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 ةمّدقم

 اهترطيس قطانم يف نييندملا نيطشانلا نم ديدعلا ةيطارقميدلا ايروس تاوقل ةعبات ةّينمأ ةزهجأ تلقتعا

 مغر ،لاقتعالا نهر مهضعب لازي ال اميف نيرخآ لاقتعا تداعأو ضعبلا نع تجرفأ ،ةيروس قرشو لامش

 هّنكمت لظ يف ةصاخ هلمع ءادأل ةيرحلا نم ةمزاللا ةحاسملا هئاطعإو يندملا لمعلا مارتحال ةريثكلا تابلاطملا

 ةمّتهملا ةّيلودلا تاهجلاو يلحملا عمتجملا ةقث ةزايح ىلع هتردقو دعصلا ةفاك ىلع تازاجنإ قيقحت نم

 تاءارجإلا نم ديزملا نسو قييضتلا لصاوت ةيطارقميدلا ايروس تاوق نأ الإ ةيروسلا تامظنملل ةمعادلاو

 .تامظنملا هذه لمعل  ةلقرعملا

 ةددعتم قطانم يف ديدهتلاو لاقتعالاو تاقياضملل نويندم نوطشان ضرعتي انموي ىتحو 2017 ماعلا ذنم

 .مهنم ديدعلا لقتعا ثيح ةلثمألا مهأك ةقرلا ةظفاحم نم ءاطشن قحب تالاقتعالا زربت ،ةيتاذلا ةرادإلا اهريدت

 اولقتعا نيذلا نيب نم نأ ةقرلا ةظفاحم نم ءاطشن نم ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم هيلع تلصح ام قفوو

 يف يعمتجملا راوحلا رسيم ّالملا ةزمح ،مائو جمانرب يف مييقتلاو ةبقارملا لوؤسم يمارحلا نزام مهنع جرفأو

 تضرعت امك ،ركبملا لخدتلا قيرف يف يعمتجملا لصاوتلا لوؤسم يديوهلا رابجلا دبع ةنطاوملا تيب ةمظنم

 .برضلل امن ةمظنم ةرادإ سلجم سيئر رصانلا مير

 ةقرلا ةنيدم نم وهو فتاهلا ربع باصقلا زاوف نسح دّيسلا عم ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم تلصاوت

 يذلاو تارف جمانرب يف لمعي ناك ،ةيطارقميدلا ايروس تاوقل ةعبات ةينمأ ةزهجأ نوجس يف قباس لقتعمو

 ليحرتو هايملا تاطحمو ءابرهكلا تادلوم حالصإ فدهب ةّيلحملا تامظنملل ةريبكو ةديدع تاليومت مّدق هرودب

 طشانلا عم فتاهلا ربع ةمظنملا تلصاوت امك .هلاقتعا ةبرجت نع ثّدحت ثيح ةيقيقح جئاتن تققحو ضاقنألا

 نم ةذختملا تاءارجإلا نع اهيف ثدحت ةصاخ بابسأل هتيوه نع حاصفإلا مدع بلط ةقرلا نم )م.أ( يندملا

  .نييندملا نيطشانلا ةهجاومب ةينمألا ةزهجألا لبق

 مهنمو هنع جرفأ نم مهنم نآلا ىتحو ةقرلا ىلإ ةيطارقميدلا ايروس تاوق لوخد ذنم طشان 15 لاقتعا مت

 .لقتعملا يف لاز الو هلاقتعا ديعأ نم
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 ةّيلحملا تامظنملا نم معد ىلع لوصحلا ةلواحم ً:الوأ

 تامظنملا لبق نم ضيوفت ىلع لوصحلل لازت الو تعس ةيتاذلا ةرادإلا نأ ةلادعلا ةمظنمل )م.أ( دهاشلا دكأ

 يف يدايقلا تاهوز نسح لمعي نيرهش نم رثكأ ذنم ":لاق ثيح يسايسلا اهعورشم معد فدهب ةيلحملا

 ةيتاذلا ةرادإلا هرودب معدي يذلاو يلحملا فلاحتلا هبشي ام ليكشتل ةيلحملا تامظنملا عانقإل ةيتاذلا ةرادإلا

 ،ضوافتلا ةيلمعو ةرهاقلا ةصنمك ةيلودلا لفاحملا يف ةيتاذلا ةرادإلا فقوم معد كلذ نمً افداه ،اهتاهجوتو

 ةينب ليكشت ةّيلحملا تامظنملا تعاطتسا  ."يرمخلا رمعو مولشهلا دمحأ لاقتعا تقبس يعاسملا هذه

