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 يذيفنتلا صخلملا

 ميظنت ةّيتاذلا ةرادإلا ةّين نع ًارابخأ رخآلاو نيحلا نيب ايروس قرشو لامش يف ةّيسايسو ةّيندم طاسوأ لوادتت

 هيلثمم رايتخا يف يّلحملا عمتجملا كارشإو ةرادإلا ةلكيه ةداعإل اهيعس نمض اهترطيس قطانم يف تاباختنا

 ةّيلحم تاباختنا ميظنتل اهيعس دكؤت تارّشؤم رفاوتت ملو ةرادإلا نع يمسر وه ام ردصي مل نإو ،رارقلا عنصو

 لكشب ةرادإلا ةلكيه ةرورضب ةّيلحملا بلاطملا دعاصت ّلظ يف ًةصاخ ًةلمتحم ًةوطخ تاباختنالا ىقبت ،ًابيرق

 .ةّيلحملا تاجاحلا ةيبلت عم بسانتي

 روزلاريد تاظفاحم يف تاباختنا ةماقإ ةّيناكمإ هذه ةيناديملا اهتسارد يف ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم تثحب

 تزّكر ،ةرادإلا ةلكيه ةداعإب ةبلاطملا بابسأ تثحب امك ،ةيتاذلا ةرادإلا قطانم نمض ةعقاولا ةقرلاو ةكسحلاو

 ةرادإلا ةقالعو ،اهتادايقو ةرادإلا يفظوم رايتخا ةّيلمعو ،ةرادإلا تاسّسؤم ءادأ نع اضرلا ىدم ىلع اهثحب يف

 ةيطارقميدلا ايروس تاوقو ةيتاذلا ةرادإلا مازتلا ىدمو ،تاظفاحملا هذه يف ةّيلحملا تاعمتجملاب ةّيتاذلا

 .ةبساحملا أدبم قيبطتو ناسنإلا قوقح ئدابمب

 اهتلكيه ةداعإل قرطلا لضفأو ةرادإلل يلاحلا لكشلا نم يّلحملا عمتجملا فقومل ةّيناديملا ةساردلا تقرطت

 معّدلاو ةّيسايسلا بازحألاو يندملا عمتجملا تامظنم رودو ،كلذ طورشو ةّيلحم تاباختنا ميظنت اهيف امب

 لمتحملا نم وأ ةّيتاذلا ةرادإلا اهتذختا يتلا ةلكيهلا ةداعإ تاوطخ يف ايروس قرشو لامشل صّصخملا يلوّدلا

 .اهذختت نأ

 اضرلا مدع ةبسن نأ ىلإ ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم تلصو ،ةثالثلا تاظفاحملا يف هتذّفن يذلا اهنايبتسا يف

 هتربتعا ام ىلإ اهاضر مدع ةّيتاذلا ةرادإلل ةعبات ةسسؤم يف ةفظوم تعجرأ ،)%58( تلصو ةّيتاذلا ةرادإلا نع

 نع مهاضر نع )%42( رّبع اميف ،ةنهارلا ةّيسايسلاو ةّينمألاو ةّيشيعملا عاضوألا عم لماعتلا يف ةرادإلا لشف

 ةوق دجوي ،ايروس قرش لامش يف تايشيلم دجوي ال ":ةكسحلا يف ةينويزفلت ةانق يف يمالعإ لاق ،ةرادإلا لمع

 ةرادإلا ّنأب ةكسحلا نم ةطشان تدّكأ ."قطانملا يقاب نع زيمتم اذهو دحاو رمأل عضختو ةحضاو اهتدايق ةديحو

 .ةيفاكلا ةصرفلا اهحنم نم ّدُب الو عّونتلا يمحت اهنأ امك تانّوكملا لك ليثمت ترّفو

 ةفاك يف ةدوَجلا تاذب سيل تامدخلا ميدقت نأ ظَحالُي ،تاظفاحملا نيب ةرادإلا لمع يف توافتلا ضعب دجوي

 ،رخآ ىلإ ناكم نم تاءافكلا ىوتسم فالتخاو ،ةباقّرلا ماظن يف ٍللخ ىلإ نوكراشملا ُهعجرأ ام اذهو ،قطانملا

 .ىرخُأ يف نّسحتتو قطانم يف ءوست يتلا ةّينمألا عاضوألاو

 ةبكترملا تاكاهتنالاو تامدخلا ميدقت ةدوج ضافخنا ،ةّرقتسم تسيل يّلحملا عمتجملاب ةّيتاذلا ةرادإلا ةقالع

 ل ةبسنلاب ربُتعا ةّيفسعتلا تالاقتعالا لثم ةيطارقميدلا ايروس تاوقل ةعباتلا ةينمألا تاسّسؤملا لبق نم

 اولاق روزلاريد يف ةّيراوح ةسلج يف نوكراشم .اهب نينطاوملا ةقث زيزعتل ةرادإلا يعس مدع ىلع ًارّشؤم )54.1%(

 ىفشم ىمسي( روزلاريد برغ ةرسكلا ةدلب يف ماعلا ىفشملا يف يبطلا رداكلا ىلع تدتعا ةّينمأ رصانع ّنإ
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 مهلباق نيذلا صاخشألا ضعب ءارآ قفو .ةقطنملا يلاهأ بضغ راثأ ام ةبساحم يأل اوعضخي ملو )ةرسكلا

 ،هتحفاكم نع ةرادإلا تزجع يذلا داسفلا اهقيعي يعاسملا هذه ّنإف  ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم وثحاب

 .ةينمألا دوهجلا ةيولوأو  ،حلاصملا براضتو ،ةقطنملا لبقتسم ضومغو

 نم ديدعلا ريوطت ةّيناديملا ةساردلا يف نيكراشملا قفو بولطملاف ةرادإلا تاسّسؤم لمع نيسحتل

 ،)لاثملا ليبس ىلع تامدخلاك( اهل ةصصخملا تاّينازيملا عفر وأ ةّينازيم صيصخت ةيحان نم ءاوس تاعاطقلا

 يف ؤفاكتلا نامضو لمعلا صرف نيمأت اهيف امب ةّيداصتقالا ةلاحلا نيسحتو ،نوناقلا نع نيجراخلا ةبساحمو

 .)يمازلإلا دينجتلا( يتاذلا عافدلا بجاو نوناق اهنمو نيناوقلا نم ديدعلاب رظنلا ةداعإو ،اهريفوت

 تاكبشلاو ةيرئاشعلا تاقالعلل ،نييسيئرلا اهيفظومو ةّيتاذلا ةرادإلا ةدايق رايتخا يف ةّيلحم ةكراشم دجوي ال

 .ةءافكلا نع رظنلا ضغب مهتيرارمتسا نيمأتو ةّيلحملا ةطلسلا يف نيلماعلا رايتخا يف ربكألا رودلا  ةّيحلصملا

 ىلع نيلوؤسم رايتخال تّمت نإو ،تاباختنا الو رايتخالل ةحضاو ريياعم ال نأ اودّكأ ةيتاذلا ةرادإلا يف نولماع

 .ةّيلكش اهّنأ اّلإ نيموكلا ىوتسم

 يف لمعلا نم لعجي ال ايروس قرشو لامش يف يئانثتسالا فرظلا ّنإف ةيناديملا ةساردلا يف نيكراشم قفو

 تاداهشلا ةلمح نم ريثكلا ضرعأ ةرادإلا سيسأت ةيادب عمو هّنأ ىلإ مهضعب راشأو ،ًايلاثم ةرادإلا تاسّسؤم

 تاءافك عم لصاوتت ةرادإلاو نّسحتت  عاضوألا ،ًاضيأ نيكراشملا قفو ،نآلا ،اهعم لمعلا نع تاربخلاو ةّيملعلا

 يف ًارود بعلت يرئاشعو يقرعو يبزح ساسأ ىلع ةصصاحملا ّنإ اولاق )%35.58( .تانّوكملا فلتخم نم

 .ةرادإلا لخاد داسف تاكبش لبق نم اهلالغتسا متي نييعتلا تاّيلمع ّنإ اولاق )%37.52(و ،نييعتلا

 ةميرج" باكتراب مهتم ىلع ًامكح فّفخ ةّيتاذلا ةرادإلل عباتلا ءاضقلا ّنأب ةكسحلا تاسلج يف نيكراشملا دحأ ىور

 .ةرادإلا يف نيذفنتم عم مهّتملا ةقالعل ًارظن "فرش

 تالباقملا يف بلاغلا يأرلا قفو ،نوناقلا ةدايس ضرف اهب طونملا تاسّسؤملا لمع بويعلا ضعب يرتعت

 لمع ّنإ .ىرخُأ ىلإ ةقطنم نم فلتخي يبسن لكشب نوناقلا قّبطت تاسّسؤملا ّنإف ةزّكرملا راوحلا تاسلجو

 يقوقح طشانو يماحم لاق .بويعلا نم ريثكلا هبوشي يلخادلا نمألا ىوقو ةّيعامتجالا ةلادعلا ناويد  نم لك

 ،نايحألا ضعب يف ةمربملا ةّيئاضقلا ماكحألا ذيفنت مدع وه نوناقلا قيبطت مدع ىلع لّلدي ام ّنإ": ةقرلا نم

 نيلماعلا نأ ىلع ةلادعلا ةمظنم مهتلباق نم لك عمجأ ."ةّينوناق تاغّوسم نودب تاكلتمملا ىلع ءاليتسالاو

 .ةبساحملل نوعضخي الو نوناقلا مهيلع قبطي ال نمألا عاطق يف

 كراشت ال ماع لكشب ،ةذّفنملا اهعيراشم نع تامولعم ،رمتسم ريغ لكشب ،رشنت تاسّسؤملا نم دودحم ددع

 مهأ نم .يلحملا عمتجملا عم ةقّبطملا نيناوقلاو اهيف ةعبّتملا تاءارجإلاو اهتطشنأ ةرادإلا تاسّسؤم

 ةباقرلا تاّيلآ ،اهصيصخت هجوأو ةقطنم لكل ةصّصخملا تاّينازيملا اهيلإ لوصولا بعصي يتلا تامولعملا

 ىلع اوعمجأ ةثالثلا تاظفاحملا يف ةّيراوحلا تاسلجلا يف نوكراشملا .ةّيونسلا ةّينازيملا زجع وأ ضئاف ،اهيلع

 .كلذ ريربت يف اونيابت مهنكلو ًامامت بوجحم يركسعلا بناجلاو نمألاب قّلعتي ام لك نأ

 ةرادإلا نيب لصاوت تاّيلآل راقتفالا دّكأ لبقتسملا ايروس بزح يف وضعو ةرادإلل ةعبات ةسّسؤم يف فظوم

 .ةّيسّسؤملا تامولعملا ىلع هعالطال يّلحملا عمتجملاو
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 بويع ةعبرأ اهبوشت ةبساحملا هذه نأ اّلإ ،ةبساحملل ةّيلحملا ةطلّسلا تاسّسؤم يف نولماعلا عضخي

 ةبساحمو ةقحالمب ءافتكالا وه :يناثلا ،نوناقلا زواجتب نيمهّتم عم ةرادإلا هيرجت يذلا حلاصتلا :اهلوأ ةّيسيئر

 وه :ثلاثلا بيعلا ،اهجراخ وأ ةرادإلا لخاد مهيمعاد وأ مهب نيطبترملا ىلإ كلذ دتمي نأ نودب مهنيعب صاخشأ

 ناجل ىلع نيمئاقلا ضعب نأ وه ريخألاو عبارلا بيعلا امأ ،ايلعلا ةيرادإلا تايوتسملا ىلإ دتمت ال ةبساحملا نأ

 .بصانملا هذهل نيلهؤم ريغ ةاضقلا ضعبو ةبساحملا

 ،نيتريخألا نيتنسلا لالخ تدعاصت داسفلاب نيمهّتملا ةقحالم ةريتو ّنإف ،روزلاريد يف ةرادإلا يف فظوم قفو

 .ًايلودو ًاّيلحم اهيلع ةسرامملا طوغضلا عم ةرادإلل بواجت هّنأب كلذ رّسفيو

 نكمي انهو يئزج ةّيتاذلا ةرادإلا يف ناسنإلا قوقح مارتحا ّنأ ىلع تاظفاحملا فلتخم يف نوكراشملا قفّتي

 نيب زييمت الو عيمجلل ةحاتم يهف ءابرهكلاو هايملا تامدخ ،ةحّصلاو ميلعتلا:لّوألا   تايوتسم ةدع نع ثيدحلا

 تافرصت وأ ةءافكلا ةّلقو ةّيتحتلا ةينبلاب ةقالع اهل نيعاطقلا نيذه يف تالكشملاو ،اهنم نيديفتسملا

 .بازحألا ليكشتو ةطلّسلا يف ةكراشملاو ريبعتلاك ةّماعلا تاّيرحلاب قّلعتي :يناثلا ،مهنيعب نيفظومل ةّيحلصم

 نييسايسلا نيطشانلا ىلع قييضتلا وه بلاغلاو ،ًاّدج ةدودحم اهّنأ اّلإ ةحاسم دوجو نع نوكراشملا ثّدحت

 يفّسعتلا لاقتعالل ضّرعتلا رطخ تحت زواجتملا عضت ةّينمأ ءارمح طوطخ مسرو نييندملاو نييمالعإلاو

 .بيذعتلاو

 ضعب ،يلاحلا ةرادإلا لكش ىلع ةّيرهوج تاليدعت ءارجإ ةرورض اوأر ةّيناديملا ةساردلا يف نيكراشملا مظعم

  .رارمتسالل لباق ريغ وهف ،ًاّيلاح ًابسانم ناك نإو ،يلاحلا لكّشلا ىري ءالؤه

 نكل ،ةرادإلا ليكشتل ىلوألا ةلحرملا مئالي يلاحلا لكّشلا":لاق روزلاريد يف ةرادإلل ةعبات ةسّسؤم يف فّظوم

 ."ةلكيهلا ةداعإ ىلإ ًالعف نآلا ىعست ةرادإلا

 طاقن ثالث يف هصيخلت نكمي رود ايروس قرشو لامش يف ةّيسايسلا بازحألاو يندملا عمتجملا تامّظنمل

 تاعمتجملا نيب لصو رسج ليكشت ،اهنع عافدلا لبسو ناسنإلا قوقحب يلحملا عمتجملا فيرعت :ةّيساسأ

 نم ةرادإلا نيب ةقالعلا .ةّيمسرلا تاسّسؤملا لمع ىلع -ةدودحملا- ةباقرلا ،ةّيتاذلا ةرادإلا تاسّسؤمو ةّيلحملا

 ريثكلا يف رتوتلاو ًانايحأ نواعتلا نيب حوارتت ةيناث ةهج نم ةّيسايسلا بازحألاو يندملا عمتجملا تامّظنمو ةهج

 .اهرداوك لاقتعاو اهبتاكم قالغإو اهلمع فاقيإ نم ىشخت بازحألاو تامّظنملا ،نايحألا نم

 قرشو لامش نع ةلوؤسملا ةرادإلا رايتخا يف ةّيلحم ةكراشم قّقحت اهنوك يلحم بلطم رييغت ةادأك تاباختنالا

