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 بساكملا زيزعت لجأ نم لمعلا ةلصاوم راطإ يفو ،ةيماسلا ةيكلملا تاهيجوتلا يده ىلع

 قفارملا ريبدت يف ةديجلا ةماكحلاو ةيفافشلا  ئدابم خيسرت يف ماهسإلا ةلصاومو ،ةققحملا

 نينطاوملا ةاواسم نامض ىلإ فدهت تايصوت رادصإ اذكو ،ةماعلا ةايحلا قيلخت يفو ،ةيمومعلا

 تاسسؤملاو ةلودلا قفارم اهمدقت يتلا تامدخلا ةدوج نم عفرلاو ،ةرادإلاو نوناقلا مامأ

 ؛ةيبارتلا تاعامجلاو ةيمومعلا

 ءاقتراو لاقتنا قلطنم نع انالعإ اهتياهن دنع تفرع ،(2018) ريرقتلا عوضوم ةنسلا نألو

 تابراقم ليلحت ال ،ةيمقر تايطعمل يعقاو ليلحت وه هيف دمتعملا ليلحتلا نإف ،ةيرارمتسالا لظ يف

 دعب ،2019 ةنسب صاخلا ريرقتلا يف اهنم هرييغت ىلإ يعسلا مت امو اهيف رظنلا يتأيس ،تايجهنمو

 ىدم سايق تارشؤم فلتخمل رظنلاب ةسسؤملا ءادأ راسم مييقتل ةددحملا تاطحملا فلتخم ثحب

 .اهتاحاجن

 ،يونسلا اهئادأ ةليصح نع الضف ،ريرقتلا اذه نمض قوست نأ ،ةسسؤملا تأترا ،اذكهو

 متم ةياغ ىلإ ،2011 ةنس ةديدجلا اهتغيص يف اهثادحإ ذنم اهلمعل قثوت يتلا تايطعملا ضعب

 لكب ةسسؤملا اهيف ظفتحت ةءارق هل نوكت نأو دبال ،جوتنملا اذه نأ قلطنم نم ،2018 ةنس

 .باعص نم هللخت دق ام يطخت ىلع لمعتو ،هتايباجيإ

 امو ،تاملظتلل اهتجلاعم ةبسانمب ةسسؤملا هيلع تفقو امل ادصر ،اضيأ ريرقتلا لكشيو

 سّملَت فعض انايحأ سكعت ،تاحرتقمو تايصوت يف اهترولب تاصالخو جئاتن نم هيلإ تلصوت

 ءادألا ريوطت مهت جمارب نم هنع نالعإلا مت ام جئاتنل ةرادإلا عم يمويلا هلماعت يف نطاوملا

 تاسرامملا ضعب نع عالقإلاو ،رييغتلا ةدارإ ديسجت ةريتو نم قلقلا ىرخأ انايحأ دسجتو ،يقفرملا

 .اهعم عطقلا لجأ نم تاءادنلا ترركتو ،اعقومو اددع ،ةقباس ريراقت يف اهصيخشت مت املاط يتلا

 ام ىوتسم نأ الإ ،ةريخألا تاونسلا لالخ تلذب ةريبك ادوهج نأ ،هيف ـكش ال اممو

 ىوتسم بكاوت ةريتوب ريسي ال ،تايطعم نم ةسسؤملا ىدل عمجت ام ءوض ىلع تازاجنإ نم ققحت

 نأ ىلع رشؤي امم ،ةرادإلاو قفترملا نيب ةقالعلا لاجم يف ةصاخ ،تاراظتنالا فقسو تاعلطتلا

 ذيفنت حاجنإ ىلإ ةجاحب ،ةصاخ ةفصبو ،اضيأ نكل ،تاحالصإلا ةلصاوم ىلإ ةجاحب اندلب

 مل اهقالطإ مت يتلا ةلكيهملا شاروألا نم ديدعلاف .ةددحملا لاجآلا يف همامتإو اهنم جمربملا
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 نطاوملا ةقالع ىلع ةوجرملا هجئاتن ساكعنا مييقت بجي رخآلا اهضعبو ،دعب اهمامتإ متي

 .ةرادإلاب

 رهظي ،ةيضاملا تاونسلا لالخ تاياكشلل اهتجلاعم لالخ نم ةسسؤملا هيلع تفقو ام نإ

 عقاولا يف فنصت ،فقاومو ،تالاحبو ،ةيمويلا تاسرامملاب طبترت امنإ ،تاملظتلا نم اريثك نأ

 وهو ،طرشلا وهو ،لخدملا وه قيلختلا نوكي نأ دب ال ،كلذلو .ةيرشبلا لاعفألا دودر نمض

 .رثعيو لقرعي نأ نكمي ام لك حيزيو ،لمحت لك بعوتسي نأ نكمي يذلا ءاعولا

 هعومجم امب تلصوت ،(2011-2018) ةيضاملا تاونسلا لالخ ةسسؤملا تناك اذإو

 ةطسوتم ةيونس ومن ةبسنبو ،ةنسلا يف ةياكش 9398 ىلإ غلب ليجست لدعمب كلذو ،املظت  75188

 ،ةياكش 17373 هعومجم ام ىلع اهصاصتخا قاطن يف اهدي تعضوو ، 2,93%دودح يف

 عومجم نم 11% ةبسنب يأ ،ةيصوت 1941 هعومجم ام ةرتفلا سفن لالخ اهنأش يف تردصأ

 مل ةرادإلا نإف ، 14,2% تغلب ةطسوتم ومن ةبسنب ،اهصاصتخا نمض لخدت يتلا تاملظتلا

 وهو ،ذيفنت نودب اهنم  60 %  لازي ام نيح يف ، 39,2% ةبسنب يأ ،ةيصوت 761 ىوس اهنم ذفنت

