
نود نم نانبل يف ةيداصتقالا ةمزألا ىلع تاونسلا ثالثلا براقي ام ىضم
يداصتقالا طاشنلا يف داحلا عجارتلا عفد دقف .يفاعتلل رداوب يأ رهظت نأ
ةينانبللا رسألا فالآب ،مقافتملا مخضتلاو91-ديفوك ةحئاج راشتنا هقفار يذلا
تايركذلا نآلا يتأت ،ديازتملا رقفلا ىلإ ةفاضإلابو .ةلاطبلاو رقفلا ةرئاد ىلإ
ذنم يناعُي يذلاو نويدلاب لَقثُملا دلبلا دِراطُتل’ىربكلا ةعاجملل‘ةموؤشملا

رارقتسا مدع ةلاحّ لظ يف يّلكلا داصتقالا يف ةيلكيه بئاوش نم ةليوط ةرتف
.ّرمتسم يسايس

ْنيَيوتسملا ىلع يوذغتلاو يئاذغلا نمألا مادعنا لايح فواخملا ديازتت
وحن هّجتت  ةيسيئرلا يئاذغلا نمألا تارّشؤم تأدب ثيح يّلحملاو ينطولا

ءاطعإ ىلإ ةلجاع ةروصب رِدابُت نأ ةموكحلل يغبني،هيلعو .رطخلاب رِذنُي ٍراسم
عوجلا ةرؤب وحن قالزنالا يدافتل ةيروف تاءارجإ ذاخّتاو يئاذغلا نمألل ةيولوألا
 .ةيذغتلا ءوسو

نمألل ةيسيئرلا عبرألا زئاكرلا يف ةرّيغتملا تاهاجّتالا ةسارد لالخ نم
ةلباقلا ةماعلا ةسايسلا تايصوت نم ديدعلا صَّخلُملا اذه حرطي ،يئاذغلا
ىدملا ىلع يئاذغلا نمألا زيزعتل ةَّحِلُم ةروصب ةبولطم رَبتعُت يتلاو ،ذيفنتلل
ةرورضب فارتعالا عم ،يرَسُألاو ينطولا ْنيَيوتسملا ىلع طّسوتملاو ريصقلا
.اهداعبأّ لكب يوذغتلاو يئاذغلا نمألا ةلأسم ةجلاعمل ًالومش رثكأ ةّطخ عضو
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ةمّدقملا
نانبل يف رَهظَت ال ،ةيداصتقالا ةمزألا ءدب ىلع تاونس ثالثلا بِراقُي ام رورم دعب
دعب عُجارتلاب يقيقحلا يلامجإلا يّلحملا جتانلا رارمتسا عمّ يفاعتلل رداوب ّيأ
عجارتلا ىّدأ دقو .)2202 يلودلا كنبلا(0202 ماع يف %4.02 غلب ّداح ضافخنا
،مقافتملا مُّخضتلاو91-ديفوك ةحئاج راشتنا بناج ىلإ ،يداصتقالا طاشنلا يف ّداحلا
نم %28 وحن شيعي .ةلاطبلاو رقفلا ةرئاد ىلإ ةينانبللا رَُسألا فالآ عفد ىلإ
ّلقألا ىلع دحاو دعُب يف نامرحلا نم نوناعُيو ،داعبألا دّدعتم ٍرقف يف ناّكسلا

،تاكلتمملاو لوصألا ،ناكسإلا ،ّةماعلا قفارملا ،ّةحصلا ،ميلعتلا :ّةتسلا رقفلا داعبأ نم
تايركذلا دراطت ،ديازتملا رقفلا ىلإ ةفاضإلابو .)1202 اوكسإلا( لخدلاو ،ةلامعلا
يناعُي يذلاو نويدلاب لَقثُملا دلبلا8191-5191 يف’ىربكلا ةعاجملل‘ ةموؤشملا

رارقتسالا مدع نمو يّلكلا داصتقالا يف ةيلكيه بئاوش نم ةليوط ةرتف ذنم
ىلع يوذغتلاو يئاذغلا نمألا مادعنا لايح فواخملا ديازتت .ّرمتسملا يسايسلا
هجّتت ةيسيئرلا يئاذغلا نمألا تارّشؤم تأدب ثيح يّلحملاو ينطولا ْنيَيوتسملا
عوجلل نيرشعلا ةنخاسلا رؤبلا ةمئاق ىلع دلبلا عضي اّمم ,رطخلاب رِذنُي ٍراسم وحن
.)1202 يملاعلا ةيذغألا جمانربو ةعارزلاو ةيذغألا ةّمظنم( ديدشلا

يف يئاذغلا نمألا مادعنا مُقافت يف تمهسا ةدّدعتم تاّريغتمو لماوع ةمث
لماوعلا هذه مهفن يكل ،كلذ عمو .ةمزألا َديلو َسيلو اًديدج َسيل اهُضعبو ،دلبلا
يميهافملا راطإلا ديدحت نم ّدب ال ،اهتجلاعم ىلع لمعن يكو لضفأ لكشب
.يئاذغلا نمألل

صَرُفب تاقوألا عيمج يف ةّفاك رشبلا عّتمتي‘ امدنع يئاذغلا نمألا قّقحتي
ةميلسو ةيفاك ةيذغأ ىلع ،ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيّداملا ةيحانلا نم ،لوصحلا
رِّفوُتً ةايح اوشيعي يك ةيئاذغلا مهقاوذأ بِسانُتو ةيوذغتلا مهتاجاح يّبلُت ةيّذغُمو
نمألا بّلطتي ،يلاتلاب .)6991 ةعارزلاو ةيذغألا ةّمظنم(’طاشنلاو ةّحصلا مهل
رارقتسالاو ،ءاذغلل ميلسلا مادختسالاو ،ءاذغلا ىلإ لوصولاو ،ءاذغلا رفاوت يئاذغلا
ُرُطألا تفاضأ ،كلذ بناج ىلإ .اًعمٍ نآ يف اّهلك رصانعلا هذه نيب اميف قاسّتالاوأ
نورخآو بالك( ةمادتسالاو ةردقلا :نْيَرخآ نْيَدعُب اًرّخؤم ةثَدحتسُملا ةيميهافملا

