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اعيمج يهو .يناسنإلا يلودلا نوناقلاو ةيلودلا ناسنإلا قوقحو ةيامحلاو يملاعلا ميلعتلاو تاعازنلاو

ً
ىلعو ةيميلعتلا تاسسؤملا ىلع تامجهلاب ةينعم 

سلجم :تامظنملا نم فلاحت وه تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا .نامألا مادعناو ةحلسم تاعازن نم يناعت نادلب يف ،اهب نيلماعلاو اهبالط
نوؤشل ةيماسلا ةيضوفملا ،نيئجالل يجيورنلا سلجملا ،يلودلا ميلعتلا دهعم ،شتوو ستيار نمويه ،(ARAC) رطخلل نيضرعملا نييميداكألا ةدعاسم
،رطخلل نيضرعملا نيسرادلا ةكبش ،ةلوفطلا ذاقنإ ةئيه ،(ميلعتلل ةيولوألا جمارب نم،CIEP) تاعازنلاو نامألا مادعنا تالاح يف ميلعتلا ةيامح ،نيئجاللا
.دنالوه دلياشت روو ،وكسنويلا ،فسينويلا
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.ةيهيجوتلا ةنجللا يف ءاضعألا تامظنملا ءارآ ةرورضلاب سكعت الو ،فلاحتلل ةيهيجوتلا ةنجلل ةنوكملا تامظنملا نع ةلقتسم ةقرولا هذه

هيونتو ركش
مادعنا تالاح يف ميلعتلا ةيامح عورشمو ،جيورنلا ةموكح نم مدقملا يخسلا معدلل هنانتما غلاب نع تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا برعي
.همسا ركذ مدع لضف عربتمو ،تاعازنلاو نامألا
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ةنمآلا سرادملا نالعإ
نيسحتب تادهعتب مدقتت هبجومبو ،ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ ميلعتلا هجاوت يتلا تايدحتلاب اهلالخ نم لودلا فرتعت ةيسايس ةادأ وه ةنمآلا سرادملا نالعإ

فو ،فينج يف نيتنجرألاو جيورنلا ةدايقب لودلا عم تارواشم قيرط نع نالعإلا دادعإ مت .برحلا نمز يف ةيميلعتلا تآشنملاو نيلماعلاو بالطلا ةيامح
ُ

حت
.جيورنلا يف5102 رايأ/ويام92 خيراتب ةنمآلا سرادملا لوح ولسوأ رمتؤم يف هيلع قيدصتلل نالعإلا

تاعمتجملاو نيملعملاو بالطلا ىلع ،تاعماجلاو سرادملل يركسعلا مادختسالاو ميلعتلا ىلع تامجهلل لجألا ةليوطو ةيروفلا تاعبتلا نالعإلا فصي
طلسيو ،ةحلسملا عازنلا ءانثأ هبعلي نأ ميلعتلل نكمي يذلا ةيامحلل رفوملاو يباجيإلا رودلا ةيفلخ ىلع اذه ضرعتسي .ةحلسملا تاعازنلا قايس يف ةميقملا
ةيلآو ،ةلصلا تاذ نمألا سلجم تارارق اميس ال ،تامجهلا نم ميلعتلا ةيامح يف مهست يتلا ةيساسألا تاردابملاو تاودألاو تايلآلا ةيمهأ ىلع ءوضلا
ءانثأ ميلعتلا ةيامحل ةحضاولا تامازتلالا نم ةلمج ددحي نالعإلا نإ مث .لافطألا دض ةميسجلا تاكاهتنالا نأشب ،ةدحتملا ممألل ةعباتلا غالبإلاو دصرلا
ةدعاسمو ،ةيميلعتلا تآشنملاو ميلعتلاب نيلماعلاو بالطلا ىلع تامجهلا ءارج ةلصاحلا رارضألاو ةيرشبلا رئاسخلا ليجست :لمشتو ،ةحلسملا تاعازنلا
ةلدألا مادختساب مزتلتو ىلع قدصت لودلا نإف ،نالعإلا ىلإ مامضنالا قيرط نع .برحلا نمز يف ميلعتلا رارمتسا ززعت يتلا ةيناسنإلا جماربلا معدو ،اياحضلا
 .ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا

ارارقإ
ً
تاعازنلا ءانثأ يركسعلا لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألا نإف ،ةبعص قزآم ةلاحم ال هجاوت تاعازنلا فارطأ نأب 

