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ةیئیبلاةمظنألامعديفمدقتزارحإوصاخلااھعاطقریوطتلرطقةلوددوھجراطإيف
ةیؤرقیقحتلجأنمكلذوراكتبالاوةطسوتملاوةریغصلاتاكرشلاولامعألاةدایرل
لكلومنللًاكیرشهرابتعابهرودزیزعتةیمنتللرطقكنبلصاوی،2030ةینطولارطق
ةلحرمنم،لحارملاعیمجيفةطسوتملاوةریغصلاتاكرشلاولامعألاداورنم
.عسوتلاوومنلاةلحرمىتحوعورشملاةركفریوطت

ةیبلتعمدیدجتلاولوحتلاةلحريفةریبكتاوطخذاختاةیمنتللرطقكنبلصاوی
نمدیدعلاقیرطنعةیدایرلامھتلحرلالخنییرطقلالامعألاباحصأتاعلطت
داورلةحومطلاتاناكمإلانمدیزتاھرودبيتلاوومنلاتاصنموةیلفاكتلاتاردابملا
لوحتيفربكأرودبعلنممھنكمتوةطسوتملاوةریغصلاتاكرشلاولامعألا
فلتخميفيملاعدئاروةفرعملاىلعمئاقعونتمداصتقاىلإيرطقلاداصتقالا
.راكتبالاولامعألاتالاجم

بلطتمربتعتيتلاوةقوثومتالیلحتوتانایبمیدقتيفةلثمتملاكنبلافادھأعمًایشامت
لامعألاداورلمدقملامعدلاعیسوتلوةمیلسسسأىلعةدیدجلاعیراشملاءاشنإليساسأ
مییقتریراقتةلسلس"ـبةنونعمریراقتسمخنمةلسلسرشنبكنبلاموقی،نییرطقلا
تاذتامدخةدعلوحةدیدجةرظنمیدقتىلإاھلالخنمفدھیيتلاو"نھارلاعضولا
نممھنكمتسيتلاىؤرلاوةلصلاتاذتامولعملابلامعألاداوردیوزتودعاولبقتسم
.ةقثبةفلتخملااھتاصصختوتاعاطقلاهذھلوخد

ىدموقوسلاتاكرحمورطقةلوديفةیحصلاةیاعرلاةموظنمریرقتلااذھيطغی
يفًاومنعرسألانمرطقيفةیحصلاةیاعرلاماظنّدعی.يمیلقإلاىوتسملاىلعاھینبت
2025ماعيفرالودتارایلم7ىلإةیقوسلاھتمیقلصتنأعقوتملانمثیحملاعلا
تامدخىلعبلطلاةدایزنعًالضف،صاخلاعاطقلانمربكأةمھاسمبًاعوفدم
ةطبترملاضارمألاوةیدعملاریغضارمألابةباصإلالدعمعافتراوةیحصلاةیاعرلا
.ةایحلاطمنب

ثیح،يحصلاعاطقلايفيمقرلالوحتلاةیملععیرستىلعانوروكةحئاجتلمع
تانایبلالیلحتمادختساودعبنعبیبطتلالولحلضفأریوطتلةدھاجرطقىعست
ةیاعرلاتاردابمدعت،كلذىلإةفاضإلاب.ةركتبملاةیجولونكتلالولحلايفرامثتسالاو
لجألاةلیوطةیاعرلاتامدخوتاصصختلاةددعتمجالعلازكارموةزكرملاةیئاقولا
.ةلودلايفةیحصلاةیاعرلاعاطقيفةئشانلاتاھاجتالاضعبنمةیلزنملاةیاعرلاو
ىلإءاشنإلادیقيمازلإلايحصلانیمأتلانوناقيدؤینأعقوتملانم،ھسفنتقولايفو
نیدفاولليبطلانیمأتلامیدقتوةیحصلاةیاعرلاتامدخىلعةفلكتلاطغضضفخ
.صاخلاعاطقلاتامدخىلعبلطلاةدایزوةیبنجألانیمأتلاتاكرشبذجيلاتلابو

يملاعىوتسمىلعولماكتمةیحصةیاعرعاطقریوطتىلعرطقدكؤتماعٍلكشب
ةحصللةینطولاةیجیتارتسالافدھتكلذىلإًةفاضإ،2030ةینطولااھتیؤريف

ةیاعرلاىلإلوصولانیسحتوصاخلاعاطقلاةكراشمةدایزىلإ2018-2022
ىلإمجرُتیاذھو،رطقناكسلةیحصةایحنامضوةمكوحلازیزعتوةدیجلاةیحصلا
ةیاعرتامدخدوزمكةلودلاةناكمززعیاممةیلاعةدوجوةعرستاذةیحصتامدخ
.لضفمةیحص

قافآلنیقمعتممھفوةفرعموةمیقىؤرباستكالریرقتلاىلععالطاللءارقلاوعدأ
.عاطقلااذھ

يذیفنتلا سیئرلا ةملك

 يديوسلا ماشه نب نمحرلا دبع
 ةيمنتلل رطق كنبل ةبانإلاب يذيفنتلا سيئرلا

ةیمنتلل رطق كنبل ةبانإلاب يذیفنتلا سیئرلا



8ةمدقم

9رطق ةلود يفةيحصلا ةياعرلا ةموظنم

14ةميقلا ةلسلس

16ةقطنملا ىوتسم ىلعاهينبت ىدمو ةيملاعلا تاهاجتالا

1920-ديفوك ءابو ريثأت

21تاديدهتلاو صرفلاو فعضلاو ةوقلا طاقن ليلحت

22ةمتاخلا

تايوتحملا
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10)2020 ،يكيرمأ رالود نويلم( ةيودألا ةراجت:1 مقر ينايبلا مسرلا

12ةرفوُملا ةّرسألل ماعلا عيزوتلا:2 مقر ينايبلا مسرلا

12)2019( ماعلا عاطقلا يف ةّرسألا عيزوت:3 مقر ينايبلا مسرلا

9ةيسيئرلا ةينعملا تاهجلا:1 مقر لكشلا

11ةيبطلا ةزهجألا عينصت ىلع ةماع ةرظن:2 مقر لكشلا

12)2020 ،ةيودألا تاعيبم يلامجإ نم ةيوئملا ةبسنلا( عزوُملل ةيقوسلا ةصحلا:3 مقر لكشلا

13يلاحلا ةيحصلا ةياعرلا ةيلومش قاطن ىلع ةماع ةرظن:4 مقر لكشلا

21تاديدهتلاو صرفلاو فعضلاو ةوقلا طاقن ليلحت:5 مقر لكشلا

14ةميقلا ةلسلس:2 مقر لودجلا

176

ةينايبلا موسرلا ةمئاق

لاكشألا ةمئاق

لوادجلا ةمئاق
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ةلوديفاهريوطتوتامدخلاتاعاطقةلجععفديفةسوملمتاوطخذاختابةيمنتللرطقكنبرشاب
،2022-2018ةيناثلاةينطولاةيمنتلاةيجيتارتسافادهأو2030ةينطولاةيؤرلاقيقحتلاًيعسرطق
ززُعيو،ةينوبركورديهلاتاعانصلاىلعدامتعالايجيردتلكشبللُقيعونتمداصتقاءانبفدهبكلذو
عاطقنيطوتوةمادتسملاةيمنتلاقيقحتلالخنمةيسفانتلاهتردقىلعظفاحيو،صاخلاعاطقلارود
.رطقةلوديفتامدخلا

