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  ميدقت

 ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأو 2030 ماعل ةمادتسملا ةيمنتلا ةطخب 2015 ماع ةيندرألا ةموكحلا تمزتلا
 عيفر يسايسلا ىدتنملا يف )VNR( لوألا يعوطلا ينطولا ضارعتسالا ندرألا دعأو .رشع ةعبسلا
 ةيناثلا ةيعوطلا ةينطولا ةعجارملا ندرألا مدقي ،تاونس سمخ دعبو .2017 ويلوي /زومت يف ىوتسملا

 تامظنم نكمتتس ،ىوتسملا عيفر يسايسلا ىدتنملا نم ءزجكو .2022 ويلوي /زومت ةسلج يف
 فادهأ قيقحت راسم يف زرحملا مدقتلل اهتامييقت ميدقت نم ةعجارملا ديق نادلبلا يف يندملا عمتجملا
 .2030 ةمادتسملا ةيمنتلا

 ريرقتلا ىلع )ءوضلا طيلست( لظ ريرقت دادعإ يف يندملا عمتجملا تامظنم ضعب تنواعت ،ندرألا يف
 ةيملاعلا ةيمنتلا ةدنجأ ذيفنت لوح ةشقانملا ريرقتلا اذه لمكيس .ندرألاب صاخلا يعوطلا ينطولا

 طيلست( لظلا ريرقت زكري ،ةكراشملا يندملا عمتجملا تامظنم ةربخ ىلإ رظنلاب .ندرألا يف 2030
 عوجلا ىلع ءاضقلاو ،)1 فدهلا( "رقفلا ىلع ءاضقلا" يف لثمتت فادهألا نم ددع ىلع اذه )ءوضلا
 دحلاو ،)8 فدهلا( يداصتقالا ومنلاو قئاللا لمعلاو ،)5 فدهلا( نيسنجلا نيب ةاواسملاو ،)2 فدهلا(

 تاكارشلاو ،)16 فدهلا( ةيوقلا تاسسؤملاو لدعلاو مالسلاو ،)10 فدهلا( ةاواسملا مدع نم
 .)17 فدهلا(

 ،"بكرلا نع فلختي صخش يأ كرت مدع" ـب اهسفن تاموكحلا تمزلأ ،2030 ةدنجأ ىلع اهعيقوتب
 .يملس عمتجم يف مادتسملا يداصتقالا ومنلا زيزعتو ،ةاواسملا مدع نم دحلاو ،رقفلا ىلع ءاضقلاو

 لامعألا لودج ىلع عيقوتلا مت امدنع ايدحت 2030 ماع لولحب ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحت لكش
 تدأو ،ةدشب يملاعلا داصتقالا تبرض ثيح Covid-19 ةحئاج هتضرف يذلا يدحتلا ىقبيو ،2015 ماع يف

 ريغ لكشبو ةعرسب فرصتلا ىلع تاموكحلا عفدو ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف فئاظولا نادقف ىلإ
 ،يسايسويجلا يملاعلا ماظنلا ايناركوأ يف ةيسورلا برحلا تزه ،2022 ماع يفو .لماش وأ سوردم
 .يملاعلا ءاذغلا صقن ىلإ ،سوملم لكشب ،تدأو

 يفو .ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحت مامأ ةسيئرلا ةبقعلا تاروطتلا هذه ةيندرألا ةموكحلا ربتعت
 ةيومنتلا تالالتخالا نأ الإ ،ةيملاعلا تايدحتلا هذه نع ىأنمب نكي مل ندرألا نأ حيحص هّنأ نيح
 .طقف اهببس نكت مل اهنكلو تاروطتلا هذه ببسب ةطاسبب تمقافت ندرألا يف ةنمزملا ةيداصتقالاو

 ةماعلا ةنزاوملا زجع لثم ،ةنمزم ةيداصتقا تالالتخا نم ندرألا ىناع ،ابيرقت ةلودلا سيسأت ذنم
 تحت ندرألا لظ ،كلذل اًقفو .ةلاطبلاو رقفلا تايوتسم عافترا ىلإ ىدأ امم ،ةماعلا ةلودلا ةينويدمو
 لصح ،2022 ماع ىتحو ،1989 ماع ذنم عطقتم لكشب يلودلا دقنلا قودنص ةلكيه ةداعإ جمارب ةلظم

 عبرأ هتدم جمانرب يف ندرألا لخد ،2020 ماع يفو .يلودلا دقنلا قودنص نم ضورق ةعست ىلع ندرألا
 هتدايز مت دقو ،ندرألا ىلإ رالود رايلم 1.3 ةياهنلا يف لوحيس يذلا يلودلا دقنلا قودنص عم تاونس

 1.داصتقالا ىلع Covid-19 ةحئاج ريثأت ببسب نيحلا كلذ ذنم

 ريبادت ذيفنتل ندرألا ىلع طورش تضرُف ،يلودلا دقنلا قودنص نم ضورق يأ عم لاحلا وه امكو
 ليدعتو )ندرألا يف فيظوتلل يسيئرلا دوزملا( ماعلا عاطقلا ةلكيه ةداعإو ،ةيعامتجالا ريغ فشقتلا
 ومنلا ةيلومش ىلع ةيبلس بقاوع نم هيلع بترتي ام عم ،ةيعامتجالا ةيامحلاو بئارضلا ةمظنأ
 .يداصتقالا

 ىلع موقت يتلا ةيداصتقالا تاءارجإلل ىرخألا ةيلودلا ليومتلا تاسسؤم تابلاطم بناج ىلإ
 تاسايسلا رشابم ريغ وأ رشابم لكشب تهجو يتلا يه بلاطملا هذه نإف ،ةيفشقتلا تاسايسلا
 ةيبلاغل ةيمويلا ةايحلا ىلع رثؤت يتلا ةيلخادلا ةيداصتقالا لكاشملا ةجلاعم نود ،ةيندرألا ةيداصتقالا
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 ترثأو ،ءارقفلا لهاك تلقثأو ،ةلاطبلا تالدعم ىلعً ابلس هذه فشقتلا تاءارجا ترثأ دقل .نييندرألا
 ىلإ تدأ دقف .2030 ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نم ديدعلا قيقحت ىلع ابلس تاسايسلا هذه ضعب
 عاضوألا ةيسايسويجلا تاروطتلا تلعج دقو .يداصتقالا ومنلا ضفخ يلاتلابو يلحملا بلطلا ضافخنا
  .تازاجنإلا ضعب دوجو نم مغرلا ىلع ،أوسأ

 Covid-19 ةحئاج بقاوع تلاز ام ثيح ،جرح تقو يف ماعلا اذه ندرألل يعوطلا ينطولا ريرقتلا يتأي
 ةيسايسلا تاروطتلاو نييروسلا نيئجاللا ةمزأب يلودلا مامتهالا عجارتو يداصتقالا ومنلا ؤطابتو
 نل ،ةيلاحلا زاجنإلا ةريتو لظ يفو .ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحت صرف فعضت تلاز ام ،ةيلخادلا
 ضعب يف ذيفنتلا ةريتوف .2030 ماع لولحب ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نم ديدعلا ندرألا ققحي
  .اضيأ عجارتت امنإو ،بسحف ةئيطب تسيل تالاجملا

 عضولا نسحتي مل ،ريرقتلا اذه يف اهتشقانم تمت يتلا ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ةيبلاغب قلعتي اميف
 زيكرتلا دعاسي نأ نكميو .ظوحلم لكشب عجارت لب ،بسحف ةيضاملا سمخلا تاونسلا ىدم ىلع

 حيحصلا راسملا ىلإ ةدوعلا ىلع ندرألا 2030 ةيملاعلا ةيمنتلا ةدنجأ اهتددح يتلا فادهألا ىلع ددجتملا
 ىلإ ةجاح كانه ؛كلذ نم مهألاو .قفاوتلاو ةكارشلاب مستي يسايس خانمو ،نينطاوملل ءاخرلا ريفوتل

 اميف يندرألا روهمجلاو يندملا عمتجملا كارشإو ةلءاسملا ةدايز عم رثكأ ةيكراشت رارق عنص ةيلمع
  .نييندرألا شيع لبس نيسحت ىلإ ةفداهلا ةيداصتقالا تاسايسلا ذيفنتب قلعتي

 ذيفنت يف ،اههجاوي لازي امو ،ندرألا اههجاو يتلا تايدحتلاو تازاجنإلا ىلع ءوضلا ريرقتلا اذه طلسي
 :2030 ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ
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 رقفلا ىلع ءاضقلا :لوألا فدهلا

 رقفلا ىلع ءاضقلا ققحتي نلو ،تاونس سمخ لبق هيلع اوناك امم رقفلل ةضرع رثكأ نآلا نويندرألا 
 نويلم 9.5 وحنب 2017 ماع يف ندرألا ناكس ددع ةيمسرلا تاءاصحإلا تردق ذإ ،بيرق تقو يأ يف
 دحأ عقوتي 3.انويلم 11 زواجتو ابيرقت ٪15 ةبسنب ناكسلا ددع امن تاونس سمخ نوضغ يفو 2،ةمسن
 ماع لولحب نويلم 19.04 غلبيس ناكسلا مجح نأ ةماعلا تاءاصحإلا ةرئاد اهتمدق يتلا تاهويرانيسلا

 انرتقم ،ةيفارغوميدلا لماوعلاو نيئجاللا تاكرحتو ةرجهلا ببسب عراستملا ومنلا اذهو .2050
 عيمج ةلاعإل داصتقالل ةبسنلاب ةبوعص رثكأ حبصأ رمألا نأ ينعي ،ةرمتسملا ةيداصتقالا تالالتخالاب

 .ندرألا ناكس

 رانيد 500 نوبسكي )SSC( يعامتجالا نامضلا ةسسؤم يف نيلجسملا لامعلا نم ةئملاب 55.8 نإ ثيح
 ،)ارالود 370 لداعي ام( ايندرأ ارانيد 602 غلبي روجألل ىندأ دح عم 4،ايرهش لقأو )يكريمأ رالود 700( يندرأ

