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W	 لمحة عامة عالمية عن 

العمالة والشؤون االجتماعية



 

 – ةرفاضتم ةيسايس دوهج بايغ لظ يف – قوبسم ريغ لطعت يف ببستت ةحئاجلا

 ةمداقلا تاونسلا لالخ ةلامعلا دهشمو يعامتجالا دهشملا ىلعً ابودن فلخيس

 ةماعلا ةحصلا يف رمدملا اهرثأ لالخ نم ملاعلا ءاحنأ عيمج يف هل ريظن ال لطعت يف 19-ديفوك ةحئاج تببست

 ريبادت ناكم لك يف لمعلا باحصأ تامظنمو لامعلا تامظنمو تاموكحلا تذختا دقو .شيعلا لبسو ةلامعلاو

 ثيح نم ريبادتلا هذه فالتخا نم مغرلا ىلع ،ليخادملا ةيامحو فئاظولا ىلع ةظفاحملاو ةمزألل يدصتلل ةيروف

 نم نادلبلا عيمج تناع دقف ،ةمزألا ةدح نم فيفختلا يف ةمساح ريبادتلا هذه تناك نيح يفو .ءاخسلاو قاطنلا

 ً"ابودن" فلُخت نأ لمتُحيو ةمئاقلا ةاواسملا مادعنا هجوأ مقافت ىلإ ىدأ امم ،يموقلا لخدلاو ةلامعلا يف داح روهدت

 توافتو ةشاشه ةجلاعمل ةمزاح ةيسايس ةباجتسا عضو بولطملا نمو .تآشنملاو لامعلا ىلع دمألا ةليوط

 .ناسنإلا لوح روحمتم شاعتنا قيقحتو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا فورظلا

 يأ – لمعلا تاعاس يلامجإ نم ةئاملا يف 8.8 ءاهزب ردقي ام لماك ماودب لماع نويلم 255 رسخ ،2020 ماع يفو

 نم ةحئاجلا ترثأ يتلا ةفلتخملا تاونقلا زجوملا رشؤملا اذه ضرعيو .دحاو ماع يف لمعلا تاعاس ددع لداعي ام

 كئلوأل ةصلقملا لمعلا تاعاس ةعئاضلا لمعلا تاعاس فصن نم برقي ام ببس ناكو .لمعلا قاوسأ يف اهلالخ

 ةطخ بجومب "ةمودعم" لمع تاعاس وأ رصقأ لمع تاعاس ىلإ امإ ىزُعت نأ نكُميو( لمعلا يف اورمتسا نيذلا

 لامعلا ضرعت ةجيتن نويلم 114 رادقمب ةلامعلا يلامجإ ضفخنا ،2019 ماع عم ةنراقملابو .)تقؤملا حيرستلا

 ةفيظو نويلم 30 وحنب ردقي ام ثدحتسا دق ملاعلا ناكل ،ةحئاجلا راشتنا الولو .ةلماعلا ىوقلل مهترداغم وأ ةلاطبلل

 نويلم 144 رادقمب داز ةلامعلا يف يملاعلا صقنلا نأ ينعت رئاسخلا هذه نإف ،لمجملا يفو .2020 ماع يف ةديدج

 راشتنا لبقً الصأ مئاقلا ةلامعلا صرف يف صقنلا مقافت ةدايز ىلإ ىدأ امم ،)هاندأ لكشلا رظنا( 2020 ماع يف ةفيظو

 .ةحئاجلا

 لمعلا تاعاس رئاسخ يف عافترا ليجست رارمتسا يف ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةحئاجلا نم ةرركتملا تاجوملا تببستو

 ضفخنا يذلاو ،لوألا عبرلا يف ةئاملا يف 4.8 ةبسنب لمعلا تاعاس يلامجإ يف صقن ىلإ ىدأ امم ،2021 ماع يف

 ةفيظو نويلم 140 لداعت يتلا لمعلا تاعاسل لباقملا – صقنلا اذه زرُبيو .يناثلا عبرلا يف ةئاملا يف 4.4 ىلإً اليلق

 لوألا فصنلا ةفراشم ىلإ رظنلاب هنأ – يناثلا عبرلا يف لماك ماودب ةفيظو نويلم 127و لوألا عبرلا يف لماك ماودب

