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نهارلا عضولا مييقت ريراقت ةلسلس-رطق ةلود يف ةحايسلا عاطق

ةیئیبلاةمظنألامعديفمدقتزارحإوصاخلااھعاطقریوطتلرطقةلوددوھجراطإيف
ةیؤرقیقحتلجأنمكلذوراكتبالاوةطسوتملاوةریغصلاتاكرشلاولامعألاةدایرل
لكلومنللًاكیرشهرابتعابهرودزیزعتةیمنتللرطقكنبلصاوی،2030ةینطولارطق
ةلحرمنم،لحارملاعیمجيفةطسوتملاوةریغصلاتاكرشلاولامعألاداورنم
.عسوتلاوومنلاةلحرمىتحوعورشملاةركفریوطت

ةیبلتعمدیدجتلاولوحتلاةلحريفةریبكتاوطخذاختاةیمنتللرطقكنبلصاوی
نمدیدعلاقیرطنعةیدایرلامھتلحرلالخنییرطقلالامعألاباحصأتاعلطت
داورلةحومطلاتاناكمإلانمدیزتاھرودبيتلاوومنلاتاصنموةیلفاكتلاتاردابملا
لوحتيفربكأرودبعلنممھنكمتوةطسوتملاوةریغصلاتاكرشلاولامعألا
فلتخميفيملاعدئاروةفرعملاىلعمئاقعونتمداصتقاىلإيرطقلاداصتقالا
.راكتبالاولامعألاتالاجم

بلطتمربتعتيتلاوةقوثومتالیلحتوتانایبمیدقتيفةلثمتملاكنبلافادھأعمًایشامت
لامعألاداورلمدقملامعدلاعیسوتلوةمیلسسسأىلعةدیدجلاعیراشملاءاشنإليساسأ
مییقتریراقتةلسلس"ـبةنونعمریراقتسمخنمةلسلسرشنبكنبلاموقی،نییرطقلا
تاذتامدخةدعلوحةدیدجةرظنمیدقتىلإاھلالخنمفدھیيتلاو"نھارلاعضولا
نممھنكمتسيتلاىؤرلاوةلصلاتاذتامولعملابلامعألاداوردیوزتودعاولبقتسم
.ةقثبةفلتخملااھتاصصختوتاعاطقلاهذھلوخد

اذھلةیلحملاةموظنملاىلعزیكرتلاعمرطقةلوديفةحایسلاعاطقریرقتلااذھيطُغی
%3وحنبةحایسلاتمھاسً،ایمیلقإاھینبتىدموقوسلاتاھاجتاوتاكرحموعاطقلا
يلامجإنم%5وحنفیظوتيفتمھاسورطقةلودليلامجإلايلحملاجتانلانم
ملاعلاةلواحموةحئاجلانميجیردتلاجورخلاعمو.2019ماعيفةلماعلاىوقلا
راكتبالاوومنللًاریبكًالاجمعاطقلااذھلثُمیيعیبطلاطاشنلاتایوتسمىلإةدوعلل
میدقتقیرطنعةدیدجصرفنمةدافتسالاىلعمامتھالادیازتیثیح؛لوحتلاو
بذجلاقطانموةرخافلابراجتلاوایجولونكتلاىلعةدمتعملاتازوجحلالثمتامدخ
لیجنمنیرفاسملاكارشإوجمدلواحتيتلاوةیقارلاقفارملاوةصصختملايحایسلا
.ةنورمرثكأةیحایسةموظنمزیزعتيفةدعاسملالجأنمكلذوةیفلألا

2030ةحایسلاعاطقلةینطولارطقةیجیتارتسابسحبةیجیتارتسالافادھألالمشت
يرطقلایررایلم40ىلإلصیليلامجإلايلحملاجتانلايفعاطقلاةمھاسمةدایز
ةمالعلازیزعتوةرغاشلاةماقإلانكامأنميفاكلاضرعلانامضو2023ماعلولحب
ماعٍلكشب.رفسلاوةحایسلاةیسفانترشؤميف35ةبترمقیقحتورطقةلودلةیراجتلا
ةلیصأةبرجتمیدقتعمةحایسلاعاطقيفرطقةناكمزیزعتىلعةیجیتارتسالازكرت
.2030ةینطولارطقةیؤرعمىشامتیامبةیملاعلاتاھاجتاللةمءاومًایفاقثةیرثو

قافآلنیقمعتممھفوةفرعموةمیقىؤرباستكالریرقتلاىلععالطاللءارقلاوعدأ
.عاطقلااذھ

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 ةحايسلا ةموظنم

11ةميقلا ةلسلس

13عاطقلا يف ةيقوسلا تاكرحملا

20ةقطنملا ىوتسم ىلع اهراثآو ةيملاعلا تاهاجتالا

1929-ديفوك ةحئاج رثأ

32تاديدهتلاو صرفلاو فعضلاو ةوقلا طاقن ليلحت

33ةمتاخلا

5

تايوتحملا
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عاطقلا اذھل قوسلا تاكرحم



20)يكيرمأ رالود رايلم( تنرتنإلا ربع رفسلا ءالكول يملاعلا قوسلا:1 مقر ينايبلا مسرلا

f2030(22 ،2018 ،نويلم( ةلودلا بسح ةيجراخلا ةحايسلا:2 مقر ينايبلا مسرلا

24)يكيرمأ رالود رايلم( ةرخافلا ةحايسلل يملاعلا قوسلا:3 مقر ينايبلا مسرلا

25)2018%( ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم ناكسل عونلا بسحب رفسلا فينصت:4 مقر ينايبلا مسرلا

26)يكيرمأ رالود رايلم( ةورثلا يفاص:5 مقر ينايبلا مسرلا

11ةميقلا ةلسلس:1 مقر لودجلا
21ةيحايسلا ةميقلا ةلسلس ىوتسم ىلع ةثيدحلا تاهاجتالا:2 مقر لودجلا
27يميلقإلا ىوتسملا ىلع راثآلاو قوسلا تايكيمانيد:3 مقر لودجلا
29رفسلا ةموظنم حئارش ىلع19-ديفوك سوريف ريثأت:4 مقر لودجلا
31يهيفرتلا رفسلاو لامعألا ىلع19-ديفوك سوريف راشتنا رثأ:5 مقر لودجلا

10رطق يف هيفرتلاو ةحايسلا ةموظنم:1 مقر لكشلا

13رطق يف ةحايسلل ينطولا سلجملا بتاكم:2 مقر لكشلا

14ةيقيوستلا تالمحلا:3 مقر لكشلا

15ةيحايسلا ةيتحتلا ةينبلا:4 مقر لكشلا

16ةمداقلا ىربكلا تايلاعفلا:5 مقر لكشلا

16ةمداقلا ةريغصلا تايلاعفلا:6 مقر لكشلا

17رطق يف ةفاقثلاو هيفرتلاو ةيلستلا نكامأ:7 مقر لكشلا

18ةيرحبلا تالحرلا ةحايس:8 مقر لكشلا

19صاخ عباط تاذ ةيحايس قطانم تس:9 مقر لكشلا

23)2039-2019( ةقطنملا بسح نيرفاسملا تالحر ددع عافترا ةبسن:10 مقر لكشلا

32تاديدهتلاو صرفلاو فعضلاو ةوقلا طاقن ليلحت:11 مقر لكشلا

ةينايبلا موسرلا ةمئاق

لاكشألا ةمئاق

لوادجلا ةمئاق
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ةمّدقم

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

.ةيلضفأبنوظحينييملاعلاتامدخلاومدقملازام،ةقطنملايفتامدخلاعاطقروطتنممغرلاىلع
طيلستفدهبهذهريراقتلاةلسلساهيلعزكرتيتلاتامدخلاتاعاطقمييقتمت،راطإلااذهيفو
نمةمدُقملاتامدخلابةنراقميلحملاىوتسملاىلعةمدقُملاتامدخللئفاكتملاريغعيزوتلاىلعءوضلا
.ةيجراخلاتاهجلا

تاعاطقلنهارلاعضولامييقتلريراقتةسمخنمةنوكمةلسلسنماًءزجةحايسلاعاطقريرقتلّكشُي
راطإلاًقفوةقيقدزرفةيلمعلالخنميعرفلاعاطقلااذهرايتخامتدقو،رطقةلوديفتامدخلا
،عاطقلامجحو،ةيلاحلاةيلحملاةدئارلاتاهجلا:يهولماوعةدعىلإدنتسيددحُمتايولوأبيترت
ءابويّشفتلظيفعاطقلايفصرفلارفوتىدمو،عسوتلاةيناكمإوريوطتلاةيلباقو،ومنلاىوتسمو
يلحملاقوسلايفتاوجفلاةساردبةيمنتللرطقكنبمتها،عاطقلامييقتبناجىلإو.19-ديفوك
.ةديدجتامدخيفةلمتحملارامثتسالاصرفددحو،ةحايسلاتامدخبقلعتياميف
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رطق ةلود يف ةحايسلا ةموظنم

ةلوديفيحايسلادهشملاىلعفارشإلاوميظنتةيلوؤسمةيسيئرةيباقروةيميظنتتائيهعبرأىلوتت
.رطق

،ةلودلايفةحايسلاعاطقىلعفارشإلاةيلوؤسمةحايسللرطقىلوتت:ةيميظنتلاتاهجلا•
،ةلودلايفةحايسلاعاطقلةديدجتاسايسولكايهعضولالخنمعاطقلانيكمتىلعلمعتو
.هديحوتورطقيفةحايسلاعاطقةلكيهةداعإلجأنماهئاشنإنمةسوملمتاوطختذختادقو
.2021يفةحايسللرطقلةحايسللينطولاسلجملانمةهجلامسارييغتمت

لاجميفلمعتىرخأتائيهثالثرطقيفةحايسلاعاطقمعدت:ةحايسللةمعادلاتاهجلا•
.ةلودلايفةيميظنتلاةباقرلاوصيخرتلا

.رطقةلوديفةيوجلاوةيرحبلاوةيربلاتالصاوملاىلعتالصاوملاةرازوفرشُت–

.هيفرامثتسالاعجشُتوةحايسلاعاطقلزفاوحرطقيفةعانصلاوةراجتلاةرازورفُوت–

اًرودبعلتو،ةلودلاىوتسمىلعةيتحتلاةينبلاريوطتعيراشمىلعةيدلبلاةرازوزكُرت–
.اًضيأةحايسلاعاطقلةيتحتلاةينبلاريوطتيفاًيويح

ةماقإلاتامدخولقنلاتامدخومدقمورفسلاءالكودعُي،ةيحايسلاتامدخلاميدقتلةبسنلابامأ
تامدخلاميدقتتايلمعنعةلوؤسملاةيسيئرلاةينعملاتاهجلاةيحايسلابراجتلاتامدخو
.عاطقلايف

تامولعملاريفوتلالخنملامعألاوهيفرتلاعاطقيفحايسللرفستاليهسترفسلاءالكومدُقي•
لصاوتلاةطقنةباثمبرفسلاليكونوكياماًبلاغو،مهلةسلسةبرجتنمضتيتلاتامدخلاو
.حايسللةبسنلابىلوألا

تالفاحلاتامدخوةيرحبلاتالحرلاتاكرشوناريطلاتاكرشلثم،لقنلاتامدخومدقمدعي•
عاطقيفاًمهماًرصنعةرجألاتارايسوتارايسلاريجأتتامدخبناجىلإ،ةيديدحلاككسلاو
.رفسلاةبرجتةدوجىوتسمىلعليلدةباثمبتامدخلاهذهرفوتدعُيامةداعذإ،ةحايسلا

.ةنيابتمراعسأبحايسللةيقدنففرغوةماقإللقفارمةماقإلاتامدخومدقمرفوي•

قفارملاوملاعملانمديدعلاةرايزلةصرفلاةيحايسلابراجتلاومدقمرفوي•
.اهريغوتاهزنتملاوفحاتملاك،ةيحايسلا

