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 يذيفنتلا صخلملا

 ةظفاحم ءانبأ نم تائملا اهل ضّرعت يذلا يرسقلا ءافتخالا ةسرامم ىلع ءوضلا ريرقتلا اذه طلسي

 يوذ يعاسمو ،يرسقلا ءافتخالا يف ةطروتملا تاهجلا لوح ةلئسألا نع ةباجإلا ريرقتلا لواحي ،روزلا ريد

 جئاتنلا نم ددع ىلإ ريرقتلا صلخي .اهنوهجاوي يتلا تايدحتلاو ،مهئانبأ ريصم ةفرعمل ًاّيرسق نيفتخملا

 نم ةعومجم مهو "ةرسامسلا"ـــب فرعُي تاب ام دوجو اهنيب نم روزلا ريد يف يرسقلا ءافتخالاب ةصاخ

 فلتخم يف نيينمألا نيلوؤسملاو ةهج نم نيفتخملا لئاوع نيب طيسولا رود نوبعلي صاخشألا

 ريصم ةفرعم ىلإ تاطاسولا هذه يّدؤت ال ًابلاغ ،ةريبك ةّيلام غلابم ءاقل ىرخُأ ةهج نم عارصلا فارطأ

 .ًارسق يفتخملا

 نع اهتّيلوؤسم حّجرملا تاهجلا :لوألا :نييساسأ نيروحم ىلع ءوضلا طيلست ىلع ريرقتلا لمع

 .مهئانبأ ريصم ةفرعمل ًارسق نيفتخملا يوذ يعاسم :يناثلاو ،روزلا ريد يف يرسقلا ءافتخالا

 نيدوقفملا ريصم ةفرعمو ثحبلل ةيلآ ءاشنإ ةرورضب ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم يصوت

 هذهب علطضي نأ ةرورض ىلع دّكؤتو ،1ةّيلودلا تاهجلا نم ددع كلذ ىلإ تعد امك ًارسق نيفتخملاو

 ةيلآلا تعنم يتلا دويقلا زواجت مهنكميو ،لاقتعالا زكارم ىلإ لوصولا نوعيطتسي فارطأ ةيلآلا

 ًاضيأ ةيصوتلا هذه يتأت .امهلمع مامتإو ايروس ىلإ لوخدلا نم )COI( قيقحتلا ةنجلو )IIIM( ةيلودلا

 نكامأو ريصم حيضوتل دوهجلا زيزعتل ماعلا اهنيمأل ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا ةوعد قايس يف

 .2ايروس يف نيدوقفملا دوجو

 

 

 

 

 

 .2022 ليربأ/ناسين 8 ،ايروس يف نيدوقفملا صاخشألا نأشب ةماعلا ةيعمجلا ةطاحإ 1

https://bit.ly/3zXG8ET  

 .2022 رياني/يناثلا نوناك 10 خيرات ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا نع رداصلا 228/76 مقر رارقلا 2

https://bit.ly/3zXGsU7  



 ةمّدقملا

 يندملا كارحلا ةيادب ذنم تبكترا يتلا تاكاهتنالا زربأ نم ةدحاو 3يرسقلا ءافتخالا ةسرامم ربتعت

 فارتعالا تضفرو 4فالآلا 2011 ذنم ةيروسلا ةينمألا ىوقلا تلقتعا ثيح ،ايروس يف ةطلسلل ضهانملا

 عارصلا فارطأ يقاب ىلإ اهتّدعت لب ،ةموكحلا ىلع ةسرامملا هذه رصتقت مل .اهتالقتعم يف مهدوجوب

 ةليوط ربتعت ةينمز ةرتفل ةعساو تاحاسم ىلع ةرطيسلا نم تنّكمت يتلا ىوقلا ةصاخو ةيروسلا

 ايروس تاوقو ضراعملا يروسلا ينطولا شيجلاو ماشلا ريرحت ةئيهو ةلودلا ميظنتك ًايبسن

 .ةيطارقميدلا

 هجوت ماهتالا عباصأ ،تاونس ةرشع نم رثكأ ذنم 5يرسقلا ءافتخالا تالاح تائم قيثوت مت روزلا ريد يف

 تاوق ،ةيروسلا ةموكحلا تاوق يساسأ لكشب يهو ةظفاحملا ىلع ترطيس يتلا ىوقلا فلتخم ىلإ

 قطانملا ةرادإ ىلع ةلماكلا ةردقلاب تعتمت ىوقلا هذه ،ةيمالسإلا ةلودلا ميظنت ،ةيطارقميدلا ايروس

 ةرداصلا وفعلا ميسارم نم مغرلا ىلع ةّرمتسم يرسقلا ءافتخالا ةسرامم .اهترطيسل تعضخ يتلا

 ةرطيسلا اهبجومب ترقتسا يتلا ريخألا ةيركسعلاو ةينمألا تاروطتلاو ،ةيروسلا ةموكحلا نع

 .ةيطارقميدلا ايروس تاوقو ةيموكحلا تاوقلا نم لكل ةيركسعلا

 ريثكلا بواجت مدع يف لمثتت يرسقلا ءافتخالا تالاح 6قيثوت يف تايدحتلا نم ديدعلا ةمظنملا هجاوت

 ةلاح روزلا ريد ةظفاحم دهشت ثيح ،ةينمأ بابسأل نيدوقفملاو ًارسق نيفتخملاو نيلقتعملا يوذ نم

 .ةظفاحملا لماك ىلع ةرطيسلل ةيموكحلا تاوقلا ةدوع لامتحا ءاقب عم ،ينمألا رارقتسالا مدع نم

 ةّيلحمو ةيبنجأ تايشيليمو اهئافلحو ةيموكحلا تاوقلا ىلوألا :نيتهج ةرطيسل ةعضاخ روزلا ريد ًايلاح

 .باهرإلا ةبراحمل يلودلا فلاحتلا نم ةموعدملا ةيطارقميدلا ةيروس تاوق :ةيناثلا ،ةدناسم

 

