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 يذيفنت صخلم

 يف ةيتاذلا ةرادإلا ةرطيس قطانم يف نيدجاوتملا روزلا ريد يحزان ةدوع ةّيناكمإ ةقرولا هذه لوانتت

 ةهّجوملا ةّيروسلا ةموكحلا تاوعد دعاصتت ثيح ،روزلا ريد يف ةّيموكحلا ةرطيسلا قطانم ىلإ ةظفاحملا

 ةباجتسا دهشت مل تاوعدلا هذه ّنأ اّلإ ،مهل ضّرعتلا مدعب دهعتلا عم مهقطانم ىلإ ةدوعلاب نيحزانلل

 .ةّيروسلا ةموكحلا قطانم يف ةّيداصتقالا ةلاحلاو ةّينمألا فواخملا اهنم ةديدع بابسأل نآلا ىتح ركذُت

 يف ةّيموكحلا قطانملا ىلإ روزلا ريد يف نيحزانلا ةدوع ةّيناكمإ ةّيساسأ رواحم ةثالث ةقرولا نمضتت

 نم هضرفت امو ةيتاذلا ةرادإلا لبق نم ءاوس حوزنلا قطانم يف اهنوهجاوي يتلا فورظلا ،ةظفاحملا

 .نيحزانلا ةدوعل اهرفاوت مزاللا طورشلاو ،ةّينمألاو ةّيداصتقالا عاضوألا وأ تاءارجإ

 يف نيحزانلا ّنأ امك ،نيحزانلل ةنمآ ةدوعل ةنمآ ريغ لازت ال ةموكحلا ةرطيس قطانم َّنأ ىلإ ةقرولا تلصوت

 َّنأو ،ةيوستلا ءارجإو مهتدوع دعب مهل ضّرعتلا مدعب ةّيروسلا ةموكحلا دوعوب نوقثي ال مهمظعم

 قطانم فلتخم يف ةرشتنملاو ةّيروسلا تاّوقلل ةدناسملا ةطبضنملا ريغ ةّيلحملاو ةّيبنجألا تايشيلملا

 .ةدوعلا نم نيحزانلا فواخم نم ديزت روزلا ريد

 لاح مهتمالس نامضل ةّيلود ًادوهج بلطتت نيحزانلا ةدوع ّنأب ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم يصوت

 قطانم فنصت ال ْنأو ،ةدوعلل تاوَعَدو وفع ميسارم نم ةموكحلا هردصت امب ءافتكالا مدعو مهتدوع

 مدقتلا ىلإ ًادانتسا وأ ةيلاوملا مالعإلا لئاسو ىلع رشنُي امل ًاعبت ةنمآ ةّيروّسلا ةموكحلا ةرطيس

 باكتراب ةمهّتم ةموكحلا َّنأ نم رّيغي مل كلذ ّلك ،اهؤافلحو ةّيموكحلا تاوقلا هتزرحأ يذّلا يركسعلا

 ِّقح يف ٍتاكاهتنا َبكترت ْنأ حّجرملا نمف يلاتلابو ،ةطلّسلا سأر ىلع لازتال يهو ةعساو تاكاهتنا

 ةمالس نمضت اهيف َسْبَل ال ةّيلود تانامض دوجو وأ ٍّيسايس ٍّلح ىلإ لُّصوتلا مدع لاح يف نيدئاعلا

 .نيدئاعلا
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 ةمّدقملا

 ام لالغتسا ىلإ نيعاد نيب ةّيروسلا ةموكحلا ةرطيس قطانم ىلإ نيحزانلا ةدوع لوح شاقنلا لصاوتي

 اهباب تحتف يتلا تايوستلا/تاحلاصملا لالخ نم قشمد ةموكح اهؤّيهت يتلا ةحاتملا ِصرفلاب هنوعدي

 مدعب ٍدّهعت ىلع عيقوّتلا َلباقم ةدوعلا ةّيناكمإ نيحزانلا اهبَجومِب ةموكحلا تطعأ يتّلاو ،تاونس ذنم

 نم ًةعساو ًةئف َّنإف لباقملاب .ةّيروّسلا ةموكحلا اهفصت امك "ةّيبيرخت" ٍةطشنأ يف ًادّدجم طارخنِالا

 ميسارمو تايوسّتلا دوجو عم ىتح ةنمآلا ةدوعلا تانامض ِمادعنا ةَّجُحِب تاوعّدلا هذه نوضفري نيحزاّنلا

 ِتائم تلاط يتّلا باوجتسالاو ِلاقتعالا ِتالاحب ءالؤه دهشتسي ،يروسلا سيئرلا نع ةرداصلا وفعلا

 .حوزّنلا قطانم نم نيدئاعلا نيّيندملا

 ،ةّيموكحلا قطانملا يف ةنمآ ةئيب رفاوت مدع ِّلض يف حوزّنلا ةمزأل ةّيئاهن ٍلولح ُداجيإ لهسلا نم سيل

 ْنأ بجي امب نانئمطالاب نيحزانلا رعشُي لماش ّيسايس ٍّلح ىلإ نييروسلا ضوافّتلا ِفارطأ لُّصوت رُّخأتو

 تّقثو .ةّينمألا تاقحالملا فقوو نيلقتعملا ِحارس قالطإو ةّينمألا ةزهجألا ةلكيه ةداعإ نم هلمشي

 قطانملا ىلإ نيدئاعلل ٍلاقتعا تالاح نم ًاددع 1ةّيلودو ٍةّيلحم ٍتامّظنمو ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم

 .ةنمآلا ةدوعلا ريفوتب ةّيروّسلا ةموكحلا ِتادّهعت نم مغُّرلا ىلع ةّيموكحلا

 :ماسقأ ةثالث ىلإ ةدوعلا ةيضقل مهلوانت يف نوحزانلا مسقني

 ِلاح يف ىرخُأ ٍحوزن ِةبرجتل نوّدعتسم ءالؤه ،فورظلا تناك امهم ٍعطاق ٍلكشب ةدوعلل نوضفار -1

 ُةبساحمو نيلقتعملا نع ُجارفإلاو ّيسايس ٍلاقتنا ُثودحو ِبرحلا فقوب ٍةدوع َّيأ نوطبريو ،ةرورضلا

 .تاكاهتنالاب نيمهّتملا

 نم ءالؤه بلطَي ،ةّينمألا ةزهجألا ِلَبِق نم باوجتسالا وأ ِلاقتعالل ضّرعتلا ُمدع طرش ِةدوعلاب نوبغار -2

 .طرشلا اذه قّقحت نمضي ام يروسلا نأشلا يف ةرّثؤملا ىوقلا

 

 .2021 ربوتكا/لوالا نيرشت ،شتوو ستيار ناماويه ،ندرألاو نانبل نم نييروسلا نيئجاللا ةدوع "توملاب هبشأ ةايح" 1

https://bit.ly/3aAl1Qm  
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 مدعو ةيداصتقالا طوغضلا مكارت ببسب ةّيموكحلا ةرطيسلا قطانم ىلإ ةدوعلاب اهرمأ تمسح ةئف -3

 قطانم يف ةّرقتسملا ريغ ةّينمألا عاضوألا ىلإ ةفاضإ ةيفاكلا ةيحصلا ةياعرلاو بسانملا ميلعتلا رفاوت

 .حوزنلا
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 ةّيفلخ

 روزلا ريد يف عازّنلا نع

 ةّيروسلا تاّوقلا ةرطيس تحت :لوألا نيمسق ىلإ عارصلا فارطأ ةرطيس ثيح نم ًايلاح روزلا ريد مسقنت

 تاّوق/ةّيتاذلا ةرادإلا ةرطيس تحت :يناثلا ،ةمعاد تايشيلمو اهل ةفيلحلا ةّيسورلا تاوقلاو ةّيماظنلا

 ةّيموكحلا تاّوقلا تداعتسا ثيح .باهرإلا ةبراحمل يلوّدلا فلاحتلا نم ةموعدملا ةّيطارقميدلا ايروس

 ندملا قطانملا هذه لمشتو ،ةلوّدلا ميظنت عم كراعم دعب 2017 ماع تارفلا رهن برغ قطانم اهؤافلحو

 اهتهج نم ،ينبّتلا – ةراشعلا – نسحوم لثم ةريبك يحاونو لامكوبلا – نيدايملا – روزلا ريد :ةّيسيئرلا

 ةلودلا ميظنت ِةرطيس دعب 2017 ماع تارفلا رهن قرش قطانم ىلع ةّيطارقميّدلا ايروس تاّوق ترطيس

 .اهريغو روّصلا – ةريصبلا – نيجه – ةرسكلا :يحاون ةقطنملا هذه لمشت ،تاونسل

 2014 ماعلا فصتنم ىتحو 2012 ماع فصتنم ذنم روزلا ريد ىلع ىوقلا نم ددع يلاتت نهارلا عضولا قبس

 ةّيلاكيدارلا تاعامّجلا نم ددع  ةرتفلا هذه لالخ تدجاوتو ،ةحّلسملا ةضراعملل لئاصف ترطيس ثيح

 قطانم ةفاك ىلع 2014 ماع فصتنم ةلودلا ميظنت رطيس .ماّشلا رارحأ ةكرحو ةرصُّنلا ةهبجك ةّيمالسإلا

