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  ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم

 

  ةمدقملا

 تفقوت ثيح ،2012 ماع روزلا ريد/ايروس قرش يف برحلا ةيادب ذنم ةمّزأتملا تاعاطقلا نم 1ميلعتلا ّلظ

 فطخلاو لاقتعالل نومّلعم تضّرعتو ،نيمّلعملا فالآ رجاهو حزنو لمعلا نع سرادملا مظعم

 ًامامت سرادملا تقلغأ 2014 ماع ةلودلا ميظنت ةرطيس عم .ةّيسايسلا مهئارآ ةيفلخ ىلع لصفلاو

 سرادملا يف ميلعتلا لامكتسا نم روزلا ريد يف ميظنتلا ةرطيس قطانم يف نوميقملا بالطلا عنمو

 ىلإ ةيطارقميدلا ايروس تاوق لوخد عم .ةموكحلا ةرطيس تحت تناك يتلا ةنيدملا يف ةّيموكحلا

 تاوقلا لبق نم تارفلا رهن بونج قطانم ةداعِتساِو ،ةلودلا ميظنت درطو تارفلا رهن لامش قطانم

 امأ ،تايدحتلا نم ريثكلا عم ةموكحلا اهتداعتسا يتلا قطانملا يف ةصاخ ميلعتلا ةلجع تداع ةّيموكحلا

 ىلع فارشإلل ميلعتلاو ةيبرتلل ةنجل تلّكشت ةيطارقميدلا ايروس تاوق/ةّيتاذلا ةرادإلا قطانم يف

  .سرادملا ضعب ليهأت يندم عمتجم تامظنمو ةّيتاذلا ةرادإلا تداعأو ،ةّيميلعتلا ةّيلمعلا

 ةيئادتبالا نيتلحرملل ةسردم )678( ىلإ روزلا ريد يف ةّيتاذلا ةرادإلا قطانم يف سرادملا ددع يلامجإ لصو

 .3ذيملت )302105( بالطلا ددعو )8663( قطانملا كلت يف نيسردملا ددع غلبو ،2ةّيدادعإلاو

 اذه ببسبو ،مهميلعت لامكتسا يف ةبلطلا هجاوت تابوعصلا نم ريثكلا نآلا ىتحو تقولا كلذ ذنم 

 ،2022 سرام/راذآ رهش ةيادب يف لمعلا نع ًابارضإ روزلا ريد يف ةّيتاذلا ةرادإلا سرادم يف نومّلعم نلعأ

 .سرادملا ةيامحو ةّيرهشلا روجألا عفرو يميلعتلا عقاولا نيسحتب نيبلاطم

 ةّيميلعتلا ةّيلمعلا عقاوو ،روزلا ريد يف ةّيتاذلا ةرادإلا قطانم يف نيمّلعملا بارضإ ريرقتلا اذه يطغي

 ةموكحلا امهو روزلا ريد يف عارصلا يفرط ّنأ ىلإ ريرقتلا َصُلَخ ،ةّيلاحلا عاضوألا عم ةبلطلا رسُأ فّيكتو

 ةرادإلا ةرطيس قطانم يف ميلعتلا ّنأو ،يميلعتلا عقاولا يدرت نع نالوؤسم ةّيتاذلا ةرادإلاو ةّيروسلا

 ،عارصلا يفرط نأو ،ةّيزييمت ريغو ةبسانم ةّيميلعت ةئيب ريفوتل طورشلا نم ىندألا دحلاب عتمتي ال ةّيتاذلا

 
 .2020 ويلوي/زومت - ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم - كرتشملا شيعلاو مالسلل ةادأ ىلإ عارصلل ةادأ نم ميلعتلا 1

https://bit.ly/3wdboxC  

 ًارظن ةّيتاذلا ةرادإلا سرادم يف يوناثلا مهميلعت نولمكتسي بالط دوجو مدع ببسب ةّينهم وأ ةّيوناث سرادم دجوت ال 2
 .ةّيروسلا ةموكحلا نع ةرداصلا طقف يه اهب فرتعملا تاداهشلا ّنأل

 .روزلا ريد يف ميلعتلاو ةيبرتلا ةنجلل ةكرتشملا ةسيئرلا نع ًالقن ةروكذملا ماقرألا 3



 اذه نارمثتسي ال امهنأ اّلإ ،ةّينمألاو ةّيركسعلاو ةّيسايسلا دُعُصلا ىلع امهلصاوت نم مغرلا ىلع

 .ةبسانم سرادم ىلإ ةبلطلا لوصو ليهستو يسردملا بّرستلا فقوو ميلعتلا ريوطت حلاصل لصاوتلا

 تايصوت اهيف امب ةّيتاذلا ةرادإلاو ةّيروسلا ةموكحلا نم ٍّلكل ةّهجوم ةديدع تايصوت ريرقتلا نمضتي

 معدب ةصتخملاو ةظفاحملا يف ةلماعلا يندملا عمتجملا تامظنمل ىرخُأ تايصوتو ،نيتهجلل ةكرتشم

 بوجو كرتشم لكشب ةّيتاذلا ةرادإلاو ةّيروسلا ةموكحلل ةهجوملا تايصوتلا زربأ نم ،ميلعتلا عاطق

 ةّيموكحلا سرادملا ىلإ )ةّيتاذلا ةرادإلا قطانم( تارفلا رهن لامش قطانم نم ةبلطلا لوصو ليهست

 يف ةّيركسعلا زجاوحلا نم ةبلطلا ىلع ةّيلام غلابم ضرف مدعو ةّيربو ةيئام رباعم صيصختب كلذو

