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    ابقارموةصاا تاملا عفارشإلا

وتت
ّ

    خرؤملا  1991  ةنسل  63  ددع نوناقلل اقفو ةصاا ةيلا تاسسؤملاو لايلا 

ةقلعتملا كلذكو ةئدملاو ةيجالعلاو ةيئاقولا تامدا ميدقت،صلا ميظنتلاب قلعتملاو1991ةيلوج28

تاملا فنصت و .اناجم وأ لباقمب اودب وأ ةماقإلا عم ءاوس يفيظولا ليأتلا ةداعإو صيلاب ام

زكارم تحبصأو .ةّصاا ةّيلا تاسسؤملا نمض  ركذلا فلاس نوناقلا  نم  40  لصفلل  اقفو    ةّصاا

لعتملا و  2009  ناوج  15   خرؤملا  2009  ةنسل  1926  ددع  رمألا  تقمب  2009  ةنس ذنم مدلا ةيفصت
ّ
  ق 

لعتملا  1998  ةنسل  793  ددع رمألا  مامتو  حيقنب
ّ

تاّملا نمض فنصت ةّصاا ةّيلا  تاسسؤملاب ق

  .دّحوملا صاصتخالا تاذ

لالخ نم مّسجتت  ةّيلا ةموظنملا بلص ةيمانتمو ة ّما ةنام  ةّصاا تاملا لتحتو

  فلتخم  ةلا ةراز و لبق نم ةدنسملا ةرادإلا صيخالا ماظن نع ختلا و  ةّرا ةردابملا ءاسرإ

  عيسوتب  وأ ثادحإب قلعتي اميف اميسال طورشلا سارك ماظنب اضوعو  رظنلاب ال ةعجارلا ةطشألا

  ةيمومعلا ةلا رزو رارق تقمب كلذو ةصاخ ةي ةسسؤم لقنب  وأ تايغ لاخدإب  وأ صاصتخا

  .2007 مسد24 خرؤملا رارقلاب ممتملاو حقنملا2001يام28خراتب

املا ثادحإ قس  اعراس عاطقلااذدش،كلذل اعبتو
ّ

  103ا ددعغلب ثيح ةّصاا ت

وم إ  ا ررس  6.676  غلبت ةيلمج لاغشإ ةقا طب  تام
ّ

  ةقاط نم%24  لثمي ام وو2020  يرفيف رش 

نأب املع  ةينطولا  لاغشإلا
ّ
  ددع  غلو.طورشلا  سارك ماظنل اقفو  2001  ةنس دع اادحإ ّمت ةم48ھ 

روصقلا رم  نم  %75  اوح  بطقتس  لا و  ،2020   يرفيف وم   مدلا ةيفصتل ةصاا زكارملا

.مدلا ةيفصتلايمومعا زكرم  49لباقمازكرم117،ّداا يوللا

  169  اددع غلابلاو  يمومعلا  ھبشلاو يمومعلا عاطقلاب تاسسؤملا  ددع فرع  ،لباقملا و

  .ةفلا سفنلالخ ارارقتسا(1)رملا ءاويإلايمومعاي الكي

وأ  صيلا نمأتل مدختس لا  ةليقثلا تاجتلا كل صيخالا دانسإ قس دش دقو

لعتملا ةلا رزو رارق رودصل اعبت  (2)رملل يفيظولا ليأتلا ةداعإ  وأ  تاجالعلا
ّ
ةليقثلا تاجتلاب ق 

عاطقلا  ةلغتسملا تاجتلا  ددع غلب ثيح اعافترا ھحيقنتو ھمامتإ مت امك  2013  مسد  17  خراتب

ركذي و .يمومعلا عاطقلاب دوجوم و ام فاعضأ  3  لداع ام يأ  2020  يرفيف وم    ازاج  340  صاا

   طانغملا ننرلاب روصتلا تاجت نم  %  8 و  ا تتفت تاجت نم  %90   ّنأ  صوصا اذ 

.صاا عاطقلابةزكرمتم

. ا ةّيئافشسا ةّرسأ رفوت مدع رابتعاب ةيساسألا ةّلا زكارم ءانتساّ مت(1)
لعتملا1991ةنسل63ددع نوناقلا نم45لصفلا(2)

ّ
.ّصلا ميظنتلاب ق
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   قودنّصلا لّفكت و  .صاا عاطقلا ع  ايجردت احاتفنا ضرملا ع نمأتلا ماظن  فرعو

  ھعم ةدقاعتملا ةّصاا تاّملا لبق نم ةادسملا تامدا فراصمب ضرملا ع نمأتلا ماظن راطإ

  كلذكو  ةّيحارا تايلمعلا نم  افنص  19ـب   لفكتلا إ  ةفاضإلاب  ةيئافشسإلا ةماقإلا ناونع كلذو

  تايضتقم  ع ءانب ةيعانطصالا كلاب مدلا ةيفصتو  ةليقثلا تاجتلا لامعتساب ةيبطلا لامعألا

  لّفكتملا فراصملا عومجم  غلو  (1).2007  ناوج  11   خرؤملا  2007  ةنسل  1367  ددع رمألا نم  33  لصفلا

د.م  270  هردق   ام  اعابت  2019  ةنس لالخ  مدلا ةيفصت زكارمو  ةّصاا تاّملا ةدئافل  اوتلا ع  ا

.د.م139و

،ةم ّدقملا ةّيلا تامدا ةدوج نامض دصقو عاطقلا اذل ةيمانتملا ةناملا  إ رظنلاو

  ةّلا ةرازو بناج إف .نلخدتملا ديدع إ ةّصاا تاّملا ع ةباقرلاو فارشإلا ةّيلمع تدع

اميف( ةعشألا نم ةيامل طولا زكرملا ام ّيس ال ةّيلمعلا هذ     ىرخألا ةّينفلا لايلا نم ددع ماس

  ةلاولاو )ةيلا ةلاولا ي اميف( تاجتنملل ةييبلاو ةّيلا ةباقرلل ةينطولا  ةلاولا و    )زكرملا ي

  اميف( ضرملا ع  نمأتلل طولا قودنصلا إ ةفاضإلاب )ةلاولا ي اميف( تايافنلا  فرصتلل ةينطولا

ال تدع لا ةراجتلا ةرازو كلذكو تاملاب  ھطرت لا ةيدقاعتلا ةقالعلا رابتعاب )قودنصلا ي

لا تاسرامملا لوح ّقتلاو راعسألا ةبقارم ةّيلمع
ّ

  .لاا  ةسفانملاب ة

فو ت ىدم ع فوقولاو ةّصاا تاملا ع فارشإلاو ةباقرلا ةيلمع مييقت دصقو
ّ

ق

لوت ،كلذ   نلخدتملا فلتخم
ّ

طغ ةّيمييقت ةّمم زاجنإ تابساا ةمكحم ت
ّ

  نم ةدتمملا ةفلا اساسأ ت

  ةاعملاو ةيّداملا تاّفلملا صحف إ ةفاضإ ةيباقرلا لامعألا تلمش  دقو .2020  لرفأ  رش  وم  إ  2014

  ناويدلا و ةيدلب  19  إ تايطعم بلط  ھيجوت ،افنآ ةروذملا لايلاب تانايبلا دعاوقل ةيتامولعملا

نع الضف ءابطألا ةدامعل طولا سلاو ةّلل ةّوا تاراد إلا ةفا و   ةيندملا ةيامل طولا

 .ةيمالعإللطولا زكرملا ىدل تانايبءاقيسا

لع تالالخإ ع فوقولا إ ةّمملا هذ تصلخو
ّ
   ثادحإ  دنع ةباقرلا ةيدودحمب  اساسأ تق 

ةلا ظفح ع ةباقرلا  فعضو ا ةّعشملا و  ةليقثلا تاجتلا   كرت دنعو  ةّصاا تاملا

ةباقرلا  ماحإ مدعو  تاملا هذ ةّيبطلا تامزلتسملاو ةودألا و  ةيئافشسالا تان ّفعتلا ةمواقمو

طولا قودنصلا عم ةيدقاعتلا تاقالعلا   تباش صئاقن  نع الضف  ةرشلادراوملافرصتلاع

.تالماعملاةيفافشو ضرملا ع نمأتلل

لوت ةمكا ّنأ إ  ةراش إلا ردجتو
ّ
  ةلودلا ةبقارم لوح ةّيباقر ةمم زاجنإ  2005  ةنس لالخ ت 

 .ةّصاا ةّيلا تاسسؤملل

. ضرملا ع نمأتلل يدعاقلا ماظنلاراطإ  ةيلا تامداب لفكتلا بسو تاءارجو غيص طبضب قلعتملا(1)



212

  تاظحالملا زربأ

ةّصاا  تاملا ثادحإ-

عضو ھقفاري مل ةصاا ةيلا   تاسسؤملاب قلعتملا طورشلا سارك ماظن دامتعا   ّنأ  تا

  نّبتو ةّينطولا تاجوتلاو تاولوألا رابتعالا نع ذخأت    اادحإ صوصخب ملاعملا ةاو  ةيجيتاسإل

زكرمت   ةّيعضولا هذ تماسو  .ّصلا لاا   صااو ماعلا  نعاطقلا نب ةنكمملا ةكارشلا لبس

 .دالبلل حاسلا طرشلا ع ةصاا تاملا نم90%

ةبس  ةّصاا مدلا ةيفصت    زكارم نم  %  95  نم  كأب  لاغشإلا  ةقاط لدعم زواجت  نم مغرلا و

  ةديدج زكارم ثادحإ  متي مل ، ةديدج زكارم ثادح إل بلاطم دوجوو  2019-2014  ةفلا لالخ200%

  .2013ةنس ذنماادحإ ياعم ةعجارممدعل ةجين

   إ  ءولا  و  زكارملا هذ لالغتساب ةقلعتملا سياقملا ماحا مدع  إ  ةيعضولا هذ تّدأو

    لاغشإلا  ةقاط عافترا ماس امك .ةبجوتسملا صيخالا ع لوصا نود ةثلاث ةيموي ةيفصت ةصح

 فنص  وفلا دبكلا  بالا    ع    ةيئافشسالا تانفعتلا ةبس عافترا  و    ةلا ظفح فورظ ىدت

  نم  زكارملا هذ ع    ةزجنملا ةباقرلا ةيدودحم   ّلظ  ةّصاخ ،  2016  ةنس لالخ ةصاا  زكارملا ضعبب  ج

.ةّلا ةرازولبق

لاخدإ   و ةعسوت  لاغشأب مايقلا  ةّصاا تاّملا  ثادحإ  دنع ةباقرلا ةيدودحم  نع   ّرجناو

  ةلثم ألا عم  ةيسدنلا اميماصت قباطتت ال تام  ثع  و طورش سارك ماحا نود  الع  تايغ

اينارمع ةئيم غ قطانم لخاد تاملا نم ددع    باصتنا نع الضف ةرازولا لبق نم الع قداصملا

  .ةي تآشم كل

 ّلوتت ملو،  تايانبلا ةمالس طورش إ  لالغتسالا ح الوخد دنع  ةّم  32  بجتس مل  امك

ةيامل طولا ناويدلا لبق نم ةدنسملا  ةياقولا ةداش ديدجت صاخ مد ةيفصت زكرم  36و ةم  41

  .ةّيندملا

اف صخرملاو   ااعيسال ىوصقلا ةقاطلل  ةّم    35  تايانب ةقباطم    مدع ةنياعم تمت امك

  .2009ةنسل11ددع نوناقلا ماحأل افلاخم دع ام وو ةيندملا ةياما اصم لبق نم
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ضع  براق  خأتب ابلاغ متت لا  طاشل ا ةيادببمالعإلا  دنع ةباقرلا فعضلّ امك

طورشلل ةباجتسالا    نود لالغتسالا ح تاملا ضع  لوخد إ ى ّدأ امم  ةلما ةنس نايحألا

.ةبجوتسملا

ةينوناقلا صوصنلا   ّنس و  ةّصاا تاملا ثعبل ةينطو  ةيجيتاسإ  عضوب  ةمكا وت و

 . ثادح إلا دنع ةباقرلا ماح و لاا اذ صااو ماعلا عاطقلا نب ةكارشلل ةمعادلا

  ةعشملا تاجتلاو ةليقثلا  ةيبطلا  تاجتلا ع ةباقرلا-

  صاا عاطقلا ةدئافل ةليقثلا تاجتلا نم تايجاا طبض سياقم رارقتسا  مدع  تا

ةنس    ةلا رزو رارق  رادصإ نع    الضف     تايجاا  هذ فارشسا       ةّيلا ةطراا ةيدودحمو

سلجملل ةيوجولا ةراشسالا ع ھضرع نودو  ةليقثلا تاجتلا ياعمو سياقم طبضب قلعتملا2016

تاجتلا لالغتسا صيخارت  دانسإ  قس عافترا  ماس امم ،ةينقتلاو ةيبطلا تاجتلل طولا

.ازاج47روذملارارقلارادصإذنم ةدنسملا صيخالا ددع غلب ثيح ةليقثلا

تاا نب ةليقثلا تاجتلا عزوت  نيابت  دوجو ل  ةيلودلا  تارشؤملا زواجت ع ةوالعو

صاا وأ  ماعلا عاطقلاب ءاوس ةيلخادلا قطانملا نم ددع راقتفا لباقم حاسلا طرشلاب  الغأ زكرمتو

تتفتل ةلآ بايغ و تايالو عبس طانغملا ن نرلاب روصتلا تالآ رفوت مدع رارغ ع ةليقثلا تاجتلل

  يطا لملا يزا يرغلا بوناو طسولاو لامشلا تاج نم ل راقتفاو  ةيالو14  ب ا

.ناضمولاب روصتلاو

  صئاقنلا ديدع ةليقث ةّيبط تاجت لالغتساو بيكرتو ءانتقا صيخارت دانسإ  ةيلمع تباشو

  لوصا نود مد ةيفصت ةلآ  698  لالغتساب    ةصاا  مدلا ةيفصت  زكارملا نم%73  مايق  لّ      ثيح

  زواجت ثيح امدق مغر ةينفلا ةبقارملل هايملا ةاعم تازكرم عاضخإ  نودو ةبجوتسملا صيخالا ع

  .ةنس20نم كأ نايحألا ضع ارمع

ةيئا صيخارت  ع لوصا  تاّملا لبق نم  ةليقثلا تاجتلا لالغتسا  بجوتس  امك

الإ  ،ايحولص ءاضقنا ةلاح  اديدجتو
ّ
نا  

ّ
ةليقث تاجتل ةصاخ تاملا نم ددع    لالغتسا  لّ  ھ

  كلذكو،  د.م  5,322  تغلب ةيلمج ةميقب اصحف  6.212  زاجن و ةيئالا صيخالا ع الوصح نود

  تاصوحفلا ددع غلب دقوصيخالا ةيحولص ءاضقنا دع ةم24لبق نم تاجت لالغتسا ةلصاوم

  صيخالا  دانسإ   مت امك  .ناونعلا اذ د م  5,151  هردق غلبمب قودنصلا لّفكتو  اصحف  6.475  ةزجنملا
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  ةيئانتسا ةفصب وأ  ةوسلا ليس ع صيخارت  دانسإ  و ةبجوتسملا طورشلا ماحا نود ةيئالا

 . تاملا ضع ةدئافل ةلا رزو لبق نم

  لالغتسال ىوصقلا ددملل ةّددا ةيلودلا ياعملاب اسانتساو ةينطو ياعم بايغ ّلظ و

فاو  ةعشألاب جالعلا تاجت نم %  86  ّنأ  ظحول  ،لاا  ةليقثلا تاجتلا
ّ

يوونلا بطلا تاجت  ة

  سارفملا ةزجأ نم %69و  ةيبلقلا ةرطسقلا تاعاق نم  %51و   ّنأو تاونس  10  الالغتسا ةدم تزواجت دق

قودنصلا لصاو و  .تاونس رشعلا ھلالغتسا ةدم تزواجت  ا زاج  32  ام تاونس سما ارمع زواجتي

 .2019-2013ةفلا لالخد.م19,764تغلب ةيلمج ةميقبتاجتلا هذلالغتسا ةفل ل ّمحت

،  1986  ةنسل  433  ددع رمألا نم  53  لصفلا ماحأل افالخو ةعشملا تاجتلا إ  ةبسلاب ا ّمأ

  نم   %54  عاضخإ مدع نم ةعش ألا نم ةيامل طولا زكرملاب ةصتا ةرشلا دراوملا صقن ماس دقف

كمت ال نأ  ةّيعضولا هذ نأش نمو  .ةباقرلل ءانتقالا صيخارت
ّ

  ةعشملا تاجتلا ةدوج نم دكأتلا نم ن

  .ةيعاعشإلاةمالسلا ياعمل اقباطم ىدمو

وت امك
ّ

نم مغرلاب ةّعشم تاجتل ةقباطم دئاش  9  ةّعشألا نم ةيامل طولا زكرملا ريدم 

لع تاظفحت ةزجنملا دّقفتلا رراقت نّمضت
ّ

  كاشالا مدعو ةعشألا نم ةياما ياعم ماحا مدع تق

.تاعرا سق ماظنب

  ةرودل ا ةينفلا ةباقرلل ةصاا تاملاب ةزكرملا ةعشملا تاجتلا عاضخإ  كلذك  متي ال امك

ىدم دكأتلا نم نكمت ال نأ ةيعضولا هذ نأش نم و صيخالا دانسإ راطإ  ةزجنملا ةباقرلا ءانتساب

 .ةعشألا نم ةياما ياعمل تاجتلا هذ ماحا

دانسإ ماظن ماحإب حمس امب ةينوناقلا صوصنلا ةعجارمب عرسلا ةرورضب ةمكا وتو

  لاجآلاو زاج ل كالتا ةبس طبضت  اديدجتل ةيعوضوم ياعم عضوو  ةليقثلا تاجتلا صيخارت

  لبق نم ةمزاللا ةيانعلا ةعشملا داوملاو تاجتلا ع ةباقرلا طاش ءاليإ ةرورضو  ھلامعتسال ىوصقلا

نمأت نس ةمزاللا ةرشلاو ةيداملا دراوملا فوتو ةرازولا لبق نم ھتعاتم ماحإ دزم نع الضف زكرملا

  .ھمام

ع ةباقرلا و ةيئافشسالا تانفعتلا ةمواقمو ةّلا ظفح ع ةباقرلا  -
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  ةّيبطلا تامزلتسملا

تايافنلا ةاعمو لقن ع ةباقرلا*

  ةبسلاب  %43  ةيلا ةطشألا تايافن  فرصتلا لوح ة ّماعلا ةقباطملا  مدع    بس   تغلب

  ةيفصت زكارمو تاملا ع ةرازولا ةباقر تيقو  .مدلا ةيفصت زكا رم  إ    ةبسلاب%  50و  تا ّملا إ

  تاملل   ةعاتم وأ ةباقر مام يأ ءارجإ ةلل ةوا تارادإلا ضع   ّلوتت مل ثيح ةدودحم مدلا

   . رظنلاب الةعجارلا

 مل ،ةرطخ تايافنك فنصت مدلا ةيفصت زكارم ازرفت لا تايافنلا نم  %80  نأ نم مغرلاو

كمي ال امم  ااعمو تايافنلا لقنل ال صخرم تارش عم تايقافتا ام  %57  مت
ّ

  نم تثتلا نم ن

نأ و ةصاخ تايافنلا  هذ     فرصتلا ماحإ
ّ
هذ عفر ةيدلبلا اصم تلوت تا ّملا ضع  إ  ةبسلاب ھ 

  عاديإ ةصاا  تاملا نم  %54  لوتت مل   امك . ةيداعلا تالضفلا عم ةرطخك ةفنصملا تالضفلا

  فارطألاو مئاشملا عفرل تايقافتا   ةم  99  مت  مل و  ،ةرازولا ىدل  ال صخرم تارش عم ةمم تايقافتا

  .ةيحولصلا ةينم ةودألا ةاعمل ةصتخم ةكرش عمتا يقافتاةم102و،ةروتبملا

  عفرل تايلمع يأ لي متي مل  ،ال صخرم تارش عم ةدقاعتملا تاملا صوصخ و

  مل امك.    رش  4   ا رش نم تدتما تاف لالخ  مد ةيفصت زكرمو ةّم  33  هددع امل  ةرطا تايافنلا

صيخالا ب رثإ ع ةديدج تايقافتال مد ةيفصت زكرم  و  ةم  53  ماربإ نم تثتلا ةرازولا لوتت

لالخ تاملا ىدحإ نم ةرطا تايافنلا عفر  تلصاو  اادحإ   ّنأ  ةصاخ اعم دقاعتملا تارشلا نم

 .صيخلا ب ةف

  ةاعم كلاسم ع  ةرطخ تايافن  لقنو عيمجت  تالاح    يفخت نأ تايعضولا هذ نأش نمو

.ةيلملاو ةيداعلا تايافنلا

   فرصتلا ع ةباقرلا ماحإل ةئبلا و  ةلا  ي رازو نب قيستلا ةرورضب ةمكا وتو

  ھب يراا عرشلل اقفو ةلا تاملا ع ةبجوتسملا تاوقعلا  طيلسو ةيلا ةطشألا تايافن

.لمعلا

 ةصاا تاملاب ميقعتلا ع ةباقرلا*

  ،ةيبطلا  تامزلتسملا ميقع تامدخ مظني صاخ رش راطو ةاو ةيجيتاسا بايغ نبت

  .ھلحارم فلتخم  ميقعتلاب ةقلعتملا سياقملاو ياعملل طورشلا سارك ةبكاوم مدعو

لرف أ  ةياغ إ  يزكرملا ميقعتلل تادحو ليأتو ثادحإ    ةصاا تاملا نم  %80   ّلوتت مل و
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 ذاختا ةرازولا وتت نا نود  ميقعتلا تامدخ ميظنت ةداعإل ةد ّدا  لاجآلا  ءاضقنا نم مغرلاب2020

  تاملاب  ميقعتلا لحارمو قرط صخي اميف تالالخالا    ددع   مامأ  ةصاخ   ةرورضلا بادتلاو تاءارجإلا

 .يزكرملا ميقعتلا ةموظنم دمتع مللا

  مدع لّ ثيح ،ةّصاا تاملاب ميقعتلا ةيلمع راسم ع ةباقرلا ةيدودحم تتاو

ةباقرلل ةينطولا ةلاولا تلوت لا تاملا  ّلج ىدل    تامزلتسملا ميقعتب ةقلعتملا  تالالخإلا   ةعاتم

 نايحألا ضع   تزواجت لا ةقباطملا مدع بس عافترا نم مغرلاب   امييقت تاجتنملل ةييبلاو ةيلا

80%.  

ةلا تاملا ضع نأش  ةّلا رزو لبق نم  ةرورضلا تاوقعلا طيلس  متي مل  امك

لش ام مغر  ميقعتلا ياعمب
ّ

ةلل ةوا ةرادإلا حاقاو طياو رملا ع  تانفع رطاخم نم ھ

 .تاملا ىدحإب يزكرملا ميقعتلا ةدحوو ةعاقل قولا قلغلل

ةباقرلا ليعفت دزمو ميقعتلا ةيلمعل ةيندتملا تارشؤملا ةعاتم  ةرورضب ةمكا وتو

  ع تاملا ث ةرورضلا تاءارجإلاو تارارقلا ذاختاو لاا اذ  ةصاا تاملا ع ةعاتملاو

تاملا ع نابإلا  ةبجوتسملا تاوقعلا طيلس نع الضف يزكرملا ميقعتلل تادحو  ليأتو ثادحإ

  .لمعلا ھب يراا عرشلل اقفوميقعتلا ياعمب ةلا

 ةصاا تاملاب ةلا ظفح طاش ع ةباقرلا*

تاملابيافشسالاجالعلا تادح وبةّلا ظفح طاشل يونسلا مييقتلا ءارجإ مدع نبت

  ةبسلا   ّنأ نم مغرلاب ةصاا مدلا ةيفصت زكارم ع ةرودلا ةباقرلا فعضو  2015  ةنس ذنم ةصاا

  ىودعلا رطخ عافتراو ةلا ظفح فورظ رودت  ماس  امم  %  56  زواجتت مل ا ةقباطملل ةيلما

هذ    نباصملا رملا  ةبس تغلب ثيح زكارملا  دحأب  ھلي   ّمت املثم    ج وفلا دبكلا بالاب

.%11,6دودح  ةينطو ةبس لباقم  2018ةنس  %66,7 ىودعلا

الينويجيللا ةموثرج ةبقارمل لمعلا جمانرب ماحا  ةلل ةوا تارادإلا نم ديدعلا   ّلوتت ملو

بس  ةم  15  هددع امب ليلاحتلا  جئاتن تيب نلو.    هايملا ةاعم تازكرمو ةنخاسلا هايملا تابش

عاطتقا ةداعإ   ّلوتت مل ةرازولا   ّنإف،  L/UFC  10000  تالاا ديدع  تزواجت  ةموثرا هذل  ةيلاع كرت

قوتلا نم تثتلامتي مل امك ةديدج تانيع
ّ
.ةقباطملا مدع تالاحب ةينعملاهايملاطاقن لامعتسا نع ف 

  ااوتحا تاملا ضع ىدل ليلاحتلا  تزربأ نلو ،ةراجنزلا ةفئازلا ةموثرج ةبقارمل ةبسلاب امأ

هذ ثولتلا ةبقارم ةيلمع لمش مل امك .تالاا  هذ ةعاتم  متت مل ھنإف ةروذملا ةموثرا ع
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نأ  ملعلا عم زكارم  5  ىوس مدلا ةيفصت زكارمل ةبسلاب ةموثرا
ّ

تاملا ىدحإب ةافو ةلاح لي  مت ھ

 .ةموثرا هذ نع ةجتان ةسوس ةيالوب

تاملاب ةّلا ظفح طاش مييقتل يونس لمع جمانرب دادعإ إ ةرازولا  ةمكا  وعدت و

   ةراجنزلا ةفئازلا و   الينويجيللا  موثرج ةبقارمل   يونسلا  لمعلا جمانرب  ماحا ةرورض نع الضف  ةصاا

.ةقباطملا مدع تالاح ةعاتمو

ةيبطلا تامزلتسملاو ةودألا ع ةباقرلا*

ع    ةيمسلا داوملا و  ةلديصلا ةسراممب ةقلعتملا    عراشلل  تازواجت  ةّدع  لي    نم مغرلاب

متي مل  ،اكسم تاملل لوا  ةود ألا ةمئاقب مالالا مدعو ةردا ةودألا  فّرصتلا ءوس  رارغ

  نم ددع نأش  تاوقع  طيلس ّمتي مل و  ةيباقر تامم  9  ىوس زاجنإ  2019-2015  ةفلا لالخ

لا تاملا
ّ

  .ة

  لا   ةيبطلا تامزلتسملا ةبقارم لوح  ةظقيلا ماظن    ةّصاا تاملا طارخنا   فعض ل

  نع ةمجانلا ةرركتملاو ةرطا ثداوا ديدع  متي ملو  .ةييترت  و  ةينوناق صوصن بايغ   ا كرت   ّمت

تاعفدلا ب متي مل امك    ،ةرورضلا تارابتخالا ءارجو تانيع ذخأ، تامزلتسملا  هذ    لامعتسا

 .ءاودلاو ةلديصلا ةدحو لبق نم قوسلا نم تالالخالا هذ ةينعملا

ىدم نم دكأتلل ةصاا تاملل يرود دقفت جمانرب دادعإ إ ةرازولا  ةمكا  وعدت و

إ ةمكا وعدت امك  ةيمسلا داوملا و  ةلديصلا ةسراممب ةقلعتملا ةينوناقلا صوصنلا فلت اماحا

  ميظنتل  ةيبطلا تامزلتسملا ةبقارم لوح  ةظقيلا ماظنب  ةقلعتملا ةينوناقلا صوصنلا رادصإ  عرسلا

.ةموظنملا هذ فرصتلا ماحو

  ةرشلا دراوملا ع ةباقرلا  -

ھبشو طلا راطالاب ةقلعتملا بتالل تاملا ماحا ع  ةرازولا ةباقر  ةيدودحم تل

نع الضف  ،بادتنالا طورشل  ةيفصت  زكرمو  ةم  60  ماحا  مدع ةمكا تياع ثيح طلا

  ةفلاخم ءازج ع صيصنتلا بايغ لظ   ةّصاخ  ةلا تاملا نأش  ةذختملا تاءارجإلا  ةّيدودحم

لعتملا تالالخالل ةعاتملا فعض لي ّمت امك  .طورشلا سارك ماحأ
ّ

ددعلاو ةءافكلا سياقمب ةق

.مد ةيفصت زكرموةّم35هددع امب ةلملا نوتلاو

  ناوعألاو ءابطألل ةّيبطلا ةياما دعاوقب تاملا مالال  ةرازولا  ةعاتم  فعض نّبت  امك

  بالا ضرم دضادل نلماعلا حيقلت ديفي امب مد ةيفصت زكرمو ةم  23  لدت مل ثيح ،ا نلماعلا
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نم ةياما ةموظنم  ةصاخ ةم  38  طارخنا  مدع  لي ّمت امك    "ب" فنص وفلا دبكلا

ماحا ضرفل ةرورضلا تاءارجالا ذاختا نود ،ةيعاعش إلا ةمالسلا طورش اديقتو ةنؤملا ةعش ألا

.لاا اذ  الع ةلوما ةّينوناقلا تامالالا

  2014  نب ةحواملا ةفلا  لالخ  ةمكا تياع ،لمعلا ا يراا بتالاو نناوقلل افالخ و

يمكتلا صاا طاشلا ةسرامم  ةصخرب  ا عفتنم  اببط  35  مالا مدعو ةم  28ديقت مدع2020و

ءابطألا عافتنا ا ىدأ ام وو .طاشلا  اذ ةسرامم  اف صخرملا ةصاا ةملاو لمعلا مايأ ماحاب

  د .م1,529هردق غلبمب اببط  66  عافتنا ا ةفاضا .د.أ  215,870  هردق غلبمب  يوناق ھجو نود نروذملا

ةراس غ صيخارت ع ءانب ةصاخ ةم  51  ب  ايدأت تمت ةّيبط لامعأ ناونع يوناق ھجو نود

  ةم  25  ب ايبط اطاش ةسرامم ةيمومعلا ةلا ءابطأ نم اببط  12  وت نع   الضف .لوعفملا

.يوناق ھجو نودد.أ152,015هردق مجغلبمب معافتناو

تاّملاب طلا ھبشو طلا راطإلا ع ةعاتملا  ماحإب ةّلا ةرازو ةمكا  وتو

اصم  عم  قيستلا و  لمعلا ا يراا بتالاو طورشلا سارك ماحأب ديقتلا نم تثتلا دصق ةّصاا

.ايمكتلا صاا طاشلا ةسراممصوصخ  ضرملاع نمأتلل طولا قودنصلا

  تالماعملا  ةّيفافشو ةيدقاعتلا تاقالعلا ع ةباقرلا  -

ضرملا ع نمأتلل طولا قودنصلا عم ةيدقاعتلا تاقالعلا ع ةباقرلا*

وت دقو ،  2019  ةنس  ذنم   قودنّصلا عم ةدقاعتم مد ةيفصت  زكارمل  تا ّفلم  103  بايغ لّ
ّ

  

خدتل اعبت  2020  ةيلوج  10  خ راتب    خألا اذ
ّ

مدع ةلاح  ا اقحتسم صالخ قيلعتب  امالعإ ةمكا ل

  .الاثتما

دادعإ  2012  ةنس ذنم ةثدا صلا لاا  دامتعالاو مييقتلل ةينطولا ةئيلا  ّلوتت مل  امك

.ةّيبط تالووتربثالث ىوس

  تامدا فراصم  ديشرت ع دعاس  ةّينطو ةيجالع تالووتورب دامتعا  ةيدودحم  مامأو

ةباقن عم قيستلاب  2012  ةنس ذنم ةيدقاع تالووتورب دادعإب قودنّصلا  رداب  نلو   ةادسملا ةّيلا

الإ صاا عاطقلا ءابطأ
ّ

لعتت مل اّأ 
ّ

 .فنتلا زاا ضارمأو مدلا طغضو يركسلا ضارمأب ىوسق

،احومسملا تاّيلمعلا جراخ ةّصااتاّملاب ةادسم ةّيحارج تاّيلمع قودنّصلا لّفكتامك

تاو
ّ

نوؤشلا ةرازوب امتجالا نامضلا ةمظنأ قيبطتل ةّراشسالا ةنلا راطإ  اّيئانتسا ادانسإ 
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 .د.م  6قوفت2019-2015ةفلا لالخ ةيلمج ةفلب ةّيعامتجالا

لّفكتلا تايلمع نم ّداو ةدمتعملا  ةيحارا تايلمعلا ةمئاق نيحت إ ةمكا وعدتو

.نيعامتجالا ننومضملا نب ةاواسملاو ةيفافشلا أدبم نمضي امب ةمئاقلا جراخ يانتسالا

لالخ   ّلوتي مل   قودنصلا ّنإف تاملل ةّيدعبلا ة ّيبطلا ةبقارملا تايلمع صوصخب اّمأ

