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ةمدقملا  الوا :    : تايوتحملا
لمعلا   قوس  ةسايس  فادها  ايناث :

ةيلبقتسملا 2030  ةيداصتقالا  ةيؤرلا  اثلاث :
نرملا   حيرصتلا  ًاعبار :

فده ققحي  نا  نرملا  حيرصتلا  عاطتسا  له  ًاسماخ :
ةنرحبلا ؟ 

. ةمدقملا الوأ

: ةيادبلا يف  هيلإ  قرطتلا  دون  ام 

عم ًادبا  ضراعتي  لوبقملا ال  مجحلاب  اهدوجوف  ةدفاولا  ةيبنجألا  ةلامعلا  دوجو  دض  اننأ  مهفي  نا ال  بجي 
.نيرحبلل ةيومنتلا  دوهجلا 

.تقوو رارق  ىلا  جاتحي  ريبك  لكشب  اهضفخوأ  اهليلقت  و  لماك ، لكشب  اهنم  صلختلا  نكمي  امك ال 
يذلاو نايحألا  ضعب  يف  يعرشلا  ريغ  اهعضوو  ةديازتملاو  هفيخملا  دادعألا  وه  اقح  انجعزي  ام 

هنإف ةينوناقلا  ريغ  ةلامعلا  عم  اذهلو  .ينطولا  داصتقالاو  ةينطولا  ةلامعلا  ىلع  ريبك  ررض  هل  نوكيس 
.نيرحبلا هدشنت  يذلا  يداصتقالا  رارقتسالاو  راهدزالاو  ومنلا  قيقحت  بعصلا  نم 

ةلامعلا ساسالا  يف  مدخيو  ةينطولا  ةيجيتارتسالا  مجرتي  ًارقتسم  المعو  ًاقوس  ديرن  نينطاومك 
.نيرحبلا يف  يشيعملا  ىوتسملاو  بسانتت  روجأو  بتاورب  نينطاوملل  لمع  صرف  قلخي  ةينطولا ،

. ةيمنتلا يف  لمعلا  قوس  ةيمه  أ ًايناث :

رارقلا يذختمو  نوثحابلا  اهيلع  دمتعي  يتلا  ةيداصتقالا  تارشؤملا  مهأ  نم  لمعلا  قوس  تارشؤم  ربتعت    
ةفرعم اننكمي  تارشؤملا  هذه  لالخ  نمف  .ينطولا  داصتقالا  رارقتساو  ومنو  روطت  سكعت  يهف  يداصتقالا ،

تاسايسلاو يميلعتلا  ماظنلا  ةيلاعفو  ةمءالم  ىدمو  روجألا  ىوتسمو  ةلاطبلاو  ليغشتلاو  ةيجاتنإلا 
مسر يف  اهمادختسا  يف  لمعلا  قوس  تانايب  ةيمهأ  نمكت  امك  .اهبابسأو  ةرجهلا  كلذكو  ةيلاملاو  ةيداصتقالا 

ةلودلل ةماعلا  تايجيتارتسالا  ةعجارمو  هيجوت  يلاتلابو  ةيرشبلا ، ةيمنتلاو  يداصتقالا  طيطختلاو  تاسايسلا 
نيب ةلدابتملا  تاقالعلا  ليلحتو  ةسارد  يف  اهتيمهأ  ىلإ  ةفاضإ  .يئزجلاو  يلكلا  داصتقالا  ىوتسم  ىلع 

يدؤيو رهدزيو  داصتقالا  ومني  امدنعف  .ةيعامتجالاو  ةيداصتقالا  تاريغتملا  نيبو  لمعلاو  ةيناكسلا  تاريغتملا 
ةيلحملا ةلامعلا  ىلع  بلطلا  عفتريس  ثيح  لمعلا  قوس  ىلع  كلذ  سكعنيس  ةطشن ، ةيراجت  ةكرح  ىلإ 

ةيبنجألا ةلامعلا  ىلإ  لمعلا  بابرأ  أجليس  قوسلا  تاجاح  ةيبلت  ىلع  اهتردق  مدع  ةلاح  يفو  روجألا ، عفترتو 
ضفخنيس دوكرلا  ةلاح  يف  وأ  يداصتقالا  ومنلا  لدعم  ضفخني  امدنعف  ًامامت  حيحص  سكعلاو  .زجعلا  ةيطغتل 

