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 ًاقبسم اهيلع ىلوتسم لزانم نم ةحزان تالئاع جارخإ لواحت "لامشلا روقص" :نيرفع

 مهجارخإل كورمك ةيرق يف نيميقم نيحزان ىلع طغضلاب "ريرحتلل نورئاث ةئيه" ءاول تحت يوضنملا ليصفلا ماق
 مهلئاوعو هيلتاقم ناكسإ فدهبً اقبسم اهيلع ءالتسالا مت تويب نم
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 :ةيفلخ .1
 يف نيرفع ةقطنم يف ضراعملا/يروسلا ينطولا شيجلاو ايكرت اهتنش يتلا "نوتيزلا نصغ" ةيلمع نابإ

 .ايروس برغ لامش يف ةعقاولا ةقطنملا ىلإ مودقلل نيرخآلا نيحزانلا فالآ تارشع عيجشت مت ،2018 سرام/راذآ

 ،قشمد فير يف ةيقرشلا ةطوغلاو يلامشلا صمح فير :نوحزانلا اهنم مدق يتلا قطانملا كلت زربأ نم ناك

 ،ةيناسنإلا تامظنملا نم ددعو يكرتلا شيجلا نم ةدعاسمو ةقفاومبو ،كاذنآ ةيروسلا ةضراعملا لئاصف تماق اهنيح

 اوربًجأ يذلا دركلا نم نييلصألا ناكسلا لزانم يف ،نيحزان نييندم ىلإ ةفاضإ اهيلتاقم لئاوع نم ريبك ءزج ناكسإب

 .اهتقفار يتلا تاكاهتنالاو ةيركسعلا ةيلمعلا ببسب كاذنآ ةقطنملا ةرداغم ىلع

 تاكلتممل ةجهنممو ةعساو ءاليتسا تايلمع اهيلع ةحلسملا ةضراعملا لئاصف ةرطيس ذنمو ،نيرفع تدهش

 ،ةبولسملا تاكلتمملا كلت رامثتسا دح نايحألا ضعب يف تلصوو ،"برح ةمينغ" ىمسم تحت نييلحملا ناكسلا

 تدعأ نأ قبسو ،لئاصفلا كلت يف تاعومجملا ةداق اهنم عفتني ةراجت ىلإ تلوحتو .نيرخآ نيحزان ىلإ اهريجأتو

 نع باقنلا فشك يذلا قيقحتلا اهنم ،تاسرامملا كلت لوح ةلّصفم ريراقت "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس"

 ً.ايونس "ةشمع وبأ" اهيلع لصحي يتلا تارالودلا نييالم

 ةدايقب "لامشلا روقص" مسا هسفن ىلع قلطي يذلا ليصفلا ماق ،2022 ربمتبس/لوليأ علطم يفو ً،ارخؤم

 ىلع رطيسملاو ،"ريرحتلل نورئاث ةئيه" ءاول تحت يروضنملاو ،"ةيريخلا نسح" مساب بقلملاو ،"يلع جاح نسح"

 يلامشلا صمح فير يف نتسرلا ةقطنم نم ةحزان ةلئاع 25 ةبلاطمب ،اتابم/يلطبعم ةيحان يف ةيكرمجلا/كورمك ةيرق

 ةيلمعلا ببسبً اقباس مهنم ءزج حزن دق اوناك درك نينطاومل اهتيكلم دوعت يتلاو اهيف نوميقي يتلا لزانملا ءالخإب

 .لزانملا ءالخإ مهضفر لاح يف "ةلءاسملا"و لاقتعالاب ديدهتلا تحت رخآ ءزج رّجه اميف ،ةيركسعلا

 ءالخإ ءارو نم ليصفلا فده ناك دقف ،ريرقتلا اذه ضرغل "نويروس" اهيلع تلصح يتلا تاداهشلا بسحبو

 كلت يف نيقباسلا نينكاسلا ةظيفح راثأ يذلا رمألا وهو ،اهيف مهلئاوعو ليصفلا يلتاقم ناكسإ وه لزانملا كلت

