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ةيجهنم ةمدقم  

 
 ريخألا اذه ردصي ،يضاملا يام يف "تاصنم" قيرف هردصأ يذلا ىلوألا ةيثحبلا ةلحرملا 1ريرقت دعب

 و ةبراغملا :عوضوملا  سفن لوح ةيناثلا ةيثحبلا ةلحرملا جئاتن نم ضعبل ضرعي رخآ اريرقت

 .انوروك

 ةلحرملا لاونم سفن ىلع ريسلاب ،ثحبلا نم ةيناثلا ةلحرملا هذه زاجنإ مت ةيجهنملا ةيحانلا نم

 ةادأك ةرامتسالا دامتعاو  ،ثحبلل يمكلاو يعالطتسالا عباطلا ىلع ظافحلاب كلذ و .ىلوألا

 ،انوروك نمز مضخ يف تأرط يتلا تاريغتلاو تالوحتلا دصرو فاشكتسا فدهب كلذو .ةيثحب

 تزيمت ىلوأ ةلحرم :نيتلحرم نيب ةبراغملا نم ةنيع تاسراممو فقاوم ،تالثمت ،فراعم ىلع

 ةيناث ةلحرمو ،نيثوحبملا ىدل فولأم ريغ عضوك يحصلا رجحلاو ةيحصلا ئراوطلا ةلاح نالعإب

 ال تاءارجإ يهو .ةيمومعلا تاطلسلا فرط نم تاءارجإلا كلت يف ديدشتلاو ديدمتلا تفرع

 .مهتاكولسو مهشيعم ىلع امك ،مهفقاومو مهئارآ ىلع كاذ وأ ردقلا اذهب ترثأ اهنأ ،كش

 كلتل ةيكيمانيد ةبكاومل ،ةيناثلا ةيثحبلا ةلحرملا هذه زاجنإ ،ةرورض لقن مل نإ ،ةيمهأ انه نم

 ةادأك تايطعملاو تامولعملا عيمجتل ةينورتكلإلا ةرامتسالا فيظوتب ،تالوحتلاو تاريثأتـلا

 ةرامتسالا ةلئسأ نم ريبك ءزج ىلع تظفاح ةرامتسا يهو .ةيئانثتسا فورظ اهتضرف ةيئانثتسا

 اهضيوعت عم ةيفشكلا اهتاردق ذافنتسال ةلئسأ فذح مت نيح يف ،ىلوألا ةلحرملا يف ةدمتعملا

 .رجحلا ةدم ديدمتو ءابولا يشفت ةيرارمتسا ةيفرظل ةبكاومو ةمءالم رثكأ ىرخأ ةفاضإو

 4 و يام 12 نيب ةحوارتملا ةدملا يف ،ةئبعتلل ةحورطملا ةرامتسالا عم لعافتلا ةليصح تناكو

 يعامتجالاو يلاجملا عونتلا لوبقم دح ىلإ سكعت ،اثوحبم  2392 نم نوكتت ةنيع ،وينوي

 .ىربكلا ةبسنلا ىلع زوحت نيسردمتملا ةئف لعج ةرامتسالل ينورتكلإلا عباطلا نأ ريغ .برغملاب

 :يلي ام يف ةنيعلل ةيجولويسوسلا صئاصخلا مهأ لثمتت ،كلذ ىلإ ةفاضإ

 .ثانإ %48 و روكذ %52  :يعامتجالا عونلا ىوتسم ىلع ةنزاوتم ةنيع -

 .نيثوحبملا نم %83 يلاوح ةنس 49 – 16 نيب ام ةيرمعلا ةئفلا لكشت ثيح ةباش ةنيع -

 .%25 لباقم % 64 غلبت ةبسنب يورقلا لباقم يرضحلا عباطلا اهيلع بلغي ةنيع -

 .اينهم اطاشن نوسرامي %50 نم رثكأ ثيح ةطيشن ةنيع -

 نم كلذ بلطتي ام عم ،ةلقتسم لزانم يف نوشيعي و نوجوزتم اهفصن نم رثكأ ةنيع -

  .ةيداصتقا-ويسوس و ةيرسأ تايلوؤسم و ءابعأ

 .19 ديفوكلاب تام وأ بيصأ اصخش اوفرع ةنيعلا دارفأ نم 27.2 -

                                                        
 :يلاتلا طبارلا ىلع تاصنم عقوم ةرایز ىجری ىلوألا ةیثحبلا ةلحرملا ریرقت ىلع عالطالل - 1
                                                                                                      https://urlr.me/Rb27G    

     %
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 ريبك دح ىلإ سكعي هنإف ،اهنيب ظحالملا توافتلا مغرو ،ةكلمملا تاهج بلغا لثمت ةنيع -

  .ةهج لكل يداصتقالاو يفارغوميدلا لقثلا
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نسلا بسح ةنيعلا عيزوت
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 عاطقلاب فظوم ذیملت وأ بلاط  ةرح لامعأ دعاقتم  لمع نع ثحاب   ةراجتلا
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 هبش رادم ةنيدم  ةيرق 
 يرضح

