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 2019 ميلعتلا دصرل يملاعلا ريرقتلا لوح ةءارق

 

 ةمدقم

 يملاعلا ريرقتلا زكر دقو .ميلعتلل صصخملا (4) فدهلا اهنم ،ًافده (17) ددع 2030 ماعل ةمادتسملا ةيمنتلا ةطخ تنمضت

 ىدم ىلع ةمادتسملا ةيمنتلل ىرخألا فادهألا يف ميلعتلا صخي ام دصرو ةمادتسملا ةيمنتلل عبارلا فدهلا ىلع 2019 ميلعتلا دصرل

 ةايحلا ىدم ملعتلا صرف زيزعتو عيمجلل لماشلاو فصنملا ديجلا ميلعتلا نامض" ىلع عبارلا فدهلا صن دقو ،ةمداقلا ةرشع سمخلا تاونسلا

 ىلع ماعلا اذهل هلمجم يف ريرقتلا زكرو .رشؤم  43ددعب ذيفنتلل لئاسو ثالثو تاياغ عبس ددع فدهلا اذه نم تقثبنا ثيح ،"عيمجلل

 .عيمجلل ميلعتلا ةمدخ ريفوت ةيمهأب يملاعلا مازتلالا عم ةنهارلا ةلحرملا يف نييملاع نييدحت نالكشت نيتللا حوزنلاو ةرجهلا

 . نامع ةنطلس يف ةصاخلا ميلعتلا تارشؤم ىلع انه ءوضلا طلسنسو

 

 تانايبلا ردصم

 نم ءاصحإلل وكسنويلا دهعم تانايب ثدحأ ربتعتو ،ءاصحإلل وكسنويلا دهعم نم ةيئاصحإلا لوادجلا يف تانايبلا مظعم يتأت

 امك ،م2016/2107 يساردلا ماعلا يأ ،2017 يف يهتنت يتلا ةيلاملا ةنسلا عوجرلاو 2018 ربمتبس رهشل ميلعتلا تانايب رادصإ

 .فيسينويلا ،ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم لثم ىرخأ رداصم نم تانايب اضيا ةيئاصحإلا لوادجلا نمضتت

 

 

 ةيجهنملا

 - صاخلا  -يموكحلا ماعلا ميلعتلا ) هعاونأ ةفاكب ميلعتلا  تاءاصحإل اهسايق مت يتلاو ،2030 ميلعتلا تارشؤم ريرقتلا مدقي

 ركذ امكو .نيبستنملا ءاضعألا وأ وكسنويلا يف ءاضعألا لودلا نم اهلكو ، ادلب 209 ةمئاق ةيئاصحإلا لوادجلا ضرعتست ثيح ،(يلودلا
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 ماعلا اذهل ريرقتلا نمض اهجاردإ متي مل رشؤم (11) ددع نكلو ،رشؤم (43) ددع تنمضت  ميلعتلل عبارلا فدهلا  تارشؤم نأبً اقباس

 .اهباستحا ةيجهنم حوضو مدعل

 

 ةيئاصحإلا لوادجلاب ةصاخلا جئاتنلا

 ةنطلسلا لخاد بوسحملا عم ةيلضفأ وأ اقباطت ترهظأ يتلا تارشؤملا :الوأ

 يف اضيا قفتاو ةنطلسلا يف ميلعتلا ةيناجم ريرقتلا حضوأ ثيح ،ةيضرم ريرقتلا اذه يف ةنطلسلل ةبوسحملا جئاتنلا ترهظ ماع لكشب

 ةبوسحملا تارشؤملا صخي ام امأ ،اهب مهديوزت متي يتلا تامولعملاو تانايبلا ىلع ءانب كلذو ةساردلا ةدمو ةسردملا لوخدل يمسرلا رمعلا

 :يلي ام يف اهزجونو ،ةنطلسلا لخاد هباستحا مت ام نعً اعافترا رهظأ اهنم ضعبلا نأ ىتحو ام دح ىلإ ةقفتم تناك دقف ايئاصحا

