
 

 راصحلا تحت اعرد
 َنيّيندملا ىلع اهِتاساكعناو ِةّيناديملا ِعاضوألا َلوح يناثلا ُثيدحتلا

 2021 بآ 12 ىلإ زومت 30 نم

 

 دلبلا اعرد ىلع رمتسملا راصحلل ةيواسأم تايعادت تدهش ،راصحلا تحت ًاموي 50 ..ةمتاق ةرتف

 مّدقتلا لواحتو ،ةرصاحملا قطانملا طيحم يف رشتنت ةّيركسعلا تاّوقلا تلزامو ،اهطيحمو

 ،تابابدلاو نواهلا فئاذقب فصقلا رارمتساو ٍتاكابتشا عالدنا ىلإ ىّدأ اّمم ،رخآلاو نيحلا نيب

 دايدزا ىلإ يّدؤيو ،دلبلا اعرد لخاد تا/نيرصاحملا تا/نيّيندملا ىلع ًاريبك ًارطخ لّكشي اذهو

 خيراتب ٍلماك ٍلكشب نيحطلا عطقنا ثيح ،تايوتسملا ةّفاك ىلع ًاءوس ةيناسنإلا عاضوألا

 ،ةرصاحملا قطانملا ىلإ ٍلماك ٍلكشب ةّيّبطلاو ةّيئاذعلا ّداوملا لاخدإ عنم ببسب 2021\8\6

 ّكفل قطانملا عيمج هيف تكراش 2021\8\7 خيراتب ٍّماع ٍبارضإ نع تا/نوطشان نلعأ دقف

 .يّدرتملا ّيناسنإلا عقاولاب ًاديدنت ؛اعرد نع راصحلا

 :ّيناسنإلا عقاولا

 امب ؛لزنملا يف زبخلا ةعانص ىلإ لئاوعلا تأجل زباخملا قالغإو ،ةّيئاذغلا ّداوملا عاطقنا دعب

 ٍةليلق ٍتايمكب ةطحملا اعرد ّيح نم هبلج ّمتي يذلا نيحطلا نم وأ ،نيحطلا نم اهيدل ىقبت

 دلبلا اعرد فارطأ ىلع دجاوتملا يركسعلا زجاحلا عنمي ثيح تاراّيسلا لوخد عنم ببسب ؛ًادج

 ٍطورش نمض ،دلبلا اعرد نم جورخلاب طقف ءاسنلل حمسيو ،ٍقلطم ٍلكشب هنم تاراّيسلا روبع

 ٍرالود 400 ىلإ لصت دق غلابم بلط لثم ،زحاجلا ىلع نيدجاوتملا رصانعلا هب موقي ٍزازتباو

 .جورخلاب بغرت يتلا ةلئاعلل

 قطانملا ةّفاك نع ّيئابرهكلا رايتلل ٌّمات ٌعاطقنا كانه ؛ةّيئاذغلا ّداوملا عاطقنا ىلع ًةوالع

 هايم ىلإ لوصولل رابآلا ىلإ تا/نوّيندملا أجلي كلذل برشلا هايمب ٌريبك ٌّحش كانهو ،ةرصاحملا

 .برشلا

 :ّيّحصلا عضولا

 يف لمعت تناك يتلا ةّيّبطلا ةطقنلا جورخ دعب ًةّصاخو ،مدعنت نأ ةّيّحصلا تامدخلا تداك

 ّيركسعلا ديعصتلا ءدب دنع ماظنلا تاّوق لبق نم اهفصق دعب ةمدخلا نع دلبلا اعرد ةقطنم

 تامّوقملا ىندأ اهيف رّفوتت ال ٍةّيفاعسإ ٍةّيّبط ٍةطقن يف ًايلاح لمعلا ّمتيو ،دلبلا اعرد ىلع

 .ةّيفاعسإلا

 

 



 

 :اعرد ةنيدم ءابطأ دحأ لاق

 يتلا ةاسأملا فقول لّخدتلل ةّيلودلاو ةّيناسنإلا تامّظنملا اهيف دشانأ ٌةلاسر هذه" 

 ٍّيحارج ٍلمع ىلإ جاتحي نم نإ ،اهطيحمو دلبلا اعرد يف ةرصاحملا رسألا اهشيعت

 ىفشملا ىلإ ضيرملا فاعسإ عيطتسن الو ،ٌةقلغم قرطلا ّنأل ،تّيملا مكحب وه ٍريبك

  ." ةّصاخلا يفاشملا ىلإ الو ،يزكرملا

 

 ٍّصاخ ٍلكشب ءاسنلا ىلعو ،ًةّماع تا/نيّيندملا ىلع ًابلس سكعنيو ،ًادج ٌءّيس ٌّيناسنإ ٌعقاو

