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ةيلحملا رابخالأ
تاعاطقلا معدب ةحجرملا ريغو ةحجرمل تارشؤملاو ةيمويلا لوادتلا ماجحأ تالدعم عافترا
ةيسيئرلا
راقعلاو رامثتسالا تاعاطق معدب اسوملم اعافترا ةحجرملا ريغو ةحجرملا مهسألا راعسأ تارشؤم تدهش  -يأرلا
راعسأ يف ايدوعص ءادأ ةيئزجلا تاعاطقلا تدهشو  8/4/2010،ىلإ  4/4نم عوبسألا لالخ ةيراجتلا كونبلاو ةقاطلاو
تاعاطقلا ىلع ماجحألا تعزوت دقو .عوبسألا اذه اداح اعافترا ةيمويلا لوادتلا ماجحأ تالدعم تدهش اميف ،اهمهسأ
ةلبقملا ةرتفلا يف قوسلا ةكرح نأ دقتعيو ،يلاملا عاطقلا يف نوكي ام رثكأ تزكرتو ةيسيئرلا ثالثلا
ماجحألاو راعسألا يف داحلا بذبذتلا تالامتحا رارمتسا عم ،ةيميلقإلاو ةيملاعلا قاوسألا عاضوأب انهر لظتس
رودص باقعأ يف ةفلتخملا مهسألا تاعومجم نيب لادبتسالا تايلمع ريثأتب ةفلتخملا مهسألا تاعومجمل
ىلإ نامع ةصروبل ةحاتملا مهسألاب حجرملا رشؤملا تانايب ريشتو 2009.ماعلل تاكرشلل ةيلاملا تانايبلا
سفن يف  2.14%ةبسنب يرامثتسالا ةؤلؤللا رشؤم ضفخنا اميف يضاملا ماعلا ةياهن نع  2.74%غلب عافترا
اساقم  5%دودحب غلبي مهسألل ةيلاحلا راعسألا قفو ةيقوسلا ةميقلا ىلإ دئاعلا لدعم نأب املع ،ةرتفلا
يف ،ةرم  1.6لوح قوسلا يلامجإل ةيرتفدلا ةميقلا ىلإ رعسلا لدعم حوارتي اميف  2009ماعل ةعمجملا حابرألل
.ضارقإلا ىلع ةيفرصملا ةدئافلا راعسأ عافترا رارمتسا لظ
 39.05نم عفترا ثيح لوادتلا مجحل يمويلا لدعملا يف  51.88%ةبسنب عافترا ىلإ لوادتلا ماجحأ لودج ريشيو
ةعانصلا مث يلاملا عاطقلا يف لوادتلا زكرتو ،عوبسألا اذه نويلم  59.31ىلإ قباسلا عوبسألا نويلم
 3.26%،ةبسنب يلاملا عاطقلا رشؤم عفترا دقف ةصروبلل ةحاتملا مهسألاب حجرملا رشؤملا قفوو ،تامدخلاف
حجرملا ماعلا رشؤملا عفتريل  0.86%،ةبسنب ةبسنب تامدخلا عاطق عفترا اميف  2.71%،ةعانصلا عاطق عفتراو
ةؤلؤللا رشؤم عفترا اميف اذه ،ةطقن  2602.94ىوتسم دنع قلغيو  2.84%ةبسنب ةحاتملا مهسألاب
راعسأ تدهش دقف قوسلل ةيئزجلا تاعاطقلاب قلعتي اميف امأ.عوبسألا لالخ  2.59%ةبسنب يرامثتسالا
عاطق هالت راقعلاو رامثتسالا عاطق مهسأ عافترا هتمق يف ناك اعافترا ةيئزجلا تاعاطقلا نم اعاطق رشع ينثا
تاعاطقلا نم ةسمخ راعسأ تدهش اميف  ،ةيراجتلا كونبلا عاطقف ةيسدنهلا تاجتنملا عاطق مث ةقاطلا
قفو لقنلا عاطق مث ميلعتلا عاطق هيلي ةفاحصلا عاطق مهسأ ضافخنا هتمق يف ناك اضافخنا ةيئزجلا
.يعاطقلا )ةؤلؤللا( يأرلا رشؤمل قفرملا لودجلا
 2009لوألا نوناك ذنم ةرم لوأل ةطقن  2600لا زجاح قوف ةصروبلا رشؤم

دعب يلاوتلا ىلع يناثلا عوبسألل بساكملا نم ديزملا قيقحت يف نامع ةصروبل ماعلا رشؤملا رمتسا -يأرلا
ةليقثلا مهسألا نم ددع ىلع ةيئاقتنا ءارش تايلمعب اعوفدم عوبسألا لالخ اريبك اعافترا رشؤملا لجس نأ
اذه تاسلج رشؤملا ىهنأو .عوبسألا لالخ  8.7%ةبسنب عفترا يذلا يبرعلا كنبلا مهس اهزربأ نم ناك يتلاو
مجح لدعم عفترا ثيح لوادتلا ماجحأ يف ظوحلم نسحت طسو  2.8%ةبسنب اعفترم  2602.94ةطقنلا نع عوبسألا
رانيد نويلم  39.05عم ةنراقم رانيد نويلم  59.3ىلا لصيل  50%نم رثكأب عوبسألا اذه لالخ يمويلا لوادتلا
مهسأ ىلع نيرمثتسملا لابقا رمتسي نأ رامثتسالل لاتيباكل ريرقت عقوتيو .قباسلا عوبسألا يف
لؤافتلا ءاوجأ ةدوع طوسو ماعلا اذه نم لوألا عبرلا لالخ اهحابرأ يف ومن ققحت نأ عقوتي يتلا ةيدايقلا تاكرشلا
تاعافترا تدهش يتلا ةبراضملا مهسأ ضعب ىلع حابرأ ينج تايلمعل ةأيهم ةصرفلا ءاقب عم قوسلا ىلإ
بروك برعو ريمعتلل ةيندرألا و نودحتملا برعلا نورمثتسملا ةكرش نم لك تلتحاو .ةيضاملا مايألا لالخ ةريبك
قوسلل لوادتلا مجح نم  44.30%هتبسن ام لكشتل ةلوادتملا مهسألا ددع ثيح نم ىلوألا ةثالثلا زكارملا
داحتالا كنب مهسأ ىلع اهزربأ ناك تاقفص ةدع عوبسألا دهشو.رانيد نويلم  131.38تغلب ةيلامجإ ةميقبو
مجحل يمويلا لدعملا غلبو.يلاوتلا ىلع رانيد نويلم  1.94و رانيد نويلم 4.80تغلب ميقب يندرألا لاملا كنبو
 ( 37.5%)،عافترا ةبسنبو قباسلا عوبسألل رانيد نويلم ) ( 45.1عم ةنراقم رانيد نويلم ) (62.0يلاوح لوادتلا
عوبسألل رانيد نويلم ) ( 225.5عم ةنراقم رانيد نويلم ) ( 309.9يلاوح عوبسألل يلامجإلا لوادتلا مجح غلب دقو
،مهس نويلم ) ( 332.7غلب دقف عوبسألا اذه لالخ ةصروبلا اهتلجس يتلا ةلوادتملا مهسألا ددع امأ .قباسلا
يلاملا عاطقلا لتحا دقف ،لوادتلا مجح يف ةيعاطقلا ةمهاسملا ديعص ىلعو ً.ادقع ) ( 68398لالخ نم تذفن
يف ءاجو ،يلامجإلا لوادتلا مجح نم ) ( 75.8 %ةبسنبو رانيد نويلم )  ( 234.8هرادقم ام ققح ثيح ىلوألا ةبترملا
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ندرألا  ( 24.14 %),ةبسنب ةيلاملا تارامثتسالل ةماهت  ( 25 %),ةبسنب اهمهس رعس عفترا ثيح بلصلا
ةينطولا ةظفحملاو  ( 20 %),ةبسنب رامثتسالاو ةيمنتلل دراوملا  ( 21.05 %) ,ةبسنب رامثتسالل ىلوألا
يبرعلا رسنلا يهف اهمهسأ راعسأ يف ًاضافخنا رثكألا سمخلا تاكرشلا امأ ( 15.89 %).ةبسنب ةيلاملا قاروألل
تاليهستلا  ( 14.52 %),ةبسنب لفاكتلل ةكربلا  ( 18.64 %)،ةبسنب مهسلا رعس ضفخنا ثيح نيمأتلل
سرادم  10.28 %)،ةبسنب ةيراقعلا تارامثتسالاو تاعانصلل يراقع  12.73 %)،ةبسنب ةيندرألا ةيراجتلا
 9.85 %).ةبسنب داحتالا
لوألا عبرلا يف مخضتلا لدعم عافترا 4%ر6
نم عبرلا سفنب ةنراقم ةئملاب  4,6ةبسنب ةكلمملا يف يلاحلا ماعلا نم لوألا عبرلل مخضتلا لدعم عفترا
تاعومجم  5مهأ راعسأ تعفترا دقف  ،ةماعلا تاءاصحإلا ةرئاد نع سمأ ةرداصلا تانايبلل ادانتساو  ،يضاملا ماعلا
ةيعلس .تاعومجم مهأ  4راعسأ تطبه امنيب  (6,5% - 20,6%) ،نيب تحوارت بسنب لوألا عبرلا يف ةيعلس
ركسلاو  7,1%نجاودلاو موحللا و  14,8 %لقنلا تاعومجم راعسأ تعفترا امك  2 % - 5,7 %.نيب تحوارت بسنب
يتلا ةيعلسلا تاعومجملا زربأ نم ناك نيح يف  6,5% ،ميلعتلاو  8,4%ةرانإلاو دوقولاو  20,6%هتاجتنمو
 2%.تاورضخلاو  4,6%نوهدلاو تويزلاو ةئملاب  2,4ضيبلاو اهتاجتنمو نابلألاو  5,7%هكاوفلا اهراعسأ تضفخنا
ضفخنا ثيح يضاملا ماعلل راذآ رهش عم ةنراقم  5,1%راذآ رهشل مخضتلا لدعم عفترا يرهشلا ىوتسملا ىلعو
تعفترا ىرخأ ةهج نم .يلاحلا ماعلا نم هقبس يذلا طابش رهش عم ةنراقم  0,04 %اهرادقم ادج ةليئض ةبسنب
لاقو ،يضاملا ماعلا نم اهتاذ ةرتفلا عم ةنراقم يضاملا طابش رهش ةياهن ىتح  2%ةصخرملا كونبلا عئادو
ديصر ىلع ةدايزلا نأ ىلإ اتفال  ،رانيد رايلم  20,7تغلب كونبلا ىدل عئادولا يلامجإ ديصر نأ سمأ "يزكرملا"
ميقملا ريغ صاخلا عاطقلا عئادوو 1%ر 9ةكلمملا يف ميقملا صاخلا عاطقلا عئادو عافترال ةجيتن ءاج عئادولا
ةنراقم 5%ر 8ماعلا عاطقلا عئادو ضافخنا يزكرملا نيبو44%.ر 5ةيفرصملا ريغ ةيلاملا تاسسؤملا عئادوو 5%ر2
ةيبنجألا تالمعلاب عئادولاو  1,5 %رانيدلاب عئادولا تعفترا اميف ،يضاملا ماعلا ةياهن يف اهتايوتسمب
3%.ر6
طابش ةياهن ىتح كونبلا عئادو يف عافترالا 2 %
طابش رهش ةياهن ىتح ةئاملاب  2هتبسن ام ىلإ ةلكمملا يف ةصخرملا كونبلا ىدل عئادولا ةبسن تعفترا
كونبلا ىدل عئادولا يلامجإ ديصر نأ سمأ يزكرملا كنبلا لاقو.يضاملا ماعلا نم اهتاذ ةرتفلاب ةنراقم يضاملا
ديصر يف ةدايزلا نأ ىلإ اتفال  ،رانيد رايلم  20,7تغلب يضاملا طابش رهش ةياهن ىتح تغلب ةصخرملا
عئادوو ةئاملاب  1,9ةبسنب ةكلمملا يف ميقملا صاخلا عاطقلا عئادو نم لك عافترال ةجيتن ءاج عئادولا يلامجإ
نيبو.ةئاملاب  44,5ةيفرصملا ريغ ةيلاملا تاسسؤملا عئادوو ةئاملاب  5,2ةبسنب ميقملا ريغ صاخلا عاطقلا
يضاملا ماعلا ةياهن يف اهتايوتسمب ةنراقم ةئاملاب  5,8ةبسنب تضفخنا ماعلا عاطقلا عئادو نأ يزكرملا
 3,6ةبسنب ةيبنجألا تالمعلاب عئادولاو ةئاملاب  1,5ةبسنب يندرألا رانيدلاب عئادولا تعفترا اميف
.ةئاملاب
ماعلا اذه نم نيلوألا نيرهشلا يف  1.1%ةبسنب يعانصلا جاتنإلا عجارت
ضافخنا ىلإ ريشي يذلاو يعانصلا جاتنإلا تايمك لوح يرهشلا اهريرقت ةماعلا تاءاصحإلا ةرئاد تردصأ  -يأرلا
ةنراقم ) (1.1%ةبسنب  2010ماع نم نيلوألا نيرهشلل يعانصلا جاتنإلا تايمكل ماعلا يسايقلا مقرلا
ةبسنب ةيليوحتلا تاعانصلا جاتنإ تايمك ضافخنا نع عجارتلا اذه جتن دقو  2009،ماع نم ةرتفلا سفنب
اهتيمهأ لكشت يتلاو ) (6.6%ةبسنب ءابرهكلا جاتنإ تايمكو  82.5%ةيبسنلا اهتيمهأ لكشت يتلاو )(1.0%
اهتيمهأ لكشت يتلاو  4.1%ةبسنب ةيجارختسإلا تاعانصلا جاتنإ تايمك تعفترا نيح يف  6.5%.ةيبسنلا
طابش رهشل يعانصلا جاتنإلا تايمكل يسايقلا مقرلا ضافخنا ىلإ ريرقتلا ريشي امك 11.0%.ةيبسنلا
ضافخنا نع عجارتلا اذه جتن دقو .هقبس يذلا يناثلا نوناك رهش عم ةنراقملاب ) (2.5%ةبسنب  2010ماع نم
جاتنإ تايمكو ) (13.6%ةبسنب ءابرهكلا جاتنإ تايمكو ) (1.1%ةبسنب ةيليوحتلا تاعانصلا جاتنإ تايمك
يعانصلا جاتنإلا تايمك ضافخنا ىلإ ًاضيأ ريرقتلا ريشي امك  (7.7%).ةبسنب ةيجارختسإلا تاعانصلا
ضافخنا نع عجارتلا اذه جتن دقو  2009.ماع نم طابش رهشب ةنراقم ) (1.6%ةبسنب  2010ماع نم طابش رهشل
يف  (6.4%)،ةبسنب ءابرهكلا جاتنإ تايمكو ) (1.4%ةبسنب ةيليوحتلا تاعانصلا عاطق يف جاتنإلا تايمك
 2.0%.ةبسنب ةيجارختسالا تاعانصلا جاتنإ تايمك تعفترا نيح
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ارتم  150نود ققشلا ىلع بلطلاو كرحتي يراقعلا قوسلا
يضاقلا ءارزولا سلجم رارقل اقفو ،ةحاسملاو يضارألا ةرئاد نم ةحونمملا تاءافعإلا ةميق تغلب -روتسدلا
نأ ىلإ ةرئادلا تايئاصحإ ريشتو.رانيد نويلم  35ةقيبطت ذنم ققشلاو يضارألا ىلع موسرلا ضيفختب
 13هتبسن ام لكشتل رانيد نويلم  3,6وحن تغلب ادرفنم يضاملا راذآ رهشل رارقلل اقفو تاءافعإلا ةميق
أدب ثيح طاشنلل أيهم يلحملا يراقعلا عاطقلا نأ نوصتخم لاقو.رهشلا سفنل ةرئادلا تاداريإ نم ةئاملاب
لوادتلا مجح عافترا لالخ نم يراقعلا عاطقلا ءادأل يباجيالا روطتلا سملي ءاوس دح ىلع رمثتسملاو نطاوملا
يضارألا ةرئاد تايئاصحإ ترهظأو.ةئاملاب  20هتبسن امب يلاحلا ماعلا نم لوألا عبرلا يف عاطقلل يلكلا
رايلم  1,12وحن غلبيل يلاحلا ماعلا نم لوألا عبرلا يف يلحملا راقعلا قوس لوادت مجح يف اعافترا ةحاسملاو
ماعلا نم اهتاذ ةرتفلاب ةنراقم رانيد نويلم 940ـب ةنراقم ةئاملاب  20هتبسن تغلب اعافترا الجسم رانيد
ةيعقاو ةيقيقح كاردإ نأ يرمعلا ريهز سدنهملا ناكسإلا عاطق يف نيرمثتسملا ةيعمج سيئر لاقو.يضاملا
زيزعت يف ريبك لكشب مهاس ضافخنالا نم ىندألا اهدح دنع رقتستل ةيلحملا قوسلا يف راقعلا راعسأ
ارتم  150نع اهتحاسم لقت يتلا ققشلاب قلعتي اميف اصوصخ بلطلا تايلمع ىلع لابقإلا ةيلمع
يلاحلا ماعلا نم لوألا عبرلا لالخ ةحاسملاو يضارألا ةرئاد تاداريإ عافترا نأ "روتسدلا"ـل يرمعلا فاضأو.اعبرم
يضاملا ماعلا نم ةرتفلا سفنل رانيد نويلم 58,8ـب ةنراقم رانيد نويلم  62,1وحن لجستل ةئاملاب  6وحنب
تالخدم راعسأ عافترال يبلسلا ساكعنالا نم نويراقع فوختو.يلحملا يراقعلا كارحلا ءادأ نسحت ىلع ليلد
ىلع ةيضاملا ةليلقلا ةرتفلا لالخ  50وحنب تعفترا يتلا ديدحلا ةدام اصوصخ ءانبلل ةيساسألا جاتنإلا
نيروطملا لبق نم ةجتنملا ةينكسلا تادحولا ددعب قلعتي اميف اصوصخ يراقعلا قوسلا عقاو
ةداعإو ةدرخلا رهص ةطساوب متت ةكلمملا يف ديدحلا جاتنإ نم ةريبك ةبسن كانه نأ يرمعلا حضوأو.نييراقعلا
ةفاضإ متت ثيح جتنملا تلبلا ديدح نم ةئاملاب  65هتبسن ام لكشت ديدحلا ةدرخ نأ انيبم ،اهعينصت
يلامجإ نأ ىلإ راشي.ةلوادتملا ةدرخلا ةدوج مدعل كلذو ديدحلا ليكشتل ىرخأ داومو مويسينغملاو نوبركلا
ةلماعم  7668ىلع تعزوت ،ةلماعم  20051يلاحلا ماعلا نم لوألا عبرلا لالخ غلب ةكلمملا يف راقعلا عيب تالماعم
تعزوت امك .ةئاملاب  62ةبسنب تاظفاحملا يقابل ةلماعم و، 12383ةئاملاب  38ةبسنب ةمصاعلا ةظفاحم يف
تعزوت نيح يف ،يضارألل ةلماعم و، 4277ققشلل ةلماعم  3391ىلع ةمصاعلا ةظفاحم يف عيبلا تالماعم
.يضارألل ةلماعم و 11137ققشلل ةلماعم  1246ىلع ةكلمملا تاظفاحم يقاب يف عيبلا تالماعم
رالود نويلب  11ىوتسم قرتخي يبنجألا يطايتحالا

