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�ط�غئ سظ ا��ظز�ئ
�س�ض �قدي سط� ��ضغ� ا�ئظغئ ا��آج�ّغئ �طسظش وا�ّزطط طظ �قل �عبغص اظاع�ض�ت ا�ّظز�م ا��خ�ّي �ّث افذ��ل وا�ّظ��ء وافصطّغ�ت و�عسغئ
ا��ةا�� ا�عذظغ وا�ّثو�غ وأخت�ب ا�ص�ار �ع�. ض�� �صعم ���ّدش� وا��ظ�خ�ة طظ أ�ض �سثغض ا�ّاح�غس�ت ا�اغ �صّظظ ا�ظاع�ض�ت ط� طظ�حثة

ا�ّ�ط��ت �ا�سغض ا�صعاظغظ ا��عةعرة، وا�اغ �ا�ئغصع� غ�ضظ ت��غئ ا�تصعق وا�ت�ّغ�ت. �عّش� �قدي جئض ا�ت��غئ وا�ّثسط ا�ص�ظعظغ وا�ّظ��غ
�فذ��ل وا�ظ��ء ا��خ�ّغغظ/ات ا�ّ�ةظ�ء/ات سط� �ط�ّغئ صد�غ� جغ�جّغئ.

 
غ��غ عثا ا�ّاص�غ� ��ظ طح�وع "ظ��ء وشاغ�ت جغظ�ء" اّ�ثي أذطصا� �قدي شغ دغ��ئ� 2022، وغا�بض شغ ��طغ� ا�ّدعء سط� طس�ظ�ة ظ��ء

وشاغ�ت طت�شزئ ح��ل جغظ�ء ط� �غظ ط��صئ ا�ّثو�ئ ا�جقطّغئ وج�ع�ع� وجظثان ا�ّ�ط��ت ا��خ�ّغئ.

 

ظ��ء وشاغ�ت جغظ�ء شغ صئدئ ا�سظش
 

ص�م �اظ�غث ا�ّاص�غ� ش�غص طآج�ئ �قدي �جغ�ة ا�ظ��ظغئ- طظّز�ئ تصعصّغئ �ثسط ا�ّظ��ء
وافذ��ل شغ طخ� طظث 2017.
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ا��ظعةّغئ
غس�ض عثا ا�ّاص�غ� سط� ��طغ� ا�دعء سط� و�� ا�ّظ��ء وا��اغ�ت ا�طعا�غ ضّظ طصغ��ت شغ ا��ظ�ذص اّ�اغ اجاع�ئ سطغع� وقغئ جغظ�ء ا�ّا��سئ
�ة��سئ داسح ا�رع��ّغئ، وطظ بّط إ�ص�ء ا�صئخ سطغعّظ وإدرا�عّظ سط� ذّطط ا�صد�غ� ا��س�وشئ إسقطّغً� �صد�غ� "وقغئ جغظ�ء" أو صد�غ�

"داسح"، تغ� �ا�تعر ا�ّاعط ا��ع�عئ �عّظ سط� ا��عاء أط� تعل اقظد��م �عقغئ جغظ�ء، أو �ة��سئ داسح ا�رع��ّغئ.
 

اسا�ثت �قدي شغ عثا ا�ّاص�غ� سط� سّغظئ �تبّغئ طضّعظئ طظ 112 اط�أة غاعزسظ إ�� 106 جغثة، و6 شاغ�ت �ط إ�ص�ء ا�صئخ سطغعّظ ط� �غظ
س�طّغ 2018 و 2022، وصث �ّط إدرا�عّظ سط� ذطط 24 صدغئ (6 صد�غ� ���سئ �ظغ��ئ أطظ ا�ّثو�ئ ا�سطغ�، 15 صدّغئ طظزعرة أط�م ا�ّظغ���ت
وا��ت�ضط ا�س�ض�ّغئ، 3 صد�غ� طظزعرة أط�م ا�ظغ���ت ا�س�طئ وطت�ضط ا�ةظ�)، وصث �ط اظاص�ء سغظئ طضعظئ طظ 94 جغثة وشا�ة ��ط� طظز�ئ
�قدي طسطعط�ت ض�شغئ �ح�ن ت�ق�عظ، وطظ �غظ عآقء طظ �ّط �ع�غ� أجؤطئ �ـ 19 طظعظ �ثخعص ط���ض حثخّغئ �ثّ� ا�ع�طعّظ شغ صد�غ�
جغظ�ء، إ��شئ إ�� �ع�غ� طة�عسئ أجؤطئ �عبغصّغئ أ��ى �ـ 26 طظعظ. وأ�غ�ًا سّغظئ �تبّغئ أ��ى طضّعظئ طظ جغث�غظ وشا�ة وح�ب طظا�غظ/ات أو
�عّظ طتض إص�طئ دا�ض صئ��ض ح��ل جغظ�ء. وصث ��ّبطئ طظعةّغئ �قدي شغ ��� ا�ئغ�ظ�ت سط� ا��خ�در افّو�ّغئ ا��ا�بطئ شغ إ��اء ا��ص��قت
ط� سثد طظ ا�ّ�ةغظ�ت ا�ّ���ص�ت وذوغعّظ شغ ا��ا�ة ط� �غظ س�طّغ 2019 و 2022، ض�� أ��ت �قدي سثدًا طظ ا��ص��قت اف��ى ط� أش�اد
طصغ�غظ\ات شغ طت�شزئ ح��ل جغظ�ء شغ دغ��ئ� 2022، إ��شًئ إ�� طخ�در ب�ظعّغئ طئ�ح�ة تغ� أ��ت �قدي سثدًا طظ ا��ص��قت ط� طخ�در
ب�ظعغئ طئ�ح�ة وذ�� شغ ا��ا�ة ط� �غظ س�طّغ 2019 و 2022، وأ�غ�ًا طخ�در ب�ظعّغئ �غ� طئ�ح�ة سئ� طا��سئ ا�ّاص�رغ� وا�تخ��ّغ�ت وا�ئغ�ظ�ت

ا�ّ�خثّغئ ا�ّخ�درة سظ طظّز��ت ا��ةا�� ا��ثظّغ ا��سظّغئ �حآون جغظ�ء، وطا��سئ ا��عاص� ا�خت�ّغئ وا��ئ�رّغئ وطعاص� ا�ّاعاخض اق�ا��سّغ.
 

وا�عئ �قدي سثدًا طظ ا�ّخسع��ت �قل ضا��ئ عثا ا�ّاص�غ�، وصث �ثأت ط� أول طت�وقت ا�عخعل ��سطعط�ت دصغصئ وط�ّخطئ سظ حضض وظز�م
ا�تغ�ة دا�ض طت�شزئ ح��ل جغظ�ء اّ�اغ غس�ظغ ص�ذظغع� طظ ا�ّاع�غح ا���ا�� طظ صئض ا�ّ�ط��ت ا��خ�ّغئ، وا�ةع�ت ا�سقطّغئ، وتا� �غ�ب
أي طسطعط�ت رج�ّغئ سظ و�� ا�ّظ��ء وا��اغ�ت ا��صغ��ت شغ ا��ظ�ذص اّ�اغ اجاع�ئ سطغع� وقغئ جغظ�ء ا�ّا��سئ �ة��سئ داسح ا�رع��ّغئ ط�
جغ�جئ ا�ّاساغط ا�ض�طض ا��ظاعةئ طظ صئض ا�ّ�ط��ت ا��خ�ّغئ، إ��شئ �خسع�ئ ا�عخعل إ�� ا�ّظ��ء وا��اغ�ت ا��سظّغ�ت ���ئت� إط� �اعا�ثعّظ
دا�ض ا�ّ�ةعن ا��خ�ّغئ أو ��شدعّظ ا�دقء ����سطعط�ت سصإ ��و�عّظ قسائ�راٍت أطظّغئ، وأ�غ�ًا خسع�ئ ا�ّاعاخض ط� ذوغعّظ ا�ص��سغظ/ات إط�
��ت�شزئ ح��ل جغظ�ء شغ �ض طتثودّغئ وج��ض ا��خ�ل، أو ��شدعّظ ا��ح�رضئ طظ افج�س إط� قسائ�راٍت أطظّغئ، أو �ثعشعّظ سط� �ظ��عّظ أو

زو���عّظ دا�ض ا�ّ�ةعن ا��خ�ّغئ.

�ةثر ا�ح�رة إ�� أن طظّز�ئ �قدي ص�طئ �اصثغط حضعى إ�� "طظّز�ئ افطط ا��اتثة" �ا�رغت 31 غع�غع 2022 �ّث اقظاع�ض�ت اّ�اغ ���رجع�
"ا�ّ�ط��ت ا��خ�ّغئ" �ح�ن إس�دة ��عغض ودطب ا�ّظ��ء وا��اغ�ت ا��اع��ت شغ صد�غ� داسح ووقغئ جغظ�ء.

 

تعل طت�شزئ ح��ل جغظ�ء:
�ص� طت�شزئ ح��ل جغظ�ء شغ ا�ّح��ل ا�ّح�صغ �ة�ععرّغئ طخ� ا�س��ّغئ شغ حئ� �جغ�ة طة�ورة ��ط��غظ ا��تاطئ و��ض سط� ا�ئت� اف�غخ
ا��اعج� وا�ئت� افت��. وغئطس سثد جض�ظع� ط� غص�رب ا�ظخش ططغعن ظ��ئ �ضظ� جةض ��ا�س� إ�� تثود 450531 أ�ش ظ��ئ ��ئإ ا�ت�ب

سط� ا�رع�ب ا��اعاخطئ طظث جظعات.
 

اظد�ئ جغظ�ء إ�� ا�دارة ا��تطّغئ فّول طّ�ة ���ص�ار ا�ة�ععرّي رصط 811 ��ظئ 1974 ض�� خثر ا�ص�ار ا�ة�ععرّي رصط 84 ��ظئ 1979
�اص�غط حئ� �جغ�ة جغظ�ء إ�� طت�شزاغ ح��ل و�ظعب جغظ�ء ظز�ا �ضئ� ط��تاع�، تغ� �دط ح��ل جغظ�ء 6 ط�اضج إدارّغئ عغ: ا�س�غح -

رش� - ا�حغت زوغث - �ؤ� ا�سئث - ا�ت�ظئ - ظثض وغث�ض ش� ظز�طع� 84 ص�غئ.
 

س�ظئ طت�شزئ ح��ل جغظ�ء ذغطئ سصعد طظ ا�ّخ�اس�ت ا���ّطتئ تغ� �ّط ا�اغ�تع� طظ ا�ةغح ا�ج�ا�غطّغ جظئ 1956 صئض أن غظ�تإ طظع�
�سثع� ��ظئ واتثة، بّط �سّ��ئ إ�� ا�تاقل ا�ج�ا�غطّغ طّ�ة ب�ظغئ جظئ 1967، وجسئ ا�ّثو�ئ ا�ّخعغعظّغئ إ�� �ععغث ا��ظ�صئ طظ �قل �ظ�ء
ط�اعذظ�ت زراسّغئ �ضظ �سث �عصغ� طس�عثة ض�طإ دغ�غث جظئ 1978 �ثأ اقظ�ت�ب ا�ج�ا�غطّغ طظ ا��ت�شزئ �ثرغةّغ� �ااتّ�ر ظع��ّغ� جظئ
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 1 “Complaint on the Rehabilitation and Integration of Women and Girls Accused in 'Daesh' and 'Sinai' Cases”
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�سث �ت�غ�ع� �ثأت سصعد ا�ع��ل طظ ا�ّثو�ئ ا��خ�ّغئ ��ت�شزئ ا�ّظخش ططغعن ج�ضظ شغ �ض جغ�جئ اقعا��م �����ضج سط� ت��ب افذ�اف،
و�سث بعرة 25 غظ�غ� 2011 ���ص�ئ طس�ظ�ة جض�ن ح��ل جغظ�ء ��ئإ �ثععر افو��ع اقصاخ�دّغئ واق�ا��سّغئ ط� �غ�ب اقجاص�ار ا�ّ�غ�جّغ،
و�ضظ ط� زاد ا�ع�� ��زط� عع �عا�ث �ظزغط "وقغئ جغظ�ء" اّ�ثي أسطظ وقءه �اظزغط "داسح" شغ ظعش�ئ� �ح�غظ ا�ّب�ظغ 2014. وصث أس�� ذ��
طئ�رات �طّ�ط��ت ا��خ�ّغئ �ذقق سّثة س�طّغ�ت س�ض�ّغئ طعّجسئ �عثف ��عغ� ا��ظ�صئ طظ ا�ة��س�ت ا�رع��ّغئ وا���ّطتئ ا�اثاء �ـ"س�طّغئ
ا�ّظ��" اّ�اغ �ثأع� ا�ةغح جظئ 2011، بّط "ا�س�طّغئ ا�س�ض�ّغئ ا��عّجسئ" اّ�اغ اظ�طصئ جظئ 2013، وأ�غ�ًا "ا�س�طّغئ ا�ّح�ططئ جغظ�ء" اّ�اغ �ّط

إذقصع� جظئ 2018.
 

وصث س�ف أع��غ ا��ت�شزئ طثاطش أظعاع اقظاع�ض�ت طظ ذ�شّغ ا�ّخ�اع شغ ا�ت�ب سط� ا�رع�ب جعاء طظ �قل ا�عثم ا�سحعا�ّغ ��ظ�زل
ا��عاذظغظ، وا�اعةغ� ا�ص��ي، ا�صاض �غ� ا�ص�ظعظّغ أو ا�ّاس��غ ��� شغ ذ�� ا�صاض ��رج ظ��ق ا�ص�ظعن سط� غث ا�تضعطئ أو وضق�ع� وطظ
صئض ا�ة��س�ت ا�رع��ّغئ، اق�ا��ف، واق�ا��ء ا�ص��ّي طظ صئض افطظ ا�عذظغ، ا�صئخ ا�ّاس��غ، ا�ّاسثغإ وت�قت ا��س�ططئ أو ا�سصع�ئ

ا�ص�جّغئ أو ا�قإظ��ظّغئ أو ا��عغظئ طظ صئض ا��ط��ت، ا�ّ�ةظ ا�ّ�غ�جغ وط� غائس� طظ اقظاع�ض�ت ا�ة�غ�ئ.
 

غظاح� ا�ظز�م ا�صئطغ شغ ح��ل جغظ�ء و�س�ظغ �ط� ا�صئ��ض طظ ا�ّاع�غح وا�ع��ل طظ صئض ا�تضعط�ت ا��اس�صئئ، وصث غجغث ا�ع��ل
وا�ّاع�غح ��ّخئ فو�ؤ� اّ�ثغظ غص�ظعن ا�ةئ�ل ا�ّخت�اوّغئ، شاخّعرعط ا�ّثو�ئ سط� أّظعط "�ثو جغظ�ء" �سغثا سظ ضعظعط/عظ طعاذظغظ/ات

طخ�غغظ/ات.

ض�� ��اصث صئ��ض جغظ�ء ا�ضبغ� طظ طصّعط�ت ا�تغ�ة افج�جّغئ، شغس�ظعن طظ �ثععٍر ططتعظ شغ ا�ئظغئ ا�ّاتاّغئ �ط�ت�شزئ ���ض�طض، ��ّخئ
افط�ضظ ا�ئسغثة سظ ا�تد�، و�جداد تّثة ا�ّاثععر ضط�� اصا��ظ� طظ ا�صئ��ض اّ�اغ �ص�ظ ا�ةئ�ل ا�ّظ��غئ، ش�ظ �عئ �عاش� ا�ضع���ء شغ �سخ طظ
طظ�زل ا�ئثو، وت�إ حع�دة أتث أش�اد صئغطئ ا�ّا�ا�غظ اّ�ثي غص�ظ شغ طظ�صئ ا�ص�غ�ئ ��ت�شزئ ح��ل جغظ�ء �قل طص��طا� ط� �قدي أن
ا�ضع���ء �ظص�� �حضض دا�ط. أط� سظ �عاش� حئض�ت ا��غ�ه وا�ّخ�ف ا�ختّغ ش�غ أشدض افتعال غسا�ث أش�اد ا�صئغطئ سط� �جاظ�ت غ�طآظع�
��ظ��عط، و�ضعن طعّخطئ �ت�إ افخض ��ظ�ز�عط، إ��شًئ إ�� سثم ��عجّغئ ���ئغئ ا�ّ��ق، و�ص��ع� سط� ت��اع� ا�خت�اوّغئ، وصطئ ا��ثارس

وا��س�عث ا�ّاسطغ�غئ، وأ�غ�ًا �ثععر ا��ظزعطئ ا�ّختّغئ، تغ� ق �اعاش� ط�اح�غ�ت طةعجة قجاصئ�ل ت�قت ا��عارئ أو ا�س�طّغ�ت ا�ة�اتّغئ.
 

�ع شغ ا�ص�غ�ئ وتث ر�طغ� ا�ض��ت وطتا�ج س�طّغئ، قزم ظ��ش� ا�س�غح، سح�ن ا���اح�غ�ت عظ� آ��ع� �ثغ� ��ح.
 

غا�ط ا�ظز�م ا�صئطغ ��قظشقق و�ع�غح دور ا���أة واظاع�ك تصعصع� ض�� جغاد� أدظ�ه.
 