الإ مايقلا2019-2015تاونسلا
ّ

 .ةّيبط لامعأ ثالثب 

تالماعملاةّيفافش*

ةصاا تاملا ع ةرود ةباقر تامم ةجمرب ةراجتلا ةرازو اصم ّلوتت مل ،ىرخأ ةج نم

ةيلا تامدا راعسأ ةبقارموتالماعملا ةازنو ةيفافش نم تثتلل  2020 يرفيف-2015  ةفلا لالخ

  ثاحبألا اصم ع ةدراولا تاياشلاو ضئارعلا ةاعم ع ارود رصتقاو .البق نم ةدمتعملا ةرتوفلاو

 .ةيداصتقالا

لوح ةراجتلاو ةلا يرازو نم لل ةعاتلا دقفتلا اصم نب قيستلا فعض  ل  امك

مدع اساسأتلثمت لاوتاملا نم ددع ةيبطلا دقفتلا تا ّممل اعبتاعفر  ّمت لا تافلاا ةعاتم

  يوناق ھجو نود ةيفاضإ غلابم ةرتوفو ةملا تاءاضفب تامداو داوملا تافرعو راعس ألا  راشإ

طشم حر  شماو فيظوتو نيسوتلا رملا عم ةنراقملاب بناجألا رملل ةطشملا ةرتوفلا نع الضف
ّ
ة 

ةود ألا ضع راعسأ  عيفلا مت امك.%300  انايحأ تغلب  لاو  ةيبطلا تامزلتسملا ضعبل ةبسلاب

  %160و%26  نب تحوارت ةينوناق غ حر شماو فيظوت  لالخ نم تاملا   ضع  فرط نم ةكوسمملا

 .طورشلا ساركب الع صوصنملا %10  نع اضوع

  نم تالماعملا ةازنو ةيفافش لاجم  ةرداصلا ةسفانملا سلجم تارارق ذيفنت ةعاتم  متي الو

 .ةولطملا ةعاجنلابةينعملا فارطألا لبق

قيستلاو  ةّصاا تاملا تالماعم ةيفافش ع ةباقرلا لامعأ ميعدتب ةمكا  وتو

.لاا اذ  ةراجتلا ةرازوو ةّلا ةرازو نب

I-ةّصاا تاملا ثادحإ  
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لع تاظحالم ع فوقولا إ لاا اذ  رظنلا فأ
ّ

لوح ةاو  ةيجيتاسإ  بايغ تق

دنعو ةم عورشم ثادحإ دنع ةزجنملا ةباقرلا ةيدودحمو ارغا اعز وتو ةصاا تاملا ثادحإ

 .لالغتسالا ح الوخد

ةّصاا تاملل ةيلا ةطراا-أ

ةطشألا نم ددعل ةلا ةرازو لبق نم ةدنسملا ةرادإلا صيخالا ماظن نع ختلا ّنأ تا

  ثادحإ صوصخب  ةيجيتاسإ  عضو ھقفاري مل    (2)طورشلا سارك ماظن دامتعاو  (1)ر ظنلاب ال ةعجارلا

  رامثسالا ھجوت و  د البلل ةيلا ةيمنتلا لاونمل ةّينطولا تاجوتلا  رابتعالا نع ذخأت ةصاا تا ّملا

  مل امك .لاا   صااو ماعلا نعاطقلا نب ةنكمملا ةكارشلا لبس نّبتو  ةولوألا تاذ قطانملا وحن

  صلا عاطقلاب صا ّوا نرمثسملل يانتسا  (3)يابج يمت ّيأ رامثسال ا ع عيلا ةلجم دنس

 .ةيلخادلا قطانملاب باصتنالل

  لباقم  دالبلل حاسلا طرشلا ع ةصاا تاملا نم  %90  زكرمت تا  ،كلذل اعبتو

   ثادحإل اديدج اعورشم90عومجم نم%82ّنأ امك  .رزوتو ةنايلسو نواطتو ةونمتاي الو نم لب اايغ

مسرلا ھنبي املثم ااعيسا ةقاطل اقفو حاسلا طرشلا ىوتسم ع ھثع لصاوتس تاملا هذ

:اتلا يايبلا

  ةلا ةرازو اصم لبق نم ةملسم ةرادإ صيخارت فذحب قلعتملاو  2001  يفناج  30   خرؤملا  2001  ةنسل  13  ددع   نوناقلا نم  3  لصفلا ماحأب المع  (1)

.رظنلا ال ةعجارلا ةطشألا فلتخم  ةيمومعلا
لعتملا  (2)

ّ
مسد  24   خرؤملا رارقلاب ھحيقنت ّمت امك  2001  يام  28   خرؤملا ةّلا رزو رارق تقمب ھيلع قداصمل او ةّصاا ةيلا تاسسؤملاب ق

2007. 
لعتملاو  2017لرفأ  10   خرؤـملا  2017  ةنسل  419  ددـع يموا رمألا  (3)

ّ
3  لوصفلاب الع صوصنملا زفاواب عافتنالا طورشو تاجتلا تامئاق طبضب ق

يام9 خرؤملا1994ةنسل1056ددع رم ألاوةيئابا تازايتمالا ةموظنم ةعجا رمب قلعتملاو2017يرفيف14 خرؤملا2017ةنسل8ددع نوناقلا نم5و4و

لعتملا  1994
ّ
  ةلجم نم  49  لصفلاب الع صوصنملا ةيئابا زفاواب عافتنالل ةلؤملا ةيئافشسإلاو ةيلا تاسسؤملل ةمزاللا تاجتلا ةمئاق طبضب ق 

ددع رمألا و1998  لرفأ  27                     خرؤملا  1998  ةنسل  967  ددع رمألابھمامتو ھحيقنت مت امكزفاوا هذ حنم طورش ديدحتو تارامثسالا عي

.2006يرفيف6 خرؤملا2006ةنسل382

http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1994/1994A/Ja03994.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1994/1994A/Ja03994.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1994/1994A/Ja03994.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1994/1994A/Ja03994.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/journal-officiel/1994/1994A/Ja03994.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1998/1998A/036/TA19989673.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/1998/1998A/036/TA19989673.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2006/2006A/012/TA20063823.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2006/2006A/012/TA20063823.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2006/2006A/012/TA20063823.pdf
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لعتملا طورشلا سارك نيحتب ةصاخ  ةيجيتاسإ  عضوب" ةلا ةرازو ت ّدع دقو
ّ
ق 

  نب عف نزاوت دوجو مدعو لعلاو قتلا ر ّوطتللو تاملا ددع ر ّوطتل ارظن ةيلا تاسسؤملاب

 ".تاا

صوصنلا ةعجارمو  ةيجيتاسإلا طبضب عارسإلا ةرورضب صوصا اذ  ةمكا وتو

.صلا لاا  صااو ماعلانعاطقلا نب ةكارشلا لبس نمضت لا ةينوناقلا

  ة ّمم  (1)نمزملا يوللا روصقلا  جالعو كلا بطل ةينفلا ةنلا إ دع  نلو ،رخآ ديعص عو

الإ  ،لاا  ةيلا ةطراا نيحت و طبض
ّ

نأ 
ّ

  زكارم ثادحإل ةدمتعملا ياعملا  ةعجارم متي مل ھ

  ةديدج زكارم ثادحإل ةم ةجاح دوجو نم مغرلاب كلذو  (2)2013ةنس ذنم مدلا ةيفصت تادحوو

صيخا رت ع لوصل راظتنالا ةمئاق  نمض ابلطم  163  لي نع الضف ،ةيلخادلا قطانملا ضعبب

 .ةنس20نم كأإ اضع عجري  ثادحإ

تمسا لاو زكارملا لبق نم ا حرصملا تايطعملا ضرع ع رصتقت ةيلاا ةطراا تيقو

  ھيلإ دع يذلاو  2014  ةنس ذنم بقارملا ببطلا ةطخ نع  ختلا مامأ ةصاخ ةيلومشلاو ةقدلا مدع

   لي صوصا اذ  ركذو    .ةرازولا إ الاحإ لبق زكارملا طاش رراقت ع شأتلا

.اقحال ھحيقنت و ھمامتإ مت امك نمزملا يوللا روصقلا جالعو كلا بطل ةينفلا ةنلا ميظنتو ثادحإب قلعتملا2012توأ1 خرؤملا ةلا رزو رارق(1)
نردملا ةودن ىوتسم عالع ةقداصملا تمتو2011ةنسل  مدلا ةيفصت عاطقل ةيلا ةطراا ل وح ازاجنإ ةنلا تلوت ةينف ةسارد رخآ خرات وو(2)

 .2013سرام01خراتب نزكرملا
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لبق نم ھب حرصتلا   ّمت ام نب  2017  ةنس لالخ اضرم  3.199  دودح إ لصو تايطعملا  نيابت ةمكا

.ضرملا ع نمأتلل طولا قودنصلا لبق نم ايلعف ھب لفكتلا ّمت امو زكارملا

نأب ةرازولا تدع  دقو
ّ
  فلت خم عم قيستلا دزم ع لمعلاو تانايبلا ةدعاق نيحت متس" ھ 

 ."صئاقنلا عفرل ةينعملا اصملا

  %200  ةبس  الاغشإ  ةقاط زواجتت  ةصاا مدلا ةيفصت زكارم نم  %95  نم كأ  ّنأ تا و

ةيموي ةيفصت ةصح ءارجإ زكا رملا ضعبلا  وت إ ةيعضولا هذ ت ّدأ  دق و  .  2019-2014  ةفلا لالخ

  مغرلا و  1998  ةنسل  795  ددع رم ألا نم  5  لضفلل افالخ ةبجوتسملا صيخالا ع لوصا نود ةثلاث

الحم ةقباطم مدع نم
ّ

ةبجوتسملا تاعاسلا ددع اماحا مدعو ةلا ظفح طورشل ام ضعبلا ت

.(1)ضرم لل ةيفصتل

و  ا ةلا ظفح فورظ ىدت    زكارملا ضع لخاد لاغشإلا ةقاط عافترا ماس امك

  نم ھلي مت ام رارغ ع  "ج"  ورفلا دبكلا  بالا  سوفلا ع ةيئافشسالا تان ّفعتلا ةبس عافترا

  ذاختا نود  2016  ةنس لالخ ةودنجو نرصقلاو ةصفق تايالوب زكارملا ضعبب ةيبطلا ةيدقفتلا لبق

.اطاش فاقي إل ناّبإلا  ةرورضلا تاءارجإلا

نأ ةرازولا تدافأ دقو
ّ
عاطقلا اذل ةمظنملا بتالاو نناوقلا ةعجارم ةداعإ إ رظنلا ھجتي  ھ 

 "ةلملا تالالخالا مقافت مامأ صاخ طورش سارك دامتعاو

لوت يذلا ثحبلا  ءانتساو  ،كلذ ع ةوالعو
ّ

زكارم لوح  2018  ةنس هزاجنإ ةيبطلا ةيدقفتلا ت

  إ ھجئاتن ةعاتم متي مل يذلاو زكارملا ضعبب  "ج"وفلا دبكلا بالا رشؤم عافترال اعبت مدلا ةيفصت

لالخ ةرشلاو ةيداملا دراوملا نم عاطقلا  تاجايتحا  لوح ةسارد ةّيأ زاجنإ متي مل ،2020لرفأ  ةياغ

 .2020-2013ةفلا

أ "ةرازولا  درب ءاجو
ّ
  عم قيستلاب سسو امام  نمض ةطقنلا هذ جردتس ةيبطلا ةيدقفتلا ن 

 ."ةعاتملاو ةبقارملا دزم إ ةراسلا ضارمألا ةرادإ

.ةصح لل تاعاس عرأب ةددا(1)
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 ةصاا تاملا  ثادحإ  عراشم  ع ةباقرلا-ب

لع تاظحالم ع لاا اذ  رظنلا رفسأ
ّ

  ع ةبجوتسملا ةباقرلا ةيدودحمب ةصاخ  تق

  ةفلاخم و ةينارمعلا ةئيلا ةلثمأو ةيسدنلا ةلثمألا ماحا مدع و عورشملا زاجنإ دنع ةصاا تاملا

.تايانبلل ةمالسلا طورش

 ةيسدنلا ةلثمألا عاديو طورشلا سارك ب-1

إ  ةصاا تاملا ع ةلل ةوا تارادإلا لبق نم ةزجنملا ةباقرلا ةيدودحم ت ّدأ

  سارك ب نود اغبص  يغ وأ ةديدج ةيبط ماسقأ ثادحإ وأ ةعسوت لاغشأب ام ضعبلا مايق

  افالخ كلذو عورشملا زاجنإ ةيادب لبق ةرازولا لبق نم الع ةقداصملل ةيسدنلا ةلثمألا عاديو طورشلا

 .طورشلا سارك نم3و2نلصفلا ماحأل

نم ةملا ةغبص يغو ةعسوت لاغشأب تسملا ةجب نتم مايق ،نأشلا اذ  ركذو

  تامب باجنإلا بطلو فنلا بطلل تادحو لالغتساو تاصاصتخالا  ةددعتم إ ديحو صاصتخا

طفتلا متي ملو  .ةيسدنلا ةلثمألا عاديو طورش سارك ب نود سقافصو سوت جب
ّ
  هذ  إ ن 

الإ ،ةرازولا لبق   نم  تازواجتلا
ّ

  نع دزي ام رورم دعو ةيضرع ةفصب وأ ةملا دض ةياش دورول اعبت 

.ةملا لالغتسا نم انايحأ تاونس عرأ

نأ صوصا اذ  ةرازولا تدافأ دقو
ّ
  فلملا قرفلل تايح الصلا نم دزملا ءاليإ عقيس  "ھ 

 ."نيدقفتملا ءابطألا كلس نم تاا ميعدت إ ةفاضإ يوا دقفتلاب

  ةرادإ  لبق نم ةزجنملا ةينفلا لامعألا  ةعيبط طورشلا سارك طبضي مل ،ىرخأ ةج نمو

   ماحأ  ةفلاخم لاح  ةبجوتسملا تاوقعلاو تاظفحتلا عفرل ىوصقلا لاجآلا ع صني مل و    تاءانبلا

  ع ّصني مل ةرادإلا هذ صاا تاءارجإلا ليلد ّنأ امك  .هالعأ روذملا  طورشلا سارك نم  3  لصفلا

لخدت لاجم
ّ
 .البق نم ةزجنملا ةباقرلا ةعيبطو ةصاا تاملا ةبقارم دنع ا 

  اوش ةرازولا لبق نم ةيسدن ةلثمأ ع ةينفلا ةقفاوملا دانسإ إ ةيعضولا  هذ تّدأ دقو

  ثادحإ عورشم   18    رارغ ع  ضرملا ةيامحو عورشملا ةيفيظو نم ّسمت تاءانبلا ةرادإ لبق نم تاظفحت

لوت طاشلا روط  تام  6و    ةديدج ةمل
ّ
  ااعيسا ةقاط  عيفلا وأ ةديدج ماسقأ ثادحإ ت 

  .2019-2013ةفلا لالخ

ةلثمألا عم ةملا لبق نم زجنملا دنلا ميمصتلا ةقباطم مدع   تا  ،كلذ ع ةوالعو

  لب ةفلاا تاملا  اأش  ءارجإ ّيأ ذاختا ّلوتت مل لاو ةرازولا لبق نم الع قداصملا ةيسدنلا
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   لاثملا ليس ع تام  5  صوصخـب  ھلي ّمت ام رارغ ع ايعضو ةوسب نايحألا ضع  تماق

ءادسإل تاءاضف إ  (1)تارايسلل ىوأمك ةصصاو ةيلفسلا قباوطلا لوحتب اادحإ  تماق  ثيح

.ةيلوألا ةلثمألاب دّري مل ديدج قباط ةفاضإ نع الضف ةيئافشسالا تامدا

ايلآ اكرش  مدع تا  (2)تاءانبلا ةرادإل فلا يأرلا ةيمأ نم مغرلاو ھنأ إ ةراشإلا ردجتو

. طاشلا ةيادبب مالعإلاب ةقلعتملا دقفتلا لامعأ 

  ةينارمعلا ةئيلا ةلثمأ ماحا-2

راطإ  ةصاا تاملا ثع ةيلمع نوت نأ ةيلا ةأشملل ةينفلا ةغبصلا تقت

الو ميلس طيحم  اعقوم نوي نأو ةيدلب ةقطنم لب صاا ةينارمعلا ةئيلا ةلثمأ عم ماتلا قسانتلا

   .طورشلا سارك نم71لصفلا ماحأب المع كلذو رملا ةمالس ع رطخ ّيأ لش

ةي تآشم كل اينارمع ةئيم غ قطانم لخاد تام ثع تالاح(3)ةمكا تياع و

  تام  9  ثع  سقافصو ميمت لمو ترو ةسوس تايدلبل ةينارمعلا ةئيلا لاثم صحف نّب ثيح

ةي قفارم ثادحإ ع صيصنتلا رظنلاب الإ ةعجارلا ةئيلا لاثم ن ّمضتي نأ نود ةينكس قطانمب

تارارقو طورشلا ساركو ميسقتلا لاثمب ةقلعتملا قئاثولا ةينعملا تايدلبلا ىدل رفوتي نأ نودو  ا

.ايعضو ةوسل راقعلا صيصخت

  ةئيلا لاثم بتارت ساركل تاملا ءانب صخر ةفلاخم تا ،هركذ قبس ام ع ةوالعو

ءانبل اصيخرت ةصاا تاملا ىدحإ بحاص حنم ّمت ثيح رظنلاب ال ةعجارلا تايدلبلل ةينارمعلا

بتارت سارك ّنأ لااو ةولع قباوط ةعرأو رأو حت نقباط ع يوتحت نرقم ةقطنمب ةم

  رابتعاب قباوط  3  ةقطنملاب ةيعاما تاءانبلا ولع زواجت رت ةيدلبلا ةقطنملل ةينارمعلا ةئيلا لاثم

  ةئيلا لاثم بتارت ساركل افالخ ةولع قباوط  6  ءانب نتمل صيخلا ّمت امك .فسلا قباطلا

 .تالاا قأ  قباوط4تآشملا ولع زواجت مدع ع ّصن يذلاو ةنارأ ةيدلبل ةينارمعلا

ةصاخ تام كرت تا ،هالعأ روذملا طورشلا سارك نم  71  لصفلا  تايضتقمل افالخو

ةطحم بناجب ىرخأو ةيعانصلا ةقطنمب ةم كرت رارغ ع ص طاشل ةئيم غ قطانم لخاد

.(4)ةلمعتسملا هايملا طتو راطمألا هايم فرصت ةكبش ةطبترم غ ةقطنمو دوقولا عيبل

 .ءانبلا ةصخرل اقفو(1)
 ،ةيسدنلا ةلثمألا ع ةقداصملا دنع ةلملا تاظفحتلا عف ر ةعاتم نع الضف ةدمتعملا ياعملل اقباطم ىدمو ةزجنملا تاءانبلا ةيفيظو لوح(2)
.تايدلبلا إتابساا ةمكحم نم ھجوملا تايطعملا بلط جئاتنل اعبت(3)
 .2020لرفأ4خراتب ةيدلبلل سرلا عقوملل اقفو  (4)
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ّرقت لاغشألا ةقباطم رضاحم وأ لاغشألا ةيا ةصخر ميدقت  ةم  28  وت مدع تا امك

 .ةيبالا ةئيلا ةلجم نم74و73نلصفلا ماحأب المع كلذو الع قداصملا ةيلوألا ةلثمألل اقباطمب

ماحإ نّمضي امب تايدلبلاو ةلا ةرازو نب قيستلل تايلآ عضو ةرورضب ةمكا وتو

 .ةينارمعلا ةئيلا ةلثمأل اماحاو ةصاا تاملاثادحإ عراشم ع ةباقرلا

تايانبلاب ةياقولاو ةمالسلا طورش ةقباطم-3

2              خرؤملا  2009  ةنسل  11  ددع نوناقلا نم  46و طورشلا سارك نم  71  نلصفلل افالخ

،تايانبلاب عزف لاو راجفنالاو قرا راطخأ نم ةياقولاو ةمالسلا ةلجم رادصإب قلعتملاو  2009  سرام

  ةوس ّلوتت ملو ،(1)ةياقولا ةداش ع لوصا نود لالغتسالا ح تام ةعس لوخد ظحول

الإ ايعضو
ّ

مد ةيفصت  زكرم  23  لصحتي مل امك .تالاا ضع  تاونس سمخ نع دزي ام رورم دع 

 .ةيندملا ةياما ةداش ع صاخ

ةصاا تاملا ع ةرازولا اصم لبق نم ةزجنملا  ةعاتملاو ةرودلا ةباقرلا فعض مامأو

يرفيف ةياغ                    إ صاخ مد ةيفصت زكرم36و ةم  41ّلوتت مل  ،ةصاا مدلا ةيفصت زكارمو

ملو .ركذلا فلاس  2009  ةنسل  11  ددع نوناقلا نم  51و  50  نلصفلل اقفو ةياقولا ةداش ديدجت  2020

  ام ذنم تاملا نم ددع إ ةبسلاب ام ضعبلا ةيحولص ءاضقنا نم مغرلاب اديدجتب ابلاطم متي

نأ ةيعضولا هذ نأش نمو .مد ةيفصت زكارم  7  إ ةبسلاب ةنس  20  نع دزي ام و تاونس  10  نع دزي

  ةيبطلا ةيدقفتلا مايقب ةلا ةرازو ت ّدع دقو  .ةمالسلا بادتو دعاوق ماحا نود الالغتسا إ يدؤت

 .ةرودو ةراق ةطقنك اجاردو ةياقولا ةداش ديدجت ةبقارم و ءاصحإب

ةقاطلل تاملا ماحا نم تثتلا نايحألا ضع  ةرازولا ّلوتت مل  ،رخآ ديعص عو

نأ لاثملا ليس ع ركذو .ةيندملا ةياما اصم لبق نم اف صخرملاو ةيانبلا باعيسال ىوصقلا
ّ

  مت ھ

نأ يأ ةسمخ فنص نم مومعلا لابقتسال ةدعم اوب تاملا ىدحإ فيصت
ّ

  ددع زواجتي نأ نكمي ال ھ

الإ اص  50  تالاا قأ  ا صاألا
ّ

نأ 
ّ

  يواس ةملل ةيلعفلا باعيسالا ةقاط ّنأ نبت ھ

  ةداشلا لمش مل   امك .ةملا تاءاضف لخاد نرئازلاو ناوعألاو طلا راطإلا رابتعا نود ررس  102

"ةيعضولا ةوس ع فوقولاو فلملا اذ دعتلا وتس اّأ" ةرازولا تدافأ دقو .ةلغتسملا قباوطلا عيمج

ااصقأ   زواجتلا  ةبس غلبتل  2019  ةنس لالخ مد ةيفصت زكرم  34  إ ةبسلاب  نأشلا كلذك

 .زكارملا هذ نلماعلاو نيدفاولا رملا ع ارطخلشنأ ةيعضولا هذ ن أش نمو.334%

  طاشلا ح لوخدلا دنع ةزجنملا ةباقرلا  -ج

 .160/02/2020ددع تحت2020يفناج16خراتب تابسااةمك يزكرملا طبضلا بتكملاب ةنمضملا و ةيندملا ةيامل طولا ناويدلا ةلسارم(1)
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ةوا ةرادإلا مالعإ تاملا وت ةيمازلإ ع طورشلا سارك نم عارلا لصفلا   ّصن

  عم لوصولا ةنومضم ةلاسرب لالغتسالا ةيادب خرات نم اموي  15  زواجتي ال لجأ  ايبارت ةينعملا ةلل

نم3لصفلا ّصن امك.الع تاغ لاخدإ وأ اعيسوت وأ ةديدج ةمل طاش ةيادب لب غولبلاب مالعإلا

  ميظنت ةمم ةلل يوا ريدملا وت ع  (1)2010  ةيلوج  5   خرؤملا  2010  ةنسل  1668  ددع رمألا

الإ  .ابقارمو ةّصاا ةّيلا تاسّسؤملا ةطشأ
ّ

نأ 
ّ

لوخد ةعاتمب تالاا عيمج  مايقلا  مدع تا ھ

 .طاشلا ح تاملا

ةنراقم  ا حرصملا  طاشلا ةيادبب مالع إلا  خراوت ة  مدع  ةمكا تياع  كلذ ع ةوالعو

  ام إ تاملا ىدح إل خراوتلا  نيابتلا  لصو ثيح تا م  10  لبق نم  (2)عفلا  لالغتسالا  خراتب

  هدل ھتبكاوم دزمل يوا دقفتملا مام عيسوت  وحن س" ا ّأ ةرازولا تدافأو    .  ارش  11  نع دزي

 ".تافلملا

لبق نم طاشلا ةيادب نع نالعإلا خرات نب ةلصافلا لاجآلا لوط تا ،ىرخأ ةج نمو

  ةفلا لالخ ةدملا هذ لدعم غلب ثيح دقفت ةمم ةجمرب ةلا ةرازوب ةيدقفتلا وت خراتو ةملا

  تام10  إ ةبسلاب اموي  100  زواجتيل ةم  34  صوصخب اموي  77نع دزي ام  2020  سرام-2013

.تالاا ضع  دحاولا مويلا زواجتي مل نح  اموي302هاصقأ غلبيلو

كمت  ال نأ   ةيعضولا هذ نأش نمو
ّ

ايندلا طورشلل تا ّملا هذ ماحا ىدم نم دكأتلا نم ن

لالغتسالا ح تلخد لا تاملا نم ددع ةقباطم مدع توبث مامأ ةصاخ الالغتسال ةبجوتسملا

 .دقفتلا تا ّممل اعبتةينفلا سياقملل

ةيدقفتلا لبق نم طاشلا ةيادبب مالعإلا دنع ةلملا تالالخالا عفر ةعاتم فعض ل امك

نأ صوصا اذ  ركذو
ّ

  ىدل الي مت لا صئاقنلا عفر نم دكأتلا مّتي مل  2020  لرفأ وم و ھ

ةددا لاجآلا تضقنا لاو ةعاتملل دقفت تا ّمم ةجمرب مدع ةجين   لاثملا ليس ع تام  6

.نتس نع دزي ام ذنم ازاجنإل

ةلق" ـب ةعاتملاو ةيادب مالعإلا ناونع دقفتلا تامّ م ةجمرب  لملا خأتلا ةرازولا تررب دقو

  ماحإ دزمو صقنلا اذ الت إ ةيدقفتلا س نأب  تدع امك تاا لخاد نيدقفتملا ءابطألا ددع

 ."تافلملا هذ يرودلا دعتلا

تاسّسؤملا ةطشأ ميظنت ةمم ةلل يوا ريدملا وت ع ةصاخ ّصن يذلاو اميظنتو ةيمومعلا ةلل ةوا تارادإلا تالومشم طبضب قلعتملاو  (1)

 .ابقارمو ةّصاا ةّيلا
.ضرملا ع نماتلل طولا قودنصلا عم ادقاع خرات(2)
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فيثكت دزمو الع درلا بناا ءافضو طورشلا سارك ةعجارم ةرورضب ةمكا وتو

   ةلخدتملا فارطألا فلتخم نب قيستلا تايلآ عضوو ةصاا تاملا ثادحإ لحارم عيمج  ةباقرلا

.لاا

II-ة ّعشملاو ةليقثلا تاجتلا ع ةباقرلا  

الإ  ،طورشلا سارك ماظن ع  2001  ةنس ذنم  تاملا ثادحإ ةيلمع موقت نل
ّ

اجت ّنأ 

ةينفلاو ةيمكلا طباوضلا إ مكتح و  ةقبسملا صيخالا ماظنل  عضخي  لازام ةليقثلا تاجتلاب

أ امك  .(1)2000  ناوج  22   خرؤملا  ةّلا رزو  رارقب الع صوصنملا
ّ

تاجتلاو داوملل الامعتسا ن

.ةعشألا نم ةيامل طولا زكرملل ةينفلا ةباقرلل عضخية ّعشملا

لع تاظحالم ع لاا اذ  رظنلا فأ دقو
ّ

تاجتلا نم تايجاا طبضب اساسأ تق

.ةعشملا داوملاو ال ةينفلا ةباقرلاو تاجتلا هذ ضوعتو صيخالا دانسإ ماظنو ةليقثلا

  ةليقثلا تاجتلاب ةقلعتملا صيخالا دانسإ ماظن-أ

  تايجاا طبض-1

عاطقلا تايجاح فارشسا  ةيلاا ةيلا ةطراا ةيدودحم ةيباقرلا لامعألا تّيب

تايعادتلانع الضفادانسإسياقمطبض  رارقتسالا مدع نع الضف ةليقثلا تاجتلا نم صاا

.ضرملا ع نمأتلل طولا قودنصلا عةّيلاملا

  ةليقثلا تاجتلا نم صاا عاطقلا تايجاح فارشسا1.1

سياقم طبض نأ ع  (2)1992  ناوج  22   خرؤملا  1207  ددع رمألا نم  13  لصفلا دكأ نل

الإ ،ةيلا ةطراا إ ناسلا ددع إ ةفاضإلاب دنس ةليقثلا تاجتلا نم تايجاا ياعمو
ّ

ّنأ 

  تاجتلاب ةقلعتملا تايطعملا ةقدو ةيلومش مدعو ةيدوداب تمسا  2018  ةنس ناونع ةطراخ رخآ

مغرلاب كلذو  (3) اليقث ازاج  37  ةلمج نم ةزجأ  8  ىوس لمش  مل ثيح صاا عاطقلاب ةزكرملا ةليقثلا

.(4)2018ةنس لبق ام ددعل ةصاخ تام لالغتسا توبث نم

  رارقلا و2013مسد  17 خرؤملا رارقلا و2003  سرام7 خرؤملا رارقلاب ھحيقنت مت امك ةليقثلا تا ّدعملا نم تاجتلا نم تايجاا ياعم و سياقم طبضب قلعتملا(1)

 .2020يرفيف17 خرؤملا رارقلا و  2016روتكأ18 خرؤملا
لعتملاو(2)

ّ
  .ةينقتلاو ةيبطلا تاجتلل طولا سلا يس قرطو ةبيكرتو تايحالصطبضب ق

  .2013مسد17 ةراجتلاو ةيلاملاو ةلا ءارزول كشملا رارقلاب ھطبض مت(3)
 .ناسيبلا زاجو هايملا ةاعمل ةزكرم ةزجأو ةعشألاب جالعلل هابشم ةزجأو ا ةقلعتملا ةيفاضإلا ةزجأو مسا جراخ مدلا نارود ةزجأ رارغ ع(4)
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ةليقثلا تاجتلا  نم تايجاا فارشساب اا الش  ةيلا ةطراا حمس ال امك

   اددع رشؤم رّوطت إ قرطتت ملو ةزكرملا تاجتلا ددع رصح ع ترصتقا ثيح  صاا عاطقلل

.رملا ددعو ةملا فنصوةرشلا دراوملاو ةيبطلا تاصاصتخالاو ةّرسألا ددع بسح

عاطقلا تايجاح لوح ةيفارشسا تاسارد وأ ثاحبأب مايقلا ةرازولا   ّلوتت مل  كلذ ع ةوالعو

تاجتلل طولا سلا ّلوتي مل امك .2020  لرفأ  -2013  ةفلا لالخ ةليقثلا تاجتلا نم صاا

  تاملاب  ةصاخ ةقالع  ةيلا ةسايسلل ةيمييقتلا ةساردلا رادصإ خراتلا اذ إ ةليقثلا

 .ةليقثلا ةيبطلا تاجتلاو

  ةليقثلا تاجتلا نم تايجاا  ديدحت  سياقم2.1

ةلا رزو رارق رودص ذنم  ةليقثلا تاجتلا نم تايجاا  ديدحت  سياقم طبض مسا

  ةدعاق   اساس أ  ةلثمتملاو  سياقملا  هذ  تدش  ثيح   رارقتسالا مدع  (1)  2000  ناوج  22   خرؤملا

.(2)تاءانتسالا ديدع ناسلل يددعلا طرشلا

ةدئافل ءانتس الا  اذ رصح    2013  مسد  17   خرؤملا ةلا رزو رارق تقمب مت نل و

 كل  ةيسلا ةصا جراخ مل  صيخلاو ةولوألا تاذ تايالولاب ةدجاوتملا ةصاا تاملا

الإ ةليقثلا تاجتلا
ّ

نأ 
ّ

وت ،رارقلا اذ ع ةصاا تاملا  ضع ضاعال اعبتو  ھ
ّ
ةلا  رزو   

جراخ ةدجاوتملا تاملا ع ءانتسالا اذ ب قي رارق رادصإ  (3)2016  روتكأ  18  خراتب

  ةينوناقلا ةيلشلا غيصلا محت نأ نود ،ا ررس  100  ااعيسا ةقاط قوفت لاو ةولوألا تاذ قطانملا

لعتملاو رارقلا  اذ  رادصإل
ّ
  ةينقتلاو ةيبطلا تاجتلل طولا سلا راظنأ ع اقبسم ھضرع بوجوب ةق 

.صلا ميظنتلا نوناق نم8وركذلا فلاس  1992ةنسل1207ددع رمألا نم13نلصفلا ماحأب المع

الإ ةلا رزو لبق نم داقعالل ةينقتلاو ةيبطلا تاجتلل طولا سلا ةوعد متي ملو
ّ

  

ةلصاوم  ةمئالم  ىدمو  2016  ةنس  رارق  قيبطت   نع ةرجنملا تايلاشإلا  رظنلل  2018  سرام  12  خراتب