رهش رخاوأ ىتح رالود نويلب  11ىوتسم يندرألا يزكرملا كنبلا ىدل ةيبنجألا تايطايتحالا مجح قرتخا  -دغلا
 11.13ىوتسم يبنجألا يطايتحالا مجح لصوو.قالطإلا ىلع هتايوتسم ىلعأ لجسيل يضاملا )سرام( راذآ
ةميق تغلبو.ةكلمملا خيرات يف هلجسي ىوتسم ىلعأ وهو ،يضاملا )سرام( راذآ  23خيرات يف رانيد نويلب
هتبسن تغلب عافترابو يضاملا )سرام( راذآ  23خيرات ىتح رالود نويلم  251يطايتحالا هققح يذلا عافترالا
 2009ماعلا ةياهن يف غلب دق يبنجألا يطايتحالا ناكو 2009.ماعلا ةياهن يف لجسملا هاوتسم عم ةنراقم 2.3 %
ىلع هتردق تعفترا دقف ،ةيلاحلا هتايوتسم ىلإ يطايتحالا عافترال ةجيتنو.رالود نويلب  10.879ىوتسم
تايطايتحالا ةيطغت ةردق عافترا نأ ركذي.رهش  8.1ىلإ تامدخلاو علسلا نم ةكلمملا تادروتسم ةيطغت
ىلإ لصو نيح يطايتحالا رشؤم ىلع ترثأ دق تناك يتلا كابترالا ةلاح ءاهنإ ىلإ ىدأ تادروتسملل ةيبنجألا
ىلإ يطايتحالا صلقت ةجيتن  2008ماعلا نم )سرام( راذآ رهش تلت يتلا ةليلقلا روهشلا لالخ ةرطخ تايوتسم
ةكلمملا مايقل ةجيتن تايوتسملا كلت ىلإ عجارت يطايتحالا مجح ناكو.تقولا كلذ يف رالود نويلب 5.3
تايطايتحالا نكل.ابيرقت رالود ينويلب تغلب يتلاو ،سيراب يدان ىلإ ةقحتسملا اهنويد نم ءزج ءارشب
دعب ارهش نسحتلاب تادروتسملا ةيطغت ىلع اهتردق تذخأو ،يضاملا ماعلا رخاوأ يف ةيدعاصت ةريتو تكلس
ناك يندرألا يزكرملا كنبلا ىدل يبنجألا يطايتحالا نأ هركذ ريدجلا نمو.ةيلاحلا اهتايوتسم تغلب نأ ىلإ رهش
لالخ اهققح ةبسن ىلعأ قرتخيل  40 %تغلب يتلاو ،قالطإلا ىلع ةبسن ىلعأب  2009ماعلا لالخ عفترا دق
كنبلا ىدل ةيبنجألا تالمعلا نم يمسرلا يطايتحالا يلامجإ نأ ىلإ راشي 35 % .تغلب يتلاو  2003ماعلا
يطايتحالا ومن بسن تحوارتو.ةيضاملا ةرشعلا ماوعألا لالخ  15 %هطسوتم غلب ومن ىلع ظفاح يندرألا يزكرملا
يطايتحالا ققحو .ةيضاملا ةرشعلا ماوعألا لالخ  6.6 %هتبسن بلاس ومنو  35.6 %نيب يزكرملا ىدل يبنجألا
يف  35.6 %هومن ةبسن تغلب نيح  2003ماعلا لالخ ةيضاملا ةرشعلا ماوعألا رم ىلع ومن ةبسن ربكأ يبنجألا
ومن نأل كلذ هيلع أرط اؤطابت ةمث نأ نييضاملا نيماعلا لالخ يبنجألا يطايتحالا ومن عبتت رهظيو.ماعلا اذه
بلق  2009ماعلا نكل 2008،و  2007نيماعلا يف  12.6 %ىلإ أطابت مث  28.6 %غلب  2006ماعلا يف يطايتحالا
هاوتسمب ةنراقم  40 %تغلب يبنجألا يطايتحالا ومن ةبسن نأو اميس ال ،ظوحلم نسحت ىلإ ومنلا ؤطابت
ماعلا يف اهدنع تناك يتلا ةعفترملا تايوتسملا تزواجت دق ومنلا ةبسن نوكت كلذبو ،يضاملا ماعلا ةياهن
2003.
 111نامع . 850757 ,ب.ص  5855362 6 962 +-سكاف 5503300 6 962 +-فتاه – ةطاسولا مسق  -ةيلاملا قاوسالا و ةطاسولل ةيملاعلا ةكرشلا

)ويلوي( زومت  9يف هبك هسأرتي ناك يذلا لاملا كنب ةرادإ سلجم لح يندرألا يزكرملا كنبلا ناكو ".رانيد 1.5
ايرادإ كنبلا راسم ميوقتل ةتقؤم ةرتفلو ىلوألا ةجردلاب يزارتحا ءارجإ" هنأب اهنيح هرارق يزكرملا فصوو 2009،
تابوعصلل دوعي ،هكلتمي ناك ام عيب ببس" نأ سمأ "دغلا"ـل لاق ةبك نأ ريغ".هتازجنم ىلع ءاقبإلا دصقب
ةبك دكأو ".ةيصخش" اهنأب اهنيح هقحب تذختا يتلا تاءارجإلا فصوو  "،يزكرملا كنبلا ةرادإ لبق نم اههجاو يتلا
كلت دعبو.تاكرشلا ضعب يف هتمهاسم يف ايفتكم ،يلاملا عاطقلا يف رامثتسالل هجوت يأ هل سيل هنأ
ةيلاملا قاروألا عاديإ زكرم بسحب ،كنب لاتيباك يف نيمهاسم  10ربكأل ةيكلملا تحبصأ ،تاريغتلا
ديعسو  9.26 %،نامضلل ةماعلا ةسسؤملاو  10.03 %،كلمي يديدحلا ناميلس دمحم يمار رمثتسملا :يلاتلاك
تاعانصلاو تارامثتسالا ةكرشو 7.015 %،كلمت يتلاو  International Finance Corporationو  7.08 %،ةزورد حيمس
Black Pearl Global Opportunity Fundو  4.823 %،هتيكلمو ملاسلا ملاس ليلخ مسابو  5.037 %،ةضباق ةلماكتملا
نب دعاسم نب دمحمو  4.4 %،ةيعانصلاو ةيرامثتسالا عيراشملل ةيسادسلا ةكرشلاو  4.5 %،كلمت يتلاو
نم  28يف ةيقارعلا ةبك ةلئاع تمضناو 3.4 %.راطيبلا فوؤرلا دبع ديلو فوؤرلا دبعو  4.149 %،فيسلا فيس
لامسأر نم  49 %،وحن تغلب ةصح كلمتل نييتارامإ نيرمثتسم بناج ىلإ ) 2009،رياني( يناثلا نوناك
كنبلا ظفاحم نم رارقب هليكشت ىلع رهشأ  5دعب لح يذلا اهنيح ةرادإلا سلجم ليكشت ىرجو ،كنب لاتيباك
ةيلاملا قاروألا عاديإ زكرم تانايب بسحبو نيمهاسملا ةطيرخ تناكو .ناقوط ةيمأ روتكدلا يندرألا يزكرملا
نيمهاسملا ربكأل ةرادإلا سلجم لح موي ،مهس /رانيد نويلم  132.3هلامسأر غلبي يذلا يندرألا لاملا كنبل
نامضلل ةماعلا ةسسؤملاو  14.8 %ةيسنجلا ةيتيوك/لوصألا ةرادإل ةيرامثتسالا تيوكلا عيراشم ةكرش هيف
 7.45 %.ةيسنجلا يقارع /هبك نسحو  8.7 %ةيسنجلا يقارع /الملا دامعو ةئملاب  9.02 %يعامتجالا
راعسألا عافتراب تببست ةردان يمخضت دوكر ةلاحب رمي داصتقالا :ءاربخ

