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لآ رصان نب زيزعلا دبع
ةفيلخ
يذيفنتلا سيئرلا

نهارلا عضولا مييقت ريراقت ةلسلس- رطق ةلود يف ميلعتلا عاطق

ةیئیبلاةمظنألامعديفمدقتزارحإوصاخلااھعاطقریوطتلرطقةلوددوھجراطإيف
رطقةیؤرقیقحتلجأنمكلذوراكتبالاوةطسوتملاوةریغصلاتاكرشلاولامعألاةدایرل
داورنملكلومنللًاكیرشهرابتعابهرودزیزعتةیمنتللرطقكنبلصاوی،2030ةینطولا
ةركفریوطتةلحرمنم،لحارملاعیمجيفةطسوتملاوةریغصلاتاكرشلاولامعألا
.عسوتلاوومنلاةلحرمىتحوعورشملا

تاعلطتةیبلتعمدیدجتلاولوحتلاةلحريفةریبكتاوطخذاختاةیمنتللرطقكنبلصاوی
ةیلفاكتلاتاردابملانمدیدعلاقیرطنعةیدایرلامھتلحرلالخنییرطقلالامعألاباحصأ
تاكرشلاولامعألاداورلةحومطلاتاناكمإلانمدیزتاھرودبيتلاوومنلاتاصنمو
داصتقاىلإيرطقلاداصتقالالوحتيفربكأرودبعلنممھنكمتوةطسوتملاوةریغصلا
.راكتبالاولامعألاتالاجمفلتخميفيملاعدئاروةفرعملاىلعمئاقعونتم

بلطتمربتعتيتلاوةقوثومتالیلحتوتانایبمیدقتيفةلثمتملاكنبلافادھأعمًایشامت
لامعألاداورلمدقملامعدلاعیسوتلوةمیلسسسأىلعةدیدجلاعیراشملاءاشنإليساسأ
عضولامییقتریراقتةلسلس"ـبةنونعمریراقتسمخنمةلسلسرشنبكنبلاموقی،نییرطقلا
لبقتسمتاذتامدخةدعلوحةدیدجةرظنمیدقتىلإاھلالخنمفدھیيتلاو"نھارلا
هذھلوخدنممھنكمتسيتلاىؤرلاوةلصلاتاذتامولعملابلامعألاداوردیوزتودعاو
.ةقثبةفلتخملااھتاصصختوتاعاطقلا

بیردتلاتالاجميفتاروطتلاىلعزیكرتلاعمرطقيفمیلعتلاعاطقریرقتلااذھيطغی
قافنإلامھاس.جمدملامیلعتلاتائیبومیلعتلاایجولونكتوتاراھملاعفربیلاسأوينھملا
)2021ماعيفةماعلاةنزاوملانم%8.9نمرثكألّكشيذلاو(میلعتلاىلعيموكحلا
ىلإةفداھلاتاردابملاموقت.2020و2016يماعنیب%4رادقمببكرميونسومنيف
ةیملاعتاعماجليمانتملادوجولاعمبنجىلإًابنجةیتحتلاةینبلاعیسوتوتاراھملاعفر
ٍلكشبرطقموقتكلذىلإًةفاضإ.يملاعزارطنمخساريمیلعتماظنریوطتبةدئار
STEMىلعزیكرتلانمجھانملايفلوحتلابوينھملامیلعتللةیولوألاءاطعإبيجیردت
ةسدنھلاوایجولونكتلاومولعلاSTEAM(ىلإ)تایضایرلاوةسدنھلاوایجولونكتلاومولعلا(
.ةیراكتبالاةردقلاويعادبإلاریكفتلازیزعتلكلذو)تایضایرلاونونفلاو

ىلإلوصولازیزعتيفةیمھألادیازتمًارودمیلعتلاایجولونكتبلعت،كلذىلعًةوالع
نمكلذو،ءاوسٍدحىلعيموكحلاعاطقلاوصاخلاعاطقلايفرطقيفدیجلامیلعتلا
نودةرمتسمةمیلعتةیلمعنامضلكلذوينورتكلالاملعتلاتاصنملثمتاینقتينبتلالخ
مادختساىلعةلثمأةدعًاضیأكانھ،ةیتسیجوللالكاشملاوتاقالغإلانعلزعمبعاطقنا
لبقنمباعلألامادختساويضارتفالاوززعملاعقاولاويعانطصالاءاكذلالثمتاینقت
.ةصصخمملعتتاراسمریفوتلوبالطلالعافتوةكراشمنیسحتلةیمیلعتتاسسؤم

كلذوةیلودلارییاعملابسحبوةدوجلاةیلاعبیردتلاومیلعتلاصرفریفوترطقمعدت
2030ةینطولارطقةیؤرعمًایشامتكلذو،ىدملاةلیوطةیرشبلاةیمنتلافادھأقیقحتل
میلعتلاةدوجزیزعتىلإفدھتيتلاو2022-2018ةیناثلاةینطولاةیمنتلاةیجیتارتساو
.لحارملاعیمجيف

ًازكرملب،ىوتسملاعیفرًایمیلعتًازكرمطقفسیلحبصتنألةأیھمرطقَّنأبةوقبونمؤأ
.ةیركفلاةطشنألاويملعلاثحبلايفمھمبعالوراكتبالاوعادباللًایملاع

اذھقافآلنیقمعتممھفوةفرعموةمیقىؤرباستكالریرقتلاىلععالطاللءارقلاوعدأ
.عاطقلا

يذیفنتلا سیئرلا ةملك

 يديوسلا ماشه نب نمحرلا دبع
 ةيمنتلل رطق كنبل ةبانإلاب يذيفنتلا سيئرلا

ةیمنتلل رطق كنبل ةبانإلاب يذیفنتلا سیئرلا



3يذيفنتلا سيئرلا ةملك

5تايوتحملا

8ةمدقم

9رطق ةلود يف ميلعتلا ةموظنم

16ةميقلا ةلسلس

18عاطقلا يف ةيقوسلا تاكرحملا

20ةقطنملا ىوتسم ىلع اهينبت ىدمو ةيملاعلا تاهاجتالا

1923-ديفوك ءابو ريثأت

24تاديدهتلاو صرفلاو فعضلاو ةوقلا طاقن ليلحت

25ةمتاخلا

تايوتحملا
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عاطقلا اذھل قوسلا تاكرحم



16ةميقلا ةلسلس:)1( لودجلا

9رطقةلوديف ةيميلعتلا ةموظنملا:)1( لكشلا

10تايلكلاو تاعماجلا عورف:)2( لكشلا

12)ةسردم608 يلاوح لصأ نم( ةراتخم ةلعاف تاهج:)3( لكشلا

12صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلا ماظنب ةيرطقلا سرادملا ريوطت جمانرب:)4( لكشلا

14يعولا صقنو ةيلاملا تآفاكملا ضافخناو ينهملاو ينقتلا بيردتلاو ميلعتلا هاجت ةرظنلا يف ةلثمتملا تايدحتلا زربأ:)5( لكشلا

24تاديدهتلاو صرفلاو فعضلاو ةوقلا طاقن ليلحت:)6( لكشلا

11)2020-2016( فالآلاب اًردقم لافطألا ضاير ةلحرم يف نيلجسملا ةبلطلا ددع:)1( ينايبلا مسرلا

11)2019( نيلجسملا ةبلطلا يلامجإ ةبسن:)2( ينايبلا مسرلا

12ةسردملا عون بسح ةيوناثلاو ةيئادتبالا نيتلحرملا يف نيلجسملا ةبلطلا ددع:)3( ينايبلا مسرلا

13)2020-2016( فالآلاب اًردقم ةيسنجلا بسح يلاعلا ميلعتلا ةلحرم يف نيلجسملا ةبلطلا ددع:)4( ينايبلا مسرلا

18)فلالآلا( ةيميلعتلا ةلحرملا بسح نيلجسملا ةبلطلا ددع:)5( ينايبلا مسرلا

18)2019 ،يموكحلا قافنإلا نم ةبسنلا( ميلعتلا ىلع قافنإلا:)6( ينايبلا مسرلا

19)رالود رايلم( ميلعتلا ىلع نيكلهتسملا قافنإ:)7( ينايبلا مسرلا
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ةينايبلا موسرلا ةمئاق

لاكشألا ةمئاق

لوادجلا ةمئاق
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ةلوديفاهريوطتوتامدخلاتاعاطقةلجععفديفةسوملمتاوطخذاختابةيمنتللرطقكنبرشاب
،2022-2018ةيناثلاةينطولاةيمنتلاةيجيتارتسافادهأو2030ةينطولاةيؤرلاقيقحتلاًيعسرطق
ززُعيو،ةينوبركورديهلاتاعانصلاىلعدامتعالايجيردتلكشبللُقيعونتمداصتقاءانبفدهبكلذو
عاطقنيطوتوةمادتسملاةيمنتلاقيقحتلالخنمةيسفانتلاهتردقىلعظفاحيو،صاخلاعاطقلارود
.رطقةلوديفتامدخلا

