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 السياسة السكانية للمملكة العربية السعودية 

 والوطني والخليجي البعد الدويل

 

 ىل حوار أسبار األسبوعيورقة مقدمة إ

 2019 ديسنرب/  1441ربيع الثاني 

 

 احملأز

 2030ٔاِداف التٍىٗٛ املطتداوٛ  دٔلٗاالطٗاضٛ الطكاٌٗٛ أٔال: 
 مٗر العسبٗٛيف زتمظ التعأُ لدٔه ارتالطٗاضٛ الطكاٌٗٛ ثاٌٗا: 

 الطٗاضٛ الطكاٌٗٛ يف املىمكٛ العسبٗٛ الطعٕدٖٛ: جاثال
 ٌعسٚ ضسٖعٛ  – ملىمكٛيف ا سالٛ الطكاُزابعا: 

 حتدٖات الطٗاضٛ الطكاٌٗٛ يف املىمكٛخاوطا: 

 2030ضادضا: زؤٖٛ املىمكٛ 
 

كانية قضية السياسة السأي  0202املسجدامة واهداف الجنمية  دولياالسياسة السكانية   :أوالً

 كام عارصثها

 السياسة السكانية دوليا ( أ

أخذذر امتىذذاد ضٗاضذذات ٔ ٍٗذذٛ يف الذذدٔه اممكذذاٞ يف اموذذي املتشذذدٚ بعذذدا ددٖذذدا ٖعتىذذد ممذذ٘ و ذذادٙٞ س ذذٕ     

بسٌذاور العىذن سذٕه الطذكاُ     "دذاٞ  ٔ. 1994لمطذكاُ ٔالتٍىٗذٛا ال ذاِسٚ     دٔل٘االٌطاُ وَ خاله املؤمتس الذ 

مٍذذد ٔقذذ   ْضلغذذاد بذذكربٌذذاور و ذذلي ٔلذذٗظ ومصوذذا لمذذدٔه اممكذذاٞ لالالذذرٙ أمتىذذد يف املذذؤمتس  "ٔالتٍىٗذذٛ

 لتؤكد التال٘: وَ بسٌاور العىن 15 -1ٔداٞت الف سٚ . ضٗاضاتّي الطكاٌٗٛا كن سطب أٔقامْ الٕ ٍٗٛ

"ٔاذا كذذاُ املذذؤمتس الذذدٔل٘ لمطذذكاُ ٔالتٍىٗذذٛ ال ٍٖػذذ٘ٞ أٙ س ذذٕ  يٌطذذاُ دٔلٗذذٛ ددٖذذدٚا   ٌذذْ ٖؤكذذد ممذذ٘  

ِٔذٕ ثجذن أٖكذا  خذس     . اور الطذكاٌٗٛ رب ٕ  اإلٌطاُ املعلف بّا ماملٗذا ممذٜ كذن دٕاٌذب الذ     تط ٗق وعاٖري س

 سؾذذٛ وتاسذذٛ يف ال ذذسُ العػذذسَٖ لمىذتىذذ  الذذدٔل٘ كذذ٘ ٖتؿذذدٝ حلامٗذذا لمتشذذدٖات اذتا ذذٛ ٔلمعال ذذات       

اوذن  وذ  االسذلاً الك   ٔضٕف ٖتطمب بسٌاور العىذن ي اوذٛ أزقذٗٛ وػذلكٛا    . املت ادلٛ بني الطكاُ ٔالتٍىٗٛ

 ملختمف امدٖاُ ٔال ٗي امخال ٗٛ ٔارتمفٗات الج ا ٗٛ..."

لكن بمد اذتق الطٗادٙ يف أُ ٍٖفذر التٕؾذٗات الذٕازدٚ يف بسٌذاور     "ٔداٞ الفؿن الجاٌ٘ "امل ادٙٞ" لٗؤكد اٌْ 

العىذذن  ذذا ٖتىػذذٜ وذذ  ال ذذٕاٌني الٕ ٍٗذذٛ ٔأٔلٕٖذذات التٍىٗذذٛ ٔوذذ  االسذذلاً الكاوذذن ملختمذذف ال ذذٗي الدٍٖٗذذٛ            

 خال ٗٛ ٔارتمفٗات الج ا ٗٛ لػع ْا ٔٔ  ا ذت ٕ  اإلٌطاُ املعلف بّا دٔلٗا."ٔام
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ٔتٍتّ٘ ِرٓ امل دوٛ وَ "امل ادٙٞ" بف سٚ تؤكد اٌْ "ال وٍاف وَ التعأُ الدٔل٘ ٔالتكاوَ العذامل٘ اضلغذادا   

   ادٙٞ وٗجا  اموي املتشدٚ ٔبسٔي املػازكٛ وَ أدن حتطني ٌٕمٗٛ سٗاٚ غعٕب العامل."

 : "امل دوٛ ٔالفؿن الجاٌ٘ "امل ادٙٞتكىَ بسٌاور العىن  ؿٕال مدٖدٚ ِٔ٘ يقا ٛ اىل ٔ

 : أٔدْ اللابط بني الطكاُ ٔالٍىٕ اال تؿادٙ املطسد ٔالتٍىٗٛ املطتداوٛالفؿن الجالح

 : املطأاٚ بني ادتٍطني ٔاالٌؿاف ٔمتكني املسأٚالفؿن الساب 

 ٔتكٍّٕٖا ِٔٗكمّا: امضسٚ ٔأدٔازِا ٔس ٕ ّا الفؿن ارتاوظ

ٔعتتذذٕٙ ِذذرا الفؿذذن ممذذٜ: وعذذدالت ارتؿذذٕبٛ    –: الٍىذذٕ الطذذكاٌ٘ ٔا ٗكذذن الطذذكاٌ٘  الفؿذذن الطذذادع

 ٔالٕ ٗات ٔالٍىٕ الطكاٌ٘ا ام فاه ٔالػ ابا ك از الطَا الطكاُ امؾمُٕٗا املعٕ ُٕ.

ف اذت ذٕ  اإلصتابٗذٛ   ٔعتتذٕٝ ِذرا الفؿذن ممذٜ: تعسٖذ      –: اذت ٕ  اإلصتابٗٛ ٔالؿشٛ اإلصتابٗٛ الفؿن الطاب 

     َ  ذرئع ٌ ذـ املٍامذٛ    . ٔالؿشٛ اإلصتابٗٛا تٍعٗي امضسٚا اموساض املٍ ٕلذٛ باالتؿذاه ادتٍطذ٘ ٔالٕ اٖذٛ وذ

 اط ادتٍط٘ ال ػسٙ ٔالعال ات بني ادتٍطنيا املساِ ُٕ.ػال ػسٖٛا الٍ

ٛ      –: الؿذشٛ ٔوعذدالت االمذتاله ٔالٕ ٗذات     الفؿن الجاوَ الؿذشٗٛ امٔلٗذٛ    ٔعتتذٕٝ ِذرا الفؿذن ممذٜ: السماٖذ

ٔ طاع السماٖٛ الؿشٗٛا ب اٞ الطفن ٔؾشتْا ؾشٛ املسأٚ ٔاموٕوٛ الطمٗىٛا اإلؾابٛ بفرئع ٌ ذـ املٍامذٛ   

 ٌ ـ املٍامٛ املكتطب )اإلٖدش(. ال ػسٖٛ ٔوتالشوٛ

 : التٕشٖ  الطكاٌ٘ ٔالتشكس ٔا ذسٚالفؿن التاض 

 : ا ذسٚ الدٔلٗٛالفؿن العاغس

 اُ ٔالتٍىٗٛ ٔالتعمٗي: الطكالفؿن اذتادٙ مػس

 : التكٍٕلٕدٗا ٔال شح ٔالتطٕٖسالفؿن الجاٌ٘ مػس

ٔعتتٕٙ ِرا الفؿن مم٘: الطٗاضذات ٔخطذط العىذن الٕ ٍٗذٛا       -: اإلدساٞات الٕ ٍٗٛ الفؿن الجالح مػس

 تع ٠ٛ املٕازد ٔتٕشٖعّا.. يدازٚ الرباور ٔتٍىٗٛ املٕازد الط ٗعٗٛا

 : التعأُ الدٔل٘الفؿن الساب  مػس

 : املػازكٛ و  ال طاع غري اذتكٕو٘فؿن ارتاوظ مػسال

ٔعتتذذٕٝ ِذذرا الفؿذذن: امٌػذذطٛ ممذذ٘ الؿذذعٗد الذذٕ  ا    -: وتابعذذٛ أمىذذاه املذذؤمتس  الفؿذذن الطذذادع مػذذس 

 امٌػطٛ ممٜ الؿعٗدَٖ دُٔ اإل مٗى٘ ٔاإل مٗى٘ ٔ امٌػطٛ ممٜ الؿعٗد الدٔل٘.

خاؾٛ بني املؤضطات الدٍٖٗٛ املطٗشٗٛ املتىجمذٛ  ِكٛ وٍاأخسٝ ٔمدٖدٚ وطاٌدٚ  ٔكاُ  را املؤمتس زدٔد  عال

 ٔمل تػازك املىمكٛ يف ِرا املؤمتس.. يف الفاتٗكاُ ٔالدٔه اإلضالوٗٛ ٔبارتؿٕف الدٔه العسبٗٛ
ٛ ارتمفٗٛ ٍِاك سادٛ الٖكاي  ُ  العىذن  بربٌذاور  املست طذ ٛ  لمطذكا ٘  وذا  أٔ ٔالتٍىٗذ ٛ  ٖطذى ٛ  بالٕثٗ ذ  الطذكاٌٗ

 مدٚ يضالوٗٛ دٔه غازكت ٔل د. ماوٛ ٔبامدٖاُ ٔهالد  لكن الٕ ٍٗٛ طٗادٚبال ٔمال تّا  4991 الدٔلٗٛا
 وذا   ّٗذا  جتد أُ دٔلٛ لكن ٖطىح الرٙ الفكفاض الجٕب ٔامتربت  ٔاليت. ٛالدٔلٗ الٕثٗ ٛ ِرٓ ؾٗاغٛ يف

 ٔالتٗذازاتا  االجتاِات كن ٔوَ ماوٛ املدٌ٘ اجملتى  وٍعىات غازكت ٔل د. الٕ ٍٗٛ ظسٔ ّا و  ٖتالًٞ
 وَ ٔضاِىت  اذتكٕوٗٛ املفأقات مم٘ أثس لْ كاُ بّا خاف وؤمتس يف اإلضالوٗٛا املٍعىات  ّٗا  ا
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 وَ باإلحلاع الدٔلٗٛ الٕثٗ ٛ أُمتىدت ٔل د . املػازكٛ الٕ ٕد خاله وَ الٕثٗ ٛ ؾٗاغٛ يف ٌػطاّٟا خال ا
 .ال ٍٕد وَ تػاٞ وا مم٘ التشفغ يف دٔلٛ كن سق ممازضٛ و  املتشدٚ اموي يف اممكاٞ الدٔه   ن