 نيكراشملا نإف ،ةهيزن تاباختنا يأ هبلطتت ام ريفوتلو ،ةيتاوم ريغ نيكراشملا قفو ةّيلاحلا فورظلا ّنأ اّلإ ،ايروس

 لّخدت ِّيأ نود متت نأ بجي تاباختنالا ّنإ اولاق )%74.18( ،تاباختنا يأ لبق  قّقحتلا ةبجاو اهوربتعا طورشب اوبلاط

 يف ةلماكلا ةّيرحلا ةّيسايسلا بازحألاو تامّظنمللو اهيف نيكراشملل نوكي نأو ةّيميلقأ وأ ةّيلحم تاهج نم

 ةفاك نيب ةاواسملا ىلع صني نوناق رفاوت ةرورض اودّكأ )%54.75( ،ةّيئاعدلا تالمحلاو ةيعوتلا تالمح ميظنت

 .اهئارجإل ةزيكر تاباختنالا ىلع ةّيلودلاو ةّيلحملا ةباقّرلا دوجو ّنإ اولاق )%39.61( ،ايروس قرشو لامش ناّكس

 .اهتهازنل ًانماضو ةمداق تاباختنا يأل دادعإلا يف ًامهاسم نوكتل ةمعادلا ةّيلودلا تاهجلا ىلع ليوعت دجوي
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 ةّماعلا دراوملا ةرادإو ةماعلا نوؤشلا ريسيتب ةّماعلا تاسّسؤملا اهبجومب موقت ةّيلمع ديشرلا مكحلاب دصقي

 قوقح صقنو داسفلا يف يساسأ لكشب ةئّيسلا ةموكحلل ةّيبلسلا راثآلا لّثمتت .1ناسنإلا قوقح لامعإ نامضو

 .2برشلل ةحلاصلا هايملا ىلع سانلا لوصحو ناّكسلا ةحص لثم تالاجملاو ،ةّيكلملا

 يف يلاحلا تقولا يف تاباختنا ءارجإ مدعب يصوت يهف ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم هيلإ تلّصوت ام ىلع ءانب

 ةينمألا فورظلا ريفوت ةصاخو ًالبقتسم اهميظنتل ةبسانم ةئيب ةئيهت ىلع لمعلاو  ،ايروس قرشو لامش

 .ةيباختنالا ةيلمعلا يمحت يتلا نيناوقلا نسو ،ةيرشبلاو ةيلاملاو ةينفلا دراوملاو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةيضوفملا - ديشرلا مكحلا نع ةحمل 1

https://bit.ly/39AWbib  
 .ةميرجلاو تاردخملاب ينعملا ةدحتملا ممألا بتكم - ةديشرلا ةمكوحلا ئدابم 2

https://bit.ly/3weslYH  
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 ةيجهنملا

  يناكملاو ينمزلا راطإلا

 جئاتنلاب جورخلاو اهليلحتو تانايبلا عمجب ًارورمو ةّيثحبلا تاودألا ريوطت نم ّءادتبا ذيفنتلا ةيلمع تّرمتسا 

 رهش ةياهن ةياغلو 2021 ربمفون/يناثلا نيرشت  رهش ةيادب نم تّدتما ةّينمز ةرتف ةّيثحبلا ةقرولا يف اهسكعو

 ةظفاحم يف ادوماعو يلشماقلا يتنيدم ،روزلاريد ةظفاحم يف نيجهو ةرسكلا يتدلب يف 2022 سرام/راذآ

 .ةيتاذلا ةرادإلا ةرطيس تحت اهعيمج .ةقرلا ةنيدمو ،ةكسحلا

 ةّيثحبلا تاودألا 

 راوح تاسلج )4(و صخش )600( فدهتسا ًانايبتسا ةمظنملا تّذفن ،ةّيثحب تاودأ ثالث ىلع ةساردلا تدمتعا

 اضرلا :ةيلاتلا رواحملا ىلع ثالثلا تاودألا تزّكر .ةقرلاو ةكسحلاو روزلاريد يف ةّيحاتفم ةلباقم )12(و ةزّكرم

 ديشر يمكوح لكش ءانبل ةحاتملا صرفلا ،ايروس قرشو لامش ةمكوحلا ،ةّيلحملا تاطلسلا لمع ىلع يلحملا

 .ةّيعرفلا رواحملا نم ةعومجم نم روحم لك فلأتو ،ايروس قرشو لامش

 ثحبلا ةنّيع

 ءاطشن ةزّكرملا ةّيراوحلا تاسلجلا يف كراش ،يئاوشع لكشب تانايبتسالا نم ةفدهتسملا ةنّيعلا رايتخا ّمت

 ةطلّسلا يف نيقباس نيفظومو نييعمتجم نيرثؤمو يندم عمتجم تامظنم يلثممو نييسايسو نييندم

 عالطا ىلعو يسايسو يندم طاشنو يعامتجا ريثأت تاذ تاّيصخشب ةمّظنملا وثحاب ىقتلا كلذك ،ةّيلحملا

 .ايروس قرشو لامش يف ةّينمألاو ةّيعامتجالاو ةّيسايسلا تارّوطتلاب

 بابشلا ةبسن تلصوو ،نيكراشملا عومجم نم )%50( ىلإ تلصو نايبتسالا يف تاكراشملا ءاسنلا ةبسن

 .صخش )98( ةّيراوحلا تاسلجلا يف كراش امك .)%30( ىلإ ماع )29-18( نيب مهرامعأ حوارتت نيذلا

 ثحبلا قيرف

 ذفنو ،ةكسحلاو ةقرلاو روزلاريد نم لك يف نيثحاب )6( نم ةعومجم ةّيحاتفملا تالباقملاو نايبتسالا ذّفن

 ًانيعتسم ةثالثلا تاظفاحملا يف ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنمل يناديملا قيرفلا ةزكرملا ةّيراوحلا تاسلجلا

 ذيفنت ىلع ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمّظنم هتمّدق ًابيردت ذيفنتلا قبس .ةربخلا يوذ نم ةقطنملا نم نيرسيمب

 .ةزّكرملا ةّيراوحلا تاسلجلا يرسيمل ةيهيجوت تاسلجو ةّيحاتفملا تالباقملاو تانايبتسالا
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 ةّيتاذلا ةرادإلا تاسّسؤم :لوألا روحملا

 

 ةّيتاذلا ةرادإلا تاسسؤم لمع نع يلحملا عمتجملا اضر:ًالوأ

 .ةّيتاذلا ةرادإلا نع يبسنو يلك اضر مدع نيب حوارتي )%58( براقي اضر مدع ةبسن ىلإ نايبتسالا جئاتن تراشأ

 قطانم يف اضرلا دادزي .)%26( ىلإ نهنيب اضرلا ةبسن تلصو ثيح رثكأ تايضار ءاسنلا ّنأ جئاتنلا نم ظحالي

 حضاو ضافخنا ظحالي اميف ةدودحم اضر ةبسن تدهش يتلا ةقرلا ىلإ انهجتا املك صقنيو يلشماقلاو ةكسحلا

  .روزلاريد ةظفاحم يف اضّرلل

 

 

 

 :ةيلاتلا بابسألا ىلإ ثالثلا تاظفاحملا يف اضّرلا مدع عاجرإ نكمي

 ةبوعصب هايملا ىلع لصحت ىرقلا ضعب ،ءابرهكلاو هايملاك تامدخلا ضعب ريفوت يف داحلا صقنلا .1

 يف ةدحاو ةعاس ىوس ءابرهكلا ىلع لصحت ال ىرقو ،تارفلا رهن ىرجم نم اهبرق مغر ضهاب رعسبو

 .مويلا

42%

58%

 ةّيتاذلا ةرادإلا تاسسؤم لمع نع يّلحملا عمتجملا اضر ةبسن :)١( لكشلا

 اضر

 اضر مدع
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 تالايتغاو حّلسم وطسو ةقرس تالاحو حالّسلا مادختسا راشتنا كلذ يف امب 3ينمألا تالفنالا .2

 .4ةّيفسعت تالاقتعاو

 ةّلهؤم تسيل ةدوجوملا ةّيميلعتلا رداوكلا ،ةّيميلعتلا قفارملاو 5يميلعتلا رداكلا يف داحلا صقنلا .3

 .ةظوحلم يسردم بّرست ةبسن ةقرلاو روزلاريد ةّصاخ ثالثلا تاظفاحملا دهشتو

 ليبس ىلعف  ،ةّيلحملا تاجاحلل ةمئالمو ةيفاك ةّيبط ةّيتحت ةينب ريفوت مدعو ةّيبطلا رداوكلا يف صقنلا .4

 دقو ،دحاو يحص زكرم اهيف رفاوتي ال ةكسحلاو روزلاريدو ةقرلا تاظفاحم يف ىرقلا نم ريثكلا لاثملا

 .6انوروك ةحئاج لالخ رثكأ ةلكشملا هذه ترهظ

 ةطخ دجوي ال ،هتدوج ضافخنا ىلإ ةفاضإ ًاّيموي 7زبخلا نم مهيفكي ام ىلع لئاوعلا ةفاك لوصح مدع .5

 .ةحزانلاو ةميقملا لئاوعلا ةفاكل زبخلا لوصو نمضت ةرمتسمو ةحضاو

 يف ةصاخ نييندملا ىلع ةّيبلس راثآ هل اذهو يلزنملا زاغلاو تاقورحملا نم يفكي ام ىلع لوصحلا مدع .6

 .ءاتشلا لصف

 قوسلا يف اهراعسأ عافتراو ،ةدمسأو راذب نم مزلي ام نيمأت مدعو دوقولا ءالغ ةجيتن ةعارزلا رُّثأت .7

 .ءادوسلا

  .8يندملا عمتجملا تامّظنمو بازحألا صيخرت مامأ -ًانايحأ- ةرادإلا اهعضت يتلا تابقعلا .8

 
 ةقيقحلا لجأ نم نويروس ةموظنم كرتشم ريرقت -"ينمألا ناتلفلا" ةجيتن ثداوح ةلسلس دعب ةيلحملا فواخملا يمانت :روزلا ريد 3
 .2021 ليربأ/ناسين -ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنمو ةلادعلاو

https://bit.ly/3kRq0gK  
 لجأ نم نويروس ةموظنم كرتشم ريرقت - "دسق" لبق نم "باهرإلا عدر" ةلمح ءانثأ يفسعتلا لاقتعالا تالاح تارشع :روزلا ريد 4
 .2020 ربوتكأ-لوألا نيرشت -ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنمو ةلادعلاو ةقيقحلا

https://bit.ly/2PyUhES  
 .2020 ويلوي/زومت - ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةموظنم - كرتشملا شيعلاو مالسلل ةادأ ىلإ عارصلل ةادأ نم ميلعتلا 5

https://bit.ly/3wdboxC  
 .2021 ربوتكأ/لوألا نيرشت - ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةموظنم - انوروك ببسب ايروس قرش لامش تايفولا تائمو تاباصإلا فالآ 6

 https://bit.ly/3FrfKp4  
 نيرشت 15 خيراتب )1437( مقر سلجملا يف ةكرتشملا ةسائرلا ىلإ يندملا روزلا ريد سلجم يف داصتقالا ةنجل هتلسرأ باتك يف 7
 .زجعلا اذه دس تالواحم مغر نارفألل ةمّلسملا نيحطلا ةدام يف ةريبكلا زجعلا ةبسن تنّيب 2021 ربمفون/يناثلا
 مادختسا لضفأ دراوملا تاسسؤملاو تايلمعلا مدختست امدنع ةموكحلا ةءافكو ةيلاعف دجاوتت :اهتءافكو ةموكحلا ةيلاعف" 8
 عباطلا ءافضإو ةماعلا تامدخلا ميدقت ديحوتو ةدوجلا نيسحت ةءافكلاو ةيلاعفلا بلطتتو .عمتجملا تاجايتحا يبلت جئاتن قيقحتل
 ."تاّيلمعلاو فئاظولا يف لخادتلا وأ راركتلا ىلع ءاضقلاو ةّيويحلا فئاظولا ىلع ةّيموكحلا دوهجلا زيكرتو ةيطارقوريبلا ىلع ينهملا

 .ةميرجلاو تاردخملاب ينعملا ةدحتملا ممالا بتكم - ةديشرلا ةمكوحلا ئدابم
https://bit.ly/3weslYH  
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 ىلع ةمئاق اهّنأ يه ةرادإلا ىلع ذخآملا زربأ ّنإ ":روزلاريد قرش ةعقاولا جينارغ ةيرق نم يعامتجا هيجو لاق

 تاكاهتنالا ببسب ضار ريغ ":ةقرلا نم يندم طشان لاقو  ."ةّيملعلا تاءافكلل مامتها يأ يلوت الو ةصصاحملا

 ."ةرادإلا نوجس يف يلاقتعا مت نأ دعب تاكاهتنالا هذه اياحض دحأ ُتنك ،نييندملا قحب

 عم لماعتلا يف ةرادإلا لشف هتربتعا ام ىلإ اهاضر مدع ةّيتاذلا ةرادإلل ةعبات ةسّسؤم يف ةفّظوم تعجرأ

 .اهلخاد نم ةرادإلا لمع لقرعي ام دوجوو ،ةنهارلا ةّيسايسلاو ةّينمألاو ةّيشيعملا عاضوألا

 تاءافكلا يف صقن دجوي":ةرادإلا لمع نع هاضر مدع ًارّسفم ةلباقم لالخ لاق ةقرلا نم يقوقح طشانو ماحم

 عم لمعلا نع ةدوجوملا تاءافكلا ضارعإ ،برحلا تاونس لالخ ةقطنملا نم ةعساولا ةرجهلا ىلإ دوعي اذهو

 فنتكي يذلا ضومغلا ،اهتاسّسؤم لك حاتجت يتلا ةّيبوسحملاو داسفلا ءاوجأ يف طارخنالا بّنجتل ةرادإلا

 ."ةظفاحملا لماك ىلع اهترطيس طسبل ةيروسلا ةموكحلا ةدوع ةيناكمإ  ينعي ام اذهو ةقطنملا لبقتسم

 دوقولا ىلإ ةفاضإ قيقدلاو ءابرهكلاو هايملا ريفوت كلذ يف امب تامدخلا نم مهَءايتسا نوُنَيبَتسملا ىدبأ

 )%30.76( دّكأ اميف  ،)%41.54( كلذ نع رّبع دقو ةثالثلا تاظفاحملا يف كرتشم ءايتسالا اذه ،قرطلا حالصإو

 .ةعجارتملا ةّيشيعملا ةلاحلا ىلإ دئاع مهاضر مدع نأ نع

 مرح ةّيميلعتلا رداوكلاو ميلعتلل ةّيتحتلا ةينبلا رفاوت مدع ّنإ اولاق )24.58( ،ةرادإلا لمع مييقت يف زّيح هل ميلعتلا 

 قرش لامش قطانم ضعب يف ةرقتسملا ريغ ةّينمألا عاضوألا .ميلعتلا يف مهّقح نم بابشلاو لافطألا فالآ

