
  



ٌثً أِىثٳ ثټنٱ٢ ثټ٩جٖضٌز  ه.٨دوثټفٱ٦ٌ ٨دوثټٌـٌم مفٱى٣                        هوً أوخٺ خٵٌجهر ثټ٩ّىهًز ٍض ثِصٵ

 

 

 هثً نجرشي ټٽنرش ثٔضټٹرتونٍ 1

 

 

 

 وثً نجرشي ټٽنرش ثٔضټٹرتونٍ.ٵىٳ ثټنرش ثٔضټٹرتونٍ مفٱى٤ز ټـ© 

 www.Nashiri.Net 

 

 .ـٵىٳ ثٖضٽٹٌز ثټٱٹًٌز مفٱى٤ز ټٽٹجشذ© 

 .2117، مجًُ/1438، ؼمجه ثټعجنٌزنرش إټٹرتونٌج ٍض 

 

ثٖضىثه ثٖضنٕىًر ٍض ناجرشي هو  إى  ٸصاجخٍ مان نٵپ أًز مجهر من ج ًمن٪ من٩ج خجش  

ًأي  ثٖضىٴ٪. ؼمٌ٪ ثټٹصجخجس ثٖضنٕىًر ٍض مىٴ٪ هثً نجرشي ټٽنرش ثٔضټٹرتونٍ شمعپ 

 ٸجشدٌهج، وَض شصفمپ هثً نجرشي أًز مّؤوټٌز ٴجنىنٌز أو أهخٌز ٨ن مفصىثهج. 

 

ٌثػ ثټٱنٍ:  ٰىًٍز ثْضٖض٩ٍ ثٔضل

 إهًًْ ًفٌى شٙمٌم ثټ٭ُضٯ: 

 لريًز ثْضٖض٩ٍ ىي:ثټصوٴٌٶ ثټٽ٭

 

 

 

 

 

 



ٌثً أِىثٳ ثټنٱ٢ ثټ٩جٖضٌز  ه.٨دوثټفٱ٦ٌ ٨دوثټٌـٌم مفٱى٣                        هوً أوخٺ خٵٌجهر ثټ٩ّىهًز ٍض ثِصٵ

 

 

 هثً نجرشي ټٽنرش ثٔضټٹرتونٍ 2

 محتــــويات الكتــــــاب
 

 

 3 ............................................................................................................................... مقدمة

 3 ............................................................................................... اىْفػ رسٗج ّظشٌح ح٘ه اىدذه

 7 ................................................................... األسعاس سفع ٍسؤٗىٍح أٗتل دٗه ذحٍَو األٗه: اىدضء

 33 ..................................................................... اىَشرشمح اىَسؤٗىٍح اىشٌاض: فً اىثاىثح أٗتل قَح

 31 ................................................. االقرصادٌح: اىسٍطشج تْظشٌح أٗتل دٗه ٍع ذرعاٍو اىصْاعٍح اىذٗه

 22 ..................................... اىْفػ: أسعاس السرقشاس ظاٍْح مدٖح اىَصذاقٍح فقذخ تأّٖا أٗتل ٍْظَح اذٖاً

 27 .......................................................... اىرْقٍة: ٍِ ٍضٌذ فً ف٘ائعٖا تاسرثَاس اىخيٍح دٗه ٍطاىثح

 33 ..................................................................... اىْفػ: ٍْاتع عيى اىسٍطشج أخو ٍِ اىعشاق احراله

 34 .................... اىعاىًَ: اىْفػ اسرٖالك ذششٍذ أخو ٍِ ىيصٍِ ٌّ٘ٗح ٍفاعالخ اىَرحذج اى٘الٌاخ تٍع اعرضاً

 31 ........................................ 2334 عاً ٍْرصف ٍْز اىْفػ أسعاس اّخفاض تعذ ٍا ٍشحيح اىثاًّ: اىدضء

 43 ................................................................................... اىس٘قٍح: اىحصص عيى اىَْافسح صٍِ

 53 ....................................... اىس٘قٍح: تاىحصص ٗاىرَسل ّراجاإل خفط أٗتل ذق٘د اىرً اىسع٘دٌح سفط

 62 ..................................... أٗتل: خاسج اىَسرقيح اىذٗىح ٍع تاىرعاُٗ اىس٘ق ذ٘اصُ فً اىقٍادي أٗتل دٗس
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 مقدمة

 ټؽوٻ ـىٻ ن٥ًٌز ىًور ثټنٱ٢ث

شٽٵض ثټًٌجٛ ٍض أٴپ من ٔهٌ شٵًًٌٌن مصمجظٽني ـىٻ ثـصٌج٠جشهج  2116ٍض ٨جٿ 

َثًور، ثْضوٻ شٵًٌٌ مٵوٿ من رشٸز ثټنٱ٢ ثټرب١ًجنٌز خًٌصٖ  :ثټنٱ١ٌز ثٖضص

صٌج٠ٍ ثټ٩جٖضٍ خ٩و  ز ٨جمج ٨وث ثټ٩ّىهً أًخ٩نيخرتوټٌىٿ ًفوه ٌٰه مى٨و نٱجى ثَـض

خٌنمج أٸو شٵًٌٌ آلٌ ٘وً ٨ٵذ هيث ثټصٵًٌٌ  ُضٷ ثټفجټٌز،ـّذ م٩وَضس ثَضِصه

ّز ِصجنوًه ثنوًىًٍ ثټ٩جٖضٌز مؤٸور ثـصٌج٠جس ثټ٩ّىهًز ثټنٱ١ٌز  من ٴدپ مِؤ

ټصمجټٲ ىټٺ ثٖضّجً ثټ٩جٖضٍ من ثټنٱ٢ ثټيي  ،٨جمج مٵدٽز 81شٹٱٌهج ْضٸعٌ من 

ٌث  ًٕٹُض  ٘ٱ٩ز ٴىًز ْضوټة .٨جمجًخ٩ني ٌِٹٱٍ ٰٵ٢ ْض  ٺ وهيث  ثټصٵًٌ

 ثٖضٕٹٹني ٍض أ  ـٵىٻ ثټنٱ٢ ثټ٩ّىهًز ٴو خٽ٭ض ىًوشهج. 

ٸمج أ  هيًن ثټصٵًًٌٌن ًنجٴٝج  شٵًٌٌ وٸجټز ثټ١جٴز وشىٴ٩جشهج ٨ن ثـصمجٻ 

ري من خؽجنذ ثټٹع ،ـووط أٍمز إموثهثس نٱ١ٌز ٍض ٬ٝى  لمْ ِنىثس

ًثِجس ثْضلٌي ثټٵوًمز )منصوي ًومج ىٻ إٗض  ،( وثټفوًعزثټو ثټصٍ شىٴ٩ض ثټ٘ى

َثًو ثټيي ثًشٱ٪ أٸ ؛ثټنٱ٢ىًور  عٌ ممج ٸجنض شصىٴ٩ه خّدذ ثَضِصهُضٷ ثټ٩جٖضٍ ثٖضص

 . شٽٺ ثټصٵجًًٌ

ټٹن ثټدٌجنجس ثٖضّصٵجر من خٌجنجس ـٹىمز ثٖضمٽٹز ثټٌِمٌز شوٻ ٨٘ض أ  ثـصٌج٠ٍ 

مٽٌجً خٌمٌپ مج ٩ًنٍ  26463نفى  2116ثټنٱ٢ ثٖضؤٸو ټٽ٩ّىهًز خٽٮ ٍض نهجًز ٨جٿ 

َثًو مّصمٌأ  ثـصٌج٠ٌجس ثټ٩ّىهًز ٍض صٌج٠ٌجس  ، ش ج إىث ٨ٽمنج أ  شٽٺ ثَـض لٙ٘ى

وٴٱَ ثـصٌج٠ٍ ثټ٭جٍ أًٝج من  ،٨جمج٨رشًن مٽٌجً خٌمٌپ ٴدپ  16967ٸجنض 

شًٌٽٌى  مرت مٹ٩ذ ٍض ٨جٿ  7617إٗض  1986شًٌٽٌى  مرت مٹ٩ذ ٍض ٨جٿ  4612

2116 . 

ټٹن ثټٵٽٶ ثټيي أ٘جح ثټ٭ٌح هى نصٌؽز ٨وٿ وؼىه ثٸصٕجٰجس نٱ١ٌز ٸربي 

صٌج٠ٌجس ثټنٱ١ٌز َض شىؼو إَض ٍض أمجٸن لُض ٻ ثټ٩ٵىه ثټعُضظز ثٖضجٌٜز، وأ  ثَـض
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، أو شىؼو صٵو شٽٺ ثټووٻ ثټٹربيمفوهر وهٍ ٍض ًو ثْض٨وثء خفّذ مج ش٩

ثـصٌج٠ٌجس ٍض أمجٸن نجبٌز أو ٍض أمجٸن ٨مٌٵز من ثټدفجً أو خوثبپ خصٹجټٌٲ 

ٌثء ٌثػ :معپ ،مٌشٱ٩ز أو ٨٘ض ـّجح ثټٱٵ أو من ٴٙذ  ،ثټيًرثټًَض من  ثِصم

 . ثټّٹٌ

وثټؽجنذ ثِضلٌ ثټيي ًٵٽٶ ثټ٭ٌح هى ثټمىٯ من ٰٵوث  ثټصفٹم ٍض شأمني ثٔضموثهثس 

صٌج٠ٌجس ثٖضىؼىهر ٍض أمجٸن مفوهر من ثټ٩جټم وهٍ ٴو شٹى  ٍض أمجٸن  ،من ثَـض

ممج  ؛، وٸيټٺ ٰٵوث  شفٹمهج ٍض شفوًو ثټٹمٌجس وشمٱٌٞ ثْض٩ِجًم١ٌٝخز

ج خ٩و خٌوٍ مفىً ثټووٻ ثټنجمٌز  ،ٻ أوخٺًولٽهج ٍض مىثؼهز م٪ هو  لٙ٘ى

ًث ٸدريث ٍض ثَضِصفىثى ٨٘ض ،٬ريهجو  ،وثټهنو ،ثټٙني :معپ ،ثټٹربي  ثټصٍ شٽ٩ذ هو

 . منج٠ٶ ثٔضنصجػ

ٌثً  ٰىٸجټز ثټ١جٴز هٍ مج خني ثٖضىثؼهز أو ثټ٩ٍّ ثټفعٌغ إٗض خفغ ِدپ ثِصٵ

ټيي ٬ٽذ ث ، ټٌدٌجًٍجًر ِجًٸىٍي إٗض :معپ ،ثټّىٳ خئًِجء ِدپ ثټص٩جو  ثٖضٕرتٷ

ٰجټصىٴ٩جس ـىٻ ِىٳ ثټ١جٴز من ثټص٩ٵٌو خمٹج  خمج َض ثَضنٱصجؿ ٨٘ض ثٖضىثؼهز، 

ٌثس َثټهج خصٽٺ ثټدّج٠ز ثټصٍ شصفوط ٨نهج خ٩ٞ ثټصٵجًًٌ وثټصٵوً وٴو  ،ًمٹن ثلص

  .ؼَء من ثټفٵٌٵز وټٌّض ٸپ ثټفٵٌٵزشٹى  

 ـجؼصهم:  ٌشث ٧ ثټدرش ـىٻ مٙجهً ثټ١جٴز َض ـپ ټه إَض خ١جٴز شٱٌٞ ٨ن

ٌوح ثټٵٌ  ِصٹى  ـىٻ مٙجهً ثټ١جٴز   خپ ثنٵٽدض إٗض أهثر ٜ٭٢ ٨٘ض  ،ـو

  ثټدرتوٻ ـّذ ثټمدري ثټنٱ١ٍ وثټٙفٱٍ ) هثنٌٌپ ْض  ؛ثټٌّجِز وثَضٴصٙجه

( هى هٿ ثټفٝجًر وثټ٩مىه ثټٱٵٌي ٖضؽصم٩جس  Daniel Yerginًٌؼني  

ًث  ٸپ هوَضح، وًٵىٻ أ ٌثبذ ثټٙنج٨ز، ٰهى لٽٲ ـٌٸز ٸپ مٙن٪ وهو   من ٬

 ،ثټٙوٯ أ  ؼّم ثټٙنج٨ز ٬ٌخٍ ټٹن همهج رشٴٍ، ٰجټدرتوٻ مىًه نجٜذ

ٌثػ وثِصهُضٷ  151ٰمني  ،ومّأټز نٱجىه مّأټز وٴض مٽٌجً  951ِنز شم ثِصم

صٌج٠ٍ هى  ،خٌمٌپ وًىؼو م٥٩مه ٍض  ،مٽٌجً خٌمٌپ 1211وثټصىٴ٩جس أ  ثَـض

 ٢ ټدجٴٍ مى٧ٍ ٨٘ض خٵٌز وث ،مٽٌجً خٌمٌپ 685.6وهى ـىثيل  من١ٵز ثټرشٳ ثْضِو

ٌثػ وثټصنجٴٚ ًثس وټٹن شف١ٌهج مٕجٸپ ٨ور منهج ٩٘ىخز ثَضِصم خّدذ  ؛ثټٵج
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ٰمعُض ٸٽٱز إنصجػ ثٔضنصجػ )مفووهًز إمٹجنٌز ثَضٸصٕجٰجس ثټؽوًور وثًشٱج٧ ٸٽٱز 

٨ُضور ٨٘ض ثلصُضٯ  ،هوًَض ٍض ثټ٩ّىهًز 2هوًَض ټٽربمٌپ مٵجخپ  12ثټربمٌپ ٍض ٸنوث 

ٗض مٕجًً٪ ثټصموًو ( إٜجٰز إٲټ٩ّىهًز من ثټنى٧ ثټمٱٌٰٱٍ ثنى٨ٌز ثټدرتوٻ 

ٸٽم من خجٸى ـصى شٱٽٌْ ٸٌهج  خٹٽٱز  1811معپ ثټصموًوثس ثټدجټ٭ز ثٖضٹٽٱز )

 ٰدفّذ ،مٽٌى  خٌمٌپ 81.2(، ٰئىث ٸج  ثټ٩جټم ًّصهٽٺ ًىمٌج ًَضمٽٌجً هو  2.9

ٌر ـجټٌج  صٌج٠ٌجس ثٖضصٰى خ٩و أًخ٩ني نه ټن ًدٵى خرتوَض ئٰ ،مٽٌجً خٌمٌپ 1211ثَـض

َثًو وثٖضصّج٧ً ،ِنز من ثِض  ٍثه  ،هيث إىث ټم نٝٲ ثَضِصهُضٷ ثٖضص ٰووٻ رشٳ آٌِج 

ٍثه لُضٻ ٨جٿ وثـو ٰٵ٢ ٍض ثټٱرتر  ،%18ثِصهُضٸهج خم٩وٻ  وثَضِصهُضٷ ثټ٩جٖضٍ 

ٌثس أ  ثَضِصهُضٷ ثټ٩جٖضٍ  .ٽٌىنٍ خٌمٌپ ًىمٌجٿ خمٵوثً م 2113-2114 وثټصٵوً

مٽٌجً خٌمٌپ خفٽىٻ ٨جٿ  42پ ِنىًج ـجټٌج إٗض مٽٌجً خٌمٌ 29ِىٯ ًَهثه من 

2121. 

ومن خٌنهم )  ،وًَهثه ثټٵٽٶ ټوي ثټٹعريًن ٍض ثټ٩جټم ٨ن مّصٵدپ ثټدرتوٻ ثټ٭جمٞ

هًٺ ٌٔنٍ نجبذ ثټٌبٌْ خٓى ( ٰهى ًٌِم ٘ىًر ٴجشمز ؼوث ٨ن مّصٵدپ 

% ِنىًج ٍض ثټىٴض ثټيي 2ثټدرتوٻ ٌٰٵىٻ أ  ثِصهُضٷ ثټ٩جټم ًَهثه خمٵوثً 

 2121مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج ٨جٿ  51% ممج ٩ًنٍ نٵٙج خمٵوثً 3ٞ ثٔضنصجػ ًنمٱ

ٌثس.  ٿ وهى أٸعٌ من إنصجػ ثټ٩ّىهًز خّض م

ٌټنوي )وممج ًًَو من ٴٽٶ ثټ٩جټم ثټ٭ٌخٍ وٴٌجه ٸىټني ثشه شٍشًق ثټؽٌىټىؼٍ ثًَض

( ثټيي نٵذ ٨ن ثټدرتوٻ مني ثټممٌّنجس من  Colin Compbeilٸٌمدپ  

ًثوهنٍ ٩ٔىً ثټ٩عىً ٨ن آخجً ؼوًور ٍض أمًٌٹج  شًٌنٌوثه ـصى خىًنٌى ٌٰٵىٻ ټٵو 

 ٿ  1969مني ٨جٿ 

ٍض ثَضؼصمج٧ ثټيي ٨ٵوشه رشٸز آمىٸى ټٽ٩عىً ٨٘ض آخجً ؼوًور ٍض أمًٌٹج وًٵىٻ أ  

ثټصٍ ًٱىٳ ٌٰهج ٗض ثٖضٌـٽز ثټدرتوٻ ټن ًنصهٍ ٍض ومٝز ٨ني وټٹن ِىٯ نٙپ إ

ٌثه ىٯ شٹثَضِصهُضٷ ٨٘ض ثٔضنصجػ وً  ٿ. 2115ى  ٍض ٨جٿ ج ٴًٌدز ِو

ٰجټٵٌٝز إى  ټٌّض ٴٌٝز أ٩ِجً خپ ثټٵٌٝز هٍ هلىٻ ثټ٩جټم ٍض أٍمز خرتوټٌز 

 ٠جټض ثٖضور ثو ٴٍشس. 
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 ظىًر ٬جٍ ٠د٩ٌٍ ٍض أمًٌٹج ٔٹٽض ٨نٍش ـّم:

ًىؼو ممَو  هجبپ من ثټ٭جٍ ثټ١د٩ٌٍ ٍض ًوثِذ ثټٙمٌ ثټًَصٍ ٍض أمجٸن 

جس ثٖضصفور وثټيي ًمصو من وَض  ز شٹّجُ مصٱٌٴز من ثټىًَض ًز خنّٽٱجنٌج إٗض وًَض

ىٻ إٗض هيث ثټ٭ج ثټٌؼٱٍ وثټفٱٌ  ٍ خٱٝپ ثټصٵوٿ ثټٹدري ٍض ثټصٙىًٌوًمٹن ثټ٘ى

ـو أهم مٙجهً أٹن أ  ًٙدق هيث ثټ٭جٍ وًم ،ثْضٰٵٍ وثټصٹّري ثټهٌوًوټٌٹٌى

جس ثٖضصفور وشٙدق ثټ جس أٸعٌ أمنج ٍض مؽجٻ ثټ١جٴزثټ١جٴز ٍض ثټىًَض  .ىًَض

ٍض  71و ،ز ثټصٍ ١ًٽٵهج ثټٱفم ٨نو ثـرتثٴهٍثس ثټوٌٰةوثټ٭جٍ ١ًٽٶ نٙٲ ثټ٭ج

ى  من أ   ،ثٖضجبز ممج ١ًٽٵه ثټنٱ٢ وإ  ٸج  هنجٷ ٸعري من ثَضٴصٙجهًني ًصمٰى

ًثس ٍض  ًؽهَ ثټ٭جٍ ثټ١د٩ٌٍ ٨٘ض أخفجط مىثًه ثټ١جٴز وثنفّجً أو شىٴٲ ثَضِصعمج

ن٥مز مؽجٻ ثټ١جٴز ثٖضّصوثمز ٍض مؽجَضس ٠جٴز ثټًٌجؿ وثټ١جٴز ثټٕمٌّز وأ

ٌر ثټٹدرير ٍض  . ثټ٭جٍ ثٖضىؼىه ٍض ثټٙمٌ ثټًَصٍثټ١جٴز ثټٱج٨ٽز نصٌؽز ثټٰى

ه وًص١ٽذ  ،و٬ًم أ  ثټ٭جٍ ثٴپ شٽىظج إَض أنه أٸعٌ شٽىًعج ټٽدٌةز ٨نو ثِصمُ٘ض

وهى خفجؼز إٗض مؽم٩جس ټٽّىثبپ أو  ،ٸمٌجس هجبٽز من ثٖضٌجه وثٖضىثه ثټٹٌمجوًز

ٌثؼ٩ز ثٖض َثنجس ٜممز ټصمًَن ثٖضٌجه ثټ فمٽز خجٖضىثه ثټٹٌمجوًز ثټصٍ ش٩ىه من ل

ٌز ،ثټفٱٌر خ٩و ٨مٽٌجس ثټصٹّري ٍض ثِضخجً  ،وًّجهم ىټٺ أًٝج ٍض شٽىًغ ثٖضٌجه ثټؽٰى

ج خٌةٌج خجټٮ ثْضظٌ وثټصٹجټٌٲ ثټدٌةٌز ٨جټٌز ؼوث خ٬ٌم أ   وهى مج ًمعپ ٸجخِى

ٌثٴدز  ثټد٩ٞ ًٵىٻ أ  ثٖضمج٠ٌ ټٌّض مؤٸور إىث مج ٘جـذ ٨مٽٌجس ثټصٹّري م

جس ثٖضصفور ثټصٍ ٸجنض شدفغ ٨ن ثِصٵُضٻ هٴ ٍثٻ ثټٵٽٶ ټوي ثټىًَض ٌٵز ټٹنه أ

 .٨نومج ثِصموٿ ثټ٩ٌح ُِضؿ ثټ١جٴز 1973ثټ١جٴز مني ٨جٿ 

جس ثٖضصفور من ثټ٭جٍ ثټٙمٌي من ثو  شًٌٽٌى  ٴوٿ مٹ٩ذ  1639ًشٱ٪ إنصجػ ثټىًَض

إنصجػ ٍض ثٖضجبز من  23وًٕٹپ  ،2111شًٌٽٌى  ٴوٿ مٹ٩ذ ٨جٿ  468إٗض  ٨2111جٿ 

جس ثٖضصفور ٌج ٸأٸرب منصؾ  ،ثټ٭جٍ ثټؽجٯ ٍض ثټىًَض جس ثٖضصفور ٨٘ض ًِو وشٱىٴض ثټىًَض

شًٌٽٌى   861وشٕري وٸجټز ثټ١جٴز ثټووټٌز إٗض إمٹجنٌز إنصجػ   ،ټٽ٭جٍ ٍض ثټ٩جټم ټٽ٭جٍ

جس ثٖضصفور مٵجخپ  ٌثػ شٵنٌج ٍض ثټىًَض ٴوٿ مٹ٩ذ من ثټ٭جٍ ثټٙمٌي ثټٵجخپ ټُضِصم

ٌثهنشًٌٽٌى  ٴوٿ م 273 صٌج٠ٌجس ثٖضعدصز ٍض ثټىٴض ثټ وخهيث ثټصٵوًٌ  ،ٹ٩ذ من ثَـض
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ج ٌ هيث ثټ٭جٍ ټٽىًَض ٵج  ًخ٩نيس ثٖضصفور ثـصٌجؼجشهج من ثټ٭جٍ ْض ًمٹن أ  ًٰى ٨جمج ٰو

شًٌٽٌى  ٴوٿ مٹ٩ذ من  611ٖض٩وَضس ثَضِصهُضٷ ثټفجټٌز، وشمصٽٺ ثټ٩ّىهًز أًٝج 

 ثټ٭جٍ ثټٙمٌي.

ج ٍض  48وهنجٷ  ٌثػ شٵوً خنفى هوټز ٔضنصجػ ثټ 32ـٜى  6611٭جٍ ثټٵجخٽز ټُضِصم

شٽٌهج  ،شًٌٽٌى  ٴوٿ مٹ٩ذ 1275ٍض ثټٙني خمٱٌههج نفى  :شًٌٽٌى  ٴوٿ مٹ٩ذ

ؼنصني خنفى   ،وؼنىح أًٌٰٵٌج ،ظم ثٖضٹٌّٺ ،شًٌٽٌى  ٴوٿ مٹ٩ذ 774هوټز ثًْض

َثبٌ، وټٌدٌج ،وٸنوث ٌنّج خنّذ مصٱجوشز ،وخىټنوث ،وثټربثًٍپ ،وثټؽ  .ٰو

ز هيث ثټص١ىً ټصؽجًر ثټ٭جٍ ثټ٩جٖضٌز ثټصٍ ًهٌمن ٨ٽٌهج وًمٹن إ٨جهر ٌ٘ج٬

ٌج :وهٍ هوٻ من خٌنهج ،مؽمى٨ز من ثټٵىي ثټ٥٩مى ٍض ثټ١جٴز  ،وٴ١ٌ ،ًِو

َثبٌ ص٭ري ل١ًٌز ثټصد٩جس ،وثټؽ ٌج ،ِو ج شد٩ٌز أوًخج خٌِو وهٍ ٍض نٱْ  ،ولٙ٘ى

جٟ ىه وشمٱٌٲ ثًشدثټىٴض شهوه ثـصٹجً ثټٵٽز ثټٵوًمز ټٽ٭جٍ وإ٨جهر شٹىًن ثټ٩ٵ

 .أ٩ِجًهج خجټنٱ٢

جس ثٖضصفور ًلٌٙز ًثس ثټىًَض رير شٙپ إٗض  ،وټن شٹى  ٘جه  121خپ ٴو شٹى  ٰو

مٽٌى  ٠ن  77شنجْٰ ثټ٩ّز ثټفجټٌز ټووټز ٴ١ٌ ثټصٍ شٵوً ح  ،مٽٌى  ٠ن ِنىًج

ًن ټٹپ مٽٌى   ،ِنىًج جس ثٖضصفور ٨نو هوًَض وًؽٌي شوثوٻ ٩ٌِ ثټ٭جٍ ٍض ثټىًَض

ٌثًًز خ١ًٌجنٌز ور ـ ًثس ٨نو ثټصٙوًٌ إٗض آٌِج وًمٹن ،ـو  ،أ  ًٙپ إٗض ش٩ّز هوَض

ًث ټٹپ مٽٌى   17مٵجًنز خجْض٩ِجً ثټص٩جٴوًز ٠ىًٽز ثٖضوي وثټصٍ شٙپ إٗض  هوَض

ٌثًًز خ١ًٌجنٌز ٍض ثټٌجخج  ور ـ إٗض  2116ټٹن ثنمٱٝض هيه ثْض٩ِجً ٍض ٨جٿ  ،ـو

ج ٍض ٤پ  6 – 4نفى ٩ٌِ ًرتثوؿ خني  ٌثًًز لٙ٘ى هوًَض ټٹپ مٽٌى  وـور ـ

 ثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټنٱ٢.

  

 

 ثټؽَء ثْضوٻ: شفمٌپ هوٻ أوخٺ مّؤوټٌز ًٰ٪ ثْض٩ِجً

ِرتثشٌؽٍ إٗض ؼجنذ مىٴ٩هج ثٔض  ،جټم ثٔضُِضم٩ٍنهج ٴجبور ټٽٴوً ثټ٩ّىهًز أ

َث ٴٌجهً ثٔضٴٽٌمٍ وثَضٴصٙجهي ؼ٩ٽهج شصدىأ ٌجٌِج ٌٰٛ ٨ٽٌهج شفمپ مٌٸ ج ِو
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هج ٍض ثټص٩جمپ م٪ ٩ٔىح نجنٌصٌز ثټٹربي خّدذ ٌٰٟ أل١جء ثټووٻ ثټٙنج٨شد٩جس أ

 ً ٌث٠ٌز وثټو٨ىر إثټ٩جټم ثټنجمٍ  ، ٸج  من ثخٌٍ ٗض ثټفًٌز٬م ش٭نٌهج خجټوًمٵ

 . ثټىٴض ثټفج ر ثَضٴصٙجه ثټ٩جٖضٍٜفجًجهج ٍض

نٱ٢ م٪ مفووهًز ًٍجهر ثټ١ٽذ ٨٘ض ثټًٸهج ثټ٩جټم ٰجٖضٕٹٽز ثټفٵٌٵٌز ثټصٍ ټم ًو

جٰز إ ٩ِج٩ًًٰض من أ ،ثٔضنصجػ ٌجٌِز وثٖضٝجًخجس ثټ٩ىثمپ ٗضثټنٱ٢ خجٜٔض  .ثټؽٌِى

٤ٽض  ٴو   ٸجنضإو  ،ټؽمٌ٪ خُض ثِصعنجء٩ِجً ثټنٱ٢ ٨٘ض ثثن٩ٹّض أظجً ثًشٱج٧ أ

لٌي ٸصيثٸٌ ً ثْض ٩ِجټٹن خٵٌز ثْض  ،ټووٻ ثټنٱ١ٌز منمٱٝز٩ِجً ثټىٴىه ٍض ثأ

وټم ٩ًو  ،  ثٴصٙجهًجس ثټووٻ مصوثلٽز ومنومؽزْض  ؛ثټ١ريث  و٬ريهج ثًشٱ٩ض

. ّص١ٌ٪ أ  ًن٭ٽٶ ٨٘ض نٱّهو ًثَضٴصٙجهثس ثْضلٌي أ ٨ن يصٙجه هوټز مج خمنأثٴ

  ثټٙنج٨جس ثټصٍ ش٩صمو ٨٘ض ثټنٱ٢ ٸٙنج٨ز ثټدرتوٸٌمجوًجس ثټصٍ أ ٗضإٜجٰز إ

ومىثه  ،ومىثه ثټدنجء ،٘دج٫وثْض  ،مىثه ثټص٭ٽٌٲ :ٌجر ثټٌىمٌز منشولپ ٍض ثټف

ًثس ٸٽهج ټؽأس وثټصٍ شولپ ٍض ٘نج٨ز ثټٌّ ،هوثس ثټ١د٩ٌٌزوثْض  ،ثټصؽمٌپ إٗض ًٰ٪ ج

ٍثټض ثټووٻ ثټنٱ١ٌز هوٻ  ،٩ِجً منصؽجشهج ټصدٵى ٨٘ض ًخفٌز م٩ٵىټزأ خٌنمج َض 

ًٝجٯ  ،جً ثٖضٌشٱ٩ز ٨٘ض ثٖضىث٠نني٩ِصمو ٨٘ض ثَضِصريثه ثن٩ٹّض شٽٺ ثْض ٩ًًٌز ش٩

خّدذ ثًشدج٠هج خجټووًَض ثټ٩ٌٝٲ ټٌهج ثنمٱجٛ ثټٵىر ثټرشثبٌز ټٽ٩مُضس ثٖضفٽٌز إ

ن نّذ ثټصٝمم خؽجنذ ثنٹٕجٯ ٩ًٰض م ،٘دفض ثټمّجبٌ مٝج٨ٱزٰأ

خٽٮ من ثټرضً ثټىثٴ٪ أثټرضً ٨٘ض مىث٠نٍ ثټووٻ ثټنٱ١ٌز ثٴصٙجهثس هوټهج ٰٹج  

وَض  ،َض ٍض منصؽجس ثټنٱ٢ثټووٻ ثټٙنج٨ٌز ثټصٍ ټم شٌشٱ٪ ثْض٩ِجً إ٨٘ض مىث٠نٍ 

، خٌنمج ٍض هوٻ ثټمٽٌؾ ٍض ثٖضجبز 3ووههج ثټونٌج ثٴپ من ٍثټض نّذ ثټصٝمم ٍض ـ

ٌثـپثټص ش٩وس نّذ  .ٝمم ثټ٩رشر ٍض ثٖضجبز خم

ًثس وثټصٍ خجټٹجه ٸجنض أٗض وټٹن ٨نومج ثنمٱٝض أ٩ِجً ثټنٱ٢ إ ٴپ من ٨رشر هوَض

ٌثػ  ٌثهثس ثټووٻ ـصى ثنهجًس إ ،ثټنٱ٢ ونٵٽه وشّىًٵهش٭١ٍ نٱٵجس ثِصم ً

 ً و ثټدفغ ثس ِىثء ٍض ثټٹٕٲ ٨ن ـٵىٻ ؼوًور أثټنٱ١ٌز وشىٴٱض ثَضِصعمج

٨ٌز ثټٹربي إٗض ٨ٵو ٴمز ٖضنجٴٕز شو٨ى ثټووٻ ثټٙنج، وټم خؽوًز ٨ن خوثبپ ټٽنٱ٢

ٌثهثس ثټوو أِدجح ثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټنٱ٢ وثنهٌجً إ خپ ٸجنض شٹصٱٍ  ،ٻ ثټنٱ١ٌزً
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وٍض نٱْ ثټىٴض شٵفمهج ٍض ـٌوح إٴٽٌمٌز ، جٗض شنىً٪ مٙجهً هلٽهخنٙفهج إ

م   ،ٗض شومري ثٴصٙجهثس ثټووٻ ثټنٱ١ٌزوٌشث٨جس ٨وًور أهس إ َثبنهجـو  هًىنج ٽض ل

شمٹنض من شّوًو هًىنهج إَض خ٩و  ٩ِجً ثټنٱ٢ ٖضجوټىَض ثًشٱج٧ أ ،َض ـٍش ټهج

٩ٌس ( خجٖضعپ ٨نومج ٔشص٩جمپ ثټووټز ثټنٱ١ٌز ثټٹربي )ثټ٩ّىهًز . خٌنمج ټمؼٌجٻأ

شٱج٨جس ثٖضصىثټٌز ٍض أ ، ٰو٨ض نٱ٢ ثن٩ٹّض ٨٘ض ثَضٴصٙجه ثټ٩جٖض٩ٍِجً ثټأ  ثًَض

 . ٍمصهمن أىثً ًنٵي ثَضٴصٙجه ثټ٩جٖضٍ ؼپ ـأٖضؽصم٪ ثټوويل ټٽفٝىً ٍض ؼور من ث

ٍمز ټٌْ ٍض ًو ثټ٩ّىهًز خمٱٌههج ٸمج شىهم ثټووٻ ثټٙنج٨ٌز ٬ًم أ  مٱصجؿ ثْض 

ًثپ مّؤوټٌز ثًشٱج٧ أي ثټ٩جټم وشفم  ثټٹرب  س ٩ِجً ثټنٱ٢ ثټووٻ ثټنٱ١ٌز خُض مرب

. وٸمج شٌٰٞ نهج مّؤوټٌز ثٖضؽصم٪ ثټوويلأو مّى٬جس ش٩صمو ٨ٽٌهج ٍض ـني أ

( ٌٞ ثټرضثبذ ثٖضٱٌوٜز ٨٘ض ثټنٱ٢ ) رًدز ثټٹٌخى ټٙنج٨ٌز شمٱثټووٻ ث

ز ٨٘ض خفؽز أ٩ِجً ثټنٱ٢ ٨٘ض مىث٠نٌهج ٌٞ أټٽمّجهمز ٍض شمٱ نهج مٱٌٜو

ْضنهج  ؛خٺ مّؤوټٌز ثًشٱج٧ أ٩ِجً ثټنٱ٢و وٍض نٱْ ثټىٴض شفمپ هوٻ ثْض  ،٩ٔىخهج

ٲ دذ شىٴنصجؼٌز خّٔض ٴىص ٠جٴصهج ث٬ًم أنهج شنصؾ خأ ،من إنصجؼهج ټٽنٱ٢ شفو  

ًثس ٍض ثټٱرتر ثٖضجٌٜز  . ثَضِصعمج

ٙنج٨ٌز ثټٹربي شفىٻ ٴٌٝز ثًشٱج٧ أ٩ِجً ثټنٱ٢ إٗض   ثټووٻ ثټأ مٌوثټ٭ًٌذ ٍض ثْض 

  شدٵٌهج وش٩جټؽهج ٜمن هثبٌر ٴىي ثټّىٳ ٴٌٝز هخٽىمجٌِز خوَض من أ

ًثس . ټٹن نؽو أجهًز ثټصٍ شؤمن خهج وشو٨ىث إټٌهجَضٴصٙوثټن٥ًٌجس ث   ثټًَج

ًٍجًر هًٺ ٌٔنٍ نجبذ ثټٌبٌْ  :پمع ،ج٠ٌس ٨٘ض هوٻ ثټمٽٌؾثټٌِمٌز شٵ

شد٩صهج ًٍجًر ألٌي ټٽٌبٌْ  ،وم١جټدصه هوٻ ثټمٽٌؾ خٌٰ٪ ِٵٲ ثٔضنصجػ ،مًٌٹٍثْض 

جءوټم شٵصٍش ،مًٌٹٍ خٓىثْض  ًثس ٨٘ض ثټٌِس ًٍجًر أمني هٌةز  ٗضخپ ش٩وس إ ، ثټًَج

ثًشٱج٧ أ٩ِجً ثټنٱ٢  ًشه خنيٗض ثټ٩ّىهًز خج  ٸٍ مى  وًخ٢ ٍض ًٍجثْضمم ثٖضصفور إ

ٌثو  ًبٌْ ، وآثټ٩جٖضٌز٩ِجً ثټ٭يثء وثًشٱج٧ أ لٌ ثٖض٥جهٌ ٍض ىټٺ ل٢١ ؼىًهو  خ

ًثء خ١ًٌجنٌج ټٽص ٪ ثټنٱ٢ ٍض أوٍ ًثء مجټٌز ثټووٻ ٱجهم م٪ ثټ٩ّىهًز وٜو ؼنور وٍ

ٿ ؟ أوس ثټٵمز ٖضنجٴٕز خوثبپ ټٽنٱ٢، وټٹن هپ ٨ٵنٍ ثټٹربيثټٙنج٨ٌز ثټعمج

ىث ٸجنض ؟ وإنصؽز مّؤوټٌز ثًشٱج٧ أ٩ِجً ثټنٱ٢ٻ ثٖضپ ثټوو ٨ٵوس من ثؼپ شفمٌ
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ىث ؟ وإًّجهم ٍض شمٱٌٞ ثْض٩ِجً ثٖضٌشٱ٩زثٖضنصؽز ٰجبٞ  ٸيټٺ ٰهپ ټوي ثټووٻ

٨ٽنض ٌسًز ٘فٌفز وټٹن ٖضجىث ټم شنمٱٞ أ٩ِجً ثټنٱ٢ خ٩ومج أٸجنض شٽٺ ثټ

  ٬ًم أ ؟ټٲ خٌمٌپ ًىمٌجأ 551ىهًز ٨ن شمٱٌٝني لُضٻ ٔهًٌن ًٙپ إٗض ثټ٩ّ

ٻ ثټٙنج٨ٌز إؼدجًهج ٨٘ض ًٍجهر ـٶ مٹصّذ ټٽووٻ ثٖضنصؽز َض ًفٶ ټٽوو  ثټنٱ٢

 نصجػ.ثٔض 

َثٻ ثټ٭ٌح ٩ًىٻ ٨٘ض ثټٌّجِز وـوهج ٍض  شمٱٌٞ أ٩ِجً ثټنٱ٢ ٍض ـني ًٌي وَض ً

َض ومن ثٖضفصمپ أ ،وهى أمٌ َض ًٹٱٍ ،مٙهمٌ ًأ  شمٱٌٞ ثټرضثبذ ٨٘ض ثټنٱ٢ أ

 ًٹى  ټهج هٍ ٩جٖضٌز ًخمج َض  ثټٙٱٵجس ثټوًٌي ٸيټٺ أ ،ټه شأظري ٩ٰجٻ ًٹى 

 ظٌ ٜةٌپ.أَض ثْضلٌي إ

 ٱٞ من ثټ١ٽذ،  شممج أإو  مج أ  شًَو من إموثهثس ثټنٱ٢،إز وًٌي ٍض ثټوخٽىمجٌِ

 ٴپ ٍض ثٖضوي ثټٵٙري.وًٌي ٍض ثټمٌجً ثْضوٻ ثټفپ ٨٘ض ثْض 

ز نهج ثمصوثه ټٌّجِز ثټهٌمنٰئ ؛ٻ ثٖضّصهٽٹز شٱٹٌ خهيه ثټ١ًٌٵزىث ٸجنض ثټوو ٰئ

٩ٜٲ وثټصٍشٯ ٍض مىثًهه ٨٘ض ث٨صدجً ثنه ټٌْ ثټّجخٵز ثټصٍ شٵيص ثْض وثټ١ٌٌّر 

 ًهه خّدذ ٩ٜٱه وشمٽٱه وهيث ٴوًه.ټه ثټفٶ ثټصٍشٯ ٍض مىث

نٕجء ټؽنز ٖضنصؽز وثٖضّصهٽٹز ٍض ؼور ًٱرتٛ أ  شو٨ى إٗض إو٨نو ثؼصمج٧ ثټووٻ ث

ًشٱج٧ أ٩ِجً ِدجح ثټٽدفغ ٍض أ ،ى  من لربثء ثٴصٙجهًني٨جٖضٌز مفجًور شصٹ

ٌثس ٨جٖضٌزثټنٱ٢ وإ ٸٍ ًصىٴٲ ثټؽوٻ ثټٌّجيس خني ثټووٻ  ؛٨ُض  نصجبؽهج ٍض مؤشم

 . ثټووٻ ثٖضّصهٽٹز ثټٙنج٨ٌز ثټٵىًزثٖضنصؽز ثټ٩ٌٝٱز و 

٨جٖضٌز مصَنز  لٌي ټٽدفغ ٨ن وٜ٪ ـٽىٻٸمج أنهج خفجؼز إٗض شٹىًن ټؽنز أ

ٌثٯشفٱ٦ ـٵىٳ ٸجٰز ثْض  خوًپ ًىؼو  : َضوَضأشٝ٪ ٍض ث٨صدجًهج ظُضظز مٕجٸپ،  ٠

: ټٌْ من مفووه. ظجنٌج َض ٍض ن١جٳمؽجٻ ثټنٵپ وثټٙنج٨جس ثټٹٌمجوًز إټٽنٱ٢ ٍض 

ًثنٌىٿ ټص٭يًز ثټىثٜق أ ثٖضٱج٨ُضس ثټؽوًور ثټدجټٮ   هنجٷ ٸمٌجس ٸجٌٰز من ثټٌى

ٌثو . ظجټعجټٲ مٱج٨پ ثټصٍ شفو٨وههج أ ٭ٌٳ ثْضمٌ ٨ٵوث من ثټَمج  : ًّصط ٨نهج خ

 . ي من هيه ثٖضٱج٨ُضسټدنجء أ
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من ثټ١ٽذ و٨٘ض ثټووٻ    ًٵٽپجټم خفجؼز إٗض ثټصنٌّٶ ثټوويل من ٔجنه أٰجټ٩

و٨ٽٌهج ثټصىٴٲ  ،ثټصٵنٌجس ثټؽوًور ثټمج٘ز خجټ١جٴزه٨م    شصٱٶ ٨٘ضثٖضّصهٽٹز أ

ٸرب أثبٌز خرس٨ز ٩ِجً ثٖضىثه ثټ٭يًشٱج٧ أؼپ وٴٲ ثأـٌجبٍ من ٨ن ه٨م ثټىٴىه ثٔض 

ذ ٨٘ض ثٖضّصهٽٹني ټصفٵٌٶ ٩ِجً ثټىٴىه خؽجنذ لٱٞ ثټرضثبمن رس٨ز ثًشٱج٧ أ

خجؿ رشٸجس ثټ١جٴز وثټصٍ ً وًمٹن أ  شّصدوټهج خرضثبذ ٨٘ض أ ،حثټصىثٍ  ثٖض١ٽى 

وهج ټممْ رشٸجس ٰٵ٢ منيخٽ٭ض ٍض أ خٽٌى   586نفى  ٨2111جٿ  مًٌٹج ټـى

پ(ثٸّى هوًَض )  .   مىخٌپ، ٸىنىٸى ٌٰٽٌدْ، ٌٔٱٌو  شٹّجٸى، خٍ خٍ ٔو

٪ ـٽىٻ ممٹنز ټٽفو هيث إٜجٰز إ َثًو ثټ١ٽذ ٨٘ض ثټنٱ٢ٗض ٜو ٰمعُض ثټٙني  ،من ش

مٽٌى  خٌمٌپ  ٩ً168صمو ثټنٵپ ٌٰهج ٨٘ض ثټنٱ٢ مج ؼ٩پ ثِصهُضٷ ثټنٱ٢ ًَهثه من 

ريشٱ٪ إ ،2115 إٗض ثټ٩ٝٲ ٨جٿ ٨1995جٿ  ني خٌمٌپ خفٽىٻ ٨جٿ ِو ٗض لمّز مًُض

2111،  ٌ ًثس ش٩صمو ٨٘ض ثټ١جٴز ثټٹه خجبٌز خٌنمج ثټنٵپ ٍض ثټووٻ ثٖضصٵومز ٸجټٵ١ج

ًثس أىټور من ثټ١جٴز ثټنىوًز. و ثٖض ٌثو  ِرتشٱ٪ أٍض ثټٙني ٸمج   ٨وه ثټٌّج وًه خ

وهى مج ًمعپ أٸعٌ من  ،ټٵٌ مٽٌى  ٌِجًر خفٽىٻ ثټ٩ٵو ثټعجنٍ من هيث ث 141ٗض إ

 . ه ـجټٌج٩ٜجٯ مج هى مىؼى ظُضظز أ

ًثس ثْضؼندٌز إٗض ثٖضنج٠ٶ ىثس  ٍثټز ثټفىثؼَ أمجٿ شوٰٶ ثَضِصعمج ٌثو  إٗض إ ٰو٨ىر خ

صٌج٠ٌجس وهى أث ًثس ثْضؼندٌز  مٌ م٩جٸْ شمجمجَـض ټٽّمجؿ نفى شوٰٶ ثَضِصعمج

َض خرشٟو شمْ ٌِجهر ثټووٻ ثٖضنصؽز وهى مج ١٨پ إ ،ِدصمرب 11خ٩و أـوثط 

 .زثٸصٕجٰجس ؼوًور وش١ىًٌ شٵنٌجس مصٵوم

ثًشٱج٨هج  ٩ِجً ثټنٱ٢ وشفوًو ثټ٩ىثمپ ثټصٍ ِجهمض ٍضأمج شفٽٌپ أِدجح ثًشٱج٧ أ

لٌي مصمٙٙز َض شمعپ وؼهز ن٥ٌ ثٖضنصؽني وَض وؼهز ن٥ٌ أ زٗض ټؽنشىٸپ إ

ِدجح شفجوٻ أ  شٵٲ ٨٘ض ثْض  خپ ټؽنز شٹى  ٨ٽمٌز مفجًور ،ثٖضّصهٽٹني

 .ثټفٵٌٵٌز

َثبٌ ٔٹٌذ لٽٌپ  ٰىًٌٍ ،  هنجٷ وؼهجس ن٥ٌ مصدجًنز خني ثټ١ٌٰنيْض  نٱ٢ ثټؽ

ًث من ثټ٩ٌّ ثټف 41  ًٌي أ ، جٌِجس ثټّىٳنٱ٢ َض ٨ُضٴز ټهج خأِجيل ټربمٌپ ثټهوَض

ٌجٌِزمن ؼهزنمج هٍ نصجػ ټ٩ٝٲ ثټووًَض وإ ٌثس ثټؽٌِى َض نرتٷ  :أي ،، وثټصىش
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ٸٍ شٵوٿ وؼهجس ن٥ٌ  ؛نمج ټٽؽج  ثَضٴصٙجهًز ثٖضصمٙٙزوإ ،ثټّىٳ ټٽّجِز

، وٴو شنٙق ثټفٹىمجس ثټ٭ٌخٌز ټٌز وثټفٽىٻ ثٖضٵرتـزٍمز ثټفجـٌجٻ ثْض  مّصٵٽز

مم ـؽمج خوَض من ثٖض٩ىٴجس وثټٵٌى  خجټصٕمٌٚ وثټرتٸٌَ ٨٘ض ه ثَضٴصٙجهًز ثْٜض

ج ُ٘ضؿ ثټٕجمپ و ث٨صمجه أِٽىح ثٔض  خجټ٩ىهر إٗض ثټ١ٌٌّر ٨٘ض ثٖضٝجًخجس لٙ٘ى

ٽض م٪ خوثًز ٨جٿ   ـؽم ثټصوثوَضس ٍض ٨ٵى إىث مج أهًٸنج أ إٗض  2118ه ثټنٱ٢ ٘و

ني هوًَض خٽٌى  هوًَض خ٩و أ 141   ٸجنض ٴدپ لمْ ِنىثس َض شصؽجوٍ ش٩ّز خًُض

ق موي ١ٌٌِر ثٖضٝجًخني ٨٘ض ِىٳ ثټممج ً ،ًىمٌج نٱ٢ وهٍ ثټصٍ شصفٹم ٍض ٜى

ث ٩ِجً ثټنٱ٢ وهيثًشٱج٨جس أ٩ِجً ثټنٱ٢ وهٍ ثٖضّصٱٌو ثْضٸرب من ثًشٱج٧ أ

 . شفٽٌپ ٘جهً ٨ن شٵًٌٌ ٌِصٍ ؼٌوح

َث  ثټصٍ ًمٌ خهجٰجټ٩جټم م١جټذ أ وَضخو أ  ًوًٷ ،   ًرتثؼ٪ ٨ن ـجټز ثټُضثش

ثٖضٌشٱ٩ز ثټعمن  ًٝج ټٽدٝجب٪ ثټ٭ٌخٌزأ٢ مّصهٽٹز   ثټووٻ ثٖضنصؽز ټٽنٱثټ٭ٌخٌى  أ

 .ؼپ ثټص٩جو أٸٍ شصفٵٶ ثټ٩وثټز من ٗض م١جټذ ثټؽجندني ُٰضخو من ثټن٥ٌ إ

ثټ٩ىثمپ   ْض  ؛ټ١ٽذًؽجه شىثٍ  خني ثټ٩ىثمپ ثټصٍ شؤظٌ ٍض ثټ٩ٌٛ وثإ ثٖض١ٽىح

ٌجٌِز شفوط ٨٘ض ثْضٴپ ٴٽٵج وشٌخٺ ثْض  ِىثٳ وًّصٱٌو من شٽٺ ثټفجټز ثټؽٌِى

ىثمپ ثټؽٌىټىؼٌز وثٖضنجلٌز شٽهذ أ٩ِجً ثټنٱ٢ خپ ـصى ثټ٩ ،جًخى ثٖضٝ

مصى مج شم ، ٩ٰىثمپ ٨وًور خمُضٯ ٬ريه من ثټّٽ٪ظٌه خټفّجٌِصه ثٖضٱ٠ٌز وشأ

ٌثًٜد٢ شٽٺ ثټ٩ىثمپ ًمٹن أ ٌثً ْض  ؛ِىثٳ ثټنٱ٢إٗض أ   ٩ًىه ثَضِصٵ   ثَضِصٵ

 .ج٨ج ٸدريثو ثًشٱأ٩ِجً و٨وٿ ثًشٱج٨هج ثًشٱج٨ج مٱجؼةج ټؽم ثْض  ًّجهم ٍض

ٌثً ثټصىؼه نفى ش٩ىًٞ ثٔضنصجػ إى شٵوً خ٩ٞ ثٖضٙجهً أ  ومن ٨ىثم پ ثَضِصٵ

ٌثمٌپ من ثټنٱ٢ َض ًصم ثٸصٕجٯ إ ًخ٪مٵجخپ إنصجػ ٸپ أ ممج  ،ٰٵ٢ َض خٌمٌپ وثـو  خ

ًثس ؼوًور ٩ًنٍ هنجٷ ـجؼز ًثٳ ټٌّض ٸٽهج خٌو وهيث ٩ًنٍ أ  ثْض  ،إٗض ثِصعمج و

وهجثټو ج وأ   ٗضإ وخٺهوٻ ثْض  صفىٻ  ش، وَضخو أوٻ ثٖضنصؽز ـو نجهي ټٽصٕجوً لٙ٘ى

ولُضٻ لمْ ِنىثس  ،نصجػ ثټ٩جٖضٍٍض ثٖضجبز من ثٔض  33أوخٺ َض شّهم إَض خنّدز 

ني خٌمٌپ ًىمٌج أ مٽٌى  خٌمٌپ  2167ي من ٍثهس ٍض إنصجؼهج أٸعٌ من لمّز مًُض

ٌى  مٽ 16مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج ـجټٌج، وشنصؾ هوٻ ثټمٽٌؾ   27ٗض إ 2112ًىمٌج ٨جٿ 
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ثټًَجهشني  مٽٌى  خٌمٌپ خ٩و 967خٌمٌپ ًىمٌج، وشنؾ ثټ٩ّىهًز خمٱٌههج نفى 

ًثس ح لريشني لُضٻ ٔهًٌن. وهٍ شم٢١ َضِصثْض  مٽٌجً هوًَض ټًَجهر  81عمج

 .مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج 1265ٗض إنصجؼهج من ثټنٱ٢ إ

 ،أًٝج ټٌجس شؽجه ٩ٔىخهجو ىث ٰجٖضّؤوټٌز مٕرتٸز وهوٻ ثټمٽٌؾ ٨ٽٌهج مّؤ إ 

ٌ٪ ثټٵج٨ور ثټٙنج٨ٌز و أوَضخ ًثس نفىي ثټدنى ثټصفصٌز وشِى   شىؼه ثَضِصعمج

ٌثنٌز وثَضؼصمج٨ٌزو  هلٽهج ټٽفجٳ وشنىً٪ مٙجهً  ،ُ٘ضؿ ثټمٽپٔض  ؛ثٖضٕجًً٪ ثټ٩م

 . خٌٸذ ثټووٻ ثٖضصٵومز

ثټٵٌىه  ٗض ؼجنذ  ثټ٩جټم ًمٌ خٌٸىه ثٴصٙجهي إئز ٰوخجټفّجخجس ثَضٴصٙجهً

٪ ٍض إ وشصىٴ٪ خ٩ٞ ثټصٵجًًٌ أ   ټنٱ٢ ٍض ثټووٻ ثټٹربي،نصجػ ثثٖضٱٌوٜز ٨٘ض ثټصِى

 شصىٴ٪ ًٍجهر ثټنٱ٢ َض ٍض هثلپ أوخٺ وَض ٍض ِىثٳ ثټنٱ٢ ـّجِز وَضشدٵى أ

١زَض خم٩وَضس مفووهر م٪ ثـصمجَضس ثًشٱج٧ ثټ١ٽذ خمّصىًلجًؼه إ . جس مصِى

ٌث ټفّجٌِز ثْض٩ِجً شؽجه  ٩ِجً ثټنٱ٢ ِصدٵىټيټٺ ٰج  أ ٍض مّجً شٙج٨وي ن٥

ج م٪ إنصجػ و ٴٌىه ثٔض  ٌثً ثټٌّجيس لٙ٘ى ٪ ٬ري ثٖضّصٵٌ ٨وٿ ثَضِصٵ ٌث  وثټٜى ً

ٌثٳ ٢وخٵٌز من١ٵز ثټرشٳ ثْض  ٍض ثټ٩ ٌثسِو مًٌٹج أ ، وثٖضّؤوټز ٨ن شٽٺ ثټصىش

مًٌٹج وٸنوث ٨٘ض شنٵٌذ ثټنٱ٢ أ وخٵٌز ثټووٻ ثټ٭ٌخٌز خؽجنذ ثټٵٌىه ثټصٍ شٱٌٜهج

ور ًٹى  ثټفىثً ٍض ؼ  ممج ًصىؼذ أ. مٌجشهج ثټصٍ ظدض وؼىه ثټنٱ٢ ٌٰهجٍض مف

  ٌ ٱجٰجـ ٌثٯ. ؛ث ٔو پ ثټ٩جټم إٗض ـٽىٻ ٨جهټز شٌيض ؼمٌ٪ ثْض٠  ټٹٍ ًص٘ى

 

 

 

 : ثٖضّؤوټٌز ثٖضٕرتٸز  وخٺ ثټعجټعز ٍض ثټًٌجٛٴمز أ

خ٩ٝىًز لمْ هوٻ ثټ٩ّىهًز،  1961ثه شأِّض من٥مز أوخٺ لُضٻ مؤشمٌ خ٭و

ٌثٳ ٌث ثټٹىًض، ثټ٩ ٍثه أ٨ٝجسهج إٗض ٨رشر  ،، إً نَوًُض ظم  ـٵج خ٩و أ٨ٝجء َض ٰو

ًثسثٔض و ، ثنٝمجٿ ٸپ من ټٌدٌج َثبٌو ، ٌٴ١و ، مج نوونٌٌّج و٨ٵو ثٖضؤشمٌ ثْضوٻ إو  ،ثټؽ

َثبٌ ٨جٿ  وً ٨نه إ٨ُض  ثٖضدجها ثْضوٻ ثټمجٗ خجټٌّجِجس  ،1975ٍض ثټؽ ٘و
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، و٨ٵو ثٖضؤشمٌ ثټعجنٍ ٍض ثټ٩ج٘مز ثټٱنَوټٌز ٸجًٸجُ ٨ٝجءثټنٱ١ٌز ٍض ثټووٻ ثْض 

و٨ٵو ثِض  ثٖضؤشمٌ ثټعجټغ ٍض ثټًٌجٛ  .  ثٖضدجها ثټعجنٍو٘وً ٨نه إ٨ُض  ،٨2111جٿ 

مرب  18و 17ًىمٍ  ًثس ومّصؽوثس هوټٌز وإٴٽٌمٌز  2117نٰى ٍض ٤پ ش١ى

ًصٵج٠٪ ٌٰهج ثَضٴصٙجه م٪ ثټٌّجيس م٪ ثټ٩ّٹٌي شٕٹپ من ـٌغ ثټٙٱز 

وثټنى٨ٌز هثبٌر ثِصٵ١جح ٨٘ض ثٖضّصىي ثټ٩جٖضٍ ـٌغ خجشض ثټٵنج٨ز ثټووټٌز ٨٘ض 

ًثِز خج  مج ٩ًجنٌه ِىٳ ثټنٱ٢ من شٙج٨و ثْض٩ِجً ټٌْ مّصىي ثټص فٽٌپ وثټو

ٷ نجؼمج ٨ن ٌِجِز هثلٽٌز ٖضن٥مز أوخٺ وإنمج نجؼم ٨ن ٨ىثمپ ٨وًور ًٕرت 

 . ٌٰهج ثٖضّصهٽٹني ٴدپ ثٖضنصؽني

ټٹن ِدٶ ٨ٵو ٴمز أوخٺ ٍض ثټًٌجٛ ثؼصمج٧ ټىٸجټز ثټ١جٴز ثټووټٌز وٸج  من ثخٌٍ 

ًثشهج شهوًوثس مد١نز مىؼه ٌث جء خ٩عجس أوخٺ ٨٘ض  روًر ًٍجهر ثٔضنصجػ ٴ ز ټٌِس

ٖضىثؼهز ِىنجمٍ ثًشٱج٧ أ٩ِجً ثټنٱ٢ ثټيي ٩ٌِىه ٨٘ض ثټ٩جټم ثؼم٪ مّصهٽٹني 

ٍض ثٖضجبز من ثٔضنصجػ ثټ٩جٖضٍ  4465ومنصؽني خجټٹّجه ٬ًم أ  هوٻ ثْضوخٺ شنؾ ٰٵ٢ 

صٌج٠ٍ ثټ٩جٖضٍ 77ٍض ـني أنهج شمصٽٺ  ثْضِجٌِز وټٹن ثٖضٕٹٽز  ،ٍض ثٖضجبز من ثَـض

ثټصٍ ټم ًٵصن٪ خهج ثټ٭ٌح ٍض أ  ثټ٩جمپ ثْضِجيس ثٖضصمعپ ٍض ثټ٩ٌٛ وثټ١ٽذ ټم ٩ًو 

ٌو ٍض شفوًو وشفًٌٺ ثْض٩ِجً وثټصأظري ٌٰهج ومهمج ًٹن من ثټ٩جمپ  ،ثټ٩جمپ ثټـى

ټٌز َض شٵ٪ ٨٘ض هوٻ أوخٺ و   ثٖضّؤ ئ٩ِجً ثټنٱ٢ ثٖضّصٵدٽٌز ٰثټنٱيس أمجٿ أ

وهج لج٘ز إىث أهًٸنج أ  ثټن ًثِجس وٸجټز ،ٱ٢ مجهر نجٜدزټـى ّذ ه ثټ١جٴز  ـو

ًثمٹى ٨٘ض ټّج  أّصمٌ ٨٘ض ثْضٸعٌ ٖضور لمّني ٨جمج، و   ثټنٱ٢ ٌِئٰ   ٸجنض أ

شٹٱٍ   ثټ٩جټم ًمصٽٺ ثـصٌج٠ٌجس أٖضهنوُ ٨دو هللا ؼم٩ز ثټيي ٌشؿ خًبٌّهج ث

ىثٻ ٰ 111   ثْض٩ِجً هٍ نجشؾ نهجبٍ ټهيث ثټصفٌٷ ثټوويل ـىٻ ئ٨جٿ. وٍض ٸپ ثْـض

ٌِفوه ٩ٌِ شٹٽٱز ثټٱٌ٘ز  ، ٰجټنٝىح هى ثټييمٹجنٌز ثٸصٕجٰجس ؼوًورإ موي

 .ثټدوًٽز

ج إىث من ـٶ هوٻ ثْضوخٺ أ  شفج٦ٰ ٨٘ض ظٌوثشهج ْض  نه وأ٠ىٻ مور ممٹنز لٙ٘ى

 .ؼٌجٻ ثټٵجهمزـٶ ثْض 
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ټٌز شٵ٪ ٨٘ض ثټووٻ ثٖضّصهٽٹز ٍض ٨وٿ شفىًپ ٰىثبٝهج وأًخجـهج ثټ٩جټٌز و ٰجٖضّؤ 

٨٘ض ٔٹپ  رثبذ أو أًخجؿ ٍض ش١ىًٌ ثټصٹنىټىؼٌج ثٖضص٩ٽٵز  ثټصٍ ؼنصهج من ثټدرتوٻ

 41نفى  2116ٸّج  مىخپ ـٵٵض أًخجـج ٨جٿ إٰرشٸز  ،خئًؽجه خوثبپ ټٽنٱ٢

هوًَض ټرشٸز خًٌصٖ  مٽٌجً 22مٽٌجً هوًَض ټرشٸز ٔپ و 25مٽٌجً هوًَض و

ًثس ټص٩ًََ ثٸصٕجٰجس خوثبپ ؼوًور خرشٟ إَض خرتوټٌىٿ ، خؽجنذ شمٌٙٚ ثِصعمج

عجنىٻ ًٹى  ٌثػ ثټًَض من ثًَض ٌثء معٽمج ش٩مپ ـجټٌج ٍض ثِصم   ٨٘ض ـّجح ثټٱٵ

ًثس ٨٘ض ثْضخفج ني ثټووَض ط َض شًَو ثٖضّصمٌػ من ثټفدىح ٰأمًٌٹج خ٩و إنٱجٳ مًُض

 11ثټٲ خٌمٌپ خجټٌىٿ خٌنمج شدٽٮ ٸمٌز ثِصهُضٷ ثټدنًَن  251ظجنىٻ ٨ن ٸمٌز ثٔض 

ني خٌمٌپ ًىمٌج هيث إٜجٰز إٗض ثًشٱج٧ ٩ٌِ ًن إٗض  مًُض پ ثټيًر من هوًَض  2، 3خٔى

ٌثػ ثٔض ثِصموث يه هوًَض ٸمج أ نه أهي إٗض ثًشٱج٧ أ٩ِجً ټفىٿ ئظجنىٻ ٰٿ ثټيًر َضِصم

 .٨ُضٯثټووثؼن وثْضخٵجً نصٌؽز ثًشٱج٧ أ٩ِجً ثْض 

صؽز وش١ىًٌ ثټصٹنىټىؼٌج وإًؽجه خوثبپ ټٽنٱ٢ هى ٍض ٘جټق ثټووٻ ثٖضّصهٽٹز وثٖضن

وخٺ شو٨م مٕىًر وٸجټز ثټ١جٴز ثٖضىؼهز ټٽووٻ   هوٻ ثْض ئ٨٘ض ثټّىثء وخيټٺ ٰ

ًثس ثټصٍ ًفصجػ إٗض إنٱجٴهج  ثټّض وثټ٩رشًن ثټٙنج٨ٌز شٵوًٌهج ټفؽم ثَضِصعمج

شًٌٽٌى  هوًَض وـيًس من أ  أي نٵٚ  564إٗض  ٨2131٘ض ـٵىٻ ثټنٱ٢ ـصى ٨جٿ 

 . ٩ِجًٸرب ٍض ثْض أًثس ٌِؤهي إٗض ثًشٱج٧ ٍض ثَضِصعمج

٢ ثټيي أظجً ٨ور ٌِنجًًىهجس معٽمج ثټيي هثً ٍض ثټنوور وٍض ٤پ ثًشٱج٧ أ٩ِجً ثټنٱ

جًٷ ٌٰهج ٸدجً ثټٌّجٌِني وثَضٴصٙجهًني  ثټصٍ ٨ٵوس ٍض ثټ٩ج٘مز ثْضمًٌٹٌز ٔو

ٌثخجس ًصّدذ ٌٰهج أي ٨مپ إًهجخٍ خٵ١٪  وثټ٩ّٹًٌني وشندؤث خفووط ث١ٜ

ٌث   أندىح خرتوٻ ټٽنٱ٢ ًصّدذ ٍض إًٵجٯ ِصمجبز أټٲ خٌمٌپ ًىمٌج ظم إ٨ُض  إً

نَوًُض شدج٨ج أًٝج شمٱٌٞ إنصجؼهمج من ثټنٱ٢ ممج ًصّدذ ٍض نٵٚ مٽٌى   ٰو

پ إٗض  . ٰٽمجىث َض شٽؽأ شٽٺ مٌپهوًَض ټٽرب  166خٌمٌپ ًىمٌج من ثټّىٳ خجًشٱج٧ ٘و

ثټووٻ إٗض ٨ٌٛو ثټنٱ٢ ٬ري ثټصٵٽٌوًز ثټصٍ شّمى خجټٌمجٻ ثټنٱ١ٌز وهى مىؼىه 

صٌج٠ٌجس ثټ٩جٖضٌز من نٱ٢ ثټٌمجٻ ثَـض وټز ـىٻ ثټ٩جټم وث  ٸج  ظٽعٍ شٽٺه 71ٍض 

 167مىؼىه ٍض من١ٵصني ٰٵ٢ همج ٍض من١ٵز ثټربشج ٍض ٸنوث ثټصٍ شٵوً خنفى 
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شًٌٽٌى  خٌمٌپ من ثټنٱ٢ ثٖضٹجٰت وهٍ ٸمٌز ثٸرب من  ثـصٌج٠ٍ ثټنٱ٢ ثټصٵٽٌوي 

وًًنىٸى ٍض أٸعٌ ٴٽٌُض ٍض من١ٵز ، وٸمٌز ممجظٽز أو أٍض ثټىٴض ثټفج رثټ٩جٖضٍ 

، خٌنمج ثټنٱ٢ ثټصٵٽٌوي ثټدجټٮ شًٌٽٌى  خٌمٌپ نٱ٢ مٹجٰت 168 نفىٰنَوًُض خ

٢ و 62شًٌٽٌى  خٌمٌپ ثټيي ًرتٸَ  16195  77ٍض ثٖضجبز منه ٍض من١ٵز ثټرشٳ ثْضِو

صٌج٠ٌجس ٍض هوٻ ثْض  ، و٬ًم ثًشٱج٧ شٹٽٱز شٹًٌٌ نٱ٢ وخٺٍض ثٖضجبز من شٽٺ ثَـض

وً ټٽ١جٴز ٬ري نه مٙئ٩ِجً ثټنٱ٢ ثټصٵٽٌوي ٰثټٌمجٻ ټٹن ٍض ٤پ ثًشٱج٧ أ

صٌج٠ٍ ٸٍ ًّجهم ٍض شمٱٌٲ  مّصموٿ ٰٵو ـج  ثټىٴض ثَض٨صمجه ٨٘ض ىټٺ ثَـض

ٌثٳ ثْضِىثٳ  ثټٝ٭ٟى ثټ٩جٖضٌز وثټرتٸٌَ ٨٘ض نٱ٢ هوٻ ثْضوخٺ وم١جټدصهج ٴرسث خئ٬

خأ٩ِجً ًلٌٙز وشٌٷ نٱ٢ ثټٌمجٻ إٗض مٌـٽز مج خ٩و نٝىح ثټنٱ٢ ثټصٵٽٌوي ٰهٍ 

ٌثًًز ْضنجنٌز ثَضِص٩مجً ِجخٵ ټووٻ ثټٹربي ٍض ثټىٴض ج وأًوًىټىؼٌز هٌمنز ثثِصم

ني خٌمٌپ ًىمٌج ٨جٿ  8. وإ  ٸج  إنصجػ ثټنٱ٢ من ثټٌمجٻ ِريشٱ٪ من ثټفج ر مًُض

 .مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج 1163ٗض إ 2113

  ثټ١جٴز ثټن٥ٌٱز ٴو شٽدٍ نٙٲ ألٌي ٰهنجٷ شٵجًًٌ شٱٌو خأمج ثټدوثبپ ثْض 

أوًخج ش٩صمو ٨٘ض ثټنٱ٢ ثټٹيل لج٘ز وأ   2151ثـصٌجؼجس ثټ٩جټم خفٽىٻ ٨جٿ 

 .ج ٸدريث خدوثبپ ثټ١جٴز ثٖضصؽوهرثٖضّصىًه ټيټٺ ٰهٍ شهصم ثهصمجم

وًّري ثټ٩جټم خم١ى مصّج٨ًز نفى خنجء ثٖضف١جس ثټنىوًز ټصىټٌو ثټ١جٴز ـٌغ 

 ثټعُضظنيمف١ز ألٌي ٨٘ض ثټ١ًٌٶ لُضٻ  129هوټز و 31مف١ز ٍض  442شىؼو 

وثټٙني ٔضٴجمز ٨رشثس ثٖضٱج٨ُضس ثټنىوًز  ٨جمج ثٖضٵدٽز. وشصّج٧ً ٸپ من ثټهنو

صى هوٻ ثټمٽٌؾ ثټ٭نٌز خجټنٱ٢ أ٨ٽنض ٨ن ل٢١ ٔضنٕجء مٱج٨ُضس نىوًز  ـو

ټٽفٙىٻ ٨٘ض ٠جٴز خفؽم ٸدري وخأ٩ِجً ًلٌٙز لج٘ز وأنهج ٠جٴز ن٥ٌٱز َض 

ٌثًيًٙوً ٨نهج ظجنٍ أٸٌّو ثټٹٌخى  ثټصٍ  صدجُ ثټف . شصّدذ ٍض ٤جهٌر ثَـض

جس ثٖضصفو وهج وشمٽٺ ثټىًَض ز من ثـصٌجؼجس ٍض ثٖضجب 1963مف١ز شنصؾ  113ر ټـى

 55مف١ز وشمصٽٺ ثټٌجخج   59، شٽٌهج ٌٰنّج ثټصٍ شىؼو خهج ثټ١جٴز ثټٹهٌخجبٌز

ٌج  من  ٍض ثٖضجبز 16مف١ز وشنؾ ؼمٌ٪ ثٖضف١جس مج ًٵٌح من  31مف١ز وٍض ًِو

 . ثـصٌجؼجس ثټ٩جټم من ثټٹهٌخجء
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ٌثً ثټ١ٽذ وٸيټٺ ٰجټ٩ّىهًز وخٵٌز هوٻ ثْضوخٺ ًهمهج ثِصٵ ٌثً ثٔضموثهثس وثِصٵ

ٌثً ثْض٩ِجً وهٍ هثبمج ثټصَمض خص٩هوثشهج ومّؤ  ري ٠جٴز و ثِصٵ ټٌجشهج شؽجه شٰى

آمنز ومّصمٌر ثټصوٰٶ إٗض ثْضِىثٳ خمج ًفٵٶ ثټٱجبور ټٽمنصؽني وثٖضّصهٽٹني ٨٘ض 

ـو ِىثء وٍض ٤پ ثًشٱج٧ ثْض٩ِجً وثًشٱج٧ ثټ١ٽذ ٍض ثٖضّصٵدپ ٰٵو آ  ثْضوث  ټٽووٻ 

ثٖضّصهٽٹز أ  شديٻ ٴٙجً ؼهوهج ٍض مٕجًٸز هوٻ ثْضوخٺ ٍض شأمني إموثهثس ثټ١جٴز 

س إٗض هوٻ ثْضوخٺ ٰٵو ثمُضءخوَض من شىؼٌه ثټٽىٿ وثټصهم وثٔض  خأ٩ِجً م٩ٵىټز

ٌأي ثټ٩جٿ ثټ٩جٖضٍ خ ،شّصمٌ ثْضٍمز   ٨ىثبو أمعپ خ٩ٞ ثټٹصجخجس ثټصٍ شٝٽپ ثټ

، ٰصىمجُ خ١ًٌٵز ٬ري مدجرشر ًهجحثټدرتوٻ ثٖضٌشٱ٩ز شّصموٿ ٍض شمىًپ ثٔض 

٢ ٍض ًٌٰومج  ثټٹجشذ ثٖض٩ٌوٯ ٍض ؼًٌور ثټرشٳ ثْض  خ٩و ًٵىٻ ) 11/2117/ 15ِو

(( ثټصٍ شّجوي ثٖضىث٠نز رًدز ِدصمرب ٠جټذ خ٩ٝنج خٱٌٛ )) 11جس هؽم

ًث وثـوث ٨٘ض ٸپ خٌمٌپ ټصٵٽٌٚ مج ًصفىٻ من ظٌوثس ټٽدٽوث  ثټصٍ شمىٻ  هوَض

ټص٩ٙذ و٨وٿ ثټصّجمق وثټصٍ ٔجًٸض ٍض ٴصپ خٕٹپ ٬رب مدجرش أًوًىټىؼٌجس ث

ثټ١جٴز ټوي ثٖضٙن٩ني  ؼپ شفٱٌَ ًوؿ ثَضخصٹجً ٍض مؽجٻ ٸٱجءرأمًٌٹٌني ومن ثْض 

وٍض شٍشًق آلٌ ٨٘ض ٔجٸٽز مج ٸصده ًٌٰومج  وهى من ًبٌْ هوټز  .(ثْضمًٌٹٌني

 6/11/2117( ٍض ثټٵوُ ٍض لرضأظنجء مؤشمٌ )ثٴصٙجه إرسثبٌپ ٔم٩ى  خريًَ أ

ًشْ ثٔض ونرششهج  ٸرب من أو ټٌْ ټوي ثټ٩جټم ٨و" :رسثبٌٽٌز ٰٵو ٴجٻ٘فٌٱز هج

ٛ خجټٱ٩پ وثْضمٌ ثِضلٌ أ  نٱ٢ ثټ٩ّىهًز ًمىٻ  ثټنٱ٢ ٰأوٻ هى ًٽىط ثًْض

هجح وټٹنه ًمى  وًّج٨وه  هجح ثټ٩جٖضٍ وثٖضٽٺ ثټ٩ّىهي ٨دو هللا ًفجًح ثًٔض ثًٔض

ٌث٠ٌز ټوًه نٱ٢ ټٌْ   من ْض  ؛أًٝج وثْضمٌ ثټعجټغ هى أ  ثټنٱ٢ ًهوٿ ثټوًمٵ

ٌث٠ٌز وټيټٺ ًؽذ أ  ًؽو ثټ٩جټم ٍض ثټدفغ ٨ن مٙوً ټٽ١ج ٴز خفجؼز إٗض ثټوًمٵ

نج ث٨صٵو أننج ؼم٩ٌج مصٱٵى  ٨٘ض ثنه من ثْضٰٝپ ټنج أ  أًٹى  خوًُض ټٽنٱ٢ ٰ

نٹى  مص٩ٽٵني خجټٕمْ ٨٘ض أ  نٹى  مص٩ٽٵني خجټ٩ّىهًز ٰجټٕمْ أخوًز 

ٌث٠ٌز ووهًز أٸعٌ ظم ثن٥ٌوث إٗض مّص ٩ِجً ٵدپ ثټ٩ّىهًز ٨نومج شنمٱٞ أوهًمٵ

ٌ  "،لٌيهوًَض ٨نوبي ِصٹى  ٩ِىهًز أ 41إٗض  هوًَض 93ثټنٱ٢ من  ر ٰصٽٺ ن٥

 .خومربًجټٌز ثِص٩مجًًز ټن شّصمٌ إٗض ثْض إ
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٩ض ٍض ث٨صدجًهج ثٖضىثءمز خني  ٰٵمز أوخٺ ثټعجټعز ٍض ثټًٌجٛ ٴمز شجًًمٌز ٜو

٩جو  وثټصٱجهم ثټٵجبم ٨٘ض ، خني ثټصهوثٯ، خني ثټٌّجِجس وثْض ٢ٌ١ وثټصنٱٌيثټصم

ثټصدجهَضس ثټصؽجًًز وثَضٴصٙجهًز ثټ٩جهټز وثٖضصىثٍنز خني ثْض٨ٝجء وثټ٩مُضء ٸٍ َض 

شرض خعٌور نجٜدز وَض شدمّهج وٍنهج ثَضٴصٙجهي وثمصٌجٍهج ثټنّدٍ شٹى  خ٩ٌور 

. وهٍ ث٧ ثٖضٙجټق ثَضٴصٙجهًز ثټ٩جٖضٌزٸپ ثټد٩و ٨ن ثټصؽجىخجس ثټٌّجٌِز وٌش 

ٌثً وثټصٵوٿ ش٩ّى نفى ثټصى  ٌٰٶ خني ثٖضٙجټق ثَضٴصٙجهًز خمج ًموٿ ثَضِصٵ

وًِجټصهج إٗض ثټ٩جټم ثټص١ٽ٪ إٗض وثَضٍههجً وشى٠ٌو ثْضمن وثټُّضٿ ٍض أنفجء ثټ٩جټم، 

ٌثٍ ؼهىه أوخٺ م٪ ثټدٌةز وشٵٌّم ثْضهوثً و٨وثټز شىًٍ٪ ثْض٨دجء وًؽذ أ  إ خ

ټص٩جو  مفٽهج ث شصىٴٲ ـٌح ثټصٍشًفجس خني ثټووٻ ثٖضّصهٽٹز وثٖضنصؽز وًفپ

، وإًِجٻ ًِجټز ألٌي إٗض ثټ٩جټم خج  ثټدرتوٻ ټٽدنجء وټٌْ وثټصٱجهم وټ٭ز ثټصىثٰٶ

ټصٝمم ثټ٩جٖضٍ ىث مج أليس خفّجح ـؽم ثإ  أ٩ِجًه أخجس ثټٌّجٌِز و ټٽصؽجى

ٸمج ؼجء ٍض ل١جح ثٖضٽٺ ٨دو  1981  ثْض٩ِجً ثټفجټٌز ټم شٙپ إٗض أ٩ِجً ٨جٿ ئٰ

 . ٰصصجؿ ثټٵمزظنجء ثهللا خن ٨دو ثټ٩ًََ أ

ٰئىث ٸجنض هوٻ أوخٺ َض شًٌو مىثؼهز م٪ ثټ٩جټم ثٖضّصهٽٺ و٨٘ض ثْضلٚ ثټووٻ 

نهج ټن شٌٜن ټٽٝ٭ٟى وثٔضمُضءثس ثټ٥جٖضز ئثټ١جٴز ٰثټٹربي ثټصٍ شمعٽهج وٸجټز 

  شٹى  ٰج٨ٽز أ  ټهج آوثٖض٩جًٜز ثټّٽمٌز وٴو  وټٹن شىثؼهج ٨رب ثټفىثً

ٌثً ثټوويل خ٩ومج ٸج  نصجػ وثٖضىثٍنز خني ٨٘ض ثٔض  هوًهج مٵصٍش ومٕجًٸز ٍض ثټٵ

ٌثً ثْض أثټ٩ٌٛ وثټ١ٽذ من  ٨ُض  ثټًٌجٛ ٨نىثنه إ٘دق أ٩ِجً ٍض ثټ٩جټم ٰؼپ ثِصٵ

  ٴمز ثټًٌجٛ هٍ أي أٍ وخٺ وهٰ٪ ټ٩ؽٽز ثټنمى ٍض ثَضٴصٙجه ثټ٩جٖضأه٨م ټ٩ٕىح 

  ئټيټٺ ٰ ؛يسآو من ثٖضٴمز ٌِجٌِز وټٌّض نٱ١ٌز وهٍ َض شًٌو ټٽمن١ٵز ثٖضًَ

ٌث  خفپ مٕٹٽز ثټنىوي ثٔض إ  شٵن٪ أخٺ و هوٻ ثْض  ٨٘ض ٌثنٍ ـُض ِٽمٌجً   ثټووٻ ْض  ؛ً

ز ثْض  ٌث  شهوه إًوي و ثټٹربي ټن شٵٲ مٹصٰى مٽٌى  خٌمٌپ  18موثهثس ٴوًهج إً

  ثټنٱ٢ هى أ  ثټووٻ ثټٹربي ش٩صرب ْض  ؛ىثًًمهجوهٍ ٨٘ض مٌمى من ٘ ،ًىمٌج

٪ ثټيي رسثبٌپإثٖضّصهوٯ وټٌْ  ٌجشهج ٩ٰ٘ض أًهوه  وټن شّمق خيټٺ ثټٜى منهج ـو
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ٌ و وخٺ مّؤ هوٻ ثْض  ٶ ټٌز ٸدرير ټن٧َ ٰصٌپ مًَو من ثټصىش ثس ٍض ثٖضن١ٵز ٰو

 .ـّجخجس لج٠ةز

 

 2336ّفػ اىعاىٌ ىعاً 
 

نمو الطلب 
 العالمً

المستهلكون  حتٌاطً العالمًاال
 ساسٌوناأل

المنتجون 
 األساسٌون

ملٌون  العام 
برمٌل 
 ٌومٌا 

بمالٌٌن  المنطمة 
 ل البرامٌ

ملٌون  الدولة  %
 برمٌل 

 % الدولة 

الشرق  08.61 0791
 األوسط

903.7 86.6
3 

الوالٌات 
 المتحدة

.01 ةالسعودٌ 61.8
9 

 7.9 روسٌا 9.3 الصٌن 7.63 009.8 أفرٌمٌا 83.0 0761

أوروبا  88.9 0771
 ةالشرلٌ

067 01.9
7 

الوالٌات  2.6 الٌابان
 المتحدة

6.0 

أوروبا  98.8 6111
 ةالغربٌ

 0.0 ٌرانإ 3.0 روسٌا 0.66 02.0

سٌا آ 62.6 6119
المحٌط 
 الهادي

 3.6 الصٌن 6.8 لمانٌاأ 3.68 37

مرٌكا أ  
 الشمالٌة

 3.9 المكسٌن 6.2 الهند 6.62 69

مرٌكا أ  
 الجنوبٌة

063.2 01.3
3 

 3.3 كندا 6.6 كندا

 6.7 اإلمارات 6.6 البرازٌل 011 0072 المجموع  

كورٌا      
 ةالجنوبٌ

 6.6 فنزوٌال 6.0

 6.6 النروٌج 6.0 ةالسعودٌ     

 
 من إ٨وثه ثټدجـغ ث٨صمجهث ٨٘ض وٸجټز ثټ١جٴز ثټووټٌز 

 

 

ثټووٻ ثټٙنج٨ٌز شص٩جمپ م٪ هوٻ أوخٺ خن٥ًٌز ثټ١ٌٌّر 

 ثَضٴصٙجهًز:
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م٪ ثًشٱج٧ أ٩ِجً ثټنٱ٢ خٕٹپ ٸدري ثنفٌٰض ـمٽز إهثًر ثټٌبٌْ خٓى ثټمج٘ز 

ٌث٠ٌز ٍض خ٩ٞ ثټدٽو  .ث  ٨ن ٠ًٌٵهجخنرش ثټوًمٵ

ٍ أ ٰمعُض    ٴّصج  ټهمج ِؽپ معري ٍض ـٵىٳ ثٔضنّج  ثىًخٌؽج  وؼجًشهج ٴج

جس ثٖضصفور ثْضمٌ ثټيي ًٵٌٙهمج ، ټٹنهمج خٽوًن ًمٽٹج  من ٸّذ ثهصمجٿ ثټىًَض

ٌِني ٍض ثټّىٳ ثټ٩جٖضٌز ٜو ثـصٌج٠ٌجس نٱ٢ و٬جٍ ٸدرير و٩ًوث  َض٨دني أِج

ٌج  .ًِو

ٴّصج  ثْضلرير ثٍ جٍ أظنجء ًٍجًشه ٴٌٕنهيث ثټيي ؼ٩پ نجبذ ثټٌبٌْ هًٺ ش 

ومن أؼپ ثټنٱ٢ ٨رب  ٴّصج ثٍ ج  ًٌه ٨٘ض ِؤثٻ ـىٻ ِؽپ ـٵىٳ ثٔضنّج  ٍض ٴأ

ٍثًر ثټمجًؼٌز أ٬ًم  ،ٴّصج (ثٍ ج٨ؽجح خمج شفٵٶ ٍض ٴشٌٕنٍ ٨ن )ثٔض    شٵًٌٌ و

ثْضمًٌٹٌز ثٖضص٩ٽٶ خفٵىٳ ثٔضنّج  ٍض ثټ٩جټم ٴو ثنصٵو ثټفٹم ثټ١ىًپ ثْضمو ټٽٌبٌْ 

َثً خجًٌٲ ـٌغ أٔجً إٗض  ِصجنٍ نىًٍ جثټٵ   أو  ،  ثٖض٩جًٜز مف٥ىًرأِٽ١ج  ن

 .  ثټّٽ١ز ٸٽهج خٌو ثټٌبٌْأو  ،ثټٙفجٌٰني ًصٽٵى  م٩جمٽز ٌِةز

ًثًْ ثټصٍ ًـدض   َث  ونٱْ ثټًشء ًن١دٶ ٨٘ض وًٌٍ ثټمجًؼٌز ٸىنوټٌ

ٌثًر ٍض وثٔن١ن خج٨صدجًه  و خٌجنٮ ن٭ىًمجأًبٌْ ٬ٌنٌج ثَضِصىثبٌز شٌىهوًو  خف

ٍض ثٖضجبز من  ٤97هٌس ـٙىټه ٨٘ض   نصجبؾ ثنصمجخه أأ( ٬ًم جج ـّن  وًٵ  )٘

ٌثه مؽٽْ ثټٌٕىك أوثٸصٕٲ شفٵٌٶ ٿ 2112٘ىثس ثټنجلدني ٍض ِنز أ   أؼ

مٽٌى  هوًَض ٍض )خنٺ ًً٭َ  13صىثبٌز ًدٽٮ ـّجح ٍوؼز ًبٌْ ٬ٌنٌج ثَضِ

ټدٽو أ٘دق ، وهيث ث٩ٔده ٨٘ض أٴپ من هوًَض ٍض ثټٌىٿ ( خٌنمج ٩ًٌٖ أخنجءثټى٠نٍ

ٿ ٨ن ٢1995 ٌٰه ٨جٿ ظجټغ أٸرب مٙوً ټٽنٱ٢ ٍض أًٌٰٵٌج مني ثٸصٕجٯ ثټنٱ

ٌثء  .ؼنىح ثټٙف

ٌث٠ٌز هٍ إىث ټم شٵم  ـؽز ـمٽز إهثًر ثټٌبٌْ خٓى ثټمج٘ز خنرش ثټوًمٵ

جس ثٖضص صُضٻ   ئفور خمّج٨ٌهج ټٽفٙىٻ ٨٘ض ثټنٱ٢ ٰثټىًَض ٸعريًن ٌِٵٱَو  َـض

 .مىٴ٩نج

ً  و٩ًرتٯ ٌث٠ٌز َض ًّري خٕٹپ أر ثْضمريٸٌز خمّؤوټى  ٍض ثٔضهث   نرش ثټوًمٵ

ً  وټٹن ٍض نٱْ ثټىٴض ًٵىټى  أ  أي مّج٧   ،ؼٌو ٝ   رـي  .جًؽذ شٕؽ٩ٌهج أً
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َض نمٽٺ  نفن" :ټيي ټم ًٱٙق ٨ن هىًصهو٩ًرتٯ أـو ثٖضّؤوټني ثْضمًٌٹٌني ث

ٌث٠ٌز ٱه ؼجهَر ټٽوًمٵ  ."نؽمو هؤَضء ثْضٔمجٗ إٗض ثْضخو ، ٰٽمجىث٘و

ٌثءثس إًؽجخٌز ـصى وټى ٸجنض مصإصن٪ ثِض  خأًز وخوأس أمًٌٹج شٵ ىث٩ٜز. وټٹن ؼ

ٌث٠ٌز وٍض ثٖضٵجخپ ٩ًصرب ثٖضّؤوټني ثْض  ٹى خ٩وٿ ش١دٌٶ ثټوًمٵ مًٌٹٌني ثشهجٿ مِى

  أنهم ٩ًصربو  ئٰ ،ٴّصج  خجټؽٌورثٍ جٸعٌ ثِصدوثهًز ٴموؿ ثټووټز ثٖضؽجوًر ثْض 

ٌج ٨٘ض ثٖضٴّصج  َض شصٍش ثٍ ج  ٴْض  ؛ثْضمٌ ممصٽٲ  .ّصىي ثټمجًؼٍٯ معپ ًِو

جس ثٖضصفور ظُضظز مٙجټق ٍض  ١ى هٍ ثټ١جٴز وثْضمن ثٔض وټٽىًَض ٴٽٌمٍ آٌِج ثټِى

ٌث٠ٌز ٌِٹى  أ٩٘ذ من خنجء أُ٘ضؿ ثټوثليل. وش٩صرب وثٔض    ثټرتٸٌَ ٨٘ض ثټوًمٵ

ٗض خنجء ل٢ أنجخٌذ من مًٌٹٌى  إټيټٺ ًوٰ٪ ثْض  ؛ً ٍض مؽجٻ ثټ١جٴزثِصعمج

ٵ٪ ٨٘ض خفٌ ٴَوًن إٗض شٌٸٌج وهٍ ثټٱٌ٘ز ىًخٌؽجنٌز خجٸى ثټصٍ شثټ٩ج٘مز ثْض 

٘   خوًُض   ُض  ثْضلرير ٔض١٨جء ثټدٽوث  ثْضوًخٌز ِدٌ ٌثء ثټيي خ٩و ثٔض  جټٽ١جٴز لٙى ؼ