 ا��خض افّول: ظ��ء وشاغ�ت جغظ�ء �غظ ط��صئ ظز�م ا�صئ��ض وجظثان �ظزغط داسح
 

�عا�� ا��ا�ة وا�ّ�غثة ا�ّ�غظ�وّغئ ت�ط�ظً� طظ ا�سثغث طظ ا�تصعق ا��صّ�رة �ع� وشصً� �طص�ظعن ا��خ�ّي، وا�صعاسث وا��عابغص ا�ّثو�غئ ظز�ا �ط�ض�
ا�ّ���ث شغ صئ��ض ح��ل جغظ�ء، وا��اد�ظ طة�عسئ طظ ا����عغط وا�س�دات ا�ّ�اجثئ اّ�اغ صّظظئ �تضط ا�س�دة، واجا�ّثت إ�جاطغاع� طظ ���ء

ا�ّثغظ، شس�طئ سط� إس�صئ طح�رضئ ا���أة شغ ا�تغ�ة اق�ا��سّغئ واقصاخ�دّغئ وا�ّ�غ�جّغئ، وصث �طس و�� ا�ظ��ء وا��اغ�ت تثًا طظ ا�اثععر
تغ� أّن ا�ضبغ�ات طظعّظ ق غ�ا�سظ اجاث�اج حع�دات طغقد فذ���عّظ وشص� �ط�ةطج ا�صعطّغ �تصعق ا���أة، ض�� أّن ا�ضبغ�ات طظعّظ ق
غت�طظ ���ص�ت رصط صعطّ� إق ش� ا�ّد�ورة ا�صخعى، إ��شئ إ�� سصث ا�ص�ان غاط �ثون ص�غ�ئ زواج، تغ� أّن سصث ا�ص�ان غاط شغ �عء

افس�اف وا�س�دات وا�ّاص��غث ا�ث�ّخئ ���صئغطئ، وا��ا�ّبطئ شغ ا�ّجواج س�شّغً� دون أوراق �بئئ ذ��، ط�� غا��إ سطغ� �غ�ع تص ا���أة شغ ت�ل
ا�ّ�قق أو وش�ة ا�ّجوج، ض�� أّظع� ق ��اط� ا�تص شغ اقسا�اض سط� تص زو�ع� شغ ا�ّاسثد ا��ظاح� دا�ض صئ��ض جغظ�ء �ضب�شئ.
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 https://2u.pw/J0m6aE  :7  "ظئثة سظ �ظزغط وقغئ جغظ�ء"، �غ �غ جغ س��غ، 1/7/2015، سط� ا��ا��
 https://2u.pw/atPrjM :8  "طخ�: ا�ةغح غئثأ س�طغئ ا�ظ�� �ث ط�طتغظ ��غظ�ء"، �غ �غ جغ س��غ، 15/8/2011، سط� ا��ا��

9  "�سث 100 غعم طظ ا�س�طغ�ت ا�س�ض�غئ ا��عجسئ اظاع�ض�ت طظعةغئ ط�ا��ة وطس�ظ�ة ��ظصئ شغ جغظ�ء"، ا���ضج ا��خ�ي �طتصعق ا�صاخ�دغئ وا��ا��سغئ،
 https://2u.pw/iDKYIW :22/12/2013، سط� ا��ا��

10  أ�غ�عن طض��ظعس، "ا�ةغح ا��خ�ي وت�طئ اتاعاء ا�رع�ب شغ ح��ل جغظ�ء"، طآج�ئ ض�رظغشغ �ط�قم ا�ثو�غ، 13/7/2020، 
 https://carnegieendowment.org/sada/82285 :سط� ا��ا��

11  "ا���ضج ا��خ�ي غسئ� سظ صطص� طظ ا�عثم ا�سحعا�غ ��ظ�زل ا��عاذظغظ شغ رش�"، ا���ضج ا��خ�ي �طتصعق ا�صاخ�دغئ وا��ا��سغئ، 7/9/2013، سط� ا��ا��:
 https://2u.pw/j7uxp6

 https://2u.pw/MeAQdV :12  "جغظ�ء ��رج ا�اش�غئ وآقف افج� طعثدة ���اعةغ� ا�ص��ي"، س��غ 21، سئ� عثا ا��ا��
 https://2u.pw/uq6bZl :13  �ص�غ� تصعق ا�ظ��ن شغ طخ� 2021، ا����رة افط�غضغئ شغ طخ�، 18/7/2022، سط� ا��ا��

https://2u.pw/SSiJ4W :14  �غ �غ جغ ظغعز، �ثو جغظ�ء: "طع�حعن �ضظ ��ظ� أصض اظا��ء ��خ�"، سط� ا�ّ�ا��
https://2u.pw/v58zTd :15  ا��ةطج ا�صعطغ �تصعق ا���أة، �ظ�غئ ا���أة ا��غظ�وغئ، سط� ا�ّ�ا��

https://2u.pw/KP1lon :16  روز ا�غعجش، زواج ا�س�ر، سط� ا��ا��
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�ظزغط داسح غسّ�ص ا���ج�ة

اظاع�ض�ت تصعق ا���أة وا�ّ��ض شغ �ض ا�ظز�م ا�صئطغ و�ظزغط داسح:

 طظث سصثغظ س�شئ حئ� �جغ�ة جغظ�ء جط�طئ س�طّغ�ت إرع��ّغئ �خغخً� �غظ جظعات 2004 و2006 ض�ظئ أع�ع� ��ةغ�ات ذ��� �ةظعب جغظ�ء، إق
أّن و�عد �ظزغط إرع��ّغ صعّي ص�در سط� ا�ّاسئؤئ وا�ّخ�عد ذغطئ جظعات أط�م ت�قت ا�ةغح وصّعات افطظ ا��خ�ّغئ ا��اا��ّغئ ض�ن شسطّغً� �سث
بعرة 25 غظ�غ� 2011 تغظ أسطظئ "���سئ أظخ�ر �غئ ا��صثس" سظ و�عدع� جظئ 2012 وظّ�ثت سّثة س�طّغ�ت إرع��ّغئ دطعّغئ طبض عةعم رش�
اّ�ثي أج�� سظ صاض 17 �ظثّي وطت�و�ئ ا�اغ�ل وزغ� ا�ّثا�طّغئ طت�ث إ��اعغط. بّط شغ ظعش�ئ�/�ح�غظ ا�ب�ظغ 2014 أسطظ ا�ّاظزغط وقءه �اظزغط
"داسح" واسائ� ظ��� ش�سً� إصطغ�ّغً� ��، و�ّغ� ���غا� إ��" �ظزغط وقغئ جغظ�ء" �ائثأ طع�ئ سظش �ّط�ئ صاض 3076 ط�ّطتً� و 1226 طظ أش�اد
ا�ةغح وا�ح�ذئ �غظ غظ�غ�/�ح�غظ ا�ّب�ظغ 2014 وغعظغع/تجغ�ان 2018 شغ ح��ل جغظ�ء �ت�إ "طسعث ا�ّات�غ� ��غ�ج�ت ا�ّح�ق افوج�" شغ
واحظ�ظ شغ�� رخثت طظز�ئ �قدي ت�قت صاض �ـ11 شا�ة خشغ�ة وجغثة وذ�طئ ر�غسئ سط� افصض، و��ا�سئ تصعق ا�ظ��ء وا���قت و

�ثععرت �ثععرا ضئغ�ا.
 

أ. افطّغئ ��ا�س ظ��ء وشاغ�ت جغظ�ء
ض�ظئ افطّغئ تة�ًا أج�جّغً� شغ �ظغ�ن صعاسث ا�سظش ا��ا�ّجثئ شغ أذع�ن داسح، ش��ط أّن ا�تص شغ ا�ّاسطغط عع تص أج�جّغ �ض�ط� ا��عابغص
وا��س�عثات ا�ّثو�ّغئ  �ظاح� افطّغئ �غظ ظ��ء وشاغ�ت جغظ�ء �حضض �صّظظ� ا�صئ��ض، و�شثغ� ا�ّثو�ئ ا��خ�ّغئ، شعشصً� �تخ��ّغئ ظح��ع� ا�عغؤئ
ا�س�ّطئ �ّاسطغط ا�ضئ�ر �ثّ� طت�شزئ ح��ل جغظ�ء، شصث �طشئ ا��آح�ات ا�ّاصثغ�ّغئ فسثاد افطّغ�ت طظ ا�ظ�ث �طح�غتئ ا�س��ّغئ 15 جظئ ش�ضب�
تا� غع�غع 2022 (28.3%)، وا�ح�غتئ ا�س��ّغئ 10 جظعات ش�ضب� (24.7%)، شغاد� �ظ� أن ط� غص�ب طظ ر�� شاغ�ت ا��ت�شزئ أطغ�ٍت �حضٍض ض�طض،

وط� غص�ب طظ ا�بط� طظعّظ ق غض�طظ ط�اتض ا�ّاسطغط افج�جّغئ.
 

سقوة سط� ذ�� �س�ظغ ا��ت�شزئ ظصخ� شغ ا��ثرجغظ/ات، وذ�� ���ّاجاطظ ط� ا�صغعد اق�ا��سّغئ اّ�اغ ��ى أن ا�ّ�غثة أو ا��ا�ة اّ�اغ �سغح شغ
ظز�م ا�صئ��ض غةإ أن ��ظ� طظ ا�ّاةعل ��رج ظ��ق ا�صئغطئ، إن �ط �ضظ ط�ظعسئ طظ ا�ث�وج طظ ج�تئ ا��ظجل أو ا�ثغ�ئ اّ�اغ ��ضظع� طظ
افج�س، شث�وج ا�ّ�غثة أو ا��ا�ة �طّثراجئ غسائ� �عثغثًا طئ�ح�ًا �طس�دات وا�ّاص��غث، و��و�ً� سظ ا�ّبعا�ئ ا�صئطّغئ. وت�إ رواغئ ح�عثة طظ
ا��صغ��ت شغ صئ��ض جغظ�ء، أن ا�صئ��ض ا�ص�غئئ طظ ا�تد�، أو ا�صئ��ض ا�ضئغ�ة اّ�اغ �ظاح� شغ ظ��صع� ا��ثارس �ثأت شغ �شغغ� طساصثا�ع�،
وأصّ�ت �د�ورة �سطغط ا��ا�ة، شس�دة ط� �ثعض ا��ا�ة ا���تطئ ا��اثا�ّغئ، وصث �ص�ر �سخ ا�س��قت أن �ثعض �ظ��عّظ ا���اتض ا�سثادّغئ

وا�ّب�ظعّغئ، �ضظ ظ�درًا ط� ���� أتث افج� ��اغ��عّظ �ث�عل ا�ة�طس�ت.
 

ب. ا�ّجواج ا�ص��ّي وا�اّسثد:
شغ س�ف صئ��ض ح��ل جغظ�ء، �ةئ� ا��ا�ة سط� ا�ّجواج طظ أتث أ�ظ�ء س�عطاع�، أو زوج آ�� طظ دا�ض ا�صئغطئ ص��ًا "ا�جواج ا�ثا�طغ"، ��جابظ�ء
�سخ ا�صئ��ض اّ�اغ ���� �ط�ا�ة ���ّجواج طظ ��ر�ع� طبض �سخ طظ ا�س��قت ا��ظا�غئ �صئغطئ ا�ّ�عارضئ، شت�إ ا��ص��قت اّ�اغ أ���ع� �قدي ق
�اط ا��ص��طئ �غظ ا�س�وجغظ، وق غ��� �ع�� ��ؤغئ �سدع�� إق �سث سصث ا�ص�ان، �ضظ �اط ا��ص��طئ �غظ افج��غظ -وا�ثة ا�ّ��ض �ص��ض ا��ا�ة،

ووا�ث ا��ا�ة غص��ض ا�ّ��ض-، و�اظ�صض طعاخ��ت ا�س�وجغظ �غظع��.
 

ض�� �ظاح� ��ع�ة �سثد ا�ّجو��ت دا�ض طةا�س�ت ا�صئ��ض �حضض ضئغ�، شش��ئً� ق غضا�غ ا�ّجوج ��ة�د زو�ئ واتثة، �ضظ� غاجوج ا�ّب�ظغئ وا�ّب��بئ
وا�ّ�ا�سئ، شغ�طص سط� ظ��� "أظ� را�ض سظثي سجوة"، وت�إ حع�دة إتثى ا�ّظ��ء ا�طعا�غ جئص وأص�ظ شغ طت�شزئ ح��ل جغظ�ء دا�ض صئغطئ

ا�ّا�ا�غظ أبظ�ء طص��طئ �ع� ط� �قدي ق ��ط� ا�ّجو�ئ أن ��شخ أو �صئض عثا افط�.
 

ا�اسثد شغ ا�صئ��ض ضطع� ا�ص�غئئ وا�ئسغثة سظ ا�تد� طظاح� ����، وا��ئ ططع�ش إظع� ��شخ ده، 
و�ع س�طئ ضثه شـ إط� �غ�غئع� �ع��غ �عتثع�، أو �ع �غتئع� أو ��غش سط� زسطع� ط�ضظ غةغئطع� تائ دعإ ضثه غحا�ي �غع� ر��ع�
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 https://2u.pw/ulz5Qy :17  طظز�ئ عغعطظ راغاج وو�ح، "طخ�: اساص�قت و�سثغإ سط� ��ةغ�ات ذ���"، سئ� عثا ا��ا��
 https://2u.pw/UJOPKY :18  طعص� ش�اظج 24، "طظ عغ ���سئ أظخ�ر �غئ ا��صثس ا�اغ أخئتئ ذراع �ظزغط ا�ثو�ئ ا�جقطغئ شغ جغظ�ء؟"، سئ� عثا ا��ا��

 https://2u.pw/OlWG86 :19  طعص� جض�ي ظغعز س��غئ، "طصاض ب��ظغئ طظ طظ�ثي عةعم رش�"، سئ� عثا ا��ا��
 https://2u.pw/kGwVsp :20  وض��ئ افظئ�ء روغا�ز، "�غ�ن: ���سئ أظخ�ر �غئ ا��صثس شغ طخ� �ئ�غ� ا�ثو�ئ ا�جقطغئ"، سئ� عثا ا��ا��

21  “Egypt Security Watch,” The Tahrir Institute for Middle East Policy, https://timep.org/esw 
https://2u.pw/rYzH7W :22  افطط ا��اتثة، ا�سقن ا�س���غ �تصعق ا�ظ��ن، ا���دة 26، سط� ا�ّ�ا��

23  ا�عغؤئ ا�س�طئ �اسطغط ا�ضئ�ر، ا��آح�ات ا�اصثغ�غئ فسثاد ا��ض�ن وافطغغظ طعزسئ ط�اضج وأص��م �طح�غتئ ا�س��غئ 15 جظئ ش�ضب� تا� غع�غع 2022، سط� ا�ّ�ا��:
https://2u.pw/JVM0L5

24  ا�عغؤئ ا�س�طئ �اسطغط ا�ضئ�ر، ا��آح�ات ا�اصثغ�غئ فسثاد ا��ض�ن وافطغغظ طعزسئ ط�اضج وأص��م �طح�غتئ ا�س��غئ 10 جظعات ش�ضب� تا� غع�غع 2022، سط� ا�ّ�ا��:
https://2u.pw/hmB7aX

https://www.vetogate.com/2720413 :25  شغاع، وزغ� ا�اسطغط: �سغغظ طثرجغظ طظ ح��ل جغظ�ء ��ت�شزاعط �غ� دجاعري، سط� ا�ّ�ا��
https://2u.pw/spzfC4 :26  ا��عص� ظغعز، ا���أة شغ جغظ�ء… (�ع�غح….. �عض ….. إظض�ر)، سط� ا�ّ�ا��
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وغسائ� ا�سقن ا�س���غ �تصعق ا�ظ��ن ا�ّجواج ص��ّغً� "سظثط� ق غ�ا�غ� أتث ا�ّح�غضْغظ أو ضقع�� ا�ّث�عل شغ سقصئ زواج �حضض ت� فظ�
غاسّ�ض �طّدش� أو ا�ض�اه أو ا�ّاعثغث ��جاثثام ا�سظش". و�تضط ذئغسئ ا��ةا�� ا�صئطّغ شغ ح��ل جغظ�ء، وجغ��ة �ظزغط "داسح" سط�
طظ�ذص ضبغ�ة وإ�د�سع� �تض�� ش�ن عثه ا�ز�ع�ة ا�ث�غ�ة و�ثت ا�ئغؤئ ا��ق��ئ �قظاح�ر تغ� ���ئ� ط� غاط ا�ّجواج شغ حضض خ�صئ �غظ

ا�س��قت أتغ�ظ�ً، أو �غظ س��طئ ا�ّدتّغئ وأتث أش�اد ا�ّاظزغط ا�رع��ّغ. 
 

�صثر ظ�ئئ ا�ّظ��ء وا��اغ�ت ا�ق�غ وص� �جوغةعّظ دون طعاشصاعّظ، �ـ 50% أي ظخش طة�عع ا�ّظ��ء ا�ق�غ �ّط ا�ع�طعّظ ��قظد��م �ثاسح
وا�ق�غ ص�طئ �قدي ��س�غظئ ت�ق�عّظ وجآا�عّظ سظ طعاشصاعّظ سط� ا�ّجواج طظ سثط�، وعغ ظ�ئئ �آضث ار���ع طظ�عب ��ع�ة ا�ّجواج

ا�ص��ّي اّ�ثي �ة�ط� ا��عابغص ا�ّثو�غئ.

