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 يفحص نايب .1

 يتلا تاكاهتنالا ىلع ءوضلا نوطلسي 2021 زلانيإ نترام ةزئاج لينل نويئاهنلا نوحشرملا
 ةيدادبتسالا لودلا نم ددع يف ثدحت

 لينل ةيدادبتسا لود نم ناسنإلا قوقح نع نيزراب نيعفادم ةثالث حّشُر - 2021 رياني/يناثلا نوناك 18 نينثالا ،فينج
 ،ةلوزعملا ناتسنامكرت نم ةيقوقح ،افوليشأ ناطلس مهو ناسنإلا قوقح نع نيعفادملل 2021 ماعل زلانيإ نترام ةزئاج
 نيب ةاواسملا نع نيعفادملا زربأ نم ،لولذهلا نيجل .يفحصلا ريوصتلا قيرط نع ناسنإلا قوقح تاكاهتنا قّثوت
 ببسب نيصلا يف نجُسو نيُدأ ماحم ،غنشنو وي .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ًايلاح ةنوجسم ،ةأرملا قوقحو نيسنجلا
 قيمعلا مهمازتلاو مهتعاجشب نويئاهنلا نوحشرملا زّيمتيو .نييقوقح نيطشان نعو ناسنإلا قوقح اياضق نع هعافد
 متتسو .مهدلب تاطلس لبق نم مهتاكسإل ةديدع تالواحم نم هل نوضّرعتي ام مغر ،اهنع نوعفادي يتلا اياضقلاب
 عم كارتشالاب رياربف 11 خيراتب تنرتنإلا ربع مظنُيس 2021 ماعل زلانيإ نترام ةزئاجل لفح لالخ مهتعاجشب ةداشإلا
 .ناسنإلا قوقحب اهمازتلا راطإ يف ةديدع تاونس ذنم ةزئاجلا معدت يتلا فينج ةنيدم

 ناسنإلا قوقح نع تاعفادملاو نيعفادملاب ةداشإلا نم انعنمي نأ نكمي ءيش ال
 ةوقب نوزّيمتي نيذلا ملاعلا ءاحنأ عيمج نم ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا ماع لك 2021 ماعل زلانيإ نترام ةزئاج مركُت
 ةنجل تحّشر ،2021 ماع يفو .ةيصخشلا مهتمالس باسح ىلع كلذ نوكي ام اًبلاغو - ةيساسألا انقوقح زيزعتب مهمازتلا
 فالآ" :الوس يد ليبازيإ / ةديسلا زلانيإ نترام ةسسؤم ةريدم لوقتو .ةفلتخم ةيدادبتسا تائيب نم صاخشأ ةثالث ميكحتلا
 زلانيإ نترام ةسسؤم .لتقلا ىتحو نجسلاو ةقياضملاو داهطضالل ماع لك نوضّرعتي ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا
 ةئيلملا مهصصق لثمت نيذلاو نيرخآلا لجأ نم ريثكلا اومدق نيذلا ،2021 ماعل نييئاهنلا نيحشرملاب ةداشإلاب فرشتت
 ."مويلا ناسنإلا قوقح ةكرح اههجاوت يتلا رطاخملل اًزمر نحملاب

 2021 ماعل نويئاهنلا نوحشرملا
 نع رظنلا فرصيس ملاعلا نأب داقتعالا ىلإ ليمت ةيدادبتسالا لودلا نإ" :نيلوث زناه / ديسلا ميكحتلا ةنجل سيئر لوقي
 تايلمع نأكو ادب ،انوروك ةحئاج لالخو .ةباقرلل نوعضخي نيذلا وأ نونجسُي نيذلا ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا
 ىلع حيحص ريغ كلذ نأ ىلع ليلد ماعلا اذهل نييئاهنلا نيحشرملا نإ .مهئارآ نع ريبعتلا نم سانلا عنمتس قالغإلا
 .قالطإلا

 مهتيلوؤسم ىلع نولمعي نولقتسملا نويفحصلاو ةمدعنم ريبعتلا ةيرح ،ةلزع ملاعلا لود رثكأ ىدحإ ،ناتسنامكرت يف•
 رثؤت يتلا ةيعامتجالا اياضقلاو ناسنإلا قوقح تاكاهتنا ،)اًماع 71( افوليشأ ناطلس ةيفحصلا ةروصملا قثوت .ةصاخلا