ٌج م٪ خوثًز ٨جٿ  َث٧ أٳ ٜن ثټ٭جٍ إٗض ٿ خئ٬ُض  2116ثشميشه ًِو ٌثنٌج خّدذ ن وٸ

 .٨٘ض ثْض٩ِجً

ٌج وًّج٨و ثټووٻ ثټنج ٘ض نمى ٔةز ٨ٰئًٙجٻ هيث ثټم٢ ٩ًٝٲ ثـصٹجً ًِو

  ٘ ٌثنٌج ثټصٍ ٨جنض أ جثٴصٙجهثشهج ولٙى ً   رأوٸ صٹجً ثث ٌثء ىټٺ ثَـض  .ثٴصٙجهًز ؼ

٩پ إٗض شٵوٿ ٍض مًٌٹج ٨٘ض ثټ١جٴز ٌِؤهي خجټٱأ  شٌٸٌَ أوًصّجءٻ مفٽٽى  إٗض 

ٌث٠ٌز ًثِجس وًؽٌذ ٨٘ض هيث ثټصّجسٻ ٸىًي وًٽض من مٌٸَ  ؟مؽجٻ ثټوًمٵ ثټو

ٱّهم خأنهم خجنصهجػ ٌِجِز ٴن٩ىث أنأ  ثٖضّؤوټني أخ :ِرتثشٌؽٌز وثټوويلثٔض 

ثټووٻ ش٩ٌٯ أ  ، ټٹن ـٹىمجس شٽٺ ٌٕؽ٩ى  هيه ثټدٽوث  ٨٘ض ثَضنٱصجؿ، ِثټصولپ

جس ثٖضصفور ئن ًٹى  خنه ټئشّصؽذ ٰنه ٍض ـجٻ ټم أټوًهج نٱىىهج، وخ مٹج  ثټىًَض

 .٩ٰپ يشء

  ٝ  :مريٸٌٍِىًز ٍض م٩هو هىهِى  ثْض آ -موًًٌز مٌٸَ ثټٌّجِز ثْضوًو جوشٵىٻ أً

 .جهيه ٠ًٌٵز ؼوًور ټم شؽٌح ِجخٵ    أ

ٌج وثټٙني ثټووټصني ٬ري ثٖض١دٵز ټٽو جس ثٖضصفور شٌٸَ ٨٘ض ًِو ٌث٠ٌز ټٹن ثټىًَض ًمٵ

ٌثٸَ ثْض  ،أِىثٴهمج٬ُضٳ ئوٍض نٱْ ثټىٴض شٵىمج  خ خفجط وهنجٷ ه٨ىر من م
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جس ثٖضصفور ٨٘ض ث ٘  ټٽىًَض وًخج ش٩صربث  أمًٌٹج و أ  أو  جټصٍشٯ أمجٿ ثټووټصني لٙى

ُ٘ضؿ ٔمجٗ ثٖضٌشٕني أي رشٟو ټٕض جٴٌجس ثټ١جٴز وثْض ٱشثَض شٱٌٛ ٨رب ٌِج ًو 

وهم شؽجه ثٔض وټٹنهمج ًًٌج  هٰ شىٿ . وًٕري ُ٘ضؿ٪ ثټدٽوث  ثْضلٌي ټـى

ًثًصْ ووشٖ ّٹٍ من من٥مز )هٌىمج   ( ثټفٵىٴٌز إٗض أ  ثٖضّج٨ور ٍض مجټٌنٰى

١ى ِ ٌّجيس صّج٨و ٍض ش١ىًهج ثټش١ىًٌ ٴ١ج٨جس ثټ١جٴز ٍض هوٻ آٌِج ثټِى

 .ثټوثليل

نهج ٰٵوس ثٖضٙوثٴٌز ٸؽهز ٜجمنز أثشهجٿ من٥مز أوخٺ خ

ٌثً أ٩ِجً ثټنٱ٢:  َضِصٵ

ٽض  هوًَض ټٽربمٌپ  151ٗض إ٘ىٻ ٩ِجً ثټنٱ٢ ٍض ثًشٱج٧ ٨جًٿ ٴجًخض ثټى أ٨نومج ٘و

شٱج٧   ثټنٵجٓ ٸج  ًوأـصى  ٌثً وشىث٘پ ثًَض هوًَض  211ٸعٌ من أٗض إوً ـىٻ ثِصم

لٌ ثـصوٿ ثټنٵجٓ هوًَض ټٽربمٌپ، وٍض ثټؽجنذ ثْض  251  ثټد٩ٞ ًؼق إټٽربمٌپ خپ 

ثَضٴصٙجهًى  وثٖضٝجًخى  ٍض هٰ٪  ٘ىټٌى هوثً ثټنّدٌز ثټصٍ ًٽ٩دهج ثْض ثْض   أخٕ

شٱج٧، أي ٩ِجً ثټنٱأ  ً ثټنٱ٩ِ،٢جأِدجح ثًشٱج٧ أ  ثټنٵجٓ مرتنق ٍض أ٢ نفى ثًَض

ًخز أهپ هٍ نصٌؽز ٴىي ثټّىٳ   .ٿ نصٌؽز ثَضظنني م٩جأٿ نصٌؽز ثٖضٝج

ثًشٱج٧  ِدجحأٗض مفوهثس وثٜفز ـىٻ إ  ًٙپ أٵجٓ ثٖضٱصىؿ ٸج  َضخو ټه وثټن

نهج ٌٰٜض شٹجټٌٲ ٘دفض َض ش١جٳ ْض أ٩ِجً ثټنٱ٢ أ  ثًشٱج٧ ْض  ؛٩ِجً ثټنٱ٢أ

 .٬ري  روًًز ٨٘ض ثَضٴصٙجه ثټ٩جٖضٍٜممز و 

ٳ أي نصٌؽز ٴىي ثټّى ِجٌِز )أ٩ِجً نصٌؽز ٨ىثمپ ثٴصٙجهًز ىث ٸجنض ثْض ئٰ 

  ثټّىٳ شّري ِريث شٽٵجبٌج ـصى وټى ٸج  أثټ١ٽذ( ٰهيث ٩ًنٍ ـّذ ثټ٩ٌٛ و 

وخٺ من أ  ًص٩جمپ م٪ هوٻ أنه ش٩ىه ْض  ؛  ثټ٭ٌح ټن ٩ًرتٯ خيټٺئ٘فٌفج ٰىټٺ 

ٌو ثټييأٽٶ ش٩جمپ ثټٵىي م٪ ثټ٩ٌٝٲ و من١ ٌثه خُض مىثًخز هى ٍض    ثټفپ ثټـى ش

ٽٺ ټهج، ١ٰ٭ض ٩ِجً ثٖضٽصهدز وٸأ  ثټنٱ٢ هى مؼپ شمٱٌٞ ثْض أنصجػ من ًٍجهر ثٔض 

 .وخٺأثمپ ثَضٴصٙجهًز نصٌؽز ثټٝ٭٢ ٨٘ض خيټٺ ثټ٩ىثمپ ثټٌّجٌِز ٨٘ض ثټ٩ى 

ٌٰه ٸعري من ٩ِجً ثټنٱ٢ نصٌؽز ثٖضٝجًخز وهى مج ًٕٹٺ أىث ٸجنض إمج إ

ًص٭جٰپ َض  ٘نجهًٵه مصى٠ًز وخٺ وًوًٸه ثټ٭ٌح ټٹنه أثَضٴصٙجهًني وشؤٸوه 
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پ نٱّهج ظٌ ثٖضٝجًخز ٨٘ض أثـز خثټٌّپ ثټَخى ث٨رتٯ ثټ٭ٌح ٌش ، و٨نومج ٘و

 .٩ِجًثًشٱج٧ ثْض 

، ٩ِجً ثټنٱ٢ ثًشٱ٩ض خمج َض ٩ًجهٻ ثټهدٟى ثټأ  أ٘فٌق  يي ٔهوه ٩ٌِ ثټووًَض

، ٌٰح ٜجًر نج٩ٰز، ٰد٩ومج ٸجنض شٌٰٞ ٩ِجً ثټنٱ٢أًشٱج٧ ِدجح ثأًج شٹن أو 

ًثشهج ٖض٩جټؽز ثټ٩ؽَ  جس ثٖضصفور ثټصولپ ټٌٰ٪ ٴٌمز ثټووًَض ٸٍ شو٨م ٘جه ثټىًَض

، وٸجنض ٍض ثټّجخٶ ش٩صرب ٗض ثټّىٳإٰري و٤جبٲ ٸجٌٰز ټٽوثلٽني ثټؽوه وشى  ثټصؽجًي

نمج إؤوټٌصهج و لٌي ټٌّض مّثټووًَض وثن٩ٹجِه ٨٘ض ثټ٩مُضس ثْض ثنمٱجٛ ٩ٌِ 

٩ِجً ثټنٱ٢ أمٌ، ټٹن ثًشٱج٧ من ثْض ٌةج لٌي وَض ٩ًنٌهج ٔووٻ ثْض ټٌز ثټو مّؤ 

وًخج أجس ثٖضصفور وخٵٌز هوٻ ٍض ثټىًَض ٗض ثًشٱج٧ نّذ ثټصٝممإهس أثټؽنىنٌز وثټصٍ 

جس ث ٩ِجً ثٖضٌشٱ٩ز ٖضصفور خّدذ ثْض وثټٌجخج  وثًشٱج٧ ثـصمجَضس ثټٌٸىه ٍض ثټىًَض

ز ٨أوٸ ج نٱجٳ ثَضِصهُضٸٍ شو٩ٰهج ټووٻ ثټنٱ٢ ،٨نوه٘ض ثٔض نهج  رًدز مٱٌٜو

  أ٩ِجً ثټنٱ٢ ووؼوس أِدجح ثًشٱج٧ أمًٌٹج خؽوًز نفى شفوًو أشفٌٸض 

ّجس ثٖضثٖضٝجًخني ) نجهًٶ ثٖضثٖضِؤ  71ٗض إؽجٍٰز ثټ٩جٖضٌز( ثًشٱ٩ض ـٙصهم جټٌز ٘و

ٿ، ٨ىثأٍض ثٖضجبز ٰٵ٢ مني ِد٩ز  37ٙصهم   ٸجنض ـأٍض ثٖضجبز من ثټٙٱٵجس خ٩و 

ٌ أ  أووؼوس  ٨ٽٌهج أي ش٭ٌري ًٱرس ـؽم ثټٵٱَر ٬ري  أِجٌِجس ثټّىٳ ټم ١ً

وثـو ٩ِجً ثټنٱ٢ ٍض ًىٿ أ٩ِجً ثټنٱ٢ ،ممج ًٱرس ٴٱَ أٽصهج ثٖضصىٴ٩ز ثټصٍ ِؽ

ٌث  ) ًىنٌى (  11 ٌثؼ٩ض 2118هوًَض ٍض ـًَ ًجٿ ٍض شمىٍ ) أهوًَض ٍض ظُضظز  15، وش

شٱج٧ ثٖضٱجؼت وثَضنمٱجٛ ثټرسً٪ َض ًصنجِذ م٪  2118ًىټٌى(  ِىٳ وهيث ثًَض

ٵج ټ٩ىثمپ ثٴصٙجهًز   .ِجٌِزأشصفٌٷ ٰو

جس ثٖضصفور  ًث أووؼوس ثټىًَض  مج  ٨مٽٌجس ثټرشثء ثټصٍ شصم ٨ن ٠ًٌٶ ثٖضٝجًخز نجه

َث  ټن ؼًٌنّدج  ثټٌبٌْ ثټّجخٶ أًصم شّؽٌٽهج ٜمن ثٖضمَو  ثټٌِمٍ، ٸمج ٨

صٌج٠ٍ ثټ ًثيل ټټُـض ٍض ٩ٌِ ثټنٱ٢ لري رتثؼ٪ ثْض   ثټأ)ٰجًنجنٌٕجٻ شجًمَ(  اٱٌو

ًخز ِج٨وس ٍض هٰ٪ ثْض ٗض شٱٹإخٙىًر ًبٌٌّز ًٌؼ٪  ٌثٸَ مٝج ٨٘ض أٗض إ٩ِجً ٌٺ م

٨٘ض ٍض أٗض إ٩ِجً ثټنٱ٢ ً٪ ْض   ثټصفٌٷ ثټرس أټ٩جٿ، وث٨صرب ٍض وٴض ِجخٶ من ث

ؼٌور وټٌّض نه ٩ًصربهج مٝجًخجس أ٬ًم  2118وثبپ ٨جٿ أو  2117وثلٌ ٨جٿ أ
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َض٨صوثٻ ٗض ثإ٩ِجً  شٹىًن ٰٵج٨جس ظم ش٩ىه ثْض ٗضإهج شؤهي نْض  ؛ؼٌور ٍض نٱْ ثټىٴض

جهًني ًمصٽٱى  م٩ه ـىٻ ٸعري من ثَضٴصٙ    ٸجإ)هيه ًسًصه و  لٌي،أمٌر 

٩ِجً أَض شٵٽٶ من ممج٠ٌ ثًشوثه أىٷ ثٖضٌٸًَز ٍض ثټ٩جټم و٨٘ض ثټدن( ن٥ٌشه هيه

شٱج٧ ٍض ٬ٌجح مٱجؼلأثټنٱ٢ مٌر  ثټ٩جٖضٍ، خپ ر ثًؽجخٌز ٍض ثټنمى أٌي خجشؽجه ثًَض

ًث مهمج ٍض إ٩ِجً ثټنٱ٢ أثنه ًٌؼ٪ ثًشٱج٧  ٗض ثٖضٝجًخجس ثٖضجټٌز ثټصٍ ټ٩دض هو

ٝج ًٌٰٝى  ٰٹٌر ثټن ًأ   ٸعريث من ثټمربثءأ٩ِجً ثټنٱ٢ ٬ًم ًشٱج٧ ثټرسً٪ ْض ثَض 

ًث مهمج ٍض ًٰ٪    ثٖضٝجًخجسأؼًٌنّدج   جً ثټنٱ٢ ټٹن ًؤٸو ٩ِأثٖضجټٌز ټ٩دض هو

ٌثء ثٖضّصعمًٌن ثٖضجټٌني مني ٨جٿ أټن ؼًٌنّدج  أ ٌثٸَهم ثټٙجٌٰز  2114  ن٥ ٍض م

ٱّهم مجټٹٍ ثٖضمَونجس ثټنٱ١ٌز ثټيًن خج٨ىث خجټٱ٩پ مٵومج أنؼپ هم ٠ىًٽز ثْض 

ثٖضمَونجس  ثٖضمَونجس ومن ثؼپ ثټص٩ىًٞ ٩٘و مجټٹى خ٩ٞ مج ټوًهم من شٽٺ

ممَونجس ثټنٱ٢  ؼپ ثَضِصفىثى ٨٘ض نٱ٢ ؼوًو ممج ًٰ٪أثټنٱ١ٌز ٨مٽٌجشهم من 

ؼهجٜهج إؼپ ش٩ىًٞ ممَونجشهم شم أشهم من ، ټٹن مفجوَض ثټٵجخپ ټُضِصموثٿ

َثًو ثټ١ٽذ من ؼجنذ ثټٙ  .ني و٬ريهج من ثَضٴصٙجهثس ثټنجٔةزخّدذ ش

ٌثٸَهم ثټٙجٌٰز ٠ىًٽز ثْض عمٌو  ثٖضوخصٱٹٌٺ ثٖضّص ٍض شمىٍ )ًىټٌى( ؼپ جټٌى  م

 ً ٢ مؤرشثس شدج٠ؤ ثټنمى ثټ٩جٖضٍ أټصفٵٌٶ مٹجِذ  مًَٽني خيټٺ ِمجټٌز ِو

شأثټٝ٭٢ ٨٘ض  ٗض إهس أ  ٨مٽٌجس ثټصٱٹٌٺ شٽٺ أٱج٧، أي ٩ِجً ثټنٱ٢ خجشؽجه ثًَض

ٍ ثټّمجؿ ٩ِجً ثِصوثمض ٰرتر شٹٱأٌز )شومري ثټ١ٽذ( ثټيي نٕج ٨ن ش٩ًََ ٨مٽ

 . مّصهٽٹني وثټرشٸجس خص٭ٌري ِٽىٸهمټٽ

مٵجخپ ثټٌىًو ًٴجمج ٴٌجٌِز ؼوًور ٍض أ٨٘ض مّؽُض أٗض إوٍض ثٖضٵجخپ شّٽٶ ثټووًَض 

هنى مّصىي ټه مني أهوًَض وهى  16391ٌىًو هو  مّصىي ِرتټٌنٍ ٰهد٢ ثټوثٔض 

٨جمني ونٙٲ  هنى مّصىي ټه منيأِرتټٌنٍ ِؽپ   ثٔض أٔهٌ ٍض ـني أظمجنٌز 

 . ټ٩جٿ مٵجخپ ثټووًَضث

ِجيس ٍض ٴىر   ثټ٩جمپ ثٖضّج٨و ثْض أ ټٽ٩مُضس خو٩ًصرب ثٖضفٽٽى  ثَضِرتثشٌؽٌني

ٗض إٔجًوث أ٩ِجً ثټنٱ٢ و أَضنٵُضح ثټ٩ؽٌذ ٍض ثټووًَض لُضٻ ثټٕهًٌن ثٖضجٌٜني هى ث
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ٌ أ٩ِجً ٨ن ثټهدٟى نه ـني شصىٴٲ ثْض أ ٸٌَ ثټّىٳ خ٩ٌوث ٨ن و ـني ًصفىٻ ش

ٞ  ټ٩ٌٝٱز ټٽووَض ِجٌِجس ث  ثْض ئثټنٱ٢ ٰ  .مٝؽ٩ه من ؼوًو ً ًخمج ش٩ىه ټصٵ

ج و   2118مٽٌجً ٍض ًىټٌى  ) شمىٍ(  6262ٗض إمًٌٹٍ ٩٘و   ثټ٩ؽَ ثْض ألٙ٘ى

ٍض  15ًهثس خّدذ ثًشٱج٧ ـؽم ثټىث 2118( ًثىآ٨٘ض مّصىي مني مجًُ )أمّؽُض 

ىث إمًٌٹٌني ټنٱ٢، وًمىش خ٩ٞ ثَضٴصٙجهًني ثْض ٩ِجً ثأثٖضجبز نصٌؽز ثًشٱج٧ 

ًثس ه٨جمز ٴىًزإٌ ثټووًَض ٴو ًؤظٌ ٨٘ض ثٖضد٩ٌجس ٌ ثًشٱج٧ ٩ِثِصم  ى ش٩و ثټٙجه

جس ثٖضصفور، ومن ثٖضمٹن  مٌ ثټووًَض ٍض ىث مج ثِصإ ءثؼ٪ خ٩ٞ ثټًش  شرت أټٽىًَض

شٱج٧ خ٩و ِصز    أي هى خمعجخز ثټصٙفٌق ٸجنض نصٌؽز ٨ىثٿ من ثټرتثؼ٪ ثټي أثًَض

دجًًٍن ٌي ټٽرشٸجء ثټصؽجًًني ثټل٪ ٴٌمز ثټووًَض مٵجخپ ثټ٩مُضس ثْض شض ٨٘ض ًخأ

ج هوٻ ثټنٱ٢ ثٖضٙوًر  .لٙ٘ى

  هنجٷ ٨ُضٴز ٨ٹٌّز أ٨٘ض  هوًَض ټٽربمٌپ ممج ًوٻ 91ٗض إ٩ِجً ثټنٱ٢ أوخهدٟى 

٩ِجً ألٌي خمج ٌٰهج أِىثٳ ثټّٽ٪ من ؼهز أًَض من ؼهز و خني شفّن ٩ٌِ ثټوو 

ٌثؼ٩هج خٕٹپ مٽفى٣ لُضٻ ثټٱرتر ثٖضجٌٜز وهى مج ًؤٸو  ثټنٱ٢ ثټصٍ ثشٝق ش

 .ثټن٥ًٌز ثَضٴصٙجهًز ـىٻ ىټٺ

جس ْض  ؛لٌيأ٢ و٨ىهر ثټووًَض نفى ثټهدٟى مٌر ٩ِجً ثټنٱأټٹن خهدٟى    ثټىًَض

 ٍ َث  شؽجًي ٩ًى َثٻ ٍض مؤلٌر مٌ ًثس َض  ثټرشٸجس ثٖضصفور مج ش ه ًٍجهر ثټٙجه

  ظٽغ أى ٸٕٱض ثټرشٸجس ثټٹربي إِىثٳ ثټمجًؼٌز، مًٌٹٌز ش٩صمو ٨٘ض ثْض ثْض 

ٍض ثٖضجبز معٽض ٌٰهج  46ٗض إ 2117ٍض ثټمجًػ، خپ ثًشٱ٩ض ٨جٿ ٩ٌهج مد٩ٌجشهج ًصم خ

ٌثؼ٪ وشرير ثټنمى من م٩وٻ ِنىي ٍض ثٖضجبز 29وًخج أ صى ثټٙني ٴٽٵز من ش . ـو

 ٍض ثٖضجبز ممج ًعري ٴٽٶ ثټٵٌجهثس ثټٌٙنٌز 9ٗض إ 2117ٍض ثٖضجبز ـصى ٨جٿ  12ؽجوٍ ًص

ًثس ټيټٺ  لرير وخجشىث ټىًجشهم ٍض ثټٱرتر ثْض و أ٨جهوث شٌشٌذ أـٌجٻ ثټرتثؼ٪ ٍض ثټٙجه

 ٗض ثټفو من م٩وَضس ثټصٝمم خوَض من ثٖضفج٥ٰز ٨٘ض ثټنمى ثَضٴصٙجهي.إ٩ًّى  

َضٴى  ، ٘فٌق ثنهلريرِجخٌ٪ ثْض ٩ِجً ثټدرتوٻ ثٖضصىث٘پ لُضٻ ثْض أوخجنمٱجٛ 

مٌ خج٨غ أنه ئټنّدز ټٽووٻ ثٖضنصؽز ټٽنٱ٢ ٰ، ټٹن خجثًشٌجـج من ٴدپ ثٖضّصهٽٹني

وخٺ ټٽوٰج٧ ٨ن أٴو ًوٰ٪  1998  ٔدق ٨جٿ أوًدوو    ټم ًٹن ټٽي٨ٌإ٨٘ض ثټٵٽٶ 
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ٍثهس ثٔض أ ٩ِجً ثټنٱ٢ أمٌ ثټيي هٰ٪ ثْض  1998نصجػ ٨جٿ ٩ِجً ثټنٱ٢ ٨نومج 

ًثس وهيث مج ه٨جهج  ثِض  11ٗض مّصىي إټٽهدٟى   521نصجػ نفى ٗض شمٱٌٞ ثٔض إ  هوَض

ٍض ٌٰنج ٍض  149ي ثٻوخٺ ثټ٩جه أس ثټ٩جټم ٍض ثؼصمج٧ أټٲ خٌمٌپ ًىمٌج ٰجؼأ

ذ هوًَض ٨ٵ ٩ِ111جً ثټنٱ٢ ټٽدٵجء ٴًٌدز من أمٌ ثټيي هٰ٪ ثْض  11/9/2118

  هد٢ ثټنٱ٢ ِىثٳ ثٖضجٻ ثټ٩جٖضٌز ثِض أ٘جح أذ ثټٱ٧َ ثټيي ، ټٹن خّدثَضؼصمج٧

پ ثټنٱ٢ ٴًٌد ٨ُض  إثظٌ  16/9/2118هوًَض ٍض  91ج من وثټووًَض ٍض ًىٿ وثـو ٘و

ٌ إ ًثخ٪ ثٸرب خُٰضُ خنٺ ټٌمج  خ ٌز خّدذ لّجبٌ مًٌٹنىٷ ثَضِصعمجً ثْض ىًٍ 

 .ټٽٌهىنجس ثټ٩ٵجًًز

ٗض إوٗض ٍض ثټّد٩ٌنٌجس ٍمز ثْض معجټهج ٍض ثْض أ٩ِجً ثټنٱ٢ ٨رشر أوٴو ثًشٱ٩ض 

ٌثؼ٪ ثټ١ٽذ ثټ٩جٖضٍ ٨٘ض ثټنٱ٢ ونؽم ثټعمجنٌنٌجس ، ټٹن م٪ م١ٽ٪ ثټعمجنٌنٌجس ش

ر نَٻ ٩ٌِ ٍمز مٝجهأشؽم٩ض ٸپ ثټ٩نجٌش ٍض  1982س ٨جٿ ٨نه ش٭ري ٍض ثټٌهىنج

ًثس 14ٗض إهوًَض ټٽربمٌپ  26ٌمٌپ ثټنٱ٢ من خ  .ـصى خٽٮ ٨رشر هوَض

ټٲ خٌمٌپ من ثټنٱ٢ أ 521نصجػ ٽنٱ٢؟ وخصمٱٌٞ ثٔض هى ثټ٩ٌّ ثټ٩جهٻ ټ ټٹن مج

ٌثؼ٪ ًىمٌج من ثْض  ثنمٱٝض ټٱرتر ٴٙرير ٴدپ  ٩ِجً ثټمجٿ ثټصٍأِىثٳ ټٽفو من ش

ٗض ـٙٚ ِدصمرب إوخٺ ثټ٩ىهر أٴپ من مجبز هوًَض ټٽربمٌپ ٰٵًٌس وخٺ ثأثؼصمج٧ 

ٌثمٽٌى  خٌمٌپ 2868أي مج ٩ًجهٻ  2117( ًٽىٻأ) ٳ ، وخوو  ثـصّجح ـٙٚ ثټ٩

ر ،ټٹن أخٵجء ٨٘ض ثټفٙٚ َض ًٕٹپ مٱجؼوثٔض ٌّج ثټصٍ شٌٸض ثٖضن٥مز ٌنوونإو 

ٌثؼ٪ هٌدز أر، وثِص٭ٽض أٱجؼٗض ثـرتثٿ ثټفٙٚ خوٴز ٸجنض ثٖضإثټو٨ىر  وخٺ ش

٢ ٰٽم مًٌٹج ٍض ثټرشٳ ثْض أ شٹرتط ټٌهر ثټٱ٩پ ثټٙجهًر ٨ن وٸجټز ثټ١جٴز ِو

نصجػ ثټنٱ٢ ثټ٩جٖضٍ ٴو ًؤظٌ إشفيً من ثشمجى أي ل١ىر ټٽفو من  ثټووټٌز ثټصٍ

٨جٿ ثٖضن٥مز ٨دو هللا  منيجٖضٍ ثٖضص٩عٌ، وهيث ًٱرس شٍشًق ْض ِٽدج ٨٘ض ثَضٴصٙجه ثټ٩

جس ثٖضصفأثټدوًي )   أهج وخٺ ًمٹنأ٨ن ٠ٽذ ثټنٱ٢ من  ور ثټصٍ ټم شٹٲ    ثټىًَض

 .وخٺ(أمٌ رشٸجشهج وټٹن ټٌْ أش
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ج ٍض أٰمجبز هوًَض ش٩صربه  ٌثه مٌشٱ٩ج لٙ٘ى ٌث ٨جهَض خٌنمج وٸجټز ثټ١جٴز ش وخٺ ٩ِ

َثنٌز وثټصٝمم ثټص ٍ شىثؼههج ثټووٻ ثٖضّصىًهر ٤پ ثَضٴصٙجه ثټهٖ ومٕجٸپ ثٖضٌ

 .ټٽنٱ٢

ٌى ًىټ 11ثټٵٌجيس ثټيي ِؽٽه ٍض ٍض ثٖضجبز ٨ن ثټ٩ٌّ  37ىث ٸج  ثټنٱ٢ ٰٵو ئٰ

٨رشر ٍض ٸعٌ من أهوًَض ټٽربمٌپ وخجنص٩جٓ ثټووًَض  14765وخٽٮ  2118( )شمىٍ

ٌث ٨جهَض ټؽمٌ٪  111  ٩ٌِ خٌمٌپ ثټنٱ٢ ثټ٩جهٻ ـىٻ ئثٖضجبز، ٰ هوًَض ٌِٹى  ٩ِ

ج و ثْض  ٌثٯ، لٙ٘ى َثًو ٍمز ثْض ثټووًَض ټن ًٙمو ٠ىًُض نصٌؽز ثْض   أ٠ لرير وش

مجس ثَضبصمج  ٍ أمى ثَضٴصٙجهي و نجشؾ ٨ن شدج٠ؤ ثټنمًٌٹٍ ثټثټ٩ؽَ ثټصؽجًي ثْض 

، وٴو ثنمٱٞ وًخٌزًٝج ثټٵجًر ثْض أثټٌٸىه ثَضٴصٙجهي ٘جح أٸمج  ثټصٍ ش٩جنٌهج،

جس  ى ِىثٳ ثٖضّصهٽٹز ټه ٍض ثټ٩جټم نفٸرب ثْض أثٖضصفور ثِصهُضٷ ثټنٱ٢ ٍض ثټىًَض

ٌِج ثٖضفٌٷ ثټٌبٌيس ټًَجهر ثټ١ٽذ ٨٘ض ثټنٱ٢ آمٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج، وَض ش٩صرب 

ٗض شمٱٌٝجس إوخٺ ٍض ثَضؼصمج٧ ثټٵجهٿ ألٌي ٰصفصجػ ٘جخز خه هٍ ثْض ثٔض ٨ن خمنأي 

 .هوًَض111نٱ٢ ثټ٩جهټز ثټٵًٌدز من ٩ِجً ثټألٌي ٸٍ شفج٦ٰ ٨٘ض أ

 م١جټدز هوٻ ثټمٽٌؾ خجِصعمجً ٰىثبٝهج ٍض مًَو من ثټصنٵٌذ:

ٍثهس و أَض إه٨ىثس شنىً٪ ثـصٌج٠ٌجس ثټ٩مُضس  ٬ًم ٤هٌس خٌجنجس أ  ـٙز ثټووًَض 

٭١ٍ نفى ظٽعٍ   ثټووًَض ًأخ 2118يي ٘وً ٍض نهجًز ٔهٌ مجًُ ثټوويل ثټثټنٵو 

ٍثس ثټ٩مٽز ٍض ٍؼندثـصٌج٠ٌجس ثټنٵو ثْض  شًٌٽٌى    66391ٗض إ ثټ٩جټم وثًشٱج٧ ـٌج

شًٌٽٌى  هوًَض ٍض ثټٌخ٪ ثټعجټغ من  6614من  2117لري من ثټ٩جٿ هوًَض ٍض ثټٌخ٪ ثْض 

 . ى ِصز ٍض ثٖضجبزٻ ًٍجهر ٴوًهج نفثټ٩جٿ ثٖضجيض أي مج ٩ًجه

٬ٽذ أظٌس ثـصٌج٠ٌجس ثټ٩مٽز ټوي ثټدنىٷ ثٖضٌٸًَز ٍض ثټووٻ ثټنجمٌز خأِصثو 

صٌج٠ٌجس ـٌغ و٘پ نٌٙدهج    36633شًٌٽٌى  هوًَض ثًشٱج٨ج من  46889ٗض إثَـض

 731وًَض مٵجخپ شًٌٽٌى  ه 16559وٸجنض ثټًَجهر  2116شًٌٽٌى  هوًَض نهجًز ٨جٿ 

٘دق هنجٷ أمًٌٹٌز ـور ثټٌىًو وم٪ ٩٘ىه ثټ٩مٽز ثْض ى وًخٌز ثٖضمٽٌجً خجټ٩مٽز ثْض 

ٌثٸَ   هِىثٳ ثٖضجٻ ثټ٩جٖضٌز شؽجأٜج٧ ٍض و وثنٵٽدض ثْض  ِىثٳ ثٖضجٻ ثټ٩جٖضٌزأش٭ٌري ٍض م

٨جهر شٵٌٌمهج إو أو  ثټمٽٌؽٍ ثټصٍ شٌشد٢ خجټووًَض ٨مُضس هوٻ مؽٽْ ثټص٩ج
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مّصىًجس  ٗضإ ٩ِجًهجأټصٹهنجس ٨مٽٌجس رشثء وث٩ِز ٩ًٰض وثؼٌوث نصٌؽز شٽٺ ث

  هوٻ ثټمٽٌؾ ټن أم خٸو ټهأ  خ٩ومج ثًشٱ٩ض ٨مٽز ثټووًَض وشٴٌجٌِز ټٹنهم ثِض 

ًخجؿ م٪ ٩٘ىه  خٌ٪ هيه ثټ٩مُضس ټؽنٍ ثْض إٗضوث أو ش٩ٌو شٵٌٌمهج ټؽأٱٺ ٨مُضس ش

 .مًٌٹٌزثټ٩مٽز ثْض 

ٌثٸَ ؼٌي شٹىًنهج ٨نومج ٸج   ٰجًشٱج٧ ثټووًَض ٸج  ٌٰ٘ز ټٽٹعريًن من شٌٌّپ م

ج خ٩ومج لرس ثٖضّصعمًٌنأّصىًجس ثټووًَض ٨نو م ٌثهنى  ثْض  ٴپ لٙ٘ى ؼجنذ ثٖض

ًثس ثټمٽٌؽٌز ِىٳ ثْض  ٗض ثټرشثء ٍضإثټيًن ٨مووث    شٵ١٪ ثټووٻ أِهم وثټ٩ٵج

  شٌٰ٪ ٴٌمصهج أو أخجټووًَض  ثٖضنصؽز ټٽنٱ٢ ىثس ثَضٴصٙجهثس ثٖضَههٌر ًخ٢ ٨مُضشهج

 .٠جً م٩ٌٸصهج م٪ شٝمم ٴٌجيسإٍض 

ٌٸًَز ـؽم ثٖضٝجًخجس ثټىث٩ِز ثټن١جٳ ٨٘ض ٨مُضس هًٷ مفج٥ٰى ثټدنىٷ ثٖضأو 

ِىثٳ ثټ٩جٖضٌز ٰفجوټض ـمجًز ٨مُضشهج ثټمٽٌؾ لُضٻ ثټ٩جمني ثٖضجٌٜني ٍض ثْض 

ًث ټهج من لُضٻ شعدٌض  ٌث ومٹنصهج من ثټ١ٌٌّر ٨٘ض ثټصٝمم ولٽٵض ثِصٵ

  شفٵٶ مٹجِذ ثٴصٙجهًز من لُضٻ ثټصعدٌض وشًَو أوشىٴ٩ض  ،٨مُضشهج خجټووًَض

شدجٟ خجټووًَض ثټنمى ٸ٩جمپ ټٽ١ٌٌّر ٨٘ض ثټصٝمم مٵجًنز خٱٺ ث من نّدز ًَض

 . ِىثٳ ثټ٩جٖضٌزٍ ٨٘ض ثټ٩مُضس ټٌٰ٪ ٴٌمصهج ٍض ثْض ٗض ثن٩ٹجُ ثًؽجخإوثټصٍ ټن ًؤهي 

شدجٟ وٸج  ثْض    أثټ٩مُضس  ٨جهر شٵٌٌمئو ثٖض١جټدز خأوٗض ټٽم١جټدني خٱٺ ثًَض

ثټنٱ٢ ټًَجهر ثٖضنصؾ ثٖضفيل  معپ ټٽٌّىټز ثټنجشؽز ٨ن خٌ٪ًّجهمىث خجټصى٤ٌٲ ثْض 

ًثس ٌثً ٍض ثِصعمجً وًٍجهر ثټٙجه و٨ٌز أس ثټنٱ٢ ٍض ٨جبوث ټٽصفًٌ من ثَضِصم

 .مفج٥ٰز ٨٘ض ًخ٢ ٨مُضشهج خجټووًَضمًٌٹٌز ټٽأثِصعمجًًز 

ج و   149ٗض إؽٽْ ثټٌِمٌز من ثټ٩مُضس ثًشٱ٩ض   ثـصٌج٠ٌجس هوٻ ثٖضألٙ٘ى

  ٸجنض مصونٌز أو  ٨2116جٿ  ٽٌه ٍضأي معيل مج ٸجنض ٨ 2117مٽٌجً هوًَض ٍض ٨جٿ 

ٌ  168ٗض ثـصٌج٠ٌجس ثټٙني ثټٌِمٌز ثټدجټ٭ز إنّدز  ٸرب ٍض ًٽٌى  هوًَض وهٍ ثْض ش

 . ثټ٩جټم

ٌثس خنٺ هوًصٕز  وخٺ )ثټ٩ّىهًز، أ٨ٝجء ٍض ًخ٪ ثْض   ثټووٻ ثْض أٗض إټٹن شيهذ شٵوً

ًثس، ٴ١ٌ، ثټٹىًضثٔض  ز ٌِدٽٮ ؼندٌو٨ٌز ثٖضجټٌز ثْض  ـٌجٍشهج من ثْض ( ًدٽٮ ٘جٍضمج
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نهجًز ٨جٿ شًٌٽٌى  هوًَض ٍض  162مٌشٱ٩ج من  2118شًٌٽٌى  هوًَض خنهجًز ٨جٿ  166

صٌج٠ٌجس ثٖضؽم٩ز ټٽدنىٷ ثٖضٌٸًَز ثټ٩جٖضٌز أوً 2117 شٍ هيث خجٖضٵجًنز م٪ ثَـض

ٌثس ثټدنٺ ٨٘ض  شًٌٽٌى  668وٴوًهج  ٩ِجً أ  أِجُ ثٰرتثٛ أهوًَض وشيهذ شٵوً

ؼندٌز ټٽووٻ و٨ٌز ثَضِصعمجًًز ثْض   شنمى ثْض أ هوًَض 125ثټنٱ٢ خني مجبز هوًَض 

ًخ٩ز أٗض إ 2115د٩ز ثټٵجهمز أي خنهجًز ٨جٿ ٨ىثٿ ثټًّخ٩ز ٍض ثْض ثټمٽٌؽٌز ثْض 

 .شًٌٽٌىنجس هوًَض

 ٗضإ  ًصؽجوٍ مؽٌه شفىًپ ثـصٌج٠جشهج أٹن ثټصفوي ثټيي ًىثؼه هيه ثټووٻ ټ

ٍثٻ ٬ري م  مج شفٵٶ ـصى ثِض أو  ،مىثًه مجټٌز شنؽق هيه ثټووٻ  صٹجمپ وټم  مج 

وثټّدذ ٍض ىټٺ ث٨صمجه  ،  ٍض ٌ٘ج٬ز نمىىػ ثټصنمٌز ثَضٴصٙجهًز ثٖضّصوثمزـصى ثِض 

ٗض ش١ىًٌ إټم شٙدق ثټفجؼز مٽفز  وټيټٺ ؛مىثٍنجس هيه ثټووٻ ٨٘ض ٨جبوثس ثټنٱ٢

ٌثً أي ثٖضٵٙىه ن١ٕز ثٴصٙجهًز شصمص٪ خجټٵوًر ثټأ ري إيثشٌز ٨٘ض ثَضِصم ًؽجه وشٰى

 . ثٖضىثٍنجس خوَض من ٨جبوثس ثټنٱ٢ ټصمىًپثټٵٌمز ثَضٴصٙجهًز 

وثټّدذ ثټٌبٌيس ٍض ىټٺ ٥ًپ ٍض ٨وٿ ش١ىًٌ ثټٵ١ج٨جس ثټهٌوًوٸٌخىنٌز ثٴصٙجهًج 

َثٻ ٴ١ج٨جس نٱ٢ ٬جٍ  ، لٌيلجًؼز ٨ن ثټٵ١ج٨جس ثَضٴصٙجهًز ثْض خجټٹجمپ أي َض ش

ًثمٹى معُض ش٩صمو ٨٘ض ثټرشٸجس أنصجػ ثټنٱ٢ ٍض ثٖضن١ٵز ٸرشٸز إس ٰرشٸج

وٸيټٺ ٍض  ،جًهجآخټدريشى  ټصؽهٌَ وهج ،رشٸز ٔٽىمريؼري :معپ ،ټٽمومجس ثټووټٌز

ٌثٛ ثټدفغ وثټصوًًأ ًؽجه ًوثخ٢ خني إ  ثٖضٱٌٛو أذ ث٨صمجهث ٸدريث ٬ًم ٬

ن١ٕز ثَضٴصٙجهًز لٌي وه٨م ثَض ٱ٢ وخٵٌز ثټٵ١ج٨جس ثَضٴصٙجهًز ثْض ٴ١ج٨جس ثټن

٨مجٻ ټؽهجس ثْض  ِنجه شٽٺإوثٖضصنى٨ز خوَض من ثټعجنىًز وثټصٹمٌٽٌز ثټٝممز 

لجًؼٌز خٕٹپ هثبم معپ ثټمومجس وثټٌٙجنز وثټصٙنٌ٪ وثټصمىًپ و٬ريهج من 

ٗض ظٌور إٵ١ج٧ من ثؼپ شفىًپ ٨جبوثس ثټنٱ٢ لومجس ظجنىًز وشٹمٌٽٌز ټهيث ثټ

ؼٌجٻ ثټى٠نٌز ثټىثٰور و٤جبٲ ټٓض  ٗض ٨ىثبو ثـصٌج٠ٌز ٬ري ٴجهًر ٨٘ض لٽٶإوټٌْ 

 .ٗض ِىٳ ثټ٩مپإ

نصجػ ٰىثبٞ ٨جبوثشهج ثټنٱ١ٌز وه٨م ثٔض  ثټمٽٌؾ ٍض ثِصعمجً   شّص٩ؽپ هوٻأوَضخو 

ٍثهس خنفى  ج وث  وثًهثس هيث ثټ٩جٿ  ًثس لٙ٘ى ز ٍض ثٖضجبز نصٌؽ 41ثٖضفيل وثټٙجه
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ٌٽز ثْض ثًشٱج٧ ثْض  ٜمن ٖض٩جټؽز ثټصٝمم وثټمٽپ ثټهٌٹيل ٍض ٩ِجً وهٍ ثټِى

پ ٨ن ثَضٴصٙجه ثټمٽٌؽٍ وم٩جټؽز مٕٹٽز ثټد١جټز خوَض من ثټفوًغ ثٖضصىث٘

 .و ًٰ٪ ٴٌمصهجأٺ ثًشدجٟ ٨مُضس ثټمٽٌؾ خجټووًَض م١جټذ ٰ

ٓ ثَضٴصٙجه ثټٌجخجنٍ ثټيي لي ثټوًُ من نمى ثَضٴصٙجه ثټٌٙنٍ وثنٹمجأ  نأوَضخو 

٠ىٻ ٰرتر نمى ثٴصٙجهي شٕهوهج ثټٌجخج  مني ثټفٌح   ًٹى  نهجًز ْض أًفصمپ 

ِجُ ِنىي مٵجًنز م٪ أٍض ثٖضجبز ٨٘ض  264نٹمجٓ خنّدز ثټ٩جٖضٌز ثټعجنٌز وؼجء ثَض 

جس ثٖضصفور ـٌغ  169نمى خنّدز  ٍض ثٖضجبز ٨٘ض أِجُ ِنىي ٍض ثټٌخ٪ نٱّه خجټىًَض

 .َس شمٱٌٝجس  رًدز ثَضٴصٙجهـٱ

خ٩ز  وثټ٭ًٌذ أ  نصٌؽز ثټٌّىټز ثټهجبٽز وثټٹدرير ثټ٩جبور ټصٽٺ ثټووٻ ثټمٽٌؽٌز ثًْض

ىٻ إٗض مٙجهً  أ  ش٩جنٍ ثنمٱجٛ ثټٌّىټز وشؽو ثټرشٸجس ٩٘ىخز ٍض ثټ٘ى

ًثمٌز خّدذ  ثټصمىًپ ٍض ثْضِىثٳ ثټ٩جٖضٌز وثًشٱج٧ شٹجټٌٲ ثَضٴرتثٛ خٙىًر ه

وث٨جس ټوي ثټدنىٷ ثټمٽٌؽٌز  45إى ثًشٱ٩ض أ٩ِجً ثَضٴرتثٛ خنّدز  ؛ثنمٱجٛ ثًٔض

 .ٌٰز ٴو شؤظٌ ٨٘ض ثټنمى ثَضٴصٙجهيوهٍ شمعپ ٜ٭ٟى إٜج 2118ٍض ثٖضجبز ٍض ًىټٌى 

ٌؼ٩ٌز ثټصٍ ش٩ٌّ ٨٘ض أِجِهج م٥٩م ًدىً وهى ثټنٵ١ز ثٖضوثًشٱ٪ ٩ٌِ ثْض 

ًثس ثًشٱ٩ض ثټنّدز من   2659ٍض ثٖضجبز ٍض خوثًز ًىنٌى إٗض  2612ثټٵٌٛو ٰٱٍ ثٔضمج

ٍض ثٖضجبز أمج ٍض ثټ٩ّىهًز  28خجًشٱج٧  2118نهجًز ثْضِدى٧ ثْضوٻ من ٔهٌ ًىټٌى 

من  ٍض ثْضِدى٧ ثْضوٻ 366إٗض  2118ٍض ثٖضجبز ٍض مجًى  261ٰٵو ثًشٱ٩ض ثْض٩ِجً من 

 .ٍض ثٖضجبز 75خجًشٱج٧ ـىثيل  2118ٔهٌ ًىټٌى 

ٰدوَض من شىؼٌه ثټٌّىټز ثټ٩جبور من خٌ٪ ثټنٱ٢ إٗض ثټمجًػ ټو٨م ثټنمى ثټ٩جٖضٍ 

وثٖضّجهمز ٍض م٩جټؽز ثټ٩ؽَ ٍض ثٖضىثٍنز ثْضمًٌٹٌز ٨ٽٌهج أ  شصىؼه نفى ثټوثلپ 

ج م٪  خوَض من ث٨صمجه ثټرشٸجس ٍض ثَضٴرتثٛ ٨٘ض وهثب٪ ثټدنىٷ ثٖضصيخيخز لٙ٘ى

ج٧ ٍض ثْضِىثٳ ثټ٩جٖضٌز خّدذ ثْضٍمز ثَضبصمجنٌز.  شوهىً ثْضٜو

ٌثٳ من أؼپ ثټ١ٌٌّر ٨٘ض منجخ٪ ثټنٱ٢:  ثـصُضٻ ثټ٩

 2131ٍض ثٖضجبز ٨جٿ  14  ـٙز ثټ١جٴز ثټدوًٽز ټن شصؽجوٍ أهنجٷ شٵجًًٌ شؤٸو ٨٘ض 

ثټفدىح    خوثبپ ثټنٱ٢ منإهمٌز خوثبپ ثټنٱ٢، خپ أ  ثٴٽپ من أًًو أنج هنج َض أو 
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عجنىٻ هى ٨ ٌثػ ثًَض ٗض إهي أ ٩ِجًه ممجأ٘ض ـّجح ثټ٭يثء ثټ٩جٖضٍ وثًشٱج٧ َضِصم

 . ثټصٝمم وًٍجهر نّدز ثټٱٵٌ ثًشٱج٧ نّدز

ًث شٹمٌٽٌج ٖضٙجهً ثټ١جٴز ثټ ىٯ ٥ًپ هوً خوثبپ ثټ١جٴز مّصٵدُض هو صٵٽٌوًز ِو

َث ٗض ثـصٌج٠ٌجس إوخجټٌؼى٧  ،ٸجټنٱ٢ وثټ٭جٍ ٍض  ثټنٱ٢ وثټ٭جٍ نؽوهمج ًرتٸ

 .و مٹٽٱزأو م١ٌٝخز أمجٸن م٩جهًز أو ٍض أم مجٸن مفوهر من ثټ٩جټأ

٢ و صٌج٠ٌجس ثټنٱ٢ شرتٸَ ٍض ثټرشٳ ثْض ٍض ثٖضجبز من ثـ 84ٯ وًخج ثټرشٴٌز أِو

نَوًُض  ٍض ثٖضجبز ٍض  11ء ثټ٩جټم ومنهج نفجأوثټنّدز ثټدجٴٌز شصى٧ٍ ٨٘ض خجٴٍ ٰو

َض نّدز ٜةٌٽز َض إٰٽم شصدٵى ١ٌٝخز وثټ٭ري مّصٵٌر ًٌٰٵٌج وهٍ من ثٖضنج٠ٶ ثٖضأ

ٍض ثٖضجبز  71 ، خٌنمج ثټ٭جٍ ًرتٸَ خنفىٖضجبز َض شٽدٍ نهم ثټ٩جټم ثټ٭ٌخٍٍض ث 6شصؽجوٍ 

ٌج وهوٻ مؽٽْ أمنه ٍض هوٻ مفوهر  ًٝج ًٵ٪ ٍض ثٖضن١ٵز ثټىثٴ٩ز مج خني ًِو

ٌج و ٍض ثٖضجبز منه شرتٸَ ٍض  66ثټص٩جو  ثټمٽٌؽٍ و ٌث  وٴ١ٌ وثټ٩ّىهًز إًِو ً

ً وثٔض   .ثس هيث من ؼجنذمج

٢ ثٔض وثٖضهم هى مٹجنز ثټرشٳ ثْض  لٌمج ثټؽجنذ ثِض أ ِرتثشٌؽٌز ثټصٍ شصٙج٧ً ِو

همٌصهج ومٹجنصهج ، أٍثه من ٨ٽٌهج ثټووٻ مني ثټٵوٿ ٴدپ ثٸصٕجٯ ثټدرتوٻ ثټيي 

ٌثهٌم إِٹج  إٰمني  مه هجؼٌ ٍض مٹز أو  -٨ٽٌه ثټُّضٿ-ِمج٨ٌپ إ -ٌه ثټُّضٿ٨ٽ-خ

ِٹنض من ىًًصٍ خىثه ٬ري ىي ٧ًٍ ٨نو أنٍ إًخنج  :-ِدفجنه وش٩جٗض-هللا  جه٨

وثًٍٴهم من ټٌهم إٰةور من ثټنجُ شهىي أر ٰجؼ٩پ خٌصٺ ثٖضفٌٿ ًخنج ټٵٌمىث ثټُٙض 

ٌثس ټ٩ٽهم ًٕٹٌو  ٌثس هى ـٌٙٽز ثٖضىٴ٪ ثٔض  ،ثټعم شٌؽٍ ټٕده ثِرت وًٍٳ ثټعم

ٸپ  ٘دفضأو  ٴٽٌمٌز،٩ز خني ٠ٌٳ ثټصؽجًر ثټ٩جٖضٌز وثٔض ثټؽًٌَر ثټ٩ٌخٌز ثټىثٴ

ؼپ ثټصفٹم ٍض ٠ٌٳ ثټصؽجًر أموي ثټصجًًن شصنجْٰ وشصٙج٧ً من  ثټٵىي ٨٘ض

ُ ثټٌؼجء أً  ثٖضف١ٌز خٕده ثټؽًٌَر ثټ٩ٌخٌز وشفىټض ٠ٌٳ ثټصؽجًر خ٩و ثٸصٕجٯ

ٗض إثټصٍ ثلصٍشس ثٖضّجٰز لٌي خ٩و ـٱٌ ٴنجر ثټّىًْ أثټٙجټق ظم ٨جهس مٌر 

ثټرب١ًجنٌى  ًصنجّٰى  ثټممْ، ٰٹج  ثټربش٭جټٌى  وثټهىټنوًى  وثټٱٌنٌّى  و 

ز ؼًٌَر ثټ٩ٌح ٨٘ض ثټ١ٌٌّر ٨٘ض ٠ٌٳ ثټصؽجًر ثټٵجهمز من ثټهنو ثٖضجًر خٕد

، ټٹن خ٩و ثټفٌح ثټ٩جٖضٌز ثټعجنٌز مًٌٹج ٴدپ ثټفٌخني ثټ٩جٖضٌصنيأوًخج و أٗض إ هثٖضصؽ
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 ٍ ٌج وخوأٗض ثټىؼىه ٴىشني ؼوًوشني همج إس خٌ س شصٙج٧ً ٨٘ض ثٖضن١ٵز أمًٌٹج وًِو

 شفوط خٌنهمج ـٌح ٨جٖضٌز ظجټعز ُضشٌؽٌز شٵجِم ثٖضٙجټق ٸٌثِرت إټٹن ٜمن 

ٌثٳ و ثټهٌمنز ٨ مًٌٹجأٰجشد٩ض ، لٌيأ ٌث  إن ٠ًٌٶ لٽٶ  ثټٍشث٧ خني ثټ٩ ً

ًهر . ټٹن خ٩و ثنصهجء ثټفٌح ثټدج٩ٜجٯ ٴىر ثټ١ٌٰنيأهلجټهمج ٍض ـٌح من ثؼپ إو 

ٌصٍ، و  ٌور خُض منج٧ٍ  مًٌٹجأ٘دفض أوثنهٌجً ثَضشفجه ثټّٰى ثشد٩ض ثټٵىر ثټـى

  ًٙفى ثټوح ثټٌويس وًصموه ثٖضجًه ثټٌٙنٍ أشٌؽٌز ثټصولپ ثٖضدجرش ٴدپ ثِرت إ

 ،مٽٌجً هوًَض ٨751ن    ثټنجشؾ ثټٌويس مصىثٜ٪ َض ًصؽجوٍ ٍض ثټىٴض ثټفج رأم ٬ً

مًٌٹج. ٍض وًخج ثټفٽٌٲ ثَضِرتثشٌؽٍ ْض أصٽٺ مىثًه نٱ١ٌز هجبٽز شصفٹم ٍض ټٹنه ًم

هوًَض ٸعجټغ ثٸرب ثٴصٙجه  شًٌٽٌى  3657ًصؽجوٍ ؼمجيل ثټٌٙنٍ   ثټنجشؾ ثٔض أـني 

ًث ٍض وؼه ثټهٌمنز ثْض   ًٕأنهمج ًمٹن ئىث مج ثشفوث ٰٰئ٨جٖضٍ  ٌز مًٌٹٹُض مفى

جس ثٖضصفور  ٙجهًز م٪ ٸپ من ثټٌجخج  وثټهنو ٴجمز ٨ُضٴجس ثٴصإټيټٺ شفجوٻ ثټىًَض

ٌثأ  ثـصُضٻ أٗض إٜجٰز ثٖضفىً، خجٔض ٩ٜجٯ هيث ٔض  ىثؼو ٳ ًٝمن شٰ٭جنّصج  وثټ٩

جس ثٖضصفور و  ټٽ١ٌٌّر وثټهٌمنز ٨٘ض ثٖضن١ٵز ٴجمز ٴىث٨و ٨ّٹًٌز إثټىًَض

مًٌٹٌز ثټؽوًور ٍض ِرتثشٌؽٌز ثْض خجټنٱ٢ ٸٍ شصفٵٶ ثٔض ِرتثشٌؽٌز ثټ٭نٌز ثٔض 

ٌثهج ثټد٩ٞ و  ثٖضن١ٵز وهٍ ټٌّض نمج هٍ ن٥ًٌجس إن٥ًٌز مؤثمٌر ٸمج ً

ٌث  ِرتثشٌؽٌز شصدوٻ وشص٭ري خفّذ ثٖضص٭ريثس وثٖضّصؽوثس ٍض إ ثټ٩جټم ٘فٌق أ  إً

ؼپ أ  شولپ ٍض ٌشث٧ م٪ هوٻ أِرتثشٌؽٌز ټٹن من من شٽٺ ثٔض ثٖضّصٱٌو ثْضٸرب 

ٌث  ٖضفجٌششهج ثٴصٙجهًج  ثٖضن١ٵز ټ٩ٌٍَ شىثؼوهج وٸٍ شؤټذ ثٖضؽصم٪ ثټوويل ٨٘ض إً

ٌثٳ من  و٨ّٹًٌج معٽمج ٩ٰٽض م٪ ٌثٳ خ٩و ٬َوه ټٽ٩ ٩ٜجٯ ٴىشهج ٨٘ض ؼپ أأثټ٩

ًثهنض ثٔضهثًر ثْضمًٌٹٌز  ٴدپ أٔهٌ .ثٖضوي ثټ١ىًپ ٌثٴٍ  من ٸصجخز ثټوِصىً ثټ٩

ٌثه ثټ٩ٽمجنٌني ٌِٵٌمى  شىثٍنج  خىؼه ثټ٩ٌٕز  مىٴٱهج ټٽمٕٹٹني خأ  ثْضٸ

، و  من ثټن٨َز ثَضنٱ٩جټٌز ثټٹٌهًزثٖضصوًنني وإ  ثټ٩ٌٕز ًٕٹٽى  أٸعًٌز ٌِفو

ٌثه  .من ٴىر ثِضلٌ ش٩ٍَس ٴىر ثټ١ٌٰني وًوٻ ٨٘ض أ  شفو ٸپ من ثټ٩ٌٕز وثْضٸ

وًهجنهج ثْضٸرب ثټيي لرسشه هى ثٖضىثٰٵز ٨٘ض مٝٞ خج٨صدجًهج ثٔضُِضٿ ثٖضٙوً 

ٍ   اٌثٳ وث  ثټربٖضج  ِريثٴذ ثٖضدجه ثټٌبٌيس ټٽصرشً٪ ٍض ثټ٩  ثثټوًنٌز ثټيي ًمعپ ثمصٌج
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ټٽ٨َمجء ثٔضُِضمٌني ثټيي ؼجء منجٴٝج  ټٕضٌشثً ثْضمًٌٹٍ ٨٘ض ؼ٩پ ثْضوټىًز  ثٸدري  

ٵىٳ ثٔضنّج ٌث٠ٌز ـو ٌثٳ ثټؽوًو ٸنمىىػ شٵصويټٽوًمٵ  .خه خٵٌز ثٖضن١ٵز   ٍض ثټ٩

ٌثٍي ٍض  جس ثٖضصفور ٍض شعدٌض ٨ُضوي ٸمج نؽفض ٍض شعدٌض ٸ ٕٽض ثټىًَض ٰو

أٰ٭جنّصج  خ٬ٌم ثټٝ٭ٟى ثټصٍ ٸجنىث ًمجًِىنهج ـصى أ  ثټ٩ٝى ثټٹٌهي ثټدجًٍ 

 ى ،ثْضمًٌٹٌى  أنهم َض ًصولٽ ٨ٍ: ًو  وِصىً مفمىه ٨عمج  ٴجٻٍض ټؽنز ٸصجخز ثټ

ٙ   ج، شٵًٌد  زٱٙٽ، ټٵو أ١٨ىنج ثٴرتثـجس مجټٹنهم شولٽىث ٨مٌٵ   ، ًټٽوِصى  ٸجمُض   جن

ٌثٴٌني، ٰهم و٨ووث ٩ٔدهم أ  ثْضمريٸٌني ًهمهم ثټ ٌثٴٍ أٸعٌ من ثټ٩ وِصىً ثټ٩

١جء ـٌجهًنؽجٍه ٍض ثټىٴض ثٖضفوهئخ ني خپ ٸجنض ، وهم وثټرب١ًجنٌى  ټم ًٹىنىث ِو

 .شّريهم أوټىًجس هوټهم

ٍثنٍ ًبٌْ ـٹىمز إٴٽٌم ٸٌهِصج  أٴٌح ـٽٱجء أمريٸج ٴجٻ أ   وٴجٻ أًٝج   أ  خٌ

ٌثٴٌز  ٌثٯ ثټ٩ ًثء ثټّصجً وًٝ٭١ى  ٨٘ض ثْض٠ ثْضمريٸٌني وثټرب١ًجنٌني ٩ًمٽى  و

 .ًؽذ شؽجوٍهخمج ًؽذ شٝمٌنه ومج 

ٌثٴٍ ثشٙپ  جس ثٖضصفور ٍض ثټوِصىً ثټ٩ وممج ًربهن ٨٘ض أهمٌز ثْضوټىًجس ټٽىًَض

ٔمٌٙج  خ٨ٌَم ثٖضؽٽْ ثْض٨٘ض  2115أ١ّ٬ْ  24 ثټٌبٌْ خٓى مدجرشر ٍض

هٍ ټٽعىًر ثٔضُِضمٌز ٨دو ثټ٩ًََ ثټفٹٌم وشفوط م٩ه ـىٻ ثټوِصىً وټٹن مج 

جشه ثِصةعجً أوټىًجس أمًٌٹج ٌثٳ ٸجنض ٠مـى ؟ ٰمني ٴووٿ خىٻ خًٌمٌ إٗض ثټ٩

ٌثٳثٖضّصعمًٌن ثْض   .ؼجنذ خنٌٙذ وثٌٰ من ظٌور ثټ٩

ٍ ثٔضُِضٿ ٸعجخض من ثټعىثخض ٰهٍ ټن ٰئىث ٸجنض أمًٌٹج ټم شصمٹن من شم١

ٌثٳ ثټيي ؼجءس من أؼٽه وٜفض خجټ  .٭جيل وثټنٱٌْشٝفٍ خعٌور ثټ٩

ٌثٴٍ ـّذ أِْ ثَضٴصٙجه ثټفوًغ خ١ًٌٵز  ٰمن خجح أوٗض ُ٘ضؿ ثَضٴصٙجه ثټ٩

 ٪ هيه ثټعٌوثس وش١ىًٌ ثټٵ١ج٧ شٝمن ثَضِصعمجً ثټٹجمپ ټٹپ ظٌوثشه وشصِى

 .ثټمجٗ

ُضؿ ثَضٴصٙجهي م٩نجه ثټمٙموم٩ٌوٯ ټوي ثَضٴصٙجهًني خأ ٙز أي خٌ٪   ثٔ٘ض

ٌ ثټٵ١ج٧ ثټ٩جٿ وټٹن ٖضن ٌثٴٌني؟ هپ ټٽمّصعم ٌثٴٌني؟ وأًن ثټ٩ ؟ ًن ثٖضّصعمًٌن ثټ٩

 ٌ ؟ خجټ١د٪ ټٽمفصپ ًٶ ٰصق ثٖضؽجٻ ټُضِصعمجً ثْضؼندٍ. وټٹن أي أؼندٍخپ ٨ن ٠
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جس ثٖضصفور وٴو شنج٨ٍهج خ١ًٌجنٌج ٨٘ض نٌٙذ نّدٍ مٵجخپ شنجٍټ ٍض هج وهٍ ثټىًَض

 .ثټفٌح م٩هج

ٹىمجس ثٖضنج٠ٶ من ثټوِصىً ) 111وشٵىٻ ثٖضجهر  ًثټٌز ـو أ  ثټفٹىمز ثټٱٌو

٪ ثٖض ِرتثشٌؽٌز ټص١ىًٌ ثټعٌور ثټنٱ١ٌز وثټ٭جٍ إنصؽز ثْضلٌي ِص٩مپ م٩ج  ٨٘ض ٜو

ٌثٴٍمن أؼپ مٙٽفز  ٵنٌجس ٍض و٨ٽٌهج خجټصجيل أ  ش٩صمو ٨٘ض أـوط ثټص ،ثټ٩ٕذ ثټ٩

 .ثټّىٳ وشٕؽٌ٪ ثَضِصعمجً(

ٌثٴٍ أمجٿ ٰأ صٌج٠ٍ ثټ٩ صق ثَـض ٌثٴٌز ٰو وٻ لٙمٙز ِصٹى  ټرشٸز ثټنٱ٢ ثټ٩

ٛ  جثَضنصمجخجس ثټٵجهمز ټصٹى  وثٴ٩   رشٸجس ثټنٱ٢ ثټ٩مُضٴز ٴدٌپ ٨٘ض ثًْض

ٛ ٍض ثټدفغ  جس ثٖضصفور ثټ٩ٙوثء خ٩و ؼهو ؼهٌو من  رخهج ثًْض وشصنٱْ ثټىًَض

نى  ثټ١جٴز ٨ن مٙجهً ألٌي ټٽنٱ٢ أو ٍض ثټدفغ ٨ن خوثبپ خؽجنذ شرشً٪ ٴج

ثٖضّصٵٽز وثټصٍ ؼم٩ٌهج ټم شٵجٿ إَض ثټنًَ ثټٌّري ثټيي َض ١ًٱت ١٨ٖ و٤مأ 

 .ومّصٵدُض   ثټ١ٽذ ثٖضصنجمٍ ٨٘ض ثټدرتوٻ ـج ر  وټهٱز أمًٌٹج ٍض ث

جس ثٖضصفور خپ ثمصو ـصى من ٴدپ ٘نووٳ ثټنٵو  وټم ًٵصٍش ٰٵ٢ من ٴدپ ثټىًَض

ٌهج ثټوويل ثټيي أٌش ٨٘ض إټ٭جء ثټو٨م ٨٘ض ثټّٽ٪ وثټم ومجس ثْضِجٌِز ثټصٍ شٰى

ثټفٹىمز ٰأ٘دفض ثټٌٙ٭ز ٍض ثټوِصىً ثټؽوًو هٍ إىث ٸج  ٍض ثِص١ج٨ز ثټفٹىمز 

ري ٸپ  شفمپ ثْض٨دجء خ٩و ث  ٸجنض ثټ٩دجًر ٍض مّىهر ثټوِصىً ثټّجخٶ خٝمجنه شٰى

ٌثٴٍثټمومجس ثَضؼصمج٨ٌز   .وثټٙفٌز وثټعٵجٌٰز ټٽٱٌه ثټ٩

ٌثٴٍ ثټؽوًو ًٝمن ٍض ثټووثټم١ري ٍض ثْضمٌ أنه ټم  نه إىث ِمق ټٽرشًٺ إِصىً ثټ٩

ممج ٩ًنٍ أ  ثټمٙمٙز ٴو شٹى   ،ٍض ثٖضجبز 49نه َض ًفٶ ټه أٸعٌ من ئثْضؼندٍ ٰ

ٌثٳ ـٹىمز و٩ٔد  ثمصُضٷ ثٴصٙجهي خ شفض ًـمز ثټرشٸجس  ججټٹجمپ ٌٰٙدق ثټ٩

ثَضٴصٙجهًز ثْضمًٌٹٌز خ٩ومج شمٹنض ثټفٹىمجس ثټدرتوټٌز من ثټصفًٌ من ٴدٝز 

 .يض ٰهٍ ٨ىهر إٗض ٴدٝصهج مٌر ألٌيٸجس مني ثټّد٩ٌنجس من ثټٵٌ  ثٖضجشٽٺ ثټرش 

جس َثٿ خٌ٪ ثټىًَض ؼپ ن أثٖضصفور مٱج٨ُضس نىوًز ټٽٙني م ث٨ص

 :شٌٌٔو ثِصهُضٷ ثټنٱ٢ ثټ٩جٖضٍ
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ش٩صَٿ ثټىَضًجس ثٖضصفور خٌ٪ ثټٙني مٱج٨ُضس نىوًز خ٩ومج ٸج  ىټٺ 

ثټنىوًز ٬ًم مٱجؼةز  مف٥ىًث ٍض ثټّجخٶ لىٰج من ثنصٕجً ثْضِٽفز 

ثټصٍ  ثٖضؽٽْ ثټى٠نٍ ټُضِصمدجًثس ٍض ثټىَضًجس ثٖضصفور خجټرس٨ز 

ثټنىوًز ٍض ثټّصٌنٌجس، وٸٌٲ أ  ٨ُضٴصهج  ٠ىًس خهج ثټٙني أِٽفصهج 

ثټعُضظز ثٔض  ِرتثشٌؽٌز م٩هج ټم ١ًٌأ ٨ٽٌهج ش٭ري ًيٸٌ لُضٻ ثټ٩ٵىه 

ثٖضجٌٜز، وِصٹصٱٍ ثټىَضًجس ثٖضصفور مٵجخپ خٌ٪ ثټٙني ثٖضٱج٨ُضس 

ټ أي خٍ ثټٙني ټد٩ٌهج مٱج٨ُضس من ٠ٌثٍ ) نىوًز ٜمجنجس ٰٵ٢ منث

( ثټهوٯ من وًثء هيه ثټم١ىر هٍ ٨ىهر ثټرشٸجس ثْضمريٸٌز 1111

أمجٿ منجّٰجشهج من ثټرشٸجس  ثټٹربي ثٖضّصد٩ور ٨ن ثټّىٳ ثټٌٙنٌز 

أو ثټٌوٌِز وهٍ ٍض ثْض٘پ ٴىر نىوًز ٘٭رير  ثټٱٌنٌّز وثټٹنوًز 

ث أن٥مز ٸجمٽز وټٹنهج مفٙنز ٜو ثټرضخجس  ، وټوًهج  ْضوٗض 

أو ثټفٽٱجء ٍض  ټٽٙىًثًن ٴجهًر ٨٘ض  رح ٴىث٨و ثټىَضًجس ثٖضصفور 

ثټٙىثًًن ىثس موي ٸجٯ ٔض٘جخز ثټىَضًجس ثٖضصفور  رشٳ آٌِج وخ٩ٞ 

نٱّهج وهيث ممج ٩ًٍَ نرش ٘ىثًًن أمًٌٹٌز ٍض ٴىث٨و مصٱٌٴز من 

ثټوٰج٨ٍ ثٖض عري ثټ٩جټم ٍض إ٠جً خٌنجمؾ ـٌح ثټنؽىٿ ثټٙجًولٍ 

 ټٽؽوٻ.

أټٲ مٌ٭ج  ټعجنٍ ٩ًو خنجء نفى ظُضظني مٱج٨ُض نىوًج خٵوًر  ث وثټهوٯ 

 81وثٟ لُضٻ ثټّنىثس ثټممْ ٨رشر ثٖضٵدٽز وثټيي ًٕٹپ خمٱٌهه 

ثټصٍ ِصدنى لُضٻ ثټ٩ٵوًن  ثټنىوًز  ٍض ثٖضجبز من مؽمپ ثٖضف١جس 

ثټنٱ٢ مّصٵدُض من ٴدپ ثټٙني  ثٖضٵدٽني وهيث ًٵٽپ من ثټ١ٽذ ٨٘ض 

ثټنٱ١ٌز نصٌؽز مف ثٖضنصؽجس  .ووهًز  ا اطٌ ا واحتٌ فٌ  جغرا

ثټصٍ  ټووٻ  ث ثټ٩جٖضٍ ٨٘ض ثټدرتوٻ هٍ ٍض  ٰجټًَجهثس ثټٹدرير ٍض ثټ١ٽذ 

ثټنمى ٍض  ثټنمى ثَضٴصٙجهي وم٩وَضس  مجٍثټض ثټ٩ُضٴز خني م٩وَضس 

ثٖضصفور وثټٙني  ثټنٱ٢ ٌٰهج ٴىًز و٨٘ض ًأِهج ثټىَضًجس  ثټ١ٽذ ٨٘ض 

ٽز شفّني مّصىًجس هلىٻ وثټهنو، ونؽو ثټٙني ٴو هلٽض مٌـ
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خجټٌجس ثٴرتثٛ مص١ىًر ٍض ٤پ أ٩ِجً ٰجبور  ثٖضو٨ىمز  ثْضٌٰثه 

أ  ثټّىٳ ثټٌٙنٌز شٕهو ًىمٌج إٜجٰز مج  منمٱٝز إٗض هًؼز 

ٌِجًر ؼوًور وخيټٺ ٴٱَس م٩وَضس نمى ٍض ثټ١ٽذ  1411م٩وټه 

ثټ٩جٿ  15.1ثټٌٙنٍ ٨٘ض ثټدرتوٻ إٗض  ثټهنو  2114ٍض ثٖضجبز هيث  خٌنمج 

أٸعٌ من  ټم ًٙپ أ  ثِصمٌثً نمىهج ٌِٙپ خهج  4ثټنمى  ثٖضجبز إَض  ٍض 

ثټنمى ثټٌٙنٍ ومؽجًثشهج ن٥ٌث ټصٵجًح ثټفؽم ثټّٹجنٍ خني  إٗض 

 ثټووټصني.

ثنمٱجٛ ٰجِصمٌثً ثټ١ٽذ ٨٘ض ثټدرتوٻ ٍض ثټٙني مّصٵدُض ٍض ٤پ 

ټٽنٱ٢ ثټ٩جٖضٍ  ثټ٩جٖضٍ شمض مىثؼهصه هيث ؼجنذ ثټ٩ٌٛ  ، ٰجټ١ٽذ 

أوخٺ مٽٌى   9.45ـٌغ ٍثه ثٔضنصجػ ثټٌويس إٗض  ثټ٩جٿ من لجًػ 

ثټصىٴ٩جس وشهوٯ ًوٌِج ټصؽجوٍ هيث  خٌمٌپ ًىمٌج مصؽجوٍث ٸپ 

أ   11ثټفؽم ټصٵرتح من  ثټ٩جٿ ثټفجيل ٨٘ض  مُضًني خٌمٌپ خنهجًز 

ثٖضٵدٽني ټصصؽجوٍ  12شٙپ إٗض  مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج لُضٻ ثټ٩جمني 

ثټ٩جټمأوشٙدق ثټ٩ّىهًز  ټٽنٱ٢ ٍض   .ٸرب منصؾ 

ټنٱ١ٍ هيث وټ إنصجؼهج ث ٹن ثټّؤثٻ هپ ًمٹن ټٌوٌِج أ  شّصمٌ ٍض 

؟ من ٮ ِىي ـٵپ وثـو من ـٵىٻ ثټ٩ّىهًزوثـصٌج٠ٌجشهج َض شدٽ

هيث ثٖضن١ٽٶ ِىٯ ًنٹمٖ ثٔضنصجػ مّصٵدُض وِىٯ شصؽه ثْضن٥جً إٗض 

ثټهجبٽز ٍض من١ٵز ثټمٽٌؾ لٙى٘ج خ٩و  مٹجمن وؼىه ثټدرتوٻ 

ـصٌج٠ٌجشه و٨وٿ وؼىه ثنٹمجٓ خرتوٻ خفٌ ٴَوًن وثنمٱجٛ ث

 ثٸصٕجٰجس ؼوًور.

ثټنٱ٢ ٔضنصجػ  ثټنهجبٍ هى ًٰ٪ م٩وَضس ٸعجٰز ثِصموثٿ  ٰجټهوٯ 

ثټٙنج٨ٌز  ثټووٻ  ټنجمٌز، ٸمج شو٩ٰه  ث ثټووٻ  ټنجشؾ ثٖضفيل ٍض  ث وـور 

ثټصٵنٌز وثټنىوًز ٍض مؽجٻ ثټ١جٴز مج ًؤهي  وخٵىر ومنهج ثټص١ىًثس 

، وثټصٍ شؤهي إٗض شفّن ٸٱجءر ثَضِصموثٿ وشٌٌٔو ثَضِصهُضٷ

شوًًؽٌج إٗض ثنمٱجٛ ثٖض١ٽىح من ثټ١جٴز ٔضنصجػ وـور وثـور من 
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ټنجشؾ ثٖضفيل ٰجٖض١ٽىح هى ش٭ريثس هٌٹٽٌز ٍض ٤پ ثًشٱج٧ أ٩ِجً  ث

ثٔضنصجػ  إنصجؼه وإمٹجنٌز ًٍجهر  ثټنٱ٢ نصٌؽز مفووهًز منج٠ٶ 

ثټنمى ثٖضصّج٧ً ٨٘ض ثټدرتوٻ مّصٵدُض خئؼٌثء ل١ىثس شٌٌٔو  ټصٽدٌز 

ثټنىوًز٠ى٨ٌز وثل   إو  ،صٌجًًز م٪ شفّني ٸٱجءر ثِصموٿ ثټ١جٴز 

ثټووٻ ثټٙنج٨ٌز مني ٨جٿ  أ  ثِصمومصهج  ممعٽز ٍض  1973ٸج  ِدٶ 

ثټووټٌز أٸعٌ ٌشثمز إو  ،وٸجټز ثټ١جٴز    ٸجنض ثټفجؼز إٗض إؼٌثءثس 

أمٹن من  ثټصٵٽٌپ مج  ټنجمٌز ٨٘ض  ث ثټووٻ  ٍض ثټىٴض ثټفج ر م٪ ـغ 

ثټنٱ٢.  ث٨صمجههج ٨٘ض 

ىث نؽفض ثټص٭ريثس ثټهٌٹٽٌز  وإ ثټووٻ ثټٙنج٨ٌز ٍض ثِصموثٿ أِٽىح 

ثټصٍ ـوظض ٍض ثټّد٩ٌنٌجس  ثټنٱ٢  ثټ٩جٖضٌني ٨٘ض  ٍض ثټ٩ٌٛ وثټ١ٽذ 

نصجػ هوٻ ثْضوخٺ إٗض  إ ثټعمجنٌنجس إٗض ثنفّجً نٌٙذ  مٽٌى   14وأوثبپ 

ممج ١٨پ ثټ٩مپ خٌّجِجس شفوًو  1986خٌمٌپ ًىمٌج خفٽىٻ ٨جٿ 

ٌٙدهج ثٔضنصجؼٍ خ٩و ًٍجهر ثٔضنصجػ من ثٔضنصجػ وثْض٩ِجً خفعج ٨ن ن

أوخٺ ټم شٹن مىؼىهر من ٴدپ  ،وخفٌ ثټٕمجٻ ،ٌِدريًج :معپ ،لجًػ 

ثټ٩جټٌز ټصمٱٌٞ شٹجټٌٲ ثٔضنصجػ مج أو  ثټصٵنٌجس  َضِٹج خ٩و ثِصموثٿ 

 ؼ٩پ ثْض٩ِجً شنمٱٞ إٗض ٨رشر هوَضًثس ټٽربمٌپ.

ثټووٻ ثټٙنج٨ٌز ٍض ثټوو ٰهپ شنؽق  ثټفج ر ٍض ټ٩ذ نٱْ  ؟ ً ثټىٴض 

ثټصٍ  أ  ثْضوٜج٧ ٴو ش٭ريس شمجمج وأ٘دفض ثٖضنج٠ٶ ثټؽوًور  أٿ 

ثِصمومصهج ٴو نٝدض وأ٘دق ثټدرتوٻ ًصفوه وشنٹمٖ منج٠ٶ 

ثټووٻ ثټٙنج٨ٌز، وهپ  إنصجؼه ٍض ثٖضنج٠ٶ ثټ٭ري مّصٵٌر ٸمج شٌي 

ثټنىوًز ٨٘ض ثْضلٚ ِىٯ شّجهم ٍض ش ٌٌٔو ثِصموثٿ ثټ١جٴز 

 ؟ثَضِصهُضٷ ثټنٱ١ٍ هو  ٬ريهج

ثټصٍ ثِصمومصهج ٍض ثټّجخٶ ټن شنؽق ٍض ٰجټص٭ري  ثس ثټهٌٹٽٌز 

هپ شنؽق  ثٖضّصٵدپ وِىٯ شفصجػ إٗض ش٭ريثس هٌٹٽٌز ألٌي، وټٹن

ثټنٱ٢ وثټفو من أٸمج نؽفض ٍض ثټّجخٶ من  ؼپ ثټفو من ثِصهُضٷ 
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ثټنٱ١ٌني ًؤٸوو  هلىٻ ٩ِجًثًشٱج٧ ثْض  ؟ ٬ًم أ  ؼمٌ٪ ثٖضٌثٴدني 

أٍمز ثټدرتوٻ ثټفٵٌٵٌ  ز.ثټ٩جټم ٍض ٨ٍش 

أ٘دفض آٌِج وثټٙني مفٌٸصج ـصى  شهج من ثټنٱ٢ثموثهشهجٰض خٹني ٨٘ض شأمني إ

٨ٝجء مؽمى٨ز ٰٵو شؽجوٍ ـؽم ثَضٴصٙجه ثټٹنوي إـوي أ ثټنمى ثټؽوًو ټٽ٩جټم

١جيل ِجهُ نه ٴجًح ٨٘ض شؽأ ثټووٻ ثټٙنج٨ٌز ثټّد٪ ، ٸمج جوٍ ـؽم ثَضٴصٙجه ثًَض

ٍض  9ٗض ٙجه ثټٌٙنٍ ًٙپ إني ثَضٴصٸرب ثٴصٙجه ٍض ثټ٩جټم ثټٙنج٨ٍ ٰم٩وٻ نمى ثټٙأ

٩وٻ نمى ثٴصٙجهثس وم ،ٍض ثٖضجبز 4ًصؽجوٍ  مًٌٹٍ َضثٖضجبز ٍض ـني أ  ثَضٴصٙجه ثْض 

وًفٵٶ ثَضٴصٙجه ثټٌٙنٍ نمىث  ،ٍض ثٖضجبز 2.5ًصؽجوٍ  وًخٍ َضهوٻ ثَضشفجه ثْض 

ًثشه مني ىټٺ ثټفني  1979م١ٌهث مني ٨جٿ  ٍض ثٖضجبز ٍض  16خنّدز نمض ٘جه

 ٢ ٍض ثٖضجبز  411ؼمجيل ثټنجشؾ ثٖضفيل ثټٌٙنٍ خنّدز ًٙپ إ  إى ًصىٴ٪ أثٖضصِى

 ًٛ ٴجهًر ٨٘ض منجّٰز ثټٙني ٍضوَض شىؼو هوټز ٨٘ض ١ِق ثْض  ،2121جٿ خفٽىٻ ٨

ًثس ثټمجًؼٌز  .مؽجٻ ؼيح ثَضِصعمج

رش ثٖضٵدٽز خنّدز نٱجٳ ثَضِصهُضٸٍ خجټٙني لُضٻ ثټّنىثس ثټ٩وًصىٴ٪ ـؽم ثٔض 

 ٍض ثٖضجبز. 511

أشٍ من ثټمجًػ ټٹن ثْضمٌ ش٭ري ثِض  ٸجنض ؤًز شٵىٿ خصؽمٌ٪ ٴ١٪ ش ٰجټٙني

نمج خوأس شٌشٵٍ ټم ش٩و شنصؽهج ًو ٨جمٽز ًلٌٙز وإ   ثټدٝجب٪ ثټٌٙنٌزٸمج أ

ري منصؽجس ٨جټٌز ثټؽىهر.ِٽم ثټصٹنىټىؼٌ  ج م٪ شٰى

ٌثٳ ثټ٭ٌح خمنصؽجس ًلٌٙزټ٭ٌح هى ثټنؽجؿ ثٖضيهپ ټٽٙني ٍض إًٵٽٶ ث ومج ٬. 

وټٌز وشّصفىى ٨٘ض ّصىًه ثټٙني ثٖضًَو من ثٖضىثه ثْض ن٩هج ثټ٩مُضٴز شوټص٭يًز مٙج

ٿ وثټٱفم ثټفؽٌي وثْضٖضنٌىٿ وخمج٘ز ٸرب نّدز منصؽجس ثټ٩جټم من ثټفوًو ثټمجأ

  ظجنٍ مّصىًه ټٽ١جٴز ٍض ثټ٩جټم.ٸربأ٘دفض ثټنٱ٢ ثټصٍ أ

خٍ ٽٙني ثٔرتس رشٸز ثټنٱ٢ ثټٌٙنٌز )يس . ث  . ٨مٽٌز شمٽٺ لجًؼٍ ټ ٸربأوٍض 

ٍثلّصج ( ثٖضمٽىٸز ټٽو. يس ُضٴج من ، ثټصٍ ش٩مپ ثن١وټز ٨٘ض رشثء رشٸز خرتوٴج

ٌثنٹٱىًسِهمهٸجټ٭جًي ٍض ٸنوث وموًؼز أ وؼمٌ٪  ،ج ٍض نٌىًىًٷ وشىًنصى ٰو
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مٽٌجً هوًَض وىټٺ خ٩و شٱىٴهج ٨٘ض ٨ٌوٛ  4.18، مٵجخپ مىؼىهثشهج ٍض ٴجٍلّصج 

 ( )ثو . ث  . ؼٍ .يسنهم رشٸز ثټنٱ٢ ثټهنوًز ثټٹربي منجّٰني من خٌ

ٿ ټدرتوشٕجًنج لجمْ ثٸرب رشٸز نٱ٢ ( ثټرشٸز ثْض )يس . ث  . خٍ .يس ورشٸز

ًث ټٽّهم نٵوث 55مّؽٽز ٍض ثټ٩جټم ، ِصوٰ٪  ٍض ثٖضجبز ٨٘ض ٩ٌِ  21.1خ٩ُضور  هوَض

 .2115-8-19ٍض  إ٬ُضٴه

من  ٍض ثٖضجبز 12وخرشثء هيه ثټرشٸز ثٖضصوثوټز ٍض ثټّىٳ شمنفهج ثټ١ٌٌّر ٨٘ض 

ٍثلّصج  ثټصٍ شمصٽٺ ثـصٌج٠ٍنصإ مٽٌجً خٌمٌپ من ثټنٱ٢  39.65ٴوً  جػ ٴج

ني  3وثټصٍ شنصؾ  2114من ثـصٌج٠جس ثټنٱ٢ ثٖضؤٸور ٍض نهجًز ٨جٿ  3.3خنّدز  مًُض

 .2114خٌمٌپ م٪ نهجًز ٨جٿ 

موثهثشهج من ثټنٱ٢ ي شهجٰض خٹني ٨٘ض شأمني إوشّٽ٢ ثټٙٱٵز ثټٝىء ٨٘ض مو 

ٍثلّصج  من ٨مٽٌجس نصجػ ثټنٱ٢ ٌثـپ إمٌ٪ موًٕمپ نٕجٟ ثټرشٸز ؼ ٍض ٸج

 .ٗض ثټصٹًٌٌثټصنٵٌذ إ

ًصو و ِىټٌٱج  ثٖضفٽپ ثټنٱ١ٍ ٍض ًىنج٬ًم ث٨صدجً ثټد٩ٞ ومنهم ِصٌٱن أ

ٹى ) وټٹن هيث ثِصعمجً  ،نه ٩ٌِ مٌشٱ٪ ټٽ٭جًزإٰجًنجنٕجٻ ؼٌوح ٍض مِى

 (هج ثـصٌج٠ٌجس ًمٹن ثـٝجًهج ټٽٙنينئلريث ٰ، وأثِرتثشٌؽٍ

ټ٩جټم خفعج ٨ن ٘ٱٵجس ممجظٽز مني أ٘دفض ثټنٱ٢ ثټٌٙنٌز ثوشؽىح رشٸجس 

 .1993شٙوً من ثټنٱ٢ ٍض ٨جٿ  ٸعٌ ممجثټٙني شّصىًه أ

( ظجټغ ثٸرب منصؾ ټٽنٱ٢ ٍض وهٍ ش٩ٛى لّجًر رشٸز )يس . ث  . ثو . ثو . يس

ٸجٻ مًٌٹٌز ًىنى م٩ٌٸز ټرشثء رشٸز ثټ١جٴز ثْض  2115ثټٙني ٍض ًىټٌى من ٨جٿ 

جٍس ثټرشٸز ثٖضنجّٰز ٌٔٱٌو  ٸىًح ٍض ٽٌجً هوًَضم 1865ٸىًح مٵجخپ  ، ٰو

 .خ٩ٌٛ ثٴپ من ثټ٩ٌّ ثټيي ٨ٌٜصه )يس . ث  . ثو . ثو . يس( ثٖض٩ٌٸز

 

ثټؽَء ثټعجنٍ: مٌـٽز مج خ٩و ثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټنٱ٢ مني 

 2114منصٙٲ ٨جٿ 
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 ٍمن ثٖضنجّٰز ٨٘ض ثټفٙٚ ثټّىٴٌز:     

صٱج ٌثً ثٖضمٽٹز ثټ٩ٌخٌز ثټ٩ّىهًز ثَـض ٣ خجټفٙٚ ٘وي ټوي ثټٌّجٌِني ټٵٍ ٴ

وثَضٴصٙجهًني خ٩ومج شٽٵى ثټ٩جټم ٘ومصني من ثټ٩ّىهًز ټم ًٹن ًصىٴ٩هج، ثْضوٗض 

ٌثً شمّٺ  ٸجنض ٨ج٘ٱز ثټفَٿ هٰج٨ج ٨ن أمنهج ثټٵىمٍ، وثټٙومز ثټعجنٌز ٴ

دٶ أ  شٽٵى ثټ٩جټم  ثټ٩ّىهًز خجټفٙٚ هٰج٨ج ٨ن أمنهج ثټٵىمٍ و٨ن أوخٺ، ِو

ًثهر ثْضمًٌٹٌز وثٔضٴٽٌمٌز، ٘ومجس من ثټ٩ّىهًز نصٌؽ ز ه٨مهج هوټز مٍش ٜو ثٔض

ٍټهج ٨ن مٵ٩وهج ٍض مؽٽْ ثْضمن ثـصؽجؼج ٨٘ض أ  مؽٽْ ثْضمن من ممٽٱجس  وشنج

ثټفٌح ثټدجًهر، وثمصنج٧ ثٖضٽٺ ِٽمج  ٨ن ـٝىً ٴمز ٸجمذ هًٱٌو، مج ٩ًنٍ أ  

ًث خمج مىثٴٲ ثٖضمٽٹز ٸجنض أٸعٌ شأظريث من ثټصٍشًفجس، وأ  ثټ٩ّىهًز شٽ٩ذ أهوث

ج وأ  ثټ٩جټم ًصؽه نفى ش٩وه ثْضٴ١جح،  ًصنجِذ م٪ ـؽمهج ثټٵٌجهي، لٙ٘ى

ٰهٍ شًٌو أ  شفؽَ مٵ٩وث. وهنجٷ ٨وه ٸدري من ثټصّجسَضس ـىٻ أخ٩جه شمّٺ 

ثټ٩ّىهًز خفٙٚ ثٔضنصجػ خ٩و ثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټنٱ٢، منهج ٖضجىث شٌٰٞ 

ثِرتثشٌؽٌز أوخٺ ثټ٩ّىهًز ثټصٍ شٵىه أوخٺ لٱٞ ثٔضنصجػ ثٖض١ٙن٪، وهپ ٰجؼأس 

ثټؽوًور خٵٌجهر ثټ٩ّىهًز منصؽى ثټنٱ٢ ثټٙمٌي، وهپ ٸج  لٱٞ أ٩ِجً 

ٌث  ټٽىثٴ٪ أٿ ثِرتثشٌؽٌز ٨دٵًٌز، ومن ًمٽٺ ثټٵوًر ٨٘ض ثټدٵجء م٪  ثټنٱ٢ نٹ

شوهىً أ٩ِجً ثټنٱ٢، ومج هى ثټ٩ٌّ ثټيي ًمٹن أ  ًٙمو أمجمه ثټنٱ٢ ثټٙمٌي 

ثٖضنجِذ ټصٵجِم هيث ثټ٩ذء ثټيي ٸجنض ٍض هيث ثټٍشث٧ ثٖضٹٕىٯ، أټٌْ هيث ثټىٴض 

شصؽجهٽه ثټووٻ ثٖضنصؽز لجًػ أوخٺ، وهپ أشى ثټنٱ٢ ثټٙمٌي ټٌدٵى ٸمج ٍض 

ًثًج  َضنْ ًبٌْ رشٸز ٸىنىٸى ٌٰدٽٌدْ، وهى  ثټٌِجټز ثټصٍ أًِٽهج ْضوخٺ 

َثمن م٪ مفجوَضس شربًٌ شفمٌپ ثًشٱج٧ أ٩ِجً ثټنٱ٢ ومّجهمصهج ٍض ثْضٍمز  ًص

ريهج من أٍمجس ثټصٍ ٔهوهج ثټ٩جټم، وًفجوټى  شٌوًؾ خأنه َض ثٖضجټٌز ثْضلرير و٬

 ًمٹن م٩جټؽز ثټصدج٠ؤ ثَضٴصٙجهي ثټ٩جٖضٍ إَض خمٱٞ أ٩ِجً ثټنٱ٢.

ٌثٌٰج ؼوًور ټٽ١جٴز م٭جًٌر ٖضج ٸج  ٨ٽٌه ٍض ثټّد٩ٌنجس من  هپ نفن أمجٿ ؼ٭

َثًو أهمٌز  ج خ٩و ثټنهٝز ثَضٴصٙجهًز ٍض رشٳ آٌِج، وش ثټٵٌ  ثٖضجيض، لٙ٘ى

جٍ، وشٱج٨پ أِىثٳ ثټ١جٴز م٪ ثْضِىثٳ ثٖضجټٌز، وټٹن هپ شىثؼه ٘نج٨ز ثټنٱ٢ ثټ٭
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ٌث  ٸمج ًٙىًه  ٌج وإً ًث وؼىهًج، أٿ أنهج مؤثمٌر ٜو ًِو ٸأنمىىػ ټٽّىٳ ثلصدج

ثټ٭ٌح ټهجشني ثټووټصني من أؼپ شأؼٌؾ ثټٍشث٧ ٔضخ٩جه أي شٵجًح مّصٵديل خني شٽٺ 

ٌ ج إىث مج شفجټٱض م٪ ثټووٻ ًمٹن أ  شصفىٻ إٗض ٸصٽز ثٴصٙجهًز ِو جٌِز لٙ٘ى

 ثټٙني وؼنىح رشٳ آٌِج.