،تقولا رورمب داعبألا هذه ىلع أرطت يتلا تاّريغتلا ةسارد لالخ نمو .)1202
.نانبل يف يلاحلا عضولا مييقت نكمي

تامزألا نمز يف يئاذغلا نمألا
نإف ،كلذ عمو .ًايبسن ةّرقتسم ةيسيئرلا تارّشؤملا ىقبت ،ءاذغلا رفاوت ةيحان نم
ًايفاص اًدِروتسم اًدلب َربتعُي نانبل َّنأب اًملع ،قلقلا ىلع ثعبت عضولا ةشاشه
تضفخنا .لؤاضتلا يف ذخآ داريتسالل رالودلاب يطايتحالاو ،ةيئاذغلا داوملل
َّنأ امك ،)1202 يملاعلا ةيذغألا جمانرب( عُّونتلاو مجحلا ثيح نم ةيئاذغلا تادراولا

اًهاجّتا رِهظُي أدب امَّنإ ،ًايفاك لازي الَ ناكْ نإو ،ةيئاذغلا ةقاطلاب دادمإلا طّسوتم
نم هريغو حمقلا يف اًديدش اًصقن نآلا ىّتح دهشي مل دلبلا َّنأ نم مغرلابو .ًايلزانت
ًاريبكً ايدحت لثميٍ فاك يئاذغ نوزخم ىلع ظافحلا َّنأ ّالإ ،ةيساسألا ةيئاذغلا داوملا
.بابسأ ةّدعل



يتلا بوبحلا اهزربأو ،تادراولا ىلع ريبك ّدح ىلإ ءاذغلا كالهتسا دمتعي ،ًالّوأ
لِّكشُيو .)6102 اوكسإلا( تادراولا لالخ نم اًكالهتسا رثكألا ةيئاذغلا تائفلا رّدصتت
اّمم ,ةيئاذغلا ةقاطلل يمويلا كالهتسالا نم %93 ىلإ %53 بوبحلاو زبخلا
%69 يلاوح ىلع لوصحلاّ متي ,اًيديلقت .ةرسألا شيعل اًيرورضً ارمأ اهرُّفوت لعجي
داصتقالا ةرازو( ايناركوأ وأ ايسور نم ّامإ ,حمقلا ًةّصاخو ,ةيسيئرلا بوبحلا نم
-ةيسورلا برحلا رارمتسا عمو .راعسألا تابُّلقت يف ِمهاسُي اّمم ،)2202 ةراجتلاو
ًةفلك رثكأ حبصت ،اهرّفوتو علسلا هذهل ةيلودلا راعسألا ىلع طغضلا يف ةيناركوألا
كلذكو ،همادختساب ًةنراقم ًايبسن اًضفخنم حمقلا نوزخم َربتعُي .اهنيمأت بُعصيو
ّيطغُي داكلاب رّفوتملا حمقلا نوزخم مجح َّنأ ثيح ،يجيتارتسالا يطايتحالا ىوتسم

ضرق ىلع يلودلا كنبلاَ قفاو ,2202 ويام/راّيأ يف .كالهتسالا نم اًدحاو اًرهش
نا الإ ،حمقلا تادراو ليومتلو يئاذغلا نمألل رالود نويلم051 ةميقب ئراط
.ديدجلا باّونلا سلجم رظتني لازي ال هرارقإ

يئاذغلا ماظنلاو ةينانبللا ةيئاذغلا تادراولا قوسل يراكتحالا عباطلل اًرظن ،ًايناث
راعسألاب اهمُّكحت نم ديزي اّمم ،ةّينعملا تاهجلا نم ةليلق ةبسن ديفتست ،ًامومع
زكرم ،يبوروألا داحّتالا ،ةعارزلاو ةيذغألا ةّمظنم( ةحاتملا تانوزخملاو تادادمإلاو
رفاوت ىلع ّرثؤي اذهو .)2202 ةيمنتلا لجأ نم يعارزلا ثحبلل يلودلا نواعتلا
.اهرارقتساو ةيئاذغلا تادادمإلا

ةريغصلا تازايحلا باحصأ اًديدحتو - نوعرازملا هِجاوُي ،ّيلحملا جاتنإلا ةيحان نمو
ىلع لاصحتسالا يف ةديدع تابوعص - نانبل يف نيعرازملا ةيبلغأ نولِّكشُي نيذلا
هذه مظعم يتأت .)توزاملاو ةيرشحلا تاديبملاو ةدمسألاو روذبلا( ةيعارزلا داوملا
مظعم عابُت نيح يف ،رالودلاب اهريعستّ متي يلاتلابو ،داريتسالا قيرط نع داوملا
ظوحلم لكشب تعجارت ،عضولا اذهّ لظ يفو .ةيّلحملا ةلمعلاب ةيعارزلا تاجتنملا

ةيبلاغ َّنأ نع كيهان ،يعارزلا مهطاشن يف رارمتسالا ىلع نيعرازملا ءالؤه ةردق
ليومتلا َّنأ ثيح داوملا هذه ءارشل ةمزاللا ةيدقنلا ةلويسلا ىلإ نورقتفي نيعرازملا
،ةعارزلاو ةيذغألا ةّمظنم( ًاحاتم دُعي مل داوملا رّاجت همّدقُي يذلا يديلقتلا يمسوملا
.)2202 ةيمنتلا لجأ نم يعارزلا ثحبلل يلودلا نواعتلا زكرم ،يبوروألا داحّتالا

،ةدحّتملا ممألا جمارب قيرط نع فارطألا ةدّدعتملا ليومتلا رداصم ريفوتّ مت
داوملا يجِتنُمو نيعرازملا راغص ةدعاسمل تارافسلا لالخ نم يئانثلا ليومتلاو
ةيلودلا ةيموكحلا ريغ تاّمظنملا ربع ىرخألا ةيّلحملا ةّصاخلا تاردابملاو ةيئاذغلا
نايضاملا ناماعلا َدهشو .تارازولا اًنايحأو ،ةطشنلا ةّيلحملا ةيموكحلا ريغ تاّمظنملاو
يفو .ةينيعلا ةدعاسملاو ينقتلا بيردتلاو’لمعلا لباقم دقنلا‘ طامنأ يفً ةدايز
ريصقلا ىدملا ىلع معدلاو ةثاغإلا نيمأت يف جماربلا هذه نم ديدعلاَ حجن نيح
يّلكلا ىوتسملا ىلع سوملم ريثأت ثادحإ يف حجنت مل اهَّنأ ّالإ ،نيديفتسملل

