
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشورة معربة عن آراء كتابها،الدراسات واألبحاث املأن املعلومات واآلراء الواردة يف  منتدى الرشق األوسط يعترب  

تعرب عن رأي املنتدى، وعليه يتحمل الباحث كامل املسؤولية القانونية عن املحتوى الذي ينرشه وال  

 

 

 

 

 

 سـفــن متنــث عــب تبحــإدل

 عهد الكورونا يف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Middle East Forum 

For Policies and Future Studies 

The Middle Forum for Policies and Future Studies supports pluralistic approach to 

future studies and promotes human rights sensitive policies and works on advising 

stakeholders on a strategic level all over the Middle East region. 

 

It is composed of Arab and International political, diplomatic and academic 

figures who want to become a leading center in the area of future studies at 

regional and international level and to institutionalize prospective thinking in 

decision making, priority setting, peace building, good governance, planning, 

as well as research and development. 

 

 منتدى الرشق األوسط للسياسات ودراسات املستقبل

مؤسسة دراسات وأفكار، تهتم بشؤون وقضايا الرشق األوسط، تعنى بصناعة وتطوير األفكار 

القرار واسترشاف املستقبل وبناء الخطط االسرتاتيجية والسياسات العامة ودعم عمليات اتخاذ 

املناسبة له، والعمل عىل إيجاد أفكار إبداعية وحلول فعالة للمشكالت واألزمات املتنوعة التي 

تواجهها املنطقة من خالل بناء جسور معرفية وتقنية ورقابية للمؤسسات الحكومية والخاصة 

 لتفاعل واالتصال فيام بينها.واملجموعات واألفراد مع تطوير آليات ا

 

كام تعمل عىل حل النزاعات واألزمات القدمية أو الناشئة، من خالل بناء جسور سالم ومفاوضات، 

وإدارة الحوارات الثقافية والسياسية، وتعزيز مهام الدبلوماسية اإلنسانية الالزمة لذلك، سعياً 

 والسالم العامليني.لضامن التقدم والتنمية للمنطقة وشعوبها، ودعم األمن 

 

تعمل املؤسسة عىل بناء وتطوير اسرتاتيجيات السالم ووسائل تحقيق العدالة، ونرش الوعي 

اإلنساين وترسيخ مفاهيم املواطنة والثقافة املدنية، وتطوير آليات التعبري عن الرأي، وتعزيز 

ة يف تشكيل أداء املجتمع املدين، ونرش الدميقراطية وثقافة حقوق اإلنسان، واملساهم

الرأي العام وبناء مساحات آمنة للحوار واالختالف، ومتكني املرأة وتعزيز مكانتها يف الدول 

واملجتمعات، وتقديم الدراسات واألبحاث الالزمة لحل املشكالت االجتامعية املستعصية 

 واملزمنة، ونرش الوعي التنموي يف املجال السيايس واالقتصادي واالجتامعي، ال سيام بني

شعوب البلدان التي أرهقتها الحروب واألنظمة الشمولية،  واملساهمة من خالل خرباء 

ومختصني يف صياغة عقد اجتامعي جديد يف تلك الدول يعيد االعتبار ملفهوم املواطنة 

والدولة وما لهام من حقوق وما عليهام من واجبات، لضامن االستقرار واإلمناء املستدامني 

 وسط.يف منطقة الرشق األ 

 

www.policiesforum.me 

info@policiesforum.me 

           +90 850 840 3 999 

             MEPoliciesforum 

 

http://www.policiesforum.me/
mailto:info@policiesforum.me


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 رنا جاموس 

 

خريجة حقوق من جامعة دمشقققا حا ققق ة 

 عىل درجة األستذة يف املحاماة.

