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ذ�قت �تئ ص�� ا�ظز�م

�قدي : �جغ�ة ا�ظ��ظّغئ -- طظّز�ئ تصعصّغئ �ثسط ا�ّظ��ء وافذ��ل شغ طخ� طظث 2017
�س�ض �قدي سط� ��ضغ� ا�ئظغئ ا��آج�ّغئ �طسظش وا�ّزطط طظ �قل �عبغص إظاع�ض�ت ا�ّظز�م ا��خ�ّي �ّث افذ��ل وا�ّظ��ء وافصطّغ�ت

و�عسغئ ا��ةا�� ا�عذظغ وا�ّثو�غ وأخت�ب ا�ص�ار �ع�. ض�� �صعم ���ّدش� وا��ظ�خ�ة طظ أ�ض �سثغض ا�ّاح�غس�ت ا�اغ �صّظظ
ا�ظاع�ض�ت ط� طظ�حثة ا�ّ�ط��ت �ا�سغض ا�صعاظغظ ا��عةعرة، وا�اغ �ا�ئغصع� غ�ضظ ت��غئ ا�تصعق وا�ت�ّغ�ت. �عّش� �قدي جئض

ا�ت��غئ وا�ّثسط ا�ص�ظعظغ وا�ّظ��غ �فذ��ل وا�ظ��ء ا��خ�ّغغظ/ات ا�ّ�ةظ�ء/ات سط� �ط�ّغئ صد�غ� جغ�جّغئ.

شغ إذ�ر ا�غعم ا�ثو�غ �ط��طئ (11 أضاع��)، �ظح� �قدي �تًب� �تطغطغًّ� ��س�غ�ت ��خئ ب 136 ذ�طئ �ط ا�صئخ سطغعظ و/أو جةظعظ
سط� طثى ��� جظعات (2013 ـ 2021). وعع طظ�جئئ �طّا�ضغ� شغ و�سّغئ ا�ّ��طئ ا��خ�ّغئ �خ�ئ س�ّطئ وا�ّ��طئ ا��خ�ّغئ ا�ّ�ةغظئ

سط� ذطئ صدغئ جغ�جغئ �خ�ئ ��ّخئ.
 غ�ط� عثا ا�ئت� ا�دعء سط� ا�ح�ا�� ا�س��غئ �ط�اغ�ت ا�طعا�غ �ط ا�صئخ سطغعظ إ��شئ إ�� ا�اعزغ� ا�ةش�اشغ �ط�صئعض سطغعظ
وا�ظاع�ض�ت ا�اغ �س��ظ �ع� جعاءا أبظ�ء ا�صئخ أو ا��ت�ض�ئ أو �قل شا�ة ا��ةظ. وح�ض ا�ئت� طة�عسئ طظ ا�ّاعخّغ�ت طظ أ�ض

�ت�غظ ��وف عآقء ا���قت وت��غاعظ وإس�دة إدط��عظ دا�ض ا��ةا�� ا��خ�ّي.
 

ططّث�
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شغ غعم 19 دغ��ئ� 2011، اسا�ثت ا�ة�سغئ ا�س�طئ �فطط ا��اتثة ص�ارع� 66/170 �سقن غعم 11 أضاع�� طظ ضض س�م ��سائ�ره
ا�غعم ا�ثو�غ �ط��طئ ذ�� �قسا�اف �تصعق ا��اغ�ت و���اتثغ�ت ا���غثة ا�اغ �عا�عع� ض�ؤئ عحئ شغ أ�طإ أظت�ء ا�س��ط.

�ط�اغ�ت ا�تص شغ ا�ا�ا� �تغ�ة آطظئ وا�تخعل سط� ا�اسطغط وا�ختئ، ش�قجاب��ر شغ �سجغج تصعق ا��اغ�ت جغسعد ���اصئض أضب�
سثق وازدع�را. وق غع�ث طة�ل �طح� أن ا��اغ�ت �ثغعظ ا�صثرة سط� �شغغ� ا�س��ط وعع ط� غ�اع�إ �صثغط ا�ثسط �حضض شس�ل

و��ضغظ ا��اغ�ت ا�غعم �غخئتظ ظ��ء أس��ل وأطع�ت وس�طقت وطع�ع�ت وص�دات جغ�جغئ شغ ا���اصئض.
سّ�ف ا�ص�ظعن ا�ّثو�غ ا�ّ��طئ شغ ا���ّدة افو�� طظ إّ���صّغئ تصعق ا�ّ��ض ��ظئ 1989 ض��ّا��غ "غسظغ ا�ّ��ض ضض إظ��ن �ط غاة�وز

