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 ٢٠٢٢ سرام

  ثانإلا ناتخ ةميرج ىلع ءاضقلل ةينطولا رصم دوهج

  ثانإلا ناتخ ىلع ءاضقلل ةينطولا ةنجللا : نم مدقم
 

 
 نإف كلذل ، ًايدسجو ًايسفن ةاتفلاو ةأرملا ىلعرثؤت يتلا تاكاهتنالاو مئارجلا أوسأ نم ثانإلا ناتخ دعي

 .ةيرصملا ةموكحلل ةيسيئرلا ةينوناقلاو ةيروتسدلا تامازتلالا دحأ وه ثانالا ناتخ ىلع ءاضقلاو ةحفاكم

   .ىضاملا نرقلا تايادب ىلا ثانالا ناتخ ةحفاكم ىف ةيرصملا دوهجلا دتمت 
 

 :يلي امك رصم يف ثانإلا ناتخ ةبسن تضفخنا دقو

 ىلإ 2014 ماع يف ٪92.3 نم ًاماع 49-15 ةيرمعلا ةئفلا يف جاوزلا نهل قبس ىتاللا ءاسنلا تضفخنا -

  ؛2015 ماع يف 87.2٪

 ىلإ 2008 ماع يف ٪74.4 نم ًاماع 17-15 ةيرمعلا ةئفلا يف تايتفلا نيب ثانإلا ناتخ ةبسن تضفخنا -

  .20141 ماع يف 61.1٪

 ةئفلا يف تايتفلل ٢٠٢١ ٪٢٧ يلا ٢٠١٤ ماع يف ٪٥٦ نم ناتخلل نضرعت يتاللا ثانالا ةبسن تضفخنا  -

 ٢٠٢٢ ةيرصملا ةرسألل يحصلا حسملل اقبط كلذو ةنس ١٩ -٠ ةيرمعلا
 

  يعيرشتلاو يروتسدلا راطإلا

  2014 ةنسل رصم روتسد

 ،ةلماعملا ءوسو ،ةءاسإلاو ،فنعلا لاكشأ عيمج نم هتيامحو ،لفطلا ةياعرب ةلودلا مزتلت :)80( ةداملا

  .ىراجتلاو ىسنجلا لالغتسالاو

 نيب قيفوتلا نم ةأرملا نيكمت لفكتو ،فنعلا لاكشأ لك دض ةأرملا ةيامحب ةلودلا مزتلت :)11( ةداملا

  .لمعلا تابلطتمو ةيرسألا تابجاولا

 
 يحصلا يناكسلا حسملا 1
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  يرصملا تابوقعلا نوناق يف ثانإلا ناتخ ميرجت

 مت ثيح ًامامت ةسرامملا هذه رظح متي مل نكلو ،ةحصلا ريزو نم رارقب 1997 ماع يف ثانإلا ناتخ رظح مت

 ةرازو تردصأ ،2007 ماع يفو .يبطلا مقاطلا نم سرامم ةقفاومب تالاحلا ضعب يف اهب حامسلا

 يف ثانإلا ناتخ تايلمع ءارجإ ةحصلا لاجم يف نيلماعلا عيمج ىلع رظحي ًايرازو ًارارق ةحصلا

  .ةيموكحلا ريغ وأ ةيموكحلا تادايعلاو ،تايفشتسملا

 

 ليدعت مت ثيح ثانإلا ناتخ دض ةيامحلاب ةقلعتملا ةيئانجلا صوصنلا ىلوأ رادصإ مت ، 2008 ماع يفو

 سبحلاب بقاعي نأ ىلع رركم 242 ةداملا صنتف ،ثانإلا ناتخ مرجت تابوقع ىلع صنيل تابوقعلا نوناق

 نع ديزت الو ،يرصم هينج 1,000 نع لقت ال ةمارغب وأ نيتنس نع ديزت الو ،رهشأ ةثالث نع لقت ال ةدم

 ال ةبوقعلا هذه نأ ىرصملا عرشملا ىأترا ،كلذ عمو .ثانإلا ناتخب موقي نم لك يرصم هينج 5,000

  ةدراولا تابوقعلا ديدشتب 2016 ماع  ىف رركم 242 ةداملا ليدعت مت اذل ،ةبكترملا ةميرجلا عم بسانتت

  .2016 ةنسل 78 مقر نوناقلا بجومب كلذو ،)أ( رركم 242 مقر ةديدج ةدام ةفاضأ و ةداملا صن ىف

 

 ىلع ةبوقعلا ةدايزو ،ةحنج نم ًالدب ةيانج هفصوب ثانإلا ناتخ فيرعت ةداعإب  2016 تاليدعت تءاج دقو