 .يرابجإلا دينجتلا وأ فطخلا وأ لاقتعالاب مهيوذ وأ ةبلطلا ديدهت نع ًامامت فقوتلاو ،ةرطيسلا يتقطنم
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  ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم

 ةّيجهنملا

 ةيطارقميدلا ايروس تاوق/ةّيتاذلا ةرادإلا ةرطيس تحت تادلب ثالث يف ةداهش )20( ىلع ريرقتلا موقي

 ريرقتلا ىلع لمعلا قرغتسا .ةظفاحملا لامش ةريصبلا ،اهقرش نيجه ،روزلا ريد برغ ةرسكلا :يهو

 هتمجرتو ريرقتلا ةباتكو تامولعملا غيرفتو تالباقملا ءارجإو ،ةلئسألاو ريرقتلا ةّيلكيه ريضحت هيف امب

 .2022 ويام/رايأ 10 ةياغلو 2022 سرام/راذآ 25 نم ءادتبا فصنو رهش ةرتف هميمصتو

 يميلعتلا عقاولا نم ةعونتم فقاومو ةقيقد ماقرأ ىلع لوصحلل تائف )5( ةمظنملا تفدهتسا 

 يف ةكراشم ىلوألا نيتيعرف نيتئف فادهتسا متو تامّلعمو نومّلعم :يه تائفلا ،نيمّلعملا بارضإو

 ،تالباقم )4( ةبلط يلاهأ ،ةلباقم )11( ىلإ لصو تالباقم عومجمب ةكراشم ريغ ىرخُألاو بارضإلا

 ماق .روزلا ريد يف ميلعتلاو ةيبرتلا ةنجل يف ةلوؤسم عم ةلباقم ،تالباقم )4( يندم عمتجم تامظنم

 تاذ ةّيلودلا تايقافتالاو ايروس قرشو لامش يف ميلعتلا نع ةقباس ريراقت ةعجارمب ةمظنملا وثحاب

 .ةلصلا

 وثحاب اهارجأ ةلباقم )19( ّنإف ،)بآ ستاو( قيبطت ربع لاصتا لالخ نم تيرجأ ةدحاو ةلباقم ءانثتساب

 مهل ترفوو ،ةروكذملا قطانملا يف نوثحاب ةثالث تالباقملا ىرجأ .رشابم لكشب ةلادعلا ةمظنم

 .ناسّنإلا قوقح تاكاهتنا قيثوت ئدابمو تالباقملا ءارجإ لوح ًابيردت ةلادعلا ةمظنم

 

 

 

 

 

 

 

 



 هنم فقوملاو روزلا ريد يف ميلعتلاب صاخلا جهنلا :ًالوأ

 جاهنم نم رثكأ دمتعت يهف ،4ةّيميلعتلا ةّيلمعلا ريوطتل ًاتباث ًاجهن ةّيتاذلا ةرادإلا رهظُت مل ،روزلا ريد يف

 ميمرت كلذ يف امب ةبلطلا نم ديازتملا ددعلا باعيتسال ًامامتها ِدبت ملو ،ةثالثلا ةّيساردلا لحارملل

 تامظنم عم ةكارشلا ميظنتو ةّيلاملا تاصّصخملا ةدايز نم اذه هبلطتي امو رداوكلا ليهأتو سرادملا

 .يندملا عمتجملا

 ةّيلمعلا ىلع ةباقرلا نع ميلعتلا ىلع ةمئاقلا تاسّسؤملا يف نوفظومو ةبلط ووذو نومّلعم ثّدحت

 تامدخلاو ةّيميلعتلا رداوكلا بتاور و ةّيساردلا جهانملا نم فقوملاو فيظوتلا ةّيلمعو ةّيميلعتلا

 .ةّيموكحلا ريغ تامظنملاو ةّيمسرلا ةسسؤملا نم سرادملل ةمّدقملا

 ميلعتلا ىلع ةباقرلاو نيمّلعملا فيظوت .1

 رداوكلا لبق نم طخس كانه ":يلبشلا نيسح دمحأ دّيسلا نيجه ةدلب يف يوبرتلا عمجملا سيئر لاق

 يف هكارشإ مدعو مّلعملا شيمهت كلذ ببسو ،ةّيميلعتلا ةّيلمعلا ىلع نيجه ةقطنم يف ةّيميلعتلا

 روزلا ريد يف ميلعتلاو ةيبرتلا  ةنجلل ةكراشملا ةسيئرلا تلاقو ،"دهعلا ةثيدحلا ةّيميلعتلا ةّيلمعلا ريوطت

 ةّيميلعتلا ةّيلمعلا ريسل ةبقارم دجوي ال لاثملا ليبس ىلع ،يرادإ ريصقت دجوي ":حلاصلا ةنيمأ ةدّيسلا

 ىواكشلا عم بواجت دجوي ال امك ،نيمّلعملا ءادأل مييقت دجوي الو ،اهحاجنو اهلشف نِطاوَم دصرل

 يف ةاواسم دجوي ال ":ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنمل لاق نيجه ةقطنم يف مّلعم قفوو ."ةمّدقملا

 بتار ةّيعماج ةداهش ىلع لصاحلا مّلعملا ىضاقتي ،اهنوضاقتي يتلا بتاورلا يف الو نيمّلعملا نييعت

 ،"هسفن يملعلا ليصحتلا الو ةربخلا كلمي ال ةسردملا يف رخآ فظوم هاضاقتي امم بيرق يرهش

 لعجي ام اذهو نيمّلعملا نييعت يف ةصاخلا حلاصملاو ةّيرئاشعلا تاقالعلا لخدتت ":مّلعملا فيضيو

 روزلا ريد ميلقإ يف ميلعتلاو ةيبرتلا ةنجلل ةكرتشملا ةسيئرلا .")%30( مهددع زواجتي ال ةءافكلا باحصأ