 نيعفادملا تامكاحم فقوو ةيزييمتلا نيناوقلا ءاغلإل :ايروس يف يقوقحلا فلملل لماشلا يودلا ضارعتسالا راطإ يف 3
 .2021 ربمفون/يناثلا نيرشت 30 ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم ،ًاّيرسق نيفتخملا ريصم نع فشكلاو ناسنإلا قوقح نع

https://bit.ly/3pr1Cot  

 .2021 سرام/راذآ1 ،ةدحتملا ممألل ريرقت-ايروس يف عارصلا نم دقعل ةزيمم ةمس ةضراعملا عمقل زاجتحالاو ءافخإلا 4

 https://bit.ly/3SJR810  

 .2022 رياربف/طابش 4 ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم ،ةدّدعتم هوجوب ةاناعم يرسقلا ءافتخالا 5

https://bit.ly/3IcFUNP  

 .2019 سطسغأ/بآ 20 ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم ،ةّيلوأ ةليصح ؟انقثو اذام 6

https://bit.ly/3Pmagzf  



 روزلا ريد يف يرسقلا ءافتخالا نع

 2014و 2011 ماع نيب ةدتمملا ةرتفلا

 مساب تلّجس ةرتفلا هذه لالخ صاخشألا تائمل يرسق ءافخإ نم هعبت امو 7يفسعتلا لاقتعالا تالاح

 ىتح ةعساو تاحاسم ىلع ةرطيسم تيقب اهنأو ةصاخ يساسأ لكشب 8ةيروسلا نمألا ةزهجأ

 ييح ًاديدحتو ةظفاحملل يروسلا يروهمجلا سرحلا ماحتقا زرب ةرتفلا هذه لالخ  .2012 ماعلا فصتنم

 نع ًاثحب 2012 ماعلا نم ربمتبس/لوليأ رهش يف ةموكحلا ةرطيس تحت نيعقاولا 9"روصقلا"و "ةروجلا"

 تلقتعاو ةمحتقملا تاوقلا تلتق ،مكحلا ماظنل ضهانملا كارحلا يف ةكراشملا يف مهب هبتشم

 لازي ال مهدلا تاّيلمع نم هريغو روكذملا ماحتقالا لالخ نيلقتعملا نم تارشعلا ريصم ،تائملا

 .مهلوح تامولعمب حيرصتلا ةيروسلا تاطلسلا ضفرتو ًالوهجم

 تالاح نم ددع قيثوت مت ةرتفلا كلت لالخ روزلا ريد يف ةحّلسملا ةضراعملا لئاصف ةرطيس قطانم يف

 قطانم لماك ىلع هترطيس ضرف نع ليصف يأ زجعب تزّيمت ةرتفلا كلت نأ الإ ،يرسقلا ءافتخالا

 ةهج يأ عنمت تناك لماوعلا هذه ،ناسنإلا قوقحب ةبلاطم ةّيندم تاوصأ عافتراب تزّيمت امك ةضراعملا

 ام اذإ عساو لكشب يرسقلا ءافخالاو يفسعتلا لاقتعالا باكترا نم ةحلسملا لئاصفلل ةعبات ةينمأ

 .2017 ىتحو 2014 فصتنم ذنم دتمت يتلاو ةيلاتلا ةرتفلاب تنروق

 

 

 

 

 ربمسيد/لوألا نوناك 10 ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم ،ةيروسلا ةموكحلا نوجس يف بيذعتلاو لاقتعالا نع ةداهش 7
2018. 

https://bit.ly/3pimrmf  

 وينوي/ناريزح 9 خيراتب ينويزفلت ءاقل لالخ ةيروسلا ةموكحلا نوجس يف نييسايس نيلقتعم دوجو يروسلا سيئرلا ىفن 8
 .اهب ساسملا زوجي ال "ةّينطو تامّلسم" دوجو ركذو ،2022

https://bit.ly/3AlfVRQ  

 .2017 ربمتبس/لوليأ 12 ،ةايحلا لجا نم ةلادعلا ةمظنم ،ةيسنملا ةميرجلا - روصقلاو ةروجلا 9

https://bit.ly/3dwiwj8  



 

 2017 ةياهن ىتحو 2014 فصتنم نم ةدتمملا ةرتفلا

 نم عّسوو ،ةضراعملا لئاصفلا قطانم ةفاك ىلع تاونس ثالث تزواجت ةدمل ةلودلا ميظنت رطيس

 يتلا روزلا ريد ةنيدم ءايحأ ىلع ًالماك ًاّيرب 10ًاراصح ضرفو ،يبرغلاو يقرشلا نيفيرلا لمشتل هترطيس

 .ةيماظنلا تاوقلا ةرطيس تحت تيقب

 نم اوجرخ ًاصاخشأو نييندم ءاطشن مهنيب نم تائملا 11ًاّيفسعت ميظنتلا لقتعا ةرتفلا كلت لالخ

 نيلقتعملا ضعب دوجو ميظنتلا ركنأ ،هتاميلعتب مزتلي ال نم لك ةقحالم ىلإ ةفاضإ ،ةرصاحملا قطانملا

 راص ميظنتلا تالقتعم يف صاخشألا تائم ريصم نإف 2017 ةياهن يف ميظنتلا جورخ دعب .هيدل

 .12ًالوهجم

 نآلا ىتحو 2017 ةياهن نم ةدتمملا ةرتفلا

 ىلع ةرطيسلا ضرف نم ةيطارقميدلا ايروس تاوق تنّكمت ،باهرإلا ةبراحمل يلودلا فلاحتلا نم معدب

 ةيروسلا ةموكحلا تاوق ترطيس ىرخُألا ةهجلا نمو ،روزلا ريد يف تارفلا رهن لامش ةعقاولا قطانملا

 تقولا كلذ ذنم .قطانملا كلت يف ةلودلا ميظنت دجاوت كلذب ةيهنم تارفلا رهن بونج قطانم ىلع

 ريد نم ةفلتخم قطانم يف يرسقلا ءافخإلاو يفسعتلا لاقتعالل ًارارمتسا ةلادعلا ةمظنم تلّجس

 ًاقلق لّكشت اهنأ امك ،ةّيموكحلا قطانملا ىلإ 13ةدوعلا نم نيحزانلا عنمت ديدحتلاب تاكاهتنالا هذه ،روزلا

 .14ةّيطارقميدلا ايروس تاّوق ةرطيس قطانم يف ناّكسلا فلتخمل ةبسنلاب

 

 .2016 سرام/راذآ 28 ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم ،روزلا ريد راصح ىلع ًاموي 240 10

https://bit.ly/3JZbFL1  

 .2018 وينوي/ناريزح 4 ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم ،ةربِع اونوكيل مهولتق 11

https://bit.ly/3bWpflS  

 .2019 سرام/راذآ 26 ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم ،لوهجملا ريصملا 12

https://bit.ly/3Ax5QBH  

 .2022 ويلوي/زومت ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم14 ،ديدهتلا تحت ةدوع 13

https://bit.ly/3C7D7oe 

 ةمظنمو ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم ،"دسق" لبق نم "باهرإلا عدر" ةلمح ءانثأ يفسعتلا لاقتعالا تالاح تارشع 14
 .2020 ربوتكأ/لوألا نيرشت 16 ،ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس



 ينوناقلا راطإلا

 ءافتخالا نم صاخشألا عيمج ةيامحل ةيلودلا 15ةيقافتالا نم )2( ةداملا بسحب يرسقلا ءافتخالا نإ

 ىلع متي ةيرحلا نم نامرحلا لاكشأ نم لكش يأ وأ فاطتخالا وأ زاجتحالا وأ ،لاقتعالا" وه يرسقلا

 وأ ةلودلا نم معد وأ نذإب نوفرصتي دارفألا نم تاعومجم وأ صاخشأ وأ ،ةلودلا يفظوم يديأ

 وأ يفتخملا صخشلا ريصم ءافخإ وأ هتيرح نم صخشلا نامرحب فارتعالا ضفر هبقعيو ،اهتقفاومب

 ءافتخالل صخش يأ ضيرعت لكش يأب ةيقافتالا زيجت ال ."نوناقلا ةيامح نم همرحي امم ،هدوجو ناكم

 .يرسقلا ءافتخالا ريربتل فرظ يأب عرذتلا زوجي ال هنأب )1( ةداملا نم )2( ةرقفلا دكؤت ثيح ،يرسقلا

 ."ةيناسنإلا دض ةميرج" يرسقلا ءافتخالا ةسرامم )5( اهتدام يف ةيقافتالا تربتعاو

 16يفرعلا يناسنإلا يلودلا نوناقلل رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا ةسارد نم )98( ةدعاقلا ترضح

 يرسقلا ءافتخالا 1981 ماعل رمحألا بيلصلل يلودلا رمتؤملا ربتعا ةدعاقلا حرش يفو ،يرسقلا ءافتخالا

 يف قحلاو ةيصخشلا ةمالسلاو ةيرحلاو ةايحلا يف قحلاك ةيساسألا ناسنإلا قوقحل كاهتنا نمضتي

 ءاقلإ مدع يف قحلاو ةماركلاب ةطاحإلا وأ ةيناسنإاللا وأ ،ةيساقلا ةلماعملا وأ ،بيذعتلل ضرعتلا مدع

 .ةينلعو ةلداع ةمكاحم يف قحلاو يفسعت لكشب زاجتحالا وأ ضبقلا

 ةيئانجلا ةمكحملل ئشنملا يساسألا امور ماظن قفو ةيناسنإلا دض ةميرج يرسقلا ءافتخالا لّكشي

 نم )ط( ةرقفلا تركذو ،ةيناسنإلا دض ةميرج لاعفألا نم ددع رابتعا )7( ةداملا يف ءاج ثيح ،17ةيلودلا

 .ًاّصن يرسقلا ءافتخالا ةداملا

 

 

https://bit.ly/3QJf6aT 

 يرسقلا ءافتخالا نم صاخشألا عيمج ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا 15

https://bit.ly/3Qpdrrq  

 رياربف/طابش 18 ،رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا ،يفرعلا يناسنإلا يلودلا نوناقلا نع رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا ةسارد 16
2016 

https://bit.ly/3QrU7K4  

 .ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل ئشنملا يساسألا امور ماظن 17

https://bit.ly/3Pl85Mh  



 غالبإ بجوتي" 18ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم )9( ةداملا نم )2( ةرقفلا تصن

 هجوت ةمهت ةيأب ًاعيرس هغالبإ بجوتي امك هعوقو ىدل فيقوتلا اذه بابسأب هفيقوت متي صخش يأ

 ىلإ عوجرلا قح لاقتعالا وأ فيقوتلاب هتيرح نم مرح صخش لكل ":ةداملا سفن نم )4( ةرقفلاو ."هيلإ

 لاقتعالا ناك اذإ هنع جارفإلاب رمأتو ،هلاقتعا ةينوناق يف ءاطبإ نود ةمكحملا هذه لصفت يكل ةمكحم

  ."ينوناق ريغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا 18

https://bit.ly/3QM8SHe  



 

 

 

 ةّيجهنملا

 تعبتا ،ًارسق نيفتخملا يوذ نم روزلا ريد نم دهاش )15( عم ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم تقتلا

 نيبسانملا ناكملاو نامزلا رايتخا كلذ نمو دوهشلا ةيامحب ةقلعتملا تاءارجإلا ةفاك ةمظنملا

 وأ ةلئسألا ضعب ىلع ةباجإلا مدع يف مهتبغر مارتحاو تامولعملا ةيرس ىلع ةظفاحملاو ،دهاشلل

 مهتقفاوم ىلع لوصحلاو ةلباقملا نم فدهلاب مهرابخإو ،اهب اولدأ يتلا تامولعملا ضعب رشن مدع

 .لاصتالا قيرط نع )4( رشابم لكشب تيرجأ ةلباقم )11( .اهب اولدأ يتلا تامولعملا مادختسا ىلع

 ايروس تاوق ةرطيسل ةعضاخلا ةريصبلاو نيجهو ةرسكلا قطانم يف تالباقملا ذيفنت مت

 .ةيروسلا ةموكحلا تاوق ةرطيسل ةعضاخلا روزلا ريد ةنيدم ىلإ ةفاضإ ،ةيطارقميدلا

 ماق ،تالباقملا ءارجإ ىلع نيبّردملاو ةروكذملا قطانملا ءانبأ نم نيثحابلا نم قيرف تالباقملا ىرجأ

 تاكاهتنالا نع حرشو تالباقملا ىلع بيردتلا ءارجإب ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم نم صتخم قيرف

 ليهستل ريرقتلا نم فدهلاو ةيلكيهلا حرش مت امك ،ةيلودلا تادهاعملل ًاقفو ريرقتلا اهنمضتي يتلا

 .نيثحابلا ةّمهم

 ريرحتب ءاهتناو تالباقملا ءارجإو نيثحابلا بيردتب ًارورم ةيلكيهلا ريضحت نم ءادتبا ريرقتلا ىلع لمعلا أدب

 .2022 ويلوي/زومت 30 ةياغلو ناريزح/وينوي 5 خيرات نم نيرهش تبراق ةرتف ةمجرتلاو جئاتنلا

 

 

 

 

 

 



 تالباقملا جئاتن

 روزلا ريد يف يرسقلا ءافتخالا نع اهتيلوؤسم حجرملا تاهجلا

 تنّكمت يتلا ىوقلا اميس ال روزلا ريد يف تدجاوت يتلا ىوقلا فلتخم هتبكترا كاهتنا يرسقلا ءافتخالا