ٛ  الذدٔه  مذدد وذَ    حتفعذت  ٔ ٘  اإلضذالوٗ ـ  أٙ ممذ ٛ  وذ   ٖتعذازض  ٌذ ٛ  الػذسٖع ٛ  ٔال ذٕاٌني  اإلضذالوٗ  الٕ ٍٗذ
ٛ  جتٗصٓ وا سطب وعّا تعاومت بن الٕثٗ ٛ يف ٔزد وا كن تس ض مل ٔلكٍّا ٛ  الػذسٖع ٞ  اإلضذالوٗ  الطذىشا

 حتفعّا مَ التالٗٛ اإلضالوٗٛ الدٔه ربتٔم.دٔلٛ كن  ٕاٌني جتٗصٓ وا سدٔد ٔيف  ٗيا وَ مٍّا ٍٖ جق ٔوا
 ٜ ٛ  ممذ  امزدُا أ ػاٌطذتاُا  اض":اإلدّذ ”ٔ " املسغذٕب  غذري  اذتىذن “ ٔ ”امضذس  أٌذٕاع ” ٔ ”ام ذساد “ كمىذ

ٞ  الذدٔها  ِرٓ ٔكن. ٔالٗىَ وؿسا املتشدٚا العسبٗٛ اإلوازات ضٕزٖاا لٗ ٗاا الكٕٖتا دٗ ٕت٘ا  باضذتجٍا
 بؿٗاغتّا دٔلٛ كن ت ًٕ ٔتٕمٕٖٛ ٔخدوٗٛ تػسٖعٗٛ الطكاٌٗٛ لمطٗاضات بساور بّا ٔاإلوازاتا الكٕٖت

 .”اإلصتابٗٛ الؿشٛ“ وؿطمح اضتخداً  ّٗا  ا أٔقامّا خؿٕؾٗٛ و  ٖتٍاضب  ا

ممٜ وا امتىدتْ الدٔه اممكاٞ وَ ِرا الربٌاور ٔوا  اوت بتٍفٗرٓ بذدزدات وتفأتذْ وذَ امداٞ     ٔل د تعس ُت

تشدٚ خاله ضٍٕات٘ امخريٚ يف العىنا مٍدوا زغش  املمذك م ذد ان بذَ    يف اموي امل وٍؿيبٔذلك  وَ خاله 

ملٍؿب املدٖس التٍفٗذرٙ لؿذٍدٔ  اموذي املتشذدٚ لمطذكاُ  بست ذٛ ٔكٗذن اموذني         ا  ٗب ان ثسآا م د العصٖص

 العاً لألوي املتشدٚ ٔمت اختٗازٙ  را املٍؿب.

ي املتشذدٚ لمطذكاُ ٖتٍذأه العال ذٛ بذني س ذٕ        ٔكاٌت وطاِىيت ِ٘ امتىاد بسٌاور ددٖذد يف ؾذٍدٔ  اموذ   

الذيت حتذددِا الج ا ذٛ الطذاٟدٚ يف     ٔامٌجذٜ   لمذركس االٌطاُ ٔث ا ٛ اجملتىعات  ٗىا غتـ امدٔاز االدتىامٗذٛ  

سذٕه  تتىشذٕز أضاضذا   سدٚ الؿذساع بذني ال ذٗي الج ا ٗذٛ ٔس ذٕ  االٌطذاُ       اُ اجملتىعات املختمفٛ  سٗح اُ ٌسٝ 

 ,Genderٔكاُ اضي الربٌذاور : ) . ادٔازِا اإلصتابٗٛ ٔاإلٌتادٗٛٔامضسٖٛ مال اتّا ٔ قعّا يف امضسٚاملسأٚ ٔ

Culture and Human Rights ) ّ٘ذا لتىكٍِٕٗ العىن و  اجملتىعذات املختمفذٛ    ؤٍْكاُ ا دف امضاض 

ال ذساز سذٕه   ٔاختذاذ  ٔممازضاتّا ارتاؾذٛ بالتعاوذن وذ  املذسأٚ     حتمٗن أٔقامّا االدتىامٗٛ ٔ ٗىّا املتٍٕمٛ وَ 

 كٗذذاُبذذاملسأٚ ٔحتٕٖمذذّا اىل ممازضذذات يظتابٗذذٛ حتذذلً املذذسأٚ ك      كذذازٚتػذذٗري ال ذذٗي ٔاملىازضذذات ال  كٗفٗذذٛ 

املؤضطات لمتعأُ بني ٔاضتطعٍا اُ ٌكُٕ أكرب غ كٛ  . ممّٗا ٔاد ات ٔ ا س ٕ  ادتىام٘ا وجن السدنا

ٛ   املختمفذٛ  دٖذذاُ غذري اذتكٕوٗذٛ لأل   يف دٔه مدٖذدٚ لمىػذازكٛ يف ِذذرا    الذيت ت ذذدً خذدوات ؾذشٗٛ ٔادتىامٗذذ

 ممٜ "زداه الدَٖ" الرَٖ ٖطّىُٕ يف ال كاٖا االدتىامٗٛ يف بمداٌّي. استٕت ِرٓ الػ كٛالربٌاور ٔكرلك 

أ ذٕه ِذذرا كمذذْ لمتعكٗذذد ممذذٜ أِىٗذذٛ ال عذذد الج ذايف يف أٙ حتذذٕالت ادتىامٗذذٛ   ذذدُٔ اوذذتالك الفذذسد ملفّذذًٕ   

ً بذذالتػٗري االدتىذذام٘ املٍػذذٕد  املذذ   ممذذٜ أضذذظ وتٍٗذذٛ تطذذىح    ال ثكذذَ ال ٗذذااجملتىعذذ٘ الذذتىكني الذذرات٘ 

 باالضتداوٛ.

 2030هداف التننية املستدامة ا. ب

 ِذرٓ  دذاٞت  سٗذح  2030اتف ت الدٔه اممكذاٞ يف اموذي املتشذدٚ ممذ٘ أِذداف التٍىٗذٛ املطذتداوٛ سذيت مذاً          

ٛ  امِداف مَ ٔحتدٖدا تفؿٗال أكجس امِداف ٛ  اإلمناٟٗذ ً  سذيت  لأللفٗذ يت بذدٔزِا ٌتذذت مذَ    لذ ٔا 2015 مذا

ٙ  2000ل اٞ ال ىٛ املفٗذٛ الذرٙ م ذد يف اموذي املتشذدٚ  يف ضذ تىرب        َ  ان م ذد  املمذك  يف غذازك  ٔالذر م ذد   بذ
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كذٕيف أٌذاُ    ٔالرٙ أكد خاللْ يف ادتىامْ املػلك و  اموني العاً لألوي املتشدٚ  االعصٖصا  ٗب ان ثسآ

 . ملٍؿب املدٖس التٍفٗرٙ لؿٍدٔ  اموي املتشدٚ لمطكاُم ٗد أمحد ممٜ تسغٗح املىمكٛ لجسٖا 

"مذذَ  ذذد ٌ عذذت اُ ِذذرٓ امِذذداف   2015ٔتذذ ني اموذذي املتشذذدٚ يف ت سٖسِذذا مذذَ امِذذداف اإلمناٟٗذذٛ لأللفٗذذٛ    

. شسكذٛ ملكا شذٛ الف ذس ِٔذ٘ امكجذس صتاسذا يف التذازٖ        كالتع ٠ٛ العاملٗٛ خمف امِداف اإلمناٟٗٛ لأللفٗٛ 

ٌٍا مل ٌدخس أٙ دّد يف ض ٗن ا ب ٕ ي  2000ؿم٘ الرٙ  طعْ  ادٚ العامل ممٜ أٌفطّي يف ماً لتصاً املف اال

 وَ ظسٔف الف س املد   املٍّٗٛ ٔالاليٌطاٌٗٛ  تسدي اىل  ا از ومّي متجذن يف  ختمٗـ السداه ٔالٍطاٞ ٔام فاه 

ف أضتاٞ العامل وَ حتطني ٍت الٍاع يف شتتمٔغاومٛ وك مثاٌٗٛ أِدافا ٔوَ ثي يىل خطٕات مىمٗٛ وتٍٕمٛ

أكجس وَ بمُٕٗ وَ ال ػذس وذَ داٟذسٚ     ل د ضامدت امِداف اإلمناٟٗٛ لأللفٗٛ ممٜ يخساز. ٔوطت  مّي سٗاتّي

ٛ  الف س املد  ا ٔحت ٗق ت دً بعمذداد أكذرب    ممٜ  سٖق وكا شٛ ادتٕعا ٔمتكني ال ٍات وَ دخٕه املدزضذ

رٓ امِذذداف غذذساكات ددٖذذدٚ ٔو تكذذسٚ ِذذ كىذذا أ اوذذت. ٔ ذذت وكذذٜا ٔمحاٖذذٛ كٕك ٍذذا ِذذرا  وذذَ أٙ

امِداف اإلمناٟٗذٛ لأللفٗذٛ    ٔأمطت. ٔأظّست ال ٗىٛ ا اٟمٛ لمطىٕي يف حتدٖد امِداف ٔسػدت السأٙ العاً

 ٔأمذادت بذرلك تػذكٗن مىمٗذٛ ؾذٍ  ال ذساز يف ال مذداُ املت دوذٛ ٔيف         امٔلٕٖٛ لمٍاع ٔالستٗاداتّي الفٕزٖذٛا 
ممٜ السغي وَ اإلصتاشات املسوٕ ٛ حلٗعّاا "ٌْ أٖطتىس الت سٖس يف التعكٗد ٔ" .ضٕاٞ ال مداُ الٍاوٗٛ ممٜ سد

ب ٕٚ أُ أٔدْ مدً املطذأاٚ ال تذصاه وطذتىسٚ ٔأُ الت ذدً احملذسش كذاُ وت اٍٖذا" خاؾذٛ يف االٌتؿذاز ممذ٘            ٙأز

أدٌذ٘ دزدذات   ٖٔؤكد الت سٖس  اُ الت دً "ثٗن الذ٘ جتأش الٍطاٞ ٔامٌذاع الذٕا عني يف   . الف س يف دٔه مدٖدٚ

كىذا اُ التفذأت ٖ  ذ٘ ٔاقذشا بذني املٍذا ق       . الطمي اال تؿادٙ أٔ اذتسٔوني بط ب العىس أٔ العذص أٔ االثٍٗٛ

لمتعاوذن وذ      طٗاضذٗٛ الذيت ال تتصمذصع ٔدّذدا    الزادٚ اإلٔ الذب الت سٖذس  صٖذد وذَ     السٖفٗٛ ٔاملٍا ق اذتكسٖٛ." 

