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  :ةمدقم

 ،ةريخألا عبسلا تاونسلا لالخ ،ةجودزملا ،ةيكرمجلاو ةيبيرضلا ةسايسلا تاءارجإ تمهاس

 هذه ديروت مدعو ،يداصتقالا طاشنلا لمجم ىلع ةيبلس تاساكعنا ؤشن يف ،نميلا يف

 هذه تدهش امك ،ةلودلل ةماعلا ةنيزخلا يف ،ةينوناقلاو ةحيحصلا اهذفانم ىلإ دراوملا

 ةيكرمجلا تاداريإلا ليصحت يف ،ةريثك تاديقعت رهاظم زورب بناج ىلإ ً،اريبكً اتتشت تاداريإلا

 ،ةيكرمج زكارم تثدحتسا يتلا ،يثوحلا ةعامج ةرطيس قطانم يف اميسال ،ةيبيرضلاو

 ةرطيس قطانم نم ةمداقلا علسلاو عئاضبلا ةفاك ىلع ،اهترطيس قطانم ذفانم يف ،ةجودزم

 ةعضاخلا ذفانملا عيمج يف ،%30 ةبسنب ،ةيكرمجلا موسرلا تعفرو ،ةينميلا ةموكحلا

 .اهترطيسل

 ،ةلصحملا تايابجلا يف ،ماوعأ ةعبس ليبق برحلا ءدب ذنم تأرط يتلا ةيجاودزالا تلمعو

 علسلا راعسأ عافترا ىلع ،ةيكرمجلا موسرلا يفً اصوصخ ،ىرخألا موسرلاو ،بئارضلاو

 ،يبيرضلا جاودزالا نمث كلهتسملا عفدو ،فعاضم لكشب ،ةيكالهتسالاو ةيئاذغلا داوملاو

 لالخً اصوصخ ،ريبك لكشب ،عقاولاب هخيسرت ىلع ،يثوحلا ةعامج تلمع يتلا ،يكرمجلاو

 .ةريخألا تاونسلا

 ةرطيس قطانم يف ةرطيسملا ىوقلا عراصتو ينمألا تالفنالا ةلاح تعجش دقف لباقملابو

 نع كيهان ،هب ثبعلاو يكرمجلاو ةيبيرضلا ليصحتلا ةيئاوشع ايلود اهب فرتعملا ةموكحلا

 .ةيضاملا ةرتفلا لالخ تادراولا ىلع تضرف يتلا يراجتلا عاطقلل ةكبرملا تايلالاو تارارقلا

 تايلآ يف ،ةريثك تاديقعت زورب يف ،دالبلاب فصعت يتلا ةينمألا تابارطضالا تببست امك

 ،هضهاب ةبيرض ،يداصتقالاو ،يراجتلا طاشنلا عفدو ،ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاداريإلا ليصحت

 عافتراو ،ةينيومتلا قاوسألا يف تاقانتخا ىلإ ،ليصحتلا تايلآ يف ةيلمعلا تارييغتلا تدأ امك

 .نطاوملا ىلإ ةلصاولا علسلا ةفلك
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 :ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاداريإلا ةيمهأ
 ةيلمع يف ،ةيونسلا ةنزاوملا اهيلع دمتعت يتلا ةيساسألا دراوملا نم ،ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاداريإلا ربتعت

 ربع ،يبيرضلا اهماظن ريوطت ىلع ،لودلا نم ديدعلا تلمعو ،يلاملا اهجمانرب ليومتو ،يموكحلا ،قافنالا

 يف مهاسي يذلا ،ةنورملا أدبم عم قفاوتي امب ،رمتسم لكشب ،ةيبيرضلا تاءارجإلا ريوطتو ،ةيفافشلا جاهتنا

 عافترا نمضي امبو ،هلاكشأو ،هعاونأ ةفاكب بيرهتلا ةبراحمو ،يراجتلا طاشنلاو علسلا قفدت ةكرح شاعنإ

 .ةلودلل ةماعلا ةنزاوملا زجع يف ةوجفلا دسو ،ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاداريإلا نم ،ةلصحملا غلابملا مجح

 راثآ نم اهل امب ،اهفادهأ قيقحتل ةيلاملا ةساـيسلل ةيساسألا زئاكرلا ىدحإ ةيبيرضلا ةسايسلا لثمتو

 يدصتلاو ،دارفألا نيب تاورثلاو لخدلا عيزوت يف ةيعامـتجالا ةلادعلا قيقحت يف لثمتت ،ةيداصتقاو ةيعامتجا

 .ةلاطبلاو رقفلاو ،داسكلاو مخضـتلاك ةيداصتقالا تامزألل

 تاريغتملا يـف ريثأتلاو ةيبيرضلا ةليصـحلا عفر يف ةفلتخملا بئارضلا لالخ نم يبيرضلا ماظنلا رود ىلجتيو

 امك ،هتيمنتو ينطولا داصتقالا شاعتنا ىلإ يدؤي امم ،تارامثتسالا مجحو كالهـتسالاو راخدالاك ،ةيداصتقالا

 الإ ،هيف ضرفت يذلا عمتجملل ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا عاضوألل ايقيقح اساكعنا ،ةبيرضلا لثُمت

 تايابجلا عباط ذخأ ،رخآً اهاجتا ذخأ ثيح ،يبيرضلا فيرعتلا اذه نم ةيئانثتسا ةلاح تلكش اندالب نأ

 روهدت نم مغرلا ىلع ،ةجودزم ةقيرطبو ،دالبلا يف ،موسرلاو دراوملا ليصحت يف عسوتلا ةيلمعف ،تاواتإلاو

 ،يداصتقالاو يومنتلا طاشنلا ةريتو عافترا نع ئبني الو يداصتقالا عضولا مجح سكعي ال ،يشيعملا عضولا

 يتلا ةشاشهلاو ،ةلودلا بايغ دهشم سكعي امنإ ،يلاوتلا ىلع عباسلا ماعللً ابرح دهشي يذلا ،دلبلا يف

 ،تايابجلا نم ديزم ضرف ىلع لمعت يتلاو ،ةذفانلاو ،ةحلسملا تاعامجلا ،زوربو ،ةلودلا تاسسؤم هب مستت

 نم ديدعلا سالفإ ىلإ يدؤي ثيح كلذ بقاوع يراجتلا طاشنلاو ،نطاوملا دبكتيو ،بقاوعلل كاردإ نود

 سكعنا يذلا رمالا ،لامعألا ةئيب روهدتو ،رامثتسالل ،ةبسانملا ةيئيبلا بايغو ،صاخلا عاطقلا تاسسؤم

 .لمعلا صرف مادعناو ،دالبلا ةطراخب ةلاطبلاو رقفلا ةعقر عاستا ىلع ،رشابم لكشب

 
 2019 لالخ يثوحلا ةعامج ةرطیس قطانمو ةیعرشلا ةموكحلا ةرطیس قطانم يف ةیبیرضلا تاداریإلا نیب ةنراقم 1 لكش
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 :برحلا لبق ام تاداريإ