 عابتإ نود ًايئاوشع نييعتلا ناك ميلعتلاو ةيبرتلا ةنجل ثادحإ ةيادب يف ":فيظوتلا ةّيلمع نع تلاق

 مل ةربخلا باحصأ نومّلعملا ،تاداهش الب ًانايحأو تاربخ  الب نينّيعملا مظعم ناكو ،ةّيمسر تاءارجإ

 ةّيموكحلا تاوقلا ةدوع نم فوخلا ببسب ةرادإلا اهيلع فرشت يتلا سرادملا يف لمعلل اومّدقتي

 قطانم يف مهلمعو مهنكس ىلإ ةدوعلا لامتحا وأ ،روزلا ريد يف ةّيتاذلا ةرادإلا قطانم ىلع ةرطيسلل

 
 لجأ نم نويروس - ايروس يف ًاّيلخاد نيحزانلا نأشب ةدحتملا ممألا تائيه ىلإ ىوكشب مدقتت ةيروس تامظنم سمخ 4
 .2022 سرام/راذآ - ةلادعلاو ةقيقحلا

https://bit.ly/3suDweK 
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  ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم

 لمعلا ىلع ًالابقإ ظحالن انتبو حضاو لكشب فقوملا رّيغت تقولا رورم دعب ،ةّيروسلا ةموكحلا ةرطيس

  ."ةرادإلا سرادم يف

 ةّيتاذلا ةرادإلا سرادم يف جهانملا .2

 ةقطنم يف يوبرتلا عّمجملا سيئر يلبشلا دّيسلا لاق ةرادإلا سرادم يف ةدمتعملا جهانملا نعو

 ضقانتو ةّيميلعتلا ةّيلمعلا مدخت ال اهّنأل ًاّيئاهن ةلوبقم نكت مل ةرادإلا اهتحرط يتلا جهانملا ":نيجه

 مَُّلعتلا ىلع دمتعت يتلا فيسينويلا فارشإب تعضو جهانمب اهلادبتسا مت ،ةّيلحملا ديلاقتلا نم ديدعلا

 ةّيوناثلاو ةّيدادعإلا نيتلحرملل ةّيروسلا ةموكحلا جهانم دمتعن ":تفاضأ حلاصلا ةنيمأ ةدّيسلا ."يتاذلا

 ةرسكلا عمجم يف ةمّلعم يهو نسحلا ميهاربإ رون ةدّيسلا ."اهب فرتعملا ةداهشلا لينل كلذو

 ىرخُأ داوم باسح ىلع داوملا ضعبل زيكرت دجوي نكلو ،مومعلاب ةدّيج ةدمتعملا جهانملا ":يوبرتلا

 ":نيجه يف يوبرتلا عمجملا يف مّلعم وهو قلطملا ديوع ديع دّيسلا هدّكأ ام اذهو ."ةّينيدلا ةيبرتلاك

 نكلو ،ةفثكم هتامولعم ،ةقطنملا اهب رمت يتلا ةّيئانثتسالا ةلاحلا هذه يف لوبقم فيسينويلا جاهنم

 ةدلب يف ايسيقرق ةسردم ريدم رطملا رهام ذاتسألا ."يئادتبالا لوألا فصلل ةصاخ ةريبك ةدئافب تسيل

 الو ةّيمالسإلا ةيبرتلاو خيراتلاو ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف لامهإ هيفو ًاّيملع فيعض جاهنملا ":ةريصبلا

 ."لفطلا رمع عم بسانتي

 نيمّلعملل ةيرهشلا بتاورلا .3

 يتلا سرادملا ءانثتسا عم ،ةيفاك ريغ نيمّلعملل ةّيتاذلا ةرادإلا لبق نم ةصّصخملا ةيرهشلا تابترملا

 بتاور نم لضفأ نوكت يتلاو نيمّلعملا بتاور كلذ يف امب ةّيموكح ريغ تامظنم اهفيراصمب لفكتت

 يلعف لكشب ةّيميلعتلا ةّيلمعلا ددهي اذهو ،ًادبأ يفكي ال بتارلا“ :يلبشلا دمحأ بسحبف ،ةّيتاذلا ةرادإلا

 يلبشلا هلاق ام ميهاربإلا رون تدّكأ ."مهتالاقتسا نيمّلعملا نم ريثكلا ميدقت ةريخألا ةرتفلا تدهش ثيح

 ةّدع يفكي ،راعسألا عافترا لظ يفو ،غلبملا اذهو ًايرهش )$65( براقي ام مّلعملا ىضاقتي“ :تفاضأو

  ."يفاضإ دروم نيمأتل يمسرلا ماودلا تاعاس دعب نولمعي نيمّلعملا نم ديدعلاو ،طقف مايأ

 سرادملل ةمّدقُملا تامدخلا .4

 سرادملا اهيف امب بالطلا باعيتسال ةّلهؤم ريغو ةلمهم وأ ةرّمدم اّمإ روزلا ريد يف سرادملا مظعم

 ىلع ًارطخ لّكشي اذهو اهيمحي روس اهل سيل سرادملا ةّيبلاغ ":ميهاربإلا رون لوقت ،ميلعتلل ةدمتعملا

 ةيانعلل ةفاظن لامع دجوي الو رركتم لكشب ةقرسلل ضرعتتو سرادملل ةيامح دجوي ال ،بالطلا حاورأ

 نومّلعملا ،نيمّلعملل ثاثأو ةّيمسرلا قاروألا ةيامحو ظفحل ْنُزُخك يساسأ وه ام دجوي ال ،اهب