 ايسآو ابوروأو يبيراكلاو ةينيتاللا اكيرمأ لكشتو .اهتياهن نع نوكت ام دعبأ ةمزألا نإف ،ءاهتنالا ىلع 2021 ماع نم

 عبرلا يف ةئاملا يف 8 ةلاح لك يف ةردقملا رئاسخلا تزواجت ثيح ،نأشلا اذه يفً اررضت رثكألا نيميلقإلا ىطسولا

 .2021 ماع نم يناثلا عبرلا يف ةئاملا يف 6و لوألا
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 لخدلا لجسو .رقفلا يف ةدايزو لمعلا لخد يف داح ضافخنا يف لمعلا تاعاس يف ةيلامجإلا رئاسخلا تدسجتو

 رالود نويليرت 3.7 رادقمبً اضافخنا ،ةيموكحلا تاناعإلاو تاليوحتلا لمشي ال يذلا ،لمعلا نم ىتأتملا يملاعلا

 يف صقنلا اذه لثميو .ةحئاجلا راشتنا الول هيلع نوكي نأ نكمي ناك امع 2020 ماع يف )ةئاملا يف 8.3( يكيرمأ

 نويليرت 1.3 وأ ،ةئاملا يف 5.3 ةبسنب  لمعلا نم ىتأتملا يملاعلا لخدلا يفً اضافخنا 2021 ماع نم نيلوألا نيعُبرلا

 وأ عقدم رقف يف يفاضإ لماع نييالم 108 وحنب ردقي ام نآلا شيعي ،2019 ماع عم ةنراقملابو .يكيرمأ رالود

 ؤفاكت ثيح نم مويلا يفً ايكيرمأً ارالود 3.20 نم لقأب شيعلا ىلإ نورطضم مهرسأو مهنأ ينعي امم ،طسوتم

 ،عايضلل ةضرُع نيلماعلا رقف ىلع ءاضقلا هاجتا يف زرحملا مدقتلا نم تاونس سمخ تحضأ دقو .ةيئارشلا ةوقلا

 .2015 ماع يف هيلع تناك ام ىلإ هتالدعم تداع ذإ

 رظتنملا نمو .ةمزألا اهتحتف يتلا تارغثلا دسل ٍفاك ريغ عقوتملا ةلامعلا ومن نوكيس ،لبقتسملا ىلإ علطتلا دنعو

 2021 ماع نم يناثلا فصنلا نمً ارابتعا يملاعلا ديعصلا ىلع ئفاكتملا ريغ يداصتقالا شاعتنالا ةيلمع أدبت نأ

 ةيباجيإلا راثآلا هذه لظتسو .قاطنلا عساو يلاملا قافنإلاو ميعطتلا ةيلمع يف زرحملا مدقتلاب ةعوفدم –ً ادعاصف

 معدلاو تاحاقللا عيزوت نأشب ةرفاضتم ةيلود ةيسايس تاءارجإ ذخُتت مل ام يفارغجلا اهقاطن يف ةدودحم بلاغلا يف

 ،يملاعلا ديعصلا ىلع ،شاعتنالا يدؤي نأ بقترملا نمو .نويدلا ءبع فيفخت كلذ يف امب ،ءاوسلا ىلع يلاملا

 ماع يف ةيفاضإ ةفيظو نويلم 80و 2021 ماع يف ةفيظو نويلم 100 هردق فئاظولا يف ٍفاص ثادحتسا ىلإ

 ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةمزألا لبق هاوتسم نم لقأ 2021 ماع يف عقوتملا ةلامعلا لدعم لظيس ،كلذ عمو .2022

 ،عئاضلا ةلامعلا ومن ةاعارم عمو .ةحئاجلا راشتنا الول اهنم هثادحتسا نكُمي ناك امع فئاظولا ددع لقي نأ لمتُحي

 يف ةفيظو نويلم 23و 2021 ماع يف ةفيظو نويلم 75 ةمزألا ةجيتن فئاظولا يف يملاعلا صقنلا غلبي نأ عقوُتي