ا�ّب�طظئ سح�، ط� �ط غئطس جّظ ا�ّ�حث صئض ذ�� ��ع�إ ا�ص�ظعن ا��ظ�ئص سطغ�".
أّط� ���ّظ�ئئ �قذ�ر ا�ّاح�غسغ ا��خ�ّي، شصث ظّخئ ا�ّ��دة ا�ّب�ظغئ طظ ا�ص�ظعن رصط 12 ��ظئ 1996 ا�ّث�ص ��خثار ص�ظعن ا�ّ��ض

وا��سّثل ���ص�ظعن رصط 126 ��ظئ 2008 سط� ّأظ� غصخث ���ّ��ض ضّض طظ �ط غاة�وز جّظ�/ع� ا�ّب�طظئ سح�ة جظئ ض�ططئ.
شغ ا�غعم ا�ثو�غ �ط��طئ إ�ا�رت �قدي ��طغ� ا�دعء سط� و�� ا��ا�ة ا��خ�غئ طظ �قل إ�ص�ء ظز�ة سط� ا���قت ا��خ�غ�ت

ا��صئعض سطغعظ أو ا���ةعظ�ت سط� �ط�غئ صد�غ� جغ�جغئ. ش�ظ ا�ةطغ أن ا��ط��ت ا��خ�غئ ��س� �د�ب أي ت�اك جغ�جغ ��رج
سظ دا���ع� وإ�ش�ء ضض خعت طتاب أو طس�رض. و��اعثف عثه ا����رج�ت ا�ص�سغئ ��غ� ح�ا�� ا��ةا�� ��ر�ئ ضض ا�صعاظغظ

ا��خ�غئ ضث�� ا��س�عثات وا��عابغص ا�ثو�غئ س�ض ا�ت���.
�ضحش �قدي طظ �قل عثا ا�ئت� أج��غإ ا�صع�ئئ وا�صخ�ء، ��� شغ ذ�� ا����رج�ت ا�اغ ��اعثف ا���قت وطثى �ع�غح اف�غ�ل

ا�ص�دطئ ط�� صث غ��عط شغ �ظ�ء ط�اصئض ت��� �ع�� ا���أة ا��خ�غئ. وغ��ضج ا�ئت� سط� �تطغض افج��غإ ا��سا�ثة طظ صئض
ا�ّظز�م ا��خ�ي �ساص�ل ا���قت سظ ذ�غص ص�ظعن ا�سصع��ت ا��سا�ثة ��خئ شغ ا�ة�ا�ط ا��خظ�ئ جغ�جّغئ. واسا�ثت �قدي شغ

ذ�� سط� �تطغض ا��س�غ�ت ا�ث�ّخئ ب 136 ذ�طئ �ط إغص�شع� و/أو جةظع� سط� ذّطئ صد�غ� جغ�جّغئ طظث أ���ج 2013 تا� غع�غع
 .2021

�ط ��� عثه ا��س�غ�ت سط� طثى 5 جظعات اجاثثطئ شغع� �قدي سثة أدوات طظع� ا��ص��قت ا��ئ�ح�ة ا�ّحئ� طظز�ئ أو طظ �قل
ا�عتثة ا�ص�ظعظّغئ شغ �قدي إ��شئ ��خث طخ�در ب�ظعّغئ �غ� طئ�ح�ة ض�ا��سئ ا��عاص� ا�خت�ّغئ وا��ئ�رّغئ 

وطعاص� ا�ّاعاخض ا��ا��سغ وطا��س�ت طظّز��ت ا��ةا�� ا��ثظغ وا�ئغ�ظ�ت ا��خثّغئ.
 

ا�ّظا��ب
أّوق، ا�ّ��طئ ا�ّ�ةغظئ سط� �ط�ّغئ جغ�جّغئ، ظز�ة سظ ص�ب 

اجا��ت و�غ�ة ا��ط��ت ا��خ�غئ شغ ا�صئخ سط� ا��اغ�ت طظث 2013 ا�� 2021. تغ� �طس طة�عع ا���قت ا�قّ�غ �ط ا�صئخ سطغعظ
و/أو جةظعظ طظث أ���ج 2013 إ�� غع�غع 2021، 136 ذ�طئ. و�عّزسئ جظعات ا�صئخ ض�� غئ�ز ا�ّ�جط ا�ئغ�ظغ ا�ّا��غ.
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وصث ظ��ئ جظئ 2013 ا��سّثل افسط� �طصئخ تغ� �ّط ا�صئخ سط� 41 ذ�طئ ��ئإ حّظ ت�قت وطثاع��ت أطظّغئ طضّب�ئ �ّث 
ا��عان وس��ق�عط/عظ، �طاع� جظئ 2014 ��ئإ افتثاث ا�اغ اظث�سئ شغ ا�ّثض�ى ا�ّب��بئ �بعرة 25 غظ�غ�.