حاجن ينعي  لمعلا  قوس  رارقتسا  نإ  .ةضئافلا  ةلامعلا  حيرستب  ةيجاتنإلا  تادحولا  أدبتو   ةلامعلا  ىلع  بلطلا 
.عمتجملل  يشيعملا  ىوتسملاو  فيظوتلاو  ميلعتلاك  ةيعاطقلاو  ةيلكلا  ةيداصتقالا  تاسايسلا 
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بلطلاب قلعتي  اميف  ةصاخو  لمعلا  قوسو  ناكسلا  نع  ةيليصفتو  ةقيقد  تانايب  ريفوت  بلطتي  اذه  لك  لجألو 
اهدهشي يتلا  تاروطتلاو  تاريغتلا  ريسفت  ىلع  ةرداق  نوكت  نأ  بجي  ةقيقدلا  تانايبلا  هذه  نإ  .ضرعلاو 

ةيلاع ةبسن  لكشت  تحبصأو  عافترالا  يف  ةيبنجألا  ةلامعلا  رمتست  امدنع  لاثملا  ليبس  ىلعف  .لمعلا  قوس 
دوكرو ةلويسلا  يف  حش  نم  يناعي  داصتقالا  امنيب  يعيبط ، ريغ  لدعمب  ومنتو  ةلماعلا ، ىوقلا  يلامجإ  نم 

ةيؤرو ميلعتلا  ةسايسب  هتقالع  امو  لئاهلا  عافترالا  اذهل  ةيقيقحلا  بابسألا  نع  لءاستن  دق  اهدنع  يداصتقا 
نع نوثحابلا  لشفي  امدنع  اضيأو  فئاظولا ؟ ةنرحبل  ةلودلا  اهلذبت  يتلا  دوهجلابو  ةيلبقتسملا 2030  نيرحبلا 

هلبقي ريسفت  ىلإ  رمألا  جاتحي  دقف  ةيملعلا  مهتاصصختو  بسانتت  يتلا  فئاظولا  ىلع  لوصحلا  يف  لمع 
لاملل رادهإو  ميلعتلا  ةسايس  لشف  ينعت  دق  لب  بسحف  لمعلا  قوسب  قلعتت  ةلكشم ال  هذه  نأل  لقعلا ،

.ماعلا 

تالجسلا عم  ايدرط  بسانتي  نيرحبلا  يف  نيدوجوملا  لامعلا  ددع   “ نأ نولوقي  لمعلا  قوس  يف  نيلوئسملا 
ايدرط بسانتت  ةيراجتلا  تالجسلا  ددع  له  نكلو  لجس ، فلأ  نم 82  رثكأ  ىلإ  اهددع  لصو  يتلاو  ةيراجتلا ،”

طقف مدختست  اهنم  ريثك  نأ  مأ  ةطشنو  ةلاعف  تالجسلا  لك  له  رخآ  ىنعمب  يراجتلا ؟ طاشنلا  مجح  عم 
انفده لوقيو  لمعلا  قوس  ميظنت  ةئيه  يف  نيلوئسملا  دحأ  حرصي  امدنعو  ةدفاولا ؟ ةلامعلا  لوخدل  ةليسوك 

فئاظولا رفوي  ناو  رجاتو  لمع  بحاص  ىلا  لمع  نع  ثحاب  نم  وأ  فظوم  نم  نطاوملا  لوحتي  نأ   “ وه
قوس تارشؤمو  تانايب  يف  انصحفت  ولو  ضعبلا ،” اهضعبب  ةطبترم  ةدفاولا  ةلامعلا  ةيلمع  يلاتلابو  هريغل ،

ًامامت كلذ  سكع  عقاولاف  يجيتارتسالا ، فدهلا  اذهو  حومطلا  اذه  مجرتت  تانايبلا ال  هذه  نأ  دجن  لمعلا 
، ةطسوتملاو ةريغصلا  تاسسؤملا  باحصأو  نيرمثتسمو  راجت  ىلإ  تلوحت  يتلا  يه  ةدفاولا  ةلامعلا  ثيح 

ينيرحبلا يدانت  ةلماجمو  ًامارتحا  لازت  يتلا ال  ةلامعلا  هذه  .هفيظوتل  نطاوملا  اهيدجتسي  يتلا  يهو 
تاسسؤملا نم  عساو  عاطق  ىلع  نونميهي  لامعألا  لاجر  رابكو  قوسلا  دايسأ  عقاولا  يف  يه  بابرألاب ، ” “
.ةلمجلاو  ةئزجتلا  ةراجتو  تالواقملاو  تامدخلاو  ةراجتلاو  ةعانصلا  يف  ةطسوتملاو  ةريغصلا 

. لمعلا قوس  ةسايس  فادها  ًايناث :

فادهأ قيقحت  ىلع  لمعلاو  ةيعامتجاو  ةيلامع  تامدخ  ميدقت  ىلع  لمعت  يهف  لمعلا  ةرازو  ةيؤر  لالخ  نم   
.ةيملاعلا ريياعملا  ىلعأ  قفو  ةمادتسملا  ةيمنتلا 

