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ني  االؼرفبي تبًزهشي اًصالشني ًعلىؽ ظذاس تًش

َ املىافم ًٌصبين غرش من ستٌؼ األوي شهذ يف ؤفغبنعربن اؼرفبال مبٌالد نثٍ األمخ 3191اًربظؼ من نىفمرب/

مؽمذ ضىل هي غٌٌه وظٌم، ويف اًعبنج اآلخش من اًوشح األسغٌخ هبن هنبن اؼرفبي مخرٌٌف متبمب. اؼرفٌز 

ني تإملبنٌب. ؤُكٌم االؼرفبي تىغؼ اًضهىس  األمخ األوسوتٌخ يف هزا اًربسًخ تبًزهشي اًصالشني ًعلىؽ ظذاس تًش

غىل اًؽفش املرثلٌخ من اًعذاس من كِثٍ سئٌعخ اًىصساء األملبنٌخ ؤنوٌال مريهٍ وتػؼ اًضغامء األوسوتٌني 

 اآلخشًن، واظرمش االؼرفبي املرعم تبًثعبؾخ ملذح ؤستػخ ؤًبَ.

ني اًرشكٌخ رهشد يف اًؽفٍ املزهىس ؤن وكىع اًعذاس هبن ؼذشب هثريا يف اًعٌذح مشهٍ واًر ٍ ُوًذد يف تًش

وال ميون بًلبغه". هام ؤغبفز:  ؛ؼشًبذهممن  ذبسًخ ؤوسوتب وكبًز: "ال ًىظذ ظذاٌس ًفطٍ تني اًنبط وًؽذّ 

ًٌعز بؼذاهب تذًهٌخ،  -اًؽشًخ واًذميلشاؾٌخ واملعبواح وذؿثٌم اًلبنىن –"اًلٌم اًرٍ تُنٌز غٌٌهب ؤوسوتب 

 وًنثغٍ بؼٌبء هٍ منهب تػذ هٍ فرتح".

، غٌٌنب ؤن نادي واظثنب ذعبه ويف ظٌبق بتذاء كٌلهب ؼٌبي اًذميلشاؾٌخ يف ؤوسوتب كبًز: "ًٌغ ًذًنب ؤي غزس

اًٌمٌنٌني اًشادًوبًٌني اًزًن ًعػىن  ذؽشهبد اًؽشًخ واًذميلشاؾٌخ". هزا يف ؼني ؤن ؤملبنٌب ذىاظه مذاً من

ب مٌىي كٌثب وكبًثب ًٌذميلشاؾٌخ، ًذًه مثبًنرهبًٌىضىي بىل اًؽوم. وهزه األؼضاة اًٌمٌنٌخ تبإلغبفخ بىل 

 اظرلثبي اًالظئني.ذػطثٌخ غشكٌخ ومىاكف ذػبدي 

املعبوسح: "مل ًون رصػ سئٌغ ؤملبنٌب فشانى واًرت اشربًن مبًش يف هٌمره تػذ بًلبئه اًرؽٌخ غىل اًذوي 

ًرؽذس اًصىساد اًعٌمٌخ يف ؤوسوتب اًرشكٌخ ومل ذون ؤملبنٌب ًررؽذ ًىال شهبمخ اًثىًنذًني األؼشاس، واملعش، 

 ذػؽٌبد اًشػج األفغبين اًرٍ بىل -وهزًى تلٌخ املرؽذشني –واًرشٌى، واًعٌىفبهٌني". بال ؤنه مل ًرُش 

ني. اًشػج األفغب ضي كذمهب يف ظثٌٍ هذَ ظذاس تًش غىل ؼعبة  –ين كذَ مٌٌىن ونطف مٌٌىن شهٌذ، وًص
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ؤسهبن االذؽبد اًعامهريي اًشٌىغٍ اًزي ؼوم ملذح ظثػني ظنخ، ومهذ اًعثٌٍ  -% من ؤسغه11ذذمري 

 ًرؽشًش اًشػىة امللهىسح مبب فٌهب ؤملبنٌب اًرشكٌخ وتػؼ اًذوي األوسوتٌخ األخشي.