تعمل  قققح يفة يف عمة مواكام أن ا  ا 

مراسققق ققة  أققاضققة األ ققا قققو  يف مققمي ققة 

اسقققو ،و ض ف قققانة ضنو  ا  ا قققوة يف 

اإل سقققققاو  حقوق املراةض مجققا  حقوق 

خققا قققققة مققا يتع ا عجراوج اضع    جراوج 

 اضرشف.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

نا  كل انتشكككار وروس  ورو يشككك

املستجد حول العامل مصدر قلق 

عاملي، ورغم املسككاعي الدولي  

التخككات تككداإر وءجتاتات تنككد م  

شاره، ءال أن عدداً م  الدول مبا  انت

ويها الدول تات األنظم  الصككني  

املتطورة تقف عكاجةة ع  احتوات 

األزم  التي تسككبب إها الوروس، 

ووي اململك  املتندة يتوقع أن 

م  السككان  %80يصكيب الوروس 

خالل عام واحد حسككب تقتيت    

صن  العام  يف ءنجلرتا،  لو ال  ال

ق  م   عل املخاوف املن مام يج

انتشكككاره يف الدول تات األنظم  

ضعيو  وضال ع  ال صني  ال دول ال

التي أنهكتهككا النتوو واألزمككات 

خ ج  الت نا بل إ ي  ق جد ات خطوات 

 وقوع الكارث .

 من اضجققمير عققاضققذأر ا ققن تج فع و 

صني  25ف اعة  صاً   ناة  خ  خ

يف عموم سقققورياض  نقا ضاركام 

اضرسقققميفققة اضتن اع  ت ققا حنومققة 

دمشققا حتا ا،وض  سققك تشققنيف  

عصققققحققة تقق قق  األركققام ألسقققق،ققا  

سققيفاسققيفةض ننقق  عن  جود م ا ا 

خارجة عن سققيفورة كواا األسققم   

1 تشقققم  ا اإلحصقققاويفاا املذأورة.

39816=p/?https://almohrarmedia.net 
 

https://almohrarmedia.net/?p=39816


 

  

امل ا ا اضتن يتخوف  -عل  كم ينوو اخور- اضشقققن  اضسقققورم اضيفوم عاعت،ار  احم 

ياا يف اضتع   عىل ا تشققققار  حم جن اضننف من اضت من ا تشققققار اض ف ه نيف اض يوا

وا  اض ف هض م  ا عىل  ماا عن اضق خم يفا  معدج اض نا    اضحغققق  ع يفل امل سققق،

اضصققحن  اضقواعاا األخر ض محم دية اضحصققو  عىل املان اض ديف ض  سققون اضغققف 

اضصقققحنض  ضعل اضناراة اضنت  تت خ  يف تنمه اضسقققناو ص ا ا  قققعفة  عاضيفة 

 سققمة  4703846اضننانة يف   س ا،و )فذ ي، غ عمد اضسققناو يف اضشققن  اضسققورم 

 18 سقققمة تقل اعنرعج عن  1530000 ازحا  م جرا كرسقققياض م  ج  1674918عيف  ج 

 سمةض حس  فحصاويفة ض ريا م سقن  188000عاماض يف حني ع غ عمد مصايب اضحر  

ا سققتجاعة يف  ققن  سققوريافض ف ققانة  زدياد عمد اض ازحني  تيفجة اضحم ة اضعسققنرية 

سورم  اضوفاو اضر  ستمرا ما عني  يفساو  آ  األخفة من ك،ل اض دام اض  يس اضتن ا

،  ع      2019 جم اضننف  900عىل   س اضوتفة اضع يف ةض من تسققق اض   قققخ  ج ي

م  ج مأ   م اسقق،اض نم  ج من عايف يف مخيفنا مت ركة ا  عشققواويفةض  م  ج 

من ا ققور ض ج وه مام عاو ا اخر ض أل عذ  اضعوامل تسققاعم عىل ا تشققار نف ه 

يفورة ع يفن يف حا    ققققل فص  قققخ   احم يف اضشقققن  أور  ا   قققعوعة اضسققق

 اضسورم.



  
عيفققم اضققم  ض حققذرا  عىل اضصقققق

األمج املتحمة من اضتأاف املممر 

ض ف ه اضنور  ا عىل اضتجمعاا 

نا يفة يف سقققوريا يف  ل  اضسققق

عشققققا ققققة اضخققممققاا اضصقققحيفققة 

املتونرةض   ققققمد األمني اضعققام 

يفة يف األمج ض شققق  و  اإل سققققا 

املتحقمة ممقارل ضوأولم عىل او 

سا يفة   ت ا  عاو ة  ا حتيفاجاا اإل 

يف  ن  عريب سوريا )اضخا ام 

ضسيفورة املعار ة اضسوريةفض أن 

اأقما ععنققة األمج املتحققمة اضتن 

آذار  20تققوجقق ققد فص فدضقق  يف 

املقققاىل عقققىل خقققوف اضققق قققاه 

 احققتققيفققاجققاتقق ققج اضققواسقققققعققة 

  املققققققققققققققعقققققققققققققققققققققققققققققمة.
 

