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 ةمدقم

 ةيعاّدلا تاوصألا اهلالخ عفترت تناك ةّدع تاّطحم ةتئافلا ثالثلا تاونسلا تدهش ،ايروس قرش لامش يف

 هذه نم ْدحَت تاءارجإ نم اهقفار امم مغرلاب ،رخآلا لوبقو راوحلاو ريبعتلا ةيرح نوصو ةيدّدعتلا 1ةيامحل

 زربأ نم ناك  .فلتخملا رخآلا ضفرو ةيهاركلاو فنعلا ىلع ةضّرحم تاوصأ تزرب كلذكو ،تايرحلاو قوقحلا

 تاطلسلا ةرطيس نع ةجراخلا قطانملا ةرادإ يف 3ةكراشملاب  ةبلاطملا 2تارهاظملا  تاّطحملا هذه

  باحسنالاب يكيرمألا سيئرلا رارقو ،2020 و 2019  يماع لالخ روزلا ريد ةظفاحم اهتدهش يتلاو ةّيروسلا

 فقاوملا ةجيتن داضم ضيرحتو ضيرحت نم ةرتفلا هذه هتدهش امو 2019  ماعلا ةياهن يف ايروس نم

 ايروس تاوق اهتّنش يتلا 4تاماحتقالاو ةيفسعتلا تالاقتعالا نع ًالضف ،رارقلا اذه لوح ةفلتخملا

 تالمحلا هذهل معاد نيب  ماسقنا نم اهنع جتن امو  ةظفاحملا نم ةدّدعتم قطانم يف ةيطارقميدلا

 دّيؤم نيب  5ميلعتلا جهانمب ةقلعتملا ةشقانملا ًاريخأو  ،ناسنإلا قوقحل اهكاهتنا ىوعدب اهل ضفارو

  .ضراعمو

 تانزاوتل ةعضاخ امنإو ،ةيقيقح ةّيسايس ةبغر نم عبنت الو ةليصأ تسيل ةّيقرشلا ةقطنملا يف ريبعتلا ةّيرح

 قطانم نم رثكأ ايروس قرش لامش يف ريبعت ةحاسم دجوي ،ةقطنملا يف ةبّكرُمو ةدّقعُم ةّينمأو ةّيسايس

 قوقحلاب تابلاطملا ّنأ ظحالنف ،صخشلا وأ ةهجلاو ةّيضقلا قفو قيضتو عسّتت اهنكلو ،ىرخأ ةّيروس

 نيح يف ،اهب ةبلاطملل ةعساو ةحاسم اهل )ةّيمويلا ةيشيعملا قوقحلا -تامدخلا( ةّيعامتجالاو ةّيداصتقالا

 .)اهلمع ةقيرطو ةيتاذلا ةرادإلا داقتنا( ةّيسايسلا قوقحلا ىلإ انلقتنا امّلك ًائيشف ًائيش ةحاسملا هذه قيضت

 .6ريبعتلا يف ربكأ ةّيرح اهل ةرادإلا نم ةبرقُملا ةّيرئاشعلا تادايقلا ةصاخ تايصخشلاو بازحألا ّنأ امك

 
 .2020 ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم -روزلا ريد يف يلحملا عمتجملاو ناسنإلا قوقح 1

https://2u.pw/M3ChP 
 .2020 ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم - ةّيدجب اهعم لماعتلا نم دبال بلاطمو روزلا ريد يف ةرمتسم تارهاظم 2

https://2u.pw/Wt0lK 
 .2020 ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم - ةبيعملا ةكراشملا 3

https://2u.pw/pYkge 
 .2020 ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم -ناسنإلا قوقح تاكاهتناو شهلا رارقتسالا تايعادت 4

https://2u.pw/E7ynv 
 .2020 ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم -كرتشملا شيعلاو مالسلل ةادأ ىلإ عارصلل ةادأ نم ميلعتلا 5

https://2u.pw/siaNW 
 .2020 ربمتبس/لوليأ 16 خيراتب GMAIL MEETING جمانرب قيرط نع ةيقوقح ةمظنم ريدم عم ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم اهترجأ ةلباقم 6
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 وأ نيد وأ ةقطنمل نيمتنملا دارفألا عنمت يتلاو ةّيعامتجالا تاداعلاو دويقلا نم ديدعلاب ريبعتلا ةيرح طاحُت

 دوجو عم ةصاخ ةّيلحملا ةطلسلا تاءارجإ نم فوخلا لماع ىلإ ةفاضإ ،ةعامجلا ءارآ نع جورخلا نم ةينثإ

 نيناوق دوجو مدعو ،ايكرت نم ةبرقُملا لئاصفلا عم لماعتلا وأ ةلوّدلا ميظنتل ءامتنالا يهو ةزهاج ةمهت

 .7ريبعتلا ةيرح يف قحلا ةسرامم مّظنت ةحضاو

 ماعلا باطخلا يف ضيرحتلاو ،ريبعتلا رهاظم ضعب ىلع درك ةيلحملا تاطلسلا لبق نم ةذختملا تاءارجإلا 

 دوجو ،يلحملا عمتجملا ىلع ًابلس اسكعنا شييجتلل ةحاس تحبصأ يتلا يعامتجالا لصاوتلا لئاسوو

 ًالصأ ةدوجوملا تافافطصالا زّزعو ًايغاط ّلظ يذلا يضيرحتلا باطخلا عنمي مل راوحلل ةيعاد ةءاّنب فقاوم

 باحصأ نيب ًاضيأ لب يموق وأ يقطانم ساسأ ىلع طقف سيل يعمتجملا ىوتسملا ىلع ناقتحالا دازو

  .ةدحاولا ةّيموقلاو ةقطنملا ءانبأ نم ةفلتخملا رظنلا تاهجو

 تاعازنلا جيجأت يف رود هل ةهج نم ،نيّدح وذ فيس ربتعُي ايروس قرش يف ثيدحلل ةحاسم نم رفاوت ام ّنإ

 لعجت نأ فارطأ اهلالخ نم تلواح ،رتيوت و كوب سيفلا ىلإ "لاتقلا تاحاس" تدتما ُثيح ،تاماسقنالا ةدايزو

 ىرخأ ةيحان نم .لئاسولا هذهل ينهملا ريغو فثكملا مادختسالاب اهتيؤر ضرفو ىلعألا وه اهتوص

 اهب متهت مل اياضقو ةقطنملا عاضوأ ىلع ءوضلا تطّلس ثيح ةديدع تايباجيإ لصاوتلا لئاسو مادختسال

 ليغشت ةداعإب ةبلاطملا لثم ةيبعش بلاطم ترصانو زاجتحالا زكارم يف تاكاهتنالا تقّثوو ،مالعإلا لئاسو

