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يعقددددددد اللعنددددددط الرنفلددددددرل للنيلددددددح العددددددلاؼح العالللددددددح اظرلددددددا الددددددد زج  113فددددددي العاصددددددلح اإظددددددثا لح
نلفدددددح ز دددددلط ل دددددح الثؽدددددسي
مدزيدددددد  11 11يندددددايس العدددددازلل ذعدددددرعد الددددددليح مدددددي تندددددد مؽلدددددد
لنصقافدددددددح اششددددددداز مسردددددددؽح ملنندددددددح الثؽدددددددسي للنصدددددددة ا مدددددددل العدددددددا للنيلدددددددح العدددددددلاؼح العالللدددددددح
ليدددددنت اب رياتددددداخ اندددددا ذسردددددلػ اللعندددددط الرنفلدددددرلل ؼلدددددس يرعدددددل اندددددا اللعندددددط الرنصدددددلح لدددددا
العلعلح العامح تلسرػ للنصة ا مل العا لنفرسج .2222-2222

1

السصد الصؽفي
News Monitoring
–07ينايس 2021-
زغددددددو اليددددددس ا الرددددددي فسوددددددرما ظا ؽددددددح فلددددددس ض نز ددددددا اللعددددددرعد « نفلددددددد »11ب أن الدددددددليح
قامددددددد تعددددددنلرل ددددددازظلرل لددددددا الللننددددددح العستلددددددح العددددددعن يح ظلمنزيددددددح مصددددددس العستلددددددح الدددددددقلقرل
لنؽصدددددن اندددددا الملدددددا لنرسردددددػ لمدددددرا اللنصدددددة الدددددد ليل لدددددا ؼصدددددند اندددددا ادددددو شزا العدددددلاؼح
العسب لرسرؽما ال اظرلاامو ا لس تاللنامح.
نلفددددددح ن منيلددددددح العددددددلاؼح العالللددددددح تدددددد مط الؽاظددددددح لس يددددددح
قالددددددد الدددددددليح مددددددي تنددددددد مؽلددددددد
ظديددددددج اظدددددرساذلعلح اصدددددح ذناظدددددذ النودددددع ابظدددددرصنا ي الدددددرل يعلددددددذ العدددددالو أظلدددددعل بفردددددح لدددددا أن
العا ؽدددددح فسودددددد قلدددددن ا ثلدددددسج اندددددا العدددددفس ال،لدددددسانل قدددددد ذددددد شس الق،دددددا العدددددلاؼي تدددددددج ظدددددسا
ذلدددددال لدددددرا فن دددددذ ب تدددددد مددددد يعدددددا الؽندددددن اللثرندددددسج يعدددددا الثددددددا ذددددددعلع الرعدددددا ن مدددددع اللنيلددددداخ
اإقنلللح الد للح ذاخ الصنح لرؽقلق را ط أفض لنعامنل في را الق،ا الؽلنل.
أوددددافد أن ددددرا الرؽدددددل ددددن الددددرل يعددددمو فددددي ذدددددع لع ابترندددداز تددددر اللصيددددد مدددد العمددددن إؼددددداز
قندددددح نالدددددح لننصدددددن لدددددا فدددددسع النعددددداغل مددددددلسج لدددددا أ دددددذ تعدددددد أل ثدددددنج فدددددي ق،دددددا مدددددال ذددددد ذي
ا ،القدددددح ظديددددددج مدددددع فسيدددددق ظديدددددد صلدددددس مددددد ا فندددددازل ا صددددددقا الدددددداالل لنرسردددددػ لمدددددر اللملدددددح
الري ذعرمدا ؼلا را الق،ا الؽلنل الرل ينعة زا اقرصا يا ثلسا.