  . عٕشامض اب ادترزٖٛ ملٕادّٛ حتدٖات الف س ٔاملسض ٔال

 املخؿؿذذٛ 2015 ىلي  2000ثذذي ٖؤكذذد الت سٖذذس ممذذٜ أِىٗذذٛ االضذذتفادٚ وذذَ الذذدزٔع املطذذت آ وذذَ اممذذٕاً    

ً  وَ  صٖد لمعىن 2030سيت ماً  املطتداوٛ التٍىٗٛ أِداف بمٕزٚ يف لأللفٗٛ التٍىٕٖٛ امِداف لتٍفٗر  االلتذصا

 التٍىٕٖذذٛ امِذذداف ٔتكٌٕذذت . املطذذتداوٛ ىٗذذٛلمتٍ اال ٠ٗٗذذٛ ٔاالدتىامٗذذٛ اال تؿذذادٖٛ امبعذذاد بذذني  الذذدور يف

ٞ ( 1ِٔذ٘:   أِداف مثاُ وَ لأللفٗٛ ٘  ال كذا  اإلبتذداٟ٘ا  التعمذٗي  تعىذٗي  حت ٗذق ( 2 ٔادتذٕعا  املذد    الف ذس  ممذ

ٛ ( 6 الٍفاضذٗٛا  الؿذشٛ  حتطذني ( 5 ام فذاها  ٔ ٗذات  ختفذٗض ( 4 ادتٍطذنيا  بذني  املطأاٚ تعصٖص(3  وكا شذ

 . ماملٗٛ غساكٛ ي اوٛ( 8ا  ال ٠ٗٗٛ االضتداوٛ كفالٛ( 7 ال ػسٖٛا املٍامٛ  رئع

ٔخاله اإلمداد  ذرٓ امِذداف الجىاٌٗذٛا  اوذت وٍعىذات ٔبذساور اموذي املتشذدٚ باملػذازكٛ يف وٍا ػذٛ كذن            

الٍ اؽ الؿذعب ٔاملع ذد ضٗاضذٗا  الذرٙ داز بذني ؾذٍدٔ  اموذي املتشذدٚ لمطذكاُ          ٔأتركس  . ِدف ٔتفاؾٗمٛ

سذٕه  ا اموذي املتشذدٚ   يف ذلذك الٕ ذت ٔالمذٍذٛ املكٌٕذٛ وذَ وٍعىذات ٔبذساور       ٔالرٙ كٍذت ودٖستذْ التٍفٗرٖذٛ    

 ٛ ٔٔ فذذت بعذذض املٍعىذذات امخذذسٝا . متكذذني املذذسأٚ  حتذذت ِذذدف ادوذذاز ِذذدف  سمذذ٘ سذذٕه الؿذذشٛ اإلصتابٗذذ

خٕ ا وَ تٕ ف وػازكٛ الٕالٖات املتشذدٚ يف متٕٖمذّا   قد ِرا الطمب  خاؾٛ وٍعىٛ الٌٕٗٗطف )لأل فاه(ا

الٕالٖات املتشدٚ اموسٖكٗٛ وَ اذتصب ادتىّٕزٙ تٍذاِض ادزاز الؿذشٛ اإلصتابٗذٛ    زٟاضٛ  ا سٗح اُالك ري

يف تمذذك امِذذداف مضذذ اب ضٗاضذذٗٛ ٔكاٌذذت متٍذذ  اغذذلاكّا الطذذٕم٘ يف وٗصاٌٗذذٛ ؾذذٍدٔ  اموذذي املتشذذدٚ         

 لمطكاُا ِٕٔ وٕ ف ٖكسز كمىا كاُ زٟٗظ الٕالٖات املتشدٚ وَ اذتصب ادتىّٕزٙ.
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ٔ    ِذد ا  17ٗٛ املطتداوٛ بٔداٞت أِداف التٍى ٞ ( 1 تذتمخـ يف التذال٘:   وفؿذمٛ يف غاٖذات ٔوؤغذسات   ال كذا

َ  ٔتٕ ري ادتٕع ممٜ ال كاٞ( 2 وكاُا كن يف أغكالْ جبىٗ  الف س ممٜ ٘  اموذ ٛ  الػذراٟ ٛ  ٔالتػرٖذ  احملطذٍ

ْ  قىنت( 3 املطتداوٛا الصزامٛ ٔتعصٖص ٛ  ؾذشٗٛ  مذٗؼ  بعمنذاط  ادتىٗذ   متتذ ( 4 اممىذازا  حلٗذ   يف ٔبالس اِٗذ

قىاُ أُ تتاي لمذىٗ  ض ن وتكا ٠ٛ لمشؿٕه ممٜ التعمٗي ادتٗد ٔتعصٖص  سف التعمي ودٝ اذتٗذاٚ لمذىٗذ ا   

ٞ  كن ٔمتكني ادتٍطني بني املطأاٚ حت ٗق( 5 ٛ ( 6 ٔالفتٗذاتا  الٍطذا  الؿذسف  ٔخذدوات  املٗذآ  تذٕا س  كفالذ

ٛ  ادتىٗذ   سؿذٕه  كفالٛ( 7 وطتداوٛا يدازٚ ٔادازتّا لمذىٗ  الؿش٘ ٜ  ٗطذٕزٚ و بتكمفذ ٛ  خذدوات  ممذ  الطا ذ

صٖذذص الٍىذذٕ اال تؿذذادٙ املطذذسدا ٔالػذذاون لمذىٗذذ ا ٔاملطذذتداًا ٔالعىالذذٛ  تع( 8 ٔاملطذذتداوٛا املٕثٕ ذذٛ اذتدٖجذذٛ

 ٔحتفذذص الؿذذىٕدا ممذذٜ  ذذادزٚ أضاضذذٗٛ ِٗكذذا ي اوذذٛ( 9الكاومذذٛ املٍتذذذٛا ٔتذذٕ ري العىذذن الالٟذذق لمذىٗذذ ا    

 بٍّٗذذاا ٔ ٗىذذا ال مذذداُ داخذذن املطذذأاٚ مذذدً وذذَ ذتذذدا( 10 االبتكذذازا ٔتػذذذٗ  لمذىٗذذ ا الػذذاون التؿذذٍٗ 

 كفالذذٛ( 12دُ ٔاملطذذتٕ ٍات ال ػذذسٖٛ غذذاومٛ لمذىٗذذ  ٔ وٍذذٛ ٔ ذذادزٚ ممذذٜ الؿذذىٕد ٔوطذذتداوٛا  املذذ دعذذن(11

 سفذغ ( 14 ٔ ثذازٓا  املٍذا   لتػري لمتؿدٙ مادمٛ يدساٞات اختاذ( 13 وطتداوٛا ٔيٌتاز اضتّالك أمناط ٔدٕد

ٛ  ٔاملٕازد ٔال شاز احملٗطات ٜ  ٔاضذتخداوّا  ال شسٖذ ٕ  ممذ ً  ضتذ ٛ  لتش ٗذق  وطذتدا ٛ ( 15اوٛا املطذتد  التٍىٗذ  محاٖذ

ٛ  الذذٍعي ٛ  اإلٖكٕلٕدٗذذ ٕ  ممذذٜ اضذذتخداوّا  ٔتعصٖذذص  ٔتسوٗىّذذا  الربٖذذ ٜ  الػابذذات  ٔيدازٚ وطذذتداًا  ضتذذ ٕ  ممذذ  ضتذذ

قذ٘ ٔمكذظ وطذازٓا ٔٔ ذف   ذداُ التٍذٕع ال ٕٗلذٕد٘ا        زاام تذدِٕز  ٔٔ ذف  التؿشسا ٔوكا شٛ وطتداًا

ممٜ ي اوٛ زتتىعذات وطذاملٛ ال ّٖىذؼ  ّٗذا أسذد وذَ أدذن حت ٗذق التٍىٗذٛ املطذتداوٛا ٔيتاسذٛ             التػذٗ ( 16

يوكاٌٗٛ ٔؾٕه ادتىٗ  اىل العدالذٛا ٔبٍذاٞ وؤضطذات  عالذٛ ٔخاقذعٛ لمىطذاٞلٛ ٔغذاومٛ لمذىٗذ  ممذٜ حلٗذ            

 .املطتداوٛ التٍىٗٛ أدن وَ ٔتٍػٗطّا العاملٗٛ الػساكٛ تٍفٗر ٔضاٟن تعصٖص( 17املطتٕٖاتا 

ٔت ذذدٔ ِذذرٓ امِذذداف أكجذذس تفؿذذٗال ٔالتشاوذذا  كٌٕذذات التٍىٗذذٛ املطذذتداوٛ الذذيت ثكذذَ لمذذدٔه امتىادِذذا    

ٔأٔد ٍِا أُ ابني أوسا وذست ط بالطٗاضذات الطذكاٌٗٛ  لمذدٔه اممكذاٞ ِٔذٕ وذا ٔزد        . سطب أٔقاع كن وٍّا

. لٍطذاٞ ٔالفتٗذات"  كػاٖٛ ستددٚ حتت ا دف ارتاوظ سذٕه "حت ٗذق املطذأاٚ بذني ادتٍطذني ٔمتكذني كذن ا       

لٛ سؿٕه ادتىٗ  ممذٜ خذدوات الؿذشٛ ادتٍطذٗٛ ٔاإلصتابٗذٛ ٔممذٜ       كفا: "التال٘ لتشدد 6-5الػاٖٛ ز ي  تعت٘

اذت ٕ  اإلصتابٗٛا ممٜ الٍشٕ املتفق ممْٗ ٔ  ذا مىذن املذؤمتس الذدٔل٘ لمطذكاُ ٔالتٍىٗذٛ ٔوٍّذاز مىذن بذٗذني          

لذدٔه اممكذاٞ اُ ِذرا سذق البذد وذَ دزتذْ لذتىكني         أٙ  ذسزت ا ٔالٕثاٟق ارتتاوٗذٛ ملذؤمتسات اضتعساقذّىا."    

