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 ريبعتلا

 ةياهن ىتح 2022 ةيادب ذنم ةيتاذلا ةرادإلا قطانمب ةيفحصلا تايرحلا ىلع يّدعتلا تالاح زربأ قثوي ريرقت
 سطسغأ/بآ
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 ةيرح ىلع قييضتلاب تمستا ةسايس جاهتنا ىلع ،ايروس قرشو لامشل ةيتاذلا ةرادإلل ةعبات ةينمأ ةزهجأ تمدقأ

 .ةيمالعإ تاسسؤمو نييفحص ّقحب ريبعتلاو يأرلا

 اهنم بّرقملا "رحلا مالعإلا داحتا" ىلإ باستنالا ضرف ربع تا/نييفحصلا ىلع دويقلا ةرئاد ةيتاذلا ةرادإلا تعّسو

 لمعلا ةلوازم صخر بحس بناج ىلإ ،ةقطنملا يف هب لومعملا مالعإلا نوناقل ةحضاو ةفلاخم يف ،ةنهملا ةلوازمل طرشك

 .نيرخآ ةقحالمو يفسعت لكشب نييفحص زاجتحا تايلمع نع ًالضف ،ةيمالعإ تاسسؤمو نييمالعإ نم

 ماعل )3( مقر مالعإلا نوناق رارقإ دعب ةيمالعإلا تايرحلا ىلع قييضتلا ةريتو نم ةيتاذلا ةرادإلل ةعبات ةزهجأ تدازو

 لمعلا ةيرح نمً اديزم نييفحصلا حنمو ريبعتلاو يأرلا ةيرح ميق خيسرت" ضرغب ءاج هنأب اهدهعت مغر ،2021

 ".اهثب وأ اهرشنو تامولعملا ىلع لوصحلا نم مهعنم نود ةلوليحلاو

 تايرحللً اكاهتنا 18 نع لقي ال ام عوقو قيثوت نم "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" تنكمت راطإلا اذه يف

 .سطسغأ/بآ رهش ةياهن ىتحو 2022 ةيادب ذنم ريبعتلاو يأرلا ةيرحو ةيفحصلا

 ،2022 ربمتبس/لوليأ 14 يف رداصلا ريخألا اهريرقتب تدكأ دق "ايروس لوح ةلقتسملا ةيلودلا قيقحتلا ةنجل" تناكو

 تايرحلا دييقتب ةيتاذلا ةرادإلا طّروت ،وينوي/ناريزح 30 ىلإ رياني/يناثلا نوناك 1 نيب ةعقاولا ةرتفلا يطغي يذلاو

 .ءادتعالا وأ فيقوتلل مالعإلا لئاسوو ةيفحصلا تايلاعفلا ضيرعت كلذ يف امب ةيساسألا

 ىلإ ةرطيسملا تاهجلا ًةيعاد ،رربم نود ناك دييقتلا اذه نأب داقتعالل ةلوقعمً ابابسأ اهيدل نأ ىلإ ةنجللا تراشأو

 ةيرحو يصخشلا نمألاو ةيرحلاو ةايحلا يف مهّقح كلذ يف امب ،صاخشألل ةيساسألا قوقحلا ةيامحو مارتحا ىلع صرحلا

 .لقنتلاو تايعمجلا نيوكتو يملسلا عمجتلاو ريبعتلا

 لقحلا ىلع اهترطيس زيزعت ىلإ ةيمارلا ةيتاذلا ةرادإلا تاءارجإ "دودح الب نولسارم" ةمظنم تركنتسا اهرودب

 راذآ رهش ذنم قطانملا كلت يف نييفحصلا لمع فورظ روهدت تظحال اهنأ ىلإ ًةتفال ،ايروس يقرش لامش يمالعإلا

 .ةرادإلا نم بّرقملا "رحلا مالعإلا داحتا" يف ءاضعأ اونوكي نأ مهيلع ضُرف نأ دعب يضاملا

 اهكاهتناب ةيلودلا ةيفحصلاو ةيقوقحلا تامظنملا لبق نم اهل ةهّجوملا تاماهتالا ةيتاذلا ةرادإلا تّفن ،اهبناج نم

 ."قئاقحلا هيوشتو اهفادهتسا لواحت تالمح"ـب اهتفصوو ،اهذوفن قطانم يف نييفحصلا قوقح

 

 :ةفاحصلا ةيرح لفكت ةيلودلا نيناوقلا

 كلتمي ذإ ،ريبعتلا ةيرح يف يعامجلا قحللً اساكعنا ،ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا قايس يف يفحصلا لمعلا دعي

 مهقح ّسمي ال لمعلا يف نييفحصلا ةيرح دييقت نإف يلاتلابو ،قحلا اذه يفحصلا يمالعإلا ىوتحملل يقلتملا روهمجلا

