
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نيبرح ةهجاوم يف ءاسنلا

 ًاينوناق تايروسلا ءاسنلا ىلع برحلا ريثأت

 ))يذيفنت صخلم((

 م ٢٠٢٠

 يف يلخادلا شيمهتلا خيسرت ىلع لمعت اهنأ اذإ ،ةيرشبلا تاعمتجملا خيرات يف يلصفم ثدح بورحلا لكشت    

 ،لاتقلا ىلإ روكذلا جورخ يف ةيكرايرطبلا ىنبلا تاذ تاعمتجملا يف مهستو ،ةفلتخملا ةيعامتجالا تائفلل تاعمتجملا

 ةيعضولا هذهو ،لزنملل ةيساسألا تاجاحلا ريفوتب اهعالطضا بناج ىلإ لافطألاب نهتيانعو لزانملا ىلإ ءاسنلا ءافكناو

 وه حوزنلا دعيو .عمتجملا لخاد تاقالعلا يف ةددعتملا اهيناعمب ةوقلا ةيحان نم نيسنجلا نيب ةوهلا قيمعت يف مهست

 رثؤيو .نهتاكلتممو نهتويب نرسخي نهنأ ثيح ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ ءاسنلاو تايتفلا ىلع رثؤت يتلا تاريثأتلا ربكأ دحأ

 نيئجاللا ددع نأ ذإ .الوغنأ لثم اريصق وأ نيطسلف لثم ًاليوط حوزنلا ناك ءاوس لاجرلا نم ريثكب رثكأ ءاسنلا ىلع حوزنلا

 ءاسنلا ،(UNHCR, 2019)  ،1820 ماع ةئجالو ئجال نويلم 79 نم برتقي ملاعلا لوح تاحزانلاو نيحزانلاو ،تائجاللاو

 .لافطألاو ءاسنلا نم يه ربكألا

 :ءاسنلا ىلع ةيروس يف برحلا ريثأت

 عالدنا رثأ ىلع تاونس عست نم براقي ام ذنم ةعساو تاكاهتناو ،ًةيشحو ًابرح دهشت يتلا ةيروس ىلع كلذ انطقسأ اذإ

 ةيروس يف ًايلخاد تاحزانلاو نيحزانلا نم ٪57 هتبسن ام ءاسنلا تلكش ،اهيف مكاحلا ماظنلا دض تاجاجتحالا ةكرح

 يلاوحو ،ةرجأتسم تويب يف نشعي ءاسنلا ءالؤه نم %48.2 ،ةحزانو حزان نييالم ةتس نع ن\مهددع ديزي يتاوللا\نيذلاو

  .)SCPR، 2016( ءاويإ رود يف نشعي %13 يلاوح امنيب نهبراقأ دنع نشعي 30%

 قاطن جراخ لتقلل" نضرعت نهنأ ثيح عارصلا ءدب ذنم لجرلا اهل ضرعت يتلا تاكاهتنالا عيمجل تايروسلا ءاسنلا تضرعت

 ،راصحلاو ،يرسقلا ديرشتلاو ،يسنجلا فنعلاو ،يرسقلا ءافتخالاو ،مادعإلاو ،بيذعتلاو ،يفسعتلا لاقتعالاو نوناقلا

 ءافخإلاو بيذعتلاو لتقلا ةصاخو تاكاهتنالا هذه نم ديدعلا تلصوو ،ةيساسألا تامدخلاو ةيحصلا ةياعرلا نم نامرحلاو

 ديق نلز ام ىثنأ 9668 امنيب ؛ىثنأ 28316 نم برقي ام اياحضلا ددع غلبو ."ملاعلا يف أوسألا" يه تالدعم ىلإ يرسقلا

 وا ءانجسلا لدابتل تاضوافملا يف ةمواسم ةقروك ءاسنلا مادختسا مت امك .)SNHR، 2020( يرسقلا ءافتخالا وأ لاقتعالا

 .(KTK, 2016, p. 10) نهنع جارفالا لباقم ةريبك غلابم بلط متي ام ةداع ثيح يلاملا زازتبالا وأ ماقتنالا عفادب وأ نئاهرلا

 نأ ةيلودلا ريراقتلا نم ديدعلا تراشأ ذإ ،يسنجلا ءادتعالا مئارج ةبسن عافترا ىلإ ةيروس يف عازنلا ىدأ كلذ لك بناج ىلإ