 ،لاير نويلم 400و رايلم 586 ـب ردُقت ،ةيبيرض تاداريإ ،ةينميلا ةيروهمجلا تققح ،2014 ماعلا لالخ

 جتانلا يلامجإ نم ةئاملاب %17 يلاوح يزاوي ام وهو ،لاير نويلم 500و رايلم 11 ـب ردقت ةيكرمج تاداريإو

 1 .ةينميلا ةيروهمجلل يلحملا

 يأ دوجو نود ،ةريثكو ،ةقيمع تالالتخا نم ،ةلودلل يبيرضلا لكيهلا ىناع ،ةيضاملا تاونسلا ىدم ىلعو

 .ماعلا تاقفنلا هدهشت لئاه ومن كلذ لباقي ةلودلا دراومل لثمأ فيظوتو نسحت

 دراوم بناج يف ،تالالتخالل ةيقيقح تاجلاعم عضو ةرورضب ،كاذنأ ،ةيداصتقا ريراقت تصوأ املاطلو

 يبيرضلا برهتلا ةحفاكم يف ةلعافو ةداج تاءارجإو تاوطخ ذاختا يف لثمتت ،ةلودلل ةماعلا ةنزاوملا

 ةيجاتنالا ةطشنألا ةدايزو تاعيبملا ىلع ةماعلا ةبيرضلا نوناقل لماكلا قيبطتلاو ،يكرمجلا بيرهتلاو

 نم ةفلكلا طفن ضفخ ىلع لمعلاو ةمئاقلا لوقحلا ةيمنتو ريوطتو زاغلاو طفنلا لاجم يف ةيفاشكتسالاو

 ةيبيرضلا دراوملا ديروتو ليصحت ةعباتم ،ةيطفنلا تاكرشلا تافورصمو ةطشنأ ىلع ةباقرلا ماكحإ لالخ

 .ةيطفنلا ريغ ةدعاولا ةيجاتنإلا تاعاطقلا ريوطتو ةيمنتو ،ةرخأتملا ةيكرمجلاو

 بئارضلا وأ موسرلا لاجم يفف ً،اريبكً اعّسوت ،ةبقاعتملا تاموكحلا ىدم ىلع ،يبيرضلا برهتلا دهشو

 .ةئاملا يف 35 ىلع يكرمجلا بيرهتلا ةبسن ديزت ةيكرمجلا ةفرعتلا ضافخنا مغرو ،ةيكرمجلا

 عضخت يتلا ةصاخلا تاكرشلا ددع نإف ،بئارضلا ةحلصمل ةماعلا ةرادإلل ليجستلاو رصحلا ةرادإ بسحو

 لباقملا يفو ،صاخشأ ىلإ اهتيكلم دوعت ةكرش 386 نم رثكأ اهنم ،ةكرش 14871 ىلع ديزت ال بئارضلل

 .يضاملا ماعلا ىتح كلذو ،ةكرش 379 وحنل ةمكارتم ةيبيرض تافلم كانه

 

 2014 ماع برحلا لبق ةلماك نمیلا يف تاداریإلا مجح2  لكش

 
  2016 ماعلا يف يلودلا نواعتلاو طيطختلا يف ،ةيداصتقالا تاعقوتلاو تاساردلا عاطق نع ةرداص ةيموكح ةسارد 1
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 ةنزاوملا طبر تاريدقتب ةنراقم ،ةققحملا ةيكرمجلا موسرلا يلامجإ يفً ازجع ثدح دقف ،عافترالا اذه مغرو

 يتلا ةيسايسلا ةمزألا لعفب ،ةينمألا تابارطضالا ىلإ زجعلا اذه ،يمسر ريرقت عجرأ ثيح فدهتسملا

 .ةيرامثتسالاو ةيراجتلا ةكرحلا ىلع اهلالظب تقلأ يتلاو ،يضاملا ماعلا لالخ ،دالبلا اهتدهش

 ةحلصم تعرش دق تناك ثيح كرامجلا ةحلصم لمع ريوطت دوهج نم ريثك تلطعت برحلا بوشن عمو

 يف نحشلا كرمجب يملاعلا يلآلا ماظنلا عورشمل يلعفلا رابتخالا ةلحرم ذيفنت يف م٢٠١٣ ةياهن عم كرامجلا

 ليصحت نامض لجأ نم "داتكنوألا" ةراجتلل ةدحتملا ممألا ةمظنم عم قيسنتلاو نواعتلاب يلودلا ءاعنص راطم

 ريغ ةراجتلا نم دحلل اضيأو ،ةعورشملا ةراجتلا عيجشت يف ماهسإلاو ،ةلاعف ةقيرطب ةيموكحلا تاداريإلا

 .هتحصو عمتجملا ةمالسو نمأ ددهتو بيرهتلا ربع يتأت يتلا ،ةعورشملا

  :برحلا ءانثأ تاداريإلا

 لصحتس يتلا ،ةيبيرضلا تاداريإلا مجح ،م2019 ماعلل ةيلاملا اهتنزاوم عورشم يف ةينميلا ةموكحلا تردق

 تاداريإ تردق نيح يف ،ينمي لاير نويلم 413و رايلم 140 ـب ،ةموكحلا اهريدت يتلا تاظفاحملا نم اهيلع

 لالخ ،ناملربلل ةموكحلا اهتمدق يتلا ةديحولا ةنزاوملا يهو ،ينمي لاير نويلم 46و رايلم 87 وحنب ،كرامجلا

 2 .تومرضحب ،نوئيس ةنيدم يف هداقعنا

 15 ةدايزب لاير رايلم 286 ىلإ ،م2020 ماعلا لالخ ةموكحلا اهتلصحت يتلا ةيكرمجلا تاداريالا تعفتراو

 3 ."2019 ماعلا نع ةئملا يف

 
 2014 ماع ةلماك نمیلا تاداریإب ةنراقم ةیعرشلا ةموكحلا ةرطیس تحت ةعقاولا قطانملا يف تاداریإلا مجح 3 لكش

 
 )2( 2019 ماعلل ةينميلا ةموكحلل ةماعلا ةنزاوملا عورشم 2

 )3( كرامجلل ايلعلا ةحلصملا نع رداص يمسر ريرقت 3
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 تاداريالا ةيمنت يف اهقيقحتل ىعست 2021 يلاحلا ماعلل ةحومط ةطخ اهيدل نإ ،كرامجلا ةحلصم تلاقو

 نع اديعب ةيكرمجلا تاعيرشتلاو كرامجلا نوناق داوم قيبطت نامضو ذفانملا ىلع ةلودلا ةدايس ضرفو

 كرامجلا نوناق ضراعت تافرصت وأ تاهيجوتب ءاوس اهيفظومب رارضالاو كرامجلا لمع يف لخدتلا

