
 ،قباــس تــقو يأ يــف ةــيمهألا هذــه لــثمب ءاذــغلا ةــمزأ نــكت مــل
-COVID ،خاــنملا رــيغت( :يــهو ةــيملاع تاــمزأ ثالــث نمازــت عــمف

 ةــمزأ ردــصت ىــلإ اذــه لــك ىدأ )ةــيناركوألا ةيــسورلا ةــمزألا،19
 ىــلإ COVID-19 ةــمزأ لوــصو عــمف .يملاــعلا دهــشملا ءاذــغلا

 ةبــسنب اــيملاع ةــيذغألا راعــسأ تــعفترا ،2020 ماــع يــف اــهتورذ
 يــتلا تاونــسلا نــم دــيدعلا ةــياهن كلذــب عــضتل2021 ماــع 23%
 ةـــمزألا كـــلذ دـــعب تـــتأ مـــث ،ًايبـــسن راعـــسألا رارقتـــسا اهداـــس

 تايدــحت يــف ةرــسأب ملاــعلا تــلخدأ يــتلاو ةــيناركوألا ةيــسورلا
 نـــــمألا يدـــــحت تايدـــــحتلا هذـــــه ردـــــصتتو ،ةبعـــــص ةيداـــــصتقا
 ةـسيئر قاوـسأ ثالـث ىـلع اـهلالظب برحلا تقلأ ثيح ،يئاذغلا

.ةدمسألا قوسو ،ةقاطلا قوسو ،ةيذغألا قوس :يهو

 سراـم25 يـفFAO)(  ةـيملاعلا ءاذـغلا ةـمظنم رـيرقتل اـًقفوف
 نـم %14 لثمت حمقلا نم ايناركوأو ايسور تادادمإ نإف ،2022

 نــم %4 ،يملاــعلا ريعــشلا تادادــمإ نــم %10 ،يملاــعلا جاــتنإلا
 ،)2021/2020-2017/2016( ةرـــتفلا لالـــخ كـــلذو ةرذـــلا تادادـــمإ

 .حـمقلا نـم رـثكأ وأ %30 نيمأـتل ةـلود50 وحن امهيلع دمتعيو
 ةدمــــسألا ريدــــصت يــــف اــــًيملاع ىــــلوألا ايــــسور نأ نيــــح يــــف
 ،مويـــــساتوبلا ةدمـــــسأ ىوتـــــسم ىـــــلع ةـــــيناثلاو ،ةـــــينيجورتنلا

 ةـفلكت نأ حـضتي كلذ نمو .ةيتافسوفلا ةدمسألا يف ةثلاثلاو
 نــم كــلذو ،ةــمزألا هذــه ةــجيتن فعاــضم لكــشب ترثأــت ءاذــغلا

 ةـــفلكت ةداـــيز ىـــلإ ةفاـــضإلاب ،ريدـــصتلاو جاـــتنإلا صـــقن لالـــخ
.ةدمسألا وأ ةقاطلا راعسأ عافترا لالخ نم ءاوس جاتنإلا

 يــتلا ءاذــغلا راعــسأ رــشؤم ىــلع تــسكعنا تاــمزألا هذــه لــك
2020 ماــع يــف هــنأ ظحاليــف ،يملاــعلا ءاذــغلا ةــمظنم هردــصت

 ًارثأــتم2021 وــينوي يــف125.3 ىــلإ كــلذ دــعب عــفتريل98.1 لجــس
 عاــفتراو ةــيملاعلا دادــمألا لــسالس لــطعتو COVID-19 ةــمزأب
 يــــف133.6 لجــــسيل عاــــفترالا يــــف رمتــــسيل ،ةــــقاطلا راعــــسأ

 اــــهلالظب ةــــيناركوألا ةيــــسورلا ةــــمزألا لــــطتل ،2021 ربمــــسيد
2022 لــيربأ يــف158.4 مــث2022 سراــم يــف159.7 ىــلإ عــفتريل
 .يلاتلا لكشلا هحضوي ام وهو
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 يـف ةـحلم ةرورض ءاذغلا رده ةهباجم
ةنهارلا ةرتفلا

يوامربلا دمحم مهدأ.د
 ةـيلاملاو داـصتقالا يـف هاروتكد
 ةـــــــــــعماج ةراــجتلا ةــيلك ةــماعلا

-اطـــــــنط
 ةــــــيلاملاو داــــــصتقالا سردــــــم
 يلاــــــــعلا دــــــــهعملا– ةــــــــماعلا
-تامولعملا ايجولونكتو ةرادإلل
.خـــيشلا رفكب
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 ءارزوــــلا ســــلجمل عباــــتلا رارــــقلا ذاــــختا مــــعدو تاــــمولعملا زــــكرم
 يرصملا

