
 

 



 
 

 
 
 
 2021-2020 يميداكألا ماعلل تازاجنإلا مهأ :قوقحلا ةيلكب (CLD) ةيمنتلاو نوناقلا زكرم
 تققحت يتلا حنملا
 :2021-2020 يف ةيلاتلا ةيسيئرلا حنملا ىلع زكرملا لصح

 
 .ةيبوروألا ةيضوفملا نم هينوم ناج ةدحو ةحنم .1

 

 
 
 ةقطنملاو رطق يف هينوم ناج ةدحو لوأ - "يبوروألا داحتالا نوناق لوح ةحودلا تارود" 

 :ةدحولا فادهأ
 يف نيجيرخلاب ةلص تاذ يبوروألا داحتالا نوناق يف ةددحم اياضق لوح اًصيصخ ةممصم تارود ةدحولا مدقت •

 بلطتي امم ،يبوروألا داحتالا نوناق يف يسارد ماع لكل سيردت ةعاس 40 ةدحولا مدقتس .ةينهملا مهتايح
 ينوناقلا خيراتلل ةمدقم ىلع ًالوأ ةدحولا تانوكم زكرت .ءاربخلاو ةذتاسألا نم ديدعلا نم ةيميداكأ ةمهاسم
 .اًدئار اًرود يبوروألا داحتالا اهيف بعلي يتلا ةينوناقلا تالاجملا ىلع اًيناثو ،هتاسسؤمو يبوروألا داحتالل

 داحتالاب مامتهالا قلخو ،يبوروألا داحتالا نوناق يف ةيميداكألا ثوحبلا رشنو رشن زيزعت ىلإ ةدحولا ىعست  •
  .رطق يف بالطلا نيب يبوروألا

 :ةدحولا جئاتن
 داحتالا مادختساب لماكتلاو ةيلودلا تامظنملا لاجم يف ةيثحبلا ةفرعملاو تاراهملا زيزعت ىلإ ررقملا فدهي •

 .2030 ةينطولا رطق ةيؤرل ةيساسألا زئاكرلا يهو ،ناسنإلا قوقحو ،ةئيبلا ةيامحو ،جذومنك يبوروألا
 ثيحب يبوروألا داحتالا نوناق يف ةفرعملاو تاراهملا ريوطت ىلع رطق يف نيميقملا نيماحملا ةدحولا دعاست •

 عم لماعتلاو يبوروألا داحتالا تاكرش عم ةراجتلل لضفأ لكشب ةزهجم ةيلحملا تامظنملاو تاكرشلا نوكت
 .يبوروألا داحتالا تاسسؤم

 ثوحبلاو ةفرعملل لبقتسملا باطقأل ساسألا ليكشتو يبوروألا داحتالاب مامتهالا قلخ ىلإ ةدحولا فدهت •
 .رطق ةلود كلذ يف امب ،ةكيرشلا نادلبلا يف اميس الو ،ةيبوروألا

 تاكارشلا زيزعت .ةمألا تاجايتحا ةيبلتل ةربخلل ردصمك رطق ةعماج رود زيزعت ىلع Monnet ةدحو لمعتس ،اًريخأ •
 .رطق ةلودل ةيمنتلل اًزفحم نوكت نأو ةيجيتارتسالا تالاجملا يف ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةيلحملا

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 سيناويا روتكدلا ؛ياوشتوب سيسنارف .د ؛اراجيش تكيدنب روسيفوربلا :هينوم ناج قيرف
 .يبورت نوج روتكدلا ؛نوارب ليئافار .د ؛سيدينيتناتسنوك
 
 تارمتؤملا
 
 2020 ،26 .ربمفون ،CLD نيب هينوم ناج ةدحو ةحنمل مويلا يحاتتفالا عامتجالا
 2021 سرام 9 ،رطق ةعماج يف هينوم ناج ةدحول يمسرلا قالطإلا
  
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 زوين ةحودلا زميات فلج ؛ةريزجلا هبش ةصاخو ةفلتخملا مالعإلا لئاسو يف يحاتتفالا قالطإلا رشن مت
 .رياوزوين رطقو
 
 ينورتكلإلا CLD عقوم ىلع ةروشنملا Jean Monnet بلاطلا ةسايس تاصخلم
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 ةبلاطلا ةداهش
 

 نوناقلاو يعانطصالا ءاكذلاب ناقلعتت بالطلل ناتحنم .2
 
 يعانطصالا ءاكذلاب ةقلعتملا CLD اهيرجي يتلا تاساردلا نم ديدعلا نيب نم تاساردلا هذه
 تايمزراوخلا ميمصت مظني نأ نوناقلل نكمي فيك مهف وه تاساردلا هذه نم ضرغلا .تايمزراوخلاو
 نكمي فيك مهفو ،ةلاح ةساردك اهرايتخا متي يتلا هميقو يرطقلا عمتجملا ريياعم يعارت ةقيرطب
 ةساردك اهديدحت مت يتلا تانايبلا ةيصوصخ يمحي ةقيرطب تايمزراوخلا ميمصت مظني نأ نوناقلل
 .ةلاح

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 لجأ نم ميلعتلا (UNODC) ةميرجلاو تاردخملاب ينعملا ةدحتملا ممألا بتكم نم ةيثحب ةحنم .3
 .(IAU) تاعماجلل يلودلا داحتالاو (E4J) ةلادعلا
 
 :ةحنملا فادهأ

 لوح ثوحبلا ءارجإل )اًماع 35 نس ىتح( بابشلا ءاملعلا معد ىلإ اذه حنملا جمانرب فدهي •
 ةصنمب مهديوزتو ،نوناقلا ةدايسو ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نم 16 فدهلاب ةقلعتملا تاعوضوملا
 ىوتسملا ىلع ةلص تاذ عيضاوم يف نولمعي نوثحاب .بابشلا نيب لصاوتلا زيزعتو ،مهثاحبأ ضرعل
 .ةدحتملا ممألاو ةيميداكألا طاسوألا نيب نواعتلا زيزعتب تقولا سفن يف نوموقي امنيب ،يلودلا
 :ةحنملا جئاتن