 .امومع ةموكحلاو ةيلاملا ةرازو تاميلعتو

  :نييثوحلل ةيبيرضلا تاداريإلا مجح
 نم رثكأ ،اهترطيس قطانم يف ،يثوحلا ةعامج اهتلصح يتلا ،ةيبيرضلا تاداريإلا مجح تغلب ،2018 يف

 ،نميلاب صاخلا ،نمألا سلجم يف تابوقعلا ةنجلل عباتلا ءاربخلا قيرف ريرقت راشأ ثيح ،لاير رايلم 400

 لاير تارايلم ٤٠٧ نع لقي ال ام تلصح ،يثوحلا ةعامج نأ ٩٩ ةرقفلا يف ،2019 ماعلل يونسلا هريرقت يف

 تالاصتالا ىلع قبطت صيخرت موسر نم يتأت تاداريإ ماظتناب مهليصحت ةجيتن يثوحلا ةطلسل ةعضاخ

 4 .م٢٠١٨ يلاملا ماعلا لالخ كلذ ريغو غبتلاو ةيكلساللاو ةيكلسلا

 ةرطيس قطانم يف ،ةيبيرضلا تاداريإلا نم ةلصحملا غلابملا عافترا ءارو فقت بابسأ ةدع ىلإ ،ريرقتلا قرطتو

 يذلاو ،ينميلا لايرلل ةيئارشلا ةوقلا رايهناو ،تامدخلاو علسلا راعسأو مخضتلا عافترا اهنم ،يثوحلا ةعامج

 ىلإ ةفاضإلاب ،ةلصحملا بئارضلا ةميق ةدايز كلذكو ،ةفلتخملا تاكرشلاو راجتلا لخد عافترا ىلع سكعني

 تاداريإ :لثم م٢٠١٤ ماعب ةنراقم ٪٣٠٠ ىلإ لصت بسنب ةيبيرضلا تاداريإلا عاونأ نم ديدعلا ليصحت عافترا

 .ةيعانصلاو ةيراجتلا حابرألا ةبيرضو ةرحلا نهملا ةبيرضو تاراقعلا بئارض

 

 2019و2018 نيماعلا لالخ يثوحلا ةعامج ةرطيس تحت هعقاولا قطانملا يف بئارضلا تاداريإ مجح

 ثيح ،2020 ماعلل يونسلا هريرقت ،يلودلا ءاربخلا ةنجل قيرف ردصأ ،يراجلا ماعلا نم رياني رهش ةياهن يف*

 لاير نويلرت نم رثكأ لداعي امب ،رالود نويلم 800و رايلم نم رثكأل ،يثوحلا ةعامج ليصحت نع هيف فشك

 ليصحت نم اهمظعم ،2019 ماعلا لالخ ) نييثوحلا ةرطيس قطانم يف لاير 600 يواسي رالودلا ( ،ينمي

 ةصصخم تناك غلابملا هذه ،يثوحلا ةعامج نإ ريرقتلا لاقو ،ةلودلل ىرخأ دراوم نمو ،ةيبيرضلا تاداريإلا

 
  2019 ماعلل يونسلا هريرقت يف ،نميلاب صاخلا ،نمألا سلجم يف تابوقعلا ةنجلل عباتلا ءاربخلا قيرف ريرقت- 4
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 هذه تلوح ،يثوحلا ةعامج ّنكل ،2016 ماعلا نم ربمتبس ذنم مهبتاور ةفقوتملا ،نيفظوملا بتاور عفدل

 5 .ةيلخادلا اهبورح ليومتل ،يبرحلا دوهجملا ىلع هتفقنأو ،همادختسال صصخملا ضرغلا نع غلبملا

 اهثادحتساو ،ماوعأ ةعبس ليبق ،برحلا ءدب ذنم ً،ابرغ ،فيلصلاو ،ةديدحلا ئناوم ىلع ةرطيسلا تنكم دقو

 يف عسوتلا نم ،ةموكحلا ةرطيس قطانم نيبو اهنيب ،ةيدودحلا قطانملا يف ،ةيكرمج زكارم ةعبس نم رثكأل

 ءافيتسا مغر ،اهترطيس قطانم ىلإ ،ةمداقلا تانحشلاو عئاضبلا ةفاكل ،جودزملا يكرمجلا ليصحتلا ةيلمع

 ةموكحلا ةرطيس قاطن نمض عقت يتلا ،ةيدودحلاو ةيرحبلا ذفانملا يف ،ةيكرمجلا تاءارجإلا ةفاك ليصحت

 .ةيعرشلا

 دق ،2019 ةنس رداصلا يونسلا هريرقت يف ،نميلاب صاخلا ةدحتملا ممألل عباتلا ءاربخلا قيرف ريرقت ناكو

 ةديدحلا يف كرامجلا تاواتاو موسر تاداريإ يثوحلا ةعامج ليصحت رارمتسا ىلإ ،١٠٠ ةرقفلا يف قرطت

 .اهريغو ،نارمعو ءاضيبلاو رامذ تاظفاحم يف ةيكرمجلا طاقنلاو اهئناومو

 ىلع موسرلا لباقم رايلم ١٣١.٩ غلبم ٢٠١٨ ماع تلصحت ،يثوحلا ةعامج نأ ١٠١ مقر ةرقفلا يف ريرقتلا دروأو

 .طقف ةديدحلا ئناوم ربع ةدراولا ةيطفنلا تاقتشملا

 ، رتل تارايلم ٢.٩ ،ةديدحلا ءانيم ىلإ ةلصاولا ،ةيونسلا ةيطفنلا تاقتشملا يلامجإ غلب ،٢٠١٩ ماع لالخو

  .6 لاير رايلم ١٤٣.٩ ىلإ لصت ةيلام تادئاعب

  :برحلا لبق ةموكحلل ةيكرمجلا نيناوقلا
 هتاليدعتو 2010 ماعل ،يكرمجلا نوناقلاب لمعت ايلود اهب فرتعملا ةيعرشلا ةموكحلا لازت ام نيح يف

 رادصإب ،2020 ماعلا نم ويام يف اهل عباتلا يسايسلا سلجملا " ربعو يثوحلا ةعامج تماق م2012 ماعلل

 .هتاليدعتو م2005 ةنسل )41( مقر ةيكرمجلا ةفرعتلا نوناق ليدعتب م2020 ةنسل )6( مقر نوناقلا

ً ايئزج وأً ايلك لمعت يتلا تارايسلا ءافعإو ةددجتملا ةقاطلا ةموظنم تالخدمل تاءافعإلا تاليدعتلا تنمضت

 .ةددجتملا ةقاطلاب لمعت يتلا ةيعارزلا تادعملل ةيكرمجلا موسرلا نم ءافعإلاو ةيسمشلا ةقاطلاب

 ،هتاليدعتو م1990 ةنسل )14( مقر كرامجلا نوناق ليدعتب م2020 ةنسل )5( مقر نوناق رادصا ىرج امك

 عينصتلل جاتنإلا تالخدمل ةيكرمجلا موسرلا نم ءافعإلا تنمضت داوم ةسمخ ىلع نوناقلا ليدعت :نمضتو