 تناك ام اذإ ،ةدوصرملا تاينازيملاو ةرطسملا جماربلا ىودج لوح اعورشم لؤاستلا يقبي ام

 دعت مل امدعب ،لولحلا نم ديزملا داجيإ ضوع ،تايصوتلا نم ديزملا جاتنإ ىلإ رطضتس ةسسؤملا

 .اهب نيينعملا ىدل ةيلوؤسملاب ساسحإلا كرحت تايصوتلا هذه

 ثيح نم رارقتسالا نم عونب اعوبطم تالالتخالا فينصت لظ دقف ،ةماع ةفصبو

 .يرادإلا عباطلا تاذ اياضقلا اهيلع تغط ذإ ،اهتعيبط

 نع حاصفإلا لالخ نم ةفشاكملا وجرت امنإ ،ريرقتلا اذه ةغايصب موقت يهو ةسسؤملا نإ

 مسر فدهب كلذو ،ةرادإلاب قفترملا ةقالع نع ةربعملاو ةلادلا ةيداملا ةيئاصحإلا تايطعملا

 ثيثأت ةلحرم ةيرادإلا ةطاسولا حبصت ال يك ،نيلخدتملا لك نيب كرتشملا ريكفتلا ملاعم

 .هقيرب دقفَيو زواجتُي ام ناعرس يتاسسؤم

 اهفرعي يتلا ةيرادإلا تالالتخالا دادعتو درج يف سيل اهحاجن نأ نموت ةسسؤملا نأ امك

 فيفجتل نيلعافلا لك عم نواعتت نأ تعاطتسا اهنوكب رهجت نأ ،اهنم رظتنملا نإ لب ،لكلا

 .تالالتخالا كلت نم ةرادإلا
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 :يلي ام قفو ءازجأ ةسمخ ىلع ةيجهنملا ةيحانلا نم ريرقتلا موقيو اذه

 تابلطو تاملظتلاو تاياكشلا ةجلاعم لاجم يف طيسولا ةسسؤم لمع ةليصح :لوألا ءزجلا

 ؛2018ةنس مسرب اهيدل ةلجسملا ةيوستلا

 دودح ىلإ ةسسؤملا نع ةرداصلا تاحرتقملاو تاررقملاو تايصوتلا ةليصح :يناثلا ءزجلا

 ؛2018ةنس

  ؛ةسسؤملل نيمئادلا نيبطاخملل ةيونسلا ريراقتلا تاصالخ :ثلاثلا ءزجلا

 ؛نيوكتلاو نواعتلاو لصاوتلا لاجم يف طيسولا ةسسؤم لمع ةليصح :عبارلا ءزجلا

 .طسوتملاو بيرقلا ىدملا ىلع طيسولا ةسسؤم لمعل ةيلبقتسملا قافآلا :سماخلا ءزجلا
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 ةسسؤملا طاشن لوح ةماع ةيئاصحإ تارشؤم :الوأ

   2018   عوم•ا نم ةبسنلا

  ةسسؤملاب ةلجسملا تاملظتلاو تاياكشلا يلامجإ 9865 100

 ةسسؤملا صاصتخا نمض لخدت يتلا تاياكشلا 2738 27,8

 ةسسؤملا صاصتخا نمض جردنت ال يتلا تاياكشلا 7127 72,2

 

 9865 هعومجم ام ىلإ ،تائفلا فلتخم نم ةسسؤملا ىلع ةدراولا تاياكشلا ليجست لصو دقل

 ملو ،ةطرافلا ةنسلا عم ةنراقملاب 5,19% دودح يف يلامجإ ومن ةبسن كلذب ةلجسم ،ةياكش

 نم 27,8% لداعي ام يأ ،2738 دودح ةسسؤملا صاصتخا يف اهنم جردني ام بيصن زواجتي

 مكحب لخدت ال ةياكش 7127 هعومجم ام نأ نيح يف .تاياكش نم هب تلصوت ام عومجم

 تاياكشلا يلامجإ نم  72,2% لثمي ام يأ ،ةسسؤملا صاصتخا يف اهعوضوم وأ اهتعيبط

 عاضوأب املع ةطاحإلاو ةلاحإلاو ،اهباحصأ هيجوتو داشرإ ةسسؤملا تلصاو دقو ،ةلجسملا

 .ةيرادإ وأ ةينوناق ةدعاسم ىلإ ةجاحلا مهتاملظت سكعت نم
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 ينعملا يرادإلا عاطقلا بسحب تاملظتلاو تاياكشلا فينصت :ايناث

 ومنلا ةبسن1

  ةيونسلا

2018 2017 
 ةيرادإلا تاعاطقلا

 ددعلا  ةبسنلا ددعلا  ةبسنلا

   )هتانوكم لكب( ةيلخادلا عاطق 10561 38,9 834 30,4 21,02-

 ةيلاملاو داصتقالا عاطق 439 16,2 501 18,3 14,12

1,66 11,1 305 11,1 300 
 ميلعتلاو ينهملا نيوكتلاو ةينطولا ةيبرتلا عاطق
 يملعلا ثحبلاو يلاعلا

 ةيبارتلا تاعامجلا ** ** 267 9,75 **

8,10 5,8 160 5,5 148 
 ةيورقلا ةيمنتلاو يرحبلا ديصلاو ةحالفلا عاطق
 تاباغلاو هايملاو