 نم ةدحاو يهف ،ةيصخشلا ةاناعملاو ةيعمقلا ةئيبلا نم مغرلا ىلعو .ةيمويلا هتايح يف ينامكرتلا بعشلا ىلع
 .ةلقتسم تالاقم عيقوت ىلع نوؤرجتي نيذلا دالبلا يف لئالقلا نيلسارملا

 ىدحإ لتحت ةكلمملا نأ ةجردل ،يناسنجلا زييمتلا نم لاكشأ ةدع هجاوت ةأرملا لازت ال ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف•
 ماعل يملاعلا يداصتقالا ىدتنملا نع رداصلا نيسنجلا نيب ةيملاعلا ةوجفلا ريرقتل اًقفو ةريخألا رشعلا بتارملا

 ماظن ءاهنإ ىلإ تعدو "ةدايقلا قح اهل" ةلمح يف ةزرابلا تايصخشلا ىدحإ )اًماع 31( لولذهلا نيجل تناكو .2020
 اهضرعت دعبو .تايرخألا تاطشانلا نم ديدعلا عم يموقلا نمألاب قلعتت مهتب 2018 يف لولذهلا تنجُسو .لجرلا ةيالو
 نوناك 28 يف رهشأ 8و تاونس 5 نجسلاب اهيلع مكُح ،يدارفنالا سبحلاو ةيبطلا ةياعرلا نم نامرحلاو بيذعتلل
.2020 ربمسيد/لوألا

 .709ـلا ةلمحب ىمسي ام لالخ 2015 ماع يف ماحمو يقوقح طشان 300 نم رثكأ لقُتعا وأ ىفتخا ،نيصلا يف•
 ،نيزجتحملا نيماحملا ءالؤه دحأ نع عافدلل ةينهملا هتريسم نع )اًماع 54( غنشنيو وي حجانلا لامعألا يماحم ىلختو
 يف ىنميلا هدي ميشهت متو ،نآلا ىتح تاونس ثالث نم برقي ام ذنم زجتحم غنشنيو وي .رخآلا وه لقتعُي نأ لبق
.روهدت يف هتّحصو نجسلا

2021 رياربف 11 موي تنرتنإلا ربع ةزئاجلا ميلست لفح
 تنرتنإلا ربع لفح لالخ 2021 رياربف 11 يف ةثالثلا نييئاهنلا نيحشرملا ىلإ 2021 ماعل زلانيإ نترام ةزئاج حنمُتس
 ةنيدمل يذيفنتلا سلجملا وضع لاقو .ةزئاجلل ىمادقلا نيمعادلا دحأ يهو ،)ارسيوس( فينج ةنيدم هميظنت يف كراشت

 تامزألا تاقوأ يف اميس ال ،ناسنإلا قوقحل اهمعد ديدج نم دكؤت فينج ةنيدم" نإ زيموغ وسنوفلأ / ديسلا فينج
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 صاخشألاب ةداشإلا نم ةحئاجلا انعنمت نلو ،انعمتجم ساسأ يه ناسنإلا قوقح .ًايلاح اهشيعن يتلا لثم ،تابارطضالاو
 ."ريثكلاب اوحض نيذلا ناعجشلا

 

 نويئاهنلا نوحشرملا .2

 
 )ناتسنامكرت( افوليشأ ناطلس

 
 ةلقتسم ةيفحص ةروصم )اًماع 71( افوليشأ ناطلس
 اًعمقو ةلزع نادلبلا رثكأ ىدحإ ،ناتسنامكرت يف ةلسارمو
 نم ديدعلا ىلع ءوضلا افوليشأ ناطلس طلست .ملاعلا يف
 اهل ضرعتي يتلا ناسنإلا قوقح تاكاهتناو ملاظملا
 ةلماكلا هبش ةموكحلا ةرطيس عمو .اهدلب يف صاخشألا