 ٌةّصاخ ٌتاجايتحا كانه يلاتلابو ،تامزألاو تاعازنلا ّلظ يف ّنهيلع ءابعألا دادزت يتلا

 .اهل تافتلالاو اهتاعارم بجي ّيئاذغلاو ّيّحصلا ىوتسملا ىلع ءاسنلاب

 اهيلإ حزن يتلا دجاسملا دحأ يف سوريفلاب ناتديس تيبصأ )انوروك( ءابو راشتنا ّلظ يفو

 ذخأل ٍةيناكمإ وأ ،ٍّيّبط ٍمعد ّيأ دجوي ال .يئاوشعلا فصقلا نم ًابره تا/نوّيندملا

  .هراثآ نم فيفختلا وأ ءابولا راشتنا نم ّدحلل ةمزاللا تاطايتحالا

 :اعرد يف تاطشانلا ىدحإ تلاق

 نمض ّنسلا رابكو لافطألل ةفاضإلاب لئاوعلا نم ٍةريبك ٍةعومجم عم نورصاحم نحن" 

 ال ئجالملا هذه نأ ثيح ،ةّيئادعلا لامعألا نم ملست مل يتلا ساردملاو دجاسملا

 ،ةّيثاغإلاو ةّيّبطلا ّداوملاب صقنلا ّلظ يف رارمتسالل تامّوقملا ىندأ يوحت

 ."انه ًادج ٌةريبك ةاناعملا ..ءاسنلاب ةّصاخلا تاجايتحالاو

 :ّيندملا زّيحلا

 نم ٌةعومجم تماق ثيح ،اعرد يف ةريخألا ثادحألاب ًاّماه ًارود تا/نوطشانلا بعل

 ًاموي 50 ذنم لصاحلا راصحلاو فصقلا ىلع ًاجاجتحا ،ٍةينماضت ٍةفقو قالطإب تا/نيطشانلا

 يتلا تاكاهتنالاب ًاديدنت ؛اعرد ندم ةّفاك يف ٍلماك ٍبارضإب مايقلا ّمت دقف ،دلبلا اعرد ىلع

  .دلبلا اعرد قطانم ىلع ّيروسلا ماظنلا اهب موقي

 بتكم اهنمو ،رارقلا عاّنُص ىلإ تا/نيّيندملا عقاو لقنب ًاّمهم ًارود دلبلا اعرد ةنجل تبعل

 بتكم عم ةنجللا تلصاوت ثيح ،نوسرديب ريغ ةدحّتملا ممألا ىدل ايروسل ّصاخلا ثوعبملا

 ّيمسرلا ثّدحتملا زّكرو ،تايصوتلا ّمهأو نهارلا عضولا لوح ًةطاحإ تمّدقو ،ثوعبملا

 ممألا فقت نأ بجي" :لاقو ،تادعاسملا لاخدإو راصحلا ّكف ةرورض ىلع ةنجللا مساب ديحولاو

 اهب موقت ٍةّيماقتنا ٍبرح نم انذاقنإ ىلع 2018 ّيسورلا قافّتالل ةنماضلا لودلاو ةدحّتملا

  ."لعفلاب تدفن دق اعرد يلاهأ ىدل ةّيساسألا ّداوملا ّنأ ثيح ،ةّيفئاطلا تايشيليملا

 



 

  :نيطشانلا دحأ لاق

 عم ماعطلا نع ًابارضإ أدبنسو اهجالع نع فّقوتأس .فصقلا ةجيتن ٍحورج نم يناعأ"       

 ةلمحلا تاليو نوناعي نيذلا اعرد يف انلهأ نع راصحلا ّكف نيحل تا/نيطشانلا نم ةعومجم

 ."دلبلا اعرد ىلع ةيماقتنالا

 :ّيناديملا عقاولا

 2021\8\12 خيرات ىلإ 2021\7\30 خيرات نم ةّدتمملا ةرتفلا لالخ ٍفصق ةطقن 46 كانه

 لزنم ضّرعت ثيح ،ّدسلا قيرطو دلبلا اعرد قطانم ةّفاكو ةدودايلا اهنم ٍةّدع قطانم تلمش

 .ًاضيأ فصقلل ةيزكرملا ةنجللا ءاضعأ دحأ

 ٍةّرمتسم ٍةلواحم يف نيكسم خيشلاو ىون زجاح لثم ،ٍةّدع قطانم يف تاكابتشالا ّرمتست  

 دوجو ببسب ُثدحت دق رزاجمو ،ٍةّيماقتنا ٍتالمح نم ٌّرمتسم ٌفّوخت كانه يلاتلابو ،مّدقتلل