 .2017 ماعلا ةياهن ىتح ةرطيسلا هذه ترمتساو ،ةّيداهجلا تاعامجلاو ةضراعملا

 ًاّيلاح ةّيموكحلا ةرطيّسلا قطانم

 تايئاصحإ قفو ينابملا نم )%75( ىلع ديزي امل ةّيموكحلا ةرطيسلا قطانم يف 2رامّدلا ةبسن تلصو

- روسّجلاو قرّطلا رامد ةبسن تلصو اميف ،روزلا ريد ةنيدم يف ةلادعلا ةمّظنم ثحاب اهيلع علّطِا ةّيموكح

 قرطلا ةفاك ّنأ امك )6( اهددعو ةّيسيئرلا 3روسّجلا ةفاك ترّمُد ثيح )%100( ىلإ -تايئاصحإلا سفن قفو

 

 .2017 ربمسيد/لوألا نوناك ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم ،ةمايقلا اهّنأك 2

https://bit.ly/3uOjKMp  

 .2016 ربوتكأ/لوألا نيرشت ،ةايحلا لجا نم ةلادعلا ةمظنم ،روزلا ريد يف نييندملا ةثراك مقافت نم ديزي تارفلا يتفض ىلع روسجلا ريمدت 3

https://bit.ly/3PceASr  
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 تاّيلمعب ةّيموكح ريغ تامظنم موقت .تاونسل ةنايصلا مدع وأ رامدلا ببسب اّمإ ةحلاص ريغ ةظفاحملا يف

 لزنملل يكيرمأ رالود )1200( لداعي ام يأ ةيروس ةريل نويلم )5( هتميق زواجتي ال امب لزانملل يئزج ميمرت

 مل لباقملاب ،ةّيموكحلا تآشنملا نم ددع ميمرت ىلإ ًةفاضإ ،نآلا ةياغ ىلإ لزنم )300( تمّمر دقو ،دحاولا

 َقفِوو ،لزانملا ميمرتل دوهجب مقت ملو ةرّمدملا لزانملا باحصأل تاضيوعت ةّيروّسلا ةموكحلا مّدقت

 .بيرقلا لبقتسملا يف كلذل ططخ الف ةلادعلا ةمظنم ِتامولعم

 زكارملا امأ ،)%80( ةقاطب لمعت ةدحاوو ةرّمدم اهنم )8( تايفشتسم )9( ةّيموكحلا قطانملا يف دجوي

 تلصو ةسردم )594( ةموكحلا قطانم يف دجوي ،ةموكحلا ةقفن ىلع )30( ميمرت مت )70( اهددعف ةيحصلا

 .2017 ماعلا ذنم ةسردم )388( ليهأت ةداعإ مت )%90( ىلإ اهيف رامّدلا ةبسن

 اذهو دحاولا رالودلا لباقم ةيروس ةريل )4050( ىلإ هتايوتسم ىندأ يف ةيروسلا ةريّللا فرص رعس لصو

 ةمّظنم تدصرو )%300( ىلإ ةيساسألا داوملا راعسأ يف ةدايزلا تلصو ثيح مخضتلا ةدايز ىلإ ىّدأ

 .تيزلا – ركسلا – زرألا لثم داوم ىلع لوصحلا ةبوعص ةلادعلا

 ةموكحلا اهيلإ تعد يتّلا تاحلاصملاو وفعلا ميسارم مغر فقوتت مل نييندملل ةينمألا تاقحالملا

 وهو 2017 ماعلا ذنم نييندملل 6زازتباو 5بيذعتلا تحت ىلتقو 4ٍتالاقتعا تقّثو ةلادعلا ةمظنم ،ةّيروسلا

 .روزلا ريد نمض ةعساو قطانم ىلع ةرطيسلا ةموكحلا هيف تداعتسا يذّلا ماعلا

 )6.9( دالبلا لخاد نييروسلا نيحزانلا ددع َّنأب "نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةّيضوفملا تراشأ

 امك ،ةدعاسملا لاكشأ نم اهريغو ةّيناسنإلا ةدعاسملل صخش نويلم )14.6( جاتحيو ،صخش نويلم

 

 .2019 ليربأ/ناسين ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم ،طفنلل بيرهتو نييندملل زازتباو تالاقتعا .روزلا ريد 4

https://bit.ly/3ObhqFP  

 .2020 وينوي/ناريزح ،ةايحلا لجا نم ةلادعلا ةموظنم ،نيطسلف عرف يف اهلاقتعا دعب روزلا ريد نم ةدّيس ةافو 5

https://bit.ly/3RysQ9x  

 .2020 سرام/راذآ ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةموظنم ،عارصلا تادازمو روزلا ريد ويندم 6

https://bit.ly/3yB7U9v  
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 نوريثكلا ُلازي الو ،مهل نمآلا نكسملا نيمأت لجأ نم ةدعاسملا ىلإ صخش نويلم )5.9( يلاوح جاتحي

  .7"ةّيحصلا ةياعرلاو ميلعّتلاك ةّيساسألا تامدَخلا ىلإ لوصولا ثيح نم تايّدحت نوهجاوي

 ةقرولا اهتلوانت يتلا ةلكشملا

 نييندملا فالآ تارشعل ًاحوزن 2017و 2012 يماع ةّصاخ روزلا ريد يف ةّيركسعلا تاّيلمعلا ُدعاصت َبّبس

 ايروس تاوق اهيلع ترطيس يتّلا قطانملا ربتعت ،ًانمأ رثكأ قطانم ىلإ ةّيموكحلا ةرطيّسلا قطانم نم

 عم ةصاخ حوزنلا ةكرح فقوتت مل .نيحزانلل ةّيساسألا تاهجولا دحأ 2017 ماعلا ةياهن عم ةّيطارقميدلا

 امل ةّدحتملا تايالولا ضرفو برحلا ِدَمَأ لوطل ًارظن ةّيموكحلا قطانملا يف ةّيداصتقالا عاضوألا عجارت

 -عفد اذه ،ةيروسلا ةلوّدلا تاسسؤم يف يرشتسملا داسفلا ىلإ ةفاضإ 8"رَصيَق نوناق" ب فرعي تاب

 .لمعلا صرف نع ًاثحب حوزنلا ىلإ نييندملا فالآ -لازي الو

 ىلع ةسفانملا ثيح نم ةّيتاذلا ةرادإلا قطانم يف ةيداصتقالا عاضوألا ىلع 9حوزنلل ةديدع تايعادت ترهظ

 يف ةحّصلاو ميلعتلل ةّيتحتلا ُةَينُبلا زجعت ،ةّيئاذغلا داوملا راعسأو تاراقعلا راعسأ عافترِاو لمعلا صرف

 مدعو اهددع ةّلقل ًارظن نيميقمو نيحزان نم ريبكلا ددعلا اذه باعيتسا  نع روزلا ريد يف حوزنلا قطانم

 ةلوّدلا تاسّسؤم بايغ ّنأ امك ،يرود لكشب اهتنايصو  ةيتحتلا ىنبلا نم ديزملا ريفوتل يفاكلا معّدلا رفاوت

 مدع ةيحان نم ةصاخ نيحزانلا لهاك ىلع ًالمِح لّكش ةّيتاذلا ةرادإلا ةرطيس قطانم يف ليدبلا رفاوت مدعو

 

 سرام/راذآ ،نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةّيضوفملا ،ةيواهلا ةفاح ىلإ نييروسلا نم ديدعلاب عفدي بعاصملا ديازت ،ًاماع 11 دعب 7
2022. 

https://bit.ly/3ATBVUR  

 .2019 ماع يكيرمألا سرغنوكلا هانبت يذلا رصيق نوناق8

https://bit.ly/3IDW3Mr   

 ،ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس ةمظنم ،ًايلخاد نيحزانلا نأشب ةدحتملا ممألا تائيه ىلإ ىوكشب مدقتت ةيروس تامظنم سمخ 9
 .2022 سرام/راذآ

https://bit.ly/3Plkn7K  
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 ةقالعلا ىلع كلذ سكعنا .10ةّيمسرلا تالماعملا نم اهريغو جاوزلا دوقعو تادالولا ليجست ىلع مهتردق

 نيب نيحزانلا لّقنتو ةماقإ ميظنتل ةديدع تاءارجإ ةّيتاذلا ةرادإلا تذخّتاو ،نيميقملاو نيحزانلا نيب

 قطانم يف نكّسلا نم اوّنكمتيل نيحزانلا تائف ضعبل ليفك دوجو ةرورض اهنم اهلوق دح ىلع اهقطانم

 .ةّيموكحلا ةرطيسلل ةعضاخلا ةّيلصألا قطانملا ىلإ ةدوعلاب ةبغرلا ةدايز ىلع سكعنا امك ،اهترطيس

 ةيطارقميدلا ايروس تاوق/ةّيتاذلا ةرادإلا ةرطيس قطانم نم روزلا ريد يحزان ةدوع ةّيناكمإ ةقرولا لوانتت

 ةثالث ىلإ ةقرولا مسقت ،ةّيروسلا ةموكحلا تاوق اهيلع رطيست يتّلا ةظفاحملا يف ةّيلصألا مهقطانم ىلإ

  :رواحم

 ةدوعلاب ةبغرلا-1 :يه ةّيعرف طاقن ةثالث روحملا اذه لمشيو ةموكحلا ةرطيس قطانم ىلإ ةدوعلا :لوألا

