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جٜدًم 
ماء الٗالم في ؾبخمبر  ظىضة الخىمُت ؤ، ;810ؤ٢غ ٖػ

للؿىىاث  ، التي ُحٗض زُت ٖاآلاُتم8191اآلاؿخضامت 
غ ال٣ٟ ٖلى بلى ال٣ًاءتهضٝ الخمـ ٖكغة ال٣اصمت، 

مسخل٠ اق٩اله وجد٤ُ٣ الٗضالت الاظخماُٖت واآلاؿاواة ب
بحن الجيؿحن والٗمل ٖلى الخ٣لُل مً مساَغ الخٛحر 
 ٤ اآلاىادي، وجد٤ُ٣ الؿالم والاػصهاع آلاسخل٠ الكٗىب ٞو

حر ؾبل الِٗل  ،الكغا٦ت والخٗاون ٢ىامها ؤؾـ  وجٞى
 . اآلاكتر٥

ل٣ض صقً الٗالم زُت الخىمُت اآلاؿخضامت في ألاو٫ مً 
الى٢ٝى ٖلى حجم الخ٣ضم م، ومً ؤظل >810ًىاًغ 

في جد٤ُ٣ ألاهضاٝ الؿب٘ ٖكغ للخىمُت اآلادغػ 
 تجىاظه الضول والخدضًاث التياآلاؿخضامت في صولت ٢ُغ 

حي بنضاع إً، في بهجاػ الٛاًاث الخانت بخلك ألاهضاٝ
غ  لُىضح لىا ظىاهب ال٣ىة وم٩امً ألاو٫  هظا الخ٣ٍغ

، ض ًىاظههىا في جد٤ُ٣ بٌٗ الٛاًاث٢الظي الخدضي 
ووؿخسلو مىه الضعوؽ التي حؿاٖضها في الخهضي 
للخدضًاث والبىاء ٖلى ما جد٤٣ مً هجاخاث في جىُٟظ 

 .(;810 - 8111) لُٟتألاهضاٝ إلاهماثُت لأل
 8191بن مؿاولُت جد٤ُ٣ ؤهضاٝ الخىمُت اآلاؿخضامت 

 ٤ ت الٛاًاثٞو ، ويمان خهى٫ ج٣ضم اآلاىيٖى
بضولت  ًداٞٔ ٖلى البِئتميكىص ا٢خهاصي واظخماعي 

هي مؿاولُت جًامىُت وحكاع٦ُت بحن ال٣ُاٖاث  ٢ُغ،
 اآلاجخم٘ اآلاضويمىٓماث الشالزت الخ٩ىمي والخام و 

ًٖ جىُٟظ اؾتراجُجُت الخىمُت ظمُٗها اآلاؿاولت 

ىُت واؾتراجُجُت الخىمُت  (8188 - <810) الشاهُت الَى
ىُت الشالشت )   .(=818 - 8189الَى

غ بإن صولت ٢ُغ اؾخُاٖذ ؤن جد٤٣  ل٣ض ؤوضح  الخ٣ٍغ
اً تها الؾُما اؤٚلب ؤهضاٝ الخىمُت اآلاؿخضامت ٚو

اآلاغجبُت بال٣ًاء ٖلى ال٣ٟغ والجٕى وجإمحن الصخت 
حر اآلاُاه و  والُا٢ت الىُٟٓت بإؾٗاع الخٗلُم الجُضًً، وجٞى

غم الٗمل الالث٣ت، والخض مً ؤوظه ٖضم م٣ٗىلت،  ٞو
وبىاء اآلاضن  ،والؿالم اآلاؿاواة وجد٤ُ٣ الٗضالت

مت، واآلاجخمٗاث  اآلاؿخضامت الخالُت مً التهمِل والجٍغ
غ بإن الضولت جبظ٫ ظهىصًا للخض مً آزاع  ٦ما ؤوضح الخ٣ٍغ
الخٛحر اآلاىادي، والخ٣لُل مً بهماط إلاهخاج والاؾتهال٥ 

ًاًل ًٖ ظهىصها في خماًت الىٓم ٚحر اآلاؿخضامحن، ٞ
إلا٩ًىلىظُت، وجيكُِ الكغا٦ت الٗاآلاُت في الخىمُت 

ؼ وؾاثل جىُٟظها.  وحٍٗؼ
لخ٣ضم ه بال ؤنفي الجهاًت والٌؿٗىا   ٤  بالك٨غ الجٍؼ لٍٟغ

غ و  التي  بالضولتل٩اٞت الىػاعاث واآلااؾؿاث ٖمل الخ٣ٍغ
٢امذ بتزوٍضها بالبُاهاث واآلاٗلىماث التي ق٩لذ ع٦حزة 

�ي ألاو٫ ألهضاٝ الخىمُت ؤؾاؾُت في بنضاع  غ الَى الخ٣ٍغ
لخسُُِ الخىمىي وجإمل وػاعة ا >810اآلاؿخضامت 

غ اهظا  ؤن ٌك٩ل خهاءوإلا  ٌؿترقض مغظًٗا مهمًا لخ٣ٍغ
مسخل٠ الجهاث  والخُِ في به وايٗى الؿُاؾاث

حر الخ٩ىمُت بالضولت اآلاٗىُت بخد٤ُ٣  عئٍت الخ٩ىمُت ٚو
ىُت  ؼ  ٢8191ُغ الَى الخىمُت والتي حؿتهضٝ حٍٗؼ

اآلاؿخضامت ب٩اٞت ظىاهبها الا٢خهاصًت والاظخماُٖت 
 والبُئُت. 

        ُٝ  ،،وهللا ولي الخٗى
 

 ؿالح بً مدمد الىابذد. 
 خـا الخسوُى الخىمىي وإلا  وشٍس 
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 املٜدمت
مً في ألاو٫ اللجىت إلاخهاثُت في ألامم اآلاخدضة ؤ٢غث 
٢اثمت ألاهضاٝ والٛاًاث واآلااقغاث  م>810ًىاًغ 

، والتي ظاء 8191لخُت الخىمُت اآلاؿخضامت لٗام 
 - 8111ويٗها بٗض ج٣ُُم ألاهضاٝ إلاهماثُت لأللُٟت 

هضاٝ والٛاًاث، هجاػاث لأل ام وما جد٤٣ مً ;810
جد٤ُ٣ جل٪ والخدضًاث التي واظهذ بٌٗ الضو٫ في 

ووكغ مداعبت ال٣ٟغ والجٕى ألاهضاٝ اآلاخمشلت في 
ٟا٫الخٗلُم إلابخضا�ي ُاث ألَا وألامهاث  ، وجسٌُٟ ٞو

ؼ اآلاؿاواة بحن الجيؿحن وال٣ًاء  وجم٨حن اآلاغؤة وحٍٗؼ
واؾخضامت البِئت، وجد٤ُ٣ ، ٖلى ألامغاض اآلاٗضًت

 الكغا٦ت الٗاآلاُت في الخىمُت.

غ بلى عنض الخ٣ضم اآلادغػ في جد٤ُ٣  ويهضٝ هظا الخ٣ٍغ
اًاث الخىمُت اآلاؿخضامت ؤهضاٝ  وجدضًض ، 8191ٚو

ىُت في ٢ىاٖض اآلاىٓماث والهُئاث  البُاهاث الَى
بٖضاص مغظ٘ لهىإ ال٣غاع ٖلى ٖالوة  ،الضولُت

ت اآلاسخلٟت،   ل٩يووايعي الؿُاؾاث الخىمٍى
�ؿاٖضهم ٖلى جدضًض إلاظغاءاث اآلاُلىبت إلخغاػ 

ٖضاص ج٣ُُم وب ضم في مجاالث الخىمُت اآلاؿخضامتالخ٣
جُب٤ُ اؾتراجُجُت ٖىض ا جم جد٣ُ٣ه مً بهجاػاث آلا

ىُت  .(>810-8100ألاولى ) الخىمُت الَى

غ و٢ض جم ج٣ؿُم هظا ال جي خ٣ٍغ ألاو٫ ًٖ ؤهضاٝ الَى
، جىاو٫ ٧ل بلى ؾبٗت ٖكغ ٢ؿماً اآلاؿخضامت  تالخىمُ

 الهض٢ٝؿم مجها بالخدلُل ج٣ُُم مضي جد٤٣ 
( ٖكغ =0والٛاًاث ألهضاٝ الخىمُت اآلاؿخضامت )

مً زال٫ اآلااقغاث اآلاٗخمضة مً  (?>0والٛاًاث )
، ٣ٞض جىاو٫ ال٣ؿم ألاو٫ ال٣ًاء ٢بل ألامم اآلاخدضة

ٖلى ال٣ٟغ بجمُ٘ ؤق٩اله في ٧ل م٩ان، والشاوي 

حر ألامً الٛظا�ي والخٛظًت  ال٣ًاء ٖلى الجٕى وجٞى
ؼ الؼعاٖت اآلاؿخضامت، بِىما ع٦ؼ ال٣ؿم  اآلادؿىت وحٍٗؼ
الشالض ٖلى يمان جمخ٘ الجمُ٘ بإهماٍ ِٖل صخُت 

ماع،  اهُت في ظمُ٘ ألٖا ال٣ؿم الغاب٘  زهوو وبالٞغ
ؤن جخاح للجمُ٘ ؾبل مخ٩اٞئت للخهى٫ ٖلى يمان 

ؼ ٞغم الخٗلم مضي الخُاة  الخٗلُم الجُض وحٍٗؼ
ٞخىاو٫ هضٝ جد٤ُ٣  ، ؤما ال٣ؿم الخامـ،للجمُ٘

اآلاؿاواة بحن الجيؿحن وجم٨حن ٧ل اليؿاء والٟخُاث، 
جىاٞغ  ٦ٟالتفي خحن ازخو ال٣ؿم الؿاصؽ بهضٝ 

خي للجمُ٘ وبصاعتها بصاعة اآلاُاه وزضماث الهٝغ اله
 ٦ٟالتمؿخضامت، وال٣ؿم الؿاب٘ ع٦ؼ ٖلى هضٝ 

خهى٫ الجمُ٘ بخ٩لٟت مِؿىعة ٖلى زضماث الُا٢ت 
 الخضًشت اآلاىزى٢ت واآلاؿخضامت.

غ، ٣ٞض جىاو٫ الهضٝ  ؤما ال٣ؿم الشامً مً الخ٣ٍغ
ؼ الىمى الا٢خهاصي اآلاُغص والكامل  ،الخام بخٍٗؼ

حر  ،للجمُ٘ واآلاؿخضام، والٗمالت ال٩املت واآلاىخجت وجٞى
الخاؾ٘ ٖلى الٗمل الالث٤ للجمُ٘. بِىما ع٦ؼ ال٣ؿم 

ص، ٢اصعة ٖلى الهمى  هُا٧ل ؤؾاؾُتهضٝ ب٢امت 
 ، وحصجُ٘ الابخ٩اع.وجدٟحز الخهيُ٘ الكامل للجمُ٘

 ٖضموازخو ال٣ؿم الٗاقغ بهضٝ الخض مً 
ُم وال٣ؿم الخاصي  ا بُجها.اآلاؿاواة صازل البلضان ٞو

ت قاملت ظٗل اآلاضن واآلاؿخَىٖكغ بهضٝ  ىاث البكٍغ
مىت و٢اصعة ٖلى الهمىص ومؿخضامت، في للجمُ٘ وآ

 ب٨ٟالتخحن جىاو٫ ال٣ؿم الشاوي ٖكغ الهضٝ الخام 
وظىص ؤهماٍ اؾتهال٥ وبهخاط مؿخضامت، وع٦ؼ ال٣ؿم 
الشالض ٖكغ ٖلى هضٝ اجساط بظغاءاث ٖاظلت 

 ال٣ؿم ؾلِ بِىما زاعه، للخهضي لخٛحر اآلاىار وآ
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خٟٔ اآلادُُاث ى هضٝ ٖلالًىء الغاب٘ ٖكغ 
ت واؾخسضامهاوالب ٖلى هدى  داع واآلاىاعص البدٍغ

 لخد٤ُ٣ الخىمُت اآلاؿخضامت. مؿخضام

ما ٢امذ به ظاء ال٣ؿم الخامـ ٖكغ لِؿخٗغى و 
هضٝ خماًت الىظم إلا٩ًىلىظُت الضولت لخد٤ُ٣ 

ؼ اؾخسضامها ت وجغمُمها وحٍٗؼ ٖلى هدى مؿخضام،  البًر
ٖلى هدى مؿخضام، وم٩اٞدت  وبصاعة الٛاباث

٨ـ مؿاعهالخصخغ ، ، وو٠٢ جضهىع ألاعاض ي ٖو
وو٠٢ ٣ٞضان الخىٕى الخُىي، بِىما ازخو ال٣ؿم 
الؿاصؽ ٖكغ بهضٝ الدصجُ٘ ٖلى ب٢امت مجخمٗاث 

 خض مً ؤظل جد٤ُ٣ الخىمُت ؤمؿاآلات ال يهمل ٞحها 

 

 

 

اآلاؿخضامت، وؤجاخت بم٩اهُت ونى٫ الجمُ٘ بلى 
للمؿاثلت الٗضالت، وبىاء ماؾؿاث ٞٗالت وزايٗت 

اث غ و  وقاملت للجمُ٘ ٖلى ظمُ٘ اآلاؿخٍى ازخخم الخ٣ٍغ
ؼ وؾاثل  بال٣ؿم الؿاب٘ ٖكغ الظي ع٦ؼ ٖلى حٍٗؼ

مً ؤظل الخىمُت  وجيكُُها جىُٟظ الكغا٦ت الٗاآلاُت
 .اآلاؿخضامت

غهظا الخ ٖضاصبٖخماص في وجم الا  الٟترة  ٖلى بُاهاث ٣ٍغ
الخٗضاص الٗام للؿ٩ان  ( مً زال٫>810 - 8108)

ت ومؿخي ي واآلاؿا٦ً ومؿىح ال٣ى  الٗاملت الؿىٍى
غ، ٖالوة ؾغ بهٟاق وصزل ألا  ة والبدض الٗلمي والخٍُى
ت، و٦ظل٪ خهاءٖلى بُاهاث إلا  اث الا٢خهاصًت الؿىٍى

ت مً الجهاث الخ٩ىمُت  بُاهاث ال�جالث إلاصاٍع
 انت طاث الٗال٢ت.والخ
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الٜلا  ُلى الٜ٘س بجمُّ أػ٢اله  : و٤ الهدٖ لا 

 في ٠ل م٢ان
 

زال٤ الظىىاث  ًدُى الهدٖ لاو٤ الى الٜلا  ُلى الٜ٘س بؤػ٢اله ٠اٗت، بما ُٗه الٜ٘س املدّٛ،
يبغي أن ًخمخّ حمُّ الخمع ُؼس املٜبلت ، الىاض، بما في ذل٣ أٜٗسهم وأػدهم كِ٘ا  . ٍو

 اطخدٜاٛاث الخماًت الاحخماُُت.بمظخىي أطاس ي مً املِِؼت ومً 
اث اآلا مهمت ِٗكت مصخىبًا بخُىعاث اظخماُٖت خ٣٣ذ صولت ٢ُغ زال٫ ألالُٟت الجضًضة اعجٟاًٖا مُغصًا في مؿخٍى

ًمً خ٣ى٢هم اآلاضهُت مهالحججؿضث بةعؾاء صٖاثم هٓام مخ٣ضم للخماًت الاظخماُٖت ًغاعي  حن، ٍو امً ال٣ٍُغ ، ٍو
مت لهم صزالً  غث الضولت الخضماث الصخُت والخٗلُمُت طاث الجىصة الٗالُت، ٧اًُٞا وصخت ؾلُمت وخُاة ٦ٍغ ، ٦ما ٞو

ت لٗام  ءألامغ الظي ا�٨ٗس في جبى ، بط ظاءث باآلاغجبت >810صولت ٢ُغ آلاغجبت مخ٣ضمت في ماقغ صلُل الخىمُت البكٍغ
ت مغجٟٗت ظضًا.ٖاآلاًُا واآلاغجبت ألاولى ٖغبًُا  (99) ت الضو٫ التي جخمخ٘ بدىمُت بكٍغ  ونىٟذ يمً مجمٖى

ٜاض خالُا  2030الٜلا  ُلى الٜ٘س املدّٛ للىاض أحمِحن أًىما ٠اهىا بدلى٤ ُام  (:1-1الٔاًت ) ًُ  ، وهى 
 دوالز في الُىم 1.9بِدد لاشخاؾ الرًً ٌِِؼىن بؤٛل مً 

بدظب الجيع والِمس والىكّ  (في الُىم $1.9) الدوليوظبت الظ٢ان الرًً ٌِِؼىن دون زى الٜ٘س  1-1-1
٘ي( ّ الجٔسافي )خلسي/ٍز ُ٘ي واملٛى  (1)الًى

٣ًا للم٣ُاؽ الضولي الظي ال٣ٟغ اآلاض٢٘ مً الؿ٩ان الظًً ٌِٗكىن جدذ زِ  ٗض صولت ٢ُغ مً الضو٫ الخالُتح ٞو
خ٣٣ذ الٛاًت  ( وهظا ٌٗجي بإنها ٢ض>810 - 8108( صوالعًا في الُىم َُلت الٟترة )?.0اآلاىٓماث الضولُت بـــ) خضصجه

ض اآلادضص بإ٦ثر مً زمؿت ٖكغ ٖاماً غجبُت بال٣ًاء ٖلى ال٣ٟغ اآلاض٢٘ اآلا بلٜ ههِب الٟغص ل٩اٞت الىاؽ ٢بل اآلاٖى ، ٍو
٩ي.011ؤ٦ثر مً ) >810مً الىاجج اآلادلي إلاظمالي لٗام   ( ؤل٠ صوالع ؤمٍغ

م٨ً  ةهٟا١ وصزل ، وهظا ما ًا٦ضه اآلاسح الخام بامًا مً وظىص ْاهغة ال٣ٟغ اآلاض٢٘ن صولت ٢ُغ زالُت جمال٣ى٫ ؤٍو
غه الخدلُلي ؾغ ألا    ي اآلاِٗكت في صولت ٢ُغ.٢ُاؽ مؿخى ة وج٣ٍغ

  

                                                           
(0  ٠  في صولت ٢ُغ.( الًىظض ٍع

 
 

 

ماز حمُّ مً ولاه٘ا٤ واليظا  السحا٤ وظبت جسُ٘م (:2-1الٔاًت )  بجمُّ الٜ٘س ٌِاهىن  الرًً لُا
ٜا   أبِاده ٙ ٗو  2030 ُام بدلى٤  لاٛل ُلى الىـٙ بمٜداز الىهىُت للخِاٍز

 

 والِمس الجيع خظب الىهجي الٜ٘س زى دون  ٌِِؼىن  الرًً الظ٢ان وظبت 1-2-1
ماز حمُّ مً ولاه٘ا٤ واليظا  السحا٤ وظبت 1-2-2 ٙ  لُا  للخِاٍز

ٜا  الرًً ٌِاهىن الٜ٘س بجمُّ أبِاده ٗو
 الىهىُت

، والتي حؿخسضم الىخضة OCED))(8)جم جبجي هٟـ اآلاىهجُت اآلاخبٗت في صو٫ مىٓمت الخٗاون الا٢خهاصي والخىمُت 
الاؾتهال٦ُت )للٟغص البالٜ( ٦ماقغ آلاؿخىي اآلاِٗكت. وجدضص الخض الٟانل اليؿبي بىؾُِ هظا الاؾتهال٥. 

ِ ال٣ٟغ اليؿبي ب٣ؿمت اؾتهال٥ ، جم خؿاب ٢ُمت ز8108/8109ة ٖام ؾغ وباؾخسضام م�� بهٟاق وصزل ألا 
ة ٖلى ٖضص الىخضاث الاؾتهال٦ُت، زم خؿاب وؾُِ الاؾتهال٥ للىخضة الاؾتهال٦ُت. وجم جدضًض الخض الٟانل ؾغ ألا 

و٢ضع الخض الٟانل لل٣ٟغ اليؿبي % مً ٢ُمت هظا الىؾُِ.1;( بيؿبت آلاؿخىي اآلاِٗكت الالث٤ )زِ ال٣ٟغ اليؿبي
حن بـ  ااًل  :0;9لل٣ٍُغ حنٍع ًا لل٣ٍُغ ا(ؤصوالع  1;? )ؤي قهٍغ ٩ي قهٍغ ة ؤؾغ . وبالخالي ٞةن الٟغص الظي ٌِٗل في مٍغ

ت ٣ًل اؾتهال٦ه اً  :0;9ا اآلا٩افئ ًٖ ٢ٍُغ ااًل قهٍغ هى ٞغص ًخمخ٘ بمؿخىي مِٗص ي مىسٌٟ. وبلٜ الخض الٟانل  ٍع
ًا ٍااًل ع  ;=9;للضزل اآلادضوص باؾخسضام الضزل اآلا٩افئ و٢ضع الخض الٟانل للضزل اآلا٩افئ  صوالع  1;:0) ؤي قهٍغ

اً ؤ ٩ي قهٍغ  .(مٍغ
 

 حدو٤ 
(1) 

ت  حن ولاطس الٜوٍس مٜاًِع املظخىي املِِص ي املىس٘م والدزل املددود لألٗساد الٜوٍس
 (2012/2013) خظب ػدة الٜ٘س

   

 البُان
 مظخىي املِِؼت املىس٘م الدزل املددود

 P2 الكضة  P1  الٟجىة P0 اليؿبت P2 الكضة  P1  الٟجىة P0 اليؿبت
ىن ٗساد لا   0.22 0.81 4.96 0.56 1.68 8.04 ٛوٍس

ت طس لا   0.12 0.47 3.02 0.43 1.31 6.35 الٜوٍس

 .2013/ 2012 ةطس مسح اه٘اٚ ودزل لا ، خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا املـدز: 

٤ زهاثو عب ألا ٍت طاث اآلاؿخىي اآلاِٗص ي اآلاىسٌٟ ال٣ُغ  ؾغ وبلٛذ �ؿبت ألا  %( 9.1) 8108/8109ٖام  ؾغٞو
ا اعجٟ٘ اآلاؿخىي الخٗلُمي لغب %( باليؿبت لإلهار، وجىسٌٟ اليؿبت ٧لم8.:%( باليؿبت للظ٧ىع و)<.8بك٩ل ٖام و)

%( في خالت 1.<، بِىما بلٛذ )ة ًدمل قهاصة ظامُٗتؾغ عب ألا %( في خا٫ بطا ٧ان 0لٛذ ؤ٢ل مً )، خُض بةؾغ ألا 
ب٣ًا للخالت الؼواظ. إلابخضا�ي٧ىهه جدهُله الضعاس ي صون  وجغجٟ٘ في  ،تزوطاآلاٚحر ة ؾغ ُت، جىٗضم اليؿبت ٖىض عب ألا َو

٤ الخالت الٗملُت  %( ٖىض اآلاتزوط ؤو اآلاتزوظت.9.1%(، في خحن جهل بلى )1.:خالت ألاعمل بلى ) ؤما باليؿبت للماقغ ٞو
ت ب%(، زم الُالب بيؿ1.:ت )بُلىن بيؿ%(، ًلحهم اآلاخ1ٗ.<، ٞترجٟ٘ ٖىض اآلاكخٛلحن، خُض حك٩ل )ةؾغ لغب ألا 

ت ل%(، وجىسٌٟ 8.9) ٩ىن اآلااقغ 0.0لمجز٫ بلى )ٖىض اآلاخٟٚغ ( 9بلى 0 )الهٛحرة الدجم  ؾغ نٟغًا ٖىض ألا %(. ٍو
  ( ٞغصًا.09ؤ٦ثر )ة اآلاالٟت مً ؾغ %( في خا٫ ألا >.00ة لخهل اليؿبت بلى )ؾغ زم جغجٟ٘ اليؿبت ٧لما ٦�ر �جم ألا  ،ؤٞغاص

                                                           
 http://www.fao.org/docs/up/easypol/326/equv_scales_subjectmtd_033EN.pdf ( اهٓغ8) 

www.oecd.org/social/inequality.htm 
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ماز حمُّ مً ولاه٘ا٤ واليظا  السحا٤ وظبت جسُ٘م (:2-1الٔاًت )  بجمُّ الٜ٘س ٌِاهىن  الرًً لُا
ٜا   أبِاده ٙ ٗو  2030 ُام بدلى٤  لاٛل ُلى الىـٙ بمٜداز الىهىُت للخِاٍز

 

 والِمس الجيع خظب الىهجي الٜ٘س زى دون  ٌِِؼىن  الرًً الظ٢ان وظبت 1-2-1
ماز حمُّ مً ولاه٘ا٤ واليظا  السحا٤ وظبت 1-2-2 ٙ  لُا  للخِاٍز

ٜا  الرًً ٌِاهىن الٜ٘س بجمُّ أبِاده ٗو
 الىهىُت

، والتي حؿخسضم الىخضة OCED))(8)جم جبجي هٟـ اآلاىهجُت اآلاخبٗت في صو٫ مىٓمت الخٗاون الا٢خهاصي والخىمُت 
الاؾتهال٦ُت )للٟغص البالٜ( ٦ماقغ آلاؿخىي اآلاِٗكت. وجدضص الخض الٟانل اليؿبي بىؾُِ هظا الاؾتهال٥. 

ِ ال٣ٟغ اليؿبي ب٣ؿمت اؾتهال٥ ، جم خؿاب ٢ُمت ز8108/8109ة ٖام ؾغ وباؾخسضام م�� بهٟاق وصزل ألا 
ة ٖلى ٖضص الىخضاث الاؾتهال٦ُت، زم خؿاب وؾُِ الاؾتهال٥ للىخضة الاؾتهال٦ُت. وجم جدضًض الخض الٟانل ؾغ ألا 

و٢ضع الخض الٟانل لل٣ٟغ اليؿبي % مً ٢ُمت هظا الىؾُِ.1;( بيؿبت آلاؿخىي اآلاِٗكت الالث٤ )زِ ال٣ٟغ اليؿبي
حن بـ  ااًل  :0;9لل٣ٍُغ حنٍع ًا لل٣ٍُغ ا(ؤصوالع  1;? )ؤي قهٍغ ٩ي قهٍغ ة ؤؾغ . وبالخالي ٞةن الٟغص الظي ٌِٗل في مٍغ

ت ٣ًل اؾتهال٦ه اً  :0;9ا اآلا٩افئ ًٖ ٢ٍُغ ااًل قهٍغ هى ٞغص ًخمخ٘ بمؿخىي مِٗص ي مىسٌٟ. وبلٜ الخض الٟانل  ٍع
ًا ٍااًل ع  ;=9;للضزل اآلادضوص باؾخسضام الضزل اآلا٩افئ و٢ضع الخض الٟانل للضزل اآلا٩افئ  صوالع  1;:0) ؤي قهٍغ

اً ؤ ٩ي قهٍغ  .(مٍغ
 

 حدو٤ 
(1) 

ت  حن ولاطس الٜوٍس مٜاًِع املظخىي املِِص ي املىس٘م والدزل املددود لألٗساد الٜوٍس
 (2012/2013) خظب ػدة الٜ٘س

   

 البُان
 مظخىي املِِؼت املىس٘م الدزل املددود

 P2 الكضة  P1  الٟجىة P0 اليؿبت P2 الكضة  P1  الٟجىة P0 اليؿبت
ىن ٗساد لا   0.22 0.81 4.96 0.56 1.68 8.04 ٛوٍس

ت طس لا   0.12 0.47 3.02 0.43 1.31 6.35 الٜوٍس

 .2013/ 2012 ةطس مسح اه٘اٚ ودزل لا ، خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا املـدز: 

٤ زهاثو عب ألا ٍت طاث اآلاؿخىي اآلاِٗص ي اآلاىسٌٟ ال٣ُغ  ؾغ وبلٛذ �ؿبت ألا  %( 9.1) 8108/8109ٖام  ؾغٞو
ا اعجٟ٘ اآلاؿخىي الخٗلُمي لغب %( باليؿبت لإلهار، وجىسٌٟ اليؿبت ٧لم8.:%( باليؿبت للظ٧ىع و)<.8بك٩ل ٖام و)

%( في خالت 1.<، بِىما بلٛذ )ة ًدمل قهاصة ظامُٗتؾغ عب ألا %( في خا٫ بطا ٧ان 0لٛذ ؤ٢ل مً )، خُض بةؾغ ألا 
ب٣ًا للخالت الؼواظ. إلابخضا�ي٧ىهه جدهُله الضعاس ي صون  وجغجٟ٘ في  ،تزوطاآلاٚحر ة ؾغ ُت، جىٗضم اليؿبت ٖىض عب ألا َو

٤ الخالت الٗملُت  %( ٖىض اآلاتزوط ؤو اآلاتزوظت.9.1%(، في خحن جهل بلى )1.:خالت ألاعمل بلى ) ؤما باليؿبت للماقغ ٞو
ت ب%(، زم الُالب بيؿ1.:ت )بُلىن بيؿ%(، ًلحهم اآلاخ1ٗ.<، ٞترجٟ٘ ٖىض اآلاكخٛلحن، خُض حك٩ل )ةؾغ لغب ألا 

ت ل%(، وجىسٌٟ 8.9) ٩ىن اآلااقغ 0.0لمجز٫ بلى )ٖىض اآلاخٟٚغ ( 9بلى 0 )الهٛحرة الدجم  ؾغ نٟغًا ٖىض ألا %(. ٍو
  ( ٞغصًا.09ؤ٦ثر )ة اآلاالٟت مً ؾغ %( في خا٫ ألا >.00ة لخهل اليؿبت بلى )ؾغ زم جغجٟ٘ اليؿبت ٧لما ٦�ر �جم ألا  ،ؤٞغاص

                                                           
 http://www.fao.org/docs/up/easypol/326/equv_scales_subjectmtd_033EN.pdf ( اهٓغ8) 
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 حدو٤ 
(2) 

 الدزل ذاث لاطس ووظبت املظخىي املِِص ي املىس٘مذاث وظبت لاطس 
 (2012/2013)املددود خظب زـاتف زب لاطسة ُام 

  

 ةطس زـاتف زب لا 
 ذاث طسلا  وظبت

 املِِص ي املظخىي 
%املىس٘م  

 الدزل ذاث طسلا  وظبت
%املددود  

ت  طس وظبت لا   6.4 3.0 الٜوٍس

 6.2 2.8 الظ٧ىع  ةطس هَى زب لا 

 7.6 4.2 إلاهاث

 2.7 0.0 91 ؤ٢ل مً ةطس ُمس زب لا 

91 - 9? 1.1 3.8 

:1 - :? 3.0 8.9 

;1 - ;? 4.4 5.8 

 6.3 3.9 ٞإ٦ثر 1>

الخالت الخِلُمُت 
 ةطس لسب لا 

 14.5 8.0 صون الابخضاثُت 

 9.4 4.3 الابخضاثُت وإلاعضاصًت

ت  5.6 2.3 الشاهٍى

 0.6 1.1 صبلىم ٞى١ الشاهىي 

 1.6 0.4 ظامعي ٞما ٞى١ 

الخالت الصواحُت 
 لسب لاطسة

 1.1 0.0 ا الؼواط/ـهلم ٌؿب٤ له

 6.6 3.0 متزوط/ـه

 12.1 1.3 مُل٤/ـه

 4.7 4.4 ؤعمل/ـه

الخالت الِملُت 
 ةطس لسب لا 

 4.7 8.0 مكخٛل

 0.0 4.3 مخُٗل

 0.0 2.3 َالب

ت للمجز٫   8.1 1.1 مخٟٚغ

 10.0 0.4 ؤزغي 

 1.7 0.0 9 - 0 ةطس حجم لا 

: - < 1.1 4.4 

= - ? 1.6 4.3 

01 - 08 3.6 8.6 

 14.6 11.6 ٞإ٦ثر 09

ُدد لاه٘ا٤ في 
 ةطس لا 

 3.3 1.9 الًىظض ؤَٟا٫

0 - 8 1.7 4.1 

9 - : 1.4 3.6 

 16.2 8.2 ٞإ٦ثر ;

 .2012/2013 ةطس مسح اه٘اٚ ودزل لا ، خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا املـدز: 

 
 

 

ت طاث الضزل اآلادضوص  ؾغوبلٛذ �ؿبت ألا  %(، >.=ة ؤهثى، خُض جبلٜ )ؾغ %(، وجغجٟ٘ ٖىضما ٩ًىن عب ألا :.>)ال٣ٍُغ
ة، ٟٞي الى٢ذ الظي حك٩ل اليؿبت ؾغ %( باليؿبت للظ٦غ. وجغجٟ٘ اليؿبت ٧لما اعجٟ٘ ٖمغ عب ألا 8.>حك٩ل ) بِىما

ة ؾغ جسُى ٖمغ عب ألا  ٖىض%( 9.>لخهل بلى )ن ٖامًا، هجضها جغجٟ٘ حزالز ًٖة ؾغ ٖمغ عب ألا ٣ًل %( ٖىضما =.8)
عب ان %( في خا٫ بطا ٧>.0، خُض بلٛذ )ةؾغ وجىسٌٟ اليؿبت ٧لما اعجٟ٘ اآلاؿخىي الخٗلُ�ي لغب ألا  الؿخحن ٖامًا.

 .جدهُله الضعاس ي صون إلابخضا�ي ٧ىن %( في خالت ;.:0، بِىما بلٛذ )ة ًدمل قهاصة ظامُٗتؾغ ألا 

ب٣ًا للخالت الؼواظُت،  بلى ؤو ألاعملت  ، وجغجٟ٘ في خالت ألاعمل%(0.0بلى ) ة ٚحر اآلاتزوطؾغ اليؿبت ٖىض عب ألا  ونلذَو
. ؤما باليؿبت للماقغ ( ٖىض اآلاُل٤ ؤو اآلاُل٣ت08.0و) ،%( ٖىض اآلاتزوط ؤو اآلاتزوظت>.>%(، في خحن جهل بلى )=.:)

٤ الخالت الٗملُت لغب ألا  ت للمجز٫ ، ٞترجٟ٘ ٖىض ةؾغ ٞو ت ببيؿ اآلاكخٛلىن %(، ًلحهم 0.<، خُض حك٩ل )اآلاخٟٚغ
٩ىن اآلااقغ ، بِىما جىسٌٟ بلى الهٟغ في خالتي اآلاخُٗلىن والُلبت%(=.:) -0الهٛحرة الدجم ) ؾغ ٖىض ألا %(=.0).ٍو
( 09آلاالٟت مً ؤ٦ثر )ة اؾغ %( في خا٫ ألا >.:0ة لخهل اليؿبت بلى )ؾغ ( ؤٞغاص زم جغجٟ٘ اليؿبت ٧لما ٦�ر �جم ألا 9

 ٞغصًا.

 لها، دهُا خدود ووكّ للجمُّللخماًت الاحخماُُت وجدابحر  مالتمتوهىُت  هٌم جىُ٘ر(: 3-1الٔاًت )
 ، جدُٜٝ حٔوُت واطِت للٜ٘سا  واللِ٘ا 2030 ُام بدلى٤ و 

ال٘ئاث الظ٢اهُت لخماًت الاحخماُُت خظب الجيع و ل الرًً حؼملهم خدود دهُا/هٌمالظ٢ان  وظبت 1-1-3
اٛتولاشخاؾ ذوي  املظىحنو  ًُ الِمل واملخِولحن ٠األه٘ا٤ خدًثي  ولاه٘ا٤ والخىامل إلُا

 لِ٘ا اؿاباث الِمل والٜ٘سا  والالىالدة وضخاًا 

ىُت بُجلتزم خ٩ىمت صولت ٢ُغ مً زال٫ اؾتراج ٔ لتزامًا ناعمًا بىي٘ هٓام للخماًت الاظخماُٖت ًدٟجُت الخىمُت الَى
غ صزاًل ، الظي للمىاَىحن ٧اٞتالخ٣ى١ اآلاضهُت  مت٧اًُٞا ًٞى . وج٣ضم الضولت الضٖم لهم للمداٞٓت ٖلى همِ خُاة ٦ٍغ

ت والٗمل  ظخماعيال٨بحر للٟئاث اآلاكمىلت ب٣اهىن الًمان الا  ٌٗؼػ زُِ واؾتراجُجُاث وػاعة الخىمُت إلاصاٍع
ىُت والكاون الاظخماُٖت اآلاىبش٣ت مً اؾتراججُت ٢ُإ الخماًت الاظخماُٖت ا  .8191آلاىبش٣ت مً عئٍت ٢ُغ الَى

الث 8.;بلٛذ �ؿبت ألاٞغاص اآلاؿخُٟضًً بهىعة مباقغة مً بغامج الخماًت الاظخماُٖت ) %(، وبلٛذ ٢ُمت الخدٍى
ًا.:.>0ابت )٢غ للٟغص واآلاؿاٖضاث الخ٩ىمُت  ا٫ ٢ُغي قهٍغ  ( ؤل٠ ٍع

 حدو٤ 
(3) 

ت  الث واملظاُداث الخ١ىمُت الؼهٍس حنمخىطى ُٛمت الخدٍى ملظخُ٘دًً ا ووظبت لاٗساد لألٗساد الٜوٍس
 (2012/2013) اطخ٘ادة مباػسةالاحخماُُت  الخماًتمً بسامج 

  

 

 البُان
كمان 
 احخماعي

هٜدًت 
 صخُت

هٜدًت 
 حِلُمُت

مِاػاث 
 جٜاُدًت

مِاػاث 
جٜاُدًت 
 للىززت

لاث  حٍِى
 للعجص

الث مجمَى  الخدٍى
واملظاُداث 

ت  الخ١ىمُت الؼهٍس
الث مخىطى ُٛمت  الخدٍى

( واملظاُداث الخ١ىمُت ا  ا٤ ػهٍس  )ٍز
297.8 45.6 8.7 14,655.2 1375.7 3.6 16,395.7 

الث  مخىطى ُٛمت الخدٍى
)بالدوالز  واملظاُداث الخ١ىمُت

٢ي ا   لامٍس  (ػهٍس
81.81 12.53 2.39 4026.15 377.94 0.99 4504.31 
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ت طاث الضزل اآلادضوص  ؾغوبلٛذ �ؿبت ألا  %(، >.=ة ؤهثى، خُض جبلٜ )ؾغ %(، وجغجٟ٘ ٖىضما ٩ًىن عب ألا :.>)ال٣ٍُغ
ة، ٟٞي الى٢ذ الظي حك٩ل اليؿبت ؾغ %( باليؿبت للظ٦غ. وجغجٟ٘ اليؿبت ٧لما اعجٟ٘ ٖمغ عب ألا 8.>حك٩ل ) بِىما

ة ؾغ جسُى ٖمغ عب ألا  ٖىض%( 9.>لخهل بلى )ن ٖامًا، هجضها جغجٟ٘ حزالز ًٖة ؾغ ٖمغ عب ألا ٣ًل %( ٖىضما =.8)
عب ان %( في خا٫ بطا ٧>.0، خُض بلٛذ )ةؾغ وجىسٌٟ اليؿبت ٧لما اعجٟ٘ اآلاؿخىي الخٗلُ�ي لغب ألا  الؿخحن ٖامًا.

 .جدهُله الضعاس ي صون إلابخضا�ي ٧ىن %( في خالت ;.:0، بِىما بلٛذ )ة ًدمل قهاصة ظامُٗتؾغ ألا 

ب٣ًا للخالت الؼواظُت،  بلى ؤو ألاعملت  ، وجغجٟ٘ في خالت ألاعمل%(0.0بلى ) ة ٚحر اآلاتزوطؾغ اليؿبت ٖىض عب ألا  ونلذَو
. ؤما باليؿبت للماقغ ( ٖىض اآلاُل٤ ؤو اآلاُل٣ت08.0و) ،%( ٖىض اآلاتزوط ؤو اآلاتزوظت>.>%(، في خحن جهل بلى )=.:)

٤ الخالت الٗملُت لغب ألا  ت للمجز٫ ، ٞترجٟ٘ ٖىض ةؾغ ٞو ت ببيؿ اآلاكخٛلىن %(، ًلحهم 0.<، خُض حك٩ل )اآلاخٟٚغ
٩ىن اآلااقغ ، بِىما جىسٌٟ بلى الهٟغ في خالتي اآلاخُٗلىن والُلبت%(=.:) -0الهٛحرة الدجم ) ؾغ ٖىض ألا %(=.0).ٍو
( 09آلاالٟت مً ؤ٦ثر )ة اؾغ %( في خا٫ ألا >.:0ة لخهل اليؿبت بلى )ؾغ ( ؤٞغاص زم جغجٟ٘ اليؿبت ٧لما ٦�ر �جم ألا 9

 ٞغصًا.

 لها، دهُا خدود ووكّ للجمُّللخماًت الاحخماُُت وجدابحر  مالتمتوهىُت  هٌم جىُ٘ر(: 3-1الٔاًت )
 ، جدُٜٝ حٔوُت واطِت للٜ٘سا  واللِ٘ا 2030 ُام بدلى٤ و 

ال٘ئاث الظ٢اهُت لخماًت الاحخماُُت خظب الجيع و ل الرًً حؼملهم خدود دهُا/هٌمالظ٢ان  وظبت 1-1-3
اٛتولاشخاؾ ذوي  املظىحنو  ًُ الِمل واملخِولحن ٠األه٘ا٤ خدًثي  ولاه٘ا٤ والخىامل إلُا

 لِ٘ا اؿاباث الِمل والٜ٘سا  والالىالدة وضخاًا 

ىُت بُجلتزم خ٩ىمت صولت ٢ُغ مً زال٫ اؾتراج ٔ لتزامًا ناعمًا بىي٘ هٓام للخماًت الاظخماُٖت ًدٟجُت الخىمُت الَى
غ صزاًل ، الظي للمىاَىحن ٧اٞتالخ٣ى١ اآلاضهُت  مت٧اًُٞا ًٞى . وج٣ضم الضولت الضٖم لهم للمداٞٓت ٖلى همِ خُاة ٦ٍغ

ت والٗمل  ظخماعيال٨بحر للٟئاث اآلاكمىلت ب٣اهىن الًمان الا  ٌٗؼػ زُِ واؾتراجُجُاث وػاعة الخىمُت إلاصاٍع
ىُت والكاون الاظخماُٖت اآلاىبش٣ت مً اؾتراججُت ٢ُإ الخماًت الاظخماُٖت ا  .8191آلاىبش٣ت مً عئٍت ٢ُغ الَى

الث 8.;بلٛذ �ؿبت ألاٞغاص اآلاؿخُٟضًً بهىعة مباقغة مً بغامج الخماًت الاظخماُٖت ) %(، وبلٛذ ٢ُمت الخدٍى
ًا.:.>0ابت )٢غ للٟغص واآلاؿاٖضاث الخ٩ىمُت  ا٫ ٢ُغي قهٍغ  ( ؤل٠ ٍع

 حدو٤ 
(3) 

ت  الث واملظاُداث الخ١ىمُت الؼهٍس حنمخىطى ُٛمت الخدٍى ملظخُ٘دًً ا ووظبت لاٗساد لألٗساد الٜوٍس
 (2012/2013) اطخ٘ادة مباػسةالاحخماُُت  الخماًتمً بسامج 

  

 

 البُان
كمان 
 احخماعي

هٜدًت 
 صخُت

هٜدًت 
 حِلُمُت

مِاػاث 
 جٜاُدًت

مِاػاث 
جٜاُدًت 
 للىززت

لاث  حٍِى
 للعجص

الث مجمَى  الخدٍى
واملظاُداث 

ت  الخ١ىمُت الؼهٍس
الث مخىطى ُٛمت  الخدٍى

( واملظاُداث الخ١ىمُت ا  ا٤ ػهٍس  )ٍز
297.8 45.6 8.7 14,655.2 1375.7 3.6 16,395.7 

الث  مخىطى ُٛمت الخدٍى
)بالدوالز  واملظاُداث الخ١ىمُت

٢ي ا   لامٍس  (ػهٍس
81.81 12.53 2.39 4026.15 377.94 0.99 4504.31 
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 البُان
كمان 
 احخماعي

هٜدًت 
 صخُت

هٜدًت 
 حِلُمُت

مِاػاث 
 جٜاُدًت

مِاػاث 
جٜاُدًت 
 للىززت

لاث  حٍِى
 للعجص

الث مجمَى  الخدٍى
واملظاُداث 

ت  الخ١ىمُت الؼهٍس
وظبت لاٗساد املظخُ٘دًً اطخ٘ادة 

 %مباػسة
0.3 0.02 0.03 4.2 0.7 0.01 5.2 

 .2012/2013 ةطس مسح اه٘اٚ ودزل لا ، خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا املـدز: 

٤ الىٕى )وجبلٜ وؿبت وجىػَ٘ اآلاؿخُٟضًً  حر مباقغ مً اآلاٗاقاث الخ٣اٖضًت ٞو إلظمالي %( 8.:بك٩ل مباقغ ٚو
٤ الخالت الؼواظُتإلظمالي إلاهار%( باليؿبت ;.:ظ٧ىع و)ال باليؿبت لالعامل مً  %(<.<)، ٞترجٟ٘ اليؿبت بلى . ؤما ٞو

%( 0.>و) %( لإلهار ٚحر اآلاتزوظاث?.?بِىما جبلٜ اليؿبت )، %(;.=، زم ًإحي بٗض طل٪ اآلاُل٣ىن بيؿبت )الظ٧ىع 
 لألعامل.

 

 حدو٤ 
(4) 

وظبت وجىشَّ املظخُ٘دًً اطخ٘ادة مباػسة / ٓحر مباػسة مً املِاػاث الخٜاُدًت خظب الىَى 
 (2012/2013)والخالت الصواحُت لسب لاطسة ُام 

  

هَى زب 
 ةطس لا 

الخالت الصواحُت لسب 
 ةطس لا 

جىشَّ الظ٢ان  لمظخُ٘دًًاليظبي لجىشَّ  %وظبت املظخُ٘دًً
حن  الٜوٍس

خظب الخالت 
لسب  الصواحُت

 %ةطس لا 

اطخ٘ادة 
مً * مباػسة

املِاػاث 
 %الخٜاُدًت

اطخ٘ادة مباػسة 
حر مباػسة  *ٓو

مً املِاػاث 
 %الخٜاُدًت

اطخ٘ادة 
مباػسة مً 
املِاػاث 
 %الخٜاُدًت

اطخ٘ادة مباػسة 
حر مباػسة مً  ٓو

املِاػاث 
 %الخٜاُدًت

 1.6 1.0 1.5 20.8 3.9 لم ٌؿب٤ له الؼواط ذٟىز 

 84.4 85.9 81.4 35 4.1 متزوط

 0.5 0.8 0.9 54.5 7.5 مُل٤

 1.8 3.7 3.8 69.9 8.8 ؤعمل

 88.4 91.4 87.6 35.5 4.2 الظ٧ىع  مجمٕى

 0.4 0.7 1 54.1 9.9 لم ٌؿب٤ لها الؼواط اهار

 1.7 1 1.2 20.3 3 متزوظت

 1.1 1.2 1.6 36 6.1 مُل٣ت

 8.4 5.7 8.5 23.3 4.3 ؤعملت

 11.6 8.6 12.4 25.3 4.5 الاهار مجمٕى

 2.1 1.7 2.5 27.9 5.2 لم ٌؿب٤ له/لها الؼواط املجمَى

 86.1 86.9 82.6 34.7 4.1 متزوط

 1.6 2 2.5 42 6.6 مُل٤

 10.2 9.4 12.3 31.7 5.1 ؤعمل

 100 100 100 34.4 4.2 ال٨لي اآلاجمٕى

 هٌام الخماًت الاحخماُُت الاطخ٘ادة املباػسة: هم لاٗساد الرًً ًخلٜىن مظاُداث خ١ىمُت مً

حر املباػسة: ظخُ٘دون مً مـاٍزٙ لاٗساد الرًً ًخلٜىن مظاُداث خ١ىمُت مً هٌام الخماًت الاحخماُُت الاطخ٘ادة املباػسة ٓو  هم لاٗساد الرًً ٌِِؼىن َو

 .2012/2013 ةطس مسح اه٘اٚ ودزل لا ، خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا املـدز: 

 
 

 

حن اآلاؿخُٟضؤما ُٞما ًخٗل٤  ٤ هٕى الاؾخٟاصة،ًً مً بغامج الخماًت الاظخماُٖت بيؿبت ال٣ٍُغ %( 8.;٣ٞض بلٛذ ) ٞو
حر مباقغة. وبدؿب هٕى اآلاؿخُٟض اؾخٟاصة مباقغة بلٛذ );.1:، و)اؾخٟاصة مباقغة %( ;.>%( اؾخٟاصة مباقغة ٚو

حر مباقغة )%( مً إلاهاث. بِىما بلٛذ وؿبت الظ٧ىع اآلاؿخُٟضًً اؾخٟا8.:مً الظ٧ىع و) %( وهي =.1:صة مباقغة ٚو
 %(.1.9:مً وؿبت إلاهاث ال�ي بلٛذ ) ؤٖلى ٢لُالً 

كحر الخىػَ٘ بدؿب البلضًاث بلى ؿخُٟضًً مً بغامج الخماًت الاظخماُٖت بهىعة مباقغة آلاؤٖلى وؿبت مً ا ؤن َو
ان والكُداهُت =.>٧اهذ في مضًىت الضوخت، خُض بلٛذ اليؿبت ) %(، بِىما ظاءث ؤٖلى :.:)%(، وؤ٢ل وؿبت بالٍغ

ان والصخاهُت ) حر مباقغة في بلضحي الٍغ %( وؤصوى وؿبت في مضًىت 8.0:وؿبت مً اآلاؿخُٟضًً بهىعة مباقغة ٚو
 .( ًبحن طل٪;والجضو٫ ) %(=.90الى٦غة )

  

 حدو٤ 
(5) 

حن املظخُ٘دًً مً بسامج الخماًت الاحخماُُت خظب هَى الاطخ٘ادة  وظبت الٜوٍس
 (2012/2013 ) والبلدًتوهَى املظخُ٘د 

  

حر مباػسة %اطخ٘ادة مباػسة البُان  %اطخ٘ادة مباػسة ٓو

 41.4 6.7 الضوخت البلدًت

ان والكُداهُت  42.1 4.4 الٍغ

 31.7 4.9 الى٦غة

 38.2 4.8 ؤم نال٫

 39.9 5.9 الخىع 

 36.7 5.3 الكما٫و الٓٗاًً 

 40.7 6.5 الظ٧ىع  هَى املظخُ٘د

 40.3 4.2 إلاهاث

 40.5 5.2 وظبت املظخُ٘دًً اطخ٘ادة مباػسة%

 .2012/2013 ةطس مسح اه٘اٚ ودزل لا ، خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا املـدز: 

حن الظًً ًيخمىن بلى اآلاؿخىي اآلاِٗص ي ٢بل  ىض الىٓغ بلى وؿبت ألاٞغاص ال٣ٍُغ الاؾخٟاصة مً بغامج الخماًت وبٗض ٖو
حر مباقغة الظ٧ىع اآلاؿخُٟوؿبت اهسٟاى هجض الاظخماُٖت  بٗض الاؾخٟاصة مً اآلاؿاٖضاث ضًً اؾخٟاصة مباقغة ٚو

الث الخ٩ىمُت بلى ) %(، وهٟـ الص يء ًىُب٤ 9.>9خُض بلٛذ اليؿبت ) %( م٣اعهت بما ٢بل الاؾخٟاصة،0.<والخدٍى
 الاؾخٟاصة.%( ما ٢بل 9.;9ؾخٟاصة م٣اعهت بـــ)%( ما بٗض إلا <.=ٖلى إلاهاث، خُض اهسًٟذ اليؿبت بلى )

حن الظًً اؾخٟاصوا بهىعة مباقغة مً بغامج الخماًت الاظخماُٖت والظًً  ؤما ُٞما ًخٗل٤ بيؿبت ألاٞغاص ال٣ٍُغ
ىالي %( باليؿبت للظ٧ىع وإلاهاث ٖلى الخ90.8و)%( 0:، ٣ٞض ٧اهذ وؿبتهم )اآلاؿخىي اآلاِٗص ي ألاصوى يمً ًهىٟىن 
الث٢بل الا  %( باليؿبت للظ٧ىع وإلاهاث ٖلى الخىالي 8.;%( و)>هسًٟذ بلى )، زم اؾخٟاصة مً اآلاؿاٖضاث والخدٍى

الث  .( ًبحن طل٪>والجضو٫ ) بٗض الاؾخٟاصة مً جل٪ اآلاؿاٖضاث والخدٍى
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حن اآلاؿخُٟضؤما ُٞما ًخٗل٤  ٤ هٕى الاؾخٟاصة،ًً مً بغامج الخماًت الاظخماُٖت بيؿبت ال٣ٍُغ %( 8.;٣ٞض بلٛذ ) ٞو
حر مباقغة. وبدؿب هٕى اآلاؿخُٟض اؾخٟاصة مباقغة بلٛذ );.1:، و)اؾخٟاصة مباقغة %( ;.>%( اؾخٟاصة مباقغة ٚو

حر مباقغة )%( مً إلاهاث. بِىما بلٛذ وؿبت الظ٧ىع اآلاؿخُٟضًً اؾخٟا8.:مً الظ٧ىع و) %( وهي =.1:صة مباقغة ٚو
 %(.1.9:مً وؿبت إلاهاث ال�ي بلٛذ ) ؤٖلى ٢لُالً 

كحر الخىػَ٘ بدؿب البلضًاث بلى ؿخُٟضًً مً بغامج الخماًت الاظخماُٖت بهىعة مباقغة آلاؤٖلى وؿبت مً ا ؤن َو
ان والكُداهُت =.>٧اهذ في مضًىت الضوخت، خُض بلٛذ اليؿبت ) %(، بِىما ظاءث ؤٖلى :.:)%(، وؤ٢ل وؿبت بالٍغ

ان والصخاهُت ) حر مباقغة في بلضحي الٍغ %( وؤصوى وؿبت في مضًىت 8.0:وؿبت مً اآلاؿخُٟضًً بهىعة مباقغة ٚو
 .( ًبحن طل٪;والجضو٫ ) %(=.90الى٦غة )

  

 حدو٤ 
(5) 

حن املظخُ٘دًً مً بسامج الخماًت الاحخماُُت خظب هَى الاطخ٘ادة  وظبت الٜوٍس
 (2012/2013 ) والبلدًتوهَى املظخُ٘د 

  

حر مباػسة %اطخ٘ادة مباػسة البُان  %اطخ٘ادة مباػسة ٓو

 41.4 6.7 الضوخت البلدًت

ان والكُداهُت  42.1 4.4 الٍغ

 31.7 4.9 الى٦غة

 38.2 4.8 ؤم نال٫

 39.9 5.9 الخىع 

 36.7 5.3 الكما٫و الٓٗاًً 

 40.7 6.5 الظ٧ىع  هَى املظخُ٘د

 40.3 4.2 إلاهاث

 40.5 5.2 وظبت املظخُ٘دًً اطخ٘ادة مباػسة%

 .2012/2013 ةطس مسح اه٘اٚ ودزل لا ، خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا املـدز: 

حن الظًً ًيخمىن بلى اآلاؿخىي اآلاِٗص ي ٢بل  ىض الىٓغ بلى وؿبت ألاٞغاص ال٣ٍُغ الاؾخٟاصة مً بغامج الخماًت وبٗض ٖو
حر مباقغة الظ٧ىع اآلاؿخُٟوؿبت اهسٟاى هجض الاظخماُٖت  بٗض الاؾخٟاصة مً اآلاؿاٖضاث ضًً اؾخٟاصة مباقغة ٚو

الث الخ٩ىمُت بلى ) %(، وهٟـ الص يء ًىُب٤ 9.>9خُض بلٛذ اليؿبت ) %( م٣اعهت بما ٢بل الاؾخٟاصة،0.<والخدٍى
 الاؾخٟاصة.%( ما ٢بل 9.;9ؾخٟاصة م٣اعهت بـــ)%( ما بٗض إلا <.=ٖلى إلاهاث، خُض اهسًٟذ اليؿبت بلى )

حن الظًً اؾخٟاصوا بهىعة مباقغة مً بغامج الخماًت الاظخماُٖت والظًً  ؤما ُٞما ًخٗل٤ بيؿبت ألاٞغاص ال٣ٍُغ
ىالي %( باليؿبت للظ٧ىع وإلاهاث ٖلى الخ90.8و)%( 0:، ٣ٞض ٧اهذ وؿبتهم )اآلاؿخىي اآلاِٗص ي ألاصوى يمً ًهىٟىن 
الث٢بل الا  %( باليؿبت للظ٧ىع وإلاهاث ٖلى الخىالي 8.;%( و)>هسًٟذ بلى )، زم اؾخٟاصة مً اآلاؿاٖضاث والخدٍى

الث  .( ًبحن طل٪>والجضو٫ ) بٗض الاؾخٟاصة مً جل٪ اآلاؿاٖضاث والخدٍى
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 حدو٤ 
(6) 

حن الرًً ًيخمىن الى املظخىي املِِص ي لادوى ٛبل وبِد إلاطخ٘ادة مً  وظبت لاٗساد الٜوٍس
 (2012/2013 ) بسامج الخماًت إلاحخماُُت خظب الىَى

  

 البُان
ٛبل الاطخ٘ادة مً املظاُداث 

الث الخ١ىمُت  %والخدٍى
بِد الاطخ٘ادة مً املظاُداث 

الث الخ١ىمُت  %والخدٍى

حر  اطخ٘ادة مباػسة ٓو
 مباػسة

 8.1 36.3 الظ٧ىع 

 7.8 35.3 إلاهاث

 8.0 35.7 املجمَى

 6.0 41.0 الظ٧ىع  اطخ٘ادة مباػسة

 5.2 31.2 إلاهاث

 5.6 36.7 املجمَى

 4.9 16.4 الظ٧ىع  املجخمّ ال١لي

 5.0 16.1 إلاهاث

 5.0 16.2 املجمَى

 .2012/2013 ةطس مسح اه٘اٚ ودزل لا ، خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا املـدز: 

حن اآلاؿخُٟضًً اؾخٟاصة مباقغة مً بغامج كحر جىػَ٘ وؿبت ال٣ٍُغ اث الاؾتهال٥ الخماًت الاظخماُٖت  َو ٤ مؿخٍى ٞو
بلى ؤن ؤٖلى وؿبت ٢بل الاؾخٟاصة اآلاباقغة مً جل٪ البرامج ٧اهذ يمً ٞئت ؤ٢ل زمـ اؾتهال٥، خُض ق٩لذ 

، ٞالخمـ الشاوي وؤزحرًا ؤٖلى زمـ اؾتهال٥، %(، زم الخمـ الشالض1.>الغاب٘ ) %(، جلحها الخمـ00.0) اليؿبت
لى زمـ ؤؾ%( :.;، وبلى )%(>.:اآلاباقغة بلى )ض الاؾخٟاصة بِىما اهسًٟذ اليؿبت بٗ تهال٥ والخمـ الغاب٘ ٖلى أٖل

لى زمـ %( باليؿبت >.9و) %( للخمـ الشاوي?.0%( للخمـ الشالض و)0.9، بِىما اعجٟٗذ اليؿبت )الخىالي أٖل
 اؾتهال٥.

حن اآلاؿخُٟضًً اؾخٟاصة مباقغة مً بغامج الخماًت الاظ ٤ اآلاؿخىي ؤما ُٞما ًخٗل٤ بماقغ وؿبت ال٣ٍُغ خماُٖت ٞو
%( باليؿبت آلاؿخىي اآلاِٗكت ألاصوى ٢بل ألاؾخٟاصة اآلاباقغة مً بغامج الخماًت <.00اآلاِٗص ي، ٣ٞض اهسًٟذ مً )

لى مً )?.;بلى ) ٢بل الاؾخٟاصة مً %( :%( بٗض الاؾخٟاصة اآلاباقغة، بِىما اعجٟٗذ اليؿبت آلاؿخىي اآلاِٗكت ألٖا
 . ( ًبحن طل٪=والجضو٫ ) ( بٗض الاؾخٟاصة مً هظه البرامج%8.;الاظخماُٖت بلى )بغامج الخماًت 

 

 حدو٤ 
(7) 

اث  حن املظخُ٘دًً اطخ٘ادة مباػسة مً بسامج الخماًت الاحخماُُت خظب مظخٍى وظبت الٜوٍس
 (2012/2013) الاطتهالٞ واملظخىي املِِص ي ٛبل وبِد الاطخ٘ادة 

  

 البُان

اث الاطتهالٞ  مظخىي املِِؼت مظخٍى
مجمَى 

 املظخُ٘دًً
أٛل 

زمع 
 اطتهالٞ

 الخمع
 السابّ

 الخمع 
 الشالث

 الخمع 
 الشاوي

أُلى 
زمع 
 اطتهالٞ

مظخىي 
املِِؼت 
 لادوى

مظخىي 
املِِؼت 
لى  لُا

 5.2 4.0 11.8 1.5 3.3 4.3 6.0 11.1 %ٛبل الاطخ٘ادة املباػسة

 5.2 5.2 5.9 5.1 5.2 5.6 5.6 4.6 %بِد الاطخ٘ادة املباػسة

 .2012/2013 ةطس اه٘اٚ ودزل لا ، مسح خـا وُى الخىمىي وإلا وشازة الخساملـدز: 

 
 

 

كحر ظضو٫ ) حن اآلاؿخُٟضًً مً بغامج الخماًت الاظخماُٖت جهل بلى )( بلى ؤن <َو %( باليؿبت لألٞغاص ;<وؿبت ال٣ٍُغ
اه وج٣ل وؿبت الاؾخٟاصة م٘ اعجٟإ مؿخىي اآلاِٗكت ول٨ً هىا٥  ىفي ؤصو اه) 01مؿخىي للٞغ % مً ؤٚجى مؿخىي للٞغ

% مً ألاٞغاص 90ن ؤهظا باإلياٞت بلى  برامج( ٌؿخُٟضًىن مً جل٪ البرامج،ؤٚجى مؿخىي ٢بل الاؾخٟاصة مً ال
حن الظًً ًيخمىن بلى مؿخىي اآلاِٗكت  �ى ) ٢بل الاؾخٟاصة ال٣ٍُغ ون مً بغامج الخماًت مً البرامج( ٌؿخُٟضألٖا

الث الخ٩ىمُت لٛحر اآلاؿخد٣حن.الاظخماُٖت  ، مما ًا٦ض وؿبت ونى٫ اآلاؿاٖضاث والخدٍى
 

 حدو٤ 
(8) 

حر مباػسة مً بسامج الخماًت إلاحخماُُت خظب  حن املظخُ٘دًً اطخ٘ادة مباػسة ٓو وظبت الٜوٍس
 (2012/2013)  إلاطخ٘ادةاث الاطتهالٞ واملظخىي املِِص ي ٛبل وبِد ٍمظخى 

  

 البُان

اث الاطتهالٞ  مظخىي املِِؼت مظخٍى
 مجمَى 

 املظخُ٘دًً
أٛل 

زمع 
 اطتهالٞ

 الخمع
 السابّ

 الخمع 
 الشالث

 الخمع 
 الشاوي

أُلى 
زمع 
 اطتهالٞ

مظخىي 
املِِؼت 
 لادوى

مظخىي 
املِِؼت 
لى  لُا

حر املباػسة   40.5 31.0 89.2 9.7 22.3 34.5 51.0 84.9 %ٛبل الاطخ٘ادة املباػسة ٓو
حر املباػسة   40.5 39.2 64.9 26.5 36.1 39.7 46.9 53.2 %بِد الاطخ٘ادة املباػسة ٓو

 .2012/2013 ةطس اه٘اٚ ودزل لا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلاخـا ، مسح املـدز: 

بحن الجضو٫ ) حن اآلاؿخُٟضًً بهىعة مباقغة مً بغامج الخماًت الاظخماُٖت بدؿب ?ٍو ( الخىػَ٘ اليؿبي لل٣ٍُغ
ان بيؿبت )الٗضص ألا٦بر ؤن البلضًت بلى  %(، زم ؤم 8.:9الضوخت بيؿبت )ها %(، جلح<.1:مً اآلاؿخُٟضًً ٧اهذ في الٍغ

%( مً ?.:زحرًا الخىع بيؿبت )ؤ%( و 8.>%(، والى٦غة بيؿبت )=.>%( ٞالًٗاًً والكما٫ بيؿبت )0.=نال٫ بيؿبت )
%( م٣اعهت باإلهار :.>;ؾخٟاصة ٖىض الظ٧ىع)بظمالي اآلاؿخُٟضًً مً بغامج الخماًت الاظخماُٖت. ٦ما جغجٟ٘ وؿبت الا 

، ٞىجض ؤن اليؿبت ألا٦بر مً اآلاؿخُٟضًً مباقغة مً بغامج ةؾغ بدؿب �جم ألا جىػَ٘ اآلاؿخُٟضًً . ؤما %(>.9:)
( >-:ة اآلا٩ىهت مً )ؾغ %( زم ألا ;.99( ؤشخام، خُض ق٩لىا )?-=ة التي جخ٩ىن مً )ؾغ ٖىض ألا الخماًت الاظخماُٖت 

 %(.88.0( شخو بيؿبت )08-01ة اآلاالٟت مً )ؾغ %(، ٞاأل ?.;8شخام بيؿبت )ؤ

ت )ؤما باليؿبت للمؿخُٟضًً بدؿب الٗمغ، ٞهي جغجٟ %(، زم >.=;، خُض بلٛذ )( ؾىت?;-;0٘ ٖىض الٟئت الٗمٍغ
للمؿخُٟضًً مً بغامج  وباليؿبت ؾىت ٞما صون(. :0%( باليؿبت للٗمغ )>.1%( و)?.0:ما ٞى١( بيؿبت )ٞ 1>ٖمغ )

ماع الخماًت الاظخماُٖت ٤ مٗض٫ ألٖا ٤ >.0:، ٞىجضها جؼصاص ٧لما ج٣ضم الٗمغ، و٢ض مشلذ ما وؿبخه )ٞو %(. ؤما ٞو
هم ًٖ الابخضاثُت وجىسٌٟ ٧لما اعجٟ٘ مالخالت الخٗلُمُت للمؿخُٟض، ٞهي جغجٟ٘ ٖىض الاشخام الظي ٣ًل حٗلُ

اث 8.<=مؿخىي الخٗلُم، وبدؿب الٗال٢ت م٘ ٢ىة الٗمل جغجٟ٘ اليؿبت ٖىض اآلاخ٣اٖضًً لخهل بلى ) %(، زم اآلاخٟٚغ
ما٫ اآلا ٤ الٗال٢ت م٘ عب ألا <.08ز٫ بيؿبت )جأٖل ة، خُض جهل بلى ؾغ ة ٞترجٟ٘ اليؿبت ٖىض عب ألا ؾغ %(، ؤما ٞو

 %(.=.>0بيؿبت )جلُه الؼوظت  %(،0.0=)
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كحر ظضو٫ ) حن اآلاؿخُٟضًً مً بغامج الخماًت الاظخماُٖت جهل بلى )( بلى ؤن <َو %( باليؿبت لألٞغاص ;<وؿبت ال٣ٍُغ
اه وج٣ل وؿبت الاؾخٟاصة م٘ اعجٟإ مؿخىي اآلاِٗكت ول٨ً هىا٥  ىفي ؤصو اه) 01مؿخىي للٞغ % مً ؤٚجى مؿخىي للٞغ

% مً ألاٞغاص 90ن ؤهظا باإلياٞت بلى  برامج( ٌؿخُٟضًىن مً جل٪ البرامج،ؤٚجى مؿخىي ٢بل الاؾخٟاصة مً ال
حن الظًً ًيخمىن بلى مؿخىي اآلاِٗكت  �ى ) ٢بل الاؾخٟاصة ال٣ٍُغ ون مً بغامج الخماًت مً البرامج( ٌؿخُٟضألٖا

الث الخ٩ىمُت لٛحر اآلاؿخد٣حن.الاظخماُٖت  ، مما ًا٦ض وؿبت ونى٫ اآلاؿاٖضاث والخدٍى
 

 حدو٤ 
(8) 

حر مباػسة مً بسامج الخماًت إلاحخماُُت خظب  حن املظخُ٘دًً اطخ٘ادة مباػسة ٓو وظبت الٜوٍس
 (2012/2013)  إلاطخ٘ادةاث الاطتهالٞ واملظخىي املِِص ي ٛبل وبِد ٍمظخى 

  

 البُان

اث الاطتهالٞ  مظخىي املِِؼت مظخٍى
 مجمَى 

 املظخُ٘دًً
أٛل 

زمع 
 اطتهالٞ

 الخمع
 السابّ

 الخمع 
 الشالث

 الخمع 
 الشاوي

أُلى 
زمع 
 اطتهالٞ

مظخىي 
املِِؼت 
 لادوى

مظخىي 
املِِؼت 
لى  لُا

حر املباػسة   40.5 31.0 89.2 9.7 22.3 34.5 51.0 84.9 %ٛبل الاطخ٘ادة املباػسة ٓو
حر املباػسة   40.5 39.2 64.9 26.5 36.1 39.7 46.9 53.2 %بِد الاطخ٘ادة املباػسة ٓو

 .2012/2013 ةطس اه٘اٚ ودزل لا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلاخـا ، مسح املـدز: 

بحن الجضو٫ ) حن اآلاؿخُٟضًً بهىعة مباقغة مً بغامج الخماًت الاظخماُٖت بدؿب ?ٍو ( الخىػَ٘ اليؿبي لل٣ٍُغ
ان بيؿبت )الٗضص ألا٦بر ؤن البلضًت بلى  %(، زم ؤم 8.:9الضوخت بيؿبت )ها %(، جلح<.1:مً اآلاؿخُٟضًً ٧اهذ في الٍغ

%( مً ?.:زحرًا الخىع بيؿبت )ؤ%( و 8.>%(، والى٦غة بيؿبت )=.>%( ٞالًٗاًً والكما٫ بيؿبت )0.=نال٫ بيؿبت )
%( م٣اعهت باإلهار :.>;ؾخٟاصة ٖىض الظ٧ىع)بظمالي اآلاؿخُٟضًً مً بغامج الخماًت الاظخماُٖت. ٦ما جغجٟ٘ وؿبت الا 

، ٞىجض ؤن اليؿبت ألا٦بر مً اآلاؿخُٟضًً مباقغة مً بغامج ةؾغ بدؿب �جم ألا جىػَ٘ اآلاؿخُٟضًً . ؤما %(>.9:)
( >-:ة اآلا٩ىهت مً )ؾغ %( زم ألا ;.99( ؤشخام، خُض ق٩لىا )?-=ة التي جخ٩ىن مً )ؾغ ٖىض ألا الخماًت الاظخماُٖت 

 %(.88.0( شخو بيؿبت )08-01ة اآلاالٟت مً )ؾغ %(، ٞاأل ?.;8شخام بيؿبت )ؤ

ت )ؤما باليؿبت للمؿخُٟضًً بدؿب الٗمغ، ٞهي جغجٟ %(، زم >.=;، خُض بلٛذ )( ؾىت?;-;0٘ ٖىض الٟئت الٗمٍغ
للمؿخُٟضًً مً بغامج  وباليؿبت ؾىت ٞما صون(. :0%( باليؿبت للٗمغ )>.1%( و)?.0:ما ٞى١( بيؿبت )ٞ 1>ٖمغ )

ماع الخماًت الاظخماُٖت ٤ مٗض٫ ألٖا ٤ >.0:، ٞىجضها جؼصاص ٧لما ج٣ضم الٗمغ، و٢ض مشلذ ما وؿبخه )ٞو %(. ؤما ٞو
هم ًٖ الابخضاثُت وجىسٌٟ ٧لما اعجٟ٘ مالخالت الخٗلُمُت للمؿخُٟض، ٞهي جغجٟ٘ ٖىض الاشخام الظي ٣ًل حٗلُ

اث 8.<=مؿخىي الخٗلُم، وبدؿب الٗال٢ت م٘ ٢ىة الٗمل جغجٟ٘ اليؿبت ٖىض اآلاخ٣اٖضًً لخهل بلى ) %(، زم اآلاخٟٚغ
ما٫ اآلا ٤ الٗال٢ت م٘ عب ألا <.08ز٫ بيؿبت )جأٖل ة، خُض جهل بلى ؾغ ة ٞترجٟ٘ اليؿبت ٖىض عب ألا ؾغ %(، ؤما ٞو

 %(.=.>0بيؿبت )جلُه الؼوظت  %(،0.0=)
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 حدو٤ 
(9) 

حن  اطخ٘ادة مباػسة مً بسامج املظخُ٘دًً الخىشَّ اليظبي للٜوٍس
 (2012/2013) الخـاتف املسخازةالخماًت الاحخماُُت خظب 

 

% اليظبت الخـاتف املسخازة  

 البلدًت
 

 34.2 الدوخت
ان  40.8 الٍس
سة  6.2 الٟى

 7.1 أم ؿال٤
 4.9 الخىز 

 6.7 والؼما٤الٌِاًً 
 100 املجمَى

 56.4 الرٟىز  هَى املظخُ٘د
 43.6 إلاهار
 100 املجمَى

 4.4 3 - 1 ةطس حجم لا 
4 - 6 25.9 
7 - 9 33.5 

10 - 12 22.1 
 14.2 ٗؤٟثر 13

 100 املجمَى
 0.6 14 - ُمس املظخُ٘د

15 - 59 57.5 
 41.9 ٗؤٟثر 60

 100 املجمَى
الخِلُمُت لخالت ا

 للمظخُ٘د
 30.2 دون الابخداتُت

 27.4 الابخداتُت والاُدادًت
ت  16.5 الشاهٍى

 3.9 دبلىم ٗٚى الشاهىي 
 ٚ  22.0 حامعي ٗماٗى

 100 املجمَى
 78.1 مخٜاُد الِالٛت بٜىة الِمل

ما٤ املجز٤  ت أُل  12.8 مخ٘ٓس
 4.4 مؼخٔل

 2.9 أزسي 
 1.3 هالب

 0.5 مخِول
 100 املجمَى

ةطس الِالٛت بسب لا   71.1 ةطس زب لا  
 16.7 الصوحت

 4.7 لابً
 7.5 أزسي 

 100 املجمَى

 .2012/2013 ةطس مسح اه٘اٚ ودزل لا ، خـا وإلا وشازة الخسوُى الخىمىي املـدز:                                        

 
 

 

كحر حن اآلاؿخُٟضًً  َو ٤ زهاثو عب الخىػَ٘ اليؿبي لل٣ٍُغ اؾخٟاصة مباقغة مً بغامج الخماًت الاظخماُٖت ٞو
٤ الخالت الخٗلُمُت، ٞك٩ل الظ٧ىع ق٩لىا زالزت ؤيٗاف إلاهاثبلى ؤن  18108/8109ة ؾغ ألا   ؾغ ؤع�اب ألا . ؤما ٞو

ضاصًت ٖلى الكهاصة %( ًلحهم الخانلحن 0.?8الظي لم ًدهى٫ ٖلى الكهاصة الابخضاثُت وؿبت ) الابخضاثُت وإلٖا
%(. :.<0ٞالخانلحن ٖلى الكهاصة الجامُٗت ٞإٖلى بيؿبت ) %(،8.?0%(، زم الخانلحن ٖلى الشاهىٍت بيؿبت )>.<8)

٤ ٖمغ عب  حن اآلاؿخُٟضًً اؾخٟاصة مباقغة مً بغامج الخماًت الاظخماُٖت ٞو بِىما ًىضح الخىػَ٘ اليؿبي لل٣ٍُغ
ت التي جسُذ الؿخحن ٖاماً  جغ٦ؼث يمً الٟئتٖلى وؿبت ؤة بلى ؤن ؾغ ألا  %(، جلحها الٟئت :.::، خُض بلٛذ )الٗمٍغ

ت ) ت )%(?.91( ؾىت بيؿبت )?;-1;الٗمٍغ %( و٧اهذ ؤ٢ل وؿبت آلاً هم >.?0بيؿبت )( ؾىت ?:-1:، زم الٟئت الٗمٍغ
 . ( ًبحن طل٪01والجضو٫ ) %(0.;صون ألاعبٗحن مً الٗمغ )

 حدو٤ 
(10) 

حن  املظخُ٘دًً اطخ٘ادة مباػسة مً بسامج الخماًت الخىشَّ اليظبي للٜوٍس
 (2012/2013 ) إلاحخماُُت خظب زـاتف زب لاطسة

 

 % اليظبت الخـاتف

 77.4 الرٟىز  ةطس هَى زب لا 

 22.6 إلاهار

 100 املجمَى

الخالت الخِلُمُت لسب 
 ةطس لا 

 29.1 دون الابخداتُت

دادًت  28.6 الابخداتُت والُا

ت  19.2 الشاهٍى

 4.7 دبلىم ٗٚى الشاهىي 

 ٚ  18.4 حامِت ٗماٗى

 100 املجمَى

 1.5 30 أٛل مً  زب لاطسةُمس 

30 - 39 3.6 

40 - 49 19.6 

50 - 59 30.9 

 44.4 ٗؤٟثر 60

 100 املجمَى

 .2012/2013 ةطس مسح اه٘اٚ ودزل لا ، خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا املـدز:                    

حن اآلاؿخُٟضًً كحر الخىػَ٘ اليؿبي لل٣ٍُغ الث واآلاؿاٖضاث الخ٩ىمُت مً  َو حر مباقغة مً الخدٍى بهىعة مباقغة ٚو
٣ًا لىٕى عب ألا بغامج الخماًت الاظخماُٖت  مً  ؾغ إلظمالي ؤع�اب ألا %( 8.=;اليؿبت ٧اهذ بدضوص ) ؤن ، بلىةؾغ ٞو

ىض الىٓغ ؾغ %( إلظمالي ؤع�اب ألا 9.<9) بِىما ٧اهذ اليؿبتإلاهاث،  ٤ الخالت بلى  مً الظ٧ىع. ٖو الخىػَ٘ اليؿبي ٞو
%( 0%( ٖىض اآلاتزوظىن، وجىسٌٟ بلى ؤ٢ل مً ):<، هجض بإن اليؿبت جسُذ )مً الظ٧ىع  ةؾغ الؼواظُت لغب ألا 

%( ٖىض اآلاتزوظاث، 8مً إلاهاث ألاعامل ولم جخسُى ) ؾغ %( ٖىض ؤع�اب ألا :.<اآلاُل٣حن، بِىما ٧اهذ اليؿبت )ٖىض 
 .( ًىضح طل٪00والجضو٫ ) %( ب٣لُل ٖىض اآلاُل٣اث0وججاوػث )
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كحر حن اآلاؿخُٟضًً  َو ٤ زهاثو عب الخىػَ٘ اليؿبي لل٣ٍُغ اؾخٟاصة مباقغة مً بغامج الخماًت الاظخماُٖت ٞو
٤ الخالت الخٗلُمُت، ٞك٩ل الظ٧ىع ق٩لىا زالزت ؤيٗاف إلاهاثبلى ؤن  18108/8109ة ؾغ ألا   ؾغ ؤع�اب ألا . ؤما ٞو

ضاصًت ٖلى الكهاصة %( ًلحهم الخانلحن 0.?8الظي لم ًدهى٫ ٖلى الكهاصة الابخضاثُت وؿبت ) الابخضاثُت وإلٖا
%(. :.<0ٞالخانلحن ٖلى الكهاصة الجامُٗت ٞإٖلى بيؿبت ) %(،8.?0%(، زم الخانلحن ٖلى الشاهىٍت بيؿبت )>.<8)

٤ ٖمغ عب  حن اآلاؿخُٟضًً اؾخٟاصة مباقغة مً بغامج الخماًت الاظخماُٖت ٞو بِىما ًىضح الخىػَ٘ اليؿبي لل٣ٍُغ
ت التي جسُذ الؿخحن ٖاماً  جغ٦ؼث يمً الٟئتٖلى وؿبت ؤة بلى ؤن ؾغ ألا  %(، جلحها الٟئت :.::، خُض بلٛذ )الٗمٍغ

ت ) ت )%(?.91( ؾىت بيؿبت )?;-1;الٗمٍغ %( و٧اهذ ؤ٢ل وؿبت آلاً هم >.?0بيؿبت )( ؾىت ?:-1:، زم الٟئت الٗمٍغ
 . ( ًبحن طل٪01والجضو٫ ) %(0.;صون ألاعبٗحن مً الٗمغ )

 حدو٤ 
(10) 

حن  املظخُ٘دًً اطخ٘ادة مباػسة مً بسامج الخماًت الخىشَّ اليظبي للٜوٍس
 (2012/2013 ) إلاحخماُُت خظب زـاتف زب لاطسة

 

 % اليظبت الخـاتف

 77.4 الرٟىز  ةطس هَى زب لا 

 22.6 إلاهار

 100 املجمَى

الخالت الخِلُمُت لسب 
 ةطس لا 

 29.1 دون الابخداتُت

دادًت  28.6 الابخداتُت والُا

ت  19.2 الشاهٍى

 4.7 دبلىم ٗٚى الشاهىي 

 ٚ  18.4 حامِت ٗماٗى

 100 املجمَى

 1.5 30 أٛل مً  زب لاطسةُمس 

30 - 39 3.6 

40 - 49 19.6 

50 - 59 30.9 

 44.4 ٗؤٟثر 60

 100 املجمَى

 .2012/2013 ةطس مسح اه٘اٚ ودزل لا ، خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا املـدز:                    

حن اآلاؿخُٟضًً كحر الخىػَ٘ اليؿبي لل٣ٍُغ الث واآلاؿاٖضاث الخ٩ىمُت مً  َو حر مباقغة مً الخدٍى بهىعة مباقغة ٚو
٣ًا لىٕى عب ألا بغامج الخماًت الاظخماُٖت  مً  ؾغ إلظمالي ؤع�اب ألا %( 8.=;اليؿبت ٧اهذ بدضوص ) ؤن ، بلىةؾغ ٞو

ىض الىٓغ ؾغ %( إلظمالي ؤع�اب ألا 9.<9) بِىما ٧اهذ اليؿبتإلاهاث،  ٤ الخالت بلى  مً الظ٧ىع. ٖو الخىػَ٘ اليؿبي ٞو
%( 0%( ٖىض اآلاتزوظىن، وجىسٌٟ بلى ؤ٢ل مً ):<، هجض بإن اليؿبت جسُذ )مً الظ٧ىع  ةؾغ الؼواظُت لغب ألا 

%( ٖىض اآلاتزوظاث، 8مً إلاهاث ألاعامل ولم جخسُى ) ؾغ %( ٖىض ؤع�اب ألا :.<اآلاُل٣حن، بِىما ٧اهذ اليؿبت )ٖىض 
 .( ًىضح طل٪00والجضو٫ ) %( ب٣لُل ٖىض اآلاُل٣اث0وججاوػث )
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 حدو٤ 
(11) 

الث واملظاُداث الخ١ىمُت مً بسامج  حن املظخُ٘دًً مً الخدٍى الخىشَّ اليظبي ووظبت الٜوٍس
 (2012/2013) الصواحُتزب لاطسة والخالت و الخماًت الاحخماُُت خظب الىَى 

 

الخالت الصواحُت لسب 
 ةطس لا 

 وظبت الخىشَّ اليظبي

جىشَّ 
املظخُ٘دًً 
اطخ٘ادة 
 مباػسة

جىشَّ املظخُ٘دًً 
اطخ٘ادة مباػسة 

حر مباػسة  ٓو

الخىشَّ اليظبي 
حن  للٜوٍس

ٜا   املظخُ٘دًً ٗو
 ةطس لىَى زب لا 

وظبت املظخُ٘دًً 
 اطخ٘ادة مباػسة

وظبت املظخُ٘دًً 
اطخ٘ادة مباػسة 

حر مباػسة  ٓو

 ذٟىز  طس أزباب لا 
 66.6 8.8 1.6 2.7 2.7 لم ٌظبٝ له الصواج

 36.9 4.4 84.4 76.9 70.7 متزوج

 63.1 9.2 0.5 0.8 0.9 مولٝ

 69.9 8.8 1.8 3.2 3.1 أزمل

 38.3 4.6 88.4 83.6 77.4 ذٟىز  طس أزباب لا  مجمَى

 اهار طس أزباب لا 
 60.9 12.9 0.4 0.7 1.1 لم ٌظبٝ لها الصواج

 22.9 3.5 1.7 1 1.1 متزوحت

 42.5 8.3 1.1 1.2 1.8 مولٜت

 65.9 11.6 8.4 13.6 18.6 أزملت

 57.2 10.1 11.6 16.4 22.6 اهار طس أزباب لا  مجمَى

 طساحمالي أزباب لا 
 65.3 9.7 2.1 3.3 3.8 لم ٌظبٝ له/لها الصواج

 36.6 4.4 86.1 77.8 71.8 متزوج

 49.2 8.6 1.6 2 2.7 مولٝ

 66.6 11.1 10.2 16.8 21.7 أزمل

 40.5 5.2 100 100 100 املجمَى

 .2012/2013 ةطس مسح اه٘اٚ ودزل لا ، خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا املـدز: 

ٚ  بى٘ع منهم، واللِ٘ا  الٜ٘سا  طُما وال واليظا ، السحا٤ حمُّ جمّخّ ٟ٘الت(: 4-1الٔاًت )  في الخٜى
رل٣ الاٛخـادًت، املىازد ُلى الخـى٤  لى لاطاطُت، الخدماث ُلى خـىلهم ٟو  خٝ ُو
حر ذل٣ ٗيها والخـّسٖ لازاض ي امخالٞ ٚ  مً ٓو  لازسي، املل١ُت بؤػ٢ا٤ املخِّلٜت الخٜى

 والخدماث املالتمت، الجدًدة والخ١ىىلىحُا الوبُُِت، املىازد ُلى وبالخـى٤  وباملحرار،
 .2030 ُام بدلى٤  الـٔس، املخىاهي الخمىٍل ذل٣ في بما ،املالي

 مِِؼُت ًم١نها الخـى٤ ُلى الخدماث لاطاطُت أطس وظبت الظ٢ان الرًً ٌِِؼىن في  1-1-4

% للخضماث الصخُت 011 ي قطغ ع�� ظمُ٘ الخضماث ألاؾاؾُت، حُث جبلغ �ؿبت الخغطُتًدهل ظمُ٘ الؿ٩ان ف
ُت، وهظا الخ٣ضم  ؾاهم في والخٗلُمُت وزضماث ال٨هغباء واآلاُاه اآلاإمىهت والاجهاالث واآلاىانالث والخضماث اآلاهٞغ

 
 

 

ت الضو٫ التي جخمخ٘  ت مغجٟٗت ظضاً جهي٠ُ ٢ُغ يمً مجمٖى ( ٖاآلاًُا مً بحن 99، وظاءث باآلاغجبت )بدىمُت بكٍغ
غ الخىمُت <<0) ت للٗام ( صولت قملها ج٣ٍغ  الهاصع ًٖ بغهامج ألامم اآلاخحضة إلاهما�ي. >810البكٍغ

 حدو٤ 
(12) 

 الخدماث ُلى الخـى٤  ًم١نها مِِؼُت أطس في ٌِِؼىن  الرًً الظ٢ان وظبت
 (2016-2012لاطاطُت )

  

 2016 2015 2014 2013 2012 املئػس
 %100 %100 %100 %100 %100 املُاه آلامىت

 %100 %100 %100 %100 %100 ال١هسبا 

 %100 %100 %100 %100 %100 الخِلُم

 %100 %100 %100 %100 %100 الصخت

 %100 %100 %100 %100 %100 الاجـاالث

 %100 %100 %100 %100 %100 املىاؿالث

 %100 %100 %100 %100 %100 زدماث بى١ُت
 

ٚ الظ٢ان البالٔحن الرًً لهم خٜمجمَى وظبت  1-2-4 ق، ولديهم مظدىداث مِتٖر لاز  ت لخُاشةملمىه ى
هم في لازق ملمىهت  ِخبرون خٜٛى ، َو   الخُاشةخظب الجيع وهَى بها ٛاهىهُا 

حن وؿبت اعجٟٗذ  ٦ال الجيؿحن ومً وظماُٖت ٞغصًت مل٨ُت لضيهم الظًً( ٞإ٦ثر ؾىت <0) الغقض ؾً البالٛحن ال٣ٍُغ
اصة بيؿبت يؤ ،>810 ٖام%( 0.>:) بلى 8108 لٗام البالٛحن بظمالي مً%( <.0:) مً  وجٟاوث ،%(01.9) ٢ضعها ٍػ

اصة وؿبت %( <.?:) مً للظ٧ىع  اليؿبت اعجٟٗذ الظي الى٢ذ ٟٞي الٟغصًت، للمل٨ُت باليؿبت وإلاهار الظ٧ىع  بحن الٍؼ
 8108 ٖامي بحن ما لإلهار باليؿبت%( =.9) بمٗض٫ اليؿبت اعجٟٗذ بِىما ،>810 ٖام%( >;) بلى 8108 ٖام

 طل٪. ًبحن( 09) والجضو٫  ،>810 ٖام%( 81.9) بلى 8108 ٖام%( >.>0) مً اعجٟٗذ خُض ،>810و
 

ظضو٫ 
(09) 

حن وظبت  الجيع خظب( ٗؤٟثر طىت 18) السػد لظً البالٔحن املال١حن الٜوٍس
(2012-2016) 

    

 الظىىاث
مل١ُت حماُُت حؼمل ُلى مالٞ  مل١ُت ٗسدًت

حرهاأًخام أو أوززت   و املئطظاث ٓو
ت   بحن الجيظحن()مل١ُت مؼتٟر

 املجمَى
 اهار ذٟىز 

۲۰۱۲ 49.8% 16.6% 9.1% 41.8% 

۳۰۱۳ 51.4% 17.4% 9.0% 42.8% 

٤۰۱٤ 53.2% 18.4% 8.9% 44.0% 

٥۰۱٥ 54.5% 19.9% 8.9% 45.7% 

٦۰۱٦ 56.0% 20.3% 8.6% 46.1% 

 .خـا املـدز: وشازة الِد٤ وخظاباث وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا 
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ت الضو٫ التي جخمخ٘  ت مغجٟٗت ظضاً جهي٠ُ ٢ُغ يمً مجمٖى ( ٖاآلاًُا مً بحن 99، وظاءث باآلاغجبت )بدىمُت بكٍغ
غ الخىمُت <<0) ت للٗام ( صولت قملها ج٣ٍغ  الهاصع ًٖ بغهامج ألامم اآلاخحضة إلاهما�ي. >810البكٍغ

 حدو٤ 
(12) 

 الخدماث ُلى الخـى٤  ًم١نها مِِؼُت أطس في ٌِِؼىن  الرًً الظ٢ان وظبت
 (2016-2012لاطاطُت )

  

 2016 2015 2014 2013 2012 املئػس
 %100 %100 %100 %100 %100 املُاه آلامىت

 %100 %100 %100 %100 %100 ال١هسبا 

 %100 %100 %100 %100 %100 الخِلُم

 %100 %100 %100 %100 %100 الصخت

 %100 %100 %100 %100 %100 الاجـاالث

 %100 %100 %100 %100 %100 املىاؿالث

 %100 %100 %100 %100 %100 زدماث بى١ُت
 

ٚ الظ٢ان البالٔحن الرًً لهم خٜمجمَى وظبت  1-2-4 ق، ولديهم مظدىداث مِتٖر لاز  ت لخُاشةملمىه ى
هم في لازق ملمىهت  ِخبرون خٜٛى ، َو   الخُاشةخظب الجيع وهَى بها ٛاهىهُا 

حن وؿبت اعجٟٗذ  ٦ال الجيؿحن ومً وظماُٖت ٞغصًت مل٨ُت لضيهم الظًً( ٞإ٦ثر ؾىت <0) الغقض ؾً البالٛحن ال٣ٍُغ
اصة بيؿبت يؤ ،>810 ٖام%( 0.>:) بلى 8108 لٗام البالٛحن بظمالي مً%( <.0:) مً  وجٟاوث ،%(01.9) ٢ضعها ٍػ

اصة وؿبت %( <.?:) مً للظ٧ىع  اليؿبت اعجٟٗذ الظي الى٢ذ ٟٞي الٟغصًت، للمل٨ُت باليؿبت وإلاهار الظ٧ىع  بحن الٍؼ
 8108 ٖامي بحن ما لإلهار باليؿبت%( =.9) بمٗض٫ اليؿبت اعجٟٗذ بِىما ،>810 ٖام%( >;) بلى 8108 ٖام

 طل٪. ًبحن( 09) والجضو٫  ،>810 ٖام%( 81.9) بلى 8108 ٖام%( >.>0) مً اعجٟٗذ خُض ،>810و
 

ظضو٫ 
(09) 

حن وظبت  الجيع خظب( ٗؤٟثر طىت 18) السػد لظً البالٔحن املال١حن الٜوٍس
(2012-2016) 

    

 الظىىاث
مل١ُت حماُُت حؼمل ُلى مالٞ  مل١ُت ٗسدًت

حرهاأًخام أو أوززت   و املئطظاث ٓو
ت   بحن الجيظحن()مل١ُت مؼتٟر

 املجمَى
 اهار ذٟىز 

۲۰۱۲ 49.8% 16.6% 9.1% 41.8% 

۳۰۱۳ 51.4% 17.4% 9.0% 42.8% 

٤۰۱٤ 53.2% 18.4% 8.9% 44.0% 

٥۰۱٥ 54.5% 19.9% 8.9% 45.7% 

٦۰۱٦ 56.0% 20.3% 8.6% 46.1% 

 .خـا املـدز: وشازة الِد٤ وخظاباث وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا 
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 وجؤّزسهم حِسكهم مً والخد ،الـمىد ُلى اللُِ٘ت وال٘ئاث الٜ٘سا  ٛدزة بىا (: 5-1الٔاًت )
ت بالٌىاهس حرها باملىار املخـلت املخوٗس  والاحخماُُت الاٛخـادًت وال١ىازر الهصاث مً ٓو
 2030 ُام بدلى٤  والبُئُت

حن واملٜ٘ىدًً ومً جلسزوا مباػسة بظببُدد  1-5-1  100,000 مً بحن ٠لال١ىازر  لاشخاؾ املخٗى
 .شخف

ت ًٖ هُا١ ال٩ىاعر الُبُُٗت اآلاؿخ٣غة ال�� جدؿم �ها صولت ٢ُغ، وابخٗاص ألا الجٛغاُٞت هٓغًا للٓغوٝ  عى ال٣ٍُغ
انحر،  الؿالمت البُئُت واآلاهىُت،ألامً و بةالياٞت بلى اعجٟإ ماقغاث  اآلاخمشلت بالؼالػ٫ وال�را٦حن والُٟضاهاث وألٖا

ُاث وألا�خاص اآلاهابحن بجغوح واآلا٣ٟىصًً هدُجت لل٩ىاعر  ؤٖضاصٞىجض بإن  ٧اهذ ل٩ل مئت ؤل٠ مً الؿ٩ان الٞى
 .( ًبحن طل٪:0) والجضو٫  (>810-8108نٟغًا َُلت الٟترة )

 

 حدو٤ 
(14) 

ل٢ل  ال١ىازر بظبب مباػسة جلسزوا ومً ن واملٜ٘ىدو  ن املخىٗى  لاشخاؾ
 (2016-2012وظمت ) 100,000

 
     

الخظازة الىاججت ًُ هَى 
 2016 2015 2014 2013 2012 ال١ىازر

 0 0 0 0 0 ىُٗاثال

 0 0 0 0 0 ٜ٘ىدًًامل

 0 0 0 0 0 ـابحنامل
 

  الاحمالي املدلي الىاجج مٜابل ال١ىازر الى باػسةالتي حِصي م الاٛخـادًت الخظاتس 1-5-2

نٟغًا  لضولت ٢ُغ  ٦�ؿبت مً الىاجج اآلاحلي إلاظمالي صًت اآلاباقغة الىاظمت ًٖ ال٩ىاعربلٛذ ٢ُمت الخؿاثغ الا٢خها
(، وطل٪ آلاى٢٘ ٢ُغ الجٛغافي البُٗض ًٖ >810-8108هٓغًا لٗضم و٢ٕى ال٩ىاعر الُبُُٗت في صولت ٢ُغ َُلت الٟترة )

انحر ًٖ الضولت�شاط الؼلؼالي، ٖالوة ٖلى ٢لت ألا مىا٤َ ال غة، وغُاب ألٖا ، ٦ما ؾاهمذ مخاهت الا٢خهاص مُاع الٍٛؼ
  و٩ٗاؾتها الؿلبُت ٖلى الؿ٩ان.اوالخ٣لُل مً ال٣ُغي مً مىاظهت ألاػماث اآلاالُت با٢خضاع 

 

 حدو٤ 
(15) 

ا٤ الٜوسي(  الاٛخـادًت ُٛمت الخظاتس  الى املباػسة)بالٍس
  (2016-2012) الاحمالي املدلي الىاجج مً ٟيظبت ال١ىازر

     

2012 2013 2014 2015 2016 

0 0 0 0 0 

 
 
 

 
 

 

جمؼُا  مّ اهاز طىداي  ال١ىازرللخد مً مساهس  وهىُت جُجُاثااطتر  حِخمد وجى٘ر التي البلدان ُدد 1-5-3
 2030- 2015  للخد مً مساهس ال١ىازر لل٘ترة

ٗاث وال٣ىاهحن الالػمت  مً اآلااؾؿاث وال٨ُاهاث  ٖضصاً للخس٠ُٟ مً آزاع ال٩ىاعر، خُض ؤوكئذ ؾيذ ٢ُغ الدكَغ
ىُت ٧اللجىت الضاثمت للُىاعت، حٗمل ٖلى و .  م<??0( لؿىت =0التي ؤوكئذ بمـىظب ٢ـغاع مجلــ الـىػعاء ع٢م ) الَى

ؼ ٢ضعاث ال٩ىاصع  اث ٖاآلاُت و٢ُاؾُت، وحٍٗؼ مغاٖاة الخىؾ٘ الخًغي واآلاضوي و٧ل مٗاًحر ألامً والؿالمت بمؿخٍى
ت اآلااهلت للٗمل في مجا ازت والخىمُت، لًمان ؾالمت ٧ل مً ٣ًُم ٖلى ؤعى صولت ٢ُغالبكٍغ ٦ما ، ٫ إلاه٣اط وإلٚا

ازت واآلاؿاٖضاث إلاوؿاهُت في اآلاىا٤َ اآلاى٩ىبت بالضو٫ الك٣ُ٣ت  ما٫ إلاه٣اط وإلٚا ؤوكئذ صولت ٢ُغ اللجىت الضاثمت ٖأل
ٚحر الخ٩ىمُت واآلااؾؿاث والهض٣ًت، ًٞاًل ًٖ بوكاء الهُئاث إلاوؿاهُت الخ٩ىمُت والجمُٗاث واآلااؾؿاث 

ازت الٟىعٍت ل٩اٞت الضو٫ اآلاى٩ىبت بؿبب ال٩ىاعر الُبُُٗت ؤو لخل٪ التي حٗه٠ بها  اآلااهدت، والتي جىظه الضٖم وإلٚا
 .الهغاٖاث

الخانت بمٗالجت ال٩ىاعر اهُال٢ًا مً ؤًمانها اع٥ في ظمُ٘ اآلاىخضًاث الٗاآلاُت صولت ٢ُغ حك وججضع إلاقاعة بلى ؤن
اث للخض مً مساَغ ال٩ىاعرإالٗم٤ُ ب  ذاؾخًاٞ، ٦ما همُت جًاٞغ الجهىص الضولُت والخٗاون ٖلى ظمُ٘ اآلاؿخٍى

ل اآلاصولت ٢ُغ  جدذ ٖىىان "جىُٟظ بَاع ؾىضاي  =810اجمغ الٗغبي الشالض للخض مً مساَغ ال٩ىاعر نهاًت قهغ ببٍغ
ال٩ىاعر وظامٗت الضو٫ الٗغبُت، ؤن  في اآلاى٣ُت الٗغبُت"، بالخيؿ٤ُ م٘ م٨خب ألامم اآلاخدضة للخض مً مساَغ 

اًء مً صولت ٢ُغ باؾخًاٞت ا آلاا جًمىه  لتزاماتها الضولُت ٦ًٗى ٞاٖل في اآلاجخم٘ الضولي وجىُٟظاً ةآلااجمغ ظاءث ٞو
 .ومازغاً  ٞاٖالً  بكإن الخاظت لؿُاؾت ب٢لُمُت ختى ًهبذ الخهضي لل٩ىاعر ظهضاً  بٖالن ؾىضاي

 

 حدو٤ 
(16) 

س   مّ جمؼُا   ال١ىازر مساهس مً للخد وهىُت اطتراجُجُاثمدي جٗى
 (2016-2012ال١ىازر ) مساهس مً للخد طىداي اهاز

     

2012 2013 2014 2015 2016 
 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم

 مّ جمؼُا   ال١ىازر مساهس مً للخد مدلُت اطتراجُجُاث وجى٘ر حِخمد التي املدلُت الخ١ىماث وظبت 1-5-4
 ال١ىازر مساهس مً للخد الىهىُت الاطتراجُجُاث

ال١ مباصعة هىب ٞىع جمشل  ؤخض ألامشلت الباعػة للكغا٦ت الضولُت في  8100ٖام  (Hope For) ظهىص صولت ٢ُغ إَل
ؼ  =91لألمم اآلاخدضة ب٣غاع الجمُٗت الٗامت ع٢م  ;>، والتي جىظتها الضوعة الـمىاظهت مساَغ ال٩ىاعر بٗىىان "حٍٗؼ

جضٖم صولت ٢ُغ بَاع و  .ؤنى٫ الضٞإ الٗؿ٨غي واآلاضوي في مىاظهت ال٩ىاعر الُبُُٗت ٞٗالُت وجيؿ٤ُ اؾخسضام
حٗخمض  خ٩ىمت ٢ُغ وبالخالي ٞةن  .( وؤهضاٞه الؿبٗت8191 – ;810ٖمل /ؾىضاي/ للخّض مً مساَغ ال٩ىاعر )

خض مً مساَغ وجىٟظ اؾتراجُجُاث مدلُت للخض مً مساَغ ال٩ىاعر بما ًخماش ى م٘ الاؾتراجُجُاث الىَىُت لل
 .( ًبحن طل٪=0والجضو٫ ) (>810- 8108) % َُلت الٟترة011جبلٜ في ٢ُغ  ال٩ىاعر

 

 



25

 
 

 

جمؼُا  مّ اهاز طىداي  ال١ىازرللخد مً مساهس  وهىُت جُجُاثااطتر  حِخمد وجى٘ر التي البلدان ُدد 1-5-3
 2030- 2015  للخد مً مساهس ال١ىازر لل٘ترة

ٗاث وال٣ىاهحن الالػمت  مً اآلااؾؿاث وال٨ُاهاث  ٖضصاً للخس٠ُٟ مً آزاع ال٩ىاعر، خُض ؤوكئذ ؾيذ ٢ُغ الدكَغ
ىُت ٧اللجىت الضاثمت للُىاعت، حٗمل ٖلى و .  م<??0( لؿىت =0التي ؤوكئذ بمـىظب ٢ـغاع مجلــ الـىػعاء ع٢م ) الَى

ؼ ٢ضعاث ال٩ىاصع  اث ٖاآلاُت و٢ُاؾُت، وحٍٗؼ مغاٖاة الخىؾ٘ الخًغي واآلاضوي و٧ل مٗاًحر ألامً والؿالمت بمؿخٍى
ت اآلااهلت للٗمل في مجا ازت والخىمُت، لًمان ؾالمت ٧ل مً ٣ًُم ٖلى ؤعى صولت ٢ُغالبكٍغ ٦ما ، ٫ إلاه٣اط وإلٚا

ازت واآلاؿاٖضاث إلاوؿاهُت في اآلاىا٤َ اآلاى٩ىبت بالضو٫ الك٣ُ٣ت  ما٫ إلاه٣اط وإلٚا ؤوكئذ صولت ٢ُغ اللجىت الضاثمت ٖأل
ٚحر الخ٩ىمُت واآلااؾؿاث والهض٣ًت، ًٞاًل ًٖ بوكاء الهُئاث إلاوؿاهُت الخ٩ىمُت والجمُٗاث واآلااؾؿاث 

ازت الٟىعٍت ل٩اٞت الضو٫ اآلاى٩ىبت بؿبب ال٩ىاعر الُبُُٗت ؤو لخل٪ التي حٗه٠ بها  اآلااهدت، والتي جىظه الضٖم وإلٚا
 .الهغاٖاث

الخانت بمٗالجت ال٩ىاعر اهُال٢ًا مً ؤًمانها اع٥ في ظمُ٘ اآلاىخضًاث الٗاآلاُت صولت ٢ُغ حك وججضع إلاقاعة بلى ؤن
اث للخض مً مساَغ ال٩ىاعرإالٗم٤ُ ب  ذاؾخًاٞ، ٦ما همُت جًاٞغ الجهىص الضولُت والخٗاون ٖلى ظمُ٘ اآلاؿخٍى

ل اآلاصولت ٢ُغ  جدذ ٖىىان "جىُٟظ بَاع ؾىضاي  =810اجمغ الٗغبي الشالض للخض مً مساَغ ال٩ىاعر نهاًت قهغ ببٍغ
ال٩ىاعر وظامٗت الضو٫ الٗغبُت، ؤن  في اآلاى٣ُت الٗغبُت"، بالخيؿ٤ُ م٘ م٨خب ألامم اآلاخدضة للخض مً مساَغ 

اًء مً صولت ٢ُغ باؾخًاٞت ا آلاا جًمىه  لتزاماتها الضولُت ٦ًٗى ٞاٖل في اآلاجخم٘ الضولي وجىُٟظاً ةآلااجمغ ظاءث ٞو
 .ومازغاً  ٞاٖالً  بكإن الخاظت لؿُاؾت ب٢لُمُت ختى ًهبذ الخهضي لل٩ىاعر ظهضاً  بٖالن ؾىضاي

 

 حدو٤ 
(16) 

س   مّ جمؼُا   ال١ىازر مساهس مً للخد وهىُت اطتراجُجُاثمدي جٗى
 (2016-2012ال١ىازر ) مساهس مً للخد طىداي اهاز

     

2012 2013 2014 2015 2016 
 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم

 مّ جمؼُا   ال١ىازر مساهس مً للخد مدلُت اطتراجُجُاث وجى٘ر حِخمد التي املدلُت الخ١ىماث وظبت 1-5-4
 ال١ىازر مساهس مً للخد الىهىُت الاطتراجُجُاث

ال١ مباصعة هىب ٞىع جمشل  ؤخض ألامشلت الباعػة للكغا٦ت الضولُت في  8100ٖام  (Hope For) ظهىص صولت ٢ُغ إَل
ؼ  =91لألمم اآلاخدضة ب٣غاع الجمُٗت الٗامت ع٢م  ;>، والتي جىظتها الضوعة الـمىاظهت مساَغ ال٩ىاعر بٗىىان "حٍٗؼ

جضٖم صولت ٢ُغ بَاع و  .ؤنى٫ الضٞإ الٗؿ٨غي واآلاضوي في مىاظهت ال٩ىاعر الُبُُٗت ٞٗالُت وجيؿ٤ُ اؾخسضام
حٗخمض  خ٩ىمت ٢ُغ وبالخالي ٞةن  .( وؤهضاٞه الؿبٗت8191 – ;810ٖمل /ؾىضاي/ للخّض مً مساَغ ال٩ىاعر )

خض مً مساَغ وجىٟظ اؾتراجُجُاث مدلُت للخض مً مساَغ ال٩ىاعر بما ًخماش ى م٘ الاؾتراجُجُاث الىَىُت لل
 .( ًبحن طل٪=0والجضو٫ ) (>810- 8108) % َُلت الٟترة011جبلٜ في ٢ُغ  ال٩ىاعر
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 حدو٤ 
(17) 

 مساهس مً للخد مدلُت اطتراجُجُاث وجى٘ر حِخمد التي املدلُت الخ١ىماث وظبت
 (2016-2012ال١ىازر ) مساهس مً للخد الىهىُت الاطتراجُجُاث مّ جمؼُا   ال١ىازر

     

2012 2013 2014 2015 2016 
100% 100% 100% 100% 100% 

 

صش، مً الخِاون إلاهماثي املِ ٟ٘الت خؼد مىازد ٟبحرة مً مـادز مخىىُت، بىطاتل منهاأ(: -1الٔاًت )
، بما ١ً٘يها مً الىطاتل التي أح ل جصوٍد البلدان الىامُت، والطُما أٛل البلدان همىا 

وطُاطاث جسمي الى الٜلا  ُلى الٜ٘س بجمُّ  ًم١ً الخيبئ بها مً أحل جىُ٘ر بسامج
 أبِاده

  الٜ٘س مً الخد لبرامج ســتها الخ١ىمت مباػسةاملىلدة مدلُا  التي ج ملىازدا وظبت  1-أ-1

ت والٗمل والكاون الاظخماُٖت الًمان بصاعة جى٤ٟ  آلاٗاقاث اآلاالي اآلاسهو الاظخماعي بىػاعة الخىمُت الاصاٍع
ها ٞئاث 01 لٗضص الًمان ها آلُت وخضص الاظخماعي الًمان بكان م;??0 لؿىت( <9) ع٢م ٢اهىن  ٖٞغ  ٢غاع نٞغ
 ع٢م ٢اهىن  في ٖلحها اآلاىهىم للٟئاث اآلاؿخد٤ اآلاٗاف ٢ُمت جدضًض بكإن :810 لؿىت( >:) ع٢م الىػعاء مجلـ

 . مىده و٢ىاٖض الاظخماعي الًمان بكان م;??0 لؿىت( <9)

بلى اعجٟإ ٢ُمت هظه اآلابالٜ  >810 – 8108 مً الٟترة زال٫ الاظخماعي الًمان آلاىخٟعي اآلاهغوٞت اآلابالٜ وحكحر
ا٫ ٢ُغي ٖام =.8>8(، خُض اعجٟٗذ مً خىالي )>810-8108) زال٫ الٟترة ( :.>==بلى خىالي ) 8108( ملُىن ٍع

ا٫ ٢ُغي ٖام  اصة ٢اعبذ )>810ملُىن ٍع التي زههتها  %(، ٦ما اعجٟٗذ وؿبت اآلاىاعص اآلاالُت>?0، مد٣٣ت وؿبت ٍػ
%( مً بظمالي إلاهٟاق الخ٩ىمي ٖام 1.98الخ٩ىمت مباقغة لبرامج الخض مً ال٣ٟغ" بغامج الخماًت الاظخماُٖت" مً )

( ًبحن <0، والجضو٫ )بمىيٕى مداعبت ال٣ٟغ، وهظا ٨ٌٗـ جؼاًض اهخمام الضولت >810%( ٖام 0>.1بلى ) 8108
 .طل٪

 

 حدو٤ 
(18) 

 الخماًت بسامج) الٜ٘س مً الخد لبرامج مباػسة الخ١ىمت جســتها التي مدلُا   املىلدة املىازد وظبت
 (2016-2012) (الاحخماُُت

  
 

 
 

 

 
ُٛمت املبالٕ املـسوٗت ملىخ٘عي 

 اللمان الاحخماعي
 الاه٘اٚ الخ١ىمي

 مدلُا   املىلدة املىازد وظبت
 الخ١ىمت جســتها التي
 الٜ٘س  مً الخد لبرامج مباػسة

ا٤ ٛوسي  الظىىاث )بسامج الخماًت الاحخماُُت(% ٢ي ٍز ا٤ ٛوسي  دوالز امٍس  ملُىن ٍز
ملُىن دوالز 

٢ي  امٍس

2012 262,720,553 72175976 83,298 22884 0.32 

2013 270,077,196 74197032 105,292 28926 0.26 

2014 436,652,034 119959350 116,105 31897 0.38 

2015 854,351,493 234711949 118,470 32547 0.72 

2016 776,431,487 213305354 128,192 35218 0.61 

ت والِمل والؼئون الاحخماُُت وخظاباث وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا    .خـا املـدز:وشازة الخىمُت الاداٍز
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لاو٤ هدٖ الالىؿى٤ الى الٔاًاث املِىُت ب، ٜٗد اطخواُذ دولت ٛوس الٜى٤ وزالؿت 
مً الُىم  الٜلا  ُلى الٜ٘س بجمُّ أػ٢اله في ٠ل م٢ان، ٜٗوس جسلى املخمشل ب

ٟما وكِذ الظُاطاث ( دوالز في الُىم، 1.9لاشخاؾ الرًً ٌِؼىن بؤٛل مً )
الاحخماُُت املىاطبت لخؤمحن الخٔوُت الصخُت املىاطبت لل٘ئاث املؼمىلت بىٌام الخماًت 

سث ا جاخذ ل١ال الجيظحن لجمُّ الظ٢ان، وأ لخدماث لاطاطُتالاحخماُُت، ٟما ٗو
ُلى جٜدًم الخدماث املالُت  خٝ الخمل٣ واطخسدام لازق، ُالوةالرٟىز وإلاهار 

ل املؼسوُاث الـٔحرة ومخىاهُت الـٔس. وجٜىم  الطُما املخِلٜت بخٜدًم الٜسوق لخمٍى
صأًلا  الدولت  ملىاحهت لاشماث الاٛخـادًت  ٛدزاث ال٘ئاث الاحخماُُت بخٍِص

مساهس  هتوالاحخماُُت والبُئُت، باإلكاٗت الى ُٛام الدولت بىكّ البرامج الهادٗت ملىاح
 طتراجُجُاث الىهىُت التي وكِتها في هرا إلاهاز.ال١ىازر بما ًيسجم مّ الا 
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: الٜلا  ُلى الجَى وجىٗحر لامً الشاويالهدٖ 

ص الٔراثي والخٔرًت املدّظىت  وحٍِص

 املظخدامت الصزاُت

ٌظعى الهدٖ الشاوي الى الٜلا  ُلى حمُّ أػ٢ا٤ الجَى وطى  الخٔرًت والى جدُٜٝ اهخاج 
ٜىم هرا الهدٖ ُلى ال١٘سة الٜاتلت بؤهه ًيبغي أن ًخم١ً 2030ٓراثي مظخدام بدلى٤ ُام  . ٍو

ص الصزاُت املدظ٠ًل شخف مً الخـى٤ ُلى ما ١ً٘ي مً الٔرا   ، لامس الري ًخولب حٍِص
ُلى هواٚ واطّ، وملاُ٘ت إلاهخاحُت الصزاُُت، وشٍادة الاطدشماز، وحؼُٔل أطىاٚ املظخدامت 

رًت بؼ٢ل طلُم.  لٓا

٘التالٜلا  ُلى الجَى  (:1-2) الٔاًت خـى٤ الجمُّ، وال طُما الٜ٘سا  وال٘ئاث اللُِ٘ت،  ٟو
ٗيهم السّكّ، ُلى ما ١ً٘يهم مً الٔرا  املؤمىن واملّٔري هىا٤ الِام بدلى٤  بمً
 2030 ُام

مِد٤ اهدؼاز اوِدام لامً الٔراثي املخىطى أو الؼدًد وطى الظ٢ان، اطدىادا  الى مُٜاض املِاهاة  2-1-2
 مً اوِدام لامً الٔراثي

ظمُ٘ الؿ٩ان في ٢ُغ في الخهى٫ ٖلى اخخُاظاتهم الٛظاثُت ، خُض ؤنهم ًدهلىن ٖلى صزى٫ جِؿغ لهم ًخمخ٘ 
٤ ٢ُغ الُىم  ت، وجهى٠ صولؾبل الخهى٫ ٖلى ٖلى ما ٨ًٟي مً الٛظاء ً صولت في الٗالم ٞو ، يمً ؤًٞل ٖكٍغ

( ماقغ لألمً <8مً خُض ) والظي ًقىم بقُاس وا٢٘ ألامً الٛظاجي >810ماقغ ألامً الٛظاجي الٗال�� لٗام 
 009الٛظاجي جغنض الخإزحر اآلاؿخمغ لالؾدشماعاث واجٟا٢ُاث الخٗاون والؿُاؾاث الؼعاُٖت خى٫ الٗالم وطل٪ في 

 صولت.