هذه رثأ فيفخت يفو ،ةيركسع ضارغأ يف ةيميلعتلا قفارملا مادختسا صيلقت يف ةدعاسملل تاهيجوتلا نم ةلمج مدقت (ةيداشرإلا ةلدألا) ةحلسملا
تامظنملاو ةحلسملا تاوقلاو تاموكحلا عم تارواشملا نم تاونس رادم ىلع ةيداشرإلا ةلدألا دادعإو ريوطت مت .ميلعتلاو بالطلا ةمالس ىلع ةسرامملا
نوناك/ربمسيد يف نيتنجرألاو جيورنلا ةدايقب ةيداشرإلا ةلدألا مامتإ متو ،2102 يف تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا اهداق ةيلمع يف ،ةيلودلا
ىلإ دانتسالاب ،كولسلا يف يعوط ريغت ثادحإ اهنم فدهلا امنإ .ةيلود ةينوناق تامازتلا ةيأل ئيهت الو ةمزلم ريغ ةقيثو يه ةيداشرإلا ةلدألا .4102 لوألا
.تامجهلا نم اهتيامح نيسحتلو ةيميلعتلا تآشنملل يندملا عباطلا ةيامح ريبادت نيسحت لجأ نم ،ةمئاقلا تاسرامملا

ىلإ هريرقت يف ،ةنمآلا سرادملا نالعإ ىلع قيدصتلا ىلإ ءاضعألا لودلا عيمج شيريتوغ وينوطنأ ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا اعد7102 رايأ/ويام يف
.(S/414/7102) ةحلسملا تاعازنلا يف نييندملا ةيامح نأشب نمألا سلجم

******
 :ةيجيورنلا ةيجراخلا ةرازو عقوم ىلع ةنمآلا سرادملا نالعإ ىلع تاقيدصتلل ةثّدُحم ةمئاق دجوت
/5420642di/desrodne-noitacude-gnitcetorp/noitarepooc-tnempoleved/sriaffa-ngierof/scipot/ne/on.negnirejger.www//:sptth

،فارطألا ددعتم لفحم يف (لجسُم) يمسر عامتجا لالخ نم اهقيدصت نالعإ قيرط نع امإ ،تقو يأ يف ةنمآلا سرادملا نالعإ ىلع قيدصتلا لودلل نكمي
ايلاح ىلوتتو ،ةيجيورنلا ةموكحلا ىلإ قيدصت ةلاسر لاسرإ قيرط نع وأ

ً
وأ ،ةيسامولبدلا تاثعبلا قيرط نع ،تاقيدصتلا عاديإ ةهج لامعأب مئاقلا رود 

املاط ،قيدصتلا ةلاسر عقوي نأ بجي يذلا صخشلا لوح ةددحم دعاوق دجوت الon.afm@lamsnops.ereatinamuh.rof.nojskeS ىلإ ةرشابم
.لماكلاب ةموكحلا نع ةباينلاب مازتلا ميدقت تايحالص هل صخشلا
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ةمدقملا
اهدعاست نأ نكمي يتلا ةلثمألاو تايصوتلاو – رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع – تاحرتقملا نم ةمئاقبتاموكحلا دادمإل ىعسي اذه يذيفنتلا لمعلا راطإ
اضيأ دعاسي نأ نكمي لمعلا راطإ .ةنمآلا سرادملا نالعإ ىلع قيدصتلا ىلع ةبترتملا تامازتلالا ذيفنتل ةبسانملا ةقيرطلا اهديدحت ءانثأ

ً
ىرخألا فارطألا 

يف كراشت نأ نكمي يتلاو (يلودلا نوناقلا ،ميلعتلا ،ةيامحلا) ةنمآلا سرادملا نالعإب لصتم لاجمب ةينعملاةينطولا وأ ةيلودلا تامظنملا لثم ،ةمتهملا
.هذيفنت ىلإ وأ نالعإلا ىلع قيدصتلل ةيعادلا ةرصانملا ةطشنأو لامعأ

