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عاضوألا لوح ةماع ةرظن  

 فصتنم يف تأدب يتلا لويسلاو ةريزغلا راطمألا تلاز ال

 ىلإ لويسلا تدأ .دلبلا ءاحنأ عيمج يف ةرمتسم ليربأ رهش

 تثولو ءابرهكلا تاكبشو روسجلاو تاقرطلا ررضت

 ىلإ صاخشألا فالآ لوصو لبس تعطقو هايملا تادادمإ

 عاطقناب لويسلا تببست  ،ءاعنص يف .ةيساسألا تامدخلا

 ةرومغم تناك ةنيدملا نأل عساو قاطن ىلع تامدخلا

 ذنم ءابرهكلا تاعاطقنا ترمتسا ،ندع يف .لويسلا هايمب

 راشتنال ةديازتم رطاخم كانهو .ليربأ 21 يف لويسلا ةيادب

 ام ليجست مت ،لعفلابو .اريلوكلاو ايرالملا لثم ضارمألا

 عيمج يف اريلوكلاب اهتباصإ هبتشي ةلاح 110,000 نع ديزي

 ذنم 333ـلا نميلا تايريدم يلامجإ نم ةيريدم 290 ءاحنأ

 ةيقرشلا قطانملا يف ةيدعرلا فصاوعلاو ةريزغلا راطمألا نم ديزملا لوطه عقوتيو .تالاحلا ددع دعاصتت نأ فواخم ةدايز عم ،ماعلا اذه رياني

     .ةوبشو فوجلاو برأم تاظفاحم يف ةيوارحصلا قطانملا يفً اضيأو ،يبرغلا لحاسلا نم ءازجأو

ةيناسنإلا تاجايتحالاو يناسنإلا رثألا  

 ءارج )صخش 148,680( ةرسأ 21,240 وحنب ردقي ام تررضت

 فورظلا بعصأو  .ليربأ رهش فصتنم ذنم ةظفاحم 13 يف لويسلا

 صصحلاو ىوأملا ترسخ نمم لعفلاب ةحزانلا رسألا فالآل يه

 راطمألا تدأ ،برأم ةظفاحم يف .ةيلزنملا تامزلتسملاو ةيئاذغلا

 ةباصإ تمت امنيب تايفو 7 مهيف امب ،ةرسأ 6,286 ررضت ىلإ ةريزغلا

 اًرارضأ تقحلأو لزانملا رايهناب اًضيأ راطمألا تببست .صخش 250

 ةمير ةظفاحم يف ةعوطقم قرطلا ضعب لعج امم ةيتحتلا ىنبلاب

 تاظفاحملاو ءاعنص يفو .ةطيحملا قطانملاو برأم ةنيدمو

 صوصخلا هجو ىلع ،ةرسأ 9,146 لقألا ىلع تررضت ،ةيلامشلا

 ءارج ةدشب ءاعنص ةظفاحم ءازجأ ةيبلغأو ءاعنص ةنيدم تررضت

 ،اهدحو ةجح ةظفاحم يف ةرسأ 5,130 نع ديزي ام تررضتو .لويسلا

 ةيئاويإلا نكاسملا تقحل ةغلاب رارضأ نع يناسنإلا لمعلا ءاكرش غلبأو

 تررضتو .ةيئاذغلا تادعاسملاو ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا تالخدت نم ةحلملا تاجايتحالا ريفوت مزلي كلذل ةجيتنو ،نيحزانلا عقاوم يف

 نيبأ ةظفاحم يف ةرسأ 1,037و ندع ةظفاحم يف ةرسأ 1,812 مهيف امب ،ةيبونجلا تاظفاحملا يف نيحزانلا عقاوم يف ةرسأ 4,764 وحنب ردقي ام

           .اًررضت قطانملا دشأ العملاو رتيرك تناك ،ندع ةنيدم يفو .جحل ةظفاحم يف ةرسأ 770و زعت ةظفاحم يف ةرسأ 917و

  ةيبونجلا تاظفاحملا يف لويسلا :نميلا

 3 ددعلا/تادجتسملاب لجاع ريرقت

 م2020 ليربأ 30 ىتح

 ةنوعملل سوسرتنا ةمظنم ،تعفر :اريماكب .ندع يف ةقيربلا ةيريدم يف نيحزانلل ةرفحلا عقوم

 ةيناسنإلا
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  ةيناسنإلا ةباجتسالا
 

 لمعلا ءاكرش رمتسا ،ةيناسنإلا تايلمعلا ةيرارمتسا ىلع ظافحللو لويسلل ةيوق ةباجتساب مايقلل ةدودحملا ةيلاملا دراوملا نم مغرلا ىلع

