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 :ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا يف ةيطارقميدلا
 ةيبرعلا تاضافتنالا نم تاونس سمخ دعب

،نمحر ايلاتان  

نوتسنرب ةعماج  
 

 ةيساسألا جئاتنلا

 ماظن لضفأ يه ةيطارقميدلا نأ ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف برع 10 لك نم 8 ىري •
 يف لودلا بلغأ يف هراشتنا داز دق روصتلا اذه نأ ودبي .تالكشم اهب نوكت دق اهنأ مغر ،مكُحلل
 .2016 ىلإ 2013 نم ةرتفلا

 نم لقأف :ةيطارقميدلا ةموكحلا ّلظ يف يداصتقالا ءادألا ةلأسم لوح اًعامجإ كانه نأ ودبي امك •
 .يطارقميدلا مكُحلا تحت اًفيعض نوكي يداصتقالا ءادألا نأ نوري ةقطنملا ناكس ثلُث

 يف ةلاعف ريغ ةيطارقميدلا نأ نوري ثلثلاف ؛ةطلتخم ةيطارقميدلا بلاثم لوح ةيبرعلا ءارآلا ّنأ اّلإ •
 نوقبتملا لوقيو ،ةمساح ريغ ةيطارقميدلا نأ صاخشأ 10 لك نم 4 ىريو ،رارقتسالا ىلع ظافحلا

 .ةيطارقميدلل نيدعتسم ريغ مهدالب يف سانلا نإ اًبيرقت اًعيمج

 يف ةيطارقميد رثكأ اهدالب نأ ةيبرعلا ريهامجلا بلغأ تأر دقف ،نييرئازجلاو نيينيطسلفلا ءانثتساب •
 .2016 ماع يف مهدالبل ةبسانم ةيطارقميدلا نوك نم مهككشت نع مومعلا برعأ دقو .2016 ماع
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 ةمدقملا

 سنوت يف تأدب ذإ ،2011 ماع يف طسوألا قرشلا نم قطانم ةيبعشلا تاضافتنالا تحاتجا
 "يبرعلا عيبرلا" اذه بلج .نيرحبلاو نميلاو ايروسو ايبيلو رصم اهنم نادلب يف تعلدنا مث

 ءيجم سنوت تدهش ،لاثملا ليبس ىلع .لودلا كلت يف رييغتلا نم ةتوافتم تايوتسم
 تارييغت برغملاو ندرألا نم لك دهش نيح يف ،ةيسايسلا ىوقلل اًكارشإ رثكأ ةموكح
 ةيميلقإلا ثادحألا هذه راثآ يه ام .اًيبسن ةرقتسم رئازجلا تلظ هسفن تقولا يفو .ةيروتسد
 ىلع اًمادتسم اًبلطم ةيبرعلا تاضافتنالا لّثمت له ؟ةيطارقميدلل يبعشلا معدلا ىلع
 ؟اهيف ةبغرلا نم ةرباع ةّبه تناك يه مأ ؟ةيطارقميدلا

 ةريبك تارييغت ىلإ دؤي مل يبرعلا عيبرلا نأ ىلإ يبرعلا رتيمورابلل ةقباس تاليلحت تلصوت دقل
 تقو اًعفترم ةيطارقميدلا ىلع بلطلا ناك امنإ .ةيطارقميدلا ءازإ ةيبعشلا تاهجوتلا يف
 نم ةثلاثلا ةرودلا( اذه دعب اًعفترم ّلظو )2011 - 2010 يف ةيناثلا ةرودلا( تاضافتنالا عالدنا
 ثادحألا نأ مأ ؟ةيبرعلا لودلا يف كلذك لاحلا لاز ام لهف .)2014 علطم ىتح 2012 رخاوأ
 ةبغر راسحنا ىلإ تدأ دق ةيبرعلا تاضافتنالا عالدنا دعب نم ةسمخلا ماوعألا اهتدهش يتلا
 زيكرت طانم ،يبرعلا رتيمورابلا نم )2016( ةعبارلا ةرودلا جئاتن نإ ؟ةيطارقميدلا يف مومعلا

 تاونسلا يف ةيطارقميدلا وحن تاهجوتلا ىلع ءوضلا ضعب يقلُت ،يسيئرلا ريرقتلا اذه
 .ةيبرعلا تاضافتنالا ىلع ةيلاتلا