 يف تعفترا يسنجلا ءادتعالا مئارج بناج ىلإ ،"يروسلا عازنلا" ةمس يه ةيروس يف ءاسنلا دض ةيسنجلا تاكاهتنالا

 ةيديزيإلا ةيلقألا ءاسنل يبسلا ةميرج ةيروس تدهش ذإ .(KTK, 2016, p. 7) ادج ريبك لكشب رشبلاب راجتالا مئارج ةيروس

 نهلافطأ لصفو ايسنج نهقرتساو ءاسنلا نم فالآ ميظنتلا فطتخا دقل .)شعاد( ةيمالسإلا ةلودلا ميظنت يديأ ىلع

  .)UN، Report،2016( لاجر ةدع نيب تارم ةدعلو ةينلع تادازم يف ءاسنلا عيب مت كلذكو .نهنع

 يأ دوجو نود نهجاوزأ ندقف يتاوللا وأ لمارألا ءاسنلا نم ريبك ددع دوجو ؛برحلا اهتجتنأ يتلا رهاوظلا مهأ نم نكلو

 قوقح عايضو ،بسنلا يموتكم لافطألا نم ريبك ددعو ،ةيجوزلا شارف ىلع دالوأ نهباجنإ وأ نهجاوز تبثت ةيمسر قئاثو



 

 ءاسنلاب نييعرشلا ةاضقلا بتاكم ماحدزاو بسنلا تيبثتو جاوزلا تيبثت ىواعدب ةيعرشلا مكاحملا ءالتماو ،ثرإلاب ءاسنلا

 ،مهنادقف وأ مهدلاو ةافو دعب رصقلا مهلافطأ نوؤش ةرادا نهل حيبت ةتقؤم ةياصو قئاثو ىلع لوصحلا نبلطي يتاوللا

 ةماتلا ةرطيسلا ماظنلا دقف يتلا ةيفارغجلا قطانملا يف امنيب ،يروسلا ماظنلا ةرطيسل عضخت يتلا قطانملا يف اذه

 اهتمهم ةيلحم ةيلهأ تائيه اهنع اليدب أشن ،مكاحملا ةصاخو اهيف لمعلا نع ةيموكحلا تاسسؤملا تقفوتو اهيلع

 يف ةدنتسم اهريغو ثرإلا وأ ةيكلملا نع ةئشانلا تافالخلا لحو ،قطانملا هذه يف نيميقملا دارفألا نيب تاعازنلا ضف

  .ديلاقتلاو تاداعلاو يمالسالا ةعيرشلل  اهماكحأ ةيبلاغ

 نلقتنا مث )ماظنلا ةموكح( ةيروسلا ةموكحلا ةرطيس نع ةجراخلا قطانملا يف دالوأ نبجنأو نجوزت يتاوللا ءاسنلا نأ امك

 تاسسؤم فارتعا مدعل نهدالوأ وأ نهجاوز ليجستك ،ةينوناقلا نهعاضوأ ةيوست نعطتسي مل ماظنلا ةرطيس قطانم ىلإ

 ةمهتب ةمكاحملل اهزربم ضرعي ةقيثو يأ زاربا نإ لب ،قطانملا كلتب ةصاخلا ةيلحملا تائيهلا نع ةرداصلا قئاثولاب ماظنلا

 ماع رداصلا 19 نوناقلا قفو باهرالا اياضقب ةرظانلا ةمكحملا ىلإ هتلاحا متيو ،ةيباهرا لامعا باكتراب لخدتلا مرج باكترا

 ،)باهرالا ةحفاكم نوناق( 2019

 

  :ثحبلا تالؤاستو ةيثحبلا ةيلاكشإلا

 ةايحلا يف لاحلا ةعيبطبو ،ةيروسلا نيناوقلا يف ةأرملا اهل عضخت يتلا ةيزييمتلا ةيعضولا نم هركذ مدقت ام ىلع ًءانب

 نم اهريغ نم رثكأ ررضلل ةضرع رثكألا ةئفلا ةأرملا نوكتس ،تاونس عستلا زهاني ام ذنم ةرئادلا برحلا لعفبو ،ةيعامتجالا

