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 لتعليم واالقتصاد في سويسراا

 
في تشرررروي سررررام رررررا  رات   تق  ة . سررررام رررررا قارنة دولية لُنظم التعليم العالي في سرررررم    عرض 

لق  وج نا أن سرررررام ررررررا ت تي  راتفة  تق  ة في  .قطاع ال ؤسررررر ررررراة التعلي ية ف ررررر  الت رررررني اة العال ية
 قارنة صوير ا بل ا جفليتعتفر سام را  أنبوض النظر  . 2017" لعام 21ت نيف "جا عاة ل ج اعة لر 

القرمفين ب    نتائج الت نيف  اجيرانهبالن فة للتعليم  قارنة    ال رتفة الثالثة ت تي  أنها إال   برمطانيا 
تم ل ؤسرررر رررراة الف ثية، والتي بين ا" 21جا عاة " تشررررمجي  ج اعةهي الفل ان التي و بل ا،  50الذي شرررر ي 

 .2017 ايا  5كشف عنها في ال

ثتني أفضنننن  كيواد في سننننو  نننن ا الت ليم ال تلي   2017ع ل تم  21هذا وقد صنننن"ج  عات  ت  
 .نظتم للت ليم ال تلي في ال تلم

ضررررر ن العشرررررر ابوائي ف ررررر   تق  ة ج ا ت تيج الجا عاة ال رررررام ررررررمة في بعض ابفيان  رات   
ت ررررنيف ف رررر  ال ؤسرررر رررراة الف ثية و الجا عية   ج الب ال  ن أي  مي  ،ت ررررنيف التعليم العالي الا ني

لعالي ، ، ف رري ال عه  التقني ال  رالي ا2016ب  ردها . على سررفيي ال ثا، ، في "ت ررنيف التا  ع" لعام 
 .بعمارخ على ال رتفة التاسعة على ال  تاى العال ي

" بع  أن جاءة في ال رتفة 21افتلت سرررررام ررررررا ال رتفة الثانية في "ت رررررنيف جا عاة   ا أسرررررل نا و  
الخا  رررة بالن رررفة لل اارد، وال رتفة ابولى بالن رررفة ل ن تال والتااصررري، وال رررادسرررة لنتائج الف ا ، والثانية 

   .يئة ال  تضنة للتعليم العاليعشر بالن فة للف
  Swissinfo.ch   " في ف يث له إلى21وأوضرررو روي ومليا ع، ال شررررد على دراسرررة "جا عاة 

"قاجة نظام التعليم العالي في سررررررام رررررررا تك ن في تكثجف ال اارد في جا عاة عالية الجادة تت تج  بان تال  إن
 .كفير على العالم، وع قاة شراكة قامة    القطاع ال ناعي
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و ن ال ثير ل هت ام تراج  سررررررام رررررررا في ترتي  ال اارد إلى ال رتفة ال ررررررادسررررررة عشررررررر ب  رررررر  هذا 
 ها الخا  ة في النتيجة اإلج الية. الترتي   قارنة ب رتفت

  ا ها ناسرر     تن يتها االقت رراد ة، ب ا يتسررام رررا بل ا   ررتث ر بمثافة في  جا، التعليم والف ا  
 ال ا، في بعض بل ان ش ا، أوروبا .

 

في ال قالة ال ابقة بينا أه ية التعليم العالي وال مانة التي ت تلها سام را في وسط جيرانها ، و ذلك 
على   رررررررتاى العالم. وفي هذا الجان  ن رررررررتك ي . وضررررررر  التعليم العالي في سرررررررامرا ودور  في االقت ررررررراد 

 الا ني وت قيق ال اارد لهذا الفل  . وبناء على ذلك نج  أن:

م فكرة على   ى ارتفام نظام التعليم العالي بقياي عن رررررر  • ال جت    مي  ن فيث التااصررررري  ق ج
 .نقي ال عرفة

: "في الاقت الذي  swissinfo.chوفي تعليقه على نتائج هذا الت رررررررررررنيف عفر دي راسرررررررررررن اي   •
ت ررررررررررررتث ر فيه ال ولة  اارد  ائلة لتوطية افتياجاة التعليم والف ث العل ي، فان درجة التااصرررررررررررري 

 ."ن تال الكفيرة ت ترض بأن نظام التعليم العالي ي رج دخ  ل الو ال جت  واال

 و برأي دي راسن اي: "ت تاج الجا عاة باست رار إلى تأكي  أنها   ي ة لل جت  . •

" باضرررال أن نظام التعليم العالي ال رررام رررري   قق 21ومظهر ت رررنيف "جا عاة  ج اعة الرررررررررررررررررر  •
 وهذ  نتيجة ل  ن االستث ار في هذا ال جا،. ."أفضي النتائج على ال  تاى العال ي 

