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بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

  أجمعينآله وصحبهرسول هللا وعلى الحمد هلل، والصالة والسالم على 

 املحترم، الىىابالؿُض عئِـ مجلـ 

املحترمحن، الؿُضاث والؿاصة الىىاب 

جىظئت 

 هظه املحترمحن على جـظلهم بؼغحؤوص في البضاًت ؤن ؤقىغالؿُضاث والؿاصة الىىاب 

، لغاهىِخه اإلامخضة في الؼمً، "البرامج الخىمىيت باألكاليم الجىىبيت"ألاؾئلت في مىطىع 

وألن كظُت الىخضة الترابُت ومؼغبُت الصحغاء، كظُت حمُع اإلاؼاعبت، مليا وخيىمت 

 كظِخىا علىالىػني حماع ، وإهىا لـسىعون باإلحمُع ميىهاث املجخمع اإلاؼغبيوقعبا، ب

 .الىػىُت ألاولى

بن كظِخىا الىػىُت ألاولى، بلى حاهب زىابذ اإلاملىت وملضؾاتها، ال جلبل اإلاؼاًضة ؤو 

الخىابؼ، وال الحؿاباث الظُلت كصحرة اإلاضي، بل هي مجاٌ جـاؿغ الجهىص وجياملها، 

وؿغصت للدؿابم في الخحراث والخضحُاث، وللعؼاء اإلاخىاصل بيل ججغص وبدـ وػني 

 .صاصق

بن هظا اإلاىطىع مىاؾبت للىكىؾ على املجهىصاث التي بظلتها بالصها، وما جؼاٌ، في 

ت الؿامُت لصاخب الجاللت اإلالً دمحم  ؼ مً وػىىا، بما ًدلم الغٍئ جىمُت هظا الجؼء العٍؼ

ض بصـت نهائُت، ؤكالُمىا الجىىبُتجغؾُش بصماجالؿاصؽ هصغه هللا، في  َىخَّ
ُ
 في الىػً اإلا

ؼ بقعاع ليوحعلها ، جىمىي  همغهؼ هاوحعٍؼ  .صلت وصل بحن اإلاؼغب وعمله ؤلاؿٍغ
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وجإحي هظه الجلؿت ؤًام كلُلت بعض جسلُض الكعب اإلاؼغبي للظهغي الخامؿت وألاعبعحن 

للمؿحرة الخظغاء اإلاــغة،الظهغي التي جمحزث بالخؼاب اإلاليي الؿامي لصاخب الجاللت 

 :اإلالً دمحم الؿاصؽ خــه هللا، الظي ؤهض ؿُه حاللخه على ؤن

ااعحرة الخضشاء ليعذ مجشد حذر وظني باسص، في معاس اظخكمال وحذجىا "

إنها معحرة مخجذدة ومخىاصلت، بالعمل على جشظيخ مغشبيت الصحشاء، على . الترابيت

.  "اللعيذ الذولي، وحعلها كاظشة للخىميت، على ااعخىي إلاكلييي واللاسر 

 جصحيح الىضع بالكشكشاث
ت في ؿغؿُت صكُلت، ؤؾابُع كلُلت بعض الخضزل الىاجح  هما جىعلض هظه الجلؿت الكهٍغ

  هىهبر الجاعي،بخعلُماث ؾامُت مً كائضها ألاعلى13 ًىم للىاث اإلاؿلحت اإلالىُتوالحاؾم ٌ

في معبر الىغهغاث بالصحغاء لخصحُذ الىطع ، خــه هللادمحم الؿاصؽ حاللت اإلالً 

ّىَِج بخؼهحر اإلاعبر بصـت جامت،و
ُ
 لخإمُىه بةكامت خؼام ؤمنياإلاؼغبُت، وهى الخضزل الظي ج

 .بكيل نهائي مً مىاوقاث الاهـصالُحن اإلاخىغعة

جإمحن معبر الىغهغاث، باإلطاؿت بلى ؤهه جصحُذ وطع ػحر كاهىوي على ألاعض، بن 

 مع في بػاع الخيامل الؼبُعي للمؼغب ،حىىب/ؿةهه ٌؿهم في جىَغـ الخعاون اإلاؼغبي حىىب

لي . مدُؼه الاكخصاصي والاحخماعي ؤلاؿٍغ

َعضُّ صون ؤصوى قً، ٌُ ش اللظُت الىػىُت، ألهه بن هظا الحضر  مدؼت مهمت في جاٍع

لِـ هما طهاملحؼت ؿمابعضهعلى ألاعض وفي اإلاُضان، ، ا واؾتراجُجياهىعي ؤخضر جدىال

 .كبلها

اللائض خــه هللا، حاللت اإلالً ٌبالكىغ والخلضًغ والعغؿان بهظه اإلاىاؾبت، وؤجىحه 

 بالخضزل إلًلاؾ عبث ملِكُاث ، على كغاعهعوان الحغب العامتؤألاعلى وعئِـ 

َع العالم 
َ
ل
َّ
عغكلت وججمُض على الاهـصالُحن الظي اؾخمغ ػهاء زالزت ؤؾابُع، بعض ما اػ

ت في معبر  وفي زغق ؾاؿغ ألعغاؾ الخجاعة صولي، الىغهغاث اٌالحغهت اإلاضهُت والخجاٍع

 . الضولُت



 

5 

التي جضزلذ،جىـُظا لللغاع اإلاليي، بيل لللىاث اإلاؿلحت اإلالىُتهما ؤجىحه بالكىغ 

مهىُت واختراؿُت، بكيل ؾلمي وصون اقدبان ؤو مـ بؿالمت اإلاضهُحن، ؿإعحعذ ألامىع بلى 

َغِث الكغوغ لخـاصي جىغاع ما خصل
َّ
َىِذ اإلاعبر، وَوؿ مَّ

َ
ىا اللىاث . هصابها وؤ

ْ
َصج وكض َعىَّ

اإلاؿلحت اإلالىُت صوما على وكىؿها صععا واكُا للضؿاع عً خىػة الىػً وصُاهت وخضجه 

 .ؤمىه واؾخلغاعهالترابُت، وخماًت 

 وإعاصة ألامىع بلى جصحُذ الىطعوال بض مً الخإهُض ؤن بالصها جضزلذ في اإلاىؼلت،ٌ

الوسحاب اإلامىىت  ول الؼغق الىــ واؾدىـضث كضع مً طبؽ مخبإهبربعضما التزهصابها،

مع ألامحن العام لألمم اإلاخدضة ومع مىثـت اجصاالث ، وبعضؤن باقَغِث اإلالِكُاث الاهـصالُت

، مً ؤحل اؾخدباب ألامً عضص مً الضٌو ألاعظاء بمجلـ ألامًمع كىاث اإلاُىىعؾى و

 .والؿلم باإلاىؼلت، وطمان اوؿُابُت خغهت اإلاغوع في هظا اإلاعبر الضولي الخجاعي الهام

 جام مع الكغعُت الضولُت، واختراِمالتزاماث بالصها  اوسجاموكض مغث هظه العملُت في

 ال جؼاٌ بالصهاوالظي ع الظي جغعاه ألامم اإلاخدضة، وكف بػالق الىاالضولُت، بما ؿيها اجـاق 

 . بهةمدكبث

 جشاكم الاهخلاساث وحعبئت وظىيت مخجذدة

كض خللذ بالصها على بزغ هظه العملُت الىىعُت اهخصاعا حضًضا في ملف وخضجىا و

ـخذ آؿاكا حضًضة  الىػىُت والترابُت، ًىظاؾ بلى الاهخصاعاث الضبلىماؾُت الهامت، ٍو

ت جدلُلا لم ظيظل ااغشب "الخالضة  حاللت اإلالً كىلتإلاىاصلت الضؿاع عً كظِخه اإلاصحًر

 بما لها مً صالالث ،"في صحشائه والصحشاء في مغشبها إلى أن يشر هللا ألاسض ومً عليها

 .عمُلت ًلخف خىلها اإلاؼاعبت بياؿت ؤػُاؿهم وعاء حاللت اإلالً خــه هللا

وكض قيل هظا الحضر مىاؾبت مخجضصة لخإهُض حكبث اإلاؼاعبت بىخضة بلضهم، وخبهم 

لىػنهم وصؿاعهمعىه، ووكىؿهم ؾضا مىُعا في وحه ول مً ؾىلذ له هـؿه الىُل مً 

ت، خُث جىخض اإلاىاػىىن واللىي الحُت لألمت، في الضازل والخاعج،  مصالحه الحٍُى

ومعغبحن عً اؾخعضاصهم لبظٌ الؼالي والىـِـ في ؾبُل إلاىاوعاث اإلاىاوئحن، للخصضي 
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جدذ اللُاصة الغقُضة لجاللت اإلالً الضؿاع عً ملضؾاث الىػً الؼالي وكظاًاه العاصلت، 

