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                                                    الجمهورية العربية السورية                                
                                                                                          وزارة السياحة        

 
  

 
  

 9102لعام  /أيار –نيسان  -آذار  - / ة العالميةالسياحأخبار 

 

  أوالً : أهم الفعاليات السياحية خالل األشهر الثالثة الماضية :
 

 : العالمية السياحة لمنظمة التابعة السياحة تكنولوجيا مغامرة تستضيف كولومبيا 

نظمتتم منظمتتس احةتتٌعاس اح عحمٌتتس امتتتعموج احفينعحعمٌتتع اتتً  تتعحم احةتتٌعاس ع فنظتتٌم عفةتتعٌوا  تت  م متت  احايعمتتس 

م  احشويعم احنعشئس عاحمؤةةعم األيع ٌمٌس عاحشويعم عاحمةفثموٌ  عاعضنعم  077احيعحعم ٌس، اٌث شعوك اٌهع 

أناعء اح عحم. ، نعقشعا مع احقةعع اح عم يٌفٌس ف زٌز عفعةٌع نةعق األايتعو احفمعوٌتس األ معل عاحمةو عم م  ممٌع 

 احم فيوج حفنمٌس احةٌعاس احمةف امس.

يع  احا ث  مثع س خلفٌس ألعل منصس يعحعم ٌس حوٌع ج األ معل عاال فيعو احةٌعاً، عاحفً فه ف إحى خلق ف عع   ٌ  

حنمعح عف زٌتز ثقعاتس اةتفثمعو وأل احمتعل عف تع ل األايتعو اتعل يٌفٌتس أصاعب احمصلاس احم نٌٌ ، عف ع ل قصص ا

 Amadeusمعامهس فا ٌعم احفعةع، أع يٌفٌس احف عمل مع احمةفثموٌ  عاحففع ل م هم. م   ٌ  احشويعم احاعضوج

Ventures   عBluebox  عAngel Ventures  عDux Capital. 

 Wayra Coworkingيعحعم ٌتس اتتق احعصتعل حلف تعع  متع ةتٌفم متنا احفتعئز اتً مةتع قس احشتويعم احنعشتئس اح

Space .اً اح عصمس  عغعفع 

كما وستتاح للفائز أيًضا الفرصة لتقديم عرض المشروع مرة أخرى في إطار االجتماع الثالث والعشرين للجمعية   

 ، سانت بطرسبرغ ، روسيا (.9139أيلول  31-9العامة لمنظمة السياحة العالمية ) 

 

 أهم المؤتمرات التي قامت منظمة السياحة العالمية بعقدها خالل شهري كانون الثاني وشباط :ثانياً : 
 

البرتغيال للتعياون عليج أجنيدة سيياحية مدنيية مسيتدامة  -اجتماع منظمة السيياحة العالميية للميدن فيي لشيبونة 

 وشاملة:

اح  ٌ  م  ماعاظً احم   احمهمس اً اح عحم اخففم أعل منف ى حماعاظً احم   اً احةٌعاس احم نٌس احمةف امس  مشعويس 

اح وفتعل عاحذي شعويم اً فنظٌمه منظمس احةٌعاس اح عحمٌس ععزاوج االقفصع  اً  –اً حش عنس  5/4/9702 فعوٌخ 

 اح وفتعل ع ل ٌس حش عنس.

 اوج يع  احهت ف مت  االمفمتعع فشتيٌل قٌتع ج مشتفويس حضتمع  مةتع  ج احةتٌعاس اتً إنشتعء مت   حلممٌتع عفةتعٌو عإ

احةٌعاس اً احم    ةوٌقس ف زز احنمع االقفصع ي عاالن معج االمفمتع ً عاالةتف امس اح ٌئٌتس، اٌتث أ  نمتع احةتٌعاس 

احم نٌس ٌخلق فا ٌعم مهمس مت  اٌتث اةتفخ ام احمتعاو  احة ٌ ٌتس عاألثتو االمفمتع ً عاحثقتعاً عاحضتتة  لتى اح نٌتس 

ممفم عم احمضٌفس، حذحك ٌن تً فصمٌم احةٌعةعم احةٌعاٌس يةٌعةعم احفافٌس عاحفنقل عإ اوج االز اعم عاح القس مع اح

