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 يذيفنتلا صخّلملا

 نيباصملا ةئف هجاوت ،ايروس يف رشعلا عازّنلا تاونس لالخ تاباصإلل فالآلا تائم ضّرعت
 يرهشلا لخّدلا عجارتو لمعلا ىلع ةردقلا مدع نم ةّيمويلا مهتايح ليصافتب قّلعتت ةاناعم
 هذهل لمعلا صرف مادعنا هبشو يبّطلا عاّطقلا لكاشم ىلإ ةفاضإ اذه ،لّقنّتلا ةبوعصو
 .ةئفلا

 كرتل نيباصملا ءانبأ ضعب رطضا ثيح ،نيباصملا لئاوع ىلع ةاناعملا هذه تسكعنا
 نيباصملا ْتفّلك اهسفن ةباصإلا ّنأ امك ،ةلئاعلا تاجايتحا ّدسل لمعلا ىلإ هّجوتلاو ةساردلا

  .ةّيبط ةعباتم بّلطتت يتلا تاباصإلا ةّصاخ ةيلاع غلابم مهيوذو

 هايملا تامدخ يف داحلا صقّنلا ثيح ،نيباصملا ىلع ايروس يف ةّيلاحلا تاروطّتلا رّثؤت
 لقّنلا لئاسوو ةّيمدخلا رئاودلا لمع ىلع سكعنا يذلاو دوقولاو ءابرهكلاو
 تايفشتسملا ىلع هتبّبس يذلا طغضلاو انوروك ةحئاج ىلإ ةفاضإ ،تايفشتسملاو
 تقولا يف ،يدرفلا لخّدلاو لمعلا صرف ىلع ةّيزارتحالا تاءارجإلا ريثأتو ةّيبطلا طاقنلاو
 .ناّكسلل ةّيساسألا تاجاحلا وحن ةّيشيعملا ةمزألا هيف دتمت يذلا

 فادهتساو فصقلا نع ةجتانلا تاباصإلا قيثوت ىلع ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمّظنم لمعت
 قيثوت ىلع ةمظنملا قيرف لمع .روزلا ريد ةظفاحم يف ةّيبرحلا تافّلخُملاو ةّيندملا عقاوملا

 لالخ .ًاباصم 335 فدهتسا ًانايبتسا نوثحابلا ّفن ثيح ةظفاحملا يف نيباصملا تائم
 مهيلع اهتايعادتو ةباصإلل مهضّرعت ليصافت نع نيباصملا نم ددع ثّدحت قيثوتلا تايلمع
 .مهلئاوع ىلعو

 نم ددع يف ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمّظنم وثحاب اهيلع لصح يتلا تامولعملا قفو
 ام ةصاخ ًادج ةفيعض برحلا يباصمل ةّيحصلا ةياعرلا ّنإف ، روزلا ريد يف ةّيسيئرلا قطانملا
 رداوكلاو تايفشتسملا زيهجتو يئايزيفلا جالعلاو ةيعانصلا فارطألل زكارم رفاوتب قلعتي
 .ةّيبطلا

 ناكم دجوي ال .روزلا ريد يف ناكم لك يف نييندملا رظتنت ةصاّنقلاو ماغلألاو تارئاطلا تناك
 مسا( دمحأ دهاشلا لوقي .فادهتسالا ردصم ةفرعم ًامئاد لهّسلا نم سيلو نمآ

 صاصرب بيصُأ ،ةّيمويلا ضارغألا بلجل ةّيلاقبلا ىلإ لوصولا يخأ ةلواحم لالخ ":)راعتسم
 مسجلا نم نميألا فرطلا كيرحت يف ةبوعصو غامّدلا يف فلت ىلإ ىّدأ ام هسأر يف صاّنق
 ."ةباصإلا دعب رهشأ ةّدع هتركاذ دقف امك ،)ىنميلا مدقلاو ديلا(

 ةدلب يف ًايلاح حزانو روزلا ريد ةنيدم ءانبأ نم ًاماع )38( رمعلا نم غلابلا )راعتسم مسا( راّمع

 بناج ميدقلا راطملا يح يف ءانب ةرئاط ْتفدهتسا 2015 ويام/رايأ 2 خيراتب" :لوقي ةريصبلا
 نيباصملا ذاقنإ يف ةدعاسملل صاخشأ ةّدع عم ُتهّجوت .ةنيدملا يف ناّفع نب نامثع عماج
 ةرئاطلا ْتداع .ضاقنألا تحت نم ةثاغتسا تاوصأ ُتعمسو ةرّمدم ةينبأ ةّدع ُتدهاشو
 ىرخأ ةّرم ةرئاطلا ْتفصق .ةبيرقلا ةينبألا دحأ لخدم يف ُتأبتخاو ناكملا سفن يف قيلحتلل
 يف انأو يناديملا سكمراف ىفشتسم ىلإ ةّيندم ةرايسب ُتلقُنو يدي يف ةّيظشب ُتبصُأو
  ."ًاقحال ينوربخأ امك ةئّيس تناك اهتلاح نأل يدي ءابطألا َرتب ،ءامغإ ةلاح

 يتايح ةثداحلا ترّيغ" :لوقي 2019 ماع مغل راجفناب همدق ترتب يذلا )راعتسم مسا( ليلخ
 ةّيناودع رثكأ ُتحبصأو زجعلاب ُترعش ،ةياغلل ةئّيس ةّيدسجو ةيسفن ةلاحب ينتباصأو



  

 

 ةظهابلا برحلا نامثأ

 

 ةّصاخو يتلئاع ينتدناس ،لمعلا ىلع ىوقأ دعأ مل .ةقفّشلا نيعب ّيلإ رظنت سانلا ّنأ رعشأو
 ."ةريغص ةّيلاقب حتف يف يندعاس يذلا ريبكلا يخأ

 ليهأت ةداعإل يسفّنلاو يداملا معّدلا عيسوت ةرورضب ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمّظنم يصوت
 جالعلاو ةّيعانصلا فارطألا بيكرتب ةّصاخ زكارم ءاشنإ كلذ يف امب ،برحلا يباصم جمدو
 ةرورضو ،مهتاجايتحاو نيباصملا ةئف بلاطم لثّمت طباور ليكشتل يعسلاو ،يئايزيفلا
 .راجفنالل ةلباقلا ةحلسألا تافّلخمو ماغلألا ةلازإ ىلع عرسأ ةريتوب لمعلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 ةظهابلا برحلا نامثأ

 

 ةمّدقم

 فداصت وأ ،ةيراجتلا مهلاحم وأ مهنكاسم تفدهُتسا نمم نييروسلا فالآ تائم ضّرعت
 ًازجع تبّبس ام اهنم ةتوافتم تاباصإل 1يضرأ مغل راجفنا وأ فصق عوقو ةظحل مهدوجو
  .2يدامو يسفن نوع نم مزلي ام نوّقلتي الو بعاتملا نم ريثكلا نآلا نوباصملا هجاوي .ًامئاد

 .4ةّيلوّدلا 3ريراقتلا ديدع هيلإ تراشأ ام اذهو

 ةرطيسملا ىوقلا نالعإ نم مغرلا ىلع- اهتايعادتو برحلا تاونس لالخو روزلا ريد ةظفاحم
 ةلادعلا ةمّظنم قيثوت قفو صاخشألا تائم اهيف بيصأ -ةّيركسعلا تايلمعلا ءاهتنا ًايلاح
 ةفلتخم ةحلسأ مادختسا .كلذ نم رثكأ دادعألا ّنأ اهبناج نم دقتعت يتلاو ةايحلا لجأ نم
 نم ًاريبك ًاددع فّلخ ةيلاع ةّيناّكس ةفاثك تاذ قطانم فادهتساو ةرّجفتم ةحلسأ اهنمو
 ةجاحلا لظ يف تاباصإلا تايعادت مهووذو نوباصملا هجاوي .ةريطخ تاباصإ مهنيب اياحضلا
 .ةّصتخملا ةّيبطلا مقاوطلاو ةروطتملا ةّيبطلا تاّدعملل

 

 

 

 

 

 

