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 اغشاءمجمؿؿعاتمجدؼدةم..ماٌطورماًاص..متػعقلمايؽوعةماالظؽرتوغقة:

م2030توصقاتم"رجالماألسؿال"مظؿقؼققماظؿـؿقةماظعؿراغقةمصىمرؤؼةمعصرم

م2030قلى"ماالتػاقمسؾىمحضورمممـؾنيمعنم"اظؿكطقط"مورؤداءمىانماىؿعقةمصىماجؿؿاساتمرؤؼةمعصرم"س -

ضالماٌفـدسمسؾىمسقلىمرئقسمذيعقةمرجالماألسؿالماٌصرؼنيمأغهممتماالتػاقمبنيماىؿعقةمووزارةماظؿكطقطم

 .2030وتـػقذمرؤؼةمعصرممسؾىممتـقلمرؤداءماظؾفانماٌكؿؾػةمباىؿعقةمصىمجمؿوسةماظعؿلماظؼائؿةمسؾىموضع

جاءمذظكمصىمخؿاممإجؿؿاعمذيعقةمرجالماألسؿالماٌصرؼنيمباظدطؿورمأذرفماظعربىموزؼرماظؿكطقطمأعسموم

م.2030اظذىمغاضشمدورمجمؿؿعماألسؿالمصىمرؤؼةمعصرم

وأضافم"سقلى"مأنممتماالتػاقماؼضامسؾىممتـقلمممـؾىموزارةماظؿكطقطمصىمإجؿؿاساتماظؾفانمباىؿعقةموذظكم

فدفموضعمجمؿوسةمعنماظؿوصقاتماٌكؿؾػةمصىمطلمضطاعمو‟ثمآظقةمتـػقذػاممبامؼؿالئممععمأػدافمرؤؼةمب

,معشريًامإديماغفامرؤؼةمرؿوحةمجداموغأعلمعنمخاللماظؿعاونماٌشرتكمصىمهؼققمأػداصفامواظؿىم2030عصرم

متعؽسمرؿوحاتموتطؾعاتماٌصرؼني.م

إدارةماىؿعقةم,مورئقسمىـةمعؿابعةمبقانمايؽوعة,مأنمرؤؼةمضالماٌفـدسمصؿحماهللمصوزىمغائبمرئقسمجمؾسم

واحدةمعنمأػمماظؼضاؼاماحملورؼةموأداةمعفؿةمظؾؿغريمواظؿىممتـلمخرؼطةممررؼقمظؾؿغقريماديمعلؿؼؾلمم2030عصرم

أصضلموػومعاممؼؿطؾبموضوفمرجالماألسؿالم„اغبمايؽوعةموعلاسدةماجفقزاتفاماظؿـػقذؼةمظؿقوؼلمايؾمم

مممواضعممعؾؿوس.اظؽؾريمادي

وأضاف:مضائالًم"ماغـاممغريممعامغواجفهممعنممهدؼاتمضكؿةمالممختػيمسؾيممأحدمموالمميؽنمايدؼثممسنممهؼققمم

رؤؼةمبدونماظؾدءمصىماصالحممحؼقؼيممؼلاسدمصىممهوؼلمماظرؤؼةمعنممطالممماديممعشروساتممؼؿػاسلممععفاماظـاسمم

موؼشعرونموؼؿأثرونممبـؿائففا".

ػومصؼدانماظـؼةمصىممهوؼلمم2030زى"مإديمأنمأخطرماظؿقدؼاتماظؿىممتواجهمهؼققمرؤؼةمعصرموأذارم"صو

اظؿكطقطماديممعشروساتممسؾىمارضماظواضع,عؤطدامإديمانماظػرصةمظإلصالحمعامزاظتممضائؿةمموظدؼـاماًرباتم

مواظؽػاءاتماظؼادرةمسؾىمضقادةممأحالمماظرؤؼةمدمومواضعمحؼقؼى.

خاصممبضرورةمتـػقذمإجراءاتموأغشطةموبراعجمزعـقةمؼؿممتـػقذػاموعؿابعؿفامدورؼاممموأضاف:م"غؤعنمممطؼطاع

م. ٠٢٠٢ظؾؿأطدمعنماظلريميفمررؼقمهؼققمأػدافمرؤؼةم

ماظفم٠٢٢موتـػقذممصدانماظفم٠٢وصقؿامخيصماظؿـؿقةماظعؿراغقةمضالم"صوزى"مأنمأػدافماظرؤؼةمتؿقدثمسنمتـؿقةم

ماجراءاتممتؼودغاممدموممهؼققممػذهمماظرؤؼة.ممؼؿطؾبممأعرمموػوممساممطلمدؽـقةموحدة



وأطدمسؾىمأػؿقةماظؿودعميفماغشاءمجمؿؿعاتمسؿراغقةمجدؼدةمعنمخاللمدرسةمتػعقلمظؾؿكططماالدرتاتقفيم

ماٌكططةماالراضيميفماظوصرةمهؼققمبفدفم٠٢٠٠ممصىمايؽوعةمعنمواسؿؿادهماسدادهممتماظذيم٠٢٠٠ٌصرم

م. اظصعقدمصقفاممبامعصرممبقاصظات

وأطدماؼضامسؾىمضرورةماظلؿاحمظؾؼطاعماًاصمباظعؿلمجـؾاماظيمجـبمععمايؽوعةميفماغشاءمومتـؿقةموتطوؼرم 

