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 اااد  إدتاليااا يقااابأ  ااا ا عاااال  تساقاااأ ا سسااااب ت قاااا تسااااقبا  ا سااا س  قاااا  ااا أ  اااالتالت  

ينسهاا  رهال ااب  اااد نااياي إنقااب  اا  نسيماا  نسقياا  سسنقياا  ت سناابدي  ناانين    قااب رناا  ا س مااد 
هقااا  ة  ااا  وسيااا  ر  ر س قبسي يااا   ااايا تسنقااا   تسسنقيااا  تس عاااالي  قاااا د ا  مااا د س  يااا  ةااابدأ 

  سلنق  تا سنبدي تسقسنقق
 

  ااااد ا تسفاااا   عاااا  س بناااايأ نقاليااااب  تسسنقياااا  تا سناااابدي  عقااااد رس ااااق تسمقياااا  ةلاااا  را 
تسنااانبة  تسسن يليااا   ااا  مااا  ال تسسنااا أ تسهي لااا   سنقياااق تسسنقيااا  تا سنااابدي     ابد اااب  بعااا  

     تسقنالك تألابس سإلنسبج  تسسعفيأ 
 

 أ  تااابل تسنااانبة  إا تسسفيياااال تسهي لااا  تسقاااا   سلنقااا   تسسنقيااا  ا يق اااا سنقيقااا  تا قاااا  ااا
تسسن يليااا  عهااا   نااادع تسقااابدال ةلااا   لاااق تسقيقااا  تسقوااابع   سناااايا ت نسبميااا   إنااادت  تسسفياااال 

 تسس ن س م  تسقتل ب   بسسبس  نس  تسسفييال تسهقبع   تسقمسقا  ةل  نتبق ر ا  
 

رعاااابال  تسدالتاااااب  تسقساااا عالذ  تس يبنااااب  ةت  تسناااال  سقمق ةاااا  قااااا تس لاااادتا تسساااا  عااااهد  
ن تسااا  را س اااأ عالنااا  ةقاااأ ياااسص إيمبد اااب عااا  تسنااانبة  تسسن يليااا  ياااسص قاهاااب ستااا التن نااانبةي ب

( عالنااا  ةقاااأ  بالمهااابي عبس قااابها تسسااا  س ماااد ب تسنااانبة  تسسن يليااا  ساااالس ت 3-2إيمااابد  

 عااا أ   ياااال   يااابدذ تألمااا ال  قاااا هاااص  يااابدذ تساااد أ   ااا  قاااب ياااابةد ةلااا  إنقااابة قمق ةاااب  
تسقايعاا  سلااا با  سنااايا تسنساابه  عاا     يااالذ قااا تسااا با قااا  ااالتها تس قااال  العاا  تسقاااس  
 قمبا  تسنن   تسساليص  قاس   تسسنوال  غيال ب 
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إا تسسفييااااال تسهي لاااا  تسقنعاااا د تسااااةي سنااااب أ تساديااااد قااااا تا سناااابديب  تسااااايال عياااا  ي واااا  
 دالماااا  قااااب تساااا  قااااال ا تساااااالي  تستلااااب تسااااابهدذي ع اااا  مبنااااب تساااااالي يسالااااق تألقااااال 

 ن ساااا م    يهاااا  تألةقاااابأ تسااااابهدذ  عاااا  ناااايا را  قاااااس   تألماااا ال  تسقهاااابالت   تسسقاااادص تسس
مبناااااب تستلاااااب يسالاااااق  ااااابس تالدت   تسنااااابدالت  تساااااالاي   تاااااااسهقبال تسقسنقاااااق  قاااااب عيااااا  
تااااااسهقبال تألمن اااا  تسق بعااااال  إا مقياااا   ااااةع تسا تقااااأ ساقااااأ قاااا   اوااااهب  عاااا أ قسناااابغص 

لياااا   قنال ااااب   ناااادت  تسسفيااااال تسهي لاااا  قااااا  اااا أ  تاااابل تسناااانبة  تسسن يلياااا  سقياااابدذ ةق
 تسسنقي  