تاسسؤمو تارازو  نم  ةعومجم  عم  لماكتم  قسن  يف  لمعت  يهف  لمعلا  قوس  ميظنت  ةئيهل  ةبسنلاب  اما 
نم نيرحبلا  ةكلممل  ةيداصتقالا  ةطخلاو  ةموكحلا  لمع  ةطخ  ىلع  اهتيجيتارتسا  ءانب  يف  ةدنتسم  ةلودلا 

.رشابم لكشب  يلحملا  داصتقالا  ومن  يف  مهست  ةزيمم  ةمدخ  ميدقت  نامض  لجأ 

رجات ىلا  لمع  بحاص  ىلا  لمع  نع  ثحاب  نم  وا  فظوم  نم  نطاوملا  لوحتي  نأ  ىرخالا  فادهالا  نمو 
.هريغل فئاظولا  رفوي  ناو 

ةيلبقتسملا 2030 ةيداصتقالا  ةيؤرلا  اثلاث :

ةيداصتقالا ةيجيتارتسالا  نمض  نولمعي  لمعلا  قوس  ميظنت  ىلع  نومئاقلا  نا  وه  هجاتنتسا  نكمي  ام 
يأ ةيسفانتلاو ، ةلادعلاو ، ةمادتسالا ، يه : ئدابم  ثالث  ىلع  زكترت  يتلاو  ةيلبقتسملا 2030  اهتيؤرو  نيرحبلل 

:

يعيبط لكشب  ةيجاتنإلا  ةدايز  ققحتو  يملاعلا ، داصتقالا  يف  ةيلاع  ةيسفانت  ةردق  نيرحبلا  ققحت  نأ   .1
تايوتسم عفريو  حابرألا ، فعاضيو  ةيداصتقالا ، ةيمنتلا  ةلجع  عفدي  يسفانت  خانم  لظ  يف  رثكأ 

.روجألا
ةحصلاو ميلعتلا  يف  ةيموكحلا  تامدخلا  ةمادتساو  ريوطتو  زيزعت  لالخ  نم  نطاوملا  يف  رامثتسالا   .2

.ىرخألا تامدخلاو 
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ومنلا عفانم  نم  لداع  لكشب  نينطاوملا  عيمج  ةدافتسا  نم  ةموكحلا  دكأتت  فوس  ةيلبقتسملا  ةيؤرلل  اقبطو 
: يلي ام  لالخ  نم  يداصتقالا 

عيمج لخد  ةدايزل  ةعفترم  ىلإ  ةطسوتم  روجأ  تاذ  لمع  صرف  قلخي  يداصتقالا  ومنلا  نأ  نم  دكأتلا   .1
.عمتجملا حئارش 

، لمعلا نيناوق  ةعجارم  لالخ  نم  لمعلا  قوس  يف  نيينيرحبلل  صرفلا  ؤفاكتو  ةاواسملا ، نيمأت   .2
.ةرجهلا ماظنو 

جمارب لالخ  نم  ةعفترم  ىلإ  ةطسوتم  روجأ  تاذ  فئاظو  ىلع  لوصحلا  يف  نيينيرحبلا  ةدعاسم   .3
.نيلصاوتملا بيردتلاو  معدلا 

 : يه لمعلا  قوس  يف  حاجنلا  سايقل  ةنكمملا  تاودألا  نا  ةيؤرلا  انل  تنيب  دقل 

.تاقفدت مجحو  ةيجاتنإلل ، يلامجإلا  لدعملا 
.يلامجإلا يلحملا  جتانلا  نم  اهتبسنو  رشابملا ، يبنجألا  رامثتسالا 

نونطاوملا اهلغشي  يتلا  ةيلاعلا  ىلإ  ةطسوتملا  روجألا  تاذ  ةديدجلا  ةيفيظولا  صرفلا  ددع 
.نوينيرحبلا

. نرملا حيرصتلا  ًاعبار :

ىلا 100 فلا  نيب 80  ام  اهددع  حوارتي  ناك  يتلا  ةبئاسلا  ةلامعلا  ةلكشم  نم  يناعن  نمزلا  نم  دوقعلو  انك    
ماع ةنرملا  ازيفلا  رارقإ  لبق  ةيبنجألا  ةلامعلا  نم  ةمظنألل  نيفلاخملا  ددع  نأب  ريزولا  رقأ  دقو  .لماع  فلا 

.لماع فلأ  نم 100  براقي  ناك   2017

ةباقرلا فعضو  لمعلا  نوناق  يف  تارغث  نولغتسي  نينطاوم  لياحت  ةيحض  اهتيبلاغ  عقت  ةلامعلا  هذه 
، بلاغلا يف  ةيمهو  رغاوش  يف  مدقتسملا  ىدل  لمعلا  لجأ  نم  اهرهاظ  تاريشأتب  ًالامع  نومدقتسيف 