 حدو٤ 
(19) 

 وطى الؼدًد أو املخىطى الٔراثي لامً اوِدام اهدؼاز مِد٤
الٔراثي  لامً اوِدام مً املِاهاة مُٜاض الى اطدىادا   الظ٢ان،

(2012-2016) 
     

2012 2013 2014 2015 2016 

0 0 0 0 0 

 

  

 
 

 

ت والخُىاهاث (:5-2الٔاًت ) لالُ٘ت وما و املدحىت الخ٘اي ُلى الخىَى الجُجي للبروز والىباجاث املصزُو
ت،  بىٞى البروز والىباجاث املخىّىُت التي ُجداز بىطاتل حؼمل ًخـل بها مً لاهىاَ البًر

٘الت، توالدولُ توإلاٛلُمُ تد الىهىُالـِادازة طلُمت ُلى  وجٜاطم  ،الىؿى٤ اليها ٟو
املىاّٗ الىاػئت ًُ اطخسدام املىازد الجُيُت وما ًّخـل بها مً مِاٖز جٜلُدًت بِد٤ 

 2020، بدلى٤ ُام واهـاٖ ُلى الىدى املخ٘ٝ ُلُه دولُا  

 املدي ُلى للخٍ٘ مساٗٝ في  املىدُت  والصزاُت  لألٓرًت  والخُىاهُت  الىباجُت  الجُيُت املىازد ُدد 2-5-1
ل أو املخىطى  الوٍى

ت في مغا٤ٞ اآلاداٞٓت ٚظًت التي ُحٗض مهضعًا لأل  الخُىاهُتو ٖضص ألاهىإ الىعازُت الىباجُت ًبلٜ  والؼعاٖت واآلادْٟى
لت ألاظل ) ًا مجها )9?9اآلاخىسُت ؤو الٍُى ت =90جخًمً) ،تألاهىإ الىعازُت الىباجُمً  اً هٖى (1>9( هٖى ( ُٖىاث زًٍغ

ت  ًا 9:البظوع البالٜ ٖضصها )، بِىما جمشل مجمل ألاهىإ الىعازُت الىباجُت %( مً<<)جمشل مدْٟى %(. ؤما 08)( هٖى
اً 99ُٞما ًخٗل٤ �ٗضص ألاهىإ الىعازُت الخُىاهُت البالٜ ٖضصها )  :هي( هٕى مً الخكغاث ;0ٞهي جخىػٕ مابحن ) ،( هٖى

غؽ الىبي والهغاًغ الجغاص ) اف والىمل والخىاٞـ والىدل والضبىع والظباب والٟغاؽ ٞو و٧اب البدغ والب٤ والٖغ
ت?و) ،(بإهىاٖهما اآلاسخلٟت والؼهان وببغة العجىػ  )ال٣ىاٞظ والًب والًٟا والاعهب البري والجغبٕى  هي: ( ؤهىإ بٍغ

ت( ؤهىإ <و) (اآلاسخلٟت هماوالخٟاف والشٗبحن والؿاخالي والُُىع بإهىاٖ اآلاغظان وهجم البدغ )جخمشل في  بدٍغ
( ؤهىإ مً الجماظم 9و) (وؤم الغبُان ٍى والخباع و٢ىضًل البدغ واللخمتبزُا اآلاسخلٟت، وألا هىاٖهموألاسماك بإ

ت في اآلاخد٠ البُىلىجيوالهُا٧ل  والجضو٫  اآلااٖؼ وه٩ُل الضولٟحنمً للجمل وظمجمخحن خحن مبىا٢٘ ظمج اآلادْٟى
 .( ًبحن طل81٪)

حدو٤ 
(20) 

ت في  ُدد املىازد الىزازُت الىباجُت والخُىاهُت التي حِخبر مـادز لألٓرًت والصزاُت ومدً٘ى
لت املدي  (2016) مساٗٝ املداٌٗت مخىطوت أو هٍى

   
 

 اليظبت الِدد الُِىاث أهىاَ هىاَ الىزازُتلا 

 لاهىاَ الىزازُت الىباجُت
ت ت مدْٟى  88.1 317 ُٖىاث زًٍغ

 11.9 43 بظوع 

 100.0 360 املجمَى

 لاهىاَ الىزازُت الخُىاهُت

هىإ الخكغاثؤ  15 45.5 

ت في اآلاخد٠ البُىلىجيهىإ ؤ ت مدْٟى بٍغ  9 27.3 

ت في اآلاخد٠ البُىلىجيهىإ ؤ ت مدْٟى بدٍغ  8 24.2 

ت في اآلاخد٠ البُىلىجيهىإ ؤ ظماظم والهُا٧ل مدْٟى  3 9.1 

 100.0 33 املجمَى

 .حامِت ٛوس املـدز:   
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ت والخُىاهاث (:5-2الٔاًت ) لالُ٘ت وما و املدحىت الخ٘اي ُلى الخىَى الجُجي للبروز والىباجاث املصزُو
ت،  بىٞى البروز والىباجاث املخىّىُت التي ُجداز بىطاتل حؼمل ًخـل بها مً لاهىاَ البًر

٘الت، توالدولُ توإلاٛلُمُ تد الىهىُالـِادازة طلُمت ُلى  وجٜاطم  ،الىؿى٤ اليها ٟو
املىاّٗ الىاػئت ًُ اطخسدام املىازد الجُيُت وما ًّخـل بها مً مِاٖز جٜلُدًت بِد٤ 

 2020، بدلى٤ ُام واهـاٖ ُلى الىدى املخ٘ٝ ُلُه دولُا  

 املدي ُلى للخٍ٘ مساٗٝ في  املىدُت  والصزاُت  لألٓرًت  والخُىاهُت  الىباجُت  الجُيُت املىازد ُدد 2-5-1
ل أو املخىطى  الوٍى

ت في مغا٤ٞ اآلاداٞٓت ٚظًت التي ُحٗض مهضعًا لأل  الخُىاهُتو ٖضص ألاهىإ الىعازُت الىباجُت ًبلٜ  والؼعاٖت واآلادْٟى
لت ألاظل ) ًا مجها )9?9اآلاخىسُت ؤو الٍُى ت =90جخًمً) ،تألاهىإ الىعازُت الىباجُمً  اً هٖى (1>9( هٖى ( ُٖىاث زًٍغ

ت  ًا 9:البظوع البالٜ ٖضصها )، بِىما جمشل مجمل ألاهىإ الىعازُت الىباجُت %( مً<<)جمشل مدْٟى %(. ؤما 08)( هٖى
اً 99ُٞما ًخٗل٤ �ٗضص ألاهىإ الىعازُت الخُىاهُت البالٜ ٖضصها )  :هي( هٕى مً الخكغاث ;0ٞهي جخىػٕ مابحن ) ،( هٖى

غؽ الىبي والهغاًغ الجغاص ) اف والىمل والخىاٞـ والىدل والضبىع والظباب والٟغاؽ ٞو و٧اب البدغ والب٤ والٖغ
ت?و) ،(بإهىاٖهما اآلاسخلٟت والؼهان وببغة العجىػ  )ال٣ىاٞظ والًب والًٟا والاعهب البري والجغبٕى  هي: ( ؤهىإ بٍغ

ت( ؤهىإ <و) (اآلاسخلٟت هماوالخٟاف والشٗبحن والؿاخالي والُُىع بإهىاٖ اآلاغظان وهجم البدغ )جخمشل في  بدٍغ
( ؤهىإ مً الجماظم 9و) (وؤم الغبُان ٍى والخباع و٢ىضًل البدغ واللخمتبزُا اآلاسخلٟت، وألا هىاٖهموألاسماك بإ

ت في اآلاخد٠ البُىلىجيوالهُا٧ل  والجضو٫  اآلااٖؼ وه٩ُل الضولٟحنمً للجمل وظمجمخحن خحن مبىا٢٘ ظمج اآلادْٟى
 .( ًبحن طل81٪)

حدو٤ 
(20) 

ت في  ُدد املىازد الىزازُت الىباجُت والخُىاهُت التي حِخبر مـادز لألٓرًت والصزاُت ومدً٘ى
لت املدي  (2016) مساٗٝ املداٌٗت مخىطوت أو هٍى

   
 

 اليظبت الِدد الُِىاث أهىاَ هىاَ الىزازُتلا 

 لاهىاَ الىزازُت الىباجُت
ت ت مدْٟى  88.1 317 ُٖىاث زًٍغ

 11.9 43 بظوع 

 100.0 360 املجمَى

 لاهىاَ الىزازُت الخُىاهُت

هىإ الخكغاثؤ  15 45.5 

ت في اآلاخد٠ البُىلىجيهىإ ؤ ت مدْٟى بٍغ  9 27.3 

ت في اآلاخد٠ البُىلىجيهىإ ؤ ت مدْٟى بدٍغ  8 24.2 

ت في اآلاخد٠ البُىلىجيهىإ ؤ ظماظم والهُا٧ل مدْٟى  3 9.1 

 100.0 33 املجمَى

 .حامِت ٛوس املـدز:   
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حدو٤ 
(21) 

ت في  اث مً ُُىاث الىزازُت الىباجُت املدً٘ى ُدد املدً٘ى
 (2016املخدٙ البُىلىجي بجامِت ٛوس )

 

   

م  الٛس
 الدظلظلي

 البُان
ل٢ل  البروز  ُدد

 ٓسام
 تمالخٌ

۱ Capparis spinose 31.3 زام 
۲ Avicennia marina 66.6 زام 
۲ Cassia italic 102.8 زام 
۲ Rumex vesicarius 19.7 ٗاٟهت 
۲ Alhagi maurerum 10.1 زام 
۲ Anastatica hierochuntica 12 زام 
۷ Anastatica hierochuntica 37.9 ٗاٟهت 
۸ Blepharis ciliars 61.4 ٗاٟهت 
۹ Acacia tortillis 1188.4 زام 
۱۰ Citrullus colocynthus 52.7 زام 
۱۱ Ziziphus spina-christi 75.7 زام 
۱۲ Cucumis prophetarum 69.5 زام 
۱۲ Acacia nilotica 105.1 زام 
۱۲ Acacia nilotica 448.8 ٗاٟهت 
۱۲ Halopeplis spp 13.3 ٗاٟهت 
۱۲ Salsoluim spp 10.1 ٗاٟهت 
۱۷ Lotononis platycarpa 0.4 ٓحر زام 
۱۸ Tamarix ophyllo 978.9 ٌُٙٓحر ه 
۱۹ Cullen plicata 5.1 زام 
۲۰ Prosopis cint 6.4 زام 
۲۱ Trigonella hamosa 5.3 زام 
۲۲ Ochthochla compressa 2 زام 
۲۲ Pennisetum divisum 5.7 ٓحر زام 
۲۲ Lyceum shawii 6 زام 
۲۲ Cenchrus ciliaris 7.6 ٓحر زام 
۲۲ Sclerocephalus arabicus 44 ٗاٟهت 
۲۷ Plvchae dioscridis 24.8  زام ٓحر 
۲۸ Neurada procumbens ٗاٟهت غير محدد 
۲۹ Glossonema edule 19.8  بروز 
۲۰ Aerva javanica 35.3 زام 
۳۱ Typha latifolia  14.31 زام 
۳۳ Medicago polymorpha 6.5 ٗاٟهت 
۳۳ Plantago major 3.1 زام 
۳۳ Convolvulus prostrates 2.4 زام 
٥٥ Ochradenus arabicus 3.1 زام 
٦٦ Salvia aegyptiaca 159.6 زام 
۳۷ Abutilon fruticosum 2.7 زام 
۳۸ Farsetia aegyptia 0.8 زام 
۳۹ Astraglus eremaphilus 0.9 زام 
٤۰ Althaea ludwigii 3.4 زام 
٤۱ Datura innoxia 27.7 زام 
۲۲ Phalaris spp 0.6 ٓحر زام 
۳۳ Savignya parviflora 2.1 زام 

 .حامِت ٛوس املـدز:

 
 

 

 
 

 حدو٤ 
(22) 

ت في  اث مً لاهىاَ الىزازُت الخُىاهُت املدً٘ى ُدد املدً٘ى
 2016خدٙ البُىلىجي بجامِت ٛوس امل

 
  

 

م  الٛس
 الدظلظلي

اث البُان  املدً٘ى

 ؤهىإ الخكغاث 
 400 الجغاص بإهىاٖه 1

 300 الهغانحر باهىاٖه 2

 100 ٧اب البدغ باهىاٖه 3

 300 بإهىاٖهالب٤  4

اف بإهىاٖه 5  400 الٖغ

 100 الؼهان 6

ت 7  100 الخكغاث الٗهٍى

 500 الىمل بإهىاٖه 8

 300 بغة العجىػ ؤ 9

 700 الخىاٞـ بإهىاٖها 10

 500 الىدل باهىاٖها 11

 200 الضبىع بإهىاٖه 12

 400 الظباب بإهىاٖه 13

 300 الٟغاف بإهىاٖه 14

 100 ٞغؽ الىبي بإهىاٖه 15

 4700 اآلاجمٕى 

ت في اآلاخد٠ البُىلىجي  ت مدْٟى  ؤهىإ بٍغ
 6 ٢ىاٞظ 1

 6 الًب 2

 غير محدد الًٟا 3

تؤ 4  2 عاهب بٍغ

 4 ظغبٕى 5

 4 زٟاف 6

 7 سٗابحن 7

 15 الؿاخالي بإهىاٖها 8

 7 الُُىع بإهىاٖها 9

 51 اآلاجمٕى 

ت في اآلاخد٠ البُىلىجيؤ  ت مدْٟى هىإ بدٍغ  
 3 مغظان بإهىاٖه 1

 1 ؤزُبٍى 2

 3 خباع م٘ البٌُ 3

 4 هجم البدغ باهىاٖه 4

 4 ٢ىضًل البدغ 5
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 حدو٤ 
(22) 

ت في  اث مً لاهىاَ الىزازُت الخُىاهُت املدً٘ى ُدد املدً٘ى
 2016خدٙ البُىلىجي بجامِت ٛوس امل

 
  

 

م  الٛس
 الدظلظلي

اث البُان  املدً٘ى

 ؤهىإ الخكغاث 
 400 الجغاص بإهىاٖه 1

 300 الهغانحر باهىاٖه 2

 100 ٧اب البدغ باهىاٖه 3

 300 بإهىاٖهالب٤  4

اف بإهىاٖه 5  400 الٖغ

 100 الؼهان 6

ت 7  100 الخكغاث الٗهٍى

 500 الىمل بإهىاٖه 8

 300 بغة العجىػ ؤ 9

 700 الخىاٞـ بإهىاٖها 10

 500 الىدل باهىاٖها 11

 200 الضبىع بإهىاٖه 12

 400 الظباب بإهىاٖه 13

 300 الٟغاف بإهىاٖه 14

 100 ٞغؽ الىبي بإهىاٖه 15

 4700 اآلاجمٕى 

ت في اآلاخد٠ البُىلىجي  ت مدْٟى  ؤهىإ بٍغ
 6 ٢ىاٞظ 1

 6 الًب 2

 غير محدد الًٟا 3

تؤ 4  2 عاهب بٍغ

 4 ظغبٕى 5

 4 زٟاف 6

 7 سٗابحن 7

 15 الؿاخالي بإهىاٖها 8

 7 الُُىع بإهىاٖها 9

 51 اآلاجمٕى 

ت في اآلاخد٠ البُىلىجيؤ  ت مدْٟى هىإ بدٍغ  
 3 مغظان بإهىاٖه 1

 1 ؤزُبىٍ 2

 3 خباع م٘ البٌُ 3

 4 هجم البدغ باهىاٖه 4

 4 ٢ىضًل البدغ 5



34

 
 

 

م  الٛس
 الدظلظلي

اث البُان  املدً٘ى

 1 لخمت 6

 13 ألاسماكؤهىإ مً  7

 1 م الغبُانؤ 8

 30 اآلاجمٕى 

ت في اآلاخد٠ البُىلىجي   ؤهىإ ظماظم والهُا٧ل مدْٟى
 2 ظمل 1

 2 ماٖؼ 2

 1 ه٩ُل صولٟحن 3

 5 اآلاجمٕى 

 .ملـدز:حامِت ٛوسا

جٜٙ ُىد مِسكت للخوس أو ُلى أنها مِسكت للخوس، أو ٓحر  التي جـىٙالظالالث املدلُت وظبت  2-5-2
 اهٜساكهالخوس  مِسوٖٓحر مظخىي 

ت وال ٖضصبلٜ ً ت اآلاهضصة بااله٣غاى ؤهىإ الىباجاث وال٩اثىاث البًر ًا ;0)بدٍغ بظمالي  ( مً%9=.1)ؤي بيؿبت ( هٖى
، ٍو81:1) ٖضصها والبالٜم ;810لٗام ؤهىإ ال٩اثىاث اآلاسجلت  ت ؤ ٖضصبلٜ ( هٕى اآلاهضصة هىإ الىباجاث وال٩اثىاث البًر

ت اآلاسجلت<=.1) بيؿبت( ؤهىإ ?)بااله٣غاى  ، وجخىػٕ (8;00والبالٜ ٖضصها ) %( مً بظمالي الىباجاث وال٩اثىاث البًر
 اث.ُ( ؤهىإ مً الُُىع، وزالزت ؤهىإ مً الىباجاث وهٕى واخض مً الشضً;بااله٣غاى ما بحن ) ةهظه ألاهىإ اآلاهضص

ت اآلاهضصة باإله٣غاى والبالٜ ٖضصها ) ( %=>.1، ٞدك٩ل وؿبت )( ؤهىإ>ؤما باليؿبت ألهىإ الىباجاث وال٩اثىاث البدٍغ
ت البالٜ ٖضصها ) مً ت اآلاهضصة بااله٣غاى بىا٢٘ اً ( هٖى<<<بظمالي الىباجاث وال٩اثىاث البدٍغ . وجىػٖذ ألاهىإ البدٍغ

 وهٕى واخض مً ألاسماك والُُىع.  ( ؤهىإ مً الشضًُاث،:)

ت التي هي في وي٘ ٢ابل للتهضًض والبالٜ ٖضصها ) ت والبدٍغ ( هٕى خىالي 9?0وجبلٜ وؿبت الىباجاث وال٩اثىاث البًر
ًا. وجىػٖذ هظه ألاهىإ ما بحن )81:1اثىاث البالٜ )%( مً اآلاجمٕى ال٨لي اآلاسجل لهظه الىباجاث وال٩;.?) ( 1=0( هٖى

اث وهٕى واخض مً الشضً ت.بِىما بلٜ الٗضص باليؿبت للىباجاث ُهٕى مً الال٣ٍٞغ اث باليؿبت للىباجاث وال٩اثىاث البًر
ت في وي٘ ٢ابل للتهضًض )  ً الُُىع،( ؤهىإ م?( هٕى مً الشضًُاث و)00( هٕى جىػٖذ بحن )88وال٩اثىاث البدٍغ

حن مً ألاسماك  .( ًبحن طل٪89والجضو٫ ) وهٖى

  

 
 

 

 

 حدو٤ 
(23) 

( الوبُِت لخماًت الدولي لالجداد) التهدًد مً الاهٜساق ودزحت زوس أهىاَ ال٢اتىاث املسجلت ُدد
(2015) 

         

 أهىاَ ال٢اتىاث
الِدد 
ال١لي 
 املسجل

 مىٜسق
مىٜسق 

ا    بٍس

مهدد 
بؼ٢ل 
 خسج

املهددة 
 باإلهٜساق

ٛابل 
 للتهدًد

ب مً  ٍٛس
 التهدًد

ٓحر 
 مِخبر

الىباجاث 
ت  وال٩اثىاث البًر

1152 2 0 0 9 171 0 970 

 419 0 0 3 0 0 0 422 الىباجاث

اث  142 0 0 0 0 0 0 142 الٍُٟغ

 6 0 1 1 0 0 0 8 الشضًُاث

 1 0 0 0 0 0 0 1 البرماثُاث

 29 0 0 0 0 0 0 29 الؼواخ٠

 315 0 0 5 0 0 2 322 الُُىع 

اث  58 0 170 0 0 0 0 228 الال٣ٞاٍع

الىباجاث 
ه  وال٩اثىاث البدٍغ

888 0 0 0 6 22 7 853 

 402 0 0 0 0 0 0 402 الىباجاث

 47 7 2 1 0 0 0 57 ألاسماك

 0 0 11 4 0 0 0 15 الشضًُاث

اث  379 0 0 0 0 0 0 379 الال٣ٞاٍع

 5 0 9 1 0 0 0 15 الُُىع 

 20 0 0 0 0 0 0 20 الؼواخ٠

 1823 7 193 15 0 0 2 2040 املجمَى ال١لي

 وشازة البلدًت والبِئت.املـدز: 
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 حدو٤ 
(23) 

( الوبُِت لخماًت الدولي لالجداد) التهدًد مً الاهٜساق ودزحت زوس أهىاَ ال٢اتىاث املسجلت ُدد
(2015) 
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 مِخبر

الىباجاث 
ت  وال٩اثىاث البًر

1152 2 0 0 9 171 0 970 

 419 0 0 3 0 0 0 422 الىباجاث

اث  142 0 0 0 0 0 0 142 الٍُٟغ

 6 0 1 1 0 0 0 8 الشضًُاث

 1 0 0 0 0 0 0 1 البرماثُاث

 29 0 0 0 0 0 0 29 الؼواخ٠

 315 0 0 5 0 0 2 322 الُُىع 

اث  58 0 170 0 0 0 0 228 الال٣ٞاٍع

الىباجاث 
ه  وال٩اثىاث البدٍغ

888 0 0 0 6 22 7 853 

 402 0 0 0 0 0 0 402 الىباجاث

 47 7 2 1 0 0 0 57 ألاسماك

 0 0 11 4 0 0 0 15 الشضًُاث

اث  379 0 0 0 0 0 0 379 الال٣ٞاٍع

 5 0 9 1 0 0 0 15 الُُىع 

 20 0 0 0 0 0 0 20 الؼواخ٠

 1823 7 193 15 0 0 2 2040 املجمَى ال١لي

 وشازة البلدًت والبِئت.املـدز: 
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 الخـى٤  وجِظحر ،ومؼخٜاتها لاطاطُت الظلّ أطىاٚ أدا  طالمت للمان جدابحر اُخمادج(: -2الٔاًت )
رًت، مً الاخخُاهُاث ًُ ذل٣ في بما املىاطب، الىٛذ في لاطىاٚ ًُ املِلىماث ُلى  لٓا

 أطِازها جٜلب ػدة مً الخد ُلى للمظاُدة وذل٣

رًت 1-ج-2 اث أطِاز لٓا  مئػس م٘اٛز

تالغ٢م ال٣ُاس ي ألؾٗاع اآلاؿتهل٪ ٨ٌٗـ  التي جمشل  الٛظاء واآلاكغوباثؾٗاع ؤم٣ضاع الخٛحر اليؿبي في ألاغظًت  آلاجمٖى
ٗض ٧ىهه في الاؾتهال٥ الخام آلاٗٓم اآلاؿتهل٨حن في اآلاجخم٘، وجغظ٘ ؤهمُت هظا اآلااقغ  هامًا  ماقغًا ا٢خهاصًاً ٌُ

ت للمىخجاث الٛظاثُت ٌؿخسضم مً ٢بل الا٢خهاصًحن ومخسظي ال٣غاع  .في وي٘ الؿُاؾت الؿٍٗغ

ت الٛظاء الغ٢م ال٣ُاس ي ألؾٗاع اآلاؿتهل٪  كحر َو بؿُِ حٛحر ؾالب خهى٫ بلى ( >810 - :810زال٫ الٟترة )آلاجمٖى

وهظا ٌٗجي ؤهسٟاى في ج٩لٟت الخهى٫ ٖلى الٛظاء  %(،8<.1بم٣ضاع ) في ؤؾٗاع الٛظاء واآلاكغوباثؤي اهسٟاى 

باليؿبت للمؿتهل٪ .وهظا ٨ٌٗـ بلى خض ٦بحر ظهىص اآلااؾؿاث اآلاٗىُت بدماًت اآلاؿتهل٪ في مخابٗت ؤؾٗاع الٛظاء 

 و٦بذ ظماح اعجٟاٖها.
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ػ٢ل 
(1) 
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، ًم١ً الٜى٤ بؤن أٓلب الٔاًاث املسجبوت بالهدٖ الشاوي مً ُلى ماطبٝوجؤطِظا  
حر لامً الٔراثي والخٔرًت  أهداٖ الخىمُت املظخدامت والخاؾ بالٜلا  ُلى الجَى وجٗى

، خُث ًدـل حمُّ ط٢ان ٛوس ُلى دزى٤ حظهل 2030املدظىت ٛد جدٜٜذ ٛبل ُام 
اخخُاحاتهم الٔراتُت، ُالوة ُلى ُٛام الدولت بـاجساذ إلاحسا اث لهم الخـى٤ ُلى 

ّ مخمحز   املىاطبت للمداٌٗت ُلى الاخخُاهي الٔراثي، وهرا ما او١ِع جبى دولت ٛوس مٛى
 .2016( ُاملُا  لِام 20في مئػس لامً الٔراثي الِاملي، اذ حا ث باملسجبت )

ص الصزاُت املظخدامت جبيذ  ّ حظتهدٖ املداٌٗت ُلى وفي اهاز حٍِص الدولت بسامج ومؼاَز
تالخىَى الجُجي للبروز وال ، ٟما وجخِاون وجؤمحن إلادازة ال١٘ئة لهرا الخىَى ىباجاث املصزُو

التي جؤحي مً زال٤ الدولت مّ املىٌماث والهُئاث الدولُت والدو٤ لخٜاطم املىاّٗ 
 اطخسدام املىازد الجُيُت.
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كمان جمخّ الجمُّ بؤهمان ُِؽ : الشالثالهدٖ 

ماز اهُت في حمُّ لُا  صخُت وبالٗس

 

اه للجمُّ في مً أهداٖ الخىمُت املظخدامت  ًسمي الهدٖ الشالث الى كمان جىٗحر الصخت والٗس
ماز مً زال٤ جدظحن الصخ ت ت إلاهجابُت وصخت لام والو٘ل، واحمُّ لُا نها  لامساق الظاٍز

ت والبُئُت، وجدُٜٝ الخٔوُت الصخُت للجمُّ، وكمان  الستِظت، وز٘م لامساق ٓحر الظاٍز
ت واللٜاخاث آلامىت والِ٘الت والتي ًم١ً جدملها.   خـى٤ الجمُّ ُلى لادٍو

مً  100,000 ل٢ل خالت 70 مً أٛل الى الى٘اطُت للىُٗاث الِاملُت اليظبت ز٘م(: 1-3الٔاًت )
 2030 ُام بدلى٤  املىالُد لاخُا 

ُاث الى٘اطُت 3-1-1  وظبت الٗى

ُاث ألامهاث اهسٌٟ اة ٖام خالت ( =.:ل٩ل مئت ؤل٠ مىلىص حي مً ) مٗض٫ ٞو اة ٖام 1.1بلى ) 8108ٞو ( خالت ٞو
اة هٟاؾُت 1=بــ ) 8191ٖام اآلادضصة في زُت الخىمُت اآلاؿخضامت هظه الٛاًت  و٢ض خ٣٣ذ صولت ٢ُغ  ،>810 ( خالت ٞو

لت ض بٟترة ٍَى ي جدضي لضولت ٢ُغ، خُض حؿعى الجهاث ؤوال ٌك٩ل  ل٩ل مئت ؤل٠ والصة خُت مخد٣٣ت ٢بل اآلاٖى
حر الخضماث الصخُت اآلاسخهت بالضولت بلى جد٤ُ٣ خُاة آمىت لألمهاث ٢بل الىالصة و  ؤزىاءها وبٗضها، مً زال٫ جٞى

 اآلاالئمت في مجا٫ الصخت إلاهجابُت والج�ؿُت.
 

 حدو٤ 
(24) 

ُاث مِد٤ - 2012حي خظب الجيظُت ) مىلىد 100,000 ل٢ل لامهاث ٗو
2016) 

      

 2016 2015 2014 2013 2012 الجيظُت
اث  0.0 12.1 0.0 0.0 0.0 ٛوٍس

 0.0 10.9 5.7 0.0 6.9 اثٓحر ٛوٍس

 0.0 11.3 3.6 0.0 4.7 املجمَى

ُاث،  خـا الخىمىي وإلا شازة الخسوُى خظاباث و و وشازة الصخت الِامت املـدز:          .وؼسة املىالُد والٗى

ُاث ألامهاث ل٩ل مئت ؤل٠ مىلىص حي لٗام  ب٣ى مٗض٫ ٞو اة 00.9)والبالٛت  ;810ٍو مً  بضولت ٢ُغ ؤ٢ل( خالت ٞو
٩ا الكمالُت )>0) ىوفي ؤوعوبا وآؾُا الىؾُ ،( خالت=0هٓحره في الضو٫ طاث الضزل اآلاغجٟ٘ ) ( خالت 09( وفي ؤمٍغ

اة لى ٞو ٣ا آلااقغاث الخىمُت الٗاآلاُت لٗام >80الهُٗض الٗالمي )، ٖو  .>810( خالت ٞو

  

 
 

 

 زـاتُىن صخُىن مهسةُليها أالتي ٌؼٖس  الىالداث وظبت 3-1-2

ن مهغة ؤزهاثُح ٢بل مًصازل اآلاؿدكُٟاث وجدذ بقغاٝ َبي %( 011جمذ ظمُ٘ الىالصاث في صولت ٢ُغ وبيؿبت )
حر >810-8108زال٫ الٟترة ) اًت( وهظا ٨ٌٗـ الخُُٛت الكاملت في جٞى  لألمهاث ؤزىاء الىالصة.الصخُت  زضماث الٖغ

 

 

 
 

ُاث انها  (:2-3الٔاًت )  ،2030 ُام بدلى٤  ج٘اديها ًم١ً التي الخامظت طً دون  ولاه٘ا٤ املىالُد ٗو
ُاث ز٘م هدٖ بلْى الى البلدان حمُّ بظعي اة خالت 12 الى لاٛل ُلى املىالُد ٗو  في ٗو

ُاث وز٘م حي، مىلىد 1,000 ٠ل اة خالت 25 الى الخامظت طً دون  لاه٘ا٤ ٗو ُلى  ٗو
 حي مىلىد 1,000 ٠ل فيلاٛل 

ُاث مِد٤ 3-2-1   الخامظت طً دون لاه٘ا٤  ٗو

ٗض ماقغ  ت مضي ٦ٟاءة الىٓام الهخي بالضولت، خُض ًغجبِ في هٟـ ٌُ ٟا٫ ماقغًا مهمًا آلاٗٞغ ُاث ألَا مٗض٫ ٞو
ٟا٫ صون ؾً الخامؿت مً الٗمغ ل٩ل ؤل٠ مىلىص حي مً  اهسٌٟ الى٢ذ بالى٢اًت والاؾدكٟاء . ُاث ألَا مٗض٫ ٞو

اة <.<) اة ٖام 0.=بلى ) 8108ٖام ( خالت ٞو  في ؤوعوبا وآؾُا الىؾُىمشُله ؤًٞل مً ، ٚحر ؤهه >810( خالت ٞو
٣ل ًٖ اآلاٗض٫ في صو٫ مىٓمت الخى81.9البالٜ ) اة ل٩ل ؤل٠ =.>) مُت والخٗاون الا٢خهاصي البالٜ(، ٍو ( خالت ٞو

( خالت ;8) بـ 8191وبهظا خ٣٣ذ صولت ٢ُغ هظه الٛاًت اآلادضصة بالخىمُت اآلاؿخضامت  صون ؾىت الخامؿت.مىلىص حي 
اة في ٧ل ؤل٠ مىلىص حي.  ٞو

  

100% 100% 100% 100% 100% 

2012 2013 2014 2015 2016

 أزـاتُىن صخُىن مهسةُليها وظبت الىالداث التي ٌؼٖس 
(2012 -2016) 

ػ٢ل 
(2) 
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 زـاتُىن صخُىن مهسةُليها أالتي ٌؼٖس  الىالداث وظبت 3-1-2

ن مهغة ؤزهاثُح ٢بل مًصازل اآلاؿدكُٟاث وجدذ بقغاٝ َبي %( 011جمذ ظمُ٘ الىالصاث في صولت ٢ُغ وبيؿبت )
حر >810-8108زال٫ الٟترة ) اًت( وهظا ٨ٌٗـ الخُُٛت الكاملت في جٞى  لألمهاث ؤزىاء الىالصة.الصخُت  زضماث الٖغ

 

 

 
 

ُاث انها  (:2-3الٔاًت )  ،2030 ُام بدلى٤  ج٘اديها ًم١ً التي الخامظت طً دون  ولاه٘ا٤ املىالُد ٗو
ُاث ز٘م هدٖ بلْى الى البلدان حمُّ بظعي اة خالت 12 الى لاٛل ُلى املىالُد ٗو  في ٗو

ُاث وز٘م حي، مىلىد 1,000 ٠ل اة خالت 25 الى الخامظت طً دون  لاه٘ا٤ ٗو ُلى  ٗو
 حي مىلىد 1,000 ٠ل فيلاٛل 

ُاث مِد٤ 3-2-1   الخامظت طً دون لاه٘ا٤  ٗو

ٗض ماقغ  ت مضي ٦ٟاءة الىٓام الهخي بالضولت، خُض ًغجبِ في هٟـ ٌُ ٟا٫ ماقغًا مهمًا آلاٗٞغ ُاث ألَا مٗض٫ ٞو
ٟا٫ صون ؾً الخامؿت مً الٗمغ ل٩ل ؤل٠ مىلىص حي مً  اهسٌٟ الى٢ذ بالى٢اًت والاؾدكٟاء . ُاث ألَا مٗض٫ ٞو

اة <.<) اة ٖام 0.=بلى ) 8108ٖام ( خالت ٞو  في ؤوعوبا وآؾُا الىؾُىمشُله ؤًٞل مً ، ٚحر ؤهه >810( خالت ٞو
٣ل ًٖ اآلاٗض٫ في صو٫ مىٓمت الخى81.9البالٜ ) اة ل٩ل ؤل٠ =.>) مُت والخٗاون الا٢خهاصي البالٜ(، ٍو ( خالت ٞو

( خالت ;8) بـ 8191وبهظا خ٣٣ذ صولت ٢ُغ هظه الٛاًت اآلادضصة بالخىمُت اآلاؿخضامت  صون ؾىت الخامؿت.مىلىص حي 
اة في ٧ل ؤل٠ مىلىص حي.  ٞو

  

100% 100% 100% 100% 100% 

2012 2013 2014 2015 2016

 أزـاتُىن صخُىن مهسةُليها وظبت الىالداث التي ٌؼٖس 
(2012 -2016) 

ػ٢ل 
(2) 
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 حدو٤ 
(25) 

ُاث لاه٘ا٤ مِد٤ ُاث) الخامظت طً دون  ٗو  مىلىد 1000 ل٢ل ُدد الٗى
 (2016- 2012خظب الجيظُت ) (حي

      

 2016 2015 2014 2013 2012 الجيظُت
 7.2 9.9 8.3 8.7 8.5 ن ى ٛوٍس

حن  7.0 8.6 7.9 6.9 8.9 ٓحر ٛوٍس

 7.1 9.0 8.1 7.8 8.8 املجمَى

ُاث خـا شازة الخسوُى الخىمىي وإلا خظاباث و و وشازة الصخت الِامت املـدز:   .، وؼسة املىالُد والٗى

م٨ً ال٣ى٫  بإن صولت ٢ُغ ا٢تربذ مً اآلاؿخىي الؿاثض في الضو٫ اآلاخ٣ضمت وطل٪ بًٟل الؿُاؾاث الصخُت ٍو
حر مسخل٠ الاخخُاجاث ألا  َٟا٫ مً زال٫ الخىؾ٘ في ؾاؾُت لال الٟٗالت التي اهخ�ج�ها الضولت والتي ؾاهمذ في جٞى

اًت الصخُت لألَٟا٫ وال٣ُا الخُُٗم ضض ألامغاى الى�اثُت واآلاٗضًت، ٖالوة ًٖ جىُٓم بدمالث  مبىاء مغا٦ؼ الٖغ
ُت الصخُت.  خمالث الخٖى

ُاث مِد٤ 3-2-2 ( 28 – 0)  خدًثي الىالدة ٗو  ًىما 

م  ُاث  اهسٟاىمً بالٚغ اة ٖام 9.:في صولت ٢ُغ ل٩ل ؤل٠ مىلىص حي مً ) خضًثي الىالصةمٗض٫ ٞو  8108( خالت ٞو
اة ٖام ( خالت 9.0بلى ) (. و٢ض ونل >810 – 8108% زال٫ الٟترة )<8وهى ماٌٗجي ؤهه اهسٌٟ بيؿبت ، >810ٞو

ُاث خضًثي الىالصة  ٣ل ًٖ هٓحره لضي الىالًاث اآلاخدضة خُض بلٜ مٗض٫ ٞو هظا اآلاٗض٫ بلى هٓحره قي صو٫ اآلاخ٣ضمت، ٍو
ُاهُا التي ونل ٞحها بلى >810ل٩ل ؤل٠ مىلىص حي ٖام  ?.9ٞحها  ٣اعب هٓحره في بٍغ اة ل٩ل ؤل٠  <.8، ٍو خالت ٞو

اة في ٧ل ؤل٠ 08) بـ8191الٛاًت اآلادضصة بالخىمُت اآلاؿخضامت  وبهظا خ٣٣ذ صولت ٢ُغ هظه مىلىص حي. ( خالت ٞو
 مىلىص حي.

 حدو٤ 
(26) 

ُاث مِد٤ ُاث) خدًثي الىالدة ٗو خظب  (حي مىلىد 1000 ل٢ل ُدد الٗى
 (2016-2012الجيظُت )

      

 2016 2015 2014 2013 2012 الجيظُت
 3.9 5.1 3.3 4.1 3.5 ن ى ٛوٍس

حن  2.8 4.4 3.8 4.0 4.7 ٓحر ٛوٍس

 3.1 4.6 3.7 4.1 4.3 املجمَى

ُاث خـا شازة الخسوُى الخىمىي وإلا خظاباث و و وشازة الصخت الِامت املـدز:   .، وؼسة املىالُد والٗى

جـــي ُـــاث مٗــــض٫ اهسٟــــاى ٞـــةن البُــــان، ٖــــً ٚو ٨ٗـــــ الضولـــت فــــي(( ًــــىم <8- 1) الـــىالصة خــــضًثي) اآلاىالُــــض ٞو  الجهــــىص َو

 بـغامج جبجـي ٖلـى ٖـالوة للمـغؤة، الاهجابُـت الصـخت الؾـُما الصـخُت الؿُاؾـاث مجـا٫ فـي الضولـت بهـا ج٣ـىم التي  الخشِشت

  .الىالصة خضًض الُٟل بصخت للٗىاًت

 
 

 

ا والظل إلاًدش أوبئتالٜلا  ُلى (: 3-3) الٔاًت ت ولامساق واملالٍز  الالتهاب وم٢اٗدت املهملت املداٍز
 2030 ُام بدلى٤  لازسي  املِدًت ولامساق باملُاه املىٜىلت ولامساق الىباثي ال١بدي

ت املىاُت هٜف ب٘حروض الجدًدة إلاؿاباث ُدد 3-3-1 مً الظ٢ان  شخف ٓحر مـاب 1,000 ل٢ل البؼٍس
 خظب الجيع والِمس وال٘ئاث الستِظُت مً الظ٢ان

ت ل٩ل ؤل٠ شخو ٚحر مهاب اآلاىاٖت اه٣و ًبلٜ ٖضص إلاناباث الجضًضة بٟحروس  الٟترة  نٟغًا َُلتلبكٍغ
غ ظهاث  ن(، وهظا ٌٗجي بإ>8108-810) مغى إلاًضػ الًمشل مك٩لت صخُت ٖ�ى مؿخىي الضولت َب٣ًا لىزاث٤ وج٣اٍع

الازخهام في وػاعة الصخت الٗامت، وهظا ًغظ٘ لٗضة ؤؾباب مً ؤهمها إلاظغاءاث الى٢اثُت التي ج٣ىم بها الجهاث 
ت التي حٗخم لًمان ٖضم صزى٫ اآلاغى بلى ىن الُبي ضها بصاعة ال٣ىمؿُاآلاسخهت، ومً يمجها الؿُاؾت الاختراٍػ

  الضولت مً الخاعط.

م مً حٗضص التر٦ُبت الٗغ٢ُت والش٣اُٞت للؿ٩ان ؤن مّٗض٫ اهدكاع مغى ه٣و اآلاىاٖت  ٚحر في صولت ٢ُغ  وبالٚغ
جي آلا٩اٞدت ألاًضػ  ا، و�ٗىص الؿبب في طل٪ بلى جُب٤ُ البرهامج الَى ًُ ا وؿب ًً اآلا٨دؿبت "ألاًضػ" في صولت ٢ُغ ٌّٗض مىسٟ

بلى وكغ الىعي خى٫ مغى ه٣و  البرهامج يهضٝو  والظي ًدبجى بؾتراجُجُت ال٨ك٠ اآلاب٨غ ًٖ اآلاغى ومٗالجخه.
ت مم٨ىت للمغض ى اآلاهابحن بهظا اآلاغى في صولت ٢ُغ. اآلاىاٖت اآلا٨دؿبت ُّ اًت صخ حر ؤًٞل ٖع  "ألاًضػ" وجٞى

 شخف 100,000 ل٢ل الظل مِد٤ اهدؼاز دا  3-3-2

بحن ٖامي ( خالت 9.?0)ؤل٠ مً الؿ٩ان( بلى مئت خالت ل٩ل  ?.=8مٗض٫ اهدكاع مغى الؿل في الضولت مً )اهسٌٟ 
٣ِٞ  خاالث <خالًت مجها  >1; هدى >810بظمالي ٖضص الخاالث اآلا٨دكٟت في صولت ٢ُغ في ٖام ، وبلٜ >810 و 8108

 ،اْغة آلاشُلتها في الضو٫ اآلاخ٣ضمتومى وؿبت خاالث الؿل بحن اآلاىاَىحن ٢لُلت ظضاً  وُحٗض .للمىاَىحن والباقي للىاٞضًً
جي آلا٩اٞدت الؿل، ٦ما زًٗذ ٧ل  الخاالث اآلاهابت لىٓام الٗالط اآلاباقغ، وطل٪ بًٟل ظهىص البرهامج الَى

 .وجغاوخذ ما بحن الؿل الغثىي والؿل زاعط الغثت
 

 حدو٤ 
(27) 

- 2012) شخف 100,000 ل٢ل خدور اؿابت بدا  الظل ِد٤م
2016) 

     

2012 2013 2014 2015 2016 

27.9 23.5 21.0 22.0 19.3 

 وشازة الصخت الِامت.املـدز:        

جي ًٖ  ؤؾهمذ الؿُاؾت اآلاخبٗت باٖخماص ٞدىناث ال٣ىمؿُىن الُبي لجمُ٘ اآلاخ٣ضمحن للخهى٫ ، ٣ٞض البُانٚو
الط الخاالث اآلا٨دكٟت �ك٩ل ها��،  وػاعة الصخت جخًاٞغ ُٞه ظهىص خُض ٖ�ى إلا٢امت، في الد�خُو اآلاب٨غ، ٖو

اًت الصخُت ألاولُت و٦ظل٪ ال٣ُاع الخام، ٦ما ًخم ٞدو ظمُ٘ مسالُي  الٗامت م٘ مؤؾؿت خمض الُبُت والٖغ
 .مغض ى الؿل والخإ٦ض مً حٗغيهم ؤو زلىهم مً اآلاغى وبُٖائهم الٗالط الالػم بطا اؾخضٖذ الًغوعة طل٪

  



43

 
 

 

ا والظل إلاًدش أوبئتالٜلا  ُلى (: 3-3) الٔاًت ت ولامساق واملالٍز  الالتهاب وم٢اٗدت املهملت املداٍز
 2030 ُام بدلى٤  لازسي  املِدًت ولامساق باملُاه املىٜىلت ولامساق الىباثي ال١بدي

ت املىاُت هٜف ب٘حروض الجدًدة إلاؿاباث ُدد 3-3-1 مً الظ٢ان  شخف ٓحر مـاب 1,000 ل٢ل البؼٍس
 خظب الجيع والِمس وال٘ئاث الستِظُت مً الظ٢ان

ت ل٩ل ؤل٠ شخو ٚحر مهاب اآلاىاٖت اه٣و ًبلٜ ٖضص إلاناباث الجضًضة بٟحروس  الٟترة  نٟغًا َُلتلبكٍغ
غ ظهاث  ن(، وهظا ٌٗجي بإ>8108-810) مغى إلاًضػ الًمشل مك٩لت صخُت ٖ�ى مؿخىي الضولت َب٣ًا لىزاث٤ وج٣اٍع

الازخهام في وػاعة الصخت الٗامت، وهظا ًغظ٘ لٗضة ؤؾباب مً ؤهمها إلاظغاءاث الى٢اثُت التي ج٣ىم بها الجهاث 
ت التي حٗخم لًمان ٖضم صزى٫ اآلاغى بلى ىن الُبي ضها بصاعة ال٣ىمؿُاآلاسخهت، ومً يمجها الؿُاؾت الاختراٍػ

  الضولت مً الخاعط.

م مً حٗضص التر٦ُبت الٗغ٢ُت والش٣اُٞت للؿ٩ان ؤن مّٗض٫ اهدكاع مغى ه٣و اآلاىاٖت  ٚحر في صولت ٢ُغ  وبالٚغ
جي آلا٩اٞدت ألاًضػ  ا، و�ٗىص الؿبب في طل٪ بلى جُب٤ُ البرهامج الَى ًُ ا وؿب ًً اآلا٨دؿبت "ألاًضػ" في صولت ٢ُغ ٌّٗض مىسٟ

بلى وكغ الىعي خى٫ مغى ه٣و  البرهامج يهضٝو  والظي ًدبجى بؾتراجُجُت ال٨ك٠ اآلاب٨غ ًٖ اآلاغى ومٗالجخه.
ت مم٨ىت للمغض ى اآلاهابحن بهظا اآلاغى في صولت ٢ُغ. اآلاىاٖت اآلا٨دؿبت ُّ اًت صخ حر ؤًٞل ٖع  "ألاًضػ" وجٞى

 شخف 100,000 ل٢ل الظل مِد٤ اهدؼاز دا  3-3-2

بحن ٖامي ( خالت 9.?0)ؤل٠ مً الؿ٩ان( بلى مئت خالت ل٩ل  ?.=8مٗض٫ اهدكاع مغى الؿل في الضولت مً )اهسٌٟ 
٣ِٞ  خاالث <خالًت مجها  >1; هدى >810بظمالي ٖضص الخاالث اآلا٨دكٟت في صولت ٢ُغ في ٖام ، وبلٜ >810 و 8108

 ،اْغة آلاشُلتها في الضو٫ اآلاخ٣ضمتومى وؿبت خاالث الؿل بحن اآلاىاَىحن ٢لُلت ظضاً  وُحٗض .للمىاَىحن والباقي للىاٞضًً
جي آلا٩اٞدت الؿل، ٦ما زًٗذ ٧ل  الخاالث اآلاهابت لىٓام الٗالط اآلاباقغ، وطل٪ بًٟل ظهىص البرهامج الَى

 .وجغاوخذ ما بحن الؿل الغثىي والؿل زاعط الغثت
 

 حدو٤ 
(27) 

- 2012) شخف 100,000 ل٢ل خدور اؿابت بدا  الظل ِد٤م
2016) 

     

2012 2013 2014 2015 2016 

27.9 23.5 21.0 22.0 19.3 

 وشازة الصخت الِامت.املـدز:        

جي ًٖ  ؤؾهمذ الؿُاؾت اآلاخبٗت باٖخماص ٞدىناث ال٣ىمؿُىن الُبي لجمُ٘ اآلاخ٣ضمحن للخهى٫ ، ٣ٞض البُانٚو
الط الخاالث اآلا٨دكٟت �ك٩ل ها��،  وػاعة الصخت جخًاٞغ ُٞه ظهىص خُض ٖ�ى إلا٢امت، في الد�خُو اآلاب٨غ، ٖو

اًت الصخُت ألاولُت و٦ظل٪ ال٣ُاع الخام، ٦ما ًخم ٞدو ظمُ٘ مسالُي  الٗامت م٘ مؤؾؿت خمض الُبُت والٖغ
 .مغض ى الؿل والخإ٦ض مً حٗغيهم ؤو زلىهم مً اآلاغى وبُٖائهم الٗالط الالػم بطا اؾخضٖذ الًغوعة طل٪
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اب ُدد خاالث إلاؿابت 3-3-3  شخف 1,000 ل٢ل املالٍز

ا ل٩ل ؤل٠ وؿمتبجغاظ٘ مٗض٫ اث بلى خهاءحكحر إلا  ( 1.8بلى ) 8108ٖام ( خالت :.1مً ) مً الؿ٩ان هدكاع اآلاالٍع
إحي طل٪ هدُجت للجهىص التي ج٣ىم بها اآلااؾؿاث %( 0;هسٟاى ٢ضعه ٢ضعها )اؤي بمٗض٫  >810خالت ٖام  ٍو

ُت بمغىالصخُت بالضولت  ا للخٖى وؤهمُت اجساط إلاظغاءاث الى٢ائُت الالػمت للخماًت مىه، زهىنًا م٘  اآلاالٍع
 .ُٖالث اله٠ُاؾخٗضاص الٗضًض مً الؿ٩ان للؿٟغ زاعط ٢ُغ ل٣ًاء 

 حدو٤ 
(28) 

ا ل٢ل مِد٤  (2016- 2012) شخف 1,000 خدور اؿابت باملالٍز
     

2012 2013 2014 2015 2016 

0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 

 .وشازة الصخت الِامتاملـدز:       

ا ةجضًغ بالظ٦غ، ٞمً الو  ىن مغى اآلاالٍع الخاالث ٧ل ًخم حصخُو مئاث بُض ؤهه في ٢ُغ،  تلِس مً ألامغاى اآلاخَى
ً ٞحها هظا اآلاغى.  ٖام هدُجت لؿٟغ بٌٗ ألا�خاص بلى الضو٫ التي ًخَى

 مً الظ٢ان 100,000 ل٢ل( ب) الىباثي ال١بد لتهابا بؤمساقُدد إلاؿاباث  3-3-4

خالت ل٩ل مئت ؤل٠ مً  >.91في الضولت مً )وؿمت  ؤل٠مئت مٗض٫ اهدكاع صاء بلتهاب ال٨بض )ب( ل٩ل  اهسٌٟ
لتهاب ال٨بض الىباجي بي هجاح صولت ٢ُغ في مجا٫ م٩اٞدت حإٍو  ،>810و  8108بحن ٖامي ( خالت :.<الؿ٩ان( بلى )

ت في مجا٫ الصخت الٗامت في صولت  ٦إخض زماع الخٗاون اآلاؿخمغ بحن ال٣ُإ الخ٩ىمي واآلااؾؿاث والجمُٗاث الخحًر
اؾتراجُجُت مد٨مت للؿُُغة وال٣ًاء ٖلى ٖاآلاًُا، خُض جىٟظ صولت ٢ُغ به همىطظًا ًدخظي  باث ًمشل٢ُغ والظي 

هظا اآلاغى باالعج٩اػ ٖلى ؤعبٗت ؤع٧ان ؤؾاؾُت ًخم جىُٟظها ٖبر ج٩امل ظهىص وػاعة الصخت الٗامت وماؾؿت خمض 
اًت الصخُت ألاولُت والهال٫ ألاخمغ ال٣ُغي والخضماث الصخُت بىػاعة الضازلُت والٗضًض مً  الُبُت وماؾؿت الٖغ

 .الجهاث ألازغي 

 و٤ حد
(29) 

 مً الظ٢ان 1,000 خدور اؿابت ببلتهاب ال١بد الىباثي ل٢ل مِد٤
(2012 -2016) 

     

2012 2013 2014 2015 2016 

30.6 39.6 20.0 10.0 8.4 

 .وشازة الصخت الِامتاملـدز:      

خمشل الغ٦ً ألاو٫ لالؾتراجُجُت في ا ُت والتي حؿتهضٝ اآلاجخم٘ ٩٦لٍو الٗاملحن بال٣ُإ الهخي مً  ، ٖالوة ٖلىلخٖى
غ١ الى٢اًت مىه، ؤما الغ٦ً الشاوي لالؾتراجُجُت ُٞخمشل في الٟدو اآلاب٨غ ٠ باآلاغى َو بِىما ًخجؿض  .زال٫ الخٍٗغ

حر الٗالط، خُض قهض هظا الجاهب جُىعًا ٦بحرًا في الٟترة ألازحرة ٖلى اآلاؿخىي  الغ٦ً الشالض لالؾتراجُجُت في جٞى
ت اآلاًاصة للٟحروؾاث طاث اآلاٟٗى٫ اآلاباقغ( والتي جمشل َٟغة في ٖالط اآلاغى، ؤما الٗالمي وطل٪ با٦دكا ٝ )ألاصٍو

 .ُٞخمشل في مخابٗت اآلاغض ى ؤزىاء وبٗض الٗالط ،الغ٦ً الغاب٘ لالؾتراجُجُت

 
 

 

 الىٛاًتبخىٗحر  الشلث بمٜداز املِدًت ٓحر لامساق ًُ الىاحمت املب١سة الىُٗاث ز٘م(: 4-3) الٔاًت
ص والِالج  2030 ُام بدلى٤  الِٜلُت والظالمت الصخت وحٍِص

ُاث مِد٤ 3-4-1 ُت الٜلب أمساق ًُ الىاحمت الٗى ت ولاُو  ولامساق الظ١سي  ودا  والظسهان الدمٍى
 املصمىت الخى٘ظُت

ُاث الىاظمت ًٖ ؤمغاى الضم و  وؿبتًالخٔ اهسٟاى  ً الضم وايُغاباث مُٗىت حكمل ؤالٞى ًٖاء ج٩ٍى
بلى  8108ٖام  %:.1ض جغاظ٘ مً %(، خُ;8-) همى ؾىىي  ( بمٗض٫>810-8108الٟترة )ُغاباث اآلاىاٖت زال٫ يا

ُاث. >810ٖام  1.9%  مً اظمالي الٞى

ماع ب٣ُغ جمشل ؤخض ألاؾباب والتيما باليؿبت ألمغاى الجهاػ الضوعي ؤ اة لجمُ٘ ألٖا ُالخٔ اعجٟاٖها ٞ ،الغث�ؿت للٞى
ُاث >810ٖام  %=.90بلى  8108ٖام  %08.9مً   %(.=8) بمٗض٫ همى ؾىىي ، ؤي مً اظمالي الٞى

ُاث الىاظمت ًٖ  وؿبتا اعجٟٗذ م٦ مً  اآلاؼمً الجاػ الخىٟس ي واآلاخمشلت بالغبى وصاء الاوؿضاص الغثىي ؤمغاى الٞى
ُاث >810ٖام  %=.?بلى  8108 ٖام %>.9  .مً اظمالي الٞى

خُلب الخض مً اًت الصخُت ألاولُت،  وؿبتاعجٟإ  ٍو إلانابت بإمغاى الجهاػ الخىٟس ي في ٢ُغ جدؿحن زضماث الٖغ
لت مً ؤو٢اتهم، مشل ماؾؿاث  ٟا٫ ٞتراث ٍَى باإلياٞت بلى جدؿحن الٓغوٝ البُ�ُت في ألاما٦ً التي ًم� ي ٞ�ها ألَا

ٟا٫ واآلاضاعس، ٦ما جاصي ألاهضاٝ اآلاغجبُت �ؿالمت الب�ئت صوعًا ؤؾاؾًُا ف اًت ألَا ي جس٠ُٟ ٖبء ؤمغاى الجهاػ ٖع
ٗضالخىٟس ي، زانت مً زال٫ جدؿحن ظىصة الهىاء. باإلياٞت بلى طل٪،  ٘ الىعي الٗام بإمغاى الجهاػ الخىٟس ي  ٌُ ٞع

ت في هظا اآلاجا٫  .ؤولٍى

م ُاث مٗض٫ ماقغ اهسٟاى مً وبالٚغ اة خالت( ;.;) مً الؿ٨غي  صاء ًٖ الىاظمت الٞى  ٖام وؿمت ؤل٠ ل٩ل ٞو
اة خالت( 0.:) بلى 8108  الؿ٨غي  مغى مً ٌٗاهىن  ػالىا ما ٢ُغ صولت في البالٛحن مً% =0 ؤن ٚحر. >810 ٖام ٞو
 ، الٗاآلاُت الصخت مىٓمت%( ) ;.<) البالٜ الٗالمي الهُٗض ٖلى اآلاغى اهدكاع مٗض٫ ي٠ٗ اليؿبت هظه وجمشل

غ  (.>810 الؿ٨غي، ًٖ الٗالمي الخ٣ٍغ

ٖلى اآلاك٩لت والخض مً اعجٟإ  الٗامت في اجساط إلاظغاءاث ال٨ُٟلت بالؿُُغة وؤمام هظه الهىعة بضؤث وػاعة الصخت
ىُت آلا٩اٞدت مغى الؿ٨غي  والتي  8188 - >810وؿبت إلانابت بمغى الؿ٨غي مً زال٫ بَال١ الاؾتراجُجُت الَى

ت ممحزة ٌؿخمغ جىُٟظها آلاضة ؾب٘ ؾىىاث وتهضٝ بلى ج٣لُل خضور بناباث ظضًضة باآلاغى م٘ ج٣ضًم زضمت صخُ
ُاث اآلاغجبُت بمغى الؿ٨غي   .للمغض ى م٘ ج٣لُل اآلاًاٖٟاث والٞى

اة الى مً  >810ٖام % 09.9بلى  8108ٖام  %=.01اظمت ًٖ ألاوعام، ٣ٞض اعجٟٗذ مً ؤما باليؿبت لخاالث الٞى
ُاث ُاث ، وحك٩ل ألاوعام اآلاغجبت ا%(01.9) بمٗض٫ همى ؾىىي ، ؤي اظمالي الٞى ٗض لشالشت مً ؤؾباب ٞو حن. وَُ ال٣ٍُغ

اة اهُت اآلاؿ�بت للٞى ان ال�روؾخاجا مً ؤهم ألامغاى الؿَغ ماؾؿت خمض في ٢ُغ، وؤمام هظه الهىعة ٢امذ  ؾَغ
خه،  ّٞ غ الخُاعاث الدصخُهُت والٗالظُت للخّض مً اهدكاع هظا اآلاغى واؾدئها٫ قإ الُبُت بالبدض اآلاؿخمّغ لخٍُى

اث اآلاٗىُت في ال٣ُاٖاث الصخُت بالضازل والخاعط مً ؤظل وجىانل ماؾؿت خمض الُبُت الخٗاون م٘ اآلااؾؿ
ان ال�روؾخاجا غ وجدؿحن اآلاى�جُاث وألاؾالُب اآلاخبٗت في م٩اٞدت �ؿَغ  .جٍُى
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 الىٛاًتبخىٗحر  الشلث بمٜداز املِدًت ٓحر لامساق ًُ الىاحمت املب١سة الىُٗاث ز٘م(: 4-3) الٔاًت
ص والِالج  2030 ُام بدلى٤  الِٜلُت والظالمت الصخت وحٍِص

ُاث مِد٤ 3-4-1 ُت الٜلب أمساق ًُ الىاحمت الٗى ت ولاُو  ولامساق الظ١سي  ودا  والظسهان الدمٍى
 املصمىت الخى٘ظُت

ُاث الىاظمت ًٖ ؤمغاى الضم و  وؿبتًالخٔ اهسٟاى  ً الضم وايُغاباث مُٗىت حكمل ؤالٞى ًٖاء ج٩ٍى
بلى  8108ٖام  %:.1ض جغاظ٘ مً %(، خُ;8-) همى ؾىىي  ( بمٗض٫>810-8108الٟترة )ُغاباث اآلاىاٖت زال٫ يا

ُاث. >810ٖام  1.9%  مً اظمالي الٞى

ماع ب٣ُغ جمشل ؤخض ألاؾباب والتيما باليؿبت ألمغاى الجهاػ الضوعي ؤ اة لجمُ٘ ألٖا ُالخٔ اعجٟاٖها ٞ ،الغث�ؿت للٞى
ُاث >810ٖام  %=.90بلى  8108ٖام  %08.9مً   %(.=8) بمٗض٫ همى ؾىىي ، ؤي مً اظمالي الٞى

ُاث الىاظمت ًٖ  وؿبتا اعجٟٗذ م٦ مً  اآلاؼمً الجاػ الخىٟس ي واآلاخمشلت بالغبى وصاء الاوؿضاص الغثىي ؤمغاى الٞى
ُاث >810ٖام  %=.?بلى  8108 ٖام %>.9  .مً اظمالي الٞى

خُلب الخض مً اًت الصخُت ألاولُت،  وؿبتاعجٟإ  ٍو إلانابت بإمغاى الجهاػ الخىٟس ي في ٢ُغ جدؿحن زضماث الٖغ
لت مً ؤو٢اتهم، مشل ماؾؿاث  ٟا٫ ٞتراث ٍَى باإلياٞت بلى جدؿحن الٓغوٝ البُ�ُت في ألاما٦ً التي ًم� ي ٞ�ها ألَا

ٟا٫ واآلاضاعس، ٦ما جاصي ألاهضاٝ اآلاغجبُت �ؿالمت الب�ئت صوعًا ؤؾاؾًُا ف اًت ألَا ي جس٠ُٟ ٖبء ؤمغاى الجهاػ ٖع
ٗضالخىٟس ي، زانت مً زال٫ جدؿحن ظىصة الهىاء. باإلياٞت بلى طل٪،  ٘ الىعي الٗام بإمغاى الجهاػ الخىٟس ي  ٌُ ٞع

ت في هظا اآلاجا٫  .ؤولٍى

م ُاث مٗض٫ ماقغ اهسٟاى مً وبالٚغ اة خالت( ;.;) مً الؿ٨غي  صاء ًٖ الىاظمت الٞى  ٖام وؿمت ؤل٠ ل٩ل ٞو
اة خالت( 0.:) بلى 8108  الؿ٨غي  مغى مً ٌٗاهىن  ػالىا ما ٢ُغ صولت في البالٛحن مً% =0 ؤن ٚحر. >810 ٖام ٞو
 ، الٗاآلاُت الصخت مىٓمت%( ) ;.<) البالٜ الٗالمي الهُٗض ٖلى اآلاغى اهدكاع مٗض٫ ي٠ٗ اليؿبت هظه وجمشل

غ  (.>810 الؿ٨غي، ًٖ الٗالمي الخ٣ٍغ

ٖلى اآلاك٩لت والخض مً اعجٟإ  الٗامت في اجساط إلاظغاءاث ال٨ُٟلت بالؿُُغة وؤمام هظه الهىعة بضؤث وػاعة الصخت
ىُت آلا٩اٞدت مغى الؿ٨غي  والتي  8188 - >810وؿبت إلانابت بمغى الؿ٨غي مً زال٫ بَال١ الاؾتراجُجُت الَى

ت ممحزة ٌؿخمغ جىُٟظها آلاضة ؾب٘ ؾىىاث وتهضٝ بلى ج٣لُل خضور بناباث ظضًضة باآلاغى م٘ ج٣ضًم زضمت صخُ
ُاث اآلاغجبُت بمغى الؿ٨غي   .للمغض ى م٘ ج٣لُل اآلاًاٖٟاث والٞى

اة الى مً  >810ٖام % 09.9بلى  8108ٖام  %=.01اظمت ًٖ ألاوعام، ٣ٞض اعجٟٗذ مً ؤما باليؿبت لخاالث الٞى
ُاث ُاث ، وحك٩ل ألاوعام اآلاغجبت ا%(01.9) بمٗض٫ همى ؾىىي ، ؤي اظمالي الٞى ٗض لشالشت مً ؤؾباب ٞو حن. وَُ ال٣ٍُغ

اة اهُت اآلاؿ�بت للٞى ان ال�روؾخاجا مً ؤهم ألامغاى الؿَغ ماؾؿت خمض في ٢ُغ، وؤمام هظه الهىعة ٢امذ  ؾَغ
خه،  ّٞ غ الخُاعاث الدصخُهُت والٗالظُت للخّض مً اهدكاع هظا اآلاغى واؾدئها٫ قإ الُبُت بالبدض اآلاؿخمّغ لخٍُى

اث اآلاٗىُت في ال٣ُاٖاث الصخُت بالضازل والخاعط مً ؤظل وجىانل ماؾؿت خمض الُبُت الخٗاون م٘ اآلااؾؿ
ان ال�روؾخاجا غ وجدؿحن اآلاى�جُاث وألاؾالُب اآلاخبٗت في م٩اٞدت �ؿَغ  .جٍُى
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ُاث -خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا خظاباث و  -وشازة الصخت الِامت املـدز:     وؼسة املىالُد والٗى

ُاث ُدد ز٘م (:6-3الٔاًت )  الى ُلى الـُِد الِاملي املسوز  خىادر ًُ الىاحمت وإلاؿاباث الٗى
 2020 ُام بدلى٤  الىـٙ

ُاث ثمِدال  3-6-1 ٚ  املسوز خىادرحسا   ؿاباثالا  ًُ تمحالىا الٗى  ُلى الوس

ُاث الىاججت ت  قهض ماقغ مٗض٫ الٞى  (،>810-8108ًا زال٫ الٟترة )هسٟايًا ملخْىاًٖ بناباث الخىاصر اآلاغوٍع
ُاث ل٩ل مئت ؤل٠ ٫، ٞبِىما ٧ان مٗض>810 و 8108%( ما بحن ٖامي ?بيؿبت )اآلاٗض٫ خُض اهسٌٟ  وؿمت  الٞى

اة ٖام >.08) الخٔ بإ>810( خالت ٖام ;.<٫ )اآلاٗضنبذ ؤ، 8108( خالت ٞو حن ، ٍو ن وؿبت إلاهسٟاى ٖىض ال٣ٍُغ
حن. مشُلتها٧اهذ ؤٖلى مً  ت ٍو ٖىض ٚحر ال٣ٍُغ ُاث الخىاصر اآلاغوٍع في ٢ُغ ًٖ اآلاٗض٫ الٗالمي البالٜ ٣ل مٗض٫ ٞو

اة في ٖام :.=0)  .>810( خالت ٞو

ُاث وبناباث خىاصر اآلاوججضع إلاقاعة بلى ؤن  بلى جُىع مىظىمت إلاؾٗاف في ٢ُغ،  ًغظ٘غوع اهسٟاى وؿبت ٞو
ت ٖالوة ٖلى ت "الغاصاع"، والخمالث اآلاغوٍع اصة ٖضص ؤظهؼة يبِ الؿٖغ ت  ٍػ التي جا٦ض ٖلى ؤهمُت الؿالمت اآلاغوٍع

 .الش٣اٞت الٗامت لل٣ُاصةاعجٟإ مؿخىي الاهدباه ل٣ىاٖض اآلاغوع و ػٍاصة الىعي و جهاٖض و  ،واخترام حٗلُماث ؾحر اآلاغ٦باث

 حدو٤ 
(30) 

ُاثال مِد٤ ت ل٢ل  الىاججت ًُ اؿاباث الخىادر ٗى وظمت  100,000املسوٍز
 (2016-2012خظب الجيظُت )

      

 2016 2015 2014 2013 2012 الجيظُت
 19.8 19.1 29.0 37.0 23.9 ن ى ٛوٍس

حن  7.1 8.4 9.7 10.1 10.7 ٓحر ٛوٍس

 8.5 9.6 12.1 13.7 12.6 املجمَى

ُاث خـا شازة الخسوُى الخىمىي وإلا خظاباث و و وشازة الصخت الِامت املـدز:   .، وؼسة املىالُد والٗى

0

50

2012 2013 2014 2015 2016

ً الدم واكوساباث مُِىت حؼمل اكوساباث املىاُت   أمساق الدم وأُلا  ج١ٍى
 أمساق الجهاش الدوزي
 أمساق الجهاش الخى٘س ي
 دا  الظ١سي 
 لاوزام 

ُاث الىاحمت ًُ أمساق الٜلب ولاو  وظبت ت والظسهان ودا  الٗى ُُت الدمٍى
 (2016- 2012)ولامساق الخى٘ظُت املصمىت مً احمالي الىُٗاث  ي الظ١س 

ػ٢ل 
(3) 

 
 

 

اًت زدماث ُلى الجمُّ خـى٤  كمان (:7-3) الٔاًت  ذل٣ في بما وإلاهجابُت، الجيظُت الصخت ُز
 في إلاهجابُت الصخت وادماج به، الخاؿت والخىُُت ةطس لا  جىٌُم ومِلىماث زدماث

 2030 ُام بدلى٤  الىهىُت والبرامج الاطتراجُجُاث
ة بوٚس طس لى جىٌُم لا والالحي ُلبِذ خاحتهً ا( طىت 49-15) إلاهجاب طً فيالالحي  اليظا وظبت  3-7-1

 خدًشت 

%( وهي <9ة )ؾغ ُلبِذ خاظ��ً بلى الخىُٓم ألا ( الالحي ؾىت ?:بلى  ;0ؾً إلاهجاب ) فيالالحي بلٛذ وؿبت اليؿاء 
 .%(;8ًٖ اآلاٗض٫ الٗالمي البالٜ ) ج٣ل

 

 

 
 .2012، مسح الِىٜىدي املخِدد املئػساث خـا املـدز: وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا  

ىض ٤ ألاؾغة جىُٓم بلى خاظ��ً ُلبِذ الالحي( ؾىت ?:-;0) إلاهجاب ؾً في الالحي اليؿاء وؿبت بلى الىٓغ ٖو  ٞئاث ٞو
�ى اليؿبت بأن هالخظ الٗمغ، ت الٟئت في �اهذ ألٖا ت الٟئت في ألا٢ل اليؿبت �اهذ بِىما ،( ؾىت:9-91)  الٗمٍغ  الٗمٍغ

ت الٟئت هظه في اآلاتزوظت للمغؤة الش٣افي اآلاؿخىي  جضوي بلى ًغظ٘ عبما وهظا(  ؾىت :8-;0)  في جدبظ ال والتي الٗمٍغ
 .وآزغ خمل بحن واآلاباٖضة ، الخمل مىاو٘ اؾخسضام زال٫ مً ألاؾغة جىُٓم بلى ألاولى الزواط مغاخل

٤ الخالت ؾغ خاظ��ً بلى جىُٓم ألا ُلبِذ ( الالحي ؾىت ?:بلى  ;0في ؾً إلاهجاب )الالحي وجخٟاوث وؿبت اليؿاء  ة ٞو
ضاصًت )%( ٖىض =.99الخٗلُمُت مابحن ) ت ،)=.<9خملت الكهاصة الٖا ( لضي خملت الكهاصة 1.?9%( ٖىض خملت الشاهٍى
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طىت( والالحي ُلبِذ خاحتهً الى  49-15وظبت اليظا  الالحي في طً إلاهجاب )
 (2012)جىٌُم لاطسة 

ػ٢ل 
(4) 
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اًت زدماث ُلى الجمُّ خـى٤  كمان (:7-3) الٔاًت  ذل٣ في بما وإلاهجابُت، الجيظُت الصخت ُز
 في إلاهجابُت الصخت وادماج به، الخاؿت والخىُُت ةطس لا  جىٌُم ومِلىماث زدماث

 2030 ُام بدلى٤  الىهىُت والبرامج الاطتراجُجُاث
ة بوٚس طس لى جىٌُم لا والالحي ُلبِذ خاحتهً ا( طىت 49-15) إلاهجاب طً فيالالحي  اليظا وظبت  3-7-1

 خدًشت 

%( وهي <9ة )ؾغ ُلبِذ خاظ��ً بلى الخىُٓم ألا ( الالحي ؾىت ?:بلى  ;0ؾً إلاهجاب ) فيالالحي بلٛذ وؿبت اليؿاء 
 .%(;8ًٖ اآلاٗض٫ الٗالمي البالٜ ) ج٣ل

 

 

 
 .2012، مسح الِىٜىدي املخِدد املئػساث خـا املـدز: وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا  

ىض ٤ ألاؾغة جىُٓم بلى خاظ��ً ُلبِذ الالحي( ؾىت ?:-;0) إلاهجاب ؾً في الالحي اليؿاء وؿبت بلى الىٓغ ٖو  ٞئاث ٞو
�ى اليؿبت بأن هالخظ الٗمغ، ت الٟئت في �اهذ ألٖا ت الٟئت في ألا٢ل اليؿبت �اهذ بِىما ،( ؾىت:9-91)  الٗمٍغ  الٗمٍغ

ت الٟئت هظه في اآلاتزوظت للمغؤة الش٣افي اآلاؿخىي  جضوي بلى ًغظ٘ عبما وهظا(  ؾىت :8-;0)  في جدبظ ال والتي الٗمٍغ
 .وآزغ خمل بحن واآلاباٖضة ، الخمل مىاو٘ اؾخسضام زال٫ مً ألاؾغة جىُٓم بلى ألاولى الزواط مغاخل

٤ الخالت ؾغ خاظ��ً بلى جىُٓم ألا ُلبِذ ( الالحي ؾىت ?:بلى  ;0في ؾً إلاهجاب )الالحي وجخٟاوث وؿبت اليؿاء  ة ٞو
ضاصًت )%( ٖىض =.99الخٗلُمُت مابحن ) ت ،)=.<9خملت الكهاصة الٖا ( لضي خملت الكهاصة 1.?9%( ٖىض خملت الشاهٍى
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طىت( والالحي ُلبِذ خاحتهً الى  49-15وظبت اليظا  الالحي في طً إلاهجاب )
 (2012)جىٌُم لاطسة 

ػ٢ل 
(4) 
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 ً%( ٖىض الالحي ٣ًل مؿخىاه;.=8جبلٜ ) بِىما%( ٖىض خملت الكهاصة الابخضاثُت، <.99الجامُٗت ٞإٖلى وج٣ترب مً )
 الخٗلُمي ًٖ الكهاصة الابخضاثُت.

ت ال٘ئت جل٣ في امسأة ألٙ ل٢ل( طىت 19-15 ،14-10) الىالداث لدي املساهٜاث مِد٤ 3-7-2  الِمٍس

ت)  إلاظمالي الىالصاث مٗض٫ ًبلٜ حر ٢ٍُغ ت ٚو ـت الٟئـت مً اآلاغاه٣اث لضي(  ٢ٍُغ  ؤلـ٠ ل٩ـل( ٖامـاً :0-01) الٗمٍغ
ــت الٟئــت مــً اآلاغاه٣ــاث لــضي اآلاٗــض٫ قــهض بِىمــا نــٟغًا، ٢ُــغ صولــت فــي امــغؤة  مــً اهسٟايــا  ؾــىت( ?0-;0) الٗمٍغ
 وهـظا ، >810 ٖـام امـغؤة ؤلـ٠ ل٩ـل والصة خالـت( 01.9) بلـى 8108 ٖـام امـغؤة ؤلـ٠ ل٩ل والصة خالت( 0.:0) خىالي
ـىسٌٟ. مغاه٣ت امغؤة ؤل٠ ل٩ل والصة( ;.09) بلٜ ،خُض ٖمان ؾلُىت في هٓحره ًٖ ٣ًل اآلاٗض٫  ٖىـض اآلاٗـض٫ ٍو

ــت اآلاغاه٣ــت ــت، امــغؤة ؤلــ٠ ل٩ــل والصة خالــت( =.;) بلــى ال٣ٍُغ ــت ٚحــر اآلاــغؤة ٖىــض ًغجٟــ٘ بِىمــا ٢ٍُغ  بلــى لُهــل ال٣ٍُغ
ت ٚحر امغؤة ؤل٠ ل٩ل والصة خالت( :.09)  .>810 ٖام ٢ٍُغ

 

 حدو٤ 
(31) 

خظب  امسأة 1000 ل٢ل( طىت 19-15 ،14-10) املساهٜاث لدي الىالداث مِد٤
ت  )  (2016-2012الجيظُت وال٘ئاث الِمٍس

       

ت الجيظُت  2016 2015 2014 2013 2012 ال٘ئاث الِمٍس

ىن   ٛوٍس
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 طىت 14 -10 

 5.7 6.5 7.4 7.5 7.8 طىت 19 -15 

حن  ٓحر ٛوٍس
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 طىت 14 -10 

 13.4 13.2 12.7 17.3 19.4 طىت 19 -15 

 املجمَى
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 طىت 14 -10 

 10.3 10.6 10.5 13.0 14.1 طىت 19 -15 

ُاث خـا شازة الخسوُى الخىمىي وإلا و املـدز:          .، وؼسة املىالُد والٗى

ا م٨ً جٟؿحر اهسٟاى مٗض٫ الىالصاث لضي اآلاغاه٣اث ال٣ٍُغ ٦ما٫ حٗلُمهم ٖامًا( بلى جًُٟلهم أل?0بلى  ;0) ثٍو
اثٖلى خؿاب الؼواط اآلاب٨غ، ب٨ٗـ اآلاغاه  .٣اث ٚحر ال٣ٍُغ

ت  وظضًغ بالظ٦غ، ٞةن اة بحن الٟخُاث في الٟئت الٗمٍغ  ?0-;0مًاٖٟاث الخمل والىالصة هي الؿبب الغثِس ي للٞى
ازغن الخمل بلى ما بٗض ؾً اآلاغاه٣ت جخاح لهً ٞغنت ؤ٦بر للخمخ٘  ؾىت. والٟخُاث الالحي ًتزوظً في و٢ذ الخ٤ ٍو

غ، وجدهُل حٗلُم ؤٖلى، وبىاء خُاة ؤًٞل ألهٟؿهً وأل   .هًؾغ بصخت ؤٞو

  

 
 

 

 وام٢اهُت املالُت، املساهس مً الخماًت ذل٣ في بما الؼاملت، الصخُت الخٔوُت جدُٜٝ (:8-3) الٔاًت
اًت زدماث ُلى الخـى٤   ُلى الجمُّ خـى٤  وام٢اهُت ،الجُدة لاطاطُت الصخُت الُس

ت دةو  لاطاطُت املؤمىهت واللٜاخاث لادٍو ُّ  الخ٢ل٘ت واملِظىزة والِ٘الت الج

هم املِِؼُت هٜ٘اث ٟبحرة ُلى الصخت مدظىبت ٟدـت مً مجمَى أطس الرًً جـٖس  الظ٢ان وظبت 3-8-2
 دزلها أو املِِؼُت طس لا  اه٘اٚ

ا٫ ٢ُغي جمشل ما وؿبخه );.<?بلغت ٢ُمت إلانٟا١ الكهغي ٖلى الصخت للٟغص خىالي ) %( مً بظمالي 8.19( ٍع
إلانٟا١ �لما ػاص صزل الٟغص لخهل ، وجغجٟ٘ ٢ُمت %( مً بظمالي الضزل الكهغي للٟغص0.91إلانٟا١ الكهغي للٟغص و)

ا٫ ٞما ٞى١ بلى )1;٢ُمت إلانٟا١ الكهغي ٖلى الصخت لضي ؤصخاب الضزى٫ ) ا٫ ٢ُغي جمشل 919( ال٠ ٍع ( ٍع
 .( ًبحن طل٪98%( مً إلانٟا١ الكهغي للٟغص والجضو٫ )01.;%( مً الضزل الكهغي و)<9.8)

حدو٤ 
(32)  

ا٤  ال٘سد مخىطى ووظبت اه٘اٚ ا  بالٍس اًت والخدماث الصخُت الٜوسي ػهٍس  ُلى الُس
(2012/2013) 

    

اًت  ٗئاث الاه٘اٚ للُس
 الصخُت

وظبت الاه٘اٚ الؼهسي لل٘سد ُلى 
اًت الصخُت مً احمالي  الُس

 الاه٘اٚ الؼهسي لل٘سد

وظبت الاه٘اٚ الؼهسي لل٘سد 
اًت الصخُت مً  ُلى الُس

 احمالي الدزل الؼهسي لل٘سد

مخىطى الاه٘اٚ الؼهسي 
اًت الصخُت  لل٘سد مً الُس

 2.05 0.04 0.05 2,500 أقل من 1

2 5,000 - 0.39 0.23 17.88 

3 7,500 - 0.56 0.37 27.51 

4 10,000 - 0.86 0.52 42.61 

5 12,500 - 1.10 0.69 57.94 

6 15,000 - 1.27 0.86 59.30 

7 17,500 - 1.51 0.96 72.57 

8 20,000 - 1.76 1.11 92.11 

9 22,500 - 2.13 1.12 127.13 

10 25,000 - 2.22 1.40 99.89 

11 27,500 - 2.41 1.70 133.01 

12 30,000 - 2.11 1.28 127.24 

13 32,000 - 2.20 1.27 99.50 

14 35,000 - 2.50 1.57 131.00 

15 40,000 - 3.40 1.95 185.53 

16 50,000 - 3.78 2.17 181.25 

 303.97 3.28 5.10  فأكثر  50,000 17

 98.49 1.30 2.03 املجمَى

ا  * ا٤ ٛوسي ُام  7583.2مالخٌت: مخىطى دزل ال٘سد ػهٍس ا  2012/2013ٍز ا٤ ٛوسي  98.5، ومخىطى اه٘اٚ ال٘سد ػهٍس  .ٍز
 .2012/2013ة طس مسح اه٘اٚ ودزل لا  -خـا املـدز: وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا 
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ت دةو  لاطاطُت املؤمىهت واللٜاخاث لادٍو ُّ  الخ٢ل٘ت واملِظىزة والِ٘الت الج

هم املِِؼُت هٜ٘اث ٟبحرة ُلى الصخت مدظىبت ٟدـت مً مجمَى أطس الرًً جـٖس  الظ٢ان وظبت 3-8-2
 دزلها أو املِِؼُت طس لا  اه٘اٚ
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 .( ًبحن طل٪98%( مً إلانٟا١ الكهغي للٟغص والجضو٫ )01.;%( مً الضزل الكهغي و)<9.8)

حدو٤ 
(32)  

ا٤  ال٘سد مخىطى ووظبت اه٘اٚ ا  بالٍس اًت والخدماث الصخُت الٜوسي ػهٍس  ُلى الُس
(2012/2013) 

    

اًت  ٗئاث الاه٘اٚ للُس
 الصخُت

وظبت الاه٘اٚ الؼهسي لل٘سد ُلى 
اًت الصخُت مً احمالي  الُس
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مخىطى الاه٘اٚ الؼهسي 
اًت الصخُت  لل٘سد مً الُس

 2.05 0.04 0.05 2,500 أقل من 1

2 5,000 - 0.39 0.23 17.88 

3 7,500 - 0.56 0.37 27.51 

4 10,000 - 0.86 0.52 42.61 

5 12,500 - 1.10 0.69 57.94 

6 15,000 - 1.27 0.86 59.30 

7 17,500 - 1.51 0.96 72.57 

8 20,000 - 1.76 1.11 92.11 

9 22,500 - 2.13 1.12 127.13 

10 25,000 - 2.22 1.40 99.89 

11 27,500 - 2.41 1.70 133.01 

12 30,000 - 2.11 1.28 127.24 

13 32,000 - 2.20 1.27 99.50 

14 35,000 - 2.50 1.57 131.00 

15 40,000 - 3.40 1.95 185.53 

16 50,000 - 3.78 2.17 181.25 

 303.97 3.28 5.10  فأكثر  50,000 17

 98.49 1.30 2.03 املجمَى

ا  * ا٤ ٛوسي ُام  7583.2مالخٌت: مخىطى دزل ال٘سد ػهٍس ا  2012/2013ٍز ا٤ ٛوسي  98.5، ومخىطى اه٘اٚ ال٘سد ػهٍس  .ٍز
 .2012/2013ة طس مسح اه٘اٚ ودزل لا  -خـا املـدز: وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا 
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اًت الصخُت مخض�ي ظضًا وطل٪ ألن ظمُ٘ الؿ٩ان حكملهم هٟا١ ًخطح مً الجضو٫ بإن ب ألافغاص ٖلى الخضماث والٖغ
الخٔ اعجٟإ إلاهٟا١ الكهغي للٟغص ٖلى الصختالخضماث الصخُت اآلاجاهُت ؤو قبه اآلاجاهُت. و٦ما  مً خىالي  ٍو

ا٫ ٢ُغي ٖام ;.=>) ا٫ ٢ُغي ٖام ;.<?بلى خىالي ) =811/ >811( ٍع اصة بلٛذ خىالي  بيؿبتؤي  8108/8109( ٍع ٍػ
بلى  =811/>811%( ٖام ?.0%( ٦ما اعجٟٗذ �ؿبت اهٟا١ الٟغص ٖلى الصخت مً اظمالي إلاهٟا١ الكهغي مً )>:)
%( <.0، ب�نما اهسٟضذ �ؿبت إلاهٟا١ الكهغي ٖلى الصخت مً بظمالي صزل الٟغص مً )8108/8109%( ٖام 8)

ب اعجٟإ صزل الٟغص الكهغي بمٗض٫ ؤٖلى مً ما ، وطل٪ بؿب8108/8109%( ٖام 0.9بلى ) =811/>811ٖام 
اًت الصخُت  . ًسههه مً الضزل لخضماث الٖغ

 

 حدو٤ 
(33) 

اًت الصخُت ُلى لاٗساد وظبت اه٘اٚ الدزل  أو لاطسي  الاه٘اٚ احمالي مً ٟيظبت الخدماث والُس
(1982-2013) 

      

 الظىىاث

ال٘سد ُٛمت اه٘اٚ 
الخدماث ُلى 

اًت الصخُت  والُس
 لل٘سد

ا  بال) ٍا٤ س ػهٍس
(وسي ٜال  

احمالي دزل ال٘سد 
ا  بال) ٍا٤ س ػهٍس

(وسي ٜال  

احمالي اه٘اٚ ال٘سد 
ا  بال) ٍا٤ س ػهٍس

(وسي ٜال  

وظبت اه٘اٚ ال٘سد 
الخدماث ُلى 

اًت الصخُت  والُس
 دزلهمً احمالي 

 الؼهسي%

وظبت اه٘اٚ ال٘سد 
الخدماث ُلى 

اًت الصخُت  والُس
 همً احمالي اه٘اٛ

 الؼهسي%

1982/1983 2.0 ... 1260.56 .... 0.2% 

1888 16.0 1587 1672 1.0% 1.0% 

2006/2007 67.5 3845.4 3591.16 1.8% 1.9% 

2012/2013 98.49 7583.17 4846.78 1.3% 2.0% 
س  ....: ٓحر مخٗى

 .خـا و إلا  وخظاباث وشازة الخسوُى الخىمىي  ةطس املـدز: مسح اه٘اٚ ودزل لا 
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1982/1983 1988 2006/2007 2012/2013

 وظبت اه٘اٚ ال٘سد ُلى الصخت مً احمالي الدزل الؼهسي 

 وظبت اه٘اٚ ال٘سد ُلى الصخت مً احمالي الاه٘اٚ الؼهسي 

اًت الصخُت ٟيظبت مً احمالي اه٘اٛه  وظبت اه٘اٚ ال٘سد ُلى زدماث والُس
 (2013 – 1982)الؼهسي أو دزله الؼهسي 

ػ٢ل 
(5) 

 
 

 

 ال١ُمُاتُت للمىاد الخِّسق ًُ الىاحمت ولامساق الىُٗاث ُدد مً ٟبحر بٜدز الخد(: 9-3) الٔاًت
 2030 ُام بدلى٤  والتربت واملا  الهىا  روجلى  الخوسة

ُاث مِد٤ 3-9-2 والاٗخٜاز الى  ،املؤمىهت ٓحر الـحي الـٖسزدماث و  ،املؤمىهه ٓحر املُاه لىامليظىب ا الٗى
حر املُاه وزدماث الـٖس الـحي والىٌاٗت  لخدماث الخِسق) املساٗٝ الصخُت ٓحر مؤمىهت في جٗى
 (الصخُت للجمُّ

ُاث الىاظمت ًٖ ا ؤل٠ مئت ل٩ل ٝغ الهخي ٚحر اآلاإمىن والاٞخ٣اع بلى الىٓاٞت واله اآلاإمىهتٚحر  آلاُاهًبلٜ مٗض٫ الٞى
حر الهٝغ الهخي اآلادؿً  مً حر اآلاُاه الهالخت للكغب واآلاإمىهت، و٦ظل٪ جٞى الؿ٩ان نٟغًا وطل٪ هدُجت لخٞى

 (.>810-8108للجمُ٘ َُلت الٟترة )

 حدو٤ 
(34) 

ُاث ل٢ل ال مِد٤  (2016-2012وظمت خظب املساهس البِئت ) 100,000ٗى
      

 2016 2015 2014 2013 2012 املئػس
 0 0 0 0 0 مُاه ٓحر هٌُ٘ت

 0 0 0 0 0 ؿٖس ؿحي ٓحر آمً

 0 0 0 0 0 هٜف مىاد الخىٌُٙ

 

ُاث مِد٤ 3-9-3  املخِمد ٓحر الدظمم امليظىب الى الٗى

ُاث اآلايؿىبت للدؿمم ٚحر اآلا حكحر البُاهاث الخانت بماقغ مٗض٫ حن  خٗمضالٞى بلى وظىص جباًً في اآلااقغ بحن ال٣ٍُغ
حر ال٣ٍُغ اة حن، ٟٞي الى٢ذ الظي لم حسجل ُٞه ٚو حن زال٫ الٟترة )ؤي خالت ٞو ( ؤي ؤن >810-8108بحن ال٣ٍُغ

حن، ولم ًخسُى اآلاٗ مئت( ل٩ل =.8بلٜ اآلاٗض٫ )ما اآلاٗض٫ ٧ان نٟغًا، بِى ( َُلت ;.1ض٫ إلاظمالي )ؤل٠ مً ٚحر ال٣ٍُغ
اة ل٩ل مئت ؤل٠ مً الؿ٩ان.:.8، خُض ونل اآلاٗض٫ بلى ):810ىاء ٖام الٟترة بةؾخص  ( خالت ٞو

 حدو٤ 
(35) 

ُاث مِد٤  املخِمد ٓحر الدظمم وظمت خظب 100,000ل٢ل  الٗى
(2012 -2016) 

      

 2016 2015 2014 2013 2012 الجيظُت
 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 ن ى ٛوٍس

حن  0.1 0.5 0.9 0.5 0.3 ٓحر ٛوٍس

 0.2 0.5 0.8 0.4 0.2 املجمَى

ُاث،  خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا خظاباث و  -وشازة الصخت الِامت املـدز:               .وؼسة املىالُد والٗى
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ص(: أ-3) الٔاًت ت الِاملُت الصخت ىٌمتم اج٘اُٛت جىُ٘ر حٍِص  حمُّ في الخبٕ ٢اٗدتبؼؤن م إلاهاٍز
 الاٛخلا  خظب البلدان،

 ٟثرطىت ٗؤ 15الرًً جبلٕ أُمازهم  لاشخاؾ لديخالُا   الخبٕ الطخِما٤ ىخد الظًامل الاهدؼاز مِد٤ 1-أ-3

بحن الغظا٫ بلى اعجٟإ مٗض٫ اهدكاع الخضزحن  8108ظغي ٖام اآلااقغاث الظي ؤحكحر بُاهاث اآلاسح الٗى٣ىصي مخٗضص 
ت ) (، بِىما ;.;8) الغظا٫ ضاآلاٗض٫ إلاظمالي ٖى ؾىت(، خُض بلٜ ?:بلى ;0ًٖ هٓحره لضي اليؿاء يمً الٟئت الٗمٍغ

حن مً الغظا٫ واليؿاء ًٖ مشُله لضي =.;لضي اليؿاء ) هدكاعمٗض٫ الا  غجٟ٘ مٗض٫ الاهدكاع ٖىض ٚحر ال٣ٍُغ %(، ٍو
اث. حن وال٣ٍُغ  ال٣ٍُغ

م مً  لمي البالٜ مً اآلاٗض٫ الٗا ؾىت ٞإ٦ثر( هى ؤ٢ل;0ن مٗض٫ اهدكاع الخضزحن بحن الظ٧ىع في ٢ُغ مً ؾً)ؤوبالٚغ
٩ا الكمالُت )91، واآلاٗض٫ في صو٫ الاجداص ألاوعبي )%(;9)  .%(?0%( ٚحر ؤهه ًخسُى مشُله في صو٫ ؤمٍغ

 

 

 
 .2012خِدد املئػساث املمسح الِىٜىدي - خـا الخىمىي وإلا وشازة الخسوُى املـدز:                 

الم اآلاسخلٟت مً زال٫ الخش٠ُ٣ بمًاع الخضزحن ٖ وحؿعى صولت ٢ُغ لى الخ٣لُل مً بواآلاىابغ الضًيُت بر وؾاثل الٖا
ؼ الجهىص لخسُىة جىؾُ٘ ُٖاصاث إلا٢إل ًٖ الخضزحن لدكمل اآلاغا٦ؼ ال�خُت ، ٦ما ٢امذ بمٗض٫ اهدكاعه ٍٗؼ

وبجاخت بم٩اهُت ؤ٦بر ؤمام الغاٚبحن في إلا٢إل ًٖ الخضزحن؛ للىصى٫ بلى الخضماث اآلا٣ضمت في هظا الجاهب، وطل٪ في 
٤ ما ظاء باؾتراج 8188%( بدلى٫ ٖام 91الخض مً اهدكاع الخضزحن بيؿبت )بَاع  ىُت )ُٞو -<810جُت الخىمُت الَى

8188.) 
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ىن  حن ٢ٍُغ  الاظمالي ٚحر ٢ٍُغ

 اهار ذٟىز 

طىت  15مِد٤ الاهدؼاز مىخد الظً الطخِما٤ الخبٕ لدي لاشخاؾ )
 (2012)ٗؤٟثر(خظب الجيع والجيظُت 

ػ٢ل 
(6) 

 
 

 

ت اللٜاخاث مجا٤ في والخوىٍس البدث دُم (:ب-3) الٔاًت حر املِدًت لألمساق ولادٍو  التي املِدًت ٓو
ت ُلى الخـى٤  ام٢اهُت وجىٗحر لاو٤، املٜام في الىامُت البلدان لها جخِسق  لادٍو

ٜا   مِٜىلت، بؤطِاز لاطاطُت واللٜاخاث  املخِلٝ الاج٘اٚ بؼؤن الدوخت إلُالن ٗو
ٚ  مً بالخجازة املخـلت بالجىاهب ت املل١ُت خٜى د الري الِامت، وبالصخت ال١ٍ٘س  خٝ ًٟئ

 الجىاهب بؼؤن الاج٘اٚ في الىازدة لاخ٢ام مً بال٢امل الاطخ٘ادة في الىامُت البلدان
ٚ  مً بالخجازة املخـلت ت املل١ُت خٜى  لخماًت الالشمت املسوهت بؤوحه املخِلٜت ال١ٍ٘س
ت ُلى الجمُّ خـى٤  ام٢اهُت أحل مً الِمل طُما وال الِامت، الصخت  .لادٍو

ت ا 3-ب-3 ت اللسوٍز ت أطاطُت مً لادٍو لتي ج٘ي بالٔسق ب٢ل٘ت وظبت املساٗٝ الصخُت املخاخت ٗيها مجمُى

 الدواممِظىزة ُلى 

ت ألاؾاؾُت، خُث جضٖم الضولت ؾٗغ الضواء  ًدصل جمُ٘ ؾ٩ان ٢ُغ مً اآلاىاَىحن واآلا٣ُمحن ٖ�ى جمُ٘ ألاصٍو
غها الضولت مً  ٦بحرةبيؿبت  حن، ؤما باليؿبت لل٣اخاث ٞخٞى انت زال٫ مغا٦ؼها الخمً ٢ُمخه باليؿبت لٛحر ال٣ٍُغ

اًت الصخُت للجمُ٘ باآلاجان  .وفي ٧اٞت مىا٤َ الضولت بالٖغ

 حدو٤ 
(36) 

ت ٗيها املخاخت الصخُت املساٗٝ وظبت ت مً أطاطُت مجمُى  لادٍو
ت - 2012الدوام ) ُلى مِظىزة ب٢ل٘ت بالٔسق ج٘ي التي اللسوٍز

2016) 
     

2012 2013 2014 2015 2016 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

ىُت الشاهُت )ُوحكحر اؾتراج ًت ابلى ؤن الضولت وفي بَاع بىاء همىطط مخ٩امل لخ٣ضًم ٖع( 8188-<810جُت الخىمُت الَى
ت  ُٗت اآلاؿخىي، اشخملت ٖ�ى بغهامج زاص ًخٗل٤ بضمان جىاٞغ ألاصٍو  واآلاؿخلؼماث الُبُت الالػمت.صخُت ٞع

ادة جدُٜٝ (:ج-3) الٔاًت  الٜواَ هرا في ُاملت ٛىي  وجىًُٙ الصخت، ٛواَ جمىٍل في ٟبحرة ٍش
بها وجوىٍسها  والدو٤  همىا البلدان أٛل في وبساؿت الىامُت، البلدان في واطدبٜائها وجدٍز
 الىامُت الـٔحرة الجصزٍت

 وجىشَِهمالصخحن  لازـاتحن ٟشاٗتمِد٤  1-ج-3

باء ل٩ل ؤل٠ مً الؿ٩ان ٖىض مؿخىي مىسٌٟ ٞهى لم ًخسُى) هٓحره ؤ٢ل مً وهى  ( َبِب=.8ب٣ي مٗض٫ ٖضص ألَا
اآلاخىؾِ الٗالمي ل٨ىه ًخسُى  شخو ؤل٠( َبِب ل٩ل 8.;في الىمؿا البالٜ )و (<.٨8ت اآلاخدضة البالٜ )لفي اآلام

اصة ، (;.0) جحن مً ٧لُت َب ؤٖضاص ومً اآلاخى٢٘ ؤن ًغجٟ٘ اآلاٗض٫ م٘ ٍػ جي ٧لُت واًل الخٍغ ٧ىعهُل و٦ظل٪ زٍغ
ج ؤو٫ صٞٗت بٗض ؤعبٗت ؾىىاث.الُب   بجامٗت ٢ُغ التي مً اآلاخى٢٘ ؤن جبضؤ بخسٍغ
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، (:?.8ػ اآلاخىؾِ الٗالمي البالٜ )( وهظا اآلاٗض٫ ًخجاو ;.>وؿمت ٞلم ًخسُى ) ؤل٠ل٩ل  حنؤما باليؿبت لٗضص اآلامغي
ومً اآلاخى٢٘ ؤن  .ممغى ل٩ل ؤل٠ شخو( :.<( و)>.01ل٨ىه ٣ًل ًٖ هٓحره في ٧ل ٞغوؿا واآلامل٨ت اآلاخدضة البالٜ )

جاث في الخس جحن والخٍغ ًُت مً ظامٗت ًغجٟ٘ اآلاٗض٫ زال٫ الؿىىاث ال٣اصمت م٘ جهاٖض الخٍغ ههاث الخمٍغ
 .٧الجاعي 

 حدو٤ 
(37) 

 (2016-2012وظمت خظب املهىت ) 1000الصخت ل٢ل  مجا٤ في الِاملحن وجىشَّ ٟشاٗت
    

  

 2016 2015 2014 2013 2102 الِاملحن في الصخت
 6.5 6.1 5.8 6.2 5.8 ممسكحن

 1.1 1.0 0.9 1.0 1.0 ؿُادلت

 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 اهبا  اطىان

ىن   2.7 2.3 2.5 2.1 2.5 اهبا  بؼٍس

ت إلا  ،خظاباث وشازة الخسوُى الخىمىي و إلاخـا  و وشازة الصخت الِامت املـدز:   .اث الخدماث الصخُت(اخـا ٍت )ٗـل خـاتُت الظىى املجمُى

 

ص (:د-3) الٔاًت  مً والخد املب١س إلاهراز مجا٤ في الىامُت، البلدان طُما وال البلدان، حمُّ ٛدزاث حٍِص
 والِاملُت الىهىُت الصخُت املساهس وادازة املساهس

ت ملىاحهت خاالثو  الدولُت الصخُت اللىاتذُلى جىُ٘ر  الٜدزة 1-د-3  الوىازة الصخُت الجاهٍص

غ في صولت ٢ُغ ال٣ضعاث اآلاُلىبت في مجا٫ اللىاثذ الصخُت الضولُت والاؾخٗضاص للُىاعيء وهظا ما جمذ الاقاع   ةجخٞى
ىُت ُبلُه في الاؾتراج لخاالث  جىُٟظ مكغوٕ الخإهب(، خُض جًمىذ >810 - 8100للصخت ) �ألاو�جُت الَى

 .لخاالث الُىاعيء في وػاعة الصخت الٗامتبصاعة ظضًضة للـخإهب والاؾخجابت بوكاء  وجمالُىاعيء، 

 حدو٤ 
(38) 

ت الدولُت الصخُت اللىاتذ جىُ٘ر مدي الٜدزة ُلى  ملىاحهت والجاهٍص
 (2016-2012الصخُت ) الوىازة  خاالث

     

2012 2013 2014 2015 2016 

 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم

 .وشازة الصخت الِامتاملـدز: 
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اتُت في مجاالث  بازشة في اهجاشاثالٜى٤، ٜٗد خٜٜذ دولت ٛوس وزالؿت  اًت الٛى الُس
ُاث  مسخل٘ت، منها ال١ؼٙ املب١س ًُ لامساق، وحصجُّ الجمهىز ُلى ممازطت طلٟى

واطخواُذ الدولت صخُت، وجدظحن الؼ٘اُٗت ُلى ؿُِد خٜٚى املسض ى ومظىإٍاتهم 
ت  ُت الدمٍى ُاث املب١سة الىاحمت ًُ أمساق الٜلب ولاُو جسُ٘م مِدالث الٗى

حرها مً لامساق املمصمىت بؤٟثر والظسهان والظ١سي  مً اليظبت املدددة بمٜداز  ٓو
ُاث لاه٘ا٤ الشلث ( خالت ل٢ل ألٙ 25الى أٛل مً )دون الخامظت ، وجسُ٘م مِدالث ٗو

د املددد ُام 12مىلىد حي ووُٗاث لاه٘ا٤ السكّ الى أٛل مً ) ( خالت وذل٣ ٛبل املُى
2030. 