أ ددددددخ الددددددليح مدددددي أن العدددددلاؼح دددددي الصدددددس ج الردددددي ب ذنضدددددةل مددددددد ج اندددددا أن الرسردددددػ للنصدددددة
ا مدددددددل العدددددددا للنيلدددددددح العدددددددلاؼح العالللدددددددح ظدددددددا لؽسصدددددددما رددددددد فما اندددددددا العلددددددد تمدددددددرا الق،دددددددا
ذؽعدددددل ا ا ذ ظددددددلط تنلددددددح ذؽرلددددددح ظددددددلاؼلح ذؽقددددددق ابظدددددردامح الرددددددي ذندددددددد ا ا مددددددو اللرؽدددددددج فددددددي
ر اللسؼنح في صلس م اللدازيع اللعرقثنلح لما.
لفرددددددد لددددددا أن نددددددان معددددددابخ ظددددددلاؼلح يلندددددد الرس لددددددص انلمددددددا تلددددددا يرددددددناش مددددددع أ ددددددداا الرنللددددددح
اللعدددددردامح الردددددي قامدددددد اندددددا ذيفلدددددي ا اثدددددا اددددد ن دددددة ا زت الدددددرل يناظدددددذ ذؽدددددديا منا لدددددال لدددددرا
فددددددنن العددددددلاؼح الثل لددددددح يلندددددد أن ينددددددنن لمددددددا ز فاادددددد فددددددي ذعصيددددددص ؼلايددددددح ددددددرا النن ددددددةل ددددددرلا
نددددددان العددددددلاؼح الصقافلددددددح ددددددرا العددددددلاؼح الثلنلددددددح العددددددلاؼح اللؽنلددددددح غلس ددددددا مدددددد اللعددددددابخ الرددددددي
يلن أن ذعااد ا في اا ج ا منز لا طثلعرما.
أردددددازخ لدددددا أن العدددددالو دددددان يعدددددرلرع تعدددددمنلح العدددددفس مددددد من،قدددددح لدددددا أ دددددس ب ردددددداا الثنددددددان
المنيدددداخ مددددا قثدددد نز ددددال ر،نددددع لددددا أن يعددددن ددددرا الق،ددددا الؽلددددنل لددددا شسا ددددذل لندددد فددددي ددددر
الفردددددسج ب تدددددد مددددد ودددددع اظدددددرساذلعلح مؽدددددد ج لننمدددددنت تالق،دددددا ل اظدددددرق،اب ظدددددن تنددددددان ظديددددددج
لال ضدددددلا لدددددا دددددر اللنيلدددددح الد للدددددحل اصدددددح أن ندددددان ب مملدددددح لدددددو ذددددددازن تعدددددد فدددددي اضدددددنيح
دددددن مدددددا تددددددأخ تالعلددددد
منيلدددددح العدددددلاؼح العالللدددددحل ؽددددد تؽاظدددددح لدددددا ادددددد أ ثدددددس مددددد ا صددددددقا
انلددددذ تالفعدددد مدددد ددددال الرناصدددد مددددع الثندددددان الصددددديقح لنددددي ينددددنن لمددددا ؼضددددنز معددددا لح فددددي ددددر
اللنيلح اللملح.
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ذ،سقدددددد لدددددا ذعسترمدددددا اللللدددددصج فدددددي الرعدددددا ن مدددددع الق،دددددا اليددددداع ظدددددنا الددددددس اخ أ الل ظعددددداخ
اللصددددسفلح مدددد أظدددد اللعددددا لح فددددي ذ ظددددلط تنلددددح ذؽرلددددح لنعددددلاؼح ددددن مددددا ر،نددددع لددددا اظددددرصلاز فددددي
ذؽقلق را الؽنو اللعرقثني.