 ينهملا جامدإلاو لغشلا عاطق 136 5,0 121 4,4 11,02-

 ءاملاو كيتسجوللاو لقنلاو زيهجتلا عاطق 109 4,0 89 3,3 14,34-

 ةمادتسملا ةيمنتلاو نداعملاو ةقاطلا عاطق 119 4,4 78 2,8 34,45-

 ينطولا عافدلا ةرادإب فلكملا عاطقلا 73 2,7 72 2,6 1,36-

24,13 2,6 72 2,1 58 
 ناكسإلاو ريمعتلاو ينطولا بارتلا دادعإ عاطق
 ةنيدملا ةسايسو

 لدعلا عاطق 53 2,0 41 1,5 22,64-

 ةحصلا عاطق 48 1,8 28 1,0 41,66-

 ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا عاطق 30 1,1 22 0,8 26,66-

 ةماكحلاو ةماعلا نوؤشلاب فلكملا عاطقلا 22 0,8 16 0,6 27,27-

 تاعاطقلا يقاب 122 4,5 132 4,8 8,19

 عوم•ا 2713 100,0 2738 100,0 0,92
 

 هذه لالخ بيترتلا ةرادص لالتحا يف تاعاطقلا سفن رارمتسا رهظت تايطعملا هذه

 تاياكشلا ددع يف لجسملا ضافخنالا ءانثتساب ؛ريبك دح ىلإ ارقتسم اهبيترت لظ دقو ،ةنسلا

 لصف دعب ،2017ةنس عم ةنراقم ، 21,02-%ةبسنب ،ةيلخادلا ةرازو ةهجاوم يف ةمدقملا

  .اهنع ةـيبارتلا تاعامجلاب ةصاخلا تاياـكشلا

 تردصت يتلا تاعاطقلا نمض )ةيبارتلا تاعامجلا( ةريخألا هذه ترهظ لباقملا يفو

 ةبسنب ةعبارلا ةبترملا كلذب ةلتحم ،ةياكش 267 هعومجم امب ،تاياكشلا ددع ثيح نم بيترتلا

 نيبم وه ام بسحب ةفلتخم بتارم تاعاطقلا يقاب تلتحاو ،ةنسلا لالخ لجسم وه امم   %9,75

 .هالعأ لودجلا يف

                                                             
 .ةيبارتلا تاعامجلاو ةيلخادلا عاطق مهي عوم•ا اذه   1

 

 ينعملا يرادإلا عاطقلا بسحب تاملظتلاو تاياكشلا فينصت :ايناث

 ومنلا ةبسن1

  ةيونسلا

2018 2017 
 ةيرادإلا تاعاطقلا

 ددعلا  ةبسنلا ددعلا  ةبسنلا

   )هتانوكم لكب( ةيلخادلا عاطق 10561 38,9 834 30,4 21,02-

 ةيلاملاو داصتقالا عاطق 439 16,2 501 18,3 14,12

1,66 11,1 305 11,1 300 
 ميلعتلاو ينهملا نيوكتلاو ةينطولا ةيبرتلا عاطق
 يملعلا ثحبلاو يلاعلا

 ةيبارتلا تاعامجلا ** ** 267 9,75 **

8,10 5,8 160 5,5 148 
 ةيورقلا ةيمنتلاو يرحبلا ديصلاو ةحالفلا عاطق
 تاباغلاو هايملاو

 ينهملا جامدإلاو لغشلا عاطق 136 5,0 121 4,4 11,02-

 ءاملاو كيتسجوللاو لقنلاو زيهجتلا عاطق 109 4,0 89 3,3 14,34-

 ةمادتسملا ةيمنتلاو نداعملاو ةقاطلا عاطق 119 4,4 78 2,8 34,45-

 ينطولا عافدلا ةرادإب فلكملا عاطقلا 73 2,7 72 2,6 1,36-

24,13 2,6 72 2,1 58 
 ناكسإلاو ريمعتلاو ينطولا بارتلا دادعإ عاطق
 ةنيدملا ةسايسو

 لدعلا عاطق 53 2,0 41 1,5 22,64-

 ةحصلا عاطق 48 1,8 28 1,0 41,66-

 ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا عاطق 30 1,1 22 0,8 26,66-

 ةماكحلاو ةماعلا نوؤشلاب فلكملا عاطقلا 22 0,8 16 0,6 27,27-

 تاعاطقلا يقاب 122 4,5 132 4,8 8,19

 عوم•ا 2713 100,0 2738 100,0 0,92
 

 هذه لالخ بيترتلا ةرادص لالتحا يف تاعاطقلا سفن رارمتسا رهظت تايطعملا هذه

 تاياكشلا ددع يف لجسملا ضافخنالا ءانثتساب ؛ريبك دح ىلإ ارقتسم اهبيترت لظ دقو ،ةنسلا

 لصف دعب ،2017ةنس عم ةنراقم ، 21,02-%ةبسنب ،ةيلخادلا ةرازو ةهجاوم يف ةمدقملا

  .اهنع ةـيبارتلا تاعامجلاب ةصاخلا تاياـكشلا

 تردصت يتلا تاعاطقلا نمض )ةيبارتلا تاعامجلا( ةريخألا هذه ترهظ لباقملا يفو

 ةبسنب ةعبارلا ةبترملا كلذب ةلتحم ،ةياكش 267 هعومجم امب ،تاياكشلا ددع ثيح نم بيترتلا

 نيبم وه ام بسحب ةفلتخم بتارم تاعاطقلا يقاب تلتحاو ،ةنسلا لالخ لجسم وه امم   %9,75