اؿابت  ، خُث لم حسجل أيلامساق املِدًتلمىطت في مىاحهت خٜٜذ الدولت اهجاشاث مو 
ت  ٘م مِد٤ اهدؼاز الظل (، واهس2016 - 2012هُلت ال٘ترة )ب٘حروض املىاُت البؼٍس

ا وا ُاث الى مِدالث مخدهُت حدا  )ب(  الىباثيلتهاب ال١بد واملالٍز ، واهس٘لذ مِدالث الٗى
 الى الـ٘س.احمت ًُ مساهس البِئت الى
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كمان أن جخاح للجمُّ طبل : السابّالهدٖ 

ص الجُد الخِلُم مخ٢اٗئت للخـى٤ ُلى  ٗسؾ وحٍِص

 للجمُّ الخُاة مدي الخِّلم

د مً  لى دزحت وجدُٜٝ املٍص ص الهدٖ السابّ ُلى اٟدظاب املهازاث الخؤطِظُت واملهازاث لُا ًٟس
ب الخٜجي واملنهي وبـىزة أٟ ب هىا٤ الخُاةثر اهـاٗا  الىؿى٤ الى الخِلُم والخدٍز ، والخدٍز

 واملهازاث واملِاٖز والُٜم الالشمت للخِامل حُدا  مّ املجخمّ واملظاهمت ُٗه.

د، ومىـٙ مجاوي وزاهىي  ابخداثي بخِلُم وال٘خُان ال٘خُاث حمُّ ًخمّخّ أن كمان (:1-4) الٔاًت ُّ  وح
ِالت مالتمت حِلُمُت هخاتج جدُٜٝ الى ًئدي مما  2030 ُام بدلى٤  ٗو

 نهاًت في( ج) الابخداتُت، املسخلت نهاًت في( ب) الشالث،/الشاوي الـٙ في( أ: )الؼبابو  لاه٘ا٤ وظبت 4-1-1
( 1) في ال١٘ا ة مظخىي  مً لادوى الخد لاٛل ُلى ًدٜٜىن  الرًً ،الخِلُم الشاهىي  مً لاولى املسخلت
اكُاث،( 2) الٜسا ة،  الجيع خظب والٍس

ت٨ٟاءة في مىاص الٗض حُ  ت للُالب ال٣ُغي للمىاٞؿت ومىا٦بت مخُلباث  اللٛت إلاهجلحًز ايُاث والٗلىم يغوٍع والٍغ
هظا الٗهغ، خُض بن هجاح الُالب ٞحها ٩ًىن ماقغًا لىجاخه في باقي اآلاىاص، وجضعؽ هظه اآلاىاص فى ٧ل صو٫ الٗالم 

 .ل٩اٞت الُلبت في ظمُ٘ اآلاغاخل ختى الخسغط

ايُاث في اله٠ الشالض والؿاصؽ  جغجٟ٘ وؿبت الُالب الظًً خهلىا ٖ�ى ال�ض ألاصوى مً ال٨ٟاءة في ماصة الٍغ
خىي ٞىجض بإن اآلاؿل٨جها جىسٌٟ ٖىض َلبت اآلاغخلت ألاولى في الخٗلُم الشاهىي، ؤما باليؿبت للٛت الٗغبُت  بخضاجي،إلا 

/  َلبت اله٠ الشاويٖىض  ُٞه اليؿبت جىسٌٟ ًخهاٖض ٧لما ج٣ضم الُالب في مغاخل الضعاؾت، ٟٞي الى٢ذ الظي
%( في نهاًت =<%( وبلى ):<اآلاغخلت الجهاثُت للخٗلُم الابخضاجي)جغجٟ٘ ًٖ َلبت هجضها  %(0=بلى ) الشالض الابخضاجي

تاآلاغخلت ألاولى مً الخٗلُم الشاهىي. ؤما باليؿبت للظًً ًد٣٣ىن ال  ،�ض ألاصوى مً مؿخىي ال٨ٟاءة في اللٛت الاهجلحًز
%(، بِىما ججاوػث 1>%( ل٨جها جىسٌٟ في اله٠ الؿاصؽ لخهل بلى )1?ـ)الــ ىٞهي جغجٟ٘ في اله٠ الخاؾ٘ وجخسُ

 %( في اله٠ الشالض الابخضاجي.;=اليؿبت )

ايُاث في  اث الضهُا مً ال٨ٟاءة في الٍغ الخظ بإن وؿبت الُالب في اله٠ الخاؾ٘ الظًً خ٣٣ىا ٖ�ى ألا٢ل اآلاؿخٍى ٍو
 .%(;=اآلاخ٣ضمت الىمى والبالٛت )٤ %( ج٣ل ًٖ هٓحرتها في اآلاىاَ?:٢ُغ والبالٛت )

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 املـدز: وشازة الخِلُم والخِلُم الِالي  

 هىُُت ُلى الخـى٤  ٗسؾ، 2030ال٘خُاث وال٘خُان، بدلى٤ ُام  لجمُّ جخاح أن ٟ٘الت (:2-4) الٔاًت
اًت الىما  مً حُدة  ١ًىهىا ختى الابخداثي ٛبل والخِلُم املب١سة الو٘ىلت مسخلت في والُس

ً   الابخداثي للخِلُم حاهٍص

ٟا٫ ؤؾاؾُت لخدؿحن مسغظاث الخٗلُم في اآلاغاخل الخٗلُمُت الالخ٣ت، ًخم مً زُحٗض  اى ألَا اللها ب٦ؿاب مغخلت ٍع
ت ٢بل صزىله مغخلت الخٗلُم الابخضاجي، و٢ض ؤ٦ضث طل٪ ال٨شحر مً  الُٟل مهاعاث اظخماُٖت وحٗلُمُت وجغبٍى
ت التي مً هخاثجها ؤًًًا ؤن مؿخىي جدهُل الُٟل في ال٣غاءة وفي اآلاهاعاث الخؿابُت ؾ٩ُىن ٖالُاً   الضعاؾاث التربٍى

اى ألا   ٫.َٟالألَٟا٫ الظًً الخد٣ىا بٍغ

ٟا٫ �ؿهم في جسٌُٟ ج٩لٟت الخٗلُم مً زال٫ الاؾخٛناء ًٖ بغامج وصعوؽ  ما٦ اى ألَا ؤن الخٗلُم في مغخلت ٍع
اصة ت وجسٌُٟ وؿبت إلٖا  .باله٠ وجسٌُٟ الدؿغب مً الخٗلُم الخ٣ٍى

ت مِد٤ 4-2-2  (الابخداثيواخدة مً طً الالخداٚ السطمي بالخِلُم  طىتٛبل ) املىٌم الخِلم في املؼاٟز
 خظب الجيع

ٟا٫ اعجٟاًٖا  اى الَا حن بٍغ ًا زال٫ الٟترة )قهض مٗض٫ الالخدا١ ال٣ٍُغ ، خُض اعجٟٗذ مً (>810 - 8108ملخْى
اصة بلٛذ ) >810%( ٖام 8.9>بلى ) 8108%( ٖام =.8;) اصة لضي إلاهاث8.<0ؤي بيؿبت ٍػ  %(، و٧اهذ وؿبت الٍؼ

اث حن )8.:8) ال٣ٍُغ حن :.:0( ؤ٦بر مً هٓحرتها لضي الظ٧ىع ال٣ٍُغ ضخذ البُاهاث ؤو %(، ؤما باليؿبت لٛحر ال٣ٍُغ
اصة ٧اهذ مخ٣اعبت بحن إلاهاث ) بإن وؿبت  %(.=?.>0%( والظ٧ىع )8?.=0الٍؼ
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دوى مً ال١٘ا ة في وظبت الوالب ممً جٜدمىا لالزخباز الىهجي وخـلى ُلى الخد لا 
ت اكُاث واللٔت الِسبُت واللٔت الاهجلحًز  (2016) مىاد الٍس

ػ٢ل 
(7) 
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 املـدز: وشازة الخِلُم والخِلُم الِالي  

 هىُُت ُلى الخـى٤  ٗسؾ، 2030ال٘خُاث وال٘خُان، بدلى٤ ُام  لجمُّ جخاح أن ٟ٘الت (:2-4) الٔاًت
اًت الىما  مً حُدة  ١ًىهىا ختى الابخداثي ٛبل والخِلُم املب١سة الو٘ىلت مسخلت في والُس

ً   الابخداثي للخِلُم حاهٍص

ٟا٫ ؤؾاؾُت لخدؿحن مسغظاث الخٗلُم في اآلاغاخل الخٗلُمُت الالخ٣ت، ًخم مً زُحٗض  اى ألَا اللها ب٦ؿاب مغخلت ٍع
ت ٢بل صزىله مغخلت الخٗلُم الابخضاجي، و٢ض ؤ٦ضث طل٪ ال٨شحر مً  الُٟل مهاعاث اظخماُٖت وحٗلُمُت وجغبٍى
ت التي مً هخاثجها ؤًًًا ؤن مؿخىي جدهُل الُٟل في ال٣غاءة وفي اآلاهاعاث الخؿابُت ؾ٩ُىن ٖالُاً   الضعاؾاث التربٍى

اى ألا   ٫.َٟالألَٟا٫ الظًً الخد٣ىا بٍغ

ٟا٫ �ؿهم في جسٌُٟ ج٩لٟت الخٗلُم مً زال٫ الاؾخٛناء ًٖ بغامج وصعوؽ  ما٦ اى ألَا ؤن الخٗلُم في مغخلت ٍع
اصة ت وجسٌُٟ وؿبت إلٖا  .باله٠ وجسٌُٟ الدؿغب مً الخٗلُم الخ٣ٍى

ت مِد٤ 4-2-2  (الابخداثيواخدة مً طً الالخداٚ السطمي بالخِلُم  طىتٛبل ) املىٌم الخِلم في املؼاٟز
 خظب الجيع

ٟا٫ اعجٟاًٖا  اى الَا حن بٍغ ًا زال٫ الٟترة )قهض مٗض٫ الالخدا١ ال٣ٍُغ ، خُض اعجٟٗذ مً (>810 - 8108ملخْى
اصة بلٛذ ) >810%( ٖام 8.9>بلى ) 8108%( ٖام =.8;) اصة لضي إلاهاث8.<0ؤي بيؿبت ٍػ  %(، و٧اهذ وؿبت الٍؼ

اث حن )8.:8) ال٣ٍُغ حن :.:0( ؤ٦بر مً هٓحرتها لضي الظ٧ىع ال٣ٍُغ ضخذ البُاهاث ؤو %(، ؤما باليؿبت لٛحر ال٣ٍُغ
اصة ٧اهذ مخ٣اعبت بحن إلاهاث ) بإن وؿبت  %(.=?.>0%( والظ٧ىع )8?.=0الٍؼ
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دوى مً ال١٘ا ة في وظبت الوالب ممً جٜدمىا لالزخباز الىهجي وخـلى ُلى الخد لا 
ت اكُاث واللٔت الِسبُت واللٔت الاهجلحًز  (2016) مىاد الٍس

ػ٢ل 
(7) 
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 حدو٤ 
(39)  

اق لاه٘ا٤ خظب الجيع والجيظُت )  (2016-2012مِد٤ الالخداٚ الاحمالي بٍس
    

ىن  الظىت حن ٛوٍس  املجمَى ٓحر ٛوٍس
 اآلاجمٕى بهار ط٧ىع  اآلاجمٕى بهار ط٧ىع  اآلاجمٕى بهار ط٧ىع 

۲۰۱۲ 52.9 52.6 52.7 54.2 53.0 53.6 73.5 72.0 72.8 

۳۰۱۳ 56.6 57.6 57.1 52.4 52.5 52.4 53.8 54.3 54.1 

٤۰۱٤ 60.7 61.3 61.0 53.8 55.1 54.4 56.1 57.2 56.6 
٥۰۱٥ 62.4 64.1 63.3 60.2 60.0 60.1 60.9 61.3 61.1 
٦۰۱٦ 60.5 64.3 62.3 63.9 62.5 63.2 62.8 63.1 62.9 

 .خـا خظاباث وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا و وشازة الخِلُم الِالي املـدز: 

 

 

 طىا ، خد ُلى ووظا  زحاال   ال١باز، مًووظبت ٟبحرة  الؼباب حمُّ لّم ً أن ٟ٘الت(: 6-4) الٔاًت
 2030 ُام بدلى٤  والخظاب وال١خابت بالٜسا ة

ت ٗئت في لظ٢انا وظبت 4-6-1 في املهازاث  ال١٘ا ة مً زابخا   مظخىي  لاٛل ُلى ًدٜٜىن  الرًً مُِىت ُمٍس
ُُ٘ت  الجيع خظب الخظاب،( ب) و الٜسا ة وال١خابت( أ)املخـلت بما ًلي:  الًى

%( ؤي ;.<?بلى ) 8108%( ٖام =.>?ٖامًا ٞإ٦ثر( مً ) ;0لضي البالٛحن )اعتفع مٗضل إلاآلاام بال٣غاءة وال٨خابت 
اصة  و٧اهذ وؿبت شحرًا مً مؿخىي الخُُٛت ال٩املت وهظا ٌٗجي بإن ٢ُغ ا٢تربذ ٦ %(،?.0بلٛذ خىالي )بيؿبت ٍػ
اصة مدؿاو  حن  ت بحن الظ٧ىع وإلاهار،ٍالٍؼ حنؤؾىاء بحن ال٣ٍُغ خسُى اآلااقغ الٗام و ٚحر ال٣ٍُغ آلاٗضل إلاآلاام ، ٍو

%( =?%( وفي ؾىٛاٞىعة )><اآلاخىؾِ الٗالمي البالٜ ) >810ٖام %( ;.<?بال٣غاءة وال٨خابت لضي البالٛحن البالٜ )
 .%(<?وبؾباهُا )
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اق لاه٘ا٤ خظب الجيع  ػ٢ل  (2016- 2012)مِد٤ الالخداٚ الاحمالي بٍس
(8) 

 
 

 

 حدو٤ 
(40)  

خظب الجيع والجيظُت  (طىت ٗؤٟثر 15مِد٤ إلاملام بالٜسا ة وال١خابت للبالٔحن )
(2012-2016) 

    

ىن  الظىت حن ٛوٍس  املجمَى ٓحر ٛوٍس
 اآلاجمٕى بهار ط٧ىع  اآلاجمٕى بهار ط٧ىع  اآلاجمٕى بهار ط٧ىع 

۲۰۱۲ 97.9 93.5 95.7 96.9 96.6 96.8 96.9 95.8 96.7 
۳۰۱۳ 98.2 94.4 96.3 97.5 97.9 97.6 97.6 97.1 97.5 
٤۰۱٤ 98.5 95.0 96.7 97.8 98.4 97.9 97.8 97.6 97.7 
٥۰۱٥ 99.0 96.2 97.6 98.4 98.9 98.5 98.4 98.3 98.4 
٦۰۱٦ 99.2 97.1 98.1 98.5 98.9 98.6 98.5 98.5 98.5 

 .مسح الٜىي الِاملت بالُِىت، خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا املـدز:   

 

 

حن ٖام ٣ٞض ونل للخُُٛت الك( ؾىت :8-;0ؤما مٗض٫ إلاآلاام بال٣غاءة والكخابت لفئت الكباب ) املت باليؿبت لل٣ٍُغ
حن لٗام ??وونل بلى ٢غابت )، >810 حر ، ؤما باليؿبت للمٗض>810%( مً ٚحر ال٣ٍُغ حن ٚو ٫ إلاجمالي )٢ٍُغ

حن( ، ٣ٞض جسُى اآلاٗض٫ في ٢ُغ هٓحره للظ٧ىع  ، وباليؿبت%(>0.9?الٗالمي البالٜ )اآلاخىؾِ ٣ٞض جسُى ، ٢ٍُغ
اآلاخىؾِ باآلا٣اعهت م٘ %( 9.??، وكظلك إلاهار، حُث ونل اآلاؤشغ باليؿبت لإلهار )%(;=.8?الٗالمي البالٜ )

 %(.<<.?<)الٗالمي البالٜ 

 حدو٤ 
(41)  

 (2016-2012خظب الجيع والجيظُت ) (24-15مِد٤ إلاملام بالٜسا ة وال١خابت للؼباب )
    

ىن  الظىت حن ٛوٍس  املجمَى ٓحر ٛوٍس
 اآلاجمٕى بهار ط٧ىع  اآلاجمٕى بهار ط٧ىع  اآلاجمٕى بهار ط٧ىع 

۲۰۱۲ 99.7 100.0 99.9 98.5 99.8 98.9 98.7 99.8 99.1 
۳۰۱۳ 99.7 99.8 99.8 98.7 99.0 98.8 98.8 99.3 99.0 
٤۰۱٤ 99.9 99.7 99.8 98.2 99.6 98.5 98.4 99.6 98.7 
٥۰۱٥ 99.9 99.9 99.9 97.7 98.5 97.9 97.9 98.9 98.2 
٦۰۱٦ 100.0 100.0 100.0 98.5 99.0 98.6 98.7 99.3 98.8 

 .، طىىاث مسخل٘تمسح الٜىي الِاملت بالُِىت، خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا ملـدز: ا
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 حدو٤ 
(40)  

خظب الجيع والجيظُت  (طىت ٗؤٟثر 15مِد٤ إلاملام بالٜسا ة وال١خابت للبالٔحن )
(2012-2016) 

    

ىن  الظىت حن ٛوٍس  املجمَى ٓحر ٛوٍس
 اآلاجمٕى بهار ط٧ىع  اآلاجمٕى بهار ط٧ىع  اآلاجمٕى بهار ط٧ىع 

۲۰۱۲ 97.9 93.5 95.7 96.9 96.6 96.8 96.9 95.8 96.7 
۳۰۱۳ 98.2 94.4 96.3 97.5 97.9 97.6 97.6 97.1 97.5 
٤۰۱٤ 98.5 95.0 96.7 97.8 98.4 97.9 97.8 97.6 97.7 
٥۰۱٥ 99.0 96.2 97.6 98.4 98.9 98.5 98.4 98.3 98.4 
٦۰۱٦ 99.2 97.1 98.1 98.5 98.9 98.6 98.5 98.5 98.5 

 .مسح الٜىي الِاملت بالُِىت، خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا املـدز:   

 

 

حن ٖام ٣ٞض ونل للخُُٛت الك( ؾىت :8-;0ؤما مٗض٫ إلاآلاام بال٣غاءة والكخابت لفئت الكباب ) املت باليؿبت لل٣ٍُغ
حن لٗام ??وونل بلى ٢غابت )، >810 حر ، ؤما باليؿبت للمٗض>810%( مً ٚحر ال٣ٍُغ حن ٚو ٫ إلاجمالي )٢ٍُغ

حن( ، ٣ٞض جسُى اآلاٗض٫ في ٢ُغ هٓحره للظ٧ىع  ، وباليؿبت%(>0.9?الٗالمي البالٜ )اآلاخىؾِ ٣ٞض جسُى ، ٢ٍُغ
اآلاخىؾِ باآلا٣اعهت م٘ %( 9.??، وكظلك إلاهار، حُث ونل اآلاؤشغ باليؿبت لإلهار )%(;=.8?الٗالمي البالٜ )

 %(.<<.?<)الٗالمي البالٜ 

 حدو٤ 
(41)  

 (2016-2012خظب الجيع والجيظُت ) (24-15مِد٤ إلاملام بالٜسا ة وال١خابت للؼباب )
    

ىن  الظىت حن ٛوٍس  املجمَى ٓحر ٛوٍس
 اآلاجمٕى بهار ط٧ىع  اآلاجمٕى بهار ط٧ىع  اآلاجمٕى بهار ط٧ىع 

۲۰۱۲ 99.7 100.0 99.9 98.5 99.8 98.9 98.7 99.8 99.1 
۳۰۱۳ 99.7 99.8 99.8 98.7 99.0 98.8 98.8 99.3 99.0 
٤۰۱٤ 99.9 99.7 99.8 98.2 99.6 98.5 98.4 99.6 98.7 
٥۰۱٥ 99.9 99.9 99.9 97.7 98.5 97.9 97.9 98.9 98.2 
٦۰۱٦ 100.0 100.0 100.0 98.5 99.0 98.6 98.7 99.3 98.8 

 .، طىىاث مسخل٘تمسح الٜىي الِاملت بالُِىت، خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا ملـدز: ا
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(9) 
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 املظخدامت، الخىمُت لدُم الالشمت واملهازاث املِاٖز املخِّلمحن حمُّ ١ًدظب أن ٟ٘الت (:7-4)الٔاًت 
 الِِؽ أطالُب واّجباَ املظخدامت الخىمُت لخدُٜٝ الخِلُمأمىز منها  مً حملت ذل٣ في بما

ٚ  املظخدامت، وهبر  الظالم لشٜاٗت والتروٍج الجيظحن، بحن واملظاواة إلاوظان، وخٜى
 الخىمُت في الشٜاٗت مظاهمت وجٜدًس ،الشٜافي الخىَى وجٜدًس ،الِاملُت واملىاهىت ،ِىٙال

 2030 ُام بدلى٤  املظخدامت،

 في ذل٣ بما ،املظخدامت الخىمُت أحل مً الخِلُم( 2) حِلُم املىاهىت الِاملُت( 1) مدي حِمُم 4-7-1
ٚ  بحن الجيظحن املظاواة الخِلُمُت ُلى  الظُاطاث)أ(  الـِد في حمُّ وذل٣ ُلى الاوظان، وخٜى

ب املِلمحن، و )د( جُُٜم الوالب و الدزاطُت،  املىاهج الـُِد الىهجي، و)ب(  )ج( جدٍز

غ صولت ٢ُغ الخٗلُم ل ُت الٗالُت جٞى ً  لٟئاث اآلاجخم٘ ٧اٞتلكامل، الٗاص٫، طو الجىصة والىٖى عؤؽ اآلاا٫ بهضٝ ج٩ٍى
حر ، ٦ما وحٗمل ٖلى لخد٤ُ٣ الخىمُت اآلاؿخضامتالذي �ك٩ل الغ٦ح�ة ألاؾاؾُت البكغي  حصجُ٘ الخٗلُم اآلاؿخمغ وجٞى

ىُت التي جًمً  ت، وجً٘ الضولٞغنه للجمُ٘ الاؾخمغاع في جد٤ُ٣ مبضؤ اآلاؿاواة بحن الجيؿحن في الؿُاؾاث الَى
 .ٞغم الخٗلُم والخٗلم
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ػ٢ل  (2016- 2012) (طىت 24-15)للؼباب مِد٤ إلاملام بالٜسا ة وال١خابت 
(10) 

 
 

 

 

 حدو٤ 
(42) 

حر حِلُم ػامل( أ: )مدي أي الى  املظاواة ٌؼمل بما املظخدامت الخىمُت أحل مً الخِلُم( ب) جٗى
ٚ  الىَى اث حمُّ في مخلمىت الاوظان، الاحخماعي وخٜى ( الىهىُت الظُاطاث مظخىي ) املظخٍى

 (2016-2012)املِلم(  مظخىي ) و( املىاهج مظخىي )و
      

 2016 2015 2014 2013 2012 البُان

حر  حِلُم الؼامل جٗى
 للمىاهىحن )وِم/ال(

ىُت  الؿُاؾاث الَى
 للخٗلُم

 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم

 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم اآلاىاهج الضعاؾُت
ب  وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم اآلاٗلمحن جضٍع

 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم ج٣ُُم الُالب
حر حِلُم مً أحل  مدي جٗى
الخىمُت املظخدامت )بما في 

املظاواة ذل٣ بما ٌؼمل 
الىَى الاحخماعي وخٜٚى 

 الاوظان( )وِم/ال(

ىُت  الؿُاؾاث الَى
 للخٗلُم

 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم

 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم اآلاىاهج الضعاؾُت
ب  وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم اآلاٗلمحن جضٍع

 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم ج٣ُُم الُالب

 

اٛت،ذوي و لاه٘ا٤،  جساعي حِلُمُت مساٗٝ بىا  (:أ-4) الٔاًت  مظخىي  وزّٗ ،وال٘سوٚ بحن الجيظحن إلُا
 للجمُّ الِىٙ مً وزالُت ومؤمىهت ِٗالت حِلُمُت بِئت وتهُئت الٜاتمت الخِلُمُت املساٗٝ

ساق هترهذػب١ت إلا ( ب)و ،الواٛت ال١هسباتُت( أ) جدـل ُلى التي املدازض وظبت 1-أ-4  أحهصة( ج)و ،حِلُمُت أٓل

ساق خاطىبُت اٛت الوالب الخخُاحاث ومىاد مالتمت جدخُت بجى( د)و ،الخِلُم أٓل مُاه الؼسب ( هـ)و ،ذوي إلُا

ٝ) لاًدي لٔظل أطاطُت مساٗٝمساٗٝ صخُت أطاطُت ٓحر مسخلوت، و)ش( ( و)لاطاطُت، و ٙ الىازدة ٗو في  الخِاٍز

 (للجمُّ الصخُت والىٌاٗت الـحي الـٖسزدماث و  املُاه مئػس جىٗحر

غ في اآلا غفي حٗلُمُت مىاؾبت لالبضإ بِئتالتي حؿهم في زل٤  ٢ُغ ٧اٞت اآلاخُلباث بضولتضاعؽ جخٞى ، خُض جخٞى
غو الُالب، ٞت اآلاضاعؽ ؤظهؼة الخاؾىب لجمُ٘ ٧ا اآلاغا٤ٞ  ٞحها ؤن ظمُ٘ اآلاضاعؽ مغجبُت بكب٨ت إلان�رنذ، وجخٞى

حر الصخُت اآلاالثمت ل٩ل الجيؿحن.  ظوي الخانت بخُلباث آلاوامُت ٧ُاٞت اآلاغا٤ٞ الخٗل٦ما ٢امذ الضولت بخٞى
م٨ً إلاشاعة بلى هظه اآلاغا٤ٞ باآلحياآلاضاعؽهم بصمجوالتي حؿاٖض ٖلى  الاخخُاظاث الخانت  -:، ٍو

  مؼوصة بمهٗض ٦هغباجي 8111ظمُ٘ اآلاباوي اآلاضعؾُت اآلايكإة بٗض ٖام 
  َٟا٫ مؼوصة بمىدضعاث في مضازلها اآلاسخلٟت.ظمُ٘ اآلاضاعؽ وعٍاض ألا 
  ُ٘ا٢تصوعة مُاه زانت بظوي  اآلاباوي اآلاضعؾُتجخىٞغ في ظم ت صوعاث مُاه زانت بالُالب  إلٖا و ؤيمً ٧ل مجمٖى

ت.  ؿُت والاصاٍع  الهُئت الخضَع
 ا٢تمىا٠٢ مسههت لظوي  ،جخىٞغ في مى٣ُت مىا٠٢ الؿُاعاث حها الالٞخاث التي حكحر الى طل٪ إلٖا  ، ٞو
  حن باياٞت 8101جمحزث اآلاباوي اآلاضعؾُت اآلايكإة بٗض ٖام عيُاث ؤخُض جم جغ٦ُب  ،اآلاٗاًحر الخانت باآلا٨ٟٞى

تببروػاث ٖىض بضاًت الؿاللم واآلاضازل واآلاساعط وعوعي جغ٦ُب مهاٖض حؿهل اؾخسضامها مً طوي إلا    .ٖا٢ت البهٍغ
  ًا٢ت الخغ٦ُتطوي جغ٦ُب مبرصاث اآلاُاه باعجٟاٖحن بدُض جدُذ اؾخسضامها بؿهىلت مً الُالب م  .الٖا
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 حدو٤ 
(42) 

حر حِلُم ػامل( أ: )مدي أي الى  املظاواة ٌؼمل بما املظخدامت الخىمُت أحل مً الخِلُم( ب) جٗى
ٚ  الىَى اث حمُّ في مخلمىت الاوظان، الاحخماعي وخٜى ( الىهىُت الظُاطاث مظخىي ) املظخٍى

 (2016-2012)املِلم(  مظخىي ) و( املىاهج مظخىي )و
      

 2016 2015 2014 2013 2012 البُان

حر  حِلُم الؼامل جٗى
 للمىاهىحن )وِم/ال(

ىُت  الؿُاؾاث الَى
 للخٗلُم

 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم

 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم اآلاىاهج الضعاؾُت
 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم اآلاٗلمحن جضٍعب

 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم ج٣ُُم الُالب
حر حِلُم مً أحل  مدي جٗى
الخىمُت املظخدامت )بما في 

املظاواة ذل٣ بما ٌؼمل 
الىَى الاحخماعي وخٜٚى 

 الاوظان( )وِم/ال(

ىُت  الؿُاؾاث الَى
 للخٗلُم

 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم

 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم اآلاىاهج الضعاؾُت
 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم اآلاٗلمحن جضٍعب

 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم ج٣ُُم الُالب

 

اٛت،ذوي و لاه٘ا٤،  جساعي حِلُمُت مساٗٝ بىا  (:أ-4) الٔاًت  مظخىي  وزّٗ ،وال٘سوٚ بحن الجيظحن إلُا
 للجمُّ الِىٙ مً وزالُت ومؤمىهت ِٗالت حِلُمُت بِئت وتهُئت الٜاتمت الخِلُمُت املساٗٝ

ساق هترهذػب١ت إلا ( ب)و ،الواٛت ال١هسباتُت( أ) جدـل ُلى التي املدازض وظبت 1-أ-4  أحهصة( ج)و ،حِلُمُت أٓل

ساق خاطىبُت اٛت الوالب الخخُاحاث ومىاد مالتمت جدخُت بجى( د)و ،الخِلُم أٓل مُاه الؼسب ( هـ)و ،ذوي إلُا

ٝ) لاًدي لٔظل أطاطُت مساٗٝمساٗٝ صخُت أطاطُت ٓحر مسخلوت، و)ش( ( و)لاطاطُت، و ٙ الىازدة ٗو في  الخِاٍز

 (للجمُّ الصخُت والىٌاٗت الـحي الـٖسزدماث و  املُاه مئػس جىٗحر

غ في اآلا غفي حٗلُمُت مىاؾبت لالبضإ بِئتالتي حؿهم في زل٤  ٢ُغ ٧اٞت اآلاخُلباث بضولتضاعؽ جخٞى ، خُض جخٞى
غو الُالب، ٞت اآلاضاعؽ ؤظهؼة الخاؾىب لجمُ٘ ٧ا اآلاغا٤ٞ  ٞحها ؤن ظمُ٘ اآلاضاعؽ مغجبُت بكب٨ت إلان�رنذ، وجخٞى

حر الصخُت اآلاالثمت ل٩ل الجيؿحن.  ظوي الخانت بخُلباث آلاوامُت ٧ُاٞت اآلاغا٤ٞ الخٗل٦ما ٢امذ الضولت بخٞى
م٨ً إلاشاعة بلى هظه اآلاغا٤ٞ باآلحياآلاضاعؽهم بصمجوالتي حؿاٖض ٖلى  الاخخُاظاث الخانت  -:، ٍو

  مؼوصة بمهٗض ٦هغباجي 8111ظمُ٘ اآلاباوي اآلاضعؾُت اآلايكإة بٗض ٖام 
  َٟا٫ مؼوصة بمىدضعاث في مضازلها اآلاسخلٟت.ظمُ٘ اآلاضاعؽ وعٍاض ألا 
  ُ٘ا٢تصوعة مُاه زانت بظوي  اآلاباوي اآلاضعؾُتجخىٞغ في ظم ت صوعاث مُاه زانت بالُالب  إلٖا و ؤيمً ٧ل مجمٖى

ت.  ؿُت والاصاٍع  الهُئت الخضَع
 غ في مى٣ُت مىا٠٢ الؿُاعاث ا٢تمىا٠٢ مسههت لظوي  ،جخٞى حها الالٞخاث التي حكحر الى طل٪ إلٖا  ، ٞو
  حن باياٞت 8101جمحزث اآلاباوي اآلاضعؾُت اآلايكإة بٗض ٖام عيُاث ؤخُض جم جغ٦ُب  ،اآلاٗاًحر الخانت باآلا٨ٟٞى

تببروػاث ٖىض بضاًت الؿاللم واآلاضازل واآلاساعط وعوعي جغ٦ُب مهاٖض حؿهل اؾخسضامها مً طوي إلا    .ٖا٢ت البهٍغ
  ًا٢ت الخغ٦ُتطوي جغ٦ُب مبرصاث اآلاُاه باعجٟاٖحن بدُض جدُذ اؾخسضامها بؿهىلت مً الُالب م  .الٖا
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 حدو٤ 
(43) 

س التي املدازض وظبت  بها املساٗٝ والبيُت الخدخُت والخ١ىىلىحُا والاهترهذ  جخٗى
(2012-2016) 

      

 2016 2015 2014 2013 2012 البُان

 %100 %100 %100 %100 %100 جىٗس هاٛت ٟهسباتُت

 %100 %100 %100 %100 %100 حِلُمُت ألٓساق إلاهترهذ ػب١تجىٗس 

ساق خاطىبُت أحهصةجىٗس   %100 %100 %100 %100 %100 الخِلُم أٓل

 الخخُاحاث مالتمت ومىاد جدخُت بجى
اٛت ذوي  الوالب  إلُا

100% 100% 100% 100% 100% 

 %100 %100 %100 %100 %100 مسخلوت ٓحر أطاطُت صخُت مساٗٝ

 %100 %100 %100 %100 %100 مساٗٝ أطاطُت لٔظل لاًدي

 الٕالِالي.ز: وشازة الخِلُم والخِلُم املـد

ادة (:ج-4) الٔاًت ب الدولي الخِاون  بىطاتل منها املئهلحن، املِلمحن ُدد في ٟبحرة جدُٜٝ ٍش  لخدٍز
ا البلدان أٛل في وبساؿت الىامُت، البلدان في املِلمحن  الـٔحرة الجصزٍت والدو٤  همىًّ
 2030 ُام بدلى٤  الىامُت،

دادي،( ج)الخِلُم الابخداثي، و( ب)الابخداثي، ومسخلت ماٛبل الخِلُم ( أ) في املِلمحن وظبت 1-ج-4 ( د)و الخِلُم إلُا

ب مً خـلىا ُلى لاٛل ُلى الخد لادوى الرًً الخِلُم الشاهىي، ب٠) املىٌم للمِلمحن الخدٍز ، ٛبل (التربىي  الخدٍز

ع الالشم الخدمت أو في أزىا  الخدمت،  ُلى املظخىي املىاطب للخدَز

ب التربىي اآلا بيؿبتالبُاهاث الخانت  حكحر ٤ اآلاٗلمحن الظًً جل٣ىا ال�ض ألاص�ى مً الخضٍع ىهىم ٖلُه ٞو
ىُت  جم ؾىاء اآلاىاَىحن ؤو الظي بمسخل٠ اآلاغاخل الخٗلُمُت في صولت ٢ُغ ٧اٞت اآلاٗلمحن بإن ٧اٞت اآلاٗاًحر الَى

ب، وهظا اليؿبت مً الخاعط للٗمل هم صاؾخ٣ضا بجل٣ىا الخضٍع مٗلمي اآلاضاعؽ  مغجٟٗت م٣اعهت بيؿبت جضٍع
بي )==%( واليؿبت ؤ٢ل في ظىىب آؾُا )><الابخضاثُت ٖلى الهُٗض الٗالمي )  %(.1=%( وال٩اٍع

 

 حدو٤ 
(44) 

لادوى مً الخؤهُل ٛبل الخدمت وبِدها  الخدوظبت املِلمحن الرًً جلٜىا 
 (2015/2016 – 2012/2013خظب املساخل الخِلُمُت  )

     

 2016/2015 2015/2014 2014/2013 2013/2012 البُان

 %100 %100 %100 %100  تمسخلت ماٛبل الابخداتُ

 %100 %100 %100 %100 الابخداتُت 

دادًت  %100 %100 %100 %100 إلُا

ت  %100 %100 %100 %100 الشاهٍى

 .املـدز: وشازة الخِلُم والخِلُم الِالي
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دولت ٛوس ٛد خٜٜذ بِم الٔاًاث املخِلٜت بؤن  واهوالٛا  مما جٜدم، ٗبهه ًم١ً الٜى٤ 
بالهدٖ السابّ املخِلٝ بالخِلُم الجُد، خُث خٜٜذ الٔاًت املسجبوت بلمان أن جلم وظبت 
ٟبحرة مً حمُّ الؼباب ال١باز واليظا  ُلى خد طىا  بالٜسا ة وال١خابت والخظاب ٛبل 

د املددد بدلى٤ ُام  لبالٔحن ختى وؿل الى ، خُث ازجّ٘ مِد٤ الٜساتُت ُىد ا2030املُى
خباز ال٘سوٚ بحن 98.5) حر املساٗٝ الخِلُمُت التي جؤزر بىٌس الُا %(. ٟما ٛامذ الدولت بخٗى

رل٣ ٛامذ بخؤمحن املساٗٝ والبيُت الخدخُت والخ١ىىلىحُا  اٛت، ٟو الجيظحن وخاالث إلُا
 وإلاهترهذ في املئطظاث الخِلُمُت ٠اٗت.

سث الدولت الخِلُم الِاد٤ وال ؼامل ل٢اٗت أٗساد املجخمّ وهي حِمل ُلى حصجُّ ٟما ٗو
ص املظاواة بحن الجيظحن في  الخِلُم املظخمس وجلّ الظُاطاث الهادٗت الى الاطخمساز في حٍِص
رل٣ جؤهُل املِلمحن ٛبل البد  في الخدمت وأزىائها، خُث أن حمُّ  الخِلُم والخِلم، ٟو

ب. أُلا  لاطسة الخِلُمُت في مساخل الخِلُم ٠اٗت ٛد  جلٜىا الخد لادوى مً الخدٍز

م مً هره إلاهجاشاث املخدٜٜت اال أهه جىحد بِم الخددًاث لخؤمحن الخِلُم الجُد  وبالٓس
م مً 63ٗالشالذ وظبت امللخدٜحن بالخِلُم املب١س مىس٘لت، خُث لم جخسوى ) %( بالٓس

اق لاه٘ا٤ لخدظحن مسسحاث الخِلُم في املساخل الخِلُمُت  الالخٜت، أهمُت مسخلت ٍز
ٟما شا٤ هىاٞ جددي أزس ًخمشل في كِٙ مظخىي هالب الـٙ الخاطّ في ال١٘ا ة في 

اكُاث، خُث خٜٝ ٜٗى ) اث الدهُا مً ال١٘ا ة.49مادة الٍس  %( منهم املظخٍى

ُمها وممازطتها في  إلدماجطِذ ن دولت ٛوس بٗ وزالؿت الٜى٤  الخىمُت املظخدامت ٛو
س 2030لسإٍتها الىهىُت  مىاهج الخِلُم، جدُٜٜا   ٝ  الىٌام، ٟما جم جوٍى الخِلُمي ٗو

املِوُاث الِاملُت للىؿى٤ به الى حِلُم حُد ذي مسسحاث هىُُت وحىدة ُالُت؛ ٗ٘ي 
جددًث إلاهاز الِام لظُاطاث جُُٜم الولبت، واهجاش جم مجا٤ جدظحن مسسحاث الخِلُم 

ص مهازاث  ٛوس،وزُٜت إلاهاز الِام للمىهج الخِلُمي الىهجي لدولت  وجىُ٘ر مبادزة حٍِص
ص  س هٌام حِلُم ال١باز، واوؼا  مٟس الٜسا ة وال١خابت والخظاب في الخِلُم املب١س، وجوٍى
س هٌام السزف املهىُت للمِلمحن  مخسـف في دُم ؿِىباث الخِلم، وجددًث وجوٍى

س التربىي  ب والخوٍى ص الخدٍز ادة املدازض، وجؤطِع مٟس  .ٛو
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: جدُٜٝ املظاواة بحن الجيظحن الخامعالهدٖ 

 وجم١حن ٠ل اليظا  وال٘خُاث

 

، املظؤلت التي ال٘خُاث مً جدُٜٝ أٛص ى ام٢اهاتهًًسمي الهدٖ الخامع الى جم١حن اليظا  و 
حظخدعي الٜلا  ُلى ٠اٗت أػ٢ا٤ الخمُحز والِىٙ كدهً، بما في ذل٣ املمازطاث اللازة، وهى 

ُما ًسجبى  ٌظعى الى كمان جىٗس حمُّ ال٘سؾ لهً في مجا٤ الصخت الجيظُت وإلاهجابُت، ٗو
تراٖ الىاحب بِملهً بدون أحس، وام٢اهُت الخـى٤ ُلى املىازد  بدٜىٛهً إلاهجابُت، والُا

ت ُلى ٛدم املظاواة مّ السحا٤ في الخُاة ال ِامت إلاهخاحُت بؼ٢ل ٠امل، والخمخّ باملؼاٟز
 والظُاطُت والاٛخـادًت.

 م٢ان ٠ل في وال٘خُاث اليظا حمُّ  كد الخمُحز أػ٢ا٤ حمُّ ُلى الٜلا  (:1-5) الٔاًت

صما اذا ٠ان زمت أهس ٛاهىهُت ٛاتمت، أم ال، مً أحل  5-1-1 دم املظاواة وزؿد واه٘اذ حٍِص  ُلى الخمُحز ُو
 الجيع أطاض

ؼ  بلُه في عئٍت ٢ُغ ، و�ظا ما جمذ إلاقاعة وجم٨حن اآلاغؤة في اآلاُاصًً ٧اٞت جبيذ صولت ٢ُغ ؾُاؾت واضخت لخٍٗؼ
ىُت  ؼ ٢ضعاث اآلاغؤة وجم٨ُجها مً اآلاكام 8191الَى الا٢خهاصًت والؿُاؾُت وزانت اآلاخٗل٣ت ع٦ت التي ؤ٦ضث ٖلى " حٍٗؼ

اصة ؤبهىاٖت ال٣غاع " ٦ما  ت ٞغم الٗمل ؤمام اآلاغؤة ٦ضث ٖلى " ٍػ  وصٖمها مهىًُا".ال٣ٍُغ

ؼ اآلاؿاواة بحن الجيؿحن، ٢امذ صولت ٢ُغ و�االؾ�ىاص ٖلى ألا  في للمغؤة الٟغم  جاختبفي ؾـ الضؾخىعٍت في حٍٗؼ
غم الٗمل، و٦ظل٪ ، ٖالوة ٖلى اآلاكاع٦ت في مسخل٠ مُاصًً الٗمل الخٗلُم وفي الخهى٫ ٖلى الخضماث الصخُت ٞو

ت في اآلاكاع٦ت الؿُاؾُت لت باآلاهاص٢ت مجلـ الكىعي واآلاجلـ البلضي، ٦ما ٢امذ الضو ، خُض جخىاظض اآلاغؤة ال٣ٍُغ
( اؾتراجُجُت >810-8100جُت الخىمُت الىَىُت )ُق٩ا٫ الخمحز يض اآلاغؤة، ويٗذ في اؾتراجؤػالت ٧اٞت بٖلى اجٟا٢ُت 
 ي وجم٨حن اآلاغؤة.ؾغ الخماؾ٪ ألا 

 

 حدو٤ 
(45) 

دم الخمُحز  س اطتراجُجُت املظاواة ُو  مدي جٗى
(2012-2016) 

  

2012 2013 2014 2015 2016 
 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم

  .املسأة وجم١حن ي طس لا  للخماط٣ الٜواُُت تُالاطتراجُجو طُداو اج٘اُٛت ُلى ٛوس دولت مـادٛتاملـدز: 

 
 

 

 والصواج ،املب١س والصواج ،لاه٘ا٤ شواج ٛبُل مً اللازة، املمازطاث حمُّ ُلى الٜلا  (:3-5) الٔاًت
لا  وحؼىٍه الٜظسي،   لإلهار الخىاطلُت لُا

 الخامظت ُؼسة طً بلْى ٛبل جصوحً الالحي طىت، 24و  20 الالحي جتراوح أُمازهً بحن اليظا  وظبت 5-3-1
بل طىت  طىت الشامىت ُؼسة طً بلْى ٛو

ت هً ؤي خالت ػواط لٟخُاث ٢ 8108ٖام  لم حسجل اآلادا٦م ال٣ٍُغ يؿبت ما بالؤ، الخامؿت ٖكغ مً الٗمغبل بلٚى
٢بل ُٖض مُالصهً الشامً ٖكغ، ٣ٞض بلٜ ٢ض جؼوظً ممً ؤبلًٛ ًٖ ٧ىنهم  ٖاماً  :8بلى  81ليؿبت اليؿاء في ؾً 

 %( ٖلى الهُٗض الٗالمي.>8%( م٣اعهت بيؿبت )8.>)

 حدو٤ 
(46) 

 ٛبل جصوحً الالحي طىت، 24 و 20 بحن أُمازهً جتراوح الالحي اليظا  وظبت
بل طىت ُؼسة الخامظت طً بلْى  (2012)طىت  ُؼسة الشامىت طً بلْى ٛو

  

ت  اليظبت % ال٘ئاث الِمٍس

 0.0 ٖام ;٢0بل بلٙى 

 6.2 ٖام <٢0بل بلٙى 

 .2012 سح الِىٜىدي املخِدد املئػساث، املخـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا املـدز: 

، و  49و  15ال٘خُاث واليظا  الالحي جتراوح أُمازهً بحن  ظبتو 5-3-2 ت/بتر  زلًِ الالحيُاما  لِملُت حؼٍى
لا  الخىاطلُت،    خظب الِمسلُا

-8108زال٫ الٟترة )ٖامًا ممً زًًٗ للخخان في صولت ٢ُغ نٟغًا ?:بلى  ;0اليؿاء والبىاث في ؾً جبلٜ وؿبت 
غاف الاظخماُٖت في( وطل٪ أل >810 ًاء الخىاؾلُت الضولت جمى٘  ن ألٖا مماعؾت هظه الٓاهغة الًاعة ال�ي حكىه ألٖا
 للمغؤة.

 حدو٤ 
(47) 

، 49 و 15 بحن أُمازهً جتراوح الالحي واليظا  ال٘خُاث وظبت  والالحي ُاما 
ت لِملُت زلًِ  (2016-2012الخىاطلُت ) لاُلا  بتر/حؼٍى

  

2012 2013 2014 2015 2016 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

اًت بؤُما٤ الاُتراٖ (:4-5) الٔاًت حر، بوجٜدًسها لاحس دٗىُتامل ٓحروالِمل املجزلي  الُس  الخدماث خٗى
ص ،الاحخماُُت لخماًتل طُاطاث ووكّوالهُا٠ل لاطاطُت،  الِامت  املظئولُت جٜاطم وحٍِص
 الىهجي الـُِد ُلى مىاطبا   ذل٣ ١ًىن  خظبما والِاتلت، املِِؼُت ةطس لا  دازل

اًت وأُما٤ املجزلُت لألُما٤ املسـف الىٛذ وظبت 5-4-1 ت ٓحر الُس  الجيع، بدظب لاحس، مدُٗى
  ٢اناملو  ،والِمس

ت بلى اعجٟإ ٢امىا باليكاٍ  جىُٟظ اليكاٍ آلاًمٗض٫ الى٢ذ اآلاؿخسضم في ٌكحر ماقغ  بدؿب الٟئت الٗمٍغ
ت مً اآلااقغل٨ال الجي حن في الٟئت الٗمٍغ حر ال٣ٍُغ حن ٚو ( 9:91( و)9;:8ٖامًا(، خُض بلٜ )::بلى  ;9)ؿحن لضي ال٣ٍُغ

حن للى٢ذ اآلاؿخسضم ؾاٖت، بِىما ٧ان ؤ٢ل مٗض٫  تفي الٟئ ل٨ال الجيؿحنلضي ال٣ٍُغ  :9بلى  ;8مً ) ت الٗمٍغ



69

 
 

 

 والصواج ،املب١س والصواج ،لاه٘ا٤ شواج ٛبُل مً اللازة، املمازطاث حمُّ ُلى الٜلا  (:3-5) الٔاًت
لا  وحؼىٍه الٜظسي،   لإلهار الخىاطلُت لُا

 الخامظت ُؼسة طً بلْى ٛبل جصوحً الالحي طىت، 24و  20 الالحي جتراوح أُمازهً بحن اليظا  وظبت 5-3-1
بل طىت  طىت الشامىت ُؼسة طً بلْى ٛو

ت هً ؤي خالت ػواط لٟخُاث ٢ 8108ٖام  لم حسجل اآلادا٦م ال٣ٍُغ يؿبت ما بالؤ، الخامؿت ٖكغ مً الٗمغبل بلٚى
٢بل ُٖض مُالصهً الشامً ٖكغ، ٣ٞض بلٜ ٢ض جؼوظً ممً ؤبلًٛ ًٖ ٧ىنهم  ٖاماً  :8بلى  81ليؿبت اليؿاء في ؾً 

 %( ٖلى الهُٗض الٗالمي.>8%( م٣اعهت بيؿبت )8.>)

 حدو٤ 
(46) 

 ٛبل جصوحً الالحي طىت، 24 و 20 بحن أُمازهً جتراوح الالحي اليظا  وظبت
بل طىت ُؼسة الخامظت طً بلْى  (2012)طىت  ُؼسة الشامىت طً بلْى ٛو

  

ت  اليظبت % ال٘ئاث الِمٍس

 0.0 ٖام ;٢0بل بلٙى 

 6.2 ٖام <٢0بل بلٙى 

 .2012 سح الِىٜىدي املخِدد املئػساث، املخـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا املـدز: 

، و  49و  15ال٘خُاث واليظا  الالحي جتراوح أُمازهً بحن  ظبتو 5-3-2 ت/بتر  زلًِ الالحيُاما  لِملُت حؼٍى
لا  الخىاطلُت،    خظب الِمسلُا

-8108زال٫ الٟترة )ٖامًا ممً زًًٗ للخخان في صولت ٢ُغ نٟغًا ?:بلى  ;0اليؿاء والبىاث في ؾً جبلٜ وؿبت 
غاف الاظخماُٖت في( وطل٪ أل >810 ًاء الخىاؾلُت الضولت جمى٘  ن ألٖا مماعؾت هظه الٓاهغة الًاعة ال�ي حكىه ألٖا
 للمغؤة.

 حدو٤ 
(47) 

، 49 و 15 بحن أُمازهً جتراوح الالحي واليظا  ال٘خُاث وظبت  والالحي ُاما 
ت لِملُت زلًِ  (2016-2012الخىاطلُت ) لاُلا  بتر/حؼٍى

  

2012 2013 2014 2015 2016 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

اًت بؤُما٤ الاُتراٖ (:4-5) الٔاًت حر، بوجٜدًسها لاحس دٗىُتامل ٓحروالِمل املجزلي  الُس  الخدماث خٗى
ص ،الاحخماُُت لخماًتل طُاطاث ووكّوالهُا٠ل لاطاطُت،  الِامت  املظئولُت جٜاطم وحٍِص
 الىهجي الـُِد ُلى مىاطبا   ذل٣ ١ًىن  خظبما والِاتلت، املِِؼُت ةطس لا  دازل

اًت وأُما٤ املجزلُت لألُما٤ املسـف الىٛذ وظبت 5-4-1 ت ٓحر الُس  الجيع، بدظب لاحس، مدُٗى
  ٢اناملو  ،والِمس

ت بلى اعجٟإ ٢امىا باليكاٍ  جىُٟظ اليكاٍ آلاًمٗض٫ الى٢ذ اآلاؿخسضم في ٌكحر ماقغ  بدؿب الٟئت الٗمٍغ
ت مً اآلااقغل٨ال الجي حن في الٟئت الٗمٍغ حر ال٣ٍُغ حن ٚو ( 9:91( و)9;:8ٖامًا(، خُض بلٜ )::بلى  ;9)ؿحن لضي ال٣ٍُغ

حن للى٢ذ اآلاؿخسضم ؾاٖت، بِىما ٧ان ؤ٢ل مٗض٫  تفي الٟئ ل٨ال الجيؿحنلضي ال٣ٍُغ  :9بلى  ;8مً ) ت الٗمٍغ
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حن 8::8ٖامًا(، خُض بلٜ ) ت ؤ٦ثر مً  ٧ان ٖىض( ؾاٖت، بِىما لضي ٚحر ال٣ٍُغ ، خُض بلٛذ ٖاماً  ;:الٟئت الٗمٍغ
اًت و ;9:0) �رب ٖىض إلاهاث ٞهي ج٣ ،ٖما٫ اآلاجز٫ ؤ( ؾاٖت. ؤما باليؿبت آلاٗض٫ الى٢ذ اآلاؿخسضم في جىُٟظ ؤوكُت الٖغ

حن،  اث إ بِىماوالظ٧ىع ال٣ٍُغ لظ٧ىع في مسخل٠ الٟئاث لى ؤ٦ثر مً ي٠ٗ الى٢ذ لضي اجغجٟ٘ ٖىض إلاهاث ٚحر ال٣ٍُغ
ت بة ت )الٗمٍغ  ٖامًا( . :8-;0ؾخصىاء الٟئت الٗمٍغ

حن  ؤو ٚحر ؤما باليؿبت آلاؤشغ وؿبت ألاٞغاص الظًً ٢امىا باألوكُت، ٞهي جغجٟ٘ ٧لما اعجٟ٘ ٖمغ الٟغص، ؾىاء لل٣ٍُغ
حن ومً ٦ال  ت ؤ٦ثر مً %( لضي :;.;:، خُض بلٛذ اليؿبت )الجيؿحنال٣ٍُغ ل٨ال الجيؿحن ٖامًا  ;:الٟئت الٗمٍغ

حن،  حن.=:وخىالي )ٖىض ال٣ٍُغ  %( لضي ٚحر ال٣ٍُغ

 حدو٤ 
(48) 

اث فى املظخسدم الىٛذ جىشَّ اًت وأُما٤ املجز٤( ووظبت مجمُى  الرًً لاٗساد لاوؼوت )الُس
 لل٘ئت الجيع خظب باألوؼوت ٛامىا الرًً لألٗساد املظخسدم الىٛذ ومِد٤ باألوؼوت ٛامىا

ت  (2012/2013)والدٛاتٝ  بالظاُاث لاطبَى أًام ل٢ل مِد٤. الِمٍس
 

     
 

اث  مجمُى
 لاوؼوت

ذ املظخسدم  مِد٤ الٛى
 في جىُ٘ر اليؼان ملً ٛامىا باليؼان 

وظبت لاٗساد الرًً ٛامىا 
 %باألوؼوت 

اث ذ املظخسدم في مجمُى  الٛى
 لاوؼوت

 ذٟىز   اهــــار  ٟال الجيظحن

ٟال 
 الجيظحن

 ذٟىز  اهــــار
ٟال 

 الجيظحن
 ذٟىز  اهــــار

% % % 24 : 00 24 : 00 24 : 00 
ىن   ٛوٍس

15-24 2:46 2:48 2:44 22.65 28.45 16.62 0:38 0:47 0:29 

25-34 2:42 2:42 2:41 36.14 48.90 20.57 0:59 1:20 0:34 

35-44 2:53 3:04 2:23 43.32 57.88 25.35 1:16 1:48 0:36 

 0:45 1:43 1:14 29.63 61.64 45.54 2:33 2:49 2:44 ٗؤٟثر 45

حن  ٓحر ٛوٍس
15-24 2:55 3:07 2:12 36.61 54.68 16.69 0:55 1:23 0:20 

25-34 3:17 3:45 1:46 42.41 51.74 26.60 0:57 1:16 0:22 

35-44 3:30 4:08 1:59 45.93 64.20 27.13 1:12 1:49 0:26 

 0:29 2:36 1:20 27.91 78.88 46.98 1:57 4:00 3:15 ٗؤٟثر 45

ذ،  خـا املـدز: وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا   .2012/2013، مسح اطخسدام الٛى

٤ البلضًت اث ألاوكُت ٞو جد٤٣ لضي  ٩ٞان ؤًٞل و٢ذ مؿخسضم ،ؤما باليؿبت لخىػ�٘ الى٢ذ اآلاؿخسضم في مجمٖى
حن مً ٦ال الجيؿحن في بل ان وؤزحراً ضًت ؤم نال٫ ،زم الًٗاًً والكما٫، ٞالخىع، زم الضوختال٣ٍُغ الى٦غة.  ، ٞالٍغ

حن مً ٦ال الجيؿحن ٩ٞان ؤًٞل و٢ذ مؿخسضم في الى٦غة، ًلح ها الخىع، زم الضوخت، ؤما باليؿبت لٛحر ال٣ٍُغ
ان اث ألاوكُت لضي إلاهاث ؤ٦ثر لضي إلاهاث ؤم نال٫. و٧ان ازم الًٗاًً، وؤزحرًا ، ٞالٍغ لى٢ذ اآلاؿخسضم في مجمٖى

اث م٣اعهت با حر ال٣ٍُغ اث ٚو حنلظ٧ىع اال٣ٍُغ حر ال٣ٍُغ حن ٚو بالجاهب ٣ًُىمً ، وهظا ٌٗجي بإن اليؿاء والٟخُاث ل٣ٍُغ
ما٫ اآلاجزلُت مً ٢بُل الُهي  اًت وألٖا ٓم مً الٗمل ٚحر اآلاإجىع بما في ذلك م�ام الٖغ  والخى٠ُٓ .ألٖا

  

 
 

 

  حدو٤ 
(49)  

اث في املظخسدم الىٛذ جىشَّ  أًام ل٢ل مِد٤.  والجيع البلدًت خظب لاوؼوت مجمُى
 (2012/2013) والدٛاتٝ بالظاُاث لاطبَى

      
 

 

اث لاوؼوت  مجمُى
 البلدًت

 املجمَى
 و الٌِاًً 
 الؼما٤

سة أم ؿال٤ الخىز  ان الٟى  الدوخت الٍس

 00 : 24 00 : 24 00 : 24 00 : 24 00 : 24 00 : 24 00 : 24 تطاُ 24زال٤  
ىن   1:01 0:57 0:44 1:14 1:02 1:11 01:00 ٛوٍس

ىن   0:39 0:30 0:34 0:44 0:44 0:41 0:36 ذٟىز ٛوٍس
اث  1:20 1:20 0:53 1:46 1:17 1:36 1:21 اهار ٛوٍس
حن  46.15 38.35 58.76 35.56 48.15 16.59 43.40 ٓحر ٛوٍس
حنذٟىز ٓحر   23.85 23.07 45.30 19.64 38.20 16.40 25.47 ٛوٍس

اث  68.26 50.56 71.77 49.61 56.76 16.71 59.56 اهار ٓحر ٛوٍس

ذ، خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا املـدز:   .2013/ 2012، مسح اطخسدام الٛى

جي ًٖ البُان اث ًم٨ثن ة، ٞٚو ٞةن لضيهم   ،وبالخالي ،الغظا٫في الٗمل ؾاٖاث ؤَى٫ مً ن اليؿاء والٟخُاث ال٣ٍُغ
حر طل٪ مً ؤوكُت.ا٢ضعًا ؤ٢ل مً الى٢ذ اآلاسهو للغاخت والٗى  ًت بالىٟـ والخٗلُم ٚو

تامل ٟ٘الت(: 5-5) الٔاًت ت مّ السحل في ػٔل املىاؿب ٗسؿو  لمسأةل ال٢املت والِ٘الت ؼاٟز ها املدظاٍو
اث ؿىّ الٜساز في الخُاة الظُاطُت   والاٛخـادًت والِامتالُٜادًت ُلى حمُّ مظخٍى

 املدلُت الخ١ىماث( ب)و الىهىُت البرملاهاث( أ) في اليظا  حؼٔلها التي املٜاُد وظبت 5-5-1

ماػالذ وؿبت مكاع٦ت اليؿاء في اآلاجلـ البلضي مىسًٟت جه الخمـ ااآلاجلـ البلضي في صوع مً زال٫ اهخساباث 
م مً اعجٟاٖها مً ) ، خُض حكٛل ;810ٖام في صوعة الخامؿت %( ?.>)بلى  8119ٖام في صوعة الشاهُت %( :.9بالٚغ

اث ;810اآلاىخسب ٖام جان ٣ِٞ م٣اٖض في اآلاجلـ البلضي ؾُض . ماػالذ وؿبت اآلاكاع٦ت الؿُاؾُت لليؿاء ال٣ٍُغ
ُٗت )مجلـ الكىعي( نٟغًا لٗام  يُٟٗت ظضًا، بِىما جبلٜ وؿبت اآلا٣اٖض التي حكٛلها اليؿاء في الؿلُت الدكَغ

810;. 
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  حدو٤ 
(49)  

اث في املظخسدم الىٛذ جىشَّ  أًام ل٢ل مِد٤.  والجيع البلدًت خظب لاوؼوت مجمُى
 (2012/2013) والدٛاتٝ بالظاُاث لاطبَى

      
 

 

اث لاوؼوت  مجمُى
 البلدًت

 املجمَى
 و الٌِاًً 
 الؼما٤

سة أم ؿال٤ الخىز  ان الٟى  الدوخت الٍس

 00 : 24 00 : 24 00 : 24 00 : 24 00 : 24 00 : 24 00 : 24 تطاُ 24زال٤  
ىن   1:01 0:57 0:44 1:14 1:02 1:11 01:00 ٛوٍس

ىن   0:39 0:30 0:34 0:44 0:44 0:41 0:36 ذٟىز ٛوٍس
اث  1:20 1:20 0:53 1:46 1:17 1:36 1:21 اهار ٛوٍس
حن  46.15 38.35 58.76 35.56 48.15 16.59 43.40 ٓحر ٛوٍس
حنذٟىز ٓحر   23.85 23.07 45.30 19.64 38.20 16.40 25.47 ٛوٍس

اث  68.26 50.56 71.77 49.61 56.76 16.71 59.56 اهار ٓحر ٛوٍس

ذ، خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا املـدز:   .2013/ 2012، مسح اطخسدام الٛى

جي ًٖ البُان اث ًم٨ثن ة، ٞٚو ٞةن لضيهم   ،وبالخالي ،الغظا٫في الٗمل ؾاٖاث ؤَى٫ مً ن اليؿاء والٟخُاث ال٣ٍُغ
حر طل٪ مً ؤوكُت.ا٢ضعًا ؤ٢ل مً الى٢ذ اآلاسهو للغاخت والٗى  ًت بالىٟـ والخٗلُم ٚو

تامل ٟ٘الت(: 5-5) الٔاًت ت مّ السحل في ػٔل املىاؿب ٗسؿو  لمسأةل ال٢املت والِ٘الت ؼاٟز ها املدظاٍو
اث ؿىّ الٜساز في الخُاة الظُاطُت   والاٛخـادًت والِامتالُٜادًت ُلى حمُّ مظخٍى

 املدلُت الخ١ىماث( ب)و الىهىُت البرملاهاث( أ) في اليظا  حؼٔلها التي املٜاُد وظبت 5-5-1

ماػالذ وؿبت مكاع٦ت اليؿاء في اآلاجلـ البلضي مىسًٟت جه الخمـ ااآلاجلـ البلضي في صوع مً زال٫ اهخساباث 
م مً اعجٟاٖها مً ) ، خُض حكٛل ;810ٖام في صوعة الخامؿت %( ?.>)بلى  8119ٖام في صوعة الشاهُت %( :.9بالٚغ

اث ;810اآلاىخسب ٖام جان ٣ِٞ م٣اٖض في اآلاجلـ البلضي ؾُض . ماػالذ وؿبت اآلاكاع٦ت الؿُاؾُت لليؿاء ال٣ٍُغ
ُٗت )مجلـ الكىعي( نٟغًا لٗام  يُٟٗت ظضًا، بِىما جبلٜ وؿبت اآلا٣اٖض التي حكٛلها اليؿاء في الؿلُت الدكَغ

810;. 
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تإلا  ىاؿبفي امل اليظا  وظبت 5-5-2  داٍز

اث اليؿاء ماػالذ وؿبت  اث الو ال٣ٍُغ ت مىسًٟتٚحر ال٣ٍُغ %( َُلت 80ٞلم جخسُى ) لىاحي ٌكٛلً مىانب بصاٍع
اث، وجدؿم بال>810 - 8108 الٟترة ٖام  (%>.?0اليؿبت مً ) اعجٟٗذ، خُض شباث اليؿبي لضي اليؿاء ال٣ٍُغ
اث َُلت الٟترة 09، ولم جخسُى )>810%( ٖام 81.0بلى ) 8108  (.>810-8108)%( لضي اليؿاء ٚحر ال٣ٍُغ

 حدو٤ 
(50) 

ت خظب الجيظُت )إلا  في املىاؿب اليظا  وظبت  (2016-2012داٍز
      

 2016 2015 2014 2013 2012 البُان
ت  20.1 19.7 19.6 20.5 19.6 ٛوٍس

ت  13.4 13.3 12.3 10.4 8.4 ٓحر ٛوٍس

 15.0 14.7 13.8 12.4 11.0 املجمَى

 .، طىىاث مسخل٘تمسح الٜىي الِاملت بالُِىت،  خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا املـدز:                     

م مً جىلي بٌٗ  ب٣ُغ ماػالذ مىسًٟتكاع٦ت الؿُاؾُت للمغؤة اآلاوجإؾِؿًا ٖلى ما ؾب٤ ًم٨ً ال٣ى٫ بإن  بالٚغ
اث٠ الٗلُا ال٣ُاص لالعج٣اء بمؿخىي ًت ألامغ الذي ًخُلب وض٘ بغنامج اليؿاء آلاىا٢٘ مخ٣ضمت في نى٘ ال٣غاع وفي الْى

ت في مجلـ الكىعي واآلاجلـ البلضي.  جمشُل اآلاغؤة ال٣ٍُغ

لى وإلاهجابُت الجيظُت الصخت زدماث ُلى الجمُّ خـى٤  ٟ٘الت (:6-5) الٔاًت ٚ  ُو  الخٜى
ٜا   ُلُه املخ٘ٝ الىدى ُلى إلاهجابُت،  والخىمُت للظ٢ان الدولي املئجمس ُمل لبرهامج ٗو

 اطخِساكهما ملئجمساث الخخامُت والىزاتٝ بُجحن ُمل ومنهاج

 ٛسازاث مظدىحرة ؤه٘ظهًب ًخسرن الالحيطىت و  49طىت و 15الالحي جتراوح أُمازهً بحن  اليظا  وظبت 5-6-1
اًت املخِلٜت بو  ،الخمل وطاتل مىّ واطخسدام ،الجيظُت الِالٛاث بؼؤن  إلاهجابُت الصختالُس

%( :.08ة بُغ١ خضًشت )ؾغ جىظُم ألا ُلبِذ خاظتهً بلى حي ٖامًا( الال ?:بلى  ;0ؾً إلانجاب )في بلٛذ وؿبت اليؿاء 
ب، خُض ؤن هىا٥ %(;8ًٖ اآلاٗض٫ الٗالمي البالٜ ) وهي ج٣ل ًا في ؾً إلانجاب، زالر وؿاء مً ؤنل ٧ل اعبٗت ج٣ٍغ

 .ؾخسضام وؾاثل مى٘ الخمل الخضًشتة بةؾغ خُاظا�هً في مجا٫ جىظُم ألا ًد٣٣ً اخمً اآلاتزوظاث 

  

 
 

 

 

 
 

 
 .2012  سح الِىٜىدي املخِدد املئػساثاملاملـدز:        

طىت ٗؤٟثر ُلى  15 طً في والسحا٤ اليظا  خـى٤  ج١٘ل وأهٌمت ٛىاهحن لديها التي البلدان ُدد 5-6-2
اًت زدماث لى  والاهجابُت الجيظُت الصخت مجا٤ في والخشُٜٙ واملِلىماث الُس ُلى هدى ٠امل ُو

 ٛدم املظاواة

اًت الصخُت الجيؿُت وإلاهجابُت لجمُ غ الضولت خضماث الٖغ اًت  ٘ اليؿاء في صولت ٢ُغ، خُض جىدكغجٞى مغا٦ؼ الٖغ
٤ مٗاًحر الجىصة الٗاآلاُت اًت  الصخُت التي ج٣ضم هظه الخضماث في ٧اٞت مىا٤َ الضولت ٞو الخانت بسضماث الٖغ

ؼ �خت ألام�اث بالصخُت همُت ٦بحرة في إ. وخظُت بغامج الصخت إلاهجابُت التي ُحٗض الغ٦ح�ة الغئ�ؿت لخٍٗؼ
ىُت للصختالاؾتراججُت ا ىُتُاآلاىٟظة في بَاع اؾتراج لَى  .جُت الخىمُت الَى

 حدو٤ 
(51) 

س ٛىاهحن وأهٌمت  زدماث ُلى ٗؤٟثر طىت 15 طً في والسحا٤ اليظا  خـى٤  ج١٘ل مدي جٗى
اًت لى ٠امل هدى ُلى والاهجابُت الجيظُت الصخت مجا٤ في والخشُٜٙ واملِلىماث الُس  ٛدم ُو

 (2016-2012املظاواة )
      

 2016 2015 2014 2013 2012 البُان
اًت الصخُت الجيظُت  مدي جىٗس زدماث الُس

 طىت )وِم/ ال( 49 - 15لليظا  
 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم

اًت الصخُت الاهجابُت  مدي جىٗس زدماث الُس
 طىت )وِم / ال( 49 - 15لليظا  

 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم
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رن طىت والالحي ًخس 49طىت و 15وظبت اليظا  الالحي جتراوح أُمازهً بحن 
واطخسدام وطاتل مىّ الِالٛاث الجيظُت، بؤه٘ظهً ٛسازاث مظدىحرة بؼؤن 

اًت املخِلٜت بالصخت إلاهجابُت  (2012 ) الخمل، والُس

ػ٢ل 
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 .2012  سح الِىٜىدي املخِدد املئػساثاملاملـدز:        

طىت ٗؤٟثر ُلى  15 طً في والسحا٤ اليظا  خـى٤  ج١٘ل وأهٌمت ٛىاهحن لديها التي البلدان ُدد 5-6-2
اًت زدماث لى  والاهجابُت الجيظُت الصخت مجا٤ في والخشُٜٙ واملِلىماث الُس ُلى هدى ٠امل ُو

 ٛدم املظاواة

اًت الصخُت الجيؿُت وإلاهجابُت لجمُ غ الضولت خضماث الٖغ اًت  ٘ اليؿاء في صولت ٢ُغ، خُض جىدكغجٞى مغا٦ؼ الٖغ
٤ مٗاًحر الجىصة الٗاآلاُت اًت  الصخُت التي ج٣ضم هظه الخضماث في ٧اٞت مىا٤َ الضولت ٞو الخانت بسضماث الٖغ

ؼ �خت ألام�اث بالصخُت همُت ٦بحرة في إ. وخظُت بغامج الصخت إلاهجابُت التي ُحٗض الغ٦ح�ة الغئ�ؿت لخٍٗؼ
ىُت للصختالاؾتراججُت ا ىُتُاآلاىٟظة في بَاع اؾتراج لَى  .جُت الخىمُت الَى

 حدو٤ 
(51) 

س ٛىاهحن وأهٌمت  زدماث ُلى ٗؤٟثر طىت 15 طً في والسحا٤ اليظا  خـى٤  ج١٘ل مدي جٗى
اًت لى ٠امل هدى ُلى والاهجابُت الجيظُت الصخت مجا٤ في والخشُٜٙ واملِلىماث الُس  ٛدم ُو

 (2016-2012املظاواة )
      

 2016 2015 2014 2013 2012 البُان
اًت الصخُت الجيظُت  مدي جىٗس زدماث الُس

 طىت )وِم/ ال( 49 - 15لليظا  
 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم

اًت الصخُت الاهجابُت  مدي جىٗس زدماث الُس
 طىت )وِم / ال( 49 - 15لليظا  

 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم
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رن طىت والالحي ًخس 49طىت و 15وظبت اليظا  الالحي جتراوح أُمازهً بحن 
واطخسدام وطاتل مىّ الِالٛاث الجيظُت، بؤه٘ظهً ٛسازاث مظدىحرة بؼؤن 

اًت املخِلٜت بالصخت إلاهجابُت  (2012 ) الخمل، والُس

ػ٢ل 
(12) 
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ت في املىازد الاٛخـادًت ملىذاؿالخاث احسا   :أ(-5الٔاًت ) رل٣ ام٢اهُت ،املسأة خٜىٛا  مدظاٍو  ٟو
حرها لازق ُلى والظُوسة املل١ُت خٝ ُلى خـىلها لى املمخل٢اث، مً ٓو  الخدماث ُو
ا الوبُُِت، واملىازد واملحرار املالُت،  ٜ  الىهىُت للٜىاهحن ٗو

حن الرًً ًمخل١ىن أزق شزاُُت أو لديهم خٜٚى ملمىهت في لازاض ي الصزاُُت، وظبت  )أ(    1-أ-5 مجمَى املصاُز

ٚ  أصخاب أو املاّلٞ بحن املسأة خـت( ب)بدظب الجيع، و  هَى خظب ،الصزاُُت يض الاز  في الخٜى

 الخُاشة

ت خماًت خ٣ى١ الخمل٪ ل٩اٞت ٗاث وال٣ىاهحن ال٣ٍُغ ، ٞةن ، وبالخاليألا��اص بضون جمُحز بحن الجيؿحن جدُذ الدكَغ
�ؿبت ألا��اص الذًً لهم مل٨ُت ؤو لهم خ٣ى١ مهاهت لألعى الؼعاُٖت ٢ض ونلذ الخُُٛت ال٩املت ؤي بيؿبت 

 ًبحن طل٪.(، والجضو٫ الخالي >810 - 8108%( زال٫ الٟترة )011)

 حدو٤ 
(52)  

ٚ  لهم أو مل١ُت لهم الرًً لاشخاؾ وظبت الصزاُُت خظب  لألزق مـاهت خٜى
 (2016-2012الجيع )

      

 2016 2015 2014 2013 2012 البُان
 %100 %100 %100 %100 %100 رٟىز ال

 %100 %100 %100 %100 %100 هارإلا 

 %100 %100 %100 %100 %100 املجمَى

م مً اعجٟاٖها مً )بظمالي اآلاال٨حن للمؼإع الٟغصًتاليؿاء مً بؤما ُٞما ًخٗل٤  %( >.?، ٞهي ماػالذ مىسًٟت بالٚغ
ل�روة ال�ُىاهُت، ٞةن �ؿبت إلاهاث اآلاال٨حن لها ماػالذ ا %(، وهٟـ الص يء ٣ًا٫ ًٖ ٖؼب01.9ى )بل :810ٖام 

م مً اعجٟٗها مً ) م٨ً جٟؿحر 0.<0بلى ) >810%( ٖام 0.>0مىسًٟت بالٚغ هسٟاى �ؿبت جمل٪ إلاهاث ب%(، ٍو
ت والهىاُٖت ٖلى للمؼإع والٗؼب  ت وال٣ٗاٍع ال�انت بال�روة ال�ُىاهُت بلى جًٟل��م لالؾدشماع في ألا�كُت الخجاٍع

 الاؾدشماع في اآلاجا٫ الؼعاعي.

  

 
 

 

 حدو٤ 
(53)  

ٚ  أصخاب أو املاّلٞ بحن املسأة خـت  الخُاشة  هَى بدظب الصزاُُت، لازاض ي في الخٜى
(2012-2016) 

       

 2016 2015 2014 2013 2012 البُان هَى الخُاشة هَى لازق
شزاُُت أزاض ي 

 (املصاَز)
مل٨ُت الٟغصًت 

 والجماُٖت

وؿبت الاهار اآلاال٨حن للمؼإع 
مً اظمالي مال٥ اآلاؼإع 

 الٟغصًت والجماُٖت
... ... 8.8 8.9 9.1 

 اآلال٨ُت الٟغصًت
اآلاال٨حن للمؼإع وؿبت الاهار 

مً اظمالي مال٥ اآلاؼإع 
 الٟغصًت ٣ِٞ

... ... 9.6 10 10.3 

أزاض ي الِصب 
 للثروة الخُىاهُت

اآلال٨ُت الٟغصًت 
 والجماُٖت

وؿبت الاهار اآلاال٨حن للمؼإع 
مً اظمالي مال٥ اآلاؼإع 

 الٟغصًت والجماُٖت
16.1 20.5 17.4 17.7 18.1 

س  ....: ٓحر مخٗى
ادة ما ١ًىن املبجى مؼُد ُلى مظاخالِصب: هى ٠ل  ، ُو اث مددودة مبجى ػُد إلدازة وممازطت لاوؼوت الخاؿت بمجا٤ الثروة الخُىاهُت أو الىباجُت أو لازىحن مِا 

البا  ماًمازض اليؼان ُٗه بؼ٢ل شخص ي اًت الخُىاهاث أو شزاُت الىباجاث أو ٠ليهما بهدٖ ٓحر ججازي ٓو ٍسٙ: وشازة الخسوُى الخىمىي ) مـدز الخِ وظبُا  مجهصة لُس
 والاخـا (

 .خـا املـدز: وشازة البلدًت والبِئت وخظاباث وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا 
 

ٚ  في املظاواة للمسأة( الِسفي الٜاهىن  ذل٣ في بما) الٜاهىوي إلاهاز ٗيها ١ً٘ل التي البلدان وظبت      2-أ-5  الخٜى

 ُليها الظُوسة أو/و لازاض ي مل١ُت في

ؤن "اآلال٨ُت  ( مً الضؾخىع ٖلى>8) اآلااصة ثة اآلاؿاواة م٘ الغظل في الخمل٪، خُض ؤقاع ٨ًٟل الضؾخىع ال٣ُغي للمغؤ
ُٟ ظخماعي وهي ظمًُٗا خ٣ى١ ٞغصًتؤؾاؾُت ل٨ُان الضو٫ الا وعاؽ اآلاا٫ م٣ىماث  ، ًىٓمها اظخماُٖت تطاث ْو

ؤن " اآلال٨ُت الخانت مهىهت، ٞال ًدغم ؤخض مً مل٨ه بال بؿبب اآلاىٟٗت الٗامت  (=8) قاعث اآلااصةؤ، ٦ما و "ال٣اهىن 
ًًا ٖاصالً  ًىو ٖلحهاالتي  ال٨ُُٟتبوفي ألاخىا٫ الذي ًبُجها ال٣اهىن و  ًُت ٖجها حٍٗى   ".ٖلحها وبكغوٍ حٍٗى

 حدو٤ 
(54) 

س اهاز الٜاهىوي ًلمً خٜٚى للمسأة املظاواة ٚ  في مدي جٗى  لازاض ي مل١ُت في الخٜى
 (2016-2012ُليها ) الظُوسة أو/و

      

 2016 2015 2014 2013 2012 البُان

 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم هاز الٜاهىوي السطمي )وِم / ال(ا مدي جىٗس 

 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم هاز الٜاهىوي الِسفي )وِم / ال(امدي جىٗس 
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 حدو٤ 
(53)  

ٚ  أصخاب أو املاّلٞ بحن املسأة خـت  الخُاشة  هَى بدظب الصزاُُت، لازاض ي في الخٜى
(2012-2016) 

       

 2016 2015 2014 2013 2012 البُان هَى الخُاشة هَى لازق
شزاُُت أزاض ي 

 (املصاَز)
مل٨ُت الٟغصًت 

 والجماُٖت

وؿبت الاهار اآلاال٨حن للمؼإع 
مً اظمالي مال٥ اآلاؼإع 

 الٟغصًت والجماُٖت
... ... 8.8 8.9 9.1 

 اآلال٨ُت الٟغصًت
اآلاال٨حن للمؼإع وؿبت الاهار 

مً اظمالي مال٥ اآلاؼإع 
 الٟغصًت ٣ِٞ

... ... 9.6 10 10.3 

أزاض ي الِصب 
 للثروة الخُىاهُت

اآلال٨ُت الٟغصًت 
 والجماُٖت

وؿبت الاهار اآلاال٨حن للمؼإع 
مً اظمالي مال٥ اآلاؼإع 

 الٟغصًت والجماُٖت
16.1 20.5 17.4 17.7 18.1 

س  ....: ٓحر مخٗى
ادة ما ١ًىن املبجى مؼُد ُلى مظاخالِصب: هى ٠ل  ، ُو اث مددودة مبجى ػُد إلدازة وممازطت لاوؼوت الخاؿت بمجا٤ الثروة الخُىاهُت أو الىباجُت أو لازىحن مِا 

البا  ماًمازض اليؼان ُٗه بؼ٢ل شخص ي اًت الخُىاهاث أو شزاُت الىباجاث أو ٠ليهما بهدٖ ٓحر ججازي ٓو ٍسٙ: وشازة الخسوُى الخىمىي ) مـدز الخِ وظبُا  مجهصة لُس
 والاخـا (

 .خـا املـدز: وشازة البلدًت والبِئت وخظاباث وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا 
 

ٚ  في املظاواة للمسأة( الِسفي الٜاهىن  ذل٣ في بما) الٜاهىوي إلاهاز ٗيها ١ً٘ل التي البلدان وظبت      2-أ-5  الخٜى

 ُليها الظُوسة أو/و لازاض ي مل١ُت في

ؤن "اآلال٨ُت  ( مً الضؾخىع ٖلى>8) اآلااصة ثة اآلاؿاواة م٘ الغظل في الخمل٪، خُض ؤقاع ٨ًٟل الضؾخىع ال٣ُغي للمغؤ
ُٟ ظخماعي وهي ظمًُٗا خ٣ى١ ٞغصًتؤؾاؾُت ل٨ُان الضو٫ الا وعاؽ اآلاا٫ م٣ىماث  ، ًىٓمها اظخماُٖت تطاث ْو

ؤن " اآلال٨ُت الخانت مهىهت، ٞال ًدغم ؤخض مً مل٨ه بال بؿبب اآلاىٟٗت الٗامت  (=8) قاعث اآلااصةؤ، ٦ما و "ال٣اهىن 
ًًا ٖاصالً  ًىو ٖلحهاالتي  ال٨ُُٟتبوفي ألاخىا٫ الذي ًبُجها ال٣اهىن و  ًُت ٖجها حٍٗى   ".ٖلحها وبكغوٍ حٍٗى

 حدو٤ 
(54) 

س اهاز الٜاهىوي ًلمً خٜٚى للمسأة املظاواة ٚ  في مدي جٗى  لازاض ي مل١ُت في الخٜى
 (2016-2012ُليها ) الظُوسة أو/و

      

 2016 2015 2014 2013 2012 البُان

 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم هاز الٜاهىوي السطمي )وِم / ال(ا مدي جىٗس 

 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم هاز الٜاهىوي الِسفي )وِم / ال(امدي جىٗس 
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ص (:ب-5) الٔاًت  والاجـاالث، املِلىماث ج١ىىلىحُا وبساؿت الخم١ُيُت، الخ١ىىلىحُا اطخسدام حٍِص
ص أحل مً  املسأة جم١حن حٍِص

 الجيع خظب الرًً ًمل١ىن الهاجٙ املدمى٤  لاٗساد وظبت 1-ب-5

بلٜ مٗض٫ اهدكاع ، مً ج٨ىىلىظُا الا٢خهاص الغ٢مي صة، والاؾخٟاآلااقغ ج٣ضم وؾهىلت ٖملُت الاجها٨ٌٗ٫ـ هظا ا ٍو
هٓحره في صو٫ مىٓمت الخىمُت  ، وهظا ًخسُىمً الؿ٩ان ( وؿمت011ل٩ل ) زُاً ( 0.><0) ٢ُغ في اآلادمى٫ الهاج٠ 
( شخو مً الؿ٩ان 011( زًُا ل٩ل );.<?، واآلاخىؾِ الٗالمي البالٜ )( زُاً ?.;00ن الا٢خهاصي البالٜ )والخٗاو 
 .;810لٗام 

 

 
س الخىمُت الظخدامت،  اُداد طابٜت خـا املـدز: وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا   .، جٍٜس
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دولت ٛوس جوىزا  بازشا  في جدُٜٝ الٔاًاث املتربوت بالهدٖ الخامع خٜٜذ الخالؿت، 
ًخِلٝ بالٔاًت املخِلٝ بخدُٜٝ املظاواة بحن الجيظحن وجم١حن ٠ل اليظا  وال٘خُاث، ُٗ٘ما 

٘خُاث في ٠ل م٢ان ٗهي املخِلٜت بالٜلا  ُلى حمُّ أػ٢ا٤ الخمُحز كد اليظا  وال
ج٘اُٛت الٜلا  ُلى حمُّ أػ٢ا٤ الخمُحز كد ا، خُث ؿادٛذ دولت ٛوس ُلى مخدٜٜت

رل٣ الٔاًت املسجبوت بالٜلا  ُلى حمُّ املمازطاث اللازة 2009)طُداو( ُام  املسأة ، ٟو
س ( ُاما  15ٛبل طً )للٜاؿساث ي خالت شواج أل  وحىد ، ٗال ه٘ا٤مً ٛبُل شواج لا  . وجٗى

الدولت زدماث الصخت إلاهجابُت والجيظُت لجمُّ اليظا ، ٟما جدُذ الٜىاهحن 
ت خماًت خٜٚى الخمل٣ للمسأة. ِاث الٜوٍس  والدؼَس

م ت في مً هره إلاهجاشاث املدٜٜت أُاله وبالٓس ت املسأة الٜوٍس املىاؿب ، ٓحر أن مؼاٟز
ت الشالذ مىس٘لت، خُث لم جخسو ت الظُاطُت للمسأة 21) ىإلاداٍز %(، ٟما أن املؼاٟز

م مً جىلي بِم اليظا  ملىاؿب  اتٙ ماشالذ مىس٘لت بالٓس ُلُا بالدولت وفي الًى
، لامس الري %(7وظبت اليظا  في املجلع البلدي املىخسب )ى الُٜادًت، خُث لم جخسو

 .مظخىي جمشُل اليظا  في املجالع الىهىُت املىخسبتٌظخدعي وكّ زوت للنهىق ب
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ٟ٘الت جىاٗس املُاه وزدماث : الظادضالهدٖ 

 الـٖس الـحي للجمُّ وادازتها ادازة مظخدامت

 

اث أبِد مً مُاه الؼسب والـٖس الـحي والىٌاٗت الصخُت، الهدٖ الظادض ًدىاو٤  مىكُى

ِجي جدُٜٝ هرا الهخُث ًدىاو٤ أًلا  هىُُت  دٖ الري ُحِلٝ املىازد املاتُت ومدي اطخدامتها. َو

ب جىطُّ هواٚ الخِاون الدولي وخؼد الدُم ُلى ُلُه أهمُت خاطمت  لبٜا  إلاوظان وال١ٟى

 مظخىي املجخمِاث املدلُت مً أحل جدظحن ادازة املُاه والـٖس الـحي.

 واملِظىزة املؤمىهت الؼسب مُاه ُلى مىـٙ ُلى هدى الجمُّ خـى٤  هدٖ جدُٜٝ (:1-6) الٔاًت
 2030 ُام بدلى٤  الخ٢ل٘ت

ٜت الؼسب مُاه زدماث ٌظخُ٘دون مً الرًً الظ٢ان وظبت 6-1-1   مؤمىهت التي جداز بوٍس

٣ت جضاع التي الكغب مُاه زضماث مً ٌؿخُٟضون  الظًً الؿ٩ان وؿبتحكحر البُاهاث اآلاخاخت خى٫  بلى  مإمىهت بٍُغ
م ٦بحراً  ٢ض هجاخاً  غ ؤن صولت ٢ُ حر هظه الخضماث للجمُ٘ الؿ٩ان بالٚغ مً الٓغوٝ اآلاىازُت والجٛغاُٞت  جمشل في جٞى

حر  للضولت، وما جدمله مً شح اآلاىاعص اآلااثُت الُبُُٗت ولت ٖلى مُاه البدغ ها، وحٗخمض الضوالخ٩لٟت الٗالُت لخٞى
حر اآلاُاه الٗظبت، خُض ٢امذ بةوكاء الٗضًض مً مدُا٦مهضع ؤؾاس ي  اظاث خخُاث جدلُت اآلاُاه لؿض في جٞى

ججُت لخإمحن في اٞخخاح مكغوٕ زؼاهاث اؾترا =810، ٦ما ٢امذ الضولت في ؾبخمبر ال٣ُاٖاث اآلاضهُت مً اآلاُاه
 اخخُاظاتها مً اآلاُاه.

اصة  1;:ىظض لضي ٢ُغ مكغوٕ مىظ ؾىىاث وهى خٟغ ٍو  بئرًا آلاُاه ألامُاع وال�ٟاظ ٖل�ها والاؾخٟاصة م�ها في ٍػ
ُت اآلاسؼهت بضاًل مً جبسغها في ال�ىاء، وهظه آلاباع التي خٟغث ب٩ل جإ٦ُض حؿاٖض بدؿب ٦مُاث  اآلاُاه الجٞى

ُت بيؿبت  اصة اآلاُاه الجٞى  .% ;9ؤو  91الضعاؾاث واآلاىٓماث الضولُت ٖلى ٍػ

 حدو٤ 
(55) 

 مُاه زدماث مً ٌظخُ٘دون  الرًً الظ٢ان وظبت
ٜت جداز التي الؼسب  (2016-2012) مؤمىهت بوٍس

     

2012 2013 2014 2015 2016 
100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 
 

 

ومً اآلاخى٢٘ ؤن جخم مىا٦بت الخىؾ٘ في الخدلُت لخلبُت الاخخُاظاث اآلاؿخ٣بلُت للؿ٩ان وبهىعة مؿخمغة، الؾُما في 
ض مً الاؾدشماعاث في  مجا٫ اآلاُاه، م٘ ْل جىامي ٖضص ؾ٩ان الضولت، واجساط الجهاث اآلاسخهت ٢غاعاث بخىظُه اآلاٍؼ

ُت والخش٠ُ٣ خى٫ اآلاُاه وجبجي الؿُاؾاث اآلاىاؾبت لترقُض  التر٦حز ٖلى ؤهمُت الاؾخمغاع في ؾُاؾت وكغ الخٖى
اصتها.  اؾخسضام اآلاُاه والخاٞٔ ٖلى اآلاىاعص والاؾدشماع في ٍػ

 وانها  ،الصخُت والىٌاٗت الـحي الـٖس زدماث ُلى الجمُّ خـى٤  هدٖ جدُٜٝ (:2-6) الٔاًت
 في ٌِِؼىن  ومً وال٘خُاث اليظا  الخخُاحاث زاؾ اهخمام واًال  الِسا ، في لخٔىنا

 2030 ُام بدلى٤  هؼت، أوكاَ

، بما ٗيها مساٗٝ ٓظل الـحي الـٖس خدماثٌظخُ٘دون مً إلادازة الظلُمت ل الرًً الظ٢ان وظبت 6-2-1
 الُدًً بالـابىن واملُاه

٣ًا مدؿىًا ظمُ٘ ؾؤن �كحر اآلاُُٗاث إلاخهائُت إلى   - 8108للهٝغ الهخي َُلت الٟترة )٩ان ٢ُغ ٌؿخسضمىن مٞغ
ت ومُاه الىٟاًاث (، وهظا ٌٗجي ال وظىص آلاماعؾت الخٛىط في الٗغاء وؤن إلاصاعة الخ٩ىمُت>810  للًٟالث البكٍغ

 جدؿم باألمان وال وظىص ألي مساَغ ٖلى الصخت الٗامت للؿ٩ان والبِئت في صولت ٢ُغ.