ػهب اإلًورتوين: "يف شهش نىفمرب اًعبسي، نؽرفٍ تبًزهشي مؼ ؤن اًعفبسح األملبنٌخ يف هبتٍ هرثز غىل مىك

ني، وكذ هبن ًرػؽٌبد اًشػج األفغبين دوس يف هزا"، بال ؤن تٌبن اًعفبسح مل ًرؽذس  اًصالشني ًهذَ ظذاس تًش

 غىل غخبمخ هزه اًرػؽٌبد واًرضًثخ اًوثريح اًرٍ ًذفػهب اًشػج األفغبين ترلذًم دمبء اًػرشاد من شثبته.

 

ني؟هٌف ؤُن  ِشَئ ظذاُس تًش

سوظٌب وؤمشًوب وبنعٌرتا  – َ، كبمز اًذوي املنررصح األستؼ9191تػذ انرهبء اًؽشة اًػبملٌخ اًصبنٌخ وذؽذًذا غبَ 

ترلعٌم ؤملبنٌب املهضومخ بىل ؤستؼ ؤظضاء. يف اًثذاًخ ضبسد ؤملبنٌب ذُذاس من مفىغٌخ ذشرمٍ غىل  -وفشنعب

تإن ذؽوم سوظٌب األظضاء  ًليض . شم اذُخز كشاسئبظخ املعٌغ تػذ هٍ فرتحس ، وًرنبوتىن منذويب اًذوي األستؼ 

 تشوٍ مشرتن. -ؤمشًوب وبنعٌرتا وفشنعب –اًصالس األخشي  اًرشكٌخ من ؤملبنٌب، وذؽوم األظضاء اًغشتٌَخ اًذوُي 

مهىسًخ َ كبمز ؤمشًوب وبنعٌرتا وفشنعب ترىؼٌذ األظضاء اًرٍ هبنز ذؽز ُؼومهب، وشّوٌىا ظ9191يف غبَ 

ني اًغشتٌخ. يف ؤهرىتش  ؤملبنٌب اًفذساًٌخ واًرٍ اشرُهشد تإملبنٌب اًغشتٌخ واشرمٌز هزه املعبؼخ غىل نىاؼٍ تًش

خ شٌىغٌخ يف اًعضء األملبين اًخبغؼ ًؽومه، وؤدي رًى بىل ذشوٍ 9191 َ ؤظغ االذؽبد اًعىفٌٌرٍ دًو

ني اًرشكٌخ. مؼ نشىء اًؽشة اًثبسدح اصدادد ظمهىسًخ ؤملبنٌب اًذميلشاؾٌخ، واًرٍ اشرمٌز غىل نىاؼٍ تًش

اًرىذشاد تني االذؽبد اًعىفٌٌرٍ واًذوي اًغشتٌخ، مام ؤدي يف اًنهبًخ بىل بغالق اًؽذود تني ؤملبنٌب اًرشكٌخ 

 وؤملبنٌب اًغشتٌخ.

نٌب َ، ويف خؿىح اظرثبكٌخ ؼبرصد اًلىاد األملبنٌخ اًرشكٌخ اًنلبَؽ اًؽذودًخ املرطٌخ تإملب9169يف مبسط 

اًغشتٌخ وتذؤ اًػامي تةنشبء اًعذاس اًػبصي، وتبهرامًه فُطٌز ؤملبنٌب اًرشكٌخ غن ؤملبنٌب اًغشتٌخ تبًوبمٍ، 

 ظنخ. 31وانفطٌز األرُس اًرٍ ذرىصع ؤفشادهب غىل ؾشيف اًعذاس ملذح 

ني   911ًٌؽشة اًثبسدح ؤُنشئ غىل ؾىي  األشهشواًزي ضبس األًلىنخ  -املػشوف تبًػبصي اًؽذًذي  –ظذاس تًش