  .ةليقثلا تاجتلا نم تايجاا ياعمو سياقم طبضب قلعتملاو(1)
  ةلآ وأ ةيبلقلا ةرطثقلا زاجو طانغملا ننرلاب روصتلا ةلآ ع ءانتسالا اذ ب اقحال ّمتو .)2000  ناوج  22  رارق ( سارفملا ةلآل ةبسلاب ررس  60(2)

طبضب قلعتملا و  2003سرام  07   خرؤملا ةلا رزو رارق ( ررس  100  ا ءاويإلا ةقاط زواجتت لا ةصاا ةيلا تاسسؤملل ةبسلاب ا تتفت

)ةليقثلا تاجتلا نم تايجاا ياعم سياقم
دانسإ عم  2013  مسد  17   خرؤملا رارقلاب لمعلا ةلصاومب رقي  ةلا رزو  لبق نم  2016  توأ24   خراتب رارق عورشم ع ةقداصملا تمت ھنأو املع(3)

خ ةيئدبملا ةقفاوملا
ّ

لا تاملل اماوس نود طانغملا ننرلاب روصتلاو سارفملا يزاج كرتو ءانتقال ةيلاقتناو ةيئانتسا ةفصب ةيسلا ةصا جرا

  رارق رودص خرات لبق كلذو صيخلا  بلطم عاديو ةعسوتلا وأ ثادحإلا عورشمب ةصاا ةيسدنلا ةلثمألا ميدقتو طورشلا سارك ب طقف تلوت

الإ  2013  ةنسل ةلا رزو
ّ

  ةصا جراخ صيخلا ب الوت لباقم روذملا عورشملاب لمعلا ّلوتت مل  2016  توأ27خراتب اييع مت لا ةّلا ةرزو ّنأ 

.ةولوألا تاذ قطانملا جراخ ةدوجوملا تاملا عيمج ع ةيسلا
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  متي ملو  .ةولوألا تاذ قطانملا جراخ ةزكرمتملا تاملا صوصخ  ةيسلا ةصا جراخ ءارجإب لمعلا

الإ ھحقني رارق رادصإ
ّ

.2020يرفيف17  خراتب 

الإ ،2016  ةنسل ةلا رزو رارق نم  2  لصفلا نم  ةثلاثلا ةرقفلا ماحأ ءاغلإ مت نلو اذ
ّ

  ّنأ 

35و اديدج اعورشم90  ةيعضو إ ةبسلاب ةيلاقتنا ماحأ ع صني مل  2020  ةنس  رداصلا رارقلا

لوت لالغتسالا روط  ةم
ّ
  ةعسوت لاغشأب مايقلا  2020  يفناج–  2016  روتكأ  18  ةفلا لالخ ت 

ةقفاوملا ع لوصل بلاطم عاديو اديدج اررس  1.571  ايلامجإ هردق امب ااعيسا ةقاط  عيفلل

  زكارم نم ةدراولا بلاطملا رابتعا نود كلذو  ةيسلا ةصا جراخ ةليقث تاجت كل ةيئدبملا

  6  كلذب ةزواجتم  2020  يرفيف رش دودح إ راظتنالا ةمئاقب ابلط  216  ل ثيح طلا روصتلا

.ةيلا ةطرااب ةيقبتملا صيخالل قألا ددعلا فاعضأ

  ةيعوضوم تاسارد بايغو سياقملا  رارقتسا مدع تمسا لا ةيعضولا هذ تماسو

عافترا   ةينقتلاو  ةيبطلا تاجتلل طولا سلا رود شم نع الضف عاطقلا تايجاح فرشس

ددع  2020   يرفيف  وم  إ  غلب ثيح ةليقثلا تاجتلا لالغتساو كرتو ءانتقال صيخالا  دانسإ  قس

ةيسلا ةّصا ج راخ تمت ام %34  ،  2016  ةنس   رارق رادصإ ذنم  كلذو  ازاج  47  ةدنسملا صيخالا

.ةيئاعولا ةيبلقلا ةرطسقلا تاعاق و ا تتفت تالآإةبسلاب %53و %56  اعابت تغلو

ةليقثلا تاجتلا عزوت  نيابت  ل   ،(1)لاا    ةيلودلا تارشؤملا زواجت ع ةوالعو

  فلأ  100  لل زاجب سارفملا زاج إ ةبسلاب طولا  ىوتسملا  ع دداو تاا نب صاا عاطقلاب

مل نح  نندم و    سقافصو سوت نم لب    1,8و    2,2  اعابت رشؤملا اذ غلب ثيح  (2)ةيالو لب نكاس

يالو  طانغملا ننرلاب روصتلا زاجب ةيطغتلا ةبس تغلو .ةنايلسو نرصق  نم لب  0,4  زواجتي

   زاجب ددح دق  طولا  رشؤملا نأ نم مغرلاب نكاس فلأ  350  لل زاج  3,4و  4,55  اعابت نندمو سوت

   ناوغزو نواطتو فالاو ةنايلس تايالو نم ل رقتفت لباقملا و  .ةيالو لب نكاس فلأ  350  لل

  وأ ةصاا ةيلا تاسسؤملاب ءاوس طانغملا ننرلاب روصتلا ةزجأل بقو رزوتو نرصقلاو

ةج لب نكاس فلأ  700  لل زاجب ددا و ةيبلقلا ةرطسقلا تاعاق ددع رشؤم غلب امك .ةيمومعلا

مل  يرغلا  طسولاو   لامشلا  ج نأ نح  رشلا طسولاو ىكلا سوت تاج نم لب   2,2  و  2,42

 .0,52 و0,43ارشؤملا اذ زواجتي

ثيح تاا نب ةليقثلا تاجتلا عزوت  ةولا قيمع دزم إ تايعضولا هذ تّدأ و

  ع ةليقثلا تاجتلل صاا وأ ماعلا عاطقلاب اءاوس ةيلخادلا قطانملا نم ددع راقتفا ةمكا تياع

  سوتب نكاس نويلم لل ةزجأ6غلب دق طانغملا ننرلاب روصتلا تاجت ددع لدعم ّنأثيح2019ةنسلOCDEةمظنمل ةيلا تايطعمل اقفو  (1)

  و سوتب نكاس نويلم لل ةصصا سارفملا ةزجأددع زواجت امك .ايسو و كيسكملا وةيلامشلا ارمأ لود 4,6و1,6نب و ايسورب زاج4,9لباقم

.ايسورب نكاس نويلم لل زاج  13,6 و )نكاس نويلم لل زاج15,5( ادنكب دوجومو امل نكاس نويلم للا زاج16غلب يذلا
 .ةليقثلا تادعملا نم تاجتلا نم تايجاا ياعم و سياقم طبضب قلعتملا و2013مسد17 خرؤملا ةلا رزو رارقب الع صوصنملا(2)



230

(2)طانغملا ننرلاب روصتلا تالآ رفوت مدع و  (1)ةيالو12  ـب ةيبلقلا ةرطسقلل ةعاق ةّيأ رفوت مدع رارغ

بوناو طسولاو لامشلا تاج نم ل راقتفا و  (3)ةيالو  14ـب ا تتفتل  ت الآ بايغ و  تايالو عبس

 .ةعشألاب جالعلل ةصصا(4)ناضمولاب روصتلاو يطا لملا يزا يرغلا

يمتلا ةدعاق نع ختلا إ فأ  2020  ةنسل ديدا رارقلا قيبطت ّنأف قبس امل ةوالعو

  ع ترصتقا ةيلا ةطراا جراخ صيخلا ةينامإ نأ امك ةولوألا تاذ قطانملا ةدئافل ياجيالا

  ام   وو اررس  60  ااعيسا ةقاط قوفتو طاش ةلاح  لا تاملا ةدئافل هاوس نود سارفملا زاج

  13ام اررس60نم لقأ باعيسا ةقاطب اادحإ متس ةديدج ةم35نامرح إ يدؤي نأ ھنأش نم

 .زاا اذ بيكل صيخرت ع لوصا نم ةولوأ تاذ قطانمب اادحإ متس ةم

ررقتب درو ام رابتعالا نع ذخأتسو صوصنلا هذ ةعجارم ع ةبكنم"  اّأ ةرازولا تدافأو

 ."ةمكا

طبض  2016  ةنس  رارقل اعبت  ضرملا ع نمأتلل طولا قودنصلا  وت  ،ىرخأ ةج نمو

عم دقاعتلا ةيلمع مي ظنتل  2018  روتكأ  23  خراتب ةرداص ةيلخاد ةركذم تقمب" ةيدقاع ةطراخ"

  ةرازو عم قيستلا متي مل امك  ،يوناق دنس بايغ  كلذو ةليقثلا تاجتلا لاجم  ةصاا تاملا

."ضرغلا  اعم قيستلا نم دب الو ةيدقاعتلا ةطراا هذ ال ملع ال ّنأب"تدافأ لا وةلا

  لالغتسال ةيئا صيخارت ع تلصحت تام  7  عم دقاعتلا قودنصلا ضفر  ،كلذل اعبتو

ةيقافتالا  اطارخنا نم مغرلاب  2016  ةنس رارقب المع  ةيسلا ةصا جراخ ةليقث تاجت  10

الإ  تايعضولا هذ ةوسب ھتباجإل اقفو قودنصلا ردابي  ملو ةصاا ةيعاطقلا
ّ

24                             خراتب 

.نتسلا زاني ام رورم دع يأ2020يرفيف

مغرلاب صيخارت امحنم مت  ةيعضولا سفن   نتم عم دقاعتلا قودنصلا وت لباقملا و

سلا رارقل اعبت   الع ةقداصملا ةيعامتجالا نوؤشلا رزو وت لا ةمئاقلا نمض امدورو مدع نم

  الع صوصنملا طورشلا عيم امماحا مدعو  2018  سرام  12  خراتب  ةليقثلا  تاجتلل طولا

  .ةيدقاعتلا ةطرااب

تاملا نب ةاواسملا أدبم ماحا مدع إ ةفاضإلاب يدؤت نأ ةيعضولا هذ نأش نمو

  ننومضملا نامرح إ ،2020  يرفيف-  2016  روتكأ ةفلا لالخ ةيعاطقلا ةيقافتالاب ةطرخنملا

  ةزكرملا ةليقثلا تاجتلا لالغتسا فراصمب قودنصلا ل ّفكتب عافتنالا نم ادل م دعتملا نيعامتجالا

 .ةونمو سورع نو ناوغزو بقو رزوتو نواطتو ةجاو ةنايلسو ةودنجو فالاو دزوب يديسو نرصقلا(1)
 .بقو رزوتو نرصقلاو ناوغزو نواطتو فالاو ةنايلس(2)
 .ةيدملاو ترو ةونمو سورع نو ناوغزو بق و رزوتو نواطتو ةجاو ةنايلسو ةودنجو فالاو دزوب يديسو نرصقلا(3)
(4)COBALT. 
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   اعم دقاعتلا ضف ر لا تاملا ةمئاق رش ّلوتي مل قودنصلا ّنأو املع .ةيسلا ةصا جراخ  (1)ا

نأب قودنصلا دافأ دقو  .مومعلل ةروذملا تاجتلا لالغتسا تامدخب ل ّفكتلا صوصخ
ّ
لمحتي ال" ھ 

نأ امك ".ناونعلا اذ عاجسا ةقاطب معتب ةدقاعتملا غ ةملا مايق ةيلوؤسم
ّ

ةمكا ررقتل اعبتو ھ

 ." قودنصلاب صااباولا عقومب ةدقاعتملا تاملا ةمئاق جاردإ وتس

  ةليقثلا ةّيبطلا تاجتلا لالغتسا صيخارت دانسإ-2

ةقفاوملا إ  ةصاا تاملاب ةليقثلا تاجتلا لالغتساو بيكرتو ءانتقا ةيلمع عضخت

الإ الالغتسا نكمي الو صلا ميظنتلا نوناق  نم  43  لصفلاب المع ةقبسملا ةيئدبملا
ّ

ع لوصا دع 

مدلا ةيفصتل ةصصا تاجتلا  لالغتسا    عضخي  امك  .ةلا رزو لبق نم دنسملا يالا صيخلا

  .ركذلا فلاس  1998ةنسل795ددع رمألاب الع صوصنملا ياعملاو سياقملا إ

  مدلا ةيفصت زكارمب ةليقثلا تاجتلا لالغتسا صيخارت1.2

  ةقاط نوت نأ نكمي ال" ھنأ ع  ركذلا فلاس  1998  ةنسل  795  ددع رمألا نم  5  لصفلا   ّصن

  نأ كلذ إ ةفاضإلاب بجي و مدلا ةيفصتل تالآ  10  نم كأو ةعرأ نم لقأ مدلا ةيفصت زكرم باعيسا

  ةقاط تنا اذإ  ننثا نتلآو تالآ  6  زواجتت ال باعيسالا ةقاط تنا اذإ  ةيطايتحا ةلآ زكرملا ىدل نوت

الإ   ،"تالآ  6  قوفت  باعيسالا
ّ

نأ 
ّ

لوتو سياقملا هذ محت ال مدلا ةيفصت زكارم نم  %73  ّنأ تا ھ
ّ
  ت 

ةيدقفتلا ّلوتت ملو    .ةبجوتسملا صيخالا ع لوصا نود مد ةيفصت ةلآ  698  لالغتساو بيكرت

ةفلاا زكارملا ةبلاطم متت  ملو دقفتلا مام ءارجإ دنع ةيعض ولا هذ ءازإ ظفحت ّيأ ءادبإ ةيبطلا

.اف صخرملا غ تاجتلا ب

كمت ال نأ ةيعضولا هذ نأش نمو
ّ

ةينفلا ةبقارملا إ تاجتلا هذ عاضخإ نم دكأتلا نم ن 

نأو ةصاخ لاا  ةينفلا ياعملل اقباطم ىدمو اانتقا دنع
ّ
  جب نيدجاوتم نزكرمب فوقولا   ّمت ھ 

ةتثملا قئاثولاو اانتقا تاوفب  ءالدإلا نود ردصملا ةلوجم تاجت لامعتسا ع سوتو ةقط

 .ةينفلا اايصا

أب  ةرازولا  تدعو
ّ

  متي لا تالآلا لوح تايطعملا نيحتل ياديم ثحبب مايقلا وتس" ا

."اأش  تانايب ةدعاقدادعوتاءارجإنم مزلي ام ذاختاو الالغتسا

ھلامعتساو نلوزعملا رملا ةعاقب  ديحو زاج صيصختو ةيطايتحالا تالآلا لامعتسا   ّمت امك

دحأ  مايق مدع نع الضف .زكارملا ضعبب.HBV+وHCV+سوفلل نلماا رملا نم لل ةزاوم ةفصب

 .فراصملا عاجسا ماظنل عضخت ال لا نيارشلاو بلقلا ةحارجو لامعأءانتساب(1)
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ضارمأل نلماا رملاب ةصاا مدلا ةيفصت تالآ ديدحتل تامالع عضوب  (1)سقافص ةجب زكارملا

نأو املع ةراس
ّ

  لش نأ تايعضولا هذ نأش نمو .رملا ءالؤ  لزعل  ةعاق روذملا زكرملاب رفوتي ال  ھ

امك  .مدلا ةيفصت تالآ قرط نع ىودعلا لقن رطخ رابتعاب زكارملا هذ ع نيدفاولا رملا ع ارطخ

.زكارم7ةلغتسملا ةيفصتلا تاجت ددع عم يطئاا نجيسكألا عانم ددع ةقباطم مدعل

ال ةبجوتسملا ايندلا طورشلا ماحا مدع إ اف صخرملا غ  تالآلا ددع عافترا ىدأ دقو
ّ
ت 

  1998  ةنسل  795  ددع رمألاب اطبض   ّمت املث م ةيفصت  زاج لل  2م  6  ب ةدداو تاجتلا هذ كرت

   ماس نأ ةيعضولا هذ نأش نمو زكارم  5    ىوتسم ع  ھلي   ّمت ام رارغ ع ،ركذلا فلاس

 .زكارملا هذ ةيئافشسالا تان ّفعتلا عافترا

 ةليقثلا تاجتلا بيكرتو ءانتقال ةيئدبملا ةقفاوملا دانسإ  2.2

                1080  ددع رمألا ماحأل اقفو ةصاا ةيلا تاسسؤملل ةينطولا ةنلا وتت

  و  .ةليقثلا تا جتلا لالغتساو بيكرتو ءانتقا بلاطم ةاعم  (2)  2001  يام  14   خرؤملا  2001  ةنسل

  .ةلا رزو نم بلطب متي اداقعا يقبةنلا هذ داقعال ةرود ديدحتبايغ

  لاجآلا هذ لدعم لصيل بلاطملا هذ ةاعم لاجآ نيابتو لوط  ةيعضولا هذ تماسو

  لاجآلا  هذ زواجتت  مل نح  ةنس  12  ااصقأ    تغلو  نتس نع دزي ام إ  2019-2013  ةفلا لالخ

.تاملا ضعبل اموي15

كلذو  2019-2013  ةفلا لالخ ةنلا لامعأ  (3)ةفصلا مدل سل ءاضعأ روضح ظحول امك

  هذ نأش نمو .(4)1998  سرام  30   خرؤملا  1998  ةنسل  740  ع رمألا نم ديدج  3  لصفلا ماحأل افالخ

.بلاطملا ضع ةاعم دنع اصم براضت تالاح يفخت نأ ةيعضولا

صلا ميظنتلاب قلعتملا1991ةنسل63ددع نوناق نم45لصفلا ّصن نل و  ، ىرخأ ةج نمو

نأ  "ع
ّ
صوصنملا صيخالا ع  ةليقث تا ّدعمب طاش ةلاحب ةصاخ ةي ةسسؤم ل جت فقوتي ھ 

الإ ،"نوناقلا اذ نم  44و  43  نلصفلاب الع
ّ

نا 
ّ

ةيئدبملا ةقفاوملا دانسإ  2019-2013  ةفلا لالخ  ّمت  ھ

 تاملا هذ نوت نأ نود ةصاخ تام ثادحإ عراشم ةدئافل ةليقث تاجت بيكرتو ءانتقال

.طاش ةلاح

 .  12/2018  28خراتب رداصلا و329ددع تحت دقفتلا ررقت(1)
ةيلا تاسسؤملل ةينطولا ةنلا يس قرطو بيكرتو تالومشمل طباضلا1992ناوج22 خرؤملا1992ةنسل1208ددع رمألا حيقنبقلعتملاو(2)

.ةصاا
 .سوت روتساب ةحاس ارجيناس زكرم نع لثمم و ةصاا تاملل ةيباقنلا ةفرغلا نع لثمم(3)
رزو نم ررقمب ھتيمس متت نأعو ھلثمي نم و أءابطألا ةدامعلطولا سلا سئر  عاطقلل ةلثمملا ةينملا لايلل ةبسلاب ةنلا ةبيكرت رصح يذلا(4)

. هاوس نود نتس ةدمل ةلا
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  صاا عاطقلاب ةيلا ةموظنملا مغانت مدع ةجين  ةيعضولا هذ ّنأ  "  ةرازولا تتعاو

  ح الوخد نح إ راظتنالا رمثسملل نكمي الو  ساسألاب ةيداصتقا ةسسؤم  ةملا رابتعاب

 ." بولطملا طلا جتلا كرتو ءانتقال ةيئدبملا ةقفاوملا هدانسإ نود طاشلا

  حمس امب ةينوناقلا صوصنلا ةعجارمب عرسلا ةرورضب صوصا اذ  ةمكا وتو

 . ةليقثلا تاجتلا صيخارت دانسإ ماظن ماحإب

متي ام ع  2017-2013  ةفلا لالخ  ةصاا ةيلا تاسسؤملل ةينطولا ةنلا تدمتعاو

 وتت نأ نود ،ةيئدبملا ةقفاوملل ادانسإ دنع ااعيسا ةقاط لوح تاملا لبق نم ھب حرصتلا

  ةيلعفلا لاغشإلا ةقاطو ةيسدنلا ةلثمألل اقباطمو لاغشألا مّدقت ىدم نم ايلعف تثتلا تالاا عيمج

.ةصاخ تام3ةدئافل ةليقث تاجت ءانتقال ةيئدبم صيخارت5دانسإ دنع ھليمت ام رارغ ع

نأ ةرازولا تررب نلو
ّ

صن بايغل لاغشألل دقفت ةرازب مايقلا ةيلمعلا ةيحانلا نم نكمي ال" ھ

لوت لا  2019  -2013  ةفلا لالخ ةنلا سفن تارارق نم ددع عم ضراعتي كلذ ّنإف "  كلذل حرص
ّ
   ت 

  ةقاط ة نم دكأتلل ةرازولاب ةيبطلا ةيدقفتلا قرط نع دقفت تارازب مايقلا ةاشم تايعضو

 .ا حرصملا باعيسالا

لوت  ،2013  مسد  17   خرؤملا ةلا رزو رارق نم  5  لصفلل افالخو كلذ ع ةوالعو
ّ

ت

  ةدداو ةليقث تاجت كل ةيئدبملا ةقفاوملا  ديدمتلل ا حومسملا ةينوناقلا لاجآلا زواجت ةنلا

. ااوس نود تام ضع ةدئافل ةيفاضإ لاجآ دانسو تام9لبق نم بلط ّيأ دورو نود نتس

  ةليقثلا تاجتلا لالغتساو بيكل ةيئالا صيخالا دانسإ  3.2

ةيئالا صيخالا دانسا لاجآ-

يالا صيخلا ع لوصل ىوصقلا لاجآلا صلا ميظنتلا نوناق نم  44  لصفلا دّدح

الإ ،يالا فلملا عاديإ خرات نم ءادتبا نرش ةلا رزو لبق نم ةليقث تاجت لالغتسال
ّ

نأ 
ّ

  ظحول ھ

  فلملا عاديإ خراتب ةنراقم ةليقثلا تاجتلا لالغتسال يالا صيخلا تارارق رادصإ لاجآ  نيابت

   صيخالا رادصإ  تالاا ضع    ّمت نح  ارش  16و رشأ  9  زاني امنب  لاجآلا تحوارت ثيح

لاجآلا هذ تلصو دقف دقفت رراقت اأش  تردص لا تافلملا إ  ةبسلاو  .اموي  21  زواجتي مل لجأ

  ؤفات أدبم نم  ّسمت نأ ةيعضولا هذ نأش نمو .ام ضعبلل مايأ  10  زواجتت مل نح  رشأ  7  إ

تاجتلل يوناقلا لالغتسالا لّوخي تارارقلا هذ رادصإ ّنأ رابتعاب ةصاا تاملا نب صرفلا
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نم ةزجنملا ةيبطلا لامعألا فراصمب لفكتلل ضرملا ع نماتلل طولا قودنصلا عم دقاعتلاو ةليقثلا

 .الالخ

نأ نم مغرلاو
ّ
الإ ةددا لاجآلا لالخ ةيئالا صيخالا دانسإ  نكمي ال ھ 

ّ
  ةمم زاجنإ  رثإ  

الحم و تاجتلا هذ ةقباطمب ّرقت دقفت
ّ

الإ  ةينفلا تافصاوملل ااويإ ت
ّ
تاءارجإ ليلد رخآ   ّنأ  

ةيئالا  صيخالا  دانسإ ع ةباقرلاب ةصاخ تاءارجإ نّمضتي مل  (1)1997  ةنس  رداصلا  ةيبطلا ةيدقفتلل

   إ  ىّدأ  امم  ةباقرلا قرف ةبيكرتو ةزجنملا لامعألا ةعيبطو دقفتلا تامم ةجمل ىوصقلا لاجآلا رارغ ع

 ةلما  ةنس دقفتلا ةمم زاجنإ خراتو صيخلا ع لوصا بلطم خرات نب ةلصافلا ةّدملا  زواجت

.نايحألا ضع

ليلد نيحت لالخ نم ةيدقفتلا  سو نيدقفتملا ءابطألا  صقنب كلذ ةرازولا تررب دقو

 .تاا نب دقفتلا تامم زاجنإ ةراقملا ديحوت ع تا ءارج إلا

ةيئالا صيخالا ع الوصح لبق ةليقثلا تاجتلا لالغتسا تاملا ع ري نلو

  الوصح نود ةليقث تاجتل   ام ددع لالغتسا إ دقفتلا تامم ةجمرب  لملا خأتلا ىدأ  دقف

  ركذو .قودنصلا ا ل ّفكت د.م  5,322  تغلب ةيلمج ةميقب صحف  6.212  زاجنو ةيئالا صيخالا ع

صيخالا ع لوصا نود ةيبلقلا ةرطسقلا ةعاقل سوتب تاملا ىدحإ لالغتسا لاثملا ليس ع

ةيبطلا لامعألا ددع غلب دقو .نيارشلا ةحارجو بلقلا  نصتخم ءابطأ عم دقاعتلا نودو ةيئالا

نماتلل طولا قودنصلا ا ل ّفكت د م  1,867  تغلب ةيلمج ةميقب الخدت  332  ةعاقلا لا معتساب ةزجنملا

.ضرملا ع

ةيئالا صيخالادانسإ  طورش-

نأ  تا
ّ

الحم ةقباطمب رقت ةداش بايغ  انايحأ ةيئا صيخارت دانسإ  ّمت ھ
ّ
  كرت ت 

  ةينم تاداش ع اءانب وأ ةيندملا ةياما  اصم نم ةدنسملا  ةياقولاو ةمالسلا طورشل تاجتلا

  ةدئافل ةيبلقلا ةرطسقلا عاقل ةيئالا صيخلا دانسإ دنع ھلي   ّمت ام رارغ ع ةيحولصلا

 .سوت ةيالوب نتم

فلاس  2013 مسد  17  خراتب ةلا رزو رارقب الع صوصنملا طورشلا ماحا متي مل امك

زاج لالغتسال طلا روصتلا  نصتخم ءابطأ  4  عم دقاعتلا ةيوجوب ةصاخ ةقلعتملاو ركذلا

.ةصاخ ةم11ىوتسم ع سارفملا زاج إ ةبسلاب ءابطأ3 و طانغملا ننرلاب روصتلا

لعتملا و1997متس18 خرؤملا ةيمومعلا ةلا رزو رارق(1)
ّ

ةلا ةرازوب ةبقارملاو دقفتلا نوؤش  فرصتلاب ةصاا تاءارج إلا ليلد ع ةقداصملاب ق

.ةيمومعلا

http://www.cnudst.rnrt.tn/jortsrc/1997/1997a/ja07897.pdf
http://www.cnudst.rnrt.tn/jortsrc/1997/1997a/ja07897.pdf
http://www.cnudst.rnrt.tn/jortsrc/1997/1997a/ja07897.pdf
http://www.cnudst.rnrt.tn/jortsrc/1997/1997a/ja07897.pdf
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تام  5  ىوتسم ع اليقث ازاج  12  لالغتسال ةيئا صيخارت دانسإ   ّمت ،ىرخأ ةج نمو

اعفر متي مل اطاش ةيادبب مالعإلا دنع ةيدا تالالخالا نم ةلم ةيبطل ا ةيدقفتلا لي نم مغرلاب

.يالا صيخلا دانسإخراتب

  نم ددعل ةيئا صيخارت دانسإ  2019-2015  ةفلا لالخ  ةلا رزو وت  ،رخآ ديعص عو

  هذ لالغتساو   كرت  صوصخ    لمعلا ا يراا بتالل افلاخم توبث نم مغرلاب تاّملا

  تاملا ىدحإ ةفلاخم  نبت  ثيح اايعضو ةوس تمت لب اأش  ءارجإ ّيأ  داختا  متي ملو  .تاجتلا

ىرخأ ةم ليو لمعتسم و ميدق سارفم زاج كب لمعلا ا يراا بتالل نندم ةيالوب

  ةيلا نملا ةبقارمو بتالا ةرادإ  يأرل اقفو تتعا لاو ةعشألا ةدحوب صئاقنلا نم ةلم ةسوس

  .ةدحولا عم نلماعتملاو ناوعألا لو رملا ةمالس دد نأ ھنأش نم اطخ ازواجت

مدلا نارود زاج لالغتسال ايئا اصيخرت سوت ةجب    ةدجاوتملا  تاملا ىدحإ حنم مت امك

ع لوصا نود  2015  ةنس  لالخ ةملا لبق نم  ھلالغتساو ھبيكرت نبت يذلاو مسا جراخ

.ةبجوتسملا صيخالا ع لوصا نود ةيبلقلا ةيعوألا روصت زاج كرت  نع الضف ةيئدبملا ةقفاوملا

لوت نلو
ّ
الإ زاا عفرب  2015  يفناج  22  خراتب ةملا ةبلاطم ةرازولا ت 

ّ
نأ 

ّ
  متي مل خراتلا اذ و ھ

 .كلذ  نم دكأتلل دقفت ةممب مايقلا

  ع ةبجوتسملا طورشلا ءافيسا نودو ةيئانتسا ةفصب صيخارت دانسإ ةلا رزو وت امك

ننرلاب روصتلا زاج لالغتسال سقافصب ةم ةدئافل هدانسإ مت يذلا يالا صيخلا رارغ

ةبجوتسملا باعيسالا ةقاط رفوت نودو  ةاب كلذب حمس ال ةيلا ةطراا ّنأ  مغر  طانغملا

  ةيئانتسا ةفصب نتسانم  لالغتسالل يالا صيخلا احنم متيل ةيسلا ةصا جراخ صيخلل

 خراتب ةصاا ةيلا تاسسؤملل ةينطولا ةنلا تحقا نلو .2017و  2015  نس لالخ

الإ ةبجوتسملا لاغشألاب مايقلا نح إ زاا لالغتسال صيخلا ب  2018  يام  15
ّ
نأ   

ّ
  إ متي مل ھ

.ةلا رزو لبق نم روذملاصيخلا ب2020لرفأ وم

لومعملا بتالا تايضتقم  رظنلا ةداعإ وتس اّأ  ،صوصا اذ  ةرازولا تدافأ دقو

  صخي اميف ضرملا ع نمأتلل طولا قودنصلا عم قيستلا إ ةفاضإ نفلاخملل تاوقع جاردو ا

.ةيئا صيخارت ع لوصا نود ةليقث تاجت

 ةليقثلا تاجتلا ضوعو لالغتسا  صيخارت ديدجت-3

متو تاونس سمخ ةدمل ةدنسملا ةيئالا صيخالا ع اءانب ةليقثلا تاجتلا لالغتسا متي

ياعملل اقباطم ىدم نم دكأتلل ةدملا هذ ءاضقنا دع ةينفلا ةباقرلا إ تاجتلا هذ عاضخإ

ة ّدع  ةمكا تياع  دق و  ،ةقباطملا غ  تاجتلا ضوع وأ  صيخلا ديدجت دصق كلذو ةدمتعملا
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لع صئاقن
ّ

داوملاو الع ةينفلا ةباقرلاو ةزكرملا تاجتلا ضوعو ةنايصو صيخالا ديدجتب تق

.ةعشملا

  لالغتسالل ةيئالا صيخالا  ديدجت  1.3

نأ ع  2013  مسد  17   خرؤملا ةلا رزو رارق نم  6  لصفلا   ّصن
ّ
 صيخلا دنس" ھ 

الإ صيخلا ديدجت متي الو ،تاونس سمخ ةدمل ةليقثلا تا ّدعملا نم تاجتلا لالغتسا
ّ

  بلط ع ءانب 

الإ   ."جتلا ةمالسو ةدوج مييقتل ةصتا ةينفلا اصملا لبق نم ةبقارم ءارجإ دعو عفتنملا نم
ّ
نأ   

ّ
   ھ

  مدعو صيخالا ةيحولص ءاضقنا دع ةم  24  لبق نم ةليقثلا تاجتلا لالغتسا ةلصاوم تا

دقو .ةينفلا ةبقارملل اعاضخإ نودو ضرغلا  ءارجإ ّيأ ذاختا  2020  لرفأ وم إ ةلا ةرازو وت

  لّفكتو اصحف  6.475  اصيخارت ةيحولص تضقنا ةليقث تاجت لالغتساب ةزجنملا تاصوحفلا ددع غلب

.ناونعلا اذ د م  5,151هردق غلبمب قودنصلا

نأ قودنصلا دافأ دقو
ّ

  30خراتب تا ّملا ةلسارم وت "دق ةمكا ررقتل اعبت ھ

نأو صيخلا ديدجت رارقب ھتافاومب ابلاطمل  2020  ناوج
ّ

ذاختاو ةيعضولا هذ ةعاتم وتس ھ

 ." ةولطملا قئاثولا ميدقت وتت ال لاتاملا نأش ةبجوتسملا تاءارجإلا

  ةليقثلا تاجتلا ضوع  2.3

تاملاب ةليقثلا ةيبطلا تاجتلا ضوع ياعم ددحت ةينطو تايعجرم بايغ ظحول

نأ مغرلاب ةصاا
ّ
ددع رمألا نم ياثلا لصفلل اقفو ةينقتلاو ةيبطلا تاجتلل طولا سلا إ دع ھ 

  الامعتسا طورشو ةينقتلاو ةيبطلا تاجتلا ةنايص ةسايس طبض ةمم ةصاخ  1992  ةنسل  1207

 .دالبلا إ ةديدج تاينقت دمتع تاجت لاخدإ ةمءالم ىدم ديدحت نع الضف

تا  IRCOC"(1)"ةيروألا ةيعما ياعم رارغ ع ةيلودلا ياعملاب اسانتساو  ،لباقملا و

أ
ّ

  ةصاا تاملاب ايلاح ةلمعتسملا يوونلا بطلا تاجت  عيمجو  ةعشألاب جالعلا تاجت نم %  86  ن

امك   .طلا لاا  ولونكتلا روطتلل ابكاوم مدع ضفي امم تاونس  10  الالغتسا ةدم تزواجت دق

ح ةزكرملا تا ّدعملاو تاجتلا لوطسأ  نم ٪  60  لقألا ع تاونس  5  الالغتسا ةدم ىدعتت ال لا تاجتلا ةبس  لثمت نأ  بجي ھ ّنأ  ع تصن لاو(1)

  نكميف تاونس رشعو تس نب ارمع حواي لا تاجتلاو تادعملا إ  ةبسلاب امأ  .ةبجوتسملا ةيبطلا ايجولونكتلل اا عضولا ٍفا لش سكع

قلعتي اميفو  .%  30  زكرملا لوطس ألا نم ابس زواجتي ال  نأ  بجو اضوعتل تايجيتاسا عضو عم  يرود لش انايص متي نأ  ةطرش الالغتسا ةلصاوم

تاسرامملا لضفأو ةيبطلا تاداشرإلاب ةنراقم كلذو ةميدقو ةئم اوب ايجولونكت فنصتف تاونس رشع نم كأ الالغتسا ع م لا تاجتلاب

 .%10  لغتسملا لوطس ألا نم ابس ىدعتت نأتالااقأ بجي الو ،يرورض الادبسا ناف اتلاو ،احالصو انايص ةوعص دياتو
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  32  ام تاونس سما ارمع زواجتي ةيبلقلا ةرطسقلا تاعاق نم %51 و سارفملا ةزجأ نم %69  ّنأ

  .تاونس رشعلا الالغتسا ةدم تزواجت تاعاق3و سارفم زاج

  فراصمب قودنصلا لفكت مدع ةرورضب  (2)طلا روصتلل ةينفلا ةنلا رارقإ نم مغرلاو

  تارادصإلا عافتراو ةينفلا ادوج مدعل ارظن تاونس  10  الالغتسا ةدم تزواجت تاجت لالغتسا

ل ّمحت قودنصلالصاودقف ،ةيلودلا ياعملل اقفو اضوع ةيمتحو ،الالغتسا دنع ةلمتاةيعاعش إلا

-2013  ةفلا لالخ  د.م19,764  تغلب ةيلمج ةميقب ةصاا تاملاب تاجتلا هذ لالغتسا ةفل

2019.  

