نم ةحرتقملا ةيميلعتلا تاحالصإلا زواجتت يتلا تايصوتلا نم ديزملا انمّدق امك ،د مسقلا

 متي نأ لمأن لمعلل ةلجاع ةوعد عم ةقرولا هذه اهيلإ تلصوت يتلا جئاتنلا عيمجل اًجاتنتساو اًصخلم مدقن ،اًريخأو

  .اهب لمعلاو ذاختالا
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ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف لمعلا لبقتسم  
 

 تاهويرانيس ةدع لمشت ةبرجت لمعب مايقلا .أ

 مييقتب تاسسؤملل حمست اهنأ ثيح نم حوضولا مدع تالاح عم لماعتلل ةبسانم ةادأ ويرانيسلا طيطخت ربتعي

طخٌي يتلا ططخلاو تايجيتارتسالا ةيلاعف
ّ

 يهف ،ةقيرطلا هذهبو .ةلمتحم ةيلبقتسم تائيب يف اهذيفنتل ط

 .لمعلا قوسل اهينطاوم ةئيهتل ةليسو لضفأ طيطختل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةدعاسمل ةزاتمم

 ىربكلا تاهاجتالا ريثأت لوح ىدملا ةديعب تاهويرانيسلا نم ةلسلس ريوطت حرتقن ،عوضوملا اذهل ةبسنلاب

 مادختسا حرتقن .اهدعب امو م٢٠٢٥ ىلإ م٢٠٢٠ نم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلع ةعقوتملا ريغ ثادحألاو

 رتيب باتك رظنا( .لمعلا نم ديدج ملاعل دارفألا دعت نأ نكمي يتلا تاردابملاو راكفألا ديلوت ىلع ةبترتملا راثآلا

 ٣٨."ويرانيسلا" جهنم نع ديزملل ،"لوهجم ملاع يف لبقتسملل طيطختلا :ليوطلا ضرعلا نف" ،زتراوش

 ةقالعلا يوذ ءارآ عالطتسال لماش حسم لمع .ب

امهف ويرانيسلا طيطخت ةيلمع رهظت فوس
ً

الماش 
ً

 تاهويرانيسلاب رثأتت نأ لمتحملا نم يتلا تاعومجملا عيمجل 

 تاحومط ويرانيس لك نمضتي ،ةعومجم لك ىلع لمعلا لبقتسم رثؤي فيك مهف يف دعاسيس امم ،ةفلتخملا

 .اهتاعلطتو اهفواخمو ةعومجم لك

 ،صاخلا عاطقلا يف لمعلا باحصأو ،ةصاخلاو ةماعلا ةيميلعتلا تاسسؤملاو ،بالطلا تاعومجملا لمشتس

قفو لمع ةطخ عضول رارقلا يعناص عم لمع ةشرو كلذ عبتيسو .سانلا ةماعو ،ماعلا عاطقلا تالاكوو
ً

 .كلذل ا

 :قباسلا مسقلا يف ةروكذملا ويرانيسلا طيطخت تاططخمل عبرألا تاوطخلا لمعلا ةشرو لكيه عبتي نأ نكميو

 .ةرثؤملا ىوقلا ديدحت .١

 .ةحضاو ريغلاو ةمهملا طاقنلا ديدحت .٢

 .ةحيحصلا تاهويرانيسلا نم ةعومجم ريوطت .٣

 ٣٩.راثآلا ةشقانم .٤

 

 

 

 

 

 
 ١٩٩٧ ،(Schwartz, Peter) رتيب ،زتراوش ٣٨

 ٢٠٠٩ ،(Mariton) نوتيرام ٣٩
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ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف لمعلا لبقتسم  
 

 لمعلا لبقتسمل ةبولطملا تاراهملا ديدحت .ج

-لمتحملا نم نكلو ،ةفلكت رثكألاو هدادعإل رثكألا تقولا قرغتسيس يذلاو ةيمهأ رثكألا مسقلا وه اذه لعل

ضيأ
ً

  .ةيلاحلا ةساردلا نم ةاقتسملا تايصوتلا ءانب يف ةيمهأ رثكألا ءزجلا وه نوكي نأ- ا

 ةيجيتارتسا عضو ةلود يأل نكميف .اهدارفأ لك دادعتسا هددحي لمعلا لبقتسمل داصتقاو ةلود يأ دادعتساو

