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ةمدقم

ممألل ةعباتلا  ةثاغإلا  تامظنم  هجاوت  ملاعلا ، لوح  ةيناسنإلا  تاجايتحالا  هيف  ىمانتت  يذلا  تقولا  يف 
اهجمارب ذيفنتل  مزاللا  ليومتلا  صقن  ببسب  ءاقبلا  لجأ  نم  ًاعارص  ةيلودلا ، ةيثاغإلا  تامظنملاو  ةدحتملا ،

اهّرفوت يتلا  تامدخلا  ّنإف  ليومتلا ، فعض  ىلإ  رظنلابو  .ةيلاملا  مهتادهعتب  نيحناملا  ءافو  مدعو  ةيناسنإلا ،
تامزألا مقافت  ىلإ  ةرورضلاب  يدؤيس  ام  ريبك ، لكشب  صلقتتس  اًفعض  رثكألا  تائفلل  تامظنملا  كلت 

.ملاعلا لوح  بورحلاو  تاعازنلاو  ثراوكلا  قطانم  يف  ةيناسنإلا 

، ةّحلم ةيناسنإ  تادعاسم  ىلإ  نوجاتحي  ةلود  يف 81  صخش  نويلم  رثكأ 206  ّنأ  ةصتخم ، ريراقت  رهظتو 
يف ةيبسن  ةدايز  ىلإ  ريشت  تاريدقتلا  ّنكل  ةيادب 2019 ، ىتح  رالود  رايلم  وحنب 29  نوحناملا  اهل  باجتسا 
ممألا تاسسؤمل  لودلا  نم  ةمدقملا  ةيلاملا  حنملا  ّصلقت  لباقم  يف  تادعاسم ، ىلإ  نوجاتحي  نيذلا  دادعأ 

.ىرخألا ةيثاغإلا  تاسسؤملاو  ةدحتملا 

، ةيسايس تارابتعال  زييمتلا  نم  قطانملا  ضعب  يف  يناعتو  ةبعص ، ةيلام  ًاعاضوأ  ةثاغإلا  تامظنم  شيعتو 
تادعاسملل ةحونمملا  لاومألا  عطق  ىلإ  وعدت  ةينيمي  بازحأ  نم  ابوروأ  يف  ةدع  تاردابم  روهظ  عم  ةصاخ 

.ةيدعاقتلا تاشاعملا  قيدانص  ىلإ  اهليوحتو  ةيومنتلا 

يمانت لظ  يف  ةيلودلا ، ةيثاغإلا  تامظنم  ليومت  فعض  ىلع  ةبترتملا  رطاخملا  زجوملا  ريرقتلا  اذه  شقاني 
.ملاعلا لوح  عارصلاو  ثراوكلا  قطانم  يف  ةيناسنإلا  تامزألا  مقافتو  ءوجللا ، يبلاطو  نيرجاهملا  دادعأ 

ليومتلا صقن  رطاخم  ًالوأ :
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، عازنلا قطانمو  لودلا  نم  ديدعلا  يف  ةيناسنإلا  تامزألا  مقافتب  نيحناملا  نم  ليومتلا  صقن  رارمتسا  ّددهي 
.ناسنإلا قوقح  نع  عافدلا  مخزو  يملاعلا  فتاكتلا  يف  ريبك  عجارت  ىلإ  يدؤي  نأ  نكميو 

رذحت تقو  يف  ملاعلا  لوح  نيحزانلاو  نيئجاللا  فلم  ةجلاعم  ىلع  ةريطخ  اًراثآ  يلودلا  ليومتلا  صقن  كرتيو 
ةيامح تايولوأ  ءازإ  سعاقتلل  ةميسج  رطاخم  نم  نيئجاللا  نوؤشل  ةيماسلا  ةدحتملا  ممألا  ةيضوفم 

.ةيسنجلا يميدعو  اًرسق  نيحزانلاو  نيئجاللا 

ليومت اهيف  امب  ليومتلا ، عيونتو  ةدايز  لجأ  نم  يبوروألا  داحتالل  اًصوصخ  تاءادن  ةدع  ةيضوفملا  تقلطأو 
.مهتايح ءانب  ةداعإ  ىلع  ارسق  نيحزانلا  ةدعاسمو  ةفيضملا  لودلا  معدل  يومنتلا  نواعتلا 

