
GCPEA

 يذيفنتلا صخلملا

 ميلعتلا ىلع تاءادتعالا
2202

Global Coalition to  
Protect Education from Attack

 – AEPCG تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا



eua2022.protectingeducation.orgيذيفنتلا صخلملا 

 ميلعتلا ىلع تاءادتعالا
2202

GCPEA

 تالاح يف ميلعتلا تالاجمب ةطشن تامظنم نم 0102 ماع يف لكشت دقو ،)AEPCG( تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا ةساردلا هذه رشن
 ءازإ ةقلق تامظنملا هذه تناكو ،ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلاو يناسنإلا يلودلا نوناقلاو ،ميلعتلا ةيامحو ،يلاعلا ميلعتلاو ،تاعازنلاو تامزألا
�.نامألا مادعناو تاعازنلا نم ةررضتملا لودلا يف اهب نيلماعلاو اهبالطو ةيميلعتلا تاسسؤملا ىلع ةيراجلا تامجهلا

 نالب ، )EII( يلودلا ميلعتلا دهعم ، ةيلودلا وفعلا ةمظنم ، ةلوفطلا ذاقنإ ةمظنم ، شتوو ستيار نمويه :تامظنملا نم فلاحت وه يملاعلا فلاحتلا
� .وكسنويلا ،فسينويلا، عيمجلا قوفAAE ، نيئجاللا نوؤشل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم ، لانوشانرتنإ

� .حبرلل ةفداه ريغ ةيكيرمأ ةسسؤم يهو ،زديات زكرمل عبات عورشم وه تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا

 الو ،يملاعلا فلاحتلل ةيهيجوتلا ةنجللا يف وضع ةمظنم ةيأ نع ةلقتسم يهو ،يملاعلا فلاحتلا اهارجأ ةلقتسم ثوحب جاتن وه 2202 موجهلا تحت ميلعتلا
�.ةيهيجوتلا ةنجللا ءاضعأ تامظنملا ءارآ ةرورضلاب سكعت

 نومهاسملا
�نوتسرام موريجو سيكالوست اكيرام :نويسيئرلا نوققحملا

�سريب يتيسيليف :يراشتسالا

كلاو نومهاسملا
ُ

 يلانام ، اسوليف نوسيلأ ، نلزاب انير ، وجنارأ ديفاداك ايسول :بات
�وجاويرنالوأ نوعدج ، يشوج

�زينيميخ ليئافار :ةطساوب ممص

�رميارب :كيفارجلا

�

  هيونتو ركش
 قرفلاو ةنامألا ءاضعأل هركش نع تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا برعي
 لوح ةروشمو حصنو ءارآو تاقيلعت اومدق نيذلا ،ةيهيجوتلا ةنجللاو ةلماعلا
 اوعجار نيذلا ءاضعألا تامظنملاب نييراشتسالاو نيلماعلا ىلإ ةفاضإ ،عورشملا
.اهيلع اوقلعو لودلاب صاخلا لوصفلا

امعد ”2202 موجهلا تحت ميلعتلا“ ريرقت ىقلت
ً
ايخس 

ً
 ”رظتني ال ميلعتلا“ ةسسؤمو ،ءيش لك لبق ميلعتلا ةسسؤم نم 

.همسا ركذ مدع لضف حنامو ةيجيورنلا ةيجراخلا ةرازوو

تامجهلانم ميلعتلا ةيامحليملاعلافلاحتلا لوح
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اريثك ةررضتم
ً
ادج 

ً
   

 مادختسالاو ميلعتلا ىلع تامجهلا هذه نم رثكأ وأ 004 ريراقتلا تقثو
 بالطلا نم رثكأ وأ 004 ررضت وأ ,ةيميلعتلا تآشنملل يركسعلا
�.ميلعتلا ىلع تامجهلا ببسب نيملعملاو

اريثك ةررضتم
ً
  

 مادختسالاو ميلعتلا ىلع تامجهلا هذه نم 991 ىلإ 01 ريراقتلا تقثو
 نيملعملاو بالطلا نم 991  ىلإ 01 ررضت وأ ,ةيميلعتلا تآشنملل يركسعلا
�..ميلعتلا ىلع تامجهلا ببسب

   ةررضتم
 لامعتسالا وأ ميلعتلا ىلع موجه ةعقاو 994 ريراقتلا تقثو ثيح
ابلاط )لقأ وأ( 994 ـب ترضأ وأ – لقأ وأ – ةيميلعت تآشنمل يركسعلا

ً
 

الماعو
ً
.ميلعتلا ىلع تامجهلا ءارج ميلعتلاب 

 مادختسالاو ميلعتلا ىلع تامجهلا
 تاعماجلاو سرادملل يركسعلا
 ،ريرقتلاب ةلومشملا لودلا يف
0202 – 1202. 

ناتسناغفأ

ينيبليف
نميلا

نادوسلا
ايبيل

يلام م
رجينلا

لاموصلا
ايبويثأ

اينيك

قيبمزوم

ناتسكاب دنهلا

وساف انيكروب

رامنايم

ايريجين

ىمور كيد

نيطسلف

ايناركوأ

ناجيبرذأ
ايروس

قارعلا

 بونجدناليات
ايبمولوكنادوسلا

نوريماكلا

ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج

 وغنوكلا ةيروهمج
ةيطارقميدلا
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 لاتقلا ءانثأ ةرجفتم ةحلسأ ببسب رارضألا هب تقحل ،نيطسلفب ةزغ يف يسارد لصف
 لامعأ ديعصت ءانثأ تامجهلا ببسب ةسردم 092 نم رثكأ تررضت .1202 رايأ/ويام يف
� .ةينيطسلفلا ةحلسملا تاعامجلاو ةيليئارسإلا ةحلسملا تاوقلا نيب لاتقلا
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ةيساسألا جئاتنلا
 ىلع تلظو ,9102 ماعب ةنراقم 0202 يف ثلثلا عقاوب سرادملل يركسعلا مادختسالاو ميلعتلا ىلع تامجهلا تداز
 عقاوب عجارت يركسعلا مادختسالاو تامجهلا نم اوررضت نم ددع نإف ,هسفن تقولا يف .1202 يف ةريتولا سفن
 لبق ةمئاق تناك يتلا كلت نم ةبيرق تالدعم ىلإ دوعيل ,1202 يف فعاضت مث ,9102 ماعب ةنراقم ,0202 يف فصنلا
 عجارت يملاعلا فحلاعتلا ظحال ,0202 علطم يف ةماعلا ةحصلاب ةقلعتملا يلوألا رظحلا ءانثأ ,لودلا ضعب يف .ةحئاجلا
 تدواع امدنع ,بالطلاو نيملعملاو سرادملا ىلع تامجهلا دادعأ يف ةئجافم ةدايز مث ,ميلعتلا ىلع تامجهلا يف
 ريغ ةحلسملا تاعامجلاو ةحلسملا تاوقلا تلغتسا امك .1202 علطمو 0202 رخاوأ يف اهباوبأ حتف ةيميلعتلا قفارملا
 رامنايمو ،ناتسناغفأ نم لك يف ةحئاجلا ءانثأ ةيركسع ضارغأ يف اهتمدختساو سرادملا ولخ لودل ةعباتلا
.ىرخأ لود نيب نم ،نادوسلاو ايروسو

 سرادملاب نيرضاح اوناك نيلماعلاو بالطلا نم لقأ ددع نأ نوكي امبر ,0202 يف نيررضتملا ددع عجارتل ريسفت كانه
 تاعامجلا دعت مل ,ةحئاجلا ببسب سرادملا نع نيملعملاو بالطلا داعتبا عم هنأ وأ .تامجهلا عوقو ءانثأ تاعماجلاو
 فانئتسا عم .سرادملل نيملعملاو بالطلا روضح عنمل ةجاحب ميلعتلا ضراعت يتلا ةحلسملا تاوقلاو ةحلسملا
 ىلع ةقباسلا تاونسلا يف دادعألل ةلثامم نيررضتملا دادعأ تحبصأ ،1202 يف سرادملا دايترا نيملعملاو بالطلا
 .ةحئاجلا

 رامنايمو ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمجو يلام يف ميلعتلا ىلع تامجهلا تالدعم ىلعأ تناك ،1202و 0202 يف
 ىرخأ لاكشأ نيب نم ،بهنلاو قارحإلاو ريجفتلاو ديدهتلل سرادملا تائم تضرعت ،لودلا هذه نم لك يف .نيطسلفو
.ةفينعلا تامجهلل