 

مكُحلل لضفأ ماظن ةيطارقميدلا :1 لكشلا
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 ةيطارقميدلا وحن تاهجوتلا

 موديرف" اهعضو يتلا تاجردلاب ةناعتسالاب هاندأ اهشقانن يتلا لودلا مظُن يف ريكفتلا ديفملا نم
 سنوت نإف ،2018 ماع تاجرد ىلع ءانب .ةيندملا تايرحلاو ةيسايسلا قوقحلا ىلع ءانب "سواه
 تلاز ام – سنوت ةراج – رئازجلا نإف ،ضيقنلا ىلعو ."ةرح" ةئف نمض ةفنصملا ةديحولا ةلودلا يه
 يف ،اًيئزج ةّرح اًنادلب ندرألاو برغملاو نانبل نم لك ّدعُتو .نمألا تاوقو شيجلا ةنميهل ةعضاخ
 ."ةرح ريغ" اهتفصب ناترودلا اهيطغت يتلا ىرخألا نادلبلا تفّنص "سواه موديرف" نأ نيح
 

 مكُحلل لضفأ ٌماظن ةيطارقميدلا

 تغلب دق ةيبرعلا تاضافتنالا تناك نإ وأ يبرعلا نطاوملا ىدل ماظنلا عون نع رظنلا فرصب
 نم ىمظعلا ةيبلاغلا لوقت ،ةقطنملا ءاحنأ ىتش يفف .ةيطارقميدلل ىعسي لاز ام وهف ،هدلب
 نم مغرلا ىلع ،ماظن لضفأ يه ةيطارقميدلا نإ )ةئملاب 77و 91 نيب ةبسنلا حوارتت( نينطاوملا

 ةلومشملا نادلبلا بلغأ يف ماظنلا عون نع رظنلا ضغبو ،هنأ ّقحلا .ةلمتحملا اهلكاشم
 ةنراقم ،ماظن لضفأ يه ةيطارقميدلا نإ نآلا نونطاوملا لوقي نأ حّجرُي ،عالطتسالاب
 .2013 ماع يف تاروصتلاب

 10 ةدايزلا تغلبو ،برغملا يف ةيطارقميدلا دييأت يف ةيوئم ةطقن 16 عقاوب ةدايز تأرط دقو
 سنوت كلذكو )ةدحاو ةطقن( ّلقأ ةدايز نانبل دهشو .2016و 2013 نيب ،ندرألا يف ةيوئم طاقن
 .)ةئملاب 77( ةتباث نيطسلف يف ةيطارقميدلا ديؤت يتلا ةبسنلا تلاز امو ،)طاقن 6(

 لاكشأ نم رخآ لكش يأ ىلع اًمئاد ةذّبحُم ةيطارقميدلا نإ اًضيأ نينطاوملا نم ريثكلا لوقيو
 انه نأل ؛ةيطارقميدلا معدب قلعتي ناك يذلا ،قباسلا لاؤسلا نع فلتخُم لاؤس اذهو .مكُحلا

 تناك نإ نونطاوملا لأسُي ،ماظن لضفأ – بسحف– يه ةيطارقميدلا نأ ةلوقم دييأت نم اًلدبو
 54( رصمو )ةئملاب 66( نانبلو )ةئملاب 68( ندرألا يف .حلاصلا ديحولا ماظنلا يه ةيطارقميدلا
 لاكشأ ىلع اًمئاد ةلضفُم ةيطارقميدلا نإ فصنلا نم رثكأ لوقي ،)ةئملاب 51( برغملاو )ةئملاب
 يفف ضيقنلا ىلعو .ةلوقملا هذه )ةئملاب 49( اًبيرقت فصنلا معدي ،سنوت يفو .ىرخألا مكُحلا

 لوقي ذإ ؛يأرلا اذه نينطاوملا فصن نم لقأ قنتعي )ةئملاب 37( رئازجلاو )ةئملاب 41( نيطسلف
 وه اًرياغم اًماظن نوكي دق ،ةنيعم فورظ لظ يفو ،هنإ نيروكذملا نيعمتجملا يف نوريثكلا
 .مهرظن يف مهم ريغ ةموكحلا عون نأ وأ ،لضفألا