 .خــه هللا

وؤوص ؤن ؤوحه جدُت زاصت للمؼاعبت اإلالُمحن بالخاعج، في مسخلف ؤهداء العالم، التي 

ببؼاٌ اهسغػذ بكيل جللائي في ، وولى ألاهاوػًكظُت للخعبحر عً جظامنها مع حعبإث 

 . زصىم وخضجىا الترابُتماامغاث

لت الاختراؿُت والؿلمُت   صعما والخـاؿا مً لخىـُظه،وبلضع ما للي هظا اللغاع والؼٍغ

زاصت مً ًً،  وول كىاه اإلاضهُت والؿُاؾُت، ؿلض للي بقاصة وصعما صولييالكعب اإلاؼغب

الضٌو الصضًلت والكلُلت، بعضما ؤزبذ اإلاؼغب بلُاصة حاللت اإلالً خــه العضًض مً

وازُم ألامم اإلاخدضة وكغاعاث مجلـ ألامً، صون الخىاٌػ ؤو لم اخترامه لخعهضاجه و،وهصغه

. وخلىكهمصالحه بالؿماح بالعبث ؤو اإلاـ 

ت، هىظا و جىاصلذ كغاعاث صٌو صضًلت وقلُلت بـخذ كىصلُاث باألكالُم الصحغاٍو

 الضٌو بإن اإلاؼغب حضي في مباصعجه للحل الؿُاس ي للجزاع هاجهجغحمت عملُت للىاعت هى و

جىَغـ خىم طاحي مىؾع جدذ الؿُاصة اإلاؼغبُت وفي بػاع الىخضة باإلاـخعل خٌى صحغائه، 

 .الترابُت للمملىت اإلاؼغبُت

 الاهخصاعاث الضبلىماؾُت ًىظاؾ بلىبن ؿخذ اللىصلُاث وصعم عملُت الىغهغاث، 

لبر عملُا اإلاكغوع الاهـصالي طلً ؤن العالم ٌعاًً باإلالمىؽ ؤن ،للمملىت اإلاؼغبُت، ٍو

حعل الىاكع ٌ على ؤعض هامجهىصاث،مً زالٌ ا في مباصعتهاياإلاملىت اإلاؼغبُت حاصة ؿعل

ت، وكاػغة للخىمُتةالجىىبيألاكالُم  غ الاؾدثماع باإلاىؼلت، ٌ و، مىاعة عمغاهُت وخظاٍع جؼٍى

.  طامً وخضة البالص،جدذ اللُاصة الغقُضة لصاخب الجاللت هصغه هللا

ت مً زالٌ و جدُحن كض عمضث بالصها كبل طلً، بلى اؾخىماٌ جغؾُم خضوصها البدٍغ

ت الءمتها مع الؿُاصة ،لمالترؾاهت اللاهىهُت الىػىُت اإلاخعللت باملجاالث والحضوص البدٍغ

ت اٌ،الىػىُت للمملىت الياملت اإلاىخملت في خضوصها الحلت مع ملخظُاث ة، و والبدغي بٍغ

 .1982اجـاكُت ألامم اإلاخدضة للاهىن البداع لؿىت 
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ت اإلاخخالُت التي خللتها  بن ؾلؿلت الاهخصاعاث الؿُاؾُت والضبلىماؾُت والخىمٍى

بالصها في كظِخىا الىػىُت، عغث خالت الُإؽ والخسبؽ التي حعِكها الاهـصالُىن، والتي 

ًجؿضها لجىئهم بلى ؤؾالُب الخظلُل وألازباع الؼائـت والصىع والـُضًىهاث اإلاـبرهت، 

ل ألاهـاع عً ؿكلهم وهؼائمهم اإلاخالخلت  منهم لخدٍى
ً
وهي مىاؾبت لضعىة واؿت . مداولت

ض مً الُلـت في الخعامل مع مثل هظه ألاواطًب ومىاحهتها  .اإلاىاػىاث واإلاىاػىحن بلى مٍؼ

 معحرة جىمىيت مخىاصلت باألكاليم الجىىبيت

 العيذ الشئيغ املحترم،

إن حؽبث بالدها بىحذتها الترابيت وظيادتها على أكاليمها الجىىبيت، ال يىاصيه ظىي 

، قإنها قإن باقي مىاػم اإلاملىت، جدذ اللُاصة الغقُضة حشصها على جىميت هزه ااىاظم

لعاهل البالص خــه هللا، والظي ؤهض في زؼابه الؿامي بمىاؾبت للظهغي الخامؿت 

 وألاعبعحن للمؿحرة الخظغاء اإلاــغة على ؤن

التزامىا بترظيخ مغشبيت الصحشاء، على اللعيذ الذولي، اليعادله إال عملىا  "

. "ااخىاصل، على حعلها كاظشة للخىميت، على ااعخىي إلاكلييي واللاسر 

 

للذ عشفذ ألاكاليم الجىىبيت لبالدها، مىز اظترحاعها إلى حضً الىظً ألام، 

، حؿضها، على نهضت ؼاملت على مخخلف ااعخىياث الاكخلاديت والاحخماعيت

الخضماث الاحخماعُت البيُاث الّخدخُت والخصىص، الخؼىع الىبحر الظي عغؿخه 

ألاؾاؾُت،بط ال مجاٌ للملاعهت بحن ما واهذ علُه هظه ألاكالُم عىض اؾترحاعها وما 

 .ؤصبدذ علُه آلان

مىً هىا ؤن وسجل بيل اعتزاػ العىاًت الخاصت التي ؤوالها اإلاؼغب هظه اإلاىاػم  ٍو

ت هبري، والتي  ع جىمٍى ؼة علُىا، مً زالٌ اللُام بعضة اؾدثماعاث ومكاَع الجىىبُت العٍؼ

ض ؤن جـصل هظه ألاكالُم عً  حعض زحر حىاب على ألاػغوخت اإلاتهالىت لالهـصالُحن التي جٍغ
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ت الهامت التي حكهضها واؿت عبىع اإلاملىت، ؿالهضؾ ألاؾمى ًخمثل في  الضًىامُت الخىمٍى

مىاصلت جىمُت هظه ألاكالُم لخدلُم اهضماحها مع باقي حهاث اإلاملىت، وجللُص الـىاعق 

الاحخماعُت واملجالُت صازل هاجه املجاالث هـؿها ومع ػحرها مً حهاث اإلاملىت، وطمان 

 .اؾخـاصة ؾاهىتها مً زماع هظه الخىمُت

 الىمىرج الخىمىر الخاص باألكاليم الجىىبيت

وحعضيضا لهزه الذيىاميت الهامت، جىاصل الحكىمت ججزيل الىمىرج الخىمىر لألكاليم 

خي مً الجىىبيت للمملكت،  الظي ؤعؼى حاللت اإلالً، خــه هللا، اهؼالكخه في زؼابه الخاٍع

 (.2015 )بمىاؾبت الظهغي ألاعبعحن الهؼالق اإلاؿحرة الخظغاء اإلاــغةمضًىت العُىن 

 جعبيم الىمىرج الخىمىر لألكاليم الجىىبيت، يجعذ وفاءها بالتزاماجىا إن"

 .ججاه ااىاظىحن بأكاليمىا الجىىبيت، بجعلها همىرحا للخىميت ااىذمجت

كما هشيذه دعامت لترظيخ إدماحها، بلفت نهائيت في الىظً ااىحذ، وحعضيض 

 .إؼعاا الصحشاء كمشكض اكخلادر، وصلت وصل بحن ااغشب وعمله إلافشيلئ

لزا كشسها، بعىن هللا وجىفيله، حعبئت كل الىظائل ااخاحت إلهجاص عذد مً 

ألاوساػ الكبري، وااؽاسيع الاحخماعيت والصحيت والخعليميت بجهاث العيىن 

 ".نواد هى- العاكيت الحمشاء، والذاخلت وادر الزهب، وكلميم 

بمىاؾبت الظهغي ملخؼف مً الخؼاب اإلاليي الؿامي 

 (.2015 )ألاعبعحن الهؼالق اإلاؿحرة الخظغاء اإلاــغة

 