اهقيسنتو ةطشنألا هذه هيجوتل ةلماش ةّطخ دوجو مدع )1 :اهّمهأ ،ةديدع بابسأل
ةيلمع فعض )2و ,اهلوعفم ةمادتسا نامضل ليوطلا ىدملا ىلع رزآتلا قيقحتو
.ضرألا ىلع دصرلاو ةبقارملا

راعسأ عافترا عم قلقللً ةراثإ رثكأ عضولاَ تاب ،ءاذغلا ىلإ لوصولا ةيحان نم
َعفترا ،نانبل يف يزكرملا ءاصحإلا ةرادإ بسحبو .ًايملاعو ًايّلحم ةيئاذغلا داوملا

3 تامزألاب بوكنملا نانبل يف يئاذغلا نمألا مادعنا ةجلاعم
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,2202 سرام/راذآو1202 سرام/راذآ نيب %802 ةبسنب كالهتسالا راعسأ رّشؤم
ءاصحإلا ةرادإ( اهسفن ةرتفلا يف %3.093 ةبسنب ةيئاذغلا داوملا راعسأ تعفتراو
يف عيرسلا روهدتلا عم رثكأ راعسألا هذه عفترت نأ عّقوتملا نمو .)2202 يزكرملا

ةدروتسملا ةيئاذغلا داوملاو تاقورحملل ةيلودلا راعسألا عافتراو ةّيلحملا ةلمعلا ةميق
ذنم ترّذح دق اوكسإلا ةّمظنم تناكو .ةيناركوألا-ةيسورلا برحلا تايعادت ببسب
ريغ ناّكسلا نم ةئملا يف05 نوكي دق ,ماعلا ةياهن لولحب هَّنأ نم0202 ماعلا

.ةيساسألا ةيئاذغلا مهتاجايتحا نيمأت ىلع نيرداق
ةيئارشلا ةردقلا تعجارت ،تائملا ةناخ ىلإَ لصو يذلا ّمخضتلا لّدعمّ لظ يفو

ّدحلا ةفلك تعفترا ,9102 ربوتكأ/لّوألا نيرشت ذنم ،عقاولا يف .نيكلهتسملل
.)1202 يملاعلا ةيذغألا جمانرب( %755 ةبسنب يشيعملا قافنإلا ةّلسل ىندألا

لوصو ىلع ةمزألا ريثأت نم فيفختلل ةلواحم يفو ,0202 وينوي/ناريزح يف
ةيئاذغ ةّلس معدب ةقباسلا لامعألا فيرصت ةموكح تماق ,رَُسألا ىلإ ءاذغلا

ىلع رصتقتل اًقحال ةّلسلا صيلقتّ متو .)1202 ةمعنو رغاد( فنص003 نم ةنَّوُكم
.1202 ربمتبس/لوليأ لولحب اهب لمعلا فّقوتّ مث ,ةيساسألا داوملا ضعب

يف معدلا حجني مل ،يطايتحالا نم رالود رايلم يلاوح فازنتسا ىلإ ةفاضإلاب
تارييغتلاو يلزاـنـتـلا هـعـباـط :نـْيـَّيساسأ نـْيـَبـبسل ءاذـغـلا ىـلإ لوصوـلا نـيسحـت
راعسألا تمهاس ثيح ،ةيئاذغلا داوملا يرتشمو يعئاب نيب اهثدحأ يتلا ةيكولسلا
ءوشنو بيرهتلا عيجشت يف ةيّلحملا قاوسألا يف عنطصم لكشب ةضفخنملا
لجأ نم ةيئاذغلا داوملا يعئابو يدروتسمل زفاوح اهريفوت ربع ءادوسلا قاوسألا
مقافت ىلإ ىّدأ اّمم ،ىلعأ حبر شماوه بسكل جراخلا يف ةموعدملا تاجتنملا عيب
ىلإ نورتشملا أجل ،فوخلا عفادبو ،لباقملا يف .يّلحملا قوسلا يف صقنلا

تّرطضاو داوملا يف صقنلا َدادزاف ،هيف غَلابُم لكشب اهنيزختو داوملا ءارش
.اهيدل ةحاتملا تاجتنملا نينقت ىلإ ىربكلا رجاتملا

ٌةبسن أجلتو ،ءاذغلا يف صقن نم ةينانبللا رَُسألا نم %05 نم رثكأ يناعُت ،مويلا
وأ ماعطلا تابجو ضعب نع ءانغتسالاو ضارتقالا لثم ،ةيبلسلا لولحلا ىلإ ةلثامم
نع ءانغتسالا ىّتح وأ تاكلتمملا عيب وأ كَلهتسُملا ماعطلا ةيعون ىلع ةمواسملا
.ةمزألا ريثأت نم فيفختلل ،ةيّحصلا ةياعرلا وأ ميلعتلا لثم ،ةينازيملا نم ىرخأٍ حاون
طامنأ يف ةعيرسلا تارُّيغتلا نم اًراركتو اًرارم فيسينويلا ريراقت ترّذح دقو
.عمتجملا يف اهُدهشن يتلا ملقأتلا تايلآب ةطبترملا رطاخملاو يئاذغلا كالهتسالا

ديق ىلع ءاقبلا‘ ناونع تحت1202 ماع فيسينويلا نع رداصلا ريرقتلاَ فشك
تَيِرُجأ ةعيرس ةيمييقت تاسارد ىلإ َدنتسا يذلا ،’شيعلا تّايساسأ نودب ةايحلا

نم %35 َّنأ ,1202 ربوتكأ/لّوألا نيرشت يف تَرَّركتو1202 ليربأ/ناسين يف
نأ ضَرتفُي يتلا ماعطلا تابجو ىدحإ ىّطختيّ لقألا ىلع دحاو لفط اهيدل رَُسألا
نم %6.03 َّنأ امك ,هسفن ماعلا نم ليربأ/ناسين يف %73ـب ًةنراقم ,اهلوانتي