 أخذ هذا الترتي  في االعتفار التن ية االقت رررررررررراد ة في الفل  ال  ررررررررررنجف، لق  بل  "  ررررررررررتاى عادة  •
   .2016إج الي الناتج ال  لجي لل رد"، في سام را ال رتفة الثانية عشر، في عام 

رد إلى ال رتفة ال ادسة عشر ب    هذا و ن ال ثير ل هت ام ها تراج  سام را في ترتي  ال اا  •
 الت نيف  قارنة ب رتفتها الخا  ة في النتيجة اإلج الية.

شولت سام را ال رتفة الخا  ة في النتيجة اإلج الية وال رتفة الخا  ة في إج الي الناتج ال  لجي  •
  ة.ال افي، في االستث ار في  جا، التعليم والف ا  ب ا يتناس     تن يتها االقت اد

 االقتصاد السويسري
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تعتفر سام را  ن الفل ان ال  تقر اقت اد ا، بي  عتفر االقت اد ال ام ري  ن أقاى االقت اداة  •
العال ية، وتشرررره  سررررام رررررا اددهارا اقت رررراد ا  ر اقا، وذلك ب ررررف  االسررررتقرار االقت ررررادي وال ياد 

دة الجن ياة  ن سام را  قرجًا لها باإلضا ذ الع ي   ن الشر اة  تع  ج فة بعض ال ياسي، فيث تتخج
  نظ اة هيئة اب م ال ت  ة. 

 اهم القطاعاة في االقت اد ال ام ري ال  اه ة في النتاج ال  لي اإلج الي هي: •
 قطاع ال ناعة .1
 قطاع لخ  اة )ال الية وال  رفي(  .2
 قطاع ال يافة  .3
 قطاع العراعة  .4

 
،  2016% في عام 0.2 ن خ ، الج و، أع   نج  أن  ع ، ن ا الناتج ال  لي اإلج الي بل  

 % .2.10بين ا بل  أعلى  ع ، له 
% ف  0.7بلغ  جمحل معدل النمو السننننننننوج للنحلي الم ل  اإ كذلك نج   ن خ ، الج و، أع  

 % .5.4بل  أعلى  ع ، له ، بينمح 2016عحم 
، في فين 2016دوالرًا في عام  75572.83بين ا نج  أن  ع ، الناتج اإلج الي لل رد بل  فاالي 

 .75799.61كان أعلى  ع ، وصي إليه 
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في عام ل ى ال ما ة ال ررررررررام رررررررررمة ال ي رالية   ال أن ت رررررررري  ؤشررررررررراة الناتج ال  لي اإلج الي 

 إلى : 2020
 %2.6% و ع ، ن ا سناي إج الي 04 ع ، ن ا سناي للناتج ال  لي فاالي 

 .2020دوالرًا في عام  75805و ن ال تاق  أن   ي  ع ، الناتج اإلج الي لل رد 
 

  ؤشراة القطاع ال ناعي -االقتصاد السويسري
 
اقت ررراد ًا وسرررياسررريًا، لذلك تعتفر بل ا  عدهرا كنت ق  أشررررة سرررابقًا أن سرررام ررررا تعتفر بل ا   رررتقر  •

 اقت اد ا  انها تت ت  بال ياد اإل جابي فا، ج ي  قضا ا العالم.
  ليتر دوالرا. 95.4يتجتوز حجم اإلنتتج الص"تعي ال و   ي ال "وي 

  ماناة القطاع ال ناعي: •
 صناعة ابدومة ، .3 آالة الن يج  .2 ت ني  ال عادن  .1
 ال ااد الكي يائية،  .6 ة  والقا را .5 صناعة اآلالة  .4
 ال ااد الوذائية .9 ال ناعاة ال قيقة،  .8 ابجهعة الكهربائية  .7

صررررررررررررررنررراعرررة ال نتجررراة  .10
 ال اخرة. 

