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  ةمدقم
 ةّيندملا لاوحألا نوناق نمضتملا 1)13( مقر نوناقلا 2021 سرام/راذآ 25 خيراتب يروسلا سيئرلا ردصأ
 نم نوناقلا فلأتي .2021 سرام/راذآ 1 خيراتب هتسلج يف بعشلا سلجم هّرقأ ام ىلع ءانب كلذو ديدجلا
 .2007 ماعل 2)26( مقر يعيرشتلا موسرملا لحم نوناقلا اذه ّلحو ،ةدام )79(و ًالصف )12(

 
 لوح نوّيروس نوّيندم نوطشانو نوّيقوقح اهنع رّبع ةديدع فواخمو تالؤاست ديدجلا نوناقلا راثأ
 ةموكحلا ةرطيس قطانم ىلإ ةدوعلا ىلع نيرداقلا ريغ نيئجاللاو نيحزانلا نييروسلل ةّيتوبثلا قاروألا
 ةيوهلا ليدبت ةرورضب ةقّلعتملا ةصاخ فواخملا هذه ديدجلا نوناقلا داوم نم ددع تراثأ ثيح ،ةّيروسلا
 .ةّيسنجلا حنمو نوجسلا يف ةلصاحلا تاّيفولا ليجستو ةيصخشلا

 

 ديدجلا نوناقلا يف درو ام زربأ لوح صخلم
 نوناقلا يف ةدراولا تارابعلاو تاملكلا تفّرع داوم )4( نم نوناقلا نم لوألا لصفلا فّلأتي •

 ،سيئرلل نينواعمو هل سيئر نييعتو تاظفاحملا يف يندملا لجسلا زكرم ليكشت ةّيفيكو
 ةعبارلا ةداملا تّصن امك .يّنفلاو يرادإلا نيلاجملا يف ةّيصصخت تارود ءالؤه عبّتي نأ ةرورضو
 .زكرملا ماهم ىلع

 ةروكذملا داوملا تدّكأ .)10( ةداملا ىلإ )5( ةداملا نم يندملا لجسلا ماظن يناثلا لصفلا دّدح •
 دويقلا ةفاك نيزختو ةّيندملا هتلاح ىلع أرطت يتلا تاعقاولا ةفاكل نطاوملا ليجست ةّيمازلإ ىلع
 ةّيرس ىلع ظافحلاو3 "ةدحاولا ةّيروس ةنامأ" نوناقلا اهاّمس ةدحاو تانايب ةدعاق يف تاعقاولاو
 ةّينطولا قئاثولا نم ةّيندملا تالجسلا نوناقلا ّدع .تامولعم نم هنّمضتي امو يندملا لجسلا
 تالجسلا تانايب نادقف عم لماعتلا ةّيفيك نّيبو ةّيناّكسلا تاءاصحإلل ًاردصمو ةّيساسألا
 .اهفلت وأ ةّيندملا

 متيو ًامئادو ًاديحو ًاّينطو ًامقر حنمُي نطاوم لك نإف ةدام )12( نم فلؤملا ثلاثلا لصفلا قفو  •
 يضارأ لخاد ةعقاو يأ قئاثو ميدقت نكمي .ةّيساسألا اهتلئاعب ةرسُأ لك طابترا ىلع ظافحلا
 وأ ةرافسلا ىدل ةعقاولا ليجست بجيف ةلودلا جراخ اّمأ ،يندم لجس زكرم يأ ىلإ ةلوّدلا
 ًانايب ةقالعلا بحاص ءاطعإو ةعقاولا ليجست صتخملا زكرملا ىلع بجوتي .ةّيروسلا ةّيلصنقلا

 نس اهباحصأ غولب دعب لجست ال تادالولا نإف نوناقلا قفو .اهقيقدت دعب اهدورو روف اهنع
 يف ظفاحملا اهلّكشي ةّيعرف ةنجل نم ردصي رارق ىلع ءانب الإ مهرمع نم ةرشع ةنماثلا

 ةطلسلا هلو اهلّكش يذلا ظفاحملا مامأ ةنجللا رارق ىلع ضارتعالا متيو ،ةظفاحم لك زكرم