 .)%20.13( ل اضر مدع ببس ايروس

26,90%

41,54%

33,66%

13,05%

22,22%

11,11%

20,13%

24,48%

7,57%

12,72%

30,76%

19,01%

8,22%

  يرابجألا دينجتلا تالمح

 ةيساسألا تامدخلا ريفوت مدع

 ةلءاسملاو ةباقرلا بايغو داسفلا

  ةيراسلا نيناوقلا ديقعتو ةبوعص

  ةعارزلاو ميلعتلاو ةيحصلا ةياعرلا تامدخ ةيافك مدع

 نوناقلا ةطلس بايغو يعمتجملا كسامتلا معد مدع

 ينمألا تالفنالا 

 ميلعتلا عقاو يدرت

 رارقلا ةعانص يف يلحملا عمتجملا كارشإ مدع 

 ةورثلا عيزوت يف ةلادعلا بايغ

 ةيداصتقالا عاضوألا عجارت

  ناسنإلا قوقح تاكاهتنا

 .ايروس قرش لامش تانّوكم ميب زييمتلا 

ةّيتاذلا ةرادإلا لمع نع اضرلا مدع بابسأ :)٢( لكشلا



 

 

 ةّيّلحملا ةرادإلا يف نطاوُملا ةكراشُم

 2022 ويام راّيأ © ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم

 يقابب ايروس قرش لامش يف يلاحلا عضولا نونراقي نوضارلا نيكراشملا ّنأب اهريسفت نكميف اضرلا ةبسن اّمأ

 قطانم نم لضفأ ريبعتلل ةحاسم دوجوو ،ةقرلا يف هايملا ةمدخ ميدقت نّسحت ضعبلا ركذ ،ةّيروسلا قطانملا

 .ةكسحلا ةظفاحم يف ةّينمألا ةلاحلا نّسحتو، ةّيحصلا زكارملا ضعب ريفوتو ،ةّيروسلا ةموكحلا ةرطيس

 ةداعإ نم تنّكمت ةرادإلا ّنأ دّكأ روزلاريد يف لبقتسملا ايروس بزح يف وضعو ةرادإلل ةعبات ةسسؤم يف فظوم

 لصاحلا ريصقتلا ّنإ" روزلاريد نم ةّيندم ةطشان تلاقو ،عارصلا ةجيتن لمعلا نع تفّقوت يتلا تامدخلا نم ريثكلا

 ."هيف دي ةرادإلل سيل

 ةديحو ةّوق دجوي ،ايروس قرشو لامش يف تايشيلم دجوي ال ":لاق ةكسحلا يف ةّينويزفلت ةانق يف يمالعإ

 تّرفو ةرادإلا نأب ةكسحلا نم ةطشان تدّكأ ."قطانملا يقاب نع زّيمتم اذهو دحاو رمأل عضختو ةحضاو اهتدايق

 .ةيفاكلا ةصرفلا اهحنم نم دب الو عونتلا يمحت اهّنأ امك تانّوكملا لك ليثمت

 )١( ةجيتن

 صرف ريفوت لالخ نم ةّيداصتقالا ةلاحلا نيسحتو ميلعتلاو ةّينمألا ةلاحلاو تامدخلاب قّلعتم اضرلا ديدحت لازي ال

 تاّيرحلاو ناسنإلا قوقحل شماه عم يساسأ لكشب روجألا عفرو 9يشاوملا  يّبرمو نيعرازملا معدو لمعلا

  .ةقرلاو روزلا ريد سكع ىلع ةكسحلا يف ةّينمألا ةلاحلا نع ةّيباجيإ ءارآ انظحال .ةّماعلا

 )٢( ةجيتن 

 اوناع نييندملا ّنأ ىلإ هّدرم اذه ،ةرادإلا نع اضرلا ديدحت يف ةّيسيئرلا بابسألا نم تسيل تاّيرحلا ةحاسم نإ 

 .مهتاجايتحا يبلي ام ةيمدخلا ةيحانلا نم مّدقت مل ةقطنملا ىلع ىوق يلاتت نم ًاريثك

 جاتنتسا

 ثيحب نازوتم لكشب ةّينمألا ةلاحلاو تامدخلا نيسحتب اهنع يلحملا عمتجملا اضر نيسحتب ةبلاطم ةرادإلا 

 فورظب قلعتت بابسأل تاّيرحلاو قوقحلا نم رثكأ تامدخلا ىلع نيكراشملا زيكرت .قطانملا فلتخم 10لمشت

 اهبكترت يتلا تاكاهتنالا نأو ةصاخ تاّيرحلا تبك ةسايس يف رارمتسالل ةرادإلل ةناصح لكشي ال ،ةقطنملا

 .ًالبقتسم رثكأ عجارتي اضرلا نم لعجت دق ةّيبلس ةّيمكارت ًاراثآ كرتت ةينمألا تاسّسؤملا

 

 

 

 
 ةيكرمجلا موسرلا هبجومب ىغلأ يذلاو 2022 رياربف/طابش 24 خيرات )41( مقر رارقلا ةيتاذلا ةرادإلل عباتلا يذيفنتلا سلجملا ردصأ 9
 ةيفلعلا داوملا داريتساب راجتلا ةفاكل حمسو ،ةيناويحلا ةورثلل ةصصخملاو ةيتاذلا ةرادإلا قطانم ىلإ ةدروتسملا ةيفلعلا داوملا ىلع
 ..ًالوصأ

 ذخأ ينعي اذهو .اهيلع ظافحلا وأ هتّيهافر نيسحتل صرف درف لك ىدل نوكي امدنع لومشلاو فاصنإلا دجاوتي :لومشلاو فاصنإلا" 10
 .قوقحلا نم نامرحلا وأ ةلزعلاب صخش يأ رعشي الو تاسايسلا عضو دنع رابتعالا يف ًافعض رثكألا ةصاخ عمتجملا دارفأ عيمج
 ."ةميرجلاو تاردخملاب ينعملا ةدحتملا ممالا بتكم - ةديشرلا ةمكوحلا ئدابم

https://bit.ly/3weslYH 



 

 

 ةّيّلحملا ةرادإلا يف نطاوُملا ةكراشُم

 2022 ويام راّيأ © ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم

 ايروس قرشو لامش يف ةّيتاذلا ةرادإلا تاسسؤم لمع:ًايناث

 ظحالي .ةظفاحم لك لخاد لب تاظفاحملا نيب طقف سيل ةّيلحملا ةطلّسلا تاسّسؤم لمع يف 11توافت ةّمث

 قطانملل ةمّدقملا تامدخلا ّنأ ظحالي روزلاريد يف ،روزلاريد نم ًاّيبسن لضفأ ةقرلاو ةكسحلا يف تامدخلا ّنأ

 .ةيدابلا قطانم يف ةحّلسملا تامجهلا ببسب كلذو اهنع ةديعبلا ىرقلا يف ةمدقملا نم لقأ ةيدابلا نم ةبيرقلا

 لقن نم قطانملا يلثمم ليثمتلا اذه نّكمي ،ةظفاحم لك يف قطانملا فلتخمل ليثمتب ةحضاو بلاطم ةمث انه

  .مهقطانم تاجايتحا

 ،ةرادإلا وفّظوم هقلخي يذلا زييمتلاو ،ةربخلا تاذ ةّيرشبلا رداوكلا ددع ةّلق ىلإ توافتلا نيكراشملا ضعب عجرأ

 ةباقرلا بايغ نأ اودّكأ )%49.30( .قطانملا يقاب باسح ىلع هتقطنمل تامدخلا ميدقت ىلع لمعي فظوم لكف

 يف ةّينمألا ةلاحلا نّسحت ىلإ توافتلا )%34.19( عجرأو ،ىرخُأ ىلإ ةقطنم نم ةطلّسلا لمع يف ًاريبك ًاتوافت قلخ

 تامدخلا ريخست ىلع مهتردقو نييعامتجالا نيرّثؤملا ذوفن نع اوثّدحت )%36.5( .ىرخُأ يف اهعجارتو قطانم

 .اهريغ باسح ىلع مهقطانم حلاصل

  وه يسيئر ببس ىلإ هوعجرأو دوجوم توافتلا ّنإ روزلاريد نم ةطشان ةأرماو ةرادإلا تاسّسؤم يف فّظوم لاق

 يفكي ام نيتظفاحملا نيتاهل صصخي ملو ،ةكسحلا هدهشت مل روزلاريدو ةقرلا هل تضرعت يذلا رامدلا مجح ّنأ

 ىلإ ةقطنم نم اهراعسأ فلتخت يتلاو تاقورحملا وه توافتلا نع ركذ لاثم رثكأ .ةّيمدخلا عاضوألا نيسحتل

 ةقرلا يف ةطلّسلا تاسّسؤم يف ةفظوم تركذ .روزلاريد يف جينارغ ةيرق نم يعامتجا هيجو هدّكأ ام وهو ىرخُأ

 قفو- ملعلا عم ةقبطلا ةنيدم هيلع لصحت امل ًابيرقت واسم تاقورحملا ةيمك نم ةقرلا هيلع لصحت ام نأب

  .ةمسن فلأ )450( يلاوح ةقبطلا اميف ةمسن فلأ )700( براقي ةقرلا ناكس ددع ّنأ -ةفظوملا

 ةدايسو 12ءاضقلا ىلإ لصي ةرادإلا تاسّسؤم لمع يف توافتلا ّنأ ىلإ فاضأ ةقرلا نم يقوقح طشانو ماحم

  .ىرخُأ قطانم يف ةبئاغ هبشو قطانم يف ةحضاو نوكت ثيح ،13نوناقلا

 يتلا كلت نيب ةّصاخ ىرخُأ ىلإ ةقطنم نم نيكراشملا ءارآ يف فالتخالا ضعب تاّيرحلا ةحاسمو نمألا لّكش

 ةرادإلا ّنأب هداقتعا نع ةّينويزفلت ةانق يف يمالعإ رّبع .ًاينمأ ًاتالفنا دهشت يتلا قطانملاو ًاّينمأ ًارارقتسا دهشت

 ةدحاو ةّيداصتقالاو ةّيمدخلاو ةّينمألا اهتاسّسؤمو ةرادإلا نيناوق" قطانملا فلتخم يف ةدحاو ةروصب لمعت

 
 ةبسانمو ةعيرس ةقيرطبو ةلوهسب ةحلصملا باحصأ عيمج تاّيلمعلاو تاسّسؤملا مدخت امدنع ةباجتسالا دجوت :ةباجتسالا "11
 .ةميرجلاو تاردخملاب ينعملا ةدحتملا ممالا بتكم - ةديشرلا ةمكوحلا ئدابم ."نينطاوملا عيمج حلاصم ةيامح متت ثيحب

https://bit.ly/3weslYH 
 .2020 وينوي/ناريزح - ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم - ةلادعلا قيقحتل ةيساسأ تاوطخ..ةلودلا ميظنت رصانع ةمكاحم 12

https://bit.ly/3E2MFzh  
 ةماعلا تانايكلاو تاسسؤملاو صاخشألا عيمج هيف نوكي مكحلل أدبم :يلاتلا وحنلا ىلع نوناقلا ةدايس ةّدحتملا ممألا فّرعت "13
 ءاضق ىلإ اهراطإ يف مكتحيو يواستلاب عيمجلا ىلع قّبطتو ،ًانلع ةرداص نيناوق مامأ نيلوؤسم ،اهتاذ ةلودلا كلذ يف امب ،ةصاخلاو
 قيبطت يف لدعلاو ،نوناقلا امأ ةاواسملاو ،نوناقلا ةدايس ئدابمب مازتلالا ةلافكل ريبادت ذاختا كلذك أدبملا اذه يضتقيو ،لقتسم
 تاردخملاب ينعملا ةدحتملا ممالا بتكم - ةديشرلا ةمكوحلا ئدابم ."رارقلا عنص يف ةكراشملاو ،تاطلسلا نيب لصفلاو ،نوناقلا

 .ةميرجلاو
https://bit.ly/3weslYH 

 



 

 

 ةّيّلحملا ةرادإلا يف نطاوُملا ةكراشُم

 2022 ويام راّيأ © ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم

 لب ةجهنمم ةسايس سيل ةرادإلا لمع يف توافتلا":ةكسحلا يف ةّيندم ةطشان تلاق ."قّسنم لكشب لمعتو

 ."ىدح ىلع ةقطنم لكب قّلعتت بابسأ ىلإ دوعي

  ةجيتن

 نكلو توافتلا اذه ببس ىلع قافتا دجوي ال ،ىرخُأ ىلإ ةقطنم نم ةّيمسرلا تاسّسؤملا لمع يف توافت دجوي

 .ةطلّسلا يف نيذّفنتملاو رئاشعلا ضعبو لاملا ةوطسو ةّيصخشلا حلاصملاو تاقالعلاو ةءافكلا فعض زربي

 .ةقطنم لك ةجاح عم بسانتت ةيفاك غلابم صيصخت مدع ىلإ ةفاضإ

 جاتنتسا

 ةقطنم لكل يفاكلا معدلا صيصختو ،قطانملا ةفاك يف اهيف نيلماعلا ةءافك ةدايز ىلع لمعلاب ةبلاطم ةرادإلا

 ةطلسلا ءاضقلل نوكي نأو ،معدلا اذه فرص هجوأ ىلع ةباقر ضرفو ،اهناّكس ددعو اهتجاح عم بسانتي امب

 . ةّيزييمت ريغ ةمدخ ميدقت نود لوحت يتلا تاقّوعملا كلذب ةرادإلا زواجتتس ،نوناقلا زواجتي نم ةبساحمل

 

 ايروس قرشو لامش ّيلحملا عمتجملاب ةّيلحملا ةطلسلا ةقالع:ًاثلاث

 ةلاحلا عجارت ىلع ينبم اضر مدع نم ةقرولا هذه هتنّيب امو ةّيفسعتلا تالاقتعالا ةّصاخ تاكاهتنالا رارمتسا ّنإ

 زيزعتل ةرادإلا يعاسم بايغ ىلع نيكراشملا نم )%54.1( ىدل ًارّشؤم لّكش ،اهريوطت مدعو ةّيمدخلاو ةّينمألا

 نيرّثؤمو ةحلصم باحصأ عم فلاحتتو 14درفنم لكشب اهتارارق ةرادإلا ذخّتت جئاتنلا بسحب .اهب نينطاوملا ةقث

 قطانملا تاجايتحا مئاليل هريوطت مدعو تامدخلا عاطق يف دومجلا نع ًالضف ،ةماعلا ةحلصملا باسح ىلع

 ىلع تدتعا ةّينمأ رصانع ّنإ اولاق روزلاريد يف ةّيراوح ةسلج يف نوكراشم .ةعساولا تابلاطملا مغر ةفلتخملا

 بضغ راثأ ام اذهو ةبساحم يأل اوعضخي ملو  روزلاريد برغ ةرسكلا ةدلب يف ماعلا ىفشتسملا يف يبطلا رداكلا

  .ةقطنملا يلاهأ

 تدّكأو ،"حضاو يلحملا عمتجملا ةقث بسكل ةرادإلا ىعسم ّنإ ":لاق ةكسحلا يف ةّينويزفلت ةانق يف يمالعإ

 ءارآ قفو ."نيموكلا ءاضعأ رايتخال تاباختنا تّمظن ةرادإلا ّنإ ":لوقلاب يأرلا اذه ةكسحلا نم ةّيندم ةطشان

 ةرادإلا تزجع يذلا داسفلا اهقيعي يعاسملا هذه نإف  ةلادعلا ةمظنم وثحاب مهب ىقتلا نيذلا صاخشألا ضعب