 >ةظفاحملا نم ةعساو قطانمب مكحتلا نم ةدرفنم

 قيقش لوقي ،2013 ماع فصتنم يف ىفتخا روزلا ريد فير يف ةريصبلا ةدلب نم نابضغلا يدرب دمحأ

 يف 86 ةزملا ةقطنم نم برقلاب ةيروسلا ةموكحلل عبتي زجاح هفقوأ ":ةلادعلا ةمظنم ةثحابل دمحأ

 ووذ فرعي ال ."بابسألا ةفرعم نود ءاسم دمحأ لاقتعا مت ،ةقطنملا مساب فورعم زجاحلا ،قشمد

 فرعن ال نكل زجاوح ةقطنملا نم برقلاب عقي ":دّكأ دهاشلا نكلو ،هتلقتعا يتلا ةهجلا ديدحتلاب دمحأ

  ."ديدحتلاب ينمأ زاهج يأل ةعبات زجاوحلا هذه

 ،1992 روزلا ريد دلوت غابصلا يلع رموس باشلا ىفتخا ةامح ةظفاحمل ةعباتلا ايرثأ ةقطنم زجاح دنع

 نيرشت 25 خيراتب قشمد ىلإ روزلا ريد نم ًاهجوتم ناك ":رموس ةلئاع نم بّرقم صخش لوقي

 هنأ هيوذ رموس غلبأ ًاحابص ناكو لاصتا رخآ يف ،قيرطلا لاوط هتلئاع فتاهي ناكو ،2015 ربمفون/يناثلا

 نإف دهاشلا قفو ."هب لاصتالا هووذ دقف اهدعب ،ايرثأ ةقطنم نم بيرق زجاح ىلإ لوصولا ىلع كشوأ

 ةقرفلاو ةيوجلا تارباخملا اهنم ةيروسلا ةيركسعلاو ةينمألا تاهجلا نم ددعل كرتشم زجاحلا اذه

  .ةعبارلا

 تاعومجمو ةّينمأ ةزهجأو يروسلا يروهمجلا سرحلا تاوق تذّفن 2012 ربمتبس/لوليأ رهش يف

 امهو ةموكحلا ةرطيسل نْيعضاخلا نْيّيسيئرلا نْيّيحلا تلمش ،روزلا ريدل ماحتقا ةيلمع ةّيروس ةّيركسع

  .نييندملا تائم تلتقو ةمحتقُملا تاّوقلا تلقتعا ،"روصقلا"و "ةروجلا"

 ،1989 دلوت دهفلا نيمأ يلع دمحم ،1986 دلوت دهفلا نيمأ رداقلا دبع ،1984 دلوت دهفلا نيمأ ماّمت ةوخألا

  :ةلئاعلا براقأ نم دهاش لوقي .2012 ربمتبس/لوليأ 25 خيراتب ةكرتشم ةيموكح ةّوق مهتلقتعا

 ،مهلاقتعاب تماقو لزنملا تشّتفو روصقلا يح يف ةثالثلا ةوخألا لزنم ةموكحلل ةعبات ةّوق تمحتقا "

 عرفألا دحأ ىلإ مث نم ،روصقلا يح نم برقلاب ةبوتلا عماج ةقيدح ىلإ نيرخآ نيلقتعم عم مهتداتقا

  ."ةينمألا

 ةمدخلاب قاحتلالل ةّيركسعلا ةطرشلا ىلإ روزلا ريد يف ةيمازلإلا ةمدخلا نع نيفّلختملا ضعب هجوت

 مايقلا هنكمي ال امك لّقنتلا ىلع ةمدخلا نس غلب نم ةردق نم ّدحي ةمدخلا هذه ءادأ مدع نأل ،ةيمازلإلا



 دبع ءالؤه نيب نم ،لاثملا ليبس ىلع جاوزلاك دينجتلا ةبعش ةقفاوم نود نم ةّيساسأ تالماعمب

 :رداقلا دبعل بيرق لوقي .روزلا ريد يقرش ليلوبلا ةدلب نم رمعلا ليمج رداقلا

 ةرطيس قطانم يف ةروجلا يح ىلإ ليلوبلا ةدلب يف هييوذ لزنم نم 2016 ويام/رايأ 5 حابص هجتا"

 كلذ ذنم هب لاصتالا اندقف ،ةيمازلإلا ةمدخلاب قاحتلالا مث نمو ةحلاصم/ةيوست ءارجإل ،ةموكحلا

 ."ةمولعم يأ هنع فرعن الو تقولا

 

 ةقطنم نم ديبعلا نسح دمحم ،مهئافخإو مهئانبأ لاقتعا رّسفت ًابابسأ ًارسق نيفتخملا يلاهأ فرعي ال

 قفو .هلاقتعا نوعقوتي هيوذ وأ وه نكي ملو يدايتعا لكشب قشمد ىلإ رفاس ،روزلا ريد يف نيجه

 ناك دمحمل دجاوت رخآ ":دمحمل بيرق نم ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم اهيلع تلصح يتلا ةداهشلا

 نمأ عرف هلقتعا ،2014 سطسغا/بآ 12 خيراتب قشمدب ةجرملا يح يف ةيبعشلا تالوكأملل معطم يف

 انغلبأ عرفلا يف قباس لقتعم قيرط نع ةمولعملا هذه ىلإ انلصوت ،ةيروسلا ةموكحلل عباتلا ةلودلا

  ."ايانديص نجس ىلإ هلقن متي نأ لبق هعم ًالقتعم ناك دمحم نأب

 

 هنم نيبرقم نم ةروصلا ىلع ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم ثحاب لصح -ديبعلا ىسيع دمحم

 تاوق ةرطيسو ،روزلا ريد يف تارفلا رهن برغ قطانم ىلع اهئافلحو ةيموكحلا تاوقلا ةرطيس عم

 ميظنت نوجس يف نيلقتعملا تائم ريصم نإف رهنلا قرش ةعقاولا قطانملا ىلع ةيطارقميدلا ايروس

 ةرطيسلا عم و هنوجس يف هدوجو ركني ميظنتلا ناك مهنم ضعبلا ،اذه انموي ىّتح ةمولعم ريغ ةلودلا

 ايروس تاوق/ةيتاذلا ةرادإلل ةّهجوملا نيلقتعملا يوذ بلاطم تديازت ةلودلا ميظنت لقاعم ةفاك ىلع