يفىربكلاتاكرشلاوتاسسؤملانمةيوقةكبشرطقيفةحايسلاعاطقمعدي،ىرخأةيحاننمو
.ةيلاملاتامدخلاوايجولونكتلالاجم

لثمتاردابموةيمنتللرطقكنبلثمتاسسؤملمعت:ةطسوتملاوةريغصلاتاكرشلامعد•
ىلعتالاصتالاوتالصاوملاةرازولعباتلاةطسوتملاوةريغصلاتاكرشلليمقرلالّوحتلاجمانرب
.ةلصلاتاذتاهجلليمقرلالوحتلاوليومتلاتامدخليهست

ذإ،لاعفلاراكتبالاقيقحتلةمزاللادراوملارفوتةصنمكايجولونكتلاتاعّرسُموزكارملمعت•
اًيروحماًرودايجولونكتلاومولعللرطقةحاووةيمقرلالامعألاةنضاحويمقرلاومستيداوبعلي
.بناجلااذهيف
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رطقيفهيفرتلاوةحايسلاةموظنم:1مقرلكشلا

ةيحايسلا براجتلاةماقإلا تامدخلقنلا تامدخرفسلا ءالكو

ةمعادلا تاهجلا

تامدخلا ومدقم

ةحايسلل ةمعادلا تاهجلا

ةحايسلالاجميفىرخأةيميظنتةباقروصيخرتتائيه
ةيميظنتلا تاهجلا

ةحايسلابةلصلاتاذتاهجلاميظنتوتاسايسلاعضو

 تالصاوملا ةرازو
تالاصتالاو

رمثملا راكتبالا قيقحتل ةمزاللا دراوملا رفوت ةصنمةلصلا تاذ تاهجلا نم يمقرلا لوحتلاو ليومتلا معد

ةيلودلا تاهجلا

ةئيبلاو ةيدلبلا ةرازو

ايجولونكتلا تاعرسمو زكارم ةطسوتملاو ةريغصلا تآشنملا معد
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*ةيلحملا تاسسؤملا*ةيملاعلا تاسسؤملاةلصلا تاذ تامدخلا/ ةطشنألافصولاةئفلا
 وأ مالعإلا وأ نارقألاب رثأتلاماهلإلا

ةيقيوستلا تالمحلا

 ةهجولا لوح تامولعملا عمجثاحبألا
ةيحايسلا

رفسلا تالاكو ةطشنأ•
ةيحايسلا تالحرلا يمظنم ةطشنأ•
ةلصلا تاذ ةطشنألاو ىرخألا زجحلا ةمدخ•
ىرخألا لامعألا معد تامدخ ةطشنأ•

 ءالكو لالخ نمرفسلا زجحزجحلا
رفسلا
لقنلا تامدخكلذ يف امب
 قفارمو نيمأتلاوتالصاوملاو
اهريغو ةماقإلا

رفسلا تالاكو ةطشنأ•
ةيحايسلا تالحرلا يمظنم ةطشنأ•
ةلصلا تاذ ةطشنألاو ىرخألا زجحلا ةمدخ•
ىرخألا لامعألا معد تامدخ ةطشنأ•

تالصاوملا لئاسو نم ةدافتسالاجراخلل رفسلا
 امب ،ةبولطملا ةهجولا ىلإ لوصولل
ةيوجلاو ةيربلاتالحرلا كلذ يف
.كلذ ريغو ةيرحبلاو

ندملا نيبو ةيديدحلا ككسلاب باكرلا لقن•
باكرلل ىرخألا ةيربلا تالصاوملا لئاسو•
باكرلل ةيرحبلا تالصاوملا•
باكرلل ةيوجلا تالصاوملا•
تابكرملا ريجأتو راجئتسا•

 ةماقإلا
تالصاوملاو

ةماقإلاقفارم نم ةدافتسالا
ةفايضلا تويبو ،قدانفلاك
تالصاوملا لئاسو كلذكو
 لئاسوو،ةرجألا تارايسك
،ةماعلا تالصاوملا
اهريغو

 ندملا يف باكرلل ةيربلا تالصاوملا•
يحاوضلاو

ىدملا ةريصق ةماقإلا•
 تارايسلا فقاومو ،مييختلا نكامأ•

تاروطقملا فقاومو ،ةيهيفرتلا
ىرخألا ةماقإلاو نكسلا قفارم•

 براجتلا
ةيحايسلا

ةطشنألاو تالوجلا نم ةدافتسالا
 ةهجولا يف مظُنت يتلا تالحرلاو
 ةرادإ تاكرشلالخ نم ةيحايسلا
ةيحايسلا تاهجولا

ةلقنتملا ماعطلا تامدخو معاطملا ةطشنأ•
 ةطشنأو تابسانملا يف ماعطلا ميدقت•

ىرخألا ماعطلا تامدخ

ةميقلاةلسلس:1مقرلودجلا
ةينامثنمةميقلاةلسلسفلأتتو.قمعألكشبةلصلاتاذتامدخلاوةيسيئرلاةينعملاتاهجلامهفنعرطقةلوديفةحايسلاعاطقلةميقلاةلسلسليلحترمثي

.ةيملاعلاوةيلحملاتاسسؤملانمةعومجممضتوةيسيئررواحم

ةميقلاةلسلس

2312 نهارلا عضولا مييقت ريراقت ةلسلس-رطق ةلود يف ةحايسلا عاطق



*ةيلحملا تاسسؤملا*ةيملاعلا تاسسؤملاةلصلا تاذ تامدخلا/ ةطشنألافصولاةئفلا
 براجتلا
ةيحايسلا

ىرخألا ماعطلا ميدقت ةطشنأ•ةيحايسلا تاهجولا ةرادإ تاكرش
تابورشملا ميدقت ةطشنأ•
 ةيهيفرتلا علسلا ريجأتو راجئتسا•

ةيضايرلاو
ىرخألا تالآلا ريجأتو راجئتسا•
مامجتسالاو هيفرتلا ةطشنأو نونفلا•
 ةطشنألاو فحاتملاو تافيشرألاو تابتكملا•

ىرخألا ةيفاقثلا
 ينابملاو عقاوملا ةرادإو فحتملا ةطشنأ•

ةيخيراتلا
تايمحملاو ناويحلاو تابنلا قئادح ةطشنأ•

ةيعيبطلا
تاهزنتملاو يهالملا ندم ةطشنأ•
ىرخألا ةيلستلاو هيفرتلا ةطشنأ•
ىرخألا ةيصخشلا تامدخلا ةطشنأ•

ةدوعلا تالحر
 دعب لودلا ىلإ
رطق ةرايز

تالصاوملا لئاسو نم ةدافتسالا
 كلذ يف امب ،نطوملا لود ىلإ
 ةيوجلاو ةيربلا تالصاوملا لئاسو
.كلذ ريغو ةيرحبلاو

ندملا نيبو ةيديدحلا ككسلاب باكرلا لقن•
باكرلل ىرخألا ةيربلا تالصاوملا•
باكرلل ةيرحبلا تالصاوملا•
باكرلل ةيوجلا تالصاوملا•
تابكرملا ريجأتو راجئتسا•

 ةقحاللا ةلحرملا
 ةدوعلا دعب ام
ةلحرلا نم

عم رفسلاةبرجت ةكراشم
لالخ نموتنرتنإلا ربع ءاقدصألا
يعامتجالا لصاوتلا عقاوم

ةلماش ريغ ةمئاق*

نهارلا عضولا مييقت ريراقت ةلسلس-رطق ةلود يف ةحايسلا عاطق2013



عاطقلا اذهل قوسلا تاكرحم

عاطقومنىلعةريغتملاكلهتسملاتايكولسعمبنجىلإاًبنجةفلتخملاةيموكحلاتاردابملارثؤت
.رطقلوديفةحايسلا

)↑يباجيإرثأ(ةيحايسلاقاوسألاعيونت
راصحلاضرفدعبةيملاعلاةيحايسلاقاوسألامهأيفاهلةيليثمتبتاكمحتفىلعةحايسللرطقتلمع
.اهنمحايسلاباطقتساوقاوسألاهذهعيونتفدهبرطقةلودنع
ىلعرطقتمزع،طسوألاقرشلانمةمداقلاةيوجلاتالحرلاددعيفداحلاضافخنالالظيفو
نمةحايسللرطقتّنكمتدقو.ابوروأوئداهلاطيحملاوايسآقاوسألمشتلةيحايسلاقاوسألاعيونت
بتاكمتحتتفاامك،ةيضاملاسمخلاتاونسلارادمىلعايسورودنهلاونيصلاكلودنمحايسبذج
ىلعةدئارةيحايسةهجوكرطقةلودةناكمزيزعتيفمهستورطقةلودلةريفسكلمعتلاهلةيليثمت
نمةلود80نمرثكأينطاومنكمتةردابمذيفنتبرطقةلودتأدب،كلذىلإةفاضإ.ملاعلاىوتسم
.ةريشأتنودبرطقىلإلوخدلا

ملاعلالوديفةحايسللرطقبتاكم:2مقرلكشلا

كرويوين
ياهغناش
نيكب

وشتناوق
غنوكغنوه

دنهلاايزيلام

ةروفاغنس

ةدحتملاةكلمملاايسور

اسنرف
ايناملأ

ايكرت
ايلاطيإ

ةكلمملا
ةيبرعلا
ةيدوعسلا

2314

تانايبلاو،ةحايسللرطق:ردصملا
ةيفحصلا

متيتلاةديدجلاةيليثمتلابتاكملا
سمخلاتاونسلاىدمىلعاهحاتتفا
ةيضاملا

نهارلا عضولا مييقت ريراقت ةلسلس-رطق ةلود يف ةحايسلا عاطق



]↑يباجيإريثأت[ةيقيوستلاتالمحلا
ينطولاسلجملاقلطأ،2018ماعيفف.رطقةلودىلإةدفاولاةحايسلاةكرحمعديفحايسلانمةفلتخمتائفتفدهتسايتلاةلاعفلاتالمحلاتمهاس
كلذو،"ةبرجتلاةلاصأ:رطق"راعشتحتةيجيورتةلمح،ةحايسللرطقزاهجءاشنإلبقرطقةلوديفةحايسلاعاطقنعًالوؤسمناكيذلا،ةحايسلل
ّدعتيتلاةلمحلاهذهتفدهتسادقو.ىرخأةيمالعإتالاكوونإنإيسو،تينالبيلنولو،روزيافدأبيرتلثمةكيرشلاتاكرشلانمددععمنواعتلاب
ولود10يفةيجيورتداومتعضوو،ةليصأوةديرفبراجتجراخلانماهراوزحنمتةقطنملايفةدئارةيملاعةهجوكرطقةلودلجيورتلااهعوننمىلوألا

ةليسوكيعامتجالالصاوتلاعقاومىلعريبكلكشبةحايسللينطولاسلجملادمتعاامك.صخشنويلم250يلاوحاهدهاشوملاعلالوحاًراطم14
.رطقةرايزلةفدهتسملاةفلتخملاقاوسألانمنيدفاولاحايسلاةوعدوةفدهتسملاةيقيوستلاتالمحلازيزعتل

 ويلبد يبليلحتو ،ةيفحصلا تانايبلاو ،ةيرطقلا ةيوجلا طوطخلاو ،ةحايسلل ينطولا سلجملا:ردصملا
يس

ينطولاسلجملادقع
رطقيفةحايسلل

بيرتعمةكارش
تينالبيلنولورزيافدأ
نمددعونإنإيسو
ةيمالعإلاتالاكولا
داوملاقالطإلىرخألا
ةفاضإلابةيجيورتلا
ةعوبطملاتالمحلاىلإ
14ولود10يف
ملاعلالوحاًراطم
ىلإلوصولافدهب

.صخشنويلم250

"ةبرجتلاةلاصأ:رطق"

