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 ىلع فارشإلا يف تاباختنالل ايلعلا ةيئاضقلا ةنجلل لطعم رود :ايروس

 ةيروتسدلا تاقاقحتسالا

 هيف سبل الً ايدعتو تاطلسلا نيب لصفلا أدبملً اقرخ لّكشي ،تاباختنالل ايلعلا ةيئاضقلا ةنجللا ءاضعأ نييعت ةيلآ ّنإ
 ةنجللا كلت نع عزنيو ،ةيئاضقلا ةطلسلا لامعأ ىلع )ةيروهمجلا سيئر( ةيذيفنتلا تاطلسلا سأر لبق نم

 ةيدايحلا وأ ةيلالقتسالا نم ةفص يأ اهئاضعأو
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 كلذو ،يعيبطلا اهرود ةسرامم نع ،يلاحلا اهعضوب ،ةزجاع ايروس يف تاباختنالل ايلعلا ةيئاضقلا ةنجللا لازت ام

 .اهئاضعأ نييعت يف مكحتلا لالخ نم رمتسملا اهلخدتو اهيلع ةيذيفنتلا تاطلسلا نايغط ببسب

 ليكشت ىلع هبجومب صن يذلا ،131 مقر موسرملا دسألا راشب يروسلا سيئرلا ردصأ 2022 ويام/رايأ 22 خيرات يفف

 يروسلا روتسدلا ماكحأ ىلعً ادانتسا )هصن يف ركذ ام بسحب( موسرملا ءاجو .تاباختنالل ايلعلا ةيئاضقلا ةنجللا

 ىلعألا ءاضقلا سلجم رارق ىلعو ،2014 ماعل 5 مقر ةماعلا تاباختنالا نوناق ماكحأو ،2012 ماعل 94 مقر ذفانلا

 .2022 ليربأ/ناسين 25 خيراتب رداصلا 122 مقر

 لاح يف مهماهم نوسرامي طايتحا ةاضق ةعبسو ،نييلصأ ةاضق ةعبس نم تاباختنالل ايلعلا ةيئاضقلا ةنجللا فلأتتو

 ةماعلا تاباختنالا نوناق نم 8 مقر ةداملا نم 3و 2 نيترقفلا بسحب كلذو ،نييلصألا ءاضعألا دحأ بصنم روغش

  .2014 ماعل 5 مقر

 تاباختنالل نوناق لوأ ربتعي يذلا 5 مقر نوناقلا نع تقثبنا دق تناك تاباختنالل ايلعلا ةيئاضقلا ةنجللا ّنأً املع

 نينّيعملا ةاضقلاف ،131 مقر موسرملا صن بسحبو .)2012 روتسد( يلاحلا روتسدلا لظ يف هب لمعي ايروس يف ةماعلا

  :مه تاباختنالل ايلعلا ةيئاضقلا ةنجلل نيلكشملا

 طايتحالا ةاضقلا نويلصألا ةاضقلا
 دمحم سجرب هللا دبع دارم ىفطصم داهج

 مانغ ةداحش دمحم نومحر دومحم نيدلا ماسح
 نيدلا رهز ديمح عيبر ناكناخ ريهز دمحم نزام دمحم

 مهدأ دمحم ةرينم ةعمج ىلع رماس
 مساجلا دمحم ناحرف ديبع ضايف لئاو

 ةرهز ناسغ دمحأ )الهش وبأ لساب(الهش رونأ لساب
 هللا دبعلا مساج دمحم ةبلط هللا دبع نيرسن

 

 ةمكحم يراشتسم نم ىلعألا ءاضقلا سلجم مهيمسي ةاضق ةسمخ نمً اقباس لكشتت تناك "ةنجللا" نأ ىلإ راشي

 101 مقر يعيرشتلا موسرملا نم ب ةرقفلا 9 ةداملا بسحب مهتيمستبً اموسرم ردصيو ،طايتحا مهلثمو ضقنلا

  ً.ايلاح ىغلملاو )ةماعلا تاباختنالا نوناق( 2011 ماعل

  ؟ةماعلا تاباختنالا نوناق هثدحأ يذلا رييغتلا ام   .1

 صوصنلا عيمج ةماعلا تاباختنالا نوناق مساب فورعملاو ،2014 سرام/راذأ 24 خيراتب رداصلا 5 مقر موسرملا ىغلأ