 تارملا ديدع يلودلا فلاحتلا نم نولوؤسم ىقتلا ثيح ةعساو تاقالع ةكبش ءاشنإو ةكسامتم ةيندم

 تضفر ":دهاشلا لوقي .ةيركسعلا تادايقلاو ةيتاذلا ةرادإلا عم مهتاءاقل نع لزعمب تامظنملا هذه تادايقب

 ضوخلا نود طقف رارقتسالا ةداعإ جمارب ىلع لمعلل اهفده ىلع ترصأو ةيتاذلا ةرادإلا تاوعد تامظنملا

 امإ تاديدهتلا دعب ةنيدملا ةرداغم ىلإ اورطضا ًءاطشن نإ" :لوقلاب دهاشلا لمكي ."يسايس لمع يأب

 ."اهفوفص يف مهدينجتل ةينمألا ةزهجألا تالواحم نورخآ ءاطشن ضفر امك لمعلا فقو وأ لاقتعالاب

 مهتلاو لاقتعالا ً:ايناث

 لازي ال يذلا( مولشهلا دمحأ عم هل ضرعتامو هلاقتعا ليصافت ةلادعلا ةمظنمل باصق نسح ديسلا يوري

 ةنيدم يف هلزنم نم ءاسم ةسداسلا ةعاسلا 2019 سطسغأ/بآ 16 خيراتب نسح لقتعا ثيح )لقتعملا يف

 سطسغا/بآ 17 خيرات مولشهلا دمحأ لقتعاو ،هفافز ىلع موي نم لقأ دعب ةقرلا ةظفاحمل ةعباتلا ةقبطلا

 هلاقتعا تقوً ابرض نسح ىلع اولاهنا تارابختسالا رصانع .لاقتعالا ىلع موي )76( دعب امهنع جرفأو 2019

 ايروس مايق لاقتعالا قبسو .لاقتعالا ةدم يقاب بيذعتلا نم عون يأل نالقتعملا ضرعتي ملو هلزنم نم

 يف نيتلماعلا ةديدج قافآ ةمظنم نم طشانو لبقتسملا عانص ةمظنم يفظوم نم )3( لاقتعاب ةيطارقميدلا

 .لاقتعالا نم رهش يلاوح دعب مهنع جرفأو ةقرلا

 سلجملا لخدت نع ةمظنملل ثدحتو ،تارف جمانرب يف يندملا عمتجملا تامظنم معد نع لوؤسم نسح

 .سلجملا اهحشري ةنّيعم تامّظنم وأ تاكرشل معدلا هيجوتل ةرركتم ةروصب ةقرلا ةظفاحم يف يندملا
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 )16( ةدم تيقب ثيح ماعلا نمألا قيقحت ةرادإ وهو ةقبطلا يف )دياع( نجس يف تناك يلاقتعا ةيادب":لوقي

 دعبو ،موي )54( يلاوح تيقب ،بلح فير يف ينابوك/برعلا نيع يف يزكرملا نجسلا ىلإ اهدعب تلقن ،موي

 دمحأ نعو ينع جرفيل مايأ )6( ةدم ةدمل ةقبطلا يف )دياع( نجس ىلإ يتداعإ تمت تاقيقحتلا نم ءاهتنالا

 .دعب اميف

 ايالخ نع ةرابع يهو "ةيباهرإ لامعأب" مايقلل تامظنملا نم ةعومجم ليومت ةمهت نسحل ماعلا نمألا هجو

 ريضحتلاب هومهتا امك ً.ارارم كلذب نسح ةبلاطم مغر ناهرب وأ ليلد يأ اوزربي مل نكلو ،ةلودلا ميظنتل ةمئان

 .ةقبطلا يف يلخادلا نمألا ىوق رقم ريجفتل

 تافلم يأل قيقحتلا لالخ اوضرعتي مل لاثملا ليبس ىلعف مهتلا هذه ريغ نع ينولأسي مل“ :نسح لوقي

 تامظنم معدب ةيادب ينومهتا ،ةريثكو ةضقانتم مهتلا تناك لب يرادإ وأ يلام داسفب قلعتت ةمهت يأ وأ ةيلام

 ،ةلودلا ميظنت عمً انايحأو ةيروسلا ةموكحلا ةزهجأ عم لمعلاب ينومهتا مث مهمالك قفو ةّيباهرإً الامعا ذفنت

 )5( غلبم يّقلت يه مهتلا رخآو ،يروسلا لامشلا يف تارفلا عرد ةّيلمع لئاصف عم لماعتلا ةمهت يل اوهجوو