 
عابألم ال تسقالس اا  عا  غياال   سهاب تسقنبااب  اد سادع  تسقااسهقاليا  ايادتن ةاا تسقااب ق  عا  سن ياة 
ني عسالتما  تسقااسهقاليا ااي دي  تسقعبالي  تااسهقبالي  الغص را تألقال قسالاق  ا تقاأ ر اال  ريواب

قان  ي تس  سالتم  ةقلي  تسسنني   سالتم  عال  تساقأي  قب را قااس   تسسناني  تسقنبااب  تس
 س ن س ميب   هيا تساقأ(  قب ع  نبس  تساالتق يابةد  هيالتن ةل  س سيد عال  تساقأ 

 
ن ماادتن سوااقبا تسنماابل عاا  س ناا  ايباااب  تسسفيااال  إا سنباااق تسايباااب  تسن  قياا  يراااد رقااالتن قهقااب
ن  ابدال ةلا  ت نسابج  س سياد عاال  تساقاأ قاا  تسهي ل   تسسن أ تسسداليم  نن  ت سنبد ر هال سقادقب

تسسن أ تسقالنل  ننا  تسسناني ي عبسايبااب  تا سنابدي  تسسا  ساقاأ ةلا  إ تسا  تسقا  اب     أ
 سنااانيخ إ  ب اااب  تساااا ق قاااا  ااا أ  وااا  تسساالي اااب  تس قال يااا  تسقنباااا    سقاااديص تسنااا تع  
 تاةبنب   تساقأ ةل  س ني  تسق تالد تسقبسي  سلقعبالي  تسننبةي   إيمابد تألاا تق  اأ ةساك 

أ قالنل  قا قالتنأ تسسن أي عبانسقبأ قاا تا سنابد تأل سا  تس التةا  تسا  يمب را يس هص ق   
تسننبة  ع  قالتنلهب تأل س  ياس مب رس بل تاليق تسق تق   يا تسايباب  تس التةيا   تسنانبةي  
ن  قاب   دةص تسننبةب   هي   تساقاأ ةلا  را يلا  ةساك سناايا   اباذ تسنانبة  تسسن يليا  ساداليميب

 سا   يس هص ق  تس  الت  تسق 
 

يا د ع  م ا   يال قن  تسا  س نا   2003إا سالتم  ةقلي  تسسنني  ع  تساالتق   بن   اد ةبص 

ايباب  ت سنبدي   لي  غيال ق هق   ت ناالتال ةلا  تساايال عا  تالياق قااد د   بنا  تةسقابد 
ايباا  قبسياا   نقدياا  قفابيالذ س ت اا  تا سناابد تساالت ا   اااايقب عاا  قمابأ تةسقاابد قااادا  عبهاادذ 

بال نالا ق بسغ مدتن ع   يقسهب ققب رد  تس  رهبال ال ي  ةلا  تا سنابد   اأ  ةلا  قالس ا   راا
تسقتبل تسننبة   ع أ  ب    قب را تةسقبد ايباب  سمباليا  تن سبنيا   سنالياال تسسمابالذ رواال 
 هيااالتن  بسااال  تسقنلياا   ةاادص قننهااب تس  اا  تس اابع   ةاابدذ تسهي لياا   تسستاا يال   ااةت قااب رد  تساا  

% عا  تسنابس  تسقنلا  ت مقابس  2ر اأ قاا ع أ ق يا سيقهأ تسقتبل تسننبة  سالتم  تسسنني   

    قالنل  سص يا ق ألي ت سنبد ع  تسابسص را  نأ تسيهب نس  ع  تا سنبديب  تس دتهي  تأل سي  
 ري تسا دذ تس  قالنل  قب   أ تسننبة ( تسس   عالنب  هاب تسمبناب تألقالي ا  تسناديق   اأ ةقاديا 

 قا تس قبا  
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إا تسننبة   ت ياسهب تسدينبقي ي  سهاب وهابال ق بعاالذ ةلا   بعا  تسقتبةاب   تسقمابا  تا سنابدي  
تأل ااال  ع ياابدذ تستلااب ةلاا  تسقاا تد تأل سياا  تس التةياا   غيال ااب   ااةسك تسناابأ قاا  تس اادقب  