 نودب نوكتس اهنإف ،نيفظوملاو بالطلل ططخلا هذه لّعفتو لصت مل اذإ ،كلذ عمو ؛عساو قاطن ىلع ططخو

 .ىودج يأ

 ،لمعلا لبقتسم يف ةمهم لظتس يتلا تاراهملا نم اددع اقباس يملاعلا يداصتقالا ىدتنملا ددح دقل

 ريكفتلا نأ ،ركذلاب ريدجلا نمو .يعامتجالاو يمقرلا مدقتلا عم اهتيمهأ دقفتس يتلا تاراهملا نم اهريغو

 وأ ،نآلا يه امك لبقتسملا يف ةمهم نوكتس يفطاعلا ءاكذلاو ةدقعملا لكاشملا لح تاراهمو ،يليلحتلا

ضافخنا ةبقارملا تاراهمو ةيوديلا نهملا لثم ةيندبلا تاراهملا دهشتسو .ةيمهأ رثكأ امبر
ً

 ٤٠.اهيلع بلطلا يف ا

اعبت ةيمهألا يف ضفخنت وأ عفترت فوس تاراهملا هذه نم لك ىلع ةدشب دمتعت يتلا راودألا نإف ،يلاتلابو
ً

 

 تالاجملا فلتخم نم نيللحملاو تانايبلا ليلحت يف نيصصختملا ،نييذيفنتلا ءاسؤرلا ىلع دامتعالا لثم ،كلذل

 فئاظو كانه نأ لباقملاب ،مهل ةجاح كانه لظت نأ عقوتملا نم نيذلا )ميظنتلاو ةرادإلاو تامولعملا نمأ لثم(

 .تالآلا ةطساوب مهلادبتسا متيس نيذلا ،عناصملا يف نيلماعلاو نيبساحملا لثم اهلادبتسا متي نأ عقوتملا نم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ربمتبس ،٢٠١٨ ،)WEF( يملاعلا يداصتقالا ىدتنملا ٤٠
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ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف لمعلا لبقتسم  
 

 تاراهملا ضعب لوانتت ةيبيردت جمارب ميدقت درجم يفكي ال ،تارّيغتلا هذهل دارفألا دادعتسا يف تارييغت ثادحإلو

الدب .ةيمقرلا
ً

 رطاخملا للحمو يداصتقالا ريبخلا ريبعت دح ىلع .هسفن درفلا نم رييغتلا أدبي نأ بجي ،كلذ نم 

 ،ةبلطلاو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلع بجي ،٤٢"ءادوسلا ةعجبلا" ةيرظن فلؤم ٤١بلاط سالوكين ميسن

 ةفرعملاو فراعملاو تاراهملا- " ةلوهجملا تاريغتملا" نم ةريبك ةعومجم عم لماعتلا اًيلاح ةلماعلا ىوقلاو

 .-اهيلإ نودقتفي مهنا اهباحصأ فرعي ال يتلا

 دوجوب يعولا" ىلإ "صقن دوجوب ةفرعملا مدع" نم لاقتنالا متي نأ ةيلاتلا تاوطخلا نمضت نأ بجي يلاتلابو

 ةيميلعتلا جماربلا قيرط نع اهتجلاعم نكمي ثيحب فاك لكشب تاجايتحالا ديدحت متي نأ كلذكو "صقنلا اذه

 .تاودألا نم اهريغو ةيعوتلا تالمحو ةيبيردتلاو

 نم يتلاو مسقلا اذه يف تاحرتقملاو تاجايتحالا نم ديدعلا زجون اننإف ،رابتعالا يف فدهلا اذه عضو عم

 يف مهعفاد ىلع روثعلاو مهلوقع ريوطتل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف نيفظوملاو بالطلا دادعإ اهنأش

 امدنع ىتح اهتميقب ظفتحت يتلا تاراهملا ىلع زيكرتلا كلذ ىلع ةلثمألا نمو .يمقرلا لمعلا لبقتسمل ريضحتلا

الدب ،ةيلخادلا مهعفاود ىلع روثعلل بابشلا معدو ،ملعتلا ةفاقث رشنو ،لمعلا نكامأ ريغتت
ً

 طقف دامتعالا نم 

 .ةعمسلاو ةعفترملا بتاورلا لثم ،ةيجراخلا عفاودلا ىلع

 صخلملا

 رهدزتس امنيب ،ةتمتألا ببسب مهفئاظو ضعبلا دقفيس .فئاظولا ريغتتس ،ةينقتلا مدقتو ،ناكسلا ددع ومن عم

