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نهارلا عضولا مييقت ريراقت ةلسلس-رطق ةلود يف ةضايرلا عاطق

ةیئیبلاةمظنألامعديفمدقتزارحإوصاخلااھعاطقریوطتلرطقةلوددوھجراطإيف
رطقةیؤرقیقحتلجأنمكلذوراكتبالاوةطسوتملاوةریغصلاتاكرشلاولامعألاةدایرل
داورنملكلومنللًاكیرشهرابتعابهرودزیزعتةیمنتللرطقكنبلصاوی،2030ةینطولا
ةركفریوطتةلحرمنم،لحارملاعیمجيفةطسوتملاوةریغصلاتاكرشلاولامعألا
.عسوتلاوومنلاةلحرمىتحوعورشملا

تاعلطتةیبلتعمدیدجتلاولوحتلاةلحريفةریبكتاوطخذاختاةیمنتللرطقكنبلصاوی
ةیلفاكتلاتاردابملانمدیدعلاقیرطنعةیدایرلامھتلحرلالخنییرطقلالامعألاباحصأ
تاكرشلاولامعألاداورلةحومطلاتاناكمإلانمدیزتاھرودبيتلاوومنلاتاصنمو
داصتقاىلإيرطقلاداصتقالالوحتيفربكأرودبعلنممھنكمتوةطسوتملاوةریغصلا
.راكتبالاولامعألاتالاجمفلتخميفيملاعدئاروةفرعملاىلعمئاقعونتم

بلطتمربتعتيتلاوةقوثومتالیلحتوتانایبمیدقتيفةلثمتملاكنبلافادھأعمًایشامت
لامعألاداورلمدقملامعدلاعیسوتلوةمیلسسسأىلعةدیدجلاعیراشملاءاشنإليساسأ
عضولامییقتریراقتةلسلس"ـبةنونعمریراقتسمخنمةلسلسرشنبكنبلاموقی،نییرطقلا
لبقتسمتاذتامدخةدعلوحةدیدجةرظنمیدقتىلإاھلالخنمفدھیيتلاو"نھارلا
هذھلوخدنممھنكمتسيتلاىؤرلاوةلصلاتاذتامولعملابلامعألاداوردیوزتودعاو
.ةقثبةفلتخملااھتاصصختوتاعاطقلا

ةھجوكةلودلادوعصىلعزیكرتلاعمرطقةلوديفةضایرلاعاطقریرقتلااذھيطُغی
.ةیمقرلاةیضایرلابراجتلاوةینورتكلإلاتاضایرلادوعصوةیملاعلاةیضایرلاثادحألل
ةلودلادعتستثیحقاسومدقىلعًایملاعًایضایرًازكرمحبصتلرطقةلحرریست
ةركلملاعلاسأكاھنمةلبقملاةینامثلاتاونسلايفةیملاعةیضایرثادحأةسمخةفاضتسال
رطقةلوديفةیریھامجلاةضایرلاقوسردُقی.2030ةیویسآلاباعلألاو2022مدقلا
يماعنیب%7هرادقمبكرميونسومنلدعمبامنُثیحيرطقلایررایلم1.8ب

رامعأطسوتمرغص:رطقةلوديفعاطقلااذھلةعفادلالماوعلانم.2019و2017
كلھتسملاةقثةداعتساو)ماع44و13نیبمھرامعأحوارتتناكسلانم%63(ناكسلا
%6.2اھرادقمبكرميونسومنةبسنبةیھیفرتلاةطشنألاىلعقافنإلاومنعقوتملانم(
.يندبلاطاشنلادئاوفبدیازتملايعولاو)2024و2020ماوعأنیب

ةریخألاتاونسلايفةریبكةیلكیھتاریغتملاعلاىوتسمىلعةضایرلاةعانصتدھش
لمعت.ةیمقرلابراجتلاىلعوةضایرلاةیلومشىلعریبكزیكرتكانھحبصأثیح
ىلعةیمقرلاتاصنملاوةیضایرلاتالیلحتلاملعوززعملاعقاولالثمةثیدحلاتاینقتلا
يفًایلحمتاریغتلاهذھسكعنت.ءاوسٍدحىلعنیعجشملاونییضایرللةینغبراجتریفوت
رطقةفاضتساعمعسوتلاوومنلابةینورتكلإلاتاضایرلاقوسرمتسیثیحرطقةلود
ًایشامت،2022ىلإ2020نمةرتفلايفةمھملاةینورتكلإلاةیضایرلاثادحألانمدیدعلل
يونسومنلدعم(تالجسملاتابعاللاددعيفًاعافترارطقتدھشةیملاعلاتاھاجتالاعم
ةضایرللةدعاوةموظنمبرشُبیامم)2020و2016يماعنیب%9هرادقمبكرم
.ةلودلايفةیئاسنلا

2022-2018ةیناثلاةینطولاةیمنتلاةیجیتارتساو2030ةینطولارطقةیؤرزكرت
يفاقثلاءارثإلاويداصتقالاعیونتلللماعكيضایرلالاجملايفزیمتلاىلعریبكلكشب
بعالملاوةثیدحلاتآشنملاءانبيفةمادتسملاتارامثتسالالصاوتس.يعامتجالاریغتلاو
يفةیلودلاوةیمیلقإلاثادحألاةیاعرواھترادإوةیلحملابھاوملاعیجشتوتایمیداكألاو
.دالبلايفروطتلاةعیرسةیضایرلاةفاقثلايفةمھاسملا

اذھقافآلنیقمعتممھفوةفرعموةمیقىؤرباستكالریرقتلاىلععالطاللءارقلاوعدأ
.عاطقلا

يذیفنتلا سیئرلا ةملك

 يديوسلا ماشه نب نمحرلا دبع
 ةيمنتلل رطق كنبل ةبانإلاب يذيفنتلا سيئرلا

ةیمنتلل رطق كنبل ةبانإلاب يذیفنتلا سیئرلا



3ةمدقم

5يذيفنتلا سيئرلا ةملك

6تايوتحملا

9رطق ةلود يف ةيضايرلا ةموظنملا

11ةميقلا ةلسلس

12عاطقلا يف ةيقوسلا تاكرحملا

17ةقطنملا ىوتسم ىلع اهينبت ىدمو ةيملاعلا تاهاجتالا

1924-ديفوك ءابو ريثأت

25تاديدهتلاو صرفلاو فعضلاو ةوقلا طاقن ليلحت

26ةمتاخلا

تايوتحملا
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عاطقلا اذھل قوسلا تاكرحم



ةمّدقم
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ةلوديفاهريوطتوتامدخلاتاعاطقةلجععفديفةسوملمتاوطخذاختابةيمنتللرطقكنبرشاب
،2022-2018ةيناثلاةينطولاةيمنتلاةيجيتارتسافادهأو2030ةينطولاةيؤرلاقيقحتلاًيعسرطق
ززُعيو،ةينوبركورديهلاتاعانصلاىلعدامتعالايجيردتلكشبللُقيعونتمداصتقاءانبفدهبكلذو
عاطقنيطوتوةمادتسملاةيمنتلاقيقحتلالخنمةيسفانتلاهتردقىلعظفاحيو،صاخلاعاطقلارود
.رطقةلوديفتامدخلا

،ةيلضفأبنوظحينييملاعلاتامدخلاومدقملازام،ةقطنملايفتامدخلاعاطقروطتنممغرلاىلع
زكرتيتلاتامدخلاتاعاطقمييقتمت،راطإلااذهيفو.ةيجولونكتلاتامدخلاعاطقيفامّيسال
ىلعةمدقُملاتامدخللئفاكتملاريغعيزوتلاىلعءوضلاطيلستفدهبهذهريراقتلاةلسلساهيلع
.ةيجراخلاتاهجلانمةمدقُملاتامدخلابةنراقميلحملاىوتسملا