 يأ – ةئاملا يف 3.5 ةبسن 2021 ماع يف لمعلا تاعاس يف لباقملا صقنلا غلبيو .)هاندأ لكشلا رظنا( 2022 ماع

 ةدوعب نارتقالاب ً،اعقوتم ناك امم أطبأ ةريتوب ميعطتلا تالمح مدقت رِّسُفيو .لماك ماودب ةفيظو نويلم 100 لداعي ام

 لمعلا تاعاس رئاسخ نم شاعتنالل ةيلوزنلا ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةعجارم ،2021 ماع لئاوأ يف ةحئاجلا راشتنا

 لمعلا ملاعو 19-ديفوك :ةيلودلا لمعلا ةمظنم دصرم ةلسلس نم عباسلا ددعلا رودص ذنم ةيوئم ةطقن 0.5 ةبسنب

 ماودب ةئفاكتم ةيفاضإ ةفيظو نييالم 10 نأ ىلإ ةديدجلا تاعقوتلا ريشتو .2021 )رياني( يناثلا نوناك رخاوأ يف

 لبق نويلم 90 عم ةنراقملاب ،ةدوقفم ةفيظو نويلم 100 عومجملا حبصيل 2021 ماع يف ةدوقفم لظت لماك

 .ةعجارملا
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 ريغ اوحبصأ نيذلا صاخشألا ىلإ ةبسنلاب ةيفاك لمع صرف رفوي نأ نم فعضأ عقوتملا ةلامعلا ومن نوكيسو

 تناع يتلا ،لمعلا قوس ىلإ ةدفاولاً انس رغصألا تائفلا ىلإ ةبسنلابو ةحئاجلا ءانثأ لمعلا نع نيلطاع وأ نيطشن

 قباسلا يف نيطشنلا ريغ لامعلا نم ديدعلا مضنيس ،كلذل ةجيتنو .اهبيردتو اهميلعت يف ةريبك ليطعت تالاح نم

 ةدرطم ةدايز يف اذه ببستي نأ عقوتملا نمو .لمع صرف ىلع روثعلا نم اونكمتي نل مهنكل ةلماعلا ىوقلا ىلإ

 نويلم 220و ،2020 ماع يف صخش نويلم 220 ىلإ 2019 ماع يف صخش نويلم 187 نم :ةلاطبلا يف ةظوحلمو

 ةئاملا يف 5.7 ةبسنب عقوتملا ةلاطبلا لدعم لجُس دقو .2022 ماع يف صخش نييالم 205و 2021 ماع يف صخش

 كلت لالخً ادئاس ناك يذلا عضولا نم ضيقنلا ىلعو .2013 ماع يف ،19-ديفوك ةمزأ لبق ،ةرم رخآ 2022 ماعل

 ىلع ةأطو دشأ ررضلا نوكي ثيح ،2022 ماع يف اهلخد ىوتسم ناكً ايأ نادلبلا يف ةلاطبلا عفترت نأ عقوُتي ،ةنسلا

 نادلبلا يفو ً.ايبسن عرسأً اشاعتنا دهشتس عفترملا لخدلا تاذ نادلبلا نأ عقاولاو .طسوتملا لخدلا تاذ نادلبلا

 دويقلا ةدايزو تاحاقللا ىلإ لوصولا ىلع ةدودحملا نادلبلا هذه ةردق يدؤتس ،طسوتملاو ضفخنملا لخدلا تاذ

 هذه نم ديدعلا مامأ نكي مل ،هسفن تقولا يفو .ةلامعلا شاعتنا صرف حبك ىلإ يلاملا قافنإلا ىلع ةضورفملا

 عافتراو نويدلا تايوتسمو ماعلا زجعلا نأ كلذ ،ركبم تقو يف لمعلا نكامأ قالغإ ريبادت عفر ىوس رايخ نم نادلبلا

 .ةليوط تارتفل قالغإلا تايلمع ىلع ءاقبإلا اهيلع بعصلا نم لعج رقفلا تالدعم

 .ةيعونلا ةئيدرو ةيجاتنإلا ةيندتمً اثيدح ةثدحتسملا فئاظولا نم ديدعلا نوكت نأ عقوُتي هنأ ةلب نيطلا ديزي اممو