رثكأ َّنأ اًرّخؤم َردص رخآ ٍريرقت يفَ ءاجو .ميلعتلا ىلع قافنإلا تَضّفخ رَُسألا هذه
لافطألا نم %43 َّنأو ,اهتيودأ ىلع لوصحلا نم نّكمتت مل رَُسألا نم %05 نم
رقف يف ةقِلُقم ٍةدايز ىلإ ريرقتلا َراشأ امك ،ةيلّوألا ةيّحصلا ةياعرلا ىلإ نورقتفي
.)2202 فيسينويلا( ةيذغتلا ءوس ببسب ةسماخلا نود لافطألاو تاّهمألا نيب مدلا
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نم ليومتب توريب يف ةيكريمألا ةعماجلا اهترجأ ةديدج ةسارد قايس يفو
ىلع ةّينبملا ةّماعلا ةسايسلا ريوطت‘ ناونع تحت ةيطارقميدلل ينطولا قودنصلا
2202 سرام/راذآ يف ةرسأ139َ لمش ٌعالطتسا َيِرُجأ ،’تامزألا ةرادإ يف ةّلدألا

،ةعانصلا ،ّةحصلا ،تابورشملاو ةيذغألا ،ميلعتلا ،ءانبلا ،ةعارزلا( تاعاطق ةعبس يف
ةبجو ءارش عيطتست ال رَُسألا نم %33 :ةيلاتلا جئاتنلا ىلإ َصلخو )ةئزجتلاب عيبلاو
،عوبسألا يفّ لقألا ىلع ةدحاو ةّرم كامسألا وأ/و جاجدلا وأ/و موحللا ىلع يوتحت
,اهيرتشت يتلا ةيساسألا ةمعطألا ةيّمك ليلقت ىلإ تّرطضا رَُسألا نم%58و
نم %33و ,ةيساسألا ريغ ةمعطألا ةيّمك ليلقت ىلإ تّرطضا رَُسألا نم %19و
رغاد( عوبسألا يف ةدحاو ةّرم نم رثكأ تابجولا ضعب نع نونغتسي نيغلابلا
حضاو لكشب تزرب ةيبلسلا ةليدبلا لولحلا َّنأ ةساردلا تفشكو .)2202 نورخآو
ءوضلا طِّلسُي اّمم ,يعارزلا عاطقلا يف لمعت يتلا ةينانبللا رَُسألا نيب ظوحلمو
ىلإ ريبك ّدح ىلإ كلذ ىزعُيو .عاطقلا اذه يف نيلماعلا عاضوأ ةشاشه ىلع
ةيامحلا جمارب بايغو ,ةيمسرلا ريغ ةلامعلا ىوتسم عافتراو ,ليخادملا ضافخنا
,ةعارزلاو ةيذغألا ةّمظنم( يدعاقتلا شاعملاو يّحصلا نيمأتلا لثم ,ةيعامتجالا
.)2202 ةيمنتلا لجأ نم يعارزلا ثحبلل يلودلا نواعتلا زكرم ,يبوروألا داحّتالا

يدافتل قرطلا ىدحإ لِّكشُت اّمبر ةليدبلا لولحلا هذه َّنأ نم مغرلا ىلعو
اهعضوو ةرسألا ّةحص ىلع ّةراض تايعادت لمحت دق اهَّنكل ،عوجلا ةلاح ىلإ لوصولا
ْنيَيفاكلا مهفلاو ةفرعملا بايغ يف رَُسألا اهيلإ أجلت امنيح اًصوصخو ،يئاذغلا

يهو ،يئاذغلا نمألل ةثلاثلا ةيسيئرلا ةزيكرلا ةيمهأ زربت انه نمو ،ةيبلسلا اهراثآل
يف ةيئاذغلا داوملا راعسأ عافترا ريثأتل ةيمييقتلا تاساردلاف .ءاذغلا مادختسا

رَُسألا نيب ةيّلكلا/ةقيقدلا تايّذغملا لُوانتو ءاذغلا كالهتسا ىلع7002-8002
مويسلاكلا لثم ،ةيسيئرلا ةيئاذغلا رصانعلا لوانت يف اًريبك اًضافخنا تَرهظأ ،ةينانبللا
.)4102 نورخآو يكز وبأ( ةيزكرملا نُدُملا زكارم يف اّميس ال ،تالوفلاو ديدحلاو كنزلاو

تاقورحملا يف صقنب ءاذغلا مادختسا ةزيكر ّرثأتت نأ ّحجرملا نم هَّنأ نعً الضف
.ةَكلهتسُملا ةيذغألا ةمالس ىلع ابلس سكعني دق اّمم ،يئابرهكلا رّايتلا عاطقنابو

ةيروف تاءارجإ ذاخّتا ةرورض
ريغو ةئيطب ةباجتساب تَِلبوقو ،ّداحو عيرس لكشب ةيداصتقالا عاضوألا تَروهدت
ةّطخ بايغ يفو ،ةيلاحلا فورظلل اًرظنو .ةبقاعتملا تاموكحلا لبق نم ةيفاك
اًمجح يئاذغلا نمألا مادعنا رطخ دادزي نأ حَّجرُملا نم ،يفاعتلل ةلماش ةيداصتقا
نمألل ةيولوألا ءاطعإ ىلإ ةلجاع ةروصب رِدابُت نأ ةموكحلا ىلع ،يلاتلابو ً.ةّدحو
.عوجلا ةرؤب وحن قالزنالا يدافتو عضولا كُراَدتل ةيروف تاءارجإ ذاخّتاو يئاذغلا

يتلا ذيفنتلل ةلباقلا ةّماعلا ةسايسلا تايصوت نم اًددع صَّخلُملا اذه مِّدقُي
،رُّفاوتلا( يئاذغلا نمألل ةيساسألا زئاكرلا زيزعتل ةَّحُِلم ةروصب ةبولطم اهَّنأ ربتعن
فارتعالا عم ،طّسوتملاو ريصقلا ىدملا ىلع )رارقتسالاو ،مادختسالاو ،لوصولاو
ىلإ ،اهداعبأّ لكب يئاذغلا نمألا ةلأسم ةجلاعمل ًالومش رثكأ ةّطخ عضو ةرورضب
.يئاذغلا نمألا نامض يف هايملاو ةقاطلاْ يَعاطق ةيمهأب اهرارقإ بناج
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تايصوتلا
نم ّدب ال ،يئاذغلا نمألل هجوألا دّدعتملا عباطلا ىلإ رظنلاب - قيسنتلاو ةمكوحلا