 تامجهلا ءارج نيررضتملا نم دادعأ ربكأ نع ايكرتو ناتسكابو ايريجينو دنهلا يف ريراقت ترهظ ،اهسفن ةرتفلا لالخو
 تائملا لاقتعا ىرخألا لودلا تدهش نيح يف ،ةبلطلاو تابلاطلا نم ةريبك دادعأ فاطتخا مت ،ايريجين يف .ميلعتلا ىلع
.ةيميلعت تاسايس ىلع جاجتحالا ءارج بالطلاو نيملعملا نم فالآلا وأ

 ةقطنم ىلع رثأ يذلا درمتلاو ناجيبرذأ يف خاباراك ونروغان عازن :2202 ريرقت يف ىلوألا ةرملل ناتلاح ترهظ امك
 اهضعب ريمدتو ةسردم 031 نم رثكأ ررضت ريراقتلا تلقانت ,ناجيبرذألا يف .قيبمزوم يف ةيلامشلا وداغليد وباك
 نم رثكأ ريمدت ريراقتلا تلقانت ,قيبمزوم يفو .0202 يف سرادملل يركسعلا مادختسالاو يراضلا لاتقلا ببسب
�.ةحلسم تامجه ببسب يسردم لصف 011

 ،ريرقتلا اهيطغي يتلا ةرتفلا لالخ ايريجينو رامنايمو يلامو ايبويثإو ايبمولوكو وسافانيكروب يف تامجهلا تداز
 ةدايز اهقفارمل يركسعلا مادختسالاو سرادملا ىلع تامجهلا تدهش ,رامنايم يف .9102 – 8102 ةرتفلاب ةنراقم
 نيملعملاو سرادملا ىلع تامجهلا نأ ودبي ,ايبمولوك يفو .1202 طابش/رياربف يف يركسعلا بالقنالا دعب ةريبك
 ماع فنعلا تالدعم يف ةدايز يف ةيموكحلا تاوقلاو ةحلسم تاعامج نيب لاتقلا ببست عم ,ةحئاجلا ءانثأ تداز
 .ميلعتلا ىلع تامجهلا يف ةريبك ةدايز ىلإ ىدأ ام ،0202 رخاوأ ايبويثإ لامش يف لاتقلا لامعأ تعلدناو .0202
اضيأ تداز ،وساف انيكروبو ايريجين يفو

ً
� .ةحلسم تاعامج لبق نم نيفطتخملا نيملعملاو بالطلا دادعأ 

 0202 يف ميلعتلا ىلع تامجهلا دادعأ تعجارت ،ىرخأ لود نيب نم ،نميلاو ايروسو نادوسلا بونجو ايناركوأ يف
� .عازنلا ديعصت فيفختب طبترم عجارتلا اذه .9102و 8102 ةرتفلاب ةنراقم ,1202و

 1202و 0202 يف فعضلا نم رثكأب تاعماجلاو سرادملل يركسعلا مادختسالا تالاح تداز ،ملاعلا ىوتسم ىلع
 يف ميلعتلا قفارمل يركسعلا مادختسالا دعاصت ةدايزلا هذهب عفد .ةلاح 075 ـلا تقاف ثيح ,9102و 8102 ـب ةنراقم
 يف ةدايز يملاعلا فلاحتلا دصر امك .نييضاملا نيماعلا لالخ تالاحلا هذه نم ةئملاب 04 تعقو ثيح رامنايم
�.قارعلاو ايبويثإو ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمجو ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج يف يركسعلا مادختسالا تالاح

 ضعب يفو .لقألا ىلع ةلود 11 يف ميلعتلا ىلع تامجهلا يف ءاسنلاو تايتفلا فادهتسا نع ريراقت ترهظ
 نهقفارمو تاملعملاو تابلاطلا ةحلسملا تاعامجلا تفدهتسا ،ناتسكابو ايريجينو ناتسناغفأ يف امك ،تاقايسلا
 لودل ةعباتلا نمألا تاوقو ةحلسملا تاوقلا نأ امك .ميلعتلا ىلإ نهلوصو ةلقرعل ةلواحم يف ةيميلعتلا
 ىدل تايتفلاو ءاسنلا دض تاعازنلاب ةطبترم يسنج فنع لامعأ تبكترا لودل ةعباتلا ريغ ةحلسملا تاعامجلاو
�.اهيلإو اهنم قيرطلا يفو تاعماجلاو سرادملا

 اهيطغي يتلا ةرتفلا ءانثأ ميلعتلا ىلع اهب غلبملا تامجهلا عيمج نم %02 وحن يف ةرجفتم ةحلسأ مادختسا مت
 تارجفتم مادختسا ىلع تلمتشاو ,ضراع لكشب اهب ترضأ وأ سرادملا تفدهتسا امإ تامجهلا هذه .ريرقتلا

اوج ةهجوم
ً
ارب وأ 

ً
اريثك تامجهلا هذه .ةرجفنم ريغ برح تافلخمو ,ماغلأو ,عنصلا ةيودي ةرجفتم ةحلسأو ,

ً
 ام 

 رثكأ تعقو ,1202و 0202 يف .نيملعملاو بالطلا تائم تباصأو تلتقو ,اهترمدو ةيميلعتلا ةيتحتلا ةينبلاب ترضأ
 ىلع تامجهلاف ,لاثملا ليبس ىلع .نميلاو ايروسو نيطسلفو رامنايمو ناجيبرذأو ناتسناغفأ يف تامجهلا هذه
ابلاط 581 نع لقي ال ام تباصأو تلتق ةرجفتم ةحلسأب سرادملا

ً
املعمو 

ً
اعيمج ءالؤه ناكو ,ناتسناغفأ يف 

ً
 

ابيرقت
ً

� .1202 ماع نم لوألا فصنلا لالخ ,تايتفلا نم 

 ,ةنمآلا سرادملا نالعإ ىلع ةديدج لود عست تقدص ,2202 طابش/رياربفو ”0202 موجهلا تحت ميلعتلا“ رشن نيب
ايلاح ةمزتلم تحبصأ ةلود 311 ىلإ ددعلا لصيل

ً
 ةدحتملا ممألا تيحأ .حلسملا عازنلا تالاح يف ميلعتلا ةيامحب 

 – نويلود ةداق ماقو .1202و 0202 لوليأ/ربمتبس 9 يف تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا يناثلاو لوألا مويلا
انايب نمألا سلجم دمتعا .نالعإلا ةيمهأ ىلع ءوضلا طيلستب – ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا لمشي امب

ً
 لوح 

ارارقو 0202 لوليأ/ربمتبس يف سرادملا ىلع تامجهلا
ً
 ،1202 لوألا نيرشت/ربوتكأ يف ميلعتلا ىلع تامجهلا لوح 

�.ةنمآلا سرادملا نالعإ ىلإ ةحيرص ةراشإ هبو

2202 موجهلا تحت ميلعتلا يذيفنتلا صخلملا
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ةيساسألا جئاتنلا
 ىلع تلظو ,9102 ماعب ةنراقم 0202 يف ثلثلا عقاوب سرادملل يركسعلا مادختسالاو ميلعتلا ىلع تامجهلا تداز
 عقاوب عجارت يركسعلا مادختسالاو تامجهلا نم اوررضت نم ددع نإف ,هسفن تقولا يف .1202 يف ةريتولا سفن
 لبق ةمئاق تناك يتلا كلت نم ةبيرق تالدعم ىلإ دوعيل ,1202 يف فعاضت مث ,9102 ماعب ةنراقم ,0202 يف فصنلا
 عجارت يملاعلا فحلاعتلا ظحال ,0202 علطم يف ةماعلا ةحصلاب ةقلعتملا يلوألا رظحلا ءانثأ ,لودلا ضعب يف .ةحئاجلا
 تدواع امدنع ,بالطلاو نيملعملاو سرادملا ىلع تامجهلا دادعأ يف ةئجافم ةدايز مث ,ميلعتلا ىلع تامجهلا يف
 ريغ ةحلسملا تاعامجلاو ةحلسملا تاوقلا تلغتسا امك .1202 علطمو 0202 رخاوأ يف اهباوبأ حتف ةيميلعتلا قفارملا
 رامنايمو ،ناتسناغفأ نم لك يف ةحئاجلا ءانثأ ةيركسع ضارغأ يف اهتمدختساو سرادملا ولخ لودل ةعباتلا
.ىرخأ لود نيب نم ،نادوسلاو ايروسو

 سرادملاب نيرضاح اوناك نيلماعلاو بالطلا نم لقأ ددع نأ نوكي امبر ,0202 يف نيررضتملا ددع عجارتل ريسفت كانه
 تاعامجلا دعت مل ,ةحئاجلا ببسب سرادملا نع نيملعملاو بالطلا داعتبا عم هنأ وأ .تامجهلا عوقو ءانثأ تاعماجلاو
 فانئتسا عم .سرادملل نيملعملاو بالطلا روضح عنمل ةجاحب ميلعتلا ضراعت يتلا ةحلسملا تاوقلاو ةحلسملا
 ىلع ةقباسلا تاونسلا يف دادعألل ةلثامم نيررضتملا دادعأ تحبصأ ،1202 يف سرادملا دايترا نيملعملاو بالطلا
 .ةحئاجلا