 ممألا ةنجلً اضيأ هتدكأ ام وهو ،ريبعتلا ةيرح يف درف لك قحب ًالخدت دعي لب ،بسحو ريبعتلا ةيرح يف يدرفلا

 .10 مقر ماعلا اهقيلعت يف ناسنإلا قوقحل ةدحتملا

 يف نيلماعلا نيكمتو ريبعتلا ةيرح زيزعتو ةيامح فده يف يمالعإلا لمعلل ةيميظنتلا تاءارجإلا رصحنت نأ بجيو

 عنمل ةيسايس ةادأك لغتُست نأ سيلو ،اهلقنو اهيقلتو راكفألاو تامولعملا نع ثحبلا نم روهمجلاو لاجملا اذه

 .رشنلا نم نييفحصلا
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 تاءارجإ اهنمض نمو –ً ارصح فدهلا اذه ءوض يف – يفحصلا لمعلا ميظنتل تاءارجإ ةيأ نوكت نأ بجي امك

 نوناقلا ماكحأ يقاب عمً امامت ةقفاوتم نوكت نأ مهألاو ةيزييمت ريغو ةفافشو ةحضاوو ةيعوضومو ةيقطنم ،صيخرتلا

 .ناسنإلا قوقحل يلودلا

 

 :نييمالعإلا قحب تاكاهتنالا زربأ

 ةنيدم يف ةانقلا رقم نم ،"نامرف نازرب" وادور ةانق لسارم نيمثلم ةثالث فطتخا سطسغأ/بآ 2 خيراتب ●

 نوموقيس مهنإ نوفطاخلا لاقو ،لوهجم ناكم ىلإ هوداتقاو ً،ارهظ رشع ةيناثلا ةعاسلا يلاوح ،يلشماقلا

 21 دعب يأ بآ 23 موي ناك هحارس قالطإ نأ الإ ،ةدحاو ةعاس ةدمل قيقحتلل هعاضخإ دعب هنع جارفإلاب

 .هزاجتحا نمً اموي

 

 يف اهلمع فاقيإو يضاملا رياربف/طابش 5 يف "وادوور" ةكبش صيخرت ةيتاذلا ةرادإلا قيلعت مغر نازرب لاقتعا ءاجو

 يقرش لامش يف ةلماعلا تاسسؤملا ةروص هيوشتو تارعنلا ةراثإ"ـب اهايإ ةمهتم ،اهترطيسل ةعضاخلا قطانملا ةفاك

 وه ةيتاذلا ةرادإلا رارق نأ اهل نايب يف "وادوور" تربتعا امنيب ،" ةقطنملا يف يعامتجالا جيسنلاب ّرضت يتلاو ،ايروس

 ."ينوناق ساسأ يأ ىلإ دنتسي ال تحب يسايس لمع"

 

 ةظفاحمب يمالعإلا لاجملا يف نيلماعلا نمً اددع )شياسأ( يلخادلا نمألا ىوق تلقتعا ويلوي/زومت 30 خيراتب ●

 ىبر" ،مهو نيزجتحملا ءامسأ نويلحم نوطشان رشنو .لاقتعالا عفاودو بابسأ نع حيرصتلا نود ،ةقرلا

 ةلاكو نم فلخلا رامعو ،"لضفأ دغ" ةمظنمو "ةبيبشلا مالعإ" نم نسحلا لوتبو ،"راواه" ةلاكو نم "يلعلا

 يمالعإلا بتكملا نم ليحرلا ميركلا دبعو ،ةيبرتلا ةنجل يف يمالعإ يلعلا نسحلا دلاخو ،"تارفلا ثارت"

 .يندملا ةقرلا سلجمل

 

 ةمهتب ،هلمع نع ديجم ركوه "سانلا اياكح" جمانرب مدقم ،ةيتاذلا ةرادإلا تفقوأ ويلوي/زومت 13 خيراتب ●

 الو يديك رمأ لصح ام نأً اربتعم ديجم هافن ام وهو ،)شياسأ( يلخادلا نمألا ىوق ىلع يظفللا يدعتلا

 .ساسألا نم هل ةحص

 

 نم ءاضعأ ىلع يدعتلا" ،ةمهتب ءاج ركوه فاقيإ نإ ،نايب يف ةيتاذلا ةرادإلل ةعباتلا مالعإلا ةرئاد تلاقو

 هزواجتو ،قئال ريغو يظفل لكشب مهلمع ءادأب مهمايق ءانثأ ،ةريزجلا ميلقإ يف ةرم نم رثكأل نمألا ىوق

 باتكلا ىلع ءانب كلذو ،"يمالعإلا اهب ّىلحتي نأ بجي يتلا قالخألا نع دعبلا لك ديعب لكشب هتفيظول