 .8هلْكُأ ىتأ ام وهو روزلا ريد قرش يف نيجه ىفشتسم

 ىلع نيضرتعملاو نيفلاخملا لمشيل دتما لب ًاّينثإ وأ ًاينيد نيفلتخملا ىلع ًارصتقم ضيرحتلا نكي مل

 نايحألا ضعب يف ةوعدو ريهشتو ةئطاخ تامولعم رشنو ةعطاقملا ىلع ًاضيرحت لمشو ،ةدئاسلا فقاوملا

  .تاعازنلل ةكرحملا لماوعلا دحأ ضيرحتلا لئاسر تلكش .يدسجلا ءادتعالا ىلإ

 لغتست ،فعضلا نم ةلاح يف تاورثلاب ةّينغلا ةقطنملا ىقبت نأ فنعلا ىلع ضيرحتلل ةّيساسألا عفاودلا

 نم ةرطيسملا ىوقلا ديزت .9اهحلاصم قيقحتل عاضوألا هذه ةّيلحم ةّيعمتجم تادايقو ةّيروس عازن فارطأ

 
 ربمتبس/لوليأ 24 خيراتب ZOOM جمانرب قيرط نع ايروس قرش لامش يف لمعت ةّيموكح ريغ ةمظنم وضع عم ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم اهترجأ ةلباقم 7

2020. 
 .2020 ربمتبس/لوليأ 15 خيراتب روزلا ريد يف يعامتجا هيجو عم ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم اهترجأ ةّيناديم ةلباقم 8
 .2020 ربمتبس/لوليأ 12 خيراتب روزلاريد يف ةيتاذلا ةرادإلا تاسسؤم يف ةفظوم عم ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم اهترجأ ةيناديم ةلباقم 9
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 ليبس ىلع لهسلا نم سيلف ،تالاحلا مظعم يف اهصّلقتو ةريبك طوغضل تضّرعت اذإ ريبعتلا ةّيرح ةحاسم

 .10لقتسم يسايس بزح ليكشت لاثملا

 ىرخألا يه تمسقنا تناك مالعإلا لئاسوو يندملا عمتجملا تامّظنمو نويعامتجالا نولعافلاو 11ءاهجولا

 ددع تماق سكعلا ىلع لب ،ةلوبقملا لولحلا نع ثحبلاو لصاوتلا لبس داجيإب اهب طونملا روّدلا بعلت ملو

 .ةّيبلس راودأب ءاهجولاو ةّيمالعإلا تاحفصلا نم

 يتلا ةّيطارقميدلا ايروس ةرطيس قطانم / روزلا ريد ةظفاحم يف اياضقلا زربأ ىلع ءوضلا ريرقتلا طّلسي

 ةّيعمتجم تاماسقنا ىلإ تّدأ ثداوحو ،هدّيقت تاءارجإب مايقلاو ريبعتلا ةيرح يف قحلا ةسرامم عنم تدهش

 ءارآلاو ةيدّدعتلاو ريبعتلا ةيرح عم لماعتلل ةيلوّدلا براجتلا ضعب ىلع ةرظن يقلتو ،ًالدابتم ًاضيرحتو ةداح

 ،راطإلا اذه يف ةيلوّدلا دوهجلاو ةّينوناقلا صوصنلاو ،كلذ يف مالعإلاو يندملا عمتجملا رودو ةفلتخملا

  .ناسنإلا قوقح ئدابم نوصو ةيامح يف ةرّثؤملا ةيلحملا تاهجلاو نيلعافلا رودو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .2020 ربمتبس/لوليأ 15 خيراتب روزلا ريد يف يعامتجا هيجو عم ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم اهترجأ ةيناديم ةلباقم 10
 .2019 ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم- مالسلاو روزلا ريد 11
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 ةفدهتسُملا ةقطنملا قايس

 ةرطيسلا دعب ةلودلا ميظنت ىلع برحلا ءاهتنا 2019 سرام/راذآ يف ةيطارقميدلا ايروس تاوق 12تنلعأ

 مظعم ىلع ترطيس دق تناك ،روزلا ريد يقرش لامكوبلا ةقطنمل ةعباتلا زوغابلا ةدلب يف هلقاعم رخآ ىلع

 اهئافلحو ةّيروسلا ةموكحلا ترطيس اميف .2017 ماعلا ةياهن يف روزلا ريد يف تارفلا رهن لامش قطانملا

 .رهنلا بونج قطانم ىلع

 مّدقت امك ،ةقطنملا يف تامدخلا ةرادإو ميدقت ميظنت فدهب ةّيندم سلاجم ةيطارقميدلا ايروس تّلكش

 .تامدخلاب ةصاخ تادعاسم ةّيلود تامظنم

 لتقو ةقحالمب ًامامت هئاهنإ ىلع ةلوّدلا ميظنت لمع نأ دعب روهظلل يندملا عمتجملا تامّظنم طاشن داع

 ميدقت ىلع اهمظعم يف تلمع يتلا ةيندملا تاردابملاو تايعمجلا نم ديدعلا تلّكشت ،نييندملا ءاطشنلا

 13تايفشتسملاو ةّيعارزلا تايعمجلا معدو ،قرطلاو فرصلاو ءابرهكلاو يرلا تاكبش ليهأت لثم تامدخلا

 .سرادملاو

 دعب رسألا تائم تداع ،تارفلا رهن لامش هاجتاب ةّيروسلا ةموكحلا ةرطيس قطانم نم نييندملا فالآ حزن

 16بابسأل ةدوعلا ىلع 15نيرداق ريغ 14نييندملا فالآ اميف ،نيتفضلا نيب نولقنتي نورخآو ،كراعملا فقوت

  .ةّينمأ

 ةلواحم ىلع تلمعو ،اهتاقباس نم ًاحوضو رثكأ ةيمرهب ةلّكشملا ةّيندملا ةرادإلا عّتمتت ،ةّيرظنلا ةيحانلا نم

 ىلع نيجراخلاو ةفرطتملا تاعومجملا ةهجاومل“ تالمح ةّينمألا ىوقلا تمّظنو ،قطانملا ةرادإ ريوطت

 ّنأ ّالإ  ،ناسنإلا قوقحو مالعإلاب صتخي ام اهنم ةيندم تاردابمو تامّظنم دوجو ىلإ ًةفاضإ ،"نوناقلا

 
 .2019 ،زرتيور - اهديدهت رارمتسا نم فواخمو ةيمالسإلا ةلودلا "ةفالخ" ةميزه 12

idARAKCN1R4077-ar1-islamicstate-crisis-https://fr.reuters.com/article/mideast 
 .2019 ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم - نييندملا ةجاح يطغت ال تايفشتسمو معد ىلإ ةجاحب سرادم.…تارفلا رهن لامش يبرغلا فيرلا 13