ًثس، هپ ثنصهى هوً أوخٺ، وٖضجىث ش١جټذ ثنوونٌٌّج  وثط وثټص١ى وټٹن م٪ شٽٺ ثْـض

ٸمج أ  هنجٷ شنٌّٶ ؼجًي ٍض أ٨٘ض هًؼجشه م٪  ىث ثټ٩ىهر مٌر ألٌي إٗض ثٖضن٥مز،إ

ٹى، وخ٩و ثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټنٱ٢ وشمّٺ أوخٺ خفٙٚ إنصجؼهج هپ  مِى

 هوًَض ټٽربمٌپ. 31نمٱٞ ثْض٩ِجً ٖضّصىًجس هنٌج أٴپ شٙپ إٗض ش

 :1961ثټٌسًز ثَضٴصٙجهًز وثټصجًًمٌز ٖضّرير أوخٺ مني إنٕجبهج ٨جٿ 

شمٌهس ثټ٩ّىهًز ٨٘ض ثټ٭ٌح مج ِمٌض خٙومز ثټنٱ٢ ثْضوٗض  1973مني ٨جٿ 

ٱهج هوٻ ٨جټم ظجټغ ورشثء  ٨نومج ٸج  ثټ٭ٌح ًص٩جمپ م٪ ثټووٻ ثٖضنصؽز خ٘ى

ًن ټٽربمٌپ مج ث٨صربشه ثټووٻ ثٖضنصؽز ثټنٱ ٢ خأ٩ِجً ٍهٌور ټم شصؽجوٍ هوًَض

ممجًِز ٬ري ٨جهټز ًولپ ٍض ن١جٳ أِٽىح ثټنهذ ثَضِص٩مجًي ټعٌوثس ثټووٻ ثْضٴپ 

 شٵومج.

َثٌٰز م٪ ثټووٻ ثٖضنصؽز ټٽدرتوٻ  ٌٰمج ـج٥ٰض ثټووٻ ثټٙنج٨ٌز ٨٘ض ٨ُضٴز ثِصن

ثټدرتوٻ ثٖضٙوً إټٌهج ٖضفى  ٨ن ٠ًٌٶ شٝمٌم أ٩ِجً ِٽ٩هج ووٜ٪  رثبذ ٨٘ض

ؽجخٌز ټٌٰ٪ أ٩ِجً ثټنٱ٢ خفؽؾ ٸعرير  رًدز  :منهج ،ؼَء من ثِضظجً ثًَض

ٌثٳ ،ثټٹٌخى  ج ٨٘ض ثټٙنج٨جس ثْضِجٌِز ثٖضنصؽز من  ،ومنهج  رًدز ثٔض٬ لٙ٘ى

 ثټدرتوٻ.

ثټوٰج٧ ٨ن من٥مز أوخٺ ٸٵجبو  1973ٍض ثٖضٵجخپ ـٌ٘ض ثټ٩ّىهًز مني ـٌح 

ّىٳ ٨ن ٠ًٌٶ ًٰ٪ أ٩ِجً ثټنٱ٢ من لُضٻ لٱٞ ٔض٨جهر ثټصىثٍ  إٗض ثټ

جس ثٖضصفور إٗض ٔن  ثټفٙٚ، ټٹن ټؽأس ثټووٻ ثټٙنج٨ٌز وخٕٹپ لجٗ ثټىًَض

ثټفٌوح وشوخري ثَضنٵُضخجس ټٽهٌمنز ٨٘ض ثٔضنصجػ ثټ٩جٖضٍ، ٰفٌح أٰ٭جنّصج  من أؼپ 

ٌث ٳ من أؼپ ثټهٌمنز ٨٘ض ثټهٌمنز ٨٘ض نٱ٢ ثټٵىٴجٍ وٴَوًن، وثټفٌح ٨٘ض ثټ٩
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جس ثٖضصفور شٌي أ  ثټ١ٌٌّر ٨٘ض منجخ٪ ثټنٱ٢ ١ٌٌِر ٨٘ض  ؛مٽٌؾنٱ٢ ثټ ْض  ثټىًَض

 ثټووٻ وثټ١ٌٌّر ٨٘ض ثټ٭يثء ثټ٩جٖضٍ ١ٌٌِر ٨٘ض ثټ٩ٕىح.

صٹجً، وٸج   ٍض ٤پ هيه ثَضِرتثشٌؽٌز ٔهو ِىٳ ثټنٱ٢ ٌشث٨ج خني ثټصنجْٰ وثَـض

ز ثټنٱ٢ خ١پ ثٖضنجّٰز ٍض ثټىٴض ثټفج ر ثټ٩ّىهًز، ٍض ثٖضٵجخپ ًصدنى ٴجهر ٘نج٨

صٹجًًز.  ثټٙمٌي ٍض أمًٌٹج شأٸٌو ِٽ١جشهج ثَـض

 
 من أ٨وثه ثټدجـغ ث٨صمجهث ٨٘ض مٙجهً ٨ور

 شنٵّم ثٖضّرير ثټصجًًمٌز إٗض ظُضط ٰرتثس: 

هوًَض ټٽربمٌپ  121 -51شٵٽذ أ٩ِجً ثټنٱ٢ خني  1985 -1973ثټٱرتر ثْضوٗض: 

 خجټٵٌمز ثټفجټٌز ټٽنٵىه.

ٌثـو 2114-1986: ثټٱرتر ثټعجنٌز هوًَض ټٽربمٌپ  51-21ض أ٩ِجً ثټنٱ٢ خني ش

ٌج.  خمُضٯ ٰرتثس ٬َو ثټٹىًض وثنٹّجً ثٴصٙجه ًِو

 -51ًؼ٩ض أ٩ِجً ثټنٱ٢ ټٽٱرتر ثْضوٗض ٨نو مّصىي  2114 -2115ثټٱرتر ثټعجټعز: 

 .2119-2118هوًَض ټٽربمٌپ خمُضٯ ٰرتر هدٟى ثْض٩ِجً ٍض ٨جمٍ  121

ٌثؼ٩ض ٴىر أوخٺ ِٹج َض أش١ىً ـٵىٻ خفٌ ثټٕمجٻ و نصٌؽز  ٍض ثټٱرتر ثټعجنٌز ش

خّدذ ثټ١ٽذ  2115ِجهمض ٍض شمٱٌٞ ثْض٩ِجً ثنصهض هيه ثټفٵدز ٍض ٨جٿ 

 ثټٹدري من ٴدپ ثټٙني خنفى ظُضظز أ٩ٜجٯ.
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ٌثً ثټ٩ّىهًز ثټيي ؼمو ثٖضنجّٰز ٬ري ثټ٩جهټز:  نهجًز ٨هو مؽجنٌز ثټنٱ٢ خٵ

ٌث٠ٌز َض ش٩صمو ٨ ٘ض وؼهجس ن٥ٌ، خپ ثټٌّجِز ثټدرتوټٌز ثټ٩ّىهًز ٌِجِز شٹنىٴ

ٌث٨ٍ ثٖضٙٽفز ثټ٩جمز ثټصٍ شفصم  شٌشٹَ ٨٘ض ثټ٩ىثمپ ثَضٴصٙجهًز وثټّىٴٌز، وش

 ٨ٽٌهج ثټوٰج٧ ٨ن ـٙصهج ثټّىٴٌز.

خٌنمج ٍض ٰرتر ثټعمجنٌنجس شدنض ثټ٩ّىهًز ٌِجِز ثټوٰج٧ ٨ن ثْض٩ِجً، ولٱٝض 

جًس ؼَء من إنصجؼهج ـصى ٰٵوس ؼَءث ٸدريث من ـٙصهج ثټّىٴٌز، وٍض ثْضلري ثنه

ثْض٩ِجً ٍض آ  وثـو، ٨نومج ٸجنض شٽ٩ذ هوً ثٖضٌؼق ثنمٱٞ إنصجػ ثټ٩ّىهًز من 

ني خٌمٌپ ًىمٌج ٍض  11 مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج ٍض منصٙٲ  2.5إٗض نفى  1981مًُض

1985. 

ج٧ ثټفجټٌز ٍض ِىٳ ثټنٱ٢ شفمپ ًسي آنٌز ٌٜٵز، وهٍ ٬ري مٱهىمز  شفمپ ثْضٜو

خٺ، خٌنمج ثټ٩ّىهًز شٕوه ٨٘ض  روًر و٬ري مربًر من ٴدپ ثٖضنصؽني من لجًػ أو 

٪ ٘نج٨ز ثټنٱ٢ ٨٘ض ثٖضوي ثټ١ىًپ، م٪ ثټعٵز  شىؼٌه ثټن٥ٌ إٗض ثٖضّصٵدپ، وٜو

 خٕور ٍض ـٵٌٵز أ  ثټ٩جټم ٌِفصجػ إٗض مًَو من ثټ١جٴز ٍض ثٖضّصٵدپ.

 

 

 
 2114أٸرب ٨رش هوٻ شمصٽٺ ثـصٌج٠ٌجس نٱ١ٌز ٨جٿ 

 اىرسيسو اىذٗىح االحرٍاغً/تشٍٍو اىْسثح

 3 فْضٌٗال 297,600,000,000 24.8%
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 2 اىسع٘دٌح 265,400,000,000 22.1%

 3 مْذا 179,600,000,000 13.29%

 4 إٌشاُ 154,600,000,000 12.90%

 5 اىعشاق 141,400,000,000 11.8%

 6 اىنٌ٘د 104,000,000,000 7.66%

 7 اإلٍاساخ 97,800,000,000 7.21%

 5 سٗسٍا 79,000,000,000 5.82%

 1 ىٍثٍا 43,660,000,000 3.05%

 33 ٍّدٍشٌا 36,220,000,000 2.67%

 ثٖضٙوً: من٥مز ثْضوخٺ 

صٹجً وثٖضنجّٰز(:  من ىًور ثټنٱ٢ إٗض ىًور ثټ١ٽذ ) ٌشث٧ خني ثَـض

ًىمج خنهجًز  91هوټز شفصٱ٦ خممَونجس  29شأِّض وٸجټز ثټ١جٴز ثټووټٌز من 

مٽٌجً خٌمٌپ ًٹٱٍ  4.1خٽٮ مؽمى٧ ممَونجس ثټووٻ ثْض٨ٝجء  2114مجًُ 

ًىمج، ٌٰمج شٵرتح ممَونجس من٥مز ثټص٩جو   44ټصٽدٌز إؼمجيل ثټ١ٽذ ٨٘ض موي 

 ثَضٴصٙجهي وثټصنمٌز ثټنّدز

من أ٨٘ض مّصىي ټهج ٨٘ض ثٔض٠ُضٳ، ِدٶ أ  ِؽٽصه ٍض  2115ٍض منصٙٲ ٨جٿ 

٢  1998أ١ّ٬ْ  هوًَض  11.22ٴدپ ٰرتر ٴٙرير من هدٟى ثْض٩ِجً إٗض مصِى

جس ثٖضصفور أٸرب مٙوً ټنمى ثٖض٩ٌٛو ثټنٱ١ٍ ثټ٩جٖضٍ ټٽربمٌپ، و  ِص٥پ ثټىًَض

ج وأ  رشٸجشهج منصؽز ټٽنٱ٢ ثټٙمٌي، وټٹنهج شوًٌ  ټٽصفٹم ٍض ثْض٩ِجً، لٙ٘ى

ٌثًي، خ٩و أ  أ٠ٽٶ أوخجمج  ٌِنجًًى وٴ٩صه م٪ ثټٙني ٖضىثؼهز آظجً ثټصّمني ثټف

ثٖضنجلٍ ٨٘ض ثټ٩جټم،  ل١صه ثٖضنص٥ٌر ؼوث ـىٻ ثټصهوًو ثټٹدري ثټيي ًٕٹٽه ثټص٭ٌري

ًث وأ٨ٽن ٨ن ٌٰٛ ٴٌىه ٬ري مّدىٴز ٨٘ض مف١جس  مؤٸوث  روًر ثټصفٌٷ ٰى

شىټٌو ثټٹهٌخجء، وثټم١ز ثْضمريٸٌز من أؼپ ٠جٴز ن٥ٌٱز وهى أـو ثټصفوًجس 
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ثْضِجٌِز ٍض ٨ٍشنج، وثټم١ز ِصٱٌٛ ٨٘ض مف١جس شىټٌو ثټٹهٌخجء أ  شمٱٞ 

ٍض ثٖضجبز ٨مج  32ثټٹٌخى  خنّدز  ثند٩جظجشهج من ٬جٍ ظجنٍ أٸٌّو 2131خفٽىٻ 

 .2115ٸجنض ٨ٽٌه ٨جٿ 

ٍض ثٖضجبز من ثند٩جظجس ظجنٍ أٸٌّو ثټٹٌخى ،  41وشّددض مف١جس شىټٌو ثټٹهٌخجء 

١ٌجٻ شٵٽٌٚ  ٌثًي وثټص٭ري ثٖضنجلٍ، ِو صدجُ ثټف ٍثس ثٖضّددز ټُـض أٸعٌ ثټ٭ج

ٱ٢ ٘نج٨ز ثټنٱ٢ ثټٙمٌي ٍض ـوه ثْضهنى، ټيټٺ هٍ شٵدپ ثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټن

ټصفًٌٺ ثٴصٙجههج ثٖضصدج٠ت، وٍض نٱْ ثټىٴض شفٵٌٶ ثِرتثشٌؽٌز ثټصٵٽٌپ من آظجً 

ٌثػ ثټنٱ٢ ثټٙمٌي، ثټيي ًصّدذ ٍض آظجً ٨٘ض ثټدٌةز وًصّدذ ٍض ـووط  ثِصم

ٌثػ ثټنٱ٢ ثټٙمٌي.  ٍَضٍٻ ٍض ثٖضنج٠ٶ ثټصٍ ًصم ٌٰهج ثِصم

٩و مىؼز ټيټٺ نؽو أوخجمج ًٌٰٞ مرشو٧ ل٢ أنجخٌذ معريث ټٽؽوٻ م٪ ٸنوث، خ 

ثنصٵجهثس وث٩ِز من ن١ٕجء خٌةٌني، وهى مرشو٧ ثْضندىح ثټيي ًمصو من ـٵىٻ 

ٸٌٽى  1886ثټنٱ٢ ثټٌمٽٌز ٍض ثټربشج ثټٹنوًز ـصى ٔج٠ت لٽٌؾ ثٖضٹٌّٺ ٖضّجٰز 

أټٲ خٌمٌپ ًىمٌج من ثټنٱ٢ ثټمجٿ ثټعٵٌپ وثټدٌصىمني  811مرتث، ټؽٽذ أٸعٌ من 

  مٙجٍض ثټصٹًٌٌ ٍض إًٽٌنىي.ثٖضمٱٲ من ثټٌمجٻ ثټنٱ١ٌز ٍض ثټربشج إٗض

ـٶ ثټنٵٞ ثټٱٌصى ٜو شرشً٪ ًصٌق شؤني  2115وثِصموٿ أوخجمج خوثًز ٨جٿ  

جس ثٖضصفور، وهى  ل٢ أنجخٌذ ٸٌّصى  إٸْ إٻ ټنٵپ ثټنٱ٢ من ٸنوث إٗض ثټىًَض

ثټصرشً٪ ثټيي وثٰٶ ٨ٽٌه مؽٽّج ثټنىثح وثټٌٕىك، وش١٩پ ثٖضرشو٧ ْضٸعٌ من 

 ِض ِنىثس.

شفجوٻ ثټ١ٌٌّر وثټصفٹم ٍض ثټنٱ٢ خ٩ىثمپ ټٌّض ټهج ٨ُضٴز  ٰجټووٻ ثټ٭ٌخٌز

ٱىًي، ٍض  خجټ٩ٌٛ وثټ١ٽذ، ٔضټٵجء مّؤوټٌز شٽىط ثٖضنجك وثټدٌةز ٨٘ض ثټىٴىه ثْـض

ًث  ـني أ  ثټًَض ثټٙمٌي وثټٱفم ثټفؽٌي وثٖضٱج٨ُضس ثټنىوًز ش٩صرب أٸعٌ  ر

َثمجس ٜ ممز من ٴدپ ول١ىًر ٨٘ض ثٖضنجك، من أؼپ أ  شصفمپ ثټووٻ ثٖضنصؽز ثټص

من٥مجس هوټٌز ثټوث٨ٌز ټفمجًز ثټدٌةز وثٖضنجك، وًخ١ه خٵٌٝز ش٭ٌري ثٖضنجك من 

لُضٻ ثِصعمجً ٨ىثبو ثټنٱ٢ وشىؼٌههج ٖضٙٽفز ثټوٰج٧ ٨نه، مج ًؽ٩ٽهج شٽؽأ إٗض 

 ٌٰٛ  رثبذ ٸٌخىنٌز ٖضٙٽفز ثټ١جٴز ثټنىوًز.



ٌثً أِىثٳ ثټنٱ٢ ثټ٩جٖضٌز  ه.٨دوثټفٱ٦ٌ ٨دوثټٌـٌم مفٱى٣                        هوً أوخٺ خٵٌجهر ثټ٩ّىهًز ٍض ثِصٵ

 

 

 هثً نجرشي ټٽنرش ثٔضټٹرتونٍ 46

ثِصمومصه خپ  ،ٹٍ ٍض مؽجٻ ثټ١جٴز ثٖضنصؾ ثٖضٌؼقٸمج ټ٩ذ ثَضِصٵُضٻ ثْضمًٌ

ٌثنٌج،  ٌجٌِج ٴىًج ٖضّج٨ور ثټفٽٱجء ٨نو ثْضٍمز ٍض أوٸ ج ؼٌِى جس ثٖضصفور ُِـض ثټىًَض

ٽٌپ ٍض وهنجٷ م١جټدز ٍض ثټٹىن٭ٌُ خجټص٩ؽٌپ خصٙوًٌ ثټ٭جٍ ثټ١د٩ٌٍ إٗض أوًخج ټٽصٵ

ٌج ْض  ثټ٭جٍ ثْضمًٌٹٍ نٙٲ ثټ٩ٌّ ٍض أوًخج، إى شدٽٮ  ؛ث٨صمجه ثټفٽٱجء ٨٘ض ًِو

ٌثًًز  . 11هوًَض خٌنمج شٙپ ٍض ؼنىح رشٳ آٌِج إٗض  2.5ثٖضٽٌى  وـور ـ  هوًَض

ج  هيث مج ؼ٩پ أمًٌٹج شٽ٩ذ هوً ثٖضنصؾ ثٖضٌؼق ثټيي ټ٩دصه أوخٺ ولٙ٘ى

ٌثً  ثټ٩ّىهًز ٌٰمج ِدٶ خٌٰ٪ ثٔضنصجػ ٍض أوٴجس ثًشٱج٧ ثْض٩ِجً ټٝمج  ثِصٵ

ثْضِىثٳ، وهٍ شًٌو أ  شؽ٩پ ِىٳ ثټنٱ٢ مص٩وه ثټٵ١دٌز، خوَض من ٴ١ذ وثـو 

ٸج  ٍض ثټّد٩ٌنجس من ثټٵٌ  ثٖضجيض خّدذ ثمصُضٷ أوخٺ ٍض ثټىٴض ثټفج ر ٸمج 

ٍض ثٖضجبز من ثـصٌج٠ٌجس ثټنٱ٢ ثټصٵٽٌوي وٴو ًٹى  أٸعٌ ـّذ آلٌ  81نفى 

 مٽٌجً خٌمٌپ. 1511من أؼمجيل ثـصٌج٠ٌجس ٨جٖضٌز شدٽٮ  2114إـٙجبٌجس ٍض ٨جٿ 

خهدٟى أ٩ِجً  منصؽى ثټنٱ٢ ثټٙمٌي ًصهمى  ثټ٩ّىهًز خأنهج شّمقمج ؼ٩پ 

ن  ثټنٱ٢ ټصفؽٌم ثټنمى ٍض منج٠ٶ ثٔضنصجػ ثٖضٌشٱ٪ ثټصٹٽٱز، وٌشـض هًٌ هٰى

ثٖضوًٌر ثټصنٱٌيًز ټىٸجټز ثټ١جٴز خأ  أوخٺ ٴو شؽصيح خ٩ٞ ثټ٩مُضء من ؼوًو ٍض 

٤پ ثنمٱجٛ ثْض٩ِجً، ټٹنهج ټن شّص٩ٌو ـٙصهج ثټّىٴٌز ثټصٍ ٸجنض شصمص٪ خهج 

، وث٨صربس أ  ل١ىر ٍض ثٖضجبز 41ٸجنض ثټصٍ  2118 ٴدپ ثْضٍمز ثٖضجټٌز ٨جٿ

ز.  ثټ٩ّىهًز ٬ري مأټٰى

ٌثٴدى  ثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټنٱ٢ خٱ٧َ ٔوًو، ٌِرتثشٌؽإ ز ثټ٩ّىهًز ؼ٩ٽصهم ً

جس ثٖضصفور مٌشني ٍض  لٌٕز أ  ٩ًٌو ثټصجًًن نٱّه، ـٌغ شرضًس ثټىًَض

جس ثٖضصفور  ثټممٌّنجس وثټعمجنٌنجس من ثټٵٌ  ثٖضنٍشٿ، ٬ًم ىټٺ ل١١ض ثټىًَض

 مٱٌٞ ٨وه منٙجس ثټفٱٌ.ټص

ٌثهنى  ٨٘ض أ  شدوأ ِىٳ ثټنٱ٢ ٍض ثِص٩جهر شىثٍنهج ٍض ٬ٝى  ِصز  إنهم ٸجنىث ً

أٔهٌ، ټٹن ليټصهم ثټ٩ّىهًز ولٌدض آمجټهم خ٩ومج ًٰٝض شمٱٌٞ ـٙٚ 

ج وثټ٭ٌح  ٶ هوٻ ثْضوخٺ لٙ٘ى ثٔضنصجػ ټٙجټفهم ْضنهج خوأس شوثٰ٪ ٨ن ـٵهج ـو

جس ثٖضصفور شّددض ٍض  ج ثټىًَض ٌثٳ وثِض  شٌٰٞ أي ـٽىٻ ٍض ولٙ٘ى ثـصُضٻ ثټ٩
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ِىًًج من أؼپ أ  شدٵى ثٖضن١ٵز ٍض ـجټز ٌشث٧ هثبم ـصى شٵًض ثټ٩ّىهًز ٨٘ض 

 هث٨ٖ ثټصٍ أوؼوشهج ثټٱىىض ٍض ثٖضن١ٵز.

نصٌؽز ثِرتثشٌؽٌز ثټ٩ّىهًز ثټؽوًور خصمّٹهج خفٙٚ ثٔضنصجػ خوأ ًنمٱٞ 

ؼوًور ٌِٱٵو ـٛى  إنصجػ ثټنٱ٢ ثټٙمٌي خرس٨ز ٸدرير، ٰئىث ټم شفٱٌ آخجً

ٍض ٍض ثٖضجبز ٍض ـٵپ ثټ٭ىثً  5ٵوث  ٍض ثٖضجبز من إنصجؼه ِنىًج مٵجًنز خٱ 45خجٸني 

 ثټ٩ّىهًز.

ٌجٌِز َضنمٱجٛ أ٩ِجً ثټنٱ٢:  ثټصد٩جس ثټؽٌِى

ٌثٌٰج ثټٌّجِ ٌز، و٨وٿ لٱٞ ثټنٱ٢ هى ثټّٽ٩ز ثْضٸعٌ أهمٌز من نجـٌز ثټؽ٭

ٌ إثٔضنصجػ ٔٹپ شفىَض  ح أ٩ِجً ټصفؽٌم مٕجًً٪ ِرتثشٌؽٌج ْضوخٺ، ولٛى ـ

جس ثٖضصفور، ثْضمٌ ثټيي ٩ًٍَ ٨٘ض ثٖضوي ثټ١ىًپ ٴوًر  ثٔضنصجػ ٬ري ثټصنجٌّٰز ٍض ثټىًَض

ثټٹٌمٽني ٨٘ض مىثؼهز ثټدٌض ثْضخٌٞ ٨٘ض ثټّجـز ثټووټٌز، ٔضٴجمز ن٥جٿ هويل 

 مص٩وه ثْضٴ١جح.

، وټن  81ٌِمٌػ ثټنٱ٢ ثټٙمٌي من ثټّىٳ إىث هد١ض ثْض٩ِجً شفض  هوًَض

ٍض ثٖضجبز  98٪ أمًٌٹج منجّٰز ثټ٩ّىهًز ٍض ٘وثًر ِىٳ ثټنٱ٢ ثټ٩جٖضٌز، وشّص١ٌ

ج وأنه ٴوً  من رشٸجس ثټنٱ٢ ثټٙمٌي ټن شّص١ٌ٪ مىث٘ٽز ثٔضنصجػ، لٙ٘ى

. 1.7ـؽم ثټوًى  ٨٘ض رشٸجس ثټنٱ٢ ثټٙمٌي   شًٌٽٌى  هوًَض

ٌثً مؽٽْ ثټٌٕىك ثْضمًٌٹٍ ٍض خنجء ل٢  مج ؼ٩پ أوخجمج ًّصموٿ ثټٱٌصى ٜو ٴ

ًثس هوًَض ټنٵپ ثټنٱ٢ من ٸنوث إٗض لٽٌؾ  8ٌذ ٸٌّصى  ثټنٱ١ٍ خصٹٽٱز أنجخ مٽٌج

ثٖضٹٌّٺ ټصٙدق أمًٌٹج ٴىر ٜجًخز ٍض ِىٳ ثټ١جٴز ثټ٩جٖضٌز ـصى أ  خ٩ٞ 

ٌثً ٌِجيس وټٌْ ثٴصٙجهي.  ثټؽمهىًًني ث٨صربوث ثټٵ

 
ٌج خّدٶ أ  هٽٽض خأنهج ثٸصٕٱض ـٵپ ِمجه خىشني خفٵپ ثَضنصٙجً ٍض  صى ًِو ـو

 ً ث خج٨صدجً أنه ـٵپ ًىؼو ٌٰه نٱ٢ أٸعٌ من ـٵپ ثټ٭ىثً ٍض ثټ٩ّىهًز، خفٌ ٸج

ًىٿ ٍض ثټّنز، وشٙپ هًؼز  311-271ټٹن ثټؽٽٌو ثټيي ً٭١ٍ ثٖضٌجه مج خني 

ٌثًر إٗض  ٌث رشٸز ثٸّى  مىخٌپ ثټرشًٺ ٍض  46ثټف شفض ثټٙٱٌ، ثنّفدض مؤل

َثٻ ًفم مٽٌجً  71پ ثٸصٕجٯ ثټدرئ و٠جټدض خٵٱپ ثټدرئ، خٌنمج ـٵپ ثټ٭ىثً َض ً
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صٌج٠ٍ ثٖضؤٸو خ٩و مٌوً  ِنز ٨٘ض ثٸصٕجٰه وإنصجػ مج َض ًٵپ  71خٌمٌپ من ثَـض

 مٽٌجً خٌمٌپ منه. ٨41ن 

 
ًثٰٵه هجټز  دٶ ـٵپ ثَضنصٙجً ثټٌويس ـٵپ ٸٕ٭ج  ٍض ٸجٍلّصج  ثټيي  ِو

مٽٌجً  51خأنه ًفصىي ٨٘ض  2111إ٨ُضمٌز خأنه ـٵپ ٌِٝ٪ ثټمٽٌؾ ؼجندج ٨جٿ 

ن خّدذ ثټربه ثټٕوًو وثًشٱج٧ ٸربًصٌو ثټهٌوًوؼني ش٩ٌٴٽض خٌمٌپ من ثټنٱ٢، ټٹ

،  ٨46مٽٌز ش١ىًٌ ثټفٵپ، ولرسس مؽمى٨ز من ثټرشٸجس شٹٽٱز  مٽٌجً هوًَض

 ٰهٍ ثٸصٕجٰجس شموٿ أهوثٰج ٌِجٌِز أٸعٌ منهج ثٴصٙجهًز.
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ًثس، خ٩ومج ٸجنض ثْض٩ِجً  11إٗض  1986و٨نومج ثنمٱٝض ثْض٩ِجً ٍض ٨جٿ  هوَض

 ًَض ٖضور ظُضط ِنىثس ِجخٵز، وټوس ٸٌجنجس ٨مُضٴز نصٌؽزهو  31مّصٵٌر ٨نو 

 ٸّى  مىخٌپ( و)خًٌصٌٖ خرتوټٌىٿ(.ث) :معپ ،ثنومجؼجس ٍض ٴ١ج٧ ثټرشٸجس

نٱض  ثټصٍ  ٸمج ـٵٵض رشٸز )خًٌصٌٖ خرتوټٌم( ٍض إشمجٿ ٘ٱٵز رشثء من ًِو

، وشم 2115ٍض ثٖضجبز من ـٵپ شجُ ًىًًٹه ٍض رشٳ ٌِربًج ٍض ًىنٌى  21خج٨ض 

ٌثخز ثټصى  مٽٌجً  25ٴٌ٪ ٨٘ض ثټٙٱٵز ٍض ِجنض خٌرتِرب٫ من أؼپ ِوثه ٴٌٛ خٵ

هوًَض ٖضٙجًٯ ٬ٌخٌز ٜممز منهج )خجًٸٽٌَ( وخنٺ أ)وٯ أمريٸج( خ٩و ٨جمني من 

ٌج ) شٍ إ  ٸٌه خًٌصٖ  -رشثء مرشو٧ مٕرتٷ م٪ )خًٌصٖ خرتوټٌم( ٍض ًِو

نٱض( ٍض ِىٳ ټنو  ټٓضِهم ٌثخز  خرتوټٌم (، ًيٸٌ أ  ًِمٽز رشٸز ) ًِو ثټدجټٮ ٴ

، ًٵپ ٨ن مج ه٩ٰصه ثټرشٸز  38 مٽٌجً هوًَض مٵجخپ رشٸز ) شٍ إ   56مٽٌجً هوًَض

 .خًٌصٖ خرتوًٽٌىٿ ( مني ٨جمني -ٌهٸ

نٱض( إ٨جنز مجټٌز  ټّوثه هًىنهج، أؼربس ثټرشٸز ٨٘ض وخ٩ومج ٴىخپ ٠ٽذ )ًِو

خٌ٪ أ٘ىٻ ټهج و٨ٌٜض ٨٘ض ثټٙني ـٙز ٍض مرشو٨جس خرتوټٌز ٍض ٌِدريًج ٤ٽض 

نٱض( ټٽرشٸز ثټى٠نٌز ثټٌٙنٌز ٌِج ش٩جًٜه ـصى ثِض ، وٴو خج٨ض )ًو  ًِو

ـٙز ٍض منٕجر شٹًٌٌ شفض ثٔضنٕجء ٍض أٴىص رشٳ  2115ثټٹٌمجوًز ٍض ِدصمرب 

ٌج مٵجخپ أِهم ٍض منٕآس شٹًٌٌ هثلپ ثټٙني وهٍ ٘ٱٵز منفض ثټٙني  ًِو

ٌز. َث ٨٘ض ٩ٌ٘و منٕآس ثټصٹًٌٌ ثټٌِو ٩ج مصمٌ  ٜو

ٌثءر مصأنٌز ټم١ًٌز ثټنٱ٢ ثټ٩جٖضٌز:م٩جهټز ثټصىثٍنجس   ثټ٩جٖضٌز وٴ

جس  مني أ  ٤هٌ ثټنٱ٢ ثټٙمٌي ٍض ثٖضٹجمن ٍض شٹّجُ وهثٸىشج ثټٕمجټٌز ٍض ثټىًَض

٩ٱهج، ټٹن أوخٺ وخٕٹپ لجٗ هوٻ  ثٖضصفور، ثټٹپ ٸج  ًصفوط ٨ن ٍوثٻ أوخٺ ٜو

ثټمٽٌؾ هٍ ثْض٬نى خجټنٱ٢ ثټصٵٽٌوي من ـٌغ ثـصٌج٠ٌجشه وًلٚ شٹجټٌٲ 

ٌث ٌثٳ، خٌنمج ثټرشٳ ثِصم ػ نٱ١ه، وًمصٽٺ أنٵى ثْضنىث٧ ولج٘ز ٍض ثټ٩ّىهًز وثټ٩

وأوًخج ٰٵرير، وًىؼو ثټنٱ٢ ثټٙمٌي ٍض أمًٌٹج ثټٕمجټٌز وثټؽنىخٌز، إنصجػ ثټنٱ٢ 

 هوًَض ټٽربمٌپ. 41ثټصٵٽٌوي ٌِدٵى مؽوًج ثٴصٙجهًج ـصى ټى خٵٌض ثْض٩ِجً ٨نو 
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٢ ثٔضنصجػ  صٌج٠ٌجس ومصِى ق ثَـض ًثس ټ٩جٿ ؼووٻ ًٜى  2114وثټٙجه

 اىذٗىح
 االحرٍاغً اىَؤمذ

 ٍيٍاس تشٍٍو
 ٍر٘سػ اإلّراج اىًٍٍ٘

 ٍيٍُ٘ تشٍٍو

ٍر٘سػ 

اىصادساخ 

 اىٍٍٍ٘ح

 ٍيٍُ٘ تشٍٍو

 1.93 2.78 215.35 فْضٌٗال

 7.57 9.63 265.75 اىسع٘دٌح

 1.21 3.57 375.53 إٌشاُ

 2.39 2.57 344.23 اىعشاق

 2.05 2.92 333.53 اىنٌ٘د

 2.70 2.79 17.53 اساخاإلٍ

 4.71 10.14 53.33 سٗسٍا

 0.589 0.993 45.36 ىٍثٍا

 2.19 1.75 37.37 ٍّدٍشٌا

 0.119 7.44 33.33 اى٘الٌاخ اىَرحذج

 17.65 23.83 533.35 اىششق األٗسػ

 24.05 31.60 3236.37 أٗتل

 39.83 72.84 3451.56 اىعاىٌ
 ثٖضٙوً: من٥مز أوخٺ 

 

 

ز:  ثټمُ٘ض

ِرتثشٌؽٌز ثټوٰج٧ ٨ن ثټفٙز ثټّىٴٌز خوَض من ه٨م إَؿ ثټ٩ّىهًز ٨ن ټن شصَـ

ج وأ  ثټ٩جټم  ٌثؼ٪ ثْض٩ِجً مٕٹٽز أٴپ من ـور ثټصيخيخجس، لٙ٘ى ثْض٩ِجً، ْض  ش

خفجؼز إٗض م٩ٌٛو مّصوثٿ ًمٹن ثَض٨صمجه ٨ٽٌه من لُضٻ شفٵٌٶ شّجوي 
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ثټ٩ٌٛ وثټ١ٽذ ـصى َض ًصيخيح ثټ٩ٌّ وهٍ مٕٹٽز ٸربي ټٽمّصهٽٹني 

صٌج٠ٌجس ثټنٱ٢ و  ًثشهج ٍض أوخٺ مص٨َمز َـض ص٥پ ثټ٩ّىهًز وؼج ثٖضنصؽني، ِو

ثټ٩جٖضٍ ـصى إ٩ٔجً آلٌ، ٸمج ِص٥پ ثټ١جٴز هٍ أِجُ ثټنمى ثَضٴصٙجهي 

وثټصنمٌز ٍض ممصٽٲ أنفجء ثټ٩جټم، وهنجٷ ـجؼز إٗض ؼمٌ٪ أٔٹجٻ ثټ١جٴز ثټفوًعز، 

صصؽه ثټ٩ّىهًز إٗض ثټرتٸٌَ ٨٘ض منصوي ثټ١جٴز ثټيي ًّص مو ٴىشه من ٠د٩ٌصه ِو

٬ري ثټٌّجٌِز، وهى ټٌْ شؽم٩ج ټٽمنصؽني ٜو ثٖضّصهٽٹني ثټيي شو٨مه 

ًثس ثټ١جٴز.  ثټ٩ّىهًز خأ  ًٙدق ثٖضن٥مز ثټٌبٌٌّز ټفىث

ٌثً  ًثء هوٻ مؽمى٨ز ثټ٩رشًن ټٕضِهجٿ ٍض ثِصٵ ٸمج ِص٩ىٻ ثټ٩ّىهًز ٨٘ض وٍ

ثټنٱ٢  ثټّىٳ خّدذ أ  ثَضٴصٙجهثس أ٘دفض مرتثخ١ز، وټن شمرس ٰٵ٢ رشٸجس

ثټٙمٌي خپ ـصى رشٸجس ثټ١جٴز ثٖضصؽوهر ثټصٍ ټن شٹى  مؽوًز ثٴصٙجهًج إَض 

 ـني شٹى  أ٩ِجً ثټنٱ٢ مٌشٱ٩ز.

 ثټٌسًز ثٖضّصٵدٽٌز:

ٙز أوخٺ من  ٥ٌِپ منصؽى ثټنٱ٢ منمٱًض ثټصٹٽٱز مهٌمنى  ٨٘ض ثټّىٳ، ـو

ج وأ  ثټصمىًپ ٨٘ض ثټ١ٽذ ٍض ثټّنىثس ثٖضٵدٽز ـصى ٨جٿ  ثټّىٳ ِصًَو، لٙ٘ى

ني خٌمٌپ  7.6ٌِٹى   2119 مٽٌى  خٌمٌپ ٍض ثټٌىٿ، وٴو ًٙپ إٗض ش٩ّز مًُض

ٌثس وٸجټز ثټ١جٴز ثټووټٌز.  ًىمٌج، ـّذ شٵوً

 

ًٰٞ ثټ٩ّىهًز ثټصٍ شٵىه أوخٺ لٱٞ ثٔضنصجػ وثټصمّٺ 

 خجټفٙٚ ثټّىٴٌز:

خ٩و ًٰٞ ثټووٻ ثٖضنصؽز ٍض أوخٺ ٨٘ض لٱٞ ثٔضنصجػ وثټصمّٺ خجټفٙٚ ثټّىٴٌز 

ىهًز، وهى نهؾ ؼوًو ثشد٩صه ثټ٩ّىهًز هٰج٨ج ٨ن ـٙٚ أوخٺ ثټيي ٴجهشه ثټ٩ّ

ـصى َض شيهذ ټٙجټق هوٻ منصؽز من لجًؼهج، وخ٩و شأظٌ ثَضٴصٙجهثس ثټصٍ ش٩صمو 

ج ًوٌِج ثټصٍ ثنمٱٝض ٨مٽصهج أٸعٌ من  ٨٘ض ثټنٱ٢ ٸمٙوً هلپ ًبٌيس لٙ٘ى

ًر لمّني ٍض ثٖضجبز، وخوأس ثټرشٸجس ثټنٱ١ٌز ش٩جنٍ من لّجبٌ ٸدرير و٨وٿ ٴو

ٌج نفى  ،  551ثټرشٸجس ٨٘ض شّوًو هًىنهج ـٌغ شدٽٮ هًى  ًِو مٽٌجً هوًَض
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ًثشهج إٗض ثټٙني خنفى  مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج إٗض  1.3ٍض ثٖضجبز من  31وثنمٱٝض ٘جه

ًثس ثټ٩ّىهًز إٗض ثټٙني  5أټٲ خٌمٌپ ًىمٌج، ونفى  793 ٍض ثٖضجبز من ـٙز ٘جه

 .2116أټٱج ٍض ًنجًٌ  911إٗض  2115أټٱج ٍض هًّمرب  996ٍض ًنجًٌ ثنمٱٝض من 

وخ٩ومج ٸجنض ثټ٩ّىهًز شو٨ى ثټووٻ ثٖضنصؽز من لجًػ أوخٺ إٗض ثټص٩جو  م٩هج 

وټٹن ٸجنض ه٨ىثشهج شىثؼه خجټٌٰٞ، ټٹن خ٩و شىؼه ثټ٩ّىهًز نفى ثټصمّٺ 

خفٙٚ ثٔضنصجػ هٰج٨ج ٨ن ـٙٚ أوخٺ أهي إٗض ثنهٌجً ثْض٩ِجً خٕٹپ 

ًثمجشٌٹٍ، ٍض ثٖضٵجخپ شصؽه ثټووٻ  جس ثٖضصفور وثټٙني إٗض  :معپ ،ثټٹربيه ثټىًَض

ٍثه من أٍمز ثټووٻ  شمًَن ٸمٌجس أٸرب مّصعمٌر أ٩ِجً ثټنٱ٢ ثټٌلٌٚ، ممج 

ٌج شصؽه إٗض ه٨ىر ثټ٩ّىهًز ٨ٌٍمز أوخٺ ټٽص٩جو   ثٖضنصؽز ټٽنٱ٢، مج ؼ٩پ ًِو

خ٩ومج ٸجنض شٌٰٞ لُضٻ ثټٱرتر ثٖضجٌٜز، ٸمج أظدصض ثټ٩ّىهًز ٴوًر ٨٘ض ٴٌجهر 

ٌثهن ٨٘ض شٱٹٺ هوٻ أوخٺ، ٩ومج ٸج  ثأوخٺ، خ خپ أظدصض ثټ٩ّىهًز أ  هوٻ ټ٩جټم ً

َثٻ ٴىر مصمجِٹز خ٩و  ٨ٝىث ًمصٽٹى   ٨12جمج ٨٘ض شأٌِْ أوخٺ و 55أوخٺ َض ش

صٌج٠ٍ ثټ٩جٖضٍ ټٽنٱ٢، وټن شصمٹن من ٨ُضػ مٕٹُضس أِىثٳ  81 ٍض ثٖضجبز من ثَـض

 ٍض ثٖضجبز من ثٔضنصجػ لجًػ ثٖضن٥مز. 65ثټنٱ٢ و

ج٧ ٸدجً منصؽٍ ثټنٱ٢ ٍض من٥مز ثټدٽوث  ثٖضٙوًر ټٽنٱ٢ ) أوخٺ( وثټووٻ ثؼصم

ٌث  ثټصٍ أخوس  لجًؼهج ٌِؽصم٩ى  ٍض ثټووـز خ٭ٞ ثټن٥ٌ ٨ن ـٝىً إً

ني خٌمٌپ  4م٩جًٜز ٔوًور ټُضنٝمجٿ إٗض ثَضشٱجٴٌز إٗض أ  ًٙپ إنصجؼهج إٗض  مًُض

ٌز نصٌؽز ثټف٥ٌ ًىمٌج وشّص٩ٌو ـٙصهج ثټصٍ ٰٵوشهج ٍض ثْض٨ىثٿ ثټعُضظز ثٖضجٜ

پ  ٌز خ٩و ش٘ى ثټنٱ١ٍ ثٖضٱٌٛو ٨ٽٌهج، ثَضؼصمج٧ ٌِٹى  خ٨ٌجًز ٩ِىهًز ًِو

نَوًُض إٗض ثشٱجٳ ثٖضدوبٍ ٍض  ٌج وثټ٩ّىهًز وٴ١ٌ ٰو ٌثٯ منهج ًِو ٨وه من ثْض٠

ٌج  2116ٰربثًٌ  ٨٘ض شؽمٌو إنصجػ ثټنٱ٢ ٨نو مّصىًجس مٌشٱ٩ز ٴٌجٌِز ټٌِو

خ٪ ثنٝمج ٿ خجٴٍ ثٖضنصؽني ثټٹدجً إټٌهج ـصى وثټ٩ّىهًز، وثٔرت٠ض ثټووٻ ثًْض

 ًولپ ثَضشٱجٳ ـٌَ ثټصنٱٌي.

منصؽج من ثټووٻ ثْض٨ٝجء ٍض ثٖضن٥مز ولجًؼهج  15ثَضشٱجٳ ًف٥ى خو٨م 

ٍض ثٖضجبز من ـؽم إنصجػ ثټنٱ٢ ثټ٩جٖضٍ، وهٍ ثشٱجٴٌز  75ًّجهمى  خنفى 
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٪ أًٌٜز ْض٩ِجً ثټنٱ٢ ٸآټٌز ټصؽمٌو مّصىي ثٔضنصجػ ـصى  ِجهمض ٍض ٜو

ټصفٵٌٶ شىثٍ  ٍض ثْض٩ِجً وثٖضمَونجس، ـٌغ وؼو ثټنٱ٢  2116ثټ٩جٿ  منصٙٲ

ج وأ   51ه٨مج خ٩و خٽى٬ه مّصىي ثټٵج٧، وثټهوٯ خٽى٫  ًث ټٽربمٌپ، لٙ٘ى هوَض

ٍض ثٖضجبز،  41ٌٔٱٌو  شصىٴ٪ أ  ًًَو ثټ١ٽذ ٨٘ض ثټنٱ٢ لُضٻ ٨رشًن ٨جمج خنفى 

١جټٌز أ  ٩ًىه ٩ٌِ ثټربمٌپ إٗض ًث  91 مّصىًجس ٌٰمج شىٴ٩ض رشٸز إًنٍ ثًٔض هوَض

ِنىثس ، خپ إ  ًبٌْ رشٸز ٌٔٱٌو  ًصىٴ٪ أ  ًٹى  مّصٵدپ  3ټٽربمٌپ لُضٻ 

ٍثهٌ، وًٌٰٞ ٰٹٌر أ  نمىىػ ثټرشٸجس ثټٹربي ٜمن  ثټنٱ٢ ٍض ثټ٩ٵو ثٖضٵدپ 

٭ٌ ـؽمج،  ٘نج٨ز ثټنٱ٢ ٍض ل١ٌ من منجّٰز مؽمى٨جس ثټًَض ثټٙمٌي ثْ٘ض

 وٸيټٺ من ـمُضس ش٭ري ثٖضنجك.

ًثشهج ثْضٴپ  ٬ًم أ  هدٟى ثْض٩ِجً ؼ٩پ ثټٹعري من ثټرشٸجس شصم٘ض ٨ن ثِصعمج

ًثس ثټصنٵٌذ إٗض  ٌثؼ٩ض ثِصعمج خجنمٱجٛ  2115مٽٌجً هوًَض ٍض  539أهمٌز، خپ ش

،  381ٍض ثٖضجبز، ٸمج أ  هدٟى ثْض٩ِجً أټ٭ى مٕجًً٪ نٱ١ٌز ح 21 مٽٌجً هوًَض

ج ٍض خفٌ ثټٕمجٻ ٴو ًوٰ ٪ رشٸجس نٱ١ٌز وٴجه إٗض ثًشٱج٧ شٹجټٌٲ ثٔضنصجػ لٙ٘ى

 ـٵُض إنصجؼٌج ٍض خ١ًٌجنٌج. 51ټُضنصٵجٻ إٗض ثټمٽٌؾ ثټيي ٌِؤهي إٗض إ٬ُضٳ نفى 

ٌو ٘ٱىٯ منصؽٍ  ثټهوٯ من ل١ىر ثؼصمج٧ ٸدجً منصؽٍ ثټنٱ٢ ٍض ثټ٩جټم شـى

ثټنٱ٢ ٍض أمريٸج ثټؽنىخٌز وإٴنج٨هم خجَضنٝمجٿ إٗض ثشٱجٴٌز ثټصؽمٌو من أؼپ 

پ إٗض خٌج  مٕرتٷ خمٙٗى شعدٌ ض ثٔضنصجػ، وهٍ ِجخٵز ٖضنصؽٍ ثټنٱ٢ من ثټص٘ى

لجًػ أوخٺ، مج ٩ًنٍ نؽجؿ ٌِجِز ثټ٩ّىهًز ٍض ثټصمّٺ خفٙٚ ثٔضنصجػ ٬ًم 

٢ ِصفٵٶ  ثِضَضٿ ثټصٍ منٍ خهج ثٴصٙجههج، وټٹنهج ٨٘ض ثٖضوي ثټٵًٌذ وثٖضصِى

 نصجبؾ.

ٌج ثَضنٝمجٿ ټووٻ أوخٺ من   ًأِهج ًِو وخجټٱ٩پ خوأس ثټووٻ من لجًػ أوخٺ و٨٘ض 

ټص٩جو  ٍض شفٵٌٶ شىثٍ  ٍض ِىٳ ثټنٱ٢، ْض  ثټؽمٌ٪ ٌِٹى  لجرسث ٍض ٤پ أؼپ ث

ثِرتثشٌؽٌز ثټصمّٺ خفٙٚ ثٔضنصجػ ثټصٍ ٴجهشهج ثټ٩ّىهًز من أؼپ ثټٝ٭٢ ٨٘ض 

ثټووٻ ثٖضنصؽز من لجًػ أوخٺ خ٩ومج ٸجنض شٌٰٞ لُضٻ ثټٱرتر ثٖضجٌٜز ٨نومج 

 ٌجٿ خهيث ثټووً ـجټٌج.ٸجنض شٵىٿ ثټ٩ّىهًز خووً ثٖضنصؾ ثٖضٌؼق، ټٹنهج ًٰٝض ثټٵ
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وأ٨ٽن وًٌٍ ثټدرتوٻ ثټ٩ّىهي ٨يل ثټن٩ٌمٍ أ  أوخٺ ټم ٩ًٽن ثټفٌح ٨٘ض ثټنٱ٢ 

ىٳ، خپ شٌـذ ثټٙمٌي، وَض ش٩ّى ثټ٩ّىهًز إٗض ثَضِصفىثى ٨٘ض ـٙز أٸرب ٍض ثټّ

جٌٰز ٌثً ثټّىٳ ٨٘ض أِْ شؽجًًز، وٍض  ،خجٔضموثهثس ثٜٔض خپ هٍ ش٩ّى إٗض ثِصٵ

ق ثټن٩ٌمٍ أن صن أٜو من أؼپ  2114مني ثنهٌجً ثْض٩ِجً ٍض ٌ٘ٲ ٨جٿ  ههٌِى

شٵًٌذ وؼهجس ثټن٥ٌ خني ٸپ ثٖضنصؽني ِىثء ٍض أوخٺ أو ثٖضّصٵٽني، مج ٌِٹى  ټه 

مٌهوه ؼٌو ٨٘ض مّجً أ٩ِجً ثټنٱ٢ ٍض ثْضِىثٳ ثټووټٌز، خ٩و ثشهجمجس مصدجهټز خني 

جس ثٖضصفور ـىٻ ثٖضّؤوټٌز ٨ن ثن هٌجً أوخٺ ومنصؽٍ ثټنٱ٢ ثټٙمٌي ٍض ثټىًَض

ٌج ٩ًصربو  أ   روًر أوخٺ أ  شٵوٿ ٨٘ض  ثْض٩ِجً، خ٩ومج ٸجنىث معٽهم معپ ًِو

لٱٞ ثٔضنصجػ ه٨مج ټٓض٩ِجً، إَض أ  ثٖضن٥مز ٔوهس ٨٘ض أ  ثٖضّؤوټٌز ٨ن ثنهٌجً 

ثْض٩ِجً وإـوثط ٠ٱٌر ٍض ثٖض٩ٌٛو هم ثٖضنصؽى  ثٖضّصٵٽى  وثټيًن ًمعپ إنصجؼهم 

ًر ًسًز مٕرتٸز وشٌٌٝٶ ـؽم ثټمُضٰجس ظٽعٍ ثٖض٩ٌٛو ثټ٩جٖضٍ، ُٰضخو من خٽى 

ٌثٯ خؽوًز م٩ج نفى ثِص٩جهر شىثٍ  ثټّىٳ وثټوٰ٪ ٍض ثشؽجه  و٨مپ ؼمٌ٪ ثْض٠

ٌثٯ  نمى ثَضٴصٙجه ثټ٩جٖضٍ، ثټيي ٌِٹى  ټه مٌهوه ثًؽجخٍ وثِ٪ ٨٘ض ٸپ أ٠

 ثټٙنج٨ز.

ٌثً أو  ًثس ټُضِصم وأٸو ثټن٩ٌمٍ ټرشٸجس ثټنٱ٢ ثټٙمٌي أنهج أمجٿ ظُضط لٌج

مٌوػ من ثټّىٳ، ثټمٌجً ثْضوٻ هى أ  ًمٱٝىث نٱٵجشهم ټٌّصمٌوث ٍض مىثؼهز ثټ

ٌثً ٍض ثٔضنصجػ ٸمٌجً ظج ،  ثٖضنجّٰز خجْض٩ِجً ثټفجټٌز، أو أ  ًٵرتٜىث ثٖضجٻ ټُضِصم

أو أ  ًٵىمىث خصٌٌّپ أ٘ىټهم ٸمٌجً ألري، مج ٨وي ىټٺ ٰجټىثٴ٪ ٌِٹى  أٸعٌ 

ٌثًر و٨ٽٌهم أ  ًصٵدٽىث ثټمٌوػ من ثټّىٳ، ـٌغ شرت  ثوؿ إنصجػ ثټنٱ٢ ثټٙمٌي م

٢ خني  هوًَض ټٽربمٌپ، ټٹن رشٸجس ثټنٱ٢ ثټٙمٌي ثٴرتٜض  61-31ٍض ثٖضصِى

ٸعريث من أؼپ مىث٘ٽز ثټفٱٌ ِضخجً ؼوًور ټص٩ىًٞ هدٟى ثٔضنصجػ من ثِضخجً 

ٌ م٪ ثټنٱ٢ ثټصٵٽٌوي ثټيي  ثٖضنصؽز، وهيث ٨ٌذ ٸدري ٍض ثټنٱ٢ ثټٙمٌي وَض ًصٰى

 61-51ص٩جًٖ ثټنٱ٢ ثټٙمٌي م٪ أ٩ِجً خني شنصؽه هوٻ أوخٺ، وًمٹن أ  ً

رشٸجس نٱ٢ أمًٌٹٌز إُٰضِهج خّدذ هًى  شًَو ٨٘ض  9هوًَض ټٽربمٌپ، وإٔهجً 

ًثس ثټنٱ١ٌز إٗض  مٽٌجًي هوًَض َض ٩ًنٍ شىٴٱهج ٨ن ثٔضنصجػ، ٬ًم شمٱٌٞ ثټفٱج
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ًث ٸجنض ٴٌو  866مٵجًنز ح 386إٗض  2119أهنى مّصىثه مني هًّمرب  ـٱج

ًث ټٽنٱ٢ و 386 ثټصٕ٭ٌپ ٴدپ ٨جٿ ًث ټٽ٭جٍ وهى أهنى مّصىي مني  94ـٱج ـٱج

مٽٌى   ٨9.4٘ض ثْضٴپ، ومن ثٖضصىٴ٪ أ  ًهد٢ إنصجػ ثټنٱ٢ ثْضمًٌٹٍ من  ٨1987جٿ 

 .2117مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج ٍض  8.2وإٗض  2116خٌمٌپ ًىمٌج ٍض 

شوًٷ ثټ٩ّىهًز ل٢١ ثټ٭ٌح خجټرتٸٌَ ٨٘ض مٝج٨ٱز نٌٙذ ثټ١جٴز ثٖضصؽوهر ٍض 

ٍض ثٖضجبز من ثَضِصهُضٷ ثټ٩جٖضٍ ٍض  18ثټ٩جٖضٌز ثٖضصنى٨ز ټٽ١جٴز و٩ًٰهج من ثټّىٳ 

 2131ٍض ثٖضجبز خفٽىٻ ٨جٿ  36ثٖضىټور من ثټ١جٴز ثټٕمٌّز ثټًٌجؿ إٗض  ٨2114جٿ 

ٌ ټُضٴصٙجه ثټ٩جٖضٍ مج ًٙپ إٗض  شًٌٽٌى  هوًَض ٍض ثټ٩جٿ ټصفٵٌٶ  4.2ًمٹن أ  ًٰى

شٱج٧ هًؼز ٪ ِٵٲ ًَض ٌثًر ٨٘ض مّصىي ثټ٩جټم ًٵپ ٨ن  ثټهوٯ ثټ٩جٖضٍ خٜى ثټف

هًؼصني مةىًصني ٨ن مّصىًجس مج ٴدپ ثټعىًر ثټٙنج٨ٌز وثټيي شم ثَضشٱجٳ ٨ٽٌه ٍض 

 2131، ټٹن شٹٽٱز مٝج٨ٱز ثټ١جٴز ثٖضصؽوهر خفٽىٻ ٨جٿ 2115ٴمز خجًًْ ٨جٿ 

مٽٌجً هوًَض ٍض ثټ٩جٿ، وًٌي ثټ٭ٌح ثټصىؼه نفى هيث ثَضشؽجه  291ِصٙپ إٗض 

ني خمٱٞ شٽىط ثټهىثء.ٌِمٽٶ مًَو م  ن ثټى٤جبٲ وًنٵي أًوثؿ ثٖضًُض

٬ًم وؼىه ثټٹعري من ثټ٩ىثبٶ ٬ري ثټُضشٵنٌز ثټصٍ شمن٪ ثنصٕجً ثټ١جٴجس ثٖضصؽوهر 

ًثس ثټ٩جټٌز، إَض أ   هوټز شم٢١ ټُضِصعمجً ٍض  65خٕٹپ وثِ٪ معپ ٸٽٱز ثَضِصعمج

، ټٹن هرصىؼه إٗض ٘نج٨ز ثټ١جٴجس ثٖضصؽوثټ١جٴجس ثٖضصؽوهر وثټوٰ٪ نفى ثټ

ًثس ثټصٍ شم ٜمهج ٍض ثټ١جٴز ثٖضصؽوهر مني ٨جٿ   77ـصى ثِض   2117ثَضِصعمج

، خٌنمج ثٖض١ٽىح ٜمه ِنىًج  مٽٌجً هوًَض وهى مج َض ًمٹن  291مٽٌجً هوًَض

صى ثټووٻ ثٖضنصؽز  شفٵٌٵه ٍض ٤پ ثْضٍمجس ثٖضجټٌز ثټصٍ شمٌ خهج ٸپ هوٻ ثټ٩جټم، ـو

٢ ټن ټٽنٱ٢ نصٌؽز ثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټنٱ٢، ټيټ ٺ ٨٘ض ثٖضوي ثټٵًٌذ وثٖضصِى

خّدذ ٩ٜٲ ٜن  2131شصمٹن ثټووٻ ثټ٭ٌخٌز من شفٵٌٶ هوٰهج ٍض ٨جٿ 

ج  ٌدٵى ثټ١ٽذ ٨٘ض ثټنٱ٢ هو  منجْٰ أو هو  منج٧ٍ، لٙ٘ى ًثس، ِو ثَضِصعمج

ٛ خُض ٸهٌخجء. 1.3وأ  هنجٷ   خٽٌى  ٔمٚ ٨٘ض وؼه ثًْض

ز ثٖضصؽوهر خج٨صدجً أنهج شديٻ ثټ٩ّىهًز ؼهىهث ٸدرير ؼوث ٍض ثټرتٸٌَ ٨٘ض ثټ١جٴ 

شٽ٩ذ هوً ـٌىي ٍض ثٖضّصٵدپ، وش٩صربهج أـو مٹىنجس ثٖضًَؾ ثټ٩جٖضٍ ټٽ١جٴز، ټيټٺ 
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ٱىًي ًف٥ى خأهمٌز ٸربي ْضنه ًمعپ ؼَءث أِجٌِج من مًَؾ  ًدٵى ثټنٱ٢ ثْـض

ٌّج٨و ٨٘ض شفٵٌٶ ثټصنمٌز ثٖضّصوثمز  ثټ١جٴز ثټ٩جٖضٍ لُضٻ ثټ٩ٵىه ثټٵجهمز ِو

ٱىًي ـصى ثِض  هى ثټصٍ ثشٱٶ ٨ٽٌه ثټ٩ج َثٻ ثټىٴىه ثْـض ټم ٍض خجًًْ، ټٹن َض ً

ٛ، وخوَض من  ٌر ٨٘ض وؼه ثًْض ثْضٸعٌ ٩ٰجټٌز وأٰٝٽهج ثٴصٙجهًج وأٸعٌهج ٰو

ٱىًي ٸمج ١ًجټذ ثټد٩ٞ، ًمٹن شىؼٌه  ثٖض١جټدز خجټصمٽٚ من ثټىٴىه ثْـض

ًثس ثٖضىؼه  ًثس معپ ثَضِصعمج ظجس ند٩جټٽ١جٴز ثٖضصؽوهر من أؼپ شٵٽٌپ ثَض ثَضِصعمج

ٱىًي.  ثټٝجًر ثټنجشؽز ٨ن ـٌٳ ثټىٴىه ثْـض

ٌټني  و٨ٌٛ وًٌٍ ثټدصىٻ ثټ٩ّىهي ثٖضهنوُ ٨يل ثټن٩ٌمٍ أظنجء ـٝىًه ـىثً خ

ـىٻ ثټصفىٻ ٍض مؽجٻ ثټ١جٴز شؽٌخز ثټ٩ّىهًز ثټصٍ شمٹنض مني ظمجنٌنجس ثټٵٌ  

ري  ٠ن من ٬جٍ ظجنٍ  ؼٌؽج 2.8ثٖضنٍشٿ ثَضِصٱجهر من ثټ٭جٍ ثټيي ٸج  ًفٌٳ وشٰى

ٌّو ثټٹٌخى  ًمٹن ثټ٩مپ نٱّه م٪ ظجنٍ أٸٌّو ثټٹٌخى  ٍض مّصهپ ثْضټٱٌز أٸ

ثټعجټعز من لُضٻ ثټص٩جو ، وىٸٌ ثٖضؽصم٩ى  خأ  ثټ٩ّىهًز ش٩ٹٲ ٨٘ض ثخصٹجً هيه 

ثټصٵنٌز ٨٘ض مّصىي ٨جٖضٍ من لُضٻ ثټدفغ وثټص١ىًٌ وشٹىًن ثټرشثٸجس ثټووټٌز 

َثٻ ثټصٍ شٝم مدجهًر شٵنٌجس ثټ١جٴز ثټن٥ٌٱز ټٱٙپ ثټ ٹٌخى  وشمًَنه، ټٹن َض ً

ج  ن١جٳ ثٖضٕجًٸجس ٘٭ريث نّدٌج، ٬ًم ىټٺ هنجٷ مؤرشثس شدرش خجټمري، لٙ٘ى

ًثس ٍض منصؽجس  وأ  ثټ٩ّىهًز شوًُ ثِصمُٗض ثَضند٩جظجس من ثٖضٙجن٪ وثټٌّج

ٌثس وثْضِمور.  ًولپ ثټٹٌخى  ٍض شٌٸٌدهج معپ ثټدىټٌم

ٌىًز ش٩صمو ٨٘ض  خؽجنذ أ  ثټ٩ّىهًز ًفووهج ثْضمپ ٍض إًؽجه ٘نج٨ز ٸدرير ـو

ثَضِصعمجً ٍض ثټ١جٴز ثټٕمٌّز، ـٌغ أ  ثټ٩ّىهًز ـدجهج هللا خجټٹىثًشَ، 

وثٖضّجـجس ثټٕج٩ِز، وأ٩ٔز ثټٕمْ، وهٍ ش٩ّى َضِصٵ١جح ثټمربثس من 

 ثټووٻ ثٖضصٵومز ٍض هيث ثٖضؽجٻ، و٨ٵو رشثٸجس مٱٌور ټٽ٩جټم أؼم٪.

إٜجٌٰز ټصٙٱٌز شممز ٩ًٵذ ثشٱجٳ شؽمٌو ثٔضنصجػ ـجټز نؽجـه، ل١ىثس 

ثٖض٩ٌٛو خجْضِىثٳ ثټ٩جٖضٌز ثټصٍ لٱٝض ثْض٩ِجً إٗض أهنى مّصىًجشهج ٍض أٸعٌ من 

ج وأ  وٸجټز ثټ١جٴز ثټووټٌز لٱٝض شىٴ٩جشهج ټٽنٱ٢ ٍض  ٨رش ِنىثس، لٙ٘ى

مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج وًٵپ هيث ٸعريث  31.7أټٲ خٌمٌپ إٗض  111خىثٴ٪  ٨2116جٿ 
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مج ًؽ٩پ ثټٱجبٞ  32.63خنفى  2116ٍض ًنجًٌ  ٨ن ـؽم إنصجػ ثٖضن٥مز ثټدجټٮ

ًصؽه إٗض ثٖضمَونجس ثټ٩جٖضٌز، وإىث خٵٌض إنصجػ أوخٺ ِصًَو ثٖضمَونجس خىثٴ٪ مٽىنٍ 

خٌمٌپ ًىمٌج، وثټ٭ًٌذ أ  ثټىٸجټز ټم شنٙق ثټووٻ ثٖضّصٵٽز ثټصٍ شنصؾ ظٽعٍ ثٔضنصجػ 

ر خپ هٍ وٸجټز ثټ٩جٖضٍ مج ٩ًنٍ أ  وٸجټز ثټ١جٴز ټٌّض وٸجټز ٠جٴز هوټٌز مفجًو

 ٠جٴز ٬ٌخٌز مٵجخپ أوخٺ.

ٽض ثٖضمَونجس إٗض   3.4مٽٌى  خٌمٌپ، ټٹن ٩٘ىه ثٖضمَونجس ټصٙپ إٗض  523٘و

ٍثهس ٰٵ٢  مٽٌى  خٌمٌپ  1.5مٽٌى  خٌمٌپ ٸمج شىٴ٩هج ثٖضفٽٽى ، ٰئ  ثٖضمَونجس 

، وثشٱجٳ ثټووٻ ثٖضنصؽز ٍض أوخٺ 2116مجًُ  ٨11٘ض موي أِدى٧ ثنصهى ٍض 

مٽٌى   1.3ًٵٽٚ ثٖض٩ٌٛو ثټ٩جٖضٍ ثټٝج٢٬ ٨٘ض ثټّىٳ خنفى وثٖضّصٵٽز ٴو 

 خٌمٌپ ًىمٌج من مٽٌىنٍ خٌمٌپ.

شدج٧ ثِرتثشٌؽٌز ؼوًور ٍض إنصجػ ثټ١جٴز ثو هيه ثْضٍمز شصؽه ثټ٩ّىهًز نفى خ٩

ج وأ  ممَونجس ثټنٱ٢ مٌشٱ٩ز،  ثٖضصٹجمٽز ٖضىثؼهز ٩٘ىخجس ثټّىٳ، لٙ٘ى

ٌثؼ٩ض ممَونجس ثټدنًَن خىثٴ٪  جس ثٖضصفور،  747ٌٰمج ش أټٲ خٌمٌپ ٍض ثټىًَض

مٽٌى   1.1وهد١ض ممَونجس ثٖضٕصٵجس ثټصٍ شٕمپ ثټوًَٻ وًٍض ثټصوٰةز خمٵوثً 

 خٌمٌپ.

جس ثٖضصفور وثټٙني  ِصصؽه ثټ٩ّىهًز إٗض ثمصُضٷ مٙجٍض ٍض أنفجء ثټ٩جټم ٍض ثټىًَض

ًثس ثټنٱ٢ ثټمجٿ إٗض  وٸىًًج، وشّىًٶ منصؽجشهج، وشًٌو ثټ٩ّىهًز شفىًپ ٘جه

ٌثـپ  11 - 8جس مٹًٌر خنيمنصؽ ني خٌمٌپ ًىمٌج م٪ ثټولىٻ ٍض ؼمٌ٪ م مًُض

ِٽّٽز ثټٵٌمز ثټهٌوًوٸٌخىنٌز ټص١ىًٌ مٕجًً٪ ٸدرير، وشمٹني ثٖضٕجًً٪ 

ج وأ   ٌثٍض وثټصٕ٭ٌيل، لٙ٘ى ١ز ټصٱ٩ٌپ ثټصٹجمپ خٕٵٌه ثټؽ٭ ثټٙ٭رير وثٖضصِى

مٝجٰز إنٕجء ثٖضٙجٍض ًص١ٽذ ًسُو أمىثٻ ٜممز، من أؼپ ثټفٙىٻ ٨٘ض ٴٌمز 

أ٨٘ض، وشّىًٶ أًرس ومٝمى ، وهٍ ثِرتثشٌؽٌز ٜمن مٌـٽز ثټصفىٻ 

ؽم ثٴصٙجه ثټ٩ّىهًز. أ٩ِجً  ثَضٴصٙجهي ثټصٍ ٌٰٜصهج ثٖضٌـٽز وهوً ومٹجنز  ـو

ٌثً  11ثټنٱ٢ شّؽپ ثنمٱجٜجس ـجهر ؼوًور ٨نو أهنى مّصىي ٍض  ٨جمج ٨ٵذ ٴ

ثټمجٿ ثْضمًٌٹٍ ثټٌبٌْ أوخجمج ومىثٰٵز ثټٹىن٭ٌُ ٨٘ض ًٰ٪ ـ٥ٌ شٙوًٌ ثټنٱ٢ 
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٨جمج، و٨جهس أن١ٕز ثټفٱٌ ثْضمًٌٹٌز من  41ټٽمجًػ ْضوٻ مٌر خ٩و ـ٥ٌ ثِصمٌ 

ٌثؼ٩جس ـجهر ٨٘ض موثً ثټٱرتر  ٍثهس منٙجس ثټفٱٌ خ٩و أ  ٸجنض ِؽٽض ش ؼوًو و

 ثٖضجٌٜز.

وؼجء ثشّج٧ ٰجبٞ ثٖضمَونجس ټٌعٵپ ٸجهپ ثٖض٩ٌٛو ثټنٱ١ٍ ثټ٩جٖضٍ ثټيي ٩ًجنٍ 

صىًجس ٠ٽذ ٩ٌٜٱز، مج ًؤلٌ ش٩جٍض وشىثٍ  ثټّىٳ شممز ـجهر، ٍض مٵجخپ مّ

وًًَو ثټٱؽىر خني ثټ٩ٌٛ وثټ١ٽذ، وًٝ٭٢ خٕور ٨٘ض مّصىًجس ثْض٩ِجً ثټصٍ 

ٽض إٗض   .2115هًّمرب  21هوًَض ټٽربمٌپ ٍض  36٘و

ٌثؼ٩ض ټ٩جمني مصصجټٌني ټٽمٌر ثْضوٗض ٍض  ٨ٵىه، ووٸجټز  3أي أ  أ٩ِجً ثټمجٿ ش

خّدذ أ  ثټّىٳ  2116ٛ ثټ١ٽذ ٨٘ض ثټنٱ٢ ٍض ثټ١جٴز ثټووټٌز شفيً من ثنمٱج

إىث ٰٕٽض ثټووٻ  2116ثټ٩جٖضٍ ٩ًجنٍ من ثټٱجبٞ ثٖض٩ٌٛو ثټيي ٌِّصمٌ ٍض 

ثٖضنصؽز ٍض أوخٺ من شعدٌض ِٵٲ ثٔضنصجػ، وخوأس وٸجټز ثټ١جٴز ثټووټٌز ش٭جٍٻ 

 ثټ٩ّىهًز خأنهج شصٍشٯ خمّؤوټٌز وٴجهًر ٨٘ض ؼٽذ ثټصىثٍ  ټٓضِىثٳ.

ج٧ ثټ صٍ ش٩جنٍ منهج أِىثٳ ثټنٱ٢ هنجٷ ثشهجٿ شم شىؼٌهه إٗض أوخٺ ٍض ٤پ ثْضٜو

ٌثؼ٪، خٌنمج هوٻ ثْضوخٺ خٵٌجهر ثټ٩ّىهًز َض شو٨ٍ ثټصفٹم ٍض  خأ  هوًهج ٴو ش

ثټّىٳ خپ هٍ شؤٸو ٰٹٌر ثټص٩جو  وثټصٹجمپ ثټصٍ شٌٰٝهج ثټووٻ ثٖضنصؽز من 

هوٻ ٍض أوخٺ  لجًػ أوخٺ، وشًٌو أ  شصفمپ هوٻ أوخٺ ثٖضّؤوټٌز خمٱٌههج، خپ شًٌو

ٌثه  أ  شصفمپ ثټ٩ّىهًز ثٖضّؤوټٌز خمٱٌههج هٍ وخٵٌز هوٻ ثټمٽٌؾ، وهى مج ش

ثټ٩ّىهًز خأنه ًّمق ٖضنصؽٍ ثټنٱ٢ ٨جيل ثټصٹٽٱز خجٔضنصجػ وهيث ًمجټٲ ثٖضن١ٶ 

 ثَضٴصٙجهي.

ؼجء هلىٻ ثټنٱ٢ ثْضمًٌٹٍ ٸمنجْٰ شٙوًٌي ؼوًو ټٌٽهذ ثٖضنجّٰز ثټفجهر 

ز م٪ شىٴ٩جس خأ  ًفٵٶ خ٩ٞ ثټنؽجـجس ٍض وثٖضفصومز ٨٘ض ثټفٙٚ ثټّىٴٌ

ٌج وأوخٺ، ٸمج ٌِّهم  أِىثٳ ٬ٌح أوًخج خٙٱز لج٘ز ٨٘ض ـّجح نٱ٢ ًِو

ثًشٱج٧ ثټووًَض لج٘ز خ٩و ًٰ٪ ثټٱجبور ٍض مًَو من ثټٝ٭ٟى ٨٘ض أ٩ِجً ثټمجٿ، 

ًث نٱ١ٌج ټٌٙپ ثټ٩وه ثٔضؼمجيل إٗض  17وإٜجٰز  ، خ٩ومج ٸجنض شصىٴ٪ من٥مز 54ـٱج

ٌثؼ٪ م٩ ٌج أوخٺ ش جس ثٖضصفور وًِو  أټٲ خٌمٌپ ًىمٌج. 381ٌٛو ثټنٱ٢ من ثټىًَض
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جس ثٖضصفور ٠ٱٌر وث٩ِز ٍض أٴپ من ِض ِنىثس ٰٵو ثًشٱ٪  ِؽپ ثټنٱ٢ ٍض ثټىًَض

جس ثٖضصفور ٍض ٨جٿ  41خنفى  نفى  2118ٍض ثٖضجبز ـٌغ ٸج  إنصجػ ثټنٱ٢ ٍض ثټىًَض

ني خٌمٌپ ًىمٌج وثًشٱ٪ إٗض   2114ٌج ٍض ٨جٿ مٽٌى  خٌمٌپ ًىم 8.7لمّز مًُض

وهيه ثټ١ٱٌر ثټىث٩ِز ٸجنض نصجػ ثټصٵوٿ ثټصٹنىټىؼٍ وًٍجهر ثټٵوًر ٨٘ض 

 ثِصمُٗض ثټنٱ٢ من ثټٙمىً ثټ٩مٌٵز ٌٰمج ٩ًٌٯ خجټنٱ٢ ثټٙمٌي.

جس ثٖضصفور  ؛ټٹن ٌٰٗ ثټنؽجؿ ٸمٙوً ٩ٌٜٱز ٍثټض ثټىًَض ٌث ټٹىنهج مج  ن٥

وثـور من أِىأ  مّصىًهر خجْضِجُ إٗض ؼجنذ أنهج شولپ ثټّىٳ وهى ًٌٍؿ شفض

َثس  أٍمجشه، وشىؼو خه منجّٰز ـجهر ٨٘ض ثټفٙٚ ثټّىٴٌز ًصمص٪ ٌٰهج خمٌ

ًثس  شنجٌّٰز أٴىي ثٖضنصؽني ثْضٴپ ٍض شٹٽٱز ثٔضنصجػ، وټن ًؤظٌ ـؽم ثټٙجه

مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج خمج ًٱىٳ  93ثْضمًٌٹٌز ٍض ـؽم ثٖض٩ٌٛو ثټنٱ١ٍ ثٖضٵوً ح

 ثټ١ٽذ ثټ٩جٖضٍ خنفى مٽٌىنٍ خٌمٌپ ٰجبٝج.

ٌثهن ٨٘ض ثًشوثه ٨ٹيس ټٓض٩ِجً خٱ٩پ ٩٘ىخجس إنصجؼٌز، وهٍ ش٩صرب  أوخٺ ش

مٌـٽز ثٔضنصجػ ثټّهپ هو  أ٨دجء ِىٴٌز ٴو ثنصهض، وټٹن هنجٷ م١جټذ ٨جؼٽز 

د٢ شٹجټٌٲ ثٔضنصجػ خٕٹپ ٘جًٿ.  ټٽٙنج٨ز ثټنٱ١ٌز وشمٹني ثټٹٱجءر ٜو

ثټفجټٌز ٍض شٌي أوخٺ أ  ِىٳ ثټنٱ٢ شمٌ خ٩ٙىخجس وشفوًجس ٸدرير ٍض ثٖضٌـٽز 

٤پ وؼىه ٨وًو من ثټ٩نجٌش ثټٝج١٬ز ٨٘ض ثْض٩ِجً، إَض أنه شىٴ٪ أ  شؤهي ثْضٍمز 

شوثه ثټ٩ٹيس وثًشٱج٧ ثْض٩ِجً ٨٘ض نفى م١ٌه  ثټفجټٌز ٍض نهجًز ثٖض١جٯ إٗض ثًَض

ورسً٪، خ٩ومج ًمٌ ثټ٩جټم خمٌـٽز من وؼىه ل١ٌ ـٵٌٵٍ ًهوه ثټ٩مٽٌز 

ًثس إنصجؼٌز ؼوًور ټصٽدٌز ثٔضنصجؼٌز وثَضِصعمجًًز نصٌؽز ٩٘ىخز إٜ جٰز ٴو

ٌثهنز  ثټ١ٽذ ثٖضّصٵديل ٨٘ض ثټنٱ٢ ثټمجٿ، وخجټصجيل ثٖضٕهو ٌِص٭ري خّدذ ثْضٍمز ثټ

 إٗض ثـصمجٻ شٱىٳ ثټ١ٽذ ٨٘ض ثټ٩ٌٛ وثټ٩ىهر إٗض ثْض٩ِجً ثٖضٌشٱ٩ز من ؼوًو.

َض ِدٌپ ټٽمنصؽني نفى لٱٞ ثٔضنصجػ ْض  شىثٍ  ِىٳ ثټ١جٴز ًصؽه خٕٹپ ٨جٿ 

صى ثِض  إٗض ثَض٨صمج ًث وثـوث، ـو ه ٨٘ض مىثًه ومٙجهً مص٩وهر ټٽ١جٴز وټٌْ مٙو

ج ٍض أوًخج، وًٌؼ٪ ىټٺ إٗض ثټصفىٻ  َض ًىؼو نمىث ٍض ثټ١ٽذ ٨٘ض ثټنٱ٢ ثټمجٿ لٙ٘ى
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َثًو ثَض٨صمجه ٨ٽٌهج ٨٘ض نفى وثِ٪،  نفى مىثًه ثټ١جٴز ثټؽوًور وثٖضصؽوهر ثټصٍ ًص

ٌثمؾ ٸٱجءر ثِصهُضٷ ثټ١جٴز ثټصٍ جٰز إٗض خ  شٵٽپ نمى ثټ١ٽذ لج٘ز ٍض أوًخج. خجٜٔض

ومن ثٖضصىٴ٪ أ  شّصمٌ أوخٺ وثٖضنصؽى  من لجًؼهج ثٔضخٵجء ٨٘ض ٌِجِجس ثٔضنصجػ 

ٶ م٩وَضس مٌشٱ٩ز، وىټٺ ٍض إ٠جً شٵٽٚ ثْضِىثٳ وثٖضنجّٰز ثټٕوًور ٨٘ض  ٰو

صّصمٌ  ًثس ِو ثټفٙٚ ثټّىٴٌز وش٩ىًٞ ؼَبٍ َضنهٌجً ثْض٩ِجً خًَجهر ثټٙجه

ثٖضّصىي ثټيي َض ًفصمٽه خ٩ٞ ثٖضنصؽني لج٘ز ىوي  ـصى شٙپ ثْض٩ِجً إٗض

ثټصٹٽٱز ثٖضٌشٱ٩ز، خٌنمج أ٘فجح ثټصٹٽٱز ثٖضنمٱٝز ٌّٰٹىنى  أٴوً ٨٘ض ثټصىثسٿ 

ٌثً ٍض ثټّىٳ وًٱىٍو  خفٙٚ أٸرب ٍض ثټّىٳ وًصفمٽى  ثټ٩ذء ثْضٔو  وثَضِصم

صٌجؼجس من ثټ١جٴز ثټصٵٽٌوًز.  ٍض شأمني ثٔضموثهثس وثَـض

ٌثً أوخٺ ثلصدجً  ٘مىه ٖضنصؽٍ ثټنٱ٢ ٬ًم أنهج هوٻ مصرضًر أٸعٌ من ثټووٻ ٴ

ثٖضنصؽز من لجًػ أوخٺ ثټصٍ َض ش٩صمو ٨٘ض مٙجهً هلپ ثټنٱ٢ معپ أ٬ٽذ هوٻ 

ثْضوخٺ، ٬ًم ىټٺ، ٰئ  ثټنٱ٢ ثټٌلٌٚ ًٝ٪ ثَضٴصٙجه ثټ٩جٖضٍ ٨٘ض منفوً ل١ٌ، 

ًثس ٍض ٴ١ج٧ ثټ١جٴز خنفى أٸعٌ من  وًَض ٍض مٽٌجً ه 211وًؤهي إٗض شٵٽٚ ثَضِصعمج

ج شٽٺ ٨2115جٿ  ٌ ثټنٱ٢ ثټٌلٌٚ، لٙ٘ى صى ٍض ثټ١جٴز ثٖضصؽوهر نصٌؽز شٰى ، ـو

 ثټصٍ ًٸدض ٠ٱٌر ثټنٱ٢ ثټٙمٌي.

ٶ خنٺ ثټصّىًجس ثټووټٌز، ٰئ  إؼمجيل هًى  ٴ١ج٧ ثټ١جٴز ثټ٩جٖضٍ ًًَو ٨٘ض   وٰو

٩ٍ ټٽدنىٷ، ٬ًم أنهج  2.5 ، ِص٥پ شمعپ أـو ؼٌىح ثْضټم ثٖضٜى شًٌٽٌى  هوًَض

ثمصٙجٗ ٘ومز ثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټنٱ٢، ټٹن ټن ًؽ٩ٽهج شٵوٿ ٨٘ض ثِص١ج٨ض 

شٵوًم ثٖضًَو من ثټٵٌٛو إٗض ٴ١ج٧ ثټ١جٴز لُضٻ ثټٱرتر ثٖضٵدٽز، ټٹن ٌِصم 

ٌثٛ وثٖضٙجًٯ، ټٹنه ٌِٹى  مٹٽٱج خجټنّدز  ّجس ثٔضٴ ثَضٴرتثٛ من لجًػ مِؤ

ټٽمٵرتٜني، مج ًؽ٩پ خ٩ٞ رشٸجس ثْضِهم ثټمج٘ز خأ  ًٹى  ثټفٙىٻ ٨٘ض 

ٺ ثټٵٌٛو من لجًػ ثٖضٙجًٯ أٸرب مىًه ًخق ټهج ٍض ٰٙپ ثټٕصجء، ًمٹن أ  شٽ

ٌأِمجټٌز.  ن١ٽٶ ٨٘ض شٽٺ ثټم١ىثس خ٩دٵًٌز ثټ

ثټٌويس ٨٘ض ثټّىٳ ثټٌٙنٍ، ٸيټٺ وٸمج شٕصو ثٖضنجّٰز خني ثټنٱ٢ ثټ٩ّىهي و 

َث٧ مٵ٩و خني أٴىي مٙجهً ثټ١جٴز ٍض ثټ٩جټم خو٨م من ئٰ   ثټ٭جٍ ٩ًّى إٗض ثنص
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ج وأ  آٌِج شنجمٍ ثَـض صٌج٠ٌجس ٍض ثټرشٳ ثْضو٢ِ، وثًشٱج٧ ثټ١ٽذ ٨ٽٌه لٙ٘ى

ٍض ثٖضجبز من ثـصٌجؼجس ثټ٭جٍ ثټ١د٩ٌٍ من ثټمجًػ، وًصىٴ٪ أ   31شّصىًه 

لج٘ز وأ  ثټ٭جٍ ثټ١د٩ٌٍ ٌِٕهو ٠ٱٌر  2141ًصٝج٨ٲ ىټٺ خفٽىٻ ٨جٿ 

مّصٵدٽٌز خّدذ أ  ثټم١ز ثْضمًٌٹٌز شصؽه نفى إـُضٻ ثټ٭جٍ مفپ ثټٱفم 

جس ثٖضصفور ـٌغ معپ ثټٱفم  ثټفؽٌي ٍض  44ٸمٙوً أويل ټصىټٌو ثټ١جٴز ٍض ثټىًَض

، ټٹنه 2111ثٖضجبز من ثټىٴىه ثٖضّصموٿ ټصىټٌو ثټ١جٴز ٍض ثٖضف١جس ثٖضفٽٌز ٨جٿ 

ٌثؼ٪ مني ىټٺ ثټفني ټٌدٽٮ  ٍض  22ٍض ثٖضجبز، وثًشٱ٪ نٌٙذ ثټ٭جٍ ثټ١د٩ٌٍ من  31ش

ٌّجِز ثٖضفٽٌز أٸعٌ ٨ووثنٌز ٜو ٍض ثٖضجبز، لج٘ز وأ  ٘نج٧ ثټ 31ثٖضجبز إٗض 

 ٌ ٌصم ثَضِص٭نجء ٨ن ثټٱفم ٨نومج شصٰى ثند٩جظجس ثټٹٌخى  من ثټٱفم ِو

 ثټصٹنىټىؼٌج، ټٹن ثټصٹنىټىؼٌج ټٌّض ٸجٌٰز ـصى ثِض .

ٌٰمج ثټنٵپ ثِضمن ټٽ٭جٍ ٩ًو شفوًج مٵجًنز خجټٱفم وثټنٱ٢، ٰجټرشٸجس خفجؼز إٗض 

ثټٍشث٧ ثټٌويس ثټ٭ٌخٍ، هنجٷ ل٢ مف١جس ثټصمًَن مٌشد١ز خجْضنجخٌذ، ٰنصٌؽز 

ٌج وٴ٩ض خىټنوث وهوٻ ثټدٽ١ٌٶ أٱٽض أنجخٌذ ٬جٍ ً وًخج ثټرشٴٌز من ٴدٝز ًِو

ټٌصىثنٌج وَضشٱٌج وإِصىنٌج ٨٘ض ثشٱجٳ ټدنجء ل٢ أنجخٌذ إِرتثشٌؽٍ ټٽ٭جٍ ٍض 

ٌز ٍض مؽجٻ ثټ١جٴز ٨٘ض ثْض٨ٝجء ثټعُضظز ٍض  مفجوټز ټٕضُٰضس من ثټٵدٝز ثټٌِو

وثټٵوًر ثْضوټٌز  2119ٸٌٽى مرت ًصم ثټصٕ٭ٌپ ٨جٿ  534خ١ىٻ  ثَضشفجه ثْضوًخٍ

مٽٌجً مرت مٹ٩ذ من ثټ٭جٍ ِنىًج ًنٵپ من خىټنوث إٗض ټصىثنٌج وًفصمپ  2.4خنفى 

ًثس مرت مٹ٩ذ ٍض ثټّنز. 4أ  شٌشٱ٪ ثټٵوًر إٗض   مٽٌج

ټٹن ٍض نٱْ ثټىٴض هنجٷ مرشو٧ ثټ٭جٍ ثټٌويس نىًه ِرتًم ثٖضمصو من ثټّجـپ  

ٌثنٌز ټم ًنپ ثټٌويس ث ًثيض ثْضوٸ ٖض١پ ٨٘ض خفٌ ثټدٽ١ٌٶ إٗض أٖضجنٌج مصؽندج ثٖضٌوً خجْض

شأًٌو إَض من أٖضجنٌج وهىټنوث أي ثش٩ّض هىر ثټمُضٯ خني هوٻ ثَضشفجه ثْضوًخٍ 

ٌج أوًخج خنفى ظٽغ  ٌثنٌج، وشمو ًِو ٌز ٍض أوٸ ثټ٭جٜدز من ثْض٨مجٻ ثټ٩ّٹًٌز ثټٌِو

ٌثنٌج.ثـصٌجؼجشه من ثټ٭جٍ، وًصم ٔفن نٙٲ ه  يه ثټٹمٌز شٵًٌدج من أوٸ

جشهمج ـىٻ  ٌز ٨ٽٵصج ثټووټصج  مٱجٜو ٍض ثٖضٵجخپ مني أ  أِٵ١ض شٌٸٌج مٵجشٽز ًِو

مرشو٧ أندىح ثټ٭جٍ شىًٸّرتًم ثټٌّپ ثټرتٸٍ ثټيي ٸج  ًٱرتٛ أ  ًمو شٌٸٌج 
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٨٘ض ثٖضوي ثټ١ىًپ ؼنىح أوًخج خجټ٭جٍ، ثټيي أ٨ٽن ٨ن هيث ثٖضرشو٧ إظٌ ثټصميل 

ٌثنٌز ٨ن مرشو٧ ِجوط ِرتًم ثټيي ؼموه خٕٹپ مٱجؼت ٍض  أوػ ثْضٍمز ثْضوٸ

مٽٌجً مرت مٹ٩ذ ِنىًج، أي  63ثَضشفجه ثْضوًخٍ، وٸج  ثټٌّپ ثټرتٸٍ شدٽٮ ٴوًشه 

َثمهج أ  شؽ٩پ شٌٸٌج ثټ٩دىً  ٌج ٍض ث٨ص أ  ثْضٍمز خني ثټدٽوًن إٰٔٽض ٬ًدز ًِو

ٌثنٌج.  ثټؽوًو ټنٵپ ثټ٭جٍ إٗض أوًخج خوَض من أوٸ

ٌثهنز أِى  ثٳ ثټنٱ٢ ٨٘ض ثټّىٴني ثټٌٙنٍ وثټهنوي ټص٩ىًٞ ٘جٍض شٵٽٚ م

ٍض ثٖضجبز من ثټًَجهر ثټ٩جٖضٌز ٍض ثټ١ٽذ ٨٘ض ثټنٱ٢ ِصأشٍ  61ثټىثًهثس ثْضمًٌٹٌز و

ثٖضٵدٽز خفٽىٻ  ثټ٩رشًنني ثټ٩مُضٴصني ٨٘ض موي ثْض٨ىثٿ من ثټووټصني ثِضٌِىًص

2135. 