 ."شياسأ" لبق نم مهل هجوملا
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 يمسر راذتعا ميدقت دعب لمعلا ىلإ ركوه ةدوع نع يضاملا ويلوي/زومت 19 يف "سانلا اياكح" جمانرب قيرف نلعأو

 ."كوبسيف" عقوم يف ةيمسرلا جمانربلا ةحفص ىلع رشن نايب ربع يلخادلا نمألا ىوقل

 

 داحتالا بزح" نم نيحلسم لاقتعا نع "يدركلا ينطولا سلجملا" نلعأ رياربف/طابش 19 خيراتب ●

 بزحلا" يف نيوضعلا ةكسحلا ةنيدم نم ودبع ارادو كيريد ةنيدم نم يفوص دمحأ نيَّيمالعإلا "يطارقميدلا

 ."كرآ" ةانق َيلسارمو ،"يناتسدركلا يطارقميدلا

 

 تالاكولاو تاونقلا يلسارمو نييمالعإلا فادهتسال ةلمح راطإ يف" تءاج تالاقتعالا هذه نأ ىلإ سلجملا نايب راشأو

 ."سانلا نع ةمولعملا بجحو هاوفألا ّمك فدهب ةيدركلا ةيمالعإلا

 

 ناميلس ليلد )AFP( "ةيسنرفلا ةفاحصلا ةلاكو" روصم ةيتاذلا ةرادإلا تفقوأ رياني /يناثلا نوناك 9 خيراتب ●

 .يقرشلا يلشماقلا فير يف طفنلا ريركت تاقاّرح رهُظت ةيوج دهاشم هريوصت دعب ،لمعلا نع

 

 ليلد اهروصم فيقوت ىلع ّصني "ةيسنرفلا ةفاحصلا ةلاكو" ىلإً اباتك ةيتاذلا ةرادإلل ةعباتلا مالعإلا ةرئاد تعفرو

 تناك ةليسو يأل يمالعإ طاشن يأ نع نيماع ةدمل ليلد فاقيإ ىلع رارقلا ّصنو .اهقطانم يف لمعلا نع ناميلس

 .ةيتاذلا ةرادإلا قطانم نمض

 نأ ةيفحص تاحيرصت يف ،ميهاربا الم ناوج ،ايروس يقرش لامش يف مالعإلا ةرئادل كرتشملا سيئرلا ىفن هبناج نم

 مزلتسي ةرّيسملا تارئاطلا ربع ريوصتلا نأ ىلإً اتفال ،ليلد قحب فاقيإلا رارق رادصإ يفً اببس ريراقتلا عوضوم نوكي

 .يلخادلا نمألا ىوق نم ةقفاوم ىلع لوصحلا

 يئيبلا ثولتلا مجح حّضوت ةيوجً اروص 2021 ربمفون/يناثلا نيرشت 15 يف ترشن ةيسنرفلا ةفاحصلا ةلاكو تناكو

 ةقطنمل ةعباتلا ةيناطحقلا ةنيدم فيرب ةيئادبلا يفاصملا تارشع مضي عقوم يف طفنلا ريركت ةيلمع نع جتانلا

 .يلشماقلا

 

 :يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ىلع تاروشنم ةيفلخ ىلع تالاقتعا

v روشنم ببسب دمحملا يحيضولا رمع باشلا ةيطارقميدلا ايروس تاوق تلقتعا وينوي /ناريزح 16 خيراتب 

 ةنيدمب ينطولا ىفشملا يف ئّيسلا يمدخلا عقاولا هيف دقتنا "كوبسيف" عقوم يف يصخشلا هباسح ىلع

 .ةقبطلا
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v ضرُع ريرقتب هروهظ دعب لولدملا متاح باشلا ةيطارقميدلا ايروس تاوق  تلقتعا وينوي /ناريزح 15 خيراتب 

 يلاهألا لزانم ريجفت لالخ نم "دسق" اهتعبتا يتلا يعامجلا باقعلا ةسايس هيف دقتنا "ايروس" نويزفلت ىلع

 .ويلوي /زومت 4 يف هنع جارفإلا متو ،روزلا ريد فيرب مامح وبأ ةدلب يف حوملا يحب

 

v ةيحان يف هلزنم نم دمحألا ماسو باشلا ةيطارقميدلا ايروس تاوق تلقتعا رياني /يناثلا نوناك 7 خيراتب 

 ةدام ةدوج ءوس هيف دقتنا "كوبسيف" عقوم يف يصخشلا هباسح ىلع روشنم ببسب ،ةقرلا يبرغ ةينرجلا

 .ةيتاذلا ةرادإلا قطانمب زبخلا

 

v كرتشملا اهسيئرب ًةلثمم ايروس يقرش لامش يف ةعارزلاو داصتقالا ةئيه تعفر رياني /يناثلا نوناك 19 خيراتب، 

