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 ةنميه سركيو ةيلالقتسالا اهدقفي ةينهملا تاباقنلل نوناق ةدوسم :ايروس

 اهيلع ةيذيفنتلا ةطلسلا

 ّصني يذلاو 2012 روتسد نم ةرشاعلا ةداملا يف دراولا يروتسدلا أدبملا فلاخي ديدجلا "دحوملا نوناقلا عورشم" ّنإ
 ةيذيفنتلل ةطلسلل ةيعبت يأ نود ةيبعشلا ةباقرلا اهتسرامم يف قحلاو تاباقنلا ةيلالقتسا ىلع
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 يعيرشتلا ّكصلا عورشم" نع ةخسن )ءارزولا سلجم ةسائر( ةيروسلا ةموكحلا تعّزو ،2022 ويلوي/زومت 5 خيراتب

 اهتيهام نع فشكلا متي مل( ةكرتشم ةنجل لبق نم "ةسائرلا" بسحب هدادعإ ّمت يذلاو ،"ةينهملا تاباقنلل دحوملا

 .2021 ربمتبس/لوليأ 5 خيراتب ردصو )1489( مقرلا لمح رارق بجومب تأشنأ )اهيف اوكراش نيذلا ءاضعألاو

 ةدوسملا ىلع عالطالاب ،يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح يف "دعاسملا ماعلا نيمألا" نم ءارزولا ةسائر تبلط دقو

 تاظحالملا ميدقتو .)خلإ.. ةلدايصلا – ءابطألا – نيماحملا ةباقن( ايروس يف ةينهملا تاباقنلا فلتخم ىلع اهميمعتو

 .لمع مايأ 5 لالخ

 ةينهملا تاباقنلاو ةيبعشلا تامظنملا بتكم سيئر لبق نم يمسر باتك هيجوت ّمت ،2022 ويلوي/زومت 7 خيراتبو

 لجأ نم ،ثعبلا بزحل ةعبات تاباقن ىلإ )يصمحلا ىده ةسدنهملا( يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح يف يزكرملا

 .ةددحملا ةّدملا لالخ يأرلا ءادبإو روكذملا عورشملا ةخسن ىلع عالطالا

 ةموكحلا تررب ثيح ،هدادعإل ةيروسلا ةموكحلا تعفد يتلا ةبجوملا بابسألا ءارزولا ةسائر ديرب نمضت دقو

 تاهجلل ةفيدر تحبصأ وحن ىلع هب موقت يذلا لمعلا ةيمهأو تاباقنلا لمع روطتلً ارظن"و ّهنأب ةيروسلا

 ماكحأ قفو هميظنتو تاباقنلا لمع "ريطأت "ىضتقا يذلا رمألا نينطاوملل ةماعلا تامدخلا ميدقت يف ةماعلا

 ".ةدحوم ةماع

 ققحي امب "تاباقنلا لمع هيجوت" وه عورشملا نم ضرغلا نأب ءارزولا سلجم ةسائر تركذ دقف ،كلذ ىلع ةوالع 

 ةعيبط نابسحلاب ذخالا عم تاباقنلا لك لمعل ةمظانلا ماكحالا يف نيابتلا ةلازإو اهلمع ءادأ يف ةءافكلاو ةنورملا

 ".بيدأتلا سلاجمو ةباقنلا ةزهجأ نع ةرداصلا تارارقلاب )ملظتلا(نعطلا عجارم ديحوتو ةنهم لك

 ةيلالقتسا" نم ىندألا دحلاً ايرظن نمضي ،2012 ماعل 94 مقر ذفانلا يروسلا روتسدلا .1

 :"تاباقنلا

 نوناق يأل زوجي الو عمتجملاو ةلودلا يف ىمسألاو ىلعألا نوناقلا وه ايروس يف روتسدلا ربتعي ،ةيرظنلا ةيحانلا نم

 .هماكحأ نم يأ وأ يلاحلا روتسدلا عم ضراعتي نأب( نوناق ةدوسم وأ نوناق عورشم وأ )ةيلحملا ةينوناقلا دعاوقلا(

ً احور ذفانلا روتسدلا داوم عم ةمئاوتم نيناوقلا تادوسم وأ تاعيرشتلاو نيناوقلا عيمج نوكت نأ ضرتفملا نمف