 و  اضستّا.املسأٚ يف يدازٚ سٗاتّا لٍفطّا ٔ

ٔوَ املتفق ممْٗ أُ ت ًٕ الدٔه اممكاٞ بت دٖي ت ازٖس ٔ ٍٗٛ دٔزٖذٛ سطذب دذدٔه ستذدد سذٕه وذا مت يصتذاشٓ        

 . بالٍط ٛ لتٍفٗر أِداف التٍىٗٛ املطتداوٛٔ ٍٗا 

 ودية األولج: تقرير املنلكة العربية السع

"أِداف التٍىٗٛ املطتداوٛ: اإلضتعساض بعٍٕاُ  ٔ اوت املىمكٛ العسبٗٛ الطعٕدٖٛ بت دٖي أٔه ت سٖس  ا تطٕما

 ٛ  غذذعاز حتذذت ا2018" اىل املٍتذذدٝ الطٗاضذذ٘ الس ٗذذ  املطذذتٕٝ لعذذاً  الطذذٕم٘ الذذٕ   امٔه لمىىمكذذٛ العسبٗذذ

   .2018 ٖٕلٕٗ 18-9 ٌٕٖٕٗزكا املتشدٚا اموي يف م د الرٙ" ٔوسٌٛ وطتداوٛ زتتىعات ضتٕ التشٕه"

ٖٔ دأ الت سٖس بكمىات خذادً اذتذسوني الػذسٖفنيا املمذك ضذمىاُ بذَ م ذد العصٖذصا سفعذْ ان التالٗذٛ: "ضتذَ            

دصٞ وَ ِرا العاملا ٌعذٗؼ وػذاكمْ ٔالتشذدٖات الذيت تٕادّذْ ٌٔػذلك حلٗعذا يف ِذرٓ املطذؤٔلٗٛ ٔضٍطذّي           
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مكجري وذَ  كذاٖا العذامل املمشذٛا ٔوذَ ذلذك  كذاٖا ال ٠ٗذٛ ٔتعصٖذص التٍىٗذٛ           ب ذُ ان بفاممٗٛ يف ٔق  اذتمٕه ل

( 7)ف  املطتداوٛا ٔضٍطتىس يف العىن ممذٜ ذلذك وذ  املٍعىذات ٔاملؤضطذات الدٔلٗذٛ ٔالػذسكاٞ الذدٔلٗني."         

 ٔبرلك ٖؤكد دٔز املىمكٛ يف اإل از الدٔل٘.

ٍطذنيا  ادت بذني  املطذأاٚ  :5 ا ذدف  ادتٗذدا  عمذٗي الت :4ٔزكص الت سٖس مم٘ امِداف اإلمناٟٗٛ التالٗٛ: ا ذدف  

 وذذدُ :11 ا ذذدف املطذذأاٚا مذذدً أٔدذذْ وذذَ اذتذذد :10 ا ذذدف الؿذذشٗٛا ٔالٍعا ذذٛ الٍعٗفذذٛ املٗذذآ :6ا ذذدف 

ً : 16 ا ذدف  املطذؤٔالُا  ٔاإلٌتذاز  االضذتّالك  :12 ا دف وطتداوٛا ٔزتتىعات  ٔاملؤضطذات  ٔالعذده  الطذال

 . امِداف لتش ٗق اتالػساك م د :17 ٔا دف ال ٕٖٛا

ثجذذن ِذذرا االضذذتعساض املطذذعٜ امٔه لمىىمكذذٛ اإلدذذساٞ    ا كىذذا ٖمذذ٘: "س ا ذذدف وٍذذْتػذذسي و دوذذٛ الت سٖذذ ٔ

وسادعٛ وٍّذٗٛ غاومذٛ لمذٕق  الساَِ امِداف الذتٍىٗٛ املطتداوٛ ٔلإلدساٞات الذيت اختذرتّا ادتّذات املعٍٗذٛ     

ٛ  دٍذدٚ ٔلتش ٗذق ا  َ . 2030 املطذتداوٛ  التٍىٗذ اإلضذذتعساض ت ٗذٗي مذاً لمٕقذ  الذساَِ امِذداف التٍىٗذذٛ       ٖٔتكذى

ٞ ٠ٕٗٛ التىكٍٗٗٛ لمطٗاضاتا ٔأال  لتش ٗ ّاا ضطٗٛٔاملطتداوٛ ٔاللتٗ ات املٕ ٛ  ضذاع ٔا خذط  زضذا ً  ملتابعذ  الت ذد

ٜ  كىا. املطتداوٛ التٍىٗٛ ِدافٔا حت ٗق يف احملسش مٔلٕٖذات املتعم ذٛ بذاإلدساٞات اإلقذا ٗٛ     ا حتدٖذد  اىل ٖطذع

  مىمٗذذٛ التٍفٗذذرا ٔحتدٖذذد الفذذسف ٔالتشذذدٖات ٔالذذدزٔع املطذذتفادٚا ٔحتدٖذذد ارتطذذٕات ال ادوذذٛ."       يف ضذذٗا

 .(12.)ف

  

 يف مجلس الجعاون لدول الخليج العربية: السياسة السكانية ثانياً 

( ٔثٗ ذٛ "اإل ذاز العذاً    8/1419 املٕا ذق  12/1998امتىد اجملمظ امممٜ يف دٔزتْ التاضعٛ مػسٚ )أبذٕظيب ا  

 العاً  رٓ االضذلاتٗذٗٛ ٔمت تٍفٗر امِداف الٕازدٚ يف اإل از . اتٗذٗٛ الطكاٌٗٛ لدٔه زتمظ التعأُ" ضللال

َ   سٗح مت يٌػاٞ دتذاُ ٔ ٍٗذٛ لمطذكاُ يف   . ممٜ قٕٞ اآللٗات املتفق ممّٗا الذدٔه اممكذاٞ ا ٔيمذداد     مذدد وذ

وذَ تط ٗذق الطٗاضذات الطذكاٌٗٛ     ت ازٖس مَ الٕا   الطكاٌ٘ يف دٔه اجملمذظ تعكذظ االظتابٗذات املتش  ذٛ     

ٔالتشذذدٖات الذذيت ظتذذب وٕادّتّذذا ا ٔتٕسٗذذد ال ٗاٌذذات املطمٕبذذٛ ضذذٍٕٖات ا ٔالذذيت تعكذذظ التطذذٕزات الطذذٍٕٖٛ         

كىذذا مت تٍطذذٗق وٕا ذذف دٔه اجملمذذظ يف املذذؤمتسات الدٔلٗذذٛ املتعم ذذٛ  ٕقذذٕع  . لمطذذكاُ يف الذذدٔه اممكذذاٞ 

اجملمظ االممٜ يف دٔزتْ الجالجٛ ٔالجالثني )ال شسَٖ ا دٖطىرب ٔ د مت تطٕٖس ِرا اإل ازا ٔؾدز  ساز . العىالٛ

ٖٔتٍذذأه اال ذذاز بعذذد . ( ب متىذذاد ِذذرا اإل ذذاز املطذذٕز ا ٔالعىذذن بذذْ بؿذذفٛ اضلغذذادٖٛ  1/1434 املٕا ذذق 2012

تطٕٖسٓ ستأز ددٖدٚ تػط٘ اجملاالت التٍىٕٖذٛ املذؤثسٚ ممذٜ الطذكاُ وجذن التعمذٗي ٔالتذدزٖب ٔالؿذشٛ ٔال ٠ٗذٛ          

 ىٗٛ االدتىامٗٛ ا لتكاف يىل احملأز الطاب ٛ وجن الطكاُ ٔال ٕٝ العاومٛ ٔغريِا.ٔالتٍ

 تكىَ اإل از العاً لالضلاتٗذٗٛ الطكاٌٗٛ لدٔه زتمظ التعأُ يف   ستْ السابعٛ وَ ال ٍد "أٔالت"ا وا ٖم٘: 

اقشٛ ٔوتٕاشٌذٛ حتذدد   "ت ًٕ الدٔه اممكاٞ يف زتمظ التعأُ لدٔه ارتمٗر العسبٗٛ ب مداد ضٗاضٛ ضكاٌٗٛ ٔ

اإلدساٞات ٔالرباور اليت تطّي يف حت ٗق امِداف اال تؿادٖٛ ٔاالدتىامٗٛ ٔالطكاٌٗٛ ٔالطٗاضٗٛ لمدٔلٛ وَ 

خذذاله التذذعثري ممذذٜ بعذذض احملذذأز الطذذكاٌٗٛ املّىذذٛا خاؾذذٛ سذذذي الطذذكاُ ٔوعذذدالت منذذِٕيا ٔالتٕشٖذذ            

ب الٍذٕم٘ ٔالعىذسٙ ٔوطذتٕٖات ارتؿذٕبٛ     ادتػسايف لمطكاُا ٔارتؿذاٟـ الطذكاٌٗٛ امخذسٝ وجذن اللكٗذ     

 ٔالٕ ٗات ٔالتشكسا ٔودٝ يضّاً املٕا ٍني يف  ٕٚ العىنا ٔغريِا وَ املتػريات الطكاٌٗٛ".
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الطٗاضذذٛ ٔسذذدد اإل ذذاز العذذاً لالضذذلاتٗذٗٛ الطذذكاٌٗٛ لذذدٔه اجملمذذظ أٖكذذات يف وادتذذْ السابعذذٛ حتذذت مٍذذٕاُ "    

أز زٟٗطٗٛ ِ٘: الطكاُا ٔاللكٗ ذٛ الطذكاٌٗٛا ٔالٍىذٕ    "ا ستأز الطٗاضٛ الطكاٌٗٛ بطتٛ ستالطكاٌٗٛ

اذتكذذذسٙ ٔا ذذذذسٚ الداخمٗذذذٛا ٔال ذذذٕٝ العاومذذذٛ ٔتٍىٗذذذٛ املذذذٕازد ال ػذذذسٖٛا ٔاموٕوذذذٛ ٔالطفٕلذذذٛ ٔامضذذذسٚا           

 ٔاإلسؿاٞات الطكاٌٗٛ.