تامازتلا كانه نأ فرعن امنإ .ةنمآلا سرادملا نالعإ ذيفنتل ذاختالا ةبجاو تاوطخلاب ةيرصح ةمئاق لثمي نأ هنم دصقلا سيل اذه يذيفنتلا لمعلا راطإ
ىلع ةقدصملا لودلا نم لك رودو تاردقلاو مئاقلا قايسلا ىلع ءانب ،ذيفنتلل ةفلتخم صرفو ةنيابتم قئاقح لثمت ةنمآلا سرادملا نالعإ يف ةدراو ةديدع
ةلثمأ مدقيو ،ةيسايسو ةيجماربو ةيلام لامعأو تاسايس نم ،ةنكمملا لامعألا نم ةضيرع ةلمج مدقي يذيفنتلا لمعلا راطإ نإف ،ببسلا اذهل .نالعإلا
،انه ةمدقملا ةيهيجوتلا ةلئسألا عيمج رمأ يف ثحبت نأ ىلع لودلا فلاحتلا عجشي .ماهلإلا وأ هيجوتلا نم ديزم يف ةديفم نوكت نأ نكمي ةيساسأ دراومو
.ال مأ لاتق لامعأ يف ةرشابم ةفصب ةكراشم ةحلسملا اهتاوق تناك اذإ امع رظنلا ضغب ،ةلثمألاو تايصوتلاو

اميس ال ،يركسعلا مادختسالا نمو تامجهلا نم سرادملاو نيملعملاو بالطلا ةيامح نأش يف ةديجلا تاسرامملا قيثوت يف فلاحتلا رمتسي فوس
مادختسا يفو ةنمآلا سرادملا نالعإ ذيفنت يف رثكأو رثكأ لود ءدب عم ،ةمداقلا تاونسلاو روهشلا رادم ىلع رهظتس يتلا ةيلمعلا تاسرامملاو تاءارجإلا
ةلثمألا ضرع متي فوس .(ةيداشرإلا ةلدألا)ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألا
1.فلاحتلا عقوم ىلع ةديجلا تاسرامملا ىلع ةديدجلا
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يركسعلا لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح1
لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألا مادختسا – ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ

ءانثأ يركسعلا لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح
ةحلسملا تاعازنلا

ةيداشرإلا ةلدألا مدختسنةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألا ىلع قدصن
؛مئالمو نكمم دح ىصقأ ىلإ ةيليغشتلا رطألاو ةيلحملا ةسايسلا يف اهجاردإب موقنو

ضارغأ يف تاعماجلاو سرادملا لامعتسا ىلإ – تاعازن نم ةررضتملا لودلا بلغأ يف – ةلتاقتملا تاوقلا تأجل ةيضاملا رشعلا تاونسلا رادم ىلع
ام ،ةيركسع فادهأ ىلإ ةيميلعتلا تآشنملا ليوحت ىلع ةرداق ةسرامملا هذه .زاجتحا زكارمك وأ ةحلسألل نزاخم وأ تانكث وأ دعاوق اهذاختاك ،ةيركسع
رطخلل ضرعي سرادملا يف ةحلسملا تاوقلا وأ تاعامجلا دجاوت نإف ،معأ لكشب .تامجهلل ةرمدملا تاعبتلا رطخ ىلإ ميلعتلاب نيلماعلاو بالطلا ضرعي

2.برحلا نمز يف ميلعتلا ةيرارمتسا نامض دوهج

.يلودلا نوناقلل قرخ يف سرادملل يركسعلا مادختسالا عدرل ةسوملم تاءارجإ ذاختاب ةفاك لودلا نابلاطي (5102)5222و (5102)3412 نمألا سلجم ارارق
ةدعاسمل ةيلمع تاهيجوت مدقت (ةيداشرإلا ةلدألا)ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألا
نيملعملاو بالطلا ىلع ةسرامملا هذه رارضأ فيفخت يفو ةيركسع ضارغأ يف ةيميلعتلا تآشنملا مادختسا ليلقت ىلع تاعازنلا يف فارطألا
عباطلل لضفأ ةيامح تانامض وحن تاسرامملا يف ةلقن ثادحإ ىلإ فدهت امنإ ،ةديدج ةينوناق ةيلود تامازتلال ئيهت الةيداشرإلا ةلدألا .ميلعتلا ىلعو
.تامجهلا نم اهتيامح يف ةدعاسمللو ،ةيميلعتلا تآشنملل يندملا

تايصوتو ةيهيجوت ةلئسأ
جامدإب يصوت يتلا ،6 مقر ةيداشرإلا ةلدألا ةدعاق عم قستم ،ةيلحملا رطألا ىلع هزيكرتب – ةنمآلا سرادملا نالعإ يف – ةيداشرإلا ةلدألا مادختساب مازتلالا
ميمعتلا لئاسو نم اهريغو ،تايلمعلا رماوأ ،كابتشالا دعاوق ،ةيركسعلا تابيتكلا ،ةيركسعلا ئدابملا :يلي امب لاثملا ليبس ىلع ةيداشرإلا ةلدألا
.مئالملا لكشلابو ناكمإلا ردق ،لاصتالاو