.ةيلضفأبنوظحينييملاعلاتامدخلاومدقملازام،ةقطنملايفتامدخلاعاطقروطتنممغرلاىلع
طيلستفدهبهذهريراقتلاةلسلساهيلعزكرتيتلاتامدخلاتاعاطقمييقتمت،راطإلااذهيفو
نمةمدُقملاتامدخلابةنراقميلحملاىوتسملاىلعةمدقُملاتامدخللئفاكتملاريغعيزوتلاىلعءوضلا
.ةيجراخلاتاهجلا

تاعاطقلنهارلاعضولامييقتلريراقتةسمخنمةنوكمةلسلسنماًءزجميلعتلاعاطقريرقتلّكشُي
راطإلاًقفوةقيقدزرفةيلمعلالخنميعرفلاعاطقلااذهرايتخامتدقو،رطقةلوديفتامدخلا
،عاطقلامجحو،ةيلاحلاةيلحملاةدئارلاتاهجلا:يهولماوعةدعىلإدنتسيددحُمتايولوأبيترت
ءابويّشفتلظيفعاطقلايفصرفلارفوتىدمو،عسوتلاةيناكمإوريوطتلاةيلباقو،ومنلاىوتسمو
اميفيلحملاقوسلايفتاوجفلاةساردبةيمنتللرطقكنبمتها،عاطقلامييقتبناجىلإو.19-ديفوك
.ةديدجتامدخيفةلمتحملارامثتسالاصرفددحو،ميلعتلاتامدخبقلعتي

ةمدقم
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 ةلود يف ميلعتلا ةموظنم
رطق

ميلعتلاةلحرمو،ةيوناثلاةلحرملاو،ةيئادتبالاةلحرملاو،لافطألاضايرةلحرم:ةيساردلحارمةسمخىلإرطقةلوديفيمسرلاميلعتلاماظنميسقتنكمي
ربتُعتو.يلاعلاميلعتلاوميلعتلاوةيبرتلاةرازو:يهةدحاوةيموكحةهجفارشإلاًيميظنتعاطقلاعضخيو.ينهملاوينقتلابيردتلاوميلعتلاةلحرمو،يلاعلا
.اهيلعظفاحتوةدوجلاةيلاعريياعمقيبطتىلعفرشتةيملاعوةيلحمدامتعاتاهجدوجوعم،ميلعتلاعاطقلةيسيئرلاليومتلاةهجرطقةسسؤم

ينورتكلإلاملعتلاتاودأوتاصنمتأدب،بالطلاةايحنمأزجتيالاًءزجحبصتلديازتملكشباهراشتناوايجولونكتلالوحتعمو،كلذىلإةفاضإلاب
.ةيمقرنيكمتلماوعاهتفصبروهظلابلامعألاتاعرسموةيميلعتلاايجولونكتلازكارمو

ةيميظنتلا تاهجلا

 ةماعلا سرادملاب ةصاخلا حئاوللاو تاسايسلا عضوب ىنعُت
 ضاير ةلحرم نم يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمو ةصاخلاو
ةيوناثلا ةلحرملا ةياهن ىتح لافطألا

دامتعالا تاهج

 ىلع ءانب اهدامتعاو ةيميلعتلا تاسسؤملاب فارتعالاب ىنعُت
ةيلودلاو ةينطولا ريياعملا نم ةعومجم

ةلومملا تاهجلا

ميلعتلا عاطق ليومت يف ةمهاسملا تاهجلا يه

 ةلودل ينطولا يسردملا دامتعالا
رطق

دامتعالا تاهج نم ةعومجم
ةيجراخلا

ةيسيئرلا ليومتلا تاهج

ذيفنتلاب ةينعملا تاهجلا

ةيمقرلا نيكمتلا لماوع
 ينورتكلإلا ملعتلا تاصنم

 نيملعملا نيب اميف لعافتلا ليهستو تنرتنإلا ربع ميلعتلا معدت
عاطقلا يف نيلماعلاو نارقألاو

ينورتكلإلا ملعتلا تاودأ

 ربع ةيميلعت سورد ميدقت ىلع دعاست تاينقت نع ةرابع
 ريوطتل ةيميلعتلا تارودلاو ةيوغللا تاراهملا نيسحتو تنرتنإلا
ةينقتلا تاراهملا

 ةينقتلا تاعرسمو زكارم

 ةلصلا تاذ ةينقتلا لولحلاو تاعمتجملل ةركتبملا ثوحبلا
ميلعتلاب

 ينهملا بيردتلاو ميلعتلا2يلاعلا ميلعتلاةيوناثلاةيئادتبالالافطألا ضاير
3ينقتلاو

 تانضاحلا رود لمشت– تاونس0-6
)0-4(

 تاراهملا باستكا ىلع زكرت جماربتاعماجلاو دهاعملا لمشت12-6 فوفصلا5-1 فوفصلا
ةينفلا

 ميلعتلا يفةيسيئرلا تاهجلا
 يناثلا فصلا- لافطألا ضاير(

)رشع

ةيموكح

رطقيفةيميلعتلاةموظنملا:)1(لكشلا
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ةيميظنتلاتاهجلا

ضايرةلحرمنماًءدباهميظنتوةصاخلاوةيموكحلاسرادمللمعدلاميدقتوتاسايسلاريوطتيفيلاعلاميلعتلاوميلعتلاوةيبرتلاةرازودعاست
ةدمتعملاةيميلعتلاططخلابةصاخلاسرادملامازتلاىدمبقارتامك.يلاعلاميلعتلاتاسسؤماًضيأاهتامدخلمشتو،رشعيناثلافصلاىتحلافطألا
.نيملعملاوةيساردلاجهانملاةدوجةبقارموةيساردلاموسرلاىلعفارشإلاةرازوللةيسيئرلاتايلوؤسملالمشتو.اًقبسم

اًعورشمتقلطأدقو.ةجاحلابسحةيسردملاموسرلاعافتراىلعقفاوتوسرادملاعيمجيفةدمتعملاموسرلاةرازولامظنت:ةيساردلاموسرلا•
ءارجإفدهبتناك%10-3ةبسنبةصاخةسردموةضور28اهتقبطيتلاموسرلاةدايزنأملعلاعم،ةصاخلاتاعماجلاوسرادملاموسرديدحتل
.اهيفيميلعتلاويميداكألاعضولاىلعتانيسحت

اهجهانمنمضكلذلاخدإورطقخيراتوةيمالسإلاتاساردلاوةيبرعلاةغللاميلعتبةصاخلاسرادملاموقتنأةرازولاطرتشت:جهانملاةدوج•
سرادملابقلعتياميفو.ةعبتملاسيردتلاقرطودراوملاكلذيفامب،ةصاخلاسرادملايفةدمتعملاةيساردلاجهانملاىلعةرازولاقفاوتامك.ةيساردلا
.ةيمالسإلاتاساردلاورطقخيراتوةيزيلجنإلاوةيبرعلاتاغللاومولعلاوتايضايرلاتاررقمسيردتسرادملاهذهةرازولامزُلت،ةيموكحلا

نمةلهؤملاةيرشبلارداوكلاةرازولافظوتو.ةيموكحلاسرادملايملعمعيمجصيخرتومعدوبيردتونييعتةيلوؤسمةرازولاىلوتت:نوملعملا•
ةينهمصخروصصختلكلةيريوطتجماربةرازولامدقتامك.ةيلاعسيردتةدوجنامضلملاعلاءاحنأفلتخمنموةيبرعلاةغللاوثدحتمونينطاوملا
.سيردتلاةئيهءاضعأل

دامتعالاتاهج

ةدوجبءاقترالاىلإجمانربلافدهيو.دامتعاللينطوماظنءانبفدهبكلذو،ينطولايسردملادامتعالاجمانربيلاعلاميلعتلاوميلعتلاةرازوتأشنأ
.ينطولايسردملادامتعالاىلعتلصحيتلاسرادملاىدحإةحودلايفةيناطيربلاةسردملاربتعتو.ةمدقتملاملعتلاريياعمباهمازتلاىدمنيسحتوسرادملا

وينيفتايلكلاوسرادملاةطباروطسوألاقرشلايفةيناطيربلاسرادملاةئيهلثمةيلودلادامتعالاتاهجوتائيهنماًددعرطقفيضتست
.ايجولونكتلاوةسدنهللدامتعالاسلجمودنالجنإ

ايلغنأدرونةسردمكلذيفامب،ةقطنملايفةدوجلاةيلاعةيلودةيناطيربةسردم144يلاوحطسوألاقرشلايفةيناطيربلاسرادملاةئيهتدمتعا•
.ةيلودلا

،ملاعلاىوتسمىلعةيكيرمألاةيساردلاجهانملاسّردتيتلاتاعماجلاوسرادملاةهازنوةدوجىلعدنالجنإوينيفتايلكلاوسرادملاةطبارقداصت•
.ةيلودلاندنلةسردموةحودلايفةيكيرمألاةسردملالثم

جمانرببفرتعادقسلجملاناكو.اهريغوةسدنهلاوبساحلامولعلاجميفتايلكلاوتاعماجلاجماربايجولونكتلاوةسدنهللدامتعالاسلجمدمتعي•
.رطقةعماجيفةيئايميكلاةسدنهلايفسويرولاكبلا