 لبق ام لدعم نود ام ىلإ 2022و 2019 يماع نيب لمعلا ةيجاتنإ ومن لدعم طسوتم ضفخني نأ بقترملا نمو

 يلحملا جتانلا يف ضفخنملا ومنلل ةجيتنو .عفترملا لخدلا تاذ نادلبلا ادع ام نادلبلا عيمج ىلإ ةبسنلاب ةمزألا

 يف ةجتنملا ةلامعلا صرف ىلإ راقتفالا ةدح دتشتس ،لمعلا نس يف ناكسلا ددع يف ةيوقلا ةدايزلاو يلامجإلا

 نم نادلبلا هذه يف يونسلا لمعلا ةيجاتنإ ومن طسوتم ضفخني نأ عقوتملا نمو .ضفخنملا لخدلا تاذ نادلبلا
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الفارق المتوقع في العمالة الفعليةنمو الوظائف الضائع بسبب الجائحة

نقص 144 مليون

نقص 75 مليون

نقص

23 مليون 

� النقص العالمي في الوظائف نتيجة الجائحة، بالمقارنة مع عام 2019 )بالماليين(

مالحظة: تُبين النقاط الحمراء الفارق المتوقع في العمالة الفعلية بالمقارنة مع عام 2019. وتُبين النقاط الزرقاء التطور الذي كان متوقعاً لو لم تكن 
هناك جائحة، وبالتالي تُظهر نمو العمالة الضائع. وتُشير األرقام الواردة فوق الخطوط أعاله إىل إجمالي النقص المسجل في الوظائف نتيجة الجائحة 

في سنة معينة )أي، النقص الناتج عن مزيج من حاالت فقدان الوظائف الفعلية ونمو العمالة الضائع(.

المصدر: تقديرات منظمة العمل الدولية.



 ةبسنلاب ةئاملا يف 1.1 – هردق يبلس لدعم ىلإ 2019-2016 ةرتفلا ىلإ ةبسنلابً الصأ ةليئضلا ةئاملا يف 0.9 ةبسن

 نأ امك ً.الانم دعبأ 2030 ماع لولحب رقفلا ىلع ءاضقلا فده لعجي ريثملا روطتلا اذهو .2022-2019 ةرتفلا ىلإ

 مظنملا ريغ لمعلاو ةيجاتنإلا ضافخناب بسانتم ريغ وحن ىلع مستي يذلا – صاخلا باسحلل لمعلا وحن لوحتلا

 اهنأشب رفوتت يتلا طسوتملا لخدلا تاذ نادلبلا نمً ادلب 14 يفو .لمعلا ةيعون روهدت ىلع ىرخأ ةمالع لثمي –

 رجأب ةلامعلا عم ةنراقملاب 2020 ماع نم يناثلا عبرلا يف لقأ ةريتوب صاخلا باسحلل لمعلا لدعم ضفخنا ،تانايب

 ىرخأ ةرم صاخلا باسحلل لمعلا لدعم عفترا ،2020 ماع نم ثلاثلا عبرلا يف ةلامعلا تشعتنا امدنعو .بتار وأ

 ماع يف يملاعلا ديعصلا ىلع بتار وأ رجأب نيمدختسملا فوفص يف فئاظولا نادقف تالاح تردُقو ً.ايوقً اعافترا

 يف لوحت ثودح يف ببست امم ،صاخلا مهباسحل نيلماعلا فوفص يف ةلجسملا رئاسخلا فعض رادقمب 2020

 .ةلامعلا ةيلكيه

 هجوأو قئاللا لمعلا يف زجعلا نطاوم مقافت ىلإ يدؤي ةمزألل ريبكلا ئفاكتملا ريغ رثألا

 ًالصأ ةمئاقلا ةيعامتجالا ةاواسملا مادعنا

ً البقتسم هجاوت تتاب وأ اهسالفإ لعفلاب ،رغصلا ةغلابو ةريغصلا تآشنملا اميس ال ،تآشنملا نم ديدعلا تنلعأ دقل

 اهتردقو لبقتسملا يف اهتيجاتنإ ىلع ةيبلس بقاوع نم كلذ ىلع بترتي ام عم ،نيقيلا مادعنا نم ريثكلا هبوشي