 يف امب ،حاورألل ةذقنملا تادعاسملا نومدقي ثيح ،دلبلا ءاحنأ عيمج يف لويسلا ءارج ةررضتملا تاعمتجملل ةباجتسالا قاطن عيسوتب يناسنإلا

 تامدخو ،ةيئاذغلا ريغ داوملاو ىوأملا ،ةيوذغتلا تامدخلا ،ةحصلا تامدخ ،ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا تامدخ ،ةيئاذغلا داوملا كلذ

   .ةيامحلا

ةيعاطقلا تاعومجملا ةباجتسا  

 ءاكرش لصو ،ةماع ةروصب :ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا

 ىلإ ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا عاطق ةعومجمل يناسنإلا لمعلا

 يناسنإلا لمعلا ءاكرش رمتسا ،ندع يف .تادعاسملاب ةرسأ 5,768

 25 ـلا نيحزانلا عقاوم عيمج يف ةدكارلا هايملا ةلازإو طفش تايلمعب

 .ةفاظنلا داوم مقطأ عيزوتبو ،ةحزان ةرسأ 2,000 وحن يوأت يتلا

 العملا تايريدم يف ةنطاقلا ةيلحملا تاعمتجملاً اضيأ تدافتساو

 هايملا ةلازإ تايلمع نم ةقيربلاو ةروصنملاو رسكم روخو رتيركو

 هايملا ةلازإ تايلمع تيرُجأو .ءايحأ ةعست يف تيرُجأ يتلاو ،ةدكارلا

 لضف رئبو راتخملا رمعو اتوباكو يميرو تاباشلاو ةداعسلا يح يف

 مالسلا يحو شيرعلاو فيجحو ةكدلاو تارافسلا يحو

 يف رتيركو العملا يف نييلحملا ناكسلا نم  ةرسأ 450 ىلع ةفاظنلا داوم مقطأ عيزوت متو .يسيئرلا ءابرهكلا لوحم/شيرعلاو

 200ـل )رتل 2,000 ةعسب( هايم تانازخ ثالث بيكرت ىلع اولمعو تانحاشلا ربع ةلوقنملا هايملاً اضيأ ءاكرشلا مدقيو .ليربأ 23

 34 ـل ةدحاو ةرمل تانحاشلا ربع ةلوقنملا هايملا تالخدت نييلودلا يناسنإلا لمعلا ءاكرش دحأ مدق ،ليربأ 27 يفو .رتيرك يف ةرسأ

 هايم نازخ رفوو ضيحارملا فيظنت داومو ةفاظنلا داوم مقطأ عيزوت كلذ يف امب ،ةليوطلا ةضور ةسردم يف اًثيدح ةحزان ةرسأ

 ةرسأ 50 ىلإ ةفاظنلا داوم مقطأو تانحاشلا ربع ةلوقنملا هايملا ميدقت مت ،العملا يف ةزمحلا ةسردم يفو .)رتل 1,000 ةعسب(

 ،جحل يفو .ةنيدملا ءاحنأ يف هايملا تاعقنتسم فيظنتو تايافنلا ةراداب ةصاخلا ططخلا عضو يفً ايلاح رظنلا يرجيو .اًثيدح ةحزان

 متو ،صخش 1,210 وحن يوأت نيحزانلل عقاوم 7 يف ةفاظنلا داوم مقطأ عيزوتو ةدكارلا هايملا ةلازإ تايلمع تأدب ،ليربإ 27 يف

 933 يوأي نيحزانلل اًعقوم 11 يف ةباجتسالا ترمتسا ،نيبأ يفو .ربصو طابرلا يعقوم يف ةدكارلا هايملا ةلازإ تايلمع نم ءاهتنالا

 ىلع لمعلاو ؛يحصلا فرصلا رفح ةيطغأو ضيحارملاو هايملا تانازخ ريفوت ؛ةدكارلا هايملا ةلازإ وأ/و طفش كلذ يف امب ،ةرسأ

 نيتيامشلا يتيريدم يف ةررضتملا عقاوملا ىلإ هايملا يناسنإلا لمعلا ءاكرش دحا مدقي ،زعت يفو .ةيسيئرلا ةكبشلاب اهطبر ةداعإ

 يف ةرسأ 72 ىلإ ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا تادعاسمل دقنلا يناسنإلا لمعلا ءاكرش دحا مدق ،ءاعنص ةنيدم يفو .رفاعملاو