ةلومملاتاهجلا

نعةلوؤسماًضيأيهو،اهتلظمتحتلمعتةهج50ةبارقكانهو،عمتجملاةيمنتوثحبلاوميلعتلاتالاجميفلمعتةيحبرريغةمظنمرطقةسسؤمربتعت
.ملاعلاىوتسمىلعةروهشملاةيثحبلاوةيميلعتلادهاعملاوتاسسؤملاوتاعماجلانمديدعلانضتحتيتلاةيميلعتلاةنيدملاةرادإ

.ريوطتلاوثحبلاعيراشممعدتو،بالطللةيلاملاتادعاسملاوةيساردلاحنملامدقتو،ةلودلايفةيميداكألاثوحبلاليومتىلعاًضيأرطقةسسؤمفرشت
.نآلاىتحيكيرمأرالودرايلم1.4نمرثكأبعورشم2300نمرثكألوميذلاثاحبأللينطولارطققودنصةسسؤملاريدت،كلذىلإةفاضإلاب

تايلكلاوتاعماجلاعورف:)2(لكشلا
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ةيميلعتلاتامدخلاميدقت

يماعنيب%5.1غلببكرميونسومنلدعمبةيئادتبالاةلحرملالبقامميلعتلاعاطقيفقاحتلالالدعمعّسوت:ةيئادتبالاةلحرملالبقامميلعتلا•
يسهيإةسردمو،رطقةيميداكألثمةركبملاةلوفطلاةلحرملةيساردجماربمدقتةديدعةيميلعتتاسسؤمروهظىلععجشيذلارمألا،2020و2016

.دروفدليغرمارغلايوررطقةسردمو،ةحودلايفةيلودلاسإ

•

مهاستنأعقوتملانم،ةيلودلاقاوسألاعمةنراقملابرطقةلوديفلافطألاضايرةلحرميفةيلامجإلاقاحتلالاةبسنعجارتنممغرلاىلعو•
.اهبنيقحلتملالافطألاةبسنةدايزوةلحرملاهذهزيزعتيفةدوجلاريياعمقيبطتوةيعوتلاتالمحلةصصخملاةيموكحلاتايجيتارتسالا

•

2020 20162018

48.4 45.7
56.1

+5.1%

نمنيميقملاىلعةدمتعملاقوسلاةعيبطلاًرظن،2020ماعيفبالطلاددعيلامجإنم%80نمبرقيامىلعةصاخلاسرادملاتذوحتسا
.نيدفاولا

)ةسردم473يلاوحلصأنم(ةيسيئرلاةيميلعتلاتاسسؤملانمةعومجم

.بعللاىلعمئاقجهنلالخنمةينطوجهانمسّردتو،رطقةسسؤماهتسسأ ✓

.ةركبملاةلوفطللصصخمجمانرباهيدلوةيلودلاايرولاكبلاجهنممدقتةصاخةسردم ✓

.1ىلوألاتاونسلايفةيسيسأتلاةلحرمللصصخمجمانرباهيدلوةدحتملاةكلمملاجهانممدقتةلقتسمةسردم ✓

اًردقملافطألاضايرةلحرميفنيلجسملاةبلطلاددع:)1(ينايبلامسرلا
)2020-2016(فالآلاب

ةيموكحلاتايجيتارتسالا

.ةيئادتبالاةلحرملايفطقفيمازلإميلعتلانألنينطاوملاىلعزيكرتلاعمةيئادتبالاةلحرملاقبسييذلاميلعتلاةيمهألوحةيعوتتالمحميظنت

تيوكلا

نيرحبلا

نامُع

ةيدوعسلا

ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

رطق

ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

ديوسلا

.ةيلودلاريياعملاعمىشامتتلةيئادتبالاسرادملايفتامدخلاةدوجنيسحتىلعزيكرتلا

✓

✓

)2019(نيلجسملاةبلطلايلامجإةبسن:)2(ينايبلامسرلا

67

54

61

51

22

78

72

97
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،2020و2016يماعنيب%3.3هردقبكرميونسومنلدعمبرطقةلوديفةيوناثلاوةيئادتبالاسرادملاددععفترا:يوناثلاويئادتبالاميلعتلا•
ةزرابلاسرادملانيبنمو.)2020َو2016يماعنيببكرملايونسلاومنلالدعم%3.6(نيلجسملابالطلاددعيلامجإيفةدايزلاعماًيشامتكلذو
هذهيفومنلانمديزمللاجمكانهلازيال،كلذعمو.ةيزيلجنإلاسواهكرابةسردمو،ةحودلايفةيكيرمألاةسردملاو،ةيلودلاندنلةسردم:ةلودلايف
.تائفلا

ددعيفومنلانعجتانلاديازتملابلطلاةيبلتفدهبصاخلاوماعلانيعاطقلانيبةكارشلاماظنبةيرطقلاسرادملاريوطتجمانربةموكحلاتقلطأ
.ةدوجلايلاعميلعتللمهتاجاحوناكسلا

23

ةدوجلايلاعميلعتىلإةجاحلاوناكسلاددعديازتءوضيفضرعلايفتاوجفلادسلاهنماًيعسةموكحلاهذفنتجمانرب ✓

.ميلعتلاىلعديازتملابلطلاةيبلتىلعةرداقريغوةصاخسرادميهةيلاحلاسرادملانم%57يلاوح ✓

ةلحرملالبقامفوفصىلإةفاضإلابةيوناثلاوةيئادتبالاسرادملليسارددعقم6,000يلاوحريفوتو2023ماعيفءانبلاديقةسردم45ميلستعقوتملانم
.ةيئادتبالا
✓

ماعلانيعاطقلانيبةكارشلاماظنبةيرطقلاسرادملاريوطتجمانرب:)4(لكشلا
صاخلاو

.ةيكيرمألاجهانملاسّردتةصاخةسردم ✓

.ةروطتمتاينقتمادختساوةيلعافتفوفصىلعاهيفسيردتلادمتعيو،ةيلودلاايرولاكبلاماظنبةصاخةسردم ✓

.دعبنعميلعتلاويروضحلاميلعتلانماًجيزمدمتعتو،ةيناطيربلاجهانملاسّردتةصاخةسردم ✓

عونبسحةيوناثلاوةيئادتبالانيتلحرملايفنيلجسملاةبلطلاددع:)3(ينايبلامسرلا
ةسردملا

ةيوناثلاةيئادتبالا

608يلاوحلصأنم(رطقةلوديفسرادملازربأنمةعومجم:)3(لكشلا
)ةسردم

عونبسحةيوناثلاوةيئادتبالانيتلحرملايفنيلجسملاةبلطلاددع
ةسردملا
2020-2016،فالآلاباًردقمبالطلاددع

2020-2016،ةيوناثلاوةيئادتبالاسرادملاددع

101.9

135.5

2016

114.4

159.5 151.2

110.2
237.3261.4273.9

20182020

+3.6%

4.2%

2.9%

 ومنلا لدعم
بكرملا يونسلا

2016-2020

2018 20162020

545621 608

+3.3%

3.7%

2.3%

ةيموكحةصاخ

407459470

138149151

 ومنلا لدعم
بكرملا يونسلا

2016-2020
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ىربكلاتاردابملاىلإكلذىزعينأنكميو.نينطاوملاوثانإلاةئفيهيلاعلاميلعتلابنيقحتلملابالطلاىلعةبلاغلاةئفلانأودبي:يلاعلاميلعتلا•
.ةيميلعتلاةنيدملالثمةلودلااهريدتيتلا

باطقتسااهلالخنمةسسؤملافدهتو.ةيميلعتلاتاسسؤملانمةددعتمةعومجممضتةيميداكأةأشنميهو،"ةيميلعتلاةنيدملا"رطقةسسؤمتقلطأ
تاعماجلاهذهنيبنم.بلاط8,000يلاوحمضتةسردم11وتاعماجعستةيميلعتلاةنيدملامضتذإ،يلاعلاميلعتلاةدوجنيسحتوةيبنجألاتاعماجلا
لامعألاةرادإلايلعلاتاساردلاةعماجدعُتو.اهتبلطلهاروتكدجماربوايلعتاساردجماربمدُقتتايلك10نمفلأتتةيموكحةعماجيهو،رطقةعماج
)HECParis(يعماجلامرحلانأركُذي.ةيميلعتلاةنيدملليبوروأكيرشلوأيهو،ةرادإلالاجميفةيميداكأجماربمدُقتةيميلعتةسسؤممهأرطقيف
رطقةلودمضت،ىرخأةهجنمو.لامعألاةدايروراكتبالاعيجشتىلإفدهتيتلاايجولونكتلاومولعللرطقةحاولثم،ةيثحبزكارماًضيأمضيةنيدملل
ةيلك:نيتيلكيفاًّيلودةدمتعمايلعلاتاساردللريتسجامجماربمدقتةحودلايفاهرقميلاعلاميلعتللةلقتسمةسسؤموهو،ايلعلاتاساردللةحودلادهعم
.ةيمنتلاتايداصتقاوةماعلاةرادإلاةيلكوةيناسنإلاوةيعامتجالامولعلا