.ةيونس تاواتأ » « ـ مهطبر ب مث  لامعلا  حيرست  اهنطابو 

ثيح ةديدع  ةيداصتقا  لكاشم  ىلا  تدأو  ةلاطبلا  عافترا  يف  تمهاسو  داصتقالا  ةرهاظلا  هذه  تهوش  دقو 
.ةيداصتقالا تاعاطقلا  عيمج  يف  لمعت  تناك 

ةلامعلا ةلكشم  ةجلاعمل  ةيموكحلا  ةنجللا  سيئرو  لمعلا  ريزو  ةداعس  حرص  نرملا  حيرصتلا  قيبطت  لبقو 
تاهجلا عيمج  سمت  ةلماش  ةينطو  ةطخ  ةغايص  عضو  ىلع  ايلاح  فكعت  ةنجللا  نأ  ناديمح ”  ليمج  ةبئاسلا 
ةريبك تارغث  كانهو  لاح ، نسحأ  يف  انسل  ًايلاح  اننأ  ىلا  ًاتفال  ةبئاسلا ، ةلامعلا  ةلكشم  ةجلاعمل  ةينعملا 

[1] ”. ةكئاشلا ةيضقلا  هذه  بوشت 

ةلامعلا ةلكشم  يف  لثمتملاو  لمعلا  قوس  يف  دوجوملا  للخلا  ححصيل  ءاج  نرملا  حيرصتلا  رارق  نذا 
 !! “ ةلكشملا هذه  جالع  يف  انلشف  دقل  ةدوهعملا ” :  هتعاجشب  ريزولا  ةداعس  اهنع  لاق  يتلاو  ةبئاسلا  

 : لءاستن انوعد  انه 

؟ ةبئاسلا ةلامعلا  نع  لوئسملا  ناك  نم 

اهبابسا ةفرعمل  اهلوح  ةسارد  تيرجأ  له  ةيداصتقالا  رارضألا  نم  ىوتسملا  اذهبو  مجحلا  اذهب  ةلكشم 
؟ اهراركت عنمل  تاءارجالا  تذختا  لهو  اهنم ؟  نيديفتسملاو 

؟ ًايلام نوديفتسي  ةبئاسلا  ةلامعلل  نوببسملا  ناك  مك  نوفرعتا 

: ةيلحملا دئارجلا  يف  ءاج  ام  بسح 
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، نيرحبلا يف  نيماع  هئاقبل  لماع  لك  نع  ًارانيد  ىلع 1450  طسوتملا  يف  لجسلا ) بحاص   ) ليفكلا لصحي    
لجأ نم  ًارالود )  2116  ) رانيد غلبم 800  عفدب  موقي  ًابلاغ ) ثدحي  ام  اذهو   ) ديدمتلا يف  لماعلا  بغر  اذإو 

مهيدل نم  كانه  نإ  لاقيو  « ) ازيف يرف   » لماع بلجي 100  نأ  ليفك  عاطتسا  ولف  .نيرخآ  نيماعل  هئاقب  ديدجت 
نأ نود  نم  يكريمأ ) رالود   383،600  ) ينيرحب رانيد  ةرم 145،000  لوأل  مهنم  ىضاقتي  هنإف  مهنم ) تائملا 

نأ ةئملا  ءالؤه  دارأ  ام  اذإو  .ينوناقلاو  يحصلا  نيمأتلاب  لامعلا  ءالؤه  يطغي  نأ  نود  نمو  ًادهج ، لذبي 
(. ًّايكيرمأ ًارالود   211،640  ) رانيد فلأ  ًاددجم 80  هل  اوعفدي  نأ  مهيلعف  نيرخآ  نيماعل  لمعلا  اولصاوي 

؟ نرملا حيرصتلا  وه  ام 

ريغ ةفيظو  يأ  يف  لمعلاو  نيرحبلا  ةكلمم  يف  ةماقإلا  ةيرح  لماعلا  حنمي  لمعلا  قوس  ميظنت  ةئيه  هردصت 
.نيتنس وأ  ةنس  ةدمل  ليفك  نود  ةيصصخت 

؟ نرملا حيرصتلا  تازيمم  يه  ام 

نم ةرتف  يأل  يدقاعت  ساسأ  ىلع  لمع  بحاص  يأ  عم  وأ  يصخشلا  هباسحل  لمعلا  لماعلل ، نكمي   .1
.نمزلا

