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 باسـم اللــه الرحمـان الرحيــم

 

 السيد الرئيس املحترم

 ادة الىزراء املحترمينيدات والسالس

 دة املستشارين املحترمينيدات والساالس

 

ني ؤن  ش  مؤجٝذم ؤماٌؽ٘ش ش ال بىقمجلعىا املٜى الزي ؤِذجه  خٍٝش

ْ بمىاظبت لجىت الخّلُم والؽاون الثٝاُ٘ت والاحخماُِت،  دساظتها ملؽاَس

ُت التي جذخل لمً اخخفاـاتها بشظم العىت املالُت املحزا هُاث الِٙش

خّلٞ ألامش ب 8 0202  ٍو

  ُت لىصاسة  ،الؽٕل وإلادماج املنهيمؽشوُ املحزاهُت الِٙش

  ُت لىصاسة الخمامً والخىمُت الاحخماُِت مؽشوُ املحزاهُت الِٙش

 ،واملعاواة وألاظشة

  ُت لىصاسة  ،الصحتمؽشوُ املحزاهُت الِٙش

 ُت لىصاسة  مؽشوُ ا التملحزاهُت الِٙش  ،الثٝا٘ت والؽباب والٍش

  ُت ً املنهي مؽشوُ املحزاهُت الِٙش لىصاسة التربُت الىوىُت والخ٣ٍى

 ،والخّلُم الّالي والبدث الّلمي
 

في البذاًت، ؤجٝذم باظمي الخاؿ وهُابت ًِ حمُْ العُذاث 

ً ؤِماء اللجىت بخالق الؽ٢ش والخٝذًش للعُ ذة وصٍشة والعادة املعدؽاٍس

، وباقي العادة الىصساء ِلى الخمامً والخىمُت الاحخماُِت واملعاواة وألاظشة

لى ما ٜذمىه مً ؼشوخاث وبًماخاث  ِشولهم الُٝمت والؽاملت، ِو

وبُاهاث ؤٔىذ الىٝاػ الزي جم الخىٛش ُ٘ه بلى مخخلٚ الٝماًا املشجبىت 

 بهزه الٝىاِاث العالٙت الز٠ش.
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 أيها السيدات والسادة،

ُت ب ْ هزه املحزاهُاث الِٙش ن العُاٛ الّام التي جىذسج ُ٘ه مؽاَس

وجُّٙل ، هى جُّٙل الخىحهاث املل٢ُت العامُت 0202بشظم العىت املالُت 

، و٠زا الٝاهىن 0202-0224، والبرهامج الح٣ىمي 0222مٝخمُاث دظخىس 

ت لٝاهىن املالُت لعىت  م  0202الخىٍُمي لٝىاهحن املالُت، واملز٠شة الخإوحًر ٜس

 وؤهذاٗ الخىمُت املعخذامت. 21-0227

وه٢زا، ٘ٝذ ؤ٠ذث الخىب والخىحيهاث املل٢ُت ِلى بِىاء 

لى  ت للٝىاِاث الاحخماُِت، وخاـت الٝىاُ الفحي والخّلُمي، ِو ألاولٍى

لشوسة بِادة الىٍش في املٝاسباث والىٛش املّخمذة مً ؤحل بدماحها في 

ت، ٠ما هق دظخىس اململ٢ت ظُاظت حّلُمُت هاحّت مدعمت باالظخمشا ٍس

ِلى ؤن حّمل الذولت واملاظعاث الّمىمُت  12املٕشبُت في الٙفل 

والجماِاث الترابُت ِلى حّبئت ١ل الىظائل املخاخت لخِعحر ؤظباب اظخٙادة 

 املىاوىحن واملىاوىاث ِلى ٜذم املعاواة مً الحٞ في 8 

 الحفى٥ ِلى حّلُم ِفشي مِعش الىلىج وري الجىدة، -

ت املٕشبُت والثىابذ الىوىُت الخي - ؽئت ِلى الدؽبث بالهٍى

 الشاسخت،

ً املنهي والاظخٙادة مً التربُت البذهُت والٙىُت.  -  الخ٣ٍى

ِلى ؤن "الخّلُم ألاظاس ي خٞ للىٙل وواحب  10وفي الٙفل 

 ِلى ألاظشة والذولت".

خجلى الشهان الحالي للىٍام التربىي املٕشبي في بلٓى املّاًحر  هزا، ٍو

ً الذو  لُت لجىدة التربُت وحّل املخّلم في ٜلب مىٍىمت التربُت والخ٣ٍى

 والش١ائض ألاخشي في خذمخه.

ً والبدث  لى للتربُت والخ٣ٍى وفي هزا الفذد، ؤِذ املجلغ ألِا

 0223الّلمي سئٍت اظتراجُجُت لإلـالح جىذسج في بواس مذي صمني ًمخذ مً 
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خباس املذي الٍٝش0212بلى  ب واملخىظي والبُّذ لبلٓى ، مْ ألاخز بّحن الِا

 ألاهذاٗ املخىخاة باظتهذاٗ صمشة املخّلمحن الحالُحن والٝادمحن معخٝبال 

للمذسظت املٕشبُت، ٠ما حّخبر هزه املذة ١اُ٘ت لخدُٝٞ الىخائج املشحىة، 

ومىا٠بت ؤوىاس الخىُٙز بخُُٝماث مشخلُت للخصحُذ والاظخذساٟ، وجدعحن 

 حىدة املذسظت بؽ٣ل معخذام.

 السيدات والسادة، أيها

الح التربىي امليؽىد، معاولُت مخٝاظمت بحن  ٌّخبر هجاح إلـا

املجخمْ والذولت و١ل الٙاِلحن وألاوشاٗ املّىُت واملعخُٙذة، ولهزا ٘ٝذ 

بواس ـادٛ -جمذ ـُأت مممىن الشئٍت الاظتراجُجُت للخّلُم في ٜاهىن 

ش خال٥ ؼهش ٔؽذ املىفشم مً هزه العى ت، وهى ٌّخبر ِلُه مجلعىا املٜى

بمثابت حّاٜذ ووني ًلتزم الجمُْ بخُّٙل مٝخمُاجه وجىبُٝه، واملخابّت 

 املىخٍمت ملعاساجه.

ت،  ها املىٍىمت التربٍى ض الذًىامُت املخجذدة التي حّ٘ش ومً ؤحل حٍّض

ٞ  0202٘ٝذ جم الّمل ِلى بِذاد بشهامج ِمل ؤولي بشظم ظىت  ٘و

 املدذداث وإلالتزاماث الخالُت 8

 ٥ جىُٙز بشهامج ِمل الىصاسة املٝذم ؤمام ؤهٍاس ـاخب اظخ٢ما

مً ؤحل دِم  0227-0226الجاللت هفشه هللا بمىاظبت الذخى٥ املذسس ي 

 الخمذسط ومداسبت الهذس املذسس ي وحصجُْ الىجاح الذساس ي مً خال٥ 8

ش الخّلُم ألاولي  - ل البرهامج الىوني لخّمُم وجىٍى مىاـلت ججًز

تمً ؤحل جدُٝٞ املعاواة وج  3و ٣2ا٘ا الٙشؿ للٙئت الّمٍش

ْ بلٓى وعبت  في ؤ٘ٞ  0202ظىت  %45ظىىاث، خُث ًخٜى

 .0205حّمُمه ظىت 

بٜشاس هٍام هاحْ ووؽُي للخىحُه لخم٢حن ١ل مخّلم مً بىاء  -

ٞ بِذاد وجُّٙل هٍام  وجدُٝٞ مؽشوِه الصخص ي ًِ وٍش
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حذًذ للخىحُه مىز نهاًت الخّلُم الابخذائي، مْ التر٠حز ِلى 

ذادي وولْ هٍام ووني مىخذ ومىذمج الخىح ُه ما بّذ إلِا

 للخىحُه ما بّذ البا١الىسٍا.

ض الخد٢م في اللٕاث ألاحىبُت  - ش الىمىرج البُذأىجي وحٍّض جىٍى

وبـالح البرامج والىشائٞ البُذأىحُت مً خال٥ مشاحّت 

املذسظُت وبهخاج ألاوش  املىاهج الذساظُت وبـذاس ال٢خب

 مخداهاث و٠زا ججذًذ الّخاد الخّلُمي.املشحُّت للخُُٝم والا 

بُت لأل١ادًمُاث ومفالحها إلاٜلُمُت  - ت الٝذساث الخذٍس جٍٝى

حر ألاوش املاهلت خعب الجاهبُاث املىلىبت ظُما وؤنها  بخ٘ى

ت.  حّٗش خفاـا ٠بحرا في املىاسد البؽٍش

ت خ٣امت املاظعاث الخّلُمُت مً ؤحل بهجاح  - ض وجٍٝى حٍّض

ْ بـالح مؽشوُ املاظعت الزي ٌؽ٣ ل ملخٝى ملخخلٚ مؽاَس

ت.  املىٍىمت التربٍى

ىاث بالخّلُم  وفي هزا إلاواس ومً ؤحل النهىك بجىدة الخ٣ٍى

جُه مً املهاساث وال٢ٙاًاث الاصمت لإلهذماج  الّالي بؽ٣ل ِام، وجم٢حن خٍش

في ظٛى الؽٕل، ـشح العُذ الىصٍش ؤهه ظٗى ًخم الّمل ِلى جُّٙل 

ْ وإلاحشاءا  ث جخمدىس خى٥ ألاهذاٗ الخالُت 8حملت مً املؽاَس

ض جدعحن الىلىج والذساظت بالخّلُم الّالي مً  - مىاـلت حٍّض

ؤحل جدُٝٞ إلاهفاٗ وج٣ا٘ا الٙشؿ ِبر مىا٠بت الىلب 

املتزاًذ ِلى الخّلُم الّالي وجدُٝٞ الخىاصن في جىصَْ الّشك 

ْ مً الىاٜت الاظدُّابُت  التربىي بحن الجهاث بال٘ش

ُاهت وجإهُل للماظعاث وبخذار م اظعاث حذًذة ـو

حر املىاـب املالُت الالصمت، مْ  املاظعاث الجامُّت وج٘ى

ت.  الاظخّما٥ املّٝلً للمىاسد البؽٍش
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بوؽاء همارج حذًذة مً املاظعاث الجامُّت راث  -

ً جم٢ً  الاظخٝىاب املٙخىح للتر٠حز ِلى مجاالث مُّىت للخ٣ٍى

ظٛى الؽٕل ؤ٘مل للىلبت ومىا٠بتهم لإلهذماج في مً جىحُه 

و٠زا جدعحن اظخّما٥ الىاٜت الاظدُّابُت لبّن املاظعاث 

 ،الجامُّت )١لُاث الاٜخفاد والخذبحر، ١لُاث اللٕاث والٙىىن(

ْ مً ِذد الىلبت الجذد باملاظعاث الجامُّت راث  - ال٘ش

الاظخٝىاب املدذود مً خال٥ جىظُْ ِشك هزا الىُى مً 

 املاظعاث،

ىاث الجامُّ - ْ الّشك جدعحن حىدة الخ٣ٍى ض جىَى ت بخٍّض

ً مً  مي في بشامج الخ٣ٍى التربىي ودِم الجاهب الخىبُٝي والٜش

ؤحل إلاسجٝاء بالجىدة وجدعحن مخشحاث الخّلُم الّالي 

 ومالئمتها مْ مخىلباث الخىمُت ِبر 8

  الح البُذأىجي لعل٤ البا١الىسٍا ل إلـا مىاـلت ججًز

ُُٙت  ت املاهالث املهىُت والٌى لىلبت وولْ هٍام لخٍٝى

 الخّلُم الّالي،

  ض املىفت إلال٢تروهُت املٕشبُت للذسوط املٙخىخت حٍّض

 وامل٢ثٙت ِبر ألاهترهِذ،

  لٕت ْ مىاـلت املجهىد لذِم حّلم اللٕاث وجىَى

 الخذَسغ وبخذار مشا٠ض حامُّت لخّلم اللٕاث.

، ٘ٝذ ؤِلً العُذ الىصٍش 0202وبخفىؿ بشامج الّمل لعىت 

ماظعاث حامُّت  5عت حامُّت حذًذة )منها ماظ 15ًخم بىاء  ٗؤهه ظى 

ً واظخ٢ما٥ بىاء  4حذًذة و ماظعت  02مذاسط ِلُا للتربُت والخ٣ٍى

 واملش٠ب الجامعي التي جمذ بشمجتها بشظم املحزاهُاث العابٝت.
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ْ مً الىاٜت الاظدُّابُت للماظعاث وجدعحن اظخّمالها  - ال٘ش

اِاث بلاُ٘ت(،  )بىاء مذسحاث ٜو

 همارج حذًذة مً املاظعاث الجامُّت،مىاـلت بوؽاء  -

ش ِلى  - ً ب٣ل حهت ال جخ٘ى بخذار مذاسط ِلُا للتربُت والخ٣ٍى

 مذسظت ِلُا لألظاجزة،

ْ مً ِذد الىلبت باملاظعاث الجامُّت راث الاظخٝىاب  - ال٘ش

 املدذود.

ً املنهي، وبخفىؿ ٘ٝذ ؤِلً العُذ  املدىس املخّلٞ بالخ٣ٍى

ً املنهي  الىصٍش ؤن ؤهذاٗ اظتراجُجُت ج٢مً في بِىاء خٞ  0202الخ٣ٍى

ً للجمُْ وجِعحر إلاهذماج الاحخماعي والترابي، وجدعحن جىا٘عُت  الخ٣ٍى

 ً ً واظخٙادة ألاحشاء مً الخ٣ٍى املٝاولت ٠ٙاِل و٠ٙماء مخمحز للخ٣ٍى

 ،ً جحن ِبر جدعحن حىدة الخ٣ٍى ْ مً معخىي حؽُٕل الخٍش املعخمش، وال٘ش

ً املنهي والخ ً املنهي ودمج الخ٣ٍى ّلُم الّام مً ؤحل حاربُت ؤ٘مل للخ٣ٍى

ت خ٣امت العُاظت الّمىمُت  وجم٢حن الؽباب مً ببشاص مُىالتهم، و٠زا جٍٝى

ْ مً الىجاِت والخىأم. ً املنهي مً ؤحل ال٘ش  للخ٣ٍى

ّ٘لى معخىي املعاواة وج٣ا٘ا الٙشؿ، ـشح العُذ الىصٍش ؤن 

ً املنهي جخىخى ً للجمُْ وفي ١ل  الاظتراجُجُت الىوىُت للخ٣ٍى لمان الخ٣ٍى

ً املنهي مً خال٥ حصجُْ ولىج  م٣ان، بر جشوم جىظُْ مجا٥ هٍام الخ٣ٍى

مخخلٚ الٙئاث مْ بًالء ؤهمُت خاـت للمخخشححن مً الىظي الٝشوي 

 ً ت و٠زا املىدذٍس وألاخُاء املعتهذ٘ت ببرامج املبادسة الىوىُت للخىمُت البؽٍش

ً املنهي الّمىمي، مً ألاظش راث الذخل املدذود لىلى  ج ماظعاث الخ٣ٍى

ً املنهي  نهم بماظعاث الخ٣ٍى باإللا٘ت بلى جدمل الذولت ملفاٍسٚ ج٣ٍى

 الخاـت املّخمذة.
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ً املنهي ؤِلً ؤنها  ش الخ٣ٍى ٞ لخىٍى ُما ًخّلٞ بخاسوت الىٍش ٘و

ظٗى جم٢ً الٝىاُ مً مىاـلت الالىاُل بذوسه ال٣امل ٠شاّ٘ت ؤظاظُت 

هذماج الاٜخفادي ؤ٘مل للؽباب، و٠زا النهىك للخىمُت الاحخماُِت والا 

 بدىا٘عُت املٝاوالث.

 ً ٞ التي حعدىذ بلى م٢دعباث ٜىاُ الخ٣ٍى ٠ما جشوم خاسوت الىٍش

ً وبِادة ه٣ُلت الؽّب بىاء ِلى ؤهمُتها في ظٛى  املنهي، جإهُل ِشك الخ٣ٍى

الؽٕل، و٠زا جدذًث املىاهج البُذأىحُت وجدعحن ٜابلُت حؽُٕل الؽباب 

ً وبِادة الخإهُل ٜفحرة املذة.ِب  ر ظلعلت مً بشامج الخ٣ٍى

 أيها السيدات والسادة،

ً بجمُْ ؤهىاِه ًمثل بخذي ألاوساػ  برا ١ان الخّلُم والخ٣ٍى

ِلى جُّٙلها مً ؤحل بىاء همىرج احخماعي الىوىُت ال٢بري التي ًخم الحشؿ 

ىاُ الؽٕل  الت ٜو وإلادماج دًمٝشاوي، ٘ةن لٝىاُ الثٝا٘ت والؽباب والٍش

ّها  املنهي دوس ممازل ملىاحهت الخدذًاث ال٢بري التي جخىلب مً الجمُْ ٘س

الخُت الّمُٝت، ورل٤ بخ٢ثُٚ  ٞ املبادساث إلـا بّضم وزباث ًِ وٍش

 الخىاـل والحىاس الجاد والهادٗ بحن حمُْ املاظعاث الٙاِلُت في املجخمْ.

لٝىاِاث وفي هزا الفذد، ؤِلً العادة الىصساء املّىُحن بهزه ا

ؤهه ظِخم مىاـلت ١ل الجهىد التي جبزلها خ٣ىمت ـاخب الجاللت املل٤ 

ض البيُت الخدخُت الثٝاُ٘ت  مدمذ العادط هفشه هللا وؤًذه، مً ؤحل حٍّض

ض ظُاظت الٝشب  الُت للٝشب وحٍّض الُت ِبر بخذار بيُاث ٍس والٍش

الت مً ٜبل ٘ئت ٍِشمت مً  اض ي، ورل٤ بهذٗ جىمُت مماسظت الٍش الٍش

لّمىم ِلى معخىي ألاخُاء واملاظعاث الخّلُمُت والجامُّت، وبؼشاٟ ا

المُت ملّالجت بّن الٍىاهش   ِذد مً الّٙالُاث الٝاهىهُت وإلِا

والاخخالالث العلبُت املخٙؽُت ببالدها بمٝترخاث ِلمُت ومٝاسبت ٜاهىهُت 

 وؼمىلُت. ومً ؤهم إلاحشاءاث التي ظِخم اجخارها 8
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الت املذ -  سظُت،النهىك بالٍش

ً ألابىا٥، -  حصجُْ مؽاجل ج٣ٍى

الُت املىحىدة في املاظعاث  - اظخٕال٥ الٙماءاث الٍش

 الخّلُمُت،

ش حٕىُت  - الُت املىحىدة في جىٍى البيُاث الخدخُت الٍش

 املاظعاث الخّلُمُت،

الُت، خاـت باملذن  - ش حٕىُت البيُاث الخدخُت الٍش جىٍى

 املخىظىت واملشا٠ض الٝشوٍت.

ُما ًخّلٞ باظتراج الت، ؤِلً العُذ الىصٍش ؤهه ٘و ُجُت ٜىاُ الٍش

الت راث املعخىي الّالي وبىجٝت ألابىا٥،  ظٗى ًخم حّل املٕشب ؤسك الٍش

ُمها في خُاة ١ل ٘شد. هزا باإللا٘ت بلى حّل  الُت ٜو وجشظُخ املماسظت الٍش

الت،  الجهت مدش١ا ؤظاظُا في بهضا٥ ممامحن الاظتراجُجُت الىوىُت للٍش

ذ ا ، وحصجُْ لّشك املٝذم مً وٗش الٝىاُ لٙائذة الؽبابوججذًذ وججٍى

 وجإوحر ودِم ١ل املبادساث املبخ٢شة لٙائذة الؽباب.

، ـشح العُذ الىصٍش ؤهه 0202وفي بواس بشهامج الّمل بشظم ظىت 

ملّب للٝشب باملجا٥ الٝشوي والؽبه الحمشي  622ظٗى ًخم بخذار 

ْ بحن وصاسة الذاخلُت ووصاسة  جُّٙال ملمامحن البروجى١ى٥ إلاواس املٜى

ىذٛو الخجهحز الجماعي. الت ـو  الاٜخفاد واملالُت ووصاسة الؽباب والٍش

ما٥ الاحخماُِت، ٘ٝذ ؤ٠ذ العادة الىصساء مً  لى معخىي ألِا ِو

خال٥ ِشولهم ِلى النهىك بالّمل الاحخماعي وجىظُْ دائشة الخذماث 

ما٥ الاحخماُِت املٝذمت للمىاوىحن في بواس ههج الؽشا٠ت م ْ حمُّاث ألِا

ْ مً الىجاِت  الاحخماُِت، ودِم الح٣امت داخل هزه الٝىاِاث، وال٘ش

ٞ ولْ مجمىِت مً البرامج امله٣ُلت ِلى الؽ٣ل الخالي 8  ورل٤ ًِ وٍش
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ً املعخمش لذِم ال٢ٙاءاث املهىُت لألوش  - ل بشامج الخ٣ٍى ججًز

ىاث الخٝىُت  ت للخ٣ٍى الّاملت بهزه الٝىاِاث وبِىاء ألاولٍى

 ملهىُت،وا

ت، - ل املىٍىمت املّلىماجُت لخذبحر املىاسد البؽٍش  ججًز

 ولْ مىٍىمت للجىدة، -

 مشا٘ٝت املعاولحن ِلى املعخىي املش٠ض والالممش٠ض، -

ل املبادسة الٝىاُِت لذِم ال٢ٙاءاث اليعائُت، -  ججًز

ُٚ والامخداهاث املهىُت، - اث الخٌى  جىٍُم مباٍس

 ٍت.ىاسد البؽش مىاـلت جبعُي املعاوش املخّلٝت بخذبحر امل -

وبخفىؿ ٜىاُ الثٝا٘ت ؤ٠ذ العُذ الىصٍش ِلى النهىك بالؽإن 

ت لمً مٝاسبت مىذمجت جٝىم ِلى حّل  شه وبِىائه ألاولٍى الثٝافي وجىٍى

ت الىوىُت والاهٙخاح ِلى  ض الهٍى العُاظت الثٝاُ٘ت والٙىُت، دِامت لخٍّض

 الثٝا٘اث والحماساث.

مىمُت في املجا٥ الثٝافي وفي هزا الفذد، ؤ٘اد ؤن العُاظت الّ

جىاحه ِذة ب٠شاهاث جدى٥ دون جدُٝٞ جىلّاث واهخٍاساث املىاوىحن ِلى 

 الىحه ألا٠مل، ومً ؤبشص هزه املُّٝاث 8

-  ْ م املجهىداث التي جبز٥ لل٘ش لّٚ املحزاهُت، خُث ٔس

خماداث املخففت لٝىاُ الثٝا٘ت، ٘ال جضا٥  جي مً الِا الخذٍس

جىُٙزا مشلُا ألهذاٗ دون الحذ ألادوى الزي ًممً 

الزي جىصح به  %2ّذه ًِ مشمى بالعُاظت الثٝاُ٘ت ٍو

مىٍمت الُىوع٣ى، ولّل اليعبت التي جدخلها محزاهُت الىصاسة 

في ؤخعً  %05لمً محزاهُت الذولت والتي جتراوح م٣انها )
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ذة  ألاخىا٥( خحر مّبر ًِ الخٙاوث ال٢بحر بحن إلام٣اهُاث املـش

 .والحاحُاث املّبر ِنها

ت، خُث جٙخٝش حل املاظعاث  - خفاؿ في املىاسد البؽٍش

ت املالئمت.  الثٝاُ٘ت بلى املىاسد البؽٍش

حّذد ؤؼ٣ا٥ الخذخل والذِم للٝىاُ الثٝافي )التربُت الىوىُت  -

الت وإلاظ٣ان والعُاخت والفىاِت  والاجفا٥ والؽبِبت والٍش

الخٝلُذًت والجماِاث الترابُت...( مٝابل لّٚ مشدودًت 

 ث واملىاسد.الىاٜا

وبخفىؿ ٜىاُ الاجفا٥، ؤ٘اد العُذ الىصٍش ؤن اظتراجُجُت 

تهذٗ بلى مىا٠بت الخدىالث  0202-0225هزا الٝىاُ للٙترة ما بحن 

ها الٝىاُ،  ٠ما تهذٗ بلى املجخمُّت والخىىساث الخ٢ىىلىحُا التي ٌّ٘ش

ض بىِخه الخدخُت، ورل٤ في بواس س  الم وحٍّض ت واظخٝاللُت إلِا ئٍت ج٢َشغ خٍش

واضحت جشوم لمان مماسظت جىا٘عُت ومعاولت ح٢ّغ الخّذدًت 

ت الىوىُت بشوا٘ذها املخّذدة  ت، وجخذم الهٍى العُاظُت والثٝاُ٘ت واللٍٕى

وحعاهم في بؼّاُ املٕشب، و٠زا إلاؼشاٟ الّٙلي ملخخلٚ املخذخلحن في 

، الٝىاُ بُٕت الاهخشاه في الخىمُت املجخمُّت ومىا٠بت الخىىس الذًمٝشاوي

ت ِبر حّمُم الخّاٜذ مْ املاظعاث الٙاِلت في املجا٥،  جثمحن املىاسد البؽٍش

وؤًما جدُٝٞ ؼشوه الح٣امت ودِم البيُاث الخدخُت وحصجُْ إلالتزام 

 بإخالُٜاث املهىت ٠ما هى مخّاٗس ِليها دولُا.

وؤلاٗ ؤن الهذٗ الاظتراجُجي ًخمثل في جإهُل إلاواس الٝاهىن 

لها مهام وآلُاث ِمل واملاظعاحي املىٍم لى  ١الت املٕشب الّشبي لألهباء وجخٍى

ْ ِلى الفُّذ الذولي  ْ مً جىا٘عُتها وجم٢ُنها مً الخمٜى حذًذة لل٘ش

 خذمت ملفالح املٕشب وبؼّاِه.
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اث  وفي هزا الفذد، ـشح ؤن مٝاسبت الىُى حّخبر مً لمً ؤولٍى

الم ومد اسبت الفىس ٜىاُ الاجفا٥، والّمل ِلى جدعحن ـىسة املشؤة في إلِا

ت  الم الّمىمي، وه٢زا جم اجخار مجمِى الىمىُت املعِئت لها في وظائل إلِا

الم الىوني ب٣ا٘ت م٣ىهاجه بِالما مىفٙا  مً إلاحشاءاث ال٢ُٙلت بجّل إلِا

تها.  للمشؤة ومدترما لشمٍض

دِم ٜىاُ الصحا٘ت الىوىُت، ؤِلً ؤن هىاٟ دِم وبخفىؿ 

ل٢تروهُت مً خال٥ جٝذًم دِم مخىاـل للصحا٘ت الىوىُت امل٢خىبت وإلا

ٞ امل٢خب  حر مباؼشة ًِ وٍش مباؼش لّذة مٝاوالث صحُٙت مً حهت ٔو

الىوني للع٤٢ الحذًذًت لىٝل الصحُٙحن وو١الت املٕشب الّشبي لألهباء مً 

حهت ؤخشي، و٠زل٤ جىٍُم الجائضة الىوىُت ال٢بري للصحا٘ت التي جمثل 

بالُىم الىوني لإلِالم مً ؤحل خذزا مهما في ١ل ظىت بمىاظبت الاخخٙا٥ 

بلٖ الٕالٗ املالي املّخمذ لهزا املؽشوُ  المُت املٕشبُت ٍو م ال٢ٙاءاث إلِا ج٢ٍش

 دسهم. 43422222مبلٖ 

 ،أيها السيدات والسادة 

ال ؼ٤ ؤن ٜىاُ الصحت ٌّخبر خٝا مً الحٝٛى ألاظاظُت 

ض هزا الحٞ والخىفُق ِلُه ٠مبذؤ ؤظاس ي  لإلوعان، خاـت بّذ حٍّض

ذظخىس مً وٗش املىٍمت الّاملُت للصحت التي ًخم جىُٙزها مً وٗش لل

الح٣ىمت، باِخباسه سا٘ذة ؤظاظُت للخىمُت الاحخماُِت ومذخال سئِعا مً 

ىن ٠شامت املىاوً املٕشبي، وهى ما ؤ ذ ِلُه ٠مذاخل خٝٛى إلاوعان ـو

ـاخب الجاللت هفشه هللا في ِذد مً خىبه، واهخمامه بالٝىاِاث 

 ت ومً لمنها ٜىاُ الصحت.الاحخماُِ

ت مً  وخال٥ جىاو٥ ِشله، جىٛش العُذ الىصٍش بلى مجمِى

، خُث ؤ٠ذ بؽ٣ل 0203الٝماًا املشجبىت بمداوس مخىي الصحت سئٍت 

ٜىي ِلى لشوسة مىاـلت جُّٙل البرهامج الح٣ىمي الزي ؤ٠ذ ِلى ؤهمُت 
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 هزه الٝىاِاث العالٙت الز٠ش، ورل٤ مً خال٥ مىاـلت جدعحن وحّمُم

الخذماث الصحُت، واظخ٢ما٥ حّمُم الخٕىُت الصحُت للٙئاث املعتهذ٘ت 

املخبُٝت لدؽمل روي املهً الحشة، مما ظُم٢ً املىٍىمت الصحُت الىوىُت 

ومً حهت ؤخشي جم  ،0202مً العا٠ىت في ؤ٘ٞ  %72مً حٕىُت ؤ٠ثر مً 

ض الىلىج بلى الخذماث الصحُت ألاولُت مً   %42الخإ٠ُذ ِلى مىاـلت حٍّض

ُاث لذي الشلْ مً  %222بلى  والدة  2222ل٣ل  05وجٝلُق وعبت ال٘ى

 والدة خُت. 2222ل٣ل  02خُت بلى 

وفي هزا الفذد ؤِلً ؤن وصاسة الصحت ؤِذث مخىي ؼامل 

للنهىك بالٝىاُ الفحي ًشج٢ض ِلى زالر دِاماث ؤظاظُت جخممً خمعت 

ؽشون مدىسا وهي 8  ِو

ش ِ - شك الّالحاث بهذٗ الذِامت ألاولى 8 تهم جىٍُم وجىٍى

 جدعحن الىلىج بلى الخذماث الصحُت.

ت البرامج الصحُت الىوىُت وبشامج  - الذِامت الثاهُت 8 تهم جٍٝى

 مداسبت ألامشاك.

ش خ٣امت الٝىاُ وجشؼُذ املىاسد  - الذِامت الثالثت 8 تهم جىٍى

 واظخّمالها.

وججذس إلاؼاسة في هزا املجا٥، بلى ُٜام وصاسة الصحت بخيعُٞ مْ 

ة الخمامً والخىمُت الاحخماُِت واملعاواة وألاظشة، خُث ؤِذث وصاس 

ل وجُّٙل مداوس الخىت الح٣ىمُت  مخىىا ِلى املذي املخىظي لخجًز

"، ومً حاهب آخش ٘ةن اظتراجُجُاث البرامج الصحُت 0للمعاواة "ب٠شام 

ًخم بِذادها حضئُا ِلى ؤظاط الخدلُل والدصخُق الزي ًإخز بّحن 

خباس مٝاسبت   الىُى وجدذًذ الٙىاٛس بحن الجيعحن واملٍاهش املشجبىت بها.الِا

٠ما ؤن جدلُل ألاظباب ًخم بىاء ِلى ِذة مفادس وهُى املّىُاث 

شها بّن املعىخاث الىوىُت الخاـت باملجا٥ الفحي مثل املسح  التي ج٘ى
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الىوني خى٥ الع٣ان وصحت ألاظشة الزي جىجضه وصاسة الصحت بؽ٣ل دوسي 

ش الىٍام ١ل خمغ ظىىاث و٠ زل٤ املّىُاث الذوسٍت للٝىاُ التي ً٘ى

املّلىماحي الشوجُني وبّن إلاخفاءاث واملعىخاث والذساظاث الىوىُت 

 ألاخشي.

ض  ش هزا الٝىاُ، ؤِلً العُذ الىصٍش ؤهه ظٗى ًخم حٍّض ولخىٍى

ت  مش٠ضا اظدؽٙائُا 20الّشك الفحي، ورل٤ ببىاء  ٍش حذًذا بىاٜت ظٍش

ش مً بُنها 8ظ 2622بحمالُت جفل بلى   ٍش

ائها الّٝاسي 8 املدمذًت، مىالي  22 - مشا٠ض جم جدذًذ ِو

ال٥ ومعدؽٙى ألامشاك الّٝلُت  ٌّٝىب، وصان، صا١ىسة، ؤٍص

 والىٙعُت ببني مال٥ وحشظُٚ وظُذي ب٘ني ووسصاصاث.

ً في بواس جدذًذ الّٝاس  -  بعُذي ظلُمان وبش١ان. مش٠ٍض

ت بحمالُت  21بىاء  - ٍش جفل بلى معدؽٙى الٝشب بىاٜت ظٍش

شا مً بُنها 8 363  ظٍش

 5  ائها الّٝاسي 8 بىملان وجا٘شاوث مشا٠ض جم جدذًذ ِو

حن بني مٍهش  حن جاوحىاث وؤوالد بشخُل ولخفاؿ ِو ِو

 جامىفىسث.

 4  ت بامدمذ وباب بشاد مشا٠ض في وىس جدذًذ الّٝاس 8 ٍٜش

ىمُت وجاهلت وجمعمان.  ومؽشوُ بلٝفحري ٍو

 ذة والجهت بؽٙؽاون.بىاء معدؽُٙحن للنهاس ب٣ل مً وح 

  ت  2جىظُْ وجإهُل ٘ش مشا٠ض اظدؽٙائُت بٜلُمُت 8 بِى

ض  وحشادة وبيعلُمان وظُذي بىىس، هزا باإللا٘ت بلى حٍّض

الؽب٢ت الاظدؽٙائُت مً املعخىي الثالث، ورل٤ بمىاـلت 

ؤؼٕا٥ بىاء زالزت مشا٠ض اظدؽٙائُت حامُّت ب٣ل مً 

شا( وؤ١ادًش ) 552وىجت ) شا( وا 645ظٍش ملش٠ض ظٍش
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ل مً املحزاهُت الّامت  الاظدؽٙائي الجامعي بالُّىن بخمٍى

ش( وبِادة بوالٛ ؤؼٕا٥ بىاء املش٠ض  322للذولت ) ظٍش

ل مً  2224الاظدؽٙائي بً ظِىا بالشباه ) ش( بخمٍى ظٍش

 الحعاب الخاؿ بهُأث دو٥ الخلُج الّشبي الؽُٝٝت.

ؤن وبخفىؿ ٜىاُ الؽٕل وإلادماج املنهي ؤِلً العُذ الىصٍش 

ومً  0222ي سئٍتها الاظتراجُجُت مً دظخىس اململ٢ت لعىت بالىصاسة حعخي

الخىحيهاث العامُت لفاخب الجاللت هفشه هللا والبرهامج الح٣ىمي، 

باإللا٘ت بلى املىازُٞ الذولُت راث الفلت بمجاالث جذخل الىصاسة و٠زا 

لى ، وجيبني هزه الشئٍت 0202ِ-0225املخىي الىوني للنهىك بالدؽُٕل 

مبذؤ ج٢َشغ الّمل الالئٞ وجدعحن ٌشوٗ اؼخٕا٥ الّما٥ واظخدباب 

 العلم الاحخماعي والّمل ِلى جِعحر إلادماج املنهي للباخثحن ًِ الؽٕل.

وؤلاٗ ؤهه مً الّىاـش املهمت التي ًيبغي الخإ٠ُذ ِليها في هزا 

املجا٥ هي ٠ُُٙت جلبُت خاحُاث الاظدثماس والاظتراجُجُاث الٝىاُِت مً 

لت ألامذ مً خال٥ جىوُذ بشامج ا ت والخفذي للبىالت وٍى ملىاسد البؽٍش

بوّاػ الّمل املإحىس مْ الاظتهذاٗ ألامثل للباخثحن ًِ الّمل في ولُّت 

بر جدٙحز مٝاوالث الٝىاُ الخاؿ والجمُّاث لالهخشاه في حؽُٕل  ـّبت ِو

ي الباخثحن ًِ الؽٕل، هزا باإللا٘ت بلى جدعحن آلُاث الدؽُٕل الزاح

ا ُ٘ما ًخّلٞ بةلٙاء الىابْ الجهىي  وخ٣امت ظٛى الؽٕل وخفـى

ت املخٝذمت، ٠ما ًشمي هزا الخىحه بلى بلىسة  لعُاظت الدؽُٕل في ٌل الجهٍى

ذ ظٛى الؽٕل واظدؽشاٗ الحاحُاث مً املهً وال٢ٙاءاث.  آلُاث لـش

ض الحٝٛى ألاظاظُ ُما ًخّلٞ باملدىس الخاؿ بخٍّض وجدعحن  ت٘و

نهىك بالحىاس الاحخماعي، ؤ٘اد ؤن هزا الخىحه يهذٗ بلى ٌشوٗ الّمل وال

شوٗ ِملهم مْ  لمان الحٝٛى ألاظاظُت لألحشاء وجدعحن بِئت ٌو

املداٍ٘ت ِلى جىا٘عُت املٝاولت، ورل٤ مً خال٥ الحشؿ ِلى خلٞ جىاصن 

بحن الحٝٛى والىاحباث لىشفي الّالٜت الؽُٕلت، وهزا لً ًخإحى بال مً 
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ش ِمل مٙدؽ ُت الؽٕل والنهىك بالصحت والعالمت املهىُت خال٥ جىٍى

ض آلُاث الحىاس والدؽاوس مْ الؽش١اء الاحخماُِحن والاٜخفادًحن،  وحٍّض

ش الّالٜاث املهىُت التي جازش بًجابا ِلى الخىمُت  والّمل ِلى جىٍى

الاٜخفادًت والاحخماُِت للمٝاولت وبحشائها ِبر النهىك باملٙاولت 

 لدؽاوسٍت الثالزُت التر٠ُب.الجماُِت وجيؽُي الهُأث ا

ومً ؤحل جُّٙل الشئٍت الاظتراجُجُت للىصاسة، ؤِلً ؤهه جم ولْ 

ت مً ألاوساػ امله٣ُلت  ْ حذًذة، خُث ؤولٝذ مجمِى وجىُٙز جذابحر ومؽاَس

التي حّخبر بمثابت املخىي الاظتراجُجي للىصاسة والٝىاُ بفٙت ِامت هز٠ش 

 مً بُنها 8

ل املخىي الىوني للنهى  - باِخباسه اخخفاؿ  ك بالدؽُٕلججًز

 راحي ومؽتٟر للجهت.

دِم البّذ الجهىي للدؽُٕل باِخباسه اخخفاؿ راحي  -

 ومؽتٟر للجهت.

 النهىك بالدؽُٕل الخاسجي ِبر بسظاء مىٍىمت مخ٣املت. -

ذ  - ت للـش ذ ظٛى الؽٕل وآلُاث حهٍى ش مىٍىمت ـس جىٍى

 بؽشا٠ت مْ الجهاث.

حر الخٕىُت الاحخماُِت ل٣ل املؽٕلح -  ن بما ٘يهم ٔحر ألاحشاء.ج٘ى

ض حاربُت املٕشب لالظدثماس. -  بلىسة مُثاٛ احخماعي لخٍّض

ش ِمل مٙدؽُت الؽٕل. -  جىٍى

 ولْ ظُاظت وبشهامج ووىُحن للصحت والعالمت في الّمل. -

ض ظُاظت الٝشب. -  جُّٙل الالجمش٠ض وحٍّض

ش الخّاون حىىب - ض الّالٜاث الذولُت وجىٍى  حىىب.-حٍّض

ت والالممش٠ضة.ِفشهت ِمل املفالح امل -  ش٠ٍض
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وبّذ رل٤ ؤِلً العُذ الىصٍش ؤن ملٚ الحماًت الاحخماُِت ٌّخبر 

ّخبر "بشهامج  مً امللٙاث التي جدٍى بّىاًت خاـت مً وٗش الىصاسة، َو

الحماًت الاحخماُِت للّما٥" مً البرامج املهمت التي ٌّى٥  212الىجاِت 

مُم الخٕىُت ِليها لخدُٝٞ ؤهذاٗ اظتراجُجُت مً ٜبُل جىظُْ وحّ

ْ مً معخىي الخذماث املممىهت للمامىحن  الاحخماُِت والصحُت وال٘ش

ش املاظعاث املذًشة ألهٍمت الحماًت الاحخماُِت  والاحخماُِحن وجىٍى

 ولمان دًمىمت ؤهٍمت الخٕىُت الاحخماُِت.

وه٢زا ؤِلً ؤهه ١ان مً بحن الٙئاث ألاولى التي جم بدساحها في 

٘ئتي "الٝىابل  0227حخماُِت بشظم ظىت ِملُت جىظُْ الخٕىُت الا 

 واملشولحن الىبُحن" ولإلؼاسة ٘ةن هاجحن الٙئخحن جخ٣ىهان مً اليعاء ٔالبا.

 ،أيها السيدات والسادة 

ْ مً  ت بن ال٘ش مشدودًت هزه الٝىاِاث جخىلب بسادة ٍٜى

وخُُٝٝت مً لذن حمُْ ألاوُاٗ امل٣ىهت للمجخمْ، ؤخضاب ظُاظُت 

خمْ مذوي، مً ؤحل ولْ خل ل٣ل إلا٠شاهاث وخ٣ىمت وهٝاباث ومج

 واملُّٝاث التي حّترك معحرة الخدذًث الذًمٝشاوي ببالدها.

ت املسجلت في بّن  وسٔم وحىد بّن إلا٠شاهاث املادًت والبؽٍش

ً املنهي والخّلُم الّالي  الٝىاِاث، وخاـت ٜىاُ التربُت والخّلُم والخ٣ٍى

ىاُ الؽٕ ىاُ الصحت، ٜو ل وإلادماج املنهي، ٘ٝذ ١اهذ والبدث الّلمي ٜو

جذخل هزه الٝىاِاث، هىاٟ خفُلت مهمت وواصهت في ؼتى مجاالث ِمل و 

ا ومهما ملىاـلت جىُٙز وجُّٙل بشامج الّمل  خُث ظىٗ حؽ٣ل خا٘ضا ٍٜى

الح املٙخىخت بىٙغ الّضم وإلاسادة وبشوح املبادسة  املعىشة، وؤوساػ إلـا

ل٣ل هزه الٝىاِاث، وؤملىا ٠بحر ؤن  والخذبحر الّٝالوي لإلم٣اهُاث املخاخت

الخاث واملبادساث املخىاـلت واملىجضاث الىمىخت بلى جدُٝٞ  جادي هزه إلـا

ُت، ل٣ي جدبىؤ بالدها ـذاسة الذو٥ املخٝذمت.  ٜٙشة هِى
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ْ، جم الخإ٠ُذ ِلى لشوسة  وخال٥ ١ل ؤوىاس دساظت هزه املؽاَس

اث التي جخفذس الجاهب الاحخماعي، وا لّمل ِلى جٝلُق جدذًذ ألاولٍى

الٙىاٛس الاحخماُِت واملجالُت، خاـت بالّام الٝشوي والىظي الحمشي، 

ت البرهامج ب  واظتهذاٗ الٙئاث الٙٝحرة والهؽت، و٠زا الّمل ِلى جٍٝى

"جِعحر"، وبِىاء دًىامُت حذًذة لالظدثماس ودِم املٝاولت، ودِم 

اة املهىُت، الجمُّاث الّاملت في مجا٥ مداسبت حؽُٕل ألاوٙا٥ واملعاو 

ض مهىت مٙدؽُت الؽٕل، ال ظُما ِبر ولْ هٍام مّلىماحي مىذمج  وحٍّض

ً ألاظاس ي  ٌٕىي حمُْ ؤوؽىت الؽٕل وبِذاد وبوالٛ مىٍىمت للخ٣ٍى

 ملٙدش ي الؽٕل.

وفي هزا إلاواس، جم اظخدماس بٝىة ٠بحرة البّذ الجهىي، ِلى 

٣لُا ِمُٝا الفالخُاث بلى الجهت باِخباسها بـالخا هُؤظاط هٝل حمُْ 

ض ظُاظت الٝشب مً املىاوىحن  ألحل جشظُخ الح٣امت املدلُت الجُذة، وحٍّض

وجُّٙل الخىمُت املىذمجت والاحخماُِت والثٝاُ٘ت، خُث جمذ الذِىة بلى 

اِخماد ظُاظت زٝاُ٘ت خُُٝٝت لجّل هزا الٝىاُ ٜىاُ مىخج  لشوسة

 للثروة.

د وبخفىؿ الجاهب الخّلُمي والفحي، ٘ٝذ لىخَ ؤن ِذ

املىاـب املدذزت لٙائذة هزًً الٝىاُِت ٔحر ١اُ٘ت هٍشا لحجم الخفاؿ 

 املسجل بهما.

ت الّشك املذسس ي،  وفي هزا الفذد، جم الخإ٠ُذ ِلى لشوسة جٍٝى

ت  ت المشوٍس ضها باملىاسد البؽٍش ورل٤ ببىاء ماظعاث مذسظُت حذًذة، وحٍّض

 املذسظُت. مً احل جٝلُق ٌاهشة الا٠خٍاً املسجلت في ِذد مً ألاٜعام

وخٍي مً حذًذ الخّلُم ألاولي بذوسه بإهمُت بالٕت مً وٗش 

ضه  شه وحٍّض ً، ما٠ذًً ِلى لشوسة جىٍى حمُْ العُذاث والعادة املعدؽاٍس
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وجىخُذه في ٜىاُ واخذ ٌؽمل حل املاظعاث الخّلُمُت ظىاء بالٝشي ؤو 

 املذن.

ّاث املخّلٝت  ش الدؽَش وجمذ الذِىة بلى لشوسة جدُحن وجىٍى

لخّلُم الّالي والبدث الّلمي، وجدٙحز ألاظاجزة الباخثحن ومشاحّت هٍام با

ً املعخمش لٙائذة الٙاِلحن  ُت املهىُت وولْ بشامج للخ٣ٍى الخُُٝم والتٜر

ت ملىا٠بت  حر املىاسد املالُت المشوٍس حن بالخّلُم الّالي، وج٘ى حن وإلاداٍس التربٍى

ل الجامّاث  ْ مفادس جمٍى لخدُٝٞ مخىلباث الجىدة جىىس املىٍىمت، وجىَى

وإلاهفاٗ وج٣ا٘ا الٙشؿ، وولْ ٜمُت إلاهفاٗ واملعاواة بحن الجيعحن 

خه. ً لمً ؤولٍى  وجدُٝٞ الىلىج الّاد٥ للخّلُم الّالي والخ٣ٍى

وبخفىؿ الجاهب الفحي، جمذ املىالبت بمشوسة جىظُْ 

الخٕىُت الصحُت ألاظاظُت لدؽمل حمُْ املهىُحن والّما٥ املعخٝلحن 

الّشك الاظدؽٙائي لِؽمل  جإهُلشخاؿ ٔحر ألاحشاء، وجىظُْ ِملُت وألا

ت  .حمُْ حهاث اململ٢ت وجدعحن الىلىج للخذماث الىبُت وألادٍو

وبّذ ول٤ ؤحمّذ حل الخذخالث ِلى لشوسة مّالجت اخخالالث 

ْ مً الٝذسة  ل، والّمل ِلى ال٘ش بشهامج "سامُذ" املشجبي ؤظاظا بالخمٍى

 فٙت ِامت.وىحن بالؽشائُت للمىا

وبخفىؿ املدىس املخّلٞ بالىمىرج الخىمىي الجذًذ ؤ٠ذ الجمُْ 

ِلى ؤن هجاح هزا الىمىرج ظ٣ُىن سهُىا باِخماده ِلى مدىس ؤظاس ي ؤال 

وهى "إلاوعان" ٠هذٗ نهائي للخىمُت، ورل٤ ِبر  ظً ظُاظاث ِمىمُت 

ه ألاظاظُت في الؽٕل  جدَٙ له ٠شامخه، ورل٤ بالحٙاً ِلى خٜٝى

حرها.والخّلُ  م والصحت ٔو

وفي مجا٥ دِم العُاظاث الاحخماُِت، لىخَ ِذم ؤخز بّحن 

خباس مخخلٚ املُّٝاث التي جدى٥ دون اظخٙادة ألاسامل واليعاء  الِا
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ذم ؽاث وؤوٙالهً مً دِم ـىذٛو الخ٣ا٘املىلٝاث واملهم ل الّائلي، ِو

 مت.الخىٛش بلى بشامج خماًت احخماُِت لالؼخٕا٥ في ٌشوٗ ال جفىن ال٢شا

وه٢زا، ٘ٝذ جم الخز٠حر ؤن مىلُى الىٙىلت ؤـبذ مىلىِا 

مدؽّبا ومّٝذا، خُث ؤـبذ ِباسة ًِ مؽ٣لت خُُٝٝت جدىامى بؽ٣ل 

" وما ًشجبي بها مً ٌىاهش   ٠بحر، مً خال٥ جٙش ي ٌاهشة "ؤوٙا٥ الؽىاُس

ؤخشي، ٠ٍاهشة الدعى٥ والاظخٕال٥ الجيس ي وهمم ؤبعي الحٝٛى لٙئت 

ئت جيخٍش مً الجم ُْ لمان خٝها في الحُاة بؽ٣ل مخىاصن، دون خىش بٍش

الفٕحرة، هذٗ ٌععى له الجمُْ، ألن الىٙل هى معخٝبل  ًتهذد ؤحعادهم

 املجخمْ.

ً بؽ٣ل ٠بحر ِلى  واهفب اهخمام العُذاث والعادة املعدؽاٍس

املدىس املخّلٞ باألشخاؿ املعىحن، خُث لىخَ ؤن هىاٟ جىحه مدعاُس 

حر الحذ لهشم البيُت الاحخماُِت ف ي بالدها هدى الؽُخىخت، داِحن بلى ج٘ى

ْ مً ِذد مشا٠ض املعىحن. م لهم بز٥ حصجُْ ال٘ش  ألادوى مً الِّؾ ال٢ٍش

وفي خخام املىاٜؽت الّامت لهزه الٝىاِاث العالٙت الز٠ش، هىه 

ُت الخذخالث املعخُٙمت التي حاءث ِلى لعان  حل العادة الىصساء بىِى

ً حرة لبلىسة ، خُث اِخبروها راث ؤهمُت ٠بالعُذاث والعادة املعدؽاٍس

ظُاظت احخماُِت هاجحت، ما٠ذًً ِلى ؤهمُت الحىاس الذائش بحن املاظعت 

ُّت والح٣ىمت، وظٗى ججذون ١ل الخٙاـُل بؽ٣ل مذٜٞ لمً  الدؽَش

ش.  هزا الخٍٝش
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 ،أيها السيدات والسادة 

 ْ ذ ِلى مجمُى مؽاَس بّذ رل٤، اهخٝلذ اللجىت للخفٍى

ُت التي جذخل لمً اخخفاـاتها، ٣٘اهذ الىدُجت ١الخالي 8املحزاهُ  اث الِٙش

 

  : 4املىافقـــىن 

 : 5 املعارضـىن 

  : ال أحداملمتنعىن 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

نتائج التصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية لقطاعات لجنة 

 التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية 

  2020 برسم السنة المالية



 
نتائج التصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية لقطاعات لجنة  

 0202 التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية برسم السنة المالية
 
 
 
 

 الممتنعون المعارضون الموافقون مشروع الميزانية اعـــــاتالقط

  مشروع الميزانية الفرعية لوزارة
 الشغل واإلدماج المهني

 

 ال أحد 5 4 التسيير

 ال أحد 5 4 التجهيز

 ال أحد 5 4 برمتها

  مشروع الميزانية الفرعية لوزارة 
التضامن والتنمية االجتماعية 

 والمساواة واألسرة

 

 ال أحد 5 4 التسيير

 ال أحد 5 4 التجهيز

 ال أحد 5 4 برمتها

  مشروع الميزانية الفرعية لوزارة
 الصحة

 ال أحد 5 4 التسيير

 ال أحد 5 4 التجهيز

 ال أحد 5 4 برمتها

  مشروع الميزانية الفرعية لوزارة
 الثقافة والشباب والرياضة

 ال أحد 5 4 التسيير

 ال أحد 5 4 التجهيز

 ال أحد 5 4 برمتها

  مشروع الميزانية الفرعية لوزارة
التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم 

 العالي والبحث العلمي

 ال أحد 5 4 التسيير

 ال أحد 5 4 التجهيز

 ال أحد 5 4 برمتها
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 قســم اللجــان
 لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعيةمصلحة 
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 اإلاملٌت اإلاؿغبُت 
 وػاعة الكؿل وؤلاصماج اإلانهي
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 خهُلت مىجؼاث وػاعة الكؿل وؤلاصماج اإلانهي
 2020وبغهامج الػمل لؿىت   2019بغؾم ؾىت 

2020مىاكضت  مضسوع امليزاهُت الفسعُت للىشازة بسسم السىت املالُت   
 لجىت الخعلُم والضؤون الثلافُت والاحخماعُت

 مجلس املسدضاٍزً
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بهعاع الكؿل و الاصماج اإلانهي اإلاىاظتاإلاهام    غىانغ الػغض 

   2019أبغػ  اإلاىجؼاث اإلاسجلت ؾىت  

 أهم اإلاؤقغاث الغنمُت

 2019وضػُت جىكُظ ميزاهُت الىػاعة ؾىت  

عي   الجاهب الدكَغ

 2020بغهامج الػمل اإلاؿعغ بغؾم 

 2020مكغوع اإلايزاهُت بغؾم الهاهىن اإلاالي   

1 

2 

3 

5 

6 

4 



 اإلاغحػُاث 

 :الضؾخىع 
 31الفصل 

 :الخىحيهاث اإلالٌُت الؿامُت 
 2018ًىلُىش  29خطاب العسش 

 20خطاب زىزة امللً والضعب 
 2018غضذ 

الخطاب السامي أمام أعظاء 
 12الجمعت  مجلس ي البرملان
   2018أهخىبس 

اإلاسعغ الىظني  البرهامج الحٌىمي
للنهىض بالدكؿُل 
 وبغهامجه الخىكُظي

1 

2 

3 
4 



 1   2019أبغػ  اإلاىجؼاث بغؾم ؾىت   



ًاء الاحخماغُين  إبغام اجكام احخماعي بين الحٌىمت والكغ

 للػماُ الكغائُت الهضعة جدؿين  

 أقضل احخماعي مىار أحل مً وجىظُمُت  ناهىهُت ههىم  اغخماص  
 الاؾدشماع ًدكؼ 

 وؤلانلُمي الجهىي  اإلاؿخىٍين غلى الاحخماعي الحىاع  مأؾؿت  

ش  ل  25بخاٍع   2019أبٍغ

اصة  الهىاغت  نعاغاث  في لألحغ   الهاهىوي  ألاصوى  الحض  في  الٍؼ
 الحغة واإلاهً والكالخت والخجاعة

ضاث نُمت مً الغقؼ  الىظني الهىضوم  إلاىسغظي الػائلُت الخػٍى
 الاحخماعي للضمان

  

  

  



 
 جىؾُؼ الخؿعُت الاحخماغُت لؿير ألاحغاء

  

 ألانىاف ونائمت 99.15و 98.15 للهاهىهين الخعبُهُت اإلاغاؾُم  إنضاع
 اإلاؿتهضقت للكئاث الكغغُت وألانىاف

ُ ) قئاث  لشالر  ألاولى الخعبُهُت  اإلاغاؾُم إنضاع   الهىابل  - الػضو
  (العبُىن  واإلاغوضىن 

 جكػُل الخؿعُت الاحخماغُت للػامالث والػماُ اإلانزلُين

 والػماُ الػامالث اؾخكاصة  غوطق  بخدضًض  اإلاخػلو  اإلاغؾىم  إنضاع  
 ألاؾاؾُت الصحُت والخؿعُت الاحخماعي الضمان زضماث مً اإلانزلُين

  

  

  

 الحٌىمُت الهعاغاث مؼ  واإلاكاوعاث  الخيؿُو مؿلؿل إظالم
   اإلاػىُت والكئاث



 
 جدؿين مؿخىي الخضماث اإلاهضمت للمؤمىين

ضاث  نُمت مً  الغقؼ    صعهم 300 إلى  صعهم 200 مً  الػائلُت الخػٍى
  الاحخماعي للضمان الىظني الهىضوم  لضن مً اإلامىىح

 %20 بيؿبت الكؿل خىاصر لضحاًا اإلامىىخت ؤلاًغاصاث مبلـ مً الغقؼ 
   2013 ًىلُى قاجذ مً ابخضاء

 الضمان بىظام الازخُاعي  الخأمين في الاهسغاط ظلب إًضاع أحل  جمضًض
 اإلاىهت غبر  اإلاهاوالث اهسغاط وقغض العبُت اإلاغانبت وإلؿاء  الاحخماعي

 الالٌتروهُت

  

  

  

ت  إنغاع  ذ إحباٍع ًاث وأصاء وألاحغاء باألحغ   الخهٍغ  الىؾُلت غبر  الاقترا
 مػين ظبِب لضن مً بالؼماهت ؤلانابت إزباث ضغوعة وإنغاع   الالٌتروهُت

ُ  أو  الهىضوم  نبل مً  لضًه مهبى
  



 
ض غً خىاصر الكؿل  جكػُل هظام الخػٍى

   العبُت الكىاهض هماطج إنغاع   

ٍام جعبُو مغانبت يُكُاث جدضًض   ألاغىان نبل مً 18.12 عنم الهاهىن  أخ
   الكؿل بخكخِل اإلاٍلكين

 
 إخضار الهىضوم اإلاؿغبي للخأمين الهحي

 مؤؾؿت إلى  الاحخماعي الاخخُاط  إلاىظماث الىظني الهىضوم  جدىٍل  
      غمىمُت

ٍامت وجدبؼ أوكعت الخػاضضًاث ؼ خ  حػٍؼ

 الػاصي الدؿُير  غلى للؿهغ (2) بخػاضضًخين مؤنخين مخهغقين حػُين  
   اإلاؿيرة ألاحهؼة الهخساباث والخدضير  لكؤونها



ل اإلاسعغ الىظني للنهىض بالدكؿُل   مخابػت جنًز

ُ  الُهظت لجىت إخضار  الحٌىمت لغئِـ صوعٍت بمىحب الكؿل ؾىم  خى

 

 الظاجُين واإلاهاولين الخػاوهُاث امام الػمىمُت العلبُاث  قخذ
 

 قؿل مىهب 61000 ؾُىقغ والظي ألاولي الخػلُم حػمُم بغهامج إظالم
 

ً التربُت  بكأن  إظاع  هاهىن ال إنضاع س  املبىس، الخىحُه املهً،  اهدضاف) والخٌٍى  جطٍى
ت ،امللاوالحي الحس ىاث إدزاج اللغاث، جلٍى ٌ  جيٍى  Soft Skills) والسلىهُاث اللدزاث حى

 

 
 في اليساء اللسوٍت، الساهىت) قؿل غً الباخشين قئاث إلاسخلل  زضماث غغوض  وضؼ

 (كاهىهُت وطعُت في املهاحسون هضت، وطعُت
 

ت جضابير  وضؼ   الجهاث مؿخىي  غلى للدكؿُل حهٍى

و زاعظت إغضاص غ ظٍغ ً لخعٍى  املهً  مدن بُنها مً  محاوز  5 على جيبني اإلانهي الخٌٍى
ً مسخىي  لسفع والىفاءاث سه املنهي الخيٍى    وجطٍى

ُ  صعاؾت إظالم ٍاُ خى ٍاُ الجضًضة ألاق  للكؿل الالهمعُت وألاق



تاؾخٌماُ الدصخُهاث الترابُت وإظالم البرامج  للدكؿُل الجهٍى   

. 

 حهاث 9

حهت الغباط ؾال الهىُعغة 

حهت ؾىؽ ماؾت 

 الحؿمت جعىان  ظىجتحهت 

 مٌىاؽ قاؽحهت 

 آؾكيحهت مغايل 

 ؾعاثحهت الضاع البُضاء 

 حهت الكغم 

 جاقُاللذ صعغتحهت 

 زىُكغة مالُحهت بني 

 إهجاػ الدصخُهاث الترابُت للدكؿُل



ت للنهىض بالدكؿُل   إغضاص البرامج الجهٍى

. 

ؼ إغضاص ت البرامج مكاَع ؼ  مؼ بالدكؿُل للنهىض الجهٍى  حػٍؼ
 حهاث 3 ب  الجهىٍين الكاغلين نضعاث

 حهت الغباط ؾال الهىُعغة

 حهت ؾىؽ ماؾت

 الحؿمت جعىان  ظىجتحهت 

ت البرامج إغضاص إظالم  حهاث 6 ب للدكؿُل الجهٍى

 مٌىاؽ قاؽحهت 

 آؾكيحهت مغايل 

 ؾعاثحهت الضاع البُضاء 

 حهت الكغم 

 جاقُاللذ صعغتحهت 

 البرهامج الخىمىي للجهاث الجىىبُت        زىُكغة مالُحهت بني 
 علد بسهامج مع الدولت  

 (اجفاكُت الدضغُل ودعم امللاولت)

 إغضاص والخىنُؼ غلى صالئل اإلاؿاظغ

 اجكانُاث إظاع للكغايتالخىنُؼ غلى 

تاؾخٌماُ الدصخُهاث الترابُت وإظالم البرامج  للدكؿُل الجهٍى   

ً ألاؾاس ي إلاهىيي الدكؿُل   الجهىٍينوضؼ وإغضاص  مىظىمت للخٌٍى



النهىض بدكؿُل الكباب بالػالم الهغوي       

 وخضاث مخىهلت لخدؿين نابلُت الدكؿُل
إلاعالم والخىحُه 
أبىاب مفخىحت 
ًإلاعالم حٌى امله 
 ىاث  Soft Skillsجيٍى
ملابالث الخمىكع 
وزصاث البحث عً صغل 
السبط بين العسض والطلب 
ع  مىاهبت حاملي املضاَز
 ىاث أخسي  قضاءاث للخىحُه اإلانهي جيٍى

 مٌىاؽ قاؽحهت 
 زىُكغة مالُحهت بني 

12 



 
الؿُاؾت والبرهامج الىظىُين للصحت إغضاص مكغوعي   

 والؿالمت اإلاهىُت
 ،اإلاهىُت والؿالمت للصحت الىظىُين والبرهامج الؿُاؾت مكغوعي إغضاص  

 الخىكُظي البرهامج ويظا

 اإلاهىُت والؿالمت الصحت مجاُ في للخٌىًٍ بغهامج إغضاص في الكغوع 

ل  جىانلي  بغهامج إغضاص  إظالم  الىظىُين والبرهامج بالؿُاؾت  للخػٍغ
 اإلاهىُت والؿالمت للصحت

 الصحت بمجاُ  اإلاػىُت ألاظغاف  مؼ مىؾػت  حكاوعٍت احخماغاث غهض
 الؿُاؾت كغوعيإلا النهائُت الهُؿت اغخماص أحل مً الػمل في والؿالمت
 اإلاهىُت والؿالمت للصحت الىظىُين والبرهامج

  

  

  

  



 وجدبؼ جعبُو  اإلاهاصنت غلى زالر اجكانُاث غمل صولُت
   مػاًير الػمل الضولُت

ً بالػماُ اإلاخػلهت 97 عنم الاجكانُت غلى اإلاهاصنت   اإلاهاحٍغ

 الضمان إلاػاًير  ألاصوى بالحض اإلاخػلهت 102 عنم الاجكانُت غلى اإلاهاصنت 
 الاحخماعي

غ  اإلاخػلهت 187 عنم الاجكانُت غلى  اإلاهاصنت   والصحت الؿالمت بخعٍى
 الػمل في

  

  

  

غ   إعؾاُ  ُ  جهاٍع  الػمل مٌخب إلى الضولُت الػمل  مػاًير جعبُو  خى
   الضولي



 
ؼ  مكدكُت الكؿل مهىىتحػٍؼ  

  

غ  همىطج) الكؿل جكخِل حهاػ غمل آلُاث جعىٍغ مىانلت اعة جهٍغ  ٍػ
 (... - والجىذ اإلاسالكاث صلُل – اإلاغانبت

ً مىظىمت وإظالم إغضاص  الكؿل إلاكدش ي ألاؾاس ي للخٌٍى

   الكؿل أوكعت حمُؼ ٌؿعي مىضمج مػلىماحي هظام وضؼ

  

  



 
 خماًت الكئاث الخانت

  

ل لخدبؼ الهُئاث هظه غً مىبشهت مهؿغة لجً إوكاء   الخىنُاث جنًز

   اإلاهىُت واإلاؿاواة ألاظكاُ حكؿُل مداعبت مجاُ في الػاملت الجمػُاث صغم

  

 
 الحىاع الاحخماعي اإلاىضىغاحي

  
   التريُب الشالزُت الهُئاث احخماغاث اهخظامُت

ج) اإلاهىُت اإلاؿاواة لجائؼة الشالشت اليسخت جىظُم    (مهاوالث غضة جخٍى



 
ؤلاصاعي للىػاعة لالجمغيؼ  اإلاضًغي اإلاهاصنت غلى الخهمُم   

  

ت ت الجهٍى  اإلاضًٍغ

جيكُغ 
 مكدكُت
 الكؿل

النهىض بالصحت 
والؿالمت والحماًت 

 الاحخماغُت

الدكؿُل 
وعنض ؾىم 

 الكؿل
 جضبير اإلاىاعص

اث  اإلاضًٍغ
 الانلُمُت

جي للىهل غمل بغهامج وضؼ    2022 أقو في لالزخهاناث الخضٍع

 2022ازخهاناث ؾِخم ههلها ؾىت 

ازخهاناث ال ًمًٌ ههلها 

 2020/2021ازخهاناث جم ههلها أو ؾِخم ههلها ؾىت 

ازخهاناث ًخػين إغاصة نُاؾتها لخدضًض الازخهام الىظني والازخهام الترابي 



 
ت  والالممغيؼةغهغهت غمل اإلاهالح اإلاغيٍؼ  

  
ص ) الىػاعة أوكعت عنمىت  إظاع في للمػلىمُاث حضًضة أهظمت إظالم  حعٍص

 أوضطت – املعلىماجُت للحماًت هظام بلىزة – املعلىماجُت وألاحهصة البيُاث
 (للدضغُل الخصىصُت الىواالث جدبع – الضغل مفدضُت

ؼ  بغهامج بلىعة  ت اإلاىاعص نضعاث لخػٍؼ  :مىايبت بهضف البكٍغ
إلادازي   الالجمسهص  وزش   
ل    للىشازة الاستراجُجُت ألاوزاش جنًز

  

  

د – INTRANET هظام) للخىانل حضًضة أهظمت إظالم  البىابت ججٍى
د مىدمج بسهامج اكخىاء – للىشازة إلالىتروهُت    (الالىترووي للبًر



 
غ الخػاون حىىب ؼ الػالناث الضولُت وجعٍى حىىب-حػٍؼ  

  
 

 وقض زالُ مً الضولُت الػمل إلاىظمت 100 الظيغي  في اإلاؿغب مكاعيت
 الحٌىمت عئِـ الؿُض بغئاؾت خٌىمي

  

ؼ  هي اإلاؿخىي  غلى إنلُمي يكاغل الىػاعة مىنؼ حػٍؼ  :ؤلاقٍغ
 لي الاجحاد ألوضطت املغسب حظىز  والدضغُل الضغل بمُادًً املخعللت إلافٍس

 الاحخماعُت والحماًت الضغل سىق  وزصد
 الثىائي الخعاون  إطاز  في املسخىي  زفُعت للاءاث علد 

  

 والبرامج ؤلاوؿان لحهىم  ألاممُت اإلاىظىمت آلُاث مؼ ؤلاًجابي الخكاغل
   الهلت طاث الىظىُت



 
غ الخػاون حىىب ؼ الػالناث الضولُت وجعٍى حىىب-حػٍؼ  

  
غ  ؼ جعٍى  :الضولي الخػاون  بغامج وجىَى
املىظمت مع بضساهت ”باملغسب ألاخالقي الدضغُل مبادزة" مضسوع جدبع 

 للهجسة الدولُت
البىً مع بضساهت للضغل الضباب ولىج كابلُت جحسين بسهامج وجدبع كُادة 

لي  للخىمُت إلافٍس
إوضاء لدعم البلجُيي املغسبي الخعاون  إطاز في صساهت بسهامج إطالق 

 باملغسب الضباب طسف مً امللاوالث
ص بسهامج إطالق  املىظمت مع بضساهت املغسب  في الضباب حضغُل فسص حعٍص

 بمخخلف ملاوالث زالر في أصهس  6 ملدة جدٍزب  11 جفعُل) للهجسة  الدولُت
 (امللاوالث داخل منهم 7 إدماج - اململىت مىاطم

  



غ الخػاون حىىب    ؼ الػالناث الضولُت وجعٍى حىىب-حػٍؼ  

 "الخؿُير غىانغ  الكباب، حُل" بغهامج إظالم

ً جخص همىذحُت ججسبت•   إلاسباهُت بالجامعاث ماستر   حامل 100 جيٍى
ت ذاث املىاطُع  في (جخصص  60 – حامعت  30)  للخىمُت ألاولٍى

 (صهسا 12 : املضسوع مدة) للمغسب والاكخصادًت الاحخماعُت
 إلى العىدة بعد ملاولت إلحدار مضسوع إعداد في املسخفُدًً عمد•

 املضسوع اهطالكت لدعم ألاوائل للعضس  مالُت مىحت صسف مع املغسب

  

ؼ  ت اإلاىاعص نضعاث حػٍؼ    البكٍغ



 2 أهم اإلاؤقغاث الغنمُت  



 
(2018)الؿماث الباعػة لىضػُت ؾىم الكؿل   

 اليكاط مػضُ  

 الكؿل إلاىانب الهافي ؤلاخضار

42,4 

54,1 
46,7 

42 

53,2 
46 

 المجموع قروي حضري

2017 2018

154000 

-43000 

110000 

 خضغي 

 نغوي

 اإلاجمىع

  2018و  2017ؤلاخضار الهافي إلاىانب الكؿل ما بين ؾىتي 

 خؿب وؾغ ؤلانامت

مً البالغين  اليضُطين السيان  عدد  بلغ 
 11.946.000 فىق  فما  سىت  15 العمس

 برلً مسجال   ،2018 سىت خالٌ  شخص
 الىطني  املسخىي  على   0,26 %ب  ازجفاعا
 2017 سىت مع ملازهت

مىخلال  هلطت 0,7 ب اليضاط معدٌ  جساحع 
 2018 سىت %46 إلى 2017 سىت %46,7 مً

ٌ2017 سىتي بين  ما للدضغُل  إلاحمالي الحجم  اهخلا 
ادة)  شخص 10.809.000 إلى 10.699.000 مً 2018و  ٍش

 (صغل مىصب 111.000 جىاهص

اإلاىضوبُت الؿامُت للخسعُغ: اإلاهضع  

42,6 

54,9 
47 

41,8 

53,2 
45,8 

 المجموع قروي حضري

 2019الفصل الثاني  2018الفصل الثاني 

ٌالثاوي الفصل  بين ما للدضغُل  إلاحمالي الحجم  اهخلا 
 إلى  11.051.000 مً  2019 الثاوي والفصل  2018

ادة)  شخص 11.077.000  (صغل مىصب 26.000 جىاهص ٍش



 
(2018)الؿماث الباعػة لىضػُت ؾىم الكؿل   

 البعالت مػضُ  

اإلاىضوبُت الؿامُت للخسعُغ: اإلاهضع  

14,7 

4 

10,2 

13,8 

3,6 

9,5 

 المجموع قروي حضري

 % (ب) مػـضُ البعالـت  خؿـب وؾـغ ؤلانامـت 

2017 2018

         
6,5 بـ العاطلين  السيان حجم  اهخفاض على 

  سىت 1.216.000 مً) اهخلل حُث الىطني، املسخىي 
 (2018 سىت عاطل 1.137.000 الى 2017

10,2 مً البطالت معدٌ  جساحع الى 2017 سىت  
9,5  مً اهخلل) الىطني املسخىي  على 2018 سىت 

14,7 13,8 الى الى %4 ومً  الحظسي  بالىسط  
 (اللسوي بالىسط  3,6%

13,6 

3,3 

9,3 

11,7 

3 

8,1 

 المجموع قروي حضري

 % (ب) مػـضُ البعالـت  خؿـب وؾـغ ؤلانامـت 

 2019الفصل الثاني  2018الفصل الثاني 

         13,3 بـ العاطلين السيان  حجم  اهخفاض على 
 الثاوي الفصل بين ما اهخلل، حُث الىطني،  املسخىي 

 مً ،2019 سىت مً الفترة  وهفس  2018 سىت  مً
  عاطل 981.000 إلى 1.131.000

9,3 مً البطالت معدٌ جساحع 8,1 إلىعلى 
 11,7 إلى 13,6 مً اهخلل) الىطني املسخىي 
 بالىسط %3,0 إلى %3,3 ومً الحظسي  بالىسط
 (اللسوي



ا في ؾىم الكؿل  100.000ججاوػ ؾهل   إصماج ؾىٍى  

86.167 

108.953 

92.288 

2019الشالث  الكهل   2018 2017 

 
    ؤلاصماج اإلانهي والخدكيز غلى الدكؿُل

  

ًالت الىظىُت إلوػاف الدكؿُل والٌكاءاث : اإلاهضع الى  



ىاث   الخأهُلُتجدؿين نابلُت الدكؿُل غبر الخٌٍى  

 
   ؤلاصماج اإلانهي والخدكيز غلى الدكؿُل

  

ًالت الىظىُت إلوػاف الدكؿُل والٌكاءاث : اإلاهضع الى  

ً غً بػض  الخٌٍى

ت ًاث الجهٍى ً في إظاع الكغا  الخٌٍى

ًاث الىظىُت ً في إظاع الكغا  الخٌٍى

ً الخاهُلي  الخٌٍى

ً الخػانضي  الخٌٍى

ً في الهعاغاث الىاغضة  الخٌٍى

ىاث  مجمىع الخٌٍى

4356 

436 

2557 

1723 

2422 

8760 

20254 

3147 

1501 

3317 

2472 

5326 

9865 

25628 

 2018حؿػت ألاقهغ ألاولى  2019حؿػت ألاقهغ ألاولى 

 خؿب الخٌىٍىاث" جأهُل"غضص اإلاؿخكُضًً مً بغهامج   

 



ؼ   اإلاهاوالجُتصغم ومىايبت خاملي اإلاكاَع  

 
 ؤلاصماج اإلانهي والخدكيز غلى الدكؿُل

  

ًالت الىظىُت إلوػاف الدكؿُل والٌكاءاث : اإلاهضع الى  

 ملاولت محدزت مىاهبت

1739 

728 

3521 

1363 

 2019حؿػت ألاقهغ ألاولى  2018حؿػت ألاقهغ ألاولى 

 "الدكؿُل الظاحي"غضص اإلاؿخكُضًً مً بغهامج   

 



 البرهامج الىظني لخكخِل الكؿل

 
ؼ الكؿل  مغانبت جعبُو حكَغ

  

 (2019 قبراًغ – ًىاًغ)  ألاولى ألاولىٍت
ًاالث مغانبت  مهاوالث) الخهىنُت الدكؿُل و

ًاالث اإلاؤنذ الدكؿُل  (الاؾخسضام في الىؾاظت وو

ت  (2019 ًىلُىػ  – أبٍغل)  الشاهُت ألاولٍى
 غً الخأمين و  الصحُت الخؿعُت و  الاحخماغُت الحماًت

 الكؿل خىاصر

ألاولىٍت ألاولى  

 غضص اإلاداضغ غضص الخيبيهاث غضص اإلاالخظاث غضص اإلاؤؾؿاث التي قملتها اإلاغانبت

 99مهاولت للدكؿُل اإلاؤنذ بما قيها الكغوع و 578ضمنها  677

ًالت حكخؿل في مجاُ الىؾاظت في الاؾخسضام بما قيها الكغوع  و

47.411 209 18 

ت الشاهُت  ألاولٍى
 غضص اإلاداضغ غضص الخيبيهاث غضص اإلاالخظاث غضص اإلاؤؾؿاث التي قملتها اإلاغانبت

 114 1.805 103.011 مؤؾؿت 8.048



اعاث جكخِل الكؿل    (2019أقهغ مً  9)ٍػ

 
 

ؼ الكؿل  مغانبت جعبُو حكَغ

 
اعة24.383   إهجاػ    وجىحُه مالخظت 453.043 حسجُل مؼ إهخاحُت وخضة 21.543 لــــ جكخِل ٍػ

غ جيبيها 1.332  (2018 مع ملازهت املحاطس  عدد في % 3 ب ازجفاع) باإلاسالكاث مدضغا 207 وجدٍغ

 الهىاغت

15,41% 
 الخجاعة

18,71% 

 الخضماث

54,36% 
 الكالخت

5,42% 

البىاء و ألاقؿاُ 

 الػمىمُت

الهىاغت  5,97%

 الخهلُضًت

0,13% 

اعاث خؿب الهعاغاث ؤلاهخاحُت  جىػَؼ غضص الٍؼ

 الحض ألاصوى الهاهىوي لألحغ

7,15% 
 الصحت

0,44% 

 الؿالمت

2,94% 

 ظب الكؿل

0,16% 

ذ بكخذ مهاولت  الخهٍغ

0,69% 

 بعانت الكؿل

33,65% 

 مؿَ السجالث

5,33% 
 وعنت ألاصاء

16,09% 

 صقتر ألاصاء

2,20% 

 مىدت ألانضمُت

0,91% 

 الػعلت الؿىىٍت

1,96% 
 اإلالههاث

2,91% 

 حكؿُل اإلاغأة و العكل

0,05% 

 خىاصر الكؿل

 الضمان الاحخماعي 7,09%

9,72% 

 مىضوب ألاحغاء

0,41% 

لجىت خكظ 

 الصحت والؿالمت

0,20% 

 لجىت اإلاهاولت

0,17% 

 مالخظاث طاث ظابؼ غام

7,95% 

 اإلاالخظاث اإلاىحهت مً ظغف أغىان جكخِل الكؿل 



 
باملفاوطت للنهىض الىطني البرهامج جىفُر مىاصلت 

 الضغل اجفاكُاث إبسام وحصجُع الجماعُت
 على ملاولت 133 مجمىعه ما بخدبع الجماعُت
 الىطني الصعُد

 نهاًت حدود إلى للضغل حماعُت اثاجفاكُ 9 إًداع 
 2019 أهخىبس

 
ما بها ٌضخغل التي مؤسست774 في إطسابا1.218 اهدالع جفادي 

 أحيرا 89.797 مجمىعه
هره في صازن مؤسست، 68 ب إطسابا 85 اهدالع حسجُل 

 إلى أدي مما أحيرا10300 أصل مً أحيرا5293 إلاطساباث
 عمل ًىم 49900 طُاع

فسدًت صياًت 13 منها الىطني، املسخىي  على صياًت 38 دزاست 
 حماعُت صياًت 25 و
للبحث الىطىُت اللجىت مسخىي  على حماعُا هصاعا 13 دزاست 

 واملصالحت

  
 
فسدًا هصاعا 38.672 معالجت 

 
ت إًجاد  أي 98.758 أصل مً صياًت  53.990 ٌ حسٍى

 % 55 بيسبت
 
أحيرا 2.591 إدماج إعادة 

 
 

 

 جضبير هؼاغاث الكؿل الكغصًت

 
ؼ الؿلم الاحخماعي  (2019أصهس ألاولى  9)حػٍؼ  

 جضبير هؼاغاث الكؿل الجماغُت  

 النهىض باإلاكاوضت الجماغُت وحصجُؼ الهاهىن الخػانضي



 
 مؤقغاث الخؿعُت الاحخماغُت للػماُ

 CNSS (2018)الهىضوم الىظني للضمان الاحخماعي   

 غضص ألاحغاء اإلاهغح بهم في الهىضوم الىظني للضمان الاحخماعي- +(%2,6)ملُىن  3,47

 غضص اإلاهاوالث اإلاىسغظت- (4,8%+) 234.000

ت- (%7+) ملُاع صعهم 148  الٌخلت ألاحٍغ

ضاث اإلامىىخت  ( صم )اإلابالـ اإلامىىخت  غضص اإلاؿخكُضًً (الىظام الػام)  الخػٍى

ضاث الػائلُت-  +(%5,7) 5.472,69 +(%2,9) 1.317.536 الخػٍى

ضاث الههيرة ألامض-  +(%5,9) 949,91 +(%6,6) 164.420 الخػٍى

لت ألامض- ضاث العٍى  +(%5,7) 11.039,95 +(%4,6) 568.829 الخػٍى

ًاث - تاؾترحاع الاقترا  (- %12,9) 55,16 (- %19,7) 9.641 ألاحٍغ

 (أيخىبغ) 2019   2014 - 2018 2018

 10.567 47.944 +(%16) 14.017 غضص اإلاؿخكُضًً-

 98,47 655,27 +(%16) 193,44 (ملُىن صعهم) اإلابلـ ؤلاحمالي اإلامىىح-

 504 (%57حىالي )  27.309 5.763 غضص ألاشخام الظًً اؾخػاصوا اليكاط-

ض غً قهضان الكؿل  الخػٍى

 

 غً اإلاغض هظام الخامين ؤلاحباعي 
 اإلابالـ اإلامىىخت  غضص اإلاؿخكُضًً

 +(%19)ملُاع صهم  24, +(%10)ملُىن  21,5



 
 

 مؤقغاث الخؿعُت الاحخماغُت للػماُ

 
  

 CNOPS (2018)الهىضوم الىظني إلاىظماث الاخخُاط الاحخماعي 

ض غً  خىاصر الكؿل الخام بأغىان الضولت ؾير اإلاغؾمين جضبير هظام الخػٍى

 الحهىم  و طو  اإلاخهاغضون  اليكُعىن  هظام الخأمين ؤلاحباعي غً اإلاغض بالهعاع الػام

 ملُىن  1.82 464.290 804.198 غضص اإلاسجلين

ضاث اإلامىىخت  ملُاز دزهم 4,96 الخػٍى

 (31/12/2019) جىنػاث (2019إلى ؾاًت ؾكذ ) 2019 2018

ا بالضعهم  16.140.000 18.140.000,00 اإلايزاهُت اإلاغنىصة ؾىٍى

ضاث اإلامىىخت بالضعهم  11.000.000 5.050.729,51 11.309.999,99 الخػٍى

 ------ 3.142 3.124 غضص اإلاؿخكُضًً

 %68,15 %31,29 %34 ,62 وؿبت جىكُظ اإلايزاهُت 

 2020-2019 هظام الخأمين ؤلاحباعي غً اإلاغض للعلبت

 115.000 غضص اإلاسجلين



عي    3 الجاهب الدكَغ



الهىاهين اإلادالت غلى 
 البرإلاان

 مضوهت الخػاضض-
 الهاهىن الخىظُمي خُى قغوط ويُكُاث مماعؾت خو ؤلاضغاب-

 الهاهىن اإلاخػلو بالخضمت اإلاىاظىت -
 ناهىن الىهاباث -
 ناهىن الصحت والؿالمت اإلاهىُت في الهعاغين الػام والخام -
 هها جىظُمُا في مجاُ الكؿل والحماًت الاحخماغُت 20خىالي  -

والىهىم   الهىاهين
الخىظُمُت اإلادالت غلى 
 ألاماهت الػامت للحٌىمت

الهىاهين في ظىع الضعاؾت 
 مؼ الهعاغاث الحٌىمُت

إلؿاء الضًىن الهؿغي واغخماص الجبر إلى الضعهم ألاغلى لحؿاب -
ًاث اإلاؿخدهت للهىضوم الىظني للضمان الاحخماعي  الاقترا

بت غلى الضزل لكائضة - جىؾُؼ الاؾخكاصة مً ؤلاغكاء مً الضٍغ
ٍالىعٍا   (مضسوع كاهىن املالُت)خاملي قهاصة الب

ػُت ؼ الىهىم الدكَغ  مكاَع



 4 2019وضػُت جىكُظ ميزاهُت الىػاعة ؾىت   



2019وضػُت جىكُظ ميزاهُت الؿىت اإلاالُت   

بالضعهم بهاإلابلـ اإلالتزم  وؿبت الالتزام وؿبت ألاصاء  اإلايزاهُت  اإلابلـ اإلابرمج بالضعهم 

 قهل اإلاىظكىن   الدؿُير  000,00 519 184 555,03 167 182 99% -

81% 73% 237 377 274,64 000.00 320 324  قهل  اإلاػضاث و الىكهاث اإلاسخلكت الدؿُير   

31% 65% 46 412 311,21 000.00 925 70  الاؾدشماع 

58% 80% 465 957 140,88 000.00 764 579  اإلاجمىع 

بالضعهم بهاإلابلـ اإلالتزم  وؿبت الالتزام وؿبت ألاصاء  اإلابلـ اإلابرمج بالضعهم 

100% 73% 299 722 858,00 408 000 000,00 

   الػامت اإلايزاهُت

 الكباب بدكؿُل النهىض نىضوم 
  



2019وضػُت جىكُظ ميزاهُت الؿىت اإلاالُت   

 زاعج) 2019 أيخىبغ 24 ؾاًت إلى البرامج خؿب الػامت الالتزام وؿبت
   (اإلاىظكين ميزاهُت

 البرهامج  وؿبت الالتزام إلايزاهُت الدؿُير   وؿبت الالتزام إلايزاهُت الاؾدشماع 

 الضغم والهُاصة 76% 60%

 الدكؿُل وعنض ؾىم الكؿل 75% 30%

 الكؿل 60% 72%

 الحماًت الاحخماغُت للػماُ 46% -

 اإلاجمىع 73% 65%



2019وضػُت جىكُظ ميزاهُت الؿىت اإلاالُت   

  اإلاىظكين هكهاث زاعج 2019 صحىبر 13 ؾاًت إلى اإلاخىنػت الالتزام وؿبت
ش)    (بالىكهاث الالتزام اهتهاء جاٍع

اليؿبت الالتزام اإلاخىنػت 

ًالت  زاعج إغاهت الى

الىظىُت إلوػاف 

  الدكؿُل والٌكاءاث

وؿبت الالتزام  

 اإلاخىنػت
بالضعهم بهاإلابلـ اإلالتزم   اإلايزاهُت  اإلابلـ اإلابرمج بالضعهم 

97% 80% 310.17 500 260  000.00 320 324  
قهل  اإلاػضاث  الدؿُير  

 والىكهاث اإلاسخلكت

94% 94% 66 412 311,21 000.00 925 70  الاؾدشماع 

95.2% 82% 621.38 691 326  000.00 245 395  اإلاجمىع 



 5 2020بغهامج الػمل اإلاؿعغ بغؾم 



 ػملالمىهجُت 

   عئِؿُت بغامج (4 ) أعبؼ جىكُظ غلى جهىم غمل مىهجُت

 الدكؿُل وعنض ؾىم الكؿل

 الكؿل

 الحماًت الاحخماغُت للػماُ

 الهُاصة والضغم

432بغهامج   

433بغهامج   

434بغهامج   

480بغهامج   



ؼ اإلاؿعغة) الدكؿُل وعنض ؾىم الكؿل (اإلاكاَع 432بغهامج    

 النهىض بالدكؿُل اإلاىخج للجمُؼ، بمً قيهم اليؿاء وعنض ؾىم الكؿل

و وعنت  إغضاص  بالدكؿُل النهىض  عاقػاث مسخلل  حؿعي  الؿىىاث مخػضصة  ظٍغ
 (بالدكؿُل للنهىض الخماس ي واإلاسعغ للدكؿُل الىظىُت الاؾتراجُجُت)

 وجكػُل لبلىعة ألاوؿب الكضاء حػخبر  الجهت  لٌىن  للدكؿُل  الجهىي  البػض  جعىٍغ
   الدكؿُل إلوػاف الهاصقت اإلاباصعاث ًل

غ الكؿل ؾىم   في الىؾاظت  صغم  حؿعُت بهضف للدكؿُل اليكعت البرامج  وجعٍى
 بالدكؿُل النهىض في الكاغلين مسخلل وإقغاى قؿل غً الباخشين قئاث مسخلل

   وحمػىٍين وزىام غمىمُين

غ ً  الانخهاصي  ؤلاصماج  وصغم  بالخاعج  الدكؿُل جعٍى  اغخباع  غلى  للمهاحٍغ
ؼ  اؾتراجُجُا ازخُاعا  حػخبر الضولي الهػُض  غلى الػمل  أحل مً  الحغيُت  لخػٍؼ

 اإلانهي لإلصماج إضاقُت مىاقظ غلى والاهكخاح البكغي  الغأؾماُ نضعاث



غ مىظىمت عنض ؾىم الكؿل  جعٍى

غ ُ  صنُهت مػلىماث  إهخاج بهضف  الكؿل لؿىم   ؤلاخهائي الىظام  جعٍى  جعىع  خى
  وجأزير   الاحخماغُت والحماًت  اإلاهىُت والػالناث  الػمل وظغوف الكؿل وظلب  غغض

   الكؿل مىانب إخضار غلى الهعاغُت والبرامج وانخهاصًت اإلاايغ  الؿُاؾاث

 وظلب غغض جعىع  مدضصاث جدلُل غلى  بالػمل الكؿل لؿىم  الخدلُلي ؤلاظاع   إؾىاء
 ومدضصاث أبػاص جدلُل ويظا الٌكاءاث، مً الهعاغاث خاحُاث  ومهاعبت الكؿل

 الكؿل ؾىم  اقخؿاُ

ضها بهضف للدكؿُل اليكعت البرامج جهُُم  غلى أزغها وجهُُم صوعٍت بهكت ججٍى
   اإلاؿخكُضًً

ؼ ؼ الكؿل  لؿىم  الىظني  للمغنض والخهىُت اإلاؤؾؿاجُت الهضعاث حػٍؼ  إظاع   وحػٍؼ

 والدكبَُ الكغايت

ؼ اإلاؿعغة) الدكؿُل وعنض ؾىم الكؿل (اإلاكاَع 432بغهامج    



 جدضًث ؤلاصاعة

 الػملُاث اإلابرمجت أهم
 ُت  البرامج إغضاص اؾخٌما  والجهاث الضولت بين جىكُظها اجكانُاث إبغام مؼ للدكؿُل الجهٍى
ٍامت مىظىماث غلى اإلابيُت للكباب  الانخهاصي لإلصماج الجهىٍت البرامج  جىؾُؼ  لدكمل  جغابُت وخ

 أزغي   حهاث
 ؼ ػح غ  ٍؼ ٍان وزانت الؿايىت، إلاسخلل اإلاىحهت الخضماث غغوض وجعٍى  الهغي  ؾ
 اإلاخىؾغ في ٪ 10 ب ؾىىي  جعىع  حسجُل مؼ للدكؿُل اليكُعت البرامج جىكُظ مخابػت 
  ؼ  الضولي اإلاؿخىي  غلى الدكؿُل قغم غً البدث  حػٍؼ
 عنض ؾىم الكؿل لها 2030  أقو جدضًض مؼ للدكؿُل الىظىُت ؤلاؾتراجُجُت جدُين 
  لىظام جهُُمُت صعاؾت إهجاػ ً  ؤلاصماج أحل مً  الخٌٍى

 الُهظت لجىت غمل بغهامج إغضاص  ُ  أقؿالها ومىايبت الكؿل ؾىم  خى

 للُهظت ألاولُت  ؤلاحغاءاث اهعالم  ُ  الجهىي  اإلاؿخىي  غلى الكؿل ؾىم  خى

اإلاهاوالث لضي اإلاُضاوي البدث إهجاػ  : الكؿل ؾىم  لغنض مىضمج هظام وضؼ مخابػت (panel) -  إهجاػ 

ُ  اؾدكغاقُت صعاؾت ُ  للمػعُاث معبهت وضؼ – والٌكاءاث اإلاهً خى  الكؿل ؾىم  خى
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ؼ  الاحخماعي  بالحىاع  والنهىض  الػمل ظغوف جدؿين  والػضالت الالئو  الػمل وحػٍؼ
 الضولُت الػمل مىظمت ظغف مً غلُه مخػاعف هى  يما الػمل مجاُ في الاحخماغُت

 جعبُو ضمان أحل مً اإلاغانبت مجاُ في الكؿل جكخِل حهاػ  جضزل قػالُت  جعىٍغ

ؼ ؾلُم  الكؿل لدكَغ

 مالءمت الترؾاهت الهاهىهُت الىظىُت مؼ مػاًير الػمل الضولُت

 الكئاث وخماًت  الػمل في  باإلاؿاواة النهىض  في للمؿاهمت  اإلاضوي اإلاجخمؼ  إقغاى
 الخانت

 اإلاىار  جدؿين نهض  الجماغُت باإلاكاوضت  والنهىض الاحخماعي الحىاع مأؾؿت

 الاحخماعي

 النهىض بالصحت والؿالمت في الػمل

ؼ اإلاؿعغة) الكؿل جدضًث ؤلاصاعة  433بغهامج  (  اإلاكاَع



 الكؿل

 أهم الػملُاث اإلابرمجت
ألاولىٍاث جدُين مؼ 2020 الكؿل لخكخِل الىظني البرهامج جىكُظو  إغضاص 

اإلاؿتهضقت اإلاؤؾؿاث جدُين مؼ الجماغُت باإلاكاوضت للنهىض الىظني البرهامج جىكُظ 

الكؿل مكدكُت أوكعت عنمىت إظالم 

الىناًت زهاقت بيكغ  اإلاخػلهت الجىاهب  ؾُما ال  الػمل،  في والؿالمت للصحت  الىظني البرهامج  إظالم 

 اإلاػىُت ألاظغاف مسخلل وجٌىًٍ والخىغُت

وظىُت مىاظغة جىظُم  ُ  اإلاهىُت والؿالمت لصحتا خى

ؤلانلُمي و  الجهىي  اإلاؿخىي  غلى الاحخماعي الحىاع  هُئاث جكػُل مىايبت 

ؼ صغم  الػمل في اإلاغأة خهىم  وخماًت ألاظكاُ حكؿُل مداعبت مجالي في الػاملت الجمػُاث مكاَع

اإلاهىُت اإلاؿاواة لجائؼة الغابػت اليسخت جىظُم 

ٍاهُت صعاؾت  :صولُت غمل اجكانُاث غضة غلى الخهضًو إم
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 بالتمريض العاملين وظروف استخدام حول 149•

  الجنسين من للعمال والمعاملة الفرص بتكافؤ المتعلقة 156•

 (العائلية المسؤوليات ذوو العمال)

 العمل في الكيميائية المواد استعمال في السالمة بشأن 170•

 عملهم صاحب إعسار عند العمال مستحقات حماية حول 173•

 الزراعة في والصحة بالسالمة المتعلقة 184•

 مجال في المعاملة في المساواة بشأن 118•

 االجتماعي الضمان

 المخاطر من العمال بحماية المتعلقة 148•

  والضوضاء الهواء تلوث عن الناجمة المهنية

 العمل بيئة في واالهتزازات

 العمل إصابات حالة في اإلعانات بشأن 121•



 : آلاجُت وؤلاحغاءاث الخضابير  وجكػُل إهجاػ  إلى باألؾاؽ البرهامج يهضف

غ   الاحخماغُت الحماًت أهظمت جعٍى

 الاحخماغُت الخؿعُت جىؾُؼ

غ   الػماُ لكائضة الاحخماعي الػمل جعٍى

ؼ اإلاؿعغة) الحماًت الاحخماغُت للػماُ الكؿل (اإلاكاَع  434بغهامج  



 الحماًت الاحخماغُت للػماُ

 اإلابرمجت الػملُاث أهم

 الهحي الخأمين مً الاؾخكاصة أحل مً ألاحغاء ؾير الػماُ  قئاث مسخلل  مؼ اإلاكاوعاث  مىانلت 

 والخهاغض

 إلى اإلاغؾمين ؾير  الضولت أغىانب الخام الكؿل  خىاصر غً  الخػىٍض هظام  جضبير جكىٍض  أحغأة 

 والخامين للخهاغض الىظني الهىضوم 

 ض هظام بسهىم إنغاعها ؾِخم التي ؤلانالخاث جكػُل  الكؿل قهضان غً الخػٍى

 ُض اإلاخػلهت الخىظُمُت اإلاىظىمت جدُين اؾخٌما    الكؿل خىاصر غً بالخػٍى

 مؼ مكاوضاث قخذ  ُ  يىعٍا جغيُا،) الاحخماعي للضمان مػها زىائُت اجكانُاث إلبغام حضًضة أحىبُت صو

 (......،ؾابىن  ،الؿِىؿاُ مىعٍخاهُا، الجىىبُت،
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ت اإلاهالح  مجمىع صغم  الدكؿُل  نعاع بغامج  مسخلل ومىايبت  والالممغيؼة اإلاغيٍؼ
 مً الاؾتراجُجُت ألاوعاف  في اإلاؿعغة ألاهضاف بلىؽ بؿُت  الاحخماغُت والحماًت  والكؿل

ٍامت نىاغض إعؾاء زالُ  الخضبير في والىجاغت الجُضة الح

ل مىايبت ت جنًز  والالجمغيؼ اإلاىؾػت الجهٍى

ت اإلاىاعص جشمين           ؼ  البكٍغ  الىػاعة بغامج في اهسغاظها وحػٍؼ

 مالئمت واؾخهباُ غمل قضاءاث جىقير 

 الىػاعة أوكعت مسخلل إلى الغنمىت جىؾُؼ

غ   والكغايت الضولي الخػاون  جعٍى

غ    الخضبير ومغانبت الخػانض آلُاث جعٍى

ؼ اإلاؿعغة)الهُاصة والضغم  (اإلاكاَع  480بغهامج  



 أهم الػملُاث اإلابرمجت
والخهُُم والخدبؼ الخػانض آلُاث  وضؼ زالُ مً ؤلاصاعي   الالجمغيؼ مؿلؿل جىكُظ 

 ؼ اث إخضار زالُ مً الهغب حػٍؼ  اإلانهي وؤلاصماج للكؿل حضًضة إنلُمُت مضًٍغ

 اث وجأهُل إنالح أقؿاُ إهجاػ ت اإلاضًٍغ  إخضار أقو في اإلانهي وؤلاصماج للكؿل الجهٍى

ُ  اإلاػاًير  وقو اإلاغجكهين الؾخهباُ قضاء  بها اإلاػمى

ؼ  اإلاخسههىن  - الدكؿُل مهىُى  - الكؿل كىمكد) الهُئاث مسخلل   لضي  اإلاهىُت  حػٍؼ

 الجهىٍىن  اإلاضعاء – الػمل في والؿالمت الصحت غً اإلاؿؤولىن  - الكؿل ؾىم  عنض في

ت اإلاالُت  بالكؤون اإلاٍلكىن   – وؤلانلُمُىن   مىظىماث وضؼ زالُ مً (... - وؤلاصاٍع

ًل  ألاؾاس ي لخٌٍى

واإلاهً للىظائل اإلاغحعي الضلُل وجدُين مغاحػت 

مسعغ بلىعة ً  الؿىىاث زالسي للخٌٍى
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 أهم الػملُاث اإلابرمجت
الىػاعة أعقُل وجضبير  مػالجت وعف إظالم 

 العانُت الىجاغت غمل بغهامج إهجاػ 

 صعاؾت إهجاػ  ُ ُ  خى  للىػاعة الغنمي الخدى

 

 غ ؼ  واإلاالي الخهني الضولي الخػاون  بغامج جعٍى ًاث وحػٍؼ   :اإلاؤؾؿاجُت الكغا

ؼ بغامج جىكُظ مىايبت•  الضولي الخػاون  ومكاَع

 بمهاعاتهم والاعجهاء اإلاخضزلين مسخلل نضعاث جعىٍغ •

ؼ وجمىٍل صغم قغم اؾخٌكاف• ًاء مؼ حضًضة حػاون  مكاَع  الضولُين الكغ

ؼ•  والضولي ؤلانلُمي اإلاؿخىي  غلى الهعاع وإقػاع جمىنؼ حػٍؼ
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 6 2020مكغوع اإلايزاهُت بغؾم الهاهىن اإلاالي 



 2020مكغوع ناهىن اإلاالُت 

 

 املاء مسخحلاث-

 الىهسباء مسخحلاث-

 الالسلىُت املىاصالث ومسخحلاث زسىم-

ً كسم – الاحخماعُت ألاعماٌ – الىوالت)  الدسُير إمداداث-  (INCVT – الخيٍى

 أخسي  هفلاث-

 الدولي البىً مع الخعاون  إطاز  في للضباب الاكخصادي إلادماج دعم-

 54 اإلاىانب اإلاالُت

 000 040 219 هكهاث اإلاىظكين وألاغىان

 (2019مهاعهت مؼ   -%5) 000 675 309 هكهاث اإلاػضاث والىكهاث اإلاسخلكت

 هكهاث الاؾدشماع

 

 ألاداء اعخماداث مجمىع-

 إلالتزام اعخماداث مجمىع-

-800 000  
-1 100 000  
-2 609 000  
-226 500 000  
-68 666 000  
-10 000 000  

-79 725 000        (+12%) 

-20 000 000  

 اإلاىانب اإلاالُت

 هكهاث اإلاىظكين وألاغىان

 هكهاث اإلاػضاث والىكهاث اإلاسخلكت

 هكهاث الاؾدشماع

 (2019مهاعهت مؼ 23%)+



 2020مكغوع ناهىن اإلاالُت 

وؿبت 
 الخؿُير

ناهىن اإلاالُت 
2019 

مكغوع ميزاهُت 
2020 

 البرهامج 2020مكغوع ميزاهُت  

م.ن.م الاؾدشماع  اإلاىظكىن  

-5% 96 285 000.00 91 580 000.00 
37 125 000,00 54 455 000,00 

 
 
 
 
 

219 040 000,00 

 الضغم و الهُاصة

+1,3% 261 640 000.00 265 140 000.00 32 000 000,00 
233 140 000,00 

الدكؿُل و عنض ؾىم 
 الكؿل

-11% 18 100 000.00 16 100 000,00 
10 600 000,00 5 500 000,00 

 الكؿل 

 الحماًت الاحخماغُت للػماُ 000.00 580 16 - 000,00 580 16 000.00 460 16 0,7%+

-1,5% 395 245 000.00 389 400 000.00 000.00 725 79  000.00 675 309  اإلاجمىع 

   البرامج خؿب اإلايزاهُت جىػَؼ



 قٌغا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

  ملخــــــص المناقشــــــة العامــــــةملخــــــص المناقشــــــة العامــــــة
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الشغل الشغل ملشروع امليزانية الفرعية لوزارة ملشروع امليزانية الفرعية لوزارة   ملخص املناقشة العامةملخص املناقشة العامة

    وإلادماج املنهيوإلادماج املنهي

    22002200برسم السنة املالية برسم السنة املالية 
 

لها علذث لجىت الخعلُم والؽإون الثلافُت والاحخماعُت احخماعا 

لذساظت اإلايزاهُت الفشعُت لىصاسة الؽؼل  3122هىهبر  32الخمِغ ًىم 

ورلك بشةاظت العُذ عبذ العلي  3131ُت وؤلادماج اإلانهي بشظم العىت اإلاال

خامي الذًً سةِغ اللجىت، وبدظىس العُذ مدمذ أمكشاص وصٍش الؽؼل 

والىفذ اإلاشافم له مً أػش ومذساء، وكزا عذد مً العُذاث وؤلادماج اإلانهي 

 والعادة اإلاعدؽاسون.

العُذاث  لذملهزه اإلايزاهُت، ج خفصُلُتوكبل الؽشوع في اإلاىاكؽت ال

عباساث التهاوي للعُذ الىصٍش بمىاظبت الثلت  خش ن بأو اإلاعدؽاس والعادة 

خالل الخعذًل الحكىمي  خعُِىه على سأط هزه الىصاسةباإلالكُت التي خظي بها 

، مخمىين له كامل الخىفُم والعذاد في ئهجاص مهامه بؼُت النهىض بهزا ألاخير

 اللؼاع الحُىي.

 ،لزي خظي باإلحماعاو في هذوة الشؤظاء  وبىاء على اللشاس اإلاخخز

اللاض ي بذساظت اإلايزاهُاث الفشعُت اإلاشجبؼت باللجان الذاةمت كبل الؽشوع 

باللجىت  3131إلاؽشوع اللاهىن اإلاالي لعىت  الخفصُلُتفي اإلاىاكؽت 

مشاعاة للمهمت الشظمُت التي ًلىم بها العُذ وصٍش اإلاالُت خاسج  اإلاخخصت،

ً بعع العُذاث والعادة اإلا عبر ، أسض الىػً عً امخعاطهم عدؽاٍس

للىلاػ  مكخب اللجىتطمً حذول أعمال دون ػشخه بؽأن هزا اللشاس 

عُت واعخبروه  والخذاول، ىاكؽت اإلاخبعت إلاخشكا ظافشا للمعؼشة الدؽَش

ع دساظتمً مىؼلم عذم ئمكاهُت مؽشوع اللاهىن اإلاالي  اإلايزاهُاث  مؽاَس

 اإلاىاسد والىفلاث دون ؤلاػالع على الحكىمُت للؼاعاثلباقي االفشعُت 

 اهخلاداث لىصاسةىا أًظا كما وحه .العامت للمالُت العمىمُت بلجىت اإلاالُت
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اإلاشافلت بما في رلك العشض أعظاء اللجىت بالىزاةم  مىافاةلعذم الؽؼل 

بؽكل دكُم  دساظت مظامُىهالخلذًمي داخل خيز صمني معلىل ًمكً مً 

 ومعخفُع.

ع عً اإلاعاس والاخخُاس وسجلذ العذًذ مً اإلاذاخالث التراح

جظمىذ في هُكلتها  ، خُثالذًملشاػي الزي عشفخه الحكىمت مإخشا

معإولىن جكىىكشاغ، مما ًؼشح ئؼكالُت مبذأ سبؽ اإلاعإولُت الجذًذة 

باإلاداظبت، وأكذث بعع اإلاذاخالث على أهه سػم اإلاجهىداث اإلابزولت مً 

ة في العشض جبين ، فان ؤلاخصاةُاث اإلازكىس لذن الىصاسة في مجال الؽؼل

اصدًاد ظاهشة البؼالت في صفىف الؽباب وخاصت جلك التي لم جدصل على 

ىاث مىحهت لعىق  ؼهاداث، لزا جمذ الذعىة ئلى طشوسة ئخذار جكٍى

 الؽؼل إلاخخلف الفئاث، وكزا الاهخمام بالبؼالت اإلاىدؽشة في العالم اللشوي.

راجُجُت وفي ظُاق مخصل، أؼاسث ئخذي اإلاذاخالث ئلى أن الاظت

ألف  66إلاشحىة في بلىغ وعبت الىػىُت للدؽؼُل لم جدلم أهذافها ا

إلوعاػ الدؽؼُل ، كما أن العلىد اإلابرمت مً لذن الىكالت الىػىُت مىصب

 ػير داةمت وهؽت. « l’ANAPEC »والكفاءاث 

واعخبرث حل اإلاذاخالث أن اإلاىاصب اإلاالُت اإلادذزت في ئػاس ميزاهُت 

فلؽ( باإلالاسهت مع حجم  45للؼاع الؽؼل كلُلت حذا ) 3131العىت اإلاالُت 

ؤلاكشاهاث التي ٌعشفها ظىق الؽؼل، وكزا كلت مفدش ي الؽؼل، كما أن 

اإلايزاهُت اإلاشصىدة بشمتها لهزا اللؼاع ال حعخجُب لخؼلعاث وهىاحغ 

 واهخظاساث اإلاىاػىين.

ئلى معألت الدؽؼُل الخصىصُت )ؼشكاث وأؼاسث ئخذي اإلاذاخالث 

مظامين مذوهت الؽؼل على ألاحشاء، لزا جؼبم لت همىرحا( والتي ال اإلاىاو 

ض اإلاشاكبت عليها، كما جم الخأكُذ على أن ئؼشا الىكالت الىػىُت  فًجب حعٍض

إلوعاػ الدؽؼُل والكفاءاث فُما ًخص الخعلُم ألاولي ػير مجذًت، بدُث 

 هزا الاخخصاص لىصاسة التربُت الىػىُت مىذجمذ الذعىة ئلى طشوسة 



3 

 

والخعلُم العالي ورلك مشاعاة لخصىصُت الؼفل الزي ًدخاج ئلى كفاءاث 

مً اإلاعخىي العالي للخعامل معه، كما جمذ اإلاؼالبت بظشوسة حعمُم الخعلُم 

 ألاولي في ئػاس ؼشاكاث مع الجمعُاث الفاعلت في هزا اإلاجال.

وركشث ئخذي اإلاذاخالث باإلاشاظُم الخؼبُلُت الصادسة بخصىص 

هىن اإلاخعلم بالخؼؼُت الاحخماعُت للعامالث والعمال اإلانزلُين جفعُل اللا

وكزا اللاهىن اإلاخعلم بالعذول واللابالث وألاػش الخمٍشظُت والتي حعذ فئاث 

ت لها في  كلُلت باإلالاسهت مع الفئاث ألاخشي التي كان مً الىاحب ئًالء ألاولٍى

ين والتي جمثل ئصذاس اإلاشاظُم اإلاىظمت لفاةذة الخجاس والصىاع والحشفُ

 ؼشاةذ كبيرة في اإلاجخمع.

ُين، فلذ جمذ الذعىة ئلى واسجباػا بمىطىع العامالث والعمال اإلانزل

مال دساظاث جبين وعبت اإلاصشخين بهم لذي الصىذوق الىػني طشوسة ئع

 للظمان الاحخماعي مً ػشف مؽؼليهم.

ودعذ ئخذي اإلاذاخالث ئلى طشوسة اخترام اللىاهين اإلاىظمت لعلىد 

ً الىافذًً على اإلاؼشب مً دول العِىؼال ا لؽؼل لفاةذة العمال اإلاهاحٍش

ىوغ والجضاةش واخترام الحذ ألادوى لألحش لهم وجىفير ظشوف عمل الةلت وج

وحؼؼُت صحُت أظىة بالعمال اإلاؼاسبت، وجمذ الذعىة في هزا الصذد ئلى 

اعخماد ملاسبت مىذمجت مع مخخلف الفاعلين لظمان خلىكهم، خصىصا 

ش خىل هزه الفئت أمام اإلاىخظم الذولي.  وأن اإلاؼشب ملضم بخلذًم جلاٍس

الخؼشق إلاعألت الحىاس الاحخماعي وطشوسة مأظعخه بلاهىن  وجم

 34ًظمً خلىق كافت ألاػشاف، وفي هزا الصذد جمذ ؤلاؼاسة ئلى اجفاق 

ظاث العاةلُت والتي حعذ وعبت كلُلت  ادة في الخعٍى ل اإلاخعلم بالٍض أبٍش

كما الؽشاةُت،  اإلاؼشوخت على معخىي اسجفاع اللذسةباإلالاسهت مع الخدذًاث 

 خىل أظباب جأخير صشفها للمعخدلين. ثحعاؤال ػشخذ 

ل الخعاطذًاث  وأزاسث العذًذ مً اإلاذاخالث الاهدباه ئلى معألت جدٍى

اإلامثلت في الصىذوق الىػني إلاىظماث الاخخُاغ الاحخماعي ئلى مإظعت 
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ل أمىال  عمىمُت، وهى أمش ال ًمكً كبىله، وهفغ الش يء باليعبت لخدٍى

 ذبير اإلاعدؽفُاث الجامعُت.الصىذوق اإلاؼشبي للخلاعذ لخ

وأوسدث عذة جذخالث بعع الخجاوصاث اإلاشجكبت مً لذن العذًذ مً 

 الؽشكاث واإلالاوالث في خم ألاحشاء، أهمها :

ذ باألحشاء لذي الصىذوق  - الىػني للظمان الاحخماعي  عذم الخصٍش

لؼاع الىظافت في العذًذ مً ؤلاداساث العمىمُت، كما ال وخاصت ب

ذ بعاعاث العمل وال ألاحش، كما أن جأخز بعين الاع خباس الخصٍش

أػلب اإلالاوالث ال جخدمل مصاٍسف خىادر الؽؼل وألامشاض 

 اإلاهىُت.

 منهم ما ًلذس  جذوي ألاحىس لحشاط ألامً بدُث ًصل ئلى البعع -

 دسهم وهى ما ًدىافى مع الحذ ألادوى لألحىس. 011

ت الىلابُت ا لتي ال ًخم وأؼاسث بعع اإلاذاخالث ئلى معألت الحٍش

بعع الؽشكاث ألاحىبُت )مكىاط همىرحا( خُث جم ػشد  مشاعاتها مً لذن

أحشاء بعذ جأظِعهم للىلابت، وفي راث العُاق جمذ الذعىة ئلى طشوسة  5

اث الىلابُت وخماًت خم  70الخىكُع على الاجفاكُت الذولُت  اإلاشجبؼت بالحٍش

 يرها مً الذول اإلاجاوسة.الخىظُم الىلابي كما هى الؽأن باليعبت للجضاةش وػ

وػشخذ عذة حعاؤالث خىل عذة كظاًا مشجبؼت بالؽؼل، بدُث 

لف مكىن في أ 211 بجمذ اإلاؼالبت بمإؼشاث سكمُت خىل ئدماج ما ًلاس 

العمل الالةم أم ًكشط الهؽاؼت،  لهزه الفئتئػاس الخعاكذ وهل ًظمً 

تي جم الاظخفعاس عً هخاةج الدشخُص خىل الجهاث الدععت الجم وكزا 

ت للدؽؼُل بها باظخثىاء زالر حهاث، ورلك للخعشف  ئخذار اإلاشاكض الجهٍى

ع عً طعلى آلازاس ؤلاًجابُت بها، ئ افت ئلى اليعبت اإلاعخفُذة مً الخعٍى

ً في أخىادر الؽؼل، كما جم الخأكُذ على  ن اللىافل اإلاخصصت للخكٍى

إلادلُت هي البىادي ال حعؼي آلازاس اإلاشحىة منها، بدُث أن الجماعاث ا

في هزا اإلاكلفت بخىفير الىظاةل اللىحعدُكُت، لزا ًجب ألاخز بعين الاعخباس 
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خىل مصير بشهامج  ثحعاؤال  ذكما ػشخ. بالخجشبت ألاإلااهُتالؽأن 

 "ملاولتي".

 وحاءث في العذًذ مً اإلاذاخالث ملترخاث هامت هىسد أهمها فُما ًلي :

ًت للدؽؼُل داس طشوسة ئخذار ملاسبت مىذمجت لخىفير بشامج ئ -

 والحُلىلت دون هجشة الكفاءاث اإلاؼشبُت ئلى الخاسج.

ع كما هى الؽأن في أإلااهُا التي  - جلذًم دعم مالي لحاملي اإلاؽاَس

 .% 34جلذم وعبت 

ئخذار فشوع للىكالت الىػىُت إلوعاػ الدؽؼُل والكفاءاث في  -

 العالم اللشوي.

ئخذار جىاصهاث في ئػاس الحىاس الاحخماعي و  اعخماد ملاسبت حؽاسكُت -

مالُت بين ألاحشاء وأسباب العمل وجشظُخ زلافت مبيُت على مبادب 

 اإلاىاػىت بين العمال واإلاؽؼلين.

ل الفصل  - خىل الخعاطذًاث إلاىظفي ؤلاداساث  36طشوسة جنًز

ظاث أظىة بمىظفي وصاسة التربُت  العمىمُت فُما ًخعلم بالخعٍى

 الىػىُت.

الخاصت ًمىذ لهم  ئخذار صىذوق لفاةذة روي الاخخُاحاث -

الذعم مباؼشة وفصل الىصاًت عنهم مً ػشف وصاسة ألاظشة 

 هامت. اثوالخظامً لكىنها ال جخىفش على ئمكاهُ

مشاعاة الدؽؼُل الجهىي للخصىصُاث التي جخىفش في كل حهت  -

 )فالخُت، صىاعُت، صساعُت...ئلخ(.