 .تويبلا

 ةلئاع 25 اهنم ،ةفلتخم ّةيروس قطانم نم ةحزان ةلئاع ةئم نم رثكأ كورمك ةيرق يف نكسي ،نهارلا تقولا يف

 نم ةعومجم ةيرقلا يف نكسي امك ،ةيرقلا نم اوحزن نيذلا دركلا لزانم يف ءالؤه نكسيو يلامشلا صمح فير نم

 ىلإ داع نمم مهضعبو مهتاكلتمم ىلع ظافحلا فدهب اهيف اوقب نيذلا نسلا رابك نم مهمظعم ،نييلصألا اهناكس

 ً.اقباس هحوزن بقع ةيرقلا

 ؟ةيادب نييلصألا ناكسلا لزانم ىلع نوحزانلا لصح فيك .2

 يفً ايلاح نيميقملاو نتسرلا ةقطنم نم نيحزانلا نييندملا نم ددع عم "ةقيقحلا لجأ نم نويروس" تثدحت

 رهش يف لزانملا ىلع اولصح مهنأ رداصملا تّدكأو ،ةيكرمجلا/كرمك ةيرق يف درك نينطاومل اهتيكلم دوعت لزانم

 كلذو .ةقطنملا ىلع ةيروسلا ةضراعملا لئاصفو يكرتلا شيجلا ةرطيس ىلع نيرهش نم لقأ دعب يأ ،2018 ويام/رايأ

 .ةيرقلا يف ةيادب "دارم ناطلسلا ةقرف" ليصف عم ةدجاوتم تناك يتلا ةيكرتلا تاوقلا نم ةقفاومب

 ،لزانملا كلت يف نكسلا رارمتسال "لامشلا روقص" ليصف ةقفاوم ىلع نوحزانلا زاح ،2019 ماع يفو ً،اقحال

 ."دارم ناطلسلا" ليصف عم هفالخ دعب ةيرقلا ىلع هترطيس ضرف دعب كلذو
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 نويروسل ةيرصح ةداهش يف لاق كورمك ةيرق يف ميقمو ،صمح فيرب ،نتسرلا ةقطنم نم يندم وهو :لوألا ردصملا

 :يلي ام لزانملا ءالخإ مهنم ليصفلا بلط ةيضق لوح ،2022 ربمتبس/لوليا رهش ةيادب ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم

 الب ةيلاخ ةيرق كانه نأ سانلا انربخأ كانهو ،نيرفع ةنيدم ىلإ انلقن ّمت نتسرلا نم انجرخ امدنع"

 ناطلسلا ةقرف نم رصانع كانه انيأرو ةيرقلا ىلإ انهجوت لعفلابو ،اهيف نكسلا اننكمي هنأو ناكس

 كارتألا دونجلا ماقف ،هيف ميقن ناكم انيدل سيلو نوحزان اننأ مهانربخأ ،كارتأ دونجو دارم

 ماغلألا ضعب كيكفتو لزانملا شيتفتب اوماق ّنأ دعب ،ةيرقلا لزانم يف نكسلاب انل حامسلاب

 ".اهلخدن نأ لبق اهنم تارجفتملاو

 ددع ىلإ ةفاضإ ماغلألا عزن قرفو ةيكرتلا تارابختسالا نم رصانع عم تدجاوت ةيكرتلا تاوقلا نأً اضيأ ردصملا دّكأ

 ميدقتب تامظنم تماق مث ،لزانملا كلت يف نكسلابً ايهفش مهل اوحمسو نيحزانلا عم اولصاوت نيذلا نيمجرتملا نم

 :يلي ام فاضأو ردصملا داع ،نيحزانلا لقن ةقيرطب قلعتي اميفو .تالئاعلا ضعبل ةيناسنإ تادعاسم

 .بلدإ ةنيدم يف ءارضخلا تاصابلاب يلامشلا صمح فير نم نيمداقلا نيرجهملا عيمجت مت ،ةيادب"

 هجوتلا ىلع نيحزانلا تعّجشو ،ةريبك تاصاب بلجب ةيناسنإ تامظنم ةّدع تماق ،ةرشابم اهدعب