 بسح ةنيعلا عيزوت
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  يعامتجالا ىوتسملا ىلع زافح لماعك 19-ديفوك

Agent catalyseur 

 
 تلمشو ،ةيدايتعالا ةايحلا قيلعت "19 ديفوك"روهظ تقفار يتلا يحصلا رجحلا فورظ تضرف

 سامتلا نم فيفختلا ضرغب ،تاعامجلاو دارفألا ةكرحل يرابجإلاو ينوناقلا دييقتلا تاءارجإلا

 حتف تاءارجإلا هذه تضرف .ءابولاب ةباصإلل نيضرعملاو نيباصملا صاخشألا نيب ةطلاخملاو

 نمزل ةرباعلا ةلحرملا تاهاركإ عم ةفيكتم شيع طامنأ عادبإ لجأ نم يعامجلا ريكفتلل بابلا

 زافح لماع ىلإ دجتسملا انوروك سوريف لوحت ،نذإ كلذ سكعي .ةيحصلا ئراوطلاو ةحئاجلا

 سمت تاريثأت هلخدت وأ هروضح درجمب قلطي لماعك يأ .un agent catalyseur زايتماب يعامتجا

 ةرورض نم اءدب ةيعامجلاو ةيدرفلا تاكولسلاو لاعفألا لكو ،ةيعامتجالا ةايحلا تايوتسم لك

 ةايحلا ماظن فييكتو ريوطت ةرورض ىلإ الوصوو ،ةرسألاو براقألا ىلع ،دسجلا ىلع ظافحلا

 يعامتجا رثؤم ىلإ "ديفوكلا" اذه لوحت دقل ،ىرخأ ةرابعب .ءابولا رطاخم ءردب ليفكلا ةيعامجلا

 نم ريثكلا اهنمض تزرب ،سانلا نيب تالصلا هيجوت ةداعإو ديدجت يضتقت ةئيبل هديلوتب

 دارفأ عابرأ ةثالث نم رثكأ نأ ثيحب ؛رخآلا اهضعب ىراوت نيح يف ،مهدنع تاقالعلاو تافرصتلا

 نع سوريفلا ةنحم اوربخ مهنم %27.2 نأو ةصاخ ،ريغتلا اذهب يعوو كاردإ نع اوربع ةنيعلا

 .انوروكلاب تام وأ بيصأ صخشب ةرشابم ةقالع لالخ نم برق

 اهلالخ نم متي يتلا تاقالعلا نم ماظنل ديسجت ،تاعمتجملا نم هريغك يبرغملا عمتجملا نإ 

 ماظنو دوجول لماحلا ماعلا راطإلا وهو .ةيعامجلا تالدابتلاو دراوملاو حلاصملاو تاجاحلا ريبدت

 هدوجوف يلاتلابو ،يعامتجا لعاف وه قايسلا اذه يف درفلا نأ ثيحب ،دارفألل ةيعامجلا ةايحلا

 دوجولا زربي ثيحب .ناكملا يفو نمزلا يف نيرخآلاب تاقالعلا دتممو ،نيرخآلا دوجو عم مساقتم

 قاسنأ نمض كاذ هدوجو لالخ نم لخديف ،ريغلا نمأو هنمأ لجأ نم ةرورضك درفلل يعامتجالا

 ريرقتلا اذه نمضتي ،كلذ نم اقالطنا .اهنودب عمتجملا ةيرارمتسا ليحتسي ،ةيعامتجا نماضت

 رثأت ةجرد ام ؟يحصلا رجحلا ةرتف ةبراغملا ربد فيك :ةيلاتلا ةلئسألا نع ةيلوألا ةباجإلا ةلواحم

 فلتخم تدب فيكو  ؟ةيناثلا يحصلا رجحلا ةرتفب تاسسؤملل ،ضيرملل ،ضرملل مهتالثمت

 رصانعلا ضعب ترثأت فيكو ؟ةلحرملا هذه لالخ اودمتعا نم ىلعو ؟رزآتلاو نماضتلا تايوتسم

  ؟يحصلا رجحلا ريبدت ةرتف لالخ ةيميقلا
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تايساسألا ىلع زيكرتو ةيعامتجالا تاقالعلا يف تابث :يحصلا رجحلا  

 
 درف نم توافتت ماجحأبو ،دحاو فقس تحت نكست ،رسأو دارفأ لكش ىلع ةساردلا عمتجم عزوتي

 ةسمخو ةثالث نيب اهدارفأ ددع حوارتي يتلا رسألاو تاعومجملا لثمت ،دارفأ ةرشع نم رثكأ ىلإ

 بسنب دارفأ ةتس وأ نيدرف نم تاعومجملاو رسألا اهيلت ،عومجملا نم  % 60 يلاوح دارفأ

 ةنيعلا يف لجسملا عيزوتلا سفن وهو .اهريغ وأ ةيرسأ ةعومجم لكل %  12 زواجتت ال ةبراقتم