 يفً ايلاح اهئاويا مت ةررضتم ةرسأ 60 ىلع ةفاظنلا داوم مقطأ عيزوت ىلع رخآ كيرش لمعو .ةدحولاو نيعمو نيعبسلا تايريدم

 متو .نيعبسلا ةيريدمو يجفخلا ةقطنم يف رولكلاب تانحاشلاب ةلوقنملا هايملا ةجلاعمً اضيأو ،بلع ءارمحو ديؤملا يتسردم

 لمعلا ءاكرش دحأ ماق امنيب ،نيعبسلا يف رسألا ىلإ تايواحلاو رولكلا صارقأ ىلإ ةفاضالاب ،ةفاظنلا داوم مقطأ نم ىرخأ 80 ميدقت

 نع لويسلا ءارج ةررضتم ةرسأ 679 ىلإ ءاكرشلا دحأ لصو ،ءاعنص ةظفاحم يفو .ةررضتملا قطانملا يف ةفاظن ةلمحب يناسنإلا

 فرصلاو هايملاب صاخلا معدلا ميدقت رمتسا ،برأم ةظفاحم يفو .ناحنس ةيريدم يف تانحاشلا ربع ةلوقنملا هايملا ميدقت قيرط

            .حاورصو برأم ةنيدم يتيريدم يف نيحزانلل نيعقوم يف ةفاظنلاو يحصلا

 

ةیمنتلل ةبیط ةسسؤم :ردصملا .جحل يف نیحزانلا عقاوم يف ةدكارلا هایملا طفش  
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 ةعوجمل يناسنإلا لمعلا ءاكرش لصو: ةيئاذغلا ريغ داوملا/ىوأملا

 .لويسلا ةيادب ذنم ةرسأ 3,673 ىلإ ةيئاذغلا ريغ داوملا/ىوأملا عاطق

 ةيئاذغلا ريغ داوملا مقطأ عيزوتب يناسنإلا لمعلا ءاكرش رمتسا ،ندع يف

 ةحزانلا رسألا كلذ يف امب ،ةيلحملا تاعمتجملاو نيحزانلا عقاومل مايخلاو

 بعشلا عقاومل ةميخ 170 تعزوو ،العملاو رتيرك يف ةعقاولا سرادملا يف

 مقطأ نم 650 نع ديزي ام ميدقت متيسو .رساي نب رامعو ،عيطقلاو ،2و 1

 اذه لالخ رسكم روخو العملا يف نيحزانلا عقاوم ىلإ ةيئاذغلا ريغ داوملا

 مقطأ نم 40و ةيئاذغلا ريغ داوملا مقطأ نم 50 ميدقت متيسو عوبسألا

 3 نمو .ينفلا دهعملاو ةطرشلا مسق يعقوم ىلإ ةئراطلا ةيئاويإلا داوملا

 عيطقلا يف( رتيرك يف داوملا مقطأ نم ىرخأ 500 عيزوت متيس ،ويام 7 ىلإ

 ناكسلا ىلإ راجيإلا تانوعم ميدقت ررقملا نمو .)عيفلقلاو قاحسإ خيشلا يف( العملا يفو )بعشلاو فاسخلاو ةليوطلاو

 ،يسرافلا ةقطنم يف نيحزانلل مداقلا عوبسألا يف ةيئاذغلا ريغ داوملا مقطأل دقنلا ميدقتب ةصاخلا تامييقتلا ءارجإو نيررضتملا

 ةرسأ 65 تلصح ،جحل يفو .دمحأ رئبو بعشلا يعقوم يف ضارغألا ةددعتم ةيدقنلا تادعاسملا ميدقتل تالوج ثالث اهيف امب

 حالصإل كلذو ليربأ 27 نمً اءادتبا ةيكيتسالبلا ليبارطلا ىلع ىرُخأ ةرسأ 940 تلصح امنيب ،ةيئاذغلا ريغ داوملا مقطأ ىلع

 داوملا/ىوأملاب ةصاخلا تامييقتلا تلاز ال ،نيبأ يفو .دارجلاو ربصو طابرلا عقاوم يف راطمألا نم ةررضتملا ةيئاويإلا نكاسملا

 ةيئاذغلا ريغ داوملا/ىوأملا تادعاسم يف ةررضتملا رسألا نيمضت متيسو ،رفنخو رابجنز يتيريدم يف ةيراج ةيئاذغلا ريغ

 تايلمع تأدب ،زعت يفو .نميلا يف يناسنإلا ليومتلا قودنص نم ليومتب نيبأ عقاوم يف اهميدقت ررقملا نم يتلا ةمظتنملا