 حدو٤ 
(56) 

 لخدماث الظلُمت إلادازة مً ٌظخُ٘دون  الرًً الظ٢ان وظبت
واملُاه  بالـابىن  الُدًً ٓظل مساٗٝ ٗيها بما الـحي، الـٖس

(2012-2016) 
     

2012 2013 2014 2015 2016 
100% 100% 100% 100% 100% 

 

 ،الخوسة ال١ُمُاتُت واملىاد الى٘اًاث الٜا  ووٛٙ ،الخلىر مً الخدب املُاه هىُُت جدظحن (:3-6) الٔاًت
 وشٍادة الىـٙ، الى املِالجت ٓحر املجازي  مُاه وظبت وز٘م خد، أدوى الى حظّسبها وجٜلُل
س اُادة  ُام بدلى٤  الِاملي، الـُِد ُلى ٟبحرة بيظبت املؤمىن  الاطخسدام واُادة الخدٍو
2030 

ٜت املِالجت الـٖس الـحي ُاهم وظبت 6-3-1  آمىت بوٍس

وؿبت اآلاُاه الٗاصمت اآلاٗالجت بُغ١ ؤمىت بضولت %( وبالخالي ٣ٞض بلٛذ 011الهٝغ الهخي بيؿبت ) جخم مٗالجت مُاه
لى صخت  (،>810 - 8108%( َُلت الٟترة )٢011ُغ ) وهظا ٌٗجي الًىظض ؤي جإزحر ؾلبي للمُاه الٗاصمت ٖلى البِئت ٖو

 إلاوؿان.
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ومً اآلاخى٢٘ ؤن جخم مىا٦بت الخىؾ٘ في الخدلُت لخلبُت الاخخُاظاث اآلاؿخ٣بلُت للؿ٩ان وبهىعة مؿخمغة، الؾُما في 
ض مً الاؾدشماعاث في  مجا٫ اآلاُاه، م٘ ْل جىامي ٖضص ؾ٩ان الضولت، واجساط الجهاث اآلاسخهت ٢غاعاث بخىظُه اآلاٍؼ

ُت والخش٠ُ٣ خى٫ اآلاُاه وجبجي الؿُاؾاث اآلاىاؾبت لترقُض  التر٦حز ٖلى ؤهمُت الاؾخمغاع في ؾُاؾت وكغ الخٖى
اصتها.  اؾخسضام اآلاُاه والخاٞٔ ٖلى اآلاىاعص والاؾدشماع في ٍػ

 وانها  ،الصخُت والىٌاٗت الـحي الـٖس زدماث ُلى الجمُّ خـى٤  هدٖ جدُٜٝ (:2-6) الٔاًت
 في ٌِِؼىن  ومً وال٘خُاث اليظا  الخخُاحاث زاؾ اهخمام واًال  الِسا ، في لخٔىنا

 2030 ُام بدلى٤  هؼت، أوكاَ

، بما ٗيها مساٗٝ ٓظل الـحي الـٖس خدماثٌظخُ٘دون مً إلادازة الظلُمت ل الرًً الظ٢ان وظبت 6-2-1
 الُدًً بالـابىن واملُاه

٣ًا مدؿىًا ظمُ٘ ؾؤن �كحر اآلاُُٗاث إلاخهائُت إلى   - 8108للهٝغ الهخي َُلت الٟترة )٩ان ٢ُغ ٌؿخسضمىن مٞغ
ت ومُاه الىٟاًاث (، وهظا ٌٗجي ال وظىص آلاماعؾت الخٛىط في الٗغاء وؤن إلاصاعة الخ٩ىمُت>810  للًٟالث البكٍغ

 جدؿم باألمان وال وظىص ألي مساَغ ٖلى الصخت الٗامت للؿ٩ان والبِئت في صولت ٢ُغ.

 حدو٤ 
(56) 

 لخدماث الظلُمت إلادازة مً ٌظخُ٘دون  الرًً الظ٢ان وظبت
واملُاه  بالـابىن  الُدًً ٓظل مساٗٝ ٗيها بما الـحي، الـٖس

(2012-2016) 
     

2012 2013 2014 2015 2016 
100% 100% 100% 100% 100% 

 

 ،الخوسة ال١ُمُاتُت واملىاد الى٘اًاث الٜا  ووٛٙ ،الخلىر مً الخدب املُاه هىُُت جدظحن (:3-6) الٔاًت
 وشٍادة الىـٙ، الى املِالجت ٓحر املجازي  مُاه وظبت وز٘م خد، أدوى الى حظّسبها وجٜلُل
س اُادة  ُام بدلى٤  الِاملي، الـُِد ُلى ٟبحرة بيظبت املؤمىن  الاطخسدام واُادة الخدٍو
2030 

ٜت املِالجت الـٖس الـحي ُاهم وظبت 6-3-1  آمىت بوٍس

وؿبت اآلاُاه الٗاصمت اآلاٗالجت بُغ١ ؤمىت بضولت %( وبالخالي ٣ٞض بلٛذ 011الهٝغ الهخي بيؿبت ) جخم مٗالجت مُاه
لى صخت  (،>810 - 8108%( َُلت الٟترة )٢011ُغ ) وهظا ٌٗجي الًىظض ؤي جإزحر ؾلبي للمُاه الٗاصمت ٖلى البِئت ٖو

 إلاوؿان.
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ادةجدُٜٝ  (:4-6) الٔاًت ٘الت ،الٜواُاث حمُّ في املُاه اطخسدام ٟ٘ا ةٟبحرة في  ٍش  املُاه سخب ٟو
 مً ٟبحر بٜدز والخد املُاه، شح مِالجت أحل مً مظخدام هدى ُلى وامداداتها الِربت

 2030 ُام بدلى٤  املُاه، هدزة مً ٌِاهىن  الرًً لاشخاؾ ُدد

 الصمً مً ٗترة مدي ُلى املُاه اطخسدام ٟ٘ا ة في الخٔحر 6-4-1

و٧ان ؤو٫  .م:811ؤصزلذ بصاعة الخضاث٤ الٗامت بىػاعة البلضًت والبِئت هٓام الخد٨م اآلاغ٦ؼي بالغي في ٖام 
اث وجدضًض الخاظت الٟٗلُت ااهخماماتها الترقُض في اؾتهال٥ مُاه الغي وطل٪ بخ٣ىحن ال٨مُاث التي جغوي بها  آلاؼعٖو

اث، و٢ض ؾاٖض طل٪ في  ،هٕى مجها صون الهضعل٩ل  م٘ مغا٢بت ؤن ال ٩ًىن هىا٥ جإزحراث ؾلبُت ٖلى جل٪ اآلاؼعٖو
لى الٟىع بضؤث إلاصاعة بخسٌُٟ خهو الغي ل٩ل هٕى  ،ؾهىلت مغا٢بت ٧اٞت ٖملُاث الغي مً زال٫ هظا الىٓام ٖو

ىسًٟت وؿبًُا مً الغي بإ٢ل ٦مُت مم٨ىت مً بلى مٗضالث مجم الىنى٫ مً الىباجاث ومغا٢بت خالت الىباجاث بلى ؤن 
 .اآلاُاه صون ؤزاع ؾلبُت ٖلى الىباجاث

إلصاعة الخضاث٤ وظضًغ بالظ٦غ، ٞةن اؾخسضام هٓام الغي اآلاغ٦ؼي في خا٫ حٗمُمه ٖلى ٧اٞت مىا٤َ الؼعاٖت الخابٗت  
، التي جدب٘ هٓام الغي اآلاغ٦ؼي  الٗامت وؤ٢ؿام الخضاث٤ في ظمُ٘ البلضًاث والٗضًض مً ؤما٦ً الؼعاٖاث الخجمُلُت

حر ٦مُت مُاه الغي اآلاؿخسضمت بيؿبت ) ؾٝى ٌؿهم %( باليؿبت لألشجاع ;=.<>%( باليؿبت للىسُل و);.8>جٞى
%( باليؿبت للمؿُداث الخًغاء، وبلٛذ ٦مُت اآلاُاه التي جم 9.99;%( للمُُٛاث والؼهىع اآلاىؾمُت و)1:و)

حرها خىالي )   لجضو٫ الخالي ًبحن طل٪.( ملُاع متر لتر، وا8.<جٞى

  

100% 100% 100% 100% 100% 
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ٜت آمىت  ػ٢ل  (2016- 2012)وظبت مُاه الـٖس الـحي املِالجت بوٍس
(14) 

 
 

 

 حدو٤ 
(57) 

صي في السي  حر في ٟمُت مُاه السي في خا٤ اطخسدام هٌام الخد١م املٟس  (2016) الخٗى
      

 مٔوُاث أشجاز الىسُل الجهت م
شهىز 

 مىطمُت
 مظوذ أزلس

 QCS  120 80 10 10 15  ٦مُت الغي لتر بالُىم خؿب 0

٦مُت الغي لتر بالُىم خؿب بصاعة  8
 الخضاث٤ الٗامت 

45 25 6 6 7 

غة  9  8 4 4 55 75 لتر بالُىمالٞى

غة  ت للٞى  %53.3 %4.0 %4.0 %68.8 %62.5  %اليؿبت اآلائٍى

اآلاؿاخاث والاٖضاص الاظمالُت الخابٗت  :
 إلصاعة الخضاث٤ الٗامت 

10247 108590 335213 172325 1719812 

حر   ; ُىم خؿب هٕى بال لتر الخٞى
اث   اآلاؼعٖو

768525 5972450 1340852 689300 13758496 

حر   > خؿب هٕى  لتر بالؿىتالخٞى
اث  اآلاؼعٖو

280511625 2179944250 489410980 251594500 5021851040 

حر اجمَى م =  8223312395 (لتر بالظىت)لخٗى

حر اجمَى م   8223312 (باملتر امل١ِب)لخٗى

حر اجمَى م   2122 (بامللُىن ٓالىن ) لخٗى

 .ادازة الخداتٝ الِامت -املـدز: وشازة البلدًت والبِئت

٣ًا لخاظت الىباجاث مً اآلاُاه ولِـ لؼمً الغي وظضًغ بالظ٦غ، ٞةن  حر ال٨شحر مً  ؾٝى ٌؿهم فيٖملُاث الغي ٞو جٞى
اصة اآلاؿاخاث اآلام٨ً ػعاٖتها بىٟـ ، ألامغ الظي ؾِؿهم في مُاه الغي  غة ؾاب٣ًا .ٍػ  ٦مُت اآلاُاه اآلاخٞى

جي ًٖ البُان، ٞةن ٢ُام  ت لل٨هغباء واآلااء )٦هغماء( في جُب٤ُ ؤخ٩ام ٢اهىن الترقُض ع٢م اآلاٚو اؾؿت الٗامت ال٣ٍُغ
و٦ٟاءة اؾخسضام اآلاُاه في الؼعاٖت وعي  –الاؾدكٗاعي  عاؾخسضام نىابحر ضخ بالهىاء واللحز و  ;810لؿىت  81

ؼ ٦ٟاءة هظا بالخى٣ُِ  الخضاث٤ واؾخسضام الغي  ؾٝى ٌؿهم في الخ٣لُل مً الهضع في اؾخسضام اآلاُاه وحٍٗؼ
 الاؾخسضام.

 الِربت املخاخت املُاه مً مىازد يظبتٟ الِربت املُاه سخب: الري جخِسق له املُاه اللٔىحجم  6-4-2

التي حسخبها ال٣ُاٖاث اآلاُاه الى٣ُت  سخبؾتهال٥ اآلاُاه اآلاخمشل بمٗض٫ اٖلى ؤو إلاظهاص مٗض٫ الًِٛ هسٌٟ ا
غ ٧لها الغثِؿُت  ، وهظا ٌك٩ل 8109في ٖام %( :.0?، بلى )8108%( 011)مً  ةباليؿبت آلاهاصع اآلاُاه الى٣ُت اآلاخٞى

 ظهاص اآلااجي.جُىع بًجا�ي بؿُِ باججاه الخ٣لُل مً إلا 

جي ًٖ البُان %( �ي حك٩ل الخض ألاصوى الظي ٌس�ل بضاًت الًِٛ ؤو ألاظهاص ;8، ٞةن وؿبت الًِٛ البالٛت )ٚو
 اآلااجي الٟٗلي الظي ٤ٌُٗ اؾخضامت اآلاىاعص الُبُُٗت. 
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 حدو٤ 
(57) 

صي في السي  حر في ٟمُت مُاه السي في خا٤ اطخسدام هٌام الخد١م املٟس  (2016) الخٗى
      

 مٔوُاث أشجاز الىسُل الجهت م
شهىز 

 مىطمُت
 مظوذ أزلس

 QCS  120 80 10 10 15  ٦مُت الغي لتر بالُىم خؿب 0

٦مُت الغي لتر بالُىم خؿب بصاعة  8
 الخضاث٤ الٗامت 

45 25 6 6 7 

غة  9  8 4 4 55 75 لتر بالُىمالٞى

غة  ت للٞى  %53.3 %4.0 %4.0 %68.8 %62.5  %اليؿبت اآلائٍى

اآلاؿاخاث والاٖضاص الاظمالُت الخابٗت  :
 إلصاعة الخضاث٤ الٗامت 

10247 108590 335213 172325 1719812 

حر   ; ُىم خؿب هٕى بال لتر الخٞى
اث   اآلاؼعٖو

768525 5972450 1340852 689300 13758496 

حر   > خؿب هٕى  لتر بالؿىتالخٞى
اث  اآلاؼعٖو

280511625 2179944250 489410980 251594500 5021851040 

حر اجمَى م =  8223312395 (لتر بالظىت)لخٗى

حر اجمَى م   8223312 (باملتر امل١ِب)لخٗى

حر اجمَى م   2122 (بامللُىن ٓالىن ) لخٗى

 .ادازة الخداتٝ الِامت -املـدز: وشازة البلدًت والبِئت

٣ًا لخاظت الىباجاث مً اآلاُاه ولِـ لؼمً الغي وظضًغ بالظ٦غ، ٞةن  حر ال٨شحر مً  ؾٝى ٌؿهم فيٖملُاث الغي ٞو جٞى
اصة اآلاؿاخاث اآلام٨ً ػعاٖتها بىٟـ ، ألامغ الظي ؾِؿهم في مُاه الغي  غة ؾاب٣ًا .ٍػ  ٦مُت اآلاُاه اآلاخٞى

جي ًٖ البُان، ٞةن ٢ُام  ت لل٨هغباء واآلااء )٦هغماء( في جُب٤ُ ؤخ٩ام ٢اهىن الترقُض ع٢م اآلاٚو اؾؿت الٗامت ال٣ٍُغ
و٦ٟاءة اؾخسضام اآلاُاه في الؼعاٖت وعي  –الاؾدكٗاعي  عاؾخسضام نىابحر ضخ بالهىاء واللحز و  ;810لؿىت  81

ؼ ٦ٟاءة هظا بالخى٣ُِ  الخضاث٤ واؾخسضام الغي  ؾٝى ٌؿهم في الخ٣لُل مً الهضع في اؾخسضام اآلاُاه وحٍٗؼ
 الاؾخسضام.

 الِربت املخاخت املُاه مً مىازد يظبتٟ الِربت املُاه سخب: الري جخِسق له املُاه اللٔىحجم  6-4-2

التي حسخبها ال٣ُاٖاث اآلاُاه الى٣ُت  سخبؾتهال٥ اآلاُاه اآلاخمشل بمٗض٫ اٖلى ؤو إلاظهاص مٗض٫ الًِٛ هسٌٟ ا
غ ٧لها الغثِؿُت  ، وهظا ٌك٩ل 8109في ٖام %( :.0?، بلى )8108%( 011)مً  ةباليؿبت آلاهاصع اآلاُاه الى٣ُت اآلاخٞى

 ظهاص اآلااجي.جُىع بًجا�ي بؿُِ باججاه الخ٣لُل مً إلا 

جي ًٖ البُان %( �ي حك٩ل الخض ألاصوى الظي ٌس�ل بضاًت الًِٛ ؤو ألاظهاص ;8، ٞةن وؿبت الًِٛ البالٛت )ٚو
 اآلااجي الٟٗلي الظي ٤ٌُٗ اؾخضامت اآلاىاعص الُبُُٗت. 
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 الِابس الخِاون  بىطاتل منها املظخىٍاث، حمُّ ُلى املُاه ملىازد املخ٢املت إلادازة جىُ٘ر (:5-6) الٔاًت

 2030 ُام بدلى٤  الاٛخلا ، خظب ،للخدود

 (100 - ؿ٘س) املاتُت للمىازد املخ٢املت إلادازة جىُ٘ر دزحت 6-5-1

غاى مخّٗضصة، زانت في الضو٫ مدضوصة للمىاعص اآلااثُت الىهج اآلاخ٩امل ًدٓى  ب٣بى٫ صولي ُٞما ًخهل بةصاعة اآلاُاه أٚل
حر الخ٣لُضًت ٦ضولت ٢ُغاآلاىاعص اآلااثُت  خباع بصاعة ٧اٞت اآلاىاعص اآلااثُت الخ٣لُضًت ٚو ، هٓغًا ألن هظا الىهج ًإزظ في الٖا

غاى والاؾخسضاماث بهىعة ال تهضع ؤي مىعص ماجي.  اء ب٩اٞت ألٚا م٨ً للٞى زال٫ جُب٤ُ هظا الىهج اآلاخ٩امل  مًٍو
اٖلُت ٖملُت الخسُُِ ُٞما ًخٗل٤ باآلاىاعص اآلااثُت، ًٞاًل ًٖ الاؾدشماعاث والٗملُاث في هظا  جدؿحن ٦ٟاءة ٞو

 .اآلاجا٫، بلى ظاهب جد٤ُ٣ ألاهضاف ال�انت باؾخضامت اآلاُاه وألامً اآلااجي

ٗض جىُٟظ  والتي جإحي في بَاع ب ألاؾاؾُت مً إلاصاعة اآلاؿخضامت للمُاه إلاصاعة اآلاخ٩املت آلاىاعص اآلاُاه ؤخض الجىاهٌُ
غ لضي 8118ظىهاوؿبٙر في الخىُٟظ لٗام  تمخابٗت زُ ٢ُغ زُت زانت باإلصاعة اآلاخ٩املت للمىاعص صولت ، وجخٞى

٤ 8.1<اآلااثُت والتي بلٛذ صعظت جىُٟظها ) اث ( باليؿبت للماؾؿ011إلاصاعة ما بحن ) ع٧اثؼ ( وجباًً إلاهجاػ ٞو
(، ؤما صعظت ;;اوػ وؿبت الخىُٟظ )جواآلاكاع٦ت و٧اهذ ؤ٢ل اآلاداوع في الخىُٟظ ًخمشل في البِئت الخم٨ُيُت التي لم جخ

ل ٞبلٛلغ٦حزة ؤالخىُٟظ باليؿبت    .( ًبحن طل٪>0) والك٩ل ( ٖلى الخىالي;<( و);.<=ذ )صواث إلاصاعة والخمٍى
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ت لل١هسبا  واملا   .املـدز: املئطظت الٜوٍس

 

ص دُم (:ب-6) الٔاًت ت وحٍِص  الـحي والـٖس املُاه ادازة جدظحن في املدلُت املجخمِاث مؼاٟز

ت املدلُت التي لديها ط وظبت     1-ب-6 ت املجخمِاث ما ُاطاث واحسا اث جىُ٘رًت زاسخت ُٗالىخداث إلاداٍز ًخِلٝ بمؼاٟز

 املدلُت في ادازة زدماث املُاه والـٖس الـحي

غ في  ظمُ٘ البلضًاث في صولت ٢ُغ وبالخٗاون م٘ الؿ٩ان في اآلاخىاظضًً في هُا١ هظه البلضًاث جضابحر وبظغاءاث جخٞى
 جدُذ للمجخمٗاث اآلادلُت اآلاكاع٦ت الٟٗالت بصاعة اآلاُاه والهٝغ الهخي في مىا٣َها.

 

 

 

 
ت لل١هسبا  واملا  وهُئت لا املـدز:      .ػٔا٤ الِامتاملئطظت الٜوٍس
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ػ٢ل  (2016 ) (100 -املاتُت )ؿ٘س دزحت جىُ٘ر إلادازة املخ٢املت للمىازد 
(16) 

ت املدلُت التي لديها طُاطاث واحسا اث  وظبت الىخداث إلاداٍز
ت املجخمِاث املدلُت في ادازة  جىُ٘رًت زاسخت ُٗما ًخِلٝ بمؼاٟز

 (2016- 2012)والـٖس الـحي  املُاه
 

ػ٢ل 
(17) 
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ٛوس أن جدٜٝ أٓلب الٔاًاث املخِلٜت بالهدٖ الظادض املخِلٝ بلمان  اطخواُذ دولت
جبيذ دولت خُث  مظخدام،بؼ٢ل اث الـٖس الـحي للجمُّ وادازتها جىاٗس املُاه وزدم
ا   حر ٛوس ههجا  جىمٍى زدماث ٟرل٣ و املِظىزة الخ٢ل٘ت املؤمىهت مُاه الؼسب ًٜىم ُلى جٗى

٠اٗت املىاهٝ مً زال٤ اوؼا  الِدًد مً الـٖس الـحي لجمُّ ط٢ان الدولت في 
رل٣ ٛامذ بدىُ٘ر  حر الاخخُاحاث للٜواُاث املسخل٘ت مً املُاه، ٟو مدواث الخدلُت لخٗى
حر زدماث  ّ الـٖس الـحي في مسخلٙ مدن الدولت مما طاهم في جٗى الِدًد مً مؼاَز

ُت املُاه ًُ ه الـٖس الـحي املىاطب ل٢اٗت لاٗساد. ٝ الخد واطخواُذ جدظحن هُى ٍس
س واُادة دة وشٍا مً الخلىر وز٘م وظبت مُاه املجازي ٓحر املِالجت اُادة الخدٍو

ادة ٟ٘ا ة ااطخسدامها طخسدام املُاه ، ٟما ُملذ الدولت ُلى جدُٜٝ الٔاًت املسجبوت بٍص
والتي حؼ٢ل اتُت ٟما بلٔذ دزحت جىُ٘ر إلادازة املخ٢املت للمىازد املفي حمُّ الٜواُاث،

س في حمُّ 82للمُاه وظبت )ب الستِظت في إلادازة املظخدامت أخد الجىاه %(. ٟما وجخٗى
ت املجخمّ املدلي في ادازة املُاه  البلدًاث طُاطاث وجدابحر مئطظُت واحساتُت ملؼاٟز

  والـٖس الـحي.
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 بخ٢ل٘ت الجمُّ خـى٤  الظابّ: ٟ٘التالهدٖ 

 الخدًشت الواٛت زدماث ُلى مِظىزة

 واملظخدامت املىزىٛت

ص الى الظابّ الهدٖ ٌظعى  للواٛت املدظً والاطخسدام الواٛت ُلى لاوطّ الخـى٤  حٍِص
ص منها بظبل املخجددة،  الخاؿت والخ١ىىلىحُا لاطاطُت الهُا٠ل في والخىطّ الدولي الخِاون  حٍِص
ص الىٌُ٘ت، بالواٛت  الواٛت ُلى املٜبلت ال٘ترة في ٛوس دولت في الواٛت ٛواَ اطتراجُجُت وجٟس

 للواٛت ضخم مؼسوَ جىُ٘ر ُلى خالُا   والـىاُت الواٛت وشازة حِمل خُث املخجددة،
 .مُجاواث 500 بٜدزة الؼمظُت

 ُام بدلى٤  املىزىٛت الخدًشت الواٛت زدماث ُلى مِظىزة بخ٢ل٘ت الجمُّ خـى٤  ٟ٘الت (:1-7) الٔاًت
2030 

 ال١هسبا  املظخُ٘دًً مً زدماث الظ٢ان وظبت 7-1-1

حن وبهىعة  غ مجاهًا للؿ٩ان ال٣ٍُغ ًخمخ٘ ظمُ٘ ؾ٩ان ٢ُغ بالخهى٫ ٖلى زضماث الُا٢ت ال٨هغباثُت التي جخٞى
حن كضه املعُُاث إلاحهاثُت التي �كحر بان �ؿبت الخُُٛت للمؿخُٟضًن من ، وهظا ما جا مضٖىمت للؿ٩ان ٚحر ال٣ٍُغ

 ( ًبحن طل٪.<0) ( والك٩ل>810-8108%( َُلت الٟترة )011زضمت ال٨هغباء بلٛذ )
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جي ًٖ البُان ٞةن  ٩ي ل٩ل ٦ُلى واٍ/ ;1.1ؾٗاع ال٨هغباء في ٢ُغ ماػالذ مىسًٟت، خُض جبلٜ )ؤٚو ( صوالع ؤمٍغ
( صوالع ل٩ل ٦ُلى واٍ / ؾاٖت ٖلى 1.01، ;1.0الدؿٗحرة في اآلامل٨ت اآلاخدضة والىالًاث اآلاخدضة )الؿاٖت، في خحن جبلٜ 

 الخىالي.

 الىٌُ٘حن والخ١ىىلىحُا الىٛىد ُلى أطاطا   ٌِخمدون  الرًً الظ٢ان وظبت 7-1-2

غاى الُهي ٨ىىلىظُاث الىُٟٓتوؿبت ؾ٩ان ٢ُغ الظي ًدهلىن ٖلى ؤهىإ الى٢ىص والخبلٛذ  وال٨هغباء ، ٧الٛاػ أٚل
حن واآلا٣ُمحن ٌٗخمضون ٖلى ؤهىإ ، وهظا ٌٗجي ال وظىص أل (>810 - 8108%( زال٫ الٟترة )011) ي وؿبت مً ال٣ٍُغ

غاى الُهي.  مً الى٢ىص والخ٨ىىلىظُاث اآلالىزت أٚل
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اطخواُذ دولت ٛوس جدُٜٝ الٔاًت املسحىة في اهاز الهدٖ الظابّ مً أهداٖ الخىمُت 
املظخدامت واملخمشلت بلمان خـى٤ الجمُّ وبخ٢ل٘ت مِظىزة ُلى زدماث الواٛت 

ت د املددد ُام  الخدًشت املىزٛى ، خُث بلٔذ وظبت الظ٢ان املظخُ٘دًً 2030ٛبل املُى
%، ٟما أن حمُّ ط٢ان ٛوس ٌِخمدون بـىزة أطاطُت ُلى 100مً زدماث ال١هسبا  

ساق الوهي والخ١ىىلىحُا الىٌُ٘ت. وأن هجاح دولت ٛوس في  ىد الىٌُٙ والـحي أٓل الٛى
حُا الخاؿت بالواٛت ىلى ُت والخ١ىجدُٜٝ هرا الٔاًت ٌظخدعي الخىطّ في الهُا٠ل لاطاط

الىٌُ٘ت واملخجددة وهى ما حِمل ُلُه الدولت في اهاز جىُ٘ر اطتراجُجُت الواٛت في ًل 
 .2022-2018اطتراجُجُت الخىمُت الىهىُت 
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ص الىمى الاٛخـادي املوسد، الهدٖ  الشامً: حٍِص

والؼامل للجمُّ، واملظخدام، والِمالت ال٢املت 

 واملىخجت، وجىٗحر الِمل الالتٝ للجمُّ 

سمي الهدٖ  ِد الىمى الاٛخـادي املظخدام واملخىاؿل والؼامل للجمُّ ػسها  مظبٜا  لخدُٜٝ الاشدهاز. ٍو ٌُ

ذ  الشامً الى اجاخت ال٘سؾ للِماللت ال٢املت الى الٜلا  واملىخجت وللِمل الالتٝ للجمُّ وؿىال  في ذاث الٛى

مل لاه٘ا٤.  ُلى الِمل الٜظسي والاججاز بالبؼس ُو

ٜا   ال٘سدي الاٛخـادي الىمى ُلى الخ٘اي (:1-8) الٔاًت  الىاجج همى ُلى وبساؿت الىهىُت، للٌسوٖ ٗو
 همىا   البلدان أٛل في طىىٍا   لاٛل ُلى املاتت في 7 بيظبت إلاحمالي املدلي

 الىاخد ٘سدلل الخُٜٜي حماليإلا  املدلي للىاجج الظىىي  الىمى مِد٤ 8-1-1

ت همىًا مىظباً إلاظمالي للٟرد باأل الؿىىي للىاجج اآلادلي ٗض٫ الىمى خ٤٣ م ، %(;بلٜ ) 8108-8100للٗام  ؾٗاع الجاٍع
م٣اعهت بىٓحره ٗض مىسًًٟا ظضًا وهظا ٌُ %( 00-( بلٜ ٦مخىؾِ )>810-8108ٚحر ؤهه خ٤٣ همىًا ؾالبًا َُلت الٟترة )

 %( ٖلى الخىالي.0.9و %0.:في بلضان اآلاىا٤َ الىامُت وفي اآلاىا٤َ اآلاخ٣ضمت الىمى والبالٛت )

 حدو٤ 
(58) 

ت باألطِاز الىاخد لل٘سد الخُٜٜي إلاحمالي املدلي للىاجج الظىىي  الىمى مِد٤ ا٤  الجاٍز بالٍس
 (2016-2011الٜوسي  )

      

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 البُان
الىاجج املدلي 

الاحمالي الخُٜٜي 
 ل٢ل ٗسد

352453 371037 361016 338717 246219 212018 

مِد٤ الىمى 
 الظىىي 

- 5% 
 (2011-2012) 

-3%  
(2012-2013) 

-6% 
(2013-2014) 

-27% 
(2014-2015) 

-7.4% 
(2015-2016) 

 .اث الاٛخـادًتخـا ، إلا  خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا املـدز: 

  

 
 

 

اث جدُٜٝ (:2-8) الٔاًت  بمظخىي  والازجٜا  الخىىَّ، زال٤ مً الاٛخـادًت إلاهخاحُت مً أُلى مظخٍى
حز بوٚس حؼمل والابخ٢از، الخ١ىىلىحُا،  امللاٗت بالُٜمت املدظمت الٜواُاث ُلى التٟر

 الِمالت ال١شُ٘ت والٜواُاث الِالُت

 ل٢ل شخف ُامل حماليإلا  املدلي الىاججفي  الظىىي  الىمى مِد٤ 8-2-1

( بلٜ 8108-8100اعجٟاًٖا زال٫ الٗام )ٖامل  ��ص ل�ل إلاظمالي اآلادلي الىاجج في الؿىىي  الىمى مٗض٫قهض 
%( وطل٪ هدُجت العجٟإ ٖىاثض الىِٟ والٛاػ ومؿاهمت ٢ُإ الهاًضع٦غبىن في الىاجج اآلادلي إلاظمالي، ب�ىما قهض 00)

اجه ٖام )اآلااقغ بٗض  هسٟاى هدُجت ال  %(90-لٜ )(، خُض ب;810 - :810طل٪ اهسٟايًا خاصًا ونل بلى ؤصوى مؿخٍى
الُلب ٖلى الىِٟ وجضوي ٖىاثض ٢ُإ الهاًضع٦غبىن، مما ؤثغ ٖلى الىاجج اآلادلي إلاظمالي، ومن ثم ٖلى مٗض٫ همى 

  الىاجج اآلادلي للٟغص الٗامل.

 حدو٤ 
(59) 

 (2016- 2012) ُامل )ز.ٚ( شخف ل٢ل إلاحمالي املدلي الىاجج في الظىىي  الىمى مِد٤
      

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 البُان
الىاجج املدلي الاحمالي 

 )ز.ٚ( ُاملل٢ل ٗسد 
455550 507298 470757 446389 307808 271004 

مِد٤ الىمى الظىىي 
للىاجج املدلي الاحمالي 

 ُاملل٢ل ٗسد 
- 11% 

 (2011-2012) 
-7%  

(2012-2013) 
-5% 

(2013-2014) 
-31% 

(2014-2015) 
-12% 

(2015-2016) 

 .اث الاٛخـادًتإلاخـا ،  خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا املـدز: 

ص (:3-8) الٔاًت سؾ إلاهخاحُت، لاوؼوت جدُم والتي الخىمُت هدى املىحهت الظُاطاث حٍِص  الِمل ٗو
ما٤ ومباػسة الالتٝ،  اك٘ا  ُلى وحصجّ والابخ٢از، إلابداَ ُلى والٜدزة الخسة، لُا
ّ ُلى السطمي الوابّ  وهمىها، الدجم، واملخىطوت والـٔحرة الـٔس املخىاهُت املؼاَز

 املالُت الخدماث ُلى الخـى٤  بوٚس منها

 الجيع خظب الصزاُُت الِمالت في ٓحر السطمُت ٓحر الِمالت وظبت 8-3-1

اليؿبت بلٛذ  بلى الٗمالت ٚحر الؼعاُٖت بلى ؤنٚحر الغؾمُت وؿبت الٗمالت خى٫ ٢ُغ في صولت حكحر البُاهاث اآلاخاخت 
ن ظمُ٘ الٗاملحن ب٣ُغ ٌكخٛلىن في ال٣ُإ ، وطل٪ لُٛاب ال٣ُإ ٚحر الغؾمي أل (>810 - 8108الٟترة )نٟغًا 

 الغؾمي.

 حدو٤ 
(60) 

 (2016-2012) الصزاُُت الِمالت ٓحر في السطمُت ٓحر الِمالت وظبت
     

2012 2013 2014 2015 2016 
0 0 0 0 0 
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اث جدُٜٝ (:2-8) الٔاًت  بمظخىي  والازجٜا  الخىىَّ، زال٤ مً الاٛخـادًت إلاهخاحُت مً أُلى مظخٍى
حز بوٚس حؼمل والابخ٢از، الخ١ىىلىحُا،  امللاٗت بالُٜمت املدظمت الٜواُاث ُلى التٟر

 الِمالت ال١شُ٘ت والٜواُاث الِالُت

 ل٢ل شخف ُامل حماليإلا  املدلي الىاججفي  الظىىي  الىمى مِد٤ 8-2-1

( بلٜ 8108-8100اعجٟاًٖا زال٫ الٗام )ٖامل  ��ص ل�ل إلاظمالي اآلادلي الىاجج في الؿىىي  الىمى مٗض٫قهض 
%( وطل٪ هدُجت العجٟإ ٖىاثض الىِٟ والٛاػ ومؿاهمت ٢ُإ الهاًضع٦غبىن في الىاجج اآلادلي إلاظمالي، ب�ىما قهض 00)

اجه ٖام )اآلااقغ بٗض  هسٟاى هدُجت ال  %(90-لٜ )(، خُض ب;810 - :810طل٪ اهسٟايًا خاصًا ونل بلى ؤصوى مؿخٍى
الُلب ٖلى الىِٟ وجضوي ٖىاثض ٢ُإ الهاًضع٦غبىن، مما ؤثغ ٖلى الىاجج اآلادلي إلاظمالي، ومن ثم ٖلى مٗض٫ همى 

  الىاجج اآلادلي للٟغص الٗامل.

 حدو٤ 
(59) 

 (2016- 2012) ُامل )ز.ٚ( شخف ل٢ل إلاحمالي املدلي الىاجج في الظىىي  الىمى مِد٤
      

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 البُان
الىاجج املدلي الاحمالي 

 )ز.ٚ( ُاملل٢ل ٗسد 
455550 507298 470757 446389 307808 271004 

مِد٤ الىمى الظىىي 
للىاجج املدلي الاحمالي 

 ُاملل٢ل ٗسد 
- 11% 

 (2011-2012) 
-7%  

(2012-2013) 
-5% 

(2013-2014) 
-31% 

(2014-2015) 
-12% 

(2015-2016) 

 .اث الاٛخـادًتإلاخـا ،  خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا املـدز: 

ص (:3-8) الٔاًت سؾ إلاهخاحُت، لاوؼوت جدُم والتي الخىمُت هدى املىحهت الظُاطاث حٍِص  الِمل ٗو
ما٤ ومباػسة الالتٝ،  اك٘ا  ُلى وحصجّ والابخ٢از، إلابداَ ُلى والٜدزة الخسة، لُا
ّ ُلى السطمي الوابّ  وهمىها، الدجم، واملخىطوت والـٔحرة الـٔس املخىاهُت املؼاَز

 املالُت الخدماث ُلى الخـى٤  بوٚس منها

 الجيع خظب الصزاُُت الِمالت في ٓحر السطمُت ٓحر الِمالت وظبت 8-3-1

اليؿبت بلٛذ  بلى الٗمالت ٚحر الؼعاُٖت بلى ؤنٚحر الغؾمُت وؿبت الٗمالت خى٫ ٢ُغ في صولت حكحر البُاهاث اآلاخاخت 
ن ظمُ٘ الٗاملحن ب٣ُغ ٌكخٛلىن في ال٣ُإ ، وطل٪ لُٛاب ال٣ُإ ٚحر الغؾمي أل (>810 - 8108الٟترة )نٟغًا 

 الغؾمي.

 حدو٤ 
(60) 

 (2016-2012) الصزاُُت الِمالت ٓحر في السطمُت ٓحر الِمالت وظبت
     

2012 2013 2014 2015 2016 
0 0 0 0 0 
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 بمً ٗيهم والسحا٤، اليظا  لجمُّ الالتٝ الِمل وجىٗحر واملىخجت ال٢املت الِمالت جدُٜٝ (:5-8) الٔاًت
اٛت، ذوو  ولاشخاؾ الؼباب  بدلى٤  الُٜمت، املخ٢افئ الِمل لٜا  لاحس وج٢اٗئ إلُا

 2030 ُام

ُ٘ت والِمس خظب لليظا  والسحا٤ الِاملحن الظاُت في الدزل مخىطى 8-5-1 ذوي  ولاشخاؾ الًى
اٛت  إلُا

ا٫ ٢ُغي ٖام :;><للمكخٛلحن مً الظ٧ىع وإلاهار مً )ظغ الكهغي بظمالي مخىسط ألا  اعجٟ٘ بلى  8108( ٍع
ا٫ ٢ُغي ٖام 9?=01) اصة بيؿبت )>810( ٍع %(، ٦ما اعجٟ٘ اآلااقغ إلاظمالي آلاخىسط ألاظغ ألاظغ =.:8، مد٣٣ًا ٍػ

ا٫ ٢ُغي ٖام ?<81?)الكهغي للظ٧ىع مً  ا٫ ٢ُغي ٖام >>0080بلى ) 8108( ٍع اصة ٢ضعه>810( ٍع ا ، مد٣٣ًا ٍػ
ا٫ ٢ُغي ٖام ;::8=مً )%(، بِىما خ٤٣ طاث اآلااقغ اعجٟاًٖا لضى إلاهار ?.88) ا٫ ٢ُغي ;:<8?بلى ) 8108( ٍع ( ٍع

اصة ٢ضعها ) >810ٖام   ( ًبحن طل٪.0>%(، والجضو٫ )98.8ؤي بيؿبت ٍػ

 حدو٤ 
(61) 

ا٤ الٜوسي( مخىطى لاحس الؼهسي  واملهً طىت ٗؤٟثر( خظب الجيع  15للمؼخٔلحن بؤحس ))بالٍس
(2012 -2016*) 

      

 2016 2015 2014 2013 2012 البُان الىَى

ال
ع  ى

ظ٧
 

ىن ومىظٟى إلاصاعة الٗلُا واآلاضًغون  46,860 46,551 34,569 33,605 28,892 اآلاكٖغ

 30,400 31,083 24,776 23,037 21,535 الازخهانُىن 

 19,106 19,295 21,030 19,792 17,091 الٟىُىن والازخهانُىن اآلاؿاٖضون 

 17,529 17,150 16,467 16,764 15,950 ال٨خبت

الٗاملىن في الخضماث والباٖت في اآلادالث 
ت وألاسىاق  الخجاٍع

9,064 9,724 9,640 7,977 7,368 

 5,166 4,765 4,798 4,774 4,247 الٗما٫ اآلاهغة في الؼعاٖت ونُض ألاسماك

 4,916 5,047 5,731 4,512 4,103 الٗاملىن في الخٝغ وما بلحها مً اآلاهً

 4,789 3,846 4,004 3,285 3,196 مكٛلى آلاالث واآلاٗضاث ومجمٗىها

 4.852 5,994 6,704 5,208 4,227 اآلاهً الٗاصًت

 11,166 11,034 10,893 10,057 9,089 املجمَى

إلا 
ر

ها
 

ىن ومىظٟى إلاصاعة الٗلُا واآلاضًغون  32,301 30,036 26,615 25,942 24,246 اآلاكٖغ

 23,829 23,832 22,193 21,237 19,343 الازخهانُىن 

 18,963 17,090 18,439 18,815 17,957 الٟىُىن والازخهانُىن اآلاؿاٖضون 

 14,520 17,117 16,341 15,712 14,350 ال٨خبت

الٗاملىن في الخضماث والباٖت في اآلادالث 
ت وألاسىاق  الخجاٍع

4,505 5,698 6,280 4,727 5,345 

 0 0 0 0 0 الٗما٫ اآلاهغة في الؼعاٖت ونُض ألاسماك

 7,249 8,879 6,398 2,813 2,750 الٗاملىن في الخٝغ وما بلحها مً اآلاهً

 5,131 5,566 4,582 3,468 2,369 مكٛلى آلاالث واآلاٗضاث ومجمٗىها

 3,498 3,305 2,923 2,737 2,465 اآلاهً الٗاصًت

 9,845 9,406 9,294 8,510 7,445 املجمَى

 
 

 

مٕى
آلاج

ا
 

ىن ومىْٟى إلاصاعة الٗلُا واآلاضًغون  443,920 43,763 33,165 32,622 28,326 اآلاكٖغ

 27,869 28,174 23,866 22,386 20,738 الازخهانُىن 

 19,077 18,795 20,490 19,607 17,254 الٟىُىن والازخهانُىن اآلاؿاٖضون 

 16,332 17,140 16,432 16,468 15,495 ال٨خبت

الٗاملىن في الخضماث والباٖت في اآلادالث 
ت وألاؾىا١  الخجاٍع

8,338 9,055 8,619 6,660 6,498 

 5,166 4,765 4,798 4,774 4,247 الٗما٫ اآلاهغة في الؼعاٖت ونُض ألاؾماك

 4,918 5,051 5,732 4,511 4,102 الٗاملىن في الخٝغ وما بلحها مً اآلاهً

 4,790 3,857 4,010 3,285 3,192 مكٛلى آلاالث واآلاٗضاث ومجمٗى�ا

 4,058 4,272 4,401 3,666 3,207 اآلاهً الٗاصًت

 10,793 10,568 10,483 9,667 8,654  اآلاجمٕى

ت.*: هٌام   اٛخُاق الِما٤ ُامت بؤحىز ػهٍس
 ، طىىاث مسخل٘تمسح الٜىي الِاملت بالُِىت ،خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا  املـدز:

 

اٛت ولاشخاؾ والِمس الجيع خظب ،البوالت مِد٤ 8-5-2  ذوي إلُا

ٖام %( >.0اهسٌٟ مً )، خُض >810 - 8108ًْا زال٫ الٟترة ملخى  هسٟاياً البُالت قهض اآلاٗض٫ إلاظمالي ل
ٗض  ٢ُغ ٣ًترب مً خالت الدكُٛل الخام، خُضبي ؤن ؾى١ الٗمل في  >810%( ٖام 1.0بلى )8108 مٗض٫ البُالت ٌُ

صو٫ مىٓمت الخىمُت والخٗاون الا٢خهاصي في %( و?.;اآلاخىؾِ الٗالمي ) باآلا٣اعهت م٘، ألاصوى في الٗالمفي ٢ُغ 
(<.?.)% 

هض مٗض٫ بُالت إلاهار اهسٟايًا ، بِىما ق>810و 8108%( في ٖامي 1.0وب٣ي مٗض٫ بُالت الظ٧ىع ٖىض مؿخىي )
م مً جسُي مٗض٫ بُالت إلاهار في ٢ُغ هٓحره لضي >810%( ٖام =.1بلى ) 8108%( ٖام <.8ملمىؾًا مً ) . وبالٚغ

، خُض في مسخل٠ الٗالمبيؿبت اليؿاء اللىاحي ًخٗغيً للبُالت م٣اعهت ٗض مىسًٟت حُ  ؤن الٟجىة بُجهماالظ٧ىع ٚحر 
ض بيؿبت )  ت حٗغى الغظا٫ للبُالت.%( ًٖ وؿب;0جٍؼ

، وج٣ل بخ٣ضم الٗمغ، ٖامًا( :8بلى ;0ٖىض ٞئت الكباب )ؤما باليؿبت للبُالت بدؿب ٞئاث الٗمغ، ُٞالخٔ اعجٟاٖها 
، وهي مً ؤ٢ل >810%( ٖام >.1بلى ) 8108%( ٖام >.0بُالت الكباب اهسٟايًا ملمىؾًا مً ) ٫مٗض و٢ض قهض

%( =.:0%( وفي صو٫ مىٓمت الخىمُت والخٗاون الا٢خهاصي )<.09مٗضالث البُالت ٖلى الهُٗض الٗالمي البالٛت )
 .;810لٗام 

 حدو٤ 
(62) 

ت   (2016-2012)مِد٤ البوالت خظب الجيع والجيظُت وال٘ئاث الِمٍس
      

 

 2016 2015 2014 2013 2012 البُان
 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 ظ٧ىع ال الجيع

 0.7 0.8 1.1 1.5 2.8 هارإلا  

 0.1 0.6 0.8 1.1 1.6 اآلاجمٕى 

حن الجيظُت  0.4 0.8 0.9 1.5 3 ٢ٍُغ

حن   0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 ٚحر ٢ٍُغ

 2016 2015 2014 2013 2012 البُان الىَى
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مٕى
آلاج

ا
 

ىن ومىْٟى إلاصاعة الٗلُا واآلاضًغون  443,920 43,763 33,165 32,622 28,326 اآلاكٖغ

 27,869 28,174 23,866 22,386 20,738 الازخهانُىن 

 19,077 18,795 20,490 19,607 17,254 الٟىُىن والازخهانُىن اآلاؿاٖضون 

 16,332 17,140 16,432 16,468 15,495 ال٨خبت

الٗاملىن في الخضماث والباٖت في اآلادالث 
ت وألاؾىا١  الخجاٍع

8,338 9,055 8,619 6,660 6,498 

 5,166 4,765 4,798 4,774 4,247 الٗما٫ اآلاهغة في الؼعاٖت ونُض ألاؾماك

 4,918 5,051 5,732 4,511 4,102 الٗاملىن في الخٝغ وما بلحها مً اآلاهً

 4,790 3,857 4,010 3,285 3,192 مكٛلى آلاالث واآلاٗضاث ومجمٗى�ا

 4,058 4,272 4,401 3,666 3,207 اآلاهً الٗاصًت

 10,793 10,568 10,483 9,667 8,654  اآلاجمٕى

ت.*: هٌام   اٛخُاق الِما٤ ُامت بؤحىز ػهٍس
 ، طىىاث مسخل٘تمسح الٜىي الِاملت بالُِىت ،خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا  املـدز:

 

اٛت ولاشخاؾ والِمس الجيع خظب ،البوالت مِد٤ 8-5-2  ذوي إلُا

ٖام %( >.0اهسٌٟ مً )، خُض >810 - 8108ًْا زال٫ الٟترة ملخى  هسٟاياً البُالت قهض اآلاٗض٫ إلاظمالي ل
ٗض  ٢ُغ ٣ًترب مً خالت الدكُٛل الخام، خُضبي ؤن ؾى١ الٗمل في  >810%( ٖام 1.0بلى )8108 مٗض٫ البُالت ٌُ

صو٫ مىٓمت الخىمُت والخٗاون الا٢خهاصي في %( و?.;اآلاخىؾِ الٗالمي ) باآلا٣اعهت م٘، ألاصوى في الٗالمفي ٢ُغ 
(<.?.)% 

هض مٗض٫ بُالت إلاهار اهسٟايًا ، بِىما ق>810و 8108%( في ٖامي 1.0وب٣ي مٗض٫ بُالت الظ٧ىع ٖىض مؿخىي )
م مً جسُي مٗض٫ بُالت إلاهار في ٢ُغ هٓحره لضي >810%( ٖام =.1بلى ) 8108%( ٖام <.8ملمىؾًا مً ) . وبالٚغ

، خُض في مسخل٠ الٗالمبيؿبت اليؿاء اللىاحي ًخٗغيً للبُالت م٣اعهت ٗض مىسًٟت حُ  ؤن الٟجىة بُجهماالظ٧ىع ٚحر 
ض بيؿبت )  ت حٗغى الغظا٫ للبُالت.%( ًٖ وؿب;0جٍؼ

، وج٣ل بخ٣ضم الٗمغ، ٖامًا( :8بلى ;0ٖىض ٞئت الكباب )ؤما باليؿبت للبُالت بدؿب ٞئاث الٗمغ، ُٞالخٔ اعجٟاٖها 
، وهي مً ؤ٢ل >810%( ٖام >.1بلى ) 8108%( ٖام >.0بُالت الكباب اهسٟايًا ملمىؾًا مً ) ٫مٗض و٢ض قهض

%( =.:0%( وفي صو٫ مىٓمت الخىمُت والخٗاون الا٢خهاصي )<.09مٗضالث البُالت ٖلى الهُٗض الٗالمي البالٛت )
 .;810لٗام 

 حدو٤ 
(62) 

ت   (2016-2012)مِد٤ البوالت خظب الجيع والجيظُت وال٘ئاث الِمٍس
      

 

 2016 2015 2014 2013 2012 البُان
 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 ظ٧ىع ال الجيع

 0.7 0.8 1.1 1.5 2.8 هارإلا  

 0.1 0.6 0.8 1.1 1.6 اآلاجمٕى 

حن الجيظُت  0.4 0.8 0.9 1.5 3 ٢ٍُغ

حن   0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 ٚحر ٢ٍُغ

 2016 2015 2014 2013 2012 البُان الىَى
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 2016 2015 2014 2013 2012 البُان

حن   0.2 0.4 0.4 0.7 1.3 ط٧ىع ٢ٍُغ

اث والجيعالجيظُت   0.7 1.5 1.8 3.3 6.4 اهار ٢ٍُغ

حن   0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 ط٧ىع ٚحر ٢ٍُغ

اث   0.7 0.7 0.9 1.2 2.1 اهار ٚحر ٢ٍُغ

ت  0.5 0.6 0.8 1.1 1.6 :8 -;0 ال٘ئاث الِمٍس

 8;- 9:  0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 

 9;- :: 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 

 :;- ;: 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 

 ;;- <: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ؾىت ٞإ٦ثر ;> 

 .مسح الٜىي الِاملت بالُِىت، طىىاث مسخل٘ت خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا املـدز: 

ب أو الخِلُم أو بالِمالت امللخدٜحن ٓحر الؼباب وظبت مً ٟبحر بٜدز الخد (:6-8) الٔاًت  بدلى٤  الخدٍز
 2020 ُام

والِمالت  الخِلُم داتسة زازج( طىت 24طىت و 15الرًً جتراوح أُمازهم بحن  ) الؼباب وظبت 8-6-1
ب  والخدٍز

ب والٗمل الخٗلُم زاعط( ٖاماً  :8 بلى ;0) الكباب وؿبت قهضث جُت بهىعة اهسٟاياً  والخضٍع  ٖام%( <.:) مً جضٍع
 الؿُاؾاث هجاح ٦بحر خض بلى ٨ٌٗـ وهي ،%(:;-)بىدى ج٣ضع اهسٟاى بيؿبت ؤي ;810 ٖام%( 8.8) بلى 8108

بُت الخٗلُمُت ب الخٗلم ٞغم ؤجاخذ التي الٗمل، ؾى١  و٦ٟاءة والخضٍع   .٢ُغ في للكباب والٗمل والخضٍع

 

 

 
 .املـدز: مسح الٜىي الِاملت بالُِىت، طىىاث مسخل٘ت        
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طىت( زازج  24طىت و 15وظبت الؼباب ) الرًً جتراوح أُمازهم بحن 

ب مً احمالي الؼباب   (2016- 2012)داتسة الخِلُم والِمالت والخدٍز

ػ٢ل 
(20) 

 
 

 

 

ِالت ٗىزٍت جدابحر اجساذ (:7-8) الٔاًت ٚ  وانها  ،السخسة ُلى للٜلا  ٗو ، بالبؼس والاججاز املِاؿس الس
 واطخسدامهم ججىُدهم ذل٣ في بما لاه٘ا٤، ُمل أػ٢ا٤ أطىأ واطدئـا٤ خٌس كمانو 

 2025 ُام بدلى٤  أػ٢اله بجمُّ لاه٘ا٤ ُمل وانها  ٟجىىد،

 لاه٘ا٤ ُملطٚى  في املىسسهحنطىت و  17طىىاث و  5الرًً جتراوح أُمازهم بحن  لاه٘ا٤ وظبت 8-7-1
ددهم  والِمس الجيع خظب ُو

ٟا٫حكحر اآلاُُٗاث إلاخهائُت بإن صولت ٢ُ ٟا٫ )غ زالُت جمامًا مً ٖمالت ألَا ٖامًا(  =0-;، خُض جبلٜ وؿبت ألَا
حن في ؾى١ الٗمل  ٟا٫ (، وهظا ٌٗجي بإن الٛاًت اآلاخٗل٣ت بةنهاء >810 - 8108نٟغًا َُلت الٟترة )اآلاىسَغ ٖمل ألَا
ض اآلادضص بٗكغ ؾىىاثبمسخل٠ ؤق٩اله ٢ض جم  ت ٖمل ، خُض جد٣ُ٣ها ٢بل اآلاٖى ٗاث ال٣ٍُغ جدًغ الدكَغ

ً، خُض حكحر اآلااصة ) ؿاصؾت ال ًجىػ حكُٛل مً لم ًبلٜ ال" :811لٗام  (:0اهىن الٗمل ع٢م )( مً ٢><ال٣انٍغ
ما٫ٖك  . ٗمل"، والٌؿمذ له بضزى٫ ؤي مً ؤما٦ً الغ مً الٗمغ في ؤي ٖمل مً ألٖا

 حدو٤ 
(63)  

دد وظبت  2012) لاه٘ا٤ ُمل في املىسسهحن طىت( 17-5) لاه٘ا٤ ُو
-2016) 

      

 2016 2015 2014 2013 2012 البُان
 0 0 0 0 0 ُدد

 %0 %0 %0 %0 %0 اليظبت

 .مسح الٜىي الِاملت بالُِىت، طىىاث مسخل٘ت خـا املـدز: وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا 

 
ٚ  خماًت(: 8-8) الٔاًت  ٗيهم بمً الِما٤، لجمُّ جىٗس الظالمت والامً ُمل بِئاث ، واًجادالِمل خٜى

 املظخٜسة ٓحر الىًاتٙ في والِاملىن  املهاحساث، وبساؿت املهاحسون، الِما٤

ً ووكِهم اؿاباث مِدالثالخىاجس في  8-8-1 حر املمُخت خظب هَى حيع املهاحٍس  الِمل املمُخت ٓو

 ٖام بنابت( :<;) بلى 8108 ٖام بنابت( 98;) مً ٢ُغ صولت في واآلاخىؾُت البلُٛت اآلاهىُت إلاناباث ٖضص بلٜ
اصة بمٗض٫ ؤي ،>810 غظ٘ ،%(=.?) ٢ضعها ٍػ اصة بلى طل٪ في الؿبب ٍو  الٟترجحن، بحن الىاٞضة الٗمالت حجم ٍػ

م٨ً إلاناباث، بظمالي مً%( 9.??) وؿبخه ما الظ٧ىع  لضى إلاناباث وق٩لت  إلاناباث ؤغلب ألن طل٪ جٟؿحر ٍو
 اآلاهىُت إلاناباث مٗض٫ و�لٛت. الظ٧ىع  ٖلى الٛالب في به الٗمل ٣ًخهغ الظي والدكُِض البىاء ٢ُإ في جدضر
اة خالت( >.0) خىالي :810 لٗام ٧امل بضوام ٖامل ؤل٠( 011) ل٩ل ٢ُغ في ال٣اجلت  إلاناباث بمٗض٫ م٣اعهت ٞو
٨ُت اآلاخدضة الىالًاث في للٗما٫ ال٣اجلت اة(  >:.1)و(  9.9)  البالٛت اآلاخدضة واآلامل٨ت ألامٍغ  ٖامل ؤل٠( 011) ل٩ل ٞو

اة مٗض٫ ؤن ٌٗجي وهظا الخىالي، ٖلى  ؤهه بال اآلاخدضة، باآلامل٨ت اآلاٗض٫ ؤيٗاٝ زالزت ًبلٜ ٢ُغ في إلاناباث بخل٪ الٞى
٨ُت اآلاخدضة الىالًاث في اآلاٗض٫ هه٠ مً ؤصوى  .ألامٍغ
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ِالت ٗىزٍت جدابحر اجساذ (:7-8) الٔاًت ٚ  وانها  ،السخسة ُلى للٜلا  ٗو ، بالبؼس والاججاز املِاؿس الس
 واطخسدامهم ججىُدهم ذل٣ في بما لاه٘ا٤، ُمل أػ٢ا٤ أطىأ واطدئـا٤ خٌس كمانو 

 2025 ُام بدلى٤  أػ٢اله بجمُّ لاه٘ا٤ ُمل وانها  ٟجىىد،

 لاه٘ا٤ ُملطٚى  في املىسسهحنطىت و  17طىىاث و  5الرًً جتراوح أُمازهم بحن  لاه٘ا٤ وظبت 8-7-1
ددهم  والِمس الجيع خظب ُو

ٟا٫حكحر اآلاُُٗاث إلاخهائُت بإن صولت ٢ُ ٟا٫ )غ زالُت جمامًا مً ٖمالت ألَا ٖامًا(  =0-;، خُض جبلٜ وؿبت ألَا
حن في ؾى١ الٗمل  ٟا٫ (، وهظا ٌٗجي بإن الٛاًت اآلاخٗل٣ت بةنهاء >810 - 8108نٟغًا َُلت الٟترة )اآلاىسَغ ٖمل ألَا
ض اآلادضص بٗكغ ؾىىاثبمسخل٠ ؤق٩اله ٢ض جم  ت ٖمل ، خُض جد٣ُ٣ها ٢بل اآلاٖى ٗاث ال٣ٍُغ جدًغ الدكَغ

ً، خُض حكحر اآلااصة ) ؿاصؾت ال ًجىػ حكُٛل مً لم ًبلٜ ال" :811لٗام  (:0اهىن الٗمل ع٢م )( مً ٢><ال٣انٍغ
ما٫ٖك  . ٗمل"، والٌؿمذ له بضزى٫ ؤي مً ؤما٦ً الغ مً الٗمغ في ؤي ٖمل مً ألٖا

 حدو٤ 
(63)  

دد وظبت  2012) لاه٘ا٤ ُمل في املىسسهحن طىت( 17-5) لاه٘ا٤ ُو
-2016) 

      

 2016 2015 2014 2013 2012 البُان
 0 0 0 0 0 ُدد

 %0 %0 %0 %0 %0 اليظبت

 .مسح الٜىي الِاملت بالُِىت، طىىاث مسخل٘ت خـا املـدز: وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا 

 
ٚ  خماًت(: 8-8) الٔاًت  ٗيهم بمً الِما٤، لجمُّ جىٗس الظالمت والامً ُمل بِئاث ، واًجادالِمل خٜى

 املظخٜسة ٓحر الىًاتٙ في والِاملىن  املهاحساث، وبساؿت املهاحسون، الِما٤

ً ووكِهم اؿاباث مِدالثالخىاجس في  8-8-1 حر املمُخت خظب هَى حيع املهاحٍس  الِمل املمُخت ٓو

 ٖام بنابت( :<;) بلى 8108 ٖام بنابت( 98;) مً ٢ُغ صولت في واآلاخىؾُت البلُٛت اآلاهىُت إلاناباث ٖضص بلٜ
اصة بمٗض٫ ؤي ،>810 غظ٘ ،%(=.?) ٢ضعها ٍػ اصة بلى طل٪ في الؿبب ٍو  الٟترجحن، بحن الىاٞضة الٗمالت حجم ٍػ

م٨ً إلاناباث، بظمالي مً%( 9.??) وؿبخه ما الظ٧ىع  لضى إلاناباث وق٩لت  إلاناباث ؤغلب ألن طل٪ جٟؿحر ٍو
 اآلاهىُت إلاناباث مٗض٫ و�لٛت. الظ٧ىع  ٖلى الٛالب في به الٗمل ٣ًخهغ الظي والدكُِض البىاء ٢ُإ في جدضر
اة خالت( >.0) خىالي :810 لٗام ٧امل بضوام ٖامل ؤل٠( 011) ل٩ل ٢ُغ في ال٣اجلت  إلاناباث بمٗض٫ م٣اعهت ٞو
٨ُت اآلاخدضة الىالًاث في للٗما٫ ال٣اجلت اة(  >:.1)و(  9.9)  البالٛت اآلاخدضة واآلامل٨ت ألامٍغ  ٖامل ؤل٠( 011) ل٩ل ٞو

اة مٗض٫ ؤن ٌٗجي وهظا الخىالي، ٖلى  ؤهه بال اآلاخدضة، باآلامل٨ت اآلاٗض٫ ؤيٗاٝ زالزت ًبلٜ ٢ُغ في إلاناباث بخل٪ الٞى
٨ُت اآلاخدضة الىالًاث في اآلاٗض٫ هه٠ مً ؤصوى  .ألامٍغ
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 حدو٤ 
(64)  

 (2016- 2013ُدد إلاؿاباث املهىُت والٜاجلت خظب الجيع )
     

 2016 2015 2014 2013 البُان

 اؿابت بلُٔت ومخىطوت
 580 ... 580 528 ظ٧ىع ال

 4 ... 4 5 هارإلا 

 584 ... 584 532 املجمَى

 الىُٗاث
 35 24 19 28 ظ٧ىع ال

 0 0 0 0 هارإلا 

 35 24 19 28 املجمَى

س ٓحر...:   .مخٗى
ت الخىمُت وشازة: املـدز  .الاحخماُُت والؼئون والِمل الاداٍز

جي ُت الٗاملت ال٣ىي  حك٩ل خُض صًىام٩ُي، با٢خهاص جدؿم ٢ُغ ٞةن البُان، ًٖ ٚو ٓم الؿىاص الخٞغ  مً ألٖا
 جخُلب الٗامت للصخت مهمت جدضًاث الٗمل ًٖ الىاظمت وألامغاى إلاصاباث حك٩ل الهىعة، هظه وؤمام.  الؿ٩ان

٣ت مٗالجتها  الؾُما اآلاهىُت الصخت بغامج ج٨ش٠ُ ٌؿخضعي وهظا. الٗاملت ال٣ىي  وعٞاهُت صخت لًمان مىاؾبت بٍُغ
ُ�ن الٗمال جش٠ُ٣  جغ٦ز ال�ي  .اليؿبت مً الخض ٌؿهم ؾىف الظي ألامغ الؿالمت مٗاً�ر مغاٖاة ويمان الخٞغ

ٚ  البلدان امخشا٤ مظخىي  8-8-2 ت) الِمل لخٜى ً خٍس  الى اطدىادا  ( الجماُُت وامل٘اوكت الجمُِاث ج١ٍى
ِاث الدولُت الِمل مىٌمت هـىؾ ً ووكّ الجيع خظب الىهىُت، والدؼَس  املهاحٍس

هله ،(الٗمالُت الخىُٓماث) بكإن ٖكغ الشاوي ٞهله في م،:811 لؿىت :0 ع٢م الٗمل ٢اهىن  في الىو جم  ٞو
 وجىُٓم واقتراَاث آلُاث ٖلى ،(اآلاكتر٦ت والاجٟا٢اث الجماعي والخٟاوى اآلاكتر٦ت اللجان) بكإن ٖكغ الشالض
ت  بخُٟٗل ال٣ُام في للىٓغ الضولُت، الٗمل مىٓمت م٘ الخيؿ٤ُ خالُا وظاعي  الجماُٖت، واآلاٟاويت الى٣ابُت الخٍغ
 .بخُب٣ُه اآلايكأث التزم مضي ومغا٢بت ال٣اهىن  مىاص ؤخ٩ام بٌٗ
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 ال٢املت الِمالت بخدُٜٝ املخِلٜت الٔاًت جدٜٝ أن الدولت اطخواُذ ٜٗد الٜى٤  وزالؿت
حر واملىخجت  الؼباب ذل٣ في بما املجخمّ أٗساد لجمُّ الالتٝ الِمل ٗسؾ الِمل وجٗى
 جبلٕ والتي الِاملي، الـُِد ُلى لادوى ٛوس في البوالت مِدالث ُحِد خُث واليظا ،

ٚ  أي%(. 0.1)  جىهي أن الدولت اطخواُذ ٟما ال٢امل، الدؼُٔل مً ًٜترب الِمل طى
ٚ  في الٌاهسة لهره وحىد ال اذ لاه٘ا٤ ُمل  ُلى الدولت ُملذ ٟما الٜوسي، الِمل طى

ٚ  خماًت حر الِاملحن خٜى ِاث الدولت أؿدزث خُث طاملت، ُمل بِئت وجٗى  التي الدؼَس
 . لاحىز  خماًت ٛاهىن  زال٤ مً الِما٤ ألحىز  الخماًت جئمً
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 ُلى ٛادزة هُا٠ل أطاطُت اٛامت الهدٖ الخاطّ:

 للجمُّ الؼامل الخـيُّ وجد٘حز الـمىد،

 الابخ٢از وحصجُّ واملظخدام،

ص جىمُت الهُا٠ل  ص الهدٖ الخاطّ ُلى حٍِص ص ًٟس م١ً جدُٜٝ ذل٣ مً زال٤ حٍِص لاطاطُت والخـيُّ والابخ٢از، ٍو

لـُِدًً الدولي واملدلي، وشٍادة الدُم والبدث والابخ٢از في املجاالث املالُت والخ١ىىلىحُت والخٜىُت ُلى ا

 ام٢اهُت الخـى٤ ُلى ج١ىىلىحُا املِلىماث.

ت الىىُُت حُدةهُا٠ل أطاطُت  اٛامت :(1-9) الٔاًت ادزة ومظخدامت ومىزٛى  الـمىد، ُلى ٛو
 وزٗاه الاٛخـادًت الخىمُت لدُم للخدود، ُابسةو  اٛلُمُتهُا٠ل أطاطُت  ذل٣ في بما

حز مّ إلاوظان، لى مِظىزة بخ٢ل٘ت منها الجمُّ اطخ٘ادة ُطُبل جِظحر ُلى التٟر  ٛدم ُو
 املظاواة

ً ُلى بِد ٌِِؼىن  الرًً الٍسٙ الظ٢ان وظبت 9-1-1  حمُّلالطخِما٤ في  تؿالخ ٍٝهس  مً ُٟلىمتًر
 ال٘ـى٤ 

%( َُلت 011ٞهى٫ الؿىت )لجمُ٘  للى٣ل ( ٦ُلىمتر مً َغ١ نالخت8جبلٜ وؿبت الؿ٩ان الظًً ٌِٗكىن في هُا١ )
 ال ًىظض ٍع٠ في صولت ٢ُغ. ه(، ٖلمًا بإه>810 - 8108الٟترة )
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 في دولت ٛوس ال ًىحد ٍزٙ *

ٟم مً هٚس ؿالخت لجمُّ 2وظبت الظ٢ان الرًً ٌِِؼىن في هواٚ 

 *(2016- 2012) ال٘ـى٤ 

ػ٢ل 
(21) 

 
 

 

 الىٜل وطُلت بدظب الصخىاث، وحجم الس٠اب ُدد 9-1-2

ً ؤو في حجم الصخً الجىي جُىعًا ؾىاء في خغ٦ت خغ٦ت الى٣ل الجىي ب٣ُغ قهضث  ، خُض اعجٟ٘ ٖضص اآلاؿاٍٞغ
اصةؤي بيؿبت  >810ٖام ( ملُىن مؿاٞغ =.<0بلى خىالي ) 8108( ملُىن مؿاٞغ ٖام >.00 ن مً خىالي )ال٣اصمح  ٍػ

( ملُىن مؿاٞغ >.<0بلى ) 8108 ( ملُىن مؿاٞغ ٖام<.00) ً مً خىالي%(، ٦ما اعجٟ٘ ٖضص اآلاٛاصٍع9.=0ج٣ضع بىدى )
اصة ٢ضعها ) >810ٖام  م٨ً %(، :.>0ؤي بيؿبت ٍػ اصة في ٖضص ال٣اصمٍو ً بلى اٞخخاح مُاع ٍن واآلاٛاصع حجٟؿحر هظه الٍؼ

ملُىن مؿاٞغ  1=بلى  وؾىٝ جهلملُىن مؿاٞغ،  1;إلاؾدُٗابُت بلى َا٢خه جهل الظي و  :810ٖام  خمض الضولي
 .=810بضؤ الٗمل بها ٖام اآلاغخلت الشالشت التي م٘ اهتهاء 

ض بيؿبت  ،ُٞما ًسو الصخً الجىي ؤما   8108مابحن ٖام  %?.:٣ٞ8ض اػصاصث ٖملُاث شخً البًاج٘ والبًر
 .>810ملُىن ًَ في ٖام ( >.0) جسُىلخهل بلى مؿخىي  >810و

 

 

 

  
 

جي ًٖ البُان اصة ث صولت ٢ُغ اؾدشمغ ، ٣ٞض ٚو وجدؿحن ال٣ضعة الاؾدُٗابُت آلاُاع خمض الضولي بك٩ل ٦بحر في ٍػ
الخضماث اآلا٣ضمت وفي بٖاصة جهمُم ٖملُاجه الدكُٛلُت بك٩ل ًلبي مخُلباث الخغ٦ت اآلاتزاًضة زال٫ الؿىىاث 

 .8188هى جىُٓم ٦إؽ الٗالم ل٨غة ال٣ضم  ن الضولت م٣بلت ٖلى اؾخًاٞت خضر ٖالمي ٦بحرالؾُما وؤ ال٣اصمت

م مً دغي البت الى٣ل ؤما ُٞما ًخٗل٤ بدغ٦ بلى  8108( ؾُٟىت ٖام :9<;خغ٦ت الؿًٟ ال٣اصمت مً ) اعجٟإ، ٞبالٚغ
( :.1<0بلى ) 8108( ؤل٠ ًَ ٖام ?.:?8مً خىالي ) اهسًٟذ، ٚحر ؤن بظمالي الخمىلت >810( ؾُٟىت ٖام <8:>)

 %(.>.00) ٢ضعه باهسٟاى، ؤي ;810ؤل٠ ًَ ٖام 
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 الىٜل وطُلت بدظب الصخىاث، وحجم الس٠اب ُدد 9-1-2
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ىام ال٣اصمت  والهاُٞت الاظمالُت وخمىلتها ال٣اصمت ٖضص الؿًٟ بإهه ؾٝى ًغجٟ٘ ،بالظ٦غ وظضًغ   بٗضزال٫ ألٖا

ت للخجاعة الخاعظُت ل٣ُغ، وهى ٢اصع ٖلى اؾخ٣با٫ الظي ًمشل ؤهم  =810ٞخخاح مُىاء خمض في ؾبخمبر ا بىابت بدٍغ
ؤن ٌؿخدىط اآلاُىاء ٖلى ؤ٦ثر مً زلض ججاعة الكغ١ ومً اآلاخى٢٘ الؿًٟ والبىازغ بمسخل٠ ؤحجامها وؤوػانها، 

ً اآلاىاص ألاؾاؾُت جهل ال٣ضعة ، خُض ألاوؾط، ٦ما ؾ�ؿهم في زٟض �لٟت الاؾخحراص وعٞ٘ ٢ضعة البالص ٖلى جسٍؼ
دخىي ٖلى مدُت للبًاج٘ الٗامت بُا٢ت  ؾدُٗابُت آلاُىاء خمض بلىالا  ت في الٗام الىاخض، ٍو ؾخت مالًحن خاٍو

اً  =.0اؾدُٗابُت جبلٜ  ًا، ومدُت الؾخ٣با٫ ملُىن ًَ ؾىٍى ، ومدُت للخبىب بُا٢ت اؾدُٗاب جبلٜ ملُىن ًَ ؾىٍى
اً االؿُاعاث بُا٢ت اؾدُٗاب جبلٜ زمؿم ؾخ٣با٫ اآلاىاش ي، ومدُت لؿًٟ ؤمً ، ومدُت ال ثت ؤل٠ ؾُاعة ؾىٍى

 .الؿىاخل، ومدُت للضٖم وإلاؾىاص البدغي 

ص (:2-9) الٔاًت ادة وجدُٜٝ واملظخدام، للجمُّ الؼامل الخـيُّ حٍِص  2030 ُام بدلى٤  ٟبحرة ٍش
 الٌسوٖ مّ ًخماش ى بما إلاحمالي، املدلي الىاجج وفي الِمالت في الـىاُت خـت في

 همىا   البلدان أٛل في خـتها وملاُ٘ت الىهىُت،

 لل٘سد إلاحمالي املدلي الىاجج مً ٟيظبت الخـيُُِت  امللاٗت الُٜمت 9-2-1

لُت لهىاٖتللخهيُُٗت )ا اآلاًاٞت ال٣ُمت ماقغ قهض  ٢ُغ بضولت إلاظمالي اآلادلي الىاجج مً ٦يؿبت (الخدٍى
 الهُٗض ٖلى هٓحرتها ًٖ ج٣ل وهي ،>810 ٖام ،%(1.?) بلى ونلذ ختى ،(>810 - 8108) الٟترة زال٫ اهسٟاياً 

 إلاظمالي اآلادلي الىاجج مً ٦يؿبت الخهيُُٗت اآلاًاٞت لل٣ُمت باليؿبت ؤما. >810 لٗام%( 00.0) البالٛت الٗغبي
 بىدى  ج٣ضع اهسٟاى بيؿبت ؤي >810 ٖام%( 9;.1) بلى 8108 ٖام%( =0.1) مً اهسًٟذ ٣ٞض ، الىاخض للٟغص

اصة الاهسٟاى هظا جٟؿحر ًم٨ً وهظا ،%(;.1;) لُت الهىاٖاث مؿاهمت حجم واهسٟاى الؿ٩ان، حجم بٍؼ  الخدٍى
 . إلاظمالي اآلادلي الىاجج في
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 .اث الاٛخـادًتاخـا ،  خـا املـدز:  وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا    

لُت في الِمالت 9-2-2  مجمَى الِمالت مً ٟيظبت الـىاُت الخدٍى

لُت ٦يؿبت مً بظمالي ال٣ىي الٗاملت وؿبًُا  مؿخ٣غة في صولت ٢ُغ ب٣ُذ وؿبت الٗمالت في ٢ُإ الهىاٖت الخدٍى
م٨ً جٟؿحر >810%( ٖام 1.=بلى ) 8108%( ٖام ?.;خُض اعجٟٗذ مً )، (>810 - 8108َُلت الٟترة )  اعجٟإ، ٍو

لُت إلظمالي ٢ىة الٗمل في همُت اليؿبُت ل٣ىة الٗمل بالهىاٖاث ألا  جي بلى الخدٍى جبإ ألاسلىب االا٢خهاص الَى
لُت.ؤلىجي اآلا٨ش٠ لغ ى الخ٨ى  ؽ اآلاا٫ في الٗضًض مً ٞغوٕ الهىاٖت الخدٍى

 

 

 
 .، مسح الٜىي الِاملت بالُِىت، طىىاث مسخل٘ت خـا املـدز:  وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا                
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ادة (:3-9) الٔاًت ّ خـى٤  ٗسؾ ٍش ّ، وطاتس الدجم الـٔحرة الـىاُُت املؼاَز  في طُما وال املؼاَز
 الخ٢ل٘ت، ِظىزةامل الاتخماهاث ذل٣ في بما املالُت، الخدماث ُلى الىامُت، البلدان

 ولاطىاٚ الُٜمت طالطل في وادماحها

 مً الـىاُاث امللاٗت الُٜمت مجمَى مً الدجم الـٔحرة الـىاُاث وظبت 9-3-1

م مً ؤهمُت الهىاٖاث الهٛحرة في زل٤ ا ، ٚحر ؤن وؿبت ال٣ُمت اآلاًاٞت ل٣ُمت اآلاًاٞت في ال٣ُإ الهىاعيبالٚغ
ت للهىاٖاث الهٛحرة  م مً اعجٟاٖهاال٣ُمت اآلاًاٞت للهىاٖت، آلاجمٖى %( ٖام ?.0مً ) ماػالذ مىسًٟت بالٚغ

 .;810%( ٖام ?.8بلى ) 8108

 

 

 
 .اث الاٛخـادًتإلاخـا ،  خـا املـدز: وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا 

ص (:5-9) الٔاًت  حمُّ في الـىاُُت الٜواُاث في الخ١ىىلىحُت الٜدزاث وجدظحن ،الِلمي البدث حٍِص
 الابخ٢از حصجُّ ،2030 ُام بدلى٤  ذل٣، في بما الىامُت، البلدان طُما وال البلدان،
ادةوجدُٜٝ   شخف، ملُىن  ل٢ل والخوىٍس البدث مجا٤ في الِاملحن ُدد في ٟبحرة ٍش

 والخوىٍس البدث ُلى والخاؾ الِام الٜواُحن اه٘اٚ وشٍادة

سالِلمي  البدث ُلى إلاه٘اٚ 9-5-1  إلاحمالي املدلي الىاجج مً ٟيظبت والخوٍى

م غ البحث ٖ�ى إلانٟاق ٢ُمت انسٟاض مً بالٚغ ا٫ ملُىن ( ;;98) خىالي مً ٢ُغ صولت في والخٍُى  ٖام ٢ُغي  ٍع
غ الٗلمي البحث ٖ�ى إلانٟاق وؿبت ؤن ٚحر ،(:;91) بلى 8108  مً اعجٟٗذ إلاجمالي اآلاح�ي الىاجج مً والخٍُى

اصة بيؿبت يؤ ،;810 ٖام%( 0;.1) بلى 8108 ٖام%( =:.1)  %(.;.<) ٢ضعها ٍػ

غ الٗلمي البحث ٖ�ى إلانٟاق وؿبت وُ�ٗض  اآلاخ٣ضمت الضو٫  في مشُالتها م٘ باآلا٣اعنت مىسًٟت ٢ُغ بضولت والخٍُى
 . لى٦ؿمبىعٙ في%( ;.0)و ؾىٛاٞىعة، في%( 8.8)و ،%(=.0) الٗالمي باآلاخىؾِ و٦ظل٪%( :.8)
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س لِامي  خـا املـدز: وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا   .2015و 2012، مسح البدث الِلمي والخوٍى

 

ىام ال٣اصمت م٘ جىُٟذ بغامج في  غ زال٫ ألٖا ومً اآلاخى٢٘ ؤن جغجٟ٘ وؿبت إلاهٟاق ٖ�ى البدض الٗالمي والخٍُى
ت واآلاجاالث الغئ�ؿت ال�ي ؤكضث ٖل��ا استراجُجُ ىُت الشاهُت ) تال٣ُاٖاث ذاث ألاولٍى (، 8188- =810الخىمُت الَى

ت، زال٫  ل لبىاء محزة جىاٞؿُت حٗؼػ مً ظهىص الضولت في بىاء ا٢خهاص اآلاٗٞغ غ خىاٞؼ البدض وآلُاث الخمٍى وجٍُى
 (.8188 - <810الٟترة )

 وظمت ملُىن  ل٢ل( ال٢امل بم٢افئ الدوام) الِاملىن في مجا٤ البدث 9-5-2

، خُض اعجٟ٘ اآلاٗض٫ مً %(0.:8بيؿبت )ُىن وؿمت اعجٟاًٖا بضوام ٧امل ل٩ل ملشحن اآلاكخٛلحن قهض ماقغ ٖضص الباخ
م مً جسُُه  .;810ٖام  وؿمت ملُىن  ل٩ل( باخض <>00بلى ) 8108وؿمت ٖام  ( باخض ل٩ل ملُىن 0:?) وبالٚغ

( وفي اآلامل٨ت 8:;9ٓمت الخىمُت والخٗاون الا٢خهاصي)ؤهه ماػا٫ مىسًٟا باآلا٣اعهت م٘ صو٫ مى ، ٚحرللمٗض٫ الٗالمي
 .:810( باخشًا ل٩ل ملُىن وؿمت للٗام :<?9والىالًاث اآلاخدضة )( =01:اآلاخدضة )
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س لِامي  خـا املـدز: وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا   .2015و 2012، مسح البدث الِلمي والخوٍى

 

ىام ال٣اصمت م٘ جىُٟذ بغامج في  غ زال٫ ألٖا ومً اآلاخى٢٘ ؤن جغجٟ٘ وؿبت إلاهٟاق ٖ�ى البدض الٗالمي والخٍُى
ت واآلاجاالث الغئ�ؿت ال�ي ؤكضث ٖل��ا استراجُجُ ىُت الشاهُت ) تال٣ُاٖاث ذاث ألاولٍى (، 8188- =810الخىمُت الَى

ت، زال٫  ل لبىاء محزة جىاٞؿُت حٗؼػ مً ظهىص الضولت في بىاء ا٢خهاص اآلاٗٞغ غ خىاٞؼ البدض وآلُاث الخمٍى وجٍُى
 (.8188 - <810الٟترة )

 وظمت ملُىن  ل٢ل( ال٢امل بم٢افئ الدوام) الِاملىن في مجا٤ البدث 9-5-2

، خُض اعجٟ٘ اآلاٗض٫ مً %(0.:8بيؿبت )ُىن وؿمت اعجٟاًٖا بضوام ٧امل ل٩ل ملشحن اآلاكخٛلحن قهض ماقغ ٖضص الباخ
م مً جسُُه  .;810ٖام  وؿمت ملُىن  ل٩ل( باخض <>00بلى ) 8108وؿمت ٖام  ( باخض ل٩ل ملُىن 0:?) وبالٚغ

( وفي اآلامل٨ت 8:;9ٓمت الخىمُت والخٗاون الا٢خهاصي)ؤهه ماػا٫ مىسًٟا باآلا٣اعهت م٘ صو٫ مى ، ٚحرللمٗض٫ الٗالمي
 .:810( باخشًا ل٩ل ملُىن وؿمت للٗام :<?9والىالًاث اآلاخدضة )( =01:اآلاخدضة )
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 الىامُت، البلدانالخ١ىىلىحُا املدلُت في  في والابخ٢از والبدث خوىٍسأوؼوت ال دُم (:ب-9) الٔاًت
 واكاٗت الـىاعي للخىىَّ الظُاطاث خُث مً مئاجُت بِئت وحىد ٟ٘التبىطاتل منها 

 أزسي  أمىز  بحن لاطاطُت للظلّ ُٛمت

 امللاٗت الُٜمت مجمَى مً واملخٜدمت املخىطوت الخ١ىىلىحُت للـىاُت امللاٗت الُٜمت وظبت 1-ب-9

م مً  ت ال٣ُمت عجٟإ ال٣ُمت اآلاًاٞت للهىاٖت الخ٨ىىلىظُت اآلاخى ابالٚغ اآلاًاٞت مً ؾُت واآلاخ٣ضمت مً مجمٖى
ؤنها جب٣ى مىسًٟت، وح٨ٗـ بإن الجهىص اآلابظولت للخدى٫ هدى  ٚحر  ،>810%( ٖام 0.8:بلى ) ;810%( ٖام 8:)

ت الػالذ في الا   بضاًاتها.٢خهاص اآلابجي ٖلى اآلاٗٞغ

 

 

 
 .اث الاٛخـادًتإلاخـا ،  خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا املـدز: 

ادة جدُٜٝ ج(:-9) الٔاًت  والظعي والاجـاالث، املِلىماث ج١ىىلىحُا ُلى الخـى٤  ٗسؾ في ٟبحرة ٍش
 بدلى٤  همىا   البلدان أٛل في إلاهترهذ ػب١ت الى واملِظىز  الؼامل الىؿى٤  ٗسؾ جىٗحر الى

 2020 ُام

  الخ١ىىلىحُا بدظب املدمى٤، الهاجٙ بؼب١ت املؼمىلحن الظ٢ان وظبت 1-ج-9

بىاء  جُىع بًجابي هدىمً بظمالي ٖضص الؿ٩ان وهظا ٨ٌٗـ %( 011ًبلٜ مٗض٫ الخُُٛت بالهىاج٠ اآلادمىلت )
غ ج٨ى ت الظي ٌٗخمض ٖلى جٞى  لىظُا مخ٣ضمت في الخىانل اآلاٗغفي.ى مجخم٘ وا٢خهاص اآلاٗٞغ

حدو٤ 
(65) 

 (2016- 2012املدمى٤ ) الهاجٙ بؼب١ت املؼمىلحن الظ٢ان وظبت
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م١ً الٜى٤ بؤن  الٔاًاث املخِلٜت بالهدٖ الخاطّ  بِمدولت ٛوس اطخواُذ أن جدٜٝ ٍو
، وجد٘حز الخـيُّ الؼامل واملظخدام ٛامت بجى جدخُت ٛادزة ُلى الـمىداملخِلٝ بب

ادزة  للجمُّ، وحصجُّ إلابخ٢از، ُٗ٘ما ًخِلٝ بٔاًت اٛامت بيُت جدخُت حُدة ومظخدامت ٛو
ِت واٛامت الجظىز الخدًشت، ٟما ُلى الـمىد،  ٜٗامذ الدولت ببوؼا  الوٚس الظَس

ت  أوؼئذ املوازاث واملىاوى  الخدًشت التي طهلذ احسا اث دزى٤ الظلّ واملىخجاث وخٟس
ٝ هٜل الس٠اب ِت التي جٜام ٗو خدر أ، وهي بـدد اٛامت ػب١ت املترو والٜوازاث الظَس

الخددًاث البُئُت. واطخواُذ الدولت  الخـامُم التي جئمً الاطخدامت والـمىد بىحه
ادة ٟبحرة في ٗسؾ الخـى٤ ُلى ج١ىىلىحُا املِلىماث والاجـاالث،  أن جدٜٝ ٓاًت ٍش

  .%(100خُث جبلٕ وظبت الظ٢ان املؼمىلحن بؼب١ت الهاجٙ املدمى٤ )

ص الخـيُّ الؼامل وشٍادة ٗسؾ  ٟما حِمل الدولت أن جدُٜٝ الٔاًاث املسجبوت بخٍِص
ص البدث الِلمي خـى٤ املؼا ّ الـىاُُت الـٔحرة ُلى الخدماث املالُت، وحٍِص َز

س الخ١ىىلىحُاث املدلُت  وجدظحن الٜدزاث الخ١ىىلىحُت في الٜواَ الـىاعي، ودُم وجوٍى
( ُلى 2022-2018) الشاهُت والبدث والابخ٢از، خُث حؼخمل اطتراجُجُت الخىمُت الىهىُت

لُت طخِصش مً جىُ٘ر حملت مً البرامج ولاوؼوت التي  مظاهمت ٛواَ الـىاُاث الخدٍى
في الىاجج املدلي إلاحمالي وفي اطدُِاب ٛىة الِمل، ٗلال   ًُ جبجي مؼسوُاث حظتهدٖ 
س ، وزّٗ وظبت إلاه٘اٚ ُلى  ت الِاملت في مجاالث البدث والخوٍى ادة الٜدزاث البؼٍس ٍش

س الري ٌؼ٢ل الِىـس الدًىام ص الٜدزاُالبجث والخوٍى ت التي حظهم ٢ي في حٍِص ث الابخ٢اٍز
ص جىاٗظُت الاٛخـاد الىهجي. ت الري ًمشل املدزل لخٍِص  في بىا  اٛخـاد املِٗس
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 دازل املظاواة مُد مً الخد الهدٖ الِاػس:

ُما البلدان  بُنها ٗو

 

رل٣ ُدم املظاواة د مً أوحه ُدم املظاواة في الدزلًدُى الهدٖ الِاػس الى الخ املظدىد ُلى الجيع ، ٟو

اٛت والِٚس والوبٜت وإلازيُ ، ٟما ًسمي الى ان أو ُٗما بُنهاوالدًً وال٘سؾ طىا  دازل البلدت والِمس وإلُا

كمان أن ج١ىن الهجسة آمىت ومىٌمت ومىخٌمت وهى ًدىاو٤ املظاتل املسجبوت بخمشُل الدو٤ الىامُت في اجساذ 

 املظاُداث إلاهماتُت.الٜسازاث ُلى الـُِد الِاملي وفي 

جُا   الخىؿل (:1-10) الٔاًت  املاتت في 40 ألدوى الىمى ذل٣ اطخمساز ودُم الدزل همى جدُٜٝ الى جدٍز
 2030 ُام بدلى٤  الىهجي املخىطى املِد٤ مً أُلى بمِد٤ الظ٢ان مً

 الظ٢ان مً في املاتت 40 أدوى كمً اًساداتها أو املِِؼُت طسلا  اه٘اٚ مً ال٘سد هـِب همى مِدالث 10-1-1
   الظ٢ان ومجمَى

ا٫ ٢ُغي 018811هدى ) 8108/8109في ٖام  بلٜ مخىؾِ الضزل الكهغي للٟغص ال٣ُغي  ىض الىٓغ ( ٍع ٖلى ، ٖو
حنالمهاصع  ت، ؾغ لأل  يلغثِس ا، هجض بإن الٗمل ًمشل اآلاهضع ضزل اآلاسخلٟت لل٣ٍُغ اث خُض ؤن ة ال٣ٍُغ مؿخٍى

 ٞغم ؤٞغاصها في ٦ؿب الضزل .ة حؿدىض بالضعظت ألاؾاس ٖلى ؾغ اآلاِٗكت لأل 

كحر الجضو٫  حن، بِىما ًدهل 91) خىالي ًدهل ٖلى حنمؿؤصوى ُز بإن ( >>)َو %( مً بظمالي مهاصع الضزل لل٣ٍُغ
ح %(?:مً ألاٞغاص( ٖلى )% 1:) ؤٚجى  حنمؿؤٚجى ُز  ، مما ٨ٌٗـ نىعة ًٖ الخٟاوث نمً الضزل إلاظمالي لل٣ٍُغ

هل مخىؾِ صزل الٟغص ال٣ُغي  اث الضزى٫ بحن ألازماس اآلاسخلٟت. ٍو ًيخ�ي للخمـ ألاصوى مً  الظيفي مؿخٍى
ؼصاص بهىعة مُغصة ختى 1>?8>)بلى الضزل  تزاًض هظا اآلاخىؾِ باليؿبت للخمـ الشاوي، ٍو ًا، ٍو ًا قهٍغ ااًل ٢ٍُغ ( ٍع

اً 0:89:0ًهل بلى ) ااًل ٢ٍُغ جى. ( ٍع ًا للخمـ ألٚا  قهٍغ
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خطح مً الك٩ل  حنالظي ًبح (98)ٍو ـ الغثِظىع واآلاغجباث حك٩ل اآلاهضع ، بإن ألا ن مهاصع الضزل اآلاسخلٟت لل٣ٍُغ
%( مً الضزل بضون بياٞت 0<ظىع واآلاغجباث مً بظمالي الضزل بلى )ألا جهل وؿبت للضزى٫ لجمُ٘ ألازماؽ، بِىما 

، بال ؤن ي الضزل بٗض بياٞت الضزل اآلاددؿبظمالب%( مً =>الضزل اآلاددؿب مً اآلاؿا٦ً اآلاملى٦ت ل٣اَىحها و)
ت التي ج٣٘ في الؾغ %( مً بظمالي صزى٫ ألا ==) ، في خحن ألاظىع واآلاغجباثصوى( هي مً الخمـ ألا ٟئت ألاولى )ة ال٣ٍُغ

ٗض الضزل مً اآلاٗاقاث الخ٣اٖضًت اآلاهضع :>هالخٔ ؤن ) %( ٣ِٞ مً صزى٫ الُب٣ت الٗلُا هي ألاظىع واآلاغجباث. وَُ
مشل باليؿبت لجمُ٘ ألازماؽ، وؤن �ان �ك٩ل ؤهمُت ؤ٦بر باليؿبت للُب٣اث اآلاخىؾُ الشاوي في ألاهمُت اليؿبُت ت. ٍو

للخمـ % 8مـ ألاغ�� في م٣ابل خ% مً صزل ال>لالزماؽ ألاغ�� ) مً اآلاكغوٖاث ؤهمُت ؤ٦بر وؿبُاً  الضزل
التي جيخمي بلى الٟئاث الٗلُا، وهٟـ  ؾغ ألاصوى(، مما �ٗ�ي ؤن اآلاكغوٖاث حك٩ل وكاًَا ال بإؽ به باليؿبت لأل 

 مً اآلامخل٩اث.الظي ًإحي اآلاالخٓت جىُب٤ ٖلى الضزل 

 

 

 
ت التي جيخمي بلى الخمـ ألاصوى وؿ ؾغ ومً ظهت ؤزغي هالخٔ ؤهه بِىما ًمشل ؤٞغاص ألا  %( مً بظمالي 81بت )ال٣ٍُغ

حن باً %( >0ًدهلىن ٖلى )نهم ، بال ؤصزل ال٣ٍُغ لى  ؤؾغ ، بِىما جدهل مً بظمالي ألاظىع واآلاغجباث ج٣ٍغ الخمـ ألٖا
%( مً بظمالي صزى٫ 8) خىالي التي جيخمي بلى الخمـ ألاصوى بال ٖلى ؾغ %( مً بظمالي ألاظىع، وال جدهل ألا =8ٖلى )

لى( ٖلى )، بِىما حؿخإزغ اآلامخل٩اث ىُب٤ ضع%( مً بظمالي الضزى٫ مً هظا اآلاه9;الُب٣ت الٛىُت ) الخمـ ألٖا . ٍو
ً %( مً بظمالي الضزى٫ م=ألا٢ل ٖلى ) ؾغ طل٪ ول٨ً بضعظت ؤ٢ل ٖلى الضزى٫ مً اآلاكغوٖاث ٞخدهل ألا 

ت الث %(>9ما جدهل الُب٣ت الٛىُت ٖلى )، بِىاآلاكغوٖاث واآلامخل٩اث ال٣ٗاٍع . وججضع إلاقاعة بلى ؤن الخدٍى
ح ت جخىػٕ بالدؿاوي بلى خض ما بحن قغاثذ ال٣ٍُغ  ن.الخ٩ىمُت الجاٍع

ت ًيبغي جىظُه ٞةهه  ،وجإؾِؿًا ٖلى ماؾب٤ الث الجاٍع الاهخمام والٗىاًت بلى ؤ�خاب ألاظىع واآلاغجباث مخل٣ي الخدٍى
طاث  ؾغ ن هظا اآلاهضع ًمشل اآلاهضع الغثِـ لضزى٫ ألا ؤالخ٩ىمُت ال ؾُما الٟئاث طاث ألاظىع ال٣لُلت، خُض 

 اآلاؿخىي اآلاِٗ��ي اآلاىسٟض ) الخمـ ألاصوى(.
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الث ؤو  جدٍى
 مهاصع ؤزغي 

 خـت الخمع لآجى خـت الخمع لادوى

حن مً مـادز الدزل  جى للٜوٍس خـت الخمع لادوى ولٓا

 (2012/2013) املسخل٘ت

ػ٢ل 
(32) 

 
 

 

ص جم١حن(: 2-10) الٔاًت  ًُ الىٌس بـٖس للجمُّ، والظُاس ي والاٛخـادي الاحخماعي إلادماج وحٍِص
اٛت أو الجيع أو الظً  الىكّ أو الدًً أو لاؿل أو إلازجي أو الاهخما  الِسقي أو إلُا

 2030 ُام بدلى٤  ذل٣، ٓحر أو الاٛخـادي

والِمس  الجيع خظب ،الدزل مخىطى مً في املاتت 50 دون  ٌِِؼىن  الرًً الظ٢ان وظبت 10-2-1
اٛت ولاشخاؾ  ذوي إلُا

حن طو  حن ٣ُللفىء ًٖ هه٠ وؾُِ الضزل اآلا٩افىء ي الضزل اآلادضوص الظًً ٣ًل صزلهم اآلا٩ابلٛذ وؿبت ال٣ٍُغ ٍغ
حن.اآلاىسٌٟ مً طوي اآلاؿخىي اآلاِٗص ي الء ًم٨ً اٖخباعهم ا %( وه9خىالي ) حن آلازٍغ  باآلا٣اعهت م٘ ال٣ٍُغ

صون ة ؾغ وطوي اآلاؿخىي اآلاِٗص ي اآلاىسٌٟ ٖىضما ج٩ىن ا��الت الخٗلُمُت لغب ألا ي الضزل صوجغجٟ٘ وؿبت مدضو 
ت ) وفي الابخضاثُت ىض ألا ٖامًا ٞإ٦ثر( 1>الٟئت الٗمٍغ ت التي جغؤؾها إلاهاث، و٦ظلك بحن ألا  ؾغ ، ٖو ت  ؾغ ال٣ٍُغ ال٣ٍُغ

٧لما ػاص ٖضص ؤٞغاص جغجٟ٘ ، ٦ما ؤنها ة ٞحها ٖلى الخٗلُم الابخضاجي، ومً هم زاعط ٢ىة الٗملؾغ التي لم ًدهل عب ألا 
ٟا٫ في ألا ؾغ ألا   ، و٧لما ٢ل ٖضص الٗاملحن بها.ةؾغ ة، ؤو ٖضص ألَا

 حدو٤ 
(67) 

خظب  املظخىي املِِص ي املىس٘مذاث وظبت لاطس 
 (2012/2013)الخـاتف املسخازة ُام 

  

 

 اليظبت زـاتف زب لاطسة
ت  3.0 وظبت لاطس الٜوٍس

 2.8 الظ٧ىع  هَى زب لاطسة

 4.2 إلاهاث

 0.0 91 ؤ٢ل مً ُمس زب لاطسة

91 - 9? 1.1 

:1 - :? 3.0 

;1 - ;? 4.4 

 3.9 ٞإ٦ثر 1>

الخالت الخِلُمُت 
 لسب لاطسة

 8.0 صون الابخضاثُت 

ضاصًت  4.3 الابخضاثُت وإلٖا

ت  2.3 الشاهٍى

 1.1 صبلىم ٞى١ الشاهىي 

 0.4 ظامعي ٞما ٞى١ 

الصواحُت الخالت 
 لسب لاطسة

 0.0 ا الؼواط/ـهلم ٌؿب٤ له

 3.0 متزوط/ـه

 1.3 مُل٤/ـه

 4.4 ؤعمل/ـه

الخالت الِملُت 
 لسب لاطسة

 8.0 مكخٛل

 4.3 مخُٗل

 2.3 َالب

ت للمجز٫   1.1 مخٟٚغ

 0.4 ؤزغي 
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ص جم١حن(: 2-10) الٔاًت  ًُ الىٌس بـٖس للجمُّ، والظُاس ي والاٛخـادي الاحخماعي إلادماج وحٍِص
اٛت أو الجيع أو الظً  الىكّ أو الدًً أو لاؿل أو إلازجي أو الاهخما  الِسقي أو إلُا

 2030 ُام بدلى٤  ذل٣، ٓحر أو الاٛخـادي

والِمس  الجيع خظب ،الدزل مخىطى مً في املاتت 50 دون  ٌِِؼىن  الرًً الظ٢ان وظبت 10-2-1
اٛت ولاشخاؾ  ذوي إلُا

حن طو  حن ٣ُللفىء ًٖ هه٠ وؾُِ الضزل اآلا٩افىء ي الضزل اآلادضوص الظًً ٣ًل صزلهم اآلا٩ابلٛذ وؿبت ال٣ٍُغ ٍغ
حن.اآلاىسٌٟ مً طوي اآلاؿخىي اآلاِٗص ي الء ًم٨ً اٖخباعهم ا %( وه9خىالي ) حن آلازٍغ  باآلا٣اعهت م٘ ال٣ٍُغ

صون ة ؾغ وطوي اآلاؿخىي اآلاِٗص ي اآلاىسٌٟ ٖىضما ج٩ىن ا��الت الخٗلُمُت لغب ألا ي الضزل صوجغجٟ٘ وؿبت مدضو 
ت ) وفي الابخضاثُت ىض ألا ٖامًا ٞإ٦ثر( 1>الٟئت الٗمٍغ ت التي جغؤؾها إلاهاث، و٦ظلك بحن ألا  ؾغ ، ٖو ت  ؾغ ال٣ٍُغ ال٣ٍُغ

٧لما ػاص ٖضص ؤٞغاص جغجٟ٘ ، ٦ما ؤنها ة ٞحها ٖلى الخٗلُم الابخضاجي، ومً هم زاعط ٢ىة الٗملؾغ التي لم ًدهل عب ألا 
ٟا٫ في ألا ؾغ ألا   ، و٧لما ٢ل ٖضص الٗاملحن بها.ةؾغ ة، ؤو ٖضص ألَا

 حدو٤ 
(67) 

خظب  املظخىي املِِص ي املىس٘مذاث وظبت لاطس 
 (2012/2013)الخـاتف املسخازة ُام 
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 0.4 ظامعي ٞما ٞى١ 

الصواحُت الخالت 
 لسب لاطسة

 0.0 ا الؼواط/ـهلم ٌؿب٤ له

 3.0 متزوط/ـه

 1.3 مُل٤/ـه

 4.4 ؤعمل/ـه

الخالت الِملُت 
 لسب لاطسة
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ت للمجز٫   1.1 مخٟٚغ

 0.4 ؤزغي 
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 اليظبت زـاتف زب لاطسة
 0.0 9 - 0 حجم لاطسة

: - < 1.1 

= - ? 1.6 

01 - 08 3.6 

 11.6 ٞإ٦ثر 09

ُدد لاه٘ا٤ في 
 لاطسة

 1.9 الًىظض ؤَٟا٫

0 - 8 1.7 

9 - : 1.4 

 8.2 ٞإ٦ثر ;

 .2012/2013،  ةطس مسح اه٘اٚ ودزل لا  ، خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا املـدز:   

الخٔ  ت التي جيخمي  ؾغبإن وؿبت ألا مً الجضو٫ ؤٖاله ٍو ا٢هاها بحن لى اآلاؿخىي ألاصوى مً اآلاِٗكت جهل بلى بال٣ٍُغ
ت التي ًغؤؾها  ؾغ ن ألا ؤ. و اآلا��وظحن ؾغ ُٞما بحن ؤعباب ألا  %(9، بِىما ج٣ل بلى )%(:) ألاعامل ؾغ ؤعباب ألا  ط٧ىع ال٣ٍُغ

ت طاث  ؾغ % للظ٧ىع(. وج�ر٦ؼ ألا 9لإلهار م٣ابل % :التي جغؤؾها ؤهار ) ؾغ مً ألا  ًٞل في مؿخىي اآلاِٗكتؤ ال٣ٍُغ
ت غ ؤؾالضزل اآلادضوص التي لها ؤعباب  ض وؿبت ٖامًا(?;بلى  1;ؾُما الٟئت مً )ال ؾىًا  ألا٦�ر  في الٟئاث الٗمٍغ ، وجٍؼ
اصة حجم تؾغ ألا  مدضوصي الضزل بٍؼ ت ؾغ لخهل بلى طعو�ها بحن ألا  ة ال٣ٍُغ ٞغصًا ٞا٦ثر  09اآلا٩ىهت مً ة ال٣ٍُغ

ٟا٫ بها. %(08) اصة الَا  ، و٦ظل٪ بٍؼ

كحر الجضو٫ ) اث حٗلُم ؤعباب ألا بلى الاعجباٍ الىاضح بحن ( <>َو ت، ٞىجض ؤن  ؾغ مؿخىي اآلاِٗكت وبحن مؿخٍى ال٣ٍُغ
ت التي ٩ًىن عب ألا  ؾغ %( مً ألا <) ة ٞحها في مؿخىي حٗلُم صون ألابخضائُت �ي مً مدضوصي الضزل، وهؤالء ؾغ ال٣ٍُغ

ت مدضوصة الضزل، ٦ما ًغجبِ  ؾغ %( مً ألا ;9ًمشلىن ) ؾخصىاء ، وبامؿخىي اآلاِٗكت ؤًًًا بدالت الٗملال٣ٍُغ
 ، والجضو٫ الخالي ًبحن طل٪.ؾغاآلاخُٗلحن الظًً ًمشلىن وؿبت يئُلت مً ؤعباب ألا 

  

 
 

 

 حدو٤ 
(68) 

خظب الخـاتف  وظبت لاطس ذاث الدزل املددود
 (2012/2013)املسخازة ُام 

  

 اليظبت زـاتف زب لاطسة
ت  6.4 وظبت لاطس الٜوٍس

 6.2 الظ٧ىع  هَى زب لاطسة

 7.6 إلاهاث

 2.7 91 ؤ٢ل مً زب لاطسةُمس 

91 - 9? 3.8 

:1 - :? 8.9 

;1 - ;? 5.8 

 6.3 ٞإ٦ثر 1>

الخالت الخِلُمُت 
 لسب لاطسة

 14.5 صون الابخضاثُت 

 9.4 الابخضاثُت وإلاعضاصًت

ت  5.6 الشاهٍى

 0.6 صبلىم ٞى١ الشاهىي 

 1.6 ظامعي ٞما ٞى١ 

الخالت الصواحُت 
 لسب لاطسة

 1.1 ا الؼواط/ـهلم ٌؿب٤ له

 6.6 متزوط/ـه

 12.1 مُل٤/ـه

 4.7 ؤعمل/ـه

الخالت الِملُت 
 لسب لاطسة

 4.7 مكخٛل

 0.0 مخُٗل

 0.0 َالب

ت للمجز٫   8.1 مخٟٚغ

 10.0 ؤزغي 

 1.7 9 - 0 حجم لاطسة

: - < 4.4 

= - ? 4.3 

01 - 08 8.6 

 14.6 ٞإ٦ثر 09

ُدد لاه٘ا٤ في 
 لاطسة

 3.3 الًىظض ؤَٟا٫

0 - 8 4.1 

9 - : 3.6 

 16.2 ٞإ٦ثر ;

 .2012/2013ة ، طس ،  مسح اه٘اٚ ودزل لا خـا املـدز:وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا    
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 حدو٤ 
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خظب الخـاتف  وظبت لاطس ذاث الدزل املددود
 (2012/2013)املسخازة ُام 
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 اشالت بىطاتل منها الىخاتج، في املظاواة اوِدام أوحه مً والخد ،ال٘سؾ ج٢اٗئ ٟ٘الت (:3-10) الٔاًت
ت، واملمازطاث والظُاطاث الٜىاهحن ص الخمُحًز ِاث وحٍِص  وإلاحسا اث والظُاطاث الدؼَس
 .الـدد هرا في املالتمت

ًت أو جدسغ زال٤ الازجي ُؼس ػهسا  جمُحز ملمازطاث  شخـُا   حِسكهم ًُ أبلٔىا الرًً الظ٢ان وظبت 10-3-1
ٚ  الدولي الٜاهىن ًدٌس  ألطباب  الخمُحز ُلى أطاطها الاوظان لخٜى

٤ ال٣اهىن الٗالمي لخ٣ى١ إلاوؿان خىالي بالخمُحز يضهم  ؤبلٛىا ًٖ قٗىعهم شخهُاً بلغ ٖضص ألاشخاص الظي  ٞو
بلى ، وهظا ًغظ٘ ٖضص الؿ٩ان وهي وؿبت مىسًٟت ظضاً %( مً بظمالي 1.118ؤي بيؿبت ) >810( شخهًا ٖام ?9)

وال جمُحز بُجهم في ؤي قإن مً الكاون  م٣ُمحن ب٩اٞت خ٣ى٢هم وهم مدؿاوونجمخ٘ الجمُ٘ في ٢ُغ مىاَىحن و 
 اآلاضهُت والخضمُت.