 .هالعأ لودجلا يف

                                                             
 .ةيبارتلا تاعامجلاو ةيلخادلا عاطق مهي عوم•ا اذه   1
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 ةكلمملل ةيبارتلا تاهجلا بسح تاملظتلاو تاياكشلا فينصت :اثلاث

 2018 ةنسو 2017 ةنس نيب ةكلمملل ةيبارتلا تاهجلا بسح تاياكشلل ةيلامجإلا دادعألا روطت
 يوهجلا ميسقتلا بسحب ةيبارتلا تاهجلا 2017 2018

 ددعلا ةبسنلا ددعلا ةبسنلا ديدجلا

 ةميسحلا ،ناوطت ،ةجنط 320 12,2 470 17,8

 سانكم ،ساف 444 16,9 409 15,5

 تاطس ،ءاضيبلا رادلا 375 14,3 337 12,8

 ةرطينقلا ،الس ،طابرلا 352 13,4 300 11,4

 قرشلا 253 9,6 280 10,6

 ءارمحلا ةيقاسلا ،نويعلا 172 6,5 196 7,4

 يفسآ ،شكارم 229 8,7 194 7,4

 ةسام ،سوس 149 5,7 152 5,8

 ةرفينخ ،لالم ينب 155 5,9 111 4,2

 تلاليفات ،ةعرد 91 3,5 110 4,2

 نون داو ،ميملك 74 2,8 56 2,1

 بهذلا يداو ،ةلخادلا 13 0,5 22 0,8

 2عوم•ا 2627 100 2637 100
 بسح  2018ةنس ةلجسملا تاملظتلاو تاياكشلا عيزوت صخت يتلا تايطعملا نم جتنتسي2

 قفو ،ةيسيئر تاهج عبس اهردصم تاياكشلا نم 82,9% نأ ،ةكلمملل ةيبارتلا تاهجلا

 .هالعأ لودجلا يف نيبملا بيترتلا

 ملظتلا عوضوم بسح تاياكشلا فينصت :اعبار

 ومنلا ةبسن
  ةيونسلا

2018 2017 
 

 ددعلا ةبسنلا ددعلا ةبسنلا

 ةيرادإلا ةعيبطلا تاذ اياضقلا 1683 62,0 1647 60,2 2,13-

 ةيلاملا ةعيبطلا تاذ اياضقلا 309 11,4 426 15,6 37,86

 ةيراقعلا ةعيبطلا تاذ اياضقلا 476 17,5 405 14,8 14,91-

-1 ,58 6,8 186 7,0 189 
 ةهجاوم يف ماكحألا ذيفنت مدعب ةطبترملا اياضقلا
 ةرادإلا

 اياضقلا يقاب 56 2 74 2,5 32,14

 عوم•ا 2713 100 2738 100 

                                                             
 .برغملاب نيميقملا بناجألا تاياكشو جراخلا ةبراغم تاياكش هيف بستحت مل عوم•ا اذه-   2

 

 ةكلمملل ةيبارتلا تاهجلا بسح تاملظتلاو تاياكشلا فينصت :اثلاث

 2018 ةنسو 2017 ةنس نيب ةكلمملل ةيبارتلا تاهجلا بسح تاياكشلل ةيلامجإلا دادعألا روطت
 يوهجلا ميسقتلا بسحب ةيبارتلا تاهجلا 2017 2018

 ددعلا ةبسنلا ددعلا ةبسنلا ديدجلا

 ةميسحلا ،ناوطت ،ةجنط 320 12,2 470 17,8

 سانكم ،ساف 444 16,9 409 15,5

 تاطس ،ءاضيبلا رادلا 375 14,3 337 12,8

 ةرطينقلا ،الس ،طابرلا 352 13,4 300 11,4

 قرشلا 253 9,6 280 10,6

 ءارمحلا ةيقاسلا ،نويعلا 172 6,5 196 7,4

 يفسآ ،شكارم 229 8,7 194 7,4

 ةسام ،سوس 149 5,7 152 5,8

 ةرفينخ ،لالم ينب 155 5,9 111 4,2

 تلاليفات ،ةعرد 91 3,5 110 4,2

 نون داو ،ميملك 74 2,8 56 2,1

 بهذلا يداو ،ةلخادلا 13 0,5 22 0,8

 2عوم•ا 2627 100 2637 100
 بسح  2018ةنس ةلجسملا تاملظتلاو تاياكشلا عيزوت صخت يتلا تايطعملا نم جتنتسي2

 قفو ،ةيسيئر تاهج عبس اهردصم تاياكشلا نم 82,9% نأ ،ةكلمملل ةيبارتلا تاهجلا

 .هالعأ لودجلا يف نيبملا بيترتلا

 ملظتلا عوضوم بسح تاياكشلا فينصت :اعبار

 ومنلا ةبسن
  ةيونسلا

2018 2017 
 

 ددعلا ةبسنلا ددعلا ةبسنلا

 ةيرادإلا ةعيبطلا تاذ اياضقلا 1683 62,0 1647 60,2 2,13-

 ةيلاملا ةعيبطلا تاذ اياضقلا 309 11,4 426 15,6 37,86

 ةيراقعلا ةعيبطلا تاذ اياضقلا 476 17,5 405 14,8 14,91-

-1 ,58 6,8 186 7,0 189 
 ةهجاوم يف ماكحألا ذيفنت مدعب ةطبترملا اياضقلا
 ةرادإلا

 اياضقلا يقاب 56 2 74 2,5 32,14

 عوم•ا 2713 100 2738 100 

                                                             
 .برغملاب نيميقملا بناجألا تاياكشو جراخلا ةبراغم تاياكش هيف بستحت مل عوم•ا اذه-   2