 حؽاسكُت إلاشاحعت مذوهت الؽؼل.اعخماد ملاسبت  -

لخؼؼُت الصحُت للىالذًً والبدث عً مصادس ئعادة الىظش في ا -

ل عىض حُىب اإلاىاػىين.  أخشي للخمٍى
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ا باظباهُا - اسة اظخؼالعُت ألإلايًر مً أحل الىكىف عً  الذعىة ئلى ٍص

 كثب على ظشوف الدؽؼُل لليعاء في الظُعاث الفالخُت.

الخيعُم مع وصاسة الؽإون الخاسحُت والخعاون إلًجاد خل  -

 ا العامالث بذول الخلُج.لإلؼكالُاث التي حعِؽه

ئعمال دساظاث خاصت خىل "فاكذي الؽؼل" ودساظت حذوي  -

 بشامج الدؽؼُل وجدفيز وكزا الدؽؼُل الزاحي.

مىذ الخذبير اإلافىض للؽشكاث الىػىُت عىض ألاحىبُت وخاصت  -

 على معخىي جذبير الىلاباث.

ع الاخخصاصا - ث على اإلاعخىي الجهىي ئعادة الىظش في جفٍى

 قي الؽشكاء(.)الىالة، با

ئًجاد خلىل ئبذاعُت لخىظُم اإلاؽخؼلين داخل اللؼاع ػير اإلاهُكل  -

 ملُىن(. 22)خىالي 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  السيد وزير الشغل واإلدماج المهنيالسيد وزير الشغل واإلدماج المهني  أجوبةأجوبة
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  أجوبة السيد وزير الشغل وإلادماج املنهيأجوبة السيد وزير الشغل وإلادماج املنهي
 

في البذاًت، كذم العُذ الىصٍش غباساث الؽىش  والخلذًش للعُذاث 

ً خٌى جفاغلهم مً خالٌ ببذائهم للػذًذ مً اإلاالا خظاث والعادة اإلاعدؽاٍس

والاظخفعاساث خٌى مؽشوع اإلايزاهُت الفشغُت للىاع الؽغل وؤلادماج اإلانهي 

والىصاسة ، هزا اللىاع اإلاثير للىلاػ والاهخمام،  2020بشظم العىت اإلاالُت 

حؽخغل خٌى زالزت مداوس ؤظاظُت مشجبىت بالؽغل والدؽغُل والحماًت 

الاحخماغُت، مؽيرا بلى ؤن الىصاسة لِغ مً اخخفاـها الػمل غلى جدلُم 

الدؽغُل بؽيل مباؼش، وبهما ًخم رلً مً خالٌ بشامج خاـت، مخمىُا في 

حل الخغلب غلى الخدذًاث و ؤالؽشواء مً مل مؼ مخخلف راث آلان بإن ٌػ

حىبت هخابُت مففلت ؤالاهشاهاث التي ٌػِؽها هزا اللىاع، ملتزما بخلذًم 

ًماخاث بهه كذم ؤئالث و اإلاالخظاث اإلاىشوخت، غير خٌى مخخلف الدعا

اهمها :ؤملخمبت خٌى بػن الاظخفعاساث 

 : الى خذود  لِغ هىان هظام دًملشاوي في الػالم النقابات

ت وا زبذ هجاخهاللحظت  ت، ماهذا غلى ؤبذون هلاباث كٍى ن ؤخضاب كٍى

خشي جلىم ؤحهضة ؤلػاف دوس الىلاباث، بل هىان بلى الحيىمت ال حػمل غ

لُه ببذوس الىظُي هي اإلاعاولت غلى رلً مدمال اإلاعاولُت فُما آلذ 

يىمت والح ،لى الاخضاب العُاظُت والىلاباث والجمػُاث اإلاهىُتبخالُا 

ن الاخضاب ؤواإلاغاسبت واغىن بخىىسة هزا الامش حُذا، ماهذا غلى 

خ واإلاىلىب  العُاظُت والىلابُت لػبذ دوسا هبيرا في بالدها غلى مش الخاٍس

خز العير غلى هفغ اإلانهاج مؼ مشاغاة جىحُه اهخلاداث مىلىغُت جإ منها

باث ؤو الخاسحُت والذاخلُت ظىاء مؼ الىلا بػين الاغخباس الالتزاماث

، بالدؽغُل والفاغلت في الجاهب الحلىقياإلاخػللت الذولُت اإلاىظماث 

ل  25بػذ اجفاق ؤهذ ؤهه وباإلاىاظبت ؤؼاس بلى كاهىن ؤلالشاب، خُث  ؤبٍش

 اخيىمُ التزامبؤـبذ اإلاغشب ٌػِؾ ولػُت ؤخشي هظشا لخممىه  2009

ُت الالتزام بممامُىه وخاـت فُما ًخػلم بمعإلت  غلى الىصاسة الـى



2 

 

"الدؽاوس خٌى كاهىن ؤلالشاب" والىصاسة ملتزمت بخىبُم مبذؤ الدؽاوس مً 

خالٌ اظخذغاء حمُؼ الىلاباث للىلاػ مػها في هزا اإلاىلىع بذون جدذًذ 

التي مفادها  في الاجفاكُت اإلابرمت، مؽيرا بلى هق الاجفاكُت ظلف الدؽاوسا

اهىن الخىظُمي لتزام بالدؽاوس مؼ حمُؼ الؽشواء الاحخماغُين خٌى الل"ؤلا

مً ؤحل اإلافادكت غلُه في البرإلاان"،  خهاإلاخػلم باإللشاب كبل بشمجت دساظ

مؼ حمُؼ الهُأث  ماهذا بإهه ظُلتزم بمىىىق هزا الاجفاق ؤال وهى الدؽاوسا

الىلابُت ألاهثر جمثُلُت بخفىؿ هزا اللاهىن بلى نهاًخه، ماهذا بإهه 

ل بملترخاث حػذًل خٌى هزا اللاهىن مً ل ذن هلابخين، منها ما هى جـى

كابل لللبٌى ومنها ما هى كابل للشفن، وبالخالي فالدؽاوس مفخىح ؤمام 

ل بلى  حمُؼ الىلاباث خُث ظِخم اظخذغائها للىلاػ مػها مً ؤحل الخـى

خلٌى جشض ي حمُؼ ألاوشاف، وفي خالت غذم ؤلالتزام بمممىن الاجفاق 

افمً خم الىلاباث الاخخجاج غلى رلً.

  ؤهذ بإهه جم الخإظِغ له ظلفا،  ار الاجحماعي :مأسسة الحو

ل  25مؽيرا في هزا الفذد بلى اجفاق  )في البىذ الثاوي( مىه والزي  2009ؤبٍش

مإظعت الحىاس الاحخماعي بالىُفُت اإلاىفىؿ  لىًخدذر بؽيل واضح غ

هُأث جخمثل في هُئت غلُا  3غليها في الاجفاق، ورلً مً خالٌ حؽىُل 

ت وؤلاكلُمُت، وهُئت ووىُت والهُأ كذ كامذ الىصاسة بالخىكُؼ واث الجهٍى

( غلى مزهشة مؽترهت مؼ العُذ وصٍش 2009)هىهبر  خالٌ ألاظبىع اإلااض ي

ت وؤلاكلُمُت للحىاس الاحخماعي ومً  الذاخلُت مً ؤحل مإظعت اللجً الجهٍى

زم فةن الىصاسة ظدىىب غلى جشظُخ وافت ألاحهضة اإلاخػللت باإلاإظعت، بدُث 

ت الػلُا جم حؽىُلها مً لذن الحيىمت وألامىاء الػامىن وحػلذ ؤن الهُئ

خىػلذ مشجين في العىت فالهُئت الىوىُت ؤما بذغىة مً الشئِغ ؤو اإلاػُىين، 

وهى دلُل كاوؼ  00و 9 ئت الىوىُت في ؼهشُوآخش احخماع جم اوػلاده لله

بغن الىظش غما ًمىً ؤن  ظعت مىحىدة غلى ؤسك الىاكؼغلى ؤن اإلاإ

 00ه مً اخخالفاث بين مخخلف الفاغلين )احخمػذ اللجىت في ؼهش ًىشخ
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كبل اإلافادكت غلى كاهىن اإلاالُت في اإلاجلغ الحيىمي(، وبالخالي فةن اإلاإظعت 

جمذ بملخض ى "اجفاق" بين ألاوشاف الثالزت اإلاػىُت في الاجفاق، ممُفا بإهه 

ػُين في اإلاجلغ خؤزىاء الللاهىن اإلاالُت جمذ اإلافادكت غلى الخىحهاث الىبري 

 في اإلاجلغ الحيىمي. وبػذئز ، الىصاسيا

 : ًخممً في البرهامج الحيىمي إهه بؤوضح  بالنسبة للبطالة

مً الففل  8‚0زماهُت وهفف التزام خيىمي، بدُث جشاحػذ اليعبت بلى 

وبىبُػت الحاٌ ال ًمىً ؤن ًيىن اإلاػذٌ العىىي هى   2009الثاوي لعىت 

خخلفت، ممُفا بإن هزا اإلاػُاس ًخم جدذًذ ألاسكام ألن الففٌى ألاخشي م 8‚0

، بدُث ؤـذسث مزهشة خٌى الففل الثاوي .L.H.C.Pبؽإهه مً وشف 

وبػذ رلً ؤـذسث مزهشة جصحُدُت لهزا الشكم بيعبت  8‚5وجدذزذ غً 

 وهى سكم داٌ لذًه مػنى. 8‚0

 : ؤهذ بإن الىصاسة ال غالكت لها بهزا اإلاجاٌ، ألن  الحكوين املنهي

فُما بين هزا ُاجه معخللت جابػت لىصاسة ؤخشي، غير ؤهه ًخم الخيعُم بي

 اللىاع ومخخلف ألاحهضة ألاخشي.

 فلذ جم غلذ ؼشاهت مؼ  ،دًتا، في البوبخصوص القوافل

ىاث، هما ؤن الىخذاث اإلاخىللت جلذم  اإلاعاولين ألاإلااهُين إلحشاء جيٍى

يُت مً ل ذن ؤوش راث هفاءة خذماتها في البىادي، بدُث جلذم وسؼاث جيٍى

ً ألاوش والىفاءاث ًخم اهخذابهم مً لذن الىوالت الىو خبرةوا ىُت لخيٍى

"ANAPEC" ت بىفاءاث ؤخشي في جخففاث مخخلفت هما ًمىً لها الاظخػاه

ظىاء في الخػلُم ألاولي ؤو في مجاٌ الىيران في بػن الحاالث، بدُث ًلخفش 

ىاث دوس الىصاسة غلى ولؼ ؤوش مخخففت سهً بؼاستها  مً ؤحل اللُام بخيٍى

ً غلى ولىج ظىق الؽغل، وبغذاد م وبالخالي فةن الىصاسة كامذ يىهين كادٍس

ً ما ًلاسب  ؤلف ميىن ظلفا، وهىان بشامج ؤخشي  20بذفؼ جيالُف جيٍى

جلىم الىصاسة بذغمها لفائذة ألاوش مً اإلاعخىي الػالي واإلاهىذظين والتي جيىن 

ً بواس واخذ بلمذتها كفيرة )  (.ؤلف دسهم 60ى خذود جيٍى
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  وبالنسبة للعامالت والعمال املنزليين وألاشخاص ذوي

الىخائج  ؤغىُذ مً خاللهافلذ جم اللُام بةحشاء دساظت  إلاعاقة واملسنين :

ً ما ًلاسب   ؤلف باإلالاسباث الالصمت. 70ألاولُت مً ؤحل جيٍى

 : جم اللُام  هفلذ ؤهذ بإه الحغطية الصحية للمسحقلين

فئت، غلما  04لى فئاث مخػذدة وبملخض ى اإلاشظىم الزي خذد بخىبُله غ

فمذ ألامش  ليىنها جخىفش غلى ؤهظمت صحُت سابإن هىان بػن الفئاث 

لذ الىصاسة بلى خل  ؤخشي، بدُث ظخػمل الىصاسة غلى بكىاغها، وكذ جـى

مجاٌ الىلل )الىاهعُاث( مؼ الجمػُاث التي جمثلهم، بؼيالُت اإلاهً في 

ل بلى الذخل الزي هم في بواس الجهاث للاءاث مػ ثوغلذ مً ؤحل الخـى

ذ به، هما جم غلذ للاء ووني في بدش هزا ألاظبىع مؼ  ًجب الخفٍش

اللىاغاث الحيىمُت ألاخشي بما في رلً وصاسة الذاخلُت بدُث ظِخم 

ب الػاحل، بلافت  بـذاس مشظىم خاؿ مىظم ألسباب الخاهعُاث في اللٍش

والفالخين والفىاع الخللُذًين، وهىان بلى غلذ للاء آخش مؼ الخجاس 

دسهم همثاٌ  3000ملخض ى خاؿ في كاهىن اإلاالُت ًخٌى للخجاس ؤداء وعبت 

بت  CNSSمجملها اهخشاوا ب في ًمم  وهى مىلب مهم حذا جمذ والمٍش

اإلاشظىم اإلاخػلم بالػذٌو  جم ـُاغتالاظخجابت له لفائذة الخجاسة، وكذ 

وال ًىلفه مً كاهىن الخغىُت الصحُت،  7وهزا اإلاشظىم اإلاخػلم باإلاادة 

لبي آلاحاٌ فُه، وظِخم الخذاٌو فُه في اإلاجلغ الحيىمي في ظىي 

بلى خيز بػذ بخشاحه  بهألاظبىع اإلالبل ؤو الزي بػذه، وظِخم الػمل 

مً  0ى نهاًت ؼهش بل 2009مً ظىت  02في ظشف ؼهش "مً ؼهش الىحىد 

ا.ًمىً للفئاث اإلازوىسة اللُام بةحشاءاث الدسجُل ، بدُث"2020ظىت 

 : لم ًخم رهشها في  اإنهبفلذ ؤوضح  بالنسبة للجهات الجنوبية

ألن لها همىرج جىمىي واضح ولػه اإلاجلغ الاكخفادي دشخُق ال

 بىاء غلُهغملذ وبالخالي فالىصاسة  مىً ولؼ هظام آخش،والاحخماعي ال ً

بشامج للدؽغُل غلى معخىي الجهاث الجىىبُت وخاـت حهت وولػذ 

بخفائُاث خٌى حهت ولمُم ، ممُفا بإن الىصاسة جخىفش غلى ولمُم
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باخث غً الؽغل في  0872والذاخلت والػُىن، بدُث ؤهه جم بدماج خىالي 

ملاولت ؤو وؽاه  322باخث غً الؽغل وبخذار  304حهت ولمُم وجإهُل 

باخث  2593جهت الػُىن العاكُت الحمشاء جم بدماج خىالي راحي، وباليعبت ل

ملاولت خذًثت  088باخث غً الؽغل وبخذار  738وجإهُل غً الؽغل 

باخث غً الؽغل وجإهُل  0094اليؽإة، وباليعبت لجهت الذاخلت جم بدماج 

ملاولت. هما جم ولؼ حشخُق لثالر  006باخث غً الؽغل وبخذار  68

بشامج  ماظت والشباه ووىجت، بدُث ولػذت ظىط حهاث ؤخشي وهي حه

 للدؽغُل مؼ هاجه الجهاث وهي حؽخغل آلان.

 فهي مىحىدة وجم الخىكُؼ غليها  ،أما بالنسبة لدليل املساطر

ت، وا ت اإلاخبلُت فهي في خلجهاث العبخفىؿ ابؽشاهت مؼ اإلاجالغ الجهٍى

با، وهىان بشامج ؤخشي ً خم وىس الدشخُق، بدُث ظِخم الاهتهاء منها كٍش

الػمل غلى بهجاصها مؼ مىظماث ؤخشي في حهت ظىط ماظت دسغت، حهت 

 خىُفشة بني مالٌ، حهت مشاهؾ جاوعُفذ الحىص، حهت دسغت جافُاللذ... بلخ.

 فلذ ؤوضح بإهه ًخم بسظاٌ  : امالت الفراولة بإسبانياع

خم ؤلاكباٌ غلى تؤلاظباهُ ٌاالػاوالث غً الػمل لالؼخغاٌ في الحلىا ، ٍو

إلاغشبُاث مً لذن اإلالاولين ؤلاظباهُين باغخباسهً ًخلىىن هزه الػامالث ا

اسة  الحشفت، وهى مىعب في خذ راجه، وكاهىهُا ال ًمىً اللُام بٍض

اظخىالغُت مً لذن البرإلاان بلى هىان، وبهما كامذ الىصاسة بزاتها ؤزىاء 

ت بالطجت ؤلاغالمُت خٌى ظشوف اؼخغاٌ هاجه الػامالث  دؽىُل لجىت وصاٍس

، بلافت بلى L'ANAPECؤوش وصاسة الؽغل وهزا العفاسة وؤوش  جخممً

اإلاعاولين ؤلاظباهُين، بدُث جم الىكىف غً هثب غلى المُػاث الفالخُت 

لها بإنهً ٌؽخغلً في ظشوف ملبىلت جممً التي ٌؽخغلً فيها بدُث جبين 

ش خٌى رلً ألامش، والذولت غالجذ هزا ؤلاؼياٌ  هشامتهً، وجم بهجاص جلٍش

في ظل اإلاعاولُت اإلاللاة غلى غاجله اإلاىلىبت، ماهذا بإهه ظُػمل  تبالجذً

 لمان هشامت هاالء الػامالث.سؤط الىصاسة غلى غلى 
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 ،جلم فةن الىصاسة لم  أما بالنسبة للعامالت في دول الخليج

بلى خذود العاغت، غير ؤهه ظِخم الػمل  2005غل ؤي غلذ مىز  بالخإؼيرا

ت كىش، التي جشغب في الُذ الػاملت اإلاغشبُت غلى ببشام غلىد الؽغل مؼ دول

م فةن ز، ومً 2022جىظُمها للمىهذًاٌ هإط الػالم  بواسالالؼخغاٌ لذيها في 

الػلىد الشظمُت ال جىشح بؼياالث باإلالاسهت مؼ الػلىد اإلابرمت مً وشف 

وواالث الىظاوت غير اإلاشخفت والتي ال جخمؼ للمشاكبت ملاسهت مؼ وواالث 

خفت التي جاؼشها الىصاسة بىاء غلى مػاًير مدذدة ًجب الىظاوت اإلاشا

 %50جىافشها في غلذ الؽغل، مؽيرا بلى ؤن مذوهت الؽغل جخممً ؼشه 

( .C.D.Gمً الحذ ألادوى لألحش ًجب جإدًتها لذي ـىذوق ؤلاًذاع والخذبير )

وهي بمثابت لماهت لحلىق هاالء الػماٌ، وهى سكم ًفػب ؤدائه مً لذن 

هه ال ؤت، مما جمىش بػمها بلى ؤلاؼخغاٌ بذون جشخُق، هما وواالث الىظاو

ًمىً مخابػتها كمائُا، هظشا ليىن هاجه الؽشواث ال حؽخغل في ظل 

ؤلالتزاماث الخػاكذًت بين اإلاؽغل وألاحير، وبالخالي ال ًمىً مػشفت اليعبت 

ت لػذد الػماٌ الزًً يهاحشون مً خالٌ هزه الىواالث غير اإلاشخفت،  اإلائٍى

ً في ظل غُاب هفىؿ كاهىهُت ًمىً مً خاللها مخابػتهم، مما ًخىلب ورل

ـُغ كاهىهُت في هزا الؽإن، ممُفا بإن الىصاسة جفشك  دلشوسة بًجا

 ؼشووا بلضامُت غلى وواالث الىظاوت اإلاشخفت لماها لحلىق ألاحشاء.

 ،فلذ  بالنسبة لألرقام املحداولة حول نسبة العمال املنزليين

حُدت، بدُث سجل بخفىؿ هزا ألامش وبلى خذود اللحظت ير صغؤهذ بإنها 

ذ بهم لذي الفىذوق الىوني  529غلذ جم ببشامه، و 679خىالي  جم الخفٍش

وهي ؤسكام هبيرة باإلالاسهت مؼ ظىق الؽغل في  .C.N.S.Sللممان الاحخماعي 

غلى  ههزا اإلاجاٌ، غير ؤن هزا اإلاىلىع مشجبي ؤظاظا بالخذسج في جفػُل

 ؤسك الىاكؼ.

 : فلذ ؤوضح بإهه  وبخصوص صالحيات مفخش ي الشغل

ت ـالخُاتهم، غير ؤن ألاؼغاٌ  مخفم مؼ وافت آلاساء التي جذغى بلى جلٍى

اإلاىىوت بهم جدذدها مذوهت الؽغل )واإلهزاساث، ببذاء اإلاالخظاث، ...بلخ(، 
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  وهفغ الش يء ٌعشي غلى مفدش ي الفىذوق الىوني للممان الاحخماعي

C.N.S.S.ؤلف  20شك غشاماث غلى اإلالاوالث جفل بلى وعبت ، بدُث جف

دسهم في خالت مىػه مً اللُام بمهامه، لزا فةن هىان بؼياٌ خلُلي غلى 

ػاث اإلاىظمت لهم ًجب بغادة الىظش فيها.  معخىي الدؽَش

 : )ؤهذ بإن وعبت اإلاعخفُذًً   عقود إلادماج )عقود ثداريب

جى الجامػاث  مً غلىد ؤلادماج وعبت مهمت، بدُث ٌعخفُذ منها خٍش

بهم إلاذة  الباخثىن غً الؽغل ألٌو مشة، بدُث جلىم اإلالاوالث بػملُت جذٍس

ؼهش كبل بدماحهم في ظىق الؽغل، وجخدمل الىصاسة ؤداء واحب  24

ب، وغالبا فةن  .C.N.S.Sالخغىُت الصحُت لذي  وهي بمثابت غلىد جذٍس

ب جدخفظ بهم هظشا لل خبرة والىفاءة التي اإلالاوالث التي جلىم بػملُت الخذٍس

 ًيىن اإلاخذسب كذ خفل غليها.

 : 506ؤؼاس بلى مىىىق اإلاادة  جشغيل املهاجر بين ألاجانب 

ؽشوه بخىافش وزُلت جلذم اإلامً مذوهت الؽغل التي جخدذر غلى "الخإؼير" 

ورلً  ANAPECإلوػاػ الدؽغُل والىفاءاث مً وشف الىوالت الىوىُت 

ٌا مؽيرا بلى ؤن اإلاغشب للػمل في اإلاغشب،  للخإؼير للمهاحش ألاحىبي للذخى

ً مً  الذٌو اإلاجاوسة هخىوغ والجضائش والعِىغاٌ، بدُث اظخلبل مهاحٍش

جم الخإؼير لحىالي  2009، وفي ظىت 2008ظىت  4542جم الخإؼير لحىالي 

فلي وهى غذد مدذود حذا، ؤما غذد مفدش ي الؽغل الزًً ًلىمىن  4464

ؤلف  238اإلالاوالث اإلافشح بها خىالي فلي، وغذد  307بػملُت الخفخِؾ 

بلافت بلى غذد مهم مً اإلالاوالث غير  .C.N.S.Sملاولت مفشح بها لذي 

ملاولت فما فىق، والتي ال  500ؤو  300خىالي  .C.N.S.Sاإلافشح بها لذي 

هي التي ًجب جدلُلها مً  %6ًمىً للىصاسة مشاكبتها، مؽيرا بإن وعبت 

غمل حاهذا مً ؤحل الذفاع خٌى هزا خالٌ مفدؽُت الؽغل، لزا فلذ 

خم ِبلافُت وظ 00ألامش في اإلاجلغ الحيىمي وجمذ الاظخجابت له بةلافت 

الػمل سفلت سئِغ الحيىمت مً ؤحل فخذ الباب ؤمام مخفشفي ؤلاداساث 

نهم وبدماحهم للػمل في بواس مفدؽُت الؽغل، مػلىا  الػمىمُت مً ؤحل جيٍى
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مفدؾ للؽغل، ومً ؤحل  2500ي بإن الشكم الزي ًجب جىافشه خىال

منها، ممُفا بإهه ظِخم حاهذا  600الدؽغُل باإلظتهذاف ًجب جىفير 

هاجين العيخين  الحذ ألادوى لظشوف ؤلاؼخغاٌ خالٌ الػمل غلى جىفيرا

األاخيرجين، واغذا بخلذًم ؤحىبت هخابُت مففلت غلى ما جبلى مً الدعائالث.
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 الجهىى بالدكُٛل بالٗالم ال٣غوي: يغوعة التر٦حز ٖلى الجهاث واإلاىا٤َ طاث قؿاٖت ٢غوٍت .4

 صوع الىخضاث اإلاخى٣لت لخدؿحن ٢ابلُت الدكُٛل والخهُلت اإلاىجؼة مً زاللها .5

 زامدًت للدؼغيل البرامج لاإ

 .....( -اإلاؿخُٟضون  –الخدٟحزاث اإلامىىخت  –)ألاهضاٝ  صماط٣ٖىص الخضٍعب مً ؤظل ؤلا  .1

 " و"جدٟحز" و"جإهُل" و"الدكُٛل الظاحي"  وج٣ُُمهابصماطالخهُلت اإلاٟهلت لبرامج " .2

 مأ٫ بغهامج "م٣اولتي"  .3

ىاث م٘ اخخُاظاث وبم٩اهُاث الدكُٛل  .4  خى٫ جُاب٤ الخ٩ٍى

 خام في ويُٗت بٖا٢تحكُٛل ألاش .5

 هً في ؾى١ الكٛل بصماظزانت لدصجُ٘ اليؿاء ٖلى الٗمل وجِؿحر  بظغاءاثبُالت اليؿاء /  .6

 جهىيت الدؼغيل

ت للدكُٛل الخانت باأل٢الُم الجىىبُت .1  خهُلت البرامج الجهٍى

ت للدكُٛل / جٟؿحر ؾبب  .2 ظهاث  9ها ب بهجاػ الدصخُهاث الترابُت لىيُٗت الدكُٛل والبرامج الجهٍى



ِ٣ٞ 

ت الدكُٛل في  .3 ت اإلاخ٣ضمت بَاع ظهٍى  الجهٍى

ل الازخهاناث الظاجُت واإلاكتر٦ت للجهاث في مجا٫ الدكُٛل  .4  ججًز

ت وؤلا٢لُمُت إل .5  الدكُٛل وٗافجُٟٗل اإلاجالـ الجهٍى

ىُت إل .6  الدكُٛل وال٨ٟاءاث وٗافٖضم مالءمت الخ٣ُُ٘ الترابي الخالي للى٧الت الَى

إاملغسب والدؼغيل بالخاز  الىالهجسة 

 وخهت الجهاث مً هظا البرهامج ٖىانغ الخُٛحر" –جٟانُل خى٫ بغهامج "ظُل الكباب  .1

 حكُٛل الٗامالث ببٌٗ صو٫ الخلُج  .2

ض بغإلااوي إل٢لُم  بهجاػ خى٫ ويُٗت الٗامالث اإلاٛغبُاث بد٣ى٫ الٟغاولت بةؾباهُا و  .3 اعة اؾخُالُٖت لٞى ٍػ

لبا لخ٣ٟض ؤويإ الٗامالث الؼعاُٖاث  ٍو

 الخاعط بلىْاهغة هجغة ال٨ٟاءاث اإلاٛغبُت  .4

 حكُٛل ألاظغاء ألاظاهب باإلاٛغب .5

ت الاؾخصىاثُت )الخ٣ى١ ألاؾاؾُت في الٗمل .6 ً اإلاؿخُٟضًً مً الدؿٍى  ويُٗت حكُٛل الٗما٫ اإلاهاظٍغ

 هلى مخخلفت

 إلاغجبُت بى٧االث الدكُٛل الخهىنُت ٚحر اإلاغزو لها بمماعؾت الىؾاَت في الدكُٛلؤلاق٩الُاث ا

إ

 
 

 عىاؿس الجىاب 

إ

إالنهىق بالدؼغيل

 

ل الاطتراجيجيت الىهىيت للدؼغيل واملخوى الىهني للنهىق بالدؼغيل1 إ2021-2017. جنًز

اإلا٣اعبت الخ٩ىمُت لخ٣لُو مؿخىي البُالت م٣اعبت ؤ٣ُٞت جإزظ بٗحن الاٖخباع ٖغياهُت ٢ًُت  حٗخبر 

 الدكُٛل.

 أوال: املخوى الىهني للنهىق بالدؼغيل

  ىُت ني للجهىى بالدكُٛل عواٞضه مً الضؾخىع ومً الاؾتراجُجُت الَى ٌؿخمض اإلاسُِ الَى

 .2021-2017ومً البرهامج الخ٩ىمي  2025-2015للدكُٛل 

  ل 27جم الخى٢ُ٘ في ل البرهامج الخىُٟظي للمسُِ الىَني للجهىى  2018 ؤبٍغ ٖلى مُشا١ ججًز

اإلانهي، وػاعة  صماطبالدكُٛل "مم٨ً" مً َٝغ ال٣ُاٖاث اإلاٗىُت ) وػاعة الكٛل وؤلا 

ً اإلانهي(  وظمُٗت ظهاث  ىُت والخ٩ٍى الا٢خهاص واإلاالُت، وػاعة الضازلُت ووػاعة التربُت الَى

 اإلامل٨ت والاجداص الٗام إلا٣اوالث اإلاٛغب.

  ني للجهىى بالدكُٛل م٣اعبت ؤ٣ُٞت جغج٨ؼ ٖلى زمـ جىظهاث ٌٗخمض اإلاسُِ الَى

 اؾتراجُجُت:



  ِ٧ل الاؾتراجُجُاث و البرامج ال٣ُاُٖت و عبِ صٖم زل٤ مىانب الكٛل مً زال٫ عب

 الاؾدشماع و صٖمه باإلخضازاث الٟٗلُت إلاىانب الكٛل؛    

  م٘ مخُلباث ؾى١ الكٛل؛ ً  مالءمت الخٗلُم و الخ٩ٍى

 ضها، ووي٘ بغامج ظضًضة لخدؿحن ٢ابلُت الدكُٛل ُج٨ش٠ُ البرامج اليك ُت للدكُٛل بخجٍى

 ت الدكُٛل الظاحي؛و صٖم الدكُٛل اإلاإظىع و صٖم مىٓىم

 جدؿحن ْغوٝ الٗمل و اقخٛا٫ ؾى١ الكٛل؛ 

  إل الجهاث بمهامها في مُضان جي اَل غ الخضٍع صٖم البٗض الجهىي للدكُٛل مً زال٫ الخٍٗؼ

ت و ؤلا٢لُمُت إل بهجاػ الدكُٛل و ٣ٖض قغا٧اث م٘ الجهاث و   الدكُٛل. وٗافالبرامج الجهٍى

إ

 اث السئيظيت للمخوى الىهني للنهىق بالدؼغيل هجاشإزاهيا: لاإ

 اث الخالُت:هجاػ ، جد٤ُ٣ ؤلا 2019خضوص مخم قدىبر  بلىجُٟض الخهُلت ألاولُت اإلاخٗل٣ت بدىُٟظ اإلاسُِ 

 مً خالل مدعم خلم فسؾ العمل: 

 زبى مدعم الاطدثماز بعدمد مىاؿب الؼغل  :بٖضاص مكغوٕ إلاغاظٗت مُشا١ الاؾدشماع ًىو ٖلى

 ،اخداثهاالتي طيخم 

جـييف الجهاث خظب مدزجت همىها الاكخـامدي ومىاءمت مظخىي مدعم الاطدثماز ويخم مً خالله 

 على هرا الاطاض، بهدف الحد مً الخفاوجاث الجهىيت؛

 بنضاع صوعٍت لغثِـ الخ٩ىمت بةخضار لجىت ال٣ُٓت خى٫ ؾى١ الكٛل؛ 

  ؼ صًىام٨ُُت الاؾتراجُجُاث ال٣ُاُٖت )ج٨ش٠ُ اإلاىٓىماث البُئُت  بَاع في écosystème) )حٍٗؼ

٘ الهىاعي، وببغام ٣ٖض بغهامج بحن الضولت و٢ُإ البىاء حر  ؾُم٨ً مً مسُِ الدؿَغ جٞى

 ....(؛0، 2022مىهب قٛل بدلى٫ ؾىت  220.000

  غ ىاث في  61000بَال١ بغهامج حٗمُم الخٗلُم ألاولي والظي ؾُٞى مىهب قٛل م٘ جىُٓم ج٩ٍى

ىُت إل بَاع   الدكُٛل وال٨ٟاءاث؛ وٗافبغهامج "جإهُل" اإلاضبغ مً َٝغ الى٧الت الَى

 مغاظٗت اإلاغؾىم اإلاىٓم للُلبُاث الٗمىمُت بهضٝ ٞخدها ؤمام الخٗاوهُاث واإلا٣اولحن الظاجُحن؛ 

 ل الدكاع٧ي، والٛغى مىه هى جدضًض ؤلا  اٖخماص مجلـ  َاع الخ٩ىمت إلاكغوٕ ٢اهىن الخمٍى

ل الدكاع٧ي ) ل الدكاع٧ي لضٖم CFSال٣اهىوي لكغ٧اث الخمٍى ( إلاماعؾت ؤق٩ا٫ مسخلٟت مً الخمٍى

 بخضار اإلا٣اوالث.

 

 جىىيع بسامج الدؼغيل اليؼيوت وجوىيس الىطاهت في طىق الؼغل: -2

  ض هٓام "جدٟحز" اإلاىظه  للم٣اوالث والجمُٗاث خضًشت اليكإة:ججٍى

o  ؛ 5ؤظغاء بض٫  10 بلىاهخ٣ا٫ ٖضص الباخشحن ًٖ قٛل اإلاؿخُٟضًً مً اإلاؼاًا اإلامىىخت 



o  ش  24 زال٫الخىهُو ٖلى ؤن ًخم حكُٛل الباخض ًٖ قٛل قهغا جبخضت مً جاٍع

ش ؤلاخضار؛  الاؾخٛال٫ اإلا٣اولت ٖىى جاٍع

o  ؛2022ٚاًت جهاًت صظىبر  بلىجمضًض ٞترة الاؾخٟاصة مً هظا البرهامج الخدٟحزي 

o الخٗاوهُاث يمً اإلااؾؿاث اإلاؿخُٟضة مً اإلاؼاًا التي ًسىلها البرهامج. بصماط 

  ت بةقغا٥ ألا ما٫ ٣ًىم ٖلى بوكاء مىٓىماث ظهٍى اصة ألٖا َغاٝ بٖضاص جهىع بسهىم ٍع

 الٟاٖلت اإلاٗىُت؛

  ؼ صوع اإلاغا٦ؼ ت لالؾدشماع  التي ؤنبدذ ماؾؿاث ٖمىمُت، و٦ظا صمج ظمُ٘ اللجان حٍٗؼ الجهٍى

ت طاث الهلت بضٖم الاؾدشماع في لجىت واخضة ؛  الجهٍى

  ؾ٠٣ ال٣غوى الهٛغي ٘  صعهم ؛ 150.000.00 بلىٞع

 ( بَال١ بٖضاص اؾتراجُجُت لضٖم بوكاء اإلا٣اوالث الهٛغيsmall business act؛ ) 

 ًت التي ٖؼػث صوع الدكُٛل الظاحي؛ بَال١ اليسخت الشالشت م ىُت للخىمُت البكٍغ  اإلاباصعة الَى

  غ ض ًٖ بهجاػ جٍُى ٪ في الؿىت )ججاوػ مؿخىي 10اث البرامج اليكُُت للدكُٛل بمٗض٫ ًٍؼ

 (؛2018في ؾىت  108000ؾىىٍا : بصماط 100.000

 :ؼ ٖغوى الخضماث اإلاىظهت إلاسخل٠ ٞئاث الباخشحن ًٖ قٛل  حٍٗؼ

o الؿا٦ىت ال٣غوٍت؛ 

o  ؛صماطاليؿاء اللىاحي ججضن نٗىبت في ؤلا 

o ألاشخام في ويُٗت بٖا٢ت؛ 

o ...اإلاهاظغون في ويُٗت ٢اهىهُت 

  ب في ببٖضاص غ جضاٍع  "الخضمت اإلاىاَىت"؛ بَاع ظغاء ظضًض للجهىى بالدكُٛل مبني ٖلى جٍُى

 :جي لىٓام الىؾاَت في ؾى١ الكٛل مبني ٖلى غ الخضٍع  الخٍُى

o ًٖ قٛل مً زال٫ ٖغوى زضماث مدضصة؛ حُُٛت ظمُ٘ ٞئاث الباخشحن 

o  ٌ زضماث مىظهت للباخشحن ًٖ  بهجاػ حٗبئت ال٣ُإ الخام والجمٗىي مً زال٫ جٍٟى

 قٛل؛

o ؼ الغ٢مىت؛  حٍٗؼ

o  .ٞخذ ًٞاءاث الدكُٛل بالٗالم ال٣غوي وا٢خىاء و٧االث مخى٣لت 

 

إ:مً خالل جدظين اػخغال طىق الؼغل وظسوف العمل -3

o  ت اإلاٗىُت وممشلي اإلاهً اإلاسخلٟت للٗما٫ ٚحر بَال١ اإلاكاوعاث م٘ ال٣ُاٖاث الىػاٍع

اإلاإظىعًٍ مً ؤظل وي٘ حُُٛت اظخماُٖت لهظه الٟئت، م٘ اٖخماص اإلاغاؾُم اإلاخٗل٣ت 

 )الٗضو٫ وال٣ابالث ومهً التروٌٍ الُبي(؛ ألاولىبالٟئاث 



o ىهاث خى٫ جدؿحن هٓام الخٗىٌٍ ًٖ ٣ٞضان  الكٛل. بٖضاص ؾِىاٍع

 حعصيص البعد الجهىي للدؼغيل: -4

o  ت للدكُٛل في مسخل٠ الجهاث مىاػاة م٘ اٖخماص مخابٗت مؿلؿل بٖضاص البرامج الجهٍى

 جُٟٗل الازخهاناث  الظاجُت واإلاكتر٦ت للجهاث  في بلىمُشا١ الالجغ٦حز، باإلياٞت 

 مجا٫ الدكُٛل.

o ت للدكُٛل ٖلى مؿخىي ٖضة ظهاث؛  وي٘ جضابحر ظهٍى

o  ت خى٫ ؤلا بَال١ الا٢خهاصي للكباب )مغا٦ل اؾٟي ، ؾخدبٗها  صماطبغامج ظهٍى

خحن )جدؿحن ٢ابلُت الدكُٛل وصٖم  مىا٤َ ؤزغي( جخمدىع خى٫ وي٘ مىٓىمخحن ظهٍى

ت إل -اإلانهي  صماطؤلا  ما٫( وبعؾاء خ٩امت ظهٍى اصة ألٖا غ ٍع الدكُٛل وجُٟٗل  وٗافجٍُى

 جضابحر لل٣ُٓت خى٫ ؾى١ الٗمل.

 

إجىفير مليىن ومئتي ألف مىـب ػغل مظؤلت زالثا: 

( زال٫ الٟترة ما بحن potentiel de création d’emploiًخٗل٤ ألامغ بةم٩اهاث بخضار مىانب الكٛل )

 ، وطل٪ مً زال2021:٫و 2017

  الا٢خهاصي ٘ لى عؤؾها: مسُِ الدؿَغ بؾ٣اَاث اإلاسُُاث و الاؾتراجُجُاث ال٣ُاُٖت، ٖو

ض مً  ض مً  -مىهب قٛل(  400.000)ؤٍػ  220.000مسُِ البىاء وألاقٛا٫ الٗمىمُت )ؤٍػ

 -مسُِ اإلاٛغب ألازًغ  -مىهب قٛل(  80.000للؿُاخت ) 2020عئٍت  -مىهب قٛل( 

مىهب  30.000الخىمُت اإلاؿخضامت )خىالي  –مىهب قٛل(  40.000الهىاٖت الٛظاثُت )

 قٛل( ...

  مىهب قٛل( و٦ظا  200.000بم٩اهاث بخضار مىانب الكٛل بال٣ُإ الٗام ) بلىباإلياٞت

 مىهب قٛل(. 100.000الخضماث طاث اإلاىٟٗت الاظخماُٖت والىٟ٘ الٗام ) بَاع في 

ُما ًسو الخهُلت، ججضع ؤلاقاعة  ؤهه باليؿبت لل٣ُإ الخام ٣ٞض ونل ٖضص اإلاهغخحن  بلىٞو

ني للًمان الاظخم ، صون اخدؿاب الدؿىٍاث، 2018و 2017اعي زال٫ ؾىتي الجضص في الهىضو١ الَى

ه 2018) 173787( و2017) 167.969ٖلى الخىالي  مهغح ظضًض. ٦ما جم  341.756(، ؤي ما مجمٖى

بال٣ُإ الٗام، لخهل بظل٪  2019و 2018و 2017مىهب قٛل زال٫ ؾىىاث  140.000بخضار 

ؤهه باليؿبت للخضماث طاث  بلىقاعة مىهب قٛل، م٘ ؤلا  500.000خىالي  بلىالخهُلت ؤلاظمالُت 

مغبي  61.000ا٦ثر مً  بلىاإلاىٟٗت الاظخماُٖت والىٟ٘ الٗام، ٣ٞض جم بخهاء ما ًٟى١ ًٖ الخاظت 

إ.لخٗمُم الخٗلُم ألاولي

 

 

 



إ. لاجساء املخعلم بفخذ الولبياث العمىميت أمام الخعاوهياث وامللاولين الراجيين2

الهامت التي  ظغاءاثؤمام الخٗاوهُاث واإلا٣اولحن الظاجُحن مً بحن ؤلا ٞخذ الُلبُاث الٗمىمُت ٌٗخبر 

ني للجهىى بالدكُٛل .وحهضٝ هظا الاظغاء  مؿاٖضة  بلىجمسًذ ًٖ البرهامج الخىُٟظي للمسُِ الَى

ولىط الُلبُاث الٗمىمُت. و٢ض جم طل٪ مً زال٫ انضاع مغؾىم بدخمُم  ٗلىبلىهظه الٟئت مً اإلا٣اوالث 

 :مً بُجهاوحُٛحر مضوهت اله٣ٟاث الٗمىمُت ًىو ٖلى الُاث هامت 

  جسهُو وؿبت مً اإلابلٜ اإلاخى٢٘ لله٣ٟاث التي ٌٗتزم ناخب اإلاكغوٕ َغخها بغؾم ٧ل ؾىت

ىُت مالُت لٟاثضة اإلا٣او٫ الظاحي ؤو الخٗاوهُت ٖلى ٚغاع ما هى  مٗمى٫ به لٟاثضة اإلا٣اولت الَى

اإلاخىؾُت والهٛحرة، م٘ بلؼام ناخب اإلاكغوٕ بيكغ الثدت بجمُ٘ الُلبُاث الٗمىمُت التي جم 

 اؾىاصها للم٣اوالث الظاجُت والخٗاوهُت زال٫ الؿىت اإلاايُت؛

 مىذ ألاًٞلُت للٗغى الظي ج٣ضم به اإلا٣او٫ الظاحي ؤو الخٗاوهُت في خالت حٗاص٫ الٗغوى؛ 

  ازخُاع اإلا٣او٫ الظاحي ؤو الخٗاوهُت ٖىض بؾىاص الُلب ٧لما حٗظعث اإلاىاٞؿت ؤو ٧اهذ ٚحر

 مخالثمت؛

  جدهُو اله٣ٟت ٖىضما ٩ًىن مً قإن هظا الخدهُو ؤن ٌؿمذ للم٣او٫ الظاحي وللخٗاوهُت

 بىلىط الُلبُت الٗمىمُت؛

 مً الباًَ ٌٗهض الُه لؼام ؤصخاب اله٣ٟت بازخُاع اإلا٣او٫ الظاحي ؤو الخٗاوهُت ٦مخٗا٢ض ب

ظؼء مً اله٣ٟت، ٖىضما ٩ًىن ناخب اله٣ٟت اإلاظ٧ىع م٣اولت ؤظىبُت و٢غع الخٗا٢ض  ةهجاػ ب

 هظه اله٣ٟت. بَاع مً الباًَ في 

حر  بوٗافن هظا الخضبحر الهام ؾِؿاهم في ؤوال ق٪  ت الخٗاوهُاث واإلا٣اوالث الظاجُت وجٞى واؾخمغاٍع

٤ مىخىظاتها وزانت بالٗ  الم ال٣غوي خُض الخىاظض ال٨بحر للخٗاوهُاث .مىاٞظ  لدؿٍى

 

 . اطخخدام ؿىدوق النهىق بدؼغيل الؼباب3

 اللاهىوي  هازإلاإ

 43، ال ؾُما اإلااصة 1994جم بخضار "نىضو١ الجهىى بدكُٛل الكباب" بىاؾُت ال٣اهىن اإلاالي لؿىت 

 2005 - 2003 - 2000 -1999 -1996و٢٘ حٗضًلها وحُٛحرها بىاؾُت ٢ىاهحن اإلاالُت اإلاىالُت )  مىه  التي

اإلاؿاهمت في الجهىى بدكُٛل الكباب مً زال٫  بلى..(. وحهضٝ الهىضو١ 2015 -2014 -2009 - 2006

ت مً ؤلا   مجها ٖلى وظه الخهىم:  ظغاءاثمجمٖى

  مً ؤظل ؤلا ً ٠ بمشابت  صماطالى٣ٟاث اإلاخٗل٣ت بالخ٩ٍى اإلانهي، اإلاىهىم ٖلُه في الٓهحر الكٍغ

 ( ٦ما جم حٗضًله وجخمُمه؛1993ماعؽ  23) 1413عمًان  29اإلااعر في  1-93-٢16اهىن ع٢م 

 :الى٣ٟاث اإلاخٗل٣ت بدىُٟظ بغامج الجهىى بالدكُٛل 

  مً ؤظل ؤلا ً ب )خ" مً زال٫ جدمل الخُُٛت الصخُت زال٫ ٞترة الصماطهٓام "الخ٩ٍى  24ضٍع



قهغا ٖىض الدكُٛل الجهاجي ٖبر ٣ٖض  12قهغا( والخُُٛت الاظخماُٖت )خهت اإلاكٛل( إلاضة 

 ٖمل؛

  قهغا؛ 24بغهامج "جدٟحز" مً زال٫ جدمل الخُُٛت الاظخماُٖت )خهت اإلاكٛل( زال٫ 

 .بغهامج "جإهُل" ب٩ل م٩ىهاجه 

 ًت لٟاثضة نىضو١ صٖم الدكُٛل الظاحي الظي ًضًغه نىضو١ ال مان اإلاغ٦ؼي اإلابالٜ اإلاضٖٞى

ل ال٨لي ؤو الجؼجي للخهت الظاجُت للكباب  بغؾم الدؿب٣ُاث بضون ٞىاثض اإلاسههت للخمٍى

٘ بخضار م٣اوالث و خاملي الكهاصاث . ً ٖلى مكاَع ٍغ  اإلاخٞى

  ت، في اجٟاقي، اإلاخٗل٣ت بخدمل الضولت لخهت اإلاكٛل بغؾم الاقترا٧اث  بَاع باإلابالٜ اإلاضٖٞى

ني لل ً اإلانهي.اإلاؿخد٣ت للهىضو١ الَى  ًمان الاظخماعي و٦ظا عؾم الخ٩ٍى

 

 الاطتراجيجيت املعخمدة في جدبير ؿىدوق النهىق بدؼغيل الؼباب

لها في  اإلانهي هي  صماطالهىضو١ باليؿبت لىػاعة الكٛل وؤلا  بَاع الى٣ٟاث ؤو الٗملُاث اإلا٣غع جمٍى

٣ا للخاظُاث في  ل الهىضو١ ؾىىٍا ٞو خم جمٍى ً الاهضماجي وبغامج الجهىى بالدكُٛل، ٍو الخ٩ٍى

ل  خماصاث اإلاالُت اإلاسههت  وٗافالبرامج ؤلاعاصًت إل بهجاػ مجا٫ جمٍى خم نٝغ الٖا الدكُٛل. ٍو

٤ م٣غع مكتر٥ لىػٍغ  بوٗافلبرامج  الكٛل الدكُٛل واإلاضعظت يمً محزاهُت الهىضو١ ًٖ ٍَغ

خماصاث ًسً٘ للمغا٢بت ال٣بلُت  صماطوؤلا  غ الا٢خهاص واإلاالُت. ٦ما ؤن نٝغ هظه الٖا اإلانهي ووٍػ

 للخاػن الىػاعي ٖلى ٚغاع ظمُ٘ الى٣ٟاث اإلاضعظت يمً اإلاحزاهُت الٗامت للىػاعة.
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دت ؤوؾ٘ مً اإلاؿخُٟضًً وزانت بالٗالم  بَاع بفي  ؼ ؾُاؾت ال٣غب بهضٝ الاهٟخاح ٖلى قٍغ حٍٗؼ

ًاءاث ٢غوٍت للخىظُه اإلانهي، خُض اهُل٣ذ هظه الخجغبت  ال٣غوي، جم بَال١ ٖضة ججاعب همىطظُت ٞو

، وجم جىؾُٗها لدكمل باقي الضوليالخٗاون  بَاع جاػة ونٟغو وجاوهاث بجهت ٞاؽ م٨ىاؽ، في  بإ٢الُم

 .2021-2019ؤ٢الُم ظهت ٞاؽ م٨ىاؽ، و٦ظا ظهت بني مال٫ زىُٟغة  في الٟترة 

ب زضماث الى٧الت مً قباب الٗالم ال٣غوي ب٩ل مً ؤ٢الُم ٦4ما جم ا٢خىاء ) ( وخضاث مخى٣لت لخ٣ٍغ

ؼ الخضماث ًٖ بٗض )الخُب٤ُ ا –جاوهاث  –بغ٧ان  –ؾُضي ٢اؾم   –إلادمى٫ الٟدو ؤهجغة، وحٍٗؼ

 ....( لالؾخٟاصة مً بغامج وزضماث الىؾاَت. -البىابت 

خم الٗمل ٖلى جىُٓم ٢ىاٞل للدكُٛل لخم٨حن الباخشحن ًٖ قٛل مً ٞغم الدكُٛل اإلاخىاظضة  هظا، ٍو

اإلاباصعاث اإلادلُت  بَاع بظىع في إوالٗمل اإلا الجهىى بالدكُٛل الظاحي بلىبمىا٤َ ؤزغي، باإلياٞت 

ت مً اجٟا٢ُاث الكغا٦ت، بحكُٛل الكباب بالىؾِ ال٣غوي مً زال٫  بوٗافب بلىبالغامُت  بغام مجمٖى

ت. ىُت للخىمُت البكٍغ  الؾُما م٘ اإلاباصعة الَى



 

 . مدوز الىخداث املخىللت لخدظين كابليت الدؼغيل والحـيلت املىجصة مً خاللها5

م٘ خاظُاث الؿا٦ىت  ٣ض نممذ الىخضاث اإلاخى٣لت لخدؿحن ٢ابلُت الدكُٛل لدؿخجُب وجخالءمل

ضزل  ال٣غوٍت الى٧االث اإلادلُت الٗاصًت م٘ ج٠ُُ٨ زضماتها مً خُض اإلاؿاخاث  بىٟـ مغا٤ٞتهُُئها ٍو

ىاث، و٦ظا مً خُض مدخىي هظه  وللم٣ابالث الظاجُت اإلاسههت للخضمت وج٣ضًم الاؾدكاعاث والخ٩ٍى

 الخضماث ٖبر الٗمل ٖلى: 

 اإلاؿتهضٞت؛ ج٣ضًم زضماث الى٧الت اإلاالثمت للؿا٦ىت 

 غ زضماث ظضًضة للؿا٦ىت اإلاؿتهضٞت بى٪ مٗلىماث، وعقاث، مىا٦بت، جىظُه   :مالثمت وجٍُى

 منهي؛

 .ٝىاث إلاضة ٢هحرة في ٢ُاٖاث مدضصة جخماش ى وخاظُاث ؤلا٢لُم اإلاؿتهض  جىُٓم ج٩ٍى

ذ الخهُلت اإلاىجؼة لهظه الٗملُت مىظ  لٚاًت  بلىو  2017هىهبر و٢ض ٖٞغ  :2019 ؤبٍغ

  مً بُجهم وؿاء؛ %18باخض ًٖ قٛل،  6310حسجُل 

  ىاث في اإلاهً وال٣ضعاث الؿلى٦ُت؛ 1267اؾخٟاصة  شخو مً الخ٩ٍى

  شخو مً وعقاث الدكُٛل الظاحي؛ 300اؾخٟاصة 

 ىاتهم،  1691جهاء ب  % مً بُجهم وؿاء؛59مؿخُٟضا لخ٩ٍى

  ًبُجهم وؿاء. % م42ًم٣ابلت ٖمل،  ٚاًت بظغاء ؤو ٫ بلىمغشخا  1803مهاخبت ؤ٦ثر م 

 

إالبرامج لازامدًت للدؼغيل

 

 إ.....( -املظخفيدون  –الخدفيزاث املمىىخت  –)ألاهداف  مدما علىمد الخدزيب مً أجل لاإ

 الباخشىن ًٖ قٛل خاملـى قهـاصة الخٗلُم الٗـالي ؤو ب٩الىعٍـا الخٗلُم الشـاهىي الفئت املظتهدفت :

ً اإلانهي  ىُت إلؤو ما ٌٗاصلهما ؤو صبلىم الخ٩ٍى الدكُٛل وال٨ٟاءاث  وٗافواإلاسجلىن بالى٧الت الَى

ا وم٣اوالث الهىاٖت الخ٣لُضًت  مً ظهت، واإلا٣اوالث التي جؼاو٫ وكاَا نىاُٖا ؤو ججاٍع

ت، و٦ظا الجمُٗاث والخٗاوهُاث  ت والخضماجُت والاؾخٛالالث الٟالخُت والٛابٍى واإلا٣اوالث ال٣ٗاٍع

 مً ظهت ؤزغي.

 ( قهغا ٦دض ؤ٢ص ى ٚحر ٢ابلت للخجضًض وفي خالت ٞسخ 24كغون ): ؤعبٗت ٖومدة الخدزيب

ب زال٫ الؿخت  ش ببغامها، ًجىػ للمخضعب اإلاٗني ؤن ٌؿخُٟض  ألاولى ؤقهغاجٟا٢ُت الخضٍع مً جاٍع

ب ؤلاظمالُت ألاعب٘ والٗكغون  ب ؤزحر لضي عب ٖمل آزغ صون ؤن جخجاوػ مضة الخضٍع مً جضٍع

 ( قهغا.24)

قهغا بم٣اولت واخضة. ؤما بطا وي٘ اإلاخضعب خضا  24اإلا٩ىر ُت ٦ما ؤهه لِـ هىا٥ بلؼام



ب ٢بل جهاًت  )وهي ٞترة ٧اُٞت للخإ٦ض مً مالءمت اإلاىهب له(، ًم٨ىه  ألاولى ؤقهغ 6للخضٍع

ب ألاو٫ و  قهغا. 24الاؾخٟاصة مً ٣ٖض زاوي جدضص مضجه بدؿب الٟاع١ بحن مضة الخضٍع

 إاملخىلت:  الامخياشاث

o  ًٟاء م ً اإلانهي في خضوص ؤلٖا  صعهم؛ 6000اإلاؿخد٣اث الاظخماُٖت وعؾم الخ٩ٍى

o  ب التي ًخ٣اياها اإلاخضعب في خضوص بت ٖلى الضزل ًٖ مىدت الخضٍع ٟاء مً الًٍغ  6000ؤلٖا

 صعهم؛

o  جدمل الضولت لخهت اإلاكٛل لالقترا٧اث اإلاؿخد٣ت ٖلى ؤعباب الٗمل وألاظغاء للهىضو١

ني للًمان الاظخماعي بغؾم الخإ محن ؤلاظباعي ألاؾاس ي ًٖ اإلاغى زال٫ ٞترة الَى

ب؛  الخضٍع

o  ني جدمل الضولت لخهت اإلاكٛل لالقترا٧اث اإلاؿخد٣ت ٖلى ؤعباب الٗمل للهىضو١ الَى

٠ُ الجهاجي للمخضعب زال٫ ؤو ٖىض جهاًت  12للًمان الاظخماعي إلاضة  قهغا في خالت الخْى

ب؛  مضة الخضٍع

o ؼ الكٛل الضاثم ٖبر بلؼام اإلا٣اولت ب مً اإلاخضعبحن الظًً   %60دكُٛل ما ال ٣ًل ًٖ حٍٗؼ

ب.  ؤجهىا الخضٍع
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 2019نهاًت ػدىبر الىاليؼيوت للدؼغيل خـيلت البرامج 

 

 املنهي"(: مدما " و"جدفيز" و"علد لاإامدما مدعم العمل املؤجىز)"

م٣اعهت م٘ خهُلت و   2019مً ؾىت  ألاولى قهغزال٫ حؿٗت ألا باخض ًٖ قٛل  86.167 بصماطجم 

اصة بيؿبت  جد٤ُ٣( ٣ٞض جم بصماط 81.793) 2018هٟـ الٟترة مً ؾىت   %.5ٍػ

إ" امدما بسهامج "

مؿخُٟض  115.000مً ؤنل   2019 ألاولى قهغشخها زال٫ حؿٗت ألا   79.625 بصماطجم ب

 بَاع في  امؿخُٟض  14.915% بما ٞحهم 69 بهجاػ، ؤي بخد٤ُ٣ وؿبت ٦2019هضٝ مؿُغ لؿىت 

مؿخُٟض(، ٣ٞض جم  77942) 2018الدكُٛل بالخاعط. وم٣اعهت م٘ خهُلت هٟـ الٟترة مً ؾىت 

اصة بيؿبت )%  (.2جد٤ُ٣ ٍػ

 



 الخدمات

 الصناعة

 الفندقة

 التعليم

 البناء

 الفالحة والصيد البحري

49% 

35% 

6% 

3% 

3% 

3% 

 التوزيع حسب القطاعات

 
 

 بسهامج "جدفيز"

باخض ًٖ قٛل )مً  6.542بغهامج "جدٟحز"  بَاع جم حكُٛل في  2019مً ألاولى قهغألا  زال٫ حؿٗت

(. وم٣اعهت م٘ خهُلت هٟـ %164 بهجاػشخو ٦هضٝ مؿُغ، ؤي بخد٤ُ٣ وؿبت  4.000ؤنل 

اصة ج٣ضع بدىالي  3.932) 2018الٟترة مً ؾىت  %.66مؿخُٟض(، ٣ٞض جم جد٤ُ٣ ٍػ

 

 
 

 

إ

 جدظين كابليت الدؼغيل وجىميت الكفاءاث لخلبيت خاجياث امللاوالث

 

 25.628مً ٖملُاث جدؿحن ٢ابلُت الدكُٛل  2019لؿىت  ألاولى قهغاؾخٟاص زال٫ حؿٗت ألا 

(. وم٣اعهت م٘ %119جىاهؼ  بهجاػ ٦هضٝ مؿُغ، ؤي بيؿبت  21.500باخشا ًٖ قٛل )مً ؤنل 

اصة بيؿبت ج٣ضع بدىالي مؿخُٟض(20.254) 2018ؾىت  مً الٟترة هٟـخهُلت  ، ٣ٞض جم جد٤ُ٣ ٍػ

غة، اؾخٟاصة %27 ىاث في  9.865. وجُٟض ؤلاخهاثُاث اإلاخٞى بغهامج صٖم  بَاع شخو مً الخ٩ٍى

2017 2018  نهاية
 2019شتنبر  

89 077 
102 773 

79 625 

 "إدماج"تطور عدد المستفيدين من برنامج  

2017 2018  نهاية
 2019شتنبر  

3 211 

6 180 
6 542 

 "تحفيز"تطور عدد المستفيدين من برنامج  



ً الخٗا٢ضي مً ؤظل الدكُٛل و  بَاع في  5.326ال٣ُاٖاث الىاٖضة و  ً  2.472الخ٩ٍى مً الخ٩ٍى

لي ىاث ًٖ بٗض و  3.147و  الخإهُلي ؤو الخدٍى ىاث في  3.317مً الخ٩ٍى الكغا٧اث  بَاع مً الخ٩ٍى

ىُت )الى٢اًت اإلاضهُت(  و ىاث في  1.501الَى ت. بَاع مً الخ٩ٍى  الكغا٧اث الجهٍى

 

 
إ

 مدعم الدؼغيل الراحي

٦هضٝ  4.800مً ؤنل (شخها  3.521مىا٦بت 2019مً ؾىت  ألاولى قهغحؿٗت ألا جمذ زال٫ 

م٣اولت نٛحرة ظضا ؤو  1.363مً بخضار م٨ىذ ، )%73جىاهؼ بهجاػ ؿبت ي، ؤي ب2019مؿُغ لؿىت 

شخها 1.739)مىا٦بت  2018وم٣اعهت م٘ خهُلت هٟـ الٟترة مً ؾىت  وكاَا مضعا للضزل.

اصة بيؿبت م٣اولت نٛحرة ظضا ؤو وكاَا مضعا للضزل 728وبخضار  % 102(،٣ٞض جم جد٤ُ٣ ٍػ

 % ٖلى الخىالي.87و

 

 
 

إ

2017 2018  نهاية
 2019شتنبر  

18 612 

27 125 
25 628 

 "تأهيل"تطور عدد المستفيدين من برنامج  

2 425 
2 785 

3 521 

2017 2018  جهاًت قدىبر

 2019 

   جوىز عدمد خاملي املؼازيع الرًً جمذ مىاكبتهم
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 2019 

 مقاولة محدثة منصب شغل

 و مىاؿب الؼغل املددزت   جوىز عدمد امللاوالث املددزت 



إ

 اليؼيوت للدؼغيل جلييم البرامج 

 :2005الدكُٛل الهاصعة ًٖ مباصعاث الدكُٛل  بوٗافبجم ج٣ُُم ظمُ٘ بغامج 

 " ؛2011" ؾىت بصماطببغهامج  

  2012بغهامج "م٣اوالحي" ؾىت 

  2016بغهامج "جإهُل" : ج٣ُُم اإلاؿاَغ ؾىت. 

 الدكُٛل، الؾُما مً زال٫: بوٗاف٦ما ع٦ؼ اإلاسُِ ٖلى ؤهمُت الخ٣ُُم الضوعي لبرامج 

 وج٣ُُم ؾىىي ل٩ل البرامج ٖبر م٣اعهت ٢اٖضة مُُٗاث الى٧الت و٢اٖضة مُُٗاث جدب٘  بظغاء

ني للًمان الاظخماعي؛  الهىضو١ الَى

  الدكُٛل؛ وٗافؾىىاث باليؿبت للبرامج الغثِؿُت إل 3صعاؾت ج٣ُُم خى٫ الى٢٘ ٧ل  بهجاػ 

 .ؼ ال٣ضعاث في مجا٫ ج٣ُُم ؤزغ البرامج ؤلاعاصًت للدكُٛل  حٍٗؼ

إ

 ."ملاولتي". مآل بسهامج 3

خضار اإلا٣اوالث مً َٝغ الكباب مً بصٖم  بلى  2006حهضٝ بغهامج "م٣اولتي" الظي اهُل٤ ؾىت 

ضاص صعاؾت الجضوي، زال٫  وحؿهُل اهُال١ اإلا٣اولت ومىا٦بت بٗضًت اؾخٟاصتهم مً مىا٦بت ج٣ىُت إٖل

جم٨ىحهم مً مىا٦بت مالُت ٖباعة ًٖ جدٟحزاث جخجلى  بلىبمً ٖمغ اإلا٣اولت باإلياٞت  ألاولىزال٫ الؿىت 

مً ج٩لٟت اإلاكغوٕ وج٣ضًم حؿب٤ُ بضون  % 85في يمان ال٣غى البى٩ي مً َٝغ الضولت في خضوص 

ًخم حؿضًضه  مً ج٩لٟت اإلاكغوٕ، % 10ال ًخٗضي ؤصعهم ٖلى  15.000ٞاثضة لخامل اإلاكغوٕ في خضوص 

 .الضٞ٘ ؾىىاث ماظلت 3ؾىـىاث، مجها  6ٖلى مـضي 

صعاؾت ج٣ُُمُت للبرهامج، ع٦ؼث ٖلى ؤعبٗت ه٣ِ عثِؿُت: )ؤ( جىمُت ز٣اٞت ال٨ٟغ  بهجاػ بو٢ض جم 

٘ و)ص(  اإلا٣اوالحي ل اإلاكاَع ٘ و)ط( آلُاث جمٍى و)ب( نحروعة اإلاىا٦بت ال٣بلُت والبٗضًت لخاملي اإلاكاَع

ني والجهىي  واإلاد بظغاءاثخ٩امت  لي، خُض زلهذ الضعاؾت صٖم الدكُٛل الظاحي ٖلى الهُٗض الَى

ت مً ه٣ِ ال٣ىة وه٣ِ ال٠ًٗ اإلاخٗل٣ت باإلاداوع ألاؾاؾُت للبرهامج واإلاخمشلت ٖلى  بلىب جدضًض مجمٖى

ل، و  ٘ والخمٍى خض ٦بحر  بلىبوضخذ ؤن البرهامج جإزغ ؤالخهىم في الخ٩امت و مىا٦بت خاملي اإلاكاَع

ت واق٩الُاث اإلاغجبُت بهٗىبت الىلىط بى٣و الغوح اإلا٣اوالجُت لضي الكباب وي٠ٗ اإلاىا٦بت البٗضً

ل البى٩ي. بلى  الخمٍى

خم خالُا جُٟٗل بغهامج "صٖم الدكُٛل الظاحي"، الظي حكٝغ ٖلى ىُت إلةهجاػ ٍو  وٗافه الى٧الت الَى

خجلى صوع  بىن في هظه ألا  الدكُٛل وال٨ٟاءاث. ٍو ٘ الظًً ًٚغ زحرة ؤؾاؾا في مىا٦بت خاملي اإلاكاَع

ٝغ مؿدكاع ي الدكُٛل الظاحي، وطل٪ مً زال٫ زالر زُىاث عثِؿُت بخضار م٣اوالث نٛغي مً َ

 وهي: 



ضاص اإلاكغوٕ )صعاؾت الجضوي وصعاؾت الؿى١(؛1  ( اإلاىا٦بت إٖل

ت إلخضار اإلا٣اولت؛ ظغاءاث( اإلاهاخبت في ؤلا 2  ؤلاصاٍع

ل: بلى( الخىظُه 3  مهاصع الخمٍى

 ألابىا٥ م٘ يماهت الضولت؛ -   

؛ -     ٢غوى الكٝغ

 بغامج الضٖم اإلاالي اإلامىلت مً َٝغ مجالـ الجهاث والجماٖاث الترابُت؛ -   

ت. -    ىُت للخىمُت البكٍغ  اإلاباصعة الَى

إ.الهُال١ اإلاكغوٕ ألاولى( اإلاىا٦بت زال٫ الؿىت 4

 

إ

 . خىل جوابم الخكىيىاث مع اخخياجاث وامكاهياث الدؼغيل4

ىاث م٘ اخخُاظاث و  صماطوػاعة الكٛل وؤلا  حؿاهم م٩اهُاث ؾى١ باإلانهي في مجا٫ مالثمت الخ٩ٍى

ً وخاظُاث ؾى١  بلى"جإهُل" التي تهضٝ الكٛل مً زال٫ آلُت بغهامج  جدؿحن اإلاالثمت بحن الخ٩ٍى

ً الخإهُلي  ً )الخ٩ٍى ً ؤالكٛل بهٟت ٖامت واإلا٣اوالث ٖلى الخهىم ٖبر آلُخحن للخ٩ٍى و الخ٩ٍى

ً الظي ٌؿتهضٝ صٖم ال٣ُاٖاث الىاٖضة. وهي  بلىبظل الدكُٛل( باإلياٞت ؤالخٗا٢ضي مً  الخ٩ٍى

ىاث ٢هحرة اإلاضة ال ًم٨ً ل لى٧الت ؤن جبرمجها ؤو جىجؼها بال ٖلى ؤؾاؽ َلب مٗبر ٖىه مً َٝغ ج٩ٍى

ً الخٗا٢ضي( ؤو بىاء ٖلى صعاؾت اؾدكغاُٞت الخخُاظاث مجا٫ جغابي مٗحن مً الُض  اإلاكٛل )الخ٩ٍى

لي(.الٗامل ً الخإهُلي ؤو الخدٍى  ت )الخ٩ٍى

 

 . حؼغيل ألاشخاؾ في وكعيت اعاكت5

وصمجهم في اإلاجخم٘  في ويُٗت بٖا٢تجا٫ جإمحن خ٣ى١ ألاشخام إلاجىلي الخ٩ىمت اهخماما زانا 

ت مً  َاع بًماها مجها ب٩ىجهم ٌك٩لىن ظؼءا هاما مً اليؿُج الاظخماعي. و٢ض جم في هظا ؤلا  وي٘ مجمٖى

 بَاع بوالخضابحر لدصجُ٘ حكُٛل هظه الٟئت ؾىاء بال٣ُإ الٗام ؤو بال٣ُإ الخام، ٟٞي  ظغاءاثؤلا 

اث مىخضة 2019ال٣اهىن اإلاالي    لٟاثضة ألاشخام في ويُٗت بٖا٢ت زانت،  جم جىُٓم مباٍع

ىُت إل  وٗافوباليؿبت لل٣ُإ الخام، ٞان البرامج التي حكٝغ ٖلحها الىػاعة مً زال٫ الى٧الت الَى

في ؾى١ الكٛل و٢ابلُت الدكُٛل، ًم٨ً ان ٌؿخُٟض مجها  صماطالدكُٛل وال٨ٟاءاث مً ؤظل جِؿحر ؤلا 

شخها زال٫  950ما ٣ًاعب  بصماطاهه  جم  بلىألاشخام مً طوي ؤلاٖا٢ت ٦ظل٪.  وججضع الاقاعة 

 .(ألاولى ؤقهغ)الدؿٗت  2018-2019

هم الاظخماعي بصماظمً اظل حؿهُل و مً ظاهب ازغ، جخم مىا٦بت الاشخام في ويُٗت اٖا٢ت 

خجلى ٖغى الخضماث اإلا٣ضم  ٘ نٛحرة  ظضا وؤوكُت مضعة للضزل. ٍو والا٢خهاصي ٖبر اخضار مكاَع

ىُت إل بَاع ألشخام طوي ؤلاٖا٢ت في  الدكُٛل وال٨ٟاءاث  وٗافقغا٦ت ٖملُت بحن الى٧الت الَى



ني وو٧الت الخىمُت الاظخماُٖت مىبش٣ت ًٖ بحن وػاعة الكٛل  َاع الاجٟا٢ُت ؤلا  وماؾؿت الخٗاون الَى

ل )  صماطوؤلا  اإلانهي والىػاعة اإلا٩لٟت باألشخام اإلاٗا٢حن، في اإلاؿاٖضة في اٖضاص زُت الٗمل و الخمٍى

، صعهم / مكغوٕ ظماعي ٖبر نىضو١ الخماؾ٪ الاظخماعي( و 200.000صعهم مكغوٕ ٞغصي و  60.000

 اإلاخابٗت ما بٗض الاخضار. بلىج٣ضًم مؿاٖضة الاهُال١ باإلياٞت 

ا خُض اهخ٣ل مً  و٢ض بلٜ ٖضص اإلا٣اوالث اإلادضزت مً َٝغ ألاشخام في ويُٗت بٖا٢ت جُىعا ملخْى

. 2018ؾىت 179 بلى، لُهل 2017ؾىت 120 بلى2016م٣اولت نٛحرة ووكاٍ مضع للضزل ؾىت  43

ه2019خضوص جهاًت قدىبر  بلى)153و  مكغوٖا. 495( ؤي ما مجمٖى

٧الت ٖلى ببغاػ ال٣ُمت الا٢خهاصًت وال٣ضعاث لضي بٌٗ ألاشخام في ويُٗت بٖا٢ت وطل٪ وحٗمل الى 

حن ويٗاٝ البهغ بخيؿ٤ُ  بكغا٦ت م٘ بٌٗ الجمُٗاث اإلاهىُت. و٢ض بضؤ الاقخٛا٫ ٖلى ٞئاث اإلا٨ٟٞى

 – ٖملُت همىطظُت )مىا٦بت بهجاػ م٘ ظمُٗت اإلا٣اوالث الٗاملت في مجا٫ الٗال٢اث م٘ الؼبىاء، خُض ًخم 

ً(. وؾِخم الاقخٛا٫ ٖلى بٖا٢اث ؤزغي ٧الهم والب٨م. –جإَحر   ج٩ٍى

ت  بَاع ٦ما حٗمل الىػاعة ٖلى جدؿِـ الجهاث لىي٘ ٣ٖىص زانت بهظه الٟئت في  الخضابحر الجهٍى

 للدكُٛل.
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 بلى، حهضٝ الضوليالخٗاون  بَاع جم وي٘ بغهامج زام لضٖم اليؿاء اإلا٣اوالث )بغهامج "مً ؤظل٪"(، في 

ؼ وصٖم الخم٨حن الا٢خهاصي لليؿاء مً زال٫ الخدؿحن ال٨مي وال٨ُٟي للم٣اولت اليؿاثُت و٢ابلُت  حٍٗؼ

ىجؼ هظا البرهامج في  الدكُٛل لضي اليؿاء. بحن الضولت)الىػاعة،  م٣اعبت ٢اثمت ٖلى الكغا٦ت بَاع ٍو

ىُت إل ٗالُاث اإلاجخم٘ اإلاضوي)ظمُٗت اليؿاء اإلا٣اوالث  وٗافالى٧الت الَى الدكُٛل وال٨ٟاءاث( ٞو

٤ُ لل٣غوى الهٛغي و ENTRE ELLESباإلاٛغب؛ قب٨ت "بُجهً"  ظمُٗت ألاماهت لل٣غوى الهٛغي؛ الخٞى

.)ً  قغ٧اء آزٍغ

 : 2019ٚاًت قهغ ًىهُى  بلى 2017ظ اهُال٢ه ؾىت مى بًجابُتو٢ض م٨ً هظا البرهامج مً جد٤ُ٣ هخاثج 

 817 اإلادضزت ؾىاء  ألاوكُتم٣اولت نٛحرة ظضا  مدضزت مً َٝغ اليؿاء بمسخل٠ اإلاهً و

٘ ،بضٖم مً قغ٧اء ؤبالٗالم ال٣غوي ؤو الخًغي مً َٝغ اليؿاء ، خامالث  ٩ٞاع مكاَع

 ؛2019مً ؾىت  ألاولى قهغبغؾم الؿخت ألا  253البرهامج. ، مجها 

 226  2019مً ؾىت  ألاولى قهغبغؾم الؿخت ألا  61حٗاوهُت مدضزت مً َٝغ اليؿاء مجها 

 895  في ً  قهغبغؾم الؿخت ألا  485جدؿحن ٢ابلُت الدكُٛل، مجهً  بَاع مؿخُٟضة مً الخ٩ٍى

 ؛2019مً ؾىت  ألاولى

 6721   ؛2019مً ؾىت  ألاولى قهغبغؾم الؿخت ألا  5338مىهب قٛل مدضر، مجها 

 7826  ال٣بلي  في مجا٫ جىمُت ال٣ضعاث ً امغؤة اؾخٟاصث مً اإلاىا٦بت ال٣بلُت والخ٩ٍى



 ؛2019مً ؾىت  ألاولى قهغبغؾم الؿخت ألا  2915اإلا٣اوالجُت، مجها 

 1264  مً ؾىت  ألاولى قهغبغؾم الؿخت ألا  329امغؤة اؾخٟاصث مً اإلاىا٦بت البٗضًت، مجها

2019. 

عاصًت للدكُٛل التي حكٝغ ٖلحها اليؿاء في مسخل٠ البرامج ؤلا  ٧ىن خهت بلىقاعة، هظا وججضع ؤلا 

ىُت إل ظماال ج٩اٞاا في الٟغم بحن بالدكُٛل وال٨ٟاءاث حٗٝغ  وٗافالىػاعة مً زال٫ الى٧الت الَى

( بل ٢ض جخجاوػ اليؿاء ٖضص  الغظا٫ 2018ؾىت  بصماطوؿبت اإلاؿخُٟضاث مً بغهامج  %50الجيؿحن)

وباليؿبت لبرهامج الدكُٛل الظاحي ٣ٞض بلٛذ ؾىت  %٦60ما هى الخا٫ باليؿبت لبرهامج "جإهُل" 

ىُت لليؿاء اإلا٣اوالث ال جخٗضي %30وؿبت اإلاؿخُٟضاث  2018  .10%، ٖلما ان اليؿبت الَى

 

إجهىيت الدؼغيل

 

إل الخاؿت باألكاليم الجىىبيت. خـيلت البرامج الجهىيت للدؼغي1

٘ اإلابرمجت للجهىى بالدكُٛل  بهجاػ ًم٨ً جلخُو ويُٗت   بلىو  2016مىظ  باأل٢الُم الجىىبُتاإلاكاَع

 ٧الخالي: 2019خضوص مخم قدىبر 

إجهت كلميم وامد هىن:

ىُت إل ظغاءاثجىُٟظ ؤلا   الدكُٛل اإلامىلت مً َٝغ الضولت : وٗافالَى

  ؛بصماطبغهامج " باخض ًٖ قٛل مً 1872اؾخٟاصة" 

  ىاث في  304اؾخٟاصة  بغهامج "جإهُل"؛ بَاع مً الخ٩ٍى

 بغهامج "صٖم الدكُٛل الظاحي". بَاع طاحي في  وكاٍ 332بخضار 

ت اإلامىلت مً َٝغ الجهت: ظغاءاثجىُٟظ ؤلا   الجهٍى

  ت اإلامىلت مً َٝغ الجهت )صٖم خغ٦ُت  ظغاءاثالخى٢ُ٘ ٖلى صالثل اإلاؿاَغ الخانت باإل الجهٍى

صٖم الدكُٛل اإلااهل باليؿُج الجمٗىي وماؾؿاث الا٢خهاص الاظخماعي  -الباخشحن ًٖ ٖمل 

حر ٢غوى قٝغ لخل٤ اإلا٣اولت الهٛحرة ظضا و -والخًامني  اإلاضعة للضزل ؤو مىذ  ألاوكُتجٞى

 لضٖم اهُال١ اإلاكغوٕ(؛

 خماصاث الالػمت مً مؿا ل الٖا ىُت إل بلىهمت الجهت جدٍى الدكُٛل  وٗافخؿاب الى٧الت الَى

 وال٨ٟاءاث؛

  الخضماث طاث  بَاع ( في هجاػبالجمُٗاث الٟاٖلت )ٖملُت الاهخ٣اء في َىع ؤلا  صماطصٖم ؤلا

 اإلاىٟٗت الاظخماُٖت ٖبر ٣ٖىص مضٖمت مً َٝغ مجلـ الجهت.

 

إجهت الظاكيت الحمساء:



ىُت إل ظغاءاثجىُٟظ ؤلا   الدكُٛل اإلامىلت مً َٝغ الضولت : وٗافالَى

  ؛بصماطباخض ًٖ قٛل مً بغهامج " 2593اؾخٟاصة" 

  ىاث في  738اؾخٟاصة  بغهامج "جإهُل"؛ بَاع مً الخ٩ٍى

 بغهامج "صٖم الدكُٛل الظاحي". بَاع طاحي في  وكاٍ 188بخضار 

ت اإلامىلت مً َٝغ الجهت: ظغاءاثجىُٟظ ؤلا   الجهٍى

  ت للجهىى بالدكُٛل  ظغاءاثاإلاخٗل٤ باإل الخى٢ُ٘ ٖلى صلُل اإلاؿاَغ )صٖم خغ٦ُت الجهٍى

صٖم الدكُٛل اإلااهل باليؿُج الجمٗىي وماؾؿاث الا٢خهاص الاظخماعي  -الباخشحن ًٖ ٖمل 

حر ٢غوى قٝغ لخل٤ اإلا٣اولت الهٛحرة ظضا و -والخًامني  اإلاضعة للضزل ؤو مىذ  ألاوكُتجٞى

 لضٖم اهُال١ اإلاكغوٕ(؛

  الخانت بالجهت اإلاخٗل٣ت ب٣غوى الكٝغ لخل٤ اإلا٣اولت الهٛحرة ظضا جى٢ُ٘ الاجٟا٢ُت

 اإلاضعة للضزل او مىذ لضٖم اهُال١ اإلاكغوٕ. ألاوكُتو

  ت ٖلى جضبحر صٖم الدكُٛل الظاحي )ظمُٗت الُٗىن للخىمُت الا٢خهاصًت حُٗحن الهُإة اإلاكٞغ

 والاظخماُٖت(.

إ

 جهت الداخلت وامد الرهب:

ىُت إل ظغاءاثجىُٟظ ؤلا   الدكُٛل اإلامىلت مً َٝغ الضولت وٗافالَى

  ؛بصماطباخض ًٖ قٛل مً بغهامج " 1094اؾخٟاصة" 

  ىاث في  68اؾخٟاصة  بغهامج "جإهُل"؛ بَاع مً الخ٩ٍى

 بغهامج "صٖم الدكُٛل الظاحي". بَاع طاحي في  وكا106ٍبخضار 

ت اإلامىلت مً َٝغ الجهت: ظغاءاثجىُٟظ ؤلا   الجهٍى

 ت اإلامىلت مً َٝغ الجهت )صٖم خغ٦ُت  ظغاءاثاإلاؿاَغ الخانت باإل  الخى٢ُ٘ ٖلى صالثل الجهٍى

صٖم الدكُٛل اإلااهل باليؿُج الجمٗىي وماؾؿاث الا٢خهاص الاظخماعي  -الباخشحن ًٖ ٖمل 

حر ٢غوى قٝغ لخل٤ اإلا٣اولت الهٛحرة ظضا و -والخًامني  اإلاضعة للضزل ؤو مىذ  ألاوكُتجٞى

 لضٖم اهُال١ اإلاكغوٕ(؛

 ل خماصاث الالػمت مً مؿاهمت الجهت  جدٍى ىُت إل بلىالٖا الدكُٛل  وٗافخؿاب الى٧الت الَى

 وال٨ٟاءاث؛

  الخضماث طاث اإلاىٟٗت الاظخماُٖت ٖبر ٣ٖىص مضٖمت  بَاع بالجمُٗاث الٟاٖلت في  صماطصٖم ؤلا

 باخض ًٖ قٛل(؛  188 بصماطمً َٝغ مجلـ الجهت )

  مً زال٫ الخى٢ُ٘ ٖلى اجٟا٢ُت قغا٦ت بحن بَال١ "الضازلت مباصعة" لخُٟٗل ٢غوى الكٝغ

 مجلـ الجهت والجمُٗت التي ؾدكٝغ ٖلى جضبحر ال٣غوى؛



  الدكُٛل الظاحي ٖلى ٘ مكغوٖا لالؾخٟاصة مً مىدت صٖم  11مهاص٢ت لجىت اهخ٣اء مكاَع

 .الاهُال٢ت
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إجهاجفلى

صٖم البٗض الجهىي للدكُٛل ٖلى مىا٦بت الجهاث في وي٘ بغامجها  بَاع حٗمل الىػاعة خالُا، في 

ؼ ٢ضعاث الٟاٖلحن اإلادلُحن في مجا٫  ت للدكُٛل. وجخمشل هظه اإلاىا٦بت ٖلى الخهىم في حٍٗؼ الجهٍى

غ بغامج بعاصًت  بلىالدصخُو الترابي وبٖضاص بغامج الدكُٛل وعنض ؾى١ الكٛل، باإلياٞت  جٍُى

ت.  للدكُٛل ظهٍى

ت جاٞاللذ  –ظهاث )ٞاؽ م٨ىاؽ  9حصخُهاث جغابُت خى٫ الدكُٛل في  بهجاػ و٢ض جم  بني مال٫  –صٖع

ؾىؽ  –الغباٍ ؾال ال٣ىُُغة  –الضاع البًُاء ؾُاث –ظهت الكغ١  –مغا٦ل آؾٟي  –زىُٟغة 

اث الخاظُاث باليؿبت للدكُٛل َىجت جُىان الخؿُمت(بهضٝ جدضًض ال٣ُاٖاث واإلاهً ط –ماؾت 

 الىاٖضة باليؿبت إلوكاء اإلا٣اوالث والدكُٛل الظاحي: ألاوكُتاإلاإظىع، و٦ظا 

 

ت للدكُٛل اعج٩اػا ٖلى مسُُاث الخىمُت  ٘ بغامج ظهٍى ٦ما جمذ بلىعة ؤو الكغوٕ في بلىعة مكاَع

ت: إالجهٍى

  ت للدكُٛل ب  –ىجت جُىان الخؿُمت َ –ظهاث )الغباٍ ؾال ال٣ىُُغة  3بٖضاص بغامج ظهٍى

 ؾىؽ ماؾت(؛

  ت للدكُٛل ب ؤبَال١ ت جاٞاللذ  –ظهاث )ٞاؽ م٨ىاؽ  6قٛا٫ بٖضاص بغامج ظهٍى بني  –صٖع

 الضاع البًُاء ؾُاث(. –ظهت الكغ١  –مغا٦ل آؾٟي  –مال٫ زىُٟغة 

ت الا٢خهاصي للكباب بجهت مغا٦ل آؾٟي بكغا٦ صماطو٢ض جم ؤًًا بَال١ البرهامج الجهىي ألاو٫ لئل 

ت للجهىى باإل  ٗخمض البرهامج م٣اعبت مخ٩املت وظهٍى الا٢خهاصي للكباب،  صماطم٘ البى٪ الضولي. َو

غج٨ؼ ٖلى:  ٍو

  ت لخدؿحن ٢ابلُت الدكُٛل وصٖم ؤلا ًٞاءاث للدكُٛل  8اإلانهي )بخضار  صماطمىٓىمت ظهٍى

ً  –ظضًضة  شخو مً الخضماث خى٫  40000اؾخٟاصة  –باخض ًٖ قٛل  19000ج٩ٍى

 ا٢خىاء وخضجحن مخى٣لخحن(؛ – الدكُٛل

  ما٫ )بخضار اصة ألٖا غ ٍع ت لخٍُى ما٫  8مىٓىمت ظهٍى اصة ألٖا  1500بوكاء  –مغا٦ؼ لضٖم ٍع

 م٣اولت ٢اثمت(؛ 400م٣اولت ظضًضة وجُىٍغ 

 ت وب٢لُمُت للجهىى بالدكُٛل؛  خ٩امت ظهٍى

 جضابحر لخدلُل ؾالؾل ؤلاهخاط وال٣ُٓت خى٫ ؾى١ الكٛل؛ 



  ؼ الالخ٣اثُت غ آلُاث لخدب٘ مسخل٠ البرامج والاؾتراجُجُاث ٖلى نُٗض الجهت بُٛت حٍٗؼ جٍُى

 و٦ظا الخيؿ٤ُ ال٩امل بحن الجهاث اإلاٗىُت.

 

جىُٟظ الىمىطط الجضًض لخىمُت ألا٢الُم الجىىبُت، جم  بَاع ، وفي الثالر أما باليظبت للجهاث الجىىبيت

اإلا٣اوالث/ مجا٫ الدكُٛل  بوٗافالخى٢ُ٘ ٖلى الاجٟا٢ُاث اإلاخٗل٣ت بخُٟٗل مدىع صٖم الدكُٛل و 

 ملُىن صعهم بهضٝ: 256بالجهاث الشالر، مً زال٫ حٗبئت ٚالٝ مالي لبرامج الدكُٛل ٣ًضع ب 

 بصماطللدكُٛل، بهضٝ  اليكُُت البرامج جىمُت زال٫ مً ٖمل ًٖ الباخشحن بصماط جِؿحر 

٘ مً ٢ابلُت حكُٛلهم في بصماطبغهامج " بَاع في  الباخشحن ًٖ ٖمل  "جإهُل"؛ بغهامج بَاع"، والٞغ

 ٘له ٧لُا مً َٝغ الكغ٧اء اإلادلُحن. ًغمي  وي جضبحر لضٖم خغ٦ُت الباخشحن ًٖ قٛل، ًخم جمٍى

٠ الى٣ل وؤلا٢امت وألا٧ل لؤلشخام اإلاؿخُٟضًً مً  بلىهظا الخضبحر  حر مىذ لخُُٛت مهاٍع جٞى

ً الخإهُلي ؤو اإلاغشخحن الظخُاػ م٣ابالث الاهخ٣اء م٘ اإلا٣اوالث؛  الخ٩ٍى

 ٤ صٖم زل٤ اإلا٣اوالث الهٛحرة ظضا و غ الدكُٛل الظاحي ًٖ ٍَغ اإلاضعة للضزل،  ألاوكُتجٍُى

حر صٖم مالي لخل٤ اإلا٣اوالث بهضٝ يمان مىا٦بت ظُضة ًٖ ٢غب لٟاثضة خ ٘ وجٞى املي اإلاكاَع

٤ مىذ ٢غوى الكٝغ او مىذ صٖم الهُال١  ألاوكُتالهٛحرة ظضا و اإلاضعة للضزل ًٖ ٍَغ

حن واإلادلُحن؛ حر هظا الضٖم اإلاالي مً َٝغ الكغ٧اء الجهٍى  اإلاكغوٕ. وؾِخم جٞى

 غ بغهامج للجهىى بالدكُٛل اإلااهل باليؿُج الجمٗىي وماؾؿاث الا ٢خهاص الاظخماعي جٍُى

حر صٖم للدكُٛل اإلاإظىع.والخًامني مً زال  ٫ جٞى

ىُت للدكُٛل، جم  ظغاءاثجىُٟظ ؤلا  بلىوباإلياٞت  حصخُهاث جغابُت بالجهاث الشالر، جم مً  بهجاػ الَى

ٞغم الدكُٛل الظاحي اإلام٨ىت،  زاللها جدضًض مجاالث الدكُٛل واإلاهً اإلاىظىصة بهظه اإلاىا٤َ، و ٦ظا

 وزضماث ال٣غب صازل ٢ُإ اإلاهً الخغة اإلاخىاظضة صازل اإلاىا٤َ الجىىبُت.  

 

 

إالجهىيت املخلدمت  اهازإ. جهىيت الدؼغيل في 3

٨ًدس ي البٗض الترابي في الؿُاؾاث الٗمىمُت بك٩ل ٖام وفي ؾُاؾاث الجهىى بالدكُٛل ٖلى وظه 

اإلاجا٫ الترابي، وزهىنا الجهت، ٌك٩ل الًٟاء ألاهج٘ لالج٣اثُت الخهىم ؤهمُت بالٛت، خُض بن 

الؿُاؾاث الٗمىمُت والاؾتراجُجُاث ال٣ُاُٖت، و٦ظا حٗبئت مسخل٠ الٟاٖلحن وبهجاح الخ٩امل ُٞما 

 ًسو بغامجهم.

ني للجهىى بالدكُٛل   2021 – 2017وهٓغا ل٩ىن الدكُٛل مؿإلت ٖغياهُت بامخُاػ، ٞةن اإلاسُِ الَى

جمذ بلىعجه بةقغا٥ ٧ل الٟاٖلحن الٗمىمُحن والخىام والجماٖاث الترابُت ال ؾُما مجالـ الجهاث. 

خباع ومً بحن الخىظهاث الاؾتراجُجُت لهظا اإلاسُِ صٖم البٗض الجهىي للدكُٛل بهضٝ الازظ ب ٗحن الٖا



 زهىنُاث ٧ل ظهت و٦ظا اهخٓاعاث ؾا٦ىتها.

ني للجهىى بالدكُٛل في ق٣ه اإلاخٗل٤ بضٖم البٗض  جُٟٗل بَاعوفي  البرهامج الخىُٟظي للمسُِ الَى

ت الدكُٛل باإلاىاػاة م٘ جُٟٗل الجهىي للدكُٛل،  ؼ ظهٍى ٢امذ الىػاعة با٢تراح م٣اعبت جغوم حٍٗؼ

 الازخهاناث الظاجُت واإلاكتر٦ت للجهاث ُٞما ًسو الدكُٛل. 

ت الدكُٛل جد٤ُ٣ ٖضة   اث ًم٨ً جلخُهها ٦ما ًلي:بهجاػ و٢ض ٖٝغ وعف ظهٍى

  ٘ىُت للدكُٛل؛ بظغاءاثوي ت م٨ملت للخضابحر الَى  ظهٍى

  حصخُهاث جغابُت بهضٝ جدضًض ال٣ُاٖاث واإلاهً طاث الخاظُاث باليؿبت  بهجاػ

 الىاٖضة باليؿبت إلوكاء اإلا٣اوالث والدكُٛل الظاحي؛ ألاوكُتللدكُٛل اإلاإظىع، و٦ظا 

 :ت ت للدكُٛل اعج٩اػا ٖلى مسُُاث الخىمُت الجهٍى ٘ مسُُاث ظهٍى  بلىعة مكاَع

  الىمىطط الجضًض لخىمُت الجهاث  بَاع وي٘ بغامج للدكُٛل بالجهاث الجىىبُت في

إالجىىبُت؛

  الا٢خهاصي للكباب بجهت مغا٦ل آؾٟي بكغا٦ت  صماطبَال١ البرهامج الجهىي ألاو٫ لئل

 م٘ البى٪ الضولي؛

  ت الدكُٛل وصٖم ٢ضعاث  بَاع بلىعة ٖضة بغامج في ؼ ظهٍى الخٗاون الضولي جغوم حٍٗؼ

 الٟاٖلحن. 

ً مخسه هحن في مجا٫ الدكُٛل ٖلى الهُٗض الجهىي إلاىا٦بت وعف ٦ما ؤَل٣ذ الىػاعة بغهامجا لخ٩ٍى

ت وجدب٘ جىُٟظها، و٦ظا جيكُِ مهمت  ت الدكُٛل ؾِؿهغون ٖلى مىا٦بت بٖضاص اإلاسُُاث الجهٍى ظهٍى

ىُت إل الدكُٛل  وٗافالدكُٛل التي جًُل٘ بها الىػاعة ؾىاء حٗل٤ بالٟاٖلحن الٗمىمُحن )الى٧الت الَى

حن.وال٨ٟاءاث( ؤو الٟاٖلحن الخ  ىام ؤو الجمٍٗى

إ  

ل الاخخـاؿاث الراجيت واملؼتركت للجهاث في مجال الدؼغيل4 إ. جنًز

اظخماٖاث  بَاع ٌٗخبر الدكُٛل ازخهانا طاجُا ومكتر٧ا للجهت. و٢ض جم جدضًض جل٪ الازخهاناث في 

 ٖضًضة م٘ عثِـ ظمُٗت مجالـ الجهاث. وخُض ؤن الدكُٛل مؿإلت ٖغياهُت بامخُاػ، ٞمً ألاهج٘

ؼ الازخهاناث اإلاكتر٦ت.   حٍٗؼ

ل الازخهاناث الظاجُت واإلاكتر٦ت وهي ظهت  خم الاقخٛا٫ خالُا م٘ ظهخحن و٢٘ الازخُاع ٖلحهما لخجًز ٍو

ً  –ٞاؽ م٨ىاؽ وظهت ؾىؽ ماؾت. وجخٗل٤ الازخهاناث التي جم ازخُاعها بمجاالث: الدكُٛل  الخ٩ٍى

 تهُئت اإلاىا٤َ الا٢خهاصًت.   –اإلانهي 
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ت وؤلا٢لُمُت إل اإلاخٗل٤  99.65الدكُٛل َب٣ا إلا٣خًُاث ال٣اهىن ع٢م  وٗافؤخضزذ اإلاجالـ الجهٍى



ت وببضاء الغؤي  مىه. 525و 524بمضوهت الكٛل والؾُما اإلاىاص   وجىاٍ بهظه اإلاجالـ مهمت اؾدكاٍع

ً اإلانهي  الدكُٛل ٖلى اإلاؿخىي  ةوٗافوج٣ضًم الا٢تراخاث ال٨ُٟلت ببسهىم ٢ًاًا الدكُٛل والخ٩ٍى

ً لخاظُاث ؾى١ الدكُٛل  الجهىي واإلادلي ؼ مالءمت الخ٩ٍى وصٖم اإلا٣اوالث الهٛغي واإلاخىؾُت ، وحٍٗؼ

الدكُٛل ، التي  بوٗاف ةظغاءاثاإلاؿاهمت في ج٣ُُم الىخاثج اإلادهل ٖلحها مدلُا ُٞما ًخٗل٤ بو  اإلادلُت

هضة مً َٝغ الضولت. ٦ما جىاٍ بها ؤًًا مهمت جيكُِ الخىاع والدكاوع والكغا٦ت جل٣ى الضٖم واإلاؿا

غاٝ اإلاٗىُت مدلُا  بحن مسخل٠ اإلاخضزلحن مدلُا في ؾى١ الدكُٛل والخيؿ٤ُ والخٗاون م٘ مسخل٠ ألَا

 للجهىى بؿى١ الدكُٛل ونُاٚت بغامج مكتر٦ت في هظا اإلاجا٫.

 

حن ال٣ُاٖاث اإلا٩لٟت بالكٛل والضازلُت بخدضًض ٖضص وجىٓم هظه اإلاجالـ بىاؾُت ٢غاع مكتر٥ ب

ت وؤلا٢لُمُت إل ٣ت حُُٗجهم و٦ُُٟت حؿُحر ؤٖما٫ هظه  وٗافؤًٖاء اإلاجالـ الجهٍى ٍغ الدكُٛل َو

اإلاجالـ. ٚحر ؤهه لم ًخم بخضاثها مً ٢بل الىالة والٗما٫ هٓغا لىظىص نٗىبت في جدضًض جمشُلُت 

 هىي بٟٗل ُٚاب مُٗاع الخمشُلُت في ال٣اهىن )مضوهت الكٛل(.الى٣اباث ٖلى اإلاؿخىي ؤلا٢لُمي والج

إ

إالدؼغيل والكفاءاث وعاغ. عدم مالءمت الخلويع الترابي الحالي للىكالت الىهىيت إل6

ت الخالُت للخ٣ؿُم الترابي خؿب الخىُٓم اله٨ُلي اإلااقغ ٖلُه بحن الى٧الت  جسً٘ الى٧االث الجهٍى

ىُت إل ب  وٗافالَى الدكُٛل وال٨ٟاءاث واإلاهالح اإلاسخهت، خُض ٖملذ الى٧الت ظاهضة ٖلى ج٣ٍغ

 زضماتها ٖبر و٧االتها اإلادلُت التي حُٛي مٗٓم ألا٢الُم والٗماالث.

ل الخ٣ؿُم ؤلاصاعي الجضًض للممل٨ت ٖلى ؤعى الىا٢٘، ٖمضث الىػاعة بخيؿ٤ُ م٘ الى٧الت  وبمجغص ججًز

ىُت إل  بلىث، ٖلى بٖضاص مكغوٕ ظضًض للخىُٓم اله٨ُلي للى٧الت حهضٝ الدكُٛل وال٨ٟاءا وٗافالَى

ىظض هظا اإلاكغوٕ خالُا في َىع  ؼ ؾُاؾت ال٣غب. ٍو ت الدكُٛل وحٍٗؼ جم٨ُجها مً مىا٦بت ؤًٞل لجهٍى

 اإلاهاص٢ت الجهاثُت.

إ

إاملغسب والدؼغيل بالخاز  الىالهجسة 

 

 الجهاث مً هرا البرهامج عىاؿس الخغيير" وخـت –. جفاؿيل خىل بسهامج "جيل الؼباب 1

غ الكغا٦ت بحن اإلاٛغب وبؾباهُا في مجا٫ الهجغة الا٢خهاصًت، جم بُٖاء الاهُال٢ت لخىُٟظ  بَاع في  جٍُى

بغهامج "ظُل الكباب، ٖىانغ الخُٛحر" وهى بغهامج   بَاعمكغوٕ "الُالب اإلا٣او٫"  الظي ًىضعط في 

صٖم الُلبت الخاملحن لكهاصة اإلااؾتر الغاٚبحن في الاهسغاٍ في مؿاع بخضار م٣اولت، مً ؤظل  بلىحهضٝ 

ً مضجه ؾىت واخضة في بخضي الجامٗاث ؤلاؾباهُت، جم٨جهم في جهاًت مؿاعهم  الاؾخٟاصة مً بغهامج ج٩ٍى

وكاء الضعاس ي مً الخهى٫ ٖلى ماظؿخحر بؾباوي في مجمىٖت مً الخسههاث، و٦ظا بٖضاص مكغوٕ إل

 م٣اولت. 



ذ هظه الخجغبت الىمىطظُت جى٣ل  إلاخابٗت  2020-2019َالب مٛغبي زال٫ الٗام الضعاس ي  100و٢ض ٖٞغ

ض مً  30صعاؾتهم ب  ٨ت في ؤٍػ  جسهو.  60ظامٗت قٍغ

ُما ًسو الاهخ٣اء، ٣ٞض جم وكغ بٖالن مً ٢بل ٢ُإ الخٗلُم الٗالي ، ٖبر ال٣ىىاث التي ٌؿخٗملها  ٞو

اإلاىذ التي ًسههها في اإلاجا٫ الضولي، لخ٣ضًم الترقُداث، ؤوصٕ ٖلى بزغه خىالي  ال٣ُإ ُٞما ًسو

خامل ماؾتر  إلالٟاتهم ج٣ضمىا مً ظمُ٘ ؤهداء اإلاٛغب . و٢ض ٢ام باالهخ٣اء الجهاجي لجىت جًم  2000

اصة ٖلى ممشلحن  صماطالخٗلُم الٗالي والكٛل وؤلا ٢ُاعي ممشلحن ًٖ  ًٖ اإلانهي مً الجاهب اإلاٛغبي، ٍػ

ت الجامٗاث ؤلاؾباهُت والؿٟاعة ؤلا  خباع اللٛاث: بهجلحًز  –ؾباهُت باإلاٛغب ؤًًا. و٢ض جم ألازظ بٗحن الٖا

ٞغوؿُت، و٦ظا ج٣ضًم مكغوٕ م٣اولت نٛغي الظي ؾِخم حٗم٤ُ الضعاؾت ُٞه في الجامٗت  –بؾباهُت 

ً ٘ التي ؾِخم ج٣ضًمها في آزغ الخ٩ٍى ؾِخم صٖمها ماصًا بمىدت  ؤلاؾباهُت، ٖلى ؤؾاؽ ؤن ؤظىص اإلاكاَع

الٗىهغ اليؿىي ظض مهم  و٧ان خًىع ألاواثل(.  10إلاؿاٖضة الكاب ؤو الكابت لٟخذ م٣اولخه الهٛحرة )

 (. %50)ؤ٦ثر مً 
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ٖلى ؤهه  512اإلااصة ًىو في اإلاخٗل٤ بمضوهت الكٛل  65.99ال٣اهىن ع٢م في البضاًت، البض مً الخظ٦حر ؤن 

غوا ٖلى  بلىًجب ٖلى ألاظغاء اإلاٛاعبت اإلاخىظهحن  صو٫ ؤظىبُت لِكٛلىا ٞحها مىانب قٛل بإظغ، ؤن ًخٞى

٣ٖىص قٛل ماقغ ٖلحها مً ٢بل اإلاهالح اإلاسخهت لضي الضو٫ اإلاهاظغ بلحها، ومً ٢بل الؿلُت 

ً الضو٫ الٗغبُت ومً يمجها بٌٗ الخ٩ىمُت اإلاٛغبُت اإلا٩لٟت بالكٛل. ٦ما ؤن اإلاٛغب ًغجبِ بٗضص م

غوٝ صو٫ الخلُج )ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة و٢ُغ( باجٟا٢ُاث في مجا٫ الُض الٗاملت،  جدضص قغوٍ ْو

جب  اؾخسضام الٗامل اإلاٛغبي بهظه الضو٫، وطل٪ بمىظب ٣ٖض ٖمل ٞغصي بِىه وبحن ناخب الٗمل. ٍو

ًخٗاعى م٘ ؤخ٩ام الاجٟا٢ُاث  ١ بما القغوٍ الٗمل ألاؾاؾُت مً واظباث وخ٣ى  ال٣ٗض ؤن ًخًمً

و٢ىاهحن الٗمل بهظه البلضان )ألاظغ، م٩اٞإة جهاًت الخضمت، ه٣ٟاث الؿٟغ، الؿ٨ً، ؤلاظاػاث، مضة 

 ال٣ٗض وقغوٍ ؤزغي(.

عسوق صو٫ الخلُج ٚالبا ما جخم ٖبر: )ؤ(  بلىهظا، وججضع ؤلاقاعة ؤن هجغة الٗامالث والٗما٫ اإلاٛاعبت 

ىُت إل جخىنل عمل جماعيت الدكُٛل وال٨ٟاءاث ٢هض  وٗافبها الىػاعة وجخم بخالتها ٖلى الى٧الت الَى

 ٤ صعاؾتها وؤلاقغاٝ ٖلى ٖملُاث الاهخ٣اء ألاولي، و٦ظا الجهاجي بدًىع اإلاكٛل ؤو مً ًىىب ٖىه ٞو

مبرمت م٘ ظهاث مُٗىت بالبلضان  علىمد عمل فسمدًتال٣ىاهحن واإلاؿاَغ الجاعي بها الٗمل ؤو ٖبر )ب( 

  إلاًُٟت ومهاص١ ٖلحها مً ٢بل الؿلُاث اإلاسخهت بالبلضًً.ا

ىُت إلٖملذ  في الخهُلت الٗامتو  بصماطٖلى  2018الدكُٛل وال٨ٟاءاث زال٫ ؾىت  وٗافالى٧الت الَى

غوؿا )393( و٢ُغ )15.192ٖامال مٛغبُا ب٩ل مً بؾباهُا ) 15.922 ( وؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة 219( ٞو

ً )46( و٦ىضا )53)  (.01( وؤإلااهُا )01( واإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت )04(وال٩ىٍذ)13( وممل٨ت البدٍغ

ت م٣ترخت مً ٢بل وؾُاء بال ؤهه في بٌٗ ألاخُان جخم هجغة الٗامالث اإلاٛغبُاث ٖبر ٣ٖىص ٖمل ٞغصً



ؤو بىاؾُت جإقحراث ؾُاخُت، الص يء الظي ًيخج ٖىه ؤخُاها زالٞاث ومكا٧ل ٖضة م٘ اإلاكٛلحن 

هٗب مً مهمت اإلاهالح ال٣ىهلُت اإلاٛغبُت بٗحن اإلا٩ان ٢هض الخضزل لٌٟ الجزاٖاث التي جيخج ٖجها.  ٍو

لٟاثضة الٗامالث  2015ىظ ؾىت ؤلاقاعة ؤن مهالح هظه الىػاعة لم جاقغ ٖلى ؤي ٣ٖض ٖمل موججضع 

 بضو٫ الخلُج.

 

شيازة اطخوالعيت لىفد بسملاوي  اهجاشإ. خىل وكعيت العامالث املغسبياث بدلىل الفساولت ببطباهيا وإ3

إإلكليم ويلبا لخفلد أوكاع العامالث الصزاعياث

الٟالخُت بةؾباهُا حٗخبر مً يمً الخجاعب الغاثضة في  بن ٖملُت حكُٛل الٗامالث اإلاىؾمُاث بالًُٗاث

مجا٫ جضبحر الهجغة اإلاىؾمُت، بط م٨ىذ مً اهخ٣ا٫ الٗضًض مً الٗامالث مً ٧ل ؤهداء اإلاٛغب للٗمل 

بمؼإع ٞالخُت بجىىب بؾباهُا وؾاهمذ بك٩ل ٦بحر في الجهىى بإوياٖهً ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي 

 الا٢خهاصي ؤو الاظخماعي.

ض في  بَاع في و بحن اإلاٛغب  2001ًىلُىػ  25جىُٟظ الاجٟا١ الشىاجي في مجا٫ الُض الٗاملت اإلاى٢٘ بمضٍع

ؾباهُت بالغباٍ زال٫ الؿيخحن اإلانهي مً مهالح الؿٟاعة ؤلا  صماطوبؾباهُا، جىنلذ وػاعة الكٛل وؤلا 

٢هض حكُٛلهً لضي  الٗامالث اإلاٗاوصاث بلىألازحرجحن بٗغوى ٖمل ظماُٖت ظضًضة، باإلياٞت 

لبا" في مجا٫ ظني الخىث ألاعض ي والٟىا٦ه الخمغاء، و٢ض "ٞالخُت بؾباهُت بة٢لُم  قغ٧اث ظمُٗاث ٍو

غث هظه الٗغوى ما ًٟى١ ًٖ   ٞغنت ٖمل زال٫ الؿيخحن. 30.000ٞو

غوٝ ٖمل الٗامالث اإلاىؾمُاث وجدب٘ ؤوياٖهً، وظب الخإ٦ُض ؤن هظه الٗملُت  بسهىم قغوٍ ْو

اخترام م٣خًُاث الاجٟا١ اإلاى٢٘ بحن البلضًً التي جًمً للٗامل اإلاٛغبي ٧اٞت الخ٣ى١  ع بَاجخم في 

ؤن ٢ُإ ظني الٟغاولت ًسً٘ ألخ٩ام الاجٟا٢ُت الجماُٖت  بلىاإلامىىخت للٗامل ؤلاؾباوي، باإلياٞت 

الخ٣ى١ اإلاى٢ٗت بحن الخ٩ىمت ؤلاؾباهُت ومهىيي ال٣ُإ والتي بمىظبها ًخمخ٘ الٗما٫ ألاظاهب بىٟـ 

٧ل هظه الًماهاث ال٣اهىهُت، ٞةن جدب٘ ؤويإ  بلىوالىاظباث التي ًخمخ٘ بها الٗما٫ ؤلاؾبان. باإلياٞت 

اإلانهي والى٧الت  صماطالُض الٗاملت اإلاىؾمُت بةؾباهُا ًدٓى بإهمُت بالٛت مً لضن وػاعة الكٛل وؤلا 

ىُت إل اإلاهالح اإلاسخهت لضي الؿٟاعة  الدكُٛل وال٨ٟاءاث، خُض ح٣ٗض اظخماٖاث صوعٍت م٘ وٗافالَى

اعاث مُضاهُت لئل٢لُم إلاٗاًىت ؤويإ الٗامالث اإلاٛغبُاث والى٢ىٝ  ؤلاؾباهُت بالغباٍ. ٦ما ًخم ال٣ُام بٍؼ

اصة ٖلى الىػاعة والى٧الت ممشل ن ًٖ الىػاعة حٖلى ْغوٝ اقخٛالهً وب٢امتهً بٗحن اإلا٩ان، ٌكاع٥ ٞحها ٍػ

 ط وممشلحن ًٖ ال٣ىهلُت الٗامت للمٛغب بةقبُلُت..اإلا٩لٟت بالجالُت اإلاٛغبُت بالخاع 

ت مً الصخ٠ واإلاىا٢٘ الاظخماُٖت مً ؤخضار طاث الهلت بالىيُٗت  ؤما ُٞما ًسو ما عاط في مجمٖى

اعة الخ٣ٟضًت بغؾم  الاظخماُٖت للٗامالث الؼعاُٖاث، ٞةن اإلاُُٗاث اإلادهل ٖلحها بٗض ال٣ُام بالٍؼ

صر "الخدغف الجيس ي" التي جم الخدضر ٖجها جب٣ى خاالث مٗؼولت جُٟض ؤن خىا 2018اإلاىؾم الٟالحي 

ها واعص، ٦ما ؤجها جىُب٤ ٖلى ٖامالث مً ظيؿُاث مسخلٟت. وبىاء ٖلى اإلاُُٗاث اإلاخىٞغة لضي  وو٢ٖى

ت مً الٗامالث اإلاٛغبُاث )ما  بلى 2018الجاهب ؤلاؾباوي، ٞةن الخغؽ الاؾباوي ٢ض اؾخم٘ ؾىت  مجمٖى



ض ًٖ  ذ ًٖ حسجُل  800ًٍؼ خالت مداولت جدغف جغظ٘  12ٖاملت( وؤؾٟغث ألابدار التي ؤظٍغ

، ٣ٞض جم اإلاخىٞغة آزغ اإلاُُٗاث  بلىاؾدىاصا و بؾبان،  3مجهم مٛاعبت و 4ؤٞغاص،  7 بلىاإلاؿاولُت ٞحها 

 اوي.خٟٔ ق٩اًاث اإلاٗىُاث باألمغ  مً ٢بل ال٣ًاء الاؾب

إ
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ت اإلاٗىُت ٖلى جدب٘ ال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت  صماطحؿهغ وػاعة الكٛل وؤلا  اإلانهي بخيؿ٤ُ م٘ ال٣ُاٖاث الىػاٍع

لى بٖضاص اجٟا٢ُاث الُض الٗاملت وجدب٘ جُب٣ُها. وفي هظا  بالبدض ًٖ ٞغم الدكُٛل بالخاعط ٖو

هظه الىػاعة مً َٝغ ؤعباب الٗمل بالخاعط ٖلى الى٧الت  بلىالهضص، جدا٫ ٖغوى الٗمل اإلا٣ضمت 

ىُت إل الدكُٛل وال٨ٟاءاث ٢هض الٗمل ٖلى مٗالجتها في ألاو٢اث اإلادضصة لها. ؤما باليؿبت  وٗافالَى

ل٣ٗىص الٗمل الٟغصًت، ُٞخم الخإقحر ٖلحها مً َٝغ اإلاهالح اإلاسخهت بهظه الىػاعة َب٣ا للم٣خًُاث 

 ال٣اهىهُت و٦ظا اإلاؿُغة اإلاخبٗت في هظا الكإن.

مً الٗما٫ والٗامالث في اإلاجا٫ الٟالحي ب٩ل مً بؾباهُا الخاعط باألؾاؽ  بلىوجدك٩ل الهجغة اإلاٛغبُت 

غوؿا و٦ىضا في مجاالث مخٗضصة ٧الخٗلُم والخجاعة  غوؿا وؤَغ ٖلُا ومخىؾُت ب٩ل مً صو٫ الخلُج ٞو ٞو

حرها.  والٟىض٢ت واإلاُٗمت والى٣ل والخغاؾت ٚو

تي حؿهغ مهالح هظه ، ٞهي ٚالبا ما جخم زاعط ٖغوى الٗمل الًسو ْاهغة هجغة ال٨ٟاءاث ؤما ُٞما 

هٗب يبِ ؤع٢امها، بط جخضزل ٞحها باألؾاؽ و٧االث زهىنُت للدكُٛل جيكِ  الىػاعة ٖلى جلبُتها ٍو

صولُت في و٢خىا الخايغ جُا٫ بضعظاث مخٟاوجت ظمُ٘ الضو٫، ٞاإلاك٩ل ٖلى الهُٗض الضولي. وحٗض ْاهغة 

 . مُغوح لِـ ٣ِٞ باليؿبت للمٛغب ول٨ً ؤًًا باليؿبت لجمُ٘ الضو٫ 

ل هظه الهجغة  ًبض٫ مجهىصاث  مهضع مُٟض للبالص، ما ٞتئ اإلاٛغب بلىوللخض مً هظه الٓاهغة وجدٍى

ني ختى ًخم٨ً مً اؾدُٗاب الكباب الىاٞض ٖلى  ٦بحرة في هظا اإلاجا٫ مً ؤظل الضٞ٘ باال٢خهاص الَى

ؾى١ الكٛل واؾخ٣ُاب ٦ٟاءاث مٛغبُت بالخاعط مً ؤظل اإلاؿاهمت في جىمُت البالص، جخمشل ٖلى 

اث الٗالُت واإلاخىؾُت، الخهىم في حصجُ٘ الاؾدشماع في مُضاوي البدض والخ٨ىىلىظُا اإلاكٛلت لل٨ٟاء

جي اإلاٗاهض وال٩لُاث إل  ٗهم، م٘ مىدهم مؿاٖضاث مالُت و  هجاػ وزل٤ خايىاث إلاؿاٖضة زٍغ مكاَع

ُت والٗلمُت والا٢خهاصًت  ج٣ىُت، وحٗبئت ال٨ٟاءاث اإلاٛغبُت في الخاعط للمؿاهمت في الخىمُت اإلاٗٞغ

ت التي جىجؼ  ٘ الخىمٍى ببلضها، وصٖىة ال٨ٟاءاث اإلاٛغبُت للمكاع٦ت للمٛغب وبقغا٦ها في البرامج و اإلاكاَع

في ماجمغاث ٖلمُت باإلاٛغب وزل٤ قب٩اث للخىانل ججم٘ بحن ال٨ٟاءاث اإلاٛغبُت ٖلى الهُٗضًً اإلادلي 

 والخاعجي.
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٘ الكٛل والىهىم اإلاخسظة لخُب٣ُه  بن ٖملُت جضبحر حكُٛل ألاظغاء ألاظاهب جد٨مها م٣خًُاث حكَغ

مً زال٫ البابحن الخامـ والؿاصؽ مً ال٨خاب الغاب٘ اإلاخٗل٤ بالىؾاَت وحكُٛل ألاظغاء مً مضوهت 



ب في حكُٛل  516الكٛل، خُض جىو اإلااصة  ؤظحر مً مضوهت الكٛل ٖلى ؤهه ًجب ٖلى ٧ل مكٛل ًٚغ

ؤظىبي، ؤن ًدهل ٖلى عزهت مً ٢بل الؿلُت الخ٩ىمُت اإلا٩لٟت بالكٛل حؿلم ٖلى ق٩ل جإقحرة 

 جىي٘ ٖلى ٣ٖض قٛل. 