لت  معلىم ؤن الىمىطج الخىمىي الجضًض ألكالُمىا الجىىبُت، الظي جمذ بلىعجه بؼٍغ

حكاعهُت واؾعت، ؤؾهم ؿيها عضص هبحر مً اللىي الحُت ومً ؾيان ألاكالُم 

يهذف إلى جىميت ألاكاليم الجىىبيت وحعضيض اهذماحها وجكاملها مع باقي أكاليم الجىىبُت،

 :، وطلً عبرالتراب الىظني
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ؼ البيُاث الخدخُت؛ -  حعٍؼ

 جىؿحر وؾائل الىلل والغبؽ بباقي حهاث اإلاملىت؛ -

ت؛ - ع الخىمُت البكٍغ  جدـحز الاؾدثماع الخاص وصعم اإلالاوالث ومكاَع

 .ؿظال عً جثمحن اإلاىاعص الؼبُعُت والحـاؾ على الترار الالماصي والثلافي للمىؼلت -

هما ٌؿخلهم هظا الىمىطج الخىمىي جىحهاجه الىبري مً 

تاإلاخلضمت، هسُاع ؤؾاس ي ، وهى الظي لضعم جىمُت ألاكالُم الجىىبُتاإلاكغوعالىػىُللجهٍى

مىً ؤبىاء ألاكالُم الجىىبُت مً اإلاكاعهت الـاعلت في املجهىص الؿُاس ي والخىمىي لبلضهم، 

لت مباقغة مت للحىم . وفي جضبحر قاونهم بؼٍغ ّضِ
َ
ْعَخَبُرُمل ٌُ وهى ؤًظا زُاع اؾتراجُجي للمؼغب،

 .الظاحي الظي اكترخه اإلاؼغب، باعخباعه الحل الؿُاس ي ألاوخض لهظا الجزاع اإلاـخعل

، ًخظمً علىص بغامج إلهجاػ 2021 إلى 2016جىمىر يمخذ مً بشهامج وكض جمذ بلىعة 

َع ب700ما ًـىق  ّضِ
ُ
ِلي ك وَّ

َ
 ملُاع صعهم، كبل عؿعه 77 مكغوعا، عصض لها ػالؾ مالي بحمالي ؤ

 . ملُاع صعهم85الخلا بلى 

ع  ع اإلابرمجتبإكالُمىا الجىىبُت، هىان مكاَع وطمً هظا العضص الىبحر مً اإلاكاَع

 : هبري ومهُيلت، هظهغ منها

ع جؼهِذ - م الؿَغ  ؛( ملُاع صعهم10) ولم 1.055الضازلت على ػٌى -الؼٍغ

 ؛( ملُاع صعهم17,8)البرهامج الصىاعي ؿىؾبىهغاع بالعُىن  -

دُت والؼاكت الكمؿُت في العُىن وػغؿاًت وبىحضوع بؼاكت  - مىاكع الؼاكت الٍغ

 ؛( ملُاع صعهم8,7) مُؼاواغ 600بحمالُت جلضع ب 

 ؛( ملُاع صعهم10)مُىاء الضازلت ألاػلس ي  -

 .( ملُاع صعهم3,4)بغامج الخإهُل الحظغي  -

، ًمىً اللٌى "2021-2016"وبالعىصة بلى البرهامجالخىمىي لألكالُم الجىىبُت 

إهجاص حل ااؽاسيع يسجل بهدىـُظه ٌؿحر عمىما وؿم الجضولت الؼمىُت اإلاؿؼغة، خُث ؤن 

 :، منها% 70وعبا مخلذمت ججاوصث 
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 مكغوعا جم الاهتهاء الـعلي مً بهجاػها، وصزلذ مغخلت الاؾخؼالٌ بيلـت 179 -

  ملُاع صعهم؛13.2بحمالُت جلضع بـ 

  ملُاع صعهم؛46.88 مكغوعا في ػىع ؤلاهجاػ بيلـت بحمالُت كضعها 336 -

 ملُاع 25 مكغوعا ولـتها ؤلاحمالُت كضعها 236في خحن لم ًخم الكغوع بعض في بهجاػ  -

 .صعهم

ع جإزغث بالىطعُت الصحُت الاؾخثىائُت التي جمغ بها بالصها،  وعػم ؤن بعع اإلاكاَع

على ػغاع باقي صٌو العالم، بـعل اهدكاع ؿحروؽ وىعوها، ؿةن العمل ًىصب على جضاعن 

ع، إلجمامها في آحالها املحضصة  .الخإزغ الحاصل في هظه اإلاكاَع

 حهىد جىمىيت مخكاملت ومعخمشة

، مىاصلت مجهىصاتها اإلابظولت في بػاع البرهامج 2021 بغؾم ؾىت ،حعتزم الحيىمتو

غ الخىمىي  ت لخؼٍى  ، خُث ؾِخمالجهاث الجىىبُتبالبيُاث الخدخُت واإلاغاؿم الظغوٍع

اإلاُىاء ألاػلس ي بالضازلت، مكغوع ، مثل اإلاهُيلتبعؼاء الاهؼالكت ملجمىعت مً ألاوعاف 

 هىخاع قماٌ مضًىت الضازلت،باإلطاؿت بلى 5.000ومكغوع جدلُت اإلاُاه وإمضاصها لغي 

دُت الجضًضة في حؿىغاص  .الضوعة وبىحضوع إلاؿُض-مدؼاث الؼاكت الٍغ

ل بغهامج جللُص الـىاعق املجالُت  باإلاىاػاة مع طلً، حعمل الحيىمت على ججًز

ًلضع الؼالؾ اإلاالي اإلاغصىص له والاحخماعُت بالىؾؽ اللغوي لألكالُم الجىىبُت والظي 

 ؿُما ًلضع الؼالؾ  ملُىن صعهم،439,46 بدىالي 2023-2017واصي الظهب -بجهت الضازلت

 . ملُىن صعهم بغؾم هــ الـترة872.16اإلاالي املخصص لجهت ولمُم واص هىن خىالي 

 4.5 ما مجمىعه 2021هما زصصذ اإلالاوالث واإلااؾؿاث العمىمُت بغؾم ؾىت 

 .ملُاع صعهم واؾدثماعاث

وفي هظا ؤلاػاع جظؼلع ووالت ؤلاوعاف والخىمُت الاكخصاصًت والاحخماعُت ألكالُم 

ت 2002الجىىب، والتي جإؾؿذ ؾىت  ، بضوع هام في مىاهبت مسخلف البرامج الخىمٍى
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ت وإقغان  ع الخىمُت البكٍغ بالجهاث الجىىبُت الثالر، مع بًالء عىاًت زاصت إلاكاَع

 .الؿاهىت عبر هُأث املجخمع اإلاضوي املحلي

ًت اإلاعخمضة حعظضها بغامج والخىممسخلف هظه البرامج ن مً حهت ؤزغي، ؿة

و ببرامج جىمُت العماالث ؤ ؾىاء اإلاغجبؼت ببرامج عمل الجماعاث ،الجماعاث الترابُت

ت، ؤوألاكالُم  هسغغ الجهاث في بغهامج جللُص مً الـىاعق بط ثو بغامج الخىمُت الجهٍى

، وهي مىاؾبت لإلقاصة بهظه  في بغامج الخإهُل الحظغي وهظااملجالُت والاحخماعُت 

 .اإلااؾؿاث، بمىخسبيها ومؿاوليها وؤػغها

ؼة ت التي ُبظلذ في ؤكالُمىا الجىىبُت العٍؼ ُض ػمىح ،بن املجهىصاث الخىمٍى َجّؿِ
ُ
 ج

ت بصماج هاجه ألاكالُم فياإلاملىت بلُاصة حاللت اإلالً خــه هللا في  التي  اإلاؿحرة الخىمٍى

جىحيه الؽكش لشحال ألاعمال وااعدثمشيً هىا ؤوص وواؿت مىاػم اإلاملىت، حكهضها 

ؤصعى هظا الىعف الخىمىي،هما خظىعهم ب الظًً ؤبىا بال ؤن ًبصمىا ااغاسبت وألاحاهب

 ً إلكباٌ على هظه اإلاىاػم الجىىبُت التي جؼزغ بـغص ٌبهظه اإلاىاؾبت حمُع اإلاؿدثمٍغ