 روحم ىلع ،ةعومجم لك صوصخب نيتطقن اهلمجم يف زواجتت ال قراوفب ،ةقباسلا ةيئاوشعلا

 .ةيلاحلا عم ةقباسلا ثحبلا جئاتن نيب ةطيسب ةنراقمب حضتي اذهو ،ةيوئملا بسنلا سايق

 ليخادم نيب اهرداصم عزوتت قزر دراومب ،يحصلا رجحلا فورظ شيعي عمتجم اضيأ وهو

 امأ % 11.9 ةبسنب ةقباس تارخدم ىلع دامتعالاو ،% 54.1 ةبسنب لمعلا ةلوازم يف رارمتسالا

 % 6.14  ةبسن انتنيع يف زواجتت ملف ةحئاجلا ببسب ةررضتملا تائفلل ةلودلا معد ىلع دامتعالا

 ةسرامم ربع ،ةفلتخم ةيليمكت وأ ةيساسأ ىرخأ دراوم نع ثحبلاب يقابلا يفتكيل ،عومجملا نم

 تددعت يتلا ةينماضتلا تادعاسملا ضعب ىلع دامتعالا وأ ،)جالوكيربلا( قيمرتلا ةطشنأ ضعب

 ايديلقت انازخ اهنوكو يعمتجملا طبرلا ةوقب ظفتحت تلاز ام يتلا ةلئاعلا اهردصتت ،اهرداصم

 .يبرغملا عمتجملا لخاد رشابملا نماضتلاو نواعتلا ميقو ةفاقثل

 بساكمل نينطاوملا نم ةمهم ةبسن نادقف يف ةحئاجلا اهتضرف يتلا فورظلا تمهاس دقل

 دراوملل اعاطقنا ىتحو اصقن وأ ،لمعلا طورشو صرف يف اصقن ىرخأ تلمحت نيح يف ،ةيدام

 مل نيطيشنلا ةنيعلا ددع فصن نم رثكأ نأ ةجردل ،ةرسأ لك اهيلع دمتعت يتلا ةيرهشلا ةيلاملا

 غلبم مهيدل دعتت مل نيثوحبملا ثلث يلاوح نإ لب ،امهرد 5000 ةيرهشلا مهليخادم زواجتت دعت

  .ايرهش مهرد 1000 نود مهدراوم تلظ عومجملا نم % 21.6 مهيف امب ،ايرهش امهرد 2500

 رجحلا ةرتف لالخ ةيعامتجالا مهتاقالع ريغت ةنيعلا سمخ يلاوح هيف ىفني يذلا تقولا يفف

 يف تاريغتلا كلت ثودح نودكؤي % 78.6 لصت مهنم ىلعأ ةبسن نأ دجن ،% 19.1 ةبسنب ،يحصلا

 ام ربتعي ثيحب ،ةيباجيإ وأ ةيبلس اهدع ىلع عامجإلا متي ال تاريغت يهو .ةيعامتجالا مهتايح

 %  7.3 لباقم يف ،لضفألا وحن تروطت دق مهب نيطيحملا دارفألاب مهتاقالع نأ % 57.9 هتبسن

 ةبسن ىقبتل ،يحصلا رجحلا ةرتف لالخ تءاس دق مهب نيرخآلا تاقالع نأ اوحرص نمم طقف

 ملو ،ريغلا نيبو مهنيب ةيدايتعا تاقالع رارمتسا لثمتب ةظفتحم نينطاوملا نم %  34.8

 اوركني مل ةيداعلا تاقالعلا ةرابع اولضف نيذلا نكل .سوسحم ريغت يأ ددصلا اذهب اولجسي

 هنع ربعملا هاجتالا وهو ،ةيلئاعلا مهتاقالع نسحتو ةيوقت يف يحصلا رجحلا فورظ ةمهاسم
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 هتاقالع نسحت نع ريبعتلاب ضعبلا ىفتكاو ،نينطاوملا عومجم نم % 83.2 هتبسنب تغلب راركتب

 نسحت ةبسن فعضأ راوجلا تاقالع تلجس امنيب ،% 8 زواجتت مل ةبسنب نكل ءاقدصألا عم

  .ةئاملا نم فصنو ةطقن ليجستب

 عمتجملل ةلكشملا تاعومجملاو رسألا لبق نم الامعتسا رثكألا ءاضفلا وه لزنملا ناك اذإ

 امزالم لظ دارفألا تابغرو تاجاح يبلت تناك نكامأ داقتفا نإف ،ةرتفلا هذه لالخ يبرغملا

 ةايح يف اداقتفاو ابايغ رثكألا ةينهملاو ةيميلعتلا تاءاضفلا ربتعت ثيح .يحصلا رجحلا ةلحرمل

 ،مهنم %19.3 دنع ةيعامجلا ةدابعلل تاءاضفك دجاسملا اهيلت ،% 23 ةبسنب نيثوحبملا ةبراغملا

 نينطاوملا نم يقابلا امأ .)% 10.9( ابيرقت رشعلا ةبسنب ةضايرلاو هيفرتلا تاءاضف اهدعب مث