 
 ةيطارقميدلاب مازتلالا

 اذه ةوق ىدم امف ،لضفألا ماظنلا يه ةيطارقميدلا نإ نولوقي نينطاوملا بلغأ نأ مغر
 ةجرد يأ ىلإ سايقل سانلا ىلع اًلاؤس يبرعلا رتيمورابلا حرط موهفملا اذه سايقل ؟داقتعالا
 ةريثك نايحأ يف نودقتنملا اهيزعُي تالكشملا نم ددعب مهريدقت يف ةيطارقميدلا طبترت
 ريغ ةيطارقميدلا له :لاؤس حرُط ،ديدحتلا هجو ىلعو .ةيسايسلا مظنلا نم عونلا اذهل

 يف نينطاوملا فصن نم لقأ نأ نيبت ؟هنم لئاط ال يذلا لدجلا نم ريثك ىلإ يدؤتو ةمساح
 يف ةئملاب 18 نم لقأ ةبسنلا تغلبو ،ةيطارقميدلاب ةلكشملا هذه نوطبري لودلا بلغأ
 .برغملا
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 هذه مهيدل )ةئملاب 49( نيطسلفو )ةئملاب 69( سنوت نم لك يف نونطاوملا ناك نيح يف
 .ىرخألا ةقطنملا ءاجرأ يف نينطاوملا نم رثكأ فواخملا

 تالكشملاب ةئيلمو ةمساح ريغ ةيطارقميدلا :2 لكشلا
 

 ثالث يفف .ةمساح ريغ ةيطارقميدلا نوك نم قلقلا ةلأسم ءازإ ةقطنملا ربع تاهجوتلا تنيابت
 يف ةبسنلا تضفخنا نيح يف ،2013 ماع ذنم ةمساح ريغ ةيطارقميدلا نوك نم قلقلا داز ،تالاح
 نينطاوملا لوق لامتحا داز ثيح ،رئازجلا يف )ةيوئم ةطقن 23( ربكألا ةدايزلا تناكو .ىرخأ لود ثالث
 يف لقأ ةدايزلا تناكو .ةمساح ريغ ةيطارقميدلا مظنلا نأ ،2013و 2016 نيب ،فعضلا نم رثكأب
 14 عقاوب ةبسنلا ترسحنا ضيقنلا ىلعو .)ةيوئم طاقن 9( نيطسلفو )ةيوئم ةطقن 14( سنوت
 نوري نم ددع نأ ىلإ ةراشإ اذه يف .ندرألا يف طاقن 9 عقاوب تعجارت نيح يف ،برغملا يف ةطقن
 تاباختنا نيماظنلا دقعل ةجيتن ءارآلا هذه نوكت دقو .داز دق نيدلبلا يف ةلضفُم ةيطارقميدلا
 لئاقلا يأرلل نينطاوملا قانتعا يف طاقن 6 عقاوب راسحنا أرط نانبل يفو .2016 ماع يف ةيسفانت
 نأل اًرظن ؛ةصاخ ةفصب شهدُم اذه .2013 يف لاحلاب ةنراقم ،تالكشملاب ةئيلم ةيطارقميدلا نأب
 .ةعبارلا ةرودلا نايبتسا اهيطغي يتلا ةرتفلا لالخ نيماعل سيئر هب نكي مل نانبل
 

 ةيطارقميدلا ّلظ يف يداصتقالا ءادألا

 ةيبلس راثآ ةيطارقميدلل نأ يهو ،ةيطارقميدلاب ةطبترم اًنايحأ رهظت ىرخأ ةلكشم ةّمث
 طسوألا قرشلا ءاجرأ ىتش يف اًراشتنا رثكأ دعُت فواخملا هذه نأ ّقحلا .داصتقالا ىلع
 .ايقيرفأ لامشو
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 ةيطارقميدلا ّلظ يف فيعض داصتقالا :3 لكشلا
 

 نيح يف ،فيعضلا يداصتقالا ءادألاب ةطبترم ةيطارقميدلا نأ نييسنوتلا فصن وحن ىري
 .)ةئملاب 37( رئازجلا يفو )ةئملاب 38( نيطسلف يف اًضيأ اًعئاش – اًيبسن – روصتلا اذه ّدعُي
 رّوصتلا وهو ،يأرلا اذه لقأ ةبسن قنتعت )ةئملاب 9( برغملاو )ةئملاب 30( ندرألا نم لك يفو
 نينطاوملا ةبسن ترسحنا 2013 ماع ذنمو .ةريخألا ةرتفلا رادم ىلع اًراسحنا دهش يذلا
 يف ةطقن 9و ،برغملا يف ةطقن 17 عقاوب ،داصتقالا فعضُت ةيطارقميدلا نإ نولوقي نيذلا
 .ندرألا
 