.يئزج وأ  لماك  ماودب  تقولا  تاذ  يف  لمع  بحاص  نم  رثكأ  عم  لمعلا  هنكمي   .2
.ةحلاص هتماقإ  تناك  املاط  ةدوعلاو  رفسلا  ةيرح  لماعلا  عتمتي   .3

.تارفسلا ةددعتم  ةريشأت  ىلإ  ةفاضإلاب  حيرصتلا ، ةدم  ةماقإ  لماعلا  ىدل  نوكيس   .4

؟ نرملا حيرصتلا  ىلع  لوصحلا  عيطتسي  نم 

.ةيغلملا لمعلا  حيراصت  ووذ  نودفاولا  لامعلا   .1
.ةيهتنملا لمعلا  حيراصت  ووذ  نودفاولا  لامعلا   .2

.ةيلامعلا ةمكحملا  ىدل  ةيضق  مهيدلو  مهبتاور  ىلع  اولصحي  مل  نيذلا  نودفاولا  لامعلا   .3

ناو ىتح  ةليوط  تاونسل  نيرحبلا  يف  ءاقبلا  هنكمي  دفاولا  لماعلا  نا  لوقلا  نكمي  موهفملا  اذه  لالخ  نمو 
.هيلإ ةجاح  يف  سيل  لمعلا  قوس  ناك 

: نرملا حيرصتلا  نم  عقوتملا  يلاملا  دئاعلا 

نيتنسلا لالخ  رانيد  نويلم  اهردق 56،112  تاداريإ  لمعلا  قوس  ميظنت  ةئيه  ينجت  نأ  عقوتملا  نم  ناك 
.نرملا لمعلا  حيرصت  ماظن  نيشدت  دعب  نيتيلاتلا 

يف بغارلا  لماعلا  ددسيو  .نيتنس  ةدمل  ًايرهش  نرم  لمع  حيرصت  ردصتس 2000  اهنإ  تلاق  ةئيهلا  تناكو 
لمعلا حيرصت  موسر  لمشت  يكيرمأ )  رالود   1،190 ًارانيد (  اهردق 449  ًاموسر  حيرصتلا  نم  ةدافتسالا 

.ةماقإلا ديدمت  موسرو  ةدوعلا  رفس  ةركذت  نيمأتو  ةيحصلا  ةياعرلا  موسرو 

نيتنس ،1 لالخ  لماعلا  هعفدي  ام  عومجم  لصيل  رالود ،)   80 ًارانيد (  هردق 30  ًايرهش  ًامسر  لماعلا  عفدي  امك 
 ( حيرصت  2000  ) ًايرهش نرملا  لمعلا  حيراصت  رادصإل  ىلعألا  فقسلا  ىلع  غلبملا  باسحبو  ً.ارانيد   169

لالخ رانيد  نويلم  يلاوح 56,112  لمعلا  قوس  ميظنت  ةئيهل  ةعقوتملا  تاداريإلل  يلامجإلا  غلبملا  نوكي 
.يكيرمأ رالود  يواسي 148،600،000  ام  يأ  نيتنس 

ماع لالخ  نيرحبلا  يف  ةدوجوملا  ةيبنجألا  ةلامعلا  نم  ةلصحملا  موسرلا  نإف  ةيمسرلا  تانايبلا  بسح 
.يكيرمأ رالود  نويلم  يواسي 405  ام  يأ  رانيد  نويلم  تغلب 153  دق    2019

؟ ةبئاسلا ةلامعلا  ىلع  ءاضقلا  نرملا  حيرصتلا  عاطتسا  له 
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(. هتماقا ةيهتنم   ) ينوناق ريغ  عضو  يف  نيذلا  اهضعبو  ةبئاسلا  ةلامعلا  ةنعرش  درجم  وه  هارنام  اعبط  ال 

ةزيفلا تدجوأ  كلذبو  ةبئاسلا ” ةلامعلا  ةلكشم  ءاوتحا  يف  تلشف   “ ريزولا ةداعس  حرص  امكو  ةرازولاف 
.ةلامعلا هذه  دوجو  نم  ةيلاملا  ةدافتسالل  امنإو  ةبئاسلا  ةلامعلل  لحك  سيل  ةنرملا 

.اهل ةيقيقح  ىودج  ةيا  ىرا  الو  ينطولا  داصتقالاو  لمعلا  قوس  ىلع  ةثراك  يه  ةنرملا  ازيفلا  نإ  دقتعن 

ددهت فوسو  رمتست  فوس  ةبئاسلا  ةلامعلا  اهتببس  يتلا  ىضوفلا  ناف  ةنرملا  ازيفلا  فيقوت  متي  مل  نا 
قهريس امم  ناكسلا  ددع  يف  ةدايزو  ةلاطبلا  دادعأ  عافترأو  ينطولا  داصتقالاو  لمعلا  قوس  رارقتسا 