مايقةكارشلاتنمضت
ةكرشنممقاط
ةلودةرايزبيواوه
روصطاقتلالرطق
ملاعملانمةعومجمل
ةلودلايفةيحايسلا
اهمادختسالجأنم
ةزهجألتايفلخك
ًالضف،يواوهفتاوه
ىلعاهلجيورتلانع
لصاوتلالئاسو
تاصنمويعامتجالا
تحتتفاامك.ويديفلا
لمحياًرجتميواوه
يفيرطقلاعباطلا
نيعوبسأةدملياهغنش
رطقلجيورتلل

ةكرشعمةكارشلا
يواوه

مت،2018ماعيف
ةيقيوستةلمحقالطإ
عمنواعتلابةيملاع
ةيوجلاطوطخلا
عيجشتلةيرطقلا
ةدافتسالاىلعباكرلا
فقوتلاةمدخنم
،ةحودلايفةيناجملا
ةباجتساكلذءاجو
تلخدُأيتلاتارييغتلل
رادصإتاسايسىلع
رطقيفتاريشأتلا
حايسللتحمسيتلاو
88نمرثكأنم
لوخدبةفلتخمةيسنج
.ةريشأتنودةلودلا

+رطقةلمح

ةيوجلاطوطخلامدقت
ةيناجمةماقإةيرطقلا
يفةدحاوةليلةدمل
روبعلايرفاسملقدنف
ٍلايلبناجىلإ
ضفخمرعسبةيفاضإ
اًرالود50هردق
.ةليللايفًايكيرمأ
ةوطخلاهذهيتأتو
ددعةدايزلةباجتسا
حمسُييتلاتايسنجلا
نودبةلودلااهلوخدب
ىلإ88نمةريشأت

.ةيسنج99

يففقوتلاةطحم
ةيوجلاطوطخللةحودلا
ةيرطقلا

ةيوجلاطوطخلاتقلطأ
عمنواعتلابةيرطقلا
ينطولاسلجملا
نمةلسلسةحايسلل
ةيقيسوملاتالفحلا
ماعيفتاناجرهملاو

موجنروضحب2019
يتاكلثمنييملاع
5نورامويريب
.امولامو

فيالرطق

ةلماشريغةمئاق

ةيقيوستلاتالمحلا:3مقرلكشلا

نهارلا عضولا مييقت ريراقت ةلسلس-رطق ةلود يف ةحايسلا عاطق2015



]↑يباجيإريثأت[ةيحايسلاةيتحتلاةينبلا
نمةئفلاهذهىدلرفسلاةبرجتزيزعتىلعرطقزكُرت،اذهل.ةلودللنيمداقلانيرفاسملاددعيلامجإنم٪90يلاوحلمعلافدهبنورفاسملالكشي
.موجنسمخلاةئفنمقدانفلاىلإةفاضإلابةيملاعلاتاعامتجالاوتارمتؤملادقعلةصاخقفارمريفوتلالخنمنيرفاسملا
ةينبلاىلإةفاضإلاب،)ةمداقلا2022مدقلاةركلملاعلاسأكةلوطبتاجايتحاةيبلتل(ةيضايرلاقفارمللةيتحتلاةينبلايففثكملكشبةلودلارمثتستامك
.)نيرفاسمللةيلستلاوهيفرتلانمردقربكأريفوتفدهب(ةيلخادلايلئاعلاهيفرتلازكارموفحاتملاك،ةيهيفرتلاقفارمللةيتحتلا
ةموظنمبفيرعتلافدهبتايلاعفلانمديدعلاتمظنو"ضراعملاوتارمتؤملاوزفاوحلاوتاعامتجالاعاطقل"ةيسيئرةهجونينسلارادمىلعرطقتحبصأ
ىلعزيكرتلاعماهيدلةيحايسلاةيتحتلاةينبلاريوطتىلعرمتسملكشبةلودلالمعتو.اهبعّتمتتيتلاةزيمتملاضراعملاوتارمتؤملاوزفاوحلاوتاعامتجالا
.اهريغويلئاعلاهيفرتلازكارموةيفاقثلاتايلاعفلاوفحاتملاوبعالملاوتارمتؤملازكارموةمخفلاقدانفلا

نأاميسال،عاطقلااذهيفتامدخلانمديدعلاميدقتلةصرفلاحاتأام،ماظتنابةيضايرلاتايلاعفلاةفاضتساىلعرطقتصرح،هسفنتقولايف
ةينبلاوةلودلااهبزيمتتيتلاةفايضلاميقباهراوزفيرعتلةصرفرطقةلودلحيتتلب،بسحفيضايرلاروهمجلاوحايسلابذجتالالتايلاعفلاهذه
.اهكلتمتيتلاةيتحتلا

ءانبلاداوموءانبلاايجولونكتليلودلاضرعملاةفاضتسا
.عاطقلاةداقونيزرابلانيرتشملابذجل

ةيلامجإةحاسمبرطقةسسؤميفوضع
ةصصخُمعبرمرتمفلأ40ىلإلصت
.ضراعملاميظنتل

تارمتؤمللينطولارطقزكرم

رتم50,000ىلإلصتةيلامجإةحاسم
ميظنتلةصصخُمةحودلابلقيفعبرم
.ضراعملا

تارمتؤملاوضراعمللةحودلازكرم

3,000ىلإلصتةحاسمقدنفلامضي
تايلاعفلاميظنتلةصصخُمعبرمرتم

ةحودلانتسيوابسوقدنف

شينروكلاىلععقاولاقدنفلااذهمضي
عبرمرتم8,800ىلإلصتةحاسم
تايلاعفلاميظنتلةصصخُم

نوتاريشتاعامتجازكرموعجتنموقدنف
ةحودلادنارج

*ةمداقلاتايلاعفلا

ربمفون16-18رفسلاوةحايسلليلودلارطقضرعم
2021

2021تاعاسلاوتارهوجمللةحودلاضرعم
2021رياربف27-22

رطقتكجورب
2021ليربأ8-5

لاجميفنيلماعلانيضراعلابذجىلإضرعملافدهي
عاطقزيزعتلجأنمةيجراخلاوةيلخادلاةحايسلا
.هريوطتورطقيفةحايسلا

ةلود175نمراوزلاوةلود14نمنيضراعلابذج
.ةرخافلاةيملاعلاةيراجتلاتامالعلاةفاضتساو

زاغلاوطفنلاتالاجميفاًضراع150فيضتسي
.ةقاطلاولاسملايعيبطلازاغلاو

رطقيفيلودلاةقاطلارمتؤم
2021ليربأ7-5

ةلماش ريغ ةمئاق*

ةيحايسلاةيتحتلاةينبلا:4مقرلكشلا

2316 نهارلا عضولا مييقت ريراقت ةلسلس-رطق ةلود يف ةحايسلا عاطق



كلذلمشيو.2022مدقلاةركلملاعلاسأكةلوطبقبستيتلاةرتفلايفةيتحتلاةينبلاعاطقيفةريبكتارامثتساىلعلوصحللاًيلاحةلودلاىعست
نمقدانفلعبتياهفصننمرثكأ(اًقدنف14000يلاوحريوطتو)ةلوطبلاءاهتنادعبةيلبقتسملاتايلاعفلاةفاضتسالمدختسُتدقيتلا(بعالمةينامثدادعإ
يودبلازارطلاىلعةممصُملاةتقؤملاتاميخملاقدانفلثمةركتبمةماقإتارايخرفوتنممغرلاىلعةماقإلاقفارمىلعبلطلاةيبلتل)موجنسمخلاةئف
.ةيرحبلاتالحرلاقدانفو

ةحابسللملاعلاةلوطب
ةحودلايف2023

بقشلا–ةّيسورفللةّيلودلايراجتلاكنبلاةلوطب•

2023ةلسلاةركلملاعلاسأكتايفصت•

2021ةحابسللملاعلاسأكةلوطب•

ةحابسللجيلخلاةلوطب•

2021ةلواطلاسنتلايسآةلوطب•

ةلماش ريغ ةمئاق

ةمداقلاىربكلاتايلاعفلا:5مقرلكشلا

ةمداقلاةريغصلاتايلاعفلا:6مقرلكشلا

نهارلا عضولا مييقت ريراقت ةلسلس-رطق ةلود يف ةحايسلا عاطق2017



اراتك يفاقثلا يحلا  يبملوألا رطق فحتم
يضايرلاو

ينطولا رطق فحتم

يمالسإلا نفلا فحتم

فقاو قوس  نفلل يبرعلا فحتملا:فحتم
ثيدحلا

 ةحاو يف يهيفرتلا هزنتملا
ةحودلا

سدريب يرجنأ ملاع

ةيفاقثلازكارملا يلئاعلاهيفرتلازكارمفحاتملا

رطقيفةفاقثلاوهيفرتلانكامأضعب:7مقرلكشلا

2318 نهارلا عضولا مييقت ريراقت ةلسلس-رطق ةلود يف ةحايسلا عاطق



]↑يباجيإريثأت[ةيرحبلاتالحرلاةحايس
ررقُملانمثيح،ةيسيئرةيرحبةيحايسةهجوىلإةحودلاليوحتىلإاًيلاحهذيفنتيراجلاةحودلاءانيمريوطتةداعإعورشملالخنمرطقفدهت
.2022مدقلاةركلملاعلاسأكةلوطبءانثأراوزلاةفاضتسالةتقؤمقدانفكةيحايسلانفسلامادختسا
ىلعةيباجيإعاطقلالبقتسمنأشبتاعقوتلالازتال،19ديفوكءابوراشتناةجيتنةيرحبلاةحايسلاعاطقاهدهشيتلاعجارتلاةلاحنممغرلاىلعو
لابقتساوةحودلاءانيمعيسوتلةمهمريوطتةداعإعيراشمذيفنتبموقتثيحةدئارةيحايسةهجوحبصتلرطقةلوددعتست،اذهنماًقالطنا.ليوطلاىدملا
ةفاضإةتقؤمةماقإنكامأكةيرحبلاتالحرللنيتنيفسمادختسابرطقموقتس،كلذىلعةوالع.يملاعىوتسمتاذةحارلئاسوريفوتوراوزلانمربكأددع
ةيرسيوسلاةيملاعلاةيرحبلاتالحرلاطوطخعمةيرصحةكارشرطقةلودتعقوامك.2022مدقلاةركلملاعلاسأكةلوطبلةصصخُملاقدانفلاىلإ
.ةحودلاءانيميفابوروييسسأمأوايجويبيسسأمأيتنيفسمادختسالجأنم،زيزوركيسسأمأ،ةيلاطيإلا

نمهتعسوتوةحودلاءانيمريوطتةداعإىلعلمعلامتي•
نتمىلعنيمداقلاحايسلانمربكأددعلابقتسالجأ
ةهجوكرطقةناكمزيزعتفدهبةيرحبلاتالحرلانفس
.ةيرحبلاتالحرللةيسيئرةيحايس

ليهستوةسلسةيحايسةبرجتريفوترطقمزتعت•
ةحودللجيورتلافدهبكلذوةنيدملاىلإلوصولا
ةيسيئرةيحايسةهجوك

عيسوتو ريوطت ةداعإ
ةحودلا ءانيم

تصصخواًتقؤمةيرحبلاتالحرلافاقيإبرطقتماق•
اهمادختسالةيرحبلاتالحرلانفسنمنيتنيفس
ةصصخملاقدانفلاىلإةفاضإلابةتقؤمةماقإنكامأك
2022ماعيفمدقلاةركلملاعلاسأكةلوطبل

يسسأمأةكرشعمةيرصحةكارشرطقتعقو•
يسسأمأيتنيفسمادختسالجأنمزيزورك
ةحودلاءانيميفابوروييسسأمأوايجويب