 ،ةرتفلا هذه لالخ اًيبسن نيفيعض اناك يبرغملاو يندرألا داصتقالا نأ ةظحالم مهُملا نم
 يتلا قارعلا يفو ايروس يف عازنلا راثآ ىلإ ىزعُي نأ نكمي ندرألا ىلإ ةبسنلاب ببسلاو
 اًيطارقميد نيدلبلا نم ّيأ يف ماظنلا ربتعي ال ماع لكشبو هنأ امبو .دلبلا ىلع تسكعنا
 ماظنلاب ةيداصتقالا تالكشملا نونطاوملا طبري نأ لامتحا لقي امبرف ؛لماك لكشب
 .نيتلاحلا يف يطارقميدلا
 
 فيعضلا يداصتقالا ءادألا نوطبري نم ددع يف ةدايز ىرخألا لودلا تدهش ،ضيقنلا ىلعو
 نأ نوري نيذلا نييرئازجلا ددع يف )ةيوئم ةطقن 21( ةريبك ةدايز تأرط دقف .ةيطارقميدلاب
 ىلإ روصتلا اذه نم ءزج عجري امبر .ةيطارقميدلا لظ يف فيعض ةلودلل يداصتقالا ءادألا
 قانتعا يف تادايز تأرط دقو .ةرواجملا سنوت يف ثادحألا مهل هتبرض يذلا لاثملا
 دوعت دق – اًيبسن – ةيطارقميد رثكألا نانبل يفو .اًضيأ روصتلا اذهل نيينانبللاو نيينيطسلفلا

 ىلع ةيروسلا ةمزألا راثآ عم فيكتلل ةموكحلا اههجاوت يتلا تابوعصلا ىلإ اًيئزج ةدايزلا هذه
 .يداصتقالا ومنلا
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 يطارقميدلا مكُحلا ّلظ يف رارقتسالا ىلع ظافحلا

 بسح – راقتفالا يهو ،ةيطارقميدلل ىرخأ ةلمتحم ةيبلس ةمس لوح تاروصت ةّمث
 ،ةلكشملا هذه دوجو سانلا روصتي نأ رثكأ حّجرُملا نمف .رارقتسالاو ماظنلا ىلإ – تاروصتلا
 ةقطنملا ءاجرأ رئاسب ةنراقم )ةئملاب 44( نيطسلفو )ةئملاب 52( سنوت يف لاحلا وه امك
 .ةنّيهلاب تسيل ةلكشم نمألل راقتفالا نأ ةئملاب 35 نم لقأ ىري ،ىرخألا دالبلا يفو .ىرخألا

 .يأرلا اذه برغملا يف نينطاوملا نم بسحف ةئملاب 9 قنتعي لاثملا ليبس ىلع

 رارقتسالا ظفح يف ةلاّعف ريغ ةيطارقميدلا :4 لكشلا

 تداز ثيح ،رئازجلا يف رارقتسالا ىلع ةيطارقميدلا راثآ لوح ةيبلسلا تاروصتلا يف ةدايز ربكأ تناك
 ظفح يف لاّعف ريغ يطارقميدلا ماظنلا نإ نولوقي نيذلا )ةيوئم ةطقن 18 عقاوب( نينطاوملا ةبسن
 رئازجلا ةراج ،سنوت اههجاوت يتلا ةينمألا تالكشملا سكعت ةدايزلا هذه لعلو .رارقتسالا
 .)طاقن 8( نيطسلف يف ةريبك ةدايز اًضيأ تأرط نيح يف .اًيبسن ةيطارقميدلا

 راسحنا ىلإ ريشي ام ،)ةطقن 13( ندرألا يفو )ةطقن 20( برغملا يف ريبك راسحنا أرط ضيقنلا ىلعو
 امك – لمتحملا نمو .2013 ماعب ةنراقم 2016 ماع يف ةيطارقميدلاب تالكشملا هذه نينطاوملا طبر

