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بظم هللا السحمان السحُم والصالة والظالم على أػسف اإلاسطلين، الظُد هائب السئِع ، 

ً ، ػىسا على علد هرا الللاء في هرا الخىكُذ الري ًأحي  الظُداث والظادة اإلاظدؼاٍز

دزس ي على اإلاظخىي ؤلاكلُمي وهرلً مىاطبت ألػىس الظُد مباػسة بعد ئزطاء الدخٌى اإلا

وطعه طمً و السئِع والظادة ألاعظاء على الاهخمام الري ًىلُه اإلاجلع للطاع الخعلُم 

اث بسهامجه وذلً وعُا مىه بلطاع الخعلُم هى أهم وزغ ًجب أن وؼخغل علُه  بأن أولٍى

فاكُاث الؼساهت بين اإلاإطظخين جمُعا وهرا ًخجلى مً خالٌ ئلحاح اإلاجلع على ئبسام اج

ع أخسي بما  وهره الاجفاكُاث حعدث الاػخغاٌ فلط على البيُت الخحخُت وججاوشها ئلى مؼاَز

فيها ما هى لىجِظدُيي ، ول ما هى حعلُم أولي ذوي الاحخُاجاث الخاصت وهرا الخعلُم 

هير ببعع اإلادزس ي بمظالىه الثالر . وئذا طمحخم طىف أكدم عسطا ملخظبا فُه فلط جر

اإلاعطُاث ؤلاحصائُت وبعع ؤلاهساهاث التي صادفخىا أزىاء الدخٌى اإلادزس ي وخاصت 

 بجماعت مىىاض وهرا العسض طىف ًخمحىز حٌى زالر هلط : 

 الاطخعداداث مً أجل ئزطاء الدخٌى اإلادزس ي  -1

 بعع اإلاعطُاث الخاصت بالدخٌى اإلادزس ي على مظخىي الجماعت . -2

    ؤلاهساهاث والصعىباث  -3

ػدىبر اجخرث ئجساءاث كبلُت  19سز ًىم لهُد أهه مً أجل ئزطاء الدخٌى اإلادزس ي الري جأ

 ومنها : 

تها للدخٌى اإلادزس ي .  -1  الىكىف على طير البىاءاث اإلادزطُت وجاهٍص

ت . -2  طبط الخسائط اإلادزطُت وهرلً اإلاىازد البؼٍس

علد مخخلف الصفلاث الخاصت بالدعم الاجخماعي وخصىصا عملُت اإلالُىن محفظت  -3

 زم الحساطت والىظافت وؤلاحيام. 

 حغطُت الحاجُاث وجىفير ول الخجهيزاث واإلاظخلصماث الخاصت بالدخٌى اإلادزس ي .  -4

ً على العملُت الخعلُمُت فلد  علدث طلظلت مً الللاءاث مع مخخلف اإلاخدخلين اإلاباػٍس

ً ، ألا منها  ت ، هرلً داخل اإلاإطظاث : اإلافدؼين ، اإلادًٍس طس التي حؼخغل داخل اإلادًٍس

الخعلُمُت ، داخل العمالت مع ألاطس التي حؼخغل داخل اللجىت ؤلاكلُمُت وهرلً مع مجلع 

العمالت ، هره الللاءاث ولها مً أجل الاطخعداد للدخٌى اإلادزس ي هاهًُ عً حؼىبل فسق 

ازاث كامذ بمسح جمُع اإلاإطظاث الخعلُمُت على اإلاظخىي ؤلاكلُمي وذلً  ئكلُمُت لٍص



ت اإلاإطظاث الخعلُمُت الطخلباٌ الدخٌى اإلادزس ي ، جمُع اإلافدؼين  للخاهد مً مدي جاهٍص

ىن ، مفدؼى  الخخطُط ، مفدؼىا الخىجُه وؤلاعالم ،  ابمخخلف الفئاث ، مفدؼىن جسبٍى

ازاث مً أجل جلدًم حلى   ٌ آهُت داخل اإلاإطظاث الخعلُمُت . ولهم ػازوىا في هره الٍص

 باليظبت لبيُاث الاطخلباٌ لدًىا : 

 200  . مإطظت باألطالن الثالر 

  مً العدد ؤلاجمالي باإلكلُم  %55مإطظت جمثل  132مجمىع اإلاإطظاث بالجماعت هى

 . 