جمؿؿعاتمجدؼدةموتؽرارموربةمعاحدثميفمعـطؼةمعصرماىدؼدةمععماظؾارونمووربةمعدؼـةماٌؼطمماظيتمملم

ٌـعماٌكاظػاتمعنمخاللمتػعقلمتؽؿؿلمبلؾبماظؿأعقم,مباالضاصةمإديمتلفقلمإجراءاتماظرتاخقصمواٌؿابعةم

م. ايؽوعةماالظؽرتوغقةمواالدؿػادةمبؿفاربمبعضماظدولماحملقطةمعـلماإلعاراتماظعربقة

وضالمسؿرومذعريةمرئقسمىـةمتؽـوظوجقاماٌعؾوعاتمباىؿعقةم,مأنماظؾفـةمغاضشةمخطةمايؽوعةمصقؿامخيصم

ًمإديمأغفامخطةمرؿوحةمجداموغدرسمحاظقامصىممتؽـوظوجقاماٌعؾوعاتمواظؿىممتمسرضفامصىماظربٌانم,معشريا

وػومعامؼلاػممصىمتقلريممSmart Cityاىؿعقةمطقػقةمعلاغدةمايؽوعةمصقفامودورماظؾفـةمصىماظوصولممبصرمإديم

ماالجراءاتمسؾىماٌوارـنيمواغفاءػاماظؽرتوغقاموباظؿاديمدؿقدمعنماظػلاد.

خاظدمرهمسضومجمؾسمإدارةماىؿعقة,مانمعصرمحاظقامصىمشرصةماظعؿؾقاتموػومعامؼؿطؾبمتؽاتفمرجالموضالم

األسؿالمومايؽوعةمصىمحلماٌشؽالتماظؿىمؼعاغىمعـفاماالضؿصادىماٌصرىم,عشريًامإديمأنمعشؽؾةماظدسممػىم

ماٌشؽؾةماالطربماظؿىمتواجهمعصرمعـذماًؿلقـقات.

ىمختػقضمدعرماظضرؼؾةمواظذىمدقؤدىمإديمدخولماالضؿصادمشريماظرمسىمإديموأطدم"ره"مسؾىمضرورةماظعؿلمسؾ

عـظوعةماالضؿصادماظرمسىموباظؿاديمتؿضاسفمايصقؾةماظضربقةمبدونماظؾفوءمإديمإجراءاتمادؿــائقةموػومعام

مأختذتهماعرؼؽامومبرؼطاغقاموػؿاماطربمدوظؿنيماضؿصادؼؿنيمصىماظعامل.

سؾىمهدؼدماواػاتمم2030ةمباىؿعقة,مسؾىمأػؿقةمأنمتؿضؿنمرؤؼةمعصرموأطدمأريدمبؾؾعمرئقسمىـةماظلقاح

اظدوظةمػلمػيمدقاحقة,مأممصـاسقةمألغهمدقعودمباظػارقميفمايصولمسؾيمغؿائجمصورؼة,معلؿشفًدامبإدؾاغقامحقـؿام

م.حددتمعـذمثالثونمساًعامبإراداتفامأنمتؽونمدوظةمدقاحقة

ةمسؾيمأرضماظواضعم,مودمنم‟اجةمإظيمطـريمعنماالػؿؿاممبفذاموضالم"بؾؾع":مالمؼوجدمتطورمعؾقوزمباظلقاح

م,عؤطًدامأنماظلقاحةميفمعصرمؼـؼصفاماظؽـريمعنماًدعاتموخاصةمالدؿؼؾالماظلقاحموصقاغةماظػـادق."اظؼطاع

م

ضالمحمؿدمؼودف,ماٌدؼرماظؿـػقذىمظؾفؿعقةم,مإنمأبرزماظؿقدؼاتماظيتمتواجهمرجالماألسؿالماٌصرؼني,م

م.مبصرمتؿؿـلمصىمسدمموجودمدعرمرمسىمعوحدمظؾعؿؾةماألجـؾقة,موهوؼلماألرباحمظؾكارجواألجاغب,م

وأضافمأنمػـاكمعشؽؾةمأخرىمتؿؿـلميفمسدممتواصرماألراضماظصـاسقة,موتعددمجفاتمعـحماظرتاخقص,معامؼصعبم

م.إجراءاتمبدءمأيمعشروعمجدؼدمسؾىماٌلؿـؿرؼنماألجاغب

لؤوظنيمايؽوعقني,مٌـاضشةمودائلماظؿغؾبمسؾىمتؾكماظؿقدؼات,مالصؿًامإديموأطدمأنماىؿعقةمتؾؿؼيمدائؿًامععماٌ

أػؿقةماظدورماظذيمتؼوممبهمودائلماإلسالممواظصقاصة,ميفمعلاغدةمرجالماألسؿال,ميفممهؼققمأػداصفممعنم

مايؽوعة.
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.موظؽـفمم2030ادرتاتقفقةمرؿوحة..متؾينمعصرمايدؼـة..مػؽذاموصفمِرَجالماالسؿالماٌصرّؼنيمرؤؼةمعصرم

 ػقذ.يفماظوضتمغػلهمعؿكوصنيمانمتؽونمجمردماحالممبراضةمالمترضىماديمعلؿوىماظؿـ

ظذامطانمظؼاءمذيعقةمرجالماالسؿالماٌصرؼنيمواظدطؿورمأذرفماظعربيموزؼرماظؿكطقطمظؾؿعرفمسؾىمعالعحم

;ماآلظقاتماظيتموضعؿفامظؿـػقذػامواؼضًامطقفمؼؽونمدورمجمؿؿعمم2030خطةمايؽوعةمالدرتاتقفقةمعصرم

 االسؿال.