ني ًثٌغ  2.1هٌٌىمرتا وتبسذفبع  هٌٌىمرتا. فطٍ هزا اًعذاس شػج ؤملبنٌب  91ؤمربس، وظضئه اًزي ًلؼ داخٍ تًش

 931ملذح شالشخ غلىد تشوٍ فغ وغري بنعبين. خالي اًعنىاد اًرٍ هبن فٌهب اًعذاس مىظىدا كرٍِ ذؽره 

شخطب كُرٌىا يف ؼني ؤنهم مل ًػرضمىا غثىس  23تني اًلرىل هنبن  شخظ. ومن 311شخظ وُظشػ تشذح نؽى 

 نعبء. 1% من اًلرىل ذؽز ظن اًصالشني، ومن تٌنهم 11اًعذاس ؤضال، هام ؤن 

ني اًغشتٌخ، وكذ ؼطٌز مػظم 9111َ و 9169يف اًفرتح تني  َ ُوفّم نؽى خمعخ آالف شخظ ًٌفشاس نؽى تًش

ًػبصي فٌهب معشد ظٌٍى شبئى. هام ؤن اًثػؼ اظرؿبغىا اًهشوة غرب مؽبوالد اًهشوة يف اًفرتح اًرٍ هبن ا

نىافز املثبين املعبوسح ًٌؽبئـ. وتػذ بنشبء اًعذاس ضبسد اًنبط ًهشتىن غرب ؤنفبق اًلؿبساد، وؤنبتٌج اًرصف 

 اًطؽٍ وؼفش األنفبق ذؽز األسع.
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ني  دوس األفغبن يف ظلىؽ ظذاس تًش

وذم اغرٌبي سئٌغ ؤفغبنعربن  9111َدًعمرب/ 31ؤفغبنعربن تربسًخ االذؽبد اًعىفٌٌرٍ اًشٌىغٍ غىل  هعم

ٍٍّ ًُذغى ذبط تٌى ونُطج موبنَه تربن هبسمٍ  ؤؼذ كبدح اًؽضة  –اًشٌىغٍ )ؼفٌظ هي ؤمني( مؼ ؤرسذه غىل ذ

سئٌعب ًٌعمهىسًخ األفغبنٌخ، ؼٌض هبن غىل غالكبد وؾٌذح تبالذؽبد اًعىفٌٌرٍ. وكذ  –اًذميلشاؾٍ األفغبين 

الكى هزا اًهعىَ سدح فػٍ شذًذح من اًشػج األفغبين، وانػمز فئبَ اًشػج بىل اًرنظٌامد اًعهبدًخ 

ن . هام ؤ ًٌذفبع غن ؼشًخ اًىؾن وملذظبد اًشػج، وكذ هبنز اًرنظٌامد كذ اذخزد ملشاذهب يف تبهعربن

انػمىا بىل هربئج املعبهذًن األفغبن تنبء غىل ؤخّىح  اآلالف من اًشثبة املنرمني ًٌذوي اإلظالمٌخ املخرٌفخ

 اًػلٌذح واًذًن.

تبإلغبفخ بىل مب رهش، كبمز غرشاد املاظعبد اإلظالمٌخ واًغشتٌخ ترلذًم املعبغذاد اًطؽٌخ واًرػٌٌمٌخ 

اًىالًبد املرؽذح األمشًوٌخ واًوصري من اًذوي اإلظالمٌخ مبب فٌهب واًخريًخ ًٌمهبظشًن األفغبن. هام كبمز 

اًعػىدًخ وبًشان وتبهعربن ترلذًم املعبغذاد املبًٌخ واًرعٌٌؽٌخ واإلنعبنٌخ ًوربئج املعبهذًن. وغىل 

اًطػٌذ اًعٌبيس ُوظذ بظامع دويل )ًُعرصنى منه غذد ًعري من اًذوي( ًُنذد تبنرهبهبد االذؽبد اًعىفٌٌرٍ 

 ؼم ؤفغبنعربن، وًااصس مىكف اًشػج األفغبين واملعبهذًن األفغبن تطفرهم مذافػني غن اًىؾن وممصٌني يف

 ؼلٌلٌني ًٌشػج األفغبين.