٪1.8هبنيقحتلملابالطلاةبسنتغلبذإ،رطقيفةثيدحلاتاعاطقلانمينهملاوينقتلابيردتلاوميلعتلادعُي:ينهملاوينقتلابيردتلاوميلعتلا•
يفينهملاوينفلابيردتلاوميلعتلايفزيمتللاًزكرمرطقيفيطنلطألالامشةيلكدعُت.2019ماعيفةيوناثلاةلحرملابالطددعيلامجإنمطقف
اًءزجةيلكلاربتعُتامك.ةيحصلامولعلاوةسدنهلاايجولونكتوتامولعملاايجولونكتولامعألاةرادإلاجميفمولبدجمانرب30ةيلكلامدقتثيح،ةلودلا
ةكارشةقالعوكسنويلانيبواهنيبعمجتو،رطقيفوكسنويللةعباتلا)كوفينويلا(ينهملاوينقتلابيردتلاوميلعتلليلودلازكرمللةيملاعلاةكبشلانم
.ةلودلايفينهملاوينقتلابيردتلاوميلعتلاعاطقهبعلييذلارودلاةساردلفدهت

بايغوهنميداملادودرملاضافخناوعاطقلااذهبةطبترملاةيبلسلاةروصلالثم،ينهملاوينقتلابيردتلاوميلعتلاعاطقبةطبترملاتايدحتلاضعبكانه•
لكشبعاطقلاومنزيزعتيفةيموكحلاعيراشملاضعبمهاستنأعقوتُملانم،ىرخأةهجنم.عاطقلااذهروطتقيعُييذلارمألا،هنأشبيعولا
.ةمكحُمةمكوحةيلكيهعضوو،ينهملاوينقتلابيردتلاوميلعتلايملعمتاراهمريوطتو،تالهؤمللينطولمعراطإءاشنإ:لثم،لضفأ
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ةيسنجلا بسح يلاعلا ميلعتلا ةلحرم يف نيلجسملا ةبلطلا ددع

نونطاوملانودفاولا

عونلا بسح يلاعلا ميلعتلا ةلحرم يف نيلجسملا ةبلطلا ددع
2020-2016 ،سرادملا ددع

10.9
10.8

28.
5

17.722.2

20162018

11.5

22.1

2020

33.
7

33.
0

+3.7%

0.1%

 ومنلا لدعم
بكرملا يونسلا

2016-2020

5.7%

ثانإروكذ

2018

70%

32%

68%

2016

33.
7

30% 30%

70%

2020

28.
5

33.
0

+3.7%

1.6%

4.7%

فالآلاباًردقمةيسنجلابسحيلاعلاميلعتلاةلحرميفنيلجسملاةبلطلاددع:4مقرينايبلامسرلا
)2016-2020(

 ومنلا لدعم
بكرملا يونسلا

2016-2020
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عاطقلااذهىلعبلطلاةدايزيفةيموكحلاتاردابملانمددعذيفنتمهاسينأعقوتُي،ىرخأةهجنم

ينقتلاوينهملابيردتلاوميلعتلابةطبترملاةيبلسلاةروصلا
رخآالكشهنوكودعيالينهملاوينقتلابيردتلاوميلعتلانأنوربتعيمهنألاًرظنمهبظافتحالاونييرطقلانينطاوملابذجةبوعص•

.يوناثلاميلعتلالاكشأنم

يداملادودرملاضافخنا
.ينهملاوينقتلابيردتلاوميلعتلالاجميفمولبدلاتاداهشيلماحبةنراقمىلعأبتاورىلعتاعماجلاوجيرخلصحيامةداع•

يعولابايغ
.تاعماجلابةنراقمينهملاوينقتلابيردتلاوميلعتلالاجمبةطبترملاةينهملاتاراسملاىلعدودحمعالطا•

.لاجملااذهيفةيملاعلاتاسرامملالضفألاًقفوةيرايعملاةينهملاريياعملاوةدوجلانامضلتالهؤمللينطولمعراطإدادعإ

.لمعلاشروورمتسملابيردتلاريفوتلالخنمينهملاوينقتلابيردتلاوميلعتلايملعمتاراهمريوطت

.تاسايسلاعضووءادألاوةدوجلاةبقارمةيلوؤسمىلوتتةمكوحةهجءاشنإ

ةيمقرلانيكمتلالماوع

اميسال،ةيمقرنيكمتلماوعاهفصوبميلعتلامعديفهتبعليذلارودللاًرظنةعساوةرهشميلعتلاايجولونكتزكارموينورتكلإلاملعتلاتاصنمتبستكا
نرتسيوثرونةعماجتأدبنيحيف،زميتتفوسوركيمجمانربمادختسارطقيفةيموكحلاسرادملاتدمتعا،2020ماعيفف.19-ديفوكءابويّشفتبقع
ةيلمعلايفينورتكلإلاملعتلاتاودأجمدلةديجصرفدوجوىلعلديام،ةحئاجلادعبامةلحرميف"سافناك"ملعتلاةرادإماظنمادختسابرطقيف
موعدملابالطلامييقتويضارتفالاعقاولاةينقتو،ملعتلالاجميفباعلألاتاينقتللماشريغواليلقاًمادختسارطقةلوددهشت،ىرخأةيحاننمو.ةيميلعتلا
.يلاعلاميلعتلاتاسسؤمكلذكوةيوناثلاةلحرملاىلإلافطألاضايرةلحرمنمةماعلاوةصاخلاسرادملايفيعانطصالاءاكذلاب

ينورتكلإلاملعتلاتاصنم•

فينصتوةعباتم،ايازملاهذهمهأنمو.نيمدختسملانيبةيلعافتةئيبءاشنإحيُتتايازمبعتمتتميلعتلاتامدخلةمعادةصنمزميتتفوسوركيم–
.اهريغو،يلعافتلاضيبألاحوللاو،تابجاولا

اهنمتازيملانماًددعماظنلااذهرفويو.ةصنملاىلعةيميلعتلاتارودلاوىوتحملاقاطنعيسوتةيناكمإنيملعملل"لدووم"ملعتلاةرادإماظنحيُتي–
.اهريغو،تابجاولاىلعةيروفلاتاظحالملاو،زرحملامدقتلاةبقارمو،ةينواعتلاتايدتنملا

طلتخملاملعتلاو،طلتخملاملعتلاو،ىوتحملاةرادإلثمايازمرفويو،تاقاسملاةرادإوويديفلاربعتاءاقللاةزيم"سافناك"ملعتلاةرادإماظنمعدي–
.يلعافتلا

يداملادودرملاضافخناوينهملاوينقتلابيردتلاوميلعتلابةطبترملاةيبلسلاةروصلايفلثمتتتايدحتلازربأ:5مقرلكشلا
يعولابايغو
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ينورتكلإلاملعتلاتاودأ•

.تاعاطقلافلتخميفيلمعلاملعتلالهستو،ةيملاعلاتاعماجلالضفأاهمدُقتتنرتنإلاربعتاروداريسروكةصنمرفوت–

باعلألاتاينقتىلعدمتعتةصنممضتثيح،سرادملاوةيئادتبالاةلحرملابالطلتنرتنإلاربعةيبرعلاةغللاملعتةيناكمإزونكيتويديإرفوت–
.يفيكتلاملعتلامعدوتاجردلافينصتل

لوحاًبتك/ويديفعطاقمرفوتو،رشعيناثلافصلاىلإالوصولافطألاضايرةلحرمنمبالطلافدهتستةيميلعتةيمقرةبتكمايديبوكسمضت–
.رطقيفةيساردلاجهانملااهلوانتتيتلاتاعوضوملا

اهفييكتنكميامك.بالطلاهزرحييذلامدقتلاىوتسمعبتتيفةدعاسملليعانطصالاءاكذلاةينقتىلعةمئاقتامولعمتاحوليرشتنيسرفوت–
.بلاطلكتاجايتحابسانتةيصخشريوطتططخمضتو،ةيساردلاجهانملاتابلطتمعممءالتتل

اهتاعّرسُموةينقتلازكارم•

ةمقلالوانتت.راكتبالالالخنمميلعتلاعاطقيفلوحتلاقيبطتىلعزكُرترطقةسسؤماهتقلطأةردابمميلعتلايفراكتباللةيملاعلاةمقلا–
زياوةزئاجحنُمتو.نيصصختملاءاربخلاوةيسيئرلاةينعملاتاهجلاعمرواشتلابميلعتلاايجولونكتعاطقيفةيلاحلاتاهاجتالاوةلجاعلاتايدحتلا
.تارامثتسالاعجشُتوةيملاعلاميلعتلاتايدحتللوانتتيتلاعيراشمللميلعتلل