 .ةّينمألا دوهجلا ةّيولوأو ةقطنملا لبقتسم  ضومغو ،هتحفاكم نع

 ّنأب  ثدحت ضعبلاف ،اهب يلحملا عمتجملا ةقث زيزعت ىلع اهتاّيناكمإ قفو لمعت ةرادإلا ّنأ ىلع )%45.89(دّكأ

 بيجتست اهّنأو ،مهنيب اميف زّيمت الو ايروس قرشو لامش يف تانّوكملا فلتخم اهتاسسؤم يف مضت ةرادإلا

 .ءطبلا ضعب ىعسملا اذه َباش ْنإو تامدخلا نيسحت بلاطمل

 
 ميدقت يف نينطاوملل ينوناقلا قحلاو شاقّنلا تايدنمو ةّماعلا تاءاتفتسالاو ةّينلعلا عامتسالا تاسلج نم لك دعت :ءارآلا قفاوت “14
 طسو لح ىلإ وأ ءارآلا يف قفاوت ىلإ لوصولا لجأ نم لمعلا لئاسو ىلع ةلثمأ رواشتلاو ةسايسلا تاّيلآ لوح ةداقلل تاسامتلإ

 .ةميرجلاو تاردخملاب ينعملا ةدحتملا ممالا بتكم  ."لقألا ىلع
https://bit.ly/3weslYH 
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 مل نإو ٌمّدقت هتاذ دحب وهو ،اهتاسّسؤم ةلكيه ةداعإل عورشم ةرادإلا تقلطأ":تلاق روزلاريد نم ةّيندم ةطشان

 تاجاحلا عم بواجتلا ىلإ يئالمزو ىعسأ ":تلاق ةقرلا نم ةطلّسلا تاسّسؤم يف ةفّظوم ."نآلا ىتح زجني

  ."ةلئاع لكل زاغلا تاناوطسأ نم ددعو دوقولا نم ةّيمك صيصخت متو زبخلا ميدقت نّسحت نآلا ،ةّيعمتجملا

  ةجيتن

 تاكاهتنالا رارمتساب كلذو ،يلحملا عمتجملا نيبو اهنيب ةقثلا زيزعتب ةّيدج ريغ ةيتاذلا ةرادإلا ّنأ ةّيبلاغلا ىري

 يف ةرادإلا ةّيدجب هعانتقا نع رّبع نم .ةقطنملا اهدهشت يتلا ةّينمألا تالكشملاو تامدخلا ميدقت يف توافتلاو

 فورظلاو ةدودحملا اهتايناكمإ ىلإ كلذ داعأ هنأ اّلإ بلاطملا لك يّبلت ال ةرادإلا نأ دّكأ ةديازتملا بلاطملا ةيبلت

 .ةّيداصتقالاو ةّينمألا

 جاتنتسا

 تايلمعلا لالخ ةصاخ ناسنإلا قوقح مارتحاو تامدخلا نيسحتل ةحضاو لمع ةّطخل رقتفت ةرادإلا نأ حضّتي

 ةّيعامتجالاو ةّيسايسلا ىوقلا نيمضتو ،نيكهتنملا ةبساحمو ،ةّيطارقميدلا ايروس تاوق اهذّفنت يتلا ةينمألا

 .رارقلا عنص يف ةّيندملاو

 

 ةّيلحملا ةطلسلا تاسّسؤم لمع ريوطت:ًاعبار

 صيصخت ةيحان نم ءاوس تاعاطقلا نم ديدعلا ريوطت وه نيكراشملا قفو  نآلا ةّيتاذلا ةرادإلا نم بولطملا

  .نوناقلا نع نيجراخلا ةبساحمو ،)لاثملا ليبس ىلع تامدخلاك( ةصصخملا تاّينازيملا عفر وأ اهل ةّينازيم

 قرشو لامش قطانم فلتخم يف كرتشم بلطم تامدخلا ىوتسم عفر ىلإ يّدؤي امب ةيمدخلا قفارملا نيسحت

 لمعلا صرف نيمأت ىلع زيكرتلاو ةّيداصتقالا ةلاحلا نيسحت ةرورض عم ،ةّيولوأ )%54.40( هلعج ثيح ايروس

 لمع ةصرف يأ لاغشال نيمدقتملا نيب صرفلا ؤفاكت نامضو ةّيلحم عيراشمل ليومتلا نم ديزملا خضب كلذو

 ةّيرمعلا تائفلل ًايدحت لّكش ةرادإلا هتضرف يذلا 15يرابجإلا دينجتلا .)%46.10( هب نيبلاطملا ةبسن تلصو ام وهو

 مهو مهتالئاعل نوديحولا نوليعملا مه ةيمازلإلا ةمدخلاب نيفّلكملا نم ديدعلا ،دينجتلا رارق نم ةفدهتسملا

 ببسب مهلمع ناكم ىلإ لوصولا وأ لّقنتلا نم اونّكمتي نلف قاحتلالا ىلع مهتردق مدع رربي ام اومّدقي مل لاح يف

  .ةمدخلل مهقوس و دينجتلا رارق ذيفنتب ةفّلكملا ةّيركسعلا زجاوحلا راشتنا

 
 ةلمح أدبت هبجومب يذلاو 2022 سرام/راذآ 26 خيرات )5( مقر ميمعتلا ةيتاذلا ةرادإلل عباتلا يذيفنتلا سلجملا يف عافدلا بتكم ردصأ 15
 .2000 سرام/راذآ 31و 1998 نيب مهداليم خيرات حوارتي يذلا صاخشألا فدهتست يتلاو يتاذلا عافدلا بجاو
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 تاعازنلا يف لفطلا ةيامح بتكم ليكشت كلذ نمو 16لافطألا دينجت فقول ةعساو ةلمح نع اهنالعإ مغر 

 عمتجملا لبق نم ةبلاطم لازت ال ةرادإلا نأ اّلإ ،رشع ةنماثلا نس نود مه نمم نيدّنجملا ةداعإ ةصاخ 17ةحّلسملا

 .قباسلا نم لقأ ةريتوب ناك نإو ًارمتسم  نيرصاقلا دينجت لازي ال ثيح ،ةّيفاضإ تاوطخب يلحملا

 

 ةدوجوملا تاءافكلا عم لصاوتلا ّنإ ،ةءافكلا باحصأ ةّلق وه ةرادإلا تاسّسؤم لمع يف لكاشملا زربأ نم

 نم )%47( نم رثكأل ًاّحلم ًابلطم لّكشي تاسّسؤملا هذه ىلإ اهّمضل رداوك ليهأت جمانرب عضو ىلع لمعلاو

 .نينَيبتسُملا

 عم ءاضقلا قيرط نع داسفلاب هتنادإ تبثي نم ةبساحم ةرورض": ىلع دّدش جينارغ ةيرق نم يعامتجا هيجو

 ."اهلمع لّطع يذلا داسفلا ةحفاكم نم أدبي ةرادإلا ريوطت نأ ثيح ،ءاضقلا لالقتسا نامض

 

 
 نوناك - ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس- ؟لافطألا دينجت تايلمع عنم يف ةيتاذلا ةرادإلا قفخت اذامل :ايروس قرش لامش 16
 .2022 رياني/يناثلا

https://bit.ly/38gsSB9  
 ايروس تاوق نيب ةعقوملا ةطخلا ىلع ءانب 2020 ماع ةيتاذلا ةرادإلل عباتلا يذيفنتلا سلجملا نم رارقب بتكملا لكشت 17
 .ةدحتملا ممألاو ةيطارقميدلا

https://bit.ly/3Ft3X9E  
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 ةيلحملا تاسسؤملا يف لمعلا ميظنت

 تاباقن ليكشت

 يندملا عمتجملا تامظنم لمعل ةيرحلا نم ديزملا حنم

 ةيفاكلا تاينازيملا صيصختو ةيساسألا تامدخلا نيمأت

 ةيملعلا تاءافكلا ىلع دامتعالا

 هتيلالقتساو ءاضقلا ةهازنو نوناقلا ةدايس

 داسفلا ةحفاكم

 يلحملا عمتجملا عم رشابملا لصاوتلا

  يعمتجملا رارقتسالا دوهج معد

  ةيلحملا ةكراشملا صرف نم ديزت تايلآ عضو

  ةيداصتقالا ةلاحلا نيسحت

 ةينطابلا تاورثلا عيزوت يف ةلادعلا

 يرابجإلا دينجتلا ءاغلإ

 تايرحلا قاطن عيسوت

 ناسنإلا قوقح تاكاهتنا فقو

 ىرُخأ

ةيتاذلا ةرادإلا تاسسؤم لمع ريوطتل بولطملا :)٣( لكشلا
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 ةّيملعلا تاءافكلا ىلع دامتعالا مدع هبّبسي يذلا ريصقتلا ّنإ ":دكّأ روزلاريد يف ةرادإلا تاسّسؤم يف فظوم

 ةطشان هتدّكأ ام وهو ."ةّيمدخلا عاضوألا ريوطت يف مهاستل ةحاسملا تاءافكلا هذهل حاتي نأو ،هؤاهنإ بجي

 .ةرادإلا ةبرجتب فصعت داكت تاّيلوؤسملاو فئاظولا عيزوت يف ةصصاحملا ّنأ لوقلاب ةّيندم

 نيسحتل نيناوق ريوطتو ةّيسايسلا 18ةكراشملا ىلع دويقلا ةلازإو ديدج يعامتجا دقع ةغايصب قّلعتت بلاطم ةّمث

 ةفّظوم َقفِو .ةّيئاضقلاو ةّيمدخلا تاسّسؤملا نع ةّينمألا تاهجلا دي عفرو ،مهتيامحو نييلحملا ناكسلا ةايح

 .ةّيلكش نوكت داكت تاسّسؤملا ضعب ّنإف ةقرلا يف ةرادإلا تاسّسؤم يف

 ةجيتن

  نيذه و ،لمعلا صرف نيمأت امهيناثو تامدخلا ريوطت امهلوأ نييساسأ نيبلطم دمتعي ةرادإلا لمع نيسحت

 باحصأ ىلع دامتعالا ،رارقلا لصافم يف يرشتسملا داسفلا ةحفاكمل ةلمح قالطإ :ىلإ ناجاتحي نيبلطملا

 .ءاضقلا لالقتساو ةهازنو تاطلّسلا نيب لصفلا ،فيظوتلا يف ةصصاحملا نع داعتبالاو ةءافكلا

 جاتنتسا

 ةرادإلا جذومن ءاغلإل بلاطم يأ ظحلن مل ،هيف ةرِدابملاو هنم ًاءزج ةرادإلا نوكت حالصإ ىلع زكرت تاوعدلا ةفاك

 :ىلع زيكرتلاب حالصإلا ىلع لمعت نأ ةرادإلا ىلع انهو ،ةّيتاذلا ةرادإلا جذومن نمض حالصإلا ىلع ءارآلا تعمجأ لب

 ضرفو ةرادإلا يف درفتلا مدعو ،نوناقلا ةدايس ضرفو داسفلا ةحفاكمل ةلمح قالطإ ،ءاضقلا ةهازن نامض

 .مالعإلاو يندملا عمتجملا تامظنمو ةّيسايسلا بازحألا رودب لبقت نأو ،دحاولا بزحلا ةدايق

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تاذ اياضقلا عيمجب قّلعتملا رارقلا ذاختا ةّيلمع يف لاّعف لكشب عمتجملا تاعاطق عيمج ةكراشم ةصرف يه :ةكراشملا “18
 تقولا يف بسانم لكشب ةلصلا تاذ تامولعملا رشن اهيف متي يتلا تائيبلا نيكمت قيرط نع ةكراشملا زيزعت متيو ،ةّيمهألا
 بتكم - ةديشرلا ةمكوحلا ئدابم ."ةدّيقم ريغ ةقيرطب مهئارآ نع ريبعتلا نم نيينعملا صاخشألا عيمج نّكمتي ثيحب بسانملا
 .ةميرجلاو تاردخملاب ينعملا ةدحتملا ممالا

https://bit.ly/3weslYH 
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 ايروس قرش لامش قطانم يف  ةمكوحلا:يناثلا روحملا

 ايروس قرشو لامش ةّيلحملا ةطلّسلا ءاضعأ رايتخا:ًالّوأ

 بعلت  ةرادإلل ةلِّكشملا بازحألاو ةطلّسلا يف نيذفنتملل ءالولاو ةّيحلصملا تاكبشلاو ةّيرئاشعلا تاقالعلا

 ضغب ةّيرادإلا تايوتسملا ةفاك يف  مهتيرارمتسا نيمأتو ةّيلحملا ةطلّسلا يف نيلماعلا رايتخا يف ربكألا رودلا

 ،تاباختنا الو ةرادإلا يف نيلماعلا نييعت يف ةحضاو ريياعم ال نأ ةّيتاذلا ةرادإلا يف نولماع دّكأ ،ةءافكلا نع رظنلا

 نييعتلا يف دمتعت ةرادإلا ّنإف ركذ ام ىلإ ةفاضإ .ةّيلكش اهّنأ اّلإ نيموكلا ىوتسم ىلع نيلوؤسم رايتخال تمت نإو

 ةءافكلا يوذ نم صاخشأ دوجو يفني ال اذه ."ءادهشلا لئاوع" نم صخش فيظوتك ةحضاو ريغ ريياعم ىلع

 .فيظوتلا ةّيلمع يف تاءافكلاب ًايفاك ًامامتها يدبت ال ةرادإلا ّنإف لمجملاب نكلو

 يهو ،ايندلا ةّيرادإلا بصانملا ضعبل تاباختنالا ىلع  ةرادإلا تدمتعا":لاق ةكسحلا يف ةّينويزفلت ةانق يف يمالعإ

   ."ةّيلحملا ةكراشملا ةرورضب ةديازتملا بلاطملل ةباجتسالا لاكشأ نم لكشك تاباختنالا ىلإ هجوتلل نآلا رّضحت

 ّنأ امك ،اهعم لمعلا نع نوريثكلا ضرعأ ةرادإلا تاسّسؤم لمع ةيادب عمو  هّنأ ىلإ نيكراشملا ضعب راشأ

 يف نآلا عاضوألاو ،ًاّيلاثم ةرادإلا تاسّسؤم يف لمعلا نم لعجي ال ايروس قرشو لامش يف يئانثتسالا فرظلا

 ساسأ ىلع ةصصاحملا ّنإ اولاق )%35.58( .تانّوكملا فلتخم نم تاءافكلا بذجت ةرادإلا تحبصأو نّسحت

 لبق نم اهلالغتسا متي فيظوتلا تايلمع ّنإ اولاق )%37.52(و ،فيظوتلا يف ًارود بعلت يبزحو يرئاشعو يقرع

 .ةرادإلا لخاد داسف تاكبش

 )١( ةجيتن

 يه ةّيحلصملاو ةّيرئاشعلا تاقالعلا ىلع ةمئاقلا ةصصاحملا ،اهيفظوم رايتخا يف ةءافكلا ىلع ةرادإلا دمتعت ال

  .نيفظوملا رايتخا يف سيئرلا لماعلا

 )٢( ةجيتن

 ثيح يلحملا لوبقلاب َظحت مل ةكسحلا ةظفاحم ءايحأ يف نيموكلا رايتخال ًارخؤم اهميظنت مت يتلا تاباختنالا