 



11

 فنص ىلإ دوعي ،تاملظتلاو تاياكشلا نم ددع ربكأ نأ ،تايطعملا هذه نم جتنتسي

 تاياكشلا عومجم نم 60% قوفت ةصح ىلع تذوحتسا يتلا ،ةيرادإلا ةعيبطلا تاذ اياضقلا

 يف ةلثمتملا ىرخألا ةيسيئرلا تالا•ا تءاج نيح يف ؛ةسسؤملا تاصاصتخا نمض لخدت يتلا

 ةهجاوم يف ماكحألا ذيفنت مدعب ةطبترملا اياضقلاو ،ةيراقعلا اياضقلاو ةيلاملا اياضقلا

 .روكذملا بيترتلا بسح ةفنصم تارادإلا

 جئاتن بسح ةسسؤملا صاصتخا يف لخدت يتلا تاملظتلاو تاياكشلا فينصت :اسماخ

  ةجلاعملا

 ةردقملاو ،ةرادإلا ىلإ ةهجوملا تاياكشلا صوصخب اهيلع لصحملا جئاتنلا تفلتخا دقل

 :يلي امك ،تاياكش 2110 يف

 ومنلا ةبسن
  ةيونسلا

2018 2017  

 ةينعملا تارادإلا فرط نم اهتيوست ترذعت تاياكش 590 523 11,35-

 ةينعملا تارادإلاب يرحتلاو ةساردلا روط يف تاياكش 670 826 23,28

6,4 480 451 
 فالخلا فارطأ ىهتنا وأ ،ةينعملا تارادإلا فرط نم اهتيوست تمت تاياكش
 هيلع داهشإلا عقوو لح ىلإ

 ةينعملا تارادإلا فرط نم اهباحصأ داشرإ مت تاياكش 221 170 23,07-

 ةينعملا تارادإلاب ةيوستلا روط يف تاياكش 82 50 39,02-

 ءاضقلا ىلع ةضورعم اهتافلم نأ ةينعملا تارادإلا تتبثأ تاياكش 101 61 39,60-

 ةينعملا تارادإلا ىلإ ةهجوملا تاياكشلا عومجم 2115 2110 0,23-

 ةرادإلا فرط نم اهتيوست تمت يتلا اياضقلا ةبسن نأ تايطعملا هذه لالخ نم حضتي

 تارادإلا ىلإ ةهجوم تاياكش 2110 لصأ نم ةياكش 480 دعتت مل ،2018 ةنس لالخ ايئاهن

 مجح عم ةنراقملاب ادج ةعضاوتم ىقبت ةبسن يهو% 75,22 زواجتت ال ةبسنب يأ ،ةينعملا

 ىوتسملا نود ىقبي ،ةسسؤملا اهلذبت يتلا يعاسملا عم ةرادإلا بواجت ىدم نأ املع ،تاراظتنالا

 يقلت مدع ببسب ،2019 ةنس ىلإ اهتجلاعم ليحرت مت ،تاياكشلا نم ةمهم ةبسن نأو ؛ىخوتملا

 .ةينعملا تارادإلا نم ركذُي باوج يأ اهنأش يف ةسسؤملا

 نيررضتملا نيكتشملا ةيعضو ىلع ًابلس سكعني ،تارادإلا ضعبل يبلسلا فقوملا نأ امك

 ىدل ملظلاب ساسحإلا يمنيو ،ةقثلا بوسنم فعض قمعيو ،باوصلل ةبنا•ا اهتافرصت ضعب نم

 .قفترملا
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 قفترملاب ةرادإلا ةقالع بوشت يتلا تارغثلاو تالالتخالا هجوأ :اسداس

 اهيلإ تراشأ يتلا تالالتخالا ضعب رارمتسا وه ،نأشلا اذه يف هدنع فوقولا مت ام مهأ نإ

 ةموكحلا ةلكيه رييغت نع ةجتان ،ةماع ةيقفأ تالالتخا نيب ةعزوتملا ،ةقباسلا ةيونسلا ريراقتلا

 يرادإلا زكرمتاللا ليزنت يف ءطبلا نع ةجتان ىرخأو ،تامازتلالاب ءافولا ةبوعص نم اهب طبتري امو

 ةرداصلا ماكحألا ذيفنت رثعت  ساسألاب تمه ،ةيعاطق ةيدومع تالالتخا نيبو ،ةهج نم

 ريبدت نأشب تالالتخاو ،ةيكلملا عزنل ةينوناقلا ةرطسملاب مازتلالا مدعو ،ةرادإلا دض

 ريبدت ةيلمع بوشت ءاطخأو ،شاعملا ماظن حالصإ ةريتو ءطبو ،نكسلل ةيعامتجالا جماربلا

 ميماصتل بيعملا ريبدتلاو ،ةيمومعلا تايبلطلاو تاقفصلا ةيفصت رثعتو ،ةيدرفلا تايعضولا

 ،ةيرادإلا تارارقلا ضعب ذيفنت مدعبو ،ةيحصلا ةيطغتلاب ةلصلا تاذ تالالتخالاو ،ةئيهتلا

 .داريإلا يف ةدايزلابو
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 مل ثيحب ،اسوملم اضافخنا 2018 ةنس تلجس ،ةسسؤملا نع ةرداصلا تايصوتلا ىوتسم ىلع