وفرررررر اة  راكع إنترررررراج  .11
 الطاقة،

صررررررررررررررنرراعررة التكنالاجيررا  .12
 ال  يثة، تكنالاجيا النانا

صرررررررررررررناعة ال ررررررررررررراعاة  .13
 وابكثر شهرة في سام را،

 الشا اال. .14
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فه ال  رررررررنعة وتفقى سرررررررام ررررررررا بشرررررررمي أو  بأخر تعت   على اسرررررررتيراد ال ااد ابولية والُ نتجاة شررررررر 
 وال ااد الوذائية. الطاقة وال نتجاة الجاهعة، إضافة إلى

 أهم  ؤش ا  االقتصتدية لهذا القطتع: 

 
 https://ar.tradingeconomics.com/switzerland/mining-production ال   ر:

 ن خ ، هذا الج و، نج  أن  ع ، ن ا اإلنتاج ال رررررررناعي بشرررررررقيه صرررررررناعة اآلالة والتكنالاجيا 
. وهذا ب رررررررررف  الاضررررررررر  االقت رررررررررادي العال ي. و   ذلك 2016% للعام -0.2% و-1على التاالي 

على االسرررررررت ادة  ن الق راة الذاتية في الف د وق  وصررررررري هذا  ع لت ال ما ة ال ي رالية في سرررررررام ررررررررا
%. و ذلك تشررررررررررير  ؤشررررررررررراة التناف ررررررررررية إلى ارت اع  ع لها إلى 81.23إلى  2016ال ع ، في عام 

 نقطة.  5.76
 .29.0أ ا  ؤشر سهالة   ارسة أنشطة ابع ا، االستث ارمة في سام رمة فانه   تي ال رتفة 

%، و ذلك انخ اض  ؤشرررراة الطلفياة 3.8 ع ، ن ا إنتاج التع ين وال ل ت للنظر ها انخ اض 
 %.4.20ال ناعية 

% على 3.1 2017 ن ال تاق  أن يعداد فجم النشرررررررررررام االقت رررررررررررادي ليفل   ع ، الن ا في عام 
تقرمر صررررن و  النق  : الرغم  ن تراج  ارت اع ال رنك ال ررررام ررررري، ف رررر  إف رررراءاة صررررن و  النق  )

 (.: ضعف الطلب: األعراض والعالج 2016آفاق االقتصاد العالمي 
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  ؤشراة قطاع دراعة -االقتصاد السويسري
 

نظرا للطفيعة الجورافية الجفلية في جفا، ابل  تم االعت اد على قطعان ال اشرررررررررررررية ، بنه ال تاج  
هذ  الطفيعة فرضررت على القطاع العراعي في سررام رررا التاجه بشررمي أي  سررها، واسررعة ت ررلو للعراعة .

 . ابلفان وإنتاج ال ااشي أساسي ن ا تربية

ءم والطفيعة الجفلية  ن ال ااكه وال فاب. وب ضرررري اسررررتخ ام و ذلك إنتاج ال نتجاة العراعية ب ا يت 
%  ن افتياجاتها الوذائية، فيث  ع ي في 68تكنالاجيا العراعة ال  يثة، فان سررررررررررررررام رررررررررررررررا تأ ن فاالي 

لكفيرة، باإلضافة للع ي   ن ال عارع ال ويرة   عارع%  ن ال مان. وماج  فيها 5.5القطاع العراعي فاالي 
 .1و ا دون ال ويرة

ينتج في سررام رررا الجفن الشررهير جرمر و ا نتا،. و ذلك ينتج في سررام رررا ال ااكه الجفلية  ثي الت ال 
 والعن  وق   ال مر وال  اصيي العل ية وال فاب والخضرواة. 

 
 2ال ارة تفين الطرمق الُ ؤدي إلى إنو تليون، في رمف  انتان برن،  امي وفاد وضيق

 
 أز ة في الزراعة

وبالنظر إلى االن تال ال تنا ي على ال ا  العراعية العال ية، لم َتُع  الكثير  ن الُ لكياة العراعية ال ويرة 
ُ رب ة أو قادرة على االسرررررررررت رار.  ذلك تضرررررررررررة بعض ابقلياة  ثي ال رررررررررمان النا قين بالرو ان  في 

 ."كانتان غراوبان ن ب ف  الهجرة إلى "ابراضي الُ نخ ضة
                                                

1 http://www.suisstour.com/about_switzerland.html 
ل يعرال اس ي في  عاداة وتقالي  ال نتج   2  سيراينا  ابج
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 . لياراة فرنك سناماً  4التق يراة إلى أن دعم العراعة  ملف دافعي الضرائ  ال ام رمين  وتشير بعض
رغم أنه   من اسرررررررررررتيراد الع ي   ن ال نتجاة العراعية بأسرررررررررررعار أرخل  ن الُ نَتج ال  لي، لكن ال ما ة 

 .ال ام رمة ت عى لل  اظ على   تاى  عين  ن االكت اء الذاتي
    تقب  الزراعة

يت  ك  ال ما اة ال ام رمة أنه  ن ال ناس  دعم العراعة بشمي  فير، نظرا لاجاد لابي دراعي قاي ترى 
وهذا على عمس دو، االت اد ابوروبي ال  يطة ب ررررررررررام رررررررررررا، التي  بال  افظة على هذا القطجاع وم ع ه.