 

هوً أوخٺ ثټٵٌجهي ٍض شىثٍ  ثټّىٳ خجټص٩جو  م٪ ثټووټز 

 :ثٖضّصٵٽز لجًػ أوخٺ

ووط شفّن وثِ٪  ًٵٙو خصىثٍ  ثټّىٳ شٵٽٚ ثټٱؽىر خني ثټ٩ٌٛ وثټ١ٽذ ـو

ٌثٸم  ٍض مؤرشثس ثټ١ٽذ، ټيټٺ ٰئ  شفّن ثْض٩ِجً ټٌْ هى ثټهوٯ خٵوً ٨ُضػ ش

ٌثً  أِىثٳ ثټنٱ٢ ثټصٍ ممَونجس ثټنٱ٢ ثټصٍ هٍ أهم وأؼوي ٍض شفٵٌٶ ثِصٵ

صٹى   ٌثً شٵٽٚ إنصجػ ثټنٱ٢ ثټٙمٌي، ِو َثمن م٪ خٌجنجس أمريٸٌز ٨ن ثِصم شص

ثَضنمٱجٜجس ثټفجټٌز ٍض أ٩ِجً ثټنٱ٢ مؤٴصز ومٌهىنز خجنمٱجٛ ثٖضمَونجس، 

جس ثٖضصفور خجنمٱجٛ  ٽض ٍض ثټىًَض مٽٌى  خٌمٌپ ټٌٙپ ثٖضمَو  ٍض  2.5ثټصٍ ٘و

جس ثٖضصفور ٨نو   .2116ٌمٌپ ٍض منصٙٲ ًىنٌى مٽٌى  خ 531.2ثټىًَض

ټيټٺ ټن شّصؽٌذ أوخٺ خٵٌجهر ثټ٩ّىهًز إٗض مٵرتؿ شعدٌض ثٔضنصجػ من ٨ور هوٻ 

ٌثؼ٪ أ٩ِجً ثټنٱ٢  ج خ٩و ش ٌج لٙ٘ى ًأِهج ًِو ٍض ثٖضجبز ٍض ِض  11و٨٘ض 

نَوًُض شدفعج   2116ؼٽّجس ٍض منصٙٲ ًىنٌى  ٹى ٰو ممج أظجً ـٱ٥ٌز مِى

مج ًدوو أ  أ٬ٽذ ثټووٻ ثٖضنصؽز من هثلپ أوخٺ شؽمٌو إنصجػ ثټنٱ٢ مٌر ألٌي، ٨٘ض 

ولجًؼهج شصٱٶ ٨٘ض أ  ممج٠ٌ ثًشٱج٧ أ٩ِجً ثټنٱ٢ شٱىٳ ٰىثبوه، وهٍ شصىٴ٪ 

هوًَض ټٽربمٌپ لُضٻ ثټٱرتر ثٖضٵدٽز مج ټم  61-41أ  شدٵى أ٩ِجً ثټنٱ٢ ٍض ن١جٳ 
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ٌجٌِز ٬ري مصىٴ٩ز شفٌٷ أ٩ِجً ثټنٱ٢ لجًػ هيث  شٹن هنجٷ ـىثهط ؼٌِى

 ثټن١جٳ.

ِرتثشٌؽٌصهج ٨٘ض ـّن ثټص٩ج٠ٍ م٪ ثټدٌةز ثَضٴصٙجهًز ثٖض١ٌٝخز إٌٸَ أوخٺ ٍض ش

ري  ص٥پ أوخٺ َض٨دج ًبٌٌّج ٍض ِىٳ ثټ١جٴز، وشصفمپ ٨دةج ٸدريث ٍض شٰى ثټفجټٌز، ِو

ٌثهن أوخٺ ٨٘ض شىثٍ  ثټّىٳ  إموثهثس ٠جٴز مىظىٴز وخأ٩ِجً م٩ٵىټز، ـٌغ ش

صميل ٨ن ـٙز أوخٺ ج لٌجً ثټشٽٵجبٌج خٱ٩پ شٱج٨پ آټٌجس ثټ٩ٌٛ وثټ١ٽذ، خٌنم

 مني ثټدوثًز من أؼپ ه٨م ثْض٩ِجً. ٰهٍ ٬ري م١ٌوـز

ثټد٩ٞ ٩ًصٵو أ  أوخٺ مجشض خٱ٩پ شفىٻ مهم ٍض ثټٱٹٌ ثټ٩ّىهي خٕأ  ثټنٱ٢ 

ْض  ٩ٜٲ  ؛ٻ شن٥ٌم ثٖض٩ٌٛو ټم ٩ًو ىث ٰجبورمن أ  إهثًر أ٩ِجً ثټنٱ٢ من لُض

ج، ټٹن أوخٺ شصفوي أندجء ثټّىٳ ٩ًٹْ ش٭ريثس هٌٹٽٌز أٸعٌ منه ثشؽجهج مؤٴص

مىشهج خٵٌجهر ثټ٩ّىهًز ٬ًم ش٭ري ثْضوټىًجس وثٖضُضخّجس، وأ٩ِجً ثټنٱ٢ ثًشٱ٩ض 

ٍض هَضټز ٨٘ض نؽجؿ ثِرتثشٌؽٌز أوخٺ خٵٌجهر  2116ٍض ثٖضجبز مني ٰربثًٌ  81

ًثس ثَضٴصٙجهًز ْض٩ِجً ثټنٱ٢،  ثټ٩ّىهًز، وًخٌ٪ ثټ١جٴز آس وثَضنٹمجٓ آلٌ ثټوو

ج وأ  ثټ٩ّىه ًز ثشؽهض نفى ٠ًٌٵني مصىثًٍني ثْضوٻ ثِص٩وثه ثټ٩ّىهًز لٙ٘ى

ٖضٌـٽز مج خ٩و ثټنٱ٢ وشأٌِْ ٘نووٳ ثټرتًٽٌىنٍ هوًَض من أؼپ شنىً٪ مٙجهً 

ثټولپ ممج ًؽ٩ٽهج شّصمٌ ٍض ٌِجِصهج ثټصٍ شٝ٭٢ ٨٘ض ثٔضنصجػ ٨جيل ثټصٹٽٱز ثټيي 

ًثس ـجهر لُضٻ ثټ٩جمني ثٖضٵدٽني خ٩ومج ٸجنض ثټ٩ّىهً ز ٍض ثټ٩ٵىه ٌِىثؼه ثنهٌج

ثٖضجٌٜز ٩ِض ټٙجټق ثٔضنصجػ ٨جيل ثټصٹٽٱز ٨٘ض ـّجح مٙجټفهج ومٙجټق ثټووٻ 

 ثٖضنصؽز ٍض هثلپ أوخٺ.

ٌو من٥مز شؽهو ٍض ِدٌپ ثَضشٱجٳ ٨٘ض  ثټ٩ّىهًز ٴد١ج  ِٱٌنز أوخٺ شفجوٻ شـى

أهوثٯ إنصجػ ثټنٱ٢، وهٍ شدفغ ٨ن ٠ٌٳ ؼوًور ٔض٨جهر أوخٺ من٥مج ًبٌٌّج 

ټ٩ّىهًز ٨٘ض ټّج  وًٌٍهج ثټؽوًو ثټٱجټق خأ  شٝ٪ أوخٺ ټٽّىٳ وټم شّصد٩و ث

ِٵٲ ټٕضنصجػ مصى ثـصجػ ثْضمٌ، وهٍ شّصموٿ ثټوخٽىمجٌِز ثٖضٹعٱز وثْضِٽىح 

ٍثټض شصمص٪  ثټنج٨م من هو  ٘ومجس وثٔضؼمج٧ ثټيي أٴن٪ ثټٹعريًن خأ  أوخٺ مج 

 خجټفٌىًز.
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ٵٍ وخئهثًر ثټّىٳ شصؽه أوخٺ نفى إهثًر ؼوًور من أؼپ ثِص٩جهر هوًهج ثټصنٌّ  

من ؼوًو، ـٌغ أ  ثْضِىثٳ ًمٹن أ  شىثٍ  نٱّهج ٍض ثټنهجًز ټٹن ٨نومج ًصم 

ُضٿ ټٽؽمٌ٪، ټيټٺ  وهج ًٹى  ثْضمٌ ٍض ٬جًز ثًٔض ثَض٨صمجه ٰٵ٢ ٨٘ض ثْضِىثٳ ـو

ثٔضهثًر خجْضِٽىح ثټصٵٽٌوي ثټيي شم شؽًٌده ٍض ثٖضجيض ٴو َض ًفوط مٌر ألٌي، وټن 

وٯ ټنٱ٢ أوخٺ، وإنمج شنٌّٶ ثَضِرتثشٌؽٌجس شٵٌ أوخٺ شفوًو ٩ٌِ مّصه

ومفجوټز ٰهم مج ًمٹن ټٹپ ٨ٝى من أ٨ٝجء أوخٺ أ  ًٱ٩ٽه أو مج َض ًمٹن أ  

ًٱ٩ٽه، ټيټٺ ټم شفوه أوخٺ ٍض ثؼصمج٨جشهج ثْضلرير ِٵٲ ټٕضنصجػ، خپ أخٵض ٨٘ض 

 ِٵٲ إنصجؼهج هو  ش٭ٌري أو شفوًو.

پ من ثْضٔٹجٻ ٨ن ثټنمى، أو َض ش٩نٍ ثټصىٴٲ خأي ٔٹ 2131وم٪ ًسًز ثټ٩ّىهًز 

مجنهج خأ  ثټ١ٽذ ٨٘ض ثټنٱ٢  ًثس ثټ٩ّىهًز ٍض ثټنٱ٢ ِصصىٴٲ ًٔض أ  ثِصعمج

ٌِّصمٌ، هنجٷ ِدجٳ خني رشٸجس ثټ١جٴز ټٽصمٽٚ من أ٘ىٻ ثٖضرشو٨جس ٬ري 

ًثس ثټ١جٴز لُضٻ ثټّنىثس ثٻ ثٖضٵدٽز ونفى  5ثټٱ٩جټز، وأ  ثټ٩ّىهًز شٵىه ثِصعمج

ًثس ثټ١جٴز ثټٱ٩ٽٌز وثٖضّصٵدٽٌز ٍض ثټرشٳ ثْضو٢ِ، مٽٌجً هوًَض ـؽم ثِصعم 911 ج

ًثس ٴ١ج٧ ثټ١جٴز شًَو ٨٘ض  ِنىثس ٬ًم ثټٍشث٨جس  5ٍض ثٖضجبز ٍض  19ٰجِصعمج

ص٥پ هوٻ مؽٽْ ثټص٩جو  ثټمٽٌؽٍ ثٖضىًه ثټٌبٌيس ټٽ١جٴز  ٌجٌِز، ِو ثټؽٌِى

 ټدٵٌز هوٻ ثټ٩جټم.

ٍثهٌ ٰجَض٨صٵجه ثټّجبو أ  ثِصموثٿ ثټٱفم ٍض ٠ًٌٵه ټٽرتثؼ٪، وټ ٽ٭جٍ مّصٵدپ 

ج خ٩و إِوثٻ  َثٻ ًنمى لٙ٘ى ٸىٴىه منمٱٞ ثټٹٌخى ، ٍض ـني أ  ثټنٱ٢ َض ً

ٌصم ثټصمٽٚ من   2155منٙز خفٽىٻ ٨جٿ  471ثټّصجً ٨٘ض نٱ٢ خفٌ ثټٕمجٻ ِو

أټٲ ٸصٽز لٌِجنٌز،  41ولمّز آَضٯ خرئ، و٨رشر آَضٯ من ل١ٟى ثْضنجخٌذ، و

ِرتثشٌؽٌز ٠ىًٽز إثټ٩جٖضٌز ٍض وٜ٪ فغ رشٸجس ثټنٱ٢ ٰمُضٻ ثټ٩ٵوًن ثٖضٵدٽني شد

ىٻ ثِضمن ټٽ١جٴز ٍض ٤پ ثًشٱج٧ ثټ١ٽذ ثٖضصىٴ ٪ ومن شأمني ثْضؼپ ټص٩ًََ ثټ٘ى

 .منٙجس ثټفٱٌ ثټدفًٌز

ثټصفىٻ ٍض ثټٌّجِجس ثَضٴصٙجهًز ثټ٩ّىهًز ٌِٹى  ټه شأظريه ثټٹدري ٍض ِىٳ 

ٍثًر ثټ١جٴز ٩ًٹْ ًسًز ثټصنىً٪  ٍثًر ثټدرتوٻ إٗض و ثَضٴصٙجهي ثټ١جٴز، ٰصفىٻ و
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ټٽ٩ّىهًز وهٍ شؽٌذ ٨٘ض ثټّؤثٻ ثټ٩ٙذ أًن شصؽه ثټٌّجِز ثټنٱ١ٌز ثټ٩ّىهًز 

صرتٷ  خ٩و شمّٺ ثټ٩ّىهًز خفٙٚ ثٔضنصجػ من ثټفٱج٣ ٨٘ض ـٙصهج ثټّىٴٌز ِو

ثْض٩ِجً ټٽّىٳ ټصفوًوهج، خپ إ  ثټ٩ّىهًز ټم ش٩و شهصم خجْض٩ِجً ٸعريث ٸمج 

ٌثمؽهج ث ټفجټٌز ش٩صمو ٨٘ض أ٩ِجً نٱ٢ ٸجنض ٍض ثټّجخٶ، خپ ٨٘ض ثټ٩ٹْ إ  خ

منمٱٝز وټم شص٭ري شٽٺ ثټٌّجِز خص٭ري وًٌٍ ؼوًو خپ ٌشؿ ثټٱجټق خأ  

ثټ٩ّىهًز ِصفج٦ٰ ٨٘ض ظدجس ٌِجِصهج ثټنٱ١ٌز، خپ أٜجٯ ثټٱجټق خأ  

ثټ٩ّىهًز ِصٽدٍ ٠ٽذ ٍخجبنهج ٨٘ض ؼمٌ٪ ثٖضىثه ثټهٌوًوٸٌخىنٌز ِىثء ثټٵجبم 

جٍض وهي ث خٱٝپ ثټ١جٴز ثٔضنصجؼٌز ثټصٍ شصمص٪ خهج  منهج أو ثټ١ٽذ ثٖضّصٵديل ثٜٔض

ـٌغ ًرشٯ ثټٱجټق ٨٘ض ٴ١ج٨جس ثټنٱ٢ وثټ٭جٍ وثټٹهٌخجء وثټ١جٴز ثٖضصؽوهر 

وثټص٩وًن وثټٙنج٨ز من أؼپ ثټنهٛى خٵ١ج٧ ثټص٩وًن وًٍجهر مّجهمصه ٍض ثټنجشؾ 

 مٽٌجً ًًجٻ. 97وثټدجټٮ  2131ثٖضفيل إٗض ثټٌٴم ثٖضّصهوٯ ٍض ثټٌسًز ثټ٩ّىهًز 

جِز ثټنٱ١ٌز ټٽ٩ّىهًز شٌي أ  ثِصهوثٯ مّصىي مفوه ټٓض٩ِجً خجس خُض ٰجټٌّ

ْض  ٩ٜٲ ثټّىٳ ثټ٩جٖضٌز ٩ًٹْ ش٭ريثس هٌٹٽٌز أٸعٌ من أنه ثشؽجه  ؛ٰجبور

 مؤٴض، ٍض أ  شٙدق ثټّىٳ شنجٌّٰز أٸعٌ منه ثـصٹجًًز.

ٌثهنز وهى  شٌٸٌَ ثټ٩ّىهًز ٨٘ض مٕجًً٪ ثٖضٙذ وش١ىًٌ ثٖضنصؽجس ٍض ثٖضٌـٽز ثټ

ثټيي ًفٵٶ ٰىثبو ٸدرير ټُضٴصٙجه ثټ٩ّىهي، وًمعپ ش٭ريث ؼيًًج ٍض ثټص٩جمپ  ثْضمٌ

م٪ مٕجًً٪ ثٖضٙذ وًفصجػ ثْضمٌ إٗض ش١ىًٌ مّصمٌ ٍض ثٖض٩ٌٰز وثَضخصٹجً وًٍجهر 

ج وأ  ثٖضنصؽجس ثټدرتوٸٌمجوًز ثټصٍ  ١ز، لٙ٘ى ٸٱجءر ثټرشٸجس ثټٙ٭رير وثٖضصِى

ج ٸّٽ٪ مج ًمعپ ٴٌمز مٝجٰز شنصؽهج ثټ٩ّىهًز ٍض ثټىٴض ثټفج ر ًصم شٙوًٌه

٪ ٍض شٙوًٌ ثٖضنصؽجس نٙٲ ثٖضٙن٩ز  أ٨٘ض ټُضٴصٙجه ثټ٩ّىهي نصٌؽز ثټصِى

وٸجمٽز ثټٙن٪، ومن ثٖضصىٴ٪ ًٍجهر ثټصنى٧ ٍض إنصجػ ثٖضىثه ثټٹٌمٌجبٌز ثٖضصمٙٙز 

هوًَض ټٽ١ن  511وهى مج ًؤهي إٗض ًٍجهر ثټ٩جبوثس من ثٖضّصىي ثټفجيل ثټدجټٮ 

 .2141هوًَض ټٽ١ن ثټىثـو خفٽىٻ ٨جٿ  2111ثټىثـو إٗض نفى 

ًثمٹى ټٕضخوث٧ وثټص١ىًٌ ٍض مٕجًً٪ ثٖضٙذ ثټصٍ ِصؤهي إٗض ثټفٱج٣  ٸمج أ  ًسًز أ

ٌثبور ثټصٍ شٵىٿ ٨٘ض أًخ٩ز ٨ىثمپ ًبٌٌّز أوټهج ش٥٩ٌم  ٨٘ض مٹجنصهج ثټ٩جٖضٌز ثټ
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ٌأيس وثْضٰٵٍ ٍض  ٴٌمز إنصجػ ثټنٱ٢ ثټمجٿ ٍض ثټ٩ّىهًز مصٝمنز ثټصٹجمپ ثټ

س إنصجػ ثټهٌوًوٸٌخىنجس، وثټ٩جمپ ثټعجنٍ ًصمعپ ٍض ثټنهٛى ثټٕجمپ ٨مٽٌج

وثټىثِ٪ خٵ١ج٧ ثټٙنج٨جس ثټصفىًٽٌز ثټصٍ شنصؾ ثټّٽ٪ نٙٲ ثٖضٙن٩ز وٸجمٽز 

ثټٙن٪ وهى ثْضمٌ ثټيي ًٵوٿ مّجهمجس وث٩ِز وٴىًز ٨٘ض ٠ًٌٶ شنىً٪ 

٪ ٍض ثَض٨صمجه ٨٘ض ثټصٵنٌجس ثٖضصٵومز  ثَضٴصٙجه، خٌنمج ًٕمپ ظجټغ ثټ٩ىثمپ ثټصِى

ًثخ٩هج ًص٩ٽٶ خصمٹني وش٩ًََ  وثَضخصٹجً وه٨م ثټص١ىً ٍض هيث ثٖضؽجٻ ثٖضهم، ٌٰمج 

 ثټصنمٌز ثٖضّصوثمز ٍض ثټ٩ّىهًز.

ًثمٹى شٵىٿ ٨٘ض ٰٹٌر ثټ٩مپ ٨٘ض شفٵٌٶ شىثٍ  أٰٝپ خني إٸمج أ   ِرتثشٌؽٌز أ

 مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج وخني ٠جٴز ثټصٹًٌٌ ٠12جٴز مٕجًً٪ ثٖضند٪ ثټصٍ شٙپ إٗض 

مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج هثلپ ثټ٩ّىهًز وـىٻ ثټ٩جټم، ټوًهج  5.4ثټفجټٌز ثټصٍ شدٽٮ 

ني خٌمٌپ ًىمٌج خّدذ أ  ثټ١جٴز  ل١ز ټ٩ٌٰهج إٗض مج خني ظمجنٌز و٨رشر مًُض

ٌثس ٍض  3ثټصٹًًٌٌز ټٽنٱ٢ شٝج٨ٱض ٨جٖضٌج  ِنىثس وثټ١ٽذ ًٌشٱ٪ ٨٘ض  11م

أـوظض شفىَض ٸدريث ٍض ثټدنًَن، من أؼپ أ  شصؽجوٍ مٕٹٽز ثٖضمَونجس ثټصٍ 

٢ لمْ ِنىثس من مّصىي ِٽدٍ نفى  إٗض  2113مٽٌى  خٌمٌپ ٨جٿ  85مصِى

مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج ظُضظز أًخج٨ه ًٌشٹَ ٍض أمًٌٹج  351وؼىه ٰجبٞ ًٵوً خنفى 

ثټٕمجټٌز وټٌْ هنجٷ ٔٺ ٍض أ  ًؤظٌ ِٽدج خٵىر ٍض أ٩ِجً ثټنٱ٢ ثټمجٿ وًؤلٌ 

٩ج ممجظُض ٍض ثٖضمَونجس ٍض ثټووٻ ثټنجمٌز ش٩جٌٰهج وشىثٍ  ثټّىٳ، ٸمج أ  هنج ٷ شِى

٪ ثټوويل ٍض شٹىًن ثـصٌج٠ٌجس نصٌؽز ثټ ِرتثشٌؽٌز من ثټمجٿ ٨ٵذ ثنهٌجً إصِى

ثْض٩ِجً وخمؽٌه م٩جټؽز ثٖضمَونجس شدوأ أ٩ِجً ثټنٱ٢ ٍض ثټص٩جٍض خٕٹپ ؼٌو 

 ومصّج٧ً.

ًأٌِج ثټصٍ شؽم٪ خني  ٨مٽٌجس ټيټٺ شصؽه ثټ٩ّىهًز إٗض رشٸجس ثټنٱ٢ ثٖضصٹجمٽز 

مج ٴدپ ثٔضنصجػ، وخني ٨مٽٌجس مج خ٩و ثٔضنصجػ، معپ شٹًٌٌ ثټنٱ٢ ثټمجٿ وخٌ٪ 

ثٖضنصؽجس ثټنٱ١ٌز ـصى شفمٍ نٱّهج من شيخيح أ٩ِجً ثټنٱ٢، وشصؽنذ ٜ٭ٟى 

ٌثهثس ثټرشٸجس ثٖضصٹجمٽز َض شصأظٌ ٸعريث  ثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټنٱ٢ خّدذ أ  إً

ثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټنٱ٢،  خجنمٱجٛ أ٩ِجً ثټنٱ٢ خپ ٩ًصرب شفى٠ج ٜو ـووط
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ًثهج  2114ٰمعُض رشٸز ًوًجٻ هثشٖ ٔپ ـٵٵض أًخجـج ٍض ٨جٿ  مٽٌجً  16.5مٵو

مٽٌجً هوًَض من ٨مٽٌجس مج خ٩و ثٔضنصجػ، وٍض  6.3هوًَض من ٨مٽٌجس مج ٴدپ ثٔضنصجػ و

َث  ٰرتثؼ٩ض ٨جبوثس ٨مٽٌجس مج ٴدپ ثٔضنصجػ إٗض  ٨2115جٿ  مٽٌجً  1.8ثنٵٽذ ثٖضٌ

، خٌنمج خٵ  ٌض أًخجؿ مج خ٩و ثٔضنصجػ ظجخصز شٵًٌدج.هوًَض

ش٩ًََ  ٨٘ض 2115ج٨وس مٙجٍض ثټصٹًٌٌ ٨جٿ ٸمج أ  أ٩ِجً ثټنٱ٢ ثټ٩ٌٝٱز ِ

٢ هىثمٖ  هىثمٕهج ثټٌخفٌز ٰمعُض أ٨ٽنض رشٸز خًٌصٖ خرتوټٌىٿ ٨ن مصِى

 .2114ٍض ثٖضجبز مٵجًنز خ٩جٿ  18هوًَض ټٽربمٌپ مٌشٱ٩ج  17شٹًٌٌ خمج ٩ًجهٻ 

ٌثً لُضٻ ٰرتر هدٟى أ٩ِجً ثټنٱ٢، ٰأ٨مجٻ مج خ٩و ثٔضن صجػ ًمٹنهج شفٵٌٶ ثَضِصٵ

ٰمعُض رشٸز ِصجنوًه أوًپ ١ٌٌِس ٨٘ض أ٨مجٻ ثټنٱ٢ ثْضمًٌٹٌز ثْضمٌ ثټيي 

َأر، ٸمج أ  ثټرشٸجس ثټ٭ٌخٌز  منفهج مٹجنز ونٱىىث ٨٘ض رشٸجس ثٔضنصجػ ثٖضؽ

ـصٱج٣ ثټٹربي ٍض ثټّىٳ ثټ٩جٖضٍ ِج٨وهج ٍض ثمصُضٷ ِٽّٽز ثټٵٌمز ٸجمٽز ٍض ثَض 

 خجټهٌمنز.

 

 

ٌجٌِز ثټوثبٌر ٍض ثٖضن١ٵز ًٱرتٛ أ  شٌشٱ٪ أ٩ِجً ثټنٱ٢  وثط ثټؽٌِى ٍض ٤پ ثْـض

نصٌؽز ثْضٍمز ثٖضجټٌز ثټصٍ  رخض ثټ٩جټم،  2118معٽمج ثًشٱ٩ض أ٩ِجً ثټنٱ٢ ٨جٿ 

ٌثؼ٪ م٩وَضس نمى ثَضٴصٙجه ثټٌٙنٍ ظجنٍ أٸرب ثٴصٙجه ٍض ثټ٩جټم خ٩و  ټٹن نصٌؽز ش

جس ثٖضصفور أ ج ٍض ثټىًَض ٘دق هنجٷ شمىٯ ـىٻ مّصٵدپ ثټ١جٴز ثټ٩جٖضٌز، لٙ٘ى

جس ثٖضصفور إٗض منصؾ ټٽنٱ٢ وثټ٭جٍ ثټٙمٌي.  ٤پ شفىٻ ثټىًَض

ٌثس إٗض أ  وثًهثس ثټٙني من ثټنٱ٢ ِصدٽٮ  مٽٌجً هوًَض ٨جٿ  511شٕري ثټصٵوً

جس ثٖضصفور َض ًصؽجوٍ 2121 ، وټٹن ٍض  161، خٌنمج ثٔضنٱجٳ ٍض ثټىًَض مٽٌجً هوًَض

ثټفج ر شمٌ ثټٙني خصفىَضس ٍض نمجىػ ثټصنمٌز من ثٴصٙجه ٴجبم ٨٘ض  ثټىٴض

ًثس إٗض ثٴصٙجه ٴجبم ٨٘ض ثَضِصهُضٷ ثٖضفيل وًٍجهر ٴ١ج٧ ثټمومجس ٍض ثټنجشؾ  ثټٙجه

ثٖضفيل ثٔضؼمجيل، خٌنمج شصؽه ثټٙني نفى شٵٽٌٚ ثټٙنج٨جس ثټصٍ ش٩صمو ٨٘ض 

 مٙفىخز خأټم.ثَضِصموثٿ ثټٹعٌٲ ټٽ١جٴز وهيث ثټصفىٻ ِصٹى  ټه آظجً 
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ٍض ثٖضجبز من ٴٌمصهج لُضٻ ٔهٌ أٸصىخٌ مٵجًنز خٕهٌ  25خ٩ومج ٰٵوس ثْض٩ِجً 

هوًَض ټٽربمٌپ، وش٩جنٍ  81، وأ٘دفض شصوثوٻ ثْض٩ِجً ٨نو مّصىي 2114ًىنٌى 

َثنٌز هوٻ أوخٺ ثټٌىٿ ، أي ٩ٌِ خٌمٌپ ثټنٱ٢ ثټيي من إٔٹجټٌز ٩ٌِ ش٩جهٻ ثٖضٌ

َث م جټٌج وش١ٌٝ إٗض ثَضِصوثنز أو ثِصموثٿ شفصجؼه ٸپ هوټز ـصى َض شٕهو ٨ؽ

صٌج٠ٌجس ثٖضجټٌز ټص٭١ٌز ثټ٩ؽَ خّدذ أ٬ٽذ هوٻ ثْضوخٺ ش٩صمو  مىثًه ألٌي ٸجَـض

 ٨٘ض ثټنٱ٢ ٸمٙوً ًبٌيس ٍض ثټولپ.

نَوًُض هوٻ شًٌو شمٱٌٞ ٸمٌجس ثٔضنصجػ ثټصٍ شنصؽهج أو  ٌثٳ ٰو ٌث  وثټ٩ خٺ إً

وٿ وًٴز ثټنٱ٢ ٸُّضؿ ٜو ، ټٹن ثټ٩ّىهًز شّصممٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج 31ثټدجټ٭ز 

رتٰٞ شمٱٌٞ ٸٌجس ثټنٱ٢ ثټصٍ شٙوًهج ـصى شنمٱٞ موثلٌپ  ٌث ، ِو إً

ٌث .  إً

شًٌٽٌى   2.796خٽ٭ض  2114ثټ٩ّىهًز شمصٽٺ ٰىثبٞ مجټٌز خنهجًز أ١ّ٬ْ 

ٙٽض  ٌثس، ـو ًًجٻ ثټصٍ ٜج٨ٱصهج لُضٻ ثټعُضظز ٨رش ِنز ثٖضجٌٜز خعُضط م

ٍض  ٬ً91م أ  ثټنٱ٢ أًٝج ًٕٹپ  -AAخ٩و أ  ٸج    AAثټ٩ّىهًز ٨٘ض شٙنٌٲ 

ًثس ثټ٩ّىهًز.  ثٖضجبز من ٘جه

ٌث  شفصجػ إٗض ٩ٌِ نٱ٢ ٨نو  هوًَض ټٽربمٌپ ـصى شصمٹن من  141إٗض  131وإً

َثنٌصهج خّدذ ثًشٱج٧ ثٔضنٱجٳ وٴٽز ثټٹمٌز ثټصٍ شد٩ٌهج نصٌؽز ثټف٥ٌ  م٩جهټز مٌ

جس ثٖضصفور وثَضشفجه ثْضوًخٍ  .ثٖضٱٌٛو ٨٘ض نٱ١هج من ٴدپ ثټىًَض

ٌث  ٌث ، وټٹنه ټن ًٕٹپ ٴٽٵج ټوي هوٻ ثټمٽٌؾ ن٥ ثنمٱجٛ ثْض٩ِجً ًٕٹپ ٴٽٵج ًٔض

ٖضج شصمص٪ خه من ثـصٌج٠ٌجس مجټٌز ٨جټٌز، وټن شٵدپ ثټ٩ّىهًز ٍض ثؼصمج٧ أوخٺ 

شمٱٌٞ إنصجؼهج ټٌٰ٪ أ٩ِجً ثټنٱ٢ ًهث ٨٘ض شٍشًق ٘جهٳ ثټفٌّنٍ ثټنج٠ٶ 

ٌثنٍ ٨٘ض ٔجٔز ٰٝجبٌز ثٖضٌجهًن ِدصمرب ٨نومج ٴجٻ أ   24ٍض  خجِم ثټن٥جٿ ثًٔض

مٌ وخصنج  خجح ثٖضنوح ثټٌىٿ م٪ مٌٝٶ هٌمَ ًٌٝٵج  ثټمنجٳ ٨٘ض ثټدفٌ ثْـض

مٌ وثټدفٌ  ٢ ثټؽوه ٰأ٘دفنج ُِض٠ني ثټمٽٌؾ وثټدفٌ ثْـض ُِض٠ني ثټدفٌ ثٖضصِى

ٌث   ٢ نفن مفىً مٵجومز ًمصو من ٠ه ٘ن٩جء -ثټٝجـٌز-خ٭وثه-همٕٶ–ثٖضصِى

نٙن٪ ل١ًٌز ؼوًور.  ِو
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ٌثنٌز ٍض  ټٹن نؽفض ثټ٩ّىهًز ٍض إٴنج٧ ثټّىهث  ٍض ٬ٽٶ ثٖضٹجشذ ثټعٵجٌٰز ثًٔض

٢ ٍض ًٍجًر ثټدٕري ٖضٍش أي ِفدض هيث  ثټّىهث  ونؽفض ثټ٩ّىهًز ٍض ثټصِى

ٌث ، وٍض ثټٌمن ًدوو  ٌث  ٍض ثټٌمنثٖضفىً من إً ، وًفجٌش أ  ثټ٩ّىهًز و٠ًض إً

هجح. ٌث  ثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټنٱ٢ وثًٔض  إً

ٌث  خجِصموثٿ وًٴز ثټنٱ٢ خپ شٌٸٌج هٍ ثْضلٌي ټٌْ ٰٵ٢ شفجٌش ثټ٩ّى  هًز إً

ٌث  ثټصٍ أشهمصهج خجټ٩ٍّ نفى ٰٹٌر ثټ٩عمجنٌز ثټؽوًور  ثټصٍ خوأس شٌه ٨٘ض ٠ه

ٌث  شٽ٩ذ  ٨٘ض لٽٱٌز مىٴٲ أنٵٌر من ثٖضٽٲ ثټّىًي خ٩ومج ث٨صربس أنٵٌر أ  إً

ٌثء وث٨صربشه شهوًو ْضمنهج  خجټّجـز ثټرتٸٌز وشؽجوٍس ٸجٰز ثټم١ٟى ثټفم

 ثټٵىمٍ.

هجح وشٱجٴمه، وخ٩و  ٌث  خأنهج ثٖضّؤوٻ ثټفٵٌٵٍ ٨ن وَضهر ثًٔض وثشهمض شٌٸٌج إً

ٌثٳ ومن ِىًًج  ٌث  ِفذ ٴىثشهج ثٖضفصٽز من ثټ٩ ٩ِىه ثټٱٌٙپ ثټيي ٠ٽذ من إً

ًثء شٌٸٌج هثوه أ٬ٽى ِفذ ٴىثشهج من ِىًًج خپ ـيً  وثټٌمن، ٠جټذ ًبٌْ وٍ

ٌث  إٗض شٕٹٌپ إ٠جً ٩ٌٍٔ أ ٌث  من ٩ٍِ إً مٌ ًٌَِو ثټصىشٌ ثټّنٍ وثټ٩ٌٍٕ ٠ه

ًثس ثٖضص١ٌٰز  وثټٍشث٧ ثټ١جبٱٍ وأ  هيث ثټص٩ج٠ٍ ثٖضيهدٍ هى ثټّدذ ٍض خٌوٍ ثټصٌج

 خجٖضن١ٵز.

هيث ثټصىشٌ أشى خ٩و إٌشثً أًهو٬ج  ٨٘ض  روًر إِٵجٟ ن٥جٿ خٕجً ثْضِو ثټيي 

ٌثٻ ٴجِم ِٽٌمجنٍ  ـجوٻ شٙوًٌ ظىًر مٝجهر إٗض هثلپ شٌٸٌج خجټص٩جو  م٪ ثټؽن

ٌث٠ٍ ثټٹٌهي ثټيي شم ٴ جبو ٌٰٽٶ ثټٵوُ ٨ن ٠ًٌٶ ثَضشفجه ثټى٠نٍ ثټوًمٵ

شن١ٌٕه مني ثْضٍمز ثټّىًًز وهى ثټّدذ ثټيي ؼ٩پ أًهو٬ج  ًٌٰٞ شّٽٌق 

ٌثه ٸىخجنٍ وثِض  وثٰٶ خو٨مهم من ٴدپ ثټدٕمٌٸز ثټٵجهمز من ٸٌهِصج   أٸ

ٌثٳ.  ثټ٩

جس  ٌث ، ٘فٌق أ  ثټىًَض ثٖضصفور شٽ٩ذ ٨٘ض أ٘دفض ثټ٩ّىهًز وشٌٸٌج ًفجٌشث  إً

جس ثٖضصفور لٽٲ مٙجټفهج.  وشٌ هيث ثټصنجٴٞ ټٹن ٍض ثټنهجًز شّري ثټىًَض
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ِنىثس، هنجٷ شيخيح ٍض  5خ٩و مىث٘ٽز هدٟى أ٩ِجً ثټنٱ٢ إٗض أهنى مّصىي ٍض 

ىَض إٗض ثْضٍمز ثٖضجټٌز،  1986إٗض ثټهدٟى ثټٹدري ٨جٿ  1973ثْض٩ِجً من ـٌح  ٘و

هج ـٌح نٱ١ٌز ظجنٌز، ومنهم من ث٨صربهج ثنهجټض ثټصفٽٌُضس، منهج مج ث٨صرب 

ٌث ، وثټد٩ٞ ث٨صربهج ـٌح أ٩ِجً ٜو ثټنٱ٢ ثټٙمٌي،  ٌج وإً مؤثمٌر ٜو ًِو

وثټد٩ٞ ثِضلٌ ث٨صربهج مؤثمٌر ٩ِىهًز ٖضّج٨ور مؽمى٨ز ثټ٩رشًن من أؼپ 

 ثټصفٹم ٍض أوخٺ ـصى شموٿ ثټ٩ّىهًز مٙجټق مؽمى٨ز ثټ٩رشًن.

ثټنٱ١ٌز، وْضوٻ مٌر شٌٰٞ لٱٞ  خجْضلٚ خ٩ومج لٌدض ثټ٩ّىهًز ثټّىٳ

ٍثه من ٨وه ن٥ًٌجس ثٖضؤثمٌر وثټصٹهنجس، ونيس معپ هؤَضء  ِٵٲ ثٔضنصجػ، ممج 

ؼم٩ٌج أ  ثٖض٩جهټز ثټنٱ١ٌز شؤظٌ ٌٰهج ظُضظز مص٭ريثس مصمعٽز ٍض ثَضشؽجهجس ٍض 

 .1971إنصجػ وثِصهُضٷ وأ٩ِجً ثټنٱ٢ مني ٨جٿ 

ووٻ ثِضٌِىًز، وخٕٹپ ٨جٿ ثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټنٱ٢ مع پ ٌٰ٘ز ىهدٌز ټد٩ٞ ثټ

ټٹجٰز ثټووٻ ثٖضّصهٽٹز، وټٹن خٕٹپ لجٗ ټووٻ معپ ثټهنو وإنوونٌٌّج وهٍ 

جس ثټصٍ  ُـض ٌٰ٘ز ټهج أ  شٙٽق ن٥م ه٨م ثټىٴىه ثٖضٹٽٱز ټوًهج ٖضىث٘ٽز ثٔ٘ض

 أ٨ٽنصهج ثټهنو خٕٹپ لجٗ.

هنجٷ يشء معري ټُضهصمجٿ ًفوط ٍض ثټصىٴ٩جس ثَضٴصٙجهًز ثټ٩جٖضٌز، ٰجَضٴصٙجه 

٥جٿ م٩ٵو ټٽ٭جًز ٨٘ض نفى ًؽ٩پ من ٬ري ثٖضمٹن أ  شصندأ خه خٙىًر هٴٌٵز، ْض  ن

٢ مج ٴدپ  أٔهٌ ثټنمجىػ ثَضٴصٙجهًز َض شًَو ٌٔةج ٨٘ض ٸىنهج ٠ٌٴج ْضلي مصِى

ِنصني م٪ ثَضشؽجه ٠ىًپ ثْضمو، وټٌْ من ثٖضّص٭ٌح ٨نومج َض شىؼو ٨ُضٴز شيٸٌ 

 خني ثټنصجبؾ ثټٱ٩ٽٌز م٪ ثټصىٴ٩جس.

 ً أس هيه ثٖضٌر أنه ًؽذ شٌٷ ثټّىٳ خمٱٌههج ٸٍ شصىثٍ ، خّدذ أ  ثټ٩ّىهًز 

٬جټدٌز ثٔضنصجػ ثټؽوًو ًأشٍ من لجًػ مؽمى٨ز ثْضوخٺ، وشمٱٌٞ ِٵٲ ثٔضنصجػ 

ًؽ٩ٽهج شمرس ٨مُضبهج ومًَو من ثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټنٱ٢، وثټصولپ ٍض ثټّىٳ 

ٕٹپ ًؤهي إٗض مًَو من شٍشًٲ ثٖضمَونجس، ممج ًؤهي إٗض ثنهٌجً ثْض٩ِجً خ

ًثمجشٌٹٍ.  ه
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، وشٌٷ ثټّىٳ شٙفق  ٌر ٍض ثٖض٩ٌٛو ثټّىٳ مٵدٽز ٨٘ض ًٍجهر ٍض ثٔضنصجػ وٰو

ج٨هج، وٴو ًّصمٌ ىټٺ ٨جمج ونٙٲ أو ٨جمني مٵدٽني.  نٱّهج وشٙفق أٜو

خّدذ ثټصٵنٌجس وثټصٹنىټىؼٌج شم ثٸصٕجٯ مًَو من ثټنٱ٢ ثټٙمٌي لُضٻ ٨جمني 

ٌثس أي أًشٱ٪ 11ٜج٨ٱض ممَونه نفى  2111،2113 مٽٌجً خٌمٌپ إٗض  32من  م

مٽٌى   3.5أټٲ خٌمٌپ ًىمٌج إٗض  611مٽٌجً خٌمٌپ، وثًشٱ٪ ثٔضنصجػ من  345

 خٌمٌپ.

ـمجًز أوخٺ ـٙصهج ثټّىٴٌز ومٌونصهج ٍض ثْض٩ِجً شٱٵوث  ثټنٱ٢ ثټٙمٌي 

ؼووثه ثَضٴصٙجهًز، وهٍ أٰٝپ من شىؼٌه ثټصهم ټٽمنصؽني من لجًػ أوخٺ 

، و٬ً ٌز خجټصّدذ ٍض شممز ثٖض٩ٌٛو ٍض ثٖضجبز، وټٹن  41م ثنهٌجً ثټ٩مٽز ثټٌِو

ٌج ِصّصٱٌو هٍ ثْضلٌي مّصٵدُض من شٌٷ ثْض٩ِجً ټٽّىٳ.  ًِو

ٌث ، وأوٻ   ٌج وإً شٌٷ ثْض٩ِجً ټٽّىٳ شنٱٍ ٌ٘ج٬ز ثټ٩ّىهًز مؤثمٌر ٜو ًِو

أ  ثٴصٙجهثشهج َض خج٨صدجً  ؛ثٖضصرضًًن من ثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټنٱ٢ هوٻ ثټمٽٌؾ

ٍض ثٖضجبز، خٌنمج ثٴصٙجهثس  91صمو ٨٘ض ثټنٱ٢ خنّدز ٩ًًٌز ش٩ٍثټض ثٴصٙجهثس 

ٌج ش٩جنٍ من ثټ٩ٵىخجس ثټصٍ ٌٰٜهج ٨ٽٌهمج ثټ٭ٌح نصٌؽز ٌشث٧ ـىٻ  ٌث  وًِو إً

ٌثنٍ. ىٻ ثټنىوي ثًٔض ٌثنٌج ـو  أوٸ

ټٹن ًمٹن أ  شٙمو هوٻ ثټمٽٌؾ ٨٘ض ثٖضوي ثټٵًٌذ خّدذ أنهج شمصٽٺ أ٘ىٻ  

ًمٹن أ   2114ثټٌخ٪ ثټعجټغ من ٨جٿ  شًٌٽٌى  هوًَض خنهجًز 2.4ٌِجهًز شٙپ إٗض 

شو٨م ثٴصٙجهثشهج ٍض مىث٘ٽز رشثء ثټّٽم ثَضؼصمج٨ٍ من لُضٻ مىث٘ٽز ثٔضنٱجٳ 

 ٨٘ض ثټدنٌز ثټصفصٌز وشمٱٌٞ نّذ ثټصٝمم وثټد١جټز.

ٌِٹى  هنجٷ شدج٠ؤ ٍض م٩وٻ ًٍجهر ثٔضنصجػ من ثټنٱ٢ ثټٙمٌي ـصى ٨نو ٩ٌِ 

ًث ټٽربمٌپ، ٰئ  ثٔضنصجػ ثْضمًٌٹ 51 ٍ ًمٹن أ  ًٹى  مص٩جهَض، ټٹنه ټن ًدوأ هوَض

خجټهدٟى نفى ثْضهنى، وټٹن ٍض نٱْ ثټىٴض شىثؼه ٘نج٨ز ثټنٱ٢ ثټٙمٌي 

ج ثټرشٸجس ثټ٩ٌٝٱز ثټصٍ شىثؼه شهوًوث  ثْضمًٌٹٌز ثلصدجً شفمپ ٴجٌِز، لٙ٘ى

ىٻ وثـصمجٻ ثٔضُٰضُ. ٌثً إٗض خٌ٪ ثْ٘ض ١  خصٝجسٻ ثَضِصعمجً وش٩عٌ ثٔضنصجػ وثَٜض
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٨ن ثټنٱ٢ ثټٙمٌي ٍض إًؽپ ٰىًه ؼنىخٍ شٹّجُ ثنمٱٝض  منٙجس ثټصنٵٌذ 

منٙز، وٍض هثٸىشج ثټٕمجټٌز ثنمٱٞ ٨وه  191إٗض  2114منٙز مني أٸصىخٌ  16

ًثس إٗض  11ثٖضنٙجس خىثٴ٪  ، خٌنمج ثنمٱٝض شٙجًًق ټفٱٌ آخجً ؼوًور 188ـٱج

مرب  31خنّدز   مٵجًنز 2114ٍض ثٖضجبز ٍض منج٠ٶ خجٸني وإًؽپ ٰىًه ٰٵ٢ ٍض نٰى

خٕهٌ أٸصىخٌ من نٱْ ثټ٩جٿ، أي أ  ثټٙنج٨ز شّصؽٌذ إٗض ثَضنمٱجٛ ثټفجه ٍض 

 أ٩ِجً ثټنٱ٢.

ز أٸعٌ أمجٿ ثْض٩ِجً ٨٘ض  ثټ٩ىثمپ ثَضٴصٙجهًز ټٙنج٨ز ثټنٱ٢ ثټٙمٌي مٹٰٕى

ثٖضوي ثټٵٙري، ٰٹپ رشٸجس ثټنٱ٢ ثټٙمٌي وثٴ٩ز شفض ثټٝ٭٢، إَض أ  ًهوههج 

ج وأ  ٸعري من ٨٘ض ثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټنٱ٢ ٬جټدج مج شٹى   ممصٽٱز، لٙ٘ى

إٗض إنصجػ ثټنٱ٢ ثټٙمٌي  2111من إنصجػ ثټ٭جٍ ثټٙمٌي ٨جٿ  ثټرشٸجس شفىټض

 خج٨صدجًه أٸعٌ ًخفٌز، ًخمج شصفىٻ معپ شٽٺ ثټرشٸجس نفى إنصجػ ثټ٭جٍ ثټٙمٌي.

هوًَض  91معپ شٽٺ ثټرشٸجس خنض ؼووثهج ٨٘ض ثټفو ثْضهنى ټ٩ٌّ ثټنٱ٢ خفووه 

٪ وخوأس ثټرشٸجس شدفغ ٨ن أٰٹجً ؼوًور ـىٻ  ټٽربمٌپ، أمج ثِض  ٰٵو ش٭ري ثټٜى

ًثس ٍض ثټصٹجټٌٲ ثټصٍ ثًشٱ٩ض ثًشٱج٨ج ـجهث. ى  ثټٰى

صٌج٠ٌج 74ثـصٌج٠ٌجس نٱ٢ أوخٺ شٵوً ح س ثټ٩جٖضٌز ـّذ ٍض ثٖضجبز من إؼمجيل ثَـض

ٍض ثٖضجبز من ثـصٌج٠ٌجس ثټ٩جټم  63، خٌنمج لمْ هوٻ شمصٽٺ 2112إـٙجءثس ٨جٿ 

ٌثٳ، أي أ  ثټنٱ٢ ٨٘ض ثٖضوي ثټد٩ٌو وهٍ ثټ٩ّىهًز ٰو ٌث  وثټ٩ نَوًُض وٸنوث وإً

ِصٹى  أ٩ِجًه مٌشٱ٩ز مج ؼ٩پ ثټووٻ ثٖضصٵومز شصؽه نفى ثټنٱ٢ ثټٙمٌي 

ٌ ثټدوثبپ ثټصٍ ًمٹن أ  شٹرس ثـصٹجً ثټنٱ٢ ثټصٵٽٌوي.  خٕٹپ ثِصدجٴٍ ًًعمج شصٰى

٘ض ثْض٩ِجً، خٌنمج إنصجػ ثټنٱ٢ ثټٙمٌي ٍض ثټىٴض ثټفج ر من لجًػ أوخٺ أظٌ ٨ 

ج وأ  هوٻ  وټٹنه أًٝج ٨٘ض ثٖضوي ثټٵٙري ټن ًٙمو ثټنٱ٢ ثټٙمٌي، لٙ٘ى

ٱىًي خفؽز شٽىط ثٖضنجك  ٬ٌخٌز شّمٌ من٥مجس هوټٌز ټٽصفٹم ٍض ثټىٴىه ثْـض

ج ٍض  وثټدٌةز، وأظٌ ثټنٱ٢ ثټٙمٌي ٍض ثټدٌةز أ٩ٜجٯ أظٌ ثټنٱ٢ ثټصٵٽٌوي لٙ٘ى

ٌ خوثبپ ټٽنٱ٢ ثټصٵٽٌوي.  ٤پ ٨وٿ شٰى
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ىٻ إٗض أ٩ِجً م٩صوټز شٝمن ـٵىٳ ًمٹن ټوو  ٻ ثټ٩جټم ثټصنٌّٶ ٌٰمج خٌنهج ټٽ٘ى

جس  ٌج وثټىًَض ثٖضنصؽني وثٖضّصهٽٹني، من لُضٻ ثټصنٌّٶ خني هوٻ ثْضوخٺ وًِو

مٽٌى   28مٽٌى  خٌمٌپ ًصدٵى نفى  62ثٖضصفور وثټٙني وٸنوث ثټصٍ شنصؾ نفى 

و  خني هوٻ ثټ٩جټم، خٌمٌپ شنصؾ لجًػ شٽٺ ثټووٻ ًمٹن ثټصفٹم خهج من لُضٻ ثټص٩ج

 خّدذ أ  هوٻ أوخٺ ټم ش٩و ش١ٌٌّ ٨٘ض ثټّىٳ ثټنٱ١ٍ.

 

ثټنٱ٢ خأ  ثټ٩ّىهًز أهثًس أٍمز لجٿ ثټنٱ٢ خٕٹپ ؼٌو خمج  ى٩ًرتٯ مّصهٽٹ

ًفٱ٦ مٙجټق ثْض٨ٝجء، وأظدصض ثټ٩ّىهًز أ  أوخٺ من٥مز ـٌىًز ټم شمض ٸمج 

 ًو٨ٍ أو ًصمنى ثټد٩ٞ.

ؾ ثٖضصأًؼق، وًٰٝض شفمٌپ لٱٞ ثٔضنصجػ ًٰٝض ثټ٩ّىهًز أ  شٵىٿ خووً ثٖضنص 

ٌثء  ٨٘ض من٥مز أوخٺ إىث ټم شٕجًٷ ثټووٻ ثٖضنصؽز من لجًؼه، وشٌي أ  إؼ

شمٱٌٝجس ٨٘ض ِٵٲ ثٔضنصجػ شؽٌخز ظدض ٰٕٽهج ٍض ثټعمجنٌنجس من ثټٵٌ  ثٖضجيض 

 وټن شٹًٌ ثټ٩ّىهًز ثټم١أ مٌر ألٌي.

ْضنهج ش٩صرب  ؛ټنٱ٢ ثټ٩جٖضٌزٶ ثټصىثٍ  ٍض ِىٳ ثثټ٩ّىهًز مٽصَمز خجٔضِهجٿ ٍض شفٵٌ

ٌثً ثْضِىثٳ ًٸٌَر أِجٌِز ټٌّجِجشهج ثټنٱ١ٌز.  ثِصٵ

ج خ٩ومج أ رٿ هث٨ٖ ثټنجً  ٌثٳ لٙ٘ى ٌجٌِز ٍض ټٌدٌج وثټ٩ ٌثس ثټؽٌِى ٬ًم ثټصىش

ٌثٴٌني، وٍض ټٌدٌج أهي شوهىً  ٍض آخجً نٱ١ٌز ټٙو شٵوٿ مّٽفني ٩ٌٔز وؼنىه ٨

ج٧ ثْضمنٌز إٗض إ٬ُضٳ  وٸج  ثٔضنصجػ ثټنٱ١ٍ ٍض ټٌدٌج ٍض مجًُ ـٵُض نٱ١ٌج،  11ثْضٜو

مٽٌى  خٌمٌپ ٴدپ ثَضنصٱجٜز  1.6أټٲ خٌمٌپ ًىمٌج هو  ثٖضّصىًجس ثټدجټ٭ز  411

ٌثً أ٩ِجً ثټنٱ٢ ثټصٍ ٨2111جٿ  ، إَض أ  وًٌٍ ثټدرتوٻ ثټ٩ّىهي ًصىٴ٪ ثِصٵ

 ثٴرتخض من أهنى مّصىًجشهج لُضٻ ِض ِنىثس ٍض ًنجًٌ.

ٌثس ث ٌجٌِز ثټصٍ ِجهمض ٨٘ضأي أ  ثټ٩ّىهًز ٬ًم ثټصىش إًِجء أِجُ  ټؽٌِى

خ٩ٞ ٴىشهج ثٖضٱٵىهر خؽجنذ ثًشٱج٧ ٨ٵىه ثټنٱ٢ ثِضؼٽز  سًصٌق ټٓض٩ِجً ثِص٩جه

ٌجٌِز. ٌثس ثټؽٌِى  خٱ٩پ ثٖضمجوٯ خٕأ  شٽٺ ثټصىش

ثټ٩ّىهًز أٸرب منصؾ ټٽنٱ٢ ٍض أوخٺ مصمّٹز خٌّجِجشهج ٍض ثټوٰج٧ ٨ن ـٙصهج  

ًثس ثټفجټٌز ٍض ِىٳ ثټّىٴٌز، خپ أٖضفض ثټ٩ّىهًز إٗض ـجټ ز من ثټٌٜج ٨ن ثټص١ى
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ٌثً ثنمٱجٛ ثټ١ٽذ من ثټووٻ ٸعٌٱز ثَضِصهُضٷ ج خ٩و ثِصم  :معپ ،ثټنٱ٢، لٙ٘ى

وثټوٰ٪ خجشؽجه ًٍجهر ثټ١ٽذ ثټيي ًفوط خم١ى أخ١أ ممج ًصىٴ٩ه ٨وه من  ،ثټٙني

 ثٖضفٽٽني ثَضٴصٙجهًني، خّدذ أ  ثَضٴصٙجه ثټ٩جٖضٍ ټم ًص٩جٯ خٕٹپ ٸجمپ.

ً ِددض هدٟى أ ْض٨ٝجء أوخٺ ثټٙ٭جً، ټٹنه أ ر ثَضٴصٙجه  ث٩ِجً ثټنٱ٢ أ رث

ثټٌويس خٕور مج ؼ٩پ خ٩ٞ أ٨ٝجء أوخٺ ًىث٘ٽى  ٜ٭ى٠هم ټمٱٞ ثٔضنصجػ، 

، وأٌشس  و٨ٵو ثؼصمج٧ ٠جًا ټٽمن٥مز، ټٹن ثټ٩ّىهًز ًٰٝض شٽٺ ثټٝ٭ٟى

ٍثه من وشرير ثټٝ٭ٟى ٨٘ض ٘٭جً ثٖضنصؽني،  خمىٴٱهج ثٖضصمّٺ خجټفٙٚ ثټيي 

ج إ ٌج ٨٘ض ثظٌ شٽٺ ثټٌّجِز ثټصٍ شصد٩هج ثټ٩ّىهًز ثنصٵو ولٙ٘ى ٌث  وًِو ً

نٱض) اإًؽىً ٌِصٕن ثټٌبٌْ ثټصنٱٌيي ټ ٌز أوخٺ وخٕٹپ لجٗ  (ًِو ثټٌِو

ٌثً ٍض ِىٳ ثټنٱ٢.  ثټ٩ّىهًز ثټووټز ثټٹربي ٍض ثٖضن٥مز خو٨ىي ٨َ٨ٍز ثَضِصٵ

 هوًَض ټٽربمٌپ 61شصمّٺ ثټ٩ّىهًز خٌّجِز ثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټنٱ٢ وش٩صرب 

منجِذ ټهج وټدٵٌز هوٻ ثټمٽٌؾ من أؼپ أ  شفٵٶ ٨وه من ثْضؼنوثس ثټٌّجٌِز، 

ٌج  ٬ًم أنهج ټم شٱٙق ٨ن شٽٺ ثْضؼنوثس ثټٌّجٌِز وټٹنهج شص٩ٽٶ خمىثٴٲ ًِو

ٌثً مج ًٱٌٛ  ٌث  ثټٽصج  شصولُض  ٍض ٔؤو  ثٖضن١ٵز ثټ٩ٌخٌز ثټيي ًهوه ثَضِصٵ وإً

ٌث  ً ثټٌّجيس ٨٘ض ثٖضؽصم٪ ثټوويل ثٖضّجهمز ٍض ٨ىهر ثَضِصٵ

ٌثٳ ـصى ًصمٹنج  من ش٩ىًٞ ثنمٱجٛ ثٖض٩ٌٛو ٍض ِىٳ ثټنٱ٢  إٗض ټٌدٌج وثټ٩

 ثټ٩جٖضٌز.

ٌج ثټصٍ شٱٵو  ٌثؼ٪ ٨جبوثشهج  51هنجٷ ٜ٭ٟى ٨٘ض ًِو مٽٌجً هوًَض خّدذ ش

ٌز أٸعٌ من نٙٲ ثټٙنووٳ ثټصٍ شدٽٮ ٴٌمصه  صنٱٶ ثټفٹىمز ثټٌِو ثټنٱ١ٌز، ِو

، مج ًمٱٞ رس٩ًج 85ـجټٌج  ثٖضمَونجس ثٖضجټٌز، ًؽ٩ٽهج شٱٹٌ ٍض  مٽٌجً هوًَض

ٌثً ثټٌّجيس إٗض ثټرشٳ ثْضو٢ِ خٕٹپ لجٗ ٍض ِىًًج،  ثٖضّجهمز ٍض ٨ىهر ثَضِصٵ

 وشٵٌم ٨ُضٴجس مصىثٍنز م٪ هوٻ ثټمٽٌؾ ثټصٍ شصفٹم ٍض ِىٳ ثټنٱ٢ ثټ٩جٖضٍ.

خٌنمج ثْضؼنور ثَضٴصٙجهًز ِصٵٛى شٽٺ ثټٌّجِز ـؽم ثٖض٩ٌٛو وٰٵوث  ثټ٩وًو  

ج ٨٘ض ثٖضوي ثټٵٙري من ـٵىٻ ثټنٱ ٢ ٬ري ثټٵجهًر ٨٘ض ثٖضنجّٰز، لٙ٘ى

ٌأِمجيل ٨٘ض إنصجػ ثټنٱ٢ ثټمجٿ وثټ٭جٍ ٍض منج٠ٶ  وثټ١ىًپ، ولٱٝج ٍض ثٔضنٱجٳ ثټ
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٨وًور ٬ري ٴجهًر ٨٘ض ثٖضنجّٰز، وخٕٹپ لجٗ ثټنٱ٢ ثټٙمٌي ممج ًٵٽٚ من 

٢ وثټ١ىًپ.  ثٖض٩ٌٛو ٨٘ض ثٖضوي ثٖضصِى

هوًَض ٴدپ  45إٗض نفى  2114ټٽربمٌپ ٍض ًىنٌى  هوًَض 115ثنهجًس أ٩ِجً ثټنٱ٢ من 

، وخ٩ٌوث ٨ن ن٥ًٌجس 2115هوًَض م٪ خوثًز مجًُ  61أ  شّصٵٌ ٨نو مّصىي 

ًثس، مج  ثټصىث٠ؤ وثٖضؤثمٌر، ٰئ  ثټ٩جټم ٔهو ٍض ثټٱرتر ثٖضجٌٜز ًٍجهر ٍض ثَضِصعمج

ؼ٩ٽنج نٕهو مّصىًجس إنصجػ أ٨٘ض من ـٵىٻ نٱ٢ أٸعٌ شٹٽٱز من نجـٌز ثټص١ىًٌ 

ٵىٻ ثټٵ١ذ ثټٕمجيل،  أو ثټصٕ٭ٌپ معپ ثټفٵىٻ ثټىثٴ٩ز ٍض ثٖضٌجه ثټ٩مٌٵز، ـو

ٵىٻ ثټنٱ٢ ثټٙمٌي ٍض  نَوًُض، ـو ٵىٻ ثټنٱ٢ ثټمجٿ ثټعٵٌپ ٍض ٸپ من ٸنوث ٰو ـو

جس ثٖضصفور ثټصٍ ِجهمض ٍض ًٍجهر ثٔضنصجػ خنفى  ني خٌمٌپ ًىمٌج ٍض  3ثټىًَض مًُض

 ثټّنىثس ثټعُضط ثْضلرير.

٭مىًر شمعپ لمْ ٨مٽٌجس ثٔضنصجػ أو ظٽغ ثټفٵىٻ ٬ري مٌخق رشٸجس ثٖضنج٠ٶ ثٖض

 خ٩و ثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټنٱ٢.

َثٯ ثټنٱ١ٌز شٹصذ ٔهجهر وٰجر ـٛى خفٌ ثټٕمجٻ خ٩و ىًور   ـٌح ثَضِصن

إٗض  ٨2114جمج ثنمٱٞ ثٔضنصجػ  15مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج ٴدپ  4.5إنصجؼه خٽ٭ض 

ًثس ثټٵٌجٌِز.مٽٌى  خٌمٌپ من م٩جهٻ ثټنٱ٢ ًىمٌج ٬ًم ثَضِص 1.42  عمج

ج  ج ثټمٽٌؽٍ أٸعٌ ٴوًر ٨٘ض ثِص٩ٌجح ثٖضص٭ريثس لٙ٘ى ثټمجٿ ثټصٵٽٌوي ولٙ٘ى

ٌثٸَ مجټٌز وثـصٌج٠ٌجس ؼٌور شمٹنهج من ثټص٩جمپ م٪ ثنمٱجٛ  وهٍ شصمص٪ خم

 أ٩ِجً ثټنٱ٢.

شمّٺ ثټ٩ّىهًز خفٙٙهج إىث ټم ش١ٽذ ثټووٻ ثٖضّصهٽٹز شمٱٌٞ وثًهشهج من 

ٌثً ثٖضن٥مز ثټصٍ شٵىههج  ثټ٩ّىهًز، ٰئ  ثټصجًًن ٸمج أٸو ثټن٩ٌمٍ ٌِعدض ٘فز ٴ

 ْض  ثنهٌجً هٌٹپ ثْض٩ِجً ًىمت خمٌُضه ٠ٱٌر ٘نج٨ز نٱ١ٌز ؼوًور. ؛ثټ٩ّىهًز

هوً أوخٺ ثټٵٌجهي ٍض شىثٍ  ثټّىٳ ٌِّصمٌ وټٹن خجټص٩جو  م٪ ثټووٻ ثٖضّصٵٽز 

 لجًػ أوخٺ:

ٌثً أوخٺ خصعدٌض ثٔضنصجػ شيخيخج ٍض  أ٩ِجً ثټنٱ٢ ٸجنض ثټّىٳ ٴو ٔهوس ٨ٵذ ٴ

ٵج  َثمنض شٽٺ ثټٌّجِز م٪ ثًشٱج٧ مؤرش ثټووًَض ٰو ج خ٩ومج ش ثټمجٿ لٙ٘ى
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ج ٍض  َثمنض أًٝج م٪ شٱجٴم شممز ثٖض٩ٌٛو لٙ٘ى ټٽ٩ُضٴز ثټ٩ٹٌّز خٌنهمج، ش

ٌثٳ  ٌث  ومن هوٻ ألٌي معپ ثټ٩ ٤پ هلىٻ مٽٌىنٍ خٌمٌپ ًىمٌج من ثټنٱ٢ من إً

ٌج ج خ٩ومج ثنمٱٝض ثِضظجً ثټؽٌِى ٌِز ٨٘ض أ٩ِجً ثټنٱ٢، وْضوٻ وټٌدٌج لٙ٘ى

جس  ٽض مفٽهج ثټىًَض مٌر شرتثؼ٪ ثټٙني ٨ن ثٖضٌٸَ ثْضوٻ ٖضّصىًهي ثټمجٿ ـو

 ثٖضصفور.

شدج٧ نهؾ ثټفٱج٣ ٨٘ض ثټفٙٚ ثټّىٴٌز هو  ث٬ًم ثِرتثشٌؽٌز أوخٺ ٍض 

ثِصهوثٯ مّصىًجس ٩ًٌِز م٩ٌنز، وشٌٷ ثټّىٳ شفٌٸه آټٌجس ثټ٩ٌٛ وثټ١ٽذ، 

ز أ صمجَضس مٱصـى مجٿ ثْض٩ِجً، وأ٘دفض ثټّىٳ مصٙو٨ز، ټٌْ ٰٵ٢ ًؽ٩پ ثَـض

 خپ ـصى ٍض ثْض٩ِجً ٠ىًٽز ثْضؼپ. ،ٍض ثْض٩ِجً ٴٙرير ثْضؼپ منمٱٝز ؼوث

أظدصض ثټ٩ّىهًز ٍض ٴٌجهر ثٖضن٥مز خج٨صدجًهج من أٸرب ثٖضنصؽني ٍض ثٖضن٥مز ٍض نؽجؿ 

ٌثً ثټّىٳ ٨٘ض ثٖضوي ثټ١ىًپ أٴن٪ ثْض٨ ٝجء هوً ثٖضن٥مز ثټٵٌجهي ٍض شىثٍ  وثِصٵ

٪ ظٵصهم ٍض ٌِجِز ثٖضن٥مز لج٘ز ٌٰمج ًص٩ٽٶ خجټرتٸٌَ ٨٘ض ثټفٙٚ  ٍض ٜو

 ثټّىٴٌز.

ؼپ هيه ثټٌّجِز شٱٌٛ ٨٘ض هوٻ ثټ٩جټم ثٖضنصؽز وثٖضّصهٽٹز ثټص٩جو  من أ

پ إٗض ثٴصٙجه ٴىي ًن٩ٹْ  ٨٘ض ثټؽمٌ٪، وثټصٕوًو ٨٘ض هوً ٸدجً  جًؽجخإثټص٘ى

شٵجء خهج م ىٻ إٗض ٘نج٨ز نٱ١ٌز ثٖضنصؽني ٍض ه٨م ٘نج٨ز ثټنٱ٢ وثًَض ن أؼپ ثټ٘ى

ًث ٍض ثٖضّصٵدپ.  أٸعٌ ثٍههج

ٍثټز ٸعري من ثټ٭مٛى ثټيي  مّؤوټٌز هوً ثٖضن٥مز ًأشٍ ٍض إ٠جً مهم، وهى إ

ٌثهنز وثٖضّصٵدٽٌز، وثټص٭ٽذ ٨٘ض ثټصفوًجس  ًف٢ٌ خّىٳ ثټنٱ٢ ٍض ثٖضٌـٽز ثټ

ثټنٱ١ٌز،  ثټٹعرير ثٖضىؼىهر ٍض ثټّىٳ، وه٨م ثټ٩ٍّ نفى شفٵٌٶ ثټصىثٍ  ٍض ثټّىٳ

ٍض إ٠جً ثٖضدجها وثْضهوثٯ  ٍءوثټفو من ثِضظجً ثټٝجًر ټصٵٽدجس ثْض٩ِجً، وهى مج ًؽ

 .1961ثټٌبٌٌّز ٖضن٥مز أوخٺ مني شٕٹٌپ ثٖضن٥مز ٍض ٨جٿ 

ىٻ إٗض  أ٘دق هنجٷ ثٴصنج٨ج خني هوٻ ثْضوخٺ خرضوًر ه٨م ثټفىثً من أؼپ ثټ٘ى

ىٻ إٗض  شٵجء خجټٙنج٨ز، وثټ٘ى م٩وَضس نمى أٰٝپ ٰهم أٰٝپ ټٽّىٳ، وثًَض

 ومّصىًجس م٩ٌٌٕز أ٨٘ض ټٹپ هوٻ ثټ٩جټم.
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شمىٯ من ثٖضنجّٰز م٪ ثٖضٙجهً ثټؽوًور لج٘ز ثټنٱ٢  ثٖضن٥مز أي   ټم شدو   

ٌث ٍض ل١ًٌز ثټ١جٴز ثټووټٌز، ثټٙمٌي، وأٸوس أنه أ٘دق مٹىنج مهم   ج ومّصم

وثټّىٳ شصفّن خٕٹپ شوًًؽٍ، وإ  ٸج  خ١ٌةج خّدذ شوثلپ ثټ٩ىثمپ ثٖضٝجهر 

ټد٩ٝهج ثټد٩ٞ، خّدذ أ  ثټٌهج  ٨٘ض ثټصفّن ثټىثِ٪ وثټٹدري ٍض مّصىي ثټ١ٽذ 

َثٻ ٬جمٝج ـصى ثِض .  ثټ٩جٖضٍ ثټيي َض ً

ًثًج   ض ثټصندؤثس خأهثء ثٔضنصجػ ثْضمًٌٹٍ من ثټصٕجسٿ ثټٕوًو إٗض ًِجټز من  ٌثـو ش

َضنْ ًبٌْ رشٸز ٸىنىٸى ٌٰٽٌدْ مٱجههج خأ  ثټنٱ٢ ثټٙمٌي ثْضمًٌٹٍ ؼجء 

نٵپ مفصىي هيه ثټٌِجټز إٗض أوخٺ لُضٻ نوور ٍض ٌٌٰنج ٨٘ض ټّج  مجًًج ټٌدٵى، 

ن ًبٌْ وٸجټز ثټ١جٴز ثټووټٌزٰج  هً ه ًثٷ أ  " :ٰى ٨ٽٌٹم أ  شوًٸىث شمجٿ ثٔضه

ٌثػ ثټنٱ٢ ثټٙمٌي ٌِصٹًٌ  ثِصموثمهج ٍض ممصٽٲ أنفجء هيه ثټصٹنىټىؼٌج ثِصم

 ."ثټ٩جټم

س إنصجػ ثټنٱ٢ ثټٙمٌي نصٌؽز ًدوو أ  هيه ثټٌِجټز شٱٙق ٨ن ٴٽٶ أ٘جح رشٸج

ثَضِرتثشٌؽٌز ثټصٍ ثشد٩صهج أوخٺ خٵٌجهر أٸرب منصؾ ٍض ثٖضن٥مز ثټ٩ّىهًز، وثټصٍ 

خوأس شؤشٍ أٸٽهج، وهى مج ًؤٸوه ثټوٸصىً خٌنجًه مجًٌ ًبٌْ ٴّم ثټؽٌىټىؼٌج ٍض 

ؼجم٩ز ٸجټٌؽجًي إ  إنصجػ ثټنٱ٢ ثټٙمٌي ًىثؼه ٩٘ىخجس وث٩ِز ـجټٌج ٍض 

ٌثً ثْضِ ًثس، وأٸو ٜىء ثِصم ٩جً ثٖضنمٱٝز، أهي إٗض شىٴٲ ٨وًو من ثټفٱج

ٌثً إنصجػ ثټنٱ٢ ثټٙمٌي ٍض ٤پ ثټصٹنىټىؼٌج ثټدجه٥ز ثټصٹجټٌٲ  ٩٘ىخز ثِصم

ثٖضّصمومز ٍض إنصجؼه، لج٘ز مج ًص٩ٽٶ خصٹّري ثټٙمىً ثټ٩مٌٵز وثِصهُضٷ 

ٸمٌجس هجبٽز من ثٖضٌجه، ومن ثټ٩ٙىخجس نٱّهج شىثؼه ثټنٱ٢ ثټٌميل من ٸنوث 

٩ذ ثټنٵپ، وأٸعٌ ثټي  ي ًصّم خصٹٽٱز أٴپ ٍض ثٔضنصجػ، ټٹن ٩ًٌده أنه نٱ٢ ظٵٌپ ٘و

٢، وخجټٱ٩پ ثنمٱٝض منٙجس ثټفٱٌ ٍض  شٹٽٱز من ثټنٱ٢ ثټمجٿ ٍض ثټرشٳ ثْضِو

جس ثٖضصفور   .2114ٍض ثٖضجبز مني هًّمرب  58منٙز خنّدز  642ثټىًَض

 :٨جميلي  ثټنٱ٢ ثټٙمٌي ٤جهٌر مهمز، ومص٭ري أِجيس ـوط ٍض ثټّىٳ خٱٝپ

ٔضنصجػ ٍض ٤پ ثَضبصمج  ثټٌلٌٚ وشوٰٶ ثټٌّىټز، وهٍ ٬ري ٴجهًر ٨٘ض مىث٘ٽز ث

ج ٨نومج شصّجوي ٌٰهج ثټصٹٽٱز وثټ٩جبو، وخوأنج  ،ثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټنٱ٢ لٙ٘ى
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ٌثس ٍض ٘نج٨ز ثټنٱ٢ ثټٙمٌي ـٌغ أٴٌپ  أټٲ مى٤ٲ من ٨مٽهم ٍض  111نٌي ظ٭

وهج، هيث ٨وث شفمٌپ ثټ٩ٽمجء مّؤوټٌز ثټنٱ٢ ثټٙمٌي ٨ن ـووط  أمريٸج ـو

ٌثءثس ٘جًمز ٜو ثټٙنج٨ز.  مةجس ثټََضٍٻ ثټصٍ أظجًس ه٨ىثس إٗض ثشمجى إؼ

ِرتثشٌؽٌز ثٖضن٥مز هٍ ٨٘ض ثٖضوي ثټ١ىًپ، خ٩ومج أ٘دفض ٰٹٌر شٵٽٌٚ إخٌنمج  

ثٖض٩ٌٛو مّصد٩ور شمجمج من ثٖضن٥مز ثټصٍ ٸجنض شٙذ ٍض ٘جټق ثٖضنصؽني من 

ثٖضفٌٷ ثټٌبٌيس ټٽّىٳ، وهى مج ٌِٵن٪ لجًػ ثٖضن٥مز، خ٩ومج أخٵض ثټ١ٽذ 

ٌج خجَضنٝمجٿ ټٽمن٥مز ثنص ْضنه ٌِن٩ٹْ  ؛ٵجَض من ثټصنٌّٶ ٍض ثټىٴض ثټفج رًِو

ٌج ٴدپ أ  ًٹى  ٍض ٘جټق ثٖضن٥مز.  ثًؽجخٌج ٨٘ض ثٖضن٥مز وثټّىٳ، وهى ټٙجټق ًِو

ىمز ثټ١جٴز ثټ٩جٖضٌز ټ٩ٵىه ِص٥پ مٙجهً ثټ١جٴز ثټصٵٽٌوًز ثٖضٹى  ثْضخٌٍ ٍض من٥

ٍض ثٖضجبز،  21ْض  ؼهىه ًٍجهر ثَض٨صمجه ٨٘ض ثټ١جٴز ثټدوًٽز ټن شصؽجوٍ  ؛دٽزمٵ

ز خجٖضمج٠ٌ،  ج وأ  ٨ىهر أ٘فجح ثټصٹٽٱز ثٖضٌشٱ٩ز ټٕضنصجػ شؽٌخز مفٱٰى لٙ٘ى

وټن شٹى  ٜج١٬ز ٨٘ض أوخٺ ٍض ثؼصمج٨جشهج ثٖضٵدٽز، خپ ٨٘ض ثټ٩ٹْ ٌِٙدق 

ًثشهج هث٨م ٴىي ټٽّى  ٌث  ٳ.ثټّىٳ ټٙجټق ثٖضن٥مز وأ٘دفض ٴ

ًثشهج شف٥ى خجهصمجٿ ٨جٖضٍ، وهٍ شؤن ٖضٌـٽز ؼجهر ٍض ثټنهٛى   خوأس مدجه

ج وأ   ٌثً ثَضٴصٙجه ثټ٩جٖضٍ، لٙ٘ى ٌن٩ٹْ ٨٘ض ثِصٵ خٙنج٨ز ثټنٱ٢ ثټ٩جٖضٌز، ِو

ٌ٪ ٨ٝىًصهج، وش٩مٌٶ ثټفىثً وثټص٩جو  خني ثټووٻ ثٖضنصؽز  ثٖضن٥مز شصؽه نفى شِى

 وثٖضّصهٽٹز ټٽمجٿ.

ج خ٩ومج ٰٕٽض ثټووٻ ثٖضنصؽز ٽذ،ِصص٭ري ل١ًٌز ثټ٩ٌٛ وثټ١  ٍض  لٙ٘ى

 ثٖضن٥مز ثټدفغ ٨ن آټٌز ؼوًور ټو٨م ثْض٩ِجً، وثټصٍ ٴجهشهج هوټز ٰنَوًُض، ٍض

صمٌَر ٖضىثؼهز مص٭ريثس ِىٳ ِرتثشٌؽٌز ثٖضثٖضٵجخپ نؽفض ًسًز ثټ٩ّىهًز ثٔض 

ًث ٖضور  81ْض  ثټ٩ّىهًز شصىٴ٪ إىث ثِصمٌس ثْض٩ِجً هو   ؛ثټنٱ٢ ِنىثس،  5هوَض

 ٩ًنٍ ـووط ش٭ٌري ٔجمپ ٍض مُضمق ِىٳ ثټنٱ٢. ٰيټٺ

 

شألي ثټووٻ ثٖضّصهٽٹز مّصٵدپ ثټنٱ٢ ٨٘ض مفمپ ثټؽو ٸمج ثټووٻ ثٖضنصؽز، ـٌغ 

ن٥ًٌز ىًور ثټنٱ٢ أ٩ٔٽصهج أ٩ِجً ثټنٱ٢ ثټؽنىنٌز  2118ِجهس ٍض ٰرتر مج ٴدپ 
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ىٻ نفى  2118ٍض ٨جٿ  غ شصمفىً هوًَض ټٽربمٌپ ـٌ 151ثټصٍ ٴجًخض ٍض ثټ٘ى

ٛ خأنهج مفووهر، ه٨جر ىًور ثټنٱ٢  ن٥ًٌز ـىٻ إموثهثس ثټنٱ٢ ٍض خج٠ن ثًْض

ج ٍض ٰرتر شؽجوٍ ٌٰهج ثټ١ٽذ ثټ٩ٌٛ موٰى٨ج خجټ٩ٙىه ثټيي َض ًمٹن  لٙ٘ى

إًٵجٰه ٨٘ض مج ًدوو ٍض ثټٙني إٗض ـو ٬ري م٩هىه، ثټيي شفىٻ إٗض ٨ٵٌور خجټنّدز إٗض 

ٻ أمجمهج ِىي أ  ٸعريًن خأ  ٨ٌٛ ثټنٱ٢ خٽٮ ىًوشه، وأ  ثْض٩ِجً َض مؽج

 شٌشٱ٪.

مج ًفوط ثِض  ثټ٩ٹْ شمجمج، ټٌْ ٰٵ٢ ٍض شدوًو ن٥ًٌز ىًور ثټنٱ٢، خپ هنجٷ 

ثشؽجه ًجبْ و٩ًٌٖ ثټ٩جټم ٰرتر إ٬مجء خأ  ثټ٩جټم ًمٌ خمٌـٽز مج خ٩و ثټنٱ٢، 

ج خ٩ومج و٘ٽض ثْض٩ِجً إٗض نفى  هوًَض ټٽربمٌپ، ـٌغ أ  ثْض٩ِجً  27لٙ٘ى

مًَوث من ثٔضموثهثس، و٨مٽض ثټصٹنىټىؼٌج ثټؽوًور  ثٖضٌشٱ٩ز من ٔأنهج أ  شّصعمٌ

ٌثؼ٩ض  ًثس إٗض ثټدوثبپ، وش ٨٘ض ثِص٭ُضٻ ثټًَض ثټٙمٌي، وشوٰٵض ثَضِصعمج

 .2118ٍض ثٖضجبز من ثٖضّصىًجس ثټصٍ و٘ٽض إټٌهج ٍض ٨جٿ  81ثْض٩ِجً إٗض 

٨جٓ ثټ٩جټم ن٥ًٌز ثټٽ٩دز ٨نومج ث٨صٵو أ  ظىًر ثټصٹنىټىؼٌج نؽفض ٍض ثټٱٙپ 

صموثٿ ثټ١جٴز وثټنمى ثَضٴصٙجهي من ؼجنذ، ومن ؼجنذ آلٌ ټم ش٩و خني ثِ

ثټرشٸجس ثټنٱ١ٌز ثټٹربي ثٖض١ٌٌّر ٸمج ٸجنض ٨ٽٌه من ٴدپ، شم شو٨ٌم هيه 

ثټن٥ًٌز خأ  ثټ١ٽذ ثټٌٙنٍ ټم ًٹى  مىظىٴج ٍض ثَض٨صمجه ٨ٽٌه، خپ إ  ثشٱجٴٌجس 

 ً ث ٍض شفٵٌٶ هيه ثٖضنجك ثٖضربمز ٍض خجًًْ ثٖضو٨ىمز من ثټصٹنىټىؼٌج ِصٽ٩ذ هو

 ثټن٥ًٌز.

ٽض ن٥ًٌز ثټٽ٩دز ثټصٍ ـٽض مفپ ن٥ًٌز ىًور ثټ١ٽذ إٗض شٕٹٌٹهج ٍض ٰٹٌر  خپ ٘و

ٽض إٗض ـو خ٩ٌو ؼوث ٨نومج ث٨صربس أ  ثټووٻ ثٖضنصؽز  ثټ١ٽذ إٗض مج َض نهجًز، ٘و

ٛ، وٸمج هنجٷ  ټٽدرتوٻ شمصٽٺ أ٘ىٻ َض ٴٌمز ټهج، خپ ث٨صربشهج ٨جټٵز شفض ثًْض

ٔ ٛ ىهض مٱجهٌم هًنٌز، ٸيټٺ هنجٷ مصدنٍ ن٥ًٌز ثټٽ٩دز هث٨ٖ ٨٘ض ثًْض

هوث٨ٖ ٔىهىث مٱجهٌم ثٴصٙجهًز، وٸمج ًصم شى٤ٌٲ هث٨ٖ ثټؽهجهًز، ٰئنه 

ٌجٌِز، ٍض أ  ًنٝم  ٸيټٺ ًصم شى٤ٌٲ هث٨ٖ ثَضٴصٙجهًز ټصفٵٌٶ أؼنور ؼٌِى

ًثخفز  َثًو ٍض ثَضنٝمجٿ ټٽ١ٽذ ثِضلي ٍض ثَضنمٱجٛ، ـٌغ ش٩صربه وًٴز  ثټ٩ٌٛ ثٖضص
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دز ٖضّصىًهي ثټنٱ٢ ټُضنصٵجٿ من ثټووٻ ثٖضنصؽز ثټصٍ ٸوِض أمىثٻ خجه٥ز خجټنّ

ج  وٴض  ٍض ثټٱرتر ثٖضجٌٜز ش٩صٵو أنه ٸج  ٨٘ض ـّجح ثټووٻ ثٖضّصهٽٹز، ـو

 ثِرتهثه ؼَء من شٽٺ ثْضمىثٻ.

ٽض إٗض مٌـٽز ثَضٸصٱجء  جس ثٖضصفور ٘و ٌجٌِز شٌي أ  ثټىًَض خٌنمج ثټن٥ًٌز ثټؽٌِى

ِرتثشٌؽٌصهج ثټصٍ ٸجنض شٌٸَ ٨٘ض إريس ، مج ٩ًنٍ أنهج ٬ثټيثشٍ ٍض إنصجػ ثټنٱ٢

٢، ټٹن أ  ثټنٱ٢  ج ٍض من١ٵز ثټمٽٌؾ وثټرشٳ ثْضِو منج٠ٶ ثٔضنصجػ لٙ٘ى

ث أ٨٘ض ْض٩ِجً ثټنٱ٢ ټٹنهج َض شًَو ٸعريث ٨ن مّصىثهج ثټٙمٌي ٌِٝ٪ ـو  

 ثټفجيل.

جس ثٖضصفور شٝ٪ ٴٌىه ٨٘ض ث  ټصٹّري هيه ثټن٥ًٌز ټم شٝ٪ ٍض ث٨صدجًهج أ  ثټىًَض

جس ثٖضصفور خّدذ ثْض رثً ثټصٍ نصؽض ٨ن ظىًر ثټًَض  ثټهٌوًوټٌٹٍ ٍض ثټىًَض

ثټٙمٌي، وؼوس ثټٱٌ٘ز مىثشٌز ٍض ثنمٱجٛ ثْض٩ِجً خپ ِجهمض ٍض شٌٸهج 

جس  ٌثٸمز ثٖضمَونجس، ـٌغ شٙپ ممَونجس ثټىًَض منمٱٝز ٨نومج ِجهمض ٍض م

يث ًمعپ أ٨٘ض ٸمٌز من مٽٌى  خٌمٌپ، ه ٨538.6نو  2116ثٖضصفور ٍض نهجًز أخًٌپ 

َثنجس شؽجًًز مني ٨ٵىه خًَجهر  مٽٌى  خٌمٌپ لُضٻ أِدى٧،  2.1ثټنٱ٢ ثټمجٿ ٍض ل

ٌثس ثٖض٩هو ثْضمًٌٹٍ ټٽدرتوٻ ثټصٍ خٽ٭ض   3.1ٍض ـني أ  ثټًَجهر ؼجءس أٴپ من شٵوً

جس ثٖضصفور إٗض  خٌمٌپ ًىمٌج مرتثؼ٩ج  8.95مٽٌى  خٌمٌپ، خٌنمج ًٙپ إنصجػ ثټىًَض

ٌجٌِز منهج شمٱٌٞ م 9من ـجؼَ  ٽٌى  خٌمٌپ ټصفٵٌٶ ٨وه من ثْضهوثٯ ثټؽٌِى

جس ثٖضصفور، وٍض نٱْ ثټىٴض شّجهم شٽٺ  ثِضخجً ثٖضنصؽز ټٽًَض ثټٙمٌي ٍض ثټىًَض

ٌث ، وټٹدق  ٌج وإً ثَضِرتثشٌؽٌز  ٍض ثټٝ٭٢ ٨٘ض ثٴصٙجهثس هوٻ م٩جهًز معپ ًِو

 ؼمجؿ ٩٘ىه هوٻ ثټمٽٌؾ.

ثټن٥ًٌجس، خپ شدنصهج ٸعري من ثټؽهجس ٘ومز ثْض٩ِجً ثټهجخ١ز أـٌض ٸعري من 

وث٨صٵوس خأ  ثْض٩ِجً ِص٥پ هجخ١ز إٗض ثْضخو، وأ  من٥مز أوخٺ أًٝج ثنصهض خُض 

هو  أي  2118ًؼ٩ز، ونٌّض أ  ثټّىٳ ثټيي ٸجنض شو٨ى إٗض شٌٸه ٴدپ أٍمز 

شولپ شّدذ ٍض أٍمز مجټٌز خأنه هى ٴجهً ٍض نٱْ ثټىٴض ٨٘ض إ٨جهر ثټصىثٍ  إٗض 

ج خ٩ومج ش٩عٌس مدجهًر شؽمٌو ثٔضنصجػ ثټصٍ ٨ٵوس ٍض ثټّىٳ ثټنٱ١ ٍ، لٙ٘ى
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ِرتثشٌؽٌز هو  مج ًٰٝض ثټ٩ّىهًز ثټٵدىٻ خصٽٺ ثٔض خ٩و  2116ثټووـز ٍض أخًٌپ 

ٌث  وأٌشس ٨٘ض شٌٷ ثْض٩ِجً ټٽّىٳ أ٬ٝذ ثټرشٸجس ثْضمًٌٹٌز  ثنٝمجٿ إً

ٌج شٌي أ  مٽٲ ثټصؽمٌ ٍثټض ًِو و ټم وشدوهس آمجټهج ٍض ثِصةنجٯ ثٔضنصجػ، وَض 

  ٨وٿ شعدٌض ثٔضنصجػ ٴو ًٵىه إٗض نصجبؾ أً٭ٽٶ، وؼجٍخٌوٿ ٌشـض هٍ ثْضلٌي خ

٬ري مصىٴ٩ز، وثٖضدجهًر ثْضوًخٌز ټٽ١جٴز ٸيټٺ ٌشـض خأ  ثټّىٳ شىثؼه مأٍٴج 

 ٸدريث خ٩و ش٩عٌ ٌٰٗ ثټ٩مپ ثټؽمج٨ٍ.

ٌثهنى  ٨٘ض شٱٹٹهج خٵٌجهر ثټ٩ّىهًز نصٌؽز  ٍثټض أوخٺ خجٴٌز ٬ًم ثټيًن ً َض 

خجټوٰج٧ ٨ن ثټفٙٚ ثټّىٴٌز ٍض مىثؼهز ثٖضنجّٰني ىوي ثټصٹٽٱز شمّٹهج 

ثٖضٌشٱ٩ز، ٨٘ض مًَو من ثَضنمٱجٛ ٍض ثْض٩ِجً، وًصرضً إنصجػ ثټووٻ ٬ري ثْض٨ٝجء 

ٍض أوخٺ من هدٟى ثْض٩ِجً، ـٌغ أًؼأس رشٸجس أو أټ٭ض خ٩ٞ مٕج٩ًًهج ٍض 

جس ثٖضصفور خمٱٌههج  ًث 342أنفجء ثټ٩جټم، ـٌغ شىٴٲ ٍض ثټىًَض لُضٻ ٨جٿ  ـٱج

ًث ٸجنض ٴٌو ثټصٕ٭ٌپ ٴدپ ٨جٿ، ـٌغ لٱٝض  661وثـو ثنمٱجٜج من  ـٱج

ًث، وهى أٸرب ثنمٱجٛ ِنىي مني  963نفى  2115رشٸجس ثټفٱٌ ٍض ٨جٿ  ـٱج

٢ أٸرب هدٟى ٍض أ٩ِجً ثټمجٿ مني ٨ٵىه. ٨1988جٿ   ِو

أټٲ  741ـٌغ شصىٴ٪ من٥مز أوخٺ ثنمٱجٛ ثٔضموثهثس من لجًػ أوخٺ خىثٴ٪  

جس ثٖضصفور ثټصٍ 2116ىمٌج ٍض خٌمٌپ ً ِجهمض ٍض وٴٲ مًَو من  خٵٌجهر ثټىًَض

أټٲ  951ثنهٌجً ثْض٩ِجً، ٬ًم أنه أٴپ من ثٖض٩ٌٛو ثټيي ًمعپ ٰجبٝج خنفى 

٢ ٨جٿ  ، 2116إىث ٤ٽض ثٖضن٥مز شٝن خم٩وَضس أخًٌپ  2116خٌمٌپ ًىمٌج ٍض ثٖضصِى

ٌج مّصمٌر ٍض ثٖضًض ټن ًصم ٨ٹْ ظىًر ثټنٱ٢ ثټٙمٌي، ټٹن ٍض ثټىثٴ٪ ثټصٹنىټىؼ

ٴومج، ټٹن ټٹپ ظىًر شفصجػ إٗض أ  شأشٍ خ٩وهج ٰرتر من ش٩ًََ وشٙىًذ، وهيث مج 

 َض ًمصٽٲ ٨ٽٌه أـو.

ثټّىٳ خوأس ش٥هٌ أوٻ مُضمق ثټصٙفٌق خ٩و ٨جمني من ثنهٌجً ثْض٩ِجً وشىٴ٪ 

، ټٹنه ـوط ٬2116ىټومج  ِجٸْ أ  ًفوط ثټصٙفٌق ٍض ثټٌخ٪ ثټعجټغ من ٨جٿ 

ټعجنٍ نصٌؽز إٌشثً ثټ٩ّىهًز ٨٘ض ثټصمّٺ خفٙٚ ثٔضنصجػ ثټصٍ شٵىه ٍض ثټٌخ٪ ث
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أوخٺ ٬ًم م٩جًٜز خ٩ٞ ثْض٨ٝجء ثِص١ج٨ض أ  شفىٻ ثټّىٳ من ثٖضصٕد٪ 

 خ١جٴز ثټصمًَن ټٹنهج ټم شّصهوٯ مّصىي مفوه ټٓض٩ِجً ثټيي خجس خُض ٰجبور.

