
 مــيحرلا نــمحرلا هللا مــسب
 ةــفئاط عــم نواــعتي ,اــيلعلا دــيلا ةــئيهل عباــت يــثحب زــكرم وــه تاــساردلل اــيلعلا دــيلا زــكرم
 عنــص ةــيلمع نــم اــهنيكمتو ,ةــئيهلل تاــمولعملا رداــصم عــيونت ىلإ فدــهيو ,ءاربــخلا نــم
   .ةــيملاعلا اــياضقلا ىلع ريثأتلاو ,تالوحتلاو رهاوظلا هيجوتو ,رارقلا

٤٤٤٢٣٠/د :ددـــعلا  ىــــلوألا ةـــحفصلا ـه ١٤٤٤ بـجر٢٩ م ٢٠٢٣ رـياربف ٢١ ىطـسولا اــيسآو اـبوروأ 
 

 هـــل جورـــت يذـــلا موـــهفملا ةحـــص ىلـــع دـــيكأتلا هـــنم دوـــصقملا سيـــل ةـــقرولا هذـــه يف »باـــهرإلا« حلطـــصم نأ ىلإ ةراـــشإلا ردـــجت
ــــقفو حلطــــصملا مادختــــسا متــــي .تاــــعومجملاو دارــــفألا ىلإ حلطــــصملا اذــــه دانــــسإ ةــــيفيكب فارتــــعالا الو ,ةــــيبرغلا تاــــهجلا  اً
 .لاعف لكشب ةقرولا هذه يف اهتشقانم تمت يتلا راكفألا ليصوت لجأ نم دئاسل مادختسالل

 

 
 ..ةــــــــــــيليلحت تاــــــــــــقرو..

 ?نيـــــملسملا فـــــينصت مأ باـــــهرإلا عـــــنم

 Prevent جـــــمانرب زـــــيحتل يدـــــقن لـــــيلحت

 

 
 ةـــــمدقم

 ةــفلتخم تايجيتارتــسا ملاــعلا ءاــحنأ عــيمج يف تاــموكحلا تذــفن دــقل
 دــحأ ,ةدــحتملا ةــكلمملا يفو ,»باــهرإلا« ـــب هيمــست اــم ثودــح عــنمل
 جماـنرب وـه ةيـضقلا هذـه ةـجلاعم ىلإ فدـهت يـتلا ةيـساسألا جماربلا
 ةــموكح ةيجيتارتــسا نــم اًءزــج دــعي يذــلا ,»Prevent« تــنفيرب
 عــنم يف ةدعاــسملا ىلإ فدــهيو باــهرإلا ةــحفاكمل ةدــحتملا ةــكلمملا
 ,جالـعلا نـم ريـخ ةـياقولا نأ أدـبم نـم قـلطنيو ,هيلإ دارفألا رارجنا

 فرــطتلل ةــضرع نوــنوكي دــق نيذــلا دارــفألا دــيدحت ىلــع زــكريو
 .ةيباهرإ ةطشنأ يف اوطروتي نأ لبق لخدتلاو
 ,صوـصخلا هـجو ىلـعو ,لدـجلاو دـقنلاب تـنفيرب جماـنرب لبوق دقل

 دــض ةزــيحتم ةــقيرطب جماــنربلا مادختــسا نــم دــيازتم قــلق كاــنه
 جماــنربلا نأ ةــقيقح ىلإ كــلذ عــجريو ,ةدــحتملا ةــكلمملا يف نيملــسملا

 بــسحب- يمالــسإلا فرــطتلا ةــحفاكم ىلإ لوألا ماــقملا يف فدــهي

 نيملــسم دارــفأ فادهتــسا نــع ريراــقت تدرو دــقو ,-اهتيمــست
 .كلذل ةجيتن مهمصوو لداع ريغ لكشب
 اــيناطيرب تــناك اذإ اــم ةلأــسم يف قــيقحتلا ىلإ ةــقرولا هذــه ىعــست
 ىلــعو ,نيملــسملا دــض ةزاــحنم ةــقيرطب تــنفيرب جماــنرب مدختــست