 .3هي نت فيها قاى ال ا  
 

 ال و   ي المص فية قطتع الخد ت  
وشر اة التأ ين ال تجذ جرة في نشا ها على ال  تاى ال ولي. وَ ررررررررررررررررن الذي لم      بالنظام  الفناكتعتفر 

 ال  رفي في سام را و مانته العال ية و  ى تق ج ه. 
تااصرررري أسرررراا  الخ  اة ال  رررررفية انتعاشررررها في سررررام رررررا، وق  وأ لقت ال  ررررارد ال ررررام رررررمة خ  اة 

 ج ي ة.
%، بين ا بلوت في دو، االت اد 7، دادة ن فة االدخار ل ى هؤالء العبائن أكثر  ن 2016و قارنة بالعام 

. ومعمس ذلك  عا ا في الخ  اة ال  رررررفية ال ررررام رررررمة الخاصررررة ال تت ت  بها %3هذ  الن ررررفة ابوروبي 
 ال  ارد ابوروبية ال جاورة.

شما ًا إداء است رار انتعاش أساا   ABMS ابكاد  يةة ، و ذلك ال ج اعفي جا عة دمارمخخفراء اليف ي 
  عفة في أساا  ال ا،.الوضاع ابالخ  اة ال  رفية  ا لم تتأقلم ال  ارد ال  لية    

الخفراء ال  رررررررررفيين في   ن قفيالتوييجراة في سررررررررلاك العبائن  جعي  ن ال  ررررررررت يي رسررررررررم تاقعاة دقيقة 
، وب ا أن 2015بليان فرنك سررررررام ررررررري في  540ل ررررررام رررررررمة بل  فجم االدخار في ال  ررررررارد ا .العالم

شررررر د  راقفان فما يان  لذلك ،في ال اضررررريالشرررررمي الك سررررريمي إلدارة الادائ   عاني نقام ضرررررعف ع ي ة 
على ضرررورة تويير هذا الن اذج الع لي خ ، ال ررنااة القاد ة. وإه ا، إجراء أي إصرر فاة في الن اذج 

 لتي تعتفر  ن ال  ارد ابولى عال يًا.ق  يؤذي ال  ارد ال ام رمة، ا
 

 :فلا، ولتععمع الخ  اة ال  رفية في سام را،  طرل خفراء ث ثة
 اللذينتاظيف الك اءاة العالية في القطاع الخ  اة ال  رفية، في ابو،، استث ار ال  ارد ال ام رمة 

نتجاة   ررررررررررررررفية ج ي ة تتجانس    ل يهم الق رة ال  تادة وال اهفة الطفيعية في إدارة اب اا، وهن سرررررررررررررة  
 تطاراة أساا  ال ا، ال ولية.

                                                
3 swissinfo.ch 
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عفر تعلي ه وتاجيهه  ن خ ، خفراء في  للعبائنالثاني، تا ي  ال  رررارد ال رررام ررررمة الخفرة الرق ية لكي 
 ال  رفية. ال علا اتية

  قابيهذ  التكاليف في  انخ ضتالثالث، على ال  ارد أن تعي  النظر في تكاليف إدارة الادائ ، فكل ا  
  اا،.اب اة،  ل ا داد استع اد إلي اعإضافة خ  اة  تطارة

في ال ئة  ن إج الي ثرواتهم،  50تجاود يُيذ ر أن اإلي اعاة ال رررررررررام ررررررررررمين في ال  رررررررررارد ال  لية ال 
ى على شرررررمي سرررررن اة أو أسرررررهم في  مان  ا في العالم، أو  خ يًا في   تلكاتهم العقارمة والجعء اآلخر يفق

 الخاصة.
 

  ؤش ا  ال يتحة في سو   ا

تعرف سويسرا بجمال طبيعتها وامتالكها لسحر خاص يجذب الكثير من السيّاح الباحثين عن كمال 

 الطبيعة.