 ."ةّيناطيربلا ةيكيرمألا تارباخملا عم قيسنتلاو يليئارسإلا داسوملا نم رالود نويلم

 

 ةماركلا ءامنإو لبقتسملا عاّنص ةمظنم :يه "ةيباهرإ لامعأب" مايقلل اهليومتب نسح مهتا يتلا تامظنملا

 .ميظنتلا ىدل نوقباس نولقتعم مه تامظنملا هذه ءاضعأ ضعب نأ ملعلا عم

 تامظنملا مدقت ثيح ةقرلا يف ةذّفنملا عيراشملا تانزاوم عيمجب ملع ىلع يندملا سلجملا نأ دهاشلا دكؤي

 .ةلصفم ةركذم قفو يندملا سلجملل اهتطشنأ لك نع ةّيليصفت ةّيلام ريراقت ةيلحملا

 نجسلا يف":لمكيو رهشأ 10 يلاوحب هلاقتعا خيرات لبق تامظنملا معد فقوأ تارف جمانرب نإ نسح لوقي

 فلاحتلا نم قيقحت ةنجلو ةيطارقميدلا ايروس تاوق لبق نم يعم قيقحتلا مت برع نيع يف يزكرملا

 للخ يأ ليجست مدع نم دكأتلل كلذو )تارف( هب لمعأ يذلا جمانربلاب لاصتالا نيققحملا نم تبلط ،يلودلا

 ."يّقحب يرادإ وأ يلام وا ينمأ
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 مهنأو ،يديك هساسأ ىلع مهتلا ماعلا نمألا ىنب يذلا ريرقتلا نأ ىلإ فلاحتلاب ةصاخلا قيقحتلا ةنجل تصلخ

 مولشهلا دمحأو باصق نسح عم قيقحتلا ىهتنا .ىرخأ ةمهت يأ دوجو لاح يف الإ نسح نع جارفإلاب اوصوأ

 2/10/2019 خيراتب

 

 دياع نجس ىلإ ةدوعلا

 كابش نم تدهاشو ينابوك/برعلا نيع ىلع فصقلا أدب ةّيكرتلا ّةيركسعلا تايلمعلا ءدب عم":نسح لوقي

 نا نم فوخلا عيمجلا باتنا ،يسورلا ملعلا لمحت ىرخأو يروسلا ملعلا لمحت ةيركسع تابرع نجسلا

 انميلست مدعب ةيطارقميدلا ايروس نم نولوؤسم اهتقو انل دهعت ،ةيروسلا ةيماظنلا تاوقلا ىلإ انميلست متي

 يعم اوناك نيذلا نيلقتعملا مظعم نع جرفا ،ةنازنزلا يف دوجوملا زافلتلا نم رابخألا تاونق ريفشتب اوماقو

 مهنع جرفأ نم نيب ،ةرصنلا ةهبج يف قباس ريمأ مهنيبو ةرصنلاو شعاد يميظنت يف نيقباس رصانع مهنم

 قيقحتلا ةمذ ىلعً ازوجحم ناك صخش لك نع جرفأ امك ،يلودلا فلاحتلل تالازنإ قيرط نع اولقتعا صاخشأ

 ناك ،ايكرت نم ةموعدملا تارفلا عرد لئاصف عم لمعي هنأ ةمهت هيدل نم لكو مولشهلا دمحأو انأ يئانثتساب

 ." )28( حبصأو صخش )60( ةنازنزلا يف نيلقتعملا ددع

 ةّدع امهعم اوققحو ةقبطلا يف دياع نجس ىلإ ينابوك نجس نم مولشهلاو نسح لقن 24/10/2019 خيراتب

 يلاقتعا دعب ةيمالعإ طوغضل اوضرعت مهنأ يل اولاقو ةّيلحم تامظنمب يتقالع نع تلأس ":نسح لوقي ،تارم

 ."تارفلا عرد يلتاقم نم نيبرقملا نم مه ينع عفادي نم لك نأو
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 لاقتعالا تقبس ثادحأ

 تامظنمو تارف جمانرب نم ءاضعأ امهلالخ مدطصا ثيح لاقتعالا ةيلمع اقبس نيثدح نع نسح ثدحت

 نسح ثدحت .ةيطارقميدلا ايروسل ةعباتلا تارابختسالل ىواكش مهقحب تمّدقو يندملا سلجملا عم ىرخأ

 تالوحم ءارشل ةصقانم تارف جمانرب حرط 2018 سطسغأ/بآ 30 خيراتب ":لاق ثيح ليصافتلا نع