ع  مع ٌةهم اً فاقٌق أه اف احفنمٌس احمةف امس. ًٌ ع ع ٌئ ًٌ ع عامفمع  ًٌ  م نٌس مفيعملس ف زز م ٌنس مفعازنس اقفصع 
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ج، احمتت   عاحالتتعل احم فيتتوج، نمتتعذج األ متتعل احم ٌتت  (Big Dataيمتتع نتتعقج االمفمتتعع قضتتعٌع يعح ٌعنتتعم احي ٌتتوج  

عاألا اث اإل  ا ٌس، اح نٌس احفافٌس، احمعاو  عاحفخةٌة ، مشعويس احممفمع احمالً عاحفميٌ  عيٌفٌتس ضتمع  اإل متعج 

 احيعمل حلةٌعاس اً م عل األ معل احم نً األعةع.

مهم عيتتع  متت  نفتتعئت احمنفتت ى إ تتال  حشتت عنس  شتتد  احةتتٌعاس احم نٌتتس احمةتتف امس عاحتتذي  تتزز اٌتته احمشتتعويع  احفتتزا

، 00 معاءمس ةٌعةعم احةٌعاس احم نٌس مع م عل أ معل األمم احمفا ج احمت نً احم ٌت  عأهت اف احفنمٌتس احمةتف امس احت  

 / عهع ام ل احم   عاحمةفعةنعم اح شوٌس شعملس عآمنس مونس عمةف امسا.00عهً احه ف /

الثيية والعشييرين للجمعييية العاميية سيييتم تقييديم إعييالن لشييبونة بشيي ن السييياحة الحضييرية المسييتدامة فييي الييدورة الث

روسيا، كما سُتعقد القمية العالميية الثامنية  -لمنظمة السياحة العالمية المقرر عقدها في أيلول في سان بطرسبرغ 

أيليول  39 -9كازاخسيتان فيي الفتيرة ميا بيين  -لمنظمة السياحة العالمية حول السيياحة المدنيية فيي نيور سيلطان 

9139. 

 

وريادة األعمال يحتل مركز الصيدارة فيي المنتيدى العيالمي لمنظمية السيياحة العالميية حيول خلق فرص العمل  

 ع فن الطهي سياحة

 عحس شعويعا اً احمنف ى اح عحمً احختعمل حمنظمتس احةتٌعاس اح عحمٌتس اتعل ةتٌعاس ات   27مشعوك م   577اعاحً 

ه مويتز اح عةتك حلةهتً عقت  فويتزم ا عحٌتعم أٌعو(، احذي اةفضعا 3-9احةهً اً م ٌنس ةع  ةٌ عةفٌع  اإلة عنٌس  

 هذا اح عم  لى مةعهمس ةٌعاس ا  احةهً اً خلق اوص اح مل عف زٌز وعح احم ع وج. 

فم  ق  احمنف ى  هت ف فشتمٌع ف تع ل احخ توام اتً ممتعل احةتٌعاس عخصعصتعً ةتٌعاس ات  احةهتً، حفا ٌت  احفمتعوب 

 ٌس اح ل ا . احمٌ ج عاحممٌزج عفشمٌع ةٌعاس ا  احةهً ي عمل حفنم

ٌمثتتل إٌمتتع  اتتوص اح متتل عف زٌتتز وعح احم تتع وج احمعاضتتٌع احوئٌةتتٌس حلمنفتت ى احختتعمل عذحتتك فمعشتتٌعً متتع احفويٌتتز 

، اٌتث فضتع منظمتس احةتٌعاس 9702احخعص حمنظمس احةٌعاس اح عحمٌس  لى احف لتٌم عاحمهتعوام عاحعظتعئف اتً  تعم 

ف امس احة  س  شو  صففهع عيعحس فع  س حألمتم عأه اف احفنمٌس احمة 9737اح عحمٌس احقةعع احةٌعاً اً م عل أ معل 

احختعص  ةتٌعاس ات   9702احمفا ج فوعج حلةٌعاس م  أمل احفنمٌتس احمةتف امس، عحهتذا ٌتوف ة احمنفت ى اح تعحمً ح تعم 

/ م  أه اف احفنمٌتس احمةتف امس احتذي ٌشتمع ااحنمتع االقفصتع ي احمشتمع عاحشتعمل 8احةهً اوف عةعً م عشواً  عحه ف /