 يفكت ال سرادملا يف ةّيساطرقلا“ :لوقي قلطملا ديع ذاتسألا ."ميلعتلا يف ةّيئادب لئاسو نومدختسي



 ىتح ميلعتلا لامكتسال صاخلا مهباسح ىلع ةّيساطرقلا نورتشي نومّلعملا ،دحاو عوبسأ مّلعملا

 ةرادإلا يف نيذّفنتملا لبق نم اهلمع يف لخدتلل ضرعتت سرادملا معدت يتلا تامظنملا ،رهشلا ةياهن

  ."سرادملل مدقملا معدلا ىلع رثؤي اذهو

 ميلعتلا معد يف تامظنملا رود .5

 وثحاب ىقتلا ،تالباقملا لالخ دوهشلا هل قّرطت يذلا يندملا عمتجملا تامظنم رود ىلإ ةدوعلابو

 ةرسكلا يف .ميلعتلا عاطق معدب ةّصتخم تامظنم يف نيطشان عم ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم

 سرادملا نم ددع ةينبأ ميمرت ةيادب ةمظنم تمعد“ :ةيادب ةمظنمل قباسلا ريدملا دّيسلا نميأ لاق

 ةلادعلا ةمظنم عم هتلباقم يف دّيسلا فاضأو ."ةيمألا وحمل فوفص ميظنتو ،هايملا تارود ليهأتو

 ًابلاغ هجوتت يهف ميلعتلا معدل عورشم ىلع ةمظنملا تلصح نأ درجمب“ :تامظنملا هب موقت ام لوح

 ،ةبلطلا لابقتسال اهليهأتل ةدوجوملا سرادملا ةينبأ مّمرت ،سرادم دوجول رقتفت يتلا ةيئانلا قطانملا ىلإ

 وأ برحلا نم نيررضتملا ةّصاخ لافطألل يسفن معد جمانرب مدقتو ،صّصختم يميلعت رداك نّيعتو

 تامظنملا مّدقت ":لوقي نيجه يف ةيمنتلل فاصّنإ ةمظنم ريدم دوبعلا داوع دمحم ."ًاّيرسُأ نيفنعملا

 فيثكت مت ،ةفاظنلاو ةّيحصلا تاداعلا نع تاداشرإو ضارمألا نم ةياقولاو لفطلا قوقح نع جمارب

 ىلع ةّيسردم بتك تعّزو امك ،بئاقح مّدقت تامظنملا ضعب ،انوروك ةحئاج لالخ ةطشّنألا هذه

 ."ةئفدتلل مزاللا دوقولاو ئفادملاو ةّيساردلا دعاقملاب سرادملا ضعب تدّوزو ،ةّيوبرتلا تاعمجملا

 رايتخا مت ":ةريصبلا يف هتمظنم ةبرجت نع ثّدحت يندم عمتجم ةمظنم يف عورشم ريدم دايز دمحم

 لافطألا فدهتسي يذلا "عّرسملا ميلعتلا" جمانرب ذيفنتل "رهاشلا هللا دبع"و "فلخلا ليلخ" يتَسردم

 نع ليوطلا عاطقنالا اهفّلخ يتّلا تاوَجَفلا ّدسو ميلعتلا ةعباتمل ،قوف امف تاونس )10( نس نم

  ."ميلعتلا
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  ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم

 روزلا ريد يف نيمّلعملا بارضإ :ًايناث

 اهرداك برضأ سرادملا ضعب ،لمعلا نع مهبارضإ روزلا ريد يف ةفلتخم قطانم يف نومّلعم نلعأ

 ىلإ دتماو 2022 سرام/راذآ 11 خيراتب يقرشلا فيرلا يف سرادم يف بارضإلا أدب ،لماكلاب يسيردتلا

  .لمعلا نع ةبرضم سرادملا مظعم نآلا ،يبرغلا فيرلا

 نيبرضُملا بلاطم

 

 ريد قطانم فلتخم يف يندملا عمتجملا تامظنمو نيمّلعملا نم ةهجوم تابلاطم بارضإلا قبس

 .ميلعتلا عاطق معد ةيولوأ لوح ميلعتلاو ةيبرتلا ةنجل ىلإ روزلا

 بارضإلل نيديؤملا نأ ىلإ اذه دوعي ،ظفحتب دّيؤمو ،ديؤمو ضراعم نيب بارضإلا نم فقاوملا تتوافت

 نوضفارلا ىري اميف ،مهبلاطمل عامتسالا ىلع ةّيتاذلا ةرادإلا رابجإل ةديحولا ةقيرطلا هيف نوري

  .بارضإلا ءاّرج سرادملا قالغإب ررضلل ضرعتت دق ةبلطلا ةحلصم ّنأ نوظّفحتملاو

 بارضإلا نم ةّيتاذلا ةرادإلا فقوم .1

 ةسّسؤملا ":روزلا ريد يف ميلعتلاو ةيبرتلا ةنجلل ةكرتشملا ةسيئرلا حلاصلا ةنيمأ ةدّيسلا تلاق

 قالغإ عم انسل اننأ اّلإ ،ةيشيعملا هتلاح نيسحتب قلعتي اميف ةصاخ مّلعملا قوقح عم ةّيميلعتلا

 نيثدحتملا عم انعمتجا ":ةكرتشملا ةسيئرلا تفاضأ ."ةبلطلا ىلع يبلس ريثأت نم هيف امل سرادملا

 ةّيرهشلا بتاورلا ةدايز

سرادملا ليهأتل معدلا نم ديزملا ميدقت

 نيلماعلا نوناق ليعفت

نيمّلعملا ةباقن رود ليعفت

 نيمّلعملل يحص نيمأت ريفوت

سرادملا ىلإ ةّينيدلا ةيبرتلا ةدام لاخدإ



 ةئيه عم بلاطملا هذه انشقان امك ،ةلماك نيمّلعملا بلاطم انشقانو ةيوبرتلا تاعمجملا مساب