ب�ظغ�، طت�شز�ت ا�صئخ 
ذ��ئ ت�قت ا�صئخ شغ عثا ا�ئت� 16 طت�شزئ طخ�ّغئ. تغ� حعثت ا�ص�ع�ة أ�طإ عثه ا�ت�قت �ظ�ئئ 37/113 (32.7٪)، وغ�ضظ �ئ�غ�
عثه اف�طئّغئ �ا��ضج أ�طإ ا�تاة���ت وا�ّات�ض�ت شغ ا�ص�ع�ة. و�عزسئ ظ�إ ا�صئخ �قل ا��ظعات طع�عع ا�ئت� ت�إ ا��جط ا�ئغ�ظغ

ا�ا��غ:
 
 
 
 

 و�ّ�ئ أ�طإ ت�قت ا�صئخ �حضض سحعا�ّغ طظ طز�ع�ات أو أبظ�ء �عا�ث ا���قت ���ص�ب طظ طز�ع�ات �ظ�ئئ 59/108 (54.6٪)، سظ
ذ�غص ض�غظ أو طثاع��ت أطظّغئ �ظ�ئئ 21/108 (19.4٪)، بط طظ ا�ّح�رع �ظ�ئئ 19/108 (17.6٪)، غطغع� ا�صئخ طظ ا��ظجل �ظ�ئئ 7/108

(6.5٪) أو سظث زغ�رة طتاةج �ظ�ئئ 2/108 (٪1.9).
 

ب��ب�، ا��ؤ�ت ا�س��ّغئ
��اوتئ أس��ر ا���قت ا��صئعض سطغعظ أو ا�ّ�ةغظ�ت طظ 7 أحع� إ�� 17 جظئ. وحّضطئ ا��ؤئ ا�س��ّغئ (طظ 15 ل 17 جظئ) اف�طئغئ
112/128 (87.5٪)، �طغع� ا��ؤئ ا�س��ّغئ (طظ 12 ل14 جظئ) ب 13/128 (10.2٪). وذ�ل ا�صئخ ��غ� ا��ؤ�ت ا�س��ّغئ �فذ��ل إذ ّ�ط
ا�صئخ أغد� سط� ا���قت طظ ا��ؤئ ا�س��ّغئ (أصض طظ 12 جظئ) 3/128 (2.3٪). و��ّبض ا��ؤئ اف�غ�ة ���ئ� وجغطئ ��ئ�ر أتث ا�عا�ثغظ

ا���ّاح سظ�/ع� سط� ��طغط ظ���/ع� أو ��ظ ط�غس�ف �ت�قت ا�صئخ سط� س��قت ��ض�طع�. 
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را�س�، �عط ���ة�طئ ق �ا��ح� ط� أس��ر ا��اغ�ت
غت�خ� ا�ّظز�م ا��خ�ي ا���قت سئ� طة�عسئ طظ ا�ّ�ع�ط�ت ا�ة���ة ا�اغ ���ئ� ط� �اطّث� شغ ا�ظد��م إ�� ���سئ إرع��غئ، ا�ّاز�ع�

وص�� ا�ّ��ق، ا�ّاسثي سط� صعات افطظ، إجاثثام ا�صّعة وا�سظش وإ�قف طظح�ت س�ّطئ و��ّخئ، إدارة خ�تئ إ�ضا�وظغئ وظح� أ�ئ�ر ض�ذ�ئ،
و�عط أ�قصّغئ طبض ط�س�ف �صدّغئ شاغ�ت ا�اغ� �عك. وغ�ضظ �خظغش اقّ�ع�ط�ت ض�� غئ�ز ا�ّ�جط ا�ئغ�ظغ ا�ّا��غ.

وطّ�� غثسع �طثعحئ أن �سخ ا�ّاعط ا��خ��ئ عغ شغ افخض تصعق سط� جئغض ا��ب�ل �عط ا�ّاة�ع� وا�ّاز�ع� وا���اب. اذ ��س�
ا��ط��ت طظ �قل ذ�� �طصد�ء سط� أي �عادر أو ر�ئئ طظ ا�ةغض ا�ص�دم شغ ا�ّاز�ع� أو ا�ّظح�ط ا�ّ�غ�جغ وا��ثظغ و���ّا��غ زغ�دة إتض�م

ا�صئدئ سط� ا��د�ء ا�س�ّم و���ن تضط ص��ط سط� ا�ثغضا��عرغئ فذعل شا�ة ط�ضظئ.
 

��ط��، أتض�م طةت�ئ شغ تص ا���قت 
رخثت �قدي �خّثر افتض�م ا�ّ�ةظّغئ ��ظعاسع� شغ ا��عر ا��اثا�غ (ا�ّ�ةظ، ا�ّ�ةظ ا��حّثد، ا�ّ�ةظ ط� ا�ّحشض، ا�ّ�ةظ وا�ش�اطئ) �ظ�ئئ
60.4٪ (32/53) �طاع� أتض�م ا�ئ�اءة �ظ�ئئ 22.6٪ (12/53)، بط ظةث ا�غثاع �ثور ا��س�غئ �ظ�ئئ 15.1٪ (8/53) ضث�� جةطئ �قدي ت��ئ

تضط ����ةظ ا��آ�ث سط� ذ�طئ واتثة. 
 