و�ؤظ ��ت طظ ا�د�وري ط�اس�ة طئ�دئ تصعق ا�ظ��ن ا�ثو�غئ، و�ض�غج ا����واة �غظ ا�ّ��ض وا���أة وذ�� ��ن ق غظسصث ا�ّجواج ص�ظعظ� إق ����
ا�ّ��شغظ ر��ًء ض�طًق ق إض�اه شغ�، وإس�ا�ع�� سظ� �حثخغع�� �سث ��طغظ ا�سقظّغئ ا�قزطئ، ش�ن ��ك ا�ّثو�ئ ا��خ�غئ �ظ��ء ح��ل جغظ�ء
غعا�عظ أصثارعظ شغ سقصئ �اظزغط دطعّي ق غ�اس�ض �غ� ا�صاض جقتً� �� �سطعط غاخ�شعن �ثاش� ا�ثعف �عثف ت��غئ أظ��عط
وس��ق�عط طظ ��ح�؛ شغصئطعن �جوغب �ظ��عط فش�اد ا�ّاظزغط طض�عغظ، وشغ أتغ�ٍن أ��ى غجو�عظعط فتث أص�ر�عط شغظدط �سث زوا�� إ��

�ظزغط "داسح" ��� غا�ا� �� ا�ّاظزغط طظ صثرة سط� اقجاص��ب وا�تحث ��قتّغ ا�ّا��غإ وا�ّا�عغإ.
 

�ثش� ا�سقصئ ا�ّجو�ّغئ ا�ص��ّغئ اّ�اغ �س�ظغ �ق�ع� جغثات جغظ�ء أ��ً� ظ��ّغً� و��ثّغً� إ�� ر�ئاعّظ ا��طّتئ شغ ا��قق، و�ثى ذ�ح جآال �عثا
ا�ثخعص سط� سّغظئ طظ ظ��ء جغظ�ء ا��اجو��ت طظ أسد�ء شغ �ظزغط داسح ط�ظ س�غظئ طظّز�ئ �قدي ت�ق�عظ، �ة�وزت ظ�ئئ ا�ّ�ا�ئ�ت شغ
ا��قق طظعّظ 85%! و�سائ� عثه ا�ّظ�ئئ ط���سئ �طش�غئ �آضث تةط طس�ظ�ة عآقء ا�ّظ��ء ا�ق�غ غةإ اسائ�رعّظ �ت�غ�، وطظتعّظ دس�ً� ط�دّغّ�
ورس�غئ ظ��ّغئ ��ّخئ ختئئ أ�ظ��عّظ، و��ضغظعّظ ا�ثقص طظ تغ�ة ا�ّجواج ا�ص��ّي واقسا��د ا���دّي سط� داسح وا�ة��س�ت ا�رع��ّغئ، و�غج

ا�اظضغض �عظ وطس�ططاعظ ض�ة�ط�ت أو إرع��غ�ت.
 

ج. زواج ا�ص�خ�ات:
شغ ح��ل جغظ�ء �حضٍض س�م غظاح� ا�ّجواج ا��ئض�، و�ا�ح� ��ع�ة زواج ا�ص�خ�ات �تئ ���ء ا�س�دات وا�ّاص��غث و�د�ب ���صعاظغظ وا��عابغص

ا�ّثو�ّغئ س�ض ا�ت���، شغا�اوح س�� �جوغب ا��اغ�ت دا�ض ا�صئ��ض طظ 12 وتا� 16 س�م وصث غخض إ�� 18 س�م شغ ا�صئ��ض اّ�اغ �صا�ب طظ
أط�ضظ ا�تد� وغظاح� �ع� ا�ّاسطغط.

 
وغس�ف زواج افذ��ل ت�إ طظّز�ئ افطط ا��اتثة �طّ��ع�ئ سط� أّظ�:

 
 "أي زواج رج�ّغ أو أي ار�ئ�ط �غ� رج�ّغ �غظ ذ�ٍض �تئ جظ 18 س�طً� وحث� ���س أو ذ�ض آ��"، 

 
وغا�ص ا�ص�ظعن ا��خ�ّي ط� ا�صعاظغظ ا�ّثو�غئ شغ أّن ا�ّ�ظ ا�ص�ظعظّغئ ا�ّثظغ� �طّجواج عغ 18 جظئ، وغثعإ إ�� أ�سث طظ ذ�� تغ� غةّ�م ا���ذون
اّ�ثي غصعم �سصث زواج أتث ذ�شغ� �ط غئطس ا�ّ�ظ ا�ص�ظعظّغئ ا���اع�ئئ ر�ط سط�� �ث�� ط�ئص�، �ضظ ا�سغإ اّ�ثي غحعب ا�ص�ظعن ا��خ�ّي اّ�ثي
طظ ا�ع�غ� �ظصغت� شغ ا�ة�ه �ة�غط ا�ّ��شغظ افج�جّغغظ ا���آو�غظ سظ زواج ا�ص�خ�ات وع�� ا�ّجوج وا�س��طئ �ض�غ�ً� ��ئثأ ا�ّ����ّغئ ا���طصئ

وا�ّخ�غتئ سظث ا�ّجواج.

 

 

عض واشصئ سط� ا�جواج ؟

50%
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50%
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27  طظز�ئ ا�س�ع ا�ثو�غئ، "ا�جواج ا�ص��ي وا��ئض� شغ �عرضغظ� ش�جع"، سئ� عثا ا��ا��:
 /https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2016/04/burkina-faso-forced-early-marriage-facts

28  ا���دة 16 طظ ا�سقن ا�س���غ �تصعق ا�ظ��ن ا�خ�در شغ 10 دغ��ئ� 1948.
 https://2u.pw/gRfzx:زواج افذ��ل"، سئ� عثا ا��ا��" ،UNICEF 29  طظز�ئ افطط ا��اتثة �ط��ع�ئ

 https://manshurat.org/node/14677 :30  طظحعرات ص�ظعظغئ، "ا���دة 227 طظ ص�ظعن ا�سصع��ت رصط 58 ��ظئ 1937"، سئ� عثا ا��ا��
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طس�ظ�ة ا�ص�خ� "�ثغةئ":
 

ص��ئ ا�ظئ 17 ر�غس� فتث ا��ت�طغظ ��ّظع� �ط �عاشص سط� زوا�ع� �ضظ ا�ص�ار �ط غضظ غاثث طظ ذ�شع� �ض س��طاع� عغ طظ �ص�ر ذ�� ظغ��ئ سظع�.
وأضثت "�ثغةئ" اّ�اغ أخئتئ أط� ���ض ��ّن زوا�ع� �غ� ص�ظعظّغ ��ع�إ ا�ص�ظعن ا��خ�ّي.

واسا�شئ ��ّظع� �سّ��ئ �طسظش ا�ة�ثّي طظ ذ�ف زو�ع� اّ�ثي �ط غاعاظ� سظ ���ع�، وإ�� سظش ظ��ّغ �سث أن ص�م �اعثغثع� ���ث ذ�طع� وت�ط�ظع� طظ�،
إ��شئ إ�� ا�سظش اقصاخ�دّي اّ�ثي س�ظئ طظ� ��ئإ أّظع� ق �ثرس وق �س�ض.

وأط�م ضض ا�ّدشعط ا���ّط�ئ سطغع� ر�ط ظسعطئ أ���رع� صّ�رت �ثغةئ ا�ع�ب طظ �تغط زو�ع� رشصئ وا�ث�ع� �ضظع� �ط �ضظ �سطط أّن ا�ّ�ط��ت ا��خ�ّغئ
�ا��� �ع� �اطصغ ا�صئخ سطغع�، وغاّط �ع�غ� ا�ّاعط ا��سا�دة �ع� ��قظد��م �ثاسح و��عغطع� وغاط تئ�ع� ط� ذ�طع� ا�ّ��غ�.

 
���سعدة إ�� أجئ�ب اظاح�ر ��ع�ة زواج ا�ص�خ�ات غ�اظاب أّظع� ظاغةئ تا�ّغئ قظسثام ا����واة ا��ا�ّخطئ �غظ ا�ةظ�غظ شغ ا��ةا�� ا�ّ�غظ�وّي

ا�صئطّغ، وأغد� شغ ا��ةا�س�ت ا�ةع�دّغئ. و��� أّن اظاح�ر زواج افذ��ل �غظ افوقد ق غ�بض جعى جثس ظ�ئا� سظث ا��اغ�ت شغ ا�س��ط، ش�ن ذ��
غآضث �حضٍض ص�ذ� أّن عثا ا�ّجواج اّ�ثي غصسظ �ت�غ�ه ط�ّط� سطغعّظ �ظ�ًء سط� ظعسعّظ اق�ا��سّغ.

 
وغظة� سظ زواج ا�ص�خ�ات آب�ر و�غ�ئ �ا�بض شغ ت�ط�ظعّظ طظ ذ�ع�اعّظ شعّظ ��ظ طآعقٍت ���صثر ا�ض�شّغ ��� غطغ ا�ّجواج طظ ا�اجاط�ٍت

ووا�ئ�ت، ض�� أظعّظ أضب� س��ئ �طسظش ا��ظج�ّغ ��سائ�رعّظ ا�ّ��ف اف�سش شغ ا�سقصئ ا�ّجو�ّغئ، و��ّخئ إذا ض�ظئ �ط��ف ا��� طغعقٍت ضئغ�ة
����رجئ ا�سظش وعع ت�ل أش�اد �ظزغط "داسح"، ض�� أّن ت�طعّظ شغ جظ طئض�ة غجغث طظ ��� �س��عّظ �ط�د�س��ت ا�ّختّغئ سطغعّظ وسط�

أذ���عّظ ا�ّ��� أبظ�ء شا��ّغ ا�ت�ض وا�عقدة، شدًق سظ أّن زوا�عّظ شغ جظ طئض�ة جغ��ض سطغعّظ اقظص��ع سظ ا�ّثراجئ وسثم صثر�عّظ سط�
�تصغص اجاصق�غاعّظ ا����ّغئ وا��ض�ّغئ �د��ن ا�سغح ا�ض�غط �عّظ أو فذ���عّظ إذا �ّط إغص�ف أزوا�عّظ أو صاطعط ��ّخًئ أظعّظ ق غا�اسظ

���تّ�غئ شسطّغً� ��� أن ��ضعّظ فزوا�عّظ جغصعدعّظ طئ�ح�ة إ�� صئدئ افطظ ا��خ�ّي.
 

طصا���ٍت طظ رتطئ ا�ّ��طئ "س��حئ":
 

أ�ئ�ت ا�ّ��طئ سط� ا�ّجواج طظ أتث أش�اد �ظزغط داسح ر�ط خش� جظع� ورشدع� �عثا ا�ص�ار، ور�ط أّظ� �ط غضظ ص�ظعظّغ� وشص� �طص�ظعن ا��خ�ي اّ�ثي غ�ظ�
�جوغب ا�ص�خ�ات. و�سث ��طغ�ع� ش�غ�ئ ��عجة، �ظّخطئ ا�س��طئ طظ �ئس�ت ص�ارع� �اعا�� ا�ّ��طئ طخغ�ع� �ظ��ع� تغ� �سّ��ئ ��ثاطش أظعاع ا�سظش

ا�ة�ثّي ض��د�ب وا��ضض، وأغد� �ّط �عثغثع� ���صاض طظ ذ�ف زو�ع�، ط� دش� ا�ظئ 16 جظئ أن �سئ� ��ظّز�ئ �قدي سظ ر�ئاع� شغ ا�ّ�قق �طّاثط� طظ دا��ة
اف�ط ا���جسئ اّ�اغ و�ثت ظ��ع� وج�ع� �ق ذظإ و�ق صثرة سط� ا��ص�وطئ.

�ضظ ا�ّ�ط��ت ا��خ�غئ سع�� سظ �ثطغخع� طظ ط�ج��ع� اّ�اغ �اتّ�ض �ثورع� �جءا طظ ط�آو�ّغاع� طظ �قل سثم إظ��ذ ا�ص�ظعن اّ�ثي غ�ظ� زواج ا�ص�خ�ات،
ص�طئ ���صئخ سطغع� بّط إ�قء جئغطع�، و�ط غاط �ظ�غث ا�ص�ار �ضظ �ّط �ثوغ�ع� سط� ذّطئ صدّغئ أ��ى. 

 
وصث س�غظئ �قدي 6 ت�قٍت سط� افصض ��اغ�ٍت وص� �جوغةعّظ وعّظ ص�خ�اٍت و�ثأت ط�غ�ة طس�ظ��عّظ طظث ا�ث�ذ ذ�� ا�ص�ار شغ تصعّظ.

وا��قتر أغدً� أّن �سخ ا�ّظ��ء سط� طس�شئ ���تث افدظ� طظ ا�تصعق، شصث أّضثت 4 ظ��ء طظ أخض 19 اط�أة أّن زوا�عّظ �غج ص�ظعظّغ وشصً�
�طص�ظعن ا��خ�ّي، إق أّظعّظ �غظ ا�صئغطئ وداسح غةئ�ن سط� �ط� ا����رج�ت ا�شغ� ص�ظعظّغئ.

 
 
 

 

 

زواج ص�ظعظغ زواج �غ� ص�ظعظغ

15 

10 

5 

0 

عض ا�جواج ص�ظعظغ ��ع�إ ا�ص�ظعن ا��خ�ي ؟

31

32

33

31  “�ثغةئ" اجط ط�اس�ر �طّ��طئ ظز�ًا قسائ�رات أطظغئ ��ظ� طظ ذض� اج�ع� ا�تصغصغ.
32  طظز�ئ افطط ا��اتثة �ط��ع�ئ UNICEF، طخثر ج��ص.

33  “س��حئ" اجط ط�اس�ر �طّ��طئ ظز�ًا قسائ�راٍت أطظغئ ��ظ� طظ ذض� اج�ع� ا�تصغصغ.
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ووشص� ��ص�ر�ئ تصعصّغئ ش�ن زواج ا�ص�خ�ات وا�ّجواج ا�ص��ّي غظثر��ن شغ ��ظئ ��غ�ئ دو�ّغئ �اثث أحض�قً ط�اتثبئ عغ ا��ة�ر ���ئح� اّ�ثي
غسّث "��ّط� واجاشقل ا�ّظ�س �عج��ض طبض ا�صّعة أو اقتاغ�ل أو ا�ض�اه أو ا�ثثاع"، وعع ط� غظ�ئص شسطّغً� سط� ا�ّظ��ء ا�ق�غ س�غظئ طظّز�ئ
�قدي ت�ق�عّظ إذ ق �غ�ر �عظ. و�اطّث� ا�ش�غئ طظ عثه ا�ة�غ�ئ ���ّظز� إ�� �ط�ّغئ ا�ّاظزغ��ت ا�رع��ّغئ شغ اقجاشقل ا�ةظ�ّغ وعع "أي

اجاشقل شسطّغ أو ا�ّح�وع شغ اقجاشقل شغ طعصش �سش أو صعى طائ�غظئ أو بصئ، ف��اض �ظ�ّغئ".
 

ور�ط �ة�غط ا�ص�ظعن ا��خ�ّي �ق�ة�ر ���ئح� طظث جظئ 2010 إق أّن طص�وطئ عثه ا�ّزعاع� ق غا�طإ ظخعخً� ص�ظعظّغئ سط� ا�عرق �صثر ط� غاع�إ
��سغض ا�ّظخعص سط� أرض ا�عاص�، وأن �صعم ا�ّ�ط��ت �ت��غئ شاغ�ت وظ��ء جغظ�ء طظ ا�ّجواج ا�ص��ّي وزواج ا�ص�خ�ات.

 
ا�ّ��طئ "أج��ء" وص� �جوغةع� بقث طّ�ات ص��ًا صئض أن �اة�وز ا�ـ 15 س�م:

 
��وي ا�ّ��طئ �ضض تجن وأ�ط طس�ظ��ع� ��اء ا�ص�� اّ�ثي �س��ئ �� سط� غث �ظزغط "داسح" بّط سط� غث ا�ّ�ط��ت ا��خ�ّغئ. و�صعل ��ّظ� �ّط �جوغةع� 3 طّ�ات
وعغ �ط �اة�وز 15 جظئ، و�ثقً طظ أن �طا�ئ ا�ّ�ط��ت ا��خ�ّغئ إ�� طس�ظ��ع�، أ�صئ ا�صئخ سطغع� رشصئ حصغصاغع� وأطع� وذ�طع� ا�ّ��غ�، وو�عئ �ع�

ا�ّاعط ا��ضائّغئ ا�ة�عجة ��اغ�ت جغظ�ء �ظ�ًء سط� أتض�م ط�ئصئ ��ظعّظ طة�ط�ٍت إرع��ّغ�ٍت
 

د. ا�سظش ا��ظج�ّغ ا���ّط� سط� ظ��ء وشاغ�ت جغظ�ء:
�سث زوا�عّظ �اسّ�ض ظ��ء جغظ�ء ��ثاطش أظعاع ا�سظش ا��ظج�ّغ �تئ صئدئ �ظزغط "داسح". وغ�ضظ أن غح�ض ا�سظش ا��ظج�ّغ شغ ط�ععط�

ا�عاج� 
 

"أي ظ�� طظ ا�ّ�طعك غ�اثثم قضا��ب أو ا�ت��ظ سط� ا�ّ�ط�ئ وا�ّ�غ��ة سط� ا�ّح�غ�/ة أو ا�ت�غط/ة، وغح�ض ��غ� افشس�ل ا�ة�ثّغئ وا�ةظ�ّغئ
وا�س�ذ�ّغئ واقصاخ�دّغئ وا�ّظ��ّغئ اّ�اغ �آب� سط� حثٍ� آ�� أو ا�ّاعثغثات ���صغ�م �ع�".