 ةرّجفتملا ةحلسألا تافّلخم ،ةرّجفتملا ليماربلاو خيراوصلا مادختساب يوجلا فصقلا
 ةّيعفدملا فئاذق ،رفسلا قرطو ةّيعارزلا يضارألا يف ةعورزملا اهنم ةصاخ ماغلألاو

 

 .2017 -ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمّظنم-انمامأ رخآ رايخ ال 1

https://bit.ly/31qQ8W3  

2 Escaping the bombing-Handicap international-2016 

https://bit.ly/3u4hSfz  

 ةّيملاعلا ةحّصلا ةمظنم - ايروس نع ماقرأو قئاقح :ةاناعملا نم تاونس عبس 3

https://bit.ly/3lYOKUj  

 نيذلا صاخشألا تاجايتحا ىلإ هابتنالا ناعيرتست ةقاعإلا يوذ صاخشألل ةيلودلا ةمظنملاو ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم 4
 .2017 -ةيملاعلا ةحصلا ةموظنم -ايروس يف تاقاعإلاو تاباصإلا عم نوشيعي

https://bit.ly/3dvpdOP  

 

 ةلثمألا زربأ نمو ،برحلا تاونس لالخ ررضلل روزلا ريد يف ةّيبطلا زكارملا تضّرعت
 ،2017 ويام/رايأو 2015 راذآ/سرام يف لامكوبلا يف ةشئاع ىفشتسم فادهتسا

 يموكحلا دسألا ىفشتسم برقلاب ةّيموكحلا تاّوقلاو ةلودلا ميظنت نيب كراعملاو
 يرون ىفشتسم فادهتساو ،2016 ويام/رايأ يف قشمد روزلا ريد قيرط ىلع ةعقاولا

 ىفشتسم فصقو ،2015 ربمتبس/لوليأ رهش يف نيدايملا ةنيدم يف ديعسلا
 .2012 ماع روزلا ريد ةنيدم يف يعاسلا
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 رصبلا نادقفو فارطألا رتب ،يفصّنلا وأ لماكلا للّشلاك تاباصإ تفّلخ ،ةخّخفملا تارايسلاو
 .عمسلا وأ

 

 

 

 

 

 فقوتت ملو ،فصقلل هيف نطقي يذلا يحلا وأ هلزنم ضَرعت نم ىلع تاباصإلا رصتقت مل
 نم ةّيموكحلا تاوقلا نم لك لامكتسا عم روزلا ريد يف ةيلاتقلا تايلمعلا فقوب تاباصإلا

 هلامشو تارفلا رهن بونج ىلع امهترطيس ىرخأ ةهج نم ةّيطارقميدلا ايروس تاوقو ةهج
 مادختسا فقو مغر ةّدشبو ًادراو ّلظ ةباصإلل ضّرعتلا لامتحا نأ ثيح ،يلاوتلا ىلع
  .ةيّعفدملاو تايحورملاو ةّيبرحلا تارئاطلا

 ةعضاخلا ةطيرخلا ةدلب يف فوذقم راجفناب نورخآ بيصأو لفط لتُق 2021 سرام/راذآ يف
 لتُق 2021 رياربف/طابش يف .يبرغلا روزلا ريد فير يف ةّيروسلا ةّيماظنلا تاوقلا ةرطيسل

 تافلخمب هثبع لالخ روزلا ريد يقرش زوغابلا ةيرق يف ًاماع )13( رمعلا نم غلبي لفط

 رياني/يناثلا نوناك 2 خيراتب ةريطخ ةباصإل بودرح وبأ ةيرق نم صخش ضّرعتو .فوذقم
 يقرش بودرح وبأو مامح وبأ يتيرق نيب ةعقاولا ةقطنملا يف مغل راجفناب هنبا لتقو 2021

 ريد فير يف ماشخ ةيرق نم صخش بيصأ 2020 ربمسيد/لوألا نوناك 1 خيراتب  .روزلا ريد
 ةيرق يف ةأرماب مغل رجفناو .هقاس رتب ىلإ ىّدأ ام هلزنمل هدّقفت ءانثأ مغل راجفناب روزلا
 .اهقاس رتب ىلإ ىّدأ ام 2020 ربمتبس/لوليأ 7 خيراتب ةّيكشكلا

 ةفلتخم قطانم يف ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمّظنم مهب تقتلا نيذلا صاخشألا بيصُأ
 .هقاس رتب مغل راجفناب كلذو هتلئاع عم هّزنتلل ةلحر لالخ بيصأ مهدحأ ،ةدّدعتم بابسألو
 ثيح امهل ًازجعو ةرطخ تاباصإ حالسلل تّلفتملا مادختسالا بّبس نيباصملا نم نانثا
 لالخ مغل راجفناب بيصأ هّنأ دهاش لاقو .داتعملا يمويلا امهلمع ناسرامي امهو ابيصأ

 ًاضيأ هقاس ترتب رخآو ،برحلا ةجيتن اهلهأ حزن ءايحأ يف ًاقيرط كلس ثيح هلزنم ىلإ هتدوع
  .هتيرق نم ةبيرقلا ةيدابلا يف هئاقدصأ عم مدقلا ةرك ةسرامم لالخ مغل راجفناب

 تناك يوجلا فصقلا يف ةمدختسملا ةرّجفتملا ليماربلا وأ خيراوصلا اياظشب تاباصإلا
 مهب َقتلا نيذلا صاخشألا دحأ .ةيلاتقلا تايلمعلا فقو تقبس يتلا ةرتفلا يف ةصاخ ةريثك
 لاقو .هبناجب ًةفدص رمي ناك دجسم فصقب بيصأ ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمّظنم ثحاب
 ثّدحت دهاش .رشابم لكشب زبخملا فصق دعب كلذو زبخلا ءارش لالخ بيصأ هنأ رخآ
 تطقس نأ دعب ةرهاظم يف هتكراشم لالخ 2012 ماع يف هتباصإ نع ةلادعلا ةمّظنمل

 تاباصإل اوضّرعت لافطألا نم ريثكلا .نيرخآو هتباصإ ىلإ تّدأ ردصملا ةلوهجم نواه ةفيذق
 دحأ ىلإ لوصولا هتلواحم ءانثأ صاّنق صاصرب سأرلا يف بيصأ لفط مهنم ،ةريطخ
 ةجتانلا ذاقنإلا تايلمع يف نومهاسي نيذلا نوّيندملا .ةّيلزنم تايجاح بلجل ةّيراجّتلا لاحملا

 ىلإ ةلادعلا ةمّظنم مهب تقتلا نّمم نوباصملا مسقي ،جالعلا تاقفن ثيح نم
 تامّظنم نم ةلّومُملا( ةّيبطلا طاقّنلاو تايفشتسملا تلّمحت لّوألا :نيمسق
 امأ ،يئزج وأ لماك لكشب هجالع تاقفن ةّيركسعلا لئاصفلا وأ )ةّيلود وأ ةّيلحم
 مظعم َقلتي مل اميف ،لماكلاب جالعلا تاقفن مهووذو لّمحتف يناثلا مسقلا
 ىلع مهتردق اودقف نيذللا كئلوأ ةّصاخ ًايسفن ًامعد وأ ةّيلام تادعاسم نيباصملا
 .مهتاباصإ ةجيتن ةيفاضإ بعاصم اوهجاوو لمعلا
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 صاخشأ ذاقنإ لالخ هتباصإ نع ثّدحت دوهشلا دحأ ،تاباصإلا نم ًابيصن مهلان فصقلا نع
  .ىرخأ ةّرم ناكملا ةرئاطلا تفصق ثيح ضاقنألا تحت نم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يف داحلا صقنلاب قلعتي ام ةصاخ نيباصملا ىلع ايروس يف ةيلاحلا تاروطتلا رثؤت
 لئاسوو ةّيمدخلا رئاودلا لمع ىلع سكعنا يذلاو دوقولاو ءابرهكلاو هايملا تامدخ
 ىلع هتبّبس يذلا طغضلاو انوروك ةحئاج ىلإ ةفاضإ ،تايفشتسملاو لقنلا
 لخّدلاو لمعلا صرف ىلع ةّيزارتحالا تاءارجإلا ريثأتو ةّيبطلا طاقنلاو تايفشتسملا
 ةّيساسألا تاجاحلا وحن ةيشيعملا ةمزألا هيف دتمت يذلا تقولا يف ،يدرفلا
 .ناّكسلل
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 ةّيجهنملا