 ىلإ نيحزانلا باطقتساب ةحّلسملا ةضراعملا لئاصف رصانع أدب ،نيرفع ىلإ انلوصو دنعو .نيرفعل

 ةنيعم قطانمو ىرق اوراتخا نيحزان نأ اًملع .لئاصفلا لت اهيلع نورطيسي اوناك يتلا تاعاطقلا

 ".تادلبلا/ىرقلا كلت ىلإ مهوقبس نيحزان/مهل يلاهأ دوجو ببسب

 نم ةحزانلا تالئاعلا نم ديدعلا نأب ،ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروسل ةيرصح ةداهش يف دّكأ ،يناث دهاش

 رطيسملا ليصفلل ةيروس ةريل فلأ 15و فلآ 4 نيب حوارتي يلام غلبم عفد ىلع مهرابجإ مت ،ىرخأ قطانمو نتسرلا

 رالود 50 ىلإ تلصو ىتحً ايجيردت راجيإلا ةميق تعفتراو ،هيف نونطقي يذلا لزنملا نع يرهش راجأ ءاقل كاذنآ

 تالئاعلا عيمج نم راجيإ لدب ذخأب ماق مث اهيلع ىلوتسم لزانم يف مهنكسأ ليصفلا ّنأ يأ ً.ايطسو يكيرمأ

 .ةحزانلا

 :ىلوألا تسيل مهجارخإ ةلواحمو نيحزانلل ليصفلا لالغتسا .3

 راجآلا ةميق ببسب ،نيرفع ةقطنم يف "ةيناجم هبش لزانم ىلع ةحزانلا تالئاعلا لوصح" نم مغر ىلع

 لالغتساب موقت ةرطيسملا لئاصفلا نأ الإ ،ةيادب رطيسملا يركسعلا ليصفلا لبق نم مهيلع ةضورفملا ةيندتملا

 نيب ةرمتسملا ةيداصتقالا دراوملا ىلع تاعازنلاو تافالخلا نم نويندملا ءالؤه ررضتي امك رركتم لكشب مهتجاح

 .لئاصفلا

 يساسأ لكشب "لامشلا روقص" ليصف هريدي كراعم روحم نمض ةيكرمجلا/كورمك ةيرق تناك ،2018 ماع ذنم

 قافتا ىلإ ناليصفلا لصوت نأ نيح ىلإ ةيادب "دارم ناطلسلا" ليصف ةيرقلا يف زكرمتو ،ىرخأ لئاصفل دجاوت عم

 .ةيرقلا نم ريخألا باحسنا ىلإ ىدأ

 تاعومجملا هذه تماق ،ةيرقلا ىلإ "لامشلا روقص" نم تاعومجم لوخدو "دارم ناطلسلا" باحسنا عم

 اهيف بلاطي ليصفلا ةداق يف تاريغت وأ تاعومجملا ليدبت اهيف متي ةرم لك يفو ،لزانملا ءالخإ بلطبً اقحال

 ةداهش يف ثلاث ردصم هلاق اذه لوحو ،ليصفلا رصانع حلاصل نيحزانلا نييندملا نم لزانملا ءالخإب ددجلا رصانعلا

 :يلي امب دافأ ثيح ،2022 ربمتبس/لوليأ رهش ةيادب ،نويروسل ىرخأ ةيرصح
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ً ارارم لواحو لامشلا روقص ليصف انيلع مقن ةيرقلا نم دارم ناطلسلا جورخ دعبو 2019 ماع يف"

 فيفخلا يدرفلا انحالس ميلست وأ ليصفلل مامضنالا نيب انوريخو لزانملا نم جورخلا ىلع انرابجإ

 رونأ( دئارلا لخدت ىتحً اريثك رمألا رركتو لكاشملا نم ريثكلا تثدحو ،ةوقلا مادختساب ديدهت عم

 ".نييندملا حلاصل رمألا مسحو دارم ناطلسلا يف يدايقلا )نيسحلا

 :دهاشلا عباتو

 ةقطنملا يف ليصفلا يدايق دحأ لتقم ةيفلخ ىلعو ،2022 سطسغأ/بآ رهش لالخو ،ًارخؤم"