 

ني انهٌبس  االذؽبد اًعىفٌٌرٍ؛ وتذء ذعبكـ ظذاس تًش

 اًذغم اًوبمٍ املُلذَ من املعرمؼ اًذويل؛ واذؽبد وذػؽٌبد اًشػج األفغبين ظٌج من االذؽبد اًشويس

كذسذَه غىل امللبومخ. وتػذ اغرالء مٌخبئٌٍ ظىستبذشىف هشيس اًشئبظخ يف سوظٌب، اغرَض ؤن ًػؼ نهبًخ ًٌؽشة 

يف ؤفغبنعربن، ورًى من خالي ذطػٌذ اًهعامد وصًبدح غذد امللبذٌني اًشوط يف ؤفغبنعربن، ورسغبن مب 

تخ املفبوغبد، ووكؼ مزهشح ضٌؾ ظنٌف يف انرثه بىل ؤنه ًن ًنررص غرب اًؽشة، مام ؼذا ته بىل اًٌعىء غرب تىا

َ وتذؤ تعؽج كىاد تالده من ؤفغبنعربن تشوٍ ذذسًعٍ، بىل ؤن ذم ظؽج اًلىاد خالي غبَ، 9111ؤتشًٍ غبَ 

َ خشط آخش ظنذي سويس من ؤفغبنعربن، وكذ ؤظمػز دوي اًػبمل غىل ؤن االذؽبد 9111فرباًش/ 91ويف ذبسًخ 

ن. وكذ وًّذد هزه اًهضميخ فٌام تػذ هٍ اًصىساد واًنهػبد اًشػثٌخ يف اًشويس كذ خرس اًؽشة يف ؤفغبنعرب

 آظٌب اًىظؿى وؤوسوتب اًرشكٌخ.

مؼ ؤن اًؽوىمخ اًػمٌٌخ مبصاًز ؼرى رًى اًىكز كبمئخ يف هبتٍ ومل ًنررص املعبهذون تشوٍ هبمٍ، بال ؤنه 

تخشوط اًلىاد اًشٌىغٌخ من ؤفغبنعربن مل ًػذ االذؽبد اًعىفٌٌرٍ ميٌى اًلذسح اًرٍ مترؼ تهب غلىدا ؾىًٌخ. 

ؤن ذنرفؼ واؼذح ذٌى  –غٍ األؼمش ذؽز تشاشن اًذة اًشٌى  –ومن شم اظرؿبغز اًذوي األظريح واملغٌىتخ 

األخشي وؤن ذعػى نؽى ؼشًرهب. شػج ؤملبنٌب اًرشكٌخ اًزي غبََن هصريا من اًفلش واًػثىدًخ واالغؿهبد خشط 

َ منذدا تبًؽبهم اًشٌىغٍ األخري )ؤسًش هىنوش( وتثلٌخ اًلبدح 9111يف مظبهشاد واظػخ يف ؤواخش غبَ 
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 –وغذ هبسٍه  –اغؿُش االذؽبد اًعىفٌٌرٍ بىل االنؽعبس ووغذ اًشػج  اًشٌىغٌني. ومؼ اذعبع ؼشهخ املظبهشاد

ني اًػبصي. بىل ؤن كبَ املػرتغىن تهذَ اًعذاس تإًذًهم يف ًىَ  تإنه ظٌٌُثٍ مؿبًج اًشػج وظٌُضًٍ ظذاس تًش

ني اًغشتٌخ.1  /نىفمرب، وؼفشوا شلثب يف اًعذاس هشَة منه اآلالف تبذعبه تًش

ؤضبة مػنىًبد اًنظبَ اًشٌىغٍ اًزي ًؽوم ؤملبنٌب اًرشكٌخ يف ملرٍ وظٌثهم َ اًعذاس تهزه اًطىسح هذْ 