 ةسمخ نم ةنوكملا ةرسألل ةشيعملا فيلاكت ردقت ثيح ،ةشيعملا فيلاكت ةيطغتل يفكي ال ابلاغ وهو
 نم ريثأتب نيتيضاملا نيتنسلا لالخ تعفترا اهنأ ىلإ تاعقوتلا ريشتو 5،ايرهش ايندرأ ارانيد 480 ـب دارفأ

 ةرتف دعب 2018 ماع يف ةرداصلا تانايبلا ثدحأ نإ ثيح .ايناركوأ يف ةيسورلا برحلاو انوروك ةحئاج
 نوشيعي ةئملاب 15.7 نأ ردقت ندرألا يف رقفلا تايوتسم لوح ةينطولا ةعجارملل ريرقت رخآ نم ةزيجو
 24.1 ىلا تلصوو انوروك ةحئاج ءارج تعفترا اهنأ ةيموكح رداصم تراشأو 6،ينطولا رقفلا طخ تحت
 7.ةئملاب

 يف رقفلا ليلقتل ةموكحلا تططخ ،2025 ماعل ندرألا ةدنجأو 2017 ماعل ينطولا ةعجارملا ريرقت راشأ
 2010 ماع نم ةساقملا رقفلا تالدعم ضفخنت مل ،كلذ عمو .2025 ماع لولحب ةئملاب 8 ىلإ ندرألا
 ةلماش ةيئاصقتسا ةسارد ريشتو 8.اريخأ ةفدهتسملا ةئملاب 8 ةبسن نم ةبيرق تسيل اهنأ امك )14.4٪(
 نآلا نويندرألا ربتعُي ثيح 9."ادج اضفخنم" وأ "اضفخنم" مهلخد نوربتعي نييندرألا نم ٪66.2 نأ ىلإ
 تقو يف رقفلا ىلع ءاضقلا ققحتي نل امك ،تاونس سمخ لبق هيلع اوناك امم رقفلل ةضرع رثكأ

 راعسأ رشؤم عفترا ،هدحو 2021 ماع يفف ،ريبك دح ىلإ عضولا مقافت ىلإ مخضتلا يدؤيو .بيرق
 يندرألا يزكرملا كنبلا عقوتي ثيح ،رثكأ مخضتلا عفتري نأ حجرملا نمو .ةئملاب 2.3 لدعمب كلهتسملا
 11،ءاذغلاو علسلل ةيملاعلا راعسألا عافترا ىلإ رظنلاب 2022،10 ماعل ٪3.8 يلامجإلا مخضتلا لدعم غلبي نأ

 تاقتشملا راعسأ عفرو روجألا ةدايز مدعب ارخؤم تنلعأ يتلا ةموكحلا ططخ عفدت نأ عقوتملا نمو
 .سوملم لكشب ءارقفلا دادعأ ةدايز ىلا ةرم نم رثكأل ةيطفنلا
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 عوجلا ىلع ءاضقلا :يناثلا فدهلا

 ةلاح" اهريرقت يف )FAO( ةدحتملا ممألل ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم تركذو ً،اعم عوجلاو رقفلا مزالتي
 غلب ندرألا يف ةيذغتلا صقن نم نوناعي نيذلا صاخشألا ددع نأ "ملاعلا يف ةيذغتلاو يئاذغلا نمألا

 لدعم فعض براقي ام وهو ،ندرألا ناكس ددع نم ٪10 نم برقي ام وأ ،2020 ماع يف صخش نويلم
 2006.12-2004 ريرقتلاب ةلومشملا ةرتفلا

 ناكس فصن نم برقي ام 2020 ماع ذنم يلودلا كنبلاو )WFP( يملاعلا ءاذغلا جمانرب تاريدقت تطبر
 ةيئاذغلا داوملا راعسأ يف ريخألا عافترالا يدؤي فوسو 13."يئاذغلا نمألا مادعنال ةضرع" مهنأب ندرألا
 ةيبلتل ةبلقتملا ةيلودلا ءاذغلا قاوسأو ةيئاذغلا تادراولا ىلع ندرألا دمتعيو 14،عضولا اذه مقافت ىلإ
 قلعتت تايدحت يلحملا ءاذغلا جاتنإ هجاوي امك .ندرألا يف يلحملا ءاذغلا جاتنإ ضافخنال ارظن هتاجايتحا
 يذلا 19- ديفوك راشتنا ىلإ ةفاضإلاب ،يخانملا ريغتلا ببسب ةرركتملا فافجلا تاجومو ،هايملا حشب

 جاتنإلا نأ ندرألا يداو ةطلس تحرص ،2021 ربمفون / لوأ نيرشت يف :ةيملاعلا ةراجتلا يف افقوت دهش
 ةعارز يف ةيلاملا تايدحتلا نيب نمو .قباسلا ماعلاب ةنراقم ٪50 ةبسنب اضافخنا دهشي دق يعارزلا
 .2020 ماع يف ثدح امك ريدصتلا رظح ةداعإ ةلاح يف رئاسخلا نيعرازملا نم ديدعلا ىشخي ،يضارألا

 ىلإ ةفاضإلاب ةيعارزلا ةيمنتلل ةينطولا ةيجيتارتسالا لالخ نم اياضقلا هذه ةموكحلا تجلاعو
 ةيعوطلا ةينطولا ةعجارملا ريرقت يف ناتروكذم ناتيجيتارتسالا اتلكو ،هايملل ةينطولا ةيجيتارتسالا
 لازت ام ثيح ،ةظوحلم تانيسحت يأ ةظحالم متي مل ،كلذ عمو .2025 ندرألا ةيؤر نم ءزجك ريخألا

 .ةعفترم يئاذغلا نمألا مادعنا تارشؤم

-2021 ماوعألل يئاذغلا نمألل ةينطو ةيجيتارتسا لوأ تنبت يتلا ةموكحلا دوهج نم مغرلا ىلع كلذ يتأي
 ىلإ ةيجيتارتسالا فدهتو .يعوطلا ينطولا ريرقتلا اذهل ةموكحلل ةيسيئرلا لئاسرلا يف ةروكذملا 2030

 ةرقتسمو ةنمآ ةيئاذغ تادادمإ ىلع لوصحلا نامضو يئاذغلا نمألا مادعنا نم ندرألا ناكس ةيامح
 .2030 ماع ةياهن لولحب تاقوألا عيمج يف ةلوقعم راعسأبو ةيذغمو
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 نيسنجلا نيب ةاواسملا قيقحت :سماخلا فدهلا

 دوهجلا نم مغرلا ىلع ةياغلل ةيندتم ةبترم ندرألا لتحي ،ةيلودلا يعامتجالا عونلا تارشؤم مظعم يف
 اهلئاسر يف عوضوملا اذهل ةموكحلا اهيلوت يتلا ةيمهألاو ،نيسنجلا نيب ةاواسملا ةدايزل تاسايسلاو
 سنجلا عونب طبترملا ةيمنتلل رشؤم ثدحأ عضي .ةيعوطلا ةينطولا ةعجارملا ريرقت نأشب ةيسيئرلا
)15GDI) ةميقب ،ةلود 166 نيب ةاواسملل سمُخ ىندأ يف ندرألا GDI مدع رشؤم ناك امك .0.868 ةغلابلا 
 يف ةلود 162 لصأ نم 109 ةبترملا لتحا ثيح ،0.45 ةميقب ندرألا يف (16GII( نيسنجلا نيب ةاواسملا

 ةكراشملاو ةأرملل يملعلا ليصحتلا نيب ريبكلا ضقانتلا ىلع ءوضلا نيريرقتلا الك طلسيو ،2019 ماع
 .ةيسايسلاو ةيداصتقالا

 ةلود 156 نيب نم 131 ةبترملا يف ندرألا 17)2021( نيسنجلا نيب ةوجفلل يملاعلا ريرقتلا فنص امك
 لتحا امدنع 2020 ماع ريرقتب ةنراقم ظوحلم نسحت ىلإ ةجيتنلا هذه ريشتو .0.638 ةجردلا هقيقحتب
 0.623.18 اهردق ةجرد هقيقحتب ةيلامجإ ةجيتن ققحو 138 ةبترملا ندرألا

 دقف ،ىرخأ نادلب بيترت يف رادحنالاو بيترتلا يف نادلبلا نم ديزملا ةفاضإل ارظنو ،كلذ نم مغرلابو
 يملعلا ليصحتلا ةجرد تيقب نيح يف 19."عقاولا سكعت ال" اهنأب ةقباسلا تاجردلا هذه ءاربخلا فصو
 )145 ىلإ 103 ةبترملا نم اعجارت( ءاقبلاو ةحصلل يعرفلا رشؤملا يف اريبك اضافخنا ندرألا دهش ،يه امك
 ةكراشم تعجارت امك .ةلود )144 ىلإ 113 ةبترملا نم( يسايسلا نيكمتلا يف اعجارت دهش كلذكو ،ةلود
 بصانملا يف ءاسنلا نم لقأ ددع دوجو عم ،ةريخألا تاونسلا يف ةموكحلاو ناملربلا يف ةأرملا
 ةيسايسلا ةكراشملل )اتوكلا( صصحلا ماظن لاخدإ عم ةصاخو 20،ناملربلل تابختنملا ءاسنلاو ةيرازولا
 نيب ةوجفلل يملاعلا فينصتلل ىرخألا ةيعرفلا تارشؤملا يف لقأ تاجرد هاندأ لودجلا رهظُيو 21.ةأرملل
 اهئاقبو ةأرملا ةحص يف قلقملا ضافخنالاو ةأرملل يسايسلا نيكمتلاب قلعتي اميف ةصاخبو ،نيسنجلا

 تازاجنإلا فاعضإ ىلإ ىدأ امم تالاجملا هذه يف نيسنجلا نيب ةوجفلا تمقافت دقو .ةايحلا ديق ىلع
 .ميلعتلا لاجم يف
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 نيسنجلا نيب ةوجفلل ةيملاعلا ندرألا تافينصت :لودج

 يعرف سرهف ةجيتنلا 156 لصأ نم بيترتلا
 يف 0.408 نم تعفترا( 0.538 )2019 ماع يف 145 نم اعافترا( 133