 .ةرطيسلا قطانم نيب نيلّقنتملا نييندملا ةمالس-3 ةّيروسلا ةموكحلا دوعوب ةقثلا-2

 نوحزانلا اههجاوي يتلا تابوعصلا-1:نيتيعرف نيتطقن لمشيو حوزنلا قطانم يف نيحزانلا عاضوأ :يناثلا

 .نيحزانلا ىلع دفاولا ةقاطب ريثأت-2 حوزنلا قطانم يف

-2 ًاّيداصتقاو ًاّينمأ ةنمآ ةئيب-1 :نيتيعرف نيتطقن لمشيو نيحزانلا ةدوعل اهرفاوت بجاولا فورظلا :ثلاثلا

  .نيحزانلا ةداعإل ةموكحلا دوهج

 

 

 

 

 

 .2022 ناريزح/وينوي ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم ،ةّيوه الب نودئاع 10

https://bit.ly/3aAlC4i  
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  ةّيجهنملا

  يناكملاو ينمزلا راطإلا

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

 ،2022 وينوي/ناريزح 30 ةياغلو 2022 رياربف/طابش 25 نم تّدتما ةّينمز ةرتف ةّيثحبلا ةقرولا يف اهسكعو

 .يلامّشلا روزلا ريد فير يف ةريصبلاو روزلا ريد قرش نيجهو روزلا ريد يبرغ ةرسكلا تادلب يف

 ةّيثحبلا تاودألا

 ةلباقم )12(و صخش )300( فدهتسا ًانايبتسا ةمظنملا تّذفن ،ةّيثحب تاودأ ثالث ىلع ةساردلا تدمتعا

 رواحملا ىلع ثالثلا تاودألا تزّكر .ةرسكلا ةدلب يف ةمّظنملا بتكم يف ةزّكرم راوح ةسلجو ةّيحاتفم

 ةنمآ ةدوع نيمأتب ةموكحلا دوعوب ةقثلا ىدمو ةيموكحلا قطانملا ىلإ ةدوعلاب نيحزانلا ةبغر :ةيلاتلا

 نم اهرفاوت بجاولا طورشلاو ،روزلاريد يف ةيتاذلا ةرادإلا ةرطيس قطانم يف نيحزانلا عاضوأ ،نيحزانلل

  .ةنمآ مهتدوع حبصتل نيحزانلا رظن ةهجو

 ثحبلا ةنّيع

 نايبتسالا يف تاكراشملا ءاسنلا ةبسن ،يئاوشع لكشب نايبتسالا نم ةفدهتسملا ةنّيعلا رايتخا ّمت

 نييندم ءاطشن ةزّكرملا ةّيراوحلا ةسلجلا يف كراش .نيكراشملا عومجم نم )%50( ىلإ تلصو

 ةطلّسلا يف نيقباس نيفظومو نييعمتجم نيرثؤمو يندم عمتجم تامظنم يلثممو نييسايسو

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

  .ايروس قرشو لامش يف ةّينمألاو ةّيعامتجالاو ةّيسايسلا تارّوطتلاب

 ثحبلا قيرف

 ذفنو ،ةريصبلاو نيجهو ةرسكلا نم لك يف نيثحاب )3( نم ةعومجم ةّيحاتفملا تالباقملاو نايبتسالا ذّفن

 نم نيرسيمب ًانيعتسم ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمّظنمل يناديملا قيرفلا ةزّكرملا ةّيراوحلا ةسلجلا

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

 .ةزّكرملا ةّيراوحلا ةسلجلا يرسيمل ةّيهيجوت تاسلجو ةّيحاتفملا تالباقملاو تانايبتسالا
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 ةّيموكحلا قطانملا ىلإ ةدوعلا ةّيناكمإو نوحزانلا :جئاتنلا

 ةموكحلا ةرطيس قطانم ىلإ ةدوعلا

 ةدوعلاب ةبغرلا

 ًاقفو رارمتساب ريغتي روزلا ريد يف ةيروسلا ةموكحلا ةرطيس قطانم ىلإ مهتدوع نم نيحزانلا فقوم َّنإ

 ام ىلإ ةفاضإ ،ايروس قرش لامشو قرش يف ةّيسايسلاو ةّينمألا نيتحاسلا اهدهشت يتلا تاروطتلل

 رُّيغتلا اذه ظحول .ةينمألا اهتزهجأ لبق نم نيقحالملا نع وفعلل ميسارم نم قشمد ةموكح هردصت

 يناديملا مّدقتلا ريثأتو ، 2018 ماعلا ةياهن يف ايروس نم 11باحسنالاب يكيرمألا سيئرلا رارق عم ريبك ٍلكشب

 يذلاو روزلا ريد يف ةريخألا تاحلاصملا ةلمحو ،ايروس نم فلتخم قطانم يف ةموكحلا تاوق هتزرحأ يذلا

 وعدت ةّيروسلا ةموكحلا تّكفنا ام .13نييندملا فالآ تارشع 12ةدوع ةموكحلل ةيلاوم رداصم اهيف تدّكأ

 ةنحم ءاهنإو "ةنمآلاب" اهفصت ةدوع نيمأتل ديحولا قيرطلا اذه نأ دكؤتو ،مهلزانم ىلإ ةدوعلل نيحزانلا

 بيرختلاو بغشلا ةراثإ ىلإ ةدوعلا مدعب" دئاعلا دهعت 14ةرورضب ةموكحلا ةوعد صخلتتو ،حوزنلا

 لمح مدعو نمألاو شيجلا ىلع ءادتعالا مدعو ةصاخلاو ةماعلا تاكلتمملا ىلع ءادتعالا مدعو باهرإلاو

  ."حالسلا

 

 .2018 ربمسيد/لوألا نوناك ،24 سنارف ،ةيمالسإلا ةلودلا ميظنت ةميزه فده قيقحت دعب ايروس نم ةيكيرمألا تاوقلا بحسب رمأي بمارت 11

https://bit.ly/3bHoQmF  

 اورجأ صخش فلأ )20( نع لقي ال ام نإف ةّيموكحلا ةرطيسلل ةعضاخلا روزلا ريد ةنيدم يف ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم ثحاب قفو 12
 ةيداصتقا وأ ةّينمأ بابسأل حوزنلا قطانم ىلإ اوداع صخش )2000( نع لقي ال ام نإف ثحابلا قفوو ،ةقباسلا ةتسلا رهشألا لالخ تاحلاصم
 .ةيوستلا تاءارجإل مهمامتإ مغر

 .2022 رياني/يناثلا نوناك ،نيدايملا ،ةلقرعلا لواحت "دسق"و..روزلا ريدو ةقرلا يف ةرمتسم تاحلاصملاو تايوستلا 13

https://bit.ly/3OLlkWS  

 2019 رياربف/طابش ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم ،روزلا ريد يلاهأل ريخألا رايخلا تاحلاصملا/تايوستلا 14

https://bit.ly/3AOQR6G  
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 ةّيموكح تاوق ةرطيسل نآلا ةعضاخلا مهقطانم ىلإ ةدوعلاب مهتبغر نع نينَيبَتسُملا ةّيبلاغ رّبع

 لاجرلا نم ةدوعلاب ًةبغر رثكأ ءاسنلا ّنأ ظحالُي ،مهيلع ينمأ رطخ يأ ةدوعلا لّكشت ال نأ ىلع تايشيلمو

 ىلإ بلاغلا يف دوعي اذهو ،ةدوعلاب نيبغارلا عومجم نم )%38( ىلع ةدوعلاب تابغارلا ةبسن تداز ثيح

 ةّينمأ ٍتاقحالم نم مهتدوع لاح يف لاجّرلا ُههِجاوي دق ام ىلإ ةبسن 15قئاوع نود ةدوعلا ىلع ءاسنلا ةردُق

 .يمازلإ ٍدينجتو

 رييغت ثودح نودب ًاّيلاح ةنمآ ريغ اهلعجت يتلاو ةدوعلا نم مهفواخم مهأ نايبتسالا يف نوكراشملا دّدع 

 فوفص يف يمازلإلا دينجتلا نوَشخي مهنإ )%69.42( لاق ثيح ،ةموكحلا ةرطيس قطانم يف  سوملم

 ةّينمألا تاقحالملا .16دينجتلا اهلمشي يتلا ةّيرمعلا تائفلا ىدل فواخملا هذه تزّكرتو ،ةّيروسلا تاوقلا

 َّنأ نوركذي ثيح نيحزانلا نم )%70( براقي امل ًاسجاه لّكشت ةّيروسلا تارابختسالا ةزهجأ لبق نم

 ًاناكم نوكلمي ال مهّنإ اولاق )%39( .يرسقلا ءافخإلاو لاقتعِالا نم ةرورضلاب مهيمحت ال تاحلاصملا

 .يئزجلا وأ يّلكلا رامّدلل مهلزانم تضّرعت نأ دعب نكسلل

 نم هّنأ اّلإ ةدوعلاب ركفأو بغرأ ديكأتلاب ":ةلادعلا ةمظنم ةثحابل لوقت ةريصبلا ةدلب يف ةحزانلا مزاح مأ 

 ىرجأ نم نيب قّرفت ال يتّلا ةّيئاوشعلا تالاقتعالاو دينجتلا تالاح ببسب نآلا كلذ قيقحت بعصلا

 ليجأت ةقرو كلمي هنّأ ًاملع دينجتلل يبراقأ دحأ ةيروسلا ةينمألا ىوقلا تلقتعا ةّدم ذنم ،هريغو ةحلاصم