 تاــعمتجملا دــض زــيحتلا ىلــع ةــلدألا سردتــس ,دــيدحتلا هــجو
 ةــيلاعفو ,نواــعتلاو ةــقثلا ىلــع لــمتحملا يبلــسلا رــثألاو ,ةملــسملا
 رــطخل يدــصتلل يرورض جماــنربلا نأــب دــيفت يــتلا ةداــضملا جــجحلا
 ,تــنفيرب يف ةــيزييمت ريــغ ريبادــت ذــيفنت ًالــعف مــت دــق هــنأو ,باــهرإلا

 الو مالــــسإلا ال فرــــطتملا كولــــسلا فدهتــــسي جماــــنربلا نأو
 .نيملسملا

 يرورـــضلا نــمف ,لاؤــسلا اذــه ةــجلاعم ةــيمهأ يف ةــغلابملا نــكمي ال
 مدــع نإو ,ةــيزييمت ريــغو ةــلداع ةــقيرطب جماــنرب يأ ذــيفنت متــي نأ
 ددــهي لــب ,بــسحف هــسفن جماــنربلا ةــيلاعف ضوــقي ال كلذــب ماــيقلا
	.زييمتلل لعفلاب ةضرعملا تاعمتجملا شيمهت نم ديزمب اًضيأ
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 تـــــنفيرب جـــــمانرب ىلع ةـــــماع ةرـــــظن

 نــم ءزــجك 2003 ماــع يف ةرــم لوأل تــنفيرب جماــنرب ميدــقت مــت
 هــفده ,باــهرإلا ةــحفاكمل ةدــحتملا ةــكلمملا ةــموكح ةيجيتارتــسا
 ةــيامحو باــهرإلا ىلإ رارــجنالا نــم دارــفألا عــنم وــه يساــسألا
 جماـنربلا لـمعيو ,فرـطتلا رـطخل ةـضرع نوـنوكي دـق نيذلا كئلوأ

 باحـــصأ نـــم ةـــعومجم لمـــشي ,تالاـــكولا ددـــعتم جـــهن ىلـــع
 ةيحـصلا ةـياعرلا يمدـقمو ةـيلحملا تاطلـسلا كـلذ يف امـب ,ةحلصملا

 .ةيعمتجملا تاعومجملاو
 نيذــلا دارــفألا دــيدحت تــنفيرب جماــنربل ةيــساسألا فادــهألا لمــشت
 عــنمل تالخدــتلاو معدــلا ريفوــتو ,فرــطتلل ةــضرع نوــنوكي دــق
 عـمتجملا ةـنورم ريوـطتو ,باـهرإلا ىلإ رارـجنالا نـم دارـفألا ءالؤه
ــضيأ جماــنربلا فدــهيو ,ةــفرطتملا تاــباطخلا ةــهجاومل  عــم لــمعلا ىلإ اً
 لــثم ,فرــطتلا رــطخ اــهب دــجوي يــتلا تاــعاطقلاو تاــسسؤملا
 .نوجسلاو تاعماجلاو سرادملا
 قـبطني يذـلا »عـنملا بـجاو« لوـح تـنفيرب جماـنرب ذـيفنت روـحمتي

 ةــياعرلا يمدــقمو تاــعماجلاو سرادــملا لــثم ,ةددــحم تاطلــس ىلــع
 يلوــت نأ تاطلــسلا هذــه نــم بــجاولا اذــه بــلطتيو ,ةيحــصلا
 ,باــهرإلا ىلإ ساــنلا رارــجنا عــنم ةرورـــضل بــجاولا راــبتعالا

 معدــلا ميدــقتو اــهنع غالــبإلاو فواــخملا دــيدحت مهنــم عــقوتُيو
 .فرطتلا رطخل ةضرع نونوكي دق نيذلا دارفألل تالخدتلاو
ــضيأ جماــنربلا نمــضتي  نوربــتعي نيذــلا دارــفألل ةــلاحإ ةــيلمع اً

 نــم ةــعومجم نــم ةــلاحإلا يتأــت نأ نــكميو ,فرــطتلا رــطخل ةــضرع
 ,ءاقدــصألاو ةرسألا دارــفأو مهــسفنأ دارــفألا كــلذ يف امــب ,رداــصملا