 ةيودألا عناصمل )فيلغتلاو ةئبعتلا داومو ةدعاسملاو ةيسيئرلا ماخلا داوملا( ةيبطلا تامزلتسملاو يئاودلا

 7  .ةددجتملا ةقاطلا ديلوت لئاسو عينصت تالخدم كلذكو ،ةيبطلا تامزلتسملا عناصمو

  : يبيرضلا جاودزإلا
 ةعامج لبق نم ،كرامجلاو بئارضلا ةفرعت موسر عفرو ،يبيرضلا جاودزالا ةيلمع نم راُجتلا نم ديدعلا اكش املاطل

 ةيئاذغلا داوملاو علسلا فلتخم تلاط يتلا ءالغلا ةجوم يف رثؤت اهرودب يتلاو ،اهترطيس قطانم يف ،يثوحلا

 .ةيرورضلاو

 ذفانم ةعبس يهو ةثدحتسملا كرامجلا زكارم ّنأ ىلإ ،نيدروتسملاو ،راُجتلا نم ،ديدعلا تاداهش دكؤت

 ،ةيفاضإ ةيكرمج موسر ضرف ىلع لمعت يتلاو ،ةيربلاو ةيرحبلا دودحلا نعً اديعب ،دالبلا طاسوأ يف ،ةيكرمج

 
  2020 ماعلل يونسلا هريرقت يف ،نميلاب صاخلا ،نمألا سلجم يف تابوقعلا ةنجلل عباتلا ءاربخلا قيرف ريرقت- 5

  2020 ماعلل يونسلا هريرقت يف ،نميلاب صاخلا ،نمألا سلجم يف تابوقعلا ةنجلل عباتلا ءاربخلا قيرف ريرقت 6

 ةيبيرضلو ةيكرمجلا نيناوقلا ىلع نييثوحلا تاليدعتو ،2012 ماعلا يف هتاليدعتو 2010 ماعللو 1990 ماعلل ةينميلا ةيروهمجلل يكرمجلا نوناقلا 7

  https://yemendays.com/posts/1247  ةعامجلل ةعباتلا أبس ةلاكو يف ةروشنملا
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 ىلإ يدؤت ،دالبلا ىلإ ةيراجتلا تانحشلا كلت لوخد ءانثأ ،ةيكرمجلا تاءارجإلاو طورشلا ةفاك ءافيتسا مغر

 ،فعاضم لكشب ،علسلا ةفلكت عافترا ىلع لمعي يذلا رمألا ،ةظهاب ةيفاضإ رئاسخ ،يراجتلا عاطقلا دبكت

 فاضت ندع ءانيم يف ةيكرمج موسر عفد متي ثيح .داريتسالا دلب نم مداقلا ،يقيقحلا ةعلسلا رعس قوفي

 .نييثوحلا ذوفن قطانم يف ىرخألا ذفانملا يف موسر اهيلإ

 ضرعيو ،ةحداف رئاسخ راُجتلا دبٌكي يذلا رمألا رهشأ ةدع ىلإ زاجتحالا ىلإ ةيراجتلا تانحشلا ضعب ضرعتتو

 .سمشلا ةرارح تحت ،راظتنالا ةجيتن فلتلا ىلإ داوملا ضعب

 هذه ةنادإ ىلإ ،ةمصاعلا ةنامأ يف ،ةيعانصلاو ةيراجتلا ةفرغلا ،ةينوناق ريغلا تاءارجإلا هذه تعفدو

 يف ةيئاذغلا داوملاو علسلا راعسأ عافتراب ببستت اهنأ ىلإ تراشأو ،ةيفسعتلاب اهتفصوو تاسرامملا

 .قاوسألا

 ثادحتسا ءارج ،نييثوحلا تاطلس ىلإ ىوكشب ،ةمصاعلا ةنامأ يف ةيعانصلاو ةيراجتلا ةفرغلا تمدقتو

 .ةئملاب 30 ةبسنب ليصحتلا موسر عفرو ،كرامجلل زكارم

 ةدايز ،يثوحلا ةعامج ،رارقإ لالخ نم ،2021 ماعلا نم سرام رهش يف ةيفاضإلا ةيكرمجلا ءابعألا تقمعتو

 ربع اهترطيس قطانمو ءاعنص ىلا ،ةمداقلا عئاضبلا ةفاكو ةيئاذغلا علسلا ىلع كرامجلا ةبسن ىلع ةيفسعت

 8 .ةئملاب 30 قباسلا رعسلا نعً الدب ،ةئملاب 50 ةبسنب ،ندع ءانيم

 

 ىلع كرامجلا ةبسن عفرب نيدروملاو صيلختلا بتاكمو زكارم هبجومب مزلي ،يثوحلا ةعامج نع رداص ميمعت رهظأو

 50 ىلا لصت ةدايزب ةيعرشلا تاطلسل عضاخلا ندع ءانيم ربع ةدروتسملا عئاضبلا ةفاكو ةيئاذغلا علسلا

 .ةئملاب 30 نعً الدب ةئملاب

 مقاُفي يلاتلابو ،عئاضبلاو تانحشلا ةفلكت عفر يفً ايساسأُ الماع – نوصتخمو راُجت قفو – ءارجإل اذه ،لثُمي

  .نينطاوملا ةاناعم ىلع يثراك لكشب سكعنيو ،كلهتسملل علسلا راعسأ يف ةينونجلا ةدايزلا نم

 
 )7( ديدجلا يبرعلا ةفيحص يف يفحص ريرقت- 8
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  :ةيبيرضلا نيناوقلا يف تاليدعت
 ءارجإب اهترطيس تحت ةعقاولا تاسسؤملا لالخ نمو يثوحلا ةعامج تماق دقف بئارضلاب قلعتي اميفو

 يف فلكم 1300 نم ةيراجتلا اهتالوادت تعسو امك ،ةاكزلاو ،بئارضلا نوناق صوصن ىلع ةينوناق تاليدعت

 .فلكم فلأ 25 نم رثكأ ىلإ ينميلا نوناقلا

 لاقنلل تالاصتالا تامدخ ىلع تاعيبملا ةبيرض عفر ،يثوحلا ةعامج ترقأ ،2017 ماعلا نم ربمتبس يف

 ةدروتسملاو ةيلحملا رئاجسلا تاعيبم ىلع بئارضلا عفرو ،ةئملاب 100 ةبسنب تنرتنإلا تامدخو تباثلاو

 ةئملاب 10 ـب ةنراقم ةئملاب 22 ىلإ يلودلاو رايسلا فتاهلا تامدخ ةبيرض عفر مت دقو ،ةئملاب 30 ةبسنب

 ةيلحملا رئاجسلا تاعيبم ةبيرض عفرو ةئملاب 5 نم ةئملاب 10 ىلإ يلودلاو يلحملا فتاهلا تامدخ ةبيرضو