 حدو٤ 
(69) 

 ػِىزهم ًُ أبلٔىا ُدد ووظبت الظ٢ان الرًً
 2015/2016كدهم  بالخمُحز شخـُا  

  

 2016/2015 البُان
 39 الِدد 

 %0.002 اليظبت %

 .إلاخـا وخظاباث وشازة الخسوُى الخىمىي و  املـدز: اللجىت الىهىُت لخٜٚى الاوظان 
 

 والخماًت لاحىز بؼؤن  وطُاطاث مالُت الظُاطاث طُما وال طُاطاث، اُخماد (:4-10) الٔاًت
د مً وجدُٜٝ الاحخماُُت، جُا   املظاواة مٍص  جدٍز

اث حىز لا  ، بما في ذل٣إلاحمالي املدلي الىاجج في الِمل خـت 10-4-1  الاحخماُُت الخماًت ومدُٗى

اث الخماًت الاظخماُٖت ًا  قهض ماقغ خهت الٗمل في الىاجج اآلاح�ي إلاظمالي بما ذلك ألاظىع ومضٖٞى اعجٟاًٖا ملخْى
 .>810%( ٖام 01.9بلى ) 8108( ٖام %;(، خُض اعجٟ٘ مً )>810 - 8108زال٫ الٟترة )
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 إلاحمالي بما في ذل٣ لاحىز خـت الِمل في الىاجج املدلي 

اث الخماًت الاحخماُُت  (2016- 2012) ومدُٗى

ػ٢ل 
(33) 

 
 

 

ص جمشُل البلدا :(6-10الٔاًت ) املئطظاث ُملُت ؿىّ الٜساز في ن الىامُت واطماَ ؿىتها في كمان حٍِص
د مً الِ٘الُت واملـداُٛت  الاٛخـادًت واملالُت الدولُت الِاملُت،مً أحل جدُٜٝ املٍص

ُت للمئطظاث  واملظا لت والؼُس

ت البلدان الىامُتوظبت  10-6-1 ذ ُلٍى ها في الخـٍى  في املىٌماث الدولُت وخٜٛى

ٚلب اآلاىٓماث الضولُت الٗامت واآلاخسههت في مسخل٠ الجىاهب أل  0=?0لت ٢ُغ مىظ اؾخ٣اللها ٖام اهًمذ صو 
مخل٪ خ٤ الخهى  الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣ا٢ُت، ٍذ في اآلاىٓماث والهُئاث و�ي ألان ًٖىًا ٞاٖاًل ٍو

 اآلاخمشلت باآلحي:الا٢خهاصًت واآلاالُت الضولُت 

 حدو٤ 
(70) 

تها وجمخل٣ خٝ  املىٌماث والهُئاث التي حؼاٞز ٛوس في ُلٍى
ذ  الخـٍى

  

ت املىٌمت/ الهُئت ذ الِلٍى  خٝ الخـٍى

 وٗم وٗم البى٣ الدولي لألُماز والخىمُت
ل الدولُت  وٗم وٗم مئطظت الخمٍى

 وٗم وٗم ؿىدٚو الىٜد الدولي
 وٗم وٗم الجمُِت الِامت لألمم املخددة

 وٗم وٗم مىٌمت الخجازة الِاملُت

 

 باملظئولُت، ومدظم ومىخٌم وآمً مىٌم هدى ُلى لاشخاؾ وجىٜل الهجسة جِظحر (:7-10) الٔاًت
 إلادازة بدظً جدظم والتي لها املسوى الهجسة طُاطاث جىُ٘ربوٚس منها 

10-7-1 ٙ ت ٟيظبت ج٢الُٙ التي ًخدملها املًى  املٜـدفي بلد  إلاًساداث الظىٍى

 مً ًخ٣اض ى بإن له اآلاغزو ٖلى ًدٓغ ٞةهه م،:811 لؿىت (:0) ع٢م الٗمل ٢اهىن  مً( 99) اآلااصة خ٨م بمىظب
٠ ؤو ؤحٗاب بهٟت مبالٜ ؤي اآلاؿخ٣ضم الٗامل  الٗمل جإقحراث بإن ٖلماً  الخ٩ال٠ُ، مً طل٪ ٚحر ؤو اؾخ٣ضام مهاٍع

 مً ٦يؿبت الٗامل ًخدملها لالؾخ٣ضام ٧لٟت جىظض ال وبالخالي عؾىم، ؤي ٖلحها ًىظض وال مجاهُت للميكأث، اآلامىىخت
 .ًخل٣اه الظي الؿىىي  صزله
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ص جمشُل البلدا :(6-10الٔاًت ) املئطظاث ُملُت ؿىّ الٜساز في ن الىامُت واطماَ ؿىتها في كمان حٍِص
د مً الِ٘الُت واملـداُٛت  الاٛخـادًت واملالُت الدولُت الِاملُت،مً أحل جدُٜٝ املٍص

ُت للمئطظاث  واملظا لت والؼُس

ت البلدان الىامُتوظبت  10-6-1 ذ ُلٍى ها في الخـٍى  في املىٌماث الدولُت وخٜٛى

ٚلب اآلاىٓماث الضولُت الٗامت واآلاخسههت في مسخل٠ الجىاهب أل  0=?0لت ٢ُغ مىظ اؾخ٣اللها ٖام اهًمذ صو 
مخل٪ خ٤ الخهى  الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣ا٢ُت، ٍذ في اآلاىٓماث والهُئاث و�ي ألان ًٖىًا ٞاٖاًل ٍو

 اآلاخمشلت باآلحي:الا٢خهاصًت واآلاالُت الضولُت 

 حدو٤ 
(70) 

تها وجمخل٣ خٝ  املىٌماث والهُئاث التي حؼاٞز ٛوس في ُلٍى
ذ  الخـٍى

  

ت املىٌمت/ الهُئت ذ الِلٍى  خٝ الخـٍى

 وٗم وٗم البى٣ الدولي لألُماز والخىمُت
ل الدولُت  وٗم وٗم مئطظت الخمٍى

 وٗم وٗم ؿىدٚو الىٜد الدولي
 وٗم وٗم الجمُِت الِامت لألمم املخددة

 وٗم وٗم مىٌمت الخجازة الِاملُت

 

 باملظئولُت، ومدظم ومىخٌم وآمً مىٌم هدى ُلى لاشخاؾ وجىٜل الهجسة جِظحر (:7-10) الٔاًت
 إلادازة بدظً جدظم والتي لها املسوى الهجسة طُاطاث جىُ٘ربوٚس منها 

10-7-1 ٙ ت ٟيظبت ج٢الُٙ التي ًخدملها املًى  املٜـدفي بلد  إلاًساداث الظىٍى

 مً ًخ٣اض ى بإن له اآلاغزو ٖلى ًدٓغ ٞةهه م،:811 لؿىت (:0) ع٢م الٗمل ٢اهىن  مً( 99) اآلااصة خ٨م بمىظب
٠ ؤو ؤحٗاب بهٟت مبالٜ ؤي اآلاؿخ٣ضم الٗامل  الٗمل جإقحراث بإن ٖلماً  الخ٩ال٠ُ، مً طل٪ ٚحر ؤو اؾخ٣ضام مهاٍع

 مً ٦يؿبت الٗامل ًخدملها لالؾخ٣ضام ٧لٟت جىظض ال وبالخالي عؾىم، ؤي ٖلحها ًىظض وال مجاهُت للميكأث، اآلامىىخت
 .ًخل٣اه الظي الؿىىي  صزله
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 لاحىبي الاطدشماز ذل٣ في بما املالُت، والخدٜٗاث السطمُت إلاهماتُت املظاُدة حصجُّ (:ب-10) الٔاًت
 والبلدان ،همىا   البلدان أٛل طُما وال اليها، ٗيها الخاحت حؼخد التي الدو٤  الى املباػس،

ُٜت، ٜا   الظاخلُت، ٓحر الىامُت والبلدان الىامُت، الـٔحرة الجصزٍت والدو٤  لاٍٗس  ٗو
 الىهىُت وبسامجها لخووها

وأهىاَ  املاهدت والبلدان املظخُ٘دة البلدان خظب ،املســت للخىمُت املىازد جدٜٗاث مجمَى 1-ب-10

الخدٜٗاث و  املباػس، لاحىبي الاطدشمازو السطمُت، إلاهماتُت املظاُدةُلى طبُل املشا٤ ) الخدٜٗاث

 (لازسي 

بلى  ;810( ملُىن صوالع ٖام ;.<>8)مً ٘ اآلامىلت مً نىضو١ ٢ُغ للخىمُت اعجٟٗذ ٢ُمت اآلاهغوٞاث ٖلى اآلاكاَع
اصة ج٣ضع بـــ)( ملُىن صوالع ?.>1;) ، والؿبب في طل٪ ًغظ٘ بلى صٖم صولت ٢ُغ آلاىاػهاث بٌٗ %(<.<<ؤي بيؿبت ٍػ

 الضو٫ الىامُت. 

 حدو٤ 
(71) 

ّ املمىلت مً ؿىدٚو ٛوس املُٛمت  ـسوٗاث ُلى املؼاَز
٢ي(  (2016و 2015) للخىمُت )دوالز أمٍس

  

 2016 2015 املئػس
  64,315,414  33,000,386 آازت

  156,464  431,159 اٗواز زملان

  74,891,394  109,814,904 جدخُتبيُت 

  98,873,854  111,043,440 حِلُم

  90,000  100,000 جم١حن اٛخـادي

  258,013,280   10,488,982 دُم محزاهُت

  10,558,705  3,617,696  صخت

  506,899,111  268,496,567  املجمَى
 .املـدز: ؿىدٚو ٛوس للخىمُت

سها مً مـادز أزسي.  ت حصتُت لِدم جٗى  مالخٌت: حِخبر بُاهاث املظاُداث الخىمٍى

الخٔ مً  ت �الجضو٫ ٍو ، صٖم اآلاىاػهت"ى ال٣ُإ اآلاالي "ؤٖاله بأن ال٣ُإ ألاك�� اسخٟاصة مً اآلاؿاٖضاث ال٣ٍُغ
، ٣ُٞإ البيُت %(;.?0زم ٢ُإ الخٗلُم بيؿبت )، %(?.1;ث اآلا٣ضمت لضٖم اآلاىاػهت )خُض ق٩لذ اآلاؿاٖضا

  .%(<.:0الخدخُت )
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الخد مً اوِدام املظاواة مً زال٤ جدُٜٝ الهدٖ الِاػس املسجبى بوطِذ دولت ٛوس الى 
التي حِصش الادماج الاحخماعي والاٛخـادي والظُاس ي ل٢اٗت أٗساد املجخمّ وكّ البرامج 

ت، ٟما ُت والِمٍس ِاث  بـٖس الىٌس ًُ زلُ٘اتهم الدًيُت والِٛس امذ بىكّ الدؼَس ٛو
ت بحن أٗساد املجخمّ، وجم ٟرل٣  والظُاطاث الهادٗت إلشالت ٠اٗت املمازطاث الخمُحًز

 اُخماد طُاطت مالُت وطُاطاث لألحىز جدٜٝ أٟبر ٛدز مً املظاواة.
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 واملظخىهىاث املدن حِل الهدٖ الخادي ُؼس:

ت ادزة وآمىت للجمُّ ػاملت البؼٍس  ُلى ٛو

 ومظخدامت الـمىد

ت لازسي وجسوُوها بـىزة جس  عي الخماط٣ اًسمي الهدٖ الخادي الِؼس الى ججدًد املدن واملظخىهىاث البؼٍس

ذ ه٘ظه ُلى خ٘ص الابخ٢از والِمالت.  املجخمعي ولامً الصخص ي، مّ الِمل في الٛى

 الخ٢ل٘ت، ومِظىزة وآمىت مالتمت أطاطُت وزدماث مظاًٟ ُلى الجمُّ خـى٤  ٟ٘الت (:1-11) الٔاًت
 2030 ُام بدلى٤  الٜ٘حرة، لاخُا  مظخىي  وزّٗ

 ٓحر مظاًٟ في أو أو مظخىهىاث ٓحر زطمُت ٜٗحرة أخُا  في ٌِِؼىن  الرًً ٍحنالخلس  ط٢ان وظبت 11-1-1
 التٜت

حن ؾ٩ان وؿبتجبلٜ  ىاث ؤو ٣ٞحرة ؤخُاء في ٌِٗكىن  الظًً الخًٍغ  الث٣ت ٚحر مؿا٦ً في ؤو عؾمُت ٚحر مؿخَى
التي جمخل٪ بُىجًا ؤو حؿـخإظغها ؤو ج٣ُُم في مؿا٦ً مً ٢بل الكغ٧اث ؤو ؤعباب  ؾغفي دولت ٢طغ ألن وؿبت ألا ًا نٟغ 

 .وهي ظمًُٗا الث٣ت %(011الٗمل ؤو الدولت مً خالل إلاؾ٩ان الخ٩ىمي، جبلٜ (

 حدو٤ 
(72) 

حن ط٢ان وظبت  في أو زطمُت ٓحر مظخىهىاث أو ٜٗحرة أخُا  في ٌِِؼىن  الرًً الخلٍس
 (2016-2012التٜت ) ٓحر مظاًٟ

      

 2016 2015 2014 2013 2012 البُان
 0 0 0 0 0 أخُا  ٜٗحرة

 0 0 0 0 0 مظخىهىاث ٓحر زطمُت

 0 0 0 0 0 مظاًٟ ٓحر التٜت

 

  

 
 

 

ظهل الخ٢ل٘ت ومِظىزة مؤمىهت هٜل هٌم الى الجمُّ وؿى٤  ام٢اهُت جىٗحر (:2-11الٔاًت )  الىؿى٤  َو
، ُلى الظالمت وجدظحن ومظخدامت، اليها  مّ الِام، الىٜل هواٚ خىطُّب وزاؿت الوٚس
 واليظا  هؼت ًسوٖ ًل في ٌِِؼىن  الرًً لاشخاؾ الخخُاحاث زاؾ اهخمام اًال 

اٛت ذوي  ولاشخاؾ ولاه٘ا٤ باز إلُا  2030 ُام بدلى٤  الظً، ٟو

والجيع ولاشخاؾ  الِمس خظب ،املىاطبت الِام لىٜلا جخىاٗس لهم وطاتل الرًً الظ٢ان وظبت 11-2-1
اٛت   ذوي إلُا

ت ط٧ ىعًا وؤهازًا وألاشخام جبلٜ وؿبت الؿ٩ان الظًً لضيهم ونى٫ مالثم للى٣ل الٗام، مً ظمُ٘ الٟئاث الٗمٍغ
غ في وؾاثل الى٣ل الٗام اآلاخمشلت بكغ٦ت ٦غوة ؾىاء في >810 - 8108%(  زال٫ الٟترة 011)اآلاٗا٢حن  ، خُض جخٞى

 الؿُاعة م٣اٖض زانت لألشخام اآلاٗا٢حن.الباناث ؤو 

 

 

 
 

ص (:3-11) الٔاًت  وادازة جسوُى ُلى والٜدزة واملظخدام، للجمُّ الؼامل الخلسي  الخىطّ حٍِص
ت املظخىهىاث ت ُلى ٛاتم هدى ُلى البلدان حمُّ في البؼٍس  ومظخدام، ومخ٢امل املؼاٟز

 2030 ُام بدلى٤ 

 الظ٢اوي الىمى مِد٤ الى زاض يلا  اطتهالٞ مِد٤ وظبت 11-3-1

ؤما باليؿبت آلااقغ ال٨شاٞت الؿ٩اهُت في . الىمى الؿ٩اوي ٫الجىظض مُُٗاث بكأن مٗض٫ ؤؾ�هالك إلاعاض ي بلى مٗض
اصة ٦بحرةال٨ُلىم ، خُض ;<?0ٖام اهذ ُٞه ال٨شاٞت الؿ٩اهُت يُٟٗت ظي ٧، ٟٞي الى٢ذ التر اآلاغب٘، ٣ٞض قهض ٍػ
، ;810ٖام  8( وؿمت /٦م=81، اعجٟٗذ بٗض ٢غابت زالزحن ٖامًا لخهل بلى )تر مغب٘( وؿمت في ٧ل ٦ُلىم98بلٛذ )

، 8( وؿمت /٦م;:0وفي الهحن) 8( وؿمت/٦م;9ال٨شاٞت الؿ٩اهُت في ٢ُغ هٓحرتها في الىالًاث اآلاخدضة )وجخجاوػ 
 . 8( وؿمت/٦م>9:والهىض ) 8( وؿمت /٦م898اهُا )وج٣ل ًٖ اآلا
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ظهل الخ٢ل٘ت ومِظىزة مؤمىهت هٜل هٌم الى الجمُّ وؿى٤  ام٢اهُت جىٗحر (:2-11الٔاًت )  الىؿى٤  َو
، ُلى الظالمت وجدظحن ومظخدامت، اليها  مّ الِام، الىٜل هواٚ خىطُّب وزاؿت الوٚس
 واليظا  هؼت ًسوٖ ًل في ٌِِؼىن  الرًً لاشخاؾ الخخُاحاث زاؾ اهخمام اًال 

اٛت ذوي  ولاشخاؾ ولاه٘ا٤ باز إلُا  2030 ُام بدلى٤  الظً، ٟو

والجيع ولاشخاؾ  الِمس خظب ،املىاطبت الِام لىٜلا جخىاٗس لهم وطاتل الرًً الظ٢ان وظبت 11-2-1
اٛت   ذوي إلُا

ت ط٧ ىعًا وؤهازًا وألاشخام جبلٜ وؿبت الؿ٩ان الظًً لضيهم ونى٫ مالثم للى٣ل الٗام، مً ظمُ٘ الٟئاث الٗمٍغ
غ في وؾاثل الى٣ل الٗام اآلاخمشلت بكغ٦ت ٦غوة ؾىاء في >810 - 8108%(  زال٫ الٟترة 011)اآلاٗا٢حن  ، خُض جخٞى

 الؿُاعة م٣اٖض زانت لألشخام اآلاٗا٢حن.الباناث ؤو 

 

 

 
 

ص (:3-11) الٔاًت  وادازة جسوُى ُلى والٜدزة واملظخدام، للجمُّ الؼامل الخلسي  الخىطّ حٍِص
ت املظخىهىاث ت ُلى ٛاتم هدى ُلى البلدان حمُّ في البؼٍس  ومظخدام، ومخ٢امل املؼاٟز

 2030 ُام بدلى٤ 

 الظ٢اوي الىمى مِد٤ الى زاض يلا  اطتهالٞ مِد٤ وظبت 11-3-1

ؤما باليؿبت آلااقغ ال٨شاٞت الؿ٩اهُت في . الىمى الؿ٩اوي ٫الجىظض مُُٗاث بكأن مٗض٫ ؤؾ�هالك إلاعاض ي بلى مٗض
اصة ٦بحرةال٨ُلىم ، خُض ;<?0ٖام اهذ ُٞه ال٨شاٞت الؿ٩اهُت يُٟٗت ظي ٧، ٟٞي الى٢ذ التر اآلاغب٘، ٣ٞض قهض ٍػ
، ;810ٖام  8( وؿمت /٦م=81، اعجٟٗذ بٗض ٢غابت زالزحن ٖامًا لخهل بلى )تر مغب٘( وؿمت في ٧ل ٦ُلىم98بلٛذ )

، 8( وؿمت /٦م;:0وفي الهحن) 8( وؿمت/٦م;9ال٨شاٞت الؿ٩اهُت في ٢ُغ هٓحرتها في الىالًاث اآلاخدضة )وجخجاوػ 
 . 8( وؿمت/٦م>9:والهىض ) 8( وؿمت /٦م898اهُا )وج٣ل ًٖ اآلا
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 حدو٤ 
(73) 

 (2015 – 1986) املسبّ متر ال١ُلى في الظ٢اهُت ال١شاٗت
      

 (2املظاخت )ٟم ُدد الظ٢ان الظىت
ال١شاٗت الظ٢اهُت في 

 ال١ُلى متر املسبّ
1986 369,079 11,475 32 

1997 522,023 11,532 45 

2004 744,029 11,508 65 

2010 1,699,435 11,607 146 

2015 2,404,776 11,627 207 

 الِام للظ٢ان واملظاًٟ، طىىاث مسخل٘ت. الخِداد ، خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا  املـدز:

 

 

 

 

 .2015املـدز: حِداد 

 

ػ٢ل  (2015)ال١شاٗت الظ٢اهُت خظب املىوٜت 
(35) 

 
 

 

ت ًدُذ ه٢ُل لديها التي ملدنا وظبت 11-3-2  املىاهٝ جسوُى في مباػس هدى ىُل املدوي املجخمّ مؼاٟز
ت، ِمل الخلٍس داز باهخٌام َو ٜت ٍو  دًمٜساهُت بوٍس

ؿاهم هظه  ًىظض في ٢ُغ مجلـ بلضي مىخسب ًمشل ٧اٞت ؤَُاٝ الكٗب ال٣ُغي ومً مسخل٠ البلضًاث، َو
لُه  ت، ٖو ت للمضن اآلاجلـ م٘ اآلااؾؿاث اآلاٗىُت بالخسُُِ في جسُُِ اآلاىا٤َ الخًٍغ ٞةن ماقغ اليؿبت اآلائٍى

ضاع  ٗمل باهخٓام ٍو ت، َو التي لضيها ه٩ُل ًدُذ مكاع٦ت اآلاجخم٘ اآلاضوي ٖلى هدى مباقغ في جسُُِ اآلاىا٤َ الخًٍغ
٣ت صًم٣غاَُت ٌكحر بلى جد٤٣ الخُُٛت ال٩املت وبيؿبت )  %(.011بٍُغ

 

 

 
 

ً ُدد في جدُٜٝ اهس٘اق ٟبحر (:5-11) الٔاًت  الخظاتس في ٟبحر اهس٘اقو  ،لاشخاؾ املخؤزٍس
 بظبب جددر التي الِاملي إلاحمالي املدلي بالىاجج املخـلت املباػسة الاٛخـادًت

حز مّ باملُاه، املخـلت ال١ىازر ذل٣ في بما ال١ىازر،  الٜ٘سا  خماًت ُلى التٟر
 2030 ُام بدلى٤  هؼت، ًسوٖ في ٌِِؼىن  الرًً ولاشخاؾ

حن لاشخاؾ ُدد 11-5-1  100,000 ال١ىازر مً بحن ٠ل بظبب ومً جؤزسوا مباػسة واملٜ٘ىدًً املخٗى
 مً الظ٢ان شخف

ت ًٖ هُا١ ال٩ىاعر الُبُُٗت هٓغًا للٓغوٝ الجٛغاُٞت اآلاؿخ٣غة  التي جدؿم �ها صولت ٢ُغ، وابخٗاص ألاعاض ي ال٣ٍُغ
انحر،بةالضاٞت بلى اعجٟإ ماقغاث الؿالمت البُئُت واآلاهىُت، ٞىجض بإن  اآلاخمشلت بالؼالػ٫ وال�را٦حن والًُٟاهاث وألٖا

ُاث وألا��اص اآلاصابحن بجغوح واآلا٣ٟىصًً هدُجت لل٩ىاعر ل٩ل مئت ؤل٠ مً الؿ٩ان نٟغًا َُلت الٟترة  ٖضص الٞى
(8108 - 810<.) 
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ت املجخمّ املدوي ُلى  هدى مباػس في جسوُى وظبت املدن التي لديها ه٢ُل ًدُذ مؼاٟز

ٜت دًمٜساهُت داز بوٍس ِمل باهخٌام ٍو ت، َو  (2016- 2012) املىاهٝ الخلٍس

ػ٢ل 
(36) 
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ت ًدُذ ه٢ُل لديها التي ملدنا وظبت 11-3-2  املىاهٝ جسوُى في مباػس هدى ىُل املدوي املجخمّ مؼاٟز
ت، ِمل الخلٍس داز باهخٌام َو ٜت ٍو  دًمٜساهُت بوٍس

ؿاهم هظه  ًىظض في ٢ُغ مجلـ بلضي مىخسب ًمشل ٧اٞت ؤَُاٝ الكٗب ال٣ُغي ومً مسخل٠ البلضًاث، َو
لُه  ت، ٖو ت للمضن اآلاجلـ م٘ اآلااؾؿاث اآلاٗىُت بالخسُُِ في جسُُِ اآلاىا٤َ الخًٍغ ٞةن ماقغ اليؿبت اآلائٍى

ضاع  ٗمل باهخٓام ٍو ت، َو التي لضيها ه٩ُل ًدُذ مكاع٦ت اآلاجخم٘ اآلاضوي ٖلى هدى مباقغ في جسُُِ اآلاىا٤َ الخًٍغ
٣ت صًم٣غاَُت ٌكحر بلى جد٤٣ الخُُٛت ال٩املت وبيؿبت )  %(.011بٍُغ

 

 

 
 

ً ُدد في جدُٜٝ اهس٘اق ٟبحر (:5-11) الٔاًت  الخظاتس في ٟبحر اهس٘اقو  ،لاشخاؾ املخؤزٍس
 بظبب جددر التي الِاملي إلاحمالي املدلي بالىاجج املخـلت املباػسة الاٛخـادًت

حز مّ باملُاه، املخـلت ال١ىازر ذل٣ في بما ال١ىازر،  الٜ٘سا  خماًت ُلى التٟر
 2030 ُام بدلى٤  هؼت، ًسوٖ في ٌِِؼىن  الرًً ولاشخاؾ

حن لاشخاؾ ُدد 11-5-1  100,000 ال١ىازر مً بحن ٠ل بظبب ومً جؤزسوا مباػسة واملٜ٘ىدًً املخٗى
 مً الظ٢ان شخف

ت ًٖ هُا١ ال٩ىاعر الُبُُٗت هٓغًا للٓغوٝ الجٛغاُٞت اآلاؿخ٣غة  التي جدؿم �ها صولت ٢ُغ، وابخٗاص ألاعاض ي ال٣ٍُغ
انحر،بةالضاٞت بلى اعجٟإ ماقغاث الؿالمت البُئُت واآلاهىُت، ٞىجض بإن  اآلاخمشلت بالؼالػ٫ وال�را٦حن والًُٟاهاث وألٖا

ُاث وألا��اص اآلاصابحن بجغوح واآلا٣ٟىصًً هدُجت لل٩ىاعر ل٩ل مئت ؤل٠ مً الؿ٩ان نٟغًا َُلت الٟترة  ٖضص الٞى
(8108 - 810<.) 
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ت املجخمّ املدوي ُلى  هدى مباػس في جسوُى وظبت املدن التي لديها ه٢ُل ًدُذ مؼاٟز

ٜت دًمٜساهُت داز بوٍس ِمل باهخٌام ٍو ت، َو  (2016- 2012) املىاهٝ الخلٍس

ػ٢ل 
(36) 
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 حدو٤ 
(74) 

حن لاشخاؾ ُدد  100,000 ٠ل بحن مً ال١ىازر بظبب مباػسة جؤزسوا ومً واملٜ٘ىدًً املخٗى
 (2016-2012الظ٢ان ) مً شخف

      

 2016 2015 2014 2013 2012 البُان
 0 0 0 0 0 الىُٗاث

 0 0 0 0 0 ملٜ٘ىدًًا

 0 0 0 0 0 املخلسزًٍ

 

بالهُا٠ل  لخٜذ التي ولاكساز الِاملي، إلاحمالي املدلي بالىاجج املخـلت املباػسة الاٛخـادًت الخظاتس 11-5-2
ت لاطاطُت دد الخٍُى وا٤ التي لخٜذ ُو  ال١ىازر بظبب لاطاطُت الخدماثب لُا

اآلادلي إلاظمالي مخًمىًا ألاضغاع ٦يؿبت مً الىاجج ًت اآلاباقغة الىاظمت ًٖ ال٩ىاعر بلٛذ ٢ُمت الخؿاثغ الا٢خهاص
ضص خاالث الاه٣ُإ في الخضماث ألاؾاؾُت التي �ببال هٓغًا لٗضم  ٗؼي بلى ال٩ىاعر لضولت ٢ُغ نٟغاً يُت الخدخُت ٖو

(، وطل٪ آلاى٢٘ ٢ُغ الجٛغافي البُٗض ًٖ مىا٤َ >810-8108و٢ٕى ال٩ىاعر الُبُُٗت في صولت ٢ُغ َُلت الٟترة )
ان�ر ًٖ الضولت، ٦ما ؾا�مذ مخاهت الا٢خهاص ال٣ُغي ٖالوة ٖلى ٢لت ألا يكاٍ الؼلؼالي، ال غة، وغُاب ألٖا مُاع الٍٛؼ

 مً مىاظهت ألاػماث اآلاالُت با٢خضاع والخ٣لُل مً ؤو٩ٗاؾتها الؿلبُت ٖلى الؿ٩ان. 

 حدو٤ 
(75) 

 التي ولاكساز الِاملي، إلاحمالي املدلي بالىاجج املخـلت املباػسة الاٛخـادًت ُٛمت الخظاتس
ت لاطاطُت بالهُا٠ل لخٜذ دد الخٍُى وا٤ ُو  بظبب لاطاطُت بالخدماث لخٜذ التي لُا

 (2016-2012ال١ىازر )
      

 2016 2015 2014 2013 2012 البُان
 0 0 0 0 0 ُٛمت الخظاتس

وا٤  0 0 0 0 0 ُدد لُا

 

 لىىُُت زاؾ اهخمام اًال  بوٚس منها للمدن، ال٘سدي الظلبي البُئي لازس مً الخد (:6-11) الٔاًت
حرها، البلدًاث ه٘اًاث وادازة الهىا   2030 ُام بدلى٤  ٓو

ٔهاٍجسي و  باهخٌام ججمّ التي للمدن الـلبت لى٘اًاثا وظبت 11-6-1 ُلى هدى ٠اٖ، مً مجمَى  نهاتُا   جَ٘س
  الى٘اًاث الـلبت للمدن خظب املدًىت

ت الهلبت التي ًخم جبلٜ  ظمٗها باهخٓام وجدٓى بُغح نهاجي مالثم ٢ُاؾًا بالىٟاًاث ال٩لُت وؿبت الىٟاًاث الخًٍغ
غ الخضماث البلضًت الخانت بى٣ل (>810 - 8108)%( َُلت الٟترة 011) اآلاخىلضة في اآلاضن ظمُ٘ ، خُض جخٞى

ت الىٟاًاث   .في ٧اٞت مىا٤َ البالص الخًٍغ

  

 
 

 

 حدو٤ 
(76) 

جسي  باهخٌام ججمّ التي للمدن الـلبت الى٘اًاث وظبت ٔها ٍو  مً ٠اٖ، هدى ُلى نهاتُا   جَ٘س
 (2016-2012للمدن ) الـلبت الى٘اًاث مجمَى

      

 2016 2015 2014 2013 2012 البُان
 التي للمدن الـلبت الى٘اًاث ٟمُت
جسي  باهخٌام ججمّ ٔها ٍو  نهاتُا   جَ٘س
 )بالوً(٠اٖ  هدى ُلى

12,117,001  12,253,494  12,163,471  11,822,630  6,297,887  

 التي للمدن الـلبت الى٘اًاث وظبت
جسي  باهخٌام ججمّ ٔها ٍو  نهاتُا   جَ٘س
 الى٘اًاث مجمَى مً ٠اٖ، هدى ُلى

 % للمدن الـلبت

100% 100% 100% 100% 100% 

 .املـدز: وشازة البلدًت والبِئت

اثالظىىي مل خىطىامل 11-6-2 والجظُماث مً  2.5ُلى طبُل املشا٤ الجظُماث مً ال٘ئت ) الجظُماث ظخٍى
  املدن في (10ال٘ئت 

ٗض جلىر  خم جدضًض جدضًض ظىصة لصخت الٗامت في مىا٤َ الٗالم ٩٦لباليؿبت لالهىاء ؤخض ؤهم اآلاساَغ البُئُت ٌُ ، ٍو
اث جغ٦حز الجؿُماث الض٣ُ٢ت والظي خضصجه مؿخىاه  مىٓمت "مُٗاع الؿالمت" ألا٢���الهىاء باالؾدىاص ٖلى مؿخٍى

 ( م٨ُغوٚغام في اآلاتر اآلا٨ٗب الىاخض.01)الصخت الٗاآلاُت بــ 

 ومً وا٢٘ حسجُل اآلادُاث الشالزت اآلاخىػٖت في مىا٤َ مسخلٟت مً الضوخت ) اؾباًغ وػن، ظامٗت ٢ُغ، ال٩ىعهِل(
ًخطح بإهه لم حسجل ؤي خالت في اآلادُاث الشالزت آلاؿخىي جغ٦حز الجؿُماث الض٣ُ٢ت  الخابٗت لىػاعة البلضًت والبِئت،

( م٨ُغوٚغام في اآلاتر اآلا٨ٗب الىاخض ؾىي في مدُت واخضة 01ًخسُى اآلاؿخىي ألا٢��� اآلاؿمىح به ٖاآلاًُا ) في الهىاء
 .>810هي مدُت ظامٗت ٢ُغ ٖام 

 حدو٤ 
(77) 

اث الجظُماث الدُٜٛت )  (2016- 2014حىدة الهىا  ملظخٍى
      

 2016 2015 2014 البُان
 َبُعي َبُعي َبُعي pm10 اطباًس شون
 َبُعي ٢ل مً الُبُعيؤ َبُعي pm10  حامِت ٛوس
 َبُعي َبُعي َبُعي pm10ال١ىزهِؽ 

 .املـدز: وشازة البلدًت والبِئت     
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 حدو٤ 
(76) 

جسي  باهخٌام ججمّ التي للمدن الـلبت الى٘اًاث وظبت ٔها ٍو  مً ٠اٖ، هدى ُلى نهاتُا   جَ٘س
 (2016-2012للمدن ) الـلبت الى٘اًاث مجمَى

      

 2016 2015 2014 2013 2012 البُان
 التي للمدن الـلبت الى٘اًاث ٟمُت
جسي  باهخٌام ججمّ ٔها ٍو  نهاتُا   جَ٘س
 )بالوً(٠اٖ  هدى ُلى

12,117,001  12,253,494  12,163,471  11,822,630  6,297,887  

 التي للمدن الـلبت الى٘اًاث وظبت
جسي  باهخٌام ججمّ ٔها ٍو  نهاتُا   جَ٘س
 الى٘اًاث مجمَى مً ٠اٖ، هدى ُلى

 % للمدن الـلبت

100% 100% 100% 100% 100% 

 .املـدز: وشازة البلدًت والبِئت

اثالظىىي مل خىطىامل 11-6-2 والجظُماث مً  2.5ُلى طبُل املشا٤ الجظُماث مً ال٘ئت ) الجظُماث ظخٍى
  املدن في (10ال٘ئت 

ٗض جلىر  خم جدضًض جدضًض ظىصة لصخت الٗامت في مىا٤َ الٗالم ٩٦لباليؿبت لالهىاء ؤخض ؤهم اآلاساَغ البُئُت ٌُ ، ٍو
اث جغ٦حز الجؿُماث الض٣ُ٢ت والظي خضصجه مؿخىاه  مىٓمت "مُٗاع الؿالمت" ألا٢���الهىاء باالؾدىاص ٖلى مؿخٍى

 ( م٨ُغوٚغام في اآلاتر اآلا٨ٗب الىاخض.01)الصخت الٗاآلاُت بــ 

 ومً وا٢٘ حسجُل اآلادُاث الشالزت اآلاخىػٖت في مىا٤َ مسخلٟت مً الضوخت ) اؾباًغ وػن، ظامٗت ٢ُغ، ال٩ىعهِل(
ًخطح بإهه لم حسجل ؤي خالت في اآلادُاث الشالزت آلاؿخىي جغ٦حز الجؿُماث الض٣ُ٢ت  الخابٗت لىػاعة البلضًت والبِئت،

( م٨ُغوٚغام في اآلاتر اآلا٨ٗب الىاخض ؾىي في مدُت واخضة 01ًخسُى اآلاؿخىي ألا٢��� اآلاؿمىح به ٖاآلاًُا ) في الهىاء
 .>810هي مدُت ظامٗت ٢ُغ ٖام 

 حدو٤ 
(77) 

اث الجظُماث الدُٜٛت )  (2016- 2014حىدة الهىا  ملظخٍى
      

 2016 2015 2014 البُان
 َبُعي َبُعي َبُعي pm10 اطباًس شون
 َبُعي ٢ل مً الُبُعيؤ َبُعي pm10  حامِت ٛوس
 َبُعي َبُعي َبُعي pm10ال١ىزهِؽ 

 .املـدز: وشازة البلدًت والبِئت     

  



130

 
 

 

 

 

 

 شون اطباًسفي مدوت  2016الدُٜٛت  املخىطى الؼهسي ملئػس ملىزاث الهىا  للجظُماث

 
 ٛوس حامِتفي مدوت  2016املخىطى الؼهسي ملئػس ملىزاث الهىا  للجظُماث الدُٜٛت 

 
  

حامِت ٛوس  اطباًس شون ومدوت مئػس حىدة الهىا  لجمُّ الِىاؿس في مدوت

 هِؽز ومدوت ال١ى 

ػ٢ل 
(37) 

 
 

 

 ال١ىزهِؽ مدوت في 2016املخىطى الؼهسي ملئػس ملىزاث الهىا  للجظُماث الدُٜٛت 

 
 للجمُّ وػاملت آمىت ُامت، وأماًٟ زلسا  مظاخاث مً الجمُّ اطخ٘ادة طبل جىٗحر (:7-11) الٔاًت

م١ً باز ولاه٘ا٤ لليظا  باليظبت طُما وال اليها، الىؿى٤  ٍو  ذوي  ولاشخاؾ الظً ٟو
اٛت،  2030 ُام بدلى٤  إلُا

 خظب للجمُّ، الِام لالطخسدام ا  م٘خىخ ٗلا  جمشل التي املدناملىوٜت الظ١ىُت ب خـت مخىطى 11-7-1
اٛت ولاشخاؾ والجيع الِمس  ذوي إلُا

 في اآلابيُت اآلاؿاخت مجمٕى % م0ً.=8 للجمُ٘ الٗام لالؾخسضام مٟخىح ًٞاء هي التي اآلاؿاخت خهت بلٜ مخىؾِ
ت، ٞهي جغجٟ٘ 0.=% م٣ابل 81اآلاضن، وجمشل خهت الظ٧ىع مً هظه اآلاؿاخت  % لإلهار. ؤما بدؿب الٟئاث الٗمٍغ

ت ) ت في مغخلت الُٟىلت 9.?0ٖامًا ٞإ٦ثر(، خُض جهل بلى وؿبت  ;8ٖىض الٟئت الٗمٍغ ٣ل ٖىض الٟئاث الٗمٍغ % ٍو
 % ٖلى الخىالي. <.9%، و :والكباب خُض ونلذ اليؿبت بلى 

م٨ً  مً اآلاؿاخت اآلابيُت في صولت ٢ُغ والتي  مٟخىح ًٞاء هي التي اآلاؿاخت خهت ال٣ى٫ بإن اعجٟإ مخىؾٍِو
% بهما ًغظ٘ بلى الخىمُت الٗمغاهُت التي حكهضها الضولت واآلاخمشلت ببىاء مؿاخاث واؾٗت جخًمً 0.=8جسُذ 

اه الظي ًٞاءاث مٟخىخت ٌؿخٗملها ظمُ٘ الؿ٩ان وطل٪ في بَاع الخىظه الخىمىي للضول ت اآلاغج٨ؼ ٖلى بىاء صولت الٞغ
 ٌِٗل في ْلها الجمُ٘ بؿٗاصة وامً مؿخضام.
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 ال١ىزهِؽ مدوت في 2016املخىطى الؼهسي ملئػس ملىزاث الهىا  للجظُماث الدُٜٛت 

 
 للجمُّ وػاملت آمىت ُامت، وأماًٟ زلسا  مظاخاث مً الجمُّ اطخ٘ادة طبل جىٗحر (:7-11) الٔاًت

م١ً باز ولاه٘ا٤ لليظا  باليظبت طُما وال اليها، الىؿى٤  ٍو  ذوي  ولاشخاؾ الظً ٟو
اٛت،  2030 ُام بدلى٤  إلُا

 خظب للجمُّ، الِام لالطخسدام ا  م٘خىخ ٗلا  جمشل التي املدناملىوٜت الظ١ىُت ب خـت مخىطى 11-7-1
اٛت ولاشخاؾ والجيع الِمس  ذوي إلُا

 في اآلابيُت اآلاؿاخت مجمٕى % م0ً.=8 للجمُ٘ الٗام لالؾخسضام مٟخىح ًٞاء هي التي اآلاؿاخت خهت بلٜ مخىؾِ
ت، ٞهي جغجٟ٘ 0.=% م٣ابل 81اآلاضن، وجمشل خهت الظ٧ىع مً هظه اآلاؿاخت  % لإلهار. ؤما بدؿب الٟئاث الٗمٍغ

ت ) ت في مغخلت الُٟىلت 9.?0ٖامًا ٞإ٦ثر(، خُض جهل بلى وؿبت  ;8ٖىض الٟئت الٗمٍغ ٣ل ٖىض الٟئاث الٗمٍغ % ٍو
 % ٖلى الخىالي. <.9%، و :والكباب خُض ونلذ اليؿبت بلى 

م٨ً  مً اآلاؿاخت اآلابيُت في صولت ٢ُغ والتي  مٟخىح ًٞاء هي التي اآلاؿاخت خهت ال٣ى٫ بإن اعجٟإ مخىؾٍِو
% بهما ًغظ٘ بلى الخىمُت الٗمغاهُت التي حكهضها الضولت واآلاخمشلت ببىاء مؿاخاث واؾٗت جخًمً 0.=8جسُذ 

اه الظي ًٞاءاث مٟخىخت ٌؿخٗملها ظمُ٘ الؿ٩ان وطل٪ في بَاع الخىظه الخىمىي للضول ت اآلاغج٨ؼ ٖلى بىاء صولت الٞغ
 ٌِٗل في ْلها الجمُ٘ بؿٗاصة وامً مؿخضام.
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 حدو٤ 
(78) 

 م٘خىح ٗلا  هي التي املظاخت خـت مخىطى
 املبيُت املظاخت مجمَى مً للجمُّ الِام لالطخسدام

ت، ال٘ئت بدظب املدن، في  2015 الجيع،و  الِمٍس
  

 اليظبت املئػس
 20.0 ظ٧ىع ال الجيع

 7.1 هارإلا 

 27.1 املجمَى

ت  4.0 ؾىت ;0ؤ٢ل مً  ال٘ئاث الِمٍس

 3.8 ؾىت ;0-:8 

 19.3 ؾىت ٞإ٦ثر ;8

 27.1 املجمَى

ت، بدُث ج١ىن خـت ٠ل ػٍسدت ط٢اهُت مً  ٜا  للجيع وال٘ئاث الِمٍس *: جم جدـُف مظاخت ال٘لا  امل٘خىح ُلى الظ٢ان خظب جىشَِهم اليظبي ٗو

سافي.ظاخت ما امل  ًٜابل وشنها الدًمٓى

 .2015املـدز: مسح اطخسدام الازاض ي وحِداد ُام 

ت للمؿاخاث اآلاٟخىخت في اآلاىا٤َ الٗامت بلى بالجبلٜ   ، وجهل بلى%( 0.=8ظمالي مؿاخت الٗمغان هدى)يؿبت اآلائٍى
ان ٦دض ؤٖلى99) مٕى اآلاباوي آلاج %( في مؿُُٗض ٦دض ؤصوى. ؤما باليؿبت;0، بِىما جهل بلى )%( في مضًىت الٍغ

ان ٦دض ؤٖلى 8( ٦م;.<91، وجهل بلى هدى )8( ٦م>;?الٗمغاهُت، ٣ٞض بلٜ ٢غابت ) ٌٟ بك٩ل ، بِىما جىسفي الٍغ
 ٦دض ؤصوى. 8( ٦م 0=.0، خُض ونلذ بلى )٦بحر ظضًا في مضًىت صزان

 حدو٤ 
(79) 

ت للمظاخاث امل٘خىخت في املىاهٝ الِامت الى احمالي املظاخت   (%)الِمساهُتاليظبت املئٍى
(2015) 

      

 

 املباوي الِمساهُت

ت  اليظبت املئٍى
للمظاخاث امل٘خىخت في 

املىاهٝ الِامت الى احمالي 
 املظاخت الِمساهُت

احمالي مظاخت 
املىاهٝ امل٘خىخت 

(2الِامت ) ٟم  

الظ٢ان ُدد 
كمً الىواٚ 

 الجٔسافي 

مجمَى املباوي 
(2الِمساهُت )ٟم  

  170.47  587,058        40.08           23.51                  الدوخت

ان   308.50      969,880        103.04            33.00                  الٍس

سة   134.06      253,184        34.50           25.73                  الٟى

  207.30       130,269        49.64          23.95                  م ؿال٤أ

  24.11       92,615           6.12            25.00                  الخىز 

  9.99             6,053             2.47             25.00                  الؼما٤

  1.71             6,749             0.56             32.00                  دزان

  45.35  37,662           6.69           15.00                  مظُُِد

  26.87     1,338             7.55       28.00                  لىطُل

  27.29        132,388        7.98          29.24                  الؼُداهُت

  955.65       2,217,196    258.63    27.06                  املجمَى 

 .2015املـدز: مسح اطخسدام الازاض ي وحِداد ُام 

 
 

 

م٨ً ت اليؿبت ؤن جغجٟ٘ اآلاخى٢٘ مً بإهه ال٣ى٫  ٍو  هدُجت الٗمغاهُت اآلاؿاخت بظمالي بلى اآلاٟخىخت للمؿاخاث اآلائٍى
 ًٞاءاث جخًمً واؾٗت مؿاخاث ببىاء ؾدكهض والتي 8198 للضولت الكاملت الٗمغاهُت الخُت جىُٟظ في البضء

اه صولت بىاء ٖلى اآلاغج٨ؼ للضولت الخىمىي  الخىظه بَاع في وطل٪ الؿ٩ان ظمُ٘ ٌؿخٗملها مٟخىخت  في ٌِٗل الظي الٞغ
 .مؿخضام مًوؤ بؿٗاصة الجمُ٘ ْلها

حر ؾدخًمً <810 ٖام مُل٘ جىُٟظها بضء التي( 8198) الٗمغاهُت الخُت ؤن بلى إلاشاعة وججضع  نىاُٖت مىا٤َ جٞى
حر مغب٘ متر ملُىن ( 1:) مً ؤ٦ثر بمؿاخت  مىا٤َ <و مغب٘ متر ملُىن ( 91) مً بإ٦ثر ا٢خهاصًت مىا٤َ 9 وجٞى

ً لإلمضاصاث  وؤؾىا١ الؼعاُٖت اآلاجمٗاث مً وازىحن لىظؿدُت مىا٤َ 9و مغب٘ متر مالًحن( 01) بمؿاخت والخسٍؼ
ت  الخانت الخضماث ٖلى ٖالوة الخا٦س ي، لخضماث مجمٗت ومىا٠٢ للخاٞالث ومىا٠٢ للمىاش ي وؤؾىا١ مغ٦ٍؼ
 .الٗما٫ وبؾ٩ان الخٗلُمُت الخضماث و٦ظل٪ الضازلُت، بىػاعة

ت املىاهٝ بحن والبُئُت والاحخماُُت الاٛخـادًت إلاًجابُت السوابى دُمأ(: -11) الٔاًت  الخلٍس
ت باملىاهٝ املدُوت واملىاهٝ ُ٘ت، واملىاهٝ الخلٍس ص زال٤ مً الٍس  جسوُى حٍِص
 وإلاٛلُمُت الىهىُت الخىمُت

ِاث جدمج، و اٛلُمُتو  مدهُت اهماتُت ا  زوو جى٘ر التي املدن في ٌِِؼىن  الرًً الظ٢ان وظبت    1-أ-11  الخٛى

 املدًىت حجم خظب املىازد، مً والاخخُاحاث الظ٢اهُت

خباع اخخُاظاث جىلي صولت ٢ُغ اهخمامًا واؾًٗا بىي٘  ىُت والخُِ إلاهماثُت التي جؤزظ بٗحن الٖا الؿُاؾاث الَى
ت وزهاثهها اآلاخمحزة، و  لخد٤ُ٣ الخىمُت اآلاؿخضامت. و٦ىدُجت طل٪ ألهمُت جل٪ الؿُاؾاث والخُِ اآلاىا٤َ الخًٍغ

ت الخىمُت زُِ جىٟظ التي اآلاضن في ٌِٗكىن  الظًً الؿ٩ان لهظا الخىظه ٞةن وؿبت  جضمج التي وإلا٢لُمُت الخًٍغ
 - 8108%( َُلت الٟترة )٢011ض خ٣٣ذ الخُُٛت ال٩املت ؤي بيؿبت )اآلاىاعص  مً والاخخُاظاث الؿ٩اهُت إلاؾ٣اَاث

810<.) 

 حدو٤ 
(80) 

 وجدمج واٛلُمُت، مدهُت اهماتُت زووا   جى٘ر التي املدن في ٌِِؼىن  الرًً الظ٢ان وظبت
ِاث  (2016-2012املىازد) مً والاخخُاحاث الظ٢اهُت الخٛى

      

 2016 2015 2014 2013 2012 البُان

خباز إلاطٜاهاث الظ٢اهُت  %100 %100 %100 %100 %100 جؤزر بِحن الُا

خباز الاخخُاحاث مً املىازد  %100 %100 %100 %100 %100 جؤزر بِحن الُا

 التي املدن في ٌِِؼىن  الرًً الظ٢ان وظبت
 وجدمج واٛلُمُت، مدهُت اهماتُت زووا   جى٘ر

ِاث  املىازد مً والاخخُاحاث الظ٢اهُت الخٛى
100% 100% 100% 100% 100% 
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م٨ً ت اليؿبت ؤن جغجٟ٘ اآلاخى٢٘ مً بإهه ال٣ى٫  ٍو  هدُجت الٗمغاهُت اآلاؿاخت بظمالي بلى اآلاٟخىخت للمؿاخاث اآلائٍى
 ًٞاءاث جخًمً واؾٗت مؿاخاث ببىاء ؾدكهض والتي 8198 للضولت الكاملت الٗمغاهُت الخُت جىُٟظ في البضء

اه صولت بىاء ٖلى اآلاغج٨ؼ للضولت الخىمىي  الخىظه بَاع في وطل٪ الؿ٩ان ظمُ٘ ٌؿخٗملها مٟخىخت  في ٌِٗل الظي الٞغ
 .مؿخضام مًوؤ بؿٗاصة الجمُ٘ ْلها

حر ؾدخًمً <810 ٖام مُل٘ جىُٟظها بضء التي( 8198) الٗمغاهُت الخُت ؤن بلى إلاشاعة وججضع  نىاُٖت مىا٤َ جٞى
حر مغب٘ متر ملُىن ( 1:) مً ؤ٦ثر بمؿاخت  مىا٤َ <و مغب٘ متر ملُىن ( 91) مً بإ٦ثر ا٢خهاصًت مىا٤َ 9 وجٞى

ً لإلمضاصاث  وؤؾىا١ الؼعاُٖت اآلاجمٗاث مً وازىحن لىظؿدُت مىا٤َ 9و مغب٘ متر مالًحن( 01) بمؿاخت والخسٍؼ
ت  الخانت الخضماث ٖلى ٖالوة الخا٦س ي، لخضماث مجمٗت ومىا٠٢ للخاٞالث ومىا٠٢ للمىاش ي وؤؾىا١ مغ٦ٍؼ
 .الٗما٫ وبؾ٩ان الخٗلُمُت الخضماث و٦ظل٪ الضازلُت، بىػاعة

ت املىاهٝ بحن والبُئُت والاحخماُُت الاٛخـادًت إلاًجابُت السوابى دُمأ(: -11) الٔاًت  الخلٍس
ت باملىاهٝ املدُوت واملىاهٝ ُ٘ت، واملىاهٝ الخلٍس ص زال٤ مً الٍس  جسوُى حٍِص
 وإلاٛلُمُت الىهىُت الخىمُت

ِاث جدمج، و اٛلُمُتو  مدهُت اهماتُت ا  زوو جى٘ر التي املدن في ٌِِؼىن  الرًً الظ٢ان وظبت    1-أ-11  الخٛى

 املدًىت حجم خظب املىازد، مً والاخخُاحاث الظ٢اهُت

خباع اخخُاظاث جىلي صولت ٢ُغ اهخمامًا واؾًٗا بىي٘  ىُت والخُِ إلاهماثُت التي جؤزظ بٗحن الٖا الؿُاؾاث الَى
ت وزهاثهها اآلاخمحزة، و  لخد٤ُ٣ الخىمُت اآلاؿخضامت. و٦ىدُجت طل٪ ألهمُت جل٪ الؿُاؾاث والخُِ اآلاىا٤َ الخًٍغ

ت الخىمُت زُِ جىٟظ التي اآلاضن في ٌِٗكىن  الظًً الؿ٩ان لهظا الخىظه ٞةن وؿبت  جضمج التي وإلا٢لُمُت الخًٍغ
 - 8108%( َُلت الٟترة )٢011ض خ٣٣ذ الخُُٛت ال٩املت ؤي بيؿبت )اآلاىاعص  مً والاخخُاظاث الؿ٩اهُت إلاؾ٣اَاث

810<.) 

 حدو٤ 
(80) 

 وجدمج واٛلُمُت، مدهُت اهماتُت زووا   جى٘ر التي املدن في ٌِِؼىن  الرًً الظ٢ان وظبت
ِاث  (2016-2012املىازد) مً والاخخُاحاث الظ٢اهُت الخٛى

      

 2016 2015 2014 2013 2012 البُان

خباز إلاطٜاهاث الظ٢اهُت  %100 %100 %100 %100 %100 جؤزر بِحن الُا

خباز الاخخُاحاث مً املىازد  %100 %100 %100 %100 %100 جؤزر بِحن الُا

 التي املدن في ٌِِؼىن  الرًً الظ٢ان وظبت
 وجدمج واٛلُمُت، مدهُت اهماتُت زووا   جى٘ر

ِاث  املىازد مً والاخخُاحاث الظ٢اهُت الخٛى
100% 100% 100% 100% 100% 
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ادةجدُٜٝ  ُلى ،2020 ُام بدلى٤  الِمل ب(:-11) الٔاًت ت واملظخىهىاث املدن ُدد في ٟبحرة ٍش  البؼٍس
 ال١٘ا ة وجدُٜٝ الجمُّ، ػمى٤  أحل مً مخ٢املت وزووا   طُاطاث وجى٘ر حِخمد التي
 في الـمىد ُلى مِه، والٜدزة والخ١ُٙ املىار حٔحر مً والخسُ٘ٙ املىازد، اطخسدام في

 املظخىٍاث، حمُّ ُلى ال١ىازر ملساهس ال٢لُت إلادازة وجىُ٘ر ووكّ ال١ىازر، مىاحهت
 2030-2015 لل٘ترة ال١ىازر مساهس مً للخد ِطىداي اهاز مّ ًخماش ى بما

 هازا مّ جماػُا   ال١ىازر مساهس مً لخدل وهىُت اطتراجُجُاث حِخمد وجى٘ر التي ُدد البلدان   1-ب-11

 2030-2015 لل٘ترة ال١ىازر مساهس مً للخد ىدايِط 

ال١ مباصعة هىب ٞىع جمشل  ؤحض ألامشلت الباعػة للكغا٦ت الضولُت في  8100ٖام  (Hope For) ظهىص صولت ٢ُغ إَل
ؼ  =91اآلاخدضة ب٣غاع الجمُٗت الٗامت ع٢م  لألمم ;>، والتي جىظتها الضوعة الـمىاظهت مساَغ ال٩ىاعر بٗىىان "حٍٗؼ

جضٖم صولت ٢ُغ بَاع . و "ٞٗالُت وجيؿ٤ُ اؾخسضام ؤنى٫ الضٞإ الٗؿ٨غي واآلاضوي في مىاظهت ال٩ىاعر الُبُُٗت
وؿبت الخ٩ىماث اآلادلُت وبالخالي ٞةن  .( وؤهضاٞه الؿبٗت8191 – ;810للخّض مً مساَغ ال٩ىاعر ) ؾىضاي ٖمل

ً مالتي حٗخمض وجىٟظ اؾتراجُجُاث مدلُت للخض مً مساَغ ال٩ىاعر بما ًخماش ى م٘ الاؾتراجُجُاث الىَىُت للخض 
 .(>810- 8108) % َُلت الٟترة011جبلٜ في ٢ُغ  مساَغ ال٩ىاعر

 حدو٤ 
(81) 

 ال١ىازر مساهس مً للخد وهىُت اطتراجُجُاث مدي اُخماد وجىُ٘ر
 (2016-2012) ال١ىازر مساهس مً للخد ِطىداي اهاز مّ جماػُا  

      

2012 2013 2014 2015 2016 

 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم

 .وشازة الدازلُتاملـدز: 

 مّ جمؼُا   ال١ىازر مساهس مً للخد مدلُت اطتراجُجُاث وجى٘ر حِخمد التي املدلُت الخ١ىماث وظبت 2-ب-11

 ال١ىازر مساهس مً للخد الىهىُت الاطتراجُجُاث

ال١ مباصعة هىب ٞىع جمشل  ؤحض ألامشلت الباعػة للكغا٦ت الضولُت في  8100ٖام  (Hope For) ظهىص صولت ٢ُغ إَل
ؼ  =91لألمم اآلاخدضة ب٣غاع الجمُٗت الٗامت ع٢م  ;>، والتي جىظتها الضوعة الـمىاظهت مساَغ ال٩ىاعر بٗىىان "حٍٗؼ

جضٖم صولت ٢ُغ بَاع . و ؿ٨غي واآلاضوي في مىاظهت ال٩ىاعر الُبُُٗتٞٗالُت وجيؿ٤ُ اؾخسضام ؤنى٫ الضٞإ الٗ
وؿبت الخ٩ىماث اآلادلُت وبالخالي ٞةن  .( وؤهضاٞه الؿبٗت8191 – ;810ٖمل /ؾىضاي/ للخّض مً مساَغ ال٩ىاعر )

للخض مً التي حٗخمض وجىٟظ اؾتراجُجُاث مدلُت للخض مً مساَغ ال٩ىاعر بما ًخماش ى م٘ الاؾتراجُجُاث الىَىُت 
 ( ًبحن طل٪.8<والجضو٫ ) (>810- 8108) % َُلت الٟترة011جبلٜ في ٢ُغ  مساَغ ال٩ىاعر

  

 
 

 

 حدو٤ 
(82) 

 للخد مدلُت اطتراجُجُاث وجى٘ر حِخمد التي املدلُت الخ١ىماث وظبت
 مساهس مً للخد الىهىُت الاطتراجُجُاث مّ جمؼُا   ال١ىازر مساهس مً

 (2016- 2012ال١ىازر )
     

2012 2013 2014 2015 2016 
100% 100% 100% 100% 100% 

 

 املباوي اٛامت في والخٜىُت، املالُت املظاُدة بىطاتل منها جٜدًم ،همىا   البلدان أٛل دُم (:ج-11) الٔاًت
 املدلُت املىاد باطخسدام الـمىد ُلى والٜادزة املظخدامت

 والٜادزة املظخدامت املباوي وججدًد لدؼُِداملٜدم الى أٛل البلدان همىا   املسـف املالي الدُم وظبت    1-ج-11

 مدلُت مىاد دظخسدماملىازد ب اطخسدام في ة بال١٘ا واملدظمت الـمىد ُلى

ًسهو نىضو١ ٢ُغ للخىمُت الظي يهخم بخ٣ضًم اآلاؿاٖضاث للضو٫ الىامُت الؾُما ألا٢ل همىًا وؿبت مً جل٪ 
٢اصعة ٖلى الهمىص ؤمام مىظاث باؾخسضام مىاص بىاء مدلُت الهى٘ ج٩ىن واآلاباوي  اآلاالثمت اآلاؿاٖضاث لبىاء اآلاؿا٦ً

انحر والُٟضاهاث وغحر مً الاآلاىازُت التي حؿبب الخٛحراث  ا. و٢ض جسل٤ صماعًا في اآلاىا٤َ التي جهُبهىاهغ التي ٓألٖا
الع ٖلى الخىالي ق٩لذ ما وؿبخه ( ملُىن صو ?.:=، و<.?01خىالي ) >810 و ;810الهىضو١ زال٫ ٖامي ؤه٤ٟ 

 %( مً بظمالي اآلاهغوٞاث للهىضو١. <.:0%، و?.1:)

 حدو٤ 
(83) 

ـسوٗاث ُلى مؼسوَ البيُت الخدخُت مً ؿىدٚو ووظبت املُٛمت 
٢ي )  (2016و2015ٛوس للخىمُت بالدوالز الامٍس

   

 2016 2015 البُان

 الخدخُت البيُت مؼسوَ ُلى مـسوٗاثُٛمت 
٢ي(  )بالدوالز الامٍس

109,814,904  74,891,394  

وظبت ُٛمت املـسوٗاث ُلى البيُت الخدخُت مً 
 احمالي املـسوٗاث%

40.9% 14.8% 

 .املـدز: ؿىدٚو ٛوس للخىمُت    
سها في باقي املـادز لازسي.  مالخٌت: حِخبر بُاهاث حصتُت لِدم جٗى
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 حدو٤ 
(82) 
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 مساهس مً للخد الىهىُت الاطتراجُجُاث مّ جمؼُا   ال١ىازر مساهس مً

 (2016- 2012ال١ىازر )
     

2012 2013 2014 2015 2016 
100% 100% 100% 100% 100% 
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٢ي(  )بالدوالز الامٍس

109,814,904  74,891,394  

وظبت ُٛمت املـسوٗاث ُلى البيُت الخدخُت مً 
 احمالي املـسوٗاث%

40.9% 14.8% 
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سها في باقي املـادز لازسي.  مالخٌت: حِخبر بُاهاث حصتُت لِدم جٗى
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أن جدٜٝ حمُّ الٔاًاث املخِلٜت بالهدٖ الخادي ُؼس  لٜد اطخواُذ دولت ٛوس
ت املدن املخِلٝ بجِل  ادزة ُلى الـمىد واملظخىهىاث البؼٍس ػاملت للجمُّ وآمىت ٛو

س الظ١ً للجمُّ، ٗال  حىد الشخاؾ و  ومظخدامت، خُث اطخواُذ الدولت ان جٗى
الىٜل الِام املالتمت ٌِِؼىن في مظاًٟ ٓحر التٜت وفي أخُا  ٜٗحرة، ٟما أمىذ لهم وطاتل 

ت.  ت في جسوُى املىاهٝ الخلٍس رل٣ املؼاٟز اٛت، ٟو للجمُّ بما ٗيهم أصخاب إلُا
حر  ملذ أًلا  ُلى الخسُ٘ٙ مً الازاز البُئُت الظلبُت ُلى لاٗساد مً زال٤ جٗى ُو
ت في ٠اٗت أهدا  الدولت، والخٜلُل مً  الخدماث البلدًت الخاؿت بىٜل الى٘اًاث الخلٍس

حر لىر الهىا  وجٜلُل مساهسها ُلى صخت إلاوظانمِدالث ج امذ أًلا  في جٗى . ٛو
املظاخاث الخلسا  ولاماًٟ الِامت ل٢ي جـل اليها ٠اٗت ٗئاث املجخمّ زـىؿا  اليظا  
اٛت، خُث اطدشمسث الدولت ال١شحر مً أحل  ولاه٘ا٤ واملظىحن ولاشخاؾ مً ذوي إلُا

ِت الخبىا  الخدا  .لسا تٝ الِامت وجىطُّ الٛس

ت في جٜدًم الدُم للدو٤ الىامُت ٟما ٛامذ دولت ٛوس ومً زال٤ ؿىدٚو ٛوس للخىمُ
الطُما لاٛل همىا  في بىا  املظاًٟ واملباوي باطخسدام مىاد البىا  املدلُت ل٢ي جدظُوّ 

 مىاحهت أزاز الخٔحر املىاخي. 
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 اطتهالٞ أهمان وحىد ٟ٘الت الهدٖ الشاوي ُؼس:

 مظخدامت واهخاج

 

ص أهمان مظخدامت لالطتهالٞ وإلاهخاج ولازحر مً زال٤ لازر بخدابحر ػتى  ًسمي الهدٖ الشاوي ُؼس الى حٍِص

 باليظبت للبِئت. هامتاملىاد التي ُحِد ددة واج٘اٛاث دولُت حِجى ببدازة حؼمل ُٗما حؼمله وكّ طُاطاث مد
 

 ُٛام مّ ،املظخدامت وإلاهخاج الاطتهالٞاملخِلٜت بؤهمان  برامجلل الِؼسي  إلاهاز جىُ٘ر (:1-12) الٔاًت
ادة، دوز  الىمى املخٜدمت البلدان وجىلي ،احسا اث باجساذ البلدان حمُّ  مساُاة مّ الٍس

دزاتها الىامُت البلدان في الخىمُت مظخىي   ٛو

 جل٣ أدمجذ التي أو املظخدامحن وإلاهخاج لالطتهالٞ وهىُت ُمل زوى لديها التي البلدان ُدد 12-1-1
ت باُخبازها الىهىُت طُاطاتها في الخوى  ٓاًت أو أولٍى

الاؾتهال٥ اآلاؿخضامحن مً زال٫ والتي جدض ٖلى جُب٤ُ ؤهماٍ لإلهخاط مُت اآلاؿخضامت ىجبيذ صولت ٢ُغ مباصيء الخ
ىُت ُظهما في اؾتراجاوي٘ الخُِ الخانت بهما وبصم اقخملذ ٖلى ع٦حزجحن  التي، >810 - 8100جُت الخىمُت الَى

ؼ ال٨ٟاءة الا٢خه ؼ٦ٟاءة الؿى١ هما حٍٗؼ لى )اصًت والخ٣ىُت وحٍٗؼ ؼ ٦ٟاءة اؾخسضام اآلاُاه >، ٖو ( هخاثج جغ٦ؼ ٖلى حٍٗؼ
ؼ ٦ٟاءة اؾخسضام ال =وجغقُضها ) ، وجدؿحن ٦ٟاءة اؾخسضام ألاعاض ي )هضٝ ( ؤهضاٝ>ُا٢ت والٛاػ )ؤهضاٝ( وحٍٗؼ

ٗاث هضٝ واخغهامج اؾخضامت اآلاىاعص الؿم٨ُت )إلاهخاظُت الؼعاُٖت، وباث مؿخضامت في جد٤ُ٣ جدؿِى ض( وحكَغ
ُإ وال�ؿٗحر ألامثل آلاىاعص الُا٢ت واآلاُاه والى٢ىص )هضٝ واخض( وبالخالي ٧اهذ ظملت ٢ واخض( البيُت الخدخُت )هضٝ

مت البُئُت خى٫ اآلاُاه الى٣ُت ، ٖالوة ٖلى الى�ُجت ال٣ُاُٖت ألاولى في ٞهل الاؾخضا( هضٞاً =0اآلاىاعص الُبُُٗت )
ُت، 9والاؾخسضام اآلاؿخضامت والتي جخًمً ) جي، وعنض وا٢٘ اآلاُاه الجٞى ( ؤهضاٝ بُئُت م٨ملت وهي ٢اهىن اآلاُاه الَى

 والخض مً اخترا١ الٛاػ الُبُعي واهبٗازاجه.

 حدو٤ 
(84) 

س  في الخوى جل٣ أدمجذ التي أو املظخدامحن وإلاهخاج لالطتهالٞ وهىُت ُمل زوى مدي جٗى
ت باُخبازها الىهىُت طُاطاتها  (2016 - 2012ٓاًت ) أو أولٍى

      

 2016 2015 2014 2013 2012 املئػس

مدي جىٗس زوى ُمل وهىُت لالطتهالٞ 
 وإلاهخاج املظخدامحن؟ )وِم /ال(

 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم

هل أدمجذ الدولت زوى ُمل وهىُت 
في الظُاطاث لالطتهالٞ وإلاهخاج املظخدامحن 

ت؟ )وِم /ال(  الىهىُت ُلى انها أولٍى
 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم

 

 
 

 

 ُمسها، دوزة هىا٤ الى٘اًاثحمُّ و  ال١ُمُاتُت للمىاد ،بُئُا   الظلُمت إلادازة جدُٜٝ (:4-12) الٔاًت
ٜا    مً والتربت واملا  الهىا  في اهالٛها مً ٟشحرا   والخد ُليها، املخ٘ٝ الدولُت لألهس ٗو
 ُام بدلى٤  والبِئت، إلاوظان صخت ُلى اللازة آزازها مً خد أدوى الى الخٜلُل أحل

2020 

حرها  الخوسة املىاداملخِلٜت بى٘اًاث  لاهساٖ املخِددة الدولُت البُئُت الاج٘اُٛاث في لاهساٖ ُدد 12-4-1 ٓو
الري ًخولبه ٠ل ُلى الىدى  املِلىماثفي هٜل  التزاماتهابخِهداتها و  ج٘ي التيمً املىاد ال١ُماتُت، 

 اج٘اٚ ذي ؿلت

، لخلُجُت لخد٤ُ٣ الخىمُت البُئُت اآلاؿخضامت٢امذ صولت ٢ُغ مىظ اؾخ٣اللها بضٖم الجهىص الٗاآلاُت والٗغبُت وا
ًاء ت بخد٤ُ٣ الاؾخضامت البُئُتمها للٗضًض مً الاجٟا٢ُاث اآلاٗىُاهًما طل٪ في وجمشل ، وُحٗض صولت ٢ُغ ؤخض ألٖا

وجد٤ُ٣ الخىمُت اآلاؿخضامت، والجضو٫ الخالي ًبحن ٢اثمت اليكُحن في اٚلب الاجٟا٢ُاث الضولُت اآلاٗىُت بدماًت البِئت 
 في إلاطاع الضولي والٗغ�ي وإلا٢لُ�ي والخلُ�ي. باالجٟا٢ُاث البُئُت التي ناص٢ذ ٖلحها صولت  ٢ُغ

 حدو٤ 
(85) 

 التي ؿادٛذ ُليها دولت ٛوس خظب هَى الاج٘اُٛت البُئُت الاج٘اُٛاث ٛاتمت
      

 هَى الاج٘اُٛت الظىت

 اج٘اُٛاث دولُت

1987 
ا٫ الخىُٟظي لؿىت  ;<?0اجٟا٢ُت ُِٞىا لؿىت   الخام  =<?0بكإن خماًت طب٣ت ألاوػون وبغوجى٧ى٫ مىهتًر

  8??0و 1??0باآلاىاص اآلاؿدىٟضة لألوػون وحٗضًالجه لٗامي 
م ) ( 15املسطىم ٛز

 1996لظىت 
 م ?<?0اجٟا٢ُت باػ٫ الضولُت للخد٨م في ه٣ل الىٟاًاث الخُغة والخسلو مجها ٖبر الخضوص  

م ) ( 29املسطىم ٛز
 1999لظىت 

اجٟا٢ُت صولُت آلا٩اٞدت الخصخغ في البلضان التي حٗاوي مً الجٟاٝ الكضًض ؤو مً الخصخغ وبسانت في  
٣ُا   بٍٞغ

م  مسطىم بٜاهىن ٛز
 2001( لظىت 22)

ً الاؾلخت البُىلىظُت والؿامت واباصتها   م جُىع وبهخاط وجسٍؼ  اجٟا٢ُت صولُت لخدٍغ

2004 
اجٟا٢ُت عوجغصام بكإن اآلاىا٣ٞت اآلاؿب٣ت ٖلى ٖلم ًٖ مىاص ٦ُمُاثُت ومبُضاث آٞاث الؼعاُٖت مٗىُت في  

 الخجاعة الضولُت 
ً واؾخٗما٫ ألاؾلخت ال٨ُمُاثُت وجضمحر جل٪ ألاؾلخت )صولُت(   1993  اجٟا٢ُت خٓغ اؾخدضاث وبهخاط وجسٍؼ
  ?<?0بجٟا٢ُت باػ٫ بكإن الخد٨م في ه٣ل الىٟاًاث الخُغة والخسلو مجها ٖبر الخضوص )صولُت(   1995
 مٗاهضة للخٓغ الكامل للخجاعب الىىوٍت )صولُت(   1996
غاض ٚحر اآلاالخُت )صولُت(   1997  اجٟا٢ُت ٢اهىن اؾخسضام اآلاجاعي اآلااثُت الضولُت في ألٚا
ت الشابخت   2001  اجٟا٢ُت اؾخ٨هىلم بكإن اآلالىزاث الًٍٗى
 اآلاٗاهضة الضولُت بكإن اآلاىاعص الىعازُت الىباجُت لألٚظًت والؼعاٖت )صولُت(   2004

2005 
ت لٗام   ما٫ ٚحر اآلاكغوٖت اآلاىّظهت يض ؾالمت اآلاالخت البدٍغ )الىو الجام٘  ;811اجٟا٢ُت ٢م٘ ألٖا

ت ولبروجى٧ى٫ ٖام  ما٫ ٚحر اآلاكغوٖت اآلاىظهت يض ؾالمت اآلاالخت البدٍغ لالجٟا٢ُت(  ;811الجٟا٢ُت ٢م٘ ألٖا
 )صولُت( 
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 ُمسها، دوزة هىا٤ الى٘اًاثحمُّ و  ال١ُمُاتُت للمىاد ،بُئُا   الظلُمت إلادازة جدُٜٝ (:4-12) الٔاًت
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 اج٘اٚ ذي ؿلت

، لخلُجُت لخد٤ُ٣ الخىمُت البُئُت اآلاؿخضامت٢امذ صولت ٢ُغ مىظ اؾخ٣اللها بضٖم الجهىص الٗاآلاُت والٗغبُت وا
ًاء ت بخد٤ُ٣ الاؾخضامت البُئُتمها للٗضًض مً الاجٟا٢ُاث اآلاٗىُاهًما طل٪ في وجمشل ، وُحٗض صولت ٢ُغ ؤخض ألٖا
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 في إلاطاع الضولي والٗغ�ي وإلا٢لُ�ي والخلُ�ي. باالجٟا٢ُاث البُئُت التي ناص٢ذ ٖلحها صولت  ٢ُغ

 حدو٤ 
(85) 

 التي ؿادٛذ ُليها دولت ٛوس خظب هَى الاج٘اُٛت البُئُت الاج٘اُٛاث ٛاتمت
      

 هَى الاج٘اُٛت الظىت

 اج٘اُٛاث دولُت

1987 
ا٫ الخىُٟظي لؿىت  ;<?0اجٟا٢ُت ُِٞىا لؿىت   الخام  =<?0بكإن خماًت طب٣ت ألاوػون وبغوجى٧ى٫ مىهتًر
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م  مسطىم بٜاهىن ٛز
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ً الاؾلخت البُىلىظُت والؿامت واباصتها   م جُىع وبهخاط وجسٍؼ  اجٟا٢ُت صولُت لخدٍغ

2004 
اجٟا٢ُت عوجغصام بكإن اآلاىا٣ٞت اآلاؿب٣ت ٖلى ٖلم ًٖ مىاص ٦ُمُاثُت ومبُضاث آٞاث الؼعاُٖت مٗىُت في  

 الخجاعة الضولُت 
ً واؾخٗما٫ ألاؾلخت ال٨ُمُاثُت وجضمحر جل٪ ألاؾلخت )صولُت(   1993  اجٟا٢ُت خٓغ اؾخدضاث وبهخاط وجسٍؼ
  ?<?0بجٟا٢ُت باػ٫ بكإن الخد٨م في ه٣ل الىٟاًاث الخُغة والخسلو مجها ٖبر الخضوص )صولُت(   1995
 مٗاهضة للخٓغ الكامل للخجاعب الىىوٍت )صولُت(   1996
غاض ٚحر اآلاالخُت )صولُت(   1997  اجٟا٢ُت ٢اهىن اؾخسضام اآلاجاعي اآلااثُت الضولُت في ألٚا
ت الشابخت   2001  اجٟا٢ُت اؾخ٨هىلم بكإن اآلالىزاث الًٍٗى
 اآلاٗاهضة الضولُت بكإن اآلاىاعص الىعازُت الىباجُت لألٚظًت والؼعاٖت )صولُت(   2004

2005 
ت لٗام   ما٫ ٚحر اآلاكغوٖت اآلاىّظهت يض ؾالمت اآلاالخت البدٍغ )الىو الجام٘  ;811اجٟا٢ُت ٢م٘ ألٖا

ت ولبروجى٧ى٫ ٖام  ما٫ ٚحر اآلاكغوٖت اآلاىظهت يض ؾالمت اآلاالخت البدٍغ لالجٟا٢ُت(  ;811الجٟا٢ُت ٢م٘ ألٖا
 )صولُت( 
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 هَى الاج٘اُٛت الظىت

 اج٘اُٛاث دولُت

2005 
ما٫ غحر اآلاكغوٖت اآلاىظهت يض ؾالمت اآلاىهاث الشابخت ال٣اثمت في الجٝغ ال٣اعي،   بغوجى٧ى٫ ٢مع ألٖا

 )صولي(  ;811

2009 
ت لخُب٤ُ الًماهاث في بَاع مٗاهضة ٖضم اهدكاع   اجٟا١ بحن صولت ٢ُغ والى٧الت الضولُت للُا٢ت الظٍع

 ألاؾلخت الىىوٍت )صولُت( 
 اجٟا٢ُت حٗاون ز٣افي بحن خ٩ىمت صولت ٢ُغ واآلاىٓمت إلاؾالمُت للتربُت والٗلىم والش٣اٞت )ب�ؿِؿ٩ى( )صولُت(   2010

 اج٘اُٛاث مخِددة لاهساٖ
بت  1971  اجٟا٢ُت عامؿاع بكإن ألاعاض ي الَغ
ت )صولُت(   1973 اث الخُىان والىباث البًر  اجٟا٢ُت بكإن الخجاعة الضولُت في ألاهىإ اآلاهضصة بااله٣غاض مً مجمٖى
ت   1979  مٗاهضة اآلاداٞٓت ٖلى ألاهىإ اآلاهاظغة مً الخُىاهاث البًر
 اجٟا٢ُت ألامم اآلاخدضة ل٣اهىن البداع اآلااجمغ الشالض ل٣اهىن البداع )صولُت(   1982

م ) املسطىم ( 36ٛز
 1989لظىت 

  <<?0البروجى٧ى٫ الخام بالخلىر البدغي الىاظم ًٖ اؾخ٨كاٝ واؾخٛال٫ الجٝغ ال٣اعي  

 اجٟا٢ُت ألامم اآلاخدضة بكإن حٛحر اآلاىاخ   1992
م  مسطىم بٜاهىن ٛز

 م1996 ( لظىت90)
 م 8??0اجٟا٢ُت الخىٕى البُىلىجي لؿىت  

ـ للخض مً آزاع الخٛحر اآلاىادي ٖام   2016   >810اجٟا١ باَع

 اج٘اُٛاث اٛلُمُت
 اجٟا٢ُت بوكاء الكغ٦ت الٗغبُت آلاهاًض ألاؾماك )ب٢لُمُت(   1979

1990 
ت مً الخلىر الىاجج مً مهاصع في البر   اآلاىٓمت إلا٢لُمُت  1??0ٞبراًغ  80بغوجى٧ى٫ خماًت البِئت البدٍغ

ذ )ب٢لُمُت(  ت ال٩ٍى  لخماًت البِئت البدٍغ
 الىٓام اآلاىخض لبراءاث الازترإ لضو٫ مجلـ الخٗاون )ب٢لُمُت(   1992

2001 
ت ومىاَىه الُبُُٗت في صو٫ مجلـ الخٗاون لضو٫ الخلُج الٗغبُت   اجٟا٢ُت اآلاداٞٓت ٖلى الخُاة الٍُٟغ

 )ب٢لُمُت( 
 الىٓام ألاؾا� ي آلاغ٦ؼ مجلـ الخٗاون لضو٫ الخلُج الٗغبُت إلصاعة خاالث الُىاعت )ب٢لُمي(   2011

ى٤ دولي  بسوجٟى
اظىت للؿالمت الاخُاثُت   2007  بغوجى٧ى٫ ٢َغ

 اج٘اُٛت زىاتُت

1993 
بجٟا١ بحن خ٩ىمت صولت ٢ُغ ومىٓمت ألامم اآلاخدضة للتربُت والٗلىم والش٣اٞت بكإن جىُٓم ؤٖما٫ م٨خب  

 الُىوؿ٩ى إلا٢لُمي للضو٫ الٗغبُت في الخلُج )زىاثُت( 

2008 
تراٝ اآلاخباص٫ بٗالماث صمٜ اآلاٗاصن الشمُىت والخٗاون في مجا٫ ؤوكُت الخ٣ُِـ   مظ٦غة جٟاهم بكإن الٖا

 والغ٢ابت ٖلى اآلاٗاصن الشمُىت وألا�جاع ذاث ال٣ُمت بحن خ٩ىمت صولت ٢ُغ وخ٩ىمت ؾلُىت ٖمان )زىاثُت( 

2012 
مظ٦غة جٟاهم في مجا٫ الؼعاٖت والثروة الخُىاهُت والؿم٨ُت بحن خ٩ىمت صولت ٢ُغ وخ٩ىمت ظمهىعٍت  

ا )زىاثُت(   بلٛاٍع

2012 
مظ٦غة جٟاهم بكإن الخٗاون في مجا٫ الخٗلُم والبدض الٗلمي بحن خ٩ىمت صولت ٢ُغ ومجلـ وػعاء ؤو٦غاهُا  

 )زىاثُت( 
 وخ٩ىمت الجمهىعٍت التر٦ُت للخٗاون في مجا٫ البِئت مظ٦غة جٟاهم بحن خ٩ىمت صولت ٢ُغ  2016

 
 

 

ت ( اجٟا٢ُ=;هدى )( >810-=>?0لت ٢ُغ زال٫ الٟترة )البُئُت التي ناص٢ذ ٖلحها صو كما بلغ ٖضص إلاجٟا٢ُات 
( اجٟا٢ُت :( اجٟا٢ُت زلُجُت، و)<( اجٟا٢ُت مخعضصة ألاطغاف و)=و) ( اجٟا٢ُت صولُت،98وبغوجى٧ى٫ جىػٖذ بىا٢٘ )

 ، والجضو٫ الخالي ًبحن طل٪.( ؤجٟا٢ُت زىاثُت;( بغوجى٧ى٫ صولي ،و)0ب٢لُمُت، و)

 حدو٤ 
(86) 

التي ؿادٛذ ُليها دولت ٛوس خظب  املخِلٜت لاهساٖ املخِددة الدولُت البُئُت الاج٘اُٛاث ُدد
 (2016- 1967هَى الاج٘اُٛت )

      

طىت الخىُّٛ 
 )الاهلمام(

اج٘اُٛت 
 دولُت

اج٘اُٛت 
مخِددة 
 لاهساٖ

اج٘اُٛت 
 زلُجُت

اج٘اُٛت 
 اٛلُمُت

ى٤  بسوجٟى
 دولي

اج٘اُٛت 
 زىاتُت

 املجمَى

۱۹٦۷ 1 ... ... ... ... ... 1 

۱۹٦۸ 1 ... ... ... ... ... 1 

۱۹۷۰ 1 ... ... ... ... ... 1 

۱۹۷۱ ... 1 ... ... ... ... 1 

۱۹۷۲ 2 ... ... ... ... ... 2 

۱۹۷۲ 2 1 ... ... ... ... 3 

۱۹۷۲ 1 ... ... ... ... ... 1 

۱۹۷۹ 1 1 ... 1 ... ... 3 

۱۹۸۰ 2 ... ... ... ... ... 2 

۱۹۸۲ ... 1 ... ... ... ... 1 

۱۹۸۷ 2 ... 1 ... ... ... 3 

۱۹۸۸ 3 ... ... ... ... ... 3 

۱۹۸۹ ... 1 ... ... ... ... 1 

۱۹۹۰ 1 ... ... 1 ... ... 2 

۱۹۹۲ 1 1 ... 1 ... ... 3 

۱۹۹۲ 1 ... ... ... ... 1 2 

۱۹۹۲ 1 ... ... ... ... ... 1 

۱۹۹۲ 2 1 ... ... ... ... 3 

۱۹۹۷ 1 ... ... ... ... ... 1 

۱۹۹۹ 1 ... ... ... ... ... 1 

۲۰۰۰ … … 1 … … … 1 

۲۰۰۱ 2 ... 2 ... ... ... 4 

۲۰۰۲ 2 ... 3 ... ... ... 5 

۲۰۰۲ 2 ... ... ... ... ... 2 

۲۰۰۷ ... ... ... ... 1 ... 1 

۲۰۰۸ ... ... 1 ... ... 1 2 

۲۰۰۹ 1 ... ... ... ... ... 1 

۲۰۱۰ 1 ... ... ... ... ... 1 

۲۰۱۱ ... ... ... 1 ... ... 1 

۲۰۱۲ ... ... ... ... ... 2 2 

٦۰۱٦ ... ... ... ... ... 1 1 

 .إلاخـا املـدز: وشازة الخسوُى الخىمىي و
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ت ( اجٟا٢ُ=;هدى )( >810-=>?0لت ٢ُغ زال٫ الٟترة )البُئُت التي ناص٢ذ ٖلحها صو كما بلغ ٖضص إلاجٟا٢ُات 
( اجٟا٢ُت :( اجٟا٢ُت زلُجُت، و)<( اجٟا٢ُت مخعضصة ألاطغاف و)=و) ( اجٟا٢ُت صولُت،98وبغوجى٧ى٫ جىػٖذ بىا٢٘ )

 ، والجضو٫ الخالي ًبحن طل٪.( ؤجٟا٢ُت زىاثُت;( بغوجى٧ى٫ صولي ،و)0ب٢لُمُت، و)

 حدو٤ 
(86) 

التي ؿادٛذ ُليها دولت ٛوس خظب  املخِلٜت لاهساٖ املخِددة الدولُت البُئُت الاج٘اُٛاث ُدد
 (2016- 1967هَى الاج٘اُٛت )

      

طىت الخىُّٛ 
 )الاهلمام(

اج٘اُٛت 
 دولُت

اج٘اُٛت 
مخِددة 
 لاهساٖ

اج٘اُٛت 
 زلُجُت

اج٘اُٛت 
 اٛلُمُت

ى٤  بسوجٟى
 دولي

اج٘اُٛت 
 زىاتُت

 املجمَى

۱۹٦۷ 1 ... ... ... ... ... 1 

۱۹٦۸ 1 ... ... ... ... ... 1 

۱۹۷۰ 1 ... ... ... ... ... 1 

۱۹۷۱ ... 1 ... ... ... ... 1 

۱۹۷۲ 2 ... ... ... ... ... 2 

۱۹۷۲ 2 1 ... ... ... ... 3 

۱۹۷۲ 1 ... ... ... ... ... 1 

۱۹۷۹ 1 1 ... 1 ... ... 3 

۱۹۸۰ 2 ... ... ... ... ... 2 

۱۹۸۲ ... 1 ... ... ... ... 1 

۱۹۸۷ 2 ... 1 ... ... ... 3 

۱۹۸۸ 3 ... ... ... ... ... 3 

۱۹۸۹ ... 1 ... ... ... ... 1 

۱۹۹۰ 1 ... ... 1 ... ... 2 

۱۹۹۲ 1 1 ... 1 ... ... 3 

۱۹۹۲ 1 ... ... ... ... 1 2 

۱۹۹۲ 1 ... ... ... ... ... 1 

۱۹۹۲ 2 1 ... ... ... ... 3 

۱۹۹۷ 1 ... ... ... ... ... 1 

۱۹۹۹ 1 ... ... ... ... ... 1 

۲۰۰۰ … … 1 … … … 1 

۲۰۰۱ 2 ... 2 ... ... ... 4 

۲۰۰۲ 2 ... 3 ... ... ... 5 

۲۰۰۲ 2 ... ... ... ... ... 2 

۲۰۰۷ ... ... ... ... 1 ... 1 

۲۰۰۸ ... ... 1 ... ... 1 2 

۲۰۰۹ 1 ... ... ... ... ... 1 

۲۰۱۰ 1 ... ... ... ... ... 1 

۲۰۱۱ ... ... ... 1 ... ... 1 

۲۰۱۲ ... ... ... ... ... 2 2 

٦۰۱٦ ... ... ... ... ... 1 1 

 .إلاخـا املـدز: وشازة الخسوُى الخىمىي و



142

 
 

 

 

 

 املِالجت هَى خظب املِالجت الخوسة الى٘اًاث ووظبت الخوسة الى٘اًاثهـِب ال٘سد مً جىلُد  12-4-2

جهاٖض هظا اآلااقغ بضولت ٢ُغ، خُض اعجٟ٘ مً ٌكحر ماقغ ههِب الٟغص مً بظمالي الىٟاًاث الخُغة اآلاىلضة بلى 
غام في ٖام 09.0) اصة ٢ضعها ;810ٚغام ٖام ( ٦ُلى ;.98بلى ) 8108( ٦ُلٚى ، وطل٪ هدُجت %(<:0) ؤي بيؿبت ٍػ

واآلاىاص إلال٨تروهُاث لتزاًض جىلُض الىٟاًاث الخُغة اآلاخإجُت مً الاؾخسضاماث في اآلاجا٫ الهخي و٦ظل٪ مسلٟاث 
 ال٨هغباثُت.

 حدو٤ 
(87) 

)ٟجم/طىت(  الخوسة الى٘اًاث جىلُد مً ال٘سد هـِب
(2012 -2015) 

    

2012 2013 2014 2015 
13.1 19.4 35.2 32.5 

 . 2015 اث البِئتاخـا وؼسة  ،خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا  املـدز:

٤ هٕى ؤما ُٞما ًخٗل٤  ، اآلاٗالجت، هجض بإن ٖملُت الُمغ �ي ألا٦�ربالخىػَ٘ اليؿبي للىٟاًاث الخُغة اآلاٗالجت ٞو
باً (;810 - 8108ص الىه٠ َُلت الٟترة )ق٩لذ بدضو  خُض غ بيؿبت ٢اعبذ الشلض ج٣ٍغ ، زم ، جلحها ٖملُت بٖاصة الخضٍو

غاى  ، وؤزحرًا ٖملُت الخغ١ التي قهضث %=0بلى >0ؤزغي التي ٧اهذ بدضوص  ؾخسضاماثاالتي ًخم جىظُحها أٚل
 .;810%( ٖام >.0الؿىىاث ألازحرة خت� وصلذ بلى )ؤهدؿاعًا زال٫ 

 حدو٤ 
(88) 

- 2012املِالجت ) هَى خظب املِالجت الخوسة الخىشَّ اليظبي للى٘اًاث
2015) 

    

 2015 2014 2013 2012 املئػس
س  34.2 29.5 29.4 28.8 اُادة جدٍو

 ٚ  1.6 1.7 2.0 3.9 الخس

 48.1 51.6 51.5 50.5 الومس

ساق ازسي ًخم جىحيهها   16.1 17.2 17.1 16.8 أٓل

 100 100 100 100 املجمَى

 .2015اث البِئت اخـا وؼسة ، خـا وشازة البلدًت والبِئت وخظاباث وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا  املـدز:

0

1

2

3

4

5

6

19
67

19
68

19
70

19
71

19
72

19
73

19
75

19
79

19
80

19
82

19
87

19
88

19
89

19
90

19
92

19
93

19
95

19
96

19
97

19
99

20
00

20
01

20
04

20
05

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
16

ُدد الاج٘اُٛاث البُئُت الدولُت املخِددة لاهساٖ املخِلٜت التي ؿادٛذ ُليها دولت 

 (2016- 1967 ) ٛوس

ػ٢ل 
(38) 

 
 

 

س واُادة والخسُ٘م املىّ زال٤ مً الى٘اًاث، اهخاج مً ٟشحرا   الخد (:5-12) الٔاًت  واُادة الخدٍو
 2030 ُام بدلى٤  الاطخِما٤،

س اُادة مِد٤ 12-5-1 دد  الىهجي،ُلى الـُِد  الخدٍو سها املىاد أهىانُو  املِاد جدٍو

ًا زال٫ الٟترة  غها اعجٟاًٖا ملخْى ( َىًا ٖام 98>>، خُض اعجٟ٘ مً );810 - 8108قهضث ٦مُت الىٟاًاث اآلاٗاص جضٍو
غ اٞخخ( َىًا وطل٪ هدُجت ال <:=?>بلى ) 8108 اصة جضٍو غ في ح مهاو٘ إٖل الىٟاًاث . ومً اآلاخى٢٘ ؤن جغجٟ٘ وؿبت الخضٍو

٘ ظضًضة الخالُت الؿىىاث ال٣اصمت م٘ الخىؾ٘ في الُا٢اث إلاهخاظُت غ م٘ اٞخخاح مكاَع غ للخضٍو اصة الخضٍو  .إٖل

 
 

  
 .وشازة البلدًت والبِئت املـدز:

 املظخدامت بالخىمُت والىعي الـلت ذاث املِلىماث م٢ان ٠ل في للىاض جخىاٗس أن ٟ٘الت (:8-12) الٔاًت
 2030 ُام بدلى٤  الوبُِت مّ وتام في الِِؽ وأهمان

 ذل٣ في بما) املظخدامت الخىمُت أحل مً الخِلُم( 2) املىاهىت الِاملُت حِلُم( 1) مدي حِمُم مساُاة 12-8-1
ت ظُاطاثال( أ) في( املىار حٔحر الخشُٜٙ بؼؤن ب( ج) الدزاطُت املىاهج( ب) الىهىُت التربٍى  جدٍز

 الوالب جُُٜم( د) و املِلمحن

غ صولت ٢ُغ الخٗلُم  ُت الٗالُت الجٞى ً  لٟئاث اآلاجخم٘ ٧اٞتكامل، الٗاص٫، طو الجىصة والىٖى عؤؽ اآلاا٫ بهضٝ ج٩ٍى
حر ، ٦ما وحٗمل ٖلى اآلاؿخضامتلخد٤ُ٣ الخىمُت الذي �ك٩ل الغ٦ح�ة ألاؾاؾُت البكغي  حصجُ٘ الخٗلُم اآلاؿخمغ وجٞى

ىُت التي جًمً ٞغنه للجمُ٘ الاؾخمغاع في جد٤ُ٣ مبضؤ اآلاؿاواة بحن الجيؿحن في ، وجً٘ الضو٫ الؿُاؾاث الَى
 .ٞغم الخٗلُم والخٗلم
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سها )بالوً( ػ٢ل  (2015- 2012 ) ٟمُت الى٘اًاث املِاد جدٍو
(39) 
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س واُادة والخسُ٘م املىّ زال٤ مً الى٘اًاث، اهخاج مً ٟشحرا   الخد (:5-12) الٔاًت  واُادة الخدٍو
 2030 ُام بدلى٤  الاطخِما٤،

س اُادة مِد٤ 12-5-1 دد  الىهجي،ُلى الـُِد  الخدٍو سها املىاد أهىانُو  املِاد جدٍو

ًا زال٫ الٟترة  غها اعجٟاًٖا ملخْى ( َىًا ٖام 98>>، خُض اعجٟ٘ مً );810 - 8108قهضث ٦مُت الىٟاًاث اآلاٗاص جضٍو
غ اٞخخ( َىًا وطل٪ هدُجت ال <:=?>بلى ) 8108 اصة جضٍو غ في ح مهاو٘ إٖل الىٟاًاث . ومً اآلاخى٢٘ ؤن جغجٟ٘ وؿبت الخضٍو

٘ ظضًضة الخالُت الؿىىاث ال٣اصمت م٘ الخىؾ٘ في الُا٢اث إلاهخاظُت غ م٘ اٞخخاح مكاَع غ للخضٍو اصة الخضٍو  .إٖل

 
 

  
 .وشازة البلدًت والبِئت املـدز:

 املظخدامت بالخىمُت والىعي الـلت ذاث املِلىماث م٢ان ٠ل في للىاض جخىاٗس أن ٟ٘الت (:8-12) الٔاًت
 2030 ُام بدلى٤  الوبُِت مّ وتام في الِِؽ وأهمان

 ذل٣ في بما) املظخدامت الخىمُت أحل مً الخِلُم( 2) املىاهىت الِاملُت حِلُم( 1) مدي حِمُم مساُاة 12-8-1
ت ظُاطاثال( أ) في( املىار حٔحر الخشُٜٙ بؼؤن ب( ج) الدزاطُت املىاهج( ب) الىهىُت التربٍى  جدٍز

 الوالب جُُٜم( د) و املِلمحن

غ صولت ٢ُغ الخٗلُم  ُت الٗالُت الجٞى ً  لٟئاث اآلاجخم٘ ٧اٞتكامل، الٗاص٫، طو الجىصة والىٖى عؤؽ اآلاا٫ بهضٝ ج٩ٍى
حر ، ٦ما وحٗمل ٖلى اآلاؿخضامتلخد٤ُ٣ الخىمُت الذي �ك٩ل الغ٦ح�ة ألاؾاؾُت البكغي  حصجُ٘ الخٗلُم اآلاؿخمغ وجٞى

ىُت التي جًمً ٞغنه للجمُ٘ الاؾخمغاع في جد٤ُ٣ مبضؤ اآلاؿاواة بحن الجيؿحن في ، وجً٘ الضو٫ الؿُاؾاث الَى
 .ٞغم الخٗلُم والخٗلم

 

 

 

 

 

6,632 
16,450 17,514 

69,748 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

2012 2013 2014 2015

سها )بالوً( ػ٢ل  (2015- 2012 ) ٟمُت الى٘اًاث املِاد جدٍو
(39) 



144

 
 

 

 حدو٤ 
(89) 

 في بما) املظخدامت الخىمُت أحل مً الخِلُم( 2)الؼامل للمىاهىحن  حِلُم( 1) الى أي مدي
 الدزاطُت؛ املىاهج( ب) الىهىُت؛ الخِلُم طُاطاث( أ: )في( املىار بخٔحر املخِلٝ الخِلُم ذل٣

 (2016- 2012الوالب ) جُُٜم( د) و املِلمحن؛ اُداد( ج)
      

 2016 2015 2014 2013 2012 البُان

حر حِلُم الؼامل  جٗى
 للمىاهىحن )وِم/ال(

ىُت   وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم للخٗلُمالؿُاؾاث الَى
 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم اآلاىاهج الضعاؾُت

 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم اآلاٗلمحن جضٍعب
 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم ج٣ُُم الُالب

 2016 2015 2014 2013 2012 البُان
حر حِلُم مً أحل  مدي جٗى
الخىمُت املظخدامت )بما 
في ذل٣ الخِلُم في مجا٤ 

 )وِم/ال(حٔحر املىار( 

ىُت للخٗلُم  وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم الؿُاؾاث الَى
 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم اآلاىاهج الضعاؾُت

 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم اآلاٗلمحن جضٍعب
 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم ج٣ُُم الُالب

 

الخٔ  جخًمً خُض اآلاؿخضامت، بالخىمُت الخٗلُمُت اآلاىاهج عبِ ٖلى جا٦ض بالضولت الخٗلُمُت الؿُاؾاث بإن ٍو
 ال٩ىاصع بٖضاص ٖلى وحٗمل ٦ما وآزاعه، اآلاىادي بالخٛحر جغجبِ صعوؾاً  الضعاؾت مغاخل ٧اٞت في الضعاؾُت اآلاىاهج

ؿُت ت، الٗلىم ؤو الاظخماُٖت الٗلىم م٣غعاث بَاع في ؾىاء اآلاىاهج هظه جضَعـ ٖلى ال٣اصعة ال٨ٟاة الخضَع  الهٞغ
بُت والىعف الضوعاث جىُٓم و٦ظل٪ ٘ التي الخضٍع  الهلت طاث الٗلمُت اآلاىاص ًضعؾىن  الظًً اآلاٗلمحن ٦ٟاءة مً جٞغ

اث م زانت ٖمل وعف ٣ٖض و٦ظل٪ اآلاىار، وحٛحر اآلاؿخضامت الخىمُت بمىيٖى غها الخٗلُمُت اآلاىاهج بخ٣ٍى  بما وجٍُى
 .8191 اآلاؿخضامت الخىمُت ؤهضاٝ م٘ ًخماش ى

الظُاخت املظخدامت، التي جىٗس ٗسؾ الِمل وحِصش وكّ وجىُ٘ر أدواث لسؿد جؤزحراث  ب(:-12) الٔاًت
 الشٜاٗت واملىخجاث املدلُت، في الخىمُت املظخدامت

في مجا٤ الظُاخت املظخدامت املخ٘ٝ ُلى  الاطتراجُجُاث أو الظُاطاث وزوى الِمل املى٘رةُدد    1-ب-12
 هاوجُُٜم هاأدواث زؿد

ىُت ل٣ُإ الؿُاخت جُت ُجؾتراالا جم جىُٟظ  ىُت ا بَاع الاؾتراججُاث ألاعبٗت ٖكغي فالَى ؾتراججُت الخىمُت الَى
(، و٦ظل٪ هٟظث اؾتراججُت جِؿحر الخإقحراث و٦ظل٪ الضعظاث والخهي٠ُ، وهظا ٌٗجي ؤن >810 - 8100ألاولى )

هما و  بٗضلم جىٟظ  اؾتراجُجُخاناآلاجا٫ الؿُاحي هي زالر اؾتراججُاث، وهىا٥ بظمالي الاؾتراججُاث اآلاىٟظة في 
 .الٗامل في اآلاجا٫ الؿُاحي( واؾتراجُجُت جىمُت عؤؽ اآلاا٫ البكغي 8189-=810جُت ال٣ُاُٖت للؿُاخت )ُؾتراجالا 

 

 

 

 

 

 
 

 

 حدو٤ 
(90) 

 مجا٤ في املى٘رة الِمل وزوى الظُاطاث أو الاطتراجُجُاث ُدد
 2017وجُُٜمها  زؿدها أدواث ُلى املخ٘ٝ املظخدامت الظُاخت

  

 ٛوس املىكَى

 هٟظث 2016- 2011اطتراجُجُت الٜواُُت للظُاخت 

 لم ًىٟظ بٗض 2023-2017اطتراجُجُت الٜواُُت للظُاخت 

 لم ًىٟظ بٗض اطتراجُجُت جىمُت زأض املا٤ البؼسي للظُاخت 

 هٟظث اطتراجُجُت جِظحر الخؤػحراث

 هٟظث الدزحاث والخـيُٙ

 9  ُدد الاطتراجُجُاث املى٘رة

 ... املى٘رةُدد زوى الِمل 

 . املـدز: هُئت الظُاخت الِامت
س        ....: ٓحر مخٗى

ومً اآلاخى٢٘ ؤن ًإزظ ال٣ُإ الؿُاحي بضولت ٢ُغ صوعًا مهمًا ٦إخض ألاصواث اآلاهمت للخىمُت اآلاؿخضامت، وذلك ه�ُجت 
جي للؿُاخت الظي ًًم ممشلحن مً الجهاث اآلاٗىُت وال٣ُإ  اصة جىُٓم ٢ُإ الؿُاخت مً زال٫ اآلاجلـ الَى إٖل

ٕ الؿُاحي وعنض ؤصاثه ويمان جد٤ُ٣ ؤ٦بر ٢ضع مم٨ً ال�اص والظي سُإزظ ٖ�� ٖاج٣ه إلاشغاف ٖ�� جىمُت ال٣ُا
غ اآلاىخىط الؿُاحي وعٞ٘ مؿا�مت ال٣ُإ الؿُاحي �ي الىاجج اآلاد�ي إلاجما�ي.  مً جًاٞغ الجهىص والخٗاون لخٍُى
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 حدو٤ 
(90) 

 مجا٤ في املى٘رة الِمل وزوى الظُاطاث أو الاطتراجُجُاث ُدد
 2017وجُُٜمها  زؿدها أدواث ُلى املخ٘ٝ املظخدامت الظُاخت

  

 ٛوس املىكَى

 هٟظث 2016- 2011اطتراجُجُت الٜواُُت للظُاخت 

 لم ًىٟظ بٗض 2023-2017اطتراجُجُت الٜواُُت للظُاخت 

 لم ًىٟظ بٗض اطتراجُجُت جىمُت زأض املا٤ البؼسي للظُاخت 

 هٟظث اطتراجُجُت جِظحر الخؤػحراث

 هٟظث الدزحاث والخـيُٙ

 9  ُدد الاطتراجُجُاث املى٘رة

 ... املى٘رةُدد زوى الِمل 

 . املـدز: هُئت الظُاخت الِامت
س        ....: ٓحر مخٗى

ومً اآلاخى٢٘ ؤن ًإزظ ال٣ُإ الؿُاحي بضولت ٢ُغ صوعًا مهمًا ٦إخض ألاصواث اآلاهمت للخىمُت اآلاؿخضامت، وذلك ه�ُجت 
جي للؿُاخت الظي ًًم ممشلحن مً الجهاث اآلاٗىُت وال٣ُإ  اصة جىُٓم ٢ُإ الؿُاخت مً زال٫ اآلاجلـ الَى إٖل

ٕ الؿُاحي وعنض ؤصاثه ويمان جد٤ُ٣ ؤ٦بر ٢ضع مم٨ً ال�اص والظي سُإزظ ٖ�� ٖاج٣ه إلاشغاف ٖ�� جىمُت ال٣ُا
غ اآلاىخىط الؿُاحي وعٞ٘ مؿا�مت ال٣ُإ الؿُاحي �ي الىاجج اآلاد�ي إلاجما�ي.  مً جًاٞغ الجهىص والخٗاون لخٍُى
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لٜد خٜٜذ دولت ٛوس أٓلب الٔاًاث املخِلٜت بالهدٖ الشاوي ُؼس مً أهداٖ الخىمُت 
ٛامذ بىكّ اهمان اطتهالٞ واهخاج مظخدامت، خُث املظخدامت املخِلٝ بلمان وحىد 

جُجُت الخىمُت زوت ُمل وهىُت لالطتهالٞ وإلاهخاج املظخدامحن، وجم ادماحهما في اطترا
ت لخدُٜٝ إلادازة الظلُمت للمىاد ال١ُلى بسامج والتي اػخملذ  الىهىُت وجسُ٘م ُماٍو

٘ا ة الاطخسدام، والخد مً جـؤزحراتها ُلى البِئت وشٍادة  اهخاج الى٘اًاث، س ٟو واُادة الخدٍو
  .ووكِذ الظُاطاث الخِلُمُت الهادٗت الى حِمُٝ الىعي بالخىمُت املظخدامت
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 للخـدي ُاحلت احسا اث اجساذ ُؼس: الهدٖ الشالث

 وآزازه املىار لخٔحر

 

ت والىاطِت الاهدؼاز ًّٜ ُبئها بـىزة ٓحر املىاخي أٟبر تهدًد للخىمُتًمشل الخٔحر  ، ٟما أن آزازه ٓحر املظبٛى
وهىاٞ خاحت ُاحلت للخـدي للخٔحر املىاخي وآزازه ٜٗى، واهما ٟرل٣ لبىا   .مخىاطبت ُلى لاػد ٜٗسا  وكِ٘ا  

 الٜدزة ُلى الـمىد في الخِامل مّ املساهس وال١ىازر الوبُُِت املسجبوت باملىار.