 

 ثالثا: السياسة السكانية يف اململكة العربية السعودية

 ذساز زتمذظ الذٕشزاٞ ز ذي     ضٛ الطكاٌٗٛ و كساا ٔذلذك وذَ   كاٌت املىمكٛ  د بدأت بالعىن يف زتاه الطٗا

ب ٌػذذاٞ دتٍذذٛ ٔ ٍٗذذٛ سكٕوٗذذٛ تعٍذذٜ بػذذؤُٔ الطذذكاُ      16/7/2007 املٕا ذذق 2/7/1428( ٔتذذازٖ  219)

ٔسدد ال ساز اثٍيت مػسٚ وّىذٛ ٖذتعني ممذٜ المذٍذٛ الٕ ٍٗذٛ لمطذكاُ ال ٗذاً         اتطىٜ المذٍٛ الٕ ٍٗٛ لمطكاُ

( وَ ال ساز املركٕز أمالٓ ممذٜ:" يٌػذاٞ   12ت الكىٗٛ ٔالٍٕمٗٛ, ٍٖـ ال ٍد )بّا ؛ ٔ ٗىا غتـ  ٕامد ال ٗاٌا

ٕدّذذات العاوذذٛ  لت( ممذذٜ :"املػذذازكٛ يف بمذذٕزٚ ا  11كىذذا ٖذذٍـ ال ٍذذد )  .  امذذدٚ وعمٕوذذات خاؾذذٛ بالطذذكاُ"  

  ٔأُ تتذذٕىل المذٍذذٛ ِذذرٓ املّىذذٛا بالتعذذأُ وذذ. لمخطذذط ارتاؾذذٛ باملطذذٕسات ٔالدزاضذذات ٔال شذذٕخ الطذذكاٌٗٛ"

 .وؿمشٛ اإلسؿاٞات العاوٛ ٔاملعمٕوات ٔادتّات امخسٝ

 املٕا ذق  10/11/1434( ٔتذازٖ   362ٔأؾدز زتمظ الٕشزاٞ يف املىمكٛ العسبٗٛ الطعٕدٖٛ الس ا ال ساز ز ذي ) 

ال اق٘ باملٕا  ذٛ ممذٜ ِذرا اإل ذاز العذاً ٔ ذد مىذي ممذٜ حلٗذ  ادتّذات املختؿذٛ يف املىمكذٛ              16/9/2013

 ٔتذذازٖ ( 421)الذذدٖٕاُ املمكذذ٘ ٔالطذذكستري ارتذذاف رتذذادً اذتذذسوني الػذذسٖفني ز ذذي    ٕدذذب بس ٗذذٛ زٟذذٗظ 

ٔ د ٔزد يف ِرٓ االضلاتٗذٗٛ ِدف ٍٖـ ممٜ )االِتىاً .  ٕد ْ العىن 24/9/2013 املٕا ق 18/11/1434

بالؿذذشٛ اإلصتابٗذذٛ ٔالٕؾذذٕه بّذذا يىل وطذذتٕٖات أممذذٜ(ا ٔ ذذد تكذذىٍت  لٗذذات حت ٗذذق ا ذذدف  لٗذذٛ تذذٍـ ممذذٜ     

كىذا ٔزدت  لٗذٛ لس ذ  دزدذٛ     . ذٗ  امل امدٚ بني الٕالدات ملا لرلك وَ أثس يظتاب٘ ممٜ ؾشٛ امً ٔالطفذن( )تػ

 الٕم٘ ب كاٖا الؿشٛ اإلصتابٗٛ ٌؿت ممٜ )تكىني الؿشٛ اإلصتابٗٛ يف املٍاِر الدزاضٗٛ(.

ٙ  2010الرٙ أمدتْ يف ماً االضلاتٗذٗٛ الطكاٌٗٛ ٔت دوت ٔشازٚ اال تؿاد ٔالتخطٗط  ػسٔع   ز ذ   ٔالذر

ٍعذس  ال بعٗذدٚ بعز ذاً ٔاسؿذاٞات ٔدزاضذات    ٔث ت احملتذٕٝ  ٔ 2014 املٕا ق 1435أه ماً يف مظ الػٕزٝ جمل

ٛتا ٔتعمًٗىذا  ا وؤكدٚ ٔاضتػسا ا لمىطت  ن ٛتا ٔتسبٗ اُ ال ٕٚ لٗظ بالكجسٚ العددٖٛ بن بكفاٞٚ املٕا َ )تٍػ٠

 . ٌٕما ٔلٗظ كىاال ادوٛ  ٚ ال مداُ بٍاٞ االٌطاُ ِٕ ثسٔٔٔتعِٗالت(ا 
حتتٕٙ ٔثٗ ٛ الطٗاضٛ الطكاٌٗٛ ممٜ الرباور ارتاؾٛ بكن ستٕز وذَ ستذأز الطٗاضذٛ الطذكاٌٗٛ الذيت مت      

تكذذذىٍّٗا يف ارتطذذذٛ التػذذذػٗمٗٛ لمذّذذذات املختمفذذذٛ يف خطذذذٛ التٍىٗذذذٛ التاضذذذعٛا ٔ ذذذد أ ذذذادت ٔشازٚ اال تؿذذذاد  

 اجملتى . ٔالتخطٗط أٌْ دسٝ التٍطٗق و   ٠ات شتتمفٛا ٔغساٟح وتعددٚ وَ

حت ٗذذق التذذٕاشُ بذذني الٍىذذٕ الطذذكاٌ٘  ٔثكذذَ تمخذذٗـ أِذذداف االضذذلاتٗذٗٛ الٕ ٍٗذذٛ لمطذذكاُ يف التذذال٘:   

التعاون و  اآلثاز امللت ٛ ممٜ ا وساماٚ الت اَٖ يف التٕشٖ  ادتػسايف لمطكاُا  الط ٗعٗٛ ٔاال تؿادٖٛ ٔاملٕازد

ٌػذس الذٕم٘ بال كذاٖا    ا الطكاٌٗٛ املتعم ٛ باللكٗ ٛاالِتىاً بادتٕاٌب . أتريٚ التشكس يف املىمكٛ ازتفاع

 .الطكاٌٗٛ
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٘    الطكاُ ٔالتٍىٗٛا  ٔتكىٍت االضلاتٗذٗٛ احملأز التالٗٛ:  ُ  ارتدوات الؿذشٗٛ ٔالٕقذ  الؿذش ا لمطذكا

ٛ ا التعمذذٗي ٔالتذذدزٖب  ٛ  ا زاملذذسأٚ ٔالتٍىٗذذ ا ل طالذذٛفا  أالؿذذشٗٛ ٔالتٕظٗذذ  ماٖذذٛ الػذذ اب ٔامٔقذذاع التعمٗىٗذذ

 .الطكاٌٗٛ ت٠ّٗٛ ال ٠ٗٛ املالٟىٛ لمطٗاضُٛا ٔاإلضكاا ال ٠ٗٛ ٔدّٕد محاٖتّا ا سوكا شٛ الف

التالٗذٛ:  الداخمٗذٛا الؿذشٛا العىذنا الػذؤُٔ       املعٍٗٛ ٔغازك يف ؾٗاغٛ الطٗاضٛ الطكاٌٗٛ الٕ ٍٗٛ الٕشازت

ٔالسٟاضذذٛ العاوذذٛ اللبٗذذٛ ٔالتعمذذٗيا التعمذذٗي العذذال٘ا ال مدٖذذٛ ٔال سٖٔذذٛا   االدتىامٗذذٛا اال تؿذذاد ٔالتخطذذٗطا  

 . لسماٖٛ الػ اب ٔالسٟاضٛ العاوٛ لألزؾاد ٔمحاٖٛ ال ٠ٗٛ

اذتكٕوٛ يف الٕثٗ ٛ ِٕ أضاضا لٗظ جتذآ خفذض مذدد الطذكاُ بذاملع  املطمذق امنذا يف اجتذآ          ٔكاُ تٕدْ

زتتى   ٕٙ ٌٕاتْ اضذس تتىتذ  بالؿذشٛ ٔالكفاٖذٛ ٔالتكاوذنا  ٗذح        تكَٕٖالتخطٗط التٍىٕٙ ا ادف يىل 

ٖذ   وفّذًٕ   لذرلك  . بن ِٕ أوس اختٗازٙ ملذَ ٖسغذب وذَ املذٕا ٍني    . الٍٕع ضاب ا ممٜ الكي غري املخططٖؿ ح 

مم٘ اذتق امضاض٘ لألضسٚ يف أُ ت سز بٍفطّا ٔ سٖٛ تاوذٛ ٔوطذؤٔلٗٛ تاوذٛ    دٔلٗا ٔي مٗىٗا ٔٔ ٍٗا ارتؿٕبٛ 

لتش ٗذق ِذرا اذتذق اإلٌطذاٌ٘ا  ذا      مدد أٔالدِاا ٔ لٚ الت امد بٍّٗيا ٔأُ تكُٕ لدّٖا املعمٕوات ٔالٕضاٟن 

 ّٗا الت امد بني الٕالدات وَ خاله السقامٛ الط ٗعٗذٛ ملذدٚ مذاوني كىذا ِذٕ وٍؿذٕف ممٗذْ يف كتذاب ان         

 .ضتخداً ٔضاٟن امل امدٚ اآلوٍٛ ملَ ٖسغبأمَ  سٖق  الكسٖي

اجملمذظ وذَ   مسقت الٕثٗ ٛ وذَ   ذن ٔشازٚ اال تؿذاد ٔالتخطذٗط ممذ٘ زتمذظ الػذٕزٝا مل ٖذتىكَ          ٔمٍدوا

ممذا تطمذب ز ذ  الٕثٗ ذٛ اىل     بط ب املد ٔادترز بذني اممكذاٞ   الٕؾٕه اىل تؿٕٖت و  أٔ قد الٕثٗ ٛ امل لسٛ 

 . امل اً الطاو٘ و  ٌ اط االتفا  ٔاالختالف لٗتخر ال ساز املٍاضب بػعٌّاا ٔذلك سطب ٌعاً زتمظ الػٕزٝ

ٛ ا الذيت  اوذت بتشذدٖح    2017 ملٕا ذق ا 1438مذاً     ٔمت يمادٚ تٍعٗي لمذٍٛ الٕ ٍٗٛ لمطكاُ يف  الضذلاتٗذٗ

وذؤخسا   ٔل د ممىت. اموري ستىد بَ ضمىاُز عّا لؿاسب الطىٕ املمك٘ ٔل٘ العّد  ٔامادٚ ؾٗاغتّا بّدف

 اٌّا امٗدت اىل ٔشازٚ اال تؿاد ٔالتخطٗط ملسادعتّا وسٚ أخسٝ.

 م ذذد تمذذت دٚ يف ارتطذٛ الدٔلٗذذٛ   ٔتعتىذد الٕثٗ ذذٛ الٕ ٍٗذذٛ لمطذكاُ يف املىمكذذٛ كذذجريا وذَ الفؿذذٕه الذذٕاز   

املٕاقٗ   االزبعٛ التالٗٛ ٔاملعتىدٚ يف ا كن املىازضات  ٔاملعاٖري العاملٗٛ ٔالذيت اغذازت الّٗذا  دزاضذٛ الطٗاضذٛ      

 العىذذسٙا  ٔاللكٗذذب الطذذكاُ ٔمنذذٕ سذذذي : ِٔذذ٘ ا2013الطذذكاٌٗٛ الؿذذادزٚ مذذَ االوذذي املتشذذدٚ لعذذاً      

دالت الٕ ٗذذاتا ٔا ذذذسٚ ٔالٍذذصٔيا ٔأقذذا ت ممّٗذذا املٕاقذذٗ       اإلصتابٗذذٛا الؿذذشٛ ٔوعذذ   ٔالؿذذشٛ  ارتؿذذٕبٛ

الطكاٌٗٛ االخذسٝ ٔ ارتاؾذٛ بٕقذ  الطذكاُ يف املىمكذٛ العسبٗذٛ الطذعٕدٖٛ ِٔذ٘ ممذٜ ضذ ٗن املجذاه ٔلذٗظ             

 اذتؿس: املسأٚ ٔالتٍىٗٛ ا التعمٗي ٔالتدزٖب اال طالٛا وكا شٛ الف س.