 نم ةئملاب 120 ىلإ لسعملاو كابمتلاو راجيسلا عيب ةبيرضو ،ةئملاب 90 نم ةئملاب 120 ىلإ ةدروتسملاو

 9 ." ةئملاب ،90

 

 

 تنمضت ،ةيكرمجلاو ،ةيبيرضلا نيناوقلا يف تاليدعت يثوحلا ةعامج تلخدأ ،2020 ماعلا علطم يف

 م2010 ةنسل17 مقر نوناقلا ىلع تاليدعت لمشي 2020 ةنسل نوناقلا عورشم يف ةديدج داوم ثادحتسا

 نأشب 2001ةنسل19 مقر نوناقلا ليدعت نأشب م2020 ةنسل نوناق عورشمو ،لخدلا بئارض نأشب

 مقر نوناقلا ليدعت نأشب 2020 ةنسل نوناق عورشم ىلإ ةفاضإ ،هتاليدعتو تاعيبملا ىلع ةماعلا ةبيرضلا

 نوناقلا ليدعت نأشب 2020 ةنسل نوناق عورشمو ،هتاليدعتو ةيكرمجلا ةفرعتلا نأشب 2005 ةنسل 41

 10.هتاليدعتو كرامجلا نأشب م1990 ةنسل 14 مقر

 عاونأ ةفاك نم رغصألاو ةريغصلا عيراشملا اذكو ،بئارضلا نم نيفلكملا راغص ءافعإ تاليدعتلا نمضتتو

 تامزلتسملا ةفاضإب ةقحاللا هتاهيجوتو ،موسرلا عاونأ ةفاك نم يئاودلا جاتنإلا تالخدم ءافعإو ،بئارضلا

 .موسرلا ةفاك نم ةددجتملا ةقاطلا تارامثتساو تالخدم ءافعإو ،ةيبطلا

 
  tps://bit.ly/3qudiqmht  ناملربلا مامأ ،2017 يف باونلا سلجم مامأ ،نايبعش حلاص نييثوحلا ةموكح يف ةيلاملا ريزول ةملك 9

  ةيبيرضلا نيناوقلا ىلع ةلخدملا تاليدعتلل ءاعنص يف باونلا سلجم ةشقانم  10

https://muntha.net/posts/2891 )9( 
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  :ةاكزلا نوناق

 لاومأ فرصو ليصحت نأشب ةديدج حئاول ًايمسر يثوحلا ةعامج تعضو ،2020 ماعلا نم ليربأ 29 يف

  .ةيريخ لامعأل ماع لك هتورث نم ءزج عفد درف لك نم يضتقي يذلا ،ةاكزلا

 ةينوناقلا نوؤشلا ةرازو نع ةرداص ةبرسم ةقيثو قفو ، ةاكزلا نوناقل ةديدجلا ةيذيفنتلا ةحئاللا تضرفو

 تحت ةعقاولا قطانملا يف ةيعيبط دراوم ىلع ةيوطنملا ةيداصتقالا ةطشنألا ىلع )20%( ،نييثوحلل ةعباتلا

 دقو .ناكسلا نم 70% يلاوح شيعي ثيح لامشلا قطانم مظعم لمشت يتلاو ،نميلا يف ةعامجلا ةرطيس

 11 .نميلا يف 1999 ماعل ةاكزلا نوناقل دادتما اهنأب ةوطخلا هذه ريربت مت

 ىلع ،2001 ماع حلاص هللادبع يلع قباسلا سيئرلا مكح نابإ ردص يذلا 265 مقر يسائرلا رارقلا صني

 تاظفاحملاب ةيلحملا تاطلسلل يميظنتلا لكيهلا نم ءزجك لمعتل ،ةيوكزلا تابجاولل ةماعلا ةرادإلا ءاشنإ

 .ةاكزلا موسر ليصحت يف

 يف ةاكزلا تاداريإ جمدأ يذلا ،2000 ةنسل )4( مقر ةيلحملا ةطلسلا نوناق ىلع ءانب عزُوت ةاكزلا تناكو

 ةينبلا عيراشم ليومتل يسيئر ردصمك تايريدملاو تاظفاحملا ىوتسم ىلع ةيلحملا تاطلسلا تانزاوم

 ،ةيريدملا ىوتسم ىلع ةلّصحملا ةاكزلا تادئاع نم %50 نإف ،نوناقلا اذه نم 123 ةداملل اًقفوو ،ةيتحتلا

 .ربكألا ةظفاحملا ةينازيم حلاصل ةيقبتملا ةبسنلا بهذتو ،اهل ةيلحم دراومك دوعت

 لبِق نم ّنيعملا ةيلاملا ريزو ردصأ ثيح ،ةاكزلا نوناق رييغت يثوحلا ةعامج تلواح ،2017 ماعلا يف

 ىلإ ةيلحملا ةطلسلا تاباسح نم ةاكزلا تادئاع هيجوت ةداعإب يضقي اًموسرم نابعش حلاص نييثوحلا

 ًايعس اهنيح رمتؤملا بزح اهضراع ةوطخ يهو ،ءاعنص ةمصاعلاب ينميلا يزكرملا كنبلا يف صاخ باسح

 ةيلحملا ةطلسلا نوناق يف هيلع صوصنم وه امك ةاكزلا ليصحتل ةينوناقلا ةيحالصلا ىلع ءاقبإلا ىلإ

 .ةاكزلل صاخ باسح نييثوحلا ءاشنإ عنم يف لشف هنكلو ،ىرخأ نيناوقو

 ،ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا ،ةديدج ةاكز ةئيه ءاشنإبً ارارق ،يثوحلا ةعامج تردصأ ،2018 ويام رهش فصتنم يف

 .ةيوكزلا تابجاولل ةماعلا ةرادإلا لحم لحتل

 تدرُجو ،طقف ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا ةفيظو ةاكزلا تابجاو ةرادإو عيزوتو يبج حبصأ ،نوناقلا اذه بجومبو

  .)2000( 4ماعل مقر ةيلحملا ةطلسلا نوناق بجومب اهل ةحونمملا تازايتمالا نم ةيلحملا تاطلسلا

 ةماعلا ةئيهلا ةرادإ تحت ،قباسلا ماعلا يف ةاكزلا تاداريإل ئشُنأ يذلا يزكرملا كنبلا باسح عضُو امك

 رشابملا فارشإلا تحت يأ ،ىلعألا يسايسلا سلجملا سيئر بتكم ةطلس تحت تعضُو اهرودبو ،ةاكزلل

 .ايلعلا نييثوحلا تاطلسل

 

 سمُخلا نوناق

 ،اهلبق نم ةثدحتسملا ةاكزلا ةئيهلا يف ،24 مقر نوناقلا ،يثوحلا ةعامج تردصأ ،2020 ماعلا نم وينوي يف

  .يزييمتلاب ريثكلا هفصوو ،اعساو الدج راثا يذلاو ،سمخلا نوناقب فورعملاو

 
 يف عساو قاطن ىلع ترشتناو ،يثوحلا ةعامجل ةعباتلا ةينوناقلا نوؤشلا ةرازو نع ةرداصلا ةاكزلا نوناق عورشم نم ةبرسم ةقيثو 11