 يئاذـــغلا نـــمألا ىـــلع ةـــنهارلا تاـــمزألا تايعادـــت :اـــًلوأ
يرصملا

نيـــسيئرلا نيدروـــملا ايـــسورو اـــيناركوأ نـــم لـــك دـــعت
 دروتـسملا دـعت رصم نأ ىلإ ةفاضإلاب ،رصمل حمقلل
 %80 رــصم دروتــست ثــيح ،ملاــعلا يــف حــمقلل رــبكألا

سيل ،ايناركوأو ايسور نم حمقلا نم اهتاجايتحا نم

 ،يرصملا يئاذغلا نمألل ةمزأ ببسي ام طقف حمقلا
 توــــيز نــــم اــــهتاجايتحا بــــلغأ رــــصم دروتــــست اــــضيأ
 نــم هداريتــسا متــي اــهمظعمو جراــخلا نــم ماــعطلا
 عــفرل ًايــساسأ ًاببــس ناــك اذــه لــك ،اــيناركوأو ايــسور

 وـينوي يـف %14 زواـجت ثـيح ،رصم يف مخضتلا لدعم
 ةــــموكحلا تــــماق تايعادــــتلا كــــلت ةــــهجاوملو .2022

 ،لاثملا ليبس ىلع ،ةيزارتحا تاءارجإ ةدعب ةيرصملا

 عورــشملا لالــخ نــم بوــبحلل ةــينيزختلا ةردــقلا ةداــيز
 نـــم ةـــعورزملا ةحاـــسملا ةداـــيز ،عماوـــصلل يموـــقلا
نــم نادــفلا ةــيجاتنإ ةداــيز .حــمقلا صخألاــبو لالــغلا
20 ىــلإ18 نــم نادــفلا جاــتنإ طــسوتم حبــصيل حــمقلا
ًظوحلم امدـــقت زرـــحت مـــل تاءارـــجإلا هذـــه لـــك .اـــًبدرأ  اـــ

.ءاذغلا رده ةهباجم متت مل املاط

 اـضيأ هنكلو ،طقف ةيلحم ةرهاظ ءاذغلا رده ربتعي ال
 هـنأب يملاعلا ءاذغلا ةمظنم هفرعتف ،ةيملاع ةرهاظ

 ةدـــــعملا ةـــــيذغألا تاـــــيمكل ثدـــــحي يذـــــلا صقنـــــلا "
 رـــبع ردـــهلا وأ دـــقفلاب ءاوـــس ،يرـــشبلا كالهتـــسالل
 ىـتحويـلوألا جاتنإلا نم ،اهلمكأب ةيئاذغلا ةلسلسلا
"يئاهنلا كالهتسالا

)2020-2000( ةرتفلا لالخ يملاعلا ءاذغلا ةمظنم نع رداصلا ءاذغلا راعسأ رشؤم روطت :1 لكش

)ةطقن(
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:يئاذغلا نمألا مادعنا بابسأ :اًيناث

 مـــــمألا جماـــــنربل اـــــًقفوو ،يملاـــــعلا ديعـــــصلا ىـــــلعف
 نــــم نــــط راــــيلم1.3 ملاــــعلا ردــــهي ،ةــــئيبلل ةدــــحتملا
 وـيلوي يـف رـشن رـيرقت رـهظأ نيـح يـف ،ماع لك ءاذغلا

 جماـــنربو ةـــعارزلاو ةـــيذغألا ةـــمظنم لـــبق نـــم2021
 رـُشع نأ ةـيملاعلا ةحـصلا ةمظنمو يملاعلا ةيذغألا

 نوـــــيلم811-720 نيـــــب حوارـــــتي اـــــم– ملاـــــعلا ناكـــــس
 ةدايزب2020 ماع يف ةيذغتلا صقن نم اوناع–ةمسن

 تــعفترا نيــح يــف .2019 ماــع نــع ةمــسن نوــيلم118
 ىلع نيرداقلا ريغ دارفألا يأ– داحلا عوجلا تايوتسم
-ريـــصقلا ىدـــملا ىـــلع ءاذـــغلا نـــم مهتاـــجايتحا ةـــيبلت
139 وـــحن نيـــح يـــف ،2021 ماـــع درـــف نوـــيلم40 وـــحنب

 تالكـشم هـجاو ملاـعلا لوـح ةـلود24 يـف درف نويلم
.ماعلا سفن يف ءاذغلا ةمزأ ىوتسم ىلإ ىقرت

 مـــمألل عباـــتلا يئاذـــغلا نـــمألا جماـــنرب تاـــنايب دـــكؤتو
 مادــعنا نــم نوناــعي نيذــلا دارــفألا ددــع نأ ةدــحتملا
 يــف درــف نوــيلم155 نــم عــفترا داــحلا يئاذــغلا نــمألا