 



ا�سظش ا�ّ�غ�جغ وا��آّج���غ: اسا�ثت ا�ّ�ط�ئ إ��شئ �طاسّ�ش شغ ا���اءات ا�ص�ظعظّغئ أج��غإ سثغثة ���ع�د ا��اغ�ت. وصث
�ة�وزت ا�ّثو�ئ ا��خ�ّغئ ضض ا�ث�عط ا�ت��اء شغ�� غثّ� ا��ا��ء ا�ص��ي وا�اثوغ� وا�تاة�ز ا�اس��غ وا�تئج ا�تاغ�ذغ

وا��ت�ض�ئ ا�س�ض�غئ وا�اتصغص دون تدعر طت�طغ وا�تئج ط� ا�ةظ��غ�ت وا�ت�ط�ن طظ ا��س�غئ ا�ختغئ وا�اسظئ شغ إد��ل
ا��س�م وا��ق�ج وا��ظ� طظ طعاخطئ ا�ثراجئ أو تدعر اقطات�ظ�ت. ورخثت �قدي �سّ�ض  32.4٪(44/136) طظ ا��اغ�ت �عثا

ا�د�ب طظ ا�سظش. 

ا�سظش ا�ة�ثي: ح�طئ ا�ظاع�ض�ت ��و�� طاظّعسئ طظ السظش ا�ة�ثي طادّ�ظئ ا�د�ب وا��تض وا�خسص ���ضع���ء وا�اصغغث
وا��ئ�ر سط� ا�عصعف ��ثة ذعغطئ وا��ظ� طظ د�عل ا�ت��م وا�تاة�ز شغ ��وف �غ� آدطغئ طبض ا�ّجظ�زغظ ا��طغؤئ ���تح�ات

وا�ّاث�غظ وسثغ�ئ ا���ءة وا�اعع�ئ. وصث رخثت �قدي �سّ�ض 18.4٪ (25/136) طظ ا��اغ�ت طع�عع عثه ا�ّثراجئ فظعاع طظ عثا
ا�سظش ا�ة�ثي.

ا�سظش ا��ا��سغ: �س��ئ 7.4٪ (10/136) طظ سّغظئ عثا ا�ئت� �طسظش اق�ا��سغ ���سجل سظ ا�س��ط طظ �قل ا��ظ� طظ ا�ّجغ�رات. 

ا�سظش ا�ّظ��غ: �ّث 5.9٪ (8/136) طظ سّغظئ عثا ا�ئت� ���ّ�إ وا�ّحاط وا�ع�ظئ و�ع�غ� ضط��ت طتّ�ئ طظ ا�ض�اطئ.

ا�سظش ا�ةظ�غ: رخثت �قدي إظاع�ض�ت �ظ�ّغئ �ّث ذ�طاغظ (1.5٪) ح�طئ ا�ضحش ا�ص��ي �طسثرّغئ و ا�ائ�ر ا�ت�ض.

ج�دج�، إ�ظع�ض�ت وإساثاء خ�رخ سط� ا���ع�ئ 
رخثت �قدي ��طئ طظ ا�ظاع�ض�ت ا�ّاغ �سّ��ئ �ع� ا��اغ�ت جعاء أبظ�ء ا�صئخ أو شغ شا�ة ا�تاة�ز وا�ّاغ ��ّبطئ شغ ا��غ:

 

 

 

 

 

 
ا�ظص�ش :

أوق، شاغ�ت طثا�غ�ت ص��غ� !
غظ� إسقن ت��غئ ��غ� افحث�ص طظ اق�ا��ء ا�ص��ي شغ ط�د�� 20 سط� :"1. سط� ا�ثول أن ��ظ� و�تز� ا�ا��ف أ�ظ�ء ا���ء ا�ثغظ
غاس��عن �ق�ا��ء ا�ص��ي أو افذ��ل ا�ثغظ غع�ثون أبظ�ء �س�ض أطع��عط �ق�ا��ء ا�ص��ي، وسطغع� أن �ض�س �ععدع� �طئت� سظ

عآقء افذ��ل و�تثغث ععغاعط، وإس�د�عط إ�� أج�عط افخطغئ. 3. غسائ� ا�ا��ف أ�ظ�ء ا���ء ا�ثغظ �س��عا �ق�ا��ء ا�ص��ي أو
افذ��ل ا��ع�عدغظ أبظ�ء �س�ض أطع��عط �ق�ا��ء ا�ص��ي، ض�� غسائ� �جوغ� أو إ���ء وب��ص �بئئ ععغاعط ا�تصغصغئ، ��غ�ئ حثغثة