 دحأ فيلكت ّمت .نيعّوطتم نيرخآو نيلماع مهنم ًاثحاب )11( نم ةعومجم لمعلا يف كراش
 تدتما يتلا و ريرقتلل ةدّدحملا ةّدملا نمض تالباقملا ذيفنتو ةيلمعلا ةرادإ ةعومجملا دارفأ

 . 2021 رياني يناثلا نوناك ىتح و ربمفون يناثلا نيرشت رهش ةيادب نم

 ةفاك تانايبلا ةدعاق ىلع نومئاقلا عجارو ،تالباقملا ءارجإ ةّيفيك ىلع ةعومجملا بيردت ّمت 
 .صقن لك زواجتل يروف لكشب تاداهشلاو اهعيمجت متي يتلا تامولعملا

 تناك .ةباصإ ةلاح )335( فدهتسا نايبتسا جئاتن ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمّظنم تلّلح
 اوثّدحت مهرودب نيذلاو ،روزلا ريد ةظفاحم يف مهيوذ وأ مهسفنأ نيباصملا عم تالباقملا

 ةّيدسج ةّيبلس راثآ نم اهنع جتن امو اهل اوضرعت يتلا تاباصإلاب قّلعتم وه ام لك نع
 ءاسن ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم اهتقثو يتلا تاباصإلا نيب نم ناك .ةّيدامو ةّيسفنو
 نيباصملا نمم )%58( براقي ام .ةنس )18( نم لقأ مهرامعأ نيباصم )%9(و )%14( ةبسنب

 لئاصف يف ًاقباس نيوضنم اوناك مهنم )%11( ةبسنو ،نوجوزتم مهقيثوت مت نيذلا
 .ةيركسع

     

   

 اوركذ ،ةمّظنملا وثحاب اهيلع لصح مهيوذو نيباصم صاخشأ نم ةّلصفم ةداهش )15( 
 تسكعنا يتلا تايعادتلاو ،اهنع ةلوؤسم اهّنأ نوحجري يتلا ةهجلاو ةباصإلا تثدح اهيف
  .مهرسأ ةايحو مهتايح ىلع

 

 .دوهشلل يصخشلا نمألا ىلع ظافحلل ةراعتسم ريرقتلا يف ةدراولا ءامسألا ةفاك
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 ةظهابلا برحلا نامثأ

 

 ينوناقلا راطإلا

 يلودلا يناسنإلا نوناقلا لوح رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا ةسارد نم )110( ةدعاقلا تصن

 اهيضتقت يتلا ةّيبطلا ةيانعلاو ةياعرلا ىقرغلاو ىضرملاو ىحرجلا ىّقلتي" ىلع 5يفرعلا
 ىوس رابتعا يأل مهنيب زييمتلا مدع بجيو ،ءاطبإ نودو ،نكمم دح ىصقأب ،مهتلاح
 ىحرجلا ةيامح بجاو ّنإف ةساردلا يف ةدراولا ةدعاقلا ريسفت يفو ."ةّيبطلا تارابتعالا

 كلذ يف امب ،كلذب ةليفكلا لئاسولا نيمأت بجوتسي مهب ةيانعلاو ىقرغلاو ىضرملاو
 .مهل ةيامحلاو ةيانعلا ريفوتب ةيناسنإلا تامظنملل حامسلا

 مهنيب زييمتلا زوجي الو ،ةّيبط سسأ ىلع الإ ىقرغلاو ىضرملاو ىحرجلا نيب زييمتلا زوجي الو
 .يعامتجالا لصألاو نوللاو نيدلاو قرعلا ساسأ ىلع

 يتلاو 1949 ماعل ةعبرألا فينج تايقافتال ةكرتشملا ةثلاثلا ةداملا ىلع ةدعاقلا هذه ىنبُت
 ."مهب ىنتعيو ىضرملاو ىحرجلا عمجُي "اهنم ةيناثلا ةرقفلا يف تّصن

 لوصح ةّيناكمإ" 6ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح ةّيقافتا نم )19( ةداملا نم )ب( ةرقفلا
 ةماقإلا لحم يفو لزنملا يف ةرزاؤملا تامدخلا نم ةفئاط ىلع ةقاعإلا يوذ صاخشألا

 ليهستل ةّيرورضلا ةّيصخشلا ةدعاسملا كلذ يف امب ،ةّيعمتجملا تامدخلا نم اهريغو
 نم )25( ةداملا ."هنع لاصفنالا وأ لازعنالا نم مهتياقوو ،عمتجملا يف مهجامدإو مهشيع
 ةقاعإلا ووذ هجاتحي ام لك ريفوت ىلع لمعلا تبجوأ )ـه( و )ب( نيترقفلا يفو ةّيقافتالا سفن

 نيمأتلاو يحصلا نيمأتلا يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا دض زييمتلا رظحو ،ةّيحص تامدخ نم
 يف مهتكراشمو ةقاعإلا يوذ صاخشألا كارشإ" معدت )26( اهتدام يفو  ".…ةايحلا ىلع
 ."..عمتجملا يحاون عيمج يفو يلحملا عمتجملا

 

 

 

 

 

5 https://bit.ly/3m23lhD  
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 ةظهابلا برحلا نامثأ

 

 ريد يف برحلا يباصمل ةّيحصلا ةياعرلا تامدخ صقن

 روزلا

 نم ددع يف ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمّظنم وثحاب اهيلع لصح يتلا تامولعملا قفو
 ام ةصاخ ًادج ةفيعض برحلا يباصمل ةّيحصلا ةياعرلا ّنإف ،روزلا ريد يف ةّيسيئرلا قطانملا
 رفاوتو تايفشتسملا زيهجتو يئايزيفلا جالعلاو ةيعانصلا فارطألل زكارم رفاوتب قلعتي
 .ةّيبطلا مقاوطلا

 روزلا ريد ةنيدم

 عقاولا دسألا ىفشتسم مرح لخاد اهلك عّمجتت ةماع تايفشتسم )4( روزلا ريد ةنيدم يف
 ىفشتسملا ىلإ ةفاضإ ،ةنيدملل يبونجلا لخدملا ىلع قشمد روزلا ريد قيرط ىلع
 تامدخ تايفشتسملا مّدقت .ةّينمألا عرفألا نم بيرقلا شاّيع يزاغ يح يف يركسعلا
 يف اهريغ ههجاوت ام تايفشتسملا هذه هجاوت .ةيحارجلا تاّيلمعلاو فاعسإلا لمشت
 .ةّصتخملا ةّيبطلا رداوكلاب صقّنلاب قّلعتي ام ةصاخ ةظفاحملا

 حانج يركسعلا ىفشتسملا يف دجوي ،ةّيناّجم ةروصب اهتامدخ تايفشتسملا هذه مّدقت
 ةدالولا ةّيلمع ةفلكت لاثملا ليبس ىلع ،ةّيزمر ربتعت هفيلاكت نأ اّلإ روجأم وهو ءافشتسالل
 .7ةيروس ةريل فلأ )100( ةّيرصيقلا

 نم لك هّجوتي ،برحلا يباصم ليهأتل زكرم الو ةّيعانصلا فارطألل زكرم ةنيدملا يف دجوي ال
 يف يئايزيفلا جالعلل زكرم دجوي .قشمد ةمصاعلا ىلإ يعانص فرط بيكرت يف بغري

 .ةنيدملا يف رمحألا لالهلا عبتي رخآو دسألا ىفشتسم

 صصحلا وأ ةّيداملا تادعاسملا يف لّثمتت تادعاسم ةنيدملا يف برحلا وباصم ىقّلتي
 .ةّيموكحلا رئاودلا يف فيظوتلا يف مهتيقحأ ىلإ ةفاضإ ،ةّيثاغإلا