 )2019 ماع
 ةكراشملا
 صرفلاو ةيداصتقالا

 ماع نم ةميقلا سفن( 0.991 )2019 ماع يف 81 نم اطوبه ( 84
 يملعلا ليصحتلا )2019

 ماع يف 0.971 نم طوبه( 0.975 )2019 ماع يف 103 نم اطوبه( 145
 ءاقبلاو ةحصلا )2019

 نم %50 ابيرقت طوبه ( 0.066 )2019 ماع يف 113 نم اطوبه ( 144
 يسايسلا نيكمتلا )2019 ماع يف 0.121

 https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf,  https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdfSources:  
 

 ،ةياغلل ةضفخنم لازت ام لمعلا قوس يف نهتكراشم نأ الإ ،لاع يميلعت ىوتسمب ءاسنلا زيمت مغرو
 يئزج ماودب لمعلا وأ ،نهفئاظو نع يلختلا ىلإ رطضا نم لوأ ءاسنلا تناك Covid-19 ةحئاج لالخو
 نم ديزملاو ،يلزنملا لمعلا نم ديزملا فقاوملا هذه بلطتتو ،نهرسأ ةياعر يف ربكألا ءبعلا لمحتل
 ىلع ىرخأ ًءابعأ سرادملا قالغإ فاضأ امك ،ءابولا ببسب نسلا رابكو ىضرملاب ةيانعلاو ةفاظنلا لامعأ

 .مهلافطأ ميلعت رارمتسا نامضل ةسيئرلا ةيلوؤسملا اًضيأ نلمحت يئاللا ءاسنلا لهاك

 ةلاطبلا لدعم لظ امنيبف :لاجرلا ىلع اهنم ءاسنلا ىلع بعصأ لمعلا قوس ىلإ ةدوعلا نأ نيبت امك
 تعفترا ،2021 ماع نم هسفن عبرلاو 2020 ماعل يئابولا ماعلا نم ثلاثلا عبرلا نيب ارقتسم روكذلل
ً ايجيردت ضافخنالا يف ةأرملل ةيداصتقالا ةكراشملا تالدعم تأدب ثيح 22.٪2.8 رادقمب ثانإلا ةلاطب

 2022.23 ماع لئاوأ يف ٪13.7 ىلإ ٪14.9 نم

 افالخ ،ندعي مل انوروك ةرتف لالخ لمعلا قوس نم نبحسنا يتاللا ءاسنلا ةيبلاغ نأ ىلإ ريشي اذهو
 نيسحت ىلإ ءابولا ببسب ندرألا يف دعب نع لمعلاو ميلعتلا دؤي مل امك ،لاجرلا نم نهئارظنل
 نررطضا يئاللا ءاسنلل ةياعرلا لامعأ ةدايز ىلإ تاءارجإلا هذه نم ريثكلا تدأ .نيسنجلا نيب ةاواسملا
 24.ةأرملل يمسرلا لمعلل معد دوجو مدع ببسب ،نهرسأب مامتهالل ةيمسرلا فئاظولا نع يلختلل

 ىلع عجشي دق امم ،يمسرلا ريغ لمعلاو تقؤملا لمعلا ىلإ ديازتم لكشبو ءاسنلا تأجل ثيح
 قيقحتو روجألا ةدايز وأ ،فئاظولا ةدوج نيسحت ىلإ ةرورضلاب يدؤي ال هنكل ،ةيداصتقالا ةكراشملا

 يف نسل سويرولاكبلا ةجرد ىلع تالصاحلا ءاسنلا نم ٪78.7 كانه نإ ثيح 25.ءاسنلل لضفأ عضو
 .رطخلاب رذني ام وهو )٪31.5 يلامجإلا ءاسنلا ةلاطب لدعم( ةيمسر فئاظو

 نم نهئارظن نم لقأ روجأ ىلع ةمظنم فئاظو يف نلمعي يتاوللا ءاسنلا لصحت تقولا تاذ يفو
 بسح نيسنجلا نيب روجألا ةوجفب ةصاخلا تاريدقتلا كلذ يف فلتختو .لمعلا ةميق تواست اذإ لاجرلا
 يف يعامتجالا عونلا تاليهست( يلودلا كنبلا نع رداص ريرقت ردقي ثيح ،اهيلإ عوجرلا مت يتلا ةساردلا
 ـب روجألا ةوجف ةيندرألا ةماعلا تاءاصحإلا ةرئاد تانايب ردقتو 26.٪17 ةبسنب روجألا ةوجف )قرشملا

 يف ىلعأ نوكت نأ ىلإ ليمت ةوجفلا نأ نيبت امك .صاخلا عاطقلا يف ٪14.2و ماعلا عاطقلا يف 13.6٪
 امب صاخلا ميلعتلا عاطقو )٪31.8( هتبسن امب ةحصلا عاطق لثم ،ءاسنلا اهيف زكرتت يتلا تاعاطقلا
ً اروجأ نيضاقتي نهنإف ،تاصصختم نهنأ ىلع تافنصم تالماعلا فصن نأ نيح يف .)٪30.2( هتبسن
 يف ،ندرألا نأ ةقيقح نم مغرلا ىلع كلذ يتأي 27.٪19.1 براقت ةوجفب نيصصختملا لاجرلا روجأ نم لقأ

 اصن دمتعاو )EPIC( روجألا يف ةاواسملل يلودلا فلاحتلا ىلإ مضنت ةيبرع ةلود لوأ حبصأ ،2017 ماع
 2019.28 ماع لمعلا نوناق يف ةيمازلإ ءاسنلاو لاجرلا نيب روجألا يف ةاواسملا لعجي اينوناق
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 2019 ماعل ةأرملل يداصتقالا نيكمتلا لمع ةطخ لثم ،تاسايسلاو تايجيتارتسالا نم ديدعلل نكي ملو
 تايقافتالا ىلع ،هتاظفحت عفري وأ ،ندرألا مضني مل امك .طقف دودحم ريثأت ىوس ،ةينطولا ناجللاو
 اميف هتاسايسو هنيناوق ندرألا ريغي مل ،كلذ ىلع ةوالعو .ةأرملا قوقحب ةقلعتملا ةيقبتملا ةيلودلا
 29.ةيقافتالا ىلع تاظفحت ةدع لجسو ،ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا ةيقافتاب قلعتي

 دامتعا نم مغرلا ىلع ،ةريخألا تاونسلا يف ةأرملل ةيسايسلا ةكراشملا ةهجل عضولا نسحتي مل امك
 ةصرف تايلحملاو تاظفاحملا ىوتسم ىلع ةأرملل حتت مل امك .)130 نم 15( ناملربلا يف ءاسنلل ةصح

 .اتوكلا هذه جراخ )ةيلحملا سلاجملاو ناملربلا( ةريخألا تاباختنالا نم يأ يف دعاقمب زوفلا

 نوناقو ةيصخشلا لاوحألا نوناق كلذ يف امب ،ندرألا يف ةأرملا دض زييمتلا ينوناقلا راطإلا لصاويو
 ،ةأرملا رود ةدايز ىلع ةردقلا اهيدل روتسدلا ىلإ "ةيندرألا ةأرملل" ةريخألا ةفاضإلا نأ نيح يف .ةيسنجلا
 .ةسداسلا ةداملا بجومب روتسدلا يف ءاسنلاو لاجرلا نيب زييمتلا مدع جردي مل امنيب

 نأ املاط هنأ ىلع صني اينوناق اصن ندرألا ىغلأ 2017 ماع يفف ،تازاجنإلا ضعب قيقحت مت ،كلذ عمو
 لافطألا جاوز تالاح تعفترا ،ظحلا ءوسلو 30.باقعلل اوضرعتي نلف مهاياحض نوجوزتي نيبصتغملا

 ةيهافرل ىرخأ تايدحت نع ءابولا فشك ،قبس ام ىلإ ةفاضإلاب 31.ءابولا ءانثأ تاونس ذنم ةرم لوأل
 ةكرح ةيرح ىلع ةضورفملا ىرخألا دويقلاو ةلوطملا قالغإلا تايلمع تدأ ثيح ،اهتمالسو ةأرملا
 نم تقولا سفن يف اونكمتي مل نيذلا ،لافطألاو ءاسنلا نم لك دض يلزنملا فنعلا ةدايز ىلإ ءاسنلا
 ناكسلل ىلعألا سلجملا ركذ امك .لماشلا قالغإلا ببسب يلزنملا فنعلا اياحضل تامدخلا ىلإ لوصولا

 فنعلا تالدعم يف "ةريبك ةدايز" دهش دق ندرألا نا ةرسألا ةيامح ةدحول يونسلا هريرقت يف
 ءاسنلا نم ديدعلا تدقف امك 32.ماعلا كلذ يف ةلاح 54743 ليجست مت ثيح ،0202 ماع يف يرسألا

 تامدخ ىلإ نهلوصو ناكمإ نم للق قالغإلا نأل ةيحصلا تاصوحفلاو ةرسألا ميظنت يف نهتكراشم
 .ةيباجنإلا ةحصلا

 امدنع فلخلا ىلإ نيتوطخو مامألا ىلإ ةدحاو ةوطخ مدقتي ندرألا نأ تارشؤملاو ماقرألا هذه رهظُت
 نيسنجلا نيب ةاواسملا نسحتت مل ثيح ،ةأرملا ةيهافرو ةمالسو نيسنجلا نيب ةاواسملاب رمألا قلعتي
 ةيمنتلا ةيلمع ميمص يف وه سماخلا فدهلا نأ دقتعت" ةموكحلا نأ نم مغرلا ىلع ،ظوحلم لكشب
 ةيموكحلا تاهجلا عيمج نم كرتشم دهج ىلإ ةجاحلا رهظتل 33."اهداعبأ عيمجب ةمادتسملاو ةلماشلا

 .نيسنجلا نيب ةاواسملا نامضل ةيعمتجملاو
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 قئاللا لمعلا ريفوتو يداصتقالا ومنلا زيزعت :نماثلا فدهلا