 ً.انومضمو

 تاعيرشتلا ةفاك ليدعتب ةيروسلا ةلودلا ،2012 ماعل ذفانلا روتسدلا نم )154( ةداملا تمزلأ دقف هيلع ءانبو

 زواجتت ال ةدم لالخ ليدعتلا متي نأ ىلع هماكحأ عم قفاوتي امب روتسدلا كلذ رارقإ لبق ةذفانلاو ةرداصلا

 .ةيداليم تاونس ثالث

 تاطلسلا لصفب ةقلعتملا كلت ةصاخبو ،يلاحلا روتسدلا اهيوتحي يتلا ةينوناقلا تايلاكشإلا نم مغرلا ىلعو

 ةيعيرشتلا نيتطلسلا باسح ىلع )ةيروهمجلا سيئر( ةيذيفنتلا ةطلسلا ديب نوناقلاو عقاولا مكحب اهفيثكتو

 ةدودحم ةحاسمو ةشه ةيلالقتساب ةينهملا تاباقنلل حمست يتلا ةيساسألا ئدابملا ضعب نمضت هنأ الإ ؛ةيئاضقلاو

  .ةيروسلا ةموكحلا ماما تائفلا ليثمت ةينهملا تاباقنلل نكمي ثيحب
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 يتلاو ،"ةيساسألا ئدابملا" ناونع تحت هنم لوألا بابلا نم لوألا لصفلا نمض ةدراولا )10( ةداملا تصن دقف

 ةيروهمجلا اهيلع موقت يتلا ةيساسألا ةيروتسدلا ئدابملا دحأ وه ةينهملا تاباقنلا ةيلالقتسا أدبم َّنأ تربتعا

 :حيرصلاو حضاولا اهلوقب كلذو ،ةيروسلا ةيبرعلا

 عمتجملا ريوطت لجأ نم نينطاوملا مضت تائيه ،تايعمجلاو ةينهملا تاباقنلاو ةيبعشلا تامظنملا"

 يف اهتكراشمو ةيبعشلا اهتباقر ةسراممو اهلالقتسا ةلودلا نمضتو ،اهئاضعأ حلاصم قيقحتو

ً اقفوو ،اهفادهأ ققحت يتلا تالاجملا يف كلذو ،نيناوقلا يف ةددحملا سلاجملاو تاعاطقلا فلتخم

 ".نوناقلا اهنيبي يتلا عاضوألاو طورشلل

 ةيرحلا نم شماه ةينهملا تاباقنلا ءاطعإ يف ةمدقتم ةوطخ يروتسدلا صنلا اذه ربتعي ،ةينوناقلا ةيحانلا نم

 ناك صنلا اذهو ،اهلامعا يف تلخدت لاح يف اهتزهجأو ةيذيفنتلا تاطلسلا ةججاحمو اهيلع دانتسالا نكمي ثيحب

 :لوقلاب تفتكا يتلا 1973 ماعلا يف رداصلا قباسلا يروسلا روتسدلا نم )9( ةداملا سكع ىلع

 ريوطت لجأ نم ةلماعلا بعشلا ىوق مضت تاميظنت ةينواعتلا تايعمجلاو ةيبعشلا تامظنملا "

 ".اهدارفأ حلاصم قيقحتو عمتجملا

 ذفانلا ،2012 ماعلا يف رداصلا روتسدلا نم ةرشاعلا ةداملا نمض دراولا ديدجلا يروتسدلا ّصنلا زّيمت دقف اذهبو

 ةلودلا مزلأو ّلب ةيبعشلا ةباقرلا يف ّقَحلا اهحنمو تاباقنلا ةيلالقتسا َّرقأ دق هنأب ،ةقباسلا صوصنلا نعً ايلاح

 يروتسد أدبمكو تاباقِنلا ةفاك نإف ً،افنآ هركذ دراولا ديدجلا صنللً ادنسو هنأب مزجيو دكؤي امم ،كلذ نامضب

 ّقَحلاو ةيلالقتسالاب عتمتت ةيروسلا ةلودلا اهيلع موقت يتلا ىرخألا ةيساسألا ةيروتسدلا ئدابملا نمض درو يساسأ

 .ةيعبات ةيأ نود ةيبعشلا ةباقرلا يف

 :ةيذيفنتلا تاطلسلل اهتيعبت سّركي )حرتقملا( تاباقنلل دحوملا نوناقلا عورشم .2

 دراولا يروتسدلا صنلا عمً امامت تضراعت هصوصن ضعب نأ دجنسو ،ةينوناق ةدام 56 نم نوناقلا عورشم فلأتي