ني انهبسد دوًخ ؤملبنٌب اًرشكٌخ، وذٌرهب دوي  اًلذسح غىل ملبومخ اًصىسح اًشػثٌخ. وتػذ شهش من ظلىؽ ظذاس تًش

ًثبسدح غبَ اًلؿج اًشٌىغٍ اًرشكٍ يف اًعلىؽ واؼذح ذٌى األخشي؛ بىل ؤن ؤُغٌن سظمٌب غن انرهبء اًؽشة ا

9119.َ 

 

 اًخالضخ

ني، فٌن نعرؿٌؼ ؤن نُغفٍ دوسهم اًوثري وغري  برا ظٌّمنب تإن األفغبن مل ًٌػثىا دوسا مثبرشا يف بظلبؽ ظذاس تًش

املثبرش يف بظلبؽ هزا اًعذاس وذؽشًش اًشػىة األظريح من ظٌؿخ االذؽبد اًعىفٌٌرٍ. ورًى ألن امللبومخ 

األفغبين وذػؽٌبذه اًعمخ يف ظثٌٍ موبفؽخ االؼرالي اًعىفٌٌرٍ هام اًعثج اًشعبغخ اًرٍ ؤتذاهب اًشػج 

اًلىي اًوربي يف اًػبمل، وكذ ؤدي رًى بىل  ؽبد اًعىفٌٌرٍ اًزي هبن ؤؼذ ؤكؿبةيف بظلبؽ كىح وهٌثخ االذ

َ( كذَ 9111َ بىل 9111ذؽٌٍ دوي االذؽبد اًعىفٌٌرٍ هٌهب. اًشػج األفغبين خالي غلذ من اًضمن )

ًرؽشًش اًػبمل من شثؾ اًشٌىغٌخ. من هزه اًرػؽٌبد اظرشهبُد مٌٌىن ونطف مٌٌىن مىاؾن  بد هثريحذػؽٌ

% من األسايض 61ؤفغبين، وبضبتخ مٌٌىن ونطف مٌٌىن مىاؾن آخش تبإلغبكخ ؤو اًٌرم ؤو فلذ اًػبئٍ، وذذمري 

ذ اًؽٌبح، وهٍ هزا ظضء وامللىمبد االكرطبدًخ، وهعشح خمغ مالًني مىاؾن تشوٍ اغؿشاسي ًٌثلبء غىل كٌ

ًعري من ذػؽٌبد اًشػج األفغبين. ؤمب اًخعبئش املػنىًخ اًرٍ ذوثذهب اًشػج األفغبين فرفىق اًؽرص. بال ؤن 

مب ًُاظف ًه هى غذَ ذفبغٍ اآلخشًن مؼ هزه اآلالَ. ًلذ كذمنب اًغبيل واًنفٌغ وهٍ مب منٌى يف ظهبدنب غذ 

 –مؼ األظف  –رش االذؽبد اًشٌىغٍ املرىؼش؛ بال ؤن اآلخشًن االذؽبد اًعىفٌٌرٍ ؼرى ًنعى اًػبمل من 

 ًرػبونىن يف برضاَ نريان اًؽشة وبتلبء ًهٌثهب يف تٌذنب.
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 ؤفغبنعربن يف اًؽشة غؽبًب من ؤهرث اًهىاء ذٌىس غؽبًب

 
فةن غذد غؽبًب ذٌىس اًهىاء ًضًذ  3191َ/نىفمرب/92وفم ذلشًش مشهض دساظبد األؼىاي اًعىًخ واملنشىس تربسًخ 

َ يف 3191ؤًف ؼبًخ وفبح وكػز غبَ  36غن غؽبًب اًؽشة يف ؤفغبنعربن. اًرلشًش املزهىس ًرصػ ؤن هنبن 