ال،ةيلضفأبنوظحينييملاعلاتامدخلاومدقملازام،ةقطنملايفتامدخلاعاطقروطتنممغرلاىلع
اهيلعزكرتيتلاتامدخلاتاعاطقمييقتمت،راطإلااذهيفو.ةيجولونكتلاتامدخلاعاطقيفامّيس
ىوتسملاىلعةمدقُملاتامدخللئفاكتملاريغعيزوتلاىلعءوضلاطيلستفدهبهذهريراقتلاةلسلس
.ةيجراخلاتاهجلانمةمدقُملاتامدخلابةنراقميلحملا

تاعاطقلنهارلاعضولامييقتلريراقتةسمخنمةنوكمةلسلسنماًءزجةيحصلاةياعرلاريرقتلّكشُي
راطإلاًقفوةقيقدزرفةيلمعلالخنميعرفلاعاطقلااذهرايتخامتدقو،رطقةلوديفتامدخلا
،عاطقلامجحو،ةيلاحلاةيلحملاةدئارلاتاهجلا:يهولماوعةدعىلإدنتسيددحُمتايولوأبيترت
ءابويّشفتلظيفعاطقلايفصرفلارفوتىدمو،عسوتلاةيناكمإوريوطتلاةيلباقو،ومنلاىوتسمو
اميفيلحملاقوسلايفتاوجفلاةساردبةيمنتللرطقكنبمتها،عاطقلامييقتبناجىلإو.19-ديفوك
.ةديدجتامدخيفةلمتحملارامثتسالاصرفددحو،ةيحصلاةياعرلاتامدخبقلعتي

ةمّدقم
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 ةلود يفةيحصلا ةياعرلا ةموظنم
رطق

امأ.ضيرملاجالعلحارمفلتخميفرشابمريغورشابملكشبنوكراشينيفلتخمتامدخيمدقمنمرطقةلوديفةيحصلاةياعرلاةموظنمفلأتت
ةياعرلافيلاكتديدستنعةلوؤسملاتاهجلاوةيحصلاةياعرلاتامدخيمدقموعيزوتلاوعينصتلاتاكرشمضتف،عاطقلااذهيفةيسيئرلاةينعملاتاهجلا
.ةيحصلاتاصصختلليرطقلاسلجملاو،ةماعلاةحصلاةرازو:امهنيتماعنيتئيهفارشإلاهعيمجتاهجلاهذهعضختو.ىضرملابناجىلإ،ةيحصلا

ةيسيئرلاةينعملاتاهجلا:1مقرلكشلا

عينصتلا تاكرش

ةماعلا ةحصلا ةرازول ةعباتلا ةمعادلا تارادإلا نم ةعومجمةيسيئرلا ةيميظنتلا تاهجلا

ةينورتكلالا ةحصلا ةرادإ•
ءادألاو يجيتارتسالا طيطختلا ةرادإ•
ةحصلا زيزعت ةرادإ•

 سلجملا
 يرطقلا
 تاصصختلل
ةيحصلا

 تاكرشو ةيبطلا ةزهجألاو ةيودألا
 ةيلحملا( تامولعملا ايجولونكت
)ةيملاعلاو ةيميلقإلاو

،تاجتنملا وعزوُم
عاطقلا عم نولماعتملا ةلمجلا راجت
صاخلاو ماعلا

عيزوت تاكرش زربأ
ةيودألا

 ةزهجألاعيزوت تاكرش
ةيبطلا

 تايلديصلاو تادايعلاو تايفشتسملا
صاخلاو ماعلا نيعاطقلا يف

 ةياعرلا يمدقم زربأ
 عاطقلا يف ةيحصلا
ماعلا

 تاكرشو ةماعلا ةحصلا ةرازو
ةيلحملاو ةيبنجألا نيمأتلا

 عاطقلا يف ةيطغتلا قاطن
ماعلا

اهريدُياهمظنُي

ةصاخلا نيمأتلا تاكرش

 عينصت تاكرش زربأ
ةيودألا
ةيبنجألا تاكرشلاةيلحملاتاكرشلا

 ةزهجألاعينصت تاكرش زربأ
ةيبطلا ةيبنجألا تاكرشلاةيلحملاتاكرشلا

ةياقولا
ركبملا فشكلاو

ةيميظنتلا تاهجلا

عيزوتلا تاكرش

تامدخلاومدقم

 ديدست تاهج
فيلاكتلا

ىضرملا

 تادايعلا تاراشتسا
ةيجراخلا

صيخشتلا

لخدتلاو ىضرملا ةلاحإ
يحصلا

ةرادإلاو ةعباتملا

 يف ةيحصلا ةياعرلا يمدقم زربأ
صاخلا عاطقلا
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ةيميظنتلاتاهجلا

،ةلودللةماعلاةيؤرلاعمىشامتيامبةيحصلاةياعرللةينطولاةيجيتارتسالادادعإاهزربأةيسيئرتايلوؤسمبرطقةلوديفةماعلاةحصلاةرازوموقت
.اهيفزرحُملامدقتلاةعباتموحيحصلكشبجماربلاذيفنتنامضلةمزاللاةعباتملاوةباقرلاريبادتديدحتو،ةددحمةيجيتارتساجماربدادعإو

ءاذغلاةمالسوينطولانيصحتلاوضارمألانمةياقولالثم،ةماعلاةمدخلاجماربوصاخلاوماعلانيعاطقلاتامدخةيلاعفوةدوجىلعةرازولافرشُتامك
:اهزربأنمواهتايلوؤسمقيقحتيفاهمعدتيتلاةماعلاةحصلاةرازويفتارادإلانمديدعلاكانهو.اهريغو

ريغضارمألاراشتنانمدحلافدهبةحصلازيزعتجماربولمعططخوتاسايسذيفنتودادعإـبموقتيتلاةرادإلايهو،ةحصلازيزعتةرادإ•
.اهريغوغبتلاىلعةباقرلابةقلعتملانيناوقلاوةيسفنلاةحصللمظنملانوناقلاقيبطتىلعفرشُتامك،ةيدعملا

يفةيحصلاتاسسؤملااهمدقتيتلاةيحصلاةياعرلاتامدخةيلعافوةدوجىلعفرشتيتلاةرادإلايهو،ءادألاويجيتارتسالاطيطختلاةرادإ•
.ةمدقُملاةيحصلاتامدخلاةدوجبضوهنلاىلإةفداهلاتاسايسلاريوطتمعدتامك،ريياعملالضفأقفوتامدخلاهذهنوكتنأنمضترطقةلود

ريفوتىلعزيكرتلالالخنمةيحصلاةياعرلاريفوتفدهبةلودلليجيتارتسالاهجوتلامعدىلعفكعتيتلاةرادإلايهو،ةينورتكلإلاةحصلاةرادإ•
،اهليذيفنتلاططخملاوةينورتكلإلاةحصللةينطولاةيجيتارتسالادادعإةيلوؤسمىلوتتامك،ةركتبمةيمقرلولحوتاينقتوتامولعمةمظنأمادختساو
.تامولعملاةيرسىلعظافحلانمضيامبةيمقرلاوةينورتكلإلالولحلامادختسامكحتيتلاتاعيرشتلاعضويفةمهاسملاىلإةفاضإلاب

ةعنصملاتاكرشلا

نإف،ةيودألاعينصتلةيلاعتاردقباهعتمتمدعنممغرلاىلعو،عارتخاتاءاربىلعةلصاحلاوةماعلاةيئاودلاتاجتنملاىلعريبكلكشبرطقةلوددمتعت
زكرت.ةيئاودلاتارضحتسملانمةلودلاتارداصمجحعيسوتىلإحمطت،ةيئاودلاتاعانصللةايحلارطقوامرافرطقلثم،ةيرطقلاةيودألاتاكرش
ليهستيلاتلابو،لقأةسفانمهجاوتسةصصختملاةيئاودلاتاجتنملانأنودكؤيءاربخلانأاميسال،ةيديرولاليلاحملاوةيساسألاةيودألاىلعامرافرطق
ءاودلاوءاذغلاةئيهنمتاقفاومىلعلوصحلاةيلمعبءدبللىعستاهنإف،ةيئاودلاتاعانصللةايحلارطقةكرشلةبسنلابامأ.ةقطنملاىلإريدصتلاتايلمع
.ريدصتلاىوتسمعفروةلودلايفةيئاودلاعينصتلاتايلمعزيزعتلنيرمثتسملاباطقتساوةيئاودلاتاعانصللةيرقءانبلططختوةيكيرمألا