 

 لامكوبلا

 يتلاو ةشئاع ىفشتسمو ةّيركسلا ىفشتسم اهنم تايفشتسم )4( لامكوبلا يف لمعت
 ببسب .ةّيروسلا ةّيماظنلا تاوقلل ةعباتلا تايشيلملا يباصمل يسيئر لكشب تامدخ مدقت

 دعبت يتلا نيدايملا ةنيدم ىلإ اهلقن متي تالاحلا مظعم نإف تايفشتسملا ةيزهاج فعض
 لامكوبلا رقتفت .لامكوبلا برغ مك )125( يلاوح دعبت يتلا روزلا ريد ةنيدمو مك )85( يلاوح
 دجوي .رارطضالا تالاح يف قشمد ىلإ هجوتلا نم دبالو ةّيعانصلا فارطألا بيكرت زكارمل

 .يئايزيفلا جالعلل ةصاخ زكارم

 ةّيداملا تادعاسملا ميدقت يف نييندملا ىلع نييركسعلا نم نيباصملا ليضفت متي 
 .تايشيلملل نيعباتلا رصانعلا ةّصاخ مهليهأتو ةّيثاغإلاو
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 ةظهابلا برحلا نامثأ

 

 نيدايملا ةنيدم

 نم ددع ليهأتو حاتتفا ديعأ 2017 ماعلا رخاوأ ةنيدملا ىلع ةّيموكحلا تاّوقلا ةرطيس دعب
 .ةّيحصلا زكارملاو ةّصاخلاو ةماعلا تايفشتسملا

 فصوتسم دجوي امك ،نيدايملا ةنيدم برغ عقي ماع ىفشتسم وهو يناريإلا ىفشتسملا
 نم برقلاب ةنيدملا قرش عقي تايشيلملا ىحرجب صاخ ىفشتسمو ةنيدملا طسو يحص

 ةّيلوألا تافاعسإلا ىلع ةروكذملا زكارملاو تايفشتسملا تامدخ رصتقت .يدلبلا زبخملا
 ةزهجأ دوجول رقتفتو  .ةّيروسلا ةحّصلا ةرازول ةعباتلا ةحّصلا ةيريدم نم ةمّدقُملا تاحاقّللاو

 .ةثيدح ةّيبط

 يرونو ةنيدملا طسو مالّسلاو ةنيدملا برغ داّمحلا :يه ةدوجوملا ةصاخلا تايفشتسملا
 اهيف رفاوتتو ةطيسب ةّيحارج تايلمع ةّيلوألا تافاعسإلا ىلإ ةفاضإ مّدقت ،اهقرش ديعسلا
 ربتعيو ةعاسلا رادم ىلع اهباوبأ حتفت اهّنأ امك ،ليلحتلا رباخمو يعاعشلا ريوصتلا ةزهجأ

 .ةماعلا تايفشتسملا نم ًاطابضنا رثكأ اهيف نيفظوملا لمع

 ةدايع ليهأتو ًاقباس مدلا كنب ىنبم يف ماع ىفشتسم ليهأت ةداعإب ةّيلود ةمظنم موقت
 فارطألا بيكرتل زكارم دجوي ال امك ،يئايزيفلا جالعلاب ةصّصختم ةماع زكارم دجوي ال .ةّيئاسن
 .ةّيعانصلا

 

 ليحشلاو ةرسكلا

 ايروس تاوق ةرطيس قطانم ضعب يف رداصم عم ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمّظنم تلصاوت
 ةرسكلا ةقطنم يف .نيتقطنم يف ةرفوتملا ةّيبطلا قفارملا لوح مهتلأسو ةّيطارقميدلا

 اهتامدخ مّدقت ةماع ةدحاو ،ةقطنملا يف نالمعت نييفشتسم دجوي يبرغلا روزلا ريد فير يف
 تايلمعلا ضعب مّدقتو لافطألل نضاوح ىلع يوتحت ةرسكلا ةدلب يف يناّجم لكشب
 ىفشتسمو  ،يئايزيفلا جالعلل رخآو ةّيئاسنلا ضارمألاب صاخ مسق اهيف دجويو ةّيحارجلا

 ،ةعفترم اهيف ةمّدقملا تامدخلا راعسأو يفاك لكشب ةزهّجم ريغ ىرقلا ىدحإ يف ةصاخ
 )350( براقي ام وهو رالود )100( فّلكت دق ةّيرصيق ةدالو ةيلمع روجأ نإف لاثملا ليبس ىلع
 لكشب ءاوس ةيعانصلا فارطألا بيكرتل زكرم ةرسكلا يف رفاوتي ال .ًايلاح ةّيروس ةريل فلأ

 .نمثلا عوفدم وأ يناّجم

 ،ةطيسب تازيهجتب ةّيناجم ةماع ةدحاو اهنم تايفشتسم )3( دجوي ليحشلا ةدلب نعو
 .ةعفترم امهراعسأ نأ الإ لضفأ تامدخ نامّدقت نيصاخ نييفشتسم ىلإ ةفاضإ

 

 زكارم امهيف دجوي ال امك ،ةّيبطلا ةزهجألا ضعبل نيتقطنملا يف تايفشتسملا رقتفت
 دوجو نع ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم رداصم تثّدحت .برحلا يباصم ليهأت ةداعإب ةصاخ
 ةلباقلا ةحلسألا تافّلخمو ماغلألا اهنم ،تاباصإلا رطخ نم ديزتو ناّكسلا ةايح دّدهت راطخأ
 ةمظنملا ردصم قفوف ،ةخّخفملا تاجاردلاو تارايّسلاو حالسلا مادختسا راشتناو راجفنالل

 تافلخمو ماغلأ راجفناب 2020 ماع لالخ )20( نم رثكأ بيصأو صاخشأ )10( نم رثكأ لتُق
 .روزلا ريد قرش يف تادلب يف ةّيبرح



  

 

 ةظهابلا برحلا نامثأ

 

 تاباصإلا عاونأ

 نيباصم صاخشأ عم ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمّظنم اهترجأ يتلا تالباقملا لالخ نم
 )%14(و ةّيفلسلا مهفارطأ يف رتبلل اوضّرعت مهنم )%26( نم رثكأ ّنإف ،نييركسعو نييندم
 )%1( يلاوحو يفصن للشب اوبيصأ )%14( نم رثكأو ةّيولعلا مهفارطأ يف رتبلل اوضّرعت

 ىلع ةباصإلا ريثأت وأ رصبلا نادقف لثم ةفلتخم مهتاباصإ تناك )%44( اميف ،يّلك للشب
 .ةّيلفسلا وأ ةّيولعلا فارطألا دحأ كيرحت ىلع ةردقلا فّقوتو يشملا

 

 ريد اهتدهش يتلاو ةطلّسلل ةضهانملا ةّيملسلا تارهاظملا لالخ نورهاظتملا فدهُتسا
 ثيح ،رشابملا صاصرلا قالطإ ىلع طقف رصتقي مل فادهتسالا ،2012و 2011 يماع روزلا
 لوقي .نييندم ةباصإو لتقم ىلإ تّدأ نواه فئاذق طوقسل تارهاظملا ضعب تضّرعت
 نواه ةفيذق تطقس ":تارهاظملا قّثويو كراشي ناك يمالعإ طشان وهو سابع دهاشلا

 مغر ءابطألا نّكمتي مل ،ىرخألا ترّرضتو ينيع ىدحإ ُتدقف ،اهيف تنك يتلا ةرهاظملا ىلع
 ُتدقف ثيح ةرتف دعب اهتدقف يتلاو ةيناثلا ينيع ذاقنإ نم ايروس جراخو لخاد تالواحملا لك
 ."لماك لكشب رصبلا

 

 يف ةّيظشب بيصُأ روزلا ريد ةنيدم يف ةّيديمحلا يح يف زباخملا دحأ روباط يف هفوقو لالخ
 انأ اّمأ ،ىلتقلا نم ددع طقسو زبخملا تارئاطلا ْتفدهتسا ":دومحم دهاشلا لوقي همدق
 تلازال ةدحاو ادع ام اهجارختسا نم ءابطألا نّكمت ،اياظّشلا نم ددع يدسج قرتخا دقف
 ."يشملا يف ةرهاظ ةقاعإ يل تبّبسو ةدوجوم