 رشع سداسلا فدهلا قيقحتل يلودلا يئيبلا نوناقلاو يلودلا داسفلا نوناق ةيمهأ" :ناونعب لاقم •
 رشن متيس ."يئيبلا داسفلل ىدصتت يتلا ةيملاعلا تاودألل ليلحت :ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نم
 .يلاعلا ميلعتلا ةسايس ةلجم يف جئاتنلا

 
 

 ،يبوك ةعماج ،)PCRC( يبطقلا نواعتلا ثاحبأ زكرم ةنامأ لبق نم ركبملا يفيظولا ثحابلا ةلامز .4
 .نابايلا
 
 يف ةكراشملا ةيبطقلا ريغ ةلعافلا تاهجلل تايصوتلا ديدحت وه ةلامزلا هذه نم يسيئرلا فدهلا •

 .قيرفلا قايس يف ةيلصألا بوعشلا روظنم نم يلامشلا بطقلا يف دراوملا ةيمنت
 ةليصح

 يبونجلا بطقلا لابجو يلامشلا بطقلا يف نييلصألا ناكسلا تاعمتجم :ناونعب يميدقت ضرع •
 .ةكرتشملا ةيعرشلل عوضومك ةيديلجلا
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 :2021-2020 يف ةيلاحلا ةيسيئرلا هحنم ميدقت زكرملا لصاو

 
1. NPRP-C: ىلع مئاق نمآ لح Blockchain ينوناقلا راطإلا :ةراجتلا ليومتل ةياهنلا ىلإ ةيادبلا نم 

 .يداصتقالاو يجولونكتلاو
 
 ىلع بلغتلا يف دعاستو ةيفرصملا ةعانصلا يف ةروث )FinTech( ةيلاملا تاينقتلا ثدحت نأ عقوتملا نم
 ةراجتلا ليومت تايلمع لازت ال ،لاثملا ليبس ىلع .ليومتلاب ةقلعتملا ةيلاحلا تايلمعلا يف ةنماكلا تابقعلا
 صحفو يداملا لدابتلا ببسب دراوملل مادختسالا ةفيثك ةيلمع )دامتعالا باطخ ،لاثملا ليبس ىلع( ةيديلقتلا
 تامازتلالاب ءافولاو ةيفرصملا تايوستلا نأ امك .ةيلايتحالا ةطشنألل ةضرعملا ةراجتلاب ةقلعتملا تادنتسملا
 ،كلذ ىلع ةوالع .ءاوس دح ىلع تاكرشلاو كونبلل لماعلا لاملا سأر نيمأت يف ًاليوط اًتقو قرغتست ةيلاملا
 ىلع كونبلا ةردق قيعي نييراجتلا ءاكرشلا فلتخم نيب ينيبلا ليغشتلا ةيلباقو ةيفافشلا ىلإ راقتفالا نإف
 ةينقت نأ بجاولا وحنلا ىلع FinTech ةعانص نلعت .يلاملا يئيبلا ماظنلا يف راضلا كولسلا فاشتكا

blockchain ةيلام تامدخ ءاشنإ نم نّكمي نأ اًضيأ عقوتملا نمو .هذه روصقلا هجوأ نم ديدعلا ةجلاعم اهنكمي 
 ةينوناقلا تايدحتلل اًكاردإ .ةحلصملا باحصأ فلتخم ربع تايلمعلاو تانايبلا تاقفدت لماكت لالخ نم ةركتبم
 رطق كنب عم نواعتلاب ،اًرخؤم يزكرملا رطق فرصم ماق ،ةيبيرختلا ايجولونكتلا هذه اهحرطت يتلا ةينمألاو
 لمعلا قيرف فدهي .Blockchain ةينقتل ةلماكلا تاناكمإلا فاشكتسال FinTech لمع قيرف عيمجتب ،ةيمنتلل
 لمعلل ةيلاملا ايجولونكتلا تاكرشو ةئشانلا تاكرشلا ةفاضتسال ةيلاملا ايجولونكتلل يئيب ماظن ءاشنإ ىلإ
 يزكرملا كنبلا ةرادإ تحت blockchain لمر قودنص ءاشنإ متيس .لاملل رطق زكرم ةئيه فارشإ تحت رطق يف
  باحصأ لبق نم ةدمتعملا FinTech قفارم ةبرجت ىلع تاكرشلا ةدعاسمل
 .ةراجتلاو عفدلاو ةراجتلا ةيمهألا تاذ ةيسيئرلا تاقيبطتلا لمشت .FinTech لمع قيرف يف ةحلصملا
 

2. . NPRP: نيقئاسلا ىلع قيبطتلا :دعب نع تانايبلا مادختسا لالخ نم ةرطخلا ةدايقلا كولس تالخدت 
 رطق يف بابشلا
 
 وه اًماع 29و 15 نيب مهرامعأ حوارتت نيذلا روكذلا بابشلا نيب ةافولل لوألا ببسلا نأ ةخسارلا قئاقحلا نم
 ،مويلا .تالجعلا فلخ ةيناودعلاب نوعتمتي بابشلا نأ فورعملا نم .ملاعلا ىوتسم ىلع قرطلا ثداوح
 جمدم GPS ماظنب ةيكذلا فتاوهلا هذه زيهجت مت .بابشلا ةصاخو ،ةيكذلا فتاوهلا اًبيرقت عيمجلا مدختسي
 ةساردلا هذه نم يسيئرلا فدهلا نإف ،هالعأ ةروكذملا تايبدألا ىلإ اًدانتسا .ةلومحم لاصتا ةزهجأ يهو قيقد
 اهمادختسا نكمي )تالوكوتوربلا( ةبسانملا ةعجارلا ةيذغتلا ةيلآ تاذ دعُب نع تالاصتالا ةزهجأ نأ تابثإ وه
  فوفحملا ةدايقلا كولس ليلقتل رشابملا لخدتلل ةليسوك
 ديدحت ىلع ًءانب قئاس لكل ةعجارلا ةيذغتلا ةيلآ صيصخت متيس .رطق يف بابشلا نيقئاسلا نيب رطاخملاب
  ءاكذلا ميمصت متيس .اهيلع لوصحلا مت يتلا دعُب نع لاصتالا تانايب لالخ نم رطاخملا
 وه يوناثلا فدهلا نوكيس .ةصصخملا تاظحالملا هذه لثم ريفوتل ةعجارلا ةيذغتلا ةيلآ يف يعانطصالا
 نود UBIو رورملا تاكاهتنا تاداهشتسال دعُب نع تالاصتالا تانايب مادختسا لالخ نم ةرشابم ريغ تالخدت ءاشنإ
 لكشب .)رطق( ةيلاحلا ةينطولا تاسايسلا ىلع تارييغت حارتقا انه متيس .ةيصوصخلاو تانايبلا نمأ كاهتنا
 فتاهلا / يكذلا فتاهلا تاقيبطتل ةيطمنلا ةدحولا ريوطت - يملع )1( داعبأ ةثالث ىلع عورشملا يوتحي ،ماع
 و ةرشابملا ةيكولسلا تالخدتلل دعب نع تالاصتالا ةزهجأ مادختسا يف ةيعامتجالا مولعلا )2( ،ةيلاحلا يكذلا
 .مادختسالا ساسأ ىلع نيمأتو رورملا تاكاهتنال دعب نع تالاصتالا ةزهجأ مادختسا روظنم نم ةينوناقلا )3(
 