نلفدددددح أن من،قدددددح اليندددددلط لدددددديما النصلدددددس مددددد اللددددد الخ الردددددي
أ ددددددخ الددددددليح مدددددي تندددددد مؽلدددددد
ذعددددددااد ا فددددددي اظددددددرصلاز الق،ددددددا العددددددلاؼيل بفرددددددح لددددددا أن الللننددددددح العستلددددددح العددددددعن يح الدددددددقلقح تلددددددا
ذلندددددا مددددد ذدددددساز طثلعدددددح مرفدددددس ج ذعدددددر،لع أن ذعندددددة ظدددددلاؼح نالدددددحل لدددددا أن تدددددي لدددددديما ذعستدددددح
زا ددددددجل بفردددددح لدددددا أن عدددددثن تدددددي  2221ظدددددنا يعدددددرق،ة العدددددالو أظلدددددعل يعدددددد فسصدددددح اظدددددرصنا لح
لنلن،قح ي س ض لثندا نا مناقعنا.
قالدددددد ن الثؽدددددسي لدددددديما ذعستدددددح مللدددددصج مددددد دددددال ذن لدددددي اللنددددداطق اللددددددن القديلدددددح اللناقدددددع
ال،ثلعلددددددح مدددددد أظدددددد نددددددق ظددددددلاؼح نالددددددح ذصددددددسل ذسذقددددددي تا ؼلددددددا ذعددددددصش ز اللعرلددددددع اللؽنددددددي
لنلعددددددا لح فددددددي ددددددرا الق،ددددددا الؽلددددددنلل مدددددددلسج لددددددا أن الللننددددددح لددددددديما مدددددددس يؽرددددددر تددددددذ فددددددي
ددددددن «معدددددداز الن لدددددد » ل ذلددددددا اللنقددددددع الددددددرل أ زض انددددددا قا لددددددح الرددددددساز اإ عددددددا ي
مندددددداطق أ ددددددس
العددددددا لليل مددددددد اللعدددددددس ا أن ددددددد منقدددددددع يددددددددزض فددددددي دددددددر القا لدددددددح يؽقدددددددق لنعدددددددلاؼح  %22مددددددد
انا د ا لن ذو ذن لفذ تالدن الصؽلػ.
ذاتعدددددد الددددددليح مدددددي قا ندددددحي ن معددددداز الن لددددد الدددددرل يلردددددد اندددددا معدددددافح  3.2لندددددن مردددددساخ يسذقدددددي
تا ؼلددددددا الرددددددي يلددددددس تمددددددا يينددددددق معدددددداؼاخ ل ددددددالي يددددددنفس الفسصددددددح لعددددددن ج مدددددد عس ددددددا مدددددد
العدددددنان ذعدددددن لنلن،قدددددح ؼلنيرمدددددال دددددن مدددددا ذؽقدددددق تالفعددددد مددددد دددددال الرعدددددازب اللصددددد سج الردددددي
قامددددددد تاللن،قددددددح أ مددددددا تاذددددددد ذعددددددرق،ة شا ددددددسي زتلددددددا أ صددددددس مدددددد اللعلعدددددداخ الرعازيددددددح اطؽدددددداخ
العدددددؽاب أ اللثدددددا ي الؽديصدددددحل ذلدددددا تفضددددد الؽندددددل لدددددا المنيدددددح الؽدددددسا اللد يدددددح الردددددي ذعدددددد مددددد
اللعابخ الري ذدعع انا العلاؼح.
ددددددفد اددددد العدددددعي لدددددا ذنظدددددلع ا دددددسج الردددددساز غلدددددس اللدددددا ل الردددددساز ال،ثلعددددديل منن دددددح لدددددا أن
الددددددد العستلددددددح عؽددددددد فددددددي وددددددع مندددددداطق شقافلددددددح فددددددي قا لددددددح الرددددددساز اإ عددددددا ي العدددددداللي لندددددد
ؽردددداض لددددا اللصيددددد مدددد اللناقددددع فددددي مندددداطق الرددددساز الثل ددددي الرددددساز غلددددس اللددددا ل دددد مددددا يللددددص
ذنا المنيح ال نلح الري ب تد أن ذعرق،ة ظلاؼح نالح.