  .ةيعامتجالا تائفلا نمض

 ،برحلا ةجيتن تايروسلا ءاسنلل تثدح يتلا ةينوناقلا تارييغتلا ريثأت ىلع زيكرتلا ثحبلا اذه نمض يه انأ ةكبش تلواح

 وه ام :يسيئرلا يثحبلا لاؤسلا رهظي انه نمو .يحاونلا عيمج يف نهتايح ىلع اهريثأت ىدمو اهداعبأو اهبابسا ليلحتو

 :ةيعرفلا ةلئسألا هنع عرفتيو ؟ءاسنلل ينوناقلا عقاولا ىلع ايروس يف برحلل يقيقحلا ريثأتلا

 اهبايغ وأ اهداسف وأ لمعلا نع ةيمسرلا تاسسؤملا رثعت اهمهأو ،برحلا نع تأشن يتلا عاضوألا ترثأ فيك -أ

 اذه مجح وه امو ،ةأرملل ينوناقلا عقاولا ىلع يراقعلاو يندملا لجسلا تايريدمو ءاضقلا ةسسؤم اهنمو ماتلا

 ؟هعونو ريثأتلا

 ةيحان نم ،يروسلا ماظنلا ةرطيس جراخ يه يتلا قطانملا يف ءاسنلا هجاوت يتلا تابقعلاو تايدحتلا يهام -ب

  .ينوناقلا ليجستلاو تاعقاولا تيبثت

 يتلاو )ح.م( ةوعدملا هتالكوم ىدحإ نأ ،ةيروسلا ةموكحلا ةرطيس قطانم نمض لمعي لازال يذلا )ع.ع( يماحملا ديفي

 ةمظنمل مامضنالا ةمهتب قشمد يف باهرإلا اياضقب ةرظانلا ةمكحملا ىلإ تليحأو ،بلح فير يف ةميقم تناك

 ةباينلا اهيلإ تدنتسا يتلا عئاقولا تناكو 2012 خيرات 19 مقر باهرإلا ةحفاكم نوناق نم 3 ةداملا قفو ،ةيباهرإ

 ةرادإ طبض( يلوألا قيقحتلا طبض يف اهتافارتعا يه روكذملا مرجلاب اهيلع ءاعدالل باهرإلا ةمكحم يف ةماعلا

 يتلاو ةرصنلا ةهبجل ةعباتلا ةيعرشلا ةئيهلا تعجار اهنأب اهيف ءاج يتلاو )ىوعدلا ةرابضإب قفرملا ةماعلا تارباخملا

 .هل يندم ديق جارخا ىلع لوصحلاو اهدولوم ليجست لجأ نم ةماتلا اهترطيس تحت ةعقاو اهتماقإ ةقطنم تناك

  )نيماحملا دحأ عم تالباقملا ىدحإ نم ةداهش(



 

 ايداصتقاو ايعامتجا ةأرملا عقاو ىلع 1953 ماع رداصلا 59 مقر ةيصخشلا لاوحألا نوناق يف زييمتلا ريثأت ام -ت

 .برحلا دعبو لبق ايسايسو

 لاحب ضوهنلا لجأ نم نيناوقلاو روتسدلا ريوطت ديعص ىلع اهب ذخألا بجي يتلا تايصوتلاو تاحرتقملا يهام -ث

 ؟تامازتلالاو قوقحلا ةفاك يف لجرلا عم ةاواسملا قيقحتو ررحتلا نم ديزم وحن ةأرملا

 نم ةيدصق ةنيع ذخأ لالخ نم ،رغصم يقيبطت جذومن بلدا ةظفاحم يف ميراخت رفك ةدلب ذاختا مت ،فادهالا زاجنا ضرغلو

 ،يروسلا ماظنلا ةرطيس نم اركبم تجرخ اهرابتعاب ،ةيروس برغ لامش ،بلدإ ةظفاحم يف ميراخت رفك ةدلب يف ةأرما ةئام

 عاضوألا عيمجل ةلماش ةنيعلا نوكت نأ ةاعارم متو .تاحزانلاو نيحزانلا نم ريبك ددع نضتحتو ايبسن ةنمأ ةدلب يهو

 عاونأب ةطاحإلا فدهب ،ةعونتملا ةيرمعلا تائفلاو ،ةماقإلاو حوزنلا ةلاح بناج ىلإ ،ءاسنلل ةفلتخملا ةيعامتجالا

