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 ةحفصلا            :تايوتحملا صخلم

 ١                      ةذبن

 ٢            ةماع ةيفلخ

 ٢          ةيسيئرلا شاقنلا رواحم

    ةيبونجلا ايروك داصتقا يف ةيجيتارتسالا تاريغتلا حمالم زربأ نع ةيفلخ

 ٢         KDI ةيمنتلل يروكلا دهعملا و

 ٤       يفرعم داصتقا ىلإ ايروك لاقتنا -

 ٦       يروكلا داصتقالل ةيلبقتسملا ةيؤرلا -

 ٨        ةبوجأو ةلئسأ لكش يف ةحرتقملا تايصوتلا

 ١٢   ةيروكلا ةبرجتلا نع روضحلا نم ةدافتسملا سوردلا / ةاقتسملا تاجاتنتسالا
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 :ةذبن
 :عوضوملا §

 دهعملا لمع ريس نع ةماع ةرظن و يفرعملا داصتقالل ةيبونجلا ةيروك لوحت ةلاح ةسارد

 ةربخلا تويب ىربك نم هرابتعاب ،  KDI (Korea Development Institute ةيمنتلل يروكلا

 .ةيروكلا

 :ضرعلا صخلم §

 لوح شاقن يف ،رغألا ةعومجمل ،يجنوج هوس /د همدق يميدقت ضرع صخلت ةقيثولا هذه

 داصتقالل لوحتلل ةيروكلا ةبرجتلا نم ةدافتسالا فدهب ،م٢٠١١ وينوي ٧ خيراتب ةريدتسم ةدئام

 ليوحتل ةيمارلا دوهجلا يف ةمهاسملل تاربخلا هذه لقنل لبسلا لضفأ داجيإ و يفرعملا

 .يفرعم عمتجم ىلإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 :يسيئرلا ثدحتملا §

 و ةربخلا تويب نم تيب ،KDI يروكلا ةيمنتلا دهعم يف ليمز وه ،يجنوج هوس /روتكدلا

 ةلقتسم ةسسؤم ربتعي يذلا و )لوؤيس( ةمصاعلا يف يجيتارتسإلا ركفلل ةيروك ةيواح

  هوس/د ددشي )Macroeconomics( يلكلا داصتقالا يف يداصتقا ريبخك .ةموكحلا اهلومت

 ،راكتبالا و ايجولونكتلا تالاجم يف ريغتلاو ةيداصتقالا ةيمنتلا نيب تاقالعلا ةيمهأ ىلع

ايزكرم ارود بعلت ةيراجتلا تاسسؤملا نأ دقتعي ثيح
ً

 رابتعالا نيعب ذخألا عم ةيمنتلا يف 

 ىلإ راشأ يروكلا داصتقالا صخي امب و ،ةماعلا ةدايقلاو ةيروكلا ةموكحلا نيب ةكارشلا رود

 تيريمولغنوكلا مألا تاكرش( يف ةلثمتم ةيروكلا Chaebol هتبعل يذلا مهملا رودلا

Conglomerates(. تاسايسلا ريثأت ىدم ةسارد ةيراجلا ،هوس/د ثاحبأ عيضاوم نيب نم 

 يسيئرلا فلؤملا وه هوس/د ناك كلذك .لامعألا تاسسؤم يف راكتبالا ءادأ ىلع ةيموكحلا

 يتلاو يفرعم داصتقا ىلإ لاقتنالل ةيبونجلا ةيروكلا ةبرجتلا يف رظنلا ناونعب ةلاح ةساردل

ت و يلودلا كنبلا اهرشن
ُ

 ةدعاسمل يلودلا كنبلا جمانرب فلتخم نمض ةيعجرم ةدامك مدختس

 .ةفرعملا ىلع ةمئاق تايداصتقال لوحتلل اهجمارب ةدعاق ةغايص ىلع ةيمانلا تايداصتقالا

 :روضحلا §

 ةيركفلا ةيواحلا ةردابم" نم بابشلا يلثمم و رغألا ةعومجم ءاضعأ نم عونتم جيزم

 .رغألا ةعومجمب ةصاخلا "بابشلل
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 :ةماع ةيفلخ
 ليوحت ىلإ فدهت ةلقتسم ةيحبر ريغ ةيركف ةيواح يه يجيتارتسالا ركفلل رغألا ةعومجم

 تارايخلاب رارقلا عانص ديوزت لالخ نم يفرعم عمتجم ىلإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

اقباس ترشن دقو .ةيداصتقالا و ةيفاقثلا و ةيعامتجالا ةيمنتلا تالاجم يف ةيجيتارتسإلا
ً

 

 ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيداصتقالا ةيمنتلاب ةقلعتملا تاساردلا نم ديدعلا ،رغألا ةعومجم

 عالطإلل .ةفرعملا ىلع ةمئاقلا تاعمتجملل سايقمك ادنلريأو ادنلنفو ايروك ذاختا عم ةيدوعسلا

 ةينطولا راكتبالا ةموظنم و يفرعملا عمتجملا ةيجيتارتسإب ةصاخلا انتاسارد نم ديزم ىلع

 .)aghar.org-www.al( رغألا ةعومجمل ينورتكلإلا عقوملا ةرايز ىجري

 