 )10( مالعإلا لئاسو

http://www.ypagency.net/42380 
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 فلاخم وهو ،ةيلالسو ةيقرع سسأ ىلع تازايتمالا حنمتو ،نينطاوملا زرفتو ،زييمتلا ،سمخلا ةقيثو سرُكتو

 ،ةمهملا هذه ذيفنتلً ازاهج ،يثوحلا ةعامج تأشنأو ،ةينوناقلاو ةيوامسلا تاعيرشتلاو ئدابملا لكل

 .اهترطيس قطانم يف نينطاوملاو راجتلا نم ،ةيوكزلا تايابجلا عمج ةمهم تلوت يتلا ،ةاكزلا ةئيهب ،هتمسأو

 بجي ام“ نماثلا لصفلا ،”ةاكزلا اهيف بجت يتلا لاومألا“ ثلاثلا بابلا يف تءاج لدجلا تراثأ يتلا داوملاو

 .18 ص ،”نداعملاو زاكرلا يف

 ضرألا نطاب نم ةجرختسملا نداعملاو زاكرلا يف ةئملاب 20 سمخلا بجي“ هنأ ىلع .أ )47( ةداملا تصن

 ،درمزلا ،قيقعلا ،ساملا ،ساحنلا ،ةضفلا ،بهذلاك ةلئاس وأ ةدماج ةيعيبطلا اهتلاح تناكً ايأ رحبلا وأ

 نم ،ةميق هل ناك ام لكو ،ماخرلا ،سينلا ،يركلا ،راجحألا ،قبئزلا ،حلملا ،ءاملا ،ريقلا ،زاغلا ،طفنلا ،زوريفلا

 .ىرخألا نداعملا

 كمسلاك رحبلا نم جرختسا ام لك يف ةئملاب 20 سمخلا بجي هنا اهسفن ةداملا نم .ب ةرقفلا لوقتو

 رجشلا نم منغ اذإ لسعلا يف ةئملاب 20 سمخلا بجي هنا ىلع .ج ةرقفلا صنت امك ،هريغو ربنعلاو ؤلؤللاو

 .فوهكلا وأ

 ريرقت ةيلمع ميظنتبً ارارق يسايسلا سلجملا ةقفاوم دعب ةاكزلا ةئيه سيئر ردصيس .د ةرقفلا بسحو

 .ةيئاملا تاجتنملاو نداعملاو زاكرلا ةاكز باستحاو ليصحتو

 ىلع هتمسقو ،)47 ةداملا يف ركذ ام( نداعملاو زاكرلا يف بجي ام فراصم .أ ةرقفلا ،)48( ةداملا تددحو

 :يلاتلاك مهسأ 6

 ،سرادملا ،تايفشتسملا ،قرطلاك ةماعلا نيملسملا حلاصم يف فرصيو هلل مهس :لوألا مهسلا •

ً احالسوً ادنج نيملسملا روغث نيصحتو ،ةيساردلا جهانملاو ملعلا بتك ةعابط ،اهيف نيلماعلا روجأ

 .مهنيعب صاخشأ وأ هنيعب سنج اهيف ىعاري ال يتلا ةماعلا حلاصملا نم كلذ ريغو ةنوؤمو

 .اهيف فرصت لك هلو رمألا يلول لوسرلا مهس :يناثلا مهسلا •

 سمخلا مهل هللا لعجف ةقدصلا مهيلع تمرح نيذلا مشاه ينب نم ىبرقلا يوذل :ثلاثلا مهسلا •

 .مهئارقف يف فرصت نأ ىلوألاو ةاكزلا نعً اضوع

 .مشاه ينب ىماتي مهيف نمب نيملسملا ىماتيل فرصي :عبارلا مهسلا •

 .مشاه ينب نيكاسم مهيف نمب نيملسملا نيكاسم مومعل فرصي :سماخلا مهسلا •

 .نيملسملا رئاس نم مهريغ نم وأ مشاه ينب نم ليبسلا نبا فرصم يف فرصي :سداسلا مهسلا •

 طباوضو ليصافتبً ارارق سلجملا ةقفاوم دعب ردصيس ةئيهلا سيئر نأ ةداملا سفن نم .ب ةرقفلا يف ءاجو

 .نداعملاو زاكرلا فراصم

  : ةيوكزلا تايابجلا

 تانايب ثيدحت عورشمب هتمس ام ،يثوحلا ةعامج تقلطأ ،2021 ماعلا نم ،يضاملا ليربأ رهش علطم

 .اهريبعت دح ىلع ،ةقيقدو ةيجهنم تانايب ةدعاق سيسأت فدهب ،ةاكزلا نم نيديفتسملا

 ناجللا عضو حيحصتو رصح ىلإ ىلوألا هتلحرم يف ،يرهاظ لكشب نلعت ام قفو ،يثوحلا ةعامج فدهتو

 طقف لمشت ةحيحص تانايب ةدعاق داجيإ ةيناثلا ةلحرملا يفو ،نيكاسملاو ءارقفلا ماقرأو ةيعمتجملا

 .ميركلا نآرقلا يف ةددحملا ةيعرشلا فراصملل اقفو ةاكزلا قاقحتسا ريياعم اهيلع قبطنت يتلا تالاحلا

 تاورث نم ةئاملاب 20 ىلع لوصحلا اهل زاجأ يذلاو ،ينميلا نوناقلا ىلع اهتجردأ يتلا تاعيرشتلل افالخو

 نم كلذو ،ةئاملاب 550 رادقمب درفلا ةاكز نييثوحلا تاطلس تعفر ،سمُخلا ةاكز ىمسم تحت نيينميلا
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 تناك نأ دعب لاير فلأ 25 وحن ىلإ راجتلا نم نيفلكملا رابك ةمئاق تعفر اميف ً،اينميً الاير 550 ىلإ 100

 .طقف لاير 1300 ةمئاقلا

 راجتلا ةفاك ىلع ،يراجلا ماعلا لالخ ،كرابملا ناضمر رهش ةيادب ذنم ةعساو ةيناديم ةلمح كلذ بقعأ

 200و فالآ 6 رشنب يثوحلا ةعامج تماق ثيح ،ةيراجتلا تالحملاو ،صاخلا عاطقلا تاسسؤمو تاكرشلاو

 نم مهتعنمو راجتلا نم ةاكزلا عمجل ،اهترطيسل ةعضاخلا قطانملا ةفاكو ءاعنص يف ةيعمتجم ةنجل

 .ماع لك يف داتعم وه امك ،يدرف لكشب اهعيزوت وأ اهب فرصتلا

 ءاعنص يف ةيعانصلاو ةيراجتلا ةفرغلا تجرخ ثيح ،صاخلا عاطقلا نم ديدنتب ةيثوحلا تاءارجإلا تلبوقو

