
 

                       

 مرتحملا ةموكحلا سيئر ديسلا
 

 رطأ تاCرابمل جولولل =>;قألا نسلا طرش ءاغلإ دصق لجاعلا لخدتلا لجأ نم ةلاسر :عوضوملا

 .ةCوKLMا تايميداFألا

 هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 د12ا طرش ءاغلإ دصق لجاعلا لخدتلا مكنم سمتلنل م6278ا ةموك12ا س/ئر ديسلا مكلسارن ،دعPو

 مسوملا مسرب اaميظنت نع نالعإلا عمزملا تايميداUألا رطأ تاQرابم زايتجال نسلل JKLقألا

 `_ماح نم مMم ددع نامرح مرصنملا Y<Zاردلا مسوملا لالخ مكتموTح تررق ثيح ،2022/2023

 نم ةمظنملا تاCرابملا زايتجا ghع ةيمومعلا ةفيظولا جولو لجأ نم يرابتلا ةصرف نم ةيعماKLا تاداMشلا

 .تايميداFألا رطأل ةصصmnاو نCوTتلاو ةيبkhلل ةCوKLMا تايميداFألا لبق

 :ةيلاتلا تارابتعالل كلذو 

 اقح هرابتعاب ليغشتلا يف صرفلا ؤفاكتو ةاواسملاو قاقحتسالا ئدابم مارتحا

 ةلود ةسايسو اينوناقو ايروتسد

 ة}راغملا لTل قوقKtا نم اددع ،2011 ةنسل يPرغملا روتسدلا رقأ دقف ةموKtTا سrئر ديسلا ،نوملعp امك

 سأر �_عو ،ةيمومعلا ا��اسسؤمو ةلودلا �_ع تاما�kلالا نم اددع كلذ نع بترو ،اMضعبب بابشلا صخو

 تاعامKLاو ةيمومعلا تاسسؤملاو ةلودلا ةيلوؤسمب 31 لصفلا `� يروتسدلا رارقإلا قوقKtا هذ�

�_ع ةيباkhلا pةئبع Fتل ةحاتملا لئاسولا لrس�h ع ن�نطاوملاو تانطاوملا ةدافتسا بابسأ_� ةاواسملا مدق 

 ليغش�لا `� وأ لغش بصنم نع ثحبلا `� ةيمومعلا تاطلسلا فرط نم معدلا و لغشلا mn ق12ا نم

�_ع لمعp نأ ةلودلا �_ع 35 لصفلا بجوأو ،قاقحتسالا بسح ةيمومعلا فئاظولا جولوو يpاذلا 

 ةيعيبطلا تاو�hلا �_ع ظافKtاو ،ةيعامتجالا ةلادعلا زCزعp ا��أش نم ،ةمادتسم ةCرش� ةيمنت قيقحت

 .عيم��ل صرفلا ؤفا|ت نامض yzع رaسx نأو ،ةمداقلا لايجألا قوقح �_عو ،ةينطولا

 

 2022 ربوتكأ 17 يف طابرلا



 

 

 `� ءاج ام ا�£م ،صرفلا ؤفاTت ئدابم ليعفت ةرورض �_ع  ددصلا اذ� `� ةيكلملا تا��جوتلا تزكر امك

�_ع هدعاسªZ pلا �_ثملا فورظلا داجيإ �§إ علطتي انبابش نإ " 2012 ةنس بعشلاو كلملا ةروث باطخ 

 نيديعصلا �_ع لضفأ جامدنا قيقحت �§إ عورشملا حومطلا هوذحCو ،ةيلوؤسملا لمحتو ،تاذلا قيقحت

�§إ باطKnا تاذ `� ھتلالج اعد امك ،"لغشلا صرفل عسوأ قافآ قلخ ghع اميسالو ،Z¯ملاو `®امتجالا 