 نيــينهملا نــم ةــنجل لــبق نــم اــهمييقت متــي ,ةــلاحإلا ءارــجإ درــجمبو
 وأ معدــلا نــم دــيزم ىلإ ةــجاح كاــنه ناــك اذإ اــم نوررــقي نيذــلا
 .لخدتلا
 نإــف ,باــهرإلا لاكــشأ عــيمج ربــع تــنفيرب جماــنرب لــمعي امنــيب
 .يمالسإلا فرطتلا ةحفاكم ىلع لوألا ماقملا يف بصني هزيكرت

 تـــــنفيرب يف نيـــــملسملا دـــــض زـــــيحتلا ىلع لـــــيلد

 تـنفيرب جماـنرب نأ ىلإ ريـشت يـتلا ةـلدألا نـم ةدـيازتم ةعومجم كانه
 اــم اًــبلاغو ,ةدــحتملا ةــكلمملا يف ةملــسملا تاــعمتجملا دــض زــيحتم

 ةــحفاكم ىلــع قيــضلا جماــنربلا زــيكرت ىلإ زــيحتلا اذــه ىزــعُي
 ةــجيتن ةملــسملا تاــعمتجملاو دارــفألا مــصوو يمالــسإلا فرــطتلا
 جماــنرب نأ ىلإ ريــشت يــتلا ةيــسيئرلا ةــلدألا ضــعب يلــي اميــف .كلذــل
 :ةدحتملا ةكلمملا يف نيملسملا دض زيحتم تنفيرب
 

 ةـــملسملا تاـــيلاجلا فادـــهتسا §
 مهتادــقتعم ببــسب دارــفأ فادهتــسا نــع ريراــقت تدرو
 لــيلد يأ ببــسب سيــلو ,ةــيفاقثلا مهتاــسرامم وأ ةــينيدلا
 ىلإ كـــلذ ىدأ دـــقو ,فرـــطتملا كولـــسلا ىلـــع سوـــملم
 لداـــع ريـــغ لكـــشب فنـــصي جماـــنربلا نأـــب تاـــماهتا
 .ةيزييمت ريغ ةقيرطب لمعي ال هنأو نيملسملا

 نـمحر عـم قـيقحتلا مـت ,2016 ماـع يف ,لاـثملا ليبـس ىلـع
ـماع 17 رـمعلا نـم غلابلا ,يدمحم  لـبق نـم ,نوـتول نـم اً
 مــظن نأ دــعب هــلزنم ةـــطرشلا ترازو ,تــنفيرب يلوؤــسم

 .هتسردم يف نيطسلفل تاعربتلا عمجل ةلمح
 نأ ةـــبرسم ةــيموكح ةــقيثو تفــشك ,كــلذ ىلإ ةفاــضإ
 ساــسأ ىلــع نيملــسم اًدارــفأ فدهتــسي ناــك جماــنربلا
 ينيدـلا يزـلا ءادـترا كـلذ يف امـب ,»فـينعلا ريـغ فرطتلا«
 .ةدحتملا ةكلمملل ةيجراخلا ةسايسلا داقتناو
 

 نيـــملسملا دـــض زــييمتلاو مـــصولا §
 ًامــلظ اوفــصُو نيملــسم دارــفأ نــع ريراــقت كاــنه تــناك
 ةــلدأ ىلــع ًءاــنب »نوــلمتحم نويباــهرإ« وأ »نوــفرطتم« مهنأــب

 ةيبلـس بـقاوع ىلإ كـلذ ىدأ دـقو ,اـهل ساـسأ ال وأ ةيهاو
 لـــمعلا نادـــقف كـــلذ يف امـــب ,دارـــفألا ءالؤـــه ىلـــع
 .زييمتلاو يعامتجالا داعبتسالاو
 

 نواـــعتلاو ةـــقثلا ىلع يـــبلسلا ريـــثأتلا §
 ىلإ ىدأ تـــنفيرب  ماـــنرب نأ ريراـــقتلا ىدـــحإ تدـــجو
 ,ةدــحتملا ةــكلمملا يف ةملــسملا تاــعمتجملا نيــب ةــقثلا نادــقف
ــخانم قــلخ جماــنربلا نأ ىلإ رــيرقتلا راــشأو  فوــخلا نــم اً
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 هذـــه نيـــب نواـــعتلاو لـــصاوتلا راـــيهنا ىلإ ىدأ ةـــبيرلاو
 .تاطلسلاو تاعمتجملا