 أ ةسك ياس ال تسقنالعي   تسس قيا  تسسمبالذ  تسنقأ  ست يال تسقهبالت   تسسالص قا   أ تسققبالا  
ن عاا  سن ياا  تسنقاا  تا سناابدي  تسسعاافيأ    ااد رعاابال  تس يبنااب  تسقساا عالذ تساا  را  رقااالتن نباااقب

( قلياا ا عالناا  ةقاأ ةلاا  قاااس   تسااابسص  اا أ تسااان ت  388تسنانبة  تاااس ة   ر هااال قااا  

% قا قمق ل تسق   تسابقل  ع  تسابسص  إا تسننبة   قنالك سلنق  16تأل يالذي  قب يقهأ ن تس  

 بن  ع  تسقالتنأ تأل س  سلسنقي  ساقأ ةل  سا ي   ادالت  تسنابس ةلا  تاااسهقبال  عا  تسسالايص 
 تسنن  ققب يابةد ةل  سنقيق تسسالت ص تسالراقبس  تسةي  د الع ياقأ ةل   لق عال  تاسهقبالي  
ن سلنقا  تا سنابدي تساةي ي اسخ تسقمابأ  ن ساس اال قنادالتن راباايب مديدذ  إنسبمي  رةلا ي   ا  مقيااب

ن  تا ن سس قيا رةدتد   يالذ قا تأليدي تسابقل  سيس عقت ع   تابل تسنانبة  تسسن يليا   اأ ريواب اب
 ع   تبل تس دقب  تسةي ي در  بسس ا  ق  ست ال تسقتبل تسننبة  

 

 البطالة وخلق فرص العمل
 

ساس اااال تس تبسااا   تنااادذ قاااا تسقعاااب أ تسسااا  س تمااا  تا سنااابديب   بعااا    بنااا  تساااد أ تسنبقيااا  
تنا بااااابسهب تامسقبةياااا   تسايباااااي    اااا  سا يااااال  توااااخ ةااااا تسهاااادال تسنبنااااأ عاااا   ااااا ب 

تسقاااا تالد تس عااااالي    بناااا  تسقسالقاااا  قنهااااب  تسساااا  رن ااااق ةليهااااب س نينااااب  قبسياااا  سيااااا  
  بسقليل  قا تسق ت نب  تسابق  سسلك تسد أ 

 
 عااا  تسااااالتق عاااما  اااةع تسقعااا ل  سياااا   سيااادذ تسيااا ص  اااأ  ااا  نسيمااا  س  وااابل تا سنااابدي  

سساا  عاااهد ب تسااااالتق  ااا أ تساقااا د تساااه   تسقبوااي  قاااا سالتمااا   تواااخ عااا  قاااادا  تسنقااا  ت
تا سناااابدي رد  تساااا  تن  اااابي   يااااال عاااا  قااااادا  تااااااس دتص  تسسعاااافيأ   بسساااابس  قهاااا ال 
تس تبسااا  تسنقيقيااا   سن سهاااب تسااا  قعااا ل   ي ليااا  سسا اااال ةاااا ةااادص تسسااا ت ا تا سنااابدي تساااابص 

 ابقل   تن نبص تسا     يا تسنق   تسسعفيأ  يا تساالي  تستلب ةل  تأليدي تس
 

 اااد ااااب ق   ةلااا  غياااال  2003إا تسسنااا ا  تا سنااابدي  تسسااا  عاااهد ب تسااااالتق  ااااد ةااابص 

تسقس  اااا  عاااا  س ااااب ص قعاااا ل  تس تبساااا   نااااا    ريماااابد تسنلاااا أ تسقنبااااا   سهاااابي عواااا ن ةااااا 
 وااااا  تسسعااا ي  تسقااااال ا ألنبديااا  تا سنااابد تساالت ااا   تةسقااابدع ةلااا  تسقتااابل تسن تااا 

 تبةبساااا  ت نسبمياااا  تألاباااااي  تسقعاااافل  س ياااادي تسابقلاااا  عقااااد ماااابا  تسسناااا ا   تسايباااااب  
سساقاااد تسا  ااا   ااايا تسنقااا   تسسعااافيأ  تاااااس دتص    اااةع تسسنااا ا   2003تسقاسقااادذ  ااااد ةااابص 