 ةبوقع ءاغلإ ةكرتشملا ةسائرلا تحرتقاو ،ةصتخملا تاهجلا ىلإ اهعفرب موقيس يذلا يندملا سلجملا

 ىلإ نيمّلعملا ةدوعب ةلباقملا لالخ ةنيمأ ةدّيسلا تبلاط ."رهشأ )6( ل اهيلع صوصنملا لصفلا

 عمجمل عباتلاو بارضإلا يف كراشملا جزرلا هللا دبع ذاتسألا ."ةبلطلا ىلع رارضألا ليلقتل" مهلمع

 سلجملا دقع ":نيبرضُملا نيمّلعملا بلاطم عم ةّيتاذلا ةرادإلا لماعت لوح َثّدحت يوبرتلا ةرسكلا

 ةدايز يه ةساردلل تحرُط يتلا اياضقلا نمو 2022 ليربأ/ناسين 4 خيراتب ًاعامتجا ةّيتاذلا ةرادإلل يذيفنتلا

 اهميلستو روزلا ريد يف ميلعتلاو ةيبرتلا ةنجل عم نيمّلعم عامتجا كلذ قبس ،نيمّلعملا بتاور

 لئاسر اوقلت مهنأ نيمّلعملا نم ددع دّكأ ."2022 سرام/راذآ 24 خيراتب كلذو يمسر لكشب بلاطملا

 .بارضإلا يف مهتكراشم اوقّلعي مل لاح يف لمعلا نم لصفلاب ديدهت

 بارضإلا نم ةبلطلا يلاهأ فقوم .2

 نوكي نأ ىنمتأ نكل ،نيمّلعملا بلاطم ىلع فالخ ال ":دكؤي ةريصبلا نم بلاط دلاو فيانلا رساي

 ةسردم يف بلاط دلاو وهو نسحلا دمحم دومحم  ."بالطلا ىلع هريثأت نم ليلقتلل يئزج بارضإلا

 قالغإ ّنأل يبلس بارضإلا نم يفقوم“ :ةلادعلا ةمظنم ةثحابل لوقي لمعلا نع اهومّلعم برضأ

 مهبلاطم لاصيإ درجمب بارضإلا ءاهّنإ نيمّلعملا ىلع بجي ناك ،لحلا وه سيل انئانبأ هجو يف سرادملا

 ّنإ ":نيجه ةدلب يف بلاط دلاو وهو ديوعلا نيسح رضخ دّيسلا ."ةّيتاذلا ةرادإلا يف ةصتخملا تاهجلل

 رثؤيس هيلع وه ام ىلع نيمّلعملا عضو رارمتسا ّنأل ،مهَمعَد يلاهأك انيلعو ةّقحم نيمّلعملا بلاطم

  ."انئانبأ ىلع رثؤي يلاتلابو اهتّمرب ةّيميلعتلا ةّيلمعلا ىلع

 بارضإلا نم نيمّلعملا فقوم .3

 اميف ."لصفلل ضّرعتلا ةيشخ بارضإلا يف كراشت مل سرادملا ضعب ":لوقي جزرلا هللا دبع ذاتسألا

 ىلع دكؤن“ :روزلا ريد قرش جينارغ ةدلب يف يوبرتلا عمجملل عبات مّلعم وهو جيدلا يلع ديجملا دبع لوقي

 يساردلا ماعلا نوك ميلعتلا ةعباتمل ةيولوألا نأ انيأر انعمجم يف اننأ اّلإ ،نيبرضُملا نيمّلعملا بلاطم

 تاعمجملا مساب نيثدحتملا عم اوعمتجا روزلا ريد يف ميلعتلا نع نيلوؤسملا نأ ةصاخو ،هتياهن يف

 جئاتن لوح لوقي ةريصبلا ةدلب يف ةسردم ريدم ةمالسلا رماع ذاتسألا ."بلاطملا تلصوو ةيوبرتلا

 عم بواجتلل تارارق ذاختاب تدعوو انبلاطمل تعمتسا ةّيتاذلا ةرادإلا نأ مهألا ":نآلا ىتح بارضإلا

  ."بلاطملا

 بارضإلا نم يندملا عمتجملا تامظنم فقوم .4
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  ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم

 دض انسل ،دياحم فرط انّنأل بارضإلا يف لخدتن مل ":لوقي ةيادب ةمظنمل قباسلا ريدملا دّيسلا نميأ

 ريدم ثدحتي ."ديحولا ررضتملا مه ذيمالتلا ّ◌ّنأل ًاّلح بارضإلا يف ىرن ال نكلو ،نيمّلعملا بلاطم

 روزلا ريد يف تامظنملا فقوم نع دوبعلا داوع دومحم دّيسلا نيجه ةدلب يف ةيمنتلل فاصّنإ ةمّظنم

 اهتيدايح ىلع تظفاح لب ،كلذ نم ًافقوم تامظنملا ذختت ملو بارضإلا يف لخدتن مل ":بارضإلا نم

 ."ةّيعمتجملا تائفلا فلتخمل ةمدخلا ميدقت يف اهلمع يف رمتستو تابذاجتلاب رثأتت ال ىتح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ميلعتلا ةمزأ عم ةبلطلا يوذ فّيكت :ًاثلاث

 تاداهشلاب فارتعالا مدعو جهانملا ةلكشمو رداوكلا ةلقب ةلّثمتملا روزلا ريد يف ميلعتلا ةمزأ لظ يف