 
1 https://bit.ly/34iOdnZ  
2 https://bit.ly/34kBOQA  

 اهيف لثمتيو ،تثدح امنيأ مهتاعقاو اهيف لجستو ،ةلودلا ينطاوم تانايب عيمج يوحت يتلا تانايبلا ةدعاق يه "ةدحاولا ةيروس ةنامأ" نإف نوناقلل قفو  3
 "ةلوّدلا يضارأ ىلع ةلصاحلا نييروسلا ريغ تاعقاو ًاضيأ يوحتو ،ينطولا همقرب فرعُي ديحو ديقب نطاوملا
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 وأ لخاد ةّيندم لاوحأ ةعقاو يأ لجست الو ،هيلع قيدصتلا وأ هليدعت وأ ةنجللا رارق ءاغلإ يف
 .ًالوصأ ةقّدصم قئاثو بجومب الإ ةلوّدلا يضارأ جراخ

 دولوملا ءابرقأل زوجي امك ،ةدالولا تاعقاو نع غيلبتلا بجاو ةدلاولا وأ دلاولا قتاع ىلع عقي •
 راتخملاو غيلبّتلاب فلّكملا لبق نم داليملا ةداهش عّقوتو ،غيلبتلا ةعبارلا ةجرّدلا ىتح نيغلابلا

 ليجست دعب الإ لّجسم ريغ جاوز نم دولوم ليجست نوناقلا زجي ملو ،ةلباقلا وأ بيبطلاو
 ةيروس ةريل )20000( ىتح )5000( نم أدبت ةمارغ )61( ةداملا يف نوناقلا ضرفو .ًالوصأ جاوزلا
 .ةلوّدلا يضارأ جراخ وأ لخاد ةّيندم ةعقاو ثودحب غيلبتلا مدع لاح يف

 مه مهنع بوني نم وأ تايفشتسملاو رجاحملاو نوجسلا يريدم نإف )38( ةداملا يف •
 قئاثو لاسرإب عافدلا ةرازو فلكت امك ،مهتاسسؤم يف ةلصاحلا تاّيفولا ليجستب نوفّلكملا
 نيلماعلا نييندملا نيمدختسملاو نييركسعلا تاّيفو لوح يندملا لجسلا زكرم سيئر ىلإ

 تاّيلمعلا ءانثأ وأ ،ةمدخلا ءانثأ ةّيركسعلا تاعطقلا يف نوفوتي نيذلاو نيعّوطتملاو ،اهيف
 .تادحولا ةداق نم ةعقوم ،ةلثامملا تاّمهملا وأ ،ةّيبرحلا

 نم ةّدملا أدبتو ،)54( ةداملا يف تاونس رشعب ةيّصخشلا ةقاطبلا نايرس ةّدم نوناقلا دّدح •
 ًاموي نيثالث نع لقت ال ةّدم لالخ اهليدبت بلطب مّدقتي نأ اهبحاص ىلعو ةقاطبلا رودص خيرات
 لك ىلع ةيروس ةريل )7000( ةمارغ )ج( )66( ةداملا يف نوناقلا ضرفو رهشأ ةتس ىلع ديزت الو
 ةددحملا ةلهملا لالخ اهجذومن لادبتسا دنع ةّيصخشلا هتقاطب ليدبت بلطب مّدقتي ال نطاوم
 نيدشارلا دالوألا وأ ةجوزلا وأ جوزلل ةيرسألا ةقاطبلا ىلع لوصحلا قح نوناقلا ىطعأو ،كلذل

 .ينوناقلا ليكولا وأ امهبايغ وا امهيدلاو ةافو لاح يف

 

 نيناوقلا نم هقبس ام ىلع ديدجلا نوناقلا اهثدحأ يتلا تارييغتلا زربأ
 ميسارملاو

 ىلا ةّيقرولا تادنتسملا ليوحت نع ةرابع يهو ةفشرألا ىلوألا هتدام يف ديدجلا نوناقلا لخدأ •
 .ةلودلا ينطاوم عيمج تانايب يوحت يتلا "ةدحاولا ةيروس ةنامأ“ أشنأو ،ةّيبوساح تافلم

 رهشأ ةعستو ةلودلا لخاد تلصح نإ رهشأ ةثالثب ةعقاولا ليجست ةّدم ديدجلا نوناقلا دّدح •
 .موي نيعست ىلإ موي نيثالث نم تناك يتلاو ًاقباس ةدّدحملا ةّدملا ًالّدعم اهجراخ تلصح نإ