 مةف ام، عاح معحس احيعملس عاحمنفمس، عاح مل احالئق حلممٌعا. حلممٌع عاح

عيع  م   ٌ  احمعضع عم احفً فم فنععحهع خالل االمفمعع احذي اةفمو ٌعمٌ  ا إةعو احةٌعةس اح عمس حفةعٌو ةٌعاس 

  تم  ا  احةهً عق وفهع  لى خلق اوص اح مل عف زٌز وعح احم ع وج عاحمهعوام احمةتفق لٌس،  عإلضتعاس إحتى ةتوق

احشويعم احصتٌوج عاحمفعةةس عوٌع ج األ معل اً ةٌعاس ا  احةهًا. يمع اُةفيملم ملةعم احنقتعج  زٌتعوام انٌتس 

اً إقلٌم اح عةك إحى عمهعم ف وض احمعضع عم احفً فم فنععحهع خالل احمنف ى عاحفً يع  م   عوهع فعاٌو اوصس 

 عل. حلمشعويٌ  حفنفٌذ األايعو عفف ٌلهع عمشعويفهع  شيل ا   

خالل احمنف ى، فق م احمفةع قع  م  احمةع قس األعحى حةٌعاس ا  احةهً احفع  تس حمنظمتس احةتٌعاس اح عحمٌتس  مشتعوٌ هم 

 الفخعذ احقواو احنهعئً حلفعئز. 

عاُ ف وم هذه اح عوج م  احمنف ى  مثع س خلفٌس إلةتالق إوشتع ام منظمتس احةتٌعاس اح عحمٌتس عمويتز اح عةتك حفةتعٌو 

 حةهً. ةٌعاس ا  ا

-0ةٌ ق  احمنف ى اح عحمً احةع ل حمنظمس احةٌعاس اح عحمٌس اعل ةٌعاس ا  احةهً اً  وعج،  لمٌيع اً احففوج م  

 . 9797ازٌوا   3
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 منتدى "مواجهة التحدي الديمغرافي من خالل السياحة واالبتكار" في إسبانيا : 

فا ي اح ٌمتوااً م  خالل احةٌعاس عاال فيعوا عاحذي  ق م منظمس احةٌعاس اح عحمٌس اً ةٌتعاٌع منف ى امعامهس اح

اضوه أيثو م  معئس شخص، خالل هذا احمنف ى فم فةلٌة احضعء  لى احةٌعاس عاال فيتعو يالتعل أةعةتٌس حم عحمتس 

مشيلس انخفعض     احةيع  احذٌ  ٌ ٌشع  اً اح ٌئس احوٌفٌس عإٌمع  العل م  قةعع احةٌعاس حميعااتس هتذه احظتعهوج 

 احفعاز  اإلقلٌمً. عإ ع ج

 شتيل ختعص حلف لتٌم عفةتعٌو احمهتعوام احمهنٌتس عاحفعظٌتف   9702اٌث إ  منظمس احةتٌعاس اح عحمٌتس فيتول  تعم 

 عاحف وٌب احمٌ  اً احةٌعاس عاال فيعو حمعامهس هذه احفا ٌعم عضمع   قعء اح ٌئس احوٌفٌس .

حلف عع   ٌ  احقةتع ٌ  اح تعم عاحختعص متع فتعاٌو وؤى اتً  عإلضعاس إحى ذحك فم فالٌل اح  ٌ  م  احفمعوب احنعماس 

 ممعل احعمهعم احذيٌس .

 ثالثاً : أهم المنتديات واالجتماعات التي ستقوم منظمة السياحة العالمية بعقدها خالل الفترة القادمة :
 

يتعنع  األعل  6-4ع اتً احففتوج متع  تٌ  المؤتمر العيالمي الرابيل لمنظمية السيياحة العالميية حيول سيياحة النبيي  

 اً اعحً  ي يعحفشعمعا، فشٌلً . 9702

 رابعاً : أخبار سياحية متفرقة :
 

 لتطوير المهارات الرقمية : (Googleالتعاون بين منظمة السياحية العالمية وغوغل ) 

ف زٌز احم واس عاحف لتٌم عاحنمتع اتً احةتٌعاس هتع اتً صتلب شتوايس فتم اإل تال   نهتع  تٌ  منظمتس احةتٌعاس اح عحمٌتس 

أ ضتتعء منظمتتس احةتتٌعاس اح عحمٌتتس اتتً م عحمتتس االفمعهتتعم  Google، اٌتتث ةتتف  م Googleعاح ضتتع احمنفةتتب 

حقةعع عذحك حفةخٌو إميعنعفه عمةعهمفه اتً احوقمٌس احم ٌ ج عفا ٌعم احفاعل احفً فعامههع احةٌعاس عاحفً ٌافعمهع ا

 االةف امس  شيل يعمل .