 يأ ناتسنامكرت ينطاومل نوكي ام اًردان ،دلبلا ناكس ىلع
 .مهقوقح نع عافدلل ليبس
 
 نامكرتلا نينطاوملا ىلع رثؤت يتلا اياضقلا اهلمع زربيو
 تايلمعو ،يئاذغلا نمألا مادعنا لثم ةيمويلا مهتايح يف
 ةيحصلا ةياعرلا صقنو ،ةينوناقلا ريغ يرسقلا ءالخإلا
 .ةقاعإلا ووذ صاخشألا ههجاوي يذلا زييمتلاو ةيفاكلا

 
 نامزلا نم دقع نم رثكأل اياضقلا هذه افوليشأ تّطغو
 مالعإ لئاسو ىلإ ةسلخ اهلقن مت ريراقتو تالاقم تّدعأو
 فشكت يتلا اياضقلاو اهطقتلت يتلا روصلا تناكو .ةيبنجأ

 نكسلا قوقح تاكاهتنا يف تاقيقحتلا يف ةيروحم اهنع
 يكنسله نامكرت ةسسؤم اهترجأ يتلا دابأ قشع يف
 .شتوو ستيار نمويهو ناسنإلا قوقحل
 
 ةيرحب عتمتي ال دلب يف ةيئاصقتسا ّةيفحص اهتفصبو

 يف دالبلا ةرداغم نم تعُنم دقو .تاقياضملاو تامجهلا نم ةداح لاكشأل افوليشأ ناطلس ضرعتت ،مالعإلا
 ،ةيصخشلا ةاناعملاو ةبعصلا فورظلا نم مغرلا ىلعو .تنرتنإلاب لاصتا يأ اهيدل نوكي ال داكيو تابسانم ةدع
  .نامكرتلا نينطاوملا بناج ىلإ فوقولاو قيقحتلا لصاوت اهنإف
 

____________ 
 
 

  



 )ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا( لولذهلا نيجل
 ةيدوعس ةيقوقح ةطشان )ًاماع 31( لولذهلا نيجل
 قوقحو نيسنجلا نيب ةاواسملا نع ةزراب ةعفادمو
 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةأرملا

 ىدحإ 2018 ماع اهلاقتعا لبق لولذهلا نيجل تناكو
 يتلا "ةدايقلا قح اهل" ةلمح يف ةيسيئرلا تايصخشلا
 تعدو .ةرايسلل ةأرملا ةدايق رظح ءاغلإ ىلإ تعد
 ةكلمملا يف لجرلا ةيالو ماظن ءاهنإ ىلإ ًاضيأ لولذهلا
 فنعلا اياحضل أجلم حتفل تططخو ةيدوعسلا ةيبرعلا

.يناسنجلا

 .ادنك يف ةيناطيربلا ايبمولوك ةعماج يف يسنرفلا بدألا سردت تناك امدنع 2013 ماع يف اهطاشن نيجل تأدب
 اهتمهم يف رمتست نأّ الإ لولذهلا نيجل تبأ ،اهطاشن اهيلع يوطني يتلا ةريبكلا رطاخملا نم مغرلا ىلعو
 .هل توص ال نمل توص ءاطعإ يف ةلثمتملا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ تارامإلا نم ةرايسلا اهتدايق ءانثأ 2014 ماع يف ةرم لوأل اهيلع ضبقلا يقلأو
 نم نامرحلاو يدارفنالا سبحلاو بيذعتلل تّضرعت ثيح ،2018 ويام ذنم لاقتعالا يف نآلا يهو .ةرواجملا
 اهنأ ًانلع يفنت نأ طرشب نيجل نع جارفإلا نكمملا نم ناكو .ةيبطلا ةياعرلا نمو اهتلئاعو اهيماحمب لاصتالا
 ماعطلا نع اًبارضإ تأدب ،2020 ربوتكأ/لوألا نيرشت يفو .كلذ تضفر اهنكل ،نجسلا يف بيذعتلل تضرعت
 ةيئازجلا ةمكحملا ىلإ اهتيضق تليحأ ،ربمفون/يناثلا نيرشت 25 يفو .اهزاجتحا فورظ ىلع اًجاجتحا
 28 يفو .اهعافد دادعإل طقف ًادحاو ًاموي اهتلئاع تحنُمو ."باهرإلا ةمكحم" مساب ةفورعملا ةصصختملا
 فقو يضاقلا اهحنمو .رهشأ ةينامثو تاونس سمخ نجسلاب نيجل ىلع ةمكحملا تمكح ،ربمسيد/لوألا نوناك
 ينعي امم ،)2018 ويام ذنم( نجسلا يف لعفلاب اهتضق يتلا ةدملا ىلإ ةفاضإلاب رهشأ 10و نيماع ةدمل ذيفنتلا
 .2021 ماع لئاوأ يف اهنع جارفإلا متي دق هنأ
 ةميرج ربتُعي لعف يأ اهباكترا لاح يف هنأو تاونس 5 ةدمل رفسلا نم عنمُتس نيجل نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو
 .ديدج نم اهنجس داعيس هنإف ،ةلبقملا ثالثلا تاونسلا لالخ