 سسقهأ  بآلس :
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تان سااااابل تس تاااااا  ةلااااا  تألاااااا تق تس بالميااااا   تسست ياااااق غياااااال تسقنبااااااب سق ااااادر ناليااااا   -1

 بالذ تسسم
 سد  ال تساديد قا تسننبةب  تسنفيالذ  تسنبعه   -2

 إغ ق تساديد قا تسقنعآ   تسقابقأ ع  تسقتبةيا تسابص  تس ب   -3

 واا ردتا تسقتبل تس ب   ةدص  دالس  ةل  تاسيابب ريدي ةبقل  مديدذ  -4

 
ن  عاا   إا ةاادص تانااامبص  اايا تسايباااب  تا سناابدي   ايباااب  تااااس دتص  تسسعاافيأ  اابا  تواانب

تا سناابد تساالت اا    اا  قااب رد  تساا  ةاادص تسس قيااا تسناانيخ س قاا تأ تسقساا عالذ   ةلاا  ااا يأ 
تسقهبأي عما تسمهب  تسقنالع   با  اي تأ يسقس   اي س  قبسيا    ياالذ سسقهاأ عا  إيادتةب    ياالذ 
 ال  س رقاا تأ ةبسياا  سلقناابالا تأل لياا  تا را  ناابك نااا     يااالذ قااا تسااا با  تسقعااال ةب ي 

تسقعال ةب  تسنفيالذي قاس ادذ قا ةقليب  قنخ تسقال ي  ا ب راابال تس بهادذ تسقالس اا   اايقب
ةلاا  تسقااال ي  تسوااقبنب  تساينياا  تس  يااالذ تسساا  ستبسااب  هااب سلااك تس ناا ك ققااب ماااأ تا سااالتي 
ققسنالتن ع  تسفبسب ةل   اي تس هب  تسقسق ن  قا ة ي تألةقابأ  تألقا ك تس  ياالذ قا  تااس ابد 

ن  تسع بب  تس اليميا تسمدد تسقستلايا تس  س ايس قعال ةب  نفيالذ قدالذ عالين  قهق    ب
سلد أ ققب رد  تس  سالتم  سمال   تسقعبالي  تسنفيالذ عا  تسااالتق  رعقاد ب قي سهاب   ادالسهب ةلا  
ن  ايا عهاب  تسعا بب  نماص قاا تاااسهقبالت  نافيالذ   لق تساديد قاا عـاـال  تساقاأي   ن ناب

سااديال ب تسد ساا  تساا  مبنااب رااا بب ر ااال  رد  إساا  ساتيااأ د ال ققبالناا   بسقعاابالي  تس  يااالذ تسساا  
 تسقتبل تس ب   باسيابب تأليدي تسابقل    بن  تس اليميا 

 
إا واااااا ردتا تسقتاااابل تس ااااب  قااااا مهاااا   ةاااادص قاااااب ق  قعاااابالي  إةاااابدذ ت ةقاااابال عاااا  
سعاافيأ نقيقاا  س ياادي تسابقلاا  قااا مهاا  ر ااال   ااد اااب ص عاا  س ااب ص قااب الذ  تبساا  تس اااليميا 

 ااااااب ي  بناااااا  إةت قاااااب ةلقنااااااب  اااااا ا ةاااااادد  اليمااااا  تسمبقاااااااب  قااااااا ق سلااااااا  عااااا أ 
ن  اااا أ تسااااابص  152,467تا سنبنااااب   ااااد  لااااغ  نااااد د   ( عقاااات   اااا  2018-2017( تبس ااااب

ال ااص ساايس  بسقليااأ  نبماا  تساا  تاااسالتسيمي  عابساا   اابدالذ ةلاا  س قيااا نقيقاا  سهااةت تسنمااص قااا 
( 9,345تسااااةيا  لااااغ ةاااادد ص   تسقاااا   تسابقلاااا ي  ااااةت إواااابع  تساااا   اليماااا  تسدالتاااااب  تساليااااب