 ."دينجتلا نم هتداعإل ًايلاع ًاّيلام ًاغلبم هووذ عفدو ،ةّيسارد

 

 

 -روزل اريد يف ةّيركسعلا تاّيلمعلا فقو ذنمو- ءاسنلا نأ روزلا ريد يف ظحول نكلو ،ةّينمألا تاقحالملل ءاسنلا ضّرعت مدع ينعي ال اذه 15
  .ةرطيسلا قطانم نيب لّقنتلاو ةدوعلا ىلع رثكأ ةردقلا نكلتمي

 يناثلا نوناك رهش نم فيلكتلا أدبي" 2007 ماعل )30( مقر يعيرشتلا موسرملاب رداصلا ملعلا ةمدخ نوناق نم )ب( ةرقف )4( ةداملا قفو 16
 ."نيعبرألاو ةيناثلا نس هزواجتب وأ اهنم هئافعإب وأ هرمع نم ةرشع ةنماثلا نطاوملا اهيف متي يتلا ةنسلا نم

https://bit.ly/3okoea1  
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 حزانلا يلع دمحم بسحب ةّيموكحلا ةرطيسلا قطانم يف ةئيس ةّيداصتقالا عاضوألاو لمعلا صرف نإ 

 امل دوعت نأ نكمي ال عاضوألا ّنأل ةرسكلا يف رارقتسالاب ًاّيدج رّكفأ" :دمحم لوقي ،ةرسكلا ةدلب يف ًاّيلاح

 نيمأت ّنإ ."يلاحلا يتماقإ ناكم ىلع تدتعا نأ دعب ديدج ناكم عم ملقأتأ نل ًاّيسفنو ،2011 ماعلا لبق

 تالئاعلا نم ريثكلل بعص اهريفوتو نمثلا ةيلاغ ةّيمويلا ةايحلل ةمزاللا ةّيطفنلا تاقتشملاو تاقورحملا

 روزلا ريد فير يف حزانلا قراط يلع ل ةبسنلاب ةليحتسم ةدوعلا لعجي ام اذهو ةّيموكحلا قطانملا يف

 اهل رفاوتي نل ام اذهو ةّيتاذلا ةرادإلا قطانم يف دّيج يرهش بترمب لمعت اهّنإ لوقت ةورم ةدّيسلا .يبرغلا

 :فيضتو اهتدوع لاح يف

 الو فوخلاب يلاهألا رعشُت يلزنم دجاوتي ثيح لامكوبلا ةقطنم ىلع رطيست يتلا ةّيبنجألا تايشيلملا "

 ."قطانملا كلت يف ميقي نمل نامأ

 

 يدل سيل ،نيتقطنملا نيب لّقنتأ انأ ":لوقت ةلادعلا ةمظنم اهتدقع يتلا ةّيراوحلا ةسلجلا يف ةكراشُم

 يبراقأو ًادّدجم شيعلا عيطتسأ ال ،ةموكحلا ةرطيس قطانم يف مئاد لكشب رارقتسالاو شيعلل ةّينلا

 ."ناك امك سيل يداصتقالاو ينمألا عضولاو نولقتعم

 ةئفلا هذه تدّدش ،ةّيموكحلا ةرطيسلل ةعضاخلا ندملا يف رارقتسالاو ةدوعلا يف ًاّيلاح بغري نم ةّمث

 مهكالمأ ةداعتسا يف مهتبغرو قطانملا كلت يف ميلعّتلا رفاوت اهنم ةدوعلا ىلع مهعجشت لماوع ىلع

 ءاليتسالل لامتحا يأ نم مهتاكلتمم ةيامح وأ تايشيلملا وأ ةيروّسلا ةّينمألا ةزهجألا اهيلع تلوتسا يتّلا

 ليجستو ةلئاعلا رتفدو ةّيصخشلا ةّيوهلاك ةدوقفملا ةّيتوبثلا قئاثولا ىلع لوصحلا ىلإ ةفاضإلاب ،اهيلع

 ىلإ ةدوعلا ىلإ لضفألل رييغت يأ لوصح نم سأيلا هعفدي نم مهنمو ،يندملا لجسلا يف لافطألا

 ةدلب يف ةحزانلا )خ( ةرهز ةدّيسلا .رطاخم نم هل ضّرعتي دق ام مغر ةحلاصملا ءارجإو ةّيموكحلا قطانملا

 مهؤانبأ داعو ميلعتلا رفوت نم تدافتسا ةحلاصملا ترجأو تداع يتّلا تالئاعلا نم ريثكلا ":لوقت نيجه

 ةكراشم ."تارفلا قرش ةّينمألا ةلاحلا نم لضفأ ًاّيلعف يهو تنّسحت ةّينمألا عاضوألا نأ امك ،ةساردلا ىلإ

 :فيضت ةّيراوحلا ةسلجلا يف
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 ميلعتلا لثم ةّيتاذلا ةرادإلا قطانم يف اهدقتفن يتلا صرفلا نم ريثكلا انل حيتت ةّيموكحلا قطانملا"

  ."اهريغو لمع صرفو ةحّصلاو

 

 ةّيروسلا ةموكحلا دوعوب ةقثلا

 ةحلاصملا تاءارجإ مهمامتإ درجمب نيدئاعلل ضّرعتلا مدعب ةّيروسلا ةموكحلا اهتقلطأ يتلا دوعولا

 ةموكحلا يفت ال نأب فواخم نع اورّبع )%82( نم رثكأ ،نيحزانلا نم ةيلع ةبسن دنع ةقث طحم تسيل

 ةرطيس قطانم ىلإ هتدوع ءانثأ ةّيركسعلا زجاوحلا دحأ ىلع لقُتعا اهل ًاراج نأ مزاح مأ تركذ .اهدوعوب

 ةّيمسرلا تارباخملا ةزهجأ دي ىلع يمع نبا لقتعا" :نمحرلا دبع هلوقي ام اذهو يديك ريرقت ببسب ةّموكحلا

 بناج ىلإ تايشيلمو ةّيركسع ةوق دوجو ."ةموكحلا دوعوب قثن ال انلعجي ام اذه ،ةمولعم يأ هنع كلمن الو

 قطانم يف حزان يدامح دّيسلا ،ًاريبك ةّيموكحلا دوعولاب مازتلالا مدع لامتحا نم لعجي ةّيروسلا تاّوقلا

 اهنم ةدحاو لك ،ةّيلصألا يتقطنم يف ةموكحلل ةدناسملا تايشيلملا نم ددع دجو" :لوقي تارفلا قرش

 دعبتسأ ينلعجي ام اذهو ةحلاصملا ِِهئارجإ دعب لقُتعا يمع نبا نأ امك ،ىرخُألا نع لقتسم لكشب لمعت

 هتلقتعا ّةيتاذلا ةرادإلا عبتت ةسّسؤم يف لمعي يبيرق "لوقت )ط( ةرهز ةدّيسلا ."ًاّيلاح ةدوعلا لامتحا

 نإف اهتهج نم ."مايأ دعب هنع تجرفأو ةّيموكحلا قطانملا يف هلهأ ىلإ ةرايز لالخ ةّيروسلا نمألا ةزهجأ

 نم ريبك ددع داع تاحلاصملا نع تنلعأ نأ ذنم ،ةموكحلا دوعوب قثأ ":فلتخم يأر اهيدل )خ( ةرهز ةدّيسلا

  ."مهل ضّرعتت ملو تارفلا قرش نم ةّينمأ بابسأل نيقحالملا

 روزلا ريد يف ةرطيّسلا قطانم نيب نيلّقنتملا نييندملا ةمالس

 قشمد ةموكحل عضاخلا فرطلا ىلع ،تاقياضملل ًانايحأ نييندملا ضّرعي ةظفاحملا يفرط نيب لقنتلا

 اذهو ،ةّيمازلإلا ةّيركسعلا ةمدخلاب مهقاحتلا مدع ىوعدب لاقتعالا ًانايحأو ةلءاسملل بابشلا ضّرعتي

 ذختت ملف ةرادإلا ةرطيسل عضاخلا فرطلا ىلع اّمأ ،ةّيتاذلا ةرادإلا تاسّسؤم يف نيلماعلا ىلع قبطني

 اوَرجأ نّمم اهيدل نيلماعلا ءانثتساب ةظفاحملا يفرط نيب نيلّقنتملا نييندملا قحب ءارجإ َّيأ ةرادإلا

 اولاق نيبيجتسُملا نم )%60( نم رثكأ  .لمعلا نع مهلصف ترّرق ثيح ةّيروسلا ةموكحلا عم تاحلاصملا

 لبق نم ءاوس تاقياضملا نم رثكأ وأ لكشل ًابلاغ ضّرعتي ةرطيسلا قطانم يفرط نيب لّقنتي نم ّنإ
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 مهرامعأ حوارتت نّمم تاقياضملا نع ثّدحت نم مظعم .ةيطارقميّدلا ايروس تاوق وأ ةّيماظنلا تاوقلا

 :دمحم مأ لوقت .)45( و )18( نيب

 ةقطنم لك لخدم ىلع ةدجاوتملا ةّيركسعلا زجاوحلل ةيلاع ةّيلام غلابم عفد ىلإ نويندملا رطضي"