فزامنتعً متع فويٌتز منظمتس احةتٌعاس اح عحمٌتس  شتيل ختعص  لتى احف لتٌم عاحعظتعئف  Googleعٌدفً هذا االففعق مع 

فو   تو أةعةعً حلقت وج احفنعاةتٌس اتً احةتٌعاس، اٌتث ٌتفم اح اتث أع احامتز حلةت عفةعٌو احمهعوام احوقمٌس احفً ف ف و

 فزعٌ  عزاوام احةٌعاس  عحمهعوام عاأل عام عاح وامت احفً ٌافعمع  إحٌهع حفةعٌق عامعٌس أنفةهم   و اإلنفونم .

 :للحصول علج أفضل الوجهات التي يمكين الوصيول إليهيا ONCE ومؤسسة سعي منظمة السياحة العالمية 

احت عوج األعحتى مت  متعئزج احفمٌتز ا عمهتس ةتٌعاٌس ٌميت   ONCEأةلقم احمنظمس اح عحمٌتس حلةتٌعاس عمؤةةتس 

  احعصعل إحٌهعا، عاحفً ةُف وف عفشمع احمعاقع احفً ٌمي  حلممٌع احعصعل إحٌهع. 

احه ف م  ذحك هع احف وٌف  عحمعاقع ا احفً ف ذل ممهتع اً مهمتعً افتى ٌميت  ألي ةتعئا أ  ٌةتفمفع  عمهفته،  تتض 

  احاةٌس أع اإل وايٌسا. احنظو    ق وافه اح  نٌس أع 

اً يل  عوج ةتٌفم متنا احفمٌٌتز إحتى عمهتس  عحمٌتس إحتى معنتب إشتعوام خعصتس اةتب نتعع احعمهتس، اٌتث ةتفيع  

عمهعم احفواث احم نً عاحشمل عاحشعةئ عاحم عل عاحفواث احوٌفً أع احثقعاً مؤهلس حلاصعل  لى هذا احفمٌٌز احفً 

ع.  ًٌ ٌُمنا ةنع  ة

 ومركز الباسك للطهي يطلقان مبادئ توجيهية لتطوير سياحة فن الطهي : منظمة السياحة العالمية 

أةلقتتم منظمتتس احةتتٌعاس اح عحمٌتتس عمويتتز اح عةتتك حلةهتتً مممع تتس م ٌتت ج متت  اإلوشتتع ام حمةتتع  ج احعمهتتعم  لتتى 

س اتعل االةففع ج م  االهفمعم احمفزاٌت   ةتٌعاس ات  احةهتً ختالل احمنفت ى اح تعحمً احختعمل حمنظمتس احةتٌعاس اح عحمٌت

 ةٌعاس ا  احةهً اً ةع  ة عةفٌع ، أة عنٌع.

متتع فزاٌتت  ةلتتب احةتتٌعح  لتتى فمتتعوب احةتتفو احفوٌتت ج عاحاقٌقٌتتس، فمفتتع ةتتعق اتت  احةهتتً اح تتعحمً  نمتتع ي ٌتتو ختتالل 

احةتتنعام األخٌتتوج، اٌتتث فهتت ف مممع تتس األ عام احم ٌتت ج حمنظمتتس احةتتٌعاس اح عحمٌتتس عمويتتز اح عةتتك حلةهتتً إحتتى 

ى االةففع ج م  هذا االفمتعه، عفميتٌ  احعمهتعم مت  ختالل احم واتس عاحخةتعام احملمعةتس احفتً مةع  ج احعمهعم  ل
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ٌافعمعنهع حفصمٌم عفنفٌذ خةس ةٌعاس ا  احةهً. عم  خالل ا فمع  مثل هذه احخةس ٌمي  حلمت   عاحمنتعةق احفمفتع 

يثتو عأاضتل عاحفتً ٌميت  أ  ٌيتع   عح  ٌ  م  احفعائ  احفً ٌمي  حلةٌعاس أ  فاققهع  عإلضتعاس إحتى فتعاٌو عظتعئف أ

 أٌضعً  مثع س اعاز حال فيعو عوٌع ج األ معل.