وبم٣خط ى ال٣اهىن الؿال٠ الظ٦غ، و٦ظا اإلاؿُغة اإلاخبٗت لضعاؾت ٣ٖىص ٖمل ألاظغاء ألاظاهب ببالصها، 

ً ؤؾاؾُحن:  ًسً٘ مىذ الخإقحرة ٖلى هظه ال٣ٗىص إلاُٗاٍع

ىُت مً مىاٞؿت الُض الٗاملت ألاظىبُت مً هٟـ ال٨ٟاءة اإلاهىُت؛ خماًت -  الُض الٗاملت الَى

ت إل  - ٘ التي  هجاػ جلبُت اخخُاظاث البالص مً ال٨ٟاءاث ألاظىبُت الًغوٍع ما٫ واإلاكاَع بٌٗ ألٖا

ني. غة في ؾى١ الكٛل الَى  جخُلب ٦ٟاءاث مهىُت ٚحر مخٞى

خباع بٌٗ الخاالث طاث  خٗل٤ ألامغ باألظاهب ٦ما جازظ بٗحن الٖا َاب٘ ا٢خهاصي واظخماعي وؾُاس ي، ٍو

اإلاتزوظحن بمٛاعبت ومؿحري الكغ٧اث واإلالخ٣حن إلاضة مدضصة لضي ٞغوٕ ؤظىبُت باإلاٛغب والالظئحن 

حرهم.  ٚو

ىُت مً اإلاىاٞؿت ألاظىبُت، ٞةهه مً الالػم بصالء اإلاكٛل بكهاصة  ومً ؤظل خماًت ال٨ٟاءاث الَى

ىُت إل مؿلمت مً َٝغ الى٧الت ىُت لكٛل  وٗافالَى غ ٦ٟاءاث َو الدكُٛل وال٨ٟاءاث جبحن ٖضم جٞى

اًا الضو٫ التي جغجبِ باإلاٛغب باجٟا٢ُاث في  اإلاىهب الظي ؾِكٛله ألاظحر ألاظىبي. ؤما باليؿبت لٖغ

ؾى١ الكٛل  اإلاٛغبي َب٣ا  بلىمجا٫ الاؾدُُان )جىوـ والجؼاثغ والؿِىٛا٫( ًد٤ لهم الىلىط اإلاباقغ 

 اث هظه الاجٟا٢ُاث.إلا٣خًُ

٣ٖض ٖمل لٟاثضة  6405بالخإقحر ٖلى  2018و٢ض ٢امذ اإلاهالح اإلاسخهت بهظه الىػاعة بغؾم ؾىت 

)ؤي باهسٟاى ٢ضعه  2017زال٫ ؾىت  ٣ٖ8982ض ٖمل مبرم ألو٫ مغة م٣ابل  2974ؤظغاء ؤظاهب مجها 

29% ،) 

إ

الاطخثىائيت )الحلىق ألاطاطيت في . وكعيت حؼغيل العمال املهاجسيً املظخفيدًً مً الدظىيت 6

إالعمل(

ىُت ظضًضة في مجا٫ الهجغة تهضٝ   بلى٢امذ الخ٩ىمت وبخىظحهاث مل٨ُت ؾامُت، ببلىعة ؾُاؾت َو

ً والالظئحن وجدؿحن اهضماظهم صازل اإلاجخم٘ اإلاٛغبي، اوسجاما م٘ الاجٟا٢ُاث  يمان خ٣ى١ اإلاهاظٍغ

ل واإلاىاز٤ُ الضولُت التي التزم اإلاٛغب باخترا الاطتراجيجيت الىهىيت للهجسة م بىىصها، خُض جم ججًز

ٖملُت همذ بظاباث لبٌٗ الخدضًاث التي جُغخها ٢ًُت الهجغة ٖلى  81بغهامجا و 11ٖبر  واللجىء

  .اإلاؿخىي ؤلاوؿاوي والا٢خهاصي والش٣افي والاظخماعي

ت لل ٣ت وفي هظا الهضص، جم بَال١ خملخحن اؾخصىاثِخحن لدؿىٍت الىيُٗت ؤلاصاٍع ً اإلا٣ُمحن بٍُغ مهاظٍغ

ت ما ٣ًاعب 2016وؤوازغ  2014ٚحر ٢اهىهُت باإلاٛغب زال٫ ؾىتي  ؤل٠ مهاظغ.  50، ؤؾٟغجا ًٖ حؿٍى

ت مً الخضماث الٗمىمُت ٧الخٗلُم  بلىوبمىظب طل٪، جم٨ً اإلاهاظغون والالظئىن مً الىلىط  مجمٖى

ً اإلانهي والدكُٛل، والصخت والؿ٨ً واإلاؿاٖضة الاظخماُٖت والاوؿاهُت والخماًت ال٣ اهىهُت والخ٩ٍى



  .وطل٪ بخيؿ٤ُ م٘ ال٣ُاٖاث الخ٩ىمُت واإلااؾؿاث الٗمىمُت وبكغا٦ت م٘ ظمُٗاث اإلاجخم٘ اإلاضوي

ت للدكُٛل، و٦ظا ٞخذ  وفي مجا٫ الجهىى بالدكُٛل، جم الٗمل ٖلى ٞخذ الاؾخٟاصة مً الخضابحر الخدٟحًز

ىُت إل ت الدكٛ وٗافالٗغى الخضماحي للى٧الت الَى ً الظًً جمذ حؿٍى ُل وال٨ٟاءاث لٟاثضة اإلاهاظٍغ

ت وججغبتها ٖلى مؿخىي  و٧الت مدلُت في ؤ٤ٞ حٗمُمها، ومىا٦بت هظه الٟئت مً  11ويُٗتهم ؤلاصاٍع

ً مً ؤظل  ٗهم الظاجُت، باإلياٞت  بهجاػ اإلاهاظٍغ   .جبؿُِ مؿُغة الخإقحر ٖلى ٣ٖىص ٖملهم بلىمكاَع

هٓام  بلى٦ما ٖملذ الخ٩ىمت ٖلى ٞخذ اإلاجا٫ لٟاثضتهم مً ؤظل زل٤ حٗاوهُاث، م٘ بم٩اهُت ولىظهم 

 اإلا٣او٫ الظاحي. 

 ما ًلي: بلى( 2019خضوص ؤ٦خىبغ  بلى 2015)مىظ مخم  َاع وجُٟض ؤلاخهاثُاث في هظا ؤلا 

 ىُت إل  2426الدكُٛل وال٨ٟاءاث :  وٗافاإلاسجلىن لضي الى٧الت الَى

  786ن مً م٣ابالث الخمى٢٘ : اإلاؿخُٟضو  

  : 945اإلاؿخُٟضون مً وعقاث البدض ًٖ ٖمل 

  : 72اإلاضمجىن في ؾى١ الكٛل 

  : 32اإلاؿخُٟضون مً اإلاىا٦بت لخل٤ ؤوكُت مضعة للغبذ 

 ( 2019هىهبر 15خضوص  بلىال٣ٗىص اإلااقغ ٖلحها مً ٢بل مهالح الىػاعة : )456 

إ

 

 لاػكالياث املسجبوت بىكاالث الدؼغيل الخـىؿيت غير املسخف لها بممازطت الىطاهت في الدؼغيل 

جىٓم مضوهت الكٛل مجا٫ الىؾاَت في الدكُٛل، خُض ؤجاخذ لى٧االث الدكُٛل الخهىنُت ؤن 

حؿاهم في الىؾاَت في الدكُٛل. و٢ض بلٜ ٖضص و٧االث الدكُٛل اإلاغزو لها بمماعؾت الىؾاَت في 

م مً اإلاجهىصاث اإلابظولت  62ؾى١ الكٛل مً َٝغ الىػاعة  و٧الت زهىنُت للدكُٛل. ٚحر ؤهه، بالٚغ

ت مً و٧االث الدكُٛل الخهىنُت جؼاو٫  مً ٢بل ظهاػ وؤٖىان الخٟخِل بهظه الىػاعة، الػالذ مجمٖى

ًٟغى مهام الىؾاَت في مجا٫ الدكُٛل صون الخهى٫ اإلاؿب٤ ٖلى الترزُو بمماعؾت الىؾاَت، مما 

، م٘ الٗمل ٖلى جبؿُِ َاعٖلى الىػاعة ال٣ُام بدمالث مىٓمت مً ؤظل جُب٤ُ ال٣اهىن في هظا ؤلا 

 .مؿاَغ الخهى٫ ٖلى الترازُو الالػمت ختى جخم٨ً مً يبِ هظا اإلاجا٫

 

 
 

إ

إ

إ

إ



إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

 مجال الؼغل 

 ملخف الدظاإالث املوسوخت

 .مؤطظت الحىاز الاجخماعي -

ل امليثاق  -  الاجخماعيجنًز

 .اخترام الحسيت الىلابيت -

إجلييم مدوهت الؼغل مً أجل مساجعتها -

  .اخترام الحسيت الىلابيت لاطساع ببخسا  اللاهىن الخىظيمي لإلكساب وكاهىن الىلاباث.   -

 بخددًد ػسون الؼغل والدؼغيل املخعللت بالعامالث والعمال املنزليين. 19.12اللاهىن زكم  -

 .2019ملىظمت العمل الدوليت،  190على الاجفاكيت الالتزام بالخـدًم   -

 ملىظمت العمل الدوليت خىل الحسيت الىلابيت. 87كسوزة الخـدًم على الاجفاكيت زكم  -

 مً مجمىعت اللاهىن الجىائي. 288اعامدة الىظس في ملخلياث الفـل  -

   .الحساطت في لامدازاث   -

 .طلواث مفدؽ الؼغل وجدوي وجىمد جهاش جفخيؽ الؼغل -

 . طلواث مفدؽ الؼغل -

 . ػسكاث الحساطت والىظافت -

  .عدم الخـسيذ باألجساء أو الخـسيذ بؤجس أكل -

- . 

 .جمثيليت اليظاء في الاهخخاباث املهىيت -

 .عدمد الؼكاًاث الىازمدة على الىشازة -

 
 



 

 

إ

إ

 عىاؿس الجىاب 

 .مؤطظت الحىاز الاجخماعي

إ

بالٛت للخىاع والدكاوع م٘ الكغ٧اء الاظخماُٖحن ظىابا ًٖ هظا الؿاا٫، ٞةن الخ٩ىمت جىلي ٖىاًت  

وحٗخبره ع٦حزة ؤؾاؾُت يمً م٣اعبتها في جضبحر مسخل٠ ألاوعاف اإلاخٗل٣ت بةٖضاص وجىُٟظ وج٣ُُم 

اتها يمً  البرهامج  الؿُاؾاث الٗمىمُت، و٢ض ظٗلذ مً مإؾؿت الخىاع الاظخماعي ؤخض ؤهم ؤولٍى

 الخ٩ىمي.

اجه  ٣ٞض جم وجماقُا م٘ الخىظحهاث اإلال٨ُت  ؼ مؿخٍى الؿامُت الغامُت  بلى مإؾؿت الخىاع الاظخماعي وحٍٗؼ

ش   ل  25الخى٢ُ٘ بخاٍع غاٝ ًمخض ٖلى زالر ؾىىاث ) 2019ؤبٍغ ( بحن 2021-2019ٖلى اجٟا١ زالسي ألَا

الخ٩ىمت والاجداص الٗام إلا٣اوالث اإلاٛغب و٧ل مً الاجداص اإلاٛغبي للكٛل والاجداص الٗام للكٛالحن 

اث ه٣ابُت ؤ٦ثر جمشُلُتباإلاٛغ  ني للكٛل باإلاٛغب بهٟتها مغ٦ٍؼ   .ب والاجداص الَى

جا لؿلؿت مً الجلؿاث والجىالث في بَاع الخىاع الاظخماعي الظي خغنذ  إحي هظا الاجٟا١ جخٍى ٍو

الخ٩ىمت، بلى ظاهب الكغ٧اء الا٢خهاصًحن والاظخماُٖحن، ٖلى بهجاخه، بط جىظذ  هظه الجهىص 

ؼ الخماًت  الجماُٖت باالجٟا١ ٖلى ٖضص مً ؤلاظغاءاث والخضابحر الهامت الغامُت باألؾاؽ بلى  حٍٗؼ

اث الى٣ابُت، ومإؾؿت الخىاع الاظخماعي،  والٗمل ٖلى وي٘  ٘ والخٍغ الاظخماُٖت، وجدؿحن مجا٫ الدكَغ

٘ مً ال٣ضعة الكغاثُت  مُشا١ اظخماعي ًد٤٣ الخماؾ٪ والؿلم الاظخماُٖحن، هظا ٖالوة ٖلى الٞغ

 ْٟحن وألاظغاءللمى 

ُٟٞما ًسو مإؾؿت الخىاع الاظخماعي ، ٣ٞض اج٣ٟذ الخ٩ىمت م٘ الكغ٧اء الاظخماُٖحن ٖلى بخضار 

ىُت للخىاع الاظخماعي،  آلُاث صاثمت إلاإؾؿخه واؾخضامخه مً بُجها اللجىت الٗلُا للدكاوع، اللجىت الَى

ت وؤلا٢لُمُت للخىاع الاظخماعي، لجىت ال٣ُإ الٗام حر طل٪ اللجان الجهٍى ، لجىت ال٣ُإ الخام، ٚو

ىُت للخىاع الاظخماعي  مً زال٫  مً آلالُاث، و٢ض قٕغ الؿُض عثِـ الخ٩ىمت في جُٟٗل اللجىت الَى

اث الى٣ابُت الا٦ثر جمشُال  اؾخ٣باله للؿُض عثِـ الاجداص الٗام إلا٣اوالث اإلاٛغب وألامىاء الٗامىن للمغ٦ٍؼ

، وؾِخم جُٟٗل باقي الالُاث  ٢2020اهىن اإلاالُت لؿىت مً ؤظل مىا٢كت الخىظهاث ال٨بري إلاكغوٕ 

 .بك٩ل زالسي م٘ الكغ٧اء الاظخماُٖحن

 



احي الظي ًجغي ٖلى  ٦ما ًجب الخظ٦حر ؤن مضوهت الكٛل ٢ض مإؾؿذ الخىاع الاظخماعي اإلاىيٖى

ت الشالزُت التر٦ُب والظي جدغم، هظه الىػاعة  بخيؿ٤ُ م٘ الكغ٧اء  مؿخىي الهُئاث الاؾدكاٍع

خٗل٤ ألامغ ب٩ل مً اإلاجلـ الا  ظخماُٖحن، ٖلى جُٟٗله مً زال٫ اخترام صوعٍت او٣ٗاص اظخماٖاتها، ٍو

لى إلوٗاف الدكُٛل، ومجلـ اإلاٟاويت الجماُٖت، ومجلـ َب الكٛل والى٢اًت مً اإلاساَغ  ألٖا

 اإلاهىُت، واللجىت اإلا٩لٟت بخدب٘ جُب٤ُ مٗاًحر الٗمل الضولُت.

 

اٖلحن خ٣ُ٣ُحن في عبذ وزخاما، ؤئ٦ض ل٨م ؤن الخ٩ ىمت حٗخبر الكغ٧اء الاظخماُٖحن قغ٧اء ؤؾاؾُحن ٞو

اث ويمان اؾخضا  مخههظا الغهان واإلاخٗل٤ بمإؾؿت الخىاع الاظخماعي  ٖلى ٧اٞت اإلاؿخٍى

إ

إ

ل امليثاق الاجخماعيإ  .جنًز

إ

ؼ الش٣اٞت الدكاع٦ُت م٘ الكغ٧اء الاظخماُٖحن، وجشمُىا للمماعؾت الًٟلى  لبالصها في مجا٫ مىانلت لخٍٗؼ

جماقُا م٘ الخىظحهاث اإلال٨ُت الؿامُت التي ظاء بها زُاب الٗغف في مجا٫ الجهىى الخىاع الاظخماعي، و 

اطخدلاز " بلىالظي صٖا ُٞه ناخب الجاللت اإلال٪ مدمض الؿاصؽ ههغه هللا بالخىاع الاظخماعي 

ميثاق اجخماعي مخىاشن ومظخدام، املـلحت العليا، والخدلي بسوح املظئوليت والخىافم، كـد بلىزة 

 ."بما ًلمً جىافظيت امللاولت ويدعم اللدزة الؼسائيت للوبلت الؼغيلت باللواعين العام والخاؾ

في هظا  الخ٩ىمت بلىوجىُٟظا للخٗلُماث التي وظهها ناخب الجاللت اإلال٪ مدمض الؿاصؽ ههغه هللا ،

ٖلى يغوعة بلىعة مُشا١ اظخماعي  الظي ؾِك٩ل ٣ٞض  ؤ٦ض  البرهامج الخ٩ىمي  يمً ؤولىٍاجه ، الكإن

ا حٗا٢ضًا لخدضًض مجاالث الخىاع الاظخماعي بَاع ٖىض ب٢غاعه  بدكاوع وحكاع٥ م٘ ٧ل الٟاٖلحن، 

غاٝ وآلُاث جىُٟظ الالتزاماث الىاججت ًٖ الاجٟا٢اث  اجه ومىهجُت بظغاثه، والتزاماث ألَا ومؿخٍى

 طل٪. الاظخماُٖت وحؿىٍت الخالٞاث اإلاترجبت ًٖ

ل مسخل٠ ال٣ًاًا الاظخماُٖت وآلالُاث  جا الزخُاعاث وهخاثج اإلا٣اعبت الشالزُت اإلاٗخمضة في ججًز وجخٍى

غة لها، ٣ٞض ق٩ل اإلاُشا١ الاظخماعي ؤخض التزاماث  غاٝ الظي ًمخض ٖلى زالر اإلاَا الاجٟا١ الشالسي ألَا

ش(، اإلاى٢٘  2021-2019ؾىىاث ) ل 25 بخاٍع بحن الخ٩ىمت والاجداص الٗام إلا٣اوالث اإلاٛغب و٧ل  2019 ؤبٍغ

ني للكٛل باإلاٛغب بهٟتها  مً الاجداص اإلاٛغبي للكٛل والاجداص الٗام للكٛالحن باإلاٛغب والاجداص الَى

اث ه٣ابُت ؤ٦ثر جمشُلُت. هظا اإلاُشا١ ؾىٗخمض في بلىعجه اإلا٣اعبت الدكاع٦ُت الشالزُت والظي وؿعى مً  مغ٦ٍؼ

ًهبذ بمشابت ٣ٖض اظخماعي لخإَحر الٗال٢اث اإلاهىُت وجدضًض الٗال٢ت بحن مسخل٠ الٟاٖلحن زالله ؤن 

 ٞحها. 

 

 اخترام الحسيت الىلابيت



إ

ـ الخ٣ى١ الاؾاؾُت في الٗمل بهٟت ٖامت، و خماًت الخ٤ الى٣ابي  بلىحؿعى الىػاعة   اإلاؿاهمت في ج٨َغ

ه ؾلم  ؼ مماعؾخه بهٟت زانت، الص يء الظي ؾِؿاٖض ٖلى زل٤ مىار  مالثم  لؤلٖما٫،  ًىاٍػ وحٍٗؼ

ت مً  اظخماعي صاثم، وبٌٛ الىٓغ ًٖ حجم اإلا٣اولت ومى٢٘ جىاظضها ، خُض اجسظث مجمٖى

 خماًت هظا الخ٤ في الىخضاث الاهخاظُت  ًم٨ً بظمالها ُٞما ًلي :مً ؤظل  ظغاءاثؤلا 

 

إاملخخرة على  املظخىي املعيازي مً أجل جكسيع خم الخىظيم وخماًخه : جساءاثلاإ

     ت الى٣ابُت ٦ما هى ذ مٟهىم الخٍغ ٦غؽ اإلاكٕغ اإلاٛغبي مً زال٫ مضوهت الكٛل وبك٩ل نٍغ

الضولُت وبٖالجها اإلاخٗل٤ باإلاباصت والخ٣ى١ ألاؾاؾُت مخٗاٝع ٖلحها في مٗاًحر مىٓمت الٗمل 

ت  87في الٗمل، خُض جًمىذ م٣خًُاتها ؤخ٩ام الاجٟا٢ُت الضولُت ع٢م  اإلاخٗل٣ت بالخٍغ

خى٫ خ٤ الخىُٓم الى٣ابي  98الى٣ابُت وخماًت خ٤ الخىُٓم و٦ظل٪ الاجٟا٢ُت ع٢م 

حر الخماً 135واإلاٟاويت الجماُٖت والاجٟا٢ُت ع٢م  ت والدؿهُالث إلامشلي الٗما٫ في خى٫ جٞى

 خى٫ حصجُ٘ اإلاٟاويت الجماُٖت. 154اإلااؾؿاث والاجٟا٢ُت ع٢م 

  ًبلى 396زهو ال٣ؿم ألاو٫ مً ال٨خاب الشالض مً مضوهت الكٛل، والؾُما ) اإلاىاص م 

ؼ جمشُل ألاظغاء وجإَحرهم ه٣ابُا والضٞإ ًٖ 429 ( ألهمُت الى٣اباث  اإلاهىُت وصوعها في حٍٗؼ

ت واإلاهىُت  الٟغصًت مجها والجماُٖت للٟئاث التي  اإلاهالح الا٢خهاصًت والاظخماُٖت واإلاٗىٍى

غها.  جَا

  ٠ والتروٍج للخ٣ى١ ألاؾاؾُت  في الٗمل ال٣ُام بدمالث جدؿِؿُت مُضاهُت مً ؤظل الخٍٗغ

. 

  جم بخضار ألو٫ مغة في ال٣ؿم الغاب٘ مً ال٨خاب الشالض مً مضوهت الكٛل والؾُما )في اإلاىاص

(  ماؾؿت اإلامشل الى٣ابي  والدؿهُالث والخماًت التي ٌؿخُٟض مجها في ال٣ُام 474 بلى 470مً 

غاء بمهامه اإلاخمشلت في ج٣ضًم اإلال٠ اإلاُلبي للمكٛل والضٞإ ًٖ اإلاُالب الجماُٖت وبظ

اإلاؿاهمت في ببغام اجٟا٢ُاث الكٛل الجماُٖت، ٦ما ؤ٢غث مضوهت  اإلاٟاوياث خىلها، و ٦ظا 

ت ًٖ مسالٟاث ؤخ٩ام هظا الٟهل.  الكٛل ٣ٖىباث ػظٍغ

 ًت الى٣ابُت، ٣ٞض ههذ مضوهت الكٛل في اإلااصة    م ٖلى ؤهه  9ؤظل جدهحن وخماًت الخٍغ

اث والخ٣ى١ اإلاخٗل٣ت باإلاما عؾت الى٣ابُت......ّ" ٦ما ًمى٘ ٧ل جمُحز بحن "ًمى٘ ٧ل مـ بالخٍغ

ت.  ألاظغاء ٖلى ؤؾاؽ الاهخماء الى٣ابي، وؤٞغصث لها ٣ٖىباث ػظٍغ

  ؼ هٓغا  العجباٍ اهخساباث مىضوبي ألاظغاء بمماعؾت الخ٤ الى٣ابي وؤهمُتها في حٍٗؼ

إلاهىُت، الضًم٣غاَُت الدكاع٦ُت و ج٨َغـ ز٣اٞت الخىاع والدكاوع في مجا٫ جضبحر الٗال٢اث ا



( ، التي ٖلى ؤؾاؾها ًخم جدضًض 463  بلى  ٣ٞ430ض زههذ  لها مضوهت الكٛل )اإلاىاص مً 

ني، وحك٨ُل وجُٟٗل  لى الهُٗض الَى الى٣اباث ألا٦ثر جمشُال ٖلى مؿخىي اإلااؾؿت ٖو

اإلااؾؿاث الخمشُلُت صازل اإلااؾؿاث ؤلاهخاظُت )اإلامشل الى٣ابي، لجىت اإلا٣اولت ولجىت خٟٔ 

ت الشالزُت التر٦ُب الصخت وال ني  الهُئاث الاؾدكاٍع لى اإلاؿخىي الَى ؿالمت اإلاهىُت(، ٖو

لى إل الدكُٛل، اللجىت الشالزُت التر٦ُب  وٗاف)مجلـ اإلاٟاويت الجماُٖت، اإلاجلـ ألٖا

اإلا٩لٟت بالخُب٤ُ الؿلُم لؤلخ٩ام اإلاخٗل٣ت بم٣اوالث الدكُٛل اإلاا٢ذ ومجلـ َب الكٛل 

 .ىُت(والى٢اًت مً ألازُاع اإلاه

 العمليت املخخرة مً كبل الىشازة للمظاهمت في جكسيع خم الخىظيم وخماًخه :  جساءاثلاإ 

  اعاث الخٟخِل التي ٣ًىم بها ؤٖىان جٟخِل الكٛل للماؾؿاث الخايٗت التر٦حز مً زال٫ ٍػ

٘ الكٛل ٖلى خض اإلاكٛلحن، في خالت جىاظض الى٣اباث بماؾؿاتهم ؤلاهخاظُت، ٖلى  لدكَغ

ت الى٣ابُت ؛ حر قغوٍ مماعؾت الخٍغ  اخترام خ٤ الخىُٓم و جٞى

 اعاث جٟخِل زانت  للىخضاث الاهخاظ ُت بهضٝ خض اإلاكٛلحن ٖلى بخضار  وجُٟٗل ال٣ُام بٍؼ

اإلااؾؿاث الخمشُلُت لؤلظغاء )لجىت اإلا٣اولت ولجىت خٟٔ الصخت والؿالمت اإلاهىُت(، 

 باٖخباعها  ًٞاء إلاماعؾت الخ٤ الى٣ابي  و آلُاث للخٟاوى الجماعي في مجا٫ جضزلها؛

  ٖضم اخترام الخ٤ صعاؾت هؼاٖاث الكٛل طاث الهلت بٗضم اخترام ٢اهىن الكٛل ومً بُجها

 الى٣ابي  وبظغاء مداولت الخهالح بكإجها؛

  ،ني للجهىى باإلاٟاويت الجماُٖت وحصجُ٘ ببغام اجٟا٢ُاث الكٛل الجماُٖت وي٘ بغهامج َو

 باٖخباع اإلاٟاويت الجماُٖت ؤعقى مؿخىي  إلاماعؾت الخ٤ الى٣ابي؛

  اع م٘ الكغ٧اء الاظخماُٖحن خغم الىػاعة ٖلى اخترام مبضؤ الشالزُت ال٣اثم ٖلى الدكاوع والخى

في مسخل٠ مجاالث جضزلها اإلاخمشلت في الكٛل والدكُٛل والخماًت الاظخماُٖت، والؿعي 

ت  الشالزُت التر٦ُب  الخشِض لًمان اهخٓامُت صوعٍت او٣ٗاص اظخماٖاث الهُئاث الاؾدكاٍع

احي؛  التي حٗنى بالخىاع الاظخماعي اإلاىيٖى

 الخٗاون  بَاع في الٗمل، والتي مً بُجها خ٤ الخىُٓم،في نضاع صلُل خى٫ الخ٣ى١ الاؾاؾُت ب

يُت لٟاثضة  مٟدص ي الكٛل،  ولٟاثضة الكغ٧اء  م٘ م٨خب الٗمل الضولي، وجىُٓم صوعاث ج٩ٍى

 الاظخماُٖحن؛

 

  ج٣ُُم مضوهت الكٛل مً ؤظل مغاظٗتها

 

ال للم٣خًُاث الىاعصة  في ، ٣ٞض جم جًمحن الاجٟا١ الشالسي 2021-2016البرهامج الخ٩ىمي للٟترة  ججًز

ل  25اإلاى٢٘ في  2019-2021 بحن الخ٩ىمت والاجداص الٗام إلا٣اوالث اإلاٛغب واإلاىٓماث الى٣ابُت  2019ؤبٍغ



غاٝ الشالزت بكإن ال٣ًاًا التي جسو مضوهت  ألا٦ثر جم زُال، التزاما ٣ًط ي بةَال١ الدكاوع بحن ألَا

٤ م٣اعبت جغوم جد٤ُ٣ الخىاػن بحن خاظُاث اإلا٣اولت وبحن مداعبت الهكاقت في الدكُٛل الك ٛل، ٞو

والخٟاّ ٖلى الخ٣ى١ اإلا٨دؿبت لؤلظغاء، ٖلما بإن هظا اإلاىيٕى ٧ان واعصا في البرهامج الخ٩ىمي للٟترة 

2016-2021. 

 

اع، ووُٖا مجها بإهمُت اإلا٣اعبت الدكاع٦ُت واإلاىهجُت ا إلاىضمجت، ٞالخ٩ىمت، في ْل الخدىالث وفي هظا ؤلَا

ها ٖالم الكٛل، ٖلى ؤجم الاؾخٗضاص في الكغوٕ في بهجاػ هظا الالتزام  الا٢خهاصًت والاظخماُٖت التي ٌٗٞغ

متى جبحن لها اؾخٗضاص الكغ٧اء الاظخماُٖحن والا٢خهاصًحن لٟخذ هظا الىعف جُٟٗال إلاا جم جًمُىه مً 

 .اع بلُه ؤٖالهالتزاماث في الاجٟا١ الشالسي اإلاك

وبىاء ٖلى ما ؾب٤، ٞةن وعف مغاظٗت مضوهت الكٛل وجدضًض اإلا٣اعباث وال٨ُُٟاث التي ؾدخم مً 

لى ما ؾِخم الخىا٤ٞ بكإهه  زاللها هظه اإلاغاظٗت، ًٓل عهُىا بمضي اؾخٗضاص الكغ٧اء الاظخماُٖحن ٖو

 .في بَاع اإلا٣اعبت الؿالٟت الظ٦غ

بَاع ج٣ُُم مضوهت الكٛل بٗض ٖكغ ؾىىاث مً صزىلها خحز  ٣ٞض ؾب٤ لهظه الىػاعة، في وللخظ٦حر

ش  ىُت زالزُت بخاٍع جدذ ٖىىان "مضوهت الكٛل بٗض  2014قدىبر  23و 22الخىُٟظ، ؤن هٓمذ مىاْغة َو

مغوع ٖكغ ؾىىاث مً نضوعها : بحن مخُلباث الخىمُت الا٢خهاصًت ويمان الٗمل الالث٤"، خُض جم 

في جىُٓم هظه اإلاىاْغة ٖبر بقغا٥ اإلاىٓماث اإلاهىُت للمكٛلحن  اٖخماص مىهجُت وم٣اعبت حكاع٦ُت

اجُت، ؤظم٘ مً  والٗما٫ في ٧اٞت مغاخل ؤلاهجاػ والخىُٓم، وجم الاقخٛا٫ ٖبر ؤعب٘ وعقاث مىيٖى

زاللها اإلاكاع٧ىن في اإلاىاْغة ٖلى ؤن جُب٤ُ ؤخ٩ام وم٣خًُاث مضوهت الكٛل ؤٞغػ بٌٗ الهٗىباث 

الث بكإجها ؤو ٖلى ؤعى الىا٢٘ والتي ٩ً ىن مهضعها بما الهُاٚت اإلاُٗبت لها ؤو اخخما٫ ٖضة جإٍو

 .نٗىبت جُب٣ُها ؤو وظىص سٛغاث ؤو ٞغاٙ ٢اهىوي

 

 

  .لاطساع ببخسا  اللاهىن الخىظيمي لإلكساب وكاهىن الىلاباث 

إ

إ

ل  25اإلاى٢٘ في  2021-2019ل٣ض جًمً الاجٟا١ الشالسي  الٗام بحن الخ٩ىمت والاجداص  2019ؤبٍغ

إلا٣اوالث اإلاٛغب واإلاىٓماث الى٣ابُت ألا٦ثر جمشُال، التزاما ٣ًط ي بالدكاوع م٘ ظمُ٘ الكغ٧اء 

الاظخماُٖحن خى٫ مكغوٕ ال٣اهىن الخىُٓمي اإلاخٗل٤ باإليغاب ٢بل بغمجت صعاؾخه مً ؤظل اإلاهاص٢ت 

 .ٖلُه بالبرإلاان، و٦ظا الدكاوع بكإن مكغوٕ ٢اهىن الى٣اباث واإلاىٓماث اإلاهىُت

اث الى٣ابُت مً ؤظل  ذ الخ٩ىمت في ٣ٖض ؾلؿت مً الاظخماٖاث م٘ اإلاغ٦ٍؼ اع، ٣ٞض قٖغ وفي هظا ؤلَا

ض مكغوٕ ال٣اهىن الخىُٓمي اإلاىصٕ لضي اإلااؾؿت  الخهى٫ ٖلى مالخٓاتها الهاصٞت بلى جدؿحن وججٍى



ُٗت بهضٝ جد٤ُ٣ الخىاػن بحن الخ٤ في ؤلايغاب والخ٤ في الٗمل في جىاٚم جام م٘ مباصت لجىت  الدكَغ

ت الى٣ابُت ولجىت جُب٤ُ اإلاٗاًحر.  الخٍغ

 

٦ما ؤهه ومىظ حُِٗىه ٖلى عؤؽ وػاعة الكٛل وؤلاصماط اإلانهي، ٢ام الؿُض الىػٍغ ب٣ٗض ؾلؿلت مً 

اث الى٣ابُت ألا٦ثر جمشُال، خُض جم َغح مسخل٠ الل٣اءاث  م٘ الؿاصة ألامىاء وال٨خاب الٗامحن للمغ٦ٍؼ

عي في  ال٣ًاًا طاث الاهخمام اإلاكتر٥ بحن الخ٩ىمت والكغ٧اء الاظخماُٖحن مً بُجها الىعف الدكَغ

ٖخماصهما الجاهب اإلاخٗل٤ بمكغوٕ ال٣اهىن الخىُٓمي لئليغاب ومكغوٕ ٢اهىن الى٣اباث اللظًً ؾِخم ا

٤ م٣اعبت حكاع٦ُت حٗخمض آلُاث الخىاع والدكاوع والخىا٤ٞ بكإن مسغظاتهما. ٦ما باقغث  الىػاعة ٞو

اث الى٣ابُت خى٫ ال٣اهىن الخىُٓمي لئليغاب خُض جم  ؾلؿت ظضًضة مً ل٣اءاث الدكاوع م٘ اإلاغ٦ٍؼ

 الدكاوع اإلاؿخٌُٟ واإلاٟهل خى٫ مىاصه.

 

 

إ

 .الؼغل والدؼغيل املخعللت بالعامالث والعمال املنزليينبخددًد ػسون  19.12اللاهىن زكم 

إ



الخيؿ٤ُ ؤو اهُال٢ا مً ازخهانها ٖلى جىُٓم  بَاع اإلانهي ظاهضة ؾىاء في  صماطحٗمل وػاعة الكٛل وؤلا 

ىُت وصوعاث ج٩ىٍيُت وؤزغي جدؿِؿُت مً ؤظل الٗمل ٖلى وكغ وحٗمُم م٣خًُاث ال٣اهىن  هضواث َو

ة خ٣ُ٣ُت طاث بٗض خ٣ىقي بامخُاػ ل٩ىهه ظاء بٗضة م٨دؿباث خماثُت جغوم الظي ٌٗخبر زىع  19.12ع٢م 

٘ الخ٠ُ ًٖ هظه الٟئت مً الٗما٫ وخماًتها مً ٧ل ؤق٩ا٫ الاؾخٛال٫، وطل٪ مً زال٫ الخىهُو  ٞع

لى الخض ألاصوى ال٣اهىوي لؤلظغ ومضة  ٖلى يبِ الٗال٢ت الكٛلُت في ق٩ل ٣ٖىص ٖمل م٨خىبت، ٖو

ت.الٗمل، والغاخت ألاؾ ُت والُٗلت الؿىٍى  بٖى

ذ اإلاهالح الخاعظُت لهظه  بلىوججضع ؤلاقاعة  ؤهه بمجغص صزى٫ هظا   ال٣اهىن خحز الخىُٟظ، قٖغ

، وطل٪ ٢بل حؿلُم 19.12الىػاعة، في جل٣ي ٣ٖىص الٗمل وصعاؾت مضي مُاب٣تها إلا٣خًُاث ال٣اهىن ع٢م 

 2019هىهبر  15ٚاًت  بلىُاث الكٛل ونل ؤلاًضإ للمكٛل، خُض بلٜ ٖضص ال٣ٗىص اإلاىصٖت لضي مٟدك

ه  تهم ألاظاهب، وهى ما ٌك٩ل مغا٢بت ٢بلُت ًخم مً زاللها ٞغى  ٣ٖ94ض ٖمل مجها  763ما مجمٖى

 اخترام م٣خًُاث هظا ال٣اهىن في بىىص ال٣ٗض ٢بل قغوٕ َغفي الٗال٢ت الكٛلُت في جىُٟظه. 

ل٣ُاٖاث اإلاٗىُت بما ٞحها وػاعة الٗض٫ وباإلاىاػاة م٘ طل٪، ٣ٞض جم جىُٓم ًىم صعاس ي خًغجه ظمُ٘ ا

ؼ الخيؿ٤ُ لًمان خؿً اخترام م٣خًُاث ال٣اهىن الؿال٠ الظ٦غ  وعثاؾت الىُابت الٗامت مً ؤظل حٍٗؼ

خحن ب٩ل مً ٞاؽ ومغا٦ل لٟاثضة  وههىنه الخُب٣ُُت، و٦ظا جىُٓم خملخحن جدؿِؿِخحن ظهٍى

ت لٟاثضة ظمُ٘ ؤٖىان جٟخِل صو  18جىُٓم  بلىظمُٗاث اإلاجخم٘ اإلاضوي، هظا باإلياٞت  يُت ظهٍى عة ج٩ٍى

 2.17.355وههىنه الخُب٣ُُت ممشلت في اإلاغؾىم ع٢م  19.12الكٛل خى٫ م٣خًُاث ال٣اهىن 

اإلاخٗل٣حن ٖلى الخىالي بىمىطط ٣ٖض الٗمل الخام بالٗاملت ؤو الٗامل اإلاجزلي، وجخمُم الثدت  2.17.356و

ؾىت. ٦ما  18و 16لٗما٫ اإلاجزلُحن اإلاتراوخت ؤٖماعهم بحن ألاقٛا٫ التي ًمى٘ ٞحها حكُٛل الٗامالث وا

الكغا٦ت م٘ ظمُٗاث اإلاجخم٘ اإلاضوي الٗاملت في مجا٫ مداعبت حكُٛل  بَاع ؤهه، في  بلىججضع ؤلاقاعة 

ٟا٫ مً الٗمل اإلاجزلي، م٘ الٗلم  ٟا٫، ٢ض جم بصعاط، في صٞتر الخدمالث، مدىع ًخٗل٤ باهدكا٫ ألَا ألَا

اإلاخٗا٢ضة م٘ هظه الىػاعة ٢ض ٢امذ، في هظا الؿُا١، بدىُٓم ٖضص مً الخمالث  بإن بٌٗ الجمُٗاث

 الؿال٠ الظ٦غ. 19.12الخدؿِؿُت خى٫ ال٣اهىن ع٢م 

ؼ الخيؿ٤ُ م٘ عثاؾت الىُابت الٗامت بكإن الؿهغ ٖلى خؿً جُب٤ُ ال٣اهىن بَاعوفي  ، مىانلت حٍٗؼ

ه ٢ض جمذ بغمجت ؾلؿلت مً الاظخماٖاث بحن ؤه بلىالؿال٠ الظ٦غ وههىنه الخُب٣ُُت، ججضع ؤلاقاعة 

الهُٜ ال٨ُٟلت  بلىمهالح عثاؾت الىُابت الٗامت واإلاهالح اإلاسخهت بهظه الىػاعة مً ؤظل الخىنل 

ض وجدؿحن الخُب٤ُ الؿلُم لهظا الىو ال٣اهىوي.  بخجٍى

ؼ  بلىومىانلت للجهىص الغامُت  جدؿحن ْغوٝ ٖمل هظه الٟئت مً الٗامالث والٗما٫، ومً ؤظل حٍٗؼ

، ٣ٞض جم بنضاع اإلاغؾىم الظي ًدضص ٦ُُٟت اؾخٟاصة هظه الٟئت مً  الخماًت الاظخماُٖت لٟاثضجه

ني للًمان الاظخماعي، خُض ؤَل٤ هظا ألازحر خملت بٖالمُت  الخضماث التي ٣ًضمها الهىضو١ الَى

 الاظخماُٖت والخُُٛت الصخُت للٗامالث والٗما٫ اإلاجزلُحن. جدؿِؿُت بإهمُت الخماًت



 

إ

إ

 ملىظمت العمل الدوليت. 190الالتزام بالخـدًم على الاجفاكيت 

إ

بكإن ال٣ًاء ٖلى الٗى٠ والخدغف في ٖالم  190بإن اجٟا٢ُت الٗمل الضولُت ع٢م  ًجضع الخظ٦حر

ش  الٗمل،  ٢ض ًىهُى  21جم اٖخماصها مً َٝغ ماجمغ الٗمل الضولي زال٫ صوعجه الشامىت بٗض اإلااثت بخاٍع

، و٢ض ٢امذ مهالح هظه الىػاعة بمباقغة مؿُغة الٗغى ٖلى الؿلُاث اإلاٗىُت بالخهض٤ً، 2019

ً ٢هض ؤزظ  بدُض جمذ مغاؾلت الؿُض عثِـ الخ٩ىمت ومً زالله عثِس ي مجلس ي الىىاب واإلاؿدكاٍع

عي.م٣خً  ُاتها بٗحن الاٖخباع في الٗمل الدكَغ

حر بِئت ٖمل  حر ْغوٝ الٗمل الالث٤ لؤلظغاء وبالخهىم جٞى بن الخ٩ىمت وبًماها مجها بًغوعة جٞى

اإلاخٗل٤ بمداعبت  103-13ؾلُمت مً ٧ل اإلاساَغ الجؿضًت والىٟؿُت، ٖملذ ٖلى بنضاع ال٣اهىن 

ليؿاء ضخاًا الٗى٠، والجضًغ بالظ٦غ ؤن الٗى٠ يض اليؿاء،  وههه الخىُٓمي بكإن الخ٨ٟل با

ىُت للخض مً الٗى٠ يض اليؿاء في ألاما٦ً الٗامت وفي ؤما٦ً  الخ٩ىمت بهضص بلىعة اؾتراجُجُت َو

 اإلاهالح اإلاسخهت لضي الىػاعة بضعاؾت بم٩اهُت الخهض٤ً ٖلى هظه الاجٟا٢ُت.ج٣ىم و الٗمل. 

إ

إ

إ

إالعمل الدوليت خىل الحسيت الىلابيت.ملىظمت  87كسوزة الخـدًم على الاجفاكيت زكم 

إ

ٖلى مجمىٖت مً اجٟا٢ُاث الٗمل الضولُت طاث الهلت باإلاىيٕى وهسو بالظ٦غ  ناص٢ذ بالصها

بكإن  11، والاجٟا٢ُت ع٢م 1949خى٫ خ٤ الخىُٓم واإلاٟاويت الجماُٖت  98الاجٟا٢ُت ألاؾاؾُت ع٢م 

، 1978ٖال٢اث الٗمل في الخضمت الٗامت،  بكإن 151، والاجٟا٢ُت ع٢م 1921خ٤ الخجم٘ )الؼعاٖت(، 

بٖالن مىٓمت  بلى، ٦ما اهًمذ بالصها 1981بكإن اإلاٟاويت الجماُٖت،  154و٦ظا الاجٟا٢ُت ع٢م 

 .1998الٗمل الضولُت خى٫ الخ٣ى١ واإلاباصت ألاؾاؾُت في الٗمل لؿىت 

خباع ٖىض بٖضاص  87جم ؤزظ ظل مباصت الاجٟا٢ُت ، الؿُا١وفي هٟـ  مضوهت الكٛل، بٗحن الٖا

 والتي ؤصعظذ ٖضصا مً م٣خًُاتها يمً مىاصها، وهسو بالظ٦غ مجها:

  الى٣اباث ؤو ً مى٘ جضزل الى٣اباث في قإن بًٗها البٌٗ ؤو مً َٝغ اإلاكٛل ُٞما ًسو ج٩ٍى

 حؿُحرها ؤو بصاعتها  ؛

 ت الخ٨خل ما بحن الى٣اباث؛ ت الاهسغاٍ والاوسخاب مً الى٣اباث و ب٢غاع خٍغ  ب٢غاع خٍغ



 ب٢غاع خ٤ الى٣اباث في امخال٥ مى٣ىالث ؤو ٣ٖاعاث بٗىى ؤو بٛحر ٖىى؛ 

  اٖخباع الى٣ابت مىظىصة ٢اهىها بمجغص بعؾا٫ ال٣اهىن ألاؾاس ي بغؾالت مًمىهت م٘ ؤلاقٗاع

 بالخىنل لضي م٩اجب الؿلُت اإلادلُت؛

  ألاخ٩ام مى٘ خل الى٣ابت بال مً َٝغ ال٣ًاء في خالت زبىث وظىص مبرع لظل٪، بؿبب مسالٟت

 ال٣اهىهُت ؤو ؤلازال٫ بال٣اهىن ألاؾاس ي.

ني  جمى٘ ٖلى ال٣ًاة الاهسغاٍ في ألاخؼاب الؿُاؾُت  111بما ؤن م٣خًُاث الٟهل  مً الضؾخىع الَى

، والظي ًىظب يغوعة مالءمت م٣خًُاث الضؾخىع 55الٟهل  بلىواإلاىٓماث الى٣ابُت، باإلياٞت 

ني إلاًامحن اجٟا٢ُاث الٗمل الضولُت ٢بل مباقغة مؿُغة الخهض٤ً ٖلحها، الص يء الظي ًخٗاعى  الَى

 وم٣خًُاث هظه الاجٟا٢ُت ألاؾاؾُت، والتي ال ًم٨ً الخهض٤ً  ٖلحها ظؼثُا.

 مً مجمىٖت ال٣اهىن الجىاجي. 288بٖاصة الىٓغ في م٣خًُاث الٟهل 

 

ؾيخحن مً ال٣اهىن الجىاجي ٖلى ؤهه " ٌٗا٢ب بالخبـ مً قهغ واخض بلى  288ًىو الٟهل 

وبٛغامت مً ماثتي بلى زمؿت ؤالٝ صعهم ؤو بةخضي هاجحن ال٣ٗىبخحن ٣ِٞ مً خمل ٖلى الخى٠٢ 

ًظاء ؤو الٗى٠ ؤو التهضًض ؤو وؾاثل الجماعي ًٖ الٗمل ؤو ٖلى الاؾخمغاع ُٞه ؤو خاو٫ طل٪ مؿخٗمال ؤلا 

٘ ألا الخضلِـ متى ٧ان الٛغى مىه هى ؤلا  ت الهىاٖت ؤو يغاع ظىع ؤو زًٟها ؤو ؤلا ظباع ٖلى ٞع بدٍغ

 الٗمل.

وبطا ٧ان الٗى٠ ؤو ؤلاًظاء ؤو التهضًض ؤو الخضلِـ ٢ض اعج٨ب بىاء ٖلى زُت مخىاَإ ٖلحها، ظاػ 

مت باإلاى٘ مً الا٢امت مً ؾيخحن بلى زمـ ؾىىاث ".  الخ٨م ٖلى مغج٨بي الجٍغ

ٗمل ؤو وباؾخ٣غاء م٣خًُاث هظا الٟهل، ًدبحن ؤهه ًجغم مً خمل ٖلى الخى٠٢ الجماعي ًٖ ال

٘ الاظىع ؤو زًٟها ؤو  ٖلى الاؾخمغاع ُٞه ؤو خاو٫ طل٪ مؿخٗمال الاًظاء ؤو الٗى٠ بهضٝ الاظباع ٖلى ٞع

ت الٗمل، ٦ما ؤن م٣خًُاث هظا الٟهل ال جمـ خ٤ الايغاب وال جخٗاعى   مٗه، بلالايغاع بدٍغ

 الايغاب.خ٤  خماًت مماعؾتتهضٝ بلى خماًت الٗمل التي ال ج٣ل ؤهمُت ًٖ 

ق٩لذ م٣خًُاث هظا الٟهل مىيٕى مُالباث ٖضًضة مً ٢بل اإلاىٓماث الى٣ابُت ل٣ض 

ىُت بخٗضًله، بضٖىي ؤن جُب٤ُ ؤخ٩امه ًخٗا عى م٘ اإلاباصت ألاؾاؾُت والجمُٗاث الخ٣ى٢ُت الَى

ت الى٣ابُت والخ٤ في اإلاٟاويت الجماُٖت وخ٤ مماعؾت الايغاب.لخ٣ى١ ؤلا  وؿان اإلاخمشلت في الخٍغ

ت، ٦ما ؤن مكغوٕ ا ل٣اهىن الخىُٓمي إلاماعؾت خ٤ الايغاب ًخىدى في الباب اإلاخٗل٤ باإلا٣خًُاث الؼظٍغ

 جد٤ُ٣ 

ت الٗمل. غ٢لت خٍغ ت ُٞما ًخٗل٤ بمماعؾت خ٤ الايغاب ٖو  اإلاؿاواة في ال٣ٗىباث الؼظٍغ

ت مً اجٟا٢ُاث الٗمل الضولُت طاث  ناص٢ذ بالصهابإن ، في البضاًت، الخظ٦حرًجضع  ٖلى مجمٖى

خى٫ خ٤ الخىُٓم واإلاٟاويت الجماُٖت  98الهلت باإلاىيٕى وهسو بالظ٦غ الاجٟا٢ُت ألاؾاؾُت ع٢م 



بكإن ٖال٢اث  151، والاجٟا٢ُت ع٢م 1921بكإن خ٤ الخجم٘ )الؼعاٖت(،  11، والاجٟا٢ُت ع٢م 1949

، ٦ما 1981بكإن اإلاٟاويت الجماُٖت،  154ا٢ُت ع٢م ، و٦ظا الاج1978ٟالٗمل في الخضمت الٗامت، 

 .1998بٖالن مىٓمت الٗمل الضولُت خى٫ الخ٣ى١ واإلاباصت ألاؾاؾُت في الٗمل لؿىت  بلىاهًمذ بالصها 

خباع ٖىض بٖضاص مضوهت الكٛل،  87جم ؤزظ ظل مباصت الاجٟا٢ُت ، الؿُا١وفي هٟـ  بٗحن الٖا

 ىاصها، وهسو بالظ٦غ مجها:والتي ؤصعظذ ٖضصا مً م٣خًُاتها يمً م

 الى٣اباث مى٘ جضزل الى٣اباث في قإن بًٗها البٌٗ ؤو مً َٝغ اإلا ً كٛل ُٞما ًسو ج٩ٍى

 بصاعتها؛حؿُحرها ؤو  ؤو

  ت الاهسغاٍ والاوسخاب مً الى٣اباث تب٢غاع خٍغ  الخ٨خل ما بحن الى٣اباث؛ وب٢غاع خٍغ

  ؤو بٛحر ٖىى؛ب٢غاع خ٤ الى٣اباث في امخال٥ مى٣ىالث ؤو ٣ٖاعاث بٗىى 

  اٖخباع الى٣ابت مىظىصة ٢اهىها بمجغص بعؾا٫ ال٣اهىن ألاؾاس ي بغؾالت مًمىهت م٘ ؤلاقٗاع

 بالخىنل لضي م٩اجب الؿلُت اإلادلُت؛

  مى٘ خل الى٣ابت بال مً َٝغ ال٣ًاء في خالت زبىث وظىص مبرع لظل٪، بؿبب مسالٟت ألاخ٩ام

 .ال٣اهىهُت ؤو ؤلازال٫ بال٣اهىن ألاؾاس ي

 

إ

 ث الحساطتػسكا

إ

إاللاهىوي املىظم ليؼان الؼسكاث العاملت في مجال الحساطت: هازإلاإ :أوال 

جضزل اإلاكٕغ لخىُٓم وكاٍ الكغ٧اث الٗاملت في مجا٫ الخغاؾت مً زال٫ ب٢غاعه ال٣اهىن ع٢م  (1

ًسو قغوٍ مماعؾت هظا  اإلاخٗل٤ بإٖما٫ الخغاؾت وه٣ل ألامىا٫، والؾُما في ما 27.06

 اليكاٍ، وبم٣خط ى مضوهت الكٛل ُٞما ًسو ْغوٝ ٖمل ألاظغاء؛

٤ قغوٍ مُٗىت،  (2 جخى٠٢ مماعؾت وكاٍ الخغاؾت ٖلى بطن ٌؿلمه ٖامل الٗمالت ؤو ؤلا٢لُم ٞو

م٨ً لهظا ألازحر سخب ؤلاطن باإلاماعؾت ؤو ب٣ًاٞه؛  ٍو

ت اإلاسخهت نالخُت سخب ؤلاطن باإلاماعؾت ؤو ب٣ًاٞه، في خالت ٖضم  (3 ل الؿلُت ؤلاصاٍع جسٍى

اؾخمغاع اإلاؿخُٟض في الخ٣ُض بالكغوٍ اإلاُلىبت إلاؼاولت وكاٍ الخغاؾت، مٗخبرا ٧ل بجهاء ل٣ٗض 

 قٛل ألاظحر الىاجج ًٖ سخب ؤلاطن باإلاماعؾت ؤو ب٣ًاٞه، بمشابت ٞهل  حٗؿٟي؛ 

اإلاؼاولت ليكاٍ الخغاؾت،  بالخ٣ُض بجمُ٘ ؤخ٩ام ال٣اهىن الؿال٠ الظ٦غ و٦ظا جلتزم  اإلا٣اوالث  (4

ُٗت والخىُٓمُت اإلاخٗل٣ت بالًمان الاظخماعي،  بلىمضوهت الكٛل، بياٞت  الىهىم الدكَغ

 وخىاصر الكٛل وألامغاى اإلاهىُت؛

 ؛  الكٛل مهمت اإلاغا٢بت مٟدص ي  بلى 21الؿال٠ الظ٦غ في ماصجه  27.06ؤؾىض ال٣اهىن ع٢م  (5



 بَاع الكٛل مً ؤظل  يمان خ٣ى١ ألاظغاء الٗاملحن بكغ٧اث الخغاؾت، بما في  ىمٟدكخضزل ً (6

اعاث الخٟخِل اإلابرمجت وبما بىاء ٖلى الك٩اًاث التي ٢ض ًخىنلىن بها  مً ألاظغاء اإلاخًغعًٍ  ٍػ

 . 

إ

لين بؼسكاث الحساطت في جميع زاهيا : الخدابير املخخرة مً هسف الىشازة لخدظين وكعيت العام

 .اللواعاث بما فيها جلك العاملت في  املئطظاث الحكىميت

إ

دغم ؤٖىان جٟخِل الكٛل ٖلى جُٟٗل آلُاث اإلاغا٢بت والخٟخِل اإلاؿىضة بلحهم بم٣خط ى مضوهت ً( 1

ُٗت والخىُٓمُت الجاعي  بها  الكٛل إلاغا٢بت مضي التزام هظه الكغ٧اث باخترام جُب٤ُ اإلا٣خًُاث الدكَغ

 ؤقهغؾُما ما حٗل٤ مجها بٓغوٝ الٗمل، خُض ؤؾٟغث جضزالث مٟدص ي الكٛل زال٫ الدؿٗت ال الٗمل 

 ، ٖلى :2019مً ؾىت  ألاولى

 

 اعة مغا٢بت للماؾؿاث الخايٗت إلاجا٫ جُب٤ُ مضوهت الكٛل بما ٞحها  24.383 بهجاػ ٍػ

مالخٓت مجها ٖلى  453.043قغ٧اث الخغاؾت، جم٨ً زاللها مٟدكى الكٛل مً جىظُه 

مالخٓت جخٗل٤ 15.321مالخٓت جسو الخض ألاصوى ال٣اهىوي لؤلظغ،  32.398الخهىم 

مالخٓت  44.020مالخٓت تهم خىاصر الكٛل  32.119بالصخت و الؿالمت في الٗمل، 

 جخٗل٤ بالًمان الاظخماعي ؛

  غ ه  207جدٍغ  290مسالٟت و 2908مدًغا باإلاسالٟاث والجىذ جًمىذ ما مجمٖى

 ظىدت.

 

الىٓاٞت، مً زال٫ بصعاظها يمً ألاولىٍاث  ( اؾتهضاٝ مغا٢بت ْغوٝ ٖمل ؤظغاء قغ٧اث الخغاؾت و2

ني لخٟخِل الكٛل بغؾم ؾىتي  ىُت اإلاخًمىت في البرهامج الَى ، خُض جم في هظا 2018، و 2017الَى

 : حسجُل ٖلى الخهىم اإلاُُٗاث الاخهاثُت الخالُت َاع ؤلا 
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ت و ؤلا٢لُمُت الخابٗت للىػاعة، بالخد٤٣ مما بطا ٧ان الصخو الظي عؾذ ٖلُه  اث الجهٍى وج٣ىم  اإلاضًٍغ

ن٣ٟت ٖمىمُت لخؿاب الضولت ؤو الجماٖاث اإلادلُت، ٢ض م٨ً ظمُ٘ ألاظغاء الظًً اقخٛلىا لخؿابه في 

ت اإلاىهىم ٖلحها في هظه اله٣ٟت مً ظمُ٘ مؿخد٣ا تهم جدذ َاثلت ٖضم حؿلُمه الكهاصة ؤلاصاٍع

مً مضوهت الكٛل والتي جسىله اؾترظإ ال٨ٟالت التي ؾب٤ له بًضاٖها  والتي ج٣ىم م٣امه  519اإلااصة 

 ٖىض الا٢خًاء .



ه ب 2017و٢ض ٢ام ظهاػ جٟخِل الكٛل ؾىت  قغ٦ت حٗمل في هظا اإلاجا٫   1.347مغا٢بت ما مجمٖى

 ؤظحرا؛ 60.389حكٛل 

ه  1.603 زههذ لهظه الكغ٧اث اعة جٟخِل، جم زاللها حسجُل ما مجمٖى مالخٓت، همذ  46.626ٍػ

 بالخهىم :

 مالخٓت ؛ 5763الخض ألاصوى ال٣اهىوي لؤلظغ:   -

 مالخٓت  ؛ 2247الخإزحر في ؤصاء ألاظغ:  -

 مالخٓت ؛ 1012مضة الكٛل:  -

 مالخٓت ؛ ٣ٖ2223ض الكٛل:  -

 مالخٓت ؛ 2013الصخت و الؿالمت في الٗمل:  -

 مالخٓت. 3342الخإمحن ؤلاظباعي ًٖ اإلاغى: -

 مالخٓت مىػٖت ٦ما ًلي  : 4.290الًمان الاظخماعي:  -

ني للًمان الاظخماعي ؛ 54 •  مالخٓت جخٗل٤ باالهسغاٍ في الهىضو١ الَى

ني للًمان الاظخماعي ؛ 1.136 •  مالخٓت جخٗل٤ بالدسجُل في الهىضو١ الَى

ني للًمان  3.100 • ذ باألظىع لضي الهىضو١ الَى مالخٓت جخٗل٤ بالخهٍغ

 الاظخماعي.

 

 :2018البرهامج الىهني لخفخيؽ الؼغل بسطم  (2-2

  ماؾؿت  مىػٖت ٖلى الك٩ل الخالي: 2630جمذ مغا٢بت  •

اعاث الخدب٘، حكٛل   860 •  ؛ ؤظحرا 38.862ماؾؿت قملتها ٍػ

اعتها ألو٫ مغة. 1770 •  ماؾؿت جمذ ٍػ

اعاث الخدب٘ جم حسجُل ما ًلي : •   زال٫ ٍػ

 مالخٓت جم جصخُدها؛ 9.330 •

 مالخٓت وظهذ بكإجها جيبحهاث؛ 2.487 •

؛ 6.004  • ّ٘ اعاث الخدب  مالخٓت ظضًضة جم الى٢ٝى ٖلحها زال٫ ٍػ

غ مدًغ باإلاسالٟاث و الجىذ بكإجها. 725 •   مالخٓت جم جدٍغ

اعتها ألو٫ مغة : •  اإلااؾؿاث التي  جمذ ٍػ

 مالخٓت ، مجها:   34.621ماؾؿت وجم حسجُل  1770 جمذ مغا٢بت  •

  مالخٓت جخٗل٤ باألظغ) الخض ألاصوى لؤلظغ و الخإزحر ُٞه(؛ 4584 •

  مالخٓت زانت بمضة الٗمل؛  932 •

  مالخٓت مغجبُت ب٣ٗض الكٛل؛ 1179 •



  مالخٓت باليؿبت للًمان الاظخماعي؛ 2843 •

  مالخٓت همذ الصخت و الؿالمت في الٗمل؛ 560 •

 مالخٓت مغجبُت بالخإمحن ؤلاظباعي ًٖ اإلاغى. 598 •

اله٣ٟاث  بَاع ( اٖخباعا ل٩ىن هظه اإلا٣اوالث جخٗامل ؤؾاؾا م٘ ؤلاصاعاث واإلااؾؿاث الٗمىمُت في 3

،صٖا مً زالله ال٣ُاٖاث  02/2019الٗمىمُت، ٣ٞض ؤنضع عثِـ الخ٩ىمت  ميكىعا جدذ ٖضص 

الاٖخباع، ٖىض ببغام ن٣ٟت ٖمىمُت، الخ٣ى١ التي  ألازظ بٗحن بلىالخ٩ىمُت   و اإلااؾؿاث الٗمىمُت 

ُٗت والخىُٓمُت الجاعي بها الٗمل، ؾُما ما حٗل٤ مجها باإلا٣خًُاث طاث  جىو ٖلحها اإلا٣خًُاث الدكَغ

ُت و خهت اإلاكٛلحن مً الخدمالث الاظخماُٖت.  إالهلت باألظغ، الُٗل، الغاخت ألاؾبٖى

إ

 .الؼغلطلواث مفدؽ الؼغل وجدوي وجىمد جهاش جفخيؽ 

إ

  الاظخماعي، و ٌؿاهم ٘ ًلٗب ظهاػ جٟخِل الكٛل صوعا ؤؾاؾُا في الؿهغ ٖلى اخترام جُب٤ُ الدكَغ

بٟٗالُت في اؾخ٣غاع الٗال٢اث اإلاهىُت بك٩ل ًدٟٔ الؿلم الاظخماعي صازل الىخضاث ؤلاهخاظُت و ًُىع 

هاػ آلُت مهمت مً آلُاث ٢ضعتها الخىاٞؿُت و ًداٞٔ ٖلى الخ٣ى١ ألاؾاؾُت لؤلظغاء خُض ٌٗض  هظا الج

الاهخهاٝ اإلاخسههت التي ؾاهمذ و الػالذ حؿاهم  في ب٢غاع الخ٣ى١ و جدؿحن ْغوٝ الٗمل بك٩ل 

 ٨ًغؽ مٟهىم الٗمل الالث٤، والٗضالت الاظخماُٖت، و اإلاؿاولُت الاظخماُٖت للم٣اولت ؛

  ٣ىم مٟدل الكٛل باإلاٛغب بٗضة مهام ٞهى الظي ٌؿهغ ٖلى جىُٟظ اإلا٣خًُا ُٗت ٍو ث الدكَغ

٣ىم بةظغاء الخهالح في هؼاٖاث الكٛل الٟغصًت  والخىُٓمُت والخٗا٢ضًت صازل الىخضاث الاهخاظُت، ٍو

٘ الاظخماعي والٗال٢اث  والجماُٖت وبؾضاء الىصح وؤلاعقاص للٟغ٢اء الاظخماُٖحن في مُضان الدكَغ

غ الؿى١، اإلاهىُت، ومغا٣ٞت ومؿاٖضة اإلا٣اوالث في ٖملُت الخإهُل التي جدخمها  جدضًاث الٗىإلات وجدٍغ

ت بٗض البدض  وبباٙل الؿلُاث اإلاٗىُت بهٗىباث وسٛغاث جُب٤ُ مضوهت الكٛل، وببضاء آعاء اؾدكاٍع

والخ٣ص ي بسهىم ٞهل ألاظغاء وبٚال١ اإلااؾؿاث ٧لُا ؤو ظؼثُا ألؾباب ا٢خهاصًت ؤو ج٨ىىلىظُت ؤو 

 ه٩ُلُت.

ىان اإلا٩لٟحن بخٟخِل الكٛل  : اإلاهام الخالُت وه٨ظا ، جىاٍ باأٖل

 ُٗت والخىُٓمُت اإلاخٗل٣ت بالكٛل؛  الؿهغ ٖلى جُب٤ُ ألاخ٩ام الدكَغ

  بُٖاء اإلاكٛلحن وألاظغاء مٗلىماث وههاثذ ج٣ىُت خى٫ ؤهج٘ الىؾاثل إلاغاٖاة ألاخ٩ام

 ال٣اهىهُت ؛

  بخاَت الؿلُت الخ٩ىمُت اإلا٩لٟت بالكٛل ٖلما ب٩ل ه٣و ؤو ججاوػ في اإلا٣خًُاث

ُٗت   والخىُٓمُت اإلاٗمى٫ بها؛الدكَغ

 بظغاء مداوالث الخهالح في مجا٫ هؼاٖاث الكٛل الٟغصًت؛ 

 بظغاء الخهالح في مجا٫ هؼاٖاث الكٛل الجماُٖت والٗمل ٖلى الخُلىلت صون جٟا٢مها؛ 



 .حصجُ٘ اإلاٟاويت الجماُٖت وببغام اجٟا٢ُاث الكٛل الجماُٖت 

اعاث مغا٢بت  ةهجاػ مٟدكى الكٛل ب و لل٣ُام بمهمت اإلاغا٢بت ٖلى الىظه اإلاُلىب، ٣ًىم ٍػ

٘ الكٛل.  وجٟخِل إلاسخل٠ الىخضاث ؤلاهخاظُت الخايٗت لدكَغ

آلالُاث  بلىوفي خالت الى٢ٝى ٖلى مسالٟاث إلا٣خًُاث مضوهت الكٛل، ًلجإ اإلاٟدكىن  

ض ال٣اهىهُت التي جسىلهم مضوهت الكٛل  مً ٢بُل : جىظُه مالخٓاث ؤو جيبحهاث للمكٛلحن اإلاسالٟحن ٢ه

ٍغ جدغ  بلىالٗمل ٖلى جصخُذ الىيُٗت ،وبطا ما جم الخماصي في زغ١ جل٪ اإلا٣خًُاث، ًخم اللجىء 

 الؿلُت ال٣ًاثُت اإلاسخهت. بلىمدايغ اإلاسالٟاث والجىذ وجىظحهها 

ؼ هظا الجهاػ،  ٣ٞض ت ومً ؤظل حٍٗؼ ت مً الخضابحر لخ٣ٍى جٟخِل الكٛل  جهاش اجسظث الىػاعة مجمٖى

 هظ٦غ مجها ٖلى الخهىم:، للمئطظاث الخاكعت للدؼسيع الاجخماعي وجىؾُ٘ حُُٛخه

اث مدضصة، ًخم زالله جغ٦حز اإلاغا٢بت ٖلى  (1 ني لخٟخِل الكٛل ًخًمً ؤولٍى اٖخماص بغهامج َو

ني  و  الجهىي و اإلادلي، والظي  ت ٖلى اإلاؿخىي الَى بٌٗ ال٣ُاٖاث ؤو اإلاىايُ٘ طاث ألاولٍى

ُت في مجا٫ اإلاغا٢ب  ت ؛ خ٤٣ هخاثج هٖى

اٖخماص بغهامج و َني و ظهىي في مجاالث الٗال٢اث اإلاهىُت بهضٝ الجهىى و حصجُ٘ ببغام اجٟا٢ُاث  (2

 قٛل ظماُٖت؛

3)  ً ؼ هظا الجهاػ مً زال٫ بٖاصة ج٩ٍى ٘ بَاع  28حٍٗؼ ا لىلىط صعظت مٟدل الكٛل، وطل٪ بُٛت الٞغ

اعاث اإلاغا٢بت، و ج ٘ الكٛل بٍؼ ٠ُ مً وؿبت حُُٛت اإلااؾؿاث الخايٗت لدكَغ  09م جْى

٠ُ   بلى، بياٞت 2018مٟدكحن ظضص زال٫ ؾىت  مٟدكا ظضًضا بغؾم  22بظغاء مباعاة لخْى

 الؿىت الخالُت.

التي ٣ًىم بها ظهاػ جٟخِل  ألاوكُتوي٘ هٓام ع٢مي قامل، ومىضمج ومىخض لخإَحر الخضزالث و (4

 الكٛل، وطل٪ مً ؤظل :

 الكٛل؛جدضًض وجىخُض وجبؿُِ آلُاث اقخٛا٫ وجضزل ؤَغ جٟخِل  -

 والخضزالث التي ًًُلٗىن بها ؛ ألاوكُتحُُٛت واؾدُٗاب ظمُ٘  -

غ ؤَغ جٟخِل الكٛل - ما٫ اإلا٨خبُت واإلاهام الغوجُيُت؛ جدٍغ  مً ألٖا

٘ وجُٟٗل مؿلؿل اجساطه. - اث وحؿَغ  جدؿحن ظىصة ال٣غاع ٖلى ظمُ٘ اإلاؿخٍى

ني للًمان  (5 ؼ الخيؿ٤ُ و الخٗاون ال٣اثم بحن مٟدص ي الكٛل و مغا٢بي و مٟدص ي الهىضو١ الَى حٍٗؼ

لخباص٫ اإلاٗلىماث خى٫ الخغو٢اث   َاع الاظخماعي، مً زال٫ الخى٢ُ٘ ٖلى اجٟا٢ُت  في هظا ؤلا 

حن اإلاى٢ٗحن ٖلحها.  اإلاسجلت مً َٝغ ؤظهؼة اإلاغا٢بت الخابٗت للُٞغ

ُٗت  وختى ًدؿنى لهظا الجهاػ ال٣ُام باإلاهام اإلاىاَت به ٖلى الىظه اإلاُلىبت ال بض مً مغاظٗت حكَغ

 ،وطل٪ مً زال٫:



ُٗت والخىُٓمُت الجاعي بها الٗمل في  - ٘ مً ٢ُمت الٛغاماث ٖلى مسالٟت اإلا٣خًُاث الدكَغ الٞغ

 مجا٫ الكٛل؛

ت  بٖاصة الىٓغ في آلالُاث ال٣اهىهُت اإلاسىلت لجهاػ جٟخِل - الكٛل م٘ بم٩اهُت ب٢غاع ٣ٖىباث بصاٍع

 .في خاالث مُٗىت

إ

 .الحسيت الىلابيت في املىاهم الحسة

إاللاهىوي املىظم للحم الىلابي وممازطت الحسيت الىلابيت: هازإلاإ

ـت الى٣ابُـت ٖكـُت خهــى٫ بالصهـا ٖلـى ؤلاؾـخ٣ال٫ ٘ اإلاٛغبـي الخٍغ بىاؾـُت الٓهحـر الكـٍغ٠ ع٢ــم  ؤ٢ـغ الدكـَغ

ش  1.119.57 الــــظي ًــــىو فــــي ٞهــــله ألاو٫ ٖلــــى  ( 1957ًىلُــــىػ  16اإلاىاٞــــ٤ )  1376طي الدجــــت  18بخــــاٍع

حن. ت للمىسَغ  جإؾِـ الى٣اباث ٢هض الضٞإ ًٖ اإلاهالح اإلااصًت واإلاٗىٍى

ـت الى و ٢ـض جبـحن مـً زـال٫ اإلاماعؾـت الى٣ابُـت ُٚـاب ُٗت إلاماعؾـت الخٍغ ٣ابُـت وؤن اإلاــ بهــا الخماًـت الدكـَغ

غ٢لــت مماعؾــتها ٚحــر مجغمــت ،ولؿــض هــظا بــاصع اإلاكــٕغ اإلاٛغبــي  ٠  بلــىٖو بصزــا٫ حٗــضًالث ٖلــى الٓهحــر الكــٍغ

ُٗت للمماعؾــت الى٣ابُــت ٖبــر ال٣ــاهىن ع٢ــم  بلــىالؿــال٠ الــظ٦غ ؾــٗذ  الهــاصع فــي  18-01ب٢ــغاع خماًــت حكــَغ

غ٢لــــــت الٗمــــــل  15/2/2000 ــــــت الى٣ابُــــــت ٖو الى٣ــــــابي ومىــــــ٘ الخــــــضزل فــــــي الكــــــاون الــــــظي ظــــــغم اإلاـــــــ بالخٍغ

 الى٣ابُت.

اث الى٣ابُت ببالصها جم  اث الٗامت والخٍغ ؼا للخٍغ  87ظـل ؤخ٩ـام اجٟا٢ُـت الكـٛل الضولُـت ع٢ـم  بصماطوحٍٗؼ

ـــــت الى٣ابُـــــت يـــــمً م٣خًـــــُاث مضوهـــــت  غة للخٍغ ـــــت الى٣ابُـــــت يـــــمً اإلا٣خًـــــُاث الجضًـــــضة اإلاـــــَا خـــــى٫ الخٍغ

 الكٛل  .

ت الى٣ابُت :  ؤهم اإلاؿخجضاث التي ظاءث بها مضوهت الكٛل في مجا٫ الخٍغ

ؼ ؤهضاٝ  وؤصواع الى٣ابت ؛ -  حٍٗؼ

 جدضًض مٗاًحر الخمشُلُت الى٣ابُت لخدضًض الى٣اباث ألا٦ثر جمشُال ؛-

 ؤظحر ؤو ؤ٦ثر؛  100مإؾؿت الىظىص الى٣ابي صازل اإلا٣اوالث التي حكٛل  

 شلحن الى٣ابُحن ؛٢اهىوي خماجي للمم بَاع وي٘ -

ل ٖمىمي لهم. -  مى٘ الخضزل في الكاون الضازلُت للى٣اباث وب٢غاع جمٍى

ـؼ م٩اهـت الى٣ابـاث باٖخباعهـا آلُـاث لخمشُـل مهـالح ألاظـغاء  بلىؾُٗا  - غ اإلاكـهض الى٣ـابي وحٍٗؼ جُـٍى

اثٟها وؤصائها وب٢غاع خ٩امت بكإجها، ٖملـذ الـىػاعة ٖلـى بٖـضاص مكـغوٕ ٢ـاهىن زـام  غ ْو ٟحن وجٍُى واإلاْى

٣ٟــه واظتهــاصاث بالى٣ابــاث اإلاهىُــت اؾترقــضث ؤزىــاء نــُاٚخه  بمٗــاًحر الٗمــل الضولُــت وال٣ــاهىن اإلا٣ــاعن وال

اث الٗامت الخابٗحن إلاىٓمت الٗمل الضولُت .  لجىت جُب٤ُ مٗاًحر الٗمل الضولُت ولجىت الخٍغ

إاملخخرة لحماًت الحسيت الىلابيت في املىاهم الـىاعيت الحسة: جساءاثلاإ



ــت والجباثُــت التـي جدٓــى بهــا هـظه اإلاىــا٤َ الهــىاُٖت فـي  حصــجُ٘ وظلــب  بَــاع بن الامخُـاػاث ال٣ٗاٍع

ُٗت والخىُٓمُـــت الا  ؾـــدشماعاث اإلاىخجـــت للثـــروة وإلاىانـــب الكـــٛل، ال ًدـــى٫ صون بزًـــاٖها لؤلخ٩ـــام الدكـــَغ

غة لٗال٢اث الكٛل؛  اإلاَا

ــاعاث اإلاغا٢بــت للى٢ــٝى ٖلــى ويــُٗتها ال٣اهىهُــت بػاء جُبُــ٤  ةهجــاػ ٣ًــىم ؤٖــىان جٟخــِل الكــٛل ب ٍػ

٘ الاظخمـاعي، ومـً يـمجها اإلا٣خًـُاث طاث الهـلت ب ـت الى٣ابُـت ٦مـا ججــضع م٣خًـُاث الدكـَغ مماعؾـت الخٍغ

ـــت الى٣ابُـــت يـــمً مكـــغوٕ ال٣ـــغاع اإلاخٗلـــ٤  بلـــىؤلاقـــاعة  ؤن بصعاط بٗـــٌ اإلاُُٗـــاث اإلاخٗل٣ـــت بمىيـــٕى الخٍغ

اعاث الخٟخِل؛  بىمىطط ٍػ

ت الى٣ابُت ،ؾىاء في  ٣ىم ال٣ًاء ؤًًا بضوع مهم في مجا٫ نىن وخماًت الخٍغ الضٖاوي اإلاضهُت  بَاع ٍو

ٗه غ  بَاع ا الٗما٫ ؤمام ال٣اض ي الاظخماعي،ؤو في التي ًم٨ً ؤن ًٞغ الضٖاوي الٗمىمُت جبٗا لخدٍغ

 اإلادايغ وبخالتها ٖلى ال٣ًاء الجىخي.

إ

 .عدم الخـسيذ باألجساء أو الخـسيذ بؤجس أكل

إ

إاللاهىوي املىظم لللمان لاجخماعي:  هازإلاإ

  ٠ بمشابت ٢اهىن ع٢م ٦ما جم حٗضًله  1972ًىلُىػ  27اإلااعر في  184-72-1الٓهحر الكٍغ

 وحُٛحره؛

  مً الٟاهىن الؿال٠ الظ٦غ ؤهاَذ مهمت الؿهغ ٖلى مغا٢بت ألاخ٩ام ال٣اهىهُت  16اإلااصة

 والخىُٓمُت اإلاخٗل٣ت بالًمان الاظخماعي إلاغا٢بي ومٟدص ي الًمان الاظخماعي ومٟدص ي الكٛل؛

ت بهم  زى٫ و  إل ٖلى وزاث٤  لل٣ُام باإلاهام اإلاىَى لهم اإلاكٕغ مغا٢بت ٖضص ألاظغاء واإلاؿخسضمحن، وؤلَا

داث وسجالث ألاصاء، ٦ما م٨جهم مً آلُاث ٢اهىهُت لٟغى الخُب٤ُ الٟٗلي ل٣اهىن الًمان  الخهٍغ

غ اإلادايغ وجىظُه الخيبحهاث والدجؼ.  الاظخماعي، ؤهمها جدٍغ

التي ٣ًىم بها الهىضو١ اإلاظ٧ىع ، ؤو في خالت و٢ض زى٫ ال٣اهىن اإلاظ٧ىع في خالت حٗغى مهمت اإلاغا٢بت 

ت التي حؿاٖض ٖلى جدضًض الاقترا٧اث اإلاؿخد٣ت ؤن ًخم  ٌ اإلاكٛل ج٣ضًم ظمُ٘ الىزاث٤ الًغوٍع ٞع

ت خُض ٣ًىم الجهاػ اإلا٩ل٠ باإلاغا٢بت / الخٟخِل بالخدضًض الجؼافي لهظه  بلىاللجىء  ت ٢ؿٍغ حؿٍى

٦خلت  ألاظىع والتي ال ًيبغي ؤن ج٣ل ًٖ الخض  ألاصوى ال٣اهىوي  والتي ًخم ٖلى ؤؾاؾها جدضًض  الاقترا٧اث

 مً  مضوهت الكٛل. 356لؤلظغ اإلادضص بم٣خط ى اإلاغؾىم اإلاخسظ جُب٣ُا للماصة 

ت، ًخم اللجىء  ت ٢ؿٍغ ؤظغؤة  بلىوفي خالت الامخىإ ًٖ ؤصاء الاقترا٧اث اإلاؿخد٣ت والىاججت ًٖ حؿٍى

 .مؿُغة الخدهُل

إملساكبت جوبيم ألاخكام املخعللت باللمان لاجخماعي:العمليت  جساءاثلاإ



ني للًمان الاظخماعي بخدب٘ ومغا٢بت  - ٣ًىم ؤٖىان اإلاغا٢بت والخٟخِل الخابٗحن للهىضو١ الَى

ذ  داث اإلاىجؼة مً ٢بل اإلاكٛلحن، ومغا٢بت اهسغاٍ اإلا٣اوالث وحسجُل ألاظغاء والخهٍغ الخهٍغ

 بإظىعهم؛

مالخٓت جخٗل٤  44020بخىظُه    2019مً ؾىت  ألاولى ؤقهغٗت ٢ام مٟدكى الكٛل زال٫ الدؿ -

 ؛بالًمان الاظخماعي

ت في خ٤ اإلاكٛلحن الظًً ال ًُب٣ىن م٣خًُاث الًمان الاظخماعي ٖلى  ظغاءاثًخم جُٟٗل ؤلا  - الؼظٍغ

حن : ىان اإلاغا٢بت الخابٗحن للهىضو١ ٖبر بزًإ جل٪ اإلا٣اوالث  مؿخٍى حهم ألاو٫ الهالخُاث اإلاؿىضة أٖل

غاماث الخإزحر؛ اصاث ٚو غى الٛغاماث والٍؼ  للمغاظٗت بغؾم الؿىىاث ألاعب٘ ألازحرة ، ٞو

ُٞما ٣ًىم ؤٖىان جٟخِل الكٛل بةخالت اإلادايغ اإلادغعة يض اإلاكٛلحن اإلاسالٟحن ل٣اهىن الًمان 

ذ بإظىعهم( ٖلى الىُابت اإلاسخهت.الا   ظخماعي )ٖضم الاهسغاٍ، ٖضم حسجُل ألاظغاء، ٖضم الخهٍغ

إ

 .جمثيليت اليظاء في الاهخخاباث املهىيت

إ

غ الٗال٢اث  ؤهمُت ٢هىي هخساباث مىضوبي ألاظغاء ج٨دس ي ا ؼ الضًم٣غاَُت الاظخماُٖت وجٍُى في حٍٗؼ

ؼ الش٣اٞت الدكاع٦ُت في جضبحر قاون اإلا٣اولت، وفي جدضًض الى٣اباث ألا٦ثر جمشُال ٖلى مؿخىي  اإلاهىُت وحٍٗؼ

ني، وفي حك٨ُل وجُٟٗل اإلااؾؿاث الخمشُلُت ؾىاء  صازل اإلااؾؿاث  لى الهُٗض الَى اإلااؾؿت ٖو

بي، لجىت اإلا٣اولت ولجىت خٟٔ الصخت والؿالمت اإلاهىُت(، ؤو ٖلى اإلاؿخىي ؤلاهخاظُت )اإلامشل الى٣ا

لى  ت الشالزُت التر٦ُب )مجلـ اإلاٟاويت الجماُٖت، اإلاجلـ ألٖا ني  اإلاخمشلت في الهُئاث  الاؾدكاٍع الَى

الدكُٛل، اللجىت الشالزُت التر٦ُب اإلا٩لٟت بالخُب٤ُ الؿلُم لؤلخ٩ام اإلاخٗل٣ت بم٣اوالث  وٗافإل

، ٣ٞض زههذ  َاعدكُٛل اإلاا٢ذ ومجلـ َب الكٛل والى٢اًت مً ألازُاع اإلاهىُت(، وفي هظا ؤلا ال

 لٗملُت  اهخساب مىضوبي ألاظغاء .  462 بلى 430مضوهت الكٛل اإلاىاص مً  

ومىــظ صزــى٫ مضوهــت الكــٛل خحــز الخىُٟــظ جــم جىٓــُم  ٖملُخــحن   الهخســاب مىــضوبي الاظــغاء ، بمسخلــ٠       

ــــا  2015ايــــٗت لهــــظه الٗملُــــت، آزغهــــا اهخسابــــاث ًىهُــــى ؾــــىت اإلااؾؿــــاث الخ ــــذ جُــــىعا ملخْى ، التــــي ٖٞغ

، ؤو 17019، ؾىاء مً خُض ٖـضص اإلااؾؿـاث اإلادهـاة التـي بلـٜ ٖـضصها  2009م٣اعهت م٘ اهخساباث ؾىت 

، ؤي بيؿـــبت 12084مـــً خُـــض ٖـــضص اإلااؾؿـــاث التـــي هٓمـــذ اهخسابـــاث مىـــضوبي ألاظـــغاء التـــي بلــٜـ ٖـــضصها 

ــــه  % 71ذ جىٓــــُم بلٛــــ مىــــضوبا لؤلظــــغاء جمشــــل  25959، والتــــي ؤؾــــٟغث  هخاثجهــــا ٖــــً اهخســــاب  مــــا مجمٖى

.  ٦مــا جــم حســجُل اعجٟــإ فــي ٖــضص اإلاىخسبــاث ؾــىت    %20,61ووؿــبت ؤلاهــار   % 79,39وؿــبت الــظ٧ىع مجهــا 

ـاصة   3965التـي بلٜـ ٖـضص اإلاىخسبـاث   2009مىخسبت م٣اعهت مـ٘ اهخسابـاث   5349  بلى 2015 ج٣ـضع   ؤي بٍؼ

 %. 34وؿبتها في   

ؼ الضًم٣غاَُت  الخمشُلُت، و  جب٣ى ٖملُت اهخساب مىضوبي ألاظغاء مدُت مهمت يمً مؿلؿل حٍٗؼ

ني، الؾُما وؤن ماؾؿت مىضوبي ألاظغاء ؤنبدذ  بالىٓغ لغهاهاتها صازل اإلا٣اولت ؤو ٖلى اإلاؿخىي الَى



ت وفي   ع٦حزة  ؤؾاؾُت في جىُٓم ٖال٢ت الكٛل بحن اإلاكٛل  وألاظغاء ، وؤصاة في ب٢غاع الخ٩امت الخضبحًر

ج٨َغـ الخمشُلُت اإلاهىُت صازل اإلا٣اولت، بدُض لم ٌٗض ألاظغاء مجغص ٖىانغ ؤلاهخاط، بل ؤنبدىا 

 ٌكاع٧ىن في جىُٓم الٗمل والجهىى بالٗال٢اث اإلاهىُت .

ؼ مالثمتها  الاظخماُٖت، البض ؤن ًالػم ه ج٨َغـ الخ٣ى١ ٦ما ؤن عبذ عهان جىاٞؿُت اإلا٣اولت وحٍٗؼ

ألاؾاؾُت في الٗمل ويمان جمشُلُت مهىُت باإلا٣اولت، ٖبر جم٨حن ألاظغاء مً اإلاكاع٦ت في جضبحر قاوجها، 

ؼ الضًم٣غاَُت الخمشُلُت صازل اإلا٣اولت،  وفي هظا الؿُا١ جإحي اهخساباث مىضوبي ألاظغاء ٦مىاؾبت  لخٍٗؼ

 ولخ٨َغـ ز٣اٞت اإلا٣اولت اإلاىاَىت.

إ

 .الىازمدة على الىشازةعدمد الؼكاًاث 

إ

ت والالممغ٦ؼة  للك٩اًاث الىاعصة ٖلحها  في مجا٫ الكٛل  جىلي الىػاعة بمسخل٠ م٩ىهاتها اإلاغ٦ٍؼ

اث  ؾىاء ٧اهذ  ق٩اًاث ٞغصًت ؤو ظماُٖت  ٖىاًت زانت، وحٗخبر ؤن مٗالجتها ًضزل يمً ؤولٍى

٤ الٗمىمي في مج ض جضزالجه جضزلها ، والتي جغوم  مً زاللها جدؿحن ؤصاء اإلاٞغ ا٫ الكٛل  وججٍى

حن ، خُض جخ٨ٟل في هظا الهضص بخدب٘  لٟاثضة  اإلاغج٣ٟحن ، ؾىاء ٧اهىا ؤشخانا صاجُحن ؤو مٗىٍى

ومٗالجت   مسخل٠ الك٩اًاث  الىاعصة ٖلحها  صازل آظا٫ م٣ٗىلت  م٘ حٗلُل ألاظىبت اإلاخٗل٣ت بها 

ض الٗاصي ؤو الال٨ترو بلىوجبلُٛها  ٤ البًر  وي.اإلاٗىُحن ًٖ ٍَغ

 حسجُل ومٗالجت ما ًلي :   2019مً ؾىت  ألاولى ؤقهغو٢ض جم  بغؾم  الدؿٗت 

 :إعلى املظخىي املدلي جمذ

   ت   38672صعاؾت ق٩اًت  98758مً ؤنل  53990هؼاٖا ٞغصًا وجمذ  حؿٍى

 ٞغصًت  ؛

  هؼاٖا ظماُٖا.  1303ُٞما ًسو الجزاٖاث الجماُٖت ٣ٞض جمذ مٗالجت 

 إجمذ:  على املظخىي  املسكصيإ

     :  ت  ق٩اًت  ٞغصًت؛ 13حؿٍى

 25 .ق٩اًت ظماُٖت 

إ

إ

إ



إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

 مجال الحماًت الاجخماعيت للعمال 
 ملخف الدظاإالث املوسوخت

إ

 مكغوٕ ٢اهىن بةلٛاء الضًىن الهٛغي  -

اة الخاب٘ للخٗايضًت الٗامت -  نىضو١ الًمان الخ٨مُلي ٖىض الٞى

ني إلاىٓماث الاخخُاٍ الاظخماعي  -  الىيُٗت اإلاالُت للهىضو١ الَى

 خ٩امت الخٗايضًاث  -

 الخُُٛت الاظخماُٖت للٗما٫ اإلاؿخ٣لحن و اإلاهً الخغة -

 جمضًض الخُُٛت الصخُت للٗامالث و الٗما٫ اإلاجزلُحن  -

ذ بىٓام الًمان الاظخماعي -  جٟخِل و مغا٢بت الخهٍغ

 خماُٖت بنالح و خ٩امت مىٓىمت الخماًت الاظ -

ني  - للًمان الاظخماعي لخُٟٗل الخُُٛت الصخُت و الخضابحر اإلاخسظة مً الهىضو١ الَى

 الخ٣اٖض للمؿخ٣لحن



 لجىت الجغص -

 ماقغاث بسهىم الخُُٛت الصخُت للُلبت -

ني إلاىٓماث الاخخُاٍ الاظخماعي -  مأ٫ الهىضو١ الَى

ت الخإمحن ٖلى ألامغاى اإلاهىُت -  بظباٍع

ٌ ًٖ ٣ٞضان  -  الكٛلٖضصملٟاث الخٍٗى

 ب٢هاء اإلاخ٣اٖضًً مً الخىاع الاظخماعي  -

ني للًمان الاظخماعي الخُُٛت الصخُت إلاإظىعي  -  ال٣ُإ الخام بالهىضو١ الَى

ًاث الٗاثلُت اإلامىىخت  - ٘ مً مبلٜ الخٍٗى ني الخإزغ في الٞغ ل٩ل َٟل ) الهىضو١ الَى

 للًمان الاظخماعي 

 

 

 عىاؿس الجىاب 

إ

 الـغسيإمؼسوع كاهىن ببلغاء الدًىن 

إ

لى بلى٣ًط ي بةلٛاء الضًىن الهٛغي وباٖخماص الجبر  30.16مكغوٕ ٢اهىن ع٢م ًخٗل٤ ألامغ ب  الضعهم ألٖا

ني للًمان الاظخماعي الظي حهضٝ   جى٣ُت  بلىلخؿاب واظباث الاقترا٥ اإلاؿخد٣ت للهىضو١ الَى

خؿاباث الهىضو١ مً بٌٗ الضًىن التي ؤنبدذ حك٩ل ٖبئا مالُا مً خُض جهُٟتها و حؿهُل 

نٗىبت جدضًض بٌٗ الضًىن  بلىجغظ٘ ؤؾباب بٖضاص اإلاكغوٕ  و خؿاب مبالٜ الاقترا٧اث ويبُها. 

خا ٦ما ؤن مهمت جدضًض هظه الضًىن جخُلب و٢ ،الهٛغي ونٗىبت بزباتها ل٩ىجها جخٗل٤ بٟتراث ٢ضًمت

ت بياُٞت و ٧لٟت جدهُل هظه الضًىن ؤنبدذ جٟى١ مبلٜ الضًً اإلاترجب.  ال ومىاعص بكٍغ  ٍَى

  باليظبت العخمامد الجبر:

  صعهم، ًٖ ٧ل ٞترة؛ 1صعهم و  0.01بلٛاء ٧ل عنُض مضًً ًتراوح بحن  .1

وها٢و صعهم  ( ،-0.01جهُٟت ٧ل عنُض صاثً ًتراوح بحن ها٢و نٟغ واخض صعهم ) .2

  ( ًٖ ٧ل ٞترة؛-1واخض )

لى، ٖلى ٚغاع ما ًخم الٗمل به في  بلىاٖخماص الجبر  .3 م٣خًُاث اإلاضوهت  بَاع الضعهم ألٖا

(، في ما ًخٗل٤ بدؿاب الاقترا٧اث اإلاؿخد٣ت وؤصاء 167الٗامت للًغاثب )الٟهل 

ت في الهىضو١  ًٖ ٧ل  واظباث الاقترا٥ الاظخماُٖت التي جضٞٗها اإلا٣اوالث اإلاىسَغ

  ٞترة.

  خـفيت الدًىن الـغسي ، أؿل الدًً والصيامداث عً الخؤخير :باليظبت  ل



ًٖ ٧ل ؾىت باليؿبت للٟترة ما بحن  ٣ً2500ل ًٖ  بلٛاء ٧ل ؤنل صًً ٌؿاوي ؤو .1

اصاث ًٖ الخإزحر اإلاترجبت ٖىه؛  1996و  1969   م٘ الٍؼ

و  1997صعهم ًٖ ٧ل ؾىت للٟترة ما بحن  1500بلٛاء ٧ل ؤنل صًً ٌؿاوي ؤو ٣ًل ًٖ  .2

اصاث ًٖ الخإزحر اإلاترجبت ٖىه؛  2002   م٘ الٍؼ

صعهم ًٖ ٧ل ؾىت باليؿبت للٟترة ما بحن  1000بلٛاء ٧ل ؤنل صًً ٌؿاوي ؤو ٣ًل ًٖ  .3

اصاث ًٖ الخإزحر اإلاترجبت ٖىه 2013و  2003  . م٘ الٍؼ

 

جغقُض ه٣ٟاث الهىضو١ خُذ بُيذ الضعاؾاث ؤن اؾخسالم الضًىن  بَاع ًضزل في هظا ؤلاظغاء 

٠ جٟى١ حجم   103ؤنل الضًً ًىدهغ في  اؾخسالنها. بظغاءاثالهٛغي ٢ض ج٩ل٠ الهىضو١ مهاٍع

مشل ٣ِٞ  ملُىن صعهم(، في خحن ًدك٩ل  902مً الضًً ؤلاظمالي اإلا٣ترح بلٛائه )  %11ملُىن صعهم، ٍو

 ملُىن صعهم(. 798هظا الضًً مً طٖاثغ الخإزحر التي جغا٦مذ ٖبر الؿىحن ) الجؼء ألا٦بر مً

 

 ؿىدوق اللمان الخكميلي عىد الىفاة الخابع للخعاكدًت العامت

 

ج٣ضمذ الخٗايضًت الٗامت بُلب اإلاهاص٢ت ٖلى مكغوٕ حٗضًل الىٓام اإلادضص ل٨ُُٟت جإؾِـ وحؿُحر 

ها و جمذ صعاؾت اإلاكغوٕ ٖبر الٗضًض مً  اة اإلادضر مً َٞغ نىضو١ الًمان الخ٨مُلي ٖىض الٞى

لخإمُىاث و الاظخماٖاث ؾىاء الخيؿ٣ُُت م٘ اإلاهالح اإلاسخهت بىػاعة الا٢خهاص و اإلاالُت و هُإة مغا٢بت ا

 الاخخُاٍ الاظخماعي ؤو بدًىع هظه اإلاهالح و ألاظهؼة اإلاؿحرة للخٗايضًت ؛

ًاث اإلا٣ترخت في مكغوٕ الخٗضًل، ٞةن مىيٕى  هؤه بلىوججضع ؤلاقاعة  م ؤهمُت مبالٜ الخٍٗى ٚع

٘ في وؿب  ا قترا٧اث الهىضو١ الخ٨مُلي ًخُلب مبضثُاالخدمالث ؤلاظخماُٖت الجضًضة اإلاترجبت ًٖ الٞغ

ٟي وؤٖىان ؤلاصاعاث الٗمىمُت والجماٖاث اإلادلُت زظ بٗحن الا ألا  ٖخباع الىيُٗت ؤلاظخماُٖت الخالُت إلاْى

اصة التي جمذ مً َٝغ  حن في الخٗايضًت  الؾُما بٗض الٍؼ وبٌٗ اإلااؾؿاث الٗمىمُت اإلاىسَغ

اء ؤلا  حن ؾالخٗايضًت في وؿب و ٖو ،  2014ىت قتر٧اث الخانت بالىٓام الخ٨مُلي ولىٟـ اإلاىسَغ

 ظخماُٖت اإلاُب٣ت بغؾم بنالح هٓام اإلاٗاقاث اإلاضهُت ؛عجٟإ الخدمالث الا اهاهُ٪ ًٖ 

صاعاث اإلاكٛلت اإلاٗىُت ٢هض ببالٚهم بال٣غاع اإلاكتر٥ الظي ٦ما ؤن الخٗايضًت الٗامت عاؾلذ ظمُ٘ ؤلا 

ها هى  م ؤن الغؾاثل اإلاىظهت ٧ان مىيٖى اصة في اقترا٧اث ال٣ُإ الخ٨مُلي بال ؤهه و ٚع ًهاص١ ٖلى الٍؼ

٣ت بال٣غاع اإلاكتر٥  اصة في اقترا٧اث ال٣ُإ الخ٨مُلي بال ؤن اإلاظ٦غة الخٟهُلُت التي ٧اهذ مٞغ الٍؼ

اة ٦ظل٪ ، ألامغ الظي ًٟؿغ مباقغة  بٌٗ الاصاعاث  اإلاظ٧ىع ٧اهذ ت اصة في اقترا٧اث نىضو١ الٞى هم الٍؼ

م ٖضم  اإلاهاص٢ت  ٤ اليؿب اإلا٣ترخت في اإلاكغوٕ ٚع اة ٞو لال٢خُاٖاث الخانت باقترا٧اث نىضو١ الٞى

 ٖلحها بٗض  ؛

 



لم جخم اإلاهاص٢ت  هظا و٢ض عاؾلذ الىػاعة الخٗايضًت ٢هض ببالٚها بإن مكغوٕ حٗضًل هٓام الهىضو١ 

ٖلُه بٗض والػا٫ ٢ُض الضعؽ و بإن ظمُ٘ الا٢خُاٖاث اإلاىجؼة ٖلى ؤؾاؽ اإلاكغوٕ اإلاظ٧ىع ، حٗخبر ٚحر 

ضة الغؾمُت لل٣غاع مكتر٥ الظي ًهاص١ ٖلى مكغوٕ  ٢اهىهُت وال ًم٨ً مباقغتها بال بٗض اليكغ بالجٍغ

 .1963ر هىهب 12مً ْهحر  8الخٗضًالث وطل٪ جُب٣ُا إلا٣خًُاث اإلااصة 

ؤما بسهىم بنضاع ال٣غاع اإلاكتر٥ الظي ًهاص١ ٖلى مكغوٕ حٗضًل الىٓام الظي ًدضص ٦ُُٟت 

اة اإلادضر مً َٝغ الخٗايضًت الٗامت ، ٢ض  جإؾِـ وحؿُحر نىضو١ الًمان الخ٨مُلي ٖىض الٞى

 24ش الهاصع بخاٍع 1.57.187مً الٓهحر الكٍغ٠ ع٢م  35ؾب٣ذ اإلاهاص٢ت ٖلُه َب٣ا إلا٣خًُاث اإلااصة 

الؿُض  بلى( بؿً هٓام ؤؾاس ي للخٗاون اإلاخباص٫، وجم جىظحهه 1963هىهبر  12) 1383مً ظماصي الشاهُت 

ش  . ، و جبٗا 2016هىهبر  10وػٍغ ؤلا٢خهاص واإلاالُت ٢هض الخإقحر ٖلُه وبعظاٖه لهظه الىػاعة بخاٍع

ش  زاللها َلب جدُحن الخى٢ُ٘ ٖلى والتي جم مً  2017ًىلُىػ  25إلعؾالُت وػاعة ؤلا٢خهاص واإلاالُت بخاٍع

اإلانهي و وػٍغ  ؤلا٢خهاص  واإلاالُت ،ٖلى بزغ الخٗضًل  صماطمكغوٕ ال٣غاع اإلاكتر٥ لىػٍغ الكٛل وؤلا 

الخ٩ىمي ألازحر  ،جمذ بخالت مكغوٕ ال٣غاع اإلاكتر٥ اإلاهاص١ ٖلى حٗضًل هٓام الهىضو١ اإلاؿخ٣ل 

اة ٖلى الؿُض الىػٍغ لخدُحن الخى  ٌ ٖىض الٞى ش  للخٍٗى  ؛  2017ؤ ٦خىبغ  ٢2ُ٘  بخاٍع

 

 الىكعيت املاليت للـىدوق الىهني ملىظماث الاخخيان الاجخماعي

 

ٖٝغ هٓام الخإمحن ؤلاظباعي ألاؾاس ي ًٖ اإلاغى في ال٣ُإ الٗام اإلاضبغ مً َٝغ الهىضو١ 

ت مىظ ؾىت  ني إلاىٓماث الاخخُاٍ الاظخماعي بىاصع عجؼ ج٣ني بحن الاقترا٧اث والى٣ٟاث الؿىٍى الَى

ُٟاث 2018و  2017عجؼ ٦لي زال٫ ؾىتي  بلى، جدى٫ 2016 م مً اخدؿاب ٖاثضاث الخْى ، بالٚغ

٠ الخضماث و الاقترا٧اث للٗىامل اإلاالُ ت. و ٌٗؼي طل٪ الخُىع الؿىىي ٚحر اإلاخ٩افئ بحن مهاٍع

 الغثِؿُت الخالُت:

  ضم مغاظٗتها مىظ ؾىت  400ظمىص الاقترا٧اث التي ال جخجاوػ ؾ٣ٟا مدضصا في  ؛2006صعهم ٖو

 غاُٞت للؿا٦ىت اإلاامىت؛  قُسىزت البيُت الضًمٚى

 ُت الخإزحر الؿلبي لبرهامج اإلاٛاصعة وكُِ في ال٣ُإ الٗام،  38.173الظي اؾخٟاص مىه  الُٖى

 ؛ملُىن صعهم. 700خمل الهىضو١ زؿاعة اقترا٧اث ج٣ضع بملُاع و

  جطخم ه٣ٟاث الٗالط بؿبب جىؾُ٘ ؾلت الٗالظاث التي ًًمجها الىٓام والظي ًٓهغ ظلُا في

 970) 2018ت صعهم( وؾى 480)  2006اعجٟإ وجحرة ال٩لٟت اإلاخىؾُت ل٩ل مل٠ َبي ؾىت 

 صعهم(؛

  ٟتها اإلاغظُٗت اإلاغجٟٗت وحؿٗحرتها الاعجٟإ ٚحر اإلاؿبى١ لبٌٗ بىىص الى٣ٟاث بؿبب حٍٗغ

خٗل٤ ألامغ بهٟت زانت بٛالء ؾٗغ  ت م٣اعهت م٘ ؾٗغ الؿى١ ؾىاء اإلادلي ؤو الضولي، ٍو اإلاَٟغ



ما٫ ت و اإلاؿخلؼماث الُبُت و اعجٟإ ج٩لٟت ٖالظاث الٟم وألاؾىان وألٖا البُىلىظُت في  ألاصٍو

 ال٣ُإ الخام؛

  ًلت ألامض بدُض اهخ٣لذ م ٍى   بلى 2006%ؾىت  2.3اعجٟإ وؿبت ؤلانابت باألمغاى اإلاؼمىت َو

 % مً بظمالي ه٣ٟاث الٗالط؛49، ٖلما ؤن ه٣ٟاث هظه ألامغاى حك٩ل 2018%ؾىت  5.8

  هىضو١ هدُجت جدؿً الخضماث التي ٣ًضمها ال %47اعجٟإ وؿبت الىلىط للٗالط بمٗض٫

ٌ و الخدمل و اعجٟإ وؿب حُُٛت ه٣ٟاث الٗالط.  اإلاخمشلت في ج٣لُو آظا٫ الخٍٗى

إلاىاظهت هظه الهٗىباث ٢ام الهىضو١ بةعؾاء آلُاث للخد٨م الُبي في ه٣ٟاث الٗالط، اههبذ  -

باألؾاؽ ٖلى بىض الى٣ٟاث اإلاخٗل٣ت بٗالظاث ألاؾىان لخطخمها، مما ؤؾهم بك٩ل ٦بحر في 

. 2018ملُىن صعهم بغؾم ؾىت  2.8 بلى 2017ملُىن صعهم ؾىت  22ظ٧ىع مً ج٣لُو العجؼ اإلا

إلاداعبت الٛل وحصجُ٘ الى٢اًت مً ألامغاى وحصجُ٘ ون٠ الضواء  بظغاءاث٦ما اجسظ ٖضة 

 الجىِـ واإلاٗاص٫ بُىلىظُا، 

اجُت بلىباإلياٞت  - للخُُٛت الصخُت اإلاىبش٣ت ًٖ اللجىت بحن  طل٪ جىهب خالُا اللجىت اإلاىيٖى

ت اإلا٩لٟت بالخماًت الاظخماُٖت ٖلى بخدب٘ ويُٗت ؤهٓمت الخإمحن الاظباعي الاؾاس ي ًٖ  الىػاٍع

ًجاص الخلى٫ اإلاىاؾبت إلاٗالجت ظمُ٘ ال٣ًاًا باإلاغى بهضٝ جإَحر اإلاىٓىمت وجدؿحن زضماتها و 

 اإلاىٓىمت.اإلاُغوخت و اإلا٣ُٗت لبلٙى الاهضاٝ اإلاخىزاة مً 

 

 خكامت الخعاكدًاث 

 

حؿهغ الىػاعة ٖلى مغا٢بت صوعٍت ٣ٖض اظخماٖاث ألاظهؼة اإلا٣غعة واإلاؿحرة )اإلاجلـ ؤلاصاعي ٖلى  -

ألا٢ل مغجحن في الؿىت والجم٘ الٗام ٖلى ال٣ل مغة في الؿىت، و٦ظا ججضًض والًت هظه ألاظهؼة 

حن؛ حن واهخساب مىاصًب اإلاىسَغ  )ججضًض اإلاخهٞغ

حن بالجم٘ الٗام، وجًم وظىبا  - لجىت اإلاغا٢بت: ًخم بهخساب ؤًٖائها مً َٝغ مىضوبي اإلاىسَغ

ٟي الضولت  ممشل وػاعة ؤلا٢خهاص واإلاالُت باليؿبت للخٗايضًاث اإلادضزت مً َٝغ مْى

  .والجماٖاث الترابُت واإلاهالح الٗمىمُت التي جخمخ٘ بةمخُاػ مً َٝغ الضولت

عي  َاع بن بنالح ؤلا  - للخٗايض، ٌٗخبر اإلاضزل ألاؾاس ي إلنالح هظا ال٣ُإ الخُىي والغقي الدكَغ

 بلى 1963بمؿخىي زضماجه وجصخُذ ؤلازخالالث التي محزث جضبحر قاون الخٗايضًاث مىظ ؾىت 

 آلان، زهىنا وؤن ألاهضاٝ ألاؾاؾُت إلاكغوٕ ال٣اهىن اإلاظ٧ىع جخمشل ؤؾاؾا ُٞما ًلي:

ىبت مً ؤظل بخضار الخٗايضًاث مً ؤظل يمان وي٘ ٢ىاٖض ظضًضة وجدضًض الكغوٍ اإلاُل -

ت ؤوكُتها؛  بؾخمغاٍع

وي٘ ٢ىاٖض الخ٩امت الجُضة اإلاغج٨ؼة ٖلى ٞهل الؿلِ وجدضًض مهام ونالخُاث مسخل٠  -

 ألاظهؼة اإلا٩لٟت بدؿُحر وبصاعة  قاون الخٗايضًت؛



 جدضًض مجاالث جضزل ومغا٢بت الخٗايضًاث مً َٝغ  ؾلُاث الىناًت ؛ -

والًماهاث الخ٣ىُت الىاظبت ٖلى الخٗايضًاث مً ؤظل يمان جىاػهاتها اإلاالُت جدضًض ال٣ىاٖض  -

 التي ج٣ىم بها؛ ألاوكُتبما ًخالءم م٘ 

ت بزًإ خؿاباث الخٗايضًاث الٞخدام ؾىىي زاعجي؛ -  بظباٍع

ُٗت. - ت مً ال٣ٗىباث في خالت مسالٟت اإلا٣خًُاث الدكَغ  ب٢غاع مجمٖى

 

 خىل مىكىع الخغويت الاجخماعيت للعمال املظخللين و املهً الحسة

 

٘ مً وؿبت مٗض٫ الخُُٛت الاظخماُٖت اإلاخىٞغة خالُا مً  حٗخبر مؿإلت حٗمُم الخماًت الاظخماُٖت و الٞغ

ت لهظه الخ٩ىمت ،و٢ض ؤ٦ض البرهامج الخ٩ىمي  ٖلى جمضًض الخُُٛت  2021-2016بحن اإلاؿاثل طاث ألاولٍى

ُت والصخُت لدكمل قغاثذ مهمت مً اإلاجخم٘ جىظض زاعط الخُُٛت الاظخماُٖت، ولدكمل الاظخماٖ

جي خىالي  مالًحن شخو وطوي خ٣ى٢هم مً اإلاهىُحن والٗما٫ ٚحر ألاظغاء بضءا بالٟئاث  5بك٩ل جضٍع

 اإلاىٓمت مجهم واإلاخىٞغة ٖلى الكغوٍ الالػمت واإلاؿخٗضة لالهسغاٍ في الىٓام.

  ت إلنالح مىٓىمت الخُُٛت الصخُت ألاؾاؾُت جدذ عثاؾت الؿُض عثِـ جم حك٨ُل لجىت بحن وػاٍع

لى بزغ طل٪،  جم بزغاط  اإلاخٗل٤ بالـخإمحن ؤلاظباعي  98.15ال٣اهىن ع٢م ال٣اهىوي ) َاع ؤلا الخ٩ىمت. ٖو

ش  ش بةخضار هٓام للمٗاق 99.15؛ وال٣اهىن ع٢م 2017ًىلُىػ  13ألاؾاس ي ًٖ اإلاغى بخاٍع اث بخاٍع

ش 2017صظىبر  21 .و ٦ظا اؾخ٨ما٫ الترؾاهت ال٣اهىهُت بهضوع ؤعبٗت مغاؾُم جُب٣ُُت لل٣اهىهحن بخاٍع

 وهي ٧الخالي: 2019ًىاًغ  21

  99.15و  98.15بخُب٤ُ ال٣اهىن ع٢م  2.18.622اإلاغؾىم ع٢م  

  بخدضًض وؿب الاقترا٥ الىاظب ؤصائها للهىضو١  2.18.623اإلاغؾىم ع٢م 

  بكإن مجلـ بصاعة الهىضو١  98.15مً ال٣اهىن ع٢م  17لخُب٤ُ اإلااصة  ٢2.18.624م اإلاغؾىم ع

ني للًمان الاظخماعي؛   الَى

  99.15بخُب٤ُ ال٣اهىن ع٢م  2.18.625اإلاغؾىم ع٢م  

ش   :2019ؤ٦خىبغ  ٦21ما جم نضوع زالزت مغاؾُم بخاٍع

  ًدضص ٢اثمت ؤولُت جًم ألانىاٝ  ( ،2019ا٦خىبغ 3) 1441ناصع في نٟغ  2.19.763مغؾىم ع٢م

ُت لؤلشخام اإلاىخمحن لٟئاث اإلاهىُحن والٗما٫ اإلاؿخ٣لحن وألاشخام ٚحر ألاظغاء  وألانىاٝ الٟٖغ

 الظًً ًؼاولىن وكاَا زانا؛ 

  ( ًخٗل٤ بالٗضو٫؛2019ا٦خىبغ  3) 2.19.769مغؾىم ع٢م 

  الُبُحن.( ًخٗل٤ بال٣ىابل واإلاغويحن 2019ا٦خىبغ  3) 2.19.719مغؾىم  ع٢م 

 



ش  قدىبر  12ومً ظهت ؤزغي جم بَال١ مؿلؿل اإلاكاوعاث جُب٣ُا لخىنُاث الاظخمإ اإلاى٣ٗض بخاٍع

ت ل٣ُاصة بنالح وخ٩امت مىٓىمت الخماًت الاظخماُٖت اإلادضزت بميكىع الؿُض عثِـ  2018 للجىت الىػاٍع

ش  ٞئاث اإلاهىُحن ، خُض جم ٣ٖض ٖضة ل٣اءاث جيؿ٣ُُت م٘ ممشلي 2018ماعؽ  30الخ٩ىمت بخاٍع

ت اإلاٗىُت مىظ هىهبر  ، وطل٪ بهضٝ الخُب٤ُ اإلاالثم واإلاىاؾب 2018واإلاؿخ٣لحن بدًىع ال٣ُاٖاث الىػاٍع

 الٟٗلي لها في الىٓامحن. صماطلخهىنُت ٧ل ٞئت مً الٟئاث اإلاٗىُت وحؿهُل ؤلا 

٠ باإلاباصت التي ًخًمجها ألاهٓمت واإلامشلت في مبضؤ الخًامً  و٢ض زههذ هظه الل٣اءاث للخٍٗغ

ت، و٦ظا مً ؤظل  وؤلالؼامُت واإلاؿاهمت بهضٝ وي٘ هٓام ٢اع ومخماؾ٪ ًدؿم بالضًمىمت والاؾخمغاٍع

 جدضًض هُئت للخىانل م٘ الهىضو١ وبدض ؾبل و٦ُُٟاث جباص٫ اإلاٗلىماث بحن الهُئت والهىضو١. 

جىت مهٛغة للخدب٘ والجضًغ بالظ٦غ ؤهه مً ؤظل ؤلاقغاٝ ٖلى الدكاوع م٘ الٟئاث اإلاٗىُت جم بخضار ل

اإلانهي، جخ٩ىن مً ممشلحن ًٖ عثاؾت  صماطٖلى مؿخىي هظه الىػاعة جدذ عثاؾت الؿُض وػٍغ الكٛل وؤلا 

ني للًمان الاظخماعي، وػاعة الصخت والى٧الت  صماطالخ٩ىمت، وػاعة الكٛل وؤلا  اإلانهي، الهىضو١ الَى

ىُت للخإمحن الهخي للخيؿ٤ُ م٘ ال٣ُاٖاث الخ٩ىمُت والٗم ضاص والخدًحر و الَى ل ٖلى جدب٘ ٖملُت ؤلٖا

ل هٓام الخُُٛت الصخُت والاظخماُٖت للٗما٫ اإلاؿخ٣لحن، وا٢تراح الخلى٫  اإلاكاوعاث والكغوٕ في ججًز

ل هظه الخُُٛت  .إلاىاظهت الهٗىباث وؤلا٦غاهاث التي حٗترى ججًز

ل هٓام الخُُٛت الصخُت والاظخماُٖت   في ؤ٤ٞ للمؿخ٣لحن وم٨ىذ هظه اإلا٣اعبت مً الخ٣ضم في ججًز

٘ مً وؿبت الخُُٛت الصخُت ببالصها   بلٙى حُُٛت صخُت لحٗمُمها ٖلى ٧اٞت الٟئاث اإلاٗىُت والٞغ

 قاملت.