أ  ،صوصا اذ  ةرازولا تدافأ دقو
ّ

ع نمأتلل طولا قودنصلا عم قيستلا وتس  ا

  نأو املع .صاخ زكرم وأ ةم لل تاجتلاب ةصاا رراقتلاب ةرود ةفصب ھمالعو ضرملا

نأ صوصا اذ  دافأ دق قودنصلا
ّ

           إ هدامتعا متيل ةلا رزو لبق نم رارق ّيأ ردصي مل ھ

.2020ةيلوج وم

بتالا ةرادإ نم ل لبق نم ةكوسمم ةنيحم تانايب ةدعاق بايغ  ظحول ،ىرخأ ةج نمو

ددع لوح ةيئافشسإلاو ةيبطلا ةيجولويبلا ةنايصلاو ةينفلا تاساردلا زكرمو ةصاا ةيلا نملاو

ةيعضولا هذ نأش نمو.ةينفلا ايعضوو اانتقا خراتو مدلا ةيفصتل زكارمب ةزكرملا ةيلعفلا تاجتلا

ىدم نم دكأتلا نود داا يوللا روصقلا رمل ةيتايح تاجتل زكا رملا هذ لالغتسا إ يدؤت نأ

نأو ةصاخ ةينفلا ادوجو ازاج
ّ

تاجتلا نم  %61  لالغتسا ةدم زواجت لاثملا ليس ع  نبت  ھ

  .ةعاس فلأ40نع دزي ام زكارم5ىدل ةزكرملا

  ةف تزواجت لاو  مدلا ةيفصت تالآل ةصصا هايملا ةاعم ةزكرم مداقت  تا  امك

  رمألاب الع صوصنملا طورشلل اقباطم مدع نع الضف اضوع نود ةنس  20  ام   ضعبلا لالغتسا

 .زكارم3ـب ھلي مت ام رارغ عةاعملا هايملا عزوت ةقباطمب ةقلعتملا و1998  ةنسل795

هذ ع فشكلل ةيناديم تارازب مايقلا ةيبطلا ةيدقفتلا وتب "ةرازولا ت ّدع دقو

 ".ةراظلا هذ نم دل ةيعدرلا اف امب ةمزاللا بادتلا داختاو تازواجتلا

ةنلا تلوت دقف ،ةليقثلا ااجت ضوعتل بلاطمب  تمدقت لا تاملا إ ةبسلاب امأ

ادامتعا نود ةيئدبملا ةقفاوملا ادانسإ  2019-2013  ةفلا لالخ ةصاا ةيلا تاسسؤملل ةينطولا

ثومو ةيعوضوم ياعمل
ّ
تاجتلل طولا سلا نع ةقثنملا ةصتا ةينفلا نالا ةراشسا نودو ةق 

  .ةليقثلا

   .2018مفون16و8راتب ةدقعنملا ةينقتلاو ةيبطلا تاجتلل طولا سلا نع ةقثنملا(2)
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  تافلم ةسارد مدع  2013  ةنس لالخ ةنلا سفن  (1) رارقإ نم مغرلاو ،كلذ ع ةوالعو

الإ اف تبلاو ضوعتلا
ّ

ضوعتلا إ ةيعادلا ةينفلا بابسألاو ةميدقلا  تاجتلا لآمب ايباتك اّدم دع 

الإ
ّ

أ 
ّ

لوت ثيح  2019-2014  ةفلا لالخ كلذ ماحا متي مل ھن
ّ
  ع ةقفاوم دانسإ ةبسانم نم كأ  ت 

فوت نود ضوعتلا
ّ

نزاجو ةيبلقلا ةرطسقلل تاعاق  4  ضوع لاثملا ليس ع ركذو  .تادؤملا  هذ    ر

فوت نود  ةروذملا ةفلا لالخ طانعملا  ننرلاب روصتلل
ّ
فلا ررقتلاو ميدقلا زاا لآم ديفي ام ر 

  ةعشألا نم ةيامل طولا زكرملل و  ةيئافشسإلاو ةيبطلا ةيجولويبلا ةنايصلاو ةينفلا تاساردلا زكرمل

.ةينعملا ةملا فلمب

  ميدقلا زاا نزخت نكمي ةرازولا  اصم لبق نم ةميدقلا ةزجألا لآم  ةعاتم بايغ لظ و

سفن  ةروذملا تاملا لبق نم نزاج  لالغتسا ةينامإ نع الضف ةينوناق غيصلا فالخ ع ھفالتو

  نآ  ميدقلاو ديدا طانغملا ننرلاب روصت يزاج لالغتسا ةسوس ةم وت رارغ ع تقولا

 .ةينوناق غ ةفصو دحاو

ةيعوضوم ياعم عضو صوصخب ةمكا ةيصوت رابتعالا نع ذخأتس  اّأ ةرازولا تدافأ دقو

 .ھلامعتسال ىوصقلا لاجآلاو زاج ل كالتا ةبس طبضت ةليقثلا ةيبطلا تاجتلا ديدجتل ةقثوم

  ةعشملا داوملاو تاجتلا ع ةينفلا ةباقرلا  -ب

رداصملا لالغتسا ةمالس  نامضب فلملا ليلا ةعشألا نم ةيامل طولا زكرملا  تع

  تاملاب ةزكرملا ةعشملا رداصملاو تاجتلا كلذ  امب  ةنؤملا ةعشألا رطاخم نم ةياماو ةعشملا

 .الع ةرودلا ةينفلا ةباقرلاب مايقلاو ةلاحإلاو لامعتسالاو ءانتقالا صيخارت ادانسإ لالخ نم ةصاا

  اديدجتو صيخالا دانسإ لاجآ لوطب اساسأ تقلع صئاقنلا نم ةلمج  ةمكا تياعو

 .ھلبق نم ةزجنملا ةرودلا ةباقرلافعض و زكرملا لبق نم ادانسإ طورش ماحا مدعو

ةيعاعشإلا داوملاو تاجتلاب ةقلعتملا صيخالا دانسإ-1

صيخالا دانسإ  ةّدم   ّنأ  تا  ،(1)2004  روتكأ  20   خرؤملا ةلا رزو رارقل افالخ

  صيخرت لاجآب قلعتي اميف تحوارت ثيح زكرملا اصم ىدل فلملا عاديإ خرات نم عوبسأ  لجأ تزواجت

  .2013ةيلوج29و2013يرفيف7راتبةصاا ةيلا تاسسؤملل ةينطولا ةنلا لبق نم(1)
 .اد انسإ طورشو ةيمومعلا ةلا ةرازول ةعاتلا اصملا لبق نم ةادسملا ةرادإلا تامداب قلعتملاو(1)



239

دزي ام   ّعشم زاج لامعتسا  صيخرت ع لوصل لاجآلا لدعم غلو رشأ  10  و مايأ  10  نب ءانتقالا

.رشأ3و نتس هاصقأ غلبيل رشأ8نع

زكرملاب نلماعلا نينفلا ناوعألا ددع  مالا صقنلا إ صيخالا دانسإ لاجآ لوط ىزعو

الا ةنياعمل نلؤم ناوعأ3ىوس ھيدل رفوتي ال ثيح
ّ
ةفاضإلاب كلذو ةصاا تاملاب تاجتلاو ت 

دقفت تا ّمم زاجنإ إ ىدأ امم  ،انصلا عاطقلاو يمومعلا طلا لاا  ةبجوتسملا ةبقارملا إ

  ةقاطلل ةيلودلا ةلاولا  ياعم  ّنأو املع  ديحو  ف لبق نم ااويإ تالحمو ةعشم ةليقث  تاجتل ةنياعمو

.ماملا هذ مايقلل نراق ناوعأ ةعبس صيصخت تقت ةرذلا

  لئاسوو ةصتا ةرشلا دراوملاب زكرملا ميعدت ةرورضب صوصا اذ  ةمكا وتو

  .ةولطملا ةعاجنلاو لاجآلالضفأ  ھمام نمأتل ةيفالا لمعلا

لعتي اميفو
ّ

نإف صيخالا دانسإ تاءارجإب ق
ّ

ةنسل51ددع نوناقلا نم ياثلا نلصفلل افالخو ھ

لعتملاو  1981
ّ

لعتملاو  1986  ةنسل  433ددع رمألا نم  53و يرذلا عاعشإلا رداصم نع ةجتانلا راطخألاب ق
ّ

  ق

  لرفأ-2013  ةفلا لالخ ةصاا تاملا ةدئافل  صيخارت  دانسإ مت  ،ةن ّ وملا ةعشألا نم ةياماب

  تدافأ دقو .ةلا رزو لبق نم ضرغلا  ضوفت ّيأ دوجو نود زكرملا ريدم لبق نم  ةاضمم  2020

 .صيخالا هذل ةينوناقلا ةغبصلا ءافضإل رمألا كرادت وتساّأ ةرازولا

ّنأ تا  ،زكرملا تاءارجإ ليلدلو  1986  ةنسل  433  ددع رمألا نم  55  لصفلا ماحأل افالخو

نم %  82  ّنأو   ھلبق نم ةباقرلل عضخت مل ةصاا  تاملل ةدنسملا ءانتقالا صيخارت نم 54%

كمت ال نأ ةّيعضولا هذ نأش نمو .لامعتسالا صيخارت ع لوصا تاءارجإ فوتس مل تاجتلا
ّ

ن

  .ةيعاعشإلا ةمالسلا ياع مل اقباطم ىدمو ة ّعشملا تاجتلا ةدوج نم دكأتلا نم

ةينوناقلا تاءارجإلا فوتس مل لا تاملا لعجت نأ ،هالعأ ةروذملا تالالخإلا نأش نمو

  فلاس ةنسل  51  ددع نوناقلا نم  7  لصفلا تايضتقم قيبطتل ةضرع ةعشألا نم ةياماب ةقلعتملا

   يكذت روشم رادصو ةصاا ةيلا تاسسؤملا كذت وتس اّأ ةارزولا تدافأ دقو .ركذلا

  لبق نم الع فوقولا مت لا تايعضولا ةوسل ةرازولا  ةصتا اصملا دع قاطن  كلذو ضرغلا

 . ةمكا

  ةفلا لالخ ةعشألا نم ةيامل ةينطولا ةنلا ليعفت مدع مامأو ىرخأ ةج نمو

  زكرملا وت ،ايلحم ةرفوتملا لخدتلاو فشكلا تالآو تاجتلا ةمئاق دادعإ ال دع لاو  2013-2019
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  ةينطو ياعم بايغ و ةلا رزو لبق نم الع ةقداصملا متي نأ نود ةعشملا تاجتلا ةمئاق طبض

.ضرغلا 

  رارق كلذ ع   ّصن املثم ةعشملا رداصملا لامعتسال ةينطو ةينف تافصاوم بايغ ظحول امك

  نأ بجي لا تاحاضيإلاو تاداشرإلا طبضب قلعتملاو  1986  متس  10   خرؤملا ةيمومعلا ةلا رزو

  ةلا رزو رارق قيبطتب ةرازولا ت ّدع دقو .عاعشإل تالآو ةيعاعشإلا رداصملاب صخر بلاطم بحاصت

 .صوصا  ةرذلا ةقاطلل ةيلودلا ةلاولا عجارمل ةقباطتم نوت ةينطو تافصاوم عضوو1986ةنسل

  ةنس ةّدمل ةاص ىقبت لا ةعشملا تاجتلا لامعتسا صيخارت دانسإب  زكرملا مقي مل امك

الاب ةقلعتملا ةقباطملا ةداش دانسإب ىفتكا لب ديدجتلل ةلباق ةدحاو
ّ

  .تاونس  سمخ ةدمل ةاصلا  ت

  يوونلا بطلا تاجت  إ  ةبسلاب  ا لومعملا ةيلودلا ياعملا عم امتي ال تاونس سمخ  لجأ ّنأو املع

دنع  لجأ قأ تاونس ةثالثب تددح لاو   ةعشألاب صيلاو فشكلا تاجتو ةعشألاب ةاعملا و

  .ةّينفلا ةبقارملا

نم ،ركذلا فلاس  1986ةنسل433ددع رمألا نم59و54نلصفلا ماحأ ةفلاخم نع الضفو

اديدجتو لامعتسالا صيخارت دانسإ ناونع ليخادم صالختسا نم زكرملا مرحت نأ ةيعضولا هذ نأش

 .1982روتكأ28 خرؤملا ةيمومعلا ةلاو ةيلاملاو طيطختلا رزو رارق نم3لصفلا ماحأب المع

ثومو ةاو تاءارجإ عضو زكرملا ّلوتي مل و
ّ
نأو ةصاخ ةقباطملا دئاش دانسإ ةيفيك لوح ةق 

ّ
  ھ

  نكمي لا و  ةعشألاب ةقلعتملا تامدا ةمئاق نمض الو زكرملل مظنملا رمألا بلص الع صيصنتلا متي مل

 .2004ةنسل ةلا رزو رارقل اقفو اميدقتزكرملل

رراقت نّمضت نم مغرلاب  2018-2014  ةفلا لالخ ةقباطملا دئاش دانسإب  زكرملا ريدمماق  امك

لع تاظفحت ةزجنملا دقفتلا
ّ
ماظنب كاشالا مدع و ةعشألا نم ةياما ياعم ماحا مدع ةصاخ تق 

تام  5  ةدئافل ةعشم تاجتل ةقباطم دئاش  9  دانسإ دنع ھلي ّمت ام رارغ ع تاعرا سق

  2014  تاونسلا لالخ ةيبلق ةرطسق تاعاق لامعتسا ناونع ةقباطم دئاش دانسإ ّمت  دقو  .ةصاخ

نأ ةيعضولا هذ نأش نمو .زكرملا ف لبق نم زجنملا دقفتلا ررقت خراتل قباس خراتب  2018  و  2016و

 .ةدنسملا ةداشلا ةيقادصم ىدم نم دكأتلا نود لوحت

  ةيحولص ديدجتو ةعشملا داوملاو تاجتلل ةرودلا ةينفلا ةبقارملا  -2

  صيخالا
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ةنسل               1389  ددعرمألا نم اعار  9و  1986  ةنسل  433  ددع رمألا نم  64  نلصفلل افالخ

نإف  ركذلا فلاس  1982
ّ

  ةفلا لالخ زكرملا ّلوتي مل  ،صيخالا دانسإ ناونع ةزجنملا  ةباقرلا ءانتساب ھ

الحملل ةرود دقفت تايلمع ةجمرب  2015-2019
ّ

ةدوجو ةيعضو نم تثتلا دصق ةّعشم تالآ يوأت لا ت

 .تاجتلا هذ معتسمةدئافل ةّعشألا نم ةياما تاءارجإ ماحا نمو ةلغتسملا تاجتلا

  مل ،تاملا ضعبب ةعشملا تاجتلا لامعتسا صيخارت ةيحولص لاجآ ءاضقنا نم مغرلاو

 ةلمعتسملا كلت ةصاخ ةينفلا ةبقارملل اعاضخإ ةداعو صخرلا هذ ديدجتب  ابلاطم زكرملا ّلوتي

                    433  ددع رم ألا نم  59  لصفلا ماحأب المع كلذو  ةعشألاب ةاعملاو يوونلا بطلا لاجم

17  لبق نم تاجتلا هذ لالغتسا ةلصاوم إ ةّيعضولا هذ ت ّدأ دقو .افلس روذملا  1986  ةنسل

.ةعشألا نم ةياما طورشل اقباطم نم دكأتلا نود ةصاخةم

نأ ع ةّعشألا نم ةياماب صاا تاءارجإلا ليلد ّصن نلو ،ىرخأ ةج نمو
ّ
ةلاح  نعتي ھ 

  ةداش ع لوصا لبق ميدقلا زاا ةلاحإ  صيخرت ع اوجو لوصا ةعشم تاجت ضوع

الإ ،ديدا زاا لامعتساو ءانتقا 
ّ

نأ 
ّ

صيخارت دانسإ دنع زكرملا لبق نم طرشلا اذ ماحا متي  مل ھ

.لاثملا ليس ع تام5ةدئافل ةديدا تاجتلا لامعتساو ءانتقا

داوملاو تاجتلا ع ةباقرلا طاش ءاليإ ةرورضب ةمكا وت ةروذملا صئاقنلا  يدافتلو

ھتعاتم ماحإ دزم نع الضف زكرملا لبق نم ةمزاللا ةيانعلا ةصاا تاملاب ةلغتسملاو ةزكرملا ةعشملا

  .ھمام نمأتنس ةمزاللا ةرشلاو ةيداملا دراوملا فوتو ةرازولا لبق نم

III-  ةود أل ا و ةيئافشسالا تانفعتلا ةمواقمو  ةلا ظفح ع ةباقرلا  

  ةّصاا تاّملاب ةّيبطلا تامزلتسملاو

  ةيلا ةطشألا تايافن ع ةباقرلا-أ

   ،ةرطخ تايافن نط8000امانط18000  لداع ام اونس ةيلا ةطشألا تايافن ةيمك غلبت

  ةصاا تاملا ددع ديازت إ كلذ ىزعو .(1)ةصاا مدلا ةيفصت زكارمو تاملا  ازرفت ام  %  30

  اذ  فرصتلا ع ةباقرلا ماحإ ةرورض بلطتي امم ديحولا لامعتسالا تاذ تامزلتسملا إ اوو

  ع ةرشابملاو ةطا اايعادتل ارظن كلذو ةيئالا ااعم إ اجاتنإ ذنم تايافنلا نم فنصلا

.ناسإلا ة عو طيا

  2020يرفيف رش وم إ تايافنلا  فرصتلل ةينطولا ةلاولا لبق نم ا ةمكا ّدم مت لا تايطعملا رخ آل اقفو(1)
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  ةيلا ةطشألا تايافن  فرصتلا ع ةباقرلا-1

  لاجم   ّنأ غ  ،ةينوناقلا صوصنلا ديدعل ةيلا  ةطشألا تايافن  فرصتلا لاجم عضخي

لعتملا طورشلا سارك نمضتي مل ثيح بولطملا نود يقب ةصاا تاملاب اقيبطت
ّ
  تاسسؤملاب ق 

ام وو ،تاملا  هذ  ازرفت لا تايافنلا  فرصتلاب قلعتت ياعم وأ سياقم ة ّيأ  ةصاا ةيلا

ةعجارمب ةرازولا تدع دقو .ةرطا تايافنلا  فرصتلا ةموظنم  اطارخنا نم   ّدحي نأ ھنأش نم

 .ةرطا تايافنلا  فرصتلاب ةصاا ةييتلا صوصنلا

ةنس             لالخ ةلا ةرازو ا تماق لا مدلا ةيفصت زكارمل ةيمييقتلا ةساردلا  تزربأ  نل

ديدع  2015  ةنس لالخ ةصاا تاملاب يافشسالا جالعلا تادحول يونسلا مييقتلاو  2016

ةقباطملا بس زواجتت مل ثيح(2)ةيلا ةطشألا تايافن  فرصتلل ثملا قرطلا صوصخب تازواجتلا

زكارم إ ةبسلاب%50و تاملا إ ةبسلاب  %57  ةيلا ةطشألا تايافن  فرصتلل ةيلما

  ةنس ذنم مدلا ةيفصت زكارم عيمج لمش ةيمييقت ةسارد  ة ّيأب مايقلا لوتت مل ةرازولا   ّنإف مدلا ةيفصت

.2015  ةنس ذنم ةصاا تاملاب يافشسالا جالعلا تادحول مييقت يأ ءارجإ  مدع نع الضف  2016

  سورع نو                 سوت و لبان و ةنارأب ةلل ةوا تارادإلا   ّلوتت مل ذإ ةدودحم  ةعاتملا تيقو

ملو .2016ةنس            ذنم رظنلاب ال ةعجارلا مدلا ةيفصت زكارمل ةعاتم وأ ةباقر مام ّيأ ءارجإ ترب و

 .ةيباقرلا تامملا ضع ىوس زاجنإ ةوا تارادإلا ةيقب ّل وتت

ةيلا ةطشألا تايافن  فرصتلل ثملا قرطلا صوصخب تالالخإلا  لصاوت مامأ و

لا تاملا نأش    تاءارجإ  ذاختاب ةرازولا ردابت مل  مدلا ةيفصت زكارمو تاملاب
ّ

نم  تا  ذإ  ة

  ةم  25و مد ةيفصت زكرم  32  تلمش  2020-2017  ةفلا لالخ دقفت رراقت نم ةنيع صحف لالخ

ال زكارملا نم%56و تاملا نم%72  ّنأ   ،ا  الع فوقولا مت ةيعضو رخآ زتو تاا فلتخمب

12   ّنأ ذإ ةمئالم تا ّدعم  تايافنلا فييكت متي ال امك  .ردصملا دنع تايافنلل ياقتنالا زرفلا ةيلمع موقت

 .نقاو ربإلا ةزخاولا و ةعطاقلا تايافنلا عم تاواح ا رفوتت ال زكارملا نم%62و تاملا نم%

  ع   يوتحت الو .زكارملا نم  %31و تاملا نم  %  48   ةسقم سايكأ بايغ تا امك

عدوتسم رفوتي ال امك .تايافنلا نز ةطيسو تالحم عزكارملا نم و  تاملا نم  %31و  %36  اوتلا

  و تايعضولا هذ كرادتب ةرازولا تدعو .زكارملانم%59و تاملا نم%36 تايافنلا نز يزكرم

.تافلملا هذ ةعاتمب

                   خراتب ةلا رزوو ةئبلاب فلملا رزولا نب كشملا رارقلا تقمب رداصلا ةيلا ةطشألا تايافن  فرصتلا تاءارجإ ليلدبةنمضملا(2)

.2012ةيلوج23
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تايافنلا ةاعمو لقن ع ةباقرلا-2

قرطو طورش طبضب قلعتملا  2008  ةنسل  2745  ددع رمألا نم  8و  4  نلصفلاب درو امل افالخ

  عم ةمملا تايقافتالا عاديإ ةصاا تاملا نم  %54  لوتت مل  ،ةيلا ةطشألا تايافن  فرصتلا

  اأش  ءارجإ   ّيأ ذاختا متي ملو  .ةلا ةرازو ىدل ااعمو ةرطا تايافنلا لقنل ال صخرم تارش

  نم حمس ال نأ ةيعضولا هذ نأش نمو .2018و2016  نس لالخ السارمب تفتكا لا ةرازولا لبق نم

  .ةروذملا تايقافتالل تاملا هذ ماربإ نم دكأتلا

 يرفيف                 ةياغ إ  ةروتبملا فارطألاو مئاشملا عفرل تايقافتا  ماربإ ةم  99  لوتت  مل امك

 .ةيحولصلا ةينم ةودألا ةاعمل ةصتخم ةكرش عمتايقافتاماربإةم102 لوتتمل و،2020

ازرفت لا تايافنلا نم  %  80   ّنأ نم مغرلابف ،ةصاا مدلا ةيفصت زكارمب قلعتي اميف امأ

.ااعمو تايافنلا لقنل ال صخرم تارش عم تايقافتا  ام  %57  مت مل ةرطخ تايافنك  فنصت

.ةعاتم ة ّيأ نود السارم ع2016ةنس ذنم ةرازولا ترصتقاو

نأ  إ ةراشإلا ردجتو
ّ
ةاعمل طورش سارك دادعإ مدلا ةيفصت زكارم إ ةبسلاب   ّمت نلو ھ 

الإاونس تايافنلا نما نط1.086
ّ

نأ 
ّ

  .ه رش متي مل2020لرفأومةياغ او ھ

كمي ال ةرطا تايافنلا ةاعم صوصخ  ةمملا تايقافتالا يقلتب ةرازولا ءافتكا  ّنو
ّ

  نم ن

  .امالعإ نود ھفوأ دقعلا ليعفت مدع ةينامإ مامأةصاخ ،اف فرصتلا ماحإ نم تثتلا

نأ  ،نأشلا اذ  ركذو
ّ
ةفلا لالخ  مد ةيفصت زكارم  4  صوصخب  دقفت تامم رثإ ع ھ 

  مغر ةرطا تالضفلا عفر  ةصتخم ةكرشو  زكارملا هذ نب ةمم تايقافتا بايغ تا ،2017-2019

  عفرل ةصتخم تارش عم ةمم تايقافتاب دقفتلا تا ّممل ةقباس خراوت  ةرازولا زكارملا هذ ةافاوم

لوت لباقملا  .تالضفلا
ّ
  .ةيداعلا تالضفلا عم ةرطخك ةفنصملا تالضفلا هذ عفر ةيدلبلا اصملا ت 

عم قيستلاو ةرورضلاتاءارجإلاذاختا ّلوتت مل ةلا ةرازو ّنإف تالالخا نم ھتياعم تّمتاّمم مغرلاو

  10   خرؤملا  1996  ةنسل  41  ددع نوناقلاب الع صوصنملا تاوقعلا طيلسل ةئبلاب  ةفلملا  ةرازولا

.الازو اف فرصتلا ةبقارموتايافنلاب قلعتملاو1996ناوج

  2019و2018نسل ةرطا تايافنلا ةعاتم تال صحف لالخ نم تا كلذ ع ةوالعو

ال صخرملا تارشلا ىدحإ عم ةديدج تايقافتا ماربإب مد ةيفصت زكرم  21و ةصاخ ةم  19  مايق
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  ةنسل  2745  ددع رمألا نم  8  لصفلل افالخ كلذو  2020  لرفأ ةياغ إ ةلاب ةفلملا ةرازولا مالعإ نود

2008. 

نأ  ع  2008  ةنسل  2745  ددع رمألا نم  20  لصفلا   ّصني
ّ
ةيلا تاسسؤملا ع نعتي" ھ 

باس ةيلا ةطشألا تايافن  فرصتلا  ال صخرملاو ةصتا تامدا تاسسؤمو ةصاا

  تايافن  فرصتلاب ةقلعتملا تايلمعلا ل ھيف ل   اموتخم  اصاخ   ال كسم تايافنلا هذ تنم

كمو ،"ةرطا ةيلا ةطشألا
ّ

  نس لالخ الإ راشملا تاسسؤملا لبق نم ةلمعتسملا رتافدلا صحف ن

لع تالالخالا نم ةلمج ةنياعم نم  2019و  2018
ّ
  ةكرشلا فرعمو تايافنلا زمر لي مدع اساسأ تق 

تايمك لي مدع نع الضف ةاعملاب ةمئاقلا ةكرشلل ةبسلاب فرصتلا ةقرطو تايافنلل  ةجتنملا

.نت م إةبسلاب تاللا هذ بايغلامك .تايافنلا

نأ  امك
ّ
لالخ نرش إ رش نم تدتما تاف لالخ تايافن عفر تايلمع   ّيأ لي متي مل ھ 

  تارشلا ىدحإ عم تايقافتال اماربإ مغر مد ةيفصت زكارم  10  و تام  5  إ ةبسلاب  2019  ةنس

تايافنلا لقن رطاخم يفخي نأ ھنأش نم ام وو .ةرازولا إ ةلسرملا تايقافتالا ل اقفو ال صخرملا

.ااعم نود تابصملاب اعاديو ال صخرم غ تاسسؤم نم ةرطا ةيلا

ب ةئبلاو ةيلا نوؤشلا رزو نع نرداص  (1)نرارق تقمب مت نلو ،رخآ ديعص عو

الإ  ،ةيلا ةطشألا نع ةمجانلا تايافنلا ةاعمو لقنل نتكرش إ دنسملا صيخلا
ّ

  تاملا  ّنأ 

ّدم ّلوتت مل  مد ةيفصت زكرم  15و ةصاخ ةم  38  اددع غلابلاو نتروذملا نتكرشلا عم ةدقاعتملا

  لالخ ةيئافشسالا تايافنلا ةاعمو لقنو عمج  ال ّصخرم ىرخأ  تارش عم دقاعتلا ديفي امب ةرازولا

 .صيخلا ب ةف

نأو ةصاخ ،ةديدج  تايقافتال  تاملا هذ ماربإ نم تثتلا ةرازولا   ّلوتت مل امك
ّ
  نم  تا  ھ 

   لالخ اطاش ةلصاوم ةروذملا تارشلا ىدحإ وت ةرطا تايافنلا ةعاتم ل ع عالطالا لالخ

روتكأ  18  نم ةدتمملا ةفلا لالخ تاملا ىدحإ نم ةرطخ تايافنل اعفر و  (2)صيخلا ب ةف

نأ  إ  ةراشإلا ردجتو    .عاطقنا نود  2018  مسد  20  إ  2016
ّ
تافلاا نم ديدعلا لي مت ھ 

  .2017و2015نس لالخ تايافنلا عاديإ دنع بقارملا بصملاب ةكرشلا هذل ةطا ةييبلاو ةيلا

  ع تايافنلا ةاعمو لقن تايلمع لوح ةزجنملا ةباقرلا ةيدودحم مامأو ،كلذ نع الضف و

كم دقف ،ةلا ةرازو لبق نم تاملا هذ ىوتسم
ّ

  ىدحإل ةرطا تايافنلا ةعاتم ل صحف ن 

.ةيناثلا ةكرشلا نم صيخلا بل2018يرفيف20خراتب رارقووألا ةكرشلا نم صيخلا بل219متس19خراتب رارق(1)
2018ةيلوج4خراتب صيخرت تقمب اطاش فانتسا خرات إ ةكرشلا نم صيخلا ب خرات2018يرفيف20نم ةدتمملا(2)
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ةاعمو عفر ةيلمع ة ّيأ لي مدع ع فوقولا نم تايافنلا ةاعمو لقنل ال صخرملا تارشلا

  نأش نمو .رشأ  4لالخ مد ةيفصت زكرم18اددع غلابلاو اعم دقاعتملا تاملا نم ةرطا تايافنلل

  ةرطا تايافنلا ةاعم   لمعلا    ا يراا بتالاو تاءارج إلا ماحا مدع يفخت نأ تايعضولا  هذ

.ةيلملاو ةيداعلا تايافنلا ةاعم كلا سم ع القنو اعيمجت قرط نعتاملا هذاجتت لا

   فرصتلا ع ةباقرلا ماحإل ةئبلا و  ةلا  ي رازو نب قيستلا ةرورضب ةمكا وتو

  ھب يراا عرشلل اقفو ةلا تاملا ع ةبجوتسملا تاوقعلا طيلسو ةيلا ةطشألا تايافن

.لمعلا

  ميقعتلا ع ةباقرلا-ب

ميقع تعو .ةيئافشسالا تانفعتلا رطاخم دجاوتل امئالم  اءاضف  العلا طسولا لثمي

الإ .ةيئافشسالا ىودعلا رطاخم نم داو تانفعتلا نم ةياقولا لئاسو مأ نم ةيبطلا تامزلتسملا
ّ

  ّنأ  

راطإلا ةيدودحمب تقلع صئاقن ع فوقولا إ  تضفأ صوصا اذ  ةزجنملا ةيباقرلا لامع ألا

ميقعتلا ةيلمعل ةديدا تابلطتملا ماحا مدعو ةّصاا تاملاب ابقارمو ميقعتلا تامد  مظنملا

لا تاملا نأش  ةذختملا ةيعدرلا تاءارج إلا فعض نع الضفا
ّ
 .ة 

  ابقارمو ةيبطلا تامزلتسملا ميقع تامد مظنملا راطإلا-1

ميقع تامدخ مظني صاخ رش  راطو ةاو ةيجيتاسا بايغ ةيعضولا تمسا

  تامزلتسملا ميقع تامدخ ميظنتل روشم ىوس رادصإ ةلا ةرازو   ّلوتت مل ثيح  ةيبطلا تامزلتسملا

  .2013  ةنسل                   60  ددع روشملاب ھضوع مت يذلاو  2006  متس    ةيمومعلا لايلاب ةيبطلا

الإ ةصاا تاملاع ميقعتلا دعاوقو تاءارجإ ب متي ملو
ّ
  ةنسل8ددع روشملا رادصإ ةبسانمب   

2015(1).  