يف نرملا  ليومتلل  ةمدقملا  تامهاسملا  مجح  ضافخنا  ببسب  راذنإلا  سرج  يملاعلا  ةيذغألا  جمانرب  قد 
تائفلا ةدعاسمو  حاورألا  ذاقنإل  ةيروفلاو  ةلجاعلا  تادعاسملا  ميدقتب  جمانربلل  حمست  يتلاو  ماع 2019 

مجح نم  لثمي 5 % ام  وهو  نرم ، ليومتك  يكريمأ  رالود  نويلم  ىلع 419  ماع 2019  يف  لصح  ذإ  ةشهلا ،
.جمانربلل ةمدقملا  يلكلا  تامهاسملا 

نيحزانلاو نيئجاللا  دادعأ  يف  قوبسملا  ريغ  عافترالا  ًايناث :

نويلم  1.4 ماع 2020 ب ـ لالخ  نيطوت  ةداعإ  ىلإ  نوجاتحي  نيذلا  نيئجاللا  ددع  نيئجاللا  ةيضوفم  ّردقت 
ماع حزان  نويلم  نم 42.7  % ) نم 50 رثكأب  ًاعافترا  اًرسق  نيحزانلا  ددع  هيف  لّجس  يذلا  تقولا  يف  صخش ،

(. ماع 2018 حزان  نويلم  ماع 70.8  ىلإ   2007

صخش نويلم  وحن 168  نأ  كوكول ، كرام  ةيناسنإلا  نوؤشلل  ةدحتملا  ممألل  ماعلا  نيمألا  ليكو  اًريخأ  حرص   
ذنم مقر  ىلعأ  وهو  ماع 2020 ، يف  ةيامحلاو  ةيناسنإلا  ةدعاسملا  ىلإ  نوجاتحيس  ملاعلا  ءاحنأ  عيمج  يف 

.ملاعلا لوح  يناسنإلا  لخدتلا  ىلإ  ةجاحلا  يف  ةقوبسملا  ريغ  يمانتلا  ةدح  رهظيو  دوقع ،

لافطألا ىلع  ةمزألا  ريثأت  اثلاث :

يف ريبكلا "  " صقنلا نأ  نم  فسينوي )  ) ةلوفطلل ةدحتملا  ممألا  ةمظنم  ترذح  يضاملا  ماعلا  ةياهن  عم 
.رطخلل ثراوكلاو  عازنلا  نم  ةررضتملا  قطانملا  يف  لافطألا  نييالم  ةايح  ضرعي  يناسنإلا  ليومتلا 

يلامجإل هجاتحت  يذلا  رالود  تارايلم   4 لا ـ غلبم  فصن  وحن  ىوس  ماعلا 2019  يف  ةيممألا  ةلاكولا  قلتت  ملو 
نويلم  41 ةايحلل ل ـ ةذقنملا  ةيامحلاو  ةيذغتلاو  ميلعتلاو  ةحصلا  جمارب  ريفوتل  روكذملا ، ماعلا  يف  اهتايلمع 

.ملاعلا لوح  ةلود  يلاوح 60  يف  لفط 

ةميخولا بقاوعلا  نم  نوناعي  ملاعلا  ءاحنأ  عيمج  يف  رطخلل  نيضرعملا  لافطألا  نييالم  نأ  كلذ  ينعيو 
متي نلو  ةسردملا ، ىلإ  لافطألا  ءالؤه  بهذي  نل  ةيفاضإ  دراوم  نودب  ذإ  ديقعتلا ، ةديازتم  ةيناسنإلا  تامزألل 

.ةلماعملا ءوسو  فنعلا  نم  ةيامحلاب  اوعتمتي  نلو  ةيفاكلا ، ةيذغتلا  اوقلتي  نلو  مهحيقلت ،

" اورنوأ " ـ ةيلاملا ل ةمزألا  اًعبار :

نيحناملا اورنوأ )  ) طسوألا قرشلا  يف  نيطسلف  يئجال  ليغشتو  ةثاغإل  ةدحتملا  ممألا  ةلاكو  دشانت 
نويلم  5.6 ةيساسألا ل ـ تامدخلا  ليومتل  رالود  رايلم  نع 1.4  ّلقي  ام ال  ميدقتو  ةلاكولا  معدل  ءاكرشلاو 