إ

إ

 خىل جمدًد الخغويت الصحيت للعامالث و العمال املنزليين

إ

 

 لاإهازإ اللاهىوي 

٠ ع٢م   ( بدىُٟظ ال٣اهىن 2016اٚؿُـ  10) 1437طي ال٣ٗضة  6ناصع في  1.16.121ْهحر قٍغ

ضة نضع ببخدضًض قغوٍ الكٛل والدكُٛل اإلاخٗل٣ت بالٗامالث والٗما٫ اإلاجزلُحن. ) 19.12ع٢م  الجٍغ

ش  6493الغؾمُت ٖضص   (.2016ٚكذ  22بخاٍع

 الخغويت الصحيت للعامالث والعمال املنزليين:

 عي الظي َا٫ هظه جم الٗما٫ جخمخ٘ بالخُُٛت الصخُت و مى نبدذ هظه الٟئت ؤ ؾض الٟغاٙ الدكَغ

، بخدضًض قغوٍ جُب٤ُ هٓام الًمان 2.18.686مغؾىم ع٢م الٟئت مً الٗما٫ مً زال٫ 

ضة الغؾمُت ٖضص  الاظخماعي ٖلى الٗامالث والٗما٫ اإلاجزلُحن ش  6783. )نضع بالجٍغ ًىهُى  3بخاٍع

2019.) 



  ٍؼ الخ٣ى١ اإلاخٗل٣ت بالخماًت الاظخماُٖت للٗامالث والٗما٫ اإلاجزلُحن، وطل٪ بخدضًض قغو حٍٗؼ

 اؾخٟاصتها مً زضماث الًمان الاظخماعي والخُُٛت الصخُت ألاؾاؾُت 

 :ماصة وتهم 11ًدخىي اإلاغؾىم  ٖلى 

 ني للًمان الاظخماعي؛  قغوٍ اهسغاٍ اإلاكٛلحن بالهىضو١ الَى

 ني للًمان الاظخماعي؛ قغوٍ حسجُل الٗامالث  والٗما٫ اإلاجزلُحن بالهىضو١ الَى

  الخضابحر الىاظب ال٣ُام بها مً َٝغ الهىضو١ في خالت زبىث ٖضم اهسغاٍ اإلاكٛل ؤو ٖضم حسجُل

 الٗامالث والٗما٫ اإلاجزلُحن اإلاكخٛلحن لضًه؛

 ني للًمان الاظخماعي  .ؤؾاؽ اخدؿاب الاقترا٧اث الىاظبت للهىضو١ الَى

ضة الغؾمُت.جُب٤ُ م٣خً ش وكغه بالجٍغ  ُاجه صازل اظل ؾىت ابخضاء مً جاٍع

 

 خىل جفخيؽ و مساكبت الخـسيذ بىظام اللمان الاجخماعي 

 

ني للًمان الاظخماعي مً ال٣ًاًا التي ًىلحها ٧ل  ذ باألظغاء في الهىضو١ الَى ٌٗخبر مىيٕى الخهٍغ

بالٛت  في بغهامج ٖملهما وطل٪ مً ؤظل ٞغى اخترام جُب٤ُ هٓام  مً الهىضو١ والىػاعة  ؤهمُت

 الًمان الاظخماعي و٦ظا جىؾُ٘ الخُُٛت الاظخماُٖت لدكمل ظمُ٘ ألاظغاء بال٣ُإ الخام.

وفي هظا الهضص، اٖخمض الهىضو١ ؾُاؾت ظضًضة في مجا٫ الخٟخِل واإلاغا٢بت مً زال٫ اجساط ٢غاع 

داث اإلا٣اوالث وصعاؾتها وجدلُل اإلاُُٗاث الخٟخِل ٖلى الهُٗض اإلاغ٦ؼي واٖ خماص م٣اعبت جدب٘ جهٍغ

غة لضًه بسهىم ال٣ُاٖاث  اإلاغجبُت بها بك٩ل ٖلمي ومخُىع وجدلُل ظمُ٘ اإلاُُٗاث اإلاخٞى

جىُٓم خمالث جٟخِل لبٌٗ ال٣ُاٖاث التي  بلىالا٢خهاصًت والاظخماُٖت والخضماجُت، باإلياٞت 

ذ باألظغاء  . ًالخٔ ٞحها ي٠ٗ الخهٍغ

غ ٖلى مُُٗاث ومٗلىماث جخٗل٤ باإلااؾؿاث التي  ؼ الخيؿ٤ُ م٘ ؤلاصاعاث التي جخٞى ٦ما ٖمل ٖلى حٍٗؼ

ج٣اعب الازخهاناث بحن ظهاػ  بلىٌؿغي ٖلحها هٓام الًمان الاظخماعي. وفي هظا الؿُا١، وبالىٓغ 

ضو١  جم جى٢ُ٘ جٟخِل الكٛل الخاب٘ للىػاعة وظهاػ مغا٢بت وجٟخِل الًمان الاظخماعي الخاب٘ للهى

اجٟا٢ُت بحن الىػاعة والهىضو١ مً ؤظل جباص٫ اإلاٗلىماث بُجهما بسهىم الخغو٢اث اإلاغنضة ؤزىاء 

ظىالث الخٟخِل واإلاغا٢بت التي ٣ًىمان بها باإلا٣اوالث التي حؿغي ٖلحها ؤخ٩ام مضوهت الكٛل وهٓام 

 الًمان الاظخماعي.

غا٢بت" ًترؤؾها اإلاضًغ الٗام للهىضو١، و٦ظا بٖضاص ٦ما جم بخضار "لجىت الخسُُِ إلاهام الخٟخِل واإلا

ؼ ؾُاؾت ال٣غب  بلى"صلُل جىيُخي لٗملُت الخسُُِ إلاهام الخٟخِل واإلاغا٢بت". باإلياٞت  حٍٗؼ

ذ ٖبر بىابت  ، ألاصاء ًٖ بٗض، مغا٦ؼ الاجها٫ ”يماه٨م“باؾخٗما٫ ج٣ىُاث الخىانل الخضًشت ٧الخهٍغ

ني للًمان الاظخماعي،  .ٚحر طل٪ مً الخضماث بلى جم ٦ظل٪ جمضًض قب٨ت و٧االث الهىضو١ الَى



بما ٞحها ٖكغ و٧االث مخى٣لت ٦ما   2018و٧الت ؾىت  102 بلى 2005و٧الت ؾىت  60خُض اهخ٣لذ مً 

 ًخم الٗمل ٖلى زل٤ و٧االث ظضًضة.

ؼ  ٖملُت اإلاغا٢بت والخٟخِل وجدهُجها لخ٩ىن ؤ٦ثر ٞاٖلُت إلاداعبت ال بَاع وفي  ٛل والتهغب مً ؤصاء حٍٗؼ

ني للًمان الاظخماعي بخدؿحن ٖمل هُئاث اإلاغا٢بت   الىاظباث الاظخماُٖت، ٢ام الهىضو١ الَى

والخٟخِل،  وطل٪ بةٖاصة الىٓغ في اإلاؿاَغ الجاعي بها الٗمل في هظا اإلاجا٫ خغنا مىه  ٖلى 

في مجا٫ اإلاغا٢بت. و٢ام الكٟاُٞت، وفي هظا الؿُا١ ٢ام باٖخماص مىهجُت اإلاهام اإلاؿُغة واإلاىز٣ت 

ٌ م٣خًُاث الٟهلي  مً  17و  16بخ٣ضًم مكغوٕ ٢اهىن اإلاغا٢بت والخٟخِل ٣ًط ي بةلٛاء وحٍٗى

٠ بمشابت ٢اهىن ع٢م  ( 1972ًىلُى  27) 1392ظماصي آلازغة  15ناصع في  1.72.184الٓهحر الكٍغ

 اإلاخٗل٤ بىٓام الًمان الاظخماعي.

 

 : 2018بت بغؾم ؾىتماقغاث خى٫ ٖملُاث الخٟخِل واإلاغا٢

ني للًمان الاظخماعي ب:  ٢ام ظهاػ الخٟخِل واإلاغا٢بت الخاب٘ للهىضو١ الَى

 2727 ٖملُت جٟخِل ومغا٢بت 

  ت ويُٗت  ؤظحر؛ 49.157حؿٍى

   ت ٦خلت ألاظىع  ملُاع صعهم؛ 1,57حؿٍى

 

 اؿالح و خكامت مىظىمت الحماًت الاجخماعيت

إ

إ

o ش    ؤنضع ميكىع مً ؤظل بنالح وخ٩امت مىٓىمت الخماًت الاظخماُٖت باإلاٛغب  2018ماعؽ  30بخاٍع

 وبعؾاء ٢ىاٖض ل٣ُاصتها وخ٩امتها.

o  و٢ض جم مً زال٫ هظا اإلايكىع بخضار لجىت لل٣ُاصة، ًترؤؾها الؿُض عثِـ الخ٩ىمت والىػعاء اإلاٗىُحن

ظخماعي واإلاضعاء الٗامحن للهُئاث اإلاضبغة عثِـ هُئت مغا٢بت الخإمُىاث والاخخُاٍ الا  بلىباإلياٞت 

ىُت للخإمحن الهخي، والتي بؾىاصها اإلاهام  ألهٓمت الخُُٛت الاظخماُٖت والصخُت ومضًغ الى٧الت الَى

 الخالُت:

 

  غ ؾُاؾت مىضمجت ومىخضة للخماًت الاظخماُٖت، م٘ جدبٗها وج٣ُُمها بك٩ل مىخٓم ٖلى جٍُى

حر اإلاالي، والخ غم ٖلى يمان ج٩امل وجىاؾ٤ مسخل٠ آلُاث الخماًت الخماًت اإلاؿخىي اإلاالي ٚو

 الاظخماُٖت؛

  ٘جىؾُ٘ الخُُٛت الصخُت الاؾاؾُت في ؤ٤ٞ حٗمُمها لدكمل ظمُ٘ الٟئاث الاظخماُٖت، م

جدؿحن الخُُٛت لٟاثضة الٟئاث الهكت واإلاٗىػة، بضءا مً حٗمُم هٓام اإلاؿاٖضة الُبُت ٖلى 



ل مجمٕى الؿ٩ان اإلاؿتهضٞحن، مً زال ٫ ج٣ُُم هٓام الاؾتهضاٝ ووي٘ آلُت مالثمت لخمٍى

الىٓام، وطل٪ باإلاىاػاة م٘ اإلاالثمت بحن الٗغى والُلب ُٞما ًسو الٗالظاث ويمان ظىصتها، 

غ وبنالح الخُُٛت الصخُت ألاؾاؾُت بما ٞحها الخإمحن ؤلاظباعي الاؾاس ي ًٖ اإلاغى  وجٍُى

حن وألاشخام ٚحر ألاظغاء الظًً ًؼاولىن وجىؾُ٘ هُا٢ه لِكمل اإلاهىُحن والٗما٫ اإلاؿخ٣ل

وكاَا زانا، م٘ الٗمل ٖلى جد٤ُ٣ صًمىمت اإلاىٓىمت وؾالمت الىيُٗت اإلاالُت للهُئاث 

 اإلا٩لٟت بخضبحرها؛

  غ مجا٫ الهىضؾت الاظخماُٖت مً ؤظل جىخُض َغ١ الاؾتهضاٝ وجد٤ُ٣ ؤلاههاٝ في مجا٫ جٍُى

خش اإلاجا٫ لخىؾُ٘ ا حر الى٣ضًت، و٦ظا الضٖم اإلاؿاٖضاث الاظخماُٖت، ٞو الث الى٣ضًت ٚو لخدٍى

حر اإلاكغوٍ اإلاىظه للٟئاث اإلاٗىػة والهكت؛  الٗمىمي اإلاكغوٍ ٚو

  ىُت مدضصة م٘ الٗمل ٖلى ٤ مٗاًحر َو جدؿحن ٖغى وظىصة الخضماث الاظخماُٖت لل٣غب ٞو

ت اإلاٗىُت بها؛ غها وجضُٖم اإلاىاعص البكٍغ  جٍُى

 ٗا٫ خ ى٫ ؤلانالح مً ؤظل الخٍٗغ٠ بمغاخل ؤظغؤجه، بعؾاء جىانل ماؾؿاحي مخىاؾ٤ ٞو

 ومىا٦بت آلازاع اإلاترجبت ًٖ جُٟٗله.

 

ت، باإلياٞت   تها ال٨خاب الٗامىن لل٣ُاٖاث الىػاٍع ت، جًم في ًٍٖى  بلى٦ما جم بخضار لجىت ج٣ىُت بحن وػاٍع

ألهٓمت الخُُٛت الاظخماُٖت عثِـ هُئت مغا٢بت الخإمُىاث والاخخُاٍ الاظخماعي واإلاضعاء الٗامحن للهُئاث اإلاضبغة 

ىُت للخإمحن الهخي، والتي ؤؾىضث بلحها مهمت:  والصخُت ومضًغ الى٧الت الَى

لها في ق٩ل مسُُاث  - ؤلاقغاٝ ٖلى الخدب٘ الٗملي ل٣غاعاث وجىنُاث لجىت ال٣ُاصة مً زال٫ ججًز

 ٖملُت؛

ل بغامج صٖم الخماًت الاظخماُٖت، والٗمل ٖلى  ظغاءاثا٢تراح ؤلا  - ت لًمان خؿً ججًز الٗملُت الًغوٍع

٤ مىٓىمت للخدب٘ الخ٣ني واإلاالي لهظه  بَاع ج٣ُُم ٞٗالُتها في  الخىاؾ٤ بحن الىؾاثل وألاهضاٝ، وطل٪ ٞو

غ خى٫ مضي مسخل٠ الٗملُاث اإلاغجبُت بها؛  البرامج م٘ بٖضاص ج٣اٍع

الضعاؾاث وبجم٘ اإلاٗلىماث و٦ظا بٖضاص صٞاجغ الخدمالث اللجً  ةهجاػ اصة بال٣ُام بُلب مً لجىت ال٣ُ -

اث الٗمل التي ًم٨ً ؤن جدضثها لجىت ال٣ُاصة م٘ ؤلاقغاٝ ٖلى جدب٘  اجُت ؤو مجمٖى الخ٣ىُت اإلاىيٖى

 ؤقٛالها.

 ٦ما جم بخضار ؤعب٘ لجان ج٣ىُت مىيىٖاجُت جخٗل٤ ب: 

بغامج الخماًت الاظخماُٖت، وطل٪ جدذ مؿاولُت الىػاعة اإلا٩لٟت بالكاون الٗامت  خ٩امت والخ٣اثُت .1

 والخ٩امت؛

 الخُُٛت الصخُت ألاؾاؾُت، وطل٪ جدذ مؿاولُت وػاعة الصخت؛ .2

اإلاؿاٖضة الاظخماُٖت، وطل٪ جدذ مؿاولُت الىػاعة اإلا٩لٟت باألؾغة والخًامً واإلاؿاواة والخىمُت  .3

  ؛الاظخماُٖت



 ضاٝ، وطل٪ جدذ مؿاولُت وػاعة الضازلُت.م٣اعبت الاؾته .4

   

ني للًمان الاظخماعي لخُٟٗل الخُُٛت الصخُت و الخ٣اٖض  الخضابحر اإلاخسظة مً الهىضو١ الَى

 للمؿخ٣لحن

 

الهىضو١ وطل٪ جٟاصًا لخل٤ ماؾؿت ظضًضة، ألامغ الظي ؾ٣ُلو مً  بلىجم بؾىاص جضبحر الىٓام 

ل هظًً ال٣اهىهحن، اجسظ  ٧لٟت الخضبحر. وفي اهخٓاع اؾخ٨ما٫ اإلاؿاَغ ال٣اهىهُت لضزى٫ لخُٟٗل وججًز

 وجضابحر مً ؤظل الخدًحرلخُب٣ُهما ، وهي ٧الخالي: بظغاءاثالهىضو١ ٖضة 

  خالُت الخانت ب٩ل هٓام:الخىُٓمُت  والٗملُت ال ظغاءاثجدضًض ؤلا 

 جدُحن ازخهاناث هُا٧ل الهىضو١ لخخماش ى م٘ الازخهاناث الجضًضة؛ 

 ت و الاؾخماعاث؛  بٖضاص اإلاؿاَغ ؤلاصاٍع

 وي٘ جىُٓم مالي ومداؾباحي ًًمً اؾخ٣اللُت الخضبحر ل٩ل هٓام ٖلى خضة؛ 

 الخضماث. ابغام اجٟا٢ُاث الكغا٦ت م٘ اإلااؾؿاث البى٨ُت  الؾخسالم الاقترا٧اث وج٣ضًم 

  غ ألاهٓمـــت اإلاٗلىماجُـــت الالػمـــت لخُبُـــ٤ الخُُٛـــت الصـــخُت والخ٣اٖـــض لٟاثـــضة الٗمـــا٫ ٚحـــر بٖـــضاص وجُـــٍى

 ألاظغاء؛

  ـغ الالػمـت وال٣ُـام بٗملُـت ُـ٠ ألَا جدضًض الاخخُاظاث ٖلى الهُٗضًً اإلاغ٦ؼي و الجهىي مـً ؤظـل جْى

بٖــضاص بــغامج  بلــىبٖــاصة الاهدكــاع إلاؿــخسضمي الهــىضو١ لالؾــخجابت لدؿــُحر هــظًً الىٓــامحن، باإليــاٞت 

ـــغ الهـــىضو١ فـــي مجـــا٫ الىهـــىم ال٣اهىهُـــت والخىٓـــُم واإلاؿـــاَغ و واؾـــ ً  اإلاسههـــت أَل خسضام الخ٩ـــٍى

 الىٓام اإلاٗلىماحي التي جسو هٓامي الخُُٛت الخانحن باإلاؿخ٣لحن؛

  الآلػمــــت لل٣ُــــام بــــالخمالث اإلاخٗل٣ــــت بالخىانــــل ٖلــــى الهــــُٗضًً اإلاغ٦ــــؼي و الجهــــىي  ظــــغاءاثبٖــــضاص ؤلا

ُـــــت وجدؿـــــِـ اإلاـــــامً لهـــــم بـــــالخ٣ى١  ـــــ٠ بهـــــظا الىٓـــــام  والتـــــروٍج لـــــه  والٗمـــــل ٖلـــــى جٖى بهـــــضٝ الخٍٗغ

 الخُُٛت الاظخماُٖت والصخُت بمىظب هظًً الىٓامحن. اإلاسىلت لهم في مجا٫

 

 

 خىل لجىت الجسمد

 

 :مً خكىن اللجىتج

 ممشلحن ازىحن للىػاعة بخُٗحن مً َٝغ الؿُض الىػٍغ ؛ -

 ممشلحن ازىحن لىػاعة الا٢خهاص و اإلاالُت ؛ -



ني إلاىٓماث الاخخُاٍ الاظخماعي . -  ممشلحن ًٖ الهىضو١ الَى

 :خالل علد اجخماعينوكد باػسث اللجىت عملها مً 

 

إ:جم على ازسه  2019ػدىبر  25الاجخماع ألاول بخازيخ  .1

إ

بزباع ممشلي الهىضو١ ب٣ُام الهىضو١ بجغص ل٩اٞت ممخل٩اجه مً ٣ٖاعاث و مى٣ىالث و ٖغى  -

 هخاثج الجغص ٖلى م٨خب زبحر مداؾبي مً ؤظل الخهض٤ً؛ 

و١ و عؤًه بسهىنه ب٩ىهه  ج٣ضًم ممشل م٨خب الخبرة لٗغى خى٫ الجغص الظي ٢ام به الهىض -

"ال ًالخٔ ٖلى الجغص الظي ٢ام به الهىضو١ ما مً قاهه مى٘ الخهض٤ً ٖلُه باؾخصىاء بٌٗ 

 اإلاالخٓاث اإلاشاعة  " ؛

جإ٦ُض ؤًٖاء اللجىت )ممشلي وػاعة الكٛل و اإلاالُت (ٖلى ؤن الثدت اإلامخل٩اث التي ؾُهاص١  -

و الؿلُت الخ٩ىمُت اإلا٩لٟت باإلاالُت ًدب  ٖلحها، مً َٝغ الؿلُت الخ٩ىمُت اإلا٩لٟت بالكٛل

 ؤن ج٩ىن زالُت مً ؤي جدٟٔ ؤو مالخٓت .

إ

إ:  2019أكخىبس  4الاجخماع الثاوي بخازيخ   .2

 ٢ضم ممشلى الهىضو١ زالله ويُٗت ًٖ اخترام مالخٓاث م٨خب الخبرة؛ -

بٌٗ الاق٩االث ال٣اهىهُت ؾىاء ٖلى  ؤزاع ؤًٖاء لجىت الجغص )ممشلى وػاعة الكٛل و اإلاالُت (  -

ً اللجىت ؤو َبُٗت ٖملها  . ج٩ٍى

إ

إ

إ

 

 مئػساث بخـىؾ الخغويت الصحيت للولبت

إ

-2018قهض هٓام الخإمحن ؤلاظباعي ألاؾاس ي ًٖ اإلاغى الخام بالُلبت، زال٫ اإلاىؾم الجامعي  -

2019 ً ، جدؿىا في اإلااقغاث، بط ٖٝغ الىٓام اهسغاٍ ظمُ٘ ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي والخ٩ٍى

 70.361% مً الُلبت، خُض اهخ٣لذ َلباث حسجُل الُلبت مً 90بال٣ُإ الٗام الخايىت لـ 

 َلبا زال٫ اإلاىؾم الجامعي الخالي؛ 272.517 بلى 2018-2017الجامعي  زال٫ اإلاىؾم

 بلى، م٘ ؤلاقاعة 2018-2017َالب زال٫ اإلاىؾم الجامعي  43.175َالبا م٣ابل  115.000حسجُل   -

غون ٖلى حُُٛت بالخإمحن ؤلاظباعي ًٖ اإلاغى بال٣ُإ الخام،  52.352ؤن خىالي  َالبا ًخٞى

 ؛”َالبا ًخىٞغون ٖلى عامُض 57.352حُُٛت بال٣ُإ الٗام، و َالبا ًخىٞغون ٖلى 26.124و



بٌٗ  بصماطمً اإلاىخٓغ ؤن حٗٝغ ماقغاث الدسجُل جدؿىا بالىٓغ لخبؿُِ اإلاؿاَغ وصعاؾت ؾبل  -

الٟئاث، بمً ٞحهم الُلبت اإلاؿخُٟضون مً بغهامج عامُض، في الخإمحن ؤلاظباعي ًٖ اإلاغى الخام 

 بالُلبت.

 

 جخماعيملىظماث الاخخيان الاإىدوق الىهني ـمآل ال

 

ني إلاىٓماث الاخخُاٍ الاظخماعي مىظ ؾىت  ٧اجداص لشماوي حٗايضًاث :  1950ؤخضر الهىضو١ الَى

ٟي ؤلاصاعاث واإلاهالح  ٟي ؤلاصاعاث الٗمىمُت باإلاٛغب ،الهُئاث الخٗايضًت إلاْى )الخٗايضًت الٗامت إلاْى

ى ت للخٗاون اإلاكتر٥ ومُخم الٗمىمُت باإلاٛغب ،الخٗايضًت الٗامت للتربُت الَى ُت ،الجمُٗت ألازٍى

ني، حٗايضًت ال٣ىاث اإلاؿاٖضة ،حٗايضًت الجماع٥ والًغاثب ٚحر اإلاباقغة ،  ٟي ألامً الَى مْى

ض واإلاىانالث ،حٗايضًت م٨خب اؾخٛال٫ اإلاىاوئ(،نىص١ ٖلى هٓامه ألاؾاس ي  الخٗايضًت الٗامت للبًر

٠ ا 1970ؾىت  بؿً هٓام ؤؾاس ي للخٗاون  1963هىهبر  12لهاصع في جُب٣ُا إلا٣خًُاث الٓهحر الكٍغ

لى بزغ اإلاخباصلـ ، لخيؿ٤ُ جضبحر ال٣ُإ اإلاكتر٥  بحن الخٗايضًاث نضوع هٓام الخإمحن ؤلاظباعي ، ٖو

ش   ٧18ل٠ الهىضو١ بخضبحر هظا الىٓام بال٣ُإ الٗام مىظ  2002ؤ٦خىبغ  03ألاؾاس ي ًٖ اإلاغى  بخاٍع

ايضًاث الشماهُت اإلا٩ىهت له مً الهُئاث اإلاضبغة للىٓام اإلاظ٧ىع ٦ما ، خُض اٖخبر و الخ2005ٗٚكذ 

 .٧2016ل٠ بمهمت جضبحر الىٓام الخام بُلبت الخٗلُم الٗالي والخ٣ني ابخضاء مً ؾىت 

(  بةخضار 2018ؤ٦خىبغ 10)  1440مدغم  30في  2.18.781نضوع اإلاغؾىم ب٣اهىن ع٢م  وبٗض بال ؤهه  

الهىضو١ اإلاٛغبي للخإمحن الهخي ٦ماؾؿت ٖمىمُت لخضبحر هٓام الخإمحن ؤلاظباعي ألاؾاس ي ًٖ اإلاغى 

ني إلاىٓماث الاخخُاٍ الاظخماعي صوعه ٦مضبغ للىٓام اإلاظ٧ىع و  بال٣ُإ الٗام، ٣ٞض الهىضو١ الَى

مً اإلاغؾىم ب٣اهىن اإلاظ٧ىع التي  24بذ مُالبا بمالثمت ويُٗخه الخالُت ،جُب٣ُا إلا٣خًُاث اإلااصة ؤن

و ًخٗحن   1963هىهبر  12جىو ٖلى ؤن الهىضو١ ًًل زايٗا إلا٣خًُاث الٓهحر الكٍغ٠ الهاصع في 

، صازل ٖلُه مالثمت ويُٗخه م٘ ؤخ٩ام اإلاغؾىم ب٣اهىن اإلادضر  للهىضو١ اإلاٛغبي للخإمحن الهخي

م٘ الخإ٦ُض ٖلى  ؤظل ؾىت واخضة مً صزى٫ الهىضو١ اإلاٛغبي للخإمحن الهخي خحز الخىُٟظ .

اجساط ٢غاع مالثم إلاؿخ٣بل  ٖلحهً  الالجيالهىضو١ لم ٣ًٟض نٟخه ٧اجداص لشماوي حٗايضًاث ؤه

 الهىضو١ وؤهضاٞه.  

 

 

 

 ساق املهىيتمالخؤمين على ألاإ اجبازيت



 

ت الخإمحن ٖلى خىاصر الكٛل وألامغاى اإلاهىُت ؾىت  باليؿبت للمكٛلحن  2001جم ب٢غاع بظباٍع

ني للًمان الاظخماعي. وهٓغا العجٟإ مبلٜ الخدمالث الاظخماُٖت  ت في الهىضو١ الَى واإلا٣اوالث اإلاىسَغ

ت الخإمحن ؾىت   بهجاػ ى ؤؾاؽ وطل٪ ٖل 2003ٖلى اإلا٣اوالث، جم اؾخصىاء ألامغاى اإلاهىُت مً بظباٍع

 صعاؾت للجضوي مً َٝغ وػاعة الا٢خهاص واإلاالُت وم٣اوالث الخإمحن وبٖاصة الخإمحن.

 

 خىل عدمد ملفاث الخعىيم عً فلدان الؼغل

إ

ٌ ًٖ ٣ٞضان الكٛل وصزىله خحز الخىُٟظ ابخضاء مً ٞاجذ صظىبر  جم  نضوع ال٣اهىن اإلاخٗل٤ بالخٍٗى

باليؿبت لؤلظحر الظي  ؤقهغ  6لىعجه مً ؤظل يمان صزل لٟترة ػمىُت مدضصة في , و٢ض جمذ ب2014

ت ٞغم  ً بُٛت بٖاصة جإهُله وج٣ٍى ٣ٞض ٖمله ألؾباب زاعط ًٖ بعاصجه، ومىا٦بخه ٦ظل٪ ببرامج للخ٩ٍى

 ه في ؾى١ الكٛل.بصماظبٖاصة 

اإلاخضزلحن صازل هظا، و٢ض خٓي هظا الىٓام باهخمام ٦بحر مً َٝغ الهىضو١ وظمُ٘ الٟاٖلحن و  

اث الى٣ابُت واإلاىٓماث اإلاهىُت للمكٛلحن ألا٦ثر  اإلاجلـ ؤلاصاعي للهىضو١ )ممشلى الضولت واإلاغ٦ٍؼ

غه وجدؿِىه ختى ًبلٜ ألاهضاٝ  خباع لُبُٗت هظا الخٗىٌٍ وآٞا١ جٍُى جمشُال(، وطل٪ ؤزظا بٗحن الٖا

ٌ ًٖ ٣ٞضان  ؤنضع اإلاجلـ ؤلاصاعي للهىضو١ زال٫ َاع وفي هظا ؤلا  .اإلاغؾىمت له اٖخماص  هٓام الخٍٗى

ش  ؾىىاث مً جُٟٗله  ٣ً3ط ي بةظغاء صعاؾت ج٣ُُمُت له بٗض مغوع  2013ًىلُىػ  23الكٛل ٢غاعا بخاٍع

ها هظا الىٓام وجدلُل ظمُ٘ 2018ؤي ابخضاء مً ؾىت  ، وطل٪ للى٢ٝى ٖلى الهٗىباث التي ٌٗٞغ

ا ومالُا واظخماُٖا، إلًجاص الخلى٫ اإلاىاؾبت وبصزا٫ الخٗضًالث  اإلاُُٗاث اإلاغجبُت به بصاٍع

ت،٦ما خٓي ؤًًا باهخمام زام مً َٝغ الخ٩ىمت في  ، 2021-2016البرهامج الخ٩ىمي  بَاع الًغوٍع

ٌ."  الاؾخٟاصة قغوٍ وجبؿُِ الظي جم ُٞه الالتزام بالٗمل ٖلى "جدؿحن  مً هظا الخٍٗى

ُ٘ اإلاُُٗاث اإلاخٗل٣ت بدهُلت الضعاؾت مً زال٫ جدلُل ظم ةهجاػ وبهظا الخهىم، ٢ام الهىضو١ ب 

ُٞما ًسو قغوٍ الاؾخٟاصة مىه و٦ظا صًمىمخه، وطل٪  2017-2016-2015جُب٣ُه زال٫ ؾىىاث 

غه  وجدؿِىه.  ٢هض بلىعة جىنُاث وا٢تراخاث مً قإجها الٗمل ٖلى جٍُى

غ ألاظحر، مً ؤظل الاؾخٟاصة مً هظا الخٗىٍ  و٢ض ههذ اإلا٣خًُاث ال٣اهىهُت ٖلى ٌ، وظىب ؤن ًخٞى

ًىما ٦دض ؤصوى مً الٗمل الٟٗلي زال٫ الشالر ؾىىاث ألازحرة، مهغح بها لضي الهىضو١ ،  780ٖلى 

ش ٣ٞضان الٗمل 12ًىما زال٫  260مجها   .قهغا الؿاب٣ت لخاٍع

وطل٪ في ؤ٤ٞ جبني  وجمذ مىا٢كت مًمىن هظه الضعاؾت مً َٝغ اإلاجلـ ؤلاصاعي للهىضو١ ،

جهىع ظضًض لهظا الخٗىٌٍ، ختى ًدؿنى أل٦بر ٖضص مً ٞا٢ضي الكٛل الاؾخٟاصة مً هظا 

ٌ وجد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاخىزاة مىه. وزال٫ مىا٢كت هظا اإلاىيٕى مً َٝغ مجلـ بصاعة  الخٍٗى



ش  ني للًمان الاظخماعي بخاٍع ٣ًط ي ، ؤنضع اإلاجلـ ؤلاصاعي ٢غاعا  2018ؤ٦خىبغ  09الهىضو١ الَى

ىهاث اإلا٣ترخت  ٘ الؿِىاٍع الؿُض عثِـ الخ٩ىمت م٘ الخىنُت بالٗمل ٖلى جدؿحن الاؾخٟاصة  بلىبٞغ

مً الىٓام ، بخبؿُِ مؿاَغه وقغوٍ الاؾخٟاصة مىه م٘ يمان صًمىمخه وجىاػهه. ٦ما َالب 

ت ملُىن صعهم( م٘ الخىنُ 250الٟغ٢اء الاظخماُٖىن بهٝغ الكُغ اإلاخب٣ي مً مؿاهمت الضولت ) 

ل الىٓام.  وبهرا الخـىؾ جمذ اخالت املىكىع على الظيد باؾخمغاع مؿاهمت الضولت في جمٍى

إللبث بـفت نهائيت في املىكىع واخخياز الظيىازيى املالئم. 2018زئيع الحكىمت مىر أكخىبس 

إ

 لاخـائياث

ٌ ًٖ ٣ٞضان الكٛل ؾىت  جهاًت ؾىت ٚاًت  بلىو  2014و٢ض بلٜ ٖضص اإلاؿخُٟضًً مىظ اهُال١ الخٍٗى

ه   2018  ملُىن صعهم،655 مؿخُٟضا، بمبلٜ بظمالي  ٣ًضع ب  47944ما مجمٖى

مؿخُٟضا بمبلٜ ٣ًضع ب  10.567: ٣ٞض بلٜ ٖضص اإلاؿخُٟضًً  2019وباليؿبت للخهُلت اإلاا٢خت لؿىت 

 (.  2019ٚاًت ؤ٦خىبغ بلىملُىن صعهم )ماقغ جم خهغه  98

ت مً الُلباث وهي ٧الخاليي:  ومً ؤهم ألاؾباب التي خالذ صون الاؾخجابت إلاجمٖى

  ًىما؛780 بلىٖضص ألاًام اإلاهغح بها ال ًهل 

  ًىما؛280 بلىٖضص ألاًام اإلاهغح بها ال ًهل 

 ه٣و في الىزاث٤؛ 

 بًضإ الُلب زاعط ألاظل ال٣اهىوي ؛ 

 .ُت  ٣ٞضان الكٛل هدُجت اإلاٛاصعة الُٖى

إ

 اكـاء املخلاعدًً مً الحىاز الاجخماعي 

 

الخ٩ىمت ويُٗت اإلاخ٣اٖضًً في نلب اهخماماتها  مً زال٫ الٗمل ٖلى الخٟاّ ٖلى اإلاؿخىي  ظٗلذ

حر الٓغوٝ اإلاالثمت لًمان  الا٢خهاصي الاظخماعي  وجدؿحن مؿخىي صزلهم، و٦ظا الخغم ٖلى جٞى

مت لهم ، وفي هظا الهضص جم اجساط ٖضة جضابحر لخدؿحن الىيُٗت الاظخماُٖت واإلااصًت لٟئت خُاة ٦ٍغ

ٟي ال٣ُإ الٗام، خُذ جم زال٫ ؾىت  ٘ مً الخض ألاصوى للمٗاقاث  2016اإلاخ٣اٖضًً مً مْى الٞغ

ت مً   صعهم في الكهغ.  1500 بلىصعهم  1000اإلاضهُت والٗؿ٨ٍغ

 حمؿلؿل ؤلانال  بَاع اإلاخ٣اٖضًً ٞةن الخ٩ىمت ، وفي ووُٖا مجها بإهمُت الخٟاّ ٖلى مؿخىي ِٖل 

الكمىلي ل٣ُإ الخ٣اٖض ظٗلذ مً بخضي ؤولىلُاث هظا ؤلانالح وي٘ آلُت قٟاٞت إلاىذ وجضبحر خض 

 مبضؤ بٖاصة ج٣ُُم اإلاٗاقاث. و٦ظا ب٢غاع ؤصوى للمٗاف،

ت  بَاع وفي   ش  الخ٩ىمتعثِـ  الؿُض ؤنضعالٗمل ٖلى ججاوػ الهٗىباث اإلاؿٍُغ   2019ماي  21بخاٍع

ٟاث مٗاقاث الخ٣اٖض اإلاسىلت مً َٝغ  الهىضو١ اإلاٛغبي لبكإن اٖخماص الخضبحر الال٨ترووي إلاميكىعا 



لها وجبؿُِ  بلىللخ٣اٖض حهضٝ ؤؾاؾا  اٖخماص الخضبحر الال٨ترووي إلالٟاث الخ٣اٖض وج٣لُو آظا٫ جسٍى

الخ٣اٖض، وؾِىُل٤ الٗمل بم٣خط ى هظا  في نٝغ عاجب وطل٪ لخٟاصي الخإزغ مؿُغة جضبحرها وع٢مىتها

ل ؤلا  2019اإلايكىع ابخضاء مً ٞاجذ هىهبر اإلاخٗل٣ت بالخضبحر  ظغاءاثم٘ اٖخماص الخضعط في حٗمُم ججًز

 .2020ل٨ترووي إلالٟاث الخ٣اٖض بك٩ل ًًمً اهسغاٍ ظمُ٘ ؤلاصاعاث في ؤ٤ٞ مخم ؾىت الا

ؼ ؾُاؾت ال٣غب لٟاثضة اإلاخ٣اٖ ع٢مىت للمؿاَغ  ضًً مً زال٫ جبؿُِ ووكغ ووفي هٟـ الؿُا١ جم حٍٗؼ

غ ؤؾالُب ظضًضة إلاغا٢بت الخ٣ى١،  غ الخضماث  بلىاإلاخٗل٣ت بالخضماث اإلا٣ضمت لهم، وجٍُى ظاهب جٍُى

٘ اإلاخٗل٣ت بخإهُل  اإلا٣ضمت ٖبر البىاباث ؤلال٨تروهُت والخُب٣ُاث ٖلى الهاج٠ اإلادمى٫ وبجمام اإلاكاَع

ت ل هىاص٤ً الخ٣اٖض، م٘ يغوعة وكغ آظا٫ مٗالجت َلباث وق٩اًاث وجىؾُ٘ قب٨ت اإلاىضوبُاث الجهٍى

 اإلاخ٣اٖض.

ًاث الٗاثلُت  اصة في مبلٜ الخٍٗى ٦ما ؤن ٞئت اإلاخ٣اٖضًً  بال٣ُإ الٗام والخام ؾِؿخُٟضون مً ٍػ

 .2019والتي جم جُٟٗلها ابخضاء مً قهغ ًىلُىػ 

 صماطازخهاناث وػاعة الكٛل وؤلا التي جضزل يمً  ؤما باليؿبت لٟئت مخ٣اٖضي ال٣ُإ الخام و

 اإلانهي واإلااؾؿاث الخايٗت لىناًتها ، ٣ٞض جم ال٣ُام بما ًلي :

 

  ني للًمان ٘ مً الخض ألاصوى إلاٗاف الخ٣اٖض لهظه الٟئت مً َٝغ الهىضو١ الَى الٞغ

واعجٟ٘ زال٫  2008صعهم ؾىت  600 بلى 1996صعهم ؾىت  500الاظخماعي خُض اهخ٣ل مً 

 صعهم؛ 1000 بلى 2011ؾىت 

  ظمُ٘ اإلاٗاقاث بيؿبت ٘ إلاؿاٖضة اإلاخ٣اٖضًً في جدمل اقترا٧اث الخإمحن الاظباعي  %4ٞع

 ًٖ اإلاغى بمجغص نضوع مضوهت الخُُٛت الصخُت ألاؾاؾُت؛

  جمضًض اؾخٟاصة طوي خ٣ى١ اإلاخ٣اٖض اإلاخىفى مً الخُُٛت الصخُت ألاؾاؾُت ٦ُٟما ٧ان

 مبلٜ مٗاقهم؛

 الٟئت خُذ جخم جهُٟت اإلاٗاقاث بًٟل جبؿُِ مؿاَغ  جدؿحن الخضماث اإلا٣ضمت لهظه

ل اإلاٗاقاث  بلىج٣ضًم الُلباث وجهُٟت اإلاٗاف في و٢ذ وظحز ، باإلياٞت   بلىجدٍى

ضًت؛  الخؿاباث البى٨ُت  والبًر

  الخيؿ٤ُ بحن ؤهٓمت الاخخُاٍ الاظخماعي و٦ظا م٘ ؤهٓمت الضو٫ التي جغبُها م٘ اإلاٛغب

 ؤظل ٞخذ الخ٤ في اإلاٗاف وجهُٟت الخهت اإلا٣ابلت لها. اجٟا٢ُت للًمان الاظخماعي مً

بنالح هٓام اإلاٗاقاث اإلاضبغ مً َٝغ الهىضو١ ويمان صًمىمخه، ٢غع اإلاجلـ ؤلاصاعي  بَاع و في 

ش  صعاؾت خى٫ الىٓام لدصخُو ويُٗخه  بهجاػ  2016صظىبر  21للهىضو١ زال٫ اظخماٖه اإلاى٣ٗض بخاٍع

ىهاث اإلا ت هظا الض٣ُ٢ت وا٢تراح الؿِىاٍع م٨ىت ٖىض الا٢خًاء التي ؾخم٨ً مً الخٟاّ ٖلى اؾخمغاٍع

ىُت اإلا٩لٟت بةنالح  الىٓام وجدؿحن اإلاٗاقاث اإلاهغوٞت لؤلظغاء، م٘ اؾخدًاع جىنُاث اللجىت الَى



طل٪  ؤنضع اإلاجلـ ؤلاصاعي ٢غاعا ٣ًط ي  بلىباإلياٞت  هٓام الخ٣اٖض و٦ظا الهُئاث  الضؾخىعٍت ألازغي،

اصة باإلاىا٣ٞت ٖلى بٖ  .2020صعهم ابخضاء مً ٞاجذ ًىاًغ 100اصة ج٣ضًغ اإلاٗاقاث وطل٪ بٍؼ

 

 الاجخماعي لللمانلـىدوق الىهني با اللواع الخاؾالخغويت الصحيت ملؤجىزي 

 

حٗخبر الخماًت الاظخماُٖت بهٟت ٖامت ؤخض ؤهم آلالُاث التي حؿاهم بك٩ل بًجابي في جضُٖم واؾخ٣غاع 

الؿلم الاظخماعي، بدُض حؿاٖض ٖلى مىاظهت مسخل٠ الخدضًاث التي جىاظه اإلاىاَىحن مً زال٫ يمان 

ٛل حُُٛت مىضمجت يض اإلاساَغ الاظخماُٖت، وزهىنا اإلاغى والكُسىزت والعجؼ وخىاصر الك

٣ضان الكٛل، باإلياٞت  اإلاؿاهمت في جضُٖم ال٣ضعة الكغاثُت للمامىحن الاظخماُٖحن مً زال٫  بلىٞو

ًاث الٗاثلُت. وجغج٨ؼ الؿُاؾت الاظخماُٖت في مجا٫ الخماًت الاظخماُٖت في بالصها ٖلى جىؾُ٘  الخٍٗى

ٖلى جدؿُجها الخُُٛت الخُُٛت الاظخماُٖت لدكمل ٧اٞت الٟئاث ٚحر اإلاكمىلت بالخُُٛت م٘ الٗمل 

 وجدؿحن اإلاىاٞ٘ اإلا٣ضمت ويمان صًمىمتها. للٟئاث الخايٗت،

وبسهىم الخُُٛت الصخُت إلاإظىعي ال٣ُإ الخام بالهىضو١ ، ٞةن مىيٕى حٗمُم الخُُٛت 

اث وػاعة الكٛل وؤلا  اإلانهي  صماطالاظخماُٖت لدكمل ٧اٞت ؤظغاء ال٣ُإ الخام حك٩ل ؤخض ؤهم ؤولٍى

غ الخماًت الاظخماُٖت ألظغاء ال٣ُإ الخام ٖبر  والهىضو١ الَى ني للًمان الاظخماعي، بهضٝ جٍُى

ؼ آلُاث الخٟخِل واإلاغا٢بت ٖبر الخيؿ٤ُ بحن ظهاػ جٟخِل الكٛل الخاب٘ للىػاعة وظهاػ مغا٢بت  حٍٗؼ

ذ، بهٟت  وجٟخِل الًمان الاظخماعي والؿهغ ٖلى جباص٫ اإلاٗلىماث بُجهما ُٞما ًخٗل٤ بٗضم الخهٍغ

 انت، وجُب٤ُ م٣خًُاث الًمان الاظخماعي، بهٟت ٖامت.ز

ؼ ؾُاؾت ال٣غب وجدؿحن ظىصة الخضماث مً  ني للًمان الاظخماعي بخٍٗؼ ٦ما ٢ام الهىضو١ الَى

 زال٫:

ض  بلى 2005و٧الت ؾىت  65جىؾُ٘ قب٨ت و٧االث الًمان الاظخماعي خُض اهخ٣لذ مً   - ما ًٍؼ

و٧االث مخى٣لت وزل٤ ؤ٦كا٥ ال٣غب وم٩اجب  10، ٦ما جم اخضار 2018و٧الت ؾىت  100ًٖ 

 الاجها٫؛

 جمضًض الاؾخٟاصة مً الخٗىًٍاث الٗاثلُت لدكمل ؤظغاء ال٣ُإ الٟالحي؛ -

جدؿحن ظىصة الخضماث مً زال٫ اؾخٗما٫ ج٣ىُاث الخىانل الخضًشت )بىابت يماه٨م، مغ٦ؼ  -

 ..(؛الاجها٫ الهاجٟي .

ا؛ 40و 30بخضار مغ٦ؼ لالجها٫ ''ؤلى يمان'' ٌٗالج ما بحن  -  ؤل٠ م٩اإلات قهٍغ

ني للًمان الاظخماعي ''يماه٨م'' - م٘ وي٘ زضماث  بَال١ البىابت ؤلال٨تروهُت للهىضو١ الَى

ووؿبت ٦خلت ألاظىع  %96ظضًضة ًٖ بٗض، خُض بلٛذ وؿبت ألاظغاء اإلاهغح بهم ًٖ بٗض 

 ؛%98اإلاهغح بها 



ت وملٟاث بخضار ب - ىابت زانت باإلاامً لهم لتزوٍضهم باإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بىيُٗتهم ؤلاصاٍع

ًاتهم والتي حسجل ما مٗضله   مؿخٗمل ٧ل قهغ؛ 40 000حٍٗى

 ػاثغ ٧ل قهغ؛ 400 000والظي ٌسجل ما مٗضله  « Ma CNSS »بخضار جُب٤ُ الهاج٠ الظ٧ي  -

 ٫ ٧ل قهغ؛اجها 50 000بخضار اإلاجُب آلالي والظي ٌسجل ما مٗضله  -

ني و الجهىي ٖبر الخلٟؼة ؤلاطاٖت و  - ال٣ُام بدمالث جىانلُت و جدؿِؿُت ٖلى اإلاؿخىي الَى

 الل٣اءاث م٘ ؤعباب اإلا٣اوالث.

ني للًمان الاظخماعي بةنالح ه٨ُلي لجهاػ الخٟخِل واإلاغا٢بت  وباإلاىاػاة م٘ طل٪، ٢ام الهىضو١ الَى

ُِ اإلاهماث ًخم ٖلى الهُٗض اإلاغ٦ؼي اٖخماصا بهضٝ ظٗله ؤ٦ثر ٞٗالُت ومهىُت، بدُض ؤنبذ جسُ

ت مً اإلاُُٗاث الٗلمُت والضعاؾاث ال٣ُاُٖت التي جخم بخٗاون م٘ الخمشُلُاث اإلاهىُت  ٖلى مجمٖى

ذ  بلىإلاسخل٠ ال٣ُاٖاث، باإلياٞت  اٖخماصه الخمالث الخدؿِؿُت مً ؤظل اهسغاٍ اإلا٣اوالث والخهٍغ

٠ ؤ٦ثر ب ٤ الخٍٗغ ني للًمان الاظخماعي. بإظغائها، وطل٪ ًٖ ٍَغ  سضماث الهىضو١ الَى

ا في ٖضص ألاظغاء اإلاهغح بهم لضي الهىضو١  ظغاءاثو٢ض ؤزمغث هظه ؤلا  و الخضابحر اعجٟاٖا ملخْى

ني للًمان الاظخماعي مً  ، خُض بلٛذ وؿبت 2017ملُىن ؾىت   3,38بلى 2005ملُىن ؾىت  1,58الَى

 .2005ؾىت  43%م٣ابل  2017ؾىت  %48الخُُٛت الاظخماُٖت 

ومً ؤظل مداعبت ْاهغة الخملو مً الالتزاماث الاظخماُٖت في مجا٫ الًمان الاظخماعي وجم٨حن 

الٗما٫ ألاظغاء مً الاؾخٟاصة مً الخُُٛت الاظخماُٖت، ًجب جٓاٞغ ظهىص ظمُ٘ اإلاخضزلحن في هظا 

ت الترؾاهت ال٣اهىهُت وظٗلها ؤ٦ثر عصٖا بهضٝ بلؼام ا إلاكٛل باخترام م٣خًُاث اإلاجا٫ والٗمل ٖلى ج٣ٍى

 ٢اهىن الًمان الاظخماعي.

 

 

ني للًمان  ًاث الٗاثلُت اإلامىىخت ل٩ل َٟل )الهىضو١ الَى ٘ مً مبلٜ الخٍٗى خى٫ الخإزغ في الٞغ

 الاظخماعي(

إ

  ش ؤنضع اإلاجلـ ؤلاصاعي للهىضو١ ال٣غاعاث 2018 صظىبر  26و  2017صظىبر  27و  2016ماًى  27بخاٍع

٘ مً ٖلى الخىالي  41/2018و  22/2017و  70/2016 طاث ألاع٢ام ج٣ط ي بةخالت الى٣ُت اإلاخٗل٣ت بالٞغ

ًاث الٗاثلُت ٖلى لجىت الدؿُحر والضعاؾاث ٢هض بدثها م٘ ؤلاصاعة الٗامت وج٣ضًم  ٢ُمت مبلٜ الخٍٗى

 ا٢تراخاتها للمجلـ.

  ش ل 25بخاٍع اث الى٣ابُت جم جى٢ُ٘ اجٟا١ ًخٗل٤ بالخىاع الاظخماعي بحن الخ٩ 2019 ؤبٍغ ىمت واإلاغ٦ٍؼ

ًاث الٗاثلُت؛ ٘ مً مبلٜ الخٍٗى  ألا٦ثر جمشُلُت والاجداص الٗام إلا٣اوالث اإلاٛغب خى٫ الٞغ

  ش ٣ًط ي باإلاىا٣ٞت ٖلى  42/2019ؤنضع  اإلاجلـ ؤلاصاعي للهىضو١ ال٣غاع ع٢م  2019ًىلُىػ  17بخاٍع

ًاث الٗاثلُت مً  ٘ مً مبلٜ الخٍٗى صعهم( ًٖ ٧ل  300ر ماثت صعهم )زال  بلى)ماثتي صعهم(  200الٞغ



ًاث الٗاثلُت في خضوص زالزت ؤوالص، ابخضاء مً ٞاجذ ًىلُىػ  ولض ًسى٫ له الخ٤ في الخهى٫ ٖلى الخٍٗى

 ؛2019

  05ناصع في  2.08.358جم بٖضاص مكغوٕ مغؾىم بخُٛحر اإلاغؾىم ع٢م  2019في قهغ ٚكذ مً ؾىت 

ني ( بخدضًض م٣ضاع الخٗى 2008ًىلُىػ  09) 1429عظب  ٌٍ الٗاثلي اإلامىىح مً لضن الهىضو١ الَى

 ألاماهت الٗامت للخ٩ىمت؛ بلىللًمان الاظخماعي وبعؾاله 

ش   29) 1440مً طي الدجت  27ناصع في  2.19.750جم وكغ اإلاغؾىم ع٢م  2019ؤٚؿُـ  29بخاٍع

ٌ الٗاثلي اإلامىىح مً لضن الهىض2019ؤٚؿُـ  ني للًمان ( بخدضًض م٣ضاع الخٍٗى و١ الَى

ضة الغؾمُت ٖضص الاظ  6808خماعي بالجٍغ
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التضامن والتنمية االجتماعية التضامن والتنمية االجتماعية السيدة السيدة   عرضعرض

  والمساواة واألسرةوالمساواة واألسرة
  



ة تقديم مشروع الميزانية الفرعي

عية لوزارة التضامن والتنمية االجتما

السنة برسم واألسرة والمساواة 

2020المالية 



االجتماعيةوالتنميةالتضامن.1
_________________

املرأة.2
_________________

الطفولة.3
_________________

إعاقةوضعيةيفاألشخاص.4
_________________

املسنوناألشخاص.5
_________________

األسرة.6
_________________

والتواصل الدويل والتعاون التشريع . 7
_________________

وماتيةاملعلواألنظمةوامليزانيةالبشريةاملوارد.8
_________________

20202تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 

حمتوى العرض

العامالسياق
_________________

2019سنةعملحصيلة
_________________

2020سنةعملبرانمج
_________________

2020سنةبرسمامليزانية
_________________
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اإلطار 
املرجعي 
ةلعمل الوزار 

20203و األسرة برسم السنة املالية واملساواة تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية 

دس تور اململكة املغربية

اخلطب والتوجهيات امللكية السامية

2021-2017الربانمج احلكويم 

2021-2017اسرتاتيجية القطب الاجامتعي 

واملتعلق بتحديد اختصاصات وتنظمي( 2013أ بريل 29)1434من جامدى الآخرة 18الصادر يف 2.13.22املرسوم رمق 
وزارة التضامن واملرأ ة وال رسة والتمنية الاجامتعية

النصوص الترشيعية  ذات الصةل بعمل الوزارة و النصوص التنظميية املتخذة لتطبيقها 
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توطئة 
عامة

20204و األسرة برسم السنة املالية واملساواة تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية 

مس توىىلعأ ووالاجامتعيالاقتصاديالصعيدعىلسواءهمامتقدمااملاضية،الس نواتخاللاملغرب،حقق

.والس ياس يةاملدنيةواحلقوقاحلرايت

ىلالتطوراتهذهترمجتوقد معيشةمس توىسطومتو الوطنيةالرثوةيفهامةوزايدةالاقتصاديالمنوارتفاعا 

ىلالشاملوالولوجالساكنة .املدقعالفقرعىلوالقضاءالابتدايئالتعلميا 

حرازه،متاذليوالاجامتعيالاقتصاديالتقدمورمغ يفأ ساساتمتثلالتحدايتمنمجموعةتواجهبالدانمازالتا 

دماج املس تدامةتمنيةال وتدعمياملواطنني،منممكنعددل كربمناس بةمعلفرصوخلقاجملمتعيفالش بابا 

.واخلدماتقوقاحلخملتلفاملنصفوالولوجأ شاكهلجبميعالفقرعىلوالقضاءاجملاليةالعداةلوحتقيق
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توطئة 
عامة

20205و األسرة برسم السنة املالية واملساواة تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية 

والنهوضالقتصادياالنموذجتطويريفيتمثالنأساسيني،توجهنياملغربانتهجالتحدايت،هذهولرفع
جهةمنواجملايل،اعياالجتموالتماسكالبشريةالتنميةتعزيزويفجهة،مناملستدامة،والتنميةابلتشغيل

.أخرى
منجمموعةإعدادعلى،واجملايلاالجتماعيوالتماسكالبشريةالتنميةتعزيزيهمالذيالثاين،التوجهركزوقد

والتصديةاالجتماعيالفئاتحبقوقللنهوضاملداخلأهمشكلتاليتالعمومية،والسياساتالربامج
اخلطةمثلووقائية،ويةفئعموميةوسياساتالبشرية،للتنميةالوطنيةاملبادرةمقدمتهاويفوالفقر،للهشاشة
حبقوقللنهوضاملندجمةالعموميةوالسياسةالطفولة،حلمايةاملندجمةالعموميةوالسياسةللمساواةاحلكومية

.إعاقةوضعيةيفاألشخاص
والفئاتولةوالطفاألسرةودعماالجتماعيةالرعايةأنظمةتقويةالعموميةوالسياساتالربامجهذهوتشمل
احلمايةوحتسنيعوتوسياالجتماعيواإلقصاءواهلشاشةالفقرحماربةإىلاهلادفةالسياساتومتويلاهلشة،

.االجتماعية
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السياق 
العام

20206و األسرة برسم السنة املالية واملساواة تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية 

ورش المنوذج التمنوي اجلديد

ورش ا صالح منظومة امحلاية الاجامتعية

2020ية لس نة واليت ترمجهتا توهجات مرشوع قانون املال ، برانمج معل احلكومةاس مترار أ ولوية الس ياسة الاجامتعية يف 

يةمواصةل ورش تزنيل اجلهوية املتقدمة، كمنط جديد للحاكمة الرتابية ورافد أ سايس ملعاجلة الفوارق اجملال 

لمتويل الس ياسات والربامج الاجامتعية ذات ال ثر عىل املواطنا صالح نظام املقاصة مواصةل ورش 

مواصةل ورش ا صالح نظام التقاعد، وفق مقاربة تشاركية مع خمتلف الرشاكء

د من ، س امي ال هداف ذات ال ولوية املتعلقة ابلقضاء عىل الفقر واحل2030الاخنراط الفاعل يف حتقيق خطة التمنية املس تدامة 
أ وجه عدم املساواة
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ي الدور احملور 
للقطب 

االجتماعي 
يف تنزيل
السياسة 
االجتماعية
للحكومة

20207و األسرة برسم السنة املالية واملساواة تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية 

التعاونوال رسةواملساواةالاجامتعيةوالتمنيةالتضامنوزارةجانبا ىليضماذليالاجامتعي،القطبينخرط

ابل وضاعوضالهنجماليفاملتحققةال جنازاتملرامكةاحلكومةهجوديفالاجامتعية،التمنيةوواكةلالوطين

تسعىمندجمةحقوقيةو اجامتعيةس ياسةمضنواجملالية،الاجامتعيةالفوارقوتقليصالهشةللفئاتالاجامتعية

.اس تثناءأ يدونواملواطنني،املواطناتمجليعالفرصوتاكفؤاملساواةلتحقيق
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ي الدور احملور 
للقطب 

االجتماعي 
يف تنزيل
السياسة 
االجتماعية
للحكومة

20208و األسرة برسم السنة املالية واملساواة تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية 

املساعدة الاجامتعية دمع وتعزيز قدرات امجلعيات المتكني الاقتصاديتكوين العاملني الاجامتعيني
ية دمع برامج التمنية الاجامتع 

حمليا

املرأ ة عاقةالطفوةلالتمنية الاجامتعية ال رسةال شخاص املس ننيال شخاص يف وضعية ا 

عبةالفئات يف وضعية ص  :الهدف نيالعاملني الاجامتعي :الهدف 
كز امجلعيات املدبرة ملرا :الهدف 

الرعاية الاجامتعية

مجعيات التمنية  :الهدف

الاجامتعية
اشةالفئات يف وضعية هش :الهدف

يني يف املتدخلني املؤسسات  :الهدف 

التمنية الاجامتعية

http://www.entraide.ma/home/language/1
http://www.entraide.ma/home/language/1
http://www.google.com/url?url=http://www.9rayti.com/ecole/ina-sociale/inscription&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=zBBmVM7rBY3laNSDgagH&ved=0CBwQ9QEwAg&sig2=-2ncRheagRC5PPtZ5jttcQ&usg=AFQjCNHp_asLSxKVfaTjeOlDUrtSKoakHw
http://www.google.com/url?url=http://www.9rayti.com/ecole/ina-sociale/inscription&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=zBBmVM7rBY3laNSDgagH&ved=0CBwQ9QEwAg&sig2=-2ncRheagRC5PPtZ5jttcQ&usg=AFQjCNHp_asLSxKVfaTjeOlDUrtSKoakHw
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ي الدور احملور 
للقطب 

االجتماعي 
يف تنزيل
السياسة 
االجتماعية
للحكومة

2020و األسرة برسم السنة املالية واملساواة تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية 

الاجامتعية،الس ياسةهذهيلتزن يفحموريبدورواملتدخلني،الفاعلنيخمتلفمعتشاركيةمقاربةوفقالاجامتعي،القطبويقوم

جاملهاميكنواليتمتزيه،اليتالقطاعيةادليناميةتؤههل :يفا 

رساهئا، من خالل اعامتد الس ياسات العمومية املندجمة الالتقائية لتنفيذية يف خمتلف وبراجمها ااحلكومية اليت جنح يف ا 

.احلكومةجمالت اش تغاهل، ووفق أ لية حكومية يرأ سها الس يد رئيس 

.، ووفق أ لية التعاقد2021-2017التقائية القطب الاجامتعي وتاكمل أ دواره، من خالل اسرتاتيجية القرب للقطب 

.عيةورش املساعدة الاجامتالاخنراط الفاعل يف الورش الوطين ل صالح منظومة امحلاية الاجامتعية، من خالل قيادة 

.ات احلاضنةاملؤسسالتوفر عىل منظومة مؤسساتية وترشيعية وتنظميية دامعة، سواء من حيث القوانني املؤطرة أ و 

.اعامتد التوجه الوظيفي اجلديد ملؤسسة التعاون الوطين املرتكز عىل املساعدة الاجامتعية

ت الرتابية، وفق أ لية التعاقد امجلاعاانطالق ورش التزنيل الرتايب خملتلف الس ياسات العمومية والربامج املعمتدة، عرب الرشاكة مع 
(.ولوجةمنوذج برانمج مدن )

9



2020والتدابري املربجمة لسنة 2019حصيلة عمل : التنمية االجتماعية

35

االجتماعيوالتماسكالتضامن.أوال
االجتماعيةالرعايةمؤسساتمنظومةإصالح1.
االجتماعيالتماسكدعمصندوقبرامجتفعيل2.

القدراتوتقوية تعزيز الشراكة . اثلثا
املديناجملتمعمجعياتمعالشراكة1.
اجلمعياتمشاريعافتحاص2.
الرتابيةاجلماعاتمعالشراكة3.
القدراتتقوية4.

االجتماعيالعملمأسسة.اثنيا
االجتماعينيالعاملنيقانونمشروع1.
جةبطناالجتماعيللعملالوطيناملعهدأتهيل2.

10 202010تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 



11

ةإصالح منظومة مؤسسات الرعاية االجتماعي. 1
ح الرتخالي  للممعيالات بفالت2019، مت خالال  14.05يف إطار تطبيق القانون −

.جديدةمؤسسة 38وتدبري
مؤسسالالة بطاقالالة اسالالتيعابية تصالالل1155لريتفالالع العالالدد اإللالالايل للمؤسسالالات املرخصالالة إ  −

.مستفيدة ومستفيد، موزعة على خمتلف جهات اململكة101660إ  
2018مليالالون در الالم خالالال  155ب يقالالدر للتسالاليري والتمهيالالز دعالالم سالالنوي ختصالالي  −

.تعاون الوطينالاملؤسسات من طرف اجلمعيات املشرفة على تدبري  ذه لفائدة 

التضامن والتماسك االجتماعي.والأ

11

الطاقة االستيعابيةعدد المؤسساتالجهة

17716620مراكش آسفي

16413491فاس مكناس

13713288سوس ماسة

11912667درعة تافياللت

1149061طنجة تطوان الحسيمة

1138990الدار البيضاء سطات

1078673خنيفرةبني مالل 

977686الرباط سال القنيطرة

665723الشرق

484248كلميم واد نون

10876العيون الساقية الحمراء

3337الداخلة وادي الذهب

1155101660المجموع

2020تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 

اجلهاتاملؤسسات حسب توزيع 

11
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إصالح منظومة مؤسسات الرعاية االجتماعية. 1

ة توزيع عدد مؤسسات الرعاي
االجتماعية املرخصة حسب 

فئاتوالاجلهات 

2020برسم السنة املالية واألسرة تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة 
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إصالح منظومة مؤسسات الرعاية االجتماعية. 1

ن الالالوطين اتفاقيالالة الشالالراكة مالالع التعالالاو مؤسسالالة جديالالدة بتفعيالالل  75إحالالدا 
.2018لسنة 

مع اجلماعات الشراكة يف إطار مؤسسة رعاية اجتماعية 20إحداث 
.الرتابية

الشراكة من أجل تعزيز املراكز االجتماعية

املؤسسةنوع/اجملا 
اإللايلاملبلغالرتابيةاجلماعاتالوطينالتعاون

العدد
الكلفة

العدد
الكلفة

العدد
الكلفة

(مليون در م)(مليون در م)(مليون در م)

املرأة
متعددة الوظائففضاءات

20للنساء
32

--20
32 مراكز التكفل ابلنساء 

5--5ضحااي العنف

2015342119الطفولة
10644,51310,5املسنوناألشخاص

يفاألشخاص
ةإعاقوضعية

COAPH10
30

--10
46 ص مراكز التكفل ابألشخا

101316,522يف وضعية إعاقة

7583202592108اجملموع

202013برسم السنة املالية واألسرة تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة 



ابتدعم خاص بتأ يل املركبات االجتماعية اليت تعاين صعو •

14

مالحظاتمبلغ الدعماملركز االجتماعي

ةاالجتماعيالرعايةمؤسسة

عتيقبعينالتكافل
2018دعم برسم سنة 000,00 650 2

2018دعم برسم سنة 000,00 325 1بمراكشواإلحسانالبردار

الجهوي االجتماعياملركب

مليلتيطالخيردار

2018دعم برسم سنة 000,00 360 5

4 000 000,00

دعم سنوي ابتداء من سنة  

اتفاقية الشراكة في)2019

(طور التوقيع

داراالجتماعياملركب

يالبرنوص سيدياألطفال
1 920 000,00

م دعم برسمبدئي بالالتزام

2019سنة 

955 15املجموع 000,00

إصالح منظومة مؤسسات الرعاية االجتماعية. 1
دعم املراكز االجتماعية الكربى

2020تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 

مبلغ الدعمالمركز االجتماعي

000,00 500 3البيضاءبالدارالمتنقلاالجتماعياالسعاف

200,00 814بالصويرةابتسامةاالجتماعيالمركب

800,00 224بالحاجبللنساءالوظائفالمتعددالفضاء

000,00 900 2بمكناسابتسامةاالجتماعيالمركب

200,00 370بطنجةالطفولةحمايةوحدة

000,00 200 1طنجةباالنطوائيينلألطفالمريملالاألميرةمعهد

000,00 400البيضاءبالدارالطفولةحمايةوحدة

200,00 409 9المجموع

دعم سنوي بشراكة مع التعاون الوطين•

لالالالالالغ    بسالالالالالال  بالالالالالالوطين حممالالالالالد السالالالالالاد  للمعالالالالالاق  دعالالالالالم املركالالالالالز •
در م سنواي000,00 700

14
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إصالح منظومة مؤسسات الرعاية االجتماعية. 1

15

تطبيقية لتدبري مرحلة ما بعد صدور النصوص الاإلعداد 
65.15للقانون 

:مؤسسات الرعاية االجتماعية مع القانون اجلديدمالءمة 
املعايريضوءعلىاحلاليةاملؤسساتلوضعيةبتشخيصالقيام−

تقييممع،والتأطريالتحتيةالبنياتحيثمنخاصةاجلديدة،
املؤسسات؛أتهيللعمليةاملاليةالكلفة

ؤسسات؛ابملاالجتماعينيالعاملنيلتأهيلعملخطةوضع−
.التحتيةالبنياتلتأهيلعملخطةوضع−

التدابري املربجمة

االجتماعيةاملتعلق  ؤسسات الرعاية 65.15القانون 
 2018أبريل 23بتاريخ 6667ابجلريدة الرمسية رقم نشر
 وإحالتها تدرجييا على مسطرة املصادقة(  نصا21)إعداد النصوص التطبيقية.

202015تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 



1616

طلب متوصل به من طرف الوزارة107.073

طلب مودع لدى املصاحل الرتابية لوزارة الداخلية 108.714ما يقرب من 

للمان اإلقليمية الدائمة  اجتماع 2.939

للمنة املركزية الدائمة اجتماع 114

أرملة مقبولة 98.994
وتستفيد من الدعم شهراي

يتيم ويتيمة170.000
أرملة مرفوضة ومت 7.259

يف طور املعاجلةملف 820إشعار ا ابلسبب 

االلالية منذاحلصيلة 
انطالق الربانمج

إ  غاية 
2019هناية أكتوبر 

مليون درهم970ز حوالي مليار وما يناه: املبلغ اإلجمالي للدعم املؤدى من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين

تتبع تفعيل برامج صندوق التماسك االجتماعي. 2

2020تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 

امىيف وضعية  شة احلاضنات ألطفاهلن اليتالدعم  املباشر لألرامل برانمج . أ

16
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توزيع طلبات احلصو  على الدعم املباشر حسب اجلهات

امىيف وضعية  شة احلاضنات ألطفاهلن اليتالدعم  املباشر لألرامل برانمج . أ

17

تتبع تفعيل برامج صندوق التماسك االجتماعي. 2

الجهات
مجموع 

الطلبات

عدد الطلبات 

المقبولة

عدد الطلبات 

غير المقبولة

الطلبات في 

طور الدراسة

17494160471221130سطات-الدار البيضاء 
1464913221759166آسفي-مراكش 
1419313611101763مكنا -فا  

13270122911152121القنيطرة-سال -الرابط 
10107921073467خنيفرة-بين مال  

9402846481725احلسيمة-تطوان -طنمة 
8923848534196الشرق
8709813748686ماسة-سو  
7563708643542اتفياللت-درعة 

1572145410216وادنون-كلميم 
9677951648الساقية احلمراء-العيون 
217187300وادي الذ ب-الداخلة 

7610الدر البيضاء سطات
107073989947259820اجملموع

0 5000 10000 15000 20000

سطات-الدار البيضاء 

آسفي-مراكش 

مكناس-فاس 

القنيطرة-سال -الرباط 

خنيفرة-بني مالل 

ةالحسيم-تطوان -طنجة 

الشرق

ماسة-سوس 

تافياللت-درعة 

وادنون-كلميم 

اءالساقية الحمر-العيون 

وادي الذهب-الداخلة 

الطلبات يف طور الدراسة عدد الطلبات غري املقبولة عدد الطلبات املقبولة جمموع الطلبات

2020تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 

(2019احلصيلة إ  غاية هناية أكتوبر )2019حصيلة البت يف طلبات •

17



:مع الجهات املعنية لالتنسيق 

مراجعة املرسوم املنظم للدعم
 ساء يف من الندراسة إمكانية توسيع الدعم املباشر لفئات هشة أخرى

وضعية هشة

لومات املتوفرة تبسيط الواثئق مع األخذ بعني االعتبار املع: مع السجل االجتماعي املوحدملالءمة ا•
لدى خمتلف اإلدارات واملؤسسات العمومية 

من اتريخ البت فيه هنائيا بدال احتساب الدعم ابتداء من اتريخ وضع الطلب •
ق أحكام القانون رقم النساء األرامل يف وضعية هشة نيابة عن األطفال املهملني املتكفل هبم وفإضافة •

15.01
غري أبنائهن إضافة النساء األرامل يف وضعية هشة نيابة عن األطفال اليتامى يف وضعية هشة من•

املوكول هلن حضانتهن أو رعايتهن
ة وذلك بعد وفاة إضافة النساء املطلقات يف وضعية هشة نيابة عن أطفاهلن اليتامى يف وضعية هش•

الزوج امللزم ابلنفقة

18

عياالجتماالتماسكصندوقبرامجتفعيلتتبع.2

برانمج دعم األشخاص يف وضعية إعاقة-ب
 ؛2018التوصيات املنبثقة عن التقييم الذي أجرته الوزارة للربانمج سنة مواصلة تنفيذ
 ؛(مستفيد11344)األطفال يف وضعية إعاقة متدرسمواصلة دعم
 ؛(مستفيد32479)التعويضية التقنية واألجهزة توسيع االستفادة من املعينات
 ؛(مستفيد1207)مشروع ألف درهم لكل 60األشخاص يف وضعية إعاقة على إحداث مشاريع مدرة للدخل عرب تقدمي دعم يصل إىل مواصلة تشجيع
 (.مستفيد44000)إعاقة االستقبال لفائدة األشخاص يف وضعية تعزيز شبكة مراكز

2020تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 

التدابري املربجمة

امىيف وضعية  شة احلاضنات ألطفاهلن اليتالدعم  املباشر لألرامل برانمج . أ

18
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عيمأسسة العمل االجتما.اثنيا

ي االجتماعابلعامل املتعلق45.18رقمقانونالشروعمإعداد•
محايةالجميفوالكفاءاتاملهنمرجعإبجنازاملتعلقةالدراسةهناءإ•

الطفولة؛
جماليفوالكفاءاتاملهنمبرجعاملتعلقةالدراسةإلطالقاإلعداد•

.اإلعاقة

45.18قانون رقم الشروع إهناء مسار املصادقة على م•
ابلعاملني االجتماعينياملتعلق 

إجنازهمتما
االجتماعي العامل قانونمشروع.1

2020تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 

املربجمةالتدابري

بطنمةاالجتماعيللعملالوطيناملعهدأت يل.2

للعملالوطيناملعهدتنميةخمططإلعداددراسةإطالق
بطنمةاالجتماعي

املربجمةالتدابريإجنازهمتما
إهناء الدراسة •
املعهدتنمية تتبع تنزيل خمطط •

19



2020تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 

حصيلة انتقاء املشاريع:2018نسخة •
مبلغ الدعم املطلوبالكلفة اإلجمالية ع عدد املشارياملحاور 

(E-SALAMA)  5.234.270,50   788.347.520,50ج حماية األطفال على األنترنيت في إطار برنام   

   9.341.535,50   6114.147.778,10خاصة في العالم القرويللنساءاالقتصادي التمكين 

   2.557.424,82   313.764.616,82اإلرشاد األسري 

   3.340.222,50   414.818.937,50التربية الوالدية

   2.419.800,00   115.138.640,00النهوض باألطفال في وضعية الشارع

دعم مراكز االستقبال واالستماع والتوجيه للنساء ضحايا 

العنف
4412.818.221,86   8.983.495,00   

   2.946.834,00   164.745.534,00دعم مراكز الوساطة األسرية

   34.823.582,32   28253.781.248,78املجموع 

دينبرانمج الشراكة مع لعيات اجملتمع امل. 1
برانمج الشراكة مع اجلمعيات. أ

االجتماعيةالتنميةوكالةمعبشراكةالربانمجتفعيلمواصلة

2018امليزانية املخصصة لنسخة 
:مليون درهم موزعة كالتالي50

مليون درهم38: الوزارة•
درهممليون 12الوكالة •

28%

22%11%

14%

4%

15%

6%

(E-SALAMA)   حماية
األطفال على األنترنيت في 
إطار برنامج

ين اإلدماج اإلجتماعي عبر التمك
االقتصادي للنساء

اإلرشاد األسري

التربية الوالدية

ة النهوض باألطفال في وضعي
الشارع
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الشراكة مع اجلمعيات الكربى. ب

2020تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 

.درهممليون 28,854قدرهإجماليبمبلغمشروعا15تمويل:2019-2017الفترةخالل

املجموع العام 2019 2018 2017 املجاالت

6 790 800 - 4 390 800 2 400 000 اإلعاقة 

8 102 800 3 000 000 5 102 800 - الطفولة 

9 335 000 - 9 335 000 -

مؤسسات 

الرعاية 

االجتماعية

1  626 121 1 626 121 - - املرأة

3 000 000 3 000 000 - - املسنين

28 854  721 7 626 121 18 828 600 2 400 000 املجموع

توزيع الدعم املالي حسب املجاالت

اإلعاقة 
24%

الطفولة 
28%

مؤسسات الرعاية 
االجتماعية
32%

المرأة
6%

المسنين
10%

دينبرانمج الشراكة مع لعيات اجملتمع امل. 1
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اجلمعياتمشاريعافتحاص.2

الفرتة يفطرف الوزارة  من مشاريع اجلمعيات املمولة من %100افتحاص 
.مشروعا670، أي ما جمموعه 2014و2012ما بني 

22

إجنازهمتما
مشروعا مموال من 554عملية افتحاص وتقييم إطالق 

.2017و2016و2015طرف الوزارة برسم سنوات 

املربجمةالتدابري

2020تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 

برانمج الشراكة مع لعيات اجملتمع املدين. 1

مليون 39اجلمعيات  يزانية تقدر ب الشراكة مع لربانمج 2019إطالق نسخة 
در م 

املربجمةالتدابري
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مع اجلماعات الرتابيةالشراكة . 3

2020تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 

توزيع الدعم املالي حسب املجاالت

درهممليون 83قدرهاجماليبمبلغشراكةاتفاقية20إبرام:2019-2018الفترةخالل
من املشروعالجماعات الترابية املستفيدة مجاالت الشراكة عدد املشاريع املساهمة املالية للوزارة السنة

جماعة القليعة•

التمسيةجماعة •
مؤسسات الرعاية االجتماعية 2 8 000 000 2019

جماعة الحسيمة• مؤسسات الرعاية االجتماعية 1 1 500 000

مجلس جهة الداخلة وادي الذهب• التمكين االقتصادي للنساء 1 12 000 000

مجلس جهة الرباط سال القنيطرة• الخطة الجهوية للمساواة 1 6 000 000

جماعة شفشاون • مؤسسات الرعاية االجتماعية 2 500 000 2018

مجلس عمالة الدارالبيضاء• مؤسسات الرعاية االجتماعية 15 15 000 000

مجلس جماعة الدارالبيضاء•
مجلس جماعة الرباط•
جماعة وجدة•
جماعة طنجة•
جماعة الجديدة•
جماعة سال•
جماعة القنيطرة •
جماعة فاس•
جماعة مكناس•
املجلس الجماعي لتازة•
جماعة أكادير•
ملول آيتمجلس عمالة إنزكان •

املجلس الجماعي لبني مالل•

: الولوجيات

«ولوجةمدن »الوطني البرنامج
13 40 000 000

35 83 000 000 العاماملجموع

23



2424

يتم تفعيل الربانمج بشراكة مع وكالة التنمية االجتماعية 

2020تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 

تقوية القدرات. 4

اجلمعياتلتأ يل«ارتقاء»برانمج•

إجنازهمتما
33يف(مؤسسايتدعممواكبة،منتدايت،تكوينية،دورات)نشاط500عنيزيدماإجنازمتاليوم،إىلالربانمجانطالقمنذ

,مستفيد1700يناهزمالفائدةإقليما،
درهمماليني5و3بنيمايرتاوحسنويمايلغالفللربانمجوخيصص

املربجمةالتدابري
جتويد حكامة الربانمج

ربط الربانمج أبولوايت التنزيل الرتايب للسياسات العمومية•
وضع نظام للتتبع والتقييم•
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2020و األسرة برسم السنة املالية واملساواة تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية 

2020وبرانمج عمل 2019حصيلة : املرأة

ة للمساواةتنفيذ املشاريع املربجمة يف اخلطة احلكومي
____________________________________

2021-2017« 2إكرام »
____________________________________
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2021-2017« 2إكرام »للمساواة تنزيل اخلطة احلكومية 

«2إكرام »تتبع وتقييم تنفيذ اخلطة احلكومية للمساواة 

محاية . 4
النساء 
وتعزيز 
حقوقهن

مشاركة . 3
النساء يف
راراختاذ الق

حقوق . 2
النساء يف
عالقتها 
ابألسرة

تقوية. 1
فرص عمل
النساء 
ن ومتكينه

اقتصاداي

ز نشر مبادئ املساواة وحماربة التميي. 5
جتماعيوالصور النمطية املبنية على النوع اال

امج إدماج النوع يف ليع السياسات والرب . 6
احلكومية

التنزيل الرتايب أل داف اخلطة احلكومية. 7

حماور عرضانية3حماور موضوعاتية4

202026و األسرة برسم السنة املالية واملساواة تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية 



27

فرص عمل النساء ومتكينهن اقتصادايحمور تقوية 

27
27

املربجمةالتدابري املنمزات 
للنساءاالقتصاديالتمك حو دراسةإجناز:

األولوايتويوضحملتدخلني،اخمتلفومشاريعبرامجالتقائيةحتقيقمنميكنوللنساء،االقتصاديللتمكنيمندمجوطينبرانمجوضعهواهلدف
.احلكوميةالقطاعاتمجيعمعالتنسيقويضمنواملسؤوليات،

2019متمإهناؤهااملراقبمنالتشخيص،مرحلةيفاآلنهيالدراسة،إطالقمت
االجتماعيالنوعإدماججما يفالقدراتتقوية:

"2إكرام"للخطةتنفيذيةعملبرامجبلورةأجلمنحكوميةقطاعات08مواكبة
الرتابيةاجلماعاتمعبشراكةاحملاورتنزيل:

للمساواةاجلهويةاخلطةبلورةأجلمنالقنيطرة-سال-الرابطجهةمواكبةمتت
االجتماعيالتماسكدعمصندوقإطاريفاألراملالنساءدعمبرانمج:

.وطفلةطفل170.000وأرملة،99.000حوايل،2015سنةالربانمجطالقإمنذاملستفيداتعددبلغ
االجتماعيالتماسكدعمصندوقإطاريفإعاقةوضعيةيفالنساءدعم:

(%35)2018سنةالتمدرسخدماتمنإعاقةوضعيةيففتاة3970استفادة•
درهم،مليون42،9بلغمايلدعمهلاخصصمشروع،2018:946إىل2015مناملدعمةللدخلاملدرةاملشاريععدد•

%36الربانمجهذامناملستفيداتالنساءنسبة
إىل2015منمستفيد32437أصلمن%40والبديلةالتعويضيةواألجهزةالتقنيةاملعيناتمناملستفيداتالنساءنسبة•

.درهممليون25،7احملورهلذااملرصودةاملاليةاالعتماداتجمموعبلغوقد،2018غاية
للنساءاالقتصاديالتمك جما يفالعاملةاجلمعياتدعمبرانمج:

للجمعياتاملوجهالدعمجمموعمن%40بنسبةأيدرهم،9398167.54قدرهمايلبغالفمشروع62متويليتم

قتصادياالللتمك املندمجالوطينالربانمجتنفيذانطالق•
2030أفقيفللنساء
دافاسته)صعبةوضعيةيفللنساءحمددهبرامجوضع•

(...الغربأكادير،،اجباحلاحلدودية،املدن)معينةمناطق
يةتقو العاملةاجلمعياتدعملربانمج2020نسخةإطالق•

ترابية،مجاعاتحكومية،قطاعات)املعنينيالفاعلنيقدرات
(....املديناجملتمعمجعياتعمومية،مؤسسات

8 202027و األسرة برسم السنة املالية واملساواة تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية 



28 28

القراراختاذيفالنساءمشاركةحمور

28

املربجمةالتدابري املنمزات 

28

لنساءامهاراتتنميةمبادراتخال منالنسائيةالقيادةتطوير
:العاليةاالمكانياتذوات
ابلوزارةامرأةإطار30زهاءملواكبةبرانمجوتنفيذإعداد

مصلحةرئيسة11و
ةالوطنيواللقاءاتالدوليةاملنتدايتيفاملشاركة
املستمرالتكوينبرانمجبلورةيفاملسامهة

تنميةبادراتمخال منالنسائيةالقيادةتطويربرامجيفاحلكوميةالقطاعاتدعم
العاليةاالمكانياتذواتالنساءمهارات
العموميةاملؤسساتقدراتتقوية

289

احلكوميةاخلطةأل دافالرتايبالتنزيلحمور

األسرةزارةو والقنيطرة-سال-الرابطجهةجملسب الشراكةاتفاقيةتنفيذ
اجلهويةاخلطةوتنفيذبلورة"«أجلمناالجتماعيةوالتنميةواملساواةوالتضامن
:»القنيطرة-سال-الرابطجبهة"إكرام"للمساواة

الرتابيةاجملالسمعالشراكة
القنيطرة-الس-الرابطجبهة"إكرام"للمساواةاجلهويةاخلطةتنفيذيفاملسامهة
للمساواةةجهويطخطوتنفيذبلورةأجلمنأخرىجهاتمعشراكةاتفاقيةإبرام
الرتابيةاجلماعاتقدراتتقوية

202028و األسرة برسم السنة املالية واملساواة تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية 



النساءضدالعنف حاربةاملتعلق103.13رقمالقانونمقتضياتتنزيلمواكبة
ابلقانونإصدار الن  التطبيقي املتعلق •
دا  اخلالاي يف أفق إح)العنف للوزارة للتكفل ابلنساء ضحااي التابعة املركزية إحدا  اخللية •

(الالممركزة
العنف اللمنة الوطنية للتكفل ابلنساء ضحااي إحدا  •
تعي  الكتابة الدائمة للمنة الوطنية•
103.13التحضري إلطالق خمطط لدعم تنفيذ القانون رقم •

ةاألوليالنتائجوتقدميالنساءضدالعنفانتشارحو الثاينالوطينالبحثإجناز
2030-2019النساءضدالعنفحملاربةالوطنيةاالسرتاتيميةأرضيةإعداد
(25+40)للنساءالوظائفاملتعددةالفضاءاتوتفعيلإحدا برانمج
النساءضدالعنفحو املؤسساتيةاملعلوماتيةاملنظومةجتويد
العنفضحاايللنساءوالتوجيهاالستماعملراكزالدعمتقدميمواصلة

ضدالعنف حاربةاملتعلق103.13رقمالقانونمقتضياتتنزيلمواكبة
.النساء

النساءضدالعنفحو الثاينالوطينالبحثنتائجاستثمار•
2030-2019النساءضدالعنفحملاربةالوطنيةاالسرتاتيميةعلىاملصادقة•
فضاءاتخبلقيةاجملالالتغطيةوتوسيعللنساءالوظائفاملتعددةالفضاءاتتطوير•

ملقتضياتطبقااوأت يلهاملديناجملتمعولعياتالرتابيةاجلماعات شاركةجديدة
يميةالتنظوالنصوصاالجتماعيةالرعاية ؤسساتاملتعلق65.15القانون

ضحاايلنساءابللتكفلاألساسيةاخلدماتحزمةوحتس وتطويراملعايريمراجعة•
إكراماخلطةمن4.3.5اإلجراءتنفيذ)والتنسيقاإليواءخدمةذلكيف االعنف

2).
النساءضدالعنفحو عشرالسابعةالوطنيةاحلملةتنظيم•
النساءضدالعنفحو املؤسساتيةاملعلوماتيةاملنظومةلتعميمالالزمةالشروطتوفري•
العنفضحاايللنساءوالتوجيهاالستماعملراكزالدعمتقدميمواصلة•
العنفايضحاللنساءوالتوجيهاالستماعمراكزلدىاجلودةمعايرةعمليةإطالق•

(certification) النموذجيةاملراكزبعضوتثم

29

حقوقهنوتعزيزالنساءمحايةحمور

29

املربجمةالتدابري املنمزات 

202029و األسرة برسم السنة املالية واملساواة تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية 



االجتماعيالنوععلىاملبنيةالنمطيةوالصورالتميزوحماربةاملساواةمبادئنشرحمور
املربجمةالتدابري املنمزات 

202030و األسرة برسم السنة املالية واملساواة تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية 

منححفلوتنظيم(2019ماي03)املغربيةللمرأةمتيزجلائزةاخلامسةالدورةإطالق
(2019أكتوبر10)اجلوائز
اءالنسضدالعنفلوقفعشرالسابعةالوطنيةاحلملةلتنظيمالتحضري
اإلعالمائطوسيفاملرأةوصورةالنساءضدالعنفورصداليقظةونظماهليئاتدعم
 الوطينصدواملر النساءضدللعنفالوطيناملرصديفالعضويةعمليةاستكما

اإلعالميفاملرأةلصورة
 حبقوقهاوالنهوضاملرأةقضااييفخمت للتوثيقمركزإحدا
للواثئقااللكرتوينللتدبرينظاموضعGEDحبقوقالنهوض ما املتعلقة

تقنياتباتملتطليستميبضد ن،والتمييزالعنفأشكا ليعوحماربةالنساء
.ونشر اللمعلومةالوصو حيثمناحلديثةاملعلومات

ولوجالاالجتماعية،احلمايةنظم"موضوعحو املغربيةاململكةتقريرإجناز
النساءمتك و اجلنس ب املساواةأجلمناملستدامة،والبنياتالعموميةللخدمات
.2019مار -املرأةوضعللمنة63الدورةيفملشاركةاإطاريف"والفتيات

حنواحملرزلتقدملالشاملةالوطنيةاملراجعة"موضوعحو املغربيةاململكةتقريرإجناز
"عاما25بعدبيم ومنهاجإعالنتنفيذ

(2020مار 08)املغربيةللمرأةمتيزجلائزةالسادسةالدورةإطالق،
2020أكتوبر10املغربيةللمرأةالوطيناليومخال وتسليمها

اءالنسضدالعنفلوقفعشرالثامنةالوطنيةاحلملةتنظيم
يفملرأةاوصورةالنساءضدالعنفورصداليقظةونظماهليئاتدعم

اإلعالموسائط
النساءضدللعنفالوطيناملرصددعم•
اإلعالميفاملرأةلصورةالوطيناملرصددعم•

2020مار -املرأةوضعللمنة64الدورةيفملشاركةا
والوطنيةواجلهويةالدوليةالتقاريريفاملسامهة
وجهويةودوليةوطنيةتظا راتيفاملشاركة



31

احلكوميةوالربامجالسياساتليعيفالنوعإدماج.6
احلكوميةوالربامجالسياساتليعيفالنوعإدماجحمور

املربجمةالتدابري املنمزات 
2إكرام"للمساواةاحلكوميةللخطةجيدةحكامةضمان.
ااتيمياهتاسرت يفاالجتماعيالنوعمقاربةإدماجأجلمناحلكوميةالقطاعاتمواكبة

"2إكرام"اخلطةلتنفيذالقطاعيةالعملبرامجبلورةعرباوبراجمه
االجتماعيالنوعإدماججما يفالقدراتتقوية.

مستوىلتقييم"2إكرام"خطةلتنفيذاملرحليالنصفالتقييمإجناز
املؤشراتثوحتديمراجعةوإجراءحمددةملؤشراتوفقاالنتائجحتقيق

للمساواةوميةاحلكاخلطةوتقييموتتبعلقيادةآليةوتطويروضع
Project/املشاريعتدبريمكتب)"2إكرام" Management OfficePMO)

النوعمقاربةإدماجأجلمناحلكوميةالقطاعاتمواكبة
اوبراجمهااسرتاتيمياهتيفاالجتماعي

اللجنةضاءأعلفائدةاالجتماعيالنوعإدماججما يفالقدراتتقوية
النوعإدماجيفاملؤسساتبعضمواكبةو»إكرام"خطةبتنفيذاملكلفةالتقنية

.التكوينيفاالجتماعي

202031و األسرة برسم السنة املالية واملساواة تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية 



"2إكرام "تفعيل برامج التعاون الدولي لدعم لتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة 
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املربجمةالتدابري املنمزات 
للمساواةكوميةاحلاخلطةلتنفيذاألورويباالحتاددعملربانمجالتقينالدعممكون•

«1إكرام»
"2إكرام"للمساواةاحلكوميةاخلطةلتنفيذاألورويباالحتاددعمبرانمج•

(املايلالدعم)أورومليون26:التمويلاتفاقيةإبرام•
rapport/القطاعيالتقريرإجناز• sectoriel

:للمرأةاملتحدةاألمم يئةمعالتعاونبرانمج•
الربانمجرةوبلو للنساءاالقتصاديالتمك حو االسرتاتيميةإجنازأجلمنالدراسةإطالق•

2030أفقيفللنساءاالقتصاديللتمك املندمجالوطين
محاية"حمور:اءالنسضدالعنفمنا ضةجما يفالبلميكياملغريبالتعاونبرانمج•

األمموقصندطرفمن"ابلتعاونالتفويض"إطاريفاملنفذ"العنفمنالنساء
UNFPAللسكاناملتحدة

احلكوميةةاخلطلتنفيذاألورويباالحتاددعمبرانمجتنفيذمواصلة
"2إكرام"للمساواة
الدعممؤشراتتنفيذتتبع
التتبعمهماتتنظيم

العنفمنا ضةا جميفالبلميكياملغريبالتعاونبرانمجتنفيذمواصلة
فويضالت"إطاريفاملنفذ"العنفمنالنساءمحاية"حمور:النساءضد

UNFPAللسكاناملتحدةاألممصندوقطرفمن"ابلتعاون
الربانمجمكوانتتنفيذتتبع

202032و األسرة برسم السنة املالية واملساواة تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية 
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2017برانمج عمل .. الطفولة 2020و برانمج عمل 2019حصيلة : الطفولة

202033تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 

2025-2015لس ياسة العمومية املندجمة محلاية الطفوةلل 2020-2015الربانمج الوطين التنفيذي 

ا حداث أ هجزة ترابية مندجمة محلاية الطفوةل

برانمج مدن بدون أ طفال يف وضعية الشارع

س نة18برانمج مواكبة ال طفال مبؤسسات الرعاية الاجامتعية ملا بعد 

الهنوض ابملعايري الاجامتعية امحلائية لل طفال



2025-2015لسياسة العمومية املندجمة حلماية الطفولةل2020-2015الربانمج الوطين التنفيذي

202034تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 

املنمزات
للسياسةالتنفيذيالوطينللربانمجمرحليةنصفحصيلةإعداد•

:2020-2015الطفولةحلمايةاملندجمةالعمومية
oالوزاريةاللجنةأمامللربانمجاملرحليةنصفاحلصيلةتقدمي

النهوضجماليفالوطنيةواملخططاتالسياساتبتتبعاملكلفة
رائسةتحت،2019أبريل30بتاريخومحايتهاالطفولةأبوضاع
؛احلكومةرئيسالسيد

وقحلقالدوليةاالتفاقيةاعتمادعلىسنة30حولتقريرإعداد•
.2019شتنرب12بتاريخاحلكومي،ابجمللسوتقدميهالطفل

التدابري املربجمة

الطفولةيةحلمااملندجمةالعموميةللسياسةالثانيةاملرحلةإعداد•
2025-2020للفرتة



أجهزة ترابية مندجمة حلماية الطفولةإحدا  

202035تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 

املنجزات

واعامتده،الطفوةلمحلايةاملندجمةالرتابيةال هجزةا حداثبرانمجوضع

واخملططاتاساتالس يتنفيذبتتبعامللكفةالوزاريةاللجنةاجامتعخالل

أ بريل30خيبتاروحاميهتا،الطفوةلبأ وضاعالهنوضجماليفالوطنية

؛2019

لس ياسةل الرتايبالتزنيلحولاحلكومةالرئيسالس يدمنشورصدور

27بتارخي،11/2019رمق2020-2015الطفوةلمحلايةاملندجمةالعمومية

؛2019يوليوز

عدادالطفوةل،محلايةاملواكبةمراكزوضعيفالرشوع قلمييةمةمنظو وا  ا 

امحلاية؛مدارداخلالطفلللتبعللمعلومات

التدابري املربجمة

منوذجية؛أ قالمي05بـالطفوةلمحلايةاملواكبةمراكز05ا حداث•

عداد• قلمييةخطط05ا  الطفوةل؛محلايةا 

عدادمواصةل• قلمييةمعلوماتيةمنظومةا  ؛امحلايةمداريفالطفلوضعيةلتتبعا 

؛الطفوةلمحلايةبرتوكولوضع•

.ةاملس هتدفابل قالميال طفالمعالعامةلالبرشيةاملواردتكوين•



برانمج مدن بدون أطفا  يف وضعية الشارع

2020تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية برسم السنة املالية 

املنجزات

الشوارعأ طفالبدونمدينةالرابط"مبادرة"

أ شغاليفشاركةوامل الطفلحلقوقالوطيناملرصدمعرشاكةاتفاقيةتوقيع

عداديف الشأ ن؛هذايفحرضيةاسرتاتيجيةا 

عزيز اخلدمات دمع ال سعاف الاجامتعي املتنقل بلك من ادلار البيضاء ومكناس لت
درمه؛مليون 4,3مببلغ اليت يقدماهنا لل طفال يف وضعية الشارع 

 مببلغ ارعالشمرشوعا للجمعيات العامةل يف جمال ال طفال يف وضعية 11متويل

.درمه600,00 469 2
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املربجمةالتدابري

وضع برانمج حماربة اس تغالل ال طفال يف التسول؛

 بلك من ال سعاف الاجامتعي املتنقل لل طفال يف وضعية الشارعا حداث

مليون درمه7,5مببلغ املبلغ املرصود : ، سال، أ اكديرمدن طنجة

 ومكناس البيضاء ادلارال سعاف الاجامتعي املتنقل بلك من مواصةل دمع

مليون درمه4,3مببلغ 

 الشارع عية العامةل يف جمال ال طفال يف وض دمع مشاريع جديدة للجمعيات

درهام000.00 500 3مببلغ 



املنجزات

جامتعية ملا بعد مواكبة ال طفال مبؤسسات الرعاية الا»الرشوع يف تزنيل مرشوعني لـ •

درمه، خالل 4.114.475، مببلغ مايل يصل ا ىل طفل2655، لفائدة «س نة18

؛2021-2019: الفاترة

ال طفال اكبة جمال مو يف برانمج لتعزيز قدرات مؤسسات الرعاية الاجامتعية وضع •

س نة؛18ملا بعد 

دراج • واخلاصة، مشاريع دفاتر التحمالت العامةمعايري التكفل ابل طفال يف ا 

املتعلق مبؤسسات الرعاية الاجامتعية؛65-15املنصوص علهيا ابلقانون 

عداد مرجع للمهن والكفاءات  للعاملني الاجامتعيني يف جمال • ةل؛ الطفوا 

.لطفوةلامعايري املؤسسات واخلدمات يف جمال حامية حول توحيد ا طالق دراسة •

"برانمج مواكبة"سنة 18بعد ا  ؤسسات الرعاية االجتماعية ملاألطفا  مواكبة 

202037تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية برسم السنة املالية 

املربجمةالتدابري

؛درهام000.00 500 3مببلغدمع مشاريع امجلعيات يف جمال املواكبة مببلغ  •

ملا ة ال طفال مواكبجمال يف قدرات مؤسسات الرعاية الاجامتعية مواصةل برانمج تعزيز •

س نة؛18بعد 

طار مرجعي لتنظمي ولوج وتتبع ال طفال مبؤسسات الرعاية • عداد ا  عية؛الاجامتا 

املعايري وفق وضع خطة معل مواكبة  مؤسسات الرعاية الاجامتعية لل طفال يف تطبيق•

بعد صدور مراس ميه التطبيقية؛65-15القانون 

عيني يف جمال وضع خطة طريق لتفعيل مرجع املهن والكفاءات اخلاص ابلعاملني الاجامت•

الطفوةل؛

طار مرجعي معيل • س نة؛18ا بعد الرعاية الاجامتعية ملال طفال مبؤسسات ملواكبة وضع ا 

.الاجامتعيةخريطة لل طفال والش باب مبؤسسات الرعاية وضع •

37



املنمزات

؛األنرتنيتعلىاألطفالمحايةجماليفللجمعياتمشروعا78انتقاء
وعموضحولالطفولةجماليفعاملةمجعية66لفائدةتكوينيتنيدورتنيتنظيم

يفمرجعوإعداد2019وأكتوبريوليوزشهريخاللالتنميةأجلمنالتواصل
للتكوين؛خطةوبلورةالوالديةالرتبيةجمال

الرتبيةجماليفمجعية92واحلكوميةاعاتطللقتكوينيةورشات04تنظيم
؛2019ومايمارسشهريبنيماالوالدية،

طفال؛األاجتاهالعنفمنللحدتواصليةوطنيةمحلةتنظيميفالشروع
لألطفالاحلاميةاالجتماعيةاملعايريحولوطنيةدراسةإطالق.

النهوض ابملعايري االجتماعية احلمائية لألطفا 
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املربجمةالتدابري
وضعإطاريفالطفولةمحايةحولإقليميةتواصليةمحالتتنظيم

الطفولة؛حلمايةاملندجمةالرتابيةاألجهزة

األطفال؛اجتاهالعنفمنللحدالتواصليةالوطنيةاحلملةمواصلة

يهمإلاالستماعوطرقاألطفالمشاركةآلياتحولالدليلنشر
األطفال؛ملشاركةالرقميةاملنصةوإطالقآبرائهم،واألخذ

ةمشاركجماليفواملمارساتاملعايريحولوطينمرجعإعداد
.األطفال

202038تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 



.I العموميةالتنسيق وتفعيل األوراش العرضانية للسياسة
تتبع وتنسيق تنفيذ خمطط العمل الوطين للسياسة العمومية املندجمةبرانمج 1.
تشميع ومساندة األشخاص يف وضعية إعاقةو إرساء نظام لدعممشروع 2.
مشروع إرساء نظام لتقييم اإلعاقة 3.
تفعيل نظام احلصي  لولوج الوظيفية العمومية4.

__________________________________________________________________
.II اخلدمات و التكفل و دعم القدرات

الربانمج الوطين للتأ يل يف جما  إعاقة التوحد1.

خدمات صندوق دعم التماسك االجتماعي أجرأةبرانمج تتبع 2.

2021-2018الربانمج الوطين لتأ يل وتطوير املؤسسات املستقبلة لألشخاص يف وضعية إعاقة 3.

والتوجيه ومنح شوا د اإلعاقةاالستقبا  4.
__________________________________________________________________

III.الداجمةابلتنميةوالنهوضالوعيإذكاءوالولوجيات
الولوجياتإرساء وتطوير برانمج 1.
دمج بعد اإلعاقة يف برامج التنمية الرتابيةبرانمج 2.

__________________________________________________________________

2020تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 

2020وبرانمج عمل 2019حصيلة: النهوض حبقوق األشخاص يف وضعية إعاقة
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20121-2017املندجمةالعموميةللسياسةالوطينالعملخمططتنفيذوتنسيقتتبعبرانمج.1

2019املنمزات
؛2018ةلسنالوطينالعملخمططإجنازيةحولإمجايلتقريرعدادا
؛2019يوليوزالتقنيةلجنةلاخلامسجتماعاال
خمططإجنازيةحول2019-2017مرحلينصفتقريرإعداد

.الوزاريةللجنةلرفعهالوطين،العمل
اإلجنازمؤشرات

،%20حوايل2019منتصفإىل2017مناإلجنازنسبةتبلغ
لولوجياتلاملعيارياإلطارهتماليتاملهيكلةاملشاريعأساساوختص

الفاعلني،دراتقوتقويةإعاقةوضعيةيفاألطفالمتدرسودعموالتشغيل
.اعيةاالجتماحلمايةورشهتمإصالحاتيفالشروعإىلابإلضافة

2020املربجمةالتدابري
الوزاريةاللجنةاجتماع.
النهوضجماليفالتقنيةاللجنةأعضاءقدراتتقويةبرانمجتنفيذ

إعاقة؛وضعيةيفاالشخاصحبقوق
التقنية؛للجنةالسادسجتماعاال

202040تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 



إعاقةوضعيةيفاألشخاصومساندةتشميعو لدعمنظامإرساءمشروع.2

املنمزات
ومساندةوتشميعللدعمنظامإلرساءجدوىدراسةإبجنازاملكلفالدراساتمكتبانتقاء

.إعاقةوضعيةيفاألشخاص
؛ابملغرباملتوفرةماعياالجتالدعمآللياتالراهنةالوضعيةبتشخيصاملتعلقةالثانيةاملرحلةإجناز

الدعمهذانظامحولالتصوربوضعاملتعلقةالثالثةاملرحلةإجناز.
عيةاالجتمااحلمايةمنظومةوحكامةصالحالالوزاريةاللجنةإىلالدراسةخمرجاتتقدمي.
احلكومياجمللسيفالدراسةتقدميبرجمة.

2020املربجمةالتدابري

ةالدراسخمرجاتلعرضوطينلقاءتنظيم
النظامهبذااملتعلقة

دراسةالنتائجضوءعلىقانونمشروعبلورة
انونالقمشروععلىاملصادقةمسطرةتتبع

202041تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 

.إعاقةوضعيةيفاألشخاصحبقوقللنهوض97-13اإلطارالقانونمن6املادةتنزيلإطاريفاملشروع ذايندرج



اإلعاقةلتقييمنظامإرساءمشروع.3

املنمزات
املشروع،هذاإبجنازاخلاصةالتحمالتدفرتإعداد
اللجنةهلذهاجتماعات3تنظيممتكمااملشروعهذالقيادةجلنةإحداث
تنظيم االجتماع األول للجنة االستشارية للمشروع
 ين الفاعل يف اجملتمع املدوفعاليات احلكومية تشاوري موسع مع القطاعات تنظيم لقاء

، 2019األسبوع األخري من شهر نونرب : املشروعمكوانت اإلعاقة، لتقدمي جمال 
يم اإلعاقةلتنفيذ مشروع نظام تقي( على األقلسيناريوهني)سيناريوهات إقرتاح.

التدابري املربجمة
 م، سلم القياس، شبكة التقيي)املكوانت التقنية للنظام اجلديد لتقييم اإلعاقة إعداد

رير عن ، إعداد تق... أو السجل الطيب، منوذج البحث االجتماعي/منوذج الشهادة و
؛(معايري وأدواتإختبارعملية 

ملؤسساتية املسؤولة اهلياكل املؤسساتية للنظام اجلديد ودفاتر التحمالت اهلياكل اإقرتاح
عن تقييم اإلعاقة،

وانت هذا املشروععقد اللقاءات التشاورية مع الفاعلني املعنيني طيلة مراحل تنفيذ مك  .

لتقييمجديدظامنإلرساءدراسةإجنازيفالشروعيتمهبا،والنهوضإعاقةوضعيةيفاألشخاصحقوقحبمايةاملتعلق97-13رقماإلطارالقانونمن23املادةإ استنادا
.إعاقةوضعيةيفشخ بطاقةمنحمنسيمكناإلعاقة
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لولوج األشخاص يف وضعية إعاقة  للوظيفة العمومية تفعيل نظام احلصي  . 4

2019املنمزات
؛(منصب50)إعاقةوضعيةيفابألشخاصخاصةموحدةمباراةأولتنظيم2018دجنرب
تصورعلىإعاقةيةوضعيفابألشخاصاخلاصةاملبارايتلتتبعالدائمةالوطنيةاللجنةمصادقة

سنةمتمقبلاتنظيمهسيتماليتإعاقةوضعيةيفابألشخاصخاصةمباراةاثينتنظيم
؛2019

احلكومية؛القطاعاتعلىمنصب200توزيععملية
املوحدة؛املباراةإطاريفمنصب200توظيفعمليةإلجناحالالزمةاالجراءاتاختاد
الطلباتلالستقبالجهويةمكاتبوضعمقرتحتفعيل.

2020املربجمةالتدابري

لدىالدائمةالوطنيةاللجنةأشغاليفاملشاركة
احلكومة؛رائسة

إعاقةةوضعييفاألشخاصإدماجعملياتتتبع
املشغلة؛القطاعاتيف
قانونيفجةاملدر املناصبيفاملوحدةاملباراةتنظيم

.2020سنةاملالية
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«رفيق»التوحدإعاقةجما يفللتأ يلالوطينالربانمج.1

املنمزات

عدلمبأفواجثالثةعلىخبريا180تكوينلتتوىلللرابطالدوليةاجلامعةانتقاء
سنواي؛ممارس1200مبعدلممارسا3600وسنواي60

الوطين؛الربانمجلتدبريوحدةإرساء
؛(2019فوج)مكوان60انتقاء
إعاقةجماليفأهيلللتالوطينالربانمجانطالقةوإعطاءلتقدميوطينلقاءتنظيم

؛(2019يناير)التوحد
؛«رفيق»برانمجمناألولللفوجوالتطبيقيالنظريالتكويناستكمال
امليدانية؛التداريبخريطةحتديد
نونرب)ممارسمهين1200لفائدةاحمللياملستوىعلىالتكوينتصريف-

.(2019دجنرب

2020املربجمةالتدابري

؛2020ينايرمنابتداءالتكوينمنالثاينالفوجانطالق
؛1200لفائدةالتكوينتصريف
الربانمجوتدبريتتبع.

202044تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 



2021-2018الربانمج الوطين لتأ يل وتطوير املؤسسات املستقبلة لألشخاص يف وضعية إعاقة . 3

املنمزات
اخلدماتوجتويدتقن :األو احملور
:ابلتقن يتعلقفيما
عاقةاإلنوعيةحسباملؤسساتمننوعلكلاخلاصالتحمالتدفرتإعداد(

.(65.15قانون
إعاقةوضعيةيفلألشخاصاملستقبلةللمؤسساتاملاديالتأ يل:الثايناحملور
التأهيلمناملؤسساتحلاجياتتشخيصيةشبكةإعداد.
التأهيلوالتجهيزخيتمناملراكزحاجياتحصر

للمؤسساتاخلدمايتالعرضوتطويرتوسيع:الثالثاحملور
االجتماعيةالرعايةملؤسساتاجملايلاخلصاصخريطةحتديد
(جلمعياتاالرتابية،اجلماعات)الوزارةعلىالواردةالطلباتوتصنيفجتميع.

2020املربجمةالتدابري
اخلدماتوجتويدتقن :األو احملور
:ابلتقن يتعلقفيما
نوعيةبحساملؤسساتمننوعلكلاخلاصالتحمالتدفرتحولاملراكزومواكبةنشر

(65.15قانون)اإلعاقة
للجودةمعماريةمرجعيةإخراج.

إعاقةةوضعييفلألشخاصاملستقبلةللمؤسساتاملاديالتأ يل:الثايناحملور
للمراكزكأولويةوالتجهيزاتالولوجياتإرساءمنامليدايناإلجناز.

املؤسساتخبدماتاملتعلقالعرضوتطويرتوسيع:الثالثاحملور
احملليةاالحتياجاتوفقأخرىمؤسساتإحداثيفاملسامهة.
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املنمزات
ومساعدةتوجيهلمراكزإحداثخيصفيماالرتابيةالتغطيةاستكمال

77)الوطينللتعاونالتابعةCOAPHإعاقةوضعيةيفاألشخاص
؛(حاليامركزا

سنواي؛لإلعاقةشهادة4000منأكثرمنح
االدىناالستريادرسممناالستفادةطلبعلىأتشرية30منأكثرمنح

إعاقة؛وضعيةيفلألشخاصاملعدةالسياراتعلى
االستقبال؛دةجو حتسنيهبدفلالستقبالاملخصصالفضاءهتيئةإعادة
يفخاصلألشالطبيةابمللفاتاملتعلقاألرشيفرقمنةمشروعإعداد

.إعاقةوضعية

اإلعاقةاالستقبا  والتوجيه ومنح شوا د . 4

46

2020املربجمةالتدابري
بعد؛عناإلعاقةشهادةملنحمعلومايتتطبيقإعداد
إعاقةوضعيةيفاألشخاصومساعدةتوجيهلمركزا77أتهيل

COAPHدوربللقيامالعملوأدواتالتكوينحيثمن
والتوجيه؛االستقباليفالشباك

إعاقةوضعيةيفاألشخاصلفائدةاملقدمةاخلدماتتطوير
.رهموأسإعاقةوضعيةيفاألشخاصإىلأكثرلتقريبها
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 "ولوجةمدن "تنفيذ الربانمج الوطين :  الولوجياتإرساء وتطوير برانمج . 1

التدابري املربجمة 
 20)جياتالولو تعبئة املسامهة املالية للوزارة يف أشغال إرساء

( مليون درهم
 يق مع املدن اجلديدة على اتفاقيات الشراكة والتتبع والتنسالتوقيع

في، الداخلة، العيون، كلميم، آس)لالخنراط يف الربانمج 
؛(، سوق أربعاء الغرب، وزان، تطوان، بركانورزازات

 ولوجةمية جعل اإلدارات العمو الرامية خلق تعبئة حول املشاريع
تعلق منشور السيد رئيس احلكومة املوذلك تنفيذا ملضامني 

عية إعاقة بتحسني ظروف استقبال وتوجيه األشخاص يف وض
ابملرفق العمومي؛

 لنسبة ابولوجةجعل الشواطئ تشجيع املبادرات الرامية إىل
لنسبة لألشخاص يف وضعية إعاقة وفضاءات الرتفيه اب

.لألطفا 
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املنمزات 
رساءإلشاريعمتنفيذأجلمنترابيةمجاعة13معشراكةاتفاقياتعقد

:الولوجيات
األشغا مرحلةيف:1الصنف:

8:يضاءالبالدارمبدناالشغالهذهيفالوزارةمسامهةتعبئةمتت
؛درهممليون5,3وجدة؛درهممليون3,4:لرابطادرهم؛مليون
.درهممليون3,3:طنمة
التشخي مرحلةيف:2الصنف:
فا ،،زةات:مدنبتسعالولوجياتلواقعتشخيصيةدراسةإجنازمت

.إنزكانأكادير،مال ،بيناجلديدة،سال،القنيطرة،مكنا ،



2021-2017الوطين لتأهيل مؤسسات الرعاية االجتماعية لألشخاص املسنني الربانمج 1.

اخلامسة  لألشخاص املسنني؛الوطنية التحسيسيةاحلملة 2.

االسرتاتيجي للنهوض أبوضاع األشخاص املسنني؛ اإلطار 3.

.الوطين لألشخاص املسننياملرصد 4.

2020وبرانمج عمل 2019عمل حصيلة -:املسنوناألشخاص
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املسن الربانمج الوطين لتأ يل مؤسسات الرعاية االجتماعية لألشخاص 

:يتضمن هذا البرنامج املحاور التالية

للمراكز؛التأهيل املادي 1.

والتكوين؛التسوية وتعزيز املوارد البشرية : أتهيل املوارد البشرية2.

ابجلودة؛معايرة اخلدمات والنهوض 3.

املرخصة؛مواكبة املراكز غري 4.

البناء؛مواكبة املراكز احملدثة و يف طور 5.

.بعدالتكفل عن : تنويع اخلدمات لفائدة املسنني6.
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البرنامج الوطني لتأهيل مؤسسات الرعاية االجتماعية لألشخاص املسنين

وإعدادالنموذجيةاخلمسللمراكزاملنجزةاملؤسسةمشروعتفعيل
أخرىمراكزخلمساملؤسسةمشروع

صنافأباخلاصةالتحمالتلدفاترمؤطرةتنظيميةنصوصإعداد
املسننيلألشخاصاالجتماعيةالرعايةمؤسسات

الرتخيصعلىللحصولمرخصةالغرياملراكزمواكبة
ملسنني؛اابألشخاصبعدعنابلتكفلخاصحتمالتدفرتإعداد
بعدنعالتكفلخلدماتاملقدمةاجلمعياتلتكوينبرانمجإعداد.

لفائدةوحداتمخسيشملتكويينيوم32إجناز
ريةاملساجلمعياتمسؤويلمنومستفيدةمستفيد160

.االجتماعينيوالعاملنيواملديرين،للمراكز،
الشقيف65.15ابلقانوناملتعلقةالتنظيميةالنصوصإعداد

بعد؛عنابلتكفلاخلاص
ومعطياتراتمؤشلتوفرياملعلومايتالتطبيقحولتصورإعداد

يةاالجتماعالرعايةمؤسساتوضعيةحولوحمينةدقيقة
.املسننيلألشخاص

2020التدابري املربجمة 
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املنمزات



الحملة التحسيسية لألشخاص املسنين

’‘: شعارتحتالخامسة لكبار السن، الوطنية تنظيم لقاء وطني إلعطاء انطالقة  الحملة -
ـــاس لكبار، كـــــــــــــــــــــــنز فكل  ،2019أكتوبر 31إلى 1من ،’’دارالنـــــــــــــــــ

وطني، لقاء جهوي بمختلف جهات اململكة بشراكة مع مؤسسة التعاون ال333برمجة تنظيم 
:كالتالي

258 تواصلية ولقاءات مستديرة و ورشات وموائد ندوات )على شكل نشاط
(تحسيسية

50 سنين ميدانية ملراكز الرعاية االجتماعية لألشخاص املنشاطا على شكل زيارات
ترفيهية، وتكريمات لبعض الشخصيات املسنةبأنشطة مدعمة 

 حملة  طبية25تنظيم.

طالق الحملة التحسيسية السادسة لكبار السن؛ إ

 وأنشطة جهوية؛تنظيم لقاءات

 حول أنشطة الحملةإعداد تقرير.