 ناك امنيب ،ةلودلا يف يندملا لجسلل زكرم يأ يف ةعقاولا ليجست )13( مقر نوناقلا حاتأ •
 .ةعقاولا ثودح ناكم وأ صخشلل ةدّدحملا ةنامألا نمض ًارصح ليجستلا

 ةرشع ةنماثلا اهباحصأ غولب لبقو اهثودح نم ةنس دعب تادالولا لجست ال )20( ةداملا قفو •
 .ةطرش طبض ىلع ءانب الإ اهثودح ىلع ةنس رورم دعب تايفولاو ،مهرمع نم

 ليجست زاوج مدع صوصخب هتاليدعتو 2007 ماعل )26( موسرملا يف درو ام نوناقلا ىغلأ  •
 ىدل يرادإ رضحم بجومب الإ ةنس اهباحصأ غولب لبقو ةّينوناقلا ةدملا ءاضقنا دعب تادالولا
 .يندملا لجسلا نيمأ
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 ةعقاو ليجستل هتداهشب ءالدإلا )60( نس زواجت نمل ديدجلا نوناقلا نم )18( ةداملا تزاجأ •
 .ةعقاولا ثودح دنع مهرمع نم ةرشع ةنماثلا اومتأ دوهش دوجو رّذعت لاح يف

 نع فلتخي ديدج فيرعت وهو ةلودلا ةّيسنجب عّتمتي نم لك هّناب نطاوملا ديدجلا نوناقلا فّرع •
 الإ ،2011 ماع )20( مقر نوناقلا يف هتاليدعتو 42007 ماعل )26( يعيرشتلا موسرملا يف درو ام
 روكذلا نم ،يروس يبرع نطاوم لك ىلع بجي" ىلع تّصن ديدجلا نوناقلا نم )49( ةداملا نأ

 لجس زكرم يأ نم ةّيصخشلا ةقاطبلا ىلع لصحي نأ ،هرمع نم ةرشع ةعبارلا متأ ،ثانإلاو
 .)1( مقر ةداملا يف دراولا نطاوملا فيرعتب ةداملا مزتلت مل "ةلودلا يف يندم

 ماعل )26( مقر يعيرشتلا موسرملا يف اتدرو ناتللا )45(و )44( نيتداملا ديدجلا نوناقلا ىغلأ •
 ال يتلا قطانملا يف راتخملا نم وأ ءابطألا نم ةّيبط ةداهش دوجو بوجوب نيتقلعتملا 2007

 غالبإ بجي ةافولا بابسأب هابتشالا لاح يفو ةّيعيبط ةافولا تناك لاح يف ءابطأ اهيف دجوي
 .رمألاب ةّيرادإلاو ةّيئاضقلا تاطلسلا

 مهو ةّيصخشلا ةقاطبلا بلاطب فيرعتلا مهنكمي نيذلا صاخشألا نم )52( ةداملا تعّسو •
 ًاقباس ةروصحم تناك امنيب ةعبارلا ةجردلا ىتح ةّيصخشلا ةقاطبلا بلاط براقأ دحأ وأ يلولا
 ةجوزلا وأ جوزلل ةيرسألا ةقاطبلا ىلع لوصحلاب قحلا )56( ةداملا تطعأ امك ،رمألا يلوب
 .ةجوزلاو جوزلا ىلع رصتقي قحلا ناك امنيب يعرشلا يصولاو نيبزاعلا نيدشارلا دالوألاو

 فلات لدب وأ دقاف لدب حنم وأ ةّيندملا قئاثولا حنمب ةقلعتملا موسرلا ضعب ديدجلا نوناقلا عفر •
 موسرلا فاعضأ ةرشع ىلإ موسرلا ضعب يف تلصو ةدايزلا ،ةعقاولاب غيلبتلا مدع لاح يف وأ
 .هتاليدعتو 2007 ماعل )26( مقر يعيرشتلا موسرملا يف ةدراولا ةقباسلا

 نوناقلا ىلع ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمّظنم قيلعت
 لجسلل زكرم يأ يف ةّيروسلا ةلودلا يضارأ لخاد ةلصاحلا تاعقاولا ليجست نوناقلا زاجأ •