 تاعاطق يهو ،ةمزألا نمً اررضت رثكألا يداصتقالا طاشنلا تاعاطق يف ىهدأ ةلكشملاو .لامعلا ءاقبتسا ىلع

 تآشنملا اهيف سرامت يتلا ةطشنألا يفو ،عينصتلاو ءانبلاو ةئزجتلاو ةلمجلا ةراجتو ماعطلا تامدخو نكسلا

 ليطعتلا تالاح لمحتل ةمزاللا ةيلاملا دراوملل تآشنملا هذه كالتما لامتحا لقيو .ةريبك دادعأب اهلامعأ ةريغصلا

 يتلا نويدلا نم ةيلاع تايوتسمب ةلقثم اهطاشن فقوت مل يتلا تآشنملا تحبصأ دقو .ةيراجتلا اهتايلمعل ةلّوطملا

 نأشب ةيلودلا لمعلا ةمظنم اهترجأ ةيئاصقتسا ةساردلً اقفوو .ةيجاتنإلا ومنو ةيلبقتسملا اهتارامثتسا قاطنب رضت

 نم ةئاملا يف 80 ةبسن تهجاو ،2020 ماع نم يناثلا عبرلا يف ملاعلا ءاحنأ عيمج يفً ادلب 45 يف ةأشنم 4 520

 ريغ تآشنملا يناعتو .ةريبك ةيلام تابوعص ةريغصلا تاكرشلا نم ةئاملا يف 70 ةبسنو رغصلا ةغلاب تآشنملا

 ةيمسرلا نامتئالا طوطخ وأ يموكحلا معدلا ىلإ لوصولا ىلع اهتردق مدعلً ارظنً ايدرت عاضوألا دشأ نم ةمظنملا

 .19-ديفوكب ةطبترملا

 وأ – لماع يرايلم نم برقي ام لمعي ناك دقو .ةمزألا نم بسانتم ريغ وحن ىلع نيمظنملا ريغ لامعلا ررضت امك

 لامتحا دازو .2019 ماع يف مظنملا ريغ عاطقلا يف – يملاعلا ديعصلا ىلع نيمدختسملا نم ةئاملا يف 60.1

 يف 1.6 ةبسنبو ،نيمظنملا مهئارظن نع تارم ثالث رادقمب فئاظولا نادقفل نيمظنملا ريغ نيمدختسملا ضرعت

 لمعلا وحن ظوحلملا لوحتلا يف مهماهسإ ىلإ يلاتلاب ىدأ امم ،ةمزألل ةجيتن ،صاخلا مهباسحل نيلماعلا نع ةئاملا

 .ةيعامتجالا ةيامحلا نم مهتدافتسا صرف تلق ،مظنملا ريغ مهعضو ببسبو ،كلذ ىلع ةوالع .صاخلا باسحلل
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 رقفلا نثارب يف مهعوقو لامتحا داز دقف ،ةيندتم راخدا تالدعم مهيدل لامعلا ءالؤه نم ديدعلا نأ ىلإ رظنلابو

 .لمعلا قوس يف ةيلبقتسملا مهتاراسم ةيلمعلا مهتايحل ديدشلا لطعتلاو لعفلاب ئيسلا مهعضو رضي دقو .ديدشلا

 ئفاكتملا ريغ رثألا يف تمهسأ ةمظنملا ريغ ةمسلا راشتنا يف ةريبكلا ةيميلقإلا تانيابتلا نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 .رخآ ىلإ دلب نم 19-ديفوك ةمزأل ريبكلا

 ةاواسملا مادعنا هجوأ مقاُفي يلاتلابو ،تاراهملا ىوتسم عم لعافتي ةمزألل دحوملا ريغ رثألا نإف ،كلذ رارغ ىلعو

 نمً اريثك ررضتت مل يتلا نهملا يف ةيلاعلا تاراهملا ووذ لامعلا لمعي ام ةداعو .ىرخأ ةانق لالخ نم ةيعامتجالا

 يف لزنملا نم لمعلا ىلع ةردقلا تدأ دقو .دُعب نع لمعلا تارايخ نم تدافتسا يتلاو فئاظولا نادقف تالاح