2020املربجمةالتدابري2019املنمزات

202051تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 



مشروع السياسة العمومية املندمجة للنهوض بأوضاع األشخاص املسنين

2019املنمزات
معاملشاوراتجنتائتتضمن(والفرنسيةالعربيةباللغتين)وثيقةإنجاز

حقوق بالنهوضمجالفيواألولوياتواملتدخلينالفاعلينمختلف
.املسنيناألشخاص

السياسةمشروعلعرض2019يوليوز 16يومتشاوريلقاءتنظيم
اعاتالقطممثليمشاركةباملسنينلألشخاصاملندمجةالعمومية

خصصوالتأمين،التقاعدوصناديقالوطنيةواملؤسساتالحكومية،

ملشروعاملقترحةاالستراتيجيةواألهدافاملحاور وتدقيقلعرض
.العموميةالسياسة

مناقشةو لتقاسماملدنياملجتمعجمعياتمعتشاوريلقاءتنظيم
العمومية؛السياسةمشروعمضامين

؛جهويةلقاءتتنظيم

 اإلعالن عن مشروع السياسة العمومية املندمجة لألشخاص
املسنين ومخططها التنفيذي؛ 

ألشخاص تنزيل املخطط التنفيذي للسياسة العمومية املندمجة ل
املسنين 
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2020املربجمةالتدابري



املرصد الوطين لألشخاص املسن 

لكتاب في النشاط املبرمج على هامش فعاليات املعرض الدولي لاملشاركة •
2019والنشر فبراير 

؛السنوي األول للمرصد الوطني لألشخاص املسنينإعداد التقرير •

؛2019التقرير السنوي للمرصد نتائج لقاء لتقديمتنظيم •

إعادة انتخاب أعضاء املرصد الوطني لألشخاص املسنين؛•

؛2020برنامج عمل املرصد الوطني لألشخاص املسنين برسم إعداد •

؛للمرصدالسنوي الثاني تقريرالإعداد •

األمم توقيع اتفاقية الشراكة املتعلقة ببرنامج التعاون مع صندوق •
؛UNFPAاملتحدة للسكان

املسنين، تتبع مشروع اتفاقية الشراكة بين املرصد الوطني لألشخاص•
واملركز الوطني للبحث العلمي والتقني؛

. تنظيم أنشطة حول قضايا الشيخوخة واألشخاص املسنين•
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2020املربجمةالتدابري2019املنمزات



األسريةالوساطةخبدماتالنهوضبرانمج.1
________________________

برانمج الرتبية الوالدية. 2
________________________

األسرياإلرشادبرانمج.3
________________________

األسرةحلمايةاالسرتاتيمياإلطار.4
________________________

2018حصيلة عمل .. األسرة

2020و برانمج عمل 2019منمزات :األسرة
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برانمج النهوض خبدمات الوساطة األسرية
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4.605.780,00:بـيقدربمبلغ2018سنةبرسماألسريةللوساطةمركز24دعمتم
مركزا؛2018،66-2014املدعمةاملراكزعدديبلغحاليا).درهم

ةالوساطمراكزومكونات،الخدماتمعاييريحددالذي،تحمالتالدفترتحيين
؛املراكزهذهبالعاملةالبشريةاملواردومؤهالت،األسرية

ألسريةاالوساطةبمراكزالعاملينقدراتبتعزيزخاص(ارتقاء)لبرنامجأرضيةإعداد
ية؛االجتماعالتنميةوكالةمعبشراكةاملجالهذافيخبرةقطبتكوينبهدف

دليلإعداد(répertoire)خاص

؛املجالفيالعاملةالجمعياتب

مراكزطرفمناستقبالهاتمالتيبالحاالت،الخاصةوالبياناتاملعطياتتجميع
وتحليلها؛،2018سنةخاللاألسريةالوساطة

األسريةالوساطةمراكزبعملخاصةمعلوماتيةمعطياتقاعدةإعداد.

يةاألسر الوساطةمجالفيمرجعيإطاربإنجازاملتعلقةاملرجعيةاإلطاراتإعداد

املدعمة؛األسريةالوساطةمراكزعملومواكبةتتبع

درهم4.000.000,00بمبلغاألسريةالوساطةمراكزدعممواصلة

الدليلطبع(répertoire)املجال؛فيالعاملةالجمعياتبالخاص

مراكزطرفمناستقبالهاتمالتيبالحاالتالخاصةوالبياناتاملعطياتتجميع
وتحليلها؛2019سنةبرسماألسريةالوساطة

زمراكطرفمناملقدمةالخدماتبأهميةوالتحسيسللتوعيةلقاءاتتنظيم
األسرية؛الوساطة

طرفمناملقدمةبالخدماتاملتعلقةاملعطياتلتجميعمعلوماتيتطبيقتطوير
األسرية؛الوساطةمراكز

وتقويةتعزيزلاالجتماعية،التنميةوكالةمعبشراكة(ارتقاء)التكوينبرنامجتنفيد
ملجال؛اهذافيخبرةقطبتكوينبهدفاألسريةالوساطةبمراكزالعاملينقدرات

األسريةبالوساطةاملتعلقاملرجعياإلطارإلنجازالعروضاطلبإطالق.

2020املربجمةالتدابري2019املنمزات
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برانمج الرتبية الوالدية

الوالدية؛بالتربيةخاصتحمالتدفترإعدادتم

2.000.000,00بيقدرماليبمبلغالوالديةالتربيةمجالفيالعاملةالجمعياتدعمتم
درهم؛

؛"الوالديةللتربيةاملرجعياإلطار"إعدادتم

فياملدعمةعياتبالجمالعاملةاألطرلفائدةالوالديةالتربيةمجالفيالتكوينخطةتنفيذتم

مستفيد96)الوطنيةواملعاهدالحكومية،القطاعاتممثليوكذااملجال،هذا
؛(ومستفيدة

االستراتيجياتفيالوالديةالتربيةبعدإلدماجدليلإعداد

املجاليةالتنميةوبرامج،القطاعية.

دليلإعدادrépertoire))املجالفيالعاملةالجمعياتبخاص.

الديةالو التربيةمجالفيالعاملةالجمعياتعملومواكبةتتبع
(2019و2016سنتيبرسماملدعمة)

سنةرسمبالدعممناملستفيدةالجمعياتمعتواصليلقاءتنظيم
2019

بلغبمالوالديةالتربيةمجالفيالعاملةالجمعياتدعممواصلة
درهم؛2.000.000,00بيقدرمالي

إلىمتهوترجالوالديةبالتربيةالخاصاملرجعياإلطارونشرطبع
العربية

االستراتيجياتفيالوالديةالتربيةبعدإدماجدليلونشرطبع
.ربيةللعوترجمتهاملجاليةالتنميةوبرامج،الوطنيةالقطاعية

إلىتهوترجمالوالديةالتربيةمجالفياملنشطدليلونشرطبع
.العربية

2020املربجمةالتدابري2019املنمزات
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برانمج اإلرشاد األسري

جمعية20)األسري اإلرشادمجالفيالعاملةالجمعياتعملتتبع
(2016سنةبرسممدعمة

بمبلغاألسري اإلرشادمجالفيالعاملةالجمعياتدعمتم

درهم2.000.000,00

األسري باإلرشادخاصتحمالتدفترإعدادتم

خاصمرجعيدليلبإعداداملتعلقةاملرجعيةاإلطاراتإعدادتم
األسري؛باإلرشاد

دليلإعداد(répertoire)املجالفيالعاملةالجمعيات.

األسري اإلرشادمجالفيالعاملةالجمعياتعملتتبع
؛(2019و2016سنتيبرسماملدعمة)

عمالدمناملستفيدةالجمعياتمعتواصليلقاءتنظيم
؛2019سنةبرسم

األسري اإلرشادمجالفيالعاملةالجمعياتدعممواصلة
درهم؛2.000.000,00بمبلغ

فبهداألسري اإلرشادبمجالخاصةاستمارةوتوزيعإعداد
املجال؛هذافيالعملآلياتتوحيد

دليلونشرطبع(répertoire)فيالعاملةالجمعيات
املجال؛

يلالدلبإنجازتتعلقخبرةالنتقاءالعروضطلبإطالق
.األسري اإلرشادمجالفياملرجعي

2020املربجمةالتدابري2019املنمزات
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للنهوض بأوضاع األسرة املغربية االستراتيجية الوطنية 

للنهوضالوطنيةاالستراتيجيةاإلطارحول تصور إعدادتم

؛املغربيةاألسرةبأوضاع

دبإعدااملتعلقةخبرةالالنتقاءاملرجعيةاإلطاراتإعدادتم

.املغربيةاألسرةبأوضاعللنهوضوطنيةاستراتيجية

بإعداداملتعلقةالخبرةالنتقاءالعروضطلبإطالق

ومخططهاةاملغربياألسرةبأوضاعللنهوضوطنيةالاالستراتيجية

التنفيذي؛

الحكومية،القطاعاتمنكلمعتشاوريةلقاءاتتنظيم

عوجمياملدنياملجتمعجمعياتوكذاالوطنية،واملؤسسات

والجهوي؛طنيالو املستويينعلىاألسرةبقضايااملهتمينالفاعلين

التنفيذيومخططهااالستراتيجيةعناإلعالن.

2020املربجمةالتدابري2019املنمزات
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اإلنتاج التشريعي والتنظيمي1.
_________________

التعاون الدويل. 2
_________________

التواصل.3
_________________

والتواصلالتشريع والتعاون الدويل 
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صاحلمعلىوإحالتهاالجتماعينيابلعاملنيمتعلق45.18رقمقانونمشروعإعداد
للحكومةاألمانة

املتعلق103.13رقمالقانونبتطبيق2.18.856رقماملرسومعلىاملصادقة
ماي02بتاريخ6774عددالرمسيةابجلريدةنشرهوالنساءضدالعنفمبحاربة
؛2019

للعملالوطيناملعهدتنظيمإبعادةاملتعلقاملرسومملقتضياتالتطبيقيةالنصوصإصدار
2016شتنرب21الصادر2.15.449رقماالجتماعي

يتعلق2019يوليوز26يفالصادر11/2019رقماحلكومةرئيسمنشورإعداد
الطفولة؛حلمايةاملندجمةالعموميةللسياسةالرتايبابلتنزيل

أعضاءينيتعحولاالجتماعيةوالتنميةواملساواةوالتضامناألسرةلوزيرةمقررإصدار
.العنفضحاايابلنساءابلتكفلاملكلفةاملركزيةاخللية

الرعايةمبؤسساتاملتعلق65.15رقمللقانونالتطبيقيةالنصوصمشاريعإعداد
للحكومة؛العامةاألمانةمصاحلعلىمنهاالبعضوإحالةاالجتماعية

دةلفائاملساعداتمنحمناالستفادةومعايريشروطحيددمرسوممشروعإعداد
؛إعاقةوضعيةيفشخاصاأل

للمساواةالوزاريةاللجنةإبحداثمرسوممشروعإعداد.

والتنظيمياإلنتاج التشريعي . 1
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املنمزات 
يتعلق65.15رقمللقانونالتطبيقيةالنصوصإعدادمواصلة

عليها؛ةاملصادقمسطرةوتتبعاالجتماعيةالرعايةمبؤسسات
يتعلق45.18رقمالقانونمشروععلىاملصادقةمسطرةتتبع

وإعداد،والربملاناحلكوميابجمللساالجتماعينيابلعاملني
؛الصلةذاتالتنظيميةالنصوصمشاريع

مقتضياتيلبتنز الصلةذاتالتطبيقيةالنصوصمشاريعإعداد
حقوقحبمايةاملتعلق97.13بعدرقماإلطارالقانون

ويتعلقهباوالنهوضإعاقةوضعيةيفاألشخاص

املربجمةالتدابري 



أمميةوبرامجدوليةومنظماتدو معبشراكةدعمبرامجإجناز
األورويباالحتاد
بلجيكا
للمرأةاملتحدةاألممهيئةONU FEMMES
للسكاناملتحدةاألممصندوق
اليونسيف
اإلمنائياملتحدةاألممبرانمج

معشراكةاتفاقياتتوقيع:
عمانسلطنة
مدغشقر
الكويت
الدميقراطيةالكونغو

61

الدويلتعزيز التعاون . 2
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الدويلوالتعاونالشراكةبرامجتفعيلمواصلة
األورويباالحتاد
بلجيكا
للمرأةاملتحدةاألممهيئةONU FEMMES
للسكاناملتحدةاألممصندوق
اليونسيف
اإلمنائياملتحدةاألممبرانمج

جديدةشراكةاتفاقياتتوقيع

املربجمةالتدابري املنمزات 



منذوصلتواليتالقطاعإبصداراتالوزارةأنشطةيفواملشاركنيوالوفودواجلمعياتاملؤسساتينيالشركاءمد•
وطنيةوتقاريرتنفيذيةوخمططاتعموميةسياساتمنإصدار،100حوايل2019نونربشهرحىت2013
...ودالئل

فعالياتويفOCDEمبقراملغربيةاحلكومةطرفمناملنظمكاملعرضالكربىوالتظاهراتاملعارضيفالوزارةمشاركة•
منأزيدوتوزيعالوزارةاصداراتعرضخاللهمنمتاايم10خاللتفاعليبرواقوالكتابللنشرالدويلاملعرض
.موضوعاتيةندواتوتنظيماملهتمنيعمومعلىمدجمةأقراصيفرقميةنسخة500

املغربيةللمرأةمتيزجلائزةتوثيقيةأشرطةإجناز•

واجلماعاتاجلمعويوالنسيجوأكادميي مؤسساتي فاعل  شاركةوطينبعدذاتحتسيسيةمحالتتنظيم•
...الرتابية

o«محلة،«املسننياألشخاصلفائدة5الوطنيةاحلملة»و«النساءضدالعنفلوقف17الوطنيةاحلملة
العنفمنالطفولةمحاية،الولوجيات

التواصل. 3
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املنمزات 
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التواصل. 3
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«ماعياالجتللقطباالجتماعيةاملساعدةبرامج»حولاالجتماعيةللتعبئةخمططوإطالقللتواصلاسرتاتيجيةاعتماد•
الولوجوسهلةخدمايتطابعاتذمعلومات)للمرتفقنيوامللحةاحلقيقيةاحلاجياتعلىترتكزمضامنيبتوفرياملؤسسايتالتواصلتعزيز•

(وإلكرتونياورقيا
شارةاإللغةإىلالبصريةوالسمعية«برايللغة»إىلالورقيةالوزارةإنتاجاتوترمجةالتواصليةالولوجياتورشفتح•

املربجمةالتدابري 
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التوجهات مالئمة مخطط تنمية املعهد الوطني للعمل االجتماعي مع 
الوصيةللوزارة االستراتيجية 

االجتماعياإلطار التنظيمي للمعهد الوطين للعمل أجرأة
العلمي و الشراكة و التعاون الدويلالبحث 
الطلبة و األساتذةحركية 

ولوجياتترميم املعهد، إحدا  قاعات، 

ضع مخطط تنمية املعهد الوطني للعمل االجتماعيو 

احملاور املتعلقة إبرساء نظام اإلجازة واملاسرت والدكتوراهأجرأة
اإلطار التنظيمي للمعهد الوطين للعمل االجتماعيأجرأة

الدويلالعلمي و الشراكة و التعاون البحث 
األساتذةالطلبة و حركية 
الدراسات التقنيةإجناز : املعهد  يكلة إعادة 

املربجمةالتدابري املنمزات 
:املعهد الوطين للعمل االجتماعي

202064تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لوزارة  التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة و األسرة برسم السنة املالية 



65

املعلوماتيةاملوارد البشرية و امليزانية و األنظمة 

دراهتاقوتقويةالبشريةاملواردتعزيز.1
_____________________

املعلوماتيةاألنظمةتدبري.2
_____________________

والتمهيزامليزانية.3
_____________________
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املعلوماتيةتدبري األنظمة . 2

طرفمنتغاللهاسجمالتعميمألجلالتقنيةواملواكبةالنساءضدالعنفحولاملؤسساتيةاملعلوماتيةللمنظومة2.2.1اإلصدارصيانة
املعطياتبادلتبروتوكول"مقتضياتوحتيني(لألمنالعامةواملديريةامللكيالدركو واحلرايت،العدلووزارةالصحة،وزارة)الشركاء

.املعطياتجتميعاستمارةو"املعلوماتية
(التنزيلرطو يف)للتخزينمعلومايتوعتادخوادموتشغيلوتركيباقتناء:املعلوماتيةللنظمالتحتيةالبنيةأتهيل
املغربيةاملرأةمتيزجلائزةلكرتويناإلاملوقعوحتينيإجناز
اجلاهزيةمستوىاسقيوااللكرتونيةاالداريةاخلدماتحلصرالعموميةالوظيفةواالدارةإصالحوزارةطرفمناملنجزةالدراسةيفاملشاركة

.املقاوالتوننيللمواطخدماتتقدماليتالعموميةاملقاوالتواملؤسساتأهمكذاوالوزاريةالقطاعاتملختلفابلنسبةااللكرتونية
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املنمزات 
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املعلوماتيةتدبري األنظمة . 2

للوزارةاملعلوماتيةلألنظمةالرقمياملديرياملخططإجناز.
متدرس)االجتماعيالتماسكقصندو ارتقاء،برانمجاجلمعيات،دعم:التاليةالوظيفيةواملساطرامللفاتتدبريلرقمنةاملعلومايتالنظامإجنازتتبع

الشراكةلألرامل،املباشرالدعماالجتماعية،الرعايةمؤسساتتدبري،(للدخلمدرةمشاريعخلقالتقنية،املعداتإعاقة،وضعيةيفاألطفال
الكربىواجلمعياتاملؤسساتية

استغاللهجمالتعميمألجلالتقنيةواملواكبةالنساءضدالعنفحولاملؤسساتيةاملعلوماتيةللمنظومة2.2.1اإلصدارصيانة.
إعاقةوضعيةيفاألشخاصولوجملعايريالوطيناملرجعيالدليلمعمطابقتهقصدللوزارةااللكرتويناملوقعتطوير.
وتفعيلالشخصيةاملعطياتحبمايةاملتعلق09-08رقموالقانوناملعلوماتيةالنظمحلمايةالوطنيةللتوجيهاتاملعلوماتيةاألنظمةمطابقةدراسةإجناز

.خمرجاهتا
الطفولةحلمايةاملعلومايتالنظامإجنازتتبع.
املعلوماتيةالنظمألمنالوطنيةيهاتالتوجتفعيلمواصلةإطاريف،احلمايةوأنظمةاملعلوماتيةالشبكةأجهزة:املعلوماتيةلألنظمةالتحتيةالبنيةأتهيل
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اجلديد للماليةالقانون التنظيمي-الربجمة وتتبع تنفيذ امليزانية
2119إعداد مشروع جناعة  األداء برسم سنة •
إعداد الوثيقة اخلاصة ابلربجمة لثالث سنوات•
لتوزيع اجلهوي إعداد ميزانية النوع، ميزانية املواطن، املذكرة املتعلقة اب

.للمشاريع االستثمارية
2018إعداد تقرير جناعة األداء برسم سنة •
2019اء لسنةتتبع تنفيد االلتزامات املسطرة يف مشروع جناعة األد•

و تنظيم املشرتايت، احملاسبة، تدبري املمتلكات، اللوجستيك
التظا رات 

2019التمهيز حصيلة امليزانية و . 3
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نظيمي اجلديد القانون الت-الربجمة وتتبع تنفيذ امليزانية
للمالية
مواصلة تنزيل القانون التنظيمي للمالية
 لثالث سنوات ميزانياتيةوضع برجمة
 2020األداء برسم سنة جناعةإعداد مشروع
 2019األداء برسم سنة حول جناعةالتقرير إعداد.
 علقة ابلتوزيع ميزانية النوع، ميزانية املواطن، املذكرة املتإعداد

.اجلهوي للمشاريع االستثمارية
 اعة األداء لسنة تنفيذ االلتزامات املسطرة يف مشروع جنتتبع

2020.
ستيك و تنظيم املشرتايت، احملاسبة، تدبري املمتلكات، اللوج

التظا رات 

املربجمةالتدابري املنمزات 



2020امليزانية العامة برسم سنة 

التغيرينسبة 2020 2019 املالية السنة

% 26,26 71 290 000 56 464 000 نفقات املوظف 

% -7,06 528 002 000 568 100 000 التسيريميزانية 

- 225 500 000 225 500 000 ميزانية االستثمار

% -2,97 824 792 000 850 064 000 اجملموع

، 2020االجتماعية، برسم سنة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية بلغت ميزانية وزارة 
:موزعة كالتايلمها ر د 000 792 824ما جمموعه

املبالغ ابلدر م
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2019سنةبرسمالعامةامليزانية

:تتوزع امليزانية املرصودة حسب نوعية االعتمادات كما يلي

2020امليزانية العامة برسم سنة 

8,64%

64,02%

27,34%

نفقات املوظف 

ميزانية التسيري

ميزانية االستثمار
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2020التسيري برسم سنة ميزانية 

التغيرينسبة 2020 2019 املاليةالسنة

-%38 64 002 000 104 100 000 الوزارة

364 000 000 364 000 000 الوطينالتعاون 

100 000 000 100 000 000 يةالتنمية االجتماعوكالة 

-%7 528 002 000 568 100 000 اجملموع

 ماملبالغ ابلدر 
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املبالغ ابلدر م

2020االستثمار برسم سنة ميزانية 

2020 2019 املاليةالسنة
175 100 000 196 100 000 الوزارة
20 400 000 20 400 000 الوطينالتعاون 
30 000 000 9 000 000 التنمية االجتماعيةوكالة 

225 500 000 225 500 000 اجملموع
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االجتماعيالقطبميزانيةتوزيع
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توزيع امليزانية حسب مكوانت القطب االجتماعي

الوزارة
77 65  

التعاون الوطين
9 05  

وكالة التنمية 
االجتماعية
13 30  

 ميزانية االستثمار

الوزارة
18 94  

التعاون الوطين
68 94  

وكالة التنمية 
االجتماعية
12 12  

 ميزانية التسيري
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التضامً التضامً ملخص املىاقشت العامت ملشروع امليزاهيت الفرعيت لىزارة ملخص املىاقشت العامت ملشروع امليزاهيت الفرعيت لىزارة 

  والتىميت الاجتماعيت واملساواة وألاسرةوالتىميت الاجتماعيت واملساواة وألاسرة

  02020202برسم السىت املاليت برسم السىت املاليت 
 

 ً في معتهل هزا الاحخماُ، كذم العُذاث والعادة اإلاعدؽاٍس

لى الثلت التي خٍُذ بها لخ مل دتهىئتهم للعُذة الىصٍشة ِلى حُُّنها ِو

اللىاُ اإلاهم، الزي ًخّلم باللىب الاحخماعي، هما هىهىا  معئولُت هزا

بالّشك اللُم اإلاللاة والزي ًخممً ِذة مىجضاث وأسكام ومّىُاث 

مففلت، هما أؼادوا بالذًىامُت التي ٌّشفها هزا اللىاُ الزي ٌّذ كىاِا 

 خلىكُا بامخُاص.

ن مىاكؽت محزاهُت هزا اللىاُ جخجاوص مىاكؽت وجم اِخباس أ

م الى جلُُم العُاظت الّمىمُت، خاـت فُما ًخّلم بمداوس الىلاػ ألاسكا

همدىس الخمامً، والزي ٌغىي لىخذه حاهبا واظّا مً البّذ الاحخماعي 

الزي يهذف الجمُْ لترظُخه، باإللافت الى مىلُى اإلاعاواة والزي ًخىلب 

وكفت جؤمل لخلُُم الخىحه الّام وجدذًذ اإلاياظب والفّىباث، وهزا مدىس 

ظشة، باِخباسها ِماد وأظاط اإلاجخمْ، وأًما الخىمُت الاحخماُِت ألا 

ت الؽاملت. ؤظاطه  للّملُت الخىمٍى

ه،  بما جم اللُام به ِلى معخىي الىصاسة مً بشامج وجم الخىٍى

شها  واظتراجُجُاث، ًجب الاظخفادة منها، ورلً ِبر جلُُمها وجىٍى

تهاو  الاجفاكُاث والؽشاواث  ، باإللافت الى لشوسة الاظخفادة مًاظخمشاٍس

ل وجىبُم  الذولُت اإلابرمت في هزا اإلاجاٌ، خُث ًبلى الخدذي ألاهبر هى ججًز

هزه البرامج ِلى أسك الىاكْ، وهى مجهىد ًدخاج الى اسادة خلُلُت لخغُحر 

 الّللُاث واإلافاهُم وحشأة ِالُت ليل اإلاخذخلحن.

اعي ورهش بّن العادة اإلاخذخلحن أن النهىك باإلاجاٌ الاحخم

معئولُت الحيىمت واللىاِاث الحيىمُت هيل، ار جم الاظخفعاس خٌى 
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اإلاّاًحر اإلادذدة لّلذ ؼشاواث مْ الجماِاث الترابُت لخؤهُل مئظعاث 

اًت الاحخماُِت.  الِش

وفي اواس الىزائم اإلالذمت مً وشف الىصاسة واإلاىصِت ِلى اللجىت، 

ً أن هىان غُابا للىزُل ت اإلاخّللت بالذِم الخَ أخذ العادة اإلاعدؽاٍس

اإلاىحه للجمُّاث، ار أؼاس الى أهمُت وحىدها لمً هزه ألاوساق اإلاىصِت، 

وبُّت ورلً كفذ مّشفت أؼياٌ الذِم واإلاّاًحر اإلاّخمذة وجىلُذ 

 الجمُّاث اإلاعخفُذة.

أن هجاح الىمىرج الخىمىي ظُيىن سهُىا  وجم الخؤهُذ ِلى

ذف نهائي للخىمُت، ورلً ِبر باِخماده ِلى مدىس أظاس ي وهى "ؤلاوعان" هه

ظً ظُاظاث ِمىمُت جدفَ له هشامخه، ورلً بالحفاً ِلى خلىكه 

 ألاظاظُت في الؽغل والخّلُم والصحت وغحرها.

وجم اِخباس أن اإلاحزاهُت اإلاخففت لهزا اللىاُ جبلى لُّفت 

ملاسهت مْ جدذًاث ومخىلباث هزا اللىاُ الاحخماعي الهام، وبزلً ًخم 

خفاـاث تهم الىصاسة ِلى حمُّاث اإلاجخمْ اإلاذوي، ِلما أن اخالت ِذة اخ

ُِمال الّمل الجمّىي غالبا ما ًيىن  ، وأن الجمُّاث ال جخىفش ِلى اجىِى

مىاسد كاسة وحؽخغل في اواس بشامج مدذدة جمىلها اللىاِاث الحيىمُت أو 

 ٌ اظخلشاس ألاشخاؿ الزًً  مذي أحاهب، مما ًىشح مّه ِذة حعاإالث خى

 في ولُّت احخماُِت هؽت.ٌِّؽىن 

الىفىؿ الخىٍُمُت للاهىن سكم  بخشاجوكذ جمذ اإلاىالبت ب

اًت الاحخماُِ 56.56  الى خحز الخىبُم. تاإلاخّلم بالِش

 أهذ أخذ العادة  9 التضامً والتماسك الاجتماعي

 ً أن الىصاسة جىاـل بؽيل معخمش دِم العُاظت الاحخماُِت، اإلاعدؽاٍس

ت مً ورلً بمىاـلت جللُق الفى  اسق اإلاجالُت الاحخماُِت ِبر مجمِى

ل التزاماث الحىاس الاحخماعي، وهزا اإلاجهىد الحيىمي،  آلالُاث منها دِم وججًز

ت الترظاهت اللاهىهُت، باإللافت الى  عي في جلٍى الزي ًىاهبه مجهىد حؽَش
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وسػ ـىذوق الخماظً الاحخماعي هبهجاص احخماعي مهم، وهآلُت لخىحُه 

ُِت واهفاف الجهاث الهؽت وجدلُم الحماًت الاحخماُِت العُاظاث الاحخما

بالحفاً ِلى أهذافه وجىمُت مىاسده ولمان  مىالبىاألهثر مً زلث اإلاغاسبت، 

خيامت جذبحره، ألن الفئاث اإلاىحه لها جبلى حذ مدذودة، باإللافت الى وحىد 

ت فىض ى هبحرة في هزه آلالُت جدٌى دون اظخفادة ِذد هبحر مً ألاسامل هدُج

حّلُذ وحّذد اإلاعاوش، والتي جئدي في هثحر مً ألاخُان الى سفن ِذد هبحر 

 مً اإلالفاث.

وجم الدعاٌإ ًِ الفئاث اإلاعخفُذة مً دِم ـىذوق الخمامً 

 والذِم الاحخماعي وان وان الذِم ًخم بؽيل ِادٌ دون جمُحز.

الكت بما ظبم، جم اِخباس أن هىان جفمُال لجمُّاث دون  ِو

اهخلاء الجمُّاث، ِلما أن هىان غُابا و با للؽفافُت في دِم ألاخشي، وغُا

مْ والغائه إلاعاس ؤلاهجاصاث اإلادللت، وجم الاظخفعاس خٌى أظباب الخّاكذ 

 واث مْ أخشي.ابّن الجمُّاث والاخخفاً بالؽش 

ل ِذد مً  الى ودِا أخذ العادة اإلاخذخلحن ش وججًز لشوسة جىٍى

 ، مْ اإلاىالبت باإلظشاُ بلاهىن ألاوساػ الىبري وىسػ الخغىُت الصحُت

اًت الاحخماُِت،  الخغىُت الصحُت للىالذًً، وهزا الاهخمام بمئظعاث الِش

اًت الاحخماُِت، أمال في الحذ  ْ للاهىن مئظعاث الِش ل العَش ورلً بالخجًز

ت مً الاخخالالث والخجاوصاث التي حّشفها هزه اإلائظعاث.  مً مجمِى

 لشوسة جمذ الذِىة الى  : إلاوعاش الىطني والعاملين به

ل وسػ  ؤلاكاُل به هآلُت مهمت ًمىً للىصاسة الاظخفادة منها في اواس ججًز

ت اإلاخلذمت الخؤهُذ ِلى أهه خان الىكذ إلخذار كىب  مْو  ،الجهٍى

احخماعي كىي، ًجمْ ول اإلائظعاث والهُئاث وؤلاداساث راث الفلت 

ت، ججمْ ؼخاث باإلاجاٌ الاحخماعي، في مئظعت واخذة بمىاسد مالُت وب ؽٍش

الخّاون الىوني وؤلاوّاػ الىوني وووالت الخىمُت الاحخماُِت، ختى جفبذ 
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ت وواضحت وراث أزش مباؼش ِلى اإلاىاوً، وأًما  ِملُت جذخل الذولت كٍى

 حعهل ِملُاث اإلاشاكبت والخدبْ والخلُُم.

 : جمذ ؤلاؼاسة الى اظخفداٌ  دور الطالب والطالبت

ببّن  %65ىاوم الهؽت والتي كذ جفل الى ٌاهشة الهذس اإلاذسس ي باإلا

اإلاىاوم، الافت الى غُاب مخذخلحن وؼشواث لذِم دوس الىالب والىالبت، 

 مما ظِعاهم في جىامي الهذس اإلاذسس ي أمام كلت امياهُاث ألاظش.

وجم الدعاٌإ ًِ الجهت الحيىمُت اإلاعئولت ًِ هزه الذوس، وان 

ة التربُت الىوىُت مْ اكتراح وان ألامش ًخّلم بىصاسة الخمامً أم وصاس 

 اخخفاؿ هزه ألاخحرة بذوس الىالب والىالبت.

 مىلُى مدؽّب فلذ اِخبر أهه  : مىضىع الطفىلت

مً خالٌ مؽيلت خلُلُت جدىامى بؽيل هبحر، ِباسة ًِ  ومّلذ، ار أـبذ

" وما ًشجبي بها مً ٌىاهش أخشي  والدعٌى  9 ٌاهشة "أوفاٌ الؽىاُس

ئت جيخٍش مً  والاظخغالٌ الجيس ي وهمم جمُْ الأبعي الحلىق لفئت بٍش

لمان خلها في الحُاة بؽيل مخىاصن، دون خىش ًتهذد أحعادهم 

الفغحرة، هذف ٌععى له الجمُْ، ألن الىفل هى معخلبل اإلاجخمْ وول ما 

جللاه في فترة وفىلخه ظُلذمه للمجخمْ ِىذما ًىبر، وبالفىسة التي جللاه 

ا مؽبّا بلُم اإلاعاواة واإلاىاـفت بها، فبما أن ًلذم مىاوىا ـالح

والىوىُت، واما أن ًلذما لىا مىاوىا ًدمل الّىف بذاخله ًفشفه في 

حمُْ مىاحي الحُاة، وفي أبؽْ ـىسة ولً ًيىن اال ضحُت إلاا ِاهاه في 

وبؽيل ممىهج ومخىاظم مْ حمُْ  فئتوفىلخه، لزا وحب الاهخمام بهزه 

تربُت الىوىُت ومداولت الحذ مً اإلاخذخلحن  في اللىاُ، وأهمها كىاُ ال

 ألاوفاٌٌاهشة الهذس اإلاذسس ي، وما الى رلً مً ٌىاهش جيىن ظببا في اسجماء 

 .  في أخمان الؽاُس

 ً أن اإلائظعاث الاحخماُِت وألاف أخذ العادة اإلاعدؽاٍس

ُت الىفل،  اإلاعخلبلت لهزه الفئت، التي ال جشاعي في هثحر مً ألاخُان خفـى
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ت، مما ًىّىغ بل وفي بّن منها ًي ىن هىان اخخاله في الفئاث الّمٍش

يىن الالخداق بها ظببا في اهدعابه ِذدا مً آلافاث  9 ظلبا ِلُه، ٍو

 والخذخحن وغحرها.

خاـت أمام  وجمذ اإلاىالبت ببهجاص مشاهض إلًىاء ألاوفاٌ اإلاغخفبحن

ودِم اإلاشاهض اإلاخخفت ببًىاء اليعاء  اسجفاُ ٌاهشة اغخفاب ألاوفاٌ

 ث وألامهاث الّاصباث.اإلاّىفا

ظىت مْ  57وجم الدعاٌإ ًِ مآٌ ألاوفاٌ ألاًخام بّذ ظً 

الذِىة لىلْ بشهامج مىاهب أو كذسة اهخلالُت إلدماحهم في ظىق الؽغل 

 كبل اخشاحهم مً اإلاشاهض.

وهزا جم الاظخفعاس ان واهذ هىان مشاكبت ـاسمت باليعبت 

 ً  مشاهض الىفىلت. واإلاؽشفحن ِلىللمئوٍش

 : ان ملف ألاشخاؿ في  إلاعاقت وذوي الاحتياجاث الخاصت

ً ِذة ولُّت اِاكت  وشح في خممه العُذاث والعادة اإلاعدؽاٍس

ً أهه ملف ؼائً هزلً، بالىٍش لحجم اهخٍاساث هزه  اظخفعاساث، مّخبًر

يخٍش فُه جىبُم كاهىن ًالفئت، والتي الصالذ جيخٍش الىثحر، في الىكذ الزي 

ألشخاؿ في ولُّت اِاكت، وولْ كاهىن للذِم الاحخماعي ؤلاواس اإلاخّلم با

لهم، والزي واٌ اهخٍاسه، وهزلً الّمل ِلى جلذًم مؽشوُ الّاملحن 

الاحخماُِحن. ألن هزه الفئت وحب ادماحها في اإلاجخمْ بالؽيل الصحُذ 

ظىاء ِلى اإلاعخىي الخّلُمي أو ِلى اإلاعخىي الّملي وجمىُنها ِلى اإلاعخىي 

مت، ورلً ِبر حعهُل ولىحها الى حمُْ اإلائظعاث،  الاكخفادي مً خُاة هٍش

ت وجؤهُلُت جخماش ى  وهزا اظخفادتها مً مشاهض خاـت جخىفش ِلى بشامج جؤوحًر

مْ الخىىس الخىىىلىجي الحذًث، هاهًُ ًِ لشوسة جمىحن هزه الفئت مً 

اليعبت اإلاخفم ِليها ِلى معخىي مىاـب الؽغل. دون اغفاٌ ؤلاؼاسة الى 

الاهخمام ببخذي الفئاث التي أـبدذ جتزاًذ بؽيل مللم وهي فئت  لشوسة

"اإلاخىخذًً"، مثمىحن مبادسة الىصاسة في بشهامج "سفُم"، اال أن هزا البرهامج 
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البذ مً اهجاخه بالؽيل اإلاىلىب مً خالٌ لمان ِذالت مجالُت لُفل الى 

ّاق وما حمُْ أهداء البالد. مدعائلحن في راث العُاق، ًِ مآٌ بىاكت اإلا

، إلاا ظُيىن لها مً أزش ِلى مً احشاءاث كامذ به الىصاسة في هزا الؽؤن

 جمىحن هزه الفئت مً خلىكها وحعهُل الخّامل مّها.

وجم الخؤهُذ ِلى أهمُت خلم حّاون وجيعُم مْ الجماِاث 

ِملُت جىلل اإلاّاكحن الى اإلاشاهض اإلاخىاحذة بمذًىت والجهاث اإلاخخفت لخِعحر 

 الشباه.

ت الى  وجمذ ٍى الذِىة الى أهمُت اللُام بدمالث جدعِعُت وجِى

اكت، خاـت معؤلت الضواج بحن  اإلاىاوم الهؽت ورلً لخفادي اؼيالُت ؤلِا

اكت.  ألاكاسب وأبىاء الّمىمت، وهزا اللُام بدمالث وبُت لخفادي خاالث ؤلِا

ُف اإلاّاكحن وخلم  وجمذ اإلاىالبت بشفْ العً ألاكص ى لخٌى

ُف  وافتهم همىاوىحن ِادًحن وولْ ولىحُاث لخىللهم في اإلاعاواة في جٌى

اإلاشافم واِذاد بىائم لخىللهم في مخخلف وظائل الخىلل، مْ اكتراح اهجاص 

 ولىحُاث سكمُت.

 جمذ ؤلاؼاسة الى أن هىان جىىسا مهما : ألاشخاص املسىين ،

خفىـا مْ الخىحه اإلادعاُس لهشم البيُت الاحخماُِت في بالدها هدى 

في معخلبل كٍشب، مدعائلحن ًِ أهم الاظتراجُجُاث التي حّمل الؽُخىخت 

هلفا مهىال في حاهب اإلاعاِذًً  هىانِليها الىصاسة في هزا ؤلاواس، ِلما أن 

الاحخماُِحن، وهزا وب الؽُخىخت وأًما هلق هبحر في مشاهض ؤلاًىاء والتي 

 ًجب جدعحن ؼشوه الِّؾ فيها مْ جىفحر أولم وبُت مئهلت ومخخفحن في

التروٍن الىبي والىفس ي، مْ الخؤهُذ ِلى لشوسة الّمل ِلى جشظُخ 

 زلافخىا اإلاغشبُت في خماًت اإلاعً واخخمان أظشجه له.

للصخق اإلاعً، وجىفحر  دخمىتوجم ؤلالحاح ِلى دِم ألاظشة اإلا

م بذٌ حصجُْ الشفْ مً ِذد مشاهض دوس  الحذ ألادوى مً الِّؾ الىٍش

 اإلاعىحن.
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اًت وجمذ ؤلاؼاسة الى ال ىلْ الضسي الزي حِّؽه مئظعاث الِش

الاحخماُِت همئظعت جُي ملُل بالذاس البُماء وفماء ألامان بفاط، ار جم 

اسة اظخىالُِت لذاس اإلاعىحن بمذًىتي فاط وجىىان.  اكتراح اللُام بٍض

ا فُه الىفاًت بموجم الاظخفعاس ان وان اإلاجخمْ اإلاذوي مئهل 

 الجاهب الىفس ي. ما ًخّلمفُ للخفاِل مْ ألاشخاؿ اإلاعىحن، خاـت

 مياهت مدىسٍت في أي جم الخؤهُذ ِلى أنها جدٍى ب : املرأة

 حاءظُاظت احخماُِت، دون الخغاض ي ًِ ما جم جدلُله لفالحها، والزي 

هدُجت لىماالث وعاء ظاهمذ بؽيل هبحر في اـالح ولُّتها وجىَشغ 

العُاظُت  دوسها في اإلاجخمْ، واظخىاِذ أًما بذِم مً مخخلف الهُئاث

واإلاجخمْ اإلاذوي، وببسادة ملىُت خلُلُت مً الحفٌى ِلى خلىق معخدلت 

ًممنها لها الُىم الذظخىس هؤظمى كاهىن في البالد جشحمذ في ِذد مً 

ت في  ت مً اللىاهحن اإلاىلِى مىاحي الحُاة الاحخماُِت، وهزا في مجمِى

ال وؼاكا أمامها مً أ ِذة م وٍى ذ مً مجاالث، والصاٌ الُىم الىٍش حل اإلاٍض

 .اإلاُادًًها في ؼتى اُتجدعحن ولّ

ل  ما ارا جم ججًز وجم الدعاٌإ ًِ مآٌ هُئت اإلاىاـفت، ِو

ملخمُاتها ِلى أسك الىاكْ، وهزا جمذ اإلاىالبت بّلذ احخماُ اللجىت خٌى 

ش مففلت خٌى ولُّت اإلاشأة،  ولُّت اليعاء داخل اإلاجخمْ، وبخلذًم جلاٍس

ً مذي جدلُم ألاهذاف اإلاخ  ىخاة مً الالتزاماث الذولُت.ِو

وجمذ اإلاىالبت باِخماد ؼّاس في اإلاعخىي اإلاىلىب وأهثر حشأة في 

 اواس الحملت الىوىُت إلاىاهمت الّىف لذ اليعاء.

ه ،هزا بيخائج بّن البرامج اإلاّخمذة لخدعحن الىلْ  وجم الخىٍى

حن ( وأًما البرهامج الىوني للخمى2الاكخفادي لليعاء منها بشهامج )اهشام

الاكخفادي لليعاء، مْ لشوسة الّمل ِلى حّمُمها ولمان الّذالت 

 اإلاجالُت فيها.
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اة  الىاخُتودِذ اخذي العُذاث اإلاعدؽاساث بذِم اإلاشأة  والِش

اًت الاحخماُِت، بالىٍش للٍشوف  بؽيل ِام، ألنهم في خاحت ماظت للِش

 اإلاِّؽُت اللاظُت.

جم اِخباس أنها  فلذ، التمكين السياس ي للمرأةأما ِلى معخىي 

إلاعخىي اإلاىلىب في هزا اإلاجاٌ، سغم هفاءتها، خُث الى االصالذ لم جفل 

ٍهش  الصالذ حّاوي مً جمُِم واضح ِليها في حمُْ مئظعاث الذولت، ٍو

ُّت التي ال  رلً مً خالٌ وعبت لُّفت في الخمثُل باإلائظعت الدؽَش

إللافت الى في الحيىمت الجذًذة، با %17وهزا وعبت  %21 وعبت جخّذي

 ِذم خمىس واضح في الخُِّىاث ِلى معخىي اإلاىاـب الّلُا.

والخٍذ اخذي العُذاث اإلاعدؽاساث غُاب اظتراجُجُت واضحت 

لللماء ِلى البىالت وظي اليعاء، والاهخمام بالّمل ؤلاهجابي، ار أهذث 

ِلى أهمُت جثمحن الّمل داخل البِذ الغحر مئدي ِىه، ِلما أهه ٌعاهم في 

 الخام للبالد.الذخل 

 : وؽش الىخائج ؤلاًجابُت اإلاسجلت ِبر وسغم  العىف ضد اليساء

ذ الىوني خٌى الّىف، هٍشا إلاا ًدُده مً  ش الفادسة ًِ اإلاـش الخلاٍس

اخفائُاث ومّىُاث، فالصالذ هىان خاحت لخٍافش الجهىد لللماء ِلى 

 هزه آلافت، التي ججاوصث الخىىه الحمشاء، ِىذما أـبذ الجاوي ًىزم

مت في خم ضحُخه بفُذًى مفىس، باإللافت الى الخفجن في وشق  للجٍش

الخّزًب وهى ألامش الزي أـبذ ٌعائلىا الُىم ًِ هُفُت مىاحهت هزه 

اإلاّملت، ظىاء مً الىاخُت اإلاجخمُّت أو مً الىاخُت اللاهىهُت، سغم أن 

ا الففل  ت  22الذظخىس وخفـى مىه، ًممً العالمت الجعذًت واإلاّىٍى

ل اللاهىن، ومذي مىاهبت لألفشا د، فبن ألامش ًبلى سهُىا بمذي جىبُم وججًز

الجمُّاث الّاملت في هزا اإلاجاٌ، وأًما مذي الىجاح في اوؽاء مشاهض 

ذ ومشاهض الاظخلباٌ للمدافٍت ِلى هشامت اليعاء  خاـت للخدبْ والـش

ضحاًا الّىف داخل ألاظشة وخاسحها. ولشوسة مماِفت الجهىد لخدعحن 



9 

 

الم وجىحيهه لفائذتها ِىك اظخغالٌ ـىستها بؤؼياٌ ـىسة ا إلاشأة في ؤلِا

ت لها، ار جم اكتراحمخخلفت  في هزا الباب اهخاج  جىشط الثلافت الخمُحًز

خُت حّشف بذوس اليعاء اإلالاوماث واإلاجاهذاث والفاِالث ِبر  أفالم جاٍس

خ، وعاء ظاهمً بؽيل هبحر في جىىس وسقي   اإلاغشبي. اإلاجخمْالخاٍس

   ت  رام  وألاتتا  :ألا جمذ ؤلاؼاسة الى وحىد ؼشوه حعجحًز

لذِم اليعاء ألاسامل، ِلما أن الذِم مىحه لألًخام ولِغ لألسامل، وبالخالي 

 فُجب أن ًىحه لألسامل بؽيل ؼمىلي ولِغ لألًخام فلي.

ُت ِلى  وحعاءلذ اخذي العُذاث اإلاعدؽاساث ًِ الجهت الـى

 وفاة ألام.م في خالت ُأخز الذِم اإلاىحه للُد

وجم الدعاٌإ مً حهت أخشي، ًِ العبب اليامً وساء ِذم 

أسملت في بشهامج الذِم اإلاباؼش لألسامل في ولُّت  6268الاظخجابت لىلب 

 هؽت الحالىاث ألوفالهً الُخامى.

ببهجاص دساظت خٌى الذِم اإلالذم لحالىاث  وبزلً جمذ اإلاىالبت

 الذِم. ألاًخام والفئاث اإلاعخفُذة إلاّشفت مآٌ هزا

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

التضامن والتنمية االجتماعية التضامن والتنمية االجتماعية أجوبة السيدة أجوبة السيدة 

  والمساواة واألسرةوالمساواة واألسرة
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  التضامن والتنمية الاجتماعيةالتضامن والتنمية الاجتماعية  لسيدة وزيرةلسيدة وزيرةاا  أجوبةأجوبة

  واملساواة وألاسرةواملساواة وألاسرة  

 

بداًت عبرث الظيدة الىشيسة عً افخخازها واعتزاشها بخعيينها على 

زأض هره الىشازة، والتي جظم كطاعا اجخماعيا مهما، ملدمت ػىسها 

للمجهىداث التي بدلتها الىشيسة الظابلت بظيمت الحلاوي، ومىىهت أًظا 

ملالحظاث والىلاغ الغني والثاكب الري أبداه الظيداث والظادة با

 املظدؼازيً حٌى هرا اللطاع الاجخماعي الهام.

واطدىىسث ظاهسة اغخصاب ألاطفاٌ املظخفحلت بؼيل هبير، إذ 

معسبت مً جهت أخسي ، دعذ إلى طسوزة جبليغ الىيابت العامت في هره الحالت

اعيت مخعددة مسجبطت بليم املجخمع أن هرا اللطاع ًساهم اخخالالث اجخم

 والخحىالث املجخمعيت وطلىهياث غسيبت أصبحذ مىدؼسة حاليا.

وبخصىص ظاهسة أطفاٌ الؼىازع، أهدث أهه بىاء على ػهاداث 

ودزاطاث، جم الخأهيد على أنها غير مسجبطت فلط بالفلس أو بأطباب 

اٌ في إثباث اكخصادًت، بل إنها جخعلم أًظا بميىالث وزغبت مً طسف ألاطف

، كبل فىاث ألاوان   الراث، ويجب أن ًخم إلاطساع بإزجاعهم إلى مىاشلهم

وبرلً ًجب حشجيع إلاطعاف الاجخماعي خاصت وأن هىان ججسبخين في الداز 

ا على باقي املدن، هما أن هىان بسهامج محعميمهالبيظاء ومىىاض، وييبغي 

ألاطفاٌ املؼسدًً جيىن الجهاش الترابي املىدمج، وأن ول جأخس في إهلاذ 

 الىديجت باهظت.

، ذهسث أن هىان اجفاكا على  أما فيما ًخعلم بظاهسة الدظٌى

حعبئت مً إطافت إلى وجىد ، ملحازبتها مع الىيابت العامتواجفاق خطت عمل 

طسف جميع اللطاعاث الحيىميت طيخم إلاعالن عنها في بداًت دجىبر، 

وأن الظسوزة اطخدعذ إًجاد وصسحذ أن اطخغالٌ ألاطفاٌ أصبح حليلت 



2 

 

 اوكيمي اثلافي امىدمجت جخظمً بعدحؼازهيت حلٌى عمليت وملازبت 

 .امىدمج اواجخماعي

في أي جصىز مجخمعي،  اأطاطي اوأطافذ أن ألاطسة جبلى مسهص 

هما أن مساهص السعاًت الاجخماعيت جبلى الحل النهائي في ظل إلامياهياث 

 امللازبت جبلى حلىكيت وغير إحظاهيت.املحدودة للمجخمع املغسبي، هما أن 

أما بؼأن مىطىع إلاعاكت، فلد ذهسث أن املبازاة املخعللت 

شخص بؼيل  022باألشخاص ذوي إلاعاكت إهجاش هبير، هما أن جىظيف 

طىىي أصبح حليلت وجصءا مً البرامج الحيىميت، ويجب جسطيخها في 

 بعدها الىطني.

حؼسف على لجان وجىد وبخصىص دعم ألازامل، أػازث إلى 

ويخظع عملها  ،على مظخىي اللياداث )حاطىاث ألاًخام(  ملفاث ألازامل

غير واف للدعم، إال أن ًبلى دزهم  052للمساكبت واملخابعت، وأن مبلغ 

إمياهيت الدولت جبلى محدودة، وهىان صعىباث خاصت وأن هره العمليت 

ملياز دزهم مً امليزاهيت العامت للدولت. هما أن مطلب جىطيع  0جيلف 

اطخفادة ألازامل خاصت ألازامل بدون أطفاٌ مطلب معلٌى وهى ما ًترجم 

 ألف ًديم. 072أهىا في مجخمع مخظامً، هما أن الاطخفادة حؼمل 

وعً دوز الطالبت، أهدث على وجىد جفاوض مع زئيع الحيىمت 

لخصبح هره  تووشازة التربيت الىطىيت ووشازة الخظامً والخىميت الاجخماعي

اخلياث ويجب ، ألن ألامس ًخعلم بدالدوز جابعت لىشازة التربيت الىطىيت فلط

 .اطخىماٌ البرهامج الخيىيني

ًىضح أن املغسب ملبل  اان جلسيس ومً جهت أخسي، أفاد أن هى

على جحٌى دًمغسافي هبير ًفسض بؼيل طسوزي الخفىير في مهً 

)الؼيخىخت، إلاعاكت، العىف، ألاشخاص في وطعيت صعبت...(، وهي مهً 

مطلبا أطاطيا في طىق الؼغل حتى خازج املغسب، مظخدلت بمعهد طدؼيل 

يىا مجاهيا جيىيً العاملين الاجخماعيين بطىجت، والري ًلدم جيى 
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للمظخفيدًً، هما أن هىان مخططا لخطىيسه وجىطيعه وجبلى هره املهً في 

 حاجت إلى املىاهبت بالخبرة والخيىيً.

وعبرث على أن اللطاعاث الاجخماعيت جظم صعىباث وجحدًاث، 

وأػازث إلى وجىد طياطت عمىميت مىدمجت وإلى كاهىن إطاز بؼأنها وأن 

ٌ مظألت إلاعاكت، والتي جفسض مىاهبت هىان مجهىداث مبرولت، خاصت حى 

ودعم ألاطس التي لها أشخاص معاكين هفظيا ودعمهم معىىيا ومادًا، علما 

 .%6,8 وظبت أن وظبت إلاعاكت حؼيل

، أبسشث أن املدخل املهم وألاطاس ي وملحازبت الهؼاػت عىد اليظاء

ن مؼيرة إلى وجىد عمل مخجاوع بي ،هى الخعاوهياث والاكخصاد الاجخماعي

ووالت الخىميت الاجخماعيت ومىخب الخعاون والخعاون الىطني والىشازة في هرا 

 طاس ي لالكخصاد الخظامني هى الخعاوهياث.الظياق، وبالخالي فإن امليىن ألا 

وعً مىطىع امللاولت اليظائيت في املغسب، صسحذ أنها الشالذ في 

برولت مً حاجت إلى مجهىداث، غير أن هىان ثلت وأمل في املجهىداث امل

في مجاٌ الظياطت الاجخماعيت، إطافت إلى وجىد بسامج طسف الدولت 

والري يهدف إلى  ملياز دزهم 52اعيت بمبلغ ملدازه لخلليص الفىازق الاجخم

الخمدزض، الخطبيب، فً العصلت عً العالم اللسوي، وبرلً فهىان عدة 

 هداف.وججازب مخميزة لخحليم هره ألا بسامج اجخماعيت وأطاطيت مىاهبت 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

  
  
  

  ملحـــــــــــــــــــق :ملحـــــــــــــــــــق :

  لتضامنلتضامنة وزيرة اة وزيرة اددالجواب الكتابي للسيالجواب الكتابي للسي  

  والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرةوالتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة

  



   

 

 
 

 
 

 والمساواة واألسرة السيدة وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية باجو 
التعليم الشؤون الثقافية أعضاء لجنة على أسئلة السيدات والسادة 

 واالجتماعية بمجلس المستشارين
 0202مبناسبة مناقشة امليزانية الفرعية للوزارة برسم السنة املالية 
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 تقديم 

 

برسم السنة  ،واملساواة واألسرة امليزانية القطاعية لوزارة التضامن والتنمية االجتماعيةيف إطار مناقشة 
مبجلس التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية ام السيدات والسادة أعضاء جلنة أم، 0202املالية 

والسادة  للعدند من السيدات األسئلة املوضوعاتيةتفاعال مع الكتايب نأيت هذا اجلواب ، ستشارننامل
ذي تقدمت به مبضامني العرض الأبدوه  االهتمام الكبري الذيواليت ترمجت احملرتمني، املستشارنن 

نشمل جمموع االستفسارات ، مت االتفاق. وهو جواب مركب، كما ، واستجابة لرغبتهمالسيدة الوزنرة
مشروع  مناقشةحينه أثناء سيدة الوزنرة يف والتساؤالت املطروحة الستكمال األجوبة اليت تقدمت هبا ال

جماالت عمل الوزارة واملؤسسات الواقعة حتت ذلك وفق و ، قطب االجتماعيلامليزانية الفرعية ل
 :وصانتها

 جمال التنمية االجتماعية 
  جمال املرأة 
  الطفولةجمال 
  األشخاص يف وضعية إعاقةجمال 
 جمال األشخاص املسنني 
  األسرةجمال 
 التعاون الدويل 
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 مية االجتماعيةالتن مجال

 هشة  برنامج الدعم المباشر للنساء األرامل في وضعيةجواب األسئلة المتعلقة ب
 الحاضنات ألطفالهن اليتامى

تفعيل برنامج "الدعم املباشر للنساء وزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة واصل ت
شاشة آلية لتحقيق التماسك واحلد من اهلاألرامل يف وضعية هشة احلاضنات ألطفاهلن اليتامى"، ك

 ، وهي:املنظم للدعم 1.2..0.2الشروط احملددة يف املرسوم رقم ، وفق وتقليص الفوارق االجتماعية

  ؛"راميد"التوفر على بطاقة 
 ؛عدم اخلضوع للضرنبة على الدخل 
 ؛عدم االستفادة من أي دعم مايل آخر مقدم من طرف الدولة 
  سنة أو أطفال من  02سنوات أو أطفال متمدرسني إىل حدود  1حضانة أطفال ما دون

 ذوي اإلعاقة دون أي شرط.

ز نتيمة ونتيم، مبا نناه 212.222أرملة حاضنة لـ  ....9.، دعم .022وقد مت، ملتم أكتوبر 
أحد الشروط املطلوبة النتفاء أما امللفات اليت رفضت، فكانت  مليون درهم. 12.حوايل مليار و
بأسباب الرفض عن ، ترفض ملفاهتن اللوايت ،كل األرامل  ه نتم إخبارأنعلى  الدعم.للحصول على 

 طرنق رسائل جوابية توجه هلن من طرف املصاحل املختصة بالوزارة.

، مقارنة هشة احلاضنات ألطفاهلن اليتامى" برنامج "الدعم املباشر للنساء األرامل يف وضعيةونتميز 
 بأن:"، تيسريبربنامج دعم التمدرس "

 يف برنامج تيسري؛ ادرمه 120,00ا، فيما تصل حوايل درمه 350,00تبلغ  قيمة الدعم 
 يف برنامج تيسريتغطي فقط املوسم الدراسي  ، يف حنيغطي السنة بأكملهات مدة الدعم ،

 سنة؛  21نتوقف عند بلوغ الطفل سن و 
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 ن هم يف وضعية م، و شمل أنضا األطفال ما دون سن التمدرست دعمالفئة المستفيدة من ال
 إعاقة بدون شرط التمدرس والسن.

مبا نتالءم  راجعة املرسوم املنظم هلذا الدعم، بتنسيق مع املعنيني هبذا الربنامج، من أجل مالوزارة عملتو 
 .فئات أخرى من النساءلتشمل دائرة املستفيدات مع السجل االجتماعي املوحد، وتوسيع 

 اكة مع الجمعياتبرنامج الشر جواب األسئلة المتعلقة ب 

تفعيل برنامج الشراكة مع مجعيات اجملتمع تواصل وزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة والتنمية 
وتقييم إعداد وتنزنل  يفإميانا بدورها الفاعل كشرنك أساسي املدين، عرب وكالة التنمية االجتماعية، 

 مجعيات اجملتمع املدين، مبادعم مشارنع لص ميزانية سنونة ختصحيث ، السياسات العموميةخمتلف 
اليت راكمت  ،كما نتم التعاقد مع بعض اجلمعيات املتخصصة .حيقق التوازن بني جهات اململكة

 خربة مشهود هلا هبا يف اجملاالت اليت هتم تدخل الوزارة.

رف لب تقدمي مشارنع من طإعالن عن طونتم دعم مشارنع مجعيات اجملتمع املدين، وفق مسطرة 
 ، حيث:اجلمعيات

  ؛التحمالت اخلاصة بكل جمال ما تنص عليه دفاترتقاء اجلمعيات حمليا ومركزنا وفق اننتم 
  أي  دعمهذا العلى أال تكون للجمعية املرشحة لالستفادة من الشراكة مساطر  دفرتننص

 الربنامج؛هذا كالة التنمية االجتماعية املوكل إليها تفعيل و أو شراكة سارنة املفعول مع الوزارة 
 معمول به مع كما هو   ،ميكن لبعض اجلمعيات أن حتصل على دعم ملدة ثالث سنوات

ستمرارنة ال اضمانوذلك جلمعيات املشرفة على مراكز االستماع للنساء ضحانا العنف، ا
 ؛املراكزخدمات هذه 

  نتم  م و معيات اليت  م تستجب لدفاتر التحمالت اجلاقرتاح برامج لتقونة قدرات ميكن
 انتقاؤها؛

  واملوقع  للوزارة ةاإللكرتونيالبوابة نتم نشر الئحة اجلمعيات املستفيدة من الدعم سنونا يف
 .امجالربنهذا يف تنفيذ عتمدة يف إطار الشفافية امل اإللكرتوين لوكالة التنمية االجتماعية،
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وكلما دعت  ،الوزارة بشكل دوري صفتحاالكل اجلمعيات املستفيدة من الدعم هذا، وختضع  
 نشر نتائجه بصفة منتظمة.نتم الضرورة لذلك، و 

 المجالس الترابيةالشراكة مع جواب األسئلة المتعلقة ب 

التضامن والتنمية االجتماعية وزارة اليت ترد على اجملالس الرتابية،  مشارنعبعض  ت متونلطلباتندرج 
وتتم االستجابة هلا يف إطار الس، اخلاصة هبذه اجمليف إطار خمططات التنمية واملساواة واألسرة، 

من جهة  واحلرص قدر اإلمكان على حتقيق العدالة اجملالية من جهة، أولونات السياسات العمومية
 .ثانية

 جواب األسئلة المتعلقة بإصالح منظومة الحماية االجتماعية بالمغرب 

مل على حتقيق التقائية ، الذي نعصالح وحكامة منظومة احلمانة االجتماعيةنشمل الورش الوطين إل
ت ضبط معانري وشروط االستفادة وحتدند األشخاص والفئاتدخالت خمتلف الفاعلني من خالل 

 :اثنتنيآليتني ، واجلهات املعنية

 ؛التقاعد(و مني الصحي، أمني االجتماعي )التآلية التأ .2
خلدمات او آلية املساعدة االجتماعية )برامج الدعم االجتماعي املباشر وغري املباشر،  .0

 (.صعبة، وغريهامنها التكفل باألشخاص يف وضعية  ،االجتماعية املختلفة

  .انة لتشمل الفئات اهلشة والفقريةتوسيع تغطية آليات احلمنسعى هذا الورش الوطين إىل و 

 آليات حكامة صندوق دعم التماسك االجتماعيجواب األسئلة المتعلقة ب 

اعتماد دفاتر للتحمالت  ، متلتماسك االجتماعيودميومة خدمات صندوق دعم النجاح ضمانا 
حرصا ، ، نتم حتيينها سنونااتدمهذه اخلشروط ومعانري وكيفية االستفادة من حتدد ودليل للمساطر 

على حتقيق أعلى مستوى من التكاملية وااللتقائية يف مسامهة خمتلف الفاعلني األساسيني يف اجملال، 
 .ملتاحةاوالبشرنة املادنة واستثمار أجنع لإلمكانات 
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 وحرصا على حكامة هذا الصندوق، مت اعتماد جمموعة من اآلليات، ومنها:

  والتعاون الوطين ، اليت تضم وزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرةتتبعالجلنة ،
 باستمرار؛ واليت تعقد اجتماعاهتا 

 من والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة التضاوزارة و وزارة املالية ، اليت تضم شرافجلنة اإل
 ..022يف نونيو اهتاخر اجتماع، واليت عقدت آوالتعاون الوطين

، نوما 0229أن نظمت، يف أكتوبر  التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة وزارةكما سبق ل
، 0221و 0221و 0222سنوات عمل صندوق دعم التماسك االجتماعي خالل ييم تقدراسيا ل

 ها، ومنها:تفعيلعلى  اليوم صندوقوالذي أسفر عن جمموعة من التوصيات نعمل ال

  ؛دفعة واحدةاجملتمع املدين صرف دعم مجعيات 
  ؛املدرة للدخلإعطاء دفعة قونة لألنشطة 
 ؛باخلدمات املقدمة تعدنل املساطر اخلاصة 
 تنونع سلة املعينات التقنية. 

 لفائدة األشخاص في  صندوق التماسك االجتماعيبرامج جواب األسئلة المتعلقة ب
 بمدينة ورزازات وضعية إعاقة

تنزنل برامج صندوق دعم التماسك  وزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة واصلت
االجتماعي املتعلقة بالنهوض بأوضاع األشخاص يف وضعية إعاقة، كآلية جدندة لدعم تيسري 

 ، واملتعلقة بـ:واالقتصادي هلذه الفئة االندماج االجتماعي

  متدرس األطفال يف وضعية إعاقة؛حتسني ظروف دعم برنامج 
 ؛برنامج املعينات التقنية واألجهزة التعونضية 
 برنامج التشجيع على إحداث مشارنع مدرة للدخل؛ 
 .برنامج وتعزنز شبكة مراكز االستقبال لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة 
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وزارة و فاقية الثالثية بني وزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة يف إطار االت
التعاون الوطين لتنزنل برامج صندوق دعم التماسك  مؤسسةو االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة 

وتفعيال لربنامج حتسني ظروف  ،االجتماعي يف شّقه املوّجه لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقة
ن مبجموعة م، على صعيد إقليم ورزازات، التعاون الوطينطفال يف وضعية إعاقة، قام متدرس األ
من فرص التمدرس والتكونن املهين، من خالل األشخاص يف وضعية إعاقة تمكني لالتدابري 

، اجلمعيات العاملة يف جمال متدرس وتكونن األطفال يف وضعية إعاقة بكل أشكاهلااستهداف 
غانة السنة اجلارنة، بتقدمي الدعم املايل هلذه اجلمعيات وفق التوزنع ل 0222قام، منذ سنة حيث 
 .يف طور الربجمة .022الدعم املخصص برسم سنة ، علما أن التايل

 الدعم المخصص بالدرهم عدد المستفيدين عدد الجمعيات السنة المالية
2015 3 81 794.420,00 
2016 3 113 1.301.190,00 
2017 4 146 1.809.852,00 
2018 4 149 1.686.744,00 
2019 4 173 2.269.608,00 
 7.861.814,00 662 - اجملموع

فيما خيص اجلمعيات األربعة املستفيدة من برنامج دعم حتسني متدرس األطفال يف وضعية إعاقة و 
 ا، هي:درمه 1.686.744,00 نقدر بـ بدعم مايل، 0229مبدننة ورزازات، برسم سنة 

  ؛ادرمه 394.680,00 :ق للصممجعية شرو 
 ؛ادرمه 836.114,00 :مجعية ابتسامة لألطفال ذوي الثلث الصبغي 
 ؛درمها 112.200,00 :مجعية الكرامة 
 ا.درمه 343.750,00 :التحدي لألطفال التوحدنني مجعية 
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ن املشرفة على مركز أمنوكار للتكون ،مجعية أمنوكار، فإن مؤسسات الرعانة االجتماعية أما يف إطار
 61درمها لفائدة  222..01تستفيد سنونا من دعم مايل قيمته املهين لألشخاص املعاقني، 

سنة، حيث نقدم هذا املركز سّلة من  2.و .2، ترتاوح أعمارهم ما بني اومستفيد ةمستفيد
تربية املاشية و  الفالحة التكونن املهين يف جماالت، و اإلنواء، و االستقبال، كاخلدمات االجتماعية

الدعم الطيب و  ،املواكبة االجتماعية، إىل جانب خدمات التغذنة، و صياغة احللي واخلياطةو نجارة الو 
 .املساعدة على اإلدماجو  الجتماعياالتنشيط ، و الدعم النفسي، و وشبه الطيب

  نبإقليم وزا، خاصة دور الطالب والطالبةالسؤال المتعلق بجواب 

لتسهيل متابعة الدراسة ألطفال األسر املعوزة  واإلنواء خدمات االستقبالدور الطالب والطالبة تقدم 
لتعليم توفري الشروط الضرورنة إلرساء مناخ مناسب لمن خالل بالوسط القروي، املوجودة أو 

توفري خمتلف خدمات اإلنواء و دعم نفسي وتربوي واجتماعي، من  والتكونن والنجاح املدرسي
إحدى أهم شبكات الّسالمة االجتماعية املنتشرة يف تعترب  ، واليتوالتطبيب واألنشطة املوازنة األخرى

مؤسسة، وبطاقة  996، .022جمموع الرتاب الوطين، حيث بلغ عددها، برسم السنة اجلارنة 
 . امستفيد 12601استيعابية مرّخصة وصلت إىل 

ميذ طنية املقدمة للتالوتستفيد هذه املؤسسات، إىل جانب مساعدات مصاحل وزارة الرتبية الو 
ومسامهات اجلماعات الرتابية املعنية، من دعم مايل سنوي للتعاون الوطين، بلغ برسم نفس  املمنوحني

، لدعم التأطريحسب الطاقة االستيعابية ه احتسابنتم ا، والذي درمه 229.121.222 السنة اجلارنة
 :درهم كحد أقصى، وفق التوزنع التايل 01.222و ،درهم كحد أدىن 9.222يف حدود 
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التأطري، باعتباره  مستوىلتحسني  ملايلا ، مت اعتماد منهجية جدندة لتوجيه الدعم.022ومنذ سنة 
ركيزة أساسية جلودة اخلدمات املقدمة لفائدة املستفيدنن، واعتبارا لكون جّل املؤسسات املعنية تعاين 

 قّدمإخل. وهلذا كان من أهم أهداف الدعم الذي ن ..من ضعف التأطري، ومن تديّن مستوى األجور
 :دور الطالب والطالبة باخلصوص، ات الرعانة االجتماعيةلفائدة اجلمعيات املشرفة على تدبري مؤسس

 تعزنز التأطري اإلداري والرتبوي مبؤسسات الرعانة االجتماعية؛ 
 تقونة الربامج االجتماعية والرتبونة والصحية؛ 
 تقونة قدرات اهليئات املشرفة على التدبري اإلداري واملايل واحملاسيب هلذه املؤسسات؛ 
 نية على حسن تدبري مؤسساهتا.مساعدة اجلمعيات املع 

يويل التعاون ف، ةاالجتماعي، وكسائر مؤسسات الرعانة بإقليم وزانأما خبصوص دور الطالب والطالبة 
دعم تأطريها وتدبريها، واملسامهة يف حتقيق أهدافها الرتبونة واالجتماعية، مع لالوطين أمهية قصوى 

تستفيد ، حيث خصاصها واحتياجاهتا اليومية فية لسدّ حّث اجلمعيات املشرفة على تعبئة املوارد اإلضا
 222...0.0 ما جمموعه .022بلغ سنة  م وزان من دعم سنويلطالب والطالبة بإقليل ادور  06
اليت وصلت طاقتها االستيعابية املرّخصة إىل ما نزند  ،دعم التأطري هبذه املؤسساتيف مسامهة  درمها
 مستفيدا ومستفيدة. 2622عن 

 منحة التأطير المخّصصة
المساهمة في تغطية تكاليف عدد 

 األطر
 الطاقة االستيعابية المرّخصة

 22أقل من  0 84000
120000 6 22 - 222 
156000 . 222-222 
192000 2 222-022 
228000 1 022-622 
 622أكثر من  1 264000
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، بطاقة 22/0222نتعلق مبؤسسة دار الطالبة وزان، واملرّخصة بالقرار الذي حيمل رقم  ماأما في
ة وزان، وتأوي مستفيدة، واليت تسرّي من طرف اجلمعية اخلرينة لدار الطالب 0.استيعابية ال تزند عن 

برسم ، فهي تستفيد فعال من الدعم املايل، حيث خّصص التعاون الوطين لفائدهتا مستفيدة ..حاليا 
عرفت عجزا ماليا  م نتجاوز  ، علما أن هذه املؤسسة قدادرمه 202.222 مبلغ .022سنة 

    (.0229درمها، ومّت تسجيله أواخر السنة املالية املنصرمة ) 785,81
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 مجال المرأة

 البرنامج الوطني المندمج للتمكين االقتصادي للنساء في أفق ب جواب األسئلة المتعلقة
0202  

املتعلقة بتقونة اإلدماج االقتصادي للمرأة  0202-0221تنزنال ملضامني الربنامج احلكومي 
املتعلقة  "0إكرام "ة احلكومية للمساواة نفيذا اللتزامات اخلطاحلقل التنموي، وتوالتمكني هلا يف 

، للنساء ية حول التمكني االقتصاديقت الوزارة دراسة اسرتاتيجلأط ،بالتمكني االقتصادي للنساء
 إىل:هتدف  ، اليت0262ني االقتصادي للنساء يف أفق ووضع الربنامج الوطين املندمج للتمك

 النهوض باحلقوق االقتصادنة واالجتماعية للنساء؛ 
  التنسيق بني تدخالت القطب االجتماعي والتوفيق مع املبادرات القطاعية املعنية يف إطار

 لتقائية والتكاملية؛اال
 ملؤسسايت الذي نعزز االدماج والتمكني االقتصادي للنساء؛ تقونة اإلطار ا 
 .تطونر الرنادة والتشبيك وتقونة قدرة اختاذ القرار لدى النساء 

، يف إطالق املرحلة األوىل من الدراسة، ومت املرجعية وانتقاء مكتب الدراساتإعداد املقتضيات  متوقد 
عقد لقاءات مع من خالل لني املعنيني، واليت هتم تشخيص مبادرات مجيع الفاع ،.022شتنرب 

 القطاع اخلاصو قنيني واملاليني، الشركاء التو القطاعات احلكومية املعنية، واملؤسسات الوطنية، 
 القنيطرة الرباطبكل من تنظيم جمموعات بؤرنة و مجعيات اجملتمع املدين، و والنقابات واجلامعات، 

االستئناس ببعض مع ، بين ماللو  أكادنرو  مكناسو فاس و  شفشاونو  طنجةو  الدار البيضاءو 
املمارسات الدولية يف جمال التمكني االقتصادي للنساء للوقوف على التجارب اليت حققت جناحا 

 على أوضاع النساء. اابإجيانعكست و أكرب 

، .022 نونرب .كما مت عقد جلنة قيادة الدراسة عدة اجتماعات لتتبع الدراسة، كان آخرها يف 
وزارة الصناعة و وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القرونة واملياه والغابات،   عضونتهايفتضم واليت 

املبادرة الوطنية -وزارة الداخليةو املندوبية السامية للتخطيط، و والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي، 
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ومكتب تنمية  ،تصاد التضامينوزارة السياحة والصناعة التقليدنة والنقل اجلوي واالقو للتنمية البشرنة، 
 وهيئة األمم املتحدة للمرأة. ،التعاون

 لمجتمع المدنيجمعيات ا دعمب جواب األسئلة المتعلقة 

باعتبارها شرنكا أساسيا يف مجيع أولت احلكومة املغربية أمهية كربى للشراكة مع مجعيات اجملتمع املدين، 
سرة ضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألوزارة التتعلن أوراش عمل القطب االجتماعي، حيث 

مجعيات وفق جماالت اشتغال الوزارة، مشارنع لدعم عن طلب عروض ، 0220منذ سنة سنونا، 
ملضامني الربنامج  تفعيالو  ،فية وختليق العالقات التشاركيةحرصا على إضفاء الوضوح والشفاوذلك 

إقرار معانري شفافة لتمونل برامج "ضرورة الشراكة مع اجلمعيات الذي أكد على احلكومي حول 
 .اجلمعيات وإقرار آليات ملنع اجلمع بني التمونالت، واعتماد طلب العروض يف جمال دعم املشارنع"

  دعم مراكز االستماع والتوجيه القانوني للنساء ضحايا العنف 

ز االستماع والتوجيه ملراكتعزنز وحتسني خدمات التكفل بالنساء ضحانا العنف، تقدم الوزارة هبدف 
)بدل سنة واحدة(،  سنوات 6دعما ماليا ميتد على ، اليت نتم انتقاؤها ،للنساء ضحانا العنفالقانوين 
، ء ضحانا العنف والرفع من جودهتالضمان استمرارنة اخلدمات اليت تقدمها هذه املراكز للنساوذلك 
مليون درهم،  80مببلغ ، 0221-0220مراكز لالستماع، ما بني /مشروعا 263مت دعم حيث 

 موزعة على التايل:
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عدد المراكز  السنة
 المستفيدة

 درهمبال مبلغ الدعم

0220 2. 2.789.350,00 
0226 .. 3.798.400,00 
022. 69 11.144.400,00 
0222 .. 10.505.730,00 
0221 0. 6.493.550,00 
0221 20 12.079.269,00 
2018 40 8.000.000,00 

 لجمعيات المهتمة بالتمكين االقتصادي في العالم القرويدعم ا 

زالة إليف املسامهة ، نظرا ألمهية دورها ني االقتصادي للنساء بعنانة خاصةحتظى برامج ومشارنع التمك
العقبات اليت حتول دون ممارسة املرأة لدورها االقتصادي، وضمان وصوهلا إىل املشاركة الكاملة يف 

حتدد  وضعت الوزارة دفاتر حتمالت ،ولالستفادة من هذا الدعم فعيل مكانتها.النسيج االقتصادي وت
. وفيما نلي جدول شارنعواملواصفات املتطلب توفرها يف هذه املنداع طلبات الدعم إشروط 

املبالغ املرصودة برسم السنوات و املدعمة يف إطار التمكني االقتصادي للنساء باملشارنع/اجلمعيات 
 .0221و 0221و 0222الثالث 

 درهمبال مبلغ الدعم عدد الجمعيات المستفيدة السنة
0222 6. 2..02..1.90 
0221 02 0.122..2...2 
0221 10 ..6.9.211.2. 
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 مواكبة الفضاءات المتعددة الوظائف للنساءب جواب األسئلة المتعلقة 

التضامن والتنمية  وزارةكفل بالنساء ضحانا العنف، عملت يف إطار تعزنز البنيات اخلاصة بالت
 متعددفضاء جدندا  2.على إحداث  ، بشراكة مع التعاون الوطين،االجتماعية واملساواة واألسرة

الذي  226.26، متاشيا مع مضامني القانون احمليو  اجهون لنساء ضحانا العنفالوظائف للتكفل با
مكانية "األمر باإلنداع مبؤسسات ، إىل إاملرأة ضحية العنفمحانة ص يف مادته الثامنة ضمن تدابري ن

فضاء  02، وبرجمة ملعنفة اليت حتتاج وترغب يف ذلك"اإلنواء أو مؤسسات الرعانة االجتماعية للمرأة ا
دمات لفائدة النساء جمموعة من اخلبنيات للقرب تقدم باعتبارها ، 0202و 0229إضافيا ما بني 

 :منها ونصوصه التطبيقية، 12.22انسجاما مع مقتضيات القانون  يف وضعية صعبة،

 حنو  ،خاصة ضحانا العنف ،توجيه النساء، من خالل توفري خدمات الدعم والتكفل واملواكبة
الرشاد القانوين واإلنواء ضمان خدمات االستقبال واإلنصات والتوجيه وا، و نيمتدخلني خمتص

 ؛ييم خدمات التكفلتتبع وتقو ، لقانونيةاملواكبة الصحية والنفسية واالجتماعية وا، و املؤقت
 التكونن املهين والتأطري االجتماعي لفائدة النساء يف ، من خالل املواكبة وتقونة القدرات

، من اكتساب معارف يف جمال احلقوق واملساواة والنوع االجتماعي هنمتكين، و وضعية صعبة
هتمام بناء شراكات مؤسساتية مع مراكز االستماع والتوجيه القانوين واجلمعيات ذات االو 

 املشرتك؛
 لنهوض لاعتماد كل الوسائل املتاحة للتواصل من خالل ، التحسيس والتوعية حبقوق النساء

مقاربات مبتكرة وجدندة لتغيري السلوكات ونبذ الصور ، و حبقوق النساء واملساواة بني اجلنسني
 تكثيف األنشطة على املستوى احمللي واجلهوي.مع ، النمطية اجتاه النساء

 من أمهها: ،اكبة الفضاءات املتعددة الوظائف للنساء يف وضعية صعبة عرب عدة مداخلتتم مو و 

 خصوصا دفرت  ،من خالل إصدار النصوص التطبيقية ،معرية اخلدمات داخل الفضاءات
التحمالت اخلاص الكفيل بإدراج مقاربة اجلودة بالتكفل بالنساء ضحانا العنف واستحضار 
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ي مع الفئات اهلشة واملالئمة مع مقتضيات دستور اململكة املغربية املقاربة احلقوقية يف التعاط
 ؛املتعلق مبؤسسات الرعانة االجتماعية 12.22والقانون 

 مندمج  الوزارة على إعداد وتنفيذ برنامجحيث تنكب ، تكونن العاملني بالفضاءات وشركائهم
، قيم الدستورنة والقانونيةاملعانري والوفق ذه املؤسسات وتأطريهم هبوشامل لتكونن العاملني 

 ؛البلجيكي تحدة للسكان والتعاونبدعم من برنامج التعاون مع صندوق األمم امل
 اتفاقيتني  ، عربالية وتقرنب اخلدمات من املواطنلضمان تغطية جم إصالح الفضاءات وتطونرها

كي للتعاون حتونل إىل احلساب البن، حيث مت الوزارة والتعاون الوطين بنيللشراكة والتعاون 
، ( فضاء2.تأهيل وجتهيز األربعني )ل ،االتفاقية األوىل مالنني درهم، مبوجب 9الوطين، مبلغ 

فضاء متعدد الوظائف  02مليون درهم، مبوجب االتفاقية الثانية، إلحداث  60مبلغ و 
 مراكز للتكفل بالنساء ضحانا العنف. 22للنساء ودعم 
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 مجال الطفولة

  ية لألطفالتأهيل مؤسسات الرعاية االجتماعالمتعلقة بجواب األسئلة 

 حلمانة املندجمة العمومية ستهاسيا واألسرة تفعيل وزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواةتواصل 
 ، سيما يف جمال محانة األطفال يف وضعية صعبة، حيث مت:0202-0222 الطفولة

  مببلغ  تماعية املستقبلة لألطفال يف وضعية صعبةللرعانة االج مؤسسة 62إعادة تأهيل وجتهيز
مؤسسات الرعانة االجتماعية لألطفال ، من جمموع وطفال ةطفل 0111لفائدة  ن درهممليو  .

 0..1نستفيد حاليا منها ، واليت مؤسسة مرخصة 1.اليت نصل عددها لـ  ،يف وضعية صعبة
 ؛وطفلةطفل 

  رعانة االجتماعية، وإعداد مراسيمه التطبيقيةال املتعلق مبؤسسات 12.22إصدار القانون رقم ،
 ن من اعتماد دفاتر للتحمالت اخلاصة بكل صنف من املؤسسات ومشروع املؤسسة؛اليت ستمكّ 

  خصائيا نفسيا يف العمل أ 26يف جمال الطفولة، و اخمتص ااجتماعي عامال 2.2توظيف
 ؛االجتماعي

  مؤسسة للرعانة االجتماعية للطفولة،  221 ـنوما تكوننيا لفائدة العاملني ب 969..2تنظيم
لتأهيل  "ارتقاء"، يف إطار برنامج اومستفيد ةمستفيد 2062دورة تكوننية لفائدة  9.وإجناز 

 اجلمعيات العاملة يف اجملال االجتماعي.

 تشغيل األطفالجواب األسئلة المتعلقة ب 

 0202-0222 الطفولة حلمانة املندجمة العموميةأبانت احلصيلة نصف املرحلية لتنفيذ السياسة 
عن حتقيق جمموعة من ، .022 ، املنجزة يف أبرنل0202-0222للفرتة  وخمططها الوطين التنفيذي

 20..2القانون رقم  إخراجب تقونة اإلطار القانوينالنتائج اإلجيابية يف هذا اجملال، ويف مقدمتها 
، 0229، يف أكتوبر املنزليني نيملاعاملتعلق بتحدند شروط الشغل والتشغيل اخلاصة بالعامالت وال

األطفال سنوات، ميكن خالهلا تشغيل  2مع فرتة انتقالية ملدة  ،سنة 29د سن التشغيل يف دالذي حي
بتتميم الئحة األشغال اليت مينع فيها تشغيل  0.21.621صدور املرسوم رقم ، و سنة 21عد ب
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مصادقة املغرب على االتفاقية رقم جانب إىل ، سنة 29و 21 سن املنزليني بني نيملاالعامالت والع
املصادقة على االتفاقية و ، ملنظمة العمل الدولية بشأن السن األدىن لقبول األطفال يف العمل 269
للقضاء  ملنظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورنة 290رقم 
 .عليها

وضمان منوهم من العنف واالستغالل بشىت أنواعه، ة األطفال حلمانونعد هذا القانون آلية قانونية 
 .وتنشئتهم يف ظروف مالئمة ،لتعليمالسليم ومتتعهم باحلق يف الرتبية وا

 األطفال من مؤسسات الرعاية االجتماعيةخروج مواكبة برنامج جواب األسئلة المتعلقة ب 
 سنة 81 همبعد بلوغ

برنامج مواكبة خروج األطفال من ية واملساواة واألسرة التضامن والتنمية االجتماعوزارة أطلقت 
 02ـ ب ة وطفالطفل 0022ملواكبة سنة، وذلك  29مؤسسات الرعانة االجتماعية بعد بلوغهم 

 جماالت ضمن احلياة املستقلةتيسري اندماجهم يف من أجل ، امليون درمه 0 ـتقدر بوبكلفة  مؤسسة
خارج مؤسسة ربط عالقات اجتماعية اج االجتماعي عرب اإلدم، و السكن، و واإلدماج املهين الشغل

 .واحلفاظ عليهاالرعانة االجتماعية 
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 في وضعية إعاقةمجال األشخاص 

 دور األمراض الوراثية في انتشار اإلعاقةجواب السؤال المتعلق ب 

 :تتحدد يف فإن أسباب القصور ،.022لسنة  ،الوطين حول اإلعاقة البحثاستنادا إىل نتائج 

  ؛باملائة 2.12. مهين:مرض مكتسب أو 
 ؛باملائة 02.12: مشكل صحي ناتج عن الشيخوخة 
 )؛باملائة 21.2 :حادث )كل األنواع 
 ؛باملائة 22.12 :صعوبة احلمل والوالدة 
 باملائة. 2..2 :مرض أو تشوه وراثي أو خلقي 

  باإلطار القانوني المنظم للولوجيات ةالمتعلقاألسئلة جواب  

ومرسومه  بالولوجياتاملتعلق  22.26 رقم نالقانو  ر القانوين املنظم جملال الولوجياتطانشمل اإل
 باإلضافة إىل املقتضيات املتضمنة يف مدونة البناء وقانون التعمري.، التطبيقي

رهني باستصدار القرارات املشرتكة احملددة للمعانري واملقانيس  القانونية أن تفعيل هذه املقتضياتغري 
 ـ:وهي القرارات املتعلقة ب ،يف جمال الولوجيات التقنية

 ؛0229 سنة، اليت أصدرت التعمري ولوجيات 
 022، اليت أصدرت سنة ولوجيات املعمار.. 

ملزمة بربط منح رخص البناء أو السكن بتوفري أو اجملالس الرتابية تكون  ،وبصدور هذنن القرارنن
 احرتام معانري الولوجيات.
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 تعلق بالبرنامج الوطني "مدن ولوجة"جواب عن السؤال الم  

 ورزازاتواألسرة جتدد استعدادها للشراكة مع مجاعة  واملساواةوزارة التضامن والتنمية االجتماعية 
 لـ:

   ؛0202" برسم سنة مدن ولوجة"يف برنامج االخنراط 
   ؛"رفيق"وطين للتأهيل يف جمال التوحد الربنامج اليف االخنراط 
   املوجهة لألشخاص يف وضعية إعاقة أو إحداث مراكز مستقبلة  خمتلف اخلدماتدعم

 .طار صندوق دعم التماسك االجتماعييف إ، هلذه الفئة

 الولوجيات الرقميةالمتعلق ب سؤالجواب عن ال 

التضامن والتنمية االجتماعية وزارة عم صندوق حتدنث اإلدارة، تقدمت يف إطار االستفادة من د
حتدنث بنيات ، نستهدف الدراسةنوجد قيد جيات الرقمية نهم الولو  مبشروعواملساواة واألسرة 

 ، والذي نتضمن:ج لفائدة األشخاص يف وضعية إعاقةاالستقبال وحتسني الولو 

 تأهيل الوحدات اإلدارنة املكلفة باستقبال املرتفقني طبقا مليثاق االستقبال؛ 
 ة من طرف األشخاص يف وضع دليل مرجعي وطين ملعانري ولوج مواقع اإلدارات العمومي

 وضعية إعاقة؛
 للوزارة ملعانري الدليل الوطين؛ ةلكرتونياإلالبوابة مة ءمال 
 :تقونة قدرات املكلفني باستقبال األشخاص يف وضعية إعاقة على مستوى 

o ( ؛6البنيات اإلدارنة املعنية باالستقبال على مستوى الوزارة) 
o (.11ة على املستوى الرتايب )مراكز توجيه واستقبال األشخاص يف وضعية إعاق 

 الولوجيات الرقمية، فتم:أما خبصوص 

  لفائدة اإلدارات العمومية باملغرب؛شبكة األنرتنيت إعداد دليل مرجعي وطين للولوج إىل 
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  نرتنت األشبكة الدليل املرجعي الوطين لولوج  لوزارة ملواصفاتالبوابة اإللكرتونية لمطابقة
 .واخلدمات الالمادنة املقدمة
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 مجال األشخاص المسنين

 مواجهة تحديات الرعاية الصحية لألشخاص المسنين جواب عن األسئلة المتعلقة ب 

دميغرافيا مضطردا حنو شيخوخة السكان، خصوصا مع تراجع  حتوال ،كباقي دول العا م  ،نعرف املغرب
حسب نتائج اإلحصاء العام ، األشخاص املسنون أصبح إذ ،، وارتفاع أمد احلياةاخلصوبةمعدالت 

 9.2 ما نعادل نسبةمليون نسمة، أي  .6.02 نشكلون حوايل ،.022للسكان والسكىن لسنة 
يف  باملائة 06 نع وما نزند 0262يف أفق  باملائة 22.2 أن تبلغنتوقع و من جمموع السكان،  باملائة
اختاذ من خالل  ،دناتهذه التحملواجهة  هاجهودتكثيف لمما حدا باحلكومة . وهو 0222أفق 

 للخدمات الصحية همولوجحتسني إجراءات وتدابري للنهوض بأوضاع األشخاص املسنني و 
 وغريها. ، وتطونر آليات الوقانة والسيطرة على األمراض املزمنة الناجتة عن الشيخوخة،واالجتماعية

مانة ياسة عمومية مندجمة حلتعمل وزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة على إعداد سو 
سنة الذي مت إطالقه ، الهذا اجمللتنسيق خمتلف املبادرات والربامج يف  وطين إطاركألشخاص املسنني،  ا

. خرباءاجملتمع املدين و مجعيات و وطنية مؤسسات و  ةحكوميقطاعات فاعلني من مبعية كل ال 0221
تضمن ت ، واليت.022وطين تشاوري، نوليوز  خالل لقاء لسياسةذه ااملسودة األولية هلتقدمي مت وقد 
  :هي، و تدبريا 221و هدفا اسرتاتيجيا 21وفق سيتم تنزنلها  حماور مخسة

 حمور الرعانة الصحية؛ 
 حمور احلمانة االجتماعية لألشخاص املسنني؛ 
 حمور توفري بيئة داعمة لألشخاص املسنني؛ 
 حمور تعزنز املشاركة االجتماعية والثقافية؛ 
  نر املعرفة والنهوض باجملال التشرنعي يف جمال األشخاص املسنني.حمور تطو 

من خالل توفري احملور األول هلذه السياسة العمومية، تعزنز الرعانة الصحية لألشخاص املسنني ونشكل 
سواء خالل اإلعداد  ،يف طب الشيخوخة، والطب النفسي بتنسيق مع وزارة الصحة املختصنياألطباء 

األطباء ، وذلك بالنظر لعدد السياسة العمومية واعتمادهااملصادقة على هذه أو التنزنل بعد 
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طبيبا رغم اعتماد هذا التخصص ختصصا طبيا  22 الذي ال نتجاوز املتخصصني يف طب الشيخوخة
إىل تشجيع هذا التخصص وتعميمه لنتمكن من مجيعا ا ندعونا مم، 0222يف املنشور الوزاري لسنة 

الذي ، ل للمرصد الوطين لألشخاص املسننيوخة، خصوصا أن التقرنر األو مواجهة أمراض الشيخ
سنني املصابني مبرض واحد على شخاص املنسبة األإىل أن  أشار ،نتائجه خالل أكتوبر املنصرم قدمت

   % 12.0و بالوسط احلضري، %11.6باملائة ) ...1قل من األمراض املزمنة تصل إىل األ
 .(بالوسط القروي

من خالل الربنامج الوطين لتأهيل مؤسسات عمدت الوزارة هذا التخصص،  الوزارة بأمهيةووعيا من 
الرعانة االجتماعية لألشخاص املسنني، خصوصا يف الشق املتعلق بتأهيل املوارد البشرنة بتنظيم دورات 

املني مع أطباء، ممرضات ممرضني( املتعو  وخة لفائدة األطر الطبية )طبيباتتكوننية يف جمال طب الشيخ
طبيب  92مؤسسات الرعانة االجتماعية لألشخاص املسنني، حيث استفاد من هذا التكونن 

 .0221وممرض)ة( سنة 

املتعلق بتنظيم مهنة  2.29.الوزارة يف إطار مأسسة العمل االجتماعي مشروع القانون أعدت كما 
 ،املنصرم نونرب 02يف ومي ، وقد مت تقدميه باجمللس احلك2.29. العامالت والعاملني االجتماعيني

آلية من آليات املساعدة االجتماعية، اليت تستهدف حتسني الظروف االجتماعية للمواطنني يف باعتباره 
وتقدمي خدمات ومساعدات اجتماعية لتأهيل األفراد ومساعدهتم أو محانتهم أو وضعية هشة، 

نة األشخاص املسنني عااألشخاص املسنني، حيث مت إدماج اختصاص ر  ضمنهمإدماجهم، ومن 
 كفاءات العاملني االجتماعيني.ضمن معانري و 
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 مجال األسرة

 السياسة العمومية المندمجة لحماية األسرة والنهوض جواب عن األسئلة المتعلقة ب
 بأوضاعها

على إعداد سياسة عمومية مندجمة حلمانة  وزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرةتعمل 
قتصادنة اال وأدميغرافية سواء التواجهها األسرة املغربية، اليت تحدنات لتساهم يف اإلجابة عن ا، ألسرةا
ها، دور  تراجعة و تفكك األسر واليت سامهت يف ، أو اليت أنتجتها التكنولوجيا اجلدندة جتماعيةاال وأ

مع االلتزامات تنسجم  كخيار اسرتاتيجيوذلك  ، األطفالوتداعيات ذلك على أفرادها، ويف مقدمتهم 
الدستورنة اليت اعتربت األسرة القائمة على عالقة الزواج الشرعي هي اخللية األساسية للمجتمع، 

قتضيات الربنامج تنزنال ملواالقتصادنة، و  وجعلت الدولة مسؤولة على ضمان ومحانة حقوقها االجتماعية
دف إىل وضع سياسات عمومية اليت هتالقطب االجتماعي  واسرتاتيجية، 0202-0221احلكومي 

  ا.اختصاصاهتيف جمال تدخلها و 

إطار منسجم ونرتكز مشروع هذه السياسة العمومية املندجمة حلمانة األسرة والنهوض بأوضاعها، ك
ية القانوندامج لبعد احلمانة االجتماعية و ننخرط فيه اجلميع لضمان تنسيق مؤسسايت مندمج و 

 :لى، عاالقتصادنة لألسرة املغربيةو 

  ؛بني خمتلف السياسات العموميةحتقيق االلتقائية والنجاعة 
  والربامج واملشارنع االجتماعية؛ يف خمتلف السياساتإدماج املنظور األسري 
 وضع مؤشرات تقييم أثر كافة الربامج على استقرار األسرة؛ 
  عيل مبادئ، وتفاحمليو  اوالسياسات جهونتفعيل اجلهونة املتقدمة، من خالل ترمجة الربامج 

 ؛ململكةاجهات مبختلف وتطونر املعرفة بواقع األسر  الالمركزنة والشراكة املسؤولة،
  تعزنز الرعانة األسرنة، والرعانة البدنلة ملواجهة التحدنات املرتبطة بالطفولة، واألشخاص

اليت تدخل ضمن اختصاصات الوزارة، حيث أفضل  املسنني واألشخاص يف وضعية إعاقة،
 ليب الرعانة ملختلف هذه الفئات تتم يف كنف األسرة وضمن إطارها.وأجنح أسا
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تشاورنة قاءات لتقدمي مسودهتا األولية خالل سيتم ونتضمن مشروع هذه السياسة العمومية، اليت 
 :هي اسرتاتيجيةحماور  .، اجملالهذا وورشات عمل مع مجيع املتدخلني يف 

 ؛واليقظة يف جمال األسرة تعزنز الرصد .2
 اإلطار القانوين حلمانة األسرة؛ تقونة .0
 تطونر الربامج االجتماعية واالقتصادنة لفائدة األسر؛ .6
 التوعية والتحسيس واملواكبة األسرنة. ..
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 مناصب المسؤولية الشاغرةجواب عن السؤال المتعلق ب 

التضامن  ، فتح باب الرتشيح لشغل مناصب املسؤولية الشاغرة بوزارة.022نونيو  20مت بتارنخ 
 والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة، وهي كالتايل:

 قسم اهلندسة االجتماعية مبدنرنة التنمية االجتماعية؛ 
 قسم متكني املرأة مبدنرنة املرأة؛ 
 مبثابة رئيس قسم؛ ،هد الوطين للعمل االجتماعي بطنجةكاتب عام للمع 
 مل االجتماعي، مبثابة رئيس قسم؛مدنر مساعد مكلف بالبحث العلمي باملعهد الوطين للع 
 مدنر مساعد مكلف بالدراسات باملعهد الوطين للعمل االجتماعي، مبثابة رئيس قسم؛ 
 قسم املوارد البشرنة مبدنرنة املوارد البشرنة وامليزانية والشؤون العامة؛ 
 .مصلحة االستغالل مبدنرنة املوارد البشرنة وامليزانية والشؤون العامة 

نة معينة من طرف السيدة ، املقابالت االنتقائية من طرف جل.022نوليوز  21نخ بتار وأجرنت، 
 أسفرت عن تنصيب مسؤولني يف املناصب التالية:، واليت الوزنرة

  قسم اهلندسة االجتماعية؛رئيس 
 مدنر مساعد مكلف بالدراسات باملعهد الوطين للعمل االجتماعي؛ 
  قسم املوارد البشرنة؛رئيس 
  ستغالل.مصلحة االرئيس 

 على أنه:

 ؛ م نتقدم أي موظف بالرتشح هلا ،بالنسبة للمناصب األخرى 
 أي .022نوليوز  22أصبحت شاغرة بتارنخ  ،بالنسبة ملصلحة مهن العمل االجتماعي ،

 .الرتشيحات املذكور أعالهبعد اإلعالن عن فتح باب 
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ح جلميع مناصب املسؤولية فتح باب الرتشي ،.022خالل األسبوع األخري من نونرب ، متهذا، وقد 
 .اجلارياملقابالت االنتقائية خالل شهر دجنرب وستجري الشاغرة بالوزارة، 

 دعم الجمعيات ب ةالمتعلقرير النجاعة اتقتقديم عدم ب متعلقسؤال الجواب عن ال 

 ة،نالقطاعات الوزار كما هو شأن مجيع املساواة واألسرة،  وزارة التضامن والتنمية االجتماعية و شرعت 
وقد متت موافاة اللجنة . .022يف إعداد تقرنر النجاعة املرفق مبشروع امليزانية السنونة ابتداء من سنة 

 .0202مرفوقا مبشروع ميزانية سنة  ،.022املوقرة بتقرنر النجاعة املتعلق بتنفيذ ميزانية 

باإلضافة ف جلمعيات،وي يف إطار الشراكة مع اتوزنع الدعم السناخلاصة بنجاعة الرنر اأما خبصوص تق
على مؤشرات متعلقة بنجاعة صرف  .022و 0229الحتواء تقارنر النجاعة املنجزة برسم سنوات 
 قامت هذه األخرية بإجنازملة يف جماالت تدخل الوزارة، االعتمادات املخصصة لدعم اجلمعيات العا

ضمن  جتدون، حيث .022-0220و 0220-.022برسم سنوات افتحاص للمشارنع املمولة 
نسخ للتقرنرنن املنجزنن يف هذا اإلطار من طرف مكاتب الدراسات املتخصصة الوثائق املسلمة لكم 
 يف جمال االفتحاص.
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 ختاما

التعليم والشؤون أغتنم هذه املناسبة السنونة ألتقدم جبزنل الشكر للسيدات والسادة أعضاء جلنة 
نقاش الذي هبذا القطاع، وأنّوه بروح املسؤولية وعمق الاالجتماعية على اهتمامهم املتواصل الثقافية و 

، واليت ماقرتاحاهت تقدمي أومن خالل إبداء مالحظاهتم ، سواء مناقشة ميزانية القطب االجتماعيساد 
 .وزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة تثري برنامج عملسالبد 

 فشكرا لكم مرة أخرى.
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 قســم اللجــان
 لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعيةمصلحة 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  عرض السيد وزير الصحةعرض السيد وزير الصحة

  



 

 
معة  2019نون  22ا



اإلطار العام
 زء األول ة  برسم سن : ا ؛2019و  2018أبرز  منجزات وزارة ال
 ي زء الثا ؛2020برنامج العمل لسنة : ا
زء الثالث انية لسنة  : ا ؛2020تقديم مشروع امل
 خاتمة



ة ؛ ا قطاع ال ي بالقطاعات االجتماعية ومن ضم تمام مل ا
 ة ق  ال يل الدستوري ل ؛)31الفصل (الت
 كومي نامج ا ؛2021-2016ال
 ة ؛ 2025مخطط ال
ن املالية؛ القانون التنظي لقوان
  يةاملذكرة ؛2019-13رقم   2020لقانون املالية  لسنة    التأط

داف التنمية املستدامة .أ
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 ع املنجزة برسم سن  :2019-2018املشار
 سال ي اإلقلي  شفا ر 250(شغيل املركز االس ؛ )سر
 شفى القرب الل( دمناتشغيل مس ة بطاقة س)أز ر ر

ر 45( ؛)سر
ل من القصر الك ن للقرب ب شفي ب إقليم شغيل مس

ش  ر80(العرا سيمة بطاقة) سر  وإمزورن بإقليم ا
ة  ر ر 45(سر ؛)سر

 وي شراكة  بب مالل لألنكولوجياشغيل املركز ا
؛السرطانداء وعالج مع مؤسسة اللة سل للوقاية 



ن شغيل ن مركز  عمالة اليوسفية للقرب طبي
اط نو سيدي عمالة مومن وسيدي الر  ال
ام محمد مؤسسة مع شراكة البيضاء بالدار  سا

للتضامن؛
وي  املركز شغيل اطا عمالة األسنان لطب ا  لر

امس محمد مؤسسة مع شراكة للتضامن؛ ا
 يل ي املركز تأ شفا ؛ دانتبتارو  اإلقلي االس
شفى توسيع رة اإلقلي املس .بالصو

6
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ات البيو طبية والصيانة ز التج  عز
 از  23اقتناء ان ج ؛ س
  ن املغناط  11اقتناء ر بالرن ازا للتصو ؛) (IRMج
 حاضنات ؛168اقتناء
  عاش  48اقتناء ن؛ 72وطاولة لإل طاولة ال
  ي 84اقتناء از للعالج الضو .ج
 ات البيو طبي1,6تخصيص م القتناء التج ة منذ مليار در

؛2019إ  2016سنة 
 ات؛ 596تخصيص م لصيانة التج مليون در
ات البيو طبية ا اص بالتج ل بلغ املعدل الوط ا

ا عقود الصيانة  .2018 املئة سنة  89شمل
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اإلجناز  يف طور مشاريع  استشفائية من املستوى الثاين:
 شفائيامر  10مواصلة أشغال بناء ة؛كز اس
 شفى التخصصات مواصلة أشغال بناء مس

ر 300(بتطوان  ) سر
 شفى للقرب  20مواصلة أشغال بناء ؛مس
ن لألمراض الن شفي فسية مواصلة أشغال بناء مس

ر  120(بالقنيطرة  ادير و  ) اسر ر  120(أ ؛) اسر
ل م ار ب ن ال شفي ن مواصلة أشغال بناء مس

إفران و مارتيل ؛
 يل مراكز  10مواصلة أشغال بناء توسعة وتأ

شفائية .اس
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ور اإلجنازمشاريع استشفائية من املستوى الثالث يف ط:
ن جا شفائي ن  اس ن مواصلة أشغال بناء  مركز معي

ل من طنجة  را  771( ب ادير )  سر را 867(وأ )سر
 امانطالق ي ا شفا  أشغال بناء املركز االس

ر 500(العيون ب   ؛ )سر
ة إلعادة طالق  إ بناء املركز املباراة املعمار

اط  نا بالر ي ابن س شفا ر 1006(االس ).سر
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 ارة 11404 تنظيم  ةاملتنقل الطبية للوحدات ز
ارة  4419و 2018 سنة برسم  األسدس برسم ز
؛ 2019 سنة من األول 

رسمب متنقلة متخصصة طبية قافلة 444 تنظيم 
؛ 2019 سنة برسم قافلة 227و 2018 سنة

د تقديم  إطار    ية خدمة الف 422 من أز
دف ال ،2019-2018 رعاية عملية تفعيل  س

د موجات آلثار  املعرضة الساكنة  ةللف ال
ن ما املمتدة ؛2019 مارس 30و 2018 نون 15 ب

 ة املتنقلة ز ال :عز
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1306 شفاء؛ حالة اس
د شارة 18000 من أز  9800 و العام الطب اس

شارة ؛ الطب اس االختصا
939 جراحية؛ عملية
56 ا من والدة ة؛ عمليات 8 بي قيصر
4600 باألشعة؛ فحص
د .بيولو فحص 6800 من أز
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عد  إطالق  شارة الطبية عن  املبادرة (شراكة مع وزارة الداخلية  Télémédecineخدمات االس
ة شر شفى الشيخ خلي)الوطنية للتنمية ال ة، مس فة ابن ، جامعة محمد السادس لعلوم ال

عد زايد،  ية للطب عن  ي من العزلة عالشركة املغر عا ة ال   املستوى لفائدة املناطق القرو
ة6(أقاليم  4الص ع مستوى  :  مواطنة ومواطن   62235، لفائدة ساكنة )جماعات قرو

الل إقليم• ة و  تامليل ايت جماع :أز )ومواطن مواطنة 30587( أحنصال زاو
ت جماعة :فكيك إقليم• )ومواطن مواطنة 16166(  تالسي
  )ومواطن مواطنة 13755( املشيل و  انفكو  جماع :ميدلت إقليم•
ن جماعة :تارودانت إقليم•   )ومواطن مواطنة 6727( تاليو

 ة املتنقلة ز ال :عز
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الية واالجتماعية بالعالم الق :رويتفعيل برنامج تقليص الفوارق ا
اء  مؤسسات بناء عملية 21 إنجاز من االن

ية الرعاية  ؛ األولية ال
مؤسسات بناء عملية195 إنجاز مواصلة 

ية الرعاية ؛األولية ال
يل عملية 110 إنجاز  ترميم، توسيع،( تأ

ي الرعاية للمؤسسات )...يئة إعادة  ةال
؛األولية

121 إسعاف، سيارة 234( وحدة 355 قتناءإ 
؛)متنقلة وحدة

از368 إقتناء   و  إيكوغرافيا ( بيوط ج
)...املاموغرافيا
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لة نامج املتعلق بإحداث مصا املساعدة الطبية املست ات  )   (SAMUمواصلة تفعيل ال شمل ا ع  ل األر
لميم  خنيفرة –تافياللت و ب مالل  –درعة املتبقية   ب؛-واد نون و الداخلة  -و  وادي الذ

عاش الط باقتناء الت و اإل ز املصا  املتنقلة للمست حاضنة  24و » أ «  من نوع سيارة إسعاف  30 عز
وي  2(متنقلة  ي ج شفا ل مركز اس ؛)ل

 ة سيارات اإلسعاف باقتناء ز حظ ؛ »ب«من نوع  سيارة إسعاف 60و »  أ « من نوع سيارة اسعاف  24عز
 عاش الط الت واإل ة املتنقلة للمست قات املص ة ) (SMURتوقيع اتفاقية الشراكة إلحداث م بج

اسفي؛-مراكش
اط إضافة إمصا  4 إحداث ل من تارودانت و طنجة و مكناس و الر الت ب   استقبال جديدة للمست

شفى الرازي؛ الت االمراض النفسية بمس مست
 ن ب عام و  103عي الت والعناية  100تق جديد  النقل و اإلسعاف الص و  35طب ممرض مختص  املست

؛ 50املركزة و  مساعد معا
 يل  قدرات الت الطبية من حيث التكفل باملس 66تأ عملون  مجال املست الت إطار ط و شبه ط  ت

.الطبية
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 ة بتخفيض أثمنة حوا ا لعال دواء إضا  900مواصلة سياسة تخفيض أثمنة األدو ا  املغرب موج ال ِج ، األك اس
ا   ة واملزمنة من بي ط س؛ 447دواء أص و   113عض األمراض ا دواء جن

 بة ع ة ذات السعر املرتفع اإلعفاء من الضر ا للعموم   319(القيمة املضافة لألدو م 962دواء، يتعدى سعر  بيع )  در
؛2019برسم قانون املالية لسنة 

 د من انقطاع مخزون اصفقات اإلطار ملدة ثالثة سنوات وضع نظام جديد يرتكز ع د وا و ن ال ة و لتحس ألدو
ة  ؛ املستلزمات الطبية  أفق تفعيل اطار تنظي خاص بصفقات األدو

 ة بيو تكنولوجية انطالق يع أدو ة التكنولوجية لتص ل ا ة ضد مرض الس(تحو عض األدو ؛)رطانصناعة 
ة ودة األدو ية  ة األورو ة من طرف املدير ت الوط ملراقبة  األدو .  تجديد اعتماد ا
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سبة ات  املغرب ب سبة وفيات األم إذ % 35انخفاض ملموس  
ل  72,6حالة وفاة إ  112انتقل من  والدة حية  أفق 100 000ل
سبة ؛2030سنة   36 بلوغ 

  مل حيث انتقل من وظ ملؤشر مراقبة ا سنة%  77,1ارتفاع م
؛2018سنة % 88,5إ  2011

 ية حيت بلغت سبة الوالدة باملصا ال سنة%  86,6ارتفاع 
؛ 2011سنة %  73,6مقابل    2018

امسة من سبة وفيات األطفال دون سن ا   30,5استمرار انخفاض 
ل  22,2إ  2011سنة  سبة ( 2018والدة حية سنة 1000ل ب

ل الف 12 أفق بلوغ %)   27انخفاض بلغت  سنة  والدة حية وفاة ل
؛ 2030

لقي الكشف املبكر عن مرض قصور الغدة الدرقية ا برنامج عميم
عند األطفال حدي الوالدة 

 دد إرساء برنامج ؛الكشف املبكر عن الصمم عند املواليد ا
 اب الكبد نوع مواصلة .دةعند الوال ) ب(عميم التلقيح ضد ال
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ملة الوطنية للفحص الط املنتظم والتكفل ب ل تنظيم ا املشا
ية  ألف تلميذ وتلميذة ؛ 500لفائدة مليون وال

  ة الشباب  9تج افضاءات ال دير بأقاليم الرحامنة و سطات وا
سيمة و فاس والقنيطرة و تمارة و قلعة السراغنة   .والعيون وا

ة ا امعية و ة املدرسية وا لشباب تنظيم األسبوع الوط لل
 300مليون ولفائدة ما يقارب " ة الفم واألسنان "حول موضوع   

لفائدة ما يقارب " اإلدمان ع الشاشات"و 2018تلميذ سنة  الف 
.2019تلميذ سنة  ألف  260مليون و 

 ض الط و و ة و اإلقليمية لل و تركيب  الرفع من عدد املراكز ا
ا  حاليا  مركزا؛ 19األطراف االصطناعية واملقومات، ال بلغ عدد

وا ؛ض قتناء مستلزمات تركيب األطراف االصطناعية ومعدات ال
 ي من املقومات وصا  900استفادة ز حر  أو األطراف/ حالة 

االصطناعية؛
ساء و األطفنعميم و تفعيل الوحدات امل ايا دمجة للتكفل بال ال 

ا  شفيات العمومية ليصبح عدد  وحدة؛ 99العنف باملس
  ايا العنفطفل  6600امرأة و  19000ب التكفل .من حاالت 
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 الضغط الدموي
ض ألف 980 من بأك  التكفل زة واقتناء الدموي  الضغط بارتفاع مر  األج

ونية يص للكشف؛ اإللك  ةالرعاي بمؤسسات املر ومراقبة وال
ية األولية؛ ال

 ة توف  وعيةواأل  القلب أمراض من الوقاية الدم ضغط الرتفاع املضادة األدو
ة . الدمو

 داء السكري
د التكفل ض ألف 870 من بأز  الرعاية مؤسسات ل  السكري  بداء مر

ية ؛ األولية ال
  ة توف اصة األدو ان السكري  بداء ا ؛ با
 اصة واملعدات اللوازم اقتناء بع بالتحاليل ا الة لت ية ا  داء رمل ال

 .السكري 
 لوي القصور ال
ض 10359 من بأك  التكفل لوي، بالقصور  مر ا استفاد ال  شراء إطار   3298 م

اص من القطاع خدمات ض 7061 و ا  يةالعموم الك تصفية مراكز  مستوى  ع مر
م مليون  500 ب يقدر  ما غالف ا در م مليون  260 م دمات لشراء در  240و  ا
.الك تصفية مستلزمات القتناء مليون 
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الوقاية ومراقبة داء السرطان
 ض  692 225ب  التكفل من  2018بمراكز السرطان سنة مر

م  بية؛  املئة من املستفيدين من نظام املساعدة الط 84بي
ديدة ملرض السرطان ال تم التكف االت ا ا بلغ عدد ا ل 

ة لالنكولوجيا   و ؛2018حالة سنة  22319باملراكز ا
 طط الوط للوقاية وعالج السرطان -2020إعداد وتفعيل ا

؛2029
س بأضرار التب ز تنظيم حملة وطنية للتوعية والتحس عز غ و

ن؛ املشورة والفحص  لإلقالع عن التدخ
نامج الوط للرصد املبكر ل سرطانات مواصلة توسيع نطاق ال

ة للكشف امل ملة الوطنية السنو بكر عنق الرحم وتنظيم ا
لسرطانات الثدي و عنق الرحم؛

يص اصة ب ة واملستلزمات الطبية ا و عالج  اقتناء االدو
غالف ما يقدر ب  م سنة  119السرطان  .2018مليون در
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 ض بمؤسسات الرعاية ألف  120التكفل ب حوا مر

ية األولية سنة   ؛2018ال
 ض بمراكز اإلدمان؛الف  35التكفل ب مر
 يل سنةإعادة تأ شفيات ومصا األمراض ال وأ نفسية املس

الية باعتماد املعاي التقنية؛ ا
 عة إحداث مصا األمراض النفسية املدمجة متا

شفيات العامة؛ باملس
الت األمراض العقلية و املسالك  وضع معاي ملست

ا؛ اصة  ا
توسيع شبكة التغطية فيما يخص املراكز النفسية-

.االجتماعية املتخصصة  طب اإلدمان
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 ة شر وس نقص املناعة ال »السيدا«ف
 شافألف اختبار  452إجراء حوا ة ، تم اك شر وس نقص املناعة ال  567 ف

؛2018سنة حالة إيجابية  
 شري وحدي ال مصابةامرأة حامل  216استفادة وس نقص املناعة ال والدة بف

من خدمات الوقاية من انتقال العدوى من األم إ الطفل ؛
 شري  من برامج الدص  4523استفادة وس نقص املناعة ال عم مصاب بف

 .النف واالجتما 
 داء السل
 شاف اسات(حالة  30977اك ؛ )حاالت جديدة وانت
  ؛ 2018سنة  املئة   88وصل معدل النجاح العال إ
 الرقمية املتنقلة لفحص السل؛وحدة لألشعة  11اقتناء
 اًزا 33اقتناء يص األو ملرض السلGenXpertج .لل
ايا اب ال افحة ال م
 ايا ونظام  افتحاص أسباب ا اب ال لوفاة إحداث نظام جديد لإلنذار بال

ايا؛ اب ال بال
 سبة ادة ب افحة ال ٪ من كمية اللقاح 75ز اب املقت  إطار برنامج م

ايا .ال
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عميم النظام سنة    ر  2012عدد املستفيدين منذ  ر أكتو د من :   2019ا غاية  ش .مستفيدمليون  14,5أز
ة املفعول املستفيدين من البطائق عدد  ن مستفيد 10,5السار ا من ؛ مالي   %9و فقرلألسر  وضعية   % 91بي

شاشة؛  وضعية 
ضري و 51 . املائة من الوسط القروي 49 املائة من الوسط ا

2018-2019 راحية العمليات ا
287 زرع القرنية
159 زرع الك
12 ذعية  اليا ا زرع النخاع العظ وا
13 زراعة الكبد
1 زراعة القلب 