 هباسح ىلع روشنم ببسب ،يلشماقلا ةنيدم يف ،نودعس ديرف يميداكألا دض ةيئاضق ىوعد ،ودوراب ناملس

 كرتشملا اهسيئرو ةيتاذلا ةرادإلا ةناهإب هايإ ًةمهتم ،زبخلا ةءادر هيف دقتنا "كوبسيف" عقوم يف يصخشلا

  .داصتقالاو ةعارزلا ةئيهل

 

 داصتقالاو ةعارزلا ةئيه سيئر ءاعّدا" نإ ً،اقحال هفذح ّمت ،رياني /يناثلا نوناك 5 خيراتب هروشنم يف نودعس بتكو

 لضفأ زبختو نجعتو نحطت تناك يتدج نإ ،لوقأ انه نمو ،نيحطلا ةدوج نيسحتل ءاربخلا نم ةنجل ليكشت لوح

 نأ ضفر لاح يفو ،ةلاقتسالا ىلإ ودوراب ناملس وعدأو ،ءاربخل جاتحت ال ةلأسملاف ،ءاربخ ةنجل نود نم زبخلا عاونأ

 نلو ديفتسم لجرلا نأ لوقأل دوعأو ةرادإلا سيئر وأ يعيرشتلا سلجملا لبق نم هتلاقإ متي نأ بجيف ليقتسي

 ."ليقتسي

 

 رهاوظلا ىلإ بدألا نم ماع لكشب دقتنأو ،يصاصتخا اذهو دقان انأ" ،هرشن امً ارّربم ،"نويروس" ـل نودعس لاقو

 ،ةرادإلا يف نيلوؤسم وأ بازحأ ءاسؤر وأ ءارعش اوناك ءاوسً ادحأ ينثتسأ الو ،ةيسايسلا ىلإ ًالوصو ةيعامتجالا

 ةيصخش لئاسم يف دقنلا مادختسا وأ ةناهإلا وأ يصخشلا حيرجتلا نع داعتبالا اهمهأو لوصأ دقنلل نكلو

 ."اهخيسرتو تايباجيإلا زيزعتو ،اهل لولحلا عضوو تايبلسلا فشك يه دقانلا ةمهمو ،ةتحب

 

 لمحتيو ،يرشبلا كالهتسالل هتيحالص مدعو زبخلا ةءادر لوانت وه يدض ةماقملا ىوعدلا عوضوم" ،فاضأو

 هتلءاسمو يعيرشتلا سلجملا لبق نم هءاعدتسا متي نأ ضرتفملا نمو ،ةعارزلاو داصتقالا ريزو كلذ ةيلوؤسم

 راسم ليوحت مت لب ثدحي مل اذهو ،هلزعو هنم ةقثلا بحس متي بصنملل هتءافك مدعو هلامهإ تبث اذإو

 كلذو ،يصخش ريهشتو مذو حدق هيف روشنملا نأو ةيصخش ىوعدلا نأ ىلع رارصإلاو يصخش فالخ ىلإ ىوعدلا

 ،"ةلوبقم ةدوجب بعشلا زبخ نيمأتب هيلإ ةلكوملا ةمهملاو هبجاوب مايقلا يف قافخإلا ةيلوؤسم لمحت نمً ابرهت

 .هريبعت بسحب
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 ،نإ ،"نويروس" ـل ودوراب ناملس ،ايروس قرشو لامش يف ةعارزلاو داصتقالا ةئيهل كرتشملا سيئرلا لاق هبناج نم

 نيسحت فدهب نحاطملاو نارفألا لمع ةبقارمل ناجل ليكشت لوح يتاروشنم دحأ ىلع قّلع نودعس ديرف"

 زبخلا ةدوج نيسحت  يف تمهاس تالآ تمدقتسا يتلا ةنجللا لمع ىلإ قرطتلا نودو يئازهتسا لكشب اهتدوج

 ".ةرذلا عم نيحطلا طالتخا ةجيتن هتدوج تعجارت نأ دعب ةريبك ةبسنب

 حدقلاو ريهشتلا ىلإ ًةفاضإ انلبق نم اهليكشت مت يتلا ةنجللا لمعب ءازهتسالا ناك نودعس فده" ،نأ ربتعاو

 ريغ رمأ ةيلوؤسم ريغ نم دقنلا" ،نأً افيضم ،"ىعدا امك بعشلا زبخ نعً ايعافد همالك نكي ملو ،يتيصخشب

 ."هيلعً اينوناق ىزاجُي نأ بجيو لوبقم

 

 ً.ارخؤم ودوراب ناملس لبق نم اهطاقسإ دعب يضارتلاب ىوعدلا تهتناو
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