 مهئانبأ صرف ىلع ظافحلل فّيكتلا نولواحي ةبلطلا تائم يوذ ّنإف ،يسردملا بّرستلاو ةّيساردلا

 .ةّيمسرلا ةّيساردلا تاداهشلا ىلع لوصحلاو ميلعتلاب

 ماقرألاب ميلعتلا .1

 ددع يلامجإ ّنإف ":روزلا ريد يف 5ميلعتلاو ةيبرتلا ةنجلل ةكرتشملا ةسيئرلا حلاصلا ةنيمأ ةدّيسلا قفو

 ةسردم )157(و ةّيئادتبالا ةلحرملل ةسردم )521( اهنيب نم ةسردم )678( روزلا ريد ميلقإ يف سرادملا

 نيسّردملا ددع غلب ":ةكرتشملا ةسيئرلا لوقتو ."ةّينهم وأ ةّيوناث سرادم دجوت الو ،ةّيدادعإلا ةلحرملل

 وه ربكألا ددعلا ،ة/ذيملت )302105( ل اهتامدخ ةنجللا مدقت ،ةمّلعم )5212( مهنم )8663( روزلا ريد يف

 لوقت يسردملا بّرستلا لوحو ."فلأ )200( براقي ام ىلإ مهددع لصو يذلاو ةّيئادتبالا ةلحرملا بالطل

 ةياهن ىتح فلأ )26( ىلإ سرادملا نم نيبّرستملا ةبلطلا ددع لصو ةّيئاصحإ رخآ قفو“ :ةنيمأ ةدّيسلا

 ."2021 ماع

 يسردملا بّرستلاو ميلعتلل رركتملا عاطقنالا .2

 ةّيلمعلا ماظتنا مدع عمو ،انوروك ببسب لماكلاب ةّيميلعتلا ةّيلمعلا فقوو سرادملا قالغإ عم

 موقن ":ةرسكلا يف بلاط دلاو نسحلا دمحملا دومحم دّيسلا لوقي تامزأ نم ههجاوت امو ةّيميلعتلا

 لظ يف انتقاط نم رثكأ ُلِمحن ،لمعلا نع سرادملا عاطقنا راركت عم ةصاخلا انتقفن ىلع انئانبأ ميلعتب

 اّلإ ةديدج تسيل يسردملا بّرستلا ةرهاظ ّنإف ذيمالتلا يلاهأ نم ددع قفو ."بعص يشيعم عضو

 ةرهاظل ةعنام نيناوق دجوت ال هنأ امك ،ةنهارلا ةّينمألاو ةّيداصتقالا اهراثآو برحلا دعب تمقافت اهنأ

  .يسردملا بّرستلا

 بسح لك سرادملا عاطقنا عم يلاهألا لماعتي“ :لوقي نيجه ةدلب يف بلاط دلاو ديوعلا نيسح ريضخ

 تابلطتملا ىلع نوردقي ال نيرخآو ،ةصاخلا ةّيميلعتلا تارودلا ىلإ أجل نم مهنم ،ةيداملا هتعاطتسا

 ىلإ اهءانبأ تهّجو ةئفو ،ميلعتلا نع ًامامت نوعطقنم مهَءانبأ َ◌ّ◌ّنإف يلاتلابو صاخلا ميلعتلل ةيلاملا

 ."ةشيعملا نيمأت ىلع ةلئاعلا ةدعاسمل لمعلا قوس

 

 
 .ةظفاحملا يف ةّيميلعتلا ةّيلمعلا نع ةلوؤسم يهو 2018 ماع روزلا ريد يف ميلعتلاو ةيبرتلا ةنجل ةّيتاذلا ةرادإلا تأشنأ 5
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  ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم

 :ةّيموكحلا سرادملا يف ميلعتلا لامكتسا -3

 قطانم ىلإ مهئانبأ لوصو نيمأت ىلإ نوَعسَي يلاهألا مظعم ":لوقت ةريصبلا نم ةلكعلا ناهيج ةدّيسلا

 فصلا يف يتنبا“ :نسحلا دومحم هيلع دّكؤي ام اذهو ،"مهميلعت ةعباتمل ةّيروسلا ةموكحلا ةرطيس

 قطانم يف ةّيمسر ةسردم يف ةّيدادعإلا ةداهشلا ناحتما ميدقت نم نّكمتت نأ ىلع لمعأ ،عساتلا

  ."كلذب مايقلا يل نولّهسُيَس قطانملا كلت يف نودوجوملا يبراقأ ،ةّيموكحلا ةرطيسلا

 ةرادإلا قطانم و ةّيموكحلا قطانملا نيب بالطلا لاقتنا يف رطاخم دوجو نع اوثّدحت يلاهألا مظعم

 مهرامعأ زواجت نم دينجتو زازتبالاو فطخلا وأ ةّينمألا تاقحالملا لامتحا يف رطاخملا لثمتت ،ةّيتاذلا

 اذه اوزواجت برحلا تاونس لالخ ميلعتلا نع اوعطقنا نيذلا ةبلطلا نم ديدعلا نأ ةصاخ ،ًايرابجإ )18(

 ةعفترملا ةيلاملا فيراصملا يف اهصيخلت نكميف ليقارعلا امأ ،ةساردلا فوفص يف نولازي الو نسلا

 نأ امك ،ةّيموكحلا قطانملا ىلإ لوصولل رهنلا يتفض نيب ةّيئاملا رباعملا قيرط نع لوصولا ةبوعصو

 ًاغلبم نوضرفيو تاناحتمالا تاقوأ نولغتسي فرط لك نم ةّيرهنلا رباعملا ىلع نيدجاوتملا رصانعلا

 .بالطلا روبع ليهستل ًايلاع ًاّيلام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ةصالخلا :ًاعبار