 

 نظرة رسيعة – : الحالة السكانية للمملكةرابعاً 

ً  ت سٗذح اُ ٍِذاك   .  ًٕ ا ٠ٗٛ العاوٛ لإلسؿاٞ باالضتعدادات الالشوٛ لتٍفٗر التعداد الطكاٌ٘ يف العذاً ال ذاد

 2010اتفا  دٔل٘ اُ ٖتي التعداد كن مػس ضٍٕات ٔكاٌت املىمكٛ  ذد  اوذت بالتعذداد الطذكاٌ٘ يف مذاً      

ٔوٍّا وطح  ٔ خس تعداد بني تضٍٕا العػس خاله شتتمفٛ وطٕسات مم٘ املختمفٛ اإلسؿاٞ أدّصٚ تعتىد لرلك

 اضتخداوّا ثكَ بٗاٌات اسدخ ِ٘، 2018ٔل د  اوت ا ٠ٗٛ العاوٛ لإلسؿاٞ  طح امضسٚ لعاً  . امضسٚ
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َ  و اغذسٚ  التٕقٗشٗٛ امغكاه ؾٕزٚ  قىٍت ٔل د. االضتطالمٗٛ الٕز ٛ ِرٓ يف يف  2018 امضذسٚ  وطذح  وذ

 ِرٓ الٕز ٛ.

 

ٛ    2018ٌتذاٟر وطذح امضذسٚ لعذاً     بٍذاٞ ممذٜ    :التٕشٖ  الٍطيب لمطكاُ - أ ا بمذؼ  يف املىمكذٛ العسبٗذٛ الطذعٕدٖ

% 57.6بمػذت ٌط ذذذٛ الذركٕز     كالتذال٘:  التٕشٖ  الٍطيب لمطكاُ ٔالطكاُ الطعٕدٖني سطذب ادتذٍظ  

 الطعٕدُٖٕ الركٕز ٔثجن الطكاُا حلمٛ وَ% 42.4ٌاخ إلا ٌط ذذٛ بمػت سني يف الطكاُا حلمٛ وَ

َ % 4991ٌاخ الطعٕدٖات إلا متجن  ٗىا طعٕدٖنياال الطكاُ يحلال٘ وَ% 50.9 ٘  وذ ُ  يحلذال  الطذكا

 . الطعٕدٖني

 
 

ضذذٍٕات وذذَ يحلذذال٘ ضذذكاُ  5 بمػذذت ٌطذذ ٛ الذذرَٖ ت ذذن أمىذذازِي مذذَ    :اللكٗ ذذٛ العىسٖذذٛ لمطذذكاُ _ب

كىذذا بمػذذت ٌطذذ ٛ الطذذكاُ الطذذعٕدٖني يف ِذذرٓ الف٠ذذٛ وذذَ يحلذذال٘ الطذذكاُ الطذذعٕدٖني         %8.3املىمكذذٛ 

ذ ٛ الطذذكاُ الطذذعٕدٖني يف الف٠ات الدٌٗا مٍّا يف الف٠ذات العمٗذا لمطذذذكاُ الطذذذعٕدٖني     تصٖد ٌطذٔ.  10.6%

العدد بذني  ٠ذات العىذس لمطذكاُ      حكرب وَ سٗذامضٍٕات ِ٘ الف٠ٛ  5يُ  ٠ٛ الرَٖ ت ن أمىازِي مَ  حسٗذ

ٔاملّذي  . ٔبٍذاٞ امضذسٚ   ِٔرا ضٗؤدٙ اىل شٖادٚ يف امداد الطكاُ مٍدوا ت مؼ ِرٓ الف٠ٛ ضَ الذصٔاز . الطعٕدٖني

 كمىذذا . يف اموذذس لذذٗظ   ذذط الصٖذذادٚ الطذذكاٌٗٛ يف سذذد ذاتّذذا ٔلكذذَ ٔتذذريٚ ضذذسمٛ ِذذرٓ الصٖذذادٚ الطذذكاٌٗٛ 

كاٌت الٕتريٚ ضسٖعٛا أٙ بدُٔ ت امد بني الذٕالدات يف امضذسا أثذست ممذٜ  ذدزٚ الدٔلذٛ يف ت ذدٖي ارتذدوات         

 . املختمفٛ لمىٕا ٍني كىا ٌٕٔما
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 حكرب سٗذامِ٘ ضٍٛ  39-35 صتد أُ  ٠ٛ العىس )ضعٕدُٖٕ ٔغري ضعٕدٖني( ل٘ الطكاُ حلاإلبالٍط ٛ  أوا

 . (2.1ا كىا ِٕ و ني يف الػكن أدٌآ )وَ يحلال٘ الطكاُ %10.8بمػت ٌط ٛ الطكاُ يف ِرٓ الف٠ٛ 

 

 
 

 وَ احلال٘ الطكاُ  %44.3 ٖ ني ادتدٔه اُ  : ٠ات العىس مطكاُ الطعٕدٖني سطبلالتٕشٖ  الٍطيب  _ز

 الف٠ذذٛ ِذذ٘ 24-20كذذرلك ٖذذ ني ِذذرا التٕشٖذ  الٍطذذيب اُ الطذذعٕدٖني يف  ٠ذذٛ العىذذس  . ضذذٍٛ 39 اىل 15وذذَ ِذي  

 29 – 25ا ثذي ٖتطذأا يف الف٠ذٛ العىسٖذٛ     ٛالعىسٖ الف٠ٛ ِرٓ يف الطعٕدٖني غري الطكاُ ل ا ٘ بالٍط ٛ الػال ٛ

ا ٖذده ممذٜ تٕادذد الطذكاُ     ممذ  ا54-50 اىل 34-30 العىذس   ٠ذات  يف الطعٕدٖني ٌط ٛ ت ن ذلك بعد ٔلكَ

العىسٖٛ املست طٛ بالعىن ِٔرا ٖتطمب ٌعسٚ حتمٗمٗٛ خاؾٛ  را   غري الطعٕدٖني أكجس وَ املٕا ٍني يف الف٠ات

ِٔرا ٖع  اٌكىاغا يف ال ٕٚ العاومٛ الٕ ٍٗٛ و  ازتفاع يف ال ٕٚ العاومٛ غري الطعٕدٖٛا ِٔذٕ وذا تعىذن    . اموس

 وعْ وَ خاله "تٕ ني العىالٛ". ٗادٚ املىمكٛ سالٗا التعاون 
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ٛ  64 اىل 15كىا ٖ ني ِرا التٕشٖ  لف٠ات مىس الطذكاُ اُ الف٠ذٛ العىسٖذٛ وذَ      ٘  ضذٍ ٛ  ِذ َ  يف الف٠ذ  العىذن  ضذ

٘  الٕق  ِرا ٖٔػكن الكم٘ا الطعٕدٖني مدد وَ %65.6 ٔتػكن ٌا ذرٚ أٔ  سؾذٛ   وذا ٖطذىٜ "   الطذكاٌ

 . لتٍىٗٛ املطتداوٛا ظتب االضتفادٚ وٍّا يف دمي خطط ٔبساور ا"دثػسا ٗٛ

وذذَ أِذذي  ٘وذذَ وطذذح ؾذذشٛ امضذذسٚ ٔقذذ  ارتؿذذٕبٛ يف املىمكذذٛ ِٔذذ   الفؿذذن السابذذ ٖٔذذ ني لٍذذا  ارتؿذذٕبٛ:. د

ٔ   الاملؤغذذسات الطذذكاٌٗٛ ٔالؿذذشٗٛ؛ ٔذلذذك     عذذدد  لضذذ ا ات املطذذت  مٗٛ  اإلزت ا ّذذا بت ذذدٖس سذذذي الطذذكاُ 

العىذس  صتذاب يف  ٠ذٛ   ال ق  َ الصٔاز ٔاض يتٌاخ الاالحل  بٗاٌات مَ املٕالٗد وَ مت وا  الها ٔوَ خالطكاُ

 .ضسٚامٗا يف لٖٔعػَ سا ضٍٛ 15-49

ٔقذذذ  الذرباور   الطكاُ وطت  ال  ٖٔطّي يف مداد عيف التٍ ؤ بعده ارتؿٕبٛ الكم٘ا  ّٕ وّي ملأوا بالٍط ٛ 

٘  ارتاؾذذذذٛ  لطذذذذذذذٍٛ  يف املىمكذذٛ ٛارتؿذذذذذذذٕبٛ الكمٗذذ  1.1.4 الػذذذذذذذكن  ٖٔذذ ني. املٍاضذذ ٛ لمٕقذذ  الطذذكاٌ

يف سذذذني بمذذذؼ وعذذذذذده   اٌذذذذذاخ يف املىمكذذذذذٛاإللكذذذذذن اوذذذسأٚ وذذذَ   لذذذٕداوٕ  1.92سٗذذذح بمذذذؼ وعذذذده ا8102ً

ًٕدا لكذن اوذسأٚ وذَ يحلذال٘      2.33ذذاخ الطعٕدٖات اإلٌارتؿذذذذذٕبذذٛ الكم٘ بني  ِٔذٕ    تٌذاخ الطذعٕدٖا  اإلوٕل

ٕ  2019لعذاً    ٖاتلمطذعٕد عذده ارتؿذٕبٛ يف   أٔزدٓ ال ٍك الدٔل٘ بالٍطذ ٛ مل  سٖب مما  ٖكذ    ِٔذرا  .2.48 ِٔذ

ٛ  الٕضط وٕ   يف املىمكٛ أٙ دٔلٛا 188 بني 73املىمكٛ يف املٕ   ز ي   العمذي  وذ   ارتؿذٕبٛا  ملعذده  بالٍطذ 

 املىمكذٛ واشالذت بعٗذدٚ مذَ     . ٓلكن يوذسا وٕلٕدا  2.1 ِٕ  لمطكاُ اإلساله عت ق الرٙ ارتؿٕبٛ وعده اُ

 . سد االساله
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ٛ اإلً سطذب املٍط ذٛ   2018وعده ارتؿٕبٛ الكمذ٘ لمطذعٕدٖات لطذٍٛ    كرلك سٚ وطح ؾشٛ امضٖ ني  ا دازٖذ

يف امل دوذذٛ وٍط ذذٛ صتذذساُ ٔتذذعت٘ ارتؿذذذذذٕبٛ الكمٗذذٛ لمطذذذذذعٕدٖاتا   التفذذٕاز  بذذني املٍذذا ق يف وعذذد ٖٔذذ ني ال

ًٕدا لكذن اوذسأٚ ضذذذذعٕدٖٛا تمتّذا وٍط ذٛ ت ذٕك سٗذح بمذؼ            2.3 يذ بمذؼ بالٍط ٛ ملعده ارتؿٕبٛ  وٕالٗذد   3 وٕلذ

 لكن اوسأٚ ضذذعٕدٖٛا بٍٗىا كاُ أدٌٜ وعذده لمخؿذذذٕبٛ الكمٗذٛ بذني الطذذذعٕدٖات يف وٍط ذٛ دذاشاُ  عذده         

ًٕدا لكذذن اوذذسأٚ ضذذذذعٕدٖٛا ٔسمذذت وٍط ذذٛ ال اسذذٛ كجذذاٌ٘ أدٌذذٜ وعذذده خؿذذذذٕبٛ كمذذ٘ ل           ا1.8  إلٌذذاخوٕلذذ

ًٕدا لكذذن اوذذسأٚ ضذذعٕدٖ   1.9 الطذذعٕدٖات  عذذده  غذذس اىل تٕدٗذذْ ٌذذٕع ارتذذدوات   ٔتذذعت٘ أِىٗذذٛ ِذذرا املؤ . ٛوٕلذذ

ٔتٕشٖعّذا سطذب   ٔارتدوات االدتىامٗٛ امخسٝ ٔ ذسف العىذن    الؿشٗٛا خاؾٛ خدوات زماٖٛ اموٕوٛ اآلوٍٛ

 سذي استٗاز كن وٍط ٛ يدازٖٛ.