م

مغطاظبممبعرصةمآظقاتماظؿـػقذ

ؾسمادارةمذيعقةمرجالماالسؿالماٌصرؼنيمورئقسمىـةمعؿابعةماٌفـدسمصؿحماهللمصوزيمغائبمرئقسمجم

ودورمم2030بقانمايؽوعةماطدميفمتصرؼحمخاصمٌوضعماخؾارمعصرمانماالجؿؿاعمؼفدفمظعرضمعالعحمخطةم

مجمؿؿعماالسؿالمصقفا.

ةموؼرىمانمايؽوعةمظنمغلؿطقعمتـػقذمرؤؼؿفاماظطؿوحةماظيتمترؼدمهؼقؼفامخاللماًؿلةمسشرمساعاماظؼادع

مبػردػامخاصةمععموجودمسفزماٌوازغةماياظيمواٌؿزاؼدمظذامصانماظؼطاعماًؾصمالبدموانمؼؾغيمدورامعفؿام

 %70جداميفمهؼققمتؾكماظرؤىموذظكمبـلؾةم

https://goo.gl/L4hlnF
https://goo.gl/L4hlnF


واضافماغهمعنماجلمانمؼؼومماظؼطاعماًاصمبؿقؿلمعلؽوظقاتهمجيبمانمغؽونمسؾىمبقـةمباًططماظؿػصقؾقةم

نيماالدؿـؿارماظيتمخترجفامايؽوعةمظؿشفقعماالدؿـؿارمواٌلؿـؿرؼنميفمذؿىمظؾقؽوعةموآظقاتماظؿـػقذموضواغ

ماجملاالت.

ٌُضاصةمظقسمبدسةموػومعطؾقميفماظعاملموملمؼؿغريمسنم وؼرىماٌفـدسمصؿحماهللمصوزيمانمإضرارمضاغونماظؼقؿةما

وظذامصإغفامالممتـلمضاغونماٌؾقعاتماالمبـلؾةمبلقطة.معوضقامانمايمزؼادةميفماظضرائبمؼؿقؿؾفاماٌلؿفؾكم

معشؽؾهمجملؿؿعماالسؿال.

واطدمانماٌطؾوبمواالػممػومتودقعماظؼاسدةماظضرؼؾقةمظؿضممعشارطةماظغريمعلفؾنيمصفذاماػممعنمزؼادةم

مغلبماظضراؼب

وراظبمبلرسةمادؿؼرارمدعرماظصرفمأؼامطانماظلعرمعؤطدامانمتعوؼمماىـقهمضدمؼؽونمعنمغؿقفؿهمزؼادةماالسؾاءم

مؾبماالدؿـؿاراتمظذامصفومايلماألعـل.ظؽـهمعطؾوبامى

 اىؿعقةمتؼدممخرباتفا

يفمحنيمأطدماٌفـدسمسؾىمسقلىمرئقسمجمؾسمإدارةمذيعقةمرجالماالسؿالماٌصرؼنيمسؾىماػؿؿامم

عشددامسؾىمأػؿقةماالمتؽونماًطةمجمردمطالمماغشاءموسـاوؼنموعؤطدامم2030جمؿؿعماالسؿالمبرؤؼةمعصر

مدؼدمبراعجماظؿـػقذمواٌؿابعةمبدضةمظضؿانماىدؼة.سؾىمغرؼدمتوضقحماآلظقاتموه

واضافميفمتصرؼحمظؾؿوضعمانماالجؿؿاعمععماظوزؼرمجاءمالدؿعراضمروؼةمايؽوعةميفمطقػقةمتـػقذمخطةم

 عنماجلمبـاءمعصرمايدؼـة.م2030ايؽوعةم

وعؾشرةمظؽــامغرؼدمواوضحمانماالدرتاتقفقةماظؿىموضعؿفامايؽوعةمظؿقؼققماظؿـؿقةماٌلؿداعةمأػداصفامذيقؾةم

مانمغلؿوضحمآظقاتمتـػقذػامواٌواردماٌؿاحةمواًططمواظؿػصقالتمظؽلمبـدمسؾىمحدة.

واطدمسقلىمسؾىمحرصماىؿعقةمتؼدؼمماًرباتماٌطؾوبةمحالمارؾعـامسؾىماًططماظػعؾقةمظؾؿـػقذماظيتم

موضعؿفاماظدوظة.