الدب .اهيلع قدصم فرط لك ىدل مئاقلا قايسلا بسح اهجمد متي نأ اهنم دصقلاو ،ةلوؤسملا ةسرامملا وحن تاهيجوت يه ةيداشرإلا ةلدألا
ً
لقنلا نم 

نأ ينعت”مئالمو نكمم دح ىصقأ ىلإ ةيليغشتلا رطألاو ةيلحملا ةسايسلاب ةيداشرإلا ةلدألا جاردإ“ نإف ،ةيلحملا لمعلا رطأ ىلإ ةيداشرإلا ةلدألل يفرحلا
 :يلي امب ةلتاقملا تاوقلا موقت

صخي امو نيملعملاو بالطلا ةمالس صخي اميف ،فارطألا لاعفأ اهيلإ يدؤت دق يتلا لجألا ةليوطو ةريصق راثآلاو ةلمتحملا رطاخملا مهف 
 .ةماع ةفصب ميلعتلا
اهمدختست الأب وأ ،فورظلا نم فرظ يأ يف ةيركسع ضارغأ يف ةيميلعتلا تآشنملا مادختسا مدعب امإ ةحيرص تاميلعت ىلع لصحت نأ 
فك دق تآشنملا هذه نوكت امدنعو ،ةنكمم ةرتف رصقألو ريخأ لحك الإ

ّ
 .ةلماع ةيميلعت تاسسؤم اهنوك نع ت

راثآ ةيميلعتلا تآشنملا بينجت – ةيعافد تايلمع وأ تامجه ءاوس – حلسملا عازنلا ءانثأ لامعألا يعارت ثيحب تاهيجوتلا ىلع لصحت نأ 
 .تامجهلا
نامأب ميلعتلا فانئتسا نكمي ثيحب نييلحملا نيلعافلاو ةيلحملا تاطلسلا عم قيسنتلاو لماعتلا ةيفيك لوح تاهيجوتلا ىلع لصحت نأ 
.عازنلا مغر
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يذيفنت لمع راطإ

اددع ةنمآلا سرادملا نالعإ مدقي
ً
 :ذيفنتلل ةيسيئر تالاجم ةسمخ يطغت يتلا تامازتلالا نم 

 :ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح                      1

تاعازنلا ءانثأ يركسعلا لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألا ىلع قدصن اننإ»
.”مئالمو نكمم دح ىصقأ ىلإ ةيليغشتلا رطألاو ةيلحملا ةسايسلابةيداشرإلا ةلدألا جردن :فوسو ةحلسملا

 :تامجهلا هذه عم لماعتلاو ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ نيلماعلاو بالطلاو ةيميلعتلا تآشنملا ىلع تامجهلا لوح تانايبلا عمج                      2

قفارملا ىلع تامجهلا نأشب ةلصلا تاذ ةقوثوملا تانايبلا عمجل ينطولا ىوتسملا ىلع نكمم دهج لك لذب»
نم كلذ يف امب ،ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ تاعماجلاو سرادملل يركسعلا مادختسالاو ،تامجهلا اياحضو ،ةيميلعتلا

ريغ ةقيرطب ،اياحضلل ةدعاسملا ميدقتو ؛ليبقلا اذه نم تانايبلا عمج ليهستل ؛ةمئاقلا غالبإلاو دصرلا تايلآ لالخ
.”ةيزييمت

 :ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ ميلعتلل ةيامحلاب صاخلا رودلا زيزعت                      3

ىوتسملا ىلعو ،ةيلودلا ةيئامنإلاو ةيناسنإلا جماربلا يف”عازنلل ةساسحلا“ ميلعتلا جهانم زيزعتو دامتعاو ريوطت»
امئالم كلذ ناك امثيح يموقلا

ً
قفارملا ءاشنإ ةداعإ معدو ،ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ ميلعتلا رارمتسا نامض ىلع لمعلا .

