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يهو ،تارداصلا نامتئال داحتالا

ةعباتلا نامتئالا ةيامح ةكرش

ةلودب ةيداحتالا ةموكحلل

تارامإلا سلجم بناج ىلإ ،تارامإلا

يبد ةسسؤمو جراخلاب نيرمثتسملل

ةلاكو عم ،تارداصلا ةيمنتل

ةسسؤملا يهو ،ةيلاطيإلا ةراجتلا

تارامثتسالا زيزعتب ةينعملا

داحتاو ،ةيلاطيإلا تارداصلاو

يلاطيإلا تاعانصلا

داحتا ربكأ وهو ،"ايرتسدنيفنوك"

صرفلا زيزعت ،ةيلاطيإلا تاعانصلل

نيب ةيرامثتسالاو ةيراجتلا

 .ايلاطيإو تارامإلا

ةلاكو سيئر ،وريف ولراك ةدايقب ،يلاطيإلا دفولا هلالخ ىقتلا عامتجا لالخ كلذ ءاج

يف ةيلودلا نوؤشلا سيئر ةبئانو ةرادإ سلجم وضع ،مارتليب ةربرابو ةيلاطيإلا ةراجتلا

يبد يف تارداصلا نامتئال داحتالا بتكم يف ،"ايرتسدنيفنوك" يلاطيإلا تاعانصلا داحتا

ةنجللا سيئر تارداصلا ةيمنتل يبد ةسسؤمل يذيفنتلا سيئرلا ،يضوعلا دعاس سدنهملا ةداعس

ماعلا نيمألا ،ناورجلا فيس لامج ةداعسو ،تارداصلا نامتئال داحتالا ةكرشل ةيذيفنتلا

يذيفنتلا سيئرلا ،ينويسلاف وميسام ىلإ ةفاضإلاب ،جراخلاب نيرمثتسملل تارامإلا سلجمل

 .ةكراشملا تاسسؤملا نم نيلوؤسملا رابك نم ددعو تارداصلا نامتئال داحتالا ةكرشل

جيورتلل "تارامإلا يف عنصا" تارامإلا ةلود ةيجيتارتسا عم ةوطخلا هذه ىشامتتو

تاجتنملا زيزعتل ايلاطيإ فادهأ عمو ةيلودلا قاوسألا يف عنصلا ةيلحم تاجتنملل

 .مهتارامثتساو مهتارداص ةدايز ىلع نيدلبلا الك يف تاكرشلا عجشي امم ،ةيلاطيإلا

نيب رامثتسالاو ةراجتلا صرف زيزعتل ةكرتشم تايجيتارتسا عضو ىلع عامتجالا زكرو

نيدلبلا تعمج يتلا تاقالعلا ةيوقتل ةصرف ةباثمب عامتجالا دعي امك .ايلاطيإو تارامإلا

صرفلل جيورتلل ةيداصتقالا تاربخلاو فراعملا لدابت لالخ نم كلذو نينسلا رم ىلع

يف اهلامعأ ومنو اهتمصب عيسوت ىلع نيدلبلا الك يف ةيلحملا تاكرشلا معدو ةيرامثتسالا
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تارداصلا نامتئا يتلاكو نيب ةمئاقلا ةكارشلا لوح تادجتسملا رخآ عامتجالا ضرعتسا امك

ةركذم تارداصلا نامتئال داحتالا ةكرش تعقو ،2018 ربوتكأ يفف .ةيلاطيإلاو ةيتارامإلا

ةيداصتقالا ةيمنتلا ةرازو يف (SACE) ةيلاطيإلا تارداصلا نامتئا ةكرش عم مهافت

يف نيفرطلا نيب نيمأت ةداعإ ةيقافتا عيقوت نواعتلا اذه نع جتنو .امور يف ةيلاطيإلا

هذه بجومبو .تارامإلا ةلود يف ةلماعلا ةيلاطيإلا تاكرشلا معدل كلذو 2019 ليربأ

نم دحلاو ،ةيراجتلا اهتاقحتسمو اهلامعأ ةيامح نم تاكرشلا هذه تنكمت ،ةيقافتالا

.ةيدقنلا اهتلويس زيزعتو ةرادإ يلاتلابو ،رطاخملا

ةيمنتل يبد ةسسؤمل يذيفنتلا سيئرلا ،يضوعلا دعاس سدنهملا ةداعس لاق ،ةبسانملا هذهبو

تناك املاطل" :تارداصلا نامتئال داحتالا ةكرشل ةيذيفنتلا ةنجللا سيئر تارداصلا

.نينسلا رم ىلع ةيوق ايلاطيإو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود نيب ةيراجتلا تاقالعلا