 ءانب و نواعتلا صرف ةساردل ،ةيدوعس يجيتارتسإ ركف ةسسؤمك رغألا ةعومجم ىعست امك

 و ةيمنتلل يروكلا دهعملا  لثم ،ةفرعملا لاجم يف ةقومرم تاسسؤم عم ةيلود تاقالع

 .يجنوج هوس / روتكدلا هلثمم
 

 :ةيسيئرلا شاقنلا رواحم
الوأ

ً
 ايروك داصتقا يف ةيجيتارتسالا تاريغتلا حمالم زاربأ نع ةيفلخ :

 :KDI ةيمنتلل يروكلا دهعملاو ةيبونجلا
 .م٢٠١١ ىتح ،ةمسن نويلم ٤٨ يلاوح  ةيبونجلا ايروكل يناكسلا دادعتلا غلبي .١

 

  ،ماعلا عاطقلا نم ةلومم  ةيركف تايواح/ةربخلا تويب نم ٢٣ وحن ايروك تسسأ هخيرات ىتح .٢

 يداصتقالا اياضق ىلوتي ةيمنتلل يروكلا دهعملا .يلاع ميلعت ةسسؤم ٤٠٠ نم رثكأو

 عم و ىرخألا ةصصختملا يجيتارتسإلا ركفلا تاسسؤم عم ةكارش يف لمعي امك ،يلكلا

 و ليمز ٥٠ يلاوح KDI ةيمنتلل يروكلا دهعملا ىدل لمعي و .يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم

 .ايلع تاسارد زكارم سيردت ةئيه وضع ٢٠٠ يلاوح و ثحاب ٣٠٠

 

 ،رغألا ةعومجم اهجهتنت يتلا ىؤرلا عضو بولسأ سفن يهو ،ةددجتم ةيؤر ىنبتت ايروك .٣

 نالماع امه ةماعلا ططخلل ميلسلا ذيفنتلا و يلحملا عمتجملا كارشإ نأ نادقتعي امهالك

 ةيفيك" :يف يدحتلا نمكَي نكلو يسيئرلا يدحتلا لثمت ال ةيؤرلا ةغايص .حاجنلل نايساسأ

 ."ةرمثم جئاتن قلخل ميلسلا كرحتلا ةيفيك" و "قيسنتلا
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 طقف تاونس ٥ نوضغ يف نكلو م٢٠٣٠ ماعلل ةيؤر ايروك تغاص ،ةدايقلا ريغتب ةعوفدم .٤

املع .م٢٠٤٠ ماعلل ةديدج ةيجيتارتسإ ةيؤر تعضو
ً

 ناتيؤرلا كلت يف ةيساسألا رصانعلا نأب 

 .ةبقاعتملا تاموكحلا تاهجوت ريغت ببسب ىتأ ريغتلا نكل و رهوجلا ثيح نم ةلثامتم

 

 و .ملعلا سيل نفلا لاكشأ نم لكش وه ذيفنتلاو ةيؤرلا ةغايص نأ ،هوس/روتكدلا دقتعي .٥

 عضول جاتحت دلب لك امنإ و ،يه امك خاسنتسالل ةلباق تسيل ةيبونجلا ةيروكلا ةبرجتلا نال كلذ

 .ةصاخلا اهفورظ و اهقايس نمض اهتيؤر

 

 ىنعُي ،يجيتارتسإلا ركفلل ةيواح و ةربخلا تويب نم تيب وه ،KDI ةيمنتلل يروكلا دهعملا .٦

 هنكلو ،ةيبونجلا ةيروكلا ةموكحلا لبِق نم ٪١٠٠ ةبسنب لومُي و يعامتجالا داصتقالا اياضقب

اينوناق لقتسم نايكك لمعي تقولا سفن يف
ً

 .ةيموكحلا تارادالا دحأك سيلو 
 

ايلاح .٧
ً

 .ةيومنتلا ايروك براجت نم ةدافتسالا ،KDI ةيمنتلل يروكلا دهعملا نم ةلود ٣٠ تبلط 

 عم ةيروكلا ةبرجتلا ،هوس/روتكدلا مساقت دقف ،ةيفرعملا تايداصتقالا قايس يفو §

 .ةيكرتلا ةموكحلا عم جمانرب اهنمض نم لعفلاب نادلبلا نم ديدعلا

 و ةيبونجلا ةيروكلا ةموكحلا نيب م٢٠١٠ ماع يف مهافت ةركذم ىلع عيقوت مت امك §

 تالاجم ٣ يف ،طيطختلا و داصتقالا ةرازو ربع ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ةموكح

 :يلاتلا وحنلا ىلع ةيسيئر

 .ةيجولونكتلا و ةيملعلا قئادحلا ةرادإ 

 ةيدرفلاو ةريغصلا تاكرشلا ةدعاسم 

 ماظنل ةيليمكتلا دوهجلا" :ىلع لاثمك ايروك يف يميلعتلا ثبلا ةمدخ 

 ."ةفلتخم تاونق لالخ نم يمسرلا ميلعتلا
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ايناث

ً
 ىلإ ايروك لاقتنا :