 باحصأ تابو ةباقن ةيأل تناك امهم ةيلالقتسا ةيأ عورشملا فسن دقف سكعلا ىلعو لب ،)10 ةداملا( هالعأ هركذ

 1.ةيروسلا ةيموكحلا ةسايسلا نمً اءزج ةينهملا اهتيعبتو ةماعلا اهتائيهب ةّرحلا ةيركفلاو ةيملعلا نهملا

 تضوف يتلاو دحوملا عورشملا نم )48( ةداملا يه ةيعبتلا هذه تسرك يتلا داوملا هذه زربأ ّلعلو ،ىلوأ ةيحان نم

 ةزهجألا هذه نم ٍّيأ فارحنا" ةلاح يف عورفلا سلاجم وأ سلجملا وأ ماعلا رمتؤملا ّلح ةيناكمإ ءارزولا سيئر

 بلس فدهب هلغتستو صنلا هذه رسفت نأ نكمي ةيذيفنتلا ةطلسلا نأً ايلمع ينعي امم ،"اهفادهأو اهماهم نع

 ماعلا رمتؤملا نمض باختنالاو ّلحلا رارق ذاّختا ىلع اهتردقو اهعورفل اهترادإ لالخ نم ةيقبتملا تاباقنلا ةيلالقتسا

 .تاباقنلل

 لعج لالخ نم ةيروسلا ةموكحلل ةيرادإلا ةيذيفنتلا عرذألا دحأك تاباقنلا كلت لعج ّمت دقف ،ةيناث ةيحان نم

 نيفظوم نييباقنلا لعج يأ )ةيذيفنتلا ةطلسلا( ريزولا رارق نود نم اهل عورف ثادحإ عيطتست ال تاباقنلا كلت

 يف نوناقلا عورشم يف درو ام ليلدب )عورف ثادحإ( ةمهملا تارارقلا اهذاختا ةيلأب مكحتلاو ةموكحلا ىدل نييمسر

 :هنم ةيناثلا ةداملا

 
 رایتخا تأترا اذل ،حرتقملا نوناقلا عورشم يف داوملا عیمج دینفتو لیلحت "ةلادعلاو ةقیقحلا لجأ نم نویروس" اھتبتك يتلا ةداملا هذھ لواحت ال 1
 ً.ایلاح ذفانلا يروسلا روتسدلا نم )10( ةداملا عم ضراعتت يتلاو تاباقنلا ةیلالقتسا سمت يتلا ةیساسألا داوملا ضعب
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 كلمت اهل قحيو ،يزكرم رقم اهل نوكيو ،ةيرابتعالا ةيصخشلاب عتمتتو ،نوناقب ةباقنلا ثدحت"

 رارقب تاظفاحملا يف اهل عورف ثادحإ زوجيو ،اهماهم قيقحت فدهب ةلوقنملا ريغو ةلوقنملا لاومألا

 ".ماعلا رمتؤملا حارتقا ىلع ءانب ريزولا نم

 ماعلا رمتؤملا تحنم دق عورشملا نم 2ةرشاعلا ةداملا نإ اميس الو ماعلا رمتؤملل ةيحالصلا هذه حنم ناكمإلاب ناكو

 قوفت دق يتلا تايحالصلا نم اهريغو ةيلاملا ةنسلا ةنزاوم رارقإو ةباقنلل ةماعلا ةسايسلا رارقإب قلعتت تايحالص

 يف ًالصأً اجردم نوكي نأ بجي ديدج عرف ثادحإ نإ ىتح ،تاظفاحملا يف ةباقنلل عورف ثادحإ ةلأسم اهتيمهأ

 .ماعلا رمتؤملا صاصتخا نم يه يتلا ةيلاملا ةنسلا ةنزاوم

 ريزولا ضفرو تاظفاحملا ىدحإ يف ةباقنلل عرف ءاشنإ ماعلا رمتؤملا حارتقا لاح يف لحلا نع "نويروس" لءاستتو

 مث .نوناقلا عورشم هنع تكس ام وهو ؟نعطلا قرط نم قيرط يأل ًالباق ريغوً اتاب هرارق نوكي لهف ،رارقلا رادصإ

 ؟ًالبقتسم هلح وأ عرفلا ءاغلإو هرارق نع عجارتلا هل قحي لهف ،ةباقنلل عرف ثادحإ كلمي ريزولا ناك اذإ