 رفسلاو ،% 15.3 ةبسنب براقألا ةرايزك ،ىرخألا ةيعامجلا ةطشنألا ضعبل هداقتفا نع ربع دقف

 اهمدقت يتلا برقلا تامدخو تاءاضفل نيدقتفملا ةبسن ىقبت نيح يف .% 16.1 ةبسنب لقنتلاو

 تاءاضفو تويبلاب اهنع لئادب دوجول امإ ،ةفيعض تامامحلاو تانولاصلاو ،معاطملاو يهاقملا

 يليمكتلاو يلامكلا ليجأت لباقم يف مهتايح يف يساسألاو يجاحلا ىلع سانلا زيكرتل وأ .نكسلا

  .ةرتفلا هذه لالخ

 رثكألا ةليسولا وه دعب نع لصاوتلا راص ،ةيناثلا وا ىلوألا ءاوس يحصلا رجحلا ةلحرم لالخ 

 حبصأ كلذبو ،دارفألل ةيعمتجملا تابغرلاو تاجاحلا نم ددع قيقحتل ادامتعا رثكألاو ةيلاعف

 ةرقتسم تلظ كلذب يهو ،% 96.6 نع لقت ال ةبسنب ،اهتيبلت تمت ةماع ةجاح تنرتنألل جولولا

 ةطساوب ةحئاجلا نع تامولعملاو رابخألا ءاقتسا ةبسن نأ امك ،ثحبلا اذه يتلحرم نيب

 .ىرخأ ةليسو ةيأ نم رثكأ ةعفترم تيقب يعامتجالا لصاوتلا عقاومو تينرتنألا

 

 

يديلقتلا يعامتجالا طبارلا ةوقو "لوهجملا" نم فواخم  

 

 يساسألا أجلملا ةلئاعلاو ةرسألا لظت ،سوريفلا هريثي لاز ال يذلا ريبكلا قلقلاو فواخملا مامأ

 ىلإ ةجاحلا ةلاح يف أجلت نم ىلإ لاؤس نع اباوجف .ةدعاسملا ىلإ ةجاحلا ةلاح يف ةنيعلا دارفأل

 اذه قيمعت نم ديزي امو .ةلئاعلاو ةرسألا ىلإ مهؤوجل نيبوجتسملا نم %73 دكأ ،ةدعاسم

 ةقلطملا ةيبلغألا رابتعا ،هتقحل يتلا تالوحتلا لك نم مغرلاب ،هتوق ىلع اضيأ لدي امو ،طبارلا

 نأب %4 طقف ربتعا اميف .ةلئاعلا دارفأب مهتقالع نم توق ةيحصلا ةمزألا هذه فورظ نأ83%

 فورظ لالخ ناريجلا عم مهتقالع توقت نم%1,5و .ةلودلا تاسسؤم عم هطباور توق ةمزألا
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 نم تريغ ءابولا فورظ نأب نيبوجتسملا نم %80 يلاوح ربتعا ،ىرخأ ةهج نمو .ءابولا اذه

 .يفنلاب ةيقبتملا ةبسنلا تباجأ اميف مهطيحم هاجتا مهتاكولس

 

 
 

 مغرلاب ،ةحئاجلا نأ ماقرألاو تانايبملل ةرشابمو ةطيسب ةءارق لالخ نم ظحالن نأ انيلع لهسي

 طباور ءايحإ يف تمهاس دقف ،ىربكلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيفارغوميدلا اهتايعادت لك نم

 ةيوهلا زربتو .اهتايمست فلتخمب ىرغصلا ةيتايوهلا قاسنألاو تالتكتلا نيب نواعتلاو نماضتلا

 تلثم ةلئاعلا نأ نينطاوملا نم % 73 حرصي ثيح ،قايسلا اذه يف يزكرم جذومنك ةيلئاعلا

 ةبسنب ءاقدصألا ةعامج اهيلت ،ةجاحلاو قيضلا دنع ةدعاسملا بلطل يساسألا أجلملا لثمتو

 لبق لحتل ،نينطاوملا نم %6 بلطم ةلودلا تاسسؤم ىلع دامتعالا ناك نيح يف ،% 17

 ةيزكرم ىلع رشؤي اذهو .ةئملا نم طقن ثالث اهتبسن زواجتت مل يتلا لمعلا يف ةلامزلا تاعامج

 كولس زربيف .ةيحصلا ئراوطلا نع تجتن يتلا فورظلا فيفخت يف يلئاعلا طبارلا ةمهاسم

 نم نيرداقلا ريغ حلاصل ،داعبألا ددعتم يعوطت مازتلاك ةدحاولا ةلئاعلا دارفأ دنع نماضتلا

 .دارفألا ةددعتم رسأل ابابرأ وأ ىدارف ،ةيداصتقالا مهتاجاح ةيبلت ىلع مهنيب

 

؟ةحئاجلا عقاو عم ضوافت مأ ةشهلا تاينالقعلا زازتها  

 

 ةيقابلا ةبسنلا عزوتتو ،بطلا و ملعلا يف ةريبكلا مهتقث نع  %62 ةنيعلا يثلث نم رثكأ ربع دقل