. ، ؾُعىص هـع الاؾدثماع ؿيها على حمُع الؿاهىتهبحرة

 45هما ؤن الحيىمت مىسغػت في جىـُظ الخىحيهاث اإلالىُت الؿامُت بمىاؾبت الظهغي 

اظدثماس ااؤهالث الكثحرة، التي يضخش بها مجالها "للمؿحرة الخظغاء، خُث صعا حاللخه بلى 

أكمل ااغشب خالل هزه العىت، جشظيم مجاالجه البحشيت، بجمعها في "بعض ؤن ، "البحشر 

. "إظاس مىظىمت اللاهىن ااغشبئ، في التزام بمبادئ اللاهىن الذولي

 :وجخمثل هزه الخىحيهاث االكيت العاميت فيما يلي

ت حعل  - الىاحهت ألاػلؿُت، بجىىب اإلاملىت، كبالت الصحغاء اإلاؼغبُت، واحهت بدٍغ

، مُىاء الضازلت ألاػلس ي، مً زالٌ للخيامل الاكخصاصي، وؤلاقعاع اللاعي والضولي

لُا-مُىاء ػىجت على ػغاع  ؛اإلاخىؾؽ، الظي ًدخل مغهؼ الصضاعة، بحن مىاوئ بؿٍغ

غ اكخصاص بدغي خلُلي -  إلاا جخىؿغ علُه، في بغها وبدغها، الجىىبُت،ألاكالُم  بجؼٍى

لي  ؛مً مىاعص وإمياهاث، هـُلت بجعلها حؿغا وصلت وصل بحن اإلاؼغب وعمله ؤلاؿٍغ
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لضوعه في النهىض باكخصاص اعخباعا مىاصلت النهىض بلؼاع الصُض البدغي،  -

اإلاىؼلت، وإعؼاء صؿعت حضًضة، للمسؼؽ ألاػعق، ججعل مىه صعامت اؾتراجُجُت، 

لها بلى وحهت خلُلُت للؿُاخت الكاػئُت . لخيكُؽ اللؼاع الؿُاحي بها، وجدٍى

 بعض هخائج الجهىد الخىمىيت ااتراكمت

للض وان مً آزاع هظه الجهىص اإلاخعضصة واإلاتراهمت، واإلامخضة على مضي علىص، والتي 

ت، هظهغ بعظا  ً،جدؿً عضص مً اإلااقغاث الخىمٍى قهضث ػزما ؤهبر في العلضًً ألازحًر

 : منها هما ًلي

 على الصعُض %74،9 ملابل % 81،8 ؾىت 22 و6جبلؽ وؿبت الخمضعؽ ما بحن  -

 الىػني؛

 على الصعُض %72،9 ملابل %93،7جبلؽ وؿبت التزوص باإلااء الصالح للكغب  -

 الىػني؛

  على الصعُض الىػني؛%91،9 ملابل %93،8جبلؽ وؿبت الىلىج بلى الىهغباء  -

 ولم مً الؼغكاث التي واهذ 350ؤما على مؿخىي الؼغق بإكالُمىا الجىىبُت، ؿمً  -

غ ؾىت  ضة 1975جخىؿغ عليها عىض الخدٍغ ، بلؼذ بغؾم اللغاع الصضع بالجٍغ

 ولم مً الؼغق 4400 ولم، طمنها 9300 ؤهثر مً 2018 ماي 28الغؾمُت ٌ

 الىػىُت؛

ت التي جخىؿغ على ؾىً ؿُال ؤو قلت ؤو صاع مؼغبُت اهخلل  - وؿبت الؿاهىت الحظٍغ

 ؛%92 بلى %77.2مً 

ا مخجاوػا مثُله في عضص مً حهاث %5،8ًبلؽ وؿبت همى الضزل الخام الـغصي - ؾىٍى

 اإلاملىت، وملتربا مً حهت الضاع البُظاء ؾؼاث؛

ت للضولت في جللُص خضة الـىاعق ؿُما ًخعلم  - وكض ؾاهمذ املجهىصاث الاؾدثماٍع

ع زماع الىمى خُث ؤصبدذ الجهاث الجىىبُت جدلم معضٌ صزل ؿغصي اؾمي  بخىَػ

 صعهم للـغص، لُصلبجهت الضازلت واص 23.704ًـىق اإلاعضٌ الىػني الظي ًبلؽ 
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 صعهم للـغص بالعُىن الؿاكُت الحمغاء، 27.442 صعهم للـغص، و 52.301الظهب بلى 

 . صعهم للـغص بيلمُم واص هىن 25.136و

وظأجعشق، فيما يلي، بش يء مً الخفليل لخلذم إهجاص البرامج وااؽاسيع الخىمىيت 

 :، والخاليفي أكاليمىا الجىىبيت

 ؛مىاصلت بهجاػ البيُاث الخدخُت ألاؾاؾُت -

 ؛جدؿحن الخضماث الاحخماعُت -

 .صعم اللؼاعاث ؤلاهخاحُت -

 مىاصلت إهجاص البيياث الخحخيت ألاظاظيت- أوال

بهجاػ الخجهحزاث ألاؾاؾُت الىـُلت بخىؿحر قغوغ الخىمُت جىاصل الحيىمت 

في لهظه ألاكالُم الـعليطمان ؤلاصماج ، والاكخصاصًت والاحخماعُت لألكالُم الجىىبُت

ت الىػىُت ها هـخاح، واالحُاة الاكخصاصًت للبالص ت والجٍى على املحاوع الؼغكُت والبدٍغ

ع اإلاهُيلتوالضولُت  .، مً زالٌ حملت مً اإلاكاَع

I. جلىيت الؽبكت العشكيت 

كالُم ألاواهبت جىمُت  لمبلُت الؼغق و قبىت الؼغق الؿُاعة ًخىاصل العمل على عبؽ

، ويهم هظا الىعف، على وحه خؿحن الؿالمت الؼغكُتثجللُص ػمً الغخالث و،والجىىبُت

ع جؼهِذ الضازلت  م الؿَغ ولم والعُىن الضازلت 555جؼهِذ العُىن )الخصىص، الؼٍغ

.  ملُاع صعهم10ة بحمالُت جىاهؼ ولف، ب( ولم500

ع جؼهِذ العُىن والتي و م الؿَغ ًغجلب هظه الؿىت الاهتهاء مً بهجاػ ملاػع مً الؼٍغ

لت على ػٌى -تهم ول مً اإلالؼع الؼغقي ولمُم - ولم واإلالؼع الؼغقي ػغؿاًت22.6ػعٍو

% 98 ولم، وكض وصلذ وؿبت جلضم بهجاػ ألاقؼاٌ بىال اإلاكغوعحن 57الضوعة على ػٌى 

.  على الخىالي% 90و
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م اإلاضاعي إلاضًىت العُىن  هما ؾِخم زالٌ الؿىت اإلالبلت بعؼاء اهؼالكت ألاقؼاٌ للؼٍغ

 وهظا تهُئت املحاوع الؼغكُت بحن العُىن والؿماعة ، ولم وبىاء ميكإة ؿىُت7على ػٌى 

.  ملُىن صعهم342وػاهؼاهبيلـت 

II. جىظيم حشكت الىلل العشقي 

ؿُما ًسص جىـُم خغهت الىلل الؼغقي باألكالُم الجىىبُت، وزصىصا الىلل الضولي 

 عضة اجـاكُاث جم ببغامالؼغقي للبظائع الظي ًسظع إلالخظُاث الاجـاكُاث الثىائُت، ؿلض 

 اجـاكُاث مىكعت مع 4)زىائُت في مجاٌ الىلل الضولي الؼغقي مع صٌو حىىب الصحغاء 

خاها ومالي والبىحن و . ( مكغوع اجـاكُت ؤزغي في ػىع ؤلاعضاص11الؿِىؼاٌ ومىٍع

وتهم البظائع اإلاصضعة لهظه البلضان الـىاهه والخظغاواث وألاؾمان، خُث جلضع 

م الىػىُت عكم   مغهبت ًىمُا مً 350 ،1خغهت اإلاغوع بحن الضازلت والىغواعاث على الؼٍغ

. طاث الىػن الثلُل% 80بُنها 

III. اللعاا اايىاائ والبحشر جىميت  

ع جسص ًخم العمل على جىـُظفي بػاع جـعُل الاؾتراجُجُت الىػىُت اإلاُىائُت،  مكاَع

بهجاػ وجإهُل وجىؾُع مجمىعت مً اإلاىاوئ جىضعج في بػاع كؼب مىاوئ الجىىب، خُث 

ذ ر َُ ْعِؼ
ُ
الٌ هظه الؿىت اهؼالكت ؤقؼاٌ بىاء اإلاُىاء الجضًض ملجمىعت اإلاىخب الكٍغف ؤ