داّورلاًنضاحاًزكرمةحاولامضت.عمتجملاةيهافروريوطتلاوثحبلاوميلعتلاىلعزكريراكتباللاًزكرمايجولونكتلاومولعللرطقةحاودعت–
.راكتباللةيبوروألاةيميداكألاعمةكارشلابةيبرعراكتباةيميداكأىلإةفاضإلابنييلحملالامعألا
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تامدخلاميدقتو،ىوتحملاوةيساردلاجهانملاميمصتو،تاداهشلاودامتعالا:ماسقأةعبرأنميساسألكشبرطقيفةيميلعتلاةميقلاةلسلسنوكتت
.ةلسلسلاهذهنمةريبكةصحىلعةيملاعلادامتعالاتاسسؤمىظحتو.مييقتلاو،ةيميلعتلا

ةميقلاةلسلس:1مقرلودجلا

ةميقلا ةلسلس

15

*ةيلحملا تاسسؤملاو تاهجلا*ةيملاعلا تاسسؤملاو تاهجلاةلصلا تاذ تامدخلا/ ةطشنألافصولاةئفلا

 دامتعالا
تاداهشلاو

 جماربلا دامتعاو رارقإ
قفو ةيميداكألا تارودلاو
اهب لومعملا ريياعملا

**دامتعالا•

**تاداهشلا•

 ةيساردلا جهانملا
ىوتحملا ميمصتو

ىوتحمو ةيلكيه ميمصت
 بالطلل يميلعتلا جاهنملا
 ةصاخلا مييقتلا تايلآو
هب

**ةيساردلا جهانملا ميمصت•

**سوردلاميمصت•
** ةينورتكلإلا ةيبرتلا•

**ززعملا عقاولاو يضارتفالا عقاولا مادختسا•
**باعلألا تاينقتب مّعدُملا ىوتحملا•

**ةيوبرتلا تاراشتسالا•

 تامدخلا ميدقت
ةيميلعتلا

 ةيميلعتلا تامدخلا ميدقت
 كلذ يف امب بالطلل
 لمشي ثيح ،سيردتلا
 تامدخلا عاونأ كلذ
 ،ملعتلا تائيبو ،ةمدقملا
 ،تايلكلا/ نيملعملاو
ريوطتلاو ثحبلاو

لافطألا ضاير•
يئادتبالا ميلعتلا•
 تاجايتحالا يوذ نم بالطلل صاخلا ميلعتلا•

ةصاخلا

رابكلل ةيمأ وحم جمارب ريفوت•
 نم ىلوألا ةلحرملا يف ماعلا يسردملا ميلعتلا•

ةيوناثلا ةساردلا
 نم ةيناثلا ةلحرملا يف ماعلا يسردملا ميلعتلا•

ةيوناثلا ةساردلا

 تاجايتحالا يوذ نم بالطلل صاخلا ميلعتلا•
ةيوناثلا ةساردلا ةلحرم يف ةصاخلا

ينهملاو ينقتلا ميلعتلا•
يلاعلا ميلعتلا•

يفاقثلا ميلعتلا•
يميداكألا سيردتلا•

ةيلكلا سلجم دادعإ•
ةثداحملا تاراهمو تاغللا ميلعت•
ىرخألا تاراهملا ىلع بيردتلا•
ةيوبرتلا تاراشتسالا•

يوبرتلا هيجوتلا تاراشتسا•
يبالطلا لدابتلا جمارب•

** دعُب نع ملعتلا جمارب•
لا ربع ةيبيردتلا تارودلا تابلطتم•

** تنرتنإ•
** نيدمتعملا نيملعملا بيردت•
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*ةيلحملا دامتعالا تاسسؤم*ةيملاعلا دامتعالا تاسسؤمةلصلا تاذ تامدخلا/ ةطشنألافصولاةئفلا

 مييقتو بالطلا ءادأ سايقمييقتلا
مدقتلاو مهملعت ىوتسم
 مظتنم لكشب زرحملا
رركتمو

ةينهملا تارابتخالا ةعجارم تارود•

ةيميلعتلا تارابتخالا مييقت تامدخ•
ةيميلعتلا تارابتخالا تامدخ•

** ةيرايعملا تارابتخالا•
** بلطلا بسح ةدعُملا تارابتخالا•
 ءاكذلا ةينقتب ةموعدملا بالطلا ءادأ ةبقارم تايلآ•

** يعانطصالا

2316

ةلماشريغةمئاق*

ةيداصتقالاةطشنألاعيمجلدحوملايلودلايعانصلافينصتلانمضةلومشمريغةحرتقمةيفاضإةمدخ**
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9.3

17.517.1

12.412.2

10.4
12.1

ماعلارامثتسالا

قاحتلالاتالدعمةدايزىلإيساسألكشبةدوجلاىلعزكرتيتلاةيرطقلاةموكحلاتاردابمفدهت
.سرادملايفيوناثلاميلعتلاولافطألاضايريتلحرمب

يفميلعتلاعاطقةيمهأىلعاهيفزكرتقاحتلالاتالدعمنيسحتلططخلانماًددعةموكحلاكلتمت
ءانبوةماعلاسرادملاديدجتيفةموكحلاتعرشامك.ةيعوتلاتالمحلالخنملافطألاضايرةلحرم
.ميلعتلادراومثدحأمادختسابةيلاعةدوجوذميلعتريفوتوضرعلايفتاوجفلادسلةديدجسرادم

ريياعملاعمًةنراقمرطقةلوديفميلعتلاعاطقىلعيلاحلاقافنإلاتايئاصحإريشُت،هسفنتقولايف
ةموكحلانأودبيو،عاطقلااذهيفومنلانمديزملاقيقحتلةيناكمإكانهنأىلإةيملاعلاوةيميلقإلا
.صرفلاهذهنمةدافتسالاديعصىلعحيحصلاقيرطلاىلعريست

)فلالآلا(ةيميلعتلاةلحرملابسحنيلجسملاةبلطلاددع:5مقرينايبلامسرلا

قافنإلانمةيوئملاةبسنلا(ميلعتلاىلعقافنإلالدعم:6مقرينايبلامسرلا
)2019،يموكحلا

 ةمظنم
 نواعتلا
 يداصتقالا

 ةيمنتلاو

ةيدوعسلا  تارامإلارطق
 ةيبرعلا
ةدحتملا

 ةنطلس
نامُع

نيرحبلا تيوكلا

عاطقلا اذهل قوسلا تاكرحم

29

46

154 139

98108

48

34

56

154

120

33 312
344363

3.9%

5.1%

2.6%

5.1%

3.7%

يلاعلاميلعتلالافطألاضاير يوناثلايئادتبالا

201820192020

 ومنلا لدعم
بكرملا يونسلا

2016-2020
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كلهتسملاقافنإ

،2020و2016يماعنيب٪2ىلإلصوبكرميونسومنلدعمبنيكلهتسملاقافنإىوتسمعفترا
.2025ماعلولحب٪6ىلإبكرملايونسلاهومنلدعملصيسورثكأعفترينأعقوتملانمو

هذهو.ميلعتلاىلعنيكلهتسملاقافنإزيزعتيفةيسيئرةيفارغوميدوةيعاطقتاهاجتاةثالثمهاست
.نييملاعلاتامدخلايمدقمنيطوتو،مهبيردتودارفألاتاراهمريوطتو،يناكسلاومنلا:يهتاهاجتالا

ىلع،نيدفاولادادعأاميسال،رطقيفناكسلاددعيلامجإعافترارثؤي:يناكسلاومنلا•
.ريبكدحىلإةلودلايفميلعتلاتامدخىلعبلطلاتايوتسم

نيملعمبةصاخلا/ةماعلاسرادملاديوزتىلعةموكحلازكرت:مهبيردتودارفألاتاراهمريوطت•
ىلعف.قايسلااذهيفاًيسيئرالماعدعُياموهو،عاطقلاةيبذاجزيزعتفدهبةيلاعتالهؤميوذ
يلاوحلبيردتتامدخميدقتيفةلودلاهريُدتيذلاديدجلابيردتلاعورشممهاسيس،لاثملاليبس

.2022و2018ماعنيبةرتفلايفةصاخلاةيميلعتلاتاسسؤملاوسرادملايفاًملعم180

ةنيدملاعورشملثمعيراشمذيفنتمهاسيس:نيدئارلانييملاعلاتامدخلايمدقمنيطوت•
ىلعنيكلهتسملاعجشيام،ةدئارلاةيبنجألاتاعماجلامامأباوبألاحتفيفرطقيفةيميلعتلا
.عاطقلاةيبذاجنمززعيوقافنإلا

رايلم(ميلعتلاىلعنيكلهتسملاقافنإلدعم:)7(ينايبلامسرلا
)رالود

23

لدعم
قافنإلا
عقوتملا

2025

20162018

1.5

لدعم2020
قافنإلا
عقوتملا

2022

1.3
1.2

1.3

1.8

+2%

+6%
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ايجولونكتلايّنبتةريتوعيرست
ءابويّشفتلبقىتحقاطنلاعساولوبقباهتيمهأوميلعتلايفايجولونكتلامادختساةركفتيظح
ةبسنلابةيميلعتلاةيلمعلاةمادتسانامضيفاًيروحماًروداهلنأايجولونكتلاتتبثأذإ،19-ديفوك
ربعتاءاقللاوأ،يضارتفالاسيردتلاوأ،ةيوغللاتاقيبطتلالالخنمكلذناكٌءاوس،نيملعملاوبالطلل
رايلم4.5هتميقامترمثتساءيرجلالاملاسأرتاكرشنأاًملع،ينورتكلإلاّملعتلاجماربوأ،ويديفلا
.هدحو2020ماعنملوألافصنلايفميلعتلاايجولونكتبةصصختملاتاكرشلايفيكيرمأرالود
ينورتكلإلاملعتلا.1