 
واسا��دًا سط� ا�ّاس�غش ا��ثضعر آظ�ً� وسط� ا�ّظ��ء وا��اغ�ت ا�ق�غ س�غظئ طظّز�ئ �قدي ت�ق�عّظ غ�ضظ ا�ةجم ��ظعّظ �سّ��ّظ �حّا� أظعاع

ا�سظش ا��ظج�ّغ وشغ أ�طإ ا�ت�قت �اسّ�ض ا�عاتثة طظعّظ �سّثة أظعاع طةا�سئ.
 

1- ا�سظش ا�ة�ثي:
إذا ض�ن ا�سظش ا�ة�ثّي عع "إغثاء أو طت�و�ئ إغثاء ا�ّح�غ�/ة سظ ذ�غص ا�ّد�ب، أو ا�ّ�ضض، أو ا�ت�ق، أو ا�ط��ك، أو ا�ص�ص، أو ا�ّثش�، أو

ا�ّخ��، أو حّث ا�ّحس�، أو ا�سّخ، أو ا�ت�ط�ن طظ ا�ّ�س�غئ ا�ّ�ئّغئ، أو ا��ئ�ر سط� �ظ�ول ا�ضتعل و/أو �س�ذغ ا��ثثرات، أو اجاثثام ا�صّعة
ا�ئثظّغئ اف��ى"، ش�ن ا�ضبغ� طظ ظ��ء جغظ�ء غاسّ��ظ ف�ح� أظعاع ا�سظش ا�ة�ثّي سط� غث أسد�ء �ظزغط وقغئ جغظ�ء ا�رع��ّغ تغ� ص�طئ

طظّز�ئ �قدي ��ظاص�ء سّغظئ �دّط 19 اط�أة طظ �غظ ا�ّظ��ء ا��اجو��ت ا�ق�غ س�غظئ ت�ق�عّظ وذ�تئ سطغعّظ سّثة أجؤطئ �ث� و�سغاعّظ سظثط�
ضّظ شغ صئدئ �ظزغط داسح، وصث أضثت ظ�ئئ 64.3% طظعّظ ��ظعّظ �سّ��ّظ �طّد�ب طظ ذ�ف أزوا�عّظ وعغ ظ�ئئ ط���سئ ��ّ�� طثى ج�عة

ا�سظش ا�ة�ثّي �ثى أسد�ء ا�ّاظزغط ا�رع��ّغ.
 
 
 

 
 

ظسط
64.3%

ق
35.7%

عض �س��ئ �طد�ب طظ صئض زو�� ؟

34

35

36

37

38

39

34  عغؤئ افطط ا��اتثة �ط��أة، طخثر ج��ص.
 https://2u.pw/UpyQkj :35  ا���ع�غئ ا���طغئ �فطط ا��اتثة �تصعق ا�ق�ؤغظ، "ا��قغ سظ اقجاشقل ا�ةظ�غ واقساثاء ا�ةظ�غ"، سئ� عثا ا��ا��

 https://manshurat.org/node/778 :36  طظحعرات ص�ظعظغئ، "ص�ظعن طض�شتئ اق�ة�ر ���ئح� رصط 64 ��ظئ 2010"، سئ� عثا ا��ا��
37  “أج��ء" اجط ط�اس�ر �طّ��طئ ظز�ًا قسائ�راٍت أطظغئ ��ظ� طظ ذض� اج�ع� ا�تصغصغ.

 https://2u.pw/KP8fNs :38  عغؤئ افطط ا��اتثة �ط��أة، "أجؤطئ طاض�رة: أظعاع ا�سظش �ث ا�ظ��ء وا��اغ�ت"، سئ� ا��ا��
39  عغؤئ افطط ا��اتثة �ط��أة، طخثر ج��ص.
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2- ا�سظش ا�ظ��ّغ وا�ّاعثغث ���صاض و��فذ��ل:

غ�اث طظ�عب ا�سظش ا���ّط� سط� ظ��ء وشاغ�ت جغظ�ء إ�� ا�سظش ا�ّظ��ّغ اّ�ثي "غح�ض إب�رة ا�ثعف سظ ذ�غص ا�ّا�عغإ، وا�ّاعثغث ��غثاء
��ثّي �طثات أو ا�ّح�غ�/ة أو افذ��ل، و�ثطغ� ا�تغعاظ�ت اف�غ�ئ وا���اطض�ت، وافقسغإ ا�ّثعظّغئ، أو ا��ئ�ر سط� اقظص��ع سط� افخثص�ء

وا�س��طئ وا��ثرجئ و/أو ا�س�ض"، وغآب� عثا ا�ّظعع طظ ا�سظش جطئّغً� سط� ا���أة وا��ا�ة ا�ّ�غظ�وّغئ فّظ� غا�ئإ شغ شصثاظع� �بصاع� �ظ��ع�،
وغسّجز حسعرع� ��قضاؤ�ب وا�تئ�ط وا�سةج وغ�صثع� إت��جع� ���ّ�قم ا�ّظ��ّغ.

 
وصث �سّثدت أظعاع ا�سظش ا�ّظ��ّغ ا�ثي �سّ��ئ �� ظ��ء وشاغ�ت جغظ�ء ا�ق�غ س�غظئ طظّز�ئ �قدي ت�ق�عّظ و��اوتئ �غظ ا�ّاعثغث ���صاض تغ�

اسا�شئ اط�أ�غظ طظ طة�عع 19 اط�أة �اسّ��ع�� �طّاعثغث ���صاض طظ ذ�ف أزوا�عظ.
 

شغ�� ض�ظئ ظ�ئئ ا�ّظ��ء ا�ق�غ �ّط �عثغثعّظ ��ذ���عّظ �ص�رب 30% ت�إ اسا�اش��عّظ تغ� غس�ث أزوا�عظ إ�� �عثغثعظ �صاض أذ���عظ إذا
ص�رن ا�ع�ب طظ صئدئ �ظزغط "داسح"، وطظ ا����� أن �ضعن ا�ّظ�إ ا�س�ّطئ أسط� طظ ذ�� �ضبغ� وعع ط� غع�� طثى شز�سئ ا�ّدشعط

ا�ّظ��ّغئ اّ�اغ غ�ّط�ع� سطغعّظ أسد�ء ا�ّاظزغط ا�رع��ّغ.
 

وغآدي �عا�� ا�سظش ا�ّظ��ّغ ا���ّط� سط� ظ��ء جغظ�ء سقوة سط� ار���ع طظ�عب ا�سظش ا�ة�ثّي اّ�ثي غ��رس سطغعّظ إ�� طت�و�اعّظ �ا�ك
أزوا�عّظ وش�ارعّظ رشصئ أذ���عّظ . إق أن �د�ش� ا�ص�� �غظ داسح وا��ط��ت غآدي �ط� ا�ظ��ء وا��اغ�ت ا��سظ�ئ إ�� ا�صئخ سطغعظ إب�

طت�و�ئ ا���ار ض�� جغاد� أدظ�ه. 
 

3- ا�سظش اقصاخ�دّي وا�سظش ا�ةظ�ّغ:
�اعج� دا��ة ا�سظش ا���ّط� سط� شاغ�ت وظ��ء جغظ�ء شغ صئدئ "داسح" �اح�ض ا�سظش اقصاخ�دّي اّ�ثي غادّ�ظ "�سض أو طت�و�ئ �سض حث�
ط� طسا�ثًا ط��ّغ� سظ ذ�غص ا�ت��ظ سط� ا�ّ�غ��ة ا�ض�ططئ سط� ا��عارد ا����ّغئ، وتةإ ا�عخعل إ�� ا���ل، و/أو طظ� اقظث�اط شغ ا��ثرجئ أو

ا�س�ض"، وضبغ�ا ط� �س�ظغ ظ��ء وشاغ�ت جغظ�ء طظ عثا ا�ّظعع طظ ا�سظش.
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40  عغؤئ افطط ا��اتثة �ط��أة، طخثر ج��ص.
41  طآج�ئ جغظ�ء �تصعق ا�ظ��ن، "طع�ئ طظ اقجا�قم.. طآج�ئ جغظ�ء ��خث أضب� طظ 26 ت��ئ اجا�قم طظ سظ�خ� داسح �طةغح وط�طتغ ا�صئ��ض �قل حع� غع�غع

 https://sinaifhr.org/show/146 :2022"، سئ� عثا ا��ا��
42  عغؤئ افطط ا��اتثة �ط��أة، طخثر ج��ص.
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�ثاغئ ا��س�ظ�ة اّ�اغ س�حاع� ا�ّ�غثة "جئ سئث ا��ا�ح":
 

صخاع� ط� ا��س�ظ�ة طظ �ئس�ت ا�سظش اقصاخ�دّي ا���ّط� سطغع� �ثأت سظثط� ��ضع� زو�ع� اّ�ثي غظا�غ إ�� �ظزغط "داسح" عغ وا�ظع� وع�ب �عشً� طظ أن
غاط ا�صئخ سطغ�، و��صئ �ع� جئض ا�سغح شص�رت ا�ّ��� إ�� طثغظئ جغظ�ء �تبً� سظ طعرد رزق غ�ّضظع� طظ ا�سغح ا�ض�غط، �ضظ ظ�� تغ��ع� اّ�ثي أ�ئ�ت
�ق�� سط� اقسا��د ا����ّغ سط� أج��ع� بّط سط� زو�ع� ذغطئ 40 جظئ �سض طت�و�اع� افو�� شغ ا�ّ�سغ إ�� ���ن اقجاصق�ّغئ ا���دّغئ �ئعء ����حض
شص�رت ا�سعدة إ�� �طث�ع�، وعظ�ك ض�ظئ طس�ظ��ع� طد�س�ئ، ط�� دشسع� إ�� ��طغط ظ��ع� إ�� افطظ ا�عذظّغ تغ� و�عئ �ع� �ع�ئ "اقظد��م إ��

���سئ إرع��ّغئ و��عغطع�"، وا�ت�ل أّظع� �ط �ضظ ص�درة سط� ��عغض ظ��ع� وا�ظع� و�ط ��طط ظ��ع� إق قظسثام جئض ا�سغح أط�طع�.
 

 وإ��شًئ إ�� ا�سظش اقصاخ�دّي، شضبغ�ًا ط� �اسّ�ض ظ��ء وشاغ�ت جغظ�ء إ�� حضٍض طظ أحض�ل ا�سظش ا�ةظ�ّغ اّ�ثي غادّ�ظ "إ�ئ�ر ا�ّح�غ� سط�
ا��ح�رضئ شغ شسض �ظ�ّغ سظثط� ق غعاشص ا�ّح�غ�" ض���اخ�ب طبًق، وغ�ّ�� ذ�� ��� �ا�ط �� �خّ�ش�ت أسد�ء �ظزغط "داسح" طظ حّثة و��س

و��ّخئ إذا �سّطص افط� �����أة أو ���سقصئ ا�ت�غ�ّغئ تغ� غ�اث�ون ���صّعة وا��اّعة طسائ�غظ ا��اغ�ت وا�ّظ��ء طة�د وجغطئ �ط�اسئ. 

ه. ظ��ء وشاغ�ت جغظ�ء صغث ا�ة�ح وا�صاض ��رج إذ�ر ا�ص�ظعن
صث غظاعغ ت�ل ا���أة وا��ا�ة ا��غظ�وغئ أن ��عت صاغطئ إط� سط� غّث ا�ّظز�م ا�صئطغ أو ظاغةئ ا�عة��ت ا�رع��ّغئ، أو عة��ت ا�ّ�ط��ت

ا��خ�ّغئ. و�ط غئثأ ط�ط�ض صاض ا�ّظ��ء وا��اغ�ت ��رج إذ�ر ا�ص�ظعن ط� �ثاغئ عة��ت داسح أو ا�ّ�ط��ت ا��خ�ّغئ سطغعّظ �ضظ �ثوره
ا��ا�خطئ شغ س�ف ا�صئ��ض �سطئ طظ� حغؤً� غ�ضظ رؤغا� تا� صئغض د�عل داسح ا��ظ�صئ، شت�إ طص��طئ أ���ع� �قدي ط� جغثة طظ جغظ�ء

أو�تئ �ظ� أّن ��ع�ة ا�صاض �ا�جت �طّغً� شغ �ط� ا�صئ��ض، و�ظاح� �ضب�شئ، وغسائ�ع� ا�ضبغ�غظ س�شً� ب��اً� وطصّظظً� شغ ض�ّشئ ا�صئ��ض ا�ّ�غظ�وّغئ،
ش�ظع� ا�صاض �طّب�ر أو ا�صاض �ثاش� ا�ّح�ف، ض�� روت �ظ� أّن جصعط ا�صغث سظ ���ئّغئ طعا�غث صئ��ض جغظ�ء غس�ض سط� ضا��ن افط� سظ ا�ةع�ت

ا�ّ�ج�ّغئ ا��ظعط �ع� طس�صئئ ا�ص��ض.
 

أّط� سط� ��ظإ ا�ّ�ط��ت ا��خ�غئ، ش�ب� عة��ت ا�ّ�ط��ت سط� ا��ظ�ذص اّ�اغ اجاع�ئ سطغع� "داسح"، وافط�ضظ ا��تغ�ئ �ع�، أو سصإ
��ةغ�اٍت أو إذقق سحعا�ّغ �طظ�ر طظ صئض صعات ا�ةغح ا��خ�ّي، رخثت �قدي طصاض ر�غسئ، و11 شا�ة خشغ�ة �ا�اوح أس��رعظ ط� �غظ 4 جظعات

و15 جظئ، وجغثة واتثة، إ��شًئ إ�� ابظاغظ �ط غاط �تثغث أس��رع�� وذ�� ط� �غظ س�طغ 2013 و 2018.
 

وسط� ا�ّظتع ا�ّ���ص �غ�ظ�، وشغ �ض سثم طت�جئئ ا�ةع�ت ا���آو�ئ سظ طصاض اف��غ�ء. شصث رخثت �قدي إخ��ئ 26 شا�ة، إ��شئ �بقبئ �غ�
طتثدة أس��رعّظ، طظ �غظعّظ "ط�غط أت�ث ط�طص" خ�تئئ ا�ـ 8 جظعات وصئ إخ��اع�، وحصغصئ ا�ّدتّغئ ا�صاغطئ "ش�ذ�ئ أت�ث ط�طص" خ�تئئ

 ا�ـ 6 جظعات وصئ طصاطع�.
 

 

43

43  عغؤئ افطط ا��اتثة �ط��أة، طخثر ج��ص.
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طظ غصئخ سطغ�؟ س��قت ��ض�طع�

 ا��خض ا�ّب�ظغ: ظ��ء وشاغ�ت جغظ�ء شغ صئدئ ا�ّ�ط��ت ا��خ�ّغئ 
ا��ئت� افّول: ا�صئخ واق�ا��ء ا�ص��ّي

 
رخثت �قدي 112 ت��ئ صئخ سط� ظ��ء وشاغ�ت طظ ح��ل جغظ�ء �غظ جظاغ 2018 و2022 سط� �ط�غئ صد�غ� جغ�جغئ أو-����سظ� افدّق-

صد�غ� "إرع�ب". شئسث ضض ا��س�ظ�ة اّ�اغ ذض�ت شغ�� جطش، �غظ ا�ظز�م ا�صئطغ ��رة، و�غظ تضط داسح ��رة، و�غظ طثاع�ئ ا��ط��ت �ط�ظ�صئ
واظاع�ك أعض جغظ�ء-طظ ��ظعط ظ��ء وشاغ�ت- اظاع�ض�ت سحعا�غئ و���سغئ، ش�ن ا�ّ�ط��ت ق ��ابظغ ا�ظ��ء وا��اغ�ت طظ ا�صئخ

"ا���اعثف" وا�ثي غاطعه جط�طئ طظ اظاع�ك �تصعصعّظ طظث ا�صئخ، ط�ورًا ���تئج اقتاغ�ذّغ، واظاع�ءا ����ت�ض��ت اّ�اغ �حع�ع� اظاع�ض�ت
سثغثة.

 
و �����ط طظ أّن ا�ص�ظعن ا��خ�ي ضّ�س طئ�دئ ا��ت�ض�ئ ا�س�د�ئ شغ ص�ظعن ا���اءات ا�ةظ��ّغئ رصط 150 ��ظئ 1950 تغ� �ّط إص�ار طئثأ طظ�

اقساص�ل أو اقتاة�ز ا�ّاس��ّغ  ض�� �ّط ا�ّا�ضغث سط� طظ� ا�تئج �خ�ئ �غ� ص�ظعظّغئ سقوة سط� تص ا���ةعن شغ ا�ّازطط طظ �قل �صثغط
حضعى ضا��ّغئ أو ح��عّغئ.

 
و��� أّظ� ��ت طظ ا�ّد�ورّي أن �ضعن طس�ططئ ا��اعط/ة شغ إذ�ر طت�ض�ئ س�د�ئ �د�ظ ��/ا تصعص�/ا افج�جّغئ ش�ّظع� �اضعن ضث�� ق�ث أن

�صعم سط� �عش� سّثة سظ�خ� شغ ا�صعاظغظ وا��عابغص ا�ثو�غئ ض��تص شغ سثم ا�ّاس�ض �طصئخ واقساص�ل ا�ّاس��ّغ، ا�تص شغ سثم اقتاة�ز
سط� ذّطئ ا��ت�ض�ئ، ا�تص شغ سثم ا�ّاس�ض �طّاسثغإ ، ا�ّا�ا� �ص�غظئ ا�ئ�اءة، وا�تص شغ سثم إس�دة ا��ت�ض�ئ �طّاع�ئ ذا�ع�.