  .هنومضم عم قفتت ال يتلا وأ هماكحأل ةفلاخملا

 :هنأ ىلع هنم 128 ةداملا تصنو

 موسرملا اميسالو ،هنومضم عم قفتت ال يتلا وأ نوناقلا اذه ماكحأل ةفلاخملا صوصنلا عيمج ىغلت"

 ماعل 101 مقر يعيرشتلا موسرملاو 2006 ماعل 66 مقر نوناقلاو 1973 ماعل 8 مقر يعيرشتلا

 ".2011 ماعل 125 مقر يعيرشتلا موسرملاو 2011
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 :نوناقلا اذه ّمظني ةيرظنلا ةيحانلا نمو

 .ةماعلا تاباختنالا -1

 .ةيروهمجلا سيئر باختنا -2

 .ةيلحملا ةرادإلا سلاجم ءاضعأو بعشلا سلجم ءاضعأ باختنا -3

 ةياعدلا ميظنتو اهميظنتو ةيباختنالا تايلمعلا ليومت طباوض ددحيو ،يبعشلا ءاتفتسالا -4

 .ةيباختنالا

 اهئاضعأ ةيوضع ةدم ديدحتو ،تاباختنالل ايلعلا ةيئاضقلا ةنجللا ةلكيهو ليكشت ةيلآ  -5

 .نوناقلا نم 10و 9و 8 داوملا قفو ،اهب عتمتت يتلا تايحالصلاو

 نم ةقثبنم ةيئاضق ناجل يهو :ةيثالثلا ةيئاضقلا ةيعرفلا ناجللا ليكشت ةيلآ نوناقلا ددحي -6
 يأ دنع ةظفاحم لك يف ايلعلا ةيئاضقلا ةنجللا نم رارقب لكشتو ،تاباختنالل ايلعلا ةنجللا

 ،مدقألا يضاقلا اهسأريو فانئتسا ةاضق ةبترمب اهيف ةاضقلا نوكيو ،ءاتفتسا وأ يباختنا قاقحتسا

 .5 مقر نوناقلا نم 11 ةداملا بسحب ،ةدحاولا ةظفاحملا يف ةنجل نم رثكأ ليكشت زوجيو

 

 :ةيروسلا ةموكحلا مدخت ةماعلا تاباختنالا نوناق ىلع تاليدعت   .2

 ذفانلا يروسلا روتسدلا لظ يف هب لمُعي ايروس يف ةماعلا تاباختنالل نوناق لوأ 2014و ماعل 5 مقر موسرملا ربتعي

 .2012 ماعل 94 مقر موسرملا بجومب نلعأ يذلا

 ماع رياربف/طابش 23 خيراتب رداصلاو 2016 ماعل 8 مقر نوناقلاب ،5 مقر نوناقلا صوصن ضعب ليدعت ّمتً اقحالو

 ةنجلل ةعسوملا ةيلكشلا تايحالصلا ضعب حنم ،2 ةداملا نم 1 ةرقفلا بسحب ةديدجلا تاليدعتلا تمضو .2016

 رئاود وأ ةرئاد ىلإ اهيف ةيباختنا زكارم وأ رثكأ وأ ةيباختنا ةرئاد تاباختنا لقن :لثم تاباختنالل ايلعلا ةيئاضقلا

 .رخآ ىلإ يباختنا زكرم يأ تاوصأ زرفو لقنو ،ىرخأ ةيباختنا

 

 ةيزكرملا ةموكحلا ةردق مدع وه ،ليدعتلا اذه بابسأ دحأ نأ "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" ىرتو
 ةكسحلاو ةقرلاو روزلا ريدو بلدإ لثم ةظفاحملا ضعب نم ةريبك ءازجأ ىلع اهتدايسو اهترطيس ضرف ىلع
 سلبارجو زازعإ/تارفلا عرد( ةيكرتلا تاوقلا لبق نم ةلّتحم ةّيروس قطانم دوجو بناج ىلإ .بلحو
 ةردق مدع يلاتلابو ،)هيناك يرس/نيعلا سأرو ضيبأ لت/مالسلا عبنو ،نيرفع /نوتيزلا نصغو ،بابلاو
 .اهيف تاباختنا يأ ءارجا ىلع ةيروسلا ةموكحلا
 