يف ةيلحملا تاكرشلا ةيسفانت زيزعت ىلع نيدلبلا صرح يجيتارتسالا عامتجالا اذه سكعيو

".ةيلودلا قاوسألا يف نيدلبلا الك

نيرمثتسملل تارامإلا سلجمل ماعلا نيمألا ،ناورجلا فيس لامج ةداعس سلاق ،هبناج نم

نم مغرلاب اهتنورم ىلع ايلاطيإو تارامإلا ةلود نيب ةيراجتلا تاقالعلا تظفاح" :جراخلاب

يتلا ةكرتشملا دوهجلا ىلإ كلذ يف لضفلا دوعيو .يملاعلا داصتقالا ىلع انوروك تايعادت

حلاصم ةيامحل ةيجيتارتسا تاردابم ينبتو معدل نيدلبلا الك يف نيتموكحلا اهلذبت

ةقث زيزعت يف ةمهم ةوطخ اًضيأ عامتجالا اذه دعي امك .جراخلا يف نييلحملا نيرمثتسملا

".ةيلاطيإلا قوسلا لوخد يف ةبغارلا ةيتارامإلا تاكرشلا

ةخسارلا ةيراجتلا تاقالعلا انعفدت" :ةيلاطيإلا ةراجتلا ةلاكو سيئر ،وريف ولراك لاقو

فراعملا لدابتو ةيجيتارتسالا تاكارشلا نم ديزملا دقع ىلإ تارامإلا ةلودو ايلاطيإ نيب

ةيلاع ةيلاطيإلا تامدخلاو تاجتنملل جيورتلا لجأ نم كلذو ،تالاجملا ىتش يف تاربخلاو

يلاطيإلا تاعانصلا داحتا عم ةيلاطيإلا ةراجتلا ةلاكو نواعتتس ،كلذل .ةدوجلا

هفيرعتل كلذو ايلاطيإ يف جراخلاب نيرمثتسملل تارامإلا سلجم ةفاضتسال "ايرتسدنيفنوك"

".ةيلاطيإلا قوسلا يف هتفرعم زيزعتو لامعألا عاطق ةعيبطب

تاعانصلا داحتا يف ةيلودلا نوؤشلا سيئر ةبئانو ةرادإ سلجم وضع ،مارتليب ةربراب تحرصو

ةلودو ايلاطيإ نيب ةيوقلا ةيئانثلا تاقالعلا نم مغرلا ىلع" :"ايرتسدنيفنوك" يلاطيإلا

2020 يبد وبسكإ ضرعم نوكيسو ةدعاولا صرفلا نم ديدعلا كانه تلاز ام هنأ الإ ،تارامإلا

يف ايسآو ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف يلاطيإلا دجاوتلا زيزعتل ةبسانم لوأ

داحتالا اهرفوي يتلا ومنلا صرفو عونتلا نم ةدافتسالا عمو .19 – ديفوك دعب ام ةرتف

،بسانملا يلاملاو يسسؤملا معدلا عم ايلاطيإ يف لامعألا ةداير ماظنل نكمي ،يبوروألا

 ".ةيتارامإلا تاكرشلل ًاعجرمو اًيجيتارتسا اًكيرش نوكي نأ

:لوقلاب ،تارداصلا نامتئال داحتالا ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا ،ينويسلاف وميسام متخو

ايلاطيإ تناك ،2020 ماع يفف .ةخسار ةيراجت تاقالعب ايلاطيإو تارامإلا ةلود عتمتت"

مهرد رايلم 37.1 غلب ةراجت لدعمب ،تارامإلا ةلودل يسيئرلا يبوروألا يراجتلا كيرشلا

عم ةمئاقلا ةيراجتلا اهتاقالع زيزعت ىلع تارامإلا ةلود صرحت .(رالود رايلم 10.1)

ةريغصلا تاكرشلا معدو راكتبالا ىلع زكرت تاكارش ءانب لالخ نم رارمتساب ايلاطيإ

نوروخف نحنو .ةلودلل يلامجإلا يلحملا جتانلا يف اهتمهاسم زيزعتل كلذو ،ةطسوتملاو



تاودألاب اهديوزتو ةيلاطيإلا تاكرشلا معد لالخ نم نيدلبلا نيب نواعتلا اذه ةلصاومب

دعت يتلا تارامإلا ةلود يف اهلامعأ ومن ىلع دعاستس يتلا ةينيمأتلا لولحلاو ةيلاملا

".ايسآو ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنمل ًةباوبو لامعألاو ةراجتلل ًادئار ًازكرم
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