 وهظا مىاصلت بهجاػ ؤقؼاٌ خماًت الؿاخل على مؿخىي قاػئ ؿم ،للـىؾـاغ بالعُىن 

هما ؾِخم زالٌ الؿىت اإلالبلت الكغوع في بهجاػ ؤقؼاٌ بىاء خاحؼ لخىكُف الغماٌ . الىاص

ؼ اإلاىجؼ خضًثا  .بمُىاء الصُض باإلاهحًر

يهضؾ بلى ، الظي  اإلاُىاء الجضًض الضازلت ألاػلس يبوكاءاهؼالكت مكغوع هما ؾخعؼى 

ؼ صعم الخىمُت الاكخصاصًت والاحخماعُت والصىاعُت للجهت و اهـخاخها على اللاعة حعٍؼ

لُت،   6وؾدؿخؼغق مضة بهجاػه خىالي ،  مالًحر صعهم10خىالي هظا اإلاكغوع ؾُيلف وؤلاؿٍغ

 .ؾىىاث
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وفي بػاع جىمُت مجاٌ الىلل البدغي، ؾِخم بعؼاء الاهؼالكت لخؽ بدغي للمالخت 

حن  الؿاخلُت زاص بالصحً ًغبؽ الضاع البُظاء بالضازلت، وإعاصة ؿخذ الخؼحن البدٍغ

 . الغابؼحن لجؼع الىىاعي بيل مً ػغؿاًت والعُىن 

IV. جعىيش وجىميت ااىاسد ااائيت 

 بىاء وإعادة بىاء العذود .1

 ؾضوص صؼغي بيلـت مالُت بحمالُت (6)ؾخت  بنهاء بهجاػ ؤقؼا2020ٌعغؿذ ؾىت 

وؾِخم زالٌ الؿىت اإلالبلتبنهاء بهجاػ ؤقؼاٌ عضة ؾضوص صؼحرة ،  ملُىن صعهم120بلؼذ 

 .هاهؼ ملُاعي صعهمثحمالُت بولـت  ؤزًغبومخىؾؼت

 ملُىن 338بعاصة بىاء ؾض الؿاكُت الحمغاء بخيلـت هما ًخىاصل العمل بمكغوع 

 ملُىن صعهم، وجبلؽ ؾعخه 1.500 بىاء ؾض ؿاؾً بخيلـت بحمالُت جلضع ب مكغوعوم، صعه

. بىال الؿضًً% 30وكض وصلذ وؿبت جلضم ألاقؼاٌ .  ملُىن متر مىعب79

 مؽاسيع جحليت ماء البحش .2

العُىن وبىحضوع وازـىحر ) مدؼاث للخدلُت 6ؤصبدذ اإلاىاػم الجىىبُت جخىؿغ على 

ومإوي الصُض ؾُضي الؼاػي ومإوي الصُض عون قُيى، باإلطاؿت بلى مدؼت اإلاىخب 

.  ( لخلبُت خاحُاجه الصىاعُت مً اإلااء بالعُىن الكٍغف للـىؾـاغ

ًىم، /3 م41 068بلؼذ الؼاكت ؤلاهخاحُت الحالُت مً مُاه البدغ املحالة خىالي وكض 

 .إلااء الصالح للكغبًٌىم /3 م37780منها 

 18740وباليؿبت لخدلُت اإلاُاه ألاحاحت، ؿخلضع الؼاكت ؤلاهخاحُت الحالُت بدىالي 

ػغؿاًت وػاهؼان ) مدؼاث للخدلُت 4ًىم، خُث جخىؿغ خالُا اإلاىاػم الجىىبُت على /3م

.  (والضوعة والضازلت
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ض باإلااء الصالح للكغب ومُاه الؿلي  ل البرهامج الىػني للتزٍو ، 27-20وفي بػاع ججًز

ؼ الؼاكت ؤلاهخاحُت مً مُاه البدغ واإلاُاه ًخىكع  املحالة باألكالُم الجىىبُت ألاحاحت حعٍؼ

.   في الُىم3 م185 860للمملىت بدىالي 

V. العاكاث ااخجذدة وإهخاج الكهشباء 

ع في   بػاع بهخاج الىهغباء بالجهاث الجىىبُت الثالر فيجمذ بغمجت مجمىعت مً اإلاكاَع

 . مُؼاواغ1338 بحمالُت جصل بلى بلىة، 2021ؤؿم 

 العاكت الشيحيت .1

 :جم إهجاص ااؽاسيع الخاليت

 1992، بخيلـت مُؼاواغ 100كىة ب"للؼاكت الهىائُت " ؤزـىحر"مكغوع جىؾعت مىكع  

 ملُىن صعهم؛

دُت اؿخِؿاث   غ املحؼت الٍغ .   ملُاع صعهم4 وباؾدثماع ، مُؼاواغ200بلضعة جؼٍى

 :كما ظدخم مىاصلت إهجاص ااؽاسيع الخاليت

خي جِؿىغاص   ؛ مُؼاواغ100كضعة ميكإة جصل بلى بحكؼُل الحلل الٍغ

خي لبىحضوع    ؛ مُؼاواغ300  بلضعةحكؼُل الحلل الٍغ

غ   خي اؿخِؿاث جؼٍى  3 وباؾدثماع غمُؼاوا 200 بلضعة 2اإلاغخلت الثاهُت للحلل الٍغ

دُحن ػغاص حغاص واؿغواث بلضعة   مُؼاواغ ليل 80ملُاع صعهم، وهظا الحللحن الٍغ

  ملُاع صعهم2.5منهما وباؾدثماع بحمالي ًبلؽ خىالي 

غ  دُت بجهت الضازلت واص الظهب بلضعة جؼٍى  مُؼاواغ 100 مكغوع الؼاكت الٍغ

 . ملُىن صعهم970وباؾدثماع ًىاهؼ 
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 العاكت الؽمعيت .2

 جم بهجاػ مدؼخحن ،"1هىع للؼاكت الكمؿُت الـىجىطىئُت "في بػاع مكغوع 

خعلم ألامغ بمدؼت هىع العُىن   بلضعة بحمالُت ،1 ومدؼت هىع بىحضوع ،1قمؿِخحن ٍو

 . ملُىن صعهم1270 مُؼاواػبجهت العُىن الؿاكُت الحمغاء وباؾدثماع ًبلؽ 100بلؼذ 

 :كما جىحذ مؽاسيع أخشي في ظىس إلاهجاص

 مُؼاواغ، اللظان 350بلضعة  " 2هىع بىحضوع  "و " 2هىع العُىن " املحؼخحن امكغوع 

، والظي ؾِخم "2هىع للؼاكت الكمؿُت الـىجىطىئُت "ًضزالن طمً مكغوع 

غه ب   بما في طلً بكلُمي العُىن وبىحضوع، ، مىاكع على الصعُض الىػني9جؼٍى

. 2022خُث مً اإلاغجلب حكؼُل هظه املحؼاث ؾىت 

بلضعة '' هىع ؤػلـ ػاهؼان''مً اإلاخىكع ؤن حؿخـُض حهت ولمُم واص هىن مً مكغوع  

غه ب 40 و30ؾختراوح ما بحن   مىاكع على الصعُض 7 مُؼاواغ، والظي ؾِخم جؼٍى

 .الىػني بما في طلً بكلُم ػاهؼان

VI. ااؽاسيع ااشجبعت بدثمحن الفىظفاط 

الىخضجحن الصىاعُخحن الؾخسغاج ومعالجت جم الكغوع في بهجاػ 

م)الـىؾـاغ ملُىهؼىمىالـىؾـاغ  3 بلضعةبهخاحُتجبلؽ(وخضةالؼؿلىالخعٍى

م،مما ًُ الجاؿىاللابلللدؿٍى ِ
ّ
َمى ُُ زصىصامىدثمُىؼبلاجالـىؾـاػظاجالترهحزالظعُـمىالفؾ

.  وؾـىع ببىهغاع

 1442 وكض بلؽ حجماالؾدثماعاجاإلحمالُتاملخصصتلهظاللمكغوع

 183 جىؿحر جم ،وإلىدضوصالُىم. ٌملُىهضعهم،جمااللتزامبهاباليام

 .2021هاجحن الىخضجحن ؾىت حكؼُلًغجلب عملخالإلاغخلتؤلاهجاػ، و/ؤلـُىم
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 جحعحن الخذماث الاحخماعيت- زاهيا