 تابجاوب ضو�£لل م�²يصn± ةيمنتو ،ةيعادبإلا م��اقاط رامث�ساو ،م��اTلم رCوطت نم بابشلا ن�كمت"

 .ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا `� ةم�اسملاو ،صرفلا ؤفا|تو ةماركلا نم خانم mn ،ةنطاوملا

 ."ةن�ارلا ةيفرظلا ھحرطت يذلا �8كألا يدحتلا و� مكلذو

 ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا Y<Zاسألا ماظنلا ةباثمب 1-58-008 مقر فCرشلا M�hظلا `� ةلمج لوأ نأ امك

 لصفلا صنCو ،"ةاواسملا ھجو �_ع ةيمومعلا فئاظولا �§إ لوصولا `� قKtا يPرغم لTل" نأ �_ع صنت

 رطاسم قفو ةيمومعلا بصانملا `� فيظوتلا متي نأ" بوجو �_ع فCرشلا M�hظلا نم نورشعلاو ي·اثلا

 تردصأ M�hظلا اذ� تايضتقم �_ع ءان}و امك "بصنملا سفن جولول ن�kh±tملا عيمج ن�ب ةاواسملا نمضت

 تاجردو كالسأ ضعبب فيظوتلل =>;قألا نسلا ديدحتب 2-02-349 مقر موسرملا 2002 ةنس ةموKtTا

 فيظوتلل JKLقألا نسلا دح ةنس �z 45إ عفري "نأ ررق يذلاو ةيلmtا تاعامKLاو ةيمومعلا تارادإلا

 تاعامKLاو ةيمومعلا تارادإلا يفظومب ةصاKnا ةيساسألا ةمظنألا ضع� بجومب ةنس 40 `� ددmtا

 كالسألاو 10 مقر روجألا ملس `� لقألا �_ع ةبترملا تاجردلاو رطألاو كالسألا جولوب قلعتي ام `� ةيلmtا

 ن�نطاوملا نم ددع ghكأ مامأ لاmLا حتف لجأ نم كلذو "لثامملا `§الدتسالا بrتkhلا تاذ تاجردلاو رطألاو

 .ليغش�لا `� قKtا نم ةدافتسالل تانطاوملاو

 لعجي ام ،قاقحتسالاو ةءافكلاب طبترم رايتخالا مكحي نأ ھيف ضkhفي يذلا ساسألا رابتعالا نأ ثيحو

 دق ��لا تال�ؤملاو تاءافكلا نم ددع نم ةQوب78لا ةموظنملا مرحي نسلل JKLقألا د12ا طا78شا نم

 دصق ةارابملا زايتجا قحب طقف قلعتي رمألا مادام ،ةنس30 تزواجت ��لا ةQرمعلا تائفلا ا��لع رفوتت

 .ةحوتفملا بصانملا �_ع يرابتلا

  



 

 

 ةلاطب عافتراو ،برغملا يف ليغشتلا تارشؤم بذبذتو ،ومنلا لدعم ضافخنا

 تاداهشلا يلماح بابشلا

 روطتت ،ةيكيمانيدو ةبكرم ةلأسم ليغش�لاو ةلاطبلا ةلأسم نأ `� فالخ ال ،مmtkhا ةموKtTا سrئر ديسلا

 ام و�و ،يداصتقالا ھئادأ اذكو Z¾يلعتلا ھماظنو `�ارغميدلا هومنب اقيثو اطابترا طبترتو عمتmLا روطتب

 ھجاوت ةجمدنم ةيمومع تاسايس ةرولب لجأ نم رارمتساب ةCؤرلا ديدجت تاموKtTا �_ع ضرفي

 ھنأ ثيح ،ةحCرم �hغ ةيداصتقا فورظ لظ `� ةصاخ ،لغشلا قوس اMضرفي ªZلا ىghكلا تايدحتلا

 ا��ذختا ªZلا تاءارجإلا نم ددع لضفب ،2021 `� %7.4 ةبس· يPرغملا داصتقالا ومن لدعم لÂL امدعPو