 وزؼرماظؿكطقطمؼلؿعرضماًطة

لاسةمواظـصفمأطدماظدطؿورمأذرفماظعربيموزؼرماظؿكطقطمواٌؿابعةمويفمطؾؿؿهماظيتمادؿؿرتمحواظيماظ

تلؿفدفمهؼققماظؿـؿقةماٌلؿداعةمبأبعادػاماظـالثةمدواءماالضؿصادؼةمم2030واإلصالحماالداريمإنمعصرم

دوظةمسؾىمعلؿوىمتـاصلقةماألسؿالمواالضؿصادمم30واالجؿؿاسقةمواظؾقؽقةمبفدفموصولمعصرمضؿنمعؤذرمأصضلم

مؾشرؼةموعؽاصقةماظػلاد.واظؿـؿقةماظ

جاءمذظكمعلاءماظـالثاءمخاللماجؿؿاسامعودعامسؼدهموزؼرماظؿكطقطمععماسضاءمذيعقةمرجالماالسؿالم

ودورمم2030اٌصرؼنيممبؼرماىؿعقةمباىقزةمادؿعرضمصقهمادرتاتقفقةمايؽوعةميفمهؼققماظؿـؿقةماٌلؿداعةم

قثمأضافمأغهممتموضعمآظقاتمظؿقؼققمذظك,معنمرجالماألسؿالمظؾؿلاػؿةمصىمهؼققمتؾكماالدرتاتقفقة.مح

حماورمتغطىماألبعادماظـالثةمظؾرؤؼة,مطؿاممتموضعمآظقاتمظؼقاسمعدىمهؼققمتؾكماألػداف,مم10خاللم

 وظضؿانمتـػقذماظرؤؼةمسؾىماٌدىماظطوؼلمعفؿامتغريتمايؽوعاتمأوماظوزراء.

سالجمظؾؿشاطلماظؿىمغواجففامحاظقا,ممؼضؿنم2030واضافماظعربيمأنمهلنيماظوضعماالضؿصادىموصؼامظرؤؼةم

حقثمبدأغامبداؼةمعنماظعامماٌاديماىارىمععاىةماالخؿالالتمبعفزماٌوازغةمواظدؼنماظعاممواًارجى,معنم

%.مطؿامجيرىمسالجمخؾلمعقزانم10خاللمزؼادةماإلؼراداتموترذقدماإلغػاقمظؿؼؾقلماظعفزمٌلؿوؼاتمأضلمعنم



ارمجـقه,مخاصةمصىمزلمضعفماٌواردماظؿىمتغطىمػذاماظعفزمدواءمعؾقم50اٌدصوسات,مواظذىموصلمإديم

حصقؾةمضـاةماظلوؼس,موهوؼالتماظعاعؾنيمباًارج,مواظلقاحة,معنمخاللمايصولمسؾىمضرضمعنمصـدوقم

ماظـؼدمعرتؾطمبربغاعجمإصالحماضؿصادى.

ودساموزؼرماظؿكطقط,مأسضاءمذيعقةمرجالماألسؿال,مظؾؿشارطةمصىموضعمآظقاتمتـػقذماظرؤؼة,موبرغاعجمايؽوعةم

مسؾىماٌدىماٌؿودط.

واوضحموزؼرماظؿكطقطمإغهممتمإدراجمعؤذراتمظؼقاسماألداءموخططمتـػقذماٌشروساتمواألػدافماظيتم

ضقػامأنماظوزارةمأجرتماخؿؾارامباظؿعاونمععمظؾؿـؿقةماٌلؿداعة.معم2030وضعؿفامايؽوعة,مضؿنمخطةمعصرم

اٌرطزماٌصرىمظؾدراداتماالضؿصادؼة,محولمعدىمهلنمترتقبمعصرممبؤذرماظؿـاصلقةماظعاٌىمحالمهؼققم

غػسماإلصالحاتماالضؿصادؼةمصىماٌغربمواألردن,معضقػامأنماالخؿؾارمأطدمارتػاعمترتقبمعصرمحؿىمعلؿوىم

محاظقا.م115اظدولماألخرىمبدالمعنماٌرطزماألربعقـقاتمحالمثؾاتمغػسمأداءم

وأضافماظعربيمأنمػـاكمعشروساتمضوعقةمعؿعددةميفمايؽوعةممتمتؼدميفاموزاراتمخمؿؾػة,معوضًقامأنمتؼارؼرم

%,مظؽنمعدىمادؿػادةماٌوارـنيمعنمتؾكماًططمملم105اإلنازمظؽلموزارةمسؾيماظورقمختطيمغلؾةماظـ

مؼؿقؼق.

عؿاحةمظالرالعمسؾقفامسربمذؾؽةماالغرتغتمعدسوعةمباظوثائق,معوضًقامأنمم2030وذطرمأنمادرتاجيقةمعصرم

اًطةمعوضقةماظوضعماظراػنمظؾدوظةمواجراءاتمايؽوعةمظعالجماًؾلماالضؿصاديمدواءميفماٌوازغةم

مواٌقزاغنيماظؿفاريمواٌدصوسات.