نكمي .ةّينعملا تاهجلاو تارازولا فلتخم نيب قيسنتلا نمٍ لاع ىوتسم دوجو
ةراجتلاو داصتقالا ريزوةسائرب يئاذغلا نمألل ةصَّصخُملا ةيلاحلا ةيرازولا ةنجللا ليوحت
ليهست لجأ نم نيّينعملا نيّماعلا ءاردملاو ءارزولاّ مضت ةمئاد ةيرازو ةنجل ىلإ
ةنجللا دَّوزُت .تارازولا نيب قيسنتلا زيزعتو يئاذغلا نمألا لئاسمل ةيولوألا ءاطعإ
ةينازيمو ةحضاو ةّمهم نم اًقالطنا لاّعف رييغت ثادحإ نم اهنِّكمُت يتلا رصانعلاب
ةكراشم زيزعتو يئاذغلا نمألا ةيجيتارتسا ذيفنتو ةرادإ ىلع فارشإلا ّىلوتتو ،ةدّدحم
.لمعلا ةّطخو ةيجيتارتسالا قيبطت يف ةّينعملا تاهجلا فلتخم
بوبحلل ةّماعلا ةيريدملا ةيمست ةداعإو ةلكيه ةداعإ- ةيئاذغلا ةسايسلا طيطخت
،يئاذغلا طيطختلاو ةيئاذغلا ةسايسلاب ّةينعم ةرادإ ىلإ اهليوحتو يرّكسلا ردنمشلاو
وأ لخادتلا بُّنجتل ةحضاو ماهمو تايحالص اهيلإ َدنسُتو ةيفارشإ ةئيهك لمعتف
:يلي ام اهتايلوؤسم لمشتو .ةفلتخملا تالّخدتلاو تاسايسلا نيب ضُراعتلا

هعيزوتو حمقلا رفاوت ىلع فارشإلا
دصرلاو طيطختلاو تاسايسلا ةغايص هيجوتل يئاذغلا نمألا تامولعم ماظن ءانب
تامولعملا ىلإ لوصولا زيزعت نع ًالضف ،مييقتلاو
تايولوألاو ماقرألا عم قفاوتي امب ةيلودلا تالاكولا تالّخدتو جمارب طبرو ديدحت
ةينطولا تاسايسلاو

مادختسالاب ًةنراقم نوزخملا ةبسن ضافخناّ لظ يف - يجيتارتسالا يطايتحالا
ءانب ةداعإ لالخ نم ّالإ لّوألا عافدلاّ طخ ءاشنإ نكمي ال ،يجيتارتسالا يطايتحالاو
رارقا ةلأسمل ةيولوألا يطعُي نأ ديدجلا باّونلا سلجم ىلع ،يلاتلاب .يطايتحالا اذه
يفّ تبلا ىلع لمعي نأو حمقلا ءارش هيف امب يئاذغلا نمألل يلودلا كنبلا ضرق
،كالهتسالا نم رهشأ ةّدع ةيطغتل يطايتحالا نيمأتف .اًعيرس عوضوملا اذه
.يساسأو ّيويح ٌرمأ وه ،ةيلبقتسملا قاوسألا لالخ نم وأ ًايلعف

يف ترِّمُد نانبل يف بوبحلا تاءارهأ َّنأب ريكذتلا نم ّدب ال ،قايسلا اذه يف
000521 اهتعس غلبتو تنمسألا نم تاءارهألا هذه تَعِنُص .توريب أفرم راجفنا

ًةيّمك نيزخت اهنكميو ,)ريعشلاو( ةرذلاو حمقلا نيب يواستلاب ةمَّسُقم ,يرتمّ نط
يبوروألا فرصملا َزجنأ .ئراوطلا تالاحل حمقلا يطايتحا نم ًاموي53 ىلإُ ِلصَت
نيزخت عدوتسمو ةديدج ةيذالوف تاءارهأ ءانبل ىودج ةسارد ّوتلل ريمعتلاو ءاشنإلل

نيزخت عقاوم دوجو نإ .يرتمّ نط000011 اهردق ةيلامجإ ةعسب سلبارط يف
عاضوالل اًرظن ,كلذ عمو .لبقتسملا يف رطاخملا نم ليلقتلا هنأش نم ةدّدعتم
َسيل ةديدج تاءارهأ ءانب ةداعإل يلودلا عمتجملا نم ةدعاسملا بلط َّنإف ,ةحلملا
عدوتسملا بعوتسي نأ نكمي ,نهارلا تقولا يف .روظنملا ىدملا يف ًاحاتم اًرايخ
نيب عاقبلا يف ةرامعّ لت يف ةيعارزلا ةيملعلا ثاحبألا ةحلصمل عباتلا غرافلا

.ىلعأ ةفلكبْ نإو ،يرتمّ نط00005و00004
هرارقإّ مت يذلا ةسفانملا نوناق ذيفنت عيرست - قوسلا يف ةيسفانتلا ةردقلا زيزعت
ةوطخلا هذهو .راعسألا ىلع تالتراكلا ةرطيس نم ّدحلاو قاوسألا ريرحتل اًرّخؤم