ةكرشو،ةيبطلاتامزلتسمللةيناملألاةيرطقلاةكرشلااهنم،ةيبطلاةزهجألاعينصتبةيلحملاةيسيئرلاتاكرشلانمةريغصةعومجمصتخت،لثملابو
.قوسلاىلعسبيليفوزنيميسوكيرتكليإلارينيجةكرشلثم،ةيبنجألاتاكرشلانميهتامنيب،ةلماشلازاغلالولحلكيتريإ

17

تادراولا

تارداصلا

ةيسيئرلا ةيودألا تاكرش

تايسنجلا ةددعتم تاكرشلا نم ةعومجم

ةيميلقإلا ةيودألا تاكرش

)2020،يكيرمأرالودنويلم(ةيودألاةراجت:1مقرينايبلامسرلا

617.3

4.1
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ةيبطلاةزهجألاعينصتنعةماعةحمل:2مقرلكشلا

ةزهجأعينصتلجأنمةيكيرمألاسكوكليوةكرشعمةضباقلانازربةكرشتنواعتثيح،يلحملاعينصتلاةكرحعيجشتىلإ19-ديفوكءابويّشفتىدأ
فلاحتلااذهلضفبناتكرشلاتنكمتذإ،19-ديفوكءابوراشتناةجيتنترهظيتلانيجسكألاتادادمإةمزأىلعّبلغتللرطقةلوديفةيعانطصاسفنت
.جراخللريدصتلاضارغألويلحملامادختساللاًيعوبسأةدحو2,000وحنجاتنإنميجيتارتسالا

نوعزوملا

هتبسنامباهلةعباتلاةيبطلاانيسنباةكرشتمهاسذإ،رطقةلوديفةيبطلاةزهجألاوةيئاودلاتاجتنملاعيزوتلاجميفةكرشزربألامعأةكرشّدعت
عيزوتتاكرشنماهريغورطقةيلديصةسسؤماهيفتمهاسدقف،ةيقابلاةبسنلاامأ.2020ماعيفةلودلايفةيئاودلاتاجتنملاتاعيبمعومجمنم55%
.ةلودلايفةيودألا

0.7

45%55%

ىرخأ ةريغص تاكرش ىلإ ةفاضإلاب

)2020،ةيودألاتاعيبميلامجإنمةيوئملاةبسنلا(عزوُمللةيقوسلاةصحلا:3مقرلكشلا

.)نقاحملاو ،)الويناك( ةيديرولا ليلاحملا طيقنت ةينق:لثم( ةدحاو ةرمل مدختست يتلا نقاحملا يف ةصصختم•

.)يسيطانغملا نينرلاب ريوصتلل مويليهلا زاغو ،ةيويحلا ةجسنألاو مدلل نيجورتينلا زاغ:لثم( ةيبطلا تازاغلا ىلع زكُرت•

.ةجرحلا ةياعرلا ةمظنأو ةيريرسلا ةبقارملاو ةيتوصلا قوف تاجوملاب ريوصتلاو يسيطانغملا نينرلاب ريوصتلا ىلع زكُرت•

 ةيتوصلا قوف تاجوملاب ريوصتلاو ةينيسلا ةعشألاو بسوحملا يعطقملا ريوصتلاو يسيطانغملا نينرلاب ريوصتلا ىلع زكُرت•
.)تاربتخملالثم( صيخشتلاو

.ليلحتلاو ةبقارملا ةزهجأو يصيخشتلا ريوصتلا ىلع زكُرت•

لا
رش

اك
 ت

ألا
نج

يب
ة

يسيئرلا عزوملا ىرخألا ةيسيئرلا تاكرشلا

10

لا
هج

ا
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مل
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ةي
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2,1882,472

289
575

23

وسكالجلثم،ةيودألاعاطقيفةيملاعلاتاكرشلاىربكنمددعليمسرلالثمملاةكرشلادعُتذإ،اهريغنعةيبطلاانيسنباةكرشزيمُتتامسةدعكانه
ّعتمتت.صاخلاوماعلانيعاطقلاالكيفةلماعلاتاهجللةيبطلاتادادمإلاوتامزلتسمللدوزمكاهتامدخمدقتاهنأىلإةفاضإلاب،يفوناسونيالكثيمس
انيسنباةكرشربتعُت،ىرخأةيحاننمو.رطقةلوديفتاتوبورلابلمعتةيلآةيلديصلوأتقلطأو،ةيئاودلاتاجتنملاىوتسمىلعةعونتمةظفحمبةكرشلا
ةيئانثتسالاايازملافاضُتةزيميهو،ةيبطلاتامزلتسملاوةيئاودلاتاعانصللةيدوعسلاةكرشلالثم،طسوألاقرشلاةقطنميفةيودألاتاكرشلالثممةيبطلا
.رطقيفاهبةصاختايلديصةكبشةكرشلاكلتمتامك.اهبعتمتتيتلا

داوملاوتامولعملاايجولونكتلولحوتايفشتسملاثاثأوةيبطلاتادعملارفوتذإ،ةيبطلاةزهجألاعيزوتعاطقيفةدئاروةديرفةناكمبلامعأتاكرشعّتمتت
.ةيحصلاةياعرلاايجولونكتلولحلاجميفةدئارةناكملتحتو،ريظنتلاتاودأوةيبطلائراوطلاةزهجأىلعةكرشلازكرتو.ةكرش50نمرثكألةيكالهتسالا

.ةيبطلايعانمةكرشو،ةيبطلاتازيهجتللنازربةكرشو،يلعنبيلعةعومجم:ةيبطلاةزهجألاعاطقيفنيلماعلانيرخآلانيعزوملازربأنيبنمو

ةيكالهتسالاداوملاوتاربتخملاتادعمونانسألابطويعيبطلاجالعلاتادعموةيحارجلاوةيبطلاتادعملايساسألكشبيلعنبيلعةعومجمعزُوت
تاكرشلانماًددعلثمتو،ةيكالهتسالاوةيسفنتلاةزهجألاونرملاريظنتلاويبطلاريوصتلاىلعزكرُتف،ةيبطلاتازيهجتللنازربةكرشامأ.ثاثألاو
لولحلاوةيحصلاةياعرلاايجولونكتوةيويحلاةيبطلاةسدنهلالاجميفةيبطلايعانمةكرشصتخت،ىرخأةهجنم.يشاتيهةكرشلثم،ةدئارلا
.ةركولاىفشتسمويلهألاىفشتسملاوةحصلاةرازووةيلودلاةيبطلاةكرشلااهئالمعمهأنمو،تايفشتسمللةيسدنهلا

تامدخلاومدقم

ةياعرلاقوسمساقتتةلعافلاتاهجلانماليلقًددعنأاًملع،اًعراستماًومنصاخلاعاطقلادهشينيحيف،ةّرسألاريفوتىلعاًيلاحماعلاعاطقلانميهُي
.ماعلادادمإلاعاطقنم٪26يلاوحىلعماعلادمحىفشتسمنميهُيامنيب،ةصاخلاةيحصلا

