
 

 

  

 

 لوح كرويوين يف تاشاقن ةلسلس فيضتسي ميلعتلا يف راكتبالل يملاعلا ةمقلا رمتؤم

 يملاعلا ميلعتلا ليومت
 

 ميلعتلل ةيليومتلا تايلآلا نيسحت لبس لوانتت تاثداحم يف كراشت ةيلود ةينعم تاهج
  

 ةدئاملا تاشاقن نم ةلسلس ،رطق ةسسؤم تاردابم ىدحإ ،"زياو" ميلعتلا يف راكتبالل يملاعلا ةمقلا رمتؤم دقع
 ميلعتلا لاجم يف ةينعملا تاهجلا نم ديدعلا روضحب كرويوين ةيالو يف اهفاضتسا يتلا لمعلا شروو ةريدتسملا
   .ميلعتلاب قلعتملاو ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نم عبارلا فدهلا قيقحت بوص زرحملا مدقتلا ةريتو عيرست ةيغب

 
 عوبسأ راطإ يف كرويوين ةنيدم يف زياو همظن يذلا كرويوين@زياو ىدتنم داقعنال اًديهمت تاشاقنلا هذه ترج دقو
 ةداقو ميلعتلا ءاربخو نيركتبملا نم اًكراشم 350 ىلع وبري ام هتلظم تحت عمجو ةدحتملا ممألل ةيملاعلا فادهألا
 .يملاع قاطن ىلع ميلعتلا هجاوت يتلا تايدحتلاو ةيسيئرلا تاعوضوملا ةشقانمل ركفلا

 
 ماعلا لولحب ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نم عبارلا فدهلا قيقحت نامضل اًيساسأ اًرصنع لثمي ليومتلا نأ ىلإ رظنلابو

 – ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحت هيلع زكتري يذلا ساسألا لكشي ديج ميلعت ىلع لوصحلا نأ ىلع صني يذلا – 2030
 اذه يف ةرمثمو ةيباجيإ جئاتنب جورخلل يروحم رمأ ةبسانملا ةينعملا تاهجلا نيب طبارتلاو لصاوتلا ليعفت نأ زياو ىري
 ةطسوتمو ةضفخنم نادلبلل ميلعتلا ىلع يونسلا قافنإلا طسوتم غلبي ،ميلعتلا ةنجل هتدعأ ريرقت بسحف .ددصلا
 ةيمنتلا فادهأ نم عبارلا فدهلا قيقحتل مزاللا ليومتلا مجح ثلث طقف لثمي ام ،يكيرمأ رالود نويليرت 1.3 لخدلا
 .ةمادتسملا

 
 ميلعتلا جئاتن قودنص كرويوين يف زياو اهفاضتسا يتلا تاشاقنلا ةلسلس يف ةكراشملا تاسسؤملا نيب نم ناكو
)EOF(، ميلعتلا يلوممل ةيلودلا ةعومجملاو )IEFG(، ميلعتلا لجأ نم ةيملاعلا ةكارشلا ءاضعأو )GPE(. مهسأ دقو 
 ليومت لبس ةدايز نأشب تاشاقنلا هيجوت يف لمعلا شروو ةريدتسملا ةدئاملا تاسلج يف نوكراشملا نولومملا
 .اهنيسحتو ميلعتلا

 
 نإ" :زياو يف تاكارشلا ريوطتو تاسايسلا لوؤسم ،يحم بنيز تلاق ،تاشاقنلا هذه ىلع اهقيلعت ضرعم يفو
 ليومتل لضفأ لئاسو راكتبا لوح راوح ءارجإل ةصرفلا تحاتأ زياو اهمظن يتلا ةريدتسملا ةدئاملا تاشاقن ةلسلس
 ".ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نم عبارلا فدهلا قيقحتل اًيعس ميلعتلا

 
 مويب كرويوين@زياو ىدتنم داقعنا ليبق ،كرويوين ةنيدم يف تاشاقنلا هذه ةفاضتسا تءاج امك" :ةلئاق تفاضأو
 ةيملاعلا ىؤرلاو تاربخلا نم عساو قاطن ىلع اًدامتعا ةمهملا ةيضقلا هذه ةبراقم مامأ لاجملا حسفتل ،طقف دحاو



 

 

 نامضل نوعلا ميدقتو ،ددصلا اذه يف دوشنملا مدقتلا زارحإل ةبسانملا تاراسملاو ةنكمملا لولحلا داجيإ ةيغب
 مهدوزيو مهتاعمتجم يوقيو مهتايح نّسحي يذلا يعونلا ميلعتلا ىلع ملاعلا عاقب ىتش يف لافطألا لوصح
 ".ةيراكتبالا مهتاقاط قالطإل ةمزاللا تاودألاو تاراهملاب

 
 ديسلا ةداعس اهسأرتي يتلا ،ميلعتلا ةنجل نم لك هسيسأت يف كراش دق ميلعتلا جئاتن قودنص نأ ىلإ ةراشإلا ردجت
 هنيشدت مت دقو ،ةرثؤملا تارامثتسالل ةيملاعلا ةيهيجوتلا ةعومجملاو ،قباسلا يناطيربلا ءارزولا سيئر ،نوارب نودروج
 اًديهمت ويام رهش يف ةريدتسم ةدئام شاقن ميظنت كلذ بقعأو ،ةحودلا يف 2017 زياو ةمق داقعنا عم نمازتلاب