 لاؤسلا نع باوجلا ضفر اميف %2 ةمدعنملاو %7 ةفيعضلا ةقثلاو %23 ةطسوتملا ةقثلا نيب

 نأو "ةرماؤملا ةيرظن" يف نودقتعي نم ةبسن يف اعجارت انظحال ةقثلا هذه لباقمو . 6%

2% 1%4% 6%2% 3%8% 17%

83%
73%

1% 2%

 تابوعصلا ةهجاوم دنع ةدعاسملا بلطل أجلت نم ىلإ يحصلا رجحلا لالخ ةقالعلا توقت نم عم

 ةلاح يف دامتعالا متي نم ىلعو يحصلا رجحلا لالخ ةقالعلا توقت نم عم
؟تابوعص ةهجاوم

  تايعمجلا ةلئاعلا ءاقدصألا لمعلا ءالمز  ةلودلا تاسسؤم  ناريجلا
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 يف %59 يلاوح ىلإ لصت ةبسنلا هذه هيف تناك يذلا تقولا يفف .ةيربتخم ةعانص سوريفلا

 ةبسن تعفترا لباقملابو .%35 ىلإ لصتل ةبسنلا هذه تعجارت ،ثحبلا نم ىلوألا ةلحرملا

 ،ةيهلإ ةبوقع هنأ يف داقتعالل فيفط عافتراو ،ضارمألا نم هريغك ضرم انوروك نأ يف داقتعالا

 تعفترا امك .نيثوحبملا نم %10 ةباجإ نوكتل يناثلاو %5 لوألا ثحبلا نيب ام تفعاضت يتلاو

  ..%17 ىلإ سوريفلا ردصمب مهتيارد مدع نع نوربعي اولاز ام نيذلا ةبسن

 

 
 

 تالثمتلا نم ديدعلاب اطبترم لظي ضارمألا نم ةياقولل يديلقتلا لكشلا نأ نم مغرلابو

 نأ الإ ،"هللا ديب ةايحلاو توملاو "انل ردق ام الإ انبيصي نل"و "هللا يضاحلا" ليبق نم ةعئاشلا

 ةلومحلا تاذ تاينالقعلا هذه نوك نع نابأ دق يحصلا رجحلا ضرفو انوروك يشفت

 دامتعالا ىلع ةينبم ةينالقع وحن عوزنلا اذه لثمتو .ريثأتلا نم اريبك اردق تدقف ،ةيقيزيفاتيملا

 مايقلا بجي ءارجإ لوأ نأ اوربتعا نيذلا نيثوحبملا ددع هحضوي ام لالخ نم ،بطلا و ملعلا ىلع

 . %80  تقاف ةبسنب يبطلا لخدتلل رضخألا مقرلاب لاصتالا وه سوريفلاب ةباصإلا ةلاح يف هب

 هذه عجارت هاجتا سفن يفو .نييديلقتلا نيجلاعملا وا ةاقرلا وحن هجوتلا ةبسن تمدعنا نيح يف

 ليدبلا بطلل جور يذلا باطخلا لشفو ،سوريفلا ةدم لوط ببسب امبر ،ةشهلا ةينالقعلا

 سوريفلا ةجلاعم نكمي ال هنأ ىلع ةنيعلا دارفأ نم  %64 نم رثكأ دكأ ،باشعألاب يوادتلاو

 فقوم مهل نكي مل %22 لباقم .كلذ ةيناكمإب اورقأ %14و  .طقف ةيذغألا و لباوتلاو باشعألاب

 .ددحم

5%

59%

27%

4% 5%
10%

35%

37%

2%
17%

 نم هريغك ضرم ةيربتخم ةعانص ةيهالإ ةبوقع
 ضارمألا

 يردأ ال ةفدص ضحم

ةيناثلاو  ىلوألا ةيثحبلا ةلحرملا نيب ام انوروك ببس تالثمت

 ةيناثلا ةلحرملا ىلوالا ةلحرملا
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 ىدل ةصاخو ،ىضرملا ىدل ةينيدلا ميقلا تالوحت تلوانت يتلا تاساردلا نم ديدعلا تبثت

 يف داح دعاصت :ميقلا هذه امهذخأت نانثا ناهاجتا كانه نأ ،ةنمزملا ضارمألاب نيباصملا

 ةعجارم وحن هجوتلاو نيدلا رود يف قلطملا ريكفتلا ةداعإ وأ ،تاسرامملاو تادابعلا ىلع لابقإلا

 تامزألاب هرورم ءانثأ ضيرملل الح دجت نأ عطتست مل يتلا ،ةيبيغلا تاريسفتلاب ناميإلا ةجرد

 .ةداحلا ةيحصلا

 ىقبي ،ةساردلا هذه يف ،نيهاجتالا نيذه نيب ةنيعلا يثوحبم فينصت ةبوعص نم مغرلابو 

 ةيثحبلا ةلحرملا نيب ةعفترملا هتبسن يف اتباث لظ دجاسملا قالغإ نم فقوملا نأ ظحالملا