ؼؤديماظيمارتػاعمخدعةم%معنماظـاتجماحملؾيماإلذياظيمممام12وأوضحمأنمعؤذرمسفزماٌوازغةماضرتبمعنم

%;معؤطدام100اظدؼنماظعامموإضلاطماظدؼونممبامميـلمثؾثماٌوازغةماظعاعةمظؾدوظةمعؼابلماضرتابماظدؼنماظعاممظـ

أغفامتعؿربمهدؼاتمرئقلقةماعاممايؽوعةمٌعاىةماالخؿالالتماٌاظقةماظؽؾقة,موػومعامؼؿطؾبمإجراءمإصالحاتم

%معنماظـاتجماحملؾيماالذياظيموتؼؾقؾهمٌعدالتمآعـةم‟ؾولم8.9غةمظـاضؿصادؼةمعنمبقـفامختػقضمسفزماٌواز

م.2020/2019اظعامماٌاظيم

واطدماظدطؿورمأذرفماظعربى,موزؼرماظؿكطقطمواٌؿابعةمواإلصالحماإلدارى,مإنمأزعةمدعرمصرفماىـقهمعؼابلم

عؾقارمم50وصلمإديمم,موظؽنماٌرضمايؼقؼىموػومسفزماٌقزانماظؿفارى,مواظذى”سرضموظقسمعرض“اظدوالرم

دوالر,مخاصةمصىمزلماظضغطمسؾىماالحؿقارىماظـؼدىمبلؾبمتراجعمعواردمعصرمعنمضـاةماظلوؼسمواظلقاحةم

وهوؼالتماظعاعؾنيمباًارجمعضقػامأنمايؽوعةمهاولمسالجماًؾلماظلابق,معنمخاللمتوصريممتوؼلم

رؿؽـاغهمالدؿؼرارماألوضاعماالضؿصادؼةمخارجى,موعشريامإديمناحمعصرمصىمإضـاعمصـدوقماظـؼدماظدوديمبعدما

 مبصر,م„اغبمحزممهػقزؼةمعنماظؾـؽنيماظدوديمواظؿـؿقةماإلصرؼؼى.

,مهاولموضعمخؾلمظعالجماٌقزانماظؿفارى,موسالجمسفزم2030وأذارموزؼرماظؿكطقط,مإديمأنمرؤؼةمعصرم

م%معنماظـاتجماحملؾىماإلذيادي.5اٌوازغةموختػقضهمظـلؾةم

ايؽوعةمسـدمصقاشةماالدرتاتقفقةماظعؿلمسؾىمهلنيمجودةمحقاةماٌوارنمخاللمدـواتموأذارمإديمعراساةم

,معؤطدامأنمايؽوعةمسؼدتمسدةماجؿؿاساتمععمعـظؿاتماجملؿؿعماٌدغي,مواظؼطاعم2030رؤؼةمعصرم

ماًاص,موظؾفؿعقاتماألػؾقةمصىمإرارماٌشارطةماجملؿؿعقةمسـدمصقاشةماالدرتاتقفقة.



ظعربىموزؼرماظؿكطقطمواٌؿابعةمواإلصالحماإلدارى,مإنمطاصةماٌشروساتماظؼوعقةمواوضحماظدطؿورمأذرفما

متتمدرادؿفامجقدامضؾلماظشروعمصىمتـػقذػا,موظنمهؿلماٌوازغةماظعاعةمأيمأسؾاء,مبلؾبماسؿؿادماظشرطةم

عفاماٌلؽوظةمسنمتـػقذػامسؾىمودائلماظؿؿوؼلمعنماظؾـوكمأومبؿطوؼرمأراضىمدواءمسؼارؼةمأومصـاسقةمظؾق

مواالغػاقمسؾىماٌشروع.

واضافمأغهمظضؿانمناحمتـػقذماٌشروساتماظؼوعقة,موإجيادمدؾلمظؿؿوؼؾفامبعقدامسنمعوازغةماظدوظةممتمإغشاءم

ذرطةمخاصةمبؽلمعشروع,متدؼرػامإدارةمعلؿؼؾةمبعقدامسنمايؽوعة,مونقـامصىماجؿذابمأصضلماظؽػاءاتم

محمادؾةمعلؽوديمتؾكماإلدارات.إلدارةمتؾكماظشرطاتمظضؿانمناحماٌشروسات,مو

ملمغؽنمغرؼدمامتاممطاصةمتؾكماٌشروساتماظؼوعقةمعرةمواحدة..إالمأغـامتأخرغامطـريا,موغلؿفدفمعنم:”موتابعم

م%”.10%مإديم7تؾكماٌشروساتمزؼادةماٌلاحةماٌؤػؾةمعنماظلؽانمعنم

ضاغونماًدعةماٌدغقةمػومواحدممضالماظدطؿورمأذرفماظعربي,موزؼرماظؿكطقطمواٌؿابعةمواإلصالحماإلداريمان

عنماظؼواغنيماظيتمتدلمسؾىماصرارمايؽوعةمسؾىمايؾولماظشاعؾةمالماىزئقةميفماالصالحم.عوضقامانمضاغونم

عرةمورشممػذامملمؼلفمميفمهلنيماالداءمم17متماجراءمتعدؼلمسؾقهمم–ضاغونماظعاعؾنيماٌدغقنيمباظدوظةمم–م47

 اتؾاعمعـفجمخمؿؾفمظالصالحماالدارىمعنمخاللموضعمضاغونمجدؼد.مباىفازماالداريمظؾدوظةموطانمجيب

طشفماظدطؿورمأذرفماظعربي,موزؼرماظؿكطقطمواٌؿابعةمواإلصالحماإلداري,مسنمتضؿنيمسددمعنماٌشروساتم