ىټٺ  ٩ٜٲ ثټّىٳ ثټ٩جٖضٌز ٩ًٹْ ش٭ريثس هٌٹٽٌز أٸعٌ من أنه ثشؽجه مؤٴض ٬ًم 

ًصؽه ثټّىٳ إٗض شّؽٌپ ٨ؽَ ٍض وٴض مدٹٌ ٸعريث ٨مج شىٴ٩ه ثټ٩جټم، ٰد٩ومج ٸج  

ًخمج ًصؽه إٗض ٨ؽَ ٍض  2116مٽٌى  خٌمٌپ ٍض ثټٌخ٪ ثْضوٻ من ٨جٿ  1.4ثټٱجبٞ 

ثټٌخ٪ ثټعجټغ خٱٝپ شفّن ثټ١ٽذ، وثَضنمٱجٛ خّدذ ش١٩پ إنصجػ ٍض ٨وه من 

ٽض إٗض نفى  مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج ثټصٍ ًمٹن  3.75ثټووٻ من لجًػ أوخٺ ثټصٍ ٘و

ٍض ثٖضجبز خني  71أ  شصمٽٚ من شممز ثٖض٩ٌٛو ثټصٍ أهس إٗض هدٟى ثْض٩ِجً نفى 

 .2116وأوثبپ  2114

ثټّىٳ ٔهوس ش٭ريثس هٌٹٽٌز وهى مج ًصٝق ٍض أ  ثټّىٳ شٙدق شنجٌّٰز أٸعٌ 

ي ټصفىٻ ثٖضهم ٍض ثټٱٹٌ ثټ٩ّىه من أ  شٹى  ثـصٹجًًز، وټٹن أوخٺ ټم شمض خٱ٩پ ث

  ثټنٱ٢ ٸمج ٩ًصٵو ثټد٩ٞ، خپ ٨٘ض ثټ٩ٹْ هلٽض أوخٺ مٌـٽز أٸعٌ أهمٌز أخٕ

ج خ٩و شأٸٌو ثټ٩ّىهًز  ثټصٍ ټن شٵصٍش ٨٘ض ثټنٱ٢ خپ ټٹپ مىثًه ثټ١جٴز، لٙ٘ى

ًثمٹى  ظدجس ٌِجِصهج ثټنٱ١ٌز وشأمني ثٔضموثهثس، خٌنمج ثټد٩ٞ ٩ًصٵو أ  أ

ټُضٸصصجح ثټ٩جٿ من  ِصٹى  خوًُض ْضوخٺ ٍض ِىٳ ثټنٱ٢ خ٩و ثٔض٨ُض  ٨ن ؼَء

 ثټرشٸز.

ٌثؼ٪ ثهصمجٿ ثْضِىثٳ خصؽمٌو ثٔضنصجػ، ونمى ثْض٩ِجً ًّهپ مهمز أوخٺ   خ٩و ش

ج خ٩ومج ٨جهس إنوونٌٌّج إٗض ٨ٝىًز ثٖضن٥مز ٍض هًّمرب  وًٍجهر أهمٌصهج، لٙ٘ى

ٍض ثټّىٳ، خپ  169، وټن شصولپ هوٻ ثْضوخٺ ٍض ثؼصمج٨هج ٍض ٌٌٰنج ٍض هوًشه 2115

مٌٌَ هويل ٜو ثټنٱ٢، وث٨صربس أوخٺ أ  ش١دٌٶ ثشٱجٴٌز ش٭ري ـيًس أوخٺ من ش

 ثټنٱ٢، خپ هٍ شٌي أ  شفو ؼوًو ًىثؼه منصؽٍ 2116ثٖضنجك ٍض ٔهٌ أخًٌپ 

١ٽىح ٌِجِجس مدصٹٌر ټٽ١جٴز خ٩و ثټصىٴٌ٪ ٨٘ض ثشٱجٳ خجًًْ ٖضٹجٰفز ثټص٭ري ثٖض

مٌيل، ثٖضنجلٍ، وأٸوس أوخٺ ٨٘ض أ  ثټ١جٴز ثٖضصؽوهر ټٌّض خوًُض وهوًهج شٹ

ٱىًي ًمعپ أٸعٌ من ظُضظز أًخج٧ مًَؾ ثټ١جٴز خفٽىٻ  ج وأ  ثټىٴىه ثْـض لٙ٘ى

ٱىًي ٍض  22ٍض مٵجخپ نّدز َض شصؽجوٍ  ٨2141جٿ  ٍض ثٖضجبز ټٽىٴىه ٬ري ثْـض
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ٌثٸَ ظٵپ ثٔضنصجػ ثټنٱ ١ٍ ثټ٩جٖضٍ شرتٸَ ٍض هوٻ من٥ىمز ثټ١جٴز ثټووټٌز، وم

ًث ًبٌٌّج ټٽ١جٴز ثټٕمٌّز معٽمج هى ټٽ١جٴز  ٌٹى  ثټمٽٌؾ مٙو ثټمٽٌؾ، ِو

  .ثټهٌوًوٸٌخىنٌز

ًثس ٍض إنصجػ ثټنٱ٢ خنفى  يًس من٥مز أوخٺ من ثنمٱجٛ ثَضِصعمج  31إٗض  21ـو

ٌثؼ٪ ثټ١جٴز  ؛ٍض ثٖضجبز نصٌؽز شيخيح أ٩ِجً ثټنٱ٢ وثنمٱجٜهج خأ  أهي إٗض ش

ثْضوًخٌز إٗض مٽٌىنٍ خٌمٌپ ًىمٌج، خپ إ  ٨ىهر ثْض٩ِجً إٗض ن١جٳ ٩ٌِي ثټصٹًًٌٌز 

 منجِذ ًّهپ ثٔضنٱجٳ ٨٘ض ثټصٹنىټىؼٌج ثٖضص١ىًر.

أوخٺ خٵٌجهر ثټ٩ّىهًز أًِٽض ًِجټز ټٽ٩جټم خأ  أوخٺ شصمجىش م٪ ثٖضٌـٽز 

ثټؽوًور ثټصٍ شص١ٽذ ثِرتثشٌؽٌز وثٴ٩ٌز و٠ىًٽز ثٖضوي ټص١ىًٌ ٘نج٨ز شٹًٌٌ 

ىٴىه ٍض ٸپ هوٻ ثټ٩جټم ِىثء ثٖضنصؽز أو ثٖضّصهٽٹز وش١ىًٌ ل٢١ أ٨مجٻ ثټنٱ٢ وثټ

ثټرشٸجس وثٖضّصعمًٌن ټصٽدٌز ثـصٌجؼجس ثټ١ٽذ ٨٘ض ثٖضوي ثټد٩ٌو، وٍض ثَضؼصمج٧ 

ِصفج٦ٰ ٨٘ض  2131ثټؽوًو ٍض ٌٌٰنج أوٻ ثؼصمج٧ خ٩و إ٨ُض  ثټ٩ّىهًز ًسًز ٨جٿ 

 ثټ٩مپ ثټؽمج٨ٍ ټٽمن٥مز.

ٌث ټٽ١جٴز وأوٻ ثؼصمج٧ ټٽمن٥مز ًأش  ٍ خ٩و ش٩ٌني ثٖضهنوُ لجټو ثټٱجټق وًٍ

أٸعٌ و ومن هيث ثٖضن١ٽٶ ِصٹى  ثٖضنجٴٕجس أ٨مٶ  ،وثټٙنج٨ز وثټعٌور ثٖض٩ونٌز

صٹى  هنجٷ ٬ًدز ٍض شفٵٌٶ ثټص٩جو  خني ِو  ،ؼوًز من ثَضؼصمج٨جس ثټّجخٵز

ثٖضنصؽني خوَض من ثٖضنجّٰز خني ثْض٨ٝجء، مج ٩ًنٍ أ  هوً ثٖضن٥مز ًدٵى هوًهج 

وشهج شؽجه ٴٝجًج ثټٙنج٨ز.ٰج  ٨ُض ٍض ثټفٱج٣ ٨٘ض ـو

ج خ٩و ٰٕپ ثؼصمج٧ ثټووـز ـىٻ شعدٌض   ٰٕپ ثټٌهج  ٨٘ض نهجًز أوخٺ لٙ٘ى

ثٔضنصجػ، ٸدجً ثٖضنصؽني ٴجهًًن ٨٘ض شعدٌض ثٔضنصجػ ٬ًم شٝجًح مٙجټفهم، ټٹن 

ٌث  إٗض ثَضشٱجٳ ٸفؽز من أؼپ ثټٝ٭٢ ٨٘ض  ثټ٩ّىهًز شٌٰٞ إىث ټم شنٝم إً

ٌج ٍض  ٌج شىثؼه أِىأ ًِو ج وأ  ًِو وٴٲ ثټنًَٲ ٍض ِىًًج من ؼجنذ، لٙ٘ى

ٌج  رخز مَهوؼز نصٌؽز 2118ًٸىه مني ثْضٍمز ثٖضجټٌز ٍض ٨جٿ  ، ـٌغ شٽٵض ًِو

ٌج و  ،ثټ٩ٵىخجس ثټ٭ٌخٌز وثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټنٱ٢ من ٬ري ثٖضؤٸو مج إىث ٸجنض ًِو

٢ إٗض  ٴجهًر ٨٘ض ثټفٱج٣ ٨٘ض ثٔضنصجػ ٍض ثٖضّصىًجس ثټفجټٌز ٨٘ض ثٖضوي ثٖضصِى
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وهٍ أوټىًز أِجٌِز ټفٹىمز ثټٌبٌْ ُٰضهًمري خىشني ثټصٍ ٸجنض ش٩صمو  ،ثټ١ىًپ

ج وأ  ثَضٴصٙجه ثټٌويس  ٌثهثشهج، لٙ٘ى ٨٘ض ثټنٱ٢ وثټ٭جٍ ټصفٵٌٶ نفى نٙٲ إً

٩ًجنٍ من إـؽجٿ ثٖضّصعمًٌن ٍض ثٔضٴوثٿ ٨٘ض ثَضِصعمجً ٍض ثٴصٙجه ش٭ٌذ ٨نه 

ج وأ  ثټصوهىً ثٖضثټ  وثټوًى  ٩ًٙٱج  خجټٵ١ج٧ ثٖضٍشٍض. جيلٕٱجٌٰز، لٙ٘ى

خّدذ ثمصُضٷ هوٻ  ؛من ثْضٰٝپ شٌٷ ثْض٩ِجً ټٽّىٳ أنه ٌٰمج شٌي ثټ٩ّىهًز 

َثس نّدٌز شصٱىٳ ٨٘ض ثټووٻ ثٖضنصؽز من لجًػ أوخٺ، شصفوه ٍض  أوخٺ ممٌ

ج  صٌج٠ٌجس، وٍض ثټصٹٽٱز، وٍض ثٖضىٴ٪ ثټيي ًفٵٶ ټهج شمّٹهج خجټّىٳ، لٙ٘ى ثَـض

٢ م٪ م٪ شىؼه آٌِج ټنٱ٢ جس أمًٌٹج ثټُضشٌنٌز ثټرشٳ ثْضِو ٌثؼ٪ م٩ٌٜو ْض   ؛ش

ثنمٱجٛ ثْض٩ِجً ًٰ٪ مّصىًجس ثټٹٱجءر وألٌػ ثټرشٸجس ثټ٩ٌٝٱز من ثټّىٳ، 

ٌثً  وټن شٌٜن ثټ٩ّىهًز ټٽٝ٭ٟى ثټمجًؼٌز ـىٻ ثټؽوٻ ثټوثبٌ ٌٰمج ًمٚ ثټٵ

٢ شمجِٺ ٴىي ْض٩ِجً ثټنٱ٢.  ثټ٩ّىهي وشأًؼفه خني ثټٌّجِز وثَضٴصٙجه ِو

جس ثٖضصفور شفيً من خٵجء ثْض٩ِجً ـىٻ وْض  هوًَض ټ٩جمني  41وٻ مٌر نؽو أ  ثټىًَض

ٍض ثٖضجبز من ثٖضنصؽني ٍض  21هوًَض ټٽربمٌپ ـٌغ أ   111ٌِٵىه إٗض ثًشٱج٨هج إٗض 

ٺ ثٔضُٰضُ، وثټ٩ٌّ ثټفٌػ ٨نو  جس ثٖضصفور ٨٘ض ٔو ًث ټٽربمٌپ، مج  55ثټىًَض هوَض

ٌثً ثْض٩ِجً. ٩ًنٍ أ  ثټووٻ ثٖضنصؽز ٍض من٥مز أوخٺ  ولجًؼهج ـًٌٙى  ٨٘ض ثِصٵ

 111ًدوو أ  هنجٷ شىثٰٶ خني ثټووٻ ثٖضنصؽز وثٖضّصهٽٹز ـىٻ ٩ٌِ ټٽربمٌپ ٨نو  

ىٻ إټٌه من أؼپ ثٔضخٵجء ٨٘ض ٘نج٨ز ثټ١جٴز ثْضمًٌٹٌز  ًث ټٽربمٌپ ٸهوٯ ټٽ٘ى هوَض

جٰز مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج من ثٔضموثهثس ٍض ٸپ  ثټصٍ هلٽض ٍض ٬ٌٰز ثٔضن٩جٓ، ؤٜض

ًث ټٽربمٌپ ټٽصفًٌ من ثټوًى ،  ٨81جٿ شفصجػ ثټٙنج٨ز إٗض ٩ٌِ ٰىٳ  هوَض

ٌأِمجټٌز ٍض ثټٵ١ج٧ ثټنٱ١ٍ نفى  ج خ٩و ثنمٱجٛ ثټنٱٵجس ثټ ٍض ثٖضجبز  31لٙ٘ى

 خفّذ إٸّى  مىخٌپ. 2116ټ٩جٿ 

٬ًم أ  هنجٷ شدجًن ـىٻ نؽجؿ ثټصىثٰٶ ٨٘ض ثټصؽمٌو وموي شأظريه ٨٘ض ثْض٩ِجً،  

َضس نٱ١ٌز ثنصٵٽض من شعدٌض ثٔضنصجػ إٗض شعدٌض ثْض٩ِجً مج ٩ًنٍ أ  هنجٷ شفى 

ٌثشمجؼوث خأ   ٌثوً ـٌغ ٌشؿ منووح إنوونٌٌّج ٍض من٥مز أوخٺ وًوهٌجوث  خ
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ًث ټٽربمٌپ ټٌْ ٌِةج ټٽ٭جًز ټٹن ٌِٹى  معجټٌج ٨نومج  45أ٩ِجً ثټنٱ٢ ٨نو  هوَض

ًث وټٹن ِص٥پ ثْض٩ِجً ًلٌٙز نّدٌج. 61إٗض  51ًرتثوؿ خني   هوَض

ثټصٵٽٌوي ټٌْ ٍض ـٌح م٪ ثټنٱ٢ ثټٙمٌي وټٹن ټن ثټنٱ٢ 

 شمٱٞ ثټ٩ّىهًز ثٔضنصجػ من أؼٽه:

 

ه٨ىثس ټمٱٞ ثٔضنصجػ ټىٴٲ شوهىً  27/11/2114أـد١ض أوخٺ ٍض ثؼصمج٨هج ٍض 

ًثس ټٽربمٌپ وشمجِٹض ٨نو  ثْض٩ِجً، ـٌغ هىس ثْض٩ِجً خأٸعٌ من لمّز هوَض

 .2111هوًَض ټٽربمٌپ وهى أهنى مّصىي ټه مني ًىټٌى  71

ش٩صرب أوخٺ أ  ثٖض٩ٌٛو ٍض ثټّىٳ من لجًػ أوخٺ ٸدري وٍض نمى وًٍجهر، ممج ٩ًنٍ 

َثء من ـٙٙهج ثټّىٴٌز، وإىث مج لٱٝض أوخٺ إنصجؼهج  ٰٵوث  هوٻ ثٖضن٥مز أؼ

 ّٰصصفٌٷ ثټووٻ ثْضلٌي ٍض ثټّىٳ وشّصفىى ٨٘ض ٨مُضبهج.

ج٨هج ٍض ثْض  ٩ِجً، وٴو هيه ثٖضٌر شرتٷ أوخٺ ثټّىٳ شىثٍ  نٱّهج وشٙفق أٜو

ْض  شٽٺ ثِضخجً ثٖضنصؽز ـوًعج ٍض  ؛٨جمج ونٙٲ ثټ٩جٿ أو ٨جمني مٵدٽنيًّصمٌ ىټٺ 

ج ٍض آخجً ثټنٱ٢  جس ثٖضصفور ٌِعدض ـؽم إنصجؼهج إ  ټم ًٵپ، وىټٺ لٙ٘ى ثټىًَض

صووً أ٩ِجً  ثټٙمٌي، أو ثټٌميل ٍض ٸنوث أو ثټدفٌي ىي ثټصٹٽٱز ثٖضٌشٱ٩ز، ِو

ّص٩ٌو ثټّىٳ شىثٍنه، ومن ظم شٌشٱ٪ أ٩ِجً هوًَض ـصى ً 81-71ثټنٱ٢ ٍض ٰٽٺ 

 ثټدرتوٻ مٌر ألٌي.

ثنص٩ٕض ٘نج٨ز ثټنٱ٢ ثټٙمٌي ثْضمًٌٹٌز لُضٻ ٰرتر ثشّمض خجًشٱج٧ ثْض٩ِجً، 

صٌج٠ٌجس ثټصٍ ثشميشهج شٽٺ ثټٙنج٨ز ٜو ثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټنٱ٢، ټٹنهج  و٬ًم ثَـض

ًث صمٌػ ثټٹعري من ثَضِصعمج ٢ ٍض ل١ٌ، ِو س ـىٻ ِصٹى  ٨٘ض ثٖضوي ثٖضصِى

َثٻ مّؤوټى ثټٙنج٨ز وثټصنٱٌيًى  ًصنجٴٕى   ثټنٱ٢ ثټٙمٌي من ثټّىٳ، وَض ً

ـىٻ موي ٨مٶ و٠ىٻ ثټٱرتر ثټصٍ ًؽذ أ  شنمٱٞ ٌٰهج أ٩ِجً ثټنٱ٢ ٴدپ أ  

 ًصم  رح إنصجػ ثټنٱ٢ ثټٙمٌ.

جس ثٖضصفور نفى ظُضظز  ًدٽٮ ثٔضنصجػ ثټفجيل من ـٵىٻ ثټنٱ٢ ثټٙمٌي ٍض ثټىًَض

ني خٌمٌپ ًىمٌج ثټصٍ شدٽٮ  2115، ونمى نجشؾ ثټنٱ٢ ثټٙمٌي ثْضمًٌٹٍ ټ٩جٿ مًُض
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مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج ٍض ثټنٙٲ ثټعجنٍ  811مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج ِصنمٱٞ إٗض  1.1

ٌجٌِز ثټنجشؽز ٨ن  من ثټ٩جٿ، ِجهم ثټنٱ٢ ثټٙمٌي ٍض هًء ثٖضمج٠ٌ ثټؽٌِى

ٌثً  ٢ ثټٍشث٨جس و٨وٿ ثَضِصٵ ٌثٳ ونٌؽريًج ِو ٌثخجس ٍض ټٌدٌج وثټ٩ ١ ٌثػ ثَٜض وإل

 مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج. 3.5

ٌثٳ وٍض ټٌدٌج شنص٩ٖ ثٔضموثهثس خ١ٌٳ  ټٹن ٨٘ض ثټ٬ٌم من ثټٍشث٨جس ثټومىًز ٍض ثټ٩

ج من ثٔضموثهثس ثټصٍ شد٩ٌهج هث٨ٖ من ثِضخجً ثټّىًًز ثټصٍ  ٬ري رش٨ٌز لٙ٘ى

 ش١ٌٌّ ٨ٽٌهج خأ٩ِجً ٍهٌور أٴپ من أ٩ِجً ثټّىٳ.

جٿ ٨هو ؼوًو ټٽنٱ٢، وٴو شأشٍ ثنمٱجٛ ثْض٩ِجً إٗض نفى ثټعٽغ شدرش خن٥

ٌث  ًمٹن أ  شًَو من ش٩ًََ ِىٳ  ٌثٳ وإً مٱجؼآس إنصجػ ؼوًور من ټٌدٌج وثټ٩

ٌر ٍض ثٖض٩ٌوٛ ٍض ثټ٩جٿ ثٖضٵدپ.  شٕهو ٰو

ثٖضٕٹٽز ٩٘دز ثٖضصمعٽز ٍض ثټ١ٽذ، ٰجَضِصهُضٷ ثِضٌِىي آلي ٍض ثټرتثؼ٪، ٍض وٴض 

خ٩و أ  ٸج  ىټٺ ثَضِصهُضٷ هلٽض ٌٰه ثټٙني ٍض مٌـٽز نمى أٴپ ثِصهُضٸج ټٽنٱ٢ 

 ټّنىثس هى ثټٵىر ثٖضفٌٸز ټهيث ثټٵ١ج٧.

ٍض ثټىٴض نٱّه ٨مٽض ثټٹٱجءر ثٖضفّنز ټٽ١جٴز وثټنمى ثټ٩ٌٝٲ ټٓضؼىً ٨٘ض 

َثًو ټٽ٭جٍ  إخ١جء ثټ١ٽذ ٍض ثټدٽوث  ثٖضصٵومز، ٸيټٺ ٔٹپ ٸپ من ثَضِصموثٿ ثٖضص

 ثټنٱ٢. ثټ١د٩ٌٍ ومىثًه ثټ١جٴز ثٖضصؽوهر ٨ىثبٶ م٩جٸّز أمجٿ منصؽٍ

ٌج وثټ٩ّىهًز مصٵومصني خٱجًٳ  َثٻ ًِو ـصى ثِض  خفّذ ثټىٸجټز ثټٱٌنٌّز ُٰض ش

وه، ٰٵو أنصؽصج ٨٘ض ثټصىثيل  ني  11.6ٸدري ٨٘ض مّصىي إنصجػ ثټنٱ٢ ثټمجٿ ـو مًُض

ني خٌمٌپ ٍض ثټٌىٿ ٍض ِدصمرب  9.7خٌمٌپ ٍض ثټٌىٿ و ني  8.8مٵجخپ  2114مًُض مًُض

جس ثٖضصفور خفّذ ٨ور مٙج جس ثٖضصفور ظجنٍ مّصىًه من ټٽىًَض هً، أي أ  ثټىًَض

مٽٌى  خٌمٌپ ٍض ثټٌىٿ  2.9ٍض ثٖضجبز إٗض  41هوٻ ثْضوخٺ ثنمٱٞ ثِصريثههج خنفى 

 .1985وهى أٴپ مّصىي مني ٨جٿ 

ٌثػ ثټنٱ٢ وثټ٭جٍ  ونصٌؽز ثټصٵوٿ ثټصٹنىټىؼٍ ٍض ثټصٹّري ثټهٌوًوټٌٹٍ َضِصم

مٽٌجً  32من  2113-2111 ثټٙمٌي، ثًشٱ٩ض ثـصٌج٠ٌجس ثټ٩جټم لُضٻ ِنصني

مٽٌجً خٌمٌپ، ټٹن نٵ١ز ثټ٩ٝٲ أ  شٹجټٌٲ إنصجػ ثټربمٌپ من  345خٌمٌپ إٗض 
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هوًَض ټٽربمٌپ، وهٍ ثِض  شٌٸَ ٨٘ض ثِضخجً  75-41ثټنٱ٢ ثټٙمٌي شرتثوؿ مج خني 

هوًَض ټٽربمٌپ، خٌنمج شٹٽٱز ثټربمٌپ ټٽنٱ٢  51-41ثټصٍ شرتثوؿ شٹٽٱصهج مج خني 

. 15-5ج خني ثټصٵٽٌوي شرتثوؿ م  هوًَض

ش٩وه أنىث٧ ثټنٱ٢ ٍض من١ٵز ثټمٽٌؾ أ١٨جهج مٌَر شنجٌّٰز من ـٌغ شٵٽٌپ شٹٽٱز 

ثٔضنصجػ، ٩ٰوٿ شمٱٌٞ أوخٺ ثٔضنصجػ هٍ ـٌح ٨٘ض ثټنٱ٢ ثټٙمٌي، ومن خىثهً 

هيه ثټفٌح ًٰٞ مؽٽْ ثټٌٕىك ثْضمًٌٹٍ خنجء ل٢ أنجخٌذ ٸٌّصى  ثټنٱ١ٍ 

ًثس هوًَض شٵپ ثټ نٱ٢ من ٸنوث إٗض لٽٌؾ ثٖضٹٌّٺ ټصٙدق خصٹٽٱز ظمجنٌز مٽٌج

 أمًٌٹج ثټٕمجټٌز ٴىر ٜجًخز ٍض ِىٳ ثټ١جٴز ثټ٩جٖضٌز.

ًٱصق  2114شًٌٽٌى  هوًَض خنهجًز ثټٌخ٪ ثټعجټغ من  2.4شمصٽٺ هوٻ ثټمٽٌؾ 

ٔهٌصهج ټٵنٚ أ٘ىٻ ثِصعمجًًز أمريٸٌز وأوًخٌز ټصنىً٪ ٴج٨وشهج ثَضٴصٙجهًز، 

٪ ٍض شٹًٌٌ ثټنٱ٢ ثټمجٿ ـصى شؽ٩پ هوٻ و٨٘ض هوٻ ثټمٽٌؾ أ  شصؽه نفى ثټصِى

ٌثًهج ٍض  ١ز خمج ٌٰهج ثټوًَٻ خوَض من ثِصم ًث ټٽمٕصٵجس ثٖضصِى ثټمٽٌؾ مٙو

 شٙوًٌ ثټنٱ٢ ثټمجٿ.

ٌجٌِ جثټنٱ٢ ؼوًٌ خأ  ًؽرب ًوٌِج ٨٘ض أ  شوٰ٪ ظمن  جؼٌِى

 ٍض ِىًًج:

ٽض ثـصٌج٠ٌجس ثټ٩ّىهًز ٍض أ٘ىٻ لجًػ ثټدُضه إٗض  ن مٽٌجً هوًَض مج ًمٹ 733٘و

ىٻ ټّنىثس ٴجهمز هو  ثټص٩ٌٛ ْضٍمجس أو  ثټ٩ّىهًز ثَض٨صمجه ٨٘ض هيه ثْ٘ض

َثس ثٴصٙجهًز خپ هٍ ٌٰ٘ز ټهج ٍض ثټصفًٌ من نٵمز ثټصد٩ٌز ثٖض١ٽٵز ټًٌ٪  ه

 ثټنٱ٢.

ٌث  ٹى وَض إً صٌج٠ٌجس َض شمٽٹهج َض مِى معٽهمج معپ منصؽٍ ثټنٱ٢  ،معپ شٽٺ ثَـض

َض شص٩جًٛ م٪ ثټٌّجِز  ٌجِزثټٙمٌي ٍض أمريٸج ثټٕمجټٌز، وټٹن شٽٺ ثټّ

جس ثٖضصفور مص ؛ثْضمريٸٌز ثټٙمٌي  ؽهز نفى إ٨جهر هٌٹٽز إنصجػ نٱ١هجْض  ثټىًَض

ٌثً ثټٌٕىك ثْضمًٌٹٍ مرشو٧ ل٢ أنجخٌذ ٸٌّصى   ثټيي ًهوه ثټدٌةز ٬ًم إٴ

 .ْضوخجمج ث ٍض شفو  ثټٵجهٿ من ٸنو
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جس ثٖضصفور ٬ري ٴٽٵز ٨  ٌر ثٔضنصجػ وًلٙه ًؽ٩پ ثټىًَض ٘ض إنصجػ نٱ١هج ٍض ٤پ ٰو

شمجٌٔج م٪ ثټصٵوٿ ثٖضٽمُى ثټصٍ أـٌٍشه مفجهظجس ثټصؽجًر ثټ٩جٖضٌز  ؛ثټٙمٌي

ثټّٽ٪ ثټصٍ شٌٸَ  :معپ ،ـىٻ ثشٱجٴٌز ثټّٽ٪ ثټدٌةٌز مج شّمى خجټّٽ٪ ثټمرضثء

 م٩وثس ثټ١جٴز ثٖضصؽوهر. :معپ ،٨٘ض ٸٱجءر ثټ١جٴز وثٖضٱٝٽز خٌةٌج

جس ثٖضصفور وثَض   ثټصٍ  14وثټٙني ٍض مؽمى٨ز أٻ  28ثٻ شفجه ثْضوًخٍٸجنض ثټىًَض

ىٻ إٗض ش٩ًٌٱجس شٙپ إٗض  شهوٯ إٗض شؽجًر ٨جٖضٌز ٍض ثټّٽ٪ ثټدٌةٌز من أؼپ ثټ٘ى

ٌيل. ٌث إٗض شٽٺ ثٖضؽمى٨ز شٌٸٌج وخريو ٔو  ثټٙٱٌ، ثنٝمض مؤل

شٌي ثټ٩ّىهًز أ  ثنمٱجٛ ثْض٩ِجً ٌِؤهي إٗض هدٟى ثٔضنصجػ ټد٩ٞ ثٖضنصؽني، 

ْضي ثؼصمج٧ م٪ ثٖضنصؽني لجًػ أوخٺ ټدفغ ـٽىٻ ٬ًم أ  من٥مز أوخٺ مّص٩ور 

َث  ثټ٩ٌٛ وثټ١ٽذٔض٨جهر ثټصىثٍ  إٗض ثټّىٳ وإن ْض  ثټّىٳ  ؛هجء ثټمٽپ ٍض مٌ

مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج، خّدذ أ  ثٖضن٥مز شٌي أنه ټى  1.5شٕهو ٰجبٝج خنفى 

ًث وشمرس ٍخجبنهج ٖضنصؽني آلًٌن  ٌث ١ٌس إٗض ثټمٱٞ م لٱٝض إنصجؼهج َٜض

 ثٔضنصجػ من لجًػ أوخٺ. ًٌٰٝى  شمٱٌٞ

ٌث٠ٌز َض ش٩صمو ٨٘ض وؼهجس ن٥ٌ  ٌِجِز ثټ٩ّىهًز ثټنٱ١ٌز ٌِجِز شٹنىٴ

أٔمجٗ خپ شٌشٹَ ٨٘ض ثټ٩ىثمپ ثَضٴصٙجهًز وثټّىٴٌز، وهٍ شوثٰ٪ ٨ن مٙجټفهج 

ٌثً ٌِنجًًى ثټعمجنٌنجس ٨نومج شدنض  ٍض ثټفٱج٣ ٨٘ض ـٙصهج ثټّىٴٌز، وَض شًٌو شٹ

ٝض إنصجؼهج ـصى ٰٵوس ؼَءث ٸدريث من ـٙصهج ٌِجِز ثټوٰج٧ ٨ن ثْض٩ِجً ولٱ

ثټّىٴٌز، وٍض ثْضلري ثنهجًس ثْض٩ِجً، وخيټٺ ٰٵوس ثټفٙز ثټّىٴٌز وثْض٩ِجً ٍض 

آ  وثـو، وهى مج ًؽ٩پ ثټ٩ّىهًز ثټٌىٿ شٌٰٞ ثټصٱ٢ًٌ ٍض ـٙصهج ثټّىٴٌز، 

ني خٌمٌپ  11وشٌٰٞ أ  شٽ٩ذ هوً ثٖضنصؾ ثٖضٌؼق ـصى ثنمٱٞ إنصجؼهج من  مًُض

،  11خٌنمج ٤ٽض ثْض٩ِجً ٨نو  1985مٽٌى  خٌمٌپ ٨جٿ  2.5إٗض  1981ٍض ٨جٿ  هوًَض

مرب ٨جٿ  هوًَض ـصى  ٨11نو  1998ونهجًز ٨جٿ  1996وثِصٵٌ ثټ٩ٌّ مج خني نٰى

 2117و2111ثنصٕٽض ثټٙني ثټٙنج٨ز ثټنٱ١ٌز من هىر ثټرتثؼ٪ مج خني ٨جمٍ 

ٌثس.  ٨نومج شٝج٨ٱض وثًهثس ثټٙني من ثټنٱ٢ ظُضط م
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ثٖضنصؾ ثٖضٌؼق ٍض ِىٳ ثټنٱ٢ ثټ٩جٖضٌز ًمٹن أ  ش٩ىه ټمٱٞ ثٔضنصجػ خ٩و ش٥پ أوخٺ 

ٌثٯ ثٖضنصؽني من لجًػ أوخٺ. َثٿ ٸجٰز ثْض٠  نهجًز ثْضٍمز أو نهجًز ثټٱجبٞ وثټص

ٌث  أو ثټنٱ٢   ٌج وإً ٌِجِز ثٔضنصجػ ثټصٍ شنصهؽهج أوخٺ ټٌّض مىؼهز ٜو ًِو

جس ثٖضصفور.  ثټٙمٌي ٍض ثټىًَض

ىهًز شٌٰٞ لٱٞ ثٔضنصجػ، وأنهج شى٤ٲ أ٩ِجً ثټنٱ٢ هنجٷ هوٻ شٌي أ  ثټ٩ّ

َثمن ثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټنٱ٢ م٪  ٸٵىر نج٨مز ٔضلٝج٧ ن٥م ٌِجٌِز ْضؼنوشهج، ش

َثًو ثٖضمَونجس ثْضمًٌٹٌز ټصٙپ إٗض  ثًشٱج٧ ثټووًَض ًًَو أوؼج٧ ِىٳ ثټنٱ٢، وش

ني خٌمٌپ ٍض أ٨٘ض مّصىي مني خوأس ثټفٹىمز ثْضمًٌٹٌز شّؽٌپ ثټدٌجن 417 جس مًُض

 .٨1982جٿ 

هنجٷ ه٨ىثس أوًخٌز مّصعمٌر ٌٰ٘ز ثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټنٱ٢ ٔضنٕجء ثشفجه هويل  

ٌثٸج  َثبٌ ثشؽجهج م٩جٸّج ـ ٌثخجس ثْضِىثٳ، ٌٰمج شٵىه ثټؽ ټٽ١جٴز ٖضىثؼهز ث١ٜ

أًٌٰٵٌج من أؼپ خ٩غ من٥مز أًٌٰٵٌز ټٽدٽوث  ثٖضٙوًر ټٽنٱ٢ شىثٍي من٥مز أوخٺ 

 ثټصجًًمٌز.

ٌث ٌث  خّدذ  71نٌز ثنمٱٝض ثټ٩مٽز ثًٔض ٍض ثٖضجبز مني ثټ٩ٵىخجس ثټ٭ٌخٌز ٨٘ض إً

ٌز ثټٌوخپ 2112ثٖضٽٲ ثټنىوي ٨جٿ  ٍض ثٖضجبز ٨جٿ  42، خٌنمج ثنمٱٝض ثټ٩مٽز ثټٌِو

ٍض ثٖضجبز  12نفى  2115وثنمٱٞ ثټ٩مٽز مؽوهث مني خوثًز ثټ٩جٿ ثټؽوًو  2114

ٌز ٹى ٍض شفىًپ ؼَء من ثټ٩مٽز ثټٌِو ٌثءثس ثشميشهج مِى إٗض ثټووًَض  نصٌؽز إؼ

 ٸ٩مٽز ثـصٌج٠ٌز.

ٌثس ثْضوټٌز إٗض أ   ثټنٱ٢ ًٝ٭٢ ـصى ٨٘ض أ٩ِجً ثټ٭جٍ ثټ٩جٖضٌز، إى شٕري ثټصٵوً

هوًَض ټٹپ مٽٌى   8.75أ٩ِجً ٨ٵىه ثټ٭جٍ ثټٌويس إٗض أٖضجنٌج ِصرتثوؿ ٍض ـووه 

ٌثًًز ٍض ثټٌخ٪ ثټعجنٍ من ٨جٿ  ور ـ ور  6.7و  2115ـو هوًَض ټٹپ مٽٌى  ـو

 ٌ ٌثًًز ٍض ثټ ًثس ـ خ٪ ثټعجټغ ٨٘ض ثٰرتثٛ أ  أ٩ِجً ثټ٭جٍ ثټٱىًًز ٨نو ِد٩ز هوَض

ٌثًًز، ولجٿ خٌنض ٨نو  ور ـ هوًَض ټٽربمٌپ، ٰأ٘دفض أ٩ِجً  51ټٹپ مٽٌى  ـو

َثًور، أي أٴپ من مّصىًجشهج ثټصٍ ٸجنض ٨ٽٌهج  ثټ٭جٍ هٍ ثْضلٌي شفض ٜ٭ٟى مص
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رضًر من وهٍ نٱْ ثټووٻ ثٖضص 2114ٍض معپ نٱْ ثټٱرتر ٍض ًنجًٌ من ٨جٿ 

ٌث  ش٩جنٍ أًٝج من ثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټ٭جٍ. ٌج وإً  ثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټنٱ٢ ًِو

ج م٪  ٢ لٙ٘ى ثټ٩ّىهًز شوًٷ أ  أ٩ِجً ثټنٱ٢ ِص٥پ مصٵٽدز ٍض ثْضؼپ ثٖضصِى

ٌثٳ ش٩ّى  ًٍجهر ثٔضنصجػ ثټنٱ١ٍ ٍض ٸنوث وثټنٌوًؾ، ٸمج أ  هوٻ هثلپ أوخٺ معپ ثټ٩

ني  خٌمٌپ ًىمٌج، مج ٩ًنٍ أ  شممز ثْضِىثٳ ـعٌعج إٗض ًٰ٪ إنصجؼهج إٗض أًخ٩ز مًُض

 ِصىث٘پ إخٵجء ثټّىٳ شفض ثټٝ٭٢.

ج  ٌث خأ  ًصفىٻ إٗض ـپ ٍض ِىًًج لٙ٘ى من ـٶ ثټ٩ّىهًز إىث مج ٸج  ثټنٱ٢ ؼوً

ٌج ثټصٍ شن٥ٌ إٗض ثْضِو خج٨صدجًه أـو ثٖضٙوثس ثټٌبٌٌّز خجټنّدز ٖضٙجټق  م٪ ًِو

ٌج ٍض ثٖضن١ٵز، ٬ًم أنهج ټن شّمق خأ  شؤظٌ ث ٌجٌِز ٍض ًِو ج٧ ثټؽٌِى ْضٜو

 ثٖضن١ٵز ٨٘ض أؼنوشهج ثَضٴصٙجهًز.

ٹى ټمٽٶ م٩جهټز ؼوًور َض  ټٹن ټٌْ ټوي ثټ٩ّىهًز مجن٪ ٍض ثټصٱجٛو م٪ مِى

ٌثٰهج ٍض ِىًًج خّدذ أ  ثټ٩ّىهًز شصمص٪ خنٱىى ٔجمپ  ؛ًٹى  ثْضِو ٜمن أ٠

ٌث  ثټٽ ٌج وإً صج  نصٌؽز ث٨صمجههج ٨٘ض أ٘ىټهج، وټوًهج مّجـز ټٽمنجوًر م٪ ًِو

ٌج  ش٩جنٌج  من آظجً ثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټنٱ٢ وثنمٱجٛ ٨مٽصٌهمج ممج ًؽرب ًِو

ٌجيس ٍض ِىًًج خٕٹپ لجٗ. ٌث  ٨٘ض هٰ٪ ظمن ؼٌِى  وإً

ثټًٌجٛ مٽصٵى ټصٵًٌذ وؼهجس ن٥ٌ ثٖضنؽني من هثلپ أوخٺ 

 ولجًؼهج:

ٌثً أوخٺ خأنهج ٴو شمٱٞ إنصجؼهج  ٍض ثٖضجبز من مّصىًجس ثټيًور، خٌنمج  4أٸٌو أ  ٴ

ٌج ِصٹصٱٍ خصعدٌض ثٔضنصجػ ٨نو ثٖضّصىًجس ثټفجټٌز ًعري ٨وه من ثْضِةٽز ـىٻ ً  ِو

ٌثً ثَضِرتثشٌؽٍ ثټيي ثشميشه  شميل أوخٺ ثټصٍ شٵىههج ثټ٩ّىهًز ٨ن ثټصمّٺ خجټٵ

خ٩وٿ لٱٞ ثٔضنصجػ ٩ٰٽض ىټٺ م٪ ألي هوٯ وثٜق ًصمعپ ٍض  2114ٍض هًّمرب 

ٌثػ ثٔضموث ٩ض رشٸجس إ٨جهر ثټصىثٍ  إٗض ثټّىٳ من لُضٻ إل هثس ٨جټٌز ثټصٹٽٱز ٜو

إنصجػ ثټٙمٌي ثْضمًٌٹٌز و٬ريهج ٜمن رشٸجس ألٌي خٵىر ٍض مٌمى ثټنريث  

ٌج خصعدٌض  ثټٙوًٵز، ټٹن ثٖضىثٰٵز ٨٘ض شمٱٌٞ إنصجؼهج، خٌنمج شٹصٱٍ ًِو

إنصجؼهج، مج ٩ًنٍ أ  هنجٷ ثٍهوثؼٌز ٍض ثټصىؼهجس ٤جهًٌج، ټٹن من ًصجخ٪ 
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ج م٪ ثټىثٴ٪ ثَضِرتثشٌؽٍ ثټ٩جٖضٍ ًوًٷ أنهج َض ثټوخٽىمجٌِز ثټ٩ّىهًز وش٩جمٽه

شًٌو ثِصعجًر ثٖضجًه ثټٌويس، ثټيي ًمٹن أ  ًصولپ ٍض منج٠ٶ ـّجِز من ثٖضنج٠ٶ 

ٌث  إٗض  ثټفٌىًز ثټصٍ شف٢ٌ خجٖضمٽٹز ٸجټٌمن وًفىٻ شفجټٱه ثټصٹصٌٹٍ م٪ إً

 شفجټٲ ثِرتثشٌؽٍ.

ٌثً ثټٌويس ً –٬ًم ىټٺ ش٩صرب ثټ٩ّىهًز أ  ثټصنٌّٶ ثټ٩ّىهي  فج٦ٰ ٨٘ض ثِصٵ

ثټّىٳ وًٵٽپ ثټصيخيخجس ثټصٍ خوأس شٵرتح أٸعٌ من أي وٴض مىض، وثټصٍ خوأس 

خ٩و شىٴٌ٪ ميٸٌر ثټصٱجهم ثٖضٕرتٸز ٍض ٴمز ثټ٩رشًن خجټٙني، وثټصٍ ٸجنض نٵ١ز 

ًثس ټٽص٩جو  وثټصنٌّٶ، وثټصٍ شُضهج مدجـعجس  ٰجًٴز ثټصٍ ٰصفض ِٽّٽز مّج

ٙجهي مٽمُى وثټيي ثمصو إٗض ثټص٩جو  ثټٱنٍ مٹعٱز وثټصٍ شفىټض إٗض ش٩جو  ثٴص

 ، وثټصٵنٍ وشدجهٻ ثټمربثس ٍض ٘نج٨ز ثټ١جٴز وثټدرتوٻ وثټ٭جٍ ٨٘ض وؼه ثټمٙٗى

ًثء ـىٻ  أًن شصؽه :وثٖضّجً ثِضلٌ هى ثټص٩جو  ٍض مؽجٻ أِىثٳ ثټدرتوٻ وشدجهٻ ثِض

ز ز ٨٘ض ثټووٻ ثٖضنصؽوٸٌٱٌز ثټفٱج٣ ٨٘ض ثټّىٳ؟ ومج هٍ ثِضظجً ثټّٽدٌ ثټّىٳ؟

 وثٖضّصهٽٹز؟

ٌج وثټووٻ ثټصٍ شصأظٌ خٌّجِز  ًث مهمج ټٽصنٌّٶ خني ًِو خوأس شٽ٩ذ ثټ٩ّىهًز هو

ٌج لجًػ أوخٺ، خ٩ومج أٸوس ثټ٩ّىهًز ٨٘ض هجمٖ ٴمز ثټ٩رشًن ٍض ثټٙني  ًِو

ٌثءثس مٕرتٸز ٔض٨جهر ثټصىثٍ  ټٽّىٳ ٍض أٴٌح وٴض، من  ٨٘ض  روًر ثټٵٌجٿ خئؼ

 لُضٻ ثټٵٌجٿ خجٴرتثـجس مفوهر.

ٌثً ٍض ثْضِىثٳ وثَضِصعمجً ثټوو  ٻ ثٖضنصؽز لجًػ أوخٺ هٍ خفجؼز ٸيټٺ إٗض ثَضِصٵ

نج٨جشهج، خپ ـصى ثټووٻ ثٖضّصهٽٹز خوأس شٕصٹٍ من  ٍض ثـصٌج٠ٌجشهج ٘و

ثَضنمٱجٛ ثټفجه ٍض أ٩ِجً ثټدرتوٻ ثټيي أظٌ ٨٘ض ثٴصٙجهًجشهج ْضنهج ٴٽٽض ثټ١ٽذ 

ددض ثنٹمجٔج ٍض أ٩ِجً ثټّٽ٪ خٕٹ پ ٨جٿ، وأ٩ِجً ثټٱجبور، من ثټووٻ ثٖضنصؽز ِو

وخوأس ثټووٻ ثټٙنج٨ٌز وثٖضصٵومز شٵٽٶ من ثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټدرتوٻ وهيث 

 ثَضنٹمجٓ ټه أظٌ وثٜق ٍض ٘نج٨ز ثټدرتوٻ.

ٌج شٵىه ثټووٻ  ث٨صربس ثټ٩ّىهًز خأ  هوٻ أوخٺ ثټصٍ شٵىههج ثټ٩ّىهًز ٌٰمج ًِو

صى ثٖضنصؽز من لجًػ أوخٺ إٜجٰز إٗض ثټ١ٌٯ ثټعجټغ وهٍ ثټووٻ ثٖض ّصهٽٹز، ـو
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َثبٌ،  ًبٌْ ٰنَوًُض ثټيي رشؿ ټٽمٽٺ ِٽمج  وويل ثټ٩هو ًسًصه َضشٱجٳ ثټؽ

ٌثً  ج،ٴًٌد جوث٨صربس ٰنَوًُض ثټ٩ّىهًز ٘وًٵ وأنهج ش٩ّى م٩هج ټصفٵٌٶ ثِصٵ

ِىٳ ثټنٱ٢، ممج ًّهپ ثټصنٌّٶ وثټص٩جو  خني ثٖضٹىنجس ثټعُضط من ثؼپ إ٨جهر 

ٌثءثس ٔض٨جهر ثټصىثٍ   ثټعٵز إٗض ثټّىٳ، خ٩ومج أ٘دق ثټٹپ مصٱٶ ٨٘ض ثټفجؼز إٗض إؼ

٪ ل١ًٌز ٠ًٌٶ  إٗض ثټّىٳ ٍض أٴٌح ٌٰ٘ز ممٹنز، ـٌغ ش٬ٌذ أوخٺ ٍض ٜو

شفصىي ٨٘ض ثشٙجَضس مٹعٱز ټٽفٙىٻ ٨٘ض شٱجهمجس ټٌْ خني هوٻ ثْضوخٺ خپ 

ج خ٩ومج أهًٸض هوٻ ثټ٩جټم خأ  أ٩ِجً ثټنٱ٢ ثټفجټٌز َض شو٨م  ولجًؼهج، لٙ٘ى

 ِرتثشٌؽٌز.ثټد٩ٌو ٍض هيه ثټّٽ٩ز ثٔض  ثٖضوي ثَضِصعمجً ٨٘ض

 2116وًنجًٌ  2114وخ٩و ش٩ٌٛ ِىٳ ثټنٱ٢ ټهَر ٨نٌٱز مج خني ًىنٌى 

ٍض ثٖضجبز وهى أٸرب نّدز هدٟى ٍض ِض  81وثنمٱٞ ٩ٌِ ِٽز أوخٺ خنّدز 

ًثس ٨جًٖ ٌٰهج ثټّىٳ ثَضنمٱجٛ ثټفجه ٍض ثْض٩ِجً لُضٻ ثټ٩ٵىه ثټعُضظز  هو

ًثس إى ثنمٱٞ ثٔضنٱجٳ ثٖضجٌٜز، وثټصٍ أهس إٗض ثنمٱج ٛ ـجه أًٝج ٍض ثَضِصعمج

وًصىٴ٪  2115ٍض ثٖضجبز ٍض  26ثټ٩جٖضٍ ٨٘ض ثټصنٵٌذ وثٔضنصجػ ثنمٱٞ خنّدز نفى 

 311ٍض ثٖضجبز وهى مج ٩ًجهٻ أٸعٌ من  22خنّدز  2116ـووط ثنمٱجٛ ممجظپ ٍض 

.  مٽٌجً هوًَض

ؽجخٌز ٍض ثټّىٳ وثنفرسس نّدٌج ثٖضمجوٯ من شؽوه  ټٹن ٨جهس ثْضؼىثء ثًٔض

جٷ  ثټمُضٰجس خني ثٖضنصؽني لج٘ز خ٩و شأٸٌوثس وًٌٍ ثټ١جٴز ثټٌويس أټٹّنوً نٰى

أنه من ثٖضّصد٩و ثنهٌجً ثَضشٱجٳ ثټ٩جٖضٍ ثٖضفصمپ ټصٵٽٌٚ ثٔضنصجػ خّدذ ثٖضىٴٲ 

ٌثٳ، ٸمج ٨ٍَ هيه ثْضؼىثء شٍشًفجس ٰجشق خريوٻ ثٖضوًٌ ثټصنٱٌيي  ثٖض٩ٽن ټٽ٩

ټنٱ٢ ٴجهً ٨٘ض ثِص٩جهر ثټصىثٍ  ٍض ثټنٙٲ ټىٸجټز ثټ١جٴز ثټووټٌز خأ  ِىٳ ث

 51هو  ثټفجؼز إٗض شولپ من٥مز أوخٺ، ْض  ثټنٱ٢ ثنمٱٞ هو   2117ثټعجنٍ من 

ًث ټٽربمٌپ ټٽمٌر ثْضوٗض ٍض  خٝ٭٢ ثًشٱج٧  26/11/2116أِجخٌ٪ ٍض  3هوَض

/ 21مٽٌى  خٌمٌپ ٍض  4.8ثٖضمَونجس ـٌغ ثًشٱ٩ض ممَونجس ثټمجٿ ثْضمًٌٹٌز 

مٽٌى  خٌمٌپ مصؽجوٍر شىٴ٩جس ثٖضفٽٽني ثټصٍ ٸجنض  471.9إٗض  ټصٙپ 2116/ 11

مٽٌى  خٌمٌپ، وإ  ٸج  ٴٱَس وثًهثس ثټنٱ٢ ثټمجٿ ٍض  1.7شٕري إٗض ًٍجهر ٴوًهج 
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جس ثٖضصفور  مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج، ټيټٺ شصىٴ٪  7.5أټٲ خٌمٌپ ًىمٌج إٗض  452ثټىًَض

٢ ٩ٌِ نٱ٢ خٌنض ٨نو  ًث ټ 45وٸجټز ثټ١جٴز إٗض مصِى  2117ٽربمٌپ ٍض ٨جٿ هوَض

ًث ټٽربمٌپ ٍض ٨جٿ  51و ىٻ ثټؽَء ثٖضص٩ٽٶ خجټصٹًٌٌ شىٴ٩ض ثټىٸجټز أ   2118هوَض ـو

وهى مج ًؽ٩پ ثټ٩ّىهًز شصؽه نفى ثټصٹًٌٌ  2117ًدٵى شفض ثټٝ٭٢ لُضٻ ٨جٿ 

ني خٌمٌپ لُضٻ ثْض٨ىثٿ ثټٵجهمز ټٽمٌوػ من ٨نٶ ثټَؼجؼز. 8إٗض نفى   مًُض

٢ وثټ١ىًپ ٍض أوخٺ شّص٩ٌٛ ٌِنجًًىهجس ٘نج٨  8ز ثټنٱ٢ ٍض ثْضؼٽني ثٖضصِى

مرب  ، وًٵوٿ شفٽٌُض ٨مٌٵج ٖضّصٵدپ ٘نج٨ز ثټنٱ٢ ثټ٩جٖضٌز، ٸمج أ  2116نٰى

ٰٹٌر إهثًر ثټّىٳ من ٸدجً ثٖضنصؽني ثټٌبٌٌّني ش٭ريس ٸعريث ٨ن ثٖضجيض ـٌغ 

ٸجنض ثټّىٳ مرتوٸز ِضټٌجس ثټ٩ٌٛ وثټ١ٽذ ٨٘ض موثً ثټ٩جمني ثٖضجٌٜني إَض أ  

َثبٌ ثْضلري ًخمج ًؤن ٖضٌـٽز ؼوًور ؤٹپ أوِ٪ من ثټصنٌّٶ خني مؤشمٌ  ثټؽ

ثٖضنصؽني، وٍض ـجټز ٰٵوث  ثټصىثٍ  ٍض ثټّىٳ ًخمج شوٰ٪ ثٖضنصؽني ٍض ثٖضٌـٽز ثٖضٵدٽز 

من أؼپ ثټصولپ ٔض٨جهر ثټصىثٍ  ټٽّىٳ، خّدذ أ  مُضمق ثټّىٳ ش٭ريس ٸعريث ٨ن 

ض مٽٵجر خجټٹجمپ ٨٘ض ٨جشٶ أوخٺ خپ ثټٱرتر ثٖضجٌٜز، وأ  مهمز إ٨جهر ثټصىثٍ  ټٌّ

ش٩صمو أًٝج ٨٘ض موي ثِصؽجخز وش٩جو  ثٖضنصؽني من لجًػ ثٖضن٥مز، ـٌغ ٌٰٜض 

 ٤ٌوٯ ثټّىٳ ٨٘ض ثٖضنصؽني أ٘فجح ثټصٹٽٱز ثټ٩جټٌز ثټٽؽىء إٗض لٱٞ ثٔضنصجػ.

ًثس ثټّجخٵز ثټصٍ ٸجنض أ٬ٽدهج  ثټووًر ثټفجټٌز ٍض ِىٳ ثټنٱ٢ ممصٽٱز ٨ن ثټوو

 1986ه و٘جهٿ ټٽّىٳ ٍض مّصىًجس ثټ١ٽذ، ٸمج ٸجنض لُضٻ نصٌؽز هدٟى ـج

ٌثؼ٪ ـجه ٍض ثْض٩ِجً خّدذ ـووط شٵٽٙجس ـجهر ٍض ثټ١ٽذ وثِصمٌس ٍض  ـوط ش

ٵز نصٌؽز شٱج٨پ ثټّىٳ م٪ ثْضٍمز  مّصىًجس ٩٘دز ٨٘ض موثً لمْ ِنىثس َـض

وط ٸيټٺ ثنهٌجً مٱجؼت ٍض ثټ١ٽذ ٨جٿ  نصٌؽز ثْضٍمز  2118ثٖضجټٌز ثِضٌِىًز، ـو

ثٖضجټٌز، ـٌغ ٸجنض ثٖضٌر ثْضلرير ثټصٍ لٱٝض ٌٰهج أوخٺ ثٔضنصجػ ټو٨م ثټّىٳ ٍض 

لُضٻ خوثًجس ثْضٍمز ثٖضجټٌز ثټ٩جٖضٌز، وټم ٥ًهٌ شأظري ثټمٱٞ ثټيي هلپ  2118

مرب   28.69ثټيي خٽٮ  2119إَض  ٍض إنصجػ أوخٺ ٍض ًنجًٌ  2118ـٌَ ثټصنٱٌي ٍض نٰى

مٽٌى  خٌمٌپ، ثنمٱٝض أ٩ِجً ثټنٱ٢  31.22مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج ثنمٱجٜج من 

ًث ټٽربمٌپ ٍض أوثلٌ أٸصىخٌ  61من مّصىًجس شًَو ٨٘ض  ظم ثِصٵٌس  2118هوَض
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ًث ټٽربمٌپ ٍض ًنجًٌ  45ٴٌح  ٴدپ أ  شص٩جٌض ٨٘ض موثً ثټ٩جٿ، خٌنمج ثټووًر  2119هوَض

ٌر ٬ري مصىٴ٩ز ٍض ثٖض٩ٌٛو نصٌؽز ٠ٱٌر وث٩ِز ٍض  ثټفجټٌز ؼجءس نصٌؽز ٰو

 ٸج  خ١ٌةج. 2118جنذ أ  ثټص٩جٍض من أٍمز ٨جٿ ثٖضىثًه خؽ

مٽٌى  خٌمٌپ ؼجء ًهث ٨٘ض ثنمٱجٛ ثټ١ٽذ،  1.5نفى  2118أي ٴٽٙض أوخٺ ٨جٿ 

جس  أمج مٙوً ثټٵٽٶ ـجټٌج ٰهى ثٖض٩ٌٛو ١ٰٱٌر ثټنٱ٢ ثټٙمٌي ؼ٩ٽض ثټىًَض

ٌج خ٩و  ثٖضصفور ظجټغ أٸرب منصؾ ټٽنٱ٢ وأهس ًٍجهر إنصجػ أوخٺ وٸيټٺ إنصجػ ًِو

ٌجشٌز إٗض ٰجبٞ مّصمٌ ٍض ثٔضنصجػ ثټ٩جٖضٍ. ثټفٵدز  ثټّٰى

منٙجس ٍض  1619هىي ٨وه منٙجس ثټفٱٌ ثْضمًٌٹٌز من مّصىي ٴٌجيس خٽٮ 

 2116منٙز ٍض مجًى  316إٗض أهنى مّصىي ټه ٍض ِض ِنىثس ٨نو  2114أٸصىخٌ 

ًثس ټٽربمٌپ ٍض ًىنٌى  117خ٩ومج ثنهجًس أ٩ِجً ثټمجٿ من ٰىٳ  إٗض نفى  2114هوَض

ًث ټٽربمٌپ ٍض ٰربثًٌ ه 26 خّدذ شممز ثٖض٩ٌٛو من ثټمجٿ ٍض ثْضِىثٳ  2116وَض

ًث ټٽربمٌپ ٍض  51ثټ٩جٖضٌز، ټٹن خ٩ومج ٴٱَ ثټمجٿ ثْضمًٌٹٍ ټٱرتر وؼٌَر ٰىٳ  هوَض

منٙز، ـٌغ  127ٍثهس ثټرشٸجس ٨وه منٙجس ثټفٱٌ خىثٴ٪  2116مجًى وًىنٌى 

ث ټٽربمٌپ ٸجٌٰز ټوٰ٪ رشٸجس هوَضً  ٩ً51صرب ٨وه من ثٖضفٽٽني أ  شؽجوٍ ثْض٩ِجً 

 ثټ١جٴز ټٽ٩ىهر إٗض ثٔضنصجػ.

ٌثً ِىٳ  خ٩و ًٰٞ هوٻ أوخٺ خٵٌجهر ثټ٩ّىهًز شفمپ ٨ذء ثټ٩مپ ټصفٵٌٶ ثِصٵ

وهج، خ ِرتثشٌؽٌز أوخٺ ٍض ثټٱرتر إ٩ومج ثِصٱجهس ثټووٻ ثٖضّصٵٽز من ثټنٱ٢ ـو

٪ ثټفجيل هوًَض ټٽربمٌپ، وٍض ث 111ثٖضجٌٜز خجٔضخٵجء ٨٘ض ثْض٩ِجً مٌشٱ٩ز ٴٌح  ټٜى

 ثټىٴض ثٖضنجِذ ټصٵجِم هيث ثټ٩ذء؟ًد٩غ ٨٘ض خجټٮ ثټٵٽٶ ټٽؽمٌ٪ أټٌْ هيث 

ج وأ  أوخٺ شٝن ٰٵ٢ ظٽغ إموثهثس ثټنٱ٢ ٍض ثټ٩جټم، وهنجٷ ًٍجهر ٍض   لٙ٘ى

مٽٌى  ٍض ثټنٙٲ ثْضوٻ  2.78و 2115مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج ٍض  1.52ثٖض٩ٌٛو ًدٽٮ 

 شٵًٌٌ ٔهٌ مجًُ. وهى مج ًصؽجوٍ ٸعريث ثټٱجبٞ ثٖضصىٴ٪ ٍض

ٌثً ِىٳ  ټم شٽصٱض ثټ٩ّىهًز ټٽٙٵىً ٍض أوخٺ من أؼپ ثټصىؼه نفى شفٵٌٶ ثِصٵ

ثټنٱ٢ من لُضٻ لٱٞ ثٔضنصجػ، خٌنمج وث٘ٽض ثټ٩ّىهًز وم٩هج خٵٌز هوٻ أوخٺ 

ثټصٍ شّري ٍض ثټصٍ شؤمن خنٱْ ثټنهؾ خٌٰ٪ ثٔضنصجػ ٍض مجًُ، وهى مج ًًَو من 



ٌثً أِىثٳ ثټنٱ٢ ثټ٩جٖضٌز  ه.٨دوثټفٱ٦ٌ ٨دوثټٌـٌم مفٱى٣                        هوً أوخٺ خٵٌجهر ثټ٩ّىهًز ٍض ثِصٵ

 

 

 هثً نجرشي ټٽنرش ثٔضټٹرتونٍ 95

ِرتثشٌؽٌصهج إمن ٤هىً أهټز ؼوًور ٨٘ض أ  ټ٬ٌم شممز ثٖض٩ٌٛو ثټ٩جٖضٍ ٨٘ض ث

ٌثمٌز ټٽّمجؿ خهدٟى ثْض٩ِجً خوأس شؤشٍ أٸٽهج.  ثټ

جس ثٖضصفور وٸنوث ٍض مجًُ  411إى ؼٌي إ٬ُضٳ  ٽض  2115منٙز نٱ٢ ٍض ثټىًَض و٘و

، وثنمٱٞ إنصجػ ثټنٱ٢ ثټمجٿ ٍض ثټووټصني ٍض 2111إٗض أهنى مّصىي ټهج مني ٨جٿ 

نٱ٢ ثټٙمٌي ٴو شن١ٱت م٪ شٱجٴم لّجبٌ ًنجًٌ ثٖضجيض، أي أ  ٩ٔٽز ثټ

ثټرشٸجس ثْضمًٌٹٌز، ـصى أ٘دق ثټ٩جمٽى  ٍض ثټٵ١ج٧ ًو٩ٰى  ٰجشىًر شٙفٌق 

ًثس ٌٰمج ـيًس أوخٺ من  ج٧ ثټّىٳ، وًىثؼهى  ل١ٌ شٵٽٌٚ ثَضِصعمج أٜو

شّىنجمٍ شٵج٨و ٍض ثټٵ١ج٧ ثټنٱ١ٍ ثټ٩جٖضٍ خ٩و ثـصمجٻ شىٴٲ ٜن شًٌٽٌى  هوًَض 

ًثس.  ٸجِصعمج

ًثس ثټنٱ٢ وثټ٭جٍ ٍض ثټ٩ّىهًز شنمى خنّدز خٌنمج ثِ ٍض ثٖضجبز هيث  11-5صعمج

ًثس ثټ٩جٖضٌز  ٍض ثٖضجبز، خّدذ أ  رشٸجس  21ثټ٩جٿ، ٍض ـني شنمٱٞ ثَضِصعمج

جس ثٖضصفور ثټصٍ ٴجهس ظىًر ثټًَض ثټٙمٌي هٍ ثِض  ٍض  ثټصنٵٌذ وثٔضنصجػ ٍض ثټىًَض

َث نٵوًج، أي أ  ٘نج٨ز ثټنٱ٢ ٸأنمى  ًث ثْض٬ٽذ ش٩جنٍ ٨ؽ ىػ ټٽّىٳ ًىثؼه ثلصدج

 وؼىهًج.

نمى ثٖض٩ٌٛو وًٍجهر ثٖضمَونجس ثْضمًٌٹٌز ٴو شؤلٌ ش٩جٍض ثټّىٳ، وش٩ٌٴپ مؤٴصج 

ثَضشؽجه ثټٙج٨و ْض٩ِجً ثټنٱ٢، ټٹن ثټّىٳ شؽجوٍ مٌـٽز ثټصٵٽدجس ثټ٩ًٌّز 

ج وأ   ثټفجهر، خپ هنجٷ شىٴ٩جس خ٩ٙىه أرس٧ من ثٖضصىٴ٪ ټّىٳ ثټنٱ٢، لٙ٘ى

مًٌٹٍ شّؽپ أهنى ًٍجهر ټهج هيث ثټ٩جٿ ٸجنض آلٌ ًٍجهر ممَونجس ثټمجٿ ثْض 

ني خًَجهر ٴوًهج مٽٌى  خٌمٌپ، وهٍ أٴپ من شىٴ٩جس ثٖضفٽٽ 1.3منصٙٲ أخًٌپ 

 .مٽٌى  خٌمٌپ 4.1

ٌثً ثټّىٳ،  أوخٺ ټٌّض ٜو ثٔضنصجػ ثټٙمٌي، ټٹن م٪ ٜد١ه خمج ًفٱ٦ ثِصٵ

ٌثؼ٩جس ش وًًؽٌز ٍض إنصجػ شدٵى ٜ٭ٟى ثْض٩ِجً وثټٵٌىه ثټدٌةٌز شٵىهث  إٗض ش

ثټنٱ٢ ثټٙمٌي، ممج ؼ٩ٽض ثٖضنصؽني ًّجخٵى  ثټَمن ټمٱٞ ثټصٹجټٌٲ 

ٌثً ٍض ثٖضنجّٰز.  ټُضِصم
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ټٹن نوًر ثَضٸصٕجٰجس شمٌم ٨٘ض مّصٵدپ مؽمى٨جس ثټنٱ٢ ثټٹربي خ٩و أ  

ثنمٱٝض ثٸصٕجٰجس ثـصٌج٠ٌجس ثټنٱ٢ وثټ٭جٍ ثټؽوًور ثټ٩جٿ ثٖضجيض إٗض أهنى 

ني  115مج شىٴ٪ ًٍجهر ثَضِصهُضٷ ثټ٩جٖضٍ إٗض مّصىًجشهج مني ٨ٵوًن، خٌن مًُض

ٍض  4و3، وًصىٴ٪ ش٩جٍض ثَضٴصٙجه ثټ٩جٖضٍ خنّدز شرتثوؿ خني 2125خٌمٌپ ًىمٌج ٍض 

شًٌٽٌى   121ثٖضجبز لُضٻ ثْض٨ىثٿ ثټممّز ٨رش ثٖضٵدٽز ټٌدٽٮ إؼمجيل ثټنجشؾ ثټ٩جٖضٍ 

 شًٌٽٌى  ـجټٌج. 75مٵجًنز ح 2131هوًَض ٍض ٨جٿ 

٪ ٍض إنصجػ ثټنٱ٢ ثټٙمٌي وِىثبپ ثټ٭جٍ ثټ١د٩ٌٍ ًعري ممجوٯ إىث ٸج  ثټص ِى

َثٻ  َثٻ مىًهث أِجٌِج ٍض لٽ٢ٌ ثټ١جٴز ثٖضّصٵدٽٌز، وَض ً خٌةٌز، خٌنمج ثټنٱ٢ َض ً

ٍض ثٖضجبز من ثَضِصموثٿ ثټ٩جٖضٍ، إٗض ؼجنذ ثَضهصمجٿ  61ًٕٹپ ثټنٱ٢ ٍض ٴ١ج٧ ثټنٵپ 

جس ثْضلٌي ثټفٌىًز معپ ثټوويل ثټىثِ٪ خص١ىًٌ ثِصموثٿ ثټنٱ٢ ٍض ثټٵ١ج٨

٪ ٍض ثَضِصموثمجس ثټٙنج٨ٌز وثټّٹنٌز  ثټدرتوٸٌمجوًجس و٬ريهج، إٗض ؼجنذ ثټصِى

 وثټصؽجًًز وثټٙنج٨ٌز.

٥ٌِپ ثټنٱ٢ ثټمجٿ ثٖضفٌٷ ثټٌبٌيس ټٽصنمٌز ٍض ممصٽٲ ثٖضؽجَضس ټ٩ٵىه مٵدٽز، 

٨٘ض ثټ٬ٌم من أ  مٙجهً ثټ١جٴز ثټدوًٽز وثټؽوًور شٕهو أًٝج نمىث مصىثًٍج، 

وټٹن ثنمٱجٛ شٹٽٱز ثټنٱ٢ ثټمجٿ لج٘ز ثټصٵٽٌوي ثټيي شنصؽه أوخٺ ٌِمنفه 

َثس ثټصنجٌّٰز، لج٘ز ٍض ٜىء ثټرتثؼ٪ ثټ٩ٌّي ثټٹدري ثټيي ٔهوشه  ٨وًوث من ثٖضٌ

 ثټّىٳ ثټ٩جٖضٌز.

ٍض ثٖضجبز من  71ِص٥پ أوخٺ َض٨دج ًبٌٌّج ٍض ثټّىٳ خّدذ أنهج شمصٽٺ 

صٌج٠ٌجس، خٌنمج ثټ٩ّىهًز شمصٽٺ  صٌج٠ٌجس، وشنصؾ  22ثَـض ٍض  31ٍض ثٖضجبز من ثَـض

ٍض ثٖضجبز من إنصجػ هوٻ ثټمٽٌؾ، ٨٘ض ثټ٬ٌم من  51ثٖضجبز من إؼمجيل هوٻ ثْضوخٺ، و

ثټصفىَضس وثٖضص٭ريثس ثټصٍ ٔهوشهج ِىٳ ثټنٱ٢، وټٹن ټن شنجٻ مص٭ريثس ثټّىٳ 

من ثټٵىر ثْضِجٌِز ٖضن٥مز أوخٺ، وأ  ثٖضص٭ريثس ثټفجټٌز َض شمعپ ِىي ٘ومز 

مؤٴصز، ټن ش٭ري مّرير وشأظري أوخٺ خٵٌجهر ثټ٩ّىهًز ٸأٸرب منصؾ ٍض ثټّىٳ 

 ثټ٩جٖضٌز.
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مُضمق ومص١ٽدجس ثټّىٳ ش٭ريس، وشمصٽٺ أوخٺ ثټ٩وًو من ثِضټٌجس ٖضىثؼهز هيه 

ثٖضص٭ريثس خ٩ٌوث ٨ن لٱٞ ثٔضنصجػ ٍض ثٖضٌـٽز ثٖضٵدٽز، إَض إىث وثٰٵض ثټووٻ ثٖضّصٵٽز 

و، وأخوس ثټ٩ّىهًز ثِص٩وثههج ټٽمّج٨ور ٨٘ض شفّني  لجًػ أوخٺ ٨٘ض ثټصـى

 أ٩ِجً ثټنٱ٢، ټٹن خرشٟ مٕجًٸز ثٖضنصؽني ثِضلًٌن ٍض ىټٺ.

ٌج ٴدپ ثؼصمج٧ ًىنٌى ثټٵجهٿ لج٘ز ٍض  هنجٷ شٱجهمجس مصىٴ٩ز خني أوخٺ وًِو

ٌثهنز ثټصٍ شص٩جٌض ٌٰهج ثټّىٳ من مٌـٽز ثنمٱجٜجس  ٜىء ٤ٌوٯ ثټّىٳ ثټ

ٌج وثٴصٙجهثس هوٻ أوخٺ.ـجهر هٰ٪ ٰجشىًشهج خٕٹپ أِجيس ثٴ  صٙجه ًِو

ٍثًر ثټ١جٴز ثټ٩ّىهًز إٗض ثټّىٳ ثټنٱ١ٌز ٍض أِدى٧ وثـو،  إٔجًشج  خ٩عض خهمج و

ممصٽٱصج  شمجٿ ثَضلصُضٯ، ثٔضٔجًر ثْضوٗض ٸجنض ًِمٌز ٨٘ض ټّج  وًٌٍ ثټ١جٴز 

ٍثهس  ثټ٩ّىهي لجټو ثټٱجټق خٽهؽز هجهبز وشو٨ى إٗض ثټص٩جو  خني ثٖضنصؽني ثټصٍ 

ثټّىٳ خىؼىه ٘ٱٵز ټصؽمٌو ثٔضنصجػ خني ثٖضنصؽني ثټٹدجً ټٽنٱ٢ ٨نومج  من شٱجسٻ

ٍثًي ٖضنصوي ثټ١جٴز ثټوويل  َثبًٌز ټفٝىً ثَضؼصمج٧ ثټى ًٽصٵى  ٍض ثټ٩ج٘مز ثټؽ

 ثټيي ٌشؿ وًٌٍ ثټ١جٴز ثټٌويس خفٝىًه هيث ثَضؼصمج٧.

ؽجخٌز أ٩ِجً ثټنٱ٢   ٵ٢ ٍض ثٖضجبز لُضٻ أًخ٩ز أًجٿ ٰ ٩ًٰ11ض هيه ثٔضٔجًر ثًٔض

هوًَض ټٽربمٌپ شو٨مهج ثټدٌجنجس ثټصٍ أ٤هٌس خأ   51ټٌُضمْ خٌمٌپ خٌنض ٍض ټنو  

ٌثؼ٩ض خٙىًر مٱجؼةز إٗض  مٽٌى  خٌمٌپ  2.5ممَونجس ثټنٱ٢ ثټمجٿ ثْضمًٌٹٌز ش

 أټٲ خٌمٌپ. 522مج ٰجؼأ ثٖضفٽٽني ثټيًن شىٴ٩ىث ًٍجهشهج 

وشمض ٨ن ثٔضٔجًر ثْضلٌي ټم شٹن ًِمٌز خپ ٘جهًر ٨ن مٙجهً ٬ري م٩ٽنز 

َمج ٠17/8/2116ًٌٶ وٸجټز ًوًرتٍ نرششهج ٍض  ، هيه ثٔضٔجًر هٍ أٸعٌ ٔور ـو

ٌج  خأنهج ِصًَو ثټنٱ٢ ٍض ٔهٌ أ١ّ٬ْ إٗض مّصىي ٴٌجيس ؼوًو مصؽجوٍر ًِو

مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج، ثټيي  11.9 – 11.8أٸرب منصؾ ټٽمجٿ ٍض ثټ٩جټم، ټٌٙپ إٗض 

ٌج ثټصٍ شنصؾ نفى  ٌ  11.85ًصؽجوٍ ًِو مٌپ ًىمٌج، ـٌغ خٽٮ إنصجػ مٽٌى  خ

ٍثه إٗض  11.55ثټ٩ّىهًز ٍض ًىنٌى  مٽٌى  خٌمٌپ ٍض ًىټٌى،  11.67مٽٌى  خٌمٌپ و

ٌج  ج ًِو ٶ هيه ثٔضٔجًر ثټصٍ ش٩صربهج ثټووٻ ثٖضنصؽز لجًػ أوخٺ لٙ٘ى ټٹن ٰو

 خأنهج إٔجًر ِٽدٌز ٰهد١ض أ٩ِجً ثټنٱ٢.
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ج لجًػ أوخٺ خ أ  ًٍجهر ثٔضنصجػ وهى مج ٰهمصه ثټووٻ ثٖضنصؽز ثټٹدرير لٙ٘ى

ثټ٩ّىهي ټٽنٱ٢ من أؼپ أ  ًمنق ثټ٩ّىهًز نٱىىث ثٸرب لُضٻ ثٖضفجهظجس ٍض 

ـٌغ ًؽصم٪ منصؽى  من من٥مز أوخٺ ومن لجًؼهج خهوٯ إـٌجء  2116ِدصمرب 

ج خ٩ومج لٌؼض شٍشًفجس  ثشٱجٳ ټصؽمٌو ثٔضنصجػ من أؼپ ه٨م ثْض٩ِجً، لٙ٘ى

ٌج شدني ٨وٿ ثهصمجمهج خصؽمٌو ثٔضنصجػ ، ـٌغ ٌشؿ مّؤوٻ هخٽىمجيس من ًِو

ٌث ْض   َثبٌ ن٥ ٌج َض شٌي أي ثشٱجٳ ـىٻ شؽمٌو إنصجػ ثټنٱ٢ ٍض ثټؽ ًويس خأ  ًِو

ٌث  ټم ش٥هٌ أي ٨ُضمجس ٨٘ض ش٭ٌري مىٴٱهج ـىٻ ٨وٿ ٬ًدصهج ٍض ثټولىٻ ٍض أي  إً

ٌث  إنصجؼهج من  مٽٌى   3.85مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج إٗض  3.37ثشٱجٳ، ـٌغ ٩ًٰض إً

ن خٌمٌپ ًىمٌج  4، وهٍ شًٌو أ  ًٙپ إنصجؼهج إٗض 2116ًنجًٌ خٌمٌپ ًىمٌج ٍض  مًُض

ٌثنٍ أمجٿ ثټربٖضج  أنه ًنىي ًٰ٪ مّصىي  ٴدپ ثټ٩ٵىخجس، خپ ٌشؿ وًٌٍ ثټنٱ٢ ثًٔض

 مٽٌى  خٌمٌپ لُضٻ ثټممْ ثټّنىثس ثټٵجهمز. 4.6ثٔضنصجػ إٗض 

 خّدذ ثټصٍشًفجس وثټصٹهنجس ـىٻ شؽمٌو ثٔضنصجػ ثِصٱجه من شٽٺ ثټصٍشًفجس

ثٖضٝجًخى  ثټيًن شمّٹىث خجټ٩ٵىه ثِضؼٽز ټٱرتر أ٠ىٻ ٨٘ض أمپ أ  شٌشٱ٪ ثْض٩ِجً، 

( خّدذ  خٌ٪ ثْضِهم ثټنٱ١ٌز ثٖضٵرتٜز )ثټدٌ٪ ٨٘ض ثٖضٹٕىٯ٬ًم هنجٷ رس٨ز ٍض

ٌثهنز ٨٘ض ثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټنٱ٢، ٬ًم  ٌثهنز ٨٘ض ثنمٱجٛ أ٩ِجًهج خّدذ ثٖض ثٖض

ًثس أو مج ٩ًجهٻ نفى أ  ثټ٩ٵىه ثِضؼٽز ټٽمجٿ ثًشٱ٩ض خنفى ٨رشر  ٍض  25هوَض

 ثٖضجبز.

ٌثح مني ثټعمجنٌنجس،  2114ثټّىٳ ثټنٱ١ٌز ثټصٍ ٨جٔض مني منصٙٲ  أِىأ ث١ٜ

وثٖضنصؽى  ټم ًٵومىث ش٭ريث ٸدريث ٍض مىثٴٱهم ثټّجخٵز، ٰٹٽهم ٨٘ض ثشٱجٳ مني 

 51، ٘فٌق أ  ثټنٱ٢ ٴو ًمرتٳ ـجؼَ ثٻ2116ٰٕپ ثؼصمج٧ ثټووـز ٍض أخًٌپ 

ًث، ټٹن ٨ ټٱرتر ٠ىًٽز  51إٗض  41٘ض ثٖضوي ثٖضن٥ىً ٰئ  ثْض٩ِجً ِصرتثوؿ خني هوَض

 211من ثټَمن، ټ٩ور أِدجح هلىٻ منجّٰني ؼوه ـٌغ شٙوً ټٌدٌج ثِض  ٰٵ٢ 

مٽٌى  خٌمٌپ، ٸيټٺ  1.5أټٲ خٌمٌپ خٌنمج ٸجنض شٙوً ٴدپ ثټفٌح ثټٽٌدٌز نفى 

ٌث ، ٸمج أٸوس رشٸز خٌٹٌ هٌىٍ ټمومجس ثټ١جٴز ٍض  ٌثٳ وإً ، إ  19/8/2116ثټ٩

ًثس  ثٖضنصؽني أٜجٰىث ٨رش منٙجس ـٱٌ نٱ١ٌز ؼوًور ټٌٙپ ثټ٩وه ثٔضؼمجيل ټٽفٱج
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ًثس ٨جمٽز مٵجًنز م٪  416إٗض  ٴدپ ٨جٿ، وش٩صرب أ٠ىٻ مىؼز ًٍجهر خ٩و  674ـٱج

ًثس ٍض ٨جٿ  هوًَض  ٨27نومج و٘ٽض أ٩ِجً ثټنٱ٢ أهنجهج إٗض  2115ثنمٱجٛ ثټفٱج

 .2114ټٽربمٌپ ٍض أخًٌپ 

ٌث  ٰئ  وًٌٍ ثټنٱ٢ ثټنٌؽريي إًمجنٌىٻ ٸجشٌٕٹى وخؽجنذ  ٌج وإً مىٴٱٍ ًِو

ق ٍض  ج وأ  ـٙصهج من  16/8/2116أٜو خأ  أوخٺ ټن شمٱٞ ثٔضنصجػ لٙ٘ى

ثټّىٳ ثټ٩جٖضٌز ټٌّض ِىي ثټعٽغ شٵًٌدج، مج ٩ًنٍ أنه ټٌْ من ثټ٩وٻ أ  ١ًٽذ 

صٌج٠ٌجس وشنصؾ ٰٵ٢ ثټعٽغ أ  شؽمو  من هوٻ أوخٺ ثټصٍ شمصٽٺ أٸعٌ من ظٽعٍ ثَـض

ثٔضنصجػ خٌنمج ثټووٻ ثټصٍ لجًػ أوخٺ وشنصؾ خٵٌز ثټعٽعني ټن شٵوٿ ٨٘ض شؽمٌو 

ثٔضنصجػ، خپ من ثټ٩وٻ أ  ش١جټذ هوٻ ثْضوخٺ أ  شؽمو ثټووٻ ثٖضنصؽز من لجًػ أوخٺ 

 أوَض ظم شٵصوي خهج هوٻ أوخٺ.

ٌث إـٙجبٌج ٨ن ثؼصمج٨جس أوخٺ مني  ـصى ثِض  شّ٪  2112ـٌغ نرشس أوخٺ شٵًٌ

ٌث س وټم ًصٱٵىث ٨٘ض ش٭ٌري مّصىي ثٔضنصجػ ټى مٌر وثـور، ٍض ـني ثؼصم٩ىث مني م

 52مٌر وټم ً٭ريوث مّصىي ثٔضنصجػ ِىي ٍض  117نفى  2116إٗض  ٨1982جٿ 

 ثؼصمج٨ج.

ؼق، وشٌٷ إنصجػ ثټنٱ٢ ټٵىي ثټّىٳ ثټ٩ٌٛ  ٰصؽمٌو ثٔضنصجػ ټٌْ مؽوي ٨٘ض ثًْض

ًثس نصٌؽز وثټ١ٽذ ثټصٍ ًفٌٸهج ثټ٩ٌّ، ـٌغ أ٘دق وثٜفج أ ٌثؼ٪ ثَضِصعمج   ش

، وهنجٷ ٜ٭ٟى ِىٴٌز خٱ٩پ شٵجًًٌ  ثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټنٱ٢ إٗض نٵٚ ثٖض٩ٌٛو

جس ثٖضصفور وإ  ٨جه نٕج٠هج مٌر ألٌي ٨نومج  شىٴٲ أن١ٕز مٙجٯ ٍض ثټىًَض

ٌثؼ٩ض ممَونجس ثټنٱ٢  41ثًشٱ٩ض أ٩ِجً ثټنٱ٢ ٰىٳ  ًث، خٱٝپ ش  2.5هوَض

ٌثؼ٩ض ثټدنًَن خن مٽٌى  خٌمٌپ مصؽجوٍر  2.7فى مٽٌى  خٌمٌپ وخٱٝپ ش

 .مٽٌى  خٌمٌپ 1.6جس خجنمٱجٛ ٴوًه ثټصىٴ٩

ٌج، ټٌْ  ثټٱرتر ثټفجټٌز شٕهو شنٌّٵج و٬ًدز أٸرب ٍض ثټص٩جو  خني ثټ٩ّىهًز وًِو

ٌج خأنهج ٬ري ىثس ؼووي، خپ ٌِٹى   ٰٵ٢ ـىٻ شعدٌض ثٔضنصجػ خ٩ومج ثٴصن٩ض ًِو

ج وأ  وًٌٍ ثټ ١جٴز ثټٌويس ٌشؿ خأ  هنجٷ ش٩جونج ٨٘ض ثٖضوي ثټ١ىًپ لٙ٘ى

ثټص٩جو  م٪ ثټ٩ّىهًز أخ٩و من ثټ١جٴز ثټنىوًز، ٰؽىټز وًٌٍ ثټ١جٴز ثټٱنَوًيل 



ٌثً أِىثٳ ثټنٱ٢ ثټ٩جٖضٌز  ه.٨دوثټفٱ٦ٌ ٨دوثټٌـٌم مفٱى٣                        هوً أوخٺ خٵٌجهر ثټ٩ّىهًز ٍض ثِصٵ

 

 

 هثً نجرشي ټٽنرش ثٔضټٹرتونٍ 111

ټٽووٻ ثٖضنصؽز ټن شٹى  ىثس ؼووي وَض شٙذ ٍض مفجوټز شعدٌض ثٔضنصجػ ْض  ثٖضٌـٽز 

 ٴو شؽجوٍشهج.

شوًٷ ثټ٩ّىهًز أ  هنجٷ ـجټز من ثٖضنجّٰز خني ٸدجً ثٖضنصؽني ٨٘ض ثٴصنجٗ  

وًور لج٘ز ٍض من١ٵز آٌِج وثٖضف٢ٌ ثټهجها، خج٨صدجً أنهج ِصٹى  أِىثٳ ؼ

ج وأ  إنوونٌٌّج ومجټًٌَج  مفىً ثټ١ٽذ ٨٘ض ثټ١جٴز ٍض ثټّنىثس ثٖضٵدٽز، لٙ٘ى

وخٵٌز هوٻ آٌِج وثٖضف٢ٌ ثټهجها شصمص٪ خٱٌٗ نمى وث٩ِز، مج ًؽ٩ٽهج ٍض أ٨ني 

ٌج ټه يه ثْضِىثٳ ثټؽوًور ٸدجً ثٖضنصؽني ثټصٵٽٌوًني ټٽنٱ٢ وثټ٭جٍ، ـٌغ هلىٻ ًِو

٩ًو إنؽجٍ ٸدري خجټنّدز ټهج وهٍ ثټصٍ ش٩ٕپ ثٖضنجّٰز خٌنهج وخني ثټ٩ّىهًز ٍض 

 هيه ثْضِىثٳ ثټىث٨ور.

ټيټٺ ثټٹٱز شمٌپ ټٽ٩ّىهًز خّدذ أ  ثټؽمٌ٪ ًدجًٍ خُّضؿ وثـو خٌنمج ثټ٩ّىهًز 

ني، ٰهٍ شمصٽٺ ٴوًر شٙوًًٌز ٍض ثٖضنصؽجس ثټدرتوټٌز َض شٵپ أهمٌ ز شدجًٍ خُّـض

٢ ٘جهًشهج من ثټنٱ٢ ثټمجٿ  ٨ن ثټنٱ٢ ثټمجٿ، ـٌغ أ٤هٌس ثټدٌجنجس خأ  مصِى

مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج ثًشٱ٩ض ٰٵ٢ من  7.52خٽ٭ض  2116ٍض ثټنٙٲ ثْضوٻ من 

مٽٌى  خٌمٌپ، ټٹنهج ٘وًس مىثه خرتوټٌز  7.46من  2115ثټنٙٲ ثْضوٻ من ٨جٿ 

٢ شًَو خنّدز  1.42خنفى  ٍض ثٖضجبز ٨مج ٘وًشه  51مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج ٍض ثٖضصِى

ج 2115ٍض ٨جٿ  ، وخهيه ثټٹمٌز هٍ أٸرب هوټز مٙوًر ټٽمنصؽجس ثټدرتوټٌز لٙ٘ى

ًثس ثټهنو  ًثس  1.39ثټٙني وثټهنو ـٌغ خٽ٭ض ٘جه مٽٌى  خٌمٌپ، ٌٰمج خٽ٭ض ٘جه

 مٽٌى  خٌمٌپ. 938ثټٙني نفى 

ج وأ   هيث ١٩ًٍ ثټ٩ّىهًز مٌونز أٸرب و٥٩ًم من ثټ٩ىثبو ثَضٴصٙجهًز، لٙ٘ى

 ٌ ًثس ٸدرير َض شمصٽٹهج ٸجٰز ثټووٻ، ٸمج شٰى معپ هيه ثٖضٙجٍض خفجؼز إٗض ثِصعمج

ًثمٹى ـٙٚ ٍض ٠جٴز ثټصٹًٌٌ شًَو  ٌٰٗ ٨مپ وهلپ مفٽٌج، ـٌغ ټوي رشٸز أ

ني ًىمٌج هثلپ ولجًػ ثټ٩ّىهًز، خمج ًؽ٩ٽهج ٜمن ثټرشٸجس  ٨٘ض لمّز مًُض

ٌثبور ٍض مؽجٻ ٘نج٨ز ثٖضنصؽجس ثټنٱ١ٌز ٨٘ض مّصىي ثټ  ٩جټم.ثټ

وثِص١ج٨ض ثټ٩ّىهًز شمٱٌٞ ـٌٳ ثټنٱ٢ ٍض مف١جس ثټٹهٌخجء ثٖضفٽٌز خنّدز 

أټٲ خٌمٌپ ًىمٌج مٵجًنز  474ټٌٙپ إٗض  2116خ١ٌّز ؼوث ٍض ثټنٙٲ ثْضوٻ من 
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، ٌٰمج ثًشٱ٪ ثټ١ٽذ ٨٘ض 2115أټٲ خٌمٌپ ًىمٌج ٍض ثټٱرتر نٱّهج من  478خنفى 

مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج خًَجهر  2.49 ثټنٱ٢ مفٽٌج ٍض ثٖضٙجٍض ثٖضفٽٌز ثټيي ثًشٱ٪ إٗض

٢  17ٴوًهج  مٽٌى  خٌمٌپ وهى مج ًؽ٩پ  2.14ثټدجټٮ  2115ٍض ثٖضجبز ٨ن مصِى

٪ ٍض ٔدٹجس ثټنٵپ ثټ٩جٿ وثټّٹٺ ثټفوًوًز ټصٵٽٌپ  ثټ٩ّىهًز شصؽه نفى ثټصِى

ًثس.  ٨وه ثټٌّج

ٲ ثٖضٌـٽز ثټفجټٌز  ٵز، وًمٹن ٘و ِىٳ ثټ١جٴز شٕهو ش٭ريثس رس٩ًز ومصُـض

ٌـٽز شٵىٿ ٨٘ض شنىً٪ ثٖضىثًه وثټعىًر ثټصٹنىټىؼٌز وهى مج أهي إٗض نٵٽز خأنهج م

نى٨ٌز ٍض مٕجًً٪ ثټ١جٴز ثټصٍ خوأس خًٌز ظم ثشؽهض إٗض ثٖضٕجًً٪ ثټدفًٌز 

وثشؽهض ـجټٌج إٗض مٕجًً٪ ثٖضٌجه ٔوًور ثټ٩مٶ، ټيټٺ ِصصؽه ِىٳ ثټ١جٴز إٗض 

 ثټصىثٍ  ثټصوًًؽٍ خني ثټ٩ٌٛ وثټ١ٽذ.