 نفس مادختسا
 ةيرحبلا تالحرلا
ةتقؤم قدانفك

ةيرحبلاتالحرلاةحايس:8مقرلكشلا
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]↑يباجيإريثأت[ىرخألاريوطتلاعيراشم

.ةحايسلاعاطقيفةلماعلاىوقلاتاراهمعفروةيسيئرلاتاهجولاريوطتلالخنمةيحايسلااهتيجيتارتساليعفتىلعرطقةلودلمعت

قطانمتسةحايسللرطقتددحثيح،2030ةحايسللةينطولارطقةيجيتارتسالالخنم2030ماعيفرئازنويلم5.6بذجىلإةلودلافدهت
قيقحتلةفدهتسملارواحملالمشتو.ةلودلايفةحايسلاةكرحزيزعتواهنملكيفةيحايستامدخريفوتوةصاخةيحايسعيراشمذيفنتلةيفارغج
.ةيحصلاوةيجالعلاةحايسلاو،ثارتلاوةفاقثلاو،تارماغملاةحايسو،ةيئيبلاةحايسلا:ةيجيتارتسالا

.عاطقلاومنتاناكمإزيزعتيفرطقيفةحايسلاىلعةمئاقلاتاكارشلامهاست

نيعاطقلانيبتاكارشةماقإفدهبةحايسلاعاطقيفرامثتسالاصرفلجيورتلاىلعةحايسللرطقعمنواعتلابةعانصلاوةراجتلاةرازولمعت•
.ةريبكةيئطاشتاعجتنمءاشنإوصاخلاوماعلا

ةصاخلاةمدقتملاتاليلحتلاوةمخضلاتانايبلالولحمادختسالرطقنوفادوفةكرشعممهافتةركذم2020ماعيفةحايسللينطولاسلجملاعقو•
قطانمورطقةلودلجيورتللةبسانملاصرفلاديدحتيلاتلابو،حايسلاكولستاهاجتاوةرايزلاطامنأديدحتيفدعاستسيتلارطقنوفادوفةكرشب
.اهيفيحايسلابذجلا

ءارفساوحبصيلتنرتنإلاربعنيلقتسملارفسلاءالكوبيردتفدهب"شاوط"مساهيلعقلطأاًجمانربةحايسللينطولاسلجملاّدعأ،2017ماعيف•
.رطقةلودل

.ةقطنملكيفةيحايستامدخريفوتوةصاخةيحايسعيراشمذيفنتلاهعقومىلعًءانبةيفارغجقطانمتسةحايسللرطقتددح

ةريخذلاو روخلا
ةيئيب ةحايس

اراتكوفقاوقوس
ةيفاقثةحايسزكرم

نياليسو ديدعلا
تارماغمو مييخت

قورب سارو ةرابزلا
ثارتو خيرات

ناخد
ةحصو مامجتسا

قيرعلاو ةيباشملا
ةحصو مامجتسا

صاخعباطتاذةيحايسقطانمتس:9مقرلكشلا
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ديدجتوةميقلاةلسلسىلعةيرذجتارييغتلاخدإوةحايسلاعاطقزيفحتيفايجولونكتلامهاست
يبُلتةيحايسةطشنأوةفلتخمرفسبراجتنعنيثحابلانيرفاسملاتابغرلةيبلتكلذورفاسملاةبرجت
طيحملاوايسآقاوسأىلإلوصوللةدهاجرطقىعست.ةنيابتملاةيصخشلامهتاجايتحاومهتاعلطت
ثدحأينبتلالخنمملاعلالوحرفسلاةطشنأفانئتساعمةيلخادلاةحايسلازيزعتوئداهلا
.ةلودلايفةحايسلاعاطقيفةلماعلاىوقلاتاراهمريوطتوتاينقتلا
ايجولونكتلابززعملارفسلا.1
ىلإةدنتسملاتامدخلاوةلومحملاةزهجألاتاقيبطتوةمخضلاتانايبلالاجميفلئاهلاومنلامهاس
تاكبشتامدخوززعملاعقاولاويضارتفالاعقاولاوةيفارغجلاموسولاىلعةمئاقلاتامدخلاوعقاوملا
طيطختلاتامدخدهشتامك.ملاعلاىوتسمىلعرفسلاةموظنمرييغتيفيعامتجالالصاوتلا
داصتقالا"موهفمروهظعمبنجىلإاًبنجاًظوحلماًعافتراايجولونكتلامادختسابرفسلاوزجحلاو
.ربوأويبنإيبريإلثمتاكرشومنو"كرتشملا

تاحارتقاو،تالحرلاطيطختةزيملثمةديفملاايازملاضعبةيكذلافتاوهلاتاقيبطتمضتامك
ركاذتلازجحو،يملاعلاعقاوملاديدحتماظنمادختسابتالحرلاعبتتلهسُتامك،ةيروفلارفسلا
تانايبلاربتعُت،ىرخأةهجنم.نيمدختسملانمتاقيلعتلاوتاظحالملاعمجو،راعسألاةنراقمو
تاجايتحاعمبسانتتتامدخريفوتعاطقللحيُتيذإ،رفسلاعاطقلةبسنلاباًمّيقاًرصنعةمخضلا
.اهريغورفاسملاةدعاسمتامدخلثمحايسلاونيرفاسملا

قوسلاتايكيمانيد
رالودرايلم744.7نم%20ةبسنباًضافخنايملاعلاتنرتنإلاربعرفسلاءالكوقوسدهش•

-ديفوكةمزأببسب2020ماعيفيكيرمأرالودرايلم595.8ىلإ2019ماعيفيكيرمأ
رالودرايلم900ىلإهتميقلصتلاًريبكاًيفاعتعاطقلااذهدهشينأعقوتملانمنكل،19
نأعقوتملانم،كلذىلعةوالع.%15هردقبكرميونسومنلدعمب2023ماعيفيكيرمأ
.%11.3ةبسنباًدجاًعيرساًومنةلومحملافتاوهلاوةيحوللاةزهجألاعاطقققحي

 اهراثآو ةيملاعلا تاهاجتالا
ةقطنملا ىوتسم ىلع

2022 202020212023

15%

ربعرفسلاءالكوليملاعلاقوسلا:1مقرينايبلامسرلا
)يكيرمأرالودرايلم(تنرتنإلا

ةقطنملاىوتسمىلعراثآلا
ةيبرعلاةكلمملايفاهّرقمعقييتلا،ةضباقلااريسةعومجمعمةكارشروكأقدانفتدقع•

عيبلاتاونقوتنرتنإلاربعاريستاونقيفةلماكلاروكأةظفحمجاردإفدهب،ةيدوعسلا
.لّوجتقيبطتورفاسملاةصنمكلذيفامب،ةئزجتلاب
ىلإىدأامةيسيئرةيحايسةهجوكةنطلسللجيورتللوجيوعمةكارشنامُعةنطلستدقع•

عبرلاو2018ماعنملوألاعبرلانيب٪42ةبسنبتنرتنإلاىلعثحبلاتالدعميفةدايز
.2019ماعنملوألا
ةقلعتملاةينقتلالولحلانمديزملاريفوتىلعةئشانلاةيجولونكتلااهتاكرشرطقةلودعجشُت•

ربكأولوأومزيروتدعُي.عاطقلايفرمتسملايمقرلالوحتلاينبتوةبقارمبناجىلإ،رفسلاب
.رطقيفيحايسلابذجلاقطانمليروفلازجحللقيبطت
لولحلاريوطتوةحايسلاطامنأمهفلجأنمنوفادوفعماهتكارشىلعرطقةلوددمتعتامك•

يفةدعاولاصرفلامييقتلةيمقرةيجيتارتساةلودلاىنبتتو،رفسلاةبرجتليهستلةينقتلا
.اهريغوتايلمعلاوةيمقرلاةبرجتلاويمقرلاقيوستلالثم،ةيسيئرلاتالاجملا

21
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تايعادتلارثألاتاهاجتالاةئفلا
لاثملا ليبس ىلع ،ايجولونكتلاب ةموعدم ةديدج ماهلإ رداصم•ماهلإلا

 ةطساوب دعُملا ىوتحملا عقاومو،يعامتجالا لصاوتلا لئاسو
.مدختسملا

 ،نيمدختسملا نم ربكأ ةحيرشل ةحاتم رفسلا تامدخ تحبصأ•
 ام ،عسوأ قاطن ىلع ةحاتم كالهتسالاب ةقلعتملا تامولعملا تتابو
 امبسح ماهلإلا بناوج ةيبلتب عاطقلا يف ةلماعلا تاكرشلل حمس
.مساوملا هبلطتت

 ىلع ديازتم لكشب نودروملا لمعي•عفترم
 ايجولونكتلاو تنرتنإلا نم ةدافتسالا
 شماوه نيسحتو رشابملا هجوتلل ةيمقرلا
.ةيلامجإلا حبرلا

 اًومنتنرتنإلا ربع ءاطسولا دهش•
 ربع رفسلا ءالكو اميس ال اًريبك
 ضعب نوهجاوي كلذ عم ،تنرتنإلا
 بلطلا ضافخنا يف ةلثمتملا تاديدهتلا
 لوخد ةجيتن ةطاسولا تامدخ ىلع
لاح يفو .قوسلل ةديدج ةينقت تاكرش
 نم ةديدجلا تاكرشلا هذه تنكمت
،رفسلا لاجم يف ةريبك تاردق ريوطت
 ءالكو ةردق عجارت ىلإ كلذ يدؤيسف
 بسك ىلع تنرتنإلا ربع رفسلا
.ءالمعلا

 ،ةقومرملا ةينقتلا تاكرشرمثتست•
 لكشب ،كوبسيفو ،لبآو ،لغوغ لثم
 ىعستو ،رفسلا عاطق يف ديازتم
 نيمأتو ،ءالمعلا عم تاقالعلا زيزعتل
 مكحتلاو ،اهب ةصاخلا رفسلا رداصم
 امك .تنرتنإلا ربع رفسلا ةكرح يف
 رفاسملا معد تاكرشلا هذه لواحتس
 يلاتلابو ،ةلماكتم رفس ةبرجت ريفوتو
 ميدقت نم ةيلاحلا رفسلا تاكرش نامرح
.ةطاسولا تامدخ

 اميف دمألا ةليوط رطاخم كانه تسيل•
 ةينقتلا تاكرش هبعلت يذلا رودلاب قلعتي
.تالماعتلا ىوتسم ىلع

 اهبعتمتت تناك يتلا ةزيملا نم دحلا يف تنرتنإلا ةكبش تمهاس•ثاحبألا
 تامولعملا نم ربكأ ردقب ظافتحالا ثيح نم اًقباس رفسلا تاكرش
 ،اهيلع نيرفاسملا عالطا نود لوحي ناك امب رفسلاب ةقلعتملا
.نآلا نيرفاسملل حاتملا تامولعملاّ مك دادزا اهلضفبو

.ثحبلا تايلمع فييكت مدخي نأ يلالدلا ثحبلل نكمي•
معدل كالهتسالا تامولعم مادختسا نييمقرلا نيدعاسملل نكمي•

.ثحبلا

عفترم

.ةبوعصو اًديقعت لقأ رفسلا تالحر زجح تايلمع ريس حبصأ•زجحلا
لاجملا اذه يفةديدجلا تاسسؤملاو تاكرشلا روطُتنأ نكمملا نم•

 ةينقتلا تاكرشلاثملا ليبس ىلع ،رفسلا تامدخل عيزوت تاردق
ءالمع ةدعاق كلتمت يتلا رفسلا عاطق يف ةلماعلا ريغ تاكرشلاو
.ةديج

عفترم

 ىلإ رفسلا
جراخلا

 ربع لوصولا ليجست( رفسلا تابوعصو لكاشم ليلقت ىلع زكري•
)اهريغو ،اًينورتكلإ ةرئاطلا بوكر تاءارجإ مامتإو ،تنرتنإلا