ا�ة��طئ، غةإ طس�صئاع� سط� عثا افج�س."
إن ا��ط��ت ا��خ�غئ �بئئ شغ ضض ت�دبئ سثم إتا�اطع� ا�ص�ظعن ا��خ�ي وا��عابغص ا�ثو�غئ شصث جةطئ �قدي �س�ض %16.2 (22/136)

�ق�ا��ء ا�ص��ي طظعظ ا���غسئ "عظث ر�� ا�عق�غ" �ق�ا��ء ا�ص��ي، تغ� �ط و�سع� ���تةج ط� وا�ث�ع� طظ� ج�طغ ا��اعغط شغ
25 أ��غض 2015 ا��اع�ئ شغ ا�صدغئ رصط 6568 ��ظئ 2015 �ظ� ذطث� سط� �ط�غئ ا�صئخ سط� 25 شقًت� �غظعط جغثات وأذ��ل شغ

احائ�ض�ت وصسئ ��ئإ ص�سئ أرض زراسغئ. وصث رشدئ ا�ظغ��ئ إبئ�ت و�عد ا���غسئ شغ ا�تةج ط�� دش� ا��ت�طغ ا��ضّطش ���صدغئ
�قظ�ت�ب طظ ا�اتصغص. ضث�� ا����ئئ �ثغ� سقء طت�عب إ��اعغط "16 جظئ" ا�اغ صئخ سطغع� شغ جئا�ئ� 2019 سط� ذطئ ا�صدغئ

1480 ��ظئ 2019، �س��ئ �ثغ� �ق�ا��ء ا�ص��ي 57 غعم س�ظئ �ق�ع� طظ أ�ح� أج��غإ ا�اسثغإ وا�ظاع�ض�ت ���د�ب وا�خسص
���ضع���ء ��ص� افطظ ا�عذظغ ���جص�زغص.

ب�ظغ�، �عط وسصع��ت ق �ا��ح� ط� أس��ر ا��اغ�ت 
���ّظز� �طسصع�ئ ا�ةظ��ّغئ ا���ّط�ئ سط� افذ��ل س�عط�، ظةث أّظع� شغ �عع�ع� �ثا�غ� ���ّعغئ �عثغئّغئ �اظ�جإ ط� س�طّغئ ا�خقح

وا�دط�ج �سغًثا سظ شض�ة اف�ط وا�سص�ب (ا�سصع�ئ ا�ّ�ةظّغئ). وعثا ط� أصّ�ه ا��حّ�ع ا��خ�ي تغ� غظّ� ص�ظعن ا�ّ��ض رصط 12 ��ظئ
1996 وا��سّثل ���ص�ظعن رصط 126 ��ظئ 2008 سط� إطاظ�ع ا���آو�ّغئ ا�ةظ��ّغئ سط� ا�ّ��ض ا�ّثي �ط غاة�وز ابظاغ سح� جظئ وصئ

إر�ض�ب ا�ة�غ�ئ. ش�ذا ض�ن جّظ� صث �ة�وز ا�ّ���سئ و�ط غاة�وز ابظا� سح� جظئ وار�ضإ �ظ�غئ أو �ظتئ غتضط سطغ� ��تث ا�ّاثا�غ� ا��غئ:
1 ـ �ع�غت ا�ص��� �� ش� ا��تض�ئ

2- ا�ّا�طغط �طعا�ثغظ
3 ـ ا�غثاع ش� أتث ا���اح�غ�ت ا��اثّخخئ (إذا ض�ن غس�ظ� طظ أتث افط�اض ا�ا� �آّب� سط� جطعض�)

4 ـ ا�غثاع ش� إتثى طآّج��ت ا�ّ�س�غئ ا��ا��سّغئ (ا�خقتّغئ ج��ًص�)
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أط� ا�ّ��ض ا�ثي غاة�وز ابظاغ سح� جظئ و�ط غاة�وز ا�ث�ط�ئ سح�ة جظئ ش�ظ� إذا ار�ضإ ا�ة�غ�ئ غتضط سطغ� ��تث ا�ّاثا�غ� ا��غئ:
1 ـ ا�ّاع�غت

2 ـ ا�ّا�طغط �طعا�ثغظ
3 ـ ا��ت�ق ���ّاثرغإ وا�ّا�عغض

4 ـ ا��جام �عا�ئ�ت طسّغظئ (طبض ا�تدعر شغ �سخ افط�ضظ ا�ّثغظّغئ �قجا��ع �طّثروس)
5 ـ ا��ائ�ر ا�صد��غ (غع�� ا�ّ��ض شغ �غؤا� ا�ّ�ئغسّغئ �تئ ا�ّاع�غ� وا�ح�اف طظ أتث افحث�ص ا��اثخّخغظ ش� ا�ّ�س�غئ ا��ا��سّغئ)