 ميظنتلا رصانع نم مهنوجس يف نيلقتعملا ريصم نع فشكلل ةيروسلا ةموكحلاو ةيطارقميدلا

 دمحم ناميلس .هلقاعم ىلع تاهجلا هذه ةرطيس تقو ميظنتلا نوجس يف نيلقتعم اوناك نممو

 ةفرعم نم مهووذ نكمتي ملو ميظنتلا نوجس يف نيلقتعملا نم ملاس الملا حلاصو ىسيعلا

 رياربف/طابش 15 خيراتب ناميلس عم انلاصتا عطقنا":ىسيعلا دمحم ناميلس بيرق لوقي ،مهريصم

 ميظنت ةرطيس تحت لازت ال ةقطنملا تناكو نيجه ةدلب يف "ةيوزلا" ةسردم نم برقلاب ناك ،2015

 ىلع ةلماكلا ةيطارقميدلا ايروس تاوق ةرطيسو ميظنتلا جورخ مغر ،ةفينع كراعم دهشتو ةلودلا

 ركذي مل ،تامولعم ىلع تلصح ناميلس ةلئاع نإف دهاشلا قفو ."ناميلسل رثأ ىلع رثعن مل ةقطنملا

 يلودلا فلاحتلل نوجس يف نيدوجوم ًاقباس ميظنتلا نوجس يف نيلقتعملا نم ًاددع نأب ديفت ،اهردصم

 دجاوتف 1993 رياني/يناثلا نوناك 1 دلوت ملاس الملا قازرلا دبع حلاص امأ .مهنيب نم ناميلس نأ دقتعيو

 تلصو يتلا تامولعملا ضعب قفو ،2017 ربمسيد/لوألا نوناك 17 خيراتب ماعلا نيجه ىفشتسم يف

 يف دوجوم هنأ انل لاق ضعبلا ،تقولا كلذ ذنم هناكم فرعن ال ":حلاص براقأ نم دهاش لاق  .هيوذل

 مل اهتقو ميظنتلا نأ امك ،نآلا ىتح دّكؤم ءيش ال نكلو ،يلشماقلا راطم يف ةّيروسلا ةموكحلل نجس

  ."هلاقتعا دّكؤي

 

 هنم نيبرقم نم ةروصلا ىلع ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم ثحاب لصح - ىسيعلا دمحم ناميلس

 1 دلوت - فيلخلا ىسيع دلاخ ةرايس ىلع رثُع ةكسحلا ةظفاحم يف يدادشلا - ةكسحلا قيرط ىلع

 .ةيطارقميدلا ايروس تاّوقل عبات زجاح نم برقلاب - روزلا ريد فير يف ريغزلا ةيرق نم 1983 سرام/راذأ



 زجاح هفقوأ امدنع روزلا ريد هاجتاب ةكسحلا نم ًادئاع ناك ":ةمظنملل دلاخ براقأ نم دهاش لوقي

 ىلع انرثعو هنع انثحب .شياسألا ،ةيركسعلا ةطرشلا ،ةميرجلا ةحفاكم تاّوق نم فلؤم كرتشم

 اوحمس مهّنكلو ،ةمولعم يأ انوطعي مل مهنأ الإ هنع زجاحلا رصانع انلأسو زجاحلا نم برقلاب هترايس

 ."هترايس ذخأب انل

 

 هنم نيبرقم نم ةروصلا ىلع ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم ثحاب لصح - فيلخلا ىسيع دلاخ

 مهئانبأ ريصم لوح تامولعم ىلع لوصحلل نيفتخملا يوذ يعاسم

 ةديدع قرط دامتعا ىلع مهرسُأ ربجت مهنوجس يف نيلقتعملا دجاوتل ايروس يف عارصلا فارطأ راكنإ

 لبق نم زازتبالل كلذ ةجيتن رسُألا ضّرعتت ،ةقوثوم ريغ وأ ةليلق تناك نإو ىتح تامولعم ىلع لوصحلل

 ددع يف ،نيماحم نمو ةيركسعو ةينمأ تادايقو رصانع نمو عارصلا فارطأ ةحلصمل نولمعي ءاطسو

 ام اذهو ،ال مأ ةيقيقح تناك لاح يف فورعم ريغ ةرسُألا اهيلع لصحت يتلا ةمولعملا نإف تالاحلا نم

 .ةيلاملا غلابملا نم ديزملا عفد يلاتلابو رثكأ ثحبلل رسُألا عفدي

 ،نيتنس يلاوح ترمتسا ثحب ةيلمع دعب ايانديص نجس يف هدوجو نع نابضغلا يدرب دمحأ ووذ فرع

 ةفرعمل نمأ طباضل ةيروس ةريل نويلم )7( غلبم انعفد رمألا ةيادب يف“ :ًامامت دكؤم ريغ ةمولعملا

 ءانع دعبو ،ةيروس ةريل نويلم )5( غلبم هل انعفدو يماحمب انعتسا مث ،ىودج نود نكلو دمحأ ريصم

  ."هليبس ءالخإ نكمي ال هنأ الإ ايانديص نجس يف دجاوتم هنأ انل لاق

 :هلاقتعا غابصلا رموس باشلا لقتعا يذلا زجاحلا ركنأ



 ركذتي الو صخش )50( نم رثكأ مويلا يف لقتعي هنأ طابضلا دحأ مهل لاقو زجاحلا ىلإ هووذ هجوت "

  ."مسالا اذه لقتعا هنأ

 

 ةمولعم يأ ىلإ اولصوتي مل مهنأ اّلإ مهنبا ريصم ةفرعم نيلوؤسملا نم ددع عم رموس ةلئاع تلواح

 .ًاّيئاهن

 هذه تيقب ":لقتعملا يف هعم ناك دهفلا نيمأ ءانبأ دحأ نإ ايانديص نجس نم هنع جرفم صخش لاق

 ىلإ لوصولا قشمدو روزلا ريد يف يروسلا نمألا طابض نم ددع عم انلواح ،ةدّكؤم ريغ ةمولعم دّرجم

 ةعباتمل قشمد ىلإ اهنكس ناكم ةثالثلا ةوخألا ةلئاع تلقنو ،رداقلا دبعو يلع دمحمو ماّمت ريصم

 ةيلام غلابم ديدستل اهكالمأ نم ءزج ةثالثلا ةوخألا ةلئاع تعاب ."ىودج نود نكلو نيماحم عم مهتيضق

 نويلم غلبم ذخأ ،مهتيؤرل ايانديص نجس ىلإ ةرايز ريفوتب نيماحملا دحأ اندعو" نيماحملاو ءاطسولل

  ."ةرايزلا لصحت ملو ةيروس ةريل

 ىلع انلصح ":روزلا ريد ةنيدم يف هل ًالزنم عاب رمعلا رداقلا دبع دلاو نإف هنبا نع ثحبلا فيراصم ةيطغتل