.ةصاخلاةيحصلاةياعرلاقفارمنمديدعلايفعسوتلازيزعتوربكألكشبةكراشملاىلعصاخلاعاطقلاةموكحلاعجشُت،كلذىلعةوالع

2023ماعلولحبيركسلاىضرمبصصختمىفشتسمزاجنإكلذيفامب،دادعإلاديقاًديدجاًصاخاًقفرم70نمبرقيامكانهنأىلإةراشإلاردجت
ةحاتملاةّرسألاثيحنمةيباعيتسالاةقاطلاةدايز،لاثملاليبسىلع،ررقُملانمف،ةيلاحلاقفارملاعيسوتاًضيأعقوتملانمو.2021ماعيفماعىفشتسمو
.2022ماعيفريرس500يلاوحىلإيلهألاىفشتسملايف
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 بسح تايفشتسملا ةّرسأ عيزوت
عاطقلا
2019ماعيفةّرسألاددع

2,472
)81%
(

575)19%(

3,047

ةصاخلاقفارملاعيسوتلةيرامثتسالاططخلاوصاخلاعاطقلاةكراشم

+3.1%

20152019

+18.8%

عاطقلا
ماعلا

عاطقلا
صاخلا

عاطقلكلتايفشتسملاددع
2019-2015،ةّرسألاددع

8.6%13.8%

شتسم
ىف
دمح
ماعلا

26.5% 11.7% 39.5%

ىفشتسم
ةركولا

زكرم
ةحص
ةأرملا
ثاحبألاو

ىفشتسم
ةليمرلا

تايفشتسملا
ةماعلا
ىرخألا

2,472

212288340655

صاخلاعاطقلانمةيحصلاةياعرلاومدقمةعومجم

284 22 80 125

)2019(ماعلاعاطقلايفّةرسألاعيزوت:3مقرينايبلامسرلاةرفوُملاّةرسأللماعلاعيزوتلا:2مقرينايبلامسرلا

ةّرسألا ددع  ليلدلا
حيضوتلا
ي
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ةيحصلاةياعرلافيلاكتديدستنعةلوؤسملاتاهجلا

.ءاوسدحىلعنيدفاولاونينطاومللاهتامدخمدقتةيبنجأوةيلحمنيمأتتاكرشصاخلايحصلانيمأتلاعاطقمضي

ةفاضإلاب،راوزلليحصلانيمأتلاتامدخريفوتوةيحصلاتامدخلاىلعةبترتملاةفلكتلاليلقتهنأشنمديدجيمازلإيحصنيمأتماظنرادصإعقوتملانم
ةياعرريفوتحيُتيسو،ةصاخلاةيحصلاةياعرلاقفارمىلعبلطلاةدايزيلاتلاب،رطقيفاهلامعأذيفنتلةيبنجألانيمأتلاتاكرشبذجيفةمهاسملاىلإ

.ةكرتشملاتاعوفدملانمدحلاوعيمجللةفلكتلاةروسيمةيحص

يحصلا نيمأتلا

صاخلا عاطقلاماعلا عاطقلا

ةيبطلا دمح ةسسؤم اهريُدت

 ةيحص ةياعر تامدخ
ةيناجمو ةلماش
 دمح ةقاطب بلطتت
ةيحصلا

نودفاولا نونطاوملا

 تاكرشلا كلذ يف امب ،نيمأت تاكرش
ةيبنجألاو ةيلحملا

نودفاولا نونطاوملا

موسرلا قبطُت
 ةلاح يف ةضفخم موسر
 دمح ةقاطب ةزايح
ةيحصلا

نوراتخي يذلانونطاوملا
صاخلا يحصلا نيمأتلا

 هرفوي وأ يرايتخا
لمعلا بحاص

يلاحلاةيحصلاةياعرلاةيلومشقاطننعةماعةحمل:4مقرلكشلا
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ةميقلاةلسلس:2لودجلا

يوادتلادعبىضرملاةبقارمويجالعلالخدتلاوصيخشتلاوتاراشتسالاوةياقولابةقلعتملاةطشنألانمرطقةلوديفةيحصلاةياعرلاةميقةلسلسنوكتت
ةيبطلاتاسسؤملاموقتامنيب.ضيرملاجالعةلحرنمةفلتخمتاوطخيفاهميدقتنكميثيحةميقلاةلسلسربعتامدخلانمديدعلاعطاقتتو.جالعلاو
.يمقرٍلكشبتامدخلاميدقتيفةحضاوةوجفكانهلازيال،يديلقتٍلكشباهتامدخميدقتبةيلحملاةيحصلاو

لماشريغ**

ةيداصتقالاةطشنألاعيمجلدحوملايلودلايعانصلافينصتلانمضةلومشمريغةحرتقمةيفاضإةمدخ**

*ةيلحملا تاهجلا*ةيملاعلا تاهجلاةلصلا تاذ تامدخلا/ ةطشنألافصولاةئفلا

ةيمقرلا تامدخلا

ةياقولا
ركبملا فشكلاو

ةايحلا طمن تايكولس
ةيحصلا تامييقتلاو
 ضرملا ءبع ليلقتل
 رطخلا لماوعو
هب ةطبترملا

نيضرمملا طاشن•
ةيلزنملا تاربتخملا تامدخ•
 ةلباقلا ةايحلا طمن نيسحت ةزهجأ•

**اهتاقيبطتو تنرتنإلاب ةلصتملا ءادترالل
**ضارمألاةعباتم لولح•
 ليصوتو ةينورتكلإلا ةيبطلا تافصولا•

**تنرتنإلا ربع ةيودألا

 تاراشتسا
 تادايعلا
ةيجراخلا

 ةيلوأ تالباقم ءارجإ
 بيبط عم ىضرملل
ماع

جالعلا ةطشنأ•
ةلديصلا تامدخ•
نانسألا بط•
نيضرمملا طاشن•
**ديعاوملا ةلودج تاصنمو ءابطألا ةلدأ•
**دعب نع تاراشتسالا•
**ىضرملل ةينورتكلإلا تالجسلا•
 ميدقتو ةينورتكلإلا ةيبطلا تافصولا•

**تنرتنإلا ربع ةيودألا
**ةيبطلا تايافنلا•

 صيخشت
ضارمألا

 تامدخلا نم ةعومجم
 اهميدقت متي يتلا
 ببسلا ديدحتل
 ضارعألل يساسألا
ةيضرملا

ةيصيخشتلا ةطشنألا•
ةينقتلا قفارملاو تاربتخملا تامدخ•
ريدختلاو ةعشألا تامدخ•
نيضرمملا طاشن•
ةيلزنملا تاربتخملا تامدخ•
ةينيسلا ةعشالا تاربتخم•
يصيخشتلا ريوصتلا زكارم•
مدلا ليلحت تاربتخم•
مدلا كونب•
**ضارمألاةعباتم لولح•
**ىضرملل ةينورتكلإلا تالجسلا•

ةميقلاةلسلس
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*ةيلحملا تاهجلا*ةيملاعلا تاهجلاةلصلا تاذ تامدخلا/ ةطشنألافصولاةئفلا

ةيمقرلا تامدخلا

 ىضرملا ةلاحإ
يبطلا لخدتلاو

 تامدخلا ةعومجم
 ىضرملل ةبولطملا
 ىلإ نوجاتحي نيذلا
 ىلع ةيحارج تالخدت
ىفشتسملا ىوتسم

جالعلا ةطشنأ•
ريدختلاو ةعشألا تامدخ•
ةلديصلا تامدخ•
ىرخألا ىفشتسملا تامدخو ماعطلا•
نيضرمملا طاشن•
تالباقلا طاشن•
**ديعاوملا ةلودج تاصنمو ءابطألا ةلدأ•
**ةيضارتفالا تاراشتسالا•
**ىضرملل ةينورتكلإلا تالجسلا•
 ميدقتو ةينورتكلإلا ةيبطلا تافصولا•