ففضم  ااحم ع ئ احفعمٌهٌس حفةعٌو احةٌعاس اتً ات  احةهتًا فعصتٌعم  شتد  احمعانتب احوئٌةتٌس حلفخةتٌة عاإل اوج 

احعةنٌتس عمنظمتعم  عيذحك احف خالم عاألنشةس احممينس حلفنفٌذ م  ق ل إ اوام احةتٌعاس احعةنٌتس عمنظمتعم احةتٌعاس

إ اوج احعمهعم احةٌعاٌس.يمع ففضم  قضعٌع مثل احفوعٌت حةلةلس احقٌمس، فنمٌس احف لٌم عاحمهعوام، فالٌتل احمنعاةتٌ ، 

 صعوج احعمهس، آحٌعم احاعيمس عاحمواق س عأيثو م  ذحك.

 بين الطرفين :زيارة رسمية لألمين العام لمنظمة السياحة العالمية إلج إيطاليا بهدف تعميق الشراكة  

يع  احه ف م  هذه احزٌعوج االاففعل  عحشوايس  ٌ  احةواٌ  عاً نفل احعقم ف ع ل احم واس عاحخةة حم ل احةتٌعاس 

ماويعً حلفنمٌس االقفصع ٌس احمةف امس ع خعصس اً ممعل ةٌعافً احن ٌذ عا  احةهً عخلق اوص  مل شتعملس، اٌتث 

ع، عٌنفت  58احوائ ج اً اح عحم عفواب اح عحس  ديثو م  ف ف و إٌةعحٌع عاا ج م  احعمهعم احةٌعاٌس  ًٌ ملٌع  زائو ةنع

 ملٌعو  عالو أموٌيً حالقفصع  اإلٌةعحً ةنعٌعً.  44احقةعع أيثو م  

 للسينما والتعليم : بالتينيوم جائزة األمين العام لمنظمة السياحة العالمية يقدم 

 عحتس نعةقتس  02ٌُ   افل فعزٌع معائز  الفٌنٌعم أا  أ وز أا اث صتنع س األاتالم األٌ ٌوٌتس األموٌيٌتس  احفتً فضتم 

  عحلتس اإلة عنٌس عاح وفتعحٌس اً أموٌيع احالفٌنٌس عأن عوا عاح وفتعل عإة عنٌع اً أعوع ع(. 

معئزج، عاا ج  00احميةٌك عق  فم منا  -معٌع اً وٌفٌٌوا  9702أٌعو  09يع  احافل حهذا اح عم   عوفه احةع ةس اً 

 . 9737حم عل أ معل األمم احمفا ج ح عم  00حيل ه ف م  أه اف احفنمٌس احمةف امس اح  

عق  ُمنام معئزج  الفٌنٌعم حلةٌنمع ذام احقٌمس احف لٌمٌس حألاالم احفً ففمٌز  عالةف امس عاالنففعح عاحشمعحٌس مع فويٌز 

حألاتالم ذام احقٌمتس احفو عٌتس اح تعوزج  ى احف لتٌم عاحمهتعوام عاحفعظٌتف، يمتع يتع  هنتعك متعائزاحمنظمس هذا اح عم  ل

 عاأل معل احفً ٌمينهع فافٌز احنمع االقفصع ي ع اع احفنمٌس عف زٌز االن معج عاحففعهم. 

 ً اح صتتوي مم ٌتتس احختت معم حجنفتتعج احةتتم  متتع ختتالل احافتتل قعمتتم منظمتتس احةتتٌعاس اح عحمٌتتس  فعقٌتتع متتذيوج ففتتعهم

 (EGEDA . ٌح نعء األةل ح القس مةفق لٌس قعٌس  ٌ  احةوا 

 خامساً : إحصاءات سياحية :
 

 أرقام السياحة الدولية والثقة في االرتفاع : 

ٌُظهو اح    األخٌو م   عوعمفو احةٌعاس اح عحمً احفع ع حمنظمس احةٌعاس اح عحمٌس عاحصتع و  نهتع أ  احةتٌعاس اح عحٌتس 

 لى احوغم مت  أ  هتذا احنمتع يتع   تعفٌوج أ ةتد مقعونتًس  عح تعمٌ   9702خالل احو ع األعل م   عم عاصلم نمعهع 