 مت امك .اهعاونأب تايكلملا لقنو ليجست بناج ىلإ ،ةيصخشلاو ،ةيندملا نهلاوحأ يف ءاسنلا اههجاوت يتلا تالكشملا

 فدهب ،ثحبلا عوضومب ةلص تاذ ةيموكح تاسسؤم يف نيفظوم وأ ،نيقباس نيماحم عم تالباقملا نم ةعومجم ءارجا

 ٢٠٢٠رايأ ١٨ ىلإ ناسين ٢٠ نيب ةدتمملا ةرتفلا لالخ ،ةقطنملا يف ةعبتملا تاءارجإلل قمعأ مهف

 ةيندملاو ةيصخشلا لاوحألا نيناوق نع الصفم احرش نمضتي ثحبلا نم لوألا بابلا ،لوصف ةعبرأو نيباب ىلإ ثحبلا مسقنا

 ةيهام ضارعتسا مث نمو ،اديدحت رثكأ لكشب ءاسنلا عضو ىلع زيكرتلاب ،ةيروس يف اهب لومعملا تايكلملا قيثوتو

 عونلا ىلع مئاقلا زييمتلا ةحفاكم ةيقافتا ىلإ دانتسالاب نيناوقلا هذه يف ءاسنلا اهل ضرعتت يتلا ةيزييمتلا صوصنلا

 بناج ىلإ ،ثحبلا ةنيعو ،ةيثحبلا تالؤاستلاو ةيلاكشإلا اهيف امب ثحبلا ةيجهنم ضرعتسيف يناثلا بابلا امأ .يعامتجالا

  .تايصوتلاو ةماعلا جئاتنلا ىلإ ًالوصو ،ةينوناقلا ةءارقلاو تانايبلل يئاصحالا ليلحتلا جئاتنل ضارعتسا

   :تاجاتنتسالاو جئاتنلا

 ساسأ ىلع مئاقلا ينوناقلا زييمتلا اهتاببسم دحأ ،ةيروسلا ةأرملا لاح ىلع برحلا اهتجتنا يتلا ةريبكلا ةيبلسلا تاريثأتلا

 ةأرملا دض ينوناقلا زييمتلا نأ ثحبلا دجو ،ثحبلا ةنيع ءاسنلا تاباجإ ىلإ ةدنتسملا جئاتنلا ضارعتسا لالخ نمو .ردنجلا

  .يحاونلا عيمج نم عازنلا لعفب ةأرملا اهل ضرعتت يتلا تالكشملا مجح ديدحت يف رثؤمو مهم لماع دعي برحلا ءوشن لبق

 : يداصتقالا ديعصلا ىلع -

 هماكحأ يف ةيصخشلا لاوحألا نوناق اهانبت يتلاو ،لجرلل اهتيعبت سيركت ببسبو ةيروس يف برحلا لبق ةأرملا تناك

 وأ لمع يأب مايقلا ىلع اهتردق  لالخ نم ايداصتقا لالقتسالاو ررحتلا ىلع ةرداق ريغو هلبكمو ةديقم ةفلتخملا

 ىلعف ،ةيعبت يأ نع لقتسملا يداصتقالا اهنايك  ققحيو ةيمنتلا ةيلمع يف رثؤمو لعاف رصنع اهنم لعجي عورشم

 اذإ ةيجوزلا ةقفنلا قح طوقس ىلع 73 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا يف ةيصخشلا لاوحألا نوناق صن لاثملا ليبس

 اهجوز نذإ نود ةيجوزلا نكسم جراخ تلمع اذإ وأ يعرش رذع نود ةيجوزلا نكسم يف اهجوز عم ةماقإلا نع تعنتما

 امو 105 ةداملا يف قاقشلا ةلعل قيرفتلا( قيرفتلا بلط قح اهل تحابأ دق  نوناقلا داوم نأ نم مغرلابو .ةأرملل

 مدع ببسب كلذ عيطتست ال عقاولاب اهنكلو ،اعرشو انوناق ةيجوزلا طابر كفو )ةيصخشلا لاوحألا نوناق  نم اهدعب

 اقفوو ،ةئيسلا هتلماعم نم مغرلاب هعم شيعلا ىلع انايحأ ةهركم ىقبتف ،هنع لزعمب اهقزر دروم نيمأت ىلع اهتردق