نعملعتلاجمدىلعلمعلامتيو،ةيلعافتةئيبنمضملعتلاةيرارمتساينورتكلإلاملعتلاجهننمضي
.ىرخألاةزهجألاوةيحوللاةزهجألاىلعحاتُملاىوتحملاعمدعُب
يملاعلاىوتسملاىلعينورتكلإلاملعتلاينبت
نماًثيدحواًديدجاًعونةدحتملاةكلمملايفةلماعةكرشيهوايلجنأدرونةسسؤمتقلطأ•

يضارتفالاملاعلاتاينقتمادختسابنواعتلاوملعتلاىلعبالطلاةدعاسملةيئادتبالاسرادملا
حيُتتو.يميلعتلاىوتحملللوصولاليهستورمتسملاملعتلاتامدخريفوتيفةمهاسملاو
مرحلا"لالخنمبلاط66,000يلاوحعملصاوتلاةيناكمإبالطللةيضارتفالاةسردملا
.ملعتلاةطشنأذيفنتوتايدحتلاعملماعتلايفمهنيبنواعتلاززعيام،"يملاعلايعماجلا
تاودألانمةعومجممادختسابةيعماجلاندنلةيلكتعرش،دعُبنعملعتلاجهنلاهيّنبتدعب•

ةقرسلاةحفاكمبصتخمجمانربوهو(نيتينريتو،لدووماهيفامب،بالطلاةبرجتنيسحتل
ةلودججمانرب(تساكرشتكيلو)ةيسردملاتابجاولايفىوتحملاةلاصأزيزعتوةيركفلا
.)بالطلاتافلماهيلعضرعُتةينورتكلإةصنم(ويلوفتروبيامو)اهليجستوتارضاحملا

ةقطنملاىوتسمىلعينورتكلإلاملعتلاينبت
ةدمتعمينورتكلإلاميلعتللةيميداكأةسسؤملوأيبديفةيكذلادمحمنبنادمحةعماجدعُت•

ملعتلاتامدخةعماجلامدُقتذإ،ةدحتملاةيبرعلاتارامإلايفميلعتلاوةيبرتلاةرازولبقنم
ةعماجلاهذهدعُتامك.هاروتكدلاوريتسجاملاوسويرولاكبلابالطلدعُبنعملعتلاوتنرتنإلاربع
يفةيوضعىلعلصحتيتلاةيبرعلاجيلخلالودلنواعتلاسلجملوديفاهعوننمىلوألا
لوحةروحمتملاتاصنملانأركذلابريدجلا.دعُبنعميلعتلاوحوتفملاميلعتلليلودلاسلجملا
.ملعتلاولعافتلاوميلعتلاتامدخىلعلوصحلاليهستيفمهاستةعماجلااهمضتيتلاملعتملا
ةيتحتلاةينبلايفيتارامإمهردنييالم10غلبميبظوبأيفرادلاتايميداكأترمثتسا•

دابيآةزهجأءارشىلعتلمعو،دعُبنعملعتلامعدفدهباهبةصاخلاتامولعملاايجولونكتل
ةساردىلعتلمعامك،ةيلامتابوعصنوهجاوينيذلابالطللةلومحمبوساحةزهجأو
.19-ديفوكءابودعبامةرتفيفةحاتُملادعُبنعملعتلاتارايخفاشكتساو
سرادملايفينورتكلإلاملعتلاتاينقتقيبطتيلاعلاميلعتلاوميلعتلاوةيبرتلاةرازوتررق•

ةصاخلاسرادملايفدعُبنعملعتلايّنبتروحمتنيحيف،2020ماعيفرطقيفةيموكحلا
.فاشكتسالاونواعتلابناوجلوح

يعانطصالاءاكذلا.2
كلذلمشيو،نيملعملاوبالطلانمّلكلةديفملاتاقيبطتلانمةعساوةعومجميعانطصالاءاكذلل
.بالطلاءادأةبقارموتارايخلاةددعتمةلئسألايفبالطلامييقتيفيعانطصالاءاكذلامادختسا
ةقطنملاىوتسمىلعيعانطصالاءاكذلاتاينقتينبت
ليلحتليعانطصالاءاكذلليرشتنيستاينقتمادختساةركفرطقةلوديفةحودلاةيلكتحرط•

.ةبولطملاريوطتلاتاراسمبةيصوتلاوةصصخمتامولعمتاحولءاشنإوبالطلاءادأ

ىدمو ةيملاعلا تاهاجتالا
ةقطنملا يف اهينبت
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ميلعتلالاجميفباعلألاتاينقتينبت.3
نمباعلألامادختساببالطللجهانملاسيردتةيناكمإميلعتلالاجميفباعلألاتاينقتينبتحيُتي
ريكفتلازيفحتوةباذجوةيلعافتةيميلعتتائيبريفوتبةقيرطلاهذهحمستامك.طاقنلاليجستلالخ
.بالطلاىدلتالكشملالحتاردقويدقنلا
يملاعلاىوتسملاىلعباعلألاتاينقتينبت
ىلعمئاقلومحملافتاهللاًقيبطتةيكيرمألاةدحتملاتايالولايفتيتسلوبةعماجتروط•

بالطلانيبةكراشملاونواعتلاحورزيزعتلجأنمميلعتلايفباعلألاتاينقتينبتةركف
حنمُتةقيرطلاهذهلالخنم.هجراخويساردلافصلالخادمهيدلملعتلاتاجرخمنيسحتو
اًطاقننوحنمُيامك،ةطشنألانمةعونتمةعومجممامتإدعبطاقنلكشىلعبالطللتآفاكم
.ىلعأجئاتناوققحلاحيفةيفاضإ
مئاقماظنلالخنمىلوألاةنسلابالطةأفاكملةديدجةلمحاينروفيلاكبونجةعماجتقلطأ•

تمهاسثيح،اهريوطتومهتاراهمزيزعتلةعماجلادراومةمدختسُممئاسقلا/زئاوجلاىلع
.بيرجتلاوةفرعملاىلعةمئاقةيجاتنإوًءارثرثكأةيميلعتةبرجتريفوتيفةركفلاهذه

ةقطنملاىوتسمىلعباعلألاتاينقتينبت
باعلألاتاينقتىلعمئاقلاميجويديإماظنيبديفةيكذلادمحمنبنادمحةعماجتحرط•

كراشي.ةيساسألاةساردلاميهافملمهمهفومهكاردإىوتسمنيسحتوبالطلازيفحتفدهب
ةقلعتملاةيلعافتلاتاشقانملالثم،ةطشنألانمديدعلايفماظنلااذهلالخنمبالطلا
ىلعًءانببالطلامييقتمتيثيح،يعوطتلالمعلاويعمتجملالمعلاوةروشنملاةلاحلاتاساردب
ىدلةيليلحتلاوةيصخشلاتاراهملازيزعتفدهبميجويديإماظنمُمص.ددحمطاقنماظن
.بالطلا
يفباعلألاتاينقتينبتةركفيبديفةيزيلجنإلاببطاختللاريمجةسردميفنوملعملاحرط•

زيزعتوةيلعافتةئيبريفوتوبالطللىوتحملاسيردتةيلمعمعدفدهبةسردملايفميلعتلا
متتوةيلايختايصخشرودبالطلاصمقتيةقيرطلاهذهلالخنم.مهيدلةيصخشلاتاراهملا
ىلعهنوزرحُييذلامدقتلاىوتسمونواعتلاوةبولطملاةيلزنملاتابجاولالامكإىلعمهتأفاكم
.كلذريغو،ةباتكلاوةءارقلاىوتسم

تاينقتقيبطتلولح،رطقةلوديفاهلاًعرفتأشنأةيدنكةسسؤميهو،زونكيتويديإرفوت•
.سرادملايفةيئادتبالاةلحرملابالطلةيبرعلاةغللاميلعتتاقاسمىلعباعلألا

يضارتفالاعقاولا/ززعملاعقاولاةينقت.4
عقاولاةينقتمدختسُتامنيب،عقاولانعةنسحمروصضرعلززعملاعقاولاةينقتمدختسُت
حرشطيسبتويلعافتلاملعتلاةيلمعزيزعتيفدعاسيامهالكو،يعقاودهشمةاكاحمليضارتفالا
.ةيعقاولاةايحلانمةبيرقبراجتمادختسابميهافملا
ةقطنملاىوتسمىلعيضارتفالاوززعملاعقاولاتاينقتينبت
يفةصصختمةماعةسردميهو،نينبللةيوناثلاايجولونكتلاومولعللرطقةسردمتقلطأ•