نهارلاعضولامييقتلريراقتةسمخنمةنوكمةلسلسنماًءزجةضايرلاعاطقريرقتلّكشُي
اًقفوةقيقدزرفةيلمعلالخنميعرفلاعاطقلااذهرايتخامتدقو،رطقةلوديفتامدخلاتاعاطقل
مجحو،ةيلاحلاةيلحملاةدئارلاتاهجلا:يهولماوعةدعىلإدنتسيددحُمتايولوأبيترتراطإل
لظيفعاطقلايفصرفلارفوتىدمو،عسوتلاةيناكمإوريوطتلاةيلباقو،ومنلاىوتسمو،عاطقلا
يفتاوجفلاةساردبةيمنتللرطقكنبمتها،عاطقلامييقتبناجىلإو.19-ديفوكءابويّشفت
.ةديدجتامدخيفةلمتحملارامثتسالاصرفددحو،ةيضايرلاتامدخلابقلعتياميفيلحملاقوسلا



10رطق ةلود يف ةيضايرلا ةموظنملا:)1( لكشلا

16رطق يف ةماقملا ةيلودلا ةيضايرلا تايلاعفلا:)2( لكشلا

16رطق يف2022 مدقلا ةركل ملاعلا سأك ةلوطب ماقرأو قئاقح::)3( لكشلا

19ومنلا لماوعو ةينورتكلإلا تاضايرلاب ةقلعتملا ةيسيئرلا تاهاجتالا::)4( لكشلا

21ةيميلقإلا تالوطبلاو ةيضايرلا تايرودلا::)5( لكشلا

24)19-ديفوك( دجتسملا انوروك سوريفل يملاعلا ريثأتلا:)6( لكشلا

25تاديدهتلاو صرفلاو فعضلاو ةوقلا طاقن ليلحت:)7( لكشلا

12)نويلم( سنجلا بسح رطق يف ناكسلل عقوتملاو يلاحلا ددعلا:)1( ينايبلا مسرلا

13)2020 ،فالآلا( ةيرمعلا ةئفلا بسح رطق ناكس عيزوت:)2( ينايبلا مسرلا

13)يرطق لاير فلألاب( يموقلا لخدلا نم درفلا بيصن:)3( ينايبلا مسرلا

14)يرطقلا لايرلاب( ةيهيفرتلا ةطشنألا ىلع يكالهتسالا قافنإلا نم درفلا بيصن:)4( ينايبلا مسرلا

15)ناكسلا نيب راشتنالا ةبسن( ةيدعملا ريغ ضارمألا راشتنا:)5( ينايبلا مسرلا

15ناجرفلا بعالم يف ةضايرلا يسراممل يرهشلا طسوتملا:)6( ينايبلا مسرلا

15ةيرطقلا ةيضايرلا تاداحتالا ىدل نولجسملا نويضايرلا:)7( ينايبلا مسرلا

16رطق يف2022 مدقلا ةركل ملاعلا سأك ةلوطب يف رامثتسالا ةينازيم:)8( ينايبلا مسرلا

17ةيبملوألا باعلألا يف تاكراشملا تاديسلل ةيلودلا دادعألا:)9( ينايبلا مسرلا

18سنجلا بسح ةيرطقلا ةيضايرلا تاداحتالا يف نيلجسملا نييضايرلا ددع:)10( ينايبلا مسرلا

18)يكيرمأ رالود رايلم( ةيملاعلا ةينورتكلإلا تاضايرلا قوس مجح:)11( ينايبلا مسرلا

19ةينورتكلإلا تاضايرلل يملاعلا روهمجلا مجح:)12( ينايبلا مسرلا

20)يكيرمأ رالود نويلم( ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةينورتكلإلا تاضايرلا قوس مجح:)13( ينايبلا مسرلا

11ةميقلا ةلسلس:)2( لودجلا

ةينايبلا موسرلا ةمئاق

لاكشألا ةمئاق

لوادجلا ةمئاق
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 يف ةيضايرلا ةموظنملا
رطق ةلود

.ةينيكمتلاوةيميظنتلاتاهجلانمددعنمفارشإلاوميظنتللرطقةلوديفيضايرلادهشملاعضخي
ةضايرلاعاطقميظنتبةينعملاةهجلابابشلاوةضايرلاةرازوربتعُت:ةيميظنتلاتاهجلا•

عضوو،عاطقلااذهليعيرشتلالكيهلاثيدحتوةعجارمىلعزكرتو،هيلعفارشإلاوةفاقثلاو
صيخرتلاىلعةرازولافرشتامك.رطقةلوديفبابشلاوةضايرلاوةفاقثللةماعلاتاسايسلا
.ةيضايرلاةيدنألاويسسؤملالمعلاةءافكزيزعتىلعلمعتوةلودلايفيضايرلا
نمو،ةيبنجألاتارامثتسالاعيرستوزيفحتلةمظنأوحئاولعضوىلإةيرطقلاةموكحلاتعسامك•

زوجيهنأىلعصنيذلا2000ةنسل)13(مقررطقيفرامثتسالانوناقكلذىلعةلثمألا
لامسأرنم)%100(ىتحو)%49(مهتامهاسمةبسنزواجتبنييرطقلاريغنيرمثتسملل
.ةيضايرلاوةيفاقثلاتامدخلاتاعاطقيفعورشملا
يميظنتلامعدلانمديزملانامدقتنايرخأناتيموكحناتهجكانه:ةينيكمتلاتاهجلا•

.ةلودلايفماقتيتلاىربكلاةيضايرلاتايلاعفلاىلعفارشإلابىنُعتوصيخرتلاو
ةحشرملاتاداتسالاوعيراشملازاجنإةمهمثرإلاوعيراشمللايلعلاةنجللاىلوتت–

ةقطنميفىلوألاةرمللماقتيتلا2022رطقمدقلاةركلملاعلاسأكةلوطبةفاضتسال
ةيؤرعمةلوطبلابةقلعتملاتادادعتسالامءاوتنامضاهماهمنمضتتامك،طسوألاقرشلا
.2030ةينطولارطق

تاسسؤملاوتاداحتالاىلعينفلاويرادإلافارشإلاةيرطقلاةيبملوألاةنجللاىلوتت–
.ةلودلايفةيضايرلا

ميظنتبةفلكميهو،ةمكوحلاةلسلسيفةيناثلاةبترملايفةيضايرلاتائيهلاوتاداحتالايتأت
.اهنوؤشةعباتموةفلتخمتايوتسمىلعاهبةصتخملاتاضايرلازيزعتو
ةعومجمىلإةضايرلاعاطقبةيسيئرلاةينعملاتاهجلايمتنت،هبناوجددعتوعاطقلاةعيبطلاًرظنو
ةرادإيفةلماعلاتاكرشلاىلإتايلاعفلايمظنموةيضايرلايداونلانماًءدب-تالاجملانمةفلتخم
.نالعإلاوثبلاتاكرشىلإةفاضإلاب،قفارملا
:لثمةقالعلاتاذىرخألافارطألانمددعمعدكلذكبجيتاهجلاهذهمعدمتييكو
كارشإعمنييضايرلاءادأنيسحتوةبقارميفدعاستيتلاةيمقرلاتاصنملاوتاقيبطتلا•

.تايلاعفلاراطإجراخاًضيأنيدهاشملا
زاربإلةصرفلااهحنمتوةيضايرلاةيدنألاوقرفلليلاملامعدلامدقتيتلاةيعارلاتاهجلا•