 ةهبج يف وضع هنأب ديفي ريرقت ةيفلخ ىلع لقتعم رداقلا دبع نأ:يروس طباض نم ىلوألا نيتمولعم

  ."نيتدّكؤم ريغ نيتمولعملا ،ةموكحلا نوجس يف هتيفصتب :ةيناثلا ،ةرصنلا

 ةداهشلا ذخأ لبق اهرخآ ايانديص نجس يف دوجوم هنأ ديبعلا نسح دمحم يوذل دّكأ صخش نم رثكأ

 نمأ طابض نم بّرقم صخشل ةيروس ةريل نويلم )3( نم رثكأ دمحم ةلئاع تعفد ":رهشأ )6( يلاوحب

  ."نآلا ىتح كلذ ققحتي مل نكلو هحارس قالطإب دّهعت  ،نييروس

 ةدحاو لك ،رئاشع خويشو ةرسامس نم ةديدع تامولعم ىلع ىسيعلا دمحم ناميلس ةلئاع تلصح

 ةعفدك ةيروس ةريل نويلم )5(و ىلوأ ةعفدك رالود )500( انعفد“ فلتخم لقتعم يف هدوجوب ديفت اهنم

 ."ةدكؤم ةمولعم ىلع لصحن مل نكلو ةيناث

 هدوجو مهل دّكأو ةّيروسلا تاوقلا يف رصنع هنإ لاق صخش نم ًالاصتا ملاس الملا حلاص ةلئاع تّقلت

 نم رثكأ" .تامولعملا نم ديزملل ًاّيلام ًاغلبم بلطو يلشماقلا راطم يف ةيوجلا تارباخملا عرف يف

 ىلع اوصحي ملو يتوص ليجست وأ ةروص وأ تامولعم ىلع لوصحلل حلاص ةلئاع اهتعفد رالود )1200(

  ."ءيش



 ةقطنم يف نجس يف هدوجوب فلخلا ىسيع دلاخ يوذ ةيطارقميدلا ايروس تاوق يف يدايق ربخأ

 ءاهجو تالواحمو انتالواحم مغرو ،دلاخ ريصم ىلع ةيطارقميدلا ايروس تاوق تمتكت“ .يلشماقلا

  ."ةحيحص ةمولعم ىلع لصحن مل رئاشعلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 روزلا ريد يف يرسقلا ءافتخالا ةسرامم لوح قيلعت

 ةقطنملا ثيح نم ةعونتم تاّيفلخ نم روزلا ريد يف عارصلا فارطأ نوجس يف ًاّيرسق نوفتخملا

 باكترا ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم تقّثو .يرئاشعلا ءامتنالاو ةّيرمعلا ةئفلاو يملعلا ليصحتلاو

 نمو ،ةيموكح تاسسؤم يف نيفظومو نيعرازمو نييعماج ةبلط قح يف يرسقلا ءافخإلا كاهتنا

 ةريصبلا تادلبو روزلا ريد ةنيدم نم نيفتخم دوجو ريرقتلا اذه يف ةمظنملا تقثو ثيح فلتخم قطانم

 ىرقلا نم ددعو لامكوبلاو نيدايملا ندم نم نيفتخم دوجو ًاقباس تقثوو ،رّيغزلاو ليلوبلاو نيجهو

 .امهل ةعباتلا تادلبلاو

 وأ يسايس طاشن مهيدل سيل صاخشأل يرسقلا ءافتخالا تالاح مظعم نإف تالباقملا لالخ نم

 تماق اهّنأ حّجري يتلا ةهجلا ةرطيس قطانم يف نيدجاوتم اوناكو ،ةّيركسع لامعأ يف ةكراشم وأ يندم

 هلقتعا امدنع قشمد يف قئاس لمعي ناك نابضغلا يدرب دمحأ دّيسلا .ًارسق مهئافخإو مهلاقتعاب

 ههّجوت ءانثأ لقتعا غابصلا رموس باشلاو ،)86( ةزملا يح يف ةيروسلا ةيماظنلا تاوقلل عبات ينمأ زجاح

 ىسيعلا دمحم ناميلسو ،ايرثأ ةقطنم نم برقلاب يموكح زجاح ىلع هتسارد لامكتسال قشمد ىلإ

 رداقلا دبع امأ ،ةلودلا ميظنت نم رصانع هلقتعا امدنع ةعارزلاو يشاوملا يعر يف هلمع ىلإ ًاهّجوتم ناك

 ىلإ تالباقملا هذه ريشت .ةيمازلإلا ةّيركسعلا ةمدخلاب قاحتلالاو ةيوستلا ءارجإل ًاهّجوتم ناكف رمعلا

 .يداملا زازتبالاو بيهرتلل ةادأك عارصلا فارطأ هتمدختسا يرسقلا ءافتخالا نأ

 نم ،كلذ نوعّدي وأ ،نيبّرقم صاخشأ نع ةرابع مهو "ءاطسولا" دوهج يرسقلا ءافتخالا نع جتني

 وأ نيلحم ءاهجو وأ نييموكح نيفظوم "ءاطسولا" ءالؤهو ،عارصلا فارطأ فلتخم ىدل ةذفان تادايق

 "ءاطسولا" ةيمست ىلع ًاّيلحم حلطصا .ًاّيرسق يفتخملا يوذل ةبسنلاب نيفورعم ريغ صاخشأ

  .ًايرسق يفتخملا نع تامولعم ءاقل ًالام نوضاقتي مهو "ةرسامسلا"ـــــب

 ةيلام رئاسخ ىلإ يّدؤي امك ،ًارسق يفتخملا يوذل ةريبك ةّيسفن ًارارضأ يرسقلا ءافتخالا كاهتنا ببسي

 .ًارسق يفتخملا مهنبا نع ةدحاو ةمولعم ىلع لوصحلا فدهب كلمت ام لكب ًانايحأ لئاوعلا رماغت ثيح

 روزلا ريد يف يرسقلا ءافخإلا كاهتنا نع ةلوؤسملا عارصلا فارطأ لماعت نم نيعون ةمظنملا تقّثو

 بلاطمب ءازهتسالل ًانايحأ دتميو ةمولعم يأ ءاطعإو نواعتلا ضفر :لوألا :ًارسق نيفتخملا لئاوع عم

 رهظي ،ًاّيبسن نّيل لماعت :يناثلا ،ًاعويش رثكألا وه لماعتلا اذه ،لاؤسلا راركت لاح يف مهديدهتو يلاهألا

 لئاوعل ًاديدهت نوهجوي الو ،ًادودحم ًانواعت اهنوجس يف يفتخملا دوجو حجرُي يتلا ةهجلا رصانع هيف