 رشعلا تاونسلا يف ابيرقت 34٪2 هتبسن امب ؤطابت ةلاح يف ندرألا يف يداصتقالا ومنلا تالدعم تيقب
 عفترا ذا ،فيفط عافترا ثدح 2021 ماع يف Covid-19 دويق مظعم ةموكحلا تعفر نأ دعبو ،ةريخألا

 اؤطابت اذه لثميو ،ةئملاب 2.5 ةبسنب 2022 يراجلا ماعلا نم لوألا عبرلا لالخ يداصتقالا ومنلا لدعم
 ايداصتقا اومن دهش يذلاو هقبس يذلا دقعلا نم يناثلا فصنلاب ًةنراقم يضاملا دقعلا يف اريبك
 تاردق فاعضا يف ةلداعلا ريغ ةيبيرضلا تاسايسلا تمهاس دقو .ةئملاب 6.5 هتبسن امب اطسوتم

 بناج ىلا ،ةئملاب 72 يلاوح ةرشابملا ريغ ةيبيرضلا تاداريإلا ةبسن غلبت ذا ،ومنلا ىلع ينطولا داصتقالا
 هرابتعاب يلحملا بلطلا فاعضا ىلا ةطغاض روجا تاسايس بناج ىلا ،ةديقملا ةيرامثتسالا تاسايسلا
 .يداصتقالا ومنلا تاكرحم مهأ دحأ

 حيرست ىرج ثيح ،Covid-19 ةحئاج ببسب تدادزاو ،ةعفترم ندرألا يف ةلاطبلا تالدعم لازت ال امك
 كلذو ،ةئملاب 22.8 وحن ةلاطبلا لدعم غلب ،2022 ماع نم لوألا عبرلا لالخو .نيفظوملا نم ديدعلا
 جتنيو .)٪31.5( ءاسنلاو )٪47.7( اماع 24و 15 نيب مهرامعأ حوارُت نيذلا بابشلا ةئف نيب ىلعأ تالدعمب

 )٪13.7( ثانإلا نيب ةديدش تاتوافت دوجو عم ،طقف ٪33.7 غلبي ةيداصتقا ةكراشم لدعم كلذ نع
 رثكأ مه نيذلا ،ىلعأف سويرولاكبلا ةجرد ىلع نولصاحلا .ةلماعلا ىوقلا دارفأ نم )٪53.2( روكذلاو
 35.)روكذلل ٪24.6و ثانإلل ٪78.7( ةلاطبلل ةضرع

 سمخلا تاونسلا ىدم ىلع عمتجملا تائف عيمج يف ظوحلم لكشب ةلاطبلا تالدعم تدازا دقل
 ةحئاج تايعادت اريخأو ليغشتلا تاسايس فعضو ةيداصتقالا تاسايسلا فعض ببسب ،ةيضاملا

 36"ةيموكحلا ةيداصتقالا تايولوألا جمانرب" نع ةيندرألا ةموكحلا تفشك ،2021 ماع يفو .19-ديفوك
 .1 :ةسيئر فادهأ ةثالث ىلع زكريو .19- ديفوك ةحئاج دعب يداصتقالا شاعتنالل قيرط ةطيرخ ريفوتل
 ةدايز .3 .ةيبنجألاو ةيلحملا تارامثتسالا زيفحت .2 .نييندرألل لمع صرف قلخ نم صاخلا عاطقلا نيكمت
 .تامدخلاو علسلا نم ةينطولا تارداصلا

 ،رامثتسالاو لامعألا ةئيب نيسحتل ريبادت ذيفنت لالخ نم فادهألا هذه معد ىلإ ةموكحلا فدهتو
 ايجولونكتو ةحايسلا( ةيولوألا تاذ تاعاطقلاب ىمسي ام معدو لمعلا صرف ةدايزو ةسفانملا زيزعتو
 يتلا ىرخألا تايولوألاو تايجيتارتسالا عم لاحلا وه امك ،كلذ عمو .)ةعانصلاو ةعارزلاو تامولعملا

  .عقاولا ضرأ ىلع دعب رهظت مل ةيداصتقالا تايولوألا جمانرب راثآ نإف ،ةبقاعتملا تاموكحلا اهتمدق

 لثم ،تالاجملا ضعب يف فيفط لكشب نسحتلا يف تأدب ةينطولا تارشؤملا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
 2022.37 ماع يف هسفن عبرلاو 2021 ماع نم لوألا عبرلا نيب ٪29.3 هتبسن امب تداز يتلا تارداصلا

 ،كلذ عمو 38.ماعلا اذه ضفخني نأ عقوتملا نم يذلا ةنزاوملا يف زجعلاب قلعتي اميف لاحلا كلذكو
 ةلاطبلا ةهجاومل لمعلا صرف نم ديزملا داجيإو يداصتقالا ومنلا زيزعتل اجهن جمانربلا اذه ىنبت دقف

 نامضلاو لمعلا نيناوق ةعجارم نع نالعإلا مت امك .لمعلا طورش فاعضإ لالخ نم ةديازتملا
 ريياعم يف عجارتلا نم ديزم ىلإ يدؤيس ام ،لامعألا باحصأ ىلع فيظوتلا فيلاكت ليلقتل يعامتجالا
 .ندرألا يف ةفلتخملا لمعلا

 طوطخلا ىوس نآلا ىتح مدقت ال ،اريخأ تنلعأ يتلا "يندرألا يداصتقالا ثيدحتلا ةيؤر" نإف ،لثملابو
 لثم ؛حالصإ ىلإ جاتحت ةمهم بناوج ةيؤرلا لمشت ال ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .تاسايسلاو راكفألل ةضيرعلا
 ةباتك تقو عم نمازت هنأل ارظن ،كلذ عمو .لمعلا تاسايسو روجألا تاسايسو ةيبيرضلا تاسايسلا

 ثيح ،اهل يداصتقالا ثيدحتلا ةيؤر قيبطتل ةيذيفنتلا ةطخلا نع دعب ةموكحلا نلعت مل ،ريرقتلا اذه
 ريرقتلا اذه تدعأ يتلا يندرألا يندملا عمتجملا تامظنم نإ ،حيحصلا هاجتالا يف ةوطخ نوكتس

 يف اهكارشا مدع نم مغرلا ىلع ةيؤرلا هذه لظ يف اهفادهأ قيقحت يف ةموكحلا معدل ةدعتسم
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 يف ةيعامتجالاو ةيداصتقالا عاضوألا روهدت فقول بولطملا ىندألا دحلا اهرابتعاب ،اهتغايص ةيلمع
 .ندرألا

 نم ٪47 ركذ ،ندرألا يف يندملا عمتجملا تامظنم نم ةمظنم 129 ـل تيرجأ ةثيدح ةسارد يفو
 ٪38 ركذ امنيب ،مهتايولوأ ىلعأ دحأك يداصتقالا عضولا نأشب مهفواخم عالطتسالا يف نيكراشملا
 تاعومجم تاشقانم يف تاباشلاو بابشلا كراش ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .اضيأ ٪38 رقفلاو ،ةلاطبلا
 ،لمعلا صرف صقن نأشب مهفواخم ،ندرألا يف تاظفاحم ةدع يف اباش 127 عم تيرجأ يتلا زيكرتلا

 نورعشي مهنأ نيكراشملا سفن ركذو امك ،ةلداع اروجأو قئال لمع فورظ رفوت يتلا كلت ةصاخبو
 39.لمعلاو ةساردلا صرف نع جراخلا يف ثحبلا نولصاويو لبقتسملا نأشب حايترالا مدعب

 نع اولئس ثيح ،2021 ماع رخاوأ يف يرُجأ ةلودلا ىوتسم ىلع نييندرألل دعأ عالطتسا كلذ معديو 
 عالطتسالا جئاتن تراشأو ،لبقتسملل مهتاعقوتو قباسلا ماعلا نع يندرألا داصتقالا ةلاحل مهروصت
 هنأب ندرألا يف يلاحلا يداصتقالا عضولا نوفصي )٪66.1( هتبسن امب نييندرألا يثلث نم برقي ام نأ
 لقأ راشأ امنيب ،)٪26.1( هتبسن امبو "ءيس" هنأب نينطاوملا عبر نم رثكأ هفصو امنيب ،"ةياغلل ءيس"

 نييندرألا عابرأ ةثالث فصو امك .يلاوتلا ىلع "ةديج" وأ "ةزاتمم" تناك اهنأ ىلإ نينطاوملا نم .٪2 نم
 يف هيلع ناك امم "أوسأ" هنأب 2021 ماع رخاوأ نم ارابتعا ،يلاحلا يداصتقالا عضولا )٪72.2( هتبسن امبو
  40.لبقملا ماعلا يف يداصتقالا عضولا روهدت )٪63.2( مهاثلث عقوتو ،2020 ماع

 ىوقلا فصن وحن نإ ثيح ،ةكسامتم ريغ ندرألا يف ةيعامتجالا ةيامحلا لازت ام ،قبس ام ىلإ ةفاضإلاب
 جلاعتو امك .ىرخأ ةيئامح مظن يأو يعامتجالا نامضلا ةلظم يف نيلجسم ريغ ندرألا يف ةلماعلا
 نييندرألا لامعلا ةيبلاغ كرتت يتلا تارغثلا ضعب 2025-2019 ةيعامتجالا ةيامحلل ةينطولا ةيجيتارتسالا

 مييقتب ماظتناب مييقتلاو ةبقارملا ناجل موقت ،ةيجيتارتسالا نم ءزجك .يعامتجالا ةيامحلا ةكبش جراخ
 امهم يموكحلا دهجلا اذه ربتعيو ،ةيعامتجالا ةيامحلا ططخ يف نيلماعلا نم ديزملا لمشيل مدقتلا

 .رقفلاو عوجلا ىلع ءاضقلا يف ةمهاسملا ىلع ةردقلا هلو ندرألا لبقتسمل ايويحو

 ىوتسم نع فلختي اهذيفنت نأ ىلإ ،ةيجيتارتسالا ريثأت لوح 2021 ماع تيرجأ ةسارد تراشأ ،كلذ عم
 دهش )ةيعامتجالا ةيامحلل ةينطولا ةيجيتارتسالا رشن ماع وهو( 2019 ماع نأ الإ .لومأملا حومطلا
 نوناق ىلع تلخدأ يتلا تاليدعتلا تأدب ماعلا كلذ يفف ؛ةيعامتجالا ةيامحلا تاسايس يف الوحت
 تاعاطق يف نولمعي نيذلاو اماع 28 نع مهرامعأ لقت نيذلا بابشلا داعبتسا يف يعامتجالا نامضلا