ثيح "،يمخضتلا دوكرلا" يه ثودحلا ةردان ةيداصتقا ةلاح ندرألا يف مخضتلا رشؤم عافترا سكعي  -دغلا
ةردق يندت ىدأو.نييداصتقا ءاربخ بسحب ،ةيداصتقالا تاعاطقلا يف دوكر عم راعسألا عافترا قفارتي
،ءاربخلا ىري امك مخضتلا تالدعم ةدايز ىلإ ،راعسألا عفرب كلذ ضيوعت راجتلا ةلواحمو ،ةيئارشلا نينطاوملا
ىلع هنأ ءالؤه نيبو.ملاعلا لوح راعسألا عافترا عم ،ةيلحملا قاوسألاب راعسألا هيف تبواجت يذلا تقولا يف
نيرذحم ،اهراعسأ تعفترا ةيساسألا علسلا نأ الإ ،اهنع ءانغتسالا نكمي يتلا علسلا ضعب ضافخنا نم مغرلا
ةماعلا تاءاصحإلا ةرئاد تردصأو.ماع لكشب داصتقالا ىلع ةيبلس راثآ نم هلمحت امل ،مخضتلا تالدعم ةدايز نم
)مخضتلا( كلهتسملا راعسأ طسوتم عافترا ىلإ ريشي يذلاو ،ندرألا يف مخضتلا لوح يرهشلا اهريرقت
ىلإ مخضتلا لصو ذإ ،يضاملا ماعلا نم اهتاذ ةرتفلاب ةنراقم  4.6 %رادقمب ماعلا اذه نم ىلوألا ةثالثلا رهشألل
ةردان ةيداصتقا ةلاح ،ندرألا يف ثدحي ام نإ لاق ،يرومحلا مساق كومريلا ةعماج يف داصتقالا ذاتسأ2.8 % .
داصتقالا دوكر ةلاح يف ثدحت يتلاو "،يمخضتلا دوكرلا" ىمست يتلاو دوكرلاب مخضتلا طلتخي امدنع ،ثودحلا
بابسأ مهأ نأ يرومحلا نيبو.دوكرلا ةلاح يف ،راعسألا ضافخنا لصألا نأ نيح يف ،راعسألا عافتراو ،بلطلا عجارتو
،ءارشلا نع نينطاوملا فوزع ىلإ ةفاضإلاب ،قاوسألا يف اهتايعادتو ةيملاعلا ةيلاملا ةمزألا ،مخضتلا عافترا
تمهسأ يتلا ةيعلسلا تاعومجملا زربأ نمو.يه امك مهحبر شماوه ىلع ظافحلا ىلإ راجتلا ضعب يعس لباقملاب
 7.1ةبسنب "نجاودلاو موحللا" ةعومجمو  14.8 % ،ةبسنب اهراعسأ تعفترا يتلا "لقنلا" ةعومجم عافترالا اذه يف
"ميلعتلا" ةعومجمو  8.4 % ،ةبسنب "ةرانإلاو دوقولا" ةعومجمو  20.6 % ،ةبسنب "هتاجتنمو ركسلا" ةعومجمو % ،
جاورلا ةدوع لوألا ؛ناببس هل ةكلمملا يف مخضتلا نأ شياع ماسح يداصتقالا ريبخلا ركذو 6.5 % .ةبسنب
ةردق يندت ببسب ،يمخضتلا دوكرلاب ىمسي امل ةجيتن وأ ،راعسألا عافترا نم هلمحي امو يداصتقالا
ىلإ شياع تفلو.راعسألا عفرب كلذ ضيوعتو ،مهجاتنإ صيلقت ىلإ راجتلا رطضي ام ،ةيئارشلا نيكلهتسملا
ةمزألا ةأطو تحت ءطبب تاعاطقلا صعب ىلإ يداصتقالا طاشنلا ةدوع ببسب ،نيتلاحلا نم يناعي ندرألا نأ
زربأ نم ناكو .راعسألا عافترا ىلع ةيبلس راثآ هل مخضتلا عافترا نأ نيح يف ،اهتايعادتو ةيملاعلا ةيلاملا
اهتاجتنمو نابلألا" ةعومجمو  (5.7 % )،ةبسنب "هكاوفلا" ةعومجم اهراعسأ تضفخنا يتلا ةيعلسلا تاعومجملا
 (2.0 % ).ةبسنب "تاورضخلا" ةعومجمو  (4.6 % )،ةبسنب "نوهدلاو تويزلا" ةعومجمو  (2.4 % )،ةبسنب "ضيبلاو
عافترا دنعف ،دروتسم ندرألا يف مخضتلا لعجي ام ،يملاع راعسألا عافترا نم ربكألا ءزجلا نأ يرومحلا حضوأو
فيلاكت ةدايزو راعسألل ماعلا ىوتسملا عافتراب مهسي كلذ نإف ،لاثملا ليبس ىلع ايملاع زرألا وأ ركسلا
راعسأ طسوتم ضافخنا ىلإ ةماعلا تاءاصحإلا ةرئاد ريرقت راشأ ،يرهشلا ىوتسملا ىلعو.ايلحم ةشيعملا
زربأ نمو .هقبس يذلا )رياربف(طابش رهش عم ةنراقم )  (0.04 %ةبسنب ) 2010سرام(راذآ رهشل كلهتسملا
اهراعسأ تضفخنا يتلا "ةيذحألاو سبالملا" ةعومجم ضافخنالا اذه يف تمهسأ يتلا ةيعلسلا تاعومجملا
يتلا "نجاودلاو موحللا" ةعومجمو  (2.0 % )،ةبسنب اهراعسأ تضفخنا يتلا "تاورضخلا" ةعومجمو  (2.0 % )،ةبسنب
 (1.1ةبسنب اهراعسأ تضفخنا يتلا "ضيبلاو اهتاجتنمو نابلألا" ةعومجمو  (0.8 % )،ةبسنب اهراعسأ تضفخنا
دق رطاخم كانه نأ شياع حضوأ اميفو (0.3 % ).ةبسنب اهراعسأ تضفخنا يتلا "هتاجتنمو ركسلا" ةعومجمو % )،
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 2010راذآ رهشل  5.1 %يلاوحب كلهتسملا راعسأ طسوتم عفتراو 1.8 % .ةبسنب "واكاكلاو نبلاو ياشلا" ةعومجمو
نم لك عافترالا اذه يف تمهسأ يتلا ةيعلسلا تاعومجملا زربأ نم ناكو  2009.ماعلا نم هتاذ رهشلاب ةنراقم
ةبسنب "ةرانإلاو دوقولا" ةعومجمو  10.5 % ،ةبسنب "نجاودلاو موحللا" ةعومجمو  16.0 % ،ةبسنب "لقنلا" ةعومجم
تاعومجملا زربأ نمو  6.5 % .ةبسنب "ميلعتلا" ةعومجمو  20.4 % ،ةبسنب "هتاجتنمو ركسلا" ةعومجمو 9.0 % ،
 (%3.9)،ةبسنب "تاورضخلا" ةعومجمو  (7.0 % )،ةبسنب "هكاوفلا" ةعومجم اهراعسأ تضفخنا يتلا ةيعلسلا
نأ ركذي (1.6 % ).ةبسنب "نوهدلاو تويزلا" ةعومجمو  (1.5 % )،ةبسنب "ضيبلاو اهتاجتنمو نابلألا" ةعومجمو
نم يرهش لكشب راعسألا تانايب عمجب ةماعلا تاءاصحإلا ةرئاد موقت ثيح  2006،ماعلا ساسأب ةبوسحم ماقرألا
ةلس لثمت ةعلس  851راعسأ اهنم عمجي ،ةفاك ةكلمملا تاظفاحم ىلع ةعزوم ًايراجت ًالحم  3786لمشت ةنيع لالخ
لك ةرم عقاوب رهشلا يف تارم عبرأ بهذلاو نجاودلاو موحللاو هكاوفلاو راضخلا راعسأ عمجتو.يندرألا كلهتسملا
موقت ،يسايقلا مقرلا باستحا تاياغلو .رهشلا يف ةدحاو ةرم ىرخألا علسلا راعسأ عمجت نيح يف ،عوبسأ
عمجتو 2006.ماعلل ةرسألا لخدو تاقفن حسم جئاتن ىلإ ًادانتسا ةفلتخملا علسلل نازوأ مادختساب ةرئادلا
يلاتلا لكشلا حضويو.ريبسال ةلداعم مادختساب يسايقلا مقرلا قاقتشال اهنازوأب ةلقثم ةفاك راعسألا
ماعلا نم ىلوألا ةثالثلا رهشألاو 2009و  2008يماعل كلهتسملا راعسأل يرهشلا ماعلا يسايقلا مقرلا هاجتا
2010.
اهلمع ريوطت لبس نيرمثتسم عم ثحبت ةرحلا قطانملا
لمعلا ريوطت لبس ،ةرحلا قطانملا يرمثتسم عم ،ةاضقلا دايإ ،ةرحلا قطانملا ةسسؤم ماع ريدم ثحب  -دغلا
لمع هجاوت يتلا تابقعلا ليلذت تايلآ ىلإ ةفاضإ ،ءاقرزلا -ةرحلا ةقطنملا يف رامثتسالا ةئيب نيسحتو
يتأي نيرمثتسملاب ةاضقلا عامتجا نإ سمأ ةسسؤملا هتردصأ يفاحص نايب لاقو.اهيف نيرمثتسملا
اقيقحتو ةياغلا تاذل نيرمثتسملا ةئيه نم قيسنتبو نيرمثتسملا عم تدقع ةقباس تاءاقلل ًالامكتسا
ةئيه سيئر هرضح يذلا ،ءاقللا نأ ىلإ نايبلا راشأو.نيرمثتسملا عم لصاوتلاو لاصتالا تاونق ةمادإل
عاضوالا ىلع ءوضلا طلس ،نيرمثتسملا نم ريبك ددعو ةئيهلا ءاضعأو نامر ليبن ةرحلا قطانملا يرمثتسم
بناج ىلإ ،ةيرامثتسالا اهتئيب نيسحتو اهلمع ريوطتب ةليفكلا لبسلاو ءاقرزلا -ةرحلا ةقطنملا يف
نأ حضوأو.كلذ نود ًالئاح فقت يتلا تابقعلا ليلذتو رامثتسالا عيجشتل ةبسانم تايلآ عضو ةشقانم
قافتالا مت هنأ انيبم ،ةقطنملا يف هايملا عاطقنا ةلكشمل يرذج لح داجيإب نيرمثتسملا دعو ةاضقلا
لاح يف جيراهصلاب هايملا لاصيإ بناج ىلإ ،تاعاطقلا بسح هايملا خضل يعوبسأ ينمز لودج ىلع ايئدبم
.اهلوصو نود لوحت ةلكشم دوجو
يضاملا ماعلا رانيد نويلم  123.6رادقمب ةكرش  11ليماسر ضيفخت ضرفت ةيلاملا ةمزألا
يداصتقا ليلحت
نويلم  123.6رادقمب يضاملا ماعلا اهليماسر ضيفختب نامع ةصروب يف اهمهسأ ةجردم ةكرش  11تماق  -دغلا
يتلا ةيراقعلا تاكرشلا ضعب مايق ،يضاملا ماعلا دهشو.ةيلاملا قاروألا عاديإ زكرم تانايب بسحب ،رانيد
ترجفت يتلا ةيملاعلا ةيلاملا ةمزألا ءارج اهذيفنت نع فقوتلاب عيراشمب مايقلل نيبتتكملا لاومأ تعمج
لاومأ درب )ندرألا( ليومتلل كالمأ مايق اهزربأ ناك لاومألا كلت ةداعإل اهعفد ام )2008،ربمتبس( لوليأ يف
 4.5رادقمب يضاملا ماعلا اهلامسأر تضفخ )ةيندرألا( يراقعلا ريوطتلل كاماد ةكرش تناكو.اهيدل نيبتتكملا
ةكرش تضفخ امك.رانيد نييالم  5نم الدب رانيد فلأ  500ةيلمعلا كلت دعب اهلامسأر حبصيل رانيد نويلم
 3ليدعتلا كلذ دعب اهلامسأر حبصيل رانيد نييالم  7رادقمب اهلامسأر ةراجتلاو ةعانصلل برعلا نوحتافلا
 3.84هرادقم ضيفختب نجاودلا قيوستو زيهجتل ةيندرألا تماق امك.رانيد نييالم  10نم الدب رانيد نييالم
امك 2009.ماعلا يف ليدعتلا لبق رانيد نويلم  6.4نم الدب رانيد نويلم  2.56اهلامسأر حبصيل رانيد نويلم
رانيد فلأ  162.5اهلامسأر حبصيل رانيد نويلم  1.462رادقمب اهلامسأر برعلا نوروطملاو نوعابطلا ةكرش تضفخ
اهلامسأر ضيفختب لفاكتلل ةكربلا ةكرش تماق امك.ضيفختلا ةيلمع لبق رانيد نويلم  1.625نم الدب
نامأ ةكرش تضفخ امك.رانيد نويلم  5.94نم الدب رانيد نويلم  4.4اهنيح حبصيل رانيد نويلم  1.5رادقمب
تلزنو.رانيد نويلم  31.1اهلامسأر ءارجألا كلذ دعب حبصيل رانيد نويلم  10.3رادقمب اهلامسأر ةيلاملا قاروألل
نييالم  4نم الدب رانيد نويلم  2حبصيل رانيد نويلم  2رادقمب اهلامسأر بلصلا ةعانصل ةينطولا ةكرشلا
 2رادقمب ضيفختلا نأب اهل قباس حاصفإ يف تحضوأ ةكرشلا تناكو.لاملا سأر ضيفخت ةيلمع لبق رانيد
ةيلاملا ةنسلا ةياهن يف امك ةمكارتملا رئاسخلا نم رانيد نويلم  2ءافطإب كلذو يندرأ رانيد نويلم
نويلم  59ةداعإ مت ثيح )ندرألا( ليومتلل كالمأ ةكرشل يه ةكرش لام سأرل ضيفخت ةيلمع ربكأ تناكو2008.
ةكرشلا لامسأر حبصيل ) 2009،سطسغأ( بآ  19يف تمتو ةيملاعلا ةيلاملا ةمزألا رجفت دعب نيمهاسملل رانيد
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نويلم  4.2ةميقب اهيمهاسمل صاخ باتتكا حرطب ماعلا سفنب تماق ةيتارامإلا ةيندرألا نأ ىلإ راشي.رانيد
رانيد نويلم  3.14رادقمب اهلامسأر يدنكلا ةكرش تضفخ امك.رانيد نييالم  5اهلامسأر حبصيل مهس /رانيد
يذيفنتلا سيئرلا راشأو.ضيفختلا ةيلمع لبق رانيد نويلم  12.873نم الدب رانيد نويلم  9.73حبصيل
ةدايزلا مهسأ ليجست  2009ماعلا لالخ مت هنأ ىلإ قباس تقو يف تادارج ريمس ةيلاملا قاروألا عاديإ زكرمل
ةفاضإلاب ،مهس نويلم  261.3هعومجم امب ةماع ةمهاسم ةكرش  24لبق نم ذفنملا صاخلا باتتكالا نع ةجتانلا
لبق نم ةذفنملا نويدلا ةلمسر وأ ةرودملا حابرألاو تايطايتحالا ةلمسر نع ةجتانلا ةدايزلا مهسأ ليجست ىلإ
.مهس نويلم  88.10هعومجم امب ةماع ةمهاسم ةكرش 19
ءاشنإلا روط رالود رايلمب يندرأ  -يرطق قودنص :يتيرابكلا
ندرالا نيب طبرت يتلا تاقالعلا قمع ىلع يتيرابكلا لئان نيعلا ندرالا ةراجت ةفرغ سيئر دكأ -روتسدلا
رالود نويلم  52براقي ام تغلب ةكلمملا يف ةيرطقلا تارامثتسالا نأ ىلإ ًاريشم ،تالاجملا ةفاك يف رطقو
هتدوع بقع ةيفحص تاحيرصت يف يتيرابكلا فاضأو .يحصلاو يبطلا عاطقلا يف اهمظعم ،يضاملا ماعلا لالخ
ىلإ علطتي ةكلمملا يف يراجتلا عاطقلا نأ ،ةحودلا يف ةيمالسإلا ةفرغلل ةيمومعلا ةيعمجلا تاعامتجا نم
ةكلمملا يف مهتارامثتسا زيزعت ىلإ نييرطقلا ءاقشألا ًايعاد ،ةكلمملا و رطق نيب لضفأ ةيداصتقا تاقالع
كانه نأ ىلإ ًاريشم .نيدلبلا يف رامثتسالل لضفأ لامعأ صرف قلخ يف مهاست ةيقيقح ةكارش داجيإل
ىلإ رطق فوقو دكؤي رمأ وهو ءاشنإلا روط يف لازام رالود رايلم همجح زواجتي يندرأ يرطق كرتشم قودنص عورشم
هقيبطت ةعرس عورشملل ةذفنملا فارطألا ىلع ًاينمتم ،اهب رمت دق ةبعص ةيداصتقا لحارم يف ندرألا بناج
لجأ نم نيسحلا نبا يناثلا هللا دبع كلملا ةلالج هب موقي يذلا ريبكلا رودلا يتيرابكلا دكأ.عقاولا ضرأ ىلع
عضو ىلع لمعلا و ،رامثتسالل بذاج و زيمم يرامثتسا خانم قلخ و تالاجملا ةفاك يف ةلماشلا ةضهنلا قيقحت
تسلا تاونسلا لالخ تنكمت ةكلمملا نأ ىلإ ًاهونم ،ةيملاعلا و ةيبرعلا رامثتسالا ةطراخ ىلع ةكلمملا
يراجتلا نازيملا نأ ىلإ ًاريشم ،ةيبرع اهمظعم رالود تارايلم  10اهتميق زواجتت تارامثتسا بذج نم ةيضاملا
يف غلبي نيح يف ،ةكلمملل رالود نويلم  200لباقم رالود نويلم  300غلب الثم ايروسو ندرألا نيب
ةيلاحلا ةكلمملا تادروتسم نم  %80نأ ىلإ هتاذ تقولا يف ًاتفال ،رالود رايلم رصم يفو ،رالود رايلم ةيدوعسلا
يه يكيرمألا قوسلاب ةطبترملا ريغ انتارداص نم  %90نأ نيح يف ،ةيبرع لود نم يه ةيئاذغلا اميسال
تازايتما و تاليهست ميدقت ةكلمملا يف رامثتسالاب ةينعملا تاهجلا دادعتسا ًادكؤم ،ةيبرعلا قاوسألل
يف لمعلا و رامثتسالا نم اونكمتيل مهل بسانملا خانملا داجيإو برعلا لامعألا لاجرو نيرمثتسملل
دكأ ،اهتجلاعم لبس و ةرتفلا هذه لالخ يندرألا داصتقالا اهجاوي يتلا تايدحتلا مجح نع لاؤس يفو.ةكلمملا
ًايدحت لكش يضاملا ماعلا نأ ىلإ ًاريشم ،ةيضاملا تاونسلا لالخ ريثكلا ىناع ندرألا نأ يتيرابكلا
قوفي ةنزاوملا يف يلام زجع دوجو و داصتقالا ىلع ةيملاعلا ةيلاملا ةمزألا تاريثأت ببسب ًاريبك ًايداصتقا
ةموكحلا اهتذختا يتلا ةديجلا تاوطخلا و ةيحالصإلا جماربلاو تاسايسلا نأ ًادكؤم ،رالود رايلم  1, 6همجح
لئاسر لاسرإ ةلمحب مايقلاو قافنإلا ضفخ لالخ نم عضولا اذه ةجلاعمل هللا هظفح كلملا ةلالج نم تاهيجوتب
رواحتلل صاخلا عاطقلا عم اهتكارش زيزعت و دئاسلا يكالهتسالا طمنلا رييغت ىلع لمعلا ةرورضب نينطاوملل
لثم نيناوقلا نم ديدعلا رييغت ىلع لمعلا ءدبو ةمزألل جرخم ىلإ لوصولا ةيفيك يف ثحبلاب هعم رواشتلاو
يداصتقالا عضولل ةعجان لولح ىلإ لوصولا يف تمهاس تاءارجإ تاعيبملا ةبيرضو لخدلا ةبيرض نيناوق
ىلع رداق ندرألا نأ ًانيبم ،ينطولا داصتقالا ىلع ةيملاعلا ةيلاملا ةمزألا تايعادت ةدح نم فيفختلا و مئاقلا
هيدل نوكي نأ بجي ةكلمملا يف صاخلا عاطقلا نأ يتيرابكلا فاضأو.رئاسخلا لقأب ةمزألا تاعبت نم جورخلا
ةقباسلا مايألا نم ريثكب لضفأ ايلاح يداصتقالا عضولا نأ ًادكؤم ،ةرباع ةمزأ يه ةمزألا هذه نأب يفاكلا يعولا
ىلع لمعيو قوسلا يف هتسايس ريغي نأب بلاطم صاخلا عاطقلا نأ ًاهونم ،عفترم انيدل يدقنلا يطايتحالا و
ىلع اباجيإ سكعني امم ،ةيلحملا ةلامعلا نم ددع ربكأ باعيتسا ةلواحمل ةطشنألا فلتخم يف هلاومأ فيظوت
.ينطولا داصتقالا
ءارمسلا ةبرخلل رالود نويلم  43هميقب ضرق

ليومتل ًارسيم ًاضرق ةيمنتلل يدوعسلا قودنصلا عم نيمداقلا نيمويلا لالخ ةيندرألا ةموكحلا عقوت -يأرلا
يدوعسلا قودنصلا لبق نم دمتعا يذلاو رالود نويلم  43غلبمب )ةثلاثلا ةلحرملا( ءارمسلا هبرخلا عورشم
،تاسارد بسحو ،ةقطنملا يف اهعون نم ةطحم ربكأ ءارمسلا ةبرخ يف ةيقنتلا ةطحم ربتعتو.يضاملا ماعلا ةياهن
دوعتو .ملاعلا يف بسنلا ىلعأ يهو  96%تزواجت دق ةكلمملا يف ءاملاو ءابرهكلاب نيمودخملا ناكسلا ةبسن نأ
ةيبرعلا ةكلمملا ةموكح عارذ قودنصلا ربتعيو  1975،ماع ىلإ ةيمنتلل يدوعسلا قودنصلا عم ندرألا ةقالع
ليومت يف ةمهاسملل ةرسيملا ضورقلا ميدقت لالخ نم ةيمانلا لودلل تادعاسملا ميدقت يف ةيدوعسلا
عيراشملا
ةيومنتلا
فلتخمويف
مهاسو
قودنصلا
ةرتفلا لالخ
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ليومت
ًاعورشم
ةيملاعلا ةكرشلا
ةطاسولل
.تاعاطقلا قاوسالا
مسق  -ةيلاملا
ةطاسولا
5503300فتاه –
6 962 +-(1975 5855362سكاف
6 962
.17ب.ص +-
850757
 111نامع ,