//2u.pw/R3BPzhttps: 
 .2018 ،روزلا ريد يف نيحزانلا تاميخم ضعب لوح ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم نع ةرداص ةقرو 14

https://2u.pw/hxFWh 
 .2019 ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةموظنم - روزلا ريد يلاهأل ريخألا رايخلا تاحلاصملا / تايوستلا 15

https://2u.pw/13jG0 
 .2019 ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم - ةظفاحملا يف ةيروسلا ةموكحلا ةرطيس قطانم ىلإ روزلا ريد يحزان ةدوع مدعل ةيسيئرلا بابسألا 16
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 ىلع ريبك لكشب تسكعنا يتلا ةريطخلا لحارملا نم ديدعلا يف تّرمو رارقتسالاو نمألاب معنت مل ةقطنملا

 فطخ تالاحو ةرّركتم 17تالايتغا ةقطنملا تدهش ثيح .يصخشلا مهنمأو مهحلاصمو ةّيمويلا سانلا ةايح

 ةرطيسملا ىوقلا مّدقت ال ثيح يلاهألا نيب ةيلحملا تاعزانملاو ،حلسملا وطسلاو ةقرسلا ىلإ ةفاضإ ،لتقو

  .ركذت لولح

 فنعلا ىلع ضيرحتلاو ةيهاركلا باطخ نم تمقاف لّوحت طاقن

 لئاسو ىلع نوعَباتم نوطشان اهلوادت يتلا تاروشنملا تارشع ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمّظنم تدصر

 امك ،لاتتقالاو حالسلا لمحل ةحيرص ةوعد تنمضت نوعِباتم اهل ةيلحم تاحفصو ،يعامتجالا لصاوتلا

 نمو )100( لا اهدصر مت يتلا تاروشنملا ددع زواجت .ىرخأ ىلع ةّيلحم فارطأل ةّيضيرحت تارابع تنّمضت

 .حالسلا لمحل تاوعدو ًاضيرحت تدهش يتلا ثداوحلا رثكأ ةلادعلا ةمّظنمل نّيبت اهلالخ

 ءاهجوو يندم عمتجم تامظنم تادايقو نييندم نيطشانو نييقوقح عم تالباقم )10( ةمظنملا ترجأ امك

 نم لك رود ىلع زيكرتلا ىلإ ةفاضإ ،ةنّيعم ثداوح نع ناك تالباقملا لالخ هركذ مت ام مظعم ،نييعامتجا

 .ءاهجولاو يندملا عمتجملاو ةّيلحملا تاطلسلا

 

 

 حالسلا راشتناو ينمألا تالفنالاو تالايتغالا

 ران قالطإب ةّيعامتجا ةناكمو ةعمس يوذ ءاهجو مهنيب نم صاخشألا نم ددع لتقم ةظفاحملا تدهش

 ىرقلا نم ددع نيب زجاوح عضوب نوحلسم ماق .مهنادقف دعب صاخشأ نيماثج تدجو امك ،نيلوهجم لبق نم

 مت .يلاهألا نيب كابتشا ثداوح يقرشلا فيرلا يف ىرق تدهشو ،ةميدق اهضعب ةيرئاشع تافالخ ةجيتن

 يمست بآ ستاو قيبطت ربِع ةرثكب نيتلوادتم لقألا ىلع نيتلاسرو كوب سيف عقوم ىلع تاروشنم دصر

 
 .2020 ،نييرئاشع ءامعز قحب روزلا ريد يف ةرركتملا لايتغالا تايلمع ةدشب نيدت ةيروس ةمظنم 11 17

https://2u.pw/fA78I 
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 ىدأ .حالسلا لمحل وعدتو ليلد وأ دنس يأ نودب ةّيدسجلا تاءادتعالاو فطخلاو لايتغالا تايلمع نع نيلعافلا

 يف ةرطيسلا ىوقل ةعباتلا ةصتخملا ةزهجألا لشف ىلإ ةفاضإ قطانملا هذه يف سرامملا ضيرحتلا

 .يبعشلا ناقتحالا ةلاح دايدزا ىلإ اهعم لماعتلا

 تاءارجإل ةضفار فقاوم اهضعب نمضت يتلاو ،ةّيرئاشعلا تاهجلا نم ديدعلا نع ةرداصلا تانايبلا ةرثك ّنإ

 ددهي ليثمتلاب مهتيقحأ مدعب ضعبلا مهضعب نيسفانتملا ماهتاو ،اهل ةدّيؤم ىرخأو ةرطيسملا ىوقلا

 .18ةيساسألا يلاهألا اياضق عايضب

 ،تالايتغالا ةيلوؤسم اهولمحي مل نيذلا ءاهجولا تاعامتجال معّدلا ةّيركسعلا ىوقلاو ةّيتاذلا ةرادإلا تمّدق 

 رمألا رئاشعلا ىوتسم ىلع ةيدايقلا بصانملاب قلعتت ةقيقحلا فلاخت ًارابخأ هرشنب ًايبلس ًارود مالعإلا بعلو

 .19يلخاّدلا يرئاشعلا ماسقنالا داز يذلا

 مهبراقأ دحأل ةيناحتمإلا تامالعلا ينّدت ىلع ًاجاجتحا ةّيلحم ةسردم ةريشع نم ةحلسم ةعومجم ترصاح

 ءانبأل طقف ةدّيج تامالع ءاطعإب تاسّردملا ىدحإ نيمهتم ،تامالعلا هذه ليدعتب اوبلاطو ةسردملا يف

 .20ةّيطارقميدلا ايروس تاوق لخدتو نيحلسملا بلاطمل ةباجتسالاب ّالإ ةلكشملا لحُت ملو ،اهتريشع

 ةّيركسعلاو ةّينمألا تالمحلا

 يتلا ماحتقالا تايلمع لالخ تاكاهتنا باكتراب ةّيطارقميدلا ايروس تاوق مهتت ةديدع ريراقتو تانايب تردص

 فيرلا يف يلوّدلا فلاحتلا عم ةكرتشملا "باهرإلا عدر" ةيلمع اهزربأ نم روزلا ريد قطانم يف اهتذفن

 ايالخ وه فدهلا ّنأ دكأ تاوقلا هذه نم برقملا مالعإلا ،2020 ويلوي/زومت رهش لالخ ةظفاحملل يقرشلا

 اميف تاكاهتنالا ىلع ةيطغتلاب ضعبلا مه�تا .ةفدهتسملا قطانملا يف ةدجاوتملا ةيمالسإلا ةلوّدلا ميظنت

 ءافتخالاو ةيفسعتلا تالاقتعالا تزّزع .اهعم نواعتلاو ةفرطتُملا تاميظنتلا ةيامح ةلواحمب نورخآ مهتا