نلفدددددددح ادددددد ز يرمدددددددا لننمددددددنت تالق،دددددددا العددددددلاؼي اندددددددا
أاننددددددد الددددددددليح مددددددي تندددددددد مؽلددددددد
اللعددددرن العددددالليل ؼلددددس ذرنددددنن ددددر الس يددددح مدددد ظددددثعح مؽددددا ز مرنامنددددح ذمدددددا لددددا ذعصيددددص الدددد
اللنيلدددددحل أشندددددا مدددددا تعدددددد ذعدددددا ش أشمدددددح ذفددددددي فلدددددس ض نز دددددا نفلدددددد)11-ل منمدددددا مؽدددددنز ازج
ا شماخ الري،لظ لنلعرقث ل مؽنز العلاؼح أ داا الرنللح اللعردامح.
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مدددددد ز يرمددددددا ابظددددددرساذلعلح للنيلددددددح
نلفددددددح ن اللؽددددددنز ا
قالددددددد الدددددددليح مددددددي تنددددددد مؽلددددددد
العددددددلاؼح العالللددددددح ينقددددددي الضددددددن انددددددا أ للددددددح ازج ا شمدددددداخ الري،ددددددلظ لنلعددددددرقث ل منوددددددؽح أن
شدددددداز أشمددددددح فلددددددس ض نز ددددددا دددددددفد دارددددددح الق،ددددددا العددددددلاؼي الددددددرل اددددددا ا ددددددال ا شمددددددح مدددددد
ا ملدددداز ال،نددددة انددددا ؼس ددددح العددددفس العددددلاؼيل ددددرا لددددا ظا ددددة غالقدددداخ مرنددددسزج فددددي ميرنددددي تندددددان
العدددددالو ودددددعد العددددددامنل فدددددي دددددرا الق،ددددددا أمدددددا ،ددددددس فقددددددان الن دددددا ي ا عدددددددا فدددددا اللعددددددرقث
اللمني.
اظددددددردز د قا نددددددحي دددددد ذ فددددددي ددددددر ا قدددددداخ العصددددددلثحل يدددددد ذي ز منيلددددددح العددددددلاؼح العالللددددددح فددددددي
ذددددنفلس اللعدددداادج الالشمددددح لنعددددامنل فددددي الق،ددددا العددددلاؼي مدددد ددددال تنددددا قنددددناخ اذصددددا فعالددددح مددددع
العمددددداخ الردددددي ذدددددرؽنو فدددددي اللدددددناز مددددد أظددددد الرنالدددددح تددددداليس ا الياصدددددح الردددددي يناظممدددددا ددددد ب
ا فددددددسا ل وددددددافح لددددددا ذقددددددديو النصددددددػ اللدددددددنزج تددددددد ن اظددددددرساذلعلاخ اإغاشددددددح اللناظددددددثح ذعلددددددلو
أفضددددد الللازظدددددداخ الؽننملددددددح لدددددداو الق،ددددددا العددددددلاؼي ؼددددددن العدددددالو مفا وددددددح الل ظعدددددداخ اللاللددددددح
الس لعلح في الق،اال العا الياع لنلداز ح في النمنت تمرا الق،ا الؽلنل.
أ وددددددؽد ددددددرلا أن منيلددددددح العددددددلاؼح العالللددددددح فددددددي ؼاظددددددح لددددددا الرعددددددا ن مددددددع منيلددددددح الصددددددؽح
العالللددددددح الل ظعدددددداخ ا ددددددس ذاخ اليثددددددسج فددددددي اللعددددددا الصددددددؽي لضددددددلان النصددددددن لددددددا ذنافددددددق
لدددددي تدددددد ن ظدددددسا اخ العدددددفس اشمددددد ل مضدددددلفح أ دددددذ يعدددددة اندددددا منيلدددددح العدددددلاؼح العالللدددددح أن ذعدددددعا
لدددددا اإتقدددددا اندددددا الؽدددددد ا دددددا مددددد القلدددددن اندددددا العدددددفس أن ذؽدددددسع اندددددا ظدددددن يدددددا اددددددو
للعددددددداا دج ق،دددددددا الضدددددددلافح الدددددددرل يناظدددددددذ مر،نثددددددداخ صدددددددؽلح ظديددددددددج ذرعدددددددا ش معدددددددابخ ثساذدددددددذ
قدزاذذ.