 رامنايمو ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمجو يلام يف ميلعتلا ىلع تامجهلا تالدعم ىلعأ تناك ،1202و 0202 يف
 ىرخأ لاكشأ نيب نم ،بهنلاو قارحإلاو ريجفتلاو ديدهتلل سرادملا تائم تضرعت ،لودلا هذه نم لك يف .نيطسلفو
.ةفينعلا تامجهلل

 تامجهلا ءارج نيررضتملا نم دادعأ ربكأ نع ايكرتو ناتسكابو ايريجينو دنهلا يف ريراقت ترهظ ،اهسفن ةرتفلا لالخو
 تائملا لاقتعا ىرخألا لودلا تدهش نيح يف ،ةبلطلاو تابلاطلا نم ةريبك دادعأ فاطتخا مت ،ايريجين يف .ميلعتلا ىلع
.ةيميلعت تاسايس ىلع جاجتحالا ءارج بالطلاو نيملعملا نم فالآلا وأ

 ةقطنم ىلع رثأ يذلا درمتلاو ناجيبرذأ يف خاباراك ونروغان عازن :2202 ريرقت يف ىلوألا ةرملل ناتلاح ترهظ امك
 اهضعب ريمدتو ةسردم 031 نم رثكأ ررضت ريراقتلا تلقانت ,ناجيبرذألا يف .قيبمزوم يف ةيلامشلا وداغليد وباك
 نم رثكأ ريمدت ريراقتلا تلقانت ,قيبمزوم يفو .0202 يف سرادملل يركسعلا مادختسالاو يراضلا لاتقلا ببسب
 .ةحلسم تامجه ببسب يسردم لصف 011

 ،ريرقتلا اهيطغي يتلا ةرتفلا لالخ ايريجينو رامنايمو يلامو ايبويثإو ايبمولوكو وسافانيكروب يف تامجهلا تداز
 ةدايز اهقفارمل يركسعلا مادختسالاو سرادملا ىلع تامجهلا تدهش ,رامنايم يف .9102 – 8102 ةرتفلاب ةنراقم
 نيملعملاو سرادملا ىلع تامجهلا نأ ودبي ,ايبمولوك يفو .1202 طابش/رياربف يف يركسعلا بالقنالا دعب ةريبك
 ماع فنعلا تالدعم يف ةدايز يف ةيموكحلا تاوقلاو ةحلسم تاعامج نيب لاتقلا ببست عم ,ةحئاجلا ءانثأ تداز
 .ميلعتلا ىلع تامجهلا يف ةريبك ةدايز ىلإ ىدأ ام ،0202 رخاوأ ايبويثإ لامش يف لاتقلا لامعأ تعلدناو .0202
اضيأ تداز ،وساف انيكروبو ايريجين يفو

ً
  .ةحلسم تاعامج لبق نم نيفطتخملا نيملعملاو بالطلا دادعأ 

2202 موجهلا تحت ميلعتلا
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ارارـم تاـمـجـهـلـل مـيـلـعـتـلا ضرـعـت
ً
 نيماعلا رادم ىـلـع 

 قالغإ يف 91-ديفوك ةحئاج ببست عم ىتح ،نيريخألا
 تامجهلا ةريتو تداز .ملاعلا لوح تاعماجلاو سرادملا
 ىلع هتاسسؤمـل يركسعـلا مادـخـتسالاو مـيـلـعـتـلا ىـلـع
 نيماعـلاـب ةـنراـقـم ،ةرـتـفـلا كلـت لالـخ مـلاـعـلا ىوـتسم
�.اهيلع نيقباسلا

�
 ىلإ تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا لصوت 1202و 0202 يف
 مادختسا تالاحو ميلعتلا ىلع هب غالبإلا مت موجه فالآ ةسمخ نم رثكأ
 ملعمو بلاط فالآ 9 نم رثكأ ضرعمت .تاعماجلاو سرادملل يركسع
 .ثادحألا كلت يف لـتـقـلاو ةـباصإلاو يفسعـتـلا زاـجـتـحالاو فاـطـتـخالـل
 غلبأ ةعقاو 0034 نم رثكأ يملاعلا فلاحتلا عمج ,9102و 8102 يف ،ةنراقملاب
 0049 وحنب ترضأ ,هتاسسؤمل يركسع مادختساو ميلعتلا ىلع تامجهب اهب

� .ملعمو بلاط
�
 تامجهلا ةريتو ىلع ءوضلا ناطلسي 1202 رايأ/ويام رهش يف ناعوبسأ كانه
الوأ .ةضيرعلا اهراثآو

ً
 تايتفلل ةسردم ىلع موجه عقو 1202 رايأ/ويام 8 يف ,

 مهبلغأو ،ةمسن 023 نم رثكأ ةباصإو لتقم ىلإ ىدأ ,ناتسناغفأب لباك يف
 ترهظ 2،لباك موجه اياحض ةزانج نم موي دعبو 1.تابلاط ريراقتلا بسح
 ,1202 رايأ/ويام 12و 01 نيب .نيطسلف يف ةيئادعلا لامعألا دعاصت نع ءابنأ
ايلك ترمُدو تررضت

ً
 71 يف ،هسفن تقولا يفو 3.ةيميلعت ةسسؤم 092 

 ملعم 11 فاطتخاب ةحلسم ةعامج مايق نع ريراقت ترهظ ,1202 رايأ/ويام
 مت ،هسفن مويلا يفو 4.نوريماكلا برغ لامشب ينهم بيردت زكرمب لماعو
اقبط ،رامناـيـم يف نـيـتسردـم رـيـجـفـت

ً
 يف نيـموـي دـعـبو 5،ةيمالعإ ريراقتل 

 نيرهاظتم ىلع ةيحلا ةريخذلا نمألا تاوق تقلطأ معازملا بسح ،ايبمولوك
 يف ةيئادتبا ةسردم ةحلسم ةعامج تمهاد ،هسفن عوبسألا يفو 6.ةسردمب
 02 يف ،ليلقب كلذ دعبو 7.ةيصخشلا نيسردملا تاقلعتم تقرسو يلام
�8.لافطأ ةعبرأ تلتقف ،نميلا يف ةسردم لبانق تبرض ،1202 رايأ/ويام
�
 يف .ةيئاـنـثـتسا 1202 راـيأ/وـياـم يف تعـقو يتـلا ثادـحألا كلـت نــكــت مــل
 يركسع مادختسا تالاح وأ ميلعتلا ىلع تامجه 6 تعقو ،طسوتملا
�.نيقباسلا نيماعلا رادم ىلع يموي لكشب سرادملل

�
 ةرثأتم ةلود 82 يف عاضوألا ضرعتسي ”2202 موجهلا تحت ميلعتلا“ ريرقت
اررضت رثكألا يه ,تاعازنلاب

ً
 يف .1202و 0202 يماع ميلعتلا ىلع تامجهلا نم 

 ىوتسم ىلع ميلعتلا ىلع تامجهلا دادعأ ديازت نع ليلحتلا فشكي نيح
 ،اهلخادو لودلا نيب ةدقعم تايلآ كانهف ،ةيلاتلا تاحفصلا حضوت امك ،ملاعلا
 قطانم يف اهراصحنا عم ،قطانملا ضعب يف تامجهلا تالدعم دعاصتت ذإ
 لماوعلا نع ةيفلـخ مدـقـت اـنـه لودـلا لوصفو يمـلاـعـلا صخـلـمـلا .ىرخأ
الضف ،تامجهلا هذه عوقوب عفدت يتلا ةيقايسلا

ً
 تاهجوتلا حيضوت نع 

.اهب غلبملا تالاحلا لمجمو ةيونسلا

 عومدلل ليسملا زاغلا مدختست ةطرشلا
 نيملعملا ضف يف هايملا ميطارخو
 اروبيرت ةيالو ،الاتراغأ يف نيرهاظتملا
 .1202 يناثلا نوناك/رياني 72 يف ،دنهلاب
 تانييعت ءاغلإ ىلع نوجتحي نوملعملا ناك
 يف لكاشملا ضعبو ةيالولا ربع نيملعملا
�  .فيظوتلا ةيلمع
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 سرادملل يركسعلا مادختسالاو ميلعتلا ىلع تامجهلا نم تائف سمخ تاهجوت
1202-0202 ةرتفلا يف تاعماجلاو
 اميف .ةيميلعتلا تآشنملل يركسعلا مادختسالاو ميلعتلا ىلع تامجهلا نم تائف سمخ تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا دصري
�.تائفلا هذه نم لك ءازإ 1202-0202 ةرتفلل ةيملاعلا تاهجوتلا يلي