 الطبيةنظام املساعدة

امعية شفائية ا ى باملراكز االس راحية الك العمليات ا شفيات العمومية  ية املقدمة باملس دمات ال ا
2018 ية دمات ال ا

6.217.459 ا الفحص االست
3.463.742 شارات الطبية املتخصصة  االس
289.922 ى  راحية الك العمليات ا

1.097.544 امل  شفاء ال الولوج ا االس
8.954 عدد املر املستفيدين من غسيل 

شفى الك باملس
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ية لفائدة الطلبة نظام التغطية ال
 ية بالتغطية يتعلق جديد مرسوم إصدار  ذا من طالب ألف 116 من أك  استفادة( للطلبة ال

)النظام اص غ األجراء ن واأل ن والعمال املستقل ني ية لفائدة امل .نظام التغطية ال
 ن98.15إصدار القانون رقم ني اص بفئات امل ن اإلجباري األسا عن املرض ا والعمال  ، املتعلق بنظام التأم

اص غ األجراء ن واأل .املستقل
 ن و املرسوم رقم  2.19.719املصادقة ع املرسوم رقم ن الطبي اص  2.19.769املتعلق باملولدات واملروض ا

. 98.15بالعدول  لتطبيق القانون رقم 
 ل الص م مخرجات املناظرة الوطنية حول التمو جع ا للمنظومة  يف أفق بلورة اسرتاتيجية جديدة لتمويل   :الصحية
؛• عده االجتما ة باعتباره قطاعا منتجا و اقتصاديا باإلضافة ا  ثمار  قطاع ال الرفع من االس
ل برنامج املساعدة الطبية ع اعتماد جبايات ع املواد املضر • ل مبتكرة من اجل استدامة تمو ة؛اعتماد آليات تمو ة بال
ية• طة ال ر ثمار من أجل مواكبة ا اص  ميثاق االس ات للقطاع ا  ادراج تحف
ن تقوية الشراكة بني القطاعني العام واخلاص• اجر ية لفائدة امل .نظام التغطية ال
 ية دمات ال يل الولوج ل س  50ة حوا  لفائدالتوقيع ع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون من أجل 

اجر .الف  م
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؛2019-2018  سن برسم منصب 8000  تخصيص
اجادم عملية إطار   الدرجة  ترقية من وموظف موظفة 2998  استفادة 

ن ن املمرض از ديد النظام  الدولة من ا  األسا مبالنظا املتعلق ا
اص ن يئة ا ة وتقن املمرض كة؛ ال املش

ة التمر التخصص عميم ة العائلية لل ماعاتي وال  ةا
سبة د ميع بال ن العليا املعا ضية للم  للموسم ةال  وتقنيات التمر

  ؛2018-2019
ن اعتماد ن اعتماد و  اإلسعاف و  الص النقل  تق تكو   مساعد تكو

ن الوط املكتب مع شراكة العالج عاش و  امل للتكو  حيث غل،الش ا
 تق75و العالج  مساعد 200 ( 2019 سنة اية دفعة أول  تتخرج سوف

؛ )ص
ضية للعلوم البيداغو املاس  شعبة افتتاح ة تقنيات و  التمر  ع لل

د مستوى  ن العليا املعا ضية للم ة تقنيات و  التمر  من اءابتد  ال
؛2019-2018 املوسم

وار  مأسسة مواصلة .االجتما ا
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 ن إصدار :قانون
 ف ظ   1440 رجب 4  صادر  1.19.50 رقم شر

نفيذ ) 2019 مارس 11 (  47.14 رقم القانون  ب
 اإلنجاب ع الطبية باملساعدة املتعلق

 ف وظ  ذي 7  صادر  1.19.119 رقم شر
ة نفيذ )2019 أغسطس 9(1440 ا  القانون  ب

ن بمزاولة املتعلق 45.13 رقم ض م و  ال
يل يل وإعادة والتأ  الوظيفي التأ

ا قرارا 152 و مرسوما 12 إصدار  برسم وزار
.2019 سنة من األول  واألسدس 2018 سنة
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ة برسم قانون املالية لسنة  مليون 331مليار  16:  2019االعتمادات املرصودة لوزارة ال
انية سنة  ن أن م م  ح ادة بلغت  79مليار و 14بلغت   2018در م بز %10,42مليون در

انية  ر 31إ غاية (  2019و سنة   2018بيان مؤشرات تنفيذ م )2019أكتو

انية أبواب امل
انية  انية  2018تنفيذ م ر  31إ غاية  2019تنفيذ م 2019أكتو

 سبة أداء النفقاتةاالعتمادات املفتوح
ا م  ات سبة أداء النفقاالعتمادات (%)املل

ا م   (%)املل
ن  00080 249 581 00099,68 120 940 7نفقات املوظف

تل 4فةاملعدات والنفقات ا 300 000 00098,114 500 000 00079
ثمار  اعتمادات األداء: االس

ديدة ( النفقات ا
)واالعتمادات املرحلة 

3 342 224 50474,22   4 002 438 49651
ساب املرصود ألمور  ا

اص(خصوصية  ساب ا  ا
ة )بالصيدلية املركز

2 906 938 753*48,722 504 492 38949

ساب مبلغ * ا  من صندوق دعم التماسك االجتما  500باح م تم تخصيص مليون در
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 ز العرض الص من املستوى األول عز
ية األولية ية ع مستوى مؤسسات الرعاية ال دمات ال ة ا ضمان استمرار

oراسة مع اإلجراءات املواكبة؛ إحداث اإللزامية و ا
o ن؛ ية من أجل جاذبية أك للمواطن يل املؤسسات ال تأ
oية ع وضع أليات تنظيمية و تق ة باملؤسسات ال دتم : نيةضمان التوفر املستمر لألدو  توز

ات ب  ن  30ا ن املاضي م خالل األسبوعي مليون در
oوي لتل ة  ع إحداث حركية ع املستوى ا شر ع األمثل للموارد ال بية حاجيات ضمان التوز

الساكنة من العالج؛
oم  العالم القروي ع توف وحدا بع حركي ن ع ت دمات للمواطن ب ا ت متنقلة  تقر

األسواق األسبوعية
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 ز العرض الص من املستوى األول عز
 الية و اال نامج تقليص الفوارق ا ة ل جتماعية مواصلة تفعيل مخططات العمل السنو

؛2023-2017بالعالم القروي 
د دف الساكنة املعرضة آلثار موجات ال س ة  مواصلة تفعيل عملية رعاية، ال  برسم الف

ن  ؛2020مارس  30و  2019نون  15املمتدة ما ب
 ذه اإل وي مع السادة الوالة من أجل مواكبة  جراءاتتوقيع اتفاقيات اطار ع املستوى ا
 عدتوسيع خدمات شارة الطبية عن  شمل  Télémédecineاالس ة  123ل جماعة قرو

.معزولة
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ي شفائية من املستوى الثا ر الشبكة االس تطو
شفائية يات االس ز  الب عز

o ة إجمالية تصل إ   12بناء ر شفائيا جديدا بطاقة سر ا  1810مركز ا اس ر من بي :سر
ا العقاري  10• عقوب، و وزان وزاكورة : مراكز تم تحديد وعا مدية، موالي  ا

شفى  الل و مس اف و يدي وس وجرسيفاألمراض العقلية والنفسية بب مالل وأز
؛ورزازات

ن   طور تحديد العقار • انسيدي سليمان : مركز ؛و بر
o ة إجمالية 13بناء ر شفى القرب  بطاقة سر ا  585تصل ا   مس ر من بي :سر ا العقاري  7• ن و  تافراوتبوملان و : مراكز تم تحديد وعا رحيل و تاوجطات وأوالد بع

ن ب صاص و  رو ع ؛تامنصورتمط
ة : مراكز   طور تحديد العقار  6• اب  بامحمدقر ي مشرع برد و و ومية و  بلقص

لة ؛وتمسمان وتا
o شفشاون ة  ل من وجدة و ا ار ب ن لل شفي بناء مس
o يل شفائية إقليمية  4توسيع وتأ سليمان وسيدي بنور  :مراكز اس بوعرفة وجرادة و
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ي شفائية من املستوى الثا ر الشبكة االس تطو
 ات ز التج و الصيانة البيوطبيةعز

o ات ز التج م ؛ 433برصد غالف ما يقدر ب   البيوطبيةعز مليون در
o ات ز صيانة التج م 175برصد غالف ما يقدر ب  البيوطبيةعز .مليون در
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شفائية من املستوى الثالث ز الشبكة االس عز
شفائية مراكز  ثالثة بناء أشغال مواصلة ل جامعية اس را 771 ( طنجة من ب ادير  ) سر  867( وأ

را ي املركز  و )سر شفا ام االس ل بالعيون  ا انية من بتمو ر 500( للدولة العامة امل ؛)سر
ي املركز  بناء إعادة أشغال إطالق شفا نا بن االس اط س ر 1006(  بالر ل )سر ساب من بتمو  ا

اص ليج دول  بات ا ي ا .الشقيقة العر



34

 الت الطبيةادعم طط الوط للمست
ع ات األر لة با ؛  خنيفرة -الل تافياللت؛ ب م -درعة : شغيل مصا املساعدة الطبية املست

ب ؛ -واد نون و الداخلة -لميم  وادي الذ
لة   سوس يل مصا املساعدة الطبية املست مراء؛الساقي -ماسة و العيون -إعادة تأ ة ا
 عاش الط الت واإل قات للمصا املتنقلة للمست  20ع مستوى )  (SMURإحداث م

؛ ي اقلي شفا مركز اس
ة سيارات اإلسعاف باقتناء سيارات إسعاف جديدة لتغطية جميع ان حاء مواصلة تحديث حظ

اململكة؛
الت واإل ز خدمة املصا املتنقلة للمست اص لتعز عاش الط يع الشراكة مع القطاع ا

اصة .ا
ن الولوج إ منتجات الدم املأمونة تحس
اص ن العام و ا يئات بالقطاع ن وإشراك ال ع  مجال  إحداث قاعدة بيانات خاصة بفئات املت

ع بالدم ؛ الت
مع أكياس الدم ومعدات خاصة بالفرق املتنقلة .اقتناء وحدات طبية متنقلة 
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ة وطنية أولو ة األم والطفل  ز برامج  عز
 د من وفيات اتيجية  الوطنية ل ديدة لالس ات ا ات و األم ومراضةإرساء التوج

ا؛ دد املمكن تفاد املواليد ا
ة األم والطفل؛ ة ل و إحداث مراكز امتياز ج
 ات وافتحاص وفيات حدي الوالدة ع مستوى ز نظام مراقبة وفيات األم  عز

شفيات العمومية ؛املس
ات واألطفال حدي الوالدة ل دمات املقدمة لألم شمل توسيع عملية تقييم جودة ا

امعية؛ شفيات اإلقليمية وا املس
 لقية طة الوطنية لفحص حدي الوالدة لألمراض ا رقية لقصور الغدة الد(وضع ا

لقي لقي والصمم ا ؛...)ا
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اصة ة الفئات ذوي االحتياجات ا ز  اء عز افة الشر مع 
ز  مواصلة ي التنظي اإلطار  عز شار ة مجال  وال امعية املدرسية ال ة وضوال وا  ب

  الشباب؛
ملة تنظيم ل والتكفل املنتظم الط للفحص الوطنية ا ية باملشا س ال  مليون  1,5 دفل

؛ وتلميذة تلميذ
بع خلية 20 إحداث ن ة لت ة والشباب اليافع ية باملراكز  املدرسية وال ؛2 ستوى م ال
 ة فضاءات عشرة تج الشباب؛ ل
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اصة ة الفئات ذوي االحتياجات ا ز  اء عز افة الشر مع 
ملة تنظيم ز  والتكفل املبكر  للكشف السادسة الوطنية ا ة معيةالس الوظائف  بال  والبصر

ة؛ السمعية لإلعاقة املؤدي والبصر
ض اإلقليمية املراكز  و  الوحدات وتج  عميم و ة الط لل و كيب وا  رافاألط ل

االصطناعية؛
ي الطب مصا إحداث يا يل الف شفيات الوظيفي والـتأ ة؛ باملس و ا
ساء التكفل عميم و  توسيع شمل العنف ايا األطفال و  بال ي املؤسسات ل .األولية ةال
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 ز ة عز ة األمراض غ السار عة لأل  برامج محار مم املتحدةشراكة مع املنظمات التا
اتيجية تفعيل مواصلة ة للوقاية القطاعات متعددة الوطنية االس  غ  األمراض ومحار

ة افحة الوقاية ميثاق توقيع :السار ة غ  األمراض وم السار
تمع ممث و  وزاري  قطاع 11 طرف من ي ا اص القطاع و  املد ل 8 يوم ا  2019 أبر

ة ملنظمة العام املدير  بحضور  العاملية؛ ال
د ية الرعاية مؤسسات تزو ة األولية ال اصة واملعدات باألدو ب ملراقبة ا  مر عوت

 الدموي؛ الضغط ارتفاع ومر السكري 
ة :العقلية ال

oيل إعادة سنة تأ شفيات وأ الية النفسية األمراض ومصا املس التقنية؛  املعاي باعتماد ا
oشفيات املدمجة النفسية األمراض مصا إحداث مواصلة العمومية؛ باملس
oاالدمان طب  املتخصصة االجتماعية-النفسية املراكز  يخص فيما التغطية شبكة توسيع

السرطان:
oطط تفعيل و  إطالق ؛2029-2020 السرطان وعالج للوقاية الوط ا
oنامج نطاق توسيع مواصلة ملة وتنظيم الرحم عنق لسرطانات املبكر  للرصد الوط ال  ا

ة الوطنية الرحم؛ عنق و  الثدي لسرطانات املبكر  للكشف السنو
o ة توف اصة  الطبية املستلزمات و  االدو يص ا السرطان؛ عالج و  ب
oجديدة وأقاليم عماالت  التلطيفية العالجات نطاق توسيع.
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ة ة برامج تقو ة األمراض محار عة املنظمات مع شراكة السار تحدةامل لألمم التا    ز ان لفئات الوقاية خدمات عز وس لإلصابة عرضة األك  الس شري  املناعة نقص بف  و  ال
شة الفئات ؛  ال

ع توسيع وس عن الكشف خدمات عرض وتنو شري؛ املناعة نقص ف ال
 ز اص لفائدة واالجتما النف الدعم عز ن األ وس املصاب شري؛ اعةاملن نقص بف ال
 ز دمات عز يص املتنقلة و  الثابتة ا السل؛ داء ل
ات الوطنية الشبكة  مستوى  من الرفع يص للمخت بعه و  السل ل ؛ ت
لة إعادة دمات  ي ارجية العيادات  ا شفيات ا السل؛ بداء للتكفل واملس
ائية؛ املكورات مرض ضد املغلقة التجمعات لتلقيح إجراءات وتنفيذ إعداد ال
از  تنظيم إعادة االت واالستجابة التق ج اب عن  الناتجة ل ايا ال  وراتباملك ال

ائية .ال

ز  ة األمراضعز رامج محار ية الوطنية و امج ال ال
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  ز ي واألمن اليقظة عز نال
ة العامة وشبكة من  تفعيل ا؛  12املركز الوط لعمليات الطوارئ  ال و مركًزا ج
ع  ع مستوى األقاليم والعماالت تفعيل .فرق التدخل السر ز التعاون حول تفعيل اللوائح ال عز ية احتضان املغرب لالجتماع الدو حول 

ية  مارس  ؛ 2020الدولية و السالمة ال
 ز ش أنماط عز ة السليم الع بية وتقو ة أجل من ال ال
إنجاز حملة وطنية للتوعية بأخطار السمنة؛
ش السليم؛ سية لنمط الع مالت التحس إشراك وسائل اإلعالم   ا
ش السليم ز نمط الع عز ية حول   .إعداد وحدات تكو
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 مستقلة؛ يئة إطار   الطبية املساعدة نظام تدب
ي نظام وضع ز   وط  معلوما ن املعلومات تبادل لتعز ن افة ب   ؛املتدخل
 شاور نية الفئات مختلف  مع ال ي التغطية تفعيل مواصلة أجل من امل  ةال

ن ن للمستقل رة؛ وامل ا
ل حول  الوطنية املناظرة توصيات أجرأة ع العمل  اتيجيةاس  وإعداد الص التمو

ل  وطنية ؛ للتمو الص
ز  ع العمل شفيات استقاللية عز ا و  املس ة عيال تف ترابية مجموعات  دمج و  ل

املتقدمة؛
ع سر ن نظام من االستفادة بتوسيع املتعلق 13-63القانون  إخراج ال  اري اإلجب التأم

. املؤمن أم أو  أب لفائدة املرض عن األسا
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صاص ة املوارد  ا شر :ال

ة صاص معا ة املوارد  ا شر :ال
 ة؛ 4000توظيف ضية واإلدار من األطر الطبية والتمر
 ليات الطب و الصيدلة و املع ن من  يعابية ملراكز التكو د العليا توسيع الطاقة االس ا

ن امل  امليدان الص د التكو ة و معا ضية و تقنيات ال ن التمر ؛للم
ابية؛ ماعات ال يع الشراكة مع ا
اص؛ يع التعاقد مع أطباء القطاع ا
ثما ا لالس ية ع إتاحة الفرصة أمام ات األجن ر و العمل االنفتاح ع الكفاءات و ا

ذه املنظومة .داخل 

اجيات ع مستوى القطاع العام ا اجيات ع املستوى الوط ا ى  د األد ا
 1000املطلوب ل

سمة 
سبة   الكثافة بال

موعسمة  1000ل ا املمرضون و 
ةتقنيو ال األطباء موع ا

املمرضون و 
تقنيو 

ة ال
األطباء

62000 50000 12000 97161 64774 32387 4.45 1.65
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ن ن وتحف  العمل ظروف تحس ني ن امل ي ال
 ن املستمر وإرساء منظومة التكو اتيجية الوطنية للتكو ن املستمر عن تفعيل االس

؛E-Learningعد 
ة؛ شر وي للموارد ال التدب ا
ن ؛ ن ظروف عمل املوظف تحف وتحس
ديد  .مواصلة عملية إدماج ممر الدولة  النظام ا
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  وي  البعد ع ترتكز  مندمجة وطنية ية معلوماتية منظومة إحداث  من ا
للمخاطر أمثل تدب  و  أك  فعالية أجل

ودة مأسسة العالجات عملية  والسالمة ا
ة والعالجية؛ ل املؤسسات اإلدار م  اد واالعتماد ل ر آليات اإلش تطو
ية؛ إرساء نظام تقييم املؤسسات ال
اطر ودة وتدب ا .إعداد وتفعيل آليات قياس النجاعة من حيث ا
 ز ي التأط  عز شر و  القانو ال
 12مشروع قانون ؛
21 مشروع مرسوم.
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ما الف 570 و مليون 684 و مليار 18 يبلغ 2020 سنة برسم اإلجما املا الغالف  أي  در
ادةب ا ز انية مقارنة املئة  14,5  قدر .2019 سنة بم

ام اعتمادات بلغت(*)   م مالي 4 االل در
ساب صو ا نة ا ز ة الصيدلية حساب( ل م مليار  تخصيص : ) املركز  500 إ باإلضافة در

م مليون  ام اعتمادات در ذا مسبق ال ساب ل  مشروع من 33 املادة( إحداثه منذ مرة ألول  وذلك ا
.)املالية قانون 

جديد ما منصب 4000 إحداث

الغالف املا الباب
15 334 750 000 سي باب ال
10 908 500 000 ن فصل املوظف
4 426  070 000 فصل املعدات والنفقات
3 350 000 000 ثمارباب  (*)االس

18 684 570 000 موعا
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مجة االعتمادات امل امج ال
11 001 140 228 ية ز قدرات املنظومة ال عز ة و شر املوارد ال
1 482 363 410 ية ام املنظومة ال سيق ودعم م مجة والت التخطيط وال
463 000 000 ة األم والطفل والشاب والساكنة ذات  ة اإلنجابية و ال

اصة االحتياجات ا
132 473 000 ن والوقاية ومراقبة األمراض ي ي واليقظة واألمن ال ا الرصد الو

3 254 243 362 شفائية  ية األولية وما قبل االس إجراءات وخدمات الرعاية ال
شفائية واالس

2 351 350 000 ات  ية األساسية والتج ة عرض العالجات وصون الب توفر واستمرار
ية ال

موع   18.684.570.000 ا
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 ز ة تفعيل عز و ال  ا :الص ا
oز العمومي؛ الشراء و املا التدب   الالتمركز  عز
oن قدرات دعم بع املا التدب  ع القائم ع وت ا املشار ا مركز و ؛ اومحلي وج
oة وفق التعاقدية يع  التنظي القانون  مبادئ وفق النجاعة ع املب التدب  مقار

ط مع املالية لقانون  اسبة املسؤولية ر .با
بع خاصة عناية إيالء ي للت ع؛ واملا امليدا   للمشار
ة إعطاء اء األولو ع إنجاز  إل العالقة؛ املشار
ن مجة آليات تحس ؛ السنوات متعددة التوقعية ال
ن لفة تقدير  آليات تحس ع انجاز  ومدة ت م ضبط أجل من املشار   جةال

؛التوقعية





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

  ملخــــــص المناقشــــــة العامــــــةملخــــــص المناقشــــــة العامــــــة

  



1 

 

  ملخص املناقشة العامة مليزانية قطاع الصحةملخص املناقشة العامة مليزانية قطاع الصحة

  برسم السنة املالية برسم السنة املالية 02020202
 

لها  اعلدث لجىت الخعلُم والؼإون الثلافُت والاحخماعُت احخماع

خـف لدزاطت املحزاهُت الفسعُت للطاع  2012هىهبر  22ًىم الجمعت 

، وذلً بسئاطت الظُد عبد العلي حامي 2020الصحت بسطم الظىت املالُت 

ئِع اللجىت، وبحلىز الظُد خالد آًذ الطالب وشٍس الصحت وعدد الدًً ز 

مً ألاطس املسافلت له ئلى حاهب حلىز عدد مً الظُداث والظادة 

.ً   املظدؼاٍز

وبعد اهتهاء الظُد الىشٍس مً ئللاء عسكه الري بظط مً خالله 

، 2020جدبحر اللطاع في أفم  وجـىزاجه في 2012مىجصاث الىشازة لظىت 

ً بأحس التهاوي للظُد الىشٍس على الثلت الظ جلدم ُداث والظادة املظدؼاٍز

امللىُت التي حظي بها لخدبحر هرا اللطاع، مخمىحن له وامل الخىفُم في أداء 

اث الىطىُت بعد الخعلُم،  ً أن كطاع الصحت مً ألاولٍى مهامه، معخبًر

وا والجهىق به مإػسا للُاض الخطىز الاحخماعي في الدٌو املخلدمت ومحس 

أطاطُا للىمىذج الخىمىي الري هطمح ئلُه مليا وػعبا، مإهدًً على أهه 

والري ٌعد  %11,5زػم السفع مً املحزاهُت املسؿىدة لهرا اللطاع بيظبت 

ال بامللازهت مع حجم الخحدًاث املطسوحت والىاكع املصزي الري  زكما هٍص

أطس صحُت،  ٌعمم مً ألاشمت التي جسخي بظاللها على الجمُع طىاء مسض ى أو 

هما أن عدد املىاؿب املالُت التي جم ئحداثها ال ًمىً أن حظاهم في حل 

ت والخـاؾ املهٌى الري حعسفه في عدة جخــاث،  ئػيالُت املىازد البؼٍس

وفي هرا الظُاق جمذ الدعىة ئلى كسوزة مساعاة امللازبت الدؼازهُت مع 

خباز أهه مً مخخلف الفاعلحن بؼُت ئًجاد حلٌى لللطاع وذلً على اع

أطباب فؼل الىمىذج الخىمىي في بالدها عدم وكع الحيىمت لخـىز واضح 

ساعى في مخططاتها طىي اللىبُاث الجفي مجاٌ الحماًت الاحخماعُت، بحُث 

 الاكخـادًت.
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ً بخلُُم مىكىعي ملخخلف وجلدم  الظُداث والظادة املظدؼاٍز

إػساث في الجىاهب التي جلمجها العسق وخاؿت على مظخىي ػُاب امل

ملامُىه وعدم الخحدًد الدكُم لألهداف واملىجصاث، هما أن بعم 

املفاهُم ػحر واضحت جثحر هىعا مً اللبابُت همـطلح "الخـاؾ الىطني 

 واللطاع العام".

وجمحىزث حل املداخالث حٌى مجمىعت مً الللاًا الؼائىت التي 

اث الخحخُت ٌعِؼها الجظم الطبي مً مخخلف الصواًا طىاء مً حُث البيُ

ت وهرا هظام املظاعدة الطبُت  ت أو ألادٍو والخجهحزاث الطبُت واملىازد البؼٍس

 )السامُد( طىىزدها جباعا فُما ًلي :

 : جم الخأهُد على أن  البنيات التحتية والتجهيزات الطبية

العدًد مً املساهص الصحُت واملظخىؿفاث جم ئػالكها وخاؿت في العالم 

ت وألاطس الصحُت.اللسوي هدُجت لؼُاب ا  لخجهحزاث اللسوٍز

ػازث ئحدي املداخالث ئلى ألاوكاع الياززُت التي أوفي هرا الـدد، 

ام ٌعِؼها املظدؼفى إلاكلُمي في وشان، حُث جمذ دعىة الظُد الىشٍس لللُ

ازة اطخطالعُت للىكىف عً هث ب على حالت هرا املظدؼفى الري جىعدم بٍص

ت وػُاب طُازاث إلاطعاف، وفي فُه ظسوف ووطائل الاػخؼاٌ اللسو  ٍز

طُاق مخـل أعلىذ ئحدي املداخالث أن املظدؼفى املحلي بخمِع 

 االصمامسة ٌعِؽ هفع ألاوكاع، مؼحرة للىكفت الاحخجاحُت التي هظمته

املعاهاة الحلُلُت التي للخحظِع ب 2012أهخىبس  21طاهىت إلاكلُم ًىم 

تحعِؼها حس  لخلدًم إلاطعافاث في  اء ػُاب الخجهحزاث الطبُت اللسوٍز

املظدؼفى إلاكلُمي لظُدي بىىز، وما ًترجب عً ذلً مً تهدًد مباػس 

ادة الخيالُف  لصحت ألام والطفل وحدور هٍصف في بعم الحاالث وهرا ٍش

الىاػئت عً الاهخلاٌ مً املىاطم البعُدة ئلى املسهص أو مً املظدؼفُاث 

ت، وهرا اطخجز  اف آلُاث العالج في إلاكلُمُت أو املظدؼفُاث الجهٍى

ت لهرا ألامس، هما أن  املظدؼفُاث املظخلبلت، مما ًخطلب حيامت جدبحًر
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الحاالث املخعللت بالىالداث جخم في الؼازع حتى داخل الىطط  بعم

ع في مخخلف وطائل الخىاؿل الاحخماعي.  الحلسي والتي جسؿد بؼيل طَس

ُف ئحدي املداخالث ئلى كسوزة جىثا بما طبم، دعذ وازجباط

املجهىداث مً أحل بلىغ أهداف الخىمُت املظخدامت لأللفُت في مجاٌ صحت 

 .2030ألام والطفل ومحازبت بعم ألامساق والظل والظُدا وذلً في أفم 

ازة الاطخطالعُت التي جمذ على  وأػازث ئحدي املداخالث ئلى الٍص

ت  مظخىي حهت دزعت جافُاللذ، حُث حعاوي املظدؼفُاث إلاكلُمُت والجهٍى

ؿُاهتها ئن وحدث  مبها مً هلف حاد على مظخىي بعم املعداث وعد

هجهاش الظياهحر، ئكافت ئلى عدم جىفس بعم املساهص الصحُت على مـاعد 

وػُاب كظم خاؾ مجهص بأحدر الخجهحزاث ذاث املىاؿفاث الدولُت 

الطخلباٌ ألامىاث، وهفع الش يء باليظبت للمسهص الـحي املخعلم بالصحت 

عللُت بجهت دزعت جافُاللذ، حُث ال ًخىفس على املىاؿفاث الىفظُت وال

 اهلطاع الىهسباء في بعم دوز الحلاهت.، هرا ئكافت ئلى الدولُت

 : ت  املوارد البشرية جمذ املطالبت بلسوزة جطبُم حيامت جدبحًر

ت عبر الخىشَع العادٌ لها على املـالح  هاحعت في جدبحر املىازد البؼٍس

مخيافئ ومساعاة أن جخم املداومت في العمل بؼيل  وألاكظام الطبُت بؼيل

مىـف بحن ألاطس الصحُت، هما سجلذ أػلب املداخالث الىلف الحاد 

خىي ألاطس الصحُت، وفي بعم الخخــاث، وخاؿت الحاؿل على مظ

أطباء إلاوعاغ )ئكلُم خمِع الصمامسة وحهت دزعت جافُاللذ همىذحا( 

، وهفع إلاػياٌ مطسوح في كظم الخمٍسلُت اثواللابالث، وهرا الفئ

حالت مسكُت ٌعالجها ئطاز طبي واحد، هما  200املظخعجالث، بحُث أن 

 مً الحاالث ال جخـف بالطابع الاطخعجالي. %00أن 

ت وفي هفع إلاطاز ، دعذ أػلب املداخالث ئلى طً أهظمت جحفحًز

بحع لفائدة ألاطس الصحُت في املساهص الاطدؼفائُت العمىمُت والتي جخمخع 

وطني وػحرة مهىُت في أداء مهامها بيل أماهت ومظإولُت زػم بظاطت 
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الخجهحزاث وآلُاث إلاػخؼاٌ، هما جمذ املطالبت بدشجُع ألاطس الصحُت 

للعمل في املىاطم الىائُت وهرا ئعادة الىظس في الحساطت اللُلُت وجأهُثها، 

جـدز وكمان ألامً جفادًا للظسكت وبعم الخـسفاث الالمظإولت التي 

اججاه ألاطس الطبُت، ئكافت ئلى إلالصامُت التي جيىن ػالبا مسهلت لإلطاز 

الـحي، هما جمذ إلاػازة ئلى املىحت املخــت للطلبت امللُمحن والتي ال 

ادة في وظبتها. 3500جخجاوش   دزهم، مما ًخطلب الٍص

 : طسحذ حظاؤالث حٌى ماهُت املىهجُت  السياسة الدوائية

ىشازة ملىاحهت الاحخياز الري جمازطه اللىبُاث )ػسواث املخبعت مً لدن ال

ت( فُما ًخعلم بازجفاع أزمىت الدواء خـىؿا املعالجت  ؿىاعت ألادٍو

لألمساق املصمىت، وهرا الاطتراجُجُت املخبعت ملحازبت جفش ي بعم ألامساق 

الخطحرة في بعم الجهاث واللؼماهُا )حهت دزعت جافُاللذ همىذحا(، 

لىادزة، وهرا مىاحهت الىلف املسجل على مظخىي وبعم ألامساق ا

اهلطاع دواء الؼدة الدزكُت التي أزازث ضجت ئعالمُت مإخسا، ئكافت ئلى 

 دواء اخخـاؾ الطب الىفس ي والعللي ومسق الللب.

 : )ػازة ئلى أن وظبت جمذ إلا  نظام املساعدة الطبية )راميد

هدُجت ليىن ػالبُت املظخفُدًً مىه وؿلذ ئلى أهثر مً اليظبت املخىكعت 

حاملي بطاكت السامُد مً ذوي الخؼطُت الصحُت، ئكافت ئلى وىن البطاكت 

ال جخٌى له الحم في حاملها أن هفظها لها محدودًت في العالج، بحُث 

على مظخىي زبىع اململىت، هما أن الىؿل املظلم للمٍسم مً العالج 

 خاللها ال ٌعخد به في العالج في أػلب الحاالث.

ذ عدة ئػيالُاث مسجبطت بمظألت مخابعت املسض ى الرًً وطسح

ئحدي املداخالث ًلىمىن بالعملُاث الجساحُت عبر اللىافل الطبُت، ودعذ 

ئلى كسوزة ئػسان الفاعلحن الاحخماعُحن )الىلاباث( مً أحل ئبداء آزائها 

حٌى اللاهىن املخعلم بالخؼطُت الصحُت للىالدًً بما في ذلً املادة 

عُت.الخامظت مى  ه كبل ئحالخه على املإطظت الدؼَس
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وطالبذ بعم املداخالث بخىكُحاث حٌى ألاخباز املخداولت 

( مً أحل اطدثماز .C.M.Rبخـىؾ مىح الـىدوق املؼسبي للخلاعد )

أحىزًٍ، اوعياض ذلً على امل أمىالها في جدبحر املظدؼفُاث الجامعُت ومدي

ىد لجعل اللطاع الـحي جىثُف الجه وهي مظألت ػحر ملبىلت، مما ًخطلب

د الخدماث الصحُت للمىاطىحن.  العمىمي بلىم بأدوازه في طبُل ججٍى

وهظسا لخعدد امللترحاث التي حاءث في مجمل املداخالث طىىزد أهمها 

 فُما ًلي :

ص اللىافل الطبُت في املىاطم الىائُت ملا لها مً دوز في  - كسوزة حعٍص

كُاث ػساهت مع الجماعاث املحلُت جخفُف املعاهاة على الظاهىت عبر اجفا

ت.  واملجالع إلاكلُمُت والجهٍى

مىح ؿالحُاث كاهىهُت واطعت ملدزاء املظدؼفُاث العمىمُت  -

ت ألداء مهامهم على أهمل وحه.  إلاكلُمُت والجهٍى

 ئًجاد حلٌى واكعُت مً أحل مسهب لعالج الظسطان بىزشاشاث. -

ىاطً املؼسبي الري البحث عً بدائل لخحلُم حىدة الحُاة للم -

 طىت فلط. 15ًـل معدٌ الحُاة لدًه ئلى 

للخدبحر الجهىي فُما ًخعلم بالدظُحر وجىفحر ئعماٌ جـىز واضح  -

ت.  الخجهحزاث الطبُت وجىشَع املىازد البؼٍس

حمائُت للحُلىلت دون هجسة ألادمؼت والىفاءاث طً طُاطت  -

عخبازها ذاث هفاءة عالُت، لرا املؼسبُت ئلى الدٌو الؼسبُت التي جساهً علحها با

 ًجب ئدماحهم في املىظىمت الدؼؼُلُت الىطىُت.

س املىجصة حٌى الىوالت  - كسوزة مد الؼسواء الاحخماعُحن بالخلاٍز

 الصحُت.

ئوؼاء مظدؼفى حامعي في حهت مىىاض/كلعت الظساػىت، خـىؿا  -

 وأن الىعاء العلازي مخىفس.
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خاطس اطخعماٌ املخابص التي جىظُم حمالث جحظِظُت للمىاطىحن بم -

ص املساكبت حىلها.  حظخعمل مىاد مظسطىت وحعٍص

طت الصحُت التي هي أمل طىىاث مً أحل  - ل الخٍس كسوزة ججًز

 جطبُلها في ػمىلُتها.

ئؿداز مساطُم جطبُلُت لدشجُع ألاطس الصحُت لإلػخؼاٌ في  -

ا وذلً لخ د اللطاع الـحي العمىمي مً خالٌ جحفحزهم مادًا ومعىٍى جٍى

 الخدمت الصحُت العمىمُت وجفادي املىاعُد املخباعدة.

ئعادة الىظس في كظم الاطخلباٌ وأوظيخه ملا له مً دوز هبحر في  -

 الخعامل الىفس ي مع املسض ى.

مىح ػىاهد ذاث عالمت الجىدة في املساهص الصحُت التي جلدم  -

 خدماث صحُت ذاث حىدة عالُت لخحلُم هىع مً الخىافظُت.

ء مظدؼفى حامعي بجهت دزعت جافُاللذ وخاؿت ئكلُم ئوؼا -

 الساػُدًت.

ت لفائدة املظدؼفُاث العمىمُت وجىفحرها  - حل ئػيالُت ػساء ألادٍو

 مً خالٌ ؿفلاث جساعي مدة ؿالحُتها واطخؼاللها بؼيل مالئم.

ئعادة الىظس في مساهص الخبرع بالدم وأوظيخه والخحظِع بأهمُت  -

 مسة وجحدًد آزازها الاحخماعُت.مظخالخبرع بالدم بـفت 
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  جواب السيد وزير الصحةجواب السيد وزير الصحة
 

في البداًت، جلدم الظُد الىشٍس بػبازاث الؼىس والخلدًس للظُداث 

ً غلى جدخالت اإلافُدة مً خالٌ حشخُـهم الدكُم  هموالظادة اإلاظدؼاٍز

للىكػُت اإلاصزٍت التي ٌػِؼها هرا اللواع، هدُجت لػدة جساهماث ألشمىت 

م  مخػاكبت طاهمذ في طىء جدبير اللواع ومً كمنها طُاطت الخلٍى

 الهُىلي.

وال جفىجني الفسؿت أن هىىه باإلاجهىداث الجبازة التي ًبرلها أهس 

الىشازة التي حػمل بجدًت ومظإولُت ووهىُت زغم ؤلاهساهاث اإلاػُلت 

د الخدماث الصحُت، لرلً ال ًمىً جبخِع ؤلاًجابُاث التي جم  لخجٍى

ُاث الجساخُت ئهجاشها والخددر فلى غً الظلبُاث، ملُفا بأن الػمل

في اإلاغسب هرلً، غير أن ؤلاػياٌ  ججسي الىبيرة التي جخم في الخازج أؿبدذ 

غلى مظخىي الخجهيزاث  الري ًىحداإلاوسوح ًخمثل في الخـاؾ الىبير 

الوبُت، مما ًإزس غلى مظألت اإلاسدودًت، مؼيرا ئلى أن الػىامل اإلاؼاز ئليها 

ببالدها مخداخلت الـحي في اإلاداخالث والتي جدٌى دون جأهُل اللواع 

ومترابوت، بدُث ال ًمىً خل بػم ؤلاػيالُاث دون ػمىلُتها، مإهدا غلى 

أهه طُجُب غلى مخخلف الدظاؤالث والاطخفظازاث اإلاوسوخت في ئهاز 

حىاب هخابي وبالخدكُم، مػلىا غً مىظىزه وجـىزاجه الؼمىلُت لهرا 

خلؼ لبرهامج طُاس ي أهه ً اللواع زغم أهه همظإوٌ جلني في الىشازة، غير 

خيىمي، وبالخالي فهى ٌػمل في ئهاز مظإولُت خيىمُت مػُىت مً هسف 

اإلالً، وبالخالي فان مبدأ اإلاداطبت كائم، ملُفا بأهه ال ًمىً اللُام 

بػملُت ؤلاؿالح للمظدؼفُاث في ػمىلُتها، بل البد مً جدبؼ غملُت الخدزج 

اث، منها اإلاظخىي ألاٌو ) (، بدُث niveau de soins primaireوفم مظخٍى

ب الخدماث الصحُت له ليي  ًجب أن جلِع اإلاىاهً في ئهاز طُاطت جلٍس

ًدظى بالثلت في هرا اللواع، مإهدا غلى أن حمُؼ اإلاىازد اإلاالُت ئذا ضخذ 

لم ًخم  ذافي الػالحاث الصحُت مً الىىع الثاوي والثالث لً جإحي زمازها ئ
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ت إلاظخىي الػالحاث الص ، ملُفا بئًالء ألاولٍى ن أحُت مً الـىف ألاٌو

اإلاىازد اإلاالُت حػد كلُلت، غير أهه في خالت اطخغاللها بؼيل أمثل، فان آلازاز 

اإلاترجبت غنها طخيىن هبيرة حدا غلى اإلاىاهً، مإهدا غلى أهه ًجب أن جبلى 

، بدُث  الخدماث الصحُت مظخمسة في الػالحاث الصحُت مً الـىف ألاٌو

 ئلىىاهىين اإلادخاحين للػالحاث البظُوت كبل مسوزه ٌظخفُد منها حمُؼ اإلا

ت جلخض ي الحساطت وؤلالصامُت بؼيل  كظم اإلاظخعجالث، وهره الاطخمساٍز

في البداًت اخخُاز اإلاساهص ًخم ًجب أن مخدزج ولِع بؼيل ئلصامي، بدُث 

الصحُت التي ًمىً لها اللُام برلً بؼيل مإكذ مؼ حػمُم ذلً غلى باقي 

ت، اإلاساهص الصحُت ، وهرا ألامس ال ًمىً جفػُله ئال في ئهاز ملازبت حهٍى

بدُث ال ًمىً ئطلان الىمىذج غلى حمُؼ الجهاث بىفع الىُفُت، بل 

ب الخدماث  ًجب مساغاة خـىؿُاث ول حهت غلى خدة، لرا فان جلٍس

الصحُت ئلى اإلاىاهً بجهت دزغت جافُاللذ جخخلف باإلالازهت مؼ حهت هىجت 

الش يء باليظبت لباقي الجهاث، مػلىا بأن وشازة  جوىان الحظُمت، وهفع

دون ملازبت حؼازهُت مؼ  الصحت لىخدها ال ًمىً لها اللُام بهرا ؤلاهجاش 

باقي الفاغلين الاحخماغُين والاكخـادًين، هما ًلخض ي هرلً ئغماٌ 

اإلاىاهبت وخلم الخدفيزاث غلى مظخىي الحساطت وؤلالصامُت، بدُث 

جب مساغاة  طِظخفُد منها الجمُؼ طىاء في اإلادن أو في الػالم اللسوي،  ٍو

ادة في جلً الخدفيزاث، ئكافت ئلى كسوزة مساغاة جدظين مساهص  الٍص

الاطخلباٌ في اإلاساهص الصحُت التي جلدم الخدماث الصحُت مً الـىف 

لت مىظمت  ، هما طِخم جصوٍده بىظام مػلىماحي لحفظ ألازػُف بوٍس ألاٌو

خالت ئزطالها ئلى ألاماهً ألاخسي بؼيل مىظم ومىخظمت، وبالخالي ختى في 

ت،  ٌظهل الػملُت بؼيل هاجح وطلع، ئكافت ئلى كسوزة جصوٍده باألدٍو

ب  وهره الػملُت طِخم جوبُلها أوال في الحىاكس، زم بػد ذلً طِخم جلٍس

م  م اللىافل الوبُت أو غً هٍس الخدماث الصحُت في البىادي غً هٍس

ة جدبس اإلاىازد اإلاخاخت، ألن هىان ئػيالُت غلى ومً جم فالىشاز الخىىىلىحُا، 

ال )خىالي  ت التي جخولب وكخا شمىُا هٍى طىت  03مظخىي جىفس اإلاىازد البؼٍس
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للىؿٌى ئلى اإلاإػس(، ولىً هظسا لـػىبت هرا ألامس، فاهه طِخم الػمل 

ثما ًخم الىؿٌى ئلى  وفم ما هى مخىفس ومخاح وخلٌى بدًلت مإكخت ٍز

(، بدُث هىان غدة خلٌى لحل مػللت كواع  la normalisation)الخلُِع 

الصحت، وبالخالي فاإلاظخىي ألاٌو مً الػالحاث الصحُت طِخم الػمل وفم 

( في ول حهت لخلم اهخماء حهىي في كواع charte visuelleمُثاق بـسي )

الصحت، وذلً بغُت خلم الخىافظُت فُما بين الجهاث وبالخالي فهره اإلالازبت 

ت جخم وفم مىاهبت فػالت بدُث طدظاهم في ئخدار خسهُت لألهس  الجهٍى

ب الخدماث ئلى اإلاسض ى لخفادي جىلالتهم التي جيىن غالبا  الصحُت لخلٍس

 les sourcesميلفت، والىشازة بدأث في أحسأتها، بدُث أن اإلاـادز الوبُت )

médicales )( مظخلبال لً ًيىن )أداءeffectuer ( الهُاول اإلاادًتles 

structures physiques)ت التي  ، بدُث اث الجهٍى طِخم ئغوائها للمدًٍس

ثما طِخم جدبير  طخدبس أمىزها خظب بسهامج هبي وهى ئحساء مإكذ ٍز

ت، أما  وت الصحُت الجهٍى ل الخٍس الخـاؾ في ػمىلُخه ومً زم ًمىً جنًز

لها غلى أزق الىاكؼ ألنها ال جالئم  وت الصحُت الىهىُت فال ًمىً جنًز الخٍس

ل، أما الظس  وف الىاكػُت الحالُت هما أهه طُدخاج ألامس ئلى شمً هٍى

ت فهى زبما طدظاهم في جدلُم ما  وت الصحُت الجهٍى ل الخٍس باليظبت لتًز

ين في ئهاز  هـبى ئلُه ولىً ذلً ال ًخأحى ئٌ غبر مؼازهت الفاغلين الجهٍى

اجفاكُاث ػساهت ٌؼسف غليها والي الجهت بدىم أن هرا ألاخير وبلىة 

 le président de la commissionلاهىن هى زئِع لجىت غسق السغاًت )ال

de l’offre de soins وبالخالي فان هىان اإلالازبت ألامىُت، ئلى حاهب اإلالازبت ،)

الاحخماغُت التي طِؼسف غليها وطُدبس ألامىز بىاء غلى خاحُاث الجهت 

ا الباب، هما أنها باغخبازهم ملمين بمػسفتها، والىشازة جلىم بالخػاون في هر

اإلاالئمت في بىاء اإلاظدؼفُاث وفم الولب والػسق طخػمل غلى جفػُل 

سه، مػلىا بأن بىاء اإلاظدؼفى ميلف، لرا ًجب الابخياز  الـحي وهُفُت جوٍى

م اللواع الخاؾ ئلى حاهب الاهخمام باللواع الـحي  ل غً هٍس في الخمٍى

زىاء الىلاغ مً لدن أخد الػمىمي، مؼيرا ئلى اإلاظألت التي جمذ ئػازتها أ
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  CMRاإلاخدخلين واإلاخػللت بدظُير اإلاظدؼفُاث الجامػُت وجدبيرها مً لدن 

)الـىدوق اإلاغسبي للخلاغد(، مإهدا غلى أن وشازة الصحت غلى خد غلمه لم 

مً خالٌ  الخبر جىً هسفا للىلاغ في هرا ألامس، بدُث أهه غلم بهرا 

مىذ لها بىاء اإلاساهص ( طCMRُالصحافت فلى، والري مفاده )أن 

وجلىم بػملُت الىساء للػلازاث اإلاسجبوت بها  مظخلبال الاطدؼفائُت الجامػُت 

 لخلً اإلاساهص الاطدؼفائُت.

أما بخـىؾ اإلاظخىي الثاوي مً الػالحاث الصحُت، فلد أوضح 

بأهه ًخػلم بلظم اإلاظخعجالث، بدُث أن هرا اللظم ٌػِؽ ئػيالُت 

مً الحاالث  الىافدة غلى كظم اإلاظخعجالث ال  %3:ؿػبت حدا، بدُث 

جدخل كمً الوابؼ الاطخعجالي، لرا فالىشازة طخػمل غلى خل هرا 

ؤلاػياٌ لخفادي اإلاـاٍزف ؤلاكافُت للػالج في هرا الـىف وحػل جلً 

.  اليظبت حػالج كمً اإلاظخىي ألاٌو

 : لِع لديهم طلوت  مدراء املراكس الاستشفائية الجامعية

س خ ـىؿا وأن "ألاطخاذ" ًخلؼ للخػلُم الػالي، بدُث ال ٌػخبر الخلٍس

 .93.00مظخخدما بل مىظفا ًخلؼ للاهىن 

 : مساهص  :التي جخلمً خىالي و  بالنسبة للمراكس الاستشفائية

بمدن السبان، الداز البُلاء، مساهؽ، وحدة، فاض، هىجت، أوادًس، 

حامعي ليل حهت، الػُىن، ومً اإلاسجلب الىؿٌى ئلى بىاء مسهص اطدؼفائي 

 la densité de ولىً غالب الظً فان ذلً مسجبى بػامل الىثافت الظياهُت

la population هما طِخم مظخلبال ئخدار ولُت الوب في اإلاسهص ،

الىثافت الظياهُت  مؼ مساغاةالاطدؼفائي الجامعي بالساػدًت وبني مالٌ 

الجامػُت هى ئخدار  ًلا، ملُفا بأن اإلايزة في ئخدار اإلاساهص الاطدؼفائُتأ

كاهسة باليظبت لللواع الـحي ولىبي اكخـادي ودًىامُت في خلم فسؾ 

ازة مُداهُت ئلى حهت  الؼغل ...ئلخ )فاض همىذحا(، مإهدا بأهه طُلىم بٍص

با ، وجىمً دزغت جافُاللذ )الساػدًت( للدؼاوز مؼ الظُد الىالي بها كٍس



5 

 

ُت الجامػُت في الىظام الخاؾ ؤلاػيالُت التي حػاوي منها اإلاساهص الاطدؼفائ

(، la promotion de rechercheبها اإلاخػلم بدشجُؼ البدىر والابخياز )

بدُث ال ٌظاغد هرا الىظام غلى ذلً باغخباز أن مػدٌ الاكخباض غالبا ما 

، بدُث ال ًيىن لديهم الىكذ اليافي 97أو  8:حػوي أزكام جتراوح ما بين 

دؼفى ًلدم الػالحاث مً الـىف ألاٌو لللُام بػملُت البدث، ألن اإلاظ

والثاوي، في خين ًفترق فُه أن ًإدي خدماث مً اإلاظخىي الثالث والسابؼ، 

لرا فان جدفيز وحشجُؼ البدىر والابخياز في خاحت ئلى ئخدار ئهاز جىظُمي 

وخلم الدافؼ للباخث، ئكافت ئلى حشجُؼ الخبراء والىفاءاث داخل اإلاساهص 

وجدفيزهم مادًا مً أحل الاػخغاٌ بها، وهرا ًوسح  الاطدؼفائُت الجامػُت

أن الىشازة لديها كىاغت للػمل مؼ ، بدُث .T.P.Aئػيالُت ألاهباء اإلالُمين 

خػم الاطخفادة غلى الجمُؼ، ملُفا بأن هىان أمسا الؼسواء بؼيل حماعي ل

ب اإلابني غلى الخىىىلىحُاث  آخس ًفخلس ئلُه اللواع أال وهى هظام الخدٍز

ػا في الػالم، في خين أن اإلاغسب جأخس غً الحدًث ت الري غسف جوىزا طَس

اطخػماٌ الىظام اإلاػلىماحي في اللواع الػمىمي، والُىم طِخم الػمل وفم 

ت، بدُث  ، مؼيرا للجهاث التي طِخم الاطخفادة مما هى مخاحملازبت حهٍى

 0أهظمت مػلىماجُت حُدة فلى في ًىحد بها هجحذ في هرا ألامس، بدُث 

اث وهي فاض، وحدة ومساهؽ ئلى حاهب الداز البُلاء والسبان، أما باقي حه

لىماجُت الجهاث فظِخم ؤلاغالن غً الـفلاث الػمىمُت لخىفير أهظمت مػ

خمائُت ذاث غالمت مغسبُت ؿسفت لخأمين الىظام اإلاػلىماحي اإلاغسبي والاحتهاد 

ُث طخػمل طُيىن في كابلُت الدؼغُل بين هره ألاهظمت اإلاػلىماجُت، بد

 الىشازة غلى كمان خماًخه.

  : هرا اللواع ٌػسف جساهماث السياسة الدوائية باملغرب

لت غير مالئمت،  غدًدة، بدُث حػلد الـفلاث بؼسائها إلادة مػُىت بوٍس

بدُث جإدي في الغالب ئلى اهتهاء ؿالخُتها دون الاطخفادة منها مً لدن 

مس، غير أنها غير هاحػت، بدُث اإلاسض ى، مإهدا أن هىان الُىم أحسأة لهرا ألا 
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ت مؼ  سها مً خالٌ غلد اجفاكُاث لؼساء ألادٍو ال شاٌ ًخولب ألامس ئلى جوٍى

مساغاة اإلادة والثمً والولب والاطتهالن جفادًا لػدم ئجالفها مػوُا مثاال 

ت لألمساق اإلاصمىت )هظسهان الدم ...ئلخ( وذلً  فُما ًخػلم بـفلاث ألادٍو

ثما جيىن هىان طُاط ما باليظبت للىشازة فلد غملذ أت دوائُت خاؿت، ٍز

بي الري طُيىن له  زمًغلى جللُف  ت مً خالٌ ؤلاغفاء اللٍس ألادٍو

 .ئًجابُت اآزاز مظخلبال 

 : طِخم جبظُى ألاحسأة  مديرية ألادوية واملستلسمات الطبية

 .الىهنيلخىفيرها في الظىق 

 : وخاؿت باليظبت إلاسق النقص الحاصل في بعض ألادوية 

الغدة الدزكُت، فلد أو ضح بأهه وان هىان اخخياز أزس غلى هرا الىلف، 

مإهدا بأن اإلاظدؼفُاث الػمىمُت جخىفس غلى هرا الدواء، وهفع الش يء 

باليظبت للـُدلُاث، وبالخالي ؤلاػياٌ لِع موسوخا آلان. وباليظبت لخدبير 

ت، فان ألامس ًخولب غدة خلٌى غلى اغخباز أن اإلا ىاؿب اإلاالُت اإلاىازد البؼٍس

جخىشع بين مخخلف   ئهاز، 0333التي جخىفس غليها وشازة الصحت خالُا خىالي 

وهى غدد غير واف ًجب الخػاون فُه حمُػا الخخــاث الوبُت والخلىُت 

 لحل هرا ؤلاػياٌ.

 : أهد بأن حمُؼ اإلاساهص الاطدؼفائُت الجامػُت  بطاقة الراميد

ظخفُد مً الػالحاث  مً اإلاػالجين فيها خاملين لبواكت 8%: السامُد َو

الوبُت، ولىً غدد الىافدًً غليها هبير حدا، لرا ًجب الاػخغاٌ غلى حمُؼ 

ثما ًخم جدلُم  اث مً أحل جسػُد الاطدؼفاء بها وبؼيل جساجبي ٍز اإلاظخٍى

ت الصحُت وجىفير ألاهظمت اإلاػلىماجُت بها وخلم الخدفيزاث  الجهٍى

اٌ الـحي، ومً بين ؤلاحساءاث اإلاإكخت والخىافظُت جدلُلا للجىدة في اإلاج

بواكت خاللها ًمىً لحاملي  ر الئدت لألمساق اإلاصمىت التي مًهرلً ئخدا

السامُد أن ٌظخفُد مً خاللها غلى اإلاظخىي الىهني، مؼيرا هرلً ئلى 

اث مدددة جب الػمل مً خاللها اهوالكا مً جـيُفألاحهصة الوبُت التي ً
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اش الظياهير غلى طبُل اإلاثاٌ، لرا ًجب الػمل إلاخخلف الحاالث اإلاسكُت هجه

ا زم وهىُا، مػلىا بأن الغالف  وفم الخـيُف خظب اإلاسافم الصحُت حهٍى

اإلاسؿىد إلاىاهبت "السامُد"، غير واف بخاجا للخدىالث الخىىىلىحُت التي ٌػسفها 

الػالم، ومً زم فان الحُاة الخىىىلىحُت في اإلاجاٌ الـحي مهمت حدا 

د الخدم  اث الصحُت طىاء هػالج أو في اإلاخخبراث.لخجٍى

  الظياهير همىذحا( فلد أهد بأن ذلً  جةسا الطبية :ألا صيانة(

ًدخاج لػمل حباز غلى اغخباز أن حمُؼ اإلاػداث جيىن مدددة في مدة 

بلوؼ الغُاز التي جيىن مىػدمت، مما ًخولب  ؿالخُتها وال ًمىً اطدبدالها

ت. مـاٍزف باهظت لؼسائها وال ًمىً خل  هرا ؤلاػياٌ ئال غبر ملازبت حهٍى

 : بثلافت فلد أوضح بأن ذلً مسجبى  حسن الاستقبال

مإهدا غلى كسوزة ئزحاع الظلم الاحخماعي  ،الخيؼئت الاحخماغُت أوال

والثلت، هما ًجب ئغادة الىظس في الحساطت وفـل غمل الحساض غً مهام 

ددة هما هى الؼأن اإلاؼخغلين في كظم الاطخلباٌ وجيلُفهم بمهام خاؿت مد

باليظبت للمهام التي جلدمها مإطظت مدمد الظادض للخلامً، وهرا ال 

ًخأحى ئال باهخسان حمُؼ الؼسواء، مإهدا غلى أهه ال ًمىً النهىق باللواع 

ت.  الـحي ئال غبر الػمل وفم مىظىمت صحُت مخياملت وملازبت حهٍى
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 يقذيح:

 
٣ؼزجش اُؾن ك٢ اُقؾخ ؽوب ٖٓ اُؾوٞم األعبع٤خ ا٤ٌُٗٞخ، ٝٓغؤ٤ُٝخ اُؾلبظ ٝف٤بٗخ ٛزا اُؾن 

ؼَٔ ٘ب ٗٝرغ٤َٜ ٝر٤غ٤ش أعجبة االعزلبدح ٓ٘ٚ روغ ػ٠ِ ػبرن اُذُٝخ، ٝػ٠ِ ٛزا األعبط، كئٗ

ٝاُٞعبئَ أُؼجؤح ُٜزا اُـشك،  ث٘بٝثبعزٔشاس ٝثٌَ أُٞاسد أُزبؽخ ٝأُزٞكشح ُذ ٣ٖعبٛذ

 .غٞدح ػب٤ُخث اُقؾ٤خ اُخذٓبداُُٞٞط إ٠ُ  ٝأُٞاه٤ٖ٘ ٖٓأُٞاه٘بد  ُز٤ٌٖٔ

أُٞاهٖ أُـشث٢ ك٢ فِت اٛزٔبٓبرٚ ٣ٝؼزجشٙ ٗٞاح اُغ٤بعخ اُؼ٤ٓٞٔخ غؼَ ٖٓ ٘ب ُٗزا، كئٗ

اُقؾ٤خ، ٖٓ خالٍ رؼض٣ض اُُٞٞط إ٠ُ اُخذٓبد اُقؾ٤خ، ًٔب ٛٞ ٓغطش ك٢ اُجشٗبٓظ 

، ٝٝكن ٓوبسثخ رؾبس٤ًخ رشّٝ إسعبء هٞاػذ ٓز٤٘خ ُٔخطو 2021اُؾ٢ٌٓٞ أُٔزذ إ٠ُ أكن 

 ."2025ُقؾخ هطبػ٢ رٞاكو٢ ػ٠ِ أُذٟ أُزٞعو، ٛٞ "ٓخطو ا

رؼزجش اُجشآظ ٝأُخططبد اُقؾ٤خ ُِٞهب٣خ ٝٓؾبسثخ األٓشاك، عٞاء اُغبس٣خ أٝ ؿ٤ش 

 اُغبس٣خ أٝ أُشرجطخ ثبُؼٞآَ اُج٤ئ٤خ، ٖٓ اُشٝاكغ األعبع٤خ ُِز٤ٔ٘خ االهزقبد٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ.

٣خ كجلنَ ٛزٙ اُجشآظ، خبفخ راد اُؾُٔٞخ االعزٔبػ٤خ، ٣زْ اُزو٤ِـ ٖٓ اٌُِلخ االهزقبد

ُؼالط ػذد ًج٤ش ٜٓ٘ب ٝرُي ػٖ هش٣ن إٗغبص ٓخططبد ػَٔ ٝرذاث٤ش رْٜ اُٞهب٣خ ٜٓ٘ب أٝ 

اُزٌلَ ثٜب ك٢ ٓشاؽِٜب األ٠ُٝ، ٓٔب ٣غبْٛ ك٢ اُؾلبظ ػ٠ِ اُزٔبعي االعزٔبػ٢ ٝاُوذسح 

 اإلٗزبع٤خ ُألؽخبؿ أُؼ٤٤ٖ٘، ُؼبئالرْٜ ُِٝٔغزٔغ ًٌَ.

غبدح أُغزؾبس٣ٖ ػٖ ٓخزِق اُلشم اُغ٤بع٤خ، ك٢ ٛزا أُغبٍ، ٝخبفخ ك٤ٔب ٣زؼِن ثٔذاخالد اُ

 ٣ط٤ت ٢ُ إٔ أٝاك٤ٌْ ثؼ٘بفش اإلعبثخ ػٖ اُجشآظ أُؼ٤٘خ اُزب٤ُخ:

يؼاٚٛز ذٕسٚغ األدٔٚح انًضادج نًزع انظكز٘ ػهٗ يظرٕٖ انًزاكش انظذٛح، يغ اقرزاح 

 ( فقظ. RAMEDذخٕٚهٓا نهًزضٗ انًركفم تٓى فٙ ئطار َظاو انًظاػذج انطثٛح "رايٛذ" )

اُِغ٘خ اُزو٤٘خ  ٝثز٘غ٤ن ٓغ هبس اُجشٗبٓظ اُٞه٢٘ ُِٞهب٣خ ٝ ٌٓبكؾخ ٓشك اُغٌش١،إك٢ 

 ٝاُؼ٤ِٔخ ُِجشٗبٓظ رْ ٝمغ خطو ٝثشٝرًٞٞالد ػالع٤خ خبفخ ثذاء اُغٌش١.

ٝثبُزب٢ُ، ٣زْ اهز٘بء األد٣ٝخ ٝرٞص٣ؼٜب  ؽغت ٗٞع اُؼالط ثبؽزشاّ ٛبرٚ اُجشٝرًٞٞالد  ٝأ٣ًنب 
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ثٔخزِق  ك٢ ٓؤعغبد اُشػب٣خ اُقؾ٤خ األ٤ُٝخاُغٌش١ اُز٣ٖ ٣زْ اُزٌلَ ثْٜ  ٝكوًب ُؼذد ٓشم٠

 األهب٤ُْ ٝاُؼٔبالد.

( األهشاؿٝرغذس اإلؽبسح إ٠ُ إٔ ؿالف ا٤ُٔضا٤ٗخ أُشفٞدح ُؾشاء األد٣ٝخ )األٗغ٤ُٖٞ ٝ   

، كئٗٚ ٣ـط٢ كوو ُألهشاؿ% ث٤٘ٔب ثبُ٘غجخ ٣100ٌٖٔ ٖٓ رـط٤خ اؽز٤بعبد األٗغ٤ُٖٞ ث٘غجخ 

 . sulfamidesٖٓ اُغُٞلب٤ٓذ metformine  ٝ20%%  ٖٓ ا٤ُٔزلٞس٤ٖٓ 50

ٝٓؾذٝد٣خ  ٓؤعغبد اُشػب٣خ اُقؾ٤خ األ٤ُٝخأٓب ثبُ٘ظش إ٠ُ اُخذٓبد أُغب٤ٗخ ػ٠ِ ٓغزٟٞ 

ٝأُؼذاد اُالصٓخ ُِززجغ، كئٗٚ ٣غت األد٣ٝخ اُخبفخ ثذاء اُغٌش١ ا٤ُٔضا٤ٗخ أُخققخ ُؾشاء 

ٔؤعغبد اُقؾ٤خ ُِٔشم٠ اُؾب٤ِٖٓ ُجطبهخ اُشا٤ٓذ ػ٠ِ ٓغزٟٞ ٛزٙ اُ ٕٚحئػطاء األٔن

 .األ٤ُٝخ

 ساخ:ايزكش انقزب نألَكهٕجٛا تٕرس

، اُز١ ٣نْ اعزشار٤غ٤خ 2019-2010ك٢ إهبس أُخطو اُٞه٢٘ ُِٞهب٣خ ٝٓشاهجخ اُغشهبٕ 

ثٔب  الٓشًض٣خ اُزٌلَ ثٔشم٠ اُغشهبٕ ٝرُي ثئٗؾبء ػذح ٓؤعغبد فؾ٤خ ٓشرجطخ ثبُؼالط،

ك٤ٚ ثشٓغخ ث٘بء اُؼؾشاد ٖٓ ٓشاًض اُوشة ُِؼالط ا٤ٔ٤ٌُبئ٢ ثؼذح أهب٤ُْ ثبٌُِٔٔخ ثٔب ك٤ْٜ 

ٓشًض ثٞسصصاد، رغذس اإلؽبسح إ٠ُ أٗٚ ثؼذ إٗؾبء ٓشًض١ اُوشة ُِؼالط ا٤ٔ٤ٌُبئ٢ ثٌَ ٖٓ 

اُذاس اُج٤نبء )ثجٞاك٢( ٝث٢٘ ٓالٍ، رْ اعز٘زبط ػذح ػشاه٤َ رؾٍٞ دٕٝ إرٔبّ إٗؾبء ٓشاًض 

 شٟ ٖٓ ث٤ٜ٘ب:أخ

اُز١ ٣زْ  (protocoles)فؼٞثخ رغ٤٤ش ٛزٙ أُشاًض ٖٓ ؽ٤ش ارخبر اُوشاس اُؼالع٢  -

 Réunion de concertation)ارخبرٙ ك٢ إهبس اعزٔبع ٓزؼذد اُزخققبد 

pluridisciplinaire)، 

 ٝاُؾجٚ اُطج٤خ أُزخققخ، ٗوـ ك٢ أُٞاسد اُطج٤خ -

 ثبُؼالط ا٤ٔ٤ٌُبئ٢.ٓؾٌَ رغ٤٤ش األد٣ٝخ اُجبٛظخ اُضٖٔ اُخبفخ  -

أٓبّ ًَ ٛزٙ اُؼشاه٤َ هشسد اُِغ٘خ اُزٞع٤ٜ٤خ ُِٔخطو اُٞه٤٘خ ُِٞهب٣خ ٝٓشاهجخ اُغشهبٕ، ٝهق 

 .ث٘بء ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ أُشاًض ك٢ ع٤ٔغ أهب٤ُْ ٝػٔبالد أٌُِٔخ
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ُلزشح                 ػِٔب أٗٚ ك٢ إهبس أُخطو اُٞه٢٘ اُضب٢ٗ ُِٞهب٣خ ٝٓشاهجخ اُغشهبٕ  ْٝٗؾ٤طٌ

 اُز١ ٣زْ إػذادٙ، ع٤زْ إدساط إرٔبّ اُؼشك اُؼالع٢ ُِغشهبٕ ٤ُقَ إ٠ُ: 2020-2029

 ٓشًض ع١ٜٞ ُؼالط اُغشهبٕ ثٌَ عٜخ؛ -

 ٓقِؾخ ألٓشاك اُذّ ٝػِْ األٝساّ ك٢ ٓغبٍ هت األهلبٍ ثٌَ ٓشًض اعزؾلبئ٢ عبٓؼ٢؛ -

ٗب ُجؼل اُغشهبٗبد األًضش اٗزؾبسا ٓضَ عشهب (Pôles d’excellence) أهطبة اُز٤ٔض -

 اُ٘غبء.

ًٔب أٗٚ ع٤زْ األخز ثؼ٤ٖ االػزجبس اُجؼذ اُغ١ٜٞ ٝاُخقبئـ اُغـشاك٤خ اُخبفخ ُجؼل اُغٜبد 

 ثٔب ك٤ْٜ عٜخ دسػخ ربكالُذ.

 

 اإلجزاءاخ انٕقائٛح يٍ األيزاع غٛز انًؼذٚح: 

ُ٘غجخ األٓشاك أُضٓ٘خ. ٝؽغت  ػ٠ِ ؿشاس ٓؼظْ اُجِذإ ك٢ اُؼبُْ، ٣ؼشف أُـشة اسرلبػب

  ٗغذ: 2018-2017خزطبس ُألٓشاك اُـ٤ش اُغبس٣خ اُٞه٤٘خ ؽٍٞ ػٞآَ االاُذساعخ 

 ؛% ٖٓ عٌبٕ أُـشة ٣ؼبٕٗٞ ٖٓ اسرلبع مـو اُذ29.3ّ -

 ؛% ٣ؼبٕٗٞ ٖٓ اسرلبع ٗغجخ اُغٌش ك٢ اُذ10.6ّ -

 ؛ٗغجخ اٌُُٞغزشٍٝ ك٢ اُذّ % ٣ؼبٕٗٞ ٖٓ اسرلبع10.5 -

% ٖٓ ٓغٔٞع اُغٌبٕ 53كبٕ  ، ص٣بدح ػ٠ِ رُي%20ث٤٘ٔب اسرلغ اٗزؾبس اُغٔ٘خ إ٠ُ  -

 . ٣ؼبٕٗٞ ٖٓ ص٣بدح اُٞصٕ

 

خزطبس، كوذ ٝمؼذ ٝصاسح اُقؾخ ٌُٝٔبكؾخ ٛبرٚ األٓشاك أُضٓ٘خ ٝاُؾذ ٖٓ ػٞآَ اال

-2019          اعزشار٤غ٤خ ٝه٤٘خ ٓزؼذدح اُوطبػبد ُِؾٔب٣خ ٝٓشاهجخ األٓشاك اُـ٤ش اُغبس٣خ

 خزطبس، ٝرُي ة:ٝاُؾذ ٖٓ ػٞآَ االرشرٌض أعبعب ػ٠ِ رؼض٣ض ٗٔو اُؼ٤ؼ اُغ٤ِْ  ،2029

  13إػذاد ٤ٓضبم ٝه٢٘ ُِٞهب٣خ ٝٓشاهجخ ٛزٙ األٓشاك، اُز١ رْ اُزٞه٤غ ػ٤ِٚ ٖٓ هشف 

 هطبع ٝصاس١ ثبإلمبكخ إ٠ُ أُغزٔغ أُذ٢ٗ؛

 ٝمغ خطخ ػَٔ ٓزؼذدح اُوطبػبد ُِؾذ ٖٓ اعزٜالى أُِؼ ٝاُغٌش ٝاُذٕٛٞ؛ 
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  ع٤ًِٞبد األكشاد ٖٓ خالٍ رؾغ٤غ ٗٔو اُو٤بّ ثؾٔالد رؾغ٤غ٤خ ُِؼَٔ ػ٠ِ رـ٤٤ش

اُؼ٤ؼ اُغ٤ِْ: اُـزاء اُقؾ٢ أُزٞاصٕ ٝاالٓز٘بع ػٖ اُزذخ٤ٖ ٝٓضاُٝخ اُ٘ؾبه اُجذ٢ٗ 

 أُ٘زظْ؛

   أُشاكؼخ ٖٓ أعَ اُشكغ ٖٓ اُنشائت أُلشٝمخ ػ٠ِ أُؾشٝثبد اُغٌش٣خ؛ 

 أُشاكؼخ ٖٓ أعَ رخل٤ل ٗغجخ أُِؼ ك٢ خجض أُخبثض؛ 

  ٢ اُوشاس ٖٓ أعَ روذ٣ْ إعشاءاد رؾش٣ؼ٤خ ُِؾقٍٞ ػ٠ِ ث٤ئخ أُشاكؼخ ُذٟ فبٗؼ

 ٓالئٔخ ُِقؾخ.

ٝك٢ إهبس اُزؾغ٤ظ ٝاُزٞػ٤خ ٝاُزشث٤خ ٖٓ أعَ اُقؾخ، ٝمؼذ ٝصاسح اُقؾخ ثشٗبٓغب ؽٍٞ 

(، ؽِٔخ ٝه٤٘خ ؽٍٞ اُزـز٣خ اُغ٤ِٔخ. 2019ٗٔو اُؼ٤ؼ اُغ٤ِْ، ؽ٤ش ٗظٔذ خالٍ ٛزٙ اُغ٘خ )

، ؽِٔخ ٝه٤٘خ ؽٍٞ دٝس ٝأ٤ٔٛخ اُ٘ؾبه اُجذ٢ٗ ك٢ اُٞهب٣خ 2020ًٔب عزوّٞ ثز٘ظ٤ْ، خالٍ ع٘خ 

 ٖٓ اُؼذ٣ذ ٖٓ األٓشاك أُضٓ٘خ ُذٟ اُغبً٘خ أُـشث٤خ ثغ٤ٔغ ؽشائؾٜب.

ثغ٤ٔغ  ٣ٝزْ ٗؾش اُذػبٓبد اُزٞاف٤ِخ ٌَُ ٛزٙ اُؾٔالد ثٔٞاهغ اُزٞافَ اُشع٤ٔخ ُِٞصاسح

زٞافَ االعزٔبػ٢. ٝثبإلمبكخ أٗٞاػٜب: ٓٞهغ "فؾز٢" ٝه٘بح ا٤ُٞر٤ٞة اُٞصاس٣خ ٝؽجٌبد اُ

إ٠ُ رُي، رزْ إراػزٜب ثبُو٘ٞاد اُزِلض٣خ ٝاإلراػ٤خ ك٢ إهبس اُؾشاًبد ث٤ٖ اُٞصاسح ٝاُو٘ٞاد، 

 ًٔب روّٞ أُذ٣ش٣بد اُغ٣ٜٞخ ُِقؾخ ثؾقـ اُزٞػ٤خ ٝاُزؾغ٤ظ ثٌَ عٜبد أٌُِٔخ.

 طٕء فٓى ارذفاع َظثح اإلطاتح تانظم فٙ انذار انثٛضاء:

ؽبُخ ك٢  ٓال٤٣ٖ 10اُغَ ثٔب ٣٘بٛض  اُؼب٤ُٔخ ػذد اإلفبثبد اُغذ٣ذح ثذاء روذس ٓ٘ظٔخ اُقؾخ

 ٤ِٕٓٞ ؽبُخ.  1.6 اُؼبُْ. ًٔب ٣ؼزجش اُغَ ٖٓ ث٤ٖ أْٛ أعجبة اُٞك٤بد اُز٢ ٣وذس ػذدٛب ة

، أ١ ث٘غجخ ؽذٝس 2018ؽبُخ ك٢ ع٘خ  30.977عغِذ ٓقبُؼ ٝصاسح اُقؾخ  ٝك٢ أُـشة،

 .ٗغٔخ 100.000ؽبُخ ٌَُ 87 رؼبدٍ

، ٓٞمٞع اُغؤاٍ، ٝاُز٢ رؤ١ٝ أٓب ك٤ٔب ٣خـ اُؾبُخ اُٞثبئ٤خ ُغٜخ اُذاس اُج٤نبء عطبد

 :2018% ٖٓ عبً٘خ أُـشة كوذ ُعغِذ ع٘خ 20

ؽبُخ، ٝٛٞ ٓب ٣ٞاكن ٗغجخ ؽذٝس روذس  7973% ٖٓ ٓغٔٞع اُؾبالد ثبُٔـشة أ١ 26 -

اُقؼ٤ذ  ػ٠ِٗغٔخ  100.000ؽبُخ ٌَُ   87ٓوبسٗخ ة(ٗغٔخ  100.000ؽبُخ ٌَُ  110ة
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 119. ٝرغذس اإلؽبسح إ٠ُ إٔ ٛزٙ اُ٘غجخ هذ ػشكذ اٗخلبمب رذس٣غ٤ب، ؽ٤ش ًبٗذ )اُٞه٢٘

  ؛2015ٗغٔخ ع٘خ  100000ؽبُخ ٌَُ 

 ؛ؽبُخ ُِغَ أُوبّٝ ُألد٣ٝخ 95 -

 ؛ؽبُخ ص٘بئ٤خ اُغَ ٝداء كوذإ أُ٘بػخ أٌُزغجخ 54 -

 %.88 % ً٘غجخ ٗغبػ اُؼالط ٝاُز٢ رلٞم أُؼذٍ اُٞه٢٘ اُز١ ٣وذس ة91 -

رؼزجش ٝصاسح اُقؾخ داء اُغَ ٖٓ أ٣ُٞٝبرٜب االعزشار٤غ٤خ ٝك٢ ٛزا اإلهبس، هٞسد اُٞصاسح 

ٓشًضا ٓزخققب ك٢ رؾخ٤ـ ٝػالط اُغَ ٝاألٓشاك اُز٘لغ٤خ،  62ؽجٌخ ٓزٌبِٓخ رنْ 

ٓشاًض  4ك٢ أُبئخ. إمبكخ إ٠ُ  25ٜٓ٘ب ك٢ عٜخ اُذاس اُج٤نبء عطبد، أ١ ٓب ٣ؼبدٍ  ٣16ٞعذ 

( Culture bacillaireٓخزجشاد ُضساػخ اُؼ٤٘بد ) 4ِزؾخ٤ـ أُخجش١ ٝفؾ٤خ ٓذٓغخ ُ

ًٝزُي أُقؾبد ٝاُؼ٤بداد اُطج٤خ اُخبفخ ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُغٜخ. ٝهذ رْ رخق٤ـ اػزٔبداد 

ٜٓٔخ خالٍ اُغ٘ٞاد أُبم٤خ، ُخققذ ُزغ٤ٜض ٛزٙ أُشاًض ثٞعبئَ اٌُؾق ٝاُزؾخ٤ـ 

ٓغٜشا ٓخجش٣ب  13ٜٓ٘ب، ؽ٤ش اعزلبدد ٖٓ اُؾذ٣ضخ، ؽظ٤ذ عٜخ اُذاس اُج٤نبء ث٘ق٤ت ًج٤ش 

عٜبصا ُِزؾخ٤ـ اُج٤ُٞٞع٢ أُؼزٔذ ػ٠ِ رؾ٤َِ اُؾٔل ا١ُٝٞ٘  13ٖٓ اُغ٤َ اُغذ٣ذ، 

GeneXpert ،10  أعٜضح سه٤ٔخ ٌُِؾق ثبألؽؼخ اُغ٤٘٤خ، إمبكخ إ٠ُ عٜبص ُِزؾخ٤ـ

 اُج٤ُٞٞع٢ أُؼزٔذ ػ٠ِ رؾ٤َِ اُؾٔل ا١ُٝٞ٘.

ُٔؾبسثخ  2021-2018ٝرغٜش ٝصاسح اُقؾخ ػ٠ِ ر٘ل٤ز أُخطو االعزشار٤غ٢ اُٞه٢٘ ُلزشح 

% ك٢ أكن  40داء اُغَ، ٝاُز١ رزٔضَ أٛذاكٚ ك٢ رخل٤ل ػذد اُٞك٤بد أُشرجطخ ثبُغَ ث٘غجخ 

، 2021ثؾٍِٞ ػبّ  36.300، ٓغ ص٣بدح اُؼذد اُغ١ٞ٘ ٖٓ اُؾبالد أٌُزؾلخ إ٠ُ 2021ع٘خ 

 .2021% ثؾٍِٞ ػبّ 90اُؼالط ال روَ ػٖ  ٝرؾو٤ن ٗغجخ ٗغبػ

 

عطبد ثز٘ل٤ز خطخ ػ٤ِٔخ ع٣ٜٞخ رؾَٔ ػذد ٖٓ -ٝك٢ ٛزا اإلهبس روّٞ عٜخ اُذاس اُج٤نبء 

ك٢ اُغ٘خ ٝٓؼذٍ اُ٘غبػ  9285األٗؾطخ، رٜذف إ٠ُ اُض٣بدح ك٢ ػذد ؽبالد اُغَ أٌُزؾلخ إ٠ُ 

% ٖٓ ؽبالد  75اًزؾبف  ، ٝاُض٣بدح ك2021٢% ػ٠ِ األهَ ثؾٍِٞ ػبّ  90اُؼالع٢ إ٠ُ 
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% ػ٠ِ األهَ ثؾٍِٞ ػبّ  80اُغَ أُوبّٝ ُألد٣ٝخ أُزؼذدح ٝٓؼذٍ ٗغبؽٜب اُؼالع٢ إ٠ُ 

 .. ٖٓ ث٤ٜ٘ب اهز٘بء ٝؽذاد ٓز٘وِخ ٝث٘بء ٓغزؾل٠ ُؼالط داء اُغ2021َ

ٖٝٓ خالٍ رؾ٤َِ اُؾبُخ اُٞثبئ٤خ ُذاء اُغَ ثبُذاس اُج٤نبء، ٣زنؼ اُزؤص٤ش اٌُج٤ش ُِٔؾذداد  

اهزقبد٣خ ػ٠ِ ٗغجخ اإلفبثخ ثٜزا أُشك، ًٔب ٣زنؼ أ٣نب رٔشًض ٛزا أُشك ك٢  -ٞع٤ٞاُغ

اُزغٔؼبد اُغ٤ٌ٘خ اٌُجشٟ ُِٔ٘بهن ؽجٚ اُؾنش٣خ اُز٢ رؼشف ظشٝف عٌٖ ؿ٤ش الئن ًٝضبكخ 

 عٌب٤ٗخ ٝاخزاله ٝعٞء اُزـز٣خ ٝٛؾبؽخ ٝكوش.                        

كبُونبء ػ٠ِ داء اُغَ ثجالدٗب س٤ٖٛ ثبُؼَٔ ػ٠ِ ٛزٙ أُؾذداد ٝرُي ثبُزذخَ أُؾزشى 

ُٔخزِق اُلبػ٤ِٖ خقٞفب اُوطبػبد اُٞصاس٣خ اُز٢ رؼ٠٘ ثبُؾؤٕ اُغٞع٤ٞ اهزقبد١، ًٝزُي 

اُغٔبػبد اُزشاث٤خ ٝأُغزٔغ أُذ٢ٗ. ٝك٢ ٛزا اإلهبس رؤر٢ اُخطخ االعزشار٤غ٤خ اُٞه٤٘خ ُِٞهب٣خ 

ُشثو ٓغٜٞد ًَ اُؾشًبء ًَٝ اُوطبػبد ٝرُي ُِزٌٖٔ ٖٓ رخل٤ق  2021-2018 ٝاُزؾٌْ

 رؤص٤ش أُؾذداد االعزٔبػ٤خ ػ٠ِ ٓشك اُغَ. 

 جزادح داء انظاد "انجالنح":

إٕ ٓؾبسثخ أٓشاك اُؼ٤ٕٞ ٝخبفخ األٓشاك أُؤد٣خ إ٠ُ اُؼ٠ٔ رؼزجش ٖٓ ث٤ٖ أ٣ُٞٝبد 

ش٢ٓ ٛزا أُخطو إ٠ُ دػْ ، ؽ٤ش 2025٣ٝصاسح اُقؾخ ٖٓ خالٍ أُخطو اُٞه٢٘ 

أٌُزغجبد اُز٢ رْ اُٞفٍٞ إ٤ُٜب. ٖٝٓ ث٤ٖ اُ٘زبئظ اُز٢ ٣٘جـ٢ اإلؽبسح إ٤ُٜب اُونبء ػ٠ِ داء 

"  ًٔغجت ُِؼ٠ٔ ثؤهب٤ُْ ع٘ٞة ؽشم أٌُِٔخ: اُشاؽ٤ذ٣خ ٝٝسصصاد  Trachomeرشاًٞٓخ "

 Conjonctivite ٝصاًٞسح ٝك٤ٌي ٝهبهب. ًٔب رْ اُونبء ػ٠ِ اُزٜبة أُِزؾٔخ أُُٞذ١ "

néo-natale  .ًٔغجت ُِؼ٠ٔ ٝرُي ػ٠ِ أُغزٟٞ اُٞه٢٘ " 

" ٝاُز١ ٣غزٜذف  Cataracteٝإمبكخ ُٜزٙ اُ٘زبئظ ٛ٘بى أُخطو اُخبؿ ثغشاؽخ اُغبد " 

ثبُٔؤعغبد االعزؾلبئ٤خ  % 50ػ٤ِٔخ عشاؽ٤خ خالٍ ًَ ع٘خ ) 100.000إعشاء ؽٞا٢ُ 

زا اُٜذف رٞكش اُٞصاسح ع٣ٞ٘ب األد٣ٝخ ثبُٔؤعغبد اُخبفخ(. ُٝجِٞؽ ٛ % 50اُؼ٤ٓٞٔخ ٝ 

ؽخـ ٖٓ ر١ٝ اُذخَ اُنؼ٤ق ٝخبفخ  50000ٝاُؼذعبد ٝأُغزِضٓبد ُِزٌلَ ة 

 أُغزل٤ذ٣ٖ ٖٓ ٗظبّ "سا٤ٓذ".
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 ػذد ػًهٛاخ انظاد ػهٗ انًظرٕٖ انٕطُٙ تانًإطظاخ انؼًٕيٛح

رؼض٣ض اُؼشك ٝٓٔب ٣٘جـ٢ اإلؽبسح إ٤ُٚ ٛٞ إٔ اعزشار٤غ٤خ عشاؽخ اُغبد رؼزٔذ ػ٠ِ رٞك٤ش 

% ٖٓ اُؾبالد ٝر٘ظْ اُؾٔالد  90-85اُقؾ٢ ثبُٔغزؾل٤بد اُؼ٤ٓٞٔخ ؽ٤ش ٣زْ اُزٌلَ ة 

 .%15-10اُغشاؽ٤خ ثبُ٘غجخ ُِٔ٘بهن اُوش٣ٝخ أٝ أُؼضُٝخ ؽ٤ش ٣زْ اُزٌلَ ة 
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 ػهٗ انًظرٕٖ انٕطُٙ:ػذد انًظرفٛذٍٚ يٍ ػًهٛاخ انظاد يٍ خالل انذًالخ 

ٝٓٔب ٣٘جـ٢ اإلؽبسح إ٤ُٚ ك٤ٔب ٣خـ اُؾٔالد اُغشاؽ٤خ ُِغبد اُز٢ ر٘ظْ ػ٠ِ أُغزٟٞ اُغ١ٜٞ 

% ٖٓ اُزٌِلخ اإلعٔب٤ُخ )أُؤعغبد 90إ٠ُ  80ٝاإله٢ٔ٤ِ ٝأُؾ٢ِ، كئٕ اُٞصاسح رـط٢ ٗغجخ 

 ٤خ(.اُقؾ٤خ ٝأُٞاسد اُجؾش٣خ ثٔب ك٤ٜب أهجبء اُؼ٤ٕٞ ٝاألد٣ٝخ ٝأُؼذاد اُطج

 جٓح درػح ذافٛالند: 

: رزٞكش اُغٜخ ػ٠ِ ٓغزؾل٠ خبؿ ثؤٓشاك اُؼ٤ٕٞ ثبُشاؽ٤ذ٣خ ٝٓقبُؼ انؼزع انظذٙ

أٓشاك اُؼ٤ٕٞ ثبُٔؤعغبد االعزؾلبئ٤خ اإله٤ٔ٤ِخ ثٌَ ٖٓ ك٤ٌي ٝصاًٞسح ٝٝسصصاد، ٓغٜضح 

 ". Machine de Phacoémulcificationثبُٔؼذاد اُؾذ٣ضخ ُغشاؽخ اُغبد " 

: رؼذ اُغٜخ ٖٓ ث٤ٖ اُغٜبد األًضش اعزلبدح ٖٓ ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ األٗؾطخ انظاددًالخ نجزادح 

اُطج٤خ. ٣ٌٖٝٔ اإلؽبسح إ٠ُ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ ٛزٙ اُؾٔالد، رِي اُز٢ ر٘ظٜٔب ٝصاسح اُقؾخ ٝاُز٢ 

 ٣زْ اُز٘غ٤ن ك٤ٜب ٓغ اُؾشًبء ٝعٔؼ٤بد أُغزٔغ أُذ٢ٗ.   

 انًخاتش: فٙ األخض ٔػهٗ ،األغذٚح طُاػح فٙ نهظزطاٌ انًظثثح انًضافاخ طرخذاوا

أفجؼ اعزؼٔبٍ أُنبكبد اُـزائ٤خ ك٢ اُق٘بػخ اُـزائ٤خ ك٢ رضا٣ذ ع٘خ ثؼذ ع٘خ، ٝرُي الٕ ٛزٙ 

أُٞاد رغبػذ ك٢ اُؾلبظ ػ٠ِ عالٓخ أُٞاد اُـزائ٤خ ٝػ٠ِ رؤخ٤ش أعجبة رِلٜب. ٝهذ ًبٕ ٝهغ 

 ػ٠ِ اُقؼ٤ذ اُذ٢ُٝ.ٛزا ٝهؼب ٛبٓب ٝؽبكضا ًج٤شا ػ٠ِ ٗٔٞ اإلٗزبط اُلالؽ٢ ٝاُـزائ٢ 
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ًٝبٕ ٛزا االعزؼٔبٍ أُزضا٣ذ ُِٔنبكبد اُـزائ٤خ ٓقؾٞثب، ثطج٤ؼخ اُؾبٍ، ثوٞا٤ٖٗ ٝٓؼب٤٣ش 

رو٤٘خ ده٤وخ هجوزٜب عَ اُذٍٝ ُِزؾٌْ ك٢ ٛزا االعزؼٔبٍ ٝعؼِٚ اعزؼٔبال آٓ٘ب. ٝهذ اعز٘جو 

 codex)اُؼب٢ُٔ" )اُخبؿ ثٜزٙ أُٞاد ٖٓ " اُذعزٞس اُـزائ٢ ٞٗٚ أُـشة ًٝغبئش اُذٍٝ هبٗ

alimentarius رُي إٔ ٛزٙ أُنبكبد اُـزائ٤خ رخنغ ا٤ُّٞ ك٢ أُـشة ُِٔشعّٞ أُؾزشى ؛

اُز١ رٔذ أُقبدهخ  1795-24سهْ ث٤ٖ ٝصاسح اُقؾخ ٝاُٞصاسح أٌُِلخ ثبُز٤ٔ٘خ اُلالؽ٤خ 

 .2014ٓب٣ٞ  14ػ٤ِٚ ك٢ 

رو٤ٖ٘ اعزؼٔبٍ أُنبكبد  ٝثبُزب٢ُ كئٕ اُذٝس اُشئ٤غ٢ ُٞصاسح اُقؾخ ك٢ ٛزا أُغبٍ ٛٞ

 اُـزائ٤خ ثٔؾبسًخ اُوطبػبد اُٞصاس٣خ أُؼ٤٘خ ٝثِٞسح أُؼب٤٣ش اُٞه٤٘خ أُقبؽجخ.

أٓب ٓغبٍ أُشاهجخ، كٜٞ ٖٓ اخزقبفبد اإلداساد األخشٟ أُؼ٤٘خ، ٝرُي ألٗٚ ٣٘طجن أعبعب 

 ػ٠ِ ٝؽذاد اُق٘بػبد اُـزائ٤خ اُضساػ٤خ أُشخقخ ٖٓ هشف أٌُزت اُٞه٢٘ ُِغالٓخ

 اُقؾ٤خ ُِٔٞاد اُـزائ٤خ.

إال أٗٚ إ٠ُ عبٗت ٛزٙ أُشاهجخ ػ٠ِ فؼ٤ذ اُٞؽذاد اُق٘بػ٤خ، رغذس اإلؽبسح إ٠ُ إٔ اُِغبٕ 

اإله٤ٔ٤ِخ أُخزِطخ اُز٢ رزٌِق ثٔشاهجخ أُ٘زٞعبد اُـزائ٤خ أُؼشٝمخ ُِج٤غ رؼط٢ اٛزٔبٓب 

ٔنبكبد اُـزائ٤خ خبفب ُٔؾزٟٞ أُِقوبد ػ٠ِ ٛزٙ أُ٘زٞعبد، ٝرزؾون ٓٔب إرا ًبٗذ اُ

 .أُؾبس إ٤ُٜب ك٢ ٛزٙ أُِقوبد ٓشخقخ ثٔٞعت اُوشاس أُؾزشى أُزًٞس أػالٙ

ٝرخنغ أُخجضاد ُٜزا اُ٘ٞع ٖٓ أُشاهجخ، إر إٔ رلز٤ؼ ٝكؾـ أُٞاد أُغزؼِٔخ إ٠ُ عبٗت 

اُخجض ٝاُؾ٣ِٞبد ٝأُ٘زٞعبد األخشٟ أُؾبثٜخ ٣ؼزٔذ ًض٤شا ػ٠ِ ٓطبثوخ اُذه٤ن ك٢ إٗزبط 

 د ٛزٙ أُٞاد ُِٔشعّٞ أُؾزشى ا٥ٗق اُزًش.ِٓقوب

 :ظزٔف انركفم تانًزضٗ فٙ يظانخ ٔيظرشفٛاخ االيزاع انُفظٛح

رؾ٤َِ اُٞمؼ٤خ اُشاٛ٘خ ُٔ٘ظٞٓخ اُقؾخ اُؼو٤ِخ ٓغٔٞػخ ٖٓ االخزالالد أُزؼِوخ  أظٜش

 ثظشٝف اإل٣ٞاء ٝاُزٌلَ ثبُٔشم٠ اُ٘لغ٤٤ٖ. ٝٗخـ ثبُزًش:

  َٓاالًزظبظ اُز١ رؼشكٚ ٓؤعغبد اُقؾخ اُؼو٤ِخ ٝاُز١ ٣شعغ إ٠ُ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُؼٞا

 ٜٓ٘ب: 
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 االعزؾلبء ُٔذد ه٣ِٞخ ُِٔشم٠ أُؾٌّٞ ػ٤ِْٜ ثبٗؼذاّ أُغؤ٤ُٝخ اُغ٘بئ٤خ؛ -

االعزؾلبء ُٔذد ه٣ِٞخ، ثَ أؽ٤بٗب ٓذٟ اُؾ٤بح ُجؼل أُشم٠ أُزخ٢ِ ػْٜ٘ ٖٓ هشف  -

أهبسثْٜ، ٗظشا ُؼذّ ٝعٞد ٓؤعغبد اعزٔبػ٤خ ُإل٣ٞاء ٝاالػز٘بء ثْٜ/ أٝ سكل إ٣ٞائْٜ 

 ٖٓ هجَ ٛزٙ أُؤعغبد. 

 ٖٓ ٓغٔٞع اُوذسح اُغش٣ش٣خ.  % ٣ٝ25ٔضَ ٛؤالء ٓب ٣لٞم 

 عغبد ُخقٞف٤خ األٓشاك اُ٘لغ٤خ ُِٝٔؼب٤٣ش اُزو٤٘خ  هذّ اُج٘ب٣بد ٝػذّ ٓالءٓخ أُؤ 

  ٖاُ٘وـ اُؾبد ك٢ أُٞاسد اُجؾش٣خ أُزخققخ: األهجبء االخزقبف٤ٖ، األخقبئ٤٤

 اُ٘لغب٤٤ٖٗ، اُ٘لغب٢ٗ اُؾش٢ً، أُؼبُظ ثبُٜٔبساد.

اإلعشاءاد  2025ُٔٞاعٜخ ٛزٙ االخزالالد ارخزد ٝصاسح اُقؾخ ك٢ إهبس ٓخطو اُقؾخ 

 ب٤ُخ:اُزذاث٤ش اُز

: إػبدح رؤ٤َٛ أُزؾل٤بد ٝٓقبُؼ األٓشاك اُ٘لغ٤خ اُؾب٤ُخ، أٗغ٘خ ٝإخنبع 66اإلجزاء 

 أُؤعغبد اُقؾ٤خ ٝأُٔبسعبد ا٤ُٜ٘ٔخ ُِٔؼب٤٣ش اُزو٤٘خ.  

 ٣ٝزنٖٔ ٛزا اإلعشاء ػذح رذاث٤ش ٜٓ٘ب:

  إػبدح رؤ٤َٛ ٝأٗغ٘خ أُغزؾل٤بد ٝأُقبُؼ االعزؾلبئ٤خ ٝٓقبُؼ أُغزؼغالد اُؾب٤ُخ

 اُخبفخ ثبألٓشاك اُ٘لغ٤خ، ثبػزٔبد أُؼب٤٣ش اُزو٤٘خ؛

  أٗغ٘خ ٝاػزٔبد ا٤ُٜ٘ٔخ ك٢ ٓغبٍ اُ٘وَ ٝاُزٌلَ ثٔغزؼغالد األٓشاك اُ٘لغ٤خ، ك٢

ٓشؽِخ ٓب هجَ االعزؾلبء، ٝإدٓبط ٛزٙ أُغزؼغالد ك٢ اُؾجٌخ أُ٘ذٓغخ ُؼالط 

 أُغزؼغالد اُطج٤خ؛

٘لغ٤خ أُذٓغخ ثبُٔغزؾل٤بد اُؼبٓخ، ر٣ٞ٘غ ٓزبثؼخ إؽذاس ٓقبُؼ األٓشاك اُ: 67اإلجزاء 

 اُؼشك اُؼالع٢ ٝاُزذخالد ثبُقؾخ اُ٘لغ٤خ.

  إؽذاس ٓقبُؼ األٓشاك اُ٘لغ٤خ أُذٓغخ ثٌَ أُشاًض االعزؾلبئ٤خ اُغ٣ٜٞخ ٝاإله٤ٔ٤ِخ

 ػ٠ِ اُقؼ٤ذ اُٞه٢٘؛

  ،رط٣ٞش ٝٓؤعغخ أٗٔبه عذ٣ذح ُِزٌلَ ثبالمطشاثبد اُ٘لغ٤خ )اُطت اُ٘لغ٢ اُشاثو

 أُز٘وِخ، اُض٣بساد أُ٘ض٤ُخ....(؛ اُلشم
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  رط٣ٞش اُؼشك اُؼالع٢ االعزؾلبئ٢ ٝاُخبسط اعزؾلبئ٢ ك٢ ٓغبٍ اُطت اُ٘لغ٢

 ُألهلبٍ ٝأُشاٛو٤ٖ.

اُؼَٔ ػ٠ِ إػبدح اإلدٓبط االعزٔبػ٢ ُألؽخبؿ اُز٣ٖ ٣ؼبٕٗٞ ٖٓ اإلمشاثبد : 68اإلجزاء 

 اُ٘لغ٤خ، ؽٔب٣خ ؽوٞهْٜ ٌٝٓبكؾخ ٝفْٜٔ ٝر٤ٜٔؾْٜ.

 ُٔؤعغبد اُج٤٘٤خ أُخزقخ ثئػبدح اُزؤ٤َٛ اُ٘لغ٢ االعزٔبػ٢، ؽغت أُؼب٤٣ش إؽذاس ا

 اُزو٤٘خ؛

 ٝمغ خطخ ُِزٞافَ ٖٓ أعَ ٌٓبكؾخ اُٞفْ أُشرجو ثبالمطشاثبد اُ٘لغ٤خ؛ 

 .رؼض٣ض ٝؽٔب٣خ ؽوٞم األؽخبؿ اُز٣ٖ ٣ؼبٕٗٞ ٖٓ االمطشاثبد اُ٘لغ٤خ 

 :تٕساٌ يزكش اإلدياٌ

ٓشًض ُِوشة(. ثبُ٘غجخ  15ٓشاًض عبٓؼ٤خ ٝ 03ٓشًضا ) ٣18جِؾ ؽب٤ُب ػذد ٓشاًض اإلدٓبٕ 

 ׃ُٔشاًض اُوشة ٣خنغ إؽذاصٜب ُِؾشٝه اُزب٤ُخ

 رلؾ٢ ظبٛشح اعزٜالى أُخذساد؛ -

ٝعٞد ٓؼط٤بد ػ٤ِٔخ )دساعخ( ػٖ االعزٜالى اُذاٍ ػ٠ِ اُخطٞسح )أُخذساد ػجش  -

 اُؾوٖ(؛

ٌٓبكؾخ أمشاس ٝعٞد عٔؼ٤بد ر٘ؾو ك٢ ٤ٓذإ اُٞهب٣خ ٖٓ رؼبه٢ أُخذساد أٝ  -

 أُخذساد.

ٝرؼط٠ األ٣ُٞٝخ إلٗؾبء ٛزٙ أُشاًض ُِٔ٘بهن اُز٢ رزٞكش ك٤ٜب ٛزٙ اُؾشٝه ؽغت أ٣ُٞٝبد 

 .2022-2018اُجشٗبٓظ اُٞه٢٘ 

٣ٝ٘زظش إؽذاس ٓشاًض أخشٟ ثٌَ ٖٓ اُو٤٘طشح، اُؾغ٤ٔخ، اُوقش اٌُج٤ش، أف٤ال، ؽلؾبٕٝ، 

 اُؼشائؼ، ثشًبٕ ٝأُن٤ن.

ٝصإ، ٓٞمٞع اُغؤاٍ، كٜٞ ال ٣٘ذسط مٖٔ أ٣ُٞٝبد أُخطو اُٞه٢٘ أٓب ثبُ٘غجخ إله٤ِْ 

. إال إٔ اعزشار٤غ٤خ ٝصاسح 2022ٝ 2018ُِٞهب٣خ ٝاُزٌلَ ثبمطشاثبد اإلدٓبٕ ُِلزشح ٓب ث٤ٖ 

 اُقؾخ ر٘ـ ػ٠ِ رٞع٤غ اُزـط٤خ ة:
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 خِن ٗوو اعزؾبسح هت اإلدٓبٕ ثبُٔؤعغبد اُقؾ٤خ األ٤ُٝخ؛ -

ٝٓقبُؼ اُطت اُ٘لغ٢ ُؼالط  ( ثٔغزؾل٤بد5إ٠ُ  2رخق٤ـ ثؼل األعشح )ٖٓ  -

 ثؼل ؽبالد امطشاثبد اإلدٓبٕ؛

إٗؾبء ٝؽذاد ُطت اإلدٓبٕ ثٔغزؾل٤بد اُطت اُ٘لغ٢ اُز٢ ٢ٛ ؽب٤ُب ك٢ هٞس اإلٗغبص  -

 ثبُو٤٘طشح ٝأًبد٣ش؛

إٗؾبء ٓقِؾخ ُطت اإلدٓبٕ مٖٔ ٓؾشٝع أُشًض االعزؾلبئ٢ اُغبٓؼ٢ ثط٘غخ ٝاُز٢  -

لبئ٤خ اُغبٓؼ٤خ اُؾب٤ُخ أُٞعٞدح ثٌَ ٖٓ عال، اُذاس عز٘نْ إ٠ُ أُقبُؼ االعزؾ

 اُج٤نبء ٝكبط.

 آفح االَرذار تثالدَا:

٣ؼزجش االٗزؾبس ظبٛشح ػب٤ُٔخ، ؽ٤ش إٔ ٓ٘ظٔخ اُقؾخ اُؼب٤ُٔخ أفذسد روش٣شا أًذد ك٤ٚ إٔ 

ك٢ ٓخزِق ٓ٘بهن اُؼبُْ ؽبمشح ٛزٙ اُظبٛشح ال روزقش ػ٠ِ اُذٍٝ ٓشرلؼخ اُذخَ كؾغت، ثَ 

  ٓخزِق اُلئبد االعزٔبػ٤خ ٝاُؼٔش٣خ.ٝرْٜ 

 َظثح االَرذار تانًغزب:

ال رٞعذ ؽب٤ُب دساعخ ػ٤ِٔخ ؽبِٓخ ؽٍٞ ظبٛشح االٗزؾبس، إال إٔ ٓ٘ظٔخ اُقؾخ اُؼب٤ُٔخ روذس 

ٗغٔخ. ٢ٛٝ ك٢ اُؾذٝد اُذ٤ٗب ٓوبسٗخ ٓغ  100.000ؽبُخ ٌَُ  2.9ٗغجخ االٗزؾبس ثبُٔـشة ة 

 (. 4.3ٓزٞعو إه٤ِْ ؽشم أُزٞعو )

 أْى اإلجزاءاخ )انذانٛح ٔانًظرقثهٛح(:

  ثخقٞؿ  2019أظٜش اُزؾ٤َِ ُِٞمؼ٤خ اُشاٛ٘خ، اُز١ هبٓذ ثٚ ٝصاسح اُقؾخ ع٘خ

 أُزلشهخ ٝأُؾذٝدح رشاث٤ب اُزب٤ُخ:  ظبٛشح اُغ٤ًِٞبد االٗزؾبس٣خ، ػ٠ِ أُؼط٤بد

% مٖٔ اُغبً٘خ اُؼبٓخ ثٔ٘طوخ  2.1روذس ثؾٞا٢ُ  ٓؾبٝالد االٗزؾبسٗغجخ اٗزؾبس  -

  ؛اُذاس اُج٤نبء

% ك٢ أٝعبه رال٤ٓز اإلػذاد٣بد  6.5روذس ثؾٞا٢ُ  ٓؾبٝالد االٗزؾبسٗغجخ اٗزؾبس  -

 ؛أُـشث٤خ
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٣ؼزجش اعزؼٔبٍ أُٞاد ا٤ٌُٔبئ٤خ اُغبٓخ )أُج٤ذاد اُؾؾش٣خ( ٖٓ اُٞعبئَ اُؾبئؼخ  -

 ؾبس ثبُٔـشة.أُغزؼِٔخ ك٢ االٗزؾبس ٝٓؾبُٝخ االٗز

 

 إهالم ٓؾشٝع إٗغبس دساعخ ػ٤ِٔخ ٤ٓذا٤ٗخ ؽٍٞ اُغِٞى االٗزؾبس١ ك٢ ٓ٘طوخ ه٘غخ-

اُؾغ٤ٔخ ػ٘ذ اُغبً٘خ اُؼبٓخ ٝاُلئبد أُؼشمخ ثٔب ك٤ٜب كئخ ٓغزؼ٢ِٔ  -رطٞإ

 أُخذساد، ٓغ اُزش٤ًض ػ٠ِ إه٤ِْ ؽلؾبٕٝ؛

 ٝمغ ٓ٘ظٞٓخ ٓؼِٞٓبر٤خ خبفخ ثبُغِٞى االٗزؾبس١ ٝٓؤعغزٜب؛ 

 ٝرؾغ٤ٖ اُ٘ظبّ أُؼِٞٓبر٢ أُزؼِن ثبُٞك٤بد ٝكن اُ٘ٔٞرط أُؼزٔذ ٖٓ هجَ ٓ٘ظٔخ  رو٣ٞخ

 اُقؾخ اُؼب٤ُٔخ؛

  .إؽذاس عغَ ٝه٢٘ خبؿ ثبالٗزؾبس ٝٓؾبٝالد االٗزؾبس 

 

(IRM ، ٝScanner) تانًظرشفٗ انجٕٓ٘ يٕال٘ ػهٙ انشزٚف : 

 22األظشكخ رزْ ٣ّٞ رغ٤ٜض ٓغزؾل٠ اُشاؽ٤ذ٣خ ٝٝسصصاد ثبُٔؼذاد اُطج٤خ: ػ٤ِٔخ كزؼ  .1

 ؛ٗٞٗجش ثبإلداسح أُشًض٣خ

 ؛ع٤ٔغ األهب٤ُْ اُزبثؼخ ُغٜخ دسػخ رزٞكش ػ٠ِ عٌب٤ٗش .2

 ؛عٌب٤ٗش( 7ع٤زْ اهز٘بء عٌب٤ٗش ُٔغزؾل٠ ٤ًِٔٔخ )فلوخ  .3

٣ؾزـَ ع٤ذا، ٌُٖ ال ٣زْ اعزؼٔبُٚ ثقلخ ٓغزٔشح ه٤ِخ أ٣بّ  IRMعٜبص اُلؾـ ثبُش٤ٖٗ  .4

 ؛خاألعجٞع ثغجت ٗوـ ك٢ أُٞاسد اُجؾش٣

أُغزؾل٤بد اُغ٣ٜٞخ  أُوز٘بح ُقبُؼ (scanner) ع٤ٔغ أعٜضح اُزق٣ٞش أُوطؼ٢ .5

 ؛(coupes) 4ٝ 2ؽ٤ش رْ اعزجذاٍ األعٜضح راد  coupes 16ٝاإله٤ٔ٤ِخ ٢ٛ ٖٓ ٗٞع 

ًبك٤خ إلعشاء رؾخ٤ـ هج٢ ك٢ ع٤ٔغ أُغزؾل٤بد  ٠ُcoupes 16 إٔ إرغذس اإلؽبسح  .6

 اُؼ٤ٓٞٔخ.

 طرشفائٛح تجٓح درػح ذافٛالندذأخٛز فٙ اَجاس انًشارٚغ اال

 االطرشفائٛح تانجٓح: َظثح ذقذو اَجاس انًشارٚغ
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 :انًظرشفٗ االقهًٛٙ نرُغٛز .0

  (Terrassements)%  100ؽـبٍ اُززش٣جبد :  أ -

 % 15ؽـبٍ اٌُجشٟ : األ -

 2021ٜٗب٣خ االؽـبٍ ٓشروجخ :  أٝاخش  -

 :يظرشفٗ انقزب تٕيانٍ دادص .0

 ؛% 80ؽـبٍ اٌُجشٟ: األ -

              (Electricité, Fluides) األظشكخ اُخبفخ ثقلوبد اٌُٜشثبء ٝاُغٞائَكزؼ  -

   ؛خالٍ ؽٜش دع٘جش

 .2021ؽـبٍ ٓشروجخ: أٝاخش ٜٗبء األإ -

 

 (:اطزٚز 83يظرشفٗ انقزب ارفٕد ) .3

 %35ؽـبٍ: ٗغجخ روذّ األ -

 2021ؽـبٍ: ٤ٗٞ٣ٞ ٜٗبء األإ -

 يظرشفٗ انقزب انزٚظاَٙ: .4

 %25ٗغجخ روذّ االؽـبٍ:  -

 .2021ٜٗب٣خ االؽـبٍ: اٝاخش  -

 :ذٕطٛغ انًظرشفٗ انجٕٓ٘ تانزاشٛذٚح .5

 % 100: رٞع٤غ أُغزؾل٠: Iأُشؽِخ  -

ر٤ٜئخ أُغزؾل٠ ٓزٞهلخ ٖٓ اعَ دساعخ اُجشٗبٓظ اُطج٢ ٣ؤخز ثؼ٤ٖ  :II أُشؽِخ -

 (PEH en cours d’examen)االػزجبس اُؼشك اُقؾ٢ ُٔغزؾل٠ ع١ٜٞ 

 :يظرشفٗ انرخظظاخ تٕرسساخ .6

 ؛ُـبء اُقلوخ أُٔشسحإكش٣و٢ هِت اإلاُج٘ي  -

 ؛ٗغبص اُقلوخإأُوبٍٝ ٛٞ االخش رشاعغ ػٖ  -

 .2020ؽـبٍ خالٍ أٝاخش ٕ ر٘طِن األأ، ػ٠ِ 2020ٜٗبء اُذساعبد خالٍ إع٤زْ  -
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 :يظرشفٗ طٛذ٘ دظاٍٚ ٔرسساخ .7

 % 100ػ٤ِٔخ اُزٞعؼخ  -

 % 45اُز٤ٜئخ  -

 اُقلوبد أُزؼِوخ ثبهز٘بء أُؼذاد ك٢ هٞس كزؼ األظشكخ.

 انًٕارد انثشزٚح                  

 دٕل انخظاص انذاطم فٙ انًٕارد انثشزٚح ػهٗ يظرٕٖ جٓح درػح ذافالند.

 59هج٤ت ػبّ ٜٓ٘ب  159هج٤ت ٓخزـ ٝ 234ػ٠ِ  2019رزٞكش اُغٜخ ا٠ُ ؿب٣خ أًزٞثش  -

 ؛أهجبء ػب٤ٖٓ ٣ؼِٕٔٞ ثبُٔشًض االعزؾلبئ٢ اُغ١ٜٞ 7هج٤ت ٓخزـ ٝ

هج٤ت  18ؼض٣ض أُقبُؼ اُزبثؼخ ُِغٜخ ثبُٔٞاسد اُجؾش٣خ اُزب٤ُخ ة هذ رْ ر 2018ثشعْ ع٘خ  -

 7ٓ٘قجب ُألهجبء اُؼبٕٓٞ ٜٓ٘ب  50ثبُٔشًض االعزؾلبئ٢ اُغ١ٜٞ ًٔب رْ كزؼ  6ٓخزـ ٜٓ٘ب 

 ؼثبُٔشًض االعزؾلبئ٢ اُغ٣ٜٞ

ٝاألهجبء  2019أٓب ك٤ٔب ٣خـ أُ٘بفت أُب٤ُخ أُخققخ ُألهجبء اُؼب٤ٖٓ ثشعْ ع٘خ  -

 ك٢ٜ ال صاُذ ك٢ هٞس اُزٞص٣غ. 2019ٞط ع٘خ أُخزق٤ٖ ك

 

 دٕل غٛاب طثٛة انرخذٚز ٔاالَؼاع تانًظرشفٗ انًذهٙ انشيايزج تاقهٛى طٛذ٘ تُٕر:

 43ٖ ك٢ اُزخذ٣ش ٝاالٗؼبػ ٝهج٤ج٤ػ٠ِ  ٠ُ2019 ؿب٣خ أًزٞثش إ٣زٞكش إه٤ِْ ع٤ذ١ ث٘ٞس  -

 ب؛ػبٓ بهج٤ج

هجبء أػ٠ِ ٝ ٠ُ2019 ؿب٣خ أًزٞثش إ٣زٞكش ٓغزؾل٠ اُوشة اُضٓبٓشح ثئه٤ِْ ع٤ذ١ ث٘ٞس  -

ػب٤ٖٓ ٝهج٤ت ٝاؽذ ك٢ اُزخذ٣ش ٝاالٗؼبػ رٔذ إػبدح اٗزؾبسٙ ٓؤهزب ٤ُؼَٔ ثبُٔغزؾل٠ اإله٢ٔ٤ِ 

ثغ٤ذ١ ث٘ٞس ٝرُي ك٢ اٗزظبس االٗزٜبء ٖٓ اؽـبٍ رؤ٤َٛ أُشًت اُغشاؽ٢ ثٔغزؾل٠ اُوشة 

  ؛اُضٓبٓشح

شم٤ٖ ُِؼَٔ ثبُٔغزؾل٠ اإله٢ٔ٤ِ ٓٔ 9ِٓؾٞظخ: ك٢ ٗلظ اإلهبس رٔذ إػبدح اٗزؾبس ٓؤهزب 

 ثغ٤ذ١ ث٘ٞس.
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 خذياخ طة انشٛخٕخح

ع٘خ كٔب كٞم، ؽغت أُغؼ اُٞه٢٘ ؽٍٞ فؾخ اُغٌبٕ  62ثِـذ ٗغجخ اُغٌبٕ اُجبُـ٤ٖ 

ك٢ أُبئخ ٖٓ ٓغٔٞع عٌبٕ أُـشة، ُٝالعزغبثخ ُؾبع٤بد ٛزٙ اُلئخ أُٜٔخ ٖٓ  00ٝاألعشح، 

أُٞاه٤ٖ٘، ػِٔذ ٝصاسح اُقؾخ ػ٠ِ رؾو٤ن ٓغٔٞػخ ٖٓ اإلٗغبصاد ٖٓ خالٍ 

 االعزشار٤غ٤بد اُوطبػ٤خ ٖٓ أٜٛٔٔب: 

 ؛ٝمغ هٞاػذ ٝٓؼب٤٣ش إؽذاس ٝؽذاد خبفخ ثطت اُؾ٤خٞخخ ُإلهبٓخ هق٤شح األٓذ 

 ت اُ٘لغ٢ ٝاُؼو٢ِ ُلبئذح األؽخبؿ أُغ٤ٖ٘ ثبُٔغزؾل٠ اُغبٓؼ٢ إٗؾبء ٝؽذح ُِط

 ؛ُألٓشاك اُؼو٤ِخ ثٔذ٣٘خ عال

  إؽذاس ٝؽذاد هت اُؾ٤خٞخخ ثٌَ ٖٓ أُغزؾل٠ اإله٢ٔ٤ِ اإلدس٣غ٢ ثبُو٤٘طشح

 ؛ٝأُغزؾل٠ اثٖ اُج٤طبس ثلبط

  اُزٌلَ ثبألؽخبؿ أُغ٤ٖ٘ ٖٓ ٓشاكن اُشػب٣خ اُقؾ٤خ األعبع٤خ ٝػ٠ِ فؼ٤ذ

 ؛٤بد اُغبٓؼ٤خ ٝاُغ٣ٜٞخ ٝاإله٤ٔ٤ِخأُغزؾل

  ٖ؛هج٤ت أخقبئ٢ ك٢ ٓغبٍ هت اُؾ٤خٞخخ 06ر٣ٌٞ 

  إدٓبط ٝؽذح ر٣ٌٖٞ أعبع٢ ك٢ ٓغبٍ هت اُؾ٤خٞخخ ثٔ٘بٛظ ر٣ٌٖٞ أُٔشم٤ٖ ٓ٘ز

0220. 