 

األمر سققققوناًض   ققققام   من ي يققم

اضقوا  اضو،ن املت اض  حسقققق  

يف   يفةض ح عامل حة اض مة اضصققق م د

خققرجققد اضققنققنققف مققن اضقققققوققاعققاا 

اضصقققحيفة عن اضخممةض عيف ن  سققق،ة 

اضقوققاعققاا اضعققام ققة يف عموم 

جا ز   يا حتا ا،و   تت  %64سقققور

من  %52من املسقققتشققق يفققاا   

ية اضصقققحيفةض نيفن نر   مراأ  اضرعا

من من اضعققام ني اضصقققحيفني  70%

 2اض، د.
https://news.un.org/ar/story/2020/03/105229 

عىل 

اضصعيفم 

 الدويل



  

 يف سققيفاق متصققل ا ققمرا اضشقق،نة اضسققورية 

ض اأما 2020نتاير  18ضحقوق اإل ساو تقريراً يف 

نيفن است ماف كواا اض دام اضسورم  اضوفاو 

م شقققأة  ،يفة يف  قققن  عر   67اضر يس ضققققققق

سقققوريققا ج ينن عقرع ققا ايققة مقراا ا  معققماا 

 2019اضواكعة عني  يفسقققاو عسقققنرية خ   اض  ة 

مراأ   ،يفة  7ض  كم تنرر اسققت ماف 2020  قق،ا  

مرة خ   ت   املمةض ما  12من عني ت   امل شقق ا 

 3. خصا من اضنوادر اضو،يفة 19اد  فص مقتل 

/2020/02/18/11935hr.org/arabic/4http://sn  
 

عىل اضصققعيفم اضماخ ض ج ي،مو  زير اضصققحة يف 

اضحنومة امل كتة ض معار ققققة اضسقققورية ممرام 

عأو يتج تحصقققني اضشقققن   اضشقققيفتم ت ا  ً أ،فاً 

اضسورم ا  تأمني احتيفاجاتنض  توكام اعماداً أ،فة 

جماً ض مصققققاعني عاضنور  ا يف حا    قققوضن فص 

اضشن  اضسورم تتجا ز اضمراساا اضعامليفة من 

  ا تشققار اض ف ه  اضونيفااض عسقق،   ققع  حيف

اض دققام اضصقققحن يف امل وقققةض  عققمم اضت ام 

م دمققة اضصقققحققة اضعققامليفققة عققاضخوققة املعققمة 

ملواج ة اض ف ه ع ان عىل متو ،اا امل وقةض 

عىل اععم  %10فذ ج ت  ذ امل دمة من اضخوة ف  

 تقمير.

 عىل اضصعيفم

 الداخيل

http://sn4hr.org/arabic/2020/02/18/11935/%20%203


 

  

سققق وم عىل او اضخوة   زاضد  يف ذاا اضسقققيفاق اأم ممير  حمة ت سقققيفا اضمعج ممحمم ح

عأع ،يفت ا مام  ك  اضت  يفذض  او ما تج ف جاز  حتا اضيفوم ع،ارة عن ج ود من موارد مح يفة 

ام ا عأ سقق   ريقة ممن ة يف  ل  جود  ق   دنا  ،يفة تسققعا ض قيفام عنامل م  م

عاضتمويل  تأخر اضمعج من اضج اا األمميفة املا حةض مو قققحاً او اضج اا املختصققققة يف 

ملعار قققة اضسقققورية تحا   تو،يفا اضت توأو ا املعتممة من م دمة اضصقققحة اضعامليفة ا

  ا ست ادة من تجار  اض، ماو األخر  ع ذا اضصمد.