.اهسفن
عجشتوةمزاللادراوملارفوتتاصنمءاشنإىلعلمعتيتلالامعألاتاعرسموةينقتلازكارملا•

دئارجمانربوهو،"كتستروبسرطق"ةضايرلاايجولونكتجمانربكلذىلعةلثمألانمو.راكتبالا
ىلإةفاضإلاب.ةضايرلاعاطقيفةركتبماًراكفأمدقتيتلاتاكرشلاومنعيرستوناضتحال
يحءاشنإلنوزريابسأةسسؤمعم2018ماعيفمهافتةركذملامللرطقزكرمعقو،كلذ
ةضايرلالاجميفةريبكلاتايسنجلاةددعتمتاكرشلابذجفدهبرطقيفةيضايرلالامعألا
.ةزيمملاتامدخلاوزفاوحلانمةعومجمريفوتلالخنم
تاهجلاوعاطقلليمقرلالوحتلاوليومتلاةيلمعمعدتيتلاةطسوتملاوةريغصلاتاكرشلا•

.هلةعباتلا
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ةينورتكلإلا تاضايرلا

ةيلودلا تاكرشلا

يس ويلبد يب ليلحت:ردصملا

رطق ةلود يف ةيضايرلا ةموظنملا

رطقةلوديفةيضايرلاةموظنملا:)1(لكشلا

ةينيكمتلا تاهجلا ةيميظنتلا تاهجلا

ةيضايرلا ةيدنألا

ةمعادلا تاهجلا

تامدخلا ميدقتب ةينعملا تاهجلا

ةلماعلاتاهجلاوتاسسؤملاىلعيميظنتلافارشإلاوصيخارتلارادصإبةينعمىرخأتائيه
ةضايرلاعاطقيف

ةضايرلابةقلعتملاحئاوللاواياضقلاميظنتوتاسايسلاعضو

ةيمقرلاتاصنملاوتاقيبطتلا

نييضايرلاءادأزيزعتلتاصنم
نيدهاشملاةبرجتنيسحتو

ةيعارلاتاهجلا

ةياعرلامدقتيتلاتاهجلا
ةيضايرلاةيدنألاوقرفلل

ةينقتلاتاعرسموزكارم

ةمزاللادراوملارفوتةصنم
رمثملاراكتبالاقيقحتل

ةريغصلاتاكرشلامعد
ةطسوتملاو

يمقرلالوحتلامعدوليومتلاريفوت
ةلصلاتاذتاهجلانم

ةيضايرلا تائيهلاو تاداحتالا

ةيرطقلا ةيبملوألا ةنجللاثرإلاو عيراشملل ايلعلا ةنجللا

سنتلليرطقلاداحتالاىوقلاباعلأليرطقلاداحتالاةحابسلليرطقلاداحتالامدقلاةركليرطقلاداحتالا

 ثبلا تاهجنونلعملاقفارملا ةرادإتايلاعفلا ومظنم
يمالعإلا

Athletesways
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ةضايرلا ةرازو
بابشلاو



*ةيلحملا تاسسؤملاو تاهجلا*ةيملاعلا تاسسؤملاو تاهجلاةلصلا تاذ تامدخلا/ ةطشنألافصولاةئفلا
 سانلا لعافت ةيفيك ىلع زيكرتلاةضايرلا عاطق ريوطت

 ةاوهلا نم اًءدب ،ةضايرلا عم
نيفرتحملا ىلإ الوصوو

 يدانو مدقلا ةرك ةيدنألثم( ةيضايرلا ةيدنألا•
)ةينورتكلإلا تاضايرلا

ةيضايرلا زكارملاو تالاصلا•

 زابمجلا ةضاير ميلعت:لثم( يهيفرتلاو يضايرلا ميلعتلا•
)ليخلا بوكر سرادمو

ةيضايرلا تالاكولا وأ ءالاكولا•
تاليلحت كلذ يف امب( ةيضايرلا تاقيبطتلا ريوطت•

)يضارتفالا عقاولا ةينقت ىلع بيردتلاو تانايبلا

 تايلاعفلا ةرادإ
اهل جيورتلاو

 ةيلاعفلا ميظنت ةيلمع ىلإ ريشت
 ميدقت ةلحرم نم اهلمكأب
 ذيفنتلا ةلحرم ىلإ تاءاطعلا
ةيلاعفلا ءاهتنا دعب لمعلاو

 ميدقت ةيلمع معد لثم( ةدناسملاو ةيرادإلا ةطشنألا•
)تاءاطعلا

)دوشحلا ةرادإ( ةيراجتلا ضراعملاو تارمتؤملا ميظنت•
 بناج ىلإ ،اهنع نالعإلاو ةيضايرلا تايلاعفلل جيورتلا•

 تايلاعفلا وجتنم اهب موقي يتلا ىرخألا ةطشنألا
اهل ةجورملا تاهجلاو

 ليغشتل ةمزاللا ةطشنألا لمشتةنايصلاو عقوملا تايلمع
 بعالملاو تاداتسالا ةنايصو
 تايلاعفلاداقعنا نكامأو
ةيضايرلا

 ،مدقلا ةرك بعالم:لثم( ةيضايرلا تاداتسالا تايلمع•
 ةقايللا زكارمو ،فلوجلا بعالمو ،قابسلا ريماضمو
)ةينورتكلإلا تاضايرلا بعالمو ،ةيندبلا

 ةرضخلا:لثم( عقاوملا قيسنتو ةيعيبطلا رظانملاب ةيانعلا•
)هايملاو

ةيضايرلا تادعملاو قفارملا ةنايص•

يراجتلا بناجلا ىلع زيكرتلايضايرلا قيوستلا
 متت ةقيرطب ةضايرلا عاطقل
 ةيضايرلا ةطشنألا ةرادإ اهيف
 ىدم لافغإ نود ؛اهقيوستو
 مالعإلاو ةياعرلل ريبكلا ريثأتلا
عاطقلا ىلع

 ،ركاذتلا:لثم( ةلصلا تاذ ةطشنألاو زجحلا ةمدخ•
)ةطشنألا نم اهريغو ،زجحلاو

ةرادإلاو عيزوتلا قوقح ىلع لوصحلا•
ةيضايرلا تايلاعفلا ثب•

ةيفاقثلاو ةيهيفرتلا ةطشنألا ةياعر•

ةميقلاةلسلس:)2(لودجلا
حئارشعبرأىلعةميقلاةلسلسعزوتتو.ةكراشملاةينعملاتاهجلاوةيسيئرلاتامدخلامهفوديدحتيفرطقةلوديفةيضايرلاةميقلاةلسلسليلحتدعاسي
.ةلسلسلاهذهىدمىلعةخسارةيملاعوةيلحمتاكرشمضتةيساسأ

ةينورتكلإلا تاضايرلا

ثحبلايفراكتبالاةيضايرلاعلسلاةيضايرلاةيذغتلايضايرلابطلايضايرلاميلعتلا
ريوطتلاو

تامدخ
تالوكأملا
تابورشملاو

ةيتحتلاةينبلا لقنلا
تالصاوملاو

ةحايسلا
ةيضايرلا

ايجولونكت
تامولعملا
تالاصتالاو

تانضاح
تاعرسمو
لامعألا نأ

طش
ا ة

دل
مع

 
ملاو

ناس
ةد

لماشريغ*

ةميقلاةلسلس
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 اذهل قوسلا تاكرحم
عاطقلا

]دياحمريثأت↔[يفارغوميدلادئاعلا

عم،%0.2غلبيبكرميونسومنلدعمبةفيفطةروصبرطقةلودناكسددعومنىلإتاعقوتلاريشت
.ةضايرلاقوسمعدلبابشلاةئفنمناكسلانمريبكددعدوجو

يماعنيببكرملايونسلاومنلالدعم%0.2(ناكسلاددعيفئطابتملاومنللنوكينأعقوتملانم
،دجتسملاانوروكسوريفةحئاجببسبنيدفاوللءيطبلايلخادلاقفدتلابناجىلإ،)2024و2020