 :يفرعم داصتقا
 نابايلا ،ةيبونجلا ايروك ربتعت §

 نم لوحتلل ةلثمأ ادنلنف و

 نادلب ىلإ ةريقف نادلب

 زيزعت لالخ نم ةمدقتم

 امك .ةيداصتقالا ةيمنتلا

 )١ مقر لكشلا( يف رهظي

 دهعت ،م١٩٦١ ماع ذنم

 بعشلل يروكلا سيئرلا

 و يداصتقالا ومنلا ينبتب

 نيتطخ ضرع لالخ نم كلذ

 م١٩٦٢ يماع يف ةيمنتلل

 امهميمصت مت ،م١٩٦٦ و

ت يتلا و ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا ةموكح عم نواعتلاب
َ

 يف اهمعد بلاغلا يف زكر

 ررق ،حاجنب ةيمنتلا يتطخ فادهأ لك قيقحت دعب .)نيفظوملا -راكفألا – لاملا( :تالاجم

ايتاذ اهططخ ميمصتب ايروك موقت نإ يروكلا سيئرلا
ً

 ماع يف هيلع و .ةيلحم تاءافكب و 

 .ةيموكحلا ةطشنألا ةدناسم ضرغب ،KDI ةيمنتلل يروكلا دهعملا ءاشنإ مت م١٩٧١
 

ابيرقت ناك ،مرصنملا دقعلا نم تانيتسلا يف §
ً

 ،عقدملا رقفلا نم نوناعي ايروك ناكس فصن 

ارظنو
ً

ت ايروك تناك ةرتفلا كلت يف دراوملا صقنل 
ُ

 عيمجل )راعتسملا رعشلا( كيراوبلا ردص

 يلاوح م٢٠٠٠ ماعلا يف لصو ىتح ،تاجوسنملا تردص م١٩٧٠ يف مث ،ملاعلا ءاحنأ

 ،ايجولونكتلا ىلع ةمئاقلا تاجتنملاو تالصوملا هابشأ تحبصأ ةيروكلا تارداصلا نم ٪٨٠

 .دوقع لاوط عفترملا يداصتقالا ومنلا سكعي امم

 

 .سالفالا نم دالبلا ذاقنإل يندم عمتجم ةكرح تماق ، م١٩٩٧ ماع يف ةيلاملا ةمزألل ةجيتن §

 نم هتايطايتحاب عربتلل دحتا يروكلا بعشلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا ،ةيئاهنلا ةلصحملا يف

 ذيفنت مت ،هيلع ءانبو .يبنجألا دقنلا نم تايطايتحالا ءانب ضرغب ةيلحملا كونبلا ىلإ بهذلا

 ةداعإ )١( :تاعاطق ةعبرأ حالصإلا لمشو .ةيداصتقالا ةلكيهلا ةداعإل ملؤمو يساق جمانرب

 )يفرعم داصتقال ايروك لوحت ناونعب – يجنوج هوس / روتكدلل يميدقتلا ضرعلا ةمجرت :١# لكشلا ردصم(

٤ 
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 )٤( لمعلا قوس ةلكيه ةداعإ )٣( تاكرشلا عاطق ةلكيه ةداعإ )٢( يلاملا عاطقلا ةلكيه

 .يلاملا معدلا و ماعلا عاطقلا ةلكيه ةداعإ

 

 هسأري ناك يذلاو ،يداصتقالا طيطختلا سلجم ءاشنإ يداصتقالا حالصإلا تاودأ دحأ ناك §

 طيطختلا سلجم لخادب ناك ،كلذ ىلع ةوالعو ،تارازولا يلثمم رابكو ءارزولا سيئر بئان

 :يداصتقالا طيطختلا سلجم عرذأ مهأ نم نانثاو .ةيموكح ةئيهل لثمم بتكم يداصتقالا

  عرذألا هذه تنكم دق و .ضورقلاو ةيجراخلا تارامثتسالل ةرئاد )٢( ةيموكحلا ةينازيملا )١(

 لجأ نم ىرخألا رئاودلا و تارازولا عم قيسنتلا ةلوهس نم يداصتقالا طيطختلا سلجم

 .ةيبونجلا ايروك ةيروهمج سيئر فرط نم فده يأ قيقحت

 

 يه يروكلا يداصتقالا لوحتلا نم ىلوألا تاونسلا لالخ ةيوقلا ةموكحلا ةدايق بويع دحأ §

 .نيعم عاطق يف طرفملا رامثتسالا ةلأسم

 

 مييقتلا ضرغب ةيرهش تاعامتجا لالخ نم ةقيقد ةعباتم ةيلمع يرجي ناك يروكلا سيئرلا §

ايمازلإ ناك يتلا و ،ةيقرتلا و
ً

 .اهروضح لامعألا لاجر رابكو ءارزولا عيمج ىلع 

 

 نأ نلعأ ،)مالسلل لبون ةزئاج ىلع زئاحلا( غنوج ياد ميك يروكلا سيئرلا ، م١٩٩٨ ماع يف §

 جمارب راثأ نم دحلل ةجاحلا ضرغب ،ةفرعملا ىلع مئاقلا داصتقالا نوكيس ايروك لبقتسم

 .ومنلل كرحمك و ةيساقلا يداصتقالا حالصإلا

 