 ماـع يـف درـف نوـيلم193 نـم برـقي اـم ىلإ ،2020 ماع
 .ةلود53 يف كلذو2021

 يملاـعلا ءاذـغلا جماـنرب اهب ماق يتلا ةساردلل ًاقفوو
 نـــمألا مادـــعنا بابـــسأ نإـــف ةدـــحتملا مـــمألل عباـــتلا
 :يه ةيساسأ بابسأ ةثالث ىلإ مسقنت داحلا يئاذغلا
 ةــــــــــيوجلا رهاوــــــــــظلا ( ةــــــــــيخانملا تارــــــــــيغتلا ،الوأ
 ةـيخانملا تارـيغتلا نإـف ةـساردلل ًاقفوف ،)ةفرطتملا

 تامدـــصلا :اـــًيناث ،درـــف نوـــيلم23.5 ــــل ةببـــستملا يـــه

ًضيأ ةــساردلل اــًقفوف،COVID-19 ةيداــصتقالا  نإــف اــ
 نوــيلم30.2 ـــل ةببــستملا يــه ةيداــصتقالا تامدــصلا

 ببـسلا اذـه دوـعيو نمألا مادعناو عارصلا :ًاثلاث ،درف
 نــمألا مادــعنا نــم نوناــعي درــف نوــيلم139.1 نأ ىــلإ
.2021 ماع يف كلذو داحلا يئاذغلا

 مدــع نــم نوناــعي نيذــلا صاخــشألا ىوتــسم ىــلعو

 هـنأ يلاـتلا لكشلا نم حضتي ءاذغلا كالهتسا ةيافك

 نوناعي درف نويلم869 كانه نأ ىلإ تاريدقتلا ريشت
 .ةيذغتلا صقن نم

 مدع نم نوناعي نيذلا صاخشألا ددع :2 لكش
 )2020-2000( ةرتفلا لالخ ءاذغلا كالهتسا ةيافك

)صخش نويلم(

 رصم يف ماعطلا رده :اًثلاث

 ىـلإ ةيرـصملا تاـنايبلا ريـشت ،يرـصملا بناجلا ىلعو
 برــتقي2018 ماــع يــف دــحاولا درــفلل ماــعطلا ردــه نأ

 وـليك60 ىلإ عفترا ،طسوتملا يف ماعط وليك50 نم
 وــيلك73 ىــلإ كــلذ دــعب لــصيل ،2019 ماــع يــف ماــعط
 يــف ماــعط وــليك91 لــصو مــث ،2020 ماــع يــف ماــعط
 .ةـــيملاعلا ءاذـــغلا ةـــمظنمل اـــًقفو كـــلذو ،2021 ماـــع
2021 ماع رصم يف ماعطلا رده يلامجإ نوكي كلذبو
.ماعطلا نم نط نييالم9.1 وحن
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 ءارزوــــلا ســــلجمل عباــــتلا رارــــقلا ذاــــختا مــــعدو تاــــمولعملا زــــكرم
 يرصملا

 رــخآ ًايدــحت لــثمي رــصم يــف ماــعطلا ردــه نأ حــضتي
 يئاذـــغلا نـــمألا نامـــضل ةيرـــصملا ةـــموكحلا ماـــمأ
 ةــــيملاعلا تاــــمزألا لــــظ يــــف اميــــس الو ،يرــــصملا
 ةيداــــــــصتقالا تايعادــــــــتلا نــــــــم ءاوــــــــس ةــــــــنهارلا
 ةــــــمزألا اــــــهتقلخ يــــــتلا تايدــــــحتلا وأCOVID-19 ـــــــل
. ةيناركوألا ةيسورلا

 جاــــــهتنا ةــــــسايسلا يعناــــــص ىــــــلع بــــــجي ،كلذــــــل
 ،ةلكـــشملا ةـــجلاعم اهنأـــش نـــم نوـــكي تاـــسايس

 ،قرــط لــضفأب ةــيئاذغلا تادادــمإلا ىــلع ظاــفحلاو
:لالخ نم كلذو

 ةــمواقملاو لــمحتلا ىــلع نيعرازــملا ةردــق عــفر§
 ةرادإو ةـــــياقولا تاراـــــهم نيـــــسحت لالـــــخ نـــــم
.تامزألا

 لاوـــط ةـــيذغألا نـــم ردـــهملاو دـــقافلا نـــم دـــحلا§
.يئاذغلا جاتنإلا ةلسلس

.ةمدقتملا ةيجولونكتلا تاودألا ىلع دامتعالا§

 نــــمألا ريفوــــت يــــف يندــــملا عــــمتجملا رود ةداــــيز§
.يئاذغلا