 ةسردملا جراخ لافطألا ةبسن -1

 تاظحالم يوناثلا ميلعتلا يدادعإلا ميلعتلا يئادتبإلا ميلعتلا ةسردملا جراخ لافطألا ةبسن

  12 2 1 ريرقتلا يف دراولا

 لدعملا يفاصلا قاحتلالا نم ةيقبتملا ةبسنلا 13.3 3.5 1.7 ايلحم بوسحملا

 تغلب ةلدعملا يفاصلا قاحتلالا نم ةيقبتملا ةبسنلا امنيب ، (%15) ريرقتلا يف دراولا تانايبلا بسح ميلعتلا جراخ لافطألا ةبسن تغلب 

 ةيعجرم ببسب رشؤملا اذه باستحا يف فالتخالا ىزعي امبرو ،سرادملا يف نيدجاوتم ريغو ميلعتلا نس يف لافطألا نم (18.5%)

 .ناكسلا تانايب

 يساردلا مهفص نم انس ربكألا لافطألل ةيوئملا ةبسنلا -2

 يدادعإلا ميلعتلا يئادتبإلا ميلعتلا يساردلا مهفص نم انس ربكألا لافطألل ةيوئملا ةبسنلا

 8 1 ريرقتلا يف دراولا

 7.5 0.69 ايلحم بوسحملا

 .(%9) ابيرقت تغلب ثيح ريرقتلا يف دراولا تانايبلا بسح يساردلا مهفص نم انس ربكألا لافطألل ةيوئملا ةبسنلا تواست

 .يئادتبإلا ميلعتلا يف (لدعملا يفاصلا  -يلامجإلا )قاحتلالا لدعم -3
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 يلامجإلا يفاصلا يئادتبالا ميلعتلا يف قاحتلالا لدعم

 107 99 ريرقتلا يف دراولا

 101.5 98.3 ايلحم بوسحملا

 هركذ مت امك ناكسلا تانايب ةيعجرم ىلإ انه فالتخإلا دوعيو ،ًاينطو ةبوسحملا بسنلا نم لضفأ ريرقتلا يف ةدراولا بسنلا ترهظ اددجم

 ةنراقم ،(%108) ةبسن (سداسلا فصلا) يئادتبإلا ميلعتلا نم ةريخألا ةلحرملا يف ةيلامجإلا لوبقلا ةبسن ريرقتلا رهظأ امك ً،اقباس

 .ًاينطو ةبوسحملا (%100.4) ةبسنب

 يدادعالا ميلعتلا يف يفاصلا قاحتلالا -4

 (%84.9) ةبسنب ةنراقم (%98) ةبسن ريرقتلا يف ةدراولا (9-7) فوفصلا يدادعإلا ميلعتلا يف يفاصلا قاحتلالا ةبسن تغلب

 ميلعتلا نم ةريخألا ةلحرملا يف ةيلامجإلا لوبقلا ةبسن تغلب امك ،(%96.5) ةلدعملا يفاصلا قاحتلالا ةبسن تغلب امنيب ًاينطو ةبوسحملاو

 .ًاينطو ةبوسحملا (% 102) ةبسنب ةنراقم (%100) ةبسن (عساتلا فصلا) يدادعإلا

 مت يتلا ةبسنلا براقت ةبسنلا هذهو (%98) تغلب دق يدادعإلا ميلعتلا ىلإ يئادتبالا ميلعتلا نم لاقتنالا ةبسن نأ ىلإ ريرقتلا راشأ امك

 .اينطو اهباستحا

 

 يوناثلا ميلعتلا يف يفاصلا قاحتلالا -5

 (%79.3) ةبسنب ةنراقم (%88) ةبسن ريرقتلا يف ةدراولا (12-10) فوفصلا يوناثلا ميلعتلا يف يفاصلا قاحتلالا ةبسن تغلب