 نجسلا ىلإ لصتو ،تاونس عبس نع ديزت الو تاونس سمخ نع لقت ال ةدم نجسلاب ثانإلا ناتخ ةسرامم

 داوملا تصن امك ،ةميدتسم ةهاع وأ ةيحضلا ةافو ثانإلا ناتخ لعف نع أشن اذإ ةنس 15 ةدمل ددشملا

 ىلع ءانب ناتخلا متو ىثنأ ناتخ بلط نم لكل تاونس ثالثو ،ةنس نيب حوارتت ةدمل نجسلاب ةبوقع ىلع

 ناتخ ىلع ءاضقلل ةينطولا ةنجللا نم مدقملا نوناق عورشم يلع يرصملا ءارزولا سلجم قفاو امك  .هبلط

 يف تاليدعتلا تءاجو ،ثانالا ناتخ مئارج لايح ةعدار ةبوقع ريرقتب - لدعلا ةرازو ةسارد دعب- ثانالا

  )أ ارركم 242 و ارركم 242( نيتداملا
 

  ةيسسؤملاو ةيجيتارتسإلا ةيفلخلا
 

  تايجيتارتسالا

  .)2015( ةأرملا دض فنعلا ةحفاكمل ةينطولا ةيجيتارتسالا دامتعا •

  .)2016( ثانإلا ناتخ ةحفاكمل ةينطولا ةيجيتارتسالا دامتعا •

  .)2017( 2030 ةأرملا نيكمتل ةينطولا ةيجيتارتسالا دامتعا •
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  ةنجللا صاصتخا       

 ةيميلقإلا تايقافتالاو ،ةماعلا تاسايسلاو ،تاعيرشتلا ةشقانمو ،ضرع •

  .نيناوقلا ليعفت ىلع لمعلاو ،ةلصلا تاذ ةيلودلاو

 فلتخم هجاوت يتلا تايدحتلاو ،ةلوذبملا دوهجلا مييقتو ، تامولعملا لدابت •

  .اهل لولح حارتقاو ،ةينعملا تاهجلا

 ةينطولا ةيعيرشتلا رطألاو ةينطولا تاهجوتلاو ،تايجيتارتسالا ةعجارم •

 اهعفرل فادهألا صالختساو ،ةلصلا تاذ لمعلا قاروأو  ةيلودلاو ةيميلقإلاو

  .ةنجللا ةسائرل

 كلذ يف امب ةينطولا ةطخلا تاهجوتو ،رواحمو ،ماعلا راطإلا ىلع قافتالا •

 تاودأو  ةحرتقملا ةكشنألاو ةمزاللا تاسايسلاو ةيعيرشتلا تاليدعتلا حارقت

  .ةعباتملاو ،ذيفنتلا

 تاهجلا ةفاك ةطشنأ جمد نمضتت ،ةيذيفنت ةينطو ططخ عضوو ،حارتقا •

  .يندملا عمتجملاو ،ةينعملا

  .ةطخلاب ةجردملا ةطشنألا ذيفنتل ليومتلا رداصم حارتقا •

  .ةينعملا تاهجلا عم اهذيفنت ةعباتمو ىلع فارشإلاو ةينطولا ةطخلا رارقإ •

 

  تايلآلا

 1996 ةنسل 12 مقر لفطلا نوناق نم )97( مقر ةداملا بجومب لفطلا ةيامح ناجل ءاشنإ مت •

 ،مهتالاح ةساردو ،رطخلل نيضرعملا لافطألا دصرل ةيلآك ،2008 ةنسل 126 مقر نوناقلاب لدعملاو

  .لفطلا اهل ضرعتي يتلا رطاخملا نم عون يأ ةلازإل تالخدتلا ذيفنتو

  .16000 ةمومألاو ةلوفطلل يموقلا سلجملاب لفطلا ةدجن طخ •

  .15115 ةأرملل يموقلا سلجملاب ةأرملا يواكش بتكمل نخاسلا طخلا •

 ةبوقع نأشب ةماعلا ةباينلا ءاضعأ عيمجل ةيرود بتك ماعلا بئانلا ردصأ ،2018و ،2016 يماع يف •

 ءالكول ًاماه ًاعجرم ةيرودلا بتكلا هذه تحبصأو لفطلا ةيامح ماظن ليعفتو ،ثانإلا ناتخ مئارج

  .ثانإلا ناتخ مئارج يف تاقيقحتلا لامكتسا لجأ نم ةباينلا

  .2019 ماع ،رصم يف ثانإلا ناتخ ىلع ءاضقلل ةينطو ةنجل لوأ ءاشنإ •

 