 نيتيامشلا يعقوم يف ةيئاذغلا ريغ داوملا مقطأو ةيكيتسالبلا ليبارطلاو ةئراطلا ةيئاويإلا داوملا مقطأل ليربأ 30 يف عيزوتلا

 ىلإ ةديدجلا ةيئاويإلا داوملا مقطأ ميدقت مت ،ةقطنملا تاذ يفو .ةرسأ 1,036 وحن تاجايتحا ةيطغت ىلع ةردقلا كانهو ،رفاعملاو

 معد ىلع نيتيامشلا ةيريدم يف ءارمحلا ةفحقلا عقوم يف ةرسأ 38 تلصحو ،نامعنلاو ديدجلا رجفلا يتسردم يف ةرسأ 25

 ةنمد تايريدم يف اًعقوم 14 يف ةحزان ةرسأ 683 ررضت نع ىوأملا قيسنتو ةرادإ عاطق ةعومجم تغلبأو  .ةيئاذغلا ريغ داوملا

 ثيح ،علاضلا يفو .دراوملا ةحش ةجيتن ةباجتسالا ليجأت متو ،مداوملا ربصو مالسلا بعرشو ةنورلا بعرشو ةيزعتلاو ريدخ

 نمضتت يتلاو ،يرطقلا رمحألا لالهلا ةيعمجل ةرمتسملا ةطشنألا نم ءزجك تاجايتحالا ةيطغت متيس ،ةدش لقأ راطمألا تناك

 يناسنإلا لمعلا ءاكرش مدق ،برأم يفو .ةبطعق ةيريدم يف نيحزانلا عقاومل راجيإلا تانوعمو ةيئاذغلا ريغ داوملاو ىوأملا

     .بإ ةظفاحم يف مييقتلا تايلمع يرجتو .ةرسأ 280 ـل ةيئاذغلا ريغ داوملا مزحو ةرسأ 379 ـل مايخلا ىوأملا عاطق ةعومجمل

 

 رمتسا ،ندع يف .لويسلا ءارج ةررضتملا قطانملا يف ةرسأ 3,430 ىلإ ةيئاذغلا تادعاسملا تلصو :ةعارزلاو يئاذغلا نمألا

 ةنجللا تهتنا ،جحل يف .ليربأ 23 ـل تادجتسملاب لجاعلا ريرقتلا يف درو امك ةيئاذغلا تادعاسملا ميدقتب يناسنإلا لمعلا ءاكرش

 1,800 وحن مدقت فوسو ،نافدرو ةحابلا روطو ةطوحلاو نبت يف نيحزانلا عقاوم يف مييقتلا ءارجإ نم رمحألا بيلصلل ةيلودلا

 نودعتسيو تامييقتلا يناسنإلا لمعلا ءاكرش ىرجأ ،نيبأ يف رفنخو رابجنز يتيريدم يفو .مداقلا عوبسألا لالخ ةيئاذغ ةلس

 ةررضتم ةرسأ 250 رخآ يناسنإ لمع كيرش دعاسو .مئاسقلا بولسأب ةينيعلا ةيئاذغلا تادعاسملا ميدقت لالخ نم ةباجتسالل

 اًفدهتسم ،ةيئاذغلا تاعيزوتلاب ءاكرشلا دحأ ءدب ،زعت يفو .ةيئاذغلا تادادمإلا ميدقت لالخ نم العملا يف ةريزغلا راطمألا نم

 يرجتو .)نيريبلا ميخمو ريوحلاو دادح فرشمو هفارقلاو ةقيفرلاو يناكربلا يداو ةرخذ( رفاعملا ةيريدم يف عقاوملا يف ةرسأ 550

 تايلمع تلاز ال ،علاضلا يفو .ةررضتم ةرسأ 800 ىلإ مئاسقلا ميدقت متيسو ةررضتملا عقاوملا يف ةيئاذغلا تامييقتلاً ايلاح

 

 

 

 

 

 .جحل يف طابرلا عقوم يف ةیئاذغلا ریغ داوملا عیزوتل نیدیفتسملا نم ققحتلا ةیلمع
 ةینامیلا ةمكحلا ةیعمج/نیئجاللا نوؤشل ةیماسلا ةدحتملا ممألا ةیضوفم :ردصملا
ظوفحم دادقملا ،ةیریخلا  
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 لالسلا يناسنإلا لمعلا ءاكرش مدق ،برأم يفو .ةبطعق ةيريدم يف عقاوم ةثالث يف ةرسأ 27 ـل ةرمتسم ةيئاذغلا داوملا عيزوت