**تنرتنإلا ربع ةيودألا
**ةيبطلا تايافنلا•
**تادعملا ةنايص•

 ةعباتملاو ةبقارملا
ضارمألا ةرادإو

 تامدخلا ةعومجم
دعب ىضرملل ةمدقملا
 لخدتلاو صيخشتلا
 جورخو يجالعلا
 نم ىضرملا
ىفشتسملا

ةلديصلا تامدخ•
نيضرمملا طاشن•
يعيبطلا جالعلا ييئاصخأ طاشن•
نينسملا ةياعر رود•
 لوحكلا ىلع نامدإلا جالعل قفارم•

تاردخملاو
ةشيعملا يف ةدعاسملل ةياعرلا قفارم•
 مازتلالاو ةيودألا ةرادإ تاقيبطت•

**اهذخأب
**ضارمألاةعباتم لولح•
**ىضرملل ةينورتكلإلا تالجسلا•
 ميدقتو ةينورتكلإلا ةيبطلا تافصولا•

**تنرتنإلا ربع ةيودألا
لماشريغ**

ةيداصتقالاةطشنألاعيمجلدحوملايلودلايعانصلافينصتلانمضةلومشمريغةحرتقمةيفاضإةمدخ**
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نعةحمبيلياميفو،ةيحصلاةياعرلاتامدخةميقةلسلسيفتاهاجتالانمديدعلااًرخؤمترهظ
.تاهاجتالاهذهزربأ

يمقرلالوحتلايفةرفط.1

دعاسييذلارمألا،ملاعلاىوتسمىلعةيحصلاةياعرلاتامدخةنمقرعيرستىلإةحئاجلاتدأ
.ىضرمللةيجالعلاةبرجتلازيزعتواهتدوجةدايزوتامدخلللوصولانيسحتيفهرودب

ملاعلاىوتسمىلعةيمقرلاةيحصلاةياعرلاتامدخينبت

دعبنعةيحصلاةياعرلا•

تاراشتسالالثمدعبنعةيريرسلاتامدخلاميدقتلقيرطلاةياعرلانمعونلااذهدهم
يفةكراشملانيسحتو،ءانعنودتامدخللىضرملالوصونيسحتو،ويديفلاربعةيحصلا
.اهيلعةرطيسلاوضارمألاةعباتم

تانايبلاليلحت•

ةطشنأةرادإوضرملانعركبملافشكلايفاًيسيئراًرودىضرملاتانايبليلحتيدؤي
عبتتب،ةيندبلاةقايللاوةحصلاتاقيبطتلثم،ةيكذلاةيحصلاتاقيبطتلاموقتو.ةياعرلا
نملكربتُعيو.ىضرملاكولسرييغتيفةدعاسملاوضارمألاةعباتملةمزاللاةيويحلاتامولعملا
موقتةيمقرةيحصةياعرةمظنأينورتكلإلايحصلالجسلاوينورتكلإلايبطلالجسلا
.ةلماكتملاةياعرلاجذامننمضتانايبلالدابتونيزختب

تاتوبورلاملع•

ءارجإيفةدعاسملالثم،فئاظولانمةعونتمةعومجمءادأيفتاتوبورلاملعدعاسي
تاتوبورلاملعحمسي،ةيحارجلاتايلمعلاديعصىلعف.ىضرملامعدوةيحارجلاتايلمعلا
ةدمليلقتوعرسألكشبضيرملايفاعتىلإيدؤيامم،ربكأةقدبةيحارجلاتايلمعلاذيفنتب
.ىفشتسملايفهتماقإ

ةبرجتميدقتوةعونتملاةيمقرلاتامدخلاجمدىلعملاعلاءاحنأعيمجيفتامدخلاومدقملمعي
نوتبماهرفلولايورتايفشتسمتعقوًالثمةدحتملاةكلمملايفف.ىضرملللضفأةيحصةياعر
وه،يجراختامدخمدقمعمتاونس10ةدملةكارشةينطولاةيحصلاتامدخلاةئيهلةعباتلا
لالخنمىضرملارودقمبنوكيسو.ىضرملللماكتميحصماظنءاشنإفدهب،"ثليهنولباب"
تاراشتسالاك،ةيوناثلاوةيلوألاةياعرلاتامدخىلإلوصولاينورتكلإلاقيبطتلامادختسا
دعاسمكانهنوكيسو.يحصلامييقتلاوةيصخشلاةيبطلاتالجسلاوديعاوملازجحوةيريرسلا

.)جايرتلا(ىضرملازرفنأشبةروشملاميدقتليعانطصالاءاكذلاةينقتبلمعييحص

ةيتوبورعارذمادختسابةدحتملاةكلمملايف"لوتسيربثليهدليفون"ىفشتسمأدبكلذكو
.لصفملللضفأاًتيبثتوربكأةيحارجةقدنعرمثأام،ةبكرلالادبتساتايلمعيفةدعاسملل

 ىدمو ةيملاعلا تاهاجتالا
ةقطنملا ىوتسم ىلعاهينبت
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ةقطنملاىوتسمىلعةيمقرلاةيحصلاةياعرلاتامدخينبت

Health"قيبطتمادختسابدعبنعةيبطلااهتامدخةدحتملاةيبرعلاتارامإلايف"طسوألاقرشلاكينيلكيديم"تايفشتسمتقلطأ• at Hand".
ةيصاخىلعهئاوتحاىلإةفاضإلاب،ةرسألابطيئاصخأىلإثدحتلاوويديفلاربعدعبنعةيبطلاتاراشتسالاميدقتقيبطتلالالخنمنكميو
.ديعاوملازجح

حيتيسو.ىضرمللةسلسةبرجتريفوتفدهب)رنريس(ماظنبةينورتكلإلاةيحصلاتالجسللةصنميبظوبأيف"تنيوبثليه"ىفشتسمتأشنأ•
زكارملاوتاربتخملاوتايفشتسملاربعةلماكتملاةياعرلاريفوتعمرارقلاذاختامعدوىضرملاتامولعمىلإلوصولاينورتكلإلايحصلالجسلا
.ةيحصلا

وأدعبنعىضرملاتاراشتساميدقتل)رنريس(ةكرشعمةكارشةيبطلادمحةسسؤموةيلوألاةيحصلاةياعرلاةسسؤمتدقع،رطقةلوديف•
.ةيضارتفالاتاراشتسالاةمدخةيبطلادمحةسسؤملعباتلالفطلاةيمنتزكرمقلطأامك.اًيضارتفا

عباتلا(بلقلاىفشتسمنملكدمتعاامك.يبطلاجالعلاوضارمألانمةياقولاريبادتمعدواهليلحتوةيويحلاتانيعلاعمجبكنبويبرطقموقي•
.ةينورتكلإلاةيحصلاتالجسلل)رنريس(ةصنمناطرسلاثاحبأوةياعرلينطولازكرملاو)ةيبطلادمحةسسؤمل

ىلعءابطألاتاتوبورلاتدعاسدقو.انوروكسوريفبباصمضيرملتوبورلاةدعاسمبةيحارجةيلمعماعلاكيريبممزحىفشتسميفتيرجُأ•
.تاقوألاعيمجيفيعامتجالادعابتلاريبادتبمازتلالانمضيامم،نامأبلمعلا

ةيئاقولاةياعرلا.2

ةياعرلاتاردابمتاموكحلاذفنتثيح،ملاعلاءاحنأفلتخميفةيحصلاةياعرلادراوموقفارمىلعاًئبعةايحلاطمنبةطبترملاضارمألالكشت
.ةيكذلاتاينقتلادامتعاوةينطولاةيجيتارتسالافادهأقيقحتوةيحصلاةيعوتلاجماربلثمةيئاقولا