 
 

 



 
 

 
 

 

 
 

3. . NPRP-S: Fintech and Regtech: نرقلا ليومتل يسفانتو لماشو نرم يميظنتو ينوناق راطإ ءانب 
 .رطق يف نيرشعلاو يداحلا
 
 ةيلاملا تامدخلا عاطق يف blockchain لوح ةينوناقلا ةيتحتلا ةينبلا ريوطت
 بلغتلا يف دعاستو ةيفرصملا ةعانصلا يف ةروث )FinTech( ةيلاملا تاينقتلا ثدحت نأ عقوتملا نم
 تايلمع لازت ال ،لاثملا ليبس ىلع .ليومتلاب ةقلعتملا ةيلاحلا تايلمعلا يف ةنماكلا تابقعلا ىلع
 ببسب دراوملل مادختسالا ةفيثك ةيلمع )دامتعالا باطخ ،لاثملا ليبس ىلع( ةيديلقتلا ةراجتلا ليومت
 تايوستلا نأ امك .ةيلايتحالا ةطشنألل ةضرعملا ةراجتلاب ةقلعتملا تادنتسملا صحفو يداملا لدابتلا
 كونبلل لماعلا لاملا سأر نيمأت يفً اليوط اًتقو قرغتست ةيلاملا تامازتلالاب ءافولاو ةيفرصملا
 نيب ينيبلا ليغشتلا ةيلباقو ةيفافشلا ىلإ راقتفالا نإف ،كلذ ىلع ةوالع .ءاوس دح ىلع تاكرشلاو
 يئيبلا ماظنلا يف راضلا كولسلا فاشتكا ىلع كونبلا ةردق قيعي نييراجتلا ءاكرشلا فلتخم
 نم ديدعلا ةجلاعم اهنكمي blockchain ةينقت نأ بجاولا وحنلا ىلع FinTech ةعانص نلعت .يلاملا
 لماكت لالخ نم ةركتبم ةيلام تامدخ ءاشنإ نم نّكمي نأ اًضيأ عقوتملا نمو .هذه روصقلا هجوأ
 يتلا ةينمألاو ةينوناقلا تايدحتلل ًاكاردإ .ةحلصملا باحصأ فلتخم ربع تايلمعلاو تانايبلا تاقفدت
 ،ةيمنتلل رطق كنب عم نواعتلاب ،اًرخؤم يزكرملا رطق فرصم ماق ،ةيبيرختلا ايجولونكتلا هذه اهحرطت
 لمعلا قيرف فدهي .Blockchain ةينقتل ةلماكلا تاناكمإلا فاشكتسال FinTech لمع قيرف عيمجتب
 ايجولونكتلا تاكرشو ةئشانلا تاكرشلا ةفاضتسال ةيلاملا ايجولونكتلل يئيب ماظن ءاشنإ ىلإ
 blockchain لمر قودنص ءاشنإ متيس .لاملل رطق زكرم ةئيه فارشإ تحت رطق يف لمعلل ةيلاملا
 باحصأ لبق نم ةدمتعملا FinTech قفارم ةبرجت ىلع تاكرشلا ةدعاسمل يزكرملا كنبلا ةرادإ تحت
 .ةراجتلاو عفدلاو ةراجتلا ةيمهألا تاذ ةيسيئرلا تاقيبطتلا لمشت .FinTech لمع قيرف يف ةحلصملا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 :ةيلاتلا حنملا ىلع لوصحلل بلطب زكرملا مدقت امك
 

 رطق يف يعانطصالا ءاكذلا ميظنت :NPRP14S-0324-210090 و 05 ةرودلا - (HIG) ريثأتلا ةيلاع ةحنملا .1
 ةلودل يعانطصالا ءاكذلل ةينطولا ةيجيتارتسإلا يف ةددحملا تاجايتحالا عم رشابم لكشب عيراشملا ىشامتت •

 تايولوألا جمانرب ةوعد يف ةدراولا ةيولوألا تاذ زئاكرلاو )QNV( 2030 ةينطولا رطق ةيؤرو ، )هالعأ ةروكذملا( رطق
 لوانتت .)ةرشع ةثلاثلا ةرودلا( حارتقالل .)QNRF( يملعلا ثحبلا ةياعرل يرطقلا قودنصلل عباتلا ثوحبلل ةينطولا
 )1( ديدحتلا هجو ىلع .2030 ةينطولا رطق ةيؤر يف ةدراولا ةسمخلا "رطقل ىربكلا تايدحتلا" نم نينثا عيراشملا
 قفاوتت .ةمداقلا لايجألا تاجايتحاو ليجلا اذه تاجايتحا نيب ةنزاوملا )2( و ،ديلاقتلا ىلع ظافحلاو ثيدحتلا
 مولعلاو نونفلاو ةيعامتجالا مولعلا راطإ يف NPRP-S ـب ةصاخلا "ةيولوألا تاذ زئاكرلا" عم اًضيأ عيراشملا
 عيونتلا يف عيراشملا مهاست ،ديدحتلا هجو ىلع ."ةمادتسالاو يداصتقالا عيونتلا" .4.3 تحت ةصاخو ،ةيناسنإلا
 ةماعلا قاوسألاو تاسسؤملا ىلع يعانطصالا ءاكذلا ريثأت ةجلاعم .i :لالخ نم رطق يف ةمادتسالاو يداصتقالا
 حارتقا .ثلاثلاو ؛يعانطصالا ءاكذلا دامتعاو روهظ اهرفوي يتلا صرفلاو رطاخملا ديدحت .ايناث ؛ةصاخلاو
 ةعفنملا لجأ نم ةئشان ةينقتك هنم ديفتستو يعانطصالا ءاكذلا ريدت يتلا ةيميظنتلاو ةينوناقلا تاحالصإلا
 يف ةيناسنإلا مولعلاو نونفلاو ةيعامتجالا مولعلا ةزيكر عم عيراشملا ىشامتت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةينطولا

NPRP-S لمع راطإ حارتقاو فاشكتسا ىلإ عيراشملا فدهت ثيح "ةايحلا ةدوجو ةايحلا بولسأ" 4.5 راطإ يف 
 ءاكذلا مادختساو .مادتسملا ومنلا هيجوتو معد هنأش نم ةمكوحلاو يعانطصالا ءاكذلا تايقالخأل
 .هيفرتلاو ةيلاملا تامدخلاو ماعلا لقنلا ىلإ نمألاو ةماعلا ةحصلاو بطلا نم تاعاطق يف يعانطصالا
 اًصيصخ ممصم ةمكوحلاو يعانطصالا ءاكذلا تايقالخأل لمع راطإ حارتقا وه عيراشملل يسيئرلا فدهلا
 يوناثلا فدهلا .ةيلودلا ريياعملا عم اًضيأ هقفاوت عم ،ةيرطقلا ةينيدلاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ديلاقتلاو فارعألل
 .رطق يف تانايبلا ةيامح حئاول صحف وه

 
 رطق يف دودحلل ةرباعلا ةيفوجلا هايملا تاقبط ةرادإ زيزعت :ةينواعتلا حنملا ةرود .2

 
 دودحلل ةرباعلا ةراتخملا ةيفوجلا هايملا تاقبطل ةديجلا ةرادإلا نامض يف عيراشملل ةيسيئرلا فادهألا لثمتت •

 ،يفوجلا ةموضرلا مأ نازخ )1 يه هذه ةيفوجلا هايملا تانازخ .جيلخلا ةقطنم لود ةيقبو رطق نيب ةكرتشملا
 مامدلا نازخ )2و ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو نامعو تيوكلاو قارعلاو رطق نيب كرتشملا
 لك .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو نامعو تيوكلاو نيرحبلاو رطق نيب كرتشم ،يفوجلا
 .ةديجلا اهترادإ نود لوحت يتلا اهب ةصاخلا لكاشملاو تايدحتلا نم ةعومجم اهيدل هذه ةيفوجلا هايملا تاقبط نم
 رطق نيب دودحلل ةرباع ةيئام تايقافتا دوجو مدع ىلإ رظنلاب ةصاخ .تايدحتلا هذه ةجلاعم ىلإ عورشملا اذه فدهي
 ىلع بصني عورشملا زيكرت نإف ،مث نمو .ةراتخملا ةلاحلا تاسارد يف ةيفوجلا هايملا تاقبط مساقتت يتلا نادلبلاو
 هذه ميدقت بجي .دودحلل ةرباعلا ةيفوجلا هايملا تاقبط ةرادإ ززعت نأ نكمي يتلا لولحلا ميدقتو لكاشملا مهف
 ةيقب عم تاضوافم ءدب اهساسأ ىلع ةموكحلل نكمي ةيسايس تايصوت لكش يف ةيرطقلا ةموكحلا ىلإ لولحلا
 نكمي ةيجذومن ةيقافتا عورشملا سسؤي نأ بجي ،كلذ ىلع ةوالع .ةيفوجلا هايملا تاقبط مساقتت يتلا لودلا
 .ضوافتلا ةيلمع يف اهمادختسا ةيرطقلا ةموكحلل نكمي يتلاو دودحلل ةرباعلا ةيفوجلا هايملا ةرادإل اهمادختسا
 فلتخم عم تاكارش عيراشملا تماقأ ،هالعأ ةروكذملا فادهألا قيقحتل .عورشملا اذهل ةيسيئرلا فادهألا يه هذه
 يف ةبيط ةعمسب زكرمو ةيلك لك عتمتت .لامعألاو ةسدنهلا ةيلك يسيئر لكشب رطق ةعماج يف زكارملاو تايلكلا
 اهذيفنت مت يتلا ةيثحبلا عيراشملاو تاروشنملا نم لئاهلا مكلا نم حضتي امك دودحلل ةرباعلا هايملا ةرادإ لاجم
 ةطبارلا فدهت ثيح ثدحيس يذلا تاصصختلا ددعتم ليلحتلاب قايسلا اذه يف ركتبملا جهنلا طبتري .نينسلا رم ىلع
 لالخ نم .هايملا ةرادإل ةديج ةيلمع لولح ءاشنإ اهلالخ نم نكمي ةفاضم ةميق ريفوت ىلإ ةينفلا / ةيملعلا / ةينوناقلا
 .ةفلتخملا تاربخلاو براجتلا ةاعارم عم عورشملا فادهأ قيقحت نيثحابلل نكمي ،ةقيرطلا هذهب كلذب مايقلا
 



 
 

 
 
 تاروشنملا
 
 :اهنم 2021-2020 يساردلا ماعلا يف تالاقملا نم ديدعلا زكرملا رشن
 ةيفحص تالاقم

 14 ةيلاملا قاوسألاو نوناقلا ةعجارم ،يداصتقالا عيونتلاو Blockchain :رطق يف ةراجتلا ليومت ،شوتوب ماسحو يبورت نوج لاداد وردنأ .1
223-236 .(2020) 

 نوناق )2( 30 ،ةمخضلا تانايبلل يعانطصالا ءاكذلل ةسدقملا سأكلا :يرشبلا يمقرلا ركفلا خاسنتسا ،نوارب ليئافارو يبورت نوج .2
 .(2020) 168-140 .تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت

 COVID19، LEXIS NEXIS / The QATAR BUSINESS LAW دعب ام ةبقح يف ةيئانثلا رامثتسالا تادهاعم ريوطت ، فوليعامسإ كباتوأ .3
REVIEW (2020). 