 .ةّيروُصلاب نيكراشملا مظعم اهفصو

 )٣( ةجيتن

 ءزج وأ-  ةرادإلا ىدل ةبغر ظحالي ،ةريخألا ةرتفلا يف ًارّيغت دهشي ةرادإلا عم لمعلا نع تاءافكلا باحصأ ضارعإ

 .ةّيلحملا تاربخلا عم نواعتلل -اهنم

 )١( جاتنتسا

 اهسفن نيصحت يف ةرادإلا  ةبغر سكعي ةّيقطانملاو ةّيبزحلا حلاصملاو ةّصاخلا تاقالعلا ىلع ينبملا فيظوتلا

  .اهنع ةفلتخم تاهّجوت ىّنبتي نمو ةربخلا باحصأ ءاصقإو اهل نيلاوملاب
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 )٢( جاتنتسا

 .ًارخؤم اهتمّظن يتلا كلت نم لضفأ تاباختنال ةّيتاذلا ةرادإلا ريضحتب يحوت نآلا ىتح تارشؤم دجوي ال

 )٣( جاتنتسا

  ةرادإلا نم ضعبلا ،ةّيلحملا بلاطملا عم ةرادإلا تاسّسؤم ىلع نيمئاقلا لماعت ةقيرط يف تاضقانت دوجو

 .دّرفتملا مهجهنب نورخآ كسمتي اميف بواجتلل ًالعف ىعسي

 

 ةّيتاذلا ةرادإلا ةرطيس قطانم يف نوناقلا قيبطت:ًايناث

 ةّيتاذلا ةرادإلا اهتلكش يتلا تاسّسؤملا ّنأ ىلع ةزّكرملا راوحلا تاسلجو تالباقملا يف بلاغلا يأرلا دّكأ 

 فلتخي يبسن لكشب نوناقلا قبطتو هجو لمكأ ىلع اهب طونملا رودلاب موقت ال نوناقلا ةدايس ضرفب ةّينعملاو

  .بويعلا نم ريثكلا هبوشي يلخادلا نمألا ىوقو ةّيعامتجالا ةلادعلا ناويد  نم لك لمع ّنإ ،ىرخُأ ىلإ ةقطنم نم

 ليبس ىلع - تاجوزلا ددعت ىلع ةضورفملا ةبوقعلا ّنأب ةكسحلا ةظفاحم يف ةّيراوح ةسلج يف نوكراشم ركذ

 ةّيتاذلا ةرادإلل عباتلا ءاضقلا نأب ةكسحلا تاسلج يف نيكراشملا دحأ ىورو ،قطانملا عيمج يف قّبطت ال -لاثملا

 نّمم )%60.86( لاق .ةرادإلا يف نيذّفنتم عم مهّتملا ةقالعل ًارظن "فرش ةميرج" باكتراب مهتم ىلع ًامكح فّفخ

 لّلدي ام ّنإ": ةقرلا نم يقوقح طشانو يماحم لاق .مهقطانم يف نوناقلل قيبطت ال ّنأب نايبتسالا يف اوكراش

 19ءاليتسالا ىلإ ةفاضإلاب ،نايحألا ضعب يف ةمربملا ةّيئاضقلا ماكحألا ذيفنت مدع وه نوناقلا قيبطت مدع ىلع

 ريغ تامكاحملا ّنإ اولاق نايبتسالا يف نيكراشملا ضعب )%28.50( ."ةّينوناق تاغّوسم نودب تاكلتمملا ىلع

 نيلماعلا ّنأ ىلع ةلادعلا ةمظنم مهتلباق نم لك عمجأ .نوناقلا قيبطت مدع ىلع تارّشؤملا زربأ دحأ يه ةلداعلا

 يف يمالعإ .نوناقلا مهيلع قبطي ال يركسعلاو يسايسلا نييوتسملا ىلع ايلعلا تادايقلاو نمألا عاطق يف

 ًامومع ايروس قرشو لامش قطانم يف نوناقلا قيبطت يف نارثؤي نْيَلماع نع ثّدحت ةكسحلا يف ةّينويزفلت ةانق

 ضرفي يذلا يرئاشعلا فرعلا :يناثلاو ،اهنم ةبرقم ىرخُأو ةرادإلا لخاد تاكبش هيمحت يذلا داسفلا :لوألا"

 نايبتسالا يف نوكراشملا ."فرعلا اذه ةاعارم ىلع اهتاسّسؤم ربجُت يتلا ةرادإلا ةبرجت ةثادح لظ يف هسفن

 عجرأ مهنم )%44.12( ،ايروس قرشو لامش يف لماك لكشب نوناقلل قيبطت ال نأب مهداقتعا نع اورّبع نيذلا

 نوناقلا نم ىوقأ فرعلا ّنإ اولاق )%22.38(و ،ةرادإلا تاسّسؤم يف ةلغلغتم داسف تاكبش دوجول كلذ ببس

 .قطانملا ضعب يف

 
 .2020 ربوتكأ/لوألا نيرشت - ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم - ءاليتسالا ةننوق )7( مقر نوناقلا 19

https://bit.ly/3wgQ1M0  
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 ضرفب ةّينعملا تاسّسؤملا ةباجتسا يف ئطبلا وه روصقلا هجوأ دحأ ّنإ اتلاق ةكسحلا نم ناتيندم ناتطشان

 دوجو ةّيمهأ ىلع اوّدكأ تاوجفلا ضعب تدجو نإو قبطي نوناقلا ّنإ اولاق نيذلا نايبتسالل نوبيجتسملا .نوناقلا

 يذلا يباجيإلا رودلا ىلإ اوراشأ امك ،مئارجلا باكتراب نيمهتملا ةقحالمب امهمايقو ءاضقلاو ةّينمألا ةسّسؤملا

 .نوناقلا ةدايس زيزعت يف يندملا عمتجملا تامّظنمو مالعإلا هبعلي

 )١( ةجيتن

 فالتخا ظحالي ،ةمزاللا ةءافكلاب نوناقلا ذيفنت يف امهبجاو يلخادلا نمألا ىوقو ةّيعامتجالا ةلادعلا ناويد يدؤي ال

 .ىرخُأ ىلإ ةقطنم نم

 )٢( ةجيتن

 هنع رّبعي يبلس :يناثلا امأ ،امهل ةدحاو ةدايق دوجو يف لّثمتي يباجيإ :لّوألا :ناهجو هل تاسّسؤملا هذه دوجو

 .ةلادعلا عاطق لصافمب ةّينمألا ىوقلا مّكحت

 )٣( ةجيتن

 .ةبساحملا نم ةنّصحم ةرادإلا يف ايلعلا ةيدايقلا تايوتسملا

 )٤( ةجيتن

  .نوناقلا ضرف ىلع ةرداق ريغ اهلعجي ةرادإلا ةبرجت ةثادح

22,38%

36,55%

28,50%

44,12%

22,70%

26,57%

27,37%

0,48%

 نوناقلا نم ىوقأ فرعلا

 نوناقلا زواجت ةلوهس

 ةلداع ريغ تامكاحم

 ةيبوسحملاو ةطاسولا

 باقعلا نم تالفإلا

 تارارقلا ذاختا يف درفتلا

 يندملا عمتجملاو مالعالا لبق نم ةباقر دوجو مدع

 ىرُخأ

ايروس قرشو لامش يف نوناقلا قيبطت مدع بابسأ :)٤( لكشلا



 

 

 ةّيّلحملا ةرادإلا يف نطاوُملا ةكراشُم

 2022 ويام راّيأ © ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم

 )١( جاتنتسا

 تامظنمو مالعإلا ةكراشمو ،هتءافكو ءاضقلا ةهازن نم هبّلطتي ام لك عم نوناقلا ةدايس نامضب ةبلاطم ةرادإلا

 .اهطاشن ةسرامم يف ةلماكلا ةيرحلا اهحنمو ةباقرلا يف يندملا عمتجملا

 )٢( جاتنتسا

 قيبطت يف مهسي ،ةّدع قطانم يف اهذيفنت يف -ةبغرلا مدع وأ- ةردقلا مدع ببسو نيناوقلا ذيفنت ةيلمع ةعجارم

 .ايروس قرش لامش قطانم فلتخم يف ةدّحوم ةروصب نوناقلا

 

 ايروس قرشو لامش ةّيتاسّسؤملا تامولعملا ىلإ لوصولا:ًاثلاث

 تاءانثتسالا ضعب ةّمث ،20يلحملا عمتجملا عم اهيف  ةعبّتملا تاءارجإلاو اهتطشنأ ةرادإلا تاسّسؤم كراشت ال

 .ةّيفاضإ ليصافت نود نم اهذّفنت ةّيمدخ ةطشنأل زجاومو روص تاسّسؤملا نم دودحم ددع رشن ليبق نم

 زجع وأ ضئاف ،اهيلع ةباقرلا تايلآو ةّيونسلا تاّينازيملا ،اهصيصخت هجوأو ةقطنم لكل ةصّصخملا تاّينازيملا

 ام لك نأ ىلع  ثالثلا تاظفاحملا يف ةّيراوحلا تاسلجلا يف نوكراشملا عمجأ .ةفورعم ريغ ةّيونسلا ةّينازيملا

 .كلذ ريسفت يف اونيابت مهّنكلو ًامامت بوجحم يركسعلا قشلاو نمألاب قّلعتي

  .تامدخلل ةصّصخملا ةّينازيملا -رمتسم ريغ لكشب- تنلعأ تايدلبلا ضعب ّنإ نوكراشملا لاق ةكسحلا يف

 اذه ،اهتاسّسؤم تامولعم ىلإ لوصولا لهست ال ةرادإلا ّنإ اولاق ةلادعلا ةمظنم مهتنيبتسا نمم )58.77%(

 تامولعملا رفاوتت ال ،قدأ لكشبو ،نكلو تاسّسؤملا نع ةمولعم يأ فرعي ال يلحملا عمتجملا ّنأ ينعيال

  .بولطم وهام ىلإ لوصولا ةبوعصو ةيفاكلا

 ةرادإلا نيب لصاوتلا تاّيلآ بايغ دّكأ لبقتسملا ايروس بزح يف وضعو ةرادإلل ةعبات ةسّسؤم يف فّظوم

 تاسّسؤم يف ناتفظومو  ناتّيندم ناتطشان امنيب ،ةّيسّسؤملا تامولعملا ىلع هعالطإل يّلحملا عمتجملاو

 تانيموكلا لالخ نم كلذو لوصولا اذه نيسحتل ىعست ةرادإلاو ،يبسن لوصولا ّنإ اولاق ةقرلا يف ةطلّسلا

 يف نيكراشملا نم )%27.43( هدّيأ ام وهو تاسّسؤملا هذه ىلع نومئاقلا اهذّفني يتلا ةّيبعشلا تاعامتجالاو

 .نايبتسالا

 ببس ّنأب ،اهلمع نع تامولعم نم ةرادإلا تاسّسؤم هرفوت امب نيفتكُملا ريغ نيكراشملا نم )%75.34( ىري

 هّنإ نولوقي )%48.76(و ،تامولعملا ةفاك ىلع نييلحملا ناكّسلا عالطا يف ةبغّرلاو ةّيفافشلا بايغ وه كلذ

 تناك نإ ةسّسؤملا ةعيبط نع رظنلا ضغب تامولعملا ةفاك نع حاصفإلا داسفلا تاكبش ةحلصم نم سيل

 
 دمتعت ،ةطلسلا يف مه نم لبق نم ذخّتملا رارقلا عنص ةيلمع صحف نيينعملا عمتجملا دارفأ عيطتسي امدنع دجوت :ةّيفافشلا “20
 صرفو بابسأ مهيدل تاعومجمو صاخشأ كانه نوكي نأ بجيو ،تامولعملا ةحاتإ نيلوؤسملا ىلع بجي ،ةكارشلا ىلع ةّيفافشلا

 .ةميرجلاو تاردخملاب ينعملا ةدحتملا ممالا بتكم - ةديشرلا ةمكوحلا ئدابم ."تامولعملا مادختسال
https://bit.ly/3weslYH 



 

 

 ةّيّلحملا ةرادإلا يف نطاوُملا ةكراشُم

 2022 ويام راّيأ © ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم

 .يندملا عمتجملا تامّظنمو 21مالعإلل يباقرلا رودلاو ةيباقرلا تاهجلا بايغ كلذ ىلإ نوفيضيو ،ةّينمأ وأ ةّيمدخ

 تاسسؤملاب قلعتي ام لك نإف تامولعم نم ةطلسلا هرفوت ام ىلع نيضارلا نم )%56.25( رظن ةهجو نم

 .هتّيرس ىلع ظافحلا بجي ةّينمألا

 

 )١( ةجيتن

 ضعب ريفوتل ةقّرفتم تالواحم دجوي ،ايروس قرشو لامش يف ةيفاكلا ةيتاسّسؤملا تامولعملا رّفاوتت ال

 .ًارمتسم سيل هّنكلو تامولعملا

 )٢( ةجيتن

 .ةّيركسعلا وأ ةّينمألا ةسّسؤملا نع ةمولعم يأ رفاوتت ال

 جاتنتسا

 تانزاوملا كلذ يف امب رمتسم لكشب ةيسّسؤملا  تامولعملاب يلحملا عمتجملا دّوزت يتلا تاونقلا بايغ

 هذه بييغت يف ةحلصم دوجو لوألا :نيببسل كلذ عاجرإ نكمي و البقتسم  ذفنتس يتلا وا ةذّفنملا تاعورشملاو

 .ةّيباقرلا تاهجلا بايغ :يناثلاو ،تامولعملا

 
 ةحفص قالغإب يضاقلا 2022 رياربف/طابش 5 خيراتب )5( مقر رارقلا ةيتاذلا ةرادإلل عباتلا يذيفنتلا سلجملا يف مالعإلا ةرئاد تردصأ 21
 .لمعلا نع ةيرابخإلا وادور

22,38%

36,55%

28,50%

44,12%

22,70%

 ةيتاذلا ةرادإلا تاسسؤم لخاد نيب داسفلا راشتنا

 رمتسملا عالطالا نامضل ةمزاللا ةيباقرلا تاهجلا بايغ
 ةيسسؤملا تامولعملا ىلع نمآلاو

 ةيلحملا تاطلسلا لبق نم ةبغرلا بايغ ةيفافشلا نادقف
 تامولعملا ةفاك ىلع ناّكسلا عالطإل

 يندملا عمتجملاو مالعالا ةباقر بايغ

 ىرُخأ

 ةّيتاذلا ةرادإلا تاسسؤم نع تامولعملا رفوت مدع بابسأ :)٥( لكشلا



 

 

 ةّيّلحملا ةرادإلا يف نطاوُملا ةكراشُم

 2022 ويام راّيأ © ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم

 

 ايروس قرشو لامش ةبساحملا:ًاعبار

 بويع ةعبرأ اهبوشت ةبساحملا هذه ّنأ اّلإ ،ةبساحملل ةّيلحملا ةطلّسلا تاسّسؤم يف نولماعلا عضخي