 الجناب،  ن وإ طاليا الورب،  ن وفرن ررررا الشرررر ا،،  ن أل انيا ت  ها أوروبا قل  في سنننو  ننن ا تق 
 أراضيها.  ن  فيرة   افة على ابل  جفا، سل لة ت ت  الشر ،  ن والن  ا

 .ابوربية ال و،  ن الع ي  بين ها ة  ااص ة عق ة  نها  جعي أوروبا قارة وسط ول اقعها

ي رران، ونع،، ورون، و ان هذ  ابنهار تعتفر سررام رررا  نفعًا بهمج ابنهار ابوروبيجة  نهر الراين، وت
 ت فقة في  يج أن اء أوروبا، وماج  فيها أكثر  ن ألف وخ   ئة ب يرة، و ن أشهر ب يراتها ب يرة جنيف، 

 و اجاري، ودمارخ، ولات رن.

ال رريافة، إذ ت تيج ال رريافة فيها  مانة  ر اقة، ل عتفاراة ال ت ي جعة التي  تجي  سررام رررا فنج صررناعة
د أ اكن   ارسررررة ال ااق  الطفيعية ها،  ن تناع فيذ رنا تافر  ال ختل ة، باإلضررررافة إلى الرماضرررراة إلى تع ج

م أ ي  وأشررررررررررررررهى ال طاعم العط ة،  ال أكاالة ال ت ي جعة، لذلك جعي  نها  مانًا   تعًا لقضرررررررررررررراء التي تق  ج
 وأ اكن ل ستج ام والت ت  بالطفيعة الخ بة.

 ال ولية في سام را في تعاي   تااصي.   ا في الشمي التالي: هذا  جعي  ن  ؤشر ال يافة 
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أهم ال  ن فيها:   ينة جنيف هي عاصررررر ة الف د، وتعتفر  ن أكثر ال  ن وجهة لل ررررريجال، و ن أهمج 
 عال ها ال رررررررررريافيجة نافارة ورادي، وق ررررررررررر غروتيس، وق ررررررررررر اب م، وف ائق دي الغران ، و ت ف ال ن 

 جنيف  قرًا للكثير  ن أهمج االت اقياة ال ولية.ال عاصر، وتعتفر   ينة 

 أ ا   ينة دمارخ ال ام رمجة فتعتفر  ن أفضي   ن العالم.

وتعتفر   ينة باد، أكثر ال  ن الثقافيجة دمارة لل رررررريجال، و  ينة لادان، و  ينة برنه وغيرها الكثير  ن 
 ال  ن ال ام رمجة ال ه جة في الف د. 

 تع   في الف د: الرو انشرررررريجة وهي اللوة الا نيجة، واإل طاليجة، وال رن رررررريجة، ياج  أرب  لواة رسرررررر يجة 
 وابل انيجة، ومت  ج  ال مان أغلفهم بابل انيجة،

تعتفر سررررام رررررا دولة عل انيجة ال دين رسرررر يج فيها، ولكن تعتفر ال  انة ال  رررري يجة ابكثر انتشررررارًا بين 
ان.  ال مج

 الت"وع والت تيش في سو   ا س"تحدث اليوم عن

بع  أن تعرفنا بشرررررمي عام عن بعض  ؤشرررررراة االقت رررررادي ال رررررام رررررري، سررررراد ن خي بالت رمج في ع ق 
 ال جت   االقت ادي ال ام ري.
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فعلى سرررررررفيي  ،إن وجاد ج اعاة اجت اعية وثقافية ودينية  ختل ة سررررررر ة  ن سررررررر اة ال ياة في سرررررررام ررررررررا
وع وة على ذلك، باإلضرررررررافة إلى  سرررررررام ررررررررا.في  عشننننن م  جتم ت  دي"ية  ختل ةال ثا،، تاج  أكثر  ن 

على نطننت  يتم الت ررر   بهرررا  اث"تي عشنننننننننن م ل ننة أ    ، هنررراك  رررا ال  قررري عن األربعاللوررراة الا نيرررة 
ول   أشررخا  ث انيةواف   ن أصرري  شننخ يواد و ن بين فا لي جااداة ال رر ر ال ررام رررمين،  . واسننع

 190 ن أكث   ن تتألج سننن تن سنننو  ننن ا ه  ت لم أن ت كيبة  ,. لهجرة في الخارج، وبالتالي ل  ه خفرة ا
 ؟ا" ية  ختل ة

 

ف رررررر  ناع الت رررررررمو،  ال ائ ان وغير ال ائ ين ال قي ينال ررررررمان ابجان  (:  عرض جن ررررررياة 1الشررررررمي)
 ، بابلف 2015