 ةماع ةرظن :ةيرطقلا نيناوقلل ةءافكلاو ةنورملا رابتخا ،انوروك دعب ام رصعو انوروك رصع يف نوناقلا ،ةنجايه يلع دايز رصانلا دبع .4
 .(2020) 107-94 .ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلل ةيناطيربلا ةلجملا )1( 24 ،ةيقفأ

 .)2020( وليك ،ئراوطلا مكحم تارارق ذافنإ يدحت ،نوارب نيد ليئافار .5
 234-208 .تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت نوناق )2( 30 ،يعانطصالا ءاكذلل ةيرابتعالا ةيصخشلاو تاراقعلا ةيكلم ،نوارب ليئافار .6

(2021). 
 ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نم سداسلا فدهلا نوكي نأ نكمي له :ةعلس ءاملا ،ناسنإلا قوقح نم قحك ءاملا ،ميهاربإ ناوطنأ دامع .7

 .(2021) .ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ةلجملا ؟طسو لح
 تاعوضومك يبونجلا بطقلا يف ةيديلجلا لابجلاو يلامشلا بطقلا يف نييلصألا ناكسلا تاعمتجم ،ميهاربإ ناوطنأ دامع .8

 .(2021) 136-105 .يلودلا نوناقلل دروفناتس ةلجم )1( 57 ،ةلدابتملا ةيعرشلل
 يلودلا ثراوكلا نوناقل رود كانه له :ةقاطلا عاطق يف رطاخملا ةرادإو نيقيلا مدع ةجلاعمل ةينوناقلا تاودألا ،ميهاربإ ناوطنأ دامع .9

 .(2021) 175-163 .لامعألاو يملاعلا ةقاطلا نوناق ةلجم )3( 14 ،؟
 WIREs ،؟ةلاح ةساردك ىطسولا ايسآ :دودحلل ةرباعلا هايملا ةمظنأ يف لاعف يجولوكيإلا ماظنلا جهن له ،ميهاربإ ناوطنأ دامع .10

Water. E1542 )2021(. 
 
 

 
 

 ةلجملا ،رطاخملا ةيلاع يعانطصالا ءاكذلا ةمظنأ ميظنتل ةيامحلا عضو جهن ،ميهاربإ ناوطنأ دامعو نوارب ليئافار ،يبورت نوج .11
 .)مداق( )2021( رطاخملا ميظنتل ةيبوروألا

 ةلجم ،ةراجتلا ليومتل ليلدو قيرط ةطراخ :رطق يف نيشتكولب ةينقت رصع يف ةمكوحلا ،يبورت كرام نوجو ميهاربإ ناوطنأ دامع .12
 .)مداق( )2021( يفرصملا ميظنتلا

 ةجلاعمل ةيملاعلا تاودألل ليلحت :16 مقر فدهلا قيقحتل يلودلا يئيبلا نوناقلاو يلودلا داسفلا نوناق ةيمهأ" ،ميهاربإ ناوطنأ دامع .13
 .)بقترم( )2021 ناليمكام فيرجلاب( .يلاعلا ميلعتلا ةسايس ،"يئيبلا داسفلا

 نوناقلل ةيكيرمألا ةيعمجلل ىؤر )10( 25 ، "اهتانوكمو COVID-19 تاحاقل ىلع ريدصتلا دويق ىلع ةماع ةرظن" ،ميهاربإ ناوطنأ دامع .14
 1ASIL(، /10issue/25/volume/insights/org.asil.www://https .(- (2021) 6 يلودلا

 
 
 



 
 

 
 
 يعانطصالا ءاكذلاب يمقرلا خاسنتسالا ةلاقم
 

 
 
 
 
 باتكلا لصفو بتكلا

 ىلع اهريثأتو ةريبكلا تانايبلا تاليلحت ،يبورت كرام نوجو نوارب نيد ليئافار ،ميهاربإ ناوطنأ دامع .1
 .)مداق( .)2021 ليرب( وستومار ضوحل ةسارد :هايملل يلودلا نوناقلاو ضوحلا هايم تايقافتا

 .)2021 ،لانويشانرتنإ ول ريولك( ةيلودلا ةقاطلا ةلاكو ،ميهاربإ ناوطنأ دامع .2
 ينوناق روظنم :ةمادتسالا لاقتنا لجأ نم داصتقالا ريضخت ، وتالوبوزد ديفادو ميهاربإ ،ناوطنأ دامع .3

 Robert C. Brears ed. ، Palgrave) خانملا ةهجاوم يف دومصلا ىلع ةرداقلا تاعمتجملل ليلد ، يلود
Macmillan ، 2021( ( 

 بيتك يف ،ينوناق ليلحت :ءاذغلاو ةقاطلاو هايملا نيب ةقالعلا ،حرف ديفاد ولوابو ميهاربإ ناوطنأ دامع .4
 )Floor Brower ed.، Edward Elgar Publishing، 2021( ءاذغلاو ةقاطلاو هايملا نيب ةقالعلا نع ليلد
 .)اًبيرق ردصُي(
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 تارمتؤملا
 :2021-2020 يساردلا ماعلا يف ةيلاتلا تايلاعفلا زكرملا مظن

 ةيمنتلا ىلع لمعلا نوناقل ةريخألا تاحالصإلا رثأ :ةينورتكلإلا ةريدتسملا ةدئاملا :2020 ربمفون 25 .1
 .رطق يف ةيداصتقالا
 

 
 

 .هينوم نيجل حوتفم موي :ةيمالعإ ةسلج :2021 رياني 27 . .2
 .ةيميظنتلا تاينقتلا ىلإ ايجولونكتلا ميظنت نم :AMCIS 2021 ريغصلا راسملا :2021 سطسغأ 9 . .3
 Fintech’21 لوح ثحبلا جئاتن ةودن :ةينورتكلإلا ةريدتسملا ةدئاملا :2021 ليربأ 1 .4
 هينوم ناج + سومساريإ 2021 و يجيلخلا نواعتلا سلجم لود ةوعد ؛ تنرتنإلا ربع ةودن :2021 ليربأ8 . .5