 ةداع ةحلاصملا ةّيلآ نوكتو ،داسفلاو نوناقلا زواجتب نيمهّتم عم ةرادإلا هيرجت يذلا حلاصتلا :اهلّوأ ةّيسيئر

 مهنيعب صاخشأ ةبساحمو ةقحالمب ءافتكالا وه :يناثلا ،ةعفترم ةّيلام ةمارغ عفد لباقم نيمهّتملا نع جارفإلا

 ةبساحملا نأ وه :ثلاثلا بيعلا ،اهجراخ وأ ةرادإلا لخاد نم مهيمعاد وأ مهب نيطبترملا ىلإ كلذ دتمي نأ نود

 ىلع نيمئاقلا ضعب ّنأ وه ريخألاو عبارلا بيعلا ،ايلعلا تايوتسملا ىلإ اهادعتت الو ةّيرادإ تايوتسمب ةدودحم

 .نيلّهؤم ريغ ةاضقلا ضعبو ةبساحملا ناجل

 ةعبات ناجل ءاسؤر عم كلذ ثدح ،درطلاو ماهملا نم ءافعإلاو ةلاقإلاو لمعلا ديمجت ةبساحملا لاكشأ نم

 نيمهّتملا ةقحالم ةريتو ّنإف روزلاريد يف ةرادإلا يف فّظوم قفو .ةكسحلاو روزلاريدو ةقرلا تاظفاحم يف ةرادإلل

 ًاّيلحم اهيلع ةسرامملا طوغضلا عم ةرادإلا بواجت هّنأب كلذ رّسفيو ،نيتريخألا نيتنّسلا لالخ تدعاصت داسفلاب

 .22ةبساحملا أدبم زيزعت ةرورض ىلإ نوعدي ةرادإلل نيمعادلا دشأ ّنأ تالباقملا يف ظحول .ًايلودو

 قوف مه يسايسلاو يعامتجالا ذوفّنلا باحصأ ّنأ )%51.08( حّضو ،ًاّيبسن ةبساحملا أدبم دوجو ىلع ديكأتلا مغر

 دوجو نع اوثّدحت )%49.84(و ،عيمجلا ىلع ٍواستم لكشب قبطي ال نوناقلا ّنأ نوري )%58.20(و ،ةبساحملا

 .ةبساحملا لقرعتو نوناقلا قيبطت عنمتو داسفلا يمحت حلاصم تاكبش

 

 
 ةحلصملا ىلع مهلاعفأ رّثؤت امدنع ةّصاخو مهلامعأ نع نيلوؤسم ةعومجم وأ صخش لك نأ أدبم ىلع ةلءاسملا دمتعت “22
 .ةميرجلاو تاردخملاب ينعملا ةدحتملا ممالا بتكم - ةديشرلا ةمكوحلا ئدابم ."ةماعلا

https://bit.ly/3weslYH 

51,08%

62,22%

58,20%

49,84%

28,17%

 يسايسلاو يعامتجالا ذوفنلا باحصأ ةبساحم مدع

 دح عضو ىلع ةردقلا نودب ةيبوسحملاو داسفلا رارمتسا
 كلذب نيمهتملل

 ٍواستم لكشب عيمجلا ىلع نوناقلا نايرس مدع

 ًايراداو ًايسايسو ًاينما ةلعافلا تادايقلا حلاصم لماكت

 ةينمألا وأ ةيرئاشعلا وا ةيبزحلا تاءالولا

ايروس قرشو لامش ةبساحملا أدبم قيبطت بويع زربأ :)٦( لكشلا



 

 

 ةّيّلحملا ةرادإلا يف نطاوُملا ةكراشُم

 2022 ويام راّيأ © ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم

 

 )١( ةجيتن

 كاهتناو داسفلاب نيمهّتملا نيلوؤسملا ةبساحم ديازت ظحاليو ةبساحملا أدبم قيبطت ىلإ ةيتاذلا ةرادإلا ىعست

 .نيناوقلا

 )٢( ةجيتن

 .باقعلا نم تالفإلا لّهستو هريثأت نم دحلا ىلإ يدؤت ةبساحملا راسم يرتعت يتلا بويعلا

 جاتنتسا

 عاضوألا ،ةّيرئاشعلا ىوقلا ةوطس( اهجراخ نم وأ )ةذّفنتم ىوق عارص( اهلخاد نم بابسأل ةرادإلا نكمتت مل

  .يبسن ةبساحملا قيبطت لعجي ام اذهو نيكِهَتنملا ةفاك ةبساحم نم )لاملا باحصأ ةوطس ،ةّينمألا

 

 ناسنإلا قوقح ئدابمب ةرادإلا مازتلا:ًاسماخ

 

 نكمي انهو يئزج ةّيتاذلا ةرادإلا يف ناسنإلا قوقح مارتحا ّنأ ىلع تاظفاحملا فلتخم يف نوكراشملا قفّتي

 :تايوتسم ةدع نع ثيدحلا

 لكاشملا ،اهنم نيديفتسملا نيب زييمت الو عيمجلل ةحاتم يهف ءابرهكلاو هايملا تامدخ ،ةحصلاو ميلعتلا :لّوألا

 .مهنيعب نيفّظومل ةّيحلصم تافرصت وأ ةءافكلا مدعو ةّيتحتلا ةينبلاب قّلعتت نيعاطقلا نيذه يف

 دوجو نع نوكراشملا ثّدحت ،بازحألا ليكشتو ةطلّسلا يف ةكراشملاو ريبعتلاك ةّماعلا تاّيرحلاب قلعتي :يناثلا

 مسرو نييندملاو 23نييمالعإلاو نييسايسلا نيطشانلا ىلع قييضتلا وه بلاغلاو ،ًادج ةدودحم اهّنأ اّلإ ةحاسم

  .لاقتعالل ضرعتلا رطخ تحت زواجتملا عضت ةّينمأ ءارمح طوطخ

 ةرادإلا تاسّسؤم يف ناسنإلا قوقح ئدابم مارتحا ّنأ نوربتعي )%58.84( نايبتسالا يف نيكراشملا نيب نم

 قوقحلا كاهتنا ىلإ راشأ نم مهنمو ،ةّينيدو ةّيقرع سسأ ىلع زييمتلا نع ثّدحت نم ءالؤه نم ،دودحم

 هيلع ءانبلا نكمي ةرادإلا هّرفوت ام ّنأ )%43.15( ىري امنيب ،نامألاو ريبعتلاو 24لّقنتلاو ةايحلا يف قحلاك ةّيساسألا

 قطانملاو ةرادإلا قطانم يف ةبكترملا تاكاهتنالا نيب نونراقي ءالؤه ، ةّيروسلا قطانملا يقاب نع زّيمم وهو

 
 - ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةموظنم - نييندم ءاطشن لاقتعاو يندملا عمتجملا ىلع قييضتلا لصاوت ةيطارقميدلا ايروس 23
 .2020 سرام/راذآ

https://bit.ly/3whGiEX  
 لجأ نم ةلادعلا ةموظنم - نييندملا قوقح ظفحت تاءارجإ ذاختا ىلع عامجإو عساو لدج :ايروس قرشو لامش دفاولا ةقاطب 24
 .2022 رياربف/طابش - ةايحلا

https://bit.ly/3kWzibz  



 

 

 ةّيّلحملا ةرادإلا يف نطاوُملا ةكراشُم

 2022 ويام راّيأ © ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم

 نع عفادت تاسّسؤم دوجو ىلإ اوراشأو ،ظوحلم لكشبو تعجارت تاكاهتنالا ّنأ نيدّكؤم ىرخُ◌ُألا ةّيروسلا

 .ةأرملا راد لثم ةّشهلا تائفلا قوقح

 ال نم نيبو ةّينمأ ٍعاودل تالاجملا ضعب يف ةرادإلا لبق نم سرامملا قييضتلا رّربي نم نيب نوكراشملا مسقنا

 ظفحل ًابسانم هارت ام ذاختا ىلإ ةرادإلا عفدت ةنهارلا ةّينمألا عاضوألا ":تلاق روزلاريد نم ةيندم ةطشان .كلذ رربي

 ."ةجهنمم ةسايس لّكشي ال اذه ّنأ اّلإ ،تاكاهتنالا ضعب باكترا ىلإ يّدؤي ام اذهو نمألا

 ةّيوق تارّشؤم رارقلاب دّرفتلاو ءاضقلا لبق نم زييمتلاو نوناقلا مارتحا مدع ّنإ": دّكأ ةقرلا نم يقوقح طشان 

 ."ناسنإلا قوقحل ةطلّسلا يف نيلماعلا مارتحا مدع ىلع

 )١( ةجيتن

 ام عضخي الو نوناقلا قوف ةّيركسعلاو ةّينمألا ةزهجألا ،يئزج ناسنإلا قوقحب ةّيتاذلا ةرادإلا يف نيلماعلا مازتلا

 يرسقلا ءافخإلا تالاحو تالاقتعالاب ةّصاخ ةحضاو ةّينوناق تاءارجإ قّبطت الو ،ةبساحملل تاكاهتنا نم هب موقت

  .لافطألا دينجتو

 )٢( ةجيتن

 ام لك يف ريصقتلا ّنأ ظحالي ،قطانملا فلتخم يف ةدودحم يندملاو يسايسلا لمعلاو ريبعتلا ةّيرح ةحاسم

 .ًاجهنمم سيل تامدخلا يقابو هايملاو ىوأملا ميدقتو ةحصلاو ميلعتلاب قحلاب قلعتي

 )١( جاتنتسا

 تاكرحتلل ةجيتن كلذ نأ ودبيو 2021و 2020 يماع لالخ ةيتاذلا ةرادإلا قطانم يف تاّيرحلا ةحاسم يف نّسحت

 عيسوتل هيلع ءانبلا نكمي تايرحلا عقاو نيسحتل بساكم نم نآلا ىتح ققحت ام .ةّيندملا ىوقلاو ةّيبعشلا

 ىلع انهو ،رارقلا يف ةلعافلاو ةعونتملا ةكراشملا نّسحيو رارقتسالا ةدايز يف مهاسي ام وهو ،تاّيرحلا ةرئاد

 .ناسنإلا قوقحل ةيماحلا نيناوقلا عيرشتل ةردابملا ةرادإلا

 )٢( جاتنتسا

 ضعبب رارقإلا نم دبال ،تاّيرحلا نع ثيدحلا دنع نابسحلا يف ةّرقتسملا ريغ ةّينمألا عاضوألا ذخأ مهملا نم

 ةعساولا تاكاهتنالل ةّجح ةّينمألا عاضوألا نوكت ال نأ ىلع ،ةحّلسملا تاّيلمعلا نم قطانملا ةيامحل دودحلا

 كارشإو نيكهتنملا ةبساحمو اهقيبطتو ةحضاو نيناوق لالخ نم هطبض نكمي اذه ،نوناقلا نع جورخلاو

 .قطانملا فلتخم يف نمألا ظفح يف عمتجملا ةمهاسم ىلع دمتعت ةّينمأ ةبراقم ةغايص يف يلحملا عمتجملا

 )٣( جاتنتسا

 ظَحالُي ،ًاّينقتو ًاّينف ًاّيلود ًامعد بلطتي نمألا ظفحو ناسنإلا قوقحل مارتحا قيقحتل نهارلا عضولا عم لماعتلا

 .عاضوألا هذه عم لماعتلا يف ةّيلحملا ةربخلا ةّلق
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 قرشو لامش ديشر يمكوح لكش ءانبل ةحاتملا صرفلا :ثلاثلا روحملا

 ايروس

 

 يلاحلا اهلكشب ةّيتاذلا ةرادإلا:ًالوأ

 تاّيلمع عجارت ىلع ةّينبم ةّيباجيإلا هذه ،اهلبق ام عم اهتنراقمب يلاحلا 25اهلكشو ةرادإلا نع ةّيباجيإ ءارآ ةّمث

 يأرلا اذه معدي ،ضارتعالاو ريبعتلل ،ةدودحم تناك نإو ،ةحاسم دوجوو ةمئانلا ةحّلسملا ايالخلا ةبراحمو عمقلا

 تّرفو  يلاحلا اهلكشب ةرادإلا ّنإ )%40.32( لاق ءالؤه نم .نايبتسالا يف نيكراشملا عومجم نم )39.93%(

 تظفاحو عونتلا تمح يلاحلا اهلكشب ةرادإلا ّنأ ىلإ اوراشأ )%37.50( ،هيلع ظافحلا نم دبال بسكم وهو نمألا

 .قطانملا فلتخمل تامدخلا ميدقت تلّهس يلاحلا اهلكشب ةرادإلا ّنإ اولاق )%27.41(و ،هيلع

 

 اهلكش نع رّوطتم ةرادإلل يلاحلا لكشلا ّنإ  اولاق ةكسحلا نم ةّينويزفلت ةانق يف يمالعإو ناّيتندم ناتطشان

 تاعلطت ةيبلتل بسانمو ،ايروس قرشو لامش تانّوكملا فلتخمل يواستملا ليثمتلا قّقحيو ،ليكشتلا تقو

  .ةقطنملا ناّكس

 ّنأ ىري ءالؤه ضعب ،ليدعت ىلإ جاتحي يلاحلا لكّشلا ّنأب اولاق نيكراشملا نم )%60( نم رثكأ ّنإف لباقملاب

   .رارمتسالل لباق ريغ وهف ،ًاّيلاح ًابسانم ناك نإو ،يلاحلا لكّشلا

 
 .2020 رياربف/طابش - ةايحلا لجأ نم لادعلا ةموظنم - ةبيعَملا ةكراشملا 25

https://bit.ly/3lZEkUp  

40%

60%

ةّيتاذلا ةرادإلل يلاحلا لكشلل يّلحملا عمتجملا لوبق ةبسن :)٧( لكشلا
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 ةيصعتسم ةّيمدخو ةّينمأ لكاشمل ةّيرذج لولح داجيإ نع زجع يلاحلا لكّشلا ":لوقي روزلاريد يف يعامتجا هيجو

 ":فاضأو روزلاريد يف ةرادإلل ةعبات ةسّسؤم يف فّظوم هدّكأ ام اذهو ،"ةرادإلا ليكشت ىلع تاونس رورم مغر

 تلاق ."ةلكيهلا ةداعإ ىلإ ًالعف نآلا ىعست ةرادإلا نكل ،ةرادإلا ليكشتل ىلوألا ةلحرملا مئالي يلاحلا لكّشلا

 تدّمج يتلا لكاشملا نم ريثكلا هيف ّنأل ريوطت ىلإ جاتحي يلاحلا لكّشلا ":ةقرلا يف ةيّمسر ةسّسؤم يف ةفّظوم

 )%42.89(و ةبساحملاو ةباقرلا رّفوي ال ةرادإلل يلاحلا لكشلا ّنأب )%60.32( لاق انه ."داسفلا اهمهأ ةرادإلا لمع

 ززعي هّنأب )%17.96( دكأو ،ةرح رايتخا ةّيلمع يأ نودب ايروس قرشو لامش ىلع نيضورفم نيلوؤسملا ّنإ اولاق

 .ةلادعلاو ةاواسملا ئدابم باسح ىلع ةّينثإلاو ةّيقطانملاو ةيرئاشعلا تاءالولا

 )١( ةجيتن

 ةدحاو ةدايق داجيإو ةحّلسملا تاعومجملا ةبراحمو تامدخلا ميدقت نيسحت نم يلاحلا اهلكشب تنّكمت ةرادإلا