طسوتم

 ةماقإلا
تالصاوملاو

 لئاسو مادختساب نكسلاو ةماقإلا قفارم زجح تاءارجإ ليهست•
ةينقتلاب ةموعدم زجح

تالصاوملا يف مهاست ةيلود تاصنم•

ضفخنم

 ةيصخش براجت/ تامولعمب نيرفاسملا رفسلا تاكرش دوزت•ةيحايسلا براجتلا
كالهتسالا تامولعم ىلإ اًدانتسا مهتاجايتحا عم بسانتت

طسوتم

 ربع لوصولا ليجست( رفسلا تابوعصو لكاشم ليلقت ىلع زكري•ةدوعلا تالحر
)اهريغو ،اًينورتكلإ ةرئاطلا بوكر تاءارجإ مامتإو ،تنرتنإلا

طسوتم

 نم ةدوعلا دعب ام
ةلحرلا

 نع ريبعتلا ىلع مهتردقب لثمتت ةزيم مويلا نورفاسملا كلمي•
 مهاسي ام وهو ،ايجولونكتلاو تنرتنإلا ةكبش لالخ نم مهسفنأ
 مهعيجشتو نيرخآلا ماهلإو تنرتنإلا ربع رفسلا ةبرجت ءارثإ يف
 ايجولونكتلاب موعدملا رفسلا موهفم زيزعت يلاتلابو ،رفسلا ىلع
عسوأ قاطن ىلع

عفترم

ةيحايسلاةميقلاةلسلسىوتسمىلعةئشانلاتاهاجتالا:2مقرلودجلا
فلأتتو.هيفةمدقملاتامدخلاوةحايسلاعاطقيفةلماعلاةيسيئرلاةينعملاتاهجلانعلضفأةحملريفوتيفرطقيفةيحايسلاةميقلاةلسلسليلحتمهاسي
.ةيملاعلاوةيلحملاتاسسؤملانمةعومجممضتوةيسيئررصانعةينامثنمةميقلاةلسلس
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ةديدجةليدبةيحايسقاوسأ.2

لكيفاًديدحتو،ئداهلاطيحملاوايسآةقطنميفجراخلاىلإنيرفاسملاددعلصينأعقوتملانم
عقوُتيو.2030ماعلولحبرفاسمرايلمنمبرقيامىلإ،ايسينودنإونابايلاودنهلاونيصلانم
نأركذلابريدجلا.ةيحايسلاقاوسألاربكأاهفصوباهتناكمىلعةعبرألالودلاهذهظفاحتنأ
يملاعلادصرملاريرقتبسحب،طسوتملانمىلعألودلاهذهيفةدحاولارفسلاةلحرىلعقافنإلا
.2019ماعلرفسلل

قوسلاتايكيمانيد

ىلإنيرفاسملاددعيلامجإنم%15هتبسنامنويويسآلانورفاسملاّلكش،2019ماعيف•
،رفسلاىلعيملاعلاقافنإلايلامجإنم%21ةبسنباومهاسوملاعلاىوتسمىلعجراخلا
نمديزملاىعسي.اًبيرقتيكيرمأرالودرايلم300جراخلاىلإرفسلاتاقفنتغلبثيح
لودلايفمهئارظنبةنراقم"ةديدجبراجتضوخ"ىلإ)٪76مهتبسنو(نييويسآلانيرفاسملا
رثكأنيبنم)%30مهتبسنو(نويسينودنإلانورفاسملاربتُعيو.)٪69مهتبسنو(ىرخألا
دونهلانورفاسملامهيلي،نييويسآلاحايسلانممهريغبةنراقمةرماغملانعاًثحبنيرفاسملا
.)٪29مهتبسنو(نويدنالياتلاو

جتانلاومنلدعمغلبيثيح،ملاعلايفاًومنتاداصتقالاعرسأنمينيصلاداصتقالادعُي•
الدالبلايفدرفلالخدنأنممغرلاىلع)2019(٪6.1يونسلايقيقحلايلامجإلايلحملا
قوسةميقلصتنأعقوتملانمو.ةيملاعلاريياعمللاًقفوطسوتملانملقأهنأىلعفنصُيلازي
.2025ماعلولحبيكيرمأرالودرايلم365ىلإهدحوةينيصلاةيجراخلاةحايسلا

10
17
9

29

19
26

150

21

2018

30

969
19

51

72

ايسينودنإ

20

693

2030

ىرخأ

19

25
ناويات

ةيبونجلا ايروك

دنهلا

نابايلا

ايزيلام

282

دناليات

3

38

نيصلا

،2018،نويلم(ةلودلابسحةيجراخلاةحايسلا:2مقرينايبلامسرلا
2030f(
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ىلإةفاضإلابيلودلارفسلاقوسيفربكألاةصحلاىلعئداهلاطيحملاوايسآةقطنملصحتنأعقوتملانم
اًضيأومنةبسنىلعأ

-2019(ةقطنملابسحنيرفاسملاتالحرددععافتراةبسن:10مقرلكشلا
2039(

ةقطنملاىوتسمىلعراثآلا

رفسلايفومنةبسنربكأدهشتسئداهلاطيحملاوايسآةقطنمنأىلإتاعقوتلاريشُت•
ةيويسآلاقاوسألافادهتسالرطقةلودىعستس،اذهل.2030ماعلولحبجراخلليملاعلا
يفىلوألاةوطخلاتلثمتو.اهيلإنيدفاولاحايسلانمديزملابذجلجأنملصاوتملكشب
نيصلاوايزيلامودنهلايفةحايسللينطولاسلجمللةيليثمتبتاكمءاشنإببناجلااذه
.اهريغو

لمعتو،ةريشأتنوداهيضارألوخدةيناكمإدونهلاونيينيصلانيرفاسمللرطقةلودحيُتت•
ةغللاىلعبيردتصرفريفوتلالخنمةحايسلاعاطقيفةلماعلاىوقلاتاراهمريوطتىلع
.قدانفلاوقوستلازكارميفنيلماعلانيفظوملاونيراشتسملاونييحايسلانيدشرملل

ةغلمعدتتامدخريفوتلالخنمصاخلكشبنيينيصلاحايسلابذجلرطقةلودىعستامك•
ضورعلاميدقتوقدانفلايفةينيصلايابنوينويتاقاطبدامتعانامضو،نيردناملا
.يواوهةينيصلاايجولونكتلاةكرشعمنواعتلابةيجيورتلا

 اكيرمأ
ةيلامشلا

ابوروأ
طيحملاو ايسآ
ئداهلا

2.2%
ايقيرفأ

3.4%

2.2%

 اكيرمأ
ةينيتاللا

قرشلا
طسوألا

5.0%

4.4%
4.4%

2324 نهارلا عضولا مييقت ريراقت ةلسلس-رطق ةلود يف ةحايسلا عاطق



ةيهافرلاةحايس.3

ةديدجرفسبراجتفاشكتسالنيرفاسملاليمبيساسألكشبةيهافرلاةحايسلاقوسرثأتي
ةقبطلاقافنإةبسنعافتراعمبنجىلإاًبنج،ةبيرغوةديرفةيحايسقطانميفتالطعلاءاضقو
.رفسلاعاطقىلعيعامتجالالصاوتلالئاسولديازتملاريثأتلاو،رفسلاىلعايلعلاوةطسوتملا

قوسلاتايكيمانيد

،2020ماعيفيكيرمأرالودرايلم406يلاوحبيملاعلاةيهافرلاةحايسلاقوسةميقترُدق•
نويليرت1.2ىلإهتميقلصتنأعقوتملانمو.19-ديفوكءابويّشفتراثآرابتعالانيعباًذخأ
غلبتنأعقوتملانمامك.%4غلبيبكرميونسومنلدعمب2024ماعلولحبيكيرمأرالود
ىلإيهافررفستالحريفةكراشملايفنيبغارلاطسوألاقرشلاةقطنميفدارفألاةبسن
مهتالطعءاضقيفنيبغارلادارفألاةبسنغلبتامنيب،2021ماعيف%46يلاوحجراخلا
.%52يلاوحمهدالبيف

رالودرايلم(ةيهافرلاةحايسليملاعلاقوسلا:)3(ينايبلامسرلا
)يكيرمأ

2024 2021 2019202020222023

4%

ةقطنملاىوتسمىلعراثآلا

يفةحايسلاعاطقلةيسيئرلاتاكرحملانم،رخافلاقوستلاةصاخو،ةيهافرلاةحايسلازتال•
يفةلضفملاةيحايسلاتاهجولاىدحإاهتفصبةقومرمةناكميبدلتحتو.طسوألاقرشلا
ةحايسعاطقريوطتلاهيعسيفةقطنملايفىرخألودزربتنيحيف،طسوألاقرشلاةقطنم
رفوتكلذىلإةفاضإلاب.يهافرلارفسلاعاطقوتارمتؤملاوضراعملاوتايلاعفلاوتاناجرهملا
ةفدارمتحبصأدقو،ملاعلايفقوستلابراجتلضفأنماًضعبطسوألاقرشلاةقطنم
.ةيلاعلاتاعقوتلاوعفترملابلطلاززعيامم،ةرخافلاتاجتنملل

عجتنموةحودلازنوزيسروفقدنفلثمةرخافلاتاعجتنملاوقدانفلابذجت،يلاحلاتقولايف•
رارمتسالظيفو.رطقةلوديف"ةيهافرلايرفاسم"ـبىمسُيامانانبلاةريزجيفاراتنانأ
نمعونلااذهبةقلعتملاتامدخلاىلعديازتملابلطلاةيبلتنكمي،ةرخافلارفسلاةموظنمروطت
ةصاخلاداشرإلاولابقتسالاتامدخوتايحورملانتمىلعتالوجميظنتلالخنمةحايسلا
.اهريغوةيرصحلامعاطملاوقوستلاب

25

994.32

405.93

905.63
1026.521123.761207.32
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ةددعتملالايجألارفس.4

اًيجيردترفسلاىلإرظُنيتابدقف،تاراقلاولودلاوتايالولاءاحنأعيمجيفرسألاراشتناعم
لايجألارفس"ـبهتيمستنكميامأشن،كلذلةجيتنو.عامتجالاولمشلاّمللةقيرطهنأىلع
تانبوءاقشألاودادجألاولافطألاوءابآلالثمةددعتملايجأنمةنوكمةلئاعكرفسلايأ،"ةددعتملا
تالحروةيرحبلاتالحرلاةيلئاعلاتاءاقللاتارايخلمشتو.خلإ،تخألاوأخألاءانبأوخألا
.رامعألاعيمجللمشلاّملةطشنأوبسّنلاعبتتوةيلئاعلالوصألانعثحبلاتالحرويرافسلا

ةقطنملايفقوسلاتايكيمانيد

ةيناكسلاةبيكرتلاببسبةددعتملالايجألارفسنمىلعأةبسنطسوألاقرشلاةقطنمدهشت•
رالودنويلم609ىلإةقطنملايفيهالملاندمىلعقافنإلالصينأعقوتملانمو.ةيلاحلا
.2023ماعلولحبيكيرمأ

يفوئطاوشلاىلعتازاجإلاءاضقو،)%29(ةبسنببراقألاوأءاقدصألاةرايزتءاجو
ةرايزومامجتسالاتازاجإو،)%15(قوستلاو،)%17(ديعلاةلطعءاضقو،)%25(تاعجتنملا
،)%9(ةيحايسلاملاعملاةرايزو،)%11(ةنيدملانعداعتبالاو،)%14(ةيعيبطلانكامألا
قرشلايفتالئاعلااهلجأنمرفاسُتيتلاتابسانملاةمئاقسأرىلع)%9(ةينيدلاةحايسلاو
.طسوألا

