
3102ربمسید13 يف ةیھتنملا ةیلاملا ةنسلل اھجئاتن نع نلعت تسفونإ

 غلب ثيح ،3102ربمسيد13 يف ةيهتنملاةيلاملا ةنسلل اهجئاتن نع تسفونإ ةكرش تنلعأ
 يف يكيرمأ رالود نويلم85.8 غلبمب ةنراقم يكيرمأ رالود نويلم21غلبمتاداريإلا عومجم
 عم ةنراقم رالود نويلم65.4 ةنسلا نم عبارلا عبرلل تاداريإلا عومجم ناك دقو ،2102 ماع
 يفاصةكرشلا تققح امك ،2102 ماع نم ةرتفلا سفن عم رالود نويلم84.2 تغلب ةراسخ
 رالود نويلم20.9تغلبةراسخ يفاص عم ةنراقم يكيرمأ رالود نويلم9.4 تغلبةراسخ
 لالخ رالود نويلم68.1 تغلب ةراسخ يفاص ةكرشلا تققحامك،2102 ماع ةياهن يف يكيرمأ
 ماع نم ةرتفلا سفن يف رالود نويلم52.9 اھردق ةراسخ غلبم عم ةنراقم ةنسلا نم عبارلا عبرلا

 ربمسيد13 يفيكيرمأ رالود نويلم82.661غلبمنيمھاسملا قوقح يلامجإ غلبدقو ،2102
 ةميقتغلبو ،2102ربمسيد13 يف يكيرمأ رالود نويلم22.171غلبمب ةنراقم،2013

ً اتنس71.3تغلبةراسخ عمةنراقم،3102 ماعةياهن يف ًاتنس47.1غلبممهس لكلةراسخلا
 ماعلا نم عبارلا عبرلا لالخ مهس لكل ةراسخلا ةميق تغلب امك ،2102 ماعةياهن يف مهس لكل
.2102 ماع نم ةرتفلا سفن يف مهس لكلً اتنس52.3 اھردق ةراسخب ةنراقمً اتنس56.0 غلبم

 ةكرشلا نأب ةبسانملا هذهب تسفونإ ةرادإ سلجم سيئر يسيفنلا بوقعي ريمس ديسلا حرصدقو
 يفو ،فيراصملا ىوتسم ضيفخت يف اهتجيتارتسإ قيقحت ةيضاملا ةنسلا لالخ تعاطتسإ
 ،ةيرامثتسإلا اهتظفحم هاجت ةظفحتملااهتسايس نمضو اهنأ امك ،تاداريإلا يف ةدايز لباقملا
.3102 ماعل ةكرشلل ةيلاملا جئاتنلا ىلع اهعيمج تسكعنإ ،تاصصخملا ضعب بينجتب تماق

 لاجم يف ًاصوصخو،ةيباجيإ ةيداصتقإ ةكرح اهعم تأدب4102 ةنسنأب يسيفنلالوقيو
 ءارشلاو عيبلا ةكرح لالخ نم ةيراقعلا تالوادتلا ثيح نم ربكأ ًاطاشن اندهش ثيح ،راقعلا
 ةيحانلا نمتارامثتسإلا عيونت يفاهتيجيتارتسإل ةكرشلاةلصاوم ىلعدكؤيو ،راجيإلا ًاضيأو
 نمألا تالاجم يف صرف ةدع ةساردب ةكرشلاتماق دقف ،اهلامعأ تالاجم كلذكو ةيفارغجلا
 ةسارد متي ثيح ،ةيراقعلاعيراشملا ىلا ةفاضإلاب ،زاغلاو طفنلا تامدخوةعانصلاو يئاذغلا
.طسوتملاودودحملا لخدلا يوذ عيراشم يف تاردابمةدع

 تماقةكرشلا نأب تسفونإل يذيفنتلا سيئرلاو بدتنملاوضعلا ناطقلا دمحأ ديسلا حرصامك
 ىلا عوجرلل اهتئيهتو ةكرشلاب ضوهنلل ةحومط ةطخ ىلع مرصنملا ماعلا لالخ زيكرتلاب
 فيراصملا يف رفو ىلا ةفاضإلاب ،تاداريإلا يف ةدايز قيقحت ةكرشلا تعاطتسإ دقف ،ةيحبرلا
لوصألا ةلكيھ ةداعإ جمانربيف ةريبك دوهج لذبب ةكرشلا تماقامك ،2102ماع عم ةنراقم



 اهتميق ميظعت فدهب عيراشملا ضعب ريوطتب ةكرشلا تماق ثيح،اهلامعأ تالاجم عيونتو
.بناجلا اذھ يفةسوملم ةيباجيإ جئاتن ةكرشلا تققح دقو،اهنم جراختلا ةيلمع ليهست كلذكو

 عورشم يفف ،ةعباتلا اهتاكرشو ةكرشلا عيراشم يفةريبك تاروطت كانھنأب ناطقلا فيضيو
 ،ءاهتنإلا ىلع تفراش دقتوخيلا يسارمو يدانلا ينابم يفدييشتلا لامعأ نإف انيرام ةرد
 يف ءانبلا لامعأ نأ امك ،ةيئاهنلا اهلحارم ىلا تلصو دق ىلوألا ةلحرملا يف ةيتحتلا ةينبلاو
 ،رخآ ينكس ىنبم ريوطتل نيروطملا دحأ عم عيقوتلا مت دق ًاضيأ هنأو ،تأدب دق نيينكس نيينبم
 نمو،للفلاعيمج عيب نعترفسأو ًاريبك ًالابقإ تقال دق ىلوألا ةلحرملا للف عيب ةيلمع نأ امك
 تأدب ثيح ،اهلامعأ يف ةريبك ةلقن قيقحت تعاطتسإ تالواقملل نوكمات ةكرش نإف رخآ بناج
 ةرازول ةعبات ةيتحت ةينب عيراشمو ةينكس عيراشم يف لثمتت ةريبك ةيموكحعيراشم ذيفنت
 عيراشم ضعب ىلا ةفاضإلاب اذھ ،لاغشألا ةرازو عم ةيمدخينابم عيراشم ًاضيأو ،ناكسإلا
 نكس عورشم يفو،ريجأتلاةبسن يف ةلصاوتم ةدايزدهشينيزخت عورشم نأ امك،ةعومجملا
 ةيلمع نأ امك،ةزھاجلا ينابملا يقاب ريجأت مت امك ينابملا نم ددع عيب مت دق هنإفىسرملالامع
 ىلع تفراش دق لالقتسالا عراش عورشم يف يراجت رخآلاو ينكس امھدحأ نيينبميف ءانبلا
.يزوللا ةقطنمب رونلا ططخم يضارأ نم ريبك ددع عيب مت دقو ،ءاهتنإلا