 .2015-1900 ن  ال قي ين ال ائ ين  الفا اللجاءال مان ابجان  ( يفين  ع ، تطار 2)الشمي

 ن تادم  أع اد ابجان  ف   فئة اإلقا ة.يفي (:1)الج و، 

 (1الشكل)

 (2الشكل)
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بت رررررررررررررررارمو  ن أنااع  ختل ررة إقررا ررة دائ ررة و ؤقتررة  2145200فاالي  2015بل   ج اع ابجررانرر  عررام 
B,C,L,N ( ؤولان ودبلا اسيان دوليان وب ا في ذلك   .)و الفان للجاء 

التااصررري اليا ي    أشرررخا   ن في  ال رررام رررري. ل جت  لولكن أ ضرررا   ثي ت   ا  ،هذا التناع ها إثراء
ثير بعض القضا ا فا،  ي ية ي  من أن  خاصة بهم،  ر  فياةوتقالي   ختل ة، و داة عاو ، اة  تع دةثقاف

 .وم من أ ضا أن تنشأ أسئلة بشأن قفا، ورفض وإد اج فئاة  عينة  ن ال مانالتعا  . 

، والذي يفن اتجاهاة ال جت   في نفذ العن رررمة االقت ررادو ن هنا ن ررتنتج ث ار هذا التعا   ال تناع في 
 والت ييع والكراهية اتجا  ابجان .

في تعاونها    جهاة  ختل ة  ن هيئاة  ABMSوهذا  ا    رررر سرررر نجال الجا عة ال رررام ررررمة ال  تافة 
 ال ختل ة وال ؤس اة التعلي ية، إلنجال الع لية التعلي ية،   ا تاض ه ال ارة التالية. ةال جت عا

  القو  ال ت لة ةاالقتصتد ال و   ي ودي"ت ي ي
أي ( LMAف اب ل ا  الع ي)ومل ظ ذلك في  الفطالة،فالة لع الة لت جيي الت االة ال رد ة تفين 

أي الع الة الااف ة أو  أ ضا الهجرة LMAسا  الع ي وموطي .التاظيف فيسا  الع ي  ن دينا يمية 
 .بين إف اءاة سا  الع ي واإلف اءاة ال مانية هذا  عني وجاد ع قة، ال هاجرة

في  ا ليان شخ  5.202،  ن  %0.8، ارت عت القاة العا لة في سام را بن فة 2016وفي عام 
 %،1أكثر وضافا بالن فة للن اء )+و انت العمادة  . في نها ة العام ا ليان شخ  5.246ب ا ة العام إلى 

 .(ا ليان 2.840إلى  2.819،  ن 0.7%(  ن الرجا، )+ا ليان 2.406إلى  2.382 ن 
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ابشخا  الذين  اناا  قي ين بال عي في سام را في ت ت ت امة  2011عام الو نذ  (r:)  فظة

. وفي ا يتعلق أو الافياة الهجرةب ف  ب ا ة العام والذين لم  عادوا جعءا  ن ال مان في نها ة ال نة، 
جعء  ن لكنهم أصف اا و ، سام را في ب ا ة ال نة قي ين سمانا بالهجرة، فان ابشخا  الذين لم  ماناا 

 .إضافتهمتم فيث ينة، ال مان في نها ة ال 

 تطور  يزان الهج م

وبل  رصي  ال هاجرمن  ن 
 اشخ  31000العا لين عن الع ي 

 ن  %70وهذا  عاد،  .2016في عام 
ومعمس  . ج اع العمادة في القاة العا لة

تطار  يعان الهجرة على   ى ال نااة 
العشر ال اضية هجرة قامة   ت رة 

 .لألجان 
 2006خ ، ال ترة  ن  

الااف ين ،  ان ع د الع ا، 2016إلى
، فق   ان ال هاجرمنأ ا ، 36000الااف ين ، بل   ج اع 2016في عام إلى الخارج.  هاجرمن  ا  ع د 

 (.-5000) همرصي 
ليس في سام را ف    بي في أغل  دو، العالم، و   ذلك يفقى هناك سؤا، ب ون في إلى تارمخه 

  اه ان في الناتج ال  لي  قي ين  ن جهة؟ وهم  ا، فهم لي اا سمان؟ يف ت نف الع الة عن بع أال وها 
 ؟  ن جهة أخرى للفل ان
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 تعالاا نكتشف سام را  عا 

 المؤش ا  االقتصتدي لل  تن في سو   ا

ال ينا ا ال  رك بي نشام اقت ادي واجت اعي. لذلك يتاج  وب ا أن سمان في أي بل ا  عتفر 
 علينا التعرد على ال مان في سام را.