ملاعلاىوتسمىلعةيئاقولاةياعرلاينبت

.لوحكلاىلعنامدإلاونيخدتلاوةنمسلاويركسلاضارمأنمةياقوللجماربلاوططخلانمديدعلاةدحتملاةكلمملاتعضو

نععالقإلاىلعىفشتسملايفمهلاخدإمتينيذلانينخدملاىضرملاةدعاسملاًجمانربةينطولاةيحصلاتامدخلالّومُت:نيخدتلانععالقإلا•
.مهسنجنعرظنلاضغب،نيخدتلا

دهشتيتلاتايفشتسملايفلوحكلاىلعنامدإلانعةمجانلاضارمألاةياعريفةصصختمقرفءاشنإ:لوحكلاىلعنامدإلانمةياقولا•
ىلإ،ةراضلالوحكلابرشتالدعمنأشبةيلمعلاةروشملانوصصختملاءالؤهمدقيسو؛لوحكلايطاعتبةقلعتملالاخدإلاتالاحنمةيلاعتالدعم
.رييغتلاةيلمعليهستللئادبلانمةعومجمبةناعتسالابناج

:ةنمسلاويركسلاضارمأنمةياقولا•

لصواذإمدلاطغضعافتراويناثلاعونلانميركسلاىضرملةيلوألاةياعرلايفنزولاةرادإتامدخىلإلوصولاةيناكمإومعدلاميدقت–
.رثكأوأ30ىلإمسجلاةلتكرشؤم

.تامدخلللوصولاىلعىضرملاةردقنيسحتلةيمقرتارايخباًموعدم،يركسلاضرمنمةياقوللجمانربنيشدت–
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ةقطنملاىوتسمىلعةيئاقولاةياعرلاينبت

امك.ةصاختاسسؤمعمةكارشلابكلذويركسلاويدثلاناطرسنعركبملافشكللاًيناجماًصحفةدحتملاةيبرعلاتارامإلاةموكحمدقت•
ةنمسنمدحللةينطولادوهجلامعديلاتلابو،لافطألانيبيحصلاةايحلاطمندئاوفبيعولاةدايزل"ةحصلالاطبأ"قيبطتةموكحلاتقلطأ
.لافطألا

عمىشامتيامب،ةيندبلاةقايللاوةيئاقولاةياعرلاىلعزكرييذلا"2020ةايحلاةدوججمانرب"ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاةموكحتقلطأ•
تأشنأويركسلاةحفاكملةينطوةيميلعتاًططخّتدعأو.2030ماعلولحب%10ةبسنبيركسلاو%3ةبسنبةنمسلانمدحللةينطولافادهألا
.ضرملااذهراشتنانمدحللاًصصختماًزكرم

ماعلولحب%5ةبسنبةنمسلاةبسنضيفخت،لاثملاليبسىلع؛ضارمألانمةياقولاىلعرطقةلوديفةحصللةينطولاةيجيتارتسالازكرت•
.يدثلاناطرسنعركبملافشكلاةيمهأبةيعوتللةلمحيلهألاىفشتسملاقلطأ،2020يفو.2022

ةصصختملازيمتلازكارم.3

ةديازتمةجاحاًضيأكانهو.تاصصختلاةددعتمقرفلالخنمتاربخلاريفوتىلعلمعتزكارميهو،اًرخؤمروهظلابةصصختملازيمتلازكارمتأدب
نواعتلاسلجملوديفةمدقملاتامدخلايفتاوجفكانهلازتالثيح،صصختملاجالعلايفتارامثتسالاعجشيامم،ةصصختمتامدخىلإ
.جراخلايفجالعللاهيفنيميقملاولودلاهذهينطاومرفسليلقتواهيفةيجالعلاةحايسلاطيشنتبيسيئرلكشبةقطنملالودمتهتامك.يجيلخلا

ملاعلاىوتسمىلعةصصختملازيمتلازكارمينبت

،ةنمسلاةحارجو،ةيوعملاةيدعملاماروألاو،ةماعلايمضهلازاهجلاضارمألةيجالعلاتامدخلاثيبازيلإتنوامتايفشتسممدقت،ةروفاغنسيف•
ةصصختمةياعرتايفشتسملامدقتامك.لماكتمدحاوةياعرجذومننمضكلذلكو،ةيحصلاةيذغتللجماربريفوتبناجىلإ،ءاضعألاةعارزو
.ةيجالعلاتامدخلاعيمجيفتاصصختلاةددعتمةيجهنمعبتتو،تاتوبورلالثم،تاينقتلاثدحأمادختساب

ةحارجلايفنيصصختملاءابطألانمريبكقيرفدوجوبناجىلإناطرسلاىضرمةياعرلالماشاًزكرمولوبأتايفشتسمكلتمت،دنهلايف•
نأعقوتملانمو،تاتوبورلاكلذيفامب،تاينقتلاثدحأمادختسابةجلاعملامتتو.تاصصختلاددعتمقيرفكلذيفمهمعديو،يعاعشإلاجالعلاو
.طسوألاقرشلاوايسآبونجيفهعوننملوألاوهو-تانوتوربلابجالعلاجمانربتايفشتسملاقلطت

ةفطنملاىوتسمىلعةصصختملازيمتلازكارمينبت

تاراشتسالاميدقتتامدخىلإةفاضإلاب،دبكلاضارمأيفةصصختملاةيبطلاةياعرلاجماربيبديفندنلجديلوكزغنيكىفشتسمعرفمدقي•
ةساردودبكلاريوصتةيفاضإلاتامدخلالمشتو.لافطألاونيغلابلانمدبكلاىضرمةرادإوةعارزلادعبةيبطلاةياعرلاودبكلاعرزلمييقتلاو
.يثارولاويضيألارابتخالاوةيضرملاةلاحلا

اميسال،بلقلاىضرمةياعرلتامدخنمهمدقياملاًرظنطسوألاقرشلايفةبيطةعمسةدحتملاةيبرعلاتارامإلايفيمساقلاىفشتسمبستكا•
ىفشتسملايرجيامك.ةكرتشملاةيلودلاةنجللانم2021ماعيفيلودلادامتعالاىلعلصحدقو،ةينيطبلاةينيذألاتالالتعالابقلعتياميف
.ةمدقتمةيبطتادعموةثيدحةيتحتةينبوةلهؤمةيبطرداوكنممعدب،تاتوبورلاةدعاسمبةيبلقلاتايلمعلاكلذيفامب،ةدقعمةيحارجتايلمع
.ةيجاتلانييارشلاجالعليعانطصالاءاكذلامدختستيتلاباحسنالاونارودلاةينقتمادختسالثم،ةمدقتمتاينقتىفشتسملامدختسيو

نملوألاوهو-2020ماعيفزيمتزكرمكةيبطلادمحةسسؤملةعباتلاةسسؤملابةعانملاوةيساسحلاضارمأةدحوفينصتمت،رطقةلوديف•
يفزيمتلازكارمتايجيتارتسايبطلاةردسىفشتسمةعسوتططخنمضتتنأعقوتيامك.يجيلخلانواعتلاسلجملودةقطنميفهعون
.ةدالولايثيدحبطوةيومدلاةيعوألاوبلقلاضارمأ
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ةداحةباصإلضرعتلادعبةياعرلاولجألاةليوطةياعرلاتامدخ.4