 تاحرتقم ميدقتل
 ةريغصلا تاكرشلا لوصو معد :يزكرماللا ليومتلا :ةينورتكلإلا ةريدتسملا ةدئاملا :2021 سرام 25 .6

 .رطق يف نامتئالا ىلإ ةطسوتملاو
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 :2021-2020 يساردلا ماعلا يف ةيلاتلا ةيميدقتلا ضورعلا زكرملا مدق
 

 .سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةكراشمو CLD ىلع ةماع ةرظن :LAWC رطق ةعماج يف ةيثحبلا نوؤشلا .1
 خانملا تادنجأ ةمءاوم :لمعلل ةلدأ" ناونعب تنرتنإلا ىلع ةيلود ةيثحب ةودن :2021 )ويلوي( زومت 21 . .2

 .ةمادتسملا ةيمنتلل يلودلا دهعملا اهمظن "ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأو
 ةمادتسملا ةيمنتلا ثاحبأل ةيلودلا ةيعمجلل نورشعلاو عباسلا يونسلا رمتؤملا :2021 ويلوي 13-15 . .3

(ISDRS): تامزألا تاقوأ يف 2030 ماعل ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ وحن مدقتلا عيرست. 
 :يئيبلا نوناقلا لبقتسم" - يئيبلا نوناقلل IUCN ةيميداكأل ةيونسلا ةودنلا 18 :2 ويلوي -28 .وينوي .4

 .نجنينورج ةعماج اهتمظن يتلا "عقاولاو حومطلا
 .ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا راوح رمتؤم - عيمجلل ديج ءاذغ :ةريغصلا تاكرشلا :2021 ،14 .وينوي .5

 ةيعارزلا ةيذغألل ةيلودلا ةكبشلاو يقيرفألا داحتالاو ةيلودلا ةراجتلا ةفرغ لبق نم داقعنالا يف كراش
 .ةيذغألا مظنل ةدحتملا ممألا ةمق لبق

 هايملا :ةدحاو ةحص ،ةدحاو هايم" هايملا دراومل ةيلودلا ةيعمجلل ينورتكلإلا رمتؤملا :2021 ،8 .وينوي .6
 ."ريغتم ملاع يف ةماعلا ةحصلاو ءاذغلاو

 هتمظن يذلا ةيرحبلا تاسايسلاو يرحبلا نوناقلا ثوحبل رشع يداحلا يونسلا رمتؤملا :2021 ،28 .ويام .7
 .ندنل ةعماج

 ميظنت نم ، "ءاضفلا نيدعت" :ةعبارلا ةقلحلا - لوألا مسوملا ام اًئيش ينملع :2021 ليربأ 24 . .8
 .رطق ، ةحودلا ، زنشين رتنإ ةعومجم

 :يلودلا نوناقلل ةيكيرمألا ةيعمجلا رمتؤمل ةئاملا دعب رشع سماخلا يونسلا عامتجالا :2021 سرام 24 .9
 ."تامزألا تاقوأ يف عادبإلا :يلودلا نوناقلا روصت ةداعإ"

 :يلودلا نواعتلاو ةينطولا ةدايسلا" :يلودلا نوناقلل رشاعلا يونسلا جدربماك رمتؤم :2021 سرام 19 .10
 ."ةيملاعلا تامزألا يف لقنتلا تايدحت

 هايملا ةرادإ لوح تنرتنإلا ربع ةودن - نوفرتحم بابشو نوركبم نوينهم :2021 )رياني( يناثلا نوناك 26 . .11
 .ةيئاملا دراوملل ةيلودلا ةطبارلا اهتمظن يبرعلا ملاعلا يف دودحلل ةرباعلا

 انثاحبأ لعجن فيك eu .ًاثحاب حبصت نأ :ةركبملا ةلحرملا يف ثحاب ثدح :2021 )رياني( يناثلا نوناك 18 . .12
 .EnergyShift عورشم قايس يف مظنت ،؟ ةرثؤم

 دهعم - ةدحتملا ممألا ةعماج اهتمظن يكيلورديهلا نمألا يف ينهملا صصختلا ةرود :2021 رياني 9 .13
 .ةحصلاو ةئيبلاو هايملا

 
 ربع راوح قيرطلاو مازحلا ةردابم نوناق :)ةينوناقلا انآ تناس تاسارد( STALS تاودن :2020 ربمسيد 11 .14

 .ينطو
 Urgenda vs Juliana: Lessons for Future Climate Change Lititives :2020 )ربمفون( يناثلا نيرشت 12 . .15

 .الاسبوأ ةعماج يف ةيعامتجالا مولعلاو نوناقلاو تاغللاو بادآلا تايلك اهتمظن يتلا ،
  .دودحلل ةرباعلا هايملا تايقافتا ىلع تانايبلل ريبك ريثأت :2020 ربوتكأ 28-30 .16

 
 
 

 



 
 

 
 