ظؿؽوؼداالعاطنمواألذكاصمواٌؾاغيمبدأتممبشروعماظرضمماظؼوعيمظؽلمعوارنمواآلنمجيريموضعمأطوادم

دمظؾؿؾاغيم‟قثمؼؽونمطلمذظكمعلفلماظؽرتوغقاميفماطربموادقمضاسدةمبقاغاتميفمعصرمظؾؿـارقمؼؾقفامأطوا

تلفلموصولماظدسممٌلؿقؼقهمودظلمسؾىمذظكماغهمجيريمحاظقاماظعؿلمسؾىمإصدارمعشروعمطارتماظػالحم

يفممظؾؿـؿقةماٌلؿداعة,معوضقامأغهممتمتطؾققمذظكماٌشروعمصعؾقا,مواالغؿفاءمعـهم2030ضؿنمادرتاتقفقةمعصرم

مبوجبمذظكم“حماصظةماإلمساسقؾقةمطؿرحؾةمورؼؾقةمععمتعؿقؿهميفمطلماحملاصظاتماٌصرؼة.معضقػا,مأغهم

دقؿممربطمذظكمبؼواسدم“,معوضقامأغهم”اٌشروعمدقؿممعقؽـةمطاصةمايقازاتماظزراسقةمالدؿكراجمطارتماظػالح

روسةموعامؼؿممصرصهمظؾػالحمعنمبقاغاتموععؾوعاتمٌعرصةمحفممايقازاتماٌذطورة,موبقانماٌلاحاتماٌز

محماصقلموامسدةموشريػامممامحيؿاجهماظػالحمعنمدسم.
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 واًطة«م2030رؤؼةمعصرم»داري,مإنمضالمأذرفماظعربيم,موزؼرماظؿكطقطمواٌؿابعةمواإلصالحماإل

اضؿصادمسؾىمعلؿوىمم30ظؿـػقذػامتلؿفدفمأنمؼؽونماالضؿصادماٌصريمضؿنمأصضلم االدرتاتقفقةماٌوضوسة

دماٌـال,م,معؤطًدامأغهمحؾممظقسمبعق2030اظعامل,معنمحقثمحفمماظـاتجماحملؾيماإلذياظيم‟ؾولمسامم

 .ساٌقام41خاصةمأنمعصرمهؿلمحاظقاماٌرطزماظـ

رؤؼةمعصرم»جاءمذظكمخاللماالجؿؿاعماظذيمغظؿؿهمذيعقةمرجالماألسؿالماٌصرؼني,ماظقومماظـالثاء,محولم

,م‟ضورمرئقسمجمؾسمإدارةمذيعقةم«ودورمجمؿؿعماألسؿالمظؾؿلاػؿةميفمهؼققمتؾكماألػدافم2030

ـدسمسؾىمسقلى,موغائبمرئقسمجمؾسمإدارةماىؿعقة,مورئقسمىـةماظؿشققدمرجالماألسؿالماٌصرؼنيماٌف

 .ورئقسمىـةمعؿابعةمبقانمايؽوعةماٌفـدسمصؿحماهللمصوزي,موسددمعنمرجالماألسؿالمواٌلؿـؿرؼن

ظقلتمجمردمرؤؼة,مبلمػيمادرتاتقفقةمظؾؿـؿقةماٌلؿداعةمتعؿؿدمسؾىم«م2030رؤؼةمعصرم»وأضافماظعربي,مأنم

ثالثةمأبعادماضؿصادؼةمواجؿؿاسقةموبقؽقة,موبدوغفامظنمتؿقؼقماظؿـؿقة,معشريامإديمأغهميفمحاظةماالضؿصادم

اودماظرتاجعمعرةمأخرىمبلؾبماٌصري,مطاغتماظؿـؿقةماٌلؿداعةمدائؿامالمتلؿؿرمألطـرمعنمساعنيمثممتع

 .إػؿالماظؾعدؼنماالجؿؿاسيمواظؾقؽي

ساٌقاميفمتؼرؼرماظؿـاصلقةم‟ؾولمم30وأوضحمأنمعنمأػدافماظؿـؿقةماٌلؿداعةمأؼضامأنمهؿلمعصرماٌرطزماظـ

ساٌقاموصؼامآلخرمتؼرؼرمرمسيمظؾؿـاصلقةممتمإرالضهمأعس,مم115,محقثمإغفامهؿلمحاظقاماٌرتؾةماظـ2030سامم

تؿطؾبمادؿدساءماظؿعؾؽةم«محربمتـؿقة»ػومعامحيؿاجمإديمجمفودمطؾريمجدامأذؾهمعامؼؽونمبايرب,موظؽـفامو

اظشاعؾةمواجملؿؿعقةمظؿقؼقؼفا,مخاصةمإذراكماجملؿؿعمبؽلمصؽاتهميفمهؼققمػذهماألػداف,معنمبقـفام

 .ذيعقاتمرجالماألسؿالمواجملؿؿعماٌدغيمواظؼطاسنيماظعاممواًاص

http://onaeg.com/?p=2750922
http://onaeg.com/?p=2750922


ساٌقامم30,ماظوصولمإديماٌرطزماظـ«2030رؤؼةمعصرم»عنمبنيمأػدافماظؿـؿقةماٌلؿداعةميفموأذارمإديمأغهم