 ىلع اندلب ةدعاسملو ،تارييغتلا هذه لجأ نم انيدل نيلماعلا بيردت ةداعإ لجأ نمو .ىرخألا فئاظولا ضعب

 ضعب قيبطت ىلع لمعت نأ بجي ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نأ ىلإ لمعلا قيرف صلخي ،٢٠٣٠ هتيؤر قيقحت

 .٢٠٣٠ ةيؤر نمض جماربلا

 عم يرذج ثيدحت ىلإ جاتحي يذلا ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف يميلعتلا ماظنلا ىلع بلاغلا يف انزكرو

 .جرختلا لبق نم لمعلا لبقتسمل دادعتسالا لجأ نم ،هل ططخم جهن

 نم ديدعلا ىلإ دنتسن اننإف ،رشبلا لحم لحت فوس تاتوبورلا نإ لوقت يتلا ةعئاشلا ريطاسألا نم مغرلا ىلعو

 بلطلا يف تاريغتلا عم لمعلا قاوسأ فيكتت ،تقولا رورم عم" :اهل ساسأ ال فواخملا هذه نأ ةبلصلا ججحلا

 روطت نأ حيحص ." نايحألا ضعب يف روجألا ضافخنا رابتعالا نيعب ذخألا عم .ةّينقتلا تاريغتلا ببسب نيفظوملا ىلع

 ٪٨ نم اهتبسن ةديدج فئاظو كانه نوكيس لباقملاب نكل ،فئاظولا ضعب ىلع ءاضقلا يف ببستيس ةينقتلا

 نم ةدوجوم نكت مل يتلا نهملا نم ةديدج عاونأ يف نوكيس م٢٠٣٠ يف فيظوتلا ىلع بلطلا نم ٪ ٩ ىلإ

 لمعلا صرف نم يفكي ام كانه نوكي نأ نكمي ،رامثتسالاو ،راكتبالاو ،يداصتقالا ومنلا عم ،عقاولا يف .لبق

 .لحلا حاتفم وه اهيلع بّردتلاو ةبولطملا تاراهملا ةفرعم نإ .٤٣ةتمتألا ريثأت ضيوعتل ةديدجلا

 )Taleb, n.d( بلاط ٤١
 )Nassim Nicholas Taleb. The Black Swan, 2015, Random House( ٢٠١٥ .ءادوسلا ةعجبلا .بلاط سالوكين ميسن ٢٤
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 ميلعتلا )١

  ميلعتلا حالصإ ١٫١

ةصاخ ،بالطلا مظعم نأ ةساردلا جئاتن نم حضاولا نم ناك
ً

 ةموكحلا نم نوعقوتي ،ماعلا عاطقلا تاسسؤم يف 

 .لمعلا لبقتسم تايدحتل لضفأ لكشب مهئيهت اهتاسسؤمو

 نأ اضيأ يرورضلا نمف ،مهسفنأ نيسحت ىلع لمعلاو ةردابملل بالطلا عفدل ةحضاو ةجاح كانه نأ نيح يف

 .ةيموكح تاردابمو ةيميلعتلا مهتاسسؤم معد نود نل اذه هنأ ىلإ ريشن

 قوسل ةيعقاو رثكأ مهفب نييدوعسلا بالطلا ديوزت ىلإ ةجاحلاو ميلعتلا تاحالصإب لامعألا عمتجم ىصوأ امك

 .لمعلا

 ،بالطلا يعو ىوتسم عفر لجأ نم ةساردلا ءانثأ بيردت داجيإ ةرورضلاب ةيميلعتلا تاحالصإلا نمضتت نأ بجيو

قحتي مل نإو
ّ

 نيفظوملاب بناجألا نيفظوملا لادبتسا يف تابوعص هجاوتس ةيدوعسلا تاكرشلا نإف ،اذه ق

 .نييدوعسلا

 يديلقتلا راطإلا جراخ جرخي نأ دبال ميلعتلا ١٫٢

 يذيفنتلا سيئرلا ليرساك لوقي ،"ميلعتلا يف يديلقتلا راطإلا جراخ جورخلا بلطتي دغلا فئاظول بالطلا دادعإ نإ"

 عم بسانتيل ٤٤ةنورم رثكأ حبصيس لبقتسملا يف ميلعتلا نأب لئافتم انأ" .Upwork ةيملاعلا لمعلا ةصنمل