 .  %4338باليظبت للخعلُم الخصىص ي ًمثل وظبت مهمت 

باليظبت لبىاءاث اإلاإطظاث الخعلُمُت ، فعلى اإلاظخىي الحظسي ، فاإلاإطظاث مخىفسة ، 

حؼخغل فلط على حعىٍع اإلافىً أو ئصالح وجسمُم بعع اإلاإطظاث ، وهىان زالر 

 مإطظاث عسفذ الخىطُع . 

ادة ادة  ،باليظبت لعدد الخالمُر ، فاليظبت حعسف طىىٍا ٍش  %2هره الظىت عسفذ وظبت الٍص

 جلمُر.  107.869جلمُرا ئلى  105.432هخللىا مً عدد حُث ا

 اإلامدزطىن بالخعلُم الخصىص ي ٌؼيلىن وظبت مهمت : 

 26 %  منهم ابخدائي 

 12%   جأهُلي 

 17%  ؤلاعدادي 

ادة عدد الخالمُر ، حُث بلغذ  باليظبت لألكظام ، فعدد ألاكظام عسف جللُصا بسغم ٍش

 ُت . خصىصا على الابخدائي والخأهُلي . ملازهت مع الظىت اإلااط %6وظبت التراجع 

ادة جطىزث  ؤلاهساه الري صادفىاه أزىاء الدخٌى اإلادزس ي هى الاهخظاض بحُث وظبت الٍص

 . وهرلً على اإلاظخىي ؤلاعدادي .  %15372باالبخدائي بيظبت 

 جلمُر وجلمُرة .  54أعلى معدٌ اهخظاض في الابخدائي بلغ 

اث الخاصت بلُذ بىفع عدد الظىت اإلااطُت وهرا ألاكظام اإلاخصصت لرووا الاحخُاج

 9وزغ مفخىح أمام البلدًت مً اجل جىطُع بيُت هره ألاكظام وهي مخىاجدة ب : 

مإطظاث منها : عبد هللا الؼفؼاووي ، البطحاء ، الفسابي ، خدًجت أم اإلاإمىين ، ابً زػد 

 كظما .  11، ألاهدلع ... وجحخظً 

  ل السؤٍت الاطتر ، مً طمً مظخجداتها اإلاظالً الدولُت  2015/2030اجُجت في ئطاز جنًز

للباوالىزٍا اإلاغسبُت ، حُث ان عدد الخالمُر الرًً ٌظخفُدون مً هره الؼعبت هى في 

جلمُر وجلمُرة وطبعا هىان معاًير اخخُاز لهره  1046جصاًد حُث بلغ العدد هره الظىت 

خىاجد ب :    ىصُت . مإطظت خص 20مإطظاث عمىمُت ،  7الؼعبت ٍو



واإلاظخجد الثاوي هى الباوالىزٍا اإلاهىُت ، وهرا الىىع مً الباوالىزٍا هى جد مهم باليظبت 

غل علُه بؼساهت مع اإلاىخب الجهىي خؼوهه ًظم ػعب مهمت و أل للخلمُر وباليظبت للبالد 

ً اإلانهي وئوعاغ الؼغل بحُث هىان  خصص منها ما هى صىاعي وما هى خدماحي ج 14للخيٍى

ت جاهُلُت ، ووظبت الخالمُر لم ًنهاش 12واإلاإطظاث التي جحخىيها .  فلِع هىان  %70زاهٍى

ئكباٌ هبير على هره الؼعب بسغم اإلاجهىداث اإلابرولت التي كمىا بها طىاء على مظخىي 

ت أو على مظخىي اإلاإطظاث الخعلُمُت بخيظُم جام مع اإلاىخب الجهىي مً أجل  اإلادًٍس

ى هره الؼعب وزغم ذلً ًبلى العدد كلُل خاصت وان الخالمُر الدصجُع على ؤلاكباٌ عل

 اإلالبلين على هرا الىىع مً الباوالىزٍا لِع لديها جميز في الىلط . 