.ةيداصتقالا هتفلك  لمحت  بعص  نوكيس  لكشبو  دلبلا  يف  ةماعلا  تامدخلا  ةموظنم 

نرملا :  حيرصتلا  جئاتن  مها  ًاسماخ :

يف مهلمع  بحاص  دعي  مل  ثيح  لمعلا  قوس  اهجاتحي  ةضئاف ال  ةلامع  عقاولا  يف  يه  ةلامعلا  هذه   .1
.ىرخأ ةرم  ةماقإو  ةريشأت  مهحنم  مت  دلبلا  اورداغيو  مهتريشأت  ىغلت  نا  نم  الدبف  مهل ، ةجاح 

دق ةينوناق )  ريغو  ةلكيهم ، ريغ  ةلامع  يفخلا (  داصتقالا  كرحت  تناك  يتلاو  ةبئاسلا  ةلامعلا  هذه   .2
ريغ ةيراجتلا  عيراشملاو  لامعالا  سفن  سرامتو  ليفك  نودبو  ةينوناق  ةيعرش  ةلامع  ىلا  تلوحت 

.ينوناقلا  ريغ  اهعضو  يف  يهو  قباسلا  يف   اهسرامت  تناك  يتلاو  ةعورشملا 
ومني دق  دوسألا  داصتقالا  نا  ينعي  امم  ايونس  فعاضتيو  رمتسم  عافترا  يف  ةلامعلا  هذه  ددع  نا   .3

.تاعاطقلاو  فرحلاو  نهملا  لك  تمحتقا  دق  ةلامعلا  هذه  نا  ثيح  ادج ، ةفيخم  تالدعمب 
، ةيضاملا تاونس  رشعلا  لالخ  اريبك  اعافترا  دهش  دق  ةدفاولا  ةلامعلا  ددع  نإ  ىلإ  تانايبلا   ريشتو   .4

ماع 2019. ًالماع  ىلا 594،944  مث  ماع 2017  ىلا 604،697  ماع 2006  نم 331،000  عفترا  ثيح 
ىلا ماع 2005  نم 404،013  مهددع  عفترا  ثيح  نينيرحبلا  ريغ  ناكسلا  ددع  ىلع  كلذ  سكعنا  دقو 

ماع 2017 .  823،610
ةئيه ىدلف   دوسألا  داصتقالا  مجح  سايقو  ةفرعم  نالا  نكمملا  نم  ةبئاسلا  ةلامعلا  نمز  فالخب   .5

.ةيداصتقالا مهتطشنأو  ةدفاولا  ةلامعلا  فئاظوو  ددع  نع  ةيليصفتلا  تانايبلا  لك  لمعلا  قوس  ميظنت 
هماقرأو  همجحب  يفخلا  داصتقالا  قوفتي  دقف  ةدفاولا  ةلامعلا  يف  ريبكلا  ومنلا  اذهبو  عضولا  اذهب   .6

ريغلا مهتراجت  نوسرامي  ةلئاه  دادعأب  مهو  هيف  نيلماعلا  نأو  ةصاخ  يمسرلا  داصتقالا  ىلع  هومنو 
ةينطولا ةلامعلا  ىلع  ريطخلا  عضولا  اذه  ةروطخ  ىلا  تافتلالا  بجي  اذل  .ناماو  ةيرح  لكب  ةعورشم 

.ينطولا داصتقالا  رارقتساو 
رانيد نويلم  وحن 927،2  ىلإ  دالبلا  جراخل  نيرحبلا  يف  بناجألا  لامعلل  ةيلاملا  تاليوحتلا  تعفترا   .7

ماعلا عم  ةنراقم  ةبسنب 3.11 %  ماعلا 2017  يف  تعفترا  يأ  ماعلا 2017 ، يف  رالود ) رايلم   2.5)
(- رالود رايلم   3.3  ) رانيد رايلم  وحن 1.22  ىلإ  تزفقو  .رانيد  نويلم  وحن 899  هيف  تغلب   يتلاو   2016

ىطختت نيرحبلا  خيرات  يف  ةرم  لوألو  [2] .ةثيدح ةيمسر  تاءاصحإ  بسحب  ماعلا 2018 ، يف 
.قوبسم ريغ  ديدج  ىوتسمب  رالود  رايلملا  ةبتع  ةيجراخلا  تاليوحتلا 

داصتقالا ىلع  ةريطخ  داعبأ  هل  نوكيس  جراخلل  ةلسرملا  ةيلاملا  تاليوحتلا  عافترا  رارمتسا  نإ   .8
لاملا سأر  نارود  يف  اضافخناو  ةينطولا ، ةيلاملا  ةورثلاو  تاردقلل  افازنتسا  لثمت  يهف  .ينطولا 