 ةئفلل يميقلا قسنلل ةلكيهم ةميقك نيدلا نأ حوضوب رهظ اميف .)%90 نم رثكأ( ةيناثلاو ىلوألا

 مهتايح يف نيدلا هبعلي حبصأ يذلا رودلل مهمييقت صوصخبف .رخآلا وه اتباث لظ ةثوحبملا

 يوق رودلا اذه نوك نع )% 50( نيثوحبملا فصن يلاوح حرص دقف ،يحصلا رجحلا ةرتف لالخ

 مهتايح يف رودلا اذه ةيمهأ نيثوحبملا نم )%33( رصح اميف ،مهتايح يحانم لك لمشيو

 ال نيدلا نوكب اوحرص نم ةبسن زواجتت مل امنيب .ةيعامتجالاو ةيلئاعلا مهتايح يف )%9(و .ةيحورلا

  .)%8( ةبسن يحصلا رجحلا ةرتف لالخ قالطإلا ىلع مهتايح يف رود يأ بعلي

 ةبراغملا ةقالعل ةماعلا رهاظملا ضعب ،ماعلا ىوتسملا ىلع ماقرألا هذه سكعت ىرخأ ةرم

 ريبعتلاو هفيرصت فالتخا عم نيدلاب طابترالاو نيدتلا ىوتسمل ماعلا عافترالا ليبق نم ،نيدلاب

 ةايحلا طامنأو لاكشأ فلتخم يف هدادتما وأ يحورلا ينادرفلا لاجملا يف هريثأت رصح نيب ام ،هنع

  .ةيلئاعلاو ةيعامتجالا

63%

27%

3% 1% 7%

  باوج نود ةمدعنم يتقث ةفیعض يتقث ةطسوتم يتقث ةریبك يتقث

؟انوروكل جالع داجيإ يف بطلاو ملعلا يف كتقث ىدم ام
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 عنمي مل يبرغملا عمتجملا يف نيدتلا ةبسن عافترا نوك نع ماقرألا هذه فشكت ىرخأ ةهج نم

 رود ال" ليبق نم فقوم زورب حلاصل ةربعم دج يهف ،ةدودحم تناك نإ و ىتح ،شماوه روهظ

 رود يأ بعلي ال نيدلا نوكب اوحرص يذلا ،نيثوحبملا نم  )%8( ةبسن نأ  ذإ ، "قالطإلا ىلع نيدلل

 مغر ،ةيجولويسوسلا اهتلالد اهل ةبسن ىقبت يحصلا رجحلا ةرتف لالخ قلطملاب مهتايح يف

 ريثأت ىدم مهف ةلواحم نأ ىلإ ةراشإلا ردجت .نيثوحبملل ماعلا ددعلاب ةنراقم يمكلا اهفعض

 مهنيدت ىوتسمو ىدم نع روصت بايغ يف ةنمآ ريغ ىقبت نيبوجتسملا نيدت ىلع يحصلا رجحلا

  .ةحئاجلا ىلع ةقباسلا ةينمزلا ةرتفلا يف

 حمالم نم امهم ايجولويسوس احملم ،ماع لكشب ،نيثوحبملا ةبوجأ سكعت لاوحألا لمجم يف

 ةجردب هاودجو ملعلاب داقتعالاب طبترملا اهقش يف ةينالقعلا هتقرتخا يذلا ،ةساردلا عمتجم

 ىلع .ىرخألا ريبعتلاو ةمواقملا تايلآ لك زواجتو ةيطغت ةينالقعلا هذه عيطتست نأ نود ؛ةريبك

 لئاسو عروتت مل يتلا زجعلا ةلاح نع ،ريبك لكشب نيثوحبملا تاباجإ ربعت ،صاخلا ىوتسملا

 نع ةيئاودلا تاعانصلاو تاحاقللا لاجم يف نيرمثتسملاو نيلغتشملا اهلالخ نمو مالعإلا

 دمألا يف نومضم حاقل وأ ءاود ىلإ لوصولا ةلاحتسا نع لصاوتملا ريبعتلا لالخ نم ،اهئادبإ

 .بيرقلا

  

8%

50%

33%

9%

 ةيحورلا يتايح يف مهم يتأيح يحانم لك يف مهم قالطإلا ىلع هل رود ال
 طقف

 ةيلئاعلا يتايح يف مهم
 ةيعامتجالاو

؟كتايح يف نيدلا ميقت تحبصأ فيك ،رجحلا اذه لالخ
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 تاءارجإ نع اضرلا تابثو يحصلا ماظنلا يف كشلل يبسن حايزنا

 ةيمومعلا تاطلسلا
 

 نم ىلوألا ةلحرملا نيب ام بسنلا عيزوت يف احضاو انيابت انوروك نم فوخلا بابسأ تدهش

 ىلإ عجار ،ةيادبلا يف يساسألا قلقلا ثعبم ناك يذلا تقولا يفف .ةيناثلا ةلحرملاو ثحبلا

 ردصتيل ببسلا اذه عجارت ،  %58 ةبسنب دالبلاب ةيئافشتسالا و ةيحصلا ةينبلا ةشاشهو فعض