 2021-2020 يساردلا ماعلا يف ددجلا قيرفلا ءاضعأ

 
 ميهاربإ ناوطنا دامع :ثحاب دعاسم ذاتسأ
 ،رطق ةعماج ،نوناقلا ةيلك ،)CLD( ةيمنتلاو نوناقلا زكرم يف ثحاب دعاسم ميهاربإ ناوطنأ دامع
 ،ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا نوناقلا ةردابم - gLAWcal يف كراشم ثحاب اًضيأ وهو .رطق ،ةحودلا
 همادختساو زاغلا ثاحبأ يف راكتبالا زكرم يف ميقم ريغ ثاحبأ ليمزو ةدحتملا ةكلمملا ، سكيسإ
)CIGRU( مولعلاو هايملا نمأ دهعمو )IWSS( ، ناك دقل .ةدحتملا تايالولا ، اينيجريف تسو ةعماج  
 تاينقتلا لثم ىرخأ تالاجم عم اهلعافتو ينوناق روظنم نم ةيملاعلا ةيئيبلا اياضقلا ىلع لمعي
 عيراشم يف نولمعي مهنم ةثالث ىضمأ ثيح ةيضاملا تسلا ىلإ سمخلا تاونسلا لالخ ةئشانلا
 اًيلاح كراشي .ةئيبلا ةيامحو ،ةقاطلاو خانملا ريغتب قلعتت عيضاوم لوح نيصلا يف ةيبوروألا ةيضوفملا
 تاينقتلا عم اهطبارتو ينوناق روظنم نم ةيعيبطلا دراوملا ةرادإب ةقلعتملا عيراشملا نم ديدعلا يف
 قرشلا ةقطنمو ايقيرفإ بونج لثم نكامأ يف ةمخضلا تانايبلاو يعانطصالا ءاكذلا لثم ةئشانلا
 يئيبلا نوناقلا دهعم يف اًرئاز اًثحاب ناك ، اًقباس .نيصلاو ىطسولا ايسآو ايقيرفإ لامشو طسوألا
)ELI( ، ةيملاعلا ثاحبألا ةكبش يف ئدتبم ليمز ، ةدحتملا تايالولا ، ةمصاعلا نطنشاو Think Tank ، 
 ، ) (DRIFT) تالوحتلل يدنلوهلا ثاحبألا دهعم يف ةركبملا ةلحرملا يف ثحاب ، ةدحتملا ةكلمملا
 ، لسكورب ، CUNCR - ةيروتسدلا ثوحبلل ةدحتملا ممألا زكرم يف ميقم ثحاب ليمز ، ادنلوه ، مادرتور
 يرام ةليمز ، نانبل توريب ، LOGI - ةينانبللا زاغلاو طفنلا ةردابم يف ةقاطلا ةسايس يف ريبخ ، اكيجلب
 ةئيبلا نوناق زكرم - THCEREL ، اوهغنيست ةعماجب نوناقلا ةيلك يبوروألا داحتالا ةيضوفم يف يروك
 نيكب يف ةيئيبلا مولعلا لوح ةينيصلا ثاحبألا ةيميداكأ - CRAES يف ، ةقاطلاو ةيعيبطلا دراوملاو
 .ةعماج لامرون نيجيب زكرم يفو ةراجتلاو خانملا ريغت ثاحبأ زكرم ، لامعألا ةرادإ ةيلك يفو )نيصلا(
 يعماجلا دهعملا لثم ةيلاطيإلاو ةيبوروألا تاعماجلاو دهاعملا نم ديدعلا يف اًثحاب لمع امك
 ًايماحم دامع ناك .ارافون ، لاتنيروأ يتنوميب ليد يدوتس يلجيد ةعماجو )IUSE( ةيبوروألا تاساردلل
 لصاح وهو .ةيديلقتلا ةقاطلاب ةقلعتملا ةيلودلا تايقافتالا عجاري ةاماحملل داج بتكم يف اًبردتم
 تناس ةسردم ،)DIRPOLIS( ةيمنتلاو ةسايسلاو نوناقلا دهعم نم نوناقلا يف هاروتكدلا ةجرد ىلع
 ةيلك نم ،تاصصختلا ةددعتم ةيبوروألا تاساردلا يف ريتسجام ؛ايلاطيإ ،ازيب ،ةمدقتملا تاساردلل انآ
 "Filiere Francophone de Droit" ةينانبللا ةعماجلا نم نوناقلا يف سويرولاكبو ،اكيجلب ،جورب ،ابوروأ
 .نانبل ، توريب ،

 
 سمش ميهاربا راونا :ةيرادالا هقسنملا
 عم لامعألا ةرادإ يف سويرولاكبلا ةجرد راونأ ةسرد .رطق ةعماجب داصتقالاو لامعألا جمانرب ةجيرخ راونأ
 .ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا نيتغللا نقتت .يوناث وهو قيوستلا صصخت
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

CLDباتكلا لوصفو قاروألل ةوعد 
 

 قرشلا ةقطنم يف ةلوقعم راعسأبو ةمادتسمو ةقوثومو ةثيدح ةقاط ىلع لوصحلا نامض .1
 ةيتاسايسلاو ةيسسؤملاو ةينوناقلا تاروطتلا :ايقيرفإ لامشو طسوألا

 
 لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم لود يف ةقاطلا لوحت ةسارد ىلإ قاروألا ميدقتل ةوعدلا هذه فدهت
 ،رطق ،نامع ،برغملا ،ايبيل ،نانبل ،تيوكلا ،ندرألا ،قارعلا ،ناريإ ،رصم ،نيرحبلا ،رئازجلا( ايقيرفإ
 لودلا هذه ضعب معنت .)نميلاو .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ،سنوت ،ايروس ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 كلتمي ال امنيب اًيلاح لغتُست تلاز امو يضاملا نرقلا يف اهمادختسا مت يتلا ةيديلقتلا ةقاطلا دراومب
 بابسأل ةليدبلا ةقاطلا دراوم يف رامثتسالا ىلإ لودلا هذه علطتت .دراوملا هذه لثم رخآلا ضعبلا
 هذهل اقيقحت .ةئيبلا ةيامح نيمأتو يرارحلا سابتحالا ةحفاكم ؛ةقاطلا رداصم عيونت اهمهأ ةفلتخم
 مت امنيب ةددجتملا ةقاطلا ةعانص يف نييضاملا نيدقعلا يف ةفلتخم تارامثتسا ءارجإ مت ،ةياغلا
 تامظنملاو نييموكحلا نيلوؤسملاو ءاربخلا لبق نم ةياغلا هذه قيقحتل تاوعدلا نم ديزملا ءارجإ
 تماق ثيح هاجتالا اذه يف لجألا ةليوط اًططخ عضت ةماعلا تاطلسلا نإف ،مث نمو .ةيلودلا
 ةسارد ىلإ صاخلا ددعلا اذه فدهي .2030 ةينطولا رطق ةيؤر يف فدهلا اذه جاردإب رطق لثم تاموكحلا
 نم يسايسو يسسؤمو ينوناق روظنم نم ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةقاطلا لاقتنا
 راعسأبو ةمادتسمو ةقوثومو ةثيدح ةقاط ىلإ لوصولا نامض ىلع زكرت يتلا SDG7 ةسدع لالخ
 .ةلوقعم
 

 
 
 