سرادملا ىلع تامجهلا
اعويش رثكألا لكشلا يه سرادملا ىلع تامجهلا تناك

ً
 تالاحلا عيمج يثلث وحن تلكش ذإ ،ريرقتلا اهيطغي يتلا ةرتفلا ءانثأ تامجهلل 

 نم رثكأب ريراقت يملاعلا فلاحتلا عمج 1202و 0202 يف .يملاعلا فلاحتلا اهدصر يتلا يركسع مادختساو ميلعتلا ىلع تامجهب اهب غلبملا
�.ريرقتلا اهيطغي يتلا ةلود 82 ـلا نم ةلود 72 يف تعقو ,سرادملا ىلع موجه فالآ ةثالث

اررضت رثكألا لودلا يه نيطسلفو يلامو ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج تناك ،اهسفن ةرتفلا ءانثأو
ً
 تضرعت ذإ ،سرادملا ىلع تامجهلا نم 

 يفو 9.ةسردم فلأ نم رثكأ قالغإ ىلإ تدأ يتلا فنعلاب تاديدهتلا تائمل يلام تضرعت .1202و 0202 يف موجه 004 نم رثكأل اهنم لك
 ريمدت مت 0202 ماع يف هنأب ةدحتملا ممألا تدافأ ،لاثملا ليبس ىلع .عازنلا ءانثأ سرادم ةدع ترمُدو تررضت ،ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج
اموي 11 لالخ ةزغ يف ةيميلعت ةأشنم 091 نم رثكأب تامجهلا ترضأ ،نيطسلف يفو 01.حلسملا عازنلا ببسب اقيناغنات يف ةسردم 043 نم رثكأ

ً
 

الصف 92 ـب ةيوج ةراغ ترضأ ،عئاقولا ىدحإ يف 11.1202 رايأ/ويام يف فينعلا لاتقلا نم
ً
ايسارد 

ً
 نيتسردم يف ،ةيميلعت ةأشنمل عمجم رادجو 

 ىرخأ عاونأ ةدع نيب نم ،لمع فاقيإو مده رماوأ ةيبرغلا ةفضلا يف ةسردم 05 نم رثكأ تقلت نيح يف 21،ةزغ يف اورنوألا ةمظنمل نيتعبات
�31.تامجهلا نم

.رامنايمو ناجيبرذأو ناتسناغفأ تامجهلا ببسب ةددشم راثآل سرادملا اهيف تضرعت يتلا ىرخألا لودلا نم

سرادملاب نيرخآلا نيلماعلاو سرادملا يملعمو بالط ىلع تامجهلا
اموجه 036 نم رثكأ عوقو ىلإ يملاعلا فلاحتلا لصوت ,1202و 0202 يف

ً
 كلت يف .ريرقتلاب ةلومشملا ةلود 82 ـلا يف سرادملاب نيلماعو نيملعمو بالط ىلع 

 .فيقوتلاو زاجتحالل اوضرعت 0032 وحنو ,ديدهتلاو فطخلاو لتقلاو ةباصإلل ميلعتلاب لماعو ملعمو بلاط 0042 نم رثكأ ضرعت ,ريراقتلا بسح ,تامجهلا
 مت ،لود ةدع يف .تاعماجلاو سرادملا تفدهتسا تامجه ضرعم يف اولتق وأ نوملعملاو بالطلا اهلالخ بيصأ يتلا تامجهلا نع فلتخت تامجهلا هذه
اديدحت ءاسنلاو تايتفلا فادهتسا

ً
.نهسنج ببسب 
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 ,ناتسناغفأ ,لباكب ءادهشلا ديس ةسردمل 1202 رايأ/ويام 8 خيراتب ريجفت نم ةيجان
اباتك أرقت

ً
ق .موجهلا نم عوبسأ دعب 

ُ
ايندم 58 نع لقي ال ام لت

ً
 ,نيرخآ 042 بيصأو 

اماع 81و 11 نيب تابلاط ريراقتلا بسح مهبلغأو
ً

.
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 نم ةغلابلا ةبلاطلا ,زور.ىذألل بالطلاو نيملعملاو سرادملا ضرعت رركت نايحألا ضعب يف .تآشنملل ريمدتو رارضأ ىلإ
اماع 31 رمعلا

ً
 يبونجلا فرطلاب ةسردم يف تنك" :عازنلا ءانثأ موجهلل امهنم لك تضرعت نيتفلتخم نيتسردم ىلإ تبهذ ،

 دعت ملو تررضتو اهرودب تبرُض اهنكل ،وبق يف تناك ،ىرخأ ةسردم ىلإ تلقتنا .يراجلا عازنلا ءانثأ ترمُد اهنكل ،يتدلب نم
اناكم

ً
ابسانم 

ً
ادحأ ربخأ مل .ةديدج ةسردم ىلإ بهذأ نآلاو ،ىرخأ ةرم تحزن .ملعتلل 

ً
 انل تلاق نكل ،ةفئاخ يننأب طق 

� 41.”ىرخأ ةرم يتسردم برض متي نأ فاخأ يننأ ،كربخأ نأ يننكمي نآلاو .نيفئاخ نوكن نأ نم سأب ال نأ ةملعملا

 سرادملل يركسعلا مادختسالاو ميلعتلا ىلع تامجهلا نم تائف سمخ تاهجوت
1202-0202 ةرتفلا يف تاعماجلاو
 اميف .ةيميلعتلا تآشنملل يركسعلا مادختسالاو ميلعتلا ىلع تامجهلا نم تائف سمخ تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا دصري
 .تائفلا هذه نم لك ءازإ 1202-0202 ةرتفلل ةيملاعلا تاهجوتلا يلي

سرادملا ىلع تامجهلا
اعويش رثكألا لكشلا يه سرادملا ىلع تامجهلا تناك

ً
 تالاحلا عيمج يثلث وحن تلكش ذإ ،ريرقتلا اهيطغي يتلا ةرتفلا ءانثأ تامجهلل 

 نم رثكأب ريراقت يملاعلا فلاحتلا عمج 1202و 0202 يف .يملاعلا فلاحتلا اهدصر يتلا يركسع مادختساو ميلعتلا ىلع تامجهب اهب غلبملا
 .ريرقتلا اهيطغي يتلا ةلود 82 ـلا نم ةلود 72 يف تعقو ,سرادملا ىلع موجه فالآ ةثالث

اررضت رثكألا لودلا يه نيطسلفو يلامو ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج تناك ،اهسفن ةرتفلا ءانثأو
ً
 تضرعت ذإ ،سرادملا ىلع تامجهلا نم 

 يفو 9.ةسردم فلأ نم رثكأ قالغإ ىلإ تدأ يتلا فنعلاب تاديدهتلا تائمل يلام تضرعت .1202و 0202 يف موجه 004 نم رثكأل اهنم لك
 ريمدت مت 0202 ماع يف هنأب ةدحتملا ممألا تدافأ ،لاثملا ليبس ىلع .عازنلا ءانثأ سرادم ةدع ترمُدو تررضت ،ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج
اموي 11 لالخ ةزغ يف ةيميلعت ةأشنم 091 نم رثكأب تامجهلا ترضأ ،نيطسلف يفو 01.حلسملا عازنلا ببسب اقيناغنات يف ةسردم 043 نم رثكأ

ً
 

الصف 92 ـب ةيوج ةراغ ترضأ ،عئاقولا ىدحإ يف 11.1202 رايأ/ويام يف فينعلا لاتقلا نم
ً
ايسارد 

ً
 نيتسردم يف ،ةيميلعت ةأشنمل عمجم رادجو 

 ىرخأ عاونأ ةدع نيب نم ،لمع فاقيإو مده رماوأ ةيبرغلا ةفضلا يف ةسردم 05 نم رثكأ تقلت نيح يف 21،ةزغ يف اورنوألا ةمظنمل نيتعبات
 31.تامجهلا نم

.رامنايمو ناجيبرذأو ناتسناغفأ تامجهلا ببسب ةددشم راثآل سرادملا اهيف تضرعت يتلا ىرخألا لودلا نم

سرادملاب نيرخآلا نيلماعلاو سرادملا يملعمو بالط ىلع تامجهلا
اموجه 036 نم رثكأ عوقو ىلإ يملاعلا فلاحتلا لصوت ,1202و 0202 يف

ً
 كلت يف .ريرقتلاب ةلومشملا ةلود 82 ـلا يف سرادملاب نيلماعو نيملعمو بالط ىلع 

 .فيقوتلاو زاجتحالل اوضرعت 0032 وحنو ,ديدهتلاو فطخلاو لتقلاو ةباصإلل ميلعتلاب لماعو ملعمو بلاط 0042 نم رثكأ ضرعت ,ريراقتلا بسح ,تامجهلا
 مت ،لود ةدع يف .تاعماجلاو سرادملا تفدهتسا تامجه ضرعم يف اولتق وأ نوملعملاو بالطلا اهلالخ بيصأ يتلا تامجهلا نع فلتخت تامجهلا هذه
اديدحت ءاسنلاو تايتفلا فادهتسا