 بيذعتلا ةسراممب ةينمألا ةزهجألل ةهجوملا تاماهتالاو 22ةمكاحم نودب 21لاقتعالا ةّدم لوطو يرسقلا

 
 .2020 ربمتبس/لوليأ 12 خيراتب ةيتاذلا ةرادإلا تاسسؤم يف ةفظوم عم ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم اهترجأ ةّيناديم ةلباقم 18
 .2020 ربمتبس/لوليأ 10 خيراتب Zoom جمانرب قيرط نع روزلا ريد يف يندم طشان عم ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم اهترجأ ةلباقم 19
 .2020 ربمتبس/لوليأ 13 خيراتب روزلا ريد يف ةسّرَدم عم ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم اهترجأ ةّيناديم ةلباقم 20
 .2020 ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم- روزلا ريد يف نيلقتعم ءاصعتسا 21

https://2u.pw/uJtAw 
 .2020 ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم -ةلادعلا قيقحتل ةّيساسأ تاوطخ .ةلوّدلا ميظنت رصانع ةمكاحم 22

https://2u.pw/GKyC5 
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 عمتجملاو ةرطيسُملا ىوقلا نيب ةّوهلا عاستاو ةيضيرحتلا تاباطخلا نم كلذل ةجيتن صاخشأ 23ةافوو

 .يلحملا

 فارطألل ًادج ًارطخ ًءاطغ نمؤتو ،يقرعلاو يفئاطلا ماسقنالاو ةّيهاركلا ىلع ضّرحت ةبذاكلا رابخألا

 ويديف عطقم رشتنا لاثملا ليبس ىلع ،ةحيحص ريغ اهّنأب ءاعدالاو تاكاهتنالا باكترا يف رارمتسالل

 نيبتيل ،ةيطارقميدلا ايروس تاوقل نيعبات مهّنأ ىلإ ريشيو ةأرمال ًانيهم ًامالك نوهجوي رصانع ةعومجمل

  .24ةّيقرشلا رارحأ ةعومجمل عبتي زجاحلا ّنأ دعب اميف

 يعامتجالا لصاوتلا تاحفص ضعب ترشن ،تاكابتشا تاوصأو ناريطلل قيلحت توص عمس ةبيرق ةّدم ذنم

 نأ ىرخأ ترشن اميف ،يقرشلا فيرلا يف تادلبلا دحأل ةيطارقميدلا ايروس تاوقل ماحتقا دوجوب ديفت ًارابخأ

 نّيبتيل ،ماحتقا يأ ةهجاومل رابخألا هذه ىلع ءانب حالسلا ناّبشلا ضعب لمح ،مدقتلاب تأدب ةيموكحلا تاوقلا

 .25يلوّدلا فلاحتلاو ةيطارقميدلا ايروس تاوقل كرتشم يركسع بيردت وه يرجي ام ّنأ

 ةيلاع ةّينهم كلتمت ال اهّنأ لئاسولا هذه ةلكشم ،ةّيلحم مالعإ لئاسو نم مهتامولعم يلاهألا يقتسي

 .26ةقيقد ريغ نوكت ام ًابلاغ اهنع ةرداصلا تامولعملا ّنإف يلاتلابو ،ةيرحلا نم ةيفاكلا ةحاسملا اهيدل سيلو

 يميلعتلا جاهنملا

 .ةفلتخم ةيبعش تايلاّعف ضفرب يموكحلا جاهنملل ليدبك ةيتاذلا ةرادإلا هتحرتقا يذلا جاهنملا لبوق 

 ّنأ ّالإ ،ةليسو ميلعتلا ةمدختسم يلحملا عمتجملا ىلع ةنّيعم ةيجولويديأ ضرف ةلواحمب ةرادإلا تمهُتا

 نيضفارلا نيب ًاضيأ لب هيضفارو جاهنملا يديؤم نيب طقف سيل ةلدابتم تاماهتا نمضت ضفرلا اذه

 .مهسفنأ

 ىلع اهتيجولوديأ ضرف ىلع لمعلاب "ةّيدركلا"  ةرطيسملا ىوقلا مهتت تاروشنملا نم ددع دصر ّمت 

 تاماهتا ىرخأ تاروشنم تنمضت اميف ،ميلعتلاب ةقلعتملا قشمد ةموكح تاءارجإب اهنيهبشم ةقطنملا

 
 .2020 ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم - نيعألل هيوشتو يئابرهك قعص راثآ 23

https://2u.pw/JvITs 
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 .2020 ربمتبس/لوليأ
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 اوضفرو ةّيمالسإلا ةيبرتلا ةدام داعبتسا مدعب نوطشان بلاط ،ًاضيأ يجولديأ مهعفاد نأ جاهنملل نيضفارلل

 ببسب ةّيروسلا ةموكحلا وأ ةيتاذلا ةرادإلا عم ؤطاوتلاب نورخآ مهّتا  .ةيلحملا ةفاقثلل ًاضقانم هوربتعا ام لك

 اونوكي مل ةيتاذلا ةرادإلا يلثمم نإ ةلادعلا ةمّظنم ثحاب لاق امنيب .ضفرلا تانايب عم ةّيباجيإب مهلماعت مدع

 .هاوتحم بيرست تقبس يتلاو جاهنملاب ةصاخلا شاقنلا تاسلج يف نينواعتم

 

 تاعاطق لبق نم عساو ضفر مغر حرتقملا يميلعتلا جاهنملا ةيتاذلا ةرادإلل ةعباتلا ةّيلحملا ةرادإلا ترقأ

 سلجملا يفظوم دحأ عم ثدح امك لصفلا وأ شيمهتلل ضرعتلا ةيشخ يندملا عمتجملاو ميلعتلا

 ايروسل عبات يركسع زجاح نم برقلاب مهتابترم ةقرسل جاهنملل نيضفار نوسّردم ضّرعتو ،يعيرشتلا

 .27ةيطارقميدلا

 ايروس نم يكيرمألا باحسنالا

 ةحّلسم لئاصف ضرفو ايروس نم باحسنالاب يكيرمألا سيئرلا  28رارق ذيفنتب ةيكيرمألا تاوقلا تأدب نإ ام 

 رهظ ىتح نيعلا سأرو ضيبأ لت لثم ةّيسيئرلا تادلبلاو ندملا نم ددع ىلع اهترطيس يكرت معدب ةيروس

 ةموكحلا عم ةيطارقميدلا ايروس تاوق اهتدقع يتلا تاضوافملا نأ ضعبلا ربتعا ،ًاقرش داحلا ماسقنالا