 
و�ؤظ ض�ن ا�صئخ �ثا�� ق ُغسّث اظاع�ضً� �تصعق ا�ظ��ن وغ�ضظ أن غضعن طح�وس�ً، إّق أّظ� غخئ� �س��ّغً� سظثط� غخ�تإ ا�ت�ط�ن طظ ا�ت�ّغئ

اظاع�ضً� �طتصعق افج�جّغئ وا�د��ظ�ت ا��ظخعص سطغع� شغ ا��عابغص ا�ّثو�ّغئ، إقّ أظ� سظثط� غاسّطص افط� ���صئخ سط� شاغ�ت وظ��ء جغظ�ء
�خئ� ا�ّد��ظ�ت ا��ثضعرة تئ�ًا سط� ورق تغ� �صعم صّعات افطظ ا��خ�ّغئ �اة�وزاٍت ��غ�ة شغ تصعّظ وخطئ إ�� تّث اظاص�د أسد�ء ا�ئ����ن
طظ ح��ل جغظ�ء جطعك صّعات افطظ. وصث ص�طئ ا�ّ�ط��ت ����سض ���ّاث�ض شغ سّثة طظ�جئ�ت �ذقق ج�اح طتاةجغظ/ات طبض ا�ّظ��إ سظ طثغظئ

رش�، ج��ط أ�ع ط�اتغض، اّ�ثي ج�عط شغ ا�ش�اج سظ 15 ر�ض وجغثة طظ أع��غ جغظ�ء طتاةجغظ/ات �ثى ا�ةع�ت افطظّغئ شغ طت�شزاّغ ح��ل
جغظ�ء وا�ج��سغطّغئ.

 
.1

�ح�ض س�طّغ�ت ا�صئخ س��قت ��ض�طع� ط�� غةسض اقظاع�ض�ت ا���ّط�ئ سط� ظ��ء وشاغ�ت جغظ�ء طد�س�ئ.
 

أ. ا�س��طئ افو��: س��طئ س�غث سعدة
 �ّط ا�صئخ ا�ّاس��غ سط� "�طعد ج��ط س�غث سعدة" تغظ �ّط إ�ص�ء ا�صئخ سطغع� �ختئئ أطع� ا�ّ�غثة "ط�غط طت�ث جقم ط�حث" طظ دا�ض

طظج�ع�� شغ �ؤ� ا�سئث ص�ط ب��� ا�س�غح، وذ�� ��ظ�جئئ ت�طئ أطظّغئ �ّث افع��غ تغ� ض�ن طة�د دش�سع� سظ أ�غع� ��ئإ وخ��
�ـ"ا�رع��ّغ" طظ ِصئض أتث ا�ّدئ�ط جئئً� ض�شّغً� �طصئخ سطغع��، وإدرا�ع�� سط� ذّطئ ا�صدّغئ رصط 810 ��ظئ 2019 تخ� أطظ ا�ّثو�ئ ا�سطغ�،

و�ع�غ� ا�ّاعط ا��سا�دة ر�ط سثم اظا���ع�� في �عئ إرع��ّغئ، وإ��شًئ إ�� وقدة ا�ّ�غثة �طعد ذ�طاع� "�عدي" دا�ض طتئ�ع�، اتاةجت
ا�ّ�ط��ت ا�ّ��غسئ �سث �طع�ع� 6 أحع� وأودساع� دارًا �فغا�م �تغظ إ�قء جئغض وا�ث�ع�.

 
ب. ا�س��طئ ا�ب�ظغئ: س��طئ طسغعف

�سّ��ئ س��طئ طسغعف قظاع�ض�ت طح��عئ تغ� �ط إ�ص�ء ا�صئخ سط� "جت� أت�ث طسغعف جطغ��ن" رشصئ ر�غسع� "ت�ثي" ا�ثي �ط غاة�وز
س��ه آظثاك ���ئ أحع�، "زغظإ أت�ث طسغعف" رشصئ ذ�طاع� "رعش"، "ش�ذ�ئ أت�ث طسغعف"، أم ا�ّ��طئ جت� وزو�ئ أ�غعط ا�ّ�غثة "عثى
سعدة ت�غظ ت�ظ" طظ ذ�ف صّعات افطظ ا��خ�ّغئ شغ غعم 13 شئ�اغ� 2021، وطظ بّط إدرا�عّظ سط� ّذطئ ا�صدغئ رصط 620 ��ظئ 2021 تخ�

أطظ ا�ثو�ئ ا�سطغ� �سث طت�و�اعّظ ا���ار طظ �ظزغط "داسح".
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4445
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44  ا���دة 40 طظ ص�ظعن ا���اءات ا�ةظ��غئ رصط 150 ��ظئ 1950.

45  ا���دة 41 طظ ص�ظعن ا���اءات ا�ةظ��غئ رصط 150 ��ظئ 1950.
46  ا���دة 43 طظ ص�ظعن ا���اءات ا�ةظ��غئ رصط 150 ��ظئ 1950. 

47  ا���دة 9 طظ ا�سقن ا�س���غ �تصعق ا�ظ��ن.
48  ا���دة 9 ا��ص�ة 3 طظ ا�سعث ا�ثو�غ �طتصعق ا��ثظغئ وا��غ�جغئ.

49  ا���دة 5 طظ ا�سقن ا�س���غ �تصعق ا�ظ��ن.
50  ا���دة 11 ا��ص�ة 1 طظ ا�سقن ا�س���غ �تصعق ا�ظ��ن، وا���دة 14 طظ ا�سعث ا�ثو�غ �طتصعق ا��ثظغئ وا��غ�جغئ.

51  ا���دة 14 ا��ص�ة 7 طظ ا�سعث ا�ثو�غ �طتصعق ا��ثظغئ وا��غ�جغئ.
 https://2u.pw/mDGTLz :52  طآج�ئ جغظ�ء �تصعق ا�ظ��ن، "ودظ� ظسغح: ا�اص�غ� ا��ظعي �قظاع�ض�ت ا�تصعصغئ شغ جغظ�ء 2019-2020"، ص. 20، سئ� عثا ا��ا��

53  أذطج جةعن طخ�، ��وش�غض ا�ّ��طئ جت� أت�ث طسغعف، سط� ا�ّ�ا��:
/https://egyptprisonatlas.org/ar/donation/sahar-ahmed-mayouf-soliman 
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ج. ا�س��طئ ا�ب��بئ: س��طئ �عطثغظ
 راتئ س��قت ��ض�طع� �تغئ �طّ�ط��ت ا��خ�ّغئ و�س�ططع� ا�ش�حط ط� ا��ظ�صئ دون أي ح��شغئ. شاة�ث �ط� ا��س�ظ�ة صخئ ا�ّحصغصاغظ

"ش�ذ�ئ �ع طثغظ" و"ط�غط �عطثغظ" تغ� �ّط �خ�غئ حصغصع�� افضئ� طظ صئض ا�ّ�ط��ت ا��خ�ّغئ، وذ�� سصإ ا�صئخ سط� حصغصع�� افخش�
"سئث ا� �ع طثغظ" ا�ئ��س طظ ا�س�� 12 س�م وصئ ا�صئخ سطغ�، وإدرا�� سط� ذطئ صدغئ جغ�جّغئ، تا� خثر ص�ارًا �ا�طغ�� �ثوغ�، وصث ص�طئ
ا�ّ�ط��ت إب� ذ�� ������� ص��ّغً� و�ط �س�ف افج�ة ذ�غص ا�ّ��ض تا� ا�ن، إ��شًئ إ�� إ���ء أ�غع�� اّ�ثي اظاح�ت أ�ئ�ر سظ �خ�غا� عع ا���،

ظع�غًئ إ�� إ�ص�ء ا�صئخ سطغع�� شغ 30 غعظغع 2022 ��ئإ اظا��ء أزوا�عّظ �اظزغط "داسح" وإ����ع�� ص��ّغ� وسثم �ععرعّظ سط� بّ�ئ
صد�غ�.

 
وغئغظ ا�صئخ سط� س��قت جغظ�وّغئ ��ض�طع� أ�طإ أش�ادع� ظ��ءًا وشاغ�ت، و��طغ� اظاع�ض�ت ��ج �تصعصعّظ افج�جّغئ ا���غصئ ا�ّاس��ّغئ

اّ�اغ �سا�ثع� ا�ّ�ط��ت ا��خ�ّغئ شغ ا�صئخ سطغعّظ، وعغ ذ�غصئ �ائسع� أغد� شغ �ع�غ� ا�ّاعط إ�غعظ تغ� أّن ا�صئخ ا�ّاس��ّغ سطغعظ
غآدي ��ورة إ�� �غ�ب طئّ�رات واصسّغئ ��ت�ض�اعّظ، وعع ط� جغثش� ا�ّ�ط��ت ا��خ�ّغئ إ�� �ع�غ� �ع�اغظ أج�جغاغظ ��عج�غظ �عّظ ��غسً�

طع�� ا�اط�ئ ا�ز�وف وا�ت�قت.

   2. ط�عغ ا�ّاعط ا��عّ�عئ إ�غعظ؟ اقظد��م وا�ّا�عغض
 إب� ا�ّاثصغص شغ ص���ئ ا�ّاعط ا��عّ�عئ ��اغ�ت وظ��ء جغظ�ء سط� ا�اقف أس��رعّظ وو�سغ��عّظ اق�ا��سّغئ وا�ّختّغئ، ظةث �ع�اغظ شص�
��عج�غظ �ات�ضط �ظ�ًء سطغعّظ ضض إط�أة جغظ�وّغئ رخث�ع� �قدي غصئخ سطغع� ��ئإ جغ�جغ أو غث� ا�رع�ب، و�ا�ّبض ا�ّاع�ئ افو�� شغ

"اقظد��م إ�� ���سئ داسح ا�رع��ّغئ" شغ�� �ضعن ا�ّب�ظغئ طاّ��ئ �ع� وعغ "��عغض ���سئ داسح ا�رع��ّغئ"، وغتثث أن �ع�� إتثى
ا�اع�اغظ شص� دون اف��ى ��ظ �ط ا�صئخ سطغع�، ض�� غتثث شغ أتغ�ن ضبغ�ة أن �ع�غ� ا�اع�اغظ طةا�ساغظ �ع�/عظ.

 
 وإن دل افط� سط� حغء ش�ّظ� تا�ً� غثل سط� أّن ا�ّاعط �ضعن ��عجة صئض ا�صئخ سط� ا��اع��ت ضط�� �سّطص افط� �ظ��ء وشاغ�ت جغظ�ء، شطع

ض�ظئ ا�ّاعط �ع�� �عّظ �سث �تصغص�ٍت �ثّغئ، ووشصً� �ة�ا�ط تصغصّغئ ار�ضئّظع� �اسّثدت ا�ّاعط �اسّثد ا��اع��ت، �ضظ ا�ّ�ط��ت ا��خ�ّغئ �ع�
رأي آ�� �اع�غ� �ع�اغظ شص� �ة�غ� ظ��ء وشاغ�ت جغظ�ء ط�ظ س�غظئ طظّز�ئ �قدي ت�ق�عّظ.

 
و���ّاثصغص شغ ا�ّاع�ئ افو�� ا��عّ�عئ �عّظ غئثو �طّغً� أّظع� ا�ّاع�ئ افضب� اسا��دًا طظ ذ�ف ا�ّظز�م ا��خ�ّي �ص�� طس�ر�غ� طظ ��رج جغظ�ء

أغد�؛ تغ� غعّ�عع� �جاشً� �سثد طظ ا��س�ر�غظ/ات، و�ثعإ ظ��ء وشاغ�ت ح��ل جغظ�ء �تّغئ �طّ�غ�جئ ا��سا�ثة طظ ا�ّظز�م ا��خ�ّي شغ
ا�ّاس�ذغ ط� طس�ر�غ�، �ضظ ا���غإ عع ا�ّاع�ئ ا�ّب�ظغئ تغ� غاط اسائ�ر ا��اغ�ت وا�ّظ��ء ا�ّ�غظ�وّغ�ت طخثرًا طظ طخ�در ��عغض �ظزغط داسح
ا�رع��ّغ، طدغ�ً� شغ ضض طّ�ة عثه ا�ّاع�ئ �ة�ظإ ا�ظد��م وض�ّظع�� طاقزطا�ن، وا�ت�ل أّظ� طظ �غ� ا��ظ�صّغ أن غضظ أتث طخ�در ��عغط�

���ّظز� إ�� و�سغاعّظ شغ إذ�ر ا�ّظز�م ا�صئطّغ أو شغ صئدئ �ظزغط داسح تغ� غ�اصثّن شغ ا�ت��اغظ إ�� اجاصق�ّغئ ط�دّغئ تصغصّغئ، وأ�طئعّظ ق
غس�طظ �ا���ً.

 
و��آال 19 اط�أة طظ �غظ ا��اغ�ت وا�ّظ��ء ا�طعا�غ س�غظئ �قدي ت�ق�عّظ سظ طثى ��ّئإ تثث إرع��ّغ شغ جةظعّظ ض�ظئ ا����ئ ���ّظ�غ شغ

ط� غص�رب 95% طظعّظ، تغ� ذض�ت جغثة واتثة شص� أّظ� �ّط إغص�شع� ��ئإ طا�ة�ات �ثى زو�ع�. 
 
 

 

ق
94.7%

ظسط
5.3%

عض عظ�ك تثث إرع��غ جئإ شغ جةظ� ؟
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وصث ذض�ت ��غ� ظ��ء وشاغ�ت ح��ل جغظ�ء ا�ق�غ س�غظئ طظّز�ئ �قدي ت�ق�عّظ دون اجابظ�ء أّن صّعات افطظ �ط ���� أت�ازا �ثغعّظ صث �بئئ
ا�ّاعط ا��عّ�عئ إ�غعظ، و�ثى اجا���رظ� أتث ا��ت�طغظ سظ ��وغط� تعل سثم اطاقك ظ��ء ح��ل جغظ�ء فت�از �ا��� أّضث أّن ذ�� غ��صغ فن

غضعن د�غض ��اء�عّظ طظ ا�ّاعط ا��عّ�عئ إ�غعظ.
 

ا��ت�طغ: 
 

�غ�ب أت�از �ثى ضض ا��اع��ت غ��صغ إ�� أن غضعن د�غض ��اء�عظ طظ ا�اعط ا��ع�عئ إ�غعظ.
 

  3. ط� عغ أجئ�ب ا�صئخ سطغعظ؟ طظ غع��ظ طظ �تغط داسح، طظ ��ط�عّظ ا�صئ��ض أو غ�ط�ظ أظ��عّظ
�صعم ا�ّ�ط��ت ا��خ�ّغئ �ت�قت اتاة�ز �س��ّغ �غ� ص�ظعظّغ �ة�ه ا��ثظغغظ/ات شغ جغظ�ء، وق �ظةع ا�ّظ��ء وا��اغ�ت طظع�، و�ضعن إب� عة��ت

إرع��ّغئ ضةجء طظ جغ�جئ ا�سص�ب ا�ة��سّغ �ث افع��غ أو أبظ�ء ت�قت ��اغح شة��ّغئ شغ افتغ�ء ا�ّ�ضظّغئ، وغضعن سثم و�عد أتث أش�اد
ا�س��طئ طظ ا����ل أو �غ��� ا�ّ�عغض ���ظ�ئئ �طّ�ط��ت ا��خ�ّغئ ���ئ� جئئً� �قساص�ل ا�ّاس��ّغ ��ظ غاعا�ث ����ظجل تغظع� طظ افص���ء شاخئ�

ا�ظ��ء وا��اغ�ت وافذ��ل شغ ح��ل جغظ�ء "رع��ظ" فص�ر�عظ. شصث ��تعرت أعط أجئ�ب ا�صئخ ��فجئ�ب ا�ا��غئ:
 

أ. طظ �ع��ظ طظ �تغط �ظزغط "داسح" أو �ئتبظ سظ ش�خئ �طسغح:
 �سائ� ط��رجئ تّص ا�ّاظصض اّ�ثي �ض�ط� ا��عابغص ا�ّثو�ّغئ جئئً� �طصئخ سط� ظ��ء وشاغ�ت ح��ل جغظ�ء إذ غصئخ سط� ا���أة ا�ّ�غظ�وّغئ أبظ�ء

جغ�ع� �جغ�رة أتث أص�ر�ع� أو سظثط� غاثط� سظع� زو�ع� شاظاصض طظ �تغط ا�ّاظزغط ا�رع��ّغ �ا��غ أ�ظ�ءع� شغ �غؤئ أشدض، أو تا� ��ظ�جئئ
�ظصطع� إ�� طثغظئ أ��ى بّط سعد�ع� إ�� طعذظع�، أو إذا وصسئ ش�غ�ئ فتث ض���ظ ا�ةغح اّ�اغ س�دًة ط� �صئخ سطغع� �اع�� �ع� قتصً�

ا�ّاعط ا��سا�دة.
 

ب. طظ ��ط�عّظ صئ��طعّظ:
غتثث أن ��اث إض�اع�ت ا�ّظز�م ا�صئ��طّغ اّ�اغ �س�ظغ طظع� ا���أة شغ ح��ل جغظ�ء شاآب� سط� س�طّغئ ا�صئخ سطغعّظ، شا�رة �صعم ا�صئ��ض

ا�ئثوّغئ �ا�طغ�عّظ �ط�ث���ات ا�ت��ّغئ ا�ّا��سئ �طةغح ا��خ�ّي ض�� ض�ن ت�ل 3 ظ��ء جغظ�وّغ�ت سط� افصض س�غظئ طظّز�ئ �قدي ت�ق�عّظ، �ّط
��طغ�عّظ شغ �ؤ� ا�سئث غعم 31 غع�غع 2022.