 مادعنا هجوأ مقافت ىلإ ،تنرتنإلا ىلإ لوصولا ةلوهسب عتمتت يتلا قطانملا يفو ىلعأ تاراهم بلطتت يتلا نهملا

 نيبو ةفلتخملا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا عاضوألا تاذ ةيشيعملا رسألا نيبو بونجلاو لامشلا نادلب نيب ةاواسملا

 فورظب قلعتت لئاسم ةينورتكلإلا ةئيبلا ىلإ لاقتنالا ةيلمع ريثت ،هسفن تقولا يفو .ةيرضحلاو ةيفيرلا قطانملا

 ،ةيصخشلا ةايحلاو لمعلا نيب ةمئاقلا دودحلا سمطب ةقلعتملا لغاوشلا اميس ال – لزنملا نم لمعلا دنع لمعلا

 ىلإ لزنملا نم لمعلا ىلإ لوحتلا يدؤي نأ لمتُحي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .لافطألا ةياعرب ةقلعتملا تاجايتحالا ةدايزو

 .ةيرشبلا تالعافتلل حرسمك مهم رود بعل ىلع تبأد لمعلا نكامأ نأ كلذ ،يعامتجالا كسامتلا فاعضإ

 نادقف تالاح نم ءاسنلا تناع ثيح ،نيسنجلا نيب ةاواسملا لاجم يف زرحملا مدقتلا ضيوقتب ةمزألا ددُهتو

 بقاوع لمعلا قاوسأ لطعت فلخو .رجألا ةعوفدم ريغ لمعلا تاعاس ةدايز عم بسانتم ريغ وحن ىلع فئاظولا

 ةنراقملاب 2020 ماع يف ةئاملا يف 5 ةبسنب تضفخنا ءاسنلا ةلامع نأ الإ ،ءاوسلا ىلع ءاسنلاو لاجرلا ىلع ةميخو

 ندقف يئاللا ءاسنلا نم ةئاملا يف 90 ةبسن ترداغ ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .لاجرلا ىلإ ةبسنلاب ةئاملا يف 3.9 عم

 ريبادت ذخُتت مل ام ةلّوطم ةرتفل ةيلمعلا نهتايح لطعت لامتحا ىلإ ريشي امم ،ةلماعلا ىوقلا 2020 ماع يف نهفئاظو

 عاونأو نهملاو تاعاطقلاو نادلبلا عيمج يف ءاسنلا يف رثؤت يتلا ةكرتشملا لئاسملا نمو .نأشلا اذه يف ةبسانم

 ريغ وحن ىلع نهقتاع ىلع عقي يلزنملا ميلعتلاو لافطألا ةياعرب ةقلعتملا ةفثكملا ةطشنألا ءبع نأ ةلامعلا

 ةيناسنجلا راودألا ززعي ام وهو ،ءاسنلا ىلإ ةبسنلاب رجألا ةعوفدم ريغ لمعلا تاعاس ةدايز ىلإ يدؤي امم ،بسانتم

 لامع ليبق نم ،ةيمامألا طوطخلا يف اهب علطضملا نهملا يف ءاسنلا لمعت امً اريثك ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةيديلقتلا

 ضوهنلا يف تاساكتنالا لكشتو .ةبعص لمع فورظو ةيلاع ةيحص رطاخم هجاوت يتلاو ،ةلاقبلا لامعو ةياعرلا

 لعفلاب نيسنجلا نيب تارغثلا اهيف عستت أتفت مل يتلا قطانملا يف صاخ لكشب ةيلاكشإ نيسنجلا نيب ةاواسملاب

 .ةمزألا لبق
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 نم مهلاقتنا ةيلمع لطعت ىلإ ىدأ امم ،مهتايح يف ةجرح ةظحل يف بابشلا نم ديدعلا يف ةمزألا ترثأ دقو

 ةرتف لالخ لمعلا قوس جولو نأ ةقباسلا تامزألا نم ةصلختسملا ةلدألا نيُبتو .لمعلا ىلإ ةعماجلا وأ ةسردملا