 فالآلا تائم ضرعي دق ام وهو ىرخأ قطانم نع يلختلل ًاراذنإ اهل ةيدودح تادلبو ىرق ميلستو ةيروسلا

 هذه ليصافت نع فشكلاب ةيطارقميدلا ايروس نم ةّيركسع تادايق عم عامتجا لالخ نوطشان بلاطو ،رطخلل

 لجأ نم ةلادعلا ةمّظنم اهتقثو يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع تاوعد ترهظ لباقملا يف ،تاضوافملا

 .يكرتلا لخدتلا نم ىرخأ ةيامح لباقم ةّيموكحلا تاوقلل اهميلستو قطانم نع ًاّيلعف يلختلل ةايحلا

 ثدح امل هباشم ةيوست قافتا نمض اهئافلحو ةّيروسلا ةّيماظنلا تاوقلا لوخدب ةبلاطملل فارطأ تهجتاو

 ةقالعلا يف ةّيبلس تاروطت ىلإ ةلادعلا ةمّظنم اهتدصر يتلا تاروشنملا نم ديدعلا ريشت .ايروس بونج يف

 .ةّيماظنلا تاوقلل قطانملا ميلستب اوبلاط نم نيبو فلاحتلا ءاقبب اوبلاط نم نيب ةصاخ هجوت لك يديؤم نيب

 
 2020 ربمتبس/لوليأ 10 خيراتب Zoom جمانرب قيرط نع روزلا ريد يف ةّيندم ةطشان عم ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم اهترجأ ةلباقم 27
 .2019 ،زميات كرويوين -ايروس لامش نم ةيكيرمالا تاوقلا باحسناب رمأي بمارت يكيرمألا سيئرلا28

key.htmltur-kurds-syria-esper-https://www.nytimes.com/2019/10/13/us/politics/mark  
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 تدرطو ،يكيرمألا باحسنالا عوضومب ينلع لكشب ضوخي نم لك ىلع ةبوقع ةيطارقميدلا ايروس تضرف

  .29يكيرمألا رارقلا رثإ ىلع ةيروسلا تاطلسلا عم اهورجأ يتلا ةحلاصملا ببسب مهفئاظو نم نيلماع

 ةيندملا ةرادإلا يف ةكراشملاب ةبلاطملا

 جورخ ناك اهرخآ ،ىرخأو ةرتف نيب دوعتو عطقنت تناك ،2019 ماعلا ذنم تأدب تارهاظم روزلا ريد تدهش

 نوجس يف نيلقتعملا حارس قالطإب ةبلاطم 2020 ربمتبس/لوليأ رهش يف ىرقلا نم ددع يف نيرهاظتم

 ةرادإلا ةبلاطمل نييندم نيطشانو نييعامتجا نيلعاف تمّض تاعامتجا تدقُع امك ،ةيطارقميدلا ايروس تاوق

 ءادأ نم مهنّكمت تايحالص مهحنمو ،مهقطانم ةرادإ يف يلاهألل لاّعفو يقيقح 30كارشإب ةيتاّذلا

 ؤفاكتو ةءافكلا ىلع دامتعالا مدعو اهنم ةبرقم تايصخش فيظوتب ةرادإلا نورهاظتملا مهتا .مهلمع

 يف نيكراشملا نم ددع ىلع تدتعا لب ةيفاك نكت مل ةرادإلا ةباجتسا ،31اهيدل نيلماعلا رايتخا يف صرفلا

 ،مهنع جارفإلاو صاخشأ ةدع لاقتعاو ةينمألا ىوقلا لبق نم برضلل نيصخش ض�رعت قيثوت مت  .تارهاظتلا

 ةيتاذلا ةرادإلا تاسسؤم يف لمعلا نم مهل براقأ درط وأ مهدرطب لقألا ىلع نيصخش ديدهت دصر مت امك

 قفأ دوجو نود نم يبعشلا كارحلا رارمتساو ةّيلحملا تاطلسلا لعف دودر .تارهاظتلا يف مهتكراشمل

 تاسسؤم ربع طقف ةبلاطملاو ءودهلاب نيبغارلا نيب ًالدج قلخ نورهاظتملا اهراثأ يتلا اياضقلا لحل حضاو

  .رهاظتلا ةلصاوم ىلع ّرصأ نم نيبو ةيتاذلا ةرادإلا

 ،قوقحلاب ةبلاطملل ةّيلحملا تارايخلا دّيق بواجتلا مدع ّنأ امك ضيرحتلا يف رود ةرادإلا يف نيلوؤسملل

 لاؤس دنع ،ةرادإلا تاسسؤم يف نيلماعلا ضعب تابترم ميلست رخأت عيباسأ ةّدع ذنم لاثملا ليبس ىلعف

 نودب نكلو بتاورلا نيمأتل مزلي ام لكب اوماق مهّنأب ةّيريدملا يف نولوؤسملا دّكأ ببسلا نع ةّيلاملا ةيريدم

 لاعشإو قرطلا عطق ىلع ةّيلاملا مهتاقحتسم ىلع اولصحي مل نم ةيريدملا يف نولماع ضّرح ،ةجيتن

 .32ةّيضقلا لح ىتح تاراطإلا
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 نيحزانلاو نيميقملا نيب ةقالعلا

 قطانم ىلع اهئافلحو ةيموكحلا تاوقلا ةرطيس عم حوزن تاجوم تارفلا رهن لامش قطانم تلبقتسا 

 نوحزان داع ،اهل ةعباتلا ىرقلاو تادلبلاو لامكوبلاو نيدايملاو روزلا ريد ندم نم نوحزانلا ،تارفلا رهن بونج

 .لمع صرف نع ًاثحب تارفلا رهن لامش ىلإ بابلاو سلبارجو ةقرلا قطانم نم

 تدأ ىرخأ ىلإ ةقطنم نم تاداعلا ضعب فالتخاو لزانملا تاراجيإ عافتراو لمعلا صرفو ةّيثاغإلا تادعاسملا 

 اهيف مدختسا ةثيدح تاعازن )3( ةلادعلا ةمّظنم تلّجس ،فيضملا عمتجملاو نيحزانلا نيب ةديدع تامادص ىلإ

 بعل .ةيبيردت تاسلج يف مهضعب عم نواعتلا نيحزانلاو نيميقملا نم تاعومجم ضفر تدصر امك ،حالسلا

 داجيإ ةلواحمو نيتئفلا نيب تالكشملا روذج مهفل ةّيراوح تاءاقل دقع يف ًاحضاو ًارود يندملا عمتجملا

 .ةوقبو ًارضاح لازي ال فرط لك نم يضيرحتلا باطخلا ّنأ ّالإ ،اهعم لماعتلل ةيعقاو تاروصت