أنها مً أواتل الدو٤ التي ؿادٛذ ُلى ، خُث لظّباٛت في مجا٤ الخٔحر املىاخيٛوس مً الدو٤ اُحِد دولت و 
ت بؼؤن حٔحر املىار في الِام اج٘اُٛت لامم  والتي حِّد اخدي زالر اج٘اُٛاث بُئُت هامت  1996املخددة إلاهاٍز

ى دي حاهحرو في الِام  ، باإلكاٗت الج٘اُٛتي الخصخس والخىّىَ 1992جمسلذ ُنها ٛمت لازق التي ُٜدث في ٍز
ى٤ ُٟىجى املىبشٝ ًُ اج٘اُٛت ال  .2005خٔحر املىاخي في الِام البُىلىجي، ٟما ؿادٛذ دولت ٛوس ُلى بسجٟى

ا مً اهخمام دولت ٛوس بهره الٜلُت الهامت ٜٗد خٌُذ بشٜت املجخمّ الدولي الطخلاٗت مئجمس وا  ٛ هوال
 .2012في نهاًت ُام  "COP18" لاهساٖ الشامً ُؼس لالج٘اُٛت

ص (:1-13) الٔاًت  في الوبُُِت وال١ىازر باملىار املسجبوتاملساهس  مىاحهت في الـمىد ُلى الٜدزة حٍِص
ص البلدان، حمُّ  لازواز جل٣ مّ الخ١ُٙ ُلى الٜدزة وحٍِص

حن ُدد 13-1-1  100,000 مً بحن ٠ل ال١ىازر بظبب مباػسة ومً جلسزوا املٜ٘ىدًًو  لاشخاؾ املخٗى
 شخف

ت ًٖ هُا١ ال٩ىاعر  الُبُُٗت هٓغًا للٓغوف ا��غغاُٞت اآلاؿخ٣غة ال�ي ج�ؿم ��ا دولت قُغ، وابخٗاد ألاعاض ي ال٣ٍُغ
ان�ر، بةالياٞت بلى اعجٟإ ماقغاث الؿالمت البُئُت واآلاهىُت، ٞىجض بإن  اآلاخمشلت بالؼالػ٫ وال�راك�ن والًُٟاهاث وألٖا

�ن ألا��اص ٖضد نٟغًا َُلت  ل٩ل مئت ؤل٠ مً الؿ٩ان ال٩ىاعر بؿبب مباقغة جًغعوا ومً واآلا٣ٟىديً اآلاخٞى
 (.>810-8108الٟترة )

 حدو٤ 
(91) 

حن لاشخاؾ ُدد  بظبب مباػسة جلسزوا ومً واملٜ٘ىدًً املخٗى
 (2016- 2012شخف ) 100,000 ٠ل بحن مً ال١ىازر

    

 2016 2015 2014 2013 2012 املئػس
 0 0 0 0 0 الىُٗاث

 0 0 0 0 0 املٜ٘ىدًً

 0 0 0 0 0 املخلسزًٍ

 
  

 
 

 

 مّ جماػُا   ال١ىازر مساهس مً للخد مدلُت اطتراجُجُاث وجى٘ر حِخمد التي املدلُت الخ١ىماث وظبت 13-1-3
 ال١ىازر مساهس مً للخد الىهىُت الاطتراجُجُاث

ال١ مباصعة هىب ٞىع جمشل  ؤخض ألامشلت الباعػة للكغا٦ت الضولُت في  8100ٖام  (Hope For) ظهىص صولت ٢ُغ إَل
ؼ  =91الٗامت ع٢م لألمم اآلاخدضة ب٣غاع الجمُٗت  ;>، والتي جىظتها الضوعة الـمىاظهت مساَغ ال٩ىاعر بٗىىان "حٍٗؼ

جضٖم صولت ٢ُغ بَاع . و ٞٗالُت وجيؿ٤ُ اؾخسضام ؤنى٫ الضٞإ الٗؿ٨غي واآلاضوي في مىاظهت ال٩ىاعر الُبُُٗت
وؿبت الخ٩ىماث اآلادلُت وبالخالي ٞةن  .( وؤهضاٞه الؿبٗت8191 – ;810للخّض مً مساَغ ال٩ىاعر ) ٖمل ؾىضاي

ً ملُت للخض مً مساَغ ال٩ىاعر بما ًخماش ى م٘ الاؾتراجُجُاث الىَىُت للخض التي حٗخمض وجىٟظ اؾتراجُجُاث مد
 (>810- 8108) % َُلت الٟترة011جبلٜ في ٢ُغ  مساَغ ال٩ىاعر

 حدو٤ 
(92) 

 اطتراجُجُاث وجى٘ر حِخمد التي املدلُت الخ١ىماث وظبت
 الاطتراجُجُاث مّ جماػُا   ال١ىازر مساهس مً للخد مدلُت

 (2016-2012)ال١ىازر  مساهس مً للخد الىهىُت
     

2012 2013 2014 2015 2016 
100% 100% 100% 100% 100% 

 

 تالىهىُ ىوالخو والاطتراجُجُاث الظُاطاث في املىار بخٔحر املخِلٜت الخدابحر ادماج(: 2-13) الٔاًت

د مخ٢املت زوت/اطتراجُجُت/طُاطت جُِ٘ل أو وكّ ًُ أبلٔذ التي البلدان ُدد 13-2-1  ُلى تهااٛدز  جٍص
 ، والخىمُت الٜاتمت ُلىاملىار مّ الخؤٛلم ُلى الٜدزة ش وحِص  املىار، لخٔحر اللازة آلازاز مّ الخ١ُٙ

رًت الدُٗئت ٓاشاث اهبِازاث ج١ُٙ  زوىوكّ  ذل٣ في بما) املىس٘لت ُلى هدى ال يهدد اهخاج لٓا
سو  ت،وهىُ اثبالٓو  وهىُت، وجٜدًم مظاهمت مدددة ُلى الـُِد الىهجي،  ل٘ترةًُ املظخجداث  جٍٜس

 (ٓحر ذل٣ أو الظيخحن

مً زال٫ جىُٟظ ٖضة اآلاىار  حٛحر آلاىاظهت ٖلى زُِ (>810 - 8100ألاولى ) الىَىُت الخىمُت اؾتراجُجُتقخملذ ا
٘ مً ؤهمها ما ًلي:  مكاَع

 الهىاء ظىصة بصاعة جدؿحن 

 هبٗازاثالا و الُبُعي الٛاػ اخترا١ مً الخض 

ىُت   زُت وجىُٟظ بٖضاصجًمىذ مكغوًٖا مهماً  ًخمشل في  ٣ٞض( 8188-<810) الشاهُتؤما اؾتراجُجُت الخىمُت الَى
ىُت ؼ و اآلاىار حٛحر آزاع مً والخض للخ٠ُ٨ َو  .والضولُت والا٢لُمُت اآلادلُت الاؾتراجُجُت الكغا٧اث حٍٗؼ
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 مّ جماػُا   ال١ىازر مساهس مً للخد مدلُت اطتراجُجُاث وجى٘ر حِخمد التي املدلُت الخ١ىماث وظبت 13-1-3
 ال١ىازر مساهس مً للخد الىهىُت الاطتراجُجُاث

ال١ مباصعة هىب ٞىع جمشل  ؤخض ألامشلت الباعػة للكغا٦ت الضولُت في  8100ٖام  (Hope For) ظهىص صولت ٢ُغ إَل
ؼ  =91الٗامت ع٢م لألمم اآلاخدضة ب٣غاع الجمُٗت  ;>، والتي جىظتها الضوعة الـمىاظهت مساَغ ال٩ىاعر بٗىىان "حٍٗؼ

جضٖم صولت ٢ُغ بَاع . و ٞٗالُت وجيؿ٤ُ اؾخسضام ؤنى٫ الضٞإ الٗؿ٨غي واآلاضوي في مىاظهت ال٩ىاعر الُبُُٗت
وؿبت الخ٩ىماث اآلادلُت وبالخالي ٞةن  .( وؤهضاٞه الؿبٗت8191 – ;810للخّض مً مساَغ ال٩ىاعر ) ٖمل ؾىضاي

ً ملُت للخض مً مساَغ ال٩ىاعر بما ًخماش ى م٘ الاؾتراجُجُاث الىَىُت للخض التي حٗخمض وجىٟظ اؾتراجُجُاث مد
 (>810- 8108) % َُلت الٟترة011جبلٜ في ٢ُغ  مساَغ ال٩ىاعر

 حدو٤ 
(92) 

 اطتراجُجُاث وجى٘ر حِخمد التي املدلُت الخ١ىماث وظبت
 الاطتراجُجُاث مّ جماػُا   ال١ىازر مساهس مً للخد مدلُت

 (2016-2012)ال١ىازر  مساهس مً للخد الىهىُت
     

2012 2013 2014 2015 2016 
100% 100% 100% 100% 100% 

 

 تالىهىُ ىوالخو والاطتراجُجُاث الظُاطاث في املىار بخٔحر املخِلٜت الخدابحر ادماج(: 2-13) الٔاًت

د مخ٢املت زوت/اطتراجُجُت/طُاطت جُِ٘ل أو وكّ ًُ أبلٔذ التي البلدان ُدد 13-2-1  ُلى تهااٛدز  جٍص
 ، والخىمُت الٜاتمت ُلىاملىار مّ الخؤٛلم ُلى الٜدزة ش وحِص  املىار، لخٔحر اللازة آلازاز مّ الخ١ُٙ

رًت الدُٗئت ٓاشاث اهبِازاث ج١ُٙ  زوىوكّ  ذل٣ في بما) املىس٘لت ُلى هدى ال يهدد اهخاج لٓا
سو  ت،وهىُ اثبالٓو  وهىُت، وجٜدًم مظاهمت مدددة ُلى الـُِد الىهجي،  ل٘ترةًُ املظخجداث  جٍٜس

 (ٓحر ذل٣ أو الظيخحن

مً زال٫ جىُٟظ ٖضة اآلاىار  حٛحر آلاىاظهت ٖلى زُِ (>810 - 8100ألاولى ) الىَىُت الخىمُت اؾتراجُجُتقخملذ ا
٘ مً ؤهمها ما ًلي:  مكاَع

 الهىاء ظىصة بصاعة جدؿحن 

 هبٗازاثالا و الُبُعي الٛاػ اخترا١ مً الخض 

ىُت   زُت وجىُٟظ بٖضاصجًمىذ مكغوًٖا مهماً  ًخمشل في  ٣ٞض( 8188-<810) الشاهُتؤما اؾتراجُجُت الخىمُت الَى
ىُت ؼ و اآلاىار حٛحر آزاع مً والخض للخ٠ُ٨ َو  .والضولُت والا٢لُمُت اآلادلُت الاؾتراجُجُت الكغا٧اث حٍٗؼ
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 حدو٤ 
(93) 

د مً ٛدزة   اللازة آلازاز مّ الدولت ُلى الخ١ُٙالظُاطاث والاطتراجُجُاث التي جٍص
ص املىار، لخٔحر  ٓاشاث اهبِازاث واهس٘اق املىار حٔحر مّ الخ١ُٙ ُلى الٜدزة وحٍِص

 (2016-2012الدُٗئت )
    

 2016 2015 2014 2013 2012 املئػس
مدي ٛدزة املئطظاث ُلى الخ١ُٙ 

 مّ الخ١ىىلىحُا وهٜلها )وِم/ال(
 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم

ٛدزة لاٗساد ُلى الخ١ُٙ مّ مدي 
 الخ١ىىلىحُا وهٜلها )وِم/ال(

 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم

ت لبىا   مدي جىٗس زوى جوىٍٍس
ٛدزاث املئطظاث ولاٗساد للخ١ُٙ 

 مّ الخ١ىىلىحُا وهٜلها )وِم/ال(
 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم

 
ت والٜدزاث الىعي واذ٠ا  الخِلُم جدظحن (:3-13) الٔاًت  حٔحر مً لخسُ٘ٙبؼؤن ا واملئطظُت البؼٍس

 به املب١س وإلاهراز أزسه مً والخد مِه، والخ١ُٙ املىار،

 في املب١س وإلاهراز أزسه مً والخد مً حٔحر املىار، والخ١ُٙ مِه، الخسُ٘ٙ أدمجذ التي البلدان ُدد 13-3-1
 والِالي والشاهىي  الابخداثي الخِلُم مىاهج

 مً الخٛحر اآلاىادي الٗالي بةصماط الخضابحر اآلاؿخسضمت للخس٢٠ُٟامذ صولت ٢ُغ ممشلت في وػاعة الخٗلُم والخٗلُم 
ت وفي به والخ٠ُ٨ وال�ض مً آلازاع وإلاهذاع اآلاب٨غ  ضاصًت والشاهٍى في مىاهج الضعاؾت في اآلاضاعس إلابخضائُت وإلٖا

 الجامٗاث واآلاٗاهض الٗلُا و٧لُاث اآلاجخم٘.

 حدو٤ 
(94) 

 وإلاهراز أزسه مً والخد مِه، والخ١ُٙ املىار، حٔحر مً الخسُ٘ٙ الخدابحر التي أدمجذ
 (2016-2012والِالي ) والشاهىي  الابخداثي الخِلُم مىاهج في املب١س

    

 2016 2015 2014 2013 2012 املئػس
 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم املسخلت الابخداتُت
دادًت  وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم املسخلت الُا
ت  وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم املسخلت الشاهٍى
 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم الخِلُم الِالي

 

جي ًٖ البُان لدصجُ٘ الُلبت وخثهم  ًإحي ،بمسخل٠ اآلاغاخل اآلاىاهج الضعاؾُتفي  ٢ًاًا الخٛحر اآلاىادي ٞةن بصعاط ،ٚو
ٗهم البدشُت بما ًدىاؾب م٘ جىظهاث الضولت في اآلاداٞٓت ٖلى الثرواث الُبُُٗت وجد٤ُ٣ الخىاػن  غ مكاَع ٖلى جٍُى

 . اآلاىادي، ومىا٦بت الخىظه الٗالمي لخ٣لُل الاهبٗازاث ال٨غبىهُت
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بهدٖ اجساذ احسا اث ن جدٜٝ الٔاًاث املسجبوت م١ً الٜى٤ بؤن دولت ٛوس اطخواُذ أٍو
ُاحلت للخـدي للخٔحر املىاخي وأزازه، خُث حِخمد ٠اٗت البلدًاث في الدولت ُلى 

زر جخماش ى مّ الاطتراجُجُت الىهىُت، ٟما ٛامذ ااطتراجُجُاث ملىاحهت مساهس ال١ى 
الدولت ببدماج الخدابحر املظخسدمت للخسُ٘ٙ مً أزاز الخٔحر املىاخي في في مىاهج الدزاطت 

 لٙ مساخل الخِلُم.بمسخ
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 واملىازد والبداز املدُواث خٍ٘ الهدٖ السابّ ُؼس:

ت  لخدُٜٝ مظخدام هدى ُلى واطخسدامها البدٍس

 املظخدامت الخىمُت

ص خٍ٘ الىُ  ت والظاخلُت واطخسدامها املظخدامت، والى مىّ ٌم ٌظعى هرا الهدٖ الى حٍِص إلا١ًىلىحُت البدٍس

وشٍادة ال٘ىاتد الاٛخـادًت التي جدـل الدو٤ الجصزٍت الـٔحرة الىامُت وأٛل الدو٤ همىا  ُليها جلىر البداز، 

ت.  مً الاطخسدام املظخدام للىٌم إلا١ًىلىحُت البدٍس

 ًُ الىاحم الخلىر طُما وال ٟبحر، بٜدز مىه والخد أهىاُه بجمُّ البدسي  الخلىر مىّ (:1-14) الٔاًت
ت، لاوؼوت  2025 ُام بدلى٤  املٔرًاث، وجلىر البدسي، الخوام ذل٣ في بما البًر

شاٗت الظاخلُت في املىاهٝ املٔرًاث ٗسن مئػس 14-1-1  الواُٗت البالطد١ُُت املسل٘اث ٟو

 الخٛحر ٢ُاؽ زال٫ مً الؿاخلُت البِئت ٖلى ٧اٞت بإق٩اله البكغي  اليكاٍ جإزحر مضي ٢ُاؽ بلى اآلااقغ هظا يهضٝ
اصة ٖىض  Eutrophication ْاهغة بدضور حؿبب ؤن ًم٨ً والتي اآلاٛظًت الٗىانغ جغ٦ُب في  هظه جغ٦حز في ال٨بحرة الٍؼ

 . الٗىانغ

 الا٢ص ى الخض جخسُى لم ٢ُغ مىا٤َ ٧اٞت في الخمىيت وصعظت اآلالىخت صعظت ؤن بلى اآلااقغ هظا بُاهاث وحكحر  
م٨ً الخمىيت، لضعظت باليؿبت( 9.<-9.>)و اآلالىخت لضعظت( ;:-99) والبالٜ به اآلاؿمىح  صعظت اعجٟإ جٟؿحر ٍو
٠ بلى( 8.::) بلٛذ خُض ٢ص ى،ألا الخض مً ا٢تربذ والتي مؿُُٗض مى٣ُت في اآلالىخت  بٌٗ مً الىاجج الخهٍغ

ذ لتر٦حز باليؿبت ؤما. الهىاُٖت الكغ٧اث  والبالٛت به اآلاؿمىح ٢ص ىألا الخض مً ؤ٢ل سجلذ ٣ٞض  (No، No3 ) هتًر
ذ باليؿبت( ;9) ذ باليؿبت( 011)و  No2 لىتًر   No3 . لىتًر

 في لتر/ملُٛغام( >.?0)و ؤ٢ص ى ٦دض الضوخت في لتر/ملُٛغام( 8>8) بحن ما ُٞتراوح الؿل٩ُاث، لتر٦حز باليؿبت ؤما 
ب٣ى مِؿُٗض،  جغ٦حز وسجل. لتر/ملُٛغام( 11?) اآلاؿمىح ٢ص ىألا الخض مً ؤ٢ل اآلاىا٤َ ٧اٞت في الؿل٩ُاث جغ٦حز ٍو

 لتر،/ملُٛغام( <.;) جسُى لم خُض وصزان، والخىع  ومؿُُٗض الٗضًض زىع  مىا٤َ في واضخاً  اهسٟاياً  الٟىؾٟاث
 الٗال٣ت الهلبت اآلاىاص جغ٦حز وجغاوح. لتر/ملُٛغام( 91) واآلا٣ضع به اآلاؿمىح ألا٢ص ى الخض ًٖ ٦شحراً  ٣ًل اآلاٗض٫ وهظا

 اآلاٗضالث وجب٣غ ؤ٢ص ى، ٦دض الضوخت في لتر/ملُٛغام( ?.<)و ؤٖلى ٦دض الظزحرة في لتر/مُلٛغام( =.09) بحن ما
 .لتر/ملُٛغام( 91) به اآلاؿمىح ٢ص ىألا الخض ًٖ ٦شحراً  ج٣ل اآلاىا٤َ ٧اٞت في اآلاسجلت

  

 
 

 

 حدو٤ 
(95) 

ّ لِام  ت بدظب املٛى حز املٔرًاث الوبُُِت في املُاه الظاخلُت الٜوٍس  (2016)جٟس
      

 
 املىوٜت

 

دزحت 
امللىخت 
)وخداث 
امللىخت 
 الِملُت(

دزحت 
 الخمىكت

ذ  هتًر
)ملُٔسام/ 

 لتر(

هتراث 
 )ملُٔسام/لتر(

طل٢ُاث 
)ملُٔسام/ 

 لتر(

ٗىط٘اث 
 )ملُٔسام/لتر(

مجمَى املىاد 
الـلبت 
 الِالٜت

 )مُلُٔسام/لتر(

الخد 
الاٛص ى 

 املظمىح به
33 - 45 6.5 - 8.3 35.0 100.0 900.0 30.0 30.0 

 14.6 5.2 80.9 15.9 1.6 7.9 ... الِدًد زىز 

 12.2 5.2 19.6 9.1 1.1 8.1 44.2 مظُُِد

سة  12.5 ... 68.9 33.5 1.4 ... 41.1 الٟى

 زاض
ىواض  بٗى

42.3 8.0 1.4 26.2 136.0 ... 11.1 

 8.9 ... 262.0 35.6 1.4 8.0 42.8 الدوخت

 9.2 5.0 28.0 14.5 7.1 8.1 42.2 الخىز 

 13.7 ... 58.4 15.2 1.4 8.2 42.7 الرزحرة

 12.9 ... 10.0 5.7 0.6 8.0 ... ل٘ان زاض

ً  12.9 ... 21.0 24.8 1.5 8.1 42.5 زاض ٟز

 17.5 5.7 141.7 69.2 4.2 8.1 ... دزان

 16.8 ... 94.0 11.6 2.1 8.0 ... طلىي 

 .املـدز: وشازة البلدًت والبِئت

اث اآلاٛظًاث الُبُُٗت مً اآلاخى٢٘ ؤن  ىام ال٣اصمت جب٣ى مؿخٍى اث الُبُُٗت زال٫ ألٖا ت ٖىض اآلاؿخٍى في اآلاُاه ال٣ٍُغ
ت يمً اؾتراجُجُالؾُما  ىُت  تم٘ جىُٟظ زُت مخ٩املت قاملت آلاغا٢بت ظىصة اآلاُاه الؿاخلُت والبدٍغ الخىمُت الَى
 .مً ٢بل وػاعة البلضًت والبِئت وبضٖم مً ماؾؿت ٢ُغ للبترو8188٫ - <810الشاهُت 

ت زال٫ الٟترة ) بلى اعجٟإ اثإلاخصاءو�كحر  (، ;810 - 8108كمُاث إلاظمالُت للمسلٟاث وؤه٣اى اآلاُاه البدٍغ
اصة ج٣ضع بىدى ) ،;810( َىًا ٖام 80:1بلى ) 8108( َىًا ٖام 1;?0خُض اعجٟٗذ مً ) . وفي %(01ؤي بيؿبت ٍػ

ام  8108ىاَئ ما بحن ٖام الى٢ذ الظي هالخٔ ُٞه اهسٟاى مسلٟاث الخكب ومسلٟاث الك بيؿبت  ;810ٖو
ىث بيؿبت ) ، هجض اعجٟإ مسلٟاث%( ٖلى الخىالي;.=9% و 81)   الخالي ًبحن طل٪.%(، والجضو٫ ;.;:الٍؼ
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 حدو٤ 
(95) 

ّ لِام  ت بدظب املٛى حز املٔرًاث الوبُُِت في املُاه الظاخلُت الٜوٍس  (2016)جٟس
      

 
 املىوٜت

 

دزحت 
امللىخت 
)وخداث 
امللىخت 
 الِملُت(

دزحت 
 الخمىكت

ذ  هتًر
)ملُٔسام/ 

 لتر(

هتراث 
 )ملُٔسام/لتر(

طل٢ُاث 
)ملُٔسام/ 

 لتر(

ٗىط٘اث 
 )ملُٔسام/لتر(

مجمَى املىاد 
الـلبت 
 الِالٜت

 )مُلُٔسام/لتر(

الخد 
الاٛص ى 

 املظمىح به
33 - 45 6.5 - 8.3 35.0 100.0 900.0 30.0 30.0 

 14.6 5.2 80.9 15.9 1.6 7.9 ... الِدًد زىز 

 12.2 5.2 19.6 9.1 1.1 8.1 44.2 مظُُِد

سة  12.5 ... 68.9 33.5 1.4 ... 41.1 الٟى

 زاض
ىواض  بٗى

42.3 8.0 1.4 26.2 136.0 ... 11.1 

 8.9 ... 262.0 35.6 1.4 8.0 42.8 الدوخت

 9.2 5.0 28.0 14.5 7.1 8.1 42.2 الخىز 

 13.7 ... 58.4 15.2 1.4 8.2 42.7 الرزحرة

 12.9 ... 10.0 5.7 0.6 8.0 ... ل٘ان زاض

ً  12.9 ... 21.0 24.8 1.5 8.1 42.5 زاض ٟز

 17.5 5.7 141.7 69.2 4.2 8.1 ... دزان

 16.8 ... 94.0 11.6 2.1 8.0 ... طلىي 

 .املـدز: وشازة البلدًت والبِئت

اث اآلاٛظًاث الُبُُٗت مً اآلاخى٢٘ ؤن  ىام ال٣اصمت جب٣ى مؿخٍى اث الُبُُٗت زال٫ ألٖا ت ٖىض اآلاؿخٍى في اآلاُاه ال٣ٍُغ
ت يمً اؾتراجُجُالؾُما  ىُت  تم٘ جىُٟظ زُت مخ٩املت قاملت آلاغا٢بت ظىصة اآلاُاه الؿاخلُت والبدٍغ الخىمُت الَى
 .مً ٢بل وػاعة البلضًت والبِئت وبضٖم مً ماؾؿت ٢ُغ للبترو8188٫ - <810الشاهُت 

ت زال٫ الٟترة ) بلى اعجٟإ اثإلاخصاءو�كحر  (، ;810 - 8108كمُاث إلاظمالُت للمسلٟاث وؤه٣اى اآلاُاه البدٍغ
اصة ج٣ضع بىدى ) ،;810( َىًا ٖام 80:1بلى ) 8108( َىًا ٖام 1;?0خُض اعجٟٗذ مً ) . وفي %(01ؤي بيؿبت ٍػ

ام  8108ىاَئ ما بحن ٖام الى٢ذ الظي هالخٔ ُٞه اهسٟاى مسلٟاث الخكب ومسلٟاث الك بيؿبت  ;810ٖو
ىث بيؿبت ) ، هجض اعجٟإ مسلٟاث%( ٖلى الخىالي;.=9% و 81)   الخالي ًبحن طل٪.%(، والجضو٫ ;.;:الٍؼ
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 حدو٤ 
(96) 

ت خظب هَى  -2012( )بالوًاملسل٘اث)ٟمُت املسل٘اث وأهٜاق املُاه البدٍس
2015) 

      

ىث مسل٘اث ػىاهئ مسل٘اث زؼب الظىت  املجمَى مسل٘اث ٍش

2012 50 800 1,100 1,950 

2013 45 700 1,050 1,795 

2014 65 550 1,200 1,815 

2015 40 500 1,600 2,140 

 املـدز : وشازة البلدًت والبِئت.    

ىث جؤزغ �ش٩ل كبحر ٖلى البِئت  وججضع إلاشاعة بلى اعجٟإ مسلٟاث ألازشاب ومسلٟاث الشىاَئ ومسلٟاث الٍز
لى الخىٕى  ت ٖو اجساط بظغاءاث ٖملُت وملمىؾت للخض  مً الجهاث اآلاسخهت الخُىي ٞ�ها، ألامغ الذي ًخُلبالبدٍغ

 مجها لخإمحن اؾخضامت اآلاىا٤َ الؿاخلُت واآلاداٞٓت ٖلى ؾالمت البِئت.

ت إلا١ًىلىحُت الىٌم ادازة (:2-14) الٔاًت  أحل مً وخماًتها، مظخدام هدى ُلى والظاخلُت البدٍس
ص بىطاتل منها ٟبحرة، طلبُت آزاز خدور ججىب  واجساذ الـمىد، ُلى ٛدزتها حٍِص

 وإلاهخاحُت الصخت جدُٜٝ أحل إلُادتها الى ما٠اهذ ُلُه مً الالشمت إلاحسا اث
 2020 ُام بدلى٤  للمدُواث،

ت الاٛخـادًت املىاهٝ وظبت 14-2-1  إلا١ًىلىحُت الىٌم ُلى ٛاتمت ههج باطخسدام جداز التي الىهىُت الخـٍس

تاآلاداٞٓت ٖلى اآلاهاصع بلى الخُت اآلاخ٩املت الصاعة اآلاىا٤َ الؿاخلُت تهضٝ  ، الُبیٗیت وخماًت اآلآاھغ البدٍغ
وج�ؿحر ٞغص الخىمیت الا٢خهاصًت اآلاخمشلت في اآلاهاثض والؿیاخت البی�یت، واؾخهالح ألاعاض ي والبيیت الخدخیت 

ت في مىا٤َ الؿىاخ ت وط٥ مً زال٫ جدلیل اآلاهاصع البدٍغ ت الخىٕى ألاخیا�ي وخماًت البدٍغ ل، وخماًت واؾخمغاٍع
یھیت لخ٣لیل  ال٣یم الش٣اٞیت والترار الش٣افي، وبصاعة وجىٓیم الىنى٫ بلى اآلاىا٤َ الؿاخلیت والاؾخسضاماث التٞر
غ اؾتراجیجیاث الخىمیت لخ٣لیل اآلاساَغ التي ٢ض جىجم ًٖ  اثیت وجٍُى ھم الٗملیاث الٟحًز الخإزحراث الؿلبیت، ٞو

غ الاؾخسضاماث اآلاىاؾبت لألعاض ي  اعة واعجٟإ ميؿىباث میاه البدغ،راث اآلاىازیت مشل اعجٟإ صعظت الخغ الخٛیح وجٍُى
وجبلغ �ؿبت اآلاىا٤َ الا٢خهاصًت التي جضاع باؾخسضام الى�� ال٣اثمت ٖلى الىٓم إلا٩ًىلىظُت  ت.ٖلى اآلاىا٤َ الؿاخلی

 (>810-8108%( زال٫ الٟترة )011)

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 
ٗاث اآلاغجبُت مً  بؿً الٗضًضفي بَاع الخُت اآلاخ٩املت إلصاعة اآلاىا٤َ الؿاخلُت و٢امذ صولت ٢ُغ  الدكَغ

ٗاث ٢اهىن   ;811( لؿىت 91خماًت البِئت ال٣ُغي ع٢م )باالؾدشماعاث في اآلاىا٤َ الؿاخلُت والبداع مجها حكَغ
 ٍغ الخالُت:ع ، ٦ما ٢امذ اآلااؾؿاث اآلاٗىُت بالخُت بىي٘ الخ٣االخىُٟظًتوالثدخه 

  غ زغاثِ الخؿاؾُت البُئُت  .للؿاخل الكغقي لضولت ٢ُغج٣ٍغ
  غ زغاثِ الخؿاؾُت البُئُت غة خالى٫ ج٣ٍغ  للؿاخل الٛغبي لضولت ٢ُغ وظٍؼ

 م٣ضعة اآلاهُض الؿم٩ي(بغهامج عنض الهُض الؿم٩ ،ٌ  ي )خضوص الهُض، زُِ الخٍٗى
 ت  اججاهاث ْغوٝ مىاًَ الخىٕى الخُىي الؿاخلُت والبدٍغ
 ( ومؿاخت اآلاؿخهلخت8، َى٫ الكىاَئ اآلاٗضلت )٦مالًٍٛى الىاقئت ًٖ الؿ٩ان. 
 مساَغ الخٛحراث اآلاىازُت. 

جي مً زال٫ اآلاؿاع الجماعي للؿلُاث  ًجب ؤن جخمصاعة اآلاؿخضامت لھظه اآلاىا٤َ الؿاخلیت ًٖ البُان ٞإن إلا  ٚو
كاع٥ ٞیه الجمی٘ ال٣ُإ الخ٩ىمي والخام  بهٟخھم قغ٧اء الخىمیت في ھظا اآلاكغوٕ واآلاجخم٘ اآلاضوي اآلاسخهت َو

الٗضًض مً وؤن اآلاؿاع الجماعي لخُت الخىمُت اآلاخ٩املت إلصاعة اآلاىا٤َ الؿاخلُت ٌكمل  الخیىي للضولت
غ ٘ اآلاٗلىماث والخدلیل الٗلمي لھالل�كاَاث وإلاصاعاث اآلاخمشلت في الضوعة اآلاؿخمغة لجمالاؾتراجیجیاث  ، وجٍُى

یھیت ، اصاالخسُیُیت ٖلى اآلاىا٤َ الؿاخلیت وجىٟیظ الاؾخسضام اآلاىاؾب لألعاض ي والؿیاؾاث عة اآلاىا٤َ التٞر
غالاظخماٖیت   . ، اآلاغا٢بت و٦خابت الخ٣اٍع

ص بجملت وطاتل منها آزازه، ومِالجت خد أدوى الى املدُواث جدمم جٜلُل (:3-14) الٔاًت  الخِاون  حٍِص
 املظخىٍاث حمُّ ُلى الِلمي

ت الخمىكت مخىطىُٛاض  14-3-1 ت في البدٍس  جمشُلُت ألزر الُِىاث مدواث مً ُليها مخ٘ٝ مجمُى

ت اآلاسجلت في للمُاه حكحر البُاهاث الخانت بمخىؾِ الخمىيت  صولت  مسخلٟت مًمدُاث مىدكغة في مىا٤َ البدٍغ
( 0.<( ٦دض ؤصوى في مدُت ؾلىي و)ٚغام في اللتر الىاخض ?.=اآلاسجل جغاوح ما بحن )٢ُغ بلى ؤن مخىؾِ الخمىيت 
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ٗاث اآلاغجبُت مً  بؿً الٗضًضفي بَاع الخُت اآلاخ٩املت إلصاعة اآلاىا٤َ الؿاخلُت و٢امذ صولت ٢ُغ  الدكَغ

ٗاث ٢اهىن   ;811( لؿىت 91خماًت البِئت ال٣ُغي ع٢م )باالؾدشماعاث في اآلاىا٤َ الؿاخلُت والبداع مجها حكَغ
 ٍغ الخالُت:ع ، ٦ما ٢امذ اآلااؾؿاث اآلاٗىُت بالخُت بىي٘ الخ٣االخىُٟظًتوالثدخه 

  غ زغاثِ الخؿاؾُت البُئُت  .للؿاخل الكغقي لضولت ٢ُغج٣ٍغ
  غ زغاثِ الخؿاؾُت البُئُت غة خالى٫ ج٣ٍغ  للؿاخل الٛغبي لضولت ٢ُغ وظٍؼ

 م٣ضعة اآلاهُض الؿم٩ي(بغهامج عنض الهُض الؿم٩ ،ٌ  ي )خضوص الهُض، زُِ الخٍٗى
 ت  اججاهاث ْغوٝ مىاًَ الخىٕى الخُىي الؿاخلُت والبدٍغ
 ( ومؿاخت اآلاؿخهلخت8، َى٫ الكىاَئ اآلاٗضلت )٦مالًٍٛى الىاقئت ًٖ الؿ٩ان. 
 مساَغ الخٛحراث اآلاىازُت. 

جي مً زال٫ اآلاؿاع الجماعي للؿلُاث  ًجب ؤن جخمصاعة اآلاؿخضامت لھظه اآلاىا٤َ الؿاخلیت ًٖ البُان ٞإن إلا  ٚو
كاع٥ ٞیه الجمی٘ ال٣ُإ الخ٩ىمي والخام  بهٟخھم قغ٧اء الخىمیت في ھظا اآلاكغوٕ واآلاجخم٘ اآلاضوي اآلاسخهت َو

الٗضًض مً وؤن اآلاؿاع الجماعي لخُت الخىمُت اآلاخ٩املت إلصاعة اآلاىا٤َ الؿاخلُت ٌكمل  الخیىي للضولت
غ ٘ اآلاٗلىماث والخدلیل الٗلمي لھالل�كاَاث وإلاصاعاث اآلاخمشلت في الضوعة اآلاؿخمغة لجمالاؾتراجیجیاث  ، وجٍُى

یھیت ، اصاالخسُیُیت ٖلى اآلاىا٤َ الؿاخلیت وجىٟیظ الاؾخسضام اآلاىاؾب لألعاض ي والؿیاؾاث عة اآلاىا٤َ التٞر
غالاظخماٖیت   . ، اآلاغا٢بت و٦خابت الخ٣اٍع

ص بجملت وطاتل منها آزازه، ومِالجت خد أدوى الى املدُواث جدمم جٜلُل (:3-14) الٔاًت  الخِاون  حٍِص
 املظخىٍاث حمُّ ُلى الِلمي

ت الخمىكت مخىطىُٛاض  14-3-1 ت في البدٍس  جمشُلُت ألزر الُِىاث مدواث مً ُليها مخ٘ٝ مجمُى

ت اآلاسجلت في للمُاه حكحر البُاهاث الخانت بمخىؾِ الخمىيت  صولت  مسخلٟت مًمدُاث مىدكغة في مىا٤َ البدٍغ
( 0.<( ٦دض ؤصوى في مدُت ؾلىي و)ٚغام في اللتر الىاخض ?.=اآلاسجل جغاوح ما بحن )٢ُغ بلى ؤن مخىؾِ الخمىيت 
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٤ ال٣اهىن  هيمً الخض اآلاؿمىح باآلااقغاث اآلاسجلت ج٣٘ الخىع والظزحرة وعاؽ ع٦ً وصزان وظمُ٘  في مدُاث ٞو
 (.ٚغام في اللتر الىاخض 9.<-;.>) واآلا٣ضعبـــ( 9ال٣ُغي ع٢م )

 حدو٤ 
(97) 

ت الخمىكت مخىطى ممشلت ألزر  مدواث مً ُليها مخ٘ٝ بددود مٜاطت البدٍس
 (2016- 2010الُِىاث )

      

 2016 2014 2010 املىوٜت

 ND 8.0 8.0 الِدًد زىز 

 8.1 6.5 7.8 مظُُِد

سة  NM 7.2 7.9 الٟى

ىواض زاض  8.0 6.8 7.8 بٗى

 ND 8.0 7.8 الدوخت

 ND 8.1 - الخىز 

 ND 8.1 - الرزحرة

 ND 8.0 - ل٘ان زاض

ً  ND 8.1 7.7 زاض ٟز

 8.1 - - دزان

 7.9 - - طلىي 

NM  .لم ًخم ُٛاطه : 
ND.ٓحر م١ؼٙ ُىه : 

م ) ٜا للٜاهىن الٜوسي ٛز  .8.3 - 6.5ملخىطى الخمىكه هى  2005( لظىت 3الخد املظمىح الاٛص ى به ٗو
 .والبِئتاملـدز: وشازة البلدًت 

حر ،الٜاهىوي ٓحر والـُد امل٘سن الـُد وانها  ِٗا٤، هدى ُلى الـُد جىٌُم(: 4-14) الٔاًت  املبلٕ ٓو
حر ،ُىه  مً الِلم، ُلى ٛاتمت ادازة زوى وجىُ٘ر املدمسة، الـُد وممازطاث املىٌم ٓو
ذ أٛسب في ُلُه ٠اهذ ما الى الظم١ُت لازؿدة اُادة أحل  لاٛل ُلى لخـل مم١ً، ٛو
ٜا   مظخدامت ٓلت أٛص ى اهخاج جدُذ أن ًم١ً التي املظخىٍاث الى  زـاتـها جددده ملا ٗو

 2020 ُام بدلى٤  البُىلىحُت،

اث كمًاملىحىدة  تالظم١ُ زؿدةلا  وظبت 14-4-1  بُىلىحُا   تظخدامامل املظخٍى

حر ؾبل الٗ�ش وفي الا٢خهاص الىط��، بُض  �ؿاهم مهاثض ألاؾماك مؿاهمت ٦بحرة في جد٤ُ٣ الامً الغظا�ي وفي جٞى
، وان ًسٌٟ الخىٕى الخُىي،وان ٌُٗل م٨ً ؤن ًسغب اآلاىاثل الؿم٨ُتًٞةهه بطا لم ًسً٘ إلصاعة مؿخضامت ،  ههؤ

 .الا٢خهاصًت والاظخماُٖت اآلاؿخضامت ؤصاء الىظم إلاً�ىلىظُت ،مما ًسلف ؤثاع ؾلبُت ٖلى الخىمُت

ق�ضث �ؿبت ألاعنضة الؿم٨ُت اآلاىظىصة يمً الخضوص البُىلىظُت آلامىت في صولت ٢ُغ جُىع ؤًجابًُا زال٫ الٟترة 
اصة ٢ضعث بــ )>810%( ٖام 1<بلى ) 8108%( ٖام 8=(، خُض اعجٟٗذ مً )>810 - 8108) %(، 00.0ؤي بيؿبت ٍػ

٘ الخانت بدىمُت الثروة الؿم٨ُت وهظا الخ٣ضم اآلادغػ ًغظ٘  إ الخام زع٦مكغوٕ الاؾتبلى اؾخ٨ما٫ بٌٗ اآلاكاَع
ت اآلادلُتلبٗ   ؾخضامت البُىلىظُت.، ألامغ الظي ا�٨ٗس بًجابًا ٖلى مؿخىي الا  ٌ ؤهىإ ألاؾماك البدٍغ

 

 
 

 

 

 

 
 

 .املـدز: وشازة البلدًت والبِئت

جي ٖلى البُان، ٞة هه لبلٙى جىاػن ن�ي في البالص ال مىاص مً اآلاداٞظت ٖلى ألاعنضة الؿم٨ُت يمً الخضوص ٚو
غة ؤو ٞى٢ه، وهى اآلاؿخىي الظي ًم٨ً ؤن �ُٗي اآلاغصوص ألا –اآلاؿخضامت بُىلىظًُا   ٢ص ى اآلاؿخضام.ٖىض مؿخىي الٞى

م مً اهسٟاى  غة يمً مؿوبالٚغ ت اآلاخٞى اث ألاعنضة الؿم٨ُت البدٍغ اثمؿخٍى في الٗالم  مؿخضامت بُىلىظُاً  خٍى
ر ؤن الىي٘ في صولت ٢ُغ ٧ان ؤًٞل، خُض ، بؿبب الهُض الجاثغ، ٚح8109%( ٖام ?>بلى ) :=?0%( ٖام 1?مً )

  .>810%( ٖام 1<سجلذ وؿبت ونلذ بلى )

ت، الظاخلُت املىاهٝ مً لاٛل ُلى املاتت في 10 خٍ٘ (:5-14) الٔاًت  الٜاهىن  مّ ًدظٝ بما والبدٍس
 2020 ُام بدلى٤  املخاخت، الِلمُت املِلىماث أٗلل الى واطدىادا   والدولي الىهجي

ت املىاهٝ مٜابل املدمُت املىاهٝ هواٚ 14-5-1  البدٍس

ت ) ُحٗض ٦ما  .مدمُت زىع الٗضًض والظزحرةبًمجها  >810لٗام ( ٦ُلىمتر مغب٘ 81.99=جبلٜ مؿاخت اآلادمُاث البدٍغ
ت، خُض بلٛذ مؿاختها مدمُت زىع الٗضًض مً  في اآلااثت مً  ;=، ؤي بيؿبت ٦م مغبٗاً  1:;ؤ٦بر اآلادمُاث البدٍغ
ت  في ٢ُغ. بظمالي اآلادمُاث البدٍغ
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ػ٢ل 
(41) 

ت ٟم مسبّ  ػ٢ل  (2016- 2012)مظاخت املدمُاث البدٍس
(42) 
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 .املـدز: وشازة البلدًت والبِئت

جي ٖلى البُان، ٞة هه لبلٙى جىاػن ن�ي في البالص ال مىاص مً اآلاداٞظت ٖلى ألاعنضة الؿم٨ُت يمً الخضوص ٚو
غة ؤو ٞى٢ه، وهى اآلاؿخىي الظي ًم٨ً ؤن �ُٗي اآلاغصوص ألا –اآلاؿخضامت بُىلىظًُا   ٢ص ى اآلاؿخضام.ٖىض مؿخىي الٞى

م مً اهسٟاى  غة يمً مؿوبالٚغ ت اآلاخٞى اث ألاعنضة الؿم٨ُت البدٍغ اثمؿخٍى في الٗالم  مؿخضامت بُىلىظُاً  خٍى
ر ؤن الىي٘ في صولت ٢ُغ ٧ان ؤًٞل، خُض ، بؿبب الهُض الجاثغ، ٚح8109%( ٖام ?>بلى ) :=?0%( ٖام 1?مً )

  .>810%( ٖام 1<سجلذ وؿبت ونلذ بلى )

ت، الظاخلُت املىاهٝ مً لاٛل ُلى املاتت في 10 خٍ٘ (:5-14) الٔاًت  الٜاهىن  مّ ًدظٝ بما والبدٍس
 2020 ُام بدلى٤  املخاخت، الِلمُت املِلىماث أٗلل الى واطدىادا   والدولي الىهجي

ت املىاهٝ مٜابل املدمُت املىاهٝ هواٚ 14-5-1  البدٍس

ت ) ُحٗض ٦ما  .مدمُت زىع الٗضًض والظزحرةبًمجها  >810لٗام ( ٦ُلىمتر مغب٘ 81.99=جبلٜ مؿاخت اآلادمُاث البدٍغ
ت، خُض بلٛذ مؿاختها مدمُت زىع الٗضًض مً  في اآلااثت مً  ;=، ؤي بيؿبت ٦م مغبٗاً  1:;ؤ٦بر اآلادمُاث البدٍغ
ت  في ٢ُغ. بظمالي اآلادمُاث البدٍغ
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ت و مظاخت املدمُاث  ت البًر ػ٢ل  )2016بدولت ٛوس  )البدٍس
(43) 

 
 

 

اهاثمُِىت مً  أػ٢ا٤ خٌس(: 6-14) الٔاًت  في إلاٗسان في حظهم التي لاطماٞ مـاتدالى  املٜدمت إلُا
اهاث والٔا  لاطماٞ، ؿُد وفي الـُد ٛدزاث  ٓحر لاطماٞ ؿُد في حظاهم التي إلُا

حر املؼسوَ حر ُىه املبلٕ ٓو  هرا مً حدًدة اُاهاث اطخددار ًُ وإلاحجام املىٌم، ٓو
 ،والِ٘الت املالتمت والخ٘لُلُت الخاؿت املِاملتج١ىن  أنلسوزة ب الدظلُم مّ الٜبُل،
 الخجازة مىٌمت م٘اوكاث مً ًخجصأ ال حص ا  ، همىا   البلدان وأٛل الىامُت للبلدان
اهاث بؼؤن الِاملُت  2020 ُام بدلى٤  لاطماٞ، ـاتداملٜدمت مل إلُا

 ٓحر لاطماٞ ؿُد م٢اٗدت الى السامُت الدولُت الـ١ىٞ جىُ٘ر مدي في البلدان جدسشه الري الخٜدم 14-6-1
حر املؼسوَ حر ُىه املبلٕ ٓو  املىٌم ٓو

 اث الضولُت وال�لُجُت وإلا٢لُمُتبلى الاهًمام بلى ٧اٞت الاجٟا٢ُ 0=?0ؾٗذ صولت ٢ُغ مىظ جإؾِؿها ٖام 
جى٢ُٗها ٖ�ى الٗضًض من الاجٟا٢ُاث الثىاثُت، وؾا�م ذلك جىُٟظ آلالُاث الضولُت ، ٖالوة الضولُتوالبروجى٧ىالث 

حر اآلاىٓم ( 8:وبلٜ بظمالي الاجٟا٢ُاث البُئُت التي و٢ٗتها صولت ٢ُغ ) .الهاصٞت بلى م٩اٞدت الهُض ٚحر اآلاكغوٕ ٚو
( اجٟا٢ُاث زلُجُت واجٟا٢ُخحن <ألاطغاف و)( اجٟا٢ُت مخٗضصة <جٟا٢ُت صولُت و)ا( 88اجٟا٢ُت جىػٖذ بىا٢٘ )

٤ اآلاجا٫ البُئي ما ٢لُمُخحن، واجٟا٢ُخحن زىاثِخحنب ، باإلياٞت بلى بغجى٧ى٫ صولي واخض. وجىػٖذ الاجٟا٢ُاث البُئُت ٞو
، ( اجٟا٢ُت8) ، واؾخخضاماث ألاعاض ي( اجٟا٢ُاث=)، والخىٕى الخُىي ( اجٟا٢ُت09)خماًت البِئت وم٩اٞدت الخلىربحن 

( >) الاؾخجابت لل٩ىاعر الُبُُٗت والخ٣ىُت( اجٟا٢ُاث، >) الؼعاٖت وألامن الٛظا�ي وال�روة الؿمكُت والخُىاهُت
 ( اجٟا٢ُخحن، واجٟا٢ُت واخض في مجا٫ اآلاُاه.8( اجٟا٢ُاث، والىٟاًاث)9اجٟا٢ُاث، والخٛحر اآلاىادي)

 حدو٤ 
(98) 

 لاطماٞ ؿُد م٢اٗدت الى السامُت الدولُتالالُاث  جىُ٘ر مجا٤ في الدولت أخسشجه الري الخٜدم
حر املؼسوَ ٓحر حر ُىه املبلٕ ٓو  (2016- 1980املىٌم ) ٓو

      

 املجاالث البُئُت
اج٘اُٛت 
 دولُت

اج٘اُٛت 
مخِددة 
 لاهساٖ

اج٘اُٛت 
 زلُجُت

اج٘اُٛت 
 اٛلُمُت

ى٤  بسوجٟى
 دولي

اج٘اُٛت 
 زىاتُت

 املجمَى

 1980-1971 طىت الخىُّٛ )الاهلمام(
خماًت البِئت وم٢اٗدت 

 الخلىر
2 0 0 0 0 0 2 

 4 0 0 0 0 2 2 الخىَى الخُىي 

 1 0 0 0 0 1 0 اطخسداماث الازاض ي

الصزاُت ولامً 
الٔراثي والثروة 

 الظم١ُت والخُىاهُت
0 0 0 1 0 0 1 

 1990-1982 طىت الخىُّٛ )الاهلمام(
خماًت البِئت وم٢اٗدت 

 الخلىر
1 1 1 0 0 0 3 

الاطخجابت لل١ىازر 
 الوبُُِت والخٜىُت

5 0 0 0 0 0 5 
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 ،والِ٘الت املالتمت والخ٘لُلُت الخاؿت املِاملتج١ىن  أنلسوزة ب الدظلُم مّ الٜبُل،
 الخجازة مىٌمت م٘اوكاث مً ًخجصأ ال حص ا  ، همىا   البلدان وأٛل الىامُت للبلدان
اهاث بؼؤن الِاملُت  2020 ُام بدلى٤  لاطماٞ، ـاتداملٜدمت مل إلُا

 ٓحر لاطماٞ ؿُد م٢اٗدت الى السامُت الدولُت الـ١ىٞ جىُ٘ر مدي في البلدان جدسشه الري الخٜدم 14-6-1
حر املؼسوَ حر ُىه املبلٕ ٓو  املىٌم ٓو

 اث الضولُت وال�لُجُت وإلا٢لُمُتبلى الاهًمام بلى ٧اٞت الاجٟا٢ُ 0=?0ؾٗذ صولت ٢ُغ مىظ جإؾِؿها ٖام 
جى٢ُٗها ٖ�ى الٗضًض من الاجٟا٢ُاث الثىاثُت، وؾا�م ذلك جىُٟظ آلالُاث الضولُت ، ٖالوة الضولُتوالبروجى٧ىالث 

حر اآلاىٓم ( 8:وبلٜ بظمالي الاجٟا٢ُاث البُئُت التي و٢ٗتها صولت ٢ُغ ) .الهاصٞت بلى م٩اٞدت الهُض ٚحر اآلاكغوٕ ٚو
( اجٟا٢ُاث زلُجُت واجٟا٢ُخحن <ألاطغاف و)( اجٟا٢ُت مخٗضصة <جٟا٢ُت صولُت و)ا( 88اجٟا٢ُت جىػٖذ بىا٢٘ )

٤ اآلاجا٫ البُئي ما ٢لُمُخحن، واجٟا٢ُخحن زىاثِخحنب ، باإلياٞت بلى بغجى٧ى٫ صولي واخض. وجىػٖذ الاجٟا٢ُاث البُئُت ٞو
، ( اجٟا٢ُت8) ، واؾخخضاماث ألاعاض ي( اجٟا٢ُاث=)، والخىٕى الخُىي ( اجٟا٢ُت09)خماًت البِئت وم٩اٞدت الخلىربحن 

( >) الاؾخجابت لل٩ىاعر الُبُُٗت والخ٣ىُت( اجٟا٢ُاث، >) الؼعاٖت وألامن الٛظا�ي وال�روة الؿمكُت والخُىاهُت
 ( اجٟا٢ُخحن، واجٟا٢ُت واخض في مجا٫ اآلاُاه.8( اجٟا٢ُاث، والىٟاًاث)9اجٟا٢ُاث، والخٛحر اآلاىادي)

 حدو٤ 
(98) 

 لاطماٞ ؿُد م٢اٗدت الى السامُت الدولُتالالُاث  جىُ٘ر مجا٤ في الدولت أخسشجه الري الخٜدم
حر املؼسوَ ٓحر حر ُىه املبلٕ ٓو  (2016- 1980املىٌم ) ٓو

      

 املجاالث البُئُت
اج٘اُٛت 
 دولُت

اج٘اُٛت 
مخِددة 
 لاهساٖ

اج٘اُٛت 
 زلُجُت

اج٘اُٛت 
 اٛلُمُت

ى٤  بسوجٟى
 دولي

اج٘اُٛت 
 زىاتُت

 املجمَى

 1980-1971 طىت الخىُّٛ )الاهلمام(
خماًت البِئت وم٢اٗدت 

 الخلىر
2 0 0 0 0 0 2 

 4 0 0 0 0 2 2 الخىَى الخُىي 

 1 0 0 0 0 1 0 اطخسداماث الازاض ي

الصزاُت ولامً 
الٔراثي والثروة 

 الظم١ُت والخُىاهُت
0 0 0 1 0 0 1 

 1990-1982 طىت الخىُّٛ )الاهلمام(
خماًت البِئت وم٢اٗدت 

 الخلىر
1 1 1 0 0 0 3 

الاطخجابت لل١ىازر 
 الوبُُِت والخٜىُت

5 0 0 0 0 0 5 
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 املجاالث البُئُت
اج٘اُٛت 
 دولُت

اج٘اُٛت 
مخِددة 
 لاهساٖ

اج٘اُٛت 
 زلُجُت

اج٘اُٛت 
 اٛلُمُت

ى٤  بسوجٟى
 دولي

اج٘اُٛت 
 زىاتُت

 املجمَى

 1 0 0 0 1 0 0 املُاه

 1 0 0 0 0 1 0 أزسي 

 1997-1992 طىت الخىُّٛ )الاهلمام(
البِئت وم٢اٗدت خماًت 
 الخلىر

2 0 0 0 0 0 2 

 1 0 0 0 0 1 0 الخىَى الخُىي 

 2 0 0 0 0 0 2 الى٘اًاث

 2 0 0 0 0 1 1 الخٔحر املىاخي 

 1 0 0 0 0 0 1 أزسي 

 2007-1999 طىت الخىُّٛ )الاهلمام(
خماًت البِئت وم٢اٗدت 

 الخلىر
3 0 1 0 0 0 4 

 2 0 1 0 1 0 0 الخىَى الخُىي 

 1 0 0 0 0 0 1 اطخسداماث الازاض ي

الصزاُت ولامً 
الٔراثي والثروة 

 الظم١ُت والخُىاهُت
1 0 2 0 0 0 3 

 1 0 0 0 1 0 0 أزسي 

 2016-2008 طىت الخىُّٛ )الاهلمام(
خماًت البِئت وم٢اٗدت 

 الخلىر
1 0 0 0 0 1 2 

الاطخجابت لل١ىازر 
 الوبُُِت والخٜىُت

0 0 0 1 0 0 1 

ولامً الصزاُت 
الٔراثي والثروة 

 الظم١ُت والخُىاهُت
0 0 1 0 0 1 2 

 1 0 0 0 0 1 0 الخٔحر املىاخي 

 43 2 1 2 8 8 22 املجمَى

 

 

 

 
 

 

 

 
ادة (:7-14) الٔاًت  البلدان وأٛل الىامُت الـٔحرة الجصزٍت للدو٤  جخدٜٝ التي الاٛخـادًت ال٘ىاتد ٍش

ت، للمىازد املظخدام الاطخسدام مً همىا    املظخدامت إلادازة بجملت وطاتل منها البدٍس
 2030 ُام بدلى٤  والظُاخت، املاتُت، لاخُا  وجسبُت لاطماٞ، ملـاتد

 الىامُت الـٔحرة الجصزٍت الدو٤  في إلاحمالي املدلي الىاجج مً ٟيظبت املظخدامت لاطماٞ مـاًد 14-7-1
 البلدان وحمُّ، همىا   البلدان وأٛل

إلاظمالي �ي الضو٫ الجؼعٍت الهٛحرة الىامُت وؤ٢ل  ؾما٥ اآلاؿخضامت ٦يؿبت مً الىاجج اآلادليألا مهاًض اعجٟ٘ ماقغ 
 .>810%( ٖام ?1.0بلى ) 8108%( ٖام ?1.1البلضان همىًا وظمُ٘ البلضان مً )

 
= 

 
 .اث الاٛخـادًتإلاخـا ،  خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا املـدز: 
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ػ٢ل 
(44) 

مـاًد لاطماٞ املظخدامت ٟيظبت مً الىاجج املدلي إلاحمالي في الدو٤ الجصزٍت 
 (2016- 2012 ) الـٔحرة الىامُت وأٛل البلدان همىا وحمُّ البلدان

ػ٢ل 
(45) 
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ُحن الـُادًً ؿٔاز وؿى٤  حظحر (:ب-14) الٔاًت ت املىازد الى الخٗس  ولاطىاٚ البدٍس

ٚ  ٌِتٖر مئطس ي/طُاطاحي/جىٌُمي/ٛاهىوي اهاز جوبُٝ مدي في البلدان جدسشه الري الخٜدم   1-ب-14  بدٜى

ٚ  الـٔحرة لاطماٞ مـاتد دمي جل٣ الخٜى ت ٍو  في الىؿى٤ الى املىازد البدٍس

 8100لضولت ٢ُغ جم وي٘ زُت اؾتراجُجُت لخىمُت ٢ُإ الثروة الؿم٨ُت يمً اؾتراجُجُت الخىمُت الىَىُت ل٣ض 
ٗاث جًمىذ مكغوٖحن ؤؾاؾُحن، وهما مكغوٕ جدؿحن ج٣ىُت إلاهخاج، ومكغوٕ مغاظٗت وحٗ >810 - ؼ الدكَغ ٍؼ

غج٨ؼ باألؾاس ٖلى اجخاذ إلاظغاءاث والخضابحر التي مً قأ�ها خماًت وجىمُت  ،اآلاخٗل٣ت باؾخٛال٫ اآلاىاعص الؿم٨ُت ٍو
الثرواث اآلاائُت ا��ُت واؾخٛاللها مشل جخفُض ظهض الهُض في مىاؾم ج٩اثغ ألاؾما٥ اآلاٗمى٫ به خالًُا لألؾما٥ 

 .ال٣اُٖت

اع ال٣اهىوي واآلااؾس ي الذي ًًمً خ٣ى١ الىنى٫ آلاهاًض ألا  م٨ً ال٣ى٫ بأن إلَا دمحها ٞهى مخاح في ٍو ؾما٥ ٍو
 صولت ٢ُغ .

 حدو٤ 
(99) 

 مئطس ي/طُاطاحي/جىٌُمي/ٛاهىوي اهاز جوبُٝ مدي في البلدان جدسشه الري الخٜدم
ٚ  ٌِتٖر ت املىازد الى الىؿى٤  في الـٔحرة لاطماٞ مـاتد بدٜى دمي البدٍس  جل٣ ٍو

 (2016- 2012الخٜٚى )
      

2012 2013 2014 2015 2016 
 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم

 

٣ًىم بى٪ ٢ُغ للخىمُت بإَال١ ٖضص مً بغامج إلا٢غاض لضٖم ٢ُإ الثروة الؿم٨ُت في صولت ٢ُغ، آلاؿاٖضة  ٦ما
ل قغاء مدغ٧اث ظضًضة،  ا٫ ل٩ل ٢اعب لخمٍى حن مً زال٫ خهىلهم ٖلى عب٘ ملُىن ٍع نُاصي ألاؾما٥ ال٣ٍُغ

جدؿحن ٢ىاعب الهُض الخابٗت لهم، ومٗضاث وؤصواث الهُض واآلاالخت، في زُىة تهضٝ بلى حصجُٗهم لالؾدشماع في 
ًا مهما وم٨ماًل للمىٓىمت الا٢خهاصًت، والتي ًدغم بى٪  وحؿهُل همى ٢ُإ الثروة الؿم٨ُت باٖخباعه ٢ُاًٖا خٍُى

ىُت  عي وماؾس ي ًدُذ. ٦ما ٖملذ ٢ُغ ٖل٢8191ُغ للخىمُت ٖلى صٖمها جد٣ُ٣ًا لغئٍت ٢ُغ الَى حر بَاع حكَغ  ى جٞى
دمحها. للجمُ٘ الىنى٫ آلاهاصًض  ألاؾما٥ ٍو
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م١ً الٜى٤ بؤن دولت ٛوس خٜٜذ أٓلب الٔاًاث املسجبوت بالهدٖ السابّ ُؼس املخِلٝ  ٍو
ت واملىازد والبداز املدُواث بدٍ٘  لخدُٜٝ مظخدام هدى ُلى واطخسدامها البدٍس
ٜت مظخدامت  املىاهٝ الظاخلُت خُث ٛامذ بدٍ٘ ،املظخدامت الخىمُت وادازتها بوٍس

ِاث اؿداز الٜىاهحن وذل٣ مً زال٤  لىهج الاطخدامت البُئُت،  والٜسازاث الداُمتوالدؼَس
ىالث البُئُت الدولُت وإلاٛلُمُت  ُّ واملـادٛت ُلى الاج٘اُٛاث والبروجٟى رل٣ الخٛى ٟو

تالهادٗت الى املداٌٗ ّ  ،ت ُلى الىٌم إلا١ًىلىحُت البدٍس ٟما ٛامذ الدولت بدىُ٘ر املؼاَز
لامس الري  التي جئمً دًمىمت الخىَى الخُىي واملداٌٗت ُلى الثروة الظم١ُتوالبرامج 

، %(80زؿُد لاطماٞ كمً الخدود البُىلىحُت الى خىالي )في مئػس طاهم في الازج٘اَ 
ت،  والخٜلُل مً الاو٢ِاطاث الظلبُت لألوؼوت الظُاخُت والتروٍجُت في الظىاخل البدٍس

ِد حص ا  مً الترار البُئي إلاوظاويواملداٌٗت ُلى املىزور البُئي  ٌُ مً  الظاخلي الري 
ت،  ٟما اجاخت الدولت لـٔاز الـُادًً مً الىؿى٤ الى زال٤ اوؼا  املدمُاث البدٍس

 مـاًد لاطماٞ وأطىاٚ بُِه.
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 إلا١ًىلىحُت الىٌم خماًت الهدٖ الخامع ُؼس:

ت ص وجسمُمها البًر  هدى ُلى اطخسدامها وحٍِص

 مظخدام، هدى ُلى الٔاباث وادازة مظخدام،

١ع لازاض ي جدهىز  ووٛٙ الخصخس، وم٢اٗدت  ُو

 البُىلىجي الخىَى ٜٗدان ووٛٙ مظازه،

ص الهدٖ الخامع ُؼس ُلى إلادازة املظخدامت للٔاباث، واطخِادة لازاض ي املخد هىزة، وم٢اٗدت الخصخس ًٟس

الوبُُِت، وانها  ٜٗدان الخىَى الخُىي. وطدظاُد هره الجهىد ، والخد مً جدهىز املىاتل بـىز هاجخت

ها ُلى كمان الخ٘اي ُلى طبل الِِؽ للرًً ٌِخمدون بؼ٢ل مباػس ُلى الٔا حرها املبرولت بمجمُى باث ٓو

لى كمان اهخِاغ الخىَى الخُىي، وجمخّ لاحُا٤ الٜادمت بال٘ىاتد املخؤجُت ًُ مً الىٌم إلا١ًىلىحُت ، ُو

 وبُُِت.املىازد ال

ت إلا١ًىلىحُت الىٌم وجسمُم خٍ٘ ٟ٘الت (:1-15) الٔاًت  الِربت للمُاه إلا١ًىلىحُت والىٌم البًر
 الجاٗت، ولازاض ي والجبا٤ السهبت ولازاض ي الٔاباث طُما وال وزدماتها، الدازلُت

٘الت ٜا   وذل٣ مظخدام، هدى ُلى اطخسدامها ٟو  املىـىؾ ُليها في لاللتزاماث ٗو
 2020 ُام بدلى٤  الدولُت، الاج٘اٛاث

 الُابظت مظاخت مجمَى مً ٟيظبت الٔاباث مظاخت 15-1-1

ت، بِىما  بلٛذ مؿاختها والتي في اآلاىا٤َ الؿاخلُت جىظض ٚاباث ال٣غم الجىظض ٚاباث في صولت ٢ُغ في اآلاىا٤َ البًر
َبُُٗت ممخضة ٖلى قما٫ مضًىت الخىع، وهي ٚاباث في ٚاباث ال٣غم ٚالبُت ٣٘ وج .;810لٗام  ٦8م( ?هدى )

م٘ مؿاخاث الصخغاء الىاؾٗت. ًجظب هظا الامخضاص الىاؾ٘ مً  ظظاباً  مؿاخاث قاؾٗت بك٩ل ًٓهغ جٟاوجاً 
ً ُىع مال٪ الخٍؼ  .اآلاؿاخاث الخًغاء الُُىع اآلا٣ُمت واآلاهاظغة ٦ُُىع الىدام الىعصي َو

 حدو٤ 
(100) 

 (2015و 2010) 2مظاخت املىجسوٖ ٟم
  

2010 2015 
7,31 9 

 .ِلىماث الجٔساُٗتاملـدز: ػب١ت هٌم امل

 
 

 

ؤنها حٗمل ٖلى جشبُذ  ج٨مً في ؾم 1>بلى  ::ؤهمُت هباجاث ال٣غم التي جبلٜ َى٫ قخالتها مً وظضًغ بالظ٦غ، ٞةن 
ًٖ جدؿحن ْغوٝ جىمُت الثروة الؿم٨ُت، خُض حٗخبر ؤشجاع  التربت، والخٟاّ ٖلى الكىاَئ مً الخأ٧ل، ًٞالً 

ال٣غم خهىا لخ٩ازغ ٦شحر مً ألاؾماك، و�ًٗها ذو ؤهمُت ا٢خهاصًت في صولت ٢ُغ، مشل البضح، ٦ما ؤن ؤوعا١ ال٣غم 
ت ؤولُت حؿخُٟض مجها ؤهىإ مسخلٟت مً ال٩اثىاث البد ا بخدلُلها بلى مغ٦باث ًٍٖى ت في التي جدؿا٢ِ ج٣ىم الب٨خحًر ٍغ

ىاً  ت، مشل ألاؾماك  مىاؾباً  هٓامها الٛظاجي، وبظل٪ حٗخبر بِئت هباث ال٣غم مَى ألهىإ ٖضًضة مً ال٩اثىاث البدٍغ
حرها اث والضًضان ٚو اث والٍُٟغ   .والغوبُان والُدالب وال٣كٍغ

 املخؤزسة لازاض ي ذل٣ في بما املخدهىزة، والتربت لازاض ي وجسمُم الخصخس، م٢اٗدت(: 3-15) لٔاًتا
 جدهىز  ًاهسة مً زا٤   ُالم   جدُٜٝ الى والظعي والُ٘لاهاث، والج٘اٖ الخصخسب

 2030 ُام بدلى٤  لازاض ي،

 الى مجمَى مظاخت الُابظت املخدهىزة لازاض ي وظبت 15-3-1

اهسٟاى ؤو ٣ٞضان إلاهخاظُت والخىٕى الخُىي لألعاض ي بهٟت ما٢خت ؤو صاثمت، وحكمل ٧اٞت  عاض ي٣ًهض بخضهىع ألا 
ت( ؤو ؤعاض ي مغاعي ؤو   ٚاباث.ألاعاض ي ؾىاء ٧اهذ ؤعاض ي ػعاُٖت )مغوٍت ؤو بٗلُت ؤي مٍُغ

الي %( مً بظم<.8?وهي حك٩ل ما وؿبت ) ;811( ٦ُلىمتر ٖام ?0>018بلٛذ مؿاخت ألاعاض ي اآلاخضهىعة في ٢ُغ )
 وجغظ٘ ؤؾباب جضهىع ألاعاض ي بلى ؤؾباب ٖضة ًم٨ً بًجاػها باألحي: للضولت، ال٩لُت ؿاختاآلا

  ُت وػٍاصة ملىختها مً ؾىت  ي جضوي مؿخى  .ي ؤزغ  بلى٦مُاث اآلاُاه الجٞى

  اصة ملىخت ألاعى  .جضهىع ألاعاض ي اآلاغوٍت بٟٗل ٍػ
 ػخ٠ الغما٫ ٖلي الاعاض ي الؼعاُٖت اآلاخصخغة. 
  الاهجغاٝ اآلااجيجصخغ بٟٗل ٖامل. 
 جضهىع اآلاغاعي في ألاعاض ي التي هي ؤؾاؾًا هكت الخهاثو. 
  جضزل الاوؿان في بِئت ٢ُغ. 

 حدو٤ 
(101) 

 (2005)( 2خظب مظخىي الخدهىز )ٟم املخدهىزة لازاض ي مظاخت
  

 2005 البُان
 10,619 مجمَى مظاخت لازاض ي املخدهىزة

 275 ٞى١ اآلاخىؾًِازغ جضهىع ألاعاض ي ٖلى مؿخىي مٗخض٫ 

 2,797 جضهىع ألاعاض ي ًازغ ٖلى مؿخىي ؤ٢ل مً اآلاخىؾِ

 5,696 ًازغ جضهىع ألاعاض ي ٢لُال ٞى١ مؿخىي اآلاخىؾِ

 802 ًازغ جضهىع ألاعاض ي ٢لُال صون اآلاؿخىي اآلاخىؾِ

 833 ًازغ جضهىع ألاعاض ي ب٣ىة ٞى١ مؿخىي اآلاخىؾِ

ا صون   216 اآلاؿخىي اآلاخىؾًِازغ جضهىع ألاعاض ي جإزحرا ٢ٍى

 .املـدز: وشازة البلدًت والبِئت
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ؤنها حٗمل ٖلى جشبُذ  ج٨مً في ؾم 1>بلى  ::ؤهمُت هباجاث ال٣غم التي جبلٜ َى٫ قخالتها مً وظضًغ بالظ٦غ، ٞةن 
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ال٣غم خهىا لخ٩ازغ ٦شحر مً ألاؾماك، و�ًٗها ذو ؤهمُت ا٢خهاصًت في صولت ٢ُغ، مشل البضح، ٦ما ؤن ؤوعا١ ال٣غم 
ت ؤولُت حؿخُٟض مجها ؤهىإ مسخلٟت مً ال٩اثىاث البد ا بخدلُلها بلى مغ٦باث ًٍٖى ت في التي جدؿا٢ِ ج٣ىم الب٨خحًر ٍغ
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 2030 ُام بدلى٤  لازاض ي،

 الى مجمَى مظاخت الُابظت املخدهىزة لازاض ي وظبت 15-3-1

اهسٟاى ؤو ٣ٞضان إلاهخاظُت والخىٕى الخُىي لألعاض ي بهٟت ما٢خت ؤو صاثمت، وحكمل ٧اٞت  عاض ي٣ًهض بخضهىع ألا 
ت( ؤو ؤعاض ي مغاعي ؤو   ٚاباث.ألاعاض ي ؾىاء ٧اهذ ؤعاض ي ػعاُٖت )مغوٍت ؤو بٗلُت ؤي مٍُغ

الي %( مً بظم<.8?وهي حك٩ل ما وؿبت ) ;811( ٦ُلىمتر ٖام ?0>018بلٛذ مؿاخت ألاعاض ي اآلاخضهىعة في ٢ُغ )
 وجغظ٘ ؤؾباب جضهىع ألاعاض ي بلى ؤؾباب ٖضة ًم٨ً بًجاػها باألحي: للضولت، ال٩لُت ؿاختاآلا

  ُت وػٍاصة ملىختها مً ؾىت  ي جضوي مؿخى  .ي ؤزغ  بلى٦مُاث اآلاُاه الجٞى

  اصة ملىخت ألاعى  .جضهىع ألاعاض ي اآلاغوٍت بٟٗل ٍػ
 ػخ٠ الغما٫ ٖلي الاعاض ي الؼعاُٖت اآلاخصخغة. 
  الاهجغاٝ اآلااجيجصخغ بٟٗل ٖامل. 
 جضهىع اآلاغاعي في ألاعاض ي التي هي ؤؾاؾًا هكت الخهاثو. 
  جضزل الاوؿان في بِئت ٢ُغ. 

 حدو٤ 
(101) 

 (2005)( 2خظب مظخىي الخدهىز )ٟم املخدهىزة لازاض ي مظاخت
  

 2005 البُان
 10,619 مجمَى مظاخت لازاض ي املخدهىزة

 275 ٞى١ اآلاخىؾًِازغ جضهىع ألاعاض ي ٖلى مؿخىي مٗخض٫ 

 2,797 جضهىع ألاعاض ي ًازغ ٖلى مؿخىي ؤ٢ل مً اآلاخىؾِ

 5,696 ًازغ جضهىع ألاعاض ي ٢لُال ٞى١ مؿخىي اآلاخىؾِ

 802 ًازغ جضهىع ألاعاض ي ٢لُال صون اآلاؿخىي اآلاخىؾِ

 833 ًازغ جضهىع ألاعاض ي ب٣ىة ٞى١ مؿخىي اآلاخىؾِ

ا صون   216 اآلاؿخىي اآلاخىؾًِازغ جضهىع ألاعاض ي جإزحرا ٢ٍى

 .املـدز: وشازة البلدًت والبِئت
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ىض الىظغ بلى مؿاخت ألا  ٤ صعظت الخإزغ ٖو  ؿخىي اآلاخىؾِاآلاٞى١  جضهىع ألاعاض ي ٢لُالً ؤن هجض عاض ي اآلاخضهىعة ٞو
ًلُه جضهىع ألاعاض ي ًازغ %(، 9.>8ؤ٢ل مً اآلاخىؾِ بيؿبت ) ، زم جضهىع ألاعاض ي ًازغ ٖلى مؿخىي %(>.9;ٌك٩ل )

%(، زم ;.=%(، ٞخضهىع ألاعاض ي ًازغ صون اآلاؿخىي اآلاخىؾِ بيؿبت )<.=) ب٣ىة ٞى١ اآلاؿخىي اآلاخىؾِ بيؿبت
ًا صون %(>.8جضهىع ألاعاض ي ًازغ ٖلى مؿخىي مٗخض٫ ٞى١ اآلاخىؾِ بيؿبت ) ، وؤزحرًا جضهىع ألاعاض ي ًازغ جإزحرًا ٢ٍى

 .( ًبحن طل٪>:والك٩ل ) اآلاؿخىي اآلاخىؾِ

 

 

 
 

٘ إلوكاء جضهىع ألاعاض ي مً زال٫ جىُٟظ ؿُاؾاث آلاىاظهت ال بٌٗجبيذ ٢ُغ وظضًغ بالظ٦غ، ٣ٞض  ٖضة مكاَع
٘ الاؾخسضام اآلاخ٩امل للمُاه ٢٦اٖضة بُاهاث خى٫ اآلاىاعص الُبُُٗت اآلاسخلٟت،  مكغوٕ اآلاسح الهُضعولىجي ومكاَع
 .وألاعاض ي ومكغوٕ جىمُت الؼعاٖت واآلاىاعص اآلااثُت

 الخىَى ٜٗدان ووٛٙ الوبُُِت، املىاتل جدهىز  مً للخد وهامت ُاحلت احسا اث اجساذ (:5-15) الٔاًت
دة لاهىاَ بدماًت ،2020 ُام بدلى٤  والُٜام، البُىلىجي،  اهٜساكها ومىّ املهدَّ

 الخمسا  الٜاتمت مئػس 15-5-1

٠ُ وَجّضعُؽ  هي بااله٣غاى اآلاهضصة لألهىإ الخمغاء ٣اثمتال ؤوكئذ في  والخُىاهُت لىباجُتا ألاهىإ خالت خٟٔ الثدت ُجهِىّ
الاجداص يهضٝ و  .لمالؿلُت الغؾمُت ال٣اثمت ٖلى خٟٔ ألاهىإ في الٗا اجداص الخماًت الٗالمي ، ًهضعها9>?0 ٖام

 .ؾىىاث بطا ؤمكً، ؤو ٧ل ٖكغ ؾىىاث ٖلى ألا٢ل ;٧ل  ألاهىإ بلى بٖاصة ج٣ُُم ٧ل ٞئت مًمً وعاء هظا إلاصضاع 

 >810ٗضص ال٩اثىاث الىباجُت والخُىاهُت اآلاهضصة بااله٣غاى بضولت ٢ُغ لٗام غاء الخام بٞهغؽ ال٣اثمت الخمبلٜ 
( ;اآلاغزً والبمبر، و) ( ٧اثىاث هباجُت حكمل ٧ل مً الٛاٝ ال٣ُغي، الًٛا، الجغاوة،;( ٧اثىاث مجها )01هدى )

،  ي.ال٣ىٟظ البري، والشٗلب البر ٧اثىاث خُىاهُت جًم ألاعهب البري، الًب، الجغبٕى

  

275 

2,797 

5,696 

802 

833 

216 

 مؿخىي مٗخض٫ ٞى١ اآلاخىؾِ

 مؿخىي ؤ٢ل مً اآلاخىؾِ

 ٢لُال ٞى١ مؿخىي اآلاخىؾِ

 ٢لُال صون اآلاؿخىي اآلاخىؾِ 

 ب٣ىة ٞى١ مؿخىي اآلاخىؾِ

ا صون اآلاؿخىي اآلاخىؾِ  جإزحرا ٢ٍى

لازاض ي املخدهىزة خظب دزحت مجمَى مظاخت 
 (2005) الخؤزس

ػ٢ل 
(46) 

 
 

 

 حدو٤ 
(102) 

ال٢اتىاث املهددة باالهٜساق التي جم زؿدها 
 (2016 ) لِام

  

 2016 البُان

 ال٢اتىاث الىباجُت

 الٔاٖ الٜوسي 
 الٔلا
 الجسازة

 املسر
 البمبر

 ال٢اتىاث الخُىاهُت

 لازهب البري 
 اللب
 الجسبَى

 الٜى٘ر البري 
 الشِلب البري 

 .وشازة البلدًت والبِئتاملـدز:           

ت اآلاهضصة بااله٣غاى والبالٜ ٖضصها )٦ما و  ت والبدٍغ ًا خىالي );0جبلٜ وؿبت ؤهىإ الىباجاث وال٩اثىاث البًر ( 9=.1( هٖى
، وجبلٜ وؿبت ؤهىإ الىباجاث وال٩اثىاث اً ( هٖى81:1م والبالٜ ٖضصها );810لٗام بظمالي ؤهىإ ال٩اثىاث اآلاسجلت  مً
ت اآلاسجلت، <=.1( ؤهىإ خىالي )?ة بااله٣غاى والبالٜ ٖضصها )اآلاهضصت البًر %( مً بظمالي الىباجاث وال٩اثىاث البًر

( ؤهىإ مً الُُىع، وزالزت ؤهىإ مً الىباجاث وهٕى واخض مً ;وجخىػٕ هظه ألاهىإ اآلاهضص بااله٣غاى ما بحن )
 الشضًاث.

ت اآلاه ( =>.1، ٞدك٩ل وؿبت )( ؤهىإ>إله٣غاى والبالٜ ٖضصها )ضصة باؤما باليؿبت ألهىإ الىباجاث وال٩اثىاث البدٍغ
ت البالٜ ٖضصها )ً م ت اآلاهضصة بااله٣غاى بىا٢٘ اً ( هٖى<<<بظمالي الىباجاث وال٩اثىاث البدٍغ . وجىػٖذ ألاهىإ البدٍغ
 وهٕى واخض مً ألاسماك والُُىع.  ( ؤهىإ مً الشضًُاث،:)

ت التي هي في وي٘ ٢ابل للتهضًض والبالٜ ٖضصها )وجبلٜ وؿبت الىباجاث وال٩اثىاث  ت والبدٍغ ( هٕى خىالي 9?0البًر
ًا. وجىػٖذ هظه ألاهىإ ما بحن )81:1%( مً اآلاجمٕى ال٨لي اآلاسجل لهظه الىباجاث وال٩اثىاث البالٜ );.?) ( 1=0( هٖى

اث وهٕى واخض مً الشضً ت.ُهٕى مً الال٣ٍٞغ بِىما بلٜ الٗضص باليؿبت للىباجاث اث باليؿبت للىباجاث وال٩اثىاث البًر
ت في وي٘ ٢ابل للتهضًض )  ( ؤهىإ مً الُُىع،?( هٕى مً الشضًُاث و)00( هٕى جىػٖذ بحن )88وال٩اثىاث البدٍغ

حن مً ألاسماك، وا�جضو٫   ًبحن طل٪. (019)وهٖى

  



171

 
 

 

 حدو٤ 
(102) 

ال٢اتىاث املهددة باالهٜساق التي جم زؿدها 
 (2016 ) لِام

  

 2016 البُان

 ال٢اتىاث الىباجُت

 الٔاٖ الٜوسي 
 الٔلا
 الجسازة

 املسر
 البمبر

 ال٢اتىاث الخُىاهُت

 لازهب البري 
 اللب
 الجسبَى

 الٜى٘ر البري 
 الشِلب البري 

 .وشازة البلدًت والبِئتاملـدز:           

ت اآلاهضصة بااله٣غاى والبالٜ ٖضصها )٦ما و  ت والبدٍغ ًا خىالي );0جبلٜ وؿبت ؤهىإ الىباجاث وال٩اثىاث البًر ( 9=.1( هٖى
، وجبلٜ وؿبت ؤهىإ الىباجاث وال٩اثىاث اً ( هٖى81:1م والبالٜ ٖضصها );810لٗام بظمالي ؤهىإ ال٩اثىاث اآلاسجلت  مً
ت اآلاسجلت، <=.1( ؤهىإ خىالي )?ة بااله٣غاى والبالٜ ٖضصها )اآلاهضصت البًر %( مً بظمالي الىباجاث وال٩اثىاث البًر

( ؤهىإ مً الُُىع، وزالزت ؤهىإ مً الىباجاث وهٕى واخض مً ;وجخىػٕ هظه ألاهىإ اآلاهضص بااله٣غاى ما بحن )
 الشضًاث.

ت اآلاه ( =>.1، ٞدك٩ل وؿبت )( ؤهىإ>إله٣غاى والبالٜ ٖضصها )ضصة باؤما باليؿبت ألهىإ الىباجاث وال٩اثىاث البدٍغ
ت البالٜ ٖضصها )ً م ت اآلاهضصة بااله٣غاى بىا٢٘ اً ( هٖى<<<بظمالي الىباجاث وال٩اثىاث البدٍغ . وجىػٖذ ألاهىإ البدٍغ
 وهٕى واخض مً ألاسماك والُُىع.  ( ؤهىإ مً الشضًُاث،:)

ت التي هي في وي٘ ٢ابل للتهضًض والبالٜ ٖضصها )وجبلٜ وؿبت الىباجاث وال٩اثىاث  ت والبدٍغ ( هٕى خىالي 9?0البًر
ًا. وجىػٖذ هظه ألاهىإ ما بحن )81:1%( مً اآلاجمٕى ال٨لي اآلاسجل لهظه الىباجاث وال٩اثىاث البالٜ );.?) ( 1=0( هٖى

اث وهٕى واخض مً الشضً ت.ُهٕى مً الال٣ٍٞغ بِىما بلٜ الٗضص باليؿبت للىباجاث اث باليؿبت للىباجاث وال٩اثىاث البًر
ت في وي٘ ٢ابل للتهضًض )  ( ؤهىإ مً الُُىع،?( هٕى مً الشضًُاث و)00( هٕى جىػٖذ بحن )88وال٩اثىاث البدٍغ

حن مً ألاسماك، وا�جضو٫   ًبحن طل٪. (019)وهٖى
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 حدو٤ 
(103) 

 2015( الوبُِت لخماًت الدولي لالجداد) تهدًد باالهٜساق ودزحت زوس ال٢اتىاث املسجلت ُدد
      

  أهىاَ ال٢اتىاث
الِدد 
ال١لي 
 املسجل

 مىٜسق
مىٜسق 

ا    بٍس
مهدد بؼ٢ل 

 خسج
املهددة 

 باإلهٜساق
ٛابل 
 للتهدًد

ب  ٍٛس
مً 

 التهدًد
 ٓحر مِخبر

الىباجاث وال٢اتىاث 
ت  البًر

1152 2 0 0 9 171 0 970 

 419 0 0 3 0 0 0 422 الىباجاث

اث  142 0 0 0 0 0 0 142 ال٘وٍس

 6 0 1 1 0 0 0 8 الشدًُاث

 1 0 0 0 0 0 0 1 البرماتُاث

 29 0 0 0 0 0 0 29 الصواخٙ

 315 0 0 5 0 0 2 322 الوُىز 

اث  58 0 170 0 0 0 0 228 الالٜٗاٍز

الىباجاث وال٢اتىاث  
ه  البدٍس

888 0 0 0 6 22 7 853 

 402 0 0 0 0 0 0 402 الىباجاث

 47 7 2 1 0 0 0 57 لاطماٞ

 0 0 11 4 0 0 0 15 الشدًُاث

اث  379 0 0 0 0 0 0 379 الالٜٗاٍز

 5 0 9 1 0 0 0 15 الوُىز 

 20 0 0 0 0 0 0 20 الصواخٙ

 1823 7 193 15 0 0 2 2040 املجمَى ال١لي

 .املـدز: وشازة البلدًت والبِئت

م٘ صو٫ الٗالم مً زال٫ الٗمل اآلاكتر٥ للخٟاّ ٖلى الخىٕى بضوع مهم جًُل٘  ٞةن صولت ٢ُغ  ،وظضًغ بالظ٦غ
الخُىي، وذل٪ باآلاصاص٢ت ٖلى الاجٟا٢ُاث الضولُت وإلا٢لُمُت �هظا الكأن، ومً أ�مها، الاجٟا٢ُت الضولُت للخىٕى 

 ، والاجٟا٢ُت الضولُت الخانت بدىُٓم???0، والاجٟا٢ُت الضولُت آلا٩اٞدت الخصخغ ٖام >??0مىظ ٖام الخُىي 
ت اآلاهضصة بااله٣غاى ، والاجٟا٢ُت إلا٢لُمُت الخانت بدماًت الخُاة 8110م ٖا (CITES) الاججاع بال٩اثىاث الٍُٟغ

ت لضو٫ مجلـ الخٗا اظىت الضولي للؿالمت :811ون لضو٫ الخلُج الٗغبُت ٖام الٍُٟغ ، و٦ظل٪ بغوجى٧ى٫ ٢َغ
 . =811إلاخُاثُت ٖام 

ؼ نىن وخٟٔ الخىٕى الخُىي ووي٘  ٘ اآلاولخٍٗؼ . ؿخ٣بلُت والخانت بالخىٕى الخُىي الغئى وألا�ضاف واآلاكاَع
ىُت  :811ٖام صولت ٢ُغ ويٗذ  ىُت ألاولى للخىٕى الخُىي، والتي جم جدضًثها في الاؾتراجُجُت الَى الاؾتراجُجُت الَى

ال٨بحرة بالضولت، (، لدؿهم في جد٤ُ٣ الخىاػن بحن م٩ىهاث الخىمُت اآلاؿخضامت ;818 – ;810الشاهُت للخىٕى الخُىي )
اث لخىٕى الخُىي،لخس٠ُٟ الًٍٛى ال٨بحرة ٖلى م٩ىهاث ا ت والخُىاهاث والىباجاث والٍُٟغ  .بما ٞحها الىٓم الخٍُى

 :0ٖضص ألا�كُت اآلاؿخمغة التي جد٤٣ أ�ضاف الخُت الاؾتراجُجُت للخىٕى الخُىي في ٢ُغ بلٜ  وظضًغ بالظ٦غ ٞةن
تمكغوًٖا وبغهامجًا جسضم نىن وجىمُت ا  .لخىٕى الخُىي واآلاىاعص الىعازُت الخُىاهُت والخصخغ والبِئت الىباجُت البًر

 
 

 

ص (:6-15) الٔاًت  الجُيُت، املىازد اطخسدام ًُ الىاػئت للمىاّٗ واملىـٙ الِاد٤ الخٜاطم حٍِص
ص  دولُا   ُلُه املخ٘ٝ الىدى ُلى املىازد، جل٣ الى لىؿى٤ ل املىاطبت ظبلال وحٍِص

ت وطُاطاجُت ل١٘الت جٜاطم املىاّٗ ُلى هدى ُاد٤  ُدد 15-6-1 ُِت واداٍز البلدان التي اُخمدث أهس حؼَس
  ومىـٙ

ا الظي جم  غاف في اجٟا٢ُت الخىٕى البُىلىجي في اظخماٖه الٗاقغ بغجى٧ى٫ هاٍٚى  ?8جم اٖخماصه مً ٢بل مؤجمغ ألَا
ا، الُابان 8101ؤ٦خىبغ ٖام  ٣ت هى اجٟا١ صولي لخ٣اؾم  في هاٍٚى اآلاىاٞ٘ الىاقئت ًٖ اؾخسضام اآلاىاعص الجُيُت بٍُغ

ٖاصلت ومىهٟت، بما في طل٪ الىنى٫ اآلاالثم بلى اآلاىاعص الجُيُت وه٣ل الخ٨ىىلىظُا اآلاالثمت طاث الهلت، م٘ مغاٖاة 
ل اآلاىاؾب، وبالخالي حؿهم في الخٟاّ ٖلى ال ٤ الخمٍى ً ٍَغ خىٕى ظمُ٘ الخ٣ى١ ٖلى هظه اآلاىاعص والخ٨ىىلىظُاث، ٖو

 البُىلىجي والاؾخسضام اآلاؿخضام آلا٩ىهاجه.

ا بكإن الخهى٫ ٖلى اآلاىاعص الجُيُت والخ٣اؾم الٗاص٫ جم اآلاهاص٢ت  ٖلى اهًمام صولت ٢ُغ بلى بغوجى٧ى٫ هاٍٚى
مبر  >8في  واآلاىه٠ للمىاٞ٘ الىاقئت ًٖ اؾخسضامها اآلالخ٤ باجٟا٢ُت الخىٕى البُىلىجي و٢امذ صولت ٢ُغ  .>810هٞى

ا للمىاعص الىعازُت. باٖخماص ت والؿُاؾاث الهاصٞت لخىُٟظ ما ظاء في هاٍٚى غ ال�كغ�ُٗت وإلاصاٍع  ألَا

 حدو٤ 
(104) 

ُِت أهس اُخماد ت حؼَس  هدى ُلى املىاّٗ جٜاطم ل١٘الت وطُاطاجُت واداٍز
 (2016- 2012) ومىـٙ ُاد٤

      

 2016 2015 2014 2013 2012 املئػس
ُِت   وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم )وِم/ال(اُخماد أهس حؼَس

ت )وِم/ال(ااُخماد أهس   وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم داٍز
 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم اُخماد طُاطاث )وِم/ال(

 

 الىباجاث مً املدمُت لألهىاَ املؼسوَ ٓحر الـُد لىٛٙ ُاحلت احسا اث اجساذ (:7-15) الٔاًت
ت لاخُا  ملىخجاث والخـدي ها،ب والاججاز والخُىاهاث  مظخىَي ُلى املؼسوُت، ٓحر البًر

 الظىا  ُلى والولب الِسق

ت املخجس بها، التي حسي ؿُدها أو الاججاز بها ُلى هدى ٓحر مؼسوَ 15-7-1  وظبت لاخُا  البًر

٣ت ٚحر ٢اهىهُت ت ال�� جمذ اآلاخاظغة ��ا بٍُغ بٗض ؤن  >810%( لٗام 1.8خىالي ) في صولت ٢ُغ  بلغذ وؿبت ألاخُاء البًر
(، في خحن ٧ان 09=8ما بحن ) ;810 ( ٧اثىاث ٖام?هغث اآلاخاظغة ٖلى )، خُض ا٢خ;810%( ٖام 1.9)٧اهذ اليؿبت 

 (، والجضو٫ الخالي ًبحن طل٪.?91:مً بحن ) >810( ٧اثىاث ٖام 01الٗضص)
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ص (:6-15) الٔاًت  الجُيُت، املىازد اطخسدام ًُ الىاػئت للمىاّٗ واملىـٙ الِاد٤ الخٜاطم حٍِص
ص  دولُا   ُلُه املخ٘ٝ الىدى ُلى املىازد، جل٣ الى لىؿى٤ ل املىاطبت ظبلال وحٍِص

ت وطُاطاجُت ل١٘الت جٜاطم املىاّٗ ُلى هدى ُاد٤  ُدد 15-6-1 ُِت واداٍز البلدان التي اُخمدث أهس حؼَس
  ومىـٙ

ا الظي جم  غاف في اجٟا٢ُت الخىٕى البُىلىجي في اظخماٖه الٗاقغ بغجى٧ى٫ هاٍٚى  ?8جم اٖخماصه مً ٢بل مؤجمغ ألَا
ا، الُابان 8101ؤ٦خىبغ ٖام  ٣ت هى اجٟا١ صولي لخ٣اؾم  في هاٍٚى اآلاىاٞ٘ الىاقئت ًٖ اؾخسضام اآلاىاعص الجُيُت بٍُغ

ٖاصلت ومىهٟت، بما في طل٪ الىنى٫ اآلاالثم بلى اآلاىاعص الجُيُت وه٣ل الخ٨ىىلىظُا اآلاالثمت طاث الهلت، م٘ مغاٖاة 
ل اآلاىاؾب، وبالخالي حؿهم في الخٟاّ ٖلى ال ٤ الخمٍى ً ٍَغ خىٕى ظمُ٘ الخ٣ى١ ٖلى هظه اآلاىاعص والخ٨ىىلىظُاث، ٖو

 البُىلىجي والاؾخسضام اآلاؿخضام آلا٩ىهاجه.