I. في مجال التربيت والخكىيً والخعليم العالي 

ً اإلانهي،  ع اإلاخعللت بمجاٌ التربُت والخعلُم العالي والبدث العلمي والخيٍى جغمي اإلاكاَع

ني بالجهاث  ؼ العغض الخعلُمي والخيٍى اإلاضعحت في بغهامج جىمُت ألاكالُم الجىىبُت، بلى حعٍؼ

 :الجىىبُت الثالر، وطلً مً زالٌ

جي للخعلُم ألاولياٌ  ، مً زالٌ الغؿع مً عضص الحجغاث املخصصت حعمُم الخضٍع

ً  حجغة351لهظه العملُت بالجهاث الجىىبُت الثالر، والتي بلؼذ  ، بطاؿت بلى جيٍى

 ؛اإلاغبُحن

 مكغوعا يهم جإهُل وبىاء اإلااؾؿاث 71جدؿحن العغض التربىي مً زالٌ بغمجت  

ت الثالزت ع وؿبا . الخعلُمُت، في ألاؾالن التربٍى عغؾ جلضم بهجاػ هظه اإلاكاَع َو

 ؛% 75 بلى 50مخـاوجت جتراوح ما بحن 

ؼ الؼاكت الاؾدُعابُت إلااؾؿاث الخعلُم العالي، مً زالٌ بهجاػ اإلاضعؾت   حعٍؼ

ع  الىػىُت للخجاعة والدؿُحر واإلاضعؾت العلُا للخىىىلىحُا بالضازلت، هما جىحض مكاَع

ؤزغي مهمت في ػىع ؤلاهجاػ مً مثليلُت الؼب والصُضلت بالعُىن واليلُت مخعضصة 

الخسصصاث بيل مً آؾا والؿماعة، واإلاضعؾت الىػىُت للعلىم الخؼبُلُت 

 ببىحضوع؛

  ً غ الخيٍى م لخؼٍى ع اإلابرمجت في زاعػت الؼٍغ ني طمً اإلاكاَع ؼ العغض الخيٍى حعٍؼ

اإلانهي التي جم جلضًمها بحن ًضي صاخب الجاللت اإلالً دمحم الؿاصؽ هصغه هللا وؤًضه 

، إلاملىت احهاث بيل حهت مً والىـاءاث، واإلاخعللت بةخضار مضن للمهً 2019ؾىت 

 ملعضا 4440والتي ؾخمىً، باليؿبت للجهاث الجىىبُت الثالر مً بخضار 

 .بُضاػىحُا
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II. جحعحن الخذماث الصحيت 

ع ة اإلاضعحت في بغهامج جىمُت ألاكالُم  الصخيجىاصل الحيىمت جىـُظ اإلاكاَع

غ الخضماث الؼبُت وجىؾُع العغض الصخي (2021-2016)الجىىبُت ، والهاصؿت بلى جؼٍى

ع .بالجهاث الجىىبُت الثالر  . ملُاع صعهم2،642 الصحُت خىالي وجبلؽ جيلـت اإلاكاَع

 مً حملت ااؽاسيع ااىجضة

غ120 )بعاصة جإهُل اإلاؿدكـى ؤلاكلُمي بؼاهؼان   ؛( ؾٍغ

 ؛جإهُل وجىؾُع اإلاؿدكـى ؤلاكلُمي ؤؾا الؼان 

 ؛مغهؼ جداكً الضم بيلمُمبوكاء  

غ240 )جإهُل وجىؾُع اإلاؿدكـى الجهىي بالضازلت   ؛( ؾٍغ

ت بمضًىت العُىن    ؛بىاء زالر مغاهؼ صحُت خظٍغ

 . بالعُىن اإلاغهؼ الجهىي لألهيىلىحُا 

 :، والتي حعشف جلذما مهماومً ااؽاسيع التي جىحذ في ظىس إلاهجاص

غ120)بىاءاإلاغهؼ الاؾدكـائي ؤلاكلُمي لؿُضي بؿني    ؛( ؾٍغ

غ500) بالعُىن اإلاغهؼ الاؾدكـائي الجامعيبىاء    ؛( ؾٍغ

غ250)بىاء اإلاغهؼ الاؾدكـائي الجهىي بݣلمُم    ؛( ؾٍغ

غ70) مغهؼ اؾدكـائي بكلُمي بؼغؿاًت بخضار   ؛( ؾٍغ

 .اإلاعهض العالي إلاهً الخمٍغع وجلىُاث الصحتبىاء  

III. حعضيض بشامجالدؽغيل 

، اإلاضعحت في بغهامج جىمُت ألاكالُم ًلضع الؼالؾ اإلاالي اإلاغصض لبرامج الدكؼُل

ض عً اث،ؾىاء منها البرامج الىػىُت ؤو جلً التي جمىلها الجهالجىىبُت،   مليىن 256 بما ًٍؼ
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 : مؿخـُضة ومؿخـُضا في املجاالث الخالُت14.058، حؿتهضؾ ما مجمىعه دسهم

 مً زالٌ جىمُت البرامج اليكُؼت للدكؼُل، بهضؾ جيعحر إدماج الباحثحن عً عمل 

، والغؿع مً كابلُت حكؼُلهم في "بصماج"بصماج الباخثحن عً عملـي بػاع بغهامج 

 ".جإهُل"بػاعبغهامج 

ف الىلل وؤلاكامت بهضؾ، دعم حشكيت الباحثحن عً ؼغل   جىؿحر مىذ لخؼؼُت مصاٍع

ً الخإهُلي ؤو اإلاغشححن الحخُاػ ملابالث  وألاول لألشخاص اإلاؿخـُضًً مً الخيٍى

 ؛الاهخلاء مع اإلالاوالث

م صعم جعىيش الدؽغيل الزاحئ   اإلالاوالث الصؼحرة حضا وألاوكؼت بخضار عً ػٍغ

 ؛اإلاضعة للضزل

 مً دعم الدؽغيل باليعيج الجمعىر ومؤظعاث الاكخلاد الاحخماعي والخضامني 

 .زالٌ علىص عمل مضعمت إلصماج الكباب خاملي الكهاصاث

مخم قهغ لى ػاًت جىـُظ البرامج الىػىُتإلوعاف الدكؼُإلوؿُما ًسص خصُلت جلضم 

 . الاهضاؾ اإلاؿؼغة، ؿلض بلؼذ وؿبا مهمت، ججاوػث في بعع ألاخُان2020قدىبر 

 حشاءاث الىظىيتحليلت جلذم جىفيز إلا

 إدماج جأهيل الدؽغيل الزاحئ

 الجهاث
وعبت 

 الخلذم

الهذف 

 ااععش
 إلاهجاصاث

وعبت 

 الخلذم

الهذف 

 ااععش
 إلاهجاصاث

وعبت 

 الخلذم

الهذف 

 ااععش
 إلاهجاصاث

53% 525 276 108% 800 865 89% 3800 3.389 
العيىن العاكيت 

 الحمشاء

 الذاخلت واد الزهب 1.492 2330 64% 114 305 37% 165 250 66%

 كلميم واد هىن  2.318 3300 70% 329 415 79% 438 200 219%

ت هما   الدكؼُل بعض الخىكُع على الضالئل إلوعافجم الكغوع في جـعُل البرامج الجهٍى

ت صعم الدكؼُل اإلااهل ، وصعم خغهُت الباخثحن عً عملواإلاخعللت ب الخاصت بها، اإلاؿؼٍغ



 

21 

جىؿحر كغوض قغؾ ، و الاكخصاص الاحخماعي والخظامنيالجمعىي وماؾؿاثباليؿُج 

. و ِمَىذ لضعم اهؼالق اإلاكغوع،ؤ اإلالاولت الصؼحرة حضا وألاوكؼت اإلاضعة للضزلإلخضار

IV. دعم بشامج إلاظكان والخعمحر 
 

ؼ  تهضؾ العملُاث الؿىىُتاإلاىضعحت في بػاعبغهامج جىمُت ألاكالُمالجىىبُت بلى حعٍؼ

الخإهُل الحظغي وإعاصة هُيلت ألاخُاء الىاكصت الخجهحز،وهظا اللظاء على الؿىً ػحر 

ع بالجهاث الجىىبُت الثالر، عصض لها  (6)الالئم بالؿماعة والضازلت، في بػاع ؾخت مكاَع