 نم )13( ةداملاو 6ناسّنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا نم )26( ةداملا قفو لوفكم ميلعتلا يف قحلا

 ةّيقافتا نم )29(و )28( نيتداملاو 7ةّيفاقثلاو ةّيعامتجالاو ةّيداصتقالا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا

 مظتنملا روضحلا عيجشت ةرورضب ةلّثمتملا اهتامازتلاب ،ةّيروسلا ةموكحلا ِفَت مل .8لفطلا قوقح

 ةّيطارقميدلا ايروس تاوق ةرطيس قطانم يف بالطلا هجاوي ثيح ،ةساردلا كرت تالدعم نم ليلقتلاو

 لاقتعالا وأ فطخلل ضّرعتلا نم فوخلا كلذ نمو ةّيموكحلا سرادملا ىلإ هجوتلا يف ةّمج تابوعص

 ةساردلل مهئانبأ لاسرإ يف يلاهألا رطاخي ،10ةّيتوبثلا 9قئاثولا نادقف ،يمازلإلا دينجتلا ،يلاهألا ةمواسمو

  .راطخأ نم هل نوضرعتي دق ام مغر قطانملا كلت يف

 ّنإف ةّيفاقثلاو ةّيعامتجالاو ةّيداصتقالا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم )13( ةداملا ىلع 11قيلعتلا يف

 ةئيب ريفوتل  ىندأ دحك اهرفاوت بجي تابلطتم تدّدح ةّيفاقثلاو ةّيعامتجالاو ةّيداصتقالا قوقحلا ةنجل

 ،نيسنجلل ةّيحصلا قفارملا ،ةّيعيبطلا لماوعلا نم ىرخُألا ةياقولا لاكشأ وأ ينابملا“ ةبسانم ةّيميلعت

 لوصولا ةّيناكمإ رفاوت بوجو ىلإ ةفاضإ ،سيردتلا داوم ،نيبّردملا نيسردملا ،برشلل ةحلاصلا هايملا

 نم روزلا ريد يف ةرطيسملا ىوقلا نم يأ نكمتت مل ،"ةّيداصتقالاو ةّيداملا ةيحانلا نم ةسردملا ىلإ

 سرادملا ميمرت ّنأب ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنمل دوهشلا ركذ ثيح ،روكذملا ىندألا دحلا اذه ريفوت

 بلاطم زربأ نم ةدحاو يه هايملاو ةقاطلل ةمادتسم رداصم نيمأتو ةّيسردملا فوفصلا ددع ةدايزو

 ةيطارقميدلا ايروس تاوق نيب لصاوت دوجو لظ يف كلذ يتأي ،لمعلا نع نيبرضملا نيمّلعُملا

 رمثَتسُي مل لصاوتلا اذه نأ اّلإ ،ةّيسايسلاو ةّيركسعلاو ةّينمألا  تايوتسملا ىلع ةّيروسلا ةموكحلاو

 .يميلعتلا عقاولا نيسحت لاجم يف

 
6https://bit.ly/3wnZMrw 

7https://bit.ly/3w3q4kc 

8https://bit.ly/3yuWYfg 

 لجأ نم ةلادعلا ةمظنم - ةيتوبثلا مهقاروأل نييروسلا نادقف لوح ةدحتملا ممألا يف نيصاخ نيررقم ةثالث ىلإ ىوكش 9
 .2020 ربوتكأ/لوألا نيرشت - ةايحلا

https://bit.ly/3gDUOPz 
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https://bit.ly/3syY9o2 

11https://bit.ly/3FBZRwb 
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  ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم

 تايصوتلا :ًاسماخ

 ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم مهتلباق نيذلا ةيندملا تامظنملا يف ءاطشنلاو ةبلطلا يلاهأ بلاط

 .رارمتسالل ةلباق ةّيميلعت ةئيب ريفوتو ميلعتلا ةمزأ يفالتل تايصوتلا نم ددع قيقحتب

 روزلا ريد يف ةلماعلا تامظنملاو ةبلطلا يوذ تايصوت

 ةديدج سرادم ءانبب اّمإ ،بالطلا نم ديازتملا ددعلا باعيتسال سرادملا نم ديزملا ليهأت ●

 .سرادمك ةمئاق ٍنابم صيصخت وأ

 لصاحلا مخضتلاو راعسألا عافترا عم بسانتتل يرود مييقت ءارجإو ،نيمّلعملا روجأ ةدايز ●

 .ةّيلحملا قاوسألا يف

 نأو ،ميلعتلا عاطقل ةّيونسلا تاصصخملا نع ةّيتاذلا ةرادإلا يف ةّينعملا تاهجلا نلعت نأ ●

 .ًاّيلمع تاصصخملا هذه فرص هجوأ ىلع ةباقرلل ةّلقتسم ةنجل صصخت

 دهاعم حاتتفاب يميداكألا معدلا جمارب ميدقت لالخ نم يوبرتلا عاطقلا يف نيلماعلا نيكمت ●

 يوبرتلا ليهأتلا كلذ لمشيو ،ةّصتخم ةّيميلعت تاسسؤم عم دقاعتلا وأ كلذب ةصاخ

 ريغ ةظفاحملا يف نيمّلعملا مظعم نوك ،ددجلا نيمّلعملا دادعإو ةّيفصلا ةرادإلاو

 .نييميداكأ

 لئاسولاو تابتكملاو ةيملعلا تاربتخملاو ةيفاكلا ةّيسردملا بتكلاب سرادملا ديوزت ●

 فيلاكتلا نم ليلقتلل ةمادتسملا هايملا رداصمو ةليدبلا ةقاطلا رداصمو ،ةّيميلعتلا

 .ةّيسردملا ةئيبلا نيسحتو

 يميلعتلا دقافلا ضيوعتل ةفثكم ميلعت جمارب دامتعاب سرادملا نم نيبرستملا باطقتسا ●

  .يسردملا بّرستلا ةرهاظل دح عضوو

 نم نّكمتت ال يتلا لئاوعلل ميلعتلاب صاخ ينيع وأ يدام معد ريفوتل ةصتخم ةنجل ليكشت ●