ا بكإن الخهى٫ ٖلى اآلاىاعص الجُيُت والخ٣اؾم الٗاص٫ جم اآلاهاص٢ت  ٖلى اهًمام صولت ٢ُغ بلى بغوجى٧ى٫ هاٍٚى
مبر  >8في  واآلاىه٠ للمىاٞ٘ الىاقئت ًٖ اؾخسضامها اآلالخ٤ باجٟا٢ُت الخىٕى البُىلىجي و٢امذ صولت ٢ُغ  .>810هٞى

ا للمىاعص الىعازُت. باٖخماص ت والؿُاؾاث الهاصٞت لخىُٟظ ما ظاء في هاٍٚى غ ال�كغ�ُٗت وإلاصاٍع  ألَا

 حدو٤ 
(104) 

ُِت أهس اُخماد ت حؼَس  هدى ُلى املىاّٗ جٜاطم ل١٘الت وطُاطاجُت واداٍز
 (2016- 2012) ومىـٙ ُاد٤

      

 2016 2015 2014 2013 2012 املئػس
ُِت   وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم )وِم/ال(اُخماد أهس حؼَس

ت )وِم/ال(ااُخماد أهس   وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم داٍز
 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم اُخماد طُاطاث )وِم/ال(

 

 الىباجاث مً املدمُت لألهىاَ املؼسوَ ٓحر الـُد لىٛٙ ُاحلت احسا اث اجساذ (:7-15) الٔاًت
ت لاخُا  ملىخجاث والخـدي ها،ب والاججاز والخُىاهاث  مظخىَي ُلى املؼسوُت، ٓحر البًر

 الظىا  ُلى والولب الِسق

ت املخجس بها، التي حسي ؿُدها أو الاججاز بها ُلى هدى ٓحر مؼسوَ 15-7-1  وظبت لاخُا  البًر

٣ت ٚحر ٢اهىهُت ت ال�� جمذ اآلاخاظغة ��ا بٍُغ بٗض ؤن  >810%( لٗام 1.8خىالي ) في صولت ٢ُغ  بلغذ وؿبت ألاخُاء البًر
(، في خحن ٧ان 09=8ما بحن ) ;810 ( ٧اثىاث ٖام?هغث اآلاخاظغة ٖلى )، خُض ا٢خ;810%( ٖام 1.9)٧اهذ اليؿبت 

 (، والجضو٫ الخالي ًبحن طل٪.?91:مً بحن ) >810( ٧اثىاث ٖام 01الٗضص)
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 حدو٤ 
(105) 

ت لاخُا  وظبت  هدى ُلى بها الاججاز أو ؿُدها حسي  التي بها، املخجس البًر
 (2016و 2015مؼسوَ ) ٓحر

   

 2016 2015 البُان

ت املخاحسة بهالا   خُا  البًر
٣ت ٢اهىهُت  4299 2704 بٍُغ

٣ت ٚحر ٢اهىهُت  10 9 بٍُغ

 4309 2713 املجمَى

ت املخاحسة بها ٓحر ٛاهىهُت%وظبت لا   %0.2 %0.3 خُا  البًر

 .إلاخـا وخظاباث وشازة الخسوُى الخىمىي و املـدز: وشازة البلدًت والبِئت

٣ىم  ٍٟو ت  ى مْى في  بىػاعة البلضًت والبِئتوخضة "ؾاًدـ" الخابٗت إلصاعة الخماًت البُئُت واآلادمُاث والخُاة الٍُٟغ
ب ؤًت ؤهىإ هباجُت ؤو خُىاهُت ؤو مىخجاتها بلى صازل البالص ؤو  ت للضولت بمى٘ تهٍغ ت والجٍى ت والبدٍغ ٧اٞت اآلاىاٞظ البًر

بدىُٓم نُض الخُىاهاث  8118( لؿىت :ال٣اهىن ع٢م ) الضولت٦ما ؤنضعث  .آلا٣ّغعاث الاجٟا٢ُت زاعظها جىُٟظاً 
ت، و٦ظل٪ ال٣اهىن  ت ومىاَجها الُبُُٗت،  :811( لؿىت ?0ع٢م )والُُىع والؼواخ٠ البًر بكإن خماًت الخُاة الٍُٟغ

ولم ج٨خ٠ بظل٪ بل ؤنضعث ظىاػاث لله٣ىع، بدُض ال جضزل ؤو جسغط مً جل٪ اآلاىاٞظ الجمغ٦ُت للضولت بال مً 
٧اهذ هباجُت ؤو زال٫ ببغاػ الىثائق اآلاُلىبت، ما ًؤ٦ض ا�خمام الضولت بدماًت ٧اٞت ألاهىإ اآلاهّضصة بااله٣غاى ؾىاء 

 .خُىاهُت

غاٝ في جو  ت الضولُت )إلاهتربى٫( والضو٫ ألَا ٟا٢ُت )ؾاًدـ( بهضٝ جباص٫ اآلاٗلىماث اجخٗاون صولت ٢ُغ م٘ الكَغ
ت ال�� ًخم بصزالها بلى الضولت، ٞضاًل ًٖ اآلاهاص٢ت  للخإ٦ض مً ؾالمت إلاظغاءاث والىثائق اآلاخٗل٣ت بال�ائىاث الٍُٟغ

ت ومىاَجها الُبُُٗت في صو٫ مجلـ الخٗاون لضو٫ الخلُج الٗغبُت بمىظبٖلى اجٟا٢ُت اآلاداٞٓت   ٖلى الخُاة الٍُٟغ
  .8119( لٗام 9:اآلاغؾىم ع٢م )

بت لاهىاَ ادزا٤ ملىّ جدابحر اجساذ (:8-15) الٔاًت ت الٍٔس  واملُاه لألزاض ي إلا١ًىلىحُت الىٌم الى الٔاٍش
 بدلى٤  ُليها، الٜلا  أو لاولىٍت ذاث لاهىاَ ومساٛبت ٟبحر، خد الى ذل٣ أزس وجٜلُل

 2020 ُام

ِاث حِخمد التي البلدان وظبت 15-8-1  لاهىاَادزا٤  ملىّ ٠اُٗت مىازد وجسـف ،ؿلت ذاث وهىُت حؼَس
بت ت الٍٔس  الى الىٌم إلا١ًىلىحُت أو مساٛبتها الٔاٍش

بت  ىُت طاث الهلت بمغا٢بت ألاهىإ الغٍغ غ في صولت ٢ُغ الدكغ�ٗاث الَى غ اآلاىاعص اآلاالُت جخٞى اآلاجخاخت، و٦ظل٪ جخٞى
ت وطل٪ َُلت الٟترة) بت الغاٍػ  .(>810-8108ال�اُٞت آلاى٘ ؤو الؿُُغة ٖلى ألاهىإ الغٍغ

 

 

 

 

 
 

 

 حدو٤ 
(106) 

س  ِاثمدي جٗى  لاهىاَ ادزا٤ ملىّ ٠اُٗت مىازد وجسـف ؿلت، ذاث وهىُت حؼَس
بت ت الٍٔس  (2016- 2012) مساٛبتها أو إلا١ًىلىحُت الىٌم الى الٔاٍش

      

 2016 2015 2014 2013 2012 املئػس
ِاث وهىُت ذاث الـلت بمساٛبت لاهىاَ   حؼَس

بت املجخاخت )وِم/ال(  الٍٔس
 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم

 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم اجاخت لامىا٤ الالشمت لالحسا  املخبّ )وِم/ال(

ت إلى الىظم إلاً�ىلىظُت لأل الٛاًت الخانت باجساط جضابحر آلاى٘ ه ٞةن ُٖل بت الٛاٍػ عاض ي واآلاُاه إصخا٫ ألاهىاع الٍٛغ
ض اآلاحضص ل�ا  ت ؤو ال٣ضاء ٖل��ا مخح٣٣ت ٢بل اآلاٖى  8181وج٣لُل ؤزغ طل٪ إلى خض ٦بحر، ومغا٢بت ألاهىاع طاث ألاولٍى

 ؾىىاث. نبإ٦ثر مً زما

ص (:ج-15) الٔاًت  املدمُت لألهىاَ املؼسوَ ٓحر الـُد م٢اٗدت الى السامُت للجهىد الِاملي الدُم حٍِص
ادة حؼمل بىطاتل وذل٣ بها، والاججاز  الى الظعي ُلى املدلُت املجخمِاث ٛدزاث ٍش

 املظخدامت السشٚ ٟظب طبل ٗسؾ ُلى الخـى٤ 

ت لاخُا  وظبت 1-ج-15  مؼسوَ ٓحر هدى ُلى بها الاججاز أو ؿُدها حسي  التي بها، املخجس البًر

٣ت ٚحر ٢اهىهُت في صولت ٢ُغ خىالي ) ت ال�ي جمذ اآلاخاظغة ��ا بٍُغ بٗض ؤن  >810%( لٗام 1.8بلٛذ وؿبت ألاخُاء ال�ًر
(، في خحن ٧ان 09=8ما بحن ) ;810 ( ٧اثىاث ٖام?هغث اآلاخاظغة ٖلى )، خُض ا٢خ;810%( ٖام 1.9)٧اهذ اليؿبت 

 (، والجضو٫ الخالي ًبحن طل٪?91:مً بحن ) >810( ٧اثىاث ٖام 01الٗضص)

 حدو٤ 
(107) 

ت لاخُا  وظبت  هدى ُلى بها الاججاز أو ؿُدها حسي  التي بها، املخجس البًر
 (2016و 2015) مؼسوَ ٓحر

   

 2016 2015 البُان

ت املخاحسة بهالا   خُا  البًر
٣ت ٢اهىهُت  4299 2704 بٍُغ

٣ت ٚحر ٢اهىهُت  10 9 بٍُغ

 4309 2713 املجمَى

ت املخاحسة بها ٓحر ٛاهىهُت%وظبت لا   %0.2 %0.3 خُا  البًر

 .إلاخـا وخظاباث وشازة الخسوُى الخىمىي و املـدز: وشازة البلدًت والبِئت
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 حدو٤ 
(106) 

س  ِاثمدي جٗى  لاهىاَ ادزا٤ ملىّ ٠اُٗت مىازد وجسـف ؿلت، ذاث وهىُت حؼَس
بت ت الٍٔس  (2016- 2012) مساٛبتها أو إلا١ًىلىحُت الىٌم الى الٔاٍش

      

 2016 2015 2014 2013 2012 املئػس
ِاث وهىُت ذاث الـلت بمساٛبت لاهىاَ   حؼَس

بت املجخاخت )وِم/ال(  الٍٔس
 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم

 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم اجاخت لامىا٤ الالشمت لالحسا  املخبّ )وِم/ال(

ت إلى الىظم إلاً�ىلىظُت لأل الٛاًت الخانت باجساط جضابحر آلاى٘ ه ٞةن ُٖل بت الٛاٍػ عاض ي واآلاُاه إصخا٫ ألاهىاع الٍٛغ
ض اآلاحضص ل�ا  ت ؤو ال٣ضاء ٖل��ا مخح٣٣ت ٢بل اآلاٖى  8181وج٣لُل ؤزغ طل٪ إلى خض ٦بحر، ومغا٢بت ألاهىاع طاث ألاولٍى

 ؾىىاث. نبإ٦ثر مً زما

ص (:ج-15) الٔاًت  املدمُت لألهىاَ املؼسوَ ٓحر الـُد م٢اٗدت الى السامُت للجهىد الِاملي الدُم حٍِص
ادة حؼمل بىطاتل وذل٣ بها، والاججاز  الى الظعي ُلى املدلُت املجخمِاث ٛدزاث ٍش

 املظخدامت السشٚ ٟظب طبل ٗسؾ ُلى الخـى٤ 

ت لاخُا  وظبت 1-ج-15  مؼسوَ ٓحر هدى ُلى بها الاججاز أو ؿُدها حسي  التي بها، املخجس البًر

٣ت ٚحر ٢اهىهُت في صولت ٢ُغ خىالي ) ت ال�ي جمذ اآلاخاظغة ��ا بٍُغ بٗض ؤن  >810%( لٗام 1.8بلٛذ وؿبت ألاخُاء ال�ًر
(، في خحن ٧ان 09=8ما بحن ) ;810 ( ٧اثىاث ٖام?هغث اآلاخاظغة ٖلى )، خُض ا٢خ;810%( ٖام 1.9)٧اهذ اليؿبت 

 (، والجضو٫ الخالي ًبحن طل٪?91:مً بحن ) >810( ٧اثىاث ٖام 01الٗضص)

 حدو٤ 
(107) 

ت لاخُا  وظبت  هدى ُلى بها الاججاز أو ؿُدها حسي  التي بها، املخجس البًر
 (2016و 2015) مؼسوَ ٓحر

   

 2016 2015 البُان

ت املخاحسة بهالا   خُا  البًر
٣ت ٢اهىهُت  4299 2704 بٍُغ

٣ت ٚحر ٢اهىهُت  10 9 بٍُغ

 4309 2713 املجمَى

ت املخاحسة بها ٓحر ٛاهىهُت%وظبت لا   %0.2 %0.3 خُا  البًر

 .إلاخـا وخظاباث وشازة الخسوُى الخىمىي و املـدز: وشازة البلدًت والبِئت
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 الدولُت والهُئاث واملىٌماث الدولي املجخمّ مّ جخِاون  ٛوس دولت أن الى إلاػازة وججدز
ت والىباجاث بالخُىاهاث الدولُت الخجازة جىٌم التي طاًدع اج٘اُٛت باجوبُٝ املِىُت  البًر
ت لالخُا  املؼسوَ ٓحر الـُد مً للخد الدولُت الجهىد وجدُم باالهٜساق، املهددة  البًر

 .بها والاججاز
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الدصجُّ ُلى اٛامت  ُؼس:الهدٖ الظادض 

ؽ ٗيها أخد مً أحل جدُٜٝ  مجخمِاث مظاملت ال ُيهمَّ

الخىمُت املظخدامت، واجاخت ام٢اهُت وؿى٤ الجمُّ 

الى الِدالت، وبىا  مئطظاث ِٗالت وزاكِت 

اث  للمظا لت وػاملت للجمُّ ُلى حمُّ املظخٍى

الى اخترام خٜٚى إلاوظان حظدىد و  أخديهمؽ ٗيها مجخمِاث مظاملت ال متًخىخى الهدٖ الظادض ُؼس اٛا

اث، والى مئطظ ِالت وزاكِت للمظا لتوطُادة الٜاهىن وؿالح الخ١م ُلى حمُّ املظخٍى  .اث ػ٘اٗت ٗو
ُِت  س البيُت الخدخُت والدؼَس الهادٗت الى بىا  مجخمّ حظىده ُٛم املظاواة  واملئطظُتُملذ الدولت ُلى جوٍى

دم التهمِؽ وذل٣   ببهالٚ الاطتراججُت 2003، ٟما ٛمذ الدولت في ُام خٜٚى إلاوظانص لخٍِصوالِدالت ُو

امذ الدولت بال١شحر مً الجهىد  الىهىُت مل٢اٗدت الاججاز بالبؼس، صٛو م٢اٗدت الاججاز بالبؼس طىا  ُلى  لخٍِص

ّ أدا  ىي أو املئطس ي، ٟما جبيذ الدولت بسامج وأوؼوت لٗس عي أو الخُى املِىُت  املئطظاث الـُِد الدؼَس

ص   وؿى٤ ٠اٗت ال٘ئاث في املجخمّ للِدالت. طلواث الٜاهىن بما ًلمً بخٍِص

 في الىُٗاث مِدالث مً به ًخـل وما الِىٙ أػ٢ا٤ حمُّ مً ٟبحر بٜدز الخد (:1-16) الٔاًت
 م٢ان ٠ل

ُاث 16-1-2  والجيع والظبب الِمس خظب وظمت، 100,000 ل٢ل املخـلت بالجزاُاث الٗى

جهى٠ صولت ٢ُغ يمً صو٫ الٗالم التي جخلى مً الجزاٖاث بمخخل٠ أنىاٖ�ا، ألامغ الظي ا�٨ٗـ ٖ�ى مؤشغ ٖضص 
ُاث اآلاغجبُت بالجزاٖاث والتي سجلذ  نٟغًا َُلت الٟترة الؿىىاث الخمـ اآلاىهغمت. وهظا ٨ٌٗـ بلى خض ٦بحر الٞى

 التي حؿىص اآلاجخم٘ ال٣ُغي. وألامً اآلاجخم�� ٢ُم الٗضالت

 حدو٤ 
(108) 

ُاثُدد   (2016- 2012) وظمت 100,000 ل٢ل بالجزاُاث املخـلت الٗى
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ُاث في اآلاىا٤َ التي قهضث هؼاٖاث مً زال٫ ب ن ما ًمحز صولت ٢ُغ ؤنها ٧اهذ ؾبا٢ت بلى الخ٣لُل مً ٖضص الٞى
غاف  ت في ال٨شحر مً صو٫ الٗالم والتي ؾاهمذ في �ؿط ألامً والاؾخ٣غاع، الىؾاَاث التي ٢امذ �ها بحن ألَا اآلاخىاٖػ

ُاث الىاظمت ًٖ الهغاٖاث اآلاؿلخت.  مما او٨ٗـ بًجابًُا في جسٌُٟ الٞى

في أهدا  املىوٜت التي  بم٘سدهمُىد ججىالهم ُلى لاٛدام  باألمان ٌؼِسون الرًً الظ٢ان وظبت 16-1-4
 ٌِِؼىن ٗيها

ٌكٗغ ظمُ٘ ؾ�ان ٢ُغ مً اآلاىاَىحن واآلا٣ُمحن باألمً وألامان ٖىض الخغ٦ت واآلاؿحر خى٫ اآلاى٣ُت التي ٌِٗكىن ٞحها 
وهظا ًغظ٘ بالضعظت ألاؾاؾُت بلى هجاح ال�ُط وال�رامج التي جخ�ىاه وػاعة الضازلُت في �ؿط ألامً في عبٕى البالص 

وهظا جا٦ضه اآلاُُٗاث  ؤي و٢ذ مً ؤو٢اث الُىم.ٖىض اآلاؿحر في  والُمإهِىتألامغ الظي ظٗل ال�مُ٘ ٌكٗغ باألمان 
ٖىض الؿحر بمٟغصهم خى٫ اآلاى٣ُت التي ٌؿ٨ىىن ٞحها،  إلاخهائُت ال�انت بيؿبت الؿ�ان الظًً ٌكٗغون باآلمان

  (.>810-8108%( َُلت الٟترة )011والتي حكحر بلى جد٤٣ وؿبت )

 

 

 
، الهاصع ًٖ مٗهض الا٢خهاص والؿالموظضًغ بالظ٦غ ٞةن صولت ٢ُغ ُحٗض في َلُٗت صو٫ اآلاى٣ُت في ماقغ الؿالم 

غ ٖام 9>0( مً بحن )91خُض ظاءث باآلاغجبت ) ونىٟذ يمً الضو٫ التي جخمخ٘ بإمً وؾالم  =810( صولت قملها ج٣ٍغ
 مغجٟ٘.

 وحمُّ بالبؼس والاججاز والاطخٔال٤ املِاملت ماًخِسق له لاه٘ا٤ مً طى  انها  (:2-16) الٔاًت
 والخِرًب الِىٙ أػ٢ا٤

 أو/و بدوي ُٜاب ألي حِسكىا الرًًو  طىت 17الرًً جتراوح أُمازهم بحن طىت واخدة و  لاه٘ا٤ وظبت 16-2-1
اًت مٜدمي ٛبل مً ه٘ظاوي اُخدا   املاض ي الؼهس في الُس

ٟا٫ الظًً جتراوح ؤٖماعهم ما بحن ) لخالت مً الخإصًب ٚحر الٗى٠ُ ( والظًً حٗغيىا ؾىت :0-8بلٛذ وؿبت ألَا
%( ًٖ الظ٧ىع، ?.=9%(، بِىما بلٛذ );.0:%(، وجغجٟ٘ اليؿبت ٖىض إلاهاث م٣اعهت بالظ٧ىع، خُض بلٛذ )>.?9)

ت )وجغجٟ٘ اليؿبت ٖ ت );.8:، لخهل بلى )(ؾىىاث ?-;ىض الٟئت الٗمٍغ ، (ؾىىاث :-8%(، وجىسٌٟ ٖىض الٟئت الٗمٍغ

100 100 100 100 100 

0

20

40

60

80

100

2012 2013 2014 2015 2016

ججىالهم ُلى لاٛدام وظبت الظ٢ان الرًً ٌؼِسون باألمان ُىد 
 (2016- 2012) بم٘سدهم في أهدا  املىوٜت التي ٌِِؼىن ٗيها
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(47) 
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ُاث في اآلاىا٤َ التي قهضث هؼاٖاث مً زال٫ ب ن ما ًمحز صولت ٢ُغ ؤنها ٧اهذ ؾبا٢ت بلى الخ٣لُل مً ٖضص الٞى
غاف  ت في ال٨شحر مً صو٫ الٗالم والتي ؾاهمذ في �ؿط ألامً والاؾخ٣غاع، الىؾاَاث التي ٢امذ �ها بحن ألَا اآلاخىاٖػ

ُاث الىاظمت ًٖ الهغاٖاث اآلاؿلخت.  مما او٨ٗـ بًجابًُا في جسٌُٟ الٞى

في أهدا  املىوٜت التي  بم٘سدهمُىد ججىالهم ُلى لاٛدام  باألمان ٌؼِسون الرًً الظ٢ان وظبت 16-1-4
 ٌِِؼىن ٗيها

ٌكٗغ ظمُ٘ ؾ�ان ٢ُغ مً اآلاىاَىحن واآلا٣ُمحن باألمً وألامان ٖىض الخغ٦ت واآلاؿحر خى٫ اآلاى٣ُت التي ٌِٗكىن ٞحها 
وهظا ًغظ٘ بالضعظت ألاؾاؾُت بلى هجاح ال�ُط وال�رامج التي جخ�ىاه وػاعة الضازلُت في �ؿط ألامً في عبٕى البالص 

وهظا جا٦ضه اآلاُُٗاث  ؤي و٢ذ مً ؤو٢اث الُىم.ٖىض اآلاؿحر في  والُمإهِىتألامغ الظي ظٗل ال�مُ٘ ٌكٗغ باألمان 
ٖىض الؿحر بمٟغصهم خى٫ اآلاى٣ُت التي ٌؿ٨ىىن ٞحها،  إلاخهائُت ال�انت بيؿبت الؿ�ان الظًً ٌكٗغون باآلمان

  (.>810-8108%( َُلت الٟترة )011والتي حكحر بلى جد٤٣ وؿبت )

 

 

 
، الهاصع ًٖ مٗهض الا٢خهاص والؿالموظضًغ بالظ٦غ ٞةن صولت ٢ُغ ُحٗض في َلُٗت صو٫ اآلاى٣ُت في ماقغ الؿالم 

غ ٖام 9>0( مً بحن )91خُض ظاءث باآلاغجبت ) ونىٟذ يمً الضو٫ التي جخمخ٘ بإمً وؾالم  =810( صولت قملها ج٣ٍغ
 مغجٟ٘.

 وحمُّ بالبؼس والاججاز والاطخٔال٤ املِاملت ماًخِسق له لاه٘ا٤ مً طى  انها  (:2-16) الٔاًت
 والخِرًب الِىٙ أػ٢ا٤

 أو/و بدوي ُٜاب ألي حِسكىا الرًًو  طىت 17الرًً جتراوح أُمازهم بحن طىت واخدة و  لاه٘ا٤ وظبت 16-2-1
اًت مٜدمي ٛبل مً ه٘ظاوي اُخدا   املاض ي الؼهس في الُس

ٟا٫ الظًً جتراوح ؤٖماعهم ما بحن ) لخالت مً الخإصًب ٚحر الٗى٠ُ ( والظًً حٗغيىا ؾىت :0-8بلٛذ وؿبت ألَا
%( ًٖ الظ٧ىع، ?.=9%(، بِىما بلٛذ );.0:%(، وجغجٟ٘ اليؿبت ٖىض إلاهاث م٣اعهت بالظ٧ىع، خُض بلٛذ )>.?9)

ت )وجغجٟ٘ اليؿبت ٖ ت );.8:، لخهل بلى )(ؾىىاث ?-;ىض الٟئت الٗمٍغ ، (ؾىىاث :-8%(، وجىسٌٟ ٖىض الٟئت الٗمٍغ
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%( =.8:، خُض ونلذ اليؿبت بلى )جٟ٘ اآلاؿخىي الخٗلُمي لغب الاؾغة%(. وجغجٟ٘ اليؿبت ٧لما ًغ ;.>9خُض بلٛذ )
 في خالت ٧ىن عب الاؾغة ًدمل ماهاًل ظامًُٗا ٞما ٞى١.

بلى ٣ٖاب هٟس ي الظًً حٗغيىا  (ؾىىاث :0-8)في الٗمغ ؤما باليؿبت لل٣ٗاب الىٟس ي ٞبلٛذ وؿبت ألاطٟال 
، ٦ما جؼصاص اليؿبت ل٨ما اعجٟ٘ الٗمغ، خُض %(<.?9) %( باآلا٣اعهت م٘ إلاهار:.>:) ، وجغجٟ٘ ٖىض الظ٧ىع %(?.=9)

ت ):.=:بلٛذ ) ت ):.;9) م٣اعهت( ؾىت :0-01%( ٖىض ألاطٟال في الٟئت الٗمٍغ ، (ؾىت :-8%( ٖىض الٟئت الٗمٍغ
ؼصاص ال٣ٗاب الىٟس ي ٧لما اهسٌٟ اآلاؿخىي الخٗلُمي لغب ألاؾغة، خُض جبلغ اليؿبت ٢غابت ) %( في خالت ٧ىن 1;ٍو

 عب الاؾغة في مؿخىي صون الخٗلُم والخٗلُم الابخضاجي.

%( لجمُ٘ الٟئاث :.>٣ٖاب بضوي قضًض بدضوص )حٗغيىا بلى الظًً  (ؾىىاث :0-8)في الٗمغ  و٧اهذ وؿبت ألاطٟال
ت ت );.<، خُض بلٛذ اليؿبت )وهي جؼصاص ٧لما اهسٌٟ ٖمغ الُٟل الٗمٍغ ، ٦ما ؾىت( :-8%( ٖىض الٟئت الٗمٍغ

 %(.>.;0وجغجٟ٘ ؤًًًا في خالت ٧ىن عب ألاؾغة صون حٗلُم، خُض بلٛذ اليؿبت )

%(، وجؼصاص ٖىض 9.:9يىا بلى ؤي ٣ٖاب بضوي )( الظًً حٗغ ؾىت :0-8و�لٛذ وؿبت ألاطٟال في الٗمغ )
%( ٖىض الٗمغ >.;9)%(، ؤما خُض الٗمغ، ٣ٞض بلٛذ اليؿبت :.91م٣اعهت باإلهار، خُض بلٛذ ) %(=.=9الظ٧ىع)

%(، وجغجٟ٘ ;.98، خُض بلٛذ )(ؾىىاث ?-;، وج٣ل ٖىض الٗمغ )(ىتؾ :-8( ٖىض ٖمغ )8.;9، و)(ؾىىاث :01-0)
ت )1;، خُض ا٢تربذ اليؿبت مً )حٗلُم عب الاؾغة لما اهسٌٟ مؿخىي اليؿبت ٧  :-8%( باليؿبت للٟئت الٗمٍغ
 (.ؾىىاث

 

 حدو٤ 
(109) 

ٜت جؤدًب الو٘ل14 - 2وظبت  لاه٘ا٤  الرًً جتراوح أُمازهم بحن   ٜا  لوٍس  (2012) طىت ٗو
      

 البُان

 طىت الرًً حِسكىا الى: 14 - 2وظبت  لاه٘ا٤ في  الِمس 

 جؤدًب ٓحر 
 ُىُٙ ٜٗى

 ُٜاب بدوي ُٜاب ه٘س ي
أي أطلىب 
 [1] جؤدًب ُىُٙ

أي ُٜاب 
 بدوي

 ػدًد

 الجيع
 53.1 6.6 37.7 46.4 37.9 ط٧ىع 

 46.3 6.1 30.4 39.8 41.5 بهار

 الِمس
 )بالظىىاث(

8 – :  36.5 35.4 35.2 8.5 46.5 

; – ? 42.5 43.2 32.5 5.4 49.0 

01 – 0:  38.1 47.4 35.7 6.3 52.6 

املظخىي 
الخِلُمي 

لسب 
 لاطسة

 62.9 15.6 49.3 56.5 28.4 صون حٗلُم

 64.9 4.5 47.2 58.5 25.5 ابخضاجي

 60.2 6.9 40.1 55.4 33.9 بٖضاصي

 54.4 7.9 37.1 45.8 39.0 زاهىي 

 44.6 5.2 30.2 38.4 42.7 ظامعي ٞما ٞى١ 

ال بظابت/ ال 
 ؤٖٝغ

* * * * * 

 
 

 

 حدو٤ 
(109) 

ٜت جؤدًب الو٘ل14 - 2وظبت  لاه٘ا٤  الرًً جتراوح أُمازهم بحن   ٜا  لوٍس  (2012) طىت ٗو
      

 البُان

 طىت الرًً حِسكىا الى: 14 - 2وظبت  لاه٘ا٤ في  الِمس 

 جؤدًب ٓحر 
 ُىُٙ ٜٗى

 ُٜاب بدوي ُٜاب ه٘س ي
أي أطلىب 
 [1] جؤدًب ُىُٙ

أي ُٜاب 
 بدوي

 ػدًد

 - 2الِمس  وظبت  لاه٘ا٤  في
طىىاث  الرًً حِسكىا  14
 الى:

39.6 37.9 46.4 37.7 6.6 

 49.9 6.4 34.3 43.3 39.6 إلاحمالي
( و الخاؾ باللسب و الـّ٘ ألط٘ل الو٘ل باطخِما٤ الُد، خُث أن هرا املئػس ٓحر ممازل CD.16ًالخٍ أهه لم ًخم ادزاج الظئا٤ الُٜاس ي في املسح الِىٜىدي ) [1]

 للمسح الِىٜىدي املخِدد املئػساث. 8.5للمئػس 
 .خالت 25ُدد الخاالث ٓحر املىشوهت أٛل مً  *

ٜت جؤدًب الو٘ل ) –مسح الِىٜىدي مخِدد املئػساث  ت  للظئا٤ املسـف هٍس  طىت(  14-2خدد ٗئت الِمٍس

 

ت ( ٖى٠ُ ؤو ٚحر  ( ألي خالت جإصًبؾىت :0-8ومً اآلاخى٢ع ؤن جىسٟض وؿبت حٗغض ألاطٟا٫ مً الٟئت الٗمٍغ
ُت التي ج٣ام باآلاضاعؽ ٖى٠ُ ، و٦ظلك بال�ؿبت لخاالث ال٣ٗاب الىٟ� ي والبضوي مع ج٨ث٠ُ خاالث إلاعقاص  والخٖى

غ  هٓام الخإصًب اآلاضعس ي  و٦ىدُجت ؤًًًا العجٟإ اآلااهالث الٗلمُت  ألع�اب ألاؾغ زال٫ الؿىىاث ال٣اصمت، وجٍُى
ُخه  ،لُهبح هٓام حٗضًل ؾلى�ي و٢ا�ي ال ٣ٖا�ي، والخ٨ث٠ُ مً خهص إلاصٛاء ؼ ز٣ت الُالب بىٟؿه وجٖى وحٍٗؼ

 .بالجىاهب إلاًجابُت لضًه

ص (:3-16) الٔاًت ٘الت والدولي الىهجي الـُِدًً ُلى الٜاهىن  طُادة حٍِص  ىؿى٤ ل ٘سؾال ج٢اٗئ ٟو
 الِدالت الى الجمُّ

ُما حِسكىا له مً اًرا  الى  أبلٔىا الرًً الظابٜت ػهسا  زال٤ الازجي ُؼس  الِىٙ ضخاًا وظبت 16-3-1
ت آلُاث مً هآحر  أو املسخـت لظلواثا  ا  زطمُ بها املِتٖر الجزاُاث حظٍى

هم ضخُت للؿلُاث اآلاسخهت  >810ُحٗض وؿبت ضخاًا الٗى٠ بمسخل٠ ؤق٩اله زال٫ الٗام  الظًً ؤبلٛىا ًٖ و٢ٖى
ظضًا في صولت ٢ُغ، خُض لم حسجل ؾىي خالت ق٩ىي واخضة بهظا الكإن، وهظا ٨ٌٗـ بم٩اهُت الخهى٫ مىسًٟت 

 ٖلى الٗضالت وبم٩اهُت خهى٫ الجمهىع ٖلى اآلاٗلىماث.

 حدو٤ 
(110) 

 الظلواث الى اًرا  مً له حِسكىا ُما أبلٔىا الرًً الِىٙ ضخاًا ُدد
ت آلُاث مً ٓحرها أو املسخـت  (2016) زطمُا   بها املِتٖر الجزاُاث حظٍى

      

 2016 البُان
 1 ُدد مٜدمي الؼ١ىي 

 .املـدز: اللجىت الىهىُت لخٜٚى الاوظان
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 حدو٤ 
(109) 

ٜت جؤدًب الو٘ل14 - 2وظبت  لاه٘ا٤  الرًً جتراوح أُمازهم بحن   ٜا  لوٍس  (2012) طىت ٗو
      

 البُان

 طىت الرًً حِسكىا الى: 14 - 2وظبت  لاه٘ا٤ في  الِمس 

 جؤدًب ٓحر 
 ُىُٙ ٜٗى

 ُٜاب بدوي ُٜاب ه٘س ي
أي أطلىب 
 [1] جؤدًب ُىُٙ

أي ُٜاب 
 بدوي

 ػدًد

 - 2الِمس  وظبت  لاه٘ا٤  في
طىىاث  الرًً حِسكىا  14
 الى:

39.6 37.9 46.4 37.7 6.6 

 49.9 6.4 34.3 43.3 39.6 إلاحمالي
( و الخاؾ باللسب و الـّ٘ ألط٘ل الو٘ل باطخِما٤ الُد، خُث أن هرا املئػس ٓحر ممازل CD.16ًالخٍ أهه لم ًخم ادزاج الظئا٤ الُٜاس ي في املسح الِىٜىدي ) [1]

 للمسح الِىٜىدي املخِدد املئػساث. 8.5للمئػس 
 .خالت 25ُدد الخاالث ٓحر املىشوهت أٛل مً  *

ٜت جؤدًب الو٘ل ) –مسح الِىٜىدي مخِدد املئػساث  ت  للظئا٤ املسـف هٍس  طىت(  14-2خدد ٗئت الِمٍس

 

ت ( ٖى٠ُ ؤو ٚحر  ( ألي خالت جإصًبؾىت :0-8ومً اآلاخى٢ع ؤن جىسٟض وؿبت حٗغض ألاطٟا٫ مً الٟئت الٗمٍغ
ُت التي ج٣ام باآلاضاعؽ ٖى٠ُ ، و٦ظلك بال�ؿبت لخاالث ال٣ٗاب الىٟ� ي والبضوي مع ج٨ث٠ُ خاالث إلاعقاص  والخٖى

غ  هٓام الخإصًب اآلاضعس ي  و٦ىدُجت ؤًًًا العجٟإ اآلااهالث الٗلمُت  ألع�اب ألاؾغ زال٫ الؿىىاث ال٣اصمت، وجٍُى
ُخه  ،لُهبح هٓام حٗضًل ؾلى�ي و٢ا�ي ال ٣ٖا�ي، والخ٨ث٠ُ مً خهص إلاصٛاء ؼ ز٣ت الُالب بىٟؿه وجٖى وحٍٗؼ

 .بالجىاهب إلاًجابُت لضًه

ص (:3-16) الٔاًت ٘الت والدولي الىهجي الـُِدًً ُلى الٜاهىن  طُادة حٍِص  ىؿى٤ ل ٘سؾال ج٢اٗئ ٟو
 الِدالت الى الجمُّ

ُما حِسكىا له مً اًرا  الى  أبلٔىا الرًً الظابٜت ػهسا  زال٤ الازجي ُؼس  الِىٙ ضخاًا وظبت 16-3-1
ت آلُاث مً هآحر  أو املسخـت لظلواثا  ا  زطمُ بها املِتٖر الجزاُاث حظٍى

هم ضخُت للؿلُاث اآلاسخهت  >810ُحٗض وؿبت ضخاًا الٗى٠ بمسخل٠ ؤق٩اله زال٫ الٗام  الظًً ؤبلٛىا ًٖ و٢ٖى
ظضًا في صولت ٢ُغ، خُض لم حسجل ؾىي خالت ق٩ىي واخضة بهظا الكإن، وهظا ٨ٌٗـ بم٩اهُت الخهى٫ مىسًٟت 

 ٖلى الٗضالت وبم٩اهُت خهى٫ الجمهىع ٖلى اآلاٗلىماث.

 حدو٤ 
(110) 

 الظلواث الى اًرا  مً له حِسكىا ُما أبلٔىا الرًً الِىٙ ضخاًا ُدد
ت آلُاث مً ٓحرها أو املسخـت  (2016) زطمُا   بها املِتٖر الجزاُاث حظٍى

      

 2016 البُان
 1 ُدد مٜدمي الؼ١ىي 

 .املـدز: اللجىت الىهىُت لخٜٚى الاوظان
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 الهماأػ٢ بجمُّ والسػىة ال٘ظاد مً ٟبحر بٜدز الخد (:5-16الٔاًت)

ملظئو٤  زػىة ىاودِٗ بمظئو٤ خ١ىمي لاٛل ُلىاجـلىا مسة واخدة  الرًً لاشخاؾ وظبت 16-5-1
 ة، زال٤ الازجي ُؼس ػهسا  الظابٜتحن الخ١ىمُحن دّٗ زػى أولئ٣ املظئول منهم هلب أو خ١ىمي،

ُٟحن الٗمىمُؾىي حسجل في ٢ُغ لم  بحن ماقغ وؿبت ألا�خاص حخاالث ٢لُلت لخٗاَي الغقىة مً ٢بل اآلاْى ن، ٍو
٠ ٖمىمي ؤو َلب مجهم عقىة مً ٢بل الظًً لض�هم اجها٫ واخض ٖلى ألا ٠ ٖمىمي وصٞ٘ عقىة آلاْى ٢ل م٘ مْى

ٟحن الخ٩ىمُحن زال٫ الــ )  >810 لٗامخالت  (>9) بلٜ بظمالي هظه الخاالثبإن ( قهغًا الؿاب٣ت، 08هىالء اآلاْى
 .ظمالي %( مً ب:.<ؤي بيؿبت ) وزالزت خاالث ٣ِٞ لإلهار%( >.0?ؤي بيؿبت ) للظ٧ىع خالت ( 99جىػٖذ ما بحن )

 حدو٤ 
(111) 

 ودِٗىا خ١ىمي بمظئو٤ لاٛل ُلى واخدة مسة اجـلىا الرًً لاشخاؾُدد 
زػىة  دّٗ الخ١ىمُحن املظئولحن أولئ٣ منهم هلب أو خ١ىمي، ملظئو٤ زػىة

 (2016و 2015)
      

 2016 2015 البُان
 33 17 رٟىز ال

 3 0 هارإلا 

 36 17 املجمَى

لى     .للٜلا املـدز: املجلع الُا

ُٟحن الٗمىم مضع٧اث الكٟاُٞت "عجٟإ جغجِب صولت ٢ُغ في ماقغ احن في ُوبو٨ٗـ جضوي مٗضالث الغقىة لضي اآلاْى
غ الؿىىي للمىٓمت الٗاآلاُت ( صولت قملها 8<0اآلاًُا مً بحن )( 90ٖ)، خُض ظاءث ٢ُغ باآلاغجبت "الٟؿاص الخ٣ٍغ

م٨ً جٟؿحر اآلاى٢٘ الظي >810لٗام للكٟاُٞت ؤخغػجه صولت ٢ُغ في ماقغ الكٟاُٞت بلى الجهىص ال٨بحرة اآلابظولت . ٍو
ؼ ٢ُم الكٟاُٞت ومداعبت الٟؿاص والغقاوي والخهضي للٟاؾضًً، ووكغ الكٟاُٞت في اآلااؾؿاث اآلاسخلٟت،  لخٍٗؼ

ت والكٟاُٞت بمىظب ال٣غاع ألامحري ع٢م ) التي م و 8100( لؿىت ;=خُض ٢امذ الضولت بإوكاء هُئت الغ٢ابت إلاصاٍع
ُٟت الٗامت، وم٩اٞدت الٟؿاص ب٩اٞت نىعه وؤق٩اله، ومى٘ و٢ٕى  تهضٝ بلى جد٤ُ٣ الغ٢ابت والكٟاُٞت وهؼاهت الْى
ُٟت الٗامت والٗمل ٖلى يبِ ما ٣ً٘ مجها. وبوكاء مغ٦ؼ خ٨م ال٣اهىن  الجغاثم التي جمـ اآلاا٫ الٗام ؤو الْى

، ت آلاداعبت الٟؿاص والخض مً ؤزاعهٖم اآلاباصعاث الهاصٞل٩ُىن آلُت حٗاون مؿخضامت لض 8100وم٩اٞدت الٟؿاص ٖام 
ؼ خ٨م ال٣اهىن في ٢ُغ وفي البلضان الٗغبُت وبلضان زغي في الٗالم، ٖالوة ٖلى صوعه في ؤ ووكغ ز٣اٞت الكٟاُٞت وحٍٗؼ

ؼ ٢ُم الكٟاُٞت وخ٨م ال٣اهىن. ب ال٩ىاصع الٗاملت في مجاالث مداعبت الٟؿاص وحٍٗؼ  جإهُل وجضٍع

اث حمُّ ُلى للمظا لت وزاكِت وػ٘اٗت ِٗالت مئطظاث اوؼا  (:6-16) الٔاًت  املظخٍى

 امتالخدماث الِفي الاطخ٘ادة مً  تهم لازحرةججسبوظبت الظ٢ان الساكحن ًُ  16-6-2

حن م٣اعهت بٛحر ًالخٔ بإ ن وؿبت الؿ٩ان الغايحن ًٖ الخضماث الٗامت بإهىاٖها اآلاسخلٟت جغجٟ٘ ٖىض ال٣ٍُغ
حن، ٞخهل وؿبت الغايحن ٖلى الخضماث في اآلاضعؾت بلى ) حن و):.9?ال٣ٍُغ حن، بِىما <.9?%( لل٣ٍُغ %( لٛحر ال٣ٍُغ

حن وبلى )%( 9.9ٖ?%( و)0.>=جهل اليؿبت ًٖ الخضماث الصخُت وبِئت اآلاِٗكت بلى ) %( 1.1?%( و)=.8=ىض ال٣ٍُغ
الخٔ بإن وؿبت الظ٧ىع الغايحن ًٖ ؤزغ ججغبت م٘ الخضماث الٗامت في اآلاضعؾت  حن. ٍو ٖلى الخىالي لضي ٚحر ال٣ٍُغ

 
 

 

ت ألاك�ر، خُض ونلذ بلى ) ٤ ٞئاث الٗمغ جغجٟ٘ ٖىض الٟئاث الٗمٍغ %(، وهٟـ الص ي ٣ًا٫ ًٖ الغيا ًٖ 011ٞو
ؤما باليؿبت للغيا ًٖ بِئت اآلاِٗكت، ٞخهل  ٟ٘ اليؿبت ٧لما اعجٟٗذ ٞئاث الٗمغ.الخضماث الصخُت، خُض جغج

%( ،ا٢ل وؿبت ٖىض الٟئت 9?ٖامًا (، خُض ا٢تربذ مً ):8-81ؤٖلى وؿبت عيا ٖىض الظ٧ىع ما بحن مً ٖمغ )
ت) لؿ٩ان الغايحن ؤما باليؿبت ليؿبت ا %( مً بظمالي الؿ٩ان الظ٧ىع.1.0?ٖامًا(، خُض ونلذ بلى ):9 - 91الٗمٍغ

٤ الخالت الؼواظُت، ٞىجض اليؿبت جغجٟ٘ ٖىض اآلاتزوظحن ٢ُاؾًا بٛحر اآلاتزوظحن، في الخضماث  ًٖ الخضماث الٗامت ٞو
ُٞالخٔ  الخانت باآلاضعؾت والصخت وج٣ترب اليؿبت بُجهما ُٞما ًخٗل٤ بِئت اآلاِٗكت. ؤما بدؿب الخالت الخٗلُمُت،

، ً لم ًدهلىا ٖلى صعظت مً الخٗلُمماث الٗامت لضي ألا�خاص الظًالغايحن ًٖ الخض اهسٟاى وؿبت الؿ٩ان
ً مً مؿخىي الخٗلُم ألابخضاجي ولٛاًت الخٗلُم الجامعي ٞما ٞى١، ٞخهل بلى  وجخٟاوث وؿب الغيا ٖىض آلازٍغ

 ( ًبحن طل٪.008والجضو٫ ) %( ًٖ مؿخىي الخٗلُم الابخضاجي011)

 حدو٤ 
(112) 

 )2012)وظبت الظ٢ان الساكحن ًُ آزس ججسبت لهم مّ الخدماث الِمىمُت 
      

 بِئت املِِؼت الصخت املدزطت البُان

 الجيظُت
ىن   93.3 76.1 93.9 ٢ٍُغ

حن  90.0 72.7 93.8 ٚحر ٢ٍُغ

ت  ال٘ئاث الِمٍس

0;-0? 92.3 53.1 92.7 

81-8: 95.5 71.8 92.9 

8;-8? 97.2 80.3 92.1 

91-9: 99.0 79.4 90.1 

9;-9? 96.3 82.3 92.2 

:1-:: 89.8 83.0 92.1 

:;-:? 100.0 79.6 90.9 

لخالت ا
 الصواحُت

 91.9 83.4 96.9 ؾب٤ له الؼواط

 92.0 63.6 93.3 لم ٌؿب٤ له الؼواط

الخالت 
 الخِلُمُت

 87.9 82.1 90.9 صون حٗلُم

 88.5 79.2 100.0 ابخضاجي

 92.3 71.0 92.7 بٖضاصي

 92.2 69.3 92.3 زاهىي 

 92.1 78.7 96.7 ظامعي ٞما ٞى١ 

 91.9 74.7 93.9 املجمَى

 .2012مسح الِىٜىدي مخِدد املئػساث ، خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا املـدز:      

حن م٣اعهت ًالخٔ بإ بٛحر ن وؿبت الظ٧ىع الغايحن ًٖ الخضماث الٗامت بإهىاٖها اآلاسخلٟت جغجٟ٘ ٖىض ال٣ٍُغ
حن، ٞخهل وؿبت الغايحن ٖلى الخضماث في اآلاضعؾت بلى ) حن و):.:?ال٣ٍُغ حن، بِىما ;.9?%( لل٣ٍُغ %( لٛحر ال٣ٍُغ

حن وبلى )1.8?%( و);.9;جهل اليؿبت ًٖ الخضماث الصخُت وبِئت اآلاِٗكت بلى ) %( 8.><%( و)=.?:%( ٖىض ال٣ٍُغ
الخٔ بإن وؿبت ال حن. ٍو ىع الغايحن ًٖ ؤزغ ججغبت م٘ الخضماث الٗامت في اآلاضعؾت ظ٧ٖلى الخىالي لضي ٚحر ال٣ٍُغ

ت ألاك�ر، خُض ونلذ بلى ) ٤ ٞئاث الٗمغ جغجٟ٘ ٖىض الٟئاث الٗمٍغ %(، وهٟـ الص ي ٣ًا٫ ًٖ الغيا ًٖ 011ٞو
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ت ألاك�ر، خُض ونلذ بلى ) ٤ ٞئاث الٗمغ جغجٟ٘ ٖىض الٟئاث الٗمٍغ %(، وهٟـ الص ي ٣ًا٫ ًٖ الغيا ًٖ 011ٞو
ؤما باليؿبت للغيا ًٖ بِئت اآلاِٗكت، ٞخهل  ٟ٘ اليؿبت ٧لما اعجٟٗذ ٞئاث الٗمغ.الخضماث الصخُت، خُض جغج

%( ،ا٢ل وؿبت ٖىض الٟئت 9?ٖامًا (، خُض ا٢تربذ مً ):8-81ؤٖلى وؿبت عيا ٖىض الظ٧ىع ما بحن مً ٖمغ )
ت) لؿ٩ان الغايحن ؤما باليؿبت ليؿبت ا %( مً بظمالي الؿ٩ان الظ٧ىع.1.0?ٖامًا(، خُض ونلذ بلى ):9 - 91الٗمٍغ

٤ الخالت الؼواظُت، ٞىجض اليؿبت جغجٟ٘ ٖىض اآلاتزوظحن ٢ُاؾًا بٛحر اآلاتزوظحن، في الخضماث  ًٖ الخضماث الٗامت ٞو
ُٞالخٔ  الخانت باآلاضعؾت والصخت وج٣ترب اليؿبت بُجهما ُٞما ًخٗل٤ بِئت اآلاِٗكت. ؤما بدؿب الخالت الخٗلُمُت،

، ً لم ًدهلىا ٖلى صعظت مً الخٗلُمماث الٗامت لضي ألا�خاص الظًالغايحن ًٖ الخض اهسٟاى وؿبت الؿ٩ان
ً مً مؿخىي الخٗلُم ألابخضاجي ولٛاًت الخٗلُم الجامعي ٞما ٞى١، ٞخهل بلى  وجخٟاوث وؿب الغيا ٖىض آلازٍغ

 ( ًبحن طل٪.008والجضو٫ ) %( ًٖ مؿخىي الخٗلُم الابخضاجي011)

 حدو٤ 
(112) 

 )2012)وظبت الظ٢ان الساكحن ًُ آزس ججسبت لهم مّ الخدماث الِمىمُت 
      

 بِئت املِِؼت الصخت املدزطت البُان

 الجيظُت
ىن   93.3 76.1 93.9 ٢ٍُغ

حن  90.0 72.7 93.8 ٚحر ٢ٍُغ

ت  ال٘ئاث الِمٍس

0;-0? 92.3 53.1 92.7 

81-8: 95.5 71.8 92.9 

8;-8? 97.2 80.3 92.1 

91-9: 99.0 79.4 90.1 

9;-9? 96.3 82.3 92.2 

:1-:: 89.8 83.0 92.1 

:;-:? 100.0 79.6 90.9 

لخالت ا
 الصواحُت

 91.9 83.4 96.9 ؾب٤ له الؼواط

 92.0 63.6 93.3 لم ٌؿب٤ له الؼواط

الخالت 
 الخِلُمُت

 87.9 82.1 90.9 صون حٗلُم

 88.5 79.2 100.0 ابخضاجي

 92.3 71.0 92.7 بٖضاصي

 92.2 69.3 92.3 زاهىي 

 92.1 78.7 96.7 ظامعي ٞما ٞى١ 

 91.9 74.7 93.9 املجمَى

 .2012مسح الِىٜىدي مخِدد املئػساث ، خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا املـدز:      

حن م٣اعهت ًالخٔ بإ بٛحر ن وؿبت الظ٧ىع الغايحن ًٖ الخضماث الٗامت بإهىاٖها اآلاسخلٟت جغجٟ٘ ٖىض ال٣ٍُغ
حن، ٞخهل وؿبت الغايحن ٖلى الخضماث في اآلاضعؾت بلى ) حن و):.:?ال٣ٍُغ حن، بِىما ;.9?%( لل٣ٍُغ %( لٛحر ال٣ٍُغ

حن وبلى )1.8?%( و);.9;جهل اليؿبت ًٖ الخضماث الصخُت وبِئت اآلاِٗكت بلى ) %( 8.><%( و)=.?:%( ٖىض ال٣ٍُغ
الخٔ بإن وؿبت ال حن. ٍو ىع الغايحن ًٖ ؤزغ ججغبت م٘ الخضماث الٗامت في اآلاضعؾت ظ٧ٖلى الخىالي لضي ٚحر ال٣ٍُغ

ت ألاك�ر، خُض ونلذ بلى ) ٤ ٞئاث الٗمغ جغجٟ٘ ٖىض الٟئاث الٗمٍغ %(، وهٟـ الص ي ٣ًا٫ ًٖ الغيا ًٖ 011ٞو
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ؤما باليؿبت للغيا ًٖ بِئت اآلاِٗكت، ٞخهل  الخضماث الصخُت، خُض جغجٟ٘ اليؿبت ٧لما اعجٟٗذ ٞئاث الٗمغ.
٢ل وؿبت ٖىض الٟئت وؤ%( 1?ٖامًا (، خُض ا٢تربذ مً )?9-;9عيا ٖىض الظ٧ىع ما بحن مً ٖمغ )ؤٖلى وؿبت 

ت) %( مً بظمالي الؿ٩ان الظ٧ىع.ؤما باليؿبت ليؿبت الظ٧ىع الغايحن ًٖ 9.8<ٖامًا(، خُض ونلذ بلى ):9-91الٗمٍغ
٤ الخالت الؼواظُت، ٞىجض اليؿبت جغجٟ٘ ٖىض اآلاتزوظحن ٢ُ اؾًا بٛحر اآلاتزوظحن، في ٧اٞت الخضماث الخضماث الٗامت ٞو

الخانت باآلاضعؾت والصخت وبِئت اآلاِٗكت. ؤما بدؿب الخالت الخٗلُمُت، ُٞالخٔ اهسٟاى وؿبت الظ٧ىع الغايحن 
، وجخٟاوث وؿب الغيا ٖىض آلازٍغً ً لم ًدهلىا ٖلى صعظت مً الخٗلُمخضماث الٗامت لضي ألا�خاص الظًًٖ ال

 ( ًبحن طل٪.009، والجضو٫ )اجي ولٛاًت الخٗلُم الجامعي ٞما ٞى١ بخضمً مؿخىي الخٗلُم إلا 

 حدو٤ 
(113) 

 (2012)وظبت الظ٢ان الرٟىز الساكحن ًُ آزس ججسبت لهم مّ الخدماث الِمىمُت 
      

 بِئت املِِؼت الصخت املدزطت البُان

 الجيظُت
ىن   90.2 53.5 94.4 ٢ٍُغ

حن  86.2 49.7 93.5 ٚحر ٢ٍُغ

تال٘ئاث   الِمٍس

0;-0? 92.9 9.7 88.0 

81-8: 97.0 37.8 88.6 

8;-8? 94.4 57.8 88.7 

91-9: 96.2 58.1 83.2 

9;-9? 97.0 61.7 89.3 

:1-:: 79.6 66.2 88.3 

:;-:? 100.0 64.1 86.9 

لخالت ا
 الصواحُت

 87.7 64.0 94.2 ؾب٤ له الؼواط

 87.2 31.3 93.8 لم ٌؿب٤ له الؼواط

الخالت 
 الخِلُمُت

 69.3 41.4 53.7 صون حٗلُم

 74.4 52.6 100.0 ابخضاجي

 87.9 44.9 94.8 بٖضاصي

 88.7 41.7 92.0 زاهىي 

 87.6 56.7 96.9 ظامعي ٞما ٞى١ 

 87.5 50.9 93.9 املجمَى

 .2012 مسح الِىٜىدي املخِدد املئػساث، خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا املـدز:  

%( باليؿبت للخضماث في اآلاضعؾت 9.8?، ٞهي جهل بلى )لغايُاث ًٖ الخضماث الٗامتليؿبت إلاهاث اؤما باليؿبت 
ًٖ الخضماث  وهي ؤٖلى مً وؿبت الظ٧ىع الغايحن%( باليؿبت لبِئت اآلاِٗكت، 8.:?%( باليؿبت للصخت و);.>?و)

 اليؿبت الخانت باآلاضعؾت.اآلاخٗل٣ت بالصخت وبِئت اآلاِٗكت وج٣ل ٢لُاًل ًٖ 

 اثجغجٟ٘ ٖىض ال٣ٍُغ اآلاخٗل٣ت بالصخت وبِئت اآلاِٗكتًٖ الخضماث الٗامت  ُاثالغاي إلاهاثن وؿبت أٍالخٔ بو 
ٍاث لٛحر ال٣ُغ %( 9.8?و)%( 9.>?و) اثلل٣ٍُغ%( 9.>?و)%( =.=?بلى ) خُض جهل اليؿبت، ٍاثم٣اعهت بٛحر ال٣ُغ 

 . اث%( لضي ٚحر ال٣ٍُغ?.9?وبلى ) اثٖىض ال٣ٍُغ%( 8.9?بلى ) زضماث اآلاضاعؽ، بِىما جهل اليؿبت ًٖ ٖلى الخىالي

 
 

 

الخٔ بإن وؿبت  ٤ ٞئاث الٗمغ جغجٟ٘ ٖىض ُاث الغاي إلاهاثٍو ًٖ ؤزغ ججغبت م٘ الخضماث الٗامت في اآلاضعؾت ٞو
ت ألاك�ر، خُض ونلذ بلى ) ت ) %(011الٟئاث الٗمٍغ  ثؤما وؿبت إلاها، (::-1:( و):9-91ٖىض الٟئت الٗمٍغ

ث %( ٖىض الٟئا;.<?%( و);.=?، خُض جهل بلى )ألانٛغ جغجٟ٘ ٞئاث الٗمغ ٞهي ًٖ الخضماث الصخُت،  الغيُاث
ت ) ؤما باليؿبت للغيا ًٖ بِئت اآلاِٗكت، ٞخهل ؤٖلى وؿبت عيا ٖىض  .( ٖلى الخىاليؾىت:8-81ؾىت( و)?0-;0الٗمٍغ

ت)٢ل وؿبت ٖىض وؤ%( ;?) جسُذ(، خُض ٖاماً ?9-;9ما بحن مً ٖمغ ) إلاهاث خُض مًا(، ٖا?:-;:الٟئت الٗمٍغ
٤ إلاهاث ؤما باليؿبت ليؿبت  .إلاهاث%( مً بظمالي الؿ٩ان ?.0?ونلذ بلى ) الغايحن ًٖ الخضماث الٗامت ٞو

، بِىما في الخضماث الخانت باآلاضعؾت اثبٛحر اآلاتزوظم٣اعهت  اثالخالت الؼواظُت، ٞىجض اليؿبت جغجٟ٘ ٖىض اآلاتزوظ
وؿبت  اعجٟإ. ؤما بدؿب الخالت الخٗلُمُت، ُٞالخٔ اآلاِٗكتاآلاغجبُت بالصخت وبِئت ج٣ل ًٖ في خالت الخضماث 

والخٗلُم إلابخضاجي ، ً لم ًدهلىا ٖلى صعظت مً الخٗلُمالذً إلاهاثًٖ الخضماث الٗامت لضي  اثالغايُ إلاهاث
ً مً مؿخىي الخٗلُم  ضاصيوجخٟاوث وؿب الغيا ٖىض آلازٍغ  ٞما ٞى١. ولٛاًت الخٗلُم الجامعي إلٖا

٤ يُاث ًٖ ؤزغ ججغبت لهم م٘ الخضماث الٗامت طاث الهلت بالصختاؤما ُٞما ًخٗل٤ بيؿبت إلاهاث الغ  الخالت  ٞو
%( لضي إلاهاث م��م في مؿخىي <.1?%( كدض ؤٖلى لضي إلاهاث صون الخٗلُم و)=.=?الخٗلُمُت، ٞختراوح ما بحن )

يُاث ًٖ الخضماث اآلاغجبُت ببِئت اآلاِٗكت ٖىض إلاهاث اللىاحي االخٗلُم الابخضاجي.بِىما جغجٟ٘ وؿبت إلاهاث الغ 
 ٖضاصًت، وجىسٟض ٖىض إلاهاث في مؿخىي الخٗلُم إلابخضاجي.خهلً ٖلى الكهاصة إلا 

 حدو٤ 
(114) 

 (2012)وظبت الاهار الساكُاث ًُ آزس ججسبت لهم مّ الخدماث الِمىمُت 
      

 بِئت املِِؼت الصخت املدزطت البُان

 الجيظُت
اث  96.3 97.7 92.3 ٢ٍُغ

اث  93.2 95.9 93.9 ٚحر ٢ٍُغ

ت  ال٘ئاث الِمٍس

0;-0? 91.6 97.5 94.6 

81-8: 92.2 98.5 94.5 

8;-8? 97.3 95.6 93.9 

91-9: 100.0 96.7 94.1 

9;-9? 93.5 95.8 95.2 

:1-:: 96.1 96.2 94.3 

:;-:? 100.0 94.7 91.9 

لخالت ا
 الصواحُت

 94.1 96.1 96.5 لها الؼواطؾب٤ 

 94.5 97.3 92.0 لم ٌؿب٤ لها الؼواط

الخالت 
 الخِلُمُت

 93.6 97.7 100.0 صون حٗلُم

 92.7 90.8 100.0 ابخضاجي

 95.5 95.8 90.8 بٖضاصي

 93.5 97.0 91.8 زاهىي 

 94.6 96.5 95.0 ظامعي ٞما ٞى١ 

 94.2 96.5 93.2 املجمَى

 .2012 مسح الِىٜىدي املخِدد املئػساث، خـا الخىمىي وإلا  وشازة الخسوُىاملـدز: 
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الخٔ بإن وؿبت  ٤ ٞئاث الٗمغ جغجٟ٘ ٖىض ُاث الغاي إلاهاثٍو ًٖ ؤزغ ججغبت م٘ الخضماث الٗامت في اآلاضعؾت ٞو
ت ألاك�ر، خُض ونلذ بلى ) ت ) %(011الٟئاث الٗمٍغ  ثؤما وؿبت إلاها، (::-1:( و):9-91ٖىض الٟئت الٗمٍغ

ث %( ٖىض الٟئا;.<?%( و);.=?، خُض جهل بلى )ألانٛغ جغجٟ٘ ٞئاث الٗمغ ٞهي ًٖ الخضماث الصخُت،  الغيُاث
ت ) ؤما باليؿبت للغيا ًٖ بِئت اآلاِٗكت، ٞخهل ؤٖلى وؿبت عيا ٖىض  .( ٖلى الخىاليؾىت:8-81ؾىت( و)?0-;0الٗمٍغ

ت)٢ل وؿبت ٖىض وؤ%( ;?) جسُذ(، خُض ٖاماً ?9-;9ما بحن مً ٖمغ ) إلاهاث خُض مًا(، ٖا?:-;:الٟئت الٗمٍغ
٤ إلاهاث ؤما باليؿبت ليؿبت  .إلاهاث%( مً بظمالي الؿ٩ان ?.0?ونلذ بلى ) الغايحن ًٖ الخضماث الٗامت ٞو

، بِىما في الخضماث الخانت باآلاضعؾت اثبٛحر اآلاتزوظم٣اعهت  اثالخالت الؼواظُت، ٞىجض اليؿبت جغجٟ٘ ٖىض اآلاتزوظ
وؿبت  اعجٟإ. ؤما بدؿب الخالت الخٗلُمُت، ُٞالخٔ اآلاِٗكتاآلاغجبُت بالصخت وبِئت ج٣ل ًٖ في خالت الخضماث 

والخٗلُم إلابخضاجي ، ً لم ًدهلىا ٖلى صعظت مً الخٗلُمالذً إلاهاثًٖ الخضماث الٗامت لضي  اثالغايُ إلاهاث
ً مً مؿخىي الخٗلُم  ضاصيوجخٟاوث وؿب الغيا ٖىض آلازٍغ  ٞما ٞى١. ولٛاًت الخٗلُم الجامعي إلٖا

٤ يُاث ًٖ ؤزغ ججغبت لهم م٘ الخضماث الٗامت طاث الهلت بالصختاؤما ُٞما ًخٗل٤ بيؿبت إلاهاث الغ  الخالت  ٞو
%( لضي إلاهاث م��م في مؿخىي <.1?%( كدض ؤٖلى لضي إلاهاث صون الخٗلُم و)=.=?الخٗلُمُت، ٞختراوح ما بحن )

يُاث ًٖ الخضماث اآلاغجبُت ببِئت اآلاِٗكت ٖىض إلاهاث اللىاحي االخٗلُم الابخضاجي.بِىما جغجٟ٘ وؿبت إلاهاث الغ 
 ٖضاصًت، وجىسٟض ٖىض إلاهاث في مؿخىي الخٗلُم إلابخضاجي.خهلً ٖلى الكهاصة إلا 

 حدو٤ 
(114) 

 (2012)وظبت الاهار الساكُاث ًُ آزس ججسبت لهم مّ الخدماث الِمىمُت 
      

 بِئت املِِؼت الصخت املدزطت البُان

 الجيظُت
اث  96.3 97.7 92.3 ٢ٍُغ

اث  93.2 95.9 93.9 ٚحر ٢ٍُغ

ت  ال٘ئاث الِمٍس

0;-0? 91.6 97.5 94.6 

81-8: 92.2 98.5 94.5 

8;-8? 97.3 95.6 93.9 

91-9: 100.0 96.7 94.1 

9;-9? 93.5 95.8 95.2 

:1-:: 96.1 96.2 94.3 

:;-:? 100.0 94.7 91.9 

لخالت ا
 الصواحُت

 94.1 96.1 96.5 لها الؼواطؾب٤ 

 94.5 97.3 92.0 لم ٌؿب٤ لها الؼواط

الخالت 
 الخِلُمُت

 93.6 97.7 100.0 صون حٗلُم

 92.7 90.8 100.0 ابخضاجي

 95.5 95.8 90.8 بٖضاصي

 93.5 97.0 91.8 زاهىي 

 94.6 96.5 95.0 ظامعي ٞما ٞى١ 

 94.2 96.5 93.2 املجمَى

 .2012 مسح الِىٜىدي املخِدد املئػساث، خـا الخىمىي وإلا  وشازة الخسوُىاملـدز: 
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م٨ً ال٣ى٫ ٞةن مؿخىي الغيا ٖلى الخضماث الٗامت اآلا٣ضمت في مجاالث الخٗلُم وبِئت اآلاِٗكت  ظضًا هى مغجٟ٘ ٍو
، وهظا ًخُلب البدض في ؤؾبابه ع باليؿبت للخضماث الٗامت الصخُتبِىما ًىسٌٟ مؿخىي الغيا لضي الظ٧ى 

 .لغيا والتي ونلذ بلى ٢غابت الىه٠ٖلى خ٣ُ٣ت هظا الخالت مً ٖضم اللخٗٝغ 

ُٟحن الٗمىمُحن ؼاهت همُشا١ وظضًغ بالظ٦غ ٞةن ب٢غاع  ٗض مًاآلاْى ٌُ اث ألاؾاؾُت لخُٟٗل ماؾؿاث  مازغًا  الًغوٍع
ؼ الؿلى٥ ويهضٝ اآلاُشا١ بلى حٍٗؼ .الخضمت اآلاضهُت لخاصي صوعها بمهىُت ٖالُت زضمت لجمهىع اآلاخٗاملحن مٗها

ٟحن الٗمىمُحن في الضولت ُٟت الٗامت للمْى ُٟي وؤزال٢ُاث الْى  .الْى

 وجمشُلي وحؼاز٠ي للجمُّ وػامل لالخخُاحاث مظخجُب هدى ُلى الٜسازاث اجساذ ٟ٘الت (:7-16) الٔاًت
 املظخىٍاث حمُّ ُلى

اتٙ وظبت 16-7-1  املئطظاث في( الظ٢اهُت وال٘ئاث إلاُاٛت ذوي  ولاشخاؾ والجيع الِمس  خظب) الًى
ُِت الهُئاث) الِامت  مٜازهت( الظلوت الٜلاتُتو  الِامت، والخدمت واملدلُت، الىهىُت الدؼَس

 الىهجي بمظخىٍاث الخىشَّ ُلى الـُِد

٤ اآلاهً  بلى ؤن ال٣ُإ الخام هى ؤ٦ثر ال٣ُاٖاث اؾدُٗابا ل٣ىة الٗمل، ٌكحر جىػَ٘ الؿ٩ان اليكُُحن ا٢خهاصًًا ٞو
%( مً بظمالي الؿ٩ان اليكُُحن <=( ملُىن ٖامل ؤي ما ًمشل وؿبت )>.٢0غابت ) خُض ٌٗمل في هظا ال٣ُإ

%(، ٞال٣ُإ اآلاسخلِ بيؿبت ;.<بيؿبت ) اآلاجزلي%(، زم ال٣ُإ 01.8، ًلُه ال٣ُإ الخ٩ىمي بيؿبت )ا٢خهاصًاً 
(8.>.)% 

ٌك٩لىن ما وؿبخه  بلحها مً اآلاهًالٗاملىن في الخٝغ وما ؤما باليؿبت للخىػَ٘ اآلانهي لل٣ىي الٗاملت، ٞىجض بإن 
مكغلى آلاالث %(، زم ?0بيؿبت ) اآلاهً الٗاصًتمالي اليكُُحن ا٢خهاصًًا، ًلحهم الٗاملىن في %( مً بظ=.98)

ت وألاؾىا١ٞ %(،9.:0بيؿبت ) واآلاٗضاث ومجمٗىها %( ;.?بيؿبت ) الٗاملىن في الخضماث والباٖت في اآلادالث الخجاٍع
 %(،9.;، ٞال٨خبت بيؿبت )%(=.>زخهانىن اآلاؿاٖضون بيؿبت )%(، زم الٟىُىن والا 0.?ٞاالزخهانُىن بيؿبت )

ٟى إلاصاعة الٗلُا واآلاضًغون ؾىي) ىن ومْى %( ٣ِٞ مً بظمالي اليكُُحن ا٢خهاصًًا 8.0بِىما لم حك٩ل مهىت اآلاكٖغ
 .>810لٗام 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 حدو٤ 
(115) 

 2016املهً والٜواَ طىت ٗؤٟثر( خظب  15ن اٛخـادًا )حالظ٢ان اليؼُو وظبت
         

 املهىت

 الٜواَ

ادازة 
 خ١ىمُت

مئطظت / 
ت  ػٟس
 خ١ىمُت

 زاؾ مسخلى
دبلىماس ى 
/ دولى / 
 اٛلُمى

 املجمَى مجزلي ٓحر زبحي

ىن ومىً٘ى  املؼُس
 إلادازة الِلُا واملدًسون

4.3 3.6 5.3 1.9 6.5 2.8 0.0 2.1 

 9.1 0.8 31.6 40.1 6.6 22.9 20.7 34.7 الازخـاؿُىن 

ال٘ىُىن 
والازخـاؿُىن 

 املظاُدون 
13.5 11.4 16.2 6.2 26.6 17.8 0.3 6.7 

 5.3 0.3 34.7 18.3 4.2 13.2 5.6 19.5 ال١خبت

الِاملىن في الخدماث 
والباُت في املدالث 
ت ولاطىاٚ  الخجاٍز

7.9 14.4 10.5 8.9 0.0 2.9 13.7 9.5 

الِما٤ املهسة في الصزاُت 
 وؿُد لاطماٞ

2.1 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 1.2 

الِاملىن في الخٖس وما 
 اليها مً املهً

5.8 25.4 11.3 39.9 0.0 3.8 0.0 32.8 

مؼٔلى آلاالث واملِداث 
 ومجمِىها

4.3 9.7 14.2 13.5 3.1 1.9 32.7 14.3 

 19.0 52.2 4.6 5.4 17.3 6.4 9.1 7.8 املهً الِادًت

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجمَى
 .2016مسح الٜىي الِاملت بالُِىت ، خـا : وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا املـدز

٤ اآلاهً ٞىجض ؤن ال٣ُإ الخام هى ؤ٦ثر ال٣ُاٖاث  ؤما ُٞما ًخٗل٤ بخىػَ٘ الؿ٩ان اليكُُحن ا٢خهاصًًا الظ٧ىع ٞو
%( 9.:<( ملُىن ٖامل ؤي ما ًمشل وؿبت );.٢0غابت )اؾدُٗابا ل٣ىة الٗمل مً الظ٧ىع، خُض ٌٗمل في هظا ال٣ُإ 

%(، =.9%(، زم ال٣ُإ اآلاجزلي بيؿبت )<.<مً بظمالي الظ٧ىع اليكُُحن ا٢خهاصًًا، ًلُه ال٣ُإ الخ٩ىمي بيؿبت )
 %(.<.8ٞال٣ُإ اآلاسخلِ بيؿبت )

ٌك٩لىن ما  الخٝغ وما بلحها مً اآلاهًالٗاملىن في ، ٞىجض بإن مً الظ٧ىع  ؤما باليؿبت للخىػَ٘ اآلانهي لل٣ىي الٗاملت
%( ;.>0بيؿبت) مكغلى آلاالث واآلاٗضاث ومجمٗىها، ًلحهم اليكُُحن ا٢خهاصًاً  الظ٧ىع  %( مً بظمالي=.=9وؿبخه )

%( =.<بيؿبت ) الٗاملىن في الخضماث والباٖت في اآلادالث الخجاع�ت وألاؾىاق%(، ٞ=.;0بيؿبت ) اآلاهً الٗاصًتزم 
، ٞال٨خبت بيؿبت %(?.>%(، زم الٟىُىن والازخهانىن اآلاؿاٖضون بيؿبت )9.=)ت ٞاالزخهانُىن بيؿب

ىن ومىظٟى إلاصاعة الٗلُا واآلاضًغون ؾىي)9.:) %( ٣ِٞ مً بظمالي 8.1%(،بِىما لم حك٩ل مهىت اآلاكٖغ
 .>810اليكُُحن ا٢خهاصًًا لٗام الظ٧ىع 
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 حدو٤ 
(115) 

 2016املهً والٜواَ طىت ٗؤٟثر( خظب  15ن اٛخـادًا )حالظ٢ان اليؼُو وظبت
         

 املهىت

 الٜواَ

ادازة 
 خ١ىمُت

مئطظت / 
ت  ػٟس
 خ١ىمُت

 زاؾ مسخلى
دبلىماس ى 
/ دولى / 
 اٛلُمى

 املجمَى مجزلي ٓحر زبحي

ىن ومىً٘ى  املؼُس
 إلادازة الِلُا واملدًسون

4.3 3.6 5.3 1.9 6.5 2.8 0.0 2.1 

 9.1 0.8 31.6 40.1 6.6 22.9 20.7 34.7 الازخـاؿُىن 

ال٘ىُىن 
والازخـاؿُىن 

 املظاُدون 
13.5 11.4 16.2 6.2 26.6 17.8 0.3 6.7 

 5.3 0.3 34.7 18.3 4.2 13.2 5.6 19.5 ال١خبت

الِاملىن في الخدماث 
والباُت في املدالث 
ت ولاطىاٚ  الخجاٍز

7.9 14.4 10.5 8.9 0.0 2.9 13.7 9.5 

الِما٤ املهسة في الصزاُت 
 وؿُد لاطماٞ

2.1 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 1.2 

الِاملىن في الخٖس وما 
 اليها مً املهً

5.8 25.4 11.3 39.9 0.0 3.8 0.0 32.8 

مؼٔلى آلاالث واملِداث 
 ومجمِىها

4.3 9.7 14.2 13.5 3.1 1.9 32.7 14.3 

 19.0 52.2 4.6 5.4 17.3 6.4 9.1 7.8 املهً الِادًت

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجمَى
 .2016مسح الٜىي الِاملت بالُِىت ، خـا : وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا املـدز

٤ اآلاهً ٞىجض ؤن ال٣ُإ الخام هى ؤ٦ثر ال٣ُاٖاث  ؤما ُٞما ًخٗل٤ بخىػَ٘ الؿ٩ان اليكُُحن ا٢خهاصًًا الظ٧ىع ٞو
%( 9.:<( ملُىن ٖامل ؤي ما ًمشل وؿبت );.٢0غابت )اؾدُٗابا ل٣ىة الٗمل مً الظ٧ىع، خُض ٌٗمل في هظا ال٣ُإ 

%(، =.9%(، زم ال٣ُإ اآلاجزلي بيؿبت )<.<مً بظمالي الظ٧ىع اليكُُحن ا٢خهاصًًا، ًلُه ال٣ُإ الخ٩ىمي بيؿبت )
 %(.<.8ٞال٣ُإ اآلاسخلِ بيؿبت )

ٌك٩لىن ما  الخٝغ وما بلحها مً اآلاهًالٗاملىن في ، ٞىجض بإن مً الظ٧ىع  ؤما باليؿبت للخىػَ٘ اآلانهي لل٣ىي الٗاملت
%( ;.>0بيؿبت) مكغلى آلاالث واآلاٗضاث ومجمٗىها، ًلحهم اليكُُحن ا٢خهاصًاً  الظ٧ىع  %( مً بظمالي=.=9وؿبخه )

%( =.<بيؿبت ) الٗاملىن في الخضماث والباٖت في اآلادالث الخجاع�ت وألاؾىاق%(، ٞ=.;0بيؿبت ) اآلاهً الٗاصًتزم 
، ٞال٨خبت بيؿبت %(?.>%(، زم الٟىُىن والازخهانىن اآلاؿاٖضون بيؿبت )9.=)ت ٞاالزخهانُىن بيؿب

ىن ومىظٟى إلاصاعة الٗلُا واآلاضًغون ؾىي)9.:) %( ٣ِٞ مً بظمالي 8.1%(،بِىما لم حك٩ل مهىت اآلاكٖغ
 .>810اليكُُحن ا٢خهاصًًا لٗام الظ٧ىع 
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 حدو٤ 
(116) 

 (2016)طىت ٗؤٟثر( خظب املهً والٜواَ  15ن اٛخـادًا )حالرٟىز اليؼُو وظبت
         

 املهىت

 الٜواَ

بصاعة 
 خ٩ىمُت

ماؾؿت / 
قغ٦ت 
 خ٩ىمُت

 زام مسخلِ
صبلىماس ى 
/ صولى / 
 ا٢لُمى

 اآلاجمٕى مجزلي ٚحر عبخي

ىن ومىً٘ى  املؼُس
 إلادازة الِلُا واملدًسون

4.8 3.7 5.4 1.8 6.7 3.4 0.0 2.0 

 7.3 0.2 25.6 40.5 5.4 22.6 17.8 26.5 الازخـاؿُىن 

ال٘ىُىن 
والازخـاؿُىن 

 املظاُدون 
13.4 10.9 15.8 6.2 33.5 21.0 0.4 6.9 

 4.3 0.7 31.3 14.4 3.2 9.7 4.3 18.9 ال١خبت

الِاملىن في الخدماث 
والباُت في املدالث 
ت ولاطىاٚ  الخجاٍز

8.8 9.8 10.4 8.1 0.0 2.9 7.0 8.2 

في الصزاُت الِما٤ املهسة 
 وؿُد لاطماٞ

3.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.1 1.4 

الِاملىن في الخٖس وما 
 اليها مً املهً

8.2 31.0 13.2 42.5 0.0 5.8 0.0 37.7 

مؼٔلى آلاالث واملِداث 
 ومجمِىها

6.1 11.8 16.5 14.3 4.5 2.9 85.1 16.5 

 15.7 6.5 7.0 0.4 17.0 6.5 10.6 10.3 املهً الِادًت

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجمَى

 .2016مسح الٜىي الِاملت بالُِىت ، خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا املـدز: 

٤ اآلاهً ٞىجض ؤن ال٣ُإ اآلاجزلي هى ؤ٦ثر ال٣ُاٖاث  ،ؤما ُٞما ًخٗل٤ بخىػَ٘ الؿ٩ان اليكُُحن ا٢خهاصًًا إلاناث ٞو
( ؤل٠ مكخٛلت ؤي ما ًمشل وؿبت =.>01اؾ�ُٗابا ل٣ىة الٗمل مً إلاناث، خُث ٌٗمل في هذا ال٣ُإ ٢غابت )

%(، زم ال٣ُإ الخ٩ىمي <.>9ا٢خهاصًًا، ًلُه ال٣ُإ الخام بيؿبت ) اث%( مً بظمالي إلاناث اليكُُ=.?9)
، زم الٗاملىن في ال٣ُإ الضبلىماس ي وال٣ُإ الغبخي بيؿبت %(9.1آلاسخلِ بيؿبت )%(، ٞال٣ُإ ا8.?0بيؿبت )

(0.9.)% 

ٌك٩لىن ما وؿبخه اآلاهً الٗاصًت الٗاملىن في ، ٞىجض بإن إلاناثؤما باليؿبت للخىػَ٘ اآلانهي لل٣ىي الٗاملت مً 
الٗاملىن في الخضماث ، ٞ%(<.81) بيؿبتالازخهانُىن ا٢خهاصًًا، ًلحهم  اثاليكُُ إلاناث%( مً بظمالي 1.9:)

%(، زم الٟىُىن والازخهانىن 08.9بيؿبت ) ال٨خبت%( 1ٞ.<0بيؿبت ) والباٖت في اآلادالث الخجاع�ت وألاؾىاق
ىن ومىظٟى إلاصاعة الٗلُا واآلاضًغون ؾىي)%(، =.;اآلاؿاٖضون بيؿبت ) ، بِىما %(:.8بِىما لم حك٩ل مهىت اآلاكٖغ

 ٣ِٞ مً بظمالي%( ;.1) مكٛلى آلاالث واآلاٗضاث ومجمٗىها وما بلحها مً اآلاهًالٗاملىن في الخٝغ ق٩ل ٧ل مً 
 .>810ا٢خهاصًًا لٗام  اثاليكُُإلاناث 

 
 

 

 حدو٤ 
(117) 

 2016طىت ٗؤٟثر( خظب املهً والٜواَ  15الاهار اليؼُواث اٛخـادًا ) وظبت
         

 املهىت

 الٜواَ

بصاعة 
 خ٩ىمُت

ماؾؿت / 
قغ٦ت 
 خ٩ىمُت

 زام مسخلِ
صبلىماس ى 
/ صولى / 
 ا٢لُمى

 اآلاجمٕى مجزلي ٚحر عبخي

ىن ومىً٘ى  املؼُس
 إلادازة الِلُا واملدًسون

1.3 0.7 0.8 0.3 2.7 0.9 0.0 0.4 

 3.2 1.9 22.7 17.3 1.7 4.2 7.4 22.1 الازخـاؿُىن 

ال٘ىُىن 
والازخـاؿُىن 

 املظاُدون 
5.5 3.0 3.1 0.4 4.8 6.3 0.4 0.9 

 1.9 0.0 21.8 12.0 1.3 5.8 2.5 8.3 ال١خبت

الِاملىن في الخدماث 
والباُت في املدالث 
ت ولاطىاٚ  الخجاٍز

2.3 7.8 1.9 1.5 0.0 1.5 29.1 2.7 

الِاملىن في الخٖس وما 
 اليها مً املهً

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

مؼٔلى آلاالث واملِداث 
 ومجمِىها

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 

 6.1 130.7 0.0 7.3 1.4 0.9 0.5 0.5 املهً الِادًت

 15.2 162.8 53.2 44.1 6.6 16.6 21.9 40.0 املجمَى

 .2016مسح الٜىي الِاملت بالُِىت ، خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا املـدز: 

ئاث الٗمغ ؤما ُٞما ًخٗل٤ بخىػَ٘ اليكُُحن ا٢ ت )، ُٞالخٔ بإن >810لٗام خهاصًًا بدؿب اآلاهً ٞو -91الٟئت الٗمٍغ
ت اليكُُت ا٢خهاصًًا، خُض ق٩لذ ما وؿبخه )ؾىت :9 ت )80.0( هي ؤ٦ثر الٟئاث الٗمٍغ  ?9-;9%( جلحها الٟئت الٗمٍغ

ت )9.<0( بيؿبت )ؾىت ?8-;8%(، ٟٞئت الٗمغ ):.<0( بيؿبت )ؾىت ( بيؿبت ؾىت ::-1:%(، زم الٟئت الٗمٍغ
ت )%(00.8( بيؿبت )ؾىت :8-81ٟئت الٗمغ )%(، ٞ=.00) مً بظمالي %( 9.<( بيؿُت )ؾىت ?:-;:، زم الٟئت الٗمٍغ

 .اليكُُحن ا٢خهاصًاً 
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 حدو٤ 
(117) 

 2016طىت ٗؤٟثر( خظب املهً والٜواَ  15الاهار اليؼُواث اٛخـادًا ) وظبت
         

 املهىت

 الٜواَ

بصاعة 
 خ٩ىمُت

ماؾؿت / 
قغ٦ت 
 خ٩ىمُت

 زام مسخلِ
صبلىماس ى 
/ صولى / 
 ا٢لُمى

 اآلاجمٕى مجزلي ٚحر عبخي

ىن ومىً٘ى  املؼُس
 إلادازة الِلُا واملدًسون

1.3 0.7 0.8 0.3 2.7 0.9 0.0 0.4 

 3.2 1.9 22.7 17.3 1.7 4.2 7.4 22.1 الازخـاؿُىن 

ال٘ىُىن 
والازخـاؿُىن 

 املظاُدون 
5.5 3.0 3.1 0.4 4.8 6.3 0.4 0.9 

 1.9 0.0 21.8 12.0 1.3 5.8 2.5 8.3 ال١خبت

الِاملىن في الخدماث 
والباُت في املدالث 
ت ولاطىاٚ  الخجاٍز

2.3 7.8 1.9 1.5 0.0 1.5 29.1 2.7 

الِاملىن في الخٖس وما 
 اليها مً املهً

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

مؼٔلى آلاالث واملِداث 
 ومجمِىها

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 

 6.1 130.7 0.0 7.3 1.4 0.9 0.5 0.5 املهً الِادًت

 15.2 162.8 53.2 44.1 6.6 16.6 21.9 40.0 املجمَى

 .2016مسح الٜىي الِاملت بالُِىت ، خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا املـدز: 

ئاث الٗمغ ؤما ُٞما ًخٗل٤ بخىػَ٘ اليكُُحن ا٢ ت )، ُٞالخٔ بإن >810لٗام خهاصًًا بدؿب اآلاهً ٞو -91الٟئت الٗمٍغ
ت اليكُُت ا٢خهاصًًا، خُض ق٩لذ ما وؿبخه )ؾىت :9 ت )80.0( هي ؤ٦ثر الٟئاث الٗمٍغ  ?9-;9%( جلحها الٟئت الٗمٍغ

ت )9.<0( بيؿبت )ؾىت ?8-;8%(، ٟٞئت الٗمغ ):.<0( بيؿبت )ؾىت ( بيؿبت ؾىت ::-1:%(، زم الٟئت الٗمٍغ
ت )%(00.8( بيؿبت )ؾىت :8-81ٟئت الٗمغ )%(، ٞ=.00) مً بظمالي %( 9.<( بيؿُت )ؾىت ?:-;:، زم الٟئت الٗمٍغ

 .اليكُُحن ا٢خهاصًاً 
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 حدو٤ 
(118) 

ت  15) ن اٛخـادًاحُدد الظ٢ان اليؼُو  (2016)طىت ٗؤٟثر( خظب املهً وال٘ئاث الِمٍس
         

ٗئاث 
 الِمس

 املهىت

ة  ع
إلاصا

ٟى 
ىظ

وم
ن 

ى
كٖغ

اآلا
ون

ًغ
آلاض

 وا
لُا

الٗ
ن   ى

نُ
ها

زخ
الا

 

ن 
ُى

ن
ها

زخ
الا

ن و
ُى

ٟى
ال

ن  و
ٖض

ؿا
اآلا

 

بت
٨خ

ال
 

ت 
اٖ

الب
ث و

ضما
لخ

ي ا
ن ف

لى
ٗام

ال
ا١

ؾى
ألا

ت و
جاٍع

الخ
ث 

دال
 اآلا

في
 

ت 
اٖ

ع ؼ
 ال

 في
هغة

 اآلا
ا٫

ٗم
ال

ك
ؾما

ألا
ض 

نُ
و

 

ها 
بلح

ما 
 و

خٝغ
 ال

 في
ن ى

امل
الٗ

هً
 اآلا

مً
 

ث 
ضا

آلاٗ
 وا

الث
آلا

لى 
كغ

م
ىها

مٗ
مج

و
ًت 

ٗاص
 ال

هً
اآلا

 

مٕى
آلاج

ا
 

15-19 0.0 0.0 0.3 0.4 1.0 0.1 0.2 0.1 0.8 0.4 

20-24 7.1 5.7 11.7 16.2 13.6 6.2 11.1 7.5 14.8 11.2 

25-29 9.2 16.3 17.8 18.7 19.3 24.4 18.2 17.4 20.6 18.4 

30-34 15.3 21.4 19.5 18.7 23.9 19.2 21.7 20.5 21.1 21.1 

35-39 17.1 19.2 17.0 17.2 17.6 12.4 18.6 20.5 19.0 18.6 

40-44 14.1 13.8 14.5 10.3 10.1 16.7 11.6 12.8 9.9 11.7 

45-49 12.8 10.1 8.6 7.1 6.1 4.9 9.3 8.6 6.8 8.3 

50-54 11.2 7.0 5.1 4.6 3.6 7.9 4.3 6.0 4.1 5.0 

55-59 7.4 4.3 3.9 5.3 3.6 6.2 3.9 4.1 2.1 3.8 

60-64 3.5 1.4 1.2 1.1 0.8 2.0 0.5 1.4 0.5 0.9 

 0.6 0.3 0.9 0.5 0.1 0.4 0.4 0.4 1.0 2.2 ٗؤٟثر 65

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجمَى

 .2016مسح الٜىي الِاملت بالُِىت ، خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا املـدز: 

كحر ئاث الٗمغ  َو ؤٖضاص اليكُُحن  ، بإن>810لٗام  للظ٧ىع جىػَ٘ الظ٧ىع اليكُُحن ا٢خهاصًًا بدؿب اآلاهً ٞو
ت )ا٢خهاصًًا جؼصاص م٘ ج٣ضم الٗمغ لخهل بلى ؤٖلى وؿبت يمً  ت ؾىت :9-91الٟئت الٗمٍغ ( هي ؤ٦ثر الٟئاث الٗمٍغ

ت )>.81اليكُُت ا٢خهاصًًا، خُض ق٩لذ ما وؿبخه ) %(، ٟٞئت ;.<0( بيؿبت )ؾىت ?8-;8%( جلحها الٟئت الٗمٍغ
ت بٗض طل٪ لخهل بلى وؿبت )، زم ج٣ل %(8.<0( بيؿبت )ؾىت ?9-;9الٗمغ ) %، 0.10اليؿبت في الٟئاث الٗمٍغ

1.<: ُٗ خحن )%( في الٟئخحن ال  ؾىت ٞما ٞى١( ٖلى الخىالي. ;>، :> -1>مٍغ

  

 
 

 

 حدو٤ 
(119) 

ت  15) ن اٛخـادًاحُدد الرٟىز اليؼُو  (2016)طىت ٗؤٟثر( خظب املهً وال٘ئاث الِمٍس
         

ٗئاث 
 الِمس

 املهىت

ن 
ى

كٖغ
اآلا

ة  ع
إلاصا

ٟى 
ىظ

وم
ون

ًغ
آلاض

 وا
لُا

الٗ
ن   ى

نُ
ها

زخ
الا

 

ن 
ُى

ن
ها

زخ
الا

ن و
ُى

ٟى
ال

ن  و
ٖض

ؿا
اآلا

 

بت
٨خ

ال
 

ت 
اٖ

الب
ث و

ضما
لخ

ي ا
ن ف

لى
ٗام

ال
ا١

ؾى
ألا

ت و
جاٍع

الخ
ث 

دال
 اآلا

في
 

ت 
اٖ

ع ؼ
 ال

 في
هغة

 اآلا
ا٫

ٗم
ال

ك
ؾما

ألا
ض 

نُ
و

 

ها 
بلح

ما 
 و

خٝغ
 ال

 في
ن ى

امل
الٗ

هً
 اآلا

مً
 

ث 
ضا

آلاٗ
 وا

الث
آلا

لى 
كٛ

م
ىها

مٗ
مج

و
 

 ً
آلاه

ا
ًت

ٗاص
ال

 

مٕى
آلاج

ا
 

15-19 0.0 0.0 0.3 0.5 1.0 0.1 0.2 0.1 0.8 0.4 

20-24 4.8 3.4 10.4 13.9 13.3 6.2 11.1 7.5 17.0 10.9 

25-29 8.9 16.2 17.5 19.1 20.9 24.4 18.2 17.4 21.2 18.5 

30-34 14.6 20.7 19.3 17.6 22.2 19.2 21.8 20.5 19.4 20.6 

35-39 16.1 18.6 17.2 16.2 17.5 12.4 18.7 20.6 16.8 18.2 

40-44 14.3 13.6 15.0 10.6 9.6 16.7 11.6 12.7 9.6 11.8 

45-49 14.3 11.3 8.9 7.3 5.9 4.9 9.3 8.6 7.3 8.7 

50-54 12.0 7.8 5.5 5.9 4.1 7.9 4.3 6.0 4.5 5.2 

55-59 8.3 5.2 4.3 6.8 4.1 6.2 3.9 4.1 2.3 4.1 

60-64 4.1 1.8 1.3 1.5 1.0 2.0 0.5 1.4 0.7 1.0 

 0.6 0.4 0.9 0.5 0.1 0.4 0.5 0.4 1.3 2.6 ٗؤٟثر 65

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجمَى

 .2016مسح الٜىي الِاملت بالُِىت ، خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا املـدز: 

كحر جىػَ٘ إلاهاث اليكُُاث ا٢خهاصًُا بدؿب  ت بلى اعجٟإ الٗضص ٧لما ج٣ضم الٗمغ ونىال بلى نهاًت َو الٟئاث الٗمٍغ
ت ما �ٗض ألاعبٗحن ٖامًا و٧اهذ اليؿبت ألاك�ر مً اليكُُاث ا٢خهاصًًا ج٣ ٣ل الٗضص في الٟئاث الٗمٍغ ٘ الثالث�ىاث ٍو

ت ) ( ؾىت ?9-;9ت)%( مً إلاجمالي، جلحها الٟئت الٗمٍغ>.:8، خُض ق٩لذ وؿبت )(ؾىت :9-91يمً الٟئت الٗمٍغ
ت )80.8بيؿبت ) ٞما ٞى١(، ;>( و)ؾىت :>-1>%(، و٧اهذ ؤ٢ل وؿبت مً اليكُُاث ا٢خهاصًًا في الٟئاث الٗمٍغ

 %( ٖلى الخىالي.1.8%، :.1خُض بلٛذ )
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 حدو٤ 
(119) 

ت  15) ن اٛخـادًاحُدد الرٟىز اليؼُو  (2016)طىت ٗؤٟثر( خظب املهً وال٘ئاث الِمٍس
         

ٗئاث 
 الِمس

 املهىت

ن 
ى

كٖغ
اآلا

ة  ع
إلاصا

ٟى 
ىظ

وم
ون

ًغ
آلاض

 وا
لُا

الٗ
ن   ى

نُ
ها

زخ
الا

 

ن 
ُى

ن
ها

زخ
الا

ن و
ُى

ٟى
ال

ن  و
ٖض

ؿا
اآلا

 

بت
٨خ

ال
 

ت 
اٖ

الب
ث و

ضما
لخ

ي ا
ن ف

لى
ٗام

ال
ا١

ؾى
ألا

ت و
جاٍع

الخ
ث 

دال
 اآلا

في
 

ت 
اٖ

ع ؼ
 ال

 في
هغة

 اآلا
ا٫

ٗم
ال

ك
ؾما

ألا
ض 

نُ
و

 

ها 
بلح

ما 
 و

خٝغ
 ال

 في
ن ى

امل
الٗ

هً
 اآلا

مً
 

ث 
ضا

آلاٗ
 وا

الث
آلا

لى 
كٛ

م
ىها

مٗ
مج

و
 

 ً
آلاه

ا
ًت

ٗاص
ال

 

مٕى
آلاج

ا
 

15-19 0.0 0.0 0.3 0.5 1.0 0.1 0.2 0.1 0.8 0.4 

20-24 4.8 3.4 10.4 13.9 13.3 6.2 11.1 7.5 17.0 10.9 

25-29 8.9 16.2 17.5 19.1 20.9 24.4 18.2 17.4 21.2 18.5 

30-34 14.6 20.7 19.3 17.6 22.2 19.2 21.8 20.5 19.4 20.6 

35-39 16.1 18.6 17.2 16.2 17.5 12.4 18.7 20.6 16.8 18.2 

40-44 14.3 13.6 15.0 10.6 9.6 16.7 11.6 12.7 9.6 11.8 

45-49 14.3 11.3 8.9 7.3 5.9 4.9 9.3 8.6 7.3 8.7 

50-54 12.0 7.8 5.5 5.9 4.1 7.9 4.3 6.0 4.5 5.2 

55-59 8.3 5.2 4.3 6.8 4.1 6.2 3.9 4.1 2.3 4.1 

60-64 4.1 1.8 1.3 1.5 1.0 2.0 0.5 1.4 0.7 1.0 

 0.6 0.4 0.9 0.5 0.1 0.4 0.5 0.4 1.3 2.6 ٗؤٟثر 65

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجمَى

 .2016مسح الٜىي الِاملت بالُِىت ، خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا املـدز: 

كحر جىػَ٘ إلاهاث اليكُُاث ا٢خهاصًُا بدؿب  ت بلى اعجٟإ الٗضص ٧لما ج٣ضم الٗمغ ونىال بلى نهاًت َو الٟئاث الٗمٍغ
ت ما �ٗض ألاعبٗحن ٖامًا و٧اهذ اليؿبت ألاك�ر مً اليكُُاث ا٢خهاصًًا ج٣ ٣ل الٗضص في الٟئاث الٗمٍغ ٘ الثالث�ىاث ٍو

ت ) ( ؾىت ?9-;9ت)%( مً إلاجمالي، جلحها الٟئت الٗمٍغ>.:8، خُض ق٩لذ وؿبت )(ؾىت :9-91يمً الٟئت الٗمٍغ
ت )80.8بيؿبت ) ٞما ٞى١(، ;>( و)ؾىت :>-1>%(، و٧اهذ ؤ٢ل وؿبت مً اليكُُاث ا٢خهاصًًا في الٟئاث الٗمٍغ

 %( ٖلى الخىالي.1.8%، :.1خُض بلٛذ )
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 حدو٤ 
(120) 

ت  15) ُدد الاهار اليؼُواث اٛخـادًا  (2016)طىت ٗؤٟثر( خظب املهً وال٘ئاث الِمٍس
         

ٗئاث 
 الِمس

 املهىت

ة  ع
إلاصا

ٟى 
ىظ

وم
ن 

ى
كٖغ

اآلا
ون

ًغ
آلاض

 وا
لُا

الٗ
ن   ى

نُ
ها

زخ
الا
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ُى

ن
ها

زخ
الا

ن و
ُى

ٟى
ال
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ٖض

ؿا
اآلا

 

بت
٨خ

ال
 

ت 
اٖ

الب
ث و

ضما
لخ

ي ا
ن ف

لى
ٗام

ال
ا١

ؾى
ألا

ت و
جاٍع

الخ
ث 

دال
 اآلا

في
ها  

بلح
ما 

 و
خٝغ

 ال
 في

ن ى
امل

الٗ
هً

 اآلا
مً

 

ث 
ضا

آلاٗ
 وا

الث
آلا

لى 
كغ

م
ىها

مٗ
مج

و
ًت 

ٗاص
 ال

هً
اآلا

 

مٕى
آلاج

ا
 

15-19 0.0 0.0 0.1 0.3 0.9 0.0 0.0 0.8 0.5 

20-24 20.2 10.8 22.3 21.4 14.3 88.8 1.9 9.2 13.1 

25-29 10.5 16.5 20.4 17.6 14.5 8.4 9.7 19.1 17.4 

30-34 19.3 23.0 21.7 21.2 28.9 2.8 21.4 25.4 24.6 

35-39 23.0 20.6 15.3 19.3 17.9 0.0 3.9 24.4 21.2 

40-44 12.6 14.1 10.7 9.5 11.4 0.0 50.9 10.7 11.5 

45-49 4.6 7.2 6.0 6.8 6.8 0.0 8.3 5.3 6.2 

50-54 7.1 5.0 2.2 1.6 2.2 0.0 3.9 3.2 3.2 

55-59 2.3 1.9 0.5 1.9 2.3 0.0 0.0 1.6 1.8 

60-64 0.4 0.7 0.4 0.2 0.4 0.0 0.0 0.3 0.4 

 0.2 0.1 0.0 0.0 0.4 0.1 0.4 0.2 0.0 ٗؤٟثر 65

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 املجمَى

 .2016مسح الٜىي الِاملت بالُِىت ، خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا املـدز: 

ص :(8-16الٔاًت ) مت الِاملُت جىطُّ وحٍِص ت البلدان الىامُت في مئطظاث الخٟى  مؼاٟز

ت التي حٗمُل ٖلى جُب٤ُِ هٓاٍم بصاعي ٖالمّي الهضٝ مىه  الخى٦مت الٗاآلاُت ُّ ٖباعٌة ًٖ مجمىٍٖت مً اآلااؾؿاث الضول
ت ٖلى هُا١ٍ ٖالمّي  ٍت مً الؿُاؾاث، وإلاظغاءاث التي حٗخمُض ٖلى جُب٤ُ ألاؾالُب، والىؾائل إلاصاٍع  . وي٘ مجمٖى

ت اوظبت   16-8-1 ها في ُلٍى ذ في جل٣ املىٌماثلبلدان الىامُت في املىٌماث الدولُت وخٜٛى  الخـٍى

لب  0=?0اهًمذ صولت ٢ُغ مىظ اؾخ٣اللها ٖام  الؿُاؾُت اآلاٗىُت بالجىاهب ماؾؿاث الخى٦مت الٗاآلاُت أٚل
ذ في اآلاىٓماث والهُئاث الضولُت  والا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣ا٢ُت، مخل٪ خ٤ الخهٍى و�ي ألان ًٖىًا ٞاٖاًل ٍو

ٖلى جُب٤ُ وفي م٣ضمتها هُئت ألامم اآلاخدضة التي ُحٗض ؤو٫ هُئت صولُت جدغم التي جمشل الؿُاؾاث الٗامت للخى٦مت 
م٨ً بًجاػ ؤهم اآلااؾؿاث الٗاآلاُت التي حٗجى بالخى٦مت ٨ٞغة الخى٦مت الٗاآلاُت تها صولت ، ٍو والتي حكاع٥ في ًٍٖى

  ٢ُغ باآلحي :

  

 
 

 

 حدو٤ 
(121) 

مت الِاملُت  والتي حؼاٞز أهم املىٌماث والهُئاث التي حِجى بالخٟى
تها  ٛوس في ُلٍى

   

ت املىٌمت/ الهُئت ذ الِلٍى  خٝ الخـٍى

 وٗم وٗم البى٣ الدولي لألُماز والخىمُت
ل الدولُت  وٗم وٗم مئطظت الخمٍى

 وٗم وٗم ؿىدٚو الىٜد الدولي
 وٗم وٗم هُئت لامم املخددة

 وٗم وٗم مىٌمت الخجازة الِاملُت
 وٗم وٗم والشٜاٗت والِلىممىٌمت لامم املخددة للتربُت 

 وٗم وٗم مىٌمت الِمل الدولُت
ت الدولُت  وٗم وٗم املىٌمت البدٍس

ت  وٗم موٗ املىٌمت الِاملُت لإلزؿاد الجٍى
 وٗم وٗم مىٌمت الوحران املدوي الدولي 

 وٗم وٗم مىٌمت الصخت الِاملُت
 وٗم وٗم الدولُت والصزاُتمىٌمت الٔرا  

 وٗم وٗم للبِئت بسهامج لامم املخددة
 وٗم وٗم بسهامج لامم املخددة إلاهماثي 

 وٗم وٗم الى٠الت الدولُت للمان الاطدشماز
 

 املىالُد حسجُل ذل٣ في بما للجمُّ، ٛاهىهُت هىٍت جىٗحر (:9-16) الٔاًت

 الِمس خظب ،في ُٛد السجل املدوي والدتهمسجلذ  والرًً الخامظت طً دون  لاه٘ا٤ وظبت 16-9-1

ٗض حسجُل تراف ؤمام ال٣اهىن وخماًت خ٣ى١ إلاوؿان والىنى٫ بلى الٗضالت  ٌُ الىالصاث الخُىة ألاولى هدى جأمحن الٖا
 والخهى٫ ٖلى الخضماث الاظخماُٖت.

ٟا٫ صون ؾً الخامؿت والظي  %( 011بلٛذ )٢ض جم حسجُل والصتهم لضي الضولت في ٢ُغ و�الخظ بأن وؿبت ألَا
عب٘ ؤَٟا٫ صون ؾً الخامؿت في ظمُ٘ ؤهداء ؤنل ٧ل ؤبِىما هجض َٟاًل واخضًا مً (، >810 - 8108َُلت الٟترة )

 ب٣ى والصجه ٚحر مسجلت.الٗالم 

 

 

 

 

 

وظبت لاه٘ا٤ دون طً الخامظت 
والرًً سجلذ والدتهم في ُٛد 

 (2016- 2012)السجل املدوي 
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 حدو٤ 
(121) 

مت الِاملُت  والتي حؼاٞز أهم املىٌماث والهُئاث التي حِجى بالخٟى
تها  ٛوس في ُلٍى

   

ت املىٌمت/ الهُئت ذ الِلٍى  خٝ الخـٍى

 وٗم وٗم البى٣ الدولي لألُماز والخىمُت
ل الدولُت  وٗم وٗم مئطظت الخمٍى

 وٗم وٗم ؿىدٚو الىٜد الدولي
 وٗم وٗم هُئت لامم املخددة

 وٗم وٗم مىٌمت الخجازة الِاملُت
 وٗم وٗم والشٜاٗت والِلىممىٌمت لامم املخددة للتربُت 

 وٗم وٗم مىٌمت الِمل الدولُت
ت الدولُت  وٗم وٗم املىٌمت البدٍس

ت  وٗم موٗ املىٌمت الِاملُت لإلزؿاد الجٍى
 وٗم وٗم مىٌمت الوحران املدوي الدولي 

 وٗم وٗم مىٌمت الصخت الِاملُت
 وٗم وٗم الدولُت والصزاُتمىٌمت الٔرا  

 وٗم وٗم للبِئت بسهامج لامم املخددة
 وٗم وٗم بسهامج لامم املخددة إلاهماثي 

 وٗم وٗم الى٠الت الدولُت للمان الاطدشماز
 

 املىالُد حسجُل ذل٣ في بما للجمُّ، ٛاهىهُت هىٍت جىٗحر (:9-16) الٔاًت

 الِمس خظب ،في ُٛد السجل املدوي والدتهمسجلذ  والرًً الخامظت طً دون  لاه٘ا٤ وظبت 16-9-1

ٗض حسجُل تراف ؤمام ال٣اهىن وخماًت خ٣ى١ إلاوؿان والىنى٫ بلى الٗضالت  ٌُ الىالصاث الخُىة ألاولى هدى جأمحن الٖا
 والخهى٫ ٖلى الخضماث الاظخماُٖت.