 ةكرشلا تمدق ثيح ،)افآ جور( مساب تاكرحم اهيدلو )افآ( اهمسا تمدق يتلا تاكرشلا ىدحإ ،ةيئابرهك

 ،ةكسحلا ةظفاحمل ةعباتلا ناليمر ةنيدم يف تالّوحملا عينصتل لمعم اهكالتما ةكرشلا تدكأ ،ضرع صخرأك

 ،ةكرشلا بجتست مل ةنجللا لبق نم لمعملا ةرايزل بلطلا راركت مغر ،ةرايزب موقت نأ ةنجللا مهنم تبلط

 .تافصاوملا قباطي ضرع تمدق ىرخأ ةكرش رايتخاب ةنجللا تماق

 يلوؤسم نأ مغر ةصقانملا طورش يف للخ دوجو ىوعدب يندملا سلجملا ىلإ ىوكش )افآ( ةكرش ريدم مدق 

 ةصقانملا ءاغلإ  سلجملا ةسائر تبلط ،ةصقانملا رضحم اوّعقو نيّصتخملا يندملا سلجملاو ةيتاذلا ةرادإلا

 ."ةيروس قرش لامش تاكرشل ةيولوألا نأ انوغلبأو

 ردنف لت ةيرق نم يهو ىفطصملا ىليل ةقرلا سلجمل ةكرتشملا ةسيئرلا ثادحألا هذه رثإ ىلع نسح ىقتلا

 ىلعً ابلس سكعنيس ءاغلإ يأ نأ سلجملا تغلبأ ":نسح لوقي .ةقرلا ةظفاحمل ةعباتلا ضيبأ لت برغ

 ةسيئرل تلق ،عورشملا ذيفنت مدع ىلإ يدؤي دق اذهو ليوط تقول جاتحت ةصقانملا ةداعإ نأل عورشملا

 ةسيئر تبلط ةلباقملا دعب .تالوحملا بيكرت لقرع نم وه سلجملا نأ ينلع لكشب ملكتأس يننأ سلجملا

 ."عورشملاب رارمتسالا سلجملا

 يننأ الإ ةمكحملل روضحلا ينم اوبلطو ،ةيطارقميدلا ايروسل ةعباتلا تارابختسالل )افآ( ةكرش سيئر ىكتشا

 .رضحأ مل

 

 سلجملا ادرأ":نسح لوقي . قرطلاب قلعتت ىرخأ ةصقانم تارف جمانرب مّظن  2019 ويلوي/زومت رهش يف

 قسنم نم ًةحارص كلذ سلجملل ةكرتشملا ةسيئرلا تبلط ثيح )لامشلا( ةكرش ىمست ةكرش عم دقاعتلا
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 حبر يذلا دهعتملا لاقتعا مت ءاهتنالا دعبو ،ةصقانم حرط ىلع رصأو ضفر هنأ الإ كوربم لامج جمانربلا

 ."ةيروسلا ةموكحلا ةزهجأ عم لماعتلا ةمهتب ةصقانملا

 

 نيلقتعملا نع ةحمل ً:اثلاث

  :مهنمو يندملا عمتجملا ءاطشن نم ةعومجم تارابختسالا زاهج لقتعا

 ةجيتن هتفيظو نم لصف ،ةيطفن ةكرش يفً افظوم ناكو 1985 دلوت رصان ارمح ةيرق نم :مولشهلا دمحأ

 ماع ةقرلا ةظفاحم سلجم سيسأت يف كراش ،ةيروسلا ةطلسلل ضهانملا يبعشلا كارحلا يف هتكراشم

 سسأ ،ةقرلا فير يف ةماركلا ةقطنم يف اينامشيللا ةحفاكم تالمحو حاقللا تالمح يف كراش امك ،2013

 29 خيراتب هلاقتعا ديعأ .ةّيلود تاهج نم معد تقلت يتلاو2017 ماع تسسأت يتلاو ةماركلا ءامنإ ةمظنم

 .ةماركلا ءامنإ ةمظنم رقم نم 2020 رياربف/طابش

 

 باصك نسح دهاشلا ةروصلا ردصم -مولشهلا دمحأ
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 ةدملو 2011 ماع لبق لمع ةظفاحملا يف نيسدنهملا مدقأ نم وه يراشتسا يندم سدنهم كوربملا لامج

 جمانربلً اقسنم لمع مث ً،الواقم لمع يفيظولا لمعلل هكرت دعب ،ةقبطلا ةنيدم ةيدلبلً اسيئر تاونس ةينامث