 

 ناكم دجوي ال ،روزلا ريد يف ناكم لك يف نييندملا رظتنت ةصاّنقلاو ماغلألاو تارئاطلا تناك
 .فادهتسالا ردصم ةفرعم ًامئاد لهّسلا نم سيلو نمآ
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 ةيلفسلا فارطألا يف رتب

  ةيولعلا فارطألا يف رتب

 يفصن للش

 يّلك للش

 ةفلتخم تاباصإ

 بيصُأ ةّيمويلا ضارغألا بلجل ةّيلاقبلا ىلإ لوصولا يخأ ةلواحم لالخ ":دمحأ لوقي
 فرطلا كيرحت يف ةبوعصو غامّدلا يف فلت ىلإ ىّدأ ام هسأر يف صاّنق صاصرب
 ."ةباصإلا دعب رهشأ ةّدع هتركاذ دقف امك ،)ىنميلا مدقلاو ديلا( مسجلا نم نميألا

 



  

 

 ةظهابلا برحلا نامثأ

 

 

 نيب كراعملا ببسب يتلئاعو تحزن نأ دعب" :ءانبأ )6( هيدلو سرّدم وهو رساي دهاشلا لوقي
 ىدحإ دّقفت لالخ مغل رجفنا ،يلزنم دقفتل تّدع ةّيطارقميدلا ايروس تاوقو ةلودلا ميظنت

 اوناك نيذلا ةلودلا ميظنت رصانع نأ دقتعأ .يمدق اتلك رتب راجفنالا بّبس ،لزنملا فرغ
 ."مغللا عرز زع نيلوؤسم ةقطنملا ىلع نورطيسي

 

 ةّيموكحلا تاّوقلا اهيلع ترطيس يتلا مهتدلب نم اهتلئاع عم تحزن يتلاو ،نوتاخ ةدهاشلا
 ًالزنم فدهتسا خوراص اياظشب اهرهظ يف اهتنبا تبيصُأ امك اهدي يف تبيصُأ ،ةّيروسلا

-يتنبا ةباصإ تدأ " لوقت ،روزلا ريد يبرغ نادعم ةدلب يف هيف نوميقي يذلا لزنملل ًارواجم
 يتباصإ تّدأ امك ةّيلفسلا فارطألا يف للش ىلإ -تاونس 3 اهتقو رمعلا نم غلبت تناك يتلا

  ."ةليقثلا ءايشألا لمح ىلع يتردق مدع ىلإ يدي يف

 

 ةدابعلا رود ىلإ ةفاضإ نييندملاب ةلوهأم قطانم ةّيحورملاو ةّيبرحلا تارئاطلا فادهتسا
 نم غلبي ناك يذلاو يلع دهاشلا لوقي .نييندملا ىلع ةميخو جئاتن هل ناك ةّيبطلا قفارملاو
 ًادجسم ةرئاط تفدهتسا امدنع لزنملا مامأ ًاسلاج تنك ":ةباصإلا تقو ًاماع )14( رمعلا
 ةباصإلا تناك ثيح يدي رتب وه ديحولا لحلا ناك ،ةّيظشب ىنميلا يدي تبيصأو انلزنم راوجب
 ."ةغيلب

 

 تاباصإ بّبس حالسلا عم لماعتلا يف مهتربخ مدعو ةحّلسملا لئاصفلا يف لافطألا دينجت
 هذخفو هقاس يف ةغيلب ةباصإل يخأ ضّرعت ":هيخأ ةباصإ لوح لوقي نودلخ دهاشلا .ةديدع
 ليصفل يمتني ةنس )15( هرمع زواجتي ال لتاقم ةّيقدنب نم فوذقم جورخ ةجيتن رسيألا

 ."ىرسيلا مدقلا يف طوبهو قاّسلا تالضع يف ديدش رومض ىلإ كلذ ىّدأ ،ضراعم حّلسم

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 ةظهابلا برحلا نامثأ

 

 تاباصإلا بابسأ

 تعّونت تاباصإلا بابسأ ّنإف ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمّظنم اهترجأ يتلا تالباقملا قفو
 داز ةحلسألا عاونأ ضعب .ةفدهتسملا قطانملل ًاريمدتو ًامادختسا رثكألا حالسلل ًاقفو
 2012 نيب ةسمخلا تاونسلا لالخ كلذو تارئاطلا لثم ةنّيعم ةّينمز ةرتف لالخ اهمادختسا

 يتلاو برحلا تافّلخم نم تافوذقملاو ماغلألا راجفناب تاباصإلا زربتل ،ًاّيجيردت ّلقو 2017و
 .ةّينمألا ةلاحلا بسح رخآ ًانيح ةدوعلاو ًانيح حوزنلا تاجوم عم دادزت تناك

 

 فصقلاب اوبيصُا )%9(و )% 48( ةباصإ بّبس ةرّجفتملا ليماربلاو خيراوصلا مادختسا
 راجفناب تاباصإلا اّمأ ،ةلادعلا ةمّظنم اهتقثو يتلا تالاحلا لمجم نم كلذو يعفدملا
 تاكابتشا عالدنا ءانثأ ءاوس ران قالطإب )%18( بيصأو ،)%20( ةبسن ىلإ تلصو ماغلألا

 )%2( ةبسن بيصأ امك ،ةعزانتم ةّيلحم تاعامج نيب وأ ةّيسيئرلا عارصلا فارطأ نيب ةحّلسم
 .ةفسانلا تاوبعلاو ةخّخفملا تاجاردلا وأ تارايسلا تاريجفتب

 

  :لوقي ةريصبلا ةدلب يف ًايلاح حزانو روزلا ريد ةنيدم ءانبأ نم ًاماع )38( رمعلا نم غلابلا راّمع

 

 

 

 

 

 

48%

9%

20% 18%

2%

 ليمارب و خيراوص
 ةرجفتم

 لالخ ران قالطإ ماغلأ راجفنا يعفدم فصق
 ةحلسم تاكابتشا

 تاوبع و تاخخفم
 ةفسان

 عماج بناج ميدقلا راطملا يح يف ءانب ةرئاط ْتفدهتسا 2015 ويام/رايأ 2 خيراتب"
 ذاقنإ يف ةدعاسملل صاخشأ ةّدع عم ُتهّجوت ،ةنيدملا يف ناّفع نب نامثع
 تحت نم ةثاغتسا تاوصأ ُتعمسو ةرّمدم ةينبأ ةّدع ُتدهاشو نيباصملا
 ةينبألا دحأ لخدم يف ُتأبتخاو ناكملا سفن يف قيلحتلل ةرئاطلا ْتداع ،ضاقنألا
 ةّيندم ةرايسب تلقنو يدي يف ةّيظشب تبصُأو ىرخأ ةّرم ةرئاطلا ْتفصق ،ةبيرقلا
 يدي رتب ىلإ ءابطألا رطضا ،ءامغإ ةلاح يف انأو يناديملا سكمراف ىفشتسم ىلإ

  ."ًاقحال ينوربخأ امك ةئّيس تناك اهتلاح نأل

 



  

 

 ةظهابلا برحلا نامثأ

 

 

 2016 سطسغأ/بآ 1 خيراتب بيصُأ ،روزلا ريدل يبرغلا فيرلا يف ،ةّيطيمشلا ةدلب نم مساب
 دحأ يف ،انتدلب نم ةبيرقلا ةيدابلا يف مانغألا يعرل يتمومع ءانبأ عم باهذلا تدتعا ":لوقي
 ترعش يوق راجفناب ذإو ةديعب ةفاسمل ةركلا فلخ تضكر امنيح مدقلا ةرك بعلن انك مايألا
 ىلإ يفاعسإ مت ،ةرشابم يعولا دقفأ مل ينكلو يمدق يف ديدش ملأب تسسحأو هب

 ."يمدق ترتُب ثيح ةدلبلا يف ىفشتسم

 