 نم 16 فدهلا ىلع زيكرتلا :نوناقلا ةدايسو يعانطصالا ءاكذلا :ةيثحبلا قاروألا ميدقتل ةوعد .2
 ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ

 
 ةلءاسملل ةعضاخو ةلاعف تاسسؤم ىلع ةمادتسملاو ةرهدزملاو ةملاسملا تاعمتجملا دمتعت
 ةيامحل ةلادعلا ىلإ لوصولا ةيناكمإب نينطاوملا عتمت نعً الضف ،تايوتسملا عيمج ىلع ةلماشو
 ءاوس ،)SDG16( ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نم 16 فدهلاو نوناقلا ةدايس فادهأ كباشتت .مهقوقح
 ةلءاسملل ةعضاخو ةلاعف تاسسؤم ءانبو عيمجلل ةلادعلا ىلإ لوصولا ريفوت زيزعت ىلإ يعسلا يف
 ءاكذلا رشن مت .16 ةمادتسملا ةيمنتلا فدهو نوناقلا ةدايس فادهأ قيقحت صرفو رطاخم .ةلماشو
 تبث نكلو جئاتنلا يف فاصنإلا ززعت نأ نكمي يتلاو ،رارقلا عنص ةيلمع ةتمتأ نم لك يف يعانطصالا
 دصرل لاثملا ليبس ىلع يعانطصالا ءاكذلا رشن مت .ةيزييمت جئاتن ىلإ يدؤت اهنأ نايحألا ضعب يف
  .لاومألا لسغ ليهستل اهمادختسا اًضيأ نكمي نكلو ،اهنع غالبإلاو ةعورشملا ريغ ةيلاملا تالماعملا

 



 
 

 
 
 ىلإ راقتفالا يف لثمتت ىرخأ رطاخم كانه ،ةدودحم تانايبلا تانامض نوكت ثيح ةيمانلا نادلبلا يف
 نم 16 فدهلا فادهأو نوناقلا ةدايسب رضت نأ نكمي يتلا يعانطصالا ءاكذلا تايمزراوخ ةمكوح
 نيب لعافتلا لوانتت يتلا ةينوناقلا تافلؤملا يف صقن نآلا ىتح دجوي .ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ
 لالخ نم ةوجفلا هذه دس ىلإ باتكلا اذه ىعسي .يعانطصالا ءاكذلاو ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ
 ةينقتك يعانطصالا ءاكذلا عم هلعافتو ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نم نيعم فده ىلع زيكرتلا
 نم 16 فدهلاو يعانطصالا ءاكذلا نيب لعافتلا ىلع باتكلا اذه زكريس ،قايسلا  اذه يف .ةئشان
 ةقلعتملا 16.3 ةياغلا هذه لمشتو .16 فدهلا نم ةددحم فادهأ اميس الو ،ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ
 ةلادعلا ىلإ لوصولا يف ةاواسملا نامضو يلودلاو ينطولا نيديعصلا ىلع نوناقلا ةدايس زيزعتب
 ريغ ةحلسألاو ةيلاملا تاقفدتلا نم ريبك لكشب دحلل ةجاح كانه ،هبجومب يذلا 16.4 فدهلا ؛لكلا
 ةمظنملا ةميرجلا لاكشأ عيمج ةحفاكمو اهتداعإو ةقورسملا لوصألا ةداعتسا زيزعتو ،ةعورشملا
 ؛امهلاكشأ عيمجب ةوشرلاو داسفلا نم ريبك لكشب دحلا ىلع زيكرتلا 16.5 فدهلا ؛2030 ماع لولحب
 .تايوتسملا عيمج ىلع ةفافشو ةلءاسملل ةعضاخو ةلاعف تاسسؤم ريوطتب ينعملا 16.6 فدهلا
  يف ىرخألا فادهألا

 قلعتملا 16.10 فدهلا يه باتكلا اذه اهيلع زكريس يتلا ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نم 16 فدهلا قايس
 ةينطولا تاعيرشتلل ًاقفو ،ةيساسألا تايرحلا ةيامحو تامولعملا ىلإ روهمجلا لوصو نامضب
 نم كلذ يف امب ،ةلصلا تاذ ةينطولا تاسسؤملا زيزعتب طبترملا فلأ-16 فدهلا ؛ةيلودلا تايقافتالاو
 فنعلا عنمل ،ةيمانلا نادلبلا يف اميس الو ،تايوتسملا عيمج ىلع تاردقلا ءانبل ،يلودلا نواعتلا لالخ
 - .ةينوناقلا ريغ تايكولسلا ذافنإو زيزعتب قلعتملا ءاب 16 فدهلا اريخأو ،ةميرجلاو باهرإلا ةحفاكمو
 فادهألا هذه نيب لعافتلا صحف متي مل .ةمادتسملا ةيمنتلا لجأ نم ةيزييمتلا تاسايسلاو نيناوقلا
 ةمكوحلل ةياغلل مهم فده لك نأ نم مغرلا ىلع اًديج ينوناق روظنم نم يعانطصالا ءاكذلاو
 ءاكذلاو ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نم رشع سداسلا فدهلا باتكلا اذه لوانتيس .ةديشرلا
  ةينوناقلا ةقالعلاو يعانطصالا
 ىلإ قاروألا ميدقتل ةوعدلا هذه فدهت .ددصلا اذه يف نيينوناقلا نيفلؤملا فلتخم نم تامهاسمب
 ءاكذلا ةروث قايس يف هفادهأو ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نم رشع سداسلا فدهلا ريوطت ةسارد
 ذيفنتل قرطلا لضفأ ةفرعم وه يسيئرلا فدهلا .ينوناق روظنم نم ةئشانلا تاينقتلاو يعانطصالا
 رايتخا مت ثيح 2030 ماع ةطخ قيقحت عيرستل ةيلمعلا ةسرامملا يف هذه ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ
 .ةياغلا هذه قيقحتل ةلاح تاساردك ةفلتخم فادهأ

 
 طسوألا قرشلا ةقطنم يف هايملا ةرادإب قلعتت تاعوضوم قاروألا ميدقتل ةيلبقتسملا ةوعدلا نمضتت
 .ىرخألا تاعوضوملا نم ديدعلاو blockchain و ،ايقيرفإ لامشو
 