 تاكرشلا مظعم موقت ،ةيليوحتلا تاعانصلا لالخ نم عينصتلا ةيلمع ةلأسمب قلعتي اميف §

 نم مغرلا ىلعو .ةيملاعلا قوسلا يف ةوقب ةسفانملا ىلع ةيليوحتلا تاعانصلل ةيروكلا

ادج يلاع ةيليوحتلا تاعانصلا عاطق يف ةيجاتنإلا ىوتسم نأ
ً

 عاطق روطتي مل هنأ الإ 

 تارابتعالا دحأ نأب هتاظحالم ،هوس/روتكدلا ىدبأ هيلع و  .لثامم ىوتسم ىلع تامدخلا

 ضعب نأ امك ،لمعلا صرف ديلوت ةيلمع يه ةيروكلا ةيداصتقالا ةيمنتلا جمانرب يف ةيسيئرلا

 ىلع ةيلاع دئاوع بلجي تالاصتالاو تامولعملا عاطق لثم ةروطتملا ايجولونكتلا تاعاطق

 .ةريبك لمع صرف بلجي كلذ عم و رامثتسالا

 و ةيلودلا تاكرشلا عم صيخارتلا دوقع ىلع ةلامعلا لدابت ةسايس تضرف ةيروكلا ةموكحلا §

 .ةينطولا تاءافكلا ءانب فدهب كلذ

٥ 
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 :يروكلا داصتقالل ةيلبقتسملا ةيؤرلا :اثلاث
 ةيعامتجا ةلضعم ثدحأ امم ٪٥ نم لقأ يروكلا داصتقالا ومن لدعم ناك ،م١٩٩٥ تايادب يف §

 بعشلا تاعقوت نيب قباطتلا مدع ببسب اذه ثدح دقو .ةيداصتقالا تايدحتلل ةفاضإلاب

 .ةضفخنملا فيظوتلا تالدعم و ةعفترملا

 ىدل ةيلاع ةيزمر ةميق هل يذلا و "زرألا" جتنم صخألاب و يئاذغلا نمألاب قلعتي اميف §

 .زرألا ةعارز ىلع ظافحلل نيعرازملل صاخ معد ةيروكلا ةموكحلا تمدق دقف ،نييروكلا

 مظعم قلق ريثت يتلا ةيملاعلا تاهجوتلا يف تاريغتم تس ٦ ربكأ

ةيولوألا بسح لودلا  
 تاريغتلا )١

 ةيفارغوميدلا

 ةيجولونكتلا تاريغتلا )٢

 لكاشم و ةئيبلا )٣

 دراوملا

 يملاعلا داصتقالا )٤

 ةيسايسلا ةئيبلا )٥

 ةيفرتلا و ةفاقثلا )٦

 لودلا ىلإ ةريقفلا لودلا نم بارتغالا و ةرجهلا رشبلا ةعيبط نم نإ

 نم ملاعلا ناكس ددع يف عافترا ملاعلا دهشي نأ عقوتملا نمو .ةينغلا

 لولحب ةمسن رايلم ٨٣٨ ىلإ لصيل م٢٠١٠ ماع يف ةمسن رايلم ٦٫٩

 عفترتس نسلا رابك ةئف يف ةدايزلا ةبسن نإ( :ملعلا عم ،م٢٠٤٠ ماع

 قاوسألا وحن يملاعلا داصتقالا هجتي و .)٪١٤٫٢ ىلإ ٪٧٫٦ ةبسن نم

اءانب ةعرسب ومنت يتلا و ةيمانلا
ً

 هيلع و ةباشلا ةلماعلا اهاوق ىلع 

 .ةيمانلا قاوسالا هذه نم ةيجراخلا ةلامعلا ىلع يملاعلا بلطلا دادزي

 :ةلماعلا ىوقلا تالقنت نم هعبتي امو يملاعلا داصتقالل ةيفارغجلا تاريغتلا  

 دقو( ةباشلا ةلماعلا يديألا روصق كلذك و ناكسلا نيب ةخوخيشلا ةبسن ديازت نيصلا هجاوت نأ حجرُي 

ق
ُ

 ةئامعست و نويلم ١ نم لقأب ةنراقملاب ,م١٩٨٠ ماع يف رجاهم فلأ ٤٦٨ نم لقأب نيرجاهملا ددع رد

اءانبو .)م٢٠٠٥ ماع يف رجاهم فلأ
ً

 لولحب هنأب ريشت تاؤبنتلا ناف ةدحتملا ممألا ةئيه تايئاصحإ ىلع 

 ومن ئطب ببسب كلذو ةلماعلا يديألا ريدصت ىلع ةرداق ريغ نيصلا حبصتس ،م٢٠٥٠ وأ م٢٠٣٠ ماع

 نم ةلماعلا ىوقلا مادقتسال ةجاح يف حبصتس نيصلا نأ كلذ ةجيتن نوكيس و اهيدل يناكسلا دادعتلا

الدب جراخلا
ً

 .اهريدصت نم 

اضيأ ايروك ىلع نوكيس و يملاعلا هجوتلا اذه عبتتس كلذك ايروك 
ً

 فلتخم نم ةلماع ىوق مادقتسا 

اومن تالدعملا عرسأ نم ايروك يف ةخوخيشلا لدعم( :نآل كلذو ملاعلا لود
ً

 نمو .)ملاعلا يف 

 م٢٠٤٠ ماع لولحب يبنجأ نويلم ٣٫٥٠ ىلإ ايروك جراخ نم ةمدقتسملا ةلامعلا ددع لصي نأ عقوتملا

الماك يناكسلا دادعتلا نم ٪٨ لداعي ام يأ
ً

 ددعتم عمتجم حبصتس ايروك نأ ،كلذ نم صلختسنو .