 يف يموكح ىفشتسم يف اهتنبا جلاعت يتقيدص ،ًانايحأ مهتايجاح ةرداصمب زجاوحلا موقت امك ،ةرطيس

 ىلإ لوخدلل رظتنت اهنأ امك ةرادإلا قطانم نم روبعلاب اهل حمسيل تاعاس راظتنالل رطضت روزلاريد

   ."ةرطيسلا يتقطنم نيب اهيف لقتنت ةّرم لك يف اّيلام ًاغلبم عفدتو ،ةّيموكحلا قطانملا

 

 امهتدوع لالخ 2022 وينوي/ناريزح 9 خيراتب رخآ ةباصإو بلاط لتقم ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم تقّثو

 .ةيطارقميّدلا ايروس تاوق ةرطيس قطانم ىلإ ةموكحلا ةرطيس قطانم نم

 ةّيركسعلا زجاوحلاب رورملا بّنجتل ةّيعرش ريغ رباعم نوكُلسي ام ًابلاغ لّقنتلا يف نيبغارلا ّنأ نميأ ركذ

 لكش يأل دحأ ضّرعتي ال" )خ( ةرهز ةدّيسلا قفو ،ةّيطارقميدلا ايروس تاوق وأ ةموكحلل ةعباتلا ءاوس

 ."روزلا ريد يف ةّيمسرلا تاطلّسلا لبق نم نيدئاعلاب بيحرت كانه سكعلا ىلع لب زازتبالا وأ ةناهإلا نم

 ببسب تاعاس )8( نم رثكأ ىلإ جاتحي اهجراخ ىلإ روزلا ريد نم قيرطلا ":لوقي ةّيراوحلا ةسلجلا يف كراشم

 ."عفدن مل لاح يف اهقيقدت نم ديزت يتلا زجاوحلا زواجتل ىواشر عفد ىلإ رطضن انّنأ امك ،شيتفتلاو زجاوحلا

 

 ةرطيسل ةعضاخلا ةّيلصألا مهقطانم ىلإ ةدوعلل نيحزانلا فصن نم رثكأ لبق نم ةبغر دجوي :1 ةجيتن

 ،تالاقتعالا فقو اهسأر ىلعو طورشلا نم ددع رفاوت ةرورضب دقتعي نم ىلإ ءالؤه مسقني ،ةموكحلا

 نم ديزملا نود ًاّيلاح ةدوعلا ىلع مهعجشي ام ةدوعلا براجت مكارتو تاحلاصملا يف نوري نورخآو

  .طورشلا

 ماظّنلا ىوتسم ىلع رييغت ثادحإ ةّيموكحلا قطانملا ىلإ اهتدوعل طرتشت نيحزانلا نم ةئف :2 ةجيتن

 .ةدوعلا لاح يف اهل ضّرعتلا مدعب ةّيلود وأ ةّيلحم ءاوس تانامضب يفتكت ال ةئفلا هذه ،يسايّسلا
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 يفرطل ةعباتلا ةّينمألا زجاوحلا لبق نم تاقياضملا نم رثكأ وأ لكشل نوّيندملا ضّرعتي :3 ةجيتن

 .روزلا ريد يف ةرطيسلا

 .مهقطانم ىلإ ةنمآ ةدوعب قشمد ةموكح دوعوب نوقثي ال نيحزانلا مظعم :4 ةجيتن

 .ةدوعلاب نيحزانلا دّدرت نم ديزي ةّيبنجألا تايشيلملا دوجو :5 ةجيتن

 زجاوحلا قيقدت نم نيرثأتملا رثكأ يمازلإلا دينجتلا نوناق يف ةلومشملا ةّيرمعلا ةئفلا :6 ةجيتن

  .ةّيموكحلا ةّيركسعلا

 نيكراشملا مظعم ،يلاحلا تقولا يف نيحزانلا ةدوعل ةنمآ ريغ ةموكحلا ةرطيس قطانم :1 جاتنتسا

 .مهتدوع لاح رطخلل مهتايح ضرعتت نأب فواخم نع اورّبع

 نم ريثكلا عنمت ةّيبنجأو ةّيلحم ةّيمسر ريغ ةحّلسم تاعومجم دوجوو ةّينمألا عاضوألا :2 جاتنتسا

 .ةدوعلا نم نيحزانلا

 عم ىتح روزلا ريد يف ةرطيسلا قطانم نيب مهلقنت يف ةرورضلاب نينمآ ريغ نويندملا :3 جاتنتسا

 .وفعلا ميسارمو تاحلاصملا

 

 حوزنلا قطانم يف نيحزانلا عاضوأ

 حوزنلا قطانم يف نوحزانلا اههجاوي يتلا تابوعصلا

 ةرطيس قطانم يف نينطاقلا هجاوت يتلا رارقتسالا مدع ةلاح نأ نّيبت تانايب نم هعمج مت ام لالخ نم

 لولحلا هذه مسقنت .لولح داجيإل يعسلا ىلع مهضعب ربجت -مهنم نوحزانلا ةصاخ- ةّيتاذلا ةرادإلا

 ةّرقتسملا ريغ ةلاحلا ءاّرج حزانلا اهل ضّرعتي يتلا طوغضلل ًاعبت تائف ثالث ىلإ نهارلا عضولا عم لماعتلل

 فرتعُملا ميلعّتلا رفاوت مدع ةلكشم زواجتل ةّيئاهنلا ةدوعلل ريضحتلا :ىلوألا :ةّيداملاو ةّينمألا مهعاضوأو

 لحلا اذه ذخّتت يتلا ةئفلا ،لزانملا راجيإك ةّيلاملا ءابعألا ضعب نم صّلختلاو ةّيحصلا ةياعرلا يّقلتو هب

 ةلاحلا عم فّيكتلا ةلواحم :ةيناثلا  .اهلّمحت ىلع ًابلاغ ىوقت الو تقولا سفن يف ةديدع طوغض هجاوت
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 ،ةرادإلا قطانم يف ءاقبلا عم ةموكحلا ساردم ىلإ مهءانبأ لئاوعلا لاسرإ لثم ةّتقؤم لولح داجيإو ةنهارلا

 .تارفلا قرش ىلإ ًادّدجم ةدوعلاو ةّيحصلا ةياعرلا يّقلتو قئاثولا ضعب ىلع لوصحلا ضرغب لّقنتلا وأ

 ةضفارلا يه :ةثلاثلا .ةّيتاذلا ةرادإلا قطانم يف ميلعتلا ةءافك مدع لثم ةدودحم ًاطوغض هجاوت ةئفلا هذه

 ةدوعلا ضفرت ةئفلا هذه ،ةّيتاذلا ةرادإلا قطانم يف حاتم وه ام نمض لولح داجيإل ةيعاسلاو ةدوعلل ًامامت

  .ةّيسايس وأ ةّينمأ بابسأل ًامامت

 ةّيتاذلا ةرادإلا تاسّسؤم نع ةرداصلا تاداهشلاب فارتعالا مدعو 17ميلعتلل ةّيساسألا ةينبلا رفاوت مدع ّنإ

 عاضوألا يف )%49.03( ىري ،نيبيجتسُملا نم )%66( قفو ةحزانلا لئاوعلا ىلع يسيئر طغض لماع لّكشت

 فطخلاو 18لايتغالا تالاح عاضوألا هذهب دصقيو ،حوزنلا قطانم يف طغض لماع ةبرطضملا ةّينمألا

 يف نيكراشملا نم )%21.15( ثّدحت .ةفّرطتم تاعامجل اهضعب عبتت يتلا ةحّلسملا ايالخلا راشتناو

 ىلع اهنم نيحزانلا ةهجاوم يف ةّيتاذلا ةرادإلا لبق نم ةّيزيمتلاب اهوفصو تاءارجإ دوجو نع نايبتسالا

 ةرطيسل ةعضاخلا قطانملا سوفن يف لجّسم صخش لك ىلع دفاولا ةقاطب ضرف لاثملا ليبس

  .ةموكحلا

 هّنكلو يروّسلا نمألا نم ةقحالملا ةيشخ ةّيموكحلا قطانملا ىلإ ةدوعلا ضفري نمحرلا دبع لازي ال

 قطانملا ىلإ ةدوعلا ىلع هل براقأ تربجأ يتلاو نوحزانلا اههجاوي يتّلا بعاصملا ضعب نع ثّدحتي

 دمحم مأ فيضت  ."ريبك لكشب حالسلا رشتنيو نوناقلل ةطلس دجوي الو ءّيس ينمألا عضولا ":ةّيموكحلا

 :نمحرلا دبع هلوقي ام ىلع

 

 .2022 ويام/رايأ ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةموظنم ،تايصوتلا مهاو بابسألا روزلا ريد يف نيملعملا بارضإ 17

https://bit.ly/3nZmAub  

 ،ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروسو ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ، "ينمألا ناتلفلا" ةجيتن ثداوح ةلسلس دعب ةّيلحملا فواخملا يمانت :روزلا ريد 18
 .2021 ليربأ/ناسين

https://bit.ly/3aCZruo  
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 ِلاقتعالا ِتالَمَح نأ امك ،رمتسم روهدتب ينمألا عضولا لعجتو نييندملا دّدهت ةحّلسم ةمئان ايالخ دجوي "

 ةلاح يف عاضوألا لعجت يلوّدلا فلاحّتلا نم ٍةدناسمب ةيطارقميّدلا ايروس تاوق لَبِق نم ّيفسعَّتلا