 حاتتفا لالخ ةمألا �§إ ھجوملا ھباطخ ةبسانمب ة�hبك ةيكلم ةداشإ عوضوم ناF يذلاو ةقباسلا ةموKtTا

 ومنلا لدعم أطاب�ي نأ عقوتملا نمف ،ةرشع ةيداKtا ةيالولا نم �§وألا ةيعÆرش�لا ةنسلا نم �§وألا ةرودلا

 تالدعم �_ع ةلاحم ال رثؤيس ام و�و ،`§ودلا دقنلا قودنص تاعقوت بسح ،2022 ماع `� 1.1% �§إ

 .لقألا �_ع صاKnا عاطقلا `� ليغش�لا

 ÈZطولا داصتقالا دقف ثيح ،طيطختلل ةيماسلا ةي}ودنملا نع ةرداصلا ماقرألا ا�دكؤت ªZلا ةيعضولا `Çو

 نم مغرلا}و ھنأ امك ،2022 ةنس نم لوألا لصفلاب قلعتملا ةي}ودنملا رCرقت بسح ، لغش بصنم 58.000

 ،صn± 1.466.000 ةلاطبلل `§امجإلا مKÊLا غلب دقف ةلاطبلا لدعم ىوتسم �_ع فيفطلا ضافخنالا

 نم %58,7 ةبس· ةئفلا هذ� لثمت ن�ح `� 25,7% �§إ ةنس 44و 25 ن�ب ام ن�نطاوملا ةلاطب لدعم عفتراو

 نس غول}و نCوTتلاو ةساردلا ءا�²نا بÎس� نولطاع ءالؤ� نم %49,8 نأ �_ع ،ن�طيشÍلا ناTسلا عومجم

 ايلعلا د�اوشلا `_ماح نم لمعلا نع ن�لطاعلا ةبس· نأ ةي}ودنملا رCرقت ن�ب قايسلا سفن `�و ،لمعلا

 .2022 ةنس نم لصفلا سفن لالخ % 26,7 �§إ 2021 ةنس نم لوألا لصفلا لالخ %26,2 نم عفترا

 ةلحرملا هذه يف ةبراغملا نينطاوملل ةيسفنلاو ةيعامتجالا ةيعضولا

 ةي}رغملا رسألا اMشrعªZ pلا ةبعصلا ةيعامتجالا ةيعضولا مmtkhا ةموKtTا سrئر ديسلا مكيلع ىفخي ال

 راعسأ �_ع رثؤي ام تاقورmtا راعسأل رمتسملا عافترالا بÎسPو ،ن�نطاوملل ةيئارشلا ةردقلا رو�دت لعفب

 ةموظنملا اMشrعªZ pلا تاقيعملاو تالاTشإلا بÎسPو ،تامدKnا نم ددعو ،ةيكال�²سالا داوملا لمجم

 تامزألا ةMجاوم �_ع ةزجاع اMلعجي ام ،KÒاصملا براضتو راTتحالاو عÆرلل شفت نم اندالبب ةيداصتقالا

  رسألا ھشrعp يذلا طغضلا مÓL مكعقوم مكحب نورعش�سp مكنأ كش الو ،ةيلودلا وأ ةيلmtا ا�£م ءاوس



 

 

 فورظلا هذ� مكاkhل امو ،نولطاع بابش ا�دارفأ ن�ب نم ªZلا رسألا ةصاخو ،ةيعضولا هذ� ءارج ةي}رغملا

  ةليفك تاءارجإ ذاختا مكتموTح �_ع بجوتسÕ ام و�و ،اندالبب `®امتجالا رارقتسالا �_ع ةيبلس راثآ نم

 `� لمألا باب حتف ىوتسم �_ع وأ rÖ<Zعملا ىوتسملا �_ع ءاوس ،ن�نطوملا �_ع طغضلا فيفخت `� ةم�اسملاب