  الي  
 

إا  اااة تسسنااا ا   غيال اااب رنسمااا  ريااادي ةبقلااا  ةبتلااا  مديااادذ تسااا  مبناااب تسادياااد قاااا ر مااا  
تس لااأ تسقسقهلااا   ب دياابد دالمااا  ت ااس أ سااا ت ا ااا ق تساقاااأ  نبساا  تان نااابص  اايا ق الماااب  
تسنقااابص تسساليقااا   نبمااا  اااا ق تساقاااأ  سالتمااا  قاااادا  تاسسنااابق  ااابسساليص  ت ديااابد قاااادا  

تساااال ي  تسسااا  سالتعقااا  قااا  ايبااااب  ت سنااابدي   ليااا  قااااسندذ تسسااااالب  غيال اااب قاااا تسقااا ت ال 
تساا  إن اابق ةاابص  تااا  ةلاا   تبةااب  قنااددذ غيااال قعاافل  س ياادي تسابقلاا   تساان ت  تس هال اابا( 
 اااا ب تسنبمااا  تساااا  تسقااا تالد تسقبسيااا   ةاااابدذ سنعااايت تسنيااابذ تا سناااابدي   سقاااديص تس اااادقب ي 
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دي تسابقلااا    بنااا   تسنااانبة    ااا  قاااب ساااص ةلااا  ناااابب تسقتبةاااب  تأل اااال  تسقعااافل  س يااا
تسسن يلياااا   تس التةاااا   تسسعااااييد  غيال ااااب( ققااااب رعااااال  نقاااا تن ت سناااابديب غيااااال قعاااافأ س ياااادي 

 تسابقل    ةت قب ابةد ةل  إندت   لأ  ي ل  ع  سال ي   تسق   تسابقل  قسقهل   بآلس :
 عقب  تالس بل قادأ نق  تساقبس  تسنب ن  ق  س بيا  توخ ع   ةع تسقادا   يا تسقنب -1
  2017%( ةبص 13.8تالس بل   يال ع  قادا  تس تبس    بن   يا تسع بب سسنأ تس    -2

 سدن  نا   قعبال   تسنابا  -3

  2017%( ةبص 42.8تن  بي قادا  تسنعبت تا سنبدي تس    -4

 
قااا   اااةع تاسمب اااب  عااا  اااا ق تساقاااأ  تس تبسااا  تسسناااديب  تسسااا  س تمااا  اااا ق تساقاااأ  سقاااد ةق 

 تسس  يق ا سع ينهب  بسنقبت تسسبسي :ع  تساالتق  
 
سال ااااأ تسقتاااابل تسااااابص  تنسواااابن  ألياااادي ةبقلاااا  عبهواااا  ةااااا نبمساااا  تا سناااابدي   - ر

تسنقيقياا    اااال   قعااا ل  تس تبسااا  تسققناااا   تسنب نااا    عاا أ ر  اااال ققاااب  ااابا ةليااا  تسنااابأ عااا  
 تساب ق 

ةاادص  اادالذ تسقتاابل تس ااب  ةلاا  س سيااد عااال  ةقااأ اااايقب عاا  قااأ سل اا  ةقليااب    - ب
 تس ن ن   إةبدذ  ي ل  تسقنعآ  تسابق  

ةاااادص تسس تعااااق قااااب  اااايا ق المااااب  تسنقاااابص تسساليقاااا   تنسيبمااااب  ااااا ق تساقااااأ  س ااااب ص  -ج
 قب الذ  تبس  تس اليميا 

  تسابل نتبق تسقتبل غيال تسقنقص  س ع  قب الذ تساقأ غيال تس هق  -  
ةاااادص ق ت  اااا  تسستاااا الت  تسااااااليا  عاااا  قماااابأ تسس ن س ميااااب رد  تساااا   ناااا ال عاااا   -  

 ق المب  تسمبقاب  سقب يستل   ا ق تساقأ قا   الت   قهبالت  عني  
 

 اااااةع تسنقااااابهق  واااااا  تسقاااااا  سي  ةلااااا  ةااااابسق تس تااااات تسسنق يااااا  ألماااااأ س نااااا  ال   
تسنقااا   تسسعااافيأ  تااااسالتسيمي   ر ااادتا  ت ايااا  ق نيااا  ةلااا  إةااابدذ تسا  ااا  تسس بدسيااا  قاااب  ااايا