ادحاو نأ كلذ ىلإ فضأ .اهيف نيبرتغملا ددع ديازت ةجيتن كلذ و تافاقثلا
ً

 نييروك لاجر ةثالث لك نم 

 يف تاريغت ثادحإ يف ببستيس امم )نيبلفلا – مانتيف – نيصلا( :نم ةيبنجأ ةأرما نم جوزتم

 .ةيبونجلا ايروكل ةفاقثلا ةينبلاو ةيفارغوميدلا

احماست ،ةيلباق رثكأ حبصت نأ اهيلعف تاروطتلا هذه عم يشامتلا ايروك عيطتست يكل 
ً

احاتفنا و 
ً

 عم 

 .نيرخآلا

٦ 



 
 

 
  

 يفرعم داصتقا ىلإ لاقتنالل ةيبونجلا ةيروكلا ةبرجتلا ةلاح ةسارد
 

 ةحضوم اهل ةباجتسالل ةيروكلا ريبادتلاو ةيلبقتسملا تاهاجتالا يف ةعقوتملا تارييغتلا

 :يتآلاك لفسأ )٢ مقر لكشلا( يف

 
 تانايبتسا و تالباقمب (KDI) ةيمنتلل يروكلا دهعملا ماق ،ايروكل ةينيثالث ةيلبقتسم ةيؤر ميمصت لجأ نم

 مهتاعابطنا و بالطلا ءالؤه مييقت ةفرعم وه كلذ ءارو نم ضرغلا ناكو .ةيوناث ةسردم ١٦ نم بالط ةكراشمب

 يف ءارزولا و سيئرلا مامأ ةملك ءاقلإل ةيوناثلا سرادملا بالط نم ةثالث ةوعد مت هيلعو .ايروك لبقتسم نع

اءانبو .يماتخلا رمتؤملا تايلاعف
ً

 ةيلبقتسملا ةيؤرلا ناف (KDI) ةيمنتلل يروكلا دهعملا  هارجأ صاخ ثحب ىلع 

 :يتآلاك لفسأ )٣ مقر لكشلا( يف حضوملا وحنلا ىلع اهروصت مت م٢٠٤٠ ماعلل ايروكل

 

 )ايروك لبقتسم ناونعب – يجنوج هوس / روتكدلل يميدقتلا ضرعلا ةمجرت :2# لكشلا ردصم(

 )ايروك لبقتسم ناونعب – يجنوج هوس / روتكدلل يميدقتلا ضرعلا ةمجرت :٣# لكشلا ردصم(

٧ 



 
 

 
  

 يفرعم داصتقا ىلإ لاقتنالل ةيبونجلا ةيروكلا ةبرجتلا ةلاح ةسارد
 
 ةيجاتنإلا يف ةدايزلا نكلو ،ايروك يف يداصتقالا ومنلا لدعم صقانت عقوتملا نم اريخأو

 م٢٠٤٠ ماع لولحب و .لخدلا ىوتسم عفر كلذك و يداصتقالا ىوتسملا عسوت يف مهاسيس

 همجح فاعضأ ةثالث يأ ،يكيرمأ رالود نويليرت ٢٫٨ ىلإ يروكلا داصتقالا مجح لصي نأ عقوتم

 رالود ٦٠٬٠٠٠ ىوتسم ىلإ لصي نأ عقوتم )درفلل( يلامجإلا يلحملا جتانلا( نأ امك ،نآلا

 .)يكيرمأ

 :تايصوتلا

 هوس/روتكدلا  تاباجإو روضحلا لبِق نم ةلئسأ لكش يف ةيتآلا ةحرتقملا تايصوتلا تءاج

 :يلي ام حيضوتل ،يجنوج

 لاؤسلا

 :١ مقر

 مجح قيرط نع له ؟ةفرعملا ىلع مئاق داصتقا يف مدقتلا ىدم ساقي فيك

 ؟لخدلا ةبسن وأ تارداصلا

 باوجلا

 :١ مقر

 .تايئاصحالا و ةيمكلا ماقرالا مييقت ىلع ةلودلا ةسايس ماقت نأ ضرتفملا نم

 اهقيقحت نم دبال يتلا فادهألا )KDI( ةيمنتلل يروكلا دهعملا عضو كلذلو

 فادهأ عضو بعصي ةدوجلا يحاون ضعب نكلو ،ميلعتلا لاثملا ليبس ىلع

 اذه قيبطت ةعباتم بجي ال هنأ ،يجنوج هوس/روتكدلا دقتعي و .اهل ةيمك

 يذلا يداصتقالا روطتلا نم ةجردل ةيبونجلا ايروك لوصو ببسب كلذو جذومنلا

املع ،ةيمكلا فادهألاب دييقتلا نع اهينغُي
ً

 يف ةيمهأ اذ ناك جذومنلا اذه نأب 

 .ةيداصتقالا ةمزألا ةرتف

 