 اهمدقي يتلا ،عيراشملا ىلع ةمئاقلا سرادملا نإ .نيرشعلاو يداحلا نرقلا يف ةلماعلا ىوقلا تاجايتحا

 ..وكسيسنارف ناس يف نوتربلوه كلذ ىلع ةلثمألا نمو .روهظلا يف ةذخآ ،ةينقتلا ءاربخ نم ديدعلا

 ةلاطب يف ببستت نلو ،لمعلا صرف نم ديزملا قلختس تايتوبورلاو يعانطصالا ءاكذلا نإف ،هرظن ةهجو نمو

الدب هنأ ليرساك أبنت .ةلوؤسم ةقيرطب راكتبالا هجون اننأ املاط ةعساو
ً

 نوكيس ،لبقتسملا يف فئاظولا صقن نم 

اريخأ كردن نأ بجي ،٢٠١٨ ماع يف" .فئاظولا هذه لغشل تاراهملا يف صقن كانه
ً

ارشب دعي مل رمألا نأ 
ُ

 لباقم 

 ةياهنلا يف نوررقي نيذلا مه رشبلا نإ .ملاعلا لكاشم لحل بنج ىلإ اًبنج لمعي يلآو يناسنإ لمع هنإ لب ،ةلآ

 ."لمعلل يلاتلا يلاثملا راسملا

 

 

 

 

 ربمفون ،٢٠١٧ يزنيكام ةكرش  ٤٣
 ٧٢٠١ ،(Kasriel, Stephanie) ينافيتس ،ليرساك ٤٤
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 امكو .بهاوملا لضفأ ىلع لوصحلا لجأ نم ىرخأ ندم عم سفانتت فوس ندملا نأ ةركف وهو رخآ ؤبنت كانه

 يف ةلماعلا ةوقلا نم ٪٣٦ يلاوح وأ لماع نويلم ٥٧ نم رثكأ نإف ،Upwork ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا ظحالي

 نولمعي فوس ةدحتملا تايالولا يف نيلماعلا ةيبلاغ نأ عقوتيو .صاخلا مهباسحل نولمعي ةدحتملا تايالولا

 .م٢٠٢٧ ماع لولحب صاخلا مهباسحل

 

 ترمتسا اذإ ،لاثملا ليبس ىلع .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلع تاعقوتلا هذه رثؤتس فيك ةفرعم يرورضلا نم

 ةلماعلا تاكرشلا عنمي يذلا امف ،يرابجإ ءارجإ درجم اهنوك ةدوعسلا ةسايس يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 Upwork لثم اهل ةيجراخ رداصمب ةناعتسالا متي يتلا تاصنملا ىلإ لاقتنالا نم ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف

 بابشلاك لمع نع نيثحابلا دعاست نأ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل نكمي فيكو ؟تنرتنإلا ىلع نيلماعلا كارشإو

 اهلك هذه ؟لقتسملا يميلقإلاو يملاعلا داصتقالا نم ةدافتسالا ىلع ةينقتلا لاجم يف نيدعاولاو نيحومطلا

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف لمعلا لبقتسم تاردابم عضو دنع رابتعالا يف اهذخأ بجي لماوع
 

  لمعلا لبقتسم يف ةبولطملا تاراهملا ديدحت )٢

 رداصم نم يتأت نأ نكمي لمعلا لبقتسم رييغتلا نم يتأت دق يتلا لمعلا قوس يف تابارطضالا

 لوبق ىلع نورداقو نودعتسم نيفظوملاو نيجيرخلاو بالطلا نأ نم دكأتلا مهملا نمف ،ةفلتخم

 .رارمتساب ريغتملا لمعلا لبقتسمل دادعتسالل ةيلاتلا قئاقحلا

 

لعتلا ٢٫١
ّ

 رييغتلا ةبكاومل م

 ،كلذل ةجيتنو .نآلا دعب مهفئاظو ىلع ظافحلا يف مهدعاسي نل ةعماجلا وأ ةسردملا يف سانلا هملعتي ام نإ

 نأ بجي .ةيمتح نوكتس ةيفيظولا تارييغتلاو فئاظولا نأب فارتعالا عم ،روطتلاو ومنلا ةيلقع ينبت يرورضلا نم