ت: مفُما ًخص ألاكظا  الخحظيًر

  ت الخأهُلُت مىالي  629عدد الخالمُر بهره ألاكظام جلمُر وجلمُرة حُث جظم الثاهٍى

اطُاث ئطماعُل ػعبت الاكخصاد والخجازة  ت عمس بً الخطاب جظم ػعبت الٍس ، وزاهٍى

اء والىُمُاء وعلىم الهىدطت   والفيًز

  والجماعت أًظا جحخظً أكظامB.T.S   ت مىالي ئطماعُل بخخصصاث مخعددة في زاهٍى

س.   منها جطٍى

  صُاهت الظُازاث 

  .جدبير اإلالاوالث وؤلاهخاجُت 

ع باإلكلُم هيل،   322هره الظىت أحُل منهم  4834العدد هى باليظبت لهُئت الخدَز

 للخلاعد اليظبي.  235للخلاعد لحد الظً و

باليظبت للدعم الاجخماعي وحعلمىن الدوز اإلاهم مً أجل جحظين مإػساث الخمدزض حُث 

 جلمُر أو جلمُرة ٌظخفُدون مً الداخلُاث .  1190أن 

 الىطىُت  باليظبت لعملُت ملُىن محفظت ، اإلاظخجد هره الظىت ، هى أن اإلابادزة

ت في شخص الظُد العامل هم مً جيلفىا وأػسفىا على اكخىاء الىخب  للخىمُت البؼٍس

واللىاشم اإلادزطُت  واإلاظخفُدون هم الابخدائي وؤلاعدادي باللسوي والابخدائي فلط 

 باإلاجاٌ الحظسي . 

ع التي جخلدم بها اللجىت اإلاحلُت للخىمُت ال ت ، وال هيس ى بأن الجماعت مً خالٌ اإلاؼاَز بؼٍس

ملُاز طىدُم  01، جم زصد ما ًلازب  2015ئلى   2011ًيىن الخعلُم حاطسا حُث ان مً 

 خصذ :

 . جأهُل اإلاإطظاث الخعلُمُت 

  . اطُت  ئحدار مالعب ٍز

  . ججهيز كاعاث مخعددة الىطائط 

  . ججهيز بعع الحجساث للخعلُم ألاولي 



التي حعسفها اإلاإطظاث الخعلُمُت بحُث أنها لعبذ دوزا هبيرا في الخخفُف مً ؤلاهساهاث 

 بجماعت مىىاض . 

ي حعسف وجبلى هىان ئهساهاث أخسي وصعىباث ، خصىصا ان هىان بعع اإلاىاطم الت

ن اإلاإطظاث الخعلُمُت اإلاخىاجدة بخلً اإلاىاطم ال جلبي حاجُاث جىطعا عمساهُا وبالخالي فا

إطظاث ًبلغ عدد الظاهىت مما ًخلم هىعا مً عدم الخىاشن حُث ان هىان بعع اإلا

سغب في اللُام بعملُت هجلمُر ، وعىدما  54جلمُر وفي مىاطم أخسي  38الخالمُر باألكظام 

ً لبعع الخالمُر ألجل خلم جىاشن ،ًصس آلاباء على ان ًبلى أبىاءهم باللسب مً ملس  جحٍس

 طىىاهم . 

 ا وػىسا لىم على ؤلاهصاث .وهخمنى أن الؼساهت اإلاطسوحت طىف جلف على مخخلف ؤلاهساهاث التي جىاولته