 ،صاخلا عاطقلا دض ةيثوحلا ةاكزلا ةئيه اهنشت يتلا "ةيفسعتلا تاءارجإلاب ،يفاحص نايب يف ددنتل

 .ةذفانلا نيناوقلاو ةعيرشلا ماكحأل ةفلاخم" اهتربتعاو

 صاخلا عاطقلا ةبلاطمل ةيتارباخمو ةينمأ رصانعو ةحلسم تايرود رييست ىلع ،يثوحلا ةعامج تمدقأو

 .مهتاعدوتسم قالغإ وأ تانايبلا دعاوق ميلستب

 ميلست تآشنملا هذه كالم ضفر نأ دعب ،ءاعنص يف ةيراجت ةأشنم 600 نم رثكأ ،يثوحلا ةعامج تقلغأو

 .ةاكزلا مجح ردقت هبجومبو ،هيلع لوصحلل يثوحلا ةعامج تعس يذلا ،يبساحملا مهماظن نم ةخسن

 عاطقلا تاسسؤم نإ تلاق ثيح ،تاسرامملا هذه ،ةمصاعلا ةنامأ يف ةيعانصلاو ةيراجتلا ةفرغلا تضفرو

 مهيلع ببس ءارجإلا اذه نأ ىلإً ةريشم ، "نوناقلاو ماظنلاب نومزتلمو ةاكز نم مهيلع ام نيددسم" صاخلا

 .مهتالحمل قالغإ ببسبً اريبكً اررض

 ،ةاكزلا ىمسم تحت صاخلا عاطقلاو راجتلا قحب تافسعتلا حيضوتل ،يفحص رمتؤم ىلإ كلذ دعب تعدو

 .يثوحلا ةعامج يف تادايق لبق نم هتماقإ عنم مت نكل

 متي هنأب ،ناطشن وبأ ناسمش ،يثوحلا ةعامجل ةعباتلا ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا سيئر رقأ ،ةرتفلا كلت لالخو

 عيراشملاو ةيراجتلا تالحملاو تاكرشلا تائم ءاشنإل اهعمج متي يتلا ةاكزلا لاومأ نم ءزج قافنإ

 .ةاكزلا لاومأ نم ةيعارزلا ةيداصتقالا

 نع هئاضعأ ددع ديزي سبالملا ةراجت يف رخآ ايراجت اعورشم يثوحلا ةعامج ىدل نإ ناطشن وبأ فاضأو

 .ءاعنصب قوسلا يف ةرسأ 100 نم رثكأ يطغي "يرسأ" يراجت عورشم 1200

 عفر اهبجومب مت ،ةتقؤم ةنده هبشي ام ىلإ ،ةمصاعلا ةنامأ يف ةيعانصلاو ةيراجتلا ةفرغلا تلصو كلذ بقع

 نويدلا نمضتيو ةيلاملا مهمئاوقو مهلامعأو مهتانايب لك راجتلا عيمج ميلستو ،راجتلا ىلع ةينمألا ةلمحلا

 لباقم ،ةاكزلا ريدقت دهج يثوحلا ةعامج ىلع رفوت يك ةيبساحم ةمظنأ مادختساو ةمودعملا ريغو ةمودعملا

 ةداعإو ،يئاقولا هنمأو ،ةيبعشلا هناجلو هتارباخمو يثوحلا ةطرش اهيف كراشت ةيثوح ةلمحل تقؤم فقو

 .ةقلغم ةكرش 600 نم رثكأ حتف

 قافتالا مزلي امك ،يراجتلا ريغ نيدلاب فرعي ام ىتح اهريغو نويدلا ةاكز راجتلا عفدي نأ ىلع قافتالا صن امك

 2019 تانايب ءاضقلا ربع نافرطلا عجاري نأ ىلع ،2020 طقف ماعلا اذهل %25 عفدب تاكرشلا كالم

 .2018و

 :تايعادتو راثآ

 ىلع غلاب ريثأت هل ،ةجودزمو ،ةيئاوشع ةقيرطبو ،ةيبيرضلاو ةيكرمجلا تايابجلا ةيلمع يف عسوتلا نإ- •

 .تامدخلا راعسأو ةيكالهتسالا داوملا ىتش يف مخضتلا بوسنم عافتراو ،عئاضبلاو علسلا ةفلكت عافترا
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 علسلا راعسأ عافتراب ،صاخلا عاطقلاو راُجتلا ىلع ةضورفملا ةينوناقلا ريغ موسرلاو تايابجلا ببستت •

 قوسلا ىلإ ةيومنتلا تادادمإلا ىلع غلاب لكشب رثؤي امك داريتسالا نادلب نم ةيقيقحلا اهراعسأ ةفعاضمب

 ةيلمع ثودح ىلإ يدؤي دق يذلا رمألا ،تادادمإلا ةيلمع مامأ ،ةددعتم ليقارع عضو يف دعاسيو ،ةيلحملا

  .ةيلحملا ءاذغلا قاوسأ يف ةعساو بارطضا

 تاداريإ يف روهدت ىلإ يدؤيس ةقيرطلا هذهب ،ةيبيرضلاو ةيكرمجلا تاداريإلا ليصحت ةيلمع رارمتسا •

 بتاور عفدو نينطاوملا هاجت ةيلاملا اهتامازتلاب ءافيإلا ىلع اهتردق مدعو ،ةلودلل ةماعلا ةنيزخلا

 .نيفظوملا

 ،ةددعتم تاهج لبق نم ،ةيبيرضلاو ةيكرمجلا تاداريإلا ينج رارمتسالً اظهابً انمث ،ينطولا داصتقالا عفدي •

 اهقافنإ لجأ نم نطولا اهنم ديفتسي الو ،ةلودلل ةماعلا ةنيزخلا ىلإ تاداريإلا هذه لصت ال يذلا تقولا يف

 .ةيمنتلا لامعأو تامدخلا ىلع

 ىلع قافنإلا ةفاك هيف تفقوأ يذلا تقولا يف ،ةيلاملا تايابجلا ةفاك ليصحت يف ،يثوحلا ةعامج عسوتت- •

 ىتحو ،2016 ماعلا نم ربمتبس ذنم اهترطيس قطانم يف نيفظوملا بتاور تفقوأو ،ةيمدخلا تاعاطقلا

 يف نيفظوملا بتاور عفدل يفكت مهقطانم يف ،ةلصحملا ةيبيرضلا دراوملا نأ نيح يف ،نهارلا تقولا

 .مظتنم لكشبو ،ةيروهمجلا قطانم فلتخم

 صرف روهدتو ،ةيمنتلا ةيلمع مامأ ةريبك تاقوعم عضوو ،يراجتلا طاشنلا ةلقرع ىلإ تاسرامملا كلت يدؤت •

 .رقفلاو ةلاطبلا بوسنم عافتراو ،رامثتسالا ةئيبو لامعألا

 تايعادت ،ةينوناقلا اهذفانمو ةماعلا ةنيزخلل ،ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاداريإلا ديروت مدع رارمتسا ىلع بترتي •