سمااااااأ تسنقااااا  تا سنااااابدي ق سااااادتن س اااااال  تساقاااااأ تس هاااااق  قاااااا  تن سقااااااس يب  ت نسبميااااا  
 باااااسنبد تسااا  تسا  ااا  تا سنااابدي   ااايا تألمااا ال  تسقهااابالت   تس  ااابات  تسابقلااا ي عقاااد س نااا  
 تاات تسسنقياا  تس تنياا  عاا  تساااالتق ةااددتن قااا تأل اادتا تألاباااي  تسساا  ين فاا  تس ناا أ تسيهااب 

 تسان ت  تسقبدق   تسقسقهل   بآلس :  أ 
 

 تسهدا تأل أ:   ي قادأ تس تبس  تسابص 
تسهااادا تسهااابن : تساقاااأ ةلااا  العااا  قاااادا  تسقعااابال   عااا  تسنعااابت تا سنااابدي س ااا  تسمناااايا 

 تسة  ال  ت نب  
 تسهدا تسهبس : ست يال عابسيب  ق ااب  ا ق تساقأ 
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ن  ناب تسقنبعقب  تسهدا تسالت  : تاسهقبال تسنبعةذ تسديق غالتعي  ق   بنيب
 تسهدا تس بقس: س عيال  يه  ةقأ اهق  

 
 ألمااأ سنقيااق  ااةع تأل اادتا عقااد س ناا   تاات تسسنقياا  تس تنياا  ةااددتن قااا تس ااابهأ سل ناا أ 

 تس  سلك تأل دتا  قا ر قهب قب يل :
 
العاااا  نااااا   ت ن اااابق تااااااسهقبالي قااااا إمقاااابس  ت ن اااابق تسااااابص ةلاااا  را ي اااا ا  ااااةت  -1

ن  العااااا     اااااباذ سن ياااااة تسقعااااابالي  تاااااااسهقبالي    بنااااا  عااااا  تسقتبةاااااب  تألابااااااي  ققال ناااااب
  تس التة   تسننبة  تسسن يلي ( 

ن  سقاااديص تسقاااال ي  -2 تةسقااابد  اااالتق  سدالي يااا  ق ه ااا  سسنقيااا  قهااابالت  تساااابتليا ققال ناااب
 تسقياالذ ق  ال ت ةسك   ت   ا ق تساقأ 

 سياااد عاااال  سعاااالي   ااابن ا سلواااقبا تامسقااابة  سسا يااا  د ال تسقتااابل تسقااانقص عااا  س -3
 تساقأ ق  س قيا تس يه  تسقنبا   سلسن أ قا تسقتبل غيال تسقنقص تس  تسقنقص 

 تساقأ  دال ت ق با ةل  ال ت تسنقص  تسقنب   تسساليقي   بنسيبمب  ا ق تساقأ  -4
س اياااااأ ق بساااااب تسسعااااافيأ  بةس بال اااااب تسقنااااادال تسالهياااااا  سسفةيااااا  قال قاااااب  اااااا ق  -5

تسااابتليا عاا  تس ناا  ةااا  قاابها  قااب يااس هص  تساقااأ  سنليلهااب  تااااس بدذ قنهااب عاا  قااابةدذ
 ق   دالت   ق     تس بنهيا ةا تساقأ 

 تةسقبد ايبا  رم ال قالن  ساسميب سلسفيالت  تا سنبدي   تامسقبةي   -6
 سالايخ  يص تساقأ تس هق  عال ت   يا ن  ا   ذ تساقأ  -7
س ايااااأ د ال تسايبااااا  تس تنياااا  سلسعاااافيأ  سنعاااايتهب  بسعاااا أ تسااااةي ياااااب ص عاااا  نعااااال  -8

تسااا ة  تسعااا بب قاااا نيااا  ةااادص تاةسقااابد ةلااا  تسقتااابل تساااابص عااا  تسسعااافيأ  ااااايقب  ااايا 
 ت نب  

قابسمااا  تس لاااأ تسنبناااأ  ااايا ق الماااب  تسنقااابص تسساليقااا   تسقااادالت  تسقهنيااا  تسقتل  ااا  عااا   -9
اااا ق تساقاااأ قاااا  ااا أ ستااا يال تسقناااب   تسدالتااااي   س  ياااد تس ااااليميا  بسقهااابالت  تسقتل  ااا  