 
 ةداـــــضملا جـــــجحلا

 دــض زــيحتم تــنفيرب جماــنرب نأ ىلإ ريــشت ةــلدأ كاــنه نأ نيــح يف
ــضيأ كاــنه نأ الإ ,ةدــحتملا ةــكلمملا يف ةملــسملا تاــعمتجملا ــججح اً  اً
 باــهرإلا رــطخل يدــصتلل يرورض جماــنربلا نأ ىلإ ريــشت ةداــضم
 .زـيحتلاو زييمتلاـب ةـقلعتملا فواـخملا ةـجلاعمل ريبادـتلا ذـيفنت مـت هنأو
 جماــنرب نأــب ءاــعدالل ةيــسيئرلا ةداــضملا جــجحلا ضــعب يلــي اميــف
 :نيملسملا دض زيحتم تنفيرب
 

 باـــهرإلا دـــيدهت ةـــهجاومل يرورـــض عـــنملا §
 جماــنرب نأــب ءاــعدالل ةيــساسألا ةداــضملا جــجحلا ىدــحإ
 يرورض جماــنربلا نأ وــه نيملــسملا دــض زــيحتم تــنفيرب
 لـــمعي .ةدـــحتملا ةـــكلمملا يف باـــهرإلا دـــيدهت ةـــهجاومل
 فدـهيو ,جالـعلا نـم ريـخ ةـياقولا نأ أدـبم ىلـع جمانربلا
 نأ لـــبق باـــهرإلا ىلإ رارـــجنالا نـــم دارـــفألا عـــنم ىلإ
 جماــنربلا ودــيؤم لداــجيو ,ةــفرطتم ةطــشنأ يف اوــطرخني
 هــل يمالــسإلا فرــطتلا ةــحفاكم ىلــع قيــضلا هزــيكرت نأــب
 راـــشتناو يلاـــحلا دـــيدهتلا دهـــشم ىلإ رظنلاـــب هرربـــي اـــم
 كـلت نـمو ,مالـسإلا مـساب ذـفنُت يـتلا ةـيباهرإلا تامجهلا
 :تاريربتلا
 

 تـــنيفيرب يف ةـــيزييمت ريغ ريـــبادت ذـــيفنت مت §
 فواــخملا ةــجلاعمل ريبادــت ةدــحتملا ةــكلمملا ةــموكح تذــفن
 ليبــس ىلــع .تــنفيرب جماــنرب يف زــيحتلاو زييمتلاــب ةــقلعتملا
 يف نيكراــشملل ةددــحم ةــيبيردت جمارــب نآلا كاــنه ,لاــثملا
 زــييمتلا ةــيناكمإب ةــيارد ىلــع مــهنأ نــم دــكأتلل جماــنربلا

 تاــعجارمو تاــعجارمل جماــنربلا عــضخ امــك ,زــيحتلاو
 .لاعفو لداع لكشب لمعي هنأ نم دكأتلل

 لوــمعم ةددــحم تانامــض نآلا كاــنه ,كــلذ ىلإ ةفاــضإلاب
 ىلإ مهتلاـــحإ تـــمت نيذـــلا دارـــفألا قوـــقح ةـــيامحل اـــهب
 ًءاــنب تالاــحإلا متــت نأ تانامــضلا هذــه نمــضت ,جماــنربلا

 دـيوزت متـي نأو ,فرـطتملا كولـسلا ىلـع ةـسوملم ةلدأ ىلع
 .ةيزييمت ريغ ةقيرطب تالخدتلاو معدلاب دارفألا
 

 مالـــــسإلا ال فرـــــطتملا كوـــــلسلا فادـــــهأ عـــــنم §
 نيـــملسملا وأ

 ىلــع زــكري جماــنربلا نأــب تــنفيرب جماــنرب ودــيؤم لداــجي
 دارــفألا فدهتــسي ال هــنإف ,يمالــسإلا فرــطتلا ةــحفاكم
 ,ةــيفاقثلا مهتاــسرامم وأ ةــينيدلا مهتادــقتعم ساــسأ ىلــع
 دــيدهت ةــجلاعم نــكمملا نــم هــنأب جماــنربلا ودــيؤم لداــجيو
 لكــشب ةيمالــسإلا تاــعمتجملا فادهتــسا نود باــهرإلا