 .اهئانبأل ميلعتلا ريفوت

 فرغلاك ،جماربلا هذه ذيفنت نم اهنّكمي امب سرادملا ديوزتو يسفنلا معدلا جمارب معد ●

 ةّيعيجشت تاقباسمو ةّيفاقث جمارب ذيفنتو ،لافطألا حرسمو بعالملاو كلذب ةصاخلا

 .ةّينفلاو ةّيضايرلا ةطشّنألا ةياعرو

 .بيرختو ةقرس تالاحل سرادملا نم ريثكلا ضّرعت دعب ،سرادملل يليل سرح فيظوت ●

 

 



 ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم تايصوت

 ةّيتاذلا ةرادإلا يف نيلوؤسملاو نيمّلعملاو ةبلطلا يلاهأ ةداهش ىلع ءانب

 نم ةلادعلا ةمظنم اهيلع تلصح يتلا يندملا عمتجملا تامظنم يف نيلماعلاو

 ةلادعلا ةمظنم ّنإف ،ميلعتلا عقاو نيسحتل تايصوت نم هومّدق امو ،ةايحلا لجأ

 :يلي امب يصوت

 ةّيتاذلا ةرادإلاو ةيروسلا ةموكحلا ىلإ

 كلذو ةّيموكحلا سرادملا ىلإ تارفلا رهن لامش قطانم يف ةبلطلا لوصو ليهست ●

 يف ةّيركسعلا زجاوحلا نم مهيلع ةيلام غلابم ضرف مدعو ةّيربو ةيئام رباعم صيصختب

 .فطخلا وأ لاقتعالاب مهيوذ وأ ةبلطلا ديدهت نع ًامامت فقوتلاو ،ةرطيسلا يتقطنم

 :ةيروسلا ةموكحلا ىلإ

 نيذلاو ميلعتلا نع نيعطقنملا ةبلطلل ةّيمازلإلا ةّيركسعلا ةمدخلا نم ليجأت حنم ●

 .ميلعتلا لامكتسا ىلع مهعيجشتل ةنس )18( مهرامعأ تزواجت

 كلذ يف امب ميلعتلا لامكتسال ةيتوبثلا قاروألا ىلع مهيوذو ةبلطلا لوصح ليهست ●

 .ةلئاعلا رتفدو ،اهلادبتسا وأ ةيصخش تاقاطب رادصإ

 لامكتسا ىلع بالطلا ةدعاسمل ةقباسلا تاونسلا تاداهش ىلع لوصحلا ليهست ●

 .ميلعتلا

 ةّيتاذلا ةرادإلا ىلإ

 ةيروسلا ةريللا ةميق و بسانتي امب اهيلع فرشت يتلا سرادملا يف نيمّلعملا روجأ عفر ●

 .راعسألاب داح عافترا نم هتبّبس امو

 نيصتخملا نيمّلعملا نم ديزملا ليهأت فدهب يلاملا معدلا نم ديزملا صيصخت ●

 بتك نيمأتو ،فوفصلا ددع ةدايزو ةمئاقلا سرادملا عيسوتو سرادملا ليهأتو

 .هايملاو ءابرهكلا رداصمو ةمزاللا ةّيميلعتلا لئاسولاو ةيفاك ةّيسردم

 نيمّلعملاو يندملا عمتجملا تامظنم نيمضتو ميلعتلاب ةصاخ ةيجيتارتسا عضو ●

 .كلذ يف ةبلطلا يلاهأو

 قوقح ةيامح يف اهلمع ةسرامم يف قحلا كلتمت نيمّلعملل ةباقن ليكشتب حامسلا ●

 .نيمّلعملا
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  ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم

 

 ةّيتاذلا ةرادإلا قطانم يف ةلماعلا يندملا عمتجملا تامظنم ىلإ

 ذيفنتو ،ةرّمدملا سرادملا ليهأت ةداعإ يف ةمهاسملل معدلا نم ديزملا صيصخت ●

 تاهجلا عم قيسنتلاب سرادملل ةيساسألا تامزلتسملا نيمأتو يسفن معد جمارب

 .ةّيتاذلا ةرادإلا يف ةينعملا

 عمتجملا تامظنم عيراشمل طيطختلا يف نيمّلعملاو ةبلطلا يلاهأ نيمضت ●

 .ةّيلحملا ةّيميلعتلا تاجايتحالل ًاّيبلم لّخدتلا نوكيل ميلعتلاب ةصاخلا يندملا

 

 يندملا عمتجملا تامظنمو ةّيتاذلا ةرادإلا ىلإ

 معد ىلع زيكرتلاو ،اهئانبأ ميلعت ىلع ةرداقلا ريغ لئاوعلا معدل ةينازيم صيصخت

 :ىلإ ةينازيملا هذه ميسقت متي نأ ىلع ،تايتفلا ميلعت

 .ةفدهتسملا لئاوعلل مّدَقُت )ةّيعامج لقن لئاسو لثم( ينيع وأ يلام معد :ًالوأ

 هتلئاعو بلاطلا ةايح ىلع يباجيإلا هريثأتو نيسنجلا الكل ميلعتلا ةيمهأب ةيعوت :ًايناث

 .يعامتجالا هطيحمو



 