 ق تساقأ  سنديههب ناب قستل ب  ا 
 

رعااالنب  دتياا  تساا  ر قياا  تسناانبة  عاا  تسسعاافيأ  تسنقاا    ااةت تألقااال ا يقسنااال عقاات ةلاا  تس ااص 
ن ةلاااا  قاااااس   ن ةياااا  تسقهاااابالت   تس  ااااالت  تسقسالت قاااا  تسساااا  ساااا عال  تسقسنقااااق  س ااااا ريوااااب
تسنااابع  تألاااابس س  س ااابال  تسستااا ال تسس ن سااا م    قاااب يقااا دتا تسااا   لاااق  قااابها مديااادذ 

ساااد  أ ققاااب يااا دي تسااا  س ااااي  تسقتااابل تسنااانبة  تسالااااق   تااااسيابب  نقااات مدياااد سس  يااا  ت
تساقبسااا  تسقبدقااا  قاااا تسقتبةاااب  تأل اااال    بنااا ن تسقتااابل تس التةااا    تااابل تس ااادقب   غياااال 
تسنقاااابق (  تساقبساااا  غيااااال تسالاااااقي   تناااادقبمهب قاااا  تساقبساااا  تسنقبقياااا  تسالاااااقي  ققااااب ياااا عال 

ب  تا سنااابدي   إماااالتات  تسنقبيااا  تسقبةااادذ سس ااااي  ت ياااالتدت  تسواااالي ي   سناااايا تسق ااااا
ن سقعااااابال   تسناااااابا عااااا  تساقليااااا   تامسقبةيااااا ي  قاااااب را  اااااةت تألقاااااال ي اااااسخ تسقمااااابأ  تاااااااب
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ن  نااااادت  تسسنااااا ا   تا سنااااابدي   تاسسنااااابق  اااااا ق تساقاااااأ تساااااةي يقهاااااأ ةااااابق ن راباااااايب
 تسديق غالتعي   تسا بني ( تسقنبا   

 
راباااا  سلنقااا  تا سنااابدي  ا ي ماااد   هاااةت تاسمااابع عاااما الرس تسقااابأ تس عاااالي  ااا  قناااالك 

ق اابا رعوااأ قااا تسناانبة  تسسن يلياا  سناايبغ  تسقهاابالت  ساايس عقاات تسقهاابالت  تسسقنياا   س ااا 
ن تسقاااابالا  تساااال  يب  تامسقبةيااا   قاااا  ناااب سااا س  ر قيااا  دةاااص تسايبااااب  تسسااا  سالقااا   ريوااب

غياااال تسااا  سا يااا  تسساااداليب تسقهنااا  عااا   بعااا  تسقتبةاااب  اااا تا تساااابص ر  تس اااب  تسالااااق   
تسالااااق  ققاااب يااااهأ ةقليااا  تنسقااابأ تساقبسااا  تسقاااب الذ  تسقدال ااا   ااايا  بعااا  تسقتبةاااب    عااا  
تسااااالتقي ايااا تأ نقااا  تسسق ياااأ تسق نااا  سلساااداليب تسقهنااا   تسسقنااا  قااا  رغااا ق ةااادد قاااا 
تسقابقااأ عاا  تسقتاابل تسااابص  تس ااب  يقهااأ تا سنب ااب  تألاباااي  تسساا  يااابن  قنهااب تا سناابد 

 تساالت    اي تأ 
 

نااااال  تا تياااا  تاااااسالتسيمي  ت سناااابدي  قاااااسق لي  عاااا  تساااااالتق يمااااب تا س اااا ا ةت  قناااا اليا 
يسمااا  ننااا  قابسمااا  تا قاااب  تا سنااابدي   تانااا ل تسهي لااا  س  سنااابد  ،األولقس ااابقليا  

يسماااا  نناااا  سنقيااااق قااااادأ نقاااا  ت سناااابدي  اااابدال ةلاااا  ن اااا   الثااااا  ،تساالت اااا    تسقناااا ال 
مبنااااب قنب اااابذ تست قااااب  تس قيااااالذ  سنااااايا قاااااس   تسسعاااافيأ  ساااا عيال عااااال  تساقااااأ تساااا  