 ةبسنب يأ ،ةيصوت (13) رشع ةثالث الإ اهنم ةرادإلا ذفنت مل ،ةيصوت  86اهددع زواجتي

 .ةنسلا سفن لالخ ةلجسملا تافلملا يف ةرداصلا تايصوتلا نم  15,1% زواجتت مل ةباجتسا

 تايصوتلا لمشي ،يمكارت ددع وه ةسسؤملا لخاد ةجئارلا تايصوتلا ددع نألو

 ةنسلا سفن لالخ تردص تايصوتو ،ريرقتلا عوضوم ةنسلا مسرب ةلجسم تافلم يف ةرداصلا

 تافلم نأشب ةقباس تاونس يف تردص تايصوت اذكو ،ةقباس تاونس مسرب ةلجسم تافلم نأشب

 ةرادإلا لماعت ةيفيك نع ةحضاو ةروص ءاطعإ نإف ؛دعب ذفنت مل تلازالو ةقباس تاونس يف تلجس

 كلت تمه ءاوس ،اهتهجاوم يف ةرداصلا تايصوتلا عيمج درج بلطت ،ةسسؤملا تايصوت عم

 ملظتملا ماد امو ،دعب ذفنت مل تماد ام ،ةقباسلا تاونسلا وأ ريرقتلا عوضوم ةنسلا تايصوتلا

 .ةعورشملا هقوقح ىلع لصحي مل

 2018 ةنس دودح ىلإ ةكلمملا طيسو ةسسؤم نع ةرداصلا "تايصوتلل" ماع درج :الوأ

 اهلآمو

 ومنلا ةبسن
 ةيونسلا
 ةطسوتملا

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 عوم•ا

7,02 17373 2738 2713 2286 2236 2078 1919 1673 1730 
 نمض لخدت يتلا تاياكشلا
 ةسسؤملا صاصتخا

14,2 1941 86 298 326 359 367 286 126 93 
 تايصوتلا عومجم
 ةنس لك مسرب ةرداصلا

  11  3  11  14  16  18  15   8   5 
 تايصوتلل ةيوئملا ةبسنلا
  ةرداصلا

 ىلإ ةينعملا ةيرادإلا تاعاطقلا ىلإ ةهجوملا ،ةسسؤملا نع ةرداصلا تايصوتلا ددع نإ

 ةلجسملا تاياكشلا يلامجإ نم   11% لثمي ام وهو ،ةيصوت 1941 هعومجم ام غلب ،2018  ةنس متم

 ؛)ةياكش17373 ( ةسسؤملا صاصتخا نمض لخدت يتلاو ،2011  ةنس ذنم

 :يلاتلا لكشلا ىلع اهلآم بسحب تايصوتلا هذه فينصت ءاج دقو
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  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 عوم•ا  ةبسنلا

39,2 761 13 131 167 166 121 104 42 17 
 اهل تباجتسا تايصوت
 تارادإلا

33,2 644 63 110 88 81 131 87 40 44 
 اهنع بجت مل تايصوت
  ةينعملا تارادإلا

13,7 266 6 43 51 61 46 37 16 6 
 اهل بجتست مل تايصوت
 ةينعملا تارادإلا

11,7 227 3 13 11 38 60 51 26 25 
 اهنع تباجأ تايصوت
 ةيوستلا روط يف اهنأب تارادإلا

2,2 43 1 1 9 13 9 7 2 1 
 تارادإلا تتبثأ تايصوت
 ةضورعم اهتافلم نأ ةينعملا
 ءاضقلا ىلع

100 1941 86 298 326 359 367 286 126 93 
 ىلإ ةهجوملا تايصوتلا عومجم
 ةينعملا تارادإلا

 

 :يلي ام ،هالعأ لودجلا ليلحت نم رهظي

  ؛اهل ةباجتسالا تمت ، 39,2% لداعي ام يأ ،ةيصوت 761 هعومجم ام •

 تبث امدعب ،اهنأش يف ثحبلا فاقيإ مت ، 2,2% لداعي ام يأ ،ةيصوت 43 هعومجم ام •

 ؛ءاضقلا ىلع ةضورعم اهتافلم نأ ةرادإلل

 ؛ةينعملا تاعاطقلا اهل بجتست مل ، 13,7% لثمي ام يأ ،ةيصوت 266 هعومجم ام •

 تارادإلا نوكل ،ةيوستلا روط يف ، 11,7% لداعي ام يأ ،ةيصوت 227 هعومجم ام •

 ؛اهلح دصق ةيئدبملا اهتقفاوم تطعأ ،ةينعملا

 تاعاطقلا ،دعب الصأ اهنع بجت مل ،  33,2% يزاوي ام يأ ،ةيصوت 644 هعومجم ام •

 بابسأل ةقباس تاونسل عجرت اهنم ةيصوت 285 تافلم بيترت متو ،ةينعملا ةيرادإلا

 .ةفلتخم

 رربم اهل يتلا وأ ةقيقح ةذفنملا تايصوتلا نأ ،هالعأ ةنيبملا تايطعملا نم جتنتسي

 يف 2018 ةياهن ةياغ ىلإ تيقب ذيفنت ةبسنب يأ ،تايصوت 804 زواجتت مل ،ذيفنتلا مدعل ينوناق

 نأو ،58,57% ةبسنب يأ ،ةيصوت 1137 ىلإ لصت ةذفنملا ريغ تايصوتلا نأو ، 41,42%دودح

 مهت ،ةيصوت 586 ىلإ لصت ةسسؤملا فرط نم عبتت عوضوم لازتام يتلاو ةذفنملا ريغ تايصوتلا

 :ةيلاتلا ةيسيئرلا عيضاوملا
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 نم ةبسنلا
 عوم•ا