�_ع لوصKtا صرف عيسوت لالخ نم د�اوشلا `_ماح لمعلا نع لطاعلا بابشلا نم ةضCرع تائف ھجو 

 ا�²يبذاجو ا�²يلعاف فعضو مكتموTح ا��رشاب ªZلا ليغش�لا جمارب ةدوج فعض لظ `� ،ةيمومعلا ةفيظولا

�_ع ا��ردقو pØLع بابشلا عي_�  .يpاذلا ليغش�لا راسم `� طارخنالا 

 تايميداكألا رطأ فيظوت فلمل يباجيإلا مكارتلا ىلع ظافحلا

 ةنس ذنم تايميداFألا رطأ فيظوت فلم `� اندالب تمكار دقف ،مmtkhا ةموKtTا سrئر ديسلا نوملعp امك

 ثيح ،ءاوس دح �_ع يPرغملا بابشلا ةدئافلو نCوTتلاو ةيبkhلا ةموظنم KÒاصل ةمMم تازاجنإ 2016

 تاCوتسم فلتخم `� ةيئانÚتسا ةئبعp لالخ نم ةCرورضلا ةCرشÎلا دراوملا �hفوت �_ع ةموKtTا تلمع

 ةيبkhلا عاطقل ةـصصmnا ةيلاملا بصانملل يونسلا لدـعملا �_ـع اـباجيإ سكع·ا اـم وـ�و ،ا��انوTمو ةموظنملا

اCونـس بـصنم 20.160 لدعم غلب يذلاو ،ةينطولا
ً

الÝLم ،2021و 2017 ن�ـب اـم 
ً

امقر 
ً

ايسايق 
ً

 32.400 غلب 

 ةkhفلا لالخ لغـش بـصنم فـلأ 107 ثادـحإ ةـينطولا ةيبkhلا عاـطق فرـع كلذ}و ،2017ةنـس بـصنم

�_ع تلTش ªZلا ،ةيئانلا تاKLMا ھفرعp تناF يذلا لوMملا صاصKnا زواجت نم نكم ام ،2017-2021 

 ءانبأ باطقتسا نم يوKLMا فيظوتلا نكم ذإ ،ةذتاسألاو تاذاتسألا نم ددعل روبع قطانم ماودلا

 نم عون خيسرت `� م�اس يذلا رمألا و�و ،Y<Zردملا ردMلا ة}راحمو رارقتسالا عيpØL `§اتلا}و ةقطنملا

�_ع يàا�� ھبش لTش� ءاضقلا نم نكم امك ،ةCورقلا طاسوألا ةدئافل يPاجيإلا ��يمتلاو ةيلاmLا ةلادعلا 

 ملاعلا `� ةصاخ ماسقألاب ظاظتكالا لTشم ةKLاعم نمو يàادتبالا كلسلا `� ةكkhشملا ماسقألا ةر�اظ

 .يورقلا

 نم ميلعتلا ءاس·و لاجر ةيعضو ن�سحتو ةCوسp هاجتا `� تازاجنإلا نم فلملا اذ� ھمكار ام نع الضف

 ةCوKLMا تايميداFألا رفوت مدع بÎس� دقاعتلا ماظنب تمسpا ªZلا �§وألا ةنسلا دعبف ،تايميداFألا رطأ

�_ع 2017 ةنس نم ءادتبا ةموKtTا تلمع دقف ،ةيساسأ ةمظنأ �_ع نCوTتلاو ةيبkhلل pرسÆةقداصملا ع 

 ا�رابتعاب تايميداFألا راطإ `� 2016 جوف جمدأ ثيح تايميداFألا عيمKL ةيساسألا ةمظنألا �_ع

 تاعاطقلا يفظوم رئاسك `khãلا `� مMقح نامض عم )تايميداFألا رطأ ةذتاسألا( ةيمومع تاسسؤم