اءزج دادعإلا اذه نوكي
ً

 تاردابم يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا اهتدمتعا يتلا ةيميلعتلا تاحالصإلا نم أزجتي ال 

 .لمعلا لبقتسم

 اهيلع بلطلا ديزي يتلا تاراهملا ٢٫٢

 تاراهملا ىلع بلطلا يفتخيو ةديدج تاراهم ىلإ ةجاحلا هيف رهظتس يذلا ناكملا وه لمعلا لبقتسم

 فييكت ىلع ةردقلاو ةبغرلا يأ- ملعتلا ىلع نيرداق اونوكي نأ ىلإ بابشلا جاتحي ،كلذل ةجيتنو .ةقباسلا

 نمألا فيرعت ةداعإ لجأ نم ةيفلألا ليجل صاخ لكشب مهم اذه ٤٥.لمعلا قوس يف نيبوغرم اولظيل مهتاراهم

 .يفيظولا
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لعتلا ةفاقث رشن ٢٫٣
ّ

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا بابش نيب م

 ىطعت نأ بجي ،كلذ عمو .ملعتلا ةفاقث نيحجانلا لمعلا باحصأ ىنبتي نأ يرورضلا نم ،لمعلا لبقتسمـل ةبسنلاب

 نإ .ةعماجلا ىلإ باهذلا ىتحو ،سرادملا نم اءدب ،ةركبم نس نمو لزنملا يف بالطلل ملعتلا ةفاقث تايساسأ

 .عيمجلا ةيلوؤسم وه ملعتلا ةفاقثل بابشلا دادعإ

 كلتمت اهنإ لاقي ،دحاو تقو يف ةيلبقتسملا اهقافآ يّمنتو ةيلاحلا اهتطشنأ ءادأ نم تاكرشلا نكمتت امدنع

اردق
ً

 قاوسألا يف سفانتلل ءاوس دح ىلع ؤبنتلاو فاشكتسالا ىلع ةمظنملا ةردقلا" اهنإ .ةعاربلا نم يداع ريغ 

اضيأو ةديازتملا تانيسحتلاو ةءافكلا ريدقت متي ثيح
ً

 بلطتت يتلا ةديدجلا قاوسألاو تاينقتلا يف سفانتلا 

 ٤٦".بيرجتلاو ةيلالقتسالاو ةنورملا

 اهتاعيبم يف ومن ىلع ةيسفانت ةزيم/ ةعاربلا نم اًيداع ريغ اًردق كلتمت يتلا تاكرشلا لصحت نأ حجرملا نم

 كانهو .قوسلا يف اهمييقت ىلع اًيباجيإ اًريثأت تاكرشلا هذه ىرت امك .راكتبالاو ءادألا يف نيسحت ىلإ ةفاضإلاب

 ٤٧.نمزلا نم ةليوط ةرتفل اهرارمتساو ةكرشلل ةيسفانت ةزيم دوجو نيب حضاو طبار

 .ميلعتلا ةفاقث معدت ةئيب يف الإ ةعاربلا نم اًيداع ريغ اًردق كانه نوكي نأ نكمي ال هنأ احضاو نوكي نأ بجي

ت/يتأت
ُ

 تاردابم ءانبو زيمم يلاح ءادأ ميدقت نيب جمدلا ىلع نيرداقلا ةداقلاو قرفلا نم ةعاربلا هذه ىقتس

الوصأ ملعتلا ةفاقث ءانبو ملعتلا ىلع ةردقلا ينبت ربتعي .لبقتسملل ومن
ً

 ال يذلا يلبقتسملا لمعلا ملاع يف 

 .ةمظنملا ىوتسم ىلع دوهج لذب نود ةلوهسب هراركت نكمي

 ةثيدحلا ةينقتلا نم ةدافتسالاو رييغتلا لّبقت ٢٫٤

 بجي تابوعصلا زايتجاو حاجنلا يف نوبغري نيذلا كئلوأ نإف ،تامظنملل ةبسنلاب ةيرورض تاراهملا نأ نيح يف

 نيفظوملاو بابشلا نأ نم دكأتلا نإ .ةينقتلا تاريغت عم يتأت يتلا تاريغتلا عم فيكتلل نينرم اونوكي نأ

 اًيساسأ اًءزج اونوكي نأ بجي ةئيبلا هذه لثم يف ةميقلا تاراهملاو ةيلقعلا هذه لثمب نيزهجم نييدوعسلا