ءاضقتاهجولمهرايتخايفمهتالئاعومهلافطأبمهرثأتبرومألاءايلوأنم%53فرتعاامك
لايجألاةددعتمةيلودتالحريفباهذللةيفلألاليجنم%11ططخيىرخأةهجنمو.تالطعلا
مهتالطعءاضقرثكأوأةنس65مهرامعأغلبتنيذلانسلارابكنم%65لضفيامنيب.ماعلك
.مهدلبيف

ةقطنملاىوتسمىلعراثآلا

تالحرلاةحايسنأالإ،رطقلخادلايجألاةددعتماهنأىلعضورعيأقيوستمتيالامنيب•
ىلعةلودلازكرتو.لمجملايفةيلئاعلارفسلاتاعومجمبطقتستةيفاقثلاةحايسلاوةيرحبلا
نمربكأددعباطقتسال،الثميهالملاندمك،ةرسأللةبسانملاقفارملاوةيتحتلاةينبلاريوطت
يفامب،ملاعملاهذهلجيورتلافدهباهبةطبترملاتامدخلاربتُعتو.لايجألايددعتمحايسلا
نمعونلااذهلثمومنلةمعادةصرف،لافطألاونسلارابكةياعرلتامدخريفوتكلذ
.ةحايسلا

طسوألاقرشلاةقطنمناكسلعونلابسحبرفسلاميسقت:)4(ينايبلامسرلا
)2018(ايقيرفألامشو
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43%

57%

ىرخأ عاونأ

يلئاعلا رفسلا
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ةيفلألاليجلنيمتنملانمنيرفاسملاددععافترا.5

ديلاومنممهو("سكإليجلا"وأرشاعلاليجلادعبىتأيذلاليجلاهنأىلعةيفلألاليجفّرعي
عتمتيهنأليجلااذهزيميامو.)2011-1996ديلاومنم("دزليجلا"لبقو)1965-1976

ىلإ.يعامتجالالصاوتلاتاينقتوةينورتكلإلاتاعمتجملانمةلماكلاةدافتسالاوةيمقرلاةعاربلاب
كلذيفامب،فاشتكالاوثحبللةادأكيعامتجالالصاوتلالئاسوبةدشبنورثأتيمهنأبناج
.راوزلاتاعجارموءاقدصألاتايصوت

قوسلاتايكيمانيد

عقوتملانمو.2025ماعلولحبنيرفاسملايلامجإنم%50ةيفلألاليجلثمينأعقوتملانم•
ثيح،ملاعلاءاحنأعيمجيفهتاعقوتورفسلاريياعميفتارييغتثادحإىلإكلذيدؤينأ
.هيفرتلاىلعةرفطلاليجوسكإليجهقفنأيذلاغلبملايثلثةيفلألاليجقفني

مايقللةضرعرثكأمهو،لمعلافدهبرفسللةبسانملاةيرمعلاةئفلاىلإنآلاةيفلألاليجلصو•
ةنسلايفتارم4.7ليجلااذهلنومتنملارفاسيثيح،ةقباسلالايجألابةنراقملمعتالحرب
ءانبألباقمو،ةنسلايفتارم3.6نورفاسينيذلاسكإليجلنيمتنملالباقملمعلاضارغأل
.ةنسلايفتارم4.2نورفاسينيذلا"ةرفطلاليج"

دعتسمهنأالإ،19-ديفوكسوريفىودعبةباصإلانأشباًقلقلازيالةيفلألاليجنأعم•
ىلع.ىرخألالايجألانمهريغنمةفزاجملاىلعالابقإرثكأوهوتقولاناحامىتمرفسلل

ريراقتلاتراشأامنيب،عوبسألاةياهنةلطعءاضقلةيفلألاليجنم%48رفاس،لاثملاليبس
.ءيشلاسفناولعفةرفطلاليجنم%27َوسكإليجنمطقف%22نأىلإ

يكيرمأرالودرايلم200يلاوحةدحتملاتايالولايفةيفلألاليجقفنأ،2018ماعيف•
ةورثلايلامجإنم%40يلاوحىلإةيلاملامهتاورثلصتنأعقوتملانمو،رفسلاىلع
.2030ماعلولحبةيفاصلا

ةقطنملاىوتسمىلعراثآلا

بذجتثيحبنيعمموهفموأةددحمةركفتاذةيحايستامدخريوطتىلعرطقةلودلمعت•
،ةضفخنملاةينازيملاتاذةطشنألاىلعزيكرتلابناجىلإ،ةيفلألاليجوأبابشلانمحايسلا
بابشلاةئفنمحايسلابذجليعامتجالالصاوتلالئاسونمةدافتساللةيجيتارتسادادعإو
نأركذلابريدجو.ةيويحلاوةلاصألابمستتيتلابراجتلانعنوثحبينيذلاةيفلألاليجوأ
ليجلبقنمهيلعتيوصتلامتراطملضفأ"ةزئاجىلعلصحدقناكيلودلادمحراطم
ةيفلألاليجنمنوبخانلاتّوصو.2020ماعلةئزجتلابرفسلازئاوجعيزوتلفحيف"ةيفلألا
.تابورشملاوتالوكأملاتارايخوةيلحملاةيوهلاوراطملايفقوستلاةئيبل

ىلإ،ةيحايسلاتاهجولاربعاهقاطنعيسوتويافياولاةكبشةيوقتىلعرطقةلودلمعت•
نمةلودلاءاحنأعيمجيفلقنتلاوألوصولاليهستللومحملافتاهلاتاقيبطتقالطإبناج
.ةيحايسلاعقاوملاوبذجلاملاعملوحتامولعملاريفوتلالخ

)يكيرمأرالودرايلم(ةورثلايفاص:)5(ينايبلامسرلا
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ةصصختموأةفلتخموأةزيمتمتاهجوىلإرفسلا.5

حايسلاقاوذأبسانتتيتلاةصصختموأةفلتخموأةزيمتمتاهجوةحايسلاومنتنأعقوتملانم
ىعسيانهو.يعامتجالادعابتلاريبادتىلعزيكرتلاةدايزلظيفةيعامجلاةحايسلانمالدب
ةئيبلابةطبترمةنيعمةطشنأةسراممفدهبةفولأمريغوةفلتخمرفسةبرجتىلعلوصحللحايسلا
.ةيلحملاتافاقثلاىلعفرعتلاوأةفلتخملاتاضايرلاةسرامملوأ

ةقطنملاىلعاهراثآوقوسلاتايكيمانيد:3لودجلا
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 ةلود يفةحايسلا ةئف ينبتقوسلا تايكيمانيدةيسيئرلاعفاودلاةئفلا
رطق

 مهسُت نأ عقوتملا نم•ةيئيبلا ةحايسلا
 بذجلا عقاوم
 ضعب يف يحايسلا
 اهنطقت يتلا قطانملا
ةدايزو،ةنيعم تايقرع
 يموكحلا ليومتلا
 ةقلعتملا تاردابملل
 مادختساو،ةحايسلاب
،ةددجتملا ةقاطلا
زيفحت يف ،ميمصتلاو
 ةيئيبلا ةحايسلا قوس
 قرشلا ةقطنم يف
 لامشو طسوألا
.ايقيرفأ

 نأ عقوتملا نم•
ةميقزواجتت
 يف ةيئيبلا ةحايسلا
 نويلم630 ةقطنملا
 يف يكيرمأ رالود
 ،2027 ماع ةياهن
 لدعم يف ةدايزبو
بكرم يونس ومن
%3.3هردق
 ماع عم ةنراقملاب

2020.

 تاكارشلا لمعتس•
 ماعلا نيعاطقلا نيب
 ريفوت ىلع صاخلاو
 ىلإ تالصاوملا
.ةيئانلا تاهجولا

ريغ ةيئيبلا ةحايسلا•
 ثيح ،رطق يف ةروطتم
نايسيئر ناعقوم دجوي
 ميرلا ةيمحم امه
 فورغنملا راجشأو
 ةيمحم يف)مرقلا(
.ةريخذلا

 عيسوت دعاسي نأ نكمي•
 ريوطتو لوصولا قاطن
هذهب ةقلعتملا تامدخلا
 ريوطت يف عقاوملا
 ةقلعتملا تامدخلا
.ةيئيبلا ةحايسلاب

 ىدل نوكي ام ةداع•ةفاقثلاو ثارتلا
 نيمتهملا حايسلا
 ةفاقثلاو ثارتلاب
 نم ىلعأ ىوتسم
 ريثكلا نوقفنيو ميلعتلا
.مهتالحر ىلع

 ،وكسنويلا ةمظنمل اًقفو•
 قرشلا يف دجوي
 اًعقوم86 طسوألا
 ةمئاق يف اًجردم
 كلذو ،يملاعلا ثارتلا
 ماع نم اًرابتعا

2019.

لصي نأ عقوتملا نم•
 ةحايسلا قوس مجح
 ىلإ اًيملاع ةيفاقثلا

 رالود نويليرت2.6
 ماع لولحب يكيرمأ

2024.
 ةكلمملا فدهتست•

 ةيدوعسلا ةيبرعلا
 تارامثتسا بذج
 رايلم20 ةميقب
 يكيرمأ رالود
 ،العلا ةنيدم ريوطتل
 عقاوم دحأ يهو
 ةميدقلا تاراضحلا
 لامش يف ةيئانلا
 دحأو دالبلا برغ
 ةيحايسلا تاهجولا
.اهيف

 ريوطت ىلع رطق لمعت•
،ةيرثألا ةرابزلا ةنيدم
 عقاوملا ربكأ دحأ
 رطق ةلود يف ةيرثألا
 ةمئاق نمض فنصملاو
 ثارتلا عقاومل وكسنويلا
 اهتعلق ليوحتو ،يملاعلا
 ،يحايس ملعم ىلإ
 ملاعملل جيورتلاو
 ةيلحملا ةيحايسلا
 قوس لثم ،ىرخألا
 ةنيدم يف فقاو
.ةحودلا

 وه كلذ نم ضرغلاو•
 نيدفاولا فادهتسا
 رطق يف نوشيعي نيذلا
 فاشتكا يف نوبغريو
.دالبلا ثارتو ةفاقث

نهارلا عضولا مييقت ريراقت ةلسلس-رطق ةلود يف ةحايسلا عاطق



ةقطنملاىلعاهراثآوقوسلاتايكيمانيد:3لودجلا
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 ةلود يفةحايسلا ةئف ينبتقوسلا تايكيمانيدةيسيئرلاعفاودلاةئفلا
رطق

 ةضايرلا
ةرماغملاو

 ةحايس لمشت•
 ةطشنألا تارماغملا
 ةطشنألاو ةيلبجلا
 زفقلا لثم ةرحلا
 زفقلاو تالظملاب
 تاضايرلاو لابحلاب
 سطغلاك ةيئاملا
 فاشكتسال صوغلاو
.فوهكلا

 لثم ىلع بلطلا نإ•
 يتلا براجتلا هذه
 ىلع قمعأ اًرثأ كرتت
 نم ديزي رعاشملا
 ريفوت ىلإ ةجاحلا
 ةمعفم ةيحايس ةطشنأ
 يبلتو ةرماغملاب
.ةيصخشلا قاوذألا

 قوسلا تذوحتسا•
 ةحايسل ةيملاعلا
1.6 ىلع تارماغملا
 رالود نويليرت
 ماع يف يكيرمأ

 عقوتملا نمو ،2019
1.7 ىلإ لصت نأ
 رالود نويليرت
 ماع لولحب يكيرمأ

 ومن لدعمب ،2024
 هردق بكرم يونس
 ةرتفلا لالخ9%
.ةروكذملا

 ىلع رطق ةلود لمعت•
 ةديرف صرف داجيإ
لثم تارماغملا ةضايرل
 يف لبحلاب قالزنالا
 وأ ةيرضحلا قطانملا
 قلست تايدحت
 ءاشنإ عم ،روخصلا
 يشملل تاراسم
ةينبو ةليوط تافاسمل
.نيهزنتملل ةمعاد ةيتحت

تاكرشلا مدقت ،لثملابو•
 تالحر مظنت يتلا
 لثم ةطشنأ تارماغملا
 نابثكلا ىلع جلزتلا
.صوغلاو ةيلمرلا

 ةيجالعلا ةحايسلا
ةيحصلا ةيانعلاو

 يتلا لماوعلا مهأ نم•
 ةيبعش ةدايز يف مهست
 ةيجالعلا ةحايسلا
 يه ةيحصلا ةيانعلاو
عافتراو لخدلا عافترا
 ليجلا نم ناكسلا ددع
نينسملاو اًنس رغصألا
.هسفن تقولا يف

 فواخملا نأ امك•
 ةدوج نأشب ةديازتملا
 يف ةبغرلاو ةايحلا
 ةحصلا ىلع ظافحلا
 ضرملا نم ةياقولاو
.هاجتالا اذهزفحت

ومني نأ عقوتملا نم•
 ةحايسلا عاطق
 ةيانعلاو ةيجالعلا
 اًيملاع ةيحصلا
 يونس ومن لدعمب
 ،%7 غلبي بكرم
1.2 ىلإ لصيل
 رالود نويليرت
 ماع لولحب يكيرمأ

2027.
 تالحرلا تلكش•

 ةيانعلاو ةيجالعلا
 ةيلحملا ةيحصلا

 يلامجإ نم82%
 ماع يف تالحرلا

 عقوتملا نمو ،2019
 ومن لدعمب ومنت نأ
 هردق بكرم يونس

4.7%.