%. 24.6 ليان ن  ة، تفل  ن فة ابجان   8.327فاالي  2015بل  ع د سمان سام را في عام 
 عي  . 2015% في 84.5وبلوت ن فتهم فاالي الطاب  ال ضري أغل  ال مان  عيشان في ال  ن ذاة 

 خ س )دمارمخ وباد، وجنيف وبرن ولادان(.ال مانية التج عاة الاالي ن ف ال مان في واف ة  ن أكفر ف

 .2شخ ًا/  م 208.2تفل  الكثافة ال مانية في سام را 

،  ان الن ا 2015وفي عام  %.5.8 2015-2010بلوت ن فة الن ا ال ماني خ ، ال ترة  
٪  قابي 1.1: + 2015 الرمف)في ها عليه ال ا،   ا  علىأ ال ماني في ال نا ق ذاة الطاب  ال ضري 

 +0.9٪). 

 
 2015ال ؤشراة الن ا ال ماني لل ن الكفرى ف   إف ائياة 

 

خ ، القرن العشرمن، دادة ن ا الشيخاخة، ال جت   الهرم ال ماني في سام را  شير إلى تق م 
في سن الع ي )الذين وابشخا  ( ن فة ال  نين، في فين انخ ضت ن فة الشفاب )دون سن العشرمن

"شجرة  شمي  شفه(. ونتيجة لهذ  الع لية، ت ا، شمي "الهرم" الع ري إلى عا ا 64و 20تتراول أع ارهم بين 
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(. 1971و 1960( التي   اد فيها جيي   رة الط ي )ال الاد بين عا ي 2015" ) الراتنجأو  التناب
  عني أن  ع ، اإلعالة ساد يرت  .، ال مانعن  شيخاخة است رار تق م ال

 

 
 

( 2015)عام %18 ن فأكفر سنة  65و ن ال تاق  أن ترت   ن فة ابشخا  الفالوين  ن الع ر 
 .2045في عام  %26 ن  أعلىإلى 

العمادة في صافي الهجرة وإلى إلى ومععى ارت اع الن ا ال ماني في سام را في ال نااة ابخيرة 
  ا دمادة ال االي  ونقل الافياة.دمادة الهجرة وإلى ف  

 و   ذلك يفقى هناك سؤا، ب ون في ليس في سام را ف    بي في دو، أوربا، أال وها:

 التوازن إلى اله م ال م ي؟و كيج يم ن إعتدم الحيو ة   •
 ه  بز تدم الهج م، وله  ت له؟  •
 أم تشجيع اإلنجتب، وتكو ن األس م، وهذا له  ت له؟  •

 

 

 االقت اد   تاج إلى ال اارد الفشرمة .
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الذين  شملان ال ارد ابهم لرف  االقت اد الا ني في  ال مان،في هذ  ال قالة سنتاب  ال  يث عن 
  قت اد.لالفشري  الرف أي بل   ن الفل ان، وب ا أن التر يفة ال مانية تعتفر شيئًا  ه ا بنها تفين آلية 

،  انت تشمي 2014باتيرة  ت ارع ف ي عام و بشمي واضو، في سام را  شه  توير ابن ام ال عيشة  •
٪  أسرة  عيشية تتكان  ن  "دوجين 29ابسر الطفيعية 

   اب  ا،". بين ا ابسر التي ل يها   ي واف  على ابقي 
٪ ابسر ال رقعة)أي 5.4٪  و 14سنة  25ت ت سن 

فراد دخيي على ابسرة(. هذ  ابرقام ابسر التي فيها اف  اب
العالية هي نتيجة لع د  فير  ن فاالة الط   التي 

  (.2015في عام  19960وصلت إلى )
•  

وع وة على ذلك، تضاع ت تقرمفا ن فة الاالداة 
،  ن 2015و 2000خارج نطا  ابسرة بين عا ي 

 %.22.9إلى  %11
،     36559 2015بل  ع د ال االي  ابفياء،  •

 في     1.5ا رأة، وبل   ع ، الاالدة لكي ا رأة في سن الخ ابة  100والدة لكي  106أي ب ع ، 
 سنة ال راسة. أ ضا الب   ن اإلشارة إلى ت ا  الاالداة على الافياة.