 

من ج تنض ير  اضمأتور مرامن أ  مم  عو مسققق    دعج عرامل اضصقققحة املجتمعيفة يف 

-70ع سققق،ة ت ا   عني  م دمة ختان اإلعااةض ا ن   م ر من ا تشقققار اضوعان يف اضعاج أنل

ض  او اضخوورة تنمن يف رسعة ا تشققققار ض  يف عمم اضقمرة عىل اسقققتيفعا  اضحا ا 80%

املصققققاعة أن حصققققل يف فيواضيفا  فيراوض  او املعيفار األسققققايس يف تخ يف  خور عذ  

اضجاوحة عو عمد األرسة املتاحة  عمد امل انس اض واويفةض اما املعيفار اضناين ن و اضوعن 

 ن.املجتمع



  

 عذا ما جعل د. أ  م ي،مم تخونن من احتنضيفة   قققو  اضوعان فص  سققق  عاضيفة جماً يف 

% من اضسققناو مام  سقق،ة 80اضشققن  اضسققورمض نمن املتوكام او يصققيف  اض ف ه اأ  من 

يف حا  ت شد اضجاوحة يف امل وقة عس،  اإلمنا يفاا اضنعيف ةض  %10-5 نيفاا ت ا   عني 

 عج –اض  اج امل،نر  ز اج األكار  اضذم يجعل من نئتن اضش،ا   األ  ا   عس،  ا تشار 

تعاين اضننف من األمراض اضت  سيفة  اضق ،يفةض من سيفجعل  -معدج سناو اضشن  اضسورم

 نف ه اضنور  ا خوراً حتا عىل نئة اضش،ا  ا  س ج.

 

 ض أميفة اضتمويل كم اأم أ  م عىل  قققع  اضتعا و اضم   من  احيفة رسعة ا سقققتجاعة 

حيف  ج تقمم م دمة اضصقققحة  قققيفئاً من  عما عنض عيف ن يتج اضعمل داخ يفاً عىل تحسقققني 

 خوة ا ستجاعة اضواروة  مراجعت ا عاستمرار.

 



  

اإلمققنققا ققاا 

املقققتقققاحقققة 

يف فدضققق  

ضئئلة إىل  ىل

 !!رئئدىلكبةئئح

شان مراأ   نمن ننرة ف  صحة اضعامليفة تت صحة يف اضحنومة امل كتة او خوة اض اأم  زير اض

مشقق ا  65يف املشققايفض مو ققحا ا ن يوجم  ع   مجتمعيفة  تخصققيف  مراأ  ع   متقممة

من ارسة اضع اية املشققققمدة  عاض،ا ما تنوو  201م  سققققةض   159يف امل وقة املحررةض  

 مشقققققعققوضققة عققاأل قققققخققاا اضققذيققن يققعققا ققوو مققن األمققراض ا عققتققيفققاديققة املقق مقق ققةم.
 

صحن يف م وقة  ن   صاويفة حو  فمنا يفاا اضقوا  اض سيفاقض كمم أ  م فح  يف ذاا اض

رتن عىل مواج ة جاوحة أور  اض نقا  ميوجم حوا  ارععة م يني  ققخ  يف سققوريا  كم

 ،يف ض عيف ن ي، غ عمد األرسة  1.4آ ف  خ  ضمي ج  10 ،يف ض ام او أل  600امل وقة عيف  ج 

  خ  ضمي ج رسير  احمم. 1363ام او أل  30065يف املشايف 

 

 خ  ضمي ج رسير ع اية  20788ام او أل  201 استورد مي، غ عمد ارسة اضع اية املشمدة 

 29م  سققة ضا  ا ض ف ققانة فص  30م  سققة ض ،اضعنيض   95مشققمدة  احمض يف  ل  جود 

 م  سة ضحمينن اضو دةم.

 



  

فجراناا اح ازية 

 ئئورونائئئئئئكىلك،ل

املختصة ضتج يف عا يف امل وقة اضخا عة ض معار ة  عن اضتج يف اا اضتن تسعا اضج اا 

مشققافر رويفسققيفة يف سقق قني  فدض   دارة ع ةض  3اضسققوريةض كا  أ  م مع ال  يفة ضتج يف  

رسيراً تقري،اً ضنل مش ا مام خمسة فص عرشة ارسة ع اية مشمدة مام م انس  30عسعة 

ت ا اضحنومة ت وية  ققق اعيفةمض ف قققانة فص مشققق ا اضراعن يف م وقة اض،ا  اضتن ج   

 اض أيفةض نيفن ج تج   م وقة ع رين حتا ا،و صش ا كاعل  ستيفعا  اضحا ا.