طابش يف رانيد رايلم 20ر 7ىلإ كونبلا يف عئادولا عافترا
طابش ةياهن يف ةكلمملا يف ةصخرملا كونبلا ىدل عئادولا يلامجإ ديصر نأ ةيمسر تانايب ترهظأ -يأرلا
يزكرملا كنبلا ماقرأ بسحبو 2009 .ماع ةياهن نع ةئملاب  2هتبسن عافتراب رانيد رايلم 20ر 7غلب يضاملا
يف ميقملا صاخلا عاطقلا عئادو نم لك عافترال ةجيتن ءاج عئادولا يلامجإ ديصر يف ةدايزلا ناف يندرألا
تاسسؤملا عئادوو ةئملاب 5ر 2ةبسنب ميقملا ريغ صاخلا عاطقلا عئادوو ةئملاب 1ر 9ةبسنب ةكلمملا
ةئملاب 5ر 8ةبسنب تضفخنا ماعلا عاطقلا عئادو نأ تانايبلا ترهظأو .ةئملاب 44ر 5ةيفرصملا ريغ ةيلاملا
رانيدلاب عئادولا تعفترا ةلمعلا عونل اقفو عئادولا تاروطت نعو 2009.ماع ةياهن يف اهتايوتسمب ةنراقم
.ةئملاب 3ر 6ةبسنب ةيبنجألا تالمعلاب عئادولاو ةئملاب 1ر 5ةبسنب يندرألا
 2010ماع نم ىلوألا رهشأ ةثالثلل مخضتلا لدعم 4.6%
طسوتم عافترا ىلإ ريشي يذلاو ندرألا يف مخضتلا لوح يرهشلا اهريرقت ةماعلا تاءاصحإلا ةرئاد تردصأ  -يأرلا
ماعلا نم ةرتفلا سفنب ةنراقم  4.6%رادقمب ماعلا اذه نم ىلوألا رهشأ ةثالثلل )مخضتلا( كلهتسملا راعسأ
اهراعسأ تعفترا يتلا »لقنلا« ةعومجم عافترالا اذه يف تمهاس يتلا ةيعلسلا تاعومجملا زربأ نمو .يضاملا
ةعومجمو  20.6%،ةبسنب »هتاجتنمو ركسلا« ةعومجمو  7.1%،ةبسنب »نجاودلاو موحللا« ةعومجمو  14.8%،ةبسنب
ةيعلسلا تاعومجملا زربأ نم ناك نيح يف  6.5%،ةبسنب »ميلعتلا« ةعومجمو  8.4%،ةبسنب »ةرانإلاو دوقولا«
ةبسنب »ضيبلاو اهتاجتنمو نابلألا« ةعومجمو  (5.7%)،ةبسنب »هكاوفلا« ةعومجم اهراعسأ تضفخنا يتلا
 (2.0%).ةبسنب »تاورضخلا« ةعومجمو  (4.6%)،ةبسنب »نوهدلاو تويزلا« ةعومجمو (2.4%)،
راذآ رهشل كلهتسملا راعسأ طسوتم ضافخنا ىلإ ةماعلا تاءاصحإلا ةرئاد ريرقت راـشأ ،يرهشلا ىوتسملا ىلعو
اذه يف تمهاس يتلا ةيعلسلا تاعومجملا زربأ نمو .هقبس يذلا طابش رهش عم ةنراقم ) (0.04%ةبسنب 2010
يتلا »تاورضخلا« ةعومجمو  (2.0%)،ةبسنب اهراعسأ تضفخنا يتلا »ةيذحألاو سبالملا« ةعومجم ضافخنالا
ةعومجمو  (0.8%)،ةبسنب اهراعسأ تضفخنا يتلا »نجاودلاو موحللا« ةعومجمو  (2.0%)،ةبسنب اهراعسأ تضفخنا
يتلا »هتاجتنمو ركسلا« ةعومجمو  (1.1%)،ةبسنب اهراعسأ تضفخنا يتلا »ضيبلاو اهتاجتنمو نابلألا«
ةعومجم اهراعسأ تعفترا يتلا ةيعلسلا تاعومجملا زربأ نم ناك نيح يف  (0.3%).ةبسنب اهراعسأ تضفخنا
ةبسنب »نوهدلاو تويزلا« ةعومجمو  2.8%،ةبسنب »هكاوفلا« ةعومجمو  0.8%،ةبسنب تعفترا يتلا »لقنلا«
رهشل  5.1%يلاوحب كلهتسملا راعسأ طسوتم عفترا امك 1.8%.ةبسنب »واكاكلاو نبلاو ياشلا« ةعومجمو 1.7%،
لك عافترالا اذه يف تمهاس يتلا ةيعلسلا تاعومجملا زربأ نم ناكو  2009.ماع نم رهشلا سفنب ةنراقم  2010راذآ
»ةرانإلاو دوقولا« ةعومجمو  10.5%،ةبسنب »نجاودلاو موحللا« ةعومجمو  16.0%،ةبسنب »لقنلا« ةعومجم نم
ناك نيح يف  6.5%.ةبسنب »ميلعتلا« ةعومجمو  20.4%،ةبسنب »هتاجتنمو ركسلا« ةعومجمو  9.0%،ةبسنب
»تاورضخلا« ةعومجمو  (7.0%)،ةبسنب »هكاوفلا« ةعومجم اهراعسأ تضفخنا يتلا ةيعلسلا تاعومجملا زربأ نم
ةبسنب »نوهدلاو تويزلا« ةعومجمو  (1.5%)،ةبسنب »ضيبلاو اهتاجتنمو نابلألا« ةعومجمو  (3.9%)،ةبسنب
عمجب ةماعلا تاءاصحإلا ةرئاد موقت ثيح  2006،ماع ساسأب ةبوسحم ماقرألا هذه نأ ركذلاب ريدجلا نمو(1.6%).
عمجي ،ةكلمملا تاظفاحم ةفاك ىلع ةعزوم ًايراجت ًالحم  3786لمشت ةنيع لالخ نم يرهش لكشب راعسألا تانايب
بهذلاو نجاودلاو موحللاو هكاوفلاو راضخلا راعسأ عمجتو .يندرألا كلهتسملا ةلس لثمت ةعلس  851راعسأ اهنم
تاياغلو .رهشلا يف ةدحاو ةرم ىرخألا علسلا راعسأ عمجت نيح يف ،عوبسأ لك ةرم عقاوب رهشلا يف تارم عبرأ
تاقفن حسم جئاتن ىلإ ًادانتسا ةفلتخملا علسلل نازوأ مادختساب ةرئادلا موقت ،يسايقلا مقرلا باستحا
ةلداعم مادختساب يسايقلا مقرلا قاقتشال اهنازوأب ةلقثم راعسألا ةفاك عمجتو  2006.ماعل ةرسألا لخدو
.ريبسال
) (JOFRيضاملا ماعلا رانيد فلأ  27حبرت نيمأتلل ةيسنرفلا ةيندرألا
يف رئاسخ لباقم ارانيد 227و افلأ  27تغلب  2009ماعلا يف احابرأ نيمأتلل ةيندرألا ةكرشلا تققح  -دغلا
تاقفدتلا نإ سمأ يداعلا اهعامتجا يف ةكرشلل ةماعلا ةئيهلا تلاقو.ارانيد 163و افلأ  27تغلب  2008ماعلا
تغلب يضاملا ماعلا يف لماعلا لاملا سأر دونب يف رييغتلا لبق ليغشتلا تايلمع نم ةكرشلل ةيدقنلا
يناثلا ىنبملا زيهجت نم ءاهتنالا مت هنأ تنيبو  2008.ماعلل رانيد فلأ  98لباقم رانيد فلأ 63و انويلم
اذه نم لوألا عبرلا ةياهن لبق حاتتفالا متي نأ عقوتملا نم ثيح ،اعبرم ارتم  1460نم رثكأ نم نوكملا ةكرشلل
تارامإلا ةلود يف نيمأتلل ةيسنرفلا ةيندرألا ةكرشلل ةيئاهنلا ةيفصتلا لامعأ نم ءاهتنالا مت امك ،ماعلا
لامسأرب  1976ماعلا تسسأ ةدودحم ةماع ةمهاسم ةكرش نيمأتلل ةيسنرفلا ةيندرألا ةكرشلاو.ةدحتملا ةيبرعلا
.ةفاك هعاونأب نيمأتلا لامعأ يف ةكرشلا طاشن زكرتيو ،يندرأ رانيد فلأ 100و نييالم 9
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ةبيرضلا لبق ةكرشلا حابرأ نا تفاضأو 2008 .ماع يف رانيد فلأ 774و نييالم 6لباقم رانيد فلأ 249و نييالم
يف رانيد فلأ 500و نويلم لباقم رانيد فالأ 4و انويلم يضاملا ماعلا يف نوكتل ةئملاب 33ةبسنب تضفخنا
يف داحلاو ريبكلا عافترالا ببسب ءاج يضاملا ماعلا يف حابرألا ضافخنا نا ةئيهلا تنيبو .هقبس يذلا ماعلا
ةصاخو تالمعلا فرص راعسأ يف ظوحلملا عافترالا ىلإ ةفاضإلاب جاتنإلا يف ةلخادلا ةيلواللا داوملا راعسأ
يئاجر ةرادإلا سلجم سيئر لاقو .ةيبوروالا لودلا نم اهداريتسا متي ةيلوألا داوملا بلغا نا اميس ال ورويلا
ةعبطملا حبصت نا يف 2010ماع يف ةيلبقتسملا اهتيؤر قيقحتل وبصت ةكرشلا نا )ارتب( ـل يتيفلسلا
تازجنملا مهأ ةئيهلا تضرعتساو .اهجراخو ةكلمملا لخاد ةينوتركلا بلعلا ةعانصو ةعابطلا لاجم يف ةلضفملا
يف رئاجسلا بلعل ةعنصملا تاكرشلا ىدحإ نم دامتعا ىلع ةكرشلا تلصح ثيح 2009ماعلا لالخ ةققحملا
نيتاهل ريدصتلا لعفلاب ادب دقو يبد يف رئاجسلاو لسعملا بلعل ةعنصملا تاكرشلا ىدحإ نم كلذكو نميلا
ةعانصو ةعابط يف رانيد نييالم ه هردق لام سارب  1995ماع اهسيسأت ذنم داحتالا ةكرش صصختتو.نيتكرشلا
فيظنتلا داومو ةيذغألاو ةيودألا ةعانصل ةفاضإلاب رئاجسلا ةعانص يف مدختست يتلا ةينوتركلا بلعلا
.ليمجتلا تارضحتسمو روطعلاو
 ((ITCCرامثتسالل لابقالا ةكرش
خيرات  1 – 150نم مهسالا ددع يلاتلا بيترتلا بسح كلذو  2009 ،ماع نع مهسألا حابرأ عيزوتب ءدبلا متيس
 /ندرالا كنب يف كلذو  14 – 15 /4/ 2010ميلستلا خيرات  151 – 50000مهسالا ددع و  12 – 13 / 4 / 2010ميلستلا
 .يناسيمشلا عرف
 ((AIPCةيرامثتسالا عيراشملل قرشلا ةكرش
كلذ و  11/4/2010قفاوملا دحالا موي حابص نم ارابتعا كلذ و دب  2009ماع نع مهسألا حابرأ عيزوتب ءدبلا متيس
 .يتيوكلا يندرالا كنبلا يف
 ((ULDCيضارالا ريوطتل داحتالا ةكرش
قفاوملا تبسلا موي حابص نم رشع ةيداحلا ةعاسلا مامت يف يداعلا ةماعلا ةئيهلا عامتجا دقع متيس
داحتالا كنب يف كلذ و 24/4/2010 ،
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ةيميلقالا رابخالأ
ةيرئازجلا اهتدحو عيبل تانهكتب اموعدم موكيلت موكساروأ مهس دوعص
اهتدحو عيبتس اهنأب تانهكتب ةموعدم سيمخلا سمأ ةيرصملا موكيلت موكساروأ مهسأ تعفترا -يأرلا
يبد رشؤم طبهو .اعوبسأ  23يف ىوتسم ىلعأ ىلإ عافترالل ةيرصملا ةصروبلا عفد امم /يزاج /ةيرئازجلا
تايلمع دعب تيوكلاو نيرحبلا ارشؤم طبه امك هرئاسخ يبظوبا رشؤم لصاوو نيعوبسأ يف ىوتسم ىندأل
موكساروأ مهس دعصو .نيرحبلاو تيوكلا يف جردملا دحتملا يلهألا كنبلا مهسأ يف حابرأ ينجل ةعساو عيب
تلاقو .ةئملا يف 9ر 3نيكرتشملا ددع ثيح نم يبرعلا ملاعلا يف لومحملا فتاهلل ةكرش ربكأ موكيلت
نويلم  597غلبمب ةنيدم ةكرشلا نأب معازم يف ةيرئازج ةيرادإ ةمكحم مامأ تنعط اهنأ نينثالا موي ةكرشلا
تاعئاشلل رارمتسا //وه عافترالا نا ةرسمسلل ميعن نم ينيردلا روميت لاقو .ةرخأتم بئارض ةروص يف رالود
1ر 5اعفترم سمأ تالماعت يرصملا رشؤملا ىهنأو .//اهلمكأب عابتس موكيلت موكساروأ نأ وأ عابتس يزاج نأب
يف ةعستو تيوكلا يف ةئملا يف 4ر 2دحتملا يلهألا كنبلا مهس رسخو .ةطقن  7249ىوتسم دنع ةئملاب
ذنم هل ةراسخ ربكأ الجسم ةئملا يف نينثا ةبسنب طوبهلل ينيرحبلا رشؤملا عفديل نيرحبلا يف ةئملا
ةصح عيب لبق عوبسألا اذه نيتصروبلا يف ارهش  17يف هتايوتسم ىلعأ غلب دق كنبلا مهس ناكو .زومت 13
ديفتسيس له يردن ال انلز ام //يرامثتسالا وكيس كنب ىدل لوصألا ةرادإ سيئر راورس ليكاش لاقو .ررقم
ينجل تاعيبملا ضعب يلاحلا تقولا يف كانه كلذلو ..ةحضاو ريغ رومألا .ال مأ ةصح عيب نم ةيلقألا ومهاسم
مايا رخأ ناك يذلاو راذا سرام  24ذنم قالغإ ىوتسم ىندأ الجسم 1ر 9يبد رشؤم رسخو .//مهسلا ىلع يرجت حابرألا
 28ذنم ةئملا يف 6ر 1رشؤملا طبهو.نويد ةلكيه ةداعإل ضرع نع ةيملاعلا يبد ةعومجم نلعت نأ لبق لوادتلا
نيرمثتسملا نيب ثيدح كانه //ةيلاملا ةطاسولل ةرفظلاب تارامثتسالا سيئر وناهبايج سايف لاقو .راذآ
رامعا تددم نأ ذنم ةصاخ ايبلس افقوم نوذختي سانلا. //ةياغلل ةفيعض جئاتن نلعتس تاكرشلا بلغأ نأب
رامعا تلاقو .//لبقتسملا يف بعاتم هجاوتس ةكرشلا نأ ينعي كلذ ناك اذإ امع سانلا لءاستي .نويد دادس
تاقافتا ىلإ اهليوحت لالخ نم  2010يف قحتستو رالود رايلم 1ر 23غلبت نويد لجأ ددمتس اهنأ دحألا موي
5ر 9ىلإ مايأ ةعبرأ يف هرئاسخ يلامجإ عفتريل ةئملا يف 2ر 1رامعا مهس طبهو .لجألا ةليوط تاعورشم ليومت
لجألا ليوط اهفينصت ءاعبرألا زروب دنا دردناتس ينامتئالا فينصتلا ةسسؤم تضفخو .ةئملا يف
رارمتسا نأشب انرظن ةهجو فينصتلا ضفخ سكعي //ةسسؤملا ىدل نامتئالا للحم دنال لوب لاقو .ةكرشلل
مل تاعورشم ميلست ىلع رامعال ةلويسلا تاقفدت دامتعاو يبد يف يراقعلا قوسلاب ةبعصلا فورظلا
يف ةسفانملا يراقعلا ريوطتلا تاكرش نم لضفأ رامعا ءاد نوكي نأ عقوتملا نم نا نوللحم لاقو .//دعب لمتكت
يبد كنب مهس اهنيب ةئملا يف نينثا نم رثكأ يبد يف مهسأ ةعبس تطبهو .لوألا عبرلا جئاتن يف تارامإلا
نيلماعتملا ريبك يمهف لماش لاقو .ةيدقنلا تاعيزوتلا ةرتف ءاهتنا دعب ةئملا يف 7ر 8رسخ يذلا يمالسإلا
 1800دنع /ينفلا معدلل ىوتسم قوسلا تقرتخا //لاشنانياف نوتلب ىدل ةيميلقإلا مهسألا تاعيبم يف
تدهش //الئاق فاضأو .//ةسلجلا ةياهن لولحب نيرتشملا ضعب مدقت نكل حابرألا ينج نم ةجوم راثأ امم /ةطقن
دازو .//ةيساسأ لماوع ىلإ دنتست ءابنأ دوجو مدعل ينفلا ليلحتلل سانلا علطتيو ءارشلا يف ةالاغم قوسلا
ءارش ىلع تاسسؤملا لابقإ عم تاسلج ثالث يف هبساكم لوأ الجسم ةئملا يف 0ر 1ةينامعلا ةصروبلا رشؤم
موي هلجس يذلا ارهش  17يف ىوتسم ىلعأ نم برتقيل تامدخلا تاكرشو ةيعانصلا تاكرشلاو كونبلا مهسأ
ماجحأ نكل ةكسامتم قوسلا //ةيلاملا قاروألل ةدحتملا يف ةرسمسلا مسق ريدم رصن لداع لاقو .نينثالا
يعاطقل ماعلا نم لوألا عبرلا جئاتن نأشب حوضولا نم اديزم نورمثتسملا رظتني ثيح مويلا ةيندتم لوادتلا
1ر 5يرصملا رشؤملا دعصو .ةطقن  7635ىلإ ةئملا يف 0ر 1رشؤملا داز رطق يفو .//ةيعانصلا تاكرشلاو كونبلا
يف 1ر 9يبد رشؤم رسخو .ةطقن  6852ىلإ ةئملا يف 0ر 1ينامعلا رشؤملا عفتراو .ةطقن  7249ىلإ ةئملا يف
0ر 07يتيوكلا رشؤملا عجارتو .ةطقن  2823ىلإ ةئملا يف 0ر 7يبظ وبأ رشؤم ضفخناو .ةطقن  1765ىلإ ةئملا
.ةطقن  1574ىلإ ةئملا يف نينثا ينيرحبلا رشؤملا لزنو .ةطقن  7570ىلإ ةطقن
 6%ىلإ ةيساسألا ةدئافلا ضفخي يقارعلا يزكرملا