  رصم يف ثانإلا ناتخ ىلع ءاضقلل ةينطولا ةنجللا

 سلجملا ماق ،2019 ويام يف :ةيسسؤملا ةيلآلا

 ةلوفطلل يموقلا سلجملاو ،ةأرملل يموقلا

 ةنجل ءاشنإب قالطإلا ىلع ىلوألا ةرملل ةمومألاو

 تمضو ،رصم يف ثانإلا ناتخ ىلع ءاضقلل ةينطو

 ،ةيموكحلا ريغو ،ةيموكحلا ةينعملا تاهجلا ةنجللا هذه

 ةينيدلاو ،ةيئاضقلاو ،ةيذيفنتلا تاطلسلا كلذكو

  .ةماهلا
 

 ةرازو :لثم ةنجللا ىف ءاضعأ ةينعملا ةزهجألا عيمج

 ةرازو - ناكسلاو ةحصلا ةرازو - يعامتجالا نماضتلا

 بابشلا ةرازو - ينفلا ميلعتلاو ميلعتلاو ةيبرتلا

 ةباينلا مضت امك .ةيجراخلا ةرازو - ةيلخادلا ةرازو - لدعلا ةرازو - فاقوألا ةرازو - ةفاقثلا ةرازو - ةضايرلاو

 يموقلا سلجملا - ءاصحإلاو ةماعلا ةئبعتلل يزكرملا زاهجلا - ةيرصملا سئانكلا - فيرشلا رهزألا - ةماعلا

 ميظنتل ىلعألا سلجملا - ةقاعإلا نوئشل يموقلا سلجملا - ناسنإلا قوقحل يموقلا سلجملا - ناكسلل

  .مالعإلا
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 ةدنتسم – ةرداق نوكتل  دحاو نايك ىف اهدوهج ديحوتو قيسنتب ىلوألا ةرملل ةموكحلا تماق :نع نالعإلا

 نع يرصملا ءارزولا سيئر يلاعم نلعأ دقو .رصم يف دوهجلا هذه ريس ةعباتم ىلع - ىملع ساسأ ىلع

  .رصم يف ةأرملا نيكمتل ىرخالا دوهجلا نمض ةنجللا هذه

 

 ةينطولا ةنجللا لمع قاطن

 يموقلا سلجملاو ةأرملل يموقلا سلجملا( ةنجللا ءاسؤر نلعأ ،ةمئاقلا ةيعجرملا سسألا ىلع زاكترالا

 ام قيثوتو ؛اهذيفنت مت يتلا ةقباسلا دوهجلا ساسأ ىلع يلبقتسملا لمعلا ءانب نع )ةمومألاو ةلوفطلل

 يرام ةزئاج" يهو ،ةيريدقت ةزئاج حنم يف ءدبلا مت امك .ثانإلا ناتخ ىلع ءاضقلا ةدنجأ يف رصم هتققح

 تازاجنإلا ىلع اهدوهج ينبتو فرتعت ةنجللا هذه نأ اهدافم ةلاسر لقنل "ةيونسلا نيسح ةزيزعو ،دعسأ

  .ةقباسلا
 

 دوهج قيسنت ةمومألاو ةلوفطلل يموقلا سلجملاو ةأرملل يموقلا سلجملا عاطتسا ،دوهجلا قيسنت

 ،ًاينطو دوهجلا كلترشنو لقنو ؛نييلودلا ءاكرشلا كلذكو ،ةيموكحلا ريغو ،ةيموكحلا ةنجللا ءاضعأ عيمج

  .ًايلودو
 

 ناتخ يلع ءاضقلل اهلمع لخادمو راطا ةينطولا ةنجللا تقلطا ٢٠٢٢ رياربف يف ،ةنجللا لمع لخادمو راطا

 ءاكرشو ةيموكح ريغلاو ةيموكحلا ةينطولا تاهجلا عم رواشتلاب ةلبقملا تاونسلا يف رصم يف ثانالا

 ةيمنتلا
 

 22 ىلإ لوصولا نم ،2020 وينوي ىتح 2019 ويام نم ًاديدحتو ، رهشأ عضب لالخ ةنجللا تنكمت ،ةيعوتلا

 لئاسوو ،ةطشنألا نم ةفلتخم لاكشأ لالخ نم كلذو ،لافطألاو ،لاجرلاو ءاسنلا نم ديفتسم نويلم

 ،لابقتساو ،تاردقلا ءانب ،ةيمالعإلا ةيعوتلا تالمح ،ةيبطلا لفاوقلا ،يعولا عفر ،باوبألا قرط ( ةيعوتلا