 نهناكمإب نهنوك تاحزانلا ءاسنلا عم لماعتلا نم ةلئاعلا ءاسنل حامسلا ةفيضُملا لئاوعلا ضعب ضفرت

 ريد ةنيدم نم ةحزان ةيندم ةطشانل نيميقملا دحأ لاق ،ةيرحلا نم ردقب نعتمتيو لمعلاو نهدرفمب جورخلا

 نيحزانلا ضعب ضّرعت .33تاحزانلا نم ةبحتسملا ريغو ةديدجلا تاداعلا ضعب اوملعت ةقطنملا ءاسن نإ روزلا

 ىلإ مهتدوعل ضعبلا نم تاوعد دجويو ،ةميقملا تالئاعلا ضعب لبق نم مهحوزن ةيادب يف تاقياضملل

  .34فيضملا عمتجملا باسح ىلع ةّيناسنإلا تادعاسملاو لمعلا صرف ىلع مهلوصح ةّجحب مهقطانم

 

 ةياقولا يف )يندم عمتجم تامظنم-ةيلحم تادايق( نييلحملا نيرثؤملا رود

 ضيرحتلاو ةيهاركلا باطخ راثآ نم

 ةجلاعم يف نييعمتجملا نيرثؤملاو ءاهجولا دوهج ىلع روزلا ريد يف رئاشعلا ءانبأ نم نوريثكلا لّوعُي

 ةجلاعم ّنأ حضاولا نم هّنأ ّالإ ،ىرخأ ًانايحأ لشفتو ًانايحأ حاجنلاب يعاسملا هذه لّلكتت ،تاعازنلا جئاتنو تايعادت

 فارطأ دوهج رفاظت ىلإ جاتحت ةياقولا فدهب ضيرحتلاو ةيهاركلا تاباطخ نع ةجتانلا تاعازنلا بابسأ
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 عم لماعتلل يفكت ال ئراطلا لخدتلا ىلع موقت ةمّظنم ريغو ةيدرف ًادوهج ّنأ ثيح ،ةقطنملا يف ةفلتخم

 .35تاونس ةدعل ةرمتسملا ةيهاركلا تاباطخل ةيمكارتلا جئاتنلا

 عم ةيتاذلا ةرادإلا بواجتت ّنأ دبال عمتجملا ىلع يقيقح لكشب ريثأتلا نم ةّيرئاشعلا تادايقلا نكمتت ىتح

 رصتقا يتلا يندملا عمتجملا تامظنم  ةيوقت نم دب ال امك ،مهرئاشع ءانبأ بلاطم لكّشت يتلاو مهبلاطم

 مهزيفحتل ىرخأ لود براجت حرطت ملو نييقيقحلا نيرثؤملل معدلا مدقت ملو ةّيناسنإلا تايلمعلا ىلع اهرود

 ىّطختن نأ نكمي ال كلذ نع ًالضف ،ةيهاركلا باطخ ةهجاومل مهتقطنم قايس بسانت قرط داجيإ ىلع

 لامش يفو ًامومع ايروس يف ءاضقلا ّنأ عم ،يأرلا نع ريبعتلا ةيرح قح زيزعت يف ءاضقلل مهملا روّدلا

 نع عافدلا ةمكحم( باهرإلا مكاحم مدختسيو لهؤم ريغو لقتسم ريغ صوصخلا هجو ىلع ايروس قرش

 .36يأرلا نع ريبعتلاو ماعلا نأشلاو ةيسايسلا رومألا يف )ايروس قرش لامش يف بعشلا

 ًاباطخ مهسفنأ مه اودمتعي ّنأب كلذو ضَرحي نم لكل دح عضوو مهب نيطيحملا حامج حبك ءاهجولل نكمي

 ًابلس رثؤي تاماهتاو سفانت نم ءاهجولا ضعب هب موقي ام ّنإ ،رخآلا لوبقو ةّوخألاو حماستلل ًايعاد ًانزاوتم

 .37يلحملا عمتجملا ىلع

 اهحلاصمل ةمدخ مهتلامتسا عارصلا فارطأ فلتخم لواحت ،يلحملا حلصلا يف ًارود ءاهجولا بعلي

 سيلو ةعنطصم تانايك اهنوك ةبيرلا نم ءيش يندملا عمتجملا تامظنمب ءاجولا ةقالع بوشي .ةّيسايسلا

 .38ءاهجولا رود عم براضتي نأ ضعبلا ىشخي ًارود بعلتو ،عمتجملا يف ةليصأ
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 ةيلود براجت

 نادوسلا بونج

 2018 رياربف/طابش 22 يف ةدحتملا ممألا هتردصأ يذلاو نادوسلا بونج ةلود يف مالسلا لوح 39ريرقت راشأ

 ىلع ضيرحتلا رمتسي اميف ،رثكأف رثكأ شاقنلا زّيح قّيضت" ريبعتلا ةيرح ىلع ةضورفملا دويقلا ّنأ ىلإ

 ةلودلا يف ةدحتملا ممألا ةثعب ولثمم دكأو ."فنعلاو فوخلاو ةقثلا مدع نم لاح قلخ يف اضيأ ةيهاركلا

  .لماش مالس قيقحتل مهتافالتخا نع رظنلا ّضغب سانلا عيمج تاوصأ عامس ةرورض ىلع

 ةلاح ةشقانمو ةكراشملا" نم سانلا تعنم ةعساولا اهتايحالصو ةينمألا ىوقلا ّنإف روكذملا ريرقتلا قفو

 مهفئاظو نم ًاصاخشأ تدرطو ًافحص تقلغأو عقاوم تبجحو تارشعلا تلقتعا ثيح ،"ناسنإلا قوقح وأ دالبلا

 ."ةساّسح اياضق عم يطاعتلا" ةمهتب

 

 ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج

 ةيهاركلا ىلع ضرحت يتلا لئاسرلا ددع ةدايز 40تظحال اهّنإ ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةيضوفملا تلاق

 :ةيضوفملا لثمم لاقو ،ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج قطانم ضعب يف مهم ينمأ ثداح لك دعب زييمتلاو

 ةيصاخب تنرتنألا ربعو ةيديلقتلا مالعإلا لئاسو ربع ترشتنا يتلا ةيهاركلاب ةمعفملا لئاسرلا تفصّتا“

 ةيهاركلا ىلا تاوعد" لئاسرلا تلّكشو "دارفألا نم تاعومجم وأ دارفألل يسفنلاو يدسجلا فنعلاب ببستلا

 ."ةّينيدلا وأ ةّيقرعلا وأ ةّينطولا يحاونلا نم بناجألا ةيهارك وأ ةيرئاشعلا وأ فنعلا وأ ءادعلا وأ زييمتلا وأ

 

 