ً
.نهسنج ببسب 
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"ىرخأ ةرم يتسردم برض متي نأ فاخأ"
اموجه 07 نع لقي ال ام عقو ،ايروس يف

ً
 تدأ اهنم ريثكلاو ,1202و 0202 يف ةرجفتم ةحلسأب تاعماجلاو سرادملا ىلع 

 نم ةغلابلا ةبلاطلا ,زور.ىذألل بالطلاو نيملعملاو سرادملا ضرعت رركت نايحألا ضعب يف .تآشنملل ريمدتو رارضأ ىلإ
اماع 31 رمعلا

ً
 يبونجلا فرطلاب ةسردم يف تنك" :عازنلا ءانثأ موجهلل امهنم لك تضرعت نيتفلتخم نيتسردم ىلإ تبهذ ،

 دعت ملو تررضتو اهرودب تبرُض اهنكل ،وبق يف تناك ،ىرخأ ةسردم ىلإ تلقتنا .يراجلا عازنلا ءانثأ ترمُد اهنكل ،يتدلب نم
اناكم

ً
ابسانم 

ً
ادحأ ربخأ مل .ةديدج ةسردم ىلإ بهذأ نآلاو ،ىرخأ ةرم تحزن .ملعتلل 

ً
 انل تلاق نكل ،ةفئاخ يننأب طق 

  41.”ىرخأ ةرم يتسردم برض متي نأ فاخأ يننأ ،كربخأ نأ يننكمي نآلاو .نيفئاخ نوكن نأ نم سأب ال نأ ةملعملا
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 بلاط فلأ نم رثكأ ضرعت ريراقتلا تلقانت ثيح ،نيررضتملا صاخشألا نم ددع ىلعأ ايريجين ي
 هذه لدعم .تايتفلاو ءاسنلا نم لقألا ىلع مهثلثو ،لتقلا وأ ةباصإلا وأ فاطتخالل ملعمو
 نوناك/ربمسيد نم دعاصت ،ةفورعم ريغ ةحلسم تاعامج اهنم ديدعلا تبكترا يتلا ،تامجهلا
 نوريماكلاو وساف انـيـكروـب تدـــهش 51.ةيلاتلا ةرتـفـلا لالـخ دـعاصتـلا رـمـتساو 0202 لوألا
 ديدهتلل نيملعـمـلاو بالـطـلا نـم ةرـيـبـك دادـعأ ضرـعـت ايبمولوـكو لاـموصلاو نـيـطسلـفو
�.يئاوشع لكشب وأ مهتفدهتسا ةدمعتم تامجه يف لتقلاو ةباصإلاو فاطتخالاو

 ةلصتم تارهاظم يف ةكراشملل ملعمو بلاط 002 نم رثكأ فيقوت وأ لاقتعا مت ناتسكاب يف
.ةلاح 0051 نم ربكأ دنهلا يف ددعلا ناكو ،ميلعتلاب

 تونيغي ةيرق يف قرتحت ةسردم مامأ ةزكرمتم تاوق
� .0202 يناثلا نيرشت/ربمفون يف ،ناجيبرذأ ،)راجابليك(

vokaileB irtimD /hctaW sthgiR namuH 0202 ©

"ةعاس لكو موي لك داهطضالل نوضرعتي نوملعملا"
 يف عازنلا قطانمب نيملعملا ةيامح ريبادت نيسحتب ةبلاطملل ةرهاظم نوينوريماكلا نوملعملا دقع ,1202 لوألا نيرشت/ربوتكأ 5 يف
 لامشلا يف نيحلسملا نييلاصفنالاو ةيلامشلا ةقطنملا يف مارح وكوب نم فنعلا نوملعملا هجاو 1202و 0202 يف .نوريماكلا
� .يبرغلا بونجلاو يبرغلا

� :”اكيرمأ توص“ ـل ،ةمزألا يف نيملعملل ينوريماكلا داحتالا مساب قطان لاق

ق .ةعاس لكو موي لك داهطضالل نوضرعتي نوملعملا«
ُ

التق مهضعب لت
ً
امشاغ 

ً
 ،ةوسق لكب مهفارطأ نم اومرح نورخآ كانهو ،

ايلخاد نيحزان اوحبصيل مهقطانم نم اودرطو
ً

املأ رطقي يبلق .لمعلا نع نيلطاع اوحبصأ مهضعب .
ً
 نأ ىنمتأو .نيملعملا ءالؤه ىلع 

  61.”مالسلا دوعي

� تاعماجلاو سرادملل يركسعلا مادختسالا
 مادختسالل اهب غلبم ةلاح 075 وحن ىلإ يملاعلا فلاحتلا لصوت )1202 – 0202( ريرقتلا ةرتف ءانثأ
 رثكأ عقاوب يركسعلا مادختسالا تالاح تداز .ملاعلا ىوتسم ىلع ةيميلعتلا تآشنملل يركسعلا

 مادختسا ةعقاو 042 وحن يملاعلا فلاحتلا عمج اهنيحو ,9102و 8102 ةرتفب ةنراقم فعضلا نم
�.ملاعلا ىوتسم ىلع يركسع

 ,1202و 0202 يماع يف ةلود 42 يف تاعماجلاو سرادملل يركسعلا مادختسالا نع ريراقت ترهظ
�.ريرقتلا اذه يف ةدراو اهنم ةلود 32

 لقألا ىلع ةلاح 002 ترهظ ثيح ،ةيميلعت تآشنمل يركسع مادختسا ددع ىلعأل رامنايم تضرعت
 نيب ةعماجو ةسردم 671 تمدختسا نمألا تاوق نأب ةدحتملا ممألا تدافأ .1202 – 0202 ةرتف
 ةيالو 31 يف عئاقولا هذه تثدح 71.1202 لوليأ/ربمتبسو – بالقنالا ثدح امدنع – طابش/رياربف
�81.ةدحتملا ممألل ةقباس ريراقت بسحب ،لقألا ىلع ةقطنمو



اهنمو اهيلإ قرطلا يفو سرادملا يف لافطألا دينجت
 عبرأب ،اهنمو اهيلإ قرطلا يفو سرادملا يف لافطألا دينجت نع ريراقت يملاعلا فلاحتلا دصر 1202و 0202 ةرتفلا يف
 لثم ىلإ يملاعلا فلاحتلا لصوت 9102و 8102 يف .نميلا ،يلام ،ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج ،ايبمولوك :لود
 ريراقت رهظت مل 9102و 8102 نيب اهيف مهمادختساو لافطألا دينجت نيبت لود 4 يفو ثيح ,لود تس يف ريراقتلا هذه
 لاموصلاو يدنوروبو ناتسنافأ يهو ،1202و 0202 يف كانه سرادملاب ةلص ىلع لافطألا دينجت نع ةديدج
.9102و 8102 ةرتف يف لافطأ دينجت ىلإ يملاعلا فلاحتلا لصوتي مل ،يلام يف .اليوزنفو

اهنمو اهيلإ قرطلا يفو تاعماجلاو سرادملا يف يسنجلا فنعلا
 ىدل يسنجلا فنعلا لوح ريراقت دوجو ىلإ يملاعلا فلاحتلا لصوت ،ريرقتلا اهيطغي يتلا 1202و 0202 ةرتف يف
 ،وساف انيكروب :ريرقتلا يف ةلومشم اهنم تس ،لود عبس يف اذهو ،اهنم وأ اهيلإ قرطلا يف وأ تاعماجلاو سرادملا
 ببسب ساسألاب تايتفلاو ءاسنلا تررضت .ايكرت ،ايريجين ،ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج ،ايبمولوك ،نوريماكلا

اضيأ لصوت يملاعلا فلاحتلا نأ مغر ،فنعلا اذه
ً
 ،ايريجين ءانثتساب .لاجرلاو ةيتفلا دض يسنجلا فنعلا نع ريراقت ىلإ 

 لصوت 9102و 8102 يف .9102و 8102 ماوعأ لودلا هذه يف يسنج فنع عئاقو نع ريراقت يملاعلا فلاحتلا دجي مل
  .لود عست يف يسنج فنع عئاقو ىلإ يملاعلا فلاحتلا

 تاعامجلاو لودلل ةعباتلا ىرخألا نمألا تائيهو نوناقلا ذافنإ رصانعو ةحلسملا تاوقلا هتبكترا يذلا يسنجلا فنعلا
 اميف ةبوعص رثكألا تالاجملا نم لازي ال ،اهنم وأ اهيلإ قرطلا وأ تاعماجلاو سرادملا يف لودل ةعباتلا ريغ ةحلسملا
.تانايبلا عمج صخي