 .لداع ريغ
 

 ةداـــــضملا جـــــجحلا لـــــيلحت

ــججح كاــنه نأ نيــح يف  تــنفيرب جماــنرب نأــب ءاــعدالل ةداــضم اً
 لــيلحتلا نإــف ,ةدــحتملا ةــكلمملا يف ةملــسملا تاــعمتجملا دــض زــيحتم
 طاــقنو دوــيقلا ضــعب نــع فــشكي ةداــضملا جــجحلا هذــهل يدــقنلا
 .فعضلا
 

 باـــهرإلا رـــطخل يدـــصتلل تــنفيرب ةرورـــض §
 فرـطتلا ىلـع جماـنربلل قيـضلا زـيكرتلا نأـب ضعبلا لداج

 لـــماكلا قاـــطنلا ةـــجلاعم يف ًالاـــعف سيـــل يمالـــسإلا
 لمــشت يــتلاو ,ةدــحتملا ةــكلمملا يف ةــيباهرإلا تادــيدهتلل
 ريـــغ باـــهرإلا لاكـــشأو فرـــطتملا يـــنيميلا فرـــطتلا
 جماـــنرب داـــقتنا مـــت ,كـــلذ ىلإ ةفاـــضإلاب ,ةيمالـــسإلا
 ةعـساولا »فعـضلا« لـماوع دـيدحت ىلـع هدامتـعال تنفيرب

 ,ةيمالــسإلا تاــعمتجملا مــصو ىلإ يدؤــت دــق يــتلاو اًدــج
 ةـين ىلإ ريـشت يـتلا ةددـحملا رـطخلا لـماوع ةجلاعم نم ًالدب
 .باهرإلا
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 هــفادهأ قــقحي ال تــنفيرب جماــنرب نأ ىلإ ريــشت ةــلدأ كاــنه
 جماــنربلا ىلإ تالاــحإلا نأ ريراــقتلا ترــهظأ دــقو ,ةــنلعملا
 ةــلدألا نــم لــيلقلا كاــنه نــكلو ,ريــبك لكــشب تداز دــق
 نــم دارــفألا عــقاولا يف عــنمي جماــنربلا نأ ىلإ ريــشت يــتلا
 نأــب ضعبــلا لداــج ,عــقاولا يف .باــهرإلا ىلإ رارــجنالا
ــخانم قــلخي هــنأل ,ةيــسكع جئاــتنب يتأــي دــق جماــنربلا  نــم اً
 نــم دــيزيو ءافعــضلا دارــفألا رــفني دــق فوــخلاو كــشلا
 .مهفرطت

 
 تـــنفيرب يف ةـــيزييمت ريغ ريـــبادت ذـــيفنت §

 ريبادــت تذــفن دــق ةدــحتملا ةــكلمملا ةــموكح نأ نيــح يف
 جماــنرب يف زــيحتلاو زييمتلاــب ةــقلعتملا فواــخملا ةــجلاعمل
 جمارــب .ةدــكؤم ريــغ ريبادــتلا هذــه ةــيلاعف نإــف ,تــنفيرب
 يـه ,لاـثملا ليبـس ىلـع ,جماـنربلا يف نيكراـشملل بيردتلا
 تازــيحتلا ةــجلاعمل ةــيفاك نوــكت ال دــقو ةــيعوطت جمارــب
 تاــعجارملا نوــكت ال دــقو ,.جماــنربلا يف ةلــصأتملا ةــيلكيهلا
 ميمــصت يف ةيــساسألا بوــيعلا ةــجلاعمل ةــيفاك جماــنربلل
 .هليغشتو جمانربلا
 ىلإ جماـــنربلاب ةـــصاخلا ةـــلاحإلا ةـــيلمع يدؤـــت دـــق
 ثــيح ,ةملــسملا تاــعمتجملل لداــعلا ريــغ فادهتــسالا
 ســسأ ىلــع ًءاــنب متــت تالاــحإلا نأ ىلــع ةــلدأ دــجوت
 ةــيجراخلا ةــسايسلا داــقتنا لــثم ,اــهل ساــسأ ال وأ ةيفــسعت
 .ةدحتملا ةكلمملل