.ءاذغلا رفاوت نيسحت يف مهست فوس

n

n

n
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،ديعبلا ىدملا ىلع يوذغتلاو يئاذغلا نمألا زيزعتل- ةّيلحملا ةيئاذغلا تادادمإلا ةدايز
جاتنإلاو داريتسالا تارارق ةمءاومل ةلماش ةيجيتارتسا عضو يرورضلا نم نوكيس
ةلاحل اًرظن ، كلذ عمو .ةيوذغتلا تاجايتحالاو ةيئاذغلا تاّبلطتملا نم ىندألا ّدحلا عم
ةيّلحملا ةيئاذغلا تادادمإلا ةدايز ىلع لمعلا نكمي ،اهيف لمعن يتلا ئراوطلا
.ةيئاذغلا تادادمإلا رارقتسا قيقحت يف ةدعاسملل ةّيلحملا تاجايتحالا وحن ةّهجوملا
ىلإ جاتحت ليصاحم ةعارزو ةيعارزلا ةيجاتنإلا نيسحتل نيعرازملا معد ىلإ ةجاح ةمث
دمتعت يتلا ليصاحملل ةيّذغم لئادب ريفوت لجا نم دراوملا نم ًايبسن ةضفخنم ةيّمك
ّبلطتيسو ،تاورضخلاو صمحلاو سدعلاو لوفلا لثم ،داريتسالا ىلع ريبك لكشب
َّنأل ريدصتلا رظح ىلإ ءوجللاب حَصنُي ال .دّدحم ينمز لودج عم اًهَّجُوم اًمعد رمألا
.ةدوصقم ريغ ةيبلس بقاوع ىلإ نايحألا مظعم يف يّدؤي ريبدتلا اذه َّنأ نِّيبُت براجتلا

ةيذغألا ةّمظنم تذّفن ،1202 ماع يف - نيعرازملل دمألا ةريصقو ةريغص ضورق
داوملل مئاسق جمانرب ،ةعارزلا ةرازو عم نواعتلاب ،ةيلودلا لمعلا ةّمظنمو ةعارزلاو
ىلإ ةّرقتسملا ريغ عاضوألا يوذ نيعرازملا لوصو نيسحت لجأ نم ةيعارزلا
.يعارزلا مهطاشن يف رارمتسالا ىلع مهتدعاسمل ةيساسألا داوملا نم مهتاجايتحا
نع ضِّوعُت ال يهف ،اهمجحو اهمادختسا يف ةدودحملا دويقلل اًرظن ،كلذ عمو
ضوافتلا نم دب ال ،اًذإ .اًقباس رّاجتلا همِّدقُيَ ناك يذلا يديلقتلا يمسوملا ليومتلا

ةريغص اًضورق رفوت يتلا ةريغصلا ليومتلا جمارب دامتعا نأشب ةيلودلا تامظنملا عم
ةيعارزلا تاينواعتلاو نيعرازملا راغصل ةيليغشتلا فيلاكتلا ليومتل دمألا ةريصق
ّيلحملا عباطلا ءافضإو جاتنإلا ةمادتسا نيمأتل ،ةيساسألا ةيتحتلا ىنبلا لامعأو
دق يتلاو ةّديجلا ةيعارزلا تاسرامملاب ضورقلا هذه طبر نكمي .ةيئاذغلاُمُظنلا ىلع
.ةسوردم ةقيرطب اهُترادإ تّمت اذإ ،ةّيلحملا يئاذغلا دادمإلا لسالس زيزعت يف دِعاسُت
ريغو ةلاّعف ريغ يعارزلا داشرإلل ةّماعلا تامدخلا تناك - ئراوطلل بُّهأتلا ةدحو
ةيعارزلا ةيملعلا ثاحبألا ةحلصم زكارمل ّديجلا يفارغجلا عيزوتلا نم مغرلابو .ةيفاك
ببسب نْيَدودحم نايقبي اهتامدخ قاسّتاو ةدوج َّنأ ّالإ ،ةيمسرلا ةينقتلا دهاعملاو

نم ًايلعف نوعرازملا دفتسي مل ،يلاتلاب .فارشإلا بايغو ةيميظنتلا ُرُطألا فعض
نيعرازملا نم طقف %5.1 َّنأ ىلإ )6102( اوكسإلا ةّمظنم ريشُت .تامدخلا هذه
عيراشملا مجحو ددع ةدايز نم مغرلا ىلعو .ةّماعلا داشرإلا تامدخ ىلع نولصحي
ينقتلا بيردتلاو’لمعلا لباقم دقنلا‘ ةغيص لالخ نم نيعرازملا راغص معدت يتلا

،ةعباتملا ةجردو اهتيلاّعفو اهقاطن ثيح نم تنيابت اهَّنأ ّالإ ،ةيضاملا تاونسلا يف
.اًتابث رثكأ يّنفٍ معد ىلإ نوعرازملا هيف جاتحي يذلا تقولا يف

ةدحو ءاشنإ نيعتي ،نيعرازملل اًتابث رثكأ لكشب ينقتلا معدلا ريفوت لجأ نم
هذه نأش نم .عرازملا معدل نخاسّ طخ عم ةعارزلا ةرازو يف ئراوطلل بهأتلل ةّصاخ
:يلي ام قِّقحُت نأ ةوطخلا

ئراوطلا تالاح وأ تايّدحتلا ةهجاومل مظتنملا هيجوتلاو ينقتلا معدلا ريفوت
ةيمويلا
ضارمألا نم ةياقولا لوح نيعرازملل تايصوتلا ميدقتو تامولعملا ريفوت
اهتحفاكمو
ّلك يف تاسّسؤملاو نييعارزلا ءاربخلاو ةّصاخلا يعارزلا معدلا تامدخ ديدحت
تامدخلا ىلإ نيعرازملا لوصو ليهستو ةلاحإ ماظن ءاشنإ ضرغبةقطنم
مهتاعمتجم لخاد ةينقتلا

7

n

n

n
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ةدحولا لامكتسا نكمي ،يجراخلا ليومتلا رّفوت لاح يفو ،ةقحال ةلحرم يف
ةدعاسمل ثراوكلاو ئراوطلا تالاح يف ةثاغإلل ضورق جمانرب ءاشنإ لالخ نم