ةدئافلا رعس ضفخ كنبلا نأ تبسلا سمأ زرتيور يقارعلا يزكرملا كنبلا يف ريبك راشتسم غلبأ -يأرلا
لاقو.مخضتلا توفخ ىلع لعف در يف كلذو ناسين ليربا لوأ نم ارابتعا ةئملاب ةتس ىلإ ةعبس نم يساسألا
زيزعت ىلعو راجتلاو نيرمثتسملا ضارقإ ىلع ةصاخلا كونبلا اضيأ عجشتس ةوطخلا نأ راشتسملا
يمسرلا ريغ داصتقالا نميهي ثيح قارعلا يف ةريبك ةجردب ةيزمر ةدئافلا رييغت تارارق ربتعتو .داصتقالا
ماظنلا يعادت يف تابوقعلاو برحلا نم دوقع تببستو .ماخلا طفنلا جاتنإو ماعلا عاطقلا ادع ىحانملا لك ىلع
.دالبللةكرشلا
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ةصح موكساروأ زوحت نيح يف لينيبوم ىلع رطيست ةضباق ةكرش اعم ناكلمت ذإ ةرهاقلا يف اهرقم يتلا
موكساروال ريبك راصتنا رارقلا اذه //موكساروأ يماحم يفاوم نامثع لاقو .ةئملا يف  20اهتبسن ةرشابم
سنارف مساب ةثدحتم تلاقو .//ةيرصملا تالاصتالا قوسل ةدوجلا ةيلاع تامدخ ميدقت لصاون نأ نمضيسو
نوناك رياني يف ايلوأ ارارق تذختا ةمكحملا تناك.رمألا ىلع قيلعتلا يف ةبغار ريغ ةكرشلا نأ موكيلت
سنارفل ةدحو نأب ةيلاملا ةباقرلل ةماعلا ةئيهلل رارق ىلع موكساروأ تنعط امدعب ةقفصلا عنمل يناثلا
/رالود 44ر /63ايرصم اهينج  245لباقم لينيبوم يف رحلا لوادتلا مهسأ لك ءارش ضرع عيطتست موكيلت
.مهسلل
يفرصيملا دمحأ لاقو .رارقلا ىلع نعطت دق ةئيهلا نأ رتيورل ةيلاملا ةباقرلا ةئيه نم ماحم لاقو
.//ال مأ نعطنس انك نأ ةصتخملا تاطلسلا ررقتسو رارقلا سردنس مكحلا اذه دعب//
ميكحت ةمكحم تناك
ىلإ ةضباقلا ةكرشلا يف ةئملاب 28ر 75ةغلابلا اهتصح موكساروأ عيبت نأب قباس تقو يف تضق ةيلود
ميدقت مزلتسي هنا ةيرصملا تاطلسلاو موكساروأ تلاق يذلا رارقلا وهو اهينج  273لباقم ةيسنرفلا ةكرشلا
اهتضفر دقو اهينج  273نم لقأ رعسب اهلك ضورع ةثالث موكيلت سنارف تمدقو .اهلك ةكرشلا ءارشل ضرع
.اهينج  245رعسب عبارلا ضرعلا ىلع قفاوت نأ لبق ةئيهلا
ايسآ قرش يف يلامجإلا يلحملا جتانلا ةدايز عقوتي يلودلا كنبلا
 2010ماع يف ةئملاب 8ر 7ةبسنب ةقطنملا لود يف يلامجإلا يلحملا جتانلا ةدايز يلودلا كنبلا عقوت -يأرلا
يلودلا كنبلا تاءاصحإ بسحو 2009.يناثلا نيرشتل ةقباسلا كنبلا تاعقوت نع ةدحاو ةيوئم ةطقن ازواجتم
دقف ةيضاملا ةليللا ردص يذلا يداهلا طيحملا ةقطنمو ايسآ قرش قطانم تايداصتقا قافآ نع هريرقت يف
ةدايزلا ةبسن تناك اميف ةئملاب 7ر 0عقاوب يضاملا ماعلا ايسآ قرش قطانم يف يلحملا جتانلا يلامجإ دادزإ
.قباسلا ماعلا ىف ةئملاب 8ر5
هرامث يتؤي رصم يف يلاملا ماظنلا حالصإ
ةيلاملا تاودألاو يفرصملا عاطقلا يف صاخلا عاطقلا ةكراشم ،رصم يف يلاملا عاطقلا حالصإ جمانرب ززع  -دغلا
الو .ةيسسؤملا كونبلا عاطق ىدل ةيفاصلا ةميقلا نم كلذك فعاضو ،قوسلل ةيساسألا ةينبلاو ةعونتملا
ومنلا ةمادتسا ىلع ظافحلا يف اهدوهج لصاوت ،ةحناملا تاهجلاو يلودلا كنبلا نم لك معدو ةكراشمب ،رصم لازت
ةيملاعلا ةيلاملا ةمزألا ةرتف ءانثأ ،ةيميلقإلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاتوافتلا ةجلاعمو ،يداصتقالا
فيلاكتل يبسنلا عافترالاو ،ةسفانملا تايوتسم يندت نم ،رصم يف يلاملا عاطقلا ىناعو.ةبيصعلا
ةدايز ءبعب ًالقثم يفرصملا ماظنلا ناكو .ةلودلا ةيكلم ةنميهو ،راكتبالا ةيدودحمو ،ةيلاملا ةطاسولا
تادنسلا قاوسأ تايوتسم فعضب ،ةيفرصملا ريغ تاعاطقلا تمستا اميف ،ةرثعتملا ضورقلا تايوتسم
نهوو ،تاكرشلا ةمكوح فعضو ،مهسألا لوادت تايوتسم يندتو ،اهرخأتو يراقعلا ليومتلا قاوسأو ،تانيمأتلاو
يف ةصصختم كونب ةثالث ربكأو ،ةيراجت كونب ةعبرأ ربكأ تناك دقف .ةلاعف عفد ةمظنأل ةيساسألا ةينبلا
ةدايزو ،لاملا سأر ةيافك مدع اهبيعي ناك ذإ .ءادألاو ةءافكلا ؤطابت ىلإ ىدأ ام وهو ،لماكلاب ةلودلل ةكولمم رصم
،رطاخملا ةرادإ ةمظنأ صقنو ،ليغشتلا فيلاكت عافتراو ،حبرلا شماوه ضافخناو ،لوصألا ةدوج ءوسو ،اهيفظوم ددع
قاوسألا ىلع ،هذه روصقلا طاقن ترثأ دقو .راكتبالاو ثيدحتلا وحن ،ةياغلل ةئيطب تاوطخ وطخت تناك امك
ءاشنإلل يلودلا كنبلا معد  2004،ماعلا ذنمو.ةياغلل ًايبلس ًاريثأت دراوملا صيصخت ةءافك ىلعو ،ةيلاملا
هردق ليومتب ،نيبقاعتم ةيمنت تاسايس يضرق لالخ نم ،رصم يف يلاملا عاطقلا حالصإ  (IBRD)،ريمعتلاو
 37.5لداعي ليومتب( يراقعلا ليومتلل يرصملا عورشملا هلمكأ مث ،دحاولا ضرقلل يكيرمأ رالود نويلم 500
هردق ليومتب ةيمنت تاسايس ضرق ،رصمل روسيملا يراقعلا ليومتلا جمانرب مدق امك )،يكريمأ رالود نويلم
كونبلل ةلماشلا ةلكيهلا ةداعإ ىلع ،يلاملا عاطقلا حالصإ جمانرب لمتشيو ).يكريمأ رالود نويلم (300
ةينوناقلا لمعلا رطأ معدب اهزيزعت متيس يتلاو ،قاوسألاو ،ةيفرصملا ريغ ،ةيلاملا تاسسؤملاو
زئاكرلا دنتستو .تاسسؤملل ةيساسألا ةينبلا نيسحت كلذك متيس امك ،ةيفارشإلاو ةيميظنتلاو
عاطقلا مييقت جمانرب يف  2002،ماعلا اهحرط مت يتلا تايصوتلا ىلإ ،ريبك دح ىلإ جمانربلل ةيساسألا
يف ً،امهم ًارود يلودلا كنبلا ةعومجم تبعلو  (FSAP).يلودلا كنبلاو يلودلا دقنلا قودنصل عباتلا يلاملا
امب( يليلحتلا لمعلا نم ًاءدب ،تاودألا نم ةلصتم ةلسلس لالخ نم ،جمانربلا تاوطخ ذيفنت يف رصم ةدناسم
جمانرب نأ نع ًالضف كلذو .ةينفلا تادعاسملا ىلإ ًالوصوو )،يلاملا عاطقلل بقاعتملا مييقتلا كلذ يف
ءاطسولا عونت زيزعت لالخ نم ؛صاخلا عاطقلا ةكراشم ةدايزل ًاصيصخ ممص دق ،يلاملا عاطقلا حالصإل ةموكحلا
ةيلاملا ةطاسولا ةطشنأ ىلع تانيسحتلا لاخدإو ،دراوملا ةئبعت تايلمعل ةيتاوم ةئيب ةئيهتو ؛تاودألاو
ومنلا ةمادتسا ىلع ظافحلاو ،تاحالصإلا هذه ةرشابمل ،ةلوذبملا اهدوهج ةموكحلا لصاوتو .رطاخملا ةرادإو
ةءافك ىوتسم عفر ىلإ ةفاضإلاب ،ةيميلقإلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاتوافتلا ةجلاعمو ،يداصتقالا
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ماعلا يرصم هينج نويلب  35نم يفرصملا عاطقلل ةيفاصلا ةميقلا فعاضتو .ةلودلل ةكولمملا تاسسؤملل
لكشب لاملا سأر نارودو مهسألا قوس ةلمسر تالدعم تمن امك 2008.ماعلا يرصم هينج نويلب  70ىلإ 2004،
مهسأ صصح ةدايز عم ،ريبك لكشب نيرمثتسملا ةدعاق قاطن اهعم عستاو ،ةريخألا ماوعألا يف ظوحلم
يف مدقتلا نم ديزملا زارحإ مت كلذ ىلع ةوالع .يلحملا جتانلا يلامجإ نم  10 %ىلإ  7نم ،بناجألا نيرمثتسملا
ىلإ ىدأ ام وهو .ةيفرصملا ريغ ىرخألا تاسسؤمللو ،ةلودلل ةكولمملا نيمأتلا تاكرشل ةلماشلا ةلكيهلا ةداعإ
ةيساسألا ةينبلاو ةينوناقلاو ةيسسؤملا لمعلا رطأ معد لاجم ىلع تانيسحتلا نم ريثكلا لاخدإ
تاوطخ يف ةداجلا نادلبلا نم اهفصوب ،ةطيرخلا ىلع رصم عضو يف ً،اضيأ تاحالصإلا تمهسأ اميف.ةيلاملا
ةيلاملا ةمزألا نم ًاررضت لقألاو ً،احالصإ رثكألا رشعلا نادلبلا نمض ،ثلاثلا ماعلل رصم تءاج دقف .حالصإلا
رشؤم ىلإ ،يمتحلا لوصولا نم رصم تنكمت امك  2010.ماعلل لامعألا ةطشنأ ةسرامم ريرقت بسح ،ةيملاعلا
،جئاتنلا هذه لك دعتو ).ةيلحملا تالمعلاب ةئشانلا قاوسألا تادنسل يملاعلا قودنصلا( ةيمتحلل Gemloc
بناجألا نيرمثتسملا بناج نم ةقثلاب ًايوق ًاتيوصت كلذك دعت امك ،ءادألا ةءافك ىلع ةعئار تارشؤم
،رصم ةدناسم يف رمتست تاحالصإلا نأ ،كلذ نم مهألا نكلو .ةيلودلا فينصتلا تالاكو نع ًالضف ،نييلحملاو
معد لجأ نم ،لات ةيمنت تاسايس ضرق ميدقتل ،نآلا يلودلا كنبلا دعتسيو.ةيملاعلا ةمزألا مامأ دومصلا يف
ةيميظنتلا ةلكيهلاو يلحملا يفرصملا ماظنلل يفاضإلا زيزعتلا كلذ يف امب( ،تاحالصإلا نم يناثلا ليجلا
نم يلودلا كنبلا همعد يذلاو ،تاحالصإلا نم لوألا ليجلا زيكرت روحم ناك ثيح ).يفرصملا عاطقلل ةيفارشإلاو
ماظنلا ةمالس نيسحت ىلع ًابصنم  2 (pdf)،ةيمنتلا تاسايس ضرقو ) 1 (pdfةيمنتلا تاسايس ضرق لالخ
ىلع ،ربكأ ةروصب ً،ايلاح ةموكحلا نم دمتعملاو ،تاحالصإلا نم يناثلا ليجلا زكري فوسو .هرارقتساو يلاملا
ةطاسولا ةطشنأ ىلع تانيسحتلا نم ديزملا لاخدإو ،اهريفوتو ةيلاملا تامدخلا ىلإ لوصولا لبس زيزعت
.ةيلاملا
 2007ذنم ىوتسم ىلعأ لجست يبد كادسان
،يلاحلا ماعلا نم لوألا عبرلا يف مهس نويلب  09.1ىلإ يبد كادسان ةصروب يف مهسألا لوادت مجح عفترا  -دغلا
تعفتراو.ةيملاعلا ةيداصتقالا ةمزألا ةيادب لبق يأ  2007،ماعلا ذنم هليجست متي يلصف ىوتسم ىلعأ وهو
يضاملا ماعلا نم ريخألا عبرلا عم ةنراقم  40 %ةبسنب يلاحلا ماعلا نم لوألا عبرلا يف ةلجسملا لوادتلا ماجحأ
تناك يتلاو  2009ماعلا نم لوألا عبرلا تالوادت عم ةنراقم ةئاملا يف  5ةبسنب ىلعأو ،مهس نويلم  776عقاوب
راذآ رهش يف مهسألا تالوادت مجح نإ تبسلا سمأ هتردصأ ةصروبلل ريرقت لاقو.نويلب  04.1ىوتسم دنع
مجح يلامجإ عفترا امك  2007،ماعلا ذنم يرهش لوادت مجح ىلعأ وهو ،مهس نويلم  567ىلإ لصو يضاملا )سرام(
نويلم  322اهنيح تغلب يتلاو ،يضاملا )رياربف( طابش رهش عم ةنراقم ةئاملا يف  76ةبسنب تالوادتلا
وضعلا كنب يتيس ناكو) 2009.سرام( راذآ يف اهليجست مت مهس نويلم  298عم ةنراقم  90 %عافترابو ،مهس
ةبترملا يف كنب هشتيود هالت  2010،ماعلا نم لوألا عبرلا يف مهسألا ددع ثيح نم ةصروبلا يف اطاشن رثكألا
رثكألا يميلقإلا وضعلا سمريه يج فإ يإ تناك نيح يف ،ةثلاثلا ةبترملا يف يس يب سإ شتإو ،ةيناثلا
ةبترملا يف لاتيباك ينطولا يبد كنب لالخ نم تارامإلا تءاجو  2010،ماعلا نم لوألا عبرلا تالوادت لالخ اطاشن
.ةثلاثلا ةبترملا يف لاتيباك ماقرأ مث نمو ،ةيناثلا
ضارقإلل فراصملا دادعتسابو طفنلا راعسأب طبترت  2010يف ومنلا ةوق