ساٌقاميفمجمالماظؿـؿقةماظؾشرؼة,موػوماألعرماظذيمضدمؼراهماظؾعضمم30يفمجمالمعؽاصقةماظػلاد,مواٌرطزماظـ

ػومعامترتؽزمسؾقهمػذهمصعؾامظؾغاؼة,موظؽنماظؿكطقطماىقدمػومعامجيؿعمبنيمايؾممواظواضعميفمغػسماظوضت,مو

 .اظرؤؼة

وأطدموزؼرماظؿكطقطمأنمتـػقذمػذهماظرؤؼةمؼواجهماظعدؼدمعنماظؿقدؼاتمواٌشؽالت,معنمبقـفاماظعفزميفم

%معنماظـاتجماحملؾيماإلذياظي,مصضالمسنمخدعةموأضلاطماظدؼنم12اٌوازغةماظذيمؼؼرتبمحاظقامعنمعلؿوىم

اظعاممدواءماظداخؾيمأوماًارجيمموظة,موطذظكمحفمماظدؼناظعامماظيتممتـلمدمومثؾثماٌوازغةماظعاعةمظؾد

%معنماظـاتجماحملؾيماإلذياظي,معشريامإديمأنمػذهمعؤذراتماضؿصادؼةمخطريةمجيبم100اظذيموصلمإديم

ععاىؿفاموظقسمععاىةمأسراضفامصؼطمدواءمعنمخاللمزؼادةماإلغؿاجموتؼؾقصماالضرتاضموتـػقذمحزعةمعنم

 .ؾةاإلصالحاتماالضؿصادؼةماظعاج
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أطدمأذرفماظعربيموزؼرماظؿكطقطمواإلصالحماإلداري,مأنمجمؾسماظـوابمأضرمعـذمضؾقلمضاغونماًدعةم

 تعدؼلمسؾقهمخاللماظػرتةماٌاضقة.مم19اٌدغقةمواظذيممتم

لماجؿؿاعمذيعقةمرجالماألسؿالماٌصرؼنيمبرئادةماٌفـدسمسؾيمسقليمٌـاضشةمرؤؼةمعصرمجاءمذظكمخال

م.2030االضؿصادؼةمظعامم

وضالماظعربيم"إغفامظقلتمجمردمرؤؼةموإمنامادرتاتقفقةمظؾؿـؿقةماٌلؿداعةماالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقةمواظؾقؽقة",م

اظدولماألسضاءمعامؼلؿيمبأػدافماظؿـؿقةمعشرًيامإظيمأنمعصرمطاغتمدؾاضةموتؾـتمععماألعمماٌؿقدةمو

ؼوغقو,مالصًؿامإظيمأنماهلدفمعنماالدرتاتقفقةماظوصولمم30ؼـاؼرموم25اٌلؿداعةميفمزلماظظروفماظصعؾةمسؼبم

مدولمعنماظـواحيماالضؿصادؼةمواظؾقؽقةموعؽاصقةماظػلاد.م30مبصرمظؿؽونمعنمأصضلم

يفمجمالماظؿـاصلقة,مورشممأنمم115واغفاميفماظرتتقبمسؾىماظعامل,مم41وتابعماظعربيم"ترتقبمعصرماضؿصادًؼام

اظرضممبعقدمسنماهلدفماٌرجومإالمأنماظؿعاونماٌرجومعنماٌرطزماٌصريمظؾدراداتماالضؿصادؼةمواهادم

اظصـاساتموشريهمعنماىفاتمدقدخلمبفذاماظطؿوحميفمإرارماظواضعقةمظؾوصولممبصرمإديمػذاماٌرطزميفم

حماورمسؾيماألبعادماظـالثةمم10قةماظؾشرؼةموجودةمحقاةماٌوارـنيمعنمخاللمجمالمعؽاصقةماظػلادمواظؿـؿ

ماظلابؼة,موععاىةمأدؾابماإلخػاقميفماًططماظلابؼة,موأوهلامأغـامبدأغامعنمحقثماغؿفيماآلخرؼن".

وأطدمأنمأضلاطماظدؼنممتـلمثؾثماٌوازغةماظعاعةمظؾدوظةموأنماظدؼنماظعامماظداخؾيمواًارجيمؼؼرتبمعنم

م10%معنماظـاتجماحملؾي,موػومعاماديمإديماالضرتاض,معضقًػامأغهمعنماٌلؿفدفمهلذاماظعاممطلرمحاجزماظـم100

م%م.5ظـلؾةمسفزمرؾقعقةمم2030%معنمػذاماظعفزمحؿىمتصلمسامم

https://goo.gl/BlME4O
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%معنماظلؽانمهتمخطماظػؼر,موأنماظؽـريمؼعقشونمحولم27.8وأذارماظعربيمإديمأنمجفازماإلحصاءمؼؤطدمأنم

مػذاماًطموععظؿفممعنمحمدوديماظدخلمواظطؾؼةماٌؿودطة.