رطقةعماجترّوطنيحيف،يضارتفالاعقاولاةينقتبلمعتتاربتخماًرخؤم،ايجولونكتلا
.تاقاسملاىوتحمسيردتيفهمادختساليضارتفاعقاوماظن

ينهملاميلعتلا.5
ةيبلتلةمزاللاتاراهملابمهديوزتولامعلاليهأتوبيردتلجأنمصصختملابيردتلاجماربتمُمص
.ينقتلاميلعتللنغاهنبوكةيلك،كلذىلعةلثمألانمو.نهملانمةنيعمعاونأتابلطتم
يملاعلاىوتسملاىلعينهملاميلعتلاينبت
،تالاجملافلتخميفاًجمانرب25مضتينهملاميلعتللةزرابةيلككرامندلايفدجوي•

عمجت.ةروطتمةصاخقفارملالخنمنيغلابللينهمميلعتتاقاسمرفوتو،لقنلاوةقاطلاك
حنميام،لمعلاءانثأبيردتلاوسيردتلاوةيبرتلالوصأملعنيبةيلكلااهرفوتيتلاجماربلا
باستكاوبسانمبيردتىلعلوصحلاوةنيعمةينعمتالاجمنعريثكلاملعتةصرفبالطلا
.ةيساسأتاراهم
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يفاًصاخاًينهماًبيردتةيكيرمألاةدحتملاتايالولايفايجولونكتللنروبشاودهعمرفوي•
تاكارشلاحيُتتامك.لقنلاوةيناسنإلاةياعرلاتامدخوةفايضلاوتاءاشنإلاك،تالاجمةينامث
تاربخلاباستكاومهتاراهمزيزعتةيناكمإبالطللةصصختملاةيسيئرلاةلعافلاتاهجلاعم
.ةيلمعلا

ةقطنملاىوتسمىلعينهملاميلعتلاينبت
اًرظنيجيلخلانواعتلاسلجملوديفاًراشتنارثكألاتاعاطقلانمينهملاميلعتلاعاطقدعُي•

اًطوغضضرفيام،ةيلاعلاتاراهملايوذنيدفاولانملودلاكلتناكسنمةريبكةبسننأل
.لودلاكلتينطاوملةحاتملالمعلاصرفىلع

نمضتيتاونسثالثهتدماًجمانربنيرحبلايفينهملابيردتلاوليهأتللرصانزكرمرفوي•
ةنايصلاجميفصصختلاةيناكمإبلاطللحيُتتيسيسأتلاويساسألاىوتسملاىلعتارود
ةعانصلاريياعمعمىشامتيامبزكرملاجماربتمُمص.ةيئابرهكلاوأةيكيناكيملاةسدنهلا
ةبسانملمعصرفىلعلوصحلانممهنيكمتلةمزاللاتالهؤملابهبالطديوزتلجأنمةيلودلا
.ةيملاعلاوةيلحملاةيراجتلاتاسسؤملاىدللمعلاتابلطتمةيبلتلمهتيزهاجنامضو
تارودمدقييذلادالبلايفهعوننملوألانيرحبلايفيعانصلابيردتللينطولادهعملادعي•

لمعلاباحصأتاجايتحاةيبلتلاًصيصخةممصمواًيلوداهبفرتعمةريصقةيسدنه
ةفرعملازيزعتو،تاراهملانيسحتو،فيظوتلايفتوافتلانمدحلاىلإدهعملافدهي.عاطقلاو
.لمعلاصرفريفوتو،عاطقلابةصاخلا
ينقتلابيردتلاوميلعتلالاجميفاًزيمتماًزكرمرطقيفيطنلطألالامشةيلكربتعت•

تامولعملاايجولونكتولامعألاةرادإلثمجماربلانمةعساوةعومجممضتذإ،ينهملاو
.ةيحصلامولعلاوةسدنهلاايجولونكتو ةسدنهلاوايجولونكتلاومولعلاتالاجمىلعةمئاقلاةيساردلاجهانملانملّوحتلا.6

ايجولونكتلاومولعلاتالاجمىلعةمئاقلاةيساردلاجهانملاىلإ)STEM(تايضايرلاو
)STEAM(تايضايرلاونونفلاوةسدنهلاو
ةسدنهلاوايجولونكتلاومولعلاتالاجمىلعةمئاقلاةيساردلاجهانملاىلإنونفلاتفيضُأ
،ةيناسنإلامولعلايهتالاجمةدعديدجلارصنعلااذهنمضتيثيح،)STEM(تايضايرلاو
اذهءاجو.ديدجلامالعإلاو،ميمصتلاو،ةيرصبلانونفلاو،ىقيسوملاو،اماردلاو،صقرلاو،تاغللاو
ىلإتايضايرلاوةسدنهلاوايجولونكتلاومولعلاتالاجمىلعةمئاقلاةيساردلاجهانملانملّوحتلا
ديكأتللتايضايرلاونونفلاوةسدنهلاوايجولونكتلاومولعلاتالاجمىلعةمئاقلاةيساردلاجهانملا
تاراهمريوطتيفبيرجتلاونواعتلاحورويعادبإلاريكفتلاونونفللةريبكلاةمهاسملاىلع
.بلاطلا
ىوتسمىلعتايضايرلاونونفلاوةسدنهلاوايجولونكتلاومولعلاتالاجمينبت
)STEAM(ةقطنملا
ىوتسمىلععقاولانمتايدحتعميبديفةيلودلاايلجنأدرونةسردميفبالطلالماعتي•

ةمئاقلاةكارشلاحيُتتامك.مهيدلعادبإلاولصاوتلاوةنورملاتاردقززعيام،ةفلتخمعيضاوم
ةصرفبالطللةيكيرمألاةدحتملاتايالولابايجولونكتللستسوشتاسامدهعموةيلكلانيب
عينصتبالطلااهيفكراشييتلاعيراشملالمشتو.تالكشملالحلةيلمعبراجتيفةكراشملا
.اهريغوةجمربلاوةيويحلاةسدنهلاوتاتوبورلا
زيزعتىلعيبديفلانويشانرتناتنجيرةسردميفتاصصختلاةددعتمتارودلازكرت•

عيراشميفمهكارشإلالخنمعادبإلاويدقنلاريكفتلاوتالكشملالحيفبالطلاتاراهم
ةلحرملايفةفلتخملاةيجولونكتلاتاراهملاقيبطتةيفيكاهبالطميلعتىلعةسردملازكُرت.ةيعقاو
نومدقينيصصختمنيدشرمونيهجومةيوناثلاةلحرملابنيقحتلملااهبالطلرفوتو،ةيئادتبالا
.داشرإلاوحصنلامهل
تالاجمىلعاًمئاقاًيسارداًجاهنمرطقيفثالثلاةيميلعتلاايلجنأدرونسرادمعيمجعبتت•

ملعتةبرجتبالطللرفُوي)STEAM(تايضايرلاونونفلاوةسدنهلاوايجولونكتلاومولعلا
مولعلائدابمةيلودلاةيبرعلاةيميداكألاىنبتت،لثملاب.ةددعتمتاصصختيفةيلمع
لالخنمبالطلاةكراشمزيزعتيفمهاسيام،تايضايرلاونونفلاوةسدنهلاوايجولونكتلاو
.ةيلمعلاةطشنألاوعيراشملا
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19-ديفوك ءابو ريثأت

ميلعتلاعاطقيفةيرذجتارييغتثودحيف19-ديفوكءابوراشتنانمدحللةضورفملادويقلاتببست
تاسسؤملاتربجأو،تنرتنإلاربعيساردلاىوتحملاوتاقاسملاسيردتبيلاسأيّنبتيفتلثمت
.ةيساردلاجهانملاريوطتوبالطلاةكراشموةيساردلاموسرلايفرظنلاةداعإىلعةيميلعتلا

مييقتلاوسيردتلا

لوبقلاتاناحتماىوتسمىلعًةصاخ،مييقتلاوسيردتلابيلاسأىلعةيرذجتارييغتتأرط•
.ةيئاهنلاتاناحتمالاو

ةداعإلجأنمةينورتكلإلالئاسولايفرامثتسالاوفيكتلاىلإةيميلعتلاتامدخلايمدقمتعفد•
.مييقتلاوسيردتلاموهفمروصت

ةيساردلاموسرلا

يحصلاويلاملابناجلابةقلعتملابالطلافواخمببسبيسردملابرستلاتالدعمةدايز•
.يرسألاو

ىلعتاموصخىلعلوصحلابةبلاطملاىلإرومألاءايلوأعفدام،ةيفصلابالطلاةبرجتةيدودحم•
.ةيساردلاموسرلا

.ةنورمرثكأةيساردموسرينبتلمييقتءارجإىلععيجشتلا•

بالطلادادعت

ببسبلبقملايساردلاماعلابددُجلانييلودلابالطلاقاحتلاةبسنضافخنايفتببست•
."ةيساردلابالطلاةبرجت"يفلصحيذلابارطضالا