  داعملا ةيبطلا تامزلتسملا ةاعمل مكا قيبطتلا ليلد دادعإ مت نلو ،كلذ نع الضف

ةيلا ةباقرلل ةينطولا ةلاولا لبق نم ميقعتلا تايلمع  فرصتلا تاقاطب جذامنو الامعتسا

  تاسّسؤملاب ميقعّتلا ةموظنم روطتو ليأتل ةّينف ةن ثادحو  2013  ةنس لالخ تاجتنملل ةييبلاو

الإ ،  2014  لرفأ  18   ةلا رزو نم رارقب ةّصااو ةّيمومعلا ةّيلا
ّ
نأ   

ّ
سارك نيحت متي مل ھ 

نأ  امك  . روذملا ليلدلا تايضتقمل اقفو طورشلا
ّ
دنع ةينفلا ةنلا نم ةدمتعملا ياعملا بكاوي دع مل ھ 

.اعاجنو ادوج ززعو ةصاا ةيلا تاسسؤملاو ةيمومعلا ةيلا لايلاب ةيبطلا تامزلتسملا ميقع تامدخ ميظنب قلعتملاو(1)
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  ياعملل انايحأ ھتفلاخم نع الضف ،يزكرم ميقع تادحو ثادحإل ةيسدنلا ةلثمألا ع ةقداصملا

أ ةرازولا تدافأ دقو  .(2)ةنلا لبق نم ةدمتعملا
ّ
ھتمءالم دصق طورشلا سارك ةعجارم وحن ھجتت ا 

.ميقعتلا لاجم  روطتلل

ميقعو ةاعم قرط ع ةباقرلل ةدحوم ياعمو تايعجرم بايغ تا ،ىرخأ ةج نم

نود ةباقرلا ةيلمع   (3)ةلخدتملا اصملا ددعو امييقتو ةصاا تاملاب ةيبطلا تامزلتسملا

 .ةفلتخم مييقت ياعمو ةينمل لايلا هذ دامتعا إىدأ امم .ايب اميف قيستلا

نأ ،صوصا اذ  ركذو
ّ
  تامزلتسملا ميقع لوح  ةدحاو  ةينطو ةسارد ىوس ءارجإ متي مل ھ 

  ةم  42  ام ةي ةسسؤم  65  تلمش    (4)ةلاولا نم ةردابمب  2013-2012  ةفلا لالخ ةيبطلا

الإ .ةصاخ
ّ
نأ   

ّ
   ّنأ تا ،ةساردلا المش لا تاملا ضعبل ةيمييقتلا تارامتسالا جئاتن لالغتساو ھ 

نب قيستلا متي ملو .تاملا لج ىدل ةعف ترم الحارم فلتخم  ميقعتلا ةيلمعل ةقباطملا مدع بس

ةقلعتملا تالالخإلا ةعاتمل لمع جمانرب دادعو ةساردلا  هذ  جئاتن لالغتسال ةلا ةرازو اصمو ةلاولا

نأ  ،نأشلا اذ  ركذو .ةعفترم ةقباطم مدع بس تل لا تاملا إ ةبسلاب ةصاخ ميقعتلاب
ّ
ھ 

  ةبسلاب ةيلما ةقباطملا مدع بس ام تغلب لاو ساقو سوت ي الوب تام  3  إ ةبسلاب متي مل

  هذ ميقعتلا ةموظنمل قيقدت ةمم  ة ّيأ  ةجمرب  %65و  %89و  %66  اوتلا ع ميقعتلا ةيلمع  إ

 .2020لرفأ  -2014ةفلا لالخ تاملا

الإ ،ةينعملا تاملا ضعبل ةيباقرلا تامملا ضع ةجمرب تمت نلو  ،لباقملا و
ّ

  لامعأ  ّنأ 

ميقعتلا بنا انايحأ قرطتت ملو .ميقعتلا لاجم  ةدمتعملا ةيمييقتلا طاقنلا عيمج لمش مل دقفتلا

اعبت تنا  دقفتلا ةمم   ّنأ  ثيح  (1)سوت ةيالوب تاملا ىدحإب ھلي مت ام رارغ ع تاملا هذ

ةقباطملا مدع ةبس ّنأ نم مغرلاب الحارم فلتخم  ميقعتلا تايلمع وأ ةدحو إ قرطتت ملو ةياشل

.%68تغلب ا ةيلما

  ميقعتلا راسم ع ةباقرلا-2

نم ةدمتعملا تاحاسملا و    "  ISO8 " فنص نم نوت نأ بجي ةخألا هذ نأ امك ف طئاح دوجوو فييكتلا ةعاقو فيفجتلاو لسغلا تاعاق نب لصفلا(2)

وذ طقف نوي نأ بجي ميقعتلا  لمعتسملا ماقعملا و  طورشلا ساركب ةروذملا تاحاسملا نع فلتخت ميقعّتلا ةموظنم روطتو ليأتل ةّينفلا ةنلا لبق

  .ناجو
.تاجتنملل ةييبلاو ةيلا ةباقرلل ةينطولا ةلاولا ،طيا ةيامحو ةلا ظفح ةرادإ،ةيلديصلا ةّيدقفتلا  ،ةيبطلا ةيدقفتلا(3)
 .ميقعتلا لحارم فلتخمو ميقعتلا ةدحوب ةلا ظفح و ناوعألاو تاجتلاو تالا لوح اساسأ تروحمت(4)
 .2019يفناج11خراتب دقفتلا ررقت(1)
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  2015  ةنسل  8  ددع روشملاب درو ةيلا تاسسؤملاب ميقعتلا ةموظنم ةءافك عفر دصق

ميقعتلا تامدخ ميظنت ةداعإ امض نم ةيبطلا تامزلتسملا ميقع تامدخ ميظنت لوح ةديدج تاءارجإ

  نم تاونس سمخ زواجتي ال لجأ  كلذو ةم ل ىوتسم ع يزكرملا ميقعتلا ةموظنم وحن جردتلل

الإ .روشملا اذ رادصإ خرات
ّ

نأ 
ّ

  روط  ةصاا تاملا نم  %20  ىوس  2020  لرفأ  ةياغ إ لوتت مل ھ

  .(2)ةلاولا ىدل يزكرملاميقعتلا تادحو ليأتو ثادحإل ةيسدن ةلثمأ تافلم عاديإ لالغتسالا

ث ةلا ةرازو لبق نم  تاءارجإ   ّيأ  ذاختا متي ملو
ّ

ميقعتلا ةموظنم دامتعا ع تاملا   

  ميقعتلا تادحو ليأتل ةلاولاب تافلم عدوت مل لا تاملا ضع مايق توبث مامأ ةصاخ يزكرملا

  لحارمو قرط صخي اميف  تباوثللو تاميلعتلل افلاخمو تالالخالا ديدع ،2018-2015  ةفلا لالخ

  ةنلا يأرو  2015  ةنسل  8  ددع روشملاب درو امب تام  7  مالا مدع نأشلا اذ  ركذو  .(3)ميقعتلا

  رملا تاعاق ميقعتل "لومرفلا" ةدام وأ ةفاا ةرارا قرط نع ميقعتلا ادامتعاو ميقعتلل ةينفلا

  مدعو ةئبلاو ناسإلا ة ع قرطلا هذ لامعتسا ةروطخب ةروذملا ةنلا رارقإ نم مغرلاب ايئاو

 .ميقعتلا دنع اعاجن

لوت لاو لالغتسالا روط  تاملاب قلعتي اميف امأ
ّ
  ثادحإل ةيسدن ةلثمأ تافلم عاديإ ت 

نإف  2019-2017  ةفلا لالخ ةلاولا ىدل يزكرم ميقع تادحو
ّ
  البق نم  تام  6  تافلم لوبق مت ھ 

نمو .طورش سارك نم  3  لصفلل افالخ كلذو ةلا ةرازو ىدل ةلثمألا هذ عاديإ متي نأ  نود اساردو

ةملا لمال ةيسدنلا ةلثمألا  فلا اأر ءادبإ نم تاءانبلا ةرادإ نكمت  ال نأ  ةيعضولا هذ نأش

نم   ّسمت نأ اأش نم يزكرملا ميقعتلا ةدحو ليأت ةداعإ نأ رابتعاب طقف ميقعتلا ةدحول سلو

.ةملا تان ّوم ةيقبل دنلا ميمصتلا

لوت  ،لباقملا و
ّ

  ةعسوت عراشم بلاطم ع اقفاوم  دانسإ  2015  ةنس لالخ تاءانبلا ةرادإ ت

   افالخ  كلذو  ةلاولا ىدل يزكرم ميقع ةدحو ثادحإل ةيسدن ةلثمأ فلم عاديإ ّمتي نأ نود نتمل

 .2016ةنسل8ددع روشمللو2014لرفأ18خرؤملا ةلا رزو رارقل

لوت ،كلذ  نع الضفو
ّ
نود ةديدج ماسقأ   ثادحو  ةعسوت تايلمع مايقلا نتم   ت 

  ةموظنم روطتو ليأتل ةينفلا ةنلاو ةلا ةرازو نم ّل ىدل ةرورضلا صيخالا ع لوصا

   تاءارجإ   ّيأ ذاختا  2020  لرفأ ةياغ إ متي ملو .لمعلا ا يراا بتالاو  تاءارجإلل  اقفو ميقعتلا

ىدحإب  %74  تغلب الحارم فلتخم  ميقعتلا ةيلمع صوصخب ةقباطملا مدع بس   ّنأو املع .اأش

 .2017يام20 خرؤملا رارقلاب ھحيقنت مت امك2014لرفأ18 خرؤملا ةلا رزو رارقل اقفو كلذو(2)
  ةباقرلل ةينطولا ةلاولا( ميقعتلا تايلمع  فرصتلا تاقاطب جذامنو الامعتسا داعملا ةيبطلا تامزلتسملا ةاعمل مكا قيبطتلا ليلدب الع صوصنملاو(3)

.ةيبطلا تامزلتسملا ميقع تامدخ ميظنت لوح2015ةنسل8ددع روشملاو )تاجتنملل ةييبلاو ةيلا
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ةئيب سورع نب ةيالوب  ةدجاوتم  ةم مايق تا امك .ةلاولا لبق نم ىرا مييقتلل اقفو نتملا

 .ةينفلا ةنلا ةقداصم لبق ميقعتلا ةدحو لالغتساو

ةصاا تاملا ضعبب ميقعتلاب ةقلعتملا صئاقنلا ددع نم مغرلاو ،ىرخأ ةج نمو

   ّنإف ،طياو رملا ع ةعفترم تانفع رطاخم نم ھلش امل ارظنو ةدمتعملا ياعملل اقباطم مدعو

 .ةرورضلا تاوقعلا طيلس ّلوتت ملو نا ّب إلا ةمزاللاتاءارجإلا ذختت مل ةرازولا

  9            خراتب سورع نب ةلل ةوا ةرادإلا حاقا نم مغرلاب ھنأ،قايسلا اذ  ركذو

ددعتل اعبت ةاب تاملا ىدحإل يزكرملا ميقعتلا ةدحوو تايلمعلا ةعاقل قولا قلغلا  2019  ةيلوج

  طتلا ةلحرم إ  ةبسلاب  %58  ةقباطملا مدع ةبس تغلب ثيح ميقعتلا ةيلمع ةقلعتملا تالالخإلا

ةلحرم  إ  ةبسلاب  %  49و فييكتلا ةيلمع  إ  ةبسلاب  %80و فيظنتلا ةلح رم إ  ةبسلاب  %84و

نإف ،ةلاولا لبق نم ةزجنملا مييقتلا ةممل اعبت كلذو ميقعتلا
ّ
  ذاختا  2020  لرفأ وم ةياغ إ  متي مل ھ 

  ميظنتلا نوناق تايضتقمل اقفو ةملا ع ةوقع  ة ّيأ قيبطت متي  ملو .ةلا رزو لبق نم قلغلا رارق

  .صلا

تاوقعلا طيلسو ةرورضلا تاءارجالا ذاختا ،2020  لرفأ وم إ ةرازولا   ّلوتت مل امك

ياعملل ةددعتم تافلاخمو تالالخإ نم ھلي   ّمت ام مغر بق ةيالوب تاملا ىدحإ ع ةبجوتسملا

لع  لاو ميقعتلا لاجم  ةدمتعملا
ّ
  مدلا ةيفصت ةدحوب ميقعتلا ةيلمعل ةعاق صيصخت مدع ةصاخ تق 

فوت مدعو
ّ
  فورظ بايغو  (1)  ميقعتلاو فييكتلاو طتلاو فيظنتلا ةيلمع مايقلل ةرورضلا تاجتلا ر 

  دنلا اميمصت  ماحا مدعو تايلمعلا ةعاق قاور ع ةرشابم حتفت لا ةعاقلاب ةلا ظفح

ميقعتلا ةيلمع  "نالييد ديسكألا" ةدام لامعتساب ةملا مايق  نع  الضف .مامألا إ سلا ةدعاقل

 .2013ةنسل60ددع روشملا تايضتقمل اقفو ھلامعتسا ت مغر

  ةلا ظفح طاش ع ةباقرلا  -ج

كم
ّ

ةقباطم مدع ةصاخ تقلع صئاقنلا نم ةلمج ع  فوقولا نم لاا اذ   رظنلا ن

  ثّولتلا بس عافترا و تاملاب العلا طسولاب  ا رودتو ةّلا ظفح فورظل مدلا ةيفصت زكارم

 .ا ةراجنزلا ةفئازلا و الينويجيللاموثرجب

(1)  de thermoAbsence d'autoclave, d'évier à deux bacs, de bac de lavage et de désinfection en nombre suffisant, de brosses, d'étiqueteuse,

soudeuse
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لالخ مدلا ةيفصت زكارمب ةلا ظفح فورظ لوح  (2)ةيمييقتلا ةساردلا جئاتن تضفأ  نل

  ةبسلا   ّنأ إ  2015  ةنس زجنملا ةصاا تاملاب يافشسالا جالعلا تادحو مييقتو  2016  ةنس

الإ ،تاملا إ  ةبسلاب  %23  و  %46  يواس مدلا ةيفصت زكارمب ةقباطملا مدعل  ةماعلا
ّ
نأ   

ّ
متت  مل ھ 

وأ ةباقر مام   ّيأ ءارجإ ةوج  تارادإ  6   ّلوتت مل  ذإ  ةيفالا ةفصلاب تارشؤملل ةعاتمو دقفت مام ةجمرب

  ىوس زاجنإ ىرخألا ةوا تارادإلا ضع   ّلوتت مل امك .رظنلاب ال ةعجارلا مدلا ةيفصت زكارمل ةعاتم

.ةيباقرلاتامملا ضع

ظفح فورظ رودت  ةصاا مدلا ةيفصت زكارم ع ةرودلا ةباقرلا فعض ماس دقو

  ضع  إ  ةبسلاب ىودعلا رطخ عافتراو يوللا روصقلا رمل ةادسملا تامدا ةيع ونو ا ةلا

ةنايصو ةلا ظفح دعاوق ماحا مدع   ّنأ  ،صوصا اذ  ركذو .مدلا قرط نع ةلوقنملا ضارم ألا

  عافترا  ماس دق ةصفق ةيالوب مدلا ةيفصت زكارم ىدحإب مدلا ةيفصت تالآو هايملا ةاعم ةزكرم

  %  36,8  إ  2010  ةنس  %18  نم ترم ثيح زكرملاب   "ج"  ورفلا دبكلا بالالاب نباصملا رملا ةبس

.%11,6دودح  ةينطو ةبس لباقم2018ةنس%  66,7غلبتل2017ةنس

لصوت نم مغرلاو ،كلذ ع ةوالعو
ّ

  نع نولوؤسملا ملع مل  2018  يام   ليلاحتلا جئاتب م

  سفنل ملامعتسا لصاوتو نباصملا غ رملا ةيقب نع ملزع متي ملو ددا نباصملا رملا زكرملا

يام  ةارا ليلاحتلا نأو ةصاخ رملا ة ع ارطخ فرصتلا اذ لشو .مدلا ةيفصت تالآ

نأ  تفشك  2018
ّ
  ةبس مدل  اضرم  25"ج"  وفلا دبكلا بالالاب باصم  اضرم  52  عومجم ع ھ 

 .ةبك ةفصب ىودعلل نلقانملعجي ام وو(1)"انرلا" خاستسا

ةيلا رطاا لوح  2014-  2013  ةفلا لالخ ةزجنملا  ةساردلا تضفأ ،ىرخأ ةج نمو

  مل نح   %47,7  تغلب تاملاب  (2)ةقباطملا غ تانيعلا ةبس   ّنأ إ الينويجيللا ةموثرجب ةطبترملا

  ةعطتقملا تانيعلا نم  %39,6   ّنأ امك ،ةيمومعلا ةيلا تاسسؤملاب  %13,4  ةبسلا هذ زواجتت

 )L/UFC  10000  زواجتت بس( ةروذملا ةموثرا نم ةيلاع كرت بس تنمضت ةصاا تاملاب

  هذ جئاتن ةعاتم ةرازولا لوتت مل كلذ مغرو .ةيمومعلا ةيلا تاسسؤملاب  %9 زواجتت مل لباقملا

  تانيعلاب ةيلاع ثولت بس تل لاو  تام  3   ىوتسم ع ىرخأ تانيع عاطتقا ةداعإب ةساردلا

  تالاحب ةينعملا طاقنلا لامعتسا نع فقوتلا نم دكأتلل دقفت تامم زاجنإو اقباطم نم تثتلا دصق

.ةعبتملا تاءارجإلل اقفو ةقباطملا مدع

,مدلا ةيفصتل هايملا ةاعم ةزكرمب قلعتي ياثلاو مدلا ةيفصت زكارمب ةرفوتملا لئاسولاو ةرامعملا ةسدنلا قلعتي ل ّوألا نئزج لوح اساسأ تروحمتو(2)
(1)Taux de réplication d’ARN

 .)250L/UFCالينويجيللا ايتكب كرت ةبس تزواجت اذإ ةقباطم غ ةنيعلا(NFT 90-431رايعملل اقبط(2)
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تامم زاجنإ  2019-2015  ةفلل ةلل ةوا تارادإلا لمع جمانرب رارقإ  نم مغرلاو

  ةنسلا لالخ نترم ةتوب ءاولا ةاعم تازكرمو ةنخاسلا هايملا تابش الينويجيللا ةموثرج ةبقارمل

الإ  ةم لل
ّ

نأ 
ّ

ملو .سورع نو ةنايلس و ةنارأب ةوا  تا رادإلا نم لب ةباقرلا هذ زاجنإ متي مل  ھ

ةتولاب نكت مل و تاملا عيمج ترب و لبانب ةوا تارادإلا  نم ل  لبق نم ةزجنملا ةباقرلا طغ

. لمعلا جمانب الع صوصنملا

  كرت بس ادل ةعطتقملا تانيعلا ليلاحت جئاتن تيب لاو ةم15ةيعضو ةعاتم متت ملو

  .ةديدج تانيع عاطتقا ةداعإب كلذو  L/UFC  10000  تالاا ديدع  تزواجت الينويجيللا ةموثر ةيلاع

تا ّمم ءارجإ متي مل امك  .ةمزاللا ةيحيتلا بادتلا ذاختال تاملا ةلسارم ع تاءارجإلا ترصتقاو

  ام  ضعبلا   ّنأو ةصاخ ةقباطملا مدع تالاحب ةينعملا طاقنلا لامعتسا نع فقوتلا نم تثتلل دقفت

  ،مدلا ةيفصت زكارم صوصخ و  .ةدالولا ماسقأو تايلمعلا تاعاق رارغ ع ةساسح نكامأب دجاوتت

ىوس ةباقرلا هذ ءارجإ متي ملو .ةموثرا هذ ةقلعتملا ليلاحتلا ءارجإل ءاملا نم تانيع  عاطتقا  متي مل

.2016ةنس لالخ  دحاوزكرمب

ةعطتقملا تانيعلا ليلاحتلا جئاتن تزربأ نلو ،ةراجنزلا ةفئازلا ةموثرج ةبقارم إ ةبسلاب امأ

  تالاا هذ عاتت مل ةينعملا ةوا تارادإلا   ّنإف ةروذملا ةموثرا ع ااوتحا تام  4  ىدل

  رطخ نم ھلش امل ارظن  ا راشنا بابسأ ددحت ملو ا لومعملا تاءارجإلل اقفو ةديدج تانيع عاطتقاب

نأ إ ةراشإلا ردجتو .ةملا ع نيدفاولا رملا ة ع
ّ
تاملا ىدحإب ةافو ةلاح لي مت ھ 

لعتي اميفو.(1)ةموثرا هذ نع ةجتان ةسوس ةيالوب
ّ

  ءاملا نم تانيع عاطتقا متي مل مدلا ةيفصت زكارمبق

الإ ةموثرا هذ ةقلعتملا ليلاحتلا ءارجإل
ّ
 .زكارم ةسمخإةبسلاب 

  ةيبطلا تامزلتسملاو ةودألا ع ةباقرلا  -د

ةيدقفتلا لبق نم تاملا اف فّرصتت لا ةيبطلا تام زلتسملاو ةود ألا ع ةباقرلا متت

  ةلمعتسملا ةيبطلا تامزلتسملا ةبقارم لوح  ةظقيلا ماظن ثادحإ  2011  ةنس لالخ ّمت امك .ةيلديصلا

  .الامعتسا نع مجنت نأ نكمي لا ثداوا رطاخم نم ّدا دصق ةّيلا تاسسؤملاب

  موقي ةيلديصلا نملا ميظنب قلعتملاو  1973  ةنسل  55  ددع نوناقلا نم  44  لصفلل اقفو

تاملا ع دقفتلاو ةباقرلا لامعأ متتو ةلا ةرازو ةطلس تحت ديصلا دقفتلاب نودقفتم ةلدايص

الإ .تاياش ءوض ع وأ  ةرود ةبقارم تاراز راطإ  ةصاا
ّ
نأ   

ّ
زاجنإ  2019-2015  ةفلا لالخ متي مل ھ 

 .2013يفناج07   خراتب  ةسوس ةوا ةرادإلاب ةيبطلا ةيدقفتلا ررقت(1)
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ةيدقفتلل ةييتورلا ةرودلا ةباقرلا راطإ  تنا طقف ام  4  ةصاا تا ملاب ةيباقر تامم  9  ىوس

 .ةيلديصلا

لعتملا بتالاو نناوقلا ماحأل تازواجتلاو تالالخإلا ديدع ةزجنملا دقفتلا رراقت تزربأو
ّ
ةق 

  مدع ا ساسأ تقلعو .ابقارم تمت لا تاملا لج تلمش لاو ةيمسلا داوملاو ةلديصلا ةسراممب

  لوا لامعتسالا ةدكأتم ةودألا  ةمئاقب مالالا مدعو ةودألا ظف ةمئالملا فورظلا رفوت

ةردا ةودألا  و ةيحولصلا ةينم ةودألا  فرصتلا كلذكو اكسم ةصاا ةيلا تاسسؤملل

ةبقارم مدعو  ةد ّروملا  ةيبطلا تامزلتسملا إ  ةبسلاب كالسالل ضرع ةصخر دوجو نم تثتلا مدعو

الضف ماظنلا اذ دوجو مدع وأ  عرزلل ةلباقلاتامزلتسملا إ  ةبسلاب رثألا قت ماظن فدل ديصلا

.لمعلا ا يراا بتالل اقفو ةددا حرلا شماوو ةدمتعملا تافرعتلا ماحا مدع نع

نإف ،ةصاا تاملا فلتخمب اراركتو تالالخإلا ددع نم مغرلاو
ّ
طيلس ّمتي مل ھ 

لا تاملا نم  4  نأش  تاوقع
ّ

  عفر  ماس ال ام وو ةعاتم تا ّمم ةجمرب مدع نع الضف ة

.ةصاا تاّملا لخاد ةّيبطلا تامزلتسملاو ةود ألا  فّرصتلا نسح نامضو تالالخالاهذ

لوت ،ىرخأ ةج نمو
ّ
ماظن كرت تاجتنملل ةييبلاو ةيلا ةباقرلل ةينطولا ةلاولا ت 

نأ  غ  .ةموظنملا هذ مظنت ةينوناق صوصن بايغ  كلذو  2011  يفناج ذنم  (1)ةظقيلل
ّ

ديدحت متي ھ

ةدحوو ةيلديصلا ةيدقفتلاو ةلاولا نم ل ثمم نب تاسلج رضا اقفو ةظقيلا ماظن تاءارجإ

لوت  نلو .ةودألا ةبقارمل طولا او ءاودلاو ةلديصلا
ّ
  دادعإ افارشإ تحت لايلاو ةرازولا اصم ت 

تايلآ و فورظو ةيبطلا تامزلتسملا رثأ قتو جورتو دروتو عيصتو فيصت دعاوقب قلعتي رمأ عورشم

  ةبقارم لوح ةظقيلا ماظنب قلعتي يرازو رارق عورشمو ا ةقلعتملا ةظقيلا ماظن  فرصتلاو ةباقرلا

الإ ،ةيبطلا تامزلتسملا
ّ
نأ 

ّ
 .نصنلا نيذ رادصإ ةيباقرلا ةمملا ةياةياغإ متي مل ھ 

نيلا نلسارملا نم تامزلتسملا لامعتسا نع ةمجانلا ثداواب تامالعإلا ةلاولا ىقلتتو

الإ ،ةيلا تاسسؤملاب مييع متي نيذلاو
ّ

نأ 
ّ

  نيلحم نلسارم نيع ةصاخ تام  6  ىوس   ّلوتت مل ھ

ثح اأش نم لا  تاءارجإلا  ذاختا ّمتي مل ،اكراشم ةبس فعض نم مغرلا و  .ةظقيلا ماظنل
ّ

تاملا 

.ماظنلا اذ طارخنالا ع ةّصاا

تلوت لا ةصاا تاملا ةمئاقب ةلاولا ّدم نع نيدوزملا نم ددع عنتما ،كلذ نع الضفو

  ثداوح لي ىدم نم تثتلل ةمزاللا  ثوحبلا ءارجإب ال حمس مل ام وو .تامزلتسملا هذ لامعتسا

.تاّملا هذ

(1)lancematériovigi
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،مزلتسملل لامعتسا ءوس نع مجان غھنونم تثتلاو ثدال ييقت ثحب ءارجإ رثإ عو

ةودألا ةبقارمل طولا ا إ الاسرو مزلتسملا نم تانيع ذخأب مايقلا ةيلديصلا ةيدقفتلا وتت

الإ،ةرورضلا تارابتخالاو ليلاحتلاب مايقلل
ّ

نأ 
ّ

  ع ةرورضلا تارابتخالا ءارجإ(2)تالاا ضع متي الھ

  ةروطخ نم مغرلاب ةرورضلا تاجتلا بايغل وأ كلذ ع ھتردق مدعل ارظن ا نم تامزلتسملا

ةيسوتلا قوسلا نم ةينعملا ةعفدلا ب ةروذملا تامزلتسملا إ  ةبسلاب متي ملو  . اراركتو ثداوا

.ءاودلاو ةلديصلا ةدحو لبق نم

مجانلا ثداا رارغ ع ةظقيلا ماظن  ةعبتملا تاءارجإلا ماحا تالاا ضع   متي ال امك

لوت لا تارشلا ىدحإ نم اقوس متي لاو مدلا سايكأ لامعتسا نع
ّ
هذ  ةّزكرملا ةيلديصلا دوزت ت 

ةكرشلا نم ةانتقملا سايكألاب مدلا خت لوح ثداحب مالعإ رثإ عو  2018 و  2017  نس لالخ  سايكألا

سايكأ ةيعون مييقتل ھلقن زكارمو مدلا كونب عيمج ىوتسم ع ةلاولا لبق نم ثحب ءارجإ مت ةروذملا

  مدلا لقن زكارم ىدل مدلا سايكأ نم  ارصح  اايجاح نمؤت لاو تاملا لبق نم ةلمعتسملا مدلا

ىوتسم ع تالالخإلا نم ديدعلا  تل  ،سايكألاب مدلا خت ثداوح راركت إ ةفاضو  .(1)مدلا كونو

ثحبلا جئاتب امالعإل  2019  متس  11  خراتب ةرازولا ةلاولا تلسار كلذل اعبتو ةيبطلا تامزلتسملا هذ

الإ
ّ
نأ   

ّ
  ب  وأ ارابتخال تانيعلا ذخأل  تاءارجإ   ة ّيأ ذاختا متي مل ةيباقرلا ةمملا ءانا دودح و ھ 

. قوسلا نم مزلتسملا

IV-ةصاا تاملاب ةرشلا دراوملا ع ةباقرلا

 ماس لا ةيلا ةموظنملا تابلطتم نم صاا عاطقلا  ةرشلا دراوملا فوت   ّدع

  اذ    ّمت و .فورظلا لضفأ  ةيئافشسالا تامدا نمأتو ةّيلا تامدا ءادسإ ةّرارمتسا نامض

لع  صئاقن  دصر راطإلا
ّ
فوت سياقمو طورش تق 

ّ
  ةصاا تاملاب ةيبطلا ھبشو ةيبطلا تاراط إلا ر 

يمكتلا صاا طاشلا ةسرامم طورش ماحا مدع إ  ةفاضإ  ا نلماعلا ناوعألل ةيبطلا ةياماو

 .تاملاكلتب

فوت ع ةباقرلا-أ
ّ
  ةيبطلا ھبشو  ةيبطلا تاراط إلا ر 

عم ءيطب شامكناو نولابلل يزج خافتنا  لثمتملاو تارشلا ىدحإ فرط نم اقوس متي لاو "ةومدلا ةيعوألا بأر نولاب" لامعتسا نع مجانلا ثداا(2)

  ةماعد راطإ عاطقنا  ةكرشلا  هذ لبق نم اقوس متي لاو بلقلا ةماعد لامعتسا نع مجانلا ثداا ، ةيعوألا   ةباصإلا  نولابلا مدقت  ةوعص

  ءانثأ ةحارا طيخ عاطقنا  لثمتملاو تارشلا ىدحإ نم اقوس متي لاو ةحارج طويخ لامعتسا نع مجانلا ثداا ، ةرطسقلا بوبنأ لخاد بلقلا

.ةدقعم ةرصيق ةدالو تايلمع ءارجإ
لعتملاو1998ةنسل18ددع رم ألا(1)

ّ
 .المع ةقرطو اميظنت دعاوقو االومشم كلذكو مدلا لقن لايل صيخلا طورش طبضب ق 



253

قئاثولا نم ددع ةلا ةرازو ةصاا تاملا ةافاوم ةيمازلإب طورشلا سارك ماحأ قت

كم دقو .ادل ةرشلا دراوملا  فرصتلاب ةقلعتملا ةيوجولا
ّ

   نم  افلم  49  نم ةنوتم ةنيع   رظنلا  ن 

.ااصمفلتخم نب اتشو تافلملا هذ كسم ةرازولاماحإمدع ع فوقولا

لا  (2)قئاثولا نم ةلمجب ةرازولا اصم ةملا ةافاوم  ةيوجو ع طورشلا سارك صنت  نلو

الإ  فلا ريدملا ببطلا وأ ةسسؤملا ريدم ببطلا   ّم
ّ
نأ   

ّ
  قئاثولا هذ تالاا عيمج   ءالدإلا  متي مل  ھ 

  لامكتسال تاملا هذ ةلسارم ع ةرازولا اصم ترصتقاو .ةم  18     ةصاا تافلملاب ارفوتو

  بايغ مامأو تاملا  هذ  ةباجتسا فعض لظ  فا غ ىقبي ءارجإلا  اذ ّنأ  غ ةصوقنملا قئاثولا

.طورشلا سارك نم74و73و72و4لوصفلا ماحأ ةفلا تاوقعلاع صيصنتلا

  72  نلصفلا  ابجوأ دقف ،دحاولا صاصتخالا تاذ تاملاب قلعتي اميفو لصتم قايس و

صاصتخالا سفن نم اببط ريدملا نوي نأ    (1)1993  ةنسل  1156  ددع رمألا نم  2و  طورشلا سارك نم

الإ  .روذملا صاصتخالا  ةيملعلا ھتداش ءالدإلا   ّمتي نأو
ّ
صاصتخالا تاذ تاملا  نم  %62  ّنأ   

  نم كلذب ابلاطم متت  مل  لباقملا   فلا ريدملا وأ ريدملا ببطلل صاصتخالا  ةداش لدت مل دحاولا