ًفٌذ ؤن  UNAMAؤفغبنعربن تعثج ذٌىس اًهىاء. هام ؤن ذلشًش مورج األمم املرؽذح إلغبدح بنشبء ؤفغبنعربن 

 شخطب مذنٌب. 2912َ ًثٌغىن 3191كُرٌىا غبَ  غذد غؽبًب اًؽشة يف ؤفغبنعربن اًزًن

يف مػذي ذٌىس اًهىاء، ؼٌض ًشػٍ  ًىمب تػذ ًىَ وًطبؼج رًى اصدًبدٌ  هزا يف ؼبي ؤن اًعى ًضداد تشودح

رذفئخ. يف اًىكز راذه ؤتذد بداسح املؽبفظخ ٌاًنبط يف تٌىذهم اًؽؿج واًفؽم وغريهام من املؽشوكبد ً

خؿؿب ًٌرخفٌف من  وغػىاؼٌبي ذٌىس اًهىاء. ؤفبد معاوًى هزه اإلداسح ؤنهم غىل اًثٌئخ تإفغبنعربن كٌلهب 

اًػلىد اًصالس األخريح كذ ؤذٌفز اًوصري من ُمنشأد  اًؽشة اًرٍ شهذذهب ؼذح ذٌىس اًهىاء يف هبتٍ، بال ؤن

غذدهم هام ؤن هبتٍ تعوبنهب اًثبًغ املذنٌخ وؤنظمخ اًرصف اًطؽٍ واًوهشتبء واًنلٍ واًعبؼبد اًخرضاء. 

 ذلذًشا ظرخ مالًني شخظ ذُػذ من املذن املورظخ يف اًػبمل.

ذؽٌٌٍ هزا األظثىع ًرنبوي مىغؼ ذٌىس اًهىاء، وذلٌٌم ؼبًخ اًرٌىس يف ؤفغبنعربن وخطىضب هبتٍ، مؼ ؼٌىي 

 ملرتؼخ ملشوٌخ اًرٌىس.

 

 ذٌىس اًهىاء يف اًػبمل

َ ؤن ذعػخ ؤشخبص من هٍ غرشح 3191فرباًش/رهشد منظمخ اًطؽخ  اًػبملٌخ يف ذلشًشهب املنشىس يف شهش 

رش هزا تورثح يف دوي اًػبمل اًصبًض، مصٍ تػؼ اًذوي األفشًلٌخ رؤشخبص ًرنفعىن اًهىاء املٌىس. وًن

مٌٌىن شخظ ًُرىفىن ؼىي اًػبمل ظنىًب تعثج األمشاع اًرنفعٌخ اًنبشئخ  1.3واآلظٌىًخ. ًفٌذ اًرلشًش ؤن نؽى 
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َ وفم اًرلشًش املنشىس 3191ؤًف شخٍظ ؾٌٌخ غبَ  36د اًىفٌبد يف ؤفغبنعربن غن ذٌىس اًهىاء. وكذ تٌغ غذ

 من كثٍ مشهض دساظخ  األؼىاي اًعىًخ.

ؤفبد ُمػذوا اًرلشًش هزًى ؤن مػذي اًرٌىس تشوٍ غبَ تلٍ مشذفػب يف مػظم دوي اًػبمل، مب غذا من سُضذ من 

ذٌىس اًهىاء هٍ  معثثبدتػؼ دوي ؤوسوتب. ؤهم انخفبع يف دسظخ اًرٌىس يف اًىالًبد املرؽذح األمشًوٌخ و 

واًذًضي،  تبًثرتويمؽالد ذىًٌذ اًؿبكخ اًوهشتبئٌخ اًرٍ ذؽشق اًفؽم اًؽعشي، ووظبئٍ اًنلٍ اًرٍ ذػمٍ 

 وهزًى املؽشوكبد اًرٍ ذُؽشق ًرذفئخ اًثٌىد.