 يف دعي ملو .انوروكل جالع دوجو مدعب طبترم رخآ ببس ثحبلا نم ةيناثلا ةلحرملا لالخ بيترتلا

 ةشاشه ىلإ انوروك نم فوخلا ببس نيثوحبملا نم  %25 ىوس ثحبلا نم ةيناثلا ةلحرملا

 .ةيحصلا تاسسؤملاو تاينبلا

 

 
 ىلع ةيحصلا تاسسؤملا ةردق يف ةقثلا نم اديزم اوبستكا دق ةنيعلا دارفأ نأ ،نذإ رهظي 

 يحصلا ماظنلا ةردق مدع نم فوخ ىلوألا ةيثحبلا ةلحرملا يف داس نأ دعب ،ءابولا عم لماعتلا

 ددع يف مكحتلاو نمزلا يلاوت عم هنأ ريغ .مهئافشتسا نامضو ىضرملا دادعأ باعيتسا ىلع

 بستكا ،ةئاملا يف ةثالث نم لقأ يف تايفولا ةبسن رارقتساو ،ءافشلا تالاح روهظو ،نيباصملا

 .ةحئاجلا ريبدت ىلع اهتردقو ةيحصلا تاسسؤملا يف ةقثلا نم اديزم سانلا
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 نم فوخلا عجارتو ،ةيحصلا تاسسؤملا يف ةقثلا  نم ردقلا اذه ةداعتسا نم مغرلاب و هنأ ريغ 

 نيقلقلا ةبسن تلظ ،ثحبلا نم ىلوألا ةلحرملاا يف انلجس امك ةشاشهلا هذه ببسب انوروك

 فينصت رابتعالا نيعب انذخأ ام اذإ ةبسنلا هذه ززعتتو .%80 زهانت انوروك نم ادج نيقلقلا ىلإ

 .ةروطخلا طسوتم %36 هربتعاو ادج اريطخ هرابتعاب ضرملا نيثوحبملا نم % 60 يلاوح نم رثكأ

 اهربتعا دقف ،يحصلا رجحلا ديدمتب ةحئاجلا ةهجاومل ةيمومعلا تاطلسلا تاءارجإب ةقالعو   

 تاطلسلا هب موقت ام يف مهتقث ىلع ارشؤم دصرن نأ نكمي امك ،ةيرورض نيثوحبملا نم 78%

 ،ةيذغأ( نيزختلل ةدئاز تايجاح ءانتقا ىلع اوتفاهتي مل ةنيعلا دارفأ نم %67.2 نوك يف ةيمومعلا

 لضفت يتلا )%66.5( نيثوحبملا نم ابيرقت ةبسنلا سفن يه و .ديدمتلا نالعإ دعب )...ةيودأ

 ةقثلا هذه رهظت امك .رخآ ناكم يف دجاوتلا ةبغر وأ ةين نودب يلاحلا اهتماقإ ناكم يف ءاقبلا

 نع ةنيعلا دارفأ نم  %60.6 ربع ثيحب ،ةحئاجلا لوح يمسرلا باطخلا نم فقوملا يف اضيأ

 نأ ،نذإ ظحالملاف .عطقتم لكشب هعباتت %35 لباقم ،يمسرلا مالعإلا هلوقي امل يموي عبتت

 .ثحبلا نم ىلوألا ةلحرملا يف تدرو يتلا كلت نع اريثك فلتخت ال بسنلا هذه

 

ةفلكملا ريغ ةينالقعلاو ةيعمتجملا ةيلوؤسملا  

 
 رجحلل ةيساسألا ريبادتلا تماق كلذل .راشتنالا ةعرس ،انوروك ءابول ةيبطلا صئاصخلا مهأ نم

 درفلل اديدهت ءابولا نم تلعج ةيصاخلا هذه .سانلا نيب لاصتالا ليلقت ةرورض ىلع يحصلا

 مل ىنعملا اذهب .ىودعلا لقن نم رمتسم فوخ ةلاح يف اضيأ هتلعج اهنكل ،ةيدسجلا هتحصو

23%

71%

4%2%

22%

64%

12%
2%

 باوج نودب ضار ريغ ضار ادج ضار

 تاطلسلا لبق نم ةذختملا تاءارجإلا نع اضرلا ةجرد
ةيناثلاو ىلوألا ةيثحبلا ةلحرملا نيب ام ةيمومعلا

 ةیناثلا ةلحرملا ىلوألا ةلحرملا
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 اذه نم .ةلودلا تاسسؤمو عمتجملا ،ةرسألا ،درفلا مهي انأش لب ،ايدرف انأش ضرملا دعي

 تالثمت دنع فوقولا ىلإ ةيمارلا ةلئسألا نم اددع ةيناثلا ةيثحبلا ةرامتسالا تنمضت ،قلطنملا

 نأ دجن اذكهو .نطاوملا فيرعتو ةنطاوملا موهفمب اهتقالع يف ةيعامتجالا طباورلل سانلا

 مهب ءاقتلا متي نم لك رابتعا ةيعامتجالا ةيلوؤسملا نم نوربتعي ،نيبوجتسملا نم  55.3%