كمت  ال  نأ  ةيعضولا هذ نأش نمو .ةرازولا لبق
ّ

ةقلعتملا ةينوناقلا تايضتقملا ماحا نم دكأتلا نم ن 

   ةصّصختملا تسملا ةيالوب تاملا ىدحإب ھتياعم تمت ام رارغ ع ةّملا ريدم صاصتخاب

.ةحارا  صتخم غ2006ةنسذنم ھنيع ّمت يذلاو فلا ريدملا ّنأتاثيح ةحارا

اافاومب دحاولا صاصتخالا تاذ تاملا ةيقو تاملا هذ ةبلاطمب ةرازولا ت ّدع دقو

 .ةولطملا قئاثولاب

نأ امك
ّ
ةلا ةرازو   ّلوتت مل ،(2)لمعلا ا يراا بتالاو طورشلا سارك ماحأل افالخو ھ 

  ةلدايصلا  ءابطألاو  نيدقاعتملا ةلدايصلا ءابط ألا لمع تايقافتاو د وقع ع ةدامعلا شأت نم تثتلا

.تام  9نلماعلانيئافشس الا

نينفلا نريدملاو نريدملا  ءابطألاو  مد ةيفصت زكرمو ةم  17    ءابط أل  نأشلا كلذكو

  نم  33  لصفلاب الع صوصنملا تاوقعلا طيلسل ةضرع ملعجي  ام وو  تام  5    نرشابملا

ةرجت تثت ةقيثو  ة ّيأو ةيملعلا تاداشلاو ءابطألا ةدامع ميسلا ةداشو ةرادإلاب ببطلا دع وأ ةقفاوم و  ريدملا ببطلل ةيتاذلا ةسلا  لثمتت لاو  (2)

.تاونس5
.مابجاوو ةصاا ةيلا تاسسؤملا ي ريدم نيع طورش طبضب قلعتي(1)
نوناقلا نم  18  لصفلاو مدلا ةيفصت زكارم لالغتساو ثادحإ طورش طبضب قلعتملاو  1998لرفا4    خرؤملا  1998  ةنسل  795  ددع رمألا نم  6  لصفلا  (2)

 .طورشلا سارك نم67و19و13لوصفلاو ام ميظنتو نانسألا بطو بطلا نم ةسراممب قلعتملا1991سرام13 خرؤملا1991ةنسل21ددـع
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لعتملاو  1991  ةنسل  21  ددـع نوناقلا
ّ

  ةرازولا تدافأ دقو  .اميظنتو نانس ألا بطو بطلا نم ةسراممب  ق

.ااعم متيل تالاا هذ ءابطألا ةدامعل طولا سلا كذت ع لمعتس ا ّأ

ةلا ر زو لبق نم الع ارشؤم لمع دوقع تاملا  ءالدإ  نم تثتلا ةرازولا   ّلوتت مل امك

  ةلدايصلا ءابطألا  إ ةبسلاب نأشلا كلذك و مد ةيفصت زكرم  15ب  نلماعلا ءابط ألا إ ةبسلاب

 .(3)لمعلا ا يراا بتالاو نناوقلل افالخكلذوةم11نرشابملا نيئافشسالا

تاملا ضع عم دقاعتلا ةلا ةرازوب نيدقفتم ةلدايص مايق تا  ،لصتم قايس و

  مامب نيدقفتملا ةلدايصلا فيلت لظ   (2)اصم براضت تالاح يفخي نأ  ھنأش نم ام وو  (1)ةصاا

نأ و  ةصاخ  (3)تاملا  هذ  لخاد ديصلا فرصتلا ع ةباقرلاو دقفتلا
ّ
ع شأتلا بايغ  تا  ھ 

.ةرازولااصم لبق نم سوت ةيالوب تاملا ىدحإب رشابم دقفتم ديص ببط لمع ةيقافتا

أ ةرازولا تدافأ دقو
ّ
ةمملا تايقافتالا ع ةرازولا شأت ةرورضب تاملا هذ كذت عقيس ھن 

بو نيدقفتملا ةلدايصلاب ةصاا تايعضولا  قيقدتلاب تدعو ةيمومعلا ةلا ةلدايص عم

.ةفلاا دوقعلا

كم  امك
ّ

  ةدامع ىدل اؤاقتسا ّمت لا كلت عم  ةرازولا  ىدل ةرفوتملا تانايبلا ةدعاق ةراقم تن 

  .ةم  82  ىوس  لمش  ال لاو ةرازولا  ىدل ةرفوتملا تايطعملا ةيلومش مدع ع فوقولا  نم  ةلدايصلا

   ّنأ ذ إ  ةلدايصلا ءابطألاب ةصاا تايطعملا نيحت لوح ةلدايصلا ةدامع عم قيستلا بايغ نع الضف

  ةنراقم ةنيحم غ تام  10  صوصخ  ةرازولا ىدل ة رفوتملا تايطعملا ةدعاقب ةدراولا تانايبلا

.ةدامعلا اكسمت لا تايطعملا ةدعاقب

ةلدايصلا إ  ةبسلاب ةملاب لمعلا تاعاس  ددع طورشلا سارك ددحت مل ،ىرخأ ةج نمو

  ةم  34  ةيلديصب لوؤسملا ديصلا ببطلل لمعلا تاعاس زواجتت مل ثيح  نيدقاعتملا نيئافشسالا

ةنسل  112  ددع نوناقلاو مدلا ةيفصت زكارم لالغتساو ثادحإ طورش طبضب قلعتملاو  1998لرفأ4    خرؤم  1998ةنسل  795  ددع رمألا نم  6  لصفلا  (3)

لعتملا1983مسد12 خرؤملا1983
ّ

  رمألاو ةرادإلا ةغبصلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيلا ةيم ومعلا تاعاماو ةلودلا ناوعأل ماعلا نوناقلا طبضب ق

  ةرشابم ةقالع ھل لباقمب صاخ طاش ةسراممل اصيخرت نيمومعلا نفظوملا دانسإب ةقلعتملا تاءارجإلاو طورشلا طبضب قلعتملا  1998  ةنسل  1875  ددع

 .ممامب
.نيدقفتم ةلدايص عم س وت ةيالوب نتم دقاع ع فوقولا ع ةنيعلا صحف رفسأ  (1)
لعتملا2018توأ1 خرؤ ملا2018ةنسل46ددع نوناقلا عم ع(2)

ّ
 .اصملا براضتو عورشملا غ ءارثإلا ةحفامو اصملاو بساملاب حرصتلاب ق 

  نيبطلا نيدقفتملا كلسل اسألا نوناقلا طبضب قلعتملاو  20/09/1974   خرؤملا  1974  ةنسل  872  ددع رم ألا نم  ثلاثلاو لّوألا    نلصفلا ماحأب المع  (3)

 .طورشلا سارك نم9لصفلاو مل نزاوملاو
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 اتلاب  بكاوت ملو  .ةيئافشسالا ةسسؤملاب يرادإلا تيقوتلا ءانا دع عوبسألا  تاعاس  3  ااصقأ  

.(4)لمعلا ا يراا بتالاو نناوقلا بجومب ملإ ةلووملا ماملا ددعو لمعلا م

أ لاا اذ  ةرازولا تدافأو
ّ
تايلديصلا س نسح نامضل  تاءارجإلا  هذ ةعجارم متس ھن 

   رظنلا ةداعإ هاجتا  كلذو مدع ةطونملا فئاظولا عم امتي لمع نمأتو ةصاا تاملاب

.اف عيفلاو لمعلا تاعاس

ىدم لوح لماش ييقت ثحب ةجمرب ةرازولا   ّلوتت مل ،مدلا ةيفصت زكارمب قلعتي اميفو

لعتملا و  1998لرفأ4   خرؤملا  1998  ةنسل  795  ددع   رمألاب الع صوصنملا ناوع ألا سياقمل  اماحا
ّ
ق 

  ااعيسا ةقاط تزواجت لا زكارملا   ّلج   ّنأ ةصاخ مدلا ةيفصت زكارم لالغتساو ثادحإ  طورش طبضب

  بجوتسملا ءابطألا ددع  ةقلعتملا سياقملا  محت ال مدلا ةيفصت زكارم نم %  90  لداع ام يأ  %  200

  .(1)مدّعتملا رملا ددعإةبسلاب

ةيفصت ناديم  ةءافكلا طورشل ا نرشابملا ءابطألا بيجتس ال لا زكارملا د ّدع تا امك

نأو ةصاخ(2)مدلا
ّ
  ببطلا ىدل ةءافكلا  صقن   ّنإف  2018  متس18  خراتب زجنملا دقفتلا ررقتل اقفو  ھ 

املا ىدحإب  مدلا ةيفصت ناديم  لوؤسملا
ّ

  رملا ةعاتمو ةطاح إلا ءوس   ماس   تسملا ةجب ت

هذ إ  نطفتلا متي ملو .زكرملا اذ تايفولا ضعو مدلا ةيفصت صصح لامكتسا نم ميكمت مدعو

الإ ةرازولا لبق نمتايعضولا
ّ
  .ةيئجف تارازل وأرملا لبق نم تاياش دورول اعبت 

صوصخ  طورشلا ساركب ةددا ياعملا ماحا تاملا وتت ال ،كلذ ع ةوالعو

لعتملاو نيبطلا ھبش ناوعألا
ّ

  ةدوج ع ابلس رثؤي نأ ھنأ ش نم امم  (3)بولطملا  صاصتخالاو ددعلاب ةق

  2017  ةيلوج  17  خراتب  ةّيبطلا ةيدقفتلا لبق نم ھتياعم تمت ام   وو ةادسملا  ةيلا تامدا

لوح طورشلا سارك تايضتقمل ةروذملا  ةملا ماحا مدع ىدأ ثيح ةّيدملا ةيالوب تاملا ىدحإب

جالعلا صرف نم ةدافتسالا  اقح نم ةضرملا نامرح" إ  لمعلا مو نلماعلا ناوعألا ددع  بسانت

."ةحاتملاو ةنكمملا ةياقولا صرفو

  نيحت لوح  01/2015 /29   خرؤملا  8  ددع روشملا و    نيئافشسالا ةلدايصلا رودب قلعتملا  08/12/1977   خرؤملا  73  ددع ةيمومعلا ةلا رزو روشم  (4)

  ةصاا ةيلا تاسسؤملاو ةيمومعلا ةيلا لايلاب ةيبطلا تامزلتسملا ميقع تامدخ ميظنب قلعتملا  14/08/2013    خرؤملا  60  ددع روشملا ليدعو

. يزكرملا ميقعتلا ةدحو ع فارشإلاب ةقلعتملاو2019مسد31 خرؤملا63ددع روشملاو اعاجنو ادوج ززعو
 .اضرم20للدحاوببطبددح يذلاو(1)
.مد ةيفصت زكارم6ءاصحإ مت)(2

.تام7ب ھلي مت ام رارغ ع(3)
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  795  ددع رمألا طشا ،مدلا ةيفصت زكارمب نرشابملا نيبطلا ھبش ناوعألا صوصخ  امأ

الإ ،مد  ةيفصت تالآ  3  لل ط ھبش نوع فوت  ركذلا قباس1998  ةنسل
ّ

نأ 
ّ

مد ةيفصت زكارم5   ّلوتت مل ھ

.طورشلا هذماحا

ال  ايوت اصرت اورجأ دق نويبطلا ھبش ناوعألا نوي نأ ةرورض افنآ روذملا رمألا طشا امك

  زكرمب لمعلل مادتنا  متيل حاجن ةداش ھمتخ مت ةيمومع ةيئافشسا ةسسؤمب رشأ  3  نع ھتدم  لقت

الإ ،مدلا ةيفصت
ّ

نأ 
ّ

ةيفصت  موت عقي مل ،نيبطلا ھبش ناوعألا نم  اددع بادتنا  ا زكرم  17  وت ھ

.انوناق الع صوصنملا كلت نع ّلقت نوت ةفب اوعتمت وأ نوت دئاش مأش  زكرملا لدي مل وأ مدلا

هذ جالعلل نقلتملا رملاب ةطاحإلا نسحو ةياعرلا ةدوج  ع ابلس رثؤت نأ ةيعضولا هذ نأش نمو

 .زكارملا

ختلا مامأ ةصاخ ةرازولا لبق نم ةعاتملا ةيدودحم ظحول ،ةروذملا صئاقنلا نم مغرلاو

  ةنسل  795ددع رمألا نم  10  لصفلل اقفو ھيلإ  دع يذلاو  2014  ةنس ذنم بقارملا ببطلا ةفيظو نع

.رملل ةمدقملا تاجالعلا ةيعون ةبقارم ةمم  1998

ھنأ ةرازولا تدافأو  .نبقارملا ءابط ألا ةيلآ  ليعفت ةداعإب صوصا اذ  ةمكا  وت و

 .اف رظنلل يوللا روصقلا ةاعمل ةينطولا ةنلا إت الالخالا هذ لةلاحإ متس

ةفصب ةصاخ مد ةيفصت زكارم  3    ملامعأ نيبطلا ھبش ناوعألا ضع ةسرامم  تا امك

ردجتو .(1)ضرغلا  صيخارت ع ملوصح نود ةيمومع ةيئافشسا تاسسؤم  ملمع عم ةزاوتم

نأ  إ ةراشإلا
ّ
نإف  ،ةينعملا زكارملا نم دحاو نأش  ةذختملا تاءارج إلا ءانتساب ھ 

ّ
  هذ ةعاتم ّمتي مل  ھ

  تايعضولا" هذ   ّنأب ةرازولا تدافأ دقو  .ةفلاا زكارملا ةيقب ةذخاؤمو ةرازولا اصم لبق نم تالالخالا

ةذخآمب كلذكو ةرازولاب ةصتا اصملا لبق نم تالالخالا هذ ةعاتمب دعتتو نوناقلا نع ةجراخ

."لمعلا ا يراا بتالل ةفلاا تاملا

 ناوعألل ةيبطلا ةياما ع ةباقرلا-ب

  ناوعألا حيقلتب" مدلا ةيفصت زكارمو ةصاا تاملا نم ل مايق ةرابجإ  نم مغرلاب

الإ "ب"فنص دبكلا بالا ضرم دض ادل نلماعلا
ّ
اذ  ديقتت مل مد  ةيفصت زكرم  17و تام  9   ّنأ   

تاعاماو ةلودلا ناوعأل ماعلا نوناقلا طبضب قلعتملا  1983  مسد  12   خرؤم  1983  ةنسل  112  ددع نوناقلا نم  5  لصفلا ماحأل افلاخم دع ام وو  (1)

  ةيمومعلا تاعاماو ةلودلا ناوعأ ةسراممب قلعتملا  1995  ةنسل  83  ددع رمألا نم  2  لصفلاو ةراد إلا ةغبصلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيلا ةيمومعلا

 .لباقمب صاخ طاش م ناونع ةرادإلا ةغبصلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيلا
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  ددع رمألا نم  50   لوصفلل افالخ كلذو نرشابملا ءابطألاو ناوعألا عيمج حيقلت تثي امب  لدت ملو  مالالا

  ددع رمألا نم  9 و  ةصاا ةيلا تاسسؤملاب قلعتملا طورشلا سا رك نم  68و  (2)1993  ةنسل  1915

  ةمالسو تاسسؤملا هذ نلماعلا ة ّ ع ارطخ لثمت نأ ةيعضولا هذ نأش نمو  .1998  ةنسل  795

 .الخاد ناعملا رملا

لا مدلا ةيفصت زكارمو تاملا ةلسارم ع  قايسلا اذ   ةرازولا ترصتقاو
ّ
لجأ نم ة 

  ةصاخ فا غ ءارج إلا اذ ىقبو .ا نلماعلا ءابطألاو ناوعألا حيقلتب امايقل ةتثملا قئاثولاب اافاوم

  .تاملا لبق نم ةباجتسالا ةبس فعض مامأ

ضرف ع صراو تايعضولا هذ لثمل ةعاتملا ماحإ  إ  ةرازولا اصم ةمكا وعدتو

.العةلوما ةينوناقلا تابجاولا ماحا

ةملا مالا ةعشملا تاجتلا لامعتسا تقي ،ةنؤملا ةعشألا نم ةياما إ  ةبسلاو

لعتملا  1986  ةنسل  433  ددع رمألا ماحأب المع  ااوعأ ةدئافل تاعرا سق تاجت فوتب
ّ

ةياماب  ق

  زكرملا إ دعو  .ةعشألا نم ةيامل طولا زكرملا  ىدل  كاشالا بلط لالخ نم كلذو ةنـؤملا ةعشألا نم

لعتملا تايطعملا نودتل بادتلا ل ذاختاو جئاتنلا لي رمألا سفن نم  40  لصفلا ماحأل اقفو
ّ
ةق 

  قت امك  .ليغشلا ءانا دع ةنس20  ةدم لالخ ةنزاب الع ةظفااو لا عاعش إلا تاقاطبب

ةيامحب" مالالا  ةصاا تاملا ةيلوؤسمب طو رشلا سارك نم  68  لصفلا نم ةيناثلا ةرقفلا

  "...ةنؤملا ةعشألا رداصم راطخأل نضرعملاو طلا روصتلا تادحوب نلماعلا ناوعألا

  تاعرا سق ةموظنمب طارخنالاب ةصاخ ةم  38  ةبلاطم زكرملا   ّلوتي مل ،قبس امل افالخو

  إ  ام بناج  ةيعضولا هذ ىزعو .ة ّعشم تاجتل اكرت نم مغرلاب  2019-2015ةفلا لالخ

.2019-2013ةفلا لالخةيعاعشإلاتاعرا سق فشاو نوزخم عجارت

تاصاصتخا  إ  ادانسإ   ةولوألا ءاطعإ زكرملا وت إ  فشاولا ددع  صقنلا ىدأ دقو

  رداصملاو تاجتلل لمعتسملا ا را لخدتلاو ةعشألاب ةاعملاو يوونلا بطلا رارغ ع ةنيعم ةيبط

  لخدت لا تاجتلل ةلمعتسملا تاملا عيمج دانس إلا ةيلمع لمش مل امك ةصاا تاملاب ةعشملا

كميملكلذ لباقمو.هالعأ ةروذملا ةيبطلا تاصاصتخالا نمض
ّ

ماسقأ مضت لا تاملا عيمجزكرملان

ةياما بايغ إ يدؤت نأ ةيعضولا هذ نأش نمو  . فشاولا هذ ةعشألاب صيلاو روصتلا

 . ىرخأ ةيحان نمةنؤملا ةعشألا رطا مضرعوةيحان نمماسقألا هذ نلماعلا ناوعألل ةرورضلا

.ةصاا ةيلا تاسسؤملاب ناوعألا و تاجتلاو تالاو باعيسالا ةقاط ثيح نم تافصاوملاو تاصاصتخالاو لايلا طبضب قلعتملا(2)
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 ةنيحم ةمئاقب ارود ھتافاوم ةموظنملا  ةطرخنملا تاملا ةبلاطم زكرملا   ّلوتي مل  امك

لعتملا تايطعملا نيحت دصق ةنؤملا ةعشألل نضرعملا ناوعألا
ّ
   ّصن امك لا عاعش إلا تاقاطبب ةق 

  تاعرا   ا زواجت ادل ل لا تاملا إ  ةبسلاب  ىفتكاو  .هالعأ روذملا رمألا نم  40  لصفلا الع

   ةينعملا  ماسقألاب لمعلا فورظل و تاجتلل دقفت ةيلمع  ةّيأب مايقلا نود ةملا نم دراولا ريتلا ع

نأو ةصاخ ةعشملا تاجتلا معتسمل  ةيعاعشإلا  ةمالسلا طورشل اقباطم ىدم نم دكأتلل
ّ
   ّلوتت مل ھ 

.ااوعأ ضع ىدلةيعاعشإلاتاعرا عافترال ريت ّيأ ميدقت سوت ةيالوب نتم

ةيداملاو ةرشلا دراوملاب ةعشألا نم ةيامل طولا زكرملا ميعدت ةرورضب ةمكا وت

  وحنلا ع ةنؤملا ةعشألل نضرعملاو ةصاا تاملاب نلماعلا ناوعألا ةيامح ةبقارمب ھمايقب ةليفكلا

.لثمألا

 ةّصاا تاّملاب يمكتلا صاا طاشلا ةسرامم ع ةباقرلا-ج

كم
ّ

لعتملاو  1995 متس  4   خرؤملا  1995  ةنسل  1634  ددع رمألا ن 
ّ
طورشو تايضتقمب ق 

   نيعماا نيئافشسالا نزملا نرضاا ةذتاسألاو ةذتاسألا  (1)يمكتلا صاا طاشلا ةسرامم

  طاشلا ةسرامم لمشو.يمكتلا صاا طاشلا ةسرامم لقألا ع ةيمدقأ تاونس5مل نيذلا بطلا

رارقب ةينعملا ةصاا ةملاب ةيبطلا لامعألاب مايقلاو رملا ءافشساب مايقلا يمكتلا صاا

 ..عوبسألا  نتصح دودح  صيخلا

نأ امك
ّ
ذاختاو ةيبطلا ةيدقفتلا لبق نم يمكتلا  صاا  طاشلا لوح ةسارد دادعإ   ّمت نلو ھ 

الإ ،نفلااءابطألا دض تاءارج إلا نم ةلمج
ّ

ظنملااايوناقلا ماظنلا   ّنأ 
ّ
كمي ال طاشلا اذل م 

ّ
  نم ن 

.ھتسرامم طورشو تايضتقم ماحا ضرفو ةصاا تاملا ىوتسم ع ھيلعةباقرلاماحإ

نأ تا  ةرازولا  لبق  نم ةذختملا تاءارجإلا  رظنلا و
ّ

 ةييدأت تاءارجإ ذاختا متي مل  ھ

  لصفلا ماحأل افالخ كلذو صيخرت نود يمكتلا صاا طاشلل نسرامملا ءابطألا نم ددع صوصخ

  نم رخآ  ددع  إ  ةبسلاب ءافتكالا   ّمت  دق و .ھحيقنت ّمت امك  1983  ةنسل  112  ددع نوناقلا نم ديدج  51

نأ نح  رظن تفل ھيجوتب نفلاا ءابطألا
ّ
  لجأ نممم رخ آددع نأش  ةييدأت تاوقع طيلس مت ھ 

.لالخ إلا سفن

ةفلا ل الخ ةرازولا لبق نم ةذختملا بادتلاو تاءارجإلا ةيدودحم   ّنأ إ ةراشإلا ردجتو

نأ ةصاخ تازواجتلا  هذ نم دا نم دعاس  مل  ةيباقرلا
ّ
  لبق نم ةزجنملا تاراقملا لالخ نم تث ھ 

 .2007ةنسل120ددع رمألابھمامتوھحيقنت مت امك(1)
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  نود يمكت صاخ طاش ةسرامم سوتب يافشسا مسق سئر  ةلصاوم  كلذ نم  الصاوت  ةمكا

  غلبمب يوناق ھجو نود ھعافتناو سوت ةيالوب تاملا ىدحإب  2020-2018  تاونسلا ناونع صيخرت

  .(2)اايبط الخدت381ب مايقلا لباقم د.أ132,600هردق مج

رمألل حقنملاو ممتملا  2007يفناج  25   خرؤملا  2007  ةنسل  120  رمألا نم  7  لصفلل افالخو

لعتملا و  1995  ةنسل  1634
ّ
  لبق نم ةزجنملا تاراقملا ترفسأ ،يمكتلا صاا طاشلا ةسراممب ق 

  صاا طاشلا ةسرامم  ةصخرب  اعفتنم  اببط  35  مالا مدعو ةم  28  د ّيقت مدع  ةمكا

  نود  معافتنا  إ  ىدأ ام   وو  .طاشلا اذ ةسرامم اف صخرملا ةملاو لمعلا مايأ ماحاب يمكتلا

.طاشلااذراطإ  ايدأت تمت ةّيبط لامعأ ناونع د.أ087,152هردق غلبمب يوناق ھجو

ءانا نم مغرلاب يمكتلا صاا طاشلا ةسرامم ءابطألا نم   ددع  لصاو  ،كلذ ع  ةوالعو

  ددع رمألا نم ديدج  2  لصفلا ماحأل افالخ كلذو ،ضرغلا  ديدجت ع لوصا نودو صيخلا ةدم

نأ كلذ نم(1)2007ةنسل120
ّ
 هردق غلبمباببط  66عافتنال2020-2014نب ةحواملا ةفلا لالخھ 

   صيخارت ع ءانب ةصاخ ةم  51    ايدأت تمت ةّيبط لامعأ ناونع يوناق ھجو نود د .م1,529

. لوعفملا ةراس غ يمكتلا ّصاا طاشلا ةسرامم

  2و  1983  مسد  12   خرؤملا  1983  ةنسل  112  ددع نوناقلا نم  5  نلصفلا ماحأل افالخو

  ةسرامم لوح  24/2017  ددع روشملاو  1998  ةنسل  1875  ددع رم ألاو  1995  ةنسل  83  ددع رمألا نم

  اطاش ةسرامم ةيمومعلا ةلا ءابطأ نم   اببط  12  وت  (2)،لباقمب صاخ طاشل نيمومعلا ناوع ألا

  هردق مج غلبمب معافتناو ةروذملا بتالاو عرشلا تايضتقم ماحا نود ةصاخ ةم  25    ايبط

  دض  (3)ةييدأـت   تاءارجإ  ذاختا  بجوتس  نأ ةيعضولا هذ نأش نمو .يوناق  ھجو نود د.أ152,015

  ةيئازا ةلا نم اثلاث  97  لصفلاب الع صوصنملا تاوقعلا طيلسل ةضرع ملعجت نأو نفلاا

  1991ةنسل63  ددع نوناقلا نم59لصفلا عم ع ةفلاا تاملا ع تاوقع طيلس إةفاضإ

 .صلا ميظنتلاب قلعتملاو1991ةيلوج22خّرؤملا

الإاييدأت عملا ببطلا ةذخاؤمبةيصوتلا2018 /29/02خراتب ةيبطلا ةيدقفتلا وت املع(2)
ّ
خراتإروذملاءارجإلاذاختا ديفي امبةمكا  ّدم متي ملھ ّنأ 

 .2020 يرفيف
نم يمكتلا صاا طاشلا ةسراممب قلعتملا  1995  متس  4   خرؤملا  1995  ةنسل  1634  ددع رمألا مامتو حيقنب قلعتملاو  2007  يفناج  25   خرؤملا  )(1

ع ءانب يمكتلا صاا  طاشلا ةسرامم  صيخلا ديدجت نكمي" ھنأ ع صني يذلا بطلا  نيعماا نيئافشسالا نزملا نرضاا ةذتاسألا لبق

  ةمظنملا دعاوقلل  ھماحا ىدمل مييقتب ةرادإلا مايق دعو ھيلع لصحتملا صيخلا لوعفم ءانال ددا لجألا نم نرش لبق مدقي رمألاب عملا نم بلط

".طاشلا اذ ةسراممل
  نمأتلل طولا قودنصلا اصم لبق نم ا ةمكا ّدم مت لاو ةصاا تاملاب ةزجنملا ةيبطلا لامعألاب ةقلعتملا تايطعملا ةدعاق ةراقم لالخ نم  (2)

لعتملا تايطعملا  ةدعاقو ةيمالعإلل طولا زكرملا ىدل فاصنإ ةموظنم نم اؤاقتسا مت لا ةيمومعلا ةلا ءابطأب ةقلعتملا تايطعملا ةدعاقب ضرملا ع
ّ

  ةق

.ةلا ةرازو ىدل ةكوسمملا يمكتلا صاا طاشلا مل صخرملا ءابطألاب
  ةيمومعلا تاعاماو ةلودلا ناوعأل ماعلا نوناقلا طبضب قلعتي  1983  مسد  12   خرؤم  1983  ةنسل  112  ددع نوناق نم ديدج  51  لصفلا عم ع  (3)

.نفظوملا عطلس نأ نكمي لا ةييدأتلا تاوقعلا لمتش" ةرادإلا ةغبصلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيلا
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ضرملا ع نمأتلل طولا قودنصلا اصم نب قيستلا فعض  تا  ،قايسلا اذ و

لعتملا تايطعملا ةدعاق نب نيابت لي   ّمت ذإ  ةلا ةرازوو
ّ
  نم يمكتلا صاا طاشلا ةسراممب ةق 

نأو ةصاخ ،(4)ددعلا ثيح نم امم  ل ىدل ةرفوتملا ةيمومعلا ةلا ءابطأ لبق
ّ
لرفأ دودح  إ  متي مل ھ 

  لبق نم طاشلا اذ ةسرامم مل صخرملا ءابطألا  ةنّيا ةدعاقلاب قودنصلا اصم ةافاوم  2020

  ةدعاق ةيلومشو ةقد مدع نع الضف كلذو ،  2019  سرام  15  ذنم  السارم نم مغرلاب ةلا ةرازو

  طاشلل نسرامملا ءابطألا لوح ضرملا ع نمأتلل طولا قودنصلا اصم  لبق نم ةكوسمملا تايطعملا

اافاومل ضرملا ع نمأتلل طولا قودنصلاب لاصتالا تلوت اّ أ ةرازولا تدافأ دقو .(1)يمكتلا صاا

.ضرغلا  ةباج إلا رصانع

ةرازوو ضرملا ع  نمأتلل طولا قودنصلا اصم نب قيستلا دزمب  ةمكا وتو

 .ةصاا تاملابيمكتلا صاا طاشلا ةسرامم ع ةباقرلا ماحإ لجأ نم ةلا

V-  ضرملا ع نمأتلل طولا قودنصلا عم ةيدقاعتلا تاقالعلا ع ةباقرلا  

  ةّصاا تاملا تالماعم ةيفافشو

 ضرملا ع  نمأتلل طولا قودنصلا عم ةيدقاعتلا تاقالعلا ع ةباقرلا-أ

  لبق نم ةادسملا تامدا فراصمب ضرملا ع نمأتلا ماظن  راطإ  قودنّصلا لّفكتي

  .ةيدقاعتلا ةفرعتلا ع  دامتعالاب  ةيئافشسإلا ةماقإلا ناونع كلذو ھعم ةدقاعتملا ةّصاا تاّملا

  فراصملا هذ لفكتلا متو .ةيحارا تايلمعلا نم اعون  19  مضت ةمئاق  ا  لّفكتملا تامدا لمشو

 .فراصملا عاجسا ةغيص بسح وأ ل ّفكت رارقل اقفو ةقبسملا ةقفاوملا دع عفادلا فرطلا ةغيص بسح

  سارفملاب فشكلا رارغ ع ةيجراا ةيجالعلا تامدا نم ةعومجمب لفكتلا متي امك

  رمألا نم  33  لصفلا تايضتقم ع ءانب كلذو ةيعانطصالا كلاب مدلا ةيفصتو طانغملا ننرلاو

  ةدئافل ا لّفكتملا فراصملا عومجم تعفتراو  .(2)2007  ناوج  11   خرؤملا  2007  ةنسل  1367  ددع

.ةلا ةرازول اقفو اببط312لباقم ضرملا ع نمأتلل طولا قودنصلا تايطعم ةدعاقب اجردم اببط683(4)
لعتملا تايطعملا نمضتت ال  (1)

ّ
  ةدمو صاا يمكتلا طاشلاب مايقلا ا صخرملا ةسسؤملا وأ ةملاو ةصخرلا عوضوم ،ھيف صخرملا طاشلا ةعيبطب ةق 

لعتملا تانايبلا ع راصتقالا لباقم ،صيخلا رارقل اقفو صيخلا ديدجت خراتو روذملا طاشلا ةسرامم اف صخرملا مايألاو صيخ لا
ّ
  بقللاو مسالاب ةق 

.ةلغشملا ةيمومعلا ةلا ةسسؤمو صاصتخالاو
لعتملا(2)

ّ
 .ضرملا ع نمأتلل يدعاقلا ماظنلا راطإ  ةيلا تامداب لفكتلا بسو تاءارجو غيص طبضب ق 
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  ةنس ا لفكتملا غلابملا  م غلب امك    .2019  ةنس د.م270  إ  2013  ةنس د.م191  نم ةّصاا تاّملا

.د.م139,205ھتميقاممدلا ةيفصت زكارم ةدئافل قودنصلا لبق نم  2019

ضرملا ع نمأتلل طولا قودنّصلا عم ةّصاا تاّملا دقاع تاءارجإ-1

نوناقلا نم  11  لصفلا ّصن  ،تامدا يدسمو قودنّصلا نب ةقالعلا ميظنت ماحإ دصق

لعتملاو  2004  توأ  3   خّرؤملا  2004  ةنسل  71  ددع
ّ

تا ماربإ ع ضرملا ع نمأت ماظن ثادحإب ق
ّ
  تاّيقاف 

وت نلو راطإلا اذ و .ضرغلا  ةّيعاطق
ّ

  ةّينطولا ةفرغلا نو ھنب ةّيعاطق  ةيقافتا  ماربإ قودنّصلا 

الإ  (1)  ةّيئافشسالا  ةماقإلا  لاجم   2007  سرام  29  ذنم ةّصاا تاّملل
ّ

نأ 
ّ

  ماربإ إ لّصوتي مل ھ

الإ مدلا ةيفصت لاجم  ةيعاطق ةيقافتا
ّ

  .ةيقافتالاهذ ةّيمأ نم مغّرلاب كلذو2016توأ16خراتب 

  اقفو نيارشلاو بلقلا ةحارجب ةقلعتملا ةيلا تامداب قودنّصلا  لّفكت  ،لصّتم قايس و

قودنّصلا ّم طورش ساّرك ع ءانب هالعأ ھيلإ راشملا  2007  ةنسل  1367  ددع رمألا نم  33  لصفلل