 نع ةجراخلا تاظفاحملا كلت يف ةيباختنالا قيدانصلا لقنب ،2016 ماعل 8 مقر نوناقلاب دراولا ليدعتلا حمسي ثيح

 يف اهؤارجإ ضرتفم تاباختنا يأ جئاتنب بعالتلا عيطتست يلاتلابو ،اهل ةعضاخ قطانم ىلإ ةيروسلا ةموكحلا ةرطيس

 ةتمتألا ماظن قفو ةدوجوم ةروكذملا قطانملا ءانبأل )ةيصخشلا تانايبلا( ةيندملا دويقلا نإو ةصاخ ،قطانملا كلت

 .قشمد ةمصاعلا يف يندملا لجسلا يفظوم يديأب
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 ،ةيروسلا ضرألا لماك ىلعو نييروسلا نينطاوملا ّةفاك ةقفاوم تذخأ اهنأب يعّدت نأ ،ّةيروسلا ةموكحلل نكمي امك

 يقيقحلا لثمملا وه قشمد وأ صمح ةنيدم يف ةقرلا ةظفاحمل ًالثم عباتلا تاباختنالا قودنص دجاوت حبصي ثيحب

 ةريخألا ةيسائرلا تاباختنالا لالخً ايلعف ثدح ام وهو .ةيروسلا ةموكحلا رظن ةهجو نم ةقرلا ةظفاحم ناكسل

 فايرأو ةقرلا ةظفاحمل يبرغلا فيرلا يف ةيباختنا زكارم ةموكحلا تأشنأ ثيح ،2021 ويام/رايأ رهش يف ترج يتلا

 ثيح .2020 سرام/راذآ 5و 2019 رياربف/طابش نيب ةدتمملا ةيركسعلا تايلمعلا لالخ اهيلع ترطيس يتلا بلدإ

 ةموكحلا ةرطيسل عضاخلا بلدإ فايرأ يفً ازكرم 40و ً،ايباختناً ازكرم 95 ةقرلا فير يف ةيباختنالا زكارملا تغلب

  ."اناس" ةيموكحلا ءابنألا ةلاكو بسح ،هامح ةنيدمو

 ةضراعملا ةرطيس قطانم يف يروس نييالم ةعبرأ نم رثكأ دوجو ةيسانتم ،تاوصألا زرفل ناجل ةموكحلا تأشنأ امك

 ايروس تاوق" ةرطيس قطانم يف يروس نييالم ةثالث نم رثكأ ىلإ ةفاضإ ،بلح فايرأو بلدإ ةظفاحمب

 .ايروس يقرش لامش "دسق/ةيطارقميدلا

 ةموكحلا ىدلً اينمأ نيبولطملا وأ تاظفاحملا كلت يف نييلخادلا تا/نيحزانلا نم ةريبك دادعأ دوجو نع كيهان

  .ةموكحلا ةرطيس قطانم يف "يباختنالا مهقح" ةسرامم ىلع نيرداقلا ريغو ةيروسلا

 ةبسانم اهارت يتلا تارارقلا ّةفاك ذاختا يف ةنجلل ربكأ ةيحالص 2016 ماعل 8 مقر نوناقلا حنم ،كلذ ىلعً اديكأتو

 اهيلإ لوقنملا ةيباختنالا ةرئادلا يف اهتبقارمو اهتهازنو اهتسرامم ةيرحو ةيباختنالا ةيلمعلا ةمالس نامضل"

 .نوناقلا نم 2 ةداملا نم 3 ةرقفلا هيلع تصن ام بسحب ،"ةيباختنالا ةيلمعلا

 ؟ةيذيفنتلا تاطلسلا نع ةيلالقتسالا مادعنا .3

 ةمكحم يراشتسم نم ىلعألا ءاضقلا سلجم مهيمسي ءاضعأ ةعبس نم تاباختنالل ايلعلا ةيئاضقلا ةنجللا تلكُش