 لاؤسلا

 :٢ مقر

 ماظن نأب نمؤي هوس /روتكدلا ناف كلذ عمو ،ركتبت و عنصت جنوسماس ةكرش

 هجتت له ؟اذامل يفاك لكشب راكتبالا ىلع عجشم سيل ايروك يف ميلعتلا

 ؟حيحصلا هاجتالا يف ايروك

 باوجلا

 :٢ مقر

 نولمعي هاروتكدلا ةداهش ةلمح نم صخش ٣٠٠٠ ةبارق ،يقيقح يدحت اذه

 امك .ينقت زكرم ٣٠ نم رثكأ ىلع نيعزوم تاينورتكلإلل جنوسماس ةكرش يف

 ةريبكلا تاكرشلا ددع نإف اذه عمو ،لخدتلا مدع يضتقت ةلودلا ةسايس نأ دجن

  م١٩٦٠ ةيادب ذنم و .LG ةكرش لثم ةكرش )١٥-١٠( ةبارق دودحم ةنكمتملا و

اقبسم معدلا لك ىلع تلصح دقف كلذل و تاكرشلا هذه ةموكحلا تمعد
ً

 عمو .

 قوسلل ةيفاكلا ةيفيظولا صرفلا ريفوت تاكرشلا هذه عيطتست مل معدلا اذه

 تآشنملا عاطق معد ةموكحلا تررق يدحتلا اذه ةهجاومل و .يروكلا يلحملا

الوأ ،مجحلا ةطسوتم و ةريغصلا
ً

 تاكرشلا عم ةريخألا نواعت معد قيرط نع 

٨ 



 
 

 
  

 يفرعم داصتقا ىلإ لاقتنالل ةيبونجلا ةيروكلا ةبرجتلا ةلاح ةسارد
 

 قوسلل لمع صرف ريفوت و ةيملاعلا ةسفانملا ىلع ةرداق حبصتل ىربكلا

 و ةينطولا راكتبالا ةموظنم ،ةبسانملا ةئيبلا داجيإ  بولطم كلذك .يلحملا

 عيجشتل و عاطقلا اذه ةيكيمانيد رييغت ضرغب كلذ و ،ةيعماجلا جهانملا ليدعت

الدب ةئشانلا تاكرشلا يف لمعلا ىلع بابشلا
ً

 يف لمعلل ةبغرلا درجم نم 

 .دهج و تقو ىلإ جاتحت تاريغتلا هذه لك نكلو .ىربكلا تاكرشلا

 

 لاؤسلا

 :٣ مقر

 

 نوميقت و نودصرت فيك ةيركف ةيواحك ،)KDI( ةيمنتلل يروكلا دهعملل لثممك

 يه ام ؟ةبقاعتملا تاموكحلا تاسايس رييغت مغر KDI اهلذبت يتلا دوهجلا

 ؟مكيدل ةيسيئرلا ءادألا تارشؤم

 باوجلا

 :٣ مقر

 تارشؤمو حاجنلا/رثألا تارشؤم صخألاب و ،ةحيحصلا ريياعملا عضو مهملا نم

 ةرازول مهم رايخ ربتعي )ليهأتلا و بيردتلا ةداعإ( لاثملا ليبس ىلع .جتانلا

 سكعلا ىلعو .نيجيرخلا ددع ءاصحإل فدهت اهنأ دجن كلذل و ةيروكلا لمعلا

 مت نيذلا صاخشألا ددع ءاصحإ اهفادهأ نم عضت ةيلاملا ةرازو كلذ نم

 و بيردتلا ةداعإ جمارب ةءافك مييقت ضرغب كلذو ،جرختلا دعب مهفيظوت

 انركذ امك نكل و جئاتنلا دصرل ناتفلتخم ناتقيرط امهنأب لوقلا اننكمي و .ليهأتلا

افنآ
ً

انف اهنأب ةنكمم جئاتن لضفأ ىلإ لوصولا ةلأسم نأ 
ً

املع سيل و 
ً

. 

 

 لاؤسلا

 :٤ مقر

 

 ؟"ىربكلا ايروك" مأ "ربكأ ايروك" دصقت له ةيلبقتسملا ةيؤرلا مكعضو دنع

 باوجلا

 :٤ مقر

 سيل ينعملا نأ مغر و ،ةيروكلا ةغللا و ةفاقثلا قايس يف ةبسانم ةملك هذه

 ال ةيزيلجنالا ىلإ اهتمجرتو )ربكأ ايروك( مادختسا نأ الإ ،ةمجرتلا نيح هسفن

 .مجحلا ثيح نم ربكأ ينعي

 