 .ةيطارقميدلا ايروس تاوق ةّلظم تحت اهعيمج توضنا يتلا ةّيركسعلاو ةّينمألا ىوقلل

 )٢( ةجيتن

 ،يرشتسملا داسفلاو ينمألا عضولا ثيح نم ةيصعتسملا تايدحتلا عم لماعتلا ىلع رداق ريغ يلاحلا لكشلا

 .صلاخ يبعش رايتخا ىلع ءانب ةرادإلا ليكشتب بلاطملا ديازتت

 

 

42,89%

60,32%

28,95%

37,26%

45,04%

33,24%

17,96%

 عمتجملا ىلع ةيلحملا ةطلسلا ءاضعأ ضرف

 ةيفافشلاو ةبساحملاو ةباقرلا يلاحلا لكشلا رفوي ال

 ميدقت ىلع ًابلس يلاحلا اهلكشب ةرادإلا لمع ساكعنا
 يلحملا عمتجملل تامدخلا

 قيسنتلاو طبارتلا نمؤي ال يلاحلا لكشلاف ليدعت ىلإ جاتحي
 تاسسؤملا نيب

 بوعش تاعلطت سكعي الو زييمت هيف يلاحلا ةرادإلا لكش
 ةقطنملا

 ةقطنملا ةفاقث عم مجسني ال يلاحلا ةرادإلا لكش

 ةينثالاو ةيلئاعلاو ةيبزحلا تاءالولا ززعي يلاحلا ةرادإلا لكش

ةّيتاذلا ةرادإلل يلاحلا لكشلا رييغتب ةبلاطملا بابسأ :)٨( لكشلا
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 )١( جاتنتسا

 ةرادإلا تّلكش يتلا ىوقلا نوكت نأ ىلع ،ًاّحلم ًارمأ تاب ةلكيهلا ةداعإ ًاّيلحم ىمست امك وأ ةرادإلا لكش رييغت

 .هركتحت ال نأو رييغتلا اذه نم ءزج ًةيادب

 )٢( جاتنتسا

 .كلذ وحن ةّيدج تاوطخ دوجو ىلإ ريشي ام دجوي الو ،ةلكيهلا ةداعإل اهدوعو ًاّيلمع ةرادإلا ذفنت مل

 )٣( جاتنتسا

 ريغ تالاقإلا بابسأ ّنأل يبعشلا لوبقلا اهل نكي مل ةّيركسع وأ ةّيندم ةّيسيئر تادايق ةلاقإ تلت يتلا تانييعتلا

 .ةّيرئاشعلا تاءالولاو يبزحلا ءامتنالا ىلع اهبلاغ يف ةمئاق يهف رّيغتت مل ريياعملاو نييعتلا ةقيرطو ةحضاو

 

 اهتلكيه ةداعإو ةرادإلا لكش ريوطت يف ةّيسايسلا بازحألاو يندملا عمتجملا تامّظنم رود:ًايناث

 قرشو لامش يف ةّيقوقحلاو ةّيسايسلا ةيعوتلا يف ًارود ةّيسايسلا بازحألاو يندملا عمتجملا تامّظنم بعلت

 ،اهطاشن ةسرامم نم ةقطنملا ىلع اهترطيس دعب ةيطارقميدلا ايروس تاوق اهل تحمس نأ دعب ايروس

 ،اهنع عافدلا لبسو ناسنإلا قوقحب يلحملا عمتجملا فيرعت :ةّيساسأ طاقن ثالث يف اهرود صيخلت نكميو

  .تاسسؤملا لمع ىلع -ةدودحم- ةباقرلا ،ةّيتاذلا ةرادإلا تاسّسؤمو ةّيلحملا تاعمتجملا نيب لصو رسج

 ،ةرطيسملا ىوقلل ةعباتلا ةّينمألا ةزهجألا نم ةضورفملا هدودح يف وه رودلا اذه يرتعت يتلا ةلكشملا

 عمتجملا تامّظنم ّنإ اولاق )%51.26( ءالؤه نم ،نايبتسالا يف اوكراش نّمم(%80.83) اهدوجو دّكأ دودحلا هذه

 و ،ريبك لكشب اهرود نم دحي ام اذهو ةبولطملا ةّيرحلاب كّرحتلا نم نّكمتت ال ةّيسايسلا بازحألاو يندملا

  .ةّيلكش ةرادإلا اهل جّورت يتلا ريبعتلا ةّيرحو ةكراشملا ةحاسم ّنإ اولاق )48.73%(

 عمتجملاو ةرادإلا نيب طيسولا رودب بازحألاو تامظنملا موقت نأ ضرتفملا نم":لاق ةقرلا نم يندم طشان

 ."ةرادإلا ةّيلوؤسم هذهو ةّيرحب لمعلل بسانم خانم رفاوتي ال نكلو ،يلحملا

 

 مدعو يثاغإلا لمعلاب اهرود طيمنت يف يه تامظنملا ةلكشم ّنإ ":تلاق ةقرلا يف ةّيمسر ةسّسؤم يف ةفّظوم

  ."هتقث بسك نم اهنّكمي يذلا لكشلاب عمتجملل  اهسفن ميدقت

 كلذو ةرقتسم ريغ ةيناث ةهج نم ةّيسايسلا بازحألاو يندملا عمتجملا تامّظنمو ةهج نم ةرادإلا نيب ةقالعلا

 .امهنوؤش يف لّخدتلاو امهلمع ىلع ةمراصلا ةباقّرلاو ،اهديدجت مدع وأ صيخارتلا عنم ببسب

 عفرو ةيلحملا تاسسؤملا لمع ريوطت يف ٌرود بازحألاو تامّظنملل ّنإ اولاق نيكراشملا نم )%19.16( ةبسن

 .ناسنإلا قوقح ئدابم معدو رارقلا عنص يف ةّيعمتجملا ةكراشملا زيزعتو ةّيلحملا رداوكلا تاردق
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 تلاقو ،"ةّيلحملا تاجايتحالا يبليو رارقتسالا معدي ًاّمهم ًادفار لّكشت تامّظنملا ّنإ":لاق ةكسحلا نم يمالعإ

 ةّيرحلا ةحاسم ىلع ظافحلل مهم  ،قييضتلا دجو نإو ،بازحألاو تامّظنملا دوجو نإ":ةكسحلا نم ةّيندم ةطشان

 ."ةّيمسرلا تاسّسؤملا ىلع ةباقّرلاو

 )١( ةجيتن

 تاجايتحالا عم بواجتلاو ناسنإلا قوقح ةفاقث زيزعت ىلع ةّيسايسلا بازحألاو يندملا عمتجملا تامّظنم لمعت

 .ةّيبطلاو ةّيثاغإلا ةصاخ ةّيلحملا

 )٢( ةجيتن

 .ةلماك ةيرحب ريبعتلاو ةباقّرلا رودب  مايقلاب بازحألاو يندملا عمتجملا تامّظنمل حمست ال ةّيتاذلا ةرادإلا

 )٣( ةجيتن

 :نم لك هلّمحتت تامّظنملا رود ةّيدودحم

 ،"نيراشتسملا" ةرادإلا مهيمست ام وأ "رداوكلا" داقتناك اهزواجتب حمست ال طوطخ عضوب ةّيتاذلا ةرادإلا .1

 .ايلعلا ةّينمألاو ةّيركسعلاو ةّيرادإلا تايوتسملا لمع داقتنا

 يف ،ةدودحم ةروصب اّلإ ،طرخنت ملو تادعاسملاو ةثاغإلا ميدقت يف اهرود ترصح يتلا تامّظنملا .2

 .فرطتلا ةحفاكمو ناسنإلا قوقحو مالسلا ءانب ةطشنأ

 )٤( ةجيتن

 نواعتلا نيب حوارتت ىرخُأ ةهج نم ةّيسايسلا بازحألاو يندملا عمتجملا تامّظنمو ةهج نم ةرادإلا نيب ةقالعلا

 لاقتعاو اهبتاكم قالغإو اهلمع فاقيإ نم ىشخت بازحألاو تامّظنملا ،نايحألا نم ريثكلا يف رتوتلاو ًانايحأ

 اهرداوك

 جاتنتسا

 يف ةمهاسملاو ةّيعمتجملا ةكراشملا ةّيلمع ليهست يف رود ةّيسايسلا بازحألاو يندملا عمتجملا تامظنمل

 هرّفوت نأ بجي امب طورشم اذه ،تاردقلا عفرو فيقثتلاو طيسولا رود لالخ نم ةّرقتسم ةّيعمتجم ةئيب قلخ

 .لاقتعالاو قالغإلاب بازحألاو تامّظنملا فادهتسا نع اهداعتباو ةنمآ لمع ةئيب نم ةرادإلا
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 ايروس قرشو لامش تاباختنا ءارجإ ةّيناكمإ:ًاثلاث

 يف يلحملا عمتجملا تاحومط ةيبلت ىلع ةرداق ةّيليثمت ةرادإ رايتخاب لثمتملا رييغتلا قيقحتل بلطم تاباختنالا

 اهّنألو ،ةبساحملاو ةباقرلل تايلآ عضوو نوناقلا ةدايسو ءاضقلا رود زيزعتو تاكاهتنالا فقوو تامدخلا نيسحت

 ددع .)%71.49( ىلإ تلصو ةبسنبو ةّيسيئرلا رييغتلا ةادأ اهوربتعا ةثالثلا تاظفاحملا ّنإف قبس ام لك قّقحت

 ريغ ةّيلاحلا فورظلا نوربتعي )%28.50( نم تلعج تاباختنالا بلطم قيقحت قيرط يف فقت ليقارعلا نم

 ةحاسملا رّفوت مدع :يناثلا ،تاباختنالا يف ةفيثك ةكراشم عنمت دق يتلا ةّيلاحلا ةّينمألا عاضوألا :اهلّوأ ،ةيتاوم

 تسيلو رييغتلل ةادأ تاباختنالا نوكت نأ يف ةمهاسملل ةيسايسلا بازحألاو يندملا عمتجملا تامظنمل ةيفاكلا

 تاباختنالا نوكت دق يلاتلابو ةّيتاذلا ةرادإلا لخاد رييغتلا ةدارإ يف كيكشتلا وه :ثلاثلا ،مئاقلا عضولل تيبثت

  .ًاّيرذج ًارييغت ثدحت نل تاباختنالا نإف رخآ ىنعمبو نوناقلا ىلع فرعلا ةبلغ وهف عبارلا امأ ،ةّيروص

 رايتخال ًارخؤم ترج يتلا تاباختنالا ،ةهيزن نوكت نأ طرشب ةّيرورض تاباختنالا ":تلاق ةكسحلا يف ةّيندم ةطشان

 فورظلا نأ ىلع اوقفتا ةقرلاو روزلاريد يف ةطلّسلا يف نيفظوم ثالث  ."ًايباجيإ ًارثأ كرتت مل نيموكلا ءاضعأ

  .ةّيعمتجملا ةكراشملا قّقحت ةهيزن تاباختنا ءارجإ نمضت ال ةّيلاحلا ةّيعامتجالاو ةّينمألا

 يلاتلابو تاباختنا  يأ حاجنإب بغري ال ةرادإلا لخاد ًاراّيت نأ نم هفوخت نع رّبع ةقرلا نم يقوقح طشانو يماحم

 .ًابسانم سيل تقولا اذه

 ةجيتن

 لامش نع ةلوؤسملا ةرادإلا رايتخا يف ةّيلحم ةكراشم قّقحي امب يلحم بلطم رييغتلا تاودأ دحأك تاباختنالا

 .ايروس قرشو

 )١( جاتنتسا

 تقولا يف تاباختنا ءارجإ مدع مهملا نم ،ةهازنلا طورش اهيف رفاوتت تاباختنا ءارجإل ةيتاوم ريغ ةّيلاحلا فورظلا

 .ءادألا وأ لكّشلا يف رييغت قيقحت ىلإ يدؤت نل اهنأل يلاحلا

 )٢( جاتنتسا

 لالخ نم ةهيزن تاباختنال دادعإلا ىلع لمعلل ،رييغت ثادحإب ةّيلودلاو ةّيلحملا ةبغرلا لظ يف ،ةيتاوم نآلا ةصرفلا

 ةيلمعلا يمحت يتلا نيناوقلا نس نع ًالضف ،كلذل ةّيرشبلاو ةّيلاملاو ةّينفلا دراوملاو ةّينمألا فورظلا ريفوت

 .ةّيباختنالا
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 ايروس قرشو لامش تاباختنا ءارجإ طورش:ًاعبار

 يأ لبق ققحتلا ةبجاو تاوطخ هوربتعا ام اوطرتشا نيكراشملا نإف ،ةهيزن تاباختنا يأ هبّلطتت ام ريفوتل

 نوكي نأو ،ةّيميلقإ وأ ةّيلحم تاهج نم لخدت يأ نودب متت نأ بجي تاباختنالا ّنإ اولاق )%74.18( ،تاباختنا

 تالمحلاو ةيعوتلا تالمح ميظنت يف ةلماكلا ةّيرحلا ةّيسايسلا بازحألاو تامّظنملاو تاباختنالا يف نيحشرملل

 ايروس قرشو لامش ناّكس ةفاك نيب ةاواسملا ىلع صني نوناق رفاوت ةرورض ىلع اودّكأ (%54.75) ،ةّيباختنالا

 ،اهئارجإل  ةيساسأ ةزيكر تاباختنالا ىلع ةّيلودلاو ةّيلحملا ةباقرلا دوجو نإ اولاق )%39.61( ،ةّيباختنالا ةّيلمعلا يف

  .بابشلاو ةأرملل دعاقم صّصخي نأ بجي باختنا نوناق يأ ّنإ اولاق )%27.53( ةشّمهملا تائفلا صخي امبو

 

  

 هاجتاب عّسوتلا مث ةريغص ةّيرادإ تايوتسم ىلع تاباختنالا ءارجإ لضفألا نم هّنإ":ةقرلا نم يندم طشان لاق

 ةدياحم تاباختنا ةنجل ليكشت بجي":ةكسحلا نم ةطشان تلاقو ،"ةهازنلاو ليثمتلا نامضل كلذو ميلاقألا

 ."تاباختنالا ىلع ةباقرلا ةسرامم بازحألاو يندملا عمتجملل حاُتي نأو ،ةّلقتسمو

 

 

 

28,34%

74,18%

39,61%

34,29%

39,61%

45,08%

54,75%

36,07%

41,38%

21,90%

24,63%

27,53%

 عارتقالا ةّيرس

 لّخدتلا عاونأ نم عون يأ نودب ةلماك ةيرحب ةيلمعلا متت نأ

 تاباختنالا ىلع يلودلاو يلحملا فارشإلا

 فنعلا لامعأ نم ةيباختنالا ةيلمعلا ةيامح

 تاوصألا زرف يف ةيفافشلا

 ينلع لكشب جئاتنلا نالعإ

 عيمجلا نيب ةاواسملا

 رييغتلا ثادحإل ةيلحملا تاطلسلا ىدل ةدارإلا رفاوتت نأ

 اهجئاتنو ةيباختنالا ةيلمعلا يمحت نيناوق عيرشت

 ةبتاذلا ةرادإلل ةعضاخلا ميلاقألا ىوتسم ىلع تاباختنا ءارجإ

 ةقطنم لك يف ةيناكسلا بسنلا عم بسانتي دعاقملا ددع

 بابشلاو ةأرملل دعاقم صيصخت

ايروس قرشو لامش يف تاباختنا ميظنتل اهرفاوت بجي يتلا طورش :)٩( لكشلا
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 )١( جاتنتسا