 ماعل )يدنامرون( ةيرحلا ةزئاجو 2019 ماعل ةباتكلا ةيرحل "يبراب /نب" ةزئاج ىلع لولذهلا نيجل تلصحو
 لبون ةزئاجل اهحيشرت متو 2019 ماع يف ًاريثأت تايصخشلا رثكأ ىدحإك "ميات" ةلجم اهتراتخا دقو .2020

 .2021و 2020و 2019 يف مالسلل

__________



 )نيصلا( غنشنيو وي
 قوقح لاجم يف ينيص ماحم )ًاماع 54( غنشنيو وي
 هتاطاشن ببسب 2018 ماع ذنم زُجتحا ،نيكب نم ناسنإلا
 حالصإلاو ةيطارقميدلاو نوناقلا ةدايسب ةلصلا تاذ
 .نيصلا يف يموكحلا

 ناسنإلا قوقح لاجم يف هطارخنا لبق غنشنيو وي ناكو
 غنشنيو وي ىلختو .تاكرشلا لاجم يف ًاصصختم ًايماحم
 ،ناسنإلا قوقح اياضق ىلع ّزكرُيل ةحجان ةينهم ةايح نع
 ىلإ عسوأ لكشب قرطتلا ىلإ فاطملا ةياهن يف هعفد امم
 .نيصلا يف نوناقلا ةدايس لاجم

 يف ةيضاملا رشعلا تاونسلا ىدم ىلع غنشنيو وي لمعو
 هعافد اهرهشأو ،ةزرابلا ناسنإلا قوقح اياضق نم ديدعلا

 قوقح ىلع ةريبك عمق ةلمح لالخ 2015 ماع يف لقُتعا يذلا "غنزناوك غناو" ناسنإلا قوقح يماحم نع
 يف عافدلا يلوت غنشنيو وي ررق ،كلذب مايقلا رطاخم نم مغرلا ىلعو .709ـلا ةلمح اهيلع قلُطأ ،ناسنإلا
 .ةيضقلا

 تارييغت ءارجإ ىلإ اًنلع اعد لب ،ناسنإلا قوقح لاجم يف ةينوناق اياضق يف هتكراشم ىلع رمألا رصتقي ملو
 .بازحألا ددعتم ماظن عضوو مادعإلا ةبوقع ءاغلإ يأ ،ينوناقلا ماظنلا ةعجارمو ةيروتسد

 نم عمقلا لاكشأ ىسقأ غنشنيو وي هجاو ،ةأرج مهرثكأو نيينيصلا ناسنإلا قوقح ءاطشن رهشأ دحأ هتفصبو
 .ةاماحملا ةباقن نم درطلاو ةيرس ةمكاحم يف ةنادإلاو يفسعتلا لاقتعالا كلذ يف امب ،ةينيصلا ةلودلا لبق
 ةيبطلا ةياعرلا ىلع لوصحلا نم مورحمو يدارفنالا سبحلا يف ًايلاح لقتعم غنشنيو وي نإف ،هتجوز بسحبو
 ايلعلا مكاحملا ىدحإ تديأ ،2020 ربمسيد/لوألا نوناك يفو .هدي ميشهت ىلإ تدأ ةئيس تالماعمل ضرعت دقو
 .نيحلا كلذ ذنم هدوجو ناكم فرعُي ملو .تاونس عبرأ ةدمل هنجس مكح ةينيصلا ةيميلقإلا

____________