ٝرؼَٔ ٝصاسح اُقؾخ ؽب٤ُب ػ٠ِ إهالم ٓؾشٝع االعزشار٤غ٤خ اُٞه٤٘خ ُقؾخ األؽخبؿ 

ُٔغ٤ٖ٘، اٗغغبٓب ٓغ األٛذاف ا٤بد األؽخبؿ رشرٌض ػ٠ِ ؽبع 0232-0202أُغ٤ٖ٘ 

 أُغطشح ثبُٔخطو اُؼب٢ُٔ ٖٓ أعَ ؽ٤خٞخخ ع٤ِٔخ. 

٣ٝزٔؾٞس اُٜذف اُؼبّ ُِٔخطو أُزًٞس ؽٍٞ رؾغ٤ٖ اُوذساد اُٞظ٤ل٤خ ُِٔغ٤ٖ٘ ػجش مٔبٕ 

ؽقُْٜٞ ػ٠ِ خذٓبد فؾ٤خ ٓغزغ٤جخ الؽز٤بعبرْٜ اُنشٝس٣خ ٓج٤٘خ ػ٠ِ ع٤بعخ اُوشة 

 ٝاُغٞدح.
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 األيٓاخ ٔاألطفال دذٚثٙ انٕالدج:ٔفٛاخ 

اػزٔذد ٝصاسح اُقؾخ ػ٠ِ ٝمغ اعزشار٤غ٤بد ٝه٤٘خ ُِؾذ ٖٓ ٝك٤بد األٜٓبد ٝاُشمغ 

ًؤ٣ُٞٝخ رٜذف إ٠ُ اُزو٤ِـ ٖٓ ؽذح أُؾبًَ اٌُجشٟ ُِقؾخ ٝرؾغ٤ٖ اُُٞٞط ُِؼالعبد 

 ُٝغٞدح اُخذٓبد ثبإلمبكخ إ٠ُ رخ٤ِن هطبع اُقؾخ.

ِٓٔٞعب ٣شه٠ إ٠ُ ٓغزٟٞ أُغٜٞداد أُجزُٝخ خبفخ ك٢ ٝهذ ػشكذ ثؼل أُؤؽشاد رؾغ٘ب 

 ٌَُ 72.6 إ٠ُ 112ٓغبٍ فؾخ األّ ٝأُٞا٤ُذ اُغذد ؽ٤ش اٗخلل ٓؤؽش ٝك٤بد األٜٓبد ٖٓ 

 1000ٌَُ  13.58إ٠ُ  21.6، ٝٝك٤بد اُشمغ ٖٓ 2018ٝ 2011ٝالدح ؽ٤خ ث٤ٖ  100 000

 ٝالدح ؽ٤خ ك٢ ٗلظ اُلزشح.

ٖٓ اُ٘غبء خنؼٖ ُٔشاهجخ اُؾَٔ. أٓب ثبُ٘غجخ  %88ٓب ٣ض٣ذ ػٖ ك٤ٔب ٣زؼِن ثبُ٘غبء اُؾٞآَ، 

 %ٝثِؾ ػذد اُٞالداد اُو٤قش٣خ  % 86ُِٞالداد كوذ ثِـذ ٗغجخ اُٞالداد ك٢ ٝعو ٓشاهت 

 .2018ك٢  21

ًٔب اٛزٔذ ٝصاسح اُقؾخ ثبُؾن اُزؾغ٤غ٢، ؽ٤ش رغزل٤ذ اُ٘غبء اُؾٞآَ ٝاُ٘لغبء ٖٓ أهغبّ 

قؾ٤خ ك٢ ظشٝف ع٤ذح ٝرلبد١ اُٞالداد خبسط أُؤعغبد األٜٓبد ُُِٞٞط ُِٔؤعغبد اُ

 اُقؾ٤خ.

ثبُ٘غجخ ُقؾخ األّ ٝأُٞا٤ُذ اُغذد، روّٞ ٝصاسح اُقؾخ ثبُؼَٔ ػ٠ِ رٞك٤ش ٓغٔٞػخ ٖٓ 

اإلٌٓب٤ٗبد ُِزٌلَ ثبُ٘غبء اُؾٞآَ ٝاُِٞار٢ ك٢ ؽبُخ ٝمغ ٝٓب ثؼذ اُٞمغ ثبُ٘غجخ ُألّ ًٝزا 

 أُُٞٞد اُغذ٣ذ، ٖٓ ث٤ٜ٘ب:

 ُؼالعبد؛ٓغب٤ٗخ ا -

 األد٣ٝخ األعبع٤خ؛ -

 أُؼذاد اُطج٤خ ٝاُج٤ٞهج٤خ؛ -

ٝمغ ؽضٓخ ٖٓ اُؼالعبد رغزغ٤ت ُِٔؼب٤٣ش اُذ٤ُٝخ ٝٓؼب٤٣ش أُ٘ظٔخ اُؼب٤ُٔخ ُِقؾخ  -

 أُؼٍٔٞ ثٜب ك٢ إهبس اُغٞدح ٝاُلؼب٤ُخ؛

 ٓغبس اُؼالعبد ُألّ ٝأُُٞٞد اُغذ٣ذ؛ -

 اُززجغ ٝاُزو٤٤ْ ٝٓشاعؼخ أعجبة ٝك٤بد األٜٓبد؛ -
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 ذساد اُؼب٤ِٖٓ ك٢ ٓغبٍ اُقؾخ؛ رو٣ٞخ ه -

 اعزؼٔبٍ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُؾذ٣ضخ ك٢ اإلػالّ ٝاُزٞافَ ك٢ ٛزا أُغبٍ. -

 

 انكشف ػٍ قظٕر انغذج انذرقٛح ٔػٍ انظًى:

ًٔشؽِخ  2012أهِوذ ٝصاسح اُقؾخ ثشٗبٓظ اٌُؾق أُجٌش ػٖ هقٞس اُـذح اُذسه٤خ ٓ٘ز 

عٜبد،  5ٝفِ٘ب إ٠ُ  2018ا٥ٕ ك٢ أ٤ُٝخ، ٤ُزْ رؼ٤ٔٔٚ ثٞر٤شح عٜخ فؾ٤خ ك٢ ًَ ع٘خ. 

 -عطبد، ٓشاًؼ أعل٢، ث٢٘ ٓالٍ خ٤٘لشح ٝكبط -اُو٤٘طشح، اُذاس اُج٤نبء–عال  –اُشثبه 

اُؾغ٤ٔخ ؽغت ٤ٓضا٤ٗخ ٝصاسح اُقؾخ  -رطٞإ -ٌٓ٘بط، ٝأُشؽِخ أُوجِخ عزؾَٔ ه٘غخ

ٝاُز٢ رٜذف ٝدسػخ ربك٤الُذ ك٢ إهبس أُشؽِخ اُضبُضخ ُِٔجبدسح اُٞه٤٘خ ُز٤ٔ٘خ اُجؾش٣خ 

 االعزضٔبس ك٢ اُشأعٔبٍ اُجؾش١.

ثبُ٘غجخ ُِقْٔ كئٕ اُٞصاسح ثقذد إهالم أُشؽِخ اُزغش٣ج٤خ ٌُِؾق أُجٌش ػٖ اُقْٔ اُخِو٢. 

 عٜخ ٝاؽذح ػ٠ِ أعبط اُزؼ٤ْٔ ثؼذ رو٤٤ْ أُشؽِخ األ٤ُٝخ.

 

 فًٛا ٚرؼهق تٕفٛاخ انًٕانٛذ انجذد تانًزكش االطرشفائٙ انجايؼٙ اتٍ طُٛا:

 ،2017ك٢ ػبّ  275ٓوبسٗخً ثـ  175ثِؾ  2018ك٤بد األهلبٍ ؽذ٣ض٢ اُٞالدح ك٢ ػذد ٝ

 .% 19ثبٗخلبك هذسٙ 

 ك٤ٔب ٣زؼِن ثخِو أُٞا٤ُذ اُغذد:

األهلبٍ ػ٘ذ اُٞالدح ٣زْ ٝمغ عٞاس أصسم ُِزًٞس ٝعٞاس ٝسد١ ُإلٗبس ٓغ ٗوؼ اعْ األّ 

 ػ٠ِ اُغٞاس.

عٞاسٙ ٝػ٘ذٓب ٣زؼِن األٓش  اُٞالدح، ٣زْ ٝمغػ٘ذٓب ٣ؾزبط أُُٞٞد اُغذ٣ذ إ٠ُ خذٓخ ؽذ٣ض٢ 

ثبُُٔٞٞد اُغذ٣ذ ٖٓ ٓؤعغخ أخشٟ أٝ خبسع٤خ، ٣زْ ٝمغ عٞاس أفلش ٣ٝزْ اُغٔبػ ُألٜٓبد 

 أهلبُْٜ. ٠ُ عبٗتإثبُجوبء 
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 فًٛا ٚرؼهق تذظٛهح االطرثًاراخ انؼًٕيٛح انًثزيجح 

 يٍ قثم ٔسارج انظذح:

أُؾبس٣غ االعزضٔبس٣خ اُز٢ رْٜ إؽذاس ٝرٞه٤ٖ اُج٤٘بد اُزؾز٤خ ٝأُ٘ؾآد اُقؾ٤خ ًٝزا  ٕإ

اُزغ٤ٜضاد اُج٤ٞ هج٤خ ٣زْ ثشٓغزٜب ٝر٘ل٤زٛب ك٢ إهبس اُخش٣طخ اُقؾ٤خ ٝأُخططبد اُغ٣ٜٞخ 

ُؼشك اُؼالعبد ٝرُي ؽغت ػذد عٌبٕ أُغبٍ اُزشاث٢ اُقؾ٢ ٝاُخبف٤بد اُٞثبئ٤خ 

٤خ ٝاالهزقبد٣خ ًٝزا رٞع٤ٜبد رقب٤ْٓ اُز٤ٜئخ أُزؼِوخ ثٌَ ٓغبٍ ٝاُغـشاك٤خ ٝاالعزٔبػ

 رشاث٢.

ك٢ أُئخ ٓب ث٤ٖ ع٘ز٢  31ك٢ ٛزا اإلهبس ػشكذ ٤ٓضا٤ٗخ ٝصاسح اُقؾخ رطٞسا إعٔب٤ُب ثِؾ 

٤ِٓبس  18ُزجِؾ  ٤ِٓ2016ٕٞ دسْٛ ع٘خ  ٤ِٓ280بس ٝ 14ؽ٤ش اٗزوِذ ٖٓ  2020ٝ 2016

 .2020 أُق ع٘خ ٤ِٓ570ٕٞ دسْٛ ٝ 684دسْٛ ٝ

أٓب ك٤ٔب ٣خـ رطٞس اُـالف أُب٢ُ أُخقـ ُالعزضٔبس، كوذ ػشف رطٞسا ٜٓٔب ٓب ث٤ٖ 

ٓال٤٣ش  3إ٠ُ  ٤ِٓ2016ٕٞ دسْٛ ع٘خ  500ؽ٤ش اٗزوَ ٖٓ ٤ِٓبس٣ٖ ٝ 2020ٝ 2016ع٘ز٢ 

 ك٢ أُئخ. 34أ١ ث٘غجخ اسرلبع ثِـذ  ٤ِٓ2020ٕٞ دسْٛ ع٘خ  350ٝ

٢ أُئخ ٖٓ ا٤ُٔضا٤ٗخ اُؼبٓخ أُخققخ ُٞصاسح ك 17.9ًزُي رٔضَ ٤ٓضا٤ٗخ االعزضٔبس ٗغجخ 

  2020اُقؾخ إ٠ُ ؿب٣خ ٓؾشٝع هبٕٗٞ أُب٤ُخ 

أٓب ك٤ٔب ٣خـ ر٘ل٤ز ٤ٓضا٤ٗخ االعزضٔبس ك٢ إهبس اػزٔبداد األداء، كئٕ ٝصاسح اُقؾخ هذ ؽووذ 

ؽ٤ش ٝفِذ ٗغجخ ر٘ل٤ز ٤ٓضا٤ٗخ االعزضٔبس ثشعْ اُغ٘خ  2016ع٘خ  زٗغت ػب٤ُخ ك٢ ر٘ل٤زٛب ٓ٘

ٖٓ ر٘ل٤ز  %75ؽووذ ٗغجخ  2018، صْ ثشعْ اُغ٘خ أُب٤ُخ %73ؽٞا٢ُ  2017ٝ 2016ب٤ُخ أُ

رِي ا٤ُٔضا٤ٗخ، صْ أ٣نب ٝإ٠ُ ٜٗب٣خ ؽٜش أًزٞثش ٖٓ اُغ٘خ اُغبس٣خ، كوذ ؽذدد ٗغجخ ر٘ل٤ز 

 . %٤ٓ61.82ضا٤ٗخ االعزضٔبس ك٢ 
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خالٍ أُشؽِخ ًٔب رغذٕٝ أعلِٚ ث٤بٕ ؽق٤ِخ ا٤ُٔضا٤ٗخ أُخققخ ُالعزضٔبساد اُؼ٤ٓٞٔخ 

ُقبُؼ ٝصاسح اُقؾخ صْ أ٣نب أْٛ أُ٘غضاد ك٢ اُغ٘ٞاد  2020إ٠ُ  2016أُٔزذح ٖٓ 

 األخ٤شح:

 

 ؽق٤ِخ ا٤ُٔضا٤ٗخ أُخققخ ُالعزضٔبساد اُؼ٤ٓٞٔخ خالٍ أُشؽِخ أُٔزذح 

 2020إ٠ُ  2016ٖٓ 

 

 اػرًاداخ األداء

 تانذرْى

 انظُح انًانٛح

 )يٛشاَٛح االطرثًار(

• 2.500.000.000 • 2016 

• 2.400.000.000 • 2017 

• 2.550.000.000 • 2018 

• 3.250.000.000 • 2019 

• 3.350.000.000 • 2020 
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 انًإطظاخ االطرشفائٛح انرٙ ذى ئَجاسْا أٔ ذجذٚذ تُاٚرٓا

 0209ٔ 0208ٔ 0207خالل طُٕاخ 

 انًشزٔع اإلقهٛى انجٓح

 اُؾغ٤ٔخ-رطٞإ-ه٘غخ
 اُؾغ٤ٔخ

 ثبُؾغ٤ٔخ )اُؾطش اُضب٢ٗ(ر٤ٜئخ أُشًض االعزؾلبئ٢ اإله٢ٔ٤ِ 

 ٤ِٕٓٞ دسْٛ 12اعزٌٔبٍ اهز٘بء رغ٤ٜضاد أُشًض اُغ١ٜٞ ُألٌِٗٞع٤ب ثبُؾغ٤ٔخ : 

 (؛اعش٣ش 45ٓغزؾل٠ اُوشة إٓضٝسٕ ثطبهخ عش٣ش٣خ )

 (اعش٣ش 45ٓغزؾل٠ اُوشة ثبُوقش اٌُج٤ش ثطبهخ عش٣ش٣خ ) اُؼشائؼ

 اُؾشم

 ٤ِٕٓٞ دسْٛ                      233اعزٌٔبٍ رغ٤ٜضاد أُشًض االعزؾلبئ٢ اُغبٓؼ٢ ثٞعذح :   ٝعذح

 (اعش٣ش 45ٝؽذح ٓزخققخ ُِزٌلَ ثبألٓشاك اُز٘لغ٤خ ثبُٔغزؾل٠ االعزؾلبئ٢ اإله٢ٔ٤ِ ثغشادح ) عشادح

 عش٣شا( 45ث٘بء ٓغزؾل٠ اُوشة ثبُؼ٤ٕٞ ع٤ذ١ ِٓٞى ) ربٝس٣شد

 (اعش٣ش 65رٞعؼخ ٝر٤ٜئخ أُشًض االعزؾلبئ٢ اإله٢ٔ٤ِ ثؤصسٝ ) إكشإ ٌٓ٘بط-كبط

 ( )اُج٘ي األٝسث٢ ُالعزضٔبس(اعش٣ش 250ث٘بء أُشًض االعزؾلبئ٢ اإله٢ٔ٤ِ ثغال ) عال اُو٤٘طشح-عال-اُش٣به

 
 اُشثبه

 أُشًض اُطج٢ ُِوشة ا٤ُٞعل٤خ ثؾشاًخ ٓغ ٓؤعغخ ٓؾٔذ اُخبٓظ ُِزنبٖٓ

 األع٘بٕ ثؾشاًخ ٓغ ٓؤعغخ ٓؾٔذ اُخبٓظ ُِزنبٖٓ.أُشًض اُغ١ٜٞ ُطت  

 عش٣ش( )اُج٘ي األٝسٝث٢ ُِز٤ٔ٘خ(  250ك٢ هٞس رؾـ٤َ أُشًض اإلعزؾلبئ٢ اإله٢ٔ٤ِ ثزٔبسح )  رٔبسح 

 ك٢ هٞس رؾـ٤َ أُشًض اُطج٢ ُِوشة اُٜ٘نخ  ثؾشاًخ ٓغ ٓؤعغخ ٓؾٔذ اُخبٓظ ُِزنبٖٓ, رٔبسح 

 ُألٌُٗٞٞع٤ب ثج٢٘ ٓالٍ ثؾشاًخ ٓغ ٓؤعغخ الُخ ع٠ِٔأُشًض اُغ١ٜٞ  ث٢٘ ٓالٍ 

 (اعش٣ش 45ٓغزؾل٠ ُِوشة ثذٓ٘بد ) أص٣الٍ خ٤٘لشح-ث٢٘ ٓالٍ

 عطبد-اُذاساُج٤نبء
 (اعش٣ش 45ٓغزؾل٠ ُِوشة ثٔذ٣ٞٗخ ) ٓذ٣ٞٗخ

 ع٤ذ١ ثشٗٞف٢
 (اعش٣ش 45ٓغزؾل٠ ُِوشة ثغ٤ذ١ ٖٓٞٓ )

 ٓؤعغخ ٓؾٔذ اُخبٓظ ُِزنبٖٓأُشًض اُطج٢ ُِوشة ع٤ذ١ ٖٓٞٓ ثؾشاًخ ٓغ  

 أعل٢-ٓشاًؼ
 (اعش٣ش 120ٓغزؾل٠ األٓشاك اُ٘لغ٤خ ثوِؼخ اُغشاؿ٘خ ) هِؼخ اُغشاؿ٘خ

 ٤ِٕٓٞ دسْٛ  175اعزٌٔبٍ رغ٤ٜضاد أُشًض االعزؾلبئ٢ اُغبٓؼ٢ ثٔشاًؼ :   ٓشاًؼ

 رٞع٤غ أُغزؾل٠ اإله٢ٔ٤ِ اُق٣ٞشح ) اُج٘ي األٝسٝث٢ ُِز٤ٔ٘خ( اُق٣ٞشح 

 (اعش٣ش 45ٓغزؾل٠ اُوشة اُش٣ؼ ) ٤ٓذُذ ربك٤الُذ-دسػخ

 رؤ٤َٛ أُشًض االعزؾلبئ٢ اإله٢ٔ٤ِ ثزبسٝداٗذ )اُج٘ي األٝسٝث٢ ُِز٤ٔ٘خ( ربسٝداٗذ عٞط ٓبعخ 
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 أُؤعغبد االعزؾلبئ٤خ ك٢ هٞس اإلٗغبص:                                                  

ٛ٘بى ٓؾبس٣غ أخشٟ ك٢ هٞس اإلٗغبص ٖٓ أثشصٛب: إ٠ُ عبٗت ٛزٙ أُؾبس٣غ أُ٘غضح  

عش٣شا(  771ٓٞافِخ أؽـبٍ ث٘بء ٓشًض٣ٖ اعزؾلبئ٤٤ٖ عبٓؼ٤٤ٖ ثٌَ ٖٓ ه٘غخ ) •

عش٣شا( ٝاٗطالم أؽـبٍ ث٘بء أُشًض االعزؾلبئ٢ اُغبٓؼ٢ ثبُؼ٤ٕٞ  867ٝأًبد٣ش )

  ؛(اعش٣ش 500)

 1006ع٤٘ب ثبُشثبه ) إهالم أُجبساح أُؼٔبس٣خ إلػبدح ث٘بء أُشًض االعزؾلبئ٢ ثٖ •

 (.اعش٣ش

ٓٞال١ ٣ٞعق أُشًض االعزؾلبئ٢ اُغ١ٜٞ  :باعزؾلبئ٤ آشًض 10ٓٞافِخ أؽـبٍ ث٘بء  •

( ٝأُشًض اعش٣ش 250ث٤ٌِْٔ ) اُغ١ٜٞالعزؾلبئ٢ اٝأُشًض  ( اعش٣ش 380ثبُشثبه )

العزؾلبئ٢ اإله٢ٔ٤ِ ثبُخ٤ٔغبد ا( ٝأُشًض اعش٣ش 450االعزؾلبئ٢ اإله٢ٔ٤ِ ثبُو٤٘طشح )

( ٝأُشًض اعش٣ش 200( ٝأُشًض االعزؾلبئ٢ اإله٢ٔ٤ِ ثبُلو٤ٚ ثٖ فبُؼ )اعش٣ش 270)

( ٝأُشًض االعزؾلبئ٢ اإله٢ٔ٤ِ ثبُؾغ٤ٔخ اعش٣ش 120االعزؾلبئ٢ اإله٢ٔ٤ِ ثز٘ـ٤ش )

عش٣ش( ٝأُشًض  250العزؾلبئ٢ اإله٢ٔ٤ِ ثبُذس٣ٞػ )ا( ٝأُشًض اعش٣ش 250)

العزؾلبئ٢ اإله٢ٔ٤ِ ثبُ٘بظٞس ا( ٝأُشًض اعش٣ش 70االعزؾلبئ٢ اإله٢ٔ٤ِ ثطشكب٣خ )

 ؛(اعش٣ش 170)

 (؛ اعش٣ش 300ٓٞافِخ أؽـبٍ ث٘بء ٓغزؾل٠ اُزخققبد ثزطٞإ ) •

 45( ٝعشف أُِؾخ )اعش٣ش 45ثٞ عٌٞسح ) ٓغزؾل٠ ُِوشة : ٓٞافِخ أؽـبٍ ث٘بء 20 •

( اعش٣ش 45( ٝربٓ٘بس )اعش٣ش 45أُؾب٤ٓذ )ٝ( اعش٣ش 45( ٝاُوقش اُقـ٤ش )اعش٣ش

 90( ٝثٖ هش٣ؼ ثزطٞإ )اعش٣ش 45( ٝثُٞٔبٕ دادط )اعش٣ش 45أٝس٣ش ) ٝا٣ذ

( ٝع٤ذ١ ٣ؾ٠٤ اعش٣ش 45( ٝربٓغ٘ب )اعش٣ش 45( ٝصا٣ٞ )اعش٣ش 45( ٤ٓٝذاس )اعش٣ش

( اعش٣ش 45( ٝك٤ٌي )اعش٣ش 45( ٝاُش٣قب٢ٗ )اعش٣ش 80( ٝأسكٞد )اعش٣ش 45)

( اعش٣ش 45( ٣ٝٞعق ثٖ ػ٢ِ )اعش٣ش 45( ٝأؽل٤ش )اعش٣ش 45ٝربُغ٤٘ذ )

  ؛(اعش٣ش 45( ٝ ر٤غب )اعش٣ش 45ٝا٤ٔ٣٘زبٗٞد )
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أًبد٣ش ٝ عش٣ش(  120ثبُو٤٘طشح )ٓٞافِخ أؽـبٍ ث٘بء ٓغزؾل٤٤ٖ ُألٓشاك اُ٘لغ٤خ  •

 ؛(اعش٣ش 120)

 ٓٞافِخ أؽـبٍ ث٘بء ٓغزؾل٤٤ٖ اُٜ٘بس ثٌَ ٖٓ إكشإ ٝٓبسر٤َ . •

لؾبٕٝ ٝاُؼشائؼ ؽٓشاًض اعزؾلبئ٤خ ثٌَ ٖٓ  10إمبكخ إ٠ُ ٓٞافِخ أؽـبٍ رٞعؼخ ٝرؤ٤َٛ 

 .ه٘غخ ٝأعب صاى ٝخش٣جٌخٝٝربصح ٝاُوِؼخ ٝٝسصصاد ٝاُشاؽ٤ذ٣خ ٝرطٞإ 

:                        رلؼ٤َ ثشٗبٓظ رو٤ِـ اُلٞاسم أُغب٤ُخ ٝاالعزٔبػ٤خ ثبُؼبُْ اُوش١ٝ  

كوذ رْ إٗغبص ػذح  2019ٝ 2018ٝ 2017ٝك٢ إهبس ر٘ل٤ز ٓخططبد اُؼَٔ ثشعْ ع٘ٞاد 

 أثشصٛب:ٓؾبس٣غ ٖٓ 

 ػ٤ِٔخ ث٘بء ٓؤعغبد اُشػب٣خ اُقؾ٤خ األ٤ُٝخ؛ 21إٗغبص  •

 ػ٤ِٔخ ث٘بء ٓؤعغبد اُشػب٣خ اُقؾ٤خ األ٤ُٝخ ك٢ هٞس اإلٗغبص؛ 195ٓٞافِخ ث٘بء  •

ػ٤ِٔخ رؤ٤َٛ )رٞع٤غ، رش٤ْٓ، إػبدح ر٤ٜئخ...( ُِٔؤعغبد اُشػب٣خ اُقؾ٤خ  110إٗغبص  •

  األ٤ُٝخ؛

  ٝؽذح ٓز٘وِخ(؛ 121ع٤بسح إعؼبف،  234ٝؽذح ) 355اهز٘بء  •

 ...عٜبص ث٤ٞهج٢ )إ٣ٌٞؿشاك٤ب ٝأُبٓٞؿشاك٤ب 368اهز٘بء  •
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  ملخــــــص المناقشــــــة العامــــــةملخــــــص المناقشــــــة العامــــــة

  



1 

 

  لثقافةلثقافةااملشروع امليزانية الفرعية لوزارة ملشروع امليزانية الفرعية لوزارة   ملخص املناقشة العامةملخص املناقشة العامة

    والشباب والرياضةوالشباب والرياضة

    22002200برسم السنة املالية برسم السنة املالية 
 

ً املدترمحن  في بداًت هرا الاحخماَ، ٛدم الظُداث والظادة املظدؼاٍز

ت ثالُلى لظُد الىشٍس تهىئتهم ل ض وشازة ؤوشٍسا ُلى ز  بزس حُِِىهٜت املىلٍى

ت في جلم ٛواُاث حد مه  .ح٢ىمتالمت وخٍُى

ً وحىد خـاؾ ٟبحر ُلى مظخىي  والخٍ بِم الظادة املظدؼاٍز

ت وألاطاطُت والتي حِنى  خماداث املالُت املسؿىدة لهره الٜواُاث الحٍُى الُا

إن ألامس ًخِلٝ بخدبحر محزاهُت إلاٟساهاث.  باألحُا٤ املٜبلت ٟو

اكت وجم اُخباز ؤن ، جدٌى مىاٛؼت محزاهُت وشازة الؼباب والٍس

مً املجخمّ حؼ٢ل ٛاُدة  وؤن ألامس يهم ٗئت ٍُسلت، خاؿت ٟبحرباهخمام 

سافي، والوبُعي  ن ٗئت ؤهسمُت مهمت لظ٢ان املٔسب هدُجت همىه الدًمٓى

س الاٛخـاد، لرا الؼباب هي املىزد البؼسي ألاهم في الابداَ والاهخ اج وجوٍى

اث الا الح٢ىمت و ال ىوحب ُل  .اثامهخمبرملان حِلها مً ؤولٍى

وجمذ الدُىة بلى جدبحر محزاهُت هره الىشازة بؼ٢ل ُاد٤ بحن ٠اٗت 

الجهاث، مّ إلاػازة بلى الخإخحر الحاؿل ُلى مظخىي هٜل وجدبحر املىازد 

ت جاُٗاللذ، ُلما ؤن هىاٞ هٜـا ٟبحرا ُلى مظخىي  املالُت بجهت دُز

 املالُب ال١سوٍت املىحىدة بالجىىب الؼسقي.

املظدؼازاث بخٜدًم جـىز الىشازة  هالبذ بخدي الظُداثو 

س هره  الاطتراجُجي خاؿت بِد دمج هره الٜواُاث وذل٣ مً ؤحل جوٍى

اكت والثٜاٗت حِخبر مظخٜبل الؼبابالٜواُاث التي تهم  ، ُلما ؤن الٍس

 م٢ىهاث ؤطاطُت لخىمُت الؼباب.
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 : قطاع الثقافة 

ُت هٌسا ٛواَ الثٜاٗت، ٛواَ مهم، وله ؤهمُت اطتراجُججم اُخباز ؤن 

ملا جلِبه الثٜاٗت في بىاء مٜىماث الشخـُت الىهىُت، واملداٌٗت ُليها 

لت التي جخـف لهرا الٜواَ، ُلما  خماداث الهٍص م الُا وجدـُنها، وذل٣ ٓز

ىـسا  بإن املىٌىمت حؼ٢ل زاِٗت ؤطاطُت في جدُٜٝ الخىمُت املظخدامت، ُو

 .ؤطاطُا في بلىزة الىمىذج الخىمىي 

ت حِاوي مً ال٘ساْ والج٘اٖ الثٜافي الري جوغى بن الظاخت الىهىُ 

، وجدوي مظخىي إلاهخاج املِسفي، وجساحّ ُلُه  "زٜاٗت السداءة" وجمُُّ الرٚو

جم  ،إلاٛبا٤ ُلى املىخىج الىهني والبدث ًُ آٗاٚ خازج الحدود، لرل٣

خباز خاحُاث  إلالحاح ُلى اُخماد مخوى زٜافي وهني ًإخر بِحن الُا

ظاًس  سسخ الثٜت في املجخمّ، َو ، املاطظاث والُٜمالخدىالث الاحخماُُت، ٍو

صا لسوابى الاهخماء  ً خازج الحدود حٍِص ىاٟب ؤًلا املٔازبت املىدؼٍس ٍو

 . واملىاهىت لدي مٔازبت الِالم

وحىد بلخٜائُت و ج٢امل بحن الٜواُاث وجمذ الدُىة بلى ؤهمُت 

ٜاُٗت وال٘ىُت، الح٢ىمُت والهُئاث واملاطظاث التي تهخم بالجىاهب الث

ها املؼتٞر هى إلاوظان، ٢ٟائً احخماعي  ً، ما دام مىكُى والتربُت والخ٢ٍى

داد والخإهُل ملمازط  ت مهامه وؤدوازه، وجمل٣ مظخٜبله.ًدخاج بلى إلُا

بلى بىاء ػسا٠اث بحن ٛواَ الثٜاٗت واملٜاولت،  وجمذ الدُىة

ذاث الُٜمت  والاطدثماز في مجاالث الثٜاٗت وال٘ىىن، وجثمحن امليؼأث

خُت، ٟسؤطما٤ ال مادي ًدُم السؤطما٤ املادي،  الثٜاُٗت وال٘ىُت والخاٍز

وبهخاج الثروة ، ُلما بإن السؤطما٤ الىهني الالمادي ًىوىي ُلى ماهالث 

 ها.دوبم٢اهُاث مهمت لم حظدثمس بِد بما ١ً٘ي لخدظحن الثروة إلاحمالُت لبال 
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ث املخِلٜت بالظُاخت وجم الخإُٟد ُلى ؤهمُت جُِ٘ل الاج٘اُٛا

الثٜاُٗت إلوِاغ مىوٜت الجىىب الؼسقي، وحِل الثٜاٗت ؤخد املسج١صاث 

مّ الدظائ٤ ًُ ُُٟ٘ت مىاٟبت الِ٘ل الثٜافي  ألاطاطُت للىمىذج الخىمىي 

وحِل ألاه٘ا٤ والخالمُر ًسجبوىن بامل١خباث مّ الدُىة بلى ههج اطتراجُجُت 

 مد٘صة لدشجُّ الٜساءة.

س ُلى اطتراجُجُت الى خد الانٛجم ببساش ؤن و  بذ  ،واَ الثٜاٗت ال ًخٗى

خماداث ؤن مىاٛؼت ٝ بسهامج واضح في جدُٜٝ ج ال  املىازد والُا خم ٗو

س ًألاهداٖ  داطب ُلى كىئه الٜواَ وختى املاػساث الىازدة في جٍٜس

ها ئُلى كى  ؤجـبذ دون مِنى في ُٓاب اطتراجُجُت جٜس التي هجاُت ألاداء 

 اٛتراح بُداد مدوهت للثٜاٗت.مّ  هره الىخائج

له بلى طُاخت زٜاُٗت  وجمذ الدُىة بلى خماًت املىزور الثٜافي وجدٍى

خىاء باملأزس الثٜاُٗت، ٟما جم  مّ بر٤ املجهىداث الالشمت ٛـد الُا

 الخدٙ املٔسبُت وبن ٠اهذ هىاٞ بخـائُاث بؼإنها.الاطخ٘ظاز ًُ ُدد 

اهسة للِمل الثٜافي ولىخٍ ؤن هىاٞ ُٓابا للىـىؾ الٜاهىهُت امل

)الخدٙ ال٘ىُت(، وجمذ الدُىة بلى كسوزة جىكُذ الِالٛت بحن مخاخٙ 

 املٔسب والىشازة بؼ٢ل ؤدٚ.

ًُ مً املىخىج الثٜافي و وجم الدظائ٤ ًُ هـِب الجالُت املٔسبُت 

ً مجسحمت هرا الالتزام في هرا املؼسوَ    .٢اهتها في الظُاطت الثٜاُٗتُو

والاه٘خاح ُلى  اُوى ؤهمُت للىلىج للثٜاٗتالبرهامج الح٢ىمي بن 

البِد الترابي في بهاز ُدالت الُٜم الِاملُت، خُث جم الاطخ٘ظاز خى٤ 

س الىشازة الُىم ، وبن ٠اهذ مجالُت زٜاُٗت مىجخٗى الىلىج الى الثٜاٗت  تُلى ٛز

مي( مىه ال١خاب )ال١خاب الٛس  .وباألخف ٛز

ُما بذا ٠ان الدُم  وفي بهاز دُم الىشازة للموابّ، جم الدظائ٤ 

، بذ جم الخإُٟد ُلى ٜٗى مىحه للمال٘حن وال١خاب، ؤم للموابّ ودوز اليؼس 
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كسوزة دُم دوز اليؼس واملال٘حن في طُاٚ دُم املىخىج الثٜافي وألادبي 

 وال١٘سي.

بلى مساحِت م٘هىم الدُم ٛبل وكّ طُاطت خاؿت  وجمذ الدُىة

عي اللسائب الرًً داٗمـدزه ، خاؿت وؤن لهرا الدُم في الٜواَ

ُه ال ان ًجبروا اهم مىدوزٜاٗتهم وج ش ىًيخٌسون اهخاحاث جخما ل٘سحت والتٗر

ُلى اطتهالٞ اهخاحاث اطخواُذ الىلىج الى الدُم ٜٗى ألنها جىاٗٝ 

ت ػبيهت بالـٜ٘اث الِمىمُت  .ػسوها بداٍز

وجم اٛتراح الاهخمام باملىاش٤ التي ُاغ في ًلها بِم املال٘حن 

ً في املجخمّ، وؤن جـبذ ٗلاءاث لإلػِاَ الثٜافي وجسوٍج وال١خاب املا  زٍس

ٟرا بًالء الاهخمام ؤًلا باملجالث الظُاخت الثٜاُٗت باليظبت لألحُا٤، و 

 الثٜاُٗت.

ػ٢ل جمثل وجم الخإُٟد ُلى ؤهمُت دُم املٜاهي الثٜاُٗت باُخبازها 

 زاقي مً الخ٘اُل ألادبي وختى ج٢ىن مـدز إلالهام والجاذبُت.

التي حِخبرها هخاحاث ألاحىبُت املترحمت إل لخٍ ؤن هىاٞ اطتهال٠ا ولى 

بت اليظب املسجِ٘ت للمؼاهدة بِىما  اللِٙ  ًخضحالٜىىاث هصوال جدذ ٓز

المُت  ال١بحر في الاهخاحاث املٔسبُت وفي الٜدزة ُلى جٜدًم الخدمت إلُا

ت املٔسبُت. الح٘اي ُلى  الهٍى

ً املظخٜلحن بػ٢الُت حظهُل ولىج وجمذ إلاػازة بلى  ملِسق الىاػٍس

املِاًحر التي ًخم ٟما جم الدظائ٤ ًُ ، ال١خاب هٌسا ل٢ل٘خه وػسوهه

ً في ؿىٙ ال١خب املدُمت والخخــاث اُخمادها م٢اهت ال١خاب  ُو

 .الجامعي وكمان ولىج الولبت لهرا الىَى مً ال١خب

مساحِاااااات إلاهاااااااز ؤماااااا ُٗمااااااا ًخِلااااااٝ بجاااااائصة ال١خاااااااب، جمااااااذ الااااادُىة بلااااااى 

ً ال جىاااااااااات مااااااااااً خُااااااااااث ىوي لهااااااااااره الجااااااااااائصة وآالٜاااااااااااه لُاااااااااات الخىٌُمُاااااااااات )ج٢ااااااااااٍى



5 

 

ُت( التي حؼٖس ُلى هره الجائصة ل٢ي جـابذ لادًىا حاائصة فاي مـااٖ  املىكُى

  .الجىائص الدولُت

وجاااام الدظااااائ٤ ُااااً ُالٛاااات حااااائصة الٜااااساءة بااااىشازة التربُاااات الىهىُاااات مااااّ 

 اٛتراح ؤن تهخم بها وشازة الثٜاٗت.

ُمااااااا ًخااااااف مىكااااااَى خ٢ا الٜواااااااَ، ؿااااااسخذ بخاااااادي الظااااااُداث  مااااااتٗو

لاى ل حظااباث خاى٤ الٜوااَ املظدؼازاث ؤن حل  س املجلاع ألُا مالخٌاث جٍٜس

الٜوااااَ ، وذلااا٣ هٌاااسا ألن اه الاخاااخالالث ُلاااى مظاااخىي الح٢اماااتجـاااب فاااي اججااا

خمااااداث ؤدث الاااى بلٔااااء حاااصء ٟبحااار  ٌِااااوي ماااً مؼااا٢ل ُلاااى مظاااخىي بسمجااات الُا

حااا. وفاااي امنهاااا ااات املخٜدمااات والالجٟس م  جااام اٛتاااراحو ، زلجهٍى خمااااداث بلاااى ج٘اااٍى الُا

 .املـالح الخازحُت

د خف املجلع اسه  -املجلاع املؼااز بلُاه ؤُااله– ٛو حاصءا ٟبحارا فاي جٍٜس

ِاااا٤ للمظااااءلت، طاااىاء إملظااا لت املداطااابت، خُاااث ساااجل ُٓااااب هٌاااام واضاااح ٗو

صي   .ؤو ُلى مظخىي املـالح الخازحُت ُلى املظخىي املٟس

ادة طُاطُت خُُٜٜت لجِل الثٜاٗت وجمذ الدُىة بلى كسوزة وحىد بز 

مدس٠ا للىمى والخىمُت مً خال٤ الـىاُاث الثٜاُٗت والاهخٜاا٤ بهاا ماً ٛوااَ 

اات بلااى ٛواااَ اٛخـااادي مااىٌم  حاار مه٢ُاال، حٔلااب ُلُااه املٜازبات الجمٍِى هاؽ ٓو

ومىااخج للثاااروة. ٗمااثال ب٘سوظاااا، ًااصن ٛوااااَ الثٜاٗاات طااابّ مااساث ٛوااااَ ؿاااىاُت 

خلااٝ خااىالي الظااُازاث ومسجااان ٛواااَ الاجـاا ملُااىن مىـااب ػاأل  1,2االث، ٍو

 ٓالبُت هره املىاؿب املددزت تهم الؼباب.

والخٌذ بخدي الظُداث املظدؼازاث ؤن هىااٞ ُٓاباا كامً خـاُلت 

لٜوااااااااااااَ الثٜاٗااااااااااات للمىااااااااااااًسة الىهىُااااااااااات ألاولاااااااااااى للـاااااااااااىاُاث الثٜاُٗااااااااااات  2119

اًاااااات الظااااااامُ ت وإلابداُُاااااات التااااااي هٌمتهااااااا وشازة الثٜاٗاااااات والاجـااااااا٤ جدااااااذ الُس

ااااذ خلااااىز  لـاااااخب الجاللاااات وبؼااااساٟت مااااّ الُ٘دزالُاااات املخخـاااات، خُااااث ُٗس
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منهي وخبحر وم١ىذ مً خلٝ دًىامُت حدًدة لهرا الٜواَ الري  611ؤٟثر مً 

 ًبدث ًُ همىذج اٛخـادي.

والخٌاااذ بخااادي الظاااُداث املظدؼاااازاث ؤهاااه جااام خااارٖ خاااال٤ مؼاااسوَ 

: )ػساء الِسوق  املبالٕ التي ٠اهذ مخــت للخيؼُى الثٜافي 2121محزاهُت 

لـاااىدٚو الخيؼاااُى  2121واملداكاااساث( والتاااي جااام كااامها فاااي مؼاااسوَ محزاهُااات 

ِاث محزاهُت هرا الـىدٚو لظىت FNACالثٜافي  هي ه٘ظاها  2121. بال ؤن جٛى

ملُااااااىن دزهااااااام، ُلماااااااا ؤن ماااااااداخُل هااااااارا  21ؤي بمبلااااااإ  2119التااااااي ٠اهاااااااذ فاااااااي 

ااّ زمااً الاادخى٤ للمىاٛاا ّ فااي ػااهس ٓؼااذ الـااىدٚو ٛااد جصاًاادث مىاار ؤن جاام ٗز

مااااا ؤن املااااداخُل بلٔااااذ بلااااى خااااد آن 2118 ملُااااىن دزهاااام، وان هااااره  181. ٟو

املباالٕ جسؿااد مباػااسة ل٘ائاادة هاارا الـاىدٚو بىاااء ُلااى مااداخُل، وبالخااالي ٠ااان 

ِااااث محزاهُااات  س ُلاااى جٛى ٚ  2121ماااً امل٘اااسوق الخاااٗى وفاااي هااارا ، لهااارا الـاااىدو

ِاث  .الظُاٚ، جم الدظائ٤ ًُ ؤطباب ُٓاب هره الخٛى

خماااداث املالُاات خظااب الجهاااث، جمااذ إلاػااازة  ُمااا ًخِلااٝ بخىشَااّ الُا ٗو

ُلمااااا ؤن  بلااااى اطااااخ٘ادة مدًىاااات الٜىُوااااسة بالخـااااىؾ باااادُم ؤٟباااار مااااً ٓحرهااااا 

)هىااااااٞ بِااااام الجهااااااث ال حظاااااخُ٘د ماااااً زؿاااااد مباااااالٕ لهاااااا(، بذ جماااااذ املوالبااااات 

بؼااااااسوخاث خااااااى٤ هاااااارا الخ٘اااااااوث فااااااي الاطااااااخ٘ادة باليظاااااابت ل جهاااااااث املٔسبُاااااات، 

اااااااااات املخٜدماااااااااات، مااااااااااّ و خـىؿااااااااااا  ؤن هاااااااااارا ًخِااااااااااازق وجُِ٘اااااااااال طُاطاااااااااات الجهٍى

ااات  الاطخ٘ظاااز خااى٤ الخاادابحر التااي جااام اجخاارها لخُِ٘اال الخىؿااُاث خااى٤ الجهٍى

ااات واطاااخٜاللُت  اث الجهٍى املخٜدمااات ُٗماااا ًخاااف زؿاااد مباااالٕ الدظاااُحر  للمااادًٍس

ها.  اجخاد الٜسازاث مً هٗس

ىازد املالُااات وجااام إلالحااااح ُلاااى اُخمااااد هاااَى ماااً الخاااىاشن ؤزىااااء زؿاااد املااا

لخ٘اااااااوث الحاؿاااااال ُلااااااى ل جهاااااااث وجىشَِهااااااا بؼاااااا٢ل ؤٗلاااااال ج٘ادًااااااا للااااااىٜف وا

 الـُِد الىهني واُخماد طُاطت زٜاُٗت مىدمجت.
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وجااااام اُخبااااااز ؤن هىااااااٞ هٜـاااااا للااااادُم املٜااااادم ماااااً هاااااٖس الاااااىشازة ُٗماااااا 

ُىلاااااى ي، خُاااااث جااااام ح اااااجُل هٜاااااف  حي وألاٟز ملُاااااىن  13ًخاااااف التااااارار الخااااااٍز

 .دظُحر ومحزاهُت الاطدثماز(دزهم )ما بحن محزاهُت ال

محزاهُاات ؤهااه بااالىٌس بلااى  وبخـااىؾ مىكااَى الٜااساءة، جمااذ إلاػااازة بلااى

حظاااااخُ٘د ماااااً البرهاااااامج  12حهااااااث ٜٗاااااى ماااااً اؿااااال  5الاطااااادثماز، ًالخاااااٍ ؤن 

املخـااااااف للٜااااااساءة وال١خاااااااب، فااااااي خااااااحن ؤن الٜااااااساءة مدااااااىز ؤطا اااااا ي للؼااااااباب 

اااااااس امل جلاااااااع الاٛخـاااااااادي وجىمُااااااات الثٜاٗااااااات ُلاااااااى الِماااااااىم، بكااااااااٗت بلاااااااى ؤن جٍٜس

والاحخمااااعي والبُحاااي خاااى٤ "الٜاااساءة" ٌظاااوس ُلاااى جساحاااّ ٟبحااار ملظاااخىي الٜاااساءة 

ُلاى الـااُِد الااىهني بظاابب هٜااف الخصاهااث الِمىمُاات. وفااي هاارا الظااُاٚ جاام 

 بظى املاػساث الخالُت :

س بال ُلااااااى  - منهااااااا  329حماُاااااات ) 1513خصاهاااااات ٤ 619املٔاااااسب ال ًخااااااٗى

الىكاااااّ مٜلاااااٝ خظاااااب املِااااااًحر جداااااذ وؿااااااًت وشازة الثٜاٗااااات(. هااااارا 

س بال ُلاااااااااى  ِنااااااااااي ؤن املٔاااااااااسب ال ًخااااااااااٗى ٟخاااااااااااب ل٢اااااااااال  1,12الدولُااااااااات َو

 مىاهً،

 مً املٔازبت ٓحر م جلحن بإي خصاهت، 84,5% -

 ػهسا ألاخحرة، 12مً املٔازبت لم ٌؼتروا ؤي ٟخاب خال٤  64,5% -

ماااً ألاه٘اااا٤ التاااي  %97املىدوبُااات الظاااامُت للخخواااُى حؼاااحر بلاااى ؤن  -

 طىت ال ًمازطىن الٜساءة، 14و 7ما بحن  جتراوح ؤُمازهم

لااااااااى  162املٔااااااااسب ًىحااااااااد فااااااااي السجباااااااات  - خظااااااااب مىٌماااااااات الُىوظاااااااا٢ى ُو

 دولي في مجا٤ الٜساءة وال١خابت، املظخىي ال

س ُلى خصاهت. 63% -  مً املدازض الِمىمُت ال جخٗى

هاارا، وجمااذ الاادُىة بلااى بًجاااد خاال ُملااي باليظاابت لألشماات الخاهٜاات 

خىبااات، والدظاااائ٤ ُااً الهااادٖ مااً بخااادار حاااائصة التااي حِِؼاااها ال ااحاٗت امل١

 دولُت خاؿت بال حاٗت ألاحىبُت.
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مُاات ُباار  واٛترخااذ بخاادي الظااُداث املظدؼااازاث بخاادار خصاهاات ٛز

ألاهترهِااااااذ، خـىؿااااااا ؤن ُااااااددا مااااااً ال١خااااااب ًىحااااااد فااااااي املجااااااا٤ الِااااااام ؤي ال 

ًخلااااااااااااّ لخإدًاااااااااااات خٜااااااااااااٚى املالااااااااااااٙ. وفااااااااااااي هاااااااااااارا الظااااااااااااُاٚ، جمااااااااااااذ املوالباااااااااااات 

 مُت للىشازة خـىؿا في ٛواَ الثٜاٗت.باالطتراجُجُت الٛس

ً بمااادًىتي  بااارث ُلاااى ؤهاااه ال ًىحاااد بىاااد ًخاااف املظاااسخحن ال١بحاااًر ُو

الااداز البُلاااء والسبااان كاامً الىزااائٝ املىشُاات، ٗدظااب الٜاااهىن الخىٌُمااي 

م  ، ٗاةن الثٜاٗات 87املاادة  3الخااؾ بالجماُااث الترابُات، البااب  113.14ٛز

زة. وبالخااااااالي، جاااااام الدظااااااائ٤ ُااااااً اخخـاااااااؾ مؼااااااتٞر بااااااحن الجماُاااااااث والااااااىشا

ُُٟ٘اات جاادبحر وجيؼااُى هااره البيُاااث الخدخُاات التااي جاام حؼااُِدها ب٘لاال املااا٤ 

 الِام.

وجااام إلالحااااح ُلاااى ؤهمُااات الاهخماااام بمظاااسح الهاااىاة ملاااا ًٜاااىم باااه ماااً 

 دوز في جثُٜٙ الؼباب باُخباز املظسح ؤبى ال٘ىىن.

باااااات ؤمااااااا ُٗمااااااا ًخِلااااااٝ باملاطظاااااااث ٟمظااااااسح مدمااااااد الخااااااامع، امل١خ

، ٗلاااااااااىخٍ ؤن isadacالىهىُااااااااات، ؤزػاااااااااُٙ املٔاااااااااسب ومِهاااااااااد ال٘اااااااااً املظاااااااااس ي 

مؼااسوَ املحزاهُاات ال ٌؼااحر بال بلااى مبلاإ واخااد ل٢اال ماطظاات. وجمااذ إلاػااازة بلااى 

اااص الظاااِىما ي املٔسباااي الاااري ٌِاااد ماطظااات ذاث ؤهمُااات فاااي الحُااااة  ُٓااااب املٟس

 الثٜاُٗت املٔسبُت.

ٚ الخااااااؾ وحظااااااءلذ بخااااادي الظاااااُداث املظدؼاااااازاث ُاااااً الـاااااىدو 

، خُث وؿلذ املبالٕ داخل هرا الـىدٚو copie privéeبالي خت الخاؿت 

ملُااىن دزهاام دون ؤن ًااخم جىشَِهااا ُلااى ذوي الحٜااٚى ؤي ال٘ىاااهىن  211بلااى 

 املٔازبت.
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 : قطاع الشباب والرياضة 

الخوب املل١ُت الظامُت، بىؤث الؼباب م٢اهت جمذ إلاػازة بلى ؤن 

ت وحِلذ ٛلاًاه ذاث ؤ ت، مسمٛى الىشازة الىؿُت و الح٢ىمت  و جسحمخهولٍى

س دوز  الى ؤ٢ٗاز وجىحيهاث وبسامج واُِٛت في ُدة مجاالث: ٠الخخُُم وجوٍى

حرها... س واّٛ ، وذل٣ الؼباب وجدػحن مالُب حدًدة للٜسب ٓو لخوٍى

ت.  الؼباب، وجىمُت ٛدزاجه املخخل٘ت وهاٛاجه إلابداُُت امل حًى

مً الاهخمام بؼباب الِالم الٜسوي الدُىة الى كسوزة   وبرل٣ جمذ

خال٤ اوؼاء مالُب الٜسب وجىطُّ ػب١ت دوز الؼباب بهره املىاهٝ التي 

ُٙ ان لم هٜل الُٔاب في الِدًد مً املىاهٝ   حادحِاوي الىٜف ال لخٛى

باليظبت للؼباب و الاه٘ا٤ هدى املدن  جدٗٝ الهجسة الداخلُت و الخازحُت

ذ هجاح جج بذ ٗئت هره الاخحرة التي ُٗس سبت مالُب الٜسب التي اطخُى

هره الخجسبت في الِالم  مّ املوالبت بخِمُمٍُسلت مً الؼباب املٔسبي 

 .الٜسوي ٟرل٣

س ٛواَ الؼباب هى   واُخبرث بخدي الظُداث املظدؼازاث ؤن جوٍى

س وضخ دماء اكت،  حدًدة جوٍى ؤداة لخدُٜٝ الظلم  ختى جـبذلٜواَ الٍس

اءث به ؤهداٖ الخىمُت املظخدامتحاالاحخماعي جماػُا مّ ما  كت ، وؤن الٍس

ٛاهسة لخدُٜٝ الخىمُت بـىاُتها لألبوا٤ وحِلها زاِٗت الىمى الاٛخـادي 

را جسوٍجوخلٝ ٗسؾ الؼٔل لرا  ،طم املٔسب في اللٜاءاث الدولُتا إل ، ٟو

اك ، ُلما ؤن تُوحب الاهخمام باألبوا٤ الـاُدًً في مخخلٙ املجاالث الٍس

ا هىاٞ وهىاٞ مً هاحس الى  .كُت هالها التهمِؽ و اليظُانهاٛاث ٍز

ٜٗد جمذ املوالبت لرا  ،الل٘ت الٔسبُت اما بوٚس مؼسوُت او ٓحر مؼسوُت

الِدًد باملٔسب ًصخس خاؿت وؤن ة دوالواٛاث الـاُباالهخمام باملىاهب 

 .مً الابوا٤ في مخخلٙ املجاالث

٢ا جم إلالحاح ُلى كسوزة ُٜد لٜاء مّ الىٜاباث باُخبو  ازها ػٍس

اب ٗاُال في الٜواَ، ٟما الخٌذ بخدي الظُداث املظدؼازاث ُٓ
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اطتراجُجُت واضحت خى٤  الٜواَ، وحظاءلذ مً حهت ؤخسي ًُ ؤطباب 

 بٓالٚ دوز الؼباب.

وجمذ املوالبت بخىكُداث م٘ـلت خى٤ هٜ٘اث الـىدٚو الىهني 

اكت، ُلما ؤن الىخائج املدٜٜت جبٜى بُِدة ٠ل البِد ًُ امل ىازد املالُت للٍس

املسؿىدة، ٟما جم الاطخ٘ظاز خى٤ مأ٤ املساٟص الظىطُىزٍاكُت للٜسب 

ت التي طخٜىم بخدبحر هره املساٟص. ً املىازد البؼٍس  ُو

ت وبخـىؾ ّ  ،جدبحر املىازد البؼٍس جمذ املوالبت بلسوزة الدظَس

اكت ٌظخجُب لخـىؿُت  ٘ي ٛواَ الؼباب والٍس بةخساج هٌام ؤطا  ي ملًى

بًجاد بُِت الاػخٔا٤ بماطظاجه، ٟما جمذ الدُىة بلى كسوزة الٜواَ وه

ت. 8خل للظلم   بالىشازة، وؤن ٢ًىن هىاٞ ٛاهىن خاؾ باملىازد البؼٍس

اكت  وجمذ املوالبت بىكّ اطتراجُجُت خى٤ ٛواَ الؼباب والٍس

ل.  وبػساٞ الىٜاباث والؼس٠اء، ألنهم ػس٠اء في الخدبحر والخجًز

، اُخبرث بخدي الظُداث 2118لظىت  وبخـىؾ الامخدان املنهي -

املخدخالث ؤهه ُٖس خسوٛاث بالجملت هدُجت لدؼ١ُل الامخدان ُلى املٜاض 

الن ًُ الىخائج النهائُت  ودون بػساٞ حمُّ الىٜاباث مً حهت، ولخإخحر إلُا

 مً حهت ؤخسي.

ت الاهخٜالُت بسطم طىت  سجلذ  ،2119وجمذ إلاػازة بلى ؤن الحٟس

دت دمسا ُمُجاطدُاءا و  ـ٘ذ بأما٤ ػٍس ٘حن، ُو ٜحن في ؤوطان املًى

لت  واطِت مً وظاء و زحا٤ الٜواَ، خـىؿا املسابوحن لظىىاث هٍى

ت مً الخجاوشاث باملىاهٝ الىائُت،  بذ ٗى ئ الجمُّ بد جُل مجمُى

 والخسوٛاث الخوحرة، ًم١ً ج خُـها ٟما ًلي :

ت  - ت بٛـاء مجمُى هلباث الاهخٜا٤ بمبرز خسوحهم ُلى الحٟس

ت الا  س املِاًحر ال٢اُٗت في خحن هجد مجمُى هخٜالُت هٌسا لِدم جٗى

ُت الؼسون ٛد جم ٛبى٤ هلباتها والخإػحر  مً الولباث ٓحر مظخٗى

  .ُلى اهخٜالها
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بٛـاء هلباث املتزوححن الرًً ًبِدون بمئاث ال١ُلىمتراث ُلى  -

٘اث ًبِدون ُلى  ؤشواحهم في خحن هسي ٛبى٤ هلباث الالخداٚ ملًى

 زالزحن ٠لم.ظاٗاث ال ج٘ٚى ؤشواحهم بم

ت الاهخٜالُت بسطم هره الظىت، بالىٌس  - ُذ الحٟس ُدم اخترام جٛى

ؿدزث  نبلى ُدم ؿدوز ٛسازاث اهخٜا٤ لحد الظاُت في خح

ت، مما ٛس  ٘حن خازج الحٟس دي بلى جدمس ًا ازاث اهخٜا٤ ملًى

٘حن السآبحن باالهخٜا٤؛  املًى

ُ٘اث، ذٟسث بخدي الظُدا ث املظدؼازاث وبخـىؾ مظإلت الخًى

ُٙ ٟرل٣  هٌمذ الىشازةؤن  جي املِهد املل٢ي و جًى ُٙ خٍس اث جًى مباٍز

ًم١ً ح جُل خاملي دبلىم املاطتر واملهىدطحن والخٜىُحن، و في هرا إلاهاز 

جي املِهد املل٢ي ٠اهذ ت الخالُت واملخِلٜت باملالخٌ املىاؿب املخــت لخٍس

 مىـب. 61ٓحر ُادلت 

جحن مً مِهد مىالي زػُد، خاؿت وؤنهم  وجم الدظائ٤ ًُ مأ٤ الخٍس

ىا حُدا، ٟما اٛترح مً حهت ؤخسي ألاخر بخجسبت  احخاشوا مبازاة وجلٜىا ج٢ٍى

 الخِاون الىهني في بهاز ألاهس املظاُدة.

اكُت لىخٍ ؤن و  اجخاذ ٛساز املجاهُت الخاؿت باملساٟص و الٜاُاث الٍس

حر املىازد دون زم ومساٟص الاطخٜبا٤  بحساءاث مـاخبت له مً خال٤ جٗى

ت لخدبحر املاطظاث املِىُت بهرا الٜساز.  املادًت والبؼٍس

ت لألهس املظاُدة وجمذ  ت الىكُِت إلاداٍز الدُىة بلى الخعجُل بدظٍى

اهاز مظاُد، والاهخمام ب٘ئت الخٜىُحن  1811البالٕ ُددهم خىالي 

لاث التي ٌظخُ٘د منها جٜ ، ٛواُاث خ٢ىمُت ؤخسي   ىُىوجمخُِهم بالخٍِى

را بلى  حن ٟو ً الجهٍى ً إلاٛلُمُحن بسجبت زئِع ٛظم واملدًٍس جمخُّ املدًٍس

بةهاز خاؾ ٟما هى مِمى٤ به في باقي الىشازاث خُث ًلذ الىشازة حؼ٢ل 

 .اطخثىاء في هرا الخـيُٙ
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د جم ح جُل  اث هرا، ٛو خماداث املسؿىدة لبِم املدًٍس هصالت الُا

الخىحهاث ًخالٙ ُٗما ًخف محزاهُت الدظُحر بؼ٢ل  الاٛلُمُت الهؼت

 الِامت بلسوزة الِىاًت باملىاهٝ الىائُت.

مِللت الؼباب املٔسبي لِظذ مخِلٜت ٜٗى بمِللت جم اُخباز ؤن و 

بت وال ًم١ً  ت وه٢ُلُت ذاث ؤبِاد ُمُٜت ومٟس الدؼُٔل: بل هي اشمت بيٍُى

م مً ،اختزالها في ازج٘اَ وظبت البوالت همُت الٜـىي للمدخل ألا  ُلى الٓس

الاٛخـادي ٗهي ؤًلا ؤشمت بدماج احخماعي وطُا  ي للؼباب، خُث لم 

حظخوّ الح٢ىماث املخِاٛبت ؤن جبلىز طُاطت ػبابُت ُٟ٘لت باطخٜواب 

اًجابي لل٘ئاث الؼابت، وج٘هم ؤوكاُها وؤشمتها، وبالخالي حظهُل اهدماحها في 

يُت الحُاة الاحخماُُت الِامت وجإهُلها وجىحي ت وج٢ٍى هها في بهاز طُاطت جسبٍى

لاءاث حؼ٢ل املجا٤  يهُت واحخماُُت ِٗالت وهادٗت. ُبر بسامج ٗو وجٗس

ت وجىمُتها، خُث  دزاجه الابخ٢اٍز خٍ في لى املىاطب الخخلان مىاهبه ٛو

الخجازب املٜازهت ؤن مظإلت بدماج الؼباب كمً الظُاٚ الاحخماعي الِام 

ت واملهىُت والُٜمُت، حؼ٢ل الهم الؼآل وجلبُت موالبه وخاحُاجه السوخُ

ُا منها بإهمُت املساهىت ُلى هرا  ل٢ل ألاهٌمت والظُاطاث الاحخماُُت. ُو

املىكَى باُخباز الؼباب املدٞس السئِس ي ل٢ل الخدىالث املجخمُِت، باملٜابل 

ٗتراٟم املؼا٠ل والٜلاًا الؼبابُت مّ ازج٘اَ ميظىب وعي الؼباب بهمىمه 

لاًاه طِؼ٢ ىدا ٛابال لالػخِا٤ والاه٘جاز في ؤي لحٌت اخخجاحا ٛو ل ٛو

بالتهمِؽ والاٛـاء والحسمان مً الِدًد مً الحٜٚى  ؼِىز الُلى 

 :آحي  ألاطاطُت وهى ما ً٘ظس 

ااااااد دزحاااااات  - ت الظُاطااااااُت للؼااااااباب التااااااي جٟا الاهخ٘اااااااق ال١بحاااااار للمؼاااااااٟز

 ،إلاخبان والُإض

هاداث الِلُاااا ازج٘ااااَ وظااابت الؼاااباب لاااِع ٜٗاااى الِاهااال والحامااال للؼااا -

ااا ّ  ااده ٛو والخٜىُاات باال الٔحاار زاق ُااً الحُاااة الاحخماُُاات، وهااى مااا جٟا

ىاحااّ ٛااىازب املااىث التااي جدـااد ؤزواح الِؼااساث مااً الؼااباب هسبااا  ٗو

 ،مً ػبذ الٜ٘س والِصلت الاحخماُُت
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ازج٘ااااااَ وظاااااابت الخِااااااهي للمخاااااادزاث وازج٘ااااااَ وظاااااابت الاماااااساق الِٜلُاااااات  -

 والى٘ظُت وطى الؼباب،

هاز، جم الدظائ٤ ًُ مـحر الظُاطت املىدمجت للؼباب، وفي هرا إلا 

ُه مّ الخرٟحر بإن وكّ  طُاطت خاؿت بٜواَ الؼباب ال جخ خف في جٗس

الؼاب بٜدز ما جخولب زئٍت ػمىلُت جصاوج الساخت الى٘ظُت والخإهحر الُٜمي 

في مىاحهت ٠ل ؤػ٢ا٤ الخوٖس دون آ٘ا٤ بُواء ؤهمُت للتربُت الجيظُت 

ىطُىلى ي واه٘خاخهم ُلى اللٔاث وولىحهم للخ١ىلىحُت في بِدها الظ

 الحدًثت.

 1811ٌِاوي ؤٟثر مً وؿسخذ بخدي الظُداث املظدؼازاث ؤهه 

ً حلهم وظاء 1884) ت ودوز  ،باللبى( مً ماهٍس في الىىادي اليظٍى

، مً الهؼاػت والحُٙ ،الؼباب وخلاهت ألاه٘ا٤ ُلى املظخىي الىهني

مً  1511 ،دزهم 211الحٜٚى الؼٔلُت  بحن خُث ال ًخمخِىن باي خٝ مً 

مظاهمت املظخُ٘دًً واملظخُ٘داث ال ًخمخِىن بدٜهم في الخٔوُت ال حُت 

ت  ،طىت 41طىىاث الى اٟثر مً  3اػخٔل اٛلهم  مولبهم الىخُد هى حظٍى

هم املؼسوُت و  ٜت جلمً خٜٛى ت بوٍس  ٟسامتهم.جدٍ٘ وكُِتهم إلاداٍز

اكت املدزطُت وؤن ال جىدـس في وجمذ الدُىة بلى الاهخمام بالٍس

 املدازض ٜٗى، بل حؼمل الجامِاث ؤًلا.

اكُت، ٜٗد جمذ إلاػازة بلى ؤنها حِاوي مً  ُٓاب وباليظبت لألهدًت الٍس

الخىاشهاث،  اخخال٤ بظبب خاهٜت مادًت ؤشماث اطتراجُجُت الِمل ومً

 هدُجت طىء الخدبحر والح٢امت.

في مسجباث املدزبحن ألاحاهب وجم إلالحاح ُلى كسوزة بُادة الىٌس  

 الىخائج ال١سوٍت املدٜٜت. موالتي جبٜى ٓحر مىوُٜت ؤما

حر الُاث الِمل وال جساعي  الؼباب مً كِٙوحِاوي دوز  ٟبحر في جٗى

ها بالدها خاؿت ٗئت الؼباب واخخُاحاتها  الخدىالث الاحخماُُت التي حِٗس

ت  ُت والخإهحًر ُاملِٗس ت في جدُٜٝ الدًمٜساهُت الدؼاٟز ت وحشجُّ مؼاٟز

س مدُوهملإل الؼباب  وحظُحر اهدماحهم  هخسان في الؼإن املدلي وجوٍى
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 والخدبحر الدظُحر الاحخماعي، خُث ال شالذ دوز الؼباب ُخُٜت في همى

لت الِمل، طاُاث) ً وكِٙ واملالُت ت١ُاللىحظدُ املىازد ٛو ً ج٢ٍى  املدًٍس

٘حن ٟما حِخبر دوز  .اٟهمبػس  هدى ُائٜا مما ًٜٙ( بها والِاملحن واملًى

ُاب الحالي الح٢امت الؼباب دلُال ُلى كِٙ همىذج ت آلُاجه ٓو  الخدبحًر

ومً هىا  ولىحها، ًُ للؼباب ُصوٗا ولد مما املاطظاث، بِم في ؤخُاها

 مٜس مخـف لدوز الؼباب. 32جم الاطخ٘ظاز خى٤ ؤطباب بٓالٚ 

، و  ؤنها  بخـىؾ دوز الؼباب، جم الخإُٟد ُلىُالٛت بى٘ع املىكَى

ت الىخُدة  جخخلٙ ًُ بُواء الىخائج املخىخاة وجىٜـها املىازد البؼٍس

ت زهً بػازة داز الؼباب هي مدًس، وفي ؤخُان  الخابِت للىشازة املىكُى

س دوز ػباب ُلى مِداث مىطُُٜت بجىدة ُالُت ل١ً ال حؼٔل  ؤخسي، جخٗى

ٙ جٜني ٌظاُد الؼباب ُلى اطخِمالها.  لِدم وحىد مًى

م الخإُٟد ُلى كسوزة جإهحر الؼباب مً هٖس ؤشخاؾ ومً هىا، ج

حن وماهلحن.  مدتٗر

جيهرا، وجم الدظائ٤ ًُ مـحر   الؼباب لىشازة املل٢ي املِهد خٍس

اكت  املالُت املىاؿب جخـُف بظبب الِوالتمً  ٌِاهىن الرًً  والٍس

 .ؤخسي  لشخـُاث

ً بإن  وباليظبت ملىكَى املخُماث، ٜٗد ذٟس بِم الظادة املظدؼاٍز

 وشازةخُث جخلذ الظىت املاكُت  بال٘لاءاث، مسجبوت املخُماث مؼا٠ل

 بسمجت ؤزب٣ مما للخخُُم، ٗلاءاث بمىذ التزاماتها ًُ الىهىُت التربُت

، املؼ٢ل هرا طدخداٞزمّ الاطخ٘ظاز بن ٠اهذ الىشازة  والجمُِاث، املساخل

 مظخُ٘دة امل٘سوق مً ٠ان التي الجمُِاث -الخِلُم وشازةُلما ؤن 

 في آخس لحٌت. اطخ٘ادة بدون  ؤؿبدذ

، سجلذ بخدي الظُداث املظدؼازاث ُلى مظخىي البيُاث الخدخُتو 

ٓحر ان هرا الخٜدم ال  ،املٔسب ُٖس جٜدما ملمىطا في الظىىاث ألاخحرةؤن 

اكُت التي تهم  ٌؼمل الا البيُاث الخاؿت في مٜابل كِٙ البيُاث الٍس
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اكت ال وختى وان وحدث ٗهي خاؿت ، اكتٜسب وولىج ُمىم املٔازبت للٍسٍز

اكت دون ؤخسي   .بٍس

وجمذ إلاػازة بلى الوٚس الجدًدة التي ؤؿبدذ ججخاح املالُب 

اكُت وموالب  ت مً الجماهحر الٍس ال١سوٍت، والتي ج٢ىن ُبازة ًُ زطائل ٍٛى

ّ الٗخاث ؤهـاز ال٘ٚس ال١سوٍت )الخُ٘ى(، بذ جمذ  ػِبُت جمسز ُبر ٗز

ابت لها وألاخر بهره املوالب املِبر ُنها ؤزىاء بحساء الدُىة بلى كسوزة الاطخج

خباز.  املٜابالث ال١سوٍت بِحن الُا

اكت في بالدها هى انها ؤؿبدذ ملمازا  ولِل اهم اػ٢ا٤ جىاحهه الٍس

ٝ ُمىمي  للخجاذباث الظُاطُت ُلى خظاب جدُٜٝ الٔاًت منها ٟمٗس

، بخُِٔب اشاثإلاهج٤ ًُ ئ دظاًخم الن ؤوخاحت احخماُُت واٛخـادًت ٛبل 

دم  اطتراجُجُت اكاث، ُو  الاهخمامواضحت املِالم ومىازد ٛازة لجل الٍس

اكُت،  اكُحن الرًً هم مدىز البرامج الٍس هداٖ ألا  ًخم جدُٜٝ ٟما لمبالٍس

اض ي  .املخىخاة مً املجا٤ الٍس

 مالُب الٜسب املجهىد ال١بحر للىشازة في اخدارهرا، وجم ح جُل 

مٜابل ذل٣ جم الدظائ٤ ًُ جُُٜم الىشازة في  وحِمُم مجاهُتها ل١ً

املالُب خاؿت بِد حِمُم مجاهُتها، ٟما اٛترح الاهخمام الاطدباقي لهره 

بالىىادي الجماُاجُت وبُداد هىادي لليظاء. وجمذ املوالبت بخخـُف 

ت لخدبحر مالُب الٜسب، ُلما ؤهه جم ُٜد اج٘اُٛت ػساٟت مّ  مىازد بؼٍس

 الظُاٚ. املجالع إلاٛلُمُت في هرا

خماداث ال١بحرة املسؿىدة ل١سة الٜدم الىهىُت و  م مً الُا ُلى الٓس

الى جُُٜم جمذ الدُىة في هرا الـدد والىخائج جبٜى ٓحر مسكُت، لىخٍ ؤن 

خماداث مٜازهت مّ الىخائج ُ لى كىء ججازب مٜازهت لدو٤ ماػس الُا

  ولِع في املىازد.ؤن الخلل في الخدبحر ، مّ اُخباز مجاوزة

اكُت  جامِاثلالدظائ٤ ًُ هخائج جُُٜم الىشازة  جمو   خـىؿا الٍس

اكُت الٜىي  وؤلِاب الٜدم ٟسة ، مّ الاطخ٘ظاز خى٤ ُدد الجامِاث الٍس



16 

 

وبن ٠اهذ الجامِاث التي لم حِٖس ؤي هَى مً الاٗخداؾ ال حِٖس ؤي 

اكُت ًخلّ للمساٛبت.  مؼا٠ل، وبن ٠ان الدُم املمىىح ل جامِاث الٍس

البت بِٜد احخماَ ال جىت مّ الىشازة خى٤ مىكَى املو ذهرا، وجم

 حامِت ٟسة الٜدم.

 ، ٗةن2121جمذ إلاػازة بلى ؤهه في بهاز حدو٤ الاطدثماز لظىت و 

اكت خــ محزاهُت ملُىن دزهم لبرهامج  841مبلٕ  ذالؼباب والٍس

م  (. بال ؤن الجدو٤ ال ٌِوي ؤي 811"الو٘ىلت والؼباب واملسؤة" )بسهامج ٛز

جىشَّ هرا املبلٕ ُلى الجهاث، ُلى ١ُع بسهامج آخس في ه٘ع ج٘ـُل ًُ 

م  اكت ذاث 812حدو٤ الاطدثماز )بسهامج ٛز ( الري يهم الاطدثماز في الٍس

 مظخىي ُالي والري ًبحن ج٘اؿُل الخىشَّ ُلى الجهاث.

 : قطاع الاتصال 

ُت ال ًم١ً  ٌؼهد ٛواَ الاجـا٤ جمذ إلاػازة بلى ؤن  جوىزا وخٟس

ُلى مظخىي الاهخاج والجىدة وإلابداَ، ٓحر ؤهه ًدخاج بلى  به٢ازها طىاء

د مً الدًىامُت ملىاٟبت ما وؿل بلُه الاجـا٤ في الدو٤ املخٜدمت مً  املٍص

اث مخٜدمت جٜىُا، ومهىُا، وؤخالُٛا.  مظخٍى

ىد  الم، ٗال بد مً الحدًث ًُ الخُو ددر ًُ الاجـا٤ وإلُا

ىهُت وإلاذاُُت، والتي ٓز م جصاًدها الِددي، بال ؤنها ال شالذ الٜىىاث الخلٍ٘ص

جدخاج بلى إلاهخاج إلابداعي الجُد، ٟما جدخاج بلى بـمت وهىُت خُُٜٜت 

خماد ُلى إلاهخاحاث  خُت والىهىُت ُىق الُا دىا الخاٍز حِبر ًُ ُمٝ هٍى

 املظخىزدة.

واطخ٘ظسث بخدي الظُداث املظدؼازاث بن ٠ان هىاٞ ِٗال 

الم ومىاٟبت ألا  خدار الىهىُت والدولُت، بذ ازجإث وحىد اطخٜاللُت إلُا

 اهخٜائُت في مخابِت ألاخدار بؼ٢ل بُِد ًُ الاطخٜاللُت.

وبخـىؾ مىكَى الخىَى الثٜافي وال١٘سي واللٔىي، لىخٍ وحىد 

الم الِمىمي، بذ ؤن هىاٞ بٛـاء لبِم  ُدة حهاث ال جإخر خٜها في إلُا
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تالجهاث، وفي هرا إلاهاز جمذ املوالبت بةهالٚ بذاُ ت بجهت دُز -ت حهٍى

 جاُٗاللذ.

امل١خىبت وإلال١تروهُت جىمى ُلى هدى حُد،  ت حاٗالؤن وجم اُخباز 

ادزاث الظُاطُت والثٜاُٗت املبحٔوُت ألاوؼوت و ومظاهمتها في مىاٟبت و 

م وحىد ججاوشاث مً بِلها ُٗما ًخِلٝ بإخالُٛاث املهىت لرل٣  خاكسة ٓز

ت الحٝ في الىلىج بلى البد مً جىٌُم هرا الٜواَ دون املظاض  بدٍس

املِلىمت، ٟما ؤن هىاٞ ؤحىاطا صحاُٗت في خاحت بلى جىٌُم و جإهحر بهدٖ 

ت  الالتزام بلىابى املهىت ال حاُٗت، واملداٌٗت ُلى الخىاشن بحن خٍس

الم واملظاولُت املهىُت وألاخالُٛت، واملمازطاث ال٘للى املخِاٖز ُليها  إلُا

 ُاملُا.

اث مً وجمذ إلاػازة بلى وحى  د جساحّ ُلى مظخىي الحٜٚى والحٍس

 خال٤ مداٟمت صحاُٗحن بالٜاهىن الجىا ي ولِع بٜاهىن ال حاٗت واليؼس.

واطدى١سث بخدي الظُداث املظدؼازاث مىّ مىطُٜى الساب، مِخبرة 

ؤهه بحساء ٓحر صحُذ، بل ًجب مِالجت ألاطباب ولِع املىّ والٜمّ في 

 .املجا٤ إلابداعي

ؤهه لِع هىاٞ خالٖ مً خُث املبدؤ هدُجت خرٖ  جمذ إلاػازة بلىو 

٘ي الخجازب املٜازهت جم الاطخٔىاء ًُ وشازة الاجـا٤، ٗوشازة الاجـا٤، 

خاؿت بِد خلٝ الهُئت الِلُا لالجـا٤ الظمعي البـسي ٟماطظت لخٜىحن 

الم الظمعي البـسي، وخلٝ املجلع الىهني لل حاٗت ٠ان  وكبى الُا

الاجـا٤. ل١ً في جدبحر هرا الحرٖ ٠ان  خرٖ وشازةبِد مىخٌسا حدا 

ُت مّ املِىُحن، بالىشازة ومّ باقي جالخلل، خُث  م في ُٓاب مٜازبت حؼاٟز

املاطظاث الخابِت لها، مما خلٝ ازجبا٠ا ٟبحرا والخباطا في وكُِت الٜواَ 

وازاز خٌُ٘ت الِاملحن به الرًً ًلىا مِلٜحن الى ٓاًت ؿدوز املرٟسة 

ت وحِول بم٢ س مظازاتهم املهىُت خاكسا ومظخٜبال، ٟما جم الىشاٍز اهُت جوٍى

خلٝ الص يء الري الحرٖ دون ؤي اُداد طابٝ وجيهئ ملسخلت اهخٜالُت، 
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ت التي مظذ خٜٚى الاخٍسً ت وإلاداٍز ، بذ جم الِدًد مً املؼا٠ل املظوٍس

ًٜازب ما مـحر املساٗٝ واملاطظاث الخابِت للىشازة وما مـحر الدظائ٤ ًُ 

311  ٙ ً ؤطباب ُدم الاخخ٘اي بٜواَ ٌؼخٔلىن بهرا الٜواَمًى ، ُو

 الاجـا٤ كمً حظمُت الىشازة.

 ISMAC)الىكااُِت املسجب١اات للمِاهااد الِلُااا وجاام الاطخ٘ظاااز خااى٤ 

+ISIC)  ّالتاااي ؤؿااابدذ جابِااات لٜوااااَ الثٜاٗااات فاااي خاااحن ماااً امل٘اااسوق ان جدبااا

ااااااٝ الٜاااااااهىن  ،وشازة الخِلااااااُم الِااااااالي اااااام  ُلمااااااا انهااااااا مددزاااااات ٗو ٛاااااااهىن  11.11ٛز

ااٙ ٌؼااخٔلىن بهاارا  311مساٗااٝ وماطظاااث ومااا ًٜااازب ٟالخِلااُم الِااالي،  مًى

 .الٜواَ

س ُلاااااااى الخٌاااااااذ بخااااااادي الظاااااااُداث املخااااااادخالث ؤن  الٜوااااااااَ ال ًخاااااااٗى

ااااااائٙ وال١٘اااااااءاث  ُ٘اااااااث وجدماااااال وهااااااى الاااااادلُل املسحعااااااي للًى مااااااا ًجِاااااال الخًى

ت ىكاااٍى ٜااات ُؼاااىائُت ٗو اطاااخمساز اػاااخٔا٤ ، ماااّ مىاؿاااب املظااااولُت ًاااخم بوٍس

ٜىااااىاث الىهىُاااات الِمىمُاااات دون ُٜااااد بسهااااامج )مىاااار ؤٟثاااار مااااً زااااالر طااااىىاث ال

 .باليظبت للٜىاة الثاهُت(

ااااالم الِمااااىمي، ؤػااااازث بخاااادي  وباليظاااابت لخٔوُاااات ألاوؼااااوت فااااي إلُا

الظااُداث املظدؼااازاث ؤن بِاام ال٘ااٚس البرملاهُاات ٛامااذ بدىٌااُم ؤًااام دزاطااُت 

ٜاااال الخٔوُاااات ال ااااحاُٗت خااااى٤ ٛاااااهىن املالُاااات، ٓحاااار ؤهااااه لاااام ًااااخم املظاااااواة فااااي ه

بؼاا٢ل مدظاااو مااً مااع لالطااخ٘ادة  اُخباارث ؤهااهوالبااذ ؤزىاااء وؼااساث ألاخباااز، و 

الم.  الحٝ الِمىمي في إلُا

ت الىهىُااااااات لإلذاُااااااات والخل٘اااااااصة وجماااااااذ إلاػاااااااازة بلاااااااى  وكاااااااُِت الؼاااااااٟس

ااات واملدااادودة حااادا  اجُت والجهٍى ااات املىكاااُى املثٜلاات باااالٜىىاث الاذاُُااات والخلٍ٘ص

، مّ الدظائ٤ ُاً ؤطاباب ُٓااب خىج الظمعي البـسي ُلى مظخىي حىدة املى

  .ملجلع الىهني لل حاٗتاملحزاهُت املخِلٜت با
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، ذٟااااااااااااس حاااااااااااال املظدؼااااااااااااازاث وكااااااااااااُِت الٜىاااااااااااااة الثاهُاااااااااااتوبخـاااااااااااىؾ 

ً ؤن  بلااااى ؤخوااااس خااااا٤ مىاااار مااااا  ٛااااد وؿاااالذ ألاخااااىا٤ املالُاااات للٜىاااااةواملظدؼاااااٍز

الٜاااااسازاث طاااااىت، مماااااا يهاااااددها بااااااإلٗالض فاااااي خالااااات ُااااادم اجخااااااذ  21ًٜاااااازب ا٤ 

اادم اهـاااٖ الِااامالث والِاااملحن بالٜىاااة مىاار مااا ًٜااازب  طااىت  15املىاطاابت. ُو

هم الٜاهىهُاااااااااات مااااااااااً جسطااااااااااُم واطااااااااااخ٘ادة مااااااااااً الاج٘اُٛاااااااااات  دون الخمخاااااااااّ بدٜااااااااااٛى

حرهااااا مااااً الحٜااااٚى بُِاااادا ُااااً مباااادؤ املظاااااواة وإلاهـاااااٖ خُااااث  الجماُُاااات ٓو

 .ؤي دُم للٜىاة الثاهُت 2121ُٓب مؼسوَ الٜاهىن املالي 

 2Mٍ بِاااام الظااااادة املخاااادخلحن ؤن بػاااا٢الُت الٜىاااااة الثاهُاااات والخاااا

ااّ وذهاااب ؤمااىا٤ الؼااِب لٔحاار م٢انهااا وذهاااب املؼاااهد  مسجبواات بالح٢اماات والَس

 لٜىىاث ؤخسي هدُجت لسداءة املىخىج.

اااااذ  ملساحِااااات وفاااااي ه٘اااااع الظاااااُاٚ، جااااام الدظاااااائ٤ ُماااااا بذا خاااااان الٛى

ت الِلُاااااااا لالجـاااااااا٤ الىماااااااىذج الاٛخـاااااااادي للٜىااااااااة الثاهُااااااات التاااااااي جسهٜهاااااااا الهُئااااااا

الظااااامعي البـاااااسي بااااادٗتر جدماااااالث زُٜااااال حااااادا ماااااً خُاااااث الالتزامااااااث ال١مُااااات 

ااااٝ الِمااااىمي فااااي امللااااامحن الظاااامُِت  ُاااات التااااي جااااسوم جٜاااادًم خدماااات املٗس والىُى

ت ل١اً بادُم ماالي ال ًمثال طاىي  % ان  91% ماً محزاهُات الٜىااة و 11البـٍس

اذ ُليهاا ٘اوفاي ه . جبدث ُليها في الاػهاز جلامً اطاخٜاللُت الخاى ن ؤع الٛى

ااااااسي.  م بااااااه مااااااً خااااااى٤ مااااااا جىااااااىي الح٢ىماااااات الُٜاااااااوجاااااام الاطخ٘ظاااااااز ؤًلااااااا الخدٍس

خساحهااااااااا مااااااااً خالاااااااات بو  (2M)الثاهُاااااااات  ر للٜىاااااااااةوحاااااااابحااااااااساءاث بشاء الىكااااااااّ الخ

ُبار بًجااد خلاى٤ ملمىطات للمؼاا٠ل التاي حِاٚى ُملهاا  ،إلاٗالض الري حِِؼه

، ُلما ؤهاه الٜىىاث املىاٗظت وجوىزها ؤمام املحزاهُاث الضخمت التي جخمخّ بها

 ً الٜىااةمااملىخجاحن وال٘ىااهحن ُدد مً جدى٤ ُلى طبُل املثا٤ ال الحـس ٛد 

ىا فاااي الخِامااال  ُاااً ؤداء   2Mماااّ ٛىاااىاث ؤخاااسي، بظااابب جاااإخس الثاهُااات وػاااُس

لاث اللُِ٘ت باملٜازهت مّ ما جادًه لهم ٛىااة  املظخدٜاث، ؤو بظبب الخٍِى

MBC5. 
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ُجااااااب اجخاااااااذ بحااااااساءاث مظااااااخعجلت هدُجاااااات وهدُجاااااات ملااااااا طاااااابٝ ذٟااااااسه، ٗ

ت الىهىُااااات التاااااي حؼااااأل ماااااا ًٜاااااازب خوااااااز لأل  ماااااً  911املددٛااااات بهاااااره الؼاااااٟس

الِماااا٤ وألاهاااس واملهىدطاااحن وال٘ىااااهحن واملثٜ٘اااحن  ٤ألاحاااساء بؼااا٢ل مباػاااس وماااأ

 بؼ٢ل ٓحر مباػس، بكاٗت ملا جمثله ٟمىزور بُالمي وزٜافي وهني. 

ازة بلااااااى وحاااااىد بػاااااا٢الُت ُلااااااى وباليظااااابت ملىكااااااَى الظااااااِىما، جماااااذ إلاػاااااا

مظخىي الدُم وإلاهخاج الظِىما ي بىزشاشاث، وجمذ الدُىة بلى بًجاد خلى٤ 

 ُملُت لخدبحر حُد مللٙ الظِىما بهره املىوٜت.

بت ُلاااااى الُٜمااااات امللااااااٗت ُلاااااى الٜاُااااااث  وجااااام اٛتاااااراح جخ٘اااااُم اللاااااٍس

الظااااااااااِىمائُت، مااااااااااّ الدظااااااااااائ٤ ُمااااااااااا بذا ٠ااااااااااان هىاااااااااااٞ جُٜااااااااااُم لاااااااااادُم إلاهخاااااااااااج 

ىما ي، وبن ٠اهااذ جااخم مخابِاات املخااسج واملىااخج الااري لاام ًدتاارم مااا حاااء فااي الظااِ

دٗتااار الاااخدمالث الاااري ُلاااى ؤطاطاااه جااام ؤخااار الااادُم، خُاااث جااام الخإُٟاااد ُلاااى 

 مدازبت الٜسؿىت والح٘اي ُلى خٜٚى املال٘حن.

لااااام  جـاااااا٤ؿاااااب املالُااااات، جااااام اُخبااااااز ؤن ٛوااااااَ الاوفاااااي مىكاااااَى املىا

ؤًلااا خاارٖ مااً املحزاهُاات الٜواُُاات باال  ،ًداارٖ ٜٗااى مااً هىدطاات الح٢ىماات

ذ الري خـف ُٗه الٜاهىن املاالي لظاىت  مىـاب  111، 2119خُث في الٛى

اكااااات و مىـاااااب  21مىـاااااب لٜوااااااَ الثٜاٗااااات و 21ماااااالي لاااااىشازة الؼاااااباب والٍس

 2121لٜوااااَ الاجـاااا٤، فاااي خاااحن لااام ًخـاااف مؼاااسوَ الٜااااهىن املاااالي لظاااىت 

بِاااااد دمجهاااااا فاااااي آخاااااس مىـاااااب ماااااالي باليظااااابت للٜواُااااااث الثالزااااات  121طاااااىي 

اكاااات، وطاااا١ذ املؼااااسوَ ُااااً ٛواااااَ  حِاااادًل خ٢ااااىمي: الثٜاٗاااات والؼااااباب والٍس

، بذ جام الاطخ٘ظااز خاى٤ الظابب وزاء جٜلاُف ُادد املىاؿاب املالُات الاجـا٤

ً ُُٟ٘ت جىشَِها   .ُلى هرا الٜواَ الىشازي ُو

وخخاماااا، جماااذ املوالبااات باإلطاااساَ فاااي بخاااساج الٜىااااة البرملاهُااات، ألنهاااا 

الاسؤي الِاام واملاىاهً مىاٟباا  ٢ًاىن  الِمل البرملااوي والح٢اىمي وختاى حِبر ًُ

لااااااااااى اكااااااااااواَل مباػااااااااااس بالٜلاااااااااااًا  ااااااااااابي، ُو عي والٛس ومخدبِااااااااااا للِماااااااااال الدؼااااااااااَس

 واملىاكُّ التي جدخل في ؿلب اهخماماجه.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  الشباب والرياضةالشباب والرياضةالثقافة والثقافة و  وزيروزير  أجوبة السيدأجوبة السيد
  



1 

 

  الشباب والرياضةالشباب والرياضةالثقافة و الثقافة و أجوبة السيد وزير أجوبة السيد وزير 

    
 

زمً الؿُض الىػٍغ وافت املضازالث واملالخغاث اللُمت التي أبضاها 

ً املدترمين أزىاء مىاكشت مشغوؼ ميزاهُت  الؿُضاث والؿاصة املؿدشاٍع

اطت، مإهضا ؽلى أهه ال ًمىً ئصالح هظا  وػاعة الثلافت والشباب والٍغ

اء خلُلُين وبضون هلاباث وحمُؿ الفاؽلين فُه، اللطاؼ املهم بضون شغو

 ألن املؿإولُت جبلى وطىُت وغير طاجُت أو طاث جىحه مؾين.

وهغغا لحجم وأهمُت هظا اللطاؼ، فلض أبان أن الغغفُت جلخض ي 

اتها واللُام بيافت  ث هىؽا ما في صعاؾت امللفاث والخؾغف ؽلى مدخٍى التًر

ت ملىاهبت هظه الل  طاؽاث الثالر.الترجِباث الظغوٍع

ؾِخم اللُام بدىاعاث مخؾضصة  0202وأؽلً ؽلى أهه ابخضاء مً ؾىت 

، أؾاس يمؿ حمُؿ الفاؽلين باؽخماص بغامج جسضم املصلحت الؾامت بشيل 

 الحلٌى امللترخت وطلً في ئطاع ما هى ممىً.اؽخماص وهظا 

ا ملاعهت مؿ بؾع  ا وفىٍغ سُا وخظاٍع وطهغ أن املغغب بلض كىي جاٍع

بدغ ألابُع املخىؾط والضٌو الؾغبُت، وبالغغم مً كلت مىاعصه صٌو ال

ت لم جدللها بؾع  وبؾع املشاول املطغوخت، فلض خلم نهظت جىمٍى

ت  4أو  3الضٌو التي جخىفغ ؽلى  أطؾاف مً امليزاهُت، هما أن هىان اؾخمغاٍع

اء بفىغهم وزلافتهم وخظاعتهم.  لخدلُم طمىخاث وجطلؾاث املغاعبت ألاوكٍى

مىحىص  ، فأوضح أهه كطاؼؿبت ملؿألت خظف كطاؼ الاجصاٌوبالي

خظمً أطغ هفأة وزبراء، ئال أهه جم خظف الدؿمُت فلط وؾِخم الؾمل  ٍو

بجهض ومثابغة زالٌ هظًً الؿيخين مؿ اللطاؽاث الثالر : الثلافت، 

اطت والاجصاٌ. هما أن الىػاعة مؿخؾضة لؾلض أي احخماؼ مؿ  الشباب والٍغ

ث املىاطىين بشيل ا التي جضزل في ازخصاصاتها واوشغاال اللجىت في اللظاً

 ؽام.
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ت والفىاعق الاحخماؽُت والاكخصاصًت، أوضح أهه  وبسصىص الجهٍى

، ؾخيىن بالطبُؾت فىاعق نلا ئلى  1991مىظ الخلؿُم الجهىي لؿىت 

ت، ئال أه ت باملفهىم الاكخصاصي والالجمغهؼ ب هحغغافُت وحهٍى خفؾُل الجهٍى

ئط أن هىان حهاث لضيها مىاعص وحهاث جدلُم ألاهضاف، إلاصاعي، ًمىً 

ًجب أن جىلل ئليها املىاعص، غير أن اهخلاٌ املىاعص لِـ صائما مً ازخصاص 

الضولت، خُث ًجب البدث ؽً الىثير مً الاؾدثماعاث، ألن هلل 

 الاؾدثماعاث ًيىن أؾهل بىثير لخلم هىؼ مً الخىاػهاث.

لم جىفظ  0210الىػاعة مىظ ؾىت وأشاع ئلى وحىص ؽضة اجفاكُاث في 

ُت ال ًمىً أن ًىجؼ، وبظلً بؾض، ئط أن أي اجفاق ال ًخىفغ ؽلى مىاعص مال

فاملىهجُت املخبؾت هي جىفُظ حمُؿ البرامج التي لها ئمياهُاث ماصًت في أكغب 

رامج التي حؾاوي مً املشاول فُخم صعاؾتها لىطؿ خض لهظه بوكذ، أما ال

ت، املشاول، غير أن البرام ج التي فيها ؾلف مالي ؽالي وهضع للماٌ وشؾبٍى

 فلض جم خظفها.

ت ئلى الالجمغهؼ، وبالخالي ًجب  وصغح بظغوعة الاهخلاٌ مً املغهٍؼ

حغُير بؾع اللىاهين املؾُلت التي ال جترن مجاال للخؾاون، ومً حهت أزغي، 

اعاث مُضاهُت لحل املشاول، ئ ط ًيبغي الخغوج ئلى أعض الىاكؿ واللُام بٍؼ

مً املشاول ال جدل باملىاعص املالُت فلط، بل ًجب أن ًيىن  %42كغابت 

 الضؽم والخدفيز مؾىىي وماصي لبظٌ مجهىص أهثر وصىؿ ئصاعة مىخجت.

 : قطاع الثقافة 

أهض ؽلى أن الؿُاؾت الثلافُت حؿخىحب الاهفخاح ؽلى الثلافاث 

اث بشيل ال ًسالف اللىاهين  واللغاث والخىحهاث مؿ طبط ألامىع وألاولٍى

 في ئطاع صولت الحم واللاهىن.

طاهُا، ئؾباهُا  وبالىغغ ئلى بؾع الضٌو ألاحىبُت، هفغوؿا، بٍغ

والبرحغاٌ، أوضح أن مضازُل الؿُاخت الثلافُت والترازُت، بهظه البلضان أهثر 

مً صىاؽت الؿُاعاث وألاؾلحت، وأطاف أن الثلافت صىاؽت اكخصاصًت 
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وزبراء في الىػاعة، هما أن الىمىطج الخىمىي بامخُاػ، ولضًىا بيُت زلافُت 

ؾىت امللبلت وهى اؾخمغاع لألحُاٌ  02الظي جدضر ؽىه حاللت امللً يهم 

 وللمإؾؿاث.

 هوأبغػ أهه بضون حشجُؿ اللطاؼ الخاص وبضون حلب اؾدثماعاج

فال ًمىً جدلُم الىمى، والُىم حمُؿ الضٌو املخلضمت بضون ه، ومىاعص

اللطاؼ الخاص، وباالؾدثماعاث ألاحىبُت وبالخالي اؾخثىاء طىعث هفؿها ب

ًجب زلم مىار حالب لالؾدثماع، أما مىاعص الضولت فخىمى بظؾف أمام 

اعجفاؼ اخخُاحاث الؿيان واملطالب بشيل ؾىىي، وبضون جدلُم الىمى 

 .%6املطلىب فال ًمىً إلاحابت ؽً الاخخُاحاث التي ًجب أن جخجاوػ وؿبت 

مالُت مىحىصة، غير أن إلاشياٌ ًبلى مغجبطا وأؽلً أن هىان مىاعص 

جب جغشُض الىفلاث خمضا أو غير مؾبؿىء الخضبير الظي كض ًيىن مخ ؾمض، ٍو

 ومداعبت ؾىء الخضبير، هما أن املداؾبت عمؼ للخىمُت وؾبُل للتربُت.

أما في مجاٌ الثلافت، ؾُيىن هىان اجفاكُت لخىافي الضؽم في املجاٌ 

 الثلافي، والدشجُؿ املاصي واملؾىىي حؼء مً آلُاث الخىمُت.

بلى  وأشاع ئلى أن الغؼو إلاؽالمي لللىىاث ئشياٌ صولي لان، ٍو

لللىىاث الغؾمُت صوع في جلضًم ألازباع الغؾمُت واملىخىج املغغبي ألنها 

ت واملىعور الثلافي.جدافػ ؽلى   الهٍى

وباليؿبت لحماًت اللغت الؾغبُت، أهض ؽلى طغوعة خماًتها زاصت وأهىا 

سىا هى مؿخلبلىا.  هيخمي لحظاعة ولِـ للغت فلط، وجاٍع

خم جىػَؾها ؽلى  وبسصىص إلاصضاعاث، فظهغ أهه ًخم اؽخماص وىطا ٍو

 مسخلف املىخباث.

طت الاهفخ  اح ليشغ الثلافت مجالُا.وهىه بخىؾُؿ امللاهي الثلافُت شٍغ
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وخٌى مىطىؼ الضؽم، أؽلً أهه ًخم وفم صفتر الخدمالث هىان لجان 

خم الظهاب وفم املىطم واملىطىؽُت وصفتر الخدمالث،  مخسصصت للضؽم ٍو

 ؽلما أن هىان مداؾبت املجلـ ألاؽلى للحؿاباث.

 : قطاع الشباب والرياضة 

الثلافت والخىاصل وئلى وأشاع ئلى وحىص جضازل بين التربُت والخؾلُم و 

ئبغام اجفاكُت شغاهت مؿ وػاعة التربُت الىطىُت ؾخدل ؽضة مشاول ؾِخم 

ً في ئطاع الجاهب الثلافي وئهجاػ مضاعؽ  ت همإطٍغ ئلحاق املىاعص البشٍغ

اطُت في ؽضة مضن وب اطالهىاؼ األ ٍع  سخلفت.امل ُتٍغ

غ ما هى ألا  ؾاؽ وأفاص أن البرهامج الحيىمي ًخظمً ما ًىفي مً جطٍى

ت لللطاؽاث الثالر في أفم  لت هاحؾت، وأن هىان زطت ؽمل وعٍؤ وبطٍغ

 وؾِخم جلضًم وؿبت إلاهجاػ أو الحصُلت زالٌ الؿىت امللبلت. 0202ًىاًغ 

جب  ً التربىي، ٍو اطت آلُت مً آلُاث الخيٍى جثلُف "واؽخبر أن الٍغ

اطت اطت وزلافت الٍغ زىاء ، ملترخا جلضًم فلغاث زلافُت باملالؽب أ"الٍغ

اث الىغوٍت وأطاف أن املغغب ًفخسغ باهخمائه  وغني املخىىؼ ئحغاء املباٍع

جب عبطه بالىاكؿ.  بالترار ٍو

 : قطاع الاتصال 

، لىً 2Mصغح بىحىص مشيل مالي ؽلى مؿخىي اللىاة الثاهُت 

ت املغفم الؾمىمي وألنها  املطلىب هى خل املشيل خفاعا ؽلى اؾخمغاٍع

جب طبط ألامىع وجِؿيرها بديامت،  ممهمإؾؿت وطىُت وكامذ بضوع  ٍو

هما ًجب صعاؾت ؾىق إلاشهاع ووطؿ صفتر جدمالث في هظا الؿُاق، وأوضح 

جب  أهه ًيبغي الافخساع باإلصاعة املغغبُت التي جدخىي ؽلى زبراء وأطغ ؽلُا ٍو

ت التي اهدؿبذ ججغبت واؾؾت باإلصاعة املغغبُت.  الاخخفاظ باملىاعص البشٍغ

حض جمُيز بين الفاؽلين الاحخماؽُين، والاؾخماعاث وأبغػ أهه ال ًى 

 ألاحىبُت تهخم الُىم بلىاهين الاؾخماعاث وبالىلاباث وإلاؽالم.
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ً، فلض طهغ أهه ًجب أن ًخم  خؿب وبسصىص مىطىؼ الخيٍى

ىاث حضًضة واخترام  خاحُاث ؾىق الشغل وأن ًخم اؽخماص جيٍى

ؿ هاالخسصصاث، ألن الكاث إلاوؿاهُت في والؾ حؼء هبير في هجاح املشاَع

 إلاصاعة، وهىه باملصاصكت ؽلى مشغوؼ كاهىن املىغم ملىخب املإلفين.

رم حهت أزغي، أهض أن أي حهت عؾمُت مؾترف بها كاهىها وجدتومً 

ؽضم املـ بالثىابذ الىطىُت مؿمىح لها، وما  وحؿعى ئلى الضؾخىع  مباصئ

هى مً كُل أن مىؾُلى  الغاب مىؾذ، كٌى غير صحُذ، والظي مىؿ 

ش  جم جىغُم ؾهغة بمضًىت  0219هىهبر  00ًسالف اللاهىن خُث في جاٍع

جطىان، وحمُؿ الخؾابير الفىُت والجمالُت طاث الظوق والاهفخاح ؾخجض 

 الضؽم ألن الاهفخاح مغجبط بالثلافت وبالؿُاخت.

ت الخؾبير مىفىلت، لىً في ئطاع اخترام اللاهىن، واشاع  وطهغ أن خٍغ

جب طبط طلً ئلى وحىص فىض ى ؽل ى مؿخىي إلاؽالم الغير مهُيل، ٍو

بسالف الصحافت الىطىُت املهُيلت والتي جلىم بضوعها ولضيها كاهىن 

ًإطغها، وأن أي شخص ال ًدمل بطاكت الصحافت ال ًمىً اؽخباعه 

 صحافُا.

للمضعبين  اصولُ اأما باليؿبت ملغجب املضعب، فلض أبان أن هىان هغام

 دللت.وأن املهم هى الىخائج امل

واؽخبر أن صاع الشباب جلىم بضوع هام في جأطير الشباب ئط ًجب أن 

ٌؾاص الاؽخباع لهظه الضوع وبخأطير وطني ومظامين وطىُت واملجاٌ مفخىح 

 للضؽم واملؿاهضة.

 : تدبير املوارد البشرية 

وؽلى مؿخىي الامخداهاث والخؾُِىاث، أبان أن الاؾخدلاق أؾاؽ 

ِخم خل وافت ؾ( أوضح أهه 9شيالُت )الؼهؼاهت الضًملغاطُت، وباليؿبت إل 
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املشاول بشيل كاهىوي، هما أن الحاالث الاحخماؽُت في ئطاع الحغواث 

ت.  الاهخلالُت ؾُيىن لها أولٍى

ظاث املالُت ؾخمىذ لظوي الاؾخدلاق وللىفاءاث  وأهض ؽلى أن الخؾٍى

ؿ.  بؾُضا ؽً مىطم الَغ

اطُت التي ؽم، هي التي ؾخللى الض جدترم اللاهىن  وأن الجامؾاث الٍغ

هما أن هىان لجىت لحل مشاول الجامؾاث واللاهىن ؾُطبم ؽلى حمُؿ 

 املؾىُين.