 ،يزكرملا بيدأتلا سلجم نأب نيثالثلاو ةعساتلا هتدام يف ّصن هنأب اذه تاباقنلا نوناق عورشم ىلع ذخؤيو امك

 ً)اوضع( ةلودلا سلجم نم لقألا ىلع دعاسم راشتسمو ً)اسيئر( ةلودلا سلجم نم راشتسم نم فلأتي يذلاو

 .ً)اوضع( ةباقنلا سلجم ءاضعأ دحأ وأ بيقنلاو

 ةيناثلا ةرقفلا تددح دقو ،روكذملا سلجملا يفً اوضع بيقنلا نوكي نأ ةيناكمإ ىدم نع ،انه "نويروس" لءاستتو

 ةيحانلا نم عورفلا سلاجم ءاسؤر وأ سلجملا ءاضعأ دحأ وأ بيقنلا ةمكاحمب سلجملا ماهم اهتاذ ةداملا نم

 ؟دحاو ٍنآ يفً امكحوً امصخ نوكي نأ )بيقنلا( دحاولا صخشلل نكمي فيكف ،ةيبيدأتلا

 يبرعلا ثعبلا بزح" لخدت وه ،تاباقنلا ةيلالقتسا معازم لوح تاهبشلا ريثيو عورشملا اذه ىلع ذخؤي ام رثكأو

 لبق نم بزحلل هجوم باتك ىلع ءانب كلذو ،عورشملا ىلع مهتاظحالم ميدقتل ءابقنلا ىلا باتك هيجوت يف "يكارتشالا

 نم مغرلا ىلع عمتجملاو ةلودلل دئاقلا وه لازي ال بزحلا اذه نأب دكؤي لخدتلا اذهو ،ءارزولا سلجم ةسائر

  .يلاحلا روتسدلا نم ةنماثلا ةداملا صنل يلكشلا ءاغلإلا

 ةيلودلا لمعلا ةمظنم ةيقافتا ىلع تقداص دق ايروس نأ ىلإ ةراشإلا ردجت ،ةلصلا يذ يلودلا نوناقلا ةيواز نمو

 يأ نود قحلا ىلع حوضوب ةيقافتالا نم ةيناثلا ةداملا صنتو .ميظنتلا قح ةيامحو ةيباقنلا ةيرحلا لوح 87 مقر

 ديقتلا وه كلذل ديحولا طرشلاو ،اهيلإ مامضنالاو ]تاباقنلا[ تامظنملا نيوكت يف قبسم صيخرت نودو زييمت

 .تامظنملا كلت حئاولب

 ةلماكلا ةيرحلا يف قحلا ديقي نأ هنأش نم لخدت يأ لخدتت نأ تاطلسلا ىلع ةيقافتالا نم )2(3 ةداملا رظحت امك

 ينعي الأ بجي هصوصنو ينطولا نوناقلا مارتحا نأ ىلإ ةيقافتالا تتفتلا امك .تاباقنلا هذه طاشنو ةرادإ ميظنت يف

 وأ ،ةيقافتالا يف اهيلع صوصنملا تانامضلاب ساسم ىلع هتاذ دح يف نوناقلا اذه يوطني نأ لاكشألا نم لكش يأب

 .ةيقافتالا نم )2(8 ةدامللً اقفو ،اهيف سمت ةقيرطب قبطي نأ

 ةداملا يف اهتمزلأ امنإ ،اهيف ةدراولا قوقحلا يف لخدتلا مدعب لودلا ىلع "يبلس مازتلا" ضرفب ةيقافتالا ِفتكت ملو

 .ةيرحب ميظنتلا يف قحلا ةسرامم نامضل ةبسانملاو ةمزاللا ريبادتلا لك ذختت نأب 11

 
 PDFـلا فلم نم 8 ةحفصلا يف ةرشاعلا ةداملا دونب ةلمكت نوكی ّنأ ضرتفملا نم ناك نیح يفف ،عورشملا ةدوسم تاحفص لسلست يف أطخ درو 2
 .9 ةحفصلا يفً ایلمع درو داوملا كلت ةلمكت ّنأ الإ ،روشنملا
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 :ةمتاخ .3
 يتلا داوملا كلت اميس الو ،ةقرولا هذه عوضوم نوناقلا عورشم يف للخلا طاقن ضعب نايبتو هدرس ّمت ام لالخ نم