سنة  32إلى  26بالن فة للذ ار و ن  2015سنة  30إلى  1970سنة عام  24ارت   سن العواج  ن  •
 سنة. 31إلى  25وهذا أدى إلى ارت اع  تاسط ع ر اب هاة عن  الاالدة ابولى  ن بالن فة لإلنا ، 
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،  ان هناك  ا  قرب  ن 2015وأصفو الن اذج التقلي ي "ال عيي الافي " ها االستثناء: ف ي عام  •
العوجين في ال ائة( في ابسر العوجية. أ ا اليام لق  انخرم     78.8ث انية  ن  ي عشرة أ هاة )

في الع ي، و   ذلك ال يعا، الكثير  ن اآلباء   يلان إلى القيام ب عم   ن الع ي ال  فاع ابجر )ب  ة 
 عا ة ب وام  ا ي( واب هاة هم ال  ؤوالة عن الع ي ال نعلي وابسري.

 كنت أشرة  قالة سابقة إلى دور الهجرة في رف  ال اارد الفشرمة في سام را •

  
 

 

 صافي الهجرة والتوير الطفيعي                   5اإلج الي   ع ، الخ ابة

 
 

  ؤش ا  البيئية االقتصتدية

 ن  عايير ال جت عاة الناج ة،  راعاة الفيئة، واستخ ام 
ال اارد الطفيعية باعت ا، وتعتفر سام را بل ًا يراعي ال ؤشراة 
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عادة   اف  الن ا ال تعاي  في ع د  االقت اد ة الفيئية.
ال مان والن ا االقت ادي، ارت اعا في استه ك ال اارد 

لطف   ا لم تضفط هذا با –الطفيعية ودمادة في االنفعاثاة 
 ال لا ياة أو تؤدي التطاراة التكنالاجية إلى ت  ين الك اءة. 

فعلى سفيي ال ثا،،   يي استه ك الطاقة وابراضي إلى 
يفقي  بين ا الن ا بن س ال ع ، تقرمفا الذي   تاجه ال مان 

و ن  فجم الن ا اة الفل  ة  تطابق    إج الي الناتج ال  لي.
نافية أخرى، ظلت انفعاثاة غاداة االفتفاي ال راري ثابتة 

لق  انخ ض استه ك  يا  الشرب  .1990إلى ف   ا  نذ عام 
واسته ك ال ااد فتى على الرغم  ن االفتياجاة ال تنا ية 

جة لع لياة الترشي  لل مان واالقت اد على ف  سااء نتي
 االقت اد ة.

انظر الرسم الفياني يفين ذلك ف   ابرقام القياسية 
 , 1990لل ؤشراة  ن ابة إلى سنة ابساي 

 
الناتج إجمالي 

المحلي )المعدل حسب 
 التضخم(

 السكان المقيمين
 النفايات البلدية

انبعاثات 
غازات االحتباس 

 الحراري
ك استهال

 (DMCالمواد )

 

االنتماء الديني
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 استهالك مياه الشرب إجمالي استهالك الطاقة

 
 

  التوير في استخ ام ابراضي

 
 

عا ا، ن ت ال نا ق الع رانية ال ضرمة  24خ ، فترة 
ووفقا آلخر  %، وذلك على ف اب ال نا ق العراعية. 23ب ع ، 

اإلف اءاة، التي تشير إلى أن ال نا ق الع رانية ال ضرمة 
٪  ن 4.7%  ن إج الي   افة سام را و7.5تشمي فاالي 
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إج الي   افة ابراضي قابلة ل ستخ ام

 
تختلف درجة فرارة الهااء  ن سنة إلى أخرى وتت يع 

 ن أفر  10 ن أصي  9  ب تراة ش ي ة الفرودة وأخرى دافئة.
 1864ة في سام را  نذ الف ء باع اد ال ج ة في عام سناا

 ان أفر سنة فتى اآلن. ونظرا  2015و 21كانت في القرن الر
 لأله ية سنق  ها في فلقة قاد ة.

و   ذلك يفقى هناك أسئلة ب ون في ليس في سام را ف    
 بي في أغل  دو، أوربا، أال وها:

ه  الت شيد في استخدام الموارد الطبي ية والبيئية لصتلح   •
 ااتمتعيت؟  أوالمجتمع؟ اقتصتديت؟ 

أم األصح تطبيق المقولة اص ف  ت في الجيب حتى يأتي   •
  ت في ال يب؟

ه  وه   ن حق"ت استثمتر الموارد البيئية أقصى استثمتر  •
 أم لألايتل القتد ة حق في هذا؟ 

 . ففي  ا، سلي اند /سلي ان  إبراهيم ا،د. 
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