 لافطأ ةثالث هيدلو جوزتم ،يبرغلا روزلا ريد فير يف ةرسكلا ةيحانل ةعباتلا ،ربُكلا ةدلب نم رباج
 هيلإ هلهأ داع دق نكي مل يح وهو داتعملا ريغ ًاقيرط ُتكلس يلزنم ىلإ يتدوع لالخ ":لوقي
 ودبي مغل رجفنا .ةّيطارقميدلا ايروس تاوقو ةلوّدلا ميظنت نيب كراعملا ةجيتن اوحزن نأ دعب
 تافاعسإلا ضعب يقلتل ةرسكلا ةدلب ىفشتسم ىلإ ُتلقُن ،فارطألا دحأ تافلخم نم هّنأ
 ىلع ًارداق رباج دعي مل ."ةقرلا ةنيدم يف صاخلا تارفلا ىفشتسم ىلإ تلقن اهدعب ،ةّيلوألا
 .راجفنالا ةجيتن رشابم لكشب تبيصأ نأ دعب ىنميلا هدي كيرحت

 

 انتدلب تناك ":لوقت .2016 ماع مهتدلب ْتفدهتسا ةّيوج ةراغب اهئانبأ دحأ لتقو ةورم تبيصأ
 توص تعمس مايألا دحأ يف .ةلودلا ميظنتل تاّرقم دوجو ببسب فصقلل ًاريثك ضّرعتت

 .لزنملا يف لعتشت نارينلا تيأر ينّنأ ىوس ركذأ ال ،خوراص توص اهالت ،ءاوجألا يف ةرئاط
 ًتنك .يدسج نم ةفلتخم قطانم يف ةيناثلا ةجرّدلا نم قورحو ينيع يف ةّيظشب ُتبصأ
 ."تقولا كلذ يف روزلا ريد يف رفوتم ريغ يحارج لمع نم رثكأ ىلإ ةجاحب

 

 ،روزلا ريد ةنيدمل ةّيقرشلا ءايحألا نم ددع ىلع ةحّلسملا ةضراعملا لئاصف ةرطيس دعب
 .ةّيساسألا داوملا يف ًاّداح ًاصقن بّبس ام ءايحألا هذه ىلع ًاراصح ةيروسلا تاّوقلا تضرف
 ةماعلا ةقيدحلا بناجب رمي نأ دب ال ناكو تاّيجاحلا بلجل ريغصلا يخأ بهذ ":دمحأ لوقي
 تاوقلل عبات صاّنق لبق نم ةدوصرم اهّنكلو ءايحأ ةّدع نيب لصو ةلص لّكشت ةقطنم يهو
 ضكرلل ةّراملا رطضي .يتفُملا عماج فلخ لاّمعلا يح نم بيرق لبج يف زكرمتي ةّيماظنلا
 بيصأ هّنأ الإ روبعلا يخأ لواح عيمجلا لثم .فادهتسالا نم مهسفنأ ىلع اوملسيل ةعرسب
 ىلإ هلقنو هبحس صاخشألا نم ددع لواح .رشابم لكشب هسأر يف صانق ةقلطب
 هيخأ بحسب ًاريخأ دمحأ حجن ."هفاعسإ لواح نم لك فدهتسا صاّنقلا نأ الإ ىفشتسملا
 لوقي .ىفشتسملا ىلإ هلقنو ءانبلل يندعم بيضق ةطساوب صاخشألا دحأ ةدعاسمب
 ةبوبيغلا يف يخأ يقب ،ًاّيريرس يفوت يخأ نأب بيبطلا انربخأ هل ةّيحارج ةّيلمع ءارجإ دعب ":دمحأ
 تايناكمإ هيف رّفوتت رخآ ىفشتسم ىلإ هلقن لاح يف هنأب بيبطلا انغلبأ اهدعب ،مايأ ةثالثل
 باصملا لمحب ناّبشلا نم ددعو دمحأ ماق ."هتايح ذاقنإ يف كلذ مهاسي دق لضفأ
 ىلإ ةراّيس ةطساوب لقن اهدعبو ،يروسلا شيجلل ةعباّتلا طاقّنلا بّنجتل مك )5( ةفاسمل

 تّدأو رهش يلاوح دعب باصملا ظقيتسا .روزلا ريد يقرش نيدايملا ةنيدم يف ىفشتسم
 .هدسج نم نميألا فرطلا للش ىلإ ةباصإلا

 



  

 

 ةظهابلا برحلا نامثأ

 

 نيترم ،2014 ماع ىتح ةضراعملا ةحّلسملا لئاصفلا يف قباس رصنع وهو ،ليلخ بيصأ
 ،روزلا ريد ةنيدم يف ةّيسايسلا رسج نم برقلاب ىلوألا ةّرملا ،ةّيوج تاراغ ةجيتن اياظشب
 ةيطارقميدلا ايروس تاوق ىلإ مضنا نأ ىلإ نيدايملا ةنيدم يف شيجلا عراش يف ةيناثلاو
 ميظنت نم زوغابلا ةدلب ريرحت ةلمح يف ةكراشملل تلقن" :ليلخ لوقي .2017 ماعلا ةياهن يف
 ىدحإ يف رشابم لكشب يتباصإ ىلإ ىدأ ام مغل رجفنا عرازملا ىدحإ طيشمت ءانثأ ،ةلوّدلا

 ."ةكسحلا ةنيدم يف ىفشتسم يف ًاقحال اهرتبو يمدق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 ةظهابلا برحلا نامثأ

 

 تاباصإلا تايعادت

 اوّقلت ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمّظنم مهب تقتلاو ةباصإلل اوضّرعت نّمم ىمظعلا ةيبلاغلا
 داوملا يف صقنل ةيفاك ريغ ًانايحأ تالخدتلا هذه تناك نإو ًاروف ةباصإلا دعب ًاّيبط ًالخدت
 ًايعامتجا ًاّيسفن ًامعد َقلتت مل ريرقتلا اذه يف تالاحلا عيمج .نيصتخملا ءابطألا وأ ةّيبطلا
 ةّيسفن تايعادت نع اوثّدحت نيباصملا نم ًاددع نأ ثيح ،ةباصإلا دعب ةّيسفن تاراشتسا وأ
 .مهتالئاع ىلعو مهيلع اهريثأتو تاباصإلل

 تايفشتسملا تمهاس اميف ،مهبراقأ وأ نوباصملا اهلّمحت ةّيجالعلا تاقفنلا ةّيبلاغ
 .نيباصملا ضعب جالع تاقفن يف ةيركسعلا تاهجلاو ةّيناديملا

 اهقّثو يتلا تالاحلا لمجم نم )%68( هووذ وأ باصملا اهلّمحت يتلا جالعلا تاقفن تلّكش
 ةّيبطلا تامظنملاو ةصاخلا تاهجلا ضعب تمهاس .ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمّظنم وثحاب

 )%16.13( ةبسنب تمهاس ةّيناديملا تايفشتسملا .ًادج ةريغص بسنب نكلو تاقفنلا يف
 .)%8.67( ةبسنب ةيركسعلا تاهجلا كلذك تمهاسو

 

 ةّيحارجلا تاّيلمعلا ءارجإ ةفلكتف ،نيباصملا ىلع ةّيسفنو ةّيدام تايعادت تاباصإلا تبّبس
 ًاريبك ًأبِع تّلّكش تاجالعلا ىلإ ةفاضإ ةقحال تاّيلمع نم تالاحلا ضعب هتبّلطت امو ةلجاعلا

 ةكرحلا ىلع ةردقلا مدع ّنإف ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم اذه مهتالئاعو نيباصملا لهاك ىلع
 تالاحلا ضعب يف نوكت دق يتلاو ،لمعلا صرفو كرحّتلا ةّيدودحمو لمعلا نادقفو
  .ةّيسفن لكاشم تفّلخ ،ةمودعم
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 هووذ وأ باصملا اهلمحت تاقفنلا نم

 ةيناديم تايفشتسم اهتلمحت تاقفنلا نم

 ةيركسع تاهج اهتلمحت تاقفنلا نم



  

 