17 16

2202 موجهلا تحت ميلعتلا يذيفنتلا صخلملا

 نوفقي ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمجب يميلاك يف ةيئادتبا ةسردم بالط
 يناثلا نيرشت/ربمفون نم ةروصلاو ،هحالصإ متي يذلا يساردلا مهلصف مامأ
   .اقيناجنات ةقطنم يف ةيلهألا تاعازنلا ءانثأ قرتحا نأ دعب ،1202

alaluM éusoJ/6059750NU/FECINU 1202 ©

 فاخأ انأو،لخادلاب دونج كانه"
 "دونجلا نم

انايحأو ,1202 ماع يف ةلودلا ءاحنأ فلتخم ربع سرادملا يف نمألا تاوق ترشتنا ،رامنايم يف
ً
 

 .سرادملا ةيامح لثم ىرخأ ةموعزم ضارغأل اهتذختا ىرخأ نايحأ يفو دعاوقك اهتلتحا ام
.سرادملا دايترا نع بالطلا عدر ىلإ سرادملا لخاد شيجلا رصانع دجاوت ىدأ

 باهذلا نم نكمتأ مل“ :ةلوفطلا ذاقنإ ةئيهل ياوغام يف ماوعأ 01 رمعلا نم غلبت ةاتف تلاق امك
 بهذأ نأ ديرأ .باهذلا ىلع ؤرجأ ال ماعلا اذهو .سوريفلا ببسب يضاملا ماعلا ةليط ةسردملل
 فاخأ انأو ،لخادلاب دونج كانه ةقلغم ةسردملا تاباوب نأ مغر .ةفئاخ ينكل ةسردملا ىلإ
91.”اهيف نحنو ةسردملا يف ةلبنق رجفنت نأ فاخأ .دونجلا
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 يلاعلا ميلعتلا ىلع تامجهلا
 نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا لصوت ريرقتلا اهيطغي يتلا 1202 – 0202 ةرتف لالخ
 نم .ريرقتلاب ةلومشملا لودلا يف يلاعلا ميلعتلا ىلع تامجه ةعقاو 023 نم رثكأ ىلإ تامجهلا
 08 نأ نيبت نيح يف ,اهيف نيلماعلاو تاعماجلا بالط ىلإ ةهجوم موجه ةعقاو 042 كانه اهنيب
 يملاعلا فلاحتلا عمج ,9102و 8102 ةرتفلا يف ,ةنراقملاب .تاعماجلا تآشنم تفدهتسا ةعقاو
�02.تاعازن اهب يتلا ريرقتلاب ةلومشملا لودلا يف يلاعلا ميلعتلا ىلع موجه ةعقاو 043 وحن

 وأ تاباصإلا ىلإ تاعماجلاب لماعو يعماج بلاط 085 نم رثكأ ضرعت 1202و 0202 يف
 زاجتحالل نيرخآ 0541 ضرعت عم ,يلاعلا ميلعتلا ىلع تامجهلل ةجيتن ,لتقلا وأ فاطتخالا
�.ماكحأب ةنادإلاو فيقوتلاو

اررضت رثكألا ريرقتلاب ةلومشملا لودلا
ً
 رامنايم يه يلاعلا ميلعتلا تآشنم ىلع تامجهلا نم 

 يه ايكرتو دنهلا تناكو .ةرجفتم ةحلسأب تامجهلا نم ريثكلا تعقو ثيح ،نميلاو نيطسلفو
اررضت رثكألا ريرقتلاب ةلومشملا لودلا

ً
 يف .تاعماجلاب نيلماعلاو بالطلا ىلع تامجهلا نم 

 وأ ،ميلعتلاب ةلص ىلع تارهاظم ءانثأ فيقوتلل يميداكأو بلاط 004 نم رثكأ ضرعت ،نيتلودلا
.يميداكألا مهلمعب ةلص ىلع

ّ يقرش نيكوريش ةيرق يف ةسردمب ةوقب ةرجفتم ةحلسأ ترضأ
.1202 ناسين/ليربأ يف ،ةرشابم لاتقلا ةهبج ىلع ،ايناركوأ

 © voppiliF/6864850NU/FECINU

 لباك ةعماج ىلع 0202 يناثلا نيرشت/ربمفون موجه
 نوكبيو نولصيو نوحيصي اوحار تايتفلاو بابشلا ...انتايح يف موي رخآ اذه نأ انبسحو ةياغلل نوفئاخ انك"
ابلط

ً
اماع 32 رمعلا نم غلبي ٍجان لوق دح ىلع "ةدعاسملل 

ً
 ىلع 0202 يناثلا نيرشت/ربمفون 2 خيراتب موجه نم 

 نم رثكأل ةيمالسإلا ةلودلا نم نيحلسم لبق نم نئاهر هئالمزو وه هذخأ مت فيك بلاطلا ىور .لباك ةعماج
12.مهذاقنإ لبق نيتعاس

 تاعاق يف نئاهر نيلماعلاو بالطلا تارشع اوذختاو ،ةلودلل ةعباتلا نمألا تاوق اولتاقو ،تارجفتم نوحلسملا رجف
قو ،تاعاس سمخ نم رثكأ موجهلا ماد .سردلا

ُ
ابلاط 22 وحن هيف لت

ً
 نيرخآ 02 نم رثكأ بيصأو 22)ءاسن مهنم 01( 

 فلأ 12 نم رثكأ ميلعت ىلع رثأو ةيميلعتلا داوملاو سردلا تاعاقب موجهلا ّرضأ 32.)ءاسنلا نم ديدعلا لمشي امب(
 فانئتسا مدعو موجهلا نم يسفنلا بركلل ضرعتلاب بالط ةدع دافأ 42.)ةبلاط فالآ ةعبس نم رثكأ لمشي امب( بلاط
 ،موجهلا اذه راثآ نع ديزملا ةءارقل 52.موجهلا يف نيكراشملا نم صاخشأ ةتس نيدأو مكوح ،روهش دعب .ةساردلا
.ناتسناغفأ يف ةرجفتملا ةحلسألا راثآ لوح ةلاح ةسارد :يملاعلا فلاحتلا رظنا
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 نم ريثكلا ترمُد .ناتسناغفأ يف راهدنق ميلقإ ،يراز ةقطنمب مهلصف يف بالطلا
 ءارعلا ىلع ةفوشكم لوصفلا تحبصأف ،ةيوجلا تاراغلا ءانثأ ةسردملا تايانب
.ةسردملا نم ءزج لالتحا يف ةيلحملا ةطرشلا رمتست .صاصرلا راثآ اهبو

يكسنيلغينافيتس©

اماع 21
ً

 ةسردم يف ةميخب مولعلا سرد ءانثأ ةلئسأ بيجت 
 ةسردملا حتف مت .1202 راذآ/سرام يف ,ةينميلا ةجح ةظفاحمب ,يزمحلا
 ةيخوراص تافوذقمب ةمجه ببسب اهنم يناثلا قباطلاب قحاللا رامدلا مغر
 .ةقباسلا ماوعألا لالخ تعقو

hsiraM/6659540NU/FECINU ©

1202 طابش/رياربف يف ايريجينب ارفمز ةيالو نم سرادم تابلاط فاطتخا
 ةدحاولا ةعاسلا ،ايريجين يف ارفمز ةيالوب يبيغناج يف تايتفلل ةيموكح ةيوناث ةسردمل حلسم ةئم نم رثكأ ةمهادم نع ريراقت ترهظ
 .تابلاطلا عجهم يف تامئان تايتفلا تناك اميف ،1202 طابش/رياربف 62 ،ةعمجلا حابص

 اوظقيأو تارجحلا ىلإ اولقتنا مث .نمألا لجر ىلع رانلا اوقلطأو ةسردملا ةباوب ماحتقاب ]نوحلسملا[ اوماق“ :موجهلا ىلع ةدهاش تلاق
 ءاوهلا يف صاصرلا اوقلطأ امك .ةباغلا ىلإ نهوذخأو ،نيكبي تايتفلا تناك ،نهعمج دعب .ناح دق ةالصلا تقو نأب نهوربخأو ،تايتفلا
62.”ةباغلا وحن نوريسي وهو

اقحال نهليبس ءالخإ مت دق ةبلاط 972 نأب تاطلسلا تدافأ
ً

 تايلمع يف تايتفلا ةحلسم تاعامج تفدهتسا نأ قبس ،ايريجين يف 72.
82.يعامج فاطتخا

ميلعتلا ىلع تامجهلل ةيردنجلا بناوجلا
 يملاعلا فلاحتلا لصوت ,ريرقتلا اهيطغي يتلا 1202 – 0202 ةرتف ءانثأ
 ببسب ءاسنلاو تايتفلا فادهتسا ريراقتلا بسح اهيف مت ةلود 11 ىلإ

 لثم ،تاـقاـيسلا ضعـب يف .مـيـلـعـتـلا ىـلـع تاـمـجـهـلا يف نـهسنـج
 تاوقلا وأ ةحلسملا تاعامجلا تماق ،ناتسكابو ايريجينو ناتسناغفأ
 ءاسنلاو تايتفلا فادهتساب ةلودلل ةعباتلا تاوقلا نم اهريغو ةحلسملا
اديدحت

ً
 فصقلاو قارحإلل تايتفلا سرادم تضرعت ،لودلا هذه يف .