6 ـ ا�س�ض �ط�ظ�سئ ا�ّس�طئ ��� ق غّد� �ّختئ ا�ّ��ض أو ظ��ّغا�. وا�قّ�تئ ا�ّاظ�غثّغئ �طص�ظعن عغ ا�ّاغ �تّثد أظعاع ا�س�ض
7 ـ ا�غثاع ش� إتثى ا���اح�غ�ت ا��اثّخخئ 

8 ـ ا�غثاع ش� إتثى طآّج��ت ا�ّ�س�غئ ا��ا��سّغئ
 

أّط� إذا ار�ضإ ا�ّ��ض ��غ�ئ وض�ظئ جّظ� آظثاك �اة�وز ا�ث�ط�ئ سح�ة وق �ة�وز ا�ّب��ظغئ سح�ة شق غةعز أن غتضط سطغ� ا�ص��غ
���سصع��ت ا��حّثدة (طبض ا�سثام وا�ّ�ةظ ا��ّآ�ث وا�ّ�ةظ ا��حّثد) أغ� ض�ظئ ��غ�ا�.

وغةثر ���ّثض� أّن عثه ا��ط��ئ ا�ّاح�غسّغئ �اعاشص ط� ا�ص�ظعن ا�ّثو�غ، ��ّخئ إّ���صّغئ تصعق ا�ّ��ض ا�ّاغ خ�دصئ سطغع� طخ� جظئ
1990 وا�ّاغ �تز� ا�ّاسثغإ و�شطغر ا�سصع��ت سط� ا�ة�ا�ط ا�ّاغ غصعم �ع� افذ��ل. 

ض�� غد�ظ ا�ص�ظعن ا��خ�ي أغد� تصعق ا�ّ��ض/ة طظ رس�غئ وت��غئ و�عشغ� �غؤئ آطظئ ����رجئ ت�ّغ���/ع�. شصث ظّ� ا�ّثجاعر ا��خ�ي
شغ شخط� 80 سط� "غسّث ذ�قً ضض طظ �ط غئطس ا�ّب�طظئ سح�ة طظ س��ه، وق غةعز ط��ء�ئ ا�ّ��ض �ظ��غ�ً أو إتاة�زه إق وشص�ً �طص�ظعن

و�طّ�ثة ا��تّثدة شغ�. و�عّش� �� ا����سثة ا�ّص�ظعظغئ، وغضعن إتاة�زه شغ أط�ضظ طظ�جئئ وطظ�خطئ سظ أط�ضظ إتاة�ز ا�ئ��شغظ. و�س�ض
ا�ّثو�ئ سط� �تصغص ا��خطتئ ا��دط� �طّ��ض شغ ض�شئ ا���اءات ا�اغ �ّاثث تغ���".

غاط �ة�عض عثه ا�صعاظغظ شغ أ�طإ افتغ�ن، تغ� �ظ�طص ا�ظاع�ض�ت طظث ا�صئخ سظث �ط�غص �عط ق �ا��ح� ط� أس��ر ا���قت. شصث
جةطئ �قدي شغ عثا ا�ئت� �ع�غ� �عط طظ صئغض ا�صاض أو ا�ّاعثغث ���صاض أو ا�ّح�وع شغ ا�صاض، ا�ّاسثي سط� ا��عاذظغظ، إزس�ج ا�ّ�طط

ا�س�ّم وا�ساثاء سط� �ئ�ّط ا�ّح�ذئ 97 ط�ة ���قت ق �اة�وز أس��رعظ 17 جظئ. �سض أ��ز طب�ل سط� ذ�� ا���قت جعغطئ جغث ظخ�
دروغح "15 جظئ"، حغ��ء ج�ط� طت�ث ت�غظ ا�ئظ� "17 جظئ" و ش�ذ�ئ ��غإ طخ��� أ�ع زغث "15 جظئ" ا�ق�غ �ط تئ�عظ سط� ذطئ

صدغئ رصط 291 ��ظئ 2014 إداري س��ثغظ وا��صغثة ��صط 12096 ��ظئ 2014 �ظ�غ�ت س��ثغظ ورصط 1561 ��ظئ 2014 ضطغ وج�
ا�ص�ع�ة وا��س�وشئ إسقطغ� �صدغئ "طز��غط وج� ا�ئطث"، شصث صئخ سط� ا���قت ا�بقث شغ إتغ�ء ذض�ى 25 غظ�غ� شغ جظئ 2014

وو�عئ �عظ �عط صاض 5 أحث�ص س�ثا وا�ح�وع شغ صاض آ��غظ، وتغ�زة أجطتئ ظ�رغئ وذ�غ�ة وط��صس�ت وطعاد ��اثثم شغ
اقساثاء. تضط سط� ا���قت ا�بقث ���تئج سح� جظعات ط� ا�حشض وا���اصئئ ا�ح�ذغئ ��ثة جظئ. وعثا إن دل سط� حغء شعع غثل

سط� إجا��ار ا��ط�ئ شغ جغ�جئ ا�اثعغش سئ� �سض افذ��ل سئ�ة ��ظ غ�ض� شغ ا�از�ع� أو اقتاة�ج.
 