هذهدامتعادازدقو.)ليهأتلاةداعإتامدخك(ةصصختمةأشنميفوألزنملايفةداحةباصإلضرعتلابقعةياعرلاوةيلزنملاةياعرلاتامدخمدُقت
تامدخلاىلعىضرملالوصحليهستلةينقتاًلولحتامدخلاومدقممدختسيثيح،)19-ديفوك(دجتسملاانوروكسوريفةحئاجببسبتامدخلا
.ةلماكتملاتامدخلاو،ةيلاعلاةدوجلاتاذةرمتسملاةياعرلاريفوتو،رسيوةلوهسب

ملاعلاىوتسمىلعةمدخلاينبت

تالاحلاليهأتةداعإيفصصختم،ليهأتلاةداعإويئايزيفلابطلايفثاحبأىفشتسموهةدحتملاتايالولايفتاردقللنايريلريشربتخم•
ىضرمللتامدخىفشتسملامدقيو.اًماع25ةدملدالبلايفليهأتلاةداعإلىفشتسملضفأكهفينصتمتدقو.لافطألاونيغلابلاىدلاًديقعترثكألا
تادايعلاتامدخمعدنعالضف،يعانطصالاسفنتلاةزهجأىلإجاتحتيتلاكلتو،ماعلكشبلجألاةليوطةياعرلالثم،مهلاخدإمتينيذلا
.ةيعانصلافارطألاةرادإوةينهملاوةيمالكلاوةيدسجلاتاجالعلالثمةيجراخلا

ضارمألاجالعلنوعضخينممدالبلايفىضرملاليهأتةداعإلدئارىفشتسموهايناملأيففلوورواسابيفليهأتلاةداعإىفشتسم•
ىلإةفاضإلاب،ةباصإللضرعتلادعبتالاحللةياعرلاريفوتوةنمزملايلكيهلايلضعلازاهجلاضارمأوةيومدلاةيعوألاوبلقلاضارمأوةيبصعلا
.تاصصختلاددعتىلعةمئاقلاةيجهنملاعابتاوةيجراخلاتادايعلاتامدخريفوت

ةقطنملاىوتسمىلعةمدخلاينبت

،يكوشلاعاخنلاوغامدلاليهأت:ةيساسأتامدخعبسمدقتةلقتسمةأشنمةدحتملاةيبرعلاتارامإلايفيصصختلاليهأتلاىفشتسمدعي•
ىفشتسملازيهجتمتدقو.ليهأتلاةداعإتامدخو،ةليوطةرتفلمهليهأتةداعإولافطألاةياعر،ماظعلاوتالضعلاليهأتةداعإوماظعلاميوقت
.ةيلزنملاةياعرلاتامدخىفشملامدقيامك.تاتوبورلاوةيويحلاتاينقتلاثدحأدامتعاوقفارملاوتادعملاثدحأب

ليسغلاوةيلزنملاةياعرلاوليهأتلاةداعإتامدخنمةلماكةعومجمةدحتملاةيبرعلاتارامإلايفيبطلايملاعلااتيفوربيسمأنأزكرممدقي•
ةكبشعمةيلودةكارشبزكرملاعتمتيو.ةيعانطصاسفنتةزهجأىلعةدمتعملاتالاحلللجألاةليوطةياعرلايفصصختلاعميلزنملايولكلا
.درافراهةعماجببطلاةيلكلةعباتلاليهأتلاةداعإلغنيدلوابس

نأامبو.ةيبطلادمحةسسؤموةيلوألاةيحصلاةياعرلاةسسؤملالخنمنسلارابكليساسألكشبرطقةلوديفةيلزنملاةياعرلاتامدخمدُقت•
ةصصختملاتاينقتلامادختسابدعبنعةياعرلانإف،ةيحصلاةياعرلازكارميفةيرورضلاريغتالماعتلانمدحلاىلإتدأ19-ديفوكةحئاج
.ناكمإلادنعةيصخشلاتارايزلانعًاليدبلثمتلاجملاب
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19-ديفوك ءابو ريثأت

ضرعلامجحعفتراو.ملاعلاءاحنأعيمجيفةيحصلاةياعرلاةمظنألةحدافرئاسخبةحئاجلاتببست
ديروتلالسالستلطعتكلذنعجتنو،اهيلعطغضلادازوةيحصلاةياعرلاتامدخىلعبلطلاو
.ةيديلقتلا

ةيحصلاةياعرلاتامدخمجحيفداحضافخنا

كلذرثأدقو،اهتلودجةداعإوأةيجراخلاتادايعلاتاراشتساوةيرايتخالاةيحارجلاتايلمعلاءاغلإمت
.عاطقلايفتامدخلايمدقمتاداريإرداصمىلع

رطقةباجتسا

تايفشتسملاتماقو،ةلودجملاةيجراخلاتادايعلاتارايزعيمجةيلوألاةيحصلاةياعرلاةسسؤمتغلأ
دحلل2020سراميفةيرايتخالاةيحارجلاتايلمعلاعيمجةلودجةداعإبةيبطلادمحةسسؤملةعباتلا
.سوريفلاراشتنانم

اهلحارمعيمجربعةيحصلاةياعرلاتامدخديروتةلسلستابارطضا

ديروتلايفريخأتلاناكو.تامدخلايفزجعوصقنثودحىلإقالغإلاتايلمعورفسلارظحىدأ
ةيكالهتسالاداوملالثمةدروتسملاعلسلاىلعريبكلكشبدمتعتيتلالودلايفصاخلكشباًحضاو
.يلحملاعينصتلاءدبىلإتاداصتقالاةحئاجلاترطضاف.ةيئاودلاتارضحتسملاوةيبطلا

رطقةباجتسا

عينصتلابعورشلاىلإ،"سكوكليو"،ةيكيرمألاةكرشلاعمنواعتلابةضباقلانازربةكرشتأجل
.نيجسكألادادمإةمزأنمدحلاويعانطصالاسفنتلاةزهجأليلحملا

بلطلاةيبلتلتاردقلافييكت

.ةّرسألاىلعديازتملابلطلاةيبلتل19-ديفوكىضرمباعيتسالةتقؤمقفارمىلإةجاحكانهتناك
عمىضرملاصحفلةيفاضإتاحاسمصيصختنامضلاًضيأةيرورضقفارملاةئيهتةداعإتناكامك
.ةيحصلاريياعملاىلعظافحلا

رطقةباجتسا

ريرس18,000ىلإلصتةيباعيتساردقبيحصلارجحللعمجمءانببةماعلاةحصلاةرازوتماق
.19-ديفوكىضرمنمديازتملاددعلاجالعلةبولطملاتادعملابهزيهجتو
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ةوقلا طاقن

ةحصةينطولاةيحصلاةياعرلاتايجيتارتسافادهأمعدت•
عاطقلاىلعتانيسحتلاخدإوةيئاقولاةياعرلاوناكسلا
،عسوتلاتايلمع/تارامثتسالاوةينورتكلإلاةحصلاةيجيتارتسا(
.)خلإ

،يوقرطقةلوديفماعلاعاطقللعباتلاةيحصلاةياعرلاعاطق•
يلاوحريفوتبمهاستيتلاةيبطلادمحةسسؤمهيلعنميهتو

.ةّرسألايلامجإنم81%

ءاسنلاضارمأبطويضايرلابطلاكةصصختملاتامدخلارفوت•
.ةيلزنملاةيحصلاةياعرلاولافطألاو

صرفلا

فعضلا طاقن

تامدخلاوتاجتنملاداريتساىلعاًريبكاًدامتعاعاطقلادامتعا•
لثم(ةيحصلاةياعرللةينقتلالولحلاوةيبطلاتادعملاوةيودألاك
.)ةينورتكلإلاةيبطلاتالجسلاماظنصيخارت

ةينقتلالولحلاذيفنتوأقيبطتىلعرثؤتيتلاةيميظنتلاقئاوعلا•
.)دعبنعةيبطلاتامدخلاوأةينورتكلإلاةيبطلاتافصولالثم(