 ءاكرش لمعيس ،)ربعلا قرفم ميخم( ربعلا ةيريدم يف عقاوملا دحأ تررضت ثيح ،تومرضح يفو .ةرسأ 2,603 ىلإ ةيئاذغلا

 نمألا عاطق ةعومجمل يناسنإلا لمعلا ءاكرش رمتسيو .لقألا ىلع ةرسأ 50 ىلع ةيئاذغلا لالسلا عيزوت ىلع يناسنإلا لمعلا

  يتيلمع يف ةعارزلاو يئاذغلا

 ةسردم يف مهنم 20 ؛اًثيدح ةحزان ةرسأ 45 ىلإ ةعيرسلا ةباجتسالا ةيلآ داوم ةعومجم ميدقت مت :ةعيرسلا ةباجتسالا ةيلآ

 ةيلآ داوم ةعومجم عيزوت مت ،بإ ةظفاحم يفو .ندع يف رتيرك ةيريدم يف ريهصلا ةضور يف مهنم 25و العملا ةيريدم يف ةزمحلا

   .لويسلا ءارج ةررضتم ةرسأ 16 ىلع ةعيرسلا ةباجتسالا

 .نيبأ ةظفاحم يف عقاوم 7و جحل ةظفاحم يف اًعقوم 14و ندع ةظفاحم يف اًعقوم 15 ةلماش ،اًعقوم 36 مييقت مت :ةيامحلا

 ىلع ةيامحلل يناسنإلا لمعلا ءاكرش لمعيو .ةينوناقلا قئاثولا نادقف يه اهنع غالبإلا مت يتلا ةيسيئرلا ةيامحلا ةيضق تناكو

 تادعاسملا ىلع اهتيبلغأ تزكرت ،نيحزانلا ناكسلا طاسوأ يف تاعاطقلا ةددعتم تاجايتحا تريُثأ امك .ةفلاتلا قئاثولا لادبتسا

     .ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا تادعاسمو ةيئاذغلا ريغ داوملا/ةيئاويإلا

 ةلمح ءارجإ متيسو ،يضاملا عوبسألا لالخ ندع ةنيدم يف دحاو مويل ضوعبلا ةحفاكمل يبابض شر ةيلمع تيرُجأ :ةحصلا

 قطانملا يف ضوعبلا رثاكتل ةنخاسلا رؤبلا عبتتب ةلقنتملا دصرتلا قرف موقت .ندع تايريدم عيمج يف مايأ ةثالث ةدمل يبابض شر

 12 يف يعولا عفرو طاشنلا معدب  ةيمنتلا لجأ نم لاصتالا جمانرب ىدل نييعمتجملا نيعوطتملا موقي .هايملاب ةرومغملا

 لوح يعولا عفر يرجيو .جحل يف ةطوحلاو نبت يف يلحملا عمتجملا ةدايقب يبابضلا شرلا تايلمع تيرُجأو .ندع يف ةقطنم

 تاذ ءارجإ متيسو .يعامتجالا لصاوتلا لئاسوو ةيلحملا تاعاذإلا لالخ نم 19-ديفوكو كنضلا ىمحو اريلوكلا لثم ضارمألا

 .نيبأو جحلو ندع يف نيحزانلل عقاوم ةسمخ يف ةطشنألا

 هذه ذفُنتو .لويسلا ءارج ةررضتملا نيحزانلا عقاومو ةيلحملا تاعمتجملا يف ةيوذغتلا تالخدتلا رمتست :ةيوذغتلا تامدخلا

 عقاوم فدهتست يتلاو ةلقنتم ةيوذغتو ةيحص قرف 8 لالخ نمو ندع يف تايريدم 8 يف يحص قفرم 29 لالخ نم تالخدتلا

 تاظفاحملا يف قطانملا ضعبً اضيأ ةلقنتملا ةيوذغتلاو ةيحصلا قرفلا يطغتو .اهيلإ لوصولا بعصي يتلا قطانملاو نيحزانلا

 رهشأ ةدعل ةحلاصلا ةيوذغتلا تادادمإلا رفوتتو .جحل يف ةسمخو زعت يف ةعستو علاضلا يف ةعبسو نيبأ يف ةسمخ :ىرخألا

 متي يتلا تاجايتحالا ةيطغتل كلذو ةيبونجلا تاظفاحملا يف )ةفاظنلا داوم مقطأو ةيودألاو plumpy nuts ستن يبمالب(

   .اهديدحت

 

 

 

 

 

 

 

 

 