ض�� غصعم أتث أش�اد س��طاعّظ �ا�طغ�عّظ طبط�� ذض�ت إتثى ا�ّ�غثات �ضعن أ�غع� صث ص�م �ا�طغ�ع� �ط�ث���ات ا�ت��ّغئ شغ ا�س�غح شغ
حع� دغ��ئ� 2021.

 
ج. طظ غ�ط�ظ أظ��عّظ:

 سظثط� �ةث شاغ�ت وظ��ء ح��ل جغظ�ء أظ��عّظ شغ طظ�صئ ا�ق�غ�ر ��ئإ ا�صئخ سطغعّظ شغ �غع�عّظ أو سظث �ظصطعّظ، أو �اعاذآ طظ
س��ق�عّظ وصئ��طعّظ شغئغئ ا�تّض افوتث �عّظ أن غ�ّط�ظ أظ��عّظ. شصث ص�طئ جغث��ن ط�ظ س�غظئ �قدي ت�ق�عظ �ا�طغط أظ��عّظ �ض�غظ

ا�ّ�و�ئ ��غظ�ء شغ ط�غع 2022. شغ�� اجاشطئ 4 ظ��ء أ��غ�ت و�عد ت�طئ طظ ا�ةغح شغ طظ�صئ ا���ّطئ شغ حع� غعظغع 2022 �اث��ّظ طظ
�غع�عّظ و��ط�ّظ أظ��عّظ، ش�� دام ا�صئخ سطغعّظ ح�ًا ق �ث طظ�؛ شصث ا�ا�ّن ا���غصئ افصض ��رًا تا� غاةّظئّظ آب�ر ا�صئخ ا�ص��ّي صثر

ا���ا��ع.
 

  4. أ�ح� اقظاع�ض�ت �ثعّظ إب� ا�صئخ:
اق�ا��ء ا�ص��ّي وط�غطغ� طظ اظاع�ض�ت:

�س�ف اق���صغئ ا�ثو�غئ �ت��غئ ��غ� افحث�ص طظ اق�ا��ء ا�ص��ي اق�ا��ء ا�ص��ي ب "اقساص�ل أو اقتاة�ز أو اق�ا��ف أو أي حضض طظ
أحض�ل ا�ت�ط�ن طظ ا�ت�ّغئ غاّط سط� أغثي طع��غ ا�ّثو�ئ، أو أحث�ص أو طة�عس�ت طظ افش�اد غاخ�شعن ��ذن أو دسط طظ ا�ّثو�ئ أو

��عاشصاع�، وغسصئ� رشخ اقسا�اف �ت�ط�ن ا�ّحث� طظ ت�ّغا� أو إ���ء طخغ� ا�ّحث� ا��ثا�غ أو طض�ن و�عده، ط�� غت�ط� طظ ت��غئ
ا�ص�ظعن".

 
طظ أخض 94 شا�ة وجغثة س�غظئ طظّز�ئ �قدي ت�ق�عظ، �سّ��ئ 17 طظعّظ سط� افصض �ق���ء ا�ص��ّي اّ�ثي ��اوتئ طّث�� �غظ أجئعسغظ و 8

أحع�، شغ�� �ّط إ���ء �سخ ا�ّظ��ء وا��اغ�ت ��ّثة �غ� طتّثدة، و�سدعّظ ق غس�ف طض�ن اتاة�زعّظ طظث ا�ا���عّظ إ�� ا�غعم.
 

وغاثطض �ظ�غث ا�صّعات ا��خ�ّغئ �عثا ا���اء ا��ث��ش ��د�عن ا��عابغص ا�ّثو�ّغئ وا�ص�ظعن ا��خ�ّي جط�طئ طظ ا�ّاة�وزات �غ� ا�ص�ظعظّغئ �ئثأ
�عاصسئ ا�صئخ اّ�اغ �اط دون إذن �ئ� رج�ّغ، بّط اقصاغ�د إ�� طص�ات اتاة�ز �غ� رج�ّغئ غاط طظسعّظ شغع� طظ ا�ّاعاخض ط� طت�م وط�

س��ق�عّظ، و���ئً� دون إ�ق�عّظ ���ّاعط ا��عّ�عئ �عظ، �غاط اجاةعا�عّظ قتصً� �حضض �غ� ص�ظعظّغ.
 

54

54  ا���دة 13 طظ ا�سقن ا�س���غ �تصعق ا�ظ��ن.
55  ا���دة 2 طظ اق���صغئ ا�ثو�غئ �ت��غئ ��غ� افحث�ص طظ اق�ا��ء ا�ص��ي.
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سثد ا�ظ��ء وا��اغ�ت ا�طعا�غ �س��ظ ��ظعع اقظاع�ك �قل طثة اقتاة�ز ا�ص��ي

6ا�اسثغإ ���د�ب (���سخ�، شغ أط�ضظ ت��جئ)

3ا�خسص ���ضع���ء

4ا�ت�ط�ن طظ ار�ثاء ا��ق�ج

1ا�ت�ط�ن طظ ا��س�م

2ا��إ ���ح� اف���ظ

1ا�عقدة دا�ض ص�ط ا�ح�ذئ 

1ا�ت�ط�ن طظ ا���ض/ة ا���غســ/ة

1ا�اعثغث

1ا�ع��ل ا��ئغ

2ا��ظ� طظ ا�جغ�رة شا�ة ا�تئج �سث ا��ا��ء

2طظ� ا��ت�طغ طظ ا�تدعر

 
اقظاع�ض�ت ا�اغ �خ�تإ ا��ا��ء ا�ص��ي:

و�قل شا�ة إ����عّظ ص��ّغً� أّضثت ���ئّغئ ا�ّظ��ء وا��اغ�ت ا�طعا�غ س�غظئ طظّز�ئ �قدي ت�ق�عّظ سط� �سّ��عّظ إ�� حضٍض واتث سط� افصض
طظ أحض�ل ا�ّاسثغإ وا��س�ططئ ا�قإظ��ظّغئ وا�ص�جغئ سط� غث صّعات افطظ ا��خ�ّغئ وغع�� ا�ةثول ا�ّا��غ أظعاع اقظاع�ض�ت اّ�اغ �سّ��ئ �ع�

ظ��ء وشاغ�ت ح��ل جغظ�ء �قل اق�ا��ء ا�ص��ي.
 

وّبصئ �قدي ��ب إتثى جغثات ح��ل جغظ�ء شغ ��ظع� وأج�ض �ع�ع� وعغ ت�طض ط�� أدى �خ��اع� ��ش� حثغث ��ئإ شغ ظجول �جء طظ
ا���ء تعل ا�ةظغظ. وصث ذض�ت إتثى ا�ّظ��ء إ�� أتث ا��ت�طغظ سط� اجاتغ�ء �سّ��ع� قظاع�ض�ٍت حثغثة �قل شا�ة ا����ع� ص��ّغً� ���صعل

وا��سض، واّ�اغ وخطئ إ�� تّث ا�ّاة�غث ا�ض�طض طظ ا��ق�ج فغ�م ضبغ�ة.

وتا� ا�ص�خ�ات طظ شاغ�ت ح��ل جغظ�ء �ط غ�ط�ظ طظ ا�ّاسّ�ض �ق���ء ا�ص��ّي ر�ط خش� جظعّظ، تغ� �سّ��ئ ��غ� ا�ص�خ�ات ا�ق�غ س�غظئ
�قدي ت�ق�عظ وا�ق�غ �طس سثدعّظ جئ شاغ�ت ا�� ا����ء ا�ص��ّي ��ّثة �ا�اوح �غظ ابظغظ وسح�غظ غعطً� وجائ أحع�.
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ظ��ء وشاغ�ت جغظ�ء ط� �غظ ا�ظغ���ت ا��ثاط�ئ

ا��ئت� ا�ّب�ظغ: اّ�اتصغص وا�تئج اقتاغ�ذّغ وا��ت�ض��ت
 

إب� �عض ا�ّظ��ء وا��اغ�ت ا��صئعض سطغعّظ سط� �ط�ّغئ أتثاث جغظ�ء ط�اتض ص�جغئ �ثاغًئ طظ تغ��عّظ ا�صئطغئ بط ا�تغ�ة دا�ض ا��ظ�ذص اّ�اغ
اجاع�ئ سطغع� ���سئ داسح ا�رع��ّغئ، وط� غاس��ظ �� طظ سظش ��ثّي وظ��ّغ وزواج ص��ّي وعّظ ص�خ�ات، إ�� رتطئ ا�ا��ٍء ص��ّي ط�ّوسئ،

غاس��ّظ شغع� �طّاسثغإ ا�ة�ثّي وا��سظعّي �تئ رس�غئ ا�ّثو�ئ ا��خ�ّغئ، غزع�ن أط�م �ع�ت ا�ّاتصغص آططغظ شغ �سٍخ طظ ا�سثا�ئ، شغ���ؤظ
���تطٍئ �ثغثة طظ اقظاع�ض�ت ا��صّظظئ ���ّاس�ون ط� ص��ع افطظ ا�عذظّغ و�ت�غ���، وغاّط �ة�غ�عّظ تا� صئض ا�ث�ذ أيٍ طظ إ��اءات ا�ّاتصغص،

شغت�طظ شغ ضبغٍ� طظ افتغ�ن طظ تصعّظ شغ ا�ّا�بغض ا�ص�ظعظّغ ا��ّس�ل، وطظ بّط إخثار ص�ارٍت ط��دع� تئ�عّظ اتاغ�ذّغً� �اعٍط طضائّغئ أحع�ع�
اقظد��م �ة��سئ "داسح" ا�رع��ّغئ أو ��عغطع�، وصث ��ط� ا�ظغ��ئ ���قء جئغطعّظ �غ����ن �اثوغ�عظ أو إ����عظ ص��غ� �سث ص�ار إ�قء

ا��ئغض �اعخغ�ٍت طظ افطظ ا�عذظّغ.
 

.1
�اظعع ا�ظغ���ت اّ�اغ ا�اخاع� ا�ّ�ط��ت �ظز� صد�غ� جغظ�ء ط� �غظ بقث ظغ���ت أو�ع� ا�ّظغ��ئ ا�س�طئ وا��ثاّخئ �ت�إ افخض ���ّاتصغص وا�ّاخ�ف

شغ صد�غ� ا�ةظ�غ�ت و�سخ ا�ةظ� ا�ع�ّطئ، وب�ظغع� ظغ��ئ أطظ ا�ّثو�ئ ا�سطغ� ا�اغ ظح�ت س�م 1953 �ص�ار طظ وزغ� ا�سثل اّ�ثي تّثد ا�اخ�خ��ع�
اّ�اغ أحع�ع� وأع�ع� عع ا�ّاتصغص شغ ا�ة�ا�ط اّ�اغ ��ج أطظ ا�ّثو�ئ، وأ�غ�ًا ا�ّظغ��ئ ا�س�ض�غئ ا��ظئبصئ طظ ظز�م ا�صد�ء أط�م ا��ت�ضط
ا�س�ض�غئ  و��اظث ا�ت��ئ إ�غع� إ�� ظّ� ا���دة رصط 204 طظ ا�ّثجاعر ا��خ�ّي، وذ�� �سث �عجغ� ظ��ق ا��ت�ض��ت ا�س�ض�ّغئ �ط�ثظغظ/ات

وشصً� ��� �سثغض �ع� شغ س�م 2019، شصث ظّخئ سط� ا��غ: 
 

" […] وق غةعز طت�ض�ئ طثظ� أط�م ا�صد�ء ا�س�ض�ى، إق ش� ا�ة�ا�ط ا�ا� ��بض اساثاًء سط� ا��ظح�ت ا�س�ض�غئ أو طس�ض�ات ا�صعات ا���طتئ أو ط�
ش� تض�ع� أو ا��ظح�ت ا�اغ �اع�� ت��غاع�، أو ا��ظ�ذص ا�س�ض�غئ أو ا�تثودغئ ا��ص�رة ضث��، أو طسثا�ع� أو ط�ضئ��ع� أو أجطتاع� أو ذ����ع� أو

وب��صع� أو أج�ارع� ا�س�ض�غئ أو أطعا�ع� ا�س�طئ. أو ا��خ�ظ� ا�ت��غئ، أو ا�ة�ا�ط ا��اسطصئ ���اةظغث، أو ا�ة�ا�ط ا�ا� ��بض اساثاًء طئ�حً�ا سط� �ئ�ذع� أو
أش�ادع� ��ئإ ��دغئ أس��ل و����عط […]".

 

وظز�ًا �ضعن طت�شزئ ح��ل جغظ�ء طظ ا��ظ�ذص ا�تثودغئ ا�اغ �اع�� صعات ا�ةغح ت��غاع�، شصث أش�دت ا���دة �سث �عّجسع� �ةعاز إت��ئ
ا��اع��ت ا��ثظغ�ت سط� ذطط صد�غ� جغظ�ء إ�� ا�ظغ���ت وا��ت�ضط ا�س�ض�غئ.

 

طظث ا�س�م 2014 زادت ظ�ئئ ا�ّ�ةظ�ء/ات ا�ّ�غ�جّغغظ/ات ا��س�و�غظ/ات أط�م ظغ��ئ أطظ ا�ّثو�ئ ا�سطغ� �حضٍض ططتعظ، سط� رأجعط/عظ
ا��اع�غظ/ات شغ صد�غ� جغظ�ء. شض�ن ا�ّظعب ا��ّائ� �قل ا�ّ�ظعات ا����غئ إب� �ععر ا��اغ�ت أو ا�ّظ��ء ا��صئعض سطغعّظ سط� �ط�ّغئ صد�غ�
جغظ�ء �سث رتطئ إ����عّظ ص��ّغ�ً، أن غاّط س��عّظ سط� ظغ��ئ أطظ ا�ّثو�ئ ا�سطغ� ا��ثاّخئ �ت�إ افخض ���ّاتصغص شغ ا�صد�غ� اّ�اغ ��ج أطظ

ا�ّثو�ئ. 
 

طآ��ًا وطظ طظاخش ا�س�م 2022 �ثأت ظغ���ت أطظ ا�ّثو�ئ ا�سطغ� ��ت��ئ ���ئّغئ ا�صد�غ� ا��س�وشئ إسقطّغً� �صد�غ� "وقغئ جغظ�ء" أو صد�غ� "داسح"
إ�� ا�ّظغ���ت ا�س�ض�ّغئ. شصث رخثت �قدي- شغ �ّض خسع�ئ ا�عخعل إ�� أي طسطعط�ٍت دا�ض ا�ّظغ���ت وا��ت�ضط ا�س�ض�ّغئ- أّظ� �قل ا�س�م
2022 �ّط س�ض 42 جغثة طظ جغثات جغظ�ء أط�م ا�ّظغ���ت ��ظعاسع�، تغ� س��ئ 5 طظعّظ أط�م ا�ّظغ��ئ ا�س�ّطئ سط� ذّطط 3 صد�غ� �ّط صغثع�

شغ ذات ا�س�م، 34 جغثة س��ظ أط�م ا�ّظغ��ئ ا�س�ض�ّغئ، و�ّط ُأدرا�عظ سط� ذّطط 15 صدّغئ س�ض�ّغئ �ثغثة �ّط صغثع� شغ س�م 2022، سط�
ا�ة�ظإ ا��� �ّط س�ض 3 جغثات سط� ظغ��ئ أطظ ا�ّثو�ئ ا�سطغ� سط� ذّطئ ا�صدّغئ رصط 1935 ��ظئ 2021 تخ� أطظ ا�ّثو�ئ ا�سطغ�، واّ�اغ جئص

صغثع� شغ ا�س�م 2021 �اضعن �ثورع� وس�ءًا �ضض طظ غاط إدرا�ع� سط� ذّطط صد�غ� جغظ�ء، و�ط �صغث أي طظ ا�صد�غ� ا�ّا��سئ �عقغئ جغظ�ء أو
اقظد��م إ�� داسح �قل ا�س�م 2022، ض�ح�ًئ سظ ظعٍب �ثغث، وعع ا�ت��ئ إ�� ا�ّظغ���ت ا�س�ض�غئ.
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ت�ل س��� أط�م ظغ��ئ أطظ ا�ّثو�ئ ا�سطغ�، عض أد�غِئ ��� �سّ��ِئ �� طظ �سثغإ؟

ط�ذا سظ ا�ّظ��ء وا��اغ�ت ا��س�و��ت أط�م ا�ّظغ���ت ا�س�ض�ّغئ؟

آ�� ا�ّ�غثات ا��س�و��ت أط�م ظغ��ئ أطظ ا�ّثو�ئ ا�سطغ�: ا�ّ�غثة جئ سئث ا��ا�ح
اجاض��قً ��تطئ ا�ّ�غثة "جئ سئث ا��ا�ح" وط� �سّ��ئ �� طظ سظش اصاخ�دّي أودى �ع� إ�� ا�دراج سط� ذّطئ ا�صدّغئ رصط 1935 ��ظئ 2021

تخ� أطظ ا�ّثو�ئ ا�سطغ�، خّ�ح أتث ا��ت�طغظ ا�ت���غظ أط�م ضض طظ ظغ��ئ أطظ ا�ّثو�ئ ا�سطغ�، وا�ّظغ��ئ ا�س�ض�ّغئ أبظ�ء طص��طٍئ �� ط� �قدي أن آ��
جغثة جغظ�وّغئ تد�ت أط�م ظغ��ئ أطظ ا�ّثو�ئ ا�سطغ� ض�ظئ ا�ّ�غثة "جئ سئث ا��ا�ح"، و�ّط ا�ّاتصغص طسع� شغ حع� ط�غع 2022، إب� ذ�� �ط

�س�ض أي طظ ظ��ء وشاغ�ت جغظ�ء أط�م ظغ��ئ أطظ ا�ّثو�ئ ا�سطغ�، وصث ش�ّ� ذ�� أن �عا�ثعّظ أط�م ظغ��ئ أطظ ا�ّثو�ئ ا�سطغ� ر��� غط�ئ أظز�ر
ا�تصعصغغظ/ات �صدّغاعّظ، وغ�ّط� ا�ّدعء سط� دا��ة ا��س�ظ�ة اّ�اغ �ت�وذعّظ طظ ضض ��ظإ، ش�ّدطئ ا�ّثو�ئ تةئعّظ سظ اف�عاء دا�ض ا�ّظغ���ت

وا��ت�ضط ا�س�ض�ّغئ، شصث أش�د ا�صعل أبظ�ء ا��ص��طئ �ـ:
 

 آ�� جئ ح�ظ�ع� شغ ظغ��ئ أطظ ا�ّثو�ئ ا�سطغ� ض�ن شغ حع� ط�غع 2022، و�سث ضثه ودوعط ا�ّظغ��ئ ا�س�ض�ّغئ، وده سح�ن افطظ ا�عذظّغ �ص�عط شغ ظغ��ئ
أطظ ا�ّثو�ئ ا�سطغ� �تئ ظز� ضض ا��ت�طغظ ا�طغ �غعّخطعا أ�ئ�ر ا�ّ�ا�ت وا�ئظ�ت دول �ط�ظّز��ت، و���ّا��غ �ااس�ف طس�ظ��عط، �ضظ شغ ا�ّظغ��ئ ا�س�ض�ّغئ ده طح

عغتخض. 
 