 داقتعا دوجو دراولا نمف .نيدلبلا يف ةيروتسدلا تارّيغتلاب ةطبترم ءارآلا هذه نوكت نأ – ركذلا فلس
 برغملا يف سماخلا دمحم كلملا مايق عم ،ةيطارقميد رثكأ تسمأ مهدالب نأب نينطاوملا ىدل

 ءارزولا سيئر هذخّتا ام عمو ،ةموكحلا يف "ةلءاسملا" ضرف ليبس ىلع ءارزولا ضعب لزعب اًرخؤم
 ىلإ تاحالصإلا هذه دؤت مل .داسفلا ةحفاكمل ريبادت نم )2016 - 2014( روسنلا هللا دبع يندرألا
 ةبحاصُم ريغ ةلكشم رارقتسالا مدع نأب نينطاوملا داقتعا يف ةدايز دوجو دراولا نمف اذل ،تابارطضا
 .ةيطارقميدلل
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 ؟ةيطارقميد ةموكحل نوزهاج سانلا له

 نوزهاج مهتلود ونطاوم ناك اذإ اّمع سانلا لأسي ةعومجملا هذه نمض ريخألا لاؤسلا
 نيزهاج ريغ مهدلب ينطاوم نإ )ةئملاب 72( نيثوحبملا عابرأ ةثالث لاق سنوت يف .ةيطارقميدلل
 اهتبرجت ءانثأ دالبلا اهتهجاو يتلا تايدحتلا ضعب سكعي هنأ حجرُي ام وهو ،ةيطارقميدلل
 نيزهاج ريغ نينطاوملا نإ ةئملاب 53 لوقي نيطسلف يفو .نيمسايلا ةروث دعب نم ةيطارقميدلا
 ةئملاب 30 نيب ىرخألا لودلا يف يأرلا اذه اوقنتعا نيذلا نينطاوملا ةبسن تحوارتو .ةيطارقميدلل
 .ةئملاب 45و

 ةيطارقميدلل نيزهاج ريغ سانلا :5 لكشلا
 

 ندرألا يف راسحنا أرط دقف .هنيعب اًيميلقإ اًطمن لاؤسلا اذه ءازإ تاهجوتلا عبتت ال ،اًلامجإ
 ةردق مدع ءازإ اًقلق لقأ اوحبصأ نينطاوملا نأ ىلإ ريشي ام ،2013 ذنم برغملاو نانبلو
 اذه لصتي دق ،برغملاو ندرألا يف .يطارقميد ماظن يف شيعلا ىلع مهدلب يف سانلا
 نيذلا نينطاوملا ةبسن يف ةدايز تثدح ،ضيقنلا ىلعو .نيدلبلا نم لك روتسد يف تاريغتلاب
 )ةطقن 12( رئازجلا نم لك يف ،ةيطارقميدلل نيزهاج ريغ مهدلب يف نينطاوملا نأ نودقتعي
 .)طاقن 5( سنوتو )طاقن 10( نيطسلفو

 

 ةيطارقميدلا تافينصت

 ةيطارقميدلل ةروصتُملا ةلاحلا

 ىلع اوفنصي نأ نيثوحبملا نم بلُط ،اهتاذ مظنلا يف يطارقميدلا روطتلا صخي اميف
 ينعت 10و ةلماكلا ةيوطلسلا ينعي 0 مقرلاو ،يطارقميدلا مهدلب عضو 10 ىلإ 0 نم سايقم
  مهماظن نأ نودقتعي نينطاوملا نأ ينعي ام ،تاجرد 7 وحن ندرألا زرحأ .ةلماكلا ةيطارقميدلا
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 ةطقنل برقأ سنوتو برغملاو نانبل نم لك تناكو .ةيوطلسلا نع ةيطارقميدلل برقأ
 نيطسلفو رئازجلا يفو ،ةجرد 4.7 وه رصم يف نيثوحبملا ريدقت ناكو .)تاجرد 5( فصتنملا
 .تاجرد 4 ىلإ برقأ ناك

 لك ىقبتو .ةيطارقميد مهدالب نأب نينطاوملا داقتعا رادقم يف ةدايز تأرط ،ماع لكشبو
 نم لكل نإف ،رئازجلا ةلاح يف ريبكلا راسحنالا مغر .انه ءانثتسالا امه رئازجلاو نيطسلف نم
 ىلع ربتعت سنوت نأل اًرظن .اًيبسن ةبراقتم تافينصت سنوتو نيطسلفو رصمو رئازجلا
 ال كانه نينطاوملا نأ حضاولا نمف ،ةقطنملا يف ةيطارقميد رثكألا ةلودلا عساو قاطن
 .تالكشملا نم ريثكلا يسايسلا ماظنلا يف نوري اولازي