 ةظهابلا برحلا نامثأ

 

 تلصو يتلا يجالع تاقفن يتلئاع ْتلّمحت ":لوقي 2017 ناسين يف ةباصإلل ضّرعت يذلاو ةورع

 ًاّيلك يتايح ترّيغت .يداملا يعضول ةبسنلاب ًاضهاب غلبملا ناك ،8ةّيروس ةريل فلأ )400( ىلإ
 .ًاّيسفنو ّاّيدسج ًاملأ يل بّبسي ام اذهو تازاّكعلا مادختسا ىلع نآلا ربجُم انأو ةباصإلا دعب
 يتجوز ،لقنتلل يتليسو تناك يتلا ةّيرانلا ةجاردلا مادختساو فوقولاو يشملا ىلع ترّثأ امك
 يف ةدعاسم َقلتي مل هّنأب ةورع لوقي ."ةلئاعلا تافورصم نيمأت يف ةدعاسملل لمعت نآلا
 مهل تحرشو ةّيلحم تامّظنم يف نولمعي صاخشأ يعم لصاوت" :ةهج يأ نم جالعلا

 ."نوعلا دي يل دمي مل ًادحأ نكل ليصفتلاب يحصلا يعضو

 نم ريثكلاب مايقلا عيطتسي الو لمعلا ىلع رداق ريغ 2018 ماع بيصأ يذلاو رساي حبصأ
 ُتعفد ،معدلا نم عون يأ ىلع لصحأ مل ،ريسلا ىلع يندعاسيل يسركلا مدختسا" تابجاولا

 يتجوزو ةقالحلل نولاص يف نآلا لمعيو ةسردملا ينبا كرت ،9ةيروس ةريل فلأ )700( غلبم
  ."ةطايخلا يف لمعت

  :لوقي 2019 ماع مغل راجفناب همدق ترتب يذلا ليلخ

 

 

 

 ةّيلمعلا دعب ":لوقت .نيعلا ةّيكبش يف لاصفنا ىلإ تّدأ اهنيع يف ةّيظشب ْتبيصأ ةورم
 ىلإ رفّسلاب يتلاح ىلع فرشملا بيبطلا ينحصن ،ًاليلق يعضو نّسحت ىلوألا ةّيحارجلا
 مل ."ررضلا نم نكمأ ام كرادتل جالعلاو ةّيحارجلا تايلمعلا نم مزلي ام لامكتسال قشمد
 جورخلاب نوبغارلا ناكو ،ةلودلا ميظنت ةرطيس لالخ روزلا ريد نم جورخلا لهسلا نم نكي
 ةلئاعو يتلئاع ينتدعاس " .ةليوط تافاسمل نوريسيو ةيدابلا ربِع ةرطخ ًاقرط نوكلسي
 ىلإ اهنمو بشخ وبأ ةيرق نم تلقتنا ،ًاّيدام فلكُم بيرهتلا قيرط نع جورخلا نأل يجوز
 ْترجأ ."قشمد ىلإ اهنمو ةكسحلا ةنيدم ىلإ مث ،روزلا ريدل يبرغلا فيرلا يف ةوعصلا ةيرق
 نيعلا بصع ميعدتل اهنيع نقح اهيلع ناكو ،ةنس لالخ نيعلا يف نيتيحارج نيتيلمع ةورم
 نيمأتل قشمد يف لمعلل اهدالوأ رطضا ،مئاد لكشب لمعتست ةرطقو ةيودأ ىلإ ةفاضإ

 ءالغ ببسب روزلا ريد ىلإ انتدوع دعب يدالوأو انأ نآلا لمعأ " .جالعلاو لزنملا فيراصم
  ."ينيع نقحل رهشأ ةثالث لك قشمد يف بيبطلا ةعجارم ىلع بجي ،قشمد يف ةشيعملا

 

 يتلا ةرهاظملا نم برقلاب ةفيذق طوقس هلّكش يذلا طغضلا ةجيتن رصبلا دقف ساّبع
  .اهب كراش

 

 

 ةباصإلا تقو وهو 2017 ماع رالود 740 لداعي ام 8

 ةباصإلا تقو 2018 ماع رالود 1300 لداعي ام 9

 زجعلاب ترعش ،ةياغلل ةئّيس ةّيدسجو ةّيسفن ةلاحب ينتباصأو يتايح ةثداحلا ترّيغ"
 ىلع ىوقأ دعأ مل .ةقفّشلا نيعب ّيلإ رظنت سانلا ّنأ رعشأو ةّيناودع رثكأ تحبصأو
 ."ةريغص ةّيلاقب حتف يف يندعاس يذلا ريبكلا يخأ ةّصاخو يتلئاع ينتدناس ،لمعلا

 

 جالعلا نم رهشأ ةثالث ،جراخلا يف يجالع نيمأتل اهكلمي ضرأ نم ءزج يدلاو عاب"
 "عقاولا رمألل ًاريخأ انملستسا ،ةدئافلاب يل دعت مل ايروس جراخ



  

 

 ةظهابلا برحلا نامثأ

 

 

 

 اذه ينرعشأ ،يدسج نم ًاءزج ُتدقف ":لوقي 2016 ماع مغل راجفناب هيمدق دحأ دقف مساب
 تحبصأ يتكرح ثيح لبقتسملا يف ةرسأ نيوكتو جاوزلا نم نكمتأ الأ ىشخأ ،صقّنلاب رمألا

 )200( تغلب يتلا ةيلاملا ةفلكتلا ىلإ ةفاضإ اذه ،ًادج ةدودحم يمامأ لمعلا صرفو ةدّيقم

 ."10ةيروس ةريل فلأ

 يبناجب اوفقو يلهأ ،ةّيسفنلا يتلاح تروهدت" هدسج نم ًاوضع رسخيس هّنأ يلع ليختي مل
 ديرأ ال يننأل كلذ ىلع تمّمصو ىرخُألا ديلا لامعتسا ىلع دوعتأ تأدب ىتح ىلوألا ةرتفلا يف
 ."ةقفشلا باب نم يندعاسي نأ دحأ نم

 للشلاب هدي تبيصأ نأ دعب نآلاو ءانبلا يف لمعي ناك ،ةباصإلا دعب لماكلاب رباج ةايح ترّيغت
 .ةسبلألا عيبل لحم يف لمعيو كلذ ىلع ًارداق دعي مل
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 راصو ةسردملا كرت ،ًاضيأ ترّيغت تاونس )10( رمعلا نم غلابلا ريبكلا ينبا ةايح“
 "لزنملا فيراصم نيمأت يف ةدعاسملل تارايسلا حيلصتل ةشرو يف لمعي



  

 

 ةظهابلا برحلا نامثأ

 

 روزلا ريد يف برحلا يباصم هجاوت تايدحت

 

 .برحلا ةجيتن نيباصملا صاخشألل ًاّيسفن وأ ًاّيلام ءاوس مّدقُملا معدلا ةّيدودحم -1

 ةّيبطلا زكارملا ةّلق ّلظ يف ةّصاخ ةظهاب تاباصإلا ضعب اهبلطتت يتلا تاجالعلا فيلاكت -2
 .ةصاخلا تادايعلاو تايفشتسملا ىلع دامتعالاو ةّيناّجملا

 ًانمأ رثكأ قطانم ىلإ نييئاصخألا ءابطألا نم ريبك ددع ةرجه عم ةّيبطلا تاناكمإلا فعض -3
 .ةقباسلا تاجالعلا ططخ يف رارمتسالا وأ لخدتلل ةمزاللا ةيودألاو ةزهجألا رفاوت مدعو

 ةّيبط تامدخ اهيف رفاوتت دق ىرخأ ىلإ ةظفاحم نم نيباصملا ضعب لاقتنا ةبوعص -4
 .ةّيدام وأ ةّينمأ بابسأل كلذو ،لضفأ

 نيمأت نم مهنّكمت مدعو ةّيمويلا نيباصملا ةايح ىلع ةّيشيعملا تابوعصلا ساكعنا -5
 .مهمامأ ةحاتملا ةّيداصتقالا صرفلا يف داحلا صقّنلا لظ يف مهتاجايتحا