 )هالعأ ةروكذملا "ةيولوألا تاذ تاعاطقلا" - اهريغو ةحايسلاو ةعارزلاو تامولعملا ايجولونكت( ةنيعم
  .ةخوخيشلا دض نيمأتلا نم

 ندرألا تامازتلال سكاعم هاجتاب 2019 ماع يف لمعلا نوناق ىلع تاليدعت ءارجا مت ،قايسلا تاذ يفو
 ةضوافملاو يباقنلا ميظنتلا ةيرح ىلع دويقلا نم ديزملا ةفاضا مت ذإ ،قئاللا لمعلا ريياعم هاجت ةيلودلا
 تاباقنلا سيسأت هبجومب متي يتلا ينهملا فينصتلا رارقإ تايحالص زكرت لالخ نم ،نيلماعلل ةيعامجلا
 كلذك .ةيثالثلا ةنجللاب طونم ينهملا فينصتلا رارق ناك نأ دعب ،هسفن لمعلا ريزو نم رارقب ةيلامعلا
  .لامعألا باحصأ عم ةيعامج ةضوافم ءارجإ نم ةيلامع تاباقن مهيدل سيل نيذلا نيلماعلا نامرح مت

 مل ام يربجلا لمعلا نوناقلا مرجي ال ثيح يربجلا لمعلا نم دحلا ءازإ ةرصاق ةيندرألا تاعيرشتلا لازت ال
 اياضقك يربجلا لمعلا اياضق عم لماعتي يندرألا ءاضقلا لاز امو ،رشبلاب راجتالا ىوتسم ىلإ ىقري

 رصتقي اياحضلا ةيامح رصنع لازي الف 2021 ماعل لدعملا رشبلاب راجتالا عنم نوناق رادصإ مغرو .ةيلامع
 هتقؤم ةيامح حنمي يذلا ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازول عباتلا ةمارك ىوأم وهو دحاو ىوأم دوجو ىلع
 معدلا تامدخ يف فعض كلانه كلذك ،نيرهشل طقف هلخاد نودجاوتي اياحضلا نإ ثيح اياحضلل
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 ةماقإ ةيحضلا حنم ىلع صن يأ دجوي ال امك ،رشبلاب راجتالا اياحضل ينوناقلا وأ يعامتجالا وأ يسفنلا
 .تقؤم لمع حيرصتو

 نود عقاولا ضرأ ىلع ندرألا يف ةلافكلا ماظن قيبطت رمتسي لازي ال نيرجاهملا لامعلل ةبسنلاب
 لماعلا عيطتسي ال ثيحب لمعلا بحاصب لماعلا طبر لالخ نم تاميلعتلاو ةمظنألا يف هيلع صنلا
 مدع تاميلعتلا طرتشت كلذك .لمعلا بحاص نم ةصلاخم ىلع لوصحلا نود ندرألا ةرداغم يرصملا
 تاسرامم ةدايز ىلإ ىدأ يذلا رمألا لوألا لمعلا بحاص ةقفاوم نود لمعلا بحاصل لماعلا رييغت
 .يربجلا لمعلا

 ةيسنجلاو ةيدسجلاو ةيظفللا تاكاهتنالا نم ديدعلل نوضرعتي نيرجاهملا لامعلا نم ديدعلا لازي الو
 يف ارسق ةماقالا نهيلع ضرفت دق يتاوللا لزانملا تالماع ةصاخو ،لمعلا باحصأ ضعب دي ىلع
 ثيح نم ةلداع ريغ لمع فورظ نم نوناعي نيرجاهملا لامعلا نم ديدعلا لازالو .لمعلا ناكم

 زجح ةسرامم تلازال امك ،ةيونسلا ةزاجإلاو ةيعوبسألا ةحارلا موي نم نامرحلاو لمعلا تاعاس لوط
 41.اهميلستب ماق اذإ قئاثولا زجحي نم ةبقاعم متت ال ةداعو ،ةمئاق رفسلا قئاثو

 داعبإلا رارق حبصأ دقف ،يئاوشعو يفسعت لكشب نيرجاهملا لامعلا دض داعبإ تارارق رادصإ متيو
 تاهجلا لبق نم هفيقوت متي رجاهم لماع يأ داعبإب بيسنتلا متي ثيح ،ينيتورو يئاقلت لكشب ردصي
 قحلا هل نم هدحو لمعلا بحاص نأ مغر ،لمحي ال وأ ةماقإ نذإ لمحي ناك ءاوس دعبي وهو ،ةينعملا
 مدقت يتلا ةعئاشلا تاسرامملا نم ديدعلا كلانه نأ امك .ةماقإلا نذإو لمعلا حيراصت رادصتساب
 يرادإلا مهزاجتحا يف لثمتت نيرجاهملا لامعلا عم اهتقالع يف اهيلع ندرألا يف ةماعلا تاطلسلا
 اطمن كانه نأ ظحول دقف .مهفيقوت ببس وأ ةينوناقلا مهقوقحب مهرابخا نودو ،ةيفسعت ةروصب

 زاجتحاب ،ماعلا نمألا ةيريدم عم قيسنتلابو نييرادإلا ماكحلا صخألابو ؛ةماعلا تاطلسلا هعبتت ايجهنم
 قرغتسيو 42،ناسنإلا قوقح تايقافتاو يندرألا نوناقلا فلاخت ةروصب ايرادإ نيرجاهملا لامعلا
 .مكاحملا يف ءافكأ نومجرتم رفاوتي ال امك ،تاونسل دتمت دق ةليوط اددم يضاقتلا

 تائفلا نم نوربتعي يذلاو نيرجاهملا لامعلا اههجاوي يتلا تاكاهتنالاو تابوعصلا لدعم دادزاو
 نم دحلل تاءارجإلا نم اددع ةيندرألا ةموكحلا تذختا ثيح انوروك ةحئاج ببسب عمتجملا نم ةشهلا
 ةنسل )13( مقر عافدلا نوناق ليعفت دعب لماكلا لقنتلاو لوجتلا رظح :اهمهأ انوروك سوريف راشتنا

 نالعإب اقحال ةموكحلا تماق امك ،ةيويحلا تاعاطقلا ضعب ءانثتساب ،2020 راذآ نم 21 ـلا يف 1992
 نع مهضيوعتل ،نسلا رابكو ةموايملا لامعو ءارقفلاو لامعلل تاناعإ ميدقتل تارارقلا نم ةلسلس

 نم ،يعامتجالا نامضلل ةماعلا ةسسؤملا تمهاسف ،تاءارجإلا هذه ببسب مهب قحل يذلا ررضلا
 نكل اًجمانرب )13( ب صاخلا عاطقلا يف تآشنملاو نيلماعلا ةيامحب 1،9،14،15،18،24 عافدلا رماوأ لالخ

 .ةددحم بسنبو ةتقؤم ةرتف نمض

 ةينطولا ةنوعملا قودنص وأ يعامتجالا نامضلا ةسسؤم نع ةرداصلا ءاوس تاءارجإلا هذه نأ الإ
 لاح تائفلا هذه ليجست نم مغرلاب ،ةدودحم جمارب لالخ نم الإ نيئجاللاو نيرجاهملا لامعلا تنثتسا

 هذه نإ كلذ بناج ىلإ ،نييندرألا نم مهريغل امك ديصر مهلو يعامتجالا نامضلا ةلظم يف اهلمع
 يرجيو الوأ ةفعضتسملا تائفلا نم مهنأل فعاضم ررضلاو نييندرألا امك اضيأ ةررضتم ةئفلا
 يفو لمعت ال مهنم ةئف دوجو بناج ىلإ ،ةقئاللا ريغ لمعلا ةئيبو ةيندتملا روجألا ثيح نم مهلالغتسا

 .قحلا كلذ اهكالتما مدعل ةلاطبلا فوفص

 ميلعتلا اهمهأ ةددعتم تالاجم يف لافطألا ةايح يف ريثكلا ةحئاجلا تريغ دقف ،لافطألل ةبسنلاب امأ
 نأ رهظت ةيناديملا تادهاشملا نأ الإ ،ةيمسر تانايب يأ رفوت مدع نم مغرلا ىلعف .لافطألا لمعو
 تالئاعو ةشاشه رثكألا رسألا نمض ةصاخ ةحئاجلا ببسب ريبك لكشب تدادزا لافطألا لمع بسن
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 اهعاضوأ ىلع ةلصاحلا تارييغتلا عم ةيبلس فيكت بيلاسأ ينبت ىلإ تأجل يتلا ةموايملا لامع
 نيكمت ةيعمج اهتدعأ فقوم ةقرو بسحبو لمعلا ىلإ مهلافطأب عفدلا كلذ يف امب ةيداصتقالا

 يداصتقالا عضولا نإف ”ندرألا يف لافطألا لمعو ميلعتلا ىلع انوروك سوريف ريثأت“ ناونع تلمحو
 .مهفقاوم ريغ نم وه ،نيلماعلا لافطألا تالئاعل

 لوستلاو لافطألا لمع نم دحلل ينطولا راطإلا ربتعا ثيح ،لافطألا لمعل ةفلتخم لاكشأ كانهو
 نوناق تاليدعت عم امجسنم رييغتلا ربتعيو ،لافطألا لمع لاكشأ أوسأ نم ادحاو لافطألا لوست
 تايافنلاب نيثباعلاو نيلوستملا لافطألاو نيلماعلا لافطألا نم الك تربتعا يتلا 2014 ماعلل ثادحألا

 .ةياعرلاو ةيامحلل ةجاحب الافطأ نيلوجتملا ةعابلاو
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 ةاواسملا مادعنا نم دحلا :رشاعلا فدهلا