اًؿثخ اًؽذًصخ، وكذ  وظبئٍمن ظوبن اًوشح األسغٌخ ًفرلذون  شخظ ًفٌذ اًرلشًش املزهىس ؤن شالشخ مٌٌبساد

تػؼ املشبسًؼ اًرنمىًخ يف اًهنذ، ؼٌض ًُلذَ فٌهب اًىكىد ٌؽىف يف هزا اًطذد، من رًى ؼذس ذؿىس م

اًطبًؾ ًٌؽشق ًالظرخذاَ املنضيل. ذلىي د. مبسًب نريا سئٌعخ منظمخ اًطؽخ اًػبملٌخ بن مػذي اًرٌىس تٌغ 

اًثٌئخ مبخبؾش غذًذح. هام ذُشري اًذهرىسح نريا بىل دوي دسظبد غبًٌخ يف هصري من ؤنؽبء اًػبمل، مام ًهذد 

اًػبمل اًوربي كبئٌخ بن اًرٌىس املىظىد فٌهب ًطٍ بىل خمعخ ؤغػبف املػذي اآلمن ضؽٌب، وذػٌف هزًى ؤن 

 % من اًىفٌبد اًرٍ ًَُعثثهب اًرٌىس ذؽطٍ يف كبسيت آظٌب وؤفشًلٌب.11َ

 

 اًهىاء هبتٍ، املذًنخ اًشاتػخ غبملٌب من نبؼٌخ ذٌىس

َ هبنز هٍ املذًنخ األهرث ذٌىشب يف اًػبمل، بال ؤن تػؼ 3191ؤن هبتٍ غبَ  ؤغٌنز بداسح دساظخ األؼىاي اًعىًخ

 غن ذلذمز غىل هبتٍ هزا اًػبَ ؼٌض صاد مػذي اًرٌىس فٌهب –نٌى دًهٍ، وهشاذيش والهىس  –املذن األخشي 

ذٌىس اًهىاء. ًفٌذ ذلشًش منظمخ اًطؽخ اًػبملٌخ  مػذي ذٌىس هبتٍ، وضبسد هبتٍ تهزا ساتؼ مذًنخ من نبؼٌخ

% من ظوبن مذًنخ هبتٍ ًرنفعىن هىاء مٌىشب. ورُهش هزًى يف اًرلشًش ؤن ذٌىس اًهىاء توبتٍ ًُعثج 11ؤن 

 رسؾبن اًشئخ، واًشتى، وتػؼ األمشاع اًخؿريح األخشي اًرٍ ًُرىىف تعثثهب آالف األشخبص ظنىًب.

% مام ًُػذ ؤمشا 1اًرٌىس يف هبتٍ كذ صاد يف اًعنىاد اًخمغ األخريح مبلذاس  وفم اًرلشًش املزهىس فةن مػذ

 111مصريا ًٌلٌم. ذلىي بداسح اًؽفبف غىل اًثٌئخ تإفغبنعربن ؤن غٌظخ اًزساد املػٌلخ يف اًهىاء يف هبتٍ ذثٌغ 

 مبًوشو غشاَ ًُػشع اًطؽخ ًٌخؿش. 911مبًوشو غشاَ، يف ؼني ؤن مب صاد غىل غٌظخ 

املذًنخ مل ذُػثّذ ؼرى اآلن، مام ًُػذ ظثثب ؤضٌٌب يف صًبدح ذٌىس  ؾشكز% من 11ذػٌف اإلداسح املزهىسح ؤن 

واًؽؿج واًفؽم ًٌؿثبخخ  نهب: هرثح اًعوبن، وؼشق اًثالظرٌىاًهىاء. هام ؤن هنبن ؤظثبتب ؤخشي ًٌرٌىس م

ًعرخذمىن مىًذاد اًوهشتبء، وكٌخ  وذذفئخ اًثٌىد، وانلؿبع اًوهشتبء ًفرتاد ؾىًٌخ مام ًعػٍ اًوصريًن

اًعبؼبد اًخرضاء، وهرثح اًعٌبساد اًرٍ ذرعثج يف بؾالق ؤوي ؤهعٌذ اًوشتىن، وشبين ؤهعٌذ اًوربًز، 