طاشنلا اهقلخي  يتلا  لاومألا  سوؤرل  ةيداصتقالا  ةرودلا  لامتكا  مدع  ينعي  امم  داصتقالا  لخاد 
دق يتلا  ةيرامثتسالا  لاومألا  يف  ضافخناو  ةماعلا  ةلويسلا  يف  فعض  هيلع  بترتي  امم  يداصتقالا ،

.ينطولا داصتقالل  يبيرضلا  ءاعولا  مجح  يف  ضافخنا  كلذكو  .ةيومنتلا  عيراشملا  ليومتل  مدختست 
كلذبو ةيطفنلا  تارداصلا  نم  صتمي 29 % هنأل  ةيجراخلا  ةلودلا  ةيلام  ىلع  ًاليقث  ًائبع  غلبملا  اذه  لثمي   .9

.يراجتلا نازيملا  ىلع  رثؤي 
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.بناجألا لامعلا  اهيلع  لصحي  يتلا  روجألاو  تابترملا  عابرأ  ةثالث  نيرحبلا  نم  لوحملا  غلبملا  لداعي   .10
مهنأ ًاضيأ  ودبيو  .نكمم  ريغ  رمأ  اذهو  نيرحبلا  يف  شيعلل  غلبملا  اذه  عبرب  نوفتكي  مهنإ  ىنعمب 
.ةيفرصملا تاونقلا  ربع  رمت  ةطاسبب ال  اهنأل  يراجتلا  نازيملا  يف  ةروكذم  ريغ  ىرخأ  غلابم  نولوحي 

لثمي روجأ ال  نم  يبنجألا  لماعلا  هب  حرصي  ام  نأب  نيينيرحبلا  ىدل  ةعانق  كلانه  ساسألا  اذه  ىلعو 
عيمج لمشت  لب  نيرحبلا  ىلع  رصتقت  ةلكشم ال  هذهو  .ىرخأ  ةيشيعم  رداصم  نذإ  هل  .يقيقحلا  هلخد 

.نواعتلا سلجم  لود 
نويلم غلبمب 90  ةينازيملا  معد  اهنكمي  يتلاو  تاليوحتلا  هذه  ىلع  موسر  ضرف  باونلا  ضعب  حرتقي   .11

(. يكيرمأ رالود  نويلم   239 ًايونس (  رانيد 

؟ ةنرحبلا فده  ققحي  نا  نرملا  حيرصتلا  عاطتسا  له  ًاسماخ :

ةيمهالا ةياغ  يف  ناتقيقح  لمعلا  قوس  ةئيهل  ينورتكلالا  عقوملا  نم  ةلوقنملا  ةيلاتلا  تانايبلا  انل  فشكت 
: امه

. ةديج بتاوربو  تاعاطقلا  فلتخم  يف  ةديج  لمع  صرف  قلخي  ينطولا  داصتقالا  نا   .1
. ةدفاولا ةلامعلا  ىلا  بهذت  فئاظولا  هذه  ةيبلاغ   .2

ينطولا داصتقالا  عاطتسا  لمعلا  قوس  تانايب  بسح 

ةلامعلا تلصح  نم 2019  يناثلا  عبرلا  يف  رانيد  نم 1500  رثكأ  بتاورب  ةفيظو  رفوي 340  نا 
ىلا لصت  بتاورب  ةفيظو  كانه 207  نأو.طقف  ينيرحب  لباقم 16  يف  اهنم  ىلع 324  ةدفاولا 

بتاور ىلع 186 . ةدفاولا  ةلامعلا  تلصح  امنيب  طقف  اهنم 21  نيينيرحبلا  بيصن  ناك  رانيد   1000
بتاور .نيينيرحب  لباقم 4  يف  ةدفاولا  ةلامعلل  اهنم  ةفيظو 38  ترفو 42  ىلعأو  رانيد  نم 900 

نم بتاورلاو  .نيينيرحبلل  لباقم 14  ةدفاولا  ةلامعلل  اهنم  ةفيظو 70  ترفو 84  رثكأو  نم 800 
لباقم 36 ىلع 83  ةدفاولا  ةلامعلا  تلصح  ةفيظو  ترفو 119  رثكأو  رانيد   700

لباقم ةدفاولا  ةلامعلل  اهنم  ةفيظو 108  ترفو 155  رثكأو  رانيد  نم 600  بتاورلاو  .نيينيرحبلل 
ةدفاولا ةلامعلل  اهنم  ةفيظو 176  ترفو 283  ىلعأف  رانيد  نم 500  بتاورلاو  .نيينيرحبلل   47