ماعل 2020. ةلاكولا  يف  لجسم  ينيطسلف  ئجال 

ةيبرغلا ةفضلا  تاميخم  يف  نوميقي  نيذلا  نيطسلف ، وئجال  لصاويس  ماع 2020  يف  هنأ  ىلإ  اورنوأ  ريشتو 
ةريبكلا تايدحتلا  نم  ةعومجم  ةهجاوم  ايروسو ، نانبلو ، ندرألاو ، ةزغ ، عاطقو  ةيقرشلا ، سدقلا  اهيف  امب 

.ةيامحلاو ةيرشبلا  ةيمنتلل 
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اهيف امب  ةيبرغلا  ةفضلل  يليئارسإلا  لالتحالا  رارمتسا  ةلاكولا ، بسحب  نيئجاللا ، ىلع  طوغضلا  رهوج  يفو 
نانبل يف  ةيسايسلا  ةمزألاو  ايروس  يف  عارصلا  رارمتساو  ةزغ  ىلع  ضورفملا  راصحلاو  ةيقرشلا  سدقلا 

.ندرألا يف  تاجايتحالا  يمانتو 

صوصخلا هجو  ىلعو  ةيولوأ ، لتحت  يتلا  عيراشملا  ليومتل  رالود  نويلم  ىلإ 170  ةجاحلا  اورنوألا  دكؤتو 
ةممصم تاردابمو  ةزغو ، ايروس  يف  عارصلل  ةباجتسالا  دوهج  نمض  رامعإلاو  ناكسإلا  ةداعإ  عيراشم 

.ميلستلاو حالصإلا  جمارب  ةيوقتو  لامكإل 

فقوأ نأ  دعب  ةصاخ  تحب  لكشب  ةيسايس  اهنأ  دقتعي  تارابتعال  ةديدش  ةيلام  طوغض  نم  اورنوأ  يناعتو 
تناك نطنشاو  نأ  املع  ةيلودلا  ةلاكولل  اهتادعاسم  لك  يضاملا  ماعلا  علطم  ذنم  ةيكيرمألا  ةدحتملا  تايالولا 

.ةيلودلا ةلاكولل  نيحناملا  ربكأ 

تايصوتلا

ةيلاملا اهتادهعتب  مازتلالا  يف  اهتايلوئسم  لّمحت  اهنم  ةحناملا  لودلا  ةصاخو  ملاعلا  لود  ىلع  يغبني  -          
.ملاعلا لوح  ةيناسنإلا  اهجمارب  ةديازتملا  ةجاحلا  لظ  يف  ةيلودلا  ةثاغإلا  تامظنم  هاجت 

ىلع ةيفافش  رثكأ  ةبقارم  تايلآ  عضوو  تاقفنلا ، طبضو  ديشرت  ةيثاغإلا  تامظنملا  ىلع  بجوتي  -          
.اهب ةصاخلا  تانزاوملا  فرص 

جماربلل ةمزاللا  تاعربتلا  عمج  يف  ةيدج  رثكأ  تاكرحتو  دوهج  لذبب  ةبلاطم  ةدحتملا  ممألا  -           
قطانم يف  نييندملا  ةايح  نهر  مدعو  تايولوألا ، ىلع  زيكرتلاو  قافنإلا  طبض  تايلآل  ربكأ  دامتعاو  ةيناسنإلا ،
ىلع ةفعاضم  ةيلوؤسم  لكشي  ام  وهو  تاعربتلا ، عمجب  فثكملا  يناسنإلا  لخدتلل  ةيولوألا  تاذ  تاعازنلا 

.ةصتخملا اهتامظنمو  ةدحتملا  ممألا 

ةيلودلا ةثاغإلا  تامظنم  تاجايتحا  ةيطغت  يف  ةيلعاف  رثكأ  ةيلود  ةيلآ  ىلع  ًايلود  قافتالا  يغبني  -          
يناسنإلا عضولا  مقافت  ةدايزو  تادشانملا ، قالطإ  راركتل  راظتنالا  مدعو  هيلع ، قفتمو  ددحم  ينمز  لودجب 

.كلذب ءافولل  كرحتلا  لجأ  نم 
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