 وشبين ؤهعٌذ اًنبًرتوظني، واًشضبص واألوصون يف اًهىاء.
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 ؼٌىي ملرتؼخ ًرىس اًهىاء

 اًهىاء:غىل اًؽوىمخ ؤن ذإخز تبًخؿىاد اًربًٌخ ًٌرؽوم يف ذٌىس 

ؤهم ؼٍ ًٌرٌىس هى اًلػبء غىل اًػبمٍ األهرب املرعثج فٌه، وًوىن رًى تبظرخذاَ اًؿبكخ اًنظٌفخ 

املرعذدح تذال غن ؼشق اًىكىد، من خالي اظرغالي اًؿبكخ اًشمعٌخ واًهىائٌخ. هام ًنثغٍ ذػٌني ؤمبهن 

ظٌمهذ رًى ًرىًٌذ اًؿبكخ خبضخ ًؽشق اًنفبًبد يف هٍ منؿلخ ملنؼ ؼشق اًنفبًبد تشوٍ غشىايئ، هام 

 إلًعبد تشوٍ غري موٌف. هام ًنثغٍ سفؼ هفبءح كؿبع اًنلٍ وصًبدح اًعبؼبد اًخرضاء. ًنثغٍ هزًى اًرفوري

 مؼ وغؼ ؤؾشوؼبد بظرتاذٌعٌخ شبمٌخ ًٌلػبء غىل األصمخ املزهىسح.ؼٌىي الهرظبف اًػبضمخ تبًعوبن، 

 

 اًنربئغ

 اًرٌىس غبملٌب ال ًػنٍ ؤن هنبن ذؿىساد ؼطٌز يف ؤفغبنعربن هىن ؤفغبنعربن ذإخشد غن اًذسظخ األوىل يف

يف هزا اًطذد، وبمنب ظثج رًى هى اصدًبد اًرٌىس يف املذن األخشي اًرٍ فبكز هبتٍ يف ذٌىس اًهىاء. 

ؤنه ذم بغذاد خؿخ بظرتاذٌعٌخ  3191/ؤهرىتش/6ؤغٌنز اإلداسح اًىؾنٌخ ًٌؽفبف غىل اًثٌئخ تإفغبنعربن يف ذبسًخ 

 كؿبغب آخش يف ذنفٌز املخؿـ. 92ذٌىس اًصىاء توبتٍ مؼ برشان ملنؼ 

، وؤوي اًلؿبغبد املعاوًخ هى كؿبع اًؽفبف املؽبفظخ غىل اًثٌئخ ذرؿٌج دغام من ظمٌؼ اًلؿبغبد يف اًثٌذ

غىل اًثٌئخ، ؼٌض ًرىظج غىل اًػبمٌني ته ؤن ًٌػثىا دوسهم يف ذنفٌز اًخؿـ اإلظرتاذٌعٌخ اًرٍ ذهذف بىل 

خ اًرٌىس وذعشي اًخؿىاد اًلبنىنٌخ اًالصمخ يف ؼبي ؼطىي انرهبهبد ًٌلىانني يف هزا اًطذد. ؼٍ مشوٌ

هام غىل غبمخ ؤفشاد اًشػج ؤن ًعرنثىا ظمٌؼ مب ميون ؤن ًرض تبًثٌئخ، مصٍ اظرخذاَ اًؽاممبمز غري 

واًفؽم  وؼشق اًؽؿجبد يف األمبهن اًػبمخ، املؿبتلخ ًٌمػبًري اًطؽٌخ، وؼشق اًثالظرٌى واإلؾبساد واًنفبً

اًؽعشي يف املؿبغم واملخبتض، واظرخذاَ اًعٌبساد اًلذميخ، وغري رًى من األغامي اًرٍ يف ؼبي ذلٌٌٌهب 

 ميون ذلٌٌٍ مػذي ذٌىس اًهىاء.
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