 لمع داجيإل ًايعس ميلعتلل ءانبألا كرت اهروص زربأو نيباصملا لئاوع ىلع تاباصإلا ريثأت -6
  .شيعلا نيمأت يف ةمهاسملاو

 .برحلا يباصُم بلاطم ةرصانم ىلع ةرداق ةّيلحم تانايك دوجو مدع -7

 .نيباصملا دادعأ ةدايزب رذنت يتلاو راجفنالل ةلباقلا ةحلسألا تافّلخمو ماغلألا راشتنا -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 ةظهابلا برحلا نامثأ

 

 تايصوت

 :نم ًالك ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم يصوت

 :يندملا عمتجملا تامظنم :ًالوأ

 امب عمتجملا يف مهجمدو برحلا يباصم ليهأتل مّدقُملا يداملاو يسفّنلا معدلا عيسوت-1
 ةّيعانصلا فارطألا بيكرتب ةصاخ ىرخُأو برحلا يباصم ليهأتب ةصاخ زكارم ءاشنإ كلذ يف
 .يئايزيفلا جالعلاو

 .برحلا يباصم ةئفل ةتباثو ةبسانم لمع صرف صيصخت -2

 

 :برحلا وباصم :ًايناث

 .تايوتسملا فلتخم ىلع اهرصانتو مهتاجايتحا زربُت طباور ليكشت ىلع لمعلا -1

 يتلا تاباصإلا قيثوتل ةّيقادصملا تاذ ةّيلودلاو ةّيلحملا ةّيقوقحلا تامّظنملا عم نواعتلا -2
 .اهل اوضّرعت

 

 :ةّيطارقميدلا ايروس تاوقو ةّيروسلا ةموكحلا :ًاثلاث

 مزاللا يبّطلاو يداملا معّدلا ميدقتل برحلا يباصم ليجستب ةصاخ زكارم / بتاكم ءاشنإ-1
 .ةّصتخملا تامظنملا وأ ةّينعملا تاسّسؤملا لبق نم مهل

 ريفوتب قلعتي ام لك صوصخلا هجو ىلعو برحلا يباصمل معد ميدقتل ةّينازيم صيصخت -2
 .ةّيحارجلا تايلمعلاو ةمزاللا تاجالعلا

 .ةّيحصلاو ةّيميلعتلاو ةّيمدخلا قفارملا ىلإ مهيوذو برحلا يباصم لوصو ليهست-3

 .تاباصإلا نم ديزملا بّنجتل برحلا تافّلخمو ماغلألا ةلازإ ىلع عرسأ ةريتوب لمعلا -4

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 ةظهابلا برحلا نامثأ

 

 2011 ماع ذنم روزلا ريد

 ناّكسلا ىلع رشابم لكشب ترّثأ 2011 ماعلا ذنم ةفلتخم لحارمب روزلا ريد ةظفاحم تّرم

 تالاقتعالا تالمحو 2011 ناسين يف ةظفاحملا يف يبعّشلا كارحلا ءدب عمو ثيح ،نييندملا
 عم نيفطاعتملاو نيكراشملا ًةفدهتسم ةّيروسلا ةّينمألا ىوقلا اهتّنش يتلا ةعساولا
 .ىرخأ ًانايحأ أطابتيو ًانايحأ عراستي ًايدعاصت ًىحنم ثادحألا تذخأ ،كارحلا

 رهش يف فيرلاو روزلا ريد ةنيدمل ةّيروسلا ةّيموكحلا تاوقلل لوألا ماحتقالا دعب
 ىلإ تاجاجتحالا تداع ،ةطلّسلل ةضهانملا ةّيبعشلا تاكّرحتلا عمقل 2011 سطسغأ/بآ
 ماعلا فصتنم يف .11لافطأ مهنيب نيجتحملا نم ددعل ةّينمألا ىوقلا لتق دعب ةصاخ اهمخز

 يروهمجلا سرحلا نم يروسلا شيجلا ةبخنب ةموعدم ةّيروسلا تاوقلا 12تمحتقا 2012

 14يبرحلا ناريطلاو 13ةليقثلا ةحلسألا ةمدختسم ةيناثلا ةّرملل ةظفاحملا ةعبارلا ةقرفلاو
 ماحتقالا اذه دعب .ءاطشن مهنيب نييندملا نم تائملا 16تلتَقو تلقَتعاو ،15يحورملاو
 ماعلا ةياهن ىتح اهفالتخا ىلع ةحّلسملا فارطألاو ةّيروسلا تاوقلا نيب كراعملا ترمتسا

2017. 

 ةدّدشتم ىوقو ةحّلسم ةضراعم لئاصف ترطيس )2017-2012( سمخلا تاونسلا لالخ
 ةّيموكحلا تاّوقلا عم ةديدع كراعم تضاخو ةظفاحملا نم ةعساو تاحاسم ىلع
 ريد ةنيدمل ةيقرشلا ءايحألا ىلع ةضراعملا لئاصف ترطيس ثيح ،اهل ةعباتلا تايشيلملاو
 يقرشلا نيفيرلا يف قطانم ىلإ ةفاضإ )...تامانك-نيساي خيشلا -ةيديمحلا( اهنم روزلا

  .لامكوبلاو نيدايملا يتنيدم اهنيب يبرغلاو

 ،ةضراعملا قطانم ىلع ةلوّدلا ميظنت رطيس رهشأل ترمتسا كراعم دعب 2014 زومت يف
 ريد راطم ىلإ يدؤملا قيرطلا عطقو ةنيدملا ءايحأ نم ديزملا لمشتل هترطيس نم عّسوو
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 ةموكحلا ةرطيس تحت ةعقاولا ةنيدملا ءايحأ ىلع ًاقناخ ًاراصح ضرفو ،هلمع لقرعو روزلا
 .نيتنس نم رثكأل

 ثيح ،ةرطيسلا يف ًالماك ًارّيغت ةظفاحملا تدهش هتياهن ىتحو 2017 ماعلا فصتنم نم
 ةفاضإ ةّيبنجأ ىرخأو اهل ةعبات ةحّلسم تايشيليم نم رشابم معدب ةّيروسلا تاوقلا تنّكمت
 مضت يتلاو تارفلا رهن بونج قطانم ىلع ةرطيسلا ةداعتسا نم يسورلا وجلا حالس ىلإ
 اهتهج نم .17امهل ةعباتلا تادلبلاو لامكوبلاو نيدايملا يتنيدمو روزلا ريد ةنيدم ءايحأ يقاب

 نم معدب تارفلا رهن لامش ةعقاولا يحاونلا ىلع ةّيطارقميدلا ايروس تاوق ترطيس
 اهترطيس تلمكتساو ،ةّيكيرمألا ةّدحتملا تايالولا ةدايقب باهرإلا ةبراحمل يلوّدلا فلاحتلا

 يف ةّيقارعلا ةّيروسلا دودحلا ىلع روزلا ريد قرش زوغابلا ةدلب يف ميظنتلا لقاعم رخآ ىلع
 .ةرطيسملا تاهجلل ًاعبت نيمسق ىلإ كلذب ةظفاحملا مسقنتل ،2019 سرام/راذآ رهش

 ةيشيعملا ةلاحلاو نمألاب ةقّلعتم ةريبك تالكشم اهيمسقب ةظفاحملا لماك هجاوت
 18يفسعتلا لاقتعالا سرامت ةرطيسملا ىوقلا لازت ال .يندملا عمتجملا طاشنو تايرحلاو

 ءاطشنلا ةقحالمو تاكلتمملا ىلع 20ءاليتسالاو نوجسلا يف 19بيذعتلاو يرسقلا ءافخإلاو

 لمعلا صرف ريفوت يف ةلادعلا مدعو 21ةّيندملا قئاثولا ىلع لوصحلا نم نامرحلاو نييندملا
 برحلا تافّلخم ةلأسم عم لماعتلا فعض ىلإ ةفاضإ ،ناّكسلا ةكرح ىلع دويق ضرفو
 .عارّصلا فارطأ نم ددع اهمدختسا يتلا ماغلألاو
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