نع ةمجانلا ةيّداملا رارضألاو جاتنإلا رئاسخ نم يفاعتلا ىلع نيعرازملا راغص
ضارمألا يّشفتو )راطمألا نع جتانلا ةبرتلا فارجنا ،فافجلا :ًالثم( ةيعيبطلا ثراوكلا
.رئاسخلا نم ءزج ةيطغت ربع ،ةيتابنلا
ديازتم لكشب ةعئاش ةيدقنلا تاليوحتلا تحبصأ- ةيدقنلا ةدعاسملا قاطن عيسوت
ًةنراقم اهايازمو ةفلكتلا ثيح نم اهتيلاّعف ببسب ئراوطلا تالاح يفوً ايناسنا
لمشت .)1202 يدرك ؛1202 همعنو رغاد( ةيئاذغلا داوملا عيزوتل ةيديلقتلا ططخلاب
رَُسألا معدل ينطولا جمانربلا نانبل يف ًايلاح ةرّفوتملا ةيعامتجالا ةيامحلا جمارب
يعامتجالا نامألا ةكبش معدل ئراطلا عورشملا‘ اًرّخؤمو ،)PTPN( اًرقف رثكألا
رّفوتت ال ،نآلا ىّتح .)NSSE(’نانبل يـف91-دـيفوك ةـحئاجو ةـمزألل ةباجتسالل

َّنأَ تُبَثْ نكل ،رَسُألل يئاذغلا نمألا ىلع ةمظنألا هذه ريثأت لوح ةيفاك تامولعم
رظنلابو .يّحصلا قافنإلاو يئاذغلا عّونتلا نيسحت يف مِهسُت ةلثامملا تالّخدتلا
نم نوكيس ،يّلكلا داصتقالا عاضوأ يف عيرسلا روهدتلاو رقفلا مقافت ىلإ
.رَسُألل يئاذغلا نمألا ىلع ةمزألا ريثأت نم فيفختلل جماربلا هذه عيسوت يرورضلا
اًرقف رثكألا رَُسألا معدل ينطولا جمانربلا نم نيديفتسملا ةدعاق عيسوت َّنأ امك
.راعسألا ريرحتل قيرطلا دِّهمُت اهرودب يتلا زبخلا مئاسق دامتعاب حمسي نأ نكمي
ةكبش معدل ئراطلا عورشملا يف’ةيدقنلا ةدعاسملل ةيفاضإ رصانع‘ جاردإ
ةهجاوملا تايلآب ةطبترملا ةيوذغتلاو ةيّحصلا رطاخملل اًرظن- يعامتجالا نامألا
نم ةمَّدقُملا تالّخدتلا وأ تامدخلاب نيديفتسملا طبر َّنإف ،ةظوحلملا ةيبلسلا
ةيّحص تاسرامم ىلع مهفيرعت يف دِعاسُي نأ نكمي مهتقطنم يف جراخلا
،هذه ةيبلسلا ةهجاوملا تايلآ تايعادت نم ّدحلا بناج ىلا ،اًنامأ رثكأ ةيوذغتو
ةسماخلاّ نس نود لافطألا( رطخلل ةضرُع رثكألا ناّكسلا فوفص يف اًصوصخو
.)تاعضرملا/لماوحلا ءاسنلاو
ةيدقنلا ةدعاسملا جمارب مَّمصُت مل- يوذغتلاو يئاذغلا نمألا تارّشؤم دصر
يئاذغلا نمألا تامييقت جاردإ َّنإف ،كلذ عمو ،ةيوذغت فادهأ نم اًقالطنا ةيلاحلا
،يعامتجالا نامألا ةكبش معدل ئراطلا عورشملا يف ةيسيئرلا يرَُسألا يوذغتلاو
:ًالثم( يرَُسألا يوذغتلاو يئاذغلا نمألا تارّشؤم دصر يف دِعاسُي نأ هنأش نم
سيياقملا ،ةرسألل يئاذغلا عّونتلا ةجرد ،يئاذغلا نمألا مادعنا ةبرجت سايقم
.ةيلبقتسملا تالّخدتلا هيجوتو ،ةقِلقُملا تارييغتلا ديدحتو ،)لافطألل ةيرتموبورثنألا
،ةركبم ةلحرم يف لازي ال يعامتجالا نامألا ةكبش معدل ئراطلا عورشملا َّنأ امبو
ً.انكمم لظي تامييقتلا هذه جاردإ نإف

ةصالخلا
يهو ،اهتأطوو اهمجح ثيح نم ةيئانثتسا ٌةمزأ يه ةيلاحلا ةيداصتقالا ةمزألا نإ
نم فيفختلا لجأ نم يئاذغلا نمألا نيسحتل اًضيأ ةيئانثتسا ريبادت ذاخّتا بجوتست
نمألا مادعنا نم ّدحلل ةيلمع ريبادت صَّخلُملا اذه مِّدقُي .عوجلا بُّنجتو ةمزألا ريثأت
ةيلاحلا ةيداصتقالا دويقلا ةاعارم عم ،طّسوتملاو ريصقلا ىدملا ىلع يئاذغلا
ءاقترالل دمألا ةليوط ةلماش ةّطخ عضو ىلإ ةجاحلاب فارتعالاو دلبلا اهُهِجاوُي يتلا
.يئاذغلا نمألا زئاكر عيمجب
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عجارملا
عافترا ريثأت‘ .4102 .قلش يلعو ،نيدلا رصن ارال ،نابعش داج ،داهس ،يكز وبأ
تايداصتقا.’نانبل يف ةَكلهتسُملا ةيئاذغلا رصانعلا ىلع ةيئاذغلا داوملا راعسأ
.ءاذغلاو ةعارزلا

ةرايز خيراتbl.vog.sac’.كالهتسالا راعسأ رّشؤم‘ .2202 .يزكرملا ءاصحإلا زاهج
.2202 ,وينوي/ناريزح2 :طبارلا
.ne-ipc/ne-scitsitats-cimonoce/php.xedni/bl.vog.sac.www//:ptth

ةلاح‘ .1202 .نيمريت الوابو ،ميغنيلروب اربراب ،يليسوم .ج مايليو ،رفينج ،بالك
.ءاذغلا ةسايس’.داعبألا يسادسلا يئاذغلا نمألا راطإ

ةّماعلا ةسايسلا زيزعت .2202 .لّاتف .مو ،سنوي يبأ .أ ، يلامج .ا ،.ل ،رغاد
ةعماجلا :توريب.يناديملا حسملا جئاتن :تامزألا ةرادإ يف ةّلدألا ىلع ةمئاقلا
.توريب يف ةيكريمألا

ةعرسب مهتلي نانبل يف يئاوشعلا يموكحلا معدلا .1202 .ر ،ةمعن ،.ل ،رغاد
.1202 ,رياربف/طابش81.تسجياد يسيلوب لانوشانرتنا .ةيبنجألا ةلمعلاب يطايتحالا