 تصن ام بسحب ،ةهج يأ نع اهلمع يف لالقتسالاب عتمتتو ،قشمد اهرقم نوكي نأ ىلع ً،اطايتحا مهلثمو ضقنلا

   .2014 ماعل 5 مقر نوناقلا نم 8 ةداملا هيلع

 ايروس يف ةيذيفنتلا ةطلسلا لثمم وه يذلا لدعلا ريزو ،ةيحان نمف .ةلقتسم ريغ ةنجللا ،يلمعلا عقاولا يف نكل

 كيرحتب حامسلاو مهلقنو مهبدنو ةاضقلا عيفرت نع لوؤسملا وه ،ىلعألا ءاضقلا سلجم سيئر بئان هتفصبو

  .مهدض ةماعلا ىوعدلا

 ديدحتو ةنجللا ليكشت رارقو تاباختنالل ايلعلا ةيئاضقلا ةنجللا ءاضعأ ةاضقلا نييعت ةلأسم نإ ،ةيناث ةيحان نمو

  .ةيذيفنتلا ةطلسلا سيئر وه يذلا ةيروهمجلا سيئر تايحالص نم وه اهئاضعأ تآفاكم

 سبل الً ايدعتو تاطلسلا نيب لصفلا أدبملً اقرخ لكشت ،تاباختنالل ايلعلا ةيئاضقلا ةنجلل نييعتلا ةيلآ نإف كلذل

 روتسدللً اكاهتنا ربتعي ام .ةيئاضقلا ةطلسلا لامعأ ىلع )ةيروهمجلا سيئر( ةيذيفنتلا تاطلسلا سأر لبق نم هيف

 يتلا ةيدايحلا وأ ةيلالقتسالا نم ةفص يأ اهئاضعأو ةنجللا كلت نع عزنيو ،هنم 140 ةداملا يف 2012 ماعل يلاحلا

 تاءاتفتسالاو ةيلحملا ةرادإلاو ةيعيرشتلاو ةيسائرلا تاباختنالا ةرادإب موقت اهنوك ،اهيف اهدجاوت ضرتفملا نم

 .ةمهملا

 يف اهيلع صنلا مت يتلا كلت اميس الو ،ةهيزنو ةلداع تاباختنال ةبولطملا ريياعملا ققحت نل كلت نييعتلا ةيلآ نأ امك

 .1966 ماعل ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم 25 ةداملا
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 تايحالصلا لظ يفو ،يلمعلا عقاولا نأ الإ ،لزعلا نم نينّصحم ةنجللا ءاضعأ نأ ىلع ينوناقلا صنلا دورو مغرو

 ،مهنوؤشو ةاضقلاب قلعتي ام لك يف )لدعلا ريزو( ةبئانو )ةيروهمجلا سيئر( ىلعألا ءاضقلا سلجم سيئرل ةقلطملا

 ناكم ىلإ هلقنو هعيفرت ميجحت وأ ةلاقتسالاب هلزع دارملا يضاقلا رابجإ ىلع ةيذيفنتلا ةطلسلل ةردق كانه نأ دجن

 عم ثدح امك ةيدسجلا هتمالسب وأ ،ةينمألا ةزهجألا ربع رشابم ريغ لكشب هديدهت وأ ،هنكس ناكم نع ديعب

    ."كيب ريخ نوتف" ةيضاقلا

 ىلع كلذو ،ةنجللا ليكشت موسرم خيرات نم تاونس عبرأ ةدم ءاضقنا دعب ةنجللا ءاضعأل ةيالولا ديدجت نكمي الو

 .مهل ديدجتلا نكمي نيذلا ايلعلا ةيروتسدلا ةنجللا ءاضعأ ةيوضع ةدم فالخ

 نم تاربخلا مكارتل جاتحي ةنجللا هذهب لمعلا ّنأ ثيح ً،اضيأ مهلً احاتم ةيالولا ديدجت نوكي نأ ضرتفملا نم ناكو

 ةيفافشلاو ةهازنلاو دايحلا ريياعمب مزتلتس تايلمعلا كلت نأب ًالدج انضرتفا نإ اذه ،ةيباختنالا تايلمعلا ةرادإ لجأ