.2024ماعىتحةيضايرلاةطشنألاوتامدخلاىلعبلطلاىلعفيفطريثأت

يماعنيببكرميونسومنلدعم%0.9(عرسألدعمبرطقيفءاسنلاددعدادزينأعقوُتيامك
يفةضايرللفدهتسملاروهمجلاةدايزىلإيدؤيامم،لاجرلاددععمةنراقملاب)2024و2020

نيذلانمرطقناكسنم%63(بابشلانمةريبكةبسندوجوعمنمازتلاب،كلذيدؤيسو.ةلودلا
.رطقيفةيضايرلاتامدخلاقوسومنةدايزىلإ،)اًماع44و13نيبمهرامعأحوارتت

24%

2.44

76%74%

26%

2.80

26%

74%

2.75

27%

73%

2.70

73%

27%

2.77

202020222024 20152019

ثانإروكذ

CAGR
2020-2024

سنجلابسحرطقيفناكسللعقوتملاويلاحلاددعلا:)1(ينايبلامسرلا
)نويلم(

0.2%

0.9%

0.0%

-1.8%

3.5%
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)2020،فالآلا(ةيرمعلاةئفلابسحرطقناكسعيزوت:)2(ينايبلامسرلا

]يباجيإريثأت↑[كلهتسملاقافنإ
نأو،ةيضايرلاةطشنألاىلعقافنإلاةدايزىلإنيكلهتسملاقافنإيفيفاعتلايدؤينأعقوتملانم
امهيلعتناكيتلاتايوتسملاىلإيلامجإلايلحملاجتانلانمدرفلابيصنوصاخلاكالهتسالادوعي
باطقتساىلإةيرطقلاةموكحلاىعست،ليوطلاىدملاىلعو.2021ماعلولحب19ديفوكةحئاجلبق
ىلإريبادتلاهذهيدؤتنأحجرملانمو.ةلماعلاىوقلايفةأرملاةكراشمةدايزونيدفاولانمديزملا
ةبسنبةدايزدهشثيح(اًيجيردتدرفلليفاصلالخدلاعافترانامضوةيداصتقالافورظلانيسحت

ىلعءالمعلاقافنإنمديزيامم،)2024و2020يماعنيببكرملايونسلاومنلالدعمنم5.2%
2020يماعنيبقافنإلايفةدايزبكرملايونسلاومنلالدعم%6.2(ةيضايرلاوةيهيفرتلاةطشنألا
.)2024و

)يرطقلايرفلألاب(يموقلالخدلانمدرفلابيصن:)3(ينايبلامسرلا

يف ةمهاسملا
ناكسلا ددع يلامجإ

30-44

0-12

65+

13-29

45-64

11%

23%

2%

36%

27%

نيئشانلا/بابشلا

63%

68.4
62.9

59.2
65.7

69.2
74.2

2024 2021 20152022 20192020

يفاصلا لخدلا نم درفلا بيصن

-2.8%

5.8%

14

316

754

978

640

61
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ةيهيفرتلاةطشنألاىلعيكالهتسالاقافنإلانمدرفلابيصن:)4(ينايبلامسرلا
)يرطقلالايرلاب(

]يباجيإريثأت↑[يحصلاةايحلاطمنبةيعوتلا

عيجشتىلإرطقةلوديفةايحلاطمنبةقلعتملاضارمأللريبكلاراشتنالايدؤينأعقوتملانم
.ةيضايرلاتامدخلاىلعبلطلاةدايزوةيندبلاةطشنألاةسراممىلعاهيفنيميقملاواهينطاوم

ضارمألابنيباصملاناكسلايلامجإةبسنسايقدنعيملاعلاطسوتملانمىلعأةبترمرطقةلودلتحت
يعولاةدايزيدؤتنأحجرملانمو.مدلاطغضعافتراوةطرفملاةنمسلاويركسلالثمةيدعملاريغ
ةضايرلايسراممددعيفةدرطملاةدايزلانمحضتيامك،ةيندبلاةطشنألازيفحتىلإةضايرلادئاوفب
.2019و2017يماعنيبةلودلايفنييضايرلاو

41%

59%

2,173

59%

2,286

41%41%

59%

2,162

41%

59%

2,545

59%

2,746

41%

1.3%
-5.5%

6.2%

6.3%

6.1%

ىرخأةيفاقثلاو ةيهيفرتلا تامدخلا

20152019202020222024

 ومنلا لدعم
 يونسلا
بكرملا

2020-2024
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8,300

15,595
19,673

20,957
26,99627,533

ناجرفلا بعالم يف ةضايرلا يسراممل يرهشلا طسوتملا:)6( ينايبلا مسرلا

ةيرطقلاةيضايرلاتاداحتالاىدلنولجسملانويضايرلا:)7(ينايبلامسرلا

نيبراشتنالاةبسن(ةيدعملاريغضارمألاراشتنا:)5(ينايبلامسرلا
)ناكسلا

38.6%

 ضرم راشتنا لدعم
يركسلا

ىدلةنمسلالدعم
نيغلابلا

طغضعافترالدعم
مدلا

61.4%13.1%

40.0%

22.1%

15.0%

 ةطقن5+
ةيوئم

 ةطقن27+
ةيوئم

 ةطقن7-
ةيوئم

 لود
رطقملاعلا

+54%

201720182019

+15%

201720182019
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29%

19%
16%

14%

8%

5%
5%4%

1.5
 رايلم
 رالود
يكيرمأ

جرفتمنويلمنمرثكأرطقةلودروزينأعقوتملانمو،ملاعلايفةيضايرلاثادحألاربكأدحأ2022رطقFIFAمدقلاةركلملاعلاسأكةلوطبربتعُت
ةضايرلاتاعاطقزيزعتىلع،اًبيرقترهشىدمىلعدتمتويكيرمأرالودرايلماهتينازيمزواجتتيتلا،ةلوطبلاهذهلمعتسو.ةلوطبلاتايلاعفروضحل
.اًضيأنييلحملابابشلانيكمتعمةقطنملايفتايلاعفلاو

]يباجيإريثأت↑[ةيضايرلاتايلاعفلا

لالخةقومرمةيلودتايلاعفسمخةفاضتسالدعتستثيح،ةيملاعلاةضايرلاةلبقحبصتنأيفاهحومطقيقحتىلإةثيثحىطخبرطقةلودىعست
بعلتنأعقوتملانمو.يباجيإلايعامتجالارييغتلازيزعتوداصتقالاعيونتلةليسوكةضايرلاعاطقيفةموكحلارمثتستكلذل.ةمداقلاينامثلاتاونسلا
.عاطقلاريوطتيفاًيسيئراًرود)مداقلادقعلالالختايلاعفةينامث(ةلودلااهفيضتستيتلاةيلودلاتايلاعفلاددعيفةدايزلا

رطقةلوداهفيضتستيتلاةيلودلاةيضايرلاتايلاعفلا:)2(لكشلا

ةيملاعلااغيورطقةلوطب
ةيضايرلاباعلألل
ةينورتكلإلا

2020-2022

ةيدنأللملاعلاسأك
2021

ملاعلاسأك
2022

ملاعلاةلوطب
ةحابسلل

2023

باعلألاةرود
ةيويسآلا

2030

32
اًكراشم اًقيرف

8
ةمدختسم تاداتسا

 ةينبلل ةيلامجإلا ةينازيملا
ةلوطبلل ةيتحتلا

4
مويلا يف تايرابم

 نم رثكأ
 نويلم
رئاز

ىلإ سانلا دفي نأ عقوتملا نم
 ةلوطب تايلاعف روضحل رطق
مدقلا ةركل ملاعلا سأك

فلأ200
 مويلا يف نيعجشملا ددع
 تايرابملا نورضحيس نيذلا
ةعومجملا لحارم ةورذ يف

28
اًموي

64
ةارابم

لوألافدهلا
سأكتايلاعفذيفنتلةلهؤملاةيلحملاتاربخلاءانب
ريوطتزيزعتو؛™FIFA2022مدقلاةركلملاعلا
ةقطنملاورطقيفتايلاعفلاوةضايرلاتاعاطق