ٟا٫ صون ؾً الخامؿت والظي  %( 011بلٛذ )٢ض جم حسجُل والصتهم لضي الضولت في ٢ُغ و�الخظ بأن وؿبت ألَا
عب٘ ؤَٟا٫ صون ؾً الخامؿت في ظمُ٘ ؤهداء ؤنل ٧ل ؤبِىما هجض َٟاًل واخضًا مً (، >810 - 8108َُلت الٟترة )

 ب٣ى والصجه ٚحر مسجلت.الٗالم 

 

 

 

 

 

وظبت لاه٘ا٤ دون طً الخامظت 
والرًً سجلذ والدتهم في ُٛد 

 (2016- 2012)السجل املدوي 

ػ٢ل 
(48) 

100 100 100 100 100 

0

20

40

60

80

100

2012 2013 2014 2015 2016



194

 
 

 

اث وخماًت املِلىماث الى الجمهىز  وؿى٤  ٟ٘الت (:10-16) الٔاًت ٜا   لاطاطُت، الخٍس ِاث ٗو  للدؼَس
 الدولُت والاج٘اٛاث الىهىُت

 خِرًبالو  ،الخِظ٘ي والازخ٘ا  ،الٜظسي  والازخواٖ ،الٜخل خاالثماجم الخدٜٝ مىه مً  ُدد 16-10-1
الم ىالىط والِاملحن في لصخُ٘حنل ٚ  ًُ واملداِٗحن والىٜابُحن بهم املسجبوحن يإلُا  إلاوظان خٜى

 املاكُت ػهسا  زجي ُؼس الا زال٤

المي  غ صولت ٢ُغ ب�ئت مىاؾبت للٗمل إلٖا ت ال٩جٞى و٦ظل٪ اآلااٞٗحن ، املت للٗاملحن في الىؾِ الصخٟيوجدُذ الخٍغ
ًٖ خ٣ى١ إلاوؿان، وهدُجت لظل٪ لم ح�جل ؤي خالت ٢خل ؤو ؤخخُاف ؤو ؤخخٟاء ٢ؿغي،ؤو اخخجاػ ؤو حٗظًب ألي 

٠ بٖالمي ؤو وكاٍ مضاٞ٘ ًٖ خ٣ى١  ( والجضو٫ الخالي ًبجي >810 - 8108إلاوؿان َُلت الٟترة (صخٟي ؤو مْى
 هظه الخ٣ُ٣ت.

 حدو٤ 
(122) 

 والازخ٘ا  الٜظسي، والازخواٖ الٜخل، خاالث مً مىه الخدٜٝ ماجم ُدد
المي الىطى في والِاملحن للصخُ٘حن والخِرًب الخِظ٘ي،  بهم املسجبوحن إلُا
ٚ  ًُ واملداِٗحن والىٜابُحن  (2016- 2012) إلاوظان خٜى

      

 2016 2015 2014 2013 2012 اججاه الخدٗٝ
 0 0 0 0 0 الٜخل

 0 0 0 0 0 الازخواٖ
 0 0 0 0 0 الازخ٘ا  الٜظسي 

 0 0 0 0 0 الاخخجاش الخِظ٘ي
 0 0 0 0 0 الخِرًب

 

ُِت أو/ و دطخىزٍت، كماهاث وجى٘ر حِخمد التي البلدان ُدد 16-10-2  الجمهىز  إلهاَل طُاطاجُت أو/ و حؼَس
 املِلىماث ُلى

الم  ت في ال٣ٗىص اآلا٣بلت ٖلى ونى٫ الىاس بلى اآلاٗلىماث. ومً الىا�� ؤن وؾاثل إلٖا حٗخمض الخىمُت البكٍغ
ٗخ٣ضوالخ٨ىىلىظُا الجضًضة ٢ض ؤصث لخم٨حن الخىؾ٘ ال٨بحر في الخ٣ضم إلا٢خصاصي وإلاظخما�ي والؿُا��ي إن ب . َو

ت الخٗبحر والىنى٫ بلى وؾاثل  ان لخد٤ُ٣ الخُىع الضًمخٍغ الم اآلاؿخ٣لت يغوٍع َي والخىمُت إلا٢خصاصًت، ى٢غاإلٖا
ٗخبران ٚاًاث في خض طاتها ت َو   .وهما وؾاثل للجهىى بالخىمُت البكٍغ

غ و  ُٗت وؾُاؾاجُت جفي صولت ٢ُغ جخٞى َُلت الٟترة دُذ ونى٫ ألا�خاص ٖلى اآلاٗلىماث يماهاث صؾخىعٍت وحكَغ
ت التي حٗلً ًٖ اآلاٗلىماث ، وهظا ٨ٌٗ(>810 - 8108) ـ صعظت الكٟاُٞت الٗالُت التي جخمخ٘ بها اآلااؾؿاث ال٣ٍُغ

غها للجمهىع.  الخانت بها وجٞى

  

 
 

 

 حدو٤ 
(123) 

ُِت و / أو طُاطاجُت  س كماهاث دطخىزٍت، و / أو حؼَس  الجمهىز  إلهاَلمدي جٗى
 (2016- 2012) املِلىماث ُلى

      

 2016 2015 2014 2013 2012 املئػس
 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم كماهاث دطخىزٍت )وِم / ال(
 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم كماهاث ٛاهىهُت )وِم / ال(
 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم كماهاث طُاطُت )وِم / ال(

 

ص (:أ-16) الٔاًت مً أحل  الدولي، الخِاون  منهابجملت أمىز  الـلت، ذاث الىهىُت املئطظاث حٍِص
 وم٢اٗدت الِىٙ ملىّ الىامُت، البلدان في طُما وال املظخىٍاث، حمُّ ُلى الٜدزاث بىا 

مت إلازهاب  والجٍس

ٜا  وحىد مئطظاث وهىُت مظخٜلت لخٜٚى إلاوظان  1-أ-16 ع ٗو  ملبادة باَز

ـشؤمخ ىُت لخ٣ى١ إلاوؿانالتي ُحٗض  ااًل آلاباصيء باَع والتي جم  اآلاهضع الغثِس ي لل٣ىاٖض الخ٣ُٗضًت للماؾؿاث الَى
ـ في اٖخمضها  ىُت لخ٣ى١ إلاوؿان بمغؾىم ب٣اهىن ع٢م  0??0في باَع . و٢ض 8118 لٗام <9ؤوكئذ اللجىت الَى

مبر  اث الٗامت، وجغؾُخ بهضٝ  8119باشغث اللجىت ؤٖمالها في ألاو٫ مً هٞى ؼ وخماًت خ٣ى١ إلاوؿان والخٍغ حٍٗؼ
 .مباصت وز٣اٞت خ٣ى١ إلاوؿان ٖ�� نُٗض الفكغ واآلاماعؾت

ىُت لخ٣ى١ إلاوؿان بمىظب مغؾىم ب٣اهىن ع٢م  وظغي بٖاصة جىُٓم ، ومىدها 8101 لٗام =0اللجىت الَى
ت ومىاػهت مؿخ٣لت، ٦ما خضص طل٪ اآلاغؾىم ب٣اهىن ؤهضاٝ اللجىت  الاؾخ٣ال٫ الخام وظٗلها طاث شخهُت مٗىٍى

غ، ٦ما ٢امذ و٢ض ٢امذ اللجىت مىذ ؤن باشغث ؤٖمالها ب�ىفُذ الٗضًض مً البرامج وألاوكطت ب٣ط.وازخهاناتها
ؼ الخٗاون م٘ الىػاعاث واآلااؾؿاث وإلاصاعاث الخ٩ىمُت طاث الٗال٢ت، وم٘ مىٓماث اآلاجخم٘ اآلاضوي  ٖضص مً بخٍٗؼ

ىُت وإلا٢لُمُت والضولُت، و٦ذل٪ اآلاىٓماث والى�االث اآلاخخههت طاث الهلت بد٣ى١ إلاوؿان في ألامم  الَى
ىُت لخ٣ى١ إلاوؿان في الٗضًض مً الضو٫  اآلاخدضة  .واآلااؾؿاث الَى

 حدو٤ 
(124) 

ٚ  مظخٜلت وهىُت مئطظاث وحىدمدي  ٜا   إلاوظان لخٜى ع ملبادة ٗو  باَز
(2012 -2016) 

      

2012 2013 2014 2015 2016 
 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم

 .املـدز: اللجىت الىهىُت لخٜٚى الاوظان                
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 حدو٤ 
(123) 

ُِت و / أو طُاطاجُت  س كماهاث دطخىزٍت، و / أو حؼَس  الجمهىز  إلهاَلمدي جٗى
 (2016- 2012) املِلىماث ُلى

      

 2016 2015 2014 2013 2012 املئػس
 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم كماهاث دطخىزٍت )وِم / ال(
 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم كماهاث ٛاهىهُت )وِم / ال(
 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم كماهاث طُاطُت )وِم / ال(

 

ص (:أ-16) الٔاًت مً أحل  الدولي، الخِاون  منهابجملت أمىز  الـلت، ذاث الىهىُت املئطظاث حٍِص
 وم٢اٗدت الِىٙ ملىّ الىامُت، البلدان في طُما وال املظخىٍاث، حمُّ ُلى الٜدزاث بىا 

مت إلازهاب  والجٍس

ٜا  وحىد مئطظاث وهىُت مظخٜلت لخٜٚى إلاوظان  1-أ-16 ع ٗو  ملبادة باَز

ـشؤمخ ىُت لخ٣ى١ إلاوؿانالتي ُحٗض  ااًل آلاباصيء باَع والتي جم  اآلاهضع الغثِس ي لل٣ىاٖض الخ٣ُٗضًت للماؾؿاث الَى
ـ في اٖخمضها  ىُت لخ٣ى١ إلاوؿان بمغؾىم ب٣اهىن ع٢م  0??0في باَع . و٢ض 8118 لٗام <9ؤوكئذ اللجىت الَى

مبر  اث الٗامت، وجغؾُخ بهضٝ  8119باشغث اللجىت ؤٖمالها في ألاو٫ مً هٞى ؼ وخماًت خ٣ى١ إلاوؿان والخٍغ حٍٗؼ
 .مباصت وز٣اٞت خ٣ى١ إلاوؿان ٖ�� نُٗض الفكغ واآلاماعؾت

ىُت لخ٣ى١ إلاوؿان بمىظب مغؾىم ب٣اهىن ع٢م  وظغي بٖاصة جىُٓم ، ومىدها 8101 لٗام =0اللجىت الَى
ت ومىاػهت مؿخ٣لت، ٦ما خضص طل٪ اآلاغؾىم ب٣اهىن ؤهضاٝ اللجىت  الاؾخ٣ال٫ الخام وظٗلها طاث شخهُت مٗىٍى

غ، ٦ما ٢امذ و٢ض ٢امذ اللجىت مىذ ؤن باشغث ؤٖمالها ب�ىفُذ الٗضًض مً البرامج وألاوكطت ب٣ط.وازخهاناتها
ؼ الخٗاون م٘ الىػاعاث واآلااؾؿاث وإلاصاعاث الخ٩ىمُت طاث الٗال٢ت، وم٘ مىٓماث اآلاجخم٘ اآلاضوي  ٖضص مً بخٍٗؼ

ىُت وإلا٢لُمُت والضولُت، و٦ذل٪ اآلاىٓماث والى�االث اآلاخخههت طاث الهلت بد٣ى١ إلاوؿان في ألامم  الَى
ىُت لخ٣ى١ إلاوؿان في الٗضًض مً الضو٫  اآلاخدضة  .واآلااؾؿاث الَى

 حدو٤ 
(124) 

ٚ  مظخٜلت وهىُت مئطظاث وحىدمدي  ٜا   إلاوظان لخٜى ع ملبادة ٗو  باَز
(2012 -2016) 

      

2012 2013 2014 2015 2016 
 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم

 .املـدز: اللجىت الىهىُت لخٜٚى الاوظان                
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ص (:ب-16الٔاًت) ت ٓحر والظُاطاث الٜىاهحن حٍِص  املظخدامت الخىمُت لخدُٜٝواه٘اذها  الخمُحًز

ت أو جدسغ زال٤ الازجي ُؼس شخـُ حِسكهم ًُ أبلٔىا الرًً الظ٢ان وظبت   1-ب-16  ملمازطاث جمُحًز
 ا  ػهس ا 

ٚ  الدولي الٜاهىن  ألطباب ًدٌس الظابٜت  الخمُحز ُلى أطاطها الاوظان لخٜى

لى ؤعيُت الخمُحز ٖقهغ الؿاب٣ت  08بلغ ٖضص ألاشخام الظًً ؤبلغىا ًٖ قٗىعهم بخمُحز يضهم ؤو مالخ٣ت زال٫ 
%( مً الؿ٩ان، وهظه اليؿبت ُحٗض 1.118( شخهًا وهى ما ٌك٩ل هدى )?9جدذ ال٣اهىن الضولي لخ٣ى١ إلا�ؿان )

ت والؿُاؾاث اآلاُ عناهت مىسًٟت ظضًا، ألامغ الظي ٨ٌٗس إلى خض ٦بح�  ٗاث ال٣ٍُغ خبٗت التي ال جمُحز بحن الدكَغ
( مً الضؾخىع <0اآلااصة ) ٖلُه ؤ٦ضث، وهظا ما و الضًجيؤو الٗغقي الاشخام ؾىاء ٖلى زلُٟت الازخالٝ الجيس ي ؤ

ت ،وإلاخؿان، الٗض٫ صٖاماث ٖلى ال٣ُغي  اآلاجخم٘ ٣ًىم" ( ?0ما ؤقاعث اآلااصة )، ٦"ألازال١ وم٩اعم ، واآلاؿاواة ،والخٍغ
 ."الٟغم للمىاَىحن وج٩اٞا ،والاؾخ٣غاع ألامً وج٨ٟل ،اآلاجخم٘ صٖاماث الضولت جهىن "مىه ؤًًًا 

 حدو٤ 
(125) 

ت ملمازطاث شخـُا   حِسكهم ًُ أبلٔىا الرًً الظ٢ان وظبت  أو جمُحًز
ٚ  الدولي الٜاهىن  ًدٌس ألطباب جدسغ  أطاطها ُلى الخمُحز الاوظان لخٜى
2015/2016 

دد  ت اِل  اليظب

 اليظبت الِدد الظىت

2015/2016 39 0.002% 

 .إلاخـا وخظاباث وشازة الخسوُى الخىمىي و الاوظاناملـدز: اللجىت الىهىُت لخٜٚى                 
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أن جدٜٝ أٓلب الٔاًاث الخاؿت بالهدٖ الظادض ُؼس مً اطخواُذ دولت ٛوس لٜد 
مظاملت ال يهمؽ ٗيها  ثأهداٖ الخىمُت املظخدامت املِجي بالدصجُّ ُلى اٛامت مجخمِا

أخد مً أحل جدُٜٝ الخىمُت املظخدامت، واجاخت ام٢اهُت وؿى٤ الجمُّ الى الِدالت، 
اث خُث  ،وبىا  مئطظاث ِٗالت وزاكِت للمظا لت وػاملت للجمُّ ُلى حمُّ املظخٍى

جم١ىذ الدو٤ مً جدُٜٝ ٓاًت الخد مً أػ٢ا٤ الِىٙ وما ًخـل به مً مِدالث 
ُاث، خ ُاث بظبب الجزاَ، ٗلال  ًُ ػِىز الجمُّ مً دولت ٛوس جسلى ُث الٗى الٗى
ٟما اطخواُذ الدولت أن جدٜٝ الٔاًت املخِلٜت بظُادة . ملىخدهم ججىالهباألمً ُىد 

ٗسؾ وؿى٤ الجمُّ الى  وكمان ج١ؤٗئ ُلى الـُِدًً الىهجي والدازلي  الٜاهىن 
هم ضخُت للظلواث بلٔىا ُالوة ًُ كآلت ُدد لاشخاؾ الري أالِدالت،  ُى ًُ ٛو
ٟما اطخواُذ الدولت أن جدد مً ال٘ظاد والسػىة لخد ٟبحر، وهى ماججظد املسخـت، 

( 31، اذ حا ث باملسجبت )2016في جبىأ ٛوس مسجبت مخٜدمت في مئػس مدز٠اث ال٘ظاد لِام 
. ٟما اطخواُذ الدولت  ت الٜاهىهُت للجمُُّاملُا  س الهٍى ً ، ٗال ًىحد ه٘ل دون طأن جٗى

 الخامظت مً الِمس لم ًخم حسجُل والدجه.
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ص وطاتل جىُ٘ر الهدٖ الظابّ ُؼس: الؼساٟت  حٍِص

 املظخدامت مً أحل الخىمُت وجيؼُوها الِاملُت

 

ص الؼساٟت الِاملُت التي جدؼد حمُّ املىازد املخاخت مً الٜواُاث الشالزت  2030جخولب زوت  جيؼُى وحٍِص

حرها مً الجهاث ال٘اُلت. وج١دس ي أهمُت أطاطُت الخ١ىمي  والخاؾ واملجخمّ املدوي ومىٌىمت لامم املخددة ٓو

ادة الدُم املٜدم للدو٤ الىامُت، الطُما لاٛل همىا  والدو٤ الىامُت  باليظبت لخدُٜٝ الخٜدم املىـٙ للجمُّ ٍش

 ٓحر الظاخلُت والدو٤ الجصزٍت الـٔحرة الىامُت.

 الىامُت البلدان أحل مً مخِددة مـادز مً اكاُٗت مالُت مىازد خؼد (:3-17) الٔاًت

الث حجم 17-3-2  الاحمالي املدلي الىاججمجمَى  ٟيظبت مً (اث الىالًاث املخددةدوالز ب) املالُت الخدٍى

ل ا الث الٗاملحن في صولت ٢ُغ ؤخض اهم مهاصع جمٍى الث اآلاالُت اآلاغجبُت بخدٍى  لخىمُت في الضو٫ اآلاغؾلتحك٩ل الخدٍى
الث بلى جدؿحن ه٩ُل جىػَ٘ الضزل في هظه الضو٫ بك٩ل ال ًم٨ً جد٣ُ٣ه ًٖ للٗمالت ، خُض جاصي هظه الخدٍى

٤ البرامج  في خالت هجغة ال٣ٟغاء والٗما٫ ٚحر اآلاهغة، ٦ما ٧ان ال ، الؾُما إلاهمائُت ال�ي جخ�ىاه جلك الضو٫ ٍَغ
٘ مؿخىاث الاؾته الث ؤزغ ٦بحر في ٞع ، وهى ما ؤصي بلى جدؿحن الٗما٫ ؾغ الصخت والخٗلُم أل ال٥ و ؾخسضام هظه الخدٍى

اث اآلاِٗكت أل  ً. ؾغ مؿخٍى  اآلاهاظٍغ

م مً  الث اوبالٚغ ٩ي ٖام ( ملُاع ص08اآلاالُت للٗمالت مً صولت ٢ُغ مً خىالي )هسٟاى حجم الخدٍى  ;810والع ؤمٍغ
الث مً الىاجج اآلادلي %(، ٚحر ؤن وؿبت هظه =.0ؤي بيؿبت ؤهسٟاى ) >810( صوالع ٖام <.00)بلى خىالي  الخدٍى

 %(.<.>ؤي بيؿبت ٢ضعها ) >810%( ٖام 1<.=بلى ) ;810%( ٖام 91.=إلاظمالي ال٣ُغي اعجٟٗذ مً )

 حدو٤ 
(126) 

الث املالُت ) ٢ي دوالز ملُاز حجم الخدٍى ( ٟيظبت مً الىاجج املدلي أمٍس
 (2016و 2015الاحمالي )

دد  ت اِل  اليظب

 2016 2015 املئػس
ال الِاملحن   11,835 12,040 جدٍى

ت  152,468 164,641 الىاجج املدلي الاحمالي باألطِاز الجاٍز

 %7.80 %7.30 اليظبت%

 .اث الاٛخـادًتإلاخـا املـدز: 

الث الى٣ضًت في ٢ُغ البالٛت ) جي ًٖ البُان، ٣ٞض ججاوػث الخدٍى  >810لٗام  %( مً الىاجج اآلادلي إلاظمالي<.=ٚو
وجسُذ ٦ما %(، >1.9%( واآلامل٨ت اآلاخدضة );1.9) وفي الىالًاث اآلاخدضة%( 8=.1تها ٖلى الهُٗض الٗالمي )هٓحر 

 %(.=.>) الٗغبُت اآلاخدضة %( وفي إلاماعاث1.>هٓحرتها في الؿٗىصًت )

 
 

 

 مً الوىٍل املدي ُلى الدًىن  جدمل ُلى الٜدزة جدُٜٝ في الىامُت البلدان مظاُدة (:4-17) الٔاًت
ص الى السامُت الظُاطاث جيظُٝ زال٤  الدًىن  أُبا  وجسُ٘ٙ بدًىن  الخمىٍل حٍِص

 الٜ٘حرة للبلدان الخازحُت الدًىن  مظؤلت ومِالجت الاٛخلا ، خظب ه٢ُلتها، واُادة
 الخسحت املدًىهُت خالت مً إلزساحها بها املشٜلت

 والخدماث الظلّ ؿادزاث مً ٟيظبت الدًً زدمتج٢الُٙ  17-4-1

ىاثض ًبحن هظا  ماقغ وؿبت زضمت الضًً الخاعجي بلى بظمالي ناصعاث الؿل٘ والخضماث ما ٌؿتهل٨ه ؾضاص ؤ٢ؿاٍ ٞو
والتي جخدهل ٖلحها مً خهُلت ما جهضعه مً ؾل٘  الضولتالضًً الخاعجي مً الخض٣ٞاث اآلاالُت بالٗملت الهٗبت في 

  .وزضماث

%( ;.8=بلى ) ;810م %( ٖا8?) جغاظ٘ مًزضمت الضًً ٦يؿبت مً ناصعاث الؿل٘ والخضماث قهض ماقغ ج٩ال٠ُ 
 .%(>.80ؤي بيؿبت اهسٟاى ٢ضعها )

 حدو٤ 
(127) 

 2015ج٢الُٙ زدمت الدًً ٟيظبت مً ؿادزاث الظلّ والخدماث )
 (2016و

دد  ت اِل  اليظب

 2016 2015 البُان
 72,429 92,291 اليظبت%

 .اث الاٛخـادًتإلاخـا ،خـا الخسوُى الخىمىي وإلا وشازة املـدز:  

 وجىُ٘رها ،همىا   البلدان ألٛل الاطدشماز لدصجُّ هٌم اُخماد (:5-17) الٔاًت

 همىا   البلدان أٛل لـالح الاطدشماز دصجُّل ا  هٌم وجى٘ر حِخمد التي البلدان ُدد 17-5-1

الاؾدشماع في الضو٫ ألا٢ل همىًا، خُض ٢امذ بالخى٢ُ٘ ٖلى الٗضًض مً  حٗخمض صولت ٢ُغ وجىٟظ ؤهٓمت لدصجُ٘
لجىت ال بترؤؽالاجٟا٢ُاث الشىاثُت لدصجُ٘ وخماًت الاؾدشماعاث في الضو٫ الىامُت ألا٢ل همىًا، ٦ما ؾاهمذ الضولت 

نىضو١ )الِٗل  ، ٦ما وؾاهمذ في صٖم8101ل٣ذ ٖام للخىمُت والاؾدشماع في ظؼع ال٣مغ التي اهُالٗغبُت 
حر ٢غوى مِؿغة ب٣ُمت  ٩ي بلى الضو٫ الـ  ;.8واآلاِٗكت( يهضٝ بلى جٞى بحن البلضان  ألا٢ل همىاً  91ملُاع صوالع ؤمٍغ

٣ُا ضاء في البىك إلاؾالمي للخىمُت واآلاىدكغة في آؾُا وؤٍٞغ ملُىن صوالع  1;بمبلٜ ، خُض ؾاهمذ صولت ٢ُغ ألٖا
الهىضو١ يهخم وؤن ًحن الىاؽ للخغوط مً خالت ال٣ٟغ في الضو٫ إلاؾالمُت ٦بضاًت لهظا اآلاكغوٕ الظي ؾُضٖم مال 

 .ب٣ُاٖاث الصخت والؼعاٖت وال٣غوى اآلاِؿغة والبيُت ألاؾاؾُت والخدخُت الخانت �هظه ال٣ُاٖاث

 حدو٤ 
(128) 

مدي اُخماد دولت ٛوس وجى٘ر هٌم حصجُّ الاطدشماز لـالح أٛل البلدان 
 (2016- 2012همىا )

دد  ت اِل  اليظب

2012 2013 2014 2015 2016 
 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم
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 مً الوىٍل املدي ُلى الدًىن  جدمل ُلى الٜدزة جدُٜٝ في الىامُت البلدان مظاُدة (:4-17) الٔاًت
ص الى السامُت الظُاطاث جيظُٝ زال٤  الدًىن  أُبا  وجسُ٘ٙ بدًىن  الخمىٍل حٍِص

 الٜ٘حرة للبلدان الخازحُت الدًىن  مظؤلت ومِالجت الاٛخلا ، خظب ه٢ُلتها، واُادة
 الخسحت املدًىهُت خالت مً إلزساحها بها املشٜلت

 والخدماث الظلّ ؿادزاث مً ٟيظبت الدًً زدمتج٢الُٙ  17-4-1

ىاثض ًبحن هظا  ماقغ وؿبت زضمت الضًً الخاعجي بلى بظمالي ناصعاث الؿل٘ والخضماث ما ٌؿتهل٨ه ؾضاص ؤ٢ؿاٍ ٞو
والتي جخدهل ٖلحها مً خهُلت ما جهضعه مً ؾل٘  الضولتالضًً الخاعجي مً الخض٣ٞاث اآلاالُت بالٗملت الهٗبت في 

  .وزضماث

%( ;.8=بلى ) ;810م %( ٖا8?) جغاظ٘ مًزضمت الضًً ٦يؿبت مً ناصعاث الؿل٘ والخضماث قهض ماقغ ج٩ال٠ُ 
 .%(>.80ؤي بيؿبت اهسٟاى ٢ضعها )

 حدو٤ 
(127) 

 2015ج٢الُٙ زدمت الدًً ٟيظبت مً ؿادزاث الظلّ والخدماث )
 (2016و

دد  ت اِل  اليظب

 2016 2015 البُان
 72,429 92,291 اليظبت%

 .اث الاٛخـادًتإلاخـا ،خـا الخسوُى الخىمىي وإلا وشازة املـدز:  

 وجىُ٘رها ،همىا   البلدان ألٛل الاطدشماز لدصجُّ هٌم اُخماد (:5-17) الٔاًت

 همىا   البلدان أٛل لـالح الاطدشماز دصجُّل ا  هٌم وجى٘ر حِخمد التي البلدان ُدد 17-5-1

الاؾدشماع في الضو٫ ألا٢ل همىًا، خُض ٢امذ بالخى٢ُ٘ ٖلى الٗضًض مً  حٗخمض صولت ٢ُغ وجىٟظ ؤهٓمت لدصجُ٘
لجىت ال بترؤؽالاجٟا٢ُاث الشىاثُت لدصجُ٘ وخماًت الاؾدشماعاث في الضو٫ الىامُت ألا٢ل همىًا، ٦ما ؾاهمذ الضولت 

نىضو١ )الِٗل  ، ٦ما وؾاهمذ في صٖم8101ل٣ذ ٖام للخىمُت والاؾدشماع في ظؼع ال٣مغ التي اهُالٗغبُت 
حر ٢غوى مِؿغة ب٣ُمت  ٩ي بلى الضو٫ الـ  ;.8واآلاِٗكت( يهضٝ بلى جٞى بحن البلضان  ألا٢ل همىاً  91ملُاع صوالع ؤمٍغ

٣ُا ضاء في البىك إلاؾالمي للخىمُت واآلاىدكغة في آؾُا وؤٍٞغ ملُىن صوالع  1;بمبلٜ ، خُض ؾاهمذ صولت ٢ُغ ألٖا
الهىضو١ يهخم وؤن ًحن الىاؽ للخغوط مً خالت ال٣ٟغ في الضو٫ إلاؾالمُت ٦بضاًت لهظا اآلاكغوٕ الظي ؾُضٖم مال 

 .ب٣ُاٖاث الصخت والؼعاٖت وال٣غوى اآلاِؿغة والبيُت ألاؾاؾُت والخدخُت الخانت �هظه ال٣ُاٖاث

 حدو٤ 
(128) 

مدي اُخماد دولت ٛوس وجى٘ر هٌم حصجُّ الاطدشماز لـالح أٛل البلدان 
 (2016- 2012همىا )

دد  ت اِل  اليظب

2012 2013 2014 2015 2016 
 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم
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ص (:6-17) الٔاًت ُما والجىىب الؼما٤ بحن والدولي إلاٛلُمي الخِاون  حٍِص  الجىىب بلدان بحن ٗو
ص اليها، والىؿى٤  والابخ٢از والخ١ىىلىحُا بالِلىم ًخِلٝ ُٗما الشالسي والخِاون   وحٍِص

ٝ املِاٖز جباد٤  بحن ُٗما الخيظُٝ جدظحن حؼمل بىطاتل ُليها، مخ٘ٝ ػسون ٗو
 لخِظحر ُاملُت آلُت زال٤ ومً املخددة، لامم مظخىي  ُلى طُما وال الٜاتمت، آلالُاث

 االخ١ىىلىحُ

ت خظب ،مً الظ٢ان 100 ل٢ل الٍِسم الىواٚ ذي الظل٢ي الاهترهذ في الاػترا٠اث 17-6-2  الظُس

ٌ ل٩ل بلٜ ٖض الاقترا٧اث في إلا  في الضو٫ ، بِىما ونل اقترا٧اً  (01وؿمت ٢غابت ) مئتهترهذ الؿل٩ي طي الىُا١ الٍٗغ
ؿغا وجدخل بماعة مىها٧ى  .وؿمت مئت( اقترا٧ًا ل٩ل ?8) الىمى اآلاخ٣ضمت الهضاعة ٖلى الهُٗض الٗالمي مً خُض وؾَى

ولٛاًت آلان ٞةن ؾبٗت بلضان . ٖلى الخىالي وؿمت مئتل٩ل  اقترا٧اً  (;: و =:)اهدكاع الىُا١ الٍٗغٌ الشابذ بمٗض٫ 
ٌ الشابذ  ؿغا ولُسخيكخاًً ٣ٞ:1ِ خى٫ الٗالم جخجاوػ ٞحها وؿبت اهدكاع الىُا١ الٍٗغ % وهي مىها٧ى وؾَى

غوؿا و٧ىعٍا الجىىبُت   .والضاهماع٥ وهىلىضا ٞو

خُض بلٛذ  ؾغ لأل  ىُا١ الٍٗغٌالالاهترهذ الؿل٩ي طي وؿبت جىاٞغ  في ماقغ اآلاغ٦ؼ الشاوي ٖاآلاُاً صولت ٢ُغ وخ٣٣ذ 
٤;810( للٗام %<?اليؿبت ) غ ال ، وطل٪ ٞو ٌ الخابٗت لألمم اآلاخدضةالخ٣ٍغ  وظاءث ،هاصع ًٖ لجىت الىُا١ الٍٗغ

 %(.::بِىما بلٜ اآلاخىؾِ الٗالمي )، %(<.<?) بيؿبت باآلاغجبت ألاولى٧ىعٍا الجىىبُت 

 حدو٤ 
(129) 

 الظ٢ان، مً 100 ل٢ل الٍِسم الىواٚ ذي الظل٢ي الاهترهذ في الاػترا٠اث
ت خظب  (2016و 2015) الظُس

دد  ت اِل  اليظب

 2016 2015 البُان
ت مً  ُٟلىباث في الشاهُت  256ُدد الاػترا٠اث في هواٚ الظُس

 مُٔاباًذ في الشاهُت 2/زاهُت الى الى أٛل مً 
1.6 0.6 

ت مً  مُٔاباًذ/ زاهُت الى  2ُدد الاػترا٠اث في هواٚ الظُس
 مُٔاباًذ /زاهُت 10أٛل مً 

5.6 0.5 

ت مً  مُٔاباًذ /زاهُت أو  10ُدد الاػترا٠اث في هواٚ الظُس
 أٟثر

2.5 8.8 

 9.9 9.8 احمالي ُدد الاػترا٠اث 

 .إلاخـا املـدز: وشازة الاجـاالث واملىاؿالث و خظاباث وشازة الخسوُى الخىمىي و

جي ًٖ البُان ٞةن صولت ٢ُغ ٢ض ؤٖلىذ  ىُت  8109في ٖام ٚو ت لخضماث إلا ًٖ الخُت الَى هترهذ ٖالُت الؿٖغ
ؼ جُىع ؾى١ البروص باهض وطل٪ مً زال٫ ج٣ضًم اآلاباصت الخىظحهُت والخُىاث الخىُٟظًت  "باهضللبروص" لضٖم وحٍٗؼ

التي جدخاط ؤن جخسظها الضولت زال٫ الٗكغ ؾىىاث ال٣اصمت لًمان الاؾخٟاصة مً ظمُ٘ الٟغم اآلاخاخت ٖبر 
ىُت واآلاخٗل٣ت ج كىىلىظُا البروص باهض خُض خ٣٣ذ صولت ٢ُغ بالٟٗل ألاهضاف اآلاىهىم ٖلحها في الخُت الَى

اث إلاهترهذ والىٟاط بلُه  .بؿٖغ

 
 

 

 والخ١ىىلىحُا الِلم مجاالث في الٜدزاث بىا  وآلُت الخ١ىىلىحُا لبى٣ ال٢امل الخُِ٘ل (:8-17) الٔاًت
ص ،2017 ُام بدلى٤  همىا   البلدان أٛل لـالح والابخ٢از  الخ١ىىلىحُاث اطخسدام وحٍِص

 والاجـاالث املِلىماث ج١ىىلىحُا طُما وال الخم١ُيُت،

 إلاهترهذ ٌظخسدمىن  الرًً لاٗساد وظبت 17-8-1

اً إلاهترهمىن الكب٨ت الٗاآلاُت للمٗلىماث "اعجٟٗذ وؿبت ألاٞغاص الظي �ؿخسض خُض  ذ" في صولت ٢ُغ اعجٟاًٖا ملخْى
اصة بلٛذ >810%( ٖام :.9=بلى ) 8108%( مً بظمالي الؿ٩ان لٗام 0;اعجٟ٘ مً ) ما  %(::خىالي )، ؤي بيؿبت ٍػ
وهى ما ًم٨ً جٟؿحره ٦ىدُجت للخُىع الظي شهضجه زضمت إلاهترهذ في بَاع زُت صولت ٢ُغ .>810و 8108بحن ٖامي 

 لضي مٗٓم ؾ٩ان الضولت.لبىاء مجخم٘ اآلاٗلىماث، ٖالوة اعجٟإ اآلاؿخىي الخٗلُمي 

 حدو٤ 
(130) 

 (2016- 2012وظبت لاٗساد الرًً ٌظخسدمىن إلاهترهذ )
دد  ت اِل  اليظب

2012 2013 2014 2015 2016 
51.0 56.9 57.3 67.2 73.4 

 .، طىىاث مسخل٘تمسح الٜىي الِاملت بالُِىت، خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا املـدز: 

ًخسُى  >810%( لٗام :.9=رهذ بحن الؿ٩ان في صولت ٢ُغالبالٜ )تاهدكاع اؾخسضام إلاه وججضع إلاشاعة بلى مٗض٫
٣ترب مً هٓحره في صو٫ ؤوعو =.;;الضو٫ طاث الضزل اآلاخىؾِ )في ( و٦ظل٪ ?.;:) اآلاخىؾِ الٗالمي با وآؾُا %(، ٍو

٣ل %(?.9=الىؾُى ) ٩ا الكمالُت )، ٍو   %(.0.9<الضزل )وفي الضو٫ مغجٟٗت  %(;.==٢لُاًل ًٖ صو٫ ؤمٍغ

الاجهاالث وجإ٦ُضها ٖلى مىانلت البىاء ٖلى ما اآلاىانالث ووجبرهً هظه ألاع٢ام ٖلى ظهىص صولت ٢ُغ ممشلت في وػاعة 
ٌ مً ٢بل مسخل٠ ال٣ُاٖاث والكغاثذ اآلاجخمُٗت بالضولت، وبىاء  جم اخغاػه مً ج٣ضم، وحصجُ٘ جبجي الىُا١ الٍٗغ

٤ ؤًٞل اآلاٗا اٍث ٞاث٣ت، و ُبجى جدخُت مخُىعة ٞو في جد٤ُ٣ ؤؾٗاٍع م٣ٗىلت لالؾخٟاصة مً طل٪ ًحر الٗاآلاُت وبؿٖغ
ىُت للبروصباهض والتي ؤَل٣تها الىػاعة نهاًت  ا، وجد٣ًُ٣ا للخُت الَى ًُ ا وز٣اٞ ًُ ا واظخماٖ ًً الخىمُت اآلاؿخضامت ا٢خهاص

 .8109الٗام 

ص (:9-17) الٔاًت  ومددد ِٗاال   جىُ٘را   الىامُت البلدان في الٜدزاث بىا  لخىُ٘ر الدولي الدُم حٍِص
 الخىمُت أهداٖ حمُّ جىُ٘ر الى السامُت الىهىُت الخوى دُم أحل مً لاهداٖ

ُما والجىىب الؼما٤ بحن الخِاون  حؼمل بىطاتل املظخدامت،  الجىىب بلدان بحن ٗو
 الشالسي والخِاون 

ت للمظاُدة املالُت والخٜىُت )بىطاتل حؼمل 17-9-1 ُ الُٜمت الدوالٍز بحن  ماالخِاون بحن الؼما٤ والجىىب ٗو
 بلدان الجىىب والخِاون الشالسي( املسؿىدة للبلدان الىامُت 

غ واهخ٣ا٫ ووكغ الخ٣ىُاث البُيُت زال٫ اعجٟٗذ ٢ُمت اآلاؿاٖضاث اآلاالُت  ؼ جٍُى اآلا٣ضمت مً صولت ٢ُغ في بَاع حٍٗؼ
ا٫ ٢ُغي ٖام 9( مً خىالي ):810-8108الٟترة ) ا٫ ٢ُغي =.=بلى خىالي ) 8108( ملُاع ٍع ؤي  :810في ٖام  ( ملُاع ٍع
 %(.1;0جسُذ )بيؿبت 
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 حدو٤ 
(130) 

 (2016- 2012وظبت لاٗساد الرًً ٌظخسدمىن إلاهترهذ )
دد  ت اِل  اليظب

2012 2013 2014 2015 2016 
51.0 56.9 57.3 67.2 73.4 

 .، طىىاث مسخل٘تمسح الٜىي الِاملت بالُِىت، خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا املـدز: 
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 حدو٤ 
(131) 

ت الُٜمت  الىامُت للبلدان املسؿىدة والخٜىُت املالُت للمظاُدة الدوالٍز
 (2014- 2012بالدوالز )

دد  ت اِل  اليظب

2012 2013 2014 
3,001,764,025 6,417,908,070 7,714,758,333 

س الخىمُت املظخدامت،  خـا وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا املـدز:   .ُداد طابٜتأ ،جٍٜس

ادة ٟبحرة في ؿادزاث البلدان الىامُت، وال طُما بٔسق ملاُ٘ت  :(11-17) الٔاًت خـت أٛل جدُٜٝ ٍش
 2020البلدان همىا  مً الـادزاث الِاملُت بدلى٤ 

 الـادزاث الِاملُتهمىا  مً البلدان أٛل و البلدان الىامُت  خـت 17-11-1

ا٫ ٢ُغي ٖام <.<=:قهضث ناصعاث صولت ٢ُغ اهسٟايًا مً )  ا٫ ٢ُغي ٖام 811بلى هدى ) 8108( ملُاع ٍع ( ملُاع ٍع
ت مً بظمالي الهاصعاث الٗاآلاُت مً ) >810 ( 0=.1، الامغ الظي ٢اص بلى اهسٟاى وؿبت مؿاهمت الهاصعاث ال٣ٍُغ
 يغظع بلى تغاظع أسٗاع النٟط والغاز �ي ألاسىاق الٗاآلاُت.، وهظا ;810( ٖام ;:.1بلى ) 8108ٖام 

 حدو٤ 
(132) 

ا٤ ٛوسي )ب ؿادزاث دولت ٛوس خظب ال١خل الدولُت  ( 2016-2012ملُىن ٍز
دد  ت اِل  اليظب

 2016 2015 2014 2013 2012 املئػس
بلدان مجلع الخِاون لدو٤ 

 الخلُج الِسبُت  
29,190 30,099 454,307 17,245  15,514  

  5,364  4,294  26,173 2,366 2,979 بُٜت البلدان الِسبُت

  18,184       30,755   2,284  44,344 46,834 بلدان الاجداد لاوزوبي

  714  687    34,599 549 942 بلدان أوزوبُت أزسي 

ت ُدا  البلدان لاطٍُى
 البلدان الِسبُت

377,006 395,159       633  204,984  150,468  

١ُت    2,253  2,750  373,312 2,642 3,794 الىالًاث املخددة الامٍس

١ُت أزسي    2,458  4,175  1,550 5,393.8 5,936 بلدان أمٍس

  1,443  2,777  5,937 4366 4,342 الدو٤ املدُوُت

ُٜا وبلدان أزسي ُدا  أٍٗس
 البلدان الِسبُت

8,053 7462 3,788  4,166  3,636  

ت، طىىاث مسخل٘ت خـا املـدز: وشازة الخسوُى الخىمىي وإلا  ت إلاخـاتُت الظىٍى  .، املجمُى

  

 
 

 

ص (:14-17) الٔاًت  املظخدامت الخىمُت ألٓساق الظُاطاث احظاٚ حٍِص

ص آلُاث لديها التي البلدان ُدد 17-14-1  املظخدامت الخىمُت طُاطاث احظاٚ لخٍِص

غ وألالُاث ال�اصفت  ؼ احؿا١ الؿُاؾاث في مجا٫ الخىمُت اآلاؿخضامت، خُض جًمىذ ٢امذ صولت ٢ُغ بىيع ألَا لخٍٗؼ
ىُت الاولى) ؾدشماع في وؤ٦ضث ٖلى يغوعة الا  جُت ٢ُاُٖت،ُاؾتراج (:0ٖلى )( >810 - 8100اؾتراجُجُت الخىمُت الَى

اؾدكغافي، وع٦ؼث اآلااؾؿاث والؿُاؾاث واآلاىٓىماث والبكغ بما ًم٨ً صولت ٢ُغ مً بصاعة ٖملُت الخىمُت في مؿاع 
ت بغئٍت ٢ُغ  اث الخىمٍى  .8191ٖلى ع�ط ألاولٍى

ؼ احؿا١ الؿُاؾاث للخىمُت اآلاؿخضامت، وهى ما  ىُت ألاولى آلُاث لخٍٗؼ ٖلُه، ف٣ض وفغث اؾتراججُت الخىمُت الَى
ىُت الشاهُتُؾٝى حٗؼػه اؾتراج  (.8188-<810) جُت الخىمُت الَى

 حدو٤ 
(133) 

س  ص آلُاثمدي جٗى - 2012) املظخدامت الخىمُت طُاطاث احظاٚ لخٍِص
2016) 

دد  ت اِل  اليظب

2012 2013 2014 2015 2016 
 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم

 

ص (:16-17) الٔاًت  بحن بؼسا٠اث وج١مُلها املظخدامت، الخىمُت جدُٜٝ أحل مً الِاملُت الؼساٟت حٍِص
 املالُت واملىازد والخ١ىىلىحُا والخبراث املِاٖز لجمّ املخِددًً املـلخت أصخاب

 وال البلدان، حمُّ في املظخدامت الخىمُت أهداٖ دُم جدُٜٝ بهدٖ وذل٣ وجٜاطمها،
 الىامُت البلدان طُما

 الخىمُت ُتِٗال زؿد هازبؤ ما ًخِلًُٝ اخساش جٜدم ُٗ الخٜدم ًُ أبلٔذ التي البلدان ُدد 17-16-1
 ألصخاب املـلخت املخِددًً التي جدُم جدُٜٝ أهداٖ الخىمُت املظخدامت املظخدامت

ىُت للخىمُت اآلاؿخضامت، جىضح الخ٣ضم اآلادغػ في جد٤ُ٣ ؤهضاٝ  >811ج٣ىم صولت ٢ُغ ومىظ ٖام  غ َو بةٖضاص ج٣اٍع
آلاغا٢بت الٟٗا٫ مخٗضص ، وطل٪ في بَاع هٓام االا٢خهاصًت والاظخماُٖت والبُئُتالخىمُت اآلاؿخضامت في ؤبٗاصها الشالزت 

 ؤصخاب اآلاهلخت الظي ًضٖم جد٤ُ٣ ؤهضاٝ الخىمُت اآلاؿخضامت الٗاآلاُت.

 حدو٤ 
(134) 

 بؤهاز ًخِلٝ ُٗما جٜدم اخساش ًُ الخٜدم ًُ أبلٔذ التي البلدان ُدد
 جدُم التي املخِددًً املـلخت ألصخاب املظخدامت الخىمُت ِٗالُت زؿد

 (2016-2012) املظخدامت الخىمُت أهداٖ جدُٜٝ
دد  ت اِل  اليظب

2012 2013 2014 2015 2016 
 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم
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ىُت الاولى) ؾدشماع في وؤ٦ضث ٖلى يغوعة الا  جُت ٢ُاُٖت،ُاؾتراج (:0ٖلى )( >810 - 8100اؾتراجُجُت الخىمُت الَى

اؾدكغافي، وع٦ؼث اآلااؾؿاث والؿُاؾاث واآلاىٓىماث والبكغ بما ًم٨ً صولت ٢ُغ مً بصاعة ٖملُت الخىمُت في مؿاع 
ت بغئٍت ٢ُغ  اث الخىمٍى  .8191ٖلى ع�ط ألاولٍى

ؼ احؿا١ الؿُاؾاث للخىمُت اآلاؿخضامت، وهى ما  ىُت ألاولى آلُاث لخٍٗؼ ٖلُه، ف٣ض وفغث اؾتراججُت الخىمُت الَى
ىُت الشاهُتُؾٝى حٗؼػه اؾتراج  (.8188-<810) جُت الخىمُت الَى

 حدو٤ 
(133) 

س  ص آلُاثمدي جٗى - 2012) املظخدامت الخىمُت طُاطاث احظاٚ لخٍِص
2016) 

دد  ت اِل  اليظب

2012 2013 2014 2015 2016 
 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم

 

ص (:16-17) الٔاًت  بحن بؼسا٠اث وج١مُلها املظخدامت، الخىمُت جدُٜٝ أحل مً الِاملُت الؼساٟت حٍِص
 املالُت واملىازد والخ١ىىلىحُا والخبراث املِاٖز لجمّ املخِددًً املـلخت أصخاب

 وال البلدان، حمُّ في املظخدامت الخىمُت أهداٖ دُم جدُٜٝ بهدٖ وذل٣ وجٜاطمها،
 الىامُت البلدان طُما

 الخىمُت ُتِٗال زؿد هازبؤ ما ًخِلًُٝ اخساش جٜدم ُٗ الخٜدم ًُ أبلٔذ التي البلدان ُدد 17-16-1
 ألصخاب املـلخت املخِددًً التي جدُم جدُٜٝ أهداٖ الخىمُت املظخدامت املظخدامت

ىُت للخىمُت اآلاؿخضامت، جىضح الخ٣ضم اآلادغػ في جد٤ُ٣ ؤهضاٝ  >811ج٣ىم صولت ٢ُغ ومىظ ٖام  غ َو بةٖضاص ج٣اٍع
آلاغا٢بت الٟٗا٫ مخٗضص ، وطل٪ في بَاع هٓام االا٢خهاصًت والاظخماُٖت والبُئُتالخىمُت اآلاؿخضامت في ؤبٗاصها الشالزت 

 ؤصخاب اآلاهلخت الظي ًضٖم جد٤ُ٣ ؤهضاٝ الخىمُت اآلاؿخضامت الٗاآلاُت.

 حدو٤ 
(134) 

 بؤهاز ًخِلٝ ُٗما جٜدم اخساش ًُ الخٜدم ًُ أبلٔذ التي البلدان ُدد
 جدُم التي املخِددًً املـلخت ألصخاب املظخدامت الخىمُت ِٗالُت زؿد

 (2016-2012) املظخدامت الخىمُت أهداٖ جدُٜٝ
دد  ت اِل  اليظب

2012 2013 2014 2015 2016 
 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم
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ص (:18-17) الٔاًت  همىا   البلدان أٛل ذل٣ في بما الىامُت، البلدان ٛدزاث لبىا  الدُم جٜدًم حٍِص
ادة لخدُٜٝ الىامُت، الـٔحرة الجصزٍت والدو٤   الجىدة ُالُت بُاهاث جىاٗس في ٟبحرة ٍش

ُذ ومىاطبت الاهخما  و والظً، الجيع،و  الدزل، خظب وم٘ـلت ومىزىٛت الخٛى
اٛت، ،ةجس مً خُث اله والىكّ ،وإلاهثي ،يالِسق حرها ،الجٔسافي واملىّٛ وإلُا  مً ٓو

 2020 ُام بدلى٤  الىهىُت، الظُاٛاث في الـلت ذاث الخـاتف

ت ُلى املظخدامت الخىمُت مئػساث ظبتو 17-18-1 لها ُىدما  ال٢امل مّ الخـيُٙ ،الىهجي الـُِد املىكُى
ٜا   ج١ىن ذاث الـلت بالٔاًت،  السطمُت اثخـا لإل  لاطاطُت للمبادة ٗو

وبالخٗاون م٘ بٌٗ اث الؿ٩اهُت والاظخماُٖت خهاءممشلت بةصاعة إلا  خهاءاؾخُاٖذ وػاعة الخسُُِ الخىمىي وإلا 
ىُت الخانت بإهضاٝ  غ مجها في وػاعاث وؤظهؼة الضولت مً بهخاط اآلااقغاث الَى اًاتها، خُض ًخٞى الخىمُت اآلاؿخضامت ٚو

، وبلٜ ٖضص ( ماقغاً ::8مً بظمالي اآلااقغاث البالٜ ٖضصها ) %(;.0>( ماقغ ٌك٩ل ما وؿبخه )1;0الى٢ذ الخايغ )
غة ) ت.بِىما بلٜ ٖضص 8.:8( ماقغًا جمشل )?;اآلااقغاث ٚحر اآلاخٞى حرها بلى مؿىح ؤو سجالث بصاٍع %( ًدخاط جٞى

حرها )اآلااقغاث   ق٩لذ وؿبت )80الجاعي جٞى
ً
، ؤما باليؿبت للماقغاث التي الجىُب٤ ٖلى صولت ٢ُغ، %(>.<( ماقغؤ

، بِىما ٖضص اآلااقغاث الخانت بدؿاباث %( مً بظمالي اآلااقغاث?.:( ماقغ مشلذ ما وؿبخه )08ٞبلٜ ٖضصها )
 %(.<.1( ماقغاث ؤي بيؿبت )8اآلاىٓماث )

 حدو٤ 
(135) 

ت املظخدامت الخىمُت مئػساثوظبت   مّ الىهجي، الـُِد ُلى املىكُى
ٜا   بالٔاًت، الـلت ذاث ج١ىن  ُىدما لها ال٢امل الخـيُٙ  للمبادة ٗو
 (2016) السطمُت لإلخـا اث لاطاطُت

 
 

دد  اِل

 النسبة  2016 البيان
س  61.5 150 مخٗى

س  24.2 59 ٓحر مخٗى

حره  8.6 21 حازي جٗى

 4.9 12 الًىوبٝ

 0.8 2 بدظاباث املىٌماثزاؾ 

 .إلاخـا املـدز: خظاباث وشازة الخسوُى الخىمىي و

 

 

 

 

 
 

املظخدامت  ُدد مئػساث الخىمُت
 2016و 2015 لِامي

ػ٢ل 
(49) 
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حر اليؿبت اآلاخب٣ُت وهي <<هدى ) >810و ;810وبلٛذ وؿبت اآلااقغاث اآلاؿتهضٞت ٖامي  %( ، والٗمل ظاعي لخٞى
 .8191اآلااقغاث الخانت بخد٤ُ٣ الٛاًاث الخانت بإهضاٝ الخىمُت اآلاؿخضامت  %( مً بظمالي08بدضوص )

 
 

 

 
ِاث لديها التي البلدان ُدد 17-18-2  لاطاطُت املبادةب جخُٜد ُلى الـُِد الىهجي والتي اخـاتُت حؼَس

 السطمُت اثخـا لإل 

ىُتفي عؾم الؿُاؾت اآلاشلى لضولت ٢ُغ في ب اث ع٦حزة عثِؿتخهاءإلا جمشل  ، وحٗخبر 8191 َاع عئٍت ٢ُغ الَى
اث مهمت لخضمت الغ�اثز ألاؾاؾُت لهظه الغئٍت والخىمُت اآلاؿخضامت في صولت ٢ُغ. و٢امذ صولت ٢ُغ بةنضاع خهاءإلا 

ٖلى الجهاث ًجب ( ٖلى ":8ُت الظي ًىو في ماصجه )اث الغؾمخهاء�شان إلا  8100( لؿىت 8ال٣اهىن ع٢م )
بجمع البُاهاث إلاخهاثُت التي ًُل�ها واجباع الخٗلُماث الٟىُت ٖىض بٖضاص  خهاءالخ٩ىمُت الخٗاون مع ظهاػ إلا 

٣ًا آلاٗاًحر الجىصة واآلاخُلباث الٟىُت واآلاىاُٖض التي ًدضصها الجهاػ  ."إلاخهاثُاث اآلاخخلٟت ٞو
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 اهداٖ الخىمُت املظخدامت

حره حره جم جٞى  ظاعي جٞى
ت غ جدخاط الى مؿىح او سجالث اصاٍع  الًىُب٤ ٚحر مخٞى
 زام بدؿاباث اآلاىٓماث

ػ٢ل  2016و 2015املئػساث املظتهدٗت ُامي 
(50) 
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حر اليؿبت اآلاخب٣ُت وهي <<هدى ) >810و ;810وبلٛذ وؿبت اآلااقغاث اآلاؿتهضٞت ٖامي  %( ، والٗمل ظاعي لخٞى
 .8191اآلااقغاث الخانت بخد٤ُ٣ الٛاًاث الخانت بإهضاٝ الخىمُت اآلاؿخضامت  %( مً بظمالي08بدضوص )

 
 

 

 
ِاث لديها التي البلدان ُدد 17-18-2  لاطاطُت املبادةب جخُٜد ُلى الـُِد الىهجي والتي اخـاتُت حؼَس

 السطمُت اثخـا لإل 

ىُتفي عؾم الؿُاؾت اآلاشلى لضولت ٢ُغ في ب اث ع٦حزة عثِؿتخهاءإلا جمشل  ، وحٗخبر 8191 َاع عئٍت ٢ُغ الَى
اث مهمت لخضمت الغ�اثز ألاؾاؾُت لهظه الغئٍت والخىمُت اآلاؿخضامت في صولت ٢ُغ. و٢امذ صولت ٢ُغ بةنضاع خهاءإلا 

ٖلى الجهاث ًجب ( ٖلى ":8ُت الظي ًىو في ماصجه )اث الغؾمخهاء�شان إلا  8100( لؿىت 8ال٣اهىن ع٢م )
بجمع البُاهاث إلاخهاثُت التي ًُل�ها واجباع الخٗلُماث الٟىُت ٖىض بٖضاص  خهاءالخ٩ىمُت الخٗاون مع ظهاػ إلا 

٣ًا آلاٗاًحر الجىصة واآلاخُلباث الٟىُت واآلاىاُٖض التي ًدضصها الجهاػ  ."إلاخهاثُاث اآلاخخلٟت ٞو
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 اهداٖ الخىمُت املظخدامت

حره حره جم جٞى  ظاعي جٞى
ت غ جدخاط الى مؿىح او سجالث اصاٍع  الًىُب٤ ٚحر مخٞى
 زام بدؿاباث اآلاىٓماث

ػ٢ل  2016و 2015املئػساث املظتهدٗت ُامي 
(50) 



208

 
 

 

 حدو٤ 
(136) 

س  ِاثمدي جٗى  باملبادة جخُٜد والتي الىهجي الـُِد ُلى اخـاتُت حؼَس
 (2016- 2012) السطمُت لإلخـا اث لاطاطُت

دد  ت اِل  اليظب

2012 2013 2014 2015 2016 
 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم

 

ل مـدز خظب الخىُ٘ر، ُٛدو  بال٢امل ممىلت وهىُت اخـاتُت زوت لديها التي البلدان ُدد 17-18-3  الخمٍى

ىُت بضولت ٢ُغ  غ زُت بخهاثُت َو لها  خهاءلإل جخٞى بك٩ل ؾىىي مىظ ٖام  اآلاىاػهت الٗامت للضولتمً ًخم جمٍى
 و��ض آلان  8108

 حدو٤ 
(137) 

س  ُد بال٢امل ممىلت وهىُت اخـاتُت زوتمدي جٗى  خظب الخىُ٘ر، ٛو
ل مـدز  (2016- 2012) الخمٍى
دد  ت اِل  اليظب

2012 2013 2014 2015 2016 
 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم

 

 الخىمُت جدُٜٝ في املدسش  للخٜدم مٜاًِع لىكّ الٜاتمت املبادزاث مً الاطخ٘ادة (:19-17) الٔاًت
ل املظخدامت  البلدان في إلاخـاتُت الٜدزاث بىا  ودُم إلاحمالي، املدلي الىاجج ج١ّمِ
 2030 ُام بدلى٤  الىامُت،

 الظىىاث في واملظاًٟ للظ٢ان واخدا  ُلى لاٛل حِدادا   ُلى لاٛل أحسث( أ) التي البلدان وظبت 17-19-2
ُاث في حسجُل املاتت في 80وظبت و  املىالُد حسجُل في 100 وظبت خٜٜذ( ب)و ،املاكُت الِؼس  الٗى

، ٦ما ٢امذ ؤًًًا بدىُٟظ حٗضاص للؿ٩ان في م للؿ٩ان واآلاؿا٦ً واآلايكأثالخٗضاص الٗا 8101ؤظغث صولت ٢ُغ ٖام 
ُاث بالضولت وبيؿبت )، واؾخُاٖذ الضولت ؤن جغنض ظمُ٘ خاالث الىالصاث ;810ٖام  %( زال٫ الٟترة 011والٞى

(8108 - 810<) 

 حدو٤ 
(138) 

 في واملظاًٟ للظ٢ان لاٛل ُلى واخدا   حِدادا   لاٛل ُلى أحسث( أ) التي البلدان وظبت
 املاتت في 80 ووظبت املىالُد حسجُل في 100 وظبت خٜٜذ( ب)و املاكُت، الِؼس الظىىاث

ُاث حسجُل في  (2016- 2012) الٗى
دد  ت اِل  اليظب

 2016 2015 2014 2013 2012 املئػس
زال٤  ط٢اهُا   مدي جىُ٘ر الدولت حِدادا  

 الظىىاث الِؼس املاكُت؟ )وِم/ال(
 وٗم وٗم وٗم وٗم وٗم

 %100 %100 %100 %100 %100 %وظبت حسجُل املىالُد
 %100 %100 %100 %100 %100 %وظبت حسجُل الىُٗاث
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دولت ٛوس أٓلب الٔاًاث املسجبوت بالهدٖ الظابّ ُؼس مً أهداٖ الخىمُت لٜد خٜٜذ 
ص وطاتل جىُ٘ر وجيؼُى الؼساٟت الِاملُت مً أحل الخىمُت  املظخدامت املِجي بخٍِص
حر مىازد مالُت للدو٤ الىامُت الطُما الٜ٘حرة منها ًُ  املظخدامت، خُث ججظد في جٗى

الث املالُت للِما ٝ الخدٍى %( مً الىاجج املدلي 8لت الىاٗدة، والتي اٛتربذ مً خىالي )هٍس
، ٟما طاهمذ في جٜدًم الدُم للدو٤ الىامُت التي حِاوي 2016إلاحمالي لدولت ٛوس لِام 

مً املدًىهُت الخازحُت، ٟما جبيذ الدولت هٌاما  لدصجُّ الاطدشماز في الدو٤ الىامُت مً 
ُِها ُلى الِؼساث مً الاج٘اُٛا رل٣ زال٤ جٛى ث الشىاتُت لدصجُّ الاطدشمازاث، ٟو

طاُدث دولت ٛوس للِدًد مً الدو٤ الىامُت في جىُ٘ر زووها إلاهماتُت مً زال٤ ُٛامها 
ت لخدُٜٝ أهداٖ الخىمُت املظخدامت، ٟما  ّ والبرامج الخىمٍى ل الِدًد مً املؼاَز بخمٍى

صاحظاٚ الظُاطاث مً أحل جدُٜ ٝ الخىمُت خٜٜذ الدولت الٔاًت املسجبوت بخٍِص
( التي 2016 - 2011املظخدامت وهى ما ججلى ب٢ل وكىح في اطتراججُت الخىمُت الىهىُت )

اث الخىمىٍت بسإٍت ٛوس 14اػخملذ ُلى ) صث ُلى زبى لاولٍى ( اطتراجُجُت ٛواُُت ٟز
الدولت ببؿداز  ذم، ولُٜاض الخٜدم املدسش في الخىمُت املظخدامت ٛام2030الىهىُت 

س وهىُت ٤ مئػساث الخىمُت املظخدامت، ٟما ٛامذ ببُداد ٛاُدة بُاهاث حدًدة خى  جٜاٍز
 .2030جخىاٗٝ مّ ٓاًاث ومئػساث أحىدة الخىمُت املظخدامت 
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 الخاجمت 
في صولت ٢ُغ بلى ؤن الضولت ٢ض اؾخُاٖذ ؤن جىجؼ ؤٚلب الٛاًاث  8191 ب٘ مؿاع ؤهضاٝ الخىمُت اآلاؿخضامتًىضح جد

 وجإمحن الخٗلُم الجُض اآلاىه٠ ل٩اٞت الٟئاث، داعبت الجٕى وجإمحن ألامً الظا�ياآلاخٗل٣ت بال٣ًاء ٖلى ال٣ٟغ وم
والُا٢ت والصخت الجُضةوالخهى٫ ٖلى الخضماث ألاؾاؾُت اآلاخمشلت باآلاُاه اآلاإمىنت والهٝغ اله�ي اآلاىاؾب 

، ٖالوة ٖلى جد٣ُ٣ه ضالت واآلاؿاواةالخضًشت والٗمل الالث٤ والؿ٨ً اآلاىاؾب وبىاء مجخم٘ مؿالم حؿىصه ٢ُم الٗ
لبٗض الٛاًاث اآلاغجبُت بمٗالجت ؤثاع الخٛحر اآلاىا�ي وخماًت الىٓم إلا٩ًىلىظُت وخٟظ اآلاىا٤َ الؿاخلُت واؾخسضام 

٣ت مؿخضامت، ٦ما ٧ان ل ت بٍُغ ُما ًلي اآلاىاعص البدٍغ ؼ الكغا٦ت الٗاآلاُت في الخىمُت، ٞو ضولت ٢ُغ صوع ٞٗا٫ في حٍٗؼ
 . 8191مىظؼًا بإهم ماخ٣٣خه صولت ٢ُغ في ًخٗل٤ بإظىضة الخىمُت اآلاؿخضامت 

 بجمُّ أػ٢اله في ٠ل م٢ان الٜلا  ُلى الٜ٘س  الهدٖ لاو٤:

له في ٧ل بال٣ًاء ٖلى ال٣ٟغ بجمُ٘ ؤق٩ااؾخُاٖذ صولت ٢ُغ الىنى٫ بلى الٛاًاث اآلاٗىُت بالهضٝ ألاو٫ اآلاخمشل 
( صوالع في الُىم، ٦ما ويٗذ الؿُاؾاث ?.0مً ألا�خام الظًً �ٗكىن بإ٢ل مً )م٩ان، ٣ُٞغ جسلى الُىم 

غث  الاظخماُٖت اآلاىاؾبت لخإمحن الخُُٛت الصخُت اآلاىاؾبت للٟئاث اآلاكمىلت بىٓام الخماًت الاظخماُٖت، ٦ما ٞو
لؿ٩ان، واجاخذ ل٨ال الجيؿحن الظ٧ىع وإلانار خ٤ الخملك واؾخسضام ألاعى، الخضماث ألاؾاؾُت لجمُ٘ ا

ل اآلاكغوٖاث الهٛحرة ومخىاهُت  ٖالوةٖلى ج٣ضًم الخضماث اآلاالُت الؾُما اآلاخٗل٣ت بخ٣ضًم ال٣غوى لخمٍى
ؼ٢ضعاث الٟئاث الاظخماُٖت آلاىاظهت ألاػماث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والبُئُت،  الهٛغ.وج٣ىم الضولت ؤًًًا بخٍٗؼ

باإلياٞت بلى ٢ُام الضولت بىي٘ البرامج الهاصٞت آلاىاظهت مساَغ ال٩ىاعر بما ًيسجم م٘ الاؾتراجُجُاث الىَىُت التي 
اع.  ويٗتها في هظا إلَا

ص الصزاُت  الٜلا  ُلى الجَى الهدٖ الشاوي: وجىٗحر لامً الٔراثي والخٔرًت املدظىت وحٍِص
 املظخدامت

جد٤ُ٣ ؤٚلب الٛاًاث اآلاغجبُت بالهضٝ الشاوي مً ؤهضاٝ الخىمُت اآلاؿخضامت والخام جم٨ىذ صولت ٢ُغ مً 
حر ألامً الٛظا�ي والخٛظًت اآلادؿىت ٢ض جد٣٣ذ ٢بل ٖام  ، خُض ًدهل ظمُ٘ ؾ٩ان 8191بال٣ًاء ٖلى الجٕى وجٞى

ذ إلاظغاءاث اآلاىاؾبت ٢ُغ ٖلى صزى٫ حؿهل لهم الخهى٫ ٖلى اخخُاظاتهم الٛظاثُت، ٖالوة ٖلى ٢ُام الضولت بـاجسا
للمداٞٓت ٖلى الاخخُاَي الٛظا�ي، وهظا ما او٨ٗس جبىؤ صولت ٢ُغ مى٢٘ مخمح� في ماقغ ألامً الٛظا�ي الٗال�ي، بذ 

 .>810( ٖاآلاًُا لٗام 81ظاءث باآلاغجبت )

٘ حؿتهضٝ اآلاداٞٓت ٖلى الخىٕى الجُجي ؼ الؼعاٖت اآلاؿخضامت جبيذ الضولت بغامج ومكاَع للبظوع  وفي بَاع حٍٗؼ
، ٦ما وجخٗاون الضولت م٘ اآلاىٓماث والهُئاث الضولُت والضو٫  ت وجإمحن إلاصاعة ال٨ٟاة لهظا الخىٕى والىباجاث اآلاؼعٖو

 لخ٣اؾم اآلاىاٞ٘ اآلاخإجُت مً اؾخسضام اآلاىاعص الجُيُت.
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مازكمان جمخّ الجمُّ بؤهمان ُِؽ  :الهدٖ الشالث اهُت في حمُّ لُا  صخُت وبالٗس

اًت الى٢اثُت في مجاالث مسخلٟت، مجها ال٨ك٠ اآلاب٨غ ًٖ ألامغاض، وحصجُ٘ خ٣٣ذ صولت  ٢ُغ بهجاػاث باعػة في الٖغ
الجمهىع ٖلى مماعؾت ؾلى٦ُاث صخُت، وجدؿحن الكٟاُٞت ٖلى نُٗض خ٣ى١ اآلاغض ى ومؿىئٍاتهم واؾخُاٖذ 

ُت الضمى  ُاث اآلاب٨غة الىاظمت ًٖ ؤمغاض ال٣لب وألاٖو حرها الضولت جسٌُٟ مٗضالث الٞى ان والؿ٨غي ٚو ٍت والؿَغ
ٟا٫ صون الخامؿت، وجسٌُٟ ممً اليؿبت اآلادضصة بم٣ضاع الشلض مً ألامغاض اآلامؼمىت بإ٦�ر  ُاث ألَا بلى  ٗضالث ٞو

ٟا٫ الغي٘ بلى ؤ٢ل مً );8ؤ٢ل مً ) ض اآلادضص 08( خالت ل٩ل ؤل٠ مىلىص حي ووُٞاث ألَا ( خالت وطل٪ ٢بل اآلاٖى
انابت بٟحروؽ اآلاىاٖت  ، خُض لم حسجل ؤيمىاظهت ألامغاض اآلاٗضًتمحزة خ٣٣ذ هجاخاث مخ. ٦ما 8191ٖام 

ت  ا والتهاب ال٨بض >810 - 8108َُلت الٟترة )اللبكٍغ بلى مٗضالث  B الىباجي(، واهسٌٟ مٗض٫ اهدكاع الؿل واآلاالٍع
ُاث الىاظمت ًٖ مساَغ البِئت مخضهُت ظضًا ، واهسًٟذ مٗضالث ا  بلى الهٟغ.لٞى

ص ٗسؾ أن جخاح للجمُّ طبل مخ٢اٗئت للخـى٤ ُلى كمان  :الهدٖ السابّ الخِلُم الجُد وحٍِص
 الخِلُم مدي الخُاة للجمُّ

خ٣٣ذ صولت ٢ُغ بٌٗ خ٣٣ذ الٛاًاث اآلاخٗل٣ت بالهضٝ الغاب٘ اآلاخٗل٤ بالخٗلُم الجُض، خُض خ٣٣ذ الٛاًت 
ض ؾىاء بال٣غؤءة وال٨خابت والخؿاب اآلاغجبُت بًمان ؤن جلم وؿبت ٦بحرة مً ظمُ٘ الكباب ال٨باع واليؿاء ٖلى خ

ض اآلادضص بدلى٫ ٖام ٢ ٦ما ٢امذ  %(.;.<?، خُض اعجٟ٘ مٗض٫ ال٣غاثُت ٖىض البالٛحن ختى ونل بلى )8191بل اآلاٖى
ا٢ت، و٦ظل٪ ٢امذ بخإمحن  خباع الٟغو١ بحن الجيؿحن وخاالث إلٖا حر اآلاغا٤ٞ الخٗلُمُت التي جإزظ بىٓغ الٖا الضولت بخٞى

 ُت الخدخُت والخ٨ىىلىظُا وإلاهترهذ في اآلاؤؾؿاث الخٗلُمُت �اٞت.اآلاغا٤ٞ والبي

غث الضولت الخٗلُم الٗاص٫ والكامل ل٩اٞت ؤٞغاص اآلاجخم٘ وهي حٗمل ٖلى حصجُ٘ الخٗلُم اآلاؿخمغ وجً٘   ٦ما ٞو
ؼ اآلاؿاواة بحن الجيؿحن في الخٗلُم والخٗلم، و٦ظل٪ جإهُل ا آلاٗلمحن ٢بل الؿُاؾاث الهاصٞت بلى الاؾخمغاع في حٍٗؼ

ة الخٗلُمُت في مغاخل الخٗلُم �اٞت ٢ض جل٣ىا الخض ألاصوى مً ؾغ البضء في الخضمت وؤثىا�ها، خُض ؤن ظمُ٘ ؤًٖاء ألا 
ب.  الخضٍع

م مً هظه إلاهجاػاث اآلاخد٣٣ت بال ؤهه جىظض بٌٗ الخدضًاث لخإمحن الخٗلُم الجُض ٞالػالذ وؿبت اآلالخد٣حن  وبالٚغ
ٟا٫ لخدؿحن مسغظاث 9>خُض لم جخسُى )بالخٗلُم اآلاب٨غ مىسًٟت،  اض ألَا م مً اهمُت مغخلت ٍع %( بالٚغ

الخٗلُم في اآلاغاخلت الخٗلُمُت الالخ٣ت، ٦ما ػا٫ هىا٥ جدضي ؤزغ ًخمشل في ي٠ٗ مؿخىي َالب اله٠ الخاؾ٘ في 
ايُاث، خُض خ٤٣ ٣ِٞ ) اث الضهُا مً ال٨ٟاءة.?:ال٨ٟاءة في ماصة الٍغ  %( مجهم اآلاؿخٍى
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 جدُٜٝ املظاواة بحن الجيظحن وجم١حن ٠ل اليظا  وال٘خُاث :الخامعالهدٖ 

خ٣٣ذ صولت ٢ُغ جُىعًا باعػًا في جد٤ُ٣ الٛاًاث اآلاتربُت بالهضٝ الخامـ اآلاخٗل٤ بخد٤ُ٣ اآلاؿاواة بحن الجيؿحن 
والٟخُاث  اليؿاءوجم٨حن ٧ل اليؿاء والٟخُاث، ُٟٞما ًخٗل٤ بالٛاًت اآلاخٗل٣ت بال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُحز يض 

، خُض ناص٢ذ صولت ٢ُغ ٖلى اجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُحز يض اآلاغؤة في ٧ل م٩ان ٞهي مخد٣٣ت
ٟا٫، ٞالظىط ?811)ؾُضاو( ٖام  ، و٦ظل٪ الٛاًت اآلاغجبُت بال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ اآلاماعؾاث الًاعة مً ٢بُل ػواط ألَا

غ الضو  ( ٖامًا.;0ي خالت ػواط ٢بل ؾً )ال  لت زضماث ال�خت إلاهجابُت والجيؿُت لجمُ٘ اليؿاء، ٦ما جدُح وجٞى
ت خماًت خ٣ى١ الخمل٪ للمغؤة. ٗاث ال٣ٍُغ  ال٣ىاهحن والدكَغ

م ت الػالذ مىسًٟت، مً هظه إلاهجاػاث اآلاد٣٣ت ؤٖاله وبالٚغ ت في اآلاىانب إلاصاٍع ، ٚحر ؤن مكاع٦ت اآلاغؤة ال٣ٍُغ
م مً جىلي بٌٗ اليؿاء آلاىانب %(، ٦ما ؤن اآلاكاع٦ت 80خُض لم جخسُى ) الؿُاؾُت للمغؤة ماػالذ مىسًٟت بالٚغ

اث٠ ال٣ُاصًت، خُض لم جخسُى وؿبت اليؿاء في اآلاجلـ البلضي اآلاىخسب ) %(، ألامغ الظي ٧ٖلُا بالضولت وفي الْى
ىُت اآلاىخسبت.  ٌؿخضعي وي٘ زُت للجهىى بمؿخىي جمشُل اليؿاء في اآلاجالـ الَى

 جىاٗس املُاه وزدماث الـٖس الـحي وادازتها ادازة مظخدامت ٟ٘الت :الهدٖ الظادض

اؾخُاٖذ صولت ٢ُغ ؤن جد٤٣ ؤٚلب الٛاًاث اآلاخٗل٣ت بالهضٝ الؿاصؽ اآلاخٗل٤ بًمان جىاٞغ اآلاُاه وزضماث 
حر مُاه الكغب  ًا ٣ًىم ٖلى جٞى الهٝغ الهخي للجمُ٘ وبصاعتها بصاعة مؿخضامت، خُض جبيذ صولت ٢ُغ ههجًا جىمٍى
اآلاإمىهت اآلاِؿىعة الخ٩لٟت، و٦ظل٪ زضماث الهٝغ الهخي لجمُ٘ ؾ٩ان الضولت في ٧اٞت اآلاىا٤َ مً زال٫ بوكاء 
حر الاخخُاظاث لل٣ُاٖاث اآلاسخلٟت مً اآلاُاه، و٦ظل٪ ٢امذ بدىُٟظ الٗضًض مً  الٗضًض مً مدُاث الخدلُت لخٞى

حر ز ٘ الهٝغ الهخي في مسخل٠ مضن الضولت مما ؾاهم في جٞى هخي اآلاىاؾب ل٩اٞت ألاٞغاص. ضماث الهٝغ المكاَع
٤ الخض مً الخلىر وزٌٟ وؿبت مُاه اآلاجاعي ٚحر اآلاٗالجت بلى  ٦ما ُت اآلاُاه ًٖ ٍَغ جم٨ىذ مً جدؿحن هٖى

غ وبٖاصة اؾخسضامها، خُض جبلٜ وؿبت اآلاُاه الٗاصمت اآلاٗالجت بهىعة آمىت ) %(، 011الىه٠ وػٍاصة بٖاصة الخضٍو
اصة ٦ٟاءة اؾخسضام اآلاُاه في ظمُ٘ ال٣ُاٖاث، ٦ما بلٛذ صعظت  ٦ما ٖملذ الضولت ٖلى جد٤ُ٣ الٛاًت اآلاغجبُت بٍؼ

%(. 8<للمُاه وؿبت )ب الغثِؿت في إلاصاعة اآلاؿخضامت والتي حك٩ل ؤخض الجىاه صاعة اآلاخ٩املت للمىاعص اآلااثُتجىُٟظ إلا 
غ في ظمُ٘ البلضًاث ؾُاؾاث وجضابحر ماؾؿُت وبظغاثُت آلاك اع٦ت اآلاجخم٘ اآلادلي في بصاعة اآلاُاه والهٝغ ٦ما وجخٞى

 الهخي.

خـى٤ الجمُّ بخ٢ل٘ت مِظىزة ُلى زدماث الواٛت الخدًشت املىزىٛت  ٟ٘الت الهدٖ الظابّ:
 واملظخدامت

اؾخُاٖذ صولت ٢ُغ جد٤ُ٣ الٛاًت اآلاغظىة في بَاع الهضٝ الؿاب٘ مً ؤهضاٝ الخىمُت اآلاؿخضامت واآلاخمشلت بًمان 
ض اآلادضص ٖام وبخ٩لٟت مِؿىعة ٖلى زضماث الُا٢ت الخضًشت اآلاى خهى٫ الجمُ٘  ، خُض بلٛذ 8191زى٢ت ٢بل اآلاٖى

%، ٦ما ؤن ظمُ٘ ؾ٩ان ٢ُغ ٌٗخمضون بهىعة ؤؾاؾُت ٖلى 011وؿبت الؿ٩ان اآلاؿخُٟضًً مً زضماث ال٨هغباء 
غاى الُهي والخ٨ىىلىظُا الىُٟٓت. وؤن هجاح صولت ٢ُغ في  جد٤ُ٣ هظا الٛاًت ٌؿخضعي الى٢ىص الى٠ُٓ والهخي أٚل

ىظُا الخانت بالُا٢ت الىُٟٓت واآلاخجضصة وهى ما حٗمل ٖلُه الضولت في بَاع لالخىؾ٘ في الهُا٧ل ألاؾاؾُت والخ٨ىى 
ىُت   .8188-<810جىُٟظ اؾتراجُجُت الُا٢ت في ْل اؾتراجُجُت الخىمُت الَى
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ص الىمى الاٛخـادي املوسد واملظخدام، والِمالت ال٢املت  ،والؼامل للجمُّ ،الهدٖ الشامً: حٍِص
 للجمُّ واملىخجت، وجىٗحر الِمل الالتٝ

حر الٗمل ٞغم الٗمل الالث٤  اؾخُاٖذ الضولت ؤن جد٤٣ الٛاًت اآلاخٗل٣ت بخد٤ُ٣ الٗمالت ال٩املت واآلاىخجت وجٞى
الهُٗض الٗالمي،  لجمُ٘ ؤٞغاص اآلاجخم٘ بما في طل٪ الكباب واليؿاء، خُض ُحٗض مٗضالث البُالت في ٢ُغ ألاصوى ٖلى

ٟا٫ بط ال ١ الٗمل ٣ًترب مً الدكُٛل ال٩امل%( ؤي ؾى 1.0خُض جبلٜ ) ، ٦ما اؾخُاٖذ الضولت ؤن جى�ي ٖمل ألَا
حر بِئت ٖمل ؾاآلات وظىص لهظه الٓاهغة في ؾى١ الٗمل ال٣ُغي، ٦ما ٖملذ الضولت ٖلى خماًت خ٣ى١  ، الٗاملحن وجٞى

ٗاث التي جامً ا  .ٗما٫ مً زال٫ ٢اهىن خماًت ألاظىع لخماًت ألظىع الخُض ؤنضعث الضولت الدكَغ

ٛادزة ُلى الـمىد، وجد٘حز الخـيُّ الؼامل للجمُّ  هُا٠ل أطاطُتالهدٖ الخاطّ: اٛامت 
 واملظخدام، وحصجُّ الابخ٢از

امت بجى جدخُت ٢اصعة ٖلى الهمىص اؾخُاٖذ صولت ٢ُغ ؤن جد٤٣ بٌٗ الٛاًاث اآلاخٗل٣ت بالهضٝ الخاؾ٘ اآلاخٗل٤ بة٢
وجدٟحز الخهيُ٘ الكامل واآلاؿخضام ل�جمُ٘، وح�جُ٘ إلابخ٩اع، ُٟٞما ًخٗل٤ بٛاًت ب٢امت بيُت جدخُت ظُضة 
ٗت وب٢امت الجؿىع الخضًشت، ٦ما ؤوكئذ  ومؿخضامت و٢اصعة ٖلى الهمىص، ٣ٞامذ الضولت بةوكاء الُغ١ الؿَغ

هلذ بظغاءاث صزى٫ الؿل٘ واآلاىخجاث وخغ٦ت ه٣ل الغ٧اب، وهي بهضص ب٢امت اآلاُاعاث واآلاىاوىء الخضًشت التي ؾ
٤ اخضر الخهامُم التي جامً الاؾخضامت والهمىص بىظه الخدضًاث  ٗت التي ج٣ام ٞو قب٨ت اآلاترو وال٣ُاعاث الؿَغ

اصة ٦بحرة في ٞغم الخهى٫ ٖلى ج٨ىىلىظُا اآلاٗلىماث والا جهاالث، البُئُت. واؾخُاٖذ الضولت ؤن جد٤٣ ٚاًت ٍػ
 %(. 011خُض جبلٜ وؿبت الؿ٩ان اآلاكمىلحن بكب٨ت الهاج٠ اآلادمى٫ )

٘ الهىاُٖت  ؼ الخهيُ٘ الكامل وػٍاصة ٞغم خهى٫ اآلاكاَع ٦ما حٗمل الضولت ؤن جد٤ُ٣ الٛاًاث اآلاغجبُت بخٍٗؼ
ؼ البدض الٗلمي وجدؿحن ال٣ضعاث الخ٨ىىلىظُت في ال٣ُإ ا لهىاعي، وصٖم الهٛحرة ٖلى الخضماث اآلاالُت، وحٍٗؼ

ىُت ) غ الخ٨ىىلىظُاث اآلادلُت والبدض والابخ٩اع، خُض حكخمل اؾتراجُجُت الخىمُت الَى ( ٖلى 8188 - =810وجٍُى
لُت في الىاجج اآلادلي إلاظمالي  جىُٟظ ظملت مً البرامج وألاوكُت التي ؾخٗؼػ مً مؿاهمت ٢ُإ الهىاٖاث الخدٍى

ت اوفي اؾدُٗاب ٢ىة الٗمل، ًٞال ً ًٖ جبجي مك اصة ال٣ضعاث البكٍغ لٗاملت في مجاالث البدض غوٖاث حؿتهضٝ ٍػ
غ ت اوالخٍُى ؼ ال٣ضعاث الابخ٩اٍع غ الظي �ك٩ل الٗىهغ الضًىام٩ي في حٍٗؼ لتي ، وعٞ٘ وؿبت إلاهٟا١ ٖلى البجض والخٍُى

ت  .حؿهم في بىاء ا٢خهاص اآلاٗٞغ

ُما بُنها ُدمالهدٖ الِاػس:الخد مً   املظاواة دازل البلدان ٗو

جم٨ىذ صولت ٢ُغ بلى جد٤ُ٣ الهضٝ الٗاقغ اآلاغجبِ بالخض مً اوٗضام اآلاؿاواة مً زال٫ وي٘ البرامج التي حٗؼػ 
الاصماط الاظخماعي والا٢خهاصي والؿُاس ي ل٩اٞت ؤٞغاص اآلاجخم٘ بهٝغ الىٓغ ًٖ زلُٟاتهم الضًيُت والٗغ٢ُت 

ٗاث والؿُاؾاث الهاصٞت إلػا ت، ٦ما و٢امذ بىي٘ الدكَغ ت بحن ؤٞغاص اآلاجخم٘، وجم والٗمٍغ لت ٧اٞت اآلاماعؾاث الخمُحًز
 ٦ظل٪ اٖخماص ؾُاؾت مالُت وؾُاؾاث لألظىع جد٤٣ ؤ٦بر ٢ضع مً اآلاؿاواة.
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ت ػاملت للجمُّ و حِل املدن واملظ الهدٖ الخادي ُؼس: ادزة ُلى آخىهىاث البؼٍس مىت ٛو
 الـمىد ومظخدامت

ىاث  جم٨ىذ صولت ٢ُغ ؤن جد٤٣ ظمُ٘ الٛاًاث اآلاخٗل٣ت بالهضٝ الخاصي ٖكغ اآلاخٗل٤ بجٗل الاآلاضن واآلاؿخَى
ت قاملت للجمُ٘ وآمىت و٢اصعة ٖلى الهمىص ومؿخضامت، خُض اؾخُاٖذ الضولت  غ الؿ٨ً للجمُ٘، ٞال  ؤنالبكٍغ  جٞى

ؤمىذ لهم وؾاثل الى٣ل الٗام اآلاالثمت للجمُ٘ ظىص الشخام ٌِٗكىن في مؿا٦ً ٚحر الث٣ت وفي ؤخُاء ٣ٞحرة، ٦ما و 
ملذ ٖلى الخس٠ُٟ مً الازاع البُئُت  ت. ٖو ا٢ت، و٦ظل٪ اآلاكاع٦ت في جسُُط اآلاىا٤َ الخًٍغ بما ٞ�هم ؤ�خاب إلٖا
ت في ٧اٞت ؤهداء الضولت،  حر الخضماث البلضًت الخانت بى٣ل الىٟاًاث الخًٍغ الؿلبُت ٖلى ألاٞغاص مً زال٫ جٞى

حر اآلاؿاخاث الخًغاء  والخ٣لُل مً مٗضالث جلىر الهىاء وج٣لُل مساَغها ٖلى �خت إلاوؿان. و٢امذ ؤًًًا في جٞى
ٟا٫ واآلاؿىحن وألاشخام مً طوي  وألاما٦ً الٗامت ل٩ي جهل بل�ها ٧اٞت ٞئاث اآلاجخم٘ زهىنًا ال�ؿاء وألَا

ا٢ت، خُض اؾدشمغث الضولت ال٨شحر مً ؤظل بىاء الخضا  .لغ٢ٗت الخًغاءث٤ الٗامت وجىؾُ٘ اإلٖا

الؾُما ألا٢ل همىًا في بىاء  ت في ج٣ضًم الضٖم للضو٫ الىامُت٦ما ٢امذ صولت ٢ُغ ومً زال٫ نىضو١ ٢ُغ للخىمُ
 اآلاباوي باؾخسضام مىاص البىاء اآلادلُت ل٩ي جدؿُُ٘ مىاظهت ؤزاع الخٛحر اآلاىادي.  وؤؿا٦ً اآلا

 وحىد أهمان اطتهالٞ واهخاج مظخدامت ٟ٘التالهدٖ الشاوي ُؼس: 

ل٣ض خ٣٣ذ صولت ٢ُغ ؤٚلب الٛاًاث اآلاخٗل٣ت بالهضٝ الشاوي ٖكغ مً ؤهضاٝ الخىمُت اآلاؿخضامت اآلاخٗل٤ بًمان 
ىُت لالؾ�هالك وإلاهخاط اآلاؿخضامحن، وجم  وظىص اهماط اؾ�هالك وبهخاط مؿخضامت، خُض ٢امذ بىي٘ زُت ٖمل َو

ىُتبصماظهما في اؾتراجُجُت  تلخد٤ُ٣ إلا والتي اقخملذ ٖلى بغامج  الخىمُت الَى  صاعة الؿلُمت للمىاص ال٨ُماٍو
غ و٦ٟاءة الاؾخسضام، وويٗذ  وجسٌُٟ بهخاط الىٟاًاث، والخض مً جـإزحراتها ٖلى البِئت وػٍاصة وبٖاصة الخضٍو

 الؿُاؾاث الخٗلُمُت الهاصٞت بلى حٗم٤ُ الىعي بالخىمُت اآلاؿخضامت. 

 وآزازه  للخـدي لخٔحر املىار اجساذ احسا اث ُاحلت ُؼس:الهدٖ الشالث 

م٨ً ال٣ى٫ بإن صولت ٢ُغ اؾخُاٖذ  جد٤٣ الٛاًاث اآلاغجبُت بهضٝ اجساط بظغاءاث ٖاظلت للخهضي للخٛحر  ؤنٍو
اآلاىادي وؤزاعه، خُض حٗخمض ٧اٞت البلضًاث في الضولت ٖلى اؾتراجُجُاث آلاىاظهت مساَغ ال٩ىعار جخماش ى م٘ 

ي في مىاهج الاؾتراجُجُت الىَىُت، ٦ما ٢امذ الضولت بةصماط الخضابحر اآلاؿخسضمت للخس٠ُٟ مً ؤزاع الخٛحر اآلاىادي ف
 الضعاؾت بمسخل٠ مغاخل الخٗلُم.

ت واطخسدامها ُلى هدى مظخدام  الهدٖ السابّ ُؼس: خٍ٘ املدُواث والبداز واملىازد البدٍس
 لخدُٜٝ الخىمُت املظخدامت

ت خ٣٣ذ  صولت ٢ُغ ؤٚلب الٛاًاث اآلاغجبُت بالهضٝ الغاب٘ ٖكغ اآلاخٗل٤ بدٟٔ اآلادُُاث والبداع واآلاىاعص البدٍغ
٣ت واؾخسضامها ٖلى هدى مؿخضام لخد٤ُ٣ الخىمُت اآلاؿخضامت خُض ٢امذ بدٟٔ اآلاىا٤َ الؿاخلُت وبصاعت ها بٍُغ

ٗاث وال٣غاعاث الضاٖمت لىهج الاؾخضامت البُئُت، و٦ظل٪ الخى٢ُ٘ مؿخضامت وطل٪ مً زال٫  بنضاع ال٣ىاهحن والدكَغ
ُت وإلا٢لُمُت الهاصٞت بلى اآلاداٞٓت ٖلى الىٓم إلا٩ًىلىظواآلاهاص٢ت ٖلى الاجٟا٢ُاث والبروجى٧ىالث البُئُت الضولُت 

ت ٘ والبرامج التي جامً صًمىمت الخىٕى الخُىي واآلاداٞٓت ٖلى الثروة  ،البدٍغ ٦ما ٢امذ الضولت بدىُٟظ اآلاكاَع
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%(، والخ٣لُل مً 1<الؿم٨ُت ألامغ الظي ؾاهم في الاعجٟإ عنُض ألاؾماك يمً الخضوص البُىلىظُت بلى خىالي )
ت، واآلاداٞٓت ٖلى اآلاىعور البُئي الؿاخلي  الاو٩ٗاؾاث الؿلبُت لألوكُت الؿُاخُت والتروٍجُت في الؿىاخل البدٍغ
ت، ٦ما اجاخت الضولت لهٛاع الهُاصًً  ٗض ظؼءًا مً الترار البُئي إلاوؿاهُمً زال٫ بوكاء اآلادمُاث البدٍغ ٌُ الظي 

 مً الىنى٫ بلى مهاًض ألاؾماك وؤؾىاق بُٗه.

ص اطخسدامها ُلى هدى  الخامع ُؼس: الهدٖ ت وجسمُمها وحٍِص خماًت الىٌم إلا١ًىلىحُت البًر

١ع  مظخدام، وادازة الٔاباث ُلى هدى مظخدام، وم٢اٗدت الخصخس، ووٛٙ جدهىز لازاض ي ُو

 مظازه، ووٛٙ ٜٗدان الخىَى البُىلىجي

ت  هجخذ صولت ٢ُغ في جد٤ُ٣ لٌٗ الٛاًاث اآلاغجبُت بالهضٝ الخامـ ٖكغ  اآلاٗجي بدماًت الىٓم إلا٩ًىلىظُت البًر
ؼ اؾخسضامها ٖلى هدى مؿخضام، وبصاعة الٛاباث ٖلى هدى مؿخضام، وم٩اٞدت الخصخغ، وو٠٢ جضهىع  وجغمُمها وحٍٗؼ
٨ـ مؿاعه، وو٠٢ ٣ٞضان الخىٕى البُىلىجي، خُض اهٓمذ ٢ُغ بلى الٗضًض مً الخٟا٢ُاث اآلاٗىُت  ألاعاض ي ٖو

، والاجٟا٢ُت الضولُت آلا٩اٞدت الخصخغ >??0ها الاجٟا٢ُت الضولُت للخىٕى الخُىي مىظ ٖام بدٟٔ الخىٕى الخُىي مج
ت اآلاهضصة بااله٣غاى???0ٖام  ، 8110ٖام  (CITES) ، والاجٟا٢ُت الضولُت الخانت بدىُٓم الاججاع بال٩اثىاث الٍُٟغ

اظىت الضولي للؿالمت إلاخُاثُت ٖام  ىُت ألاولى ٦ما ويٗذ ا. =811و٦ظل٪ بغوجى٧ى٫ ٢َغ لضولت الاؾتراجُجُت الَى
( والتي اقخملذ ٖلى جىُٟظ بغامج ;818 - ;810، ومً زم ويٗذ اؾتراجُجُتها الشاهُت ):811للخىٕى الخُىي ٖام 

٘ حؿهم في ب٣ًاٝ ٣ٞضان الخىٕى الخُىي.  ومكاَع

تجدض مً إلاج ٦ما اؾخُاٖذ الضولت ؤن ت، وجد٤٣ الٛاًت اآلاغجبُت باجساط جضابحر  جاع ٚحر ال٣اهىوي إلاخُاء البًر البًر
ت بلى الىٓم إلا٩ًىلىظُت لألعاض ي واآلاُاه وج٣لُل ؤزغ طل٪ بلى خض ٦بحر، ومغا٢بت  بت الٛاٍػ آلاى٘ بصزا٫ ألاهىإ الٍٛغ

ض اآلادضص لها  ت ؤو ال٣ًاء ٖلحها مخد٣٣ت ٢بل اآلاٖى  بإ٦ثر مً زمان ؾىىاث. 8181ألاهىإ طاث ألاولٍى

م مج هظه الاهجاػاث اآلاد٣٣ت ٚحر ؤن الضولت ماػالذ جىاظه جدضًاث الخصخغ وجضهىع ألاعاض ي، خُض ؤن ٢غابت وبالٚغ
 %( مً ؤعاض ي الضولت هي مخضهىعة بضعظاث مخٟاوجت.9?)

أحل  الدصجُّ ُلى اٛامت مجخمِاث مظاملت ال يهمؽ ٗيها أخد مًالهدٖ الظادض ُؼس : 
وؿى٤ الجمُّ الى الِدالت، وبىا  مئطظاث ِٗالت  جاخت ام٢اهُتاجدُٜٝ الخىمُت املظخدامت، و 

اث  وزاكِت للمظا لت وػاملت للجمُّ ُلى حمُّ املظخٍى

اؾخُاٖذ صولت ٢ُغ ؤن جد٤٣ ؤٚلب الٛاًاث الخانت بالهضٝ الؿاصؽ ٖكغ مً ؤهضاٝ الخىمُت اآلاؿخضامت اآلاٗجي  
الخىمُت اآلاؿخضامت، واجاخت بم٩اهُت بالدصجُ٘ ٖلى ب٢امت مجخمٗاث مؿاآلات ال يهمل ٞحها ؤخض مً ؤظل جد٤ُ٣ 

اث.خُض  ونى٫ الجمُ٘ بلى الٗضالت، وبىاء ماؾؿاث ٞٗالت وزايٗت للمؿاءلت وقاملت للجمُ٘ ٖلى ظمُ٘ اآلاؿخٍى
ُاث، خ جسلى صولت ٢ُغ ُض جم٨ىذ الضو٫ مً جد٤ُ٣ ٚاًت الخض مً ؤق٩ا٫ الٗى٠ وما ًخهل به مً مٗضالث الٞى

ُاث بؿبب الجزإ، ًٞاًل  ًٖ قٗىع الجمُ٘ باألمً ٖىض ججىالهم لىخضهم . ٦ما اؾخُاٖذ الضولت ؤن جد٤٣ مً الٞى
جي والضازلي ويمان ج٨إ ، ٞا ٞغم ونى٫ الجمُ٘ بلى الٗضالتالٛاًت اآلاخٗل٣ت بؿُاصة ال٣اهىن ٖلى الهُٗضًً الَى

هم ضخُت للؿلُاث اآلاسخهتٖالوة ًٖ يآلت ٖضص ألا�خام الظي ببلٛىا  ولت ؤن ٦ما اؾخُاٖذ الض. ًٖ و٢ٖى
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جدض مً الٟؿاص والغقىة لخض ٦بحر، وهى ماججؿض في جبىؤ ٢ُغ مغجبت مخ٣ضمت في ماقغ مضع٧اث الٟؿاص لٗام 
ت ال٣اهىهُت للجمُ٘اؾخُاٖذ الضولت  ( ٖاآلاًُا. ٦ما90، بط ظاءث باآلاغجبت )>810 غ الهٍى ، ٞال ًىظض َٟل صون ؤن جٞى

 ؾً الخامؿت مً الٗمغ لم ًخم حسجُل والصجه.

ص وطاتل جىُ٘ر الؼساٟت الِاملُتالهدٖ الظابّ ُؼس :  مً أحل الخىمُت  وجيؼُوها حٍِص
 املظخدامت

ؼ ؤهضاٝ الخىمُت اآلاؿخضامت اآلاٗجي ل٣ض خ٣٣ذ صولت ٢ُغ ؤٚلب الٛاًاث اآلاغجبُت بالهضٝ الؿاب٘ ٖكغ مً  حٍٗؼ
حر مىاعص مالُت للضو٫  وجيكُُها وؾاثل جىُٟظ الكغا٦ت الٗاآلاُت مً ؤظل الخىمُت اآلاؿخضامت، خُض ججؿض في جٞى

الث اآلاالُت للٗمالت الىاٞضة، والتي ا٢تربذ مً خىالي ) ٤ الخدٍى %( مً الىاجج <الىامُت الؾُما ال٣ٟحرة مجها ًٖ ٍَغ
ي مً اآلاضًىهُت ، ٦ما ؾاهمذ في ج٣ضًم الضٖم للضو٫ الىامُت التي حٗاو>810اآلادلي إلاظمالي لضولت ٢ُغ لٗام 

الخاعظُت، ٦ما جبيذ الضولت هٓامًا لدصجُ٘ الاؾدشماع في الضو٫ الىامُت مً زال٫ جى٢ُٗها ٖلى الٗكغاث مً 
الاجٟا٢ُاث الشىاثُت لدصجُ٘ الاؾدشماعاث، و٦ظل٪ ؾاٖضث صولت ٢ُغ للٗضًض مً الضو٫ الىامُت في جىُٟظ زُُها 

ل الٗضًض مً ا ت لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ الخىمُت اآلاؿخضامت، ٦ما إلاهماثُت مً زال٫ ٢ُامها بخمٍى ٘ والبرامج الخىمٍى آلاكاَع
ؼاحؿا١ الؿُاؾاث مً ؤظل جد٤ُ٣ الخىمُت اآلاؿخضامت وهى ما ججلى ب٩ل وي ىح خ٣٣ذ الضولت الٛاًت اآلاغجبُت بخٍٗؼ

اث ال:0التي اقخملذ ٖلى ) في اؾتراججُت الخىمُت الىَىُت ت بغئٍت ( اؾتراجُجُت ٢ُاُٖت ع٦ؼث ٖلى ع�ط ألاولٍى خىمٍى
ىُت  ىُت خى٫ ٢8191ُغ الَى غ َو م، ول٣ُاؽ الخ٣ضم اآلادغػ في الخىمُت اآلاؿخضامت ٢امذ الضولت بةنضاع ج٣اٍع

ماقغاث الخىمُت اآلاؿخضامت، ٦ما ٢امذ بةٖضاص ٢اٖضة بُاهاث ظضًضة جخىا٤ٞ م٘ ٚاًاث وماقغاث ؤظىضة الخىمُت 
 .8191اآلاؿخضامت 
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 املساحّ
ت مً  (1  -الجهاث الخ١ىمُت والخاؿت وذاث الِالٛت ٌؼمل ٠ل مً:السجالث الاداٍز

 وػاعة الضازلُت -
ت والٗمل والكاون الاظخماُٖت -  وػاعة الخىمُت الاصاٍع
 وػاعة اآلاىانالث والاجهاالث -
 وػاعة الا٢خهاص والخجاعة -
 وػاعة البلضًت والبِئت -
 والخٗلُم الٗالي وػاعة الخٗلُم -
 وػاعة الصخت الٗامت -
 وػاعة الٗض٫ -
 لهىضس ياآلا٨خب ا -
ىُت لخ٣ى١ الاوؿان -  اللجىت الَى
 ٖلى لل٣ًاءاآلاجلس ألا  -
 ظامٗت ٢ُغ -
 نىضو١ ٢ُغ للخىمُت -
ت لل٨هغباء واآلااء "٦هغماء" -  اآلااؾؿت ال٣ٍُغ
 �ُئت ألاقغا٫ الٗامت -

 مهٝغ ٢ُغ اآلاغ٦ؼي  -
 حِداد الِام ومظىح اخـاتُت: (2

 حٗضاص الٗام -خهاءوػاعة الخسُُِ الخىمىي وإلا  -
 8108مسح الٗى٣ىصي مخٗضص اآلااقغاث  -خهاءوإلا وػاعة الخسُُِ الخىمىي  -
 8108/8109مسح اؾخسضام الى٢ذ  -خهاءوإلا وػاعة الخسُُِ الخىمىي  -
غ  -خهاءوإلا وػاعة الخسُُِ الخىمىي  -  ;810و 8108البدض الٗلمي والخٍُى
 مسح ال٣ىي الٗاملت -خهاءوإلا وػاعة الخسُُِ الخىمىي  -
 ةؾغ ا١ وصزل ألا مسح اهٟ-خهاءوإلا وػاعة الخسُُِ الخىمىي  -

س  (3  ميؼىزة:وهىُت خـاتُت اجٜاٍز
ت -إلاخهاءوػاعة الخسُُِ الخىمىي و - ت الاخهاثُت الؿىٍى  ٞهى٫ اآلاجمٖى
غ ٢ُاؽ اآلاؿخىي اآلاِٗص ي في صولت ٢ُغ  -إلاخهاءوػاعة الخسُُِ الخىمىي و -  ;810ج٣ٍغ
غ ٢ُغ في ؤع٢ام -إلاخهاءوػاعة الخسُُِ الخىمىي و -  ج٣ٍغ