ددُجلانييلودلابالطلابذجلجأنماهميدقتمتييتلاتاقاسملاميمصتةداعإىلععيجشتلا•
.مهبظافتحالاو

فيظوتلاتالهؤم

.ةيلاملاطوغضلاوةلاطبلاتالدعمعافترايفببستلا•

.ةيمقرلاتاريغتلاببسبةبولطملاتاراهملايفلوحت•

قوسلاتاجايتحاعمبسانتتلاهليدعتوةيلاحلاجهانملاةساردةداعإىلعتاسسؤملارابجإ•
.فئاظوىلعبالطلالوصحصرفزيزعتلو
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ةوقلاطاقن

ةنيدملالثم(ةيلودسرادميلغشموةيملاعتاعماجدوجو•
ةدوجلانيسحتوعاطقلاةيبذاجزيزعتنعرمثي)ةيميلعتلا
.كلهتسملاقافنإةدايزو

لالخنم(ميلعتلاعاطقيفراكتبالانيكمتليملاعدشحومعد•
تالاجمىلعزكرتةئيهريفوتو)ميلعتلايفراكتباللةيملاعلاةمقلا
ريوطتلاوثوحبللرطقسلجملثم(راكتبالاوريوطتلاوثاحبألا
)راكتبالاو

صرفلا

فعضلاطاقن

ينطولاىوتسملاىلعةبولطملالبقتسملاتاراهملدودحمفيرعت•
.لمعلاقاوسأيف

.ةيساردلاجهانملايفةيميلعتلاايجولونكتلامادختسايفنيابت•

يتلاتالهؤملانوكلمينممنييلحملالامعألاداوربدودحممامتها•
ززعتةركتبمةيميلعتتامدخلولحريوطتيفةمهاسملامهلوخت
.هروطتوعاطقلاةدوج

تاديدهتلا

ىلعةركتبموةديدجةيملاعةيميلعتتاينقتينبتلةصرفكانه•
عقاولاةينقتو،ميلعتلايفباعلألاتاينقتلثم،يلحملاىوتسملا
يفيعانطصالاءاكذلابموعدملابالطلامييقتو،يضارتفالا
ةلحرملاىلإلافطألاضايرةلحرمنمةماعلاوةصاخلاسرادملا
مادختسابيلاعلاميلعتلاتاسسؤميفكلذكو،ةيوناثلا
ةيرابتخاةئيبكةيميلعتلاةنيدملاتاسسؤم

نمةلودلانيكمتنعاًرخؤمرطقلودىلعراصحلاءاهنإرمثي•
عاطقريوطتلةيميلقإلانواعتلالبسوتاربخلانمةدافتسالا
ليومتلالاثملاليبسىلع(ةريغصلاتاكرشلامعدوميلعتلا
)كلذريغو،نيصصختملاءاربخلابةناعتسالاو،يميلقإلا

رطقةلوديفةيناكسلاةبيكرتلانمىلعألاةبسنلانودفاولالتحي•
دعبةيناكسلاةبيكرتلاهيلإلوؤتساملحضاوروصتدوجومدععم
.ملاعلاسأكةلوطبءاهتنا

نيسفانملوخدىلإيدؤيدقاًرخؤمرطقةلوددضراصحلاءاهنإ•
.ةيميلعتلاتامدخلاقوسىلإددُج

 صرفلاو فعضلاو ةوقلا طاقن ليلحت
تاديدهتلاو

تاديدهتلاوصرفلاوفعضلاوةوقلاطاقنليلحت:6مقرلكشلا
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ماتخلا

ىلإميلعتلاتاحالصإلاجميفنينسلارادمىلعةرمتسملااهتارامثتسالالخنمرطقةموكحتفده
ةلماعىوقدادعإو،ناكسلانمربكأددعلةيلاعةدوجتاذميلعتتامدخىلإلوصولاقاطنعيسوت
.مادتسملاولماشلاونرملايداصتقالاومنلاةريسممعدو،ةبسانملاتاراهملابعتمتتةيلبقتسم

.ةلقتسملاوةيموكحلاتاعماجلاوتايلكلاوسرادملانماًعونتماًجيزممويلارطقيفميلعتلاعاطقمضي
بناوجىلعهسفنتقولايفظافحلاعم،ةيلودلاريياعملابمازتلالاةلأسمباًريبكاًمامتهاعاطقلايلويو
ذإ،ةيمهألاةغلابةيميلعتلاتاحالصإلاوتاسايسلانمةيلاحلاةلحرملاربتعت.ةيلحملاةفاقثلاوخيراتلا
مئاقداصتقاىلإرطقداصتقاليوحتيفنيلماعلاونيملعتملانميلاحلاليجلامهاسينأعقوتملانم
.2030ماعلولحبةفرعملاىلع

ةدعاولاصرفلاةحاتإلاًزكرماهنوكلاًرظندالبلايفةدئارلاتاردابملاىدحإةيميلعتلاةنيدملادعُت
راكتباللةيملاعلاةمقلاجمانربحبصأىرخأةهجنمو.لامعألاةدايروراكتبالاةموظنملاًمعاداًرصنعو
.ثاحبألاوميلعتلانيدايميفراكتباللاًمعادالماعرطقةسسؤملعباتلاميلعتلايف

اذهيفاًقباسةدمتعملاتارييغتلانمديدعلاينبتةريتوعيرستىلإ19-ديفوكءابويّشفتىدأ
قاطنىلعينورتكلإلاملعتلاتاصنمرطقةلوديفتاعماجلاوسرادملانمديدعلاتنبتدقف.عاطقلا
تايلمعينبتمعدتةثيدحتاهاجتاكانهنأىلإةقرفتملاةلدألاضعبريشُت،ىرخأةهجنمو.عساو
عقاولاوززعملاعقاولاتاينقتو،ميلعتلايفباعلألاتاينقتو،يعانطصالاءاكذلابةموعدملاةبقارملا
ةبرجتلاءارثإلةليسوكةيداعلاةيساردلاجهانملايفملعتلاتاودأيّنبتىلإةفاضإلاب،يضارتفالا
.بلاطللةيميلعتلا

تايوتسمةفاكىلعةقيقدريوطتريياعمقيبطتلةموكحلااهلذبتيتلاةلصاوتملادوهجلانأكشالو
ىدمىلععاطقلاقافآزيزعتيفمهاستس،ةيبنجألاتاعماجلاوتايلكلانيطوتبناجىلإ،ميلعتلا
.لبقملادقعلا
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:رشنلاقوقحراعشإوةيلوؤسملاءالخإنايب

،ليجستلاوريوصتلاكلذيفامب،ةيقرووأةينورتكلإتناكءاوسةليسوةيأبوألاكشألانملكشيأبهجاتناةداعإوأريرقتلااذهخسنزوجيالو،اًناجمريرقتلاعيزوتمتي
.ةيمنتللرطقكنبلبقنمقبسميطخنذإبالإتامولعملاعاجرتساوأنيزختمظنقيرطنعوأ

رئاسخيأنعةيلوئسمةيألمحتينلكنبلانإفكلذبوريرقتلااذهيفةدراولاتامولعملاةيقوثومنامضلةبسانملاريبادتلاوتاطايتحالاةفاكةيمنتللرطقكنبذختادقو
يأوأ(ريرقتلااذهيفدروامدامتعاوهنعةروصوأريرقتلااذهىلعةهجةيألوصحنإفيلاتلابو،هبةلصتموأريرقتلااذهمادختسانعةمجانةرشابمريغوأةرشابم
.كلذىلعةبترملاتايلوئسملاوتاعبتلالمحتةهجلاكلتىلعنإف)هنمءزج

نهارلا عضولا مييقت ريراقت ةلسلس- رطق ةلود يف ميلعتلا عاطق25



ةيمنتللرطقكنبنعةذبن
رطقيفصاخلاعاطقلاةيمنتفدهبيريمأموسرمبجومبةيمنتللرطقكنبسسأت
ةفيلخنبدمحخيشلادلاولاريمألاومسلابحاصةيؤرلاًديسجتداصتقالاعيونتو
ةيرصعةلودىلإرطقليوحتىلإةيمارلاةيويحلافادهألاكلتددحيذلا،يناثلآ
انلمعثيحدوهجلاهذهةعيلطيفانك،1997ماعيفكنبلاسيسأتذنمو.ةمدقتم
تاكرشللهيجوتلاوليومتلاانمدقو،ةيرطقلاتاكرشلاولامعألالاجرنمفالآلاعم
.ةدعاولاةيرامثتسالاصرفلاديدحتيفانتعمسانبستكاو،ةمئاقلاوةئشانلا
،ةيسيئرلاتاعاطقلايفةطسوتملاوةريغصلاعيراشملاةيمنتىلعانزيكرتّبصنيو
نمف.رظتنملامهومنمعدلةدحاوةذفانربعتامدخلانمددعميدقتلاخنمكلذو
ةيمنتللرطقكنبموقي،ةيراشتسالامعدلاتامدخو،ةيكذلاليومتلاتاجتنملالخ
.رطقةلوديفةفرعملاىلعمئاقمادتسمداصتقازيزعتوةياعرب
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