 لتقلاو ديدهتلل تالماعلاو تابلاطلا تضرعتو ،تايتفلا ميلعت فقول
 تاوـق وأ ةـحـلسم تاـعاـمـج تماـق ،ىرخأ تالاـح يفو .فاـطـتـخالاو
 تايتفلاو ءاسنلل ةيسنجلا ةءاسإلاب ىرخأ ةينمأ تاوق وأ ةحلسم
 انيكروب يف امك ،اهنمو اهيلإ قرطلا يفو سرادملا ىدل نهفاطتخاو
 يفو .ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمجو ايبمولوكو نوريماكلاو وساف
.سرادملا نم تايتف دينجتب ةحلسم تاعامج تماق نميلا

 ررضلل نضرعت تايتفلاو ءاسنلا نأ ىلإ يملاعلا فلاحتلا ثوحب تلصوت
 تابوعصل ضرعتلا لمشي امب ،ميلعتلا ىلع تامجهلا يف ةصاخ ةروصب
.موجهلا دعب ميلعتلا فانئتسا يف



تايصوتلا
 هذه .ملاعلا لوح ةحلسم تاعازن دهشت يتلا قطانملا نم ديدعلا يف ديازتت ميلعتلا ىلع تامجهلا نأ ىلإ ريرقتلا اذه لصوت
ارارضأ ببست تامجهلا

ً
 بركلاب ةباصإلا ىلإ ،ةيميلعتلا ةيتحتلا ىنبلاب قحاللا يداملا ررضلا نم ،ملعتلاو ميلعتلاب قحلت ةنمزمو ةداح 

 تايتفلاو ءاسنلاب ةقحاللا راثآلا ىلع ءوضلا ريرقتلا جئاتن طلست امك .نيملعملاو بالطلاب قحلت يتلا ةيندبلا تاباصإلاو يسفنلا
 ةيامحل يملاعلا فلاحتلل ةيساسألا تايصوتلا .نهيلع تامجهلا هذهل ةبسانتملا ريغ راثآلاو ،ميلعتلا ىلع تامجهلا رارضأ نمض
�.ةنمآلا سرادملا نالعإ ذيفنتو ىلع قيدصتلا ةرورضب طبترت تامجهلا نم ميلعتلا

ةيداشرإلا ةلدألاو ةنمآلا سرادملا نالعإ ذيفنتو ميلعتلا ىلع تامجهلا ءاهنإ بجي
اروف فكت نأ ةحلسملا تاعازنلا فارطأ ىلع بجي

ً
� .ميلعتلا ىلع ةينوناقلا ريغ اهتامجه  •

• ميلعتلا ىلع نيملعملاو بالطلا عيمج ةردق نامضل ،ةنمآلا سرادملا نالعإ معدتو ذفنتو ىلع قدصت نأ لودلا ىلع

� .نامأ يف ملعتلاو

� .ةحلسملا تاعازنلا يف سرادملا ةيامح نأشب 1062 نمآلا سلجم رارق ذيفنت لودلا ىلع بجي •

• نع لمشي امب ،ةيركسع ضارغأ يف تاعماجلاو سرادملا مادختسا بنجت ةحلسملا تاعامجلاو ةحلسملا تاوقلا ىلع

�.ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا مادختسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامحل ةيداشرإلا ةلدألا ذيفنت قيرط

ميلعتلا ىلع تامجهلا نع غالبإلاو دصرلا
• تانايب عمج لمشي امب ،ميلعتلا ىلع تامجهلا نع غالبإلاو دصرلا لامعأ نم ززعت نأ دصرلاب ةينعملا تائيهلاو لودلا ىلع

 نع ةلوؤسملا ةعامجلا وأ صخشلاو ،عقوملاو ،نسلاو ،يسنجلا عونلاو ،ميلعتلا ىلع موجهلا عون بسحب ةمسقم
 عم لماعتلاو نم ةياقولا دوهج نيسحتل ،ةيميلعتلا ةسسؤملا عونو ،ةيميلعتلا ةأشنملا قالغإ مايأ ددعو ،موجهلا
 ةديدجلا ميلعتلا ىلع تامجهلا لوح تانايبلا ليلحتو عمج تاودأ ةعومجم مادختسا نكمي .ميلعتلا ىلع تامجهلا
.تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا نع ةرداصلا

نيجانلل معدلا ريفوتو ةيلوؤسملا ةانجلا ليمحت 1

ايئاضق قحالت نأو ميلعتلا ىلع تامجهلا يف جهنمم لكشب ققحت نأ ةيلودلاو ةينطولا ءاضقلاو ةلادعلا تاسسؤم ىلع
ً
 •

� .بسانم لكشب اهنع نيلوؤسملا

• رظنلا ضغب ،ميلعتلا ىلع تامجهلا نم نيجانلا عيمجل ةيزييمتلا ريغ ةدعاسملا مدقت نأ ىرخألا تاسسؤملاو لودلا ىلع

 ،مهبراجتو ةفلتخملا مهتاجايتحا ةاعارم عم ،ىرخأ تازيمم ةيأ وأ ةيداصتقالا-ةيعامتجالا ةيفلخلا وأ قرعلا وأ عونلا نع
�.حوزنلاو ةقاعإلا لثم ،ةلمتحملا ةشاشهلا هجوأو ،عونلا ىلع ءانب

ميلعتلا ىلع تامجهلا راثآ فيفختل ةطخ
• عم لمعلا لالخ نم لمشي امب ،ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ ميلعتلل نمآلا لوصولا ىلع ظفاحت نأ لودلا ىلع ،نكمأ املك

 راثآ فيفختل تايجيتارتسا ريوطتل ىرخألا ةينعملا فارطألاو تاعماجلاو سرادملاب ءابآلاو نيملعتملا تاعمتجم
�.تامجه عوقو لاح يف ةلماكتم نامأو ةمالس ططخ عضوو ،تامجهلا

• ليصحت سوردو 91-ديفوك ةرتف دعب ”ةسردملا ىلإ ةدوعلا“ تالمح يأ نأ نامض ةيميلعتلا تامدخلا يمدقم ىلع بجي

اضيأ اورمتسي نأ ,حوزنلا وأ نامألا مادعناو سرادملا ىلع موجهلا ببسب مهتسارد اوهنأ نيذلا بالطلا تاف ام
ً
 يف 

 ءالؤه ةدافإ يف رمتست يكل 91-ديفوك عم لماعتلل اهعضو مت يتلا ىرخألا ةيميلعتلا لئادبلاو دعُب نع ملعتلا يف عسوتلا
�.بالطلا

• ةيندبلا ةيامحلا حيتيو مالسلا ززـعـي نأ لـب ،عازـنـلا مـقاـفـتـل مـيـلـعـتـلا يدؤي الأ اوـنـمضي نأ مـيـلـعـتـلا يمدـقـم ىـلـع

 وأ ىلإ يدؤت نأ نكمي يتلا تاقوعملاو يردنجلا طيمنتلل يدصتلا لالخ نم لمشي امب ،بالطلل ةيعامتجالا-ةيسفنلاو
�.ميلعتلا ىلع تامجهلا نع رفست وأ مقافت

• رصتقي الأ نامضو ،ميلعتلا ىلع تامجهلا دعب ”لضفأ لكشب ءانبلا“ جهن ةيميلعتلا تامدخلا ومدقم ىرحتي نأ بجي

اضيأ دتمي امنإ ،تاحالصإلا ىلع ليومتلا
ً
الومشو انامأ رثكأ اهلعجو سرادملا نيسحتل 

ً
.نيملعملاو بالطلا عيمجل 
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اماع 21 اهرمع ةبلاط
ً