  جامدإب قلعتملاو مMملا ءارجالا �§إ ةفاضإ ،)ÈZطولا ديعصلا �_ع ةيمومع ةسسؤم 700 `§اوح( ةيمومعلا



 

 

 ةسسؤم تامدخ نم ةدافتسالا نم م�£يكمتو دعاقتلل يPرغملا قودنصلا راطإ `� ايمسر تايميداFألا رطأ

 لامكتسا قفأ `� ،ةينطولا ةيبkhلا عاطق `� ن�لغتشملا `ãاب رارغ �_ع نCوTتلاو ةيبkhلل سداسلا دمحم

  .ةCوMج ن�ب ةيلاقتنا ةيكرح طورش �hسrتب عارسإلا اMسأر �_عو ،تامدKnا `ãاب نم م��دافتسا ةلثامم

 اننأ الإ ،افيكو امك تازاجنإلا هذ� ةCرارمتسا نامض �_ع مكتموTح صرح نمثن اننإف ددصلا اذ� `�و

·ÝLملا تابس�كملا دحأ نع تعجارت دق ا��أ لMلاو ،فلملا اذ� `� ة}راغملا ن�نطاوملل ةمªZ رتÂnنم ت 

 لب ،ةنس 45 `� ددmtا =>;قألا نسلا طرش ماkhحاب يفتكت نكت مل ªZلا ةقباسلا ةموKtTا تاءارجإ لالخ

Fت تناåLإ ؤ§� ةجوازملا فد�æ كلذو ،تايارابملا زايتجا لجأ نم نسلا اذ� اوزواجت نمل تاءانÚتسا رادصإ 

 نم ةيعامتجالا ةلادعلا قيقحت فد�و ،ةينطولا ةيميلعتلا ةموظنملا ةدوجب ءاقترالا فد� قيقحت ن�ب

 .ة}راغملا ن�نطاوملا نم ةنكمم ةئف عسوأل مCركلا لغشلا `� قKtا باب حتف لالخ

 لخادملا دحأ ا�رابتعاب ةيبkhلا مولع تايلF ثادحإ عيسوت �_ع ةموKtTا تلمع ،مدقت ام �§إ ةفاضإلا}و

 ايسrئر ادروم لTش�ل ،نCوTتلاو ةيبkhلا لاجم `� ةصصختملاو ةل�ؤملا ةCرشÎلا دراوملا �hفوتل ةمMملا

 ةزاجالا �_ع م�£م ءزج لصح يذلاو بابشلا نم ددع راسملا اذ� `� طرخنا ھنأ ثيحو ،ةCوبkhلا ةموظنملل

 نم مaم ددع م�£مض نمو ،ا��لت ªZلا وأ ةلبقملا ةنسلا ا��لع لصحي نأ ضkhفملا نم وأ ةيبkhلا مولع `�

 ايفسعx ءارجإ نسلل JKLقألا د12ا طا78شا ھعم نوكيس ام و�و ،ةنس نوثالث نسل زواجتملا بابشلا

mn سو ،ةئفلا هذ� قحrشTلا نم ةلاح عبتلاب لMج نم ،يرمعلاو `§املا ردMع يمومعلا لاملل ة_� نأ رابتعا 

 م�رفوت عم ةارابملا زايتجا `� قKtاب ن�ينعم �hغ مMسفنأ اودجيل ة}رجتلا هذ� `� اوطرخنا بابشلا نم ددع

 يذلا بابشلا نم ددع رامعأل ةيناث ةMج نمو ،بصانملا كلت �_ع يرابتلل مMل�ؤت ةيفاضإ ةCو}رت ةنكم �_ع

 نم تاونس ثالث رد� ةلاح مامأ ھسفن دجيل ،ة}رجتلا هذ� `� طرخناو ،ةيمومعلا ا��ارارقو ھتلود `� قثو