 عورشملا نم ةيساسألا ةياغلا نإ انل حضتي ،اهتيلكيهو تاباقنلاب مكحتلل ةيذيفنتلا ةطلسلل ةعساو تايحالص حنمت

 .ةطلسلا هذه لبق نم ايروس يف تاباقنلا لامعأ ىلع ةيلعفلا ةرطيسلا ضرف يف نمكت

 لخدت لالخ نم ةصاخ ً،اقباس دوجوم ناك ايروس يف ةيذيفنتلا ةطلسلا لبق نم تاباقنلاب مكحتلا اذه ّنأ مغرو 

 ءاسؤرو سلاجملا ءاضعألو ءابقنلل "يلكشلا باختنالا" نييعت يف يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزحو ةينمألا ةزهجألا

 ةيميظنتلا لكايهلا ديحوت لالخ نمً اينوناق ةرطيسلا هذه ريطأت يف نمكي عورشملا اذه ديدج ّنأ الإ ،عورفلا

 .دحاو نوناقب تاباقنلا عيمجل

 يزكرملا زاهجلا ةباقرل اهعاضخإو ،ةينهملا تاباقنلل دحوم نوناق رادصإ نأب لئاقلا يأرلا نأب "نويروس" ىرتو

 نودب تاباقنلا لاومأ قافنإ ةلأسم ىلعً ايئاهن راتسلا لدسيس ،شيتفتلاو ةباقرلل ةيزكرملا ةئيهلاو ،ةيلاملا ةباقرلل

 تاباقنلا دوجوملا يلاملا داسفلا نم ّدحتس وأ عنمتس ةيروسلا ةموكحلا نإف رخآ ىنعمب يأ ،بيسح وأ بيقر

 دحلا يف ةبغار ًالعف ةموكحلا تناك لاح يف هب ذخألا نكمملا نم ناكو ،باوصلا بناجي يأر وه ،ايروس يف ةينهملا

 3.نيجهنمملا داسفإلاو داسفلا يف ةقراغلا ةيروسلا ةموكحلا عقاو ىلع قبطني ال اذهو ،داسفلا نم

 ،هيف اهيأر ءادبإل ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا ىلإ عورشملا ةلاحإ ةيناكمإ نع ثيدحلا ،يلاحلا عقاولا لظ يف ،نكمي الو

 ضرف ىلعو ،ةيروسلا ةلاحلاب عقوتم ريغ رمأ اذهو 4،ةيروهمجلا سيئر لبق نم متت نأ بجي عورشملا ةلاحإ نأل

 ةيروهمجلا سيئر لبق نم اهئاضعأ نييعت متي يتلا ةمكحملا هذه نم روصتي الف سيئرلا لبق نم ةلاحإلا تمت

 روتسدلا بجومب ةرداصم ةيروتسدلا ةمكحملا ةيلالقتسا املاط ،ةيروسلا ةموكحلا تاهجوتل فلاخم يأر ءاطعإ

 .اهلمعل مظانلا 7 مقر نوناقلاو

 
 180 لصأ نمف ً،ایملاع ةیندتم ةبترم يف ایروس تءاج دقف ،2021 ماعل داسفلا ةحفاكم رشؤمب صاخلا ةیلودلا ةیفافشلا ةمظنم ریرقت بسحب 3
 ىلع ایروس تلح ،ً)اداسف رثكألا( 100 ىلإ ً)اداسف لقألا( رفص نم سایقم ىلع ،اھیف ماعلا عاطقلا يف داسفلا ةحفاكم ثیح نم ریرقتلا اھمیق ةلود
https://arabic.cnn.com/middle- :ةیبرعلا لودلا ىوتسم ىلع ةریخألاو ً.ایملاع 178 ةبترملاب ةمئاقلا

infographic-2021-index-east/article/2022/01/25/corruption  
 .2014 ماعل 7 مقر ایلعلا ةیروتسدلا ةمكحملا نوناق نم 11 ةداملا 4
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 يكارتشإلا يبرعلا ثعبلا بزحل "دعاسملا ماعلا نيمألا" ىلإ "يروسلا ءارزولا سلجم ةسائر" لبق نم هّجوملا باتكلا – )1( مقر ةروص

 .ايروس يف "ةينهملا تاباقنلل دحوملا يعيرشتلا كصلا" عورشم ةدوسمبً اقفرم
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