أقققن يقققتج تج يفققق  عقققمة عيفقققاداا إلجقققران اض حو قققااض    قققام خيفمتقققني امقققام أقققل عيفقققادة 

ض  قققرز  ضلحاضقققةض عحيفققق  تقققتج فحاضقققة اضحقققا ا اضشقققميمة فص املشقققايفض عيفققق ن تعوقققا 

 وه يف امل ققق   نققق ة اضحجقققر اض زمقققة. قققض ج ضقققاضحقققا ا املتوسقققوة ع جقققا م اسققق،ا  تح

 

اما عن اإلجراناا اضتن عماا  زارة اضصحة اضتاععة ض حنومة امل كتة  مميرياا اضصحة اضحرة 

 امل دنا اضصحيفة   ،نة اإل ذار امل،نر عت  يفذعاض نت،ما من اضتمري،اا عىل حنية عام  

عيفة ض  تشقققار  قققمن اض،يفوا اضقوا  اضصقققحن من اضعم  ض فص تخصقققيف  نرق توعيفة مجتم

 املخيفناض ف انة ض رش رساول توعيفة مو،وعة منل اضت  وراا  املوويااض  اض رش عت 

 سققاول اإلع م املح يفة  خو،ان املسققاجم  املجاضس املح يفةض حيف  تج دمل رسققاول اضصققحة 

 . سيفة مام رساول اضتوعيفة من اضعم  اض 

 سقققل  اضمنا  املمين اضسقققورم عتعقيفج أن كامد ععض اض رق اضتووعيفة منل م دمة ع 

 عمد من املشايف  امل ش ا تع يفميفة  املماره  ععض امل ش ا اضخمميفة اضعامة.   

 



  

تقققوعقققيفقققة 

 سققققققققققك 

 مئئنئئانئئا ىل

 إئفئةئعئض

 يف ف ار اضسقققعن ضتخ يف    أة ا تشقققار اض ف ه يف اضشقققن  اضسقققورمض   ققق  د. أ  م 

املت   ة ا  امل ترشة اعتند امل دنا اضصحيفة عىل فكامة ج ساا توعوية عمي ة عن اضتامل 

عىل  ساول اضتوا ل  درا ضعمم تونر اضن رعان يف املمي ة اع   اضوكدض ف انة فص ا خ اض 

اضوعن اضذم س،،تن اضحر  املستمرة م ذ عرش س وااض  اعيف  عن عمم  جود حنومة مرأ ية 

 ت رش اضوعن يف ك واا مخصصة ض ا.

 

من سقققناو اضشقققن   %25ن وو تقري،ا يشقققاضذين  تسقققت مف عذ  اضحم ا سقققناو املخيفنا )

اضسقققورمف عاضمرجة األ صض حيف  تعتت املخيفنا األماأن األأ  خوورة يف ا تشقققار اض ف هض 

 كم تج توزيام ععض اضننماا  اضق ازاا املوا يفة  املعقنا عىل اضسقققناو من ك،ل ععض 

 امل دنا اضخا ة.

 



  

 مخربىلواحئئد

يف مققمي ققة 

فدض  ض ح  

 .النورونا
 

األمج املتحمة  منت  ت سققيفا اضشقق  و اإل سققا يفة نيف اض حو  خوورة اضو ققام يف ممي ة ك ا 

فدض  عس،  اضتأاف املحتمل ض ف ه أور  ا عىل ما يقر  من م يفوو ممين  از  يف امل وقةض 

 سك  ق  اضعذان  امليفا  اض ديف ة يف املخيفنا املنتدة عاض ازحنيض ج يحرل م دمة اضصحة 

يفة حتا ا،و عامل فذ   يوجم يف اضشقققن  ض فيصققققا  املواد  األج  ة اض زمة يف ترسقققيام اض

اضسققورم املحرر ف  مختت  احم يحوم ج از يب يس آر اضخاا عتحاضيفل اض ف سققاا  اضجراايفجض 

عيف ن يتج فرسققققا  اضعيف اا املأخوذة يف م ا ا در  اض راا  عصقققن اض يتوو فص ترأيفاض  نقا 

 امل كتة.ضتغي   زير اضصحة يف اضحنومة 

 عذا ما يشنل تخوناً ف انيفاًض فذ او ام عول يصيف  اضج از سيف دم ضش ل فجران اضتحاضيفلض حيف  