 لاؤسلا

 :٥ مقر

 لقن رابتعالاب ذخألا عم ،تاداعلا و ميقلا ثيح نم تالزانتلا ضعبب نوموقت له

  ؟م٢٠٤٠ ماعلل يراضحلا مكثارت

 باوجلا

 :٥ مقر

 ةيهافرلا نيب ةنراقملا دنع لاثملا ليبس ىلع .تايوستلا و تالزانتلاب موقن امئاد

 ليمت تناك ةقباسلا ةيروكلا ةموكحلا نأ دجن ،يداصتقالا ومنلا و ةيعامتجالا

 و ،ةلودلا ةينازيم نم ماعلا قافنإلا ديؤت تناك امك ةيعامتجالا ةيهافرلا وحن

اليم رثكأ يهف ةيلاحلا ةموكحلل ةبسنلاب كلذ نم سكعلا ىلع
ً

 ومنلا ةيحان 

٩ 



 
 

 
  

 يفرعم داصتقا ىلإ لاقتنالل ةيبونجلا ةيروكلا ةبرجتلا ةلاح ةسارد
 

امازل ناك كلذلو .يداصتقالا
ً

 ىلإ لصن ىتح طسو ةيضرأ ىلع فوقولا انيلع 

 و تاداعلا دويق نم ررحتلا عم ةدياحم ةغل مادختساب كلذ و نزاوتلا ضعب

 نيب ةلودلا ةينازيم لقن و عيزوت ةيفيك نع ةيوست انمدق دقلف هيلع و .ديلاقتلا

امئاد يذلا ديحولا ءيشلا .ةفلتخملا تاعاطقلا
ً

 نع رظنلا ضغب هيلع زكرن 

 ةسايس يآل يساسأ طرشك )ةيلاملا ةمالسلا( وه و الأ ةسايسلا ةيجولويديإلا

 .ةلودلا اهب موقت

 

 لاؤسلا

 :٦ مقر

 

ايلاح ثدحي يذلا امو ؟يفرعملا داصتقالا ةلحرمل ايروك تلصو له
ً

 ايروك يف 

 ؟ةيحانلا هذه نم

 باوجلا

 :٦ مقر

 ربكأ دوهج لذب ىلإ جاتحن انلز ام نكلو ،فادهألاو ريياعملا لك ديدحتب انمق دقل

 نآلا ىتحو .يفرعملا داصتقالل لوصولا تاعلطت و ةيؤر كردن ىتح ذيفنتلل

 كنبلا نم ةددحملا( ةيملاعلا ريياعملا ضعب ذيفنت يف صقن انيدل لازام

 يفرعملا داصتقالا ةيمهأ ردقن نحن .ميلعتلا لثم ةريثك تاعاطق يف )يلودلا

املع ،وه امك ىوتحملا ءاقبإ عم ةديدج ةغل مادختسا ديرت انتموكح نكلو
ً

 نأب 

 .ريغتت مل ةيساسألا ةيموكحلا تاسايسلا نم ريثك

 

 لاؤسلا

 :٧ مقر

 ؟يفرعملا داصتقالا قيبطتل مكتيجيتارتسإ يه ام

 باوجلا

 :٧ مقر

 يف ءدبلل ةوطخ لوأ نكلو .يرحس لوعفم تاذ ةنيعم ةطخ كلانه تسيل

 ميلعتلا كلذ دعبو ،لامعألا عاطق ىلع دمتعي يفرعم داصتقا ىلإ لاقتنالا

 دجن انفلسأ امك و .داصتقالا ىلع هتاساكعنا ةيؤرل ليوط تقو ذخأيس يذلاو

 تاودألا ةيقبل ةبسنلاب امآو .لاعف و عيرس يداصتقا دودرم اذ لامعألا عاطق نأ

 ليوطلا وأ ريصقلا ىدملا ىلع ءاوس ريوطتلا ىلع دعاست يتلا ةيومنتلا

 .ذيفنتلا تايلآ و ةدم يف نوفلتخي مهنإف

 

 لاؤسلا

 :٨ مقر

 تالدعم لباقم يداصتقالا ومنلا يف ايجولونكتلا ةمهاسم سايق ةيفيك

  ؟فيظوتلا

١٠ 



 
 

 
  