 ةرخافلا تاعجتنملا رفوت•
 عجتنم لثم رطق يف
 قدنف يف ابس سيلب
نم ديدعلا ةحودلا ويلبد
 ةحايسلا تامدخ
 ةيانعلاو ةيجالعلا
. ةيحصلا

 اغويلا جمارب تحبصأ•
 ضرغب لمأتلاو
 اهمدقت يتلا ءافشتسالا
 نمض نم تاعجتنملا
يتلا ةعئاشلا تاقابلا
 ،ءالزنلا اهيلع لصحي
ديزملا بلجت نأ نكميو
 .حايسلا نم

نهارلا عضولا مييقت ريراقت ةلسلس-رطق ةلود يف ةحايسلا عاطق
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رفسلاعاطقىلعريبكلكشبدجتسملاانوروكسوريفةحئاجةجيتنلقنتلاىلعةضورفملادويقلاترثأ
عم،اًرهش36ىلإ18نميملاعلايفاعتلاقرغتسينأعقوتملانمو.ملاعلاءاحنأعيمجيفةحايسلاو
نأحجرملانم،كلذعمو.رفسلاتاليضفتوكلهتسملاكولسيفلجألاةليوطةيلكيهتارييغتثودح
تاسسؤملانمرظتُنينيحيفو.رطقةلوديفاعتعيرستىلإيميلقإلاراصحلافيفختيدؤي
ةريغصلارفسلاتالاكويناعتدق،يداصتقالادوكرلاةرتفلالخاهتايلمعةلصاومىربكلاةيحايسلا
.ةيراجتلاةطشنألاةلقببسب
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 ىلع رثألاتارربملاو يلكيهلا رييغتلاةئفلا
 ىدملا
ليوطلا

ةلود ةبسنلاب راثآلا
رطقل

 ةيميلقإلا ناريطلا تاكرش هجاوت دق•ناريطلا تاكرشنودروملا
 يف ةبوعص اًمجح رغصألا
 اذإ ةصاخ ،قوسلا يف رارمتسالا
ضورعملا يف ضئاف كانه ناك
.)ةيبوروألا تاهجولا ضعب الثم(

 تاكرش رمتست نأ عقوتملا نمو•
 لقان اهنأ ىلع ةفنصملا ناريطلا
 ببسب قوسلا يف لمعلاب ينطو
 تاكرش كلذكو ،يموكحلا معدلا
 تالحر رّيسُت يتلا ةريبكلا ناريطلا
 ةردقلا اهيدلو ،ةفلكتلا ةضفخنم
.ليومتلا ىلع لوصحلا ىلع

لقانلا اهتفصب•طسوتم
 ةلودل ينطولا
 عمو رطق
 تادعاسملا
 ةيموكحلا
 ،ةرمتسملا
 نكمتتس
 ةيوجلا طوطخلا
 نم ةيرطقلا
 يفاعتلا
 يف رارمتسالاو
 اهتايلمع
يف ةيليغشتلا
.لبقتسملا

 تاكرشلا لصحت نأ عقوتملا نم•قدانفلا
 ،قوسلا نم ةصح ىلع ىربكلا
.ةتقؤم ديروت دوقع لكش ىلع كلذو
 ةدافتسالا ةداعإ ةبوعصل اًرظن نكلو
 يتلا ضرغلا ريغل تاراقعلا نم
 نمف ،الصأ هلجأ نم تئشُنأ
 ىلإ تاراقعلا هذه دوعت نأ لمتحملا
 يفاعت دنع ةفلتخم ةيكلمب قوسلا
.عاطقلا

 نم مغرلا ىلع•ضفخنم
 ريصق رثألا
 نم ،ىدملا
 دادزت نأ عقوتملا
 قوسلا ةكرح
 ثلاثلا عبرلا يف
 ،2022 ماع نم
 نأ عقوتملا نمو
 عاطق شعتني
 ةرم قدانفلا
.ىرخأ

رفسلاتالاكوءاطسولا
ةينورتكلإلا

نمعونلااذهيناعينأعقوتملانم•
سوريفيشفتتاعبتنمتالاكولا
ةيدودحملاًرظن19ديفوك
نأعقوُتيامنيب،ةيدقنلااهتايطايتحا
رثكأاًمجحربكألاتالاكولانوكت
ليومتلاىلعلوصحلاىلعةردق
ثيح،ةمزألالالخاهمعدلمزاللا
.ةروطخلقأنونئادلااهربتعي

يملاعلازيكرتلانوكينأحجرملانم•
ىلعزيكرتلالباقم(تالاكولااذهل
زيكرتلاو)اهنيعبةقطنموأةلود
زيكرتلالباقم(ةماقإلاقفارمىلع
نيلضفملانيرايخلا)ناريطلاىلع
يفاعتنمىلوألالحارملايف
.قوسلا

يناعتدق•طسوتم
ةيلحملاتالاكولا
ددعةلقببسب
تارايزلا
ربعاهتاصنمل
ىلعتنرتنإلا
،بيرقلاىدملا
اهنأالإ
اًددجمىفاعتتس
فانئتسادرجمب
.رفسلا

نهارلا عضولا مييقت ريراقت ةلسلس-رطق ةلود يف ةحايسلا عاطق
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 ىلع رثألاتارربملاو يلكيهلا رييغتلاةئفلا
 ىدملا
ليوطلا

ةلود ةبسنلاب راثآلا
رطقل

تابوعصرفسلاتالاكوهجاوتس•رفسلاتالاكوءاطسولا
اهنإثيح،تقولاضعبللمعلايف
حئارشىلعربكألكشبدمتعت
ةليوطلاتالحرلاىلعنيرفاسملا
ةظهابتازاجإلاوةيرحبلاتالحرلاو

.نمثلا
ربكأصرفكانهنوكتدق-
رامثتسالامهنكمينيذلانيلغشملل
نمةدافتساللةينقتلاتاودألايف
لاصتالاربعتارمتؤملاميظنتةينقت
هذهىلعدامتعالاةدايزويئرملا
ةفلكتبلامعألاقاطنعيسوتلةينقتلا
.لقأ

تالاكودهشتدق•ةعفترم
ةيلحملارفسلا
فظوتاليتلا
ايجولونكتلا
ريبكلكشب
يفاًعجارت
ىلعبلطلا
.ريصقلاىدملا

ةرادإتاكرش
تالحرلا

رفسلاعاطقرثأتينأحجرملانم•
ليوطلاىدملاىلعلمعلافدهب
طامنألاىلعتارييغتثودحلاًرظن
مادختسا:لثم(ءالمعللةيكولسلا
ضعبلةيضارتفالاتايدتنملا
.)ةيلخادلاتاعامتجالا

ةرادإتاكرشنوكتنأحجرملانم•
تامدختامدقتيتلاتالحرلا
لضفأنيزيمملاءالمعللةصصخم
زيكرتببسبكلذو،اهريغنمالاح
ىلعنودمتعينيذلاءالمعلاةحيرش
تابيترتيفةينورتكلإلاتامدخلا
يألالخةفلكتلاىلعمهرفس
باقعأيفيداصتقاشامكنا
.تامزألا

لالخنمكلذنعضيوعتلامتيدقو•
ةرادإتامدخراشتناةدايز
ىنبتتثيح،لمعلافدهبتالحرلا
ريبادتلاتاطارتشاتاكرشلا
سوريفةحئاجببسبةيئاقولا
.دجتسملاانوروك

نأحجرملانم•طسوتم
عاطقىفاعتي
فدهبرفسلا
لكشبلمعلا
ىلععرسأ
نممغرلا
رارمتسا
كلذو،ةحئاجلا
ءاهنإلاًرظن
راصحلا
ىلعضورفملا
.رطق

نماًءزجنأالإ•
عاطقلااذه
رفسلاك(
)الثميلخادلا
ىفاعتيالدق
.ةعرسلاسفنب

ةرادإةكرش
تاهجولا
ةيحايسلا

ةرادإتاكرشلامعأرثأتتس•
دمتعتيتلاةيحايسلاتاهجولا
تاناجرهملاميظنتىلعريبكلكشب
تارمتؤملاوضراعملاوتايلاعفلاو
.ةدشب

ىلعتاكرشلاهذهةوقدمتعت•
ىلعليوطلاىدملاىلعرارمتسالا
رفسلابحامسلاودودحلاحتفدعوم
تاكرشلايناعتسامنيب،لودلانيب
يتلاقاوسألاىلعدمتعتيتلا
.ةليوطةرتفلةقلغملظتس

جرخيدقاهنمضعبلانأنيحيفو•
سيسأتفيلاكتنإف،قوسلانم
،اًيبسنةضفخنمتاكرشلاهذهلثم
تاكرشلوخدلمتحملانمكلذل
،ةمزألادعبامةلحرميفةديدج
يفتاوجفكانهتناكلاحيف
.ةيسفانتلاضورعلا

يناعتدق•ضفخنم
تايلاعفلا
يونملاىربكلا
لالخاهتماقإ
نم2021ماع
وأروضحلاةلق
دقوأ،ليجأتلا
ىلإءوجللامتي
طامنأمادختسا
يفةنيجه
هذهميظنت
ربع(تايلاعفلا
تنرتنإلا
امم،)اًيروضحو
ضعبىلإيدؤي
يبلسلاريثأتلا
تاكرشىلع
تاهجولاةرادإ
ىلعةيحايسلا
.بيرقلاىدملا

نهارلا عضولا مييقت ريراقت ةلسلس-رطق ةلود يف ةحايسلا عاطق



يهيفرتلارفسلاولامعألاىلعدجتسملاانوروكسوريفريثأت:5لودجلا

2332

لمعلافدهبرفسلا هيفرتلافدهبرفسلا
اهيفظومرفسلتاكرشلادييقت
قالغإلاةرتفمادختساتاكرشللنكمي•

.رفسلافيلاكتةنراقملساسألاطخديدحتل
نيفظوملللقأرفسبحامسلاحجرملانم•

تاعامتجالاوةيلخادلاتاعامتجالاروضحل
.ءالمعلابةقلعتملاريغ

تاسايسليدعتىلعتاكرشلالمعتدق•
ىلعرفسلاءاغلإمتيثيحباهيفظومرفس
.ةزاتمملاةجردلا

نيرفاسملايعسعمزجحلاطامنأريغتت
مهتازوجحىلعةرطيسلانمديزمل
يشفتدعبدويقلاضرفلودلاديعتدق•