 مهمزلي الو ةّيروسلا ةموكحلا ةرطيس قطانم لخاد ةحزانلا لئاوعلا ىلع لّهسيس اذهو يندملا
 نييروسلا فالآ تائم ةلكشم ظحلي مل نوناقلا نأ الإ .صخشلل ةددحملا ةنامألا يف ليجستلاب
 .ةلوّدلا تاسسؤم اهيف لمعت ال يتلاو ةّيموكحلا ةرطيسلا نع ةجراخلا قطانملا يف نيحزانلا
 بابسأل امإ ةّيروسلا ةموكحلا ةرطيس قطانم ىلإ لاقتنالا مهيلع بعصي ءالؤه نم ريثكلا
 قطانملا ضعب نيب روبعلا طاقن قالغإ كلذ ىلإ فاضي ،ةّيدام بابسأل وا-ةبلاغلا يهو- ةّينمأ
  .ةدّدعتم ةّيروس قطانم يف ةحّلسملا تاعومجملا ةرطيسل ةعضاخلا

 انهو ،ًالوصأ لّجسم جاوز نم نوكت نأ بجي ليجستلل ةلباقلا تادالولا نإف ديدجلا نوناقلا قفو •
 ةدالو تاعقاو اهنع جتن يتلاو ةّلجسملا ريغ جاوزلا تالاح فالآ تارشع ىلإ ةراشإلا نم دبال
 ةرطيس نع ةجراخلا قطانملا يف نيحزانلا هجاوت يتلا تابوعصلا زربأ نم هذهو فالآلا تائمب
 ملو ءوجللا وأ حوزنلا لالخ وأ فصقلا ةجيتن مهقئاثو اودقف نيذللا صاخشألاو ةموكحلا
 ريغ ةدالولا تاعقاوو جاوزلا تالاح ددع دادزي انهو .اهل ةليدب قئاثو ىلع لوصحلا نم اونّكمتي
  .لوصولا ةلهسو ةنمآ ةّيلآ داجيإ مدع لاح يف ةّلجسملا

 
 "ةّيروسلا ةّيبرعلا ةّيسنجلاب عّتمتي نم لك" نطاوملا ىلوألا هتدام يف 2007 ماعل )26(مقر يعيرشتلا موسرملا فّرع  4
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 تائم لوصح عقاو عمو ،ةّيناكّسلا تاءاصحإلل ًاردصم ةّيندملا تالجسلا )13( مقر نوناقلا ربتعا •
 ًامكح رثؤيس كلذ نإف اهليجست ليهستل لولح داجيإ مدع عمو ةلجسملا ريغ تاعقاولا فالآ

 .ًالبقتسم ايروسل ةّيناّكسلا تاءاصحإلا ىلع
 ،ةنّيعم ةّدم لالخ اهليدبت بلط ميدقت بجوأو ةّيصخشلا ةقاطبلا نايرس ةدم نوناقلا دّدح •

 ةّيصخشلا ةقاطبلا نإ" هيف تلاق 5ًاحيضوت 2021 سرام/راذآ 2 خيراتب ةيلخادلا ةرازو تردصأو
 نوناق رادصإ دنع الإ اهليدبت هيلع بجوتي الو ،لوعفملا ةيراس لازت ال ًاّيلاح نطاوملا اهلمحي يتلا

 ديدج رادصإ يأ نإ ."ةّيصخشلا ةقاطبلل ًايلاح ديدج رادصإ دجوي الو ،ةّيصخشلا ةقاطبلل ديدج
 اهيلع نييروسلا نينطاوملا ةفاك لوصحل تاليهست رفوي نأ بجي ةّيصخشلا ةقاطبلل

 يأ رثؤي ال نأ دبالو .نيئجاللاو ةّيموكحلا ةرطيسلا نع ةجراخلا قطانملا يف نيحزانلا ًاصوصخ
 مل لاح يف ةّيندملا لاوحألا قئاثو ىلع لوصحلا يف قحلا ىلع ةّيصخشلا ةقاطبلل ديدج رادصإ
 .ديدجلا رادصإلا ىلع لوصحلا نم نوئجاللاو نوحزانلا نكمتي