 .ةيرحلاو

 :ةمتاخ .4
 نايغط ببسب كلذو ،يعيبطلا اهرود ةسرامم نع يلاحلا اهعضوب تاباختنالل ايلعلا ةيئاضقلا ةنجللا زجعت

 نعطلا ةنجلل نكمي فيكف .اهئاضعأ نييعت يف مكحتلا لالخ نم رمتسملا اهلخدتو اهيلع ةيذيفنتلا تاطلسلا

 ؟ةيروسلا ةسائرلا تاباختنا ةهازنب كيكشتلاو

 ةيذيفنتو ةيئاضقو ةيعيرشت تايحالص هسفنل حنم نم وهو ،اهنيعي نم وه ةيذيفنتلا ةطلسلا سيئر ناك اذإ ةصاخ

  .ةعساو

 دق سيئرلا باضغإ نأب روعش مهيدل دلوتيسو ،)ةيروهمجلا سيئر( هاضر بسك ىلإ ةنجللا ءاضعأ ىعسيسً ابلاغو

  .مهبصنم مهفلكي

 "de facto" عقاولا مكحب نويرادإ نوفظوم مه ةيروهمجلا سيئر لبق نم نينيعملاو ةنجللا ءاضعأ نأ ً،اريخأ دجن

 ريياعمو طباوض يأ دوجو مدع دنع صاخ لكشب ةيلالقتسالاو ةيدايحلا مدع رهظتو .)ةلقتسم ةيئاضق ةئيه ال(

 .مهتنيع يتلا ةطلسلا نع مهرارق ةيلالقتسا نمضت

 ةنجللا لمع ىلع فرشت ،ةيروهمجلا سيئر لبق نم ًالصأ ةنيعملا ةيروسلا ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا نأ امك

ً اقفو ةيروهمجلا سيئر باختناب قلعتي اميف ،ةيباختنالا زكارملا ناجلو ةيعرفلا ناجللاو باختنالل ايلعلا ةيئاضقلا

 ةلطعم ةمكحملاف .)ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا نوناق نم 30 ىتحو 28 ةداملا نم( ةماعلا تاباختنالا نوناق ماكحأل

 .اهلامعأ يف ةيذيفنتلا ةطلسلا لخدت ببسب تايحالصلا

 ايلعلا ةيئاضقلا ةنجللا ىلع فرشتس سيئرلا لبق نم ةنيعم لصألا يف يه يتلا ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا نأ امبو

 ةيروهمجلا سيئرل ةعباتو ةيدايح ريغوً اضيأ ةلقتسم ريغ ةهج ايلعلا ةيئاضقلا ةنجللا نوكتس يلاتلاب ،تاباختنالل

 نأ نابسحلا يف ذخألا عم .اهيف كوكشم وأ ةلطاب )باختنالل ايلعلا ةيئاضقلا ةنجللا( اهتارارق لعجي ام ،)ةيعبتلاب(

 يدايحلا اهرود سرامتو اهماهمب مايقلل )ةلقتسملا ةنزاوملا( ةيلاملا ةيلالقتسالا اهل رفوتت ال ةيئاضقلا ةنجللا هذه

 .لقتسملاو

 تايلمعلاو تاباختنالاب ةقلعتملا بويعلا عيمج نع ثيدحلا ةرصتخملا ةقرولا هذه يف ناكمب ةبوعصلا نمو

 تاعيرشتلاو نيناوقلا نم اهريغو 5 مقر ةماعلا تاباختنالا نوناق يف ةدوجوملا اميس الو ،ايروس يف ةيباختنالا
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 عوضوملا اذه يف ضوخلا نأ ثيح ،تاباختنالل ةيتاوم ةينوناق ةئيب يأ دوجو فسنت يتلاو ،دادبتسالل ةسركملا

 .ًالبقتسم اهيلع لمعلا ىلإ "نويروس" ىعستسو ،ةقمعمو ةصاخ تاساردو قاروأل جاتحي

 

 

 .تاباختنالل ايلعلا ةيئاضقلا ةنجللا ليكشت رارق نع ةخسن – )1( مقر ةروص
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