لعتملا و  ةّيعامتجالا ةطياو دعاقتلل طولا  قودنّصلاو امتجالا نامضلل طولا
ّ

  لامعألا فراصمب ق

لعتملا ةّيبطلا تاّيلمعلاو
ّ

نّيعامتجالا ننومضملا ع ةارا ةّومدلا ةيعوألاو بلقلا ةحارجب ةق

لاو  ةّصاا تاّملاب
ّ

الإ ساّركلا اذ ليدع ّمتي ملو  2004  سرام  1  خراتب هدامتعا ّمت يذ
ّ

خراتب 

  .2019مسد

  نمو  2019  ةنس  (2) قودنّصلا عم ةدقاعتملا مدلا ةيفصت زكارمل  تا ّفلم  103  بايغ لّ دقو

ثمت نأ ةّيعضولا هذ نأـش
ّ

شلل بيجتس ال تامدخب لّفكت رطاخم ل
ّ

تالاب ةبجوتسملا طور
ّ

وت دقو ،ةّيقاف
ّ

خدتل اعبت  قودنّصلا
ّ

  دصق ةّينعملا ّمدلا ةيفصت زكارم عيمج  ةلسارم  2020  ةيلوج  10  خراتب  ةمكا ل

.ااّقحتسم صالخ قيلعتبامالعإ

فكتملاو تاملا لبق نم ةادسملا تامدا ع ةيبطلا ةباقرلا-2
ّ

   قودنصلا لبق نم ا ل

  رشابملا لّومملا تع اّتلاو ةّصاا تاّملا لبق نم ةادسملا تامداب قودنّصلا لّفكتي

شلاو غيصلل اقبط ةدوج تاذ تامدخ ءادسإ ع رسو ال
ّ

لاب الع صوصنملا طور
ّ

  ھب يراا عرش

ةدنسملا تامدا مييقت اساسأ ع ّمتي عضولا ةقباس ةيجالع تالووتورب دامتعا كلذ بلطتو    .لمعلا

 .ةّيحارا تاّيلمعلاو ةدالولا(1)
تالل اقفو(2)

ّ
 .2016ةنس ذنم ضرغلا  ةمملا ةّيقاف
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ماعلا عاطقلا نب وأ تاّملا نب ءاوس ةينملا تاسرامملا  توافتلا نم ّداو تاّملا لبق نم

 .ةّيلا تاقفنلا ديشرت  ةلاّعف ةفصب ماسو صاا و
          

  ةثدا صلا لاا  دامتعالاو مييقتلل ةينطولا ةئيلا ّنأ  إ  راطإلا اذ   ةراشإلا ردجتو

لاو  (3)2012  ةنس ذنم
ّ

ةّيلا تامدا  ةدوج ةموظنم عضو  ةّمالا تاّيحالّصلا تاذ  تع  

لملاو
ّ

لدأ ثالث ىوس دادعإ ّلوتت ملةينملا تاسرامملاو تاجالعلا ةدو تايعجرم دادعإبةف
ّ

هذ دوعو.ة

خأت هدرماءاسرإ  لصاا خأّتلا إ ةّيعضولا
ّ

  .ذافنلا ح ةيقيبطتلا اصوصن لوخدر

  ع ةقداصملا ءاا ةن ضفر ةئيلل يتلاو رشلا راطإلا لامكتسا مدع ىّدأ دقو

لادامتعالاةّيلمع
ّ

لاو ةّصاا تاّملا نم اددع تلمش 
ّ

   ءاقترالاواءادأىوتسمب ضوّلا ھنأش نم يذ

.ءاضيبلا ةقداصملابءافتكالاّمتدق و ييقت راسم دامتعاو اامدخ ةمالسو ةدوجب

دادعإ  ع اّح و ّطلا لاا   ةئيلا  هذ  يأر بلطل قودنّصلل ةحاتملا ةّينامإلا مغرو

نإفتاّملاب ةادسملا ةّيبطلا لامعألا مييقتب ةليفكلا تالووتولا
ّ

الإاأربلط ليعفت ّلوتي ملھ
ّ

  ثالث  

.تابسانم

تامدا فراصم  ديشرت  ع  دعاس  ةّينطو ةيجالع تالووتورب دامتعا ةيدودحم مامأو

ةباقن عم قيستلاب  2012  ةنس ذنم ةيدقاع تالو وتورب دادعإب قودنّصلا  رداب  نلو  ةادسملا ةّيلا

الإ صاا عاطقلا ءابطأ
ّ

لعتت مل اّأ 
ّ

 .فنتلا زاا ضارمأو مدلا طغضو يركسلا ضارمأب ىوس  ق

  ا حومسملا تاّيلمعلا جراخ ةّصاا تاّملاب ةادسم ةّيحارج تاّيلمع قودنّصلا لّفكت  دقو

تاو
ّ

نوؤشلا ةرازوب امتجالا نامضلا ةمظنأ قيبطتل ةّراشسالا ةنلا راطإ  اّيئانتسا ادانسإ 

  .د.م  6قوفت2019-2015ةفلا لالخ ةيلمج ةفلب ةّيعامتجالا

لّفكتلا تايلمع نم ّداو ةدمتعملا  ةيحارا تايلمعلا ةمئاق نيحت إ ةمكا وعدتو

.نيعامتجالا ننومضملا نب ةاواسملا و ةيفافشلا أدبم نمضي امب ةمئاقلا جراخ يانتسالا
              

لعتي اميفو  ، ىرخأ ةج نم
ّ

كمت لاو تا ّملل ةّيدعبلا ةّيبطلا ةبقارملا تايلمع ق
ّ

  نم ن

تاصوحفلا ةمئالم ىدم ةبقارمو ةيبطلا تامدل عفلا زاجن إلا نمو صيلا ةّ نم تّثتلا

 .2012متس6 خرؤملا2012ةنسل1709ددع رمألا تقمب(3)
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   تاونسلا لالخ تاّملا ع ةّيدعبلا ةباقّرلا لامعأ  لمش مل ،ةفوصوملا ةودألاو ةّيبطلا

 .ةّيبط لامعأ ثالثىوس2015-2019

نأ إ ةراشإلا ردجتو
ّ

ةقفاوملا ناونع تاّملاب ةادسملا ةّيلا تامدا ضعبب لّفكتلا ّمت ھ

لاو ةقبسملا
ّ

-2014                  ةفلا لالخ فراصملا عاجسا ةموظنم عم ةجودزم ةفصب ارتوف ّمت 

لا و  2018
ّ

  إ ىّدأ اّمم امتجالا نومضملا سفنل ةمدا سفن ناونع ةجودزم ةفصب لّفكتلا اف ّمت 

.د.أ11,901هردق غلبمّقح ھجو نودقودنّصلا صالخ

صالخ ع ةّصاا تاّملل ةّيعاطقلا ةّيقافتالا نم  28  لصفلا ّصن ،رياغم قايس و

نإف  كلذل افالخو ،تاوفلا عاديإ خرات نم اموي  20  لجأ  تاّملا تاّقحتسمل قودنّصلا
ّ

  هذ محي ال  ھ

ةدالولا لامعأ  إ  ةبسلاب اموي  120  نب  2019  ةنس  إ  ةبسلاب صالا لاجآ لّدعم حواي ثيح لاجآلا

.موي700تالاا نم ددع  تغلو نيارشلاو بلقلا ةحارجإةبسلاب اموي233و

  تاملاب ةسفانملاب ةلا تاسرامملاو تالماعملا ةيفافش ع ةباقرلا-ب

 ةصاا

ةرازو ةباقرل ةصاا تاملا عضخت  ،ةلا ةرازو لبق نم ةزجنملا ةباقرلا  إ  ةفاضإلاب

 بتالاو  نناوقلا قيبطتو  ايفافشو ةراجتلا تالماعملا ةو ةدوجب قلعتي اميف  ساسألاب  ةراجتلا

  20                            خرؤملا  2001  ةنسل  2966  ددع رمألا ماحأب المع كلذو راعسألاو ةسفانملا نيدايم

(1).2001مسد

ةفلا لالخ ةصاا تاملا ع ةرود ةباقر تامم ةجمرب ةراجتلا ةرازو اصم ّلوتت ملو

ةرتوفلاو ةيلا تامدا راعسأ ةبقارمو تالماعملا ةازنو ةيفافش نم تثتلل    2020  لرفأ  -2015

  ثاحبألا اصم ع ةدراولا تاياشلاو ضئارعلا ةاعم ع ارود رصتقاو .البق نم ةدمتعملا

.اأش  يداصتقا ثحب حتفو ةيداصتقالا

ل وح ةراجتلاو ةلا يرازو نم لل ةعاتلا دقفتلا اصم نب قيستلا فعض تا امك

-2016ةفلا لالخ تام6 ىوتسم عةيبطلا ةيدقفتلا لبق نم انياعم تمت لا تافلاا ةعاتم

   عيفلاو ةملا تاءاضفب تامداو داوملا تافرعو راعسأ راشإ  مدع  اساسأ تلثمتو  2018

  ةبسلاب ةطشمو  ةينوناق غ حر شماو فيظوت لالخ نم   افرط نم ةكوسمملا ةودألا ضع راعسأ

  رملل ةطشملا ةرتوفلا نع الضف يوناق ھجو نود ةيفاضإ غلابم ةرتوفو ةيبطلا تامزلتسملا ضعبل

. روذملا رم ألا نم31و30و25و24 لوصفلا(1)
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نأ  ةراجتلا ةرازو تدافأ دقو .نيسوتلا رملا عم ةنراقملاب بناجألا
ّ
  لبق نم دقفت ررقت   ّيأ ةلاحإ متت مل ھ 

  ع ةزجنملا ةباقرلا ةعاجن نم   ّدحت نأ ةيعض ولا هذ نأش نمو .ضرغلا  ةلا ةرازوب دقفتلا اصم

 .ةصاا تاملاب ةراجتلا تالماعملا ةيفافش

.ضرغلا  ةراجتلاو ةلاي رازو نب قيستلا دزمب ةمكا وتو

ةلا تاسرامملا لوح قتلا لالخ نم ةّرا راعسألا ةبقارمب ةراجتلا ةرازو ع  امك

حرلا شماو قيبطت  تثتلا لالخ نم راعسألا ةّرح ماظنل ةعضاا غ راعس ألا بقارت و  ةسفانملاب

   تاظحالم إ  لاا اذ  رظنلا فأ  دق و  .ةّيداصتقا تافلاخم باترا مدعو ةينوناقلا غ تادازلاو

ةيبطلا تامزلتسملاو ةيذغتلاو ةماقإلا تامدخ ةرتوفب ةقلعتملاو راعسألا ةرح ماظنب ةصاخ تقلع

.ءابطألا نم ةمدقملا ةيبطلا لامعألاو ةودألا ةرتوف دنع ھب لومعملا ةرادإلا ةقداصملا ماظن و

 راعسألا ةرح ماظنل ةعضاا تامدا ةبقارم-1

لعتملا تامدا عضخت
ّ

  ةرح أدبم إ  (1)ةصاا تاملاب ةيذغألاو ةماقإلا فيلاتب ةق

دعاوقلا هذ لالخإ ل نع بتو .ةسفانملا دعاوقل اماحاو قوسلا تايلآب اديقت ةرورض عم راعسألا

نم اذيفنت ةعاتم متو ،(2)ضرغلا  ةيئاضق تارارق رادصو ةسفانملا سلجم لبق نم ياضق دع

.ةيلاملاو ةراجتلاة رازو نم ل لبق

فار طألا لبق نم لاا  ةرداصلا ةسفانملا سلجم تارارق ذيفنت ةعاتم فعض تا دقو

  سلجم رارق ذيفنت ةعاتمل ةرورضلا تاءارجإلا ذاختا ةيلاملاو ةراجتلا يرازو اصم ّلوتت مل ثيح ةينعملا

الوت تث لاو سقافص ةجب ةطشانلا ةصاا تاّملا دض  2013  ناوج  27   رداصلا ةسفانملا

ءاويإلا و قفارملا ءاويو ةيداعلا فرغلاب ءاويإلا صخت ىوصق و ايند راعسأ ةرصاح ديدحت ع قافتالا"

تافرع ديدحت الوتل ةصاا ةيلا تاسسؤملل ةينطولا ةيباقنلا ةفرغلا دضو "موي فصن ةدمل

لثمي ام وو "قألا ا ّدح  عيفلاو ةصاا ةيلا تاسسؤملاب )ةيذغألا و ءاويإلا( ةماقإلا تامدخ

  دعتلل ةيلاملا ةرازوب ةصتا اصملا ةلسارمب ةراجتلا  ة رازو مقت  ملو .ادع ةطونملا ماملل ازواجت

الإ د.أ  70    غلبمب    ةر ّدقملاو ا موا ةينوناقلا فراصملاو ةيلاملا اياطا ليقث و صالختساب
ّ

  خراتب 

 .رارقلا خرات نم تاونس6  نع زاني ام رورم دع يأ2019لرفأ17

لعتملاو  2015  متس  15   خرؤملا  2015  ةنسل  36  ددع نوناقلا ماحأب المع كلذو  (1)
ّ

  23   خرؤملا  1991  ةنسل  1996  ددع رمألا و ةسفانملا ميظنت ةداعإب ق

  طورشلا سارك نم  11  لصفلاو اطأت قرطو راعسألا ةّرح ماظن نم ةانتسملا تامداو تاجوتنملاو داوملاب قلعتملاو ھمامتو ھحيقنت ّمت امك  1991  مسد

لعتملا
ّ
.ةصاا ةيلا تاسسؤملا ثادحإب ق 

 .راعسألاو ةسفانملا ميظنت ةداعإب قلعتملا2015متس15 خرؤم2015ةنسل36ددع نوناقلا نم11لصفلا(2)



265

  ضع  نوت لا ةيبطلا تامزلتسملا إ ةبسلاب  3)(راعسألا ةرح أدبم قيبطت ىدأ امك

طشم حر شماو قيبطت ةصاا تاملا ضع وت إ  ضرملل ةيتايح نايحألا
ّ

هذ  ضعبل ة

  سوت ةيالوب امادحإ نتمب ھلي   ّمت ام رارغ ع %  300  دودح إ انايحأ تلصو تامزلتسملا

 .تسملا ةيالوب ىرخألاو

 ةرادإلا ةقداصملا ماظن إ ةعضاا تامدا ةبقارم-2
           

  ءابطألا لبق نم ةم ّدقملا ةيبطلا تامداو لامعألاب ةلصتملا راعسألاو تافرعتلا عضخت

  ضع ةرتوف صوصخ  تازواجت تل دقو .ةرادإلا ةقداصملا ماظن إ ةصاا تاملاب ةودألاو

حر شماو فيظوتو ةودألا ضع راعسأ  عيفلا مت ذإ  ةصاا تاملا  نم ددع  لبق نم ةودألا

رارغ ع طورشلا سارك نم  108  لصفلل اقفو %10  نع اضوع %  160و %26  نب تحوارت ةينوناق غ

نأش  ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا لباقملا  ةراجتلا ةرازو ّلوتت ملو .سوت ةيالوب نتمب ھلي ّمت ام

.ةفلاا تاملا
          

إ رانيد50نم ةيطخ" طيلسب قي يذلا راعسألاو ةسفانملا نوناق نم46نلصفلل افالخو

  ميلس ضفر وأ ررحت مدع لجأ نمو صوقنملا راشإلا وأ راعسألا راشإ مدع لجأ نم رانيد  2.000

  وأ ّلا قلغ  رارق ذخأ"  ةينامإ ع ّصني يذلا  50و "ةينوناق غ تاوف ميلس وأ كلسملل ةروتاف

الا
ّ

راعسألا  يوناقلا غ عيفلا لجأ نم ريدقت قأ ع رش ةدمل ةفلاا اف تبكترا لا ت

  ذاختا  2020   يرفيف  وم إ ةراجتلا ةرازو ّلوتت مل  ،"... ةينوناق غ راعسأ قيبطت لجأ نم كلذكو

ةفرغلا نم ل عم لمع تاسلج دقع ع ترصتقا ثيح ةلا تاملا نأش  ةينوناقلا تاءارجإلا

ممالعو ةبقارم ةيلمع ل ةيا   (1)ةينعملا تاملل نينوناقلا نلثمملاو ةصاا تاملل ةينملا

  ةعاتم تاممب مايقلا ّلوتت مل امك  .(2)اكرادتل ةنيعم ةدم الامو انياعم ت ّمت لا صئاقنلا فلتخمب

  اعبت  2020و  2015  نب ةحواملا ةفلا لالخ ةيباقرلا لامعألا لطعتب كلذ ةرازولا تررب دقو  .ضرغلا  

 .ةرذج ةفصب الي ةداعإل

  ليعفتو ةّصاا تاملا تالماعم ةيفافش ع ةباقرلا لامعأ ميعدتب ةمكا  وتو

ةراجتلا تالماعملا ةازنو ةيفافش ةبقارم جمان رب ذيفنت راطإ   اذاختا مت لا ةرورضلا بادتلا

.2014ةنس ذنم هرارقإ ّمت يذلاو(3)ةصاا تاملاب

أ ا رابتعا(3)
ّ

.راعسألا ةرح ماظن نم انتس مل هالعأ روذملا1991ةنسل1996ددع رمألا ن
.سوت ةيالوب نتم إةبسلاب مت ام رارغ ع(1)
 .27/11/2014خراتب ةراجتلا ةرازوب لمع ةسلج رضحم(2)
 .27/011/2014خراتب انت ع ةقفاوملا تمت لا ةراجتلا ةرازو تاحقم ع ءانب اذاختا مت(3)
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*

*                       * 

  ثادحإ صوصخب ملاعملا ةاو  ةيجيتاسإ  إ  ةّصاا ةّيلا تاسسؤملا عاطق رقتفي

تاذ قطانملاب  رامثسالا   ع  ع وةّينطولا تاجوتلاو تاولوألا رابتعالا نع ذخؤت ةصاا تاملا

تاجتلا نم تايجاا سياقم رارقتسا مدع عاطقلا اذ مسا امك .صلا قفرملاب ضولل  ةولوألا

  .ةيلبقتسملاو ةّيلاا ةينطولا تايجاا لوحةيعوضوم تاسارد بايغوةليقثلا

حاسلا  طرشلاب  ةّصاا تاّملا   ّنم ما ددع  كرت ھيجوت   ةّيعضولا هذ تماسو

ةّيبطلا تاصاصتخالا نم ددعل  ةيلخادلا تاا  راقتفا  مامأ  ةّصاخ  تاا  نب ةّولا قيمع    داز امم

.ةّيمومعلا تايفشسملاب صيلا ةّيلمعل ةرورضلا ةليقثلا ةّيبطلا تاجتلاو ةّمالا

ةدع ةطونملا  فارشإلاو  ةعاتملاو  ةباقرلا تايلمع ةيدودحم نم عاطقلا اذ وش امك

ثأ ام وو  ةّيعدرلا  تاءارجإلا  فعض نمو نلخدتملا فلتخم
ّ

  ةّمدقملا ةيبطلا تامدا ةدوج ع ابلس ر

تاّنفعتلا تالاح رارغ ع ةروطاب اضع مسااتازواجتلا نم ما ددع لي  إىدأوتاملاب

   هذ  نم ديدعلا تيقو    .مدلا ةيفصت زكارمب  وفلا دبكلا بالا ىودع تالاح و  ةيئافشسالا

 .ةعاتم نود اروطخ مغر تازواجتلا

طولا قودنصلاو ةّلا ةرازو رارغ ع نلخدتملا فلتخم نب قيستلا فعض ماس  دق و

  تافلاا نم ديدعلا ءاقب  ةراجتلا ةرازوو تايافنلا  فّرصتلل ةّينطولا ةلاولاو ضرملا ع نمأتلل

لع ءاوس ،تاملا ىوتسم ع ةلملا
ّ

  لا  ةرطا  تايافنلا  افرصتب وأ  االماعم ةّيفافش رمألا ق

نود ،يمكتلا ّصاا طاشلا نمأتب وأ ةليقثلا ةّيبطلا تاجتلا لالغتسا صيخارت دانس إب وأ اجتت

.ةلاّعف ةعاتم

ةؤرلا   رظنلا ةداعإ  ةّصاا ةّي لا تاسسؤملا ع  فارشإلا و  ةبقارملا  ماحإ  بجوتسو

ةادسملا  ةّيلا تامدا  نمأت   ماعلا عاطقلل  اّما  ارش ھنم لعجي امب عاطقلا اذل ةّينطولا

  ساّرك تايضتقم و  عاطقلل ةمظنملا ةييتلاو ةينوناقلا صوصنلا  ةعجارم ةرورض  نع الضف  ننطاوملل

كمي امب طورشلا
ّ

فلتخم نب قيستلا  ماح و  درلا بناا ززعو  ةعاتملا و  ةبقارملا  ميعدت  نم ن

     .نلخدتملا
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 ةحصلا ةرازو   در

  يفو رشابملا ةرازولا لمع صخت رواحم  06  يف تنمض ةظحالم  380  ىلع ةباقرلا قيرف ريرقت نمضت
  :يهو صاخلا يحصلا عاطقلاب ةينعملا تارادإلا عم اهلصاوت

،تاسسؤملا فنص رييغتو ةلقنو ةعسوتو ثادحإ نم ةصاخلا تاحصملا-1
 ،ةلمعتسملا تازيهجتلاو ةليقثلا تازيهجتلا ىلع ةباقرلا-2
 ،تانفعتلا ةمواقمو ةحصلا ظفح ىلع ةباقرلا-3
،ةيئافشتسالا ةيبطلا تامزلتسملاو ةيودألا ىلع ةباقرلا-4
  تاحصملا تالماعم ةيفافشو ضرملا ىلع نيمأتلا قودنص عم ةيدقاعتلا تاقالعلا ىلع ةباقرلا  -5

،ةصاخلا
،ةصاخلا تاحصملاب ةيرشبلا دراوملا يف فرصتلا ىلع ةباقرلا-6

ةراجتلاو ةئيبلاك ىرخألا تارازولا عم اهتاقالع يف ةرازولا صخت تاظحالم ىلإ ريرقتلا ضرعت امك
  تاحرتقملا  ضعب نمضت دق ريرقتلا اذه نأ ىلإ ةفاضإ ،)ضرملا ىلع نيمأتلا قودنص( ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازوو
.عدرلاو ةعباتملا يف ةحصلا ةرازو رود ماكحإ ديزمل ةينوناقلاو ةيبيترتلا صوصنلا ضعب ةعجارمب ةصاخلا

: لوح اساسأ رتاوتب تاظحالملا تروحمت دقو

صاخلا طورشلا ساركب ةدراولا طورشلل ةصاخلا ةيحصلا تاسسؤملا ضعب ةقباطم مدع  -1
،ةصاخلا تاحصملاب

 ،ةينفلا سيياقملا قباطت مدع-2
 لاجآلا مارتحا مدع-3
،تالالخإلا ةعباتم مدع-4
،ةقحاللا ةباقرلا فعض-5
 ،تانايبلا دعاوق نييحت مدع-6

:ةصاخلا تايصوتلا ضعب ريرقتلا لمش امك
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 ،ةيحصلا ةطراخلا نييحت ةرورض-1
 ،تانايبلا دعاوق نييحت-2
 ،ةيحصلا تاسسؤملا ةعباتمو ةبقارمو طاشنب ةصاخلا ةيبيترتلا صوصنلا ضعب ةعجارم-3

ةلسارمو يلوأ ريرقت دادعإب ةرازولا تماق ،ةيلوألا تاظحالملا هذه ىلع درلا ىلع انصرح قاطن يفو
 :اعابت يهو ةباجإ رصانعب اهدمل ةصتخملا حلاصملا فلتخمب لاصتالا وأ

 ،تاءانبلا ةرادإ-
 ،زيهجتلا ةرادإ-
 ،تاجتنملل ةيئيبلاو ةيحصلا ةباقرلل ةينطولا ةلاكولا-
،ةعشألا نم ةيامحلل ينطولا زكرملا-
  ،طيحملا ةيامحو ةحصلا ظفح ةرادإ-
 ،ةينالديصلا ةيدقفتلا ةرادإ-
،ضرملا ىلع نيمأتلل ينطولا قودنصلا-

 :ثيح ريرقتلا اذه ةيلومش جتنتسن نأ نكمي هنإف ،يباقرلا ريرقتلا اذه يف ءاج ام ءوض ىلعو

 ،ةيوهجلا وأ ةيزكرملا ةرادإلاب ةلصتملا صاخلا عاطقلاب ةطشنألا فلتخم لمش-
  ،ةيرادإلا حلاصملا رييستب ةصاخلا تاظحالملا ديدعل هعفر يف هلادتعا-
  نم ةيحصلا تامدخلا عضو ىلع فوقولل ةيزكرملا تارادإلا فلتخمب قئاثولا ديدع ىلع هدامتعا  -

ناجل لاغشأو دقفت ريراقتو تاساردو ثوحب
  ةيزكرملا تارادإلا فلتخم فرط نم هدامتعا متي قيرط ةطراخ ةباثمب ريرقتلا اذه رابتعا نكمي  -

  تالخدتلا لحارم فلتخم يف كلذو تالالخإلا ديدع دوجو هتايط يف لمحي يذلا يلاحلا عضولا حيحصتل ةيوهجلاو
  نيناوقلاب ديقتلا  مدع يف لكاشملاو تامكارتلا ديزم ىلإ يلاحلا عضولا حشري امم ةيرودلا ةبقارملا فعض ىلإ ةفاضإ
.ةرازولا لبق نم ةعوضوملا بيتارتلاو

  نيب ةاواسملا أدبم سيركت ديزمل رظنلا ةداعإ يعدتست يتلا تايعضولا ضعب ىلع فوقولا ّمت امك  -
: لالخ نم كلذو ةبقارملا لكايه ىدل ةعاجنلا نم ديزم ءافضإ ةرورض ىلإ ةفاضإ ،تاهجلا
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،تانايبلا ةدعاق نييحتل تامولعملا لدابت عم يرود يقيسنت راطإ ثعب·
  ارظن تاسسؤملا نم ديدع ىلع ةيئازجلا ةلا هب تتأ ام كلذ يف امب يعدر عباط ءافضإ·

 ،ةيعون ةيحص تامدخ نيمأتو عضولا يف مكحتلا ديزمل اهيلع ةلومحملا تامازتلالاب اهلالخإل
  ىلع ةرطيسلا ديزمل تاءارجإلاو بيتارتلل نيفلاخملا ىلع تابوقعلا ديحوتو بيستلا نع داعتبإلا·

 .)ةيونعملا صاخشألا( ةيحصلا تاسسؤملا وأ نييداملا صاخشألا ىلع ءاوس كلذو عضولا

 :البقتسم متيس ،تاظحالم نم هيف ءاج امل ةمتتو ريرقتلا اذه ءوض ىلعو

  روطت عم مئالتي ال حبصأ اهضعب نأ رابتعاب بيتارتلاو نيناوقلا ةعجارم اهيلإ دهعي ةنجل نيوكت.1
  تاونس سمخلا لالخ اعافترا دهشيس يذلا تاحصملا ددع ثيح نمو ةينقتلا سيياقملا ثيح نم صاخلا عاطقلا
 .ةرازولا ىدل ةعدوملا بلاطملا بسح كلذو يلاحلا ددعلا نم ةئاملاب70ةبسنب ةمداقلا

  عفرل يرود مييقت ىلع فوقولاو ريرقتلا اذه ةعباتم هيلإ دهعي يزكرم ةعباتم قيرف نيوكت.2
.ةصاخلا ةيحصلا تاسسؤملا لبق نم تالالخإلا

 .ةدافإلاو ةعباتملل روحمب دحاو لك متهي ةيعرف قرف نيوكت.3
 .هب دهعتلا مت امو ةرازولا تادهعت زاجنا ىدم ةعباتمل ريزولا ديسلا لبق نم يرود فارشإ.4
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 ضرملا ىلع نيمأتلل ينطولا قودنصلا   در

  مدلا ةيفصت لاجم يف ةيقافتا ماربإ-

             1367  ددع رمألا نم  33  لصفلا تايضتقمل اقبط مدلا ةيفصت صصح فيراصمب لفكتلا لصاوت
  راطإ يف ةيحصلا تامدخلاب لفكتلا بسنو تاءارجإو غيص طبضب قلعتملا  2007ناوج  11  يف خرؤم  2007  ةنسل
  قافتا  ىلإ لصوتلا مدع  ببسب ضرغلا يف ةيعاطق  ةيقافتا  ماربإ رخأت دقو ضرملا ىلع نيمأتلل يدعاقلا ماظنلا

 .مدلا ةيفصت ةصحل ةيفازجلا ةفيرعتلا ةعجارم صوصخب

 نييارشلاو بلقلا ةحارجب ةقلعتملا ةيحصلا تامدخلاب  لفكتلا-

املع قودنصلا ثادحإ نم ىلوألا تاونسلا يف تاحصملا لبق نم طورشلا سارك ةعجارم حرط متي مل
  عاطقلا عم اهيلع قفتملا تافيرعتلا  دامتعاب  متي نييارشلاو بلقلا ةحارج لامعألل ةيفازجلا تافيرعتلا ةعجارم نأو
  يلثمم عم  قافتا  ىلإ لصوتلا دعبو ةحصلا ةرازو ىوتسم ىلع تامدخلا هذهل ةفلك تاسارد رثإ ىلعو .ماعلا
 .2019  ةنس يف طورشلا سارك ليدعت مت ةصاخلا تاحصملا

  مدلا ةيفصت تامدخب لفكتلا-

  لبق اهب لومعملا تاءارجإلاو تافيرعتلا سفنب مدلا ةيفصت صصح فيراصمب لفكتلا قودنصلا لصاو
  2007  ةنسل  1367  ددع رمألا نم  33  لصفلل اقبط كلذو ذيفنتلا زيح ضرملا ىلع نيمأتلل ديدجلا ماظنلا لوخد
  ماظنلا راطإ يف ةيحصلا تامدخلاب لفكتلا بسنو تاءارجإو غيص طبضب قلعتي  2007  ناوج  11  يف خرؤم
  ميدقت اطرتشم  نكي مل ضرغلا يف ةيقافتا بايغ يفو ةقباسلا تاءارجإلا بسحو. ضرملا ىلع نيمأتلل يدعاقلا
اقباس دمتعملا يتامولعملا لجسلا بسح مدلا ةيفصت تاحصم عم لماعتلا قودنصلا لصاو دقو  .طارخنالل فلم
.يعامتجالا نامضلا يقودنص لبق نم

  ةبولطملا قئاثولا ميدقتل تاحصملا عيمج ةوعد  مت  2016  ةنس مدلا ةيفصت ةيقافتا ءاضمإل اعبتو
  عيمج ىلإ  2020 /7 /10   خيراتب ةلسارم هيجوت مت امك.2019  ةنس يف ريكذتلا مت دقو ةيقافتالاب اهيلع صوصنملاو
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  مدع لاح يف مهتاقحتسم صالخ قيلعتب  موقيس قودنصلا نأب اهمالعإل دعب بجتست مل يتلا مدلا ةيفصت تاحصم
 .مهلاثتما

  ةيبطلا تالو كوتوربلا-

تامدخلا ةدوجب يقرلاو قودنصلا تاقفن ديشرت ىلإ ايعسو ةينطو ةيجالع تالوكوتورب بايغ يف
  صاخلا عاطقلا ءابطأ ةباقن عم قيسنتلاب  2014  ةنس ذنم مت نيدقاعتملا ةيحصلا تامدخلا يمدقم لبق نم ةادسملا
 .ةيدقاعتلا ةيجالعلا تالوكوتوربلا ضعب دادعإ

  يثلث نم رثكأ لثمت يتلاو اعويش رثكألا ةنمزملا وأ ةليقثلا ضارمألا ىلع زيكرتلا ىلوأ ةلحرم يف مت دقو
 .نيينعملا نييعامتجالا نينومضملا

ىلوت صاخلا عاطقلا ءابطأ ةباقن عم قيسنتلاب اهدادعإ متي ةيجالعلا تالوكوتوربلا هذه نوكل ارابتعاو
  عم ايلاح يراجلا ضوافتلا دونب نمض ةيدقاعتلا ةيجالعلا تالوكوتوربلا لامكتساب ةقلعتملا ةطقنلا جاردإ قودنصلا
.ةيحصلا تامدخلا يدسم تاباقن

  تايعمجلا عم قيسنتلاب قودنصلا رداب ،يبطلا يأرلا ديحوتو تاقفنلا ديشرت راطإ يفو ،ىرخأ ةهج نم
  لفكتلا صوصخب يبطلا هيأر ءادبإ دنع راشتسملا بيبطلل اعجرم نوكتل ةيهيجوت ةيبط ةلدأ دادعإ ةيبطلا ةيملعلا
  ةيحارجلا تايلمعلاو ةيبطلا تالآلاب لفكتلا اهنم ركذن ةفلتخم تالاجم عجارملا هذه تلمش دقو ةيحصلا تامدخلاب
 ... ةيصوصخلا ةيودألاو ةيضرملا صخرلاو