 ةهازنلا نّمؤت يتلا طورشلا رفاوت نود اهؤارجإ مت لاح يف يلحملا عمتجملا ىدل ًاّيباجيإ ًىدص تاباختنا يأ ىقلت نل

 ليهستو ،اهجئاتن ديدحتو اهريس يف ةّيلحملا ةّينمألا تاهجلا مّكحت مدعو ،يميلقإلاو يلودلا لخدتلا مدعو

 .ايروس قرشو لامش قطانم فلتخم يف ةكراشملا

 )٢( جاتنتسا

 يف امب هيلع وه امك لاحلا رارمتسا ينعت ًاهباشم ًاعضو جِتنُت وأ تّبثتو رييغتلا ىلإ يّدؤت ال ةّيباختنا ةّيلمع يأ

 ةيلآك تاباختنالاب ةقثلا نادقفو داسفلا راشتناو ينمألا رارقتسالا مدعو ةرادإلا لمع نم يبلسلا فقوملا كلذ

 .رييغتلل

 

 ايروس قرشو لامش ةمكوحلاو يلودلا معدلا:ًاسماخ

 تاسّسؤملا ليهأتو ةّيرشبلا رداوكلا تاردق ءانبل دراوملا ايروس قرشو لامشل مّدقملا يلودلا معدلا رّفوي

 يلاملا معدلا نّمؤي هنأ امك ،ةّيتحتلا ةينبلا ءانب ةداعإ معدو يسايسلا يعولا ةدايز يف معدلا اذه مهاسي ،ةّيمسرلا

 ةرطيسملا ىوقلل ةعبات ةّينمأ رصانع بيردت  لالخ نم ةّينمألا ةلاحلا نيسحت يف يسيئر رود هلو ،ةرادإلل ينقتلاو

 .ءادألاو لكشلا ثيح نم ةرادإلا نيسحتل معدلا اذه ىلع نولّوعي )%76( .ةّينمألا تاّيلمعلا ضعب يف ةكراشملاو

 ىوقلا ثحو اهتبقارمل قرف بيردتو تاباختنا ءارجإل ةبولطملا ةّيتحتلا ةينبلا رّفوي نأ معدلا اذهل نكمي ،ًالبقتسم

 .ةهيزن تاباختناب لوبقلا ىلع اهنم نيبرقملا نم وأ ةرادإلا لخاد نم تاباختنالل ةضفارلا ةلعافلا

 يف نيلماعلا ليهأتب كلذو روهظلاب تأدب يلودلا معدلا جئاتن ّنإ": لاق روزلاريد نم ةرادإلا يف فظوم

  ."تالاجملا فلتخم يف ةرادإلل ةعباتلا تاسّسؤملا

 اهئافلحو ةرادإلا ضفرو ايروس قرش لامش يف يلودلا فلاحتلا ةيجيتارتسا نم تافوختلا ضعب ،ىرخُأ ةيحان نم

 جراخ نم مدقملا معدلا ىلع ًاريثك نولّوعي ال )%23.99( نم تلعج رييغتلل ،مهنم ءزج لقألا ىلع وأ ،نييلحملا

 يف يعاسم يأ عنمي وهف رييغتلا يف دعاسي معد يأ لقرعت ةفآ داسفلا يف ىري )%67.78 ( ءالؤه نم ،ايروس

 رارمتسا مامأ ًاقئاع ةّينمألاو ةّيسايسلا عاضوألا يف اوأر )%60.40( ،ةيقادصم يذو ديدج يمكوح لكش ءانب

  .ةباقرو عيزوت ةداعإ ىلإ ةجاحب يلودلا معدلا ّنإ اولاق )%39.91( اميف ،ليوطلا ىدملا ىلع معدلا

 معد ّيأ يلاتلابو ايروس يف ةحضاو ةيجيتارتسال يلودلا فلاحتلا دقتفي ":لاق ةقرلا نم يقوقح طشانو يماحم

 ىلإ مدقملا معدلا تدقتنا ةكسحلا نم ةّيندم ةطشان ."هيلع دامتعالا نكمي ال ىرخُأ ةهج يأ نم وأ هنم مّدقم

 ريوطتب ينعم ريغ وهف يلاتلابو ةّينمألا بناوجلا ىلع رثكأ زّكري هنأل يلودلا فلاحتلا نم ةصاخ ايروس قرشو لامش

 .ةرادإلا

 )١( ةجيتن

 .ةّيرشبلا رداوكلا ليهأتو لمع صرف ريفوتو نمألاو تامدخلا نيسحت يف يلودلا معدلا مهاسي
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 )٢( ةجيتن

 .اهتهازنل ًانماضو ةمداق تاباختنا يأل دادعإلا يف ًامهاسم نوكتل ةمعادلا ةّيلودلا تاهجلا ىلع ليوعت دجوي

 )٣( ةجيتن

 .معدلا اذه رارمتسا مدع لامتحا دوجو يلاتلابو ايروس يف يلودلا فلاحتلا ةّيجيتارتسا ضومغ نم فّوخت

 )٤( ةجيتن

 .ةّيسايسلاو ةّيمدخلا بناوجلا باسح ىلع ةّينمألا بناوجلاب مامتهالا راكنتسا

 )١( جاتنتسا

 ،ةبساحملاو ةّيفافشلا زيزعت ،ةرادإلا ةءافك ةدايز ىوتسم ىلع رييغت ثادحإ ةّيلود تاهج نم مّدقملا معدلل نكمي

 .ةهيزن تاباختنال دادعإلا ،تاّيرحلا ةحاسم نيسحتل طغضلا

 )٢( جاتنتسا

 لالخ نم ةّيلحملا تاعمتجملا كارشإو ،ايروس يف يلودلا فلاحتلا ةّيجيتارتسا حيضوت ناكمب يرورضلا نم

 .ايروس قرشو لامشل صّصخملا معدلا هيجوت يف ةّيلودلاو ةّيلحملا يندملا عمتجملا تامّظنم
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 تايصوتلا

 امب يصوت ةلادعلا ةمّظنم ّنإف اهيف ةدراولا تاجاتنتسالاو ،ةّيثحبلا ةقرولا اهيلإ تلصوت يتلا جئاتنلا ىلع ءانب

 :يلي

 ةّيتاذلا ةرادإلا

 اهميظنتل ةبسانم ةئيب ةئيهت ىلع لمعلاو  ،ايروس قرشو لامش يف يلاحلا تقولا يف تاباختنا ءارجإ مدع .1

 ةيلمعلا يمحت يتلا نيناوقلا نسو ،ةّيرشبلاو ةّيلاملاو ةّينفلا دراوملاو ةّينمألا فورظلا ريفوت ةصاخ ًالبقتسم

 .ةيسايس بازحأو يندم عمتجم تامظنم نم نييلحملا نيلعافلا عم نواعتلاب ةّيباختنالا

 ،اهيف نيلماعلا ةءافك ةدايزو ،قطانملا فلتخم لمشت ثيحب نزاوتم لكشب ةّينمألا ةلاحلاو تامدخلا نيسحت .2

 فرص هجوأ ىلع ةباقر ضرفت نأو ،اهناكس ددعو اهتجاح عم بسانتي امب ةقطنم لكل يفاكلا معدلا صيصختو

 كلت نع ةمولعم يأ لاصيإل ةفورعم تاونق قطانملا لك يفو ةفاك ةرادإلا تاسّسؤمل نوكي نأو .معدلا اذه

 .ًالبقتسم اهذيفنت ررقملا وا ةذّفنملا عيراشملاو تانزاوملا كلذ يف امب تاسّسؤملا

 ءافخإلاو ةّيفسعتلا تالاقتعالاك تاكاهتنالل دح عضول نوناقلا زواجتي نم ةبساحمل ةطلّسلا ءاضقلل نوكي نأ .3

 قوقحل ةيماحلا نيناوقلا  عيرشت ىلع نييسايسلاو نييندملا نيلعافلا عم ةكارشلاب ةرادإلا لمعت نأو .يرسقلا

 .ناسنإلا

 ةكراشم كلذ بلطتي ،قطانملا ةفاك يف لعافو دّحوم لكشب اهقيبطت مدع ببسو نيناوقلا ذيفنت ةيلآ ةعجارم .4

 .ةباقرلا يف يندملا عمتجملا تامظنمو مالعإلا

 ةرادإلا مدختست ال نأو ،ةحضاو نيناوق قفو يندملا عمتجملا تامظنمو ةّيسايسلا بازحألا صيخرتب حامسلا .5

 .ايروس قرشو لامش يف يندملاو يسايسلا طاشنلا ةقرعل اهتطلس

 ةطخو ةّينمأ ةبراقم ميمصت يف نييعامتجالا نيلعافلاو ةّيندملاو ةّيبزحلا ىوقلا نيمضت ىلع ةرادإلا لمعت نأ .6

 .اهذيفنتل ةيؤر عضوو تامدخ ميدقت

  

 ةيكيرمألا ةّدحتملا تايالولا ةدايقب ةلودلا ميظنت ةبراحمل يلودلا فلاحتلا

 ىوقلا فلتخمو يندملا عمتجملا تامّظنمو ةّيتاذلا ةرادإلا كلذ دعاسي ،ايروس يف فلاحتلا ةّيجيتارتسا حيضوت .1

 .يلحملا رارقتسالا يف مهاست دمألا ةليوط تاجّيتارتسا عضو يف ةّيلحملا

 ماظنب ةطورشم معدلا لاكشأ لك نوكت نأو ،ةرادإلا يف نيلماعلا ةءافك ةدايزل ينفلا معدلا ميدقت ةلصاوم .2

 .مراص ةبساحمو ةيفافش

 فورظ ةئيهت ىلع لمعلاو ،يلحملا عمتجملا تاجايتحا ةيبلتل يندملا عمتجملا تامّظنم عم ةكارشلا  ةلصاوم .3

 .لبقتسملا يف تاباختنا ءارجإل ةبسانم

 ةّيندملا ىوقلا عم اهتقالع زيزعتو تاكاهتنالا فقوو ،تاّيرحلا ةحاسم ةدايزل ةّيتاذلا ةرادإلا ىلع طغضلا .4

 .يلحملا عمتجملا يلثممو ةّيسايسلاو
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 ةايحلا لجا نم ةلادعلا ةمظنم نع

 ةفاقث زيزعتو رشنب ىنعت ،ةّيحبر ريغو ةّيموكح ريغو ةّلقتسم ةيروس ةمظنم يه ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم

 .ةيروس يف ناسنإلا قوقح

 قوقح نع نيعفادملاو دارفألل ةّيمكارت دوهجل ةجيتن 2015 ماع يف ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم تسّسأت

 ناسنإلا قوقح نع عافدلل ةّيعامجلاو ةّيدرفلا دوهجلل ًاجيوتت ةمظنملا تءاج .روزلا ريد ةظفاحم نم ناسنإلا

 ةظفاحملا يف عازنلا فارطأ فلتخم اهتبكترا يتلا ناسنإلا قوقح تاكاهتنا قيثوت ىلإ ةفاضإلاب ،مهعمتجم يف

 عافدلل اياحضلاو ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل ةحاسمو ةّصنم ةباثمب ةمظنملا هذه تحبصأو .2011 ماع ذنم

 .ةّينهملاو ةّينوناقلا ريياعملل ًاقفو اهترصانمو مهاياضق نع

 قوقح ةمظنملا زّزعت .ةلداع ةلءاسم نود ثادحألاو تاكاهتنالا هذه بهذت ال ىتح دوهجلا هذهب ةمظنملا موقت 

 اياحضلا لوصح نامضل ةّيسايسلاو ةّيعامتجالاو ةّيفاقثلا تايوتسملا ىلع يروسلا عمتجملا يف ناسنإلا

 ةّينطولا دوهجلا نم ًالعاف ًاءزج حبصيل ةمظنملا لمع قاطن عستا ،كلذ قيقحتلو مهقوقح ىلع مهرسُأو

 ًاقفو 2011 ماع ذنم يروسلا بعشلا دض تعقو يتلا ايروس يف تاكاهتنالا قثوت يتلا ناسنإلا قوقحل ةّيلودلاو

 .ةينوناقلا ريياعملل

 

 ةيؤرلا

 نوناقلا ةدايسو ناسنإلا قوقحو ةلادعلل ةّيفو ةركاذ

 

 ةلاسرلا

 ةرصانملاو قيثوتلا لالخ نم ةّيروس يف تاّيرحلاو راوحلاو ناسنإلا قوقح زيزعتل يكراشت لكشب يعسلا

 .تامّظنملاو تاعمتجملا تاردق ءانب دوهجو لوصولاو

 

 ميقلا

 ةاواسملا •

 ساسأ ىلع رشبلا نيب زييمتلا اننكمي الو ،تابجاولاو قوقحلا يف نيواستم نودلوي سانلا عيمج ّنأب نمؤن

 ةنطاوملا ساسأ ىلع ةلودلاو عمتجملا ءانب لمتكي نلو ،اهريغ وأ ةّينول وأ ةّيسنج وأ ةّيفئاط وأ ةّيقرع تارابتعا

 .مهتاناكمإ وأ مهقوقح نع نينطاوملا قوعت يتلا تارابتعالا ءاسرإ وأ زييمتلاب ةيقيقحلا

 نوناقلا ةدايس •



 

 

 ةّيّلحملا ةرادإلا يف نطاوُملا ةكراشُم

 2022 ويام راّيأ © ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم

 – ةسّسؤم وأ درف يأل نكمي الو ،ةلودلاو بعشلا نيب تاقالعلاو ،سانلا نيب تاقالعلا مكحي نوناقلا ّنأب نمؤن

 ةّيلوؤسم يه نوناقلا ةيامح نع ةّيلوؤسملاو ،رابتعا يأ ساسأ ىلع اهكهتني وأ اهزواجتي نأ – ةماع وأ ةصاخ

 .ةّيعامج

 ةلادعلا •

 روصو بناوج ةلادعللو .اهتانّوكمو اهئانبأل ةلادعلا نمضي راسم نودب شيعت نأ تاعمتجملاو لودلل نكمي ال

 ةّيعامتجالا ةلادعلاو ةّيفاقثلا ةلادعلاو دراوملا عيزوت يف ةلادعلا لب ،طقف مكاحملا مامأ ةلادعلا سيلو ،ةفلتخم

 .ةّيسايسلا ةلادعلاو

 ةّيكراشتلا •

 رّدقن نحن كلذل ،ةلودلاو عمتجملا ىوتسم ىلع تارييغت ثادحإل يفكت ال ةدودحملا ةّيدرفلا دوهجلا ّنأب نمؤن

.تايوتسملا عيمج ىلع انتاعمتجم يف تارييغتلا قيقحتل ةماعلا نوؤشلا يف كرتشملا لمعلاو دوهجلا ةرورض



 