 .(%86.7) تغلب ةلدعم يفاص قاحتلا ةبسنو ،ًاينطو ةبوسحملاو

 يسردملا لبق ميلعتلا -6

 رشؤملا
 يئادتبالا لبق ام ميلعتلا يف ةيلامجإلا ديقلا ةبسن

 لقأ رمع يف مه نمل لدعملا يفاصلا قاحتلالا

 ميلعتلا لوخدل يمسرلا نسلا لبق ةنسب

 83 54 ريرقتلا يف دراولا

  77.9 • 52.3 ايلحم بوسحملا
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 عوفرملا قباسلا ريرقتلا نع ةبسنلا تفلتخا ثيح ةحضاو ريغ رشؤملا باستحا ةيلآ نأ دقتعا :ةيدان •

 !!!!!!!اهيلاعمل

 ملعم لكل بلاط لدعم  و  نيبردملاو نيلهؤملا نيملعملا -7

 زكرملا ءاشنإ نأ امك ،سرادملا يف لمعلاب قاحتلالا دعبو ةساردلا ءانثا ابيردت نوقلتي نيملعملا عيمج نأ نوك (%100) تغلب ةبسنلا

 الف ملعم لكل بلاط لدعم صخي ام كلذكو ،ةيسيردتلا تائيهلل مدقملا بيردتلا ةيعونو مجح ززع ،نيملعملل ينهملا بيردتلل يصصختلا

 .دحاولا ملعملل بلاط 10 لدعملا غلب ثيح اهيلع تاظحالم دجوت

 

 تاظحالم اهيلع تدصر يتلا تارشؤملا :ايناث

 :ميلعتلا  ةيمازلإ -1

 ةيمازلإب صاخ دنب ىلع يوتحت ال ايونس أبعت يتلاو ةلدعملا ميلعتلا ةنابتسا نأ امك ، ،ةنطلسلا يف ميلعتلا ةيمزلإ ىلإ ريرقتلا رشي مل

 .ميلعتلا ةيناجمو

 (ؤفاكتلا رشؤم) نيسنجلا نيب ةاواسملا -2

 اييرقت غلب ميلعتلاب قاحتلالا يف ؤفاكتلا رشؤم نأب لوقلا زجون امنيب ، نيسنجلا نيب ميلعتلا يف ةواسملاب ةصاخ تارشؤم ريرقتلا  ركذي مل

 رشؤم باسح نكمملا نمو ،ركذ 100 لكل ىثنا 100 غلب دق ميلعتلا يف ءاقبلا لدعم نأ امك  ،ركذ 100 لكل ىثنا (99)

 .ثانإو روكذ يواستلاب نيسنجلل ةحاتم ميلعتلا بناوج ةفاك نأ ركذلاب ريدجلا نكلو ،ميلعتلا تارشؤم ةفاك ىلع  ؤفاكتلا

 

 قفارمو تامدخ اهب يتلا سرادملا -3

 هايمو ،بوساحلا ةزهجأ ،ةيئابرهكلا ةقاطلا) لثم تامدخلا رفوت ةبسن نأب لوقلا نكمي نكلو ،دنبلا اذه يف تانايب دوجو ريرقتلا ركذي مل

 تنرتنالا رفوت امأ .سرادملا عيمج يف %100 ربتعت  (ةطلتخم ريغ ةيحص قفارمو ،يدايألا لسغل ةيساسأ هايمو قفارمو ،برشلا

 .(%91) ةبسنلا تغلب دقف سرادملا يف

 

 تايصوتلا
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 ماظنب نوكيل ةنطلسلاب صاخلا فينصتلا ليدعت حرتقن هيلع ،(3-3-6) ماظنب وكسنويلا يف نيصتخملل تانايبلا ديوزت متي -1

 .2018 يف يهتنملا ماعلل ميلعتلا ةنابتسا يف هب لمعلا يراج وه ام اذهو ،هاندأ لودجلا حضوي امك ،(4-6-2)

 حرتقملا فينصتلا يلاحلا فينصتلا ةلحرملا

 فوفصلا ةلحرملا يف فوفصلا ددع فوفصلا ةلحرملا يف فوفصلا ددع

 (4-1) 4 (6-1) 6 ةيئادتبإلا

 (10-5) 6 (9-7) 3 (يدادعإلا) ىندألا يوناثلا

 (12-11) 2 (12-10 3 ىلعألا يوناثلا

 

 

 

   