 ."جّنشت

 

 يف ةّيمسرلا فئاظولل ةّيقطانملاو ةّيرئاشعلا ةصصاحملا نع تثّدحت نيجه يف ةحزانلا )خ( ةرهز ةدّيسلا

 ةّدعل يضفر َّمتو ميلعَّتلا ِكلسل ُتمّدقت ":كلذ نم نيرّرضتملا رثكأ مه نيحزانلا َّنأو ،ةرادإلا تاسّسؤم

 ةقطنملا نم صاخشأ نييعت مت ًالعفو ،ةقطنملا يف رئاشعلل ًاعبت فئاظولا ميسقت اهُزَربأ ناك تارابتعا

 :لوقي نيجه ةدلب يف حزانلا نميأ ."ةّيقطانملاو ةّيرئاشعلا مهِتَّيفلخ ساسأ ىلع

 يف بسانم ميلعت رفاوت مدعلو يملعلا مهليصحت لامكتسال ةّيموكحلا سرادملا ىلإ يدالوأ لسرأ "

 ِبابتتسِا نع عاشُي ام مغر ةّيموكحلا قطانملا ىلإ ةدوعلاب ريكفت دّرجم ركفأ مل ،ةّيتاذلا ةرادإلا قطانم

   ."كانه نمألا

 

 يتلا تابوعصلا مغر ،حزان يأ ريجهتب ةرادإلا مقت مل ":ةلادعلا ةمظنمل لوقي ةرسكلا يف حزانلا يلع دمحم

 قطانملا ىلإ يتدوع نم لضفأ ىقبي يعضو نأ اّلإ دوقولاو زبخلاك ةّيساسألا داوملا نيمأت  يف اههجاون

 19قئاثولا جارختسا نع ليدب رفاوت مدع ّنإف ةَّيراوحلا ةسلّجلا يف تا/نيكراشم ةثالث قفو ."ةّيموكحلا

 

 .2020 ليربأ/ناسين ،ةايحلا لجا نم ةلادعلا ةمظنم ،ةّيرذج لولح راظتنا .ايروس يف ةّيتوبثلا قئاثولا نادقف 19

https://bit.ly/3PlkxMo  
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 صقنو نوناقلا ةطلُس باسح ىلع رئاشعلا ةطلس نايغُطو ةّيصخشلا ةيوهلاك ةّيمسرلا ةّيموكحلا

 .ةتقؤملا وأ ةمئاَّدلا ةدوعلا ىلع ةحزانلا تالئاعلا تائم امبرو تارشع ربجي 20ةّيحّصلا ةياعرلا

 نيحزانلا ىلع دفاولا ةقاطب ريثأت

 سوفن رئاود يف نيلَّجسُملا اهقطانمل نيمداقلا ىلع 21دفاولا ةقاطب ىلع لوصحلا ةّيتاذلا ةرادإلا ضرفت

 نم رثكأ ربتعي ،اهربع لّقنتلاو اهقطانم يف نكسلا نم اونّكمتيل ةّيموكحلا ةرطيسلل ةعضاخلا قطانملا

 نيحزانلا ىلع ترّثأ 2019 ماع اهب لمعلا أدب يتلا دفاولا ةقاطب نأب نايبتسالا يف نيكراشملا نم )73%(

 ةبوعص اهنم تاداقتنالا نم ريثكلا دفاولا ةقاطب ضرف ةوطخ هجاوت .تارفلا برغ قطانم نم نيمداقلا

 روبعلا نم ةّيضرم تالاح عنم لثم ةّيناسنإلا فورُّظلا ةاعارم مدعو ةيحالصلا ةَّدمو تاءارجإلا ضعب

 ةظفاحم يف نيميقم نم بلّطلا كلذ ىلإ فاضُي ،ةقاطبلا جارختسا مدع ببسب ةكَسَحلا قطانم هاجتاب

 يرصانمو ةّيتاذلا ةرادإلا ُرِبَتعَت .ماع )20( زواجتت مهتماقإ َّنأ نم مغّرلا ىلع ةقاطبلا جارختسا ةكسحلا

 تاقارتخالا نم ديدعلا دعب ةَّينمألا ةلاحلا نيسحت اهنم فدهلا َّنأ تامظنمو دارفأ نم دفاولا ةقاطب

 راقملاو ةّيركسعلا زجاوحلا ىلع تامَجَهلا اهنمو ايروس قرش لامش قطانم اهل تضرعت يتلا ةّينمألا

 يذلا موجهلا تايلمعلا هذه زربأو رخآ ناكو ،نييركسعو نييندم تفدهتسا يتّلا لايتغالا تايلمعو ةّينمألا

 .يزييمت ريغ ءارجإلا ّنأ  ةرادإلا دكؤتو ،ةكسحلا ةيندم يف 22ناريوغ نجس ىلع ةلودلا ميظنت نم رصانع هّنش

 

 .2021 ربوتكأ/لوألا نيرشت ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم ،انوروك راشتنا ببسب ايروس قرش لامش تاّيفولا تائمو تاباصإلا فالآ 20

https://bit.ly/3uIkPoQ  

 .2022 رياربف/طابش ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم ،ايروس قرش لامش يف دفاولا ةقاطب 21

https://bit.ly/3P5THbr  

 نوناك ،24 سنارف ،ةكسحلاب ناريوغ نجس يف ةيمالسإلا ةلودلا ميظنت يلتاقم بويج ىلع ءاضقلا نلعت ةيطارقميدلا ايروس تاوق 22
 .2022 رياني/يناثلا

https://bit.ly/3NIeros  
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 بلطتي ثيح اهيلع لوصحلا دفاولا ةقاطبب نيبلاطُملا نيحزانلا لك ىلع لهسلا نم سيل مزاح مأ قفو

 :نمحرلا دبع لوقي .ةقطنملا يلاهأ نم ليفك ىلإ ةفاضإ قئاثولا نم ديدعلا ريضحت كلذ

 نم وهو دفاولا ةقاطب كلمي ال ناك اذإ روزلا ريد ريغ ةظفاحم يف جالعلا يّقلت عيطتسي ال ضيرملا"

 ."اهب ةبَلاطُملا ةئفلا

 

 ام اذهو ةرتف لك ديدجتلا ىلإ جاتحتو ةريصق دفاولا ةقاطب ةّيحالص ":لوقي ةريصبلا ةدلب يف حزانلا يدامح

 دفاولا ةقاطب نأ ءافيه ةدّيسلا ربتعت اهتهج نم ."اهجارختساب نيبلاطُملا نيحزانلا ىلع ءابعألا نم ديزي

 نم صخش يأ عنمت الو ،نيحزانلل نامأ ليبس دفاولا ةقاطب" :ةلادعلا ةمظنمل كلذ حرشتو ةّيرورض

 ":لوقت ةرسكلا يف ةحزانلا )ط( ةرهز ."ةدّقعم ريغ اهجارختسا تاءارجإو ،تارفلا قرش قطانم يف ةماقإلا

 قطانم ىلإ ةدوعلل ًاببس ةقاطبلا لّكشت ملو ،ةّيتوبثلا مهقاروأ اودقف نيذلا نيحزانلا دعاست دفاولا ةقاطب

  ."ةّيروّسلا ةموكحلا ةرطيس

 ةيافك مدع اهّمهأ حوزنلل ةّينمزلا ةّدملا لوط عم ةصاخ تايدحَّتلا نم ًاددع نوحزانلا هجاوي :1 ةجيتن

 ةيحصلا ةياعّرلا رفاوت مدع ،ةطبضنُملا ريغ ةّينمألا عاضوألا ،ةّيتاذلا ةرادإلا قطانم يف رفاوتملا ميلعّتلا

 .ةدوقفملا ةّيصخشلا قئاثولل ليدب دوجو مدعو ،ةيفاكلا

 فورظلا بعلت ،ةدوعلاب هرارق ىلع حزانلل يسايّسلا فقوملاو ةّيداملاو ةّينمألا عاضوألا رثؤت :2 ةجيتن

 دوجو مدع نم مغرلا ىلع تاحلاصملا ءارجإل نيحزانلا ضعب ةدوع يف ًاريبك ًارود ةّينمألاو ةّيداصتقالا

 .ضّرعتلا مدعب تانامض

 ةظفاحم يف نيميقملاو بالطلاو ىضرملا لثم ةنّيعم تائف ىلع دفاولا ةقاطب ريثأت زّكرتي :3ةجيتن

 .ةليوط تاونس ذنم ةكسحلا

 ةّدم نأ ةّصاخ دفاولا ةقاطب ديدجتو جارختسا يف تابوعص نيحزانلا نم ةّمهم ةبسن هجاوت :4 ةجيتن

 .ةريصق اهتيحالص



 

 

22 

 

 ةدم ءاقبلا نم مهنّكمت يتلا فورّظلا ةّيتاذلا ةرادإلا ةرطيس قطانم يف نيحزانلل رفاوتت ال :1 جاتنتسا

 .ةيتوبثلا قئاثولاو ةيحصلا ةياعِّرلاو ميلعّتلا نادقف عم لوطأ

 نيحزان دوجو ةظحالم عم ،نيحزانلا نم ربكألا ةبسنلا نم ةضوفرم دفاولا ةقاطب :2 جاتنتسا