 ةمولعم ىلإ لوصولا يف هتدئاف تبثي مل ،ًانّيل ناك نإو ،لماعتلا نم عونلا اذه نأ اّلإ ،ًارسق نيفتخملا

 .ًارسق نيفتخملا ريصم نع



 ءافتخالا تالاح نم ددع ،ًارسق يفتخملا ةلئاع ىلع رثؤي نيدوقفملاو ًارسق نيفتخملا ريصم ةفرعم مدع

 له مهدلاو ريصم نوفرعي ال تاجوزو ءانبو ءانبأل ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم اهتقّثو يتلا يرسقلا

 .قوقحلا نم ديدعلا ىلع كلذ تايعادتو ،ال مأ ةايحلا ديق ىلع لازي ال

 ،ًارسق نيفتخملا ريصم نع فشكلا يف رود يأ ةلادعلا قيقحت اهب طونملا ةّيمسرلا تاهجلا بعلت ال

 نع فشكلل اهتاوعد لباقتو نوجسلا ىلإ لوخدلا نم ةعونمم ةّيلودلا ناسنإلا قوقح ناجل نأ امك

 .كلذ وأ فرطلا اذه دنع ًارسق نيفتخم دوجو يفنب ًارسق نيفتخملاو نيدوقفملا ريصم

 اهل ضرعتي يتلا تاكاهتنالا فقو يف روزلا ريد ةظفاحم يف ةيركسعلا تايلمعلا عجارت دعاسي مل

 تايوستلا/تاحلاصملا نأ امك ،يرسقلا ءافتخالا تالاحو ةيفسعتلا تالاقتعالا رمتست ثيح ،نويندملا

 ًانماض لّكشت مل اهترطيس قطانم ىلإ نيئجاللاو نيحزانلا ةدوعل ةيروسلا تاطلسلا اهتقلطأ يتلا

 تالاح رارمتسا ىرخُأ ريراقتو ريرقتلا اذه يف ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم تقّثو ،نيدئاعلا ةمالسل

 .ةيوست/ةحلاصم ءارجإ دصقب اوداع صاخشأل يرسقلا ءافتخالاو لاقتعالا

 يسايس لح ىلإ لوصولا مدع لظ يف ةصاخ ،مهئانبأ ريصم ةفرعمل ًاقفأ ًارسق نيفتخملا ووذ ىري ال

 تاوطخ ذاخّتا نم نمألا سلجمب ًالثمم يلودلا عمتجملا نّكمت مدعو ،اهتايعادتو ايروس يف برحلا يهني

 .تاكاهتنالا نم عونلا اذه فقول عارصلا فارطأ ىلع طغضلل ةّيلعف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ةصالخلا

 نم صاخشألا عيمج ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا يف دراولا يرسقلا ءافتخالا ةسرامم فيرعت قفو

 مل كاهتنالا اذه ،يرسقلا ءافتخالا تبكترا روزلا ريد يف عارصلا فارطأ فلتخم نإف يرسقلا ءافتخالا

 ةدّدعتم قطانم يفو -نآلا ىتح رمتسملا- عارصلا لحارم فلتخم يف لب ،نّيعم ناكم وأ تقو يف رصحني

 .ةظفاحملا نم

 ،يرسقلا ءافتخالا اهيف امب تاكاهتنالا فقول ةّيلحملاو ةيلودلا تاوعدلا عم فارطألا هذه بواجتت ال

  .يرسقلا ءافتخالا رظحب ةصاخلا ةيلودلا تادهاعملاب مزتلت ال اهنأ امك

 ىلع نوضرعي ال مهءانبأ نأ ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنمل ًاّيرسق نيفتخملا يوذ تاداهش تعمجأ

 نع حاصفإلل لماكلا ضفرلاو ،اهببسب اولقتعا يتلا مهتلا نوملعي الو ،مهيوذب نولصتي الو مكاحملا

 ماع اهرمتؤم يف رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا هيلإ تعد ام فلاخي اذهو .مهريصم لوح ةمولعم يأ

 .ةّيساسألا ناسنإلا قوقح كهتنت يرسقلا ءافتخالا ةسرامم نأ هيف تربتعا يذلاو 1981

 يرسقلا ءافتخالا ةسرامم نإف ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم اهيلع تلصح يتلا تاداهشلا قفو

 نوكت نأ بجي وأ ملع ىلع عارصلا فارطأ فلتخم يف ايلعلا تادايقلا نأو ،مّظنمو عساو لكشب سرامت

 عوقو ةمظنملا حّجرت ساسألا اذه ىلع ،ةرمتسمو ةجهنمُم يهف يلاتلابو ،ةسرامملا هذهب ملع ىلع

 .روزلا ريد يف ةيناسنإلا دض ةميرج

 

 

 

 

 

 

 

 



 تايصوت

  ايروس يف ًارسق نيفتخملاو نيدوقفملا نع ثحبلل ةدياحم ةيلآ ليكشت معد

 :ةيلاتلا طاقنلا رابتعالا نيعب ليكشتلا ذخأي نأ ىلع

 يساسأ نّوكمك ايروس يف زاجتحالا زكارم ىلإ لوصولا ىلع ةردقلا كلمت فارطأ ىلع دامتعالا -1

 ةنجل وأ )IIIM( لثم ىرخأ ةيلود تايلآ اههجاوت يتلا دويقلا بنجتل كلذو ةيلآلا ليكشت يف

 ىلإ لوصولاو ايروس ىلإ لوخدلا ىلع اهتردق مدع يف ةلّثمتملاو (COI( ةيلودلا قيقحتلا

 .نوجسلا

 نم هنإف يلاتلابو ،ريصملا ةفرعم ةيولوأ لوح اياحضلا طباورو تالئاع هتّرقأ ام ىلع ديكأتلا -2

 ًاّيرسق نيفتخملاو نيدوقفملا لئاوع غالبإو ريصملا ةفرعم ىلع ةيلآلا لمع بصني نأ يرورضلا

 ةيلودلا ةيلآلا دوجو لظ يف ةصاخ ةبساحملا قيرط نع ءانغتسالا ينعي ال اذه ،مهئانبأ ريصمب

 .امهلمع راسم ىلع ةديدجلا ةيلآلا دوجو رثؤي نل نيتللا قيقحتلا ةنجلو

 نأشلا يف ةرّثؤملا ةّيلودلاو ةيميلقإلا فارطألا فلتخم عم ةديدجلا ةيلآلا نواعتت نأ ةرورض -3

