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ةينمألا اهتزهجأو  ةينيطـسلفلا  ةطلـسلا  اهتـسرام  يتلا  تاكاهتنالا  نم  ادـيزم  يراـجلا  ماـعلا  نم  ناـث  نوناـك  / رياـني رهـش  دـهش 
نييفحــصلاو ءاطــشنلاو  نينطاوـملا  دــض  يــضاملا  رهــشلا  لــالخ  ةطلــسلا  ةزهجأ  تاــكاهتنا  تزكرتو  سدــقلاو ، ةفــضلا  يف 

نمألا زاهج  اهدهـشم  ردـصتو  مهقحب ، ةقوبـسم  ريغ  بيذـعتو  ةيـسايس  تـالاقتعاو  مهد  تـالمح  تنـش  ثيح  نييعماـجلاو ،
يئاقولا

نيزاـنز لــخاد  جــهنمملا  بيذــعتلا  تــالاح  نـم  اددــع  يــضاملا  رهــشلا  لــالخ  نييــسايسلا  نـيلقتعملا  يلاــهأ  ةــنجل  تدــصرو 
ىلع اـجاجتحا  ماـعطلا ؛ نع  بارـضإلا  ضوـخل  مهيوذو  نييـسايسلا  نيلقتعملا  نم  دـيدعلا  رطـضا  اـم  وـهو  ةـينمألا ، ةزهجـألا 

تاسرامملا كلت 

قحب اـــكاهتنا  تذــفن 622  ةينيطـــسلفلا  ةطلـــسلا  نأ  اــهنع ، ردــص  ريرقت  يف  نييـــسايسلا ، نــيلقتعملا  يلاــهأ  ةـــنجل  تدـــكأو 
لزاـنمل ةـمهادم  ةـيلمع  و83  زاـجتحا ، ةــلاح  و132  ءاعدتــسا ، ةـلاح  و81  لاـقتعا ، ةــلاح  ىلع 179  تعزوـت  نيينيطــسلفلا 

، تايرح عمق  تـالاح  و10  نييـسايس ، نيلقتعم  نع  جارفإلا  رارقب  ةـينمألا  ةزهجـألا  اـهيف  مزتلت  مل  ةـلاح  و21  لمع ، نكاـمأو 
ببـسب ماعطلا  نع  مهبارـضإ  ةلـصاوم  وأ  بارـضإلا  نولقتعم  اهيف  نلعأ  نيتلاـحو  نينطاوملا ، تاـكلتمم  ةرداـصم  ةـلاح  و12 

و79 بيذعتلاو ، ةلماعملا  ءوسو  لاقتعالا  فورظ  ببسب  نييسايس  نيلقتعمل  يحـص  روهدت  تالاح  و4  مهلاقتعا ، رارمتسا 
ىرخأ تاكاهتناو  ءادتعا  تالاح  نع 9  الضف  ةيفسعت ، ةمكاحم  ةلاح 

اقباس ايسايس  القتعم  و163  اررحم ، اريسأ  تلاط 220  ةينيطسلفلا  ةطلسلا  تاكاهتنا  نأ  ىلإ  يلاهألا  ةنجل  تراشأ  امك 

ايقوقح اطشان  و33  نْيبيبطو ، دجاسم ، ةمئأ  و4  ايفحص ، و19  نيملعم ، و3  ايعماج ، ابلاط  ةطلسلا 42  تاكاهتنا  تلاط  امك 
نيسدنهم  و7  ايعماج ، ارضاحمو  راجت ، و7  افظوم ، و78  يدلب ، سلجم  وضعو  ايبابش ، وأ 

عقاوب تارباخملا  زاهج  هعبت  ةلاح ، عقاوب 135  لاقتعالا  تايلمع  ردـصت  يئاقولا  نمألا  زاهج  نأ  يلاـهألا ، ةـنجل  ريرقت  ركذو 
ةلاح اهنم 73  لاـقتعا ، ةـلاح  لـصأ 179  نم  كـلذو  نيزاـهجلا ، نيب  كرتـشم  لاـقتعا  ةـلاح  دوـجو 13  ىلإ  ةـفاضإ  ةـلاح ،  31



فاطتخا ةلاح  و13  ةلباقملل ، ءاعدتسالا  دعب  لاقتعا  ةلاح  و51  لمعلا ، ناكم  وأ  لزنملا  ةمهادم  دعب  لاقتعا 
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