 نم رثكأ نامرح رارمتسا عم اميسال ،رقفلا ةعقر اهعم عستتو ،يداصتقالاو يعامتجالا ديعصلا ىلع ةئيس

 .م2016 ماعلا رخاوأ ذنم ،مهبتاور نم نييثوحلا ةرطيس قطانم يف فظوم نويلم

 دراومب ثبعلا فقو ىلإ ةرورضلا دادزت اهعمو ،ينميلا داصتقالا ىلع ،برحلا تاعبتو ةيثراكلا راثآلا دادزت •

 يف ةيفافشلاو ةنورملا جاهتنا ىلع لمعلاو ،ةيكرمجلاو ةيبيرضلا تاداريإلا اهنمو اهعاونأ فلتخمب ةلودلا

 هذه يبج ىلع لمعت يتلا ةينوناقلا ريغ ذفانملا ةفاك فقوو ،ةلودلل ةماعلا ةنيزخلل اهميلستو اهليصحت

 .تاداريإلا

 سالفإلا تاعبرم ىلإ قالزنالا نم ،دالبلا يمحت ،ةلودلل ةيدايس دراوم ،ةيكرمجلاو ةيبيرضلا دراوملا لثُمت •

 ةيمدخلا تاعاطقلا ىلع اهقافنإو ،ةحيحصلا اهذفانم ىلإ تاداريإلا هذه هجوت نأ يغبني اهعمو ،ةعاجملاو

 .رخآ رثإُ اموي اهحمالم عستت ةيناسنإ ةثراك يدافتو ،ةعاجملا مجح نم ليلقتلل ،نيفظوملا بتاور عفدو

  :تاحرتقم

 يتلا تاقوعملا ةفاك عفرو ،يكرمجلا جاودزالا ءاهنإو ةيبيرضلاو ةيكرمجلا نيناوقلا ديحوت ىلع لمعلا •

 .يداصتقالاو يراجتلا طاشنلا ةلقرع يف مهاست

 نم ةادأك فارطألا ةفاك لبق نم ،همادختسا مدع نامضو ،برحلا نع ،يداصتقالا فلملا دييحت ىلع لمعلا •

 .عارصلا تاودأ

 علسلا بايسنال ةلقرعملا تاثادحتسالا ةلازإو راجتلا مامأ تاقوعملاو ،ةثدحتسملا تاءارجإلا ةفاك فقو •

 .دالبلا يف ةينيومتلا قاوسألا تادادمإو

 ،علسلا ةكرح قفدت ةلقرع ىلإ يدؤت يتلا ،ةثدحتسملا ةيكرمجلا زكارملا ةفاكل ،يثوحلا ةعامج عفر •

 .ةيلحملا قاوسألا يف ةيسايق ةروصب اهراعسأ ةفعاضمو

 نم دحلل باقعلاو باوثلا أدبم قيبطت ىلع لمعلاو ،يكرمجلا داسفلا ةحفاكم ىلع لمعلا ةرورض •

 عوضومب قلعتي اميف ةصاخ يكرمجلا عاطقلا يف نيلماعلا فاصنإ ىلع لمعلاو ةدسافلا تاسرامملا

 .ةءافكلاو ةينهملا ريياعملا بسحب متت نأ يغبني يتلا تانييعتلا

 ،عئاضبلاو علسلا قفدت ةيلمع ليهست لجأ نم ،صاخلا عاطقلا عم ةقيقح ةكارش ءانب ىلع لمعلا ةرورض •

  .ينميلا داصتقالا هجاوت يتلا تالكشملا ةفاك ىلع بلغتلاو ،يومنتلا لمعلاب ءاقترالاو
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 ،تاقوعم وأ ليقارع يأ دوجو مدع نمضيو ،تاريغتملا عم مءاوتي امب ،يبيرضلاو يكرمجلا ماظنلا ثيدحت •

 ،ةينفلا تاراهملا ةيمنتو ،تامولعملا ايجولونكت مادختسا ربع ،ةيراجتلا عئاضبلاو تانحشلا ضرتعت

 نم ةددحم ططخو جهانم قفو ،كرامجلا بتاكمو رئاودو تارادإ عيمجب لمعلا قرف ءاضعأل ةيرادإلاو

 يف ةينميلا كرامجلا عضي زيمتم يكرمج ءادأ ىلإ لوصولاو ةيكرمجلا فادهألا قيقحت يف ماهسإلا اهنأش

 .ةيملاعلا كرامجلا فاصم

 ةيليغشتلا تاقفنلا ريفوتو تاداريالا ةدايزو كرامجلا لمعب ةقلعتملا تايلاكشالا ةجلاعمل تاءارجإ ذاختا •

 .تانايبلا ةدعاق ثيدحتو ريوطتو بيردتلاو ليهأتلا ةيلمعب مامتهالاو ةحلصملا ةسائرل مئاد رقمو

 حئاوللاو تارارقلاو نيناوقلا بجومب كلذو كرامجلا لمعب ىرخأ ةهج يأو ةينمالا تاهجلا لخدت عنم •

 .كرامجلا لمعل ةذفانلا ةمظنالاو

 عيونتلا يف ةّلثمتملا ريبادتلا رابتعالا يف ذخألا عم يداصتقالا خانملا نيسحت لجأ نم تاءارجإ ذاختا •

 تامدخلا ميدقتو ةيتحتلا ةينبلا يف رامثتسالاو ،اهتيابجو ةيكرمجلاو ةيبيرضلا ةرادإلا زيزعتو ،يداصتقالا

 .ةيلاملا تامدخلا ىلع لوصحلا صرف عيسوتو ،تاكرشلل لضفأ لمع ةئيب قلخو ةيساسألا

 راُجتلاو ،نينطاوملا دض ،ةيابجلا تالمح ةفاك فقوو ،هب لمعلا فقوو ،يزييمتلا ،سمخلا ضرف ءاغلإ •

 .صاخلا عاطقلاو

 مامأ تاقوعملا ةفاك عفر ،نمضي امب ،ةيلمعلا تاءارجإلاو ،ةيعيرشتلا نيناوقلا ّنس يف ةنرم هيلآ عابتإ •

  .رامثتسالا ةيلمع مامأ ،ةبسانملاو ةمئالملا ةئيبلا ريفوتو ،يراجتلا طاشنلا
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 مالعالاو تاساردلا زكرم نع رداص

   نميلا – يداصتقالا

 دحأ يداصتقالا مالعإلاو تاساردلا زكرم

 يتلا ةينميلا يندملا عمتجملا تامظنم مهأ

 ةيعوتلاو يداصتقالا نأشلا يف لمعت

 ةيفافشلا زيزعتو ةيداصتقالا اياضقلاب

 يف نينطاوملا ةكراشمو ديشرلا مكحلاو

 ينهم مالعإ داجيإ ىلع لمعلاو ،رارقلا عنص

 .فرتحمو

 

www.economicmedia.net  
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