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ون ااان ل م اا  ثاان يااا إذ شيالاا وا اضاءااة  مااة اث شاار العرااةوا اليايشاار اال شثشاار  ااوا ال  ااام   وإن السااة م ثث  اا
الثنطمر اليايشر ل ية  السة س إ ا اضزثةت العة عثا ي اة اا م  وا ا ا   اسعثااا العزاش  الثءطا  مة أا ا  الال ئشن مة

اأس ة سواشة   شث ي غ ا   الال ئشن السواششن ممط الثس  شن ل ى الثفوءشر السةثشر لألث  الثع  م لرؤون الال ئاشن ماة 
م ماة كاا ثان لشيشاة واليااا   ث شون ال ئ  هذا إل   ةنب ثو ةت ال  او  والنازوا الثع ا  4.8أك ا ثن  2016ثةشو/ أشةا 

سوا  ثن خالا اسعءةمر الي   اضكيا ثن  – ع ثا الثنطمر اليايشر اليب  اضكيا ل ذه اضزثةتوالعة ع  والصوثةا والشثن
% ثااان ث ثاااو  53.5 شاااث شو ااا  ماااة الثنطمااار  –الال ئاااشن أو عاااومشا العثوشاااا لعمااا ش  الثساااةا ات اانساااةنشر الالزثااار ل ااا  

  كثااة رااةاكت الاا وا اليايشاار الااذشن طةلاات ثيةنااةع   وث سااةع   اانسااةنشر  ئااون الف سااطشنشونالال ئااشن مااة اليااةل  ثاان   الال
أااوا   يفيةلشر مة الثؤعثاات ال ولشر ال ال ر ل ثةن شن ل ا  الوءع اانساةنة ماة ساواشة والعاة ا ما ت ماة  ولار الكوشات ماة

 . 2015و 2014و 2013
ذ ش    الثرةاكون إاااي   ان ل م   ثن اسعثااا ثيةنةم الال ئشن الف سطشنششن إذ عع ثاا إسااائشا ثسائولشر هاذه  وا 

الثيةنةم الطوش ر وخةصار  اشثار الاعالا   ثان وطان    مادن   شا اون الث عثاع الا ولة وخةصار وكةلار اضثا  الثع ا م ل اوث 
وعر شا الال ئشن الف سطشنششن )أوناوا( إل  ع ثا ثسئولشةع ة الكةث ر ع ةه   يثو ب لاااات اضث  الثع ا م وشؤكا ون ا ا  

 .194وطن   يثو ب المااا الصة ا ان ال ثيشر اليةثر لألث  الثع  م ال    م   مة اليو م إل 
ذ ش ثنااون الاا وا الااذ  عمااو  ياا   لامااع    شؤكاا ون ا اا  أهثشاار عكااةع  ال  ااو الثنظثااةت الث عثاار يرااؤون الال ئااشنوا 

انطاللااةم ثاان  النااةز شناضايااة  االلعصااة شر واال عثةاشاار واضثنشاار ااان  وا ال ااواا الثسااعمي ر ضااا ا  كيشااام ثاان الال ئااشن و 
 ماة الث عثاع الا ولة  وش فعاون النظاا إلا  عزاشا  اث شاةت ر ثان  ةناب ثخع ا  اضطااا  الفةا ارالريوا يةلثسئولشر الثرعاك

ساوا  ياشن  وا الثنطمار أو ثان  -ال  ام غشا النظةثشر وع ممةت ال  ام الثخع طر مة الثنطمر اليايشر يركا كيشاا و  النزوا
كثة شؤك ون ا   ءاوام يذا ال  و  لولف ة وثكةم ر اث شاةت الع اشاب واالع اةا يةليراا  –ا اضواويشر ال وا اليايشر ل  و 

وياذا الثزشا  ثان ال  ا  ل ثاةشع  . واليا  أن شمعاان ذلاا يثمةاياةت طوش ار اض اا وا   ءاوام إاة م النةز شن إل  أوطةن   
لنظةثشر والثخع طر ثن خالا اليثا ا   ساار إن ة  اضزثةت عيةلج اضسيةب ال ذاشر ال امير لخاوج ع ممةت ال  ام غشا ا

 العة عؤ   إل  ال  و  وكذلا زشة م الثراواةت العنثوشر مة  وا الثص ا ل    ثن ال  ام غشا النظةثشر.
يا ا   ثساعوى ثان العث شاا ماة اال عثاة  امشاع الثساعوى يرا ن الع اكاةت يفيةلشار و الثراةاكر أهثشر ا    وشؤك ون

ا   هةثش أاثةا  واع اة  2016سيعثيا  19ل ث ة اشن والال ئشن الذ  عيم ه ال ثيشر اليةثر لألث  الثع  م مة الواسير 
ن  والذ  عيم  اث شر العرةوا اليايشر اال شثشر  وا ال  ام ا عثةاةم اسع نةئشةم ي ا   ءاثةن اااا ا  ال شا  شالوا  م والسيي

 ل ثرةاكر اليايشر مة هذا اال عثة .
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