
	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

 يمالعإإ حيیرصت
 2014 ويینويی 01  |  ننااددوسلاا

 

	لليیوومتلاا ننم  اادديیززم ببلططتيی ننااددووسلاا يف ةيیناسنإلاا تتاجايیتحالاا دديیااززت  	  

 ددالبلاا يف ةيیناسنإلاا تتاجايیتحإلاا مقافت نم هھقلق قيیمع نع ننااددوسلاا يف ةيیناسنإلااوو ةيیومنتلاا ننووؤشلل ةةدحتملاا ممألاا قسنم ربع
 .رطخلل ننااددوسلاا ءاحنأأ فلتخم يف نيیرثأتملاا نم ففالآلاا تتائم ضضرعيی امم اهھل ةباجتسالل ففاك ليیومتل للدعم اهھلباقيی ال يتلااوو

 يكيیرمأأ ررالوودد ننويیلم 995 ههرردق غلابلااوو ببولطملاا ليیومتلاا نم ٪ 33 ىلع الإإ ااولصحيی مل اهھھھؤؤاكرشوو ةةدحتملاا ممألاا ننأأ دكأأوو 
 .2014 مماعل ننااددوسلاا يف ةيیناسنإلاا تتاجايیتحإلاا ةيیبلتل صصخملاا

 
 ئئررااوطلاا تتالاح يف ةثاغإلاا قسنموو ةيیناسنإلاا ننووؤشلل ةةدحتملاا ممألل مماعلاا نيیمألاا ليیكوو ٬،سسومآآ ييريیلاف ةةديیسلاا تناكوو 

 ةةذقنملاا عيیرراشملاا معدل ررالوودد ننويیلم 20 صيیصختب تماق دق ٬،ئئررااوطلل ةباجتسإلل ييزكرملاا ققوودنصلاا ىلع ففرشت يتلااوو
 ةباجتسإلل ييزكرملاا ققوودنصلاا نم يكيیرمأأ ررالوودد ننويیلم 6.5 حنم ىلإإ ةفاضإإ 2014،٬ مماع لئااووأأ يف ننااددوسلاا يف ةةايیحلل

 .ننااددوسلاا يف ىىووأم نع نيیثحابلااوو ةيیلهھھھألاا ببرحلاا نم نيیررافلاا ننااددوسلاا ببونج ةلوودد نم نيیئجاللاا ةةدعاسمل كلذذوو ئئررااوطلل
 .2014 مماعل ننااددوسلاا يف ةةديیاازتملاا ةيیناسنإلاا تتاجايیتحالل ةعيیرس ةباجتساا يف ليیومتلاا ااذهھھھ يتأيیوو

 
 ليیومتلاا ننأأ  وودبيی امنيیب " :ننااددوسلاا يف ةةدحتملاا ممألل ةيیناسنإلااوو ةيیومنتلاا ننووؤشلل ميیقملاا قسنملاا ٬،ييرتعزلاا يلع ديیسلاا للاقوو 

 ننإف ٬،ببابسألاا نم اهھھھريیغلوو ةقطنملاا يف ةئشانلاا تتاعاازنلاا لظظ يف عجاارتلاب أأدب ننااددوسلاا يف ةيیناسنإلاا تتاجايیتحإلل يلوودلاا
 ام 2014 مماع نم للووألاا عبرلاا يف تتاعاازنلاا ببسب نيیحززانلاا دددع غلب ثيیح ٬،ديیاازت يف ننااددوسلاا يف ةيیناسنإلاا تتاجايیتحإلاا

 ةقباسلاا تتااونسلاا يف رروفرراادد يف ااوورف دق ااوناك صخش ننويیلم 2 ىلإإ ةفاضإلاب اهھھھدحول رروفرراادد يف ةمسن 300,000 ببرراقيی
 امم ككانهھھھ للاتقلاا رراارمتسإإ ببسب ننااددوسلاا ىلإإ ننااددوسلاا ببونج ةلوودد نم نططااوم 80,000 يلااوح لصوو امك .فنعلاا نم  افوخ

 رمتسملاا للاتقلاا ننأأ كلذذ ىلإإ فضأأ ٬،ددررااوملاا يف صقن نم الصأأ يناعت يتلااوو ةيیناسنإلاا تتامدخلاا ىلع طغضلاا ةةددايیزز ىلإإ ىىددأأ
 يف ةيیشفتملاا ةيیذغتلاا ءوس ةةدح هھيیف ددااددزت نيیح يف ححووزنلل مهھعفديیوو رطخلل نيیيیندملاا ضضرعيی للااززام ننافددرك ببونج ةيیالوو يف

 .عيیرسوو للاعف لكشب ةباجتسالل يلوودلااوو يلحملاا يناسنإلاا عمتجملاا ىلع ىلع طغضلاا ديیزيی امم ٬،ننااددوسلاا نم ةفلتخم ءاحنأأ
 اننإف ٬،تتاعاازنلاا جئاتن نم فيیفختلل ةمئالم لمااوع ددوجوو ريیغ نم ةيیناسنإلاا تتاجايیتحالاا ددايیددززااوو رراارقتسإلاا ممدع رمتساا ننإإوو

  ".مماعلاا ةيیقبل ةيیناسنإلاا تتاجايیتحإلاا ييووذذوو تتامززألاب نيیرثأتملاا نم ةقوبسم ريیغ دداادعأأ ةهھجااوم دددصب