بتشطذذني وطذذتٕٙ املعٗػذذٛا ٔازتفذذاع وعذذدالت التعمذذٗيا ٔالؿذذشٛا  يف وعذذده ارتؿذذٕبٛ ازتذذ ط ِذذرا االطتفذذاض 

دتىامٗٛ  تؿادٖٛ ٔاالتؿاالتا ٔغريِا وَ العٕاون االحتطَ ٔضاٟن املٕاؾالت ٔاالٔازتفاع ٌط ٛ التشكسا ٔ

  ُ مدد املٕالٗد كذاُ   أالبد وَ االٌت آ اىل أٌْ زغي اطتفاض وعده ارتؿٕبٛ الكم٘ لكن اوسأٚ. امخسٝ

كىذا   صتابايف اشدٖاد وطتىسا ٔذلك بط ب شٖادٚ ال امدٚ الطكاٌٗٛ ٔاليت تتعمق بالٍطاٞ الالت٘ يف مىس اإل

أٌْ ال ٖٕدد أٙ اٌكىاؽ ضكاٌ٘ا واداً الٍىٕ الطذكاٌ٘   أٙ. ت ني مما ٔزد يف اللكٗ ٛ العىسٖٛ لمطكاُ

ٔستٜ لٕ كاُ الٍىذٕ الطذكاٌ٘ ؾذفس ذلذك       ىعٍٜ ذلك اُ الٍىٕ الطكاٌ٘ ضٕف ٖطتىس يف الصٖادٚ اوٕدب

َ   أِر ٖع  االضت ساز يف الٍىٕ. تخطذٗط الؿذشٗح الستٗادذات    متكذَ وذَ ال   بعذض املؤغذسات الذيت    وذَ قذى

املٕا َ لٗظ   ط يف ال طاع الؿش٘ ٔلكَ لمخدوات امخسٝ  ا  ّٗا التعمٗيا ٔالعىنا ٔال مدٖات ٔوذا اىل  

 ذلك.

ٔالبد وَ اإلغازٚ ٍِا اىل الفس  بني وؿطمشني ٔداللتّىذا االسؿذاٟٗٛ ِٔىذا:  امٔه: وعذده ارتؿذٕبٛ  ٖٔعذ        

 % لمىىمكذٛ سطذب    2صتاب ٔالجاٌ٘: وعده الصٖادٚ الطكاٌٗٛ ِٔذ٘  مدد ام فاه لكن اوسأٚ يف ضٍٕات اال
Worldmeters.info     الرٙ تٍتذٛ اموي املتشدٚ  ِٔرا ٖع  اٌْ ضٗتكامف مدد ضذكاُ املىمكذٛ خذاله

ضٍٛ ِٔ٘ ودٚ  ؿريٚ ددا ال تطذىح لمشكٕوذٛ ٔوؤضطذاتّا ارتدوٗذٛ ٔا تؿذادِا وٕادّذٛ ِذرا التشذدٙ          63

 الطكاٌ٘ الكخي.

تدم٘ سالٛ الج ات أٔ سالٛ االضذت ساز ِٔذ٘ مٍذدوا تج ذت الصٖذادٚ الطذكاٌٗٛ لع ذٕد وجمىذا سؿذن           ٍِٔاك سالٛ

ملؿس خاله الع ٕد املاقٗٛا  ىا داً ٍِاك شٖادٚ اظتابٗٛ ٔلٗظ ضم ٗٛ ضتطتىس الصٖادٚ الطكاٌٗٛ ٔاُ كاٌت 

 كاٌّا.ابطع ِٔرا ِٕ املطمٕب سيت تتىكَ الدٔلٛ وَ التعاون العمى٘ ٔاملربور و  شٖادٚ ض

أدٝ االطتفذذاض يف وعذده ارتؿذذٕبٛ يىل اطتفذذاض ٌطذ ٛ ام فذذاه وذذَ    الٍا ذذرٚ أٔ الفسؾذٛ الدثٕغسا ٗذذٛ: . ِذذ 

. %( وذَ يحلذال٘ الطذعٕدٖني   38ضذٍٛ( يىل )  36-01يحلال٘ الطكاُ ٔازتفاع ٌط ٛ الطكاُ يف ضَ العىذن ) 

ٗذذٛا ظتذذب االضذذتفادٚ وٍّذذا يف دمذذي  الدثػسا  "فسؾذذٛٚ أٔ الالٍا ذذر"ٔقذذعات ثجذذن  ٖٔعتذذرب شٖذذادٚ امذذداد الػذذ اب 

خطط ٔبساور التٍىٗٛ املطتداوٛا ٔمادٚ وا تتي اإلغذازٚ يىل ِذرا الذتػري يف اللكٗذب العىذسٙ لمطذكاُ ممذٜ        

أٌْ ) سؾٛ(ا ٌعسات مٌْ عتدخ وسٚ ٔاسدٚ   ط يف ودٝ شو  ستددا ت دزٓ بعض الدزاضات بعٌذْ ال ٖتذذأش   

 . أزبعني ماوات
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 ٗذذٛ ال ت ذذٕد تم اٟٗذذات لذذد   مىمٗذذٛ التٍىٗذذٛ اال تؿذذادٖٛ ٔاالدتىامٗذذٛ ٔلكذذَ ٖتطمذذب وذذَ  ِٔذذرٓ الٍا ذذرٚ الدثػسا

اذتكٕوات حتٕٖمّا يىل )ِ ٛ أٔ  سؾٛ دثػسا ٗٛ( ثكَ اضتجىازِا لدمي مىمٗٛ التٍىٗذٛا ٔت ٍيذ٘ ضٗاضذات    

لأل فذاه   ٔبساور لتٍىٗٛ ال دزات ٔتساكي ارتربات ٔاالضتفادٚ وَ ذلك وَ خاله: ضٗاضات السماٖذٛ الؿذشٗٛ  

ٔالػ اب ٔبسازتّاا ضٗاضات التعمٗي ٔالتدزٖب ٔالتعِٗن لأل فاه ٔالػ اب ٔبسازتّا ٔزبطّا  تطم ات ضٕ  

ا الطٗاضات ٔالرباور اال تؿادٖٛا ٔبساور تطٕٖس ضٕ  ٔدٔز املسأٚ اإلٌتاد٘ يقا ٛ اىل دٔزِا اإلصتاب٘ العىن

دذذس اجملذذصٙ لألمذذداد املتصاٖذذدٚ وذذَ الػذذ اب )وذذَ     العىذذن إلظتذذاد  ذذسف التٕظٗذذف ذات اإلٌتادٗذذٛ العالٗذذٛ ٔام    

 ادتٍطني( املمتش ني ضٍٕٖات بطٕ  العىن.
ٔ د أغازت العدٖد وَ الدزاضات يىل أُ ِرٓ الفسؾٛ الدثػسا ٗٛ لع ت دٔزات ستٕزٖات يف الٍّكذٛ اال تؿذادٖٛ   

ىٗذٛ زأع املذاه ال ػذسٙ    ٔاالدتىامٗٛ اليت غّدتّا دٔه وا ٖعذسف بذالٍىٕز اآلضذٕٖٗٛا يذ اِتىذت ِذرٓ الذدٔه بتٍ      

أُ الصٖادٚ الكذ ريٚ يف  ٠ذات   . ٔتعِٗمْ ٔاضتٗعابْ يف ضٕ  العىن وَ خاله تٕ ري  سف العىن املٍتذٛ ٔاملالٟىٛ

الػذذ اب ضتطذذ ب يف شٖذذادٚ يف املذذٕازد ال ػذذسٖٛ لذذدمي ال ذذٕٝ العاومذذٛ يف الذذٕ َا ٔيف املذذٕزد امضذذاع ٔامِذذي       

 ٛ حتذذدٖات تذٕ ري ال ٍٗذذٛ التشتٗذذٛ ٔاملسا ذذق ٔارتذذدوات لتمذذك الف٠ذذٛ   ٔلكذذَ ضذذٗلتب ممذذٜ ذلذذك يف امل ابذذن. لمتٍىٗذ

 العىسٖٛ.