 

 †∆ 2016 2013  ةلودلا

 +1.6 4.7 3.1 رصم

 +1.12 5.10 3.98 برغملا

 +0.95 5.11 4.16 نانبل

 +0.85 6.71 5.86 ندرألا

 +0.65 4.97 4.32 سنوت

 -0.44 4.05 4.49 نيطسلف

 -1.96 4.36 6.32 رئازجلا

 ةيطارقميدلا ةلاح :6 لكشلا

 ىلإ 2013 نم ريغتلا ىلإ ريشت †∆ زومرلا
2016 

 

 †∆ 2016 2013 ةلودلا

 +1.77 7.15 5.38 برغملا

 +0.47 6.52 6.05 ندرألا

 +0.43 5.02 4.59 رصم

 -0.07 4.78 4.85 سنوت

 -0.71 4.85 5.56 نيطسلف

 -0.85 4.57 5.42 نانبل

 -1.92 5.36 7.28 رئازجلا

 ال مأ ةبسانُم ةيطارقميدلا :7 لكشلا

 ىلإ 2013 نم ريغتلا ىلإ ريشت †∆ زومرلا
2016 

 

 ةبسانم ةيطارقميدلا نوكب ةصاخلا تاروصتلا

 ةيطارقميدلا تناك اذإ اّمع ،نينطاوملا ىلع لاؤس حرُط )10 ىلإ 0 نم( هسفن سايقملا ىلع
 نأب يوق داقتعا ىلإ ريشي ام ،ةطقن 7.2 عقاوب برغملا يف ةجرد ىلعأ تناك .مهدلبل ةبسانم
 لودلا تبرتقا نيح يف ،6.5 فينصتب ،برغملا دعب ندرألا ءاجو .دلبلل ةبسانم ةيطارقميدلا
 .)تاجرد 5( فصتنملا ةطقن نم نايبتسالاب ةلومشملا ىرخألا

 سنوتو نيطسلفو رئازجلا يف راسحنا كانه ناك ،نمزلا رم ىلع تاهجوتلا صخي اميف
 ،لقألا ةدايزلا ةبسن سفن ندرألاو رصم تدهش .)1.8( برغملا يف ةظوحلم ةدايزو ،نانبلو
 يف ةثلاثلا ةرودلا تمت ،رصم يف نأ ةظحالملاب ردجي .طسوتملا يف ةجرد فصن نم لقأب
 يفو ،يسيسلا ةموكح قايس يف ةعبارلا ةرودلا تناكو ،يسرم مكُح نم ةريخألا روهشلا

 .ليلقب ىلعأ ةجردب ةبسانُم ةيطارقميدلا نإ نونطاوملا لوقي هدهع
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 جئاتنلا

 تافالتخا ربكأ تناكو .ةقطنملا دادتما ىلع قستم لكشب ةيطارقميدلا وحن تاهجوتلا ريغتت مل
 ةلمتحم تالكشمل كانه نينطاوملا طبر لامتحا حبصأ ثيح ،ندرألاو برغملا نم لك يف
 .نيدلبلا يف ماظنلا اذهب ربكأ مازتلا نع نيدلبلا يف بارعإلا عم ،لقأ ةيطارقميدلا ةموكحلاب
 لذبو ،ةيسفانت تاباختنا دقعب نيدلبلا يف نييكلملا نيماظنلا مايق ىلإ ريغتلا اذه ىزعُي نأ نكمي

 ليلقلا تلعف تاحالصإلا نأب لوقلا نكميو .ماظنلا ءازإ نينطاوملا تاروصت ليدبتل ةلواحم
 تاحالصإ اهتفصب تاحالصإلل نيتلاحلا يف ماظنلا جيورت مغر ،اًحوتفم مكحلا ماظن لعجل
 نم ربكأ ردق دوجوب نيدلبلا يف نونطاوملا دقتعي نأ لمتحملا نمف ،اذهل ةجيتن .ةيطارقميد
 اهنم مقافت مل أدبملا ثيح نم ةيطارقميدلاب ةطبترم ةديدع تالكشم ةيؤر عم ،ةيطارقميدلا