�ا�ا�� ا�سثغث طظ ا�ّظ��ء وا��اغ�ت أبظ�ء ا�ّاتصغص طسعّظ أط�م ظغ��ئ أطظ ا�ّثو�ئ ا�سطغ� سظ ا�دقء ��� �سّ��ّظ �� طظ �سثغإ دا�ض طص�ات افطظ ا�عذظّغ ت�ل
جآا�عّظ سظ ذ��، ش�ظ �غظ 14 جغثة وشا�ة طثر��ت شغ صد�غ� جغظ�ء رخثت �قدي �سّ��عّظ �طّاسثغإ أبظ�ء شاّ�ة إ����عّظ ص��ّغً� ضعظعّظ طصغ��ت شغ

ح��ل جغظ�ء أو �عّظ أص�رب طظا�غظ إ�� ���سئ "داسح" ا�رع��ّغئ، أد�ئ واتثة طظعّظ �اسّ��ع� �طّاسثغإ دا�ض طصّ�ات افطظ ا�عذظّغ أط�م ظغ��ئ أطظ ا�ثو�ئ
ا�سطغ�، �غظ�� �ط �ثل أّي طظ ا�ـ 13 جغثة وشا�ة ط� �سّ��ّظ �� طظ �سثغإ أط�م ذات ا�ّظغ��ئ، وغ��� ذ�� �ثعشعّظ طظ ا�ّاسّ�ض �طّاسثغإ طظ �ثغث ظاغةئ شدتعّظ

ط��رج�ت افطظ ا�عذظّغ سطغعّظ، إ��شًئ ��س�شاعّظ أّن ظغ��ئ أطظ ا�ّثو�ئ ا�سطغ� �ظ �تّ�ك ج�ضظً� ضعظع� �س�ض ��س�غئ ص��ع افطظ ا�عذظّغ . 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

�اص�سج ا�ّظغ��ئ ا�س�ض�ّغئ أغدً� سظ ت��غئ ا�ّظ��ء وا��اغ�ت ا��س�و��ت أط�طع�، ش�ظ �قل طص��قت أ���ع� �قدي ط� �سخ طظ ا��ت�طغظ
وا��ت�طغ�ت، شصث ذض�وا �ظ� أّن ا�ّخسع��ت اّ�اغ �عا�ععط/عظ أضئ� �ضبغ� ر��� طظ ا�ّخسع��ت اّ�اغ �عا�ععط/عظ دا�ض ظغ��ئ أطظ ا�ّثو�ئ

ا�سطغ�، شق غتص �ط�اع�ئ ا�ّاتثث ط� ا���بض ا�ص�ظعظّغ ا�ث�ص �ع� أو طظ�صحا�، و�بئئ ا�ّظغ��ئ تدعره سط� افوراق شص�، إ��شئ إ�� خسع�ئ
ا�عخعل إ�� أوراق ا�ّاتصغص�ت وا�صد�غ�، وسثم اق�ا��ت إ�� ضعن ���ئّغئ ا��صئعض سطغعّظ �ط غخثر �ح�ظعّظ إذن طظ ا�ّظغ��ئ ا�س�ّطئ أو

ا�س�ض�ّغئ غ�غث ا�صئخ سطغعظ، وق ���� أغدً� �ضعظعّظ ظ��ء أو شاغ�ت �سّ��ّظ فظعاع طظ ا�ّاسثغإ أبظ�ء شاّ�ة إ����عّظ دا�ض طص�ر افطظ
ا�عذظّغ أو ضا��إ ا�ةغح وطص�ات افطظ ا���ضجّي أو أص��م ا�ّح�ذئ، �ض �س�ض سط� طعاراة ذ��، وصث غخض افط� إ�� �سثغإ ا��اع��ت أط�م

�ع�ت ا�ّاتصغص دون ا�ث�ذ رد شسض ص�ظعظّغ �ت��غاعّظ.
 

  2. ظ��ء وشاغ�ت جغظ�ء صغث ا�تئج اقتاغ�ذّغ 
غسّ�ف ا�تئج اقتاغ�ذّغ أّظ� "إ��اء طظ إ��اءات ا�اتصغص ��غا� ���ن جقطئ ا�اتصغص اق�اثا�غ طظ �قل و�� ا��اعط �تئ �خ�ف ا��تصص

و�غ�غ� اجاةعا�� أو طعا�عا� ضط�� اجاثس� ا�اتصغص ذ��، وا�تغطع�ئ دون ��ضغظ� طظ ا�ع�ب أو ا�سئ� ��د�ئ ا�ثسعى أو ا�ا�بغ� سط� ا�حععد
أو �عثغث ا��ةظغ سطغ�، وضث�� وص�غئ ا��اعط طظ اتا��قت اقظاص�م طظ� و�عث�ئ ا�حسعر ا�س�م ا�ب��� ��ئإ ���طئ ا�ة�غ�ئ".

 
 

ظ��ء وشاغ�ت رخثت �قدي �س��عظ �طاسثغإ
0 5 10 15

 أد�ئ �اسثغئع� أط� ظغ��ئ أطظ ا�ثو�ئ ا�سطغ�

 �ط �ثل �اسثغئع� أط�م ظغ��ئ أطظ ا�ثو�ئ ا�سطغ�
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اقظاع�ض�ت �قل شاّ�ة ا�تئج اقتاغ�ذّغ 

أط� سظ طّث��، شاظّ� ا���دة رصط 143 طظ ص�ظعن ا���اءات ا�ةظ��ّغئ ا��خ�ي سط� أّن:
 

"[...]وشغ ��غ� افتعال ق غةعز أن �ة�وز طثة ا�تئج اقتاغ�ذغ شغ ط�تطئ ا�اتصغص اق�اثا�غ وج��� ط�اتض ا�ثسعى ا�ةظ��غئ بط� ا�تث افصخ� �طسصع�ئ
ا����ئئ �طت�غئ، �تغ� ق غاة�وز جائ أحع� شغ ا�ةظ� وب��ظغئ سح� حع�ًا شغ ا�ةظ�غ�ت، وجظاغظ إذا ض�ظئ ا�سصع�ئ ا��ص�رة �طة�غ�ئ عغ ا��ةظ ا��آ�ث أو

ا�سثام[…]".

وطظ �قل ا�ّظخعص ا�ّ���صئ، غاد� �ظ� أن ا�تئج اقتاغ�ذّغ عع إ��اء طظ إ��اءات ا�ّاتصغص، شق غةعز اجاثثاط� ضسصع�ئ، وأن طّث�� ا�صخعى
ق غةعز ص�ظعظً� أن �اة�وز ا�س�طغظ. ر�ط ذ�� وإب� س�ض ا�ّظ��ء وا��اغ�ت ا�ّ�غظ�وّغ�ت سط� ا�ّظغ��ئ، ���ئً� ط� غا��� ا�ص�ار ���تئج اقتاغ�ذّغ سط�

ذّطئ ا�ّاتصغص�ت �ثات ا�ّاعط ا��ضائّغئ ر�ط سثم و�عد طئّ�رات ص�ظعظّغئ ��غث ��ورة تئ�عّظ اتاغ�ذّغ�ً، شا�اثثم ا�ّ�ط��ت ا��خ�ّغئ آ�ّغئ
ا�تئج اقتاغ�ذّغ ضسصع�ئ طعّ�عئ �ث شاغ�ت وظ��ء جغظ�ء، شعع ا�ّاثض�ة ا�ّ�ج�غئ �غثاسعّظ صغث اقتاة�ز ا�ّاس��ّغ �خئشئ ص�ظعظّغئ. ش�ظ
�غظ 112 جغثة وشا�ة رخثت �قدي و�سعّظ ا�ص�ظعظّغ شغ أول س�م 2023، وطظ �غظ 92 جغثة وشا�ة �ط �ت�ل صد�غ�عّظ إ�� ا��ت�ضط، أ�طئ

ا�ظغ���ت وا��ت�ضط ا��ثاخئ جئغض 53 جغثة وشا�ة، وق�جال 39 طظعظ صغث ا�تئج اقتاغ�ذّغ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ق �ظاعغ جط�طئ اظاع�ض�ت افطظ ا�عذظّغ ��ة�د ا�س�ض سط� ا�ّظغ��ئ، �ضظع� ��اث �اح�ض ���ئّغئ ا���اتض اّ�اغ ��ّ� �ع� ا�ّ�غثة أو ا��ا�ة طظ
�تزئ إ�ص�ء ا�صئخ سطغع�، و�ا�بض اقظاع�ض�ت -جعاء ض�ظئ طظ افطظ ا�عذظغ أو إدارات طص�ر اقتاة�ز- أبظ�ء ا�تئج اقتاغ�ذّغ شغ خعٍر

طاسّثدة �سّض أ��زع�: ا��ظ� طظ ا�ّجغ�رة، ا�تئج اقظ��ادّي ا���ّعل، ا�ت�ط�ن طظ ا�ّا�غخ، 'ا�ّاح�غث' و'ا�ّاة�غث'، �ة�وز ا�تئج اقتاغ�ذغ ا��ّثة
ا����عح �ع� ص�ظعظ�ً، وغئطس ا�ت�ل �طاثوغ� سط� ذطئ صد�غ� �ثغثة أو ا����ء ا�ص��ّي سصإ إ�قء ا�ّ�ئغض، قظاع�ض�ت ��غ�ئ أبظ�ء ا�ت�ض

وا�عقدة.
 

أ. ا�اثوغ� سط� ذّطط صد�غ� �ثغثة
سّ�شئ طآج�ئ ا�ّات�غ� �ثراج�ت ا�حّ�ق افوج� �ثوغ� ا��اع�غظ/ات سط� أّظ�: "وص��� إس�دة اتاة�ز طظ خثر �تصعط ص�ار ��ذقق ا���اح

سصإ اظاع�ء طّثة ا�تضط، أو ص�ار ���قء ا��ئغض، أو تضط ���ئ�اءة،…إ�ت".
 

�عا�� ظ��ء وشاغ�ت جغظ�ء ��ع�ة ا�ّاثوغ�، شغاّط �ثوغ�عّظ سط� ذّطط صد�غ� جغظ�ء �ثات اق�ع�ط�ت اّ�اغ جئص ا�ع�طعّظ �ع�، أو غاط ��خغض
صد�غ� جغ�جّغئ �عّظ ���ع�ط�ٍت �ثغثة �ا�تعر تعل اقظد��م �حضٍض أو ����، شصث رخثت �قدي ��ظ سّغظئ ا�اص�غ� 12 جغثة وشا�ة �ّط

�ثوغ�عّظ، طظ �غظعّظ طظ �ّط �ثوغ�عّظ سط� ذّطط 5 صد�غ� جغ�جّغئ �ت�ض ��غسع� ذات ا�ّاعط ا��ا�بطئ شغ اقظد��م إ�� ���سئ داسح
ا�رع��غئ، و�صثغط ا�ّثسط ا�طع��اّغ أو ا�ّا�عغض.

 
و�قل طص��طئ أ���ع� �قدي ط� أتث ا��ت�طغظ أش�د �ظ� سّثة أطبطئ سظ ظ��ء وشاغ�ت �ض وأج� ض�ططئ �ّط �ثوغ�عظ سط� ذّطط صد�غ� جغظ�ء،

ش�ظعّظ ا��ا�ة ط�غط خ��� ا�ثغإ، وا�ّ�غثة ظع� غتغ� سجغج، وافج�ة ا��ضّعظئ طظ ا�ّ�غثة �طعد ج��ط ووا�ث�ع� ط�غط جّقم. 
ض�� أو�� �ظ� رتطئ ا�ّ�غثة طظ� جقطئ سّغ�ش اّ�اغ �سّ��ئ قظاع�ض�ٍت ��س�غئ ص��ع افطظ ا�عذظّغ، ض�� �ط �ثوغ�ع� 5 ط�اٍت سط� ا�ّظتع

ا�ّا��غ:
 
 

ظ��ء وشاغ�ت جغظ�ء ا�طعا�غ رخثت �قدي و�سعّظ ا�ص�ظعظغ ط��غظ ا�تئج ا�تاغ�ذغ
وإ�قء ا��ئغض ط� �ثاغئ س�م 2023

ظ��ء وشاغ�ت طثط� جئغطعظ ظ��ء وشاغ�ت صغث ا�تئج ا�تاغ�ذغ

60 

40 

20 

0 

6465

64  ’ا�ّاح�غثة’: سصع�ئ �ز�د ا�ّ�ةغظئ ��ع�ئع� طظ سظئ� ��ضغظع� افخطّغ أو طظ ج�غ�ع�، ضغ "�حّ�د" طظ دون طاسّطص�ت -’�ة�غث’ سط� افرض أو شغ سظ��� أ��ى ��ا�ات طا��و�ئ.
� أتغ�ظً� أ��ى (�سث طحضطئ طبًق)، طظ صئض إدارات ا�ّ�ةعن أو طظ صئض طخطتئ ا�ّ�ةعن، و�ظاعغ ب "�ة�غث" ا�ّ�ةظ�ء/ات 65  ’ا�ّاة�غثة’: ��اغح غاّط �حضض ط����ء أتغ�ظً� و�حضض طاعصَّ

17طظ أ�طإ أو ��غ� طاسّطص��عط/عظ دا�ض ا�ّجظجاظئ.



رتطئ ظخغ�ة ا�ّ�ةغظ�ت -ا�ّ�غثة طظ� جقطئ سّغ�ش
 

 طظ أعط ا�ّ�ا�ت ا�ّ�غظ�وّغئ ا�طغ ا�سّ��عا قظاع�ض�ت أبظ�ء شا�ة ا�تئج اقتاغ�ذّغ ض�ظئ ا�ّ�غثة طظ� جقطئ، وا�طغ ض�ظئ �سائ� خعت ا�ئظ�ت �ّعة ا�ّ�ةظ،
ض�ظئ ح�غطئ ع�عط، وسح�ن ضثه افطظ ا�عذظّغ تّ�ع� شغ دط��� �ثر�ئ إّظعط أ�طعا جئغض ضض ا�ّ�ا�ت وا�ئظ�ت شغ ا�صدّغئ 620 ��ظئ 2019 تخ� أطظ

دو�ئ سطغ�، و ج��عع� عغ طتئعجئ �تث د�عصاغ، وعغ أخق شغ ا�ّ�ةظ طظ جظئ 2018 و�اثّور ��جا��ار.
 

س�ظئ ا�ّ�غثة طظ� ا��تئعجئ طظث س�م 2018 �قل شاّ�ة ا�تئج اقتاغ�ذّغ طظ ا�ّاظضغض ا���ا�� �اعخغ�ٍت طظ افطظ ا�عذظّغ ظز�ًا �ضعظع�
�ثاش� ��جا��ار سظ تصعق ا�ّظ��ء دا�ض ا�ّ�ةظ، و�حس� �ضعظع� ط�آو�ئ سظعظ، شض�ظئ خع�عّظ وصئ ا�ثعف، تا� �ثأت جط�طئ اقظاع�ض�ت

طظ ا�ّ���ح �جغ�ر�ع� شغ شا�اٍت طائ�سثة ����ث���ئ �طّظ� ا�ص�ظعظّغ اّ�ثي غاغ� �ط�تئعج�ت اتاغ�ذّغً� ���ّجغ�رة افجئعسّغئ، وخعقً �ط�ظ� ا���طص
طظ ا�ّجغ�رة، وإغثاسع� شغ ا�تئج اقظ��ادّي "ا�ّا�دغإ" ��ا�اٍت ط�ّع�ئ. ض�� �ّط اجاثثام آ�غئ ا�تئج اقتاغ�ذّغ ��س�صئاع� �اثوغ�ع� سط� ذّطط

صد�غ� جغظ�ء أضب� طظ طّ�ة، وتا� شغ صدّغاع� اف�غ�ة اّ�اغ �ت�ض رصط 620 ��ظئ 2019 تخ� أطظ ا�ّثو�ئ ا�سطغ�، شصث أ�طئ ظغ��ئ أطظ ا�ّثو�ئ
ا�سطغ� وطتض�ئ ا�ةظ�غ�ت ا��ثاّخئ جئغض ضض ا��اغ�ت وا�ّظ��ء ا��ثر��ت سط� ذّطاع�، و�ط �ثض جئغطع� ضعن إذقق ج�اتع� ط��ئ� �حضض

وبغص ��جاج وععى ر��ل افطظ ا�عذظّغ ا��ظعط �عط ط�اصئاع�، وا��ظعط �ع� ظغض ر��عط. 
 