ةلمسرلا عافترا ،ةجردم ةيبرع ةكرش  500لوأ ـل »لامعألاو داصتقالا« هّدعت يذلا يونسلا بيترتلا رهظأ  -يأرلا
 2008،نع ةئملا يف  16.2هتبسن ومنب يأ ،رالود تارايلم  809.8ىلإ  2009ماعلا لالخ تاكرشلا هذهل ةيقوسلا
ةيقوسلا ةلمسرلا يلامجإ نم ةئملا يف  38.9وحن اهردق ةصحب ىلوألا ةبترملا يف ةيدوعسلا تاكرشلا تلحو
نإ عمو .ةيتيوكلا تاكرشلا ىلع ىلوألا ةرملل تقوفت يتلا ةيرطقلا تاكرشلاو ةيتارامإلا تاكرشلا اهتلت
نم ةئملا يف  38.4ـلا براقت ةبسنب ربكألا ةصحلاب رثأتست لازت ال ةيلاملا تاسسؤملاو ،فراصملا عاطق
تايئايميكورتبلا يعاطق حلاصل  2008ماعلاب ةنراقم اليلق عجارت دقف ،ةيقوسلا ةلمسرلا يلامجإ
تالاصتالا ةكرش ،يحجارلا فرصم نم لك اهالت ،لوألا زكرملا يف ةيدوعسلا كباس ةكرش تءاجو .تالاصتالاو
نم مغرلا ىلع هنأ ىلإ بيترتلا تفلو .ةيتيوكلا نيزو ،ةيرطقلا تاعانصلا ،ةيتارامإلا تالاصتا ،ةيدوعسلا
ىلع اهتردقو اهنويد مجحو تاكرشلا ةيحبر تارشؤم ىلإ هجتت راظنألا ّنإف ،ةيقوسلا ةلمسرلا رايعم ةيمهأ
قاوسألا ةيهش عجارتو فراصملل ديازتملا دُّدشتلا ِّلظ يف ،يليغشت ليومت ىلع لوصحلاو اهتامازتلاب ءافولا
باعيتسا نم تنّكمت يتلا ةيبرعلا تاكرشلا ديدحتل »ناحتمالا ةنسلا« يه  2010ةنس تربتعا ثيح .ةيلاملا
عوفدملا يداصتقالا ومنلا نيب ينمزلا قرافلاب لثمتت تاكرشلا اههجاوتس ةجرح ةرتف ىلإ اريشم .ةمزألا
ةلمسرلا نأ ىلإ »لامعألاو داصتقالا« ريرقت ريشي.اهحاَرِجو اهعاضوأل تاكرشلا ةجلاعم نيبو يموكحلا قافنإلاب
ةيقوسلا
 500لوأل
ةيبرع وةكرش
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ةبسنب ةيتارامإلا تاكرشلل ةيقوسلا ةلمسرلا تعفترا دقف يبد ةمزأ ليعافم مغرو .ةيبرعلا تاكرشلل
ةيرطقلا تاكرشلا تقبس امك .ةئملا يف  13.7تغلب بيترتلا يف تاكرشلا ومنل ماعلا لدعملا نم ةبيرق
لباقم ،رالود رايلم  86.7ةيقوسلا اهتلمسر عومجم لصو ذإ ،بيترتلا يف ةيتيوكلا تاكرشلا ىلوألا ةرملل
طقف ةئملا يف  2.5لباقم ةئملا يف  14.8ةيقوسلا اهتلمسر ومن غلب امك ،ةيتيوكلا تاكرشلل ًارايلم 86.6
تاكرشلا رثكأ نم تناك يتلا تارامثتسالا تاكرش ءادأ عجارتب ًابلس اهؤادأ رثأت يتلا ةيتيوكلا تاكرشلل
تلجسو ةيلودلا ةيلاملا تارامثتسالا ىلع يلاعلا اهفاشكنال ًارظن ،ةيلودلا ةيلاملا ةمزألاب ًارثأت ةيبرعلا
ذإ ً،اريغص ةينامعلا ةصروبلا مجح لازي ال نكلو  2008،ماعلاب ةنراقم ةئملا يف  16.6ةبسنب ًاومن طقسم ةصروب
تاكرشلل ةيقوسلا ةلمسرلا نم ةئملا يف  57بيترتلا يف ةلخادلا ةينامعلا تاكرشلا ةصح ىدعتت ال
ددع عومجم نم ةئملا يف 16ـلا بيترتلا يف ةينامعلا تاكرشلا ددع ىدعتي ال امك ،طقسم ةصروب يف ةجردملا
،بيترتلا يف ةلخادلا ةينامعلا تاكرشلا ةصح امأ .ةيلحملا ةيلاملا قوسلا يف ةجردملا ةينامعلا تاكرشلا
لّكشت فراصملا لازت ال ً،ايعاطق .ةيقوسلا ةلمسرلا يلامجإ نم ةئملا يف 1.7ـلا زواجتت الف ،ةكرش  19اهددعو
اهيلإ انفضأ اذإو .تاكرشلا ددع عومجم نم ةئملا يف  22نم رثكأب رثأتستو ،ماعلا بيترتلا يف ربكألا عاطقلا
يف  32.6يفرصملا عاطقلا لكشي ًاضيأ ةميقلا ثيح نمو .ةئملا يف  40ةبسنلا حبصت ةيلاملا تاكرشلا
ىلإ ةبسن ًاريبك ًازكرت لّكشي ام وهو ،ةئملا يف  38.4ةبسنلا حبصت ةيلاملا تاكرشلا عمو عومجملا نم ةئملا
تايئايميكورتبلا يعاطق حلاصل  2008ماعلا يف هيلع ناك امع عجارت زكرتلا اذه نأب ًاملع ،تاعاطقلا يقاب
تاكرشلل ةيلمسرتلا ةميقلا يف يلعفلا عجارتلاو يفرصملا عاطقلل دودحملا ومنلا ببسب تالاصتالاو
 2009.ماعلا يف تالاصتالاو تايئايميكورتبلا يعاطقل ةيقوسلا ةلمسرلا نّسحت لباقم يف ،ةيلاملا
ةيلاملا ةمزألاب ًاءدب ةدع ةيسيئر لماوع ىلإ يلاملاو يفرصملا نيعاطقلا يف يبسنلا عجارتلا ىزعُيو
تاكرشلاو يبد ةرامإل ةيلاملا ةمزألا اهتعبت ،لكك ملاعلا يف يلاملا عاطقلاب ةقثلا تّزه يتلا ةيلودلا
ثيح جيلخلا لود يف ًاصوصخ ،ةماع فراصملا حابرأ عجارتب عاطقلل ةيقوسلا ةلمسرلا ترثأت امك .اهل ةعباتلا
فراصملا تناك نإو  2009،ماعلا ًارايلم  14.4ىلإ  2008ماعلا رالود رايلم  15.7نم ةئملا يف  8.6ةبسنب تضفخنا
لوأ بيترت رهظي كلذك ً.ادودحم ناك نإو ةيفاصلا اهحابرأ يف ًادودحم ًانسحت تلجس ماعلا بيترتلا يف ىلوألا
رصمو ةيدوعسلا قاوسأ يف ًايلات ةيراقعلا تاكرشلاو ةماع يراقعلا عاطقلل ًاديج ًءادأ ةجردم ةيبرع ةكرش 500
ضعب رئاسخ نع ضّوعو ماعلا بيترتلا يف عاطقلا اذهل ةيقوسلا ةلمسرلا عومجم عافترا ىلإ ىدأ نانبلو
،ةيدوعسلا يف همظعمب زّكرتي يذلا تايئايميكورتبلا عاطق ناك نيح يف .يبد يف ةيراقعلا تاكرشلا
نم  2009ماعلا ةئملا يف  13.4ىلإ عومجملا نم هتصح دادزتل ةئملا يف  71.9ةبسنب  2009ماعلا يف ًاومن ىلعألا
نم ةيملاعلا طفنلا راعسأ عافترا لظ يف عاطقلا عاضوأ نّسحتب ًاعوفدم ومنلا اذه ءاجو  2008.ماعلا ةئملا يف 9.1
تاجتنملا ىلع ًاددجم بلطلا ززع ام ،دقتعي ناك امم ربكأ ةعرسب همخز نم ًاضعب يداصتقالا ومنلا ةداعتساو ةهج
ةيقوسلا هتلمسر تدازف تالاصتالا عاطق امأ .لكك عاطقلل ةبسنلاب تاعلطتلا عفرو ةيئايميكورتبلا
عاطق سكعو .ةئملا يف  15.2ىلإ  14.9نم عومجملا نم هتصح تعفتراو ،ةئملا يف  18.4ةبسنب
ضعب دوجو مغر ،ماعلا بيترتلا يف ةلخادلا نادلبلا مظعم ىلع تالاصتالا تاكرش تعّزوت ،تايئايميكورتبلا
تقاف ةبسنب رثأتسا يذلاو ،ىرخألا نادلبلل ةبسنلاب اهداصتقا مجح ربك ىلإ رظنلاب ةيدوعسلا يف زّكرتلا
تالاصتالا ةكرش يه بيترتلا يف ةكرش ربكأ ثلاث هنمضت لعفب عاطقلا عومجم نم ةئملا يف 29ـلا
تاكرش  4دوجو عم ىلوألا رشعلا تاكرشلل يعاطقلا عيزوتلا ىلع تالاصتالا عاطق ىغط دقو .ةيدوعسلا
ةليلقلا تاونسلا يف هّومن ىدم رهظيو عاطقلا اذه لقث ىلإ ريشي ام ،ىلوألا رشعلا بتارملا نيب تالاصتا
.ةيضاملا
يف مرصنملا ماعلا نم لضفأ نوكيس هنأ »لامعألاو داصتقالا« تأر  2010،ماعلل تاكرشلا ءادأ ىلع ةلالطإ يفو
راسحنا لظ يف ةيلاملا قاوسألاب نيرمثتسملا ةقث ددجتو يبرعلاو يملاعلا داصتقالا ىلإ طاشنلا ةدوع ءوض
ًاءدب ةدع ةيساسأ لماوعب هتوقو عقوتملا شاعتنالا مخز اوطبر ءاربخلا ضعب نأ ريغ .ةيملاعلا ةيلاملا ةمزألا
دادعتسا ةجرد لّكشتو .ةماعلا اهتانزاوم عضوو ةيطفنلا لودلا تاداريإ ىلع ةرشابم سكعنت يتلا طفنلا راعسأب
مظعم رذح رارمتسا لظ يف ةيلحملا تايداصتقالا ىلإ طاشنلا ةدوع ءارو رخآ ًايساسأ ًالماع ضارقإلا ىلع فراصملا
اذه يفو .اهيدل نيفورعملاو نيئيلملا ءالمعلا ىلع ًايلاح اهيدل فيلستلا ةكرح زّكرتو لاجملا اذه يف فراصملا
ناك نإو ةيبرعلا فراصملا مظعمل ةبسنلاب رخآ ًابعص ًاماع نوكيس يلاحلا ماعلا نأ ءاربخلا نم ددع ىري ،صوصخلا
اهعفديس نيئيلملا ءالمعلا ىلع فراصملا سفانت نأ امك .يضاملا ماعلا نم ًاليلق لضفأ نوكي نأ عقوتي
شامكنا نإف ،ىرخأ ةهج نم .اهيدل تالومعلاو دئاوفلا شماوه صّلقي ام اهيدل ةنيدملا دئاوفلا ضفخ ىلإ
نع ثحبلا ىلإ اهعفديو دوعيس امم فراصملا ىدل ةرّفوتملا ةيدقنلا ةلويسلا نم ديزيس فيلستلا
فيلستلا باب حتفتو ًاددجم دوعتل ،ةيحبرلا يف عجارت نم كلذ ىلع بترتي امع ضيوعتلل ةيدجم تافيظوت
شامكنا نوكي دق ،بيرقلا ىدملا يف نكل .يقيقح يداصتقا شاعتنا ءاوجأ رّفوت طرش ةقحال ةلحرم يف
عبطلاب كلذ ناك نإو ،ليومتلا ىلع لوصحلل تادنسلا قاوسأ وحن تاكرشلا هّجوتل ًامئالم يفرصملا فيلستلا
ىلع بلطلا نوكي نأ رظتنملا نمو .قوسلا هذه جولو ًالصأ عيطتست يتلا ىربكلا تاكرشلا يف ًاروصحم
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ةعئاملا يف  8.5نم كانه ومنلا تالدعم ةريتو تؤطب نأ دعب يملاعلا داصتقالا دوقتل  2010ماعلا ةعئاملا يف 8.7
تأدب ،عافترالا يف راعسألا ءدبو هتعيبطل يداصتقالا طاشنلا ةدوع عمو 2009.ماعلا  7.0 %ىلإ  2008ماعلا
نم نوكي دق نكل .تاسايسلل ةيئانثتسالا اهتدناسم بحس يف ةقطنملا ءاجرأ يف ةيدقنلا تاطلسلا
صاخلا رامثتسالا نإ ثيح ،نادلبلا نم ريثك يف يلاملا زيفحتلا جمارب بحس ةلحرملا هذه يف هناوأل قباسلا
ططخل نكمي الو ادودحم يلاملا زيحلا لازي ام ،كلذ عمو .نوناعي ءارقفلا لازي امو ومنلا ةرطاق دعب دعي مل
عاطقلا هدوقي ومن ىلإ لاقتنالا دعيو .لوطأ ةينمز ةرتفل يلحملا بلطلا ةمادتسا قيقحت اهدحو زيفحتلا
يهو ةيملاعلا ةمزألا نم ايسآ قرش تجرخ دقف ،قيقحتلل لباق رمأ اذهو.ايساسأ ارمأ ريصقلا لجألا يف صاخلا
ةدوعلا نكلو .يملاعلا داصتقالا فعض عم ىتح ةلبقملا تاونسلا يف عيرس ومن قيقحت نكمملا نمو ،ىوقأ
جمارب ىلإ نادلبلا فلتخم دوعت نأ بلطتت صاخلا عاطقلا هدوقي ناك يذلا ومنلا نم ةمزألا لبق ام تالدعمل
فالتخا بسح تايولوألا فلتختس ،ةقطنملا عونت ىلإ رظنلابو.ةوقو ةمهب اهذفنتو لجألا ةطسوتملا حالصإلا
ةيسمخلا ةطخلا يف هديكأت مت امك داصتقالل نزاوتلا ةداعإ يرورضلا نم نوكيس ،نيصلا يفف .نادلبلا
يداملا لاملا سأر يف رامثتسالا ةدايز يف ةيولوألا لثمتت ،لخدلا ةطسوتملا نادلبلا يفو.ةرشع ةيداحلا
ىلإ لخدلا ةدودحملا نادلبلا جاتحت امنيب .تارداصلاو جاتنإلل ةفاضملا ةميقلا ةلسلس نيسحتل يرشبلاو
جاتحتسو ،ةيميلقإلاو ةيملاعلا جاتنإلا تاكبش نم اءزج حبصت نأو ةيليوحتلا تاعانصلا لاجم ماحتقا
ىلإ ةبلقتملا ةيجراخلا تاداريإلا ليوحتل ةيلاملا رطألاو دعاوقلا زيزعت ىلإ ةيلوألا علسلل ةردصملا نادلبلا
برقأ عم ةوق رثكأ لماكت قيقحت ىلإ يداهلا طيحملا يف ةعقاولا رزجلا جاتحتس امك.لجألا ليوط مادتسم ومن
:امه طسوتملا لجألا يف ةيميلقإلا ةدنجألا ىلع نيكرتشم نيدنب ريرقتلا اذه ددحيو.اهنم ةريبكلا قاوسألا
يميلقإلا يداصتقالا لماكتلا نم ربكأ ردق قيقحت حبصأ دقو ،يميلقإلا لماكتلا ةيلمع ةلصاومل ةجاحلا
مامأ ةيكرمجلا زجاوحلا ضفخ بجيو .ةمدقتملا نادلبلا يف ومنلا ءطب عقوت ىلإ رظنلاب ،ةيمهأ رثكأ ايلاح
نأ لماكتلا ةدايز نأش نمف .ةقطنملا هذه كلذ يف امب ،ملاعلا ءاحنأ يف ةيلوأ ةيامح تاءارجإ دوجو عم ىتح ةراجتلا
،ينارمعلا عسوتلا ةمادتسا دناسيو ،تاعانصلا نيب اميف ةراجتلاو نادلبلل يداصتقالا لتكتلا ىلع عجشي
ريغتلل يدصتلا ،يناثلا دنبلاو.يلودلا ىوتسملا ىلع ةيسفانتلا ةردقلا ديزيو ،ةفلكتلا ضفخيو
ةيغب خانملا ريغت راثآ فيفخت ىلإ ةيمارلا تاءارجإلا زيزعت بجي .ةقطنملا يف ىوصق ةيولوأ لثمي يخانملا
رود ةدايز ىلع عيجشتلاو ،اهيلع ةظفاحملاو ةقاطلا مادختسا ةءافك ميعدتو ،هايملاو ضرألا مادختسا نيسحت
.ةددجتملا ةقاطلا رداصم
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ةقرفتم ةيداصتقا رابخأ
رهشا ةثالث يف 0 ٪ر 4امن ةدحتملا ةكلمملا داصتقا
ةبسنب امن ايناطيرب داصتقا نا سيمخلا سمأ ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ثوحبلل ينطولا دهعملا لاق -يأرلا
.ةئملاب 1ر 1يلإ يضاملا لوليأ ذنم ومنلا مجح يلامجإ لصيل راذآ ىتح ةثالثلا رهشألا يف ةئملاب 0ر4
.طابش رياربف ىتح ةثالثلا رهشألا يف هققحت يذلا ومنلا سفن وه رهشألا ةيثالث ةرتف ثدحأ يف ومنلاو
تاعيبملا ةبيرض يف ةدايزو ةدوربلا ةديدشلا ةيوجلا لاوحألا ةجوم رابتعالا يف ذخألا عم هنا لاق دهعملا نكل
ناف تاءاصحإلل ينطولا بتكملل اقفوو .ىوقأ نوكت دق داصتقالا يف ةنماكلا عفدلا ةوق ناف ماعلا ةيادب يف
 6نم رثكأ ىلع ىضق ارهش  18رمتسا عجارت دعب  2009نم ريخألا عبرلا يف دوكرلا نم جرخ يناطيربلا داصتقالا
يف يلاحلا ماعلا نم لوألا عبرلل ومنلل ايلوأ اريدقت بتكملا رشنيسو .يداصتقالا جتانلا نم ةئملاب
.ناسين 23
يضاملا عوبسألا ةديدجلا ةيكريمألا ةلاطبلا تاناعإ تابلط عافترا
ىلع لوصحلل ةديدج تابلطب نيمدقتملا نييكيرمألا لامعلا ددع نأ سيمخلا سمأ يموكح ريرقت رهظأ -يأرلا
تابلطلا ددع نا ةيكيرمألا لمعلا ةرازو تلاقو .يضاملا عوبسألا عقوتملا نم ربكأ ةروصب عفترا ةلاطب تاناعإ
يف نوللحم عقوتو .بلط فلأ  460دنع ايمسوم لدعم مقر ىلإ افلأ  18عقاوب عفترا ىلوألا ةرملل ةمدقملا
ازعو .قباسلا عوبسألل ةيلوألا ةءارقلا يف افلأ  439نم افلأ  435ىلإ تابلطلا عجارت زرتيور هترجأ عالطتسا
ةلطع نأ فاضأو .ةمايقلا ديع تالطع ىلإ ساسألا يف عجري يمسوم بلقت ىلإ عافترالا لمعلا ةازوب لوؤسم
.تابلطلا ىلع اضيأ ترثأ راذآ سرام  31موي اينروفيلاك ةيالو يف
رييغت نود ةدئافلا راعسأ يقبي يزكرملا ارتلجنا كنب
ةيسايقلا ةيندتملا اهتايوتسم دنع ةدئافلا راعسأ سيمخلا سمأ يزكرملا ارتلجنا كنب ىقبأ -يأرلا
ةغلابلا لوصألا ءارش جمانرب ةميق عفري مل امك يلاوتلا ىلع رشع ثلاثلا رهشلل كلذو ةئملاب 0ر 5ةغلابلا
يزكرملا كنبلا يرجي نأ اللحم  64نم يأ عقوتي ملو .داصتقالا معدل فدهي يذلا ينيلرتسإ هينج رايلم 200
عضولا رمتسي نأ حجرملا نمو ةيداصتقالا تاعقوتلا نأشب نقيتلا مدع رارمتسال ارظن رهشلا اذه رييغت يأ
ارتلجنا كنب ضفخو .رايأ ويام نم سداسلا يف اهدقع ررقملا ةماعلا تاباختنالا دعب ام ىلإ لقألا ىلع كلذك
ناك امدنع  2009راذآ سرام يف ةديدج لاومأب لوصألا ءارش أدبو يسايقلا اهاوتسم ىلإ ةدئافلا راعسأ يزكرملا
ريسيتلا جمانرب كنبلا فقوأو كلذ ذنم عاضوألا تنسحتو .يملاعلا نامتئالا ةمزأ لعفب احنرتم داصتقالا
مظعم عقوتيو .ةيداصتقالا عاضوألا روهدت لاح يف جمانربلا ءايحإ رايخ ىلع ىقبأو طابش رياربف يف يمكلا
ةياهنب عافترالا يف ةدئافلا راعسأ أدبت نأو يمكلا ريسيتلا جمانرب عيسوتل كنبلا جاتحي الأ نيللحملا
يف عفترا يناطيربلا يعانصلا جاتنإلا نأ سيمخلا مويلا نم قباس تقو يف تردص تانايب ترهظأو .ماعلا
رياني يف ةيجلث فصاوع رثا هعجارت نم ىفاعتيل ةئملاب ادحاو دعص ذإ تاعقوتلا يلثم عقاوب طابش رياربف
يلحملا جتانلا نم ةئملاب  12وحن ةنزاوملا زجع غلبي ذإ دعب ىفاعتي مل داصتقالا نأ الإ .يناثلا نوناك
تاباختنا يف زئافلا ناك ايأ يموكحلا قافنإلا يف ريبك عجارتب تاعقوت ىلإ ريشي يذلا رمألا يلامجإلا
.لبقملا رهشلا
طابش لالخ ايناملا يف يعانصلا جاتنإلا دوكر