 ببسب اهمييقت بعصلا نم هنأ الإ ،ةعفترم ندرألا يف ةاواسملا مدع لئاسم لظت نأ لمتحملا نم
 تاءاصحإلا ةرئاد لبق نم ةثّدحملا تانايبلا عمج يرورضلا نمف ،اهعمج مت يتلا ةثيدحلا تانايبلا صقن
 باسحل كلذو ،ندرألا يف ةاواسملا مادعنا هجوأ فدهتست يتلا تاسايسلا ذيفنت لجأ نم ةماعلا
 .مخضتلا تايوتسم كلذكو ،19-ديفوك ةحئاج ريثأتو ةرسألا لخدو روجألا تايوتسم يف تاريغتلا

 مل ،كلذ عمو .ندرألا يف ةاواسملا مدع لئاسمو رقفلا تالدعم يف ةريبك ةدايز ىلإ تارشؤملا ريشت
 يلودلا كنبلا لبق نم "Gini" ـل ريدقت ثدحأ سيقيو .ةاواسملا مدعب ةقلعتملا تانايبلا ثيدحت متي

 تاونسلاب ةنراقم ةاواسملا مدع لئاسم يف لدتعم عافترا ىلإ ريشي ام وهو ،33.7 دنع ندرألا رشؤم
 يداصتقالا نواعتلا ةمظنم طسوتم نم بيرق قباسلا رشؤملاو 2008.43و 2007 يماعل ةقباسلا

 ةيداصتقالا ةنجللا ريرقت لثم ىرخألا تاريدقتلاو تارشؤملا نإف كلذ عمو ،)OECD( ةيمنتلاو
 مدع لئاسم نم ىلعأ تايوتسم رهظت ةيداصتقالا ثوحبلا ىدتنمو ايسآ برغل ةيعامتجالاو
 ماع يف ٪40 نم رثكأ ةئملاب ةرشع ىلعأل بئارضلا لبق يموقلا لخدلا ةصح تناك ثيح ،ةاواسملا

 يف ندرألا عضي ام وهو )0.729( 2019 ماعل )HDI( ندرألل ةيرشبلا ةيمنتلا رشؤم ةميق غلبتو 2016.44
 ةميق تعفترا امك ،ةلود 189 لصأ نم 102 ةبترملا ندرألا لتحي ثيح ،ةعفترملا ةيرشبلا ةيمنتلا ةبترم
 .٪16.6 اهردق ةدايزب ،)0.729( ىلإ )0.625( نم 2019و 1990 يماع نيب ندرألا يف ةيرشبلا ةيمنتلا ليلد

 ىلإ ضفخني ةيرشبلا ةيمنتلا رشؤم نإف ،ةاواسملا مدع ةيحان نم ةميقلا مصخ متي امدنع ،كلذ عمو
 ندرألل ةيرشبلا ةيمنتلا رشؤم دعيو .٪14.7 ندرألا يف يرشبلا ةاواسملا مدع لماعم غلبو ،)0.622(
 امك ،ةعفترملا ةيرشبلا ةيمنتلا ةعومجم يف نادلبلل ةبسنلاب طسوتملا نم لقأ 0.729 غلابلا 2019 ماعل

 يف ةذخآ ةلكشم ندرألا يف ةاواسملا مدع هجوأ لثمتو 45.ةيبرعلا لودلل طسوتملا نم ىلعأ دعيو
 يتلا ،)هالعأ رظنأ( ندرألا يف لامعلا ةيبلاغل ةضفخنملا روجألا تايوتسم ىلإ رظنلاب ةصاخبو ،دايدزالا
   46.ندرألا يف راعسألا عافترا مغر عفرت مل

 ةيبيرض تاسايس قيبطت ،ندرألا يف يعامتجالا توافتلا ةدايز ىلإ تدأ يتلا ةيسيئرلا بابسألا نمو
 تاداريإلا يثلث نم رثكأو ،ىطسولا ةقبطلا ىلع قبطت ةيدعاصتلا لخدلا ةبيرض نإ ثيح ،ةلداع ريغ

 .هالعأ كلذ ىلا ريشأ امك ةرشابملا ريغ بئارضلا نم يتأت ةيبيرضلا
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 ةيوقلا تاسسؤملاو مالسلا :16 فدهلا

 امهم ةنجللا لمع ناك .يندرألا يسايسلا ماظنلا ثيدحت اهتمهم 2021 ماع يف ةيكلم ةنجل تسسأت
 لمع ىلع كلذ ناكأ ،يندملا ءاضفلا ىلع ةديازتملا دويقلا نإف ،كلذ عمو ،ريدقتلاو ءانثلاب اريدجو
 امامت ةفلتخم ةروص لكشت نييفحصلا وأ ،دارفألا نييسايسلا نيطشانلا وأ يندملا عمتجملا تامظنم
 ةحئاج نع نالعإلا ىرج امدنع .ندرألا يف تاسسؤملاو ةيسايسلا ةايحلا هيلإ هجتت يذلا هاجتالا نع
 قفو ةلودلاو عمتجملا رومأ رييستو ةيداعلا ةيعيرشتلا تاءارجإلا قيلعت كلذ عبت ،ندرألا يف 19- ديفوك
 دادعأ ديدحتو يدسجلاو يناكملا دعابتلاب ةقلعتملا دويقلا عيمج اريخأ تعفر دقو .عافدلا نوناق

 .يبطلا صحفلا تابلطتمو تاسسؤملاو ةنكمألا عيمج يف نيرضاحلا

 انوناق ةمزلم تارارق ذاختا ةموكحلا ناكمإب لازي ام هنأ ينعي ام ،ايراس عافدلا نوناق لازي ام ،كلذ عمو
 لكش ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةداتعملا تاءارجإلا لاكشأ نم لكش يأ عابتا وأ ناملربلا ةراشتسا نود
 نيماعلا لالخ ةقباس - تارهاظملاو تاجاجتحالا يلاتلابو تاعمجتلا نم دحي يذلا - عافدلا نوناق

  .ءاطشنلا دض جاجتحالا ةين ىتحو ،تاجاجتحالا عنمل مدختسا ذإ .نييضاملا

  Freedom House ةيرحلا تيب ةسسؤم نأ ةقيقح ديشرلا مكحلا عجارت ىلع ىرخألا تارشؤملا نمو
 رشؤم لاحلا كلذكو ،47ةقباسلا تاونسلا يف "ايئزج رح" لباقم ، "رح ريغ" هنأ ىلع نآلا ندرألا فنصي
 يف ةيرحلا ةحاسم عجارت تدكأ اهعيمجو 49CIVICUS ةكبشو 48تسيمونوكيا ةلجمل ةيطارقميدلا
  .عمتجملا تائف ضعبو دارفألا ىلع طباوضلا ديدشتو ،ماعلا ءاضفلا

 ةردابملاو يندملا عمتجملا جامدإ ىلإ ندرألا راشأ ،2017 ماعل ةيعوطلا ةينطولا ةعجارملا ريرقت يف
 ةنجللا رود ىلع ءوضلا ريرقتلا طلسو .نوناقلا ةدايسو ةيلومش رثكأ ةمكوح ىلإ فدهت تاحالصإب
 تابوقعلاو تاعيرشتلاو تاسسؤملا ةعجارم يف لثمتملا نوناقلا ةدايسو يئاضقلا حالصإلل ةيكلملا
 .ءاضقلا ةيلاعفو لالقتساو نوناقلا ةدايس ىلع رثؤت يتلا

 جتن ،ندرألا يف ةيفافشلاو ةيئانجلا ةلادعلا زيزعت اهنأش نم ةيعيرشت تاليدعت ةدع ةنجللا تردصأ
 زيزعت وه كلذ نم سيئرلا فدهلا ناكو .ةيعيرشتلا تاليدعتلا نم ديدعلاو لمع ةطخ اهنع

 ضعبب روعشلا مت هنأ عمو .ةلادعلا ىلإ لوصولاو ةلداع ةمكاحم يف قحلا كلذكو ءاضقلا ةيلالقتسا
 يف تاءارجإلا فسعت ظحالن اننأ الإ ،ريثكب عرسأو ةءافك رثكأ لكشب اياضقلا عم لماعتلاو ،تانيسحتلا
 رظنلاو ةلدألا عيمج ىلإ عامتسالا متي ال هنأ ةلجعملا ةينوناقلا تاءارجإلا ينعت دق ،ًالوأ :تالاحلا ضعب

  .بجاولا وحنلا ىلع اهيف

 نيوكت ةيرح رثأت ةيفيك ىلعً اّيلج ًالاثم فانئتسالا تاءارجإ لوطو نيملعملا ةباقنل يرسقلا لحلا دعي
 رشؤملا يف هبيترت ىلع ظافحلا نم ندرألا نكمت دقف ،كلذ عمو .ةريخألا تاونسلا يف تايعمجلا
  .ةلود 139 نيب 59 ةبترملا يف نوناقلا ةدايسل يملاعلا

 ةينطولا تايجيتارتسالا نم ةلسلس ذيفنتب داسفلا ةحفاكمو ةهازنلا ةئيه تماق ،2009 ماع ذنم
 ةنجللا لمع بستكا .ةديشرلا ةمكوحلا مامأ تابقع داسفلاو ةيبوسحملا ربتعت ثيح ،داسفلا ةحفاكمل

 تايرتشملا نوناق ىلع ةيعيرشت تاليدعت قيبطت نع رفسأو ةيضاملا سمخلا تاونسلا لالخ ةعرس
 لازي ام ،كلذ عمو .عورشملا ريغ بسكلا نوناقو داسفلا ةحفاكمو ةهازنلا ةئيه نوناقو ةماعلا
 .هنيسحت نكمملا نمو ،افيعض نيناوقلا قيبطت

 لثم ةيطارقميدلا هتاسسؤم يف ةدوجوملا ةلماشلا ةمكوحلل هتاناكمإ ندرألا مدختسي مل نآلا ىتح
 يف ةلعافلا تاهجلا هذه ةكراشم ةدايز نإ .يندملا عمتجملا يف يسسؤملا راطإلا جراخو ناملربلا
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 ىلإ مجرتت نأ نكمملا نم اهرودب يتلا ،مهتاسسؤم يف نينطاوملا ةقث ةدايزل مهم رمأ ةماعلا ةايحلا
 .ةباذج ةيرامثتسا ةئيب