وزخاما، أهض ؽلى عغبخه في ؽلض احخماؼ اللجىت لخلضًم ؽغض خٌى 

اطت لبؿط املشاول املطغوخت وجلضًم مؿاع  وطؾُت كطاؼ الشباب والٍغ

 إلاهجاػاث املدللت.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
  
  

  ملحـــــــــــــــــــق :ملحـــــــــــــــــــق :

  عرض السيد وزير الثقافة والشباب والرياضةعرض السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة  

  



عرض السيد الحسن عبيابة

وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة

أمام

لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعية بمجلس المستشارين

حول 

2020لسنة مشروع ميزانية وزارة الثقافة والشباب والرياضة



2020مشروع ميزانية وزارة الثقافة والشباب والرياضة لسنة 

2

1

3

4

1

مشروع

ميزانية 



▪

▪

▪

▪

▪

2020مشروع ميزانية وزارة الثقافة والشباب والرياضة لسنة 

1



2



▪

▪

▪

▪

▪

2

2020مشروع ميزانية وزارة الثقافة والشباب والرياضة لسنة 



▪

▪

▪

▪

2

2020مشروع ميزانية وزارة الثقافة والشباب والرياضة لسنة 



▪

▪

▪

2

2020مشروع ميزانية وزارة الثقافة والشباب والرياضة لسنة 



2

▪

▪

▪

▪

▪

▪

2020مشروع ميزانية وزارة الثقافة والشباب والرياضة لسنة 



▪

▪

▪

▪

2



▪

▪

▪

▪

▪

2

2020مشروع ميزانية وزارة الثقافة والشباب والرياضة لسنة 



▪

▪

▪

▪

2

2020مشروع ميزانية وزارة الثقافة والشباب والرياضة لسنة 



+ % 5,43 452.306.0000 429.018.000

+ % 14,60 280.772.000 245.018.000

- % 6,78 171.534.000 184.000.000

% 0,00 330.000.000 330.000.000

+ % 3,07 782.306.000 759.018.000

2

2020مشروع ميزانية وزارة الثقافة والشباب والرياضة لسنة 



3

2020مشروع ميزانية وزارة الثقافة والشباب والرياضة لسنة 



▪

▪

▪

▪

3

2020مشروع ميزانية وزارة الثقافة والشباب والرياضة لسنة 



▪

▪

▪

▪

3

2020مشروع ميزانية وزارة الثقافة والشباب والرياضة لسنة 



▪

▪

▪

▪

3

2020مشروع ميزانية وزارة الثقافة والشباب والرياضة لسنة 



▪

▪

▪

▪

▪

3



▪

▪

3

2020مشروع ميزانية وزارة الثقافة والشباب والرياضة لسنة 



▪

▪

▪

▪

▪

3



▪

▪

3

2020مشروع ميزانية وزارة الثقافة والشباب والرياضة لسنة 



▪

▪

▪

3

2020مشروع ميزانية وزارة الثقافة والشباب والرياضة لسنة 



▪

▪

3

2020مشروع ميزانية وزارة الثقافة والشباب والرياضة لسنة 



▪

▪

▪

▪

3



•

•

3

2020مشروع ميزانية وزارة الثقافة والشباب والرياضة لسنة 



•

•

•

•

•

3

2020مشروع ميزانية وزارة الثقافة والشباب والرياضة لسنة 



▪

▪

▪

▪

3

2020مشروع ميزانية وزارة الثقافة والشباب والرياضة لسنة 



▪

▪

▪

▪

▪

▪

3

2020مشروع ميزانية وزارة الثقافة والشباب والرياضة لسنة 





4

2020مشروع ميزانية وزارة الثقافة والشباب والرياضة لسنة 



▪

▪

▪

▪

▪

4

2020مشروع ميزانية وزارة الثقافة والشباب والرياضة لسنة 



▪

▪

▪

▪

4

2020مشروع ميزانية وزارة الثقافة والشباب والرياضة لسنة 

▪

▪



▪

▪

▪

▪

▪

▪

4

2020مشروع ميزانية وزارة الثقافة والشباب والرياضة لسنة 



▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

4

2020مشروع ميزانية وزارة الثقافة والشباب والرياضة لسنة 



▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

4

2020مشروع ميزانية وزارة الثقافة والشباب والرياضة لسنة 



▪

▪

▪

▪

4

2020مشروع ميزانية وزارة الثقافة والشباب والرياضة لسنة 



▪

▪

▪

4

2020مشروع ميزانية وزارة الثقافة والشباب والرياضة لسنة 



4

2020مشروع ميزانية وزارة الثقافة والشباب والرياضة لسنة 





1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2020 

 

 

2015

 

 

 قســم اللجــان
 لجنة التعليم والشؤون الثقافية واالجتماعيةمصلحة 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

  عرض السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهنيعرض السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني

  والتعليم العالي والبحث العلميوالتعليم العالي والبحث العلمي  

  





ةرطؤملا تایعجرملا

2



ةینازیملا ةلكیھ

3



)مھرد نییالمب(2020ةنس مسرب ةینطولا ةیبرتلا عاطقل ةدوصرملا تادامتعالا

4



)مھرد نییالمب(2020ةنس مسرب ينھملا نیوكتلا عاطقل ةدوصرملا تادامتعالا

5



)مھرد نییالمب(2020ةنس مسرب يلاعلا میلعتلا عاطقل ةدوصرملا تادامتعالا

6



نیوكتلاو ةیبرتلا ةموظنم نم نیدیفتسملا عیزوت

7



تاعاطقلا بسح عیراشملا :ةینازیملا عورشم تانوكم مھأ

يلاعلا میلعتلا عاطق ينھملا نیوكتلا عاطق ةینطولا ةیبرتلا عاطق

يلاعلا میلعتلاب ةساردلاو جولولا نیسحت•
 ءاسرإ ربع يجوغادیبلا حالصإلا لیزنت•

ةدیدج ةیجوغادیب ةسدنھ

 میلعتلا يفيمقرلا جاتنإلابءاقترإلا•
يلاعلا

راكتبالاو يملعلا ثحبلا•
يعامتجإلا معدلا•

 يلوألا میلعتلاریوطتو میمعتل ينطولا جمانربلا•
ذیمالتلا ةدئافل يعامتجالا معدلا جمارب زیزعت•

ةیتاعامجلا سرادملاو يسردملا ضرعلا زیزعت•

 لادبتسا ھیف امبةیمیلعتلا تاسسؤملل جمدنملا لیھأتلا•
ككفملا ءانبلا

ةیماظنلا ریغ ةیبرتلا•
ةجمادلا ةیبرتلل ينطولا جمانربلا•

اھتاردق نم عفرلاو ةیرشبلا دراوملا ریفوت•

 ھیجوتلل طیشنو عجان ماظن رارقإ•
ةیبنجألا تاغللا يف مكحتلا•

»ةساردو ةضایر« صصخت تاراسم ثادحإ•
 تالاصتالاو تامولعملا ایجولونكت تالامعتسا ریوطت•

ةسسؤملا عورشم ءاسرإ ربع ةماكحلا ریوطت

تاءافكلاو نھملا ندم•
VARيورقلا ملاعلاب نیوكتلاو معدلا ىرق•

ينھملا نیوكتلا ةدوج نیسحت•

ينھملا طسولاب نیوكتلا ةیمنت•
صاخلاو ماعلا نیعاطقلا نیب ةكارشلا زیزعت•

داھشإلل ينطولا راطإلا لیعفت•
ينھملا نیوكتلا يبردتمل يعامتجالا معدلا•

8



يفاضإلفط100.672لیجست•
)%100,1زاجنإلاةبسن(

%55,8يواستسردمتةبسنغولب•
)%102زاجنإلاةبسن(

میلعتلاتاسسؤميفمسق5833ثادحإ•
؛يئادتبإلا
)%145,8زاجنإلاةبسن(

الیلد23ىلعلمتشتةیوبرتةبیقحرادصإ•
ةدوجنیسحتويجاھنملاراطإلالیعفتل
يلوألامیلعتلا

11138تایبرملانیوكت•

دیدجلفط120.000لیجست•

%57,5يواستسردمتةبسنغولب•

تاسسؤميفمسق3801زیھجتوثادحإ•
يئادتبإلامیلعتلا

يفةیساردةرجح1043زیھجتولیھأت•
يئادتبالامیلعتلاتاسسؤم

يدیلقتلايلوألامیلعتلالیھأتةداعإ•

8477تایبرملانیوكت•

1
مسوملا لمع جمانرب2019-2018  2019-2020 مسوملا ةلیصح

1.650
 مھرد نویلم

550
مھرد نویلم

1.100
مھرد نویلم

ةینازیمب
لالغتسالا

ةینازیمب
رامثتسالا

 2019ةدوصرملا ةینازیملا

ةینازیمب
لالغتسالا

ةینازیمب
رامثتسالا

1.350 
 مھرد نویلم

250
امھرد نویلم

1.100
امھرد نویلم

 2020 مسربةدوصرملا ةینازیملا

 يلوألا میلعتلاریوطتو میمعتل ينطولا جمانربلا
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2020-2019 يلوألا میلعتلا ریوطتو میمعتل ينطولا جمانربلا1
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مسوملا لمع جمانرب2019-2018
»ریسیت« جمانرب•

دیفتسم1.800.000

2018-2017 ةنس عم ةنراقم155%+

ةیسردملا معاطملاو تایلخادلا•

)%118زاجنإلاةبسن(دیفتسم1.701.877

ةیسردملا معاطملاو تایلخادلا حنم•
تامدخلادیوجتلةیمویلاةمیقلانمعفرلا•

مھرد20ىلإمھرد14نم:ةلماكلاةحنملا§

مھارد10ىلإمھارد07نم:ءاذغلاةبجو§

نیمھردىلإمھرد1.40نم:ءاذغلالمكم§

 يسردملا لقنلا•

دیفتسم271.057

2018-2017ةنسعمةنراقم76%+

1.470
مھرد نویلم

+

81
 ةصصخم  مھرد نویلم

ةیریضحتلا ماسقألل
لالغتسالا ةینازیمب

2019-2020 مسوملا ةلیصح

»ریسیت« جمانرب•

دیفتسم1.910.000

ةیلاملا ةفلكلامھرد رایلم2

)يعامتجالا نماضتلا قودنص فرط نم ةلومم(

ةیسردملا معاطملاو تایلخادلا•
ةیسردملا معاطملاو تایلخادلا تامدخ دیوجت

1.570.000 نیدیفتسملا ددع

)ةیمیلقإلاسلاجملافرطنملومم(يسردملالقنلا•

دیفتسم308.281•

2018-2019ةنسعمةنراقم14%+

 2020 مسربةدوصرملا ةینازیملا

ذیمالتلا ةدئافل يعامتجالا معدلا جمارب زیزعت2

1.470
مھرد نویلم

 2019ةدوصرملا ةینازیملا
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)مھردلاب(2020يعامتجالا معدلل يوھجلا عیزوتلا

2020 مسرب ةدوصرملا تادامتعالا نیوكتلاو ةیبرتلل ةیوھجلا ةیمیداكألا

ةمیسحلا ناوطت ةجنط    000,00 838 151

قرشلا    000,00 807 107

سانكمساف    000,00 234 209

ةرطینقلا الس طابرلا    000,00 108 138

ةرفینخلالم ينب    000,00 117 155

123 882 تاطس ءاضیبلا رادلا    000,00

يفسآ شكارم    000,00 921 257

تلالیفاتةعرد    000,00 659 147

 ةسام سوس    000,00 572 135

نون داومیملك    000,00 282 34

ءارمحلا ةیقاسلا نویعلا    000,00 372 7

700 000,00  بھذلا يداوةلخادلا

عومجملا    000 000 470 1

ذیمالتلا ةدئافل يعامتجالا معدلا جمارب زیزعت2
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ةنس لمع جمانرب

 ملاعلاب ةسسؤم75 اھنمةحوتفمةسسؤم133

:يورقلا

ü9ةیتاعامج ةیئادتبإ ةسردم

ü54ةیئادتبإ ةسردم 

ü41ةیدادعإ ةیوناث 

ü29ةیلیھأت ةیوناث

ü1ةیلخاد

 ةجمربملا اھیف امب ةسسؤم159ثادحإ

:يلاتلاك ةعزومو ةكارشلا تایقافتاب

ü63ةیتاعامج ةیئادتبإ ةسردم

ü20ةیئادتبا ةسردم

ü40ةیدادعإ ةیوناث 

ü36ةیلیھأت ةیوناث 

ü23ةیلخاد

 مسربةدوصرملا ةینازیملا

2019-20182020 

2020 

 مسوملا ةلیصح

1.375*

 امھرد نویلم

1100
مھرد نویلم

275
مھرد نویلم

 تادامتعاك
مازتلالا

 تادامتعاك
ءادألا

ةیتاعامجلا سرادملاو يسردملا ضرعلا زیزعت3
 2019ةدوصرملا ةینازیملا

1.375
 امھرد نویلم

1100
مھرد نویلم

275
مھرد نویلم

 تادامتعاك
مازتلالا

 تادامتعاك
ءادألا

 قراوفلا صیلقت جمانرب ةمھاسمل ةفاضإلاب*
نییراقعلا نیشعنملاو ةیعامتجالا
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ةیتاعامجلا سرادملاو يسردملا ضرعلا زیزعت3
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مسوملا لمع جمانرب  مسوملا ةلیصح 2019-20182020

 2019ةدوصرملا ةینازیملا

 تادامتعاك
مازتلالا

 تادامتعاك
ءادألا

1.014 
مھرد نویلم

355
مھرد نویلم

659
مھرد نویلم

1.132
مھرد نویلم

200
مھرد نویلم

932
مھرد نویلم

 تادامتعاك
مازتلالا

 تادامتعاك
ءادألا

 2020 مسربةدوصرملا ةینازیملا

ةیمیلعتلا تاسسؤملل جمدنملا لیھأتلا4

ةیلمعلا

ةیسردم ةدحو215 ءاملاب دیوزتلاو طبرلا

ةیسردم ةدحو162 ءابرھكلاب دیوزتلاو طبرلا

ةسسؤم308 ةیحصلا قفارملا

ةیسردم ةدحو399 جییستلا

ةیمیلعت ةسسؤم1852 لیھأتلا

ةیسردم ةدحو11 يحصلا ریھطتلا

ةسسؤم47 تایجولولا

ةسسؤم1110 ثاثألا دیدجت

ةیلمعلا

ةیسردم ةدحو360 ءاملاب دیوزتلاو طبرلا

ةیسردم ةدحو280 ءابرھكلاب دیوزتلاو طبرلا

ةسسؤم500 ةیحصلا قفارملا

ةیسردم ةدحو580 جییستلا

ةیمیلعت ةسسؤم1711 لیھأتلا

ةیسردم ةدحو80 يحصلا ریھطتلا

ةسسؤم1320 تایجولولا

ةسسؤم1110 ثاثألا دیدجت

ةرجح1110 تایمولعملا معد تاعاقو تابتكملا ءانب

ةعاق2500 ةیساردلا تاعاقلا ةئفدت

15



2020ةیمیلعتلا تاسسؤملل جمدنملا لیھأتلا جمانربل يوھجلا عیزوتلا
)مھردلا نویلم(

عومجملاTTHOrFMRSKBKCSMSDTSMGONLSHDODنوكملا

9,03--   0,18   0,80   0,55   1,88   0,63   0,68   0,78   1,40   0,48   1,65ءاملاب دیوزتلاو طبرلا

7,02-   0,05   0,08   0,60   0,45   1,90   0,45   0,73   0,88   0,63   0,25   1,00ءابرھكلاب دیوزتلاو طبرلا

3,19--   0,15   0,45   0,30   0,53   0,11   0,26   0,30   0,45   0,15   0,49يحصلا ریھطتلا

35--   0,42   3,99   2,31   6,44   1,26   4,62   2,80   4,48   1,54   7,14ةیحصلا قفارملا

69,6   1,80   7,56   6,24   12,48   1,92   7,80   5,40   8,40   5,28   12,72تاسسؤملا جییست

597,93   1,84   5,88   12,28   54,62   44,84   91,91   77,92   48,26   57,56   73,95   58,32   70,55ةیمیلعتلا تاسسؤملا لیھأت

33,02   0,20   0,14   0,55   2,53   2,20   5,03   4,96   3,25   4,76   3,55   2,55   3,30تایجولولا

222   0,80   2,40   4,80   21,40   17,60   33,00   30,20   17,20   22,60   29,00   18,00   25,00تایمولعملا تارجحو معدلا تاعاقو تابتكملاءانب

95,01----   11,78   18,47-   14,14-   19,08   14,52   17,02ةیساردلا تاعاقلا ةئفدت

60,21   0,20   0,63   1,31   5,81   4,77   8,92   8,29   4,66   6,12   7,86   4,88   6,76ثاثألا دیدجت

1132   3,03   9,09   21,55   97,75   91,04   180,54   125,73   101,59   148,80101,18   105,96   145,63عومجملا

ةیمیلعتلا تاسسؤملل جمدنملا لیھأتلا4
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ككفملا ءانبلا لادبتسا جمانربعیزوت5

ككفملا ءانبلا ضیوعت
ظوحلم عافترا يف

2020-2019 2019-2018

ةرجح4618ةرجح1572

ةیلامجإلا ةیلاملا ةفلكلا
مھردنویلم252

ةیلامجإلا ةیلاملا ةفلكلا
مھردنویلم780

 بلصلاب ءانبلاو مدھللةیلاملا ةفلكلا
ةرجح لكل

170.000
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مسوملا لمع جمانرب  مسوملا ةلیصح 2019-20182020-2019

60
مھرد نویلم

20
مھرد نویلم

40
مھرد نویلم

 تادامتعاك
مازتلالا

 تادامتعاك
ءادألا

دیدجلا لیجلا ةیناثلا ةصرفلل ةسردم30ثادحإ

) 2021-2022قفأ يف (80

:دیفتسم 72.181

 :ةیساسألا ةیناثلا ةصرفلا•

:دیدجلا لیجلا ةیناثلا ةصرفلا•

:ةرشابم نیجمدملا•

 :ةیوبرتلا ةبكاوملا•

لیھأتلا روط يف وأ اھلیھأت مت ةسردم 38

) 2019-2020يساردلا مسوملا لالخ اھحتف متیس (

:دیفتسم66.066

 :ةیساسألا ةیناثلا ةصرفلا•

 :دیدجلالیجلاةیناثلاةصرفلا•

 :ةرشابمنیجمدملا•

 :ةیوبرتلا ةبكاوملا•

 2020 مسربةدوصرملا ةینازیملا

ةیماظنلا ریغ ةیبرتلا6

25.559

2.927

31.406

6.174

30.246 

5.127

29.808

7.000

60
مھرد نویلم

20

مھرد نویلم

40

مھرد نویلم

 تادامتعاك
مازتلالا

 تادامتعاك
ءادألا

 2019 مسربةدوصرملا ةینازیملا

دیدجلا لیجلا ةیناثلا ةصرفلا زكارمدیدجلا لیجلا ةیناثلا ةصرفلا زكارم
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6
اھثادحإ ررقملا زكارملل يوھجلا عیزوتلا

ةیماظنلا ریغ ةیبرتلا

30
زــــــكرــــم

2020-2019
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مسوملا لمع جمانرب  مسوملا ةلیصح 2019-20182020-2019

45
مھرد نویلم

12

مھرد نویلم

33

مھرد نویلم

تاعاقبيئادتبإلامیلعتلاتاسسؤمنم%10ةیطغت•

)يسردملاجمدللمسق700(معدلاولیھأتللدراوملا
ةجمادلاةیبرتلاماسقأليجاھنملاراطإلادادعإ•
میوقتلاماظنوةیساردلاجھانملاوھیجوتلاتایلآفییكت•

تاناحتمالاو

ةیندبلاةیبرتلاوةیسردملاةایحلاةطشنأةسرامممعد•
ةیسردملاةحصلاو

نییرادإلاونییوبرتلانیلخدتملاتاردقوتایافكةیوقت•
تایعمجلاورسألاو

2019وینوی24يفرداصلا047.19مقريرازورارق•
ةقاعإةیعضويفذیمالتللةجمادلاةیبرتلانأشب

ةقاعإةیعضويفلافطألاجمدلينوناقلاراطإلاةیوقت•

ةجمادلاةیبرتلليجوغادیبلاجذومنلاریوطتةلصاوم•

ةجمادلاةیبرتللةمعادلاتاكارشلاریوطت•

ةیبرتلاةیمھأبنیلخدتملاسیسحتوةیعوتىلعلمعلا•
ةقاعإةیعضويفلافطأللةجمادلا

عمةكارشبذاتسأ5000ةدئافلدعبنعرمتثمنیوكت•

ادنك
ةینازیمب
رییستلا

ةینازیمب
رامثتسالا

 2020 مسربةدوصرملا ةینازیملا

ةجمادلا ةیبرتلل ينطولا جمانربلا7

ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم ذیملت100.000
ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم ذیملت8.000

 ةجمادلا ماسقألا

 ةیداعلا ماسقألا
ةصاخلا تاجایتحالا يوذ نم ذیملت80.000

 ةیداعلا ماسقألا

يئادتبالامیلعتلاتاسسؤمنمةیفاضإ%20ةیطغت•

)2027-2028قفأيفمیمعتلا(معدلاولیھأتللدراوملاتاعاقب

ةجمادلاماسقألاب

ایونسمھرد000 300

20
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ةجمادلا ةیبرتلل ينطولا جمانربلا7
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348.716

ةیرشبلا دراوملا8
ةموظنملل ةیرشبلا دراوملا عومجم

يلاعلا میلعتلاينھملا نیوكتلاةینطولا ةیبرتلا

14.610 310.108

13.844 286.450
ثحاب ذاتسأ نوكم يوبرت راطإ

11.540

23.998

10.149
يرادإ راطإ

3060
يرادإ راطإ

23.658
يرادإ راطإ
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لكيفةیبرتلامولعيفةزاجإلاقالطنا•

ةیبرغملاتاعماجلا

ةیبرتلامولعكلاسمعیسوت•

ةیرشبلا دراوملا8

مسوملا لمع جمانرب  مسوملا ةلیصح 2019-20182020-2019

ساسألا نیوكتلا

كلسم

لجسم بلاطكلسم57

744157

 لبقتسملا سردم جمانربلبقتسملا سردم جمانرب

نینوكملانیوكتدھعمءانبلاغشأءدب•

نیریدملاو

نیوكتلاةسدنھدادعإ•

نینوكملانیوكتدھعمةسارديفعورشلا•

ينھملانیوكتللانسماتبنیریدملاو

نیریدملاو نینوكملا نیوكت دھعمءانبل ةیلاملا ةفلكلا

مھردنویلم 78
2020مسربةدوصرملا ةینازیملا

مھردنویلم48

لجسم بلاط

1694
نیوكتلاوةیبرتللایلعسرادم6ءانب•

ةذتاسأللایلعلاسرادملالیھأتوةنایص•

كلاسمبفیرعتلاولصاوتللةیسیسحتتالمحمیظنت•

؛ةیبرتلايفةزاجإلا

ةكبشعمقیسنتلابلمعةطخوروصتعضو•

ةیبرتللایلعلاسرادملاوةذتاسأللایلعلاسرادملا

ةیبرتلامولعةیلكونیوكتلاو

ایجوغادیبللةیعماجزكارممیمعت•

-Microربتخم12ثادحإ•
enseignement

ءانبل ةیلاملا ةفلكلا

نیوكتلاو ةیبرتلل ایلع سرادم6

166,9
مھردنویلم
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رمتسملا نیوكتلا

2020 رمتسملا نیوكتلا

 نیدیفتسملل يلامجإلا ددعلا000 65

ةنمقرلا ذاتسألا
سیئرلا

ةیناثلاو ىلوألا ةنسلل
 ىلوألا ةنسللو يدادعإ

يلیھأت ةیناثلاو

 جاــھنملا ىــلع نیوــكتلا
 تاررـــــقملاو حقنـــــملا
ةــثلاثلا ةنــسلل ةدــیدجلا
يئادتبا ةعبارلاو

سیردــتلا ةــغلك ةــیبنجألا تاــغللا•
 ىلوألا ةنسلل ةیوغللا ریغ داوملل
 يكلــــسلو يئادــــتبا ةــــسداسلاو
يلیھأتلاو يدادعإلا

 ةــــیزیلجنإلا ةــــسردملا تاــــغللا•
يدادعإلاب

60%20%15%5%

دوصرملا غلبملانیوكتلاو ةیبرتلل ةیوھجلا ةیمیداكألا

 000 454 10ةمیسحلا ناوطت ةجنط
 000 670 6قرشلا
 000 686 11سانكم ساف
 000 675 11ةرطینقلا الس طابرلا
 000 689 7ةرفینخ لالم ينب
 000 611 14تاطس ءاضیبلا رادلا
 000 947 13يفسآ شكارم
 000 382 6تلالفات ةعرد
 000 603 8ةسام سوس
 000 704 1نون داو میملك
 000 120 1ءارمحلا ةیقاسلا نویعلا
 000 459بھذلا يداو ةلخادلا

 نیوكتلل ةدوصرملا تادامتعالل يوھجلا عیزوتلا
ةذتاسألل رمتسملا

ةیجولونكتلاو ةیجوغادیبلاو ةیوبرتلا تادجتسملا عم مئالتت ىتح ةیوبرتلا رطألل ةینھملا تاءافكلا نم عفرلل

نیدیفتسملل يلامجإلا ددعلا

160

 ينھملا نیوكتلا عاطقةینطولا ةیبرتلا عاطق

ةیلامجإلا ةیلاملا ةفلكلا

250 7503 0009 00013 39 مھرد000 600

)رییستلا ةینازیم (ةیلامجإ ةیلام ةفلكك مھرد نویلم 95

نینوكملا نیوكتو ةیجوغادیبلا ةدعلا جاتنإل نویلم5 +

ةیرشبلا دراوملا8
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فیظوت•

مسوملا لمع جمانرب  مسوملا ةلیصح 2019-20182020-2019

فیظوتلا

ةینطولا ةیبرتلا

ينھملا نیوكتلا ينھملا نیوكتلا

يلاعلا میلعتلا يلاعلا میلعتلا

15 000
تایمیداكألابراطإ

344
نیزربمةذتاسأ

فیظوت•
ةینطولا ةیبرتلا

15 000
تایمیداكألابراطإ

29
يرادإراطإ

25
يرادإراطإ

فیظوت• فیظوت•

ثدحم يلام بصنم700•
نیثحابلا ةذتاسألل ةصصخم اھنم75%
 لیوحت بصنم700•

ثدحم يلام بصنم 700•
نیثحابلا ةذتاسألل ةصصخم اھنم75%
 لیوحت بصنم700•

نیثحاب ةذتاسأ% 100

ةیرشبلا دراوملا8
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يسردملاھیجوتلاماظنلدیدجلاروصتلاءانب•

يعماجلاوينھملاو

يصخشلاعورشمللةمعادةیوبرتةُدعریفوت•

يوناثلاويئادتبإلامیلعتلابملعتملل

"سیئرلاذاتسألا"راودأةسسأم•

ةقلعتمةینیوكتةدحوجامدإشروقالطإ•

يفيعماجلاوينھملاويسردملاھیجوتلاب

سیردتلاةئیھلساسألانیوكتلا

تارمملاوروسجلاماظنزیزعت•

يفينھملاويسردملاھیجوتلاتایلمعزیزعت•

عدجلايفويدادعإةیناثلاوىلوألانیتنسلا
ایرولاكبىلوألاةنسلاوكرتشملا

ينھملاويسردملاھیجوتلاتاءاضفزیزعت•

ةیوناثلاتاسسؤملابيعماجلاو

ملعتملليصخشلاعورشملالیعفتوةسسأم•
ةیوناثلاتاسسؤملاب

ةدئافلھیجوتللةجمدنمةموظنمءاسرإ•
میلعتلاتاسسؤمجولولایرولاكبللنیحشرملا

ينھملانیوكتلاويلاعلا

مسوملا لمع جمانرب  مسوملا ةلیصح 2019-20182020-2019

 ھیجوتلل طیشنو عجان ماظن رارقإ9

نینوكملا  نییوبرتلا نیھجوملا ددع عافترا

349

2200

ةسماخلا نم ءادتبا ركبم سیسحت•

يئادتبا ةسداسلاو
سیئرلا ذاتسالا ةمھم ءاسرإ•

ھیجوتلل ةینطو ةصنمءاسرإ•
 عوبسأ ةدملينادیملا بیردتلا•

 يدادعإ ةثلاثلا ةنسلا ذیمالتلل

ينھملاويسردملاھیجوتلاتاینبزیزعت•

:ةلھؤملاوةیفاكلاةیرشبلادراوملابيعماجلاو

30
مسوممسوم  مسربةدوصرملا ةینازیملا2019-20182020-2019

129,4

97 290 000 16 434 800 15 677 780

 تاءاضف زیزعت
 تاسسؤملابھیجوتلا

ةیوناثلا

 تاردق معد
 يف نیلعافلا
 ھیجوتلا لاجم

 نوكم جامدإ
 نمض ھیجوتلا

 عورشم
ةسسؤملا

مھرد نویلم
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-يبرع(ةغللاجودزميجاھنمراطإدامتعإ•
ریضحتعم،يلوألامیلعتلاروطل)يسنرف
نییبرملاوتایبرملللئالدولافطأللتاسارك
نیتغللابنیوكتللةَُّدعو

يئادتبالاكلسلابةیسنرفلاةغللاةصحةیوقت•

يفةیسنرفلاةغللابةیملعلاتاحلطصملاجامدإ•
مولعلاوتایضایرلاتاساركلةدیدجلاتاعبطلا
يئادتبالاكلسلابةصاخلا

ةثلاثلاةنسلابةیزیلجنإلاةغللاسیردتجامدإ•
%60ةبسنبيدادعإ

ةیوغللانیسردملاتاردقةیوقتجمانربقالطنا•
DNL:

o3832:ةیسنرف

o298:ةیزیلجنا

میلعتلاكلسبيوغللابوانتلاقیبطتلدادعإلا•
ةیملعلاةطشنألاوتایضایرلايفيئادتبإلا

ةیمیلعتلادراوملاةیدنأثادحإعورشمعیسوت•
ةیزیلجنإلاةغلليفاقثلاحتفتلاوةیوغللاةیوقتلل

مسوملا لمع جمانرب  مسوملا ةلیصح 2019-20182020-2019

ةیبنجألا تاغللا يف مكحتلا10

ةیوغللاتاردقلاةیوقتجمانربةلصاوم•
نینوكمللةدعءيیھت:نیشتفملاونیسردملل

نینوكملانیوكت•

دیفتسم000 39

ةدع دادعإو ریطأتلل ةیلاملا ةفلكلا
ةمزاللا تانیوكتلا

5
مھرد نویلم
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ةقداصملاوعورشمللماعلاروصتلادیدحت•

ةینطولاةیبرتلاةرازوفرطنمھیلع

ثحبلاويلاعلامیلعتلاوينھملانیوكتلاو

ةضایرلاوبابشلاةرازوويملعلا

ةنضتحملا تاسسؤملل ةیوبرتلا ةطیرخلا عضو•

ةصاخلا»نییضایرلاةیوناث«ةبرجتعیسوتساسأىلع

2021قفايفتاھجلايقابب»ةساردوةضایر«كلاسمب

»ةساردو ةضایر« صصخت تاراسم ثادحإ11

مسوملا لمع جمانرب  مسوملا ةلیصح 2019-20182020-2019

 كلاسمب ةصاخ »نییضایرلا تایوناث«حتف•
»ةساردو ةضایر«

 كلاسمب ةصاخ »نییضایرلا تایوناث«حتف•
»ةساردو ةضایر«

طابرلا

شكارم

ساف لالم ينب

قرشلا
ءاضیبلا رادلا

لیھأت
مھرد نویلم6

ةجنط
ثادحإ
مھرد نویلم36

 زیھجتلاو لیھأتلل ةیلاملا ةفلكلا

40
مھرد نویلم

يساردلاعبتتلاتایلآويوبرتلامعدلاریفوت•

ةضایرراسمبنیلجسملانییضایرلاذیمالتلل

تاعماجلليلعفلاطارخنالاىلعلمعلاوةساردو

عورشملايفةیضایرلا

25
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VMMطئاسولاةددعتمةبیقح4745ریفوت•

SMMطئاسولاةددعتمةعاق428ریفوت•
ریفوتلالخنمةیوبرتلارطألاتاردقزیزعت•

:يفدعبنعوةیروضحةیداھشإتانیوكت

üيمقرلاجاتنالا

üةیمقرلاتایبتكملا

 ةیبرتلل ةیوھجلا ةیمیداكألا
دوصرملا غلبملانیوكتلاو

  000 966 9ةمیسحلا ناوطت ةجنط
  000 368 10قرشلا
  000 415 14سانكم ساف
  000 493 11ةرطینقلا الس طابرلا
   000 954 8ةرفینخ لالم ينب
  000 130 16تاطس ءاضیبلا رادلا
   000 840 12يفسآ شكارم
000 071 9تلالفات ةعرد
   000 460 10ةسام سوس
  000 593 3نون داو میملك
  000 745 1ءارمحلا ةیقاسلا نویعلا
   000 965بھذلا يداو ةلخادلا

ةدوصرملا تادامتعالل يوھجلا عیزوتلا
2020 مسرب میلعتلا يف تالاصتالاو تامولعملا ایجولونكت تالامعتسا ریوطت12

مسوملا لمع جمانرب  مسوملا ةلیصح 2019-20182020-2019

دراومءاقتناويمقريوبرتدروم106•
يوناثلامیلعتلاكلسلةھجومةحوتفم

ربعوةیروضحةیداھشإتانیوكتریفوت•
ةیوبرتلارطألاةدئافلدعبنعنیوكتلاةصنم

دیفتسم20495

تنرتنإلاةكبشبطبرلا•

 ةیمیلعت ةسسؤم1424

 ةطبترم ةیمیلعتلا تاسسؤملا نم
تینرتنالاب

87%

يفذیملتنمدیزأنیوكت•
ةردابمربع(Coding)»تایمولعملاةغل«

Africa Code Week

(Coding) »تایمولعملا ةغل« يف نیوكتلا عفر•1.000.000
Africaةردابم ربع Code Weekدیزأب

ذیملت2.000.000 نم

مھردنویلم

مھرد نویلم10,3
ةنایص

مھرد نویلم99,3
ةیمقر تادعم

(SMM, VMM)

مھردنویلم
تالصاوملل ةیساسألا ةمدخلا قودنص

مھرد نویلم 36,6
تنرتنألاب طبر

مھرد نویلم263,4
زیھجت

عیمجىلعتنرتنإلاةكبشبطبرلامیمعت•
)تایعرفلاءانثتسإب(ةیوبرتلاتاسسؤملا

دیفتسم25.923
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 ةماكحلا ریوطت13

ةسسؤملاعورشمدامتعإبةیمیلعتلاتاسسؤملاةیلالقتسازیزعت•

تاسسؤملاةماكحریوطتلةیساسأةعفاركةسسؤملاعورشمءاسرإ

ةدمتعملا ةیلاملا ةفلكلا
 ةسسؤم لكل

يئادتبالا میلعتلا
مھرد000 .20

يدادعالا میلعتلا

مھرد000 .25

يلیھأتلا میلعتلا

مھرد000 .30

2020 ةیلامجالا ةیلاملا ةفلكلا
ةلوخملا

100
مھرد نویلم

ةسسؤم  لیومت 4.000

يوبرتلا معدلا•
)…ةیوبرتلا ةیدنألا(ةیسردملا ةایحلا•
ةیجوغادیبلا تادعملا•
ةیلصفلا ةطشنألا•

ةیرورضلا ةیلاملا ةفلكلا
ةسسؤم لكل

يئادتبالا میلعتلا
مھرد80.000

يدادعالا میلعتلا

مھرد000 .120

يلیھأتلا میلعتلا

مھرد000 .160

مھرد25.000لدعمب

ةیوبرتلا تاسسؤملا

ةینطولا ةیبرتلا
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ةنس لمع جمانرب 2019-20182020  مسوملا ةلیصح

 يــنھملا جاــمدإلا عــبتتل ينادــیملا ثــحبلا زاــجنإ•

رھـشأ9 ،2016 جوـف يـنھملا نیوكتلا يجیرخل

 ىلع رفسأو نیوكتلا طامنأ عیمج مھ ،جرختلا دعب

ةیلاتلا جئاتنلا

ü67,1%: ينطولا دیعصلا ىلع جامدإلا ةبسن 

ü68,6%: ينھملا جردتلاب نیوكتلا يجیرخل ةبسنلاب

ü70,4%: ينھملا سرمتلا يجیرخل ةبسنلاب 

ü65,7%: دیعــصلا ىــلع ثاــنإلا فوفــص يــف جاــمدإلا ةبــسن 

ينطولا

جوـف يـنھملا راسملا لوحينادیملا ثحبلا قالطإ•

 ىـضر ةبـسن اذـكو جرـختلا دعبارھش201636

ةلغشملا تالواقملا

 يـنھملا جاـمدإلا عبتت لوح ينادیملا ثحبلا قالطإ•

 جرــختلا دــعبرھــشأ9 يــنھملا نیوــكتلا يــجیرخل

2019 جوفل ةبسنلاب

ينھملا نیوكتلا

 2020 مسربةدوصرملا ةینازیملا

7.5
مھرد نویلم

 ةماكحلا ریوطت13

ةیجراخلا ةیدودرملا
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ينھملا نیوكتلا تاسسؤم بیترتو مییقت

ةنس لمع جمانرب 2019-20182020  مسوملا ةلیصح

ةیفاضإ ةسسؤم300ةینعم ةسسؤم250

 نــم اــھب فرــتعمتاــمولبد ىــلع لوــصحلا نیــنقت•
 يبردــتم ةدــئافل تاــناحتما میــظنت :ةــلودلا فرــط

صاخلا عاطقلا

 2020 مسربةدوصرملا ةینازیملا

1.5
مھرد نویلم

 ةماكحلا ریوطت

تاسسؤملل يتاذلا مییقتلل جمدنملا ماظنلاتاسسؤملل يتاذلا مییقتلل جمدنملا ماظنلا

ينھملا نیوكتلا 13
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ةعسوملا ةیوھجلا لیزنت

ةنس لمع جمانرب 2019-20182020  مسوملا ةلیصح

 ىلع ةقداصملا

يرادإلا زكرمتالليریدملا میمصتلا

تایـضتقم عـم ةـیجراخلا حلاصملا ةلكیھ ةمءالم•

 ىـلإ ةیبودنم16 نم رورملا :ةمدقتملا ةیوھجلا

 ھـیلع بترتیـس امو ةیمیلقإ تایریدم ثادحإو12

يلام رثأ نم

üتاــصاصتخا دــیدحتب رارــق عورــشم دادــعإ 

 حلاصملا هذھ میظنتو

üحلاـــصملا تاـــصاصتخا لـــقن يـــف عورـــشلا 

 ایجیردت ةھجلا ىلإ ةیزكرملا

ينھملا نیوكتلا ةماكحلا ریوطت 13
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ةنس لمع جمانرب 2019-20182020  مسوملا ةلیصح

 نـــھملل ندـــم3 ءاـــنب لاغـــشأ يـــف ءدـــبلا•

 طاـــبرلا ،ةـــسام سوـــس تاـــھجب تاءاـــفكلاو

 ءادتبا ءارمحلا ةیقاسلا نویعلاو الس ةرطینقلا

2020 ریانی نم

 نــماــقالطنا تاــینبلا هذــھل يجیردــتلا حاــتتفالا•

2021 ينھملا لوخدلا

 ةـــینقتلا تاـــساردلا زاـــجنإ يـــف عورـــشلا•

 نـــھملل ةـــنیدم12 ثادـــحإل ةـــیرامعملاو

 اذـــكو ،"ةـــھج لـــكب ةدـــحاو"تاءاـــفكلاو

 هذــھل نیوــكتلا ةــسدنھب ةــقلعتملا تاــساردلا

2019 لیربأ نم ءادتبا ،ندملا

تاءافكلاو نھملا ندم14

عورشملل ةیلامجإلا ةفلكلا

مھرد رایلم   3.6

ةنیدم لك ءاشنإل مھرد نویلم500 ىلإ200 نم

لیومتلا رداصم

يناثلانسحلا قودنص:مھرد رایلم2

 تاھجلا :ةنیدم لكل مھرد نویلم70 يلاوح

 ةلودلل ةماعلا ةینازیملا:ةیلیمكتلا ةمھاسملا

 2020 مسربةدوصرملا ةینازیملا

يناثلانسحلا قودنص:مھرد نویلم500

 تاھجلا : مھرد نویلم175

 ةلودلل ةماعلا ةینازیملا : مھرد نویلم400

مھرد نویلم  1.075
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تایصاخلا :تاءافكلاو نھملا ندم14
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يراقعلا ءاعولا:تاءافكلاو نھملا ندم14
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VAR يورقلا ملاعلاب نیوكتلاو معدلا ىرق15

ةنس لمع جمانرب 2019-2018

ةحالفلا نھم يف ةسسؤم49•

 ةیحالفلا ریغ نھملا يف ةسسؤم14•

 رودــلل  داــحتال ةــعبات يــنھملا جردــتلل زــكارم7•
   ةیورقلا ةیلئاعلا

دیفتسم14.380•

 نـم يورـقلا طـسولاب يـنھملا نیوـكتلا ضرع عیسوت•

 جردـــتلاب نیوـــكتلاو معدـــلل ىرـــق ثادـــحإ لالـــخ

   “VAR”  ينھملا

: ىرقلا هذھل ةیجدومن ةبرجت ءاسرإ•

üتایوناثلا ضعبب فرتحمو مسق100 ثادحإ 
يورقلا طسولاب ةدجاوتملا ةیدادعإلا

2020  مسوملا ةلیصح

 2020 مسربةدوصرملا ةینازیملا

مھرد نویلم  10

ينھملا نیوكتلا بتكم ةینازیم نم
نیوكتلا شاعنإو
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ينھملا نیوكتلا ةدوج نیسحت16

ةنس لمع جمانرب 2019-20182020  مسوملا ةلیصح

لغـشلا قوـس تاـیجاح دیدحتل ةیعاطق تاسارد3 زاجنإ•

2019 ةنس مسرب

 عجرم66و )REM( فرحلاو نھملل لیلد60 دادعإ•

 : ةیداــصتقا تاــعاطق3 ب(REC) تاءاــفكلاو نــھملل

 ةـــیكیناكیملا ةعانـــصلاو ،ةـــیمومعلا لاغـــشألاو ءاـــنبلا

 مـسرب ةیدیلقتلا ةعانصلاو ةیكیناكیمورتكلإلاو ةیندعملاو

يلاوتلاـب اـمھنم لكل يلامجإلا ددعلا لصیل ،2019 ةنس

775و684

ةسبلألاو جیسنلا عاطق نم لكبنیتیعاطق نیتسارد زاجنإ•
؛يلاملا ماظنلاونیمأتلاو رییستلاو ةرادإلاتاعاطقو

 تاءافكلاو نھملا تایعجرموفرحلاو نھملا لئالد دادعإ•
يلاملا ماظنلاونیمأتلاو رییستلاو ةرادإلا تاعاطقب

 نـــھملا تاـــیعجرمو فرـــحلاو نـــھملا لـــئالد نیـــیحت•
ةسبلألاو جیسنلا عاطقب تاءافكلاو

يـف تارایـسلا ةعانـص نھم ةبكاومل ةدیدج بعش ثادحإ•
يلودلا نواعتلا راطإ

تاـیعجرمو فرـحلاو نھملل يقیبطتو ينطو لجس دادعإ•
تاءافكلاو نھملا

  نیوكت ضرعل يعاطق لجس دادعإ•

 2020 مسربةدوصرملا ةینازیملا

3
مھرد نویلم

نیوكتلانمتایجاحلاعبتتوقابتساودصرلتایلآلاعضو
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ةنس لمع جمانرب 2019-20182020  مسوملا ةلیصح

 دادـعإ : لـكیھملا رـیغ عاـطقلا نم نیدفاولا تاردق ةیوقت•

ةصصختملا ھبش نھملاب ةقلعتملا نیوكتلا جمارب

 ةـــــــسارحلا ةبعـــــــشل نیوـــــــكتلا جماـــــــنرب دادـــــــعإ•

“Gardiennage“ 

 ةیـــساسألا تاءاـــفكلا جاـــمدإل يـــعجرملا راـــطإلا  دادـــعإ•

)Soft skills(ةـیوغللا تاءاـفكلاب ةـقلعتملا كـلت امیـسال 

ةردابملا حورو ةیتالواقملاو

تاـساردلا جئاـتن  ىـلع اداـمتعا نیوـكتلا جمارـب ءاسرإ•

ةیعاطقلا

 ةـننھم لـجأ نـم ةـصصختملا ھبـشلا نھملا يف جمارب7•

لكیھملا ریغ عاطقلا

ةیدیلقتلا ةعانصلا عاطق يف جمارب3•

 )Soft skills( ةیــساسألا تاءاــفكلل يجیردــتلا جاــمدإلا•

 ةـــیوغللا تاردـــقلا ةـــیوقتل يـــنھملا نیوـــكتلا جمارـــبب

مھیدليتالواقملا سحلا ةیمنتلو نیبردتملل

تاءافكلاىلعةدمتعملاةبراقملليجیردتلامیمعتلا

 2020 مسربةدوصرملا ةینازیملا

1
مھرد نویلم

ينھملا نیوكتلا ةدوج نیسحت16
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ةنس لمع جمانرب 2019-20182020  مسوملا ةلیصح

 تالواقمل ماعلا داحتالاو ةرازولا نیب ةكارش ةیقافتا عیقوت•

 دھعملا ریبدتو ثادحإ لجأ نم برغملا

 ةینقتلاو ةیسدنھلا تاساردلا دادعإ يف عورشلا•

مھرد نویلم35.5 : ةیلامجإلا ةفلكلا•

 ةیسدنھلاو ةیسایقملا تاساردلا لامكتسا•

2020 ریانی : ةئیھتلا لاغشأ قالطنا•

رھشأ8 : زاجنإلا ةدم•

ىرغصلا تالواقملا ریبدتو ةیتالواقملا تاءافكلا يف نیوكتلل يدنكلا دھعم ریبدتو ثادحإ
"Middle Management" ةطسوتملا رطألا نیوكتو ةطسوتملاو

 2020 مسربةدوصرملا ةینازیملا

20
مھرد نویلم

ينھملا نیوكتلا ةدوج نیسحت16
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 ينھملا طسولا يف نیوكتلا ةیمنت17

ةنس لمع جمانرب 2019-20182020  مسوملا ةلیصح

ينھملا طسولاب نیبردتملا ددع•

ü39.44716.677 مھنــیب نــم يــنھملا جردــتلاب

 تالواقملاو تایعمجلاب جردتم

ü97.565ينھملا سرمتلاب

 ةــلاكولا عــم ةكارــشب نیــھمت جماــنرب ذــیفنت يــف عورــشلا•

 طـسولاب نیوـكتلا ضرـع ةیمنت لجأ نم نواعتلل ةیناملألا

ردـقی يلاـم فالـغب لغـشلا قوس تایجاحو مئالتی ينھملا

 تاونس5 ىدم ىلعوروأنویلم5.5 ب

ينھملا جردتلا جمارب ذیفنت ةلصاوم•

نیوــكتلل مظنــملا ينوناــقلا راــطإلاةــعجارم يــف عورــشلا•

ينھملا سرمتلاو جردتلاب

 ةـیناملألا ةلاكولا عم ةكارشب نیھمت جمانرب ذیفنت ةلصاوم•

نواعتلل

 2020 مسربةدوصرملا ةینازیملا

60
مھرد نویلم
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صاخلاو ماعلا نیعاطقلا نیب ةكارشلازیزعت18

ةنس لمع جمانرب 2019-20182020  مسوملا ةلیصح

 يـف ھـباوبأ حتتفی نأ ىلع تازازرو دھعم زیھجت لامكتسا•

ةــقاطب لــبقملا ينیوــكتلا مــسوملا يــف نیبردــتملا ھــجو

 ایجوغادیب ادعقم400 ب ردقت ةیباعیتسا

 ادـعقم400 ب ردـقت ةیباعیتـسا ةـقاطب ةجنط دھعم حاتتفا•

ابردتم142 ةدئافل ھب نیوكتلا يف عورشلاو  فرـط نـم ةـموعدملا عیراـشملا راـطإ يفعورشم15 ءاقتناا•

لـــیھأتو ةدـــیدجزـــكارم9 ثادـــحإلةـــیفلألا يدـــحت جماـــنرب

نوــیلم103,72 ب ردــقت ةــیلامجإ ةــفلكب ةــمئاقزــكارم6

 يبرغملا بناجلا نم ةمھاسم رالود نویلمب30 اھنمرالود

 ،تاــیولحلاو ةزــبخملا ،ةــیمومعلا لاغــشألاو ءاــنبلا ،ةدعاــسملا تامدــخو ةحــصلا ،كیتــسیجوللا(*

  )ةیدیلقتلا ةعانصلا ،يشاوملا ةیبرت ،تاراطملا كیتسیجولو تارئاطلا ةعانص ،ةقدنفلاو ةحایسلا

ةیقاطلا ةعاجنلاو ةددجتملا تاقاطلا عاطق

 فرــط نــم ةــموعدملا عیراــشملا زاــجنإ يــف عورــشلا•

ةیفلألا يدحت جمانرب

ىرخأ تاعاطق

ةیقاطلا ةعاجنلاو ةددجتملا تاقاطلا عاطق

*ىرخأ تاعاطق

 نــھم يــف نیوــكتلا دــھعم زــیھجت يــف عورــشلاو ءاــنب•

تازازرو ةیقاطلا ةعاجنلاو ةددجتملا تاقاطلا

 2020 مسربةدوصرملا ةینازیملا

14
مھرد نویلم
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داھشإلل ينطولا راطإلا لیعفت19

ةنس لمع جمانرب 2019-20182020  مسوملا ةلیصح

 داھشإلل ةینطولا ةنجللا ثادحإ•

 ةمئادلا ةنجللا ثادحإ•

 رییاــعم6 عــمتایوتــسم8 نــم ةكبــش دادــعإ•

ةیفصو

داھشإلل ينطولا راطإلل ةیعجرم ةقیثو دادعإ•

 قـــفو تاداھـــشلا عـــقومت دـــیدحت يـــف عورـــشلا•

 يـــف ةددـــحملا ةیفـــصولا رییاـــعملاو تایوتـــسملا

ةكبشلا

داھشإلل ينطولا لجسلا كسمو دادعإ•

عورشملاب ةفلكملا رطألا تاردقةیوقت•

 2020 مسربةدوصرملا ةینازیملا

4,7
مھرد نویلم
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ينھملا نیوكتلا يبردتمل يعامتجالا معدلا20

ةنس لمع جمانرب 2019-20182020  مسوملا ةلیصح

 ةیــساردلا حنــملا نــمبردــتم30.000ةدافتــسإ•

 مھرد نویلم114  يلاوح هردق يلام فالغب

132 اھددــع غــلبیل ةدــیدجتاــیلخاد4ثادــحإ•

ریرس19.000 ب ردقت ةیباعیتسا ةقاطبةیلخاد

 يـف ةـلودلا ةمھاـسم نمبردتم4242 ةدافتسإ•

 يــنھملا نیوــكتلا تاــسسؤمب نیوــكتلا فیراــصم
 نوـیلم14.5 يلاوـح هردق يلام فالغب ،صاخلا

مھرد

 ةدافتــسالا نــم بردــتم70.000 يلاوــح نیــكمت•

 ةیساردلا ةحنملا نم

فیراـصم يف ةلودلا ةمھاسم نم دیفتسم5000•
 2020 مسربةدوصرملا ةینازیملاصاخلا ينھملا نیوكتلا تاسسؤمبنیوكتلا

19.4
مھرد نویلم

 2020 مسربةدوصرملا ةینازیملا

270
مھرد نویلم
)بتكملا ةینازیم(
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ةدیدجةیعماجةسسؤم17حتف•

ü2تاصصختلاةددعتمتایلك

ü2رییستلاوةراجتللةینطوسرادم

ü2نیسدنھمللسرادم

ü1ریبدتلاوداصتقالاةیلك

ü1ةیناسنإلامولعلاونونفلاوتاغللاةیلك

ü1میمصتلاونونفللایلعلاةینطولاةسردم

ü1ةضایرلامولعدھعم

ü1ایجولونكتللایلعةسرادم

ü6نیوكتلاوةیبرتللایلعسرادم
داصتقاللةیلك:ةدیدجلاجذامنلابسحتاسسؤمءاشنإ•

،ةضایرلامولعلدھعم،نونفلاوتاغللاةیلك،ریبدتلاو
ایلعةینطوةسردم،ءایمیكللایلعةینطوةسردم
میمصتلاونونفلل

ü4ةدحاوةیلكةعسوت+تاصصختلاةددعتمتایلك
ü5ایجولونكتللایلعسرادم
ü6نیوكتلاوةیبرتللایلعسرادم
ü4رییستلاوةراجتللةینطوسرادم
ü3نیسدنھمللسرادم
ü4ریبدتلاوداصتقالاتایلك
ü3ةضایرلانھملدھعم
ü1يعامتجإلاوينماضتلاداصتقاللينطولادھعملا
ü1ةلدیصلاوبطلاةیلك
üناتیعماجناتاون

لادبتساب صاخلاقودنصلا يف ةمھاسملا:مھرد نویلم40•
)يضارألا ءانتقإ(ةلودلا كالمأ

21
مسوملا لمع جمانرب2019-2018 2020 مسوملا ةلیصح

 2020 مسربةدوصرملا ةینازیملا

يلاعلا میلعتلاب ةساردلاو جولولا نیسحت

1.485
مھرد نویلم

810
مھرد نویلم

675
مھرد نویلم

تادامتعاك
مازتلالا

تادامتعاك
 ءادألا

ةدیدج ةیعماج ةسسؤم34ءانب•
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يلاعلا میلعتلاب ةساردلاو جولولا نیسحت21
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تاسسؤملاضعبلةیباعیتسالاةقاطلانمعفرلا•

دعقم5000(اھلامعتسانیسحتوةیعماجلا

)يفاضإ

تاذةیعماجلاتاسسؤملابةبلطلاددعنمعفرلا•
بلاط27000قوفیام(دودحملاباطقتسالا

)يفاضإ

تاــسسؤملازــیھجتو ةنایــصو ةعــسوت عیراــشم•

ةیعماجلا

مسوملا لمع جمانرب2019-2018 2020 مسوملا ةلیصح

 2020 مسربةدوصرملا ةینازیملا

ءادألا تادامتعاك

377,76
مھرد نویلم

يلاعلا میلعتلاب ةساردلاو جولولا نیسحت21
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ةنس لمع جمانرب 2019-20182020  مسوملا ةلیصح

 يلاعلا میلعتلا يجیرخو ةبلطل ةیوغللاو ةینھملاو ةیتاذلا تایافكلا ةیوقت

"Soft Skills"ةینھملاو ةیتاذلا تایافكلا"Soft Skills" ةینھملاو ةیتاذلا تایافكلا

ةیوغللا تایافكلا

 لكبةیفیظولاو ةینھملا تاءافكلا ةیمنت زكارم3•
دبع ةعماج ،شكارمب  ضایع يضاقلا ةعماج نم
يناـثلا نـسحلا ةـعماجو ناوـطتب يدعـسلا كلاملا
ءاضیبلا رادلاب

 بــلاطلا ماــظن ءاــسرإل ةــیرازو ةركذــم رادــصإ•
لواقملا

•:Career Center 9ةیجذومنلا ةبرجتلا میمعت 
 ةــــینھملا تاءاــــفكلا ةــــیمنتل ةــــیعماجزكارمل
ةیفیظولاو

 تاــغل عــیونتو تاــغللا مــلعت معدــل دوــھجملا ةلــصاوم
 سیردتلا
تاغللا زكارمزیھجتو ةئیھت•

 تاغللا يف داھشإلا عیجشت:تاربتخم3 ثادحإ•
نینوكملاو ةبلطلا ةدئافل

ةدیدج ةیجوغادیب ةسدنھ ءاسرإ ربع يجوغادیبلا حالصإلا لیزنت22

 2020 مسربةدوصرملا ةینازیملا

ةیعماجلا زكارملا میمعتل

70
مھرد نویلم

ةیوغللا تایافكلا

تاغللا ملعتل ةیعماج زكارم9
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يلاعلا میلعتلا يفيمقرلا جاتنإلابءاقترإلا 23
ةنس لمع جمانرب 2019-20182020  مسوملا ةلیصح

سوردــلل ةــیبرغملا ةــینورتكلالا ةــصنملا دــیوزت•

)(MUN تـــینرتنإلا رـــبع ةـــفثكملاو ةـــحوتفملا

)MOOC( حوتفم سرد15 ب

ةنمقرلل ةیعماج زكارم8•

 سوردلل ةیبرغملا ةینورتكلإلا ةصنملا زیزعت

)(MUNMOOCتینرتنإلا ربع ةفثكملاو ةحوتفملا

ةیمقر نیماضم ثادحإل ضورع بلط قالطإ ربع

ةنمقرللةیعماجزكارم4•

 2020 مسربةدوصرملا ةینازیملا

2,5
مھرد نویلم

 2020 مسربةدوصرملا ةینازیملا

3,2
مھرد نویلم
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مسوملا لمع جمانرب  مسوملا ةلیصح 2019-20182020-2019

 يملع روشنم740.783 لیمحت•

ةینورتكلإلا تانایبلا دعاوق نم

•)%17+(

يربتخم سایقو لیلحت 20.122زاجنإ•

 ثحبلل ينقتلا معدلا تادحو ندل نم

يملعلا

ةیتحتلا تاینبلل كرتشملا لامعتسالا عیجشت

ةینورـتـكـلالاتاناـیـبلادـعاوـقيفطارـخـنا•

SCOPUS, WEB OF SCIENCES

يملعروشنم871.000لیمحتلجأنم

ةینورتكلإلاتانایبلادعاوقنم

يربتخمسایقولیلحت22.100زاجنإ•

يملعلاثحبللينقتلامعدلاتادحوندلنم

)UATRS(

 2020 مسربةدوصرملا ةینازیملا

27,34
مھرد نویلم

راكتبالاويملعلا ثحبلا 24
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مسوملا لمع جمانرب
2019-2018

 مسوملا ةلیصح 2020-2019
هاروتكدلا كلس

(%6+)هاروتكدلاكلسبلجسم36.481
(%19,6+)هاروتكدلاتاحورطأةشقانم2.339

يملعلاثحبلايفزیمتلاةحنم731

ةیملعلا تاروشنملا
7512(+9,8%) 

ةدعاقب ةمكحملا ةیلودلا تالجملاب ةسرھفم
2575(+20,16%)

ةیبرغملا تاعماجلا نیب ةكرتشم ةسرھفم
ةیبنجألا اھتاریظنو

يلودلازیمتلا
يوونلاثحبلليبوروألازكرملايفةمھاسملا•

)مھردنویلم2(
نسحأفلأنیبنمةفنصمةیبرغمتاعماج4•

"THE"فینصتبسحةعماج

هاروتكدلا كلس
يملعلا ثحبلا يف زیمتلا حنم لیوخت ةلصاوم•

)ایونس ةحنم(300
 ةینطولا ةیجوغادیبلا طباوضلا رتفد ةعجارم•

هاروتكدلا كلسل

ةیملعلا تاروشنملا

يفرشنلاىلعنیثحابلاعیجشتلجمانربقالطإ•
عفترمریثأتلماعتاذتالجملا
)Revues à impact factor élevé(

يلودلازیمتلا
ثحبلليبوروألازكرملايفةمھاسملاةلصاوم•

يوونلا
تاعماجلابیترتنیسحتلتایلآوریبادتعضو•

يلودلادیعصلاىلعةیبرغملا

راكتبالاو يملعلا ثحبلا لاجم يف زیمتلابضوھنلاو هاروتكدلا كلسب ةساردلا نیسحت

2019-2018

 2020 مسربةدوصرملا ةینازیملا

11,2
مھرد نویلم

راكتبالاويملعلا ثحبلا 24
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مسوملا لمع جمانرب
2019-2018

 مسوملا ةلیصح 2020-2019

 ةــیولوألا تاذ نیداــیملا يــف اعورــشم189•
PPR)206,9مھرد نییالم(

ةـــیبطلاو ةـــیرطعلا تاـــتابنلا لاـــجم يـــف14•
)مھرد نییالم5(
 لاـجم يـف نودـلخ نـبا جماـنرب راـطإ يف53•

 نیـیالم1,33( ةـیعامتجالاو ةیناسنإلا مولعلا
)مھرد

 ءاكذـلا نادـیم يـف يمزراوـخلا جمانرب قالطإ•
262 میـیقت( ،ةرـیبكلا تاـنایبلاو يعانطصالا
)عورشم

 ءاكرـشلا فرـط نم ثحب عیراشم47 لیومت•
 بـتكملا ،كیتـسجوللاو لقنلاو زیھجتلا ةرازو(
)طافسوفلل فیرشلا

 اــیجولونكت  لاــجم يــف ثــحب عورــشم لــیومت•
)مھرد نویلم2( ءاضفلا

 تاذ نیداـــیملا يـــف عیراـــشم لـــیومت ةلـــصاوم•
PPR ةیولوألا

 تاتابنلا لاجم يف ثحب عیراشم لیومت ةلصاوم•
 ةیرطعلاو ةیبطلا

 جماـنرب راـطإ يف ثحب عیراشم لیومت ةلصاوم•
نودلخ نبا

 جماـــنرب راـــطإ يـــف ثـــحب عیراـــشم لـــیومت•
يمزراوخلا

 فرـــط نـــم ثـــحب عیراـــشم لـــیومت ةلـــصاوم•
 ،كیتـسجوللاو لـقنلاو زیھجتلا ةرازو( ءاكرشلا
)نارمعلا ةسسؤم

تاــینب جمارــب راــطإ يــف ثــحب عیراــشم لــیومت•
ةزیمتملا ثحبلا

ةینطولا ضورعلا تابلط قیرط نع يملعلا ثحبلا لیومت

2019-2018

 2020 مسربةدوصرملا ةینازیملا

83,23
مھرد نویلم

راكتبالاويملعلا ثحبلا 24
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مسوملا لمع جمانرب
2019-2018

 مسوملا ةلیصح 2020-2019
 جماـــنربلايـــف عیراـــشم لـــیومت ةلـــصاوم•

2020 قفأPRIMA يطسوتموروألا

 يـحالفلا لاجملا يف عیراشم لیومت ةلصاوم•
ARIMNET- يبوروألا جمانربلا

 ءاــملا لاــجم يــف عیراــشم لــیومت ةلــصاوم•
– يــــــــبوروألا جماــــــــنربلا ةــــــــقاطلاو

ERANETMED

 ةـــحالفلا لاـــجم يـــف ثوـــحب لـــیومت قالـــطنا•
Core ةیجولویبلا Organic

 تاــقاطلا نادــیم يــفثوــحب لــیومت قالــطنا•
-PRE-LEAP " يــبوروألا جمانربلا-ةددجتملا

RE
 ةكرتـــشم ةـــیبراغم ثوـــحب لـــیومت قالـــطنا•

)سنوت(
 اــیناملأ عــم ةدــیدج ضورــع تاــبلط قالــطإ•

اسنرفو

ةیلودلا ضورعلا تابلط قیرط نع يملعلا ثحبلا لیومت

2019-2018

يطسوتموروألا جمانربلا
)مــھرد نوــیلم45,6(عورشم50

2020 قفأ
)مھرد نویلمPRIMA)7,2 عورشم11

ARIMNETيحالفلا لاجملاجمانرب
)مھرد نویلم13,14( عورشم28

 ERANETMED ةقاطلاو ءاملا لاجمجمانرب
)مھرد نویلم9,68( عورشم22

ةكرتشملا ةیبراغملا ثوحبلا جمانرب
عورشم169

يئانثلا نواعتلا
PHC, Toubkal, PHP, Maghreb, Tunisie, Allemagne

)%2+(عورشم124

 2020 مسربةدوصرملا ةینازیملا

22,77
مھرد نویلم

راكتبالاويملعلا ثحبلا 24
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  تاـعماجلاب راكتبالل نیعمجم ثادحإ لیومت•
(Cités d’innovation )

 ریبدتوثادحإ ناصختنیتیقافتا ىلع عیقوتلا•
ةسام سوس ةھجب راكتبالا عمجم

 فرــط نــم ةلجــسم عارــتخا ةءارــب122•
)+4,27%(ثـــــحبلا زـــــكارمو تاـــــعماجلا
)186 عومجم نم65% (

برــــغملا فینــــصت يــــف نیتبترــــب مدــــقتلا•
 يملاـعلا رـشؤملا بـسح يلودلا دیعصلا ىلع
)GII( راكتبالل

74ةبترلا

تاعماجلابةثدحمراكتباللتاعمجم5•
(Cités d’innovation)

نیبةكرتشمثوحببمایقللحنمثادحإ•
Bourses(ةیبرغملاةلواقملاوةعماجلا

Cifre–Maroc(

نیبةكرتشمثوحببمایقللحنمثادحإ•
،ةحالفلا(ةیرازوتاعاطقوةعماجلا
)ةحصلا،ةقاطلا

نیبةكارشلاةزئاجوةیسفانتلاةزئاجمیظنت•
ةلواقملاوةعماجلا

 2020 مسربةدوصرملا ةینازیملا

31,81
مھرد نویلم

2018-2019 مسوملا ةلیصح 2019-2020مسوملا لمع جمانرب

راكتبالاويملعلا ثحبلا 24
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15خیراتب2.18.512مقردیدجلاموسرملارادصإ•

ةیفیكوطورشدیدحتبقلعتملاو2019يام
ھقیبطتبءدبلاو،ةبلطللةیساردلاحنملافرص

يلاحلايعماجلامسوملانمءادتبا

حنمنمةدافتسالاتابلطلةباجتسالاةبسن•

75%يلاعلامیلعتلا

فرصوریبدتلدیدجلايتامولعملاماظنلالیعفت•
حنملا
رییاعمدیدحتبتارارقلاعیراشمدادعإ•

حنملانمةدافتسالا
حنمتابلطمیدقتلةینورتكلاةصنمقالطإ•

جراخلابةیساردلا

مسوملا لمع جمانرب2019-2018  2019-2020 مسوملا ةلیصح

 2019ةدوصرملا ةینازیملا

 2020 مسربةدوصرملا ةینازیملا

حنملا يعامتجإلا معدلا 25

1831
مھرد نویلم

1808
مھرد نویلم

نعدیزیاملیوخت•

ةیساردةحنم  386.000•

نعدیزیاملیوخت•

ةیساردةحنم374.000
)+3,2%(
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مسوملا لمع جمانرب2019-2018  2019-2020 مسوملا ةلیصح

 2019ةدوصرملا ةینازیملا

 2020 مسربةدوصرملا ةینازیملا

:لامكتسا
ü21100(ناوطتب(

ü11020( ةزاتب(

ü11426( ةرطینقلاب(

ü1852ةعسوت( لیعامسا يالومب(

ü11208ةعسوت( ةجنطب(

مھرد نویلم257ةیلامجإلا ةیلاملا ةفلكلا

:قالطا

ü1324ةعسوت( ةدجوب(

ü1750ةعسوت( روظانلاب( 

ü11600( سافب(

:ءانب
ü11400( ةمیسحلاب(

ü11400( ةیدمحملاب(

ü1408قحلم( تاطسب(

ü1600( سانكمب(

مھرد نویلم145 ةیلام ةفلك
145

مھرد نویلم

125
مھرد نویلم

يعماجلا نكسلا

 ةیعماجلا ءایحألا ءانب ةیعماجلا ءایحألا ءانب

ü1(1400)ریداكأب
ü1(1000)ةیدشارلابةقحلم 

 :حتف

5606
ریرس

2674
ریرس

مھرد نویلم141ةیلامجإلا ةیلاملا ةفلكلا

2400
ریرس

3808
ریرس

6075
ریرس

 :صاخلا عاطقلا عم ةكارشبحتف
ü4 ریداكأ

ü2ةیدشارلا

üتاطس ،ءاضیبلا رادلا،
ناوطت ،ةرطینقلا ،ةكبیرخلا

يعامتجإلا معدلا 25
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مسوملا لمع جمانرب2019-2018  2019-2020 مسوملا ةلیصح

 2019ةدوصرملا ةینازیملا

 2020 مسربةدوصرملا ةینازیملا

ماعطإلا

340
مھرد نویلم

330
مھرد نویلم

üحتف:
ü1تاطس
ü1يفسأ
ü1ةدیدجلا
 :حتفو ةئیھت ةداعإ
ü2زارھملا رھظو سیاس(ساف(

:ءانب لاغشألامكتسا
ü2ناوطتب
ü1ةزاتب
ü1ةرطینقلاب 
ü1ةجنطب 

)+%43(ةمدقم ةیئاذغ ةبجو14.221.719
 مھرد نویلم330

 ةیعماجلا معاطملا

 ةیئاذغلا تابجولا

üءانب:
ü1ةمیسحلا
ü1ةیدمحملا
 :ةعسوت
ü1روظانلا 
:ءانب لاغشألامكتسا
ü2ناوطتب
ü1ةزاتب
ü1ةرطینقلاب 
ü1ةجنطب 

ةمدقم ةیئاذغ ةبجو15.000.000

)5%+(

 ةیعماجلا معاطملا

 ةیئاذغلا تابجولا

يعامتجإلا معدلا 25
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2020  ةیعامتجالا تامدخلا عیزوت

نیحونمملا ددع

نینطاقلا ددع

ةیئاذغلا تابجولا ددع

ةمیسحلا-ناوطت–ةجنط

ةسام-سوس

57479

4130

1001599

3779 نون داو–میملك

تاطس-ءاضیبلا رادلا

يفسأ-شكارم

48810

4604

1009365

بھذلا داو– ةلخادلا 310

ءارمحلا ةیقاسلا– نویعلا 2256

سانكم-ساف

قرشلا

تلالیفات-ةعرد

62269

11953

3782296

26667

5102

2148854

14357

2680

575019

ةمیسحلا-ناوطت–ةجنط
ةرطینقلا- الس–ط ابرلا

تاطس-ءاضیبلا رادلا

ةرفینخ-لالم ينب

47435

9881

2516386

60401

6872

2158320

17808

4840

1029880

44430

3454

يعامتجإلا معدلا 25
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مسوملا لمع جمانرب2019-2018  2019-2020 مسوملا ةلیصح

فدھلا
نیكمت

200.000
 يحصلا نیمأتلا نم بلاط

تافلملابقتسالةصصخمبتاكمثادحإ•
جالعلا

ماظنبفیرعتللةیلصاوتةلفاققالطإ•
نعيساسألايرابجإلايحصلانیمأتلا
ةبلطلابصاخلاضرملا

لدابتلجأنمةدیدجةینورتكلإةصنمقالطإ•

بتكملا،تاعماجلانیبةبلطلابةصاخلاتایطعملا

ةیفاقثلاوةیعماجلاةیعامتجالالامعأللينطولا

)ONOUSC(طایتحالاتامظنملينطولاقودنصلاو

)CNOPS(يعامتجالا

جالعلاتافلملابقتسالةصصخمبتكم18لیعفت•

لابقتسالازكارمنمدیزملاءاشنإادكو

يرابجإلايحصلانیمأتلاماظنبفیرعتلاةلصاوم•

ةلفاقربعةبلطلابصاخلاضرملانعيساسألا
ةیلصاوت

ةبلطللثداوحلانعنیمأتللماظنثادحإ•

ةیحصلا ةیطغتلا

116.352
نمؤم

7.160
)x16(نمؤم

يرابجإلانیماتلاماظنةماكحزیزعت•
يفةبلطلابصاخلاضرملانعيساسألا
ةبلطلانمعفرلاوطیسبتلاهاجتا
:نیدیفتسملا

كارتشإ ةمیقك مھرد 400
بلاط لكل يونس

ةلودلا فرط نمةادؤم

يعامتجإلا معدلا 25
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  ملخــــــص المناقشــــــة العامــــــةملخــــــص المناقشــــــة العامــــــة
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لوزارة التربةة الوطنةة شوع  املزااهةة الرويةة ملخص املناقشة العامة مل

  يعالبحث العلم عالتكوين املنهي عالتعلةم العالي

 0202بوسم السنة املالةة 

 

ً تهىئتهم للظُد الىشٍس  ،بداًت ٛدم أٓلبُت الظُداث والظادة املظدؼاٍز

ت الظامُت ُلى زأض هرا الٜواَ إلاطتراجُجي الهام،  را ُلى ججدًد الثٜت املىلٍى ٟو

ها هرا الٜواَباإلهجاشاث الٜواُُت التي مىىهحن  ،الظُد الىشٍس املىخدب لىئ  ،ُٗس

ال الخـس، في ئخساج ٛاهىن إلاهاز ملىٌىمت التربُت  املثا٤،واملخمثلت ُلى طبُل 

ً، و  ُٙ الجهىي في الٜواَ، و الخالٚ ملل خدبحر الوالخ٢ٍى ملٙ ضخاًا ل خٙ الخًى

ُت حرها مً املل٘اث الىُى  .الىٌامحن ألاطاطُحن ٓو

اث الىهىُت،  وجمذ إلاػازة ئلى أن ئؿالح هرا الٜواَ ٌِخبر مً ألاولٍى

ت الٜواَ وكسوزة  د ُلى أولٍى ٗالخوب املل١ُت والخىحيهاث الظامُت ما ٗخئذ جٟإ

سه في طُاٚ بلىزة ال ىمىذج الخىمىي الجدًد، ومىاؿلت ئؿالح جأهُله وجوٍى

ً ٗان املسخلت الجدًدة، حظخىحب السوح الىهىُت  وبالخالي .مىٌىمت التربُت والخ٢ٍى

م مً أن  وجدمل املظإولُت الاطتراجُجُت في أٗٝ جوبُٝ ٛاهىن إلاهاز، بالٓس

املحزاهُت املسؿىدة لهرا الٜواَ، ال ججُب ُلى حمُّ الومىخاث ملىاٟبت إلاؿالح 

لؼامل، وذل٣ بظبب وحىد ُدد مً إلاٟساهاث واملؼا٠ل املسجبوت بالهدز املدزس ي ا

حرها.  والاٟخٌاي ٓو

 ً  هجتهاهباطتراجُجُت الِمل التي وأػاد بِم الظادة املظدؼاٍز

ازاثمً خال٤  ،واملخجظدة في طُاطت الٜسب ،الىشازة املُداهُت الى مخخلٙ  الٍص

ت واملىخخبحن  ،الجهاث ت ولٜاء ألاطسة التربٍى ىٖ ُلى واّٛ املىٌىمت التربٍى للٛى

ُا في جدبحر هرا  وال٘اُلحن في املجخمّ املدوي، وهي خوىاث أخدزذ جدىال هُى

 .الٜوب الخُىي 
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 ةـــــــــــــــــالوطنة ةــــــــــــالتربة : 

 الظادة أخد اُخبر والجبلي، الٜسوي الىطى في للخِلُم وباليظبت

 بىابخحن طِؼ١الن ،2020 لظىت املالُت ٛاهىن  ومؼسوَ إلاهاز ٛاهىن  أن املخدخلحن

ّ زئِظِخحن ه الري الخُٙ لٗس  خال٤ مً حلُا ًبدو والري املىاهٝ، هره حِٗس

اث ُلى ٗيها املسجل الخـاؾ  واملىازد اثوالخجهحز  الخدخُت البيُاث مظخٍى

ت،  للخِلُم بسهامج أو مخوى بلىزة كسوزة ُلى الخأُٟد جم إلاهاز هرا وفي البؼٍس

  كمً ًلّ مخوى املجا٤، هرا خـىؿُاث اطخدلاز مّ والجبلي الٜسوي

ت املىازد وجد٘حز املدزس ي، والىٜل الجماُاجُت املدازض حِمُم مسج١صاجه  للِمل البؼٍس

 كىء ،ُلى الىطى هرا مً املىددٍزً الولبت ُلى دتاملى وحِمُم الىائُت، املىاهٝ في

 جدهىز  ملىاٟبت والؼسون، املِاًحر حِدًل ٛـد للمىدت، املىٌم املسطىم مساحِت

 املخىطوت. الوبٜت وكُِت

حر الدُم املالي والبؼسي،  وسجل بؼ٢ل ئًجابي خسؾ الخ٢ىمت ُلى جٗى

ً املنهي والخِل ُم الِالي والبدث الِلمي إلهجاح وزغ ئؿالح مىٌىمت التربُت والخ٢ٍى

ت للٜواَ، حؼ٢ل 2020في ٛاهىن املالُت لظىت  ، وذل٣ بسؿد محزاهُت ٓحر مظبٛى

ادة  72.4مً محزاهُت الدولت، وجبلٕ  %21وظبت  م %17ملُاز دزهم، أي بٍص ، وهى ٛز

ِبر مً حهت أخسي  ١ٌِع مً حهت الخاحاث املتزاًدة لهرا الٜواَ إلاطتراجُجي، َو

ت الت ً ببالدها. ًُ ألاولٍى  ي جدٌى بها مىٌىمت التربُت والخ٢ٍى

ً بالخدابحر وإلاحساءاث التي حاء بها  وأػاد ُدد مً الظادة املظدؼاٍز

مىـب مالي وئًالء أهمُت  16.000ٛاهىن املالُت الخالي، والٜاض ي باخدار خىالي 

ص  3.5خاؿت للجاهب الاحخماعي وبخخـُف ما ً٘ٚى  ملُاز دزهم في ئهاز حٍِص

الاحخماعي للخمدزض بهدٖ ججاوش املُِٜاث التي جدى٤ دون جمدزض أبىاء الدُم 

ال٘ئاث املِىشة أو جدظبب في اهٜواُهم ًُ الدزاطت خاؿت في الِالم الٜسوي. مّ 

الدُىة ئلى الخسؾ ُلى جسػُد الىٜ٘اث، بما ًلمً الىجاُت والخ٢امت الجُدة في 

ّ املبرمجت وج١ثُٙ  الجهىد الخ٢ىمُت مً أحل جدبحر مخخلٙ الِملُاث واملؼاَز

ص مخخلٙ  ت، وذل٣ بخٍِص ّ ذاث أولٍى جدظحن ًسوٖ جمدزض الخالمُر في ئهاز مؼاَز

أهىاَ الدُم الاحخماعي، وخاؿت جدظحن حىدة الخدماث بالداخلُاث واملواُم 
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ّ مً ُدد املظخُ٘دًً مً بسهامج جِظحر لُـل ئلى  ملُىن جلمُر  1.8املدزطُت والٗس

، واملظخُ٘دًً مً املبادزة املل١ُت ملُىن مدٌ٘ت، 2019-2018بسطم مىطم 

س الِسق املدزس ي ُبر ٗخذ  مإطظت حِلُمُت حدًدة بسطم الدخى٤  137وجوٍى

س 2020-2019املدزس ي  جي للخِلُم ألاولي، ئلى حاهب حهىد جوٍى ، والخِمُم الخدٍز

ً املنهي في الخِلُم الِمىمي، وازج٘اَ ُد د الىمىذج البُدآىجي وئدماج الخ٢ٍى

الخالمُر املسجلحن، ُالوة ُلى الجهىد املبرولت للخد مً ًاهسحي الاٟخٌاي 

 ُٙ ت الالشمت بخًى ص الٜواَ باملىازد البؼٍس ت، ُبر حٍِص  15.000وألاٛظام املؼتٟر

ً، مسخبحن بالخٜدم  ت للتربُت والخ٢ٍى أطخاذ ُلى مظخىي ألا٠ادًمُاث الجهٍى

في مخخلٙ ألاطالٞ الخِلُمُت، والخدظً امللمىض في اليظب الخاؿت بالخمدزض 

 2018-2017وحسجُل اهخ٘اق مِد٤ الهدز املدزس ي بحن املىطمحن الدزاطُحن 

 .2019-2018و

ُلى ٛاهىن  ألاخحرة التي جمذاملـادٛت زمً بِم الظادة املخدخلحن و 

ً والبدث الِلمي، مدظائلحن في ه٘ع ا ذ إلاهاز املخِلٝ بمىٌىمت التربُت والخ٢ٍى لٛى

بالىـىؾ والٜىاهحن الخىٌُمُت ملىاٟبت هرا  م مـاخبخه خالُاًُ أطباب ُد

الخىٌُمُت لخحز الىحىد  الىزغ إلاؿالحي، داُحن باإلطساَ في ئخساج الٜىاهحن

ت.وئُداد مدوهت للخِلُم ج لخوبُٜها  جمّ الٜىاهحن الدظّ املخ٘ٛس

وجم الدظاؤ٤ ًُ املحزاهُت الخاؿت بٜاهىن إلاهاز، مّ الدُىة ئلى وكّ 

 10مالي خاؾ بٜاهىن إلاهاز كمً املحزاهُت الِامت للدولت، ُلما أهه ط٢ُلٙ طوس 

 ملُاز دزهم.

وجمذ املوالبت بمساحِت الخِلُم ألاطاس ي والثاهىي، خاؿت أمام ٟثرة 

ل ٛاهىن  املىاهج والبرامج، الش يء الري ًوسح مِه حظاؤالث خى٤ ئػ٢الُت ججًز

 إلاهاز.

لت الخِلُمُت مً أولى أملظاأٟدث ئخدي الظُداث املظدؼازاث أن و 

ت في بالدها التي جأخسها ٟثحرا في  ت املـحًر اث الٜلاًا الاطتراجُجُت الخىمٍى أولٍى

حِلها ٛلُت مجخمُِت ووهىُت ذاث م٢اهت خاؿت خازج البرامج والخظاباث 

والخىحهاث الظُاطُت والخصبُت، جد١مها الخىحهاث والاخخُازاث التي ً٘سكها 
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ُت املسجبوت بمإػساث الىمى زكىخا الىمىذج الخىمىي، بد ٤ الاخخُازاث الٌٗس

إلمالءاث ؿىدٚو الىٜد الدولي، والتي أباهذ ًُ مددودًت هخائجها وطودُت 

ت التي ػابذ هره  ألاهداٖ املسطىمت لها، ئكاٗت ئلى الاخخالالث املالُت وإلاداٍز

لى للخظاباث. في خحن ًجب أ س املجلع ألُا ن ًدٌى البرامج، التي أٟدتها جٜاٍز

ً بخىاٗٝ واطّ، مما ٌظخدعي اُخماد مٜازبت  ئؿالح مىٌىمت التربُت والخ٢ٍى

ُت مّ ٠ل ألاهساٖ في ئهاز مٜازبت أُٜٗت هاحِت، مّ ٛبى٤ ٠ل ألاهساٖ  حؼاٟز

 املِىُت بمبدأ الخُُٜم ووحىب املداطبت.

 ً الاخخالالث وفي طُاٚ آخس، اطخِسق بِم الظادة املظدؼاٍز

ت ا ت واملخمثلت ُٗما ًلي :اله٢ُلُت والبيٍُى  لتي حؼىب املىٌىمت التربٍى

 ،ئت للمإطظاث وامليؼئاث الخِلُمُتالبيُاث املهتر  -

حر البيُاث الاطخٜبالُت "الداخلُاث"، في املىاهٝ   - الىٜف الخاد في جٗى

ُاب املساٗٝالىائُت  الصخُت باملإطظاث الخِلُمُت بالِالم  ٓو

مً ال٘خُاث مً اطخ١ما٤  دمما ًدسم الِدً الٜسوي واملٔسب الِمُٝ.

 ،الدزاطت

الاطخ٘ادة مً  )خاؿتُٓاب ج٢اٗإ ال٘سؾ أمام ٠ل أبىاء املٔازبت  -

 الخِلُم ألاولي(

ت  -   والبُدآىحُت،املىاهج التربٍى

اث مسجِ٘ت، -  اطخمساز حجم الهدز املدزس ي في مظخٍى

ت املولىبت وبالخالي  - وت املدزطُت مً املىازد البؼٍس ُدم حٔوُت الخٍس

 بت الاٟخٌاي،ج٘اٛم وظ

دادي،  -  ُدم حٔوُت ٠اٗت الجماُاث الٜسوٍت بالخِلُم إلُا

لى   - ٙ ُلى ذل٣ املجلع الُا طىء الخدبحر والخ٢امت، ٟما ٛو

 ،للخظاباث

 الِىٙ الداخلي والخازجي، -

 املظخىي املِسفي املخدوي ملخلٜي املىاهج الدزاطُت،  -
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ت الخُٙ الاخخجاحاث املخىاؿلت للِاملحن بهرا الٜواَ الخُىي هدُج  -

والخلُِٝ املمازض ُليهم وخسمانهم مً ممازطت خٜهم الىٜابي مً 

اهىن خال٤ الاٛخواُاث ِاث الدولُت ٛو ، في حِازق جام مّ الدؼَس

 الؼٔل،

حؼّ الٜواَ الخاؾ الري ٌظخٔل كِٙ مىخىج الخِلُم الِمىمي.  -

 بىائهم.باء للمان مظخٜبل أخظً ل ولهٙ لا 

م٘هىم مدزطت الٜسب وحِمُم ولىخٍ وحىد ُدة مؼا٠ل جإزس ُلى 

الىٜف ال١بحر في الِدًد مً ػسون الخِلُم "الالئٝ"  وظبت  الخِلُم، خاؿت أمام

اكُت  الى الِمل الالئٝ ١ً٘ي هىا الاطدؼهاد بالُٔاب ػبه الخام للمالُب الٍس

ببِم املإطظاث الخِلُمُت خاؿت الابخدائُت التي ًلوس ٗيها بِم أطاجرة  

اكت ئلى اطخٔال٤  اج ألاٛظام الخِلُمُت،الٍس الُٔاب  في ًل طاخت املدزطت وئُش

بُت خاؿت باملإطظاث خدًثت اليؼأة مىر  الخام للخجهحزاث الخاؿت باملىاد الخجٍس

م مً أهمُت مادة  2009 وخسمان الخالمُر مً الُٜام بالخجازب الِلمُت ُلى الٓس

ً دازض الابخدائُت والتي ًجب أن حِخبر مااملالتربُت البدهُت في  دة أطاطُت في الخ٢ٍى

 .التربىي 

مً الخـاؾ املهى٤ في املىازد ال شا٤ ٌِاوي الٜواَ وجمذ إلاػازة ئلى أن 

ج، ت ، وهى ما ًدّٗ مـالح الىشازة ئلى دمج وكم ألاٛظام وئلٔاء الخٍ٘ى بل  البؼٍس

ختى الخُاز ال٘سوس ي في جدَزع املىاد الِلمُت الري داِٗذ ُىه الخ٢ىمت في 

ت مً هٖس البِم لم جيهئ  الٜاهىن إلاهاز  وخلٝ هٜاػا مجخمُِا ولٜي مِازكت ٍٛى

س ال١٘اءاث الالشمت لهرا الاخخُاز. وهى  ت، ولم جٗى له الام٢اهُاث والؼسون اللسوٍز

الاججاه الري ذهب ئلُه املجلع الاٛخـادي والاحخماعي والبُئي، الري أٟد ُلى 

ً املظخمس ومددودًت الخد١م في املِاٖز ألا  . وهٚس الخدَزعطاطُت ُٓاب الخ٢ٍى

 والٔحر حرابت التي باجذ جدخلها مهىت الخدَزع في بالدها. وامل٢اهت الدوهُت

 بخددًد املخِلٜحن الخىٌُمُحن الٜاهىهحن ُلى البرملان مـادٛت وبِد

ُٔت السطمي الوابّ جُِ٘ل مساخل  املٔسبُت، والثٜاٗت للٔاث الىهني وباملجلع لألماَش

ُٔت ئدماج أكخى أهه ئبساش جم ت املجهىداث وبر٤ الخِلُم، في ألاماَش  لتهُئتها اللسوٍز
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 خخمُا أمسا والجامعي، املدزس ي الخِلُم مظخىي  ُلى وحِمُمها وبُدآىحُا لظيُا

ا دًً ، وكسوٍز را الابخدائي، الخِلُم مىر ئدماحها كسوزة ُلى إلاهاز هرا في مٟإ  ٟو

ل هرا جسحمت ام في الخجًز  خـىص ي، خظاب خال٤ مً املالي الٜاهىن  واُخماداث أٛز

ُٔت لترطُم  خخلٙبم الخِلُم ؿدازتها وفي الِامت الخُاة مىاحي مخخلٙ في ألاماَش

 أطالٟه.

هرا، وجمذ املوالبت بخُِ٘ل الـىدٚو الخاؾ بالوابّ السطمي 

ُٔت  ه بمجهىد الخ٢ىمت والبرملان في ئخساج الٜاهىن الخىٌُمي لألماَش وجم الخىٍى

ُُ٘اث ئدماحها في  ُٔت، ٟو املخِلٝ بخددًد مساخل جُِ٘ل الوابّ السطمي لألماَش

ت، مبرشًٍ أن هرا مجا٤ الخِلُم خـىؿا، ومجاالث الخُاة الِامت  ذاث ألاولٍى

ِا للخ٢ىمت، خـىؿا وأن ألامس  إلاحساء ال ١ً٘ي، بل ًخولب اهخساها ِٗلُا وطَس

 ً ألٙ أطخاذة وأطخاذ  100أطخاذ في الخِلُم ألاولي، و 5000ًخولب الُىم ج٢ٍى

ُٔت لل١باز وأبىاء الجالُت املٔسبُت بالخازج، لرل٣ جمذ املوالبت  لخِلُم ألاماَش

ل هره الِملُت.باخدار لج ت حظهس ُلى إلاطساَ في ججًز  ىت وشاٍز

 : التعلةم ألاعلي 

املحزاهُت املسؿىدة ب اكِ٘لىخٍ أن هىاٞ وبخـىؾ الخِلُم ألاولي، 

بحن الىطى الخلسي والٜسوي، واليظبت املخدهُت لخمدزض  اٟبحر  اله، وجباًى

ت الخ٢ىمت في ُٓاب  ال٘خُاث بالىطى الٜسوي، وحِدد املخدخلحن وكِٙ مؼاٟز

ُاب اطتراجُجُت مىخدة ابت والخُُٜم، ٓو  .جام آللُاث الٛس

، جم اُخباز أن هىاٞ اطخٔالال الٛت بى٘ع املىكَى يظبت الِاهلحن ل ُو

مً هٖس الجهاث التي جدبس هرا امللٙ، وهي املٜازبت ه٘ظها التي جم اُخمادها ُلى 

ٝ هٌام الِٜدة، مما ًوسح مِه طإالا  ت ًُ هٍس ص املىازد البؼٍس مظخىي حٍِص

ت املىٌىمت لخبني الاطتراجُجُاث واملخوواث  ٍُسلا خى٤ حدًت الاخخُازاث وحاهٍص

ها ُلى الاطدثماز في السأطما٤ البؼسي باُخبازه اللبىت والبرامج، ومدي مساهىت بالد

 الىمىذج الخىمىي الجدًد. ألاطاطُت لبىاء
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ومً حهت أخسي، ازجأث ئخدي الظُداث املظدؼازاث أهه مً خال٤ 

مرٟسة جٜدًم مؼسوَ ٛاهىن املالُت، ووزُٜت مؼسوَ هجاُت ألاداء ُلى الاكواَل 

د أهالـادزة ًُ الىشازة، ًخطح أن حل املإػس  جدُٜٝ هخائج مخىاكِت  ه جماث جٟإ

م مً ألاهمُت ال١بحرة التي أوالها حدا، ُٗ ما ًخف الخِلُم ألاولي، ِٗلى الٓس

، خُث طبٝ له أن ػدد ُلى كسوزة حِل الخِلُم  ؿاخب الجاللت لهرا املىكَى

ألاولي ئلصامي باليظبت للدولت وألاطس، واُخماد الىـىؾ الٜاهىهُت والخىٌُمُت ذاث 

ام واملِوُاث الـلت ، ووكّ ئهاز بُدآىجي مسحعي وهني للخِلُم ألاولي، ٗان ألاٛز

ً في هرا  د، ُلى أهىا الشلىا حد مخأخٍس الىازدة في وزُٜت مؼسوَ هجاُت ألاداء جٟإ

م مً أن ٛاهىن املالُت لظىت  لى الٓس ، 2018الـدد، ما ًثحر الاطخٔساب هى أهه ُو

ذ جساحِا واضخا خال٤ ٛاهىن املالُت لظىت  %49.6لم ًدٜٝ  وهي اليظبت التي ُٗس

د أنها طخدٜٝ خال٤ مؼسوَ  %48.4خُث وؿلذ ئلى  2019 جأحي الىشازة لخٟإ

ّ أن جـل خال٤  %57.5وظبت جٜدز ب  2020ٛاهىن املالُت لظىت  في خحن جخٛى

ة ، وهرا ما ًوسح مِه ُد%67و  %61.71، ُلى جىالي وظبتي 2022و 2021طىت 

حظاؤالث خى٤ ُُٟ٘ت جدُٜٝ وظبت إلاهجاش بالىٌس ئلى هره اليظب املسجلت وئن جم 

 وكّ الىـىؾ الٜاهىهُت والخىٌُمُت وإلاهاز البُدآىجي املسحعي الىهني.

ل البرهامج الىهني لخِمُم الخِلُم  وجم الخأُٟد ُلى أهمُت مىاؿلت ججًز

ملُاز  1.65مالي ًٜدز بـ ، بخِبئت ٓال2028ٖفي أٗٝ  100%ألاولي مً أحل بلْى 

ٝ بىاء  دزهم بسطم هره الظىت املالُت، ومىاؿلت جىطُّ الِسق املدزس ي ًُ هٍس

ص املىازد  مإطظاث حِلُمُت حدًدة، وجأهُل البيُت الخدخُت املدزطُت؛ وحٍِص

 ُٙ ت مً خال٤ جًى ً املظخمس للنهىق  15.344البؼٍس أطخاذ وئُادة ه٢ُلت الخ٢ٍى

البرهامج الىهني للتربُت الدامجت ل٘ائدة ألاه٘ا٤ في بمهىت الخدَزع، وجُِ٘ل 

س بسامج مدى ألامُت، مّ كسوزة أن جلولّ ألا٠ادًمُاث  وكُِت ئُاٛت، وجوٍى

خباز  ت" جسوم الخ٢امت والجىدة وخظً الخدبحر وئُادة الُا بمهامها "٠ىشازاث حهٍى

ّ للمدزطت الِمىمُت، مادامذ الثٜت مىحىدة ًخٜاطمها الجمُّ. هرا ئلى ح اهب ٗز

ٝ ئػساٞ  حز ُلى جُُٜم الظُاطاث الِمىمُت ًُ هٍس دزحت الىعي ُىد لاباء والتٟر
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حمُّ ال١٘اءاث الىهىُت واملظاهمت في ميظىب الىعي بحن حمُّ ال٘اُلحن في 

 جلامً جام.

ّ جدُٜٜه خال٤ املىطم   – 2021أما بخـىؾ الهدز املدزس ي املخٛى

ملِوُاث املٜدمت جخددر ًُ ، ذٟسث ئخدي الظُداث املخدخالث أن ا2022

، 2025-2024خال٤ مىطم  %3ٜٗى في أٗٝ جدُٜٝ وظبت  %6جخُ٘م ًـل ئلى 

، بمِنى أن الىشازة %12ما ٌِاد٤  2018-2017ُلما أهه بلٕ في املىطم الدزاس ي  

ّ جخُ٘له ئلى الىـٙ في املسخلت ألاولى، وهى ما ٌِخبر مبالٔا ُٗه بِم  جخٛى

م مً ذ ه باالهجاشاث التي الش يء، ل١ً ُلى الٓس ل٣ ٗاُخبرث أهه ًيبغي الخىٍى

خٜٜذ، لهه في خُٜٜت ألامس، ًاهسة الهدز املدزس ي، الشالذ ذل٣ الىباء ال٘خاٞ 

ذ مً الري ًىخس  م املبالٕ املالُت الهامت التي ؿٗس مىٌىمت التربُت الىهىُت، ٓز

جُجُت أحل الٜلاء ُلُه،  وبالخالي ًجب جٌاٗس املجهىداث إلًجاد زؤٍت اطترا

 مخ٢املت مً أحل مدازبخه.

وباليظبت ملىكَى الخِاٛد، جم الدظاؤ٤ ًُ حىدة الخِلُم، خاؿت وأهه 

جي الجامِاث ملدة ٛد ج٘ٚى  ُٙ خٍس هرا الظُاٚ جم طىت، وفي  20ًخم جًى

ت  50الدظاؤ٤ ًُ إلاحساء املخِلٝ بالظماح لألشخاؾ البالٔحن  طىت مً املؼاٟز

 في املبازاة.

ت جسحّ بالطاض ئلى ُدم أ وجم اُخباز هرا،  ن ئػ٢الُت املىٌىمت التربٍى

ُاب ئزادة خُُٜٜت لخل  ٘ي وشازة التربُت الىهىُت ، ٓو ت ملًى الِىاًت باملىازد البؼٍس

دم مأطظت الخىاز الٜواعي ، ئذ جمذ الدُىة ئلى كسوزة املل٘اث الِالٜت ، ُو

٘ي وشازة التربُت الىهىُتئخساج  اد٤ ملًى خاؿت وهدً  ،هٌام أطاس ي مىـٙ ُو

ت اطتراجُجُت ها  هخددر ًُ ٛاهىن ئهاز وزٍؤ ومً أحل مىاٟبت الخُٔحراث التي حِٗس

ت.  املىٌىمت التربٍى

ولىخٍ ُٓاب لي أزس في الىزائٝ املٜدمت خى٤ املخوى الاطخعجالي 

ً ًجب أن ج٢ىن جدذ  كمً هره املحزاهُت، ٟما اُخبر أن مهً التربُت والخ٢ٍى

٠ادًمُاث ججاوشا لالخخالالث، واٛترح ئدزاج التربُت ئػساٖ الىشازة ومدًسي ألا
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الجيظُت في الِالم الٜسوي، خاؿت أمام ًاهسة شواج الٜاؿساث، وجمذ الدُىة ئلى 

 جدظحن حىدة املواُم املدزطُت.

وجمذ املوالبت بخىكُذ اخخـاؿاث مدًس ألا٠ادًمُت ومهام ُدد مً 

اث وجأهِث املظإولُاث.  املدًٍس

ت الىهىُت خابِت لىشازة التربُال والوالبت از الوالبواٛترح أن جـبذ د

 وشازة الخلامً. ولِع للخِاون الىهني، جدذ وؿاًت

ٗئت ألاطاجرة خاملي  وأػازث ئخدي الظُداث املظدؼازاث ئلى وكُِت

ُت وحُٔحر إلاهاز ئطىة بمً ٛبلهم لذ الؼهاداث الرًً ًوالبىن بالتٛر ، خُث ٗز

ُت وحُٔحر لىشازة جمدًد اطخ٘ادة خاملي ا التي جمذ طىت  إلاهاز  الؼىاهد مً التٛر

كسب اُخبرث أهه و  ،ئلى خحن ئؿداز هٌام أطاس ي ًلمً هرا الخٝ 2015

وظاء وزحا٤ الخِلُم وكسب ملبدأ دطخىزي هى املظاواة بحن الؼُٔلت في  اثمل١دظب

 الٜواَ.

  التعلةم الخصوص ي :  

م اٛامت مدازض خـىؿُت الدظاؤ٤ ًُ ُُٟ٘ت ٛبى٤ الىشازة بجم  ٓز

اكُت سها ُلى مالُب ٍز مادة ٗظس ُدم اهخمام الىشازة ب، الش يء الري ُدم جٗى

  .الابخدائيالخِلُم البرامج الخِلُمُت في  فيالتربُت البدهُت 

وجمذ الدُىة ئلى كسوزة ئًجاد خلى٤ لروي الاخخُاحاث الخاؿت، 

م مإطظاث الخِلُم  الخاؾ جمدزطهم، ُلما وألامساق الىادزة، خاؿت أمام ٗز

 طىىاث. 3أنهم ًٜىمىن باهخٜاء ألاه٘ا٤ وئحساء مٜابلت لهم في طً 

 التعلةم العالي عالبحث العلمي :  

ت مجالُت ُدالت اُخماد ئلى الدُىة جمذ الِالي، الخِلُم وبخـىؾ  وحهٍى

 ٛائمت حامِت بدون  2020 مٔسب في حهاث جبٜى أن املِٜى٤  مً لِع ئذ الٜواَ، في

ت حهت خاؿت الراث،  جم إلاهاز، هرا وفي اململ١ت، حىىب وحهاث جاُٗاللذ-دُز

 الري ألامس حامِاث، وحىد ئلى ج٘خٜس التي بالجهاث حامِاث ئخدار ُلى الخأُٟد

 الجامِاث. ئلى الولبت جىٜل ؿِىبت أمام الجامعي الهدز ئلى ًإدي
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 ِاًحرم ٝٗو ومىدها حِمُمها أهمُت ُلى الخأُٟد جم للمىدت، باليظبت أما

 مىكَى ملىاٛؼت اللجىت احخماَ بِٜد املوالبت وجمذ ،مىـ٘ت ومجالُت احخماُُت

ُُ٘ت الجامُِت املىذ  جدبحرها. ٟو

 إلاحساءاث املظدؼاٍزً والظادة الظُداث مً زلت زمً أخسي، حهت ومً

 املىطم خال٤ %35 مً املِد٤ اهخٜل خُث الٜواَ، هرا مظخىي  ُلى املبرولت

ّ ئلى باإلكاٗت ،2019-2018 الجامُِت الظىت بسطم %37 ئلى 2017-2018  مً الٗس

ّ اطخِمالها وجدظحن الجامُِت املإطظاث لبِم الاطدُِابُت الواٛت  مً والٗس

دد املسجلحن الولبت ُدد  مدازض جأهُل بسهامج مىاؿلت ئلى باإلكاٗت ألاطاجرة، ُو

ُُ٘ت املهىُت ال١٘اءاث جىمُت مساٟص وئخدار املهىدطحن  مساٟص داروئخ والًى

 اللٔاث. لخِلم حامُِت

م  مً واملالخٌاث الىٜائف بِم هىاٞ جٌل إلاهجاشاث هره مً وبالٓس

 مخخلٙ حهىد جٌاٗس ٌظخلصم الري الٜواَ ئؿالح دًىامُت في املظاهمت باب

ٚ  وخاحُاث املظخىي، هرا ُلى املىاهىحن الهخٌازاث وإلاهـاث الؼس٠اء،  طى

 الٜواَ. بهرا أٟثر النهىق ئلى الخاحت جبرش ُىامل وهي الؼٔل،

لى  ُٓاب حسجُل جم الِالي، بالخِلُم والدزاطت الىلىج جدظحن مظخىي  ُو

ت مإطظاث جلم مخ٢املت حامُِت أٛواب  ومواُم حامُِت وأخُاء مخىُى

 مإطظاث وئخدار الوالبُت، للخُاة مالئمت بِئت خلٝ امل٘ترق مً ئذ وم١خباث،

 طُاطت ههج ئهاز في الجهاث خـىؿُت جساعي وجخــاث ػِب جلم حامُِت

ص،  مظخىي  ُلى املددود الاطخٜواب ذاث الجامُِت املإطظاث حِمُم مّ الالجمٟس

 مً أخسي، لجهاث الخىٜل ُىاء ج١بد دون  الولبت ولىج ُملُت لخِظحر الجهاث ٠اٗت

ت؛ للخىمُت أطاس ي ٛوب الجامِت حِل أحل ُاب الجهٍى  مإطظاث بحن الجظىز  ٓو

ً ٚ  وحسجُل الِالي؛ الخِلُم ثومإطظا املنهي الخ٢ٍى  التي الِىاًت بحن ػاطّ ٗس

 الاطخٜبا٤ ذاث املظال٣ ١ُع ُلى املددود الاطخٜواب ذاث املظال٣ بها جدٌى

رل٣ امل٘خىح؛  املهىُت، إلاحاشة طل٣ في املسجلحن وظبت في ٟبحر كِٙ حسجُل ٟو

 ئخـائُاث خظب بالجامِت إلاحاشة طل٣ هلبت مً %2.2 طىي  ًمثلىن  ال خُث

ت املىازد اطدثماز أمام أطاس ي ِٟائٝ املالُت الخ٢ل٘ت ووٖٛى ؛2017 طىت  البؼٍس
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دد البُدآىجي الخأهحر في خاد هٜف لىخٍ ٟما الخِلُم، حىدة ل٘ائدة حن، ُو  إلاداٍز

 700 و حدًد مىـب 700 الظىت هره املسؿىدة املالُت املىاؿب ُدد أن خُث

ل مىـب  ووحىد املسجلحن؛ للولبت  ال١بحر ددللِ لالطخجابت ٠اُٗت ٓحر جبٜى للخدٍى

ت  مً ئذ الِالي، الخِلُم لىشازة جابِت ٓحر الِالي الخِلُم مإطظاث مً مجمُى

 ٗسؾ مً حظخُ٘د ختى الِالي الخِلُم ملىٌىمت الجامِاث حمُّ جخلّ أن امل٘ترق

 مصدوحت. وؿاًت وجدذ الهامؽ ُلى جبٜى وال والابخ٢از الِلمي البدث

 الِلمي للبدث املسؿىدة املحزاهُت في ٟبحرا كِ٘ا هىاٞ أن اُخباز جمو 

س واضخت اطتراجُجُت ُٓاب لىخٍ ئذ املالُت، الظىت هره بسطم والابخ٢از  لخوٍى

ت ذاث املُادًً في الِلمي البدث  للبالد؛ الوبُُِت الخـىؿُت مّ اوسجاما ألاولٍى

ُاب دم الِلمي للبدث املٜاولت دُم ٓو س ُو  الخاؿت الخدخُت البيُاث ُلى الخٗى

ت املظاهس حُِٜد ئلى باإلكاٗت الِلمي، بالبدث  خاحُاث اٛخىاء في واملالُت إلاداٍز

 الِلمي. البدث

لى مي باإلهخاج الازجٜاء مظخىي  ُو ل الِالي للخِلُم الٛس  إلاؿالح وججًز

مُت الخ١ىىلىحُا اطخِما٤ مددودًت حسجُل جم البُدآىجي،  مخوى ُٓاب مّ الٛس

مي دم ِالي؛ال للخِلُم مه٢ُل ٛز  ُلى الخاؿلحن الولبت مظخىي  ُلى املدزطحن زكا ُو

 اللٔت في ال مخد١محن ٓحر منهم ٟبحر ُدد أن ئذ الجامِاث، ُلى الىاٗدًً البا٠الىزٍا

 وحسجُل الِالي؛ الخِلُم مسدودًت ُلى طلبا ًى١ِع مما الاجـا٤، ج١ىىلىحُا في وال

 الىخداث آلُاث جبني ُدم فيو زاهدٟخى /ئحاشة/ماطتر هٌام جوبُٝ في زئِس ي عجص

 بحن الجظىز  بمد حظمذ أطاطُت آلُت وهي البُدآىجي، الخىٌُم كمً امل١دظبت

ص ألا٠ادًمُت واملظال٣ الؼِب ُت وبخٍِص را ،الولبت خٟس  ُدد في املددودًت ٟو

 بظبب ،2016 طىت الجامُِحن الولبت مجمَى مً %4.9 املاطتر طل٣ في املسجلحن

رل٣ الِسق، مددودًت  اهخٜاء في جخجلى التي الالشمت والؼسون املِخمدة ٜاًِعامل ٟو

 الخُٜد دون  م٘خىخا ججِله التي واملٜابالث ال١خابُت الاخخبازاث احخُاش بِد الولبت

 ال الري إلاحاشة، طل٣ عجص مً املاطتر طل٣ مِاهاة ًُ هاه٣ُ الجهىي؛ باملجا٤

 ًىلد ألاطاطُت شةإلاحا طل٣ أن ٟما الدٟخىزاه، طل٣ مً %4 و %5 طىي  ٌظخٜبل

ىاث حىدة ُلى طلبا جإزس هامت، خظائس  ج٢ل٘ت ئلى وجإدي بالجامِت، الخ٢ٍى
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 باإلكاٗت الجامِت، ًُ دوهُت وهٌسة اهوباُا ٌِوي مما ٟبحرة، ومالُت احخماُُت

 في جىجح لم التي بالجامِت الالخداٚ في السآبحن مظخىي  واهخ٘اق الجاذبُت لُٔاب

 ذو الجامعي، الِالي الخِلُم في الدزاطت ُلى الاهٜواَ نأ خُث الولبت، ُلى الخ٘اي

 طيخحن بِد %40.2 و الدزاطت مً ألاولى الظىت خال٤ %25 بلٕ امل٘خىح الاطخٜواب

 طىىاث. زالر بِد %20.9 و

 الِام الٜواُحن بحن الؼساٟت مىكَى أن املظدؼاٍزً الظادة أخد واُخبر

 ُٗما خـىؿا أهمُخه، له ىكَىم ،2020 محزاهُت في ئٓ٘اله جم الري والخاؾ،

ذ في الخاؿت، الجامُِت املإطظاث بِم بمىذ ًخِلٝ  بِم حِاوي الري الٛى

 الؼسا٠اث. هره مً الاطخ٘ادة مً الولبت آالٖ جلم التي الِمىمُت الجامِاث

ُلى مظخىي حظاءلذ ئخدي الظُداث املخدخالث خى٤ ما جم جدُٜٜه 

م٢ىهاث الجامِت و في مظخىي جولِاث وئن ٠ان جلبُت مخولباث اللخٌت الجامُِت 

 .املٔسبُت

 تلخ٢ىمت الخالُجم اُخباز أن ا ،لميظألت البدث الِباليظبت ملو 

٠الخ٢ىماث املخِاٛبت لم جىلي أهمُت ٟبحرة للبدث الِلمي الري ًـىٙ بالدها في 

مساجب مخأخسة ختى مٜازهت مّ دو٤ املدُى بدُث ال جمثل الىٜ٘اث الداخلُت 

خُث ًـل املخىطى الِالمي في  املولىب،ظخىي املسؿىدة للبدث والخىمُت دون امل

ً  في املائت ُلى الِمىم، 2الدو٤ ألاوزبُت ئلى  ُلما أن املُثاٚ الىهني للتربُت والخ٢ٍى

 .2000في املائت طىت  1ٛد أوص ى بأن جـل هره اليظبت ئلى 

س املِالم واضخت طُاطت ُٓاب لىخٍو  هرا،  الِلمي البدث لخوٍى

خماد الابخ٢از، وجد٘حز  الداخلي الىاجج مً 0.8% ًخِدي ال له، املخـف ٗااُل

 جلٍسب بِدم املوالبت وجمذ ، 2% الى ًـل الِالمي املخىطى أن خحن في الخام،

 .2020 لظىت املالُت ٛاهىن  مؼسوَ في الِلمي البدث

ٌِاوي مً اوِدام طُاطت واضخت ال شا٤ البدث الِلمي وجم اُخباز أن 

ى والبُِد ومِلىت في مجا٤ البدث بهدٖ جىكُذ السؤٍت ُلى املدًحن املخىط

ُاب حهاش  طلوت لخيظُٝ الظُاطاث والبرامج الٜواُُت والابخ٢از وجىمُت  ٓو
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رل٣ ئوؼاء أُداد متزاًدة  الخ١ىىلىحُا، ٗلال ًُ حُِٜد جدبحر املحزاهُت وبوإه، ٟو

ُاب جُُٜم  مً املإطظاث للبدث خازج الخسم الجامعي وحؼدُتها حٔساُٗا، ٓو

 .مظخمس ومخ١سز ملىٌىمت البدث الِلمي

ُُٜم ملظحرة جم الدظاؤ٤ ُما ئذا ٠ان هىاٞ ج ،بالنسبة للتعاعن الدعليع 

ئلى هَى مً املىاولت ، وئن ٠ان ٛد جدى٤ أزسه ُلى الخىمُت ًُهرا الخِاون، و 

س بالدها اٛخـادًا  وحصجُّ هجسة ألادمٔت التي هدً في أمع الخاحت ئليها لخوٍى

 وج١ىىلىحُا.

اٟبت هرا الٜواَ، مى جمذ املوابت ب ،لقطا  الخاصبخصوص اع 

تراٖ  لمُت  بالدًبلىماثوجددًد كىابى الخ٢امت الُا ُت ُو ٝ مِاًحر مىكُى ٗو

ً املولىب.  ججِل مً خاملي الؼىاهد في مظخىي الخ٢ٍى

اُخماد طُاطت هاحِت باليظبت للخخــاث الجامُِت جم الخأُٟد ُلى و 

ُٙ جخــاث ٟالط١ُُت، بل ًجب جددًد  ساٚ في جًى دم إلٓا املولىبت، ُو

ً وزبوها بظٚى الؼٔل. ائٙ املإطظاث الجامُِت مً خال٤ مظال٣ الخ٢ٍى  ًو

 ً بتوزمً الظادة املظدؼاٍز ت ٠لٔت  ٓز الىشازة في ئدزاج اللٔت إلاهجلحًز

بسهامج وهني ًبدأ مً الخِلُم مٜترخحن وكّ أولى للِلم والخدـُل في الجامِاث، 

ىم الُىم هي اللٔت الابخدائي زم الثاهىي زم الجامعي، هٌسا ل٢ىن لٔت الِل

ت، مّ الاخخ٘اي باللٔاث ألاخسي ٟخُازاث مم١ىت في ئهاز الخِدد الثٜافي  إلاهجلحًز

ه بالدها.  الري حِٗس

ادة في وجم اُخباز أن  الخدماث الاحخماُُت املٜدمت للولبت، وزٓم الٍص

ُدد املمىىخحن وهٌام الخٔوُت الصخُت الا ان ذل٣ ًبٜى ٓحر ٠اٖ، واملظإولُت 

جسحّ لىشازة الخِلُم الِالي ٜٗى، بل املظإولُت هي مظإولُت خ٢ىمُت ُٗه ال 

ت.  مؼتٟر

ذٟسث ئخدي الظُداث املظدؼازاث أن الخِلُم الِالي ٌِاوي مً و 

ٜاُد ووٛٙ خالاطاجرة الجامِحن مّ ٟثرة املدالحن ُلى ال ٟبحر فيخـاؾ 

ُٙ  .جـىز الىشازة لخل هره املِللت، مدظائلت ًُ الخًى
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  املنهي التكوين: 

ً أن ئلى إلاػازة وجمذ  ٛواَ ٗهى ٟبحر، مل٢ي باهخمام ًدٌى املنهي الخ٢ٍى

اهسة وئطتراجُجي واُد  الٜواُاث مخخلٙ مّ بخىاش ٌِمل ئذ  الىهني، الاٛخـاد ٛو

ىاٟب الخ٢ىمُت،  الظادة زمً إلاهاز هرا وفي الٜواُُت، املخوواث مخخلٙ ٍو

ً، مساٟص مً دحدً حُل إلخدار الىشازة جىحه املظدؼاٍزً  بىاء خال٤ مً الخ٢ٍى

ت مدًىت 12 وججهحز  مبرمج دزهم مالًحر 3.6 ًبلٕ باطدثماز وال١٘اءاث، للمهً حهٍى

ل ئهاز في ، 2020 محزاهُت في س الوٍسٝ خازهت ججًز ً لخوٍى  وخاؿت املنهي، الخ٢ٍى

ت املىٌىمت زبى هدٖ ٚ  بمخولباث ػمىلُتها في التربٍى  أن اُخباز ُلى الؼٔل، طى

ًال ت املىٌىمت في لل٘اػلحن مالذا لِع املنهي خ٢ٍى  هى بل لها، بدًال ،ولِع التربٍى

 واملؼٔل. املىخج الاطدثماز مجا٤ في ألاطاطُت املظازاث مً مظاز

ت أن املظدؼاٍزً والظادة الظُداث بِم أٟدو   أن ًجب خالُا ألاولٍى

 هرا وأن خاؿت املظخٜبل، في أٟبر محزاهُت جخـُف مّ الخُىي  الٜواَ لهرا حِوى

 ألامس وهى الؼٔل، مجا٤ في وئدماحه الؼباب لخأهُل أطاطُت زاِٗت ٌِخبر الٜواَ

 الخسة املبادزة في والخالمُر الولبت وجأهُل الخ١ىىلىجي، الخوىز  مىاٟبت ً٘سق الري

خذ  كسوزة مّ الؼباب، هإالء مؼا٠ل ملِالجت والـٔسي  املخىطوت املٜاولت آٗاٚ ٗو

ل في إلاطساَ تال ججًز ت املخٜدمت جهٍى  وهىُت مىاًساث في الخاؾ الٜواَ ومؼاٟز

ت ىاث ً٘سق الري املؼسوَ هرا ججًزل آحا٤ جـىز  ئُداد أحل مً وحهٍى  ج٢ٍى

ُت املىاهٝ خظب مالئمت . وهُى  الخٖس

، بهرا وازجباها  بظبب وذل٣ الجىدة، ُىـس ًُ الدظاؤ٤  جم املىكَى

جحن مً ٟثحرة أٗىاج اطخواُت ُدم ٚ  في لالهدماج الخٍس ً بِد الؼٔل طى  الخ٢ٍى

س وأن خـىؿا مىه، الاطخ٘ادة جمذ الري والخوبُٜي الىٌسي   وأن طبٝ الري الخٍٜس

 ؿٖ٘ى في البوالت مِد٤ ًُ ٟؼٙ للخخوُى، الظامُت املىدوبُت ًُ ؿدز

جي ً مِاهد خٍس جي ؿ٘ىٖ مً %16 مٜابل %24.5 بـ واملٜدز املنهي، الخ٢ٍى  خٍس

 باملٜاولت والِىاًت البؼسي  الِىـس جأهُل كسوزة ِهم ٌظخىحب مما الِام، الخِلُم

 بٜواَ املخِلٜت الىهىُت املىاًسة جىؿُاث جُِ٘ل وكسوزة الؼبابُت؛ املٔسبُت
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ً ً م٢ىوي اطخ٘ادة وكسوزة املنهي؛ الخ٢ٍى  مدمد مإطظت خدماث مً املنهي الخ٢ٍى

 في َالٜوا بأهس ئطىة الخدمت ه٘ع ًإدون  لنهم الاحخماُُت، لألُما٤ الظادض

  الىهىُت. التربُت

ً املنهي ال شالذ مىشُت بحن أن وجم ئبساش  مِاهد ومإطظاث الخ٢ٍى

ذ لخجمُّ هره املإطظاث في مى د خان الٛى ٌىمت واخدة مخخلٙ الٜواُاث ٛو

ٝ اطتراجُجُت مىخدة  وفي ئهاز ُدالت مجالُت. ٗو

ّوجم اٛتراح  ً املنهي بالخِلُم، لهه طِظمذ بخمٛى حدًد  ئدماج الخ٢ٍى

ل.  ت، واُخماد أطالُب حدًدة للخدبحر والخمٍى ً املنهي داخل املىٌىمت التربٍى للخ٢ٍى

باإلكاٗت الى كبى وجسػُد الىطائل واملىازد املىحهت لهرا الٜواَ، وئبساش مجاالث 

الخدخل الخاؿت بالٜواُاث واملإطظاث الخ٢ىمُت والخاؿت، ومخخلٙ ال٘اُلحن 

 .تهمفي هرا الٜواَ وجددًد مظإولُا

جي مً %33 وظبت أن ئلى إلاػازة وجمذ ً خٍس  ٌؼٔلىن  املنهي الخ٢ٍى

جي باملائت 11 مٜابل دبلىماتهم مً أٛل مىاؿب  مً %37 ئن بل الِام، الخِلُم لخٍس

جي ٚ  املىاؿب ٌؼٔلىن  امالِ الخِلُم خٍس  مخخبراث وحىد ًُ هاه٣ُ ،مإهالتهم ج٘ى

ُاب ،ومتهال١ت مخٜادمت بمِداث أو مِداث بدون  جوبُُٜت وأٛظام  املىاد هدزة أو ٓو

دد ،الخأهحر وظب وكِٙ جىٗحرها؛ وجأخس ألاولُت  الخالمُر ُدد مٜابل امل٢ىهحن ُو

 والٜدزة للمخدزبحن باليظبت اللٔت مؼ٢ل ئلى باإلكاٗت املِاهد؛ مخخلٙ في والولبت

ٚ  في الاهدماج ُلى  أهٌاز أمام ٛدمذ التي الخوت في املظاز مىاؿلت أو الؼٔل طى

ً وكِٙ ،املل٣ لتحال  املظخٜبلت املٜاوالث مىاٟبت للِٙ هٌسا بالخىاوب، الخ٢ٍى

بي الدصجُّ مظخىي  ُلى خاؿت للولبت  الولبت مىاٟبت ُسق وهصالت ،اللٍس

ً مساخل خال٤ املخدزبحن ً وئٟساهاث باملٜاوالث، الخ٢ٍى  ،وأهمُخه بالخدزج الخ٢ٍى

س خظب ئذ املهً، وجٜادم  مً باملائت 70 ٗان والاحخماعي، الاٛخـادي للمجلع جٍٜس

 ُلما الجدًدة، املهً في الِسق كِٙ ٌسجل خحن في ،2020 بدلى٤  طخخخ٘ي املهً

ً ُسق ٗان حدًد جىمىي  همىذج أي ؿلب هي الِاملت الُد أن  جٜلُدًا الشا٤ الخ٢ٍى

 امل٢ىهت. البوالت مً متزاًد لِدد ومىخجا
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 ذاث املإطظاث ُلى جمازض مساٛبت هىاٞ ٠اهذ ئذا ُما الدظاؤ٤  وجم

 املإطظاث. لهره حظلم محزاهُت هىاٞ أن ُلما امل٘ىق، الدظُحر

ً مجاهُت ُلى إلالخاح وجم هرا،  لألشخاؾ باليظبت خاؿت املنهي، الخ٢ٍى

 دزهم. 700 مبلٕ أداء ُليهم ًـِب والرًً الىائُت باملىاهٝ الٜاهىحن

ً املنهي جٜدز بأن  وأػحر ئلى % 0.5 يظبتاملحزاهُت املخــت لٜواَ الخ٢ٍى

ملحزاهُت اجدىَى بحن  % في ٗسوظا، وهي مـادز1.5مً الىاجج الداخلي الخام، مٜابل 

الث التي ًدُدها  ً املنهي، والخمٍى املسؿىدة مً الدولت، زم ُائداث زطم الخ٢ٍى

 .الخِاون الدولي، وفي ألاخحر مظاهمت ألاطس

زهحن بخدُٜٝ  ُلى أن هجاح املىٌىمت الخِلُمُت جم الخأُٟد وخخاما،

 الىٜى الخالُت :

ٝ مٜازبت ػمىلُت ومىدمجت جدٜٝ  - وكّ طُاطت حِلُمُت ٗو

 ،الالخٜائُت بحن الٜواُاث الخ٢ىمُت

حر  -  ،لِدالت املجالُت في الاطخ٘ادة مً خدمت الخِلُم الِمىمياجٗى

املظاض بمجاهُت الخِلُم باُخبازها اللماهت الخُُٜٜت لخمخّ  ُدم -

 ،ِلُمخ٠ل املٔازبت ُلى ٛدم املظاواة مً خٜهم الدطخىزي في ال

ّ الٌلم والخُٙ ًُ وظاء وزحا٤ الخِلُم وجدظحن أوكاُهم  - ٗز

  ،املادًت والاحخماُُت

جي املإطظاث الخِلُمُت  - مساحِت املىاهج الخِلُمُت في أٗٝ جأهُل خٍس

 ،ظهُل ادماحها في طٚى الؼٔلوح

 ،جٜلُف ال٘ىاٚز بحن الخِلُم الِمىمي والخِلُم الخاؾ -

اُخماد مإػساث وهىُت أٟثر جٜدما، خاؿت ُٗما ًخِلٝ بالجهىد  -

 بالخِلُم،املبرولت مً احل حِمُم الىلىج للخدماث املخِلٜت 

ُت مّ  خباز ًسوٖ الخِلم خاؿت  ألاخرمإػساث ٟمُت وهُى بِحن الُا

الخدخُت واملىازد املسؿىدة للٜواَ املالُت  بالبيُاث ًخِلٝما 

ت.  والبؼٍس
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التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث جواب السيد وزير جواب السيد وزير 

  بالتعليم العالي والبحث العلميبالتعليم العالي والبحث العلميوالسيد الوزير املنتدب املكلف والسيد الوزير املنتدب املكلف   العلميالعلمي
 

هىها في معشض حىابهما باملذاخالث والاكتراخاث واملالخظاث اللُمت 

ً والتي جترحم دساًت هم بضيل عمُم التي أبذاها السُذاث والسادة املسدضاٍس

ب  املفاهُم وجىضُذ بىضعُت هزا اللطاع الحُىي الهام، وبالخالي ًجب جلٍش

 إلاحشاءاث املضمع اجخارها في هزا إلاطاس.

وأهذ السُذ الىصٍش أن املجهىداث املبزولت جشحمذ عبر املحزاهُت، غحر 

ملُاس دسهم خصصذ منها  01أن الىخائج لم جخطح بعذ، إر جم إضافت مبلغ 

س دسهم للمىظفحن وملُاس دسهم لفائذة املضشوع البُذاغىجي، إر جم ملُا 9

ملُاس منها رهبذ للخعلُم ألاولي،  3ملُاس دسهم هيلفت للاهىن إطاس،  01سصذ 

لها بضيل فعلي وخلُلي.  وهىان سهاهاث هبحرة سِخم ججًز

وباليسبت ملىضىع الخعثر في إخشاج املشاسُم وجطبُم اللىاهحن 

خ الخطبُلُت، أوضح أ جمذ املصادكت على أٌو  9109أهخىبش  03هه بخاٍس

مشسىم ًخعلم بخألُف لجىت الخدبع والخىفُز بشئاست مً السُذ سئِس 

عي مخيامل ٌضمل   01مشسىم و 54الحيىمت، إضافت إلى وضع مخطط حضَش

كىاهحن سِخم حعذًلها وجدُُنها وسِخم جلذًم هزا املخطط  9كشاس و

عي على أهظاس اللجىت في   أًام امللبلت. 01غضىن الدضَش

وأفاد أهه خان الىكذ لخدلُم إلاكالع الحلُلي للمذسست املغشبُت 

ذ إلاصالح، إر جم اكتراح خاسطت  بذعامت مً صاخب الجاللت الزي ًٍؤ

م في هزا الضأن، هما أن كاهىن إلاطاس ٌعمل على جأمحن رلً.  الطٍش

جسذ كىاعت امل جخمع وباليسبت للبدث العلمي، أبشص أهه ثلافت ٍو

ل، وأصاس إلى وحىد  )بشملاهُحن وخيىمت(، فهى عباسة عً بشامج وخيامت وجمٍى

بت على الضطش  هلاش مفخىح مع ألاساجزة الباخثحن مً أحل إعفاء الضٍش

 املخعلم بالبدث العلمي.
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 ورهش أن البدث العلمي ال يهم هزه الىصاسة فلط، بل ًضم كطاعاث

خيىمُت أخشي : والطاكت واملعادن والصحت، الصىاعت الخللُذًت... إلخ. هما 

ملُاس دسهم ومىاصاة مع هزه املحزاهُت، ًىحذ  05أن املحزاهُت املىحىدة جبلغ 

صىذوق جىمُت البدث العلمي والخىىىلىجي، وما جم الىصٌى إلُه الُىم هى 

دث العلمي ختى ملُىن دسهم وسِخم الاصخغاٌ على مىظىس حذًذ للب 011

ًيىن بدثا جطبُلُا ومىخجا وله آثاس على مسخىي الخىمُت الاكخصادًت ولِس 

 بدثا حامعُا لخأطحر أطشوخاث ووضش امللاالث.

هزا، وأوضح السُذ الىصٍش املىخذب، أن هىان حىاهب إًجابُت على 

مسخىي الخعلُم العالي والبدث العلمي ولِسذ السلبُت فلط، ومً بُنها أن 

شعا بجامعت مدمذ الخامس )الشباط( بذولت إلاماساث )أبى ظبي(، هما هىان ف

أن دولت كطش كذ كذمذ طلبا لُيىن لذيها فشعا لجامعت الحسً الثاوي 

 )الذاس البُضاء(.

ً بعذد  وعبر عً إعجابه بعمم معشفت السُذاث والسادة املسدضاٍس

ُذاهُت مً اللضاًا واملىاضُع في هزا اللطاع الحُىي، وباإلصياالث امل

املطشوخت والاكتراخاث الهامت التي سدضيل ملاسبت إًجابُت واعذة بهذف 

 الخفاعل والاصخغاٌ ملا فُه خحر وصالح للبالد.

خأحى إال بىاسطت الخعلُم ًورهش أن كطب الشاخت وجىمُت البالد لً 

ً والبدث العلمي، وسِخم الشحىع إلى الاكتراخاث املطشوخت  والخيٍى

ش هزا اللطاع واجخار إلاحشاءاث الىفُلت بدىمُخه.ودساستها مً أحل ج  طٍى
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