ب. ا����ء ا�ص��ي �سث إ�قء ا�ّ�ئغض
إ��شًئ �ة�طئ اقظاع�ض�ت ا��ثضعرة، �عا�� ظ��ء وشاغ�ت جغظ�ء اق�ا��ء ا�ص��ّي ت�ل إذقق ج�اتعّظ دون �ععرعّظ طةثدًا سط� ذّطط صد�غ�

�ثغثة، شا�صث افج�ة ضض �عاخض �ع� ط� ا��ثط� جئغطع�، شصث رخثت �قدي ا�ا��ء ا�ّ�غثة أج��ء ذ�رق جسث ا�ثغظ ص��ّغً� سصإ إ�قء
جئغطع� �ط�ّ�ة ا�ّب�ظغئ سط� ذّطئ ا�صدّغئ 1935 ��ظئ 2021 تخ� أطظ ا�ّثو�ئ ا�سطغ�، و�ط �زع� سط� بّ�ئ صدّغئ �ثض�، وشصثت أج��ع� ضض

وج��ض ا�ّاعاخض طسع�، إ��شّئ إ�� ا�ا��ء ا�ّ�غثة ش�ذ�ئ سئث ا��صخعد طت�ث ت�غظ ص��ّغً� سصإ إ�قء جئغطع� شغ غعظغع 2022 سط� ذّطئ
ا�صدّغئ 750 ��ظئ 2019 تخ� أطظ ا�ّثو�ئ ا�سطغ�، و�ط �زع� أغدً� سط� ذّطئ صد�غ� أ��ى تا� ضا��ئ عثا ا�ّاص�غ�.

 
ج. اظاع�ض�ت أبظ�ء ا�ت�ض وا�عقدة 

اعا�ئ ا�ّظخعص ا�ص�ظعظّغئ شغ ص�ظعن �ظزغط ا�ّ�ةعن، وا�صعاسث ا�ّثو�ّغئ طبض صعاسث ��ظضعك �ح�ن ط���ئ ا�ت�ض وا�عقدة دا�ض ا�ّ�ةعن
وطص�ر اقتاة�ز، وأش�دت �ع� سّثة ���ظ�ت أ��زع� �عشغ� ا�ّ�س�غئ ا�ّختغئ ا��ا�بطئ شغ �عا�ث ذئغئ�ت ظ��ء دا�ض ا�ّ�ةعن وأط�ضظ اقتاة�ز،

و�عشغ� أط�ضظ طثّخخئ �فطع�ت ا�تعاطض، و�عد ط�اح�� طثاّخئ ��رج أو دا�ض ا�ّ�ةظ أو طص� اقتاة�ز طةعجة �س�طّغئ ا�عقدة، إ��شّئ إ��
�تّ�ض ا�ّ�ط��ت ا��خ�وش�ت ض�ططئ. سط� �قف ذ��، رخثت �قدي طس�ظ�ة ا�ّظ��ء وا��اغ�ت شغ صد�غ� جغظ�ء �ثاغئ طظ إ�ص�ء ا�صئخ سطغعّظ وعّظ

تعاطض، وا����عّظ ص��ّغً� دا�ض طصّ�ات �غ� طآّعطئ قتاة�ز ا�ّظ��ء وا��اغ�ت ا�تعاطض ا��ا�طئ�ت ��س�ّغٍئ ختّغٍئ �ّغثة، وإح�اٍف ذئّغ ط�ا��،
ط�ورًا ���اسثي ا�ة�ثي سطغعظ وعظ تعاطض اظاع�ء �عقد�عّظ دا�ض ذات افط�ضظ بط جطإ أذ���عّظ ا�ّ��غسئ طظعظ.

 
طس�ظ�ة افم �طعد ج��ط

�اد� �طّغً� و�حضٍض ��خغطّغ �ط� ا���اتض شغ صّخئ ا�ّ�غثة "�طعد ج��ط"، واّ�اغ صئخ سطغع� وعغ ت�طض شغ ذ�طاع� "�عدي" رشصئ وا�ث�ع�
"ط�غط جّقم" طظ طظج�ع�� شغ جغظ�ء شغ 18 ط�رس 2020، و��ّبض جئإ ا�صئخ سطغع�� شغ اظا��ء أ�غع� إ�� وقغئ جغظ�ء ا�ّا��سئ �ة��سئ

داسح ا�رع��ّغئ. 
 

�طئ صغث ا����ء ا�ص��ّي ��ثة ص�ر�ئ ا�ّحع�غظ، و�ّط اتاة�زع� شغ طصّ�ات �غ� ص�ظعظّغئ أبظ�ء شا�ة ت�طع� تغ� �سّ��ئ �طد�ب ا��ئ�ح اّ�ثي
أدى �ظجول �جءا طظ ا���ء تعل ا�ةظغظ، إ��شئ �ث��، شصث و�سئ ذ�طاع� دا�ض ص�ط ا�ّح�ذئ، وصث ُجطئئ طظع� سصإ وقد�ع� �ـ 6 حععر
�اعدسع� ا�ّ�ط��ت دارًا �فغا�م، وصث �ثأت افم رتطئ ا�ئت� سظ ذ�طاع� �سث أن أ�طئ ا�ّ�ط��ت جئغطع� شغ أضاع�� 2022، وصث داطئ رتطئ

ا�ئت� سظ ا�ّ��طئ حعٍ� ض�طض، تغ� س�دت فتد�ن وا�ث�ع� شغ ظعش�ئ� 2022.
 

  3. ظ��ء وشاغ�ت جغظ�ء وج� طت�ض��ٍت �حع�ع� اظاع�ض�ت
�سث رتطئ تئٍج اتاغ�ذّغ �س�ظغ �ق�ع� ظ��ء وشاغ�ت جغظ�ء ا��س�و��ت أط�م ا�ّظغ��ئ ا�س�ض�ّغئ، ظغ��ئ أطظ ا�ّثو�ئ ا�سطغ� ودوا�� ا�رع�ب

��ت�ضط ا�ةظ�غ�ت جط�طئ تئج اتاغ�ذّغ طت�ّطئ �ة�طئ طظ اظاع�ض�ٍت �غ� طظص�سئ ا�ّظزغ�، ظظاصض �ثشئ ا��س�ظ�ة إ�� إ��اءات ا��ت�ض�ئ،
شئحضٍض س�م ووشصً� �طظغ���ت ا����ص �ع�غتع� �ت�ضط ظ��ء وشاغ�ت جغظ�ء أط�م ضض طظ ا��ت�ضط ا�س�دّغئ ودوا�� ا�رع�ب ��ت�ضط ا�ةظ�غ�ت

إ��شًئ إ�� ا��ت�ضط ا�س�ض�غئ.
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وشغ ظ��ق ا�صد�غ� ا��ظزعرة أط�م دوا�� ا�رع�ب ��ت�ضط ا�ةظ�غ�ت، شسط� طثار ا�ّ�ظعات ا����غئ وتا� ظع�غئ س�م 2022 واجا��ارًا
قجاثثام آ�ّغئ ا�تئج اقتاغ�ذّغ ضسصع�ئ أو آداة اظاص�طّغئ رخثت �قدي ظعب سثم إت��ئ ا�صد�غ� ا��ظزعرة أط�م ظغ���ت أطظ ا�ثو�ئ ا�سطغ� إ��

ا��ت�ضط ا��ثاّخئ وا�ّا��سئ �ثات ا�ّظغ��ئ، شطط �اط إت��ئ أي طظ صد�غ� جغظ�ء إ�� طت�ضط ا�ةظ�غ�ت ا��ثاّخئ، و�ط �خثر أي أتض�م �ح�ظعّظ،
و�ططّظ صغث ا�تئج اقتاغ�ذّغ، ش�� أن �ظاعغ ا��ّثة تا� غاط �ثوغ�عّظ سط� ذّطط صد�غ� �ثغثة ق �ت�ل إ�� ا��ت�ضط، �اص� ا�ّظ��ء وا��اغ�ت
�تئ ج�عة دواطئ ا�تئج اقتاغ�ذّغ ا�قظع��ّغئ تا� غص�ر أتث ر��ل افطظ ا�عذظّغ إرج�ل �عخغ�ٍت ��ذقق ج�اتعّظ. شت�إ طص��طئ أ���ع�

�قدي ط� أتث ا��ت�طغظ ا�ت���غظ أط�م دوا�� ا�رع�ب ��ت�ضط ا�ةظ�غ�ت:
 

 طتد�ظ�ش ط� جا�ت وق �ظ�ت طظ جغظ�ء طت�ض��ت شغ دواغ� ا�رع�ب، وط�غح صدّغئ شغعط ا�ت��ئ، ضط� تئج اتاغ�ذّغ و�ثوغ� �ج.
 

أط� سظ طت�ض�اعّظ أط�م ا��ت�ضط ا�س�دغئ، ش�ظ �غظ 5 جغثات طثر��ت سط� ذّطط صد�غ� ���سئ �طظغ��ئ ا�س�ّطئ، �ّط إت��ئ جغثة واتثة، وعغ
ا�ّ�غثة "ش�ذ�ئ ا�ّجع�اء طخ��� طةثي" وطظ بّط ا�تضط سطغع� شغ ا�ّثر�ئ افو�� ���تئج ��ّثة س�م، �غاط �ئ��اع� شغ طتض�ئ ا�ّثر�ئ

ا�ب�ظغئ سصإ ا�ّ�سظ ��قجاؤظ�ف سط� ا�تضط ��داظاع�. 
 

سط� ا�ة�ظإ ا��� وشغ ظ��ق ا��ت�ض��ت ا�س�ض�ّغئ �ظ��ء وشاغ�ت جغظ�ء، رخثت �قدي �قل ا�س�م 2022 ��اءة 19 جغثة وشا�ة طثر��ٍت
سط� ذّطط 6 صد�غ� س�ض�ّغئ، طظ إ����غ 34 جغثة وشا�ة �ظز� صد�غ�عّظ أط�م ا�ّظغ���ت وا��ت�ضط ا�س�ض�ّغئ.

 

 

 

 
ر�ط إح�دة �قدي ��تض�م �ئ��ئ ط� غص�رب ظخش ا�ظ��ء وا��اغ�ت ا��س�و��ت أط�م ا�ّظغ���ت وا��ت�ضط ا�س�ض�ّغئ، إق أّظع� ��شخ طت�ض�ئ

ا��ثظغغظ/ات أط�م ا��ت�ضط ا�س�ض�ّغئ، و�ظ�حث ���سئ إت��اعّظ �ط�ت�ض��ت، وإ��ا�عّظ طظ دّواطئ ا�تئج وافتض�م ا�صد��ّغئ ا��ةت�ئ دون
�سّ��عّظ �طّاثوغ�، تغ� أظعّظ ظ��ء وشاغ�ت �ط غ��ضئظ ��ط�ّ جعى ضعظعّظ أص�رب ����ل طظا�غظ �ـ"داسح" أو طصغ��ت شغ طت�شزئ ح��ل

جغظ�ء.
 

وأ�غ�ا ذض� �سخ ا��ت�طغظ/ات �ئقدي أّظ� �سث س�ض صد�غ�عّظ و�ع�غ� طس�ظ��عّظ �طّظغ��ئ وا�صد�ة، ���ئ ا��آّج�ئ ا�صد��ّغئ �اس�ذش ط�
و�سغاعّظ شغ ت�قٍت ضبغ�ة، و�ثطغ جئغطعّظ، أو ق �صعم ��س�دة �ثوغ�عّظ طبط�� ض�ظئ ��سض ج��ص�ّ، أو �صعم �ائ��اعظ. وصث غ��� افط�

�ا�عط افط� طظ ا�ّ�ط��ت �سث ح�ح طس�ظ�ة ا�ظ��ء وا��اغ�ت ور��� أغد� ��س�غ�ٍت ضعثوء افو��ع ظ�ئّغً� شغ ح��ل جغظ�ء، وا�صد�ء سط� سّثة
���س�ت إرع��ّغئ، وا�صغ�م ��خ��ت�ٍت ط� �سخ ا�صئ��ض. 

 

 
 

 

 

 

ظ��ء وشاغ�ت جغظ�ء أط�م ا�ظغ���ت وا��ت�ضط ا�س�ض�غئ

صغث ا�تئج ا�ئ�اءة
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إذقق ج�اح ��غ� ا�ّظ��ء وا��اغ�ت ا�ّ�ةغظ�ت ا�طعا�غ �ّط اتاة�زعّظ دون أد�ئ سط� ار�ض��عّظ أغئ ��ا�ط.
�صثغط ا�ّظ��ء وا��اغ�ت ا��اع��ت شعارًا أط�م طت�ضط طثظّغئ و���ن إ��اءات ا��ت�ض�ئ ا�س�د�ئ.

�سعث ا�ّثو�ئ ا��خ�غئ ��ض�شتئ اظاح�ر ��ع��غ ا�ّجواج ا�ص��ّي وزواج ا�ص�خ�ات.
إخثار صعاظغظ �ة�م ض�شئ أظعاع ا�سظش ا�ة�ثّي وا�ّظ��ّغ واقصاخ�دّي وا�ةظ�ّغ ا���ّط� سط� ا�ّظ��ء وا��اغ�ت.

إظح�ء آ�غئ �سعغخ �طّظ��ء وا��اغ�ت ا�طعا�غ �ّط اتاة�زعّظ دون ار�ض�ب أي ��غ�ئ وأغد� ا�طعا�غ �ّط ا�صئخ سط� أتث أص�ر�عظ.
طت�جئئ ا�ةع�ت ا�ّ�ج�غئ ا��اعرذئ شغ �سثغإ ا�ّظ��ء وا��اغ�ت واتاة�زعّظ �حضٍض �غ� ص�ظعظّغ.

إظح�ء �ة�ن شّس��ئ �س�ض سط� ��عغض ا�ّظ��ء وا��اغ�ت ا�طعا�غ أ�ا��ّظ شغ داسح، وإس�دة دطةعّظ شغ ا��ةا�� طظ �ثغث.
ا�س�ض سط� اجاخثار ���ص�ت ا�ععغئ ا�ّحثخّغئ وحع�دات ا��غقد ���ضظغ ا�صئ��ض ا�ظ��ّغئ دا�ض طت�شزئ ح��ل جغظ�ء، وا�صد�ء سط�

��ع�ة ا�صاض ��رج إذ�ر ا�ص�ظعن.

ا�ث���ئ:
خ�عة ا�صعل أظ� ر�ط ا�اقف ا�ّز�وف وافذ�اف ا��اثا�طئ وسقصاع� �ع�سّغئ ا�ّظ��ء وا��اغ�ت شغ ح��ل جغظ�ء إق أّن ذ�� �ط غ�ظ� ا�ت�د
عثه ا�سعاطض ا�ث�ر�ّغئ طظ �س�غص أزطاعّظ و�سصغثع� �ثءًا ���ّز�وف اق�ا��سّغئ واقصاخ�دّغئ اّ�اغ �تغ� �ظح��عّظ، ط�ورًا ���سظش ا���ّط�
سطغعّظ شغ صئدئ �ظزغط "داسح"، واظاع�ءًا ��قظاع�ض�ت اّ�اغ غاسّ��ظ �ع� سط� غث ا�ّ�ط��ت ا��خ�ّغئ جعاء سحعا�غ� و���سغ� ضـ"أع��غ

جغظ�ء" طظ �عةغ� ص��ّي، وعثم طظ�زل، اظاع�ءًا ��قجاعثاف ا���دّي ل112 جغثة وشا�ة رخثت �قدي ت�ق�عظ، واظاع�ضعّظ طظ �قل ا�صئخ
ِوإ�ص�ء ا�اعط ا��ط�صئ وا����ء ا�ص��ي وا�ّاسثغإ وا�ّاثوغ� سط� ذّطط صد�غ� �ثغثة.

 
ور��� �ضعن ا�ّظص�ئ ا��دغؤئ عغ �ثاغئ �تّ�ظ �س�طض ا�ّثو�ئ ا��خ�ّغئ ط� ا��اع��ت طظ ح��ل جغظ�ء شغ ا��ّثة اف�غ�ة ����ا�عّظ طظ دّواطئ

ا�تئج وافتض�م. وطظ عظ� �ظ�حث �قدي ا�ّ�ط��ت ���ّاس�طض ط� ظ��ء وشاغ�ت جغظ�ء وشص� ��ئ�دئ تصعق ا�ظ��ن ضعظعّظ �ت�غ� و��ظ
طاع��ت، و����إ ��س�دة ��عغطعّظ ودطةعّظ شغ ا��ةا�� ا��خ�ّي طظ �ثغث.

 

ا�ّاعخغ�ت:
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