وطشفمأنمايؽوعةمسؾىموذكمإصدارمطارتماظػالح,موػوماًاصممبقؽـةماظؿعاعالتماظزاراسقةمعـلمدسمم

ماصقلماظزراسقة,مممامؼعينماظغاءمصرقماظلعرمبنيماظلوقماظعاديمواظلوقماظلوداء.اظلؿادمواظلوالرمودسمماحمل

بدورهمأطدمصؿحماهللمصوزيمرئقسمىـةمعؿابعةمايؽوعةمورئقسمىـةماظؿشققدمباىؿعقةمأغهمعنمضؿنمأػدافم

دةمدـوات,موذظكمالدؿقعابماظزؼام5%مطلم1%ممبعدلمزؼادةمم7:12اظؿـؿقةمزؼادةماٌلاحةماظعؿراغقةمعنم

م.2030عؾقونمغلؿةم‟ؾولمم150اظلؽـقةماٌؿوضعمهلامأنمتصلمإظيم
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 انتخطيط": حتقيق يصر َفس إصالحات املغرب االقتصادية حيسٍ ترتيبها مبؤشر انتُافسية"
 

م

ماٌصدر:مجرؼدةمبرٌاغي

مطؿب:مػاغيمايوتي

ممم08:18م2016أطؿوبرمم04اظـالثاء,م

https://goo.gl/2GTBzk  
 
 

طشفماظدطؿورمأذرفماظعربى,موزؼرماظؿكطقطمواٌؿابعةمواإلصالحماإلدارى,مأنماظوزارةمأجرتماخؿؾارام

باظؿعاونمععماٌرطزماٌصرىمظؾدراداتماالضؿصادؼة,محولمعدىمهلنمترتقبمعصرممبؤذرماظؿـاصلقةماظعاٌىم

ممحالمهؼققمغػسماإلصالحاتماالضؿصادؼةمصىماٌغربمواألردن.

م

عضقػامأنماالخؿؾارمأطدمارتػاعمترتقبمعصرمحؿىمعلؿوىماألربعقـقاتمحالمثؾاتمغػسمأداءماظدولماألخرىم

محاظقا.مم115بدالمعنماٌرطزم

م

,مبـدوةمذيعقةمرجالماألسؿالم2030جاءمذظكمخاللمادؿعراضموزؼرماظؿكطقطمعلاءماظقومماظـالثاء,مرؤؼةمعصرم

مؿةمصىمهؼققمتؾكماظرؤؼة,ممبؼرماىؿعقةمباىقزة.ماٌصرؼني,محولمدورمجمؿؿعماألسؿالمظؾؿلاػ

م

,متلؿفدفمهؼققماظؿـؿقةماٌلؿداعةمبأبعادػاماظـالثةمدواءماالضؿصادؼةم2030وضالماظعربى,مإنمرؤؼةمعصرم

دوظةمسؾىمعلؿوىمتـاصلقةمم30واالجؿؿاسقةمواظؾقؽقة,معضقػامأنماظرؤؼةمتلؿفدفموصولمعصرمضؿنمعؤذرمأصضلم

اظؿـؿقةماظؾشرؼةموعؽاصقةماظػلاد,معضقػا:م"أػدافماظرؤؼةمحؾممصعبموظقسمدفالمإالمأنماألسؿالمواالضؿصادمو

مػـاكمدوالمحؼؼتمذظكمبـػسمزروصـاموأصعب".م

م

وأضافماظعربى,مأغهمبعدموضعماظرؤؼةموإرالضفاممبشارطةماظرئقسمسؾدماظػؿاحماظلقلى,ممتموضعمآظقاتمظؿقؼققم

الثةمظؾرؤؼة,مطؿاموضعـامآظقاتمظؼقاسمعدىمهؼققمتؾكمحماورمتغطىماألبعادماظـم10اظرؤؼة,معنمخاللم

https://goo.gl/2GTBzk
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األػداف,موظضؿانمتـػقذماظرؤؼةمسؾىماٌدىماظطوؼلمعفؿامتغريتمايؽوعاتمأوماظوزراء,مدماولمحاظقامإصدارم

مضاغونمظؾرؤؼة.م

م

,متضؿنمسالجمظؾؿشاطلماظؿىمغواجففام2030وأذارماظعربى,مإديمأنمهلنيماظوضعماالضؿصادىموصؼامظرؤؼةم

ا,محقثمبدأغامبداؼةمعنماظعامماٌاديماىارىمععاىةماالخؿالالتمبعفزماٌوازغةمواظدؼنماظعاممحاظق

م%.م10واًارجى,معنمخاللمزؼادةماإلؼراداتموترذقدماإلغػاقمظؿؼؾقلماظعفزمٌلؿوؼاتمأضلمعنم

م

صىمزلممعؾقارمجـقه,مخاصةم50وتابعمباظؼول:م"طؿامدماولمسالجمخؾلمعقزانماٌدصوسات,مواظذىموصلمإديم

ضعفماٌواردماظؿىمتغطىمػذاماظعفزمدواءمحصقؾةمضـاةماظلوؼس,موهوؼالتماظعاعؾنيمباًارج,مواظلقاحة,م

معنمخاللمايصولمسؾىمضرضمعنمصـدوقماظـؼدمعرتؾطمبربغاعجمإصالحماضؿصادى".م

م

عجمايؽوعةمودساموزؼرماظؿكطقط,مأسضاءمذيعقةمرجالماألسؿال,مظؾؿشارطةمصىموضعمآظقاتمتـػقذماظرؤؼة,موبرغا

مسؾىماٌدىماٌؿودط.

م

م

م

م

 