ًثمٹى ٨مُضٳ ثټ١جٴز ثټيي ثټ٩ّىهًز مهصمز  خٌٰ٪ مّصىًجس ثټٹٱجءر ټوي رشٸز أ

ى٧ ثټصنجْٰ ثټوويل ثټىثِ٪ وهٍ ٸٽمز ثټرس ٍض ثټص٭ٽذ  أ٘دق ثټصفوي ثْضٸرب ومٜى

٨٘ض ٩٘ىخجس ثټّىٳ ثټصٍ شصّم خجټصٵٽدجس ثٖضّصمٌر، ٰمعُض ٔصجس أوًپ خوأس ٍض 

ًث من ثټ٩جٿ ثټؽجًي ٴو ًثس  هيث ثټٙوه خٌنجمؽج ټٹٱجءر ثټ١جٴز ث٨صدج ى ًفٵٶ ٰو

ٌأِمجيل لُضٻ ثټ٩جمني  1.7شٙپ إٗض  ، ٸمج ِرتٸَ ٨٘ض مٌونز ثٔضنٱجٳ ثټ مٽٌجً هوًَض

، وٴو نؽفض ثټرشٸز ٍض لٱٞ ثٔضنٱجٳ ٨٘ض أن١ٕز 2118و  2117ثٖضٵدٽني 

، من مّصىًجس ِجخٵز ٍض 2115ثټصنٵٌذ وثَضِصٹٕجٯ إٗض مٽٌجً هوًَض لُضٻ ٨جٿ 

 ً .ثټّنىثس ثٖضجٌٜز شؽجوٍس ظُضظز مٽٌج  ثس هوًَض

ًثمٹى إٗض ًٰ٪ ٸٱجءر مّصىي ثټرشٸز، م٪ ثټرتٸٌَ ٨٘ض شنمٌز  ټيټٺ شصؽه رشٸز أ

ؽٌز شؽ٩ٽهج َض شهصم ٸعريث ٌِرتثشإٛ ثټنٱ١ٍ ٨٘ض ثٖضوي ثټ١ىًپ، وهٍ ٍض ثٖض٩ٌو 

خصؽمٌو إنصجػ ثټنٱ٢، خپ شٌٸَ خجټصىؼه نفى مٙجٍض ثټصٹًٌٌ ثټيي ٩ًجنٍ ثټ٩جټم 

ًأِمجيل ٸدري، خؽجنذ شفىًپ نٵٙج ٍض ثٔضموثهثس خّدذ أنهج خفج ؼز إٗض إنٱجٳ 

ثټٙنج٨جس ثْضِجٌِز إٗض ٘نج٨جس نهجبٌز خمٕجًٸز ثَضِصعمجً ثْضؼندٍ ثٖضدجرش، 

ٍض  4ـٌغ شٌٸَ ٨٘ض أ  ًصؽجوٍ م٩وٻ ثټنمى ٍض ثټٵ١ج٨جس ٬ري ثټنٱ١ٌز إٗض أٸعٌ من 

 ثٖضجبز ٍض ثټ٩جمني ثٖضٵدٽني.
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ثټنٱ٢ مىٴٱج ًوٌِج وثټ٩ّىهًز مص١جخٵج  ـٌجٻ إنصجػ 

 و٩ٌِه:

ٌج وثټ٩ّىهًز إأٸو وًٌٍ ثټ١جٴز ثټٌويس  جٷ خأ  مىٴٱٍ ًِو ټٹّنوً نٰى

مص١جخٵج  ٌٰمج ًص٩ٽٶ خأ٩ِجً ثټنٱ٢ ثٖضّصٵدٽٌز و٨وٿ ثټ٬ٌدز ٍض شمٱٌٞ ثٔضنصجػ 

وهج ٴجهًر ٨٘ض ٜد٢ ثٔضنصجػ، ٸمج أٸو ثټىًٌٍ إٗض أ   ثٖض١ٙن٪، ىټٺ أ  ثټّىٳ ـو

 جخٶ أًٝج.شىٴ٩جس ثټدٽوًن ـىٻ أ٩ِجً ثټنٱ٢ شص١

خٹپ ٌشثـز أ٨ٽن ثټىًٌٍ ثټٌويس أ  ثْض٩ِجً ش٩صمو ٬جټدج ٨٘ض شٹٽٱز إنصجػ ثټنٱ٢ 

ثټٙمٌي ـجټٌج، مٕريث إٗض أ  أ٩ِجً ثټنٱ٢ ِصٕٹپ ثن١ُضٴج من شٹٽٱز ومّصىي 

إنصجػ ثټنٱ٢ ثټٙمٌي، وهى مج ًؤٸو أ  ثټ٩ّىهًز أٸوس نٱْ ثټن٥ٌر ٨نوهج 

ٍ خ٩و شنٌّٶ مىثٴٱهج م٪ هوٻ ثشهمض خأنهج ش٩ّى ټمومز ثَضٴصٙجه ثټ٩جٖض

 ثټ٩رشًن.

وٍض شٵًٌٌ ٘جهً ٨ن من٥مز أوخٺ ًؤٸو أًٝج وؼهز ن٥ٌ ثټ٩ّىهًز، خأ  إنصجػ 

ًثء ٨وٿ ثِص٩جهر ثټنٱ٢ مّصىًجشه ثٖضٌشٱ٩ز، ٰئنصجػ ثٖضن٥مز ثټعجخض  ثٖضّصٵٽني و

 31.7 2115مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج، ٌٰمج خٽٮ إنصجػ أوخٺ ٍض ٔهٌ ًىنٌى  ٨31نو 

 ٌ  11.35خٽ٭ض إموثهثس ثټنٱ٢ ثټ٩ّىهي مّصىي ٴٌجٌِج ) مٌپ ًىمٌج،مٽٌى  خ

ٌثٴٍ مّصىي ٴٌجٌِج آلٌ ٨نو  مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج ٍض ثټٕهٌ ىثشه، وخٽٮ ثٔضنصجػ ثټ٩

مٽٌى   55.95مٽٌى  خٌمٌپ(، وأ  ثٔضنصجػ من لجًػ أوخٺ ثټيي ًٙپ إٗض  4.12

 من ثْض٩ِجً.خٌمٌپ ًىمٌج وهى ثٖضّؤوٻ ٨ن ٨وٿ ثِص٩جهر مّصىًجس مٌشٱ٩ز 

شٌي ثټ٩ّىهًز أ  ـپ مٕٹُضس ِىٳ ثټنٱ٢ خٕٹپ ٌٰهي من هوټز مهمج ٥٨م 

شأظريهج وشٝمم إنصجؼهج ٬ري ممٹن، ْض  ٨جټم ثټٌىٿ ٴجبم ٨٘ض ثټص٩وهًز، وثټ٩مپ 

ثټؽمج٨ٍ، لج٘ز ٍض مىثؼهز ثْضٍمجس، معپ ثْضٍمز ثټفجټٌز ثټصٍ أهس إٗض ثَضنمٱجٛ 

و ثټفجه ٍض أ٩ِجً ثټنٱ٢، ټيټٺ شٌي ثټّ ٩ىهًز إٗض أهمٌز ثټ٩مپ ٍض إ٠جً هويل مـى

ٌثهنز  ومنّٶ ومصنجٿ، من أؼپ إًؽجه ثټّدپ ثټٱ٩جټز وثټٵىًز ٖضىثؼهز ثټصفوًجس ثټ

 وثټص٭ٽذ ٨ٽٌهج.
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ٌثمؾ ش٩جو  خني  پ إٗض خ ـور ثٖضنجّٰز ٨٘ض ثټفٙٚ ثټّىٴٌز ِصرتثؼ٪ أمجٿ ثټص٘ى

 أ٩ِجً ثټنٱ٢ ټن ٸدجً ثٖضنصؽني هثلپ أوخٺ ولجًؼهج، وأ  ثَضنمٱجٜجس ثټفجهر ٍض

صؤهي ـصمج إٗض لٌوػ ؼوًو ٖضنصؽٍ ثټنٱ٢ ثټٙمٌي ثْضمًٌٹٍ خّدذ  شّصمٌ، ِو

٩ىخز ثٖضىثءمز ثَضٴصٙجهًز، ممج ٌِؤهي إٗض شٵٽٚ  ثًشٱج٧ شٹٽٱز ثٔضنصجػ ٘و

 ثٖض٩ٌٛو لج٘ز من ؼجنذ ثٔضنصجػ ثْضمًٌٹٍ. 

ٌثؼ ٍثٻ ثٔضنصجػ ثټٙمٌي ثْضمًٌٹٍ ـصى ثِض  مٌشٱ٩ج ٨٘ض ثټ٬ٌم من ش ٪ مج 

ثْض٩ِجً، خّدذ ثټصفّن ثټنّدٍ ٍض ثْض٩ِجً، مج ؼ٩پ ثٖضنٙجس ش٩جوه ثټًَجهر، 

مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج ٍض ٔهٌ  9.62ثټيي ِؽپ ثٔضنصجػ مّصىي ٴٌجٌِج ؼوًوث ٨نو 

 .2115ًىنٌى 

وثټؽمٌ٪ ًصنجْٰ ثِض  ټصمٱٌٞ شٹجټٌٲ ثٔضنصجػ وثټص٭ٽذ ٨٘ض ٨ٵدجس ثټّىٳ،  

 َ ٢ ًصمص٪ خم ثًج نّدٌز وهى أًلٚ خٕٹپ ٸدري ٍض ټٹن ٥ًپ نٱ٢ ثټرشٳ ثْضِو

 شٹجټٌٲ ثٔضنصجػ.

ًثس ٍض هيث ثټٵ١ج٧ ثټفٌىيوشن٥ٌ رشٸجس ثټنٱ٢ إٗض ًٍجهر ث ْضنهج ش٩صرب  ؛َضِصعمج

ًثس،  ٌثً أهم خٹعري من ثنمٱجٛ ثْض٩ِجً، ٬ًم شأظري ثْضلري ٍض ثَضِصعمج ثَضِصٵ

ٸجس وټٹن ثټصىثسٿ م٩ه خصدنٍ ٌِجِجس ؼوًور أٸعٌ شٵٕٱج، وخجټٱ٩پ أؼٽض رش 

ًأِمجيل ـؽمه نفى   مٽٌجً هوًَض ٨٘ض مٕجًً٪ ثټنٱ٢ وثټ٭جٍ. 211ثټنٱ٢ إنٱجٳ 

وؼجءس شممز ثٖض٩ٌٛو ثټ٩جٖضٌز نصٌؽز ثًشٱج٧ ٸدري ٍض إموثهثس ثټنٱ٢ ثْضمًٌٹٌز، 

ٌثً أوخٺ ٨وٿ لٱٞ ثٔضنصجػ، إى آظٌس ثٖضن٥مز  خو٨م من ظىًر ثٔضنصجػ ثټٙمٌي، وٴ

 ٌّٰهج.ـمجًز ـٙصهج ٍض ثټّىٳ ٍض مىثؼهز منج

خّدذ أ   ٨2114مج ٸج  ٨ٽٌه ٍض ٨جٿ  2116ثٖض٩ٌٛو ٌِّري خىشرير أخ١أ ٍض ٨جٿ 

صٌج٠ٌجس ثټؽوًور ٍض ثٖضٌجه ثټ٩مٌٵز، وټٌْ من  إموثهثس ثٖض٩ٌٛو شأشٍ من ثَـض

 إموثهثس ثټمجٿ من ثټفٵىٻ ثټربًز.

وخفّذ وٸجټز ثټ١جٴز، ٰئ  ثٖض٩ٌٛو من لجًػ أوخٺ ًصؽه إٗض ثټصدج٠ؤ ٨٘ض مج  

ٌث ٍض ٨جٿ 2115ټٌنمى خىثٴ٪ مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج ٨جٿ  ًدوو،  2116، وًدٵى مّصٵ

 .2114مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج ٍض ٨جٿ  2.4خ٩و ثًشٱج٨ه 
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ټٹن نمى ثټ١ٽذ ثټ٩جٖضٍ ٨٘ض ثټنٱ٢ ٸمج شيٸٌ وٸجټز ثټ١جٴز، خأنه خٽٮ ىًوشه ٨٘ض 

ٌىث٘پ ٨1.8نو  2115مج ًدوو ٍض ثټٌخ٪ ثْضوٻ من ٨جٿ   مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج، ِو

ج خ٩و ممجوٯ ٩ٜٲ أهثء  ثټرتثؼ٪ خٵٌز ثټ٩جٿ، وټٱرتر ٍض ثټ٩جٿ ثٖضٵدپ، لٙ٘ى

ٌث ، خ٩و شىٴٌ٪  ثَضٴصٙجه ثټٌٙنٍ، وخّدذ ثـصمجٻ ًٍجهر ثٖض٩ٌٛو من إً

ٌث ، إىث مج ثټصَمض خدنىه ثَضشٱجٴٌز.  ثَضشٱجٴٌز ثټنىوًز، وًٰ٪ ثټ٩ٵىخجس ٨ن إً

ٍثټض ثټٙىًر أٸعٌ ٴصجمز، وشٌي رشٸز خًٌصٖ خرتوټ ٌىٿ أ  ثْض٩ِجً ِص٥پ مج 

.٢  ٩ٌٜٱز ٍض ثْضموًن ثټٵٙري وثٖضصِى

جٷ خأ  ثشٱجٴج ٨جٖضٌج ټصؽمٌو إنصجػ ثټنٱ٢ إٌشؿ وًٌٍ ثټ١جٴز ثټٌويس  ټٹّنوً نٰى

ز، وًؼق ٨وه من ثٖضمصٙني خأنه ِصٹى   17ٴو ًؽٌي شىٴ٩ٌه ٍض  أخًٌپ ٍض ثټوـو

ٌث  وأىًخٌؽج  وټٌدٌج لجًػ ثشٱجٳ شؽمٌو إنصجػ ثټنٱ٢.  إً

ِرتثشٌؽٌز ثټ٩ّىهًز ٍض ثټصمّٺ خفٙٚ ثٔضنصجػ ثټصٍ ٌٰٜض ٨٘ض ثټووٻ إنؽفض 

ٸم١ىر أوٗض نفى  2116ثٖضنصؽز لجًػ أوخٺ أ  ش١جټذ خصعدٌض ثٔضنصجػ ٍض ًنجًٌ 

ٌثؼ٩ض ثْض٩ِجً خنفى  ٍض ثٖضجبز مني  65ثمصٙجٗ ثټٱجبٞ من ثټّىٳ، ـٌغ ش

، وثټ٩ٌٛ ًٱىٳ ثټ١ٽذ. 2114ىًور ًىنٌى   خّدذ شممز ثٖض٩ٌٛو

 2116أټٲ خٌمٌپ ًىمٌج ٍض  761غ شٕري ثټصٵجًًٌ إٗض أ  ٰجبٞ م٩ٌٛو ٴوًه ـٌ 

أټٲ خٌمٌپ  721ثًشٱج٨ج من  2116إىث وث٘ٽض من٥مز أوخٺ ثټٝن خم٩وٻ ٰربثًٌ 

ج وأ  ٵج ټصٵًٌٌ ٔهٌ ٰربثًٌ، لٙ٘ى ثټ٩ّىهًز ټم شؽو خوًپ ٨ن هيه  ًىمٌج ٰو

  ًًجٻ خنهجًز ٰربثًٌ شًٌٽٌى  2.2ِرتثشٌؽٌز م٩صمور ٨٘ض ًٌ٘وهج ثټنٵوي ٨نو ثٔض 

2116. 

ٌج م٪ ثټرضخز ثٖضَهوؼز من ثټ٩ٵىخجس ثټ٭ٌخٌز وثنمٱجٛ أ٩ِجً   خٌنمج ًِو

ٌز ٍض ـٽٵز مٱ٬ٌز، ٸٽمج ٸجنض أٸرب  ثټنٱ٢ وثټ٭جٍ، ٰأ٘دفض ثټرشٸجس ثټٌِو

ٌثؼ٪ ـٵىٻ  ج م٪ ش ٨ٽٌهج ثټ٩مپ خٕٹپ أرس٧ ټٽفٱج٣ ٨٘ض ثٔضنصجػ ظجخصج، لٙ٘ى

ٌصٍ، ـٌغ ٌِدريًج ثټ٭ٌخٌز ثټٝممز ثټصٍ  شم ش١ىًٌهج ٍض ٍمن ثَضشفجه ثټّٰى

ٌثً إنصجػ  ٌج إٗض ثَضِصعمجً خمٵوثً أٸعٌ خٹعري ټٽفٱج٣ ٨٘ض ثِصم شفصجػ ًِو

ٌج ٴجهًر ٨٘ض ثټفٱج٣ ٨٘ض ثٔضنصجػ ٍض  ثټنٱ٢، ټيټٺ من ٬ري ثٖضؤٸو مج إىث ٸجنض ًِو
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٢ إٗض ثټ١ىًپ، وهٍ أوټىًز أِجٌِز ټفٹىم ز ثٖضّصىًجس ثټفجټٌز ٨٘ض ثٖضوي ثٖضصِى

ٌثهثشهج من ثټنٱ٢ وثټ٭جٍ.  ثټٌبٌْ ُٰضهًمري خىشني ثټصٍ ٸجنض ش٩صمو ٨٘ض نٙٲ إً

ٌج إنؽجؿ ثشٱجٴٌز شؽمٌو إنصجػ ثټنٱ٢، ـٌغ خيٻ خىشني ؼهىهث  ټهيث شو٨م ًِو

ٌج ،ثټ٩ّىهًز :ٸدرير من أؼپ ه٨م ثَضشٱجٳ ثٖضدوبٍ خني نَوًُض ،وٴ١ٌ ،وًِو  ؛ٰو

صمج٧ خىشني م٪ ًسِجء ثټرشٸجس ټصؽمٌو ثٔضنصجػ ٨نو مّصىًجس ًنجًٌ، خ٩و ثؼ

ٌج إٴنج٧  ٌز ټٽصأٸو من ٬ًدصهم ٍض شؽمٌو إنصجؼهم، ظم ـجوټض ًِو ثټنٱ١ٌز ثټٌِو

ٽز ٍض ثْضلري  هوٻ أوخٺ أ  ًٵجٿ ثؼصمج٧ ثٖضنصؽني ٍض ِج  خ١ٌِرب٫، ټٹن ثټد٘ى

ٍثًي ټٽمن٥مز، وټم  ٌأُ هيث ثټ٩جٿ ټٽمؤشمٌ ثټى ز خفؽز أ  ٴ١ٌ ش شفىټض إٗض ثټوـو

٨نو هيث ثټفو خپ ٴجٿ وًٌٍ ثټ١جٴز ثټٌويس خجټٹعري من ثَضشٙجَضس م٪ ًصىٴٲ ثْضمٌ 

 ثٖضنصؽني من أؼپ ثټصنٌّٶ ټفٝىًهم إٗض ثَضؼصمج٧.

ٌج  هنج ًصىٴٲ ثټٹعريو  ٸٌٲ نؽفض ثټٌّجِز ثټنٱ١ٌز ثټ٩ّىهًز ٍض ؼ٩پ ًِو

شصنجٍٻ ٨ن ٸربًجبهج وش٭ري من مىٴٱهج شؽجه ثټّىٳ وثْض٩ِجً؟ وشٹى  أوٻ 

ؿ هيث ثَضشٱجٳ خ٩ومج ٸجنض شٌٰٞ أي لٱٞ وأي ش٩جو  م٪ ثٖضدجهًًن ٔضنؽج

 ثٖضن٥مز وشٌٷ ثټّىٳ ټصٙفق نٱّهج؟

ٌز ثًشٱ٪ ٨وه ثټيًن   ٙجءثس ثټٌِو ّذ ثٔـض ٌثؼ٪ ثَضٴصٙجه ثټٌويس ـو خ٩و ش

ٌج خنفى  ٌثء ٍض ًِو ، ټٌٙپ 2115مٽٌى  ٔمٚ ٨جٿ  3.1ًمٹن شٙنٌٱهم ٸٱٵ

٢ ًٸىه ٍض 2116ي ٨جٿ مٽٌى  ٔمٚ، وهى أ٨٘ض م٩وٻ من 19.2ثٔضؼمجيل إٗض  ، ِو

 216ٍض ثٖضجبز ٍض ٰربثًٌ  2.7ثَضٴصٙجه ثټٌويس، وثنٹمٖ ثَضٴصٙجه ثټٌويس خنّدز 

ٌج أ  شّصمٌ ٍض ثٖضٵجمٌر خجَضٴصٙجه  مٵجًنز م٪ ٔهٌ ًنجًٌ، وټم شنؽق ًِو

ٌثً ٍض ټ٩دز ثټٌوټٌض ثټٌويس، وشٌٷ أ٩ِجً ثټنٱ٢ شهد٢ ـٌغ  ثټٌويس وثَضِصم

ثټنٱ١ٌز ثټ٩ّىهًز شٌٷ ثْض٩ِجً ټٽّىٳ هو  أ  ًٹى   وؼوس ثٔضٌشثً ٍض ثټٌّجِز

 ټهج ٴج٧ إىث ټم ًٹن هنجٷ ثشٱجٳ خني ثٖضنصؽني.

ٌثً إٗض ِىٳ ثټمجٿ، خپ هٍ  ثټصىثٰٶ ثټ٩ّىهي ثټٌويس خٕأ  ثٔضنصجػ ٩ٌٌِو ثَضِصٵ

شؤن ٖضٌـٽز ش٩جو  ؼوًو م٪ هوٻ ثَضِصهُضٷ، ٬ًم ىټٺ شٕٹٺ ثٖضدجهًر ثْضوًخٌز 

ؼمج٧ ثٖضنصؽني ٨٘ض شؽمٌو ثٔضنصجػ هوٯ ٩٘ذ، ٬ًم أ  ټٽ١جٴز خأ  ثٔرتثٟ إ
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ثټ٭جټدٌز ثټ٥٩مى مٵصن٩ى  خؽووثه ثَضٴصٙجهًز، وهم ًوًٸى  أ  ثْض٩ِجً مٌشد١ز 

أًٝج خجًشٱج٧ ـؽم ثٖضمَونجس وثټيي ؼجء مصىثٸدج م٪ ثًشٱج٨جس مّصمٌر ٍض ٩ٌِ 

ٍض ثٖضجبز  4ٌشٯ ثټووًَض أمجٿ خٵٌز ثټ٩مُضس ثټٌبٌٌّز، ثټيي أهي إٗض لّجًر خنفى 

. 41ٍض أ٩ِجً ثټمجٿ وهدٟى ٩ٌِ ثټربمٌپ إٗض أٴپ من   هوًَض

ٌثً ثْضِىثٳ ش٩جنٍ من ممجوٯ ٩ٜٲ م٩وَضس ثټ١ٽذ و   ثَضِصهُضٷ ٍض ٜىء ثِصم

ٌثؼ٩جس ـجهر ٍض ثٔضنصجػ ثْضمًٌٹٍ وشٵٽٚ  ثًشٱج٧ ثٖضمَونجس ٨٘ض ثټ٬ٌم ـووط ش

جس ثٖضصفور، ٬ًم ىټٺ هن ًثس وأن١ٕز ثټفٱٌ ٍض ثټىًَض ؽجخٌجس ثټفٱج جٷ ٨وه من ثًَض

ًثس  ٌثؼ٪ ثٖضمجوٯ من ٠ٱٌر ثټٙجه ٍثټض مؤظٌر ٍض ثټّىٳ، ومنهج ش ثټصٍ مج 

ًثس ثْضؼندٌز ٌِٹى  إٴدجټهج ٨٘ض ثټٵ١ج٧  ٌثنٌز ٍض ٜىء شأٸٌوثس خج  ثَضِصعمج ثًٔض

ٌثنٌز شىثؼه ٨ٵدجس شمًَنٌز  ًثس ثًٔض ٌثنٍ مفووه، خپ إ  ثټٙجه ثټنٱ١ٍ ثًٔض

ًثس حټٽصٙوًٌ إٗض أوًخج، م٪ ثٰصٵ . 41جًهج َضِصعمج  مٽٌجً هوًَض

ش٩صرب وٸجټز ثټ١جٴز ثټووټٌز أ  ثْضِىأ ٍض أ٩ِجً ثټنٱ٢ ثنصهى، وأ  ثټص٩جٍض ٌِٹى  

، وٸعري من  2117ٍض ٨جٿ  ـٌغ ًصىٴ٪ أ  شمصٚ ثټّىٳ شممز ثٖض٩ٌٛو

ٌثً أ٩ِجً ثټنٱ٢ خني  هوًَض خأ  ٸعري من رشٸجس  41-31ثٖضّصعمًٌن ًٌو  ثِصم

ن ثٖضٌؼق أ  شمرس، وثْضِجٌِجس ٍض ِىٳ ثټنٱ٢ ټم شص٭ري ثټصٕ٭ٌپ ِص٩جنٍ وم

َثٻ هنجٷ ٸعري من ثټ٩ٌٛ، وٸعري من ثٖضمَو ، وًمىش ٸعري من  ـٌغ َض ً

ثٖضفٽٽني شؽوًو ثټرتٸٌَ ٨٘ض ثْضِجٌِجس ثټصٍ شٵىٿ ٨ٽٌهج ِىٳ ثټنٱ٢، ًخمج ًىٴٲ 

 ثَضنص٩جٓ ثْضلري ټرشٸجس ثټ١جٴز ٍض أِىثٳ ثټّنوثس وثْضِهم.

ٖضّصعمٌو  من أؼپ ثٴصنجء ِنوثس أل١ٌ رشٸجس ثټ١جٴز ثْضمًٌٹٌز ٸمج ١ًجټذ ث

ز خأ٩ِجً  َثنز ثْضمًٌٹٌز، ثٖض٩ٌٰو خ٩ُضوثس إٜجٌٰز، ًٍجهر ٨٘ض ٨ىثبو ِنوثس ثټم

ثټٱجبور ثټمجټٌز من ثٖضمج٠ٌ، شٵٽٚ خىثٴ٪ ثټعٽغ شٵًٌدج لُضٻ ٔهٌ وثـو ٰٵ٢ 

ىټه إٗض مّصىي ٴٌجيس ٍض  ٵج ټدٌجنجس من 11خ٩و ٘و خجنٺ أوٯ أمًٌٹج  ٰربثًٌ، ٰو

 مريًپ ټٌنٖ.

پ َضشٱجٳ شؽمٌو إنصجػ ثټنٱ٢، ثًشٱ٩ض  خ٩و ثًشٱج٧ أ٩ِجً ثټنٱ٢ نصٌؽز ثټص٘ى

جشهج ټهيث ثټ٩جٿ  أ٩ِجً ٸعري من أِهم رشٸجس ثټ١جٴز أ٨٘ض من أهنى مّصًى
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٩و مؤرش ِصجنوً آنو خىٍ 2116 ٍض  8.5ټٵ١ج٧ ثټصنٵٌذ وثٔضنصجػ خنّدز  511، ٘و

ٌثؼ٪ خنّد پ إٗض  2116ًنجًٌ  21ٍض ثٖضجبز ټٽ٩جٿ ٍض  21.8ز ثٖضجبز خ٩و ش ٍض  24.9٘و

َثخٌٹٍ إًنٌؼٍ خنّدز  ٍض ثٖضجبز ٨٘ض موي  84ثٖضجبز، ٸمج ثًشٱ٩ض أِهم رشٸز شٌٕ

، ٍض ـني ثًشٱ٩ض ثټّنوثس ثټصٍ أ٘وًشهج ثٖضؽمى٨ز 2116ظُضظز أًجٿ ٍض مجًُ 

ىهدض  مصو    ظُضظز أ٩ٜجٯ ٨ن مّصىي 2122ثٖضعٵٽز خجټوًى  وثٖضّصفٵز ٍض ٨جٿ 

 إټٌه ٍض ٰربثًٌ من نٱْ ثټ٩جٿ.

هوًَض ټٽربمٌپ  41ٸمج ًمىش ٸعري من ثٖضفٽٽني أ  ثًشٱج٧ أ٩ِجً ثټنٱ٢ إٗض أٸعٌ من 

ْض  هيث ثٖضّصىي ًمٹن أ  ًٕؽ٪  ؛عدض أ  ثْض٩ِجً شؤىي نٱّهج خٌوهجأ  ً

جس ثٖضصفور ٨٘ض إ٨جهر شٕ٭ٌپ ثٖضٝمجس، أي ش٩ٌٕ خجٔض٬ ٌثء رشٸجس ثٔضنصجػ ٍض ثټىًَض

 ټٕضنصجػ مٌر ألٌي، ثْضمٌ ثټيي ١ًٌپ من هًنجمٌٹٌز ثټ٩ٌٛ ثٖضٱٌٟ.

ٸمج أ  هًى  رشٸجس ثټنٱ٢ ثټهجبٽز ش٩ٌو شٕٹٌپ ثٖضٕهو ثَضٴصٙجهي، ٰمني ٌ٘ٲ 

مٽٌجً هوًَض  151لرس ثٖضّصعمٌو  ٍض رشٸجس ثټنٱ٢ وثټ٭جٍ أٸعٌ من  ٨2114جٿ 

همهم، ـٌغ شٝج٨ٱض من ٴٌمز ِنوثشهم، وأٸعٌ من شًٌٽٌىنٍ هوًَض من ٴٌمز أِ

ٌثس من  3نفى   21114-2116هًى  ٘نج٨ز ثټنٱ٢ وثټ٭جٍ مني ٨جٿ   1.1م

ٌأِمجيل ْضٸرب  3شًٌٽٌى  هوًَض إٗض  ، ـٌغ خٽٮ ثٔضنٱجٳ ثټ رشٸز  18شًٌٽٌىنجس هوًَض

، 2113مٽٌجً هوًَض ٨جٿ  356إٗض  2114مٽٌجً هوًَض ٨جٿ  91نٱ٢ ٍض ثټ٩جټم ٴٱَ من 

َثهثس ثْضمًٌٹٌز  ـصى أ٘دفض مؽمى٨ز من آټٌجس ٘نج٨ز ثټنٱ٢ ثټصٍ شدج٧ ٍض ثٖض

 411ثِض  خأ٩ِجً ٍهٌور، مٵجًنز خأ٩ِجًهج وهٍ ؼوًور، ٰٵ١٪ ؼوًور ٴٌمصهج 

. 65أټٲ هوًَض شم خ٩ٌهج خنفى   أټٲ هوًَض

٭ٌ ـؽمج، ثټصٍ ٴجهس  ش٩ٌٜض خ٩ٞ رشٸجس إنصجػ ثټنٱ٢ وثټ٭جٍ ثْضمًٌٹٌز ثْ٘ض

 52ثٖضفجمجر هجًنَ آنو خى  هلپ ظىًر ثټًَض ثټٙمٌي، ټٽص٩عٌ وخفّذ رشٸز 

ٵج ٖضدوأ ثټصفٽٌپ ثټٱنٍ ٰئنه م٪ ٸپ مىؼز 2115منهج ٨جټم ثٔضُٰضُ مني خوثًز  . ٰو

ىٻ إٗض نٵجٟ ه٨م ؼوًور،  ثًشٱج٧ ټٽنٱ٢، َضخو أ  شٵجخٽهج مٵجومز شمن٩هج من ثټ٘ى

ىٻ إٗض مّصىًجس  ټٹن م٪ ٴٌم شوثوٻ ٨جټٌز من ٔأنهج ٸرس نٵجٟ ثٖضٵجومز ټٽ٘ى
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٘ض، خٌنمج شٍشًفجس ثٖضّؤوټني هٍ نٵجٟ ه٨م مؤٴصه ـصى شدوأ ٩ًٌِز أ٨

 خجټصُضيش.

َثبٌ ٬ري ثټ٩جهي و٬ري ثټٌِمٍ ٨٘ض هجمٖ  خفغ ثټنٱ٢ ٨ن ٜجټصه ٍض ثؼصمج٧ ثټؽ

، و٬ًم شىثٜ٪ ممٌؼجس ثؼصمج٧ 28/9/2116ثؼصمج٧ مؤشمٌ ثټ١جٴز ثټ٩جٖضٍ ٍض 

َثبٌ ثټيي ٩ًصرب  َثبٌ إَض أ  ثټد٩ٞ ٩ًىٻ ٨٘ض ثشٱجٳ ثټؽ ثټمٱٞ ثٖضفووه ثټؽ

َثًو ثټٝ٭ٟى ثټنجؼمز ٨ن  2118ټٕضنصجػ ٍض أوٻ ثشٱجٳ من نى٨ه مني  ٢ ش ِو

 هدٟى أ٩ِجً ثټنٱ٢.

َثبٌ إٗض لٱٞ مفووه ټٕضنصجػ  ثْض٩ِجًثًشٱ٩ض  پ ثٖضؽصم٩ني ٍض ثټؽ ٰىً ش٘ى

مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج  33.24مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج من  33مٽٌى  و 32.5ًرتثوؿ خني 

 ً  49ٍض ثٖضجبز وأ٬ٽٶ ٨٘ض أٸعٌ ٴٽٌُض من  6شٱ٩ض ثْض٩ِجً نفى من إنصجػ أوخٺ ـٌغ ث

ًث خ٩و أ  ٸرس ـجؼَ  ًث ٍض ألٌ ؼٽّجس ثْضِدى٧ ثټيي ِدٶ ثَضؼصمج٧. 51هوَض  هوَض

ټٹن م٪ شؽوه شممز ثٖض٩ٌٛو ثټيي ټم ش٩جټؽه من٥مز أوخٺ ٍض ثؼصمج٨هج ٍض 

ٽض إټٌه وثټيي ټم ٩ًٽن ٨ن شٱج َثبٌ، ُٰٝض ٨ن ثَضشٱجٳ ثټصٍ ش٘ى ٌ٘ٽه ـصى ثټؽ

مري   .2116ثِض ، ومن ثٖضصىٴ٪ أ  شصٝق م٩جټم ثَضشٱجٳ ٍض ثؼصمج٧ أوخٺ ٍض نٰى

ٌز ٍض  ٍثًر ثټ١جٴز ثټٌِو و٨٘ض ٩ٌ٘و ًٍجهر ثٖض٩ٌٛو ٍض ثټّىٳ، أ٤هٌس خٌجنجس و

مٽٌى  خٌمٌپ  11.11ثًشٱج٧ إنصجػ ثټنٱ٢ ثټٌويس خٕٹپ ٴٌجيس إٗض  2/11/2116

خٌمٌپ ٍض أ١ّ٬ْ من نٱْ ثټ٩جٿ، مٽٌى   11.71من  2116ًىمٌج ٍض ِدصمرب 

من أؼپ أ  شنٱٶ ٨٘ض شٹجټٌٲ ثټفٌح ٍض  1991وهى ثْض٨٘ض مّصىي إنصجػ مني ٨جٿ 

ج وأنهج  ِىًًج ثټصٍ شى٠ًض ٌٰهج، ټٹن ًمٹن أ  شٹى  أمًٌٹج ٠ٌٯ مؤظٌ لٙ٘ى

شٌٰٞ إنهجء ثْضٍمز ثټّىًًز ٖضًَو من إنهجٷ ثَضٴصٙجه ثټٌويس، ټيټٺ ـصى أمًٌٹج 

عٌر أمجٿ ثًشٱج٧ أ٩ِجً ثټنٱ٢ خّدذ أنهج شصفٹم ٍض ممَونجس ًمٹن شٵٲ ـؽٌ ٨

ًث ٍض  شمٱٌٞ أ٩ِجً  ثټنٱ٢ ثټصٍ ًمٹن ٜن ٸمٌجس ٸدرير ٍض ثټّىٳ شٽ٩ذ هو

ٌج.  ثټنٱ٢ وهى مج شوًٸه ًِو

جٷ منصؽٍ ثټنٱ٢ وثټووٻ ثْض٨ٝجء ٍض إټيټٺ ٰجؼأ وًٌٍ ثټنٱ٢ ثټٌويس  ټٹّنوً نٰى

َثٿ خُضهه خصمٱٌٞ ثٔضنصجػ  ٌثً أوخٺ ټصمٱٌٞ أوخٺ خ٩و ثټص ثټمجٿ، خ٩ومج ًـذ خٵ



ٌثً أِىثٳ ثټنٱ٢ ثټ٩جٖضٌز  ه.٨دوثټفٱ٦ٌ ٨دوثټٌـٌم مفٱى٣                        هوً أوخٺ خٵٌجهر ثټ٩ّىهًز ٍض ثِصٵ

 

 

 هثً نجرشي ټٽنرش ثٔضټٹرتونٍ 119

َثبٌ وهى مج ٸجنض شفيً منه ثټ٩ّىهًز أنهج شصمّٺ  ثٔضنصجػ ٍض ثؼصمج٧ ثټؽ

خفٙٚ ثٔضنصجػ إٗض أ  ًص٩جو  ثٖضنصؽى  ثٖضّصٵٽى  م٪ أوخٺ، وټن شٵدپ خصمٱٌٞ 

ٌثً ثٖضجيض، وأ  ثټفج ر وث جهي ْضوخٺ ٨٘ض ٬ ٖضّصٵدپ ټن شٵدپ ثٔضنصجػ ثِـض

ٌثً نٱْ ثٔض  ِرتثشٌؽٌز وثټصٍ ټن شؤشٍ أٸٽهج مجهثمض ثټووٻ ثٖضّصٵٽز ټن خجِصم

 شٕرتٷ ٍض معپ هيث ثټمٱٞ.

جٷ وًٌٍ ثټ١جٴز ثټٌويس ٍض إ٬ًم أ   أٸو خأ  خُضهه  31/9/2116ټٹّنوً نٰى

ٽض إٗض ثشٱجٳ م٪  ِصؽو ثِضټٌجس وثْضهوثس ثټُضٍمز ټصعدٌض إنصجػ ثټنٱ٢ إىث ش٘ى

جٷ خأنه  من٥مز ثټدٽوث  ثٖضٙوًر ټٽنٱ٢ أوخٺ خٕأ  ثټفو من ثٔضنصجػ، وٌشؿ نٰى

ٌِٽصٵٍ لجټو ثټٱجټق وًٌٍ ثټ١جٴز وثټعٌور ثٖض٩ونٌز ثټ٩ّىهي من أؼپ ٨ٵو 

 ثؼصمج٧ ټٽؽنز ـٹىمٌز مٕرتٸز ٍض ثټًٌجٛ.

ىٻ ثْض٩ِجً إٗض مج خني  ٌج ٍض ٘و ًث ټٽربمٌپ مج ًصٌق  61 – 51وش٬ٌذ ًِو هوَض

ىټومج  ِجٸْ إىث شفٵٵض مٙجټق ثٖضنصؽني وثٖضّصهٽٹني ٨٘ض ـو ِىثء، وشىٴ٪ ٬

َثبٌ ٨٘ض أًٛ ثټىثٴ٪ ٰئنه ًٌٝٲ ټٓض٩ِجً مج خني   11 – 7نصجبؾ ثؼصمج٧ ثټؽ

ًثس ٍض ثټنٙٲ ثْضوٻ من ثټ٩جٿ  ٌثؼ٪ ثٔضنصجػ مج خني  2117هوَض ج إىث ش  481لٙ٘ى

أټٲ خٌمٌپ ًىمٌج، وٴجټض ٌٰصٖ ټٽصٙنٌٲ ثَضبصمجنٍ إ  لٱٞ إنصجػ أوخٺ  981و 

ثټنٱ٢ وټٌْ ثنص٩جٔج ٴىًج، ثټ٭ًٌذ أ  ٬ىټومج   ًو٨م ش٩جٌٰج خ١ٌةج ْض٩ِجً

ٌصٖ ټم ًٕريث إَض إٗض شمٱٌٞ أوخٺ وټم ًٕريث إٗض شمٱٌٞ ثټووٻ  ِجٸْ ٰو

ثٖضنصؽز ثٖضّصٵٽز، ټٹن ٰنَوَض أٸرب مصرضً من ثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټنٱ٢ شدفغ ٨ن 

 إٴجمز شفجټٲ ټٽووٻ ثٖضنصؽز ثټٹربي.

ثَضؼصمج٧ ًؤن ټفٵدز ؼوًور  وهنجٷ شٱجسٻ ًّىه ثْضِىثٳ خ٩و ثشٱجٳ أوخٺ وأ 

من ثټص٩جو  ثټوويل ًنهٍ ـٌح ثْض٩ِجً وثٖضنجّٰز ٨٘ض ثټفٙٚ ثټّىٴٌز، ٬ًم أ  

َثبٌ و٬ٌجح ثټٕٱجٌٰز ٴو ًٵىه إٗض ٨ىهر  ثټ٭مٛى ًف٢ٌ خآټٌجس شنٱٌي ثشٱجٳ ثټؽ

ٌج  ثَضنمٱجٜجس ثټ٩ًٌّز، خّدذ أ  هنجٷ شىٴ٩جس خٵٱَر ٍض ثٔضنصجػ ٍض أوخٺ وًِو

م رب، إَض أ  ثټد٩ٞ ًٌي أ  ثَضشٱجٳ ثټؽوًو ټٌْ هٕج ٸمج ٩ًصٵو ٴدپ ثؼصمج٧ نٰى
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مرب  ثټد٩ٞ خپ ًمٹن ش١ىًٌه وخٽىًر آټٌجس شنٱٌيه ٍض ثَضؼصمج٧ ثٖضٵدپ ٍض نٰى

2116. 

٪ ثټّىٳ ٍض ـجټز من  هنجٷ من ټه مٙٽفز ٍض إخٵجء أ٩ِجً ثټنٱ٢ منمٱٝز وٜو

ٌثمذ، ٰجٖضن١ٵز ثټصىشٌ، وهى هثلپ ـصى ٍض ثټفمٽز ثَضنصمجخٌز خني ٸٽٌنصى  وش

جس  جس ثٖضصفور شٝم ٨وهث أٸعٌ ثٖضنج٠ٶ ثټّٹجنٌز ٸعجٰز ٍض ثټىًَض ثټرشٴٌز من ثټىًَض

ممز، إَض أنهج ش٩جًٛ خٕور  ثٖضصفور، ٍض ـني شمعپ شٽٺ ثٖضو  ِىٴج مفصمٽز ٜو

ًثٌٜهج، ورشٸز ثْضنجخٌذ ثٖض٩صجهر ٨٘ض  ٰٹٌر وؼىه ثټدنٌز ثټصفصٌز ثټم١رير شفض أ

ز ش جس معپ نٌىًىًٷ ٔٶ ٠ًٌٵهج ٍض وًَض ٹّجُ ټٵٌض م٩جًٜز ٴىًز ٍض وًَض

٢ شٙج٨و ثټؽوٻ شم شألري أو ًٰٞ أو إټ٭جء مٕجًً٪ شٵوً  وٸىنٌصٌٹض ِو

ًثس. ًثس ثټووَض  ٴٌمصهج مٽٌج

ٸمج أٸوس ٸٽٌنصى  أنهج ِصٱٌٛ ټىثبق ؼوًور خ٩و ٰىٍهج خجټٌبجِز ٨٘ض أ  ًٹى  

ج خ٩ومج ټ٩ذ هنجٷ ٸعري من ثْضمجٸن ثټصٍ ٌِّصمٌ ٌٰهج ـووط ثټصٹّري،  لٙ٘ى

ٌثً ٍض  ًث مهمج ٍض لٱٞ شٹجټٌٲ ثټ١جٴز وثټصٽىط، ٰمن ًٕؽ٪ ثَضِصم ثټ٭جٍ هو

َثبٌ، ټٹن ه٨جر ـمجًز ثټدٌةز ثټيًن  مىث٘ٽز ثټصٹّري ًو٨م نصجبؾ ثؼصمج٧ ثټؽ

ٍثء إموثهثس ثٖضٌجه ونى٨ٌز ثټهىثء ٰهم ثټيًن ًؤًوو  ثټٝ٭٢ ٨٘ض  ٩ًٌٕو  خجټٵٽٶ إ

منٙز  22خ٩ومج ثًشٱ٩ض أ٩ِجً ثټنٱ٢ شدجرش ثْض٩ِجً ٨ن ٠ًٌٶ ثٖضمَونجس، 

ز خنّٽٱجنٌج منمٱٝز من   أ٨ىثٿ. 5من ثٖضنٙجس ٴدپ  119أ٨مجٻ ـٱٌ ٍض وًَض

ٌج ـصى  أِىثٳ ثټنٱ٢ ًمٹن أ  شصؽه نفى ثټصىثٍ  م٪ ِٵٲ إنصجػ أوخٺ وًِو

پ إٗض مّصىًجس ٴٌجٌِز وىټٺ ټفجؼز وه٨م أِجٌِجس ثټّىٳ ټهج، شأًٌو  وإ  ٘و

َثبٌ خ٩ومج ـٵٵض نصجػ ٸج  ٸٽمز ثټرس ٍض ثټ٩ّىهًز ټمٱٞ ثٔض  نؽجؿ ثؼصمج٧ ثټؽ

ِرتثشٌؽٌز ثټصمّٺ خجټفٙٚ ظمجًهج وهى ثټٝ٭٢ ٨٘ض ثٖضنصؽني ثٖضّصٵٽني إ

 خجټص٩جو  م٪ هوٻ أوخٺ.

 

ٸٌٲ شىثؼه هوٻ أوخٺ ثنص٩جٓ أ٩ِجً ثټنٱ٢ ثټيي ٌِٹى   

 أخ١أ من ثٖضصىٴ٪؟:
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خأ   2116ٱ٢ ثټ٩جٖضٌز ټ٩جٿ ٨ن آٰجٳ ثټن شىٴ٩ض من٥مز أوخٺ ٍض شٵًٌٌهج ثټ٩جرش

 ٢ ًٹى  ثنص٩جٓ أ٩ِجً ثټنٱ٢ أخ١أ من ثٖضصىٴ٪، وثٰرتٜض ٍض ثټصٵًٌٌ مصِى

، وًصنجٴٞ هيث ثټصٵًٌٌ م٪ شٵًٌٌهج 2112هوًَض ټٽربمٌپ ٍض ٨جٿ  65أ٩ِجً نٱ٢ 

٢ أ٩ِجً  2115ثټّجخٶ ټ٩جٿ   .2121هوًَض خفٽىٻ ٨جٿ  81ثټيي شىٴ٪ مصِى

فٙٚ ثټصٍ شمّٹض خهج ثټ٩ّىهًز ِجهمض ٍض ِرتثشٌؽٌز ثټصمّٺ خجټإًدوو أ  

وس من نمى ثٔضنصجػ من لجًػ ثٖضن٥مز، ممج ٌٰٛ  ثټٝ٭٢ ٨٘ض أ٩ِجً ثټنٱ٢ ـو

ٌج ٍض ٠ٽذ ثټص٩جو  وثټصنٌّٶ م٪  ج ًِو ٨٘ض ثټووٻ ثٖضنصؽز لجًػ ثٖضن٥مز لٙ٘ى

 ثٖضن٥مز م٪ أٸرب هوټز منصؽز هثلپ ثٖضن٥مز وهٍ ثټ٩ّىهًز.

ٌج ًٵىهث    ِىٳ ثټنٱ٢ ثټ٩جٖضٍ من أؼپ ثټدفغ ٨ن أي أ  ثټ٩ّىهًز وًِو

٢ وثټد٩ٌو، وإ٨جهر ثټصىثٍ  إٗض أِجٌِجس ثټّىٳ  ٌثًه ٨٘ض ثٖضوي ثٖضصِى ثِصٵ

َثٻ مٙوً ٴٽٶ ٸدري، و٬ًم أ   ثټ٩ٌٛ وثټ١ٽذ، ټٹن ممَونجس ثټنٱ٢ ثټ٩جټٌز َض ش

مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج، ٍض  32.5وًٌٍ ثټ١جٴز ثټ٩ّىهي ًفغ ٨٘ض لٱٞ ثٔضنصجػ إٗض 

 ٍ  2116آَضٯ خٌمٌپ ًىمٌج ٍض ِدصمرب  517ثهس ثٖضمٽٹز ثټٕفنجس خىثٴ٪ ثٖضٵجخپ 

مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج، خئؼمجيل  7.812مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج إٗض  7.315ثًشٱ٪ من 

مٽٌى  خٌمٌپ، ث٨صربشهج وًٴز ـجِمز شّصمومهج ٍض  11.651إنصجػ نفى 

ٽىث إٗض ث جس أوخٺ ټصعدٌض إنصجػ ثٖضن٥مز أو لٱٝه ٴدپ أ  ًص٘ى شٱجٳ ٍض مٱجٜو

مرب   .2116ثؼصمج٧ نٰى

نؽو أ  خىشني لُضٻ مؤشمٌ ٘فجٍض ٍض ټٌمج خ٩و ـٝىً ثؼصمج٧ ٴمز منصوي 

ثټص٩جو  ثَضٴصٙجهي ټووٻ آٌِج وثٖضف٢ٌ ثټهجهي ) أخٌٺ ( ٴجٻ ِنٱ٩پ ٸپ مج 

ًصىٴ٩ه منج رشٸجسنج من أوخٺ، شؽمٌو إنصجػ ثټنٱ٢ ثټمجٿ ټٌْ مٕٹٽز خجټنّدز 

ٌز مّص٩ور ټٱ٩پ ىټٺ، وأنه ًٌي أ  هنجٷ ټنج، وأٸو أ  رشٸجس ثټنٱ٢ ث ټٌِو

پ ټُضشٱجٳ ثټيي ًهوٯ إٗض ش٩ًََ ثْضِىثٳ وًٰ٪ ثْض٩ِجً لُضٻ  ثـصمجَض ٸدريث ټٽص٘ى

أٔهٌ  6ثؼصمج٧ أوخٺ، وخجټٱ٩پ هنجٷ شىثٰٶ خني ثټمربثء ٨٘ض لٱٞ ثٔضنصجػ ٖضور 

ًثء ًٴم  ٖضن٥مز أوخٺ،  171ٖضىثٰٵز ؼمج٨ٌز وه٨م ًويس، ٴدپ ثؼصمج٧ ثټىٍ
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ٌٹى  أوٻ لٱٞ ٔضنصجػ هوٻ أوخٺ مني نفى ظمجنٍ ِنىثس، وخجټصفوًو مني ِو

 .2118ثْضٍمز ثٖضجټٌز ثټ٩جٖضٌز ٍض ٨جٿ 

ثٔضنصجػ من شٕٹٌُضس ثټنٱ٢ ثټٙمٌي ثٖضنمٱٞ ثټصٹٽٱز من ثٖضصىٴ٪ أ  ًٙپ 

مٽٌى   6.7وٴو ًٙپ إٗض ىًوشه إٗض  2121مٽٌى  خٌمٌپ ٍض ثټٌىٿ خفٽىٻ ٨جٿ  4.55

٘ض من٥مز أوخٺ ث٨صمجه ثِرتثشٌؽٌز ؼوًور شصفٹم ٍض خٌمٌپ، ممج ٌٰٛ ٨

ٌِجِجس ثټ١جٴز ثٖضّصٵدٽٌز، ټيټٺ هٍ شدفغ ٨ن ٸٌٱٌز ش١ىًٌ أِىثٳ ثټنٱ٢ 

ومًَؾ ثټ١جٴز ثټ٩جٖضٍ وآظجً شوثخري ثټصمٱٌٲ من آظجً ش٭ري ثٖضنجك ثټصٍ هٍ وثٜفز 

ثټ١جٴز ٍض مًَؾ ثټ١جٴز ثټ٩جٖضٍ وهى ثټٌّنجًًى ثٖضٌؼ٩ٍ ټهيث ثټصفىٻ نفى مٙجهً 

 ثٖضصؽوهر ومٹجِذ ثټ٭جٍ ثټ١د٩ٌٍ ثټيي ًٕهو نمىث من ـٌغ ثټٵٌمز ثٖض١ٽٵز.

ٍض ثٖضجبز ټٹن  ٬ً6.6م ىټٺ ٰئ  ثټ١جٴز ثٖضصؽوهر ٬ًم نمىهج ثټّنىي ثټيي ًٙپ إٗض 

ٍض ثٖضجبز خفٽىٻ ٨جٿ  4.7ټن شٹى  ـٙصه ثٔضؼمجټٌز ٍض مًَؾ ثټ١جٴز ثټ٩جٖضٌز ِىي 

َثبٌ نٵ١ز ، ټيټٺ ًدٵى ثټصٱجسٻ ٩ًم أ2141ِ ىثٳ ثټنٱ٢، وشٱ٩ٌپ ثشٱجٳ ثټؽ

ج خ٩ومج خوأ ًَهثه خٕٹپ أٸرب خني ٸدجً ثټُض٨دني ٍض ثټّىٳ  ثَضن١ُضٳ لٙ٘ى

( ًٌٰ٪ شىٴ٩جشه ْض٩ِجً ثټنٱ٢ لُضٻ ثټنٱ١ٌز، مج ؼ٩پ خنٺ )٬ىټومج  ِجٸْ

پ إٗض ثشٱجٳ خٕأ  لٱٞ ثٔضنصجػ خنفى  2117م١ٽ٪ ٨جٿ  ٍض ثٖضجبز  4إىث مج شم ثټص٘ى

ٌثً ٍض ثْضِىثٳ ثټ٩جٖضٌز. من ثٔضنصجػ  ثټفجيل خمج ًفٵٶ ثَضِصٵ

( أـو أٸرب ثټدنىٷ ثټصٍ شّصعمٌ ٍض ِىٳ ثټنٱ٢، ـٌغ ٩ًو خنٺ )٬ىټو  ِجٸْ

٢ ٩ٌِ أ٩ِجً ثټمجٿ ثْضمريٸٍ إٗض  ًث ټٽربمٌپ لُضٻ ثټنٙٲ  55ثًشٱج٧ مصِى هوَض

٢ ثْض٩ِجً  2117ثْضوٻ من ٨جٿ  مٵجًنز خصىٴ٩جس ِجخٵز أٔجًس إٗض أ  مصِى

ًث ټٽربمٌپ و 45ثوؿ خني ٌِرت  ًث ټٽربمٌپ، وىټٺ ٨٘ض ثٰرتثٛ شمٱٌٞ  51هوَض هوَض

ٌج. 33 - 32.5إنصجػ أوخٺ مج خني   مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج وشؽمٌو إنصجػ ًِو

وًٌي ثټدنٺ أ  لٱٞ إنصجػ منصؽٍ ثټنٱ٢ منمٱٞ ثټصٹٽٱز ًفو من شٱجٴم  

٪ ثْضوٻ من ٨جٿ أټٲ خٌمٌپ ًىمٌج لُضٻ ثټٌخ 711ثٖضمَونجس ثټصٍ ًمٹن أ  شٌشٱ٪ 

، خ٩ومج خٵٌض ثْض٩ِجً منمٱٝز ْضٸعٌ من ٨جمني، وثًشٱ٩ض ثټص٩جٴوثس 2117



ٌثً أِىثٳ ثټنٱ٢ ثټ٩جٖضٌز  ه.٨دوثټفٱ٦ٌ ٨دوثټٌـٌم مفٱى٣                        هوً أوخٺ خٵٌجهر ثټ٩ّىهًز ٍض ثِصٵ

 

 

 هثً نجرشي ټٽنرش ثٔضټٹرتونٍ 113

ًث ټٽربمٌپ، ٌٰمج ثًشٱ٪ ٩ٌِ لجٿ  48ثِضؼٽز ټمجٿ خٌنض إٗض مّصىًجس ـىٻ  هوَض

٢ ثْضمريٸٍ إٗض   هوًَض ټٽربمٌپ. 46.14شٹّجُ ثټِى

ور ٨٘ض أ٨ٝجء أوخٺ، وټم ًٹن شمىٯ  ٌثؼ٪ ثْض٩ِجً ٌٰٛ ثټـى هوٻ أوخٺ إىث ش

ٌثس وٸجټز ثټ١جٴز من ثنص٩جٓ وثِ٪ ٍض إنصجػ ثټٙمٌي م٪ لٱٞ  ٰٵ٢ من شفيً

أوخٺ ټٕضنصجػ ممج ًٌٰ٪ ثْض٩ِجً ثټيي ًمٹن ثټنٱ٢ ثټٙمٌي مٌشٱ٪ ثټصٹٽٱز من 

ټص٩ًََ ثْضِىثٳ  2117ثٔضنصجػ، خپ ٸيټٺ هنجٷ ٴمز ٨جٖضٌز ټٽ١جٴز م١ٽ٪ ٨جٿ 

مجًز ثٖضنجك ثټيي وٴ٩ض ٨ٽٌه ثټ٩ّىهًز ٍض خ جًًْ، وهيث ثَضؼصمج٧ ًٕؽ٪ ٨٘ض ـو

 ثَضخصٹجً وثِصموثٿ ثټصٵنٌجس ثٖضصٵومز.

ًثس وثٖضؽٽْ   ٍثًر ثټ١جٴز ٍض ثٔضمج ـٌغ ؼٌي شؤني مدجهًر مٕرتٸز خني و

ثْض٠ٽيس ثْضمًٌٹٍ وهٍ ثٖضٌر ثْضوٗض ثټصٍ ًّصٌٝٲ ٌٰهج ثٖضؽٽْ ثْض٠ٽيس هيث 

ٯ ثټصأظريثس ثټفوط ثْضخٌٍ ٍض هوٻ مؽٽْ ثټص٩جو  ثټمٽٌؽٍ وهوٰهج ثِصٹٕج

ٌجٌِز وثَضٴصٙجهًز ْضِىثٳ ثټ١جٴز وثټصٵنٌز رس٩ًز ثټص٭ري.  ثټؽٌِى

إىث هنجٷ ن٥جٿ ؼوًو نجٔت ټّىٳ ثټنٱ٢ وثټ٭جٍ وشٵنٌجس ثټ١جٴز ثٖضصٵومز ٍض 

ٌِجٳ شفىٻ ٴ١ج٧ ثټ١جٴز وش٭ري ثٖضنجك، ٰنؽو ٍض خ١ًٌجنٌج شىثؼه ثټصٽىط خص١دٌٶ 

وأ  شمٝ٪ مف١جس شىټٌو ثټٹهٌخجء م٩جًري ثَضند٩جط ٨٘ض مف١جس شىټٌو ثټٹهٌخجء 

مٌؽجوثٟ من ثټٹهٌخجء ټٵىث٨و ؼوًور ټٽفو من ثند٩جظجس  51-2ثټصٍ شنصؾ مج خني 

جر نفى  ثٖضٽىظجس ثټٝجًر معپ ظجنٍ أوٸٌّو ثټنصٌرتوؼني، ثټيي ًمٹن أ  ًؤهي إٗض ٰو

ص١دٶ ثټٵٌىه  31أټٲ ـجټز ِنىًج وًٹٽٲ نفى  51 مٽٌجً ؼنٌه ثِرتټٌنٍ، ِو

ًث من ه ـٌغ شص٩ٌٛ ثټفٹىمز إٗض ٜ٭ٟى من ثټؽمج٨جس  2118ًّمرب ث٨صدج

ثٖضوث٩ٰز ٨ن ثټدٌةز ټص١دٌٶ م٩جًري ٖضن٪ ثٖضف١جس ثٖضٽىظز ثټصٍ ش٩مپ خجټوًَٻ من 

ٌثؼ٪ أ٩ِجً ثټٹهٌخجء  ٌثٿ ٨ٵىه ٴٌمز ٍض ِىٳ ٠جٴز إنصجػ ثټٹهٌخجء ـٌغ أهي ش إخ

 ثٖضّصعمًٌن ٨ن خنجء مف١جس ؼوًور.

٪ ل١ز ټصنٱٌي ثَضشٱجٳ  وشم  2115ثټصجًًمٍ ثټيي شدنصه خجًًْ ٨جٿ  خ٩و ٜو

ٌثٸٖ ثٖض٭ٌخٌز ـٌغ ش٩هو ثٖضؽصم٪  11/2116 21هوټز ٍض  211شىٴٌ٪ وٰىه  ٍض م

ٛ وإخٵجبه هو  هًؼصني مةىًصني مج  ٌثًر ثًْض ثټوويل خفٍش ثًشٱج٧ هًؼز ـ
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ٌثًي خجشمجى  صدجُ ثټف ٍثس ثٖضّددز ټُـض ًٱٌٛ شٵٽٌٙج ٔوًوث َضند٩جظجس ثټ٭ج

ٌثءثس ټٽفو  من ثِصهُضٷ ثټ١جٴز وثَضِصعمجً ٍض ثټ١جٴجس ثټدوًٽز وإ٨جهر شٕؽري إؼ

ٌثٸٖ مٝج٨ٱز إنصجػ ثټ٭جٍ وًٍجهر إنصجػ  ثټ٭جخجس، ټيټٺ نؽو ثټ٩ّىهًز شؤٸو من م

 ثټٹهٌخجء من ثټ١جٴز ثٖضصؽوهر.

ټٹن وٸجټز ثټ١جٴز أخٵض ٨٘ض شىٴ٩جشهج خٕأ  ثټ٩ٌٛ وثټ١ٽذ ٬ًم ثشٱجٴٌز خجًًْ 

، 2141ټٽنٱ٢ ثټصٍ شٌي أنه ټن ًٙپ إٗض ىًوشه ٴدپ وأ  ثَضِصهُضٷ ثټ٩جٖضٍ 

٩ًّى إٗض شٵٽٌپ ث٨صمجه  2115وث٨صربس أ  ثشٱجٳ خجًًْ ټٽمنجك ثټيي أخٌٿ ٍض 

ٱىًي ٍض ثټنٙٲ ثټعجنٍ من ثټٵٌ  ٍض مفجوټز  ثَضٴصٙجه ثټ٩جٖضٍ ٨٘ض ثټىٴىه ثْـض

ٌثًر ٍض ثټ٩جټم ٰىٳ مّصىًجس مج ٴدپ ثټفٵد ٢ هًؼز ثټف ز ټٽفو من ثًشٱج٧ مصِى

ثټٙنج٨ٌز، ټٹنهج شٌي ٍض شٵًٌٌهج ثټّنىي ٩٘ىخز ثټ٩عىً ٨٘ض خوثبپ ټٽنٱ٢ ٍض 

 ٴ١ج٨جس ثټٕفن ثټربي وثټ١ريث  وثټدرتوٸٌمجوًجس.

وهج ٌِٹى  أٸرب  2141ش٩نٍ أنه ـصى   ٰئ  ثټنمى ٍض هيه ثټٵ١ج٨جس ثټعُضظز ـو

 2141من ثټنمى ٍض ثټ١ٽذ ثټ٩جٖضٍ ٨٘ض ثټنٱ٢، وأ  ثټ١ٽذ ٨٘ض ثټنٱ٢ ٌِٙپ ٨جٿ 

، ـٌغ ٌِٹى  2115مٽٌى  خٌمٌپ ٍض  92.5مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج من  113.5إٗض 

جس ثٖضصفور ټصٙدق  ،ثټهنو ثٖضٙوً ثټٌبٌْ ټنمى ثټ١ٽذ صصٱىٳ ثټٙني ٨٘ض ثټىًَض ِو

 أٸرب هوټز منٱٌهر مّصهٽٹز ټٽنٱ٢.

ٶ ٌِنجًًى ثټٌّجِجس ثټؽوًور ٰئ  شىثٍ  ثټ٩ٌٛ وثټ١ٽذ  وهٍ شٌي أنه ٰو

وًٍجهثس شوًًؽٌز خ٩و  2121هوًَض ټٽربمٌپ ٍض  81ټنٱ٢ من ًص١ٽذ ثٴرتثح ٩ٌِ ث

ٶ ثټٌّجِجس ثټفجټٌز ٰئنه ًصىٴ٪ ثًشٱج٧ ثټ١ٽذ ٨٘ض ثټنٱ٢ ٨جٿ  ىټٺ، ټٹن ٰو

ثټيي  451مٽٌى  خٌمٌپ، وټوًهج ٌِنجًًى ظجټغ وهى ٌِنجًًى  117نفى  2141

مٽٌى   24ًصىٴ٪ هدٟى ثِصموثٿ ثټنٱ٢ ٍض ثٖضٌٸدجس ثټيي ًمٹن أ  ًنمٱٞ من 

، هيث ٩ًىه إٗض ثټنؽجؿ ٍض ثټصٵوٿ 2141مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج ٨جٿ  15خٌمٌپ ًىمٌج إٗض 

ثٖضٌٸدجس ثټصٍ  2131ٍض شٹنىټىؼٌج ثټد١جًًجس ثټيي ًصىٴ٪ ثټد٩ٞ أنه خفٽىٻ ٨جٿ 

ش٩مپ خجټنٱ٢ ِىٯ شٹى  ثِصعنجء وټٌْ ٴج٨ور، وهيث ِىٯ ًؤظٌ ـصمج ٨٘ض 



ٌثً أِىثٳ ثټنٱ٢ ثټ٩جٖضٌز  ه.٨دوثټفٱ٦ٌ ٨دوثټٌـٌم مفٱى٣                        هوً أوخٺ خٵٌجهر ثټ٩ّىهًز ٍض ثِصٵ

 

 

 هثً نجرشي ټٽنرش ثٔضټٹرتونٍ 115

ًثس ثټٹهٌخجبٌز ثټ١ٽذ ٨٘ض ثټنٱ٢، وټٹن ًٌي ثټد٩ٞ ثِضلٌ أ  إ ٌثػ ثټٌّج ل

 ثټدنًَن من ثټّىٳ ـٽم خ٩ٌو ثٖضنجٻ.

خأٸعٌ من ثٖضعٽني، ټٹن شصىٴ٪  ٬ً2141م ًٍجهر ثٔضنصجػ ٬ري ثټصٵٽٌوي خفٽىٻ ٨جٿ 

َثًو وشٵرتح من  ٍض ثٖضجبز من ثٔضنصجػ  51ثټىٸجټز إٗض أ  ـٙز من٥مز أوخٺ ِصص

 .2141ثټ٩جٖضٍ خفٽىٻ ٨جٿ 

ٌٹى  ثټنٱ٢ ٸيټٺ شفىٻ ثټ٩جټم نفى مًَؾ ث ټ١جٴز ثټؽوًو ًفصجػ إٗض ٨ٵىه، ِو

، 2141ٍض ثٖضجبز ٍض مًَؾ ثټ١جٴز ثټ٩جٖضٍ ـصى  53وثټ٭جٍ ًصىٴ٪ أ  ًّجهم خنفى 

ًثس ٜممز ٴوًهج ثْضمني ثټ٩جٿ ٖضن٥مز أوخٺ  وثٖضٌـٽز ثټفجټٌز شص١ٽذ ثِصعمج

 .2141شًٌٽٌى  هوًَض ـصى ٨جٿ  16مفمو خجًٸٌنوو خنفى 

موًٌ رشٸز ٠جٴز ٍض هىټنوث خأ  شٵٌٌو ثٔضنصجػ ٨٘ض وًؤٸو ًًنٌه شّٱجنٌدىٻ 

ؼق ٌِٹى  مؤٴصج ټفني شمٽٚ مّصىًجس ثټ١ٽذ من ثټصدج٠ؤ ثټفجيل وشفّن  ثًْض

ٌصٵٽٚ ثٔضنصجػ ثْضمًٌٹٍ خنفى  م٩وَضس ثټنمى ثَضٴصٙجهي ثټوويل خٕٹپ ٨جٿ، ِو

، وهنجٷ أًٝج م٩وٻ نٝىح ثټفٵىٻ ثټٵجبمز خجټٱ٩پ 2116مٽٌى  خٌمٌپ ٨جٿ  811

ٍض ثٖضجبز وهى مج ٩ًنٍ أ  ـجټز شممز ثٖض٩ٌٛو وإ  ثِصمٌس ظُضط  9ي ًٙپ إٗض ثټي 

ِنىثس إَض أنهج ٨٘ض ثٖضوي ثټ١ىًپ ِصمرس، مج ؼ٩پ وٸجټز ثټ١جٴز شٱجؼأ ثْضِىثٳ 

ج وأ  ثټ٩ّىهًز  ؛خجټفوًغ ٨ن شٱىٳ ٩ِىهي ٨٘ض أمًٌٹج ٍض ِىٳ ثټنٱ٢ لٙ٘ى

صٌج٠ٌجس ثټ٩جٖضٌز وشٵىه أوخٺ ثټصٍ ٍض ثٖضجبز من  73شّصفىى ٨٘ض  شمصٽٺ ًخ٪ ثَـض

صٌج٠ٌجس ثٖضؤٸو صٌج٠ٌجس ثټ٩جٖضٌزثَـض ٌغ أ  ثَـض مٽٌجً  2262من ثټنٱ٢ شدٽٮ  ر، ـو

٢ وًٹٱٍ   ٨جمج. ٠58ن نٙٱهج ٍض ثټرشٳ ثْضِو

ومن ٩ًىٻ ٨٘ض إمٹجنٌز شمٱٌٞ شٹٽٱز ٨مٽٌجس إنصجػ ثټدرتوٻ وثټ٭جٍ ثټٙمٌي إٗض 

ن أو أٴپ أو أٸعٌ ـّذ ثٖضنج٠ٶ مّصىي شٹٽٱز ثټدرتوٻ ثټصٵٽٌوي ٍض ـووه ٨رشً

ٌثػ ثټدرتوٻ وثټ٭جٍ ثټٙمٌي شٌشٱ٪  ٌثػ ثټدرتوٻ منه، خٌنمج ثِصم ثټصٍ ًصم ثِصم

شٹٽٱصه م٪ ثٴرتثح نٝىح ـٵىټه، وأ  م٩وٻ إنصجؼهج ِىٯ ًنمٱٞ خ٩و ٨ٵىه 

ٍض ثٖضجبز، خؽجنذ أ  ثټنٱ٢ وثټ٭جٍ ًّصمٌػ من أ٨مجٳ  81ٴٽٌٽز خنّدز شٙپ إٗض 

ٛ ثټٙمًٌز، ـٌغ ًصم شٹّري ثټٙمىً خٝن  مرت ٨رب شٙوً٪ 3111 ٠دٵجس ثًْض
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لٽ٢ٌ من ثٖضىثه ثټٹٌمجوًز ثټّجبٽز وثټٌمپ وثٖضجء ومىثه ألٌي ًصم ه٩ٰهج خٵىر 

هجبٽز ؼوث ٍض ـٱٌ ثِضخجً مج ًفوط شٙو٨جس هٌوًوټٌٹٌز ٍض ٨ٌوٳ ثټٙمىً 

 وخجټصجيل ٸّىً ًصم ٔٱ٢ ثټنٱ٢ منهج خآَضس لج٘ز.

ىٻ إٗض وثټُضٰض ټٽن٥ٌ أنه ًصىؼذ ث  ٌز لُضٻ ثټفٱٌ ټٽ٘ى لرتثٳ ٠دٵجس ثٖضٌجه ثټؽٰى

 ٛ ج وأ  ثٖضٌجه ٨٘ض ٨مٶ ٨رشثس ثْضمصجً من ١ِق ثًْض ثټ٩مٶ ثٖض١ٽىح لٙ٘ى

وټٌّض هنجٷ ٜمجنز ټ٩وٿ ـووط شٽىط ثٖضٌجه لُضٻ ٨مٽٌز ثټصٙوً٪ خجٖضىثه 

ًث خجټدٌةز وثټرتخز ـّذ شٵوًٌ ؼىټىؼٌني وهى مج  ثټٹٌمجوًز، وهى مج ًّدذ  ر

ٌثػ ثټنٱ٢.ًعري   ـمجر ثټدٌةز ٍض ثٖض١جټدز ٍض وٴٲ ثټصٙوً٪ ثټهٌوًوټٌٹٍ َضِصم

وأ٤هٌس خٌجنجس ؼىهي أ  ٸمٌجس ثټنٱ٢ ثټصٍ ثِصهٽٹصهج مف١جس ثټصٹًٌٌ 

و٘وًس ثټ٩ّىهًز  2116مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج ٍض ِدصمرب  2.426ثټ٩ّىهًز خنفى 

ثٖضنصؽجس  مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج، وثنمٱٞ ثټ١ٽذ ثٖضفيل ٨٘ض 1.349منه خىثٴ٪ 

مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج، وشمصٽٺ  2.518آَضٯ خٌمٌپ ًىمٌج إٗض  417ثټنٱ١ٌز خىثٴ٪ 

 .2116مٽٌى  خٌمٌپ ٍض ِدصمرب  278.688ثټ٩ّىهًز ممَونجس شٵوً ح

٬ًم ثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټنٱ٢ ټم شمٱٞ ثټ٩ّىهًز إنٱجٴهج ٨٘ض ٴ١ج٧ ثټًَض 

من  2118ثټٙمٌي ٍض  وثټدرتوٸٌمجوًجس وثټصٹًٌٌ، وًصىٴ٪ أ  شدوأ خئنصجػ ثټ٭جٍ

ّجء ثټيي ًمصٽٺ مىثًه ٬جًٍز ٜممز ؼوث  ـٵپ ثټؽجٰىًر ثټىثٴ٪ ٍض من١ٵز ثْـض

ٰهنجٷ ثټ٭جٍ ثٖضٙجـذ و٬ري  ،ـٌغ ًٹى  مصممج ټٓضنىث٧ ثْضلٌي من ثټ٭جٍ

٪ ٍض إنصجؼه ثټرشٸز خ٩و إٜجٰز مرشو٨هج ثټؽوًو ٍض  ثٖضٙجـذ ثټيي ِصصِى

ټرشٸز ثټٵوًر ٨٘ض م٩جټؽز مج ، وخيټٺ ٌِٙدق ټوي ث2119ثټٱجٜيل خنهجًز 

ـٌغ شدٽٮ ثټ١جٴز  2121مٽٌجً ٴوٿ مٹ٩ذ من ثټ٭جٍ ًىمٌج خفٽىٻ ٨جٿ  18ًٵجًح 

 .2115مٽٌجً ٴوٿ مٹ٩دز ًىمٌج خنهجًز  12ثټفجټٌز نفى 

 

ًثس هوٻ ثټمٽٌؾ ـٌجٻ ثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټنٱ٢:  لٌج

ثَضنمٱجٛ ثټفجه ٍض ٩ٌِ ِٽ٩ز مهمز هثبمج مج ًٹى  ىث م٭َي، ٰجنمٱٝض 

 .٩2114جً ثټنٱ٢ إٗض ثټعٽغ مني ًىنٌى أِ
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هيه ثټصمٱٌٝجس ِىٯ شنّجح ٔضټفجٳ ثټرضً خآلًٌن، وٍض ثټنهجًز، م٪ ٴٌجمهج  

خصمٱٌٞ ثټ١جٴز ثٔضنصجؼٌز وثټ٩ٌٛ، ٰئ  ثْض٩ِجً ِرتشٱ٪، هيه هٍ ثټ١ًٌٵز 

 ثټصٍ ش٩مپ خهج أِىثٳ ثټّٽ٪.

 :معپ ،ٱ٢هنجٷ هوٻ ٸدرير مٙوًر ټٽنٱ٢ ش٩صمو خٕٹپ ٸدري ٨٘ض ٨جبوثس ثټن

ٌج ،ثټ٩ّىهًز نًَُض ،وًِو ٌث  ،ٰو وخٵٌز هوٻ ثټمٽٌؾ ثټ٩ٌخٌز ثْضلٌي من  ،وإً

 ثٖضٵًٌ أ  شمرس خٕٹپ ل١ري.

ث٨صربس وٸجټز ثټ١جٴز أ  ِىٳ ثټنٱ٢ هلٽض ـٵدز ؼوًور ٍض ٤پ شدج٠ؤ ثټنمى 

ثَضٴصٙجهي ثټٌٙنٍ وثټ٩جٖضٍ، و٠ٱٌر ثٔضنصجػ ثټٙمٌي ثْضمًٌٹٍ، مج ًؽ٩پ ثټ٩ىهر 

ٌث مّصد٩وث.رس٩ًج إٗض ث  ْض٩ِجً ثٖضٌشٱ٩ز أم

خ٩و ثنمٱجٜهج إٗض أهنى مّصىًجشهج مني  2115ثْض٩ِجً ٴو شرتثؼ٪ خوًؼز أٸرب ٍض  

، ٍض ـني ظمز شٹهنجس خأ  ثټصٹٽٱز ثٖضٌشٱ٩ز ٔضنصجػ ثټنٱ٢ ٬ري ثټصٵٽٌوي ٨2111جٿ 

 هوًَض ټٽربمٌپ. 91إٗض  81ٴو شٙن٪ نٵ١ز شىثٍ  ؼوًور ْض٩ِجً خٌنض ٍض ن١جٳ 

َثًو مىثًٍن  ثټ٩ٌٛ وثټ١ٽذ شندت خأ  شوهىً ثْض٩ِجً ټم ًدٽٮ موثه خ٩و، وٴو شص

 .2115ثټٝ٭ٟى ثټنَوټٌز ٨٘ض ثټ٩ٌّ ٍض ثټنٙٲ ثْضوٻ من ٨جٿ 

لٚ ثټ٥ٌوٯ ٔده ثٖضعجټٌز  ـذ، ً٭يي ثټنٱ٢ ثًْض خجټنّدز ټوًنجمٌٹٌجس ثټّىٳ ثًْض

ٍض  ْضوټةٺ ثْضمًٌٹٌني ثْضظًٌجء، ٰئخٵجء أ٩ِجً ثټنٱ٢ منمٱٝز ًدٵٍ ثټصٝمم

جس ثٖضصفور منمٱٝج، و٩ًمپ ىټٺ ٨٘ض شأؼٌپ خوثًز ًٰ٪ أ٩ِجً ثټٱجبور من  ثټىًَض

ًثيل، ٸمج ٩ًمپ ٨٘ض شفٱٌَ ثَضٴصٙجه ثْضمًٌٹٍ ثټيي ًدوو أنه  صٌج٠ٍ ثټٱٌو ٴدپ ثَـض

ًثيل ٨ن رشثء ثټّنوثس.  ًفصجػ إٗض شفٱٌَ خ٩و شىٴٲ ثټٱٌو

صى َض شولپ ثټّىٳ ثټنٱ١ٌز مٌـٽز شنجْٰ ٩ٌِي خني ثٖضن صؽني ټٹّذ ـو

ـٙٚ وٍخجبن ؼوه أشض ًٍجًر ثټن٩ٌمٍ وًٌٍ ثټنٱ٢ ثټ٩ّىهي إٗض أمًٌٹج 

 ـٌح أ٩ِجً. نه َضُضشٌنٌز ټ١مأنز ثټفٽٱجء ٨٘ض أثټ

ًثس ټٓضِىثٳ أن  ًثء نٱ١ٌى  لٽٌؽٌى  إٔج َض  هټٹن ٍض نٱْ ثټىٴض أًِپ وٍ

شمٱٌٞ ټّٵٲ ثٔضنصجػ ٍض ثؼصمج٧ ٌٰنج، وټٹن ثټفپ ٌِٹى  خجمصٙجٗ ثټٱجبٞ 

 ٌٛو ـصى شصفّن ثْض٩ِجً خٕٹپ شوًًؽٍ.ثٖض٩
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وٸجنض شّصموٿ ـٙز إنصجػ أوخٺ خٕٹپ أِجيس ټصٙفٌق ثْض٩ِجً ٍض ثټّىٳ 

، ټٹن هيه 2119-2118ثټ٩جٖضٌز معٽمج ـوط ٍض ثْضٍمز ثٖضجټٌز ثټ٩جٖضٌز خني ٨جمٍ 

مرب  27ثٖضٌر ټن شمٱٞ ـٙٚ إنصجؼهج ٍض   ٍض ٌٰنج. 2114نٰى

مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج، وټٹنهج ِصٽصَٿ  31ِصدٵٍ أوخٺ إنصجؼهج ٨نو ـووه  

مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج ٍض ٰرتر مجٌٜز ٴو ًٹى  ًٍجهر  34خجټفٙٚ ثټصٍ شؽجوٍس ثٻ

ثٖض٩ٌٛو ـجټٌج ٰٵ٢ نٙٲ مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج، م٪ نمى ثٖض٩ٌٛو لجًػ أوخٺ ح 

 مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج. 1.8

ٌر شنصؾ أوخٺ ظٽغ ثٔضنصجػ ثټ٩جٖضٍ من ثټنٱ٢، وهنجٷ ٩ٜٲ ٨٘ض ثټ١ٽذ   ٍض ٤پ ٰو

ٍض ثٖض٩ٌٛو شٵوً خنفى مٽٌىنٍ خٌمٌپ ًىمٌج، ٬ًم أ  هيه ثټٹمٌز ټٌّض ٜممز، 

 ټٹنهج شمعپ ٨نٍش ٜ٭٢ ٨٘ض ثْض٩ِجً.

ٌثً ٌِجيس ٬ري هٴٌٶ، وإنمج  ټيټٺ وٴٲ شوهىً ثْض٩ِجً من لُضٻ لٱٞ ثٔضنصجػ ٴ

مؽٌه شٹهنجس ٩ًٙذ إظدجشهج، ـٌغ َض ًمٹن خّهىټز ثټصفٹم ٍض ثټّىٳ ثټنٱ١ٌز 

 ٴدپ هوټز أو ـصى ٨ور هوٻ.من 

٪ ٌِجِجس ٠ىًٽز ثٖضوي ټٽص٩جمپ م٪ معپ هيه ثټصٵٽدجس   ٨٘ض هوٻ ثټمٽٌؾ ٜو

ٌو ټٽولپ، وًصم ثَض٨صمجه ٨ٽٌه  وهدٟى ثْض٩ِجً، ـصى َض ًدٵى ثټنٱ٢ ثٖضٙوً ثټـى

َثنٌجس هوٻ ثټمٽٌؾ.  ٸٽٌج ٍض مٌ

٩جټؽز ثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټنٱ٢ ٨٘ض ثَضٴصٙجه ثټمٽٌؽٍ ټه آظجً ِٽدٌز، وًمٹن م

شٽٺ ثِضظجً خصفٵٌٶ ثټصٹجمپ ثټمٽٌؽٍ ثټٵجبم ٨٘ض ًٰ٪ نّدز مّجهمز ثټٵ١ج٧ 

 ثټٙنج٨ٍ ٍض ثټنجشؾ ثٖضفيل ثټمٽٌؽٍ.

ٴٌجٿ ثَضشفجه ثټؽمٌٸٍ وثټّىٳ ثټمٽٌؽٌز ثٖضٕرتٸز نجٴٽز ټٽ٩مپ ثَضٴصٙجهي 

ثٖضٕرتٷ من مٌـٽز ثټصنٌّٶ وثټص٩جو  إٗض مٌـٽز مصٵومز من ثَضنومجػ وثټصٹجمپ 

ي ټصفٵٌٶ خٌةز ثٴصٙجهًز وثِصعمجًًز مفٱَر ټٽٵ١ج٧ ثټٙنج٨ٍ من ثَضٴصٙجه 

ٍثټز ثټ٩ىثبٶ ثټصٍ ش٩رتٜهج.  لُضٻ ثټ٩مپ ٨٘ض ش١دٌٶ مدوأ ثٖضىث٠نز ثَضٴصٙجهًز وإ

َثٯ ثٖضىثًه  َض ٔٺ أ  ثټ٩ّىهًز أليس خجټصٵجًًٌ ثټصٍ شٕري إٗض ل١ىًر ثِصن

َثٯ ٍض ثټىٴض ثټفج ر  ثٖضفٽٌز خم٩وَضس نمى مصّج٨ًز ـٌغ خٽ٭ض نّدز ثَضِصن
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ٍض ثٖضجبز من ثٔضنصجػ ثٖضفيل وإىث مج ثِصمٌ نٱْ م٩وٻ ثټنمى ثټفجيل ٰج   25نفى 

َثٯ ٌِٙپ إٗض   .ٔضنصجػ ثټفجيل خ٩و ٨ٵوًن من ثِض ٍض ثٖضجبز من ث 111ثَضِصن

 ثَضِصعمجً ٍض من٥ىمز مصٹجمٽز ټٽ١جٴز:

جٰز ټفٱ٦ ؼپ إٜجٰز موثلٌپ إٜجٌٰز ټٽعٌور ثټ٩جمز ټمًَنز ثټووټز خجٜٔضأومن 

 ْ ثټعٌور ثټنٱ١ٌز ټٓضؼٌجٻ ثٖضٵدٽز ٰج  ثټووټز ثشؽهض إٗض ثِرتثشٌؽٌجس ؼًٌةز شِؤ

ټصنمٌز ثٴصٙجهًز ثؼصمج٨ٌز مّصوثمز من لُضٻ ٩ٌِهج إٗض شأٌِْ ٸٌجنجس 

 .وثټصٙنٌ٪ وثَضِصفىثى ٨٘ض ثټصٵنٌزټٽص١ىًٌ 

وټز هوټز شٕ٭پ مٱج٨ُضس ىًًز ٔضنصجػ ثټ١جٴز منهج شّ٪ ٨رشر ه 31وهنجٷ ثټٌىٿ 

جٰز إٗض هوٻ ألٌي ش٩مپ ٨٘ض إٜجٰز ثټ١جٴز ثټيًًز إٗض مًَؾ ثټ١جٴز  أوًخٌز خجٜٔض

، شؤٸو ُِضمز ثټ١جٴز ثټيًًز شٵنٌج خهج وىټٺ ْضليهم خجټنصجبؾ ثټ٩ٽمٌز ثټصٍ

 .ون٥جٰصهج ثټدٌةٌز ،جهًصهج ثټ٩ٽمٌزوث٨صم

ٽض موًنز ثٖضٽٺ ٨دو هللا ټٽ١جٴز ثټيًًز وثٖضصؽوهر إمٹجنٌز شى٠ني  مج وٴو ش٘ى

ٍض ثٖضجبز من  81ٍض ثٖضجبز من ٸجمپ ٨نجٌش من٥ىمز ثټ١جٴز ثټيًًز و 61نّدصه 

مٽٌجً هوًَض  ٨141نجٌش من٥ىمز ثټ١جٴز ثٖضصؽوهر ٍض ثټ٩ّىهًز خصٹٽٱز شٙپ إٗض 

ولٙٙض مٕجًً٪ ټُضِصفىثى ٨٘ض ثټصٵنٌجس ثٖضص٩ٽٵز  ،2131خفٽىٻ ٨جٿ 

 .ٽزرش ثٖضٵدمٽٌجً هوًَض مى٨ٍز ٨٘ض ثټّنىثس ثټ٩ 25خجٖضرشو٧ نفى 

ٰجټووټز مصؽه نفى ثَضِصموثٿ ثْضمعپ ټٽمىثًه ثټ١د٩ٌٌز ٬ري ثٖضصؽوهر من لُضٻ 

ٌثًًز ثټنمى  شأٌِْ نم٢ مّصوثٿ من ثٔضنصجػ وثَضِصهُضٷ وثټصٙنٌ٪ ًٝمن ثِصم

ثَضٴصٙجهي وثټٌلجء ثَضؼصمج٨ٍ وشهوٯ ثټووټز إٗض ثِصموثٿ ثټ١جٴز ثټيًًز 

٘پ إٗض ثٖضٌهوه ٖضٌجه من ثټدفٌ من ثؼپ ثټصى وثٖضصؽوهر ٍض إنصجػ ثټٹهٌخجء وشفٽٌز ث

 .ثَضٴصٙجهي ثْضمعپ

ٰجټ٩ّىهًز ٨مُضٳ ٠جٴز لرضثء نجبم إى شص١ٽ٪ ثټ٩ّىهًز إٗض شٙوًٌ ثټ١جٴز 

ج خ٩و  ،ثټٕمٌّز إٗض أوًخج ټٵٌخهج وثټصفىٻ إٗض ثټ١جٴز ثټٕمٌّز  روًي لٙ٘ى

٪ ل٢١ ٔضنٱجٳ  ٌّز و٨٘ض مٽٌجً هوًَض ٨٘ض ثټ١جٴز ثټٕم 119إ٨ُض  ثټ٩ّىهًز ٜو
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( ثټىٸجټز ثټووټٌز ټٽ١جٴز ثٖضصؽوهر شفٵٌٶ ًًٌنجإوٴو شىٴ٩ض ) ،خنجء موًنز لرضثء

 .2131مٽٌجً هوًَض ٍض هوٻ ثټمٽٌؾ خفٽىٻ ٨جٿ  ٨211ىثبو خٵٌمز 

  ثټىٴض ٴو ـج  ټص١ىًٌ وث٨صمجه نمجىػ وأنمجٟ ؼوًور ومّصوثمز ټصىټٌو ئٰ

ًث ټٽ١جٴز ثٖضصؽوهر صٹى  ثټ٩ّىهًز مٙو ٌثؼ٪ ل ؛ثټ١جٴز ِو ج ٍض ٤پ ش ٙ٘ى

ًثس ثټ٩جٖضٌز ثټمج٘ز وثټفٹىمٌز ٍض ٨جٿ  ٨مج ٸج  ٨ٽٌه ٍض ٨جٿ  2112ثَضِصعمج

خّدذ ثْضٍمز ثٖضجټٌز ثټ٩جٖضٌز وثًشٱ٪ ممَو  ٠جٴز ثټًٌجؿ وثټ١جٴز  2111

 .2111ؼٌؽجوثٟ ٨جٿ  317إٗض  2114ؼٌؽجوثٟ ٨جٿ  51ثټٕمٌّز من 

س ؼوًور ټصفٽٌز ثٖضٌجه وشص٩جو  ثټ٩ّىهًز م٪ رشٸجس ٨جٖضٌز ټص١ىًٌ شٵنٌج

 ٌ ٱىًي ًّمى خجِم )ثٿ  65خجټ١جٴز ثټٕمٌّز ثټصٍ شٰى ٍض ثٖضجبز من ثټىٴىه ثَـض

أي هي ( ثټصفٽٌز مص٩وهر ثټصأظري وهى مرشو٧ ٩ِىهي ٸىًي مٕرتٷ و٠دٵصهج 

ّز ثټصفٽٌز ٍض مرشو٧ شؽجًي شمٹنض من شمٱٌٞ ثَضِصهُضٷ نفى  ٍض  41مِؤ

وًأشٍ إنصجػ ثٖضٌجه  ،ِنز 41ِنز ثٗض  25 من ثٖضجبز و١ًٌپ ٨مٌ ثٖضف١ز ثَضٰرتثيض

وشنصؾ ثټ٩ّىهًز  ،ٍض ثٖضجبز 52ثٖضفُضر من مف١جس شؽجوٍ ٨مٌهج ثَضٰرتثيض خنفى 

ٌثهن ـصى نهجًز ٨جٿ  مٽٌى  مرت  363من ثٖضٌجه ثٖضفُضر نفى  2112ٍض ثټىٴض ثټ

٬ٽذ ثٖضف١جس شّصموٿ ثټ١ٌٳ ثټصٵٽٌوًز ثټيي ًّصهٽٺ ٸمٌجس أو  ،مٹ٩ذ ًىمٌج

ٱىًيٸد ٵٌٵٍ ـٌغ ًمعپ ثِصهُضٷ هيث ثټىٴىه ثټصفوي ثټف ،رير من ثټىٴىه ثَـض

 .ټٙنج٨ز ثټصفٽٌز ٍض ثټ٩ّىهًز

ًثِز أ٘وًشهج موًنز ثٖضٽٺ ٨دو هللا ټ   أٽ١جٴز ثټيًًز وثټ١جٴز ثٖضصؽوهر خوخٌنض ه

ٌصٝج٨ٲ ظُضظز  2111ؼٌؽجوثٟ من ثټٹهٌخجء ٨جٿ  43ثټ٩ّىهًز شّصهٽٺ  ِو

ٌثس ٨جٿ  ُٰضخو أ  شٌٝٲ  ،ؼٌؽجوثٟ 121ثَضِصهُضٷ ثٗض  ًٙپ م٩وٻ 2131م

ًثس شىټٌو ٠جٴز ؼوًور من ثټ٩ّىهًز ټن ؼپ ثټفٱج٣ ٨٘ض ثَضٍههجً أٱّهج ٴو

ٱىًي ثٖضّصموٿ ٔضنصجػ ثټ١جٴز وٸيټٺ  ثَضٴصٙجهي وشمٱٌٞ ٸمٌز ثټىٴىه ثَـض

ري مدجټٮ ٠جبٽز ٍض لًَنز ثټووټز إى ًٵوً شٹٽٱز ه٨م ثټووټز ټٽ١جٴز وثټىٴىه  شٰى

وًٙپ ٩ٌِ ثټدرتوٻ ثٖضفٌوٳ ٍض  2111و 2112شًٌٽٌى  ًًجٻ مج خني  166نفى 

  ٩ٌِه ثټ٩جٖضٍ ًٙپ إهٽٽز ټٽمرت ثٖضٹ٩ذ ثټىثـو ٌٰمج  57ثټصفٽٌز ثٖضو٨ىٿ خنفى 
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ًثس 3إٗض   ،  ثټصٹٽٱز ًًجٻ وثـوئإىث مج ثِصمومض ثټ١جٴز ثټٕمٌّز ٰخٌنمج  ،هوَض

ٌ ټمًَنز ثټووټز  :أي ٌجً ثَضِرتثشٌؽٍ ثٖضّصٵديل ٍض   ًٹى  ثټمأ أي ،ًًجَضس 11شٰى

ىٻ إٗض مّصىًجس ٨جټٌز ٍض ٸٱجءر ثټ١جٴز ثټي  ي ًصىٴ٪ أ  ثټ١جٴز ثټدوًٽز ټٽ٘ى

 .2122ًٹى  خفٽىٻ ٨جٿ 

ٱىًي ثټنٱ٢ نفى  مٽٌى  خٌمٌپ ٍض ثټٌىٿ  2681وشّصهٽٺ ثټ٩ّىهًز من ثټىٴىه ثَـض

 :معپ ،وشّصهٽٺ أٸعٌ من هوٻ ٘نج٨ٌز مصٵومز وٸربي ٍض ثټ٩جټم ،٨2111جٿ 

ٌج  ،وًٵرتح ثِصهُضٸهج من ثټهنو ،وٸنوث ،وٸىًًج ثټؽنىخٌز ،وثټربثًٍپ ،أٖضجنٌج وًِو

ممج ٩ًنٍ أ  ثټ٩ّىهًز ش٩جنٍ لٽپ هٌٹيل خّدذ شٌٸٌَهج ٨٘ض مٙوً  ؛ثَضشفجهًز

ٌو ټٽولپ  ٌو ټٽ١جٴز مج ٩ًصرب نًَٲ ټٽمىثًه ثٖضفٽٌز ثټيي ٩ًصرب ثٖضٙوً ثټـى ـو

وٍض  ،نجبٌز ٍض ثټدفغ ٨ن مٙجهً خوًٽز ټٽولپـصى ثِض  ټٽووټز ٰأ٘دفض ثٖض٩جټؽز ظ

 .ٍض ثټدفغ ٨ن مٙجهً خوًٽز ټٽ١جٴز نٱْ ثټىٴض

 ثَضِصعمجً ٍض ثټ١جٴز ثټنىوًز ثِص٩وثهث ٖضٌـٽز مج خ٩و ثټنٱ٢:

ؼٽْ ثټ٩ٌح ًصٱٌؼى  ٨٘ض شّج٧ً ثټّدجٳ ثټنىوي ٍض من١ٵز شمصو من ثټهنو 

ٌث  وإرسثبٌپ، خٌنمج ًىهو  ثِض  أ  ً رس٨ىث ثټم١ى نفى هيث وخجٸّصج  إٗض إً

ټم ًوًٸىث أ  ؟ أټيثس، وٖضجىث ٬جخىث مني ٍمن خ٩ٌو، وټٹن ٖضجىث ٍض هيث ثټىٴض خجثټّدجٳ

 ثټدرتوٻ مىًه نجٜذ؟

جس ثٖضصفور شصؽهج  نفى ثِصدوثٻ مف١جشهمج ټصىټٌو ثټٹهٌخجء   خٌنمج ثټٙني وثټىًَض

ثټٱفم  خجټٱفم خمف١جس ثټ١جٴز ثټنىوًز ٬ًم ثمصُضٸهمج ثـصٌج٠ٌجس هجبٽز من

 ثټفؽٌي.