علسلا جاتنإ عجارت ةجيتن دوكرلا نم ةلاح يضاملا طابش رهش لالخ ايناملأ يف يعانصلا جاتنإلا دهش -يأرلا
تاعقوت تناك.سيمخلا سمأ ةيناملألا داصتقالا ةرازو نع ةرداصلا ةيلوألا تانايبلل اقبط كلذو ةيكالهتسالا
ةئيسلا ةيوجلا فورظلا نكل 0%ر 7ةبسنب عفترتس يلكلا يعانصلا جاتنإلا تالدعم نأ ىلإ ريشت ءاربخلا
ةرازولا تلاقو.ايناملأل ةيداصتقالا تاعقوتلا نأشب اهلؤافت ىلع ةرازولا تقبأ لاح ةيأ ىلعو.اهنسحت نود تلاح
نأشب تاكرشلل ةيباجيإلا تاعقوتلا رارمتساو عناصملا تابلطل يفاضإلا نسحتلا ةيفلخ ىلع« هنإ
نأ قباسلا يف تركذ دق ةرازولا تناك».ةعجشم يعانصلا جاتنإلا ةدايزب تاعقوتلا ودبت لازت ال  ،داصتقالا
ةدشب ةيناملألا ةعانصلا ررضت عم 0%ر 6ةبسنب يضاملا رياني يناثلا نوناك يف عفترا يعانصلا جتانلا
تانايب ترهظأو.ءاتشلا رهشأ لالخ مظتنم لكشب جولثلا طوقسو رفصلا نود ام ىلإ ةرارحلا تاجرد عجارت ةجيتن
مويلا
لالخ  1%اهتبسن ةدايز دهشيل ناث نوناك يف هعجارت دعب شعتنا دالبلا يف ءانبلا عاطق نأ سيمخلا
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ضورقلا نم ةيسايق تايوتسم ميدقتب دهعتي يلودلا كنبلا
ارهش رشع ةينامثلا يف رالود نويلب  100تغلب ةيسايق ةيلام تادعاسمب دهعت هنإ يلودلا كنبلا لاق  -دغلا
زومت يف هضارقإ يلودلا كنبلا دازو.ةيملاعلا ةيلاملا ةمزألا نم يفاعتلا ىلع ةيمانلا لودلا ةدعاسمل ةريخألا
مقافتم يملاع دوكر ةهجاوم يف ةيمانلا لودلا نم بلطلا ديازت لظ يف ءاضعأ لودل ةباجتسا ) 2008ويلوي(
رالود نويلب  60.3وحن غلابلاو  2008يف ةمزالأ رجفت ذنم ضارقإلا مظعم هجوتو.ةيملاعلا ةراجتلا يف داح ضافخناو
لودلا هذهل ضارقإلا مجح طسوتم ناكو .ةيملاعلا ةيلاملا قاوسألا يف ضارتقالل تناع ةطسوتم لوخد تاذ لود ىلإ
لودلل كنبلا قودنص ربع حنملاو ضورقلا تغلب ،كلذ نوضغ يفو.ةمزألا نم ماع لبق رالود نويلب  15يلاوح
لودلا تامدخ ريدم لاقو.اهنم ماع لبق رالود نويلب  12يلاوح عم ةنراقم ةمزألا لالخ رالود نويلب  21.1ارقف دشألا
كنبلا يف
فاضأو.ةيداصتقا اطوغض هجاوت يتلا لودلل ةبسنلاب يعيبط رمأ بلطلا ديازت نإ زرتيب لياك يلودلا
نيذلا صاخشألاو معدلا مجح ثيح نم يعامتجالا نامألا تاكبش ةعسوت نم دكأتلا تدارأ لودلا نم ريثكلا"
كنبلا ىلإ لودلا تأجل ،يملاعلا بلطلا طوبه ببسب صلقتت اهتاداريإ نأ تاموكحلا تأر امدنعو ".اهنوجاتحي
ماق هنإ نايب يف يلودلا كنبلا لاقو.ةيعامتجالا جماربلا ىلع قافنإلا ضفخ يدافتو اهتاينازيم معدل يلودلا
امب صاخلا عاطقلا معدو رقفلا ةحفاكمو يداصتقالا ومنلا عيجشتل اعورشم  497معدب ) 2008ويلوي( زومت ذنم
تاعاطقلا ةدعاسمب تادهعتلا اضيأ تدازو.ةيسايسالا ةينبلا ليومتل رالود نويلب  28ميدقت كلذ يف
رذحو.ةينامتئا تابوعص ةيمانلاو ةدعاصلا لودلا يف كونبلا هيف تهجاو يذلا تقولا يف ةمزأتملا ةيلاملا
نأو يداصتقالا يفاعتلا يف نزاوت مدع دهشيس ةمزالأ نم ملاعلا جورخ نأ نم كيلوز تربور يلودلا كنبلا سيئر
ءلم ةداعإ ءاضعألا لودلا نم يلودلا كنبلا بلط ،يمانتملا بلطلا ةبكاوملو".ةددجتمو ةديدج تايدحت هجاوتس" الود
كنبلل تاعامتجا لالخ رهشلا اذه قحال تقو يف اهنأشب رارق ذاختا يرجيس ةوطخ يف ماعلا هليومت ةدايزو هنئازخ
لباقم كنبلا يف اهتامهاسم ةدايزل ةدعتسم اهنإ ةدعاص قاوسأ تاذ تاداصتقا تلاقو.نييلودلا دقنلا قودنصو
ءاعبرألا سمأ نم لوأ يد.يس.يإ.وأ ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم تلاق ،لصتم ديعص ىلعو.هيف ربكأ رود
لازي ام يذلا يملاعلا داصتقالا يفاعت ؤطابت ىلإ يدؤي ملاعلا يف ةيلاملا تاسسؤملا فعض رارمتسا نإ
يف نييداصتقالا نيللحملا ريبك لاقو.ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ذنم اهل ضرعتي ةمزأ أوسأ نم جورخلا لواحي
رئاسخ رطاخمل ةضرع لازت ام اهنإف ،كونبلل يلامسأرلا فقوملا نسحت مغر هنإ ناوداب ولراك رييب ةمظنملا
ةمظنم هيف تردصأ يذلا يفاحصلا رمتؤملا لالخ ناوداب تاحيرصت تءاج.ةدئافلا راعسأ رطاخمل ةضرعمو ضورقلا
ومن لمتحملا نم هنإف ،ريرقتلل اقفوو.يملاعلا داصتقالا نع يونسلا فصن اهريرقت يداصتقالا نواعتلا
يف ىربكلا ةثالثلا تاداصتقالاو نابايلا يف هنم عرسأ لدعمب ةدحتملا تايالولا يف يلحملا جتانلا يلامجإ
يكريمألا داصتقالا ومن عقوتملا نم هنإف ،تانايبلا ثدحأل اقفوو.ايلاطيإو اسنرفو ايناملأ يهو ؛ورويلا ةقطنم
ريرقتلا عقوتيو.يلحملا جتانلا يلامجإ نم 2.3 %و  2.4 %لدعمب يلاحلا ماعلا نم يناثلاو لوألا نيعبرلا لالخ
 1.9ةبسنب مث يلاحلا ماعلا نم لوألا عبرلا لالخ  0.9 %ةبسنب لكك ايلاطيإو اسنرفو ايناملأ تاداصتقا ومن
 1.1 %ةبسنب يلاحلا ماعلا نم لوألا عبرلا لالخ نابايلا داصتقا ومن ةمظنملا عقوتتو.يناثلا عبرلا لالخ %
لودلا يف ةسايسلا عانص ناوداب اعد ،ةيباجيإلا تاعقوتلا هذه مغرو 2.3 %.ةبسنب يناثلا عبرلا لالخو
.يداصتقالا فلملا عم لماعتلا يف رذحلا يخوت ىلإ ةيعانصلا
يلاملا حالصإلا نأشب تاحرتقم ثحبي امابوأ

ءاضعألا عم اعامتجا دقعيس ،امابوأ كاراب يكريمألا سيئرلا نأ ،ضيبألا تيبلا يف لوؤسم نلعأ  -دغلا
لاقو.يلاملا ميظنتلا حالصإ نأشب تاحرتقم ثحبل ،لبقملا ءاعبرألا سرجنوكلاب نييطارقميدلاو نييروهمجلا
هذه يف هاري يذلا رايخلا شقانيسو ،ةسائرلا هيلوت ذنم امابوأ سيئرلل فده ،يلام حالصإ نس "نإ لوؤسملا
حالصإ نوناق ةزاجإ امابوأ لعجو".نهارلا عضولا بناج ىلإ فوقولا وأ ،يكريمألا بعشلا عم فوقولا ءاوس ،ةشقانملا
يف ةيحصلا ةياعرلا ماظن حالصإب ،ةيلخادلا هتسايس فادهأ مهأ قيقحت دعب ،هتايولوأ ىدحإ ،يلاملا ميظنتلا
ةسماخلا نس قوف نييكريمألا نيلماعلا ددع يف ةدايز صاخ ريرقت رهظأ ،ىرخأ ةهج نم.ةدحتملا تايالولا
هردصأ يذلا ريرقتلا بسحبو.فئاظو ىلع روثعلا ،نابشلا لامعلا ىلع بعصلا نم لعجي دق ام وهو ،نيتسلاو
عجارتب طبترم ،ةرسألا تاورث يف ضافخنا ببسب دعاقتلا نولجؤي ،نسلا رابك لامعلا نإف ،زرتيور نوسموط
نسلا رابك نم لامعلا فيظوت لاز ام امنيب هنأ ريرقتلا ركذو.يضاملا دقعلا يف مهسألا قاوسأو تاراقعلا راعسأ
تنكمت يتلا ةديحولا ةئفلا اوناك ،نيتسلاو ةسماخلا اودعت نم نإف ،ناكسلا يقاب عم ةنراقم اضفخنم
نايب يف ثوحبلا ريدم ،نيتروك دراشتير لاقو.ةيضاملا رشعلا تاونسلا ىدم ىلع فيظوتلل ،اهلدعم ةدايزنم
نإف ،ةرخأتم ةيرمع ةلحرم يف دعاقتلا ىلإ لوحتلا لظ اذإ هنإف ،ليجلا اذه يف ديلاوملا لدعم ديازت ىلإ رظنلاب"
لامعلا نيب فيظوتلا لدعم عجارتو".لمعلا قوس ىلإ ،انس رغصألا لامعلا لوخد ىلع طوغضلا ةدايز ينعيس كلذ
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ةدمل يراجتلا نازيملا يف زجع لوأ هنأ ةيكرمجلا تاطلسلا نع القن ةلاكولا تركذو.ةديدجلا نيصلا ءابنأ ةلاكو
ىلإ ) 2010سرام( راذآ يف ةينيصلا تارداصلا مجح لصوو) 2004.ليربا( ناسين ذنم نيصلا يف لجسي رهش
رالود نويلب  119.3ةميقب تادراو لباقم  2009،ماعلا نم هتاذ رهشلا ىلع  14.3 %ةدايزب رالود نويلب 112.1
ليجست لامتحا نم يضاملا رهشلا ذنم رذح غنيميد نيشت ةراجتلا ريزو ناكو) 2009.سرام( راذآ ىلع  66 %ةدايزب
اذه نأ ىلإ راشأ هنكل.ريدصتلا ىلع ديعب دح ىلإ هداصتقا دمتعي يذلا دلبلا اذه يف )سرام( راذآ يف يراجت زجع
تقولا يف اريشم ،ةعمجلا سمأ نم لوأ ةديدجلا نيصلا ةلاكو هنع تلقن ام بسحب ،ايلحرم نوكيس زجعلا
هذه تردصو.تاونس ثالث قرغتسي دق ةيلاملا ةمزالأ لبق ام اهتايوتسم ىلإ تارداصلا ةدوع نأ ىلإ هسفن
تارداصلا معدي يذلا ناويلا فرص رعس عفرت نأ لجأ نم نيكب ىلع اطوغض نطنشاو هيف سرامت تقو يف ماقرألا
ةلس ىلع ءانب هفرص رعس باستحا ضرتفملا نم تقو يف  2008،فيص ذنم رالودلاب طبترم ناويلاو.ةينيصلا
)سرام( راذآ يف اضيأ يلودلا دقنلا قودنص ددن دقو.ددحم قراف نمض ةيموي تابلقت دهشي نأو ةيبنجأ تالمع
ةيرورض اهنأ ةدكؤم ،ةيدقنلا اهتسايس نع عفادت نيصلا نأ ريغ.ةينيصلا ةينطولا ةلمعلا ةميق ضيفختب
يراجتلا زجعلا ءوض ىلع ةيعورشم دادزتس ججح يهو ،فيظوتلا ومن ىلع ظافحلاو ةينيصلا تاعانصلا رارمتسال
خويشلا سلجم يف ةيبلغألا ميعز دير يراه روتانسلا مساب ةثدحتم تلاق ،ىرخأ ةهج نم).سرام( راذآ يف
ةميق عفر ىلع نيصلا ثحتسي عيرشت ىلع )ويام( رايأ ةياهن لولحب عرتقي دق سلجملا نإ ،يكريمالا
اهريثت يتلا فواخملا اضرلا ىلع ثعبي لكشب نيصلا جلاعت مل اذإ" ةلئاق ةثدحتملا تفاضأو.اهتلمع
لمعلا ةرتف ءانثأ خويشلا سلجم يف هيلع عارتقالا يرجي دق عيرشتلا اذه نإف ،ةلمعلل اهتسايس
نويلب نم رثكأ ىلع 99 %و  30نيب حوارتت قارغإلل ةداضم ةيئاهن اموسر ةدحتملا تايالولا تددحو".ةلبقملا
نيب تاقالعلا رتوت ىلإ تدأ ةيراجت اياضق ةدع نم ةدحاو يف نيصلا يف ةعونصملا بلصلا بيبانأ نم رالود
.نيدلبلا
يموكحلا تانامضلا جمانرب نع ىلختت ةيفرصملا ةيديوسلا»كنبديوس«
جمانرب نم يروف لكشب جرخت فوس اهنإ ةعمجلا سمأ ةيفرصملا ةيديوسلا »كنبديوس« ةعومجم تلاق -يأرلا
يتلا ةعومجملا تلاقو.كونبلل ليومتلا طورش نسحتب ةدهشتسم ةموكحلا هتلكش يذلا يعوطلا تانامضلا
رايلم  (58نورك رايلم 421ر 2تضرتقا اهنإ جمانربلا ىلإ مضنت ةريبك ةيفرصم ةعومجم لوأ  2008ماع يف تناك
هعفاد ناك جما2009.نم جورخلاب سيمخلا اهرارق نإ »كنبديوس« تلاقو.ةيموكحلا تانامضلا ةلظم تحت )رالود
مدختسي دعي مل كنبلا نأ ةقيقح هيلع ديزي نكل كو2009.بسنلاب ليومتلا قوس عضو نسحت«
سطسغأ /بآ يف ةديدج امهسأ حرط دق كنبلا ناك 2009.ماع ويلوي /زومت ذنم هليومتل يموكحلا تانام2009.انرب
ؤطابتلا ةجيتن رئاسخ يضاملا ماعلا كنبلا دبكتو.لاومألا نيمأت يف اضيأ مهاس يذلا رمألا يضاملا ماعلا نم
ىدلو.نورك نييالم  406ةغلابلاو  2009ماعل تآفاكملا ءاغلإ متو .ايناركوأو قيطلبلا ةقطنم يف يداصتقالا
رحب لودو ديوسلا يف كنبلا عورف مهتمدخب موقت ةكرش فلأ 600و دارفألا نم ليمع نييالم  9وحن »كنبديوس«
.ايناركوأو قيطلبلا
ةيجراخلا دوقعلا ىلع سفانتت الأ ةيطفنلا اهتاكرش نم بلطت نيصلا
ةيموكحلا طفنلا تاكرش ترمأ نيصلا يف ةقاطلا تاطلس نا طفنلا ةعانص يفو ةيموكح رداصم تلاق -يأرلا
رفست ام ةداع يتلاو اهنيب اميف ةرشابملا ةسفانملا بنجتل ةيجراخلا زاغلاو طفنلا ضورعل تاداحتا ليكشتب
ىلع ةيموكحلا تاكرشلا ملاعلا يف ةيبنجألا تالمعلاب تايطايتحا ربكأ ةبحاص نيصلا ثحتو .راعسألا عفر نع
تادادمإ ىلع دامتعالا يف ةدايز دالبلا هيف دهشت تقو يف ةيجراخلا دراوملا ىلع ذاوحتسالا تايلمع زيزعت
ىلع لوصحلل ثيثحلا ةينيصلا تاكرشلا يعس عم زرتيورل يموكح لوئسم لاقو .ةيجراخلا زاغلاو طفنلا
سفن ىلع اهسفانتب رمألا يهتني ام ةداع ىربكلا طفنلا تاكرش اهيلع نميهت قطانم يف ذاوحتسا تايلمع
ةيمنتلل ةلودلا ةنجلو ةقاطلل ةينطولا ةرادإلا تعزو راذآ سرام رخاوأ يف هنا يموكحلا لوئسملا لاقو .فدهلا
ضورعب مدقتلا دنع اهفوفص ديحوتب اهبلاطت ةيموكح ةقاط تاكرش تس ىلع اكرتشم اروشنم حالصإلاو
تطعأ ةرملا هذه نكل قسنملا رودب مايقلا نيكب اهيف لوحت يتلا ىلوألا ةرملا يه هذه تسيلو .فدهلا سفنل
قحي لازي ال هنا ةعانصلا يف ردصم ركذو .ةينفلا ليصافتلا ركذ عم ةيمسر رثكأ ةقيرطب رمألا ناتلاكولا
نم رثكأ تلخد لاح يف نكل ءارآلا يف قفاوتل لصوتلا يف تلشف ام اذإ ةدرفنم ضورعب مدقتلا تاكرشلل
.اهتاريظن دوقت نأ ءاطع لقأ ةبحاص ةكرشلا ىلع نيعتي ةرصتخملا ةمئاقلا ةكرش
طابش يف ةيناملألا تارداصلا شاعتنا
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ءاصحإلا بتكم لاق  ،يونس ساسأ ىلعو.صاخلا كالهتسالا فعضو دوكرلل يعانصلا جتانلاو ةيعانصلا تابلطلا
تعفترا امنيب يضاملا ماعلا نم هسفن رهشلاب ةنراقم 9%ر 6ةبسنب رياربف /طابش يف تداز تارداصلا نإ
.ماع لبق هسفن رهشلا نع 4%ر 2ةبسنب تادراولا
اشه لاز ام شاعتنالا نكل ةمزالا زاتجا يملاعلا داصتقالا :هيشيرت
ةمزالا زاتجا يملاعلا داصتقالا نأ ةعمجلا سمأ يبوروألا يزكرملا كنبلا سيئر هيشيرت دولك ناج لاق  -يأرلا
الئاق هيشيرت فاضأو .وتسم ريغ نوكي دق همامأ قيرطلا ناف ابوروأ يفو اشه لاز ام شاعتنالا نكل
ضام شاعتنالا //لاقو .//تابطملاب ائيلم نوكي نأ نكمي همامأ قيرطلا ناف ابوروأ يفو اشه لاز ام شاعتنالا//
.امظتنم نوكي نأ نكمي هنكل هقيرط يف
تاونس تس ذنم ةرم لوأل راذآ يف ينيصلا يراجتلا نازيملا يف زجع
ذنم ةرم لوأل رالود رايلم  7,2ةميقب يراجتلا اهنازيم يف ازجع راذآ يف تلجس اهنأ تبسلا نيصلا تنلعأ -يأرلا
ةرتفل لوألا وه يراجتلا نازيملا يف زجعلا اذهو.ةريصق ةرتفل ىوس رمتسي ال نأ عقوتي نكل ،تاونس تس
مجح لصوو .ةيكرمجلا تاطلسلا نع القن ةديدجلا نيصلا ءابنأ ةلاكو تركذ ام ىلع  2004ناسين ذنم رهش
اميف  2009،ماعلا نم هتاذ رهشلا نع  24,3%ةدايزب يأ ،رالود رايلم  112,1ىلإ  2010راذآ يف ةينيصلا تارداصلا
زجعلا نالعإ يتأيو.رالود رايلم  119,3اهتميق غلبتل  2009،راذآ رهش ىلإ اسايق  66%ةبسنب تادراولا تعفترا
ةدوع لجس يذلا رهشلا طابش يف رالود رايلم  7,61ةميقب ايراجت اضئاف يضاملا رهشلا نيصلا تلجس نأ دعب
راذآ يف يراجت زجع ليجست لامتحا نم يضاملا رهشلا ذنم رذح غنيميد نيشت ةراجتلا ريزو ناكو .تارداصلا ومن
ةرتفل نوكيس زجعلا اذه نأ ىلإ راشأ هنكل .ريدصتلا ىلع ريبك دح ىلإ هداصتقا دمتعي يذلا دلبلا اذه يف
تارداصلا ةدوع نأ ىلإ هسفن تقولا يف اريشم ،ةعمجلا ةديدجلا نيصلا ةلاكو هنع تلقن ام بسحب ،ةريصق
نيصلا نوؤشب صصختملا زمايلو كرام لاقو.تاونس ثالث قرغتسي دق ةيلاملا ةمزالا لبق ام اهتايوتسم ىلإ
.ةعرسب روهظلا دواعيس ينيصلا ضئافلا نأ« افيضم »،اليوط مودي نل ءودهلا نأ« سكيمونوكيا لاتيباك يف
وحن اددجم هجتي ،ةدحتملا تايالولا عم )يراجتلا نازيملاب( قلعتملا وهو نايسايس مهألا ضئافلا نأ عقاولاو
».يسايق ىوتسم ليجست نع اديعب سيلو عافترالا
نطنشاو هيف حلت تقو يف ماقرألا هذه ترشن دقو
هب ددن يذلا اهضيفخت نأ ةربتعم  2008،فيص ذنم رالودلاب طبترملا ناويلا اهتلمع ةميق عفرل نيكب ىلع
اهنأ ةدكؤم ةيدقنلا اهتسايس نع عفادت نيصلا نأ ريغ.ةينيصلا تارداصلا معدي يلودلا دقنلا قودنص اضيأ
يف لجسملا يراجتلا زجعلا اهمعدي ججح يهو ،فيظوتلا ومن ىلع ظافحلاو ةينيصلا تاعانصلا رارمتسال ةيرورض
نم ةعيرذو ليلدك مدختستس ةجيتنلا هذه نأ« ادنك فوا كنب لايور يف للحملا نوسكاج نيارب ربتعاو .راذآ
لزعمب ححصتيس يراجتلا قفدتلا نأ )ةركف( نومعدي نيذلاو ةينيصلا ةلمعلا ةميق عفرل نيضراعملا لبق
،ةيلودلا طوغضلا ةئدهتل سيل« ناويلا ةميق ةدايز ىلع قفاوت دق نيصلا نأ ىري هنكل ».فرصلا راعسأ نع
ناغروم يف نوللحملا ناكو».مخضتلا طوغض ةهجاوم ةيغب يلخادلا ديعصلا ىلع اهتحلصم يف بصي كلذ نال لب
تارداصلا نيب ريبك فارحنا يأ نأ« ةريخأ ةركذم يف اوربتعاو ».تقوم لكشب« نكل زجعلا اذه نوعقوتي يلناتس
ةينيصلا تارداصلا نأ ذإ ،ةيمسوم بابسأب رسفي زجعلا نأ نوسكاج ىأرو ».قالطإلا ىلع اليوط مودي ال تادراولاو
.يكريمالا بلطلا ببسب قباسلا لصفلا يف اعافترا لجست نأ دعب ةنسلا ةيادب يف ضافخنالا ىلإ ليمت
ارهش  18يف ىوتسم ىلإ ىلعأ نم برتقيل ارالود  86زواجتي طفنلا
تعفر ذإ ارهش  18يف اهل ىوتسم ىلعأ نم برتقتل سمأ ليمربلل ارالود  86قوف طفنلا راعسأ تعفترا -يأرلا
يف ةقاطلل كلهتسم ربكأ يف بلطلا يف مادتسم ومنل تاعقوتلا مهسألا دوعصو ةيكريمأ ةيداصتقا تارشؤم
يف ةئملا يف 9ر 1غلب يسايق عافترا ززع نأ دعب ةيلوألا علسلا راعسأو ةيملاعلا تاصروبلا تدعصو.ملاعلا
ذإ طفنلا راعسأ اضيأ رالودلا عجارت معدو.يداصتقالا شاعتنالا قافآ نأشب لؤافتلا ةيكريمألا ةئزجتلا تاعيبم
بهذلا راعسأ تلجسو.ىرخألا تالمعلا يزئاحل ةبسنلاب ةفلكت لقأ ماخلا ةيكريمألا ةلمعلا فعض لعجي
ةينامتئالا تافينصتلل شتيف ةلاكو تضفخ نا دعب ماعلا اذه اديدج اعفترم ىوتسم ةيروفلا تالماعملل
.نما يرامثتسا ذالمك سيفنلا ندعملا ءارش ىلع لابقإلل نيرمثتسملا عفد ام وهو نانويلا نويدل اهفينصت