  ربتعا ،يحصلا رجحلا تاءارجإ نع اضرلا عم مغانت يفو هنأ امك .سوريفلل نيضرتفم نيلماح

 رجحلا تاءارجإ مرتحي يذلا كلذ وه لوؤسملا نطاوملا فيرعت نأ نيبوجتسملا نم  88%

 دنع الإ رضحي مل انوروك قودنص يف ةمهاسملاب ةلوؤسملا ةنطاوملا طبر نأ نيح يف ،يحصلا

 ال نيذلا نم يبلس فقوم نع ةنيعلا دارفأ نم %68 ربع قايسلا سفن يفو .نيثوحبملا نم 1%

 نيب اوطبر نيذلا نم  %26 ةبسنب يبلسلا فقوملا اذه ززعتيو .يحصلا رجحلا تاءارجإ نومرتحي

 ىوس ربتعي مل نيح يف .نيرخآلا يف ريكفتلا مدعو ةينانألا و يحصلا رجحلا تاءارجإب مازتلالا مدع

 راطإ يف ةراشإلا ردجت امك .كولسلاو فرصتلا يف ةيدرف ةيرحك رمألا نيبوجتسملا نم 3%

 وأ اوطرخنا مهنوك نع ةنيعلا دارفأ نم  %31 حيرصت نع ،ةينطاوملا ةيلوؤسملا نع ثيدحلا

 .سوريفلا يشفت ةحفاكم صخي يوعوت يعامج طاشن يف ةفلتخم قرطب اوكراش

 

 
 

 حورب يلحتلا ةرورض هاجتا ةيباجيإلا فقاوملا نم يلعت يتلا ،جئاتنلا هذه ةيمهأ نم مغرلا ىلعو

 عافتراب ةطبترم اهلوح ةيساسألا ةظحالملا نإف ؛يحصلا رجحلا تاءارجإ مارتحاو ،ةيلوؤسملا

 ةيعوتلاو سيسحتلاو يحصلا رجحلا تاءارجإ مارتحا ةرورض نم ةيباجيإلا فقاوملا ةبسن

 هذه يندت انليحي و 1%ةبسنب ىوس ىظحت مل انروك قودنص يف ةمهاسملا نأ نيح يف ،هتيمهأب

 ةماع ةفصب تاسسؤملا عم ةقالعلاب ةطبترملا تايضرفلاو تايلاكشإلا نم ديدعلا ىلع ةبسنلا

 عاطقلا يفظوم نم مه نيثوحبملا نم%35 ةبسن نأ ملعلا عم صاخ هجوب انوروك قودنصو

  .قودنصلا اذه حلاصل تامهاسم مهروجأ نم تعطتقا نيذلا ماعلا

4%

6%

1%

88%

1%

  لمعلاب مايقلا

 نيجاتحملا ةدعاسم

 … قودنص يف ةمهاسملا

 يحصلا رجحلا ريبادت مارتحا

  رخآ

 الوؤسم انطاوم نوكت نأ ينعي اذام
؟يحصلا رجحلا نمز يف

68%

3%

26%

3%

 ةیلوؤسملا مادعنا

  مھتافرصت يف رارحأ مھ

 نیرخآلا يف نوركفی ال

 يردأ ال

 سانلا مارتحا مدع نم  كفقوم ام
؟يحصلا رجحلا تاءارجإل
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ةمتاخ  
 

 يعامتجالا طبارتلاب ةقلعتملاو ،ةيناثلا هتلحرم يف ثحبلا جئاتنل ارصتخم اضرع اذه ناك

 امو انوروك ةحئاج ةرتف لالخ ةيمومعلا تاطلسلاو تاسسؤملاب ةقالعلاو ةيميقلا تالوحتلاو

 دقو .ةرم نم رثكأ اهلاط يذلا ديدمتلا عم ،يحصلا رجحو ةيحصلا ئراوطلل نالعإ نم اهعبتتسا

 امك يدرفلا ىوتسملا ىلع ةيداصتقاو ،ةيفاقث ،ةيعامتجا راثآ ةمث هنأ ،ثحبلا جئاتن ترهظأ

 ةيعامتجالا تاناكملاو راودألا ىوتسم ىلع امك ،يحورلاو يدوجولا ىوتسملا ىلع ،يعمجلا

 ةعمتجم رصانعلا هذه تناك نإ لؤاستلل عفدي امم .خلا...ةكرتشملا تاءاضفلا لامعتساو

 مظنو ةيتايحلا تايولوألا ةعجارم ىلإ ،ةسسؤم وأ ناك ادرف ،يعامتجالا لعافلا عفد ىلع ةرداق

 ...ةيقالخألاو ةيميقلا تاموظنملاو ،رخآلاو تاذلا لثمتو كاردإ قاسنأو ةيعامتجالا تاقالعلا

 .هلبق امك سيل ةيحصلا ئراوطلا دعب ام عمتجم نوكيل

 

 



	