تسقااااس   تسقايعااا  ساقااا ص تساااا با قسقاااه  ةساااك  العااا  قاااادأ د اااأ تس اااالد ةلااا  تةس ااابال تا 
تسنقااا  تا سنااابدي  سنااااا قااااس   قايعااا  تس اااالد  قاااب مااا  ال  تااات تسسنقيااا  تس تنيااا ي   ااا  
قااب يستلااب تا ي اا ا تس اااد تامسقاابة  نبوااالت قاا  تي نقاا  ت سناابدي قاااسهدا عاا  تس تاات 

 عااا  قاااأ تسقاااال ا تسنبسيااا  تسسااا  يقاااال  هاااب تا سنااابد تساالت ااا  نيااا  سسااا تنص عيااا   تسقبدقااا   
تساديااااد قااااا تسقسفيااااالت  تا سناااابدي   غيااااال تا سناااابدي  عااااما قتلااااب تسسناااا ل تا سناااابدي 
 إنااادت  تسسفيياااال عااا   ي ليااا  تا سنااابد تساالت ااا   اااب  تقاااالت قاااالقب  ااا  تسااا  مبناااب تاااااسمب   

تيماااابد تسساااا ت ا  اااايا د ال تسد ساااا   د ال تسقتاااابل تس ااااب  سقستل ااااب  تسوااااقبا تامسقاااابة   
عااا  تسنعااابت تا سنااابدي  قاااب يواااقا اااايبدذ ق ااادر  ت سنااابد تساااا ق تامسقااابة (  تانتااا ق 
 اقلياا  تااااسهقبال نناا  ت ناا  قااد  قق ااا سسنقيااق قااادأ تسنقاا  تا سناابدي تسقتلاا ب   اا  

لااااق نااااال  تا   قااااا  ااااةت تسقنت2022 – 2018تسقناااا ال تسااااةي سااااد ال ةلياااا   تاااا  تسسنقياااا  

 ر س يب  تسقالنل  سسندد  بآلس :
 

   سا ي  عبةلي  تااسهقبال  تسابص  تس ب ( تسةي اي تأ قس تواب ع  تساالتق  الع  قادسا
 تس  تسنبس  تسقنل  تامقبس  

   ساا عيال دعااا    ياا  س نعاات  تا سناابدي  تانسبمياا    بناا  عاا  تسقتبةااب   تسناانبة
س ن س ميب تسقال قب ( تسس  ناسقد تا سهاب د الت تاباايب عا  تسسن يلي ي تس التة ي تسايبن ي 

 دع  ةمل  تسنق  تا سنبدي  تسسعفيأ تس  تاقبص 
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     سا ي  تااسهقبال ع  الرس تسقبأ تس عالي  قنن  تا س ي  تسقتل 
  تساقااأ ةلاا  سنقيااق قااادأ نقاا  ت سناابدي  قااب يااس هص قاا  تق بنااب   نبمااب  تا سناابد

 تساالت   
 قس ات د أ تس الد تسنقيق   قادا  س  ق قادا  نق  تسا با  تساقأ ةل   يبدذ 
   الع  قادأ تسسعفيأ  س عيال عال  تساقأ تسقنبا    تساقأ ةل    ي قادأ تس تبس 
  تساقأ ةل  سنقيق تسس بقأ تا سنبدي تس ابأ ق  تسقنيت تا ليق   تسد س   تس ن  ةا

   ة  ب  ت سنبدي  مديدذ سا   قا ق تيب تساالتق تسنا ي
   تةبدذ  ي ل  تسننبة  تس تني   الع  نا   قاب قسهب ع  تسنبس  تسقنل  تامقبس 
  تسقنبعق  ةل  ت س ي  تسقتبل تس التة   تةس بال س عيال تاقا تسفةته  قتل ب تاسالتسيميب

 سل تت تسسنق ي  ع  تساالتق 
 

   تالذ تسس تيتي  *( قديال ةبص دتهالذ تسايباب  تا سنبدي   تسقبسي 
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