و٨٘ض ٸپ ـجٻ ٰج  أٴىي هوټصني ٨ٌخٌصني ٍض ثٖضن١ٵز همج ثټ٩ّىهًز ومٍش خوأشج 

٩ض  ًثس، وٜو ٪ ثِرتثشٌؽٌجس مّصٵدٽٌز ِدٵصهمج هوټز ثٔضمج ٩ٰٽٌج خٜى

، 2131ثټ٩ّىهًز ممعٽز خموًنز ثٖضٽٺ ٨دو هللا ټٽ١جٴز ثټيًًز وثٖضصؽوهر ل٢١ ټ٩جٿ 

ٍض ثٖضجبز من ثټ١جٴز ثټٵٙىي ثټصٍ  61 مٽٌجً هوًَض شّصهوٯ 141ولٙٙض مدٽٮ 

 ٍض ثٖضجبز من ثټ١جٴز ثٖضصؽوهر. 81شفصجؼهج من ثټ١جٴز ثټنىوًز، و
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ىٻ إٗض ثټٵندٽز نيثټفٵٌٵز أ  ثټووټص  شوًٸج  أ  ثټّدجٳ ثټفجيل ټٌْ مٝمجًه ثټ٘ى

ىٻ إٗض مؽصم٪ مونٍ ٩ًٌٕ ٌٰه ثٖضؽصم٪ خجټصنمٌز، وخأنه ؼَء  ثټنىوًز، خپ ثټ٘ى

 جٖضٍ ثٖضصفرض، وثټٽفجٳ خجټفج ر خجنصهجٍ ٌٰ٘ز ثټىٴض ثټٝجب٪.من ثٖضؽصم٪ ثټ٩

ٌثنٌز خپ وًًغ شٱٹٺ ْض   ٌثنٍ ثٖضعري ټٽؽوٻ ټم ًٹن وًًغ ثټعىًر ثًٔض   ثټربنجمؾ ثًٔض

ٌصٍ.  ثَضشفجه ثټّٰى

ٌث  ٌٰ٘ز ثټىٴض ثټٝجب٪ ٨ن  ٌج ثټىًًغ ثټرش٨ٍ ټُض ثِص٭ٽض إً شفجه ومج ٸجنض ًِو

ًثٴهج وم ٌصٍ آنيثٷ خٽمٽمز أو ٩جټؽز شٙو٨جس خ٩ٞ ؼمهىًًجشهج ولٌوؼهج ثټّٰى

من ٨دجءر ثټىَضء ٖضف١ٌهج ثټٌويس ٖضٙٽفز ثټ٭ٌح ثْضوًخٍ ثْضمًٌٹٍ، إٗض ؼجنذ 

ثنٕ٭جٻ ثټ٭ٌح نٱّه خئ٬ُضٳ مٽٲ ـٌح ثټنؽىٿ أو مج ًّمى خجټفٌح ثټدجًهر، 

هجح ثټصٍ شؽوهس ثِض  ٍض  وهلىټه م٩رتٸجس ـٌوح ؼوًور أخٌٍهج ثټفٌح ٨٘ض ثًٔض

ٌث٫ من١ٵز ثټرشٳ  ثْضو٢ِ ٨ن ٠ًٌٶ هث٨ٖ وًًعز ثټٵج٨ور مّصعمٌر ثټٱ

ًثس ثټ٩ٌخٌز. َثٻ ثټعى  ثټٌّجيس وثْضمنٍ ثټيي نٕأ خ٩و ٍټ

شوًٷ ثټ٩ّىهًز وخٵٌز هوٻ ثټمٽٌؾ ثْضلٌي أهمٌز شنىً٪ مٙجهً ثټولپ، وَض ًصم 

شفٵٌٶ هيث ثټهوٯ إَض خجټصفىٻ إٗض مؽصم٪ ثٖض٩ٌٰز ٍض ٤پ ثټو٨ىر ثټ٩جٖضٌز ټصمٱٌٞ 

ٌو ټٽولپ.ثَض٨صمجه  ٱىًي ٸمٙوً ـو  ٨٘ض ثټنٱ٢ وثټىٴىه ثَـض

ٍثټض هوٻ ثټمٽٌؾ ش٩صمو ٨٘ض هلپ ثټدرتوٻ خنّدز   ٍض ثٖضجبز، إٗض  91ـصى ثِض  َض 

َثٯ ثټدرتوٻ وثټ٭جٍ مفٽٌج، إى ًٵرتح ثِصهُضٷ ثټ٩ّىهًز من ثټنٱ٢ ٍض  ؼجنذ ثِصن

 2.8ٌي نفى شىټٌو ثټ١جٴز ثټٹهٌخجبٌز وشفٽٌز ثٖضٌجه وٍض خٵٌز ثَضِصموثمجس ثْضل

ريشٱ٪ إٗض  2111مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج ٨جٿ   .2125مٽٌى  خٌمٌپ ٍض  5ِو

، وٸج  ًمٹن أ  ًص٩ٌٛ ثټ٩جټم ټىٴىه ٍض ثټدٌةز وثٖضنجك ثټ٩جٖضٍشأظريثس هيث ثخؽجنذ 

ٍثس ٸٌخىنٌز ًٙپ ـؽمهج إٗض  مٽٌى  ٠ن شهوه ثټدٌةز وشٽىط  611َضند٩جط ٬ج

ٌثًًز ش٩مپ خجټ٭جٍ ثْضؼىثء ثټٹىنٌز إىث ثِصمٌس ثټووٻ ٍض شٕ ٭ٌپ مف١جس ـ

مف١ز نىوًز ش٩مپ خأمج  ٍض ٨وه من هوٻ ثټ٩جټم ـصى ًنجًٌ  438وثټنٱ٢ خوَض من 

ٙجبٌجس ثټىٸجټز ثټووټٌز ټٽ١جٴز  71و 2114 مف١ز شفض ثٔضنٕجء ٠دٵج ٔـض

 ثټيًًز.
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وثټ٩جټم ًرس٧ ثټم١ى ثِض  نفى خنجء ثٖضف١جس ثټنىوًز ثټصٍ شمعپ ٍض ثټىٴض 

جس ثٖضصفور  17ثټفج ر أٸعٌ من   114ٍض ثٖضجبز من شىټٌو ثټٹهٌخجء، ٰٱٍ ثټىًَض

ٗض ؼجنذ إمف١ز  18ٔضنٕجء، خٌنمج ٍض ثټٙني مف١ز وظُضط مف١جس شفض ث

مف١ز َضِصدوثٻ مف١جشهج ثټصٍ ش٩مپ  28ثٖضف١جس ثټصٍ شفض ثٔضنٕجء نفى 

صى ثټٌجخج  ثټصٍ ش٩ٌٜض مف١جشهج ټٽصأظٌ خّدذ ثټََضٍٻ ثټصٍ ـوظض  خجټٱفم، ـو

ٌج  51ٌث ٍض ثټٌجخج  ٰهٍ شمصٽٺ نفى مؤل مف١ز ومف١صني شفض ثٔضنٕجء، وًِو

مف١ز  33ثټصٍ شمصٽٺ ٸمٌجس هجبٽز من ثـصٌج٠ٌجس ثټدرتوٻ وثټ٭جٍ ټوًهج 

ٌنّج خهج  11ومف١جس شفض ثٔضنٕجء نفى  مف١ز وش٩صمو ٍض  58مف١جس، ٰو

 ٍض ثٖضجبز ٨٘ض ثټ١جٴز ثټنىوًز. 81شىټٌو ثټٹهٌخجء خنّدز 

، ٨جمج 61ً هوًَض خ٩مٌ ٍمنٍ ًٵوً حمٽٌج 5-4ثٖضف١ز شرتثوؿ مج خني  شٹٽٱز خنجء 

ٍثټض شٹٽٱز ثټٹٌٽىوثس ثټىثـو/ثټّج٨ز من ثټ١جٴز ثټٕمٌّز ًّجوي لمّز  وَض 

 أ٩ٜجٯ شٹٽٱز ثټ١جٴز ثټنىوًز، وثټ١جٴز ثټٕمٌّز شفصجػ إٗض مّجـجس هجبٽز.

مهمز شأٌِْ ټيټٺ ٰئ  هوٻ ثټمٽٌؾ ًؽذ أ  شٹى  ٩ٌِور خئِنجه ثټ٭ٌح إټٌهج 

َثمنز م٪ ؼهىه أمًٌٹج  ًسًز ثټ١جٴز ثټن٥ٌٱز أًج ٸجنض أهوثٰهم ثټفٵٌٵٌز مص

ټهج شأظري ِٽدٍ ٍض وأوًخج ٍض ًٍجهر ث٨صمجههج ٨٘ض ثټ١جٴز ثٖضصؽوهر ثټصٍ ِصٹى  

ٍض ثٖضجبز من هيه  11إى شم٢١ أوًخج خج٨صمجههج ٨٘ض نّدز  ؛ثِصهُضٷ ثټنٱ٢

 .وثټهنو ټنٱْ ثټهوٯ مًٌٹج وثټٙنيوش٩ّى ٸيټٺ أ 2121ثټ١جٴز خفٽىٻ ٨جٿ 

ثټٽؽىء ټٽ١جٴز ثټنىوًز وثٖضصؽوهر من أؼپ شنىً٪ مٙجهً ثټولپ، وممٌػ  

َثٯ ثټدرتوٻ  َثنٌجس هوٻ ثټمٽٌؾ ٍض ثٖضّصٵدپ نصٌؽز ثِصن ټصٵٽٌٚ ثټ٩ؽَ ٍض مٌ

وثټ٭جٍ ٍض شىټٌو ثټٹهٌخجء وشفٽٌز ثٖضٌجه، خوَض من ثَض٨صمجه ثٖضٱٌٟ ٨٘ض ثټدرتوٻ 

ٌو ټٽ َثٯ ثٖضىثًه ثټنجٜدز ثټمٽٌؽٌزولپ، ووٴٲ ثٸمٙوً ـو  .ِصن

ى  خأ    هنجٷ م٩جًٜني ټهيث ثټصىؼه وًٕٹٹى  ٍض ؼووي ثټ١جٴز ثټنىوًز وًو٨ 

ثټووٻ ثټ٭ٌخٌز ٍض ٩ٌِهج ټٽمُٗض مّصٵدُض من هيث ثټنى٧ من ثټ١جٴز وثِصدوثټهج 

 خمٕجًً٪ من ثټ١جٴز ثټٕمٌّز.
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أ  شٹى  ٜفٌز شىؼهجس ٨جٖضٌز وٍض نٱْ ثټىٴض َض ًًٌو ثٖض٩جًٜى  ټووٻ ثټمٽٌؾ 

ٌج ؼوًور شألي أٔٹج ، ٰجَضشٱجٴٌز ثټووټٌز ټٽمص٭ريثس َض ٬ري ٨جهټز ٍض ٸعري من ثْـض

ثټ٬ٌدز ٍض  :ثٖضنجلٌز ـّذ ثشٱجٴٌز ٸٌىشى ثټصٍ شٌٸَ ٰٵ٢ ٨٘ض ثټ١جٴز ټّددني همج

أ   :وثټّدذ ثټعجنٍ ،ثنٝمجٿ ثټٙني وثټهنو وؼنىح أًٌٰٵٌج إٗض هيه ثَضشٱجٴٌز

ج ټٹىن٭ٌُ ټٽفٙىٻ ٨٘ض س ثٖضصفور شًٌو من هيه ثَضشٱجٴٌز شمًٌٌهج ٍض ثثټىًَض

ؼپ ٌٰٛ مًَو من ثټرضثبذ ٨٘ض ثٖضىث٠نني مصؽجهٽز ثټ٩ىٖضز ثټصٍ أثٖضىثٰٵز من 

ًأِهج ثټص٩جو  ثٖضصدجهٻ خني ثټووٻ، ټٹن ثْضٍمز  ًوؼصهج ټ٩ٵىه من ثټَمن و٨٘ض 

ض ٰج٨ٽٌز معپ هيه ثَضشٱجٴٌز، خٌن مج هنجٷ ٨ىهر من ؼوًو إٗض ثٖضجټٌز ثْضلرير ٴٜى

 شٽٺ ثَضشٱجٴٌز.

شن٥ٌ هوٻ ثټمٽٌؾ إٗض مٙجټفهج أوَض ٴدپ أ  شٹى  ٜفٌز شىؼهجس ٨جٖضٌز أو أ  

شٌٜن ټصىؼهجس ثٖض٩جًٜني خوو  أهټز مٵن٩ز، ومن ـٶ هوٻ ثټمٽٌؾ أ  شن٥ٌ 

ٶ ـٌح ثْض٩ِجً. ٶ ثټصنجٌّٰز وټٌْ ٰو  ثِض  إٗض شفٵٌٶ ثټصىثٍ  ٍض ثْض٩ِجً ٰو

ٽض   مربـٌغ ٘و نصٌؽز ثټصدج٠ؤ  2118مني ٨جٿ  2114أ٩ِجً ثټنٱ٢ أهنجهج ٍض نٰى

ثټيي ًٕهوه ثَضٴصٙجه ثټ٩جٖضٍ ولج٘ز ثَضٴصٙجه ثټٌٙنٍ ظجنٍ أٸرب ثٴصٙجه ٍض 

جس  جس ثٖضصفور، وًٍجهر إنصجػ ثټىًَض ثټ٩جټم وظجنٍ أٸرب مّصهٽٺ ټٽنٱ٢ خ٩و ثټىًَض

ټرشٸجس ثٖضنصؽز ثٖضصفور وٸنوث من ثټنٱ٢ وثټ٭جٍ ثټٙمٌي، وخوأس ش١جټذ ث

ثټفٹىمز ثْضمًٌٹٌز ثټّمجؿ ټهج خصٙوًٌ منصؽجشهج من ثټ٭جٍ وثټنٱ٢ ثټٙمٌي إٗض 

جس ثٖضصفور.  لجًػ ثټىًَض

ٰٱٍ ـجٻ ثِصموثٿ هوٻ ثټمٽٌؾ ثټصٵنٌجس ثټفوًعز، وثټصفوًجس ټٌّض ٴجٌشر  

ٰٵ٢ ٨٘ض ثټووٻ ثٖضّصهٽٹز، خپ شىثؼه هوٻ ثټمٽٌؾ ثٖضنصؽز ټٽنٱ٢ شفوًجس ٸدرير، 

ٌٍهج ثنمٱجٛ ثْض٩ِجً وًلٚ ثٖضٌجه وشىټٌو ثټ١جٴز ثټٹهٌخجبٌز ثٖضو٨ىمز ټ٩پ أخ

 مفٽٌج.

َض ٩ًنٍ ثَضهصمجٿ خجټ١جٴز ثټنىوًز ٰٵ٢ خپ ٸيټٺ خجټ١جٴز ثټٕمٌّز، وَض ٩ًنٍ  

، وټٹن ٴو ًٹى  ټهمج منجّٰني ټٽنٱ٢ ٨٘ض ثٖضوي ثټٵًٌذ ثَضهصمجٿ خهمج ٨٘ض أنهمج

ري مىثًه نجٜد 51هوً مهم خ٩و   ز.٨جمج ټصٰى
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َثمج هوټٌج خ٩ٌو ثٖضوي، إٜجٰز   ٸمج أ  هيث ثټنى٧ من ثټ١جٴز )ثټنىوًز( ًص١ٽذ ثټص

ج ـىٻ  إٗض أ  ثټ١جٴز ثټنىوًز ًٹصنٱهج ٸعري من ثٖضٕٹُضس وثټ٭مٛى لٙ٘ى

ثټصمٽٚ من ثټنٱجًجس ثټٝجًر خجټدٌةز، وټٹن ًمٹن ش١دٌٶ ثٖض٩جًري ثټووټٌز ثټصٍ 

ثټ١جٴز ثټنىوًز ثټصٍ ًمٹن أ  شؽ٩پ هوٻ ثټمٽٌؾ ٍض مأمن من ممج٠ٌ مف١جس 

 شّصموٿ ٍض شىټٌو ثټٹهٌخجء وشفٽٌز ثٖضٌجه.

ًثس أوٻ خٽو لٽٌؽٍ ًّٽٺ ثٖضّجً ثټنىوي ٍض مفجوټز ټصٽدٌز ثټ١ٽذ  ٸجنض هوټز ثٔضمج

َثًو ٨٘ض ثټٹهٌخجء ٍض خٽو ًٕهو ًٍجهر ِٹجنٌز رس٩ًز.  ثٖضص

ًثس ٨ٵوث ٴٌمصه ًٙپ إٗض  2119ٍض هًّمرب  ـور ًَض ٍض وثمٽٌجً هو  41منفض ثٔضمج

٢ إٗض ٸىنّىًشٌىٿ ٸىًي ًنىي أمن  ٸرب ثټٙٱٵجس ٨٘ض ثٔض٠ُضٳ ٍض ثټرشٳ ثْضِو

ًثٌٜهج ًٹصمپ أـوهج خفٽىٻ ٨جٿ  4ټدنجء وشٕ٭ٌپ  ، 2117مٱج٨ُضس نىوًز ٨٘ض أ

ًثس ثِصٝجٰز ثٖضٵٌ ثټؽوًو ټٽىٸجټز ثټووټٌز ټٽ١جٴز ثٖضصؽوهر.  وشنىي ثٔضمج

١جٴز ثټنىوًز وثٖضصؽوهر ٍض نٱْ ثټىٴض، هوٻ ثټمٽٌؾ شوًٷ ـجؼصهج ثٖضجِز إٗض ثټ

َثٯ ثټ٩ّىهًز خم  خٌمٌپ ټصىټٌومٽٌى   2.8ٱٌههج ممَونهج ثټنٱ١ٍ خّدذ ثِصن

ني خ٩و ثټٹهٌخجء وشفٽٌز ثٖضٌجه ثٖضجټفز  15، وثټصٍ ًمٹن أ  شٌشٱ٪ إٗض لمّز مًُض

ٍ ٍض ثٖضجبز من ثٔضنصجػ ثٔضؼمجيل ټٽنٱ٢ ثٖضنصؾ ٍض ثټ٩ّىهًز، مج ٩ًن ٨41جمج ش٩جهٻ 

ًثس ثټنٱ١ٌز ِصنمٱٞ إٗض ـووه ثټنٙٲ  أ  ٨جبوثس ثټنٱ٢ ټٽ٩ّىهًز من ثټٙجه

ري خوثبپ ټٽنٱ٢ ثټُضٍم 2125خفٽىٻ ٨جٿ  ًث ٍض شٰى ز ټصىټٌو مج ًص١ٽذ ثټدوء ٰى

 .ثټٹهٌخجء وشفٽٌز ثٖضٌجه

٘وً لجهٿ ثټفٌمني ثټرشًٱني ثٖضٽٺ ٨دو هللا خن ٨دو أوثِص٩وثهث ټٽمٌـٽز ثٖضٵدٽز 

ٌث مٽٹٌج ؼپ أ ټٽ١جٴز ثټيًًز وثٖضصؽوهر من خئنٕجء موًنز ثٖضٽٺ ٨دو هللا ثټ٩ًََ أم

 .ؽجَضس ثټ١جٴز ثټن٥ٌٱز وثٖضصؽوهرشى٠ني ثٖض٩ٌٰز ثټُضٍمز خم

ٌثءثس شفّني ٸٱجءر ثټ١جٴز ٨٘ض موي  مني ٰرتر خوأس ثټووٻ ثټٹربي شصّجخٶ ٍض إؼ

جس ثٖضصفور ٩ٜٱٍ م 2111، ٰٱٍ ٨جٿ ثْض٨ىثٿ ثټ٩رشر ثٖضجٌٜز ج ثِصهٽٹض ثټىًَض

ثِصهٽٹصه ثټٙني، وثټٙني ثِض  هٍ ظجنٍ أٸرب ثٴصٙجه ٍض ثټ٩جټم، وًًَو ثِصهُضٸهج 

جس ثٖضصفور.  ثِض  ٨ن ثټىًَض
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جس ثٖضصفور ٸٱجءر   ٨٘ض موي ثټ٩رشر ثْض٨ىثٿ ثټ٩رشر ثٖضجٌٜز ـّنض ثټىًَض

، خٌنمج شمٹنض ثټٙني من شفٵٌٶ ٍض ثٖضجبز ِنىًج 265ټ١جٴز خم٩وٻ ثِصموثٿ ث

مٽٌجً ٠ن من  26252ٍض ثٖضجبز، ټهيث ثِصهٽٹض ثټٙني نفى  167م٩وٻ ِنىي ٴوًه 

جس ثٖضصفور،  4خًَجهر  2119ثٖضٹجٰت ثټنٱ١ٍ من ثټ١جٴز ٨جٿ  ٍض ثٖضجبز ٨مج ٍض ثټىًَض

َثهس ثټٙني ثٔضنٱجٳ ٨٘ض ثَضِصعمجً ٍض مؽجٻ ثټ١جٴز ثټن٥ٌٱز ٨جٿ  نفى  2119ٰ

جس ثٖضصفور ثټدج 3466 . 1866ټٮ مٽٌجً هوًَض أٸعٌ ممج أنٱٵصه ثټىًَض  مٽٌجً هوًَض

ٙجبٌجس ثټووټٌز ٰئ  ثټنٱ٢ مصىٴ٪ ټه أ  ًنٱي ٍض ـووه  ِنز  71-51ـّذ ثٔـض

ٍثټض مٹٽٱز  پ ثټووٻ إٗض ثٸصٕجٰجس ؼوًور، وأ  ثټدوثبپ ثْضلٌي مج  إىث ټم شص٘ى

ْض  ثټ١ٽذ  ؛ـصى ثِض ، خٌنمج شىثؼه هوٻ ثټمٽٌؾ شفوًجس شص٩ٽٶ خجټ١جٴز وثٖضٌجه

 ٌٵٱَ وًصٝج٨ٲ لُضٻ ثټٱرتر ثٖضٵدٽز.٨٘ض ثټٹهٌخجء وثٖضٌجه ِ

ٙجبٌجس ٸيټٺ إٗض ًٍجهر نّدز ثټ١جٴز ثټٹهٌخجبٌز خجِصموثٿ ثټصٵنٌز  شٕري ثٔـض

وىټٺ  2116ٍض ثٖضجبز ٍض ٨جٿ  53ٍض ثٖضجبز ٍض ثټعمجنٌنجس إٗض ـىثيل  9ثټنىوًز من 

 ٸنّدز من إؼمجيل ثټٹهٌخجء ثٖضىټور من ٸجٰز ثٖضٙجهً.

ًثس ثِرتثشٌؽٌز وثٴصٙجهًز شىؼه هوٻ ثټمٽٌؾ نفى ثټ١ج ٴز ثټنىوًز نصٌؽز مرب

ٴىًز أهمهج إنصجػ ثټٹهٌخجء وشفٽٌز مٌجه ثټدفٌ خصٹجټٌٲ ثٴپ ٴو شنمٱٞ إٗض أٴپ 

 .٢ وثټ٭جٍ ٖضىثؼهز ثټ١ٽذ ثٖضصنجمٍٍض ثٖضجبز من شٹجټٌٲ ثِصموثٿ ثټنٱ 7من 

 روًر  أ٘دق ثِصموثٿ ثټ١جٴز ثټنىوًز ٍض شفٽٌز ثٖضٌجه وشىټٌو ثټ١جٴز ثټٹهٌخجبٌز

صٌج٠ٌجس ثٖضفووهر من ثټنٱ٢ وثټ٭جٍ  ٌث ټفصمٌز شنجٴٚ ثَـض و٠نٌز و٨جٖضٌز ن٥

ري ثټ١جٴز خأ٩ِجً مٵدىټز شفو من ثًشٱج٧ نّذ ثټصٝمم وٍض  ثټ١د٩ٌٍ، وټصٰى

ٌثٛ ثټصنمٌز ثټٙنج٨ٌز وثَضِص٩وثه  نٱْ ثټىٴض ثٖضفج٥ٰز ٨٘ض ثټنٱ٢ وثټ٭جٍ ْض٬

 .ٖضٌـٽز مج خ٩و ثټنٱ٢

ثٖضٱج٨ُضس ثټنىوًز أٸعٌ أمنج وأٴپ شٹٽٱز وأٸعٌ هًمىمز،  من ًىؼو ثِض  ؼٌپ ؼوًو

ني من  وَض ًمٹن ثِصموثمهج ٍض شٹنىټىؼٌج ٘ن٪ ثْضِٽفز ثټنىوًز شٵن٪ ثٖضصمٰى

ثټٌمٌنٌني ٍض ثټ٭ٌح، وشهوي ًو٧ ثٖضصٕٹٹني من ثٖض٩جًٜني خأهمٌز ثټصىؼه نفى 
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 ً ًعمج شعدض ثټ١جٴز ثټنىوًز ٸدوًپ ثِرتثشٌؽٍ ثِص٩وثهث ٖضٌـٽز مج خ٩و ثټنٱ٢ 

 ثټٱج٨ٽٌز ثَضٴصٙجهًز ټٽ١جٴز ثټٕمٌّز ثٖضصؽوهر.

ٸمج أ  ثټ١جٴز ثټنىوًز ىثس ثِصموثمجس ألٌي وث٩ِز ٬ري مٵصٍشر ٨٘ض  

ثِصموثمجس ثټ١جٴز وشفٽٌز ثٖضٌجه، ُٰضخو أ  نٕجًٷ وننجْٰ ثټ٩جټم ٍض 

 ثِصموثمجشهج ٍض ؼمٌ٪ ثٖضؽجَضس.

 ثَضِصعمجً ٍض ثټ١جٴز ثټٕمٌّز:

ثټ١جٴز ثټمرضثء ٨ٵذ نٹّز أ٩ِجً ثټنٱ٢، خ٩و أ  أ٘دق شىټٌو  شدوه ثټٌهج  ٨٘ض

، 197ٍض ثٖضجبز ٨جٿ  25ٍض ثٖضجبز نَوَض من  5ثټٹهٌخجء ث٨صمجهث ٨٘ض ثټنٱ٢ ثټٌىٿ نفى 

ٍض ثٖضجبز ٍض شىټٌو  11خٱٝپ ثټ١جٴز ثټنىوًز وثټ٭جٍ، ٌٰمج شّجهم ثټ١جٴز ثټنىوًز ح

شفض  67هوټٌز و 31پ ٍض مف١ز نىوًز ش٩م 438ثټٹهٌخجء ـىٻ ثټ٩جټم خ٩وه 

ور شىټٌو  27 2115ثٔضنٕجء أ٬ٽدهج ٍض ٴجًر آٌِج، وثټٙني ټوًهج ـصى أٸصىخٌ  ـو

٬ٌ٭جوثٟ،  25.5ٸهٌخجء ش٩مپ خجټ١جٴز ثټنىوًز ٴٌو ثټصٕ٭ٌپ ،خٽٮ إؼمجيل ٩ِصهج 

جٰز إٗض  ور ٴٌو ثټدنجء خ٩ّز  25خجٜٔض ٬ٌ٭جوثٟ، خّدذ أ  ثټ١جٴز  27.51ـو

َثس ش نجٌّٰز ٨وًور، أخٌٍهج إٜجٰز إٗض ثنمٱجٛ أ٩ِجًه ثټنىوًز  شصمص٪ خمٌ

 خمُضٯ ثِص٩مجٻ وٴىه ثټوًَٻ ٰهٍ شفج٦ٰ ٨٘ض ثټدٌةز من ثند٩جظجس ثټصٵٽٌوًز.

ٌثـز، خ٩و أ  ٸجنض  ـٌغ ًن٥ٌ إٗض ثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټنٱ٢ خمًَؾ من ثټٵٽٶ وثټ

ٌثء ٍض أًٌٰٵٌج ثٖض٩صمور ٨٘ض شىټٌو  ج هوٻ ؼنىح ثټٙف ثټووٻ ثټنجمٌز، لٙ٘ى

 ٌ خجء من ثټوًَٻ شٹٽٲ مج خني ظُضظز إٗض ِصز أ٩ٜجٯ مج ًو٩ٰه ثٖضّصهٽٹى  ٍض ثټٹه

ٵج ټرشٸز مجٸٌنَي ثَضِصعمجًًز.  خٵٌز هوٻ ثټ٩جټم ثٖضصٵوٿ ٰو

شًٌٽٌى  هوًَض  5.3ٴوً ٘نووٳ ثټنٵو ثټوويل شٹٽٱز ه٨م ثټ١جٴز ـىٻ ثټ٩جټم خنفى 

ٍض ثٖضٵجخپ ًمٹن أ  ٍض ثٖضجبز من ثټنجشؾ ثٖضفيل ثټ٩جٖضٍ،  6.5مج ٩ًجهٻ  2115ٍض 

شًٌٽٌى  هوًَض مٹجِذ ٨جٖضٌج إىث مج ٩ًٰض نّدز  1.3شفٵٶ ثټ١جٴز ثٖضصؽوهر 

ٍض ثٖضجبز ـّذ ثټىٸجټز ثټووټٌز ټٽ١جٴز ثٖضصؽوهر )آًًنج(،  36ثټ١جٴز ثٖضصؽوهر خنفى 

هوٻ ٍض ثټ٩جټم من ـٌغ ثِصهُضٷ  11وش٩صرب هوٻ ثټمٽٌؾ ثټّض من خني أٸعٌ 
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خٌمٌپ لُضٻ  31نفى  2115هُضٷ ثټٱٌه ٍض ثټ٩ّىهًز ٨جٿ ثټ١جٴز ټٹپ ٌٰه، أي ثِص

 ثټ٩جٿ.

ٽض إٗض  مٽٌجً هوًَض ِنىًج،  161وٸٽٱز ثټو٨م ټٵ١ج٧ ثټ١جٴز ٍض هوٻ ثٖضؽٽْ ٘و

وأنٱٵض ثټ٩ّىهًز نٙٲ شًٌٽٌى  ًًجٻ ټٽٹهٌخجء لُضٻ ظُضط ِنىثس، خٽٮ ثټو٨م 

ٕٹپ مدجرش ٍض ثٖضجبز من نجشؽهج خ 4.6، مج ًىثٍي 2114مٽٌجً ًًجٻ ٨جٿ  151

،خ٭ٞ ثټن٥ٌ ٨ن ثْض رثً ثْضلٌي، أي أ  ثټووټز شدٌ٪ ثټىٴىه ټٽرشٸجس ثٖضفٽٌز أٴپ 

٢ ثټ٩ٌّ ثټ٩جٖضٍ ح ٍض ثٖضجبز، وشٹٽٱز إنصجػ ثټٹٌٽىوثٟ ٍض ثټّج٨ز  97من مصِى

هٽٽز ټٽٹٌٽىوثٟ ٍض ثټّج٨ز، وخٽٮ ثِصهُضٷ  15.2إٜجٰز إٗض ثټصىًٍ٪ وثټنٵپ نفى 

أټٲ ؼٌؽجوثٟ ٍض  829.19نفى   2114-2112ٿ ثټ٩ّىهًز ټعُضظز أ٨ىثٿ من ٨ج

ٍض ثٖضجبز ٸأ٨٘ض نمى  11خنّدز  2114ثټّج٨ز، ثًشٱ٩ض نّدز ثَضِصهُضٷ ٍض ٨جٿ 

ٍض  45، ثِصهٽٺ ثټٵ١ج٧ ثټٙنج٨ٍ نفى 2114ـصى  2116لُضٻ ثټٱرتر ثٖضمصور من 

ٍض ثٖضجبز ټصدٽٮ  44ثٖضجبز من نمى ثَضِصهُضٷ، خٌنمج ثِصفىى ثټٵ١ج٧ ثټّٹنٍ ٨٘ض 

أټٲ ؼٌؽجوثٟ ٍض ثټّج٨ز، ٍض ـجټز  136.4نفى  2114مٌز ثِصهُضٸه ٨جٿ ٸ

ٌثً م٩وَضس ثَضِصهُضٷ، ٰئنه ًص٩ني مٝج٨ٱز ثٔضنصجػ ـصى ٨جٿ  أي أ   2131ثِصم

٨جمج  ٨61جمج ش٩جهٻ مج شم خنجسه لُضٻ ثٻ 15هوٻ ثټمٽٌؾ أ  شدنٍ مف١جس لُضٻ 

 ثٖضجٌٜز.

نصجػ ثټدرتوٻ وثټ٭جٍ، وخٽٮ ٍض ًىنٌى ٍض ثٖضجبز من إ 38ـٌغ خٽٮ ثَضِصهُضٷ ثٖضفيل 

 927 2115مٽٌى  خٌمٌپ ًىمٌج، أي ثِصهٽٹض ثټ٩ّىهًز ٨جٿ  2.984 2115

ٍض ثٖضجبز  5و 4مٽٌى  خٌمٌپ، وإىث ثِصمٌ م٩وٻ ثَضِصهُضٷ ثټفجيل ثټيي ًرتثوؿ خني 

 .2131ًٙپ إٗض ٩ٜٲ مّصىثه ثټفجيل خفٽىٻ ٨جٿ 

ن ثټىٴىه ًىمٌج، ومن ثٖضصىٴ٪ أ  مٽٌى  خٌمٌپ م 811مٽٌى  مٌٸدز  12شّصهٽٺ 

ًثس إٗض أٸعٌ من  ، أي أ  ٴ١ج٧ 2131مٽٌى  ٌِجًر خفٽىٻ ٨جٿ  26ًٙپ ٨وه ثټٌّج

ٍض ثٖضجبز،  17ٍض ثٖضجبز من إؼمجيل ثټ١جٴز، وثټٵ١ج٧ ثټصؽجًي  23ثټنٵپ ًّصهٽٺ 

 ٍض ثٖضجبز من ثَضِصهُضٷ ثٖضفيل. 7.5خٌنمج شّصهٽٺ رشٸز ثٖضٌجه نفى 
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ري ټيټٺ ش٩ّى ثټووټ   ،2131ىٻ ٨جٿ ٽمٽٌى  نٱ٢ مٹجٰت ًىمٌج خف 1.5ز نفى شٰى

ثِصموثٿ رشٸز  :معپ ،من لُضٻ شنٱٌي أن١ٕز ثټربنجمؾ ثټ٩ّىهي ټٹٱجءر ثټ١جٴز

ني ٨وثه ىٸٍ ٍض  11ثټٹهٌخجء ٸجخُضس ثْضٖضنٌىٿ خوَض من ثټنفجُ، وخٙوه ٠ٌؿ  مًُض

 3.4ـجټٌج نفى ، ٌٰمج ش٩ّى رشٸز ثٖضٌجه إٗض مٝج٨ٱز إنصجؼهج ثټدجټٮ ٨2116جٿ 

أټٲ خٌمٌپ من  311مف١ز وشّصهٽٺ  28مٽٌى  مرت مٹ٩ذ من ثٖضٌجه ثٖضفُضر من 

ني مرت مٹ٩ذ من ثٖضٌجه ثٖضفُضر  8ثټىٴىه ثٖضٹجٰت ًىمٌج، وهٍ شّصهوٯ إنصجػ  مًُض

 خنٱْ ٸمٌجس ثټىٴىه ثټفجټٌز. 2131ًىمٌج خفٽىٻ ٨جٿ 

مٌَر شٹٽٱز مج  ثنمٱٝض شٹجټٌٲ ثْضټىثؿ ثټٕمٌّز خٕٹپ ـجه ؼوث، ـٌغ إ 

هوًَض  25شٵومه  رشٸجس ثټٹهٌخجء ـصى ټى ثنمٱٞ ٩ٌِ ثټنٱ٢ ٨نو مّصىي 

ثنمٱٝض إٗض ًخ٪  2115ټٽربمٌپ، ٰصٹٽٱز إنصجػ وثس من ثټ١جٴز ثټٕمٌّز ٨جٿ 

ثس ٍض ثټّج٨ز و ِنض أمًٌٹٍ ټٹپ ٸٌٽى  5.84، وأ٘دق ًٕٹپ 2118مّصىثهج ٨جٿ 

ثټ١جٴز ثټٕمٌّز، ټيټٺ أخٌمض شىؼهج ٨جٖضٌج ؼوًوث ٍض ثنمٱجٛ شٹٽٱز مٕجًً٪ 

موًنز ثٖضٽٺ ٨دو ثټ٩ًََ ټٽ٩ٽىٿ وثټصٵنٌز م٪ ثټرشٸز ثټ٩ّىهًز ټٽٹهٌخجء ورشٸز 

شٵنٌز ټٽ١جٴز ثشٱجٴٌز ٔضنٕجء مف١ز ٠جٴز ٔمٌّز ٔجنهج شأمني ٩ٌِ رشثء 

ٍض ثٖضجبز من ثټووًَض ټٹپ  ٠1.15جٴز خ٩ٌّ ٬ري مو٨ىٿ خجټٹجمپ خٵٌمز أٴپ من 

٩و هيث ثټ٩ٌّ ثْضٴپ ٨٘ض مّصىي ثټ٩جټم، وشّصعمٌ ٸٌٽىوثٟ/ ِج٨ز، ـٌغ ً

٬ٌ٭جوثٟ من ثټ١جٴز ثټٕمٌّز خفٽىٻ ٨جٿ  41مٽٌجً هوًَض ٔضنصجػ  119ثټ٩ّىهًز 

ٍض ثٖضجبز من إؼمجيل ثـصٌجؼجشهج من ثټ١جٴز خفٽىٻ ىټٺ  31، وهى مج ًٕٹپ 2132

 ثټىٴض.

موثٿ ټٌْ ٰٵ٢ ًٰ٪ ثټو٨م، وإنمج ًٰ٪ ٸٱجءر ثِصموثٿ ثټ١جٴز، ټرتٌٔو ثِص

ًثس ټصىټٌو ثټ١جٴز ثٖضصؽوهر، ٰصؽجًح ثټ٩جټم  ري ثِصعمج ٱىًي، وشٰى ثټىٴىه ثْـض

ًث، خپ أ٘دفض  شؤٸو أ  شٌٌٔو ثټ١جٴز خجح ثټنمى وثټصنمٌز، ثټيي ټم ٩ًو لٌج

ج وأ  ثټ٩ّىهًز شٌشد٢ خووٻ ثټمٽٌؾ   روًر ټٽ٩ّىهًز وټووٻ ثټمٽٌؾ، لٙ٘ى

أټٲ مرت م٪ مٍش، ُٰضخو  46 أټٲ مرت ونفى ٨42ن ٠ًٌٶ ثْضټٌجٯ ثټدٍشًز خ١ىٻ 

و ټٽ١جٴز ثټٹهٌخجبٌز م٪ ثټووٻ ثټ٩ٌخٌز وثْضوًخٌز، وثټيي  أ  ًٹى  ثټ٩ٌّ مـى
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ًٕٹپ أِجِج ټٱصق ثټّىٳ ثٔضٴٽٌمٍ وثټ٩جٖضٍ ټٽ١جٴز ثټٹهٌخجبٌز خ٩و ثِصٹمجٻ 

ثټ٩ٌخٍ، وثِصٹمجٻ ثټٌخ٢ خني ثټ٩ّىهًز ومٍش،  –ثټٌخ٢ ثټٹهٌخجبٍ ثټمٽٌؽٍ 

 ٍ م٪ أوًخج.ومن ظم ثټٌخ٢ ثټٹهٌخجب

جس ټٽٌخ٢   خوء شوثوَضس ِىٳ ثټٹهٌخجء ثټمٽٌؽٌز ثٖضٕرتٸز ـجټٌج، وهنجٷ مٱجٜو

ٌج  ثټٹهٌخجبٍ ثټمٽٌؽٍ م٪ ثټّىٳ ثْضوًخٌز ٨رب ٸهٌخجء شٌٸٌج، وهى مج ٨ًَؾ ًِو

وًؽ٩ٽهج شصمّٺ خّىًًج ټفٌمج  أوًخج من ثټ١جٴز ٨رب شٌٸٌج ثټٵجهمز من هوٻ 

ٌج ټص  ٙوًٌ ثټ١جٴز إٗض أوًخج.ثټمٽٌؾ ثټصٍ شٹرس ثـصٹجً ًِو

مٹجِذ شٙوًٌ ثټ٩ّىهًز ټٽ١جٴز ثٖضصؽوهر، ًمٹن أ  ٩ًٝهج ٨٘ض لج٠ًز ثټ٩جټم 

ج م٪ شدنٍ هوٻ ثَضشفجه ثْضوًخٍ  خؽجنذ شٙوًٌ منصؽجس ثټنٱ٢ ثټمجٿ، لٙ٘ى

، ٰهنجٷ ٌٰ٘ز ٔض٨جهر 2131ټٽمّصىًجس ثٖضّصهوٰز ثټٙجًمز ټص٭ري ثٖضنجك ټ٩جٿ 

ٌثًه شٵوًم ثټو٨م ٖضٕجًً٪ ثټ١جٴز ثٖضصؽوهر، ٍض ـني ثَضشفجه ثْضوًخٍ ثټن٥ٌ ٍض ثِص م

ًمٹنه ثټفٙىٻ ٨٘ض ثټ١جٴز ثټن٥ٌٱز من ثټ٩ّىهًز ومن هوٻ ثټمٽٌؾ خأ٩ِجً أٴپ 

ٌج.  من ثټ٭جٍ ثټيي شفٙپ ٨ٽٌه أوًخج من ًِو

ثټ١جٴز ثټٕمٌّز شصٌق ټٽ٩ّىهًز ٰجبٝج ټصٙوًٌه ْضوًخج، وهٍ مهٌأر ټصٙدق 

ٌز، هيث ثټنى٧ من ثټ١جٴز ثٖضصؽوهر ټدنجء ثٴصٙجهثس ثْضوٗض ٨جٖضٌج ٍض ثټ١جٴز ثټٕمّ

مٌنز، خپ إ  ثټ٩ّىهًز ٴجهًر ٨٘ض ٴٌجهر هوٻ ثټمٽٌؾ نفى شفىٻ ؼٌو ومصّج٧ً ٍض 

ثَضٴصٙجه ثْضلرض ثټيي ًصؽه نفىه ثټ٩جټم، ـٌغ أ  ثټٱرتر ثٖضٵدٽز شٕهو منجّٰز 

ٴز ثٖضصؽوهر ٔوًور خني مىثًه ثټ١جٴز ثټصٵٽٌوًز وثٖضىثًه ثٖضصؽوهر، ـٌغ أ  ثټ١ج

شصمص٪ خصنجٌّٰز ٨جټٌز ټٌلٙهج وشىثٌٰهج ٍض ثټ٩ّىهًز خٕٹپ لجٗ ـٌغ شمصٽٺ 

ج و  ْض   ؛أ  ټهج هوً ؼىهٌي ومؤظٌ ٍض ثټّىٳمّجـجس ٸدرير مٕمّز، لٙ٘ى

ج خ٩ومج  ثټ١جٴز ثټٕمٌّز ِصفوط أٸرب ش٭ٌري ٍض شجًًن ٘نج٨ز ثټٹهٌخجء، لٙ٘ى

ٌثٰٶ ثټٹهٌخجء ثټصٵٽٌوًز شىثؼه شفوًجس  ټم شٹن شىثؼههج ٴدپ لمْ خوأس م

ِنىثس، ومىثًه ثټ١جٴز ثٖضصؽوهر ِصهٌمن ٨٘ض ٴ١ج٧ شىټٌو ثټٹهٌخجء خٕٹپ ٸجمپ، 

وخجس ٸعري ٩ًّى ټٙو مج ٩ًصربه  رخز ٔمٌّز، ـٌغ إ  ثټ١جٴز ثټٕمٌّز 

و٠جٴز ثټًٌجؿ همج ثټٕٹُض  ثْضٸعٌ ٰج٨ٽٌز من ـٌغ ثټصٹٽٱز خني مٙجهً ثټ١جٴز 
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صفٵٶ ثټ٩ّىهًز ن ؽجـجس ٍض ثټ١جٴز ثټٕمٌّز شٱىٳ ثټنٱ٢، وإ  ثٖضصؽوهر، ِو

 ٸج  ثټنؽجؿ ثټيي شفٵٵه ثټ٩ّىهًز هى ٜمن هوً مًَؾ مىثًه مص٩وهر.

إنٕجء أٸرب مٙن٪ ټٽ١جٴز   6/1/2116ثٖضٽٹٌز ٍض ًند٪ ٍض  زووٴ٩ض ثټهٌة

ًثس هوًَض ٔضنصجػ ثټرشثبق  ثټٕمٌّز ٍض ثټرشٳ ثْضو٢ِ خصٹٽٱز ظُضظز مٽٌج

ج ثټٕ مٌّز، ټصٽدٌز ثټ١ٽذ ٨٘ض ثِصموثٿ ثټ١جٴز ثټٕمٌّز ٍض ثټٌّٽٌٹىنٌز وثټمًُض

مٌ٭جوثس أي مج ٩ًجهٻ  121إنصجػ ثټ١جٴز ثټٹهٌخجبٌز مفٽٌج و٨جٖضٌج من أؼپ شىټٌو 

أټٲ ټىؿ ٠جٴز ٔمٌّز ِنىًج من ثټ١جٴز ثټٹهٌخجبٌز ثټُضٍمز، وثٖضٙن٪ خوث  451

نٕجء وهى ظمٌر لربر وشؽٌخز ٠ىًٽز، ـٌغ خوأس ثٖضؽمى٨ز خئ 1994مني ٨جٿ 

ًث٧ ټُض٨صنجء خجْضخفجط وثټص١ىًٌ خمؽجٻ ثټ١جٴز، وأنٕأس ثٖضؽمى٨ز أوٻ مٙن٪  ى

وًس إنصجؼهج إٗض أٖضجنٌج، وًأشٍ إنٕجء ثٖضٙن٪ 2114 – 1994مج خني ٨جٿ  ، ٘و

َثمنج م٪ خٌنجمؾ ثټصفىٻ ثټى٠نٍ ثټ١مىؿ وثَضِرتثشٌؽٍ ثټيي ٩ًو نٵٽز  ثټؽوًو مص

ؽجه خوثبپ مصؽوهر ټٽ١جٴز شو٨م نى٨ٌز ٍض ثَضٴصٙجه ثټ٩ّىهي، ـٌغ ٩ًو إً

ثَضٴصٙجه ثټى٠نٍ وًٰ٪ ثٖضفصىي ثٖضفيل من أخٌٍ ثټ٩ىثمپ ثْضِجٌِز وثټوث٨مز 

 ټٽووًر ثَضٴصٙجهًز من لُضٻ إنٕجء مٙن٪ ٸهيث.

هوٻ مؽٽْ ثټص٩جو  ثټمٽٌؽٍ ش٩ٌٖ مٌـٽز شفىٻ ٔجمٽز ټٽمٌوػ من هثبٌر -4

 ثټنٱ٢:

َثًو ٨٘ض ًً٪ ش٩جنٍ هوٻ ثټمٽٌؾ من لٽپ إنصجؼٍ نصٌؽز ثَض٨ص مجه ثٖض١ٽٶ وثٖضص

ًثِجس شفيً من نٝىح ثټنٱ٢ خوأس شفيً من  ًثس ثټنٱ٢ خ٩ومج ٸجنض ثټو ٘جه

هلىٻ هوٻ ثټمٽٌؾ مٌـٽز ؼوًور ټٌْ ٰٵ٢ ثَضنصٵجٻ من مٌـٽز شيخيح أ٩ِجً 

ثټنٱ٢ وخجټصجيل شيخيح ثټولىٻ خپ خوأس شولپ مٌـٽز ثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټنٱ٢ ثټصٍ 

ٌثهثس ثٖضَمنز، أي أ  هوٻ ثټمٽٌؾ هلٽض مٌـٽز ـٌؼز ټم  شٵىه إٗض ثنمٱجٛ ثًٔض

٩ًو أمجمهج ِىي ثټٽؽىء إٗض شنمٌز ثْضن١ٕز ثَضٴصٙجهًز ٬ري ثټنٱ١ٌز ٨٘ض أِْ 

َثنٌجس ٘ٱًٌز  ثَضِصٵُضٻ ثَضٴصٙجهي ثټمجيل من ثټو٨م، م٪ ثټصىؼه نفى إ٘وثً مٌ

ٶ آټٌجس شٵٕٱٌز خوَض من مىث٘ٽز  جس ٰو خُض ٨ؽَ أي ثټٝ٭٢ ٨٘ض ثٖضٍشٰو

صٌج٠ٌجس ثټمجًؼٌز.ثَضِ صٌج٠ٍ ثټ٩جٿ أو ثَـض  صوثنز وشٌٌّپ ثَـض
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جبٌ مج شمٌ خه هوٻ ثٖضؽٽْ هى لٽپ ًصؽ٘ض ٍض شٌٸٌذ ثټنجشؾ ثٖضفيل ثٔضؼمجيل  ِو

ْض  مٙوً هيه ثٖضوثلٌپ ًً٪ شٙوًٌ ظٌور ٠د٩ٌٌز  ؛ثټفّجخجس ثټٵىمٌز ثْضلٌي

ّجس وثټرشٸجس ٍض ثټٵ ٌثه وثٖضِؤ ١ج٧ ثنمٱٝض أ٩ِجًهج وټٌْ إنصجؼٌز ثْضٰ

ثټمجٗ، وثټصٍ َض ًمٹن ٰٙٽه ٨ن ثټمٽپ ثټّٹجنٍ ثټيي خٌٍ ٸ٥جهٌر ٨جمز مني 

ثټصٍ أهس إٗض شوٰٶ ثټىثٰوًن إٗض ثٖضن١ٵز وثټن٥ٌ  1973ثټ١ٱٌر ثټنٱ١ٌز ثْضوٗض ٨جٿ 

ٱهج ٤جهٌر ٨ٌٌٜز َضخو منهج، هوٰهج ِو مص١ٽدجس ثٔضنصجػ ٍض ثٖضن١ٵز،  إټٌهج خ٘ى

مٵوًر هوٻ ثٖضؽٽْ ٨٘ض ثټوٰج٧ ٨ن نٱّهج  ثټيي ًمعپ ؼىهٌ ثټمٽپ ثْضمنٍ ٍض ٨وٿ

 وشأمني ثَضٸصٱجء ثټيثشٍ من ثټفمجًز ثټ٩ّٹًٌز.

ج وأ  هوٻ ثٖضن١ٵز شىثؼه شفوًجس ؼىهًٌز ٍض إٴٽٌم م١ٌٝح أمنٌج،   لٙ٘ى

صى ثټٌّجٌِز ٍض هوٻ ثٖضن١ٵز، ثټصٍ ټم  وهى خّدذ ثټمٽپ ٍض ثټدنٌز ثَضٴصٙجهًز ـو

ٌث٨ٍ مدوأ ثٖضىث٠نز ثټٹجمٽز ٩ٲ ثٖضٕجًٸز ثټٌّجٌِز  شهصم أو ش ثٖضصّجوًز، ٜو

ًثس ثټٌّجٌِز وثَضٴصٙجهًز  ٌث ًثس وثشمجى ثټٵ ثټ٩ٕدٌز ثټٱ٩جټز ٍض شفوًو ثټمٌج

وثْضمنٌز، وهى لٽپ أهي إٗض وؼىه ِٽ١ز أٸعٌ من م١ٽٵز ومؽصم٪ أٸعٌ من 

٨جؼَ، وټم ش٩و شٹٱٍ ًهر ثټٱ٩پ ثټصٍ هٍ ٴجِم مٕرتٷ خني هوٻ ثٖضؽٽْ ٍض 

ٌثً رشثء ثټّٽم  ثَضؼصمج٨ٍ ثټيي ټم ٩ًو ًنٱ٪ ٍض ٤پ ثټصفوًجس ثټصٍ شرضح ثِصم

هوٻ ثٖضؽٽْ ثَضٴصٙجهًز وثْضمنٌز ٍض ٤پ خىثهً ـٌٸز مصّج٨ًز من ثټص٭ريثس 

ثټٌّجٌِز ثټصٍ شٵرت  خجټص٭ريثس ثَضٴصٙجهًز وهٍ ثټصٍ ثٰصصفض خهج ثټٵمز 

ًث  ثټٵمز ٍض  37ثټمٽٌؽٌز ثٻ ٍض ثټدفًٌن ـٌغ ٸج  ثْضمن وثټصنمٌز ًصٙو

6/12/2116. 

ٌثٷ   وهنج ًأشٍ أهمٌز شٱج٨پ ثْضن٥مز ثټفجٸمز م٪ ٰةجس ثټ٩ٕذ ټٵٌجهر ـ

مّصٵديل ٌِؤهي إٗض ش٭ريثس ٨٘ض أِجُ ٰهم شفٽٌيل ثټيي ًٌي من ثټم١أ ثټن٥ٌ 

إٗض ٸپ من أوؼه ثټمٽپ ٨٘ض أنهج ٴٌٝز مّصٵٽز، و٬ري مرتثخ١ز، أي ًؽذ أ  ًصؽه 

ٌثٷ ثٖضٕرتٷ إٗض م٩جټؽز  ور هيث ثټصٱج٨پ وهيث ثټف أوؼه ثټمٽپ ؼم٩ٌج ٍض ـو

٨ٝىًز مصمجِٹز ثْضخ٩جه، مصٝجٌٰر ثټ٩نجٌش، ومن ثټم١أ أًٝج م٩جټؽز أوؼه 

ٌأ ٨ٽٌهج أي ش٭ٌري أو  ثټمٽپ ثٖضَمنز ٨٘ض أنهج ٤ىثهٌ ؼجمور وظجخصز ًّصفٌپ أ  ١ً
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ج ٍض أوؼه ثټمٽپ  أنهج ٬ري ٴجخٽز ټٽفپ، خپ ثٖض١ٽىح م٩جټؽز مج هى ظجخض لٙ٘ى

  هوٻ ثٖضؽٽْ من لُضٻ ًسًز نٵوًز ش١ىًًٌز ؼجم٩ز.ثٖضَمنز وهٍ ٸعرير ٍض

ٍض  1.9ـٌغ نؽو شدج٠ؤ ثټنمى ثټٹيل ٍض أٸرب ثٴصٙجه لٽٌؽٍ ٍض ثټ٩ّىهًز و٘پ إٗض 

ټرتثؼ٪ ثټنمى ٍض ثټٵ١ج٨ني ثټنٱ١ٍ و٬ري ثټنٱ١ٍ ٨٘ض ـو  2116ثٖضجبز ٍض ٨جٿ 

ِىثء، ـٌغ ِؽپ ثټٵ١ج٧ ثټمجٗ ٬ري ثټنٱ١ٍ أخ١أ نمى ِنىي ټه مني ٨جٿ 

 ٍض ثٖضجبز. 3.6ـٌغ نمج خنّدز  2113

ثٖضصفىٻ ثټٌبٌيس ٨٘ض مّصىي ثټمٽپ ثَضٴصٙجهي هى خٌوٍ مٙج٨ذ ثٴصٙجهًز 

ٌثهثس ثټنٱ٢ ثٖضصٵٽدز وثٖضنمٱٝز ٨٘ض شٽدٌز  ٨مٌٵز شصمٌٸَ أِجِج ٍض ٨وٿ ٴوًر إً

ج ٍض ٤پ ؼوټٌز ثټصفىَضس ثټٌّجٌِز وثَضٴصٙجهًز وثْضمنٌز ثټصٍ  ثٖضص١ٽدجس لٙ٘ى

لُضٻ ثټٱرتر ثٖضجٌٜز وثټصٍ ًؽذ شؽجوٍهج ٍض ثٖضٌـٽز ثٖضٵدٽز،  ش٩ٙٲ خجٖضن١ٵز

ج ٍض أٸرب ثٴصٙجه لٽٌؽٍ ٍض ثټ٩ّىهًز ًٹٕٲ  ثټ٩ؽَ ثټٵٌجيس ٍض ثٖضىثٍنجس لٙ٘ى

ثټفجؼز ثٖضٽفز ثِرتثشٌؽٌج إٗض خنجء ثٴصٙجه َض ًٌشهن ټٽنٱ٢، وشٵٽٌٚ ثټو٨م ٨نىثنج 

ٌثؼ٩ ج ٍض ثټ٩ّىهًز خ٩ومج ش ُضؿ ثٴصٙجهي ٨مٌٶ لٙ٘ى ض مّجهمز ثټنٱ٢ ٍض ٔ٘ض

ٌثهثس ٨جٿ  73ثټ٩ّىهًز ح ، مرتثؼ٩ج ٨ن نّدصه 2115ٍض ثٖضجبز من مؽمپ إً

ٌثهثس ٬ري  ثٖض٩صجهر ثټصٍ ٸجنض شٵجًح ثټص٩ّني ٍض ثٖضجبز، م٪ ثًشٱج٧ نّدز ثًٔض

، ) إؼمجيل هوٻ ثٖضؽٽْ  43.5ټصدٽٮ  2115ٍض ثٖضجبز ٨جٿ  29ثټنٱ١ٌز  مٽٌجً هوًَض

( مج ًٕٹ 195.8 َثنٌز، وخ٩ؽَ  27پ مٽٌجً هوًَض ٌثهثس ثٖضٌ ٍض ثٖضجبز من مؽمپ إً

. 653ٍض ثٖضجبز من ثټنجشؾ ثٖضفيل ثٔضؼمجيل ټٌٙپ ثټنجشؾ  15ٴوًه   مٽٌجً هوًَض

ثًشدجٟ مىثٍنجس هوٻ ثټمٽٌؾ مٌشد١ز ثًشدج٠ج مدجرشث خأ٩ِجً ثټنٱ٢ وټٹنهج أخ٩و 

٢ خپ ٍض ٤پ مج شٹى  ٨ن ثَضِصوثمز ثٖضجټٌز ٍض ٤پ ټٌْ ٰٵ٢ ٍض شيخيح أ٩ِجً ثټنٱ

َثٻ ثټولپ ٬ري ثټنٱ١ٍ  2و1ثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټنٱ٢ ٸمج ٍض ثټٕٹٽني  ٌٰمج َض ً

 2115مٽٌجً هوًَض ٍض ثټ٩ّىهًز وًدٽٮ هلپ ثټَٸجر ٨جٿ  53مفووه وَض ًصؽجوٍ 

ٍض ثٖضجبز من ثټنجشؾ ثٖضفيل ثٔضؼمجيل خٌنمج َض  2مٽٌجً هوًَض أي مج ًٵجًح  14نفى 

ز ٍض م٥٩م هوٻ ثټ٩جټم خپ شٌشٱ٪ ٍض هوټز نٱ١ٌز ٍض ثٖضجب 15شٵپ هيه ثټنّدز ٨ن 

ٍض ثٖضجبز أي أ٬ٽذ ثٖضىثٍنز ثټ٩جمز ٖض٥٩م هوٻ ثټ٩جټم ش٩صمو خٕٹپ  25ٸجټنٌوًؾ إٗض 
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ٔده ٸيل ٨٘ض هيه ثټرضثبذ ٨٘ض ثټرشٸجس وهيث ًص١ٽذ إنٕجء ٴج٨ور إنصجؼٌز 

 ٴىًز منجّٰز ٴجهًر ٨٘ض هٰ٪ ثټرضثبذ مج ٩ًنٍ أنهج رشٸجس أًخجـهج ٨جټٌز.

 

 

 (3شنو )

 
ّز ثټنٵو ثټ٩ٌخٍ ثټ٩ّىهي  ثٖضٙوً: مِؤ

 

 

 

 

 

 

 (2شنو )
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 ثْضمن ثٔضٴٽٌمٍ وثټ٩ٌخٍ مٌشد٢ خصفٵٌٶ ثټصٹجمپ ثَضٴصٙجهي:

ثنمٱجٛ أ٩ِجً  :ثټصفوًجس خني هوٻ مؽٽْ ثټص٩جو  ثټمٽٌؽٍ شصٕجخه، معپ

 ً ي ثټدرتوٻ، وهٌمنز ثټ٩مجټز ثټىثٰور ٨٘ض ثَضٴصٙجهثس، ټيټٺ ؼجء ثټٽٵجء ثټصٕجو

خني ٴجهر هوٻ ثٖضؽٽْ وثټيي لٌػ  6/2116/ 1ثټّجهُ ٨رش ٍض ؼور ٍض 

خجٖضىثٰٵز ٨٘ض إنٕجء هٌةز ثټٕؤو  ثَضٴصٙجهًز وثټصنمىًز خجٔضؼمج٧، ٖضج ٖضّىه من 

ًثس ثٖض٩صمور لُضٻ ثټّنىثس ثٖضجٌٜز من ٨مٌ ثٖضؽٽْ مني  ٌث شألٌ شنٱٌي ثټٵ

 .1981إنٕجبه ٍض 

ټّجخٵز خني هوٻ ثټمٽٌؾ ټٹنهج ٍض ثټنهجًز َض ثټهٌةز شفپ مفپ ثټٽؽج  وثټٽٵجءثس ث

شٙپ إٗض ثٖضأمىٻ منهج، ومصجخ٩ز شنٱٌي ًسًز ثٖضٽٺ ِٽمج  ثټمج٘ز خص٩ًََ ثټ٩مپ 

ٌثً  ج خ٩ومج أظدصض هوٻ ثٖضؽٽْ خأنهج ٘مٌر أمن وثِصٵ ثټمٽٌؽٍ ثٖضٕرتٷ، لٙ٘ى

وثٍههجً من أؼپ أ  شٙدق ِجهُ أٴىي ٴىر ثٴصٙجهًز ٍض ثټ٩جټم خفٽىٻ ٨جٿ 

ٌجس ثټدض ٍض ثٖضىثٌٜ٪ وإًؽجه  ،2131 لج٘ز وأ  هيه ثټهٌةز ِصٹى  ټهج ُ٘ـض

ٌثًهج، ـٌغ ثټٱٹٌر من إنٕجء ثټهٌةز هٍ  ثټفٽىٻ و٠ٌـهج ٨٘ض ثټٵجهر مدجرشر ٔضٴ

ًثس ثټُضٍمز ټص١دٌٶ ثټصٹجمپ ثَضٴصٙجهي خني هوٻ ثٖضؽٽْ. ٌث  ثشمجى ثټٵ
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ج وأ  ثٖضن١ٵز وخٕٹپ لجٗ هوٻ ثټمٽٌؾ شمٌ خ٥ٌوٯ ثِصعنجبٌ ز لٙ٘ى

ٌو ؼهىه هوٻ ثٖضؽٽْ ټصفٵٌٶ ثټصٹجمپ  شّصو٨ٍ إًؽجه ـٽىٻ ٬ري شٵٽٌوًز ټصـى

وثټصنمٌز ثَضٴصٙجهًز خّدذ أ  هوٻ ثٖضؽٽْ شمصٽٺ ثټ٩ىثمپ ثٖضّج٨ور ٨٘ض ثَضشفجه 

 ثټمٽٌؽٍ.

ور همج أخٌٍ شفوًجس ثټصٹجمپ ثټمٽٌؽٍ،  ٨ىثبٶ ثَضشفجه ثټؽمٌٸٍ وثټ٩مٽز ثٖضـى

ټمٽٶ شٹصپ ثٴصٙجهي ٴىي ٨جٖضٌج، ـصى وهٍ خفجؼز إٗض ثټ٩مپ خٕٹپ مصٹجمپ 

ًصىثٸذ م٪ مص١ٽدجس ثَضٴصٙجهثس ٸٹصٽز ثٴصٙجهًز وثـور، ـصى شصفٌٷ هوٻ 

ًثس وثټنهٛى  ثٖضؽٽْ ـٌٸز وثـور ٌِٹى  ټهج وٴ٪ ٸدري ٍض ؼٽذ ثَضِصعمج

ور ومصمٌَر.  خجٴصٙجهًجس مـى

صٹجمپ خيټٺ ًوًٷ ٴجهر هوٻ ثټمٽٌؾ أ  ثْضمن ثٔضٴٽٌمٍ وثټ٩ٌخٍ مٌشد٢ خصفٵٌٶ ثټ

ٌثٸج  ًثٔو ًٍشؿ خأ  ثٖضٽٺ ِٽمج  ًٵىه ـ ثَضٴصٙجهي، ټيټٺ نؽو ثټٌٕن مفمو خن 

ٌثً ٍض ثٖضن١ٵز، وثټىٴىٯ أمجٿ ثټصولُضس  لٽٌؽٌج و٨ٌخٌج ټرتٌِن ثْضمن وثَضِصٵ

 ثټمجًؼٌز ٸجٰز.

ٌث  ٍض ثټٕأ    ٌز ټ٩وٿ شولپ إً و٨نومج ِةپ ٨جهٻ ثټؽدري ـىٻ ثټٝمجنجس ثټٌِو

ٌج ټٌْ ټهج ٨ُضٴز خيټٺ، وٴو ٨ربس ٨ن أمٽهج ٍض ثټوثليل ثټمٽٌؽٍ، أوٜق  أ  ًِو

ٌث  مدنٌز ٨٘ض مدوأ ـّن ثټؽىثً  أ  شٹى  ٨ُضٴجس خني هوٻ مؽٽْ ثټص٩جو  وإً

و٨وٿ ثټصولپ ٍض ٔؤو  ثِضلًٌن، ٍض ـني أ  ثټ٩ّىهًز وخٵٌز هوٻ ثٖضؽٽْ شأمپ أَض 

هجح ٍض ثٖضن١ٵز ٌث  إٗض ثټصولپ ٍض ٔؤو  ثٖضن١ٵز خو٨مهج ثًٔض ونرش  ش٩ىه إً

ٌثً ٍض هيه ثټووٻ،  ثٖضٽٌٌٕجس ثټ١جبٱٌز ٍض ثټدٽوث  ثټ٩ٌخٌز و٨َ٨ٍز ثْضمن وثَضِصٵ

ټيټٺ وؼوس هوٻ ثٖضؽٽْ وخ١ًٌجنٌج ثٖضٙٽفز ٍض ـٝىً ًبٌّز ثټفٹىمز 

َث مجي خفٝىً ثټٵمز ثټمٽٌؽٌز ثٻ ٍض ثٖضنجمز ثټصٍ أٸوس خأنهج  37ثټرب١ًجنٌز شريً

ض خأنهج شوًٷ ممجوٯ هوٻ ثټمٽٌؾ شًٌو رشثٸز ـٵٌٵٌز م٪ هوٻ ثټمٽٌؾ ، وٌشـ

جس ثٖضصفور  ٌث٫ ثټيي شٌٸصه ثټىًَض ج خ٩و ثټٱ ٌث  لٙ٘ى صىثء ٨ووثنٌز إً ٌث  َـض من إً

ٌث  مٵجخپ شٌٷ ًوهج شٙىٻ وشؽىٻ ٍض ثٖضن١ٵز.  خ٩و شىٴٌ٪ ثَضشٱجٳ ثټنىوي م٪ إً
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ًثء ثټصم٢ٌ١ وثټصنمٌز ٍض هوٻ مؽٽْ ثټص٩جو  ٨٘ض ل١ز ثِرتثشٌؽٌز  ثشٱٶ وٍ

شصىثٰٶ م٪ ثټٌسًز ثټ٩ّىهًز ثِص٩وثهث  2131ٸز خ٩ٌور ثٖضوي ٖضج خ٩و لٽٌؽٌز مٕرت 

ٖضٌـٽز ؼوًور من ثټ٩مپ ثټمٽٌؽٍ ثٖضٕرتٷ و روًر إًؽجه آټٌجس ش٩ٍَ ثټصنمٌز 

ور  ثټٕجمٽز شفٵٶ ثټصٹجمپ ثٔضنمجبٍ ثټمٽٌؽٍ ثٖضٕرتٷ خهوٯ ش١ىًٌ ًسًز مـى

ز ثٖضٕرتٸز ټص٥٩ٌم ټصٱ٩ٌپ ثټ٩مپ ثټؽمج٨ٍ ٔض٨وثه ثټم٢١ ثټصنمىًز وثَضِرتثشٌؽٌ

 ثټصٹجمپ ثَضٴصٙجهي ثټمٽٌؽٍ.

مىي ثټمٽٌؽٍ ثٖضٕرتٷ، ـٌغ ًصمفىً ثټ٩مپ ـىٻ ؼىثنذ مهمز ٍض ثټ٩مپ ثټصن

 ٪ ِرتثشٌؽٌز لٽٌؽٌز ټٽصنمٌز ثټدرشًز، وش٩ًََ ثټص٩جو  ٍض مؽجٻ إومنهج ٜو

ثٖضٕجًً٪ ثټصنمىًز ثټٹربي ثٖضٕرتٸز، وشفّني شٌشٌذ هوٻ ثٖضؽٽْ ٍض ثٖضؤرشثس 

 ًز ثټووټٌز.ثټصنمى 

ثټ٩مپ ثټمٽٌؽٍ ثٖضٕرتٷ ٨٘ض أ٨صجح ثن١ُضٳ وشفوًو مؤرشثس هوټٌز ټٵٌجُ موي 

نؽجؿ نصجبؾ ثَضؼصمج٨جس ثټصٍ ٨ٵوس ٨جمج خ٩و ٨جٿ ٖض٩ٌٰز موي شأظريهج ٨٘ض 

ىٻ ٍض ثَضشؽجهجس وثټم٢١ ثټمج٘ز خووٻ مؽٽْ ثټص٩ج و  ثټمٽٌؽٍ، خهوٯ ثټ٘ى

 ٪ ور ٨٘ض مّصىي هوٻإٜو  مؽٽْ ثټص٩جو . ِرتثشٌؽٌز لٽٌؽٌز مـى

إٗض أٸعٌ  2111مٽٌجً هوًَض ٨جٿ  61ـٌغ ثًشٱ٩ض ثټصؽجًر ثټدٌنٌز ټووٻ ثٖضؽٽْ من 

، ٸيټٺ  74.7نٌٙذ ثټ٩ّىهًز منهج  2114مٽٌجً هوًَض ٨جٿ  146من  مٽٌجً هوًَض

مٽٌجً  227إٗض  2111مٽٌجً هوًَض ٨جٿ  163ثًشٱ٩ض ثټصؽجًر ثټدٌنٌز ثټ٩ٌخٌز من 

ٱ٩ض ثټصؽجًر ثټدٌنٌز خني هوٻ ثټص٩جو  ثٔضُِضمٍ خنّدز ، ٸمج ثًش2113هوًَض ٨جٿ 

مٽٌجً هوًَض ثِصفىىس هوٻ  878إٗض  2115ِنىثس ٍض ٨جٿ  11ٍض ثٖضجبز لُضٻ  223

 مٽٌجً هوَض. 317.3ٍض ثٖضجبز من هيه ثټصؽجًر خنفى  35ثټمٽٌؾ ٨٘ض نّدز 

شًٌٽٌىنجس  8شٙپ ثټصؽجًر ثټدٌنٌز ٌٰه إٗض  2111خجټ١د٪ ثَضشفجه ثْضوًخٍ ٍض ٨جٿ   

ٍض ثٖضجبز من ثټصؽجًر ثٔضؼمجټٌز، وإ  ثنمٱٝض ثټنّدز ٍض ثټىٴض  65هوًَض خنّدز 

ٍض ثٖضجبز ٨جٿ  6ثټفج ر ټٙجټق ٸصپ ألٌي، ټٹنهج ثًشٱ٩ض ٍض هوٻ ثټمٽٌؾ من 

وهٍ ٸيټٺ خني ثټووٻ ثټ٩ٌخٌز وثٔضُِضمٌز، وټٹنهج  2114ٍض ثٖضجبز ٨جٿ  11إٗض  2111

َثٻ نّدز مصىث٩ٜز ؼوث   ٴٌجِج إٗض ثټٹصپ ثْضلٌي.َض ش
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ثټص٭ريثس ثَضٴصٙجهًز شص١ٽذ خنجء ٴ١ج٧ ٘نج٨ٍ لٽٌؽٍ مصٹجمپ من لُضٻ ًٰ٪ 

ثټصنجٌّٰز، ومن لُضٻ ثِصهوثٯ شى٠ني ِٽّٽز إموثه شى٠ني ثټ١جٴز، وشرسً٪ 

وشرير نمى ثټٙنج٨جس ثټى٠نٌز خجټرتٸٌَ ٨٘ض ٴ١ج٨جس ثټ١جٴز ثٖضصؽوهر ثټصٍ 

 ٠ٽذ ثټ١جٴز، إٜجٰز إٗض ثټٙنج٨جس ِصٹى  أهم ثٖضٙجهً ټّو ثټفجؼز ٍض

ج وأ  هوٻ ثٖضؽٽْ ټوًهج ٘نج٨جس ثټدرتوٸٌمجوًجس  ثټ٩ّٹًٌز وثټ١دٌز، لٙ٘ى

ج وأ  ٴ١ج٧ ثټص٩وًن ٌِٹى  هث٨مج  وثټفوًو وثْضٖضنٌىٿ شنجْٰ ٨جٖضٌج لٙ٘ى

 ًبٌٌّج ټٙنج٨ز ثټدرتوٻ وثټ٭جٍ.

ز ټووٻ ًأشٍ أهمٌز ثټصٹجمپ خني هوٻ ثٖضؽٽْ من لُضٻ شٙوًٌ ٘نج٨جس ؼَبٌ

ثټمٽٌؾ ټصٹى  مٹىنجس من ٘نج٨جس نهجبٌز شٙوً إٗض هوٻ ثټ٩جټم، وٸعري من 

صٕرتي مٹىنجشهج من هوٻ ألٌي ٍض ثٖضؽٽْ،  ثټٙنج٨جس ثٖض٩ٵور ِصّصٵ١ذ ِو

ٌث ټهيه ثټٙنج٨جس من لُضٻ  ٍثه ـٌغ هنجٷ ٌٰٗ وث٨ور، وثٖضّصٵدپ ٌِٹى  

ج وأ  ثټ٩جټم ًصؽه نفى ٨جټم شنجٰيس ولٽٶ ش ٹصُضس ثٴصٙجهًز ثټصٹجمپ، لٙ٘ى

ٸربي، وهنجٷ هوٻ ٘نج٨ٌز وثٴصٙجهًز ٥٨مى ټوًهج ثٴصٙجهثس ثټفؽم، وه٨مهج 

 ٴىي َضٴصٙجهثشهج.

ثْضمٌ ثټيي ًفصم ٨٘ض هوٻ ثٖضؽٽْ ثټ٩مپ ٨٘ض شنمٌز وشنجٌّٰز ثٴصٙجهثس ثټمٽٌؾ،  

وټيټٺ من ثټرضوًي ه٨م ِٽّٽز ثٔضموثهثس ټٽمٙجن٪ ثټٹربي ٍض ثټمٽٌؾ ټصٹى  

 نجس ثٖضٙنى٨ز ٍض هوٻ ثټمٽٌؾ ٸجٰز.ٔجمٽز ټٹپ ثٖضٹى 

ثټصٙنٌ٪ خمولُضشه ومج ًنصؾ ٨نه ًفٱَ مًَوث من ثټنٕجٟ ثَضٴصٙجهي، وهى مج 

ٌ مًَوث من ثټٱٌٗ ثټى٤ٌٱٌز وثَضِصعمجًًز ٍض ثټٵ١ج٨جس ثْضلٌي ثټصٍ  ًٰى

شّصموٿ منصؽجشهج، معپ ثټدنجء، وٴ١ج٧ ثټصؽَبز، ٨٘ض ؼجنذ شفٱٌَ ثټنمى ٍض 

 ثټصمىًپ وثٖضىثُ٘ضس. :عپم ،ٴ١ج٨جس لومٌز ألٌي

ج وأ  ثٖضف٢ٌ  ًؽذ أ  شص١ىً ٌِجِجس هوٻ ثٖضؽٽْ وثِرتثشٌؽٌجشهج لٙ٘ى

ٌثٌٰز ثٖضمٌَر ًٕٹپ مؽجَض شٹجمٽٌج ومؽجَض ثِصعمجًًج  ثټمٽٌؽٍ خمٙجبٙه ثټؽ٭

ٌث ٔضمٹجنجس هوٻ ثٖضؽٽْ ومج شصمص٪ خه من خنى شفصٌز ومو   ٘نج٨ٌج وث٨وث ن٥

 ٌ ًن، وثٸصٕجٯ مًَو من ثټٱٌٗ ثټٙنج٨ٌز ٘نج٨ٌز وشّهٌُضس ؼجىخز ټٽمّصعم
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ٌثءثس ثِصٹمجٻ شنٱٌي ثټّىٳ  :معپ ،ثٖضصجـز ثټصٍ ٌِو٨مهج ثِصٹمجٻ ٨وه ثٔضؼ

ٌو ثټٌّجِجس ثټؽمٌٸٌز ،ثټمٽٌؽٌز ثٖضٕرتٸز  ،وثټٵجنىنٌز ،وثَضٴصٙجهًز ،وشـى

دٹز ثټّٹٺ ثټفوًوًز ثټمٽٌؽٌز. ،وثِصٹمجٻ إنٕجء ثټ١ٌٳ  ٔو

 ٸرب ِجهُ ثٴصٙجه ٍض ثټ٩جټم:شىؼه هوٻ ثٖضؽٽْ ټصٹىًن شٹصپ أ

٨ٵو ثَضؼصمج٧ ثْضوٻ ټهٌةز ثټٕؤو  ثَضٴصٙجهًز وثټصنمىًز خووٻ مؽٽْ ثټص٩جو  

ٍض ثټًٌجٛ ٍض ٨ٍش شٕىخه ٸعري من  11/11/2116ټووٻ ثټمٽٌؾ ثټ٩ٌخٌز ٍض 

ثټصٵٽدجس ثَضٴصٙجهًز ٍض ثټ٩جټم مج ًفصجػ إٗض ثټصٹصپ ٍض ٨ٍش ثټصٹصُضس، وثټيي ـوه 

شٵجء خجټ٩مپ لمْ أوټىًجس أِجِ ٌز شف٥ى خجَضهصمجٿ وثٖضصجخ٩ز ثټٱىًًز ټًُض

ًثس  ٌث ثَضٴصٙجهي ثټمٽٌؽٍ ثٖضٕرتٷ، وشفٵٌٶ نٵٽز نى٨ٌز خ٩و وٜ٪ ؼمٌ٪ ثټٵ

٪ ثټصنٱٌي  ثټصٍ ثشميس ِجخٵج وټم شنٱي أو نٱيس خٕٹپ ؼَبٍ أ  شٹى  مٜى

 ثټٹجمپ وثټرسً٪ وث٨صمجه ثِضټٌجس ثټُضٍمز ټيټٺ.

َثس ثټنمى ِدٶ أ  ٸٕٲ شٵًٌٌ ٘جهً ٨ن رش  ٸز أًنّض وًىنٮ ٨ن مفٱ

ثَضٴصٙجهي ٍض هوٻ مؽٽْ ثټص٩جو  ثټمٽٌؽٍ أنه ٍض ـجٻ ـج٦ٰ ثَضٴصٙجه ثټمٽٌؽٍ 

ثٖضٵدٽز من ثٖضمٹن  15ٍض ثٖضجبز لُضٻ ثټّنىثس ثٻ ٨3.25٘ض م٩وٻ نمى ِنىي ٴوًه 

ٴو ًٵرتح من ـؽم  2131أ  ًٙدق ِجهُ أٸرب ثٴصٙجه ٍض ثټ٩جټم خفٽىٻ 

٨نومج شٵًٌ أ  شٹى  ِىٴج وثـور خوَض من ِصز أِىثٳ ثَضٴصٙجه ثټٌجخجنٍ 

 منٱٙٽز.

وخجټن٥ٌ إٗض ش١ىً ثټنجشؾ ثٖضفيل ثٔضؼمجيل ټووٻ مؽٽْ ثټص٩جو  ثټمٽٌؽٍ ثټيي 

ظم  2118شًٌٽٌى  هوًَض ٨جٿ  1.1إٗض  2117مٽٌجً هوًَض ٨جٿ  835.6ثًشٱ٪ من 

ٌى  هوًَض شًٌٽ 1.6مٽٌجً هوًَض ـصى ًّصٵٌ ٨نو  868.5إٗض  2119ثنمٱٞ ٨جٿ 

 1.398ظم ًنمٱٞ مٌر ألٌي نصٌؽز ثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټنٱ٢ إٗض  ٨2114جٿ 

ٶ إـٙجءثس ثټدنٺ ثټوويل، وٴو ِدٶ أ  ـٵٶ  2115شًٌٽٌى  هوًَض ٨جٿ  ٰو

٨جٖضٌج مصٵومز مٌشدز وثـور ٨ن ٨جٿ  12ثٖضٌشدز ثٻ 2112ثَضٴصٙجه ثټمٽٌؽٍ ٨جٿ 

ٵٵض هوٻ مؽٽْ ثټص٩جو  ٍض هيه ثټّنز ٰجبٝج ٴ 2111 . 512وًه ـو  مٽٌجً هوًَض

 
 ( 1ؼووٻ ) 
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ٌثهثس ثټنٱ٢ مٽٌجً  ش١ىً ثټنجشؾ ثٖضفيل ثٔضؼمجيل ټووٻ مؽٽْ ثټص٩جو  ثټمٽٌؽٍ وإً

 هوًَض

 

 إٌرادات النفط الناتج اإلجمالً  السنة

6110 066 681 

6112 817 680 

6118 932 388 

6119 638 010 

6116 0.011 228 

6117 686 696 

6101 0.321 330 

6100 0.032 200 

6106 0.299 286 

6103 0.800 237 

6100 0.801 083 

6102 0.396 620 

 
ثٖضٙوً: من إ٨وثه ثټدجـغ ث٨صمجهث ٨٘ض ٨وه من ثٖضٙجهً خؽجنذ خٌجنجس مؽٽْ 

نووٳ ثټنٵو ثټوويل  ثټص٩جو  ثټمٽٌؽٍ ٘و

 
 (3ٔٹپ )

ٌثهثس ثټ٩ُضٴز خني ش١ىً ثټنجشؾ ثٖضفيل ثٔضؼمجيل ټووٻ مؽٽْ ثټص٩جو  ثټمٽ ٌؽٍ وإً

 ثټنٱ٢
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ٸج  شيخيح نجشؾ أٸرب هوټز ٍض مؽٽْ ثټص٩جو  ثټمٽٌؽٍ ثټ٩ّىهًز ـٌغ نؽو أ  

مٽٌجً  467ثټنجشؾ ثٖضفيل ًمعپ نٙٲ نجشؾ إؼمجيل هوٻ ثٖضؽٽْ ـٌغ ثًشٱ٪ من 

 18ٻثوثـصٽض ثټ٩ّىهًز ثٖضٌشدز  2112ٿ مٽٌجً هوًَض ٨ج 744إٗض  2118هوًَض ٨جٿ 

مٽٌجً هوًَض ظم ثنمٱٞ نصٌؽز ثنمٱجٛ أ٩ِجً  746خنجشؾ مفيل  ٨2114جٿ 

ٌثؼ٪ مٌٸَ ثټ٩ّىهًز إٗض ثٖضٌٸَ ثٻ 2115مٽٌجً هوًَض ٨جٿ  632ثټنٱ٢ إٗض   .21وش

 

 
 (2ؼووٻ )

ٌثهثس ثټنٱ٢ مٽٌجً هوًَض  ش١ىً ثټنجشؾ ثٖضفيل ثٔضؼمجيل ثټ٩ّىهي وإً

 إٌرادات النفط الناتج اإلجمالً  السنة
 

6110 621 66 

6112 311 030 

6118 321 080 

6119 362 036 
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6116 089 693 

6117 391 008 

6101 233 096 

6100 897 692 

6106 900 312 

6103 922 691 

6100 908 603 

6102 836 006 
 

ثٖضٙوً: من إ٨وثه ثټدجـغ ث٨صمجهث ٨٘ض ٨وه من ثٖضٙجهً خؽجنذ خٌجنجس مؽٽْ 

نووٳ ثټنٵو ثټوويل  ثټص٩جو  ثټمٽٌؽٍ ٘و

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4)پ ٔٹ

ٌثهثس ثټنٱ٢ مٽٌجً هوًَض  ثټ٩ُضٴز خني ش١ىً ثټنجشؾ ثٖضفيل ثٔضؼمجيل ثټ٩ّىهي وإً



ٌثً أِىثٳ ثټنٱ٢ ثټ٩جٖضٌز  ه.٨دوثټفٱ٦ٌ ٨دوثټٌـٌم مفٱى٣                        هوً أوخٺ خٵٌجهر ثټ٩ّىهًز ٍض ثِصٵ
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وټٌّض ٰٵ٢ ثټ٩ّىهًز ثټصٍ شيخيح نجشؽهج ثٔضؼمجيل، خپ ـصى ثټٌجخج  ثټيي ثًشٱ٪ 

شًٌٽٌى  هوًَض ٨جٿ  6إٗض نفى  2118شًٌٽٌى  هوًَض ٨جٿ  4.9نجشؽهج ثٔضؼمجيل من 

ٌج ثټيي  4.11إٗض  2115ټٹنه ثنمٱٞ ٨جٿ  2112 ، وٸيټٺ ًِو شًٌٽٌى  هوًَض

ظم  ،2112شًٌٽٌى  هوًَض ٨جٿ  2إٗض  2118شًٌٽٌى  هوًَض ٨جٿ  1.6ثًشٱ٪ من 

جس 2115شًٌٽٌى  هوًَض ٨جٿ  1.23ثنمٱٞ إٗض  ، خٌنمج نؽو أ  ثټنجشؾ ثٖضفيل ټٽىًَض

ٿ شًٌٽٌى  هوًَض ٨ج 15.7إٗض  2118شًٌٽٌى  هوًَض ٨جٿ  14.2ثٖضصفور ثًشٱ٪ من 

، وٸيټٺ ثټٙني ثټيي ثًشٱ٪ نجشؽهج 2115شًٌٽٌى  هوًَض ٨جٿ  17.968ظم إٗض  2112

ظم  2112شًٌٽٌى  هوًَض ٨جٿ  8.4إٗض  2118شًٌٽٌى  هوًَض ٨جٿ  4.4ثٔضؼمجيل من 

 .2115شًٌٽٌى  هوًَض ٨جٿ  11.385ثًشٱ٪ إٗض 

ًثس ثټّٽ٩ٌز ټووٻ ثٖضؽٽْ من  ٦ ثنمٱجٛ إؼمجيل ثټٙجه ً مٽٌجً هوَض  861وًُـض

ٍض ثٖضجبز مصأظٌر  35.6خنّدز ثنمٱجٛ  2115مٽٌجً هوًَض ٨جٿ  554إٗض  ٨2114جٿ 

ًثس ثټّٽ٩ٌز ٬ري ثټنٱ١ٌز ټووٻ  خجنمٱجٛ أ٩ِجً ثټنٱ٢، خٌنمج ٔٹٽض ثټٙجه

مٽٌجً  51.6٘وًس منهج ثټ٩ّىهًز  2115مٽٌجً هوًَض ٨جٿ  195.8ثټمٽٌؾ نفى 
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ً 2111مٽٌجً هوًَض ٨جٿ  41.8هوًَض مٌشٱ٩ز من  ًثس ٨جٿ ، مٵج  2114نز خٙجه

ٍض ثٖضجبز وهى ثنمٱجٛ مفووه إىث  5.2مٽٌجً هوًَض خجنمٱجٛ  216.6ثټدجټ٭ز 

ًثس ثټّٽ٩ٌز ثټصٍ ثنمٱٝض خنّدز   ٍض ثٖضجبز. 35.6ٴىً  خجنمٱجٛ ثټٙجه

مٽٌجً هوًَض  646ٍض ثٖضجبز ټصدٽٮ  2.4ٌٰمج ټم شنمٱٞ ثټىثًهثس ثټّٽ٩ٌز ِىي  

ثټدٌنٌز ثټّٽ٩ٌز خنّدز مفووهر ؼوث خنّدز ، ٸمج نمض ثټصؽجًر 2115لُضٻ ٨جٿ 

مٽٌجً هوًَض ٨جٿ  49.3مٽٌجً هوًَض مٌشٱ٩ز من  51.8ٍض ثٖضجبز ټصدٽٮ نفى  3.1

ٍض  7.8وثټصٍ َض شمعپ ِىي  2111مٽٌجً هوًَض ٨جٿ  32.9وثټصٍ ثًشٱ٩ض من  2114

، وهٍ أٴپ من نّدز ثټصؽجًر ثټدٌنٌز 2115ثٖضجبز من إؼمجيل ٴٌمز ثټىثًهثس ٨جٿ 

ٍض  63شٌشٱ٪ ٍض ثَضشفجه ثْضوًخٍ إٗض نفى  ٍض ثٖضجبز، ٸمج أنهج 8صٍ هٍ ٨نو ثټ٩ٌخٌز ثټ

 ٍض ثٖضجبز ٍض ثِضٌِج . 25وإٗض  2119ثٖضجبز ٨جٿ 

ٌثً نمى ثٴصٙجههج  ٰئىث ٸجنض أمًٌٹج شدنٍ ٨٘ض ثټصٹنىټىؼٌج ثټصٍ شمصٽٹهج ٍض ثِصم

ٌثؼ٩ه خد٢ء ـٌغ أ  ثټٵٌمز ثټّىٴٌز ثٔضؼمجټٌز ْضٸرب  رشٸجس  ٬ً5م ش

٢ نمى إنصجؼٌز  2.2شٹنىټىؼٌج ٍض أمًٌٹج هٍ ثِض  أٸعٌ من  ، ومصِى شًٌٽٌى  هوًَض

ٌو( لُضٻ ثْض٨ىثٿ  ثټ٩مپ ثٖضرتثؼ٪ خد٢ء ٍض أمًٌٹج هى ثْض٨٘ض ٜمن ثٴصٙجهثس )أِو

ج ٍض أٸرب هوټز لٽٌؽٌز  15ثٻ ثٖضجٌٜز، خٌنمج ټوي هوٻ مؽٽْ ثټص٩جو  ولٙ٘ى

جس ثْضِجٌِز ثټصٍ أنٕأشهج لُضٻ ثټ٩ٵىه ثټ٩ّىهًز ًمٹن أ  شدنٍ ٨٘ض ثټٙنج٨

ثٖضجٌٜز، وټٹن ٨ٽٌهج أ  ش٩جټؾ مٕٹٽز ثټصٕىهجس ثَضٴصٙجهًز ٍض ثټٵ١ج٧ ثټمجٗ 

ٌغ أ  ثټنمى ثٖضّصوثٿ ًؽذ أ  ًٕمپ ثټؽمٌ٪ خعمجًه ثټصٍ شٌٸَ  خٕٹپ مدجرش، ـو

١ى ٨٘ض نمى ثټى٤جبٲ وًٍجهر ثْضؼىً وثټصٍ  ؛شصمفىً ـىٻ شنمٌز ثټ١دٵز ثټِى

١ى ممج ًؽ٩پ ثټدٽو ٍض هَر ثؼصمج٨ٌز ْض  ثًشٱج  ٧ ثټد١جټز هى ِفٶ ټٽ١دٵز ثټِى

 وثٴصٙجهًز وًٰ٪ نّذ ثٔض٨جنز ثټصٍ شٌهٶ ثَضٴصٙجه.