ب��ب�، �سثغإ ا�ص�خ�ات جغ�جئ ط�ظعةئ طظ صئض ا��ط��ت 
�سّ�ف إ���صغئ طظ�عدئ ا�ّاسثغإ و�غ�ه طظ ��وب ا��س�ططئ أو ا�سصع�ئ ا�ص�جغئ أو ا�قّإظ��ظّغئ أو ا��عغظئ شغ ط�ّد�ع� افو�� ا�ّاسثغإ

�ضعظ� "أّي س�ض غظاب سظ� أ�ط أو سثاب حثغث، ��ثّغ� ض�ن أم سصطّغ�، غطتص س�ثا �حث� ط� �صخث ا�تخعل طظ عثا ا�ّحث�، أو طظ
حث� ب���، سط� طسطعط�ت أو سط� إسا�اف، أو طس�صئا� سط� س�ض إر�ضئ� أو غحائ� شغ أّظ� ار�ضئ�، عع أو حث� ب���، أو �ثعغ�� أو

إر��ط� عع أو أّي حث� ب���، أو سظثط� غطتص طبض عثا اف�ط أو ا�سثاب فّي جئإ غصعم سط� ا�ّا�غغج أغًّ� ض�ن ظعس�، أو غتّ�ض سطغ� أو
غعاشص سطغ� أو غ�ضئ سظ� طعّ�ش رج�ّغ أو أّي حث� غاخّ�ف �خ�ا� ا�ّ�ج�ّغئ".

جةطئ �قدي شغ عثا ا�ئت� �س�ض 18.4% �طسظش ا�ة�ثي �د�و�� ا��اظعسئ طظع� ا�د�ب وا��تض، شاسا�ث ا��ط�ئ طس�صئئ ا���قت
���تئج وأغد� ���اظضغض شغ��رس سطغعظ ا�سظش ا�ة�ثي إط� سظ ذ�غص افسعان أو سئ� �ت�غخ �ظ��غ�ت. وعثا ط� تخض �ط��طئ اج�اء ت�ظ

جغث أت�ث ذات 16 ر�غس� تغ� �ط ا�صئخ سط� إج�اء ت�ظ شغ 5 غظ�غ� 2014 طظ أط�م سغ�دة ذإ أجظ�ن ���ج��سغطغئ �سث أن ص�طئ
ا�صعات ا��ا��ضجة ��خ �ز�ع�ات ��طسئ صظ�ة ا��عغج و�ط إصاغ�دع� �ص�ط ب��� ا�ج��سغطغئ، �سث 4 أحع� طظ ا�تئج ا�تاغ�ذغ �ط

ا�تضط سط� إج�اء إ�اثا�غ� ���تئج س�طغظ ط� ا�حشض شغ 30 أ��غض 2014 وا�ثي ��ش شغ طظاخش غع�غع 2014 �طتئج 6 حععر. �س��ئ
إج�اء �قل طثة تئ�ع� �طسظش ا�ة�ثي شصث ض�ن ط�طعر ا�ص�ط غتد� �ظ��غ�ت �د��ع� شغ ا�تةج إ��شئ إ�� �س��ع� �طسظش ا�ةظ�غ

سئ� �س��ع� �ضحش سثرغئ ص��ي. 
 

 
 
 



را�س�، ص�خ�ات �ت�غ� ا�ثو�ئ وا��ةا�� (شاغ�ت جغظ�ء ظ�عذ��) 
وج� �خ�سث ا�ت�قت افطظغئ ا�اغ حظاع� ا��ط��ت سط� طثغظئ جغظ�ء ��ت�ر�ئ ا�اظزغ��ت ا�رع��غئ، رشسئ عثه ا��ثاع��ت (ا�اغ ظ��ئ

أغد� طظ افذ��ل وا�ظ��ء) ا�ش��ء سط� و�سغ�ت ض�ربغئ �فذ��ل ����ثغظئ. تغ� طظ �غظ ا��اغ�ت ا�ص�خ�ات ا�طعا�غ صئخ سطغعظ �اعط
إرع��غئ �عا�ث سثغث ا���قت ا��اجو��ت وا��ظةئ�ت �ط��� وعظ ق غج�ظ دون ا��ظ ا�ثظغ� �طجواج ���ظ�ئئ �طص�ظعن ا��خ�ي وا�ثو�غ. 