ةدفاولا ةلامعلل  اهنم 410  ةفيظو  ترفو 469  ترثكأف  نم 400  بتاورلاو  .نيينيرحبلل  لباقم 107 
.نيينيرحبلل [3]   لباقم 59 

: ةصالخلا

 : امهو ناتيرهوج  ناتقيقح  انل  دكؤت  تانايبلا  هذهو  ةساردلا  هذه 

ةلامعلا تالاوح  صيلقتو  .ةينطولا  تاراهملا  ةيمنتو  ةيجاتنإلا  زيفحت  ىلع  لمعلا  قوس  ةردق  مدع   .1
.جراخلل ةيبنجألا 

.ةيلحملا ةلامعلل  فيظوتلا  مجح  عم  لاملا  سأر  نيوكتب  ةقالع  كانه  سيل   .2
هذه عيزوت  ةيفيك  يف  نمكت  ةلكشملا  نكلو  ةديج  بتاوربو  لمع  صرف  قلخي  ينطولا  داصتقالا  نإ   .3

.ةدفاولا ةلامعلل  بهذت  اهبلغأ  ثيح  صرفلا 
.رقتسم ريغو  اهوشم  اقوس  لمعلا  قوس  نم  لعجتس  ةيرذج  ةجلاعم  نود  نم  ةلكشملا  هذه  ءاقب  نإ   .4

ةعسوت ةسايس  نإف  ةدفاولا  ةلامعلا  قفدت  طبضو  لمعلا  قوس  يف  تالالتخالا  حالصإ  ضرغلو  هنإ   .5
وه تالالتخالا  ببس  نوكي  امدنع  ةيدجم  نوكت  دق ال  ةصاخلا  تارامثتسالا  ةدايزو  يلحملا  داصتقالا 

.ةيلامعلا ةسايسلا 
نأ يف  نمكت  دق  ةلكشملا  نأ  الإ  لمعلا  صرف  نم  ريثكلا  قلخ  ىلع  رداق  داصتقالا  نوكي  دق  هنأ  ثيح   .6

فئاظولا ئلم  يف  روصحم  اهرود  نوكي  نا  بجي  يتلاو  ةدفاولا  ةلامعلل  اهتيبلاغ  بهذت  صرفلا  هذه 
.اهئلم نع  ةينطولا  ةلامعلا  زجعت  يتلا  ةرغاشلا 
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ةيلضفأو فئاظولا  ةنرحب  تايجيتارتسا  قيبطتل  ةعجانلا  لولحلا  داجيإو  لمعلا  قوس  حالصإ  ةرورض   .7
يف ءاوس  نينطاوملا  ىلع  فئاظولاو  نهملا  ضعب  رصَق  ةرورضو  فيظوتلا  يف  ينيرحبلا  نطاوملا 

.صاخلا وأ  ماعلا  عاطقلا 
هيرتعي ثيح  ةيلبقتسملا  نيرحبلا  ةيؤرو  بسانتي  لمعلا ال  قوس  يف  يلاحلا  لكيهلا  حبصأ  دقل   .8

رارقتسالا يلاتلابو  لمعلا  صرف  لبقتسمو  رضاح  ىلع  ةيبنجألا  ةلامعلا  ةنميه  اهببس  تاهوشت 
ىلإ ًايميلقإ  ةدايرلا  نم  اهداصتقا  ليوحتل  ةيلبقتسملا  اهتيؤر  لالخ  نم  حمطت  نيرحبلاف  يداصتقالا ،

تاراهملا نوكلتمي  نينطاوم  دوجو  عم  ةيجاتنإلا  ةدايز  لالخ  نم  نوكيس  اذهو  ً.ايملاع  ةسفانملا 
.اهيف نولمعي  ةفيظو  لكل  ةبسانملا  تايناكمإلاو 

ةمادتساو ريوطتو  زيزعت  لالخ  نم  نطاوملا  يف  رامثتسالا  وه  ةيلبقتسملا  انتيؤر  روحم  نا 
ريوطتل يعسلا  نم  دبال  كلذلو  ىرخألا . تامدخلاو  ةحصلاو  ميلعتلا  يف  ةيموكحلا  تامدخلا 

ومن ردصمو  لمعلا  قوس  رارقتسا  ةزيكر  اهنأل  اهرارقتسإو  ةينطولا  ةلامعلا  ىلع  ظافحلاو 
. ينطولا انداصتقا  راهدزاو 

2020/06/02

[1]
http://blog.lmra.bh/ar/2015/06/22/%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-

%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-
%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-

/%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A7

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1211658 [2]

http://blmi.lmra.bh/2011/03/data/gos/Table_54.pdf [3]
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