 إ٨جهر هٌٹٽز ثټٵ١ج٧ ثټمجٗ ثٖضفٌٷ ثټٌبٌيس ټُضٴصٙجه:

ٍض ثٖضجبز ٨جٿ  41وًٰ٪ مّجهمز ثټٵ١ج٧ ثټمجٗ خجټنجشؾ ثٖضفيل ثٔضؼمجيل من 

جبپ ثټ٩ّىهر ثټىهمٌز  2131ٍض ثٖضجبز ٨جٿ  65إٗض  2115 وَض ًمٹن م٩جټؽصه خِى

ٍثًر ثټ٩مپ ٴٍشس  ُضټٌز خأؼىً ٍهٌور ٬ًم أ  و مهنز ٨٘ض ثټ٩ّىهًني  151ثٔـض
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ټٹن ٰٕٽض شٽٺ ثٖض٩جټؽجس ٍض شفٵٌٶ هيث ثټهوٯ خّدذ ثټصفجًپ ثټيي ًمجًِه 

ثټٵ١ج٧ ثټمجٗ نصٌؽز ٬ٌجح من٥ىمز ثؼصمج٨ٌز وثٴصٙجهًز وٴجنىنٌز وٴٝجبٌز 

ټم شصمٹن من ثټٵٝجء ٨٘ض ثټصّرت ثټصٍ ثش٩ّض ًٴ٩صهج وؼ٩ٽض ثټ٩وًو  ٸجمٽز ثټصٍ

من ثټٵ١ج٨جس مفصٹٌر ټٽىثٰوًن، خپ وأهمن ثټٵ١ج٧ ثټمجٗ ٨٘ض ثټىثٰوًن خأؼىً 

ٽى  ثٖضؽصم٪ ټص٩ىًٞ شٽٺ ثْضؼىً أي أ  شٽٺ ثْضؼىً َض شمٝ٪  ٍهٌور ؼوث ًصِى

ٍثًر ثټ٩مپ ٍض شفٵٌٵه خأ  ثِصم ٌ ِىٴني ټٽ٩مپ ټصنجٌّٰز ثټّىٳ ثټيي ٰٕٽض و

 خوَض من ِىٳ وثـور.

ټيټٺ نؽو أ  هنجٷ ٰؽىر ٸدرير خني ثټٵ١ج٨ني ثټ٩جٿ وثټمجٗ ثټيي ٥ًپ ٨ٵدز 

أمجٿ أي شٹجمپ، وهى مج ًؽ٩پ ثټص٩جو  خٌنهمج مٱٵىه خّدذ مفووهًز ثټٵوًر 

مٽٌى  مى٤ٲ ٍض ثټٵ١ج٧ ثټ٩جٿ ًوثشدهم شٙپ إٗض  1.241ثټصنجٌّٰز، ٰمعُض نؽو 

َثنٌز، ٌٰمج ًوثشذ أٸعٌ من  37شمعپ  2114ٿ مٽٌجً ًًجٻ ٨ج 314 ٍض ثٖضجبز من ثٖضٌ

مٽٌجً ًًجٻ،  23.4مٽٌى  مى٤ٲ ٍض ثټٵ١ج٧ ثټمجٗ َض شصؽجوٍ ًوثشدهم ٨ن  11

ٍض ثٖضجبز ٰٵ٢ خّدذ أ  ثټٵ١ج٧ ثټمجٗ مومن ٨٘ض  9نّدز ثټ٩ّىهًني َض شصؽجوٍ 

٬ري ؼجهَ ثِصٵوثٿ ثټ٩مجټز ثټىثٰور ٬ري ثٖضجهٌر ثټٌلٌٙز مج ًؽ٩ٽه ٴ١ج٨ج 

ټصى٤ٌٲ ثټٕدجح ثټ٩ّىهي ثټيي ًمعپ نٙٲ ِٹج  ثټ٩ّىهًز ثټدجټٮ ٨وههم نفى 

 مٽٌى  نّمز. 31

ـٌغ نؽو أ  ثټرتٸٌدز ثٖضهنٌز ٍض ثټٵ١ج٧ ثټمجٗ مٕىهه و٬ري ٴجهًر ٨٘ض ثټص١ىًٌ 

ٍض ثٖضجبز وثٰو منهم أمٌى ،  61ٍض ثٖضجبز منهم ٩ٌٜٱز ثٖضهجًر، و 85ْضننج نؽو أ  

 ن ٨وه ثٖضنٕآس َض ٩ًمپ ٌٰهج أي ٩ِىهي.ٍض ثٖضجبز م 74و

ُضؿ ثَضٴصٙجهي ثٖضّصهوٯ ًؽذ أ  ًٹى  هٌٹٽٌج وهى خفجؼز إٗض ثِصهوثٯ   ٰجٔ٘ض

ٌث٠ٌز ثټصٍ شّددض  صٹجً وثټٱّجه ثٖضجيل وثٔضهثًي وأنمجٟ ثټدريوٴ ثټصمٽٚ من ثَـض

ج ٍض ثټصمٽٚ من مّمى  ٍض ش٩عٌ مرشو٨جس ثټصنمٌز ٍض ثټٱرتر ثٖضجٌٜز لٙ٘ى

جهم ٍض ثـصٹجً ٴ١ج٨جس ٨وًور ثټٹٱٌپ ثټ يي شّدذ ٍض ثشّج٧ ٤جهٌر ثټصّرت ِو

ٌٿ ٰةجس وث٩ِز من ثٖضؽصم٪  ج ٌٰمج ًص٩ٽٶ خٵ١ج٧ ثټصؽَبز ثټفٌىي، ـو لٙ٘ى

 من ثټصى٤ٌٲ.
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ٌٰمج ٩ًو ثټٵ١ج٧ ثټمجٗ مفٌٸج ًبٌٌّج ټُضٴصٙجه ثټمٽٌؽٍ ٸٹپ، وًؽذ أ   

ه هوً أِجيس ٍض ًٕٹپ ثټٵ١ج٧ ثټمجٗ ؼَءث مهمج من هيث ثټصٹصپ، وأ  ًٹى  ټ

٪ ثټصرش٩ًجس وثْضن٥مز ثٖضن٥مز ټٽصٹصپ ثَضٴصٙجهي، وأ  ثټصٹجمپ خني  ٜو

ثټٵ١ج٨ني ثټ٩جٿ وثټمجٗ ٌِصمٹن من لٽٶ ثټى٤جبٲ ټٽمٽٌؽٌني، وهيث ثټصٹجمپ 

هى ثټٵجهً ٨٘ض ٴٌجهر نٵٽز ٸدرير ٍض ثَضٴصٙجه ثټمٽٌؽٍ، وإىث مج أًهنج أ  نٹى  

، ټٹن إىث أًهنج أ  أٸرب ِجهُ ثٴصٙجه ٰنفن خفجؼز إٗض إٜ جٰز شًٌٽٌى  هوًَض

نٙپ إٗض ثَضٴصٙجه ثټٌجخجنٍ ٰنفن خفجؼز إٗض إٜجٰز شًٌٽٌىنني ونٙٲ شًٌٽٌى  

، وًمعپ ثټنجشؾ ثٖضفيل ثٔضؼمجيل ثټمٽٌؽٍ نفى   ٍض ثٖضجبز من ثټنجشؾ ثٔضؼمجيل  61هوًَض

 ثټ٩ٌخٍ.

هج شٱ٩ٌپ ټٹن ىټٺ ًص١ٽذ م٩جټؽز ثټصفوًجس ثټصٍ شٵٲ أمجٿ هيث ثټصٹجمپ، أهم 

ثټصٕجخه ٍض ٴىث٨و وهٌجٸپ ثٔضنصجػ ثټصٍ ش٩صمو ٨٘ض ثَضِصريثه ثټمجًؼٍ وثټ٩مجټز 

ثْضؼندٌز ٬ري ثٖضجهٌر خٕٹپ ٸدري، وٴٽز مّجهمز ثټ٩وًو من ثټٵ١ج٨جس ثټىث٨ور 

ج ٸجټٵ١ج٧ ثټٙنج٨ٍ ثټصٍ َض شًَو ٨٘ض  ٍض ثٖضجبز ٰٵ٢، وأهمٌز  11ٌٰهج لٙ٘ى

ًث٨ز وثټٌّجـ أوټهج  روًر ًِم لج٠ًز ٠ًٌٶ ز، و ثِصنهجٛ ٴ١ج٨ٍ ثټَ

ِرتثشٌؽٌز ټمٽٶ ٔٹپ من أٔٹجٻ ثټصٹجمپ خني ثټٵ١ج٨ني ثټمجٗ وثټ٩جٿ ٍض إ

ز.  ثٖضرشو٨جس ثَضٴصٙجهًز وثټٙنج٨ٌز ثٖض١ٌـو

ٌو ثټٌّجِجس مولپ ټصن٢ٌٕ ـٌٸز  ٰجټصٹصپ مّأټز مٙريًز ټووٻ ثٖضن١ٵز وشـى

ٍَ مىثٴٲ هوٻ ثټصؽجًر ثټدٌنٌز وشّهٌپ إٴجمز ثٖضرشو٨جس ثٖضٕرتٸز، وهى ٩ً

ٌثبه من ثټصٹصُضس ثَضٴصٙجهًز ثټ٩جٖضٌز ثْضلٌي  ٌز م٪ ن٥ ثټص٩جو  ثټمٽٌؽٍ ثټصٱجٜو

ج م٪ ثَضشفجه ثْضوًخٍ.  لٙ٘ى

ونؽجؿ ثټصٹصپ ثَضٴصٙجهي ثټمٽٌؽٍ ًص١ٽذ شٱ٩ٌُض ټٽّىٳ ثټمٽٌؽٌز ثٖضٕرتٸز، 

ور،  خمج ٌٰه ثَضشفجه ثټؽمٌٸٍ خني هوٻ ثٖضؽٽْ، وشٱ٩ٌپ ثټصأٔرير ثټٌّجـٌز ثٖضـى

ور وخٕٹپ لجٗ خ٩و شٍشًق ًبٌْ  ٪ خٌنجمؾ ٍمنٍ ټٽ٩مٽز ثټمٽٌؽٌز ثٖضـى وٜو

ور مّأټز وٴض،  ثټدنٺ ثٖضٌٸَي ثټ٩مجنٍ ثټيي ث٨صرب ٘ووً ثټ٩مٽز ثټمٽٌؽٌز ثٖضـى
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وأهمٌز ثټدوء خمرشو٧ ثټّٹٺ ثټفوًوًز خني هوٻ ثٖضؽٽْ ثټصٍ شّجهم ٍض ٨مٽٌز 

 شّهٌپ شنٵپ ثټّٽ٪ وثټدٝجب٪.

ؽٽْ ثټص٩جو  ثټصفىَضس ثټ٩جٖضٌز ثٖضصّج٨ًز ثټصٍ شؤظٌ ٍض ـٌغ خوأس شوًٷ هوٻ م

ًثس ثٖضرتثٸمز ٍض هوٻ  هًنجمٌٹٌز ثْضِىثٳ ومنجك ثْض٨مجٻ، إى ٩ًصرب ـؽم ثَضِصعمج

ًثس ثْضؼندٌز ثٖضدجرشر ٍض  224منهج  2116ٍض ٨جٿ  431ثټمٽٌؾ نفى  هوًَض ثَضِصعمج

جس ثټ٩ّىهًز وهٍ أًٴجٿ مصىث٩ٜز نّدز إٗض ـؽم ثَضٴصٙجه ثټمٽ ٌؽٍ و٠مـى

ج وأ  ثٖضٌـٽز ثټفجټٌز ٍض ثٖضؽصم٩جس ثٔضنّجنٌز خوأس مُضمق ثټعىًر  ،هوټه لٙ٘ى

ٌثخ٩ز وثټصٍ ټهج أظٌ ٨٘ض ثټٵ١ج٨جس ثټٌبٌٌّز معپ ثټٙفز وثټص٩ٽٌم  ثټٙنج٨ٌز ثټ

وثَضٴصٙجه وش١ىًٌ خنى وأ٠ٌ ٴجخٽز ټٽص١دٌٶ ٨جٖضٌج ټصأٌِْ مٌـٽز ؼوًور من 

ًثس ًبٌٌّز ًصٕجًٷ ٌٰهج ٘نج٨جس ثٖضّصٵدپ مج ًّصو٨ٍ إٗض  ثخصٹجً ـٽىٻ ومدجه

ثټٵ١ج٨ني ثټ٩جٿ وثټمجٗ إٗض ؼجنذ ثٖضن٥مجس ثټووټٌز خؽجنذ شفٱٌَ ثټرشثٸجس 

خّدذ ثٖضنجّٰز ثټ٩جٖضٌز ثټٕوًور ثټصٍ شٵىه إٗض شفٵٌٶ ًسًز  ؛ثَضٴصٙجهًز

مّصٵدٽٌز وثٜفز ٖضىثؼهز ثټصفوًجس ممج ًؤهپ ثَضنصٵجٻ ټٽمّصٵدپ ثټصٍ هٍ من 

ٌثههج.أِجٌِجس و   ثٍههجً ثٖضؽصم٩جس وشٵومهج وشفٵٌٶ ثټٌٰجه وثټٌلجء ْضٰ

ټم ٩ًو ثټصدج٠ؤ ٴجهً ٨٘ض ثِصدجٳ ثټص٭ٌريثس ثٖضصّج٨ًز ٍض ثټ٩جټم م٪ ظىًر 

ًثس ثټصٹنىټىؼٌز وش١ىًهج خپ ِصصؽجوٍ شٽٺ ثټص٭ٌريثس ثٖضصّج٨ًز ٸپ من  ثَضخصٹج

 ثٖضّصٵدپ. ټم ًىثٸدهج خپ وًّجخٵهج وًٹى  أرس٧ منهج ٰٽن ًٹى  ټه مٹج  ٍض

 إ٨جهر ثټهٌٹٽز ثټٕجمٽز شٝ٪ ـؽٌ ثْضِجُ ثْضوٻ ٍض ثَضن١ُضٴز ثټؽوًور ټٽصنمٌز:

إ٨جهر ثټهٌٹٽز ٍض ثٖضرشو٧ ثټص١ىًٌي ثټيي ؼجء خ٩و أٔهٌ من شٱ٩ٌپ مٌٸَ ٴٌجُ 

ثْضهثء، ٸج  مفىًه ثټٹىثهً ثټدرشًز خوًُض ٨ن ثټى٤جبٲ ثټصٵٽٌوًز ثٖضعٵٽز 

ٌث٠ٌز وىثس ثٔضنصجؼٌز ثٖض صونٌز، خپ شّددض ٍض ش٩عٌ مٕجًً٪ ٸدرير أهس إٗض خجټدريوٴ

لّجًر مّصٵدپ ثټصنمٌز ثٖضؽصم٩ٌز، خٌنمج شٌٸَ ثټهٌٹٽز ٍض ثټرتٸٌَ ٨٘ض ثټٹىثهً 

ثټدرشًز ثټصٍ شصمٌَ خجٔضخوث٧ وثټفٽىٻ ٬ري ثټصٵٽٌوًز خئنصجؼٌز ٨جټٌز ؼوث شو٨مهج 

ٌثً ثټنمجء خهىًز ـٌىًز َثهز وثټٕٱجٌٰز، ټصؤٸو ٨٘ض ثِصم ، وثټصٍ أهس مدجها ثټن

ٍض ثٖضجبز ټٽمٕجًً٪ ثٖضنٱير خ١ًٌٵز  43ٍض ثٖضجبز من ثٖضٕجًً٪ مٵجخپ  89إٗض نؽجؿ 
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شٵٽٌوًز، ْضنهج ًٸَس ثٖضٕجًً٪ ثٖضنٱير خ١ٌٳ ٬ري شٵٽٌوًز ٨٘ض منهؽٌز ثٖضٕجًً٪ 

ثټؽوًور ٍض ٸٌٱٌز شؽنذ ـجَضس ثټص٩عٌ ثټصٍ ٸجنض ِجبور من ٴدپ من لُضٻ ش١دٌٶ 

 ١٩ٌجس ثٖضرشو٧ ثْضوټٌز ټٽصندؤ خجټنصجبؾ ثټنهجبٌز ثٖضصىٴ٩ز.مدوأ ثَضِصدجٴٌز ٨٘ض م

ٶ نم٢ ثټصىؼه ثټ٩جٖضٍ نفى ثٖضٌونز وإ٨جهر  ؼجءس هٌٹٽز ثټ٩مپ ثټفٹىمٍ ٰو

ثټهٌٹٽز ثٖضّصمٌر ټصفٵٌٶ ولومز ثْضوټىًجس ثټى٠نٌز، ټيټٺ ثشؽهض ثټهٌٹٽز إٗض 

ٌثً إټ٭جء ثٖضؽجټْ ثټ٩ٽٌج ٍض ثټووټز وإنٕجء مؽٽّني ٰٵ٢ أِهم ٍض شـى ٌو ثټٵ

ٌثءثس. ٪ ثَضِرتثشٌؽٌجس، وًٰ٪ ٸٱجءر ثْضهثء، وشرسً٪ ثٔضؼ  وشرسً٪ ٨مٽٌز ٜو

ًثهر ثټٵىًز ټصفٵٌٶ مج شٙدى إټٌه ثټووټز، ًـذ  ٌثٴدني خجٔض شًش ثټص٭ريثس ټٽم

 2131ًبٌْ ثټؽم٩ٌز ثټ٩جمز ټٓضمم ثٖضصفور مى٬نْ ټٌٹٌصىٯ خٌسًز ثټ٩ّىهًز 

فٵٌٶ مؽصم٪ نجخٞ خجټفٌجر ـٌغ ٴجٻ إنهج شفوه مؽمى٨ز من ثْضهوثٯ ټص

ٌثمؾ ول٢١ ٴجخٽز ټٽصنٱٌي،  ز، وىټٺ من لُضٻ خ وثٴصٙجه مَههٌ وأمز ٠مـى

 2131مٕريث إٗض أ  ىټٺ ًأشٍ مصمجٌٔج ومصىثٰٵج م٪ ؼووٻ أ٨مجٻ ثټصنمٌز ثْضممٍ 

وثشٱجٳ خجًًْ ټٽمنجك، خّدذ أنهج ش٩صمو ثټٕٱجٌٰز وثَضنٱصجؿ ٸمج أ  مدجهبهج 

 صفّني ثٖض٩ٌٕز وشنىً٪ ثَضٴصٙجه ثټ٩ّىهي.ثټصىؼٌهٌز ثټٌبٌٌّز هٍ ټ

ًثس ٍض  ٌٰمج أٸو لدري هويل خجًٍ ٌٰٽٌذ ؼىه ثټرشًٺ ثٔضهثًي وموًٌ إهثًر ثَضِصعمج

ىٻ خأ  ًسًز ثټ٩ّىهًز  شصفٌٷ ټدٽى٫ أ٨٘ض هًؼجس  2131ٌٰصٖ ٔضهثًر ثْ٘ض

ٌثمؾ ثِرتثشٌؽٌز خ٩ٌور ثټن٥ٌ، ټمٽٶ وثٴ٪  ٶ خ ثټ٩جٌٰز ٍض ثٴصٙجه ثټ٩ّىهًز، ٰو

ٌثٛ ثَضٴصٙجه ثټ٩جٖضٍ وشيخيح ثٴصٙ جهي م٭جًٌ ٖضج ٸج  ٨ٽٌه ِجخٵج لجٻ من أم

 أ٩ِجً ثټ١جٴز.

ًثس ٨جټٌز   ْ ټصنىً٪ م٩ٍَ خٌّجِجس نجؼ٩ز، شّصهوٯ ش٥٩ٌم ٘جه مج ًِؤ

ٌثهثس وٜىثخ٢ مفٹمز  ثټصنجٌّٰز ٍض ثْضِىثٳ ثټ٩جٖضٌز، وش١دٌٶ نىثٰي ؼوًور ټًٕض

٩جٿ وثټمجٗ خپ شو٨م هلىٻ ثټٕدجح ټٕضنٱجٳ، م٪ ش٩ًََ ثټرشثٸز خني ثټٵ١ج٨ني ثټ

ټٽٵ١ج٧ ثټمجٗ، مج ًدرش خجـصٱج٣ ثَضٴصٙجه ثټ٩ّىهي خأ٨٘ض هًؼجس ثټصٙنٌٲ 

 ثَضبصمجنٍ.
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شصهٌأ هوٻ ثټ٩جټم ٔض٠ُضٳ رشثٸجس  2131ٸمج أ  إ٨ُض  ثټ٩ّىهًز ٨ن ًسًز 

ثِرتثشٌؽٌز ؼوًور م٪ ثټ٩ّىهًز من أؼپ ًٍجهر ثټص٩جو  ٍض مؽجَضس ـٌىًز خمج 

ًثس ثټٹدرير ټوي ثټٵٌجهر ثټ٩ّىهًز ٍض ًنّؽم م٪ هي ه ثټٌسًز ثټصٍ أظدصض ثټٵو

ج وأ  ًسًز ثټ٩ّىهًز  شصؽه نفى  2131ش١ىً٪ مٙجهً ٴىشهج ثَضٴصٙجهًز لٙ٘ى

٪ ٍض مرشو٨جس ثټصنمٌز ثٖضّصوثمز وثټولىٻ ٍض مؽجَضس ؼوًور، ٰئنهج لٽٵض  ثټصِى

ّجس  ثټ٩جٖضٌز، مًَوث من ثټٱٌٗ ثټصٍ ِصٱصق ٔهٌز ثټٹعري من ثټووٻ وثٖضِؤ

ٔض٠ُضٳ رشثٸجس شؽجًًز ش٩ٍَ ثټص٩جو  ثَضٴصٙجهي خٕٹپ أٰٝپ ممج هى ٨ٽٌه 

ًمٹن أ  شفٵٶ ٠ٱٌر ٬ري مّدىٴز ٍض ثټصنمٌز وثَضٴصٙجه خ٩ٌوث ٨ن ثټنٱ٢ 

 ٸمٙوً هلپ ًبٌْ ٍض ٤پ ثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټدرتوٻ.

ټيټٺ هنجٷ رشٸجس ٨جٖضٌز ِصفىٻ ثټدرتوٻ إٗض ثټ١جٴز ټصفٵٌٶ ًسًز ثټ٩ّىهًز 

، ثټصٍ شنٵپ ثټ٩ّىهًز إٗض مّصٵدپ ثٴصٙجهي وث٨و، خپ إ  ثټصفىٻ ٍض 2131

ثټٌّجِجس ثَضٴصٙجهًز ثټ٩ّىهًز ٌِٹى  شأظريه ثټٹدري ٍض ِىٳ ثټ١جٴز، ٸمج إ  

مٕجًً٪ ثٖضٙذ ٍض ثټ٩ّىهًز ِصفٵٶ نمىث ثٴصٙجهًج ٸدريث، مج ؼ٩ٽهج شفصپ 

نصؽجس ثټنٱ١ٌز، مٹجنز ممٌَر وًًجهر ٨جٖضٌز ٍض مؽجٻ شٙنٌ٪ وشٙوًٌ ثټّٽ٪ وثٖض

ًثمٹى  ج خ٩و ثټم٢١ ثټص١ىًًٌز ثټصٍ ًؽٌي ثَضِص٩وثه ټصنٱٌيهج ٍض أ لٙ٘ى

ًثشه ثٖضجټٌز، ـٌغ شصٙوً ً ثلج٘ز ثټمٙمٙز ثټؽَبٌز ټًَجهر مى  ه ثټرشٸز وٴو

ًثمٹى،  ٌث٬دز ٍض أِهم أ ٌنىخٺ ثټرشٸجس ثټ٩جٖضٌز ثټ إٸّى  مىخٌپ وخٍ خٍ ِو

ثټدرتوٸٌمجوًجس أًخ٩ز أ٩ٜجٯ  وهنجٷ شىٴ٩جس خجًشٱج٧ ٨جبوثس ثټ٩ّىهًز من

ًثمٹى شصدنى ًسًز مّصٵدٽٌز شٵىٿ ٨٘ض ش١ىًٌ 2141خفٽىٻ  ج وأ  أ ، لٙ٘ى

 ثټٙنج٨جس ثټصفىًٽٌز وًٍجهر ثَضخصٹجً.

 ثټصأٌِْ ٖضٌـٽز مج خ٩و ثټنٱ٢ ٨رب ثټمٙمٙز وشفٱٌَ ثَضٴصٙجه:

كٌة العالم ٌتجه إلى كٌفٌة التعامل مع والع التصاد ما بعد الرأسمالٌة واالشترا

والعولمة، النموذج االشتراكً السوفٌاتً وتوابعه فً أوربا الشرلٌة أثبت فشله، فٌما 

اتجهت الصٌن إلى االنفتاح واالستثمار الرأسمالً، حٌث ال تنفصل حرٌة السوق 

ومرونة االستثمارات خصوصا مع تداخل العولمة باتفالٌات التجارة والنمو واتجاه 
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شتركة تظهر الحاجة إلى لوانٌن تنظٌم الحرٌة خاصة تكتالت األسواق اإلللٌمٌة الم

 والطبٌعة اإلنسانٌة للبعض كالجشع والتطلع أللصى الربحٌة بألل االلتزامات.

فحرٌة األسواق المثالٌة ال وجود لها على أرض الوالع، كما ٌجب أال تغلب  

األٌدٌولوجٌة على الوالع العملً ورفض بٌع حتى التراب، بل ٌجب ضرورة 

ونة فً الموازنة بٌن الوالع واألٌدٌولوجٌات، حتى لدى الغرب المتمدم كٌف أن المر

هوس الطالة الخضراء والحفاظ على البٌئة تحول بدوره إلى أٌدٌولوجٌا بل إن نشاط 

بركانً واحد ٌمكن أن ٌضاهً أثره مجموعة كبٌرة من المصانع هذا ال ٌملل من 

 ن بعٌدا عن الهوس.أهمٌة ضبط النشاط اإلنسانً فً المصانع لك

كما أن التهاون مع سرعة التطورات التكنولوجٌة تهدد االلتصادات، ٌجب عدم 

التملٌل من خطر البترول الصخري، وعدم التملٌل من توجه العالم نحو استغناء 

السٌارات عن النفط واستبدالها بسٌارات كهربائٌة أرخص وأسرع، فً مجال التنبؤ 

جً، هنان نماذج كثٌرة ٌمكن أن تعطٌنا الدروس مثل عن مستمبل التطور التكنولو

بعد ثالث سنوات من ظهور  6101شركة التصوٌر كودان التً أفلست عام 

فً المائة من سوق األفالم  71األٌفون، بعدما كانت تسٌطر الشركة على 

الفوتوغرافٌة وورق طباعة الصور منذ الخمسٌنات من المرن المنصرم حتى عام 

مت ملٌاري دوالر بسبب أنها فشلت فً التنبؤ فً سرعة التطور عندما حم 6111

التكنولوجً، ومثلها شركة إٌه تً آند تً أكبر شركة فً صناعة التلٌفونات فً 

لم تتولع احتمال االنتشار السرٌع للجواالت بأن تصبح بدٌال عن  0762العالم عام 

سوالها، ا خسرت أالخطوط األرضٌة، فلم تستثمر فً الجواالت إال متأخرا بعدم

حدى الدراسات نصحتها بعدم الخوف من انتشار صناعة الجوالت على إبسبب أن 

صناعتها، وهو ما ٌفسر عدم االعتماد على دراسات محددة، بل البد من االستعانة 

 بعدد من واسع من الدراسات المتخصصة.

التنافسٌة  سبك أن لام فرٌك عمل البنن الدولً المعنً ببرنامج المدن ذات المدرة

بزٌارة كٌغالً فً رواندا ضمن ست دراسات لامت بها فرٌك العمل إذ حممت 

كٌغالً بعد حرب اإلبادة التً شهدتها فً فترة التسعٌنات من المرن الماضً وهً ال 

تمتلن موارد سوى جمال بٌئتها الطبٌعٌة التً استثمرتها فً جذب السٌاحة العالمٌة، 

طنٌة المدعومة بمبادرات فعالة للغاٌة تضمنت بعض بعدما استكملت السٌاسات الو

المتطلبات األساسٌة لتحمٌك النمو االلتصادي، وإتباع هٌاكل حوكمة أكثر لوة، 

وتحسٌن مناخ ممارسة أنشطة األعمال وخدمات عامة أكثر فاعلٌة، باعتبارها 

سناد عوامل محركة للنمو، تحسنت على إثرها الشفافٌة والمساءلة العامة من خالل إ
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عمود تنافسٌة تموم على أساس األداء، ومن خالل اعتماد سٌاسة عدم التهاون المطلك 

فً التعامل مع الفساد، وتم تعزٌز المدرات المؤسسٌة لدى الهٌئات الحكومٌة حممت 

نجاحات من خالل جذب موظفٌن مهنٌٌن ذوي كفاءة عالٌة وشراكات فعالٌة مع 

أهم المعولات الرئٌسٌة لنمو الشركات مؤسسات أجنبٌة، وتم التخلص من أحد 

وأنشطة األعمال من خالل إنشاء خدمة الشبان الواحد التً ضمت جمٌع الهٌئات 

 والمؤسسات العامة المعنٌة بتمدٌم الخدمات.

التخصٌص الفاعل آلٌة مهمة جدا بل ضرورٌة، بالطبع من دون رؤٌة متكاملة 

ٌر البٌئة لن تؤتً ثماره، الدفع لتحمٌك ومتابعة هذه المعاٌٌر والمتغٌرات لتغٌ

بالتخصٌص دون التعامل مع البٌئة التحتٌة التنظٌمٌة والنظامٌة سٌضر بالتخصٌص، 

 بل ٌتحول التخصٌص إلى مزاوجة بٌن المال والمتنفذٌن فً حضرة المانون.
 هپ ًمٹن أ  شصفىٻ ثٖضن١ٵز إٗض آٰجٳ ظىًر ٘نج٨ٌز:

ًأِهج ٌو، ٌٰمج  من ثټ٩ٙذ أ  شٹى  هوٻ ثټمٽٌؾ و٨٘ض  ثټ٩ّىهًز ًهٌنز هلپ ـو

أ  ثټ٩ّىهًز وخٵٌز هوٻ ثټمٽٌؾ شمصٽٺ مٵىمجس ثٴصٙجهًز ٨وًور م١٩ٽز و٬ري 

٬ًم أ  ٘نج٨ز س أِجٌِز و٬ري ىثس ٴٌمز مٌشٱ٩ز، منصؽز أو شدٵى منصؽج

ٍض ثٖضجبز لُضٻ ٨ٵو من ثټَمن، ـٌغ  251ثټدرتوٸٌمجوًجس ثًشٱ٪ إنصجؼهج 

ٍض ثٖضجبز  11ٍض مؽجٻ ثټدرتوٸٌمجوًجس خمج نّدصه شّصهوٯ ًٰ٪ ٠جٴصهج ثٔضنصجؼٌز 

ِنىًج من ثٔضنصجػ ثټ٩جٖضٍ ټصٙدق ظجټغ أٸرب مٙوً ټٽدرتوٸٌمجوًجس ٨٘ض ثٖضّصىي 

ثټ٩جٖضٍ، ومن ثٖضصىٴ٪ أ  ًدٽٮ إؼمجيل ثټ٩ّىهًز من ثټدرتوٸٌمجوًجس وثٖضىثه 

دٽٮ ، أي خًَجهر ش2116مٽٌى  ٠ن ٍض نهجًز  115ثټٹٌمجوًز وثټدٽىًًمجس خنفى 

ّز ثټنٵو  2116 ٍض ثٖضجبز ٨مج ٸجنض ٨ٽٌه ٍض ٨جٿ 251 ـّذ إـٙجءثس مِؤ

ًثس لُضٻ ٨جٿ )ِجمج ، خ٩ومج  38.2نفى  2114( ـٌغ خٽٮ ٴٌمز ثټٙجه مٽٌجً هوًَض

ًثس ٍض ثٖضٙجن٪ ثټدرتوٸٌمجوًجس ثټ٩ّىهًز نفى  مٽٌجً  151خٽٮ ـؽم ثَضِصعمج

.  هوًَض

 ټُضٴصٙجه خپ ش٩صرب ٨مٶ وش٩صرب ثټٙنج٨جس ثټدرتوٸٌمجوًجس مفٌٷ ًبٌيس 

ري ثټ١جٴز خأ٩ِجً مو٨ىمز  ثَضِصعمجً ثټ٩جٖضٍ ٍض ٘نج٨ز ثټدرتوٸٌمجوًجس، ټٹن شٰى

نٵ١ز ثًشٹجٍ أِجٌِز ٍض ًٰ٪ مّجهمز ثټٵ١ج٧ ثټمجٗ ٍض ثټنجشؾ ثٖضفيل ثٔضؼمجيل 

َث  ثټصؽجًي ټٽممٽٹز خوَض من ثَضٸصٱجء خصٙوًٌ منصؽجس أِجٌِز شم  ممج ٩ًٍَ ثٖضٌ
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ري ټهج ثټ ور شٰى ١جٴز خأ٩ِجً مو٨ىمز، ـٌغ ٩ًٰض ثټووټز ٩ٌِ مٽٌى  ثټـى

ٌثًًز من  ټ٩جٖضٌز ثټصٍ شٙپ ِنض إٗض هوًَض ونٙٲ وهٍ أٴپ من ثْض٩ِجً ث 75ثټف

ًث  5إٗض  ورټهوَض ٸمج أ  ٩ٌِ خٌمٌپ ثټنٱ٢ شفٙپ ٨ٽٌه ِجخٺ خنفى  ،ٹپ مٽٌى  ـو

ًثس ټٹپ خٌمٌپ، ـٌغ ٴوً ثټو٨م ثټيي شٵومه ثټ٩ّىهًز ټُضٴص 3 ٙجه ثټى٠نٍ هوَض

مٽٌجً هوًَض وثټيي ًمٹن أ  ًو٨م لًَنز ثټووټز ٍض ـجٻ شفًٌس  111أٸعٌ من 

ثټٙنج٨جس وشم ١ٰمهج من ثټو٨م، وهى مج نؽوه ٍض رشٸز ِجخٺ ثټصٍ هٍ ظجنٍ 

أٸرب رشٸز شفٵٶ أًخجـج ٨جټٌز نّدز إٗض معٌُضشهج من ثټرشٸجس خّدذ أنهج شألي 

ثټصٙوًٌ خج٨صدجً منصؽجشهج مٌـٽز من  ثټنٱ٢ خجْض٩ِجً ثټ٩جٖضٌز، وټن شّصمٌ ٍض

ٌثـپ ثټصٙنٌ٪ وټٌّض مٌـٽز نهجبٌز.  م

مٙن٪  26هنجٷ مؽم٪ ٘وثًر ټٽٙنج٨جس ثټدرتوٸٌمجوًز ثټيي ًفصىي ٨٘ض  

مٽٌجً هوًَض ِنىًج  ٨17مُضٳ ٩ًصرب ظجنٍ إنؽجٍ شجًًمٍ خ٩و رشٸز ِجخٺ وشفٵٶ 

ٌثهثس ثټنجشؾ ثٖضفيل ثٖضفٵٶ من ٘وثًر ـو ٵٶ مؽم٪ ٘وثًر هى ـؽم ًٍجهر إً

ًثس ح ى  مٽٌجً هوًَض ِنىًج ٸجنض شصٹدوهج لًَنز ثټووټز خّدذ ثَضِصريثه. 12ٰو

ٌٗ ٸدرير شصفٵٶ ٍض ٤پ  ٘نج٨ز ثټٹٌمجوًجس ٨٘ض مى٨و م٪ نمى ٜمم ٰو

ثِرتثشٌؽٌجس ؼوًور شصمجىش م٪ ثټص٭ريثس ٍض ثٖضن١ٵز وثټووً ثٖضفىًي ټٵ١ج٧ 

هو ثټ١جٴز ثټ٩جٖضٍ ثټ٩جٿ ټٽفٱج٣ ثټٹٌمجوًجس ٍض إٜجٰز ٴٌمز ٸدرير ٨٘ض ٩ٌ٘و مٕ

َث وأ٨٘ض ٴٌمز.  ٨٘ض ثټصنجٌّٰز وثټنمى، ٍض مىث٘ٽز ش١ىًٌ منصؽجس أٸعٌ شمٌ

ٌٕهو ٨جٿ   15من خني  9ثًشٱج٨ج ٍض ٘نج٨ز ثټٹٌمجوًجس ـٌغ ِصنصؾ  2117ِو

ًثمٹى ثټ٩ّىهًز ثټٹٌمجوًز وخنّذ شفىًپ ًمٹن أ  شٙپ إٗض  مٙٱجر من مٙجٍض أ

َث وأ٨٘ض ٴٌمز، ٍض ثٖضجبز من ثټمجٿ  21 ثٖض٩جټؾ ثٔضؼمجيل، وش١ىًٌ منصؽجس أٸعٌ شمٌ

شٵجء  ٌثً ٍض ثِصفوثط ثټ٩ُضمجس ثټصؽجًًز ثٖضمٌَر ثټٵىًز ومىث٘ٽز ثًَض  وثَضِصم

ٌٰمج شنمٱٞ مّجهمز ثټٵ١ج٨جس ثَضٴصٙجهًز ثْضلٌي ٍض ثټنجشؾ ثٖضفيل ثٔضؼمجيل 

ًأِهج ٴ١ج٧ ثټص٩وًن ثټيي ٩ًصرب أـو أهم مٹىنجس ثټٵ١ج٧  ًثه و٨٘ض  ثټٙنج٨ٍ إىث أ

ثٖضؽصم٪ أ  ًفٵٶ ظىًر ٘نج٨ٌز، ـٌغ ش٩و ثټ٩ّىهًز ثټووټز ثْضٸرب ٍض ثِصريثه 

ًثس لجٿ ثټفوًو، ـٌغ ثِصىًهس لُضٻ ٨جٿ  مٽٌى   4.77أٸعٌ من  2115مٹى
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ج وأ   ٠ن، ٌٰمج ًدٽٮ ثـصٌج٠ٍ لجٿ ثټفوًو ٍض ثټ٩ّىهًز مٽٌجً ٠ن، لٙ٘ى

وث أ  شنجمٍ ثټ١ٽذ ثټٙنج٨ٍ وثټصٵنٍ ثټمربثء ٍض مؽجٻ ثټؽٌىټىؼٌج وثټص٩وًن أٸو

 ٍض ثٖضجبز ِنىًج لُضٻ ثټ٩رشًن ٨جمج ثٖضٵدٽز. ٨11٘ض ثٖض٩جه  ثَضِرتثشٌؽٌز خم٩وٻ 

َثنٌز ثټووټز من ثټ٩ؽَ خأ  شنصٵپ من  ًدوو أ  ثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټنٱ٢ وشأظٌ مٌ

ًثس إٗض مى٠ن ثټٙنج٨جس، وًمٹن أ  ًنٵپ  مىٴ٪ مٽصٵى ل١ٟى ثټصؽجًر وثټفٝج

 ثټ٩ّىهًز إٗض ظىًر ثټٙنج٨جس ثټص٩وًنٌز وأ  شصفىٻ إٗض ثټٌٸٌَر ثټعجټعز ًأُ ثټمري

ج خ٩ومج أنٱٵض ثټووټز ٨٘ض ثټدنٌز ثټصفصٌز خنفى   34.7ټُضٴصٙجه ثټ٩ّىهي لٙ٘ى

مجٻ  ٢ ٔو ، وشٌشد٢ خجٖضنجؼم خأ٠ىٻ ٴ١جً ش٩وًن ٍض ثټ٩جټم، خِى مٽٌجً هوًَض

مرتثس وًنٵپ ٍض ثټٌـٽز  ٸٌٽى مرت خ١ىٻ ظُضظز ٸٌٽى 1511ثټ٩ّىهًز ًدٽٮ ٠ىټه 

ٍثؿ   أټٲ ٔجـنز ٨ن ثټ١ٌٴجس. 27.7ثټىثـور ِصز ٨رش أټٲ ٠ن، وأ

ٱجس ومٙن٪ ثْضٖضنٌىٿ خجٸىًر ٘نج٨ز ثټص٩وًن ثټ٩ّىهًز،  ـٌغ مؽم٪ ثټٱِى

ومٙن٪ ثْضٖضنٌىٿ مرشو٧ مٕرتٷ خني رشٸز ثټص٩وًن ثټ٩ٌخٌز ثټ٩ّىهًز خنّدز 

ٍض ثٖضجبز، ـٌغ وؼوس رشٸز  25.1ٍض ثٖضجبز ورشٸز ثټٹىث ثْضمريٸٌز خنّدز  74.9

ثټٹهٌخجء أ  ثِصموثٿ ٸجخُضس ثْضٖضنٌىٿ ٍض نٵپ ثټٹهٌخجء من مف١جس ثٔضنصجػ إٗض 

ٌ ثټ١جٴز، وًمنق ثټرشٸز شٌٌٔوث ټٽنٱٵجس ًٵوً ح ،  533ثٖضو  ًٰى مٽٌى  هوًَض

ـٌغ شمعپ ثټّىٳ ثٖضفٽٌز ټٙنج٨ز ثْضٖضنٌىٿ ِىٴج وث٨ور، ـٌغ ش٩صمو ل١ٟى 

ٌثػ ٨٘ض منصؾ ثْضٖضنٌىٿ خٕٹپ أِجيس، نٵپ ثټ١جٴز ثټٹه ٌخجبٌز من ٸجخُضس وأخ

ٽض ټهج رشٸز ثټٹهٌخجء ثټ٩ّىهًز.  لج٘ز خ٩و ثټصؽجً خجټصٍ ش٘ى

ثن١ٽٵض ٴج٠ٌر ثټٙنج٨جس ثټص٩وًنٌز ثټ٩مُضٴز ٍض ثٖضمٽٹز وهٍ إـوي ًٸجبَ 

ثَضٴصٙجه ثټى٠نٍ إٜجٰز إٗض ٴ١ج٧ ثټدرتوٻ وثټدرتوٸٌمجوًجس وأ  ًّهم ٍض ثټنجشؾ 

، خپ ثټٌسًز ثټعجٴدز ټٽ٩ّىهًز ٨٘ض  66يل ثٔضؼمجيل خمج ًٙپ إٗض ثٖضف مٽٌجً هوًَض

ٴ١ج٧ ثټص٩وًن ثټ٩مُضٳ خپ شم١صه ټصٕمپ ٴ١ج٨جس شنمىًز ؼوًور شّهم ٍض شنىً٪ 

صق  ثَضٴصٙجه ثټ٩ّىهي وشى٠ني ثٔضموثهثس وشىټٌو ٨رشثس ثْضټىٯ من ثټى٤جبٲ ٰو

٨جس ثټؽوًور ٴ١ج٧ ثټٙنج٨جس خجح مؽجَضس ثَضِصعمجً وثَضخصٹجً، ومن هيه ثټٵ١ج

وثټمومجس ثټدفًٌز ثټصٍ شصٌق شى٠ٌنج نى٨ٌج ْض٨مجٻ مهمز ؼوث ټٽممٽٹز وثٖضن١ٵز 
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وثټ٩جټم، شٕمپ خنجء منٙجس إنصجػ ثټدرتوٻ ثټدفًٌز وأؼهَر ثټفٱٌ وثټّٱن 

ري لومجس ثټٌٙجنز ټهيث ثټٵ١ج٧ ثټفٌىي.  إٜجٰز إٗض شٰى

ٽض إٗض نٵ١ز ش١ىً ًص٩ يً ٨نوهج مىث٘ٽز ثَض٨صمجه ٨٘ض ثټ٩ّىهًز وثٖضن١ٵز ٘و

مفٌٷ ثٴصٙجهي وثـو، وش١ىًٌ ثټٵ١ج٧ ثټمجٗ ٬ري ثٖض٩صمو ٨٘ض ثټنٱ٢، خمج ٍض 

 ً ِرتثشٌؽٌز ټٽ٩ّىهًز وټدٵٌز هوٻ ثټمٽٌؾ إر ىټٺ ٴ١ج٧ ثټٹٌمجوًجس، أ٘دق  رو

ج وأ  هنجٷ ثِرتثشٌؽٌجس ؼوًور ِصمٹن ٴ١ج٧ ثټٹٌمجوًجس من  ثْضلٌي، لٙ٘ى

ٹجنصه ٍض ٘نج٨ز ثټ١جٴز ثټٹٽٌز، وهنجٷ ٌٰٗ ثِصعمجًًز ثټصفٌٷ ثټرسً٪ ټٌصدىأ م

ٌث ټٽمٍض مرشو٨جس ثټدرتوٸٌمجوًجس ثْض  َثس ثټصٍ مِجٌِز ثٖضصٹجمٽز ثټٝممز ن٥ ٌ

ثټ١جٴز ٍض من١ٵصنج  ٵٌم ثټصٍ ًِمض مُضمق ثټص١ىً ټٵ١ج٧شصمص٪ خهج أنىث٧ ثټ

ِرتثشٌؽٌز ثټصٹًٌٌ وثٖض٩جټؽز وثټصّىًٶ، ـٌغ ٩ًصرب ٴ١ج٧ إوثٖضٕمىٻ ٍض 

ثټٹٌمجوًجس من ثټ٩ىثمپ ثَضٴصٙجهًز ثَضؼصمج٨ٌز ثټصٍ شفٱَ شفٵٌٶ أهوثٯ 

 .2131ثټصنمٌز ثټصٍ شٕصمپ ٨ٽٌهج ًسًز ثٖضمٽٹز 

شصؽه ثټووټز نفى ثټرتٸٌَ ٨٘ض ثټصٹجمپ خني ثټصٹًٌٌ وثټٹٌمجوًجس من أؼپ شفٵٌٶ 

شىثٍ  وشٹجمپ أٰٝپ ټٵ١ج٨ٍ ثټصنٵٌذ وثٔضنصجػ وثټصٹًٌٌ وثٖض٩جټؽز وثټصّىًٶ 

ٌثٰٶ وثټمومجس وثټدنٌز ثټصفصٌز ټصف ٵٌٶ ثټصٹجمپ ٨رب إٜجٰز ثټٵٌمز من لُضٻ ثٖض

نذ ثټعجنٍ من ثٖضٕرتٸز ټصفٵٌٶ مّصىي أ٨٘ض من ثټصٹجمپ، ـصى شنصٵپ إٗض ثټؽج

ِرتثشٌؽٌز ٍض شفٵٌٶ ثټنمى وثټصنجٌّٰز وثٖضفج٥ٰز ٨ٽٌهج ثټصٍ شٕصمپ ٨٘ض ثٔض 

ج وأ   هيث ثٖضؽجٻ خفجؼز إٗض ثټّٽ٪ ثٖضصمٌَر وثټٹٌمجوًجس ثٖضصمٙٙز لٙ٘ى

٪ خٕٹپ ٸدري ؼوث.  ثټصِى

ِرتثشٌؽٌز ـٌغ شهوٯ ثټووټز من إنٕجء رشٸز ٘وثًر ثټؽجنذ ثټعجنٍ من ثٔض 

ًثمٹى م٪ هثو ٸٌمٌٹجٻ ومرشو٧  ټٽٹٌمجوًجس وهٍ مرشو٧ مٕرتٷ خني أ

ًثمٹى م٪ رشٸز َضنٹّْ ثْضٖضجنٌز، خپ هنجٷ رشثٸجس  أًوَضنٹٌّى مٕرتٷ خني أ

جخٺ ټ ًثمٹى ِو ًثِز شفىًپ ثټنٱ٢ إٗض مىثه ٸٌمجوًز ٨جټٌز ثټٵٌمز، خني أ و

ىمري. جٰز إٗض ثِصفىثى ثټرشٸز ٨٘ض شٵنٌز ٸىنٱريػ خىټريث من رشٸز نٰى  خجَٜض
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شٵجء  وهنجٷ ؼجنذ ظجټغ من ثَضِرتثشٌؽٌز ثٖضصمعٽز ٍض ثَضخصٹجً وثټصٵنٌز من أؼپ ثًَض

جٰز إٗض أ  هن جٷ ؼجنذ خجټ٩مٽٌجس وثِصفوثط منصؽجس وٴ١ج٨جس ؼوًور، خجٜٔض

ًثس ثټصٍ شوًٌ ثٖضٌـٽز ثٖضٵدٽز.  ًثخ٪ ٍض ثټرتٸٌَ ٨٘ض ثټٹٱجءثس وثٖضهج

أِّض هوٻ ثټمٽٌؾ ثَضشفجه ثټمٽٌؽٍ ټٽدرتوٸٌمجوًجس وثټٹٌمجوًجس ًمعپ ٴ١ج٧  

ثټصٹًٌٌ وثٖض٩جټؽز وثټصّىًٶ ټٽمىثه ثټهٌوًوٸٌخىنٌز ٍض ثټمٽٌؾ ثټ٩ٌخٍ شأِْ ٨جٿ 

ٸجس ثْض٨ٝجء من ٴ١ج٧ ثټٹٌمجوًجس رشٸز من ثټرش  251ًٝم مج ًًَو ٨٘ض  2116

ٍض ثٖضجبز من ثټٹٌمجوًجس ٍض من١ٵز ثټمٽٌؾ  95وثټٵ١ج٨جس ثٖضٕجخهز ثټصٍ شنصؾ 

ـٌغ شٕٹپ هيه ثټٙنج٨ز ظجنٍ أٸرب ٴ١ج٧ شٙنٌ٪ ٍض من١ٵز ثټمٽٌؾ شنصؾ ِنىًج 

. 118منصؽجس شٵوً خنفى  ًثس هوًَض  مٽٌج

ٍض ثٖضجبز ٍض  21نجشؾ ثٖضفيل إٗض ومن ثٖضصىٴ٪ أ  ًّجهم ثټٵ١ج٧ ثټٙنج٨ٍ ٍض إؼمجيل ثټ

ٍض ثٖضجبز  11وهى ٴ١ج٧ ًفٵٶ نمى مّصوثمز وًٰ٪ ثټنّدز من  ٨2121جٿ 

مٵومز وثلصدجً  2121، ـٌغ ٩ًصرب ثټصفىٻ ثټى٠نٍ ٨جٿ 2113ثٖضفٵٵز ٍض ٨جٿ 

ثټصٍ شّصهوٯ إ٨جهر هٌٹٽز ثٴصٙجه ثټووټز  2131ټصفٵٌٶ أهوثٯ ًسًز ثٖضمٽٹز 

ّجشهج وشنىً  ٪ مٙجهً ثټولپ وًٰ٪ إنصجؼٌز ثٖضؽصم٪.وًٰ٪ أهثء مِؤ

ثټ٩ّىهًز شّص١ٌ٪ أ  شٹى  أٸعٌ ث٨صمجهث ٨٘ض ل١ٟى أنجخٌذ ثټدٌجنجس أٸعٌ من 

 ٢ ج وأنهج شمصٽٺ ثٖضىٴ٪ ثٖضصِى ث٨صمجههج ٨٘ض ل١ٟى ثْضنجخٌذ ٍض ثٖضّصٵدپ لٙ٘ى

ًثس ثټ٩جټم من لُضٻ شفىًپ نٱّهج إٗض ـجٜنز شٹنىټىؼٌج إٴٽٌمٌز ومٌٸَ  خني ٴج

ًثس ٖض ؽمى٨جس أمًٌٹٌز معپ ٌّٰدىٷ وؼىؼپ خج٨صدجً ثټ٩ّىهًز ثټٵىر ٴو

ثٖضهٌمنز ٍض ثٖضن١ٵز وٴجهًر ٨٘ض شفىًپ ثَضٴصٙجه ثٖض٩صمو ٨٘ض ثټنٱ٢ إٗض ثٴصٙجه 

ٌثهثس ثټفٹىمز ٬ري ثټنٱ١ٌز من   266.66مٽٌجً هوًَض إٗض  43مصنى٧ ټًَجهر إً

ٍض ثٖضجبز إٗض  41وًٰ٪ مّجهمز ثټٵ١ج٧ ثټمجٗ من  2131مٽٌجً هوًَض خفٽىٻ ٨جٿ 

 ٍض ثٖضجبز من ثټنجشؾ ثٖضفيل ثٔضؼمجيل 65

  

ٌثؼ٪ أ٩ِجً ثټنٱ٢ ش ٭ٌريث ٍض ل١ًٌز ثټ١جٴز هپ شفوط أٍمز ش

 ثټ٩جٖضٌز؟
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ِنىثس، وًيٸٌنج خ٩جٿ  6ٌشث٧ ثټفٙٚ ثټّىٴٌز ًوٰ٪ ثټنٱ٢ ْضهنى مّصىي ٍض 

ًَض هو  41هوًَض ټٽربمٌپ إٗض أٴپ من  ٨145نومج ثنمٱٝض أ٩ِجً ثټنٱ٢ من  2118

ٌثً ثْض٩ِجً.  ټٽربمٌپ، ټيټٺ ٰئ  شدجهٻ ثَضشهجمجس خني ثٖضنصؽني ًؤلٌ ثِصٵ

ٌصٌز، خٌنمج   إنصجػ ثټنٱ٢ ثټٌويس ٨نو أ٨٘ض مّصىًجشه مني ثنهٌجً ثټفٵدز ثټّٰى

ثټ٩ّىهًز شصد٪ ٌِجِز خٌ٪ مٌنز ټٽنٱ٢ شٝمن ثټفٱج٣ ٨٘ض ـٙصهج ثټّىٴٌز، 

من ثٖضنجّٰز خني ثٖضنصؽني ټٽفٱج٣ ٨٘ض ـٙٙهج  أ١٨ض ثټ٩ّىهًز ش١مٌنجس ٜو

 ټٓضِىثٳ خصمٱٌٞ أ٩ِجً ثټمجٿ ثټ٩ٌخٍ ثټمٱٌٲ ټٽمٕرتًن ثْضوًخٌني.

ًثس ثټنٱ٢ ثټمجٿ   ٸمج وثٰٵض ثټفٹىمز ثْضمًٌٹٌز ًِمٌج ٨٘ض شمٱٌٲ ـ٥ٌ ٘جه

٨جمج، أي أ  أمًٌٹج ٰصفض ؼدهز ؼوًور ٍض م٩ٌٸز ثټنٱ٢ خصمٱٌٲ  41ثټيي هثٿ 

ًىمٌج من ثٖضٹعٱجس ثْضمًٌٹٌز ٴو  ٴٌىه ثټصٙوًٌ، خصٙوًٌ نٙٲ مٽٌى  خٌمٌپ

، ِصًَو ثټٝ٭ٟى ٨٘ض ثٖضنصؽني ثِضٌِىًني ثټيًن 2115شٙپ ثْضِىثٳ خنهجًز ٨جٿ 

ًٹجٰفى  خجټٱ٩پ ـجټٌج ټمٱٞ ثټصٹجټٌٲ ٍض ٤پ شٵٽٚ ثټ٩ىثبو خّدذ ثنهٌجً 

٩ٲ ثټ٩مُضس.  أ٩ِجً ثټنٱ٢ ٜو

 ٌ ٌثً ثټفٹىمز ثْضمًٌٹٌز ثټّمجؿ خدٌ٪ ثټنٱ٢ ٍض ثټمجًػ م٥جه ثس ٍض وثؼه ٴ

ُٰضهټٱٌج ثـصؽجؼج ٨٘ض ثِضظجً ثټدٌةٌز ثټنجشؽز ٨ن ٨مٽٌجس ثټصٹّري ثټهٌوًوټٌٹٍ 

 ثٖضّصمومز ٍض إنصجػ ثټنٱ٢.

هوًَض ټٽربمٌپ وشًَو من  47ثټٙني ش٭صنم ٌٰ٘ز شونٍ ثْض٩ِجً إٗض أٴپ من 

٩ض ٖضٝج٨ٱز ممَونجشهج إٗض ثٖضعٽني ٍض نهجًز ٨جٿ  ممَونجشهج ثٔضِرتثشٌؽٌز ِو

صٌج٠ٌجس ثټفجټٌز خأٸعٌ من ، وشٵوً 2114 ًىمج من وثًهثس ثټنٱ٢ ثټمجٿ،  31ثَـض

ًىمج شٵًٌدج من  91مٽٌى  خٌمٌپ أو ٖضور  611وش٩صَٿ خنجء ثـصٌج٠ٌجس خنفى 

 وثًهثس ثټنٱ٢ ثټمجٿ.

٬ًم أ  ثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټنٱ٢ شرض خئنصجػ ثټنٱ٢ ثټٙمٌي ثْضمًٌٹٍ، إَض أ  

ٌثه مٱٌوث ټُضٴصٙجه ثْض  جس ثٖضصفور ش مًٌٹٍ، وثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټنٱ٢ ٩ًٍَ ثټىًَض

مىٴٲ أوخجمج ٍض وٴٲ ل٢ أنجخٌذ ٸٌّصى  إٸْ إٻ ثټٵجهٿ من ٸنوث وًنصهٍ 
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ٌث  ثټنٱ٢ ثټٹنوي ٨جيل ثټصٹٽٱز شؽ٩پ هيث ثټنٱ٢ أٴپ  خجټدفٌ ثٖضنصؾ من ًمجٻ ٴ١

 ؼجىخٌز خجټن٥ٌ ټٓض٩ِجً ثټفجټٌز.

، ټٹن خ٩و شىٴٌ٪ ًًٌو ثټؽمهىًًى  من أوخجمج ثٖضىثٰٵز ٨٘ض مو هيث ثْضندىح  

پ ثټفو من ثند٩جظجس أوخجمج م٪ ثټٙني ثټفو من ثټصٽىط وثٔض رثً خجټدٌةز، من أؼ

 ټن شّمق ْضوخجمج ٨٘ض ثٖضىثٰٵز ٨٘ض شموًو هيث ثټم٬.٢جٍ ثٖضٌعج  

جس ثٖضصفور هٍ خني وؼهز ن٥ٌ ثټٹٱجءر ثَضٴصٙجهًز وخني ثټ٩ىثمپ ثټٌّجٌِز   ثټىًَض

٩ذ، ًند٭ٍ ٨٘ض ثټ ٹىن٭ٌُ أ  ًصف٘ض خجټفٹمز و٩ًّى ټٽفٙىٻ ثټصٍ ش٩صرب ثْ٘ض

ًثس من ثټّىٳ، معٽمج ش٩ٽمض ثټ٩ّىه ًز من ثټّىٳ وش٩جمٽض خىثٴ٩ٌز ٨٘ض إٔج

ْض  شؽجهپ ثنمٱجٛ ثْض٩ِجً ًٵىه إٗض ٌِجِجس لج٠ةز ٌٰمج ًص٩ٽٶ  ؛م٩ه

 خم١ًٌز ثټ١جٴز ثٖضّصٵدٽٌز.

ًثس ٠جټدىث ثٖض نصؽني ٬ري ثٖضنصؽى  ثټ٩ٌح ثټمٽٌؽٌى  معپ ثټ٩ّىهًز وهوټز ثٔضمج

ثْض٨ٝجء ٍض من٥مز أوخٺ أ  ًمٱٝىث ًٍجهثس مَم٩ز ٍض ثٔضنصجػ ټٽمّج٨ور ٍض ه٨م 

ٌر ثٖض٩ٌٛو ٍض ثټّىٳ ثټيي ًفصجػ إٗض وٴض ٴو  أ٩ِجً ثټنٱ٢ ثٖضرتثؼ٩ز نصٌؽز ٰو

ج خ٩و لٌوػ ثٖضنصؽني ثټ٩ٝٱجء ًٵٙو خيټٺ  ١ًىٻ َضمصٙجٗ ثټًَجهر، لٙ٘ى

ٌثؼه ٨جټٌز منصؽٍ ثټنٱ٢ ثټٙمٌي أو منصؽٍ ثټنٱ٢ ٍض م نج٠ٶ شٹجټٌٲ ثِصم

ٌج.  معپ ثټنٱ٢ ثټيي ًّصمٌػ من ـٵىٻ ٬ٌح ٌِدريًج ٍض ًِو

نصٌؽز ثنمٱجٛ أ٩ِجً ثټنٱ٢ شىٴٱض ثټ٩وًو من ثټرشٸجس من شنٱٌي مٕجًً٪  

ثِصعمجًًز أو شؽمٌوهج أو شٵٽٌٙهج، معپ ش٩ٽٌٶ رشٸز أمًٌٹج  إًؽپ إنٌؼٍ 

ٌثؼ٪ أ٩ِجً ثْضمٌٸٌز ټٽنٱ٢ ثټصٍ ٨ٽٵض ٨مٽٌجس ثټفٱٌ وثَضِص ٹٕجٯ خّدذ ش

ثټنٱ٢، وٸيټٺ رشٸز ٌٔٱٌو  ثْضمًٌٹٌز ثټصٍ ٨ٽٵض أ٨مجٻ ثټصنٵٌذ ٨ن ثټنٱ٢ ٍض 

 من١ٵز ثټٵ١ذ ثټٕمجيل.

ٹٍ إنٌؼٍ، وخني وًّض   ٸمج ِجًس رشٸجس ٘٭رير ٨٘ض هيث ثټنهؾ منهج هِى

خرتوټٌىٿ، مج ٩ًنٍ أ  هنجٷ شىؼهج ٨جمج أ٘دق ًّىه ثټرشٸجس ثټنٱ١ٌز، وهى 

ًثِز ثټؽووي ثَضٴصٙجهًز ٍض ٜىء شٵٽٌٚ ثَضِ ًثس وثټنٱٵجس، وإ٨جهر ه صعمج

 ثٖضص٭ريثس ثټؽوًور ٍض ثټّىٳ وٍض مٵومصهج شونٍ ثْض٩ِجً.
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أټٲ خٌمٌپ،  811ثٖض٩ٌٛو من ثټنٱ٢ ٨٘ض مّصىي ثټ٩جټم أٸعٌ من ثټ١ٽذ خىثٴ٪ 

و أ   صّصٵٌ ثْض٩ِجً خٕٹپ شٽٵجبٍ خصأظري من آټٌجس ثټّىٳ، ټٹن َض ًمٹن ْـض ِو

 ټفو ثْضهنى ټ٩ٌّ ثټنٱ٢.ًصٹهن ث

ٌث، وإنمج ًخمج ًٹى  ش٭ريث ـٵٌٵٌج ٍض  ٌث ٠جًبج أو ٨جخ ٌثؼ٪ أ٩ِجً ثټنٱ٢ ټٌّض أم ش

ل١ًٌز ثټ١جٴز ثټ٩جٖضٌز، وأ  ـجټز ثَضنمٱجٛ ِصّصمٌ ټٱرتر ٬ري ٴٙرير خٱ٩پ 

ج ٍض  صى ٍض ثٖضصٵومز لٙ٘ى شدج٠ؤ ثَضنص٩جٓ ثَضٴصٙجهي ٍض ثټدٽوث  ثټنجٔةز ـو

ىٻ ثټفٙٚ ثټٌجخج  وأوًخج، وث ټٍشث٧ ثټؽوًو وثٖضصنجمٍ ًووً ـىٻ ثْضِىثٳ ـو

 ثټّىٴٌز.

خ٩و ٨ٵىه من ثټ٩ٍّ نفى ثټ١ٌٌّر ٨٘ض ثټّىٳ من لُضٻ شٌٌٔو ثٔضنصجػ، أهًٸض 

٪ ًّمق ټهج خجټدٵجء ٍض ٨جټم ٩ًجنٍ من  ثټ٩ّىهًز أ  نٱ١هج ثټٌلٌٚ ٍض ٜو

، ٴو شٹى  من٥مز أوخٺ ٴو مجشض، ټٹن ثټ٩ّىهًز ټم شم َثٻ ًٍجهر ثٖض٩ٌٛو ض وَض ش

ج٧ ثټّجبور ٍض ِىٳ ثټنٱ٢  شفصٱ٦ خجټٌّجهر ٨٘ض هيه ثټٙنج٨ز، ٬ًم أ  ثْضٜو

جس ثٖضصفور ومن نٱىى ٌِجِصهج ثټمجًؼٌز.  ش٩ٍَ ثٴصٙجه ثټىًَض

٢، ثټيي ًفصٱ٦ خ٩وًو من   ثټّىٳ ٍض ـجټز ثلصدجً ټٙجټق نٱ٢ ثټرشٳ ثْضِو

 ٌ َثًج ثټنّدٌز، منهج ثًشٱج٧ ثټؽىهر، وًلٚ شٹٽٱز ثَضِصم ثػ، ومىٴ٩ه ثٖض

ج من ثْضِىثٳ ثِضٌِىًز، وًمصٽٺ  ٢، وٴٌخه من ثْضِىثٳ، لٙ٘ى ثٖضصِى

ٍض ثٖضجبز من  58مٽٌجً خٌمٌپ خنّدز  865ثـصٌج٠ٌجس مؤٸور من ثټنٱ٢ خنفى 

صٌج٠ٌجس ثټ٩جٖضٌز، ونفى  شًٌٽٌى  مرت مٹ٩ذ من ثـصٌج٠ٌجس ثټ٭جٍ ثٖضؤٸور  86ثَـض

صٌج٠ٌجس ثټ٩جٖضٌز 43خنّدز  ، وم٥٩مهج ٍض هوٻ ثْضوخٺ ممج أ١٨جه ٍض ثٖضجبز من ثَـض

 أهمٌز إِرتثشٌؽٌز.

ري مٙجهً خوًٽز ټٽنٱ٢   جس ثٖضصفور ثټٝ٭٢ ٍض ثشؽجه شٰى ممج ًٱٕپ ن٥ًٌز ثټىًَض

ٌثً ثټّىٳ، وأهي  ثټصٵٽٌوي منهج ثټنٱ٢ ثټٙمٌي، ٬ًم ثنه ٸج  ٨جمپ مهم ٍض ثِصٵ

جهم ٍض ثټفٱج٣ ٨٘ض لجٿ  خٌنض ٍض إٗض ثنفّجً ٘ومز شٵٽدجس أ٩ِجً ثټنٱ٢، ِو

ٌثوؿ خني  هوًَض ټٽربمٌپ، ټٹن م٪ ًٍجهر ثٖض٩ٌوٛ من ثټنٱ٢  111و111ن١جٳ ش
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ثټٙمٌي، وشدج٠ؤ ثَضٴصٙجه ثټ٩جٖضٍ، أهي إٗض هدٟى ثْض٩ِجً ٜمن هوًر ثٴصٙجهًز 

 نٱ١ٌز.

ٌثنٍ ثټصٍ ٸٕٱض ٨ن ٠ٽذ شٱجهمجس ؼوًور ًٵٙو  شٍشًفجس وًٌٍ ثټنٱ٢ ثًٔض

هؽىمج ٬ري مربً ٨٘ض ثټ٩ّىهًز خ٩و  ثټ٩ّىهًز، وشنٌّٶ ثٖضىثٴٲ م٩هج ټٹنه ٔن

 إٌشثً ثټ٩ّىهًز ثټصٍ شٵىه أوخٺ وشٍش ٨٘ض ن٥جٿ ثټفٙٚ.

ٌث  خصٱجهمجس   ٌث ، إىث ټم شٌخ٢ إً ٍض ثٖضٵجخپ شٌٰٞ ثټ٩ّىهًز أي شٱجهمجس م٪ إً

فذ ٸپ أى٨ًهج  ٌث  ٨ن ثټصولپ ٍض ثټووٻ ثټ٩ٌخٌز ِو ٌِجٌِز ٍض ثٖضن١ٵز وشصىٴٲ إً

ِىًًج، وثټصىٴٲ ٨ن ه٨م ثټفىظٌني ٍض ثټٌمن، وٸيټٺ من ثٖضن١ٵز، ٸفَح هللا من 

ٌثٳ وٍض ِىًًج.  ٍض ثټ٩

ٌثؼ٪ أ٩ِجً ثٖضىثه ثټمجٿ خٕٹپ ـجه ٍض أوثلٌ ثټعمجنٌنجس من   ٩ًٌو ټٓضىهج  أٍمز ش

ٌصٍ ثټّجخٶ،  ثټٵٌ  ثٖضجيض ثټصٍ ٸجنض ِددج ًبٌٌّج ٍض ثنهٌجً ثَضشفجه ثټّٰى

ٌثنٌز نصٌؽز ثنمٱجٛ وخجټٱ٩پ ثنمٱٞ ثټٌوخپ خٕٹپ ـجه، وٸيټٺ ثټ٩مٽ ز ثًٔض

ز ٨٘ض ثټووټصني.  أ٩ِجً ثټنٱ٢ وثټ٩ٵىخجس ثټ٭ٌخٌز ثٖضٱٌٜو

ٌثمؾ ثټ١جٴز ثټدوًٽز و٘ٽض ثټنّدز إٗض  ٌثؼ٪ ثټنٱ٢ ثټمجٿ ١٩ٌِپ خ ٍض ثٖضجبز  51ش

ٌثمؾ ثَض٨صمجه ٨٘ض ثټ١جٴز ثټدوًٽز، 2114مني ًىنٌى  ، ًخمج ًّهم ٍض ش١٩ٌپ خ

َثس نّدٌز مٵجًنز خجټنٱ٢ ثټمجٿ.ومٙجهً ثټ١جٴز ٬ري ثټصٵٽٌوًز ثټصٍ ش  صمص٪ خمٌ

ِصٱٌٛ ٴٝجًج ثټدٌةز خٵىر ٍض ثټٱرتر ثٖضٵدٽز لج٘ز خ٩و شنجمٍ إنصجػ ثټنٱ٢ 

جس ثٖضصفور ومج ًمعٽه من  55ثټٙمٌي ثټيي ًمعپ نفى  ٍض ثٖضجبز من إنصجػ ثټىًَض

ٌٜز وشٹّري  شهوًوثس خََضٍٻ ٴىًز خّدذ ٨مٽٌجس ش٭ٌري م٩جټم ثټٵرشر ثًْض

 ثټٙمىً.

صؽه ثټ٩ّىهًز نفى ش٩ًََ هوًهج ٍض ٘نج٨ز ثټنٱ٢ ثټ٩جٖضٌز، وشٕوًو ٴدٝصهج ش

٨٘ض ثټّىٳ، وأ  شّصمٌ مفىً ثًشٹجٍ ٖضن٥مز أوخٺ من لُضٻ ًٍجهر ٠جٴصهج 

أټٲ خٌمٌپ ًىمٌج ټٌٰ٪  811ثټصٹًًٌٌز خئٜجٰز مٙٱجشني ؼوًوشني ٠جٴصهمج 

ني خٌمٌپ لُضٻ ٨رش ِنىثس  مٽٌجً  111خج٨صمجه ثټٵوًر ثټصٹًًٌٌز إٗض ظمجنٌز مًُض

.  هوًَض
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 2118ثٖضنصؽجس، ـصى شٙوً ٍض ٨جٿ أي شصفىٻ ثټ٩ّىهًز إٗض َض٨ذ أٸرب ٍض مؽجٻ 

ج خ٩ومج  ًثس ثټ٩ّىهًز من ثٖضٕصٵجس وثټعٽغ من ثټنٱ٢ ثټمجٿ، لٙ٘ى ظٽعج ٘جه

ٌث  ثشٝق ثٖضىس ثټصجٿ ٖضن٥مز أوخٺ وثشٝق أ  شفوًو ثْض٩ِجً ٘جً ٩٘دج ټٽ٭جًز ن٥

 ؽني.ټىؼىه ٸعري من ثٖضنص

ًثمٹى ثټصٍ شمصٽٹهج ثټووټز ٠جٴز شٹًًٌٌز نفى  مٽٌى  خٌمٌپ ٍض  4.9شمٽٺ رشٸز أ

مٽٌى  خٌمٌپ ٍض  2.6ثټٌىٿ مٽٹٌز ٸجمٽز أو من لُضٻ ـٙٚ وًدٽٮ نٌٙدهج منهج 

 ثټٌىٿ مج ش٩صرب ِجهُ أٸرب منصؾ ټٽمنصؽجس ثٖضٹًٌر. 

 ٜم ٔده ؼًٌَر ثټٵٌٿ ًِم ل١ًٌز ثټ١جٴز ٍض أوًخج:

َث٨ٍ ثټصدض وٸٕمري، ٵز ټفپٜم ثټٵٌٿ ٸّجخ َث٨جس معپ ن م ًٵصٍش ثټٵٽٶ ٰٽ ن

صى شنوًو هوٻ ثټربًٹْ ٨٘ض ثټووٻ ثټ٭ٌخٌز ، خپ أ٘جح ثټٵٽٶ ٸيټٺ ثټهنو وثټٙني ـو

ٌج ث ٌثنٌجخجټ٩ٵىخجس ٜو ًِو ، ٍض ثټىٴض ثټيي خوث ٌٰه أنه ټصٍ ټم شرش إٗض ثټٵٌٿ أو أٸ

٨صمجه ٨٘ض ټمٱٞ ثَض  ٩ًجه ًِم ل١ًٌز ثټ١جٴز ٍض أوًخج م٪ ثټص٩ؽٌپ خجټصفٌٷ

ٌني  .ثټنٱ٢ وثټ٭جٍ ثټٌِو

ٌج نفى  وًفٙپ ثَضشفجه ثْضوًخٍ ٨٘ض ظٽغ ثـصٌجؼجشه من ثټنٱ٢ وثټ٭جٍ من ًِو

ٌثنٌج خنفى ٍض ثٖضجبز من ثټ٭جٍ ثټٌويس ٨رب  51مٽٌجً مرت مٹ٩ذ وًمٌ نفى  133 أوٸ

ٌ مٽٌجً مرت مٹ٩ذ 65 ي ، وشص١ٽ٪ أوًخج إٗض ثَضِصٱجهر من ثـصٌج٠ٌجس ثټ٭جٍ ثټٙم

٪ ٍض شىټٌو ثټٹهٌخجء من ثټ١  .جٴز ثټنىوًز ٬ًم ثٖضمجوٯ ثټدٌةٌزوثټصِى

ٌج ٨ن  جوټض إـوثط شٵجًح أٴىي م٪ ًِو ٌثنٌز ـو ثِصعمٌس ثټٙني ثْضٍمز ثْضوٸ

٠ًٌٶ رشثٸز ٍض مؽجٻ ثټ١جٴز م٪ مو ل١ٟى أنجخٌذ ؼوًور ټٝن ثټنٱ٢ وثټ٭جٍ 

ٌج إٗض خٹني من لُضٻ ٨ٵو ٘ٱٵز ِمٌض خٙٱٵز شجًًمٌز  مٽٌجً  411ح من ًِو

ټه ٍض شأٌِْ رشثٸز آٌِىًز  ، ث٨صربهج خىشني نٍشث ًمًَج٨جمج 31هوًَض ٨٘ض موثً 

 .ؼوًور

ٌثنٌز أ٤هٌس أهمٌز ش١ىًٌ ثټدنٌز ثټصفصٌز ټٽ١جٴز وخنجء ثټرتثخ٢ خني  ثْضٍمز ثْضوٸ

 .جٴز ٍض ثَضشفجه ثْضوًخٍ خٕٹپ ٨جٿثټووٻ ثْض٨ٝجء من أؼپ ش٩ًََ أمن ثټ١
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، وشمىًپ مرشو٨جس مٕرتٸز ٍض ثټٵ١ج٧ ،ٸٱجءر ثټ١جٴز خفغ شمىًپ شوثخري ؼٌي

ِرتثشٌؽٌز ثْضوًخٌز ټٽ١جٴز وثٖضنجك مجِٺ خني أمن إموثهثس ثټ١جٴز وثٔض وش٩ًََ ثټص

 .ًخٍ ثټيثشٌز ثٖضصؽوهر وثټصٵٽٌوًزإٗض ؼجنذ ش١ىًٌ مٙجهً ثَضشفجه ثْضو  2131

 ً ثټدىټنوي ثء ثِصريثه أوًخج أٸعٌ من نٙٲ ـجؼصهج من ثټ١جٴز ث٨صربهج ًبٌْ ثټىٍ

ج ممج شؽرب هوٻ ثَضشفجه ٨٘ض وثـور من نٵجٟ ثټ٩ٝٲ ثٔض  ـى ِرتثشٌؽٌز ثْضٸعٌ ٜو

 .١جٴزشٵٌٌم أوؼه ثټٵٙىً ٍض ٔدٹجس ثټ

ور خّدذ أ  ثټصٵجًح ثټٹجمپ  وهنجٷ ٩٘ىخجس شىثؼه خنجء ِىٳ ٠جٴز مـى

، وشوًُ ثِدجنٌج ل١ٟى ًخ٢ فصجػ إٗض مج هى أٸعٌ من ل١ٟى ًخ٢ټٽ١جٴز ً

، م٪ أ  خنجء ل١ٟى خني ثِدجنٌج ٸٌٽى مرت 895خ١ًٌجنٌج ٠ىټهج  م٪ شفض ثټدفٌ

ٌنّج ًخ٢ خمّجٰز   .ى مرت ثِص٭ٌٳ أٸعٌ من ظُضظز ٨ٵىهٸٌٽ 64.5ٰو

، ٰدٽ٭جًًج مّددز ټٽمُضٯ ثټٌّجيس أٸعٌ خٹعريٸمج أ  ثټدنٌز ثټصفصٌز ټٽ٭جٍ ش٩صرب 

ٌج َضِصٝجٰز ؼَء من ل٢ أنجخٌذ ِجو  ، ٍض ط ِرتًمشمٝ٪ ټٽٝ٭٢ من ًِو

٨٘ض أنهج شمجټٲ ٴىثنني  أ  مّؤوټني ٍض ثَضشفجه ثْضوًخٍ ٩ًرتٜى  ـني

ٌټني خئ٬ٝجح وثًِى خّدذ ل٢ أنجخٌذ نىًه ِرتًم ثټصنجٌّٰز ، خجٖضعپ ٴجمض خ

 .ٍ ثټٌويس إٗض أٖضجنٌج ٨رب خىټنوثثټيي ًٵىٿ خئًِجٻ ثټ٭ج

ٌج ټن ًٹى  رس٩ً ، خپ إ  ثْضٍمز جشمٽٚ ثَضشفجه ثْضوًخٍ من ثَض٨صمجه ٨٘ض ًِو

ٌثنٌز أٸوس أمًٌن ثْضوٻ شىث٘پ أوًخجث ، ثنٵّجمهج خّدذ ٴٝجًج أمن ثټ١جٴز ْضوٸ

َثح  ٍثء ثټصدج٨و خني أـ وثټعجنٍ شىثٜ٪ ثٖضّجبپ ثٖضص٩ٽٵز خجټ١جٴز مٵجًنز خجٖضمجوٯ إ

 .مني وثټٌّجً ٍض ثټٌّجِز ثْضوًخٌزثټٌ

ٌثؼ٪ أ٩ِجً ثټنٱ٢ ٍض ثټص٩ٌّنجس من ثټٵٌ  ثٖضجيض إٗض إ٠ُضٳ مىؼز م ن ٸمج أهي ش

ٌثبور ثټٌىٿ، وهنجٷ مّج٧  ثَضنومجؼجس أنؽدض م٥٩م مؽمى٨ز ثټنٱ٢ ثټ٭ٌخٌز ثټ

ٌثؼ٪ ثْض٩ِجً، خٌنمج ثشميس  ټُضنومجػ خني رشٸجس ثټنٱ٢ ثټرب١ًجنٌز ٖضىثؼهز ش

ًث خجټفٱج٣ ٨٘ض ثټفٙٚ ثټّىٴٌز خ٩ٌور ثټن٥ٌ، أي ٸجنض ثټٌّجِجس  ٌث أوخٺ ٴ

 ىثؼهز ثٖضص٭ريثس ٍض ِىٳ ثټنٱ٢.ثټد٩ٌٌز ثٖضٌنز هٍ إـوي ثْضهوثس ثټنجؼفز ْضوخٺ ٖض
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ـٌح ٍض ِىٳ ثټنٱ٢ ثټ٩جٖضٌز ِصمصو ټٱرتر ٠ىًٽز، وټٹن َض  2114ټٵو نٕأس ٍض  

٩ًٽم أـو موي ٠ىټهج، هيه ثٖض٩ٌٸز هٍ خني أوخٺ ومج ِمصهم خجٖضنصؽني 

ثټهجمٌٕني ثټيًن ثِصٱجهوث من ثًشٱج٧ أ٩ِجً ثټنٱ٢، وًصٹى  ٰجبٞ ټوًهم ټٌْ 

ٌث، وؼ٩پ ثْضِىثٳ ش٩ٌٖ ٍض ـجټز من ثټٵٽٶ ثټّٽدٌز.خجټٹدري، وټٹنه ٸج  مؤ   ظ

شًٌو ثټ٩ّىهًز ثټصٍ شص٨َم أوخٺ خأ  شؽ٩پ ثٖضنصؽني أ٘فجح ثټصٹٽٱز ثټ٩جټٌز 

ٍټى  ٨ن ؼَء من إنصجؼهم ـصى شصىثٍ   لجًػ أوخٺ ًنٙج٨ى  ْضوخٺ، وًصنج

ثټّىٳ وًمصٱٍ ٰجبٝهج، وټن ًٹى  هنجٷ ٴجبو ٩ٰيل ټٽّىٳ ِىي ثټّىٳ 

 نٱّه.

ټ٭جٍ وثټنٱ٢ ثټٙمٌي ثْضمًٌٹٍ ثټّىٳ ؼ٩پ ثټىثًهثس ثْضمًٌٹٌز هلىٻ ث

 شنمٱٞ:

ًث ٨ٵوهج ٍض –إټ٭جء ٴمز أوًخٌز  2111خ٩ومج أ٨ٽن ٍض ٰربثًٌ   أمًٌٹٌز ٸج  مٵٌ

 .مجًى من ثټ٩جٿ نٱّه ٍض ثِدجنٌج

ټٹن ؼىټز أوخجمج ثْضلرير ټربوٸّپ مٌٸَ ثٖضرشو٧ ثْضوًخٍ ومٵٌ ثټفٽٲ ثْض٠ٽيس 

ه ز ثْضمن ثْضوًخٍ وأٔجً أوخجمج إٗض ثټم١ٌ ثټيي وثؼهأًٝج شفوط ٨ن أهمٌ

ٌج ٌثنٌى  خّدذ شٍشٰجس ًِو ، وٸيټٺ ثټن٥جٿ ثټوويل ثټيي ثِصعمٌس ٌٰه ثْضوٸ

جس ثٖضصفورٸعري   .ث ٸپ من أوًخج وثټىًَض

ٌج شمٚ ٠د٩ٌز أوًخج أٔجً أوخجمج إٗض أ  ، وىٸٌ أوخجمج أوًخج خأ  ثټٌه ٨٘ض ًِو

.. وهيث مج لٌٴصه .خمج ٌٰهج ثـرتثٿ ثټٌّجهرأِجٌِز  شٵومهج ٸج  ٨٘ض مدجها

ٌج  .ًِو

ٌجوًؤٸو أوخجمج خأنه ًصفو م٪ أوًخج ٍض ه٨م ثْض  ، من ثْضوًخٍ وثټ٩مپ ٨٘ض ٨َٻ ًِو

ٌثنٌج شٕري إٗض أهمٌ ، ز شنىً٪ أوًخج ٖضٙجهً ثټ١جٴز ټهجوأٔجً أوخجمج إٗض أ  أٍمز أوٸ

جس ثٖضصفور مٽصَمز  .١جٴز ْضوًخجؼوث خصنىً٪ مٙجهً ثټ وأٜجٯ خأ  ثټىًَض

ج ٍض  ثټصفجټٲ ثْضوًخٍ ثْضمًٌٹٍ ٸج  ٴىًج ووثٜفج ٍض ه٨م ٸپ من ؼىًؼٌج ومٽوٰو

ٌز ٍض ٜم ؼَء منهج أًٝ جس ثټٌِو ج من ثټ١مـى ج خ٩و رس٨ز هيه ثٖضٌـٽز لٰى

 .ٜم ثټٵٌٿ لُضٻ أِجخٌ٪
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جس ثٖضصفور ٍض ثَض٨صمجه ٨ٽٌهج ٍض شأمني مىثًه  وټٹن هپ شعٶ أوًخج ٍض ٴوًر ثټىًَض

جس ثټ١جٴز  ولٱٞ ثَض٨صمجه ٨٘ض ثټ٭جٍ ثټٌويس ثټيي شٙوً ثټنٵجٔجس م٪ ثټىًَض

ج خ٩و ثټصىشٌ ثټيي ثنصجح ثټ٩ُضٴجس خني  ثٖضصفور أظنجء ًٍجًر أوخجمج أوًخج لٙ٘ى

( ٨٘ض ثټؽجندني خ٩و ثټٹٕٲ ٨ن شنٙض وٸجټز ثْضمن ثټٵىمٍ ثْضمًٌٹٌز )إ  إُ إًه

 .ٴجهر أوًخٌني

جس ثٖضصفور ٌجٌِج ٴىًج خ٩ومج أ٘دفض  ثټ٭جٍ ثټٙمٌي أ١٨ى ثټىًَض ج ؼٌِى ُِـض

جس ثٖضصفور ٌج ثټىًَض ، وټٹن هنجٷ خفٹم ثْضمٌ أٸرب منصؾ ٍض ثټ٩جټم شم١ض ًِو

ًثس ثټنٱ٢ ٍض أمًٌٹج ثټىثٴ٪ هنجٷ مٹن خٌ٪ ثټ٭جٍ ، ٍض ـني ًـ٥ٌ ٨٘ض ٘جه

 .ثټ١د٩ٌٍ ٍض ثټمجًػ

 ً ٜز ټٹن ثټرشٸجس ثْضمًٌٹٍ وَض ٌِمج هثو ٸٌمٌٹجٻ شص٨َم ثټرشٸجس ثٖض٩ج

ٌجيس  ، وٴجټض إ  شٙوًٌٙوًٌ ثټ٭جٍ ثْضمًٌٹٍ ټٽمجًػټص ثټ٭جٍ هى ثټفپ ثټؽٌِى

جس ثٖضصفور شٙوًٌ شٹنىټىؼٌج ثټصٹّري ثټم١أ ، وخوَض من ىټٺ ًؽذ ٨٘ض ثټىًَض

ٌثػ  ثټ٭جٍ من ثټنٱ٢ ثټهٌوًوټٌٹٍ ټٽّمجؿ ټّضلًٌن خجټٵٌجٿ خ٩مٽٌز ثِصم

 .ثټٙمٌي ٍض خُضههم

ًثس ثټ١جٴز مٌشد١ز ثًشدج٠ج  ٌجِز ٘جه ٌثٌٰج ثٔضنصجػ وثَضِصهُضٷ ٍض ِو ٸدريث خؽ٭

ٌث٠ٍثټىٴض ثټيي ًنٵّم ٌٰه ثټف  .َح ثټؽمهىًي ٜو ثټفَح ثټوًمٵ

ًثس ثټ٭جٍ ٨٘ض ثټ٩ٌّ ثټيي  و٥ًهٌ ثټٌّجٌِى  ثْضمًٌٹٌى  ٴٽٵج ـىٻ شأظري ٘جه

 ، وًدٽٮ ٩ٌِ ثټ٭جٍ ثْضمًٌٹٍټٱىثشري ثټٹهٌخجء ووٴىه ثټصوٰةز ًو٩ٰه ثٖضّصهٽٺ

ج وأ  ثټىًَضٌ ٍض أوًخج، وًخ٪ ثټ٩ٌّ ٍض آٌِجثٖضٌؼ٩ٍ نفى نٙٲ ثټ٩ّ جس ، لٙ٘ى

 .ثٖضصفور شّصهٽٺ أٸعٌ ممج شنصؾ

ٹى شٙوًٌ مىثًه ثټ١جٴز ثْضمًٌٹٌز إٗض أوًخج ًمٹن أ  ٩ًمپ ٨٘ض شآ ٸپ شأظري مِى

ْض  ثٔضنصجػ ثْضمًٌٹٍ ټن ًنهٍ ثَض٨صمجه ٨٘ض  ؛ٍض أوًخج شوًًؽٌج، وټٹن إٗض ـو م٩ني

ًثس ثټ١جٴز من  ثٖضنصؽز وثٖضٙوًر ثْضلٌي، إٗض ثټّىٳ ثټ٩جٖضٌز ٍض  ثټدٽوث ٘جه

 .ثټ٭ٌح
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 َ ٍثټض ٨جؼ ، وټن ر ٨ن ٴٽذ مىثًٍن ثټ١جٴز ثټ٩جٖضٌزإىث ٰجٖضىثًه ثْضمًٌٹٌز َض 

جس ثٖضصفور ٨٘ض ثٖضوي ثټ١ىًپ ثَضټ َثٿ خصنىً٪ مٙجهً ثټ١جٴز شّص١ٌ٪ ثټىًَض ص

 .ْضوًخج

 

 

 

 