 ىوقلا يلامجإ نم ءاسنلا ةكراشمل ةبسن نإف يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمل ةيناسنجلا رشؤمل

  )٢٠١٤ ،ةأرملل ةدحتملا ممالا ةئيه( . 2013 ماع )٪14( زواجتت مل ةيروس يف ةلماعلا

 ةأرملا تدجو مهجاوزأل ءاسنلا نم ريثكلا نادقفبو ،تالئاعلا نم ريبك ددع حوزنب تببست يتلا برحلا ءوشن دعب امأ

 ىلع اهتردق فعض نأ امك .يداملا رارقتسالا اهل رفوي لمع نيمأت ىلع ةرداق ريغو ةبعص  ةيدام فورظ يف اهسفن

 وأ ةيجوزلا اهقوقح لوصحلا ىلع اهتردق مدعل اءوس يداصتقالا اهعضو نم داز ةيندملا اهتاعقاو ليجستو تيبثت



 

 ىلإ ىدأ جوزلا ةافو ةعقاو ليجست مدع اضيأو ،ةيناسنإلا تادعاسملا نم ةدافتسالا اهلوخت ةيرسا ةقاطب ىلع

 ىدحإ ناسل ىلع درو ام اذهو ؛ةينوناق وأ ةيعرش ثرا رصح ةقيثو اهرادصتسا اهتردق مدعل ثاريملا نم اهنامرح

 ملو ،يمع ثاريمو يجوز كالما نم انمرحنا دقف ،يدالوأ ىلعو يلع ترثأ برحلا" :لوقت ذإ ثحبلا ةنيع يف ءاسنلا

 يجوز ةافو نم نيتنس دعبل  )ةضراعملا تاوق اهيلع رطيست يتلا ةقطنملا( ررحملاب ةافو ةداهش ردصتسأ نأ عطتسأ

 تلاق ىرخأو ."يجوزل ةافو ةداهش ىلع يلوصح مدع ببسب تانوعملا  نمو ةرم نم رتكا ةثاغالا نم اضيأ انمرحنا و

 ضفر يجوز نأ امك ،ايلاح اهنم  شيعأ نا نكمي تنك يقوقح تدخا ام ينعي تملظنا  دقو يقالط  تبثا مل انا"

 يف نكسأو ،تادعاسملا ىلع شيعا ينأ كلذل ةرصاق يهو يعم ميقت يتلا يتنبا ةناضح ةرجأ وأ يتقفن يئاطعا

 ."ادج ءيس تيب لزنم

 :يعامتجالا ديعصلا ىلع -

 ةفاقثلاو ديلاقتلاو تاداعلا ببسب لجرلا نم ىندأ ةيعامتجا ةلزنمب دعت يعامتجالا روظنملا قفو ةيروسلا ةأرملا

 .تاداعلا كلت ىلع هماكحأ نم ريثك يف دنتسا يذلا نوناقلا ببسب اهخيسرت مت يتلاو ،ةدئاسلا ةيكريرطبلا ةيروكذلا

 ةركبم نسب نجوزت يتاوللا ءاسنلا دادعأ ضارعتسا لالخ نم احوضو رثكأ راثآلا كلت تحبصأ عازنلا بوشن دعب امأ

   .تائجال وأ تاحزان  انتب يتاوللا ءاسنلا ددعأو ريغص نسب نهو لمارألاو تاقلطملا ددعو

 ريثكلل يرسقلا داعبإلا نع ًالضف ،ةدحاولا ةرسألا ةقرفت ىلإ ىدأ ؛ةفلتخم ةرطيس قطانم نيب قطانملا ميسقت نأ امك

 نم ريثكلا تدقفا برحلا اهتببس يتلا ريمدتلاو لتقلا نأ امك ،اهيوذو اهبراقأ نعو يلصألا اهنطوم نع ءاسنلا نم

  .اهبراقأو اهجاوزأو اهئانبأل ءاسنلا

 تبثت ةيمسر قاروأ ىلع لوصحلا ىلع اهتردق مدع يه ةأرملا اههجاوت يتلا ةيعامتجالا تالكشملا مهأ نم نكلو

 رئاودلا ةعجارم يف ةبوعصلاو لمعلا نع ةيمسرلا تاسسؤملا فقوتل ،ةيعامتجالا اهتلاحو ةيندملا اهتانايب