 مولعلا سرد ءانثأ ةلئسأ بيجت 
 يف ,ةينميلا ةجح ةظفاحمب ,يزمحلا ةسردم يف ةميخب
 قحاللا رامدلا مغر ةسردملا حتف مت .1202 راذآ/سرام
 ةيخوراص تافوذقمب ةمجه ببسب اهنم يناثلا قباطلاب
 .ةقباسلا ماوعألا لالخ تعقو
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 :رظنا1
;auhniX ;semiT natsinahgfA ;VT dahsmahS ;semiT kroY weN ;ycnegA ulodanA ;PA ;dlroWadraG ;ycnegA sweN sserP cimalsI nahgfA ;ycnegA ecioV nahgfA
acudE & slriG tcetorP ot tnegrU“ .20345GFA DI tnevE ,(DELCA) tcejorP ataD tnevE dna noitacoL tciflnoC demrA ni detic sa ,sweN OLOT ;PFA ;woN lubaK-
yaM ,CAAC GSRS fo ecfifO ,dij’M allaaM tajaN rD GSRS dna abmaG ainigriV GSRS ”,natsinahgfA ni kcattA yldaeD retfA slaicfifO NU diaS tciflnoC ni noit
llot htaeD“ ,eizneKcM aneehS dna notaeD refinneJ .1202 ,01 yaM ,hctapsid hctaW sthgiR namuH ”,natsinahgfA ni slrigloohcS gnilliK“ ,rraB rehtaeH .1202 ,21
.1202 ,01 yaM ,NNC ”,kcatta bmob loohcs ’slrig natsinahgfA ni 58 ot sesir
stsalb bmob loohcs lubaK fo smitciv rof larenuf dloh snahgfA” .1202 ,9 yaM ,areezaJ lA,“ :رظنا2
hcraM ”,enitselaP ni noitacude no skcatta fo tcapmi eht gnirusaeM“ ,AEPCG 2202. :رظنا3
yaM ,ofnI ofeM imiM ”,deppandik ffats loohcs ,srehcaeT :obmuK“ ,ofnI ofeM imiM .0515OAC DI tnevE ,DELCA yb detic sa ,ofeM imiM 81, 1202. :رظنا4
.1 .p ,1202 ,13 yaM ”,1202 yaM - feirB sweN ylhtnoM eraC htlaeH no skcattA“ ,thgisnI ytirucesnI
 :رظنا5
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dnaH“ ,BVD .(1202 ,62 yluJ dedaolnwod atad) 23761RMM DI tnevE ,DELCA ni detic sa ,amruB fo ecioV citarcomeD .1202 ,91 yaM ,aisA eerF oidaR ”,(Ù
.1202 ,71 yaM ,amruB fo ecioV citarcomeD ”,kogoM ni edolpxe sedanerg
 :رظنا6
»locaraC ”,(aisacuaC ne setnatsefinam artnoc órapsid acilbúP azreuF al euq naicnuneD) aisacuaC ni srotartsnomed no gnirfi sa decnuoned secroF cilbuP
atisiv lairosnefed emrofnI) 1202 enuJ-lirpA stsetorp laicos naibmoloC tisiv HDIC troper s’namsdubmO ,namsdubmO eht fo ecfifO .1202 ,02 yaM ,oidaR
.34 .p ,(1202 ,aibmoloC fo tnemnrevoG  :atogoB),(1202 oinuj-lirba laicos atsetorp aibmoloC HDIC
 :رظنا7

».p ,retsulC noitcetorP ilaM ”,(1202 iaM - 5 oN noitcetorP ed gnirotinoM ed leusneM troppaR) 1202 yaM - 5 oN ,ilaM tropeR gnirotinoM noitcetorP ylhtnoM
.3
.1202 رايأ/ويام 72 ,انيشت كيبارآ ,ةديدحلا يف ةسردم نييثوحلل ةريسم ةرئاط فصقب لافطأ 4 مهنم صاخشأ 5 ةباصإ :نميلا ،ةقلامعلا“ :رظنا8
.1202 رايأ/ويام 62 ،يندم عمتجم ةمظنمل لثمم نم اهيلع لوصحلا مت تامولعم  9
oN tropeR noitautiS nairatinamuH ognoC eht fo cilbupeR citarcomeD” .2 .p ,0202 rebmeceD ,FECINU. 21, :رظنا  01
pirtS azaG seitilicaF lanoitacudE ni egamaD no tropeR retsulC noitacudE” .2 .p ,1202 yluJ ,retsulC noitacudE yrotirreT nainitselaP deipuccO,“ :رظنا11
melasureJ ehT ”,azaG no sekirts ria FDI gnirud tih sloohcs AWRNU owT“ ,fforazaL havoT :رظناو .1202 رايأ/ويام 31 خيراتب ،ينورتكلإلا ديربلا ربع اورنوألا نم تامولعم21
.1202 ,31 yaM ,esaeler sserP AWRNU ”,seitilitsoh gnirud tih azaG ni snoitallatsni AWRNU“ ,AWRNU .1202 ,31 yaM ,tsoP
p ,1202 rebmeceD ,AHCO ,tfarD gnikroW 2202 weivrevO sdeeN nairatinamuH tPo ,AHCO. 64. :لاثملا ليبس ىلع31
 :رظنا41
reP eht dna lareneG-yraterceS eht ot desserdda licnuoC ytiruceS eht fo tnediserP eht morf 0202 rebmeceD 32 detad retteL“ ,licnuoC ytiruceS snoitaN detinU-
.81 .p ,0202 ,03 rebmeceD ,7521/0202/S ”,licnuoC ytiruceS eht fo srebmem eht fo sevitatneserpeR tnenam
 :رظنا51
tsop yletinfiedni‘ loohcs fo yad tsriF“ .1202 ,1 rebmetpeS ,42ecnarF ”,airegiN nretsewhtron ni loohcs hgih morf stneduts 07 naht erom pandik nemnuG“ ,PA-
1202 ,61 rebmetpeS ,esaeler sserp FECINU ”,stneduts nairegiN noillim 1 tsael ta rof ’denop
rebotcO ,aciremA fo ecioV ”,tciflnoC morF noitcetorP retteB rof llaC srehcaeT nooremaC“ ,akezdniK niwdE ikoM 5, 1202. :رظنا61
p ,1202 ,82 rebmetpeS ,FECINU ”, 1202 rebmetpeS ,6 .oN tropeR noitautiS nairatinamuH “ ,FECINU. 2. :رظنا71
sthgir s’nerdlihc fo noitaloiv suoires a si ramnayM ni secrof ytiruces yb sloohcs fo noitapuccO”dna OCSENU ,nerdlihC eht evaS fo tnemetatS tnioJ,“ :رظنا81
.1202 ,91 hcraM ,FECINU
yaM ni sloohcS no skcattA 001 nahT eroM :ramnayM” .1202 ,11 enuJ ,esaeler sserp nerdlihC eht evaS,“ :رظنا91
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rorret fo tcA’: ,kcatta ytisrevinU lubaK ni dellik 22 tsael tA” .0202 ,2 rebmevoN ,areezaJ lA‘“ :رظنا  12
p ,(1202 yraurbeF ,RHCHO dna AMANU :lubaK) ,0202 tropeR launnA tciflnoC demrA ni snailiviC fo noitcetorP :natsinahgfA ,AMANU. 82. :رظنا22
 :رظنا32
revinU lubaK ni dellik 22 tsael tA :’rorret fo tcA‘“ .1202 rebmetpeS ”,natsinahgfA fo ydutS esaC A :noitacudE no snopaeW evisolpxE fo tcapmI ehT“ ,AEPCG-
kroY weN ehT ”,91 tsaeL ta gnilliK ,ytisrevinU lubaK mrotS nemnuG“ ,iziaF amitaF dna ffeN-snobbiG samohT .0202 ,2 rebmevoN ,areezaJ lA ”,kcatta ytis
oN ,naidrauG ehT ”,daed 22 sevael nemnug sisI yb ytisrevinU lubaK no kcattA“ ,iiokaM dammahoM rathkA dna fiaS leahciM  .0202 ,2 rebmevoN ,semiT-
.1202 ,42 yraunaJ ,sweN oloT ”,pleH keeS kcattA ytisrevinU s’rebmevoN ni dednuoW stnedutS“ ,tadaS abiraF .0202 ,2 rebmev
rebmevoN ,semiT kroY weN ehT ”,riapseD eroM nevE otni lubaK stlupataC tluassA loohcS yldaeD“ ,iziaF amitaF dna ffeN-snobbiG samohT 3, 0202. :رظنا42
kcattA ytisrevinU lubaK rof htaeD ot decnetneS” .1202 ,4 hcraM ,ycnegA ecioV nahgfA, 2“ :رظنا52
 gnissim slrig nairegiN 003 naht eroM :noitcudba loohcs arafmaZ s’airegiN”BBC,“ :رظنا62

News, 
February 
6, 2021.

noitcudba-ssam retfa syad 4 desaeler slrigloohcs 972 syas laicfifo nairegiN” .1202 ,2 hcraM ,sweN SBC,“ :رظنا72
.يشبادو كوبيش فاطتخا عئاقو نع ليصافتلا نم ديزمل ،موجهلا تحت ميلعتلا نم 0202و 8102 يتخسن رظنا82
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