 .ًايرورض ًاّينمأ ءارجإ اهنوربتعي

 ىلإ رظّنلا تِفلي ام اذهو ،ًادّدجم ثودحلا نم ةّينمألا تاقورخلا دفاولا ةقاطب عنمت مل :3 جاتنتسا

 .ةّينمألا ةلاحلا طبضل ةّيلمع رثكأ لولح داجيإ ىلع لمعلا ةرورض

 .ةّيتوبثلا قئاثولل دقافلا صخشلا فيرعت يف دفاولا ةقاطب دعاست :4 جاتنتسا

 

 

 روزلا ريد يف نيحزانلا ةدوعل اهرفاوت بجاولا فورظلا

 ًايداصتقاو ًاّينمأ ةنمآ ةئيب

 مهتدوع ّنأ ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم يثحابل اهومّدق يتلا مهتباجإ يف نيكراشملا نم ريثكلا ربتعا

 ةدوعلا اوطبر نيحزانلا ّنأ اّلإ ،"ًامئاد مهدواري ملح" ةدوعلا ّنأ لاق مهضعبو ةدراو ةّيلصألا مهقطانم ىلإ

 ةّيداصتقالاو ةّينمألا نيتيحانلا نم ةدوعلل ةنمآ ةئيب ريفوتل ققحتلا ةبجاو اهّنأ اوأر يتلا 23طورشلا نم ددعب

 ةثالث ىلع نيبيجتسُملا نم )%71.79( قفتا .ةّيحصلا ةياعّرلا نيسحتو ميلعّتلا ريفوتك ىرخُأ يحاون نم وأ

 :يناثلا ،حوزنلا قطانم نم نيدئاعلا فدهتست يتلا ةّينمألا تاقحالملا فقو ةرورض :لوألا :ةّيساسأ طورش

 لثم كلذ ديري نمل ةيمازلإلا ةمدخلاب قاحتلالا مدع لّهست تاءارجإ عضوو يمازلإلا دينجتلا تالمح فقو

 

 ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةموظنم ،ةظفاحملا يف ةّيروسلا ةموكحلا ةرطيس قطانم ىلإ روزلا ريد يحزان ةدوع مدعل ةيسيئرلا بابسألا 23
 .2019 رياربف/طابش

https://bit.ly/3va45r1  
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 نيلماعلا بتاور ةدايز كلذ نمو ةّيمدخلاو ةّيداصتقالا ةلاحلا نيسحت :ثلاثلا ،ةلوقعم ةّيلام غلابم عفد

 ريفوتو ءابرهكلاو هايملا تامدخ نيسحتو ،راعسألا عافترا عم بسانتي امب ةموكحلا تاسّسؤم يف

 .تاقورحملا

 بسحو ةنمآ ةدوع ىلع كلذ رصتقي ال ،نيحزانلا ةدوعل ةحضاو ةّطخ دوجو مهملا نم مزاح مأ ةدّيسلا قفو

 فقو ،ةدوعلا نم نيحزانلا عنمت يتلا فوخلا ةلاح ءاهنإ بجي ":ناكُّسلا ةفاكلو مهل ةميرك ةايح ريفوت لب

 نع ثحبلاو مهنكامأ يف ءاقبلا ىلإ نيحزانلا عفديو يلاهألل ةّيشيعملا ةلاحلا نيسحت لقرعي يذلا داسفلا

 بابتتسا يف دعاست ال ةّيبنجأ تايشيلم دوجو ّنأ نمحرلا دبع ىري ."ةّيلصألا مهقطانم جراخ قزر باوبأ

 مأ ىدل .ةدوعلاب نيحزانلا ةبغر نم لّلقي ًالماع ةّيركسعلا ىوقلا دّدعت يف ىري سكعلا ىلع لب نمألا

 بابشلا ةئفل ةصاخ ةدوعلا تاقّوعم مهأ دحأ ةلازإ يف مِهسُي دق يمازلإلا دينجتلا صوصخب حارتقا دمحم

 تاونس ضفخو ،ةّيمازلإلا ةّيركسعلا ةمدخلاب قاحتلالا مدعل صصخُملا يلاملا لدبلا ةميق ضيفخت"

 امك ةيمازلإلا ةمدخلا نوناقب نيلومشملا ريغ بابشلا قوس مدع ةرورض ىلإ ةفاضإ ،ةّيمازلإلا ةمدخلا

 ."ةّيلام ًىِشر ىلع لوصحلا فدهب نيدئاعلا عم ًانايحأ لصحي

  

 قفو نيحزانلل ةنمآ ةدوع يف مهاسيو ةّيولوأ هل ةّيروسلا يضارألا ةفاك ىلع ةّيعمتجم ةحلاصم قيقحت نإ

 ،ساسألا وه يترسُأو يصخشل نامألا ":يلع دمحم لوقي .روزلا ريد قرش نيجه ةدلب يف حزانلا نميأ دّيسلا

 :فيضيو قراط يلع هعم قفتي ام وهو ."بييغتو ةّيفسعت تالاقتعا دهشت قطانم ىلإ ةدوعلا نكمي ال

 نمألاو شيجلا تادايق نم تاكاهتنا بكترا نم ةلاقإو تاكاهتنالا ةسرامم نم ةّينمألا ةزهجألا عنم بجي"

 ةرورض ىلع دّكؤي ةّيراوحلا ةسلّجلا يف كراشم ."مهبيهرتو نييندملا زازتبا فقَوو ةمكاحملا ىلإ مهتلاحإو

 :ةدوعلا نم مهنيكمتل نيحزانلل ةّيلودلا تانامضلا

 ةصاخ تاكاهتنالاو تالاقتعالا عنمت مل تاحلاصملاو ةّيروسلا ةموكحلا نع ةرداصلا وفعلا ميسارم "

  ."دسألا راشبل ةئوانملا تارهاظملا رَصاَن نم قحب
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 :نيحزانلا ةداعإل ةموكحلا دوهج

 ،ةدوعلا ىلع مهّثحت تالاصتا اوقلت نينَيبتسُملا ددع فصن نم رثكأ ّنإف نايبتسالاو تالباقملا لالخ نم

 .نييعامتجا ءاهجوو رئاشع خويشو ،لمعلا يف ءاسؤر مهنمو لمعلا يف ءالمز وأ براقأ نم تالاصتالا

 نيحزاّنلا مهئابرقأب لاصتالا ىلع نيفظوملاو ءاهجولا اوعّجش تاحلاصملا ىلع نيمئاقلا َّنأ ًاضيأ حضّتي

 لالخ نم كلذو ةريخألا تاحلاصملا ةلمحب لؤافتلا نم ًاّوج تّثب ةّينمالا ةزهجألا ّنأ امك ،ةدوعلاب مهعانقإل

 ٍتالاصتا اوَّقلت نينيبَتسُملا نم )%61( يلاوح .تاحلاصملا ءارجإ دعب مهتمالسو نيدئاعلا دادعأ ىلع زيكرتلا

 هنع ثّدحت امو ةبعص ةّيداصتقاو ةّينمأ فورظ نم قبس ام لك نم مغّرلا ىلع .ةدوعلا ىلع مهعجشت

 دّكؤت ةلادعلا ةمظنم تانايب َّنإف ،ةطورشم يه ٍةدوع َّيأ َّنأ نم ةّيثحبلا ةقرولا يف نوكراشملا نوحزانلا

 قطانملا يف ًاّيرذج عاضوألا ترّيغت لاح يف )%90( ىلع ديزتس نيحزانلا نم ةدوعلاب نيبغارلا ةبسن َّنأ

  .ةّيلودلا تارّرقملل ًاقفو ةهيزن تاباختنا ءارجإو يسايس لاقتنا ثودح كلذ يف امب ةّيموكحلا

 :فيضيو يسايسلا ىوتسملا ىلع رّيغتو ةّيلود تانامض نودب ةنمآ نوكت ال ةدوعلا ّنإ لوقي نمحرلا دبع

 سماخلا قليفلا عم تاقالع نوكلمي رئاشع خويشو ءاهجو نم ةدوعلا ىلع ينعّجشت ٍتالاصتا ُتيقلت"

 ."ةّيسورلا تاّوقلا نم بّرقملا

 

 هيف كراشي يسايس ٌّلح ":ةدوعلا ىلع نيحزانلا ةيبلاغ عجشيس يذلا رييغتلا عون نع دمحم مأ لوقت

 يلع دمحم لوقي ."برحلا هترمد ام رامعإ ةداعإو ،مهمكحي نمل نييروسلا رايتخا ةّيناكمإو ،برحلا فارطأ

 :ةدوعلا ىلع هعجشي ًالاصتا ىقلت هّنأ

 يلمع ىلإ يتدوع ةّيناكمإ يل دّكأو يتقطنم ىلإ ةدوعلاب يعانقإ ًالواحم لمعلا يف قباسلا يريدم ينفَتاه"

 ."تاونس ذنم لمعلا يكرت مغر
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 لالغتسا يّنم بلطو ةّيموكحلا ةرطيسلا قطانم يف عقاولا انّيح ُراتخم يب لصتا ":فيضي قراط يلع

 نم عنام ال ":لوقي ةّيراوحلا ةسلجلا يف كراشم ."ضفرلاب هتلباق ينّنأ اّلإ ةدوعلل تاحلاصملا فورظ

 نودب ةدوعلا نم نكمتأل مكاحلا ماظنلا رييغت وه مهألا ،ةّيداصتقالا فورظلا نّسحتت مل اذإ ىتح ةدوعلا

