
 

 ميAاربإ دمحم ةسَّسؤُم ةزئاج ةن0/ تاح-رصت نم تافطتقم

 .2020 ماعل ةيقEرفألا ةدايقلا A@ زاجنإلل مي>اربإ ةزئاجب ،وفوس6إ ودمحم ،رجينلا س'ئر زوف

Lتلّصوت ،ةينأتم ٍةسارد دع VWظأ وفوس6إ س'ئرلا ّنأ [\إ مي>اربإ دمحم ةسَّسؤُم ةزئاج ةنaةدايق ر
ً

ةيئانdتسا 
ً

 @A غ تايدحتلا ّمضخjk لا ةقوبسملاno جاوaت 

  .zoيلقإلاو xoطولا نْيديعصلا [sع هدالب

ارaظُم ،تاونس سمخ امÇÉم لÄ ةدم نjَْت'سائر نjَْتيالو دعL َلاقتساو ،رجينلا A@ خEراتلا وفوس6إ س'ئرلا عنص
ً

 ّنأب ھتعانقو روتسدلل äãاولا ھماàkحا كلذب 

ةمالع لثمي ام و>و - دالبلا A@ ةطلسلل يطارقميد لاقتنا لوأل قEرطلا هرارق دaِّمEُو .[\وألا ةبترملا A@ يçأت نأ بجي نوناقلا ةدايس
ً

ةقراف 
ً

 @A ش ٍدلبaرأ دïع 

 .1960 ماع A@ ھلالقتسا ذنم ةيسايس تابالقنا

 ،رجينلا A@ يركسعلا مكVöا نم تاونس ةدع باقعأ A@ ،2011 ماع A@ ةيطارقميد تاباختنا لالخ نم مكVöا [\وتي س'ئر لوأÄ وفوس6إ س'ئرلا بِخُتنا

 .لVöا [sع ةيصعتسم تدب تايدحت ھجاو ثيح ،ملاعلا A@ تاداصتقالا رقفأ دحأ ثروو

´™فتو ،ديدشلا فافVWا نع مجانلا ءاذغلا A@ ّداVöا صقنلا ب§سL ديدشلا كاÉ°إلا نم ٍةلاVö تضّرعç ،ةيلحاسلا jkغ ةلودلا ،رجينلاف
ّ

 ةيذغتلا ءوس ¨

 ةداEز [\إ رöُّ≥تلا ةداEزو ،ي±ا∞سلا ومنلا عراسçو ،تاسسؤملا فعضو ،zoيلقإلا ديعصلا [sع مارجإلاو با>رإلا تاEوتسم عافترا ىّدأ دقو .داVöا

    .نمألا مادع±او تابارطضالا

  ،ةعاµWو ٍما¥àلاب اياضقلا نم ةدقعملا ةفوفصملا هذ> وفوس6إ س'ئرلا ھجاو

 [\إ رقفلا طخ تحت نوش'ع6 نيذلا رجينلا نا∞س ةبس± تضفخنا دقو .مدقتلا نم ٍتباث ٍراسم [sع رجينلا عضو [sع ھبصنم ھيلوت ةàkف لاوط َصرحو

40%، Lنأ دع Äنامزلا نم دقع لبق %48 تنا. 

 ةبسøب ومن قيقحت A@ م>اس ام و>و ،ي∞Eرمأ رالود رايلم 12.9 [\إ ي∞Eرمأ رالود رايلم 8.7 نم رجينلا A @A\امجإلا ΩösAا جتانلا امن ،2019و 2011 ّيماع نjب

16.1٪ @A ا جتانلا نم درفلا ب'صنΩösA امجإلا\A. ايئزج كلذ ىزعُ¡و
ً

 تايفش√سملا كلذ A@ امب ،وفوس6إ س'ئرلا ا>ّرقأ noلا ةيلEوحتلا ةيتحتلا ةيøبلا ةطخ [\إ 

ارصانم هرابتعاƒو .A\ودلا راطملاو تاعماVWاو
ً

  .ةّراقلا k≈ع يداصتقالا لما∞تلا زEزعA ç@ دعاس دقف ،ةيقEرفألا ةEراقلا ةرVöا ةراجتلا ةقطنمل 

 jkغ ٍوضعك نمألا سلجم [\إ لحاسلا ةقطنم لاصيإ [sع لمعو .فينعلا فرطتلا ةّدح ديازت ةaجاوم A@ ة»∆ارلا ةيسايسلا ھتدارإ وفوس6إ س'ئرلا ت§ثأو

طضاو ،مئاد
ّ

شaلا ةقطنملا هذ> لوح A\ودلاو zoيلقإلا نواعتلا زEزعA ç@ ٍدئار ٍرودب عل
ّ

  .ة

çلس
ّ

 .وفوس6إ س'ئرلا تازاجنإ [sع َءوضلا ايقEرفأ A@ مكVöا نوؤشل مي>اربإ ليلد نم ةدمتسملا تانايبلا ط

امدقت رجينلا تزرحأ ،س'ئرلا بصنم اÉ…ف لغش noلا رشعلا تاونسلا لالخو
ً

 @A ا نم ددعΩWامب ،تالا @A سحتلا قيقحت كلذjن @A ةيعرفلا تائفلا عيمج 

çو .ةEرش§لا ةيمنتلل ةعïرألا
ُ

ت اÉ°أ امك .ھجو لضفأ [sع تاaمألاو لافطألا تايفو نم دVöا [sع تلمع noلا ةيقEرفألا نادلبلا نم ةدحاو رجينلا ّدع
ُ

 نم فّنص

  .ةأرملل ةيداصتقالاو ةيعامتجالا صرفلا زEزعA ç@ نسحت ةبس± k≈كأ تدaش noلا ةرشعلا نادلبلا نjب

لسçو .عبطلاب ةمئاق تايدحتلا لازت ال
ّ

 ةمالسلا لاجم A@ ايقEرفأ A@ مكVöا نوؤشل مي>اربإ ليلد A@ ةjkخألا ةنوآلا A@ رجينلا اÀÉلno ∆Wلا تاضافخنالا ط

الئاح فقت noلا ةjkط»Vا تابقعلا [sع َءوضلا ةكراشملاو نمألاو
ً

 .دالبلا A@ مدقتلا زارحإ مامأ 

أ عضو وفوس6إ س'ئرلا ّنأ دْيب
ُ

اسس
ً

طضالا A@ رارمتسالاو نآلا اÉ…لع ءانبلا رجينلل نكمي ةتباث 
ّ

 لما∞تلا زEزعçو zoيلقإلا رارقتسالا نjسحت A@ ةما> ٍراودأب عال

  .يداصتقالا

 كئلوأ ّنأ وفوس6إ س'ئرلا جذومن ت§ثEو .ةّراقلا k≈عو رجينلا A@ يروتسدلا مكVöا ماàkحاو ةيقEرفألا ةيطارقميدلا نع لوألا ماقملا A@و وفوس6إ س'ئرلا عفادو

 .اÉ°وaجاوي noلا تايدحتلا تناÄ امaم نوناقلا ةدايسلو مÉ°ومدخي نيذلا نjنطاوملل ماàkحالا نم ردق k≈كأ قيقحت مÇÉكمي ةدايقلا نولوتي نيذلا