 .عارصلا فارطأ فلتخم نوجس يف ًارسق نيفتخملاو نيدوقفملاب قلعتي اميف يروسلا

 يلي امب ةلادعلا ةمظنم يصوت امك

 كرتشم لكشب ةّيتاذلا ةرادإلاو ةيروسلا ةموكحلا 

 يرسقلا ءافتخالا تالاحب ةفافش تاقيقحت ءارجإو ،تاكاهتنالا باكترا نع نيلوؤسملا ةقحالم -1

  .ةانجلا ةبساحمو

 نيفتخملاو نيدوقفملا ريصم نع فشكلل ةيلودلاو ةيلحملا ةيقوقحلا تامظنملا عم نواعتلا -2

 .ًارسق

 صاخشألا ءامسأب مئاوق ميدقتو ،ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا زاجتحالا نكامأ نع فشكلا -3

 .ةينوناقلاو ةيحصلا مهعاضوأ نع تامولعم عم ةلماك نيلقتعملا

 نم لك نوجس يف نيلقتعملا ةلودلا ميظنت رصانع ىدل ةرفاوتملا تامولعملا نم ةدافتسالا -4

 .ميظنتلا نوجس يف اودقف نم ريصم لوح ةيتاذلا ةرادإلاو ةيروسلا ةموكحلا



 عم لصاوتلاب نيلقتعملل حامسلاو ،يرسقلا ءافخإلاو يفسعتلا لاقتعالا تاسرامم فقو -5

 .ليقارع نودب مهيوذ عمو نيماحم

 

 ةيروسلا ةموكحلا

 .يرسقلا ءافتخالا نم صاخشألا عيمج ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا ىلع قيدصتلا -1

 يف اهيلع صوصنملا ريياعملا قفو يروسلا تابوقعلا نوناق يف يرسقلا ءافتخالا ميرجت -2

 .يرسقلا ءافتخالا نم صاخشألا عيمج ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالا

 نمألا سلجم

 لبق نم ةلداعلا ةبساحملا بايغ يف لظ يف ةيلودلا تايانجلا ةمكحم ىلإ يروسلا فلملا ةلاحإ -1

 .ةيروسلا مكاحملا

 .ايروس يف فارطألا فلتخم لبق نم تاكاهتنالا باكترا عنمل ةّيلمع تاءارجإ ذاختا -2

 يف ًاّيرسق نيفتخملاو نيدوقفملا ريصم ةفرعمل ةلقتسم ثحبو قيقحت تاّيلمع ءارجإ معد -3

 .عارصلا فارطأ فلتخم نوجس

 تاكاهتنالا باكترا يف اهطارخنا تبثي يتلا فارطألا فلتخم نم نيلوؤسملا ىلع تابوقع ضرف -4

  .ايروس يف

 

 

 

 

 

 

 



 فيراعت

 ةيناسنإلا دض مئارجلا

 قاطن ىلع نييندملا ناكسلا دض اهباكترا مت ام اذإ يتلاو يلودلا نوناقلا قرخت يتلا لاعفألا نم ةعومجم
 .ةيناسنإلا دض ةميرج لكشت ،ةّيموكح ريغ ةلعاف ةهج وأ ةلودلا لبق نم جهنمم لكشبو عساو

 يساسالا امور ماظن :ردصملا

 :ةثالثلا تالاحلا يف يفسعتلا زاجتحالاب ينعملا قيرفلا قفو اّيفسعت ةيرحلا نم نامرحلا ربتعي

 .ةيرحلا نم نامرحلا ريربتل ينوناق ساسأ يأب عرذتلا ليحتسملا نم ناك اذإ        -

 نالعإلا اهنمضت يتلا تايرحلا وأ قوقحلا ةسرامم نع ًامجان ةيرحلا نم نامرحلا ناك اذإ        -
 .ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلاو ناسنإلا قوقحل يملاعلا

 نم ةلداع ةمكاحم يف قحلاب ةلصتملا ةيلودلا دعاوقلل يئزجلا وأ ماتلا مارتحالا مدع ناك اذإ        -
 .ًاّيفسعت ًاعباط ةيرحلا نم نامرحلا ىلع يفضي ثيحب ةروطخلا

 ٢٦ مقر عئاقولا ةفيحص ،19يفسعتلا زاجتحالاب ينعملا لماعلا قيرفلا :ردصملا

 يرسقلا ءافتخالا

 ةمظنم وأ ةلود لوبق وأ معد وأ ،نذإب وأ ،لبق نم مهفاطتخا وأ مهزاجتحا وأ صاخشألا ىلع ضبقلا
 ناكم وأ ريصم نع تامولعم يأ ءاطعإ وأ ةيرحلا نم نامرحلا كلذب فارتعالا ضفرب ًاعوبتم ،ةيسايس
 .نمزلا نم ةليوط ةرتفل نوناقلا ةيامح نم مهجارخإ ةين عم ،صاخشألا ءالؤه دوجو

 .)2( 7 ةداملا يساسألا امور ماظن :ردصملا

 دوقفملا

 تاعيرشتلل ًاقفو ةقوثوم تامولعم ىلإ ًادانتسا هنادقف نع غلبأ نم وأ/و هناكم هبراقأ فرعي ال نم 
 .يلود ريغ وأ يلود حّلسم عازن راطإ يف ةينطولا

  

 .رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا ،مهرسأو نودوقفملا :ردصملا

 

 

19 https://bit.ly/3AnHlqf  



 

 ريرقتلا دادعإ لالخ اهيلع عالطالا ّمت عجارم

 يروسلا زكرملا ،؟نيدوقفملا صاخشألا نأشب ةدحتملا ممألل ةعبات ةيلآ ىلإ ةجاحب ايروس له •

 .2021 ويلوي/زومت 29 ،ةلءاسملاو ةلادعلل

https://bit.ly/3bZyOk8  

• Humans not Numbers, Impunity Watch   

https://bit.ly/3AkdVtc  

• Truth and Justice Chart 

https://bit.ly/3pl54RC  

 ريصم نع فشكلل ةعرسب ةيلآ ءاشنإ ىلإ وعدت ايروس نأشب قيقحتلل ةدحتملا ممألا ةنجل •

 ةدحتملا ممألا رابخأ ،نيدوقفملا

https://bit.ly/3JVxriQ  

 ممألا يف ناسنإلا قوقح سلجمل ةعباتلا لماشلا يرودلا ضارعتسالا ةيلآ ىلإ تايصوت •

 .2021 رياني/يناثلا نوناك 21 ،ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس ،ةدحتملا

 https://bit.ly/3A0G72H  

 

 

 

 

 

 



 