قافآو ميلأ عقاو :)1202-9102( نانبل يف داعبألا دّدعتملا رقفلا‘ .1202 .اوكسإلا
.ربمتبس/لوليأ.gro.awcsenu .’ةمهبم

’؟نانبل يف يئاذغلا نمألا ىلع رطخ نم له‘ .0202 .اوكسإلا
.41.feirB yciloP/0202/AWCSE/E

ةمّظنم’.نانبل يف يوذغتلاو يئاذغلا نمألل ةيجيتارتسالا ةعجارملا‘ .6102 .اوكسإلا
.2202 ،وينوي/ناريزح5 :طبارلا ةرايز خيرات.ويام/راّيأ.ةدّحتملا ممألل ةعباتلا اوكسإلا

:عوجلل ةنخاسلا طاقنلا‘ .1202 .يملاعلا ةيذغألا جمانربو ةعارزلاو ةيذغألا ةّمظنم
نأشب يملاعلا ةيذغألا جمانربو ةعارزلاو ةيذغألا ةّمظنم نم ةركبملا تاراذنإلا
نــيرشت ىــلإ سطسغأ/بآ نــم تاــعــّقوــتــلا( ّداــحــلا يئاذــغــلا نـــمألا مادـــعـــنا
.ربمفون/يناثلا نيرشت.gro.pfw.’)1202 ربمفون/يناثلا

https://www.unescwa.org/publications/multidimensional-poverty-lebanon-

2019-2021.

https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/e

scwa_food_and_nutrition_security_in_lebanon_final_version_high_res_en.pdf.

https://www.wfp.org/publications/hunger-hotspots-fao-wfp-early-warn-

ings-acute-food-insecurity-august-november-2021.
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.gro.oaf .’ةيذغألل يملاـعـلا ةـّمـقـلا رـمـتؤم‘ .6991 .ةعارزـلاو ةـيذـغألا ةـمـّظـنـم
.ربمفون/يناثلا نيرشت.71-31
.mth.00e8453w/e8453w/3/gro.oaf.www//:sptth

يعارزلا ثحبلل يلودلا نواعتلا زكرم ،يبوروألا داحّتالا ،ةعارزلاو ةيذغألا ةّمظنم
مادتسملا لّوحتلا زيفحت .نانبل - ةيئاذغلا ُمُظنلاّ فلم‘ .2202 .ةيمنتلا لجأ نم
.2202 ,وينوي/ناريزح1 :طبارلا ةرايز خيرات.gro.oaf.’ةيئاذغلا ُمُظنلل لماشلاو
./NE3459BC/c/ne/drac/stnemucod/gro.oaf.www//:sptth

:ةيناسنإلا تامزألا يف ةيدقنلا تاليوحتلل ةيئاذغلا دئاوفلا‘ .1202 .اردنكيس ،يدرك
.ملاعلا يف ةيمنتلا’.نميلا نم ةّلدأ

.bl.vog.ymonoce’.ةراجتلاو داصتقالا ةرازو‘ .2202 .ةراجتلاو داصتقالا ةرازو

.2202 ,وينوي/ناريزح3 :طبارلا ةرايز خيرات .ليربأ/ناسين31

.gro.fecinu’.نانبـل يف لاـفـطألل ةـيـّحصلا ةـمزألا مـقاـفـت‘ .2202 .فيسينويـلا
.2202 ,ليربأ/ناسين2 :طبارلا ةرايز خيرات .ليربأ/ناسين
.elfi/1948/aidem/nonabel/gro.fecinu.www//:sptth

gro.fecinu’.شيعلا تّايساسأ نودب ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا‘ .1202 .فيسينويلا

.2202 ,ليربأ/ناسين2 :طبارلا ةرايز خيرات .ربمفون/يناثلا نيرشت
.scisab-tuohtiw-gnivivrus/stroper/nonabel/gro.fecinu.www//:sptth

.’nonabeL tinU niahC ylppuS/liateR & MAR PFW.1202 .يملاعلا ةيذغألا جمانرب
gro.retsulcsf.622202 ,وينوي/ناريزح5 :طبارلا ةرايز خيرات .سرام/راذآ.

.ليربأ/ناسين.gro.knabdlrow’.ةيداصتقالا قافآلا :نانبل‘ .2202 .يلودلا كنبلا

ةماعلا ةسايسلا صخلم لوح
وه ةماعلا ةسايسلا صخلم
لكشب ردصت ةريصق ةروشنم
ينانبللا زكرملا نع مظتنم
عيضاوم للحت تاساردلل

ةيعامتجاو ةيداصتقاو ةيسايس
يف تايصوت مدقتو ةيساسأ
ةحيرشل ةماعلا تاسايسلا
رارقلا عانص نم ةعساو
.ماع هجوب روهمجلاو

تاساردلل ينانبللا زكرملا لوح
ينانبللا زكرملا سسأت
وه .9891 ماع يف تاساردلل

،توريب يف هرقم ثاحبألل زكرم
ةدياحمو ةلقتسم هترادإ

ةرصانمو جاتنإ هتمهم ً،ايسايس
ىلإ ىعست يتلا تاسايسلا
يف ديشرلا مكحلا نيسحت
،ةيزكرماللا لثم تالاجم
ةيلاملاو ،ةيداصتقالا ةيمنتلاو
.زاغلاو طفنلاو ةماعلا

انب لاصتإلل
تاساردلل ينانبللا زكرملا
رشاعلا قباطلا ،تاداسلا جرب

نويل عراش ،55-512 .ب.ص
نانبل ،توريب سأر

+ 1039971169 :ت
+ 2039971169 :ف

info@lcps-lebanon.org
www.lcps-lebanon.org

LCPS

https://economy.gov.lb/media/13642/stakeholder-engagement-plan-sep-

lebanon-emergency-wheat-supply-response-project-p178866.pdf.

https://fscluster.org/sites/default/files/documents/bb_bml_fsswg_wfp_va

m_presentation_26032021.pdf.

https://www.worldbank.org/en/country/lebanon/publication/economic-

update-april-2022.