 ىلع اهتردق ىلع رثأ يذلا رمألا ،ةيتوبث قاروأ الب ءاسنلا نم ريثكلا تحبصأ دقف .ةيروسلا ةموكحلل ةعباتلا ةيموكحلا

 مهلوصو مدع يلاتلابو ،رشع ةسماخلا نس مهزواجت مغر ةيصخش تايوه ىلع مهل لوصحلاو اهدالوأ ليجست

 ليجست ىنمتت مأ لك"  ثحبلا ةنيع ءاسنلا ىدحأ لوقت ةيناسنالا تامظنملا اهمدقت يتلا ةيعامتجالا تامدخلل

 ماظنلا مدقت الثم ... انعم ثدحي دق  ئراط رمأ يأل ًابسحت مهل رفس ازاوج جارخإو ةيمسرلا رئاودلا يف اهلافطأ

 ةظفاحم نم اهتملتسا يتلا ريغ لافطأل تاتابثإ كلمأ ال انأو رفسلل رطضأسو انه ءاقبلا عيطتسن نل بلدإ ةقطنمل

 ."يردأ ال جراخلا يف اهب فرتعم ريغ قاروألا هذه نوكت دقو بلدإ

  :ةيسايسلا ةكراشملا ديعص ىلع -

 اهتردق مدعل كلذو ،ةماعلا ةايحلا نع اهئاصقأو اهنايكل ةأرملا قيقحت نود لاح لاوحالا نوناق يف ةأرملا دض زييمتلا

 ال يلاتلابو ،اهجوز نع لزعمب نوناقلل اقفو اهنوؤش ةرادإ قح كلمت ال ةطاسبب اهنأل ةيسايسلا ةكراشملا ىلع

 نم كلذ هبلطتي املو ،اهجوز ةقفاوم نود ،تاباختنا يأ ضوخ وأ بصنم يأل حشرتلا لاثملا ليبس ىلع عيطتست

 ةأرملا ةكراشم تيقب يلاتلابو ،يسايسلا كرتعملا يف ضوخلا نم اهنكمت ةيعامتجا ةردقو ةيداصتقا ةيلام ةءالم

 سلجم يف ءاسنلا ةكراشمل ةيوئملا ةبسنلا زواجتت ال الثمف ،ادج ةدودحم هتاسايس مسرو هتدايقو عمتجملا ليثمت يف

 )٢٠١٤ ،ةأرملل ةدحتملا ممألا ةئيه( .عازنلا دعبو لبق ةتباث هبش ةبسن يهو ٢٠١٤ ماع يف ٪١٢ يروسلا بعشلا

 ،رارقلا كلمي حالسلا كلمي  نم حبصأ ذإ ،ةماعلا ةايحلا يف ةكراشملا نع ادعب رثكأ ةأرملا تحبصأ عازنلا بوشن دعبو

 لكشب ماعلا نأشلاب ةكراشملا نع ةلوزعم اهسفن ةأرملا تدجو يذلا رمالا ،ةرطيسلا قطانم عيمج يف روكذلا مهو

  .اهيف شيعت يتلا قطانملا نوؤش ةرادإ يف ةكراشملا نعو ،ريبك

 



 

   :ثرإلاو تايكلملا ديعص ىلع -

 ًاعقاو ؛ةيزييمتلا تاسرامملاو نيناوقلاو فارعألا نم ةعومجم نع ةئشانلا ةيداصتقالا ةموظنملا تجتنأ §

 ةيعارزلا يضارألاو ةينكسلا تويبلا وأ ةيبهذلا يلحلا ىلع ةأرملا تايكلم مظعم رصتقت ذإ ،ةأرملل ًاشه ًايداصتقا

 فعضأ امم يراجتلا لمعلاب قلعتت عيراشم وأ ىربك ةيداصتقا عيراشم ةأرملا كلمت ال ،ىرخأ ةملكب .ةثوروملا

 .يعامتجالا اهذوفن يلاتلابو اهتورث

 فصن نثري ءاسنلا نم ةقحاسلا ةيبلغألا نأ ذإ ،ثرإلا نم ةأرملا ةيكلم ىلع ريبك لكشب ةيزييمتلا نيناوقلا رثؤت §