 تايلمعو ةيوناثلا سرادملا يف لب ،اهدعب امو ةعماجلا ىوتسم ىلع طقف سيلو ،ةيساردلا جهانملا ريوطت نم

 .ينهملا بيردتلا

 

 

 

 

 ربمتبس ،١٦٢٠ ،(Prising, Jonas) سانوج ،قنزيارب ٥٤

 ربمفون ،٢٠١٣ ،(O’Reilly III, Charles and Tushman, Michael) لكيام ،ناموشتو سلراشت ،ثلاثلا يليروا ٧٤ &٦٤
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 مهفغش نع ثحبلا يف بابشلا ةدعاسم ٢٫٥

ارمأ بلاغلا يف ربتعي يصخشلا حومطلا ءارو يعسلا ناك ،يضاملا يف
ً

 ثيح ،بالطلل رغألا عالطتسا نم كلذ حضتيو ،اًيوناث 

 تالهؤملا نوكلمي ال مهنأل مهمالحأ ةفيظو اوققحي نأ لمتحملا ريغ نم هنأ )٪٢٦( صاخشأ ةعبرأ لك نم دحاو لاق

 ٤٨.كلذ ىلع نوقفاوي ال مهءابآ نأل وأ ةبسانملا

 ءاحنأ عيمج يف ٤٩ةيفلألا ليجل يسيئرلا عفادلا نإ .فلتخم لكشب رومألا ةيلبقتسملا ةلماعلا ىوقلا ىرت دق ،كلذ عمو

 ةمدخ" ،نيرخآ نيب نم يبطلا ميلعتلا نوعباتي نيذلا نييدوعسلا بالطلا لبق نم هيلإ راشي ام ابلاغو هديدحت مت ملاعلا
 ٥٠."ةيناسنإلل

ابيرقت مهفصن نإف- ةيفلألا ليج دعب ةرشابم ةبقاعتملا لايجألل ةبسنلاب امأ
ً

 ىدل لمعلا نإف ،ةفيظو رايتخا دنع هنإ نولوقي 

ناكم ملاعلا لعج ىلع دعاست ةكرش
ً
 ٥١.بتارلا ةيمهأ سفنب نوكيس لضفأ ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةيدوعسلا يف لمعلا لبقتسم ةسارد ريرقت .)٢٠١٨ ،ويام( AWE ثحب ٨٤
 ٢٠١٦ ،)Manpower Group( روبنام ةعومجم ٩٤
 ةيدوعسلا يف لمعلا لبقتسم ةسارد ريرقت .)٢٠١٨ ،ويام( AWE ثحب ٠٥
 رياني ،٢٠١٥ ،(Mullenlowe) ونيلوم ١٥
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نصل لئاسر :تايصوتلا
ّ
 لمعلا لبقتسم صوصخب رارقلا عا

 لالخ نم موهفملا ينبت يف اًمدق يضملل ةمزاللا تاوطخلا ذاختا ىلع ةديشرلا انتموكح ثحن ،لمعلا لبقتسمل

 ثدحتست نأ بجي يتلا تارارقلاو تارييغتلا ديدحت مث نمو ،لمعلا عونو عاطقلا بسح ةيوق ةيجيتارتسا ةطخ دادعإ

 .لمشي فوس اذهو .لمعلا لبقتسمل ريضحتلل

 .ميلعتلا ماظن ريوطت •
 .لمعلا لبقتسمل مهتئيهتو صاخلاو ماعلا عاطقلا يفظوم بيردت •

 .)ةيملاعلا تاهاجتالا ةبكاوم( ةتمتألاو يمقرلا لوحتلا يف صاخلاو ماعلا نيعاطقلا ةدعاسم •

 يحيضوتلا مسرلا اذه يف انتايصوت انصخل دقل

 

 

  :يهف ريرقتلا هذه نم اهلصون نأ ديرن ةدحاو ةلاسر كانه ناك نإ

 يه ،لبقتسملل ةديدجلا ةيؤرلاو ةريخألا ثيدحتلا ةيلمعو يفاقثلا اهثارتب ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نإ"

 جئاتن ىلإ لوصولا ةرورضلاب ينعي ال اذه نإف ،كلذ عمو .ةمداقلا تايدحتلا ةهجاومل بسانمو ديرف عضو يف

 ."لمعلا لبقتسمل ريضحتلل ةمساحو ةعيرس تاءارجإ ةكلمملا ذختت مل اذإ ةرمثم
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