 .ةدئاف وأ دئاع نود هرمع

�_ع ءان}و Fبش `� اننإف قبسام لrتع· ةيمنتلاو ةلادعلا ةبgh ا مادقإKtTع ةمو_� =>;قألا نسلا ديدحت 

 يروتسدلا أدبملا ر�وج سمي ايئاصقإ اطرش ،ةنس ن�ثالث `� تايميداFألا رطأ فيظوت تاCرابم زايتجال

 .تانطاوملاو ن�نطاوملا مومع ن�ب ةاواسملا مدق yzع ةيمومعلا ةفيظولل جولولا لعج �zإ يمارلا

 دKtا طرش رارقإ نأب لوقلا ا�£يب نم ªZلاو ةيصولا ةرازولا ا��لع تدن�سا ªZلا تارghملا ضع� نأ امك

  ط}رت ةيناديم وأ ةيملع ةسارد ةيأ �§إ دن�سp مل ،تاملعتلا ةدوج عفر نم نكميس فيظوتلا نسل =>;قألا



 

 

 قيقحت نأ رابتعا �_ع اMل ساسأ الو ةي�او تارghم نوTت نأ اودعp الو ،نسلا لماعو ةدوKLا قيقحت ن�ب

 برضو ةماKtTا ةيلاTشإ ا�²مدقم `�و ةموظنملا اMفرعªZ pلا ةCويÍبلا تالالتخالا زواجتب ن��ر ةدوKLا

 طقف ھط}ر `èبÍي الو ،نCوTتلاو ةيبkhلا رطأل رمتسملا نCوTتلا لوح ةçtاو ةCؤر بايغو ةيمومعلا ةسردملا

 .ةذتاسألا نس�

 رثألا تاذ شاروألاو ةيقيقKtا تاحالصإلا لامكتسا �§إ ةموKtTا ھجتت نأ �§وألا باب نم ناF ھنأ ثيحو

 .ةلوزعملا تاءارجإلا نم ةديدج ةماود `� لوخدلا لدب 51 -17 راطإلا نوناقلا نع ةقثÎنملا يPاجيإلا

 ªZلاو ةCوبkhلا ةموظنملا �_ع ةيبلس راثآ ةدع ھل نوTتس ةنس 30 `� =>;قألا نسلا ديدحت رارق نأ ثيحو

 :ا�£م ركذن

 ةفيظولا جولو `� يروتسدلا مMقح نم ن�ثالثلا قوف م� نمم بابشلا نم ةعساو تائف نامرح §

 ؛ةيمويلا م��اناعم نم مقاف امم ،ةيمومعلا

 .تاونس وأ روMش ةعضبب ن�ثالثلا زواجت اMضع� ةيقيقح تاءافك نم ةموظنملا نامرح §

 ؛ن�ثالثلا قوف م� نمم ا��لع لصmtا ةيعماKLا تاداMشلا ةيقادصم `� ÈZمضلا كيكش�لا §

 30 قوفت ªZلا ةCرمعلا ةئفلا نم ةيعماKLا تاداMشلا `_ماح ةئف ىدل ةلاطبلا نس عفر `� ماMسالا §

 .ةنس

 فيظوتلل جولولا بصانم �_ع يرابتلا ةصرف �_ع لوصKtا `� يPرغملا بابشلا لF قح نع اعافدو

 ةموكBCا س1ئر ديسلا مكنم سمتلن ةيمنتلاو ةلادعلا ةب1بش .- اننإف ،يوKLMا يمومعلا

 رطأ تاYرابم .- نسلل UVWقألا دBCا طرش ءاغلإ دصق لجاعلاو يروفلا لخدتلا مDCEFا

 .ابYرق اfgلع نالعإلا عمزملا تايميدا[ألا

 مارتحالاو ريدقتلا تارابع قئاف اولبقتو

 ءاضمإلا 

 ريغصلا لداع

 ينطولا بتاكلا

 