 2018 ةياهن ىلإ ةذفنملا ريغ تايصوتلا ددع
 عبتتلا عوضوم

 

 ةيرادإلا ةعيبطلا تاذ اياضقلا 177 30,20

 ةيلاملا ةعيبطلا تاذ اياضقلا 173 29,52

 ةيراقعلا ةعيبطلا تاذ اياضقلا 120 20,47

19,79 116 
 ذيفنت مدعب ةطبترملا اياضقلا
 ةرادإلا ةهجاوم يف ماكحألا

 عوم•ا 586 100

 اهعقو رثأ نإف ،اهب سأب ال جئاتن تفرع نإو ةلجسملا ةليصحلا نإ ،لوقلا هعم نكمي ام وهو

 اهلذبت يتلا ةيدولا يعاسملا عم ةرادإلا بواجت فعض ببسب ،اعضاوتم ىقبي نطاوملا ىلع

 نود تافالخلا لحل ةليدب ةيلآك ةيتاسسؤملا ةطاسولا رودب تارادإلا عبشت مدعو ،ةسسؤملا

 .ءاضقلا ىلإ ءوجللا

 ةسسؤملا نع ةرداصلا تايصوتلا مهأ نم جذامن :ايناث

 امم جذامن ريرقتلا مدقي ،ةيونسلا اهريراقت نم قبس اميف ةسسؤملا هيلع تبأد ام يده ىلع

 جذامنلا هذه عيمجت مت دقو ،تايعضو نم اهيلع هضرع مت ام ءوض ىلع تايصوت نم هتردصأ

 ىلع ظافحلا عوضوم تمه دقف ،اذكهو .ثحبلا رسيت ةلاد نيوانعو ةكرتشم عيضاوم نمض

 ؛جراخلا ةبراغمل يلصنقلاو يسامولبيدلا معدلاو ؛ةيراقعلا ةلادعلاو ؛ةحصلا يف قحلاو ؛ةئيبلا

 ؛ناكسإلا ةداعإو ؛ةمولعملا يف قحلاو ؛تايعمجلا سيسأت قحو ؛تايلالسلا ءاسنلا قوقحو

 يف ةرادإلا ةيقادصمو ؛يئابرهكلا رايتلا نم ةدافتسالا قحو ؛ةرادإلل ةيتاسسؤملا ةركاذلاو

 ةمالس يف قحلاو ؛ةيعماجلا ةحنملا يف قحلاو ؛اهرايتخا مارتحاب ةرادإلا مازتلاو ؛اهتامازتلاب ءافولا

 .صاخشألا نمأو

 ةرداصلا تاررقملا مهأ نم جذامن :اثلاث

 ،ةرادإلا فقوم ةيباوص اهل نيبت امدعب ،تارارقلا نم ةعومجم ةسسؤملا تردصأ دقل

   :اهمهأ نم ،تاررقمب هتغاص اميف تجرخو

 تبلل ةصتخم ريغ ةسسؤملا نأو ؛فظوملل اقلطم اقح سيلو ةيناكمإ جحلا ةحنم رابتعا

  نم ةدافتسالا رابتعاو ؛هلكومو ماحم نيب مئاقلا فالخلا يفو ؛ يراقعلا ظيفحتلا تاعزانم يف



17

 تربتعا امك ؛ةدوصرملا تادامتعالا قاطن يف ةددحملا ريياعملا رفوتب ةنيهر قاقحتسالا حنم

 ضيوعتلا نأو ؛ةاواسملا أدبمب سمي ام هيف سيل فئاظولا ضعب دلقتل ةصاخ تالهؤم طارتشا

 فرط نم هتزاجإو هريطست مت ام دودح يف ىقبي ةيبطلا تافورصملاو تاجالعلا ضعب نع

 يفو ؛يلآ لكشب يقرتلا يف قحلا لوخي ال ةداهش ىلع لوصحلا  نأ ىلع تدكأو ؛ةصتخملا حلاصملا

 ،ةبوقعلا ريدقت ةطلس ىلإ دتمي ال ةيبيدأتلا تارارقلل اهتبقارم نأ ةسسؤملا تربتعا ةبوقعلا لاجم

 لخدتلا لاجم يفو ؛ةيرحلل ةبلاسلا تابوقعلا ذيفنتب ةقلعتملا تاعازنلا يف تبلل ةصتخم ريغ اهنأو

 اذإ ماكحألا ذيفنت يف لخدتلا اهنكمي ال هنأ ةسسؤملا تدكأ ماكحألا ذيفنت عوضوم يف

 نهملا ضعب ةسرامم نأو ؛ذيفنتلا يف ةبوعص دوجو هدرم ذيفنتلا نع ةرادإلا عانتما ناك

 ةداعإ راطإ يف اهيفظوم لقن ىلوتت نأ ةرادإلا قح نم هنأو ؛يرادإ صيخرت اهمزلي ةيبطلا هبش

 طورشلا ىلع فظوملا رفوت ةيافك مدعب اضيأ تلاقو ؛ةيبيدأت اياونل اديسجت نكي مل ام راشتنالا

 امك ؛ةرادإلل ةيريدقتلا ةطلسلاب اطبترم كلذ ىقبي امنإو ، لاقتنالا هقاقحتساب لوقلل ةبولطملا