 ةيرادإلا رداوكلا يف صقنلا اهمهأ لعل تايدحتلا نم ةعومجم نم يناعي يئاضقلا ماظنلا لاز ام
 ةيتحتلا ةينبلا نأ ىلا ةفاضإ ،ةماعلا ةباينلا ءاضعأو ةاضقلا لامعأل ةدناسملا ةيردملاو ةلهؤملا

 و ،مكاحملا ينابم نم ددع يف ةققحتم ريغ مكاحملا يف اهرفاوت بجاولا ةيساسألا تابلطتملاو
 ةزهجألا فعضو ،ةثدحتسملا مئارجلاو ةينوناقلا لئاسملا يف نيصصختملا ةاضقلا ددع ةيدودحم

 لضفأل ةيئارجإلا تاعيرشتلا ةبكاوم مدع بناج ىلإ اذه ،ةيلدعلا ةطباضلاو ةماعلا ةباينلل ةدناسملا
 نامضل اهلضفأ ىنبت كلذكو ،يضاقتلا تاءارجإ يف عقاولا روطتلا سكعت يتلاو ةيلودلا تاسرامملا
 .تاءارجإلا دوجأبو ةلوقعم ةينمز ددم يف تاعازنلا يف تبلا

 
 عيمج ةبراحمو ةقورسملا لوصألا دادرتسا زيزعتو ،لاومألا لسغ نم دحلا وحن لمعلا صوصخبو
 لمشيل باهرإلا ليومتو لاومألا لسغ ةحفاكم نوناق قاطن عيسوت مت ،ةمظنملا ةميرجلا عاونأ
 اميف 2019 ماع ظوحلم حالصإ ثدحي مل هنأ ديب .502017 ماع يف ةيحبرلا ريغ تامظنملاو تايعمجلا
 ةهازنلا ةئيه نوناق تاليدعت دامتعا متو .هلمع ةيلآ وأ هقاطنب الو لاومألا لسغ ةحفاكمب قلعتي

 .اهنم ققحتلاو ةورثلل يعيبطلا ريغ ومنلا ةعباتم نم ةئيهلا تاليدعتلا نكمت ذإ ،داسفلا ةحفاكمو
 نم ةلصحتملا لاومألا دادرتسا ىلإ ةفاضإ داسفلاب ةطبترملا تابوقعلا نأب ةحارص تاليدعتلا صنتو
  .51مداقتلا نيناوقل عضخت نل داسفلا

 باهرإلا ليومتو لاومألا لسغ رطاخم نع اهلالخ ثحب مييقتل لاومألا لسغ ةحفاكم ةدحو تعضخ
 ويلوي /زومتو وينوي/ناريزح يرهش لالخ ذفنو 2017 ماع مييقتلا اذهل طيطختلا يرجأ دقو .ندرألا يف
 2019 يماعل نييونسلا نيريرقتلا ىلعً اضيأ كلذ قبطنيو ،دعب رشني مل مييقتلا نأ ريغ .522018 ماع نم
 .ةظحللا هذه ةياغل نيحاتملا ريغ 2020و
 2021 ماعل داسفلا تاكردم رشؤم بسحف ،ىواشرلاو داسفلا نم دحلل ةذختملا تاءارجإلل ةبسنلابو
 تعضوو .اهتمتا مت يتلا ةيموكحلا تاءارجإلا ةبسن ةدايز ببسب كلذو يواشرلا ةبسن تلق

 اذه حيتيس ذإ .دصرلا عورشم ذيفنتلً اططخ 2025-2017 داسفلا ةحفاكمو ةهازنلل ةينطولا ةيجيتارتسإلا
 نع فشكلل ةيموكحلا رئاودلاو تاسسؤملا نيب ام تامولعملا ةكراشمل ةينورتكلإ ةصنم عورشملا

 نم %4 دافأ 2019 ماع )GCB( يملاعلا داسفلا سايقم لالخ نمو .53اهعبتتو داسفلا تالاح
 %55 دافأ امنيب ،ةيموكحلا تامدخلا ىلع لوصحلل اياده وأ ةيمسر ريغ لاومأ ميدقت نع نيبيجتسملا

 .54داسفلا ةبسن ةدايزب نيبيجتسملا نم
 لجأ نم دصرللً اعورشم ءاشنأ مت ،ةيفافشلاب عتمتتو ةلءاسم تاذ ةلاعف تاسسؤم ءاشنإل ةبسنلاب
 ،مهجاوزأو ،داسف اياضق يف مهًتأ نمل ةعباتلا لوصألا نع تامولعملا ةصاخو-تامولعملا عيمجت

 اهب ةناعتسالا نكمملا نم يتلاو ةقالعلا تاذ ةيموكحلا تاسسؤملا لالخ نم- نيرصاقلا مهئانبأو
 روهمجلا مامأ ةحاتم ةماعلا تايرتشملا نع تامولعملاو ،2018 ماع ذنمو .55داسفلا اياضق نع فشكلل

 .)joneps.gov.jo( :يلاتلا طبارلا ىلع ةماعلا مزاوللا ةرئادل ةيزكرملا ةينورتكلإلا تانايبلا ةدعاق لالخ نم
 ةيمنتلا قيقحتل يساسأ طرش تايرحلا ةيامحو تامولعملل روهمجلا لوصو ةلافك نإف ،رخآ بناج نمو
 هنإف ،2007 ماع تاملعملا ىلع لوصحلا قح نوناق رارقإ يف اقابس ناك ندرألا نأ مغرو ،ةمادتسملا

 تامولعملل سانلا لوصو نإف يلاتلابو ،هل قيبطتو ذافنإ دجوي ال هنأ ةعباتملا رهظُت اماع 15 رورم عم
 ىلع لوصحلا قح نوناق رارقإل لوألا مويلا ذنم ةيلاكشإلا .يسسؤم قايس همكحي الو ،بعص

 نوناقلل ومسلا ةفص ِطعُي ملو ،تامولعملا ةيرس ىلع ةيعرش ىفضأ نوناقلاف ،ةحضاو تامولعملا
 ،تامولعملا ةيرس يمحت يتلا ةددعتملا نيناوقلا ىلع )تامولعملا ىلع لوصحلا قح نوناق( صاخلا

 .1971 ماع ذنم هب لومعملا ةلودلا رارسأو قئاثو نوناق رارغ ىلع اهنع حاصفإلا نود لوحتو
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 تامولعملا ءاطعإ نم تاسسؤملا عنمت يتلا تاءانثتسالا عسو يذلا عيرشتلا يف ةلكشملا نذإ
 دهعلا نم 19 ةداملا ةصاخو ،ةيلودلا ريياعملا عم مءاوتت ال ،ةضافضف صوصنب اهطبرو ،روهمجلل
 قح نوناق يف فعضلا طاقن ىلع ةديدع ليصافتلا .ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا
 يبلاط ىلع نوناقلا طرتشاو ،القتسم سيل تامولعملا سلجم نأ اهنم ،تامولعملا ىلع لوصحلا
 .تامولعملا تابلط ضفرل ةعيرذ يهو ،ةعورشم ةحلصم بحاص نوكي نأ تامولعملا
 ةماعلا تاسسؤملا نأ ةيناديملا تاساردلا ترهظأ طقف ،ةديحولا ةلكشملا سيل ينوناقلا قايسلا
 ةموكحلا تعس ،قحلا اذه ذافنإل ايسسؤم اقايس عضي مل رخآلا ضعبلاو ،نوناقلا نع ملعي ال اهضعب

 ةلقتسم ةنجل تمدقو ،هليدعتو نوناقلا ةعجارم ىلإ )OGP( ةفافشلا تاموكحلا ةردابم لالخ نم
 تلخدأ ءارزولا ةسائر يف عيرشتلا ناويد عم ةموكحلا نكلو ،مامألل ةوطخ دعي نوناقلل اديدج اعورشم
 امو ،ناملربلا ىلإ ليحأ كلذ عمو ،تامولعملل لوصولا ةلاح نيسحتل هتيمازلإو ،هتوق هتدقفأ تاليدعت
 .هجاردأ يف نيماع نم رثكأ رورم مغر لاز

 تاموكحلا ةردابمل ةعبارلا ةيذيفنتلا ةطخلا قايس يفو ،تامولعملا ىلع لوصحلا قح ذافنإ نيسحتل
 ؛تالوكتورب ةثالث دادعإ ىلع لقتسم ءاربخ قيرف لمع طيطختلا ةرازو اهتدعأ يتلا )OGP( ةفافشلا
 فينصتل يناثلاو ،ةيسسؤم لمع تايلآ نمضي امب ،تامولعملا ىلع لوصحلا قح ذافنإل لوألا
 هذه نأ مغرو ،تامولعملا ةفشرأو ةرادإل ثلاثلاو ،تاسرامملا لضفأو ،نوناقلا قفو تامولعملا
 مل ةماعلا تاسسؤملا نأ ىلإ ريشت تامولعملا نإف ،2020 ماع ذنم ءارزولا سلجم اهرقأ تالوكتوربلا
 .اهذيفنت ةبقارمل تايلآ رفوتت الو ،اهقبطت

 ةلاح نع هريرقت يف نييفحصلا ةيرحو ةيامح زكرمو ،دويقو طوغضل مالعإلاو ريبعتلا ةيرح ضرعتت
 داوم ةمزح مدختسُت ."ةديقم" تايرحلا نأ هرشؤم رهظأ ،2021و 2020 ماعل ندرألا يف مالعإلا ةيرح
 قوقحلا عم نيناوقلا هذه مءاوتت الو ،مهفقاوم ببسب نيعفادملاو ،ءاطشنلا ةقحالمل ةينوناق