نميتلاةيحصلاةياعرلاتاردابمليعفترخأتوأةيدودحم•
.ةينقتلاتامدخلاينبتيفمهسُتوعاطقلاززعتنأرظتنملا

ناكيذلاو،هتعجارمدعبينطولايحصلانيمأتلاقالطإرخأت•
.ةيحصلاةياعرلاتامدخىلعبلطلاززعينأعقوتملانم

تاديدهتلا

ةيناكمإةريخألاةنوآلايفرطقةلودنعراصحلاعفرةيلمعحيتت•
عاطقلانيسحتلةيميلقإلاتافلاحتلاوتاربخلانمةدافتسالا
ةردقلاوأيميلقإلاليومتلاك(ةريغصلاتاكرشلاةناكمزيزعتو
.)كلذريغو،ةعانصلاءاربخىلإلوصولاىلع

لثماًيلحمةركتبموةديدجةيملاعتاينقتدامتعاللاجمدجوي•
ضرملاروطتوىضرملاةعباتملولحولاوجلاربعةيحصلاةياعرلا
.ةيحصلاةياعرلاجئاتننيسحتلمهيدل

تاكرشلاىربكوةيلودلاةيراجتلاتامالعللليضفتلاوراشتنالا•
لثم(تايسنجلاةددعتمتاكرشللةلثمملاعاطقلايفةيسيئرلا
اًيدحتلكشتيتلا)ةيبطلالامعأةكرشويلعنبيلعةعومجم
.ةريغصلاتاكرشلااهرفوتيتلاتامدخلادامتعامامأ

ليعفتلةيلودلاتاكرشلاتاربخىلعريبكلادامتعالا•
ةيكذلارطقجمانربلثم(ةيحصلاةياعرلاططخوأتايجيتارتسا
وأريوطتنمدحتوةسفانملاديزتيتلاةينقتلالولحلاو)"ومست"
ةينطولاتاردقلانيسحتوةيلحملالولحلانمةدافتسالا

يفددجنيسفانمروهظىلإريخألاراصحلاعفريدؤيس•
ةيحصلاةياعرلاتامدخ

 صرفلاو فعضلاو ةوقلا طاقن ليلحت
تاديدهتلاو

تاديدهتلاوصرفلاوفعضلاوةوقلاطاقنليلحت:5مقرلكشلا
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ةمتاخلا

نمو،2020ماعيفيكيرمأرالودرايلم5رطقيفةيحصلاةياعرلاتامدخقوسةميقتزواجت
نمقافنإلابةموعدم،2025ماعلولحبيكيرمأرالودرايلم2لدعمبةميقلاهذهدادزتنأعقوتملا
باقعأيفترشتنايتلاةركتبملالولحلاىلإةفاضإلاب،ةيتحتلاةينبلاتارامثتساوصاخلاعاطقلا
ةياعرلاةموظنمرصانعنمرصنعلكريوطتىلإايجولونكتلاتدأ،رمألاعقاويفو.19-ديفوكةحئاج
اذهيفتامدخلليمقرلالوحتلاىلعزيكرتلاىلإىدأهرودباذهو،ضيرملاجالعةلحروةيحصلا
.عاطقلا

ةسسؤم(ماعلاعاطقلانمتامدخلايمدقمىدلةدمتعمدعبنعةيبطلاتاراشتسالاتامدختحبصأ
لثم(صاخلاعاطقلانمنييسيئرلاتامدخلايمدقمو)ةيلوألاةيحصلاةياعرلاةسسؤموةيبطلادمح
تامدخوةيلزنملاةياعرلايفاًماهاًروددعبنعةيبطلاتامدخلابعلتو.)يبطلاةردسىفشتسم
.لجألاةليوطةياعرلا

ءاحنأعيمجيفوملاعلاىوتسمىلعةزرابةناكمةصصختملاوةيئاقولاةياعرلاتامدخبستكتامك
.تاجالعلاوةياقولانيسحتلتانايبلاتاليلحتكنبويبرطقلثمتاردابممدختستو.طسوألاقرشلا
اهعتمتبناجىلإةيجالعلاةحايسللزكرمكرطقةلودةناكمزيزعتلةيجيردتتاوطخذاختامتيكلذكو
ماظنقبطتيتلاتايفشتسملامهاست،ىرخأةيحاننمو.ةصصختملاتامدخلاميدقتيفةربخب
يفاهحاجنإوةلودلادوهجديطوتيفةينورتكلإلاةيبطلاتالجسلاوأةينورتكلإلاةيحصلاتالجسلا
.لماشلاةياعرلاماظنىلإلوحتلا

يفىوتسملايلاعةيحصةياعرماظنخيسرتنمضتلاهدهجىصقأةيرطقلاةموكحلالذبت،اًمومعو
ةيامحلازيزعتوتامدخلاميدقتوةديجلاةياعرلاولماكتلاىلعزيكرتلاعم،2030ماعلولحبرطقةلود
.ةلاعفلاةمكوحلاوعيمجللةيحصلاتاسايسلاوةياقولاو
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:عبطلاقوقحوةينوناقلاةيلوئسملاءالخإ

،ليجستلاوريوصتلاكلذيفامب،ةيقرووأةينورتكلإتناكءاوسةليسوةيأبوألاكشألانملكشيأبهجاتناةداعإوأريرقتلااذهخسنزوجيالو،اًناجمريرقتلاعيزوتمتي
.ةيمنتللرطقكنبلبقنمقبسميطخنذإبالإتامولعملاعاجرتساوأنيزختمظنقيرطنعوأ

رئاسخيأنعةيلوئسمةيألمحتينلكنبلانإفكلذبوريرقتلااذهيفةدراولاتامولعملاةيقوثومنامضلةبسانملاريبادتلاوتاطايتحالاةفاكةيمنتللرطقكنبذختادقو
يأوأ(ريرقتلااذهيفدروامدامتعاوهنعةروصوأريرقتلااذهىلعةهجةيألوصحنإفيلاتلابو،هبةلصتموأريرقتلااذهمادختسانعةمجانةرشابمريغوأةرشابم
.كلذىلعةبترملاتايلوئسملاوتاعبتلالمحتةهجلاكلتىلعنإف)هنمءزج
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ةيمنتللرطقكنبنعةذبن
رطقيفصاخلاعاطقلاةيمنتفدهبيريمأموسرمبجومبةيمنتللرطقكنبسسأت
ةفيلخنبدمحخيشلادلاولاريمألاومسلابحاصةيؤرلاًديسجتداصتقالاعيونتو
ةيرصعةلودىلإرطقليوحتىلإةيمارلاةيويحلافادهألاكلتددحيذلا،يناثلآ
انلمعثيحدوهجلاهذهةعيلطيفانك،1997ماعيفكنبلاسيسأتذنمو.ةمدقتم
تاكرشللهيجوتلاوليومتلاانمدقو،ةيرطقلاتاكرشلاولامعألالاجرنمفالآلاعم
.ةدعاولاةيرامثتسالاصرفلاديدحتيفانتعمسانبستكاو،ةمئاقلاوةئشانلا
،ةيسيئرلاتاعاطقلايفةطسوتملاوةريغصلاعيراشملاةيمنتىلعانزيكرتّبصنيو
نمف.رظتنملامهومنمعدلةدحاوةذفانربعتامدخلانمددعميدقتلاخنمكلذو
ةيمنتللرطقكنبموقي،ةيراشتسالامعدلاتامدخو،ةيكذلاليومتلاتاجتنملالخ
.رطقةلوديفةفرعملاىلعمئاقمادتسمداصتقازيزعتوةياعرب
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