 ليصفلا تاعومجم ةداق فوفص يف تاريغتلا نم ريثكلا ثدح ،)ةنودرفلا( بقلملا )ةعمجلا نسح(

 وبأ خيشلا :نايعدي ةيرقلا نع نالوؤسملا حبصأ ،بآ رهش ةياهن عمو ،مهنم ريثكلا لقنو ليدبت متو

 ةيلوؤسم امهيلوت نم عوبسأ وحن دعبو ،ةينمأ دمحأ وبأ ينمألا لوؤسملاو ةراجنع نمحرلا دبع

 ليصفلا رصانع نأ ةجحب كلذو ،لاقتعالاو حالسلا ديدهت تحت لزانملا ءالخإب انتبلاطم اوأدب ةيرقلا

 ".اهيف نكسلاب ىلوأ مهلئاوعو

 مقر ةروصلا رظنا( راكنتساً انايب مهرادصاو لزانملا ءالخإ ةحزانلا تالئاعلا ضفر نم مايأ ةثالث وحن دعب

 راجيإ دوقع ىلع عيقوتلل مهعادخو نييندملا ىلع فافتلالا/لايتحالا ليصفلا لواح ،ليصفلا تاسرامم ىلع )2

 ةدع تعقو لعفلابو ،قفارملاو لزنملا تاينتقم ءاصحإو تادعاسم ميدقت نايبتسا اهنأ ىلع )3 مقر ةروصلا(

 مهديدهتب ليصفلا ماقو عيقوتلا تالئاعلا يقاب تضفر ةليحلا فشك مت نيحو قاروألا كلت ىلع ةحزان تالئاع

 .ضفرلا رارمتسا لاحب لاقتعالاب

 

 ،"ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" عم هثيدح يف لاق ،ةررضتملا تالئاعلا ىدحإ دارفأ دحأ وهو  ،عبار ردصم

 :يلي ام ،عيقوتلا تالئاعلا ضعب ضفر ضعب

 ةينوناقلا ةقحالملابو ةرات لاقتعالاب تاديدهتلا تأدب ،راجيالا دوقع ىلع عيقوتلا انضفر نا دعب"

 ليصفلا رقم ةعجارمو لزانملا ءالخإب راذنإ/غالب انل اولسرأ ربمتبس/لوليأ 1 موي يفو ،ىرخأ ةرات

 مهنم ةلواحم يف ربمتبس/لوليأ 3 موي نم ةدحاولا ةعاسلا يف ةرصعملا نجس مساب فورعملا

 دعب نكلو ،مهتضراعم ىلع دحأ ءرجي ال يك انلاقتعاو ةيرقلا نع ديعبلا رقملا ىلإ انجاردتسال

 لح ّمت ةداقلا نم ددعو ىرخأ قطانمو ةقطنملا نم ءاهجو لخدتو لصح يذلا يبعشلا ديعصتلا

 ".تقؤم لكشب نكلو ،لزانملا ءالخإ نع عجارتلاو نهارلا اهعضو ىلع رومألا كرتو عوضوملا

 

 

 :ةقحلم قئاثو .4
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 دحأ لامشلا روقص ليصف ّدعي يتلاو( ريرحتلل نورئاث ةئيهل ةينمألا ةرادإلا نع ةرداص "غيلبت ةركذم" نم ةروص – )1( مقر ةروص

 .نيرفع/كورمك ةيرق يف راقع يلغاش دحأل ،)اهتانوكم

 

 ليصف لبق نم راذنإ تاغالب ّدض ،صمح فيرب نتسرلا ةقطنم نم ةحزان تالئاع نم "راكنتسالا نايب" ةروص  - )2( مقر ةروص

 .ليصفلل مهئامتنا مدع ةجحب "لامشلا روقص"
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 نم هيلع تالئاعلا ضعب عيقوت ّمت يذلا دقعلا جذومن رهُظت "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس"ـب ةصاخ ةروص – )3( مقر ةروص

 .لامشلا روقص ليصفل عباتلا ينمألا بتكملا لبق
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