 تايفولا ليجست رجاحملاو تايفشتسملاو نوجسلا يريدم فيلكتب ديدجلا نوناقلا صن •
 نييركسعلا تاّيفو قئاثو لاسرإب عافّدلا ةرازو فلك امك ،تاسسؤملا هذه يف ةلصاحلا

 ةّيلحملا ةّيقوقحلا ريراقتلا نم ددع اهنع ترّبع يتلا فواخملا انه زربي .اهيف نيلماعلا نييندملاو
 نوجسلا يف نيفوتملا يلاهأ غالبإ مدعو ةّيقيقحلا ةافولا بابسأ حيضوت مدع لوح 6ةّيلودلاو
 يلاهألا نإف -ريراقتلا قفو- نايحألا نم ريثك يفو ،ةافولا ةثداحب ةيركسعلا ةمدخلا لالخو
 .يندملا لجسلا زكارم لالخ نم ةفدصلا قيرط نع نوفرعي

 

 ديدجلا نوناقلا ىلع ءانب تايصوت
 

 نيرّرقملا نم ةثالث ىلإ 7ىوكش ىرخُأ ةيروس تامظنم عم ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم تمّدق
 تايعادت نم كلذ ىلع بترتي امو ةّيتوبثلا قئاثولا نادقف ةلكشم تلوانت ةدحتملا ممألا يف نيصاخلا

 نادقف ةلكشمل يرذج ّلح داجيإب ةّيروسلا ةموكحلا اهتمّدقم يفو ةلعافلا ةيسايسلا تاهجلا ةبلاطم
 لجأ نم ةلادعلا ةمّظنم تردصأ امك .كلذ قيقحتل سايقلل ةلباق ةّيلمع تاوطخ ذاخّتاو ةّيتوبثلا قئاثولا
 راظتنا..ةيروس يف ةّيتوبثلا قئاثولا نادقف" ناونع تلمح ةّيثحب ةقرو 2020 ليربأ/ناسين يف ةايحلا

 هب مايقلا نكمي امو تايدحتلاو قئاثولا ىلع لوصحلا مدع ةلكشم ليصفتلاب تلوانت "8ّةيرذج لولح
 .ًالبقتسم

 
5 https://bit.ly/3yHxNnl  

 8201 ربمفون/يناثلا نيرشت – ةّيروسلا ةّيبرعلا ةّيروهمجلاب ةّينعملا ةّلقتسملا ةيلودلا قيقحتلا ةنجل – ةّيروسلا ةّيبرعلا ةّيروهمجلا يف ةافولا راطخإ  6
https://bit.ly/3hV8EzC  

 0202 ربوتكأ/لوألا نيرشت .يفحص نايب -ةّيتوبثلا مهقاروأل نييروسلا نادقف لوح ةدحتملا ممألا يف نيصاخ نيررقم ةثالث ىلإ ىوكش 7
https://bit.ly/3fLRuSe  

 
 .2020 ليربأ/ناسين .ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةموظنم-ةيرذجلا لولحلا راظتنا..ةيروس يف ةيتوبثلا قئاثولا نادقف 8

https://bit.ly/3syY9o2  



 2021 ماعل ديدجلا ةّيندملا لاوحألا نوناق ىلع ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم قيلعت 

 
www.jfl.ngo   

 ،نيئجاللاو نيحزانلل ةّيعوطلاو ةنمآلا ةدوعلا اهنم ىرخأ اياضقب طبترم ةيتوبثلا قاروألا نادقف نإ
 قالغإ ةلكشم نع ًالضف نودئاعلا هل ضرعتي يذلا يلاملا زازتبالاو ةّينمألا تاقحالملا فقو ةرورضو
 .ةفلتخملا ةرطيسلا قطانم نيب رباعملا

 يف ةّيتوبثلا قئاثولا نادقف" ةقرو يف دراولا اهحرتقم ىلع ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم دكؤت
 ةموكحلا ةرطيس نع ةجراخلا قطانملا يف ةّلقنتم مكاحم ليكشتب "ّةيرذج لولح راظتنا..ةيروس

 مهتماقإ قطانم يف نيحزانلا نيكمتل ،نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألا ةّيضوفم عم نواعتلاب ةّيروسلا
 .ةّينوناقلا تايلمعلا يف مهنع ةباينلل نيماحم ليكوتو ةّيتوبثلا قئاثولا ىلع لوصحلا نم ةّيلاحلا

 
 

 