 .لمعلا ءانثأ تاراهملا ةيمنت قافآو روجألاو ليوطلا ىدملا ىلع مادختسالا تالامتحا يندت ىلإ يدؤي شامكنالا

 مادختسا لامتحا ةدايز ببسب كلذكو ،ةلاطبلا تالدعم عافترا يلاتلابو ةحاتملا فئاظولا ددع ةلق ببسب كلذو

 نم مغرلا ىلعو .ةزوزهم لامعألا عاطق ةقث هيف لظت يذلا تقولا يف ةتقؤم فئاظو يفً المع نودجي نيذلا بابشلا

 ريغ بابشلا ةبسن نإف ،يمسرلا ميلعتلا يف ربكأ ةوقب رامثتسالا ىلإ بابشلا لامعلاً اضيأ عفدت دق دوكرلا تالاح نأ

 اهنأشب رفوتتً ادلب 33 لصأ نم 24 يف 2020و 2019 يماع نيب تداز بيردتلا وأ ميلعتلا وأ ةلامعلاب نيقحتلملا

 ملاعلا نم قطانملا كلت يف اميس ال ،ةيميلعتلا صرفلا ريطخ لكشب ةحئاجلا تلطع ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .تانايب

 .دُعب نع ملعتلا ىلإ لوحتلا ىلع ةردقلاو ةيمقرلا ةيتحتلا ةينبلا ىلإ رقتفت يتلا

 ديدعلا ىناع دقو .نورجاهملا لامعلا اهشيعي يتلا فاعضتسالا ةلاح ىلع ءوضلا نمً اديزم 19-ديفوك ةمزأ تطلسو

 يفو ،اهيقلت دعوم رخأت وأ مهروجأب مهلصوت مدع بناج ىلإ مهمادختسا ةقالعل ئجافملا ءاهنإلا ءارج نم مهنم

 نأ نكمي يتلا ةيعامتجالا ةيامحلا تاناعإ ىلإ لوصولا صرف ىلإ نورقتفي نايحألا نم ريثك يف اوناك هسفن تقولا

 يفو .ءاوسلا ىلع أشنملا نادلبو دصقملا نادلب يف ةمزألا رثأ مقافت ىلإ كلذ ىدأو .مهيدل لخدلا رئاسخ ضوعت

 ةلماعلا اهاوق ىلع ظافحلل نييمسوملا نيرجاهملا لامعلا ىلع دمتعت يتلا تاعاطقلا تحفاك ،دصقملا نادلب

 ربتُعتو .أشنملا نادلب يفً ايبلسً اريثأت تاليوحتلا ضافخنا رثأو .رفسلا ىلع ةضورفملا قاطنلا ةعساو دويقلا ببسب

 ةيمهأ تاليوحتلا هذه اهيف يستكت يتلاو ً،ارقف رثكألا نادلبلا نم ديدعلا يف لخدللً ايسيئرً اردصم تاليوحتلا

 تاليوحتلا قفدت صلقت ىدأ دقف ،يلاتلابو .ءاوسلا ىلع يلحملا بلطلاو ةيشيعملا ةرسألا ليخادم معدل ةيساسأ

 .نيرجاهملا أشنم نادلب يف رقفلا مقافت ىلإ

 عضو بلطتي ةيملاعلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا جئاتنلل دمألا ليوط ررض ثودح عنم نإ

 ناسنإلا لوح روحمتم رفاضتمو لماش يسايس جمانرب

 ةمزأ ىلإ ةماع ةيحص ةمزأ نم 19-ديفوك ةحئاج ةاواسملا مادعنا هجوأو قئاللا لمعلا يف زجعلا نطاوم تلوح دقل

 دوهج نودب هنأ وه مئاقلا يقيقحلا رطخلاو .لامعلا نييالم شيع لبس يفً اديدشً اريثأت اترثأ ةيعامتجا ةمزأو ةلامع

 ربع لمعلا ملاع يف زرحملا لماشلا مدقتلا لؤاضتو ةاواسملا مادعنا دايدزا رمتسيس ،ةرفاضتمو ةلماش ةيسايس

 ةيلاملا ةدعاسملاو تاحاقللا ىلإ يملاعلا لوصولا نامضل ةيلود ةيسايس تاءارجإ ىلإ ةجاح كانهو .ةددعتم داعبا