 .دلبلا اعرد فارطأ ىلإ دفاوتلاب تأدب يتلاو ماظنلل ةعباتلا تايشيليملا نم رصانعو ٍتاّوق

 ،دلبلا اعرد يف ضوافتلا ناجل ءاضعأ دحأ لزنم وهو ،ّدسلا قيرط ّيح يف ًالزنم فصقلا لاط

 لالخ ًاياحض 6 ىلإ ثيدحتلا نمض ةاطغملا ةرتفلا لالخ نيّيندملا اياحضلا ددع غلب دقف

 .دلبلا اعرد ىلع ةريخألا ةّيركسعلا ةلمحلا رارمتسا

 

 :ٌةقّلعُم ٌتاضوافم

 عم ناروح يف ةيزكرملا ةنجللاو رئاشعلا ءاهجول ٍعامتجا رخآ ذنم ةقّلعُم تاضوافملا تلاز ام

 / بآ 6 سيمخلا دلبلا اعرد بعلم يف عامتجالا ناك ثيح ،اعرد ةنيدم يف ّيسورلا بناجلا

 نماضلا بلاط يذلا مهنايب دعب ناروح ءاحنأ فلتخم نم ٍنايعأو ٍءاهجو عم ،2021 سطسغأ

 .هتايلوؤسم ىلع فوقولا ةرورضب ّيسورلا

 نع راصحلا ّكفو ،رانلا قالطإل ٍيروف ٍفقوب ًادوعو عامتجالا اذه يف ءاهجولا ىّقلت دقو

 ،دلبلا اعرد فارطأ ىلع ةرصاحملا تالئاعلا نع كلذكو ،ميخملاو ّدسلا قيرطو دلبلا اعرد ءايحأ

 زكرم هاجّتاب دلبلا اعرد نم ديحولا ربعملا لّكشي يذلا ايارسلا زجاح حتف ةداعإب ًادوعو اوّقلتو

 .ةنيدملا

 ىّتح ّمتي مل هّنأ ّالإ ٍّيسور ٍروضحب ةّينمألا ةنجللاو ةيزكرملا ناجللا نيب ٍعامتجا بيترت ّمت

 .ٍريبك ٍلكشب تعراستت ٌثادحأو ،ٌةّيموي ٌتارّوطت كانهف ،ًاءوس عضولا ديزي اّمم ،ةظحللا

 امك ،دلبلا اعرد فارطأ ىلع ّيروسلا ماظنلل ةعباتلا تايشيليملا نم ٍدوشح لوصو ّرمتسي 

 نيلعاف عم تاضوافملا ةنجل كلذكو ،اعرد ءاهجو عم ٍتايوتسم ةّدع ىلع ٌعامتجا دقُع



 

 رارمتسا لاح يف ثدحت دق رزاجم نم فّوختلاو ،ءّيسلا ّيناسنإلا عقاولا ىلع اوزّكر نيّيلود

 .ةّيئادعلا لامعألا

 فلأ 18 نع ّلقي ال ام تربجأ دلبلا اعرد يف ةّيئادعلا لامعألا ديعصت نأ ةدحّتملا ممألا تحّرص

 ىلإو ،اهسفن اعرد ةنيدم ىلإ مهنم ريثكلا برهو ،ويلوي/زومت 28 ذنم اهنم رارفلا ىلع ٍّيندم

 ةطحملا اعرد يف سرادم ىلإ اوأجل نيذلا صاخشألا تائم ءالؤه نيب نمو ،ةرواجملا قطانملا

 رطيست ٍديحو ٍقيرط ربع الإ ءايحألا هذه ةرداغم تا/نوّيندملا عيطتسي ال ،لاتقلا دادتشا عم

 .ٍدّدشم ٍلكشب ةّيروسلا ةموكحلا هيلع

 اندرت يتلا ةمتاقلا ةروصلا دّكؤت" :تيليشاب ليشيم ةدّيسلا ةدحّتملا ممألا ةضوفم تلاقو

 هذه يف تا/نوّيندملا اهل ضّرعتي يتلا ةثيثحلا رطاخملا ،ىرخأ ءايحأو دلبلا اعرد نم

 تحت عقاولا يف مهو ،فنعلا لامعأو تاكابتشالا ًاراركتو ًارارم نوهجاوي ثيح ،قطانملا

 .راصحلا

 ةزهجأ بحس ببسب لصاوتلا اهنع ًاعوطقمو حايشلا ةقطنم يف ًةرصاحم ًةلئاع 250 تلاز ام

 ٌريبك ٌفّوخت كانه" تابرح ناميإ ةدّيسلا لوقتو .ّيجراخلا ملاعلاب اهلاصّتا عطقل اهنم فتاهلا