 

 : الجحديات امام السياسة السكانية يف اململكة العربية السعوديةخامساً 

 ثكَ تمخٗـ التشدٖات اليت تٕادّّا املىمكٛ بالٍط ٛ ل كٗٛ الطكاُ كىا ٖم٘:

      اً الدٔلذذٛ لتذذعوني ارتذذدوات امضاضذذٗٛ   تذذؤدٙ الطذذسمٛ يف ٔتذذريٚ الصٖذذادٚ الطذذكاٌٗٛ اىل حتذذدٖات اوذذ

لذرلك امتىذاد ضٗاضذٛ    . لمطكاُ: املذدازعا املساكذص الؿذشٗٛا املطتػذفٗاتا زتذاالت لمعىذنا ا       

امل امذذدٚ بذذني الذذٕالدات )أٔ وذذا ٖعذذسف ماملٗذذا ب"تٍعذذٗي امضذذسٚ"(  ضذذٗؤدٙ الذذ٘ خفذذض ضذذسمٛ الصٖذذادٚ     

 ملطمٕب ملٕادّٛ استٗادات الطكاُ.ي ٔالتٍفٗر االٟالطكاٌٗٛ مما ثكَ الدٔلٛ وَ التخطٗط امل
  ٘ٔدٕد وا ٖطىYouth Bulge     ٛلمطذكاُ يف ضذَ العىذنا ِٔذرا     ا ٔالذيت تعتذرب ٌا ذرٚ دثٕغسا ٗذ

ٖتطمذذب وذذَ الدٔلذذٛ يمطذذاٞ أٔلٕٖذذٛ ملٕادّذذٛ استٗادذذات ِذذرا الف٠ذذٛ سذذيت تكذذُٕ  ذذادزٚ ممذذٜ املػذذازكٛ  

 الفعمٗٛ يف ا تؿاد ال مد ٔتطٕزٓ.
  السٟٗطذذٗٛ وذذَ أِذي التشذذدٖات الذذيت تٕادذذْ املىمكذذٛ ٖٔذذؤثس ِذذرا  ٖعتذرب التكذذدع الطذذكاٌ٘ يف املذذد ُ

التكدع ممٜ تٕشٖ  املٕازد املتاسٛ بني وٍا ق املىمكذٛ املختمفذٛ سطذب اذتادذٛ ممذا ظتعذن اذتادذٛ        

ِٔرا ٖؤدٙ . ومشٛ يف املدُ الكرب ممٜ سطاب املدُ اليت تسكّا املٕا ٍُٕ لمعىن يف املدُ امضاضٗٛ

 مم٘ املساكص اذتكسٖٛ ٔ دزتّا ممٜ اإلٖفاٞ باستٗادات حلٗ  ضكاٌّا.شٖادٚ الكػٕط  اىلكرلك 
        ٚقعف ارتدوات خازز املدُ امضاضٗٛ يف اذتكس مما ٖذؤثس ممذٜ أٔقذاع الطذكاُ يف املذدُ ال عٗذد

 مَ املساكص امضاضٗٛ بالٍط ٛ لمخدوات االدتىامٗٛ ٔاال تؿادٖٛ امضاضٗٛ.
  املٕازد الط ٗعٗٛ ٔخاؾٛ املٗآ حتدٖا أضاضٗا.اُ سذي الطكاُ املتصاٖد ظتعن التٕاشُ بني 
         ٖػكن ٔدٕد أمداد الػ اب يف ضَ العىذنا تمذك الٍا ذرٚ أٔ الفسؾذٛ الدثٕغسا ٗذٛا حتذدٖا كذ ريا

خاؾذذٛ لكذذسٔزٚ زبذذط زتذذاالت التعمذذٗي ٔالذذيت تتطذذٕز بط٠ٗذذا ٔوتطم ذذات ضذذٕ  العىذذن ٔاال تؿذذادٖات        



 

15-14 

ٗٛ السابعٛ ٔالذركاٞ االؾذطٍام٘ ٔالذيت تذسكض     ادتدٖدٚ  ا  ّٗا اال تؿاد الس ى٘ ٔالجٕزٚ الؿٍام

 تطٕزا.
               ٔدذٕد خذدوات ؾذشٗٛ والٟىذٛ تتٕدذْ لكذن الف٠ذات العىسٖذٛ  ذا  ّٗذا املذساِ ني ٔاملطذٍني ٔاملذسأٚ يف

 وساسن االصتاب العىسٖٛ املختمفٛ.
    ٛٔبسٌذاور  2030اذتادٛ ال٘ التٍطٗق العىم٘ ٔاملطتىس بني الٕشازات ٔا ٠ٗات سٕه وػذسٔمات السؤٖذ 

 لمعىمٗذذٛ ٔتٍعٗىذذا املتاسذذٛ املذذٕازد  ذذدز تفادٖذذا املػذذلكٛ الذذرباور يف ٔالتعذذأُ 202  الذذٕ   لتشذذٕها

 .املختمفٛ الدٔلٛ وؤضطات بني الكٗاع وَ لمىٕا ٍني ٔمحاٖٛ التٍفٗرٖٛ
   العمىذذذ٘  التعاوذذذن وذذذ  املفذذذاِٗي ٔاملىازضذذذات ارتا ٠ذذذٛ املست طذذذٛ  فّذذذًٕ الؿذذذشٛ اإلصتابٗذذذٛ  عٍاِذذذا

لج ذايف ٔالذذدٖ  ٔاملفّذًٕ االدتىذام٘ املذذست ط ب ذٕٚ امضذسٚ أٔ ال  ٗمذذٛ بٍذاٞ ممذٜ العذذدد        ٔاالدتىذام٘ ٔا 

 ٔلٗظ ٌٕع ام ساد ممىا ٔمىال.
   املفّذذًٕ ارتذذا ٘ٞ لألوذذَ الذذٕ   ٔالذذرٙ ٖطالذذب بصٖذذادٚ أمذذداد الطذذكاُ وذذَ أدذذن "وذذأل  التعاوذذن وذذ

ٗذن السابذ  وذَ اذتذسٔب ال     اُ ادتإلدزاك الؿشساٞ" لمد اع مَ سدٔد املىمكٛ غس ا ٔدٍٕبذاا ٔمذدً ا  

ٖتطمذذب امذذدادا ِاٟمذذٛ وذذَ الطذذكاُ سذذاوم٘ الطذذالي بذذن ٖتطمذذب م ذذٕال ممىٗذذٛ وتطذذٕزٚ تٍذذتر الطذذالي    

التكٍٕلٕد٘ املت دً املٍاضب لمشسٔب ادتدٖدٚ اليت ال تتطمب وٕادّٛ دطذدٖٛ  عمٗذٛ بذني ادتٗذٕؽا     

اال وذجال   املٍط ذٛ الػذس ٗٛ    ٔوذا االمتذداٞ ممذ٘ وٕا ذ  الذ لٔه يف       dronesٔوا الطاٟسٚ بذدُٔ  ٗذاز   

 ٔاسدا مدٔات ادتٗن الساب  وَ اذتسٔب.
          ًتػذذذٗ  وٍعىذذات اجملتىذذ  املذذدٌ٘ لمىػذذازكٛ يف التٕمٗذذٛ امضذذسٖٛ ٔال كذذاٖا املست طذذٛ بؿذذشٛ ام

 ٔارتؿٕبٛ ٔوا اىل ذلك وَ أوٕز اضسٖٛ.
  ٘ال ذات ال اٟىذٛ   الع يوكاٌٗٛ قٗاع الراكسٚ املؤضطذٗٛ لمدٔلذٛ بطذ ب   ِٕٔ ٔأخرياا التشدٙ امضاض

بني دٗن الػ اب الرٙ ٖذدخن ضذٕ  العىذن اآلُ وذَ أٔضذ  ابٕابذْ ٔأمالِذا ٔدٗذن امكذرب مىذسا ) ٠ذٛ            

الذرٙ مىذن لطذٍٕات مدٖذدٚ يف ظذسٔف العىذن اذتكذٕو٘ الؿذع ٛ يدازٖذا ٔوالٗذاا           امزبعني  ىا  ٕ ( 

 ب تعمذٗىّي  ٔالػعٕز بني الػذ اب بالتعذال٘ ممذٜ وذَ ضذ  ّي يف العىذن يف املؤضطذات اذتكٕوٗذٛ بطذ         

اذتدٖح تكٍٕلٕدٗا ٔوعس ٗا و ازٌذٛ بذاآلخسَٖ  ٔالػذعٕز بذني وذٕظف٘ اذتكٕوذٛ اٌذْ لذدّٖي ارتذربٚ          

املّذازات  ٔاملعس ٛ الٕظٗفٗٛا لرلك البد وذَ امتىذاد بسٌذاور ظتعذن اذتذٕاز بذني امدٗذاه ٔالتٍذاغي بذني          

زكٛ يف ت ذذدً الذذٕ َ  س ٗ ذذٛ يظتابٗذذٛ تذذد   بذذادتىٗ  ضتذذٕ املػذذا   ال اٟىذذٛ ٔارتذذربٚ  ٔاملعس ذذٛ ادتدٖذذد

 .بعدِا ٔوا 2030ٔحت ٗق زؤٖٛ املىمكٛ 
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لالشدِذذاز اال تؿذذادٙ ا اوذذا احملذذٕز الجذذاٌ٘ ) اال تؿذذاد املصدِذذس( ٔ الذذرٙ ٖسكذذص ممذذٜ تذذٕ ري الفذذسف لمذىٗذذ    

ٔتطذذٕٖس االدٔات االضذذتجىازٖٛ ا ٔختؿذذٗـ ارتذذدوات اذتكٕوٗذذٛ ٔ حتطذذني ب٠ٗذذٛ االمىذذاه ٔاضذذتػاله املٕ ذذ      

)الٕ َ الطىٕي (   د مت اللكٗص ممٜ ال طذاع العذاً وذَ     جالحاالضلاتٗذ٘ الفسٖد لمىىمكٛ ا اوا احملٕز ال

خاله زضي والوح اذتكٕوٛ الفاممٛ ٔت٠ّٗٛ ال ٠ٗذٛ الالشوذٛ لمىذٕا ٍني ٔ طذاع االمىذاه ٔال طذاع غذري الس ذ٘         

 . لتشىن وطؤٔلٗاتّي ٔاخر شواً امل ادزٚ يف وٕادّٛ التشدٖات ٔا تٍاف الفسف

املمك٘ ٔل٘ العّدا اموري ستىد بذَ ضذمىاُ بذَ م ذد العصٖذصا ممذٜ        ٔل د مت اللكٗص وَ   ن ؾاسب الطىٕ

ِٔذرا ٖتىػذ٘ وذ  "الفسؾذٛ أٔ الٍا ذرٚ" الدثٕغسا ٗذٛ ٔالذيت تذد           . ٔاِتىذاً غذدٖد  الػ اب ٔامطذاّٟي أٔلٕٖذٛ   

يقذذذا ٛ اىل ذلذذذكا كذذذاه وذذذا ٔزد سذذذٕه حتطذذذني سالذذذٛ الطذذذكاُ ٔتذذذٕشٖعّي ادتػذذذسايف  . بالػذذذ اب اىل اموذذذاً

 . تؿب يف حت ٗق ستأز السؤٖٛ الجالثٛا ٔمىال ٔؾشٛٔت ٍٗا ممىا   يا ٔارتدوات امل دوٛ

أوا التػريات اليت حتدخ يف أٔقاع املسأٚ ٔا دف وذَ شٖذادٚ وػذازكٛ املذسأٚ يف  ذٕٚ العىذن ٔت ذدٖي ارتذدوات         

إللتذصاً  املطاٌدٚ  ا  ذا  ّٗذا دٔز الكذٗا ٛ لأل فذاه يف وٕا ذ  العىذن ٔ ذدزتّا ممذٜ التٍ ذن ب ٗذادٚ ضذٗازتّا ٔا           

كمّا تؿب يف التصاً املىمكٛ دٔلٗذا ٔٔ ٍٗذا بذتىكني املذسأٚ ٔالتذٕاشُ بذني دٔزّٖذا:         –باملع  الػسم٘ لمٕالٖٛ 

 . اإلصتاب٘ ٔاإلٌتاد٘
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