 ةّيراوحلا ةسلّجلا يف كراشم قفو ."تارفلا قرش قطانم يف ًادبأ َءاقبلا يونأ ال كلذ ققحت لاح يف ،فوخ

 ةدوعلل يتقيقش ينتعد ":هب اولصتا ةموكحلا ةرطيس قطانم يف نولازي ال نيذلا هتلئاع دارفأ ضعب ّنإف

  ."ًارخؤم ةّيروسلا ةطلسلا اهتقلطأ يتلا تاحلاصملا لالخ نم كلذو ،ىرخُأ ةّرم ةلئاعلا لمش ملو

 

 ةرطيسلا قطانم يف تالاقتعالا رارمتسا لظ يف نيحزانلل يساسألا بلطملا وه ةنمآ ةئيب ريفوت :1 ةجيتن

 .ةّيموكحلا

 .ةدوعلل ةيساسأ بلاطم اهريغو ةحِّصلاو ميلعّتلل ةيتحّتلا ةينبلاو يداصتقالا عضولا نيسحت :2 ةجيتن

 ءاهجو نم اهنم نيبّرقملا لالخ نم ةنمآلا ةدوعلا ةّيناكمإ جيورت ىلع ةّيروسلا ةموكحلا لمعت :3 ةجيتن

 .اهنم ةبّرقملا وأ اهل ةعباتلا مالعإلا لئاسو لالخ نمو ،ريتاخمو نييعامتجا

 ىلإ اودوعي نل نيحزانلا مظعم نأ ينعي تاكاهتنا نودب ةدوع نمضت ةنمآ ةئيب رفاوت مدع نإ :1 جاتنتسا

 .ًابيرق مهقطانم

 ضعبلا ةدوع نم مغرلا ىلع ،ةدوعلاب نيحزانلا عانقإ يف ةّيروسلا ةموكحلا تالواحم حجنت مل :2 جاتنتسا

 .ةريبك تسيل ةبسنلا ّنأ الإ

 عم ةصاخ يّدرتملا يداصتقالا عضولا ببسب ةموكحلا قطانم نم حوزنلا ةكرح دادزتس :3 جاتنتسا

 .تابوقعلا نم ايروس قرش لامش قطانمل ةّدحتملا تايالولا ءانثتسا

 رييغتلا نإ ،مهّلك سيلو نيحزانلا نم ءزج ةدوعب ليفك ةّينمألا ةلاحلا يف نّسحت يأ ّنإ :4 جاتنتسا

 اهب كراشي ةهيزن تاباختنا ءارجإو ةطلسلل لاقتنا ثودح كلذ يف امب ةّيلوّدلا تارارقلا قفو يسايسلا

 .حوزنلا ءاهنإ يف يسيئر رود هل نويروسلا
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  تايصوَّتلا

 تّلصوت يتلا تاجاتنتسالاو جئاتنلاو ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم اهيلع تلصح يتلا تانايبلا ىلع ًءانب

 هيلع ءانبو .ةدوجوم مهتدوع لاح اهل مهضّرعت حّجرملا نم يتلا راطخألا نم نيحزانلا فواخم نإف ،اهل

 :يلي امب يصوت

 :ةّيروسلا ةموكحلا

 

 ،ةّينمألا تاقحالملاو يرسقلا ءافخإلاو تالاقتعالا لمشي امب نييندملا قحب تاكاهتنالا ةفاك فقو -1

 .ةدوعلا ىلع نيحزانلا نم ءزج عيجشت يف كلذ مهاسيس

 ليهستو ،حوزنلا قطانم نم نيمداقلل ةّينمألاو ةّيركسعلا زجاوحلا لبق نم زازتبالا تاّيلمع فقو -2

 .لّقنتلا ةّيلمع

 نم نيحزانلا فواخم دحأ لّكشت اهّنأ ثيح ،ةّيبنجألا تايشيلملا جارخإو ةّيلحملا تايشيلملا لح -3

 .ةدوعلا

 ةداعإ ةطخ ّيأ مرَتحت ْنأو ،نيئجاللاو نيحزانلل ةنمآ ةدوع نيمأت دعب رامعإلا ةداعإل ةّطخ عضو -4

 .ةّيكلملا قوقح رامعإ

 :ةّيطارقميدلا ايروس تاّوق/ةّيتاذلا ةرادإلا

 ءوس َّنأب ظحالُي ثيح ،ةحّصلاو ميلعّتلا نم لكل ةيلاملا تاصّصخملا ةدايزو تامدخلا نيسحت -1

 مغر ةدوعلا ىلع نيحزانلا ربجُي ام رثكأ ميلعّتلاو ةّيحصلا ةياعّرلا ىلع لوصحلا مدعو تامدخلا

 .رطاخملا

 عمتجملل نوكي نأو ،زازتباو فطخو لايتغا تالاح دهشت يتلاو روزلا ريد يف ةّينمألا ةلاحلا طبض -2

 .ةيصوتلا هذه قيقحت ىلع دعاست ةّينمأ ةبراقم عضو يف رود يلحملا

 نيلّقنتملل ةيرهنلا رباعملا ىلع ةيطارقميدلا ايروس تاوق رصانع لبق نم زازتبالا تايلمع فقو -3

 .ةرطيسلا قطانم نيب
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 نم ىضرملاو بالّطلا ءانثتساو اهتّيحالص ةدم ةدايزب كلذو دفاولا ةقاطبل ةّيلمع لولح داجيإ -4

 ريد يف ديدّجلا يندملا لجّسلا حاتتفا عم اهئاغلإ هاجتاب ،مهيدل ةرفاوتم نكت مل لاح يف اهزاربإ

 .ةّيفيرعت تاقاطب ىلع نيحزانلا لوصح ةّيناكمإو روزلا

 :ةحلصملا تاذ لودلا

 ىلع ديكأتلا رارمتساو ،يسايّسلا لحلا تاضوافم يف ةّيدجب طارخنالا ىلع ةّيروسلا ةموكحلا عفد -1

 .2254 رارقلا كلذ يف امب يلوّدلا نمألا سلجم تارارق نمض نوكي نأ بجي ّلح َّيأ نأ

 قطانم ىلإ نيحزاّنلا نم نيدئاعلا ةمالس ِنامضل ةّيروّسلا ةموكحلا نم تانامض ىلع لوصحلا -2

 .اهترطيس

 ىلع تابوقعلا زّكرت نأو ،يرود لكشب ايروس ىلع ةضورفملا ةيداصتقالا تابوقعلا ةمئاق ةعجارم -3

 .نييندملا ىلع تابوقعلا رثأ فيفخت ىلع لمعلاو ،ناسنإلا قوقحل تاكاهتنا باكتراب نيمهّتملا

 مهاسيس ،ةيناسنإلا تادعاسملا لوصو ليهستل ايروس قرش لامش رباعملا حتف ةداعإ ةرورض -4

 ةريللا فرص رعس عجارتو انوروك ةحئاجك ىرخألا تامزألاو حوزّنلا تايعادت نم فيفختلا يف كلذ

  .راعسألا ةدايزو ةيروّسلا
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 لودلا ضعبو قارعلا - ندرألا - نانبل - ايكرت صخألا ىلعو نييروّسلا نيئجاللا لبقتست يتلا لوّدلا -5

 تامولعملا ديفت ثيح ،ةنمآ ةّيموكحلا قطانملا رابتعا مدع ،كرامنادلا ديدحتلا هجو ىلعو ةّيبروألا

 ةدوع ّنأ امك ،نيدئاعلا ىلع رطخ دوجوب ةقرولا هذه اهدّكؤت يتلاو ةّيموكحلا قطانملا نم ةمداقلا

 ريغ ةّينمألا عاضوألا ببسب ةنمآ تسيل ةّيموكحلا تاوقلا ةرطيسل عضخت ال قطانم ىلإ نيئجاللا

 .ًاضيأ ةقرولا هذه هيلإ تراشأ ام وهو ةّرقتسملا

  :ةّيلودلا تامظنملا

 ةّيحصلا ةياعّرلاو ميلعّتلا ةهجل ةصاخ ،ايروس قرش لامش قطانمل تادعاسملا ميدقت رارمتسا -1

 .ةيتحّتلا ةينبلا نيسحتو

 .معدلا ديشرتل ةّيلحملا تاجايتحالا ديدحت ىلعو ،ةّيلحم تامظنم عم لمعلا ىلع دامتعالا -2

 ليكشت لالخ نم حوزنلا قطانم يف ةّيتوبثلا قئاثولا ىلع نيحزانلا لوصحل ةيلآ داجيإ ىلع لمعلا -3

 قرش لامشو قرش يف ةرطيّسلا فارطأ ةقفاومو ةدحّتملا ممألا فارشإ َتحت ةلّقنتم مكاحم

 .ايروس

 

 :ةيروسلا ةموكحلاو ةّيتاذلا ةرادإلا

 .ةّيتوبثلا قئاثولا ىلع نيحزانلا لوصح ليهستب ةقالع اهل ةّيلآ ِّيأ يف طارخنالا -1

 ةلازإو ةرطيسلا قطانم نيب لّقنتلاب نيبغارلا روبع نيسحتل نيفرطلا نيب لصاوتلا رامثتسا -2

 .زجاوحلاو ةيرهنلا رباعملا ىلع ليوطلا راظتنالاب ةلّثمتملا ليقارعلا
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