  تتنقققمن اضخوة املقممة من ك،ل م دمة اضصقققحة اضعامليفة فمنا يفة اان ج از جميم  ج 

 20تخصققق  ميف ا يفة ضصقققيفا تنض أن او فمنا يفاا اضج از  قققعيف ة جماً ن  يسقققتويفام نح  اأ  من 

 يققومققا. 15نققحقق  سقققققيفسقققققتققعققرق  300 ققيفققل يققومققيفققا أققحققم اك ققققض ام او فجققران تققحقق

 

حة  يفة فجران عاضشقققيفت  اناد حو  اضتحاضيفل املتا تح يفل نقك حتا ا،وض يتج فجرا عا  300إمنا 

عواسوة  ،نة اإل ذار امل،نر يف فدض  اضتن تتوا ل مام م دمة اضصحة اضعامليفة عشنل م،ااض 

تح يفل آخر عىل او يتج  5600صقققحة اضعامليفة عو قققو  يف اضوكد اضذم  عما نيفن م دمة اض

اضتج يف اا املو وعة عسقق،     اضتحاضيفل   ققو  يصققع  تخمني موعم اض ح  عت   س اضج ازض 

زيادة اضو   عىل عذ  املواد  عرك ة اضحرأة اضتجارية  تيفجة فجراناا اضحدر املعتممة عأع   

 اضم  .

 



  

 مخربىلواحئئد

ضقققق ققققحقققق  

 ائئورونئئئالن

 ا  ققق  ممير ت سقققيفا اضمعج او اضوحمة كامد عتأمني 

تح يفل من حسققققاع ا اضخااض يف اضوكد اضذم ج  900

يتج فدخا  ام  و  من املعماا ا  اضتج يف اا من ك،ل 

 ققق،نة اإل ذار امل،نرض فص اضصقققحة اضعامليفة م دمة 

رعققج او اضققعققمد املققتققونققر مققن اضققعققيفقق ققاا  اضققوققاكققة 

ناو يف  عمد اضسققق خاعر ضن تن ن ض يفة ض م عاع ا سقققتيف

 امل وقة يف حا    و  اض ف ه فص اضشن .

م وعاً فص  جو  دعج اضخوة عنل اضتج يف اا اض زمة 

عمد  يف   اض ية املشققققايف من ح جاع    سقققيفن رنام 

اضنققايف من األرسة  اج  ة اضت  س ا  ققققو ققاعنض 

عاإل قققانة فص  حماا توضيفم األأسقققجني  مسقققت  ماا 

ية اضنوادر اضصقققحيفةض  فص ة رة تنامل اضج ود حن

يفة نيفن يتع ا  خمم يفة  اض عاا اضصقققح وا أل اضق يف 

تأمني امليفا  اض ديف ة  مواد اضت ديف ض  دعج األمن  ع

اضعذايئ   سققيفن يف  ر ف اضحم من اضتجو   توك  

حرأة ا كتصققاد املح  اضتن تعاين من عمة مشققاأل 

 يف األ ل.

أذض  نقم اعر  أ  م عن ك قن جران اضصققعوعاا اضتن 

ت ر  ا ترأيفا عت حم دعاض ن ن   تق،ل اخذ ام عيف ة 

 اض يف اضوكد من م وقة فدض  ض حصقق ا يف مختتات

اضذم ي تقم اضشقققن  نيفن اضننف من اضتج يف اا  من 

اعم ا م انس اضت وية اضص اعيفةض  رعج او ترأيفا ت  د 

م ا ا در  اض راا عنل املواد اض زمةض ف  او محا ضة 

ج  حتا اان تج يف اا من ميف ا يفة امل دنا اضخا ة

ت   ض عسققق،  اضقيفود اض أيفة  عمم تونر األج  ة يف 

اضسقققوقض عيف ن   قققوض ا عن  ريا م دمة اضصقققحة 

ما  أل  يفل دخو   ،  ا ت اق عىل ضتسققق  ممنن عسققق

 أاو من املقرر ض وريايتع ا عا سقققتجاعة ضشقققن  سققق

م  سققققة  رسير  60يف خوة اضعمل او يتج فرسققققا  

ج  ع اية مشقققمدة من ك،ل م دمة اضصقققحة اضعامليفة

 تصل حتا ا،و.