 ةعبارلا ةقرفلا مهرجتحت ثيح ،ةقطنملا هذه يف نيدجاوتملا لئاوعلا ّقحب ٍةرزجم ثودح نم

 .ٍةرشابم ٍةيفصتب لئاوعلا نم نيباش لتق ىلع درت ٌتامولعم كانه ًاضيأو ،ٍةّيرشب ٍعوردك

 :ًاحاحلإ رثكألا تاجايتحالا تلاز ام كلذل

 ًةدوقفم تلزام يتلا ةّيساسألا تامدخلا كلذكو ،ٍيساسأ ٍلكشب ءاذغلاو ءاودلا لوح زّكرتت

 وهو ٌّيسيئرو ٌيساسأ ٌجايتحا كانه يلاتلابو ،دلبلا اعرد ىلع ةيركسعلا ةلمحلا ةيادب ذنم

 يتلا ةبعصلا فورظلا ّلظ يف ةّيناسنإلا تادعاسملا لاخدإب حامسلاو ،دادمإلا تاقرط حتف

 يذلا راصحلا نمض ّرمي ٍموي ّلك مقافتت تاجايتحالاف ،اعرد لخاد تا/نورصاحملا اهنم يناعُي

 ،دلبلا اعرد ءايحأ اهدهشت بّقرتلا نم ٌةلاح كانهو .اعرد ىلع تايشيليملاو تاّوقلا هضرفت

 .تايوتسملا ةّفاك ىلع ةاسأملا دايدزا يلاتلابو ،ةيركسعلا ةلمحلا رارمتسا نم فّوختلاو

 :ةّيساسألا تايصوتلا زّكرتت

 حامسلاو ،ةّيلودلا تايقافّتالاو تادهاعملاب مازتلالاو ،ّيناسنإلا عقاولا لوح -

  .نيّيندملا هاجت اهتايلوؤسمب مايقلل لوخدلاب تامّظنملل

 ٍصخش 10000 ةايح ىلع ٍرشابم ٍلكشب رّثؤت يتلا ةّيئادعلا لامعألاو فصقلا فقو -

 .2مك 5 زواجتتال ٍةحاسم نمض

 .حّلسملا عارصلا ءانثأ ءاسنلا نمأو ةيامحب يضاقلا 1325 رارقلا قفو ءاسنلا ةيامح -

 نكامألا ىلإ اهحوزن ّلظ يف ءاسنلاب ةّصاخلا ةيرورضلاو ةّيّبطلا تاجايتحالا نيمأت -

 .اهب ةّصاخلا تاجايتحالا طسبأ اهنادقفو اهتيصوصخ مادعناو ،ةّماعلا



 

 نيمأتل تاصانقلا لبق نم ةدوصرملا تاقرطلا حتفو ةّيساسألا ّداوملا لاخدإب حامسلا -

 .ةّيفاعسإلا ةّيّبطلاو ةّيئاذغلا ّداوملا لاخدإو ،لّقنتلا

 نيب ٍنماضك 2018 قافّتا اهيلع ّصن يتلا هتايلوؤسم مامأ ّيسورلا فرطلا فوقو -

 .اعرد ءاهجوو ماظنلا

 يلاتلابو ،ٍةّيماقتنا ٍلامعأب موقت دق يتلاو ،دلبلا اعرد فارطأ نع تايشيليملا داعبإ -

 .ًةريبك نوكت دق ٍةعّقوتم رزاجم لوصح

 ّدسل ةّيناسنإلا اهتايلوؤسم مامأ ايروس يف ةدجاوتملا ةّيناسنإلا تامّظنملا فوقو -

 ،ةدحّتملا ممألا قيرط نع ةّيناسنإلا تادعاسملا لوصوو ،ةّيساسألا تاجايتحالا

 .ءاودلاو ءاملاو ءاذغلا نيمأتو ،ّيلودلا رمحألا بيلصلاو ،ةّيلودلا ةّيناسنإلا تالاكولاو

 مقر نمألا سلجم رارقو ،ةّيلودلا تارارقلا ساسأ ىلع ّيضوافتلا ّيسايسلا ّلحلا -

 ريفوتو ،تا/نيّيندملا ةيامحو ،تا/نيّيروسلل لضفأ ٍلبقتسمل ةنامضلا وه ٢٢٥٤

 .نيمئادلا مالسلاو رارقتسالا

 ّيلودلا عمتجملا قتاع ىلع عقت ّيروسلا بونجلاو اعرد يف تا/نيّيندملا ةيامح -

 .نيّيلودلا ملسلاو نمألا ىلع ظافحلل نمألا سلجمو

 

 

 

 

 

 