ؼددددن معددددرقث ق،ددددا العددددلاؼح تعددددد ذعددددا ش أشمددددح فلددددس ض نز ددددال قالددددد الدددددليح مددددي تنددددد مؽلددددد
نلفدددددح دددددذ ذنظدددددد فسصدددددح غلدددددس معدددددثنقح إادددددا ج ذصدددددللو ق،دددددا العدددددلاؼح تددددددن ردددددام يرعدددددق مدددددع
أ دددددداا الرنللدددددح اللعدددددردامح ل يددددددل ذلدددددا ادددددو أردددددنا العدددددلاؼح اللؽنلدددددح الردددددي تاذدددددد مص دددددسج أ صدددددس
مدددددد أل قددددددد مضددددددال ددددددرلا يلندددددد للنيلددددددح العددددددلاؼح العالللددددددح أن ذعلدددددد انددددددا معدددددداادج الددددددد
ا اضددددددددا انددددددددا مددددددددط العددددددددلاؼح فددددددددي الي،ددددددددظ النطنلددددددددح إ ازج ا شمدددددددداخ ذيفلددددددددي الليدددددددداطسل
اقرسؼدددددد أيضدددددا أن ذعرسردددددد اللنيلدددددح تلثدددددا زاخ أ دددددس ا ددددد منينمدددددح ا مدددددو اللرؽددددددج فدددددي ددددددا
صدددددند معدددددااداخ ذددددداتع للنيلدددددح العدددددلاؼح العالللدددددح لدددددداو ددددد الدددددد ا اضدددددا دددددامني العضدددددنيح
لرنثلح ابؼرلاظاخ ال،از ح لق،ا العلاؼح.
يس دددددص شدددددا ي مؽدددددا ز دددددر الس يدددددح ابظدددددرساذلعلح للنيلدددددح العدددددلاؼح العالللدددددح اندددددا العالقدددددح النشلقدددددح
تل لن ذ،نز الق،ا العلاؼي ذؽقلق أ داا الرنللح اللعردامح .)SDGs
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قالدددددد تمدددددرا اليصدددددنعي « ن ذثندددددي أ ددددددا الرنللدددددح اللعدددددردامح يعدددددد الي،دددددنج ا لدددددا ؽدددددن ذؽقلقمدددددال
ب أن اللسؼنددددددح القا مددددددح ذعددددددرنص ذسظلددددددح ابلرصامدددددداخ ال،نالددددددح لنددددددد ا اضددددددا منيلددددددح العددددددلاؼح
العالللددددددح لددددددا أطددددددس ذنيلللددددددح طنلددددددح»ل أوددددددافدي « انددددددا الددددددسغو مدددددد أن العددددددلاؼح مددددددر نزج فددددددي
ادددددد قنلددددد مددددد أ دددددداا الرنللدددددح اللعدددددردامحل ب أ مدددددا ظدددددص ب يرعدددددصأ مددددد ددددد اؼدددددد منمدددددا لمدددددا ز
أظاظددددددي فددددددي ذؽقلقمددددددال يلندددددد للنيلددددددح العددددددلاؼح العالللددددددح أن ذنعددددددة زا مملددددددا فددددددي زصددددددد مددددددد
امرصا الق،ا العلاؼي ا طس الرنيلللح الؽننملح تمر ا داا».