 فدهب كرويوين يف زياو اهفاضتسا يتلا تاشاقنلا يف قودنصلا ةكراشم تءاج دقو .اركأ@زياو ىدتنم داقعنال
 ىدتنملا نم ةلبقملا ةخسنلا يف يعاسملا هذه زياو لصاوي فوسو ،ةلمتحملا ليومتلا تاهج عم طباور ةماقإ
 ثحابتلا يف ةيريخلا لامعألا يمعاد كارشإ ىلع لمعلا ةيغب 2019 رياربف رهش يف سيراب يف اهداقعنا ررقملا يلودلا
 .ةيميلعتلا تارامثتسالا رثأ ةدايزل ةمزاللا ةركتبملا لمعلا رطأ نأشب

 
 نم ةقباسلا تارودلا امأ ،ةدحتملا تايالولا يف زياو هدقعي يذلا لوألا ىدتنملا وه كرويوين@زياو ىدتنم نأ ركذُي
 نم لك يف ةيميلقإلا هتايدتنم تدقُع امنيب ،ةحودلا ةيرطقلا ةمصاعلا يف اهعيمج تدقعنا دقف زياو ةمق رمتؤم
 ةديسلا ،امابوأ ليشيم زياو تارمتؤم يف تثدحت يتلا ةقومرملا تايصخشلا نيب نمو .اناغو سنوتو اينابسإو نيصلا
 ةديسلاو ،اناغ ةلود سيئر ،ودأ-وفوكأ اوكناد ودأ انان ديسلا ةداعسو ،ةدحتملا تايالولا يف اًقباس ىلوألا

 .زرابلا قلعملاو يفحصلا ،ايركز ديرف ديسلاو ،زئاوج ىلع ةلصاحلا ةبتاكلا ،يشيدأ ادناماميش
 

 ىهتنا

 
 

 "زياو" ميلعتلا يف راكتبالل يملاعلا ةمقلا رمتؤم نع ةذبن

 ةيمنتو مولعلاو ةيبرتلل رطق ةسسؤم نم ةردابمب 2009 ماع "زياو" ميلعتلا يف راكتبالل يملاعلا ةمقلا رمتؤم سسأت
 ةددعتم ةيلود ةصنم زياو ّدعُيو .رصان تنب ازوم ةخيشلا ومسلا ةبحاص اهترادإ سلجم سيئر ةدايق تحتو ،عمتجملا
 هتمق لالخ نمو .ميلعتلا لاجم يف فداهلا لمعلاو شاقنلاو ةلدألا ىلع مئاقلا قالخلا ريكفتلا اهفده تاعاطقلا
 راكتبالل يملاعلا ةمقلا رمتؤم لثمي ،ةرمتسملا هجمارب ةعومجمو ةينواعتلا ةيثحبلا هتاردابمو نيماع لك دقعنت يتلا
    .ةثيدحلا ميلعتلا تايجهنمل اًيملاع اًعجرم "زياو" ميلعتلا يف
  qatar.org-www.wise :ينورتكلإلا عقوملا ةرايز ىجري ،‘زياو’ رمتؤم نع تامولعملا نم ديزملل
 
 ناسنإلا تاردق قالطإل – رطق ةسسؤم

 ىلإ اهلوحت ةريسم يف رطق ةلود معدت ةيحبر ريغ ةصاخ ةسسؤم عمتجملا ةيمنتو مولعلاو ةيبرتلل رطق ةسسؤم
 ةصصختم جمارب ريفوت لالخ نم مهريغو رطق ةلود ءانبأ ةمدخل ةسسؤملا ىعست امك .مادتسمو عونتم داصتقا
 .عمتجملا ةيمنتو ريوطتلاو ثوحبلاو ميلعتلا يف راكتبالا مئاعد ءاسرإ يف ةلثمتملا اهتلاسر قيقحت ىلإ يمرت



 

 

 ،يناث لآ ةفيلخ نب دمح خيشلا دلاولا ريمألا ومسلا بحاص نم ةميرك ةردابمب 1995 ماع رطق ةسسؤم تسسأت
 يه اهو .رطق ةلود ءانبأل يعون ميلعت ريفوتل ةكرتشملا امهتيؤر نم اًقالطنا ،رصان تنب ازوم ةخيشلا ومسلا ةبحاصو
 6 رمع نم اًءدب عمتجملا دارفأل ةايحلا ىدم ملعتلل اًصرف رفوت رطق ةسسؤم يف ىوتسملا يملاع ميلعتلا ةموظنم
 يف ماهسإلاو ةيملاع ةئيب يف مهتاراهم ريوطت نم نيجيرخلا نيكمت هنأش نم اذهو .هاروتكدلا ىوتسم ىتحو رهشأ
 .رطق ةلودب ةيمنتلا ةريسم
 نم نييلحملا نيثحابلا نيكمت ةيغب رطق ةلود يف تاصصختلا ددعتم راكتبالل زكرم ءاشنإ ىلإ رطق ةسسؤم يمرتو
 ةكراشملا زيزعتو ةايحلا ىدم ملعتلا ةفاقث سرغ لالخ نمو .ةيملاعلاو ةينطولا تايدحتلا ةجلاعم ىلع لمعلا
 يف ماهسإلاو يلحملا عمتجملا نيكمتب رطق ةسسؤم مزتلت ،ةيرطقلا ةفاقثلا حور دسجت جمارب لالخ نم ةيعمتجملا
 .عيمجلل لضفأ ملاع ءانب
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