 باحصأ تامظنم عم رواشتلاب ،تاموكحلل دب الو .نويدلا ةلكيه ةداعإ لالخ نم كلذ يف امب – ةيمانلا نادلبلل

 ىنستت ىتح قئاللا لمعلا يف دمألا ةليوط زجعلا نطاوم جلاعتو ةصرفلا منتغت نأ نم ،لامعلا تامظنمو لمعلا

 نم ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةيوئم نالعإ يف درو ام وحن ىلعو .ةمادتساوً افاصنإ رثكأ ةقيرطب لمعلا قاوسأ ءانب ةداعإ
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 مهتاحومطو سانلا عيمج تاجايتحاو لامعلا قوقح عضو" لمشي ىعسملا اذه نإف ،)2019( لمعلا لبقتسم لجأ

 روحمتملا شاعتنالا ىعسي نأ يغبني ،كلذل ."ةيئيبلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاسايسلا ميمص يف مهقوقحو

  :يلي ام ىلإ ناسنإلا لوح

 يتلا تاعاطقلا يف رامثتسالا لالخ نم ،ةجتنملا ةلامعلا ثادحتساو قاطنلا عساو يداصتقالا ومنلا زيزعت )1(

 قاوسأو نيسنجلا نيب ةاواسملاو لداعلا لاقتنالا معدت يتلاو ةقئاللا فئاظوللً اردصم لكشت نأ نكمي

 ةيداملا ةيتحتلا ةينبلا يف ةمئاقلا تارغثلا دسل ٍفاك يلام زيحب نادلبلا عتمت نامض نإ .ةطشنلا لمعلا

 ىنغ الٌ رمأ ،مزاللا نامتئالا ىلإ صاخلا عاطقلا لوصو معدل ةيفاك ةلويسب تاداصتقالا عتمتو ،ةيعامتجالاو

 .شاعتنالا قيقحتل هنع

 رثكألا صاخشألا ىلإ ةبسنلاب اميس ال ،لمعلا قوس يف لاقتنالا تايلمعو ةيشيعملا رسألا ليخادم معد )2(

 ةياعرلا تامدخو ةماعلا مادختسالا تارادإو ةطشنلا لمعلا قوس تاسايس لالخ نم ،ةمزألا نمً اررضت

 مهل حمسيو لمعلا قوس يف لامعلا ةكراشم تالاجملا هذه يف رامثتسالا لهُسيو .ةدوجلا ةيلاع ةماعلا

 .ىلعأ تاراهم باستكا لالخ نم لمعلا قوس يف مهقافآ نيسحتب

 نم ،دومصلا ىلع نيرداقلاو نيمادتسملاو نيلماشلا ةيمنتلاو يداصتقالا ومنلل ةيسسؤملا سسألا زيزعت )3(

 ،لامعلا عيمج عتمت نامضو ةمظنملا ةمسلا ءافضإ ةيلمع عيجشتو ةيعامتجالا ةيامحلا مُظن زيزعت لالخ

 فورظب عتمتلاو ةيعامجلا ةضوافملاو ةيباقنلا ةيرحلا يف قحلاب ،ةيدقاعتلا مهتابيترت نع رظنلا فرصب

 .روجألل بسانملا ىندألا دحلا ىلع لوصحلاو ةيحصلاو ةنمآلا لمعلا

 اهذيفنت نامضو ناسنإلا لوح ةروحمتملا شاعتنالا تايجيتارتسا عضول يعامتجالا راوحلا يف ةكراشملا )4(

 راوحلا تايلمعل ةرمث نوكت امدنع ةيلاعف رثكأوً اميمصت لضفأ تايجيتارتسالا هذه نوكتو ً.الاعفً اذيفنت

 تاضوافم ءارجإ يرورضلا نمو .لامعلا تامظنمو لمعلا باحصأ تامظنمو تاموكحلا نيب ضوافتلاو

 .ناتينهملا ةحصلاو ةمالسلا ايمس ال ،ةمساحلا لمعلا نكامأ بناوج ةجلاعمل ةيثالثو ةيئانث
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