طفنلا

ليمربلل رالود 86ر 15لجسيل اتنس  80رايأ يف قاقحتسا برقأل ماخلا يكريمألا طفنلا دوقع رعس عفترا
عوبسألا اذه قباس تقو يف هسمال يذلا ارهش  18يف هل رعس ىلعأ نم دحاو رالود نم لقأ دنع هلوادت يرجيل
غلابلاو
عفتراو.رالود
دوقع رعس
جيزم
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ةيسيئرلا تالمعلا

نأب تانهكتلا يمانت عم ةئملاب  1ةبسنب دعصيل يكريمألا رالودلا لباقم هبساكم يبوروألا ورويلا عسو
ىوتسم ىلعأ وهو رالود 1ر 3491ىلإ ورويلا زفقو.اهنويد ةمزأ ىلع بلغتلل ةدعاسم ابيرق يقلتت امبر نانويلا
يلوئسم رابكو ةيلاملا ءارزو باون نا يبوروألا داحتالاب ردصم لاقو .زرتيور تانايبل اقفو ةسلجلا يف هل
ورويلا دعصو.نانويلل ةلمتحم ةئراط ضورق طورش ىلع قافتال اولصوت ورويلا ةقطنم لودب ةيزكرملا كونبلا
نانويلا نويدل اهفينصت ضفخب ةينامتئالا تافينصتلل زجنتير شتيف ةسسؤم مايق مغر
يتلا قباسلا مويلا بساكم ضعب ادقاف ىرخألا ةيسيئرلا تالمعلاو رالودلا لباقم نيلا عجارتو.نيتجرد
يف ريبك يداصتقا لاقو .ناويلا اهتلمع ةميقل فيفط عافتراب نيصلا حمست نا لامتحا نع ءابنأ دعب اهلجس
ناويلا ةميق عفر فنأتست نأ دعبتسا هنكل رهشلا اذه ةدئافلا راعسأ عفرت دق نيكب نا ةينيصلا ةموكحلا
يثحب زكرم وهو يموكحلا تامولعملا زكرم يف نييداصتقالا ريبك غنايل واب وشت دعبتساو.تيقوتلا اذه يف
ةدحاو ةرمل ناويلا ةميق عفر نيصلاب طيطختلل ةلاكو ىوقأ يهو حالصإلاو ةيمنتلل ةينطولا ةنجلل عبات
ريغ ةدحاو ةرمل هعفر نكل ناويلا هيف كرحتي يذلا قاطنلا عيسوت نكمملا نم نأ دقتعأ« زرتيورل لاقو.ةيناث
نيثحابلا نيب ةرمتسم تاشقانمل اساكعنا وشت تاحيرصت لثمتو».تالمع ةلسب ناويلا طبر متي دق .حجرم
تلاقو.نيعم تقو يف ةمئالملا تاسايسلا نم ةعومجم ينبت لوح نيكب يف نيلوئسملاو نييميداكالاو
نيرشتو ناريزح نيب ءيشلا ضعب ناويلا عفرت دق نيصلا نا ةيلاملا قاروألل سنسيا اهتردصأ ةيثحب ةركذم
ينيصلا يداصتقالاو يجيتارتسالا راوحلا نا ىلإ جنوديو واجو نايش ومو نيوناش واج نويداصتقالا راشأو.لوألا
سرجنوكلا يف يفصنلا ديدجتلا تاباختنال تادادعتسالاو رايأ ةياهن يف نيصلا يف أدبيس يذلا يكريمألا
ةرئاد يف فرصلا راعسأو ةراجتلا اياضق عضت دق يناثلا نيرشت ربمفون نم يناثلا يف يكريمألا
ماظن حلصت يك /نيصلل /ايسايس ابسانم نوكيس نيتيقوتلا نيب تقو يأ اذل« اوبتكو.ءوضلا
ةئملا يف 2ر 1رالودلا مامأ هفرص رعس تعفر امدنع تلعف امك ةيناث ناويلا عفرت دق نيكب نأ اوفاضأو».ناويلا
نع ةئملا يف 0ر 1رالودلا عفتراو.ةيكريمألا ةلمعلا مامأ اهتلمعل يمويلا لوادتلا قاطن عسوت دقو  2005زومت يف
ةلمعلا لباقم ارقتسم ورويلا ناكو.ني 93ر 53ىلإ قباسلا مويلا ةدحتملا تايالولا يف لماعتلا رخاوأ هاوتسم
يذلا رالود 1ر 3282ضفخنملا ىوتسملا نم هشاعتنا ورويلا لصاو قباس تقو يفو .رالود 1ر 3359دنع ةيكريمألا
ةئملا يف 0ر 1ورويلا عفتراو.اهنويد دادس نع نانويلا فلخت لامتحا نم فواخملا دادتشا عم سيمخلا موي هلجس
مامأ دعص ورويلا ناكو.أني  125ايطختم قباس تقو يف زفق نا دعب ني 124ر 90ىلإ ةينابايلا ةلمعلا لباقم
دادس نع زجعلا رطخ هجاوت ال نانويلا نا يبوروألا يزكرملا كنبلا سيئر هيشيرت دولك ناج لاق نا دعب رالودلا
يزكرملا اهلالخ ىقبأ ةسايسلا عنص ةنجلل عامتجا دعب اهب ىلدأ يتلا -هيشيرت تاقيلعت تأدهو.اهنويد
ةديازتم فواخم طسو كرويوين ىلإ ابوروأ نم ةيلاملا قاوسألا يف تارتوتلا -رييغت الب ةدئافلا راعسأ يبوروألا
نم يدل امل اقفو لوقأ نا عيطتسأ« هيشيرت لاقو.نويدلاب ةلقثملا نانويلل يلام ذاقنإ ةطخ رايهنا نم
يف رالود 1ر 3358ىلإ ةئملاب 0ر 07ورويلا دعصو».نانويلا هجاوت ةلكشم سيل نويدلا دادس نع زجعلا نا تامولعم
 2010يف هل ىوتسم ىندأ نم برتقا امدنع رالود 1ر 3282ىلإ طبه ناك نا دعب كرويوين قوس يف تالماعتلا رخاوأ
ةيكريمألا قاوسألا قالغإ دعبو.يضاملا رايأ ذنم ىندألا اضيأ ناك يذلاو راذآ يف هلجس يذلاو رالود 1ر 3267غلابلا
.اهنويد دادس نع اهدالب زجعت نا يليستاك اكول ةينانويلا داصتقالا ةريزو تدعبتسا

بهذلا

عم ةنراقمو رهشأ  4يف هل ىوتسم ىلعأ وهو /ةصنوالا /ةيقوألل رالود 1161ر 90ىلإ ندنل يف بهذلا رعس زفق
كرويوين ةصروبب سكموك مسق يفو.سيمخلا موي كرويوين قوس يف تالماعتلا رخاوأ يف رالود 1150ر15
رالود 1164ر 80غلب رهشأ  4يف اديدج اعفترم ىوتسم ةلجآلا دوقعلل بهذلا راعسأ تلجس /سكميان /ةيراجتلا
.ةيقوألل

ةينابايلاو ةيبوروألا و ةيكريمألا مهسألا

طوبه لظ يف ىرخأ ةيلوأ علسو ماخلا طفنلا راعسأ يف عافترا نم معدب حتفلا دنع ةيكريمألا مهسألا تعفترا
واد رشؤم عفتراو.ةيلام ةدعاسم ىلع نويدلاب ةلقثملا نانويلا لصحت نأ لامتحا نأشب تانهكت طسو رالودلا
10950ر 95ىلإ لصيل ةئملاب 0ر 22لداعي ام يأ ةطقن 23ر 88ىربكلا ةيكريمألا تاكرشلا مهسأل يعانصلا زنوج
عفتراو.ةطقن 1189ر 60الجسم ةئملاب 0ر 27وأ ةطقن 3ر 16اقاطن عسوألا  500زروب دنا دردناتس رشؤم دازو.ةطقن
2441ر 42ىلإ ةئملاب 0ر 19وأ ةطقن 4ر 61ايجولونكتلا تاكرش مهسأ هيلع بلغت يذلا عمجملا كادسان رشؤم
لامتحا نأشب لامأ نم معدب يلاوتلا ىلع سداسلا عوبسألل بساكم ققحتل ةيبروألا مهسألا تعفتراو.ةطقن
 300تسرفوروي رشؤم قلغأو.قوسلا دوعص كونبلا مهسأ تداقو اهنويد ةمزأ لحل ةدعاسم ىلع نانويلا لوصح
يلاوح عفترم يسايقلا رشؤملاو .ةطقن 1101ر 67دنع ةئملاب 1ر 26اعفترم ابوروأ يف ىربكلا تاكرشلا مهسأل
نيموي دعب كونبلا مهسأ تشعتناو .2009راذآ لئاوأ يف لجسملا قالطالا ىلع هل ىوتسم ىندأ نع ةئملاب 71
نم
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اموعدم ةئملاب 0ر 3يكين رشؤملا عفتراو.ةئملاب 1ر 81سيراب ةصروب يف  40كاك رشؤم دازو .ةئملاب 1ر26
ينجل عيبلا تايلمع ضوع امم سبالملل جنيليتير تساف رجاتم ةلسلس لثم ةئزجتلا رجاتم بساكمب
يكين رشؤملا دازو.ارهش  18يف هتايوتسم ىلعأ ىلإ ةريخألا ةرتفلا يف رشؤملا عافترا باقعأ يف حابرألا
رشؤملا دعصو.ةطقن 11204ر 34ىلإ ةئملا يف 0ر 3ةبسنب يأ ةطقن 36ر 14ىربكلا ةينابايلا تاكرشلا مهسأل
.ةطقن 989ر 42ىلإ ةئملا يف 0ر 4ةبسنب اقاطن عسوألا سكبوت
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