 اهتيحالص تهتنا ام اذإ ،ةدروتسملا علسلاب ظافتحالا يف ةريخألا هذه ةيقحأ ترقأ

 .تاعامجلاو دارفألا ةحصو ةمالس ىلع ةنمتؤم اهنأل ،كالهتسالل ةصصخم تناكو

 تالالتخالا ضعب زواجتل ةسسؤملا اهب تمدقت يتلا تاحرتقملا :اعبار

 يف تماق ،تالالتخالا ضعب ىلع فقتو ،ةرادإلا يداترم تالاغشنا شيعت يهو ةسسؤملا نإ

 ام ةلمج نمو ،تاحرتقم نم اهل ىآرت ام ضعب ميدقتب ،ةيحارتقا ةوقك ،نوناقلا اهلوخي ام راطإ

 نأشب ،رخآو ؛يرابجإلا نيمأتلا مسرب جودزملا عاطتقالا يدافتب حرتقم :نأشلا اذه يف هتقاس

 يفظومل ةماعلا ةيدضاعتلل ةافولا نع يليمكتلا قودنصلا يف نيطرخنملا تاقحتسم فرص

 ضرملا نع ةبترتملا فيراصملاو ةيبطلا باعتألا لاومأ عاجرتسا مهي ،ثلاثو ؛ةيمومعلا تارادإلا

 ؛نطولا ضرأ ىلإ نيدئاعلا ضعب ةدئافل ةيدامرلا ةقاطبلاب قلعتي ،عبارو ؛لمعلل ةبوسنملا ةثداحلا وأ

 ىلإ تافتلا نود اهل اوضرعت  يتلا رارضألا نع ضيوعتلا نم ماغلألا اياحض نيكمت  مهي ،سماخو

 .مداقتلا
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 نيبطاخملا نم ايونس اريرقت 55 ـب2019 وينوي رهش ةياهن ةياغ ىلإ ةسسؤملا تلصوت دقل

 ،اهدورو خيراوت بسحب ةينعملا تاعاطقلل ابيترت ريرقتلا نمضت دقو  .تارادإلاب اهل نيمئادلا

 .عوضوملا يف اهتلسارم مغر ،ةيونسلا اهريراقتب ةسسؤملا يفاوت مل يتلا تارادإلا ىلإ ةراشإلا عم

 ةكرتشملا ةماعلا تاظحالملاو ،اهب لصوتملا ريراقتلا تاصخلم ىلإ ءزجلا اذه قرطت امك

 دادعإ ةصرف تارادإلا ضعب راظتنا اهمهأ ،ةيعوضوملاو ةيلكشلا نيتيحانلا نم اهلج نيب

 ،اهيلإ ةهجوملا نينطاوملا تاياكشل ةصصخملا ةبوجألاب ةسسؤملا دادمإ دصق يونسلا ريرقتلا

 .تاملظتلا ةجلاعم نمز ىلع حضاو لكشب رثؤي امم
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 قفرملا ةفاقث رشنو سيسحتلاو لصاوتلا لاجم يف ةطشنألا نم ةعومجمب ةسسؤملا تماق

 ىلإ ةفاضإلاب ،تاردقلا ةيوقتو ةيرشبلا دراوملل يفرعملا ليهأتلا جمانرب ذيفنت اذكو ،يمومعلا

 نامسدوبمألا ةيعمجل اسيئر ةكلمملا طيسو باختنا اهزربأ نمو يلودلا نواعتلا ةطشنأ

 تاكارشلا وحن هجوتلاو نيوكتلا جمارب معد بناج ىلإ ناك كلذ لك  .نيينوفكنارفلا ءاطسولاو

 .ةلوؤسملا
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 الضف ،روظنملا لجألا يف لمع جمانربك هتمسر ام راطإ يف ةسسؤملا هيلع مدقتس ام نإ

 يجيتارتسا ططخم عضو ىلع بكنتس ،نهارلا عضولا يف اهعقاول ماع صيخشتب مايقلا نع

 يف فادهألا نم ةلمج غولبل 2023 ةنس فقس ددحيو ،ةديدجلا ةينوناقلا تابلطتملل بيجتسي

 ،ديدجلا يومنتلا جذومنلا تابلطتم يف لعافلا طارخنالل اهليهأتو ،ةسسؤملا ءادأب ءاقترالا هاجتا

 هتاءارجإو هجمارب يف ددحم ،هرواحم يف طوبضم ،هنومضم يف يلماكت طيطخت قطنم نم كلذ لك

 ."نطاوملا ةمدخ ةدوج نم عفرلا" ماعلا هفده ،ةيذيفنتلا

 نامضل ةسسؤملا ةرادإ يف ثيدحلا ريبدتلا بيلاسأو تايجولونكتلا لامعتسا ىلإ ةفاضإلاب

 .اهتيلاعفو اهتعاجن

 ةكلمملا هفرعت يذلا ماعلا يتاسسؤملا روطتلل معاد لوحت ةصرف لكشي نأ هل ديرأ ططخم

 :ةيجيتارتسا رواحم ةتس ىلع ينبنيو ،ةيبرغملا

 ؛قفترملا ةمدخل ةهجوم ةيروتسد ةسسؤم •

 ؛ةيلاعفلاو ةيفارتحالاب ةمستم ةماكح •

 ؛تامدخلا ةدوج نم عفرلل ةديدج ةبراقم •

  ؛ةمدقتملا ةيوهجلا تابلطتمل بكاوم زكرمت ال راطإ يف ةسسؤملا راشتنا معد •

 ،تاملظتلا ةرادإو ريبدتلا يف ةثيدحلا تايجولونكتلا دمتعت ةيتاسسؤم ةرادإ •

 ؛دعب نع تامدخلا ميدقتو

 .نيلعافلا فلتخم عم يتاسسؤملا لصاوتلاو نواعتلا معد •
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