  
ما ينف اضتسقققا    اض  ام حو  األ  قققا  اضتن  نن او 

ت    فضيف ا م وقة اضشن  اضسورم اضخا عة ضقواا 

املعار ققة اضسققورية )  سققيفن مخيفنا اض ازحني اضتن 

وو ي  ض ا  ققا م ققا ا محميفققاا د ضيفققة  نا اضقققا 

اضم   اإل سققاينض عيف ن تصقق    ققمن امل ا ا األأ  

خوورةف ا ققن   يوجققم  قققمن موكام م دمققة اضصقققحققة 

أل  ا  يف ت   ا سون عنتقرير ت وين ا  اضعامليفة ام 

 امل وقة.

 

 

ن،اضرعج من تخوف م و ققيفة األمج املتحمة ضشقق  و 

اض جئني من ا تشققققار أور  ا عني اض جئني حو  اضعاجض 

)  سقققيفن اض ققازحني داخ يفققاً يف اض، ققماو م خ نقققققة 

 متوسقققوققة اضققمخققلض  اضتن تعققاين من  قققع  يف 

حة  امليفا   اضغقققف اضصقققحن  تحتاج فص ا دمة اضصققق

دعج عاجلفض  رعج تغقققي  امل و قققيفة عت موكع ا 

اضرسققققمن عن اتخققاذ ععض اضتققماعف يف عققمة د   

 مخيفنا م  ققا  فيراو  مخيفنا سققق ققل اض،قققا  يف 

ض، او  مخيفنا يف اضسقققوداو  ضيف،يفا  عفعاض ع مف 

تع ي  ا دمة  خمماا امليفا   اضغف اضصحن  توزيام 

 يوان  مواد اإلعااة ف ققانة فص توسققيفام  واق مواد ا

املسقققققاعققمة اض قققميققة ض تخ يف  من األار ا جتنعن 

 ا كتصققققادم اضسققق ،ن ض ف ه أور  اض ف  ا  ا ج 

ت ت د فص األ  قققا  امل دية يف اضشقققن  اضسقققورم 

ناو  عاضسققق دة  ضذين يقو وو مخيفنا منت يفن ا   ازح

 4ت تقر ألدىن مقوماا اضحيفاة.
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 ماذا
 ؟ دئبع

فو احتن  ا تشار اض ف ه يف اضشن  اضسورم مام 

ك ققة اإلمنققا ققاا  ت،ققا   م دمققة اضصقققحققة اضعققامليفققة 

أارايفة ضيفس عىل مسقتو  اض،قعة سقيف دم فص  تاول 

اضجعرانيفة اضصققعفة املت،قيفة تحد سققيفورة املعار ققة 

اضسقققورية نحسققق ض  ف ا  نن او  تم فص اععم من 

اضحم د اض أيفة نأ ر عاض حيف  او ت يشققق اض ف ه كم 

قل عشقققن ن  يجعل م ن نف سققققا اأ  توورا  كم ي ت

املتوور يف حققا  اسقققتوققا  ععض املتواجققمين يف 

ترأيفققا ا  اضحققم د  امل ققا ا املحررة اضو ققققو  فص 

 األ ر عيفة يف املستق،ل اضقري .

 

 

ح مة اضصققق ج  عىل م د ض  ي يفة  األمج ضذ عامل ة اض

 ت  يفققذ خوققة اضعمققل عىل   يفاملتحققمة او ترسققق 

منانحة أور  اض  ترسققققل اج  ة اضت  س اضصققق اعن 

 ااو  اضعيف ققاا اض زمققة ض ح  اأت عققمد من اض ققاه 

اضقا  ني يف اضشققن  اضسققورمض   او ت ل امل وقة 

 حمعا يف ا تدار املج و  رعج أارايفة اضو ققام نيف ا 

كا من اضحا املن و  ض  رد  جارض ا و  تن ض    كاع يف  

 دمةض  تو،يفقاً ما ت   ع يفن م،ادئ امل ة حس عاضصح

ئة ضحقوق اإل   سققققاو اضتن توج  عىل اضحنوماا ت يف

اضدر ف امل اسققق،ة اضتن تتيف  ضنل نرد فمنا يفة اضتمتام 

 عأأت مستو  ممنن من اضصحة.

 