أردددددازخ لدددددا أ مدددددا ظدددددرعل تددددددن ددددداع اندددددا الرس لدددددص اندددددا اللصيدددددد مددددد القضدددددايا ابظدددددرساذلعلح
اللرعنقددددددح تق،ددددددا العددددددلاؼحل مددددددع العلدددددد انددددددا مددددددط أ ددددددداا الرنللددددددح اللعددددددردامح الللصددددددا العدددددداللي
دددددال العدددددلاؼح فدددددي ا طدددددس الرنيلللدددددح النطنلدددددحل للندددددنن تلصاتدددددح م ردددددس أ ا أظاظدددددي دددددال الفردددددسج
اللقثنح م ال منيلح العلاؼح العالللح.
أ ودددددددؽد أن العدددددددلاؼح اللعدددددددردامح ظدددددددص أظاظدددددددي مددددددد ا دددددددداا الساملدددددددح لدددددددا «القضدددددددا اندددددددا
الفقدددددددس» «ودددددددلان اللعدددددددا اج تدددددددل العنعدددددددل » « ذدددددددنفلس العلددددددد الال دددددددق النلدددددددن ابقرصدددددددا ل»ل
مدددددلسج لددددا أن قددددنج ددددرا الق،ددددا ذنلدددد فددددي ن ددددذ مردددددا ال مددددع افددددح الق،اادددداخ ا ددددس فددددي الددددد
لديذ القدزج انا لقا الضن انا ما يلن لندعنب أن ذؽققذ ول ظلاقاخ أ ظع.
أودددددافد أ ددددددذ ب يلندددددد ابظدددددرما ح تددددددد ز العددددددلاؼلح فدددددي الر لددددددس اللنددددددا يل فؽس دددددح العددددددفس ظددددددا
النقدددددد العددددددنل الؽاللددددددح لمددددددا أشددددددس اوددددددػ انددددددا الثل ددددددحل انددددددا منيلددددددح العددددددلاؼح العالللددددددح أن ذقددددددن
مثدددددا ز اخ االللدددددح مددددد أظددددد ذيفلدددددي ا شدددددس الثل دددددي لنؽدددددسان العدددددلاؼيل فعندددددا ظدددددثل اللصدددددا يلنددددد أن
ذدددددددرو صدددددددلاغح اظدددددددرساذلعلاخ طنيندددددددح ا ظددددددد لرؽفلدددددددص العدددددددفس تالعدددددددنا الؽديديدددددددحل اصدددددددح ا ددددددد
اللنددددداطق الردددددي ذردددددنافس فلمدددددا الثنلدددددح الرؽرلدددددح للصددددد دددددر الندددددن مددددد العدددددفسل دددددرا ودددددافح لدددددا ذنظلدددددذ
ا رلدددددا العدددددالو ؽدددددن الث ؽدددددس ذ،دددددنيس ظدددددا قددددد ظديددددددج ذقنددددد اب ثعاشددددداخل اظدددددريدا ال،اقدددددح الثديندددددح
ذقنل ذد يس النفاياخ.
العددددددديس تالددددددر س أن اللعنددددددط الرنفلددددددرل الددددددري يؽددددددق لمددددددو ا رلدددددداز اللسرددددددػ للنصددددددة ا مددددددل العددددددا
للنيلددددددح العددددددلاؼح العالللددددددح ددددددو ا اضددددددا الدددددد  32اللصددددددنذنن ؼاللددددددا ددددددوي العصا ددددددسل أذزتلعددددددانل
الث ؽددددددسي ل الثساشيدددددد ل دددددداتن فلددددددس لل ذدددددددلنيل الصددددددل ل النن ددددددنل ددددددنخ يفددددددنازل مصددددددسل فس عددددددال
اللن ددددددانل غناذللددددددابل نددددددد زاضل المندددددددل يددددددسانل ي،اللددددددال اللاتددددددانل لنلددددددال للرنا لددددددال املثلددددددال تلددددددس ل
الثسذ ددددددا ل ظلمنزيددددددح نزيددددددال ز ما لددددددال ابذؽددددددا الس ظدددددديل الللننددددددح العستلددددددح العددددددعن يحل العددددددن ا ل
ظلدل ل ظثا لال العن انل ذايال دل ذن طل ذس لا شيلثاتنل.
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