
  
 ريمع حلصم ةمسب .د

 ةدمتعم ةرادإ سلجم ةوضع   

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،ةدج 

 ةربخلا

 ةيذيفنتلا ةريدملاو ةسسؤملا يه ريمع حلصم ةمسب ةروتكدلا
 ،ةينهملا اهتريسم ةيادب يف .ةيرادإلا تاراشتسالل تايكولس ةكرشل
 تايجيتارتسالا ذيفنت حاجن يف رصانعلا مهأ دحأ نأ تكردأ
 ةيمهأ .يرشبلا كولسلا وه ةأرملا نيكمتو ةيفاقثلا تالوحتلاو
 ذيفنتلاو طيطختلا ةلحرم لالخ يرشبلا كولسلا ريثأت ىدم ةفرعم
 ةلحرو لصاوتلاو تاسايسلاو ذيفنتلا ططخو ةيجيتارتسالا ةسدنهو
 .درفلا ةايح ةدوج نيسحت لجأ نم اهفغش تحبصأ هاضرو ليمعلا
 لوح روحمتت لولح داجيإ وه همسب ةروتكدلا فده حبصأ يلاتلابو
 .ةضفخنملا ةفلكتلاو ةيلاعفلاو ةيعقاولاب مستت ناسنإلا

 ثيح ةرادإلا سلاجم نم ديدعلا يف ةوضع همسب ةروتكدلا
 عاطقلا يف تالاجم ةدع يف ةربخلا نم اًماع 20 نم رثكأ اهيدل
 تاردابملا ةدايق يف ةربخلا اهيدل امك .يحبرلا ريغو صاخلاو ماعلا
 تاكارشلا ءانبو دارفألا نيكمت ىلع زكرت يتلا ةينطولا ةيجيتارتسالا
 .ةرثؤملا جماربلا ةدايقو ةيجيتارتسالا

 ةديسلا زكرم ةمسب ةروتكدلا تسأرت ،2015و 2004 يماع نيب
 معدت تناك ثيح ،ةدج ةفرغب لامعألا تاديسل دليوخ تنب ةجيدخ
 ةكراشم ةدايزل ةيميظنتلا قئاوعلا ةلازإ ىلع لمعلل رارقلا يعناص
 لبقتل صاخلا عاطقلاو عمتجملا ةئيهتو ةينطولا ةيمنتلا يف ةأرملا
 لجأ نم لمعلا قوس يف ةفلتخم تالاجم يف ةأرملا لوخد
  .اهتكراشم ةمادتسا

 ةرادإلا سلاجم

 يف تاعاطق ةدع عم لمعلا يف ةربخ ةمسب ةروتكدلا تبسك
 .ةضايرلاو ،ةقاطلاو ،ةئزجتلا ةراجتو ،ةعانصلاو ميلعتلاك لمعلا قوس
 لالخ ةرادإ سلجم 20 نم رثكأل ةوضعك اهنكمو ةربخلا اهبسك امم
 امب ىوتسملا ةعيفر ةيلودو ةيلحم ناجل يف اهتيوضعك ،اهتريسم
 يف ةأرملا ةكراشم ةنجل ةسائرو G20 نيرشعلا ةعومجم كلذ يف
 تناك امك .2017ماع يف ايناملأ ةسائر لالخ W20 لمعلا قوس
 ةيبرعلا ةكلمملا ةسائر لالخ ةيمقرلا B20 ةعومجم يف ةوضع
 سلاجم يف ىرخألا تاربخلا لمشت .2020 ماع يف ةيدوعسلا
 لمعل يراشتسالا سلجملاو ،ةلبنسلا ةعومجم ةرادإ سلجم ةرادإلا
 يراشتسالا سلجملاو ،لاقع ةرادإ سلجمو ،لمعلا ةرازو يف ةأرملا
 ةرامأ يف ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةرئادلاو ،ناطلس ريمألا ةعماجب
 .امهريغو ةمركملا ةكم ةقطنم

 
 
 
 

 

 

 

 

 ريدقتلا

 ةروتكدلا رايتخا مت يباجيإلا رييغتلا معد ىلع اهلمع ءوض يف
 نايبيارآ ةلجم لبق نم ةيبرع ةأرما 100 ىوقأ نم ةدحاوك ةمسب
 يف كلذ ىلع ةوالع .2014 ىلإ 2010 ماع نم يلاوتلا ىلع سنزب
 30 رثكأ نم ةدحاوك سنزب نايبيارآ لبق نم اهرايتخا مت 2014 ماع
 اهرايتخا مت ،2019 ماع يف امنيب .ًاريثأتو ًاذوفن ةيدوعس ةديس
 نم ةيدوعسلا يف ًايداصتقا تارثؤم تادئاق 10 لضفأ نم ةدحاوك
 .يتديس ةلجم لبق

 رثكأ ةمسب روتكدلا تلبقتساو تفاضتسا ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 تكراشو ىوتسملا يعيفر نيلوؤسمو يلود دفو 400 نم
 .ًايلحمو ةيملاع ًايدتنمو ًارمتؤم 320 نم رثكأ يف ةثدحتمك

 ميلعتلا

 ةدحتملا تايالولا يف تلمعو ةمسب ةروتكدلا تشاع
 ةفاقثلا ىلع فرعتلا نم اهنكم امم ،اًماع 23 نم رثكأل ةيكيرمألا
 لضفأ ذخأل ةفاضإلاب ،رظنلا تاهجو بيرقتو ةيبرغلاو ةيقرشلا
   .ةيلحملا تاجايتحالا عم بسانتتل اهثيدحتو ةيلودلا براجتلا

 ةعماج نم يكولسلا داصتقالا جمانرب تلمكأ ،2020 ماع يف
 تامولعمب اهدوز يذلاو ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاب درافراه
 دارفألا تايكولس ةسدنهل تاسايسلا ميمصت ةيفيك لوح ةيساسأ
 ةرادإ سلجم ةوضع ةمسب ةروتكدلا ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .مهتارايخو
 يجيلخلا نواعتلا سلجم لودب ةرادإلا سلجم دهعم نم ةدمتعم

(GCC BDI). دايسنإ نم نيسنجلا نيب عّونتلا جمانرب اًضيأ تلمكأو 
INSEAD، تايوتسم عيمج ىلع ةأرملا نيكمت زيزعت ىلع زكري يذلاو 

   .ةمظنملا
 تايالولا نم اهميلعت لحارم عيمج ةمسب ةروتكدلا تلمكأ

 ةرادإ يف سويرولاكبلا ةجرد ىلع تلصحف ةيكيرمألا ةدحتملا
 ةصاخلا ةيبرتلا يف ريتسجاملا ةجردو ،1993 ماع قيوستلاو لامعألا
 ةدايقلا / ميلعتلا ايجولونكت يف هاروتكدلا ةجردو ،1997 ماع
 .ةمصاعلا نطنشاو يف ةيكيرمألا ةعماجلا نم 2004 ماع ةرادإلاو
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