 
 .2018 ،ةدحتملا ممألل ريرقت- نادوسلا بونج يف مالسلا قيقحت لجأ نم ةيرورض ريبعتلا ةيرح 39

2687&LangID=Ahttps://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=2 

 
 .2019 ،يماسلا ضوفملا بتكم/ناسنإلا قوقح / ةدحتملا ممألا - ىطسولا ايقيرفإ ةيروهمج يف فنعلاو ةيهاركلا ىلع ضيرحتلا عنم 40

ges/PeacekeepersDay2019.aspxhttps://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pa 
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 ةّيروسلا ةلاحلا يف ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةيضوفملا دوهج

 قوقحل ةيماسلا ةيضوفملا اهترسي تاعامتجالا نم ددع دعبو ةّيروسلا تامّظنملا نم ددع نيب نواعتلاب

 يملاعلا مويلا فداصملا 2019 ربمسيد/يناثلا نوناك 10 يف ةرصانم ةلمح ذيفنت مت ،ايروس يف ناسنإلا

 ةيروسلا قطانملا نم ددع يف ةيهاركلا باطخ ىلع ءوضلا طيلست ىلإ ةلمحلا تفده ،ناسنإلا قوقحل

 داومو نييعامتجا ءاهجو عم تاءاقلو ةيراوح تاسلج ةلمحلا تلمش ،ةشّمهملا تاعومجملا ىلع اهريثأتو

 .ةيمالعإ

 

 يلود روظنم نم ةيهاركلا ىلع ضيرحتلا ةحفاكمو ريبعتلا ةيرح 

 زيزعت" يف رود بعل مالعإلا لئاسو ىلع ةاواسملاو ريبعتلا ةيرح لوح 41ندماك ئدابم نم عساتلا أدبملا بّتر

 هّبنتلاو … ،ةّقدو ةيعوضومب حيحصلا هقايس يف ثدحلا ةيطغت ةيمهأ ىلإ هّبنتلاو تافاقثلا نيب مهافتلا

 راشأ تافاقثلا نيب مهافتلا رشنلو  ."ةفلتخملا تاعامجلا وأ صاخشألا دض زييمتلاو ةقّبسملا ءارآلا رطخل

 قالطإ نع اوعنتمي نأ عمتجملا يف ةيدايقلا تايصخشلا نم مهريغو نييسايسلا ىلع" هّنأ رشاعلا أدبملا

 مارتحاب يندملا عمتجملا تامّظنم ئدابملا تبلاطو ،"ةاواسملا أدبم ضّوقت وأ زييمتلل جورت تاحيرصت

 مهملا رودلاب فارتعالاو تافاقثلا نيب مهافتلا زيزعت اهيلع" ةصاخ ةفصبو ريبعتلا ةيرح زيزعتو ةيددعتلا

 ريبعتلا ىلع ،اهنم ةشّمهملا اميس الو ،تاعومجملا فلتخم نم صاخشأ ةردق معدو ةضراعملا تاوصألل

 ."تاعمتجملا لخاد ةيددعتلاو عونتلاب فرتعت ةقيرطب مهتامامتهاو مهئارآ نع

 ريبعتلا ةيرح ىلع ةجهنمملا تامجهلا عازنلا تالاحل ةباجتسالاو ريبعتلا ةيرح لوح 42كرتشم نالعإ ركنتسا

 امب ةفلتخم تاقايس يف ثدحت يتلاو نادلبلا نم ديدعلا يف لوّدلا ريغ نم ىرخأ فارطأو لوّدلا لبق نم“

 كئلوأ ىلع ةيدسجلا تامجهلا " تامجهلا هذه لمشت ."ةّيلوّدلا ريغو ةّيلوّدلا ةحّلسملا تاعازنلا كلذ يف

 يتلا اياضقلا ضعب لوح ةحوتفملا تاشاقنلا عمق...ىلإ يدؤي يذلا رمألا ريبعتلا يف مهقح نوسرامي نيذلا

 
 ةاواسملاو ريبعتلا ةّيرح لوح ندماك ئدابم 41

eb.pdfw-ARABIC-Principles-content/uploads/2009/04/Camden-https://www.article19.org/wp 
 ةمظنمل صاخلا ررقملاو مالعإلا ةيرح لوح ابوروأ يف نواعتلاو نمألا ةمظنم لثممو ريبعتلاو يأرلا ةيرح لوح ةدحتملا ممألل صاخلا ررقملا نع نالعإلا ردص 42

 .2015 ،تامولعملا ىلإ ذافنلاو ريبعتلا ةيرح لوح بوعشلاو ناسنإلا قوقحل ةيقيرفألا ةنجلل صاخلا ررقملاو ريبعتلا ةيرح لوح ةيكيرمألا لودلا

https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15921&LangID=A 
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  ةيجيتارتسا نم ًاماه ًاءزج دعي دقانلاو حوتفملا شاقنلا ّنأ" ىلع نالعإلا دّكأ ."ةماعلا ةحلصملا مهت

 ريبعتلا ميرجت ّنأ امك اهل ةيدؤملا بابسألاو ريبعتلا ةيرح ىلع ةجهنمملا تامجهلا ةجلاعم فدهتست

 ذذّنأ نالعإلا دّكأ ةماعلا ئدابملا نمضو ."فنعلا ةيذغتو ملاظملا مكارت ىلإ يدؤي نأ نكمي لماش لكشب

 لاعفألا كلت لّثمت امدنع ةصاخلا اهلاعفأ نع ةرشابم ريغ ةيلوؤسم "لمحتت لوّدلا ريغ ىرخألا فارطألا

 ."يلوّدلا يئانجلا نوناقلا وأ يلوّدلا يناسنإلا نوناقلل وأ يلحملا نوناقلل تاكاهتنا

 "ةّيشحولا مئارجلاو فنعلا ىلع ضيرحتلا عنمل ةينيّدلا ةلعافلا تاهجلاو تادايقلا لمع 43ةطخ" تعضو

 تالاحلا يفو  ةيوهلا ساسأ ىلع ةمسقنُملا تاعمتجملا يف اميس الو فنعلا ىلع ضيرحتلا دصرل تايصوت

 ىلإ تايصوتلا تهجوو ،مئارج باكترال ضيرحتلا روطت عنم يف مهاسي ام تارتوتلا ةّدح اهيف دتشت يتلا

 ريثأت نم تاهجلا هذهل امل ةينيّدلا تاهجلا ىلإ ةفاضإ  يندملا عمتجملا تامّظنمو ةّيموكحلا تاسسؤملا

 .يأرلا ةيرحو ريبعتلا يف قحلا اميس الو ناسنإلا قوقح ىلإ تدنتساو ،ةّيلحملا مهتاعمتجم ىلع رشابم

 ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا 45دهعلا نم )19( مقر ةداملاب صاخلا 44  )10 (مقر اهقيلعت يف

 ةيرح يف قحلا ّنأو "ةقياضم نود ءارآ قانتعا يف" قحلا ءرملل هنإ ناسنإلا قوقحب ةينعملا ةنجللا لوقت

 رابتعا يأ نود اهيقلتو اهسامتلا ةيرح ًاضيأ لب راكفألاو تامولعملا بورض لقن ةيرح طقف نمضتت ال " ريبعتلا

 امك ."ىرخألا لئاسولا نم يأب وأ ينف بلاق يف وأ عوبطم وأ بوتكم لكش ىلع ءاوس ،ةليسو يأبو دودحلل

 نمضتت تايرحلا هذه“ :ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا 46ةيقافتالا نم )10( ةداملا قفو ريبعتلا ةيرح ةسرامم ّنأ

 نوناقلا يف ةددحم تابوقعو ،دويقو ،طورشو ،ةيئارجإ تايلكشل اهعاضخإ زوجي اذل .تايلوؤسمو تابجاو
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 وأ ةيموقلا ةيهاركلا ىلإ" وأ برحلا ىلإ ةوعد يأ دهعلا نم )20( ةداملا ترظحو ."ءاضقلا دايحو ةطلسلا

 ."فنعلا وأ ةوادعلا وأ زييمتلا ىلع ًاضيرحت لّكشت ةينيدلا وأ ةيرصنعلا

 ةصالخلا

 لئاسرلاو مالعإلاو يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةموظنم وثحاب هدصر ام

 قئاثولا ضعب هل تقّرطت امو ،رشعلا تالباقملا يف نيحاتفملا صاخشألا اهنع ثّدحت يتلا ةلثمألاو ،ةلوادتملا

 ددع ةدايز يف رودو تاعمتجملا رارقتسا ىلع ةريطخ ًاراثآ ةيهاركلا باطخل نإف ىرخأ لود براجتو ،ةيلوّدلا

 .تاعازنلا ةّدحو

 قحلا ةسرامم اهلالخ نم نكمي ةحاسم ةّمث ،صوصخلا هجو ىلع روزلا ريدو ًامومع ايروس قرش لامش يف

 هذه فثكتت .ةهراكو ةّيضيرحت لئاسر ريرمت يف ةحاسملا هذه لالغتسا وه لصحي ام نأ الإ ،ريبعتلا يف

 باطخ نم زّزعت لماوع دجوي  .ةماع يلحملا عمتجملا مامتها طحم عيضاوم اهيف زربت ةّرم لك يف لئاسرلا

 نم ةرطيسملا ىوقلا لبق نم ةبكترملا تاكاهتنالا اهنم ،ضيرحتلا تاعرج ةدايز يف ًارود بعلتو ةيهاركلا

 بلاطملا لهاجتو ينمألا تالفنالاو نيرهاظتملا عمقو زاجتحالا زكارم يف بيذعتو ةيفسعت تالاقتعا

 ىلع ىتح ترثأ يتلاو ةيرئاشعلا تافافطصالا .ةّينهملا ريياعملاب ًامومع مالعإلا لئاسو مازتلا مدعو ةيبعشلا

 ةحضاولا تاءارجإلل ايروس قرش لامش قطانم رقتفت .ًاديقعت عاضوألا نم تداز يندملا عمتجملا ءاطشن

  .اهيبكترم بساحتو ضيرحتلا جئاتن نم دحت يتلا

 لئاسول يبلسلا مادختسالا نم دحت ناسنإلا قوقح ئدابم مرتحت تاءارجإ عضو ةرطيسملا ىوقلا ىلع

 ةّيعمتجملا تائفلا فلتخم لمشت ةنمآ راوح تاحاسم حتف ىلع لمعلا .يعامتجالا لصاوتلا عقاومو مالعإلا

 ةباقرلا ةيلمع يف يروحم ءاضقلاو نييعامتجالا ءاهجولاو يندملا عمتجملا تامظنم رود نإ .ةرورض حبصأ

 .فنعلا ىلع ضيرحتلاو ةيهاركلا باطخ ةهجاوم نمض

 دب ال .ًاهراك ًاباطخو ًاضيرحت ربتعي امو يأرلا ةيرح يف قحلل ةسرامم لّكشي ام لوح ًامدتحم شاقنلا لازي ال

 فرعتلا اهلالخ نم نكمي ةفّثكم ةّيناديم ثاحبأ لالخ نم كلذو يندملا عمتجملا لبق نم ةريبك دوهج نم

 ةرورضب ةيعوتلا ىلع لمعلل كلذو جئاتن نم هبّبسي دق امو ،يلحملا عمتجملا لخاد ةيهاركلا ريثي ام ىلع

 .هبّنجت
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 ضيرحتلا تاعبت نم يلحملا عمتجملا نيصحتل تايصوت

 ،فنعلا ىلع ضيرحتلاو ةّيهاركلا باطخ ةهجاومل يلحملا ىوتسملا ىلع ةلماش لمع ةطخ عضو .1

 .ريثأتلا ىلع ةردقو تاقالع نم مهل امل نييعامتجالا نيرثؤملل ةكراشمب

 يلحملا عمتجملا ةيعوتو ،ماعلا باطخلا وأ تنرتنإلا وأ مالعإلا ربِع ءاوس ضيرحتلا لئاسر دصر .2

 .اهرطاخمب

 .ضيرحتلا ةحفاكمو ريبعتلا ةيرحو راوحلا ةفاقث رشن يف مالعإلا لئاسو نم ةدافتسالا .3

 ةقلعتملا تاعورشملا ةفاك يف يندملا عمتجملا ءاطشنو نيملعملاو نييميداكألا كارشإ معد .4

 تائفلا فلتخمل لوصو نم مهل امل ،ناسنإلا قوقح ةفاقث زيزعتو فنعلا ىلع ضيرحتلا ةهجاومب

 .ةّيعمتجملا

 يف مهرود زيزعتو ةّيهاركلا باطخ رطاخمب مهتيعوتل بابشلاو ءاسنلل ةصاخ راوحلل تاءاضف قلخ .5

 .تاعازنلا نم ًارّرضت رثكألا نيتئفلا نيتاه ّنأ رابتعالا نيعب ذخألا عم هتهجاوم

 اهزربأ نمو يلحملا عمتجملا ىلع ُاريثأتو ًاحاحلإ رثكألا اياضقلا لحو لماعتلل ينمز لودج عضو .6

 تالفنالا ،ةلوّدلا ميظنت نوجس يف نيدوقفملا ،ةّيفسعتلا تالاقتعالا ،ةّيلحملا ةرادإلا يف ةكراشملا

 .ينمألا
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