  ناتخلا_نم_اهيمحا # راعش تحت)تاراسفتسالاو،ىواكشلا عم لماعتلاو
 

 مت ؛ةينعملا تاهجلا ةكراشمبو ةأرملل يموقلا سلجملاب ةيعيرشتلا ةنجللا اهدوقت ،ةيعيرشتلا تاليدعتلا

 ثانإلا ناتخ مرجي نوناق دوجو نم مغرلا ىلعو .ةيعيرشتلا تارغثلا دس نامضل ةيعيرشت تاليدعت حارتقا

 اهدصر متيس ةينوناق ةرغث ىأ نأ نمضيس ةميرجلا هذهل ةفلتخملا بناوجلا ةسارد نأ الإ ،ةمراص تابوقعب

 ةميرج داوم( تابوقعلا نوناق ماكحا ضعب ليدعتب 2021 ماعل 10 مقر نوناق رادصا لعفلاب متو . اهتجلاعمو

 عفرب تابوقعلا ظيلغتو 61 ةداملاو يبطلا رربملا مادختسا ىلا ةراشا ىا فذح تاليدعتلا تنمضتو )ثانالا ناتخ

 ىرخأ تابوقعو ضيرمتلا ةنهم يلاوزمو ءابطألل ةلقتسم تابوقع ثادحتساو ةبوقعلل ىصقالاو ىندألا دحلا
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 ىوعدلا وا عيجشتلا وأ ضيرحتلا لاكشأ لك ميرجتل ةديدج روص لمشيل ميثأتلا قاطن عسوو ثادحتسا امك ةأشنملاب

 ةميرجلا باكترا ىلع
 

 

 ٍلكشب اهئاضعأ عيمج نيب ةعاسلا رادم ىلع/ةرمتسملا اهتالاصتا لالخ نم ةنجللا تنكمت ،يروفلا لخدتلا

 ةيروفلا تالخدتلا ةعباتمو ءدب نم ،صاخ ٍلكشب ةيلخادلا ةرازوو ةماعلا ةباينلاو ،ةدعاسملا طوطخو ،ماع

  لضفب كلذو اهيبكترم دض تاءارجالا ريس ةعباتم و ةراضلا ةسرامملا هذهل نيلمتحملا اياحضلا ةدعاسمل

  .ةنجللا لخاد ةصتخملا تاهجلا عم قيثولا قيسنتلا
 

 قودنصو ،فسينويلا ةمظنم عم نواعتلاب ثانإلا ناتخ ىلع ءاضقلل ةينطولا ةنجللا تماق ،ةيلودلا دوهجلا

 رصم يف دقع يذلا ثانإلا ناتخ لوح يملاعلا يرواشتلا عامتجالا  ةفاضتساب ،ناكسلل ةدحتملا ممألا

  .2019 ،وينوي 11 يف ةرم لوأل
 

 جاوز ىلع ءاضقلا لوح يقيرفألا يميلقإلا رمتؤملا لامعأ ىف 2019 ،وينوي 20 يف ةنجللا تمهاس امك

 لمعلل ةرهاقلا ءادن رمتؤملا اذه تاجرخم مهأ نيبو ،ًاضيأ رصم هتفاضتسا يذلا ثانإلا ناتخو ،لافطألا

 ءادن جاردإ مت ،2020 رياربف يف ًاقحالو .ايقيرفا يف ثانإلا ناتخو لافطألا جاوز ىلع ءاضقلا لجأ نم

  .يقيرفألا داحتالا ةيضوفم لخاد ةيعامتجالا نوؤشلا عاطق ريرقت يف ةرهاقلا
 

 سلجم يف ةلماشلا ةيرودلا ةعجارملا لوح ينطولا اهريرقت شقانترصم تناك امنيب ،ةيلودلا تاداشالا

 ًةصاخو ،ةأرملا ةدنجأ ىلإ ةهجوم رصمل تاداشالا ةيبلاغ تءاج ،2019 ربمفون يف فينجب ناسنإلا قوقح

  .رصم يف ةميرجلا/ةسرامملا هذه ءاضقلل ةينطو ةيقيسنت ةيلآ ءاشنإو ،ثانإلا ناتخ فلم
 

  :ماعلا لالخ ةيرصملا ةينطولا ةنجللا دوهجب ةيلاتلا تاهجلا تداشأ ،رخأ ديعص ىلعو

 

 

 ىلع ءاضقلل يعوضومو فثكم ٍلكشب لمعلا يف اهينافتو اهمازتلا ًامئاد ةينطولا ةنجللا ددجت ،ًاريخأو

 .ةيناسنإلا نهتماركو ،تايرصملا تايتفلا قوقح كهتنت يتلا ثانإلا ناتخ ةميرج
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