 يفرعم داصتقا ىلإ لاقتنالل ةيبونجلا ةيروكلا ةبرجتلا ةلاح ةسارد
 
 باوجلا

 :٨ مقر

 يداصتقالا ومنلا يف يرشب لامسأر/ةلماعلا ىوقلا ةمهاسم سايق نكمي

 ةدحتملا تايالولا ةبرجت ةساردب انمق دقو ومنلا ةبساحم ةيجهنم قيرط نع

 :ملعت ىلع انصرح امك .يضاملا نرقلا لالخ ةمدقتملا لودلا و ابوروأ ،ةيكيرمألا

 لضفأ ىلإ لوصولا ةيفيك - تاعانصلا عاطق و ةلماعلا ىوقلا ةئيهت و ةبيكرت(

 لودلا براجتل قيقد صحف ىلع ةينبم ةيلمع اهنأ دجن كلذل و .)ميلعتلا مظن

اءانب و ،ىرخألا
ً

 ىتح ةيلاع ةقدب صاخلا اهتاريدقت لمع ايروك عيطتست كلذ ىلع 

 عاطق لكيه يف ايروك اهب ترم يتلا ةروثلا ببسب كلذ و ،م٢٠٥٠ ةنس

 .تاعانصلا

 دجوت ال هناف ،يداصتقالا ومنلا يف ايجولونكتلا ةمهاسم مجحل ةبسنلاب امأ

 يف ١٫٢ ( يه يجولونكتلا مدقتلا لدعم نأ ملعلا عم .اهل ةقيقد تاسايق

 تلصو دقل و ،)ةقباسلا ةنس نيسمخلا رادم ىلع ابوروأ و ةدحتملا تايالولا

ايلاح ةيبونجلا ايروك
ً

 فدهك لدعملا اذه ايروك تعضو دقو )١٫٢(  لدعملا ىلإ 

 .يداصتقالا ومنلا يف ةيجولونكتلا ةمهاسملا ةيحان نم يلبقتسم
 

 لاؤسلا

 :٩ مقر

ت فيك
ُ

 ؟ةيباجيإ ةقيرطب سانلا ةيلقع رييغ

 باوجلا

 :٩ مقر

 ةيبونجلا ايروك حاجن صصق نمض نأ دجن هيلع و ،اهب ىذتحُي حاجن صصق قلخب

 ةيرقلا ةكرح" : ىمست يندم عمتجم ةكرح لالخ نم بعشلا ةيلقع رييغت يف

 ليبس ىلع .مادتسم يجيردت رييغت قيقحتل ةكرحلا هذه فدهت و ،"ةديدجلا

 ةوطخ لوأ تناك كلذل ،ةئيدر ةينكس فورظ يف نوعرازملا شيعي ناك لاثملا

 حطسأ ناولأ رييغت مث ،نيعرازملا فوقس حالصإو رييغت وه يروكلا سيئرلل

 عيجشتل ىرقلا نيب يرجت ةينطو تاقباسم ةماقإ ىلإ ةفاضإلاب ...مهلزانم

ايجيردت سوململا رثالا ناك ةيئاهنلا ةلصحملا يف .رييغتلا
ً

 ىرقلا لكش نسحت 

 .يباجيإلا رييغتلا ةدئاف و ةيمهأب روعش بعشلا يدل خسر امم اهلمكأب

 

 لاؤسلا

 :٠١ مقر

 ؟يندملا عمتجملا تاكرح ةمادتسا نامض نكمي فيك

 باوجلا

 :٠١ مقر

 ريسلل نيرخآلل ةنسح ةودق لثمت حاجن صصق قلخ و ،لخدلا ةدايز وأ ةفعاضمب

 .اهاطخ ىلع
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 :تاجاتنتسالا
 ةئيه ىلع شاقنلا ةسلج اورضح نيذلا روهمجلا تاشقانم لالخ نم تاجاتنتسالا هذه تعضو

 :يلاتلا وحنلا ىلع ةيروكلا ةبرجتلا نم ةدافتسملا سوردلا

 .ةيوناثلا سرادملا بالط تكرشأ م٢٠٤٠ ماعلل "ربكأ ايروك " اهتيؤر ايروك تعضو امدنع .١

 ."بابشلل ةيركفلا ةيواحلا" نيوكت لالخ نم رغألا ةعومجم هب موقت امل هباشم اذهو

 عيقوت تدارأ اذإ ةيدوعسلا تاكرشلا رابجإب ينعملا يبونجلا يروكلا جذومنلا قيبطت .٢

 نم ةدافتسالل و ملعتلل ةيدوعسلا ةلامعلا لسرت نأ ةيملاع تاكرش عم صيخارت دوقع

 تاءافكلل ةينهملا و ةيسدنهلا تاردقلا ءانبو ةفرعملا لدابت يف ةيملاعلا تاكرشلا هذه

 .ةيدوعسلا

 ةقثوملا تانايبلا قيقدت و ليلحتلا ىلع ةمئاق و ةميلس تارارق ةيروكلا ةموكحلا ينبتت .٣

 .ةيجيتارتسإلا لمعلا ططخ ريس طخل

 ةيلمع يف تسيل و ةيعانصلا و ةيراجتلا تالاجملا يف راكتبالا ةموظنم يف حاجنلا نُمكي .٤

 .اهدحول عينصتلا

 عمتجم و داصتقا ىلإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ليوحت هتيلوؤسم نوكي نايك ءاشنإ .٥

 .يروكلا يداصتقالا طيطختلا سلجم رارغ ىلع ،يفرعم

 .مظتنم لكشب ةيجيتارتسإلا ططخلا ذيفنت مييقت و بثك نع ةبقارملا .٦

  .لبقتسملل طيطختلا و يلاعلا طابضنالاب ةزيمتملا يروكلا بعشلا تافص .٧

 مايقلل صاخلا عاطقلا تاسسؤم ءاسؤرل ةدايقلا نم ةمظتنم ةيمازلإ تاوعد هيجوت .٨

 .ةعباتملا و هيجوتلا ةيلمعب

 .ةفرعملا لينل ةبوؤدلا اهدوهج يف نُمكي ةيملاعلا ىربكلا تاكرشلا حاجن لماع .٩

 

 

 

 "ةلاحلا ةسارد ةياهن "
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