  ةمئاقلا جراخ ةيحارج تايلمعب يئانثتسالا لفكتلا-

يدعاقلا ماظنلا راطإ يف اهب لفكتملا ةمئاقلا جراخ  ةحارجلا لامعأب ايئانثتسا لفكتلا قودنصلا ىلوتي
  ءوض ىلع كلذو ضرملا ىلع نيماتلل ينطولا قودنصلا عم ةدقاعتملا ةصاخلا ةيحصلا لكايهلاب ضرملا ىلع نيمأتلل
 .ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازوب يعامتجالا نامضلا ةمظنأ قيبطتل ةيراشتسالا ةنجللا نع ةرداصلا لفكتلا تارارق
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 ةيدعبلا ةيبطلا ةبقار ملا-

لامعألا نم قودنصلا يروظنم لبق نم ةدراولا تاياكشلا رثإ ىلع تاحصملل ةيدعبلا ةبقارملا ربتعت
  حلاصملا ىلوتت ،ةجمربملا ةيدعبلا ةيبطلا ةبقارملا تايلمعل ةبسنلاب امأ.ةيميلقإلاو ةيوهجلا ةيبطلا ةبقارملا لكايهل ةيمويلا
  وأ ءادسإلا ةيقحأ رارغ ىلع ةيحصلا ةمدخلل ةديدع بناوج ةبقارم فدهب ةيرود ةفصب اهتجمرب قودنصلل ةيبطلا

.اهتدوجو تامدخلا  ءادسإ فورظ

نيسرامملا نم ريبك ددع لخدت بجوتستو يمومعلاو صاخلا عاطقلا ةجمربملا ةيدعبلا ةبقارملا لمشتو
  حلاصملا ىلوتت كلذل ،ةيحصلا تاسسؤملا  عم قبسملا قيسنتلابو نمزلا نم ةليوط تارتف دادتما ىلع نيراشتسملا
  متيو )تاونس ثالث وأ نيتنس ىدم ىلع ةداع( قبسم لمع جمانرب راطإ يف ةبقارملا لامعأب مايقلا قودنصلل ةيبطلا

  غولب ةيناكمإ ىدم ،ةعفترملا ةفلكلا ،ددعلا( ةيعوضوم طباوض بسح اهتسارد عمزملا ةيبطلا لامعألا ةمئاق ديدحت
 .)خلا... ثحبلا فورظ،ةوجرملا فادهألا

  تايلمعلا يف ةلثمتملا و تابساحملا ةمكحم ريرقت يف اهركذ عقو يتلا تايلمعلا رايتخا رسفي ام اذهو
  فلم  32915  ةسارد ةيرصيقلا تايلمعلل ةبسنلاب تلمش يتلا و  Laminectomie  ، ةرارملا لاصئتسا ، ةيرصيقلا
64  ل دقفت ةرايزو  ةرتوف فلم  373  ةسارد  Laminectomie ل ةبسنلاب و   ةحصم  25  ل دقفت ةرايزو  ةرتوف

  تمت دقف يلاتلابو .  ةحصم  73  ل دقفت ةرايزو    ةرتوف فلم  1471  ةسارد ةرارملا لاصئتسال ةبسنلاب    ةحصم
مت يتلا لامعألا ىلع ةوالع هنأ ةراشإلا ردجتو ةصاخ تاحصمل ةرايز162ب مايقلا و ةرتوف فلم34759ةسارد
  ةحصم  23  تلمش يتلا و ةيحولصلا ةيهتنملا ةيبلقلا بلاوللا تافلم ةساردب قودنصلل ةيبطلا  حلاصملا تلوت اهركذ
  .نيتنس ىدم ىلع

  جودزملا لّفكتلا-

تامدخلا ناونعب جالع فيراصم عاجرتسا وأ ريتاوفلا ةيفصت لاجم يف اهب لومعملا تاءارجإلل اقبط
  ،نيترم جالعلا فيراصم صالخ يلاتلاب نكمي ال و لفكتلا رارق عجرم دامتعا متي ةقبسملا ةقفاوملل ةعضاخلا ةيحصلا
  راشملا تالاحلل عوجرلابو اذه  .لفكتلا رارق لصأ ميدقت نيعتي صالخلا فلمل ةنوكملا قئاثولا نمض هنأ ىلإ ةفاضإ
   يف ثحب ءارجإل دقفتلا ةرادإل نذإلا مت دأ  11.040  اهتميق تغلب جودزم صالخ ةلاح  66دوجو نيبت ريرقتلاب اهيلإ
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  نودب ةعوفدملا غلابملا عاجرتسال ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا متيس نيترم صالخلا توبث ةلاح يفو اذه.ضرغلا
  قودنصلاب ةينفلا حلاصملا فرط نم2018ةنس يف ةيعضولا هذهل نطفتلا مت دقو . دقفتلا ريرقت ءوض ىلع بجوم
 .ضرغلل ةدعملا ةيمالعإلا ةقيبطتلا ىوتسم ىلع جودزملا صالخلا يدافتل ةيرورضلا تاءارجإلا ذاختا متو

  تاحصملا صالخ لاجآ-

  نم ةيلاملا تاليوحتلا يف صقنلل ةجيتن  2016  ةنس ذنم قودنصلا اهيلع يتلا ةيلاملا ةيعضولل  ارابتعا
  ىدل ةرفوتملا ةيلاملا ةلويسلا يف صقن نم اهنع بترت امو ضرملا ىلع نيماتلا تامهاسم ناونعب طارخنالا يقودنص
.ةيدقاعتلا لاجآلل اقفو ةيلاملا هتادهعتب ءافيإلا يلاتلاب هيلع رذعت دقلف ضرملا ىلع نيماتلل ينطولا قودنصلا

  ةليقثلا تازيهجتلا نم تايجاحلا ريياعمو سيياقم  -

  ةطاحإلا نسح لفكي امب ةصاخلا ةيحصلا تاسسؤملا عم لماعتلا ميظنت ديزمل كرتشملا يعسلا راطإ   يف
  قودنصلا رداب ىرخأ ةهج نم قودنصلل ةيلاملا تانزاوتلا ىلع ةيبلسلا تاساكعنالا نم دحلاو ةهج نم ىضرملاب
  تايضتقمل اقفو كلذو  دالبلا تاهج فلتخم ربع ةليقثلا ةيبطلا تازيهجتلا عيزوت نسح لفكت  ريياعم طبض ىلإ
.2016ربوتكأ18 يف خرؤملا ناكسلل يددعلا طرشلا ةدعاق جراخ ةليقثلا تادعملا زيكرتب قلعتملا  ةحصلا ريزو رارق

   يف خرؤملا رارقلا مامتإو حيقنتب قلعتملا  2020  يرفيف  17  يف خرؤملا ةحصلا ريزو رارق رودصبو
  تايصوتلل اقبطو ةليقثلا تادعملا نم تازيهجتلا نم تايجاحلا ريياعمو سيياقم طبضب قلعتملا  2013  ربمسيد  17

  ةصحلا جراخ صيخارت ىلع تلصحت يتلا تاحصملا تافلم ةيوست لوح ةليقثلاو  ةيبطلا تازيهجتلل  ينطولا سلا
  تافلملا هذه  ةيوستب  2020  يرفيف  24  خيراتب  قودنصلا رداب  2019  ةيليوج  22  يف هعامتجا خيرات لبق ةي بسنلا

     .ةحصلا ريزو فرط نم اهيلع رشؤم ةمئاق بسح

  ةحصملا مايق ةيلوؤسم لمحتي ال قودنصلا نإف ييسيطانغملا نينرلاو سارفملاب فشكلا لامعأل ةبسنلاب
  قودنصلاب ةصتخملا  حلاصملل نذإلا ءاطعإ مت امك.ناونعلا اذهب فيراصملا عاجرتسا ةقاطب ريمعتب ةدقاعتم ريغلا
 )زاجنالا روط يف ءارجإ (.قودنصلاب صاخلا باولا عقومب ةدقاعتملا تاحصملا ةمئاق جاردإ دصق

  ةيبطلا تازيهجتلل ينطولا سلا ةسلج رضحمل اذيفنت ريرقتلاب ةروكذملا تاحصملا ةيعضو ةيوست مت
  صيخرت ىلع ةلصحتملا ةصاخلا تاحصملا ةيعضو  ةيوست رقأ يذلاو  2018  سرام  12  خيراتب دقعنملا ةليقثلاو
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  راطإ يف كلذو ةيبسنلا ةصحلا جراخ يسيطانغملا نينرلاوأ سارفملا ةلآ لالغتسا يف ةحصلا ريزو لبق نم يئاهن
.2016توأ رهش يف ةدقعنملا هتسلج لالخ هينبت سلجملل قبس يذلا يشمتلا

  بايغ يفو ةليقث ةيبط تازيهجت بجوتست يتلا ةيحصلا تامدخلا ناونعب قودنصلا تاقفن روطتل ارظن
                        يف خرؤملا ةحصلا ريزو رارق رودص رثإ ىلعو  .يناكسلا عيزوتلاب ةنراقم تاهجلا نيب نزاوتلا نمضت ريياعم

  تازيهجتلا زيكرت نم يئافشتسا ريرس  100  اهباعيتسا ةقاط زواجتت يتلا تاحصملا نكمي يذلاو  2016  ربوتكأ  18
  نال ارظنو  .ةلآ  147رارقلا اذه ءوض ىلع ةدنسملا صيخارتلا ددع غلب دقف يددعلا طرشلا ةدعاق جراخ ةيبطلا
  ناكسلا تايجاح قوفت بسنب يلحاسلا طيرشلا ىلع ةبصتنم تاحصم ةدئافل اهدانسإ مت صيخارتلا هذه بلغأ
  قودنصلا رداب دقف.بجوم نود ةيفاضإ ةيلام ءابعأ قودنصلا فلكي نأ هناش نم امب قطانملا هذهب نيدجاوتملا
.ةصاخلا ةيحصلا تاسسؤملا دقاعت ةيلمع ميظنت ديزمل ةيعوضوم ريياعم عضوب ةيعامتجالا نوؤشلا ريزو نم نذإب

  تايضتقمل اقيبطت يلوألا ةباقرلا ريرقتب ةروكذملا ةمئاقلاب ةدراولا ةصاخلا تاحصملا ةيعضو ةيوست مت امك
  قودنصلا ةوعد رقا يذلاو2018سرام12خيراتب دقعنملا ةليقثلاو ةيبطلا تازيهجتلل ينطولا سلا ةسلج رضحم
  وأ سارفملا ةلآ لالغتسال ةحصلا ريزو ندل نم يئاهن صيخرتلا ىلع ةلصحتملا ةصاخلا تاحصملا ةيعضو ةيوستل
  لالخ هينبت سلجملل قبس يذلا يشمتلا راطإ يف كلذو ةيبسنلا ةصحلا جراخ يسيطانغملا نينرلاب فشكلا ةلآ

 .2016توا رهشب ةدقعنملا هتسلج

  ةيئاهنلا صيخارت ىلع دعب لصحتت مل ةليقث تازيهجت لالغتسا فيراصمب لفكتلا-

  ديفت تامولعمب هلصوت رثا ةرطسقلا ةعاق لالغتسا يف يئاهن صيخرتب ةقيثو بلطب قودنصلا رداب
  صيخارتلا ىلع لوصحلا نودو ةيلوأ صيخارت ءوض ىلع ليقث ةيبط تازيهجت لالغتسا تاحصملا ضعب ةلصاوم
ةيئاهنلا

هذه لامكتسال ضرغلا يف طورش ساركب تمدقت يتلا تاحصملا عيمج ةبلاطم قودنصلا ىلوت دقو
  ةبولطملا قئاثولا نمض يئاهنلا صيخرتلا رارقب ءالدإلا جاردإ مت  2019  ربمسيد لالخو.كلذل  تباجتساو ةقيثولا
.نييارشلاو بلقلا ةحارج طورشلا ساركل1ددع يليدعتلا  قحلملا ىضتقمب كلذو

  ةيئاهنلا تارارقلاب اندمب تاحصملا عيمج ةبلاطم مت يسيطانغملا نينرلاو سارفملاب فشكلل ةبسنلاب
.ةيعاطقلا ةيقافتالا دونب نمض ةقيثولا هذه ىلع صيصنتلا مدع نم مغرلاب مهع يمج باجتساو
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  ةليقثلا تازيهجتلا صيخارت ديدجت-

  ديدجتلا رارقب قودنصلا ةافاومب تاونس سمخلا تزواجت صيخارت ىلع ةلصاحلا تاحصملا ةبلاطم مت
  تاءارجإلا ذاختا و ةيعضولا هذه ةعباتم متيسو اذه.2020  ناوج  30  خيراتب  مهل تهجو تالسارم ربع
.ةبولطملا قئاثولا ميدقت ىلوتت ال يتلا تاحصملا دض ةبجوتسملا

  يضارتفالا اهرمع تزواجت تازيهجت لالغتسا فيراصمب لفكتلا-

زيح اهعضو خيرات زواجت يتلا تازيهجتلا   لالغتسا  ةلصاوم عنم  ةحصلا ريزو نع رارق دعب ردصي مل
تالآ ديدجتب ةصاخلا تاحصملا مازلإ قودنصلا ىلع رذعتيو ءارجإلا اذه  قيبطتل  تاونس رشعلا لالغتسالا
  .اهتطساوبةارا يبطلا ريوصتلا لامعأب لفكتلا ضفرو سارفملا
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 ةراجتلا ةرازو در

 ةصاخلا تاحصملا ىلع ةيرود ةباقر زاجنإل لمع جمانرب بايغ-

  ةحصلا ةرازوب ةصتخملا حلاصملا لبق نم  ساسألاب متي ةصاخلا تاحصملا عاطق يف ةبقارملا لامعأ طيشنت
 .هريغ نود اهلاجم يف لخدتلاو اهتدضاعمل ةراجتلا ةرازول ةعباتلا ةبقارملا حلاصم عم قيسنتلاب اهرودب موقت يتلا

  ةراجتلا ةرازوو ةحصلا ةرازو نيب قيسنتلا فعض-

  تازواجتوأ تالالخا دصرب ديفت ةحصلا ةرازوب دقفتلا حلاصم لبق نم دقفت ريراقت يأ ةلاحإ متت مل
،ةمزاللا تاءارجإلا ذاختال لخدتلاب ةبلاطملاو تالماعملا ةيفافش لاجم يف ةصاخ تاحصمل

 راعسألا ةيرح ماظنل ةعضاخلا تامدخلا ةبقارم-

  )2013 /06 /27  خيراتب  091207  ددع ةيضقلا( هيلإ راشملا ةسفانملا سلجم رارق نأ ةظحالملا ردجت
  تامدخلا قوس يف ةسفانملاب ةلخم تاسرامم ةنياعم ةجيتن ةراجتلاب فلكملا ريزولا اهعفر ىوعد رثإ ىلع ردص
  يف قمعم ثحب ءارجإب ةيداصتقالا ةبقارملا حلاصم تماق دقو ،ةصاخلا ةيحصلا تاسسؤملاب ةادسملا ةيحصلا
 .نيفلاخملا عبتتلل ةسفانملا سلجم ىلع هتلاحإ تمت ضرغلا يف ثحب ريرقت دادعإو ةيعجرملا قوسلا

  خيراتلا كلذ يف اهددع غلابلاو ذيفنتلل ةلباقلا تارارقلا ةلمج ذيفنت يف  2017  ةنس ذنم ةرادإلا تعرشو
  دادعإو ذيفنت لودع قيرط نع اهغيلبتو ةيذيفنتلا خسنلا جارختسا لالخ نم ايفانئتسا امكحو ارارق  25  يلاوح
.صالختسالاب دهعتلل صالختسالاو ةيموم علا ةبساحملل ةماعلا ةرادإلا ىلع تافلملا ةلاحإو ةيرورضلا قئاثولا

  ةيرادإلا قئاثولا ىلع ةسفانملا سلجم نم لوصحلا مت دقف ،ةصاخلا تاحصملاب قلعتملا رارقلل ةبسنلابو
  ةخسنلا جارختسا مت مث ةيرادإلا ةمكحملا نم هفانئتسا مدع يف ةداهش جارختسا مت مث هب فارطألا مالعإ تبثت يتلا
  ةينطولا ةيباقنلا ةفرغلا( نيذيفنم نيلدع قيرط نع فارطألل اهغيلبت مت ةسفانملا سلجم  نم رارقلا نم ةيذيفنتلا
  ةهجب ةدجاوتم ةصاخ تاحصم   06  ددعو ذفنم لدع قيرط نع سنوتب ةدجاوتملا ةصاخلا ةيحصلا تاسسؤملل

 .)سقافصب ةراجتلل ةيوهجلا ةرادإلا عم قيسنتلا دعب ذفنم لدع قيرط نع سقافص
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ةماعلا ةرادإلا ىلع فلملا ةلاحإ تمت ،ةبولطملا قئاثولا جارختساو تاءارجإلا عيمج ءافيتسا دعبو
  تايطعمب اهدمل هعاجرإب تماق اهنأ الإ ،صالختسالاب دهعتلل ةيلاملا ةرازوب صالختسالاو ةيمومعلا ةبساحملل
  فرعمل اهكالتما  مدع ىلع فلملا بلص ةراشإلا تمت هنأ مغر ةيباقنلا ةفرغلل يئابجلا فرعملا مقر( ةيفاضإ

.لاكشإلا اذه ضفل ةروكذملا ةرادإلا عم عامتجا دقع راظتنا يف صالختسالا ةيلمع لطع ام وهو ،)يئابج

لدع قيرط نع هب اهمالعإ ذنم رارقلا ذيفنت يف تعرش ةصاخلا تاحصملا ضعب نأ ةظحالملا ردجتو
.نوناقلا هيضتقي امك اهتقفنىلع ةيمويلا فحصلاب هقوطنم رشنو ةرازولا عم قيسنتلا لالخ نم ذفنم

 ةيرادالا ةقداصملا ماظن ىلا ةعضاخلا تامدخلا ةبقارم-

  روشنملا نييحت راظتنا يفو ةيرذج ةفصب اهتلكيه ةداعإل ةروكذملا ةرتفلا لالخ ةيباقرلا لامعألا تلطعت
  يف ةدمتعملا لمعلا ةيجهنم ةقاطب نييحتو ةحصلا ةرازوب دقفتلا حلاصم لبق نم ةصاخلا تاحصملا ةبقارمل كرتشملا
.ضرغلا

  ةراجتلا ةرازو لبق نم ةلخملا تاحصملا نأش يف ةذختملا تاءارجإلا-

  روشنملا نييحت راظتنا يفو ةيرذج ةفصب اهتلكيه ةداعإل ةروكذملا ةرتفلا لالخ ةيباقرلا لامعألا تلطعت
  يف ةدمتعملا لمعلا ةيجهنم ةقاطب  نييحتو ةحصلا ةرازوب دقفتلا حلاصم لبق نم ةصاخلا تاحصملا ةبقارمل كرتشملا
.ضرغلا
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 دامتعالل ةينطولا ةئيهلا در

تاسارد نم ربكأ ددع زاجنا نم نّكمتت ىّتح اهزيزعت نم دب الو ةصوقنم ةئيهلل ةيرشبلا دراوملا  ربتعت
ّلدأو ةحصلا تايجولونكت مييقت   4  نم نوكتت  ةحصلا ايجولونكت مييقت ةرادإ نأ ثيح ةيكينيلكلا ةسرامملا نسح ة
ةباجتسالا نكمي ال يلاتلابو .طقف تاراطإ  3  نم نوكتت تاجالعلا ةمالسو ةدوج ةرادا نا  نيح   يف طقف تاراطإ
  .ةصوقنم دراومب قودنصلا تابلط ّلك ىلا

  ةحصلا تايجولونكت ةيطغت تارارق يف يساسأ لكشب ةحصلا تايجولونكت مييقت تاسارد دمتعتو
  ةيحصلا تالخدتلاو

  ريبك ردقب ةدعاسملا نم نكمتتس اهناف ةيفاكلا ةيرشبلا دراوملا ةئيهلل ترفوت ام اذإ هن أ  ريكذتلا هجتيو
  ةعاجن رثكألا تايجولونكتلا يف رامثتسالاو جالعلا ةدوج نيسحتو ةيمومعلا تاقفنلا ديشرتو ةديشرلا ةمكوحلا ىلع
  .ةفلكت لقألاو

يملعلاو يلاملاو يرادإلا اهميظنتو ةئيهلا ماهم طبض ةداعإب  قّلعتملا يموكحلا رمألا رودص ريخأت ىزعيو
  ةيسنوتلا ةيروهمجلل يمسرلا دئارلاب اهرشنو صوصنلا دادعإب ةقّلعتملا ةيرادإلا تاءارجإلا لوط ىلا اهريس قرطو
 .ةحصلا ةرازو ىلع نيبقاعتملا ءارزولاو تاموكحلا يف ةرركتملا تارييغتلا بناج ىلا

  تيرجأ يتلاو ةحصلا زكارمل ةبسنلاب دامتعالا تارارق رادصإ تضفر ءاربخلا ةئيه   نأ  حيضوتلا هجتيو
  اهميظنتو ةئيهلا ماهم طبض ةداعإب قّلعتملا يموكحلا رمألا رودص مدعل ارظن كلذو  2018ةنس يف اهل مييقت تارايز
.اهريس قرطو يملعلاو يلاملاو يرادإلا

  ةيسفانتلا ةردقلا معد جمانرب راطإ يف ةجردنملا ثلاثلاو يناثلا نيطخلل ةيحصلا تاسسؤملل ةبسنلاب امأ
  ىلع دعب اهضرع متي ملف  2020و  2019  يتنسل جمانربلاب ةطوبضملا ةمانزرلل اقفو اهل مييقت تارايز زاجنا مت يتلاو
  .ةئيهلا ميظنت ةداعإب قّلعتملا يموكحلا رمألا رودص راظتنا يف ءاربخلا ةئيه راظنأ

تاجالعلا ةدوج تايعجرم دادعإو ةحصلا تايجولونكت مييقتل لهؤملا ينطولا لكي هلا ةئيهلا لثمتو
  رارغ ىلع اهصصخت لاجم يف اهي أرب سانئتسالا ديرت يتلا تاهجلا نم بلاطملا نم ديدعلا ىقلتتو ةينهملا تاسرامملاو
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ّن أ  الإ ،ضرملا ىلع نيمأتلل ينطولا قودنصلا   ىأترا اهب موقت يتلا تاساردلا ةدم لوطو اهتأشن ةثادح ىلإ ارظنو ه
  ، تامدخلا ةدوجو ةفلكلا ىلع زكترت ةيعوضوم طباوض بسح ةئيهلا يأر بلط يف تايولوأ دامتعا قودنصلا
 .ةباقرلا ريرقتب ةروكذملا ةيودألا رايتخاب ىلوأ ةلحرم يف قودنصلا ماق كلذل

  يف ( ةئيهلاو قودنصلا نيب ةقالعلا مّظنت ةكارش ةيقافتا ماربا ىلع  2019  يام ذنم نافرطلا لمع دقو
  )ةشقانملا روط

  ماه ساكعنا نم اهيف امل ةئيهلا عم نواعتلاو ةيقافتالا ماربا يف قودنصلا ةقفاوم ةئيهلا تنسحتساو اذه
 .ةيمومعلا تاقفنلا ديشرتو ةيطغتلا تارارق ىلع
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 تايافنلا يف فرصتلل ةينطولا ةلاكولا  در

  نزخلا ىلإ جاتنإلا ةلحرم نم ةيحصلا ةطشنألا تايافن يف فرصتلا   ىلع ةباقرلا-

  ماربإ ةيبوجوب قلعتي دنب جاردإب ةصاخلا  ةيحصلا تاسسؤملاب قلعتملا طورشلا سارك ليدعت حرتقي
  ريزولا نيب كرتشملا رارقلا تايضتقمل اقبط ةيحصلا تايافنلا يف فرصتلل ةئيبلا ريزو نم اهل صخرم ةكرش عم ةيقافتا
  ةيقافتالا اهنمضتت يتلا ةيبوجولا تايضتقملا طبضب قلعتملا2014  ناوج  06  خيراتب ةحصلا ريزوو ةئيبلاب فلكملا
 ةيحصلا ةطشنألا تايافن يف فرصتلا ةسسؤم و ةيحصلا ةسسؤملا نيب ةمربملا

  ةيحص لا ةطشنألا تايافن يف ديشرلا فرصتلا لحارم مهأ نم ردصملا دنع يئاقتنإلا زرفلا ةيلمع ربتعتو
  كرتشملا رارقلا رادصتسإ ةيحصلا ةطشنألا تايافن يف فرصتل ىلثملا قرطلاب ضوهنلا عورشم لالخ نم متو
 .روكذملا

  دالبلاب ةيحصلا ةطشنألا تايافن يف فرصتلل ىلثملا ةيلمعلاو ةينفلا قرطلاب ضوهنلا عورشم يف مت امك
  كراشم  640  يلاوح نيوكت دصق ةيالو  24  ةدئافل ةينيوكت ةرود  32  ـب   مايقلا  2017  ىلإ  2013  نم دتمملا ةيسنوتلا

  لكايهلاب اهجاتنإ ذنم ةرطخلا ةيحصلا ةطشنألا تايافنل فييكتلاو ردصملا دنع  يئاقتنالا  زرفلا روحم لوح
 .ةصاخلاو ةيمومعلا ةيحصلا تاسسؤملاو

 : يلي امك ةعزوم زكرم165ايلاح دعتف مدلا ةيفصتلا زكارم ةيعضول ةبسنلاب و

ü12134ةبسنب يأ ةصخرم تاكرش عم ةدقاعتم40اهنم صاخ زكرم%

ü4484ةبسنب يأ ةصخرم تاكرش عم ةدقاعتم37  اهنم يمومع زكرم%

%  47ـب يواست ةيلمج ةبسنب يأ

تالسارم قيرط نع كلذب ركذت لازت ال ةلاكولاف مدلا ةيفصت زكارم لخاد يئاقتنالا زرفلا صوصخب امأ
  )2020ليرفأ20  خيراتب ةلسارم رخآ( ةحصلا ةرازوب ةينعملا تارادإلل

  ةصاخلا تاسسؤملا ريكذت صوصخب ةئيبلا ريزو ديسلا قيرط نع ةحصلا ريزو ديسلا ةلسارم مت امك
 )2020سرام26خيراتب تايافنلل يئاقتنالا زرفلا ةيلمع ماكحإ كلذكو ةصاخ تاكرش عم دقاعتلا ةيرابجإ لوح
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  ةفرغلا عم  ةيالو  24  ةدئافل نييوهج نييقتلم ميظنتو تاسلج  3  دقع  2018  ةنس ذنم مت دقو اذه
  دادعإ متو  عاطقلا ميظنتل ةينعملا تاسسؤملاو لكايهلا لكو "CONECT" ينهملا عماو مدلا ةيفصت زكارمل ةيباقنلا
  2018 /11 /05  خيراتب ةيرازو ةلسارم ربع هتلاحإو ايونس نط  1086  ةجلاعمل طاسقأ  7  ىلع عزوم طورش سارك
  رشن عيرست دصق "CNAM"و فارطألا لك عم  2019  يفناج رهش لالخ لمع ةسلج دقع مت دقو .هرشن دصق
  تايافنلا يف فرصتلل صصخي مولعم جاردإل مدلا ةيفصت ةصح ةفلك ليدعت صوصخب قيسنتلا ديزمو طورشلا سارك
 . ةرطخلا

يف فرصتلل ةينطولا ةلاكولاب هدادعإ مت يذلا طورشلا سارك راطإ يف ةبولطملا تامدخلا لثمتت ثيحو
  تاذ ةيسنوتلا تافصاوملل اقبط نزخلاو عمجلا تادعم لك ءانتقإ يف ةينعملا فارطألا لك عم قيسنتلابو تايافنلا
  ينهملا عماو ةينهملا ةفرغلا لبق نم نالعإلا عقي مل هنأ ريغ  ، )106.93-106.85  ددع ت .م( ةقالعلا
"CONECT" نآلا دح ىلإ طورشلا سارك نع. 

  ةطباضلا ةيلآل اهتزايح مدع مكحب ةصاخلا تاحصملا لخاد ةيباقر تامهمب مايقلا ةلاكولل نكمي الو
 .ةيلدعلا

  ةيحصلا ةطشنألا تايافن يف ديشرلا فرصتلل ىلثملا ةيلمعلا قرطلاب ضوهنلا عورشم راطإ يف مت امك
  فرصتلل اهل صخرم تاكرش عم  دقاعتلاو تامزلتسم ءانتقإ دصق ةصاخلا تاحصملاب صاخ طورش سارك دادعإ

   .ةصاخلا تاحصملل ةينهملا ةفرغلا لبق نم هنع نالعإلا مت يذلا  ةرطخلا ةيحصلا ةطشنالا تايافن يف

  اميف نوناقلا قيبطت ىلع اهثحل ةصاخلا تاحصملل ةينهملا ةفرغلاو ةحصلا ةرازو ةلاكولا تلسار امك
  2018و  2017و2016و2015و2014و  2013  تاونس ذنم ةيحصلا ةطشنألا تايافن يف ديشرا فرصتلاب قلعتي
 .)2020ليرفأ30و  20   يف اهب مايقلا مت تالسارم رخآ(

  ةصاخلا تاسسؤملا ريكذت صوصخب ةئيبلا ريزو ديسلا قيرط نع ةحصلا ريزو ديسلا ةلسارم  تمت امك
  سرام  26  خيراتب تايافنلل يئاقتنإلا زرفلا ةيلمع ماكحإ كلذكو ةصاخ تاكرش عم دقاعتلا ةيرابج إ  صوصخب

2020( 
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 تايافنلا ةجلاعمو لقن ىلع ةباقرلا-

ةدقاعتم  103  اهنم ةصاخ ةحصم  110  ةيسنوتلا دالبلا يف ةصاخلا تاحصملا دعت ،ةعباتم رخآ بسح
 .%94  ةبسنب يأ ةصخرم تاكرش عم

  ىلع "GIZ" يناملألا   يسنوتلا نواعتلا ةلاكو نم معدبو  ايلاح تايافنلا يف فرصتلل ةينطولا ةلاكولا لمعت
une application pour la traçabilité numérique  ةرطخلا تايافنلا ةروريس ةبقارمل ةيمالعإ ةقيبطت ءاسرإ

 .تايافنلا نم عونلا اذه يف فرصتلا ماكحإ ديزمل كلذو ةصاخلاو ةيموكحلا ةيحصلا تاسسؤملا نع ةمجانلا

  عيمج ةوعدب كلذو لبقتسملا يف ةرطخلا تايافنلا رتافد كسم ىوتسم ىلع صئاقنلا يدافت عقيس
  عم ةرطخلا تايافنلا يف فرصتلا قرطو يئابجلا اهفرعمو تايافنلا زمر ليجستب رتافدلا هذهل ةكساملا تاكرشلا

 .تايمكلا ليجست ةرورض

  وأ ةسسؤم لك  كسم   ةيبوجوب اهريكذتل ةحصلل ةيوهجلا تارادإلا عيمج ةلسارمب اقباس ةلاكولا تماق
  مت امك ةرطخلا ريغ ةيحصلا تايافنلل قرزأ رتفدو ةرطخلا ةيحصلا تايافنلا يف فرصتلل رمحأ رتفدل  يح ص لكيه
  نم ءاضمإلاو متخلاب كلذ تابثإ عم ةهجلاب ةيحصلا تاسسؤملا ددع بسح رتافد تارادإلا هذه عيمج ميلست

 . ةحصلل يوهجلا ريدملا فرط

  ةئيبلاو ةيلحملا نوؤشلا ريزو نم رارق بجومب   "Hygia" ةكرش صيخرت بحس مت هنأب ةراشإلا ردجتو
لالغتسالا ةرادإ مالعإ كلذكو ةحصلا ةرازوب ةينعملا تارادإلا مالعإب ةلاكولا تماقو  2019  ربمتبس  19  خيراتب
 .ةبقارملا تابصملاب ةجلاعملا تايافنلا عاديإ ةلحرم يف ةروكذملا ةكرشلا عم لماعتلا مدعل ةلاكولا لخاد

 .ةلاكولا باو عقوم ىلع ةروشنملاو ةصخرملا تاكرشلا ةمئاق نم ةكرشلاهذه بحس مت امك
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 تاجتنملل ةيئيبلاو ةيحصلا ةباقرلل ةينطولا  ةلاكولا   در

 اهتبقارمو ةيبطلا تامزلتسملا ميقعت تامدخل مظنملا راطإلا-

يلمعلا دجاوتلا بايغب مزجلا نكمي ال ينوناقلا راطإلا ىوتسم ىلع ةيجيتارتسإلا بايغ نم مغرلاب
  ىلع ريخأتب قلعتي رمألاف نذإ ةيئافشتسالا ةموظنملا تايساسأ نم ربتعت يتلا ةيحصلا تاسسؤملا يف ميقعتلا ةموظنمل
. لاا يف ةيبيترت وأ ةينوناق رطأ  رادصإ ىوتسم

ةباجتسا ىدم يف ةيحصلا تاسسؤملا يف ميقعتلا لاجم ميظنتل تادوها فثاكت ذنم ماه روطت ظحولو
.تالالخإلا ءردل ةيعوط ةفصب تاسسؤملاهذه

.