 نم يناعت يتلاا ةئجافملاا ئئررااوطلل  اارصح ممدختسيی ئئررااوطلل ةباجتسإلل ييزكرملاا ققوودنصلاا ليیومت ننأأ ركذلاب ريیدجلاا نم
 ققوودنصلاا ليیومت ممءااوتيیوو .مماادتسملاا ليیومتلاا نع  اليیدب ليیومتلاا ااذهھھھ ربتعيی ننأأ نكمملاا ريیغ نم هھنأأ الإإ ٬، ليیومتلاا يف صقن

 ققوودنصلاا ننأأ الإإ 2006،٬ مماع ذنم سسأت ييذلااوو ننااددوسلاا يف ككرتشملاا يناسنإلاا ققوودنصلاا عم ئئررااوطلل ةباجتسإلل ييزكرملاا
 تتايیدحتلاا تتددأأ دقوو ٬،ةيیضاملاا ثثالثلاا تتااونسلاا يف ليیومتلاا يف  اضافخنإإ رخآلاا وهھھھ دهھشيی ننااددوسلاا يف ككرتشملاا يناسنإلاا

 نم تتااونسلاا ههذهھھھ يف ككرتشملاا يناسنإلاا ققوودنصلل معدلاا عجاارت ىلإإ ةفلتخملاا تتاعاازنلااوو ةحناملاا للوودلاا اهھهھجااوت يتلاا ةيیلاملاا
 يف يكيیرمأأ ررالوودد ننويیلم 39.4 ىلإإ 2013،٬ مماع يف يكيیرمأأ ررالوودد ننويیلم 56.5 وو 2012،٬ مماع يف ررالوودد ننويیلم 79.9
 .ريیبك لكشب ليیومتلاا صقن نم يناعت للاازت ال يتلااوو ننااددوسلاا يف ةيیناسنإلاا ةطخلاا نيیقوودنصلاا الك للوميیوو. 2014 مماع



	  

	  

 ككرتشملاا يناسنإلاا ققوودنصلااوو ئئررااوطلل ةباجتسإلل ييزكرملاا ققوودنصلاا نم ةحاتملاا للااومألاا ننإإ" ٬،ييرتعزلاا ديیسلاا ففددررأأوو
 نيیرثأتملاا للوصحوو ٬،عيیرس لكشب نيیرثأتملاا صصاخشألاا ىلإإ ةيیناسنإلاا تتامدخلاا للاصيیإإ ىلع ةيیناسنإلاا تتامظنملاا دعاست  امتح

  اليیدب دعت ننأأ نكميی ال اهھنكل ٬،ةةرجفنملاا ريیغ رئاخذلاا ةلااززإإوو وو ىىووأملاا ريیفوت بناج ىلإإ ةيیذغتلااوو ةيیلووألاا ةحصلاا تتامدخ ىلع
 ".يلوودلاا عمتجملاا نم  اارراارقتساا رثكأأ ليیومتل

 ييزكرملاا ققوودنصلاا نم معدد ىلع لصح دق يناسنإلاا ننأشلاا يف  ااريیبك  اادهھج ةيینططولاا هھتاسسؤم للذبت ييذلاا ننااددوسلاا نناكوو
 ييذلااوو ةلوودد ةيیأل مماعلاا كلذذ يف ئئررااوطلل ةباجتسإلل ييزكرملاا ققوودنصلاا نم صيیصخت ىلعأأ دعيی 2013  مماع يف ةباجتسإلل

  .اهھتقوو ننااددوسلاا اهھھھدهھش يتلاا تتامززألاا ببسب يكيیرمأأ ررالوودد ننويیلم 47.5 غلب

 للوودللوو ككرتشملاا يناسنإلاا ققوودنصلاا وو ئئررااوطلل ةباجتسإلل ييزكرملاا ققوودنصلل ننونتمم نحن" ٬،ييرتعزلاا ديیسلاا للاقوو 
 امهھھھدحوو نيیقوودنصلاا نم ليیومتلاا مموقيی ننأأ عقوتملاا ريیغ نم هھنأأ الإإ .امهھمعدد يف تمهھھھاس يتلاا ىىرخألاا تتاهھجلااوو ءاضعألاا
 ةطخ يف مهھتاماهھسإإ ةةددايیزل نيیحناملاا عمتجموو ننااددوسلاا وعددأأ يننإف كلذل .ةةديیاازتملاا ةيیناسنإلاا تتاجايیتحالل ةباجتسإلاب

 ذذاقنإل ئئررااوطلل ةباجتسإلل ييزكرملاا ققوودنصلااوو ككرتشملاا يناسنإلاا ققوودنصلاا معدد بناج ىلإإ ٬،ننااددوسلل ةيیناسنإلاا ةباجتسالاا
 ."تتامززألاا نم نيیرررضتملاا نناكسلاا ةيیامحوو ححااووررألاا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يف ةيیناسنإلاا ننووؤشلاا قيیسنتل ةةدحتملاا ممألاا بتكمب ٬،ممالعإلاا بتكم ٬، نسحلاا يحيی ركاش / ذذاتسالاب للاصتالاا ىجريی ٬، تتامولعملاا نم ديیزمل
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