 .ندرألا اهيلع قداص يتلا تايقافتالاو تادهاعملا عم الو ،ةيروتسدلا

 نوناق اهنم ،ريبعتلا ةيرح ىلع نييفحصلاو روهمجلا ةقحالمل مدختسُي نوناق نم رثكأ كلانه كلذك
 زيجُت يتلا )11( ةداملا ةصاخو ،ةينورتكلإلا مئارجلا نوناق اعويش رثكألا نكلو ،باهرإلا عنمو ،تابوقعلا
 يذلا ،56"2021 ندرألا يف مالعإلا ةيرح رشؤم رهظأ .مذو حدق مئارج ربتعُي ام ببسب سبحلاو فيقوتلا
 :نأ نييفحصلا ةيرحو ةيامح زكرم نع ردصي

 نم ،ةطقن )9.8( ىلع زاح ثيح "ديقم" ،2021 ماعل ندرألا يف تامولعملا ىلع لوصحلا قح ●
 .ةطقن )40( لصأ
 نأ نودقتعي %49.3 مهتبسن غلابلاو ،2021 رشؤمل ةبيجتسملا ةنيعلا فصن براقي ام ●

 قييضتلل مدختست )ةينطولا ةدحولا ،ينطولا نمألا ،ةيهاركلا باطخ( لثم ةضافضفلا تاحلطصملا
 .ريبك لكشب مالعإلاو ريبعتلا ةيرح ىلع
 تاكاهتنالا تاءاعدا يف رظنلل ةلقتسم قيقحت ناجل ليكشتب موقت ال ةموكحلا نأ دقتعت 82% ●

 .اردان الإ تاـ/نييفحصلا اهل ضرعتي يتلا
 ،تامولعملا بجح تناك ،ترركت يتلاو ،نيتريخألا نيتنسلا لالخ ندرألا يف اعويش تاكاهتنالا رثكأو
 تارادإ اهسرامت يتلا ةقبسملا ةباقرلا ىلإ ةفاضإلاب ،اماع ايأر تلكش اياضق يف رشنلا رظح تارارقو
 .ةيمالعإلا تاسسؤملا يف ريرحتلا
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 مامألا ىلإ قيرطلا

 كلذو ،2030 ماع لولحب ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحت يف تايدحتلا ضعب هجاوي ندرألا لازي ام
 لثم ،اهنم ديدعلاب قلعتي اميف همدقت عنمت ةيلخاد ةيلكيه لماوع نم عبنت ةددعتم بابسأل

 يف قيسنتلا فعضو تاسايسلا هذه نم ريثكلا يف ةلادعلا بايغو ةيوينبلا ةيداصتقالا تالالتخالا
 ءابوو ةيناركوألا ةيسورلا برحلا لثم ةيملاعلا تايدحتلا تمهاس امك .ةيموكحلا تاسايسلا ذيفنت

Covid-19 ديحولا ببسلا تسيل اهنكلو ،فادهألا هذه قيقحتل مدقتلا ءطب يف.  

 :يلي ام ندرألا ىلع يغبني ،ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحت معد لجأ نمو

 ىلإ يدؤيس امم ،ناملربلا لثم ةيطارقميدلا تاسسؤملا ةيوقتو ةيتاسسؤملا ةينبلا زيزعت -
 .ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحت يف امدق يضملل ةمئاوم رثكأ ةئيب داجيإ
 ثيح ،تاسايسلا عنص يف نييلحملا ةحلصملا باحصأو يندرألا يندملا عمتجملا كارشإ -
 امك ،رابتعالاب عمتجملا حئارش عيمج لوانتت يتلا تاسايسلا كلت ذيفنتو ريوطت يف ةدعاسملا مهنكمي

 .عقاولا ضرأ ىلع هلمع نم ةربخلا مدقي نأ يندملا عمتجملل نكميو
 امبو .ةيلودلا ريياعملا عم ةماتلا اهتمئاوم نامضل تاعيرشتلا ليدعتو ةعجارم يف رارمتسالا  -
  .ةلداعلا تامكاحملا تانامض ززعيو نوناقلا ةدايس أدبم قيبطت دكؤي
 قوقحلا ةيامحل ىلضفلا تاسرامملا عم قفتي امب هليدعتو مئارجلا عنم نوناقب رظنلا ةداعا -

 ةيلودلا تادهاعملا تائيه نع ةرداصلا تايصوتلا رابتعالا نيعب ذخالا ةرورضو .ةماعلا تايرحلاو
 دفر ةرورضو .نوناقلا ةدايس أدبمو ةموظنم زيزعتب قلعتي اميف ةلماشلا ةيرودلا ةعجارملاو
 .ةيلعاف رثكأ لكشب اهرودب مايقلا نم اهنيكمتل ةمزاللا ةيرشبلاو ةيلاملا دراوملاب ةيئاضقل ةسسؤملا

 ةطبترملا اياضقلا يف اميس ال فيقوتلا يف عسوتلا حيتت يتلاو ةقالعلا تاذ تاعيرشتلاب رظنلا ةداعاو
 ةيموكحلا تاسسؤملا عيمجل ةيرادإلاو ةيلاملا ةيلالقتسالا نامضو .ةينورتكلالا مئارجلا نوناقب
 جهن زيزعت يف يساسأ كيرشك يندملا عمتجملا نيكمت ةدايزو ،ءاضقلا ةطشنأ مدخت يتلا ةيسيئرلا

 ةحاسم يندملا عمتجملا تاسسؤمل حيتي امب ةينوناقلا ةدعاسملا ماظنب رظنلا ةداعاو  .نوناقلا ةدايس
  .نيماحملا ليكوت ىلع نيرداقلا ريغ نم ةينوناقلا تامدخلا ميدقتل

 
 .ةيموكحلا تاسسؤملا عيمج لبق نم تامولعملا نع تارارقإ ميدقتل دحوم ماع أدبم دامتعا -

 نييموكحلا نيلوؤسملا ميدقت ىلع ةباقرلا ةدايزل فدهت لوصألا رارقإ ةدحو يف ةلاعف ةيلآ دامتعاو
 عقوم ىلع نوناقلل نيلثتمملا نيلوؤسملاب ةصاخلا تامولعملا رشن نامضو ،ةبولطملا مهتارارقإل

 تانايبلا رشن ةحاتإب ةصاخلا تاكرشلاو ةيموكحلا تاسسؤملا مازلإ بلطتم قاطن عيسوتو .ينورتكلإ
 .تامولعملا ىلإ لوصولا ةيناكمإ ىلع زيكرتلا عم هذيفنت ىلع صرحلاو ،ماعلا عالطالل ةيسيئرلا
 ثيح ،يملسلا عمجتلاو ميظنتلا ةيرحو ريبعتلا ةيرح كلذ يف امب ،ناسنإلا قوقح عيمج مارتحا -

 .رارقلا عنص ةيلومش نمضيو ةماعلا ةسايسلا عنص كلذ نسحيس
 حامسلا لالخ نم ةفيعضلا تائفلاو لامعلا عيمج لمشيل ةيعامتجالا ةيامحلا ماظن عيسوت -
 .مظنم ريغ لكشب نولمعي وأ صاخلا مهباسحل نولمعي اوناكأ لامعلا عيمج ةمهاسمب
 ،مهفئاظو ىلع يمسرلا عباطلا ءافضإل لمعلا باحصأو نيمظنملا ريغ لامعلل زفاوح ميدقت -

 ،قئاللا لمعلا فورظب ةقلعتملا تاعيرشتلا يف اضيأو ةيعامتجالا ةيامحلا ماظن يف مهجمد لجأ نم
 .قئاللا لمعلا ريياعم نم اهريغو ،ةينهملا ةمالسلاو ةحصلاو ،لداعلا رجألا لثم
 ةيلكلا ةوقلا زيزعت لجأ نم اهذافنإب مازتلالاو قئاللا لمعلا فورظو لمعلا نيناوق نيسحت -
 .ةيبذاج رثكأ ندرألا يف يبنجألا رامثتسالا لعجو ،لمعلا قوسل
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 لثم ،ندرألا يف عوجلاو رقفلا تالدعم مقافت ىلإ يدؤت يتلا تاسايسلا يف رظنلا ةداعإ -
 .ةيعامتجالا ةيامحلا نم بابشلا داعبتساو ،روجألل ىندألا دحلا ضافخناو ،علسلا معد يف تاضيفختلا
 ،ةرسألا لخدو ،روجألا تايوتسمو ،ةاواسملا مدع هجوأ تايوتسم لوح تانايبلا عمج -

 ينبت بجي ،ثحبلا اذه ىلع ًءانب .ندرألا يف يلاحلا عضولا مييقت لجأ نم ةشيعملا فيلاكتو ،مخضتلاو
 مخضتلا لثم ،ةيلاحلا ةيداصتقالا تالالتخالا ريثأت رسفت يتلا ةاواسملا مدع جلاعت تاسايس ذيفنتو
 كلت ينبتل ةيفاك تسيل 2010 ماعل ةرسألا حسم ىلع ةمئاقلا تاسايسلا نأ ثيح ،يداصتقالا دوكرلاو
 .ةبسانملا تاسايسلا
 تاعيرشتلا قيبطت لالخ نم ،يسايسلاو يداصتقالا نيلاجملا يف ندرألا يف ةأرملا رود زيزعت -

 ىلع زييمتلا مدع جاردإو ،ةيزييمتلا نيناوقلا ليدعت وأ ءاغلإو ،ةأرملا نيكمت ىلع ةمئاقلا تاسايسلاو
 .يندرألا روتسدلا يف سنجلا ساسأ
 دويقلا ةلازإ لالخ نم ةيمنتلا تاراسم زيزعت يف ةكراشملا نم يندملا عمتجملا نيكمت -
 .هلمع ىلع ةيلبقلا ةباقرلا ادبم ءاغلإو ،هلمع ىلع ةضورفملا

 ةقئاللا ةياعرلاو ،لافطألا ةياعر تامدخ نيسحتو نيسنجلا نيب قراوفلا يعارت ةنزاوم دامتعا -
 ةياعرلا ءبع ليلقت لجأ نم ةياعر ىلإ نوجاتحي نيذلا صاخشألا نم مهريغو نيقاعملاو نينسملل

 .يندرألا داصتقالا لمجم حلاصل ،ةديازتملا ةيداصتقالا نهتكراشم نيكمت يلاتلابو ،ءاسنلا ىلع
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