يناثلافدهلا
مدقلاةركجماربلالخنمةقطنملايفبابشلانيكمت
™2022رطقFIFAملاعلاسأكةصنم

اًبيرقتيكيرمأ رالود رايلم6 ةميقبءاشنإلاو ءانبلا تايلمعل ةصصخملا ةينازيملا ءانثتساب1
رطق يف2022 ماعل مدقلا ةركل ملاعلا سأك ةلوطب ةمادتسال افيفلا ةيجيتارتسا:ردصملا

ةيدقنلازئاوجلا

ةزفلتلاتايلمع

ةكراشملاقرفلاتامدخ

ةلماعلاىوقلاةرادإةيليغشتلاتاقفنلا

ةمالسلاونمألا

ةيدنألاايازمجمانرب
 تامولعملا ایجولونكت
تالاصتالاو

سأكةلوطبنعماقرأوقئاقح::)3(لكشلا
2022رطقFIFAمدقلاةركلملاعلا

 يف رامثتسالا ةينازيم:)8( ينايبلا مسرلا
رطقFIFAمدقلا ةركل ملاعلا سأك ةلوطب

2022

17

 رايلم85
يكيرمأ رالود
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4,329
4,6374,676

5,059
5,439

 ىدمو ةيملاعلا تاهاجتالا
ةقطنملا ىوتسم ىلع اهينبت

ةدايزوعيرسلايجولونكتلامدقتلاببسبةريبكتارييغتةريخألاتاونسلايفةضايرلاعاطقدهش
ةيمقرلاتاصنملاتبستكا،ةحئاجلاببسبةيحلاتايلاعفلاميظنتفقوتعمو.عونتلاىلعزيكرتلا
دهشامك.ةديازتمةيمهأةينورتكلإلاتاضايرلاكيضايرلاطاشنلاةسرامميفةديدجلابيلاسألاو
.اهتابلطتملةيبلتوةيملاعلاتاهجوتلاهذهعماًيشامتاًظوحلماًروطترطقيفةضايرلاعاطق

ةأرملاةكراشمةدايز.1

براقياملءاسنلاليثمتعمو؛نينسلارمىلعتباثلدعمبةضايرلاعاطقيفةأرملاةكراشمتديازت
زيزعتةدايزىلإلومشلاوعونتلانأشبةيملاعلاتاردابملاىعست،نيكلهتسملاقوسنم70-80%
.هاجتالااذه

ملاعلاىوتسمىلعةأرملاةكراشمينبت

ماعيف5,439ىلإ2004ماعيف4,329نمدايبملوألايفتاكراشملاتابعاللاددععفترا•
متيسو.ءاوسدحىلعةياعرلاةطشنأوريهامجلاددعيفةريبكةدايزبكلذكاًقفارتم،2020

امهو،2022ماعلةيوتشلاةيبملوألاباعلألاةروديفتاديسللنيتديدجنيتضايرةفاضإ
.تاديسللرحلاجلزتلايفةيئاوهلاتازفقلاوتاجالزلاةضاير

ةقطنملاىوتسمىلعةأرملاةكراشمينبت

يفتميقأيتلاوةقراشلايفةماقملاتاديسللةيبرعلاةيدنأللةسماخلاباعلألاةرودتدهش•
.ةيبرعةلود18نماًيدان78ةكراشمبو،تاسفانتملانماًيسايقاًددع2020رياربفرهش

ومنلايفرطقةلودءاحنأعيمجيفةيضايرلاتاداحتالايفتالجسملاتابعاللاددعرمتسا•
يفرمتسينأعقوتملانمو،2020-2016ةرتفلالالخ%9هردقبكرميونسومنلدعمب
يفةيبملوألاباعلألايفةيرطقلاةأرملللوألاروهظلاءاجدقو.ةمداقلاتاونسلايفعافترالا
ةروديفرطقلثمتةيضايرلوأيكلاملارونةيرطقلاةءادعلاربتُعتو،2012ندنلةرود
.ةيبملوألاباعلألا

+1%

2020 2016 200420082012

 باعلألا يف ةكراشملا لودلا فلتخم نم تابعاللا ددع:)9( ينايبلا مسرلا

ةيبملوألا
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ةينورتكلإلاتاضايرلاروهظ.2

روهظلاوهةيضاملاةليلقلاتاونسلالالخةضايرلاعاطقيفاًريثأتتارييغتلارثكأدحأناك
.ةينورتكلإلاتاضايرللعيرسلا

ملاعلاىوتسمىلعةينورتكلإلاتاضايرلاينبت

ددعغلبيو،مويلايكيرمأرالودرايلم1.1يلاوحةيملاعلاةينورتكلإلاتاضايرلاقوسةميقغلبت•
قوسلاومنينأعقوتملانمو.ملاعلالوحدهاشمنويلم767يلاوحتاضايرلاهذهيدهاشم
يلاوحىلإلصيل،2023ىلإ2020نمةرتفلالالخ%13.3غلبيبكرميونسومنلدعمب

.دهاشمنويلم998يلاوحعميكيرمأرالودرايلم1.6

7%

93%

23,285

9%

91%

30,238

92%

8%
28,290

201620192020

5%

9%

روكذثانإ

2023 2020 2016

+16.4%

+13.3%

ةيرطقلاةيضايرلاتاداحتالايفنيلجسملانييضايرلاددع:)10(ينايبلامسرلا
سنجلابسح

 رالود رايلم( ةيملاعلا ةينورتكلإلا تاضايرلا قوس مجح:)11( ينايبلا مسرلا
)يكيرمأ

 يونسلا ومنلا لدعم
بكرملا

2016-2020
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ةضايرلاعاطقزيزعتىلإسماخلاليجلاتاينقتينبتعافتراوةيباحسلاباعلألايدؤتنأعقوتملانم
ةياعروةيمالعإقوقحلكشىلعتاداريإلاديلوتنمىرخأتالاجمىلإهلوحتدنعاميسال،ملاعلايف
ديزتسو،لاجملااذهىلعةنميهلايفةيكذلافتاوهلاباعلأرمتستسو.كلذىلإاموتانالعإو
نمديزملاقلخعمدحىصقأىلإروهمجلاةكراشمنميعامتجالالصاوتلالئاسولماكتوتاقيبطتلا
.تاداريإلاقيقحتلصرفلا

2023 20162020

+14.9%

+9.2%

ةينورتكلإلاتاضايرلليملاعلاروهمجلامجح:)12(ينايبلامسرلا

ةياعرلاوتانالعإلاوةيمالعإلاقوقحلاىلعزيكرتلا
ةينورتكلإلاةضايرلاتايلاعفل

باعلألاىلعسماخلاليجلاتاينقتينبتريثأت

ةيروثةادأهفصوبيباحسلابعللاىلإرظنلا

بذجليعامتجالالصاوتلالئاسووباعلألانيبعطاقتلا
عسوأروهمج

تاداريإلازيزعتلقيبطتلاعممدختسملالعافترود

ةيكذلافتاوهلاىلعدمتعتيتلاباعلألاةنميه

ومنلالماوعوةينورتكلإلاتاضايرلابةقلعتملاةيسيئرلاتاهاجتالا:)4(لكشلا

20
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ةقطنملاىوتسمىلعةينورتكلإلاتاضايرلاينبت

ةينورتكلإلاتاضايرلاقوسنم%2يلاوحبايقيرفألامشوطسوألاقرشلاةقطنممهاست•
لولحباًبيرقتةدهاشملاةبسنفعاضتتنأعقوتملانمو،ومنللةلئاهتاناكمإرفويامم،ةيملاعلا
نويلم23ىلإلصيلةعرسبيلحملاقوسلاومنينأعقوتملانم،ةرتفلاهذهلالخو.2023ماع
.)قوسلانم%60يلاوح(هيفيسيئرلاكرحملاةياعرلاةطشنأنوكتو،يكيرمأرالود

يفةينورتكلإلاتاضايرلاريوطتوزيزعتىلإفدهتةلثمألانمديدعلابطسوألاقرشلاةقطنمىظحت
:هاندأنيبموهامكطسوألاقرشلا

تحت،ةينورتكلإلاتاضايرلاوتاسفانمللاًيمسراًيموكحاليثمتةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاتأشنأ
.ةينهذلاوةينورتكلإلاتاضايرلليدوعسلاداحتالاىمسم

،ةينورتكلإلاتاضايرلاتايلاعفميظنتيضايرلايبدسلجممعدي،ةدحتملاةيبرعلاتارامإلايف
10Xيبدةردابمعمنواعتلاب-ةيهيفرتلاوةيضارتفالاباعلألليملاعلا"رميغلريغ"ناجرهملثم

Media.