 .2020 رياربف/طابش 12 يف  هلاقتعا خيرات ىتح تارف

 

 باصك نسح دهاشلا ةروصلا ردصم - كوربملا لامج

 

 سلجم سيئر وهو ،يبعشلا فيلستلا فرصم يفً ابساحم لمع ،داصتقالا يف ةزاجإ لمحي :دوبعلا ةلكع رازن

 .2020 رياربف/طابش 26 موي ةرسكلا ةيرق يف هلزنم نم لقتعا ،لبقتسملا عاّنص ةمظنم ةرادإ



     2020 سرام | راذآ – نييندم ءاطشن لاقتعاو يندملا عمتجملا ىلع قييضتلا لصاوت ةيطارقميدلا ايروس

 

8 

 

 باصك نسح دهاشلا ةروصلا ردصم - دوبعلا ةلكع رازن

 

 ةرادإ سلجم سيئر وهو 2013/2014 ماع ةقرلا ةظفاحم سلجم سيئرلً ابئان لمع يماحم يرمخلا رمع

  .2020 سرام/راذآ 3 خيرات ربعج ةيرق يف هدلاو لزنم نم لقتعا ،ةّينرجلا لجألً اعم ةمظنم



     2020 سرام | راذآ – نييندم ءاطشن لاقتعاو يندملا عمتجملا ىلع قييضتلا لصاوت ةيطارقميدلا ايروس

 

9 

 

 باصك نسح دهاشلا ةروصلا ردصم - يرمخلا رمع

 

 

 باصق نسح دهاشلا نع ةحمل ً:اعبار

 يف يبطلا بتكملل اريدم مث ةيريخلا ةلديصللً اريدم اقباس لمع 1992 ديلاوم نم باصقلا زاوف نسح

 يف لافطألا للش حاقل تالمح يف يعمتجملا كيرحتلا لوؤسم مث 2013/2014 ةقرلا يف يلحملا سلجملا

 يف  MENTO Initiative ةمظنم يف يبط لوؤسم اهدعب ، ACU معدلا قيسنت ةدحو نم معدب ةقرلا ةنيدم

 ةدحتملا ممألاب طبترم جمانرب يف لمع ايكرت يف ،ةقرلا ىلع ةلودلا ميظنت ةرطيس دعب ايكرت هاجتاب رداغ مث ةقرلا

 .ايبرص يف بطلا ةساردل غرفتم ايلاحو 2019 ماعلا ىتح تارف جمانرب يف لمع مث

 



     2020 سرام | راذآ – نييندم ءاطشن لاقتعاو يندملا عمتجملا ىلع قييضتلا لصاوت ةيطارقميدلا ايروس
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 تايصوت ً:اسماخ

 :يلي امب ةيطارقميدلا ايروس تاوق / ةيتاذلا ةرادإلا ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم بلاطت

 مايقلا ءانثأ ناسنإلا قوقح دعاوق كاهتنا مدعو يفسعتلا لاقتعالا تايلمع نعً اروف فقوتلا .1

 .نمألا ظفح تايلوؤسمب

 ةهيزنو ةفافش ةقالعل سيسأتلاو اهتيرارمتسا ىلع صرحلاو يندملا عمتجملا تامظنم لمع مارتحا .2

 .تامظنملا هذه عم

 دق امل ةيطارقميدلا ايروس ةزهجأ لبق نم نييندملا ءاطشنلاو يندملا عمتجملا تامظنم ةيامح .3

 .مهلمع ةجيتن رطاخم نم هل نوضرعتي

 ىلع عالطالاو نوجسلا ةرايزو لمعلاب رمتسم لكشبو ةّيلودلاو ةيلحملا ةيقوقحلا تامظنملا حامسلا  .4

 .نيلقتعملا عاضوأ

 .حضاو لكشب مهيلإ ةبوسنملا مهتلا حيضوتو مهترايز نم نيلقتعملا يلاهأ نيكمت .5

 رصح و اهلامعأ ةلوازمل صيخرتلا ىلع يندملا عمتجملا تامظنم لوصح ةيتاذلا ةرادإلا طارتشا نإ .6

 ىتح وأ ةلقرع اهلالخ نم نكمي طغض ةقرو تاقوألا نم ريثكلا يف لكشي ةيندملا اهسلاجب ةيلمعلا

 لعجت الو تامظنملا لمع لهست ةقيرط داجيإ يرورضلا نم يلاتلابو تامظنملا لمع ىلع ءاضقلا

 .صيخارتلا حنمب ةقلعتم ةّيندملا دوهجلا ريصم يلاتلابو اهريصم

 

 

 

 