 . ملُىن صعهم2130ػالؾ مالي بحمالي ًلضع بدىالي 

 على نهاًتها، هما هى الحاٌ 
ُ
ِغؾ

ْ
ك

ُ
ع جلضما مهما، خُث ح عغؾ بهجاػ هظه اإلاكاَع َو

باليؿبت لبرامج الخإهُل الحظغي وإعاصة هُيلت ألاخُاء الىاكصت الخجهحز، في خحن ؤن 

البعع آلازغ ًىحض في مغاخل مخلضمت مً ؤلاهجاػ، وبغهامج بعاصة بؾياهمسُماث الىخضة 

ع ؿلض ؤعؼُذ اهؼالكتها ؤو في ػىع الاهؼالق  .بالؿماعة، ؤما باقي اإلاكاَع

حعمُم الخؼؼُت بىزائم الخعمحر بيؿب في مجاٌ الخعمحر جىصب املجهىصاث على و

 والؿهغ على جدُُنها مً ؤحل مىاهبت الضًىامُت واإلاخؼحراث الاكخصاصًت ، %95جخجاوػ 

. والاحخماعُت التي حعغؿها هظه املجاالث

V. دعم الثلافت وجىميت الترار الصحشاور الحعاوئ 

ًخم العمل على جىـُظ حملت مً البرامج في بػاع بغهامج جىمُت ألاكالُم الجىىبُت 

ؼ آلُاث الحـاؾ على الترار الصحغاوي " في مدىعه اإلاخعلم ب2016-2021 والحؿاوي حعٍؼ

. "عاؿعت للخىمُت واؾدثماعه إلاصلحت الاوؿان وبىصـه اؾخعماله،ووالخعٍغف به

ع التي جم بهجاػها، ؤو حعغؾ جلضما مهما في ؤلاهجاػ  :ومً ؤهم اإلاكاَع

ؼ بيُاث الاؾخلباٌ الثلاؿُت مً زالٌ  -  ة؛ الثلافياإلاغاهؼتهُئت وجىؾعت حعٍؼ
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ت على الئدت الترار الىػني خماًت للمىعور ألازغي ألاواكع المسجُل ث - باإلاىاػم زٍغ

 الجىىبُت؛ 

مً ، لخيكُؽ الثلافي والـني وإعاصة الاعخباع للترار الحؿاويجىـُظ عضة بغامج ٌ -

 ؛زالٌ جىـُم مجمىعت مً اإلاهغحاهاث واإلاعاعض والبرامج الخيكُؼُت والىعقاث

 ؛جإهُل وجثمحن اإلاىؾُلى الحؿاهُت -

 .اصيالالمحغص الترار الكـهي الحؿاوي  -

 دعم اللعاعاث إلاهخاحيت- زالثا

I. كعاا الفالحت 

 41جمذ بغمجت في بػاع بغهامج جىمُت ألاكالُم الجىىبُت، في قله اإلاخعلم بالـالخت، 

 مؿخـُضا، وحؿتهضؾ 12300 ملُاع صعهم، تهم 14,67ابلُمت بحمالُت جىاهؼ ؿالحيمكغوعا 

ع تهم  خضار وتهُئت ، وإؤلاعضاص الهُضعوؿالحي للؼعاعاث العلـُتجىـُظ حملت مً اإلاكاَع

ض اإلااقُتهلؽ الم ت، واء لخىٍع  ...بعضاص اإلاؿالً اللغٍو

ت بغهامج جىمُت اث الثالر مً  الجه هظهحؿخـُضهما   وجىـُم الترخاٌاملجاالث الغعٍى

ت على مؿاخت  مدمُاث زلم، على الخصىص،الظي يهم عؽ غ هىخاع،267.000ععٍى

وجىـُم الىؿابت، وجىمُت ؾالؾل ؤلاهخاج  هىخاع، 5.300الصجحراث العلـُت على مؿاخت 

غ الؿُاخت ؤلاًيىلىحُت، وؿخذ اإلاؿالً لـً ،اإلاغجبؼت باإلاغاعي  باإلطاؿت بلى جىمُت وجؼٍى

ت  . ولم687خُث جم بهجاػ ، العؼلت عً ؾاهىت هظه اإلاىاػم الغعٍى

ومً حهت ؤزغي، ًخم العمل على بهجاػ بغهامج مداعبت الخصحغ وػخف الغماٌ، مً 

بعاصة بخُاء الدكىُالث الىباجُت املحلُت باث، و ؤخؼمت زظغاء وتهُئت الؼابخضارزالٌ 

وكض جم عصض ؤػلـت مالُت مهمت لخىـُظ هظه الخضزالث على مؿخىي . وجدؿحن اإلاغاعي

 369,72الؿاكُتالحمغاء، -حهت العُىن  باليؿبت ٌ ملُىن صعهم254,62)الجهاث الجىىبُت الثالر 
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 واصي-حهت الضازلت  باليؿبت  ملُىن صعهم116,44،  هىن واص-حهت ولمُم  باليؿبت ٌملُىن صعهم

 (.الظهب

II.  كعاا الليذ البحشر

ع اإلابرمجت في ًخم العمل على جىـُظ حملت مً  بػاع بغهامج جىمُت ألاكالُم اإلاكاَع

: الجىىبُت

 لتهُئت وجضبحر اإلاصاًض الىػىُت، 20وطع وجىـُظ  
ً
غ زالر مدمُاث و مسؼؼا جؼٍى

ت منها مدمُت ماؾت على مؿخىي ؾُضي بؿني  ؛بدٍغ

 وخضاث لخثمحن واؾخؼالٌ ألاؾمان الؿؼدُت على مؿخىي بكلُم الضازلت، 5وكاء ب 

ع العغض الخصضًغي   وجىَى
ً
َىت مدلُا مَّ

َ
ث
ُ
ت اإلا بهضؾ الغؿع مً وؿبت اإلاىخجاث البدٍغ

 ي؛الىػً

ت  مكغوع بىاء مسخبر ، مً كبُل وطع مسؼؼاث في مجاٌ جغبُت ألاخُاء البدٍغ

بِخحن ت بالضازلت، الظي ًظم مـغزخحن ججٍغ ، مخسصص في جغبُت ألاخُاء البدٍغ

بُت لتربُت ألاخُاء وإهج ت؛اػ مؼععت ججٍغ  البدٍغ

بوكاء عضة ؤؾىاق لبُع الؿمً مً الجُل الجضًض، باإلطاؿت بلى جإهُل ؤؾىاق  

 وػغؿاًت، هما  ؾىق الؿمً بيل مً مُىاء ػاهؼان ومُىاء بىحضوع ، مً مثلؤزغي 

ؼ كُض ؤلاهجاػ، خُث  ًىحض مكغوع بوكاء ؾىق الؿمً مً الجُل الجضًض باإلاهحًر

 ؛2022مً اإلاـترض اهتهاء ألاقؼاٌ في ؾىت 

ت كىاعب ووطع هـام عصض وجدبع الؿـً عبر ألاكماع   جىـُظ بغهامج جدضًض هٍى

 خُث جم ،الصُض الخللُضي بهضؾ جدبع وكاػها ومداعبت اللىاعب ػحر اللاهىهُت

 ٌعمل بهظه الجهاث بىـام جغصصاث الغاصًى بيؿبت 8.443ججهحز 
ً
 ؛%100 كاعبا

ت، جم اكخىاء حهاػ مداواة للصُض واإلاالخت، في بػاع الغؿع مً   الىـاءاث البكٍغ

ً، ؿظال عً الكغوع في بىاء وججهحز  وإػالق مكغوع اكخىاء ؾـُىت مضعؾُت للخيٍى
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ً الخؼبُلي في صىاعاث الصُض البدغي واكخىاء ججهحزاث ومعضاث  وخضة للخيٍى