عاطقبءاقترالليناثلاهللادبعكلملااهمعديةردابميهو،"يندرألاباعلألاربتخم"اًرخؤمندرألاقلطأ
.ومنلاةعيرسوةدعاوةعانصكباعلألا

ةلسلسعمةكارشلالالخنمةينورتكلإلاتاضايرلاومنعيرستلتاوطخنيرحبلاةموكحتذختاامك
ةيلودلاةلوطبلاةيئاهنةفاضتسالصاخلاوماعلانيعاطقلانيبةصاخةكارشراطإيف،"وربتسالب"
.سنيفوألابولج،كيارتسرتنواكةبعليف

قرشلاةقطنميفةينورتكلإلاتاضايرلاقوسمجح:)13(ينايبلامسرلا
)يكيرمأرالودنويلم(ايقيرفألامشوطسوألا

11%

3%

2016

59%

13%
0%9%

19%

11%
13%

15%

58%

2020

3%

13%

15%

58%

2023

7.8

14.5

22.7

+16%

ةياعرلا
 قوقحلا
ةيمالعإلا

 قوقح موسر
ضرعلاو رشنلا

ركاذتلاو عئاضبلا
 رشابملا ثبلا
يمقرلاو

15%

14%

17%

18%

59%

 ومنلا لدعم1.4%1.4%1.6%
 بكرملا يونسلا

2016-2023
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اهيدلةينورتكلإلاتاضايرلاقوسيفةيسيئرلاومنلاتالاجمديدحتنماًضيأرطقةلودتنكمت
ةلوطبيهتالوطبلاهذهمهأىدحإو،ديازتموحنىلعةمظتنمةفصبتايرودلاوتالوطبلاةفاضتساو
.تاونسثالثرادمىلعةلودلااهفيضتستسيتلاةينورتكلإلاةيضايرلاباعلأللةيملاعلااغيورطق
تاكرشلاىدحإ،اغيوةكرشعمةكارشلابنوزريابسأةسسؤمةلوطبلاهذهميظنتيفكرتشيو
.ينورتكلإلاعفدلاةمظنألاجميف"لاتيباكنوتسكارت"ةكرشاهتروطيتلاةدئارلاةيملاعلا

،ةقطنملايفةينورتكلإلاةضايرلاملاعوويديفلاباعلألىلوألاةهجولا،يتيسوشتريفةسسؤمتدقع
اهعمجميفةسسؤملاتفاضتساثيح،2019رطقيففيصلامسوملالخةحايسللرطقعمةكارش
تاضايرلامجنعمةيقافتااًضيأتعقودقيتيشتوتريفةسسؤمتناكو.ةينورتكلإلاباعلأللاًناجرهم
يفةينورتكلإلاتاضايرللجيورتلاوةيلحملابهاوملاريوطتل،بيصيغملادمحأ،رطقيفةينورتكلإلا
ءادأزيزعتلةيساردلاجهانملايفةينورتكلإلاتاضايرلاجمدصرفةسسؤملافشكتستاًيلاحو.ةقطنملا
.لافطألا

ةيميلقإلاتالوطبلاوةيضايرلاتايرودلا:)5(لكشلا
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2017201820192020

 ةلوطب يئاهن
تسالب ةلسلسل
 يف2019ورب

نيرحبلا

سوسكن ةلوطب
ضايرلا

 سأك ةلوطب
 يدحتل ملاعلا
ليابوم يجبب

لتاب تيوكةلوطب
لايور

سكور« ةلوطب
 يف»لور نآ

يبد

 اغيو رطق ةلوطب
 باعلألل ةيملاعلا

ةينورتكلإلا ةيضايرلا
2020-2023

ةيبرعلا ةينورتكلإلا باعلألا ةضاير تالوطب

يدوعسلايرودلاقالطنا
ينورتكلإلا
 يدوعسلا يرودلا(
)نيفرتحملل

ريمألايرودقالطنا
ناملسنبدمحم
ينورتكلإلا
يدوعسلايرودلا(
)نيفرتحملل

 يدوعسلا داحتالا
ةينورتكلإلا تاضايرلل
ةينهذلاو

2
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ةيضايرلاباعلألاىلعبيردتلايفةديدجلاتاينقتلا.3

نمحبصأدقو،ايجولونكتلالالخنميضايرلابيردتلاقوسليكشتةداعإاًيلاحيرجي
.نييضايرلاءادأزيزعتلةمدقتملاتاليلحتلاوعبتتلاويضارتفالابيردتلاجمدةعئاشلاتاسرامملا

ملاعلاىوتسمىلعيضايرلابيردتلايفةديدجلاتاينقتلا

ةصصخملاةينورتكلإلاتاقيبطتلاريوطتىلعتلمعيتلالودلاةدحتملاتايالولاردصتت•
ECOACHand(رمافوشوكياتاقيبطتموقتالثمف.يضايرلابيردتلل Famer(ليصوتب
اًيضايراًنيرمت185نمرثكأبيردتللكيانقيبطترفويو.اًيضارتفانيفرتحمنيبردمبةاوهلا
يفوةلاحيأيفبيردتللنييضايرللةصرفلارفوييذلا)Strivr(قيبطتاًضيأكانهو،اًيناجم
يعانطصالاءاكذلا)HomeCourt(قيبطتمدختسيامك.لماكلابةرماغةبرجتبتقويأ
.عقوملاوءاطخألاوتايمرلاوةلسلاةركتاطقلعبتتوليجستل

تانايبتاصنمطبرلمدختسُتةدحتملاةكلمملايفاهريوطتمتةيليلحتةدأيه"ليزير"ةادأ•
.تاسفانملاءاهتنادعبنييضايرلاءادأليلحتوليثمتةداعإلةددعتم

ةقطنملاىوتسمىلعيضايرلابيردتلايفةديدجلاتاينقتلامادختسا

تاراهمبءاقترالللامعألاتانضاحوتاعرسميفرامثتسالاةيناكمإرطقةلودفشكتست•
يحلايضارتفالابيردتلاجمانربحمسيو.اًضيأةديدجلاايجولونكتلامادختسابنييضايرلا
ربعبيردتلابةريغصلاتاعومجملاودارفألل"ستروبسنشويلوفيإرطق"ةسسؤمهتقلطأيذلا
اهروطينأنكمييتلاةينفلاتاراهملاىلعتاسلجلاهذهزكرتو.نيبردملاعممووزقيبطت
.ةيساسألاتادعملامادختسابةدودحمةحاسميفنويضايرلا