يدؤيامم،ةقطنملاىوتسمىلعسوريفلا
ةبغرلاةدايزونيقيلامدعةلاحرارمتساىلإ
.تازوجحلابرثكأمكحتلايف
ددملاريصقتلالخنمكلذىلجتيدقو•

كانهحبصيوأتازوجحلاذيفنتلةمزاللا
.ةنورمرثكأتارايخبتازوجح

يفرظنلاتاكرشلاديعتنأعقوتملانم
ضراعملاوتايلاعفلاوتاناجرهملاعاطق
تارمتؤملاو
ةريبكلاتايلاعفلاءاغلإوأليجأتمتيدق•

تاكرشلالماعتءانثأةيعامجلاةطشنألاو
.ةديدجلاةيزارتحالاريبادتلاعم

ميظنتيفةحجانلابراجتلامهاست•
تنرتنإلاربعتاودنلاوةيضارتفالاتايلاعفلا
هبمايقلابجياملةديدجتارابتعاحرطيف
.يصخشلاىوتسملاىلع

يفةينورتكلإلاتاونقلاربعلماعتلاومن
ةقرتخملاريغحئارشلا
ربعلماعتلاةبسندادزتنأعقوتملانم•

حئارشلاحبصتثيح،ةينورتكلإلاتاونقلا
رثكأةداعاًظحلقألاةيفارغجلاقطانملاو
ةرتفءانثأةيمقرلاتاونقلابالماعتواًماملإ
.قالغإلا

ىلع-ةيضارتفالاتاعامتجالاةدايز
ضعبنعءانغتسالامتينلهنأنممغرلا
رفسلامزلتستيتلاتالاحلا
عاونأضعبلحمةيئرملاتالاصتالالحت•

نملمعلاةبرجتحاجندعبكلذو،رفسلا
.لزنملا
رفسلاعاطقيفنيلماعلاسمخنأالإ•

ريبكلكشبهجتتنأتاكرشلانمنوعقوتي
امنيب،ةيضارتفالاتاعامتجالاوحن
تاعيبملالثمىرخأةطشنأرمتستس
ىلعدامتعالايفءالمعلابةقلعتملاةطشنألاو
.رفسلا

قئاثولاوأتاصوحفلاببستتدق
ىلعةيبذاجلقأرفسلالعجيفةيحصلا
بيرقلاىدملا
ىلإدجتسملاانوروكسوريفيدؤيامبرل•

ةيحصلاةلاحلاتابثإلتابلطتملاةدايز
ةيلمعنمءزجكةيبطلاتاداهشلا:لثم(
يلآلايحصلاصحفلاوتاريشأتلارادصإ
)كلذىلإاموتاراطملايف
تأرطيتلاةقباسلاتارييغتلارارغىلع•

باقعأيفلصحامك(رفسلاةقيرطىلع
دويقلاوربمتبسنمرشعيداحلاثادحأ
كلذك،)لئاوسلالقنىلعةضورفملا
ريثأتعمديدجلايعيبطلاعضولاحبصيس
.ليوطلاىدملاىلعدودحم

نهارلا عضولا مييقت ريراقت ةلسلس-رطق ةلود يف ةحايسلا عاطق



ةوقلا طاقن

عساولكشبملاعلالودبرطقةلوديلودلادمحراطملصي•
لوصولاملاعلاناكسنم%80عيطتسيذإ(رطقةلودقاطنلا
.)تاعاس6ىلعديزتالناريطةلحردعبرطقةلودىلإ
نودةيرطقلايضارألاىلإلوخدلاةلود88ينطاوملقحي•

.ةريشأت
جراخ(ضرألاىلعنييوقليثمتوروضحبةحايسللرطقعتمتت•

ىلإ،رطقىلإةدفاولاةحايسلاقاوسالوديف)تنرتنإلاةكبش
راوزلادادعأةدايزلةيوقةيقيوستتالمحميظنتباهمايقبناج
.ةلودلاىلإنيمداقلا

صرفلا

فعضلا طاقن

تاناجرهملاعاطقاهمظنييتلاتايلاعفلاددعيفقاستالامدع•
ةرهدزمةموظنمريوطتقيعيتارمتؤملاوضراعملاوتايلاعفلاو
.عاطقلااذهيفنيلماعلاتامدخلايدوزمل
زكارموقاوسألاوفحاتملاريغ(ةيحايستاهجودوجومدع•

.ةرواجملالودلانعةفلتخموةزيمتم)يلئاعلاهيفرتلا

تاديدهتلا

ةركلملاعلاسأكتايلاعفنمضرطقلبقتستنأعقوتملانم•
.ةفيظونويلم1.5كلذرفوينأو،رئازنويلم2022مدقلا
ةيلخادلاةحايسلاءايحإىلإراصحلاعفريدؤينأحجرملانم•

ماعلبقامتايوتسمىلإيجيلخلانواعتلاسلجملودنم
سوريفةحئاجنميملاعلايفاعتلادعبكلذو،لقألاىلع2017

.دجتسملاانوروك
تالدعمةدايزىلإةحودلاءانيمةعسوتيدؤتنأعقوتملانم•

لابقتسالاًزهاجءانيملاحبصيسثيح،ةيلخادلاةحايسلا
.ةيلودلاةيرحبلاتالحرلا

دجتسملاانوروكسوريفةحئاجنميملاعلايفاعتلاقرغتسااذإ•
ةريغصلاتآشنملاهجاوتدقف،)2022ماعدعبامليأ(لوطأاًتقو
طوغضلاببسبقالغإلاةحايسلاعاطقيفةلماعلاةطسوتملاو
.لماعلالاملاسأرىلع
تاهجولاريوطتيفةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملادوهجببسب•

ذاوحتساللةسفانملاةدحتدازدقف،اهيدلةيهيفرتلاةيحايسلا
عمةسفانملابناجىلإ(ةقطنملاىلإنيدفاولانيرفاسملاىلع
.)ةدحتملاةيبرعلاتارامإلايفةيلاحلاةيحايسلاتاهجولا

 صرفلاو فعضلاو ةوقلا طاقن ليلحت
تاديدهتلاو

تاديدهتلاوصرفلاوفعضلاوةوقلاطاقنليلحت:)11(لكشلا
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ةمتاخلا

ملاعلاسأكةلوطبةفاضتسالثمةفلتخمثادحأباًعوفدم،اًعيرساًومنرطقيفةحايسلاعاطقدهشي
رطقلمعت،2030ماعلةحايسلاعاطقلةينطولاةيجيتارتسالاعماًيشامتو.2022مدقلاةركل
ةحايسلانعةلوؤسملاتاهجلاوتاسايسللةمعادلاتاهجلاوةماعلاتائيهلانمديدعلاعمةحايسلل
ةيحايسلاتاجتنملاةظفحمعيونتو،لامعألاةئيبنيسحتلجأنممالعإلالئاسووةصاخلاتاسسؤملاو
.عاطقلاىلعقافنإلاتالدعمعفرىلإةفاضإلاب،راوزلادادعأةدايزو،ةلودلايف
ةيهيفرتلاةحايسلاثيحنم،ةيحايسلاتاهجولالضفأةمئاقنمضنوكتنألةلودلاىعستامك
روضحلاورطقةلودليوقلاليثمتلادعاسيو.تارمتؤملاوضراعملاوتايلاعفلاوتاناجرهملاةحايسو
يف،قاطنلاةعساوةيقيوستلاتالمحلابناجىلإ،ةيبوروألالودلاوئداهلاطيحملاوايسآيفيلعفلا
نوكتسلامعألاتالحرنأنممغرلاىلعو.دالبلايفةصصخملاراوزلاضورعىلعءوضلاطيلست
قاوسألايفعونتلاىلعزكرتنأبجيةيهيفرتلاةحايسلانأالإ،ةيحايسلاتامدخلليسيئرلاكرحملا
زيزعتو،رطقىلعاًضورفمناكيذلايميلقإلاراصحلاعفرنمةدافتسالاوحايسللةرّدصملا
.ةيحايسلاةيتحتلاةينبلاريوطتو،ةيضايرلاتايلاعفلايفتارامثتسالا
عاطقلخادةديدجلاتامدخلاتالاجمنمديدعلاةيملاعلاتاهجوتلامدقت،لبقتسملاىلإرظنلابو
يفعورشلاوىرخأةرميلودلارفسللةيهافرلاورفاسمدوعينأعقوتملانمهنإذإ.رطقيفةحايسلا
ةدايزوايلعلاىطسولاةقبطلابىمسيامزوربززعيسامك.ةزيمتموةفلتخمةيحايسبراجتنعثحبلا
ةيصخشلاةيهافرلابديازتملامامتهالامجرُتينأحجرملانمو.هاجتالااذهنمةيهافرلاىلعقافنإلا
تالحرلاوةيفاعلاوةحصلابقلعتتبابسألرفسلاةطشنأنمديزملاىلإ19-ديفوكدعبامةلحرميف
لمعلايفايجولونكتلارارمتساعمو.اًمجحرغصألاتاعومجملاقاوذأةاعارملةممصملاةصصخملا
ةدافتسالاوهزيزعتوراكتبالاموهفمينبترطقةلودىلعنيعتيس،ةيحايسلاةميقلاةلسلسريوطتىلع
.ةدئارلاتاداصتقالاةبكاوملجأنملاجملااذهيفهنم
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:عبطلاقوقحوةينوناقلاةيلوئسملاءالخإ

كلذيفامب،ةيقرووأةينورتكلإتناكءاوسةليسوةيأبوألاكشألانملكشيأبهجاتناةداعإوأريرقتلااذهخسنزوجيالو،اًناجمريرقتلاعيزوتمتي
.ةيمنتللرطقكنبلبقنمقبسميطخنذإبالإتامولعملاعاجرتساوأنيزختمظنقيرطنعوأ،ليجستلاوريوصتلا

ةيلوئسمةيألمحتينلكنبلانإفكلذبوريرقتلااذهيفةدراولاتامولعملاةيقوثومنامضلةبسانملاريبادتلاوتاطايتحالاةفاكةيمنتللرطقكنبذختادقو
هنعةروصوأريرقتلااذهىلعةهجةيألوصحنإفيلاتلابو،هبةلصتموأريرقتلااذهمادختسانعةمجانةرشابمريغوأةرشابمرئاسخيأنع
.كلذىلعةبترملاتايلوئسملاوتاعبتلالمحتةهجلاكلتىلعنإف)هنمءزجيأوأ(ريرقتلااذهيفدروامدامتعاو
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ةيمنتللرطقكنبنعةذبن
رطقيفصاخلاعاطقلاةيمنتفدهبيريمأموسرمبجومبةيمنتللرطقكنبسسأت
ةفيلخنبدمحخيشلادلاولاريمألاومسلابحاصةيؤرلاًديسجتداصتقالاعيونتو
ةيرصعةلودىلإرطقليوحتىلإةيمارلاةيويحلافادهألاكلتددحيذلا،يناثلآ
انلمعثيحدوهجلاهذهةعيلطيفانك،1997ماعيفكنبلاسيسأتذنمو.ةمدقتم
تاكرشللهيجوتلاوليومتلاانمدقو،ةيرطقلاتاكرشلاولامعألالاجرنمفالآلاعم
.ةدعاولاةيرامثتسالاصرفلاديدحتيفانتعمسانبستكاو،ةمئاقلاوةئشانلا
،ةيسيئرلاتاعاطقلايفةطسوتملاوةريغصلاعيراشملاةيمنتىلعانزيكرتّبصنيو
نمف.رظتنملامهومنمعدلةدحاوةذفانربعتامدخلانمددعميدقتلاخنمكلذو
ةيمنتللرطقكنبموقي،ةيراشتسالامعدلاتامدخو،ةيكذلاليومتلاتاجتنملالخ
.رطقةلوديفةفرعملاىلعمئاقمادتسمداصتقازيزعتوةياعرب
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