األخٌوٌ  عذحك  فضل االقفصع  اإلٌمع ً عزٌع ج احق وج احمعٌس عفةهٌل احفدشٌوج، عٌفوامع احنمتع اتً  ت   احقتع مٌ  

 ععز م  ل احنمع االقفصع ي اح عحمً . شيل ةفٌف      عمٌ  م  احنفعئت االةفثنعئٌس، حي  احقةعع ٌعاصل فم

هتتً  المتس إٌمع ٌتتس حلتعٌتس، اقتت  شته م منةقتتس احشتتوق  9702٪ احمةتتملس اتً أعائتتل  تعم 4اٌتث أ  احزٌتتع ج  نةت س 

٪( أ لتى زٌتع ج اتً  ت   احقتع مٌ  احت عحٌٌ ، عاوفف تم 6٪( عآةتٌع عاحماتٌة احهتع ئ   8األعةة زٌتع ج عقت وهع   

 ٪(. 3٪(، عةملم م  الم نمع اً األموٌيفٌ   4وٌقٌع  نة س  األوقعم اً يل م  أعوع ع عإا

٪( ،  قٌتع ج عمهتعم مت  منتعب اح اتو احمفعةتة 4عةملم أعوع ع، أي و منةقس ةٌعاٌس اتً اح تعحم، نمتعاً ي ٌتواً   

٪(. عيع  احنمتع اتً إاوٌقٌتع مت اعً ع  عالنف تعج احمةتفمو اتً شتمعل 5عأعوع ع احعةةى عاحشوقٌس   لى ا  ةعاء  

٪(  قتعج   ت  احنفتعئت احضت ٌفس اتً  تتعم 00٪(. اتً األمتوٌيفٌ ، عانف شتم منةقتس اح اتو احيتعوٌ ً   00إاوٌقٌتع   

. اتً آةتٌع عاحماتٌة احهتع ئ، يمتع أظهتوم 9700، اً أ قعب فدثٌو إ صعوي إٌومع عمعوٌع اتً أعاختو  تعم 9708

٪( ع أ اء قتتعي حلتعٌتتس متت  احةتتعق 2ٌع   ٪(  قٌتتع ج شتتمعل شتتوق آةتت6نفتتعئت األشتتهو احثالثتتس األعحتتى زٌتتع ج  نةتت س  

 احصٌنٌس. 
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متتع هتتذه احزٌتتع ج ف متتل منظمتتس احةتتٌعاس اح عحمٌتتس  لتتى فتتدمٌ  عظتتعئف أاضتتل عاٌتتعج أاضتتل عفعاصتتل االةتتفثمعو اتتً 

اال فيعو عاحفاعل احوقمً عاحف لٌم عذحك حالةففع ج م  احمزاٌع احيثٌوج احفً ٌمي  حلةٌعاس أ  فاققهع متع احفخفٌتف اتً 

 نفةه م  فدثٌوهع  لى اح ٌئس عاحممفمع م  خالل إ اوج أاضل حف اقعم احةٌعاس . احعقم 

  مؤشر الثقة التابل لمنظمة السياحة العالمية متفائل بش ن النمو المستقبلي :

عاًقع آلختو مةتا حمؤشتو ثقتس  9708  أم احثقس اً احةٌعاس اح عحمٌس  عالوففعع موج أخوى     احف عةؤ اً نهعٌس  عم 

، عهً معةم احتذوعج حل  ٌت  مت   9702س احةٌعاس اح عحمٌس. اٌث ف   احفعق عم  عحنة س حلففوج م  أٌعو إحى آب منظم

احعمهتتعم اتتً نصتتف احيتتوج احشتتمعحً، أيثتتو ففتتعؤالً ممتتع يعنتتم  لٌتته اتتً احففتتوام األخٌتتوج عٌفعقتتع أيثتتو متت  نصتتف 

 احمشعويٌ  أ اء أاضل اً األشهو األو  س احمق لس. 

ع أًٌضتع إحتى ات  ً متع عفمعشتٌعً متع  9702 واء حأل اء احةٌعاً اً األشهو األو  س األعحى م   عم يع  فقٌٌم احخ ًٌ إٌمع 

٪( اتً  ت   4٪( إحتى  3احفعق عم احم  و  نهع اً   اٌس فلك احففتوج، عففعقتع منظمتس احةتٌعاس اح عحمٌتس نمتًعا  نةت س  

 . 9702احةٌعح اح عحٌٌ  احقع مٌ  اً  عم 