دهاشملاةبرجتنيسحت.4

ةدعاقلايهروهمجلانمدودحملامجحلاتاذةقلغملاباوبألاءاروتايلاعفلاوباعلألاتحبصأ
ةداعإيفايجولونكتلاتدعاسدقو،دجتسملاانوروكسوريفةحئاجنميفاعتلاةرتفلالخةدئاسلا
عقاولامادختسابكلذو،بعالملايفروهمجلاولزانملايفنيدهاشملانملكلبعلملاءاوجأقلخ
وحنوةينوتركروصوتامسجمبروهمجلالادبتساو،ةيعامجلاءاضوضلاةاكاحمو،يضارتفالا
.كلذ

ملاعلاىوتسمىلعدهاشملاةبرجتنيسحتينبت

:تنرتنإلاربعنودهاشملا•

يفةيلامشلااكيرمأيفةلسلاةركلةينطولاةطبارلاتاسفانمثبتيتلاجماربلاتنمضت–
.بعلملايفنييضارتفانيعجشم2020ماع

تاكرشلانمةدحاو،اًرخؤملبآةكرشاهيلعتذوحتسايتلا،رأيفتسكينةكرشدعت–
تدقعدقةكرشلاتناكو.يضارتفالاعقاولاةينقتبةيحلاتايلاعفلاثبلاجميفةدئارلا
،يضارتفالاعقاولاةينقتبةيرصحتايلاعفلقنلثبلاتاكرشوتالوطبلاربكأعمتاكارش
.نيفرتحملليكريمألايرودلاتايرابملثم

:نوجّرفتملا•

،بعالمللةعباتلاتارايسلافقاوميفتارايسلالخادنمتايرابملاةدهاشمةمدخرفُوت–
.تايرابملايفةيلعافبريهامجلاكارشإلةلواحميفايجولونكتلابةمعدُمبعالمءاشنإمتو
نماهريغوةارابملالجررايتخالتيوصتلايفةكراشملاةصرفنوعجشملاحنمُيامك
.بعلملايفتايرابملابةقلعتملاىرخألاتارارقلا

ةمعدمتاجّردُماًرخؤم،سكوسديرنطسوب،فرتحملايكيرمألالوبسيبلاقيرفحتتفا–
.بعاللاروظنمنمبعلملاةيؤروةارابملاةعباتمبريهامجللحمستيضارتفالاعقاولاةينقتب
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ةقطنملاىوتسمىلعةينورتكلإلاتاضايرلاينبت

beIN(ستروبسنإيبتقلطأ• sports(لمعتةيلعافتةبرجتيهو،رطقيفتكينوكجمانرب
ولامكمهلزانمنمتايرابمللرشابملاثبلاةدهاشمنيعجشمللحيُتتيضارتفالاعقاولاةينقتب
.بعلملالخاداوناك

ريهامجلاكارشإ.5

فالخبةثيدحلئاسوباهريهامجعملعافتلاىلإةرصاعملاةيضايرلاقرفلاىعستامةداع
قرفللحيُتتيتلايعامتجالالصاوتلاتاصنموتاقيبطتلالئاسولاهذهنم.ةيديلقتلالئاسولا
ززعُيام،ةيفارغجلادودحلااهضرفتيتلادويقلاىلعبلغتلاوريهامجلانمربكأةحيرشللوصولا
.يملاعلاىوتسملاىلعةيدنألاةيبعشنم

ملاعلاىوتسمىلعدهاشملاةبرجتنيسحتينبت

ىلعدتيانويرتسشنامفرتحملايزيلجنإلامدقلاةركيدانتامولعمةحولكلذىلعلاثمريخ•
يعامتجالالصاوتلالئاسوىلعيدانلاةطشنأةفاكضرعتيتلايعامتجالالصاوتلاعقاوم
.ةفلتخمتاغلتسبةحاتمةدحاوةحفصيف

لصاوتلاعقاومىلعمهتاحفصلالخنمةرثؤمتايصخشىلإنويضايرلالّوحتامك•
جراخنيلضفملامهيبعالرابخأرخآةعباتمنيبجعمللحيُتتةصاخةحاسمرفوام،يعامتجالا
.بعلملا

ةكرشنمداعبألاةيثالثةينقتلامادختسابنييضايرلاعبتتةادأحيُتتاًضيأقايسلااذهيفو•
ةيبوساحلاةيؤرلاةينقتدمتعتو.ةقوبسمريغةديدجقُرطبلعافتلانيبجعملاونيبعالللتنإ
قاّشُعلةدهاشملاةبرجتزيزعتلجأنميعانطصالاءاكذلاةينقتىلعهذهاهعوننمىلوألا
تقولايفةبكارتُمتايئرمربعدهاشمللةيضايرلاثادحألالقنبحمستةيبملوألاباعلألا
.يلعفلا

حيُتتذإ،عقاولاضرأىلعةسرامُملاةيديلقتلاتاضايرلانماهاوتحمبوساحلاباعلأّدمتست•
يضايرقيرفلماعريدمكلمعلاةبرجتةصرفريهامجلاوةضايرلاقاشعلباعلألاهذه
رايتخاو،قرفلاليكشتربعةيضارتفالاةيضايرلاقرفلاةدايقو،مهرايتخانميضارتفا
.نيرخآلانيمدختسملاعمسفانتلاو،طاقنلاعيمجتو،نيبعاللا

ةقطنملاىوتسمىلعةينورتكلإلاتاضايرلاينبت

نمةعومجمحرطبرطقنوفادوفةكرشتماق،لاثملاليبسىلعف.باعلألاهذهنمبيصنرطقل•
تاصنموةيمقرلاطئاسولاتاصنمىلعنيبجعملاةكراشمزيزعتلةديدجلابوساحلاباعلأ
تايرابملاجئاتننيمختةصرفنيبعاللحيُتتيتلا("حبراوعّقوت"ةبعلاهنم،يعامتجالالصاوتلا
تارابتخالانمةلسلسيهو("رطقيفنيبجعملاّدشأ"ةبعلو)يلعفلاتقولايفويمويلكشب
جيلخلاسأكخيراتبريهامجلاةفرعمىدمرابتخاىلإفدهتيتلاةماعلاتامولعملاوةيمويلا
.)يبرعلا
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19-ديفوك ءابو ريثأت

ىوتسملاىلعةقوبسمريغةيداصتقاوةيعامتجاةيرذجتارييغتثودحب19-ديفوكءابويّشفتّببست
ىلعدمتعتيتلاتاعاطقلاةفاكىلعريبكلكشبةئجافملايلزنملارجحلاتارارقترثأو،يملاعلا
.ةضايرلاعاطقاهيفامب،رشابملالعافتلا

رثكأبةضايرلاعاطقتاداريإعجارتيفةيملاعلاةيضايرلاتايلاعفلافصننمبرقيامءاغلإّببست
هذهلالخلمعلايفرارمتسالاهلحيُتتىرخألئاسوداجيإةضايرلاعاطقىلعّمتحام،%50نم
نيعجشملالعافتتززعذإ،بناجلااذهيفماهرودةديدجلاةيضارتفالاةضايرلاةينقتلناكو.ةرتفلا
.عقاولاضرأىلعتايلاعفلافقوتنممغرلابةيضايرلاتايلاعفلاعم

ناكامكاًمامتاًيجيردتهدهعقباسلةدوعلانميلعفلاةضايرلاقوسنّكمتيس،ريصقلاىدملاىلعو
روهمجلاةكرحكلذبةقيعُم،ةحضاوريغلازتالرفسلاىلعةضورفملادويقلانأباًملع،ةحئاجلالبق
عاطقيفيمقرلالوحتلاجماربدامتعاربتعي،ليوطلاىدملاىلعامأ.ءاوسّدحىلعنيبعاللاو
لوحتلااذهلنوكينأعقوتملانمو،ةدعاوةركفةينورتكلإلاتاضايرلللماكلاينبتلاوةضايرلا
.لبقتسملايفةضايرلاعاطقىلعيباجيإرثأيرورضلا