ً عً بعض غ مىصت الُىتروهُت للخيٍى . مسخلـت وجؼٍى

III. كعاا اللىاعت 

حعمل الحيىمت على صعم اليكاغ الصىاعي بالجهاث الجىىبُت الثالر، ال ؾُما مً 

 :زالٌ ما ًلي

ؼ  - ا 18، مً زالٌ كؼاع الصىاعاث الؼظائُتحعٍؼ مبلؽ اؾدثماعي ب مكغوعا اؾدثماٍع

الصىاعاث الؿمىُت وكؼاع صىاعت  في مجاالث  ملُىن صعهم،998,46 بــــــــكضعيبحمالي

 مىصب قؼل ػحر 3546مىصب قؼل مباقغو 6077بخضار بهضؾ ، مىخجاث الحلُب

 ؛مباقغ

 جىؿحرالعمل على جـعُل مكغوعلخـىًُ الؼائغاث في ػاػا والظي ؾُمىً مً  -

 ؛مجمىعت مً ؿغص الكؼل مباقغة وػحر مباقغة

  حضًضة ؾخمىً مً بخضارمىـىماثصعم كؼاع جغخُل الخضماث، مً زالٌ زمـ  -

 ملُاع صعهم هغكم معامالجـي جصضًغ 18 مىصب قؼل مباقغ وجدلُم 60000

 ؛2020 ملُاع صعهم مً الاؾدثماعاث، في ؤؿم ؾىت 1,5الخضماث وحلب 

ع ، مً زالٌ بغمجت البيُاث الخدخُت الصىاعُتجىمُت  -  ول هجاػجخعلم بةعضة مكاَع

مىؼلت ألاوكؼت الاكخصاصًت بالؿماعة ، ) هىخاع 70) اإلاىؼلت الصىاعُت بؼغؿاًت مً

 .) هىخاع45)اإلاىؼلت الصىاعُت ػاهؼان الىػُت ، و) هىخاع 26)

IV. كعاا العياحت 

غ مىـىماث ؾُاخُت  يهضؾ بغهامج الخىمُت الؿُاخُت لألكالُم الجىىبُت بلىخؼٍى

بغالف مالي جدؿحن حاطبُت املجاالث الترابُت وإخضار آلُاث الخإػحر واإلاىاهبت مؿخضامتٌ

جدـحز اللؼاع الخاص مً ؤحل بهجاػ ، و مؽشوعا74 مليىن دسهم تهم 329كذسه 
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لُت مً الجُل الجضًض ؾُسصص  لها أكثر مً ملياس دسهم وتهم مىخىحاث ؾُاخُت حؿٍى

 . مؽشوعا30

،  مىلب ؼغل حذيذ1300حىالي بخضاروجخجلى آلازاع ؤلاًجابُت لهظا البرهامج في 

 مليىن 2200جلذس ب ، وجدلُم عائضاث ؾُاخُت 2021 مىصب في ؤؿم ؾىت 465منها 

 مً اإلاضازُل  مليىن دسهم550وحىالي ، 2021 ملُىن صعهم في ؤؿم ؾىت 930،منها دسهم

بُت، منها  .       2021 ملُىن صعهم في ؤؿم ؾىت 240الظٍغ

لغؿع مً حاطبُت اإلاىاػم الجىىبُت للمملىت ٌ زؼت عمل اؾتراجُجُت جم وطعهما 

ج لها  صعهم مىػعت ي ًىاهؼ ملُاع، مً زالٌ عصض ما في الضوائغ الؿُاخُت الضولُتوالترٍو

ع بوكاء مضاعاث ؾُاخُت مىطىعاجُت وجىثُف العغض الجهاث الثالرعلى  ل مكاَع  لخمٍى

 .الؿُاحي

 للمؿحرة 45مىاؾبت الظهغي وجىـُظا للخعلُماث اإلالىُت الؿامُت في الخؼاب الؿامي ب

مىدضؿعت حضًضة، للمسؼؽ ألاػعق، ججعل مىه صعامت  ؾِخم العمل على الخظغاء،

لها بلى وحهت  اؾتراجُجُت، لخيكُؽ اللؼاع الؿُاحي بالجهاث الجىىبُت الثالر، وجدٍى

. خلُلُت للؿُاخت الكاػئُت

صعاؾت بغهامج جىمُت الؿُاخت الكاػئُت بالىحهاث الجىىبُت جم بهجاػ في هظا ؤلاػاع، 

ت بهضؾ وطع ملاعبت الثالر،  غزاصت ٌاؾدثماٍع  الكاػئي  الؿُاحي اإلاىخىج وجدـحزجؼٍى

 .على مؿخىي هظه اإلاىاػم

V.  كعاا الىلل الجىر 

ؼ عضص ٌ الغبؽ الجىي بحن مسخلف مضن اإلاملىت بمؿخىي ملبٌى ًىصب العمل لخعٍؼ

ًمً ا وؤؾعاع ملبىلت ،الغخالث جدضًض حؿعحرة مىسـظت وكاعة لهظه ، مً زالٌ إلاؿاؿٍغ

ت ، وؿخذ زؼىغ حضًضةفي بػاع اجـاكُاث قغاهت مع قغواث الؼحران، مما الخؼىغ الجٍى

ت بمؼاعاث حهاث الجىىب ؤصي بلى اعجـاع مؼغص، بط العُىن والضازلت ) عغؿذ الحغهت الجٍى
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اصة جلضع ب 2015 ؾىت مىظجؼىعا ملمىؾا  (وولمُم وػان ػان  10,81%، خُث عغؾ ٍػ

 .2019 ؾىت %21، و2017ؾىت 

جي، 2020 ًىهُى 25وكض جم مىظ  ت الضازلُت، وبكيل جضٍع ، اؾخئىاؾ الغخالث الجٍى

ا مىظ التي   .وىعوهابؿبب جـش ي حائدت 2020 ماعؽ 16عغؿذ جىكـا اطؼغاٍع

VI.  الخلليذيتاللىاعتكعاا  

 بغؾم بغهامج جىمُت ألاكالُم  مكغوعا51 في كؼاع الصىاعت الخللُضًت، جمذ بغمجت

.  ملُىن صعهم170,3 بخيلـت بحمالُت بلؼذ "2021-2016"الجىىبُت 

 :وكذ جم إهجاص عذة مؽاسيع منها

 حكؼُل صاع الصاوعت بالضازلت؛ -

ىللصاوعتبخضار -  2,2 بخيلـت بحمالُت هاهؼث ،بيل مً العُىن وبىحضوع ، (02) صاٍع

ت انوجىحض، ملُىن صعهم ليل واخضة منها  خالُا في ػىع اكخىاء الخجهحزاث الظغوٍع

 لدكؼُلهما؛

ً بالخضعج اإلانهي بالضازلت؛ -  جإهُل مغهؼ الخيٍى

ت  -  .لصىاع الخللُضًحنٌبخضار سجالث حهٍى

 : منها،كما جىحذ مؽاسيع أخشي في ظىس إلاهجاص

بخضار مىؼلخحن ألوكؼت الصىاعت الخللُضًت بيل مً ولمُم والعُىن بخيلـت  -

  ملُىن صعهم ليل واخضة منهما؛20بحمالُت هاهؼث 

ً اإلانهي في الصىاعت الخللُضًت بيل مً العُىن والضازلت  - بخضار مغاهؼ للخيٍى

 وولمُم؛
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بخضار مضاعاث ؾُاخُت زاصت بالصىاعت الخللُضًت بجتهي العُىن الؿاكُت الحمغاء  -

. وولمُم واص هىن 

 خاجمت

ل الىمىطج الخىمىي زخاما، ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الحيىمت خٍغصت على مىاصلت ججًز

ع اإلاضعحت ؿُه، بما ًمىً مً جدلُم  لألكالُم الجىىبُت، وإجمام بهجاػ البرامج واإلاكاَع

ؼة  ، وجدلُم اهضماحها املجالي مً جغابىا الىػنيآزاعها اإلاباقغة في جىمُت هظه اإلاىاػم العٍؼ

مع باقي مىاػم اإلاملىت،واؾخـاصتها مً صًىامُت الخىمُت التي حعغؿها بالصها جدذ اللُاصة 

 . هللاهصغهصاخب الجاللت اإلالً دمحم الؿاصؽ الغقُضة ٌ

املجهىص الضبلىماس ي وباإلاىاػاة مع طلً، ؿةن الحيىمت عاػمت على الغؿع اإلاؿخمغ مً 

 ، بلى حاهب واؿت الىػىُت والترابُتةوخضاٌزصىم والخصضي ٌ الىػىُت، جىاللضؿاع عً كض ي

ت البرإلااهُت والحؼبُت والىلابُت واملجخمع  لألمتاللىي الحُت ، بما في طلً الضبلىماؾُت اإلاىاٍػ

 .الؼي النهائي للجزاع اإلاـخعل خٌى ؤكالُمىا الجىىبُت، للمؿاهمت في اإلاضوي

 

. وباهلل الخىفيم، والعالم عليكم وسحمخه حعالى وبشكاجه