 ةبسن كانهو اهجوز فصن ةجوزلاو اهيخأ فصن تخألا ثرت ثيح ةيواستملا ةيثرإلا تايوتسملا يف لاجرلا صصح

  .خألا وأ جوزلا لثم بيرق لجر عم ةيثرإلا نهصصح نكرت نهنأ وأ ،ادبأ نثري ال ءاسنلا نم

 ةينوناق لئاسو كانه كلذك .عيبلا دوقع لثم ةيراقعلا تايكلملا ةصاخو تايكلملا تابثإل ةينوناق قئارط كانه §

 يف ليجستلاب الإ ةينوناق اراثآ جتنت ال نكلو ءارشلاب وأ ثرإلاب بستكت دق يتلا ةيراقعلا تايكلملا باستكال

 اهراثآ قيقحتل يراقعلا لجسلا يف ةيراقعلا تايكلملا ليجست رصح نوناقلا نأ ينعي اذهو ،يراقعلا لجسلا

 ليجست نم يروسلا ماظنلا ةرطيس نع ةجراخلا قطانملا يف ءاسنلا نكمت مدع نإ كلذل ةجيتنك ،ةينوناقلا

 نم ّنكمتي مل ةأرمإ 46 لصأ نم ءاسن 8 نأ ثحبلا دجو ذإ ،تايكلملا هذه ةراسخ رطخل نهضرعي نهتايكلم

 .يراقعلا لجسلا يف ليجستلا

 اصوصن نمضتت ،يروسلا نوناقلا اهيلع قداص يتلا ةيلودلا تادهاعملا كلذك يروسلا روتسدلا ،كلذ ىلإ ةفاضإ

 نيناوقلا نم ديدعلا دجوي يلمعلا قيبطتلا يف هنأ الإ ؛ةأرملا قوقح نامضو لجرلاو ةأرملا ةاواسمب بلاطت

  .ةيصخشلا لاوحألا نوناق وأ بناجألا كلمت نوناق لثم ةأرملا دض يه ةيكلملاب ةقلعتملا ةيزييمتلا

 ،لاقتعالا نم نهفوخو ةينمألا عاضوألا ةجيتن يراقعلا لجسلا يف نهتايكلم ليجستل تابقع نم ءاسنلا يناعت §

  .نهيلع ةظهابلا هتفلكتو ،ليجستلا نكامأ ىلإ لوصولا ةبوعصل ةجيتن وأ

 اهتانايب تبثت ةيمسر قاروأ ىلع لوصحلا ىلع اهتردق مدع يه ةأرملا اههجاوت يتلا ةيعامتجالا تالكشملا مهأ امأ -

 ةعباتلا ةيموكحلا رئاودلا ةعجارم يف ةبوعصلاو لمعلا نع ةيمسرلا تاسسؤملا فقوتل ،ةيعامتجالا اهتلاحو ةيندملا

 نم دحلاو ،نهدالوألو نهل ةيتوبث قاروأ لاصحتسا ىلع ةردقلا ءاسنلا نم ريثكلا دقفأ يذلا رمألا .ةيروسلا ةموكحلل

 .ةيناسنإلا تامظنملا اهمدقت يتلا ةيعامتجالا تامدخلل مهلوصو

  تايصوتلا

 ،زييمت نود نم عمتجملا حئارش عيمج لمشت يتلاو ةنزاوتملا ةيمنتلاب الإ برحلا دعب ضوهنلاب عمتجملا عقاول نكمي ال

 ،يعامتجالا نيمأتلا مظن معد عم ةيرشبلا دراوملا عيمج يف رامثتسالاو

  .اهليصافت لك يف ءاسنلا روظنم نيمضتو ةيسايسلا ةيلمعلا يف ةأرملا ةكراشم ىلع لمعلا بجوتي -

 لالخ نم تاديكأت عضو عم سنجلا ساسأ ىلع زييمتلا نود نينطاوملا عيمج نيب ةلماكلا ةاواسملا يعاري روتسد -

 .رييغتلا ةيلمعب عارسإلا هنأش نم يذلا يباجيإلا زييمتلا

  نمضتت ةفاقثلاو ةسايسلاو داصتقالاو ةيمنتلا يف ءاسنلا رود ليعفتو جامدإل ايروس يف ةلماش ةينطو ةطخ ميمصت -

  .فارعألاو يعامتجالا زييمتلا نم ةيامح نيناوق قلخ عم ةيروسلا ةيزييمتلا نيناوقلاب ةلماش تاليدعت )1