)19-ديفوك(دجتسملاانوروكسوريفليملاعلاريثأتلا:)6(لكشلا

ملاعلاناّكسنم
تاءارجإلاوعضخ
رظحلا

%50نملقأ

ةقايللاتاسسؤمنم
تقلغُأةيملاعلاةيندبلا
اًتقؤم

%65نملقأ

ةيملاعلاتايلاعفلانم
تلّجُأوأتيغلُأ

%50نملقأ

عجارتةبسنتغلب
تايلاعفلاتاداريإ
ماعيفةيضايرلا

2020

%55نملقأ

ةيضايرلاتايلاعفلايفروهمجلاروضحقيلعت

ةحاتملالئادبلابيعولابايغ

ةيندبلاةقايللازكارموةماعلانكامألاقالغإ

ةماعلاتابسانملاورفسلاىلعدويقلاضرف
2021ماعةياهنىتحرمتسيس
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تاصصخملالخنمةيرطقلاةموكحلااهمعدتةزيمتمةيتحتةينب•
.ةيلاعتاقفن
ريابسأ(ةدئارلاةيملاعلاةيضايرلازكارملادحأرطقةلودنضتحت•

.)نوز
.)سأكلا،نايب(يضايرلاثبلاتاونقزربألرقميهرطقةلود•
.)كيتستروبسرطق(ةصصختمتاضايرةنضاح•
تايلاعفلاميظنتوتاءاطعلاميدقتللاّعفيضايريرادإراطإ•

.ةحجانلا

صرفلا

ددعةلقببسبيلحملاىوتسملاىلععّسوتلاةيلباقةيدودحم•
.ناكسلا
.اًيبسنةدودحمةضايرلايفبابشلاةكراشم•
بناجبصاخلاعاطقلاةكراشممعدلمزاللارشابملاليومتلابايغ•

.تاعّرسملاجمانرب

تاديدهتلا

سأكةلوطبلثم(ةيلودلاةيضايرلاتايلاعفلاةفاضتساحيُتتس•
)2030ةيويسآلاباعلألاةرودو،2022رطقFIFAملاعلا
.ومنلاوراهدزالانمديزملاقيقحتلةصرفةيلحملاتاكرشلل
لثم(ةضايرلالاجميفةديدجلاةينقتلالولحلانمةدافتسالا•

.)ةدهاشملاةبرجتوبيردتلاونيبجعملالعافت
يفةينورتكلإلاتاضايرلليلود/يميلقإزكرمءاشنإةيناكمإ•

هلحارميفلازيالتاضايرلاهذهقوسنأوامّيسالرطق
.ةركبملا

.تايلاعفلاةماقإلةبسانمريغفيصلارهشألالخةيوجلالاوحألا•
ةيبرعلاةكلمملا(ةقطنملالودرامثتساةدايزيدؤتنأحجرملانم•

ىلإةضايرلاعاطقيف)ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا،ةيدوعسلا
.ةيلودلاتايلاعفلاةفاضتساىلعةسفانملاةدايز

 صرفلاو فعضلاو ةوقلا طاقن ليلحت
تاديدهتلاو

فعضلا طاقنةوقلا طاقن

تاديدهتلاوصرفلاوفعضلاوةوقلاطاقنليلحت:7مقرلكشلا
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ةمتاخلا

ةموكحلاهتذّفنيذلاقيقدلاطيطختللةجيتنةضايرلاعاطقيفةديازتملارطقةلودةكراشمتءاج
ةمزاللاةيتحتلاةينبلاكلتمتمويلااهنإذإ،ىرخألاةيسيئرلاةينعملاتاهجلاعمنواعتلابةيرطقلا
.حجانورهدزميضايرقوسريوطتىلعةردقلااهيدلوىربكلاةيلودلاتايلاعفلاميظنتل

قاطنعيسوتىلعفكعتيتلارطقةلوديفةديدجلاتاعاطقلانمةينورتكلإلاتاضايرلاعاطقربتعي
ءاوسنيعجشملالعافتزيزعتفدهباًضيأةيريهامجلاتاضايرلالمشيلةيضارتفالاةينقتلامادختسا
كانهو،بابشلاةئفنممهمظعماهناكسنأبةقطنملازيمتت،ىرخأةيحاننمو.هجراخوأبعلملالخاد
يفةضايرلالاجملدعاولبقتسمبرشبيام،درفلاةحصزيزعتيفةضايرلاةيمهأبديازتميعو
النكل،اًرخؤمرطقةلوديفةيضايرلاتاداحتالايفةأرملاةكراشمتدادزا،كلذىلإةفاضإ.ةقطنملا
.لاجملااذهيفروطتلانمديزمللةجاحكانهلازت

اذهلاًقيقحتو،ةضايرلالاجميفرامثتسالالالخنميموقلااهلخدعيونتىلإرطقةلودحمطت
يفمهاستسيهو،2030ةينطولارطقةيؤرلاًقفواهدادعإمتةيومنتةطخةلودلاتعضو،حومطلا
ىلعةضايرلالاجميفةدئارةلودكرطقةناكمززعُتسامك،داصتقالامعدويبنجألالاملاسأربذج
.يملاعلاىوتسملا

نهارلا عضولا مييقت ريراقت ةلسلس-رطق ةلود يف ةضايرلا عاطق27



:عبطلاقوقحوةينوناقلاةيلوئسملاءالخإ

كلذيفامب،ةيقرووأةينورتكلإتناكءاوسةليسوةيأبوألاكشألانملكشيأبهجاتناةداعإوأريرقتلااذهخسنزوجيالو،اًناجمريرقتلاعيزوتمتي
.ةيمنتللرطقكنبلبقنمقبسميطخنذإبالإتامولعملاعاجرتساوأنيزختمظنقيرطنعوأ،ليجستلاوريوصتلا

ةيلوئسمةيألمحتينلكنبلانإفكلذبوريرقتلااذهيفةدراولاتامولعملاةيقوثومنامضلةبسانملاريبادتلاوتاطايتحالاةفاكةيمنتللرطقكنبذختادقو
دامتعاوهنعةروصوأريرقتلااذهىلعةهجةيألوصحنإفيلاتلابو،هبةلصتموأريرقتلااذهمادختسانعةمجانةرشابمريغوأةرشابمرئاسخيأنع
.كلذىلعةبترملاتايلوئسملاوتاعبتلالمحتةهجلاكلتىلعنإف)هنمءزجيأوأ(ريرقتلااذهيفدروام

1
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ةيمنتللرطقكنبنعةذبن
رطقيفصاخلاعاطقلاةيمنتفدهبيريمأموسرمبجومبةيمنتللرطقكنبسسأت
ةفيلخنبدمحخيشلادلاولاريمألاومسلابحاصةيؤرلاًديسجتداصتقالاعيونتو
ةيرصعةلودىلإرطقليوحتىلإةيمارلاةيويحلافادهألاكلتددحيذلا،يناثلآ
انلمعثيحدوهجلاهذهةعيلطيفانك،1997ماعيفكنبلاسيسأتذنمو.ةمدقتم
تاكرشللهيجوتلاوليومتلاانمدقو،ةيرطقلاتاكرشلاولامعألالاجرنمفالآلاعم
.ةدعاولاةيرامثتسالاصرفلاديدحتيفانتعمسانبستكاو،ةمئاقلاوةئشانلا
،ةيسيئرلاتاعاطقلايفةطسوتملاوةريغصلاعيراشملاةيمنتىلعانزيكرتّبصنيو
نمف.رظتنملامهومنمعدلةدحاوةذفانربعتامدخلانمددعميدقتلاخنمكلذو
ةيمنتللرطقكنبموقي،ةيراشتسالامعدلاتامدخو،ةيكذلاليومتلاتاجتنملالخ
.رطقةلوديفةفرعملاىلعمئاقمادتسمداصتقازيزعتوةياعرب
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