 ةيطارقميدلا نوكت نأ ةلأسم نم اًقلق لقأ اوحبصأ امبرو .هسفن تقولا يف ،تاحالصإلا هذه
 ،فارطألا عيمجل اًباعيتسا رثكأ تحبصأ سنوت ةموكح نإف ،ضيقنلا ىلعو .ربكأ تايدحتل اًردصم
 لاقتنالا ةيلمع اهيلع يوطنت يتلا تايدحتلا هسفنب ىأر روهمجلا نأ رمألا اذه بحاصو
 ةلئسأ ىلع مهدودر نإف ،روكذملا ىلع ءانبو .ةيطارقميدلا ةيلمعلا ناكرأ تيبثتو يطارقميدلا
 اذه معد يف مهرارمتسا نم مغرلا ىلع ،ةيطارقميدلاب تالكشملل مهطبر سكعت نايبتسالا
 .مكُحلا نم عونلا

 رثكأ تحبصأ ةيطارقميدلا نأو ،ةيطارقميد رثكأ تراص مهتموكح نأ اًمومع نويرصملا روصتيو
 دوجوب ةيطارقميدلا طبر ىلإ ةفاضإ ،سكعلا نويرئازجلا رهظأ نيح يف ،مهدلبل ةمءالم
 تالكشملا نوطبري نينطاوملا نإف ،نانبل يف ةيسايسلا تابارطضالا مغرو .ربكأ تالكشم
 نأ ىري روهمجلاف ،نيطسلف ىلإ ةبسنلاب امأ .اهل مهمعد داز دقو ،لقأ ةجردب ةيطارقميدلاب
 هذه رِهظُت ،لَمجُملا يفو .ماظنلا معد يف رمتسم هنكل ،ةريثك تالكشم يناعت ةيطارقميدلا
 باقعأ يف لاحلا نم ضيقنلا ىلع ،ةلود لك يف جئاتنلل ةكّرحُملا يه ةيلخادلا ةسايسلا نأ جئاتنلا
 مهتاداقتعا نونطاوملا رّيغ امبر ثيح ،رئازجلا نوكي دق سيئرلا ءانثتسالا .ةيبرعلا تاضافتنالا
 نوكت نأ رثكأ حجرُي ىرخألا نادلبلا يف نأ الإ .ةرواجملا سنوت ةبرجت ىلع ءانب ةيطارقميدلا ءازإ
 حافك نوكي نأ حَّجرُي ،روكذملل ةجيتن .ماعلا يأرلا يف تاريغتلل ةكرحُملا يه ةيلخادلا تارييغتلا
 ةقطنملا ءاحنأ رئاس يف ءارآلا ىلع ركذُت ال ةليلق راثآ هل ةيطارقميدلا ناكرأ تيبثتل يراجلا سنوت
 ىلع ةيبرعلا تاضافتنالل – تدجُو نإ – ىدملا ةليوط ةليلق اراثآ كانه نأ ينعي ام ،ىرخألا
 مكُحلا ةلاح نسحتت نأب لمألا قانتعا يف نونطاوملا رمتسي امنإ .ةيطارقميدلا وحن تاهجوتلا

 نإو ىتح ،فدهلا اذه زاجنإل ماظن لضفأ حجرألا ىلع يه ةيطارقميدلا نأب نودقتعيو ،مهدالب يف
 لاكشأ نم لكشلا اذه اهيلإ يدؤي دق يتلا تالكشملا ضعب دوجوب داقتعالا يف نوريثكلا رمتسا
 .مهدالب يف مكحلا
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حول الباروميتر العربي

 الباروميتر العربي هو شبكة بحثية مستقلة، تقدم نظرة ثاقبة عن اإلتجاهات والقيم
اإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية للمواطنين العاديين في العالم العربي

 تقوم الشبكة بإجراء ٕاستطالعات للرٔاي العام في الشرق األوسط وشمال ٔافريقيا ذات
مستوى عاٍل من الجودة والمصداقية منذ عام ٢٠٠٦

 نحن ٔاضخم مستودع للبيانات المتاحة في متناول العامة حول ٓاراء الرجال والنساء في
 المنطقة .تمنح نتائج استطالعاتنا فسحة للمواطنين العرب للتعبير عن احتياجاتهم

واهتماماتهم