 
ضس�د�ع� �اس�طض ا�ثو�ئ ا��خ�غئ ���تض افطظغ ��س��ةئ ض�شئ ا��ح�ضض ا��ا��سغئ شئثل �عشغ� ا��س�غئ وا�ا�ذغ� �ط��قت �ت�غ� ا�اجوغب

ا��ئض� غاط تئ�عظ ختئئ أذ���عظ، �سض أ��ز طب�ل سط� ذ�� ا���طئ "جت�" ا�اغ صئخ سطغع� شغ 13 شئ�اغ� 2021 �اع�ئ اقظد��م
�ة��سئ إرع��غئ و��عغطع�، �ئطس "جت�" 15 س�ط� سظث ا�صئخ سطغع� ط� اطع� وا�ظع� ا�ئ��س 5 حععر وعغ را�سئ طظ وقغئ جغظ�ء �سث ط�

�ط �جوغةع� 3 ط�ات، �ثل �عشغ� ا��س�غئ وإس�دة ا�ا�عغض طظ صئض ا�ثو�ئ �سث ا�ظاع�ض�ت ا�اغ �س��ئ �ع� �ط جةظع� �اع�ئ إرع��غئ
ختئئ ر�غسع�. 

 

����ئ 
�غظ�� غس�ض �ض �طثان ا�س��ط سط� �سجغج تزعظ ا��اغ�ت و�ت�غظ رش�ععظ طظ أ�ض �تصغص ا�سثا�ئ وا����واة و�عشغ� �غؤئ جطغ�ئ �طا��غئ

ا��عاذظغئ و��ضغظعظ طظ ا�اثرب �ثطص و�سغئ جطغ�ئ �ط��أة دا�ض ا��ةا�س�ت سئ� ا�ظث�اط شغ ا����ص�ت ا�ثو�ّغئ و��عغ� ا�ّاح�غس�ت
ا��تطّغئ، ق�جال ا�ّ�ط�ئ ا��خ�ّغئ شغ طظعب ا�ّادغغص سط� ا�ت�ّغ�ت وا�ساثاء سط� أ��� ا�تصعق ا��د�عظئ شغ دجاعر ا�ّثو�ئ ا��خ�ّغئ

و�ح�غس���، وطجغث حتظ ا�ئغؤئ ا��س�دغئ �ط��أة وا����ئئ �تصعصع� ا��غ�جغئ وا�صاخ�دغئ وا��ا��سغئ. 
�ظ�و�ئ �قدي طظ �قل عثا ا�ئت� ا�ع�سغئ ا��ا�دغئ �ط��طئ ا��خ�غئ و��ظإ طظ أج��غإ ا��ط�ئ شغ عدط ا�تصعق وإ�قق ا��ة�ل

ا�س�م سئ� ا�اظضغض �ضض طظ �سئ� سظ رأغع� و�سطع� طب�ق �ف��غظ طاة�عطئ ضض ا�صعاظغظ وا��ئ�دئ ا�ظ��ظغئ. 
ت�و�ئ �قدي طظ �قل عثا ا�ئت� ��طغ� ا�ّدعء سط� طس�ظ�ة ا�ّ��طئ ا��خ�ّغئ طظ إتاة�ز سط� أج�س ا�ّ�أي وا�ّاس�غخ ف�ح� ا�ظاع�ض�ت

دون و�عد طت�جئئ أو �ائ� ����ضئغ عثه افشس�ل. 

 
�عخغ�ت �قدي : 

- طت�جئئ ضّض طظ أصثم سط� إر�ض�ب إظاع�ض�ت شغ تّص ضّض ذ�طئ �ّط إتاة�زع� ����اء ات �غ� ص�ظعظّغئ أو �ّط ا�ساثاء سطغع� ��ّي حضض
طظ افحض�ل.

 
- ا�ّاسةغض شغ ا�ّا�ئغص ا��سطغ �طّاح�غس�ت ا��تطّغئ وا��س�عثات ا�ّثو�غئ �د��ن تصعق ا�ّ��طئ وض�اطاع� إ��شئ �ط�خ�دصئ سط�

ا����صغئ ا�ّثو�غئ �ت��غئ ��غ� افحث�ص طظ ا��ا��ء ا�ص��ي.
 

- سصث تعار ح�طض ط� ا��ةا�� ا��ثظغ وعغ�ضض ا�ّثو�ئ ��س�غئ ا�ّ��ع�ئ �سثاد �ّ�ئ ح�ططئ طظ أ�ض إس�دة ��عغض ا���قت ا��تاةجات
جغ�جّغ� وا�طعا�غ �سّ��ظ �طّاسثغإ وجعء ا��س�ططئ.

 
- ا�اسعث �سثم إتاة�ز ا���قت ط� ا�ئ��ش�ت و�ت�غظ ا�ئظغئ ا�ّاتاّغئ وا�ّز�وف ا��سغحّغئ شغ ط�اضج ��عغض افتثاث.
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