 عيمج يف نيحزانلاو نيئجاللا ىلع اصوصخ ةرشابملا برحلا راثآ عم لماعتلل ةيئانثتساو ةئراط نيناوق ثادحتسا )2

 .ناسنالا قوقحل ةيلودلا ةعرشلل ادانتسا ةيندملا قوقحلاو ةيكلملاب قلعتي اميف اصوصخ ةينوناقلا عاضوألا

  .يعامتجالا عونلل ةيعارم نوكتل ةيلاقتنالا ةلادعلا ةيلمع ميمصت )3



 

 دراوم صيصختو ،لكك ةلودلا ىوتسم ىلع ةأرملاب ضوهنلا ةيساسالا اهتمهم نوكت ةماع ةينطو ةئيه ءاشنإ )4

 ةفاك يفو تايوتسملا ةفاك ىلع يلعفلا ذيفنتلا عضوم اهتايصوت عيمج عضو نامضو ،اهل ةينقتو ةيرشبو ةيلام

  .ةأرملا صخت يتلاو ةيفاقثلاو ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تالاجملا

 يتلا ةأرملل ةيبلسلا ةيطمنلا ةروصلا رييغتل روهمجلا نيب يعولا رشن لجأ نم ةلماش ةينطو ةيجيتارتسا دامتعا )5

 .عمتجملا يف عباتلا ةأرملا رود ىلع يقبت

 ىوتسم ىلع ريوطتلل نييئاصخأب تاسسؤملا دفرتل يردنجلا طيطختلاو ليلحتلاب ةصتخم تايميداكأ ثادحتسا )6

 .ةيمنتلاو تاسايسلاو نيناوقلا

 يفو ،برحلا ءانثأ تلصح يتلا ةيندملاو ةيصخشلا لاوحألا تاعقاو عيمج عم لماعتلل ةينوناق  ةيلأ داجيإ هاجتاب عفدلا -

 تاعقاو اهمهأو يروسلا يندملا لجسلا يف اهليجستو ،لمعلا نع اهيف ةلودلا تاسسؤم تفقوت يتلا قطانملا

 .مهبسن تيبثتو برحلا ةرتف يف اودلو نيذلا لافطالا تادالو

 ىنستيل ،ةيروس يف فارطألا عيمج ىدل ًارسق نيفتخملاو نيدوقفملا و نيلقتعملا ريصم نع فشكلا هاجتاب عفدلا -

 .ةيصخشلا لاوحالا نوناق نم 204 ةداملا ماكحا قفو مهكالمأو مهنوؤش ةرادإ مهرسأل

  :نيناوقلا ىوتسم ىلع -

 ثرإلا نوناق لثم ةيكلملا يف قلعتي ام ةصاخو ،يروسلا نوناقلا يف ةيزييمتلا نيناوقلا عيمج ءاغلإ ىلع لمعلا )1

  .بناجألا كلمت نوناقو

 ديلاقتلاو فارعألا ىلع ءاضقلا لجأ نم ةاواسملا يف ةأرملا قحل ةييعوت ةيرود تالمح ءارجإب ثحبلا يصوي )2

 .ةأرملا قحب ةملاظلا

 تادحو ءاشنإو ،اياحضلل معدلاو ةدعاسملاو ةيامحلا رفويو هيلع بقاعيو يلئاعلا فنعلا عنمي صاخ نوناق رادصا )3

 .يرسألا فنعلا نم ةأرملا ةيامح

 يسفنلا يبطلا معدلا تامدخ زيزعتو ،ةلودلا ءاحنأ ىتش يف فنعلا اياحض ءاسنلل ئجالملا نم فاك ددع دوجو نامض

 .ًامظتنم ًادصر اهتدوج دصرو تامدخلا هذه لثمل ةيفاك دراوم ريفوت نامضو ،اياحضلل

 

 

 

 

  :ثحبلا قيرف

  مساقلا نيدلا زع ،هبر دبع باهيإ :نايسيئرلا ناثحابلا

 ميسجلا دمحم :ثحبلل يسيئرلا قسنملا

  شولع ءالو :يناديملا ةقسنملا

 "يه انأ ةكبش" ميراخت رفك مالس ةقلح :تايناديملا تاثحابلا