 
 الو مالـــــسإلا ال فرـــــطتملا كوـــــلسلا فادـــــهتسا §

 نيـــملسملا
 كولـسلا فادهتـسا ىلإ فدـهي تـنفيرب جماـنرب نأ نيـح يف

 ةــلدألا نإــف ,نيملــسملا وأ مالــسإلا نــم ًالدــب ,فرــطتملا
 فرــطتلا ىلــع قيــضلا زــيكرتلا نإ .كــلذ فالــخ ىلإ ريــشت
 فادهتــساو ,ةيمالــسإلا تاــعمتجملا مــصوو ,يمالــسإلا
 نأ ىلإ ريــشي فــينعلا ريــغ فرــطتلا ساــسأ ىلــع دارــفألا

 يدؤــي دــقو ,نيملــسملا دــض اًزــيحتم نوــكي دــق جماــنربلا
 طاــبترالا كــفو شيــمهتلا رعاــشم مقاــفت ىلإ زــيحتلا اذــه
 ةـيلاعف ضيوـقت ىلإ يدؤـي دـق اـمم ,ةملـسملا تاعمتجملا نيب
 .باهرإلا عنم يف جمانربلا
ـــضيأ قـــلخي دـــق »عـــنم« جماـــنربك جماـــنربلا ريطأـــت نإ  اً
ـفئاز اًساسحإ  دـيدحت ىلـع زـيكرتلا بـصني ثـيح ,نمألاـب اً

 يــتلا ةددــحملا رــطخلا لــماوع سيــلو »فعــضلا« لــماوع
 ىلـع جماـنربلا زـيكرت نوـكي دـقو ,نييباـهرإلا ةـين ىلإ ريشت
 ,باــهرإلا نــم ةــنيعم لاكــشأ ةــجلاعم يف ًالاــعف ةــياقولا
 تادــيدهتلا ةــعومجم ةــهجاومل اًــيفاك نوــكي ال دــق هــنكل
 .ةدحتملا ةكلمملا يف ةيباهرإلا

 
 ةـــــمتاخلا

ــججح كاــنه نأ نيــح يف  تــنفيرب جماــنرب نأــب ءاــعدالل ةداــضم اً
 ةداــضملا جــجحلا هذــهل يدــقنلا لــيلحتلا نإــف ,نيملــسملا دــض زــيحتم
 .لاعفو لداع لكشب لمعي ال جمانربلا نأ ىلإ ريشي
 ,شاــقنلل لــباق رــمأ باــهرإلا رــطخل يدــصتلل جماــنربلا ةرورض نإ

 ةـيفاك زـيحتلاو زـييمتلا فواـخم ةـجلاعمل ةذـفنملا ريبادـتلا نوكت ال دقو
 كلذــلو ,هليغــشتو جماــنربلا ميمــصت يف ةيــساسألا بوــيعلا ةــجلاعمل
 لمــشي دــق ,تــنفيرب جماــنرب يف قيقدــتلا رارمتــسال ةــجاح كاــنه
 عــنم يف هــتيلاعف نامــضل هذــيفنتو جماــنربلا ميمــصت ةــعجارم كــلذ
 .ةيمالــسإلا تاــعمتجملا دــض زــيحتلا فواــخم ةــجلاعم عــم باــهرإلا

ـضيأ لمـشي دقو  نيـب نواـعتلاو ةـقثلا ءاـنبل جماـنربلا ةيفافـش ةداـيز اً
 .تاطلسلاو ةملسملا تاعمتجملا
 ةملــسملا تاــعمتجملا دــض زــيحتلا نأــشب فواــخملا ةــجلاعم مــهملا نــم

 ةـكلمملا ةـموكح ذـخأت نأ ناـكمب ةـيمهألا نـمو ,تـنفيرب جماـنرب يف
 ,اـهتجلاعمل تاءارـجإ ذـختتو دـجلا لـمحم ىلـع فواـخملا هذه ةدحتملا
 ةــياقوللو ةملــسملا تاــعمتجملا شيــمهت نــم دــيزملا عــنم لــجأ نــم
 .ةدحتملا ةكلمملا يف باهرإلا ديدهت نم ةلاعفلا
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