وأ عنم ىلع لمعت يتلا جماربلل ،كلذ نكمأ امثيح ةيلودلا ةدعاسملاو ،يلودلا نواعتلا ريسيتو ريفوتو ةيميلعتلا
.”نالعإلا اذه ذيفنت لجأ نم كلذ يف امبو ،ميلعتلا ىلع تامجهلل ةباجتسالا

:ةيلودلا لفاحملا يف ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ ميلعتلا ةيامحل يسايسلا معدلا زيزعتو قيسنتلا معد                      4

صاخلا لثمملا دوهج كلذكو ،ةحلسملا تاعازنلاو لافطألا نأشب ةدحتملا ممألل عباتلا نمألا سلجم دوهج معد»
؛ةلصلا تاذ ىرخألا تالاكولاو تائيهلاو ةدحتملا ممألا ةزهجأو ،ةحلسملا تاعازنلاو لافطألاب ينعملا ماعلا نيمألل
اذه ذيفنت ضارعتسال كلذو ،يندملا عمتجملاو ةلصلا تاذ ةيلودلا تامظنملا ةوعدو ،ةمظتنم ةفصب تاعامتجا دقعو
.”ةيداشرإلا ةلدألا مادختساو نالعإلا

 :ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ نيلماعلاو بالطلاو ةيميلعتلا تآشنملا ىلع تامجهلا ىلع ةبساحملا                      5

بسح ةانجلا ةمكاحم ،ةجاحلا تعد اذإو ،لوعفملا ةيراس ةيلودلاو ةينطولا نيناوقلا تاكاهتنا تاماهتا يف قيقحتلا»
.”اهب لومعملا لوصألا
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ةعماج وأ ةسردم ةمجاهم لبق اهذاختا نكمي يتلا ةصاخلا تاطايتحالا لوح تابيردت وأ تاهيجوت ةينطولا ةحلسملا تاوقلا ىقلتت له □
 ؟(ًايركسع ًافده – اذهل ةجيتن – تحبصأو) ةيركسع ضارغأل ةيداعم تاوق لبق نم اهمادختسا يراج

اديدحت حضوت ةيلمع تاهويرانيسو ةيركسع تاميلعت تابيتكو بيردت ةطشنأ مض :ةيصوت
ً
تاوقلا لبق نم ةذختملا تاطايتحالا  

ةلص ىلع ةيبيردت تانوكم ،لاثملا ليبس ىلع اذه لمشي نأ نكمي .ًايركسع ًافده تحبصأ ةعماج وأ ةسردم ةمجاهم لبق ةحلسملا
نم4 مقر ةدعاقلا يف ددصلا اذه يف ةيلمع تايصوت ىلع روثعلا نكمي) .موجهلا صخي اميف بسانتلاو تاطايتحالا ذاختاو زييمتلا ئدابمب
.(5”ةيداشرإلا ةلدألا ذيفنت ،فلاحتلا تاودأ ةعومجم يفو ،ةيداشرإلا ةلدألا

يتلا تاعازنلا نم ةررضتملا قطانملا يف اهلامعتسا وأ ةيميلعتلا تآشنملا ىلع ةقباسلا تامجهلا لوح تامولعملا لعج :ةيصوت 
يمكارتلا ررضلا رمأ ربدت نم اذه مهنكمي فوس .تايلمعلل ذيفنتلاو طيطختلا يف نيكراشملا دارفألل ةرفوتم ،ةحلسملا كتاوق اهب تلمع
تاطايتحا ذاختا رمأ يف ريكفتلا عمةقطنملا يف ةيركسعلا تآشنملل يفاضإلا يركسعلا لامعتسالا وأ ةيفاضإلا تامجهلل لمتحملا

.ةقطنملا يف ميلعتلا ىلع لجألا ليوط رثألا مخضتو روهدت امبرو ،ةيلاحلا رارضألا ةمقافم يدافتل ةصاخ

ضارغأ يف ةيميلعتلا ةأشنملا لامعتسا نع ليدب ةينطولا ةحلسملا تاوقلا مامأ نكي مل لاح يف ةيراس تاءارجإ وأ تالوكوتورب كانه له □
اهتفصب ىرخأ ةرم ريغلا نم اهعم لماعتلا متيسو ةمالسب لمعت فوس – ةسردملا ءالخإ متي نإ ام – هنأ نامض لجأ نم ،ةيركسع
؟ةيندم نيع

تاوقلا نيب لماعتلا لوح ةحضاو تاهيجوت – كتموكحل يركسعلا-يندملا قيسنتلاب صاخلا لمعلا راطإ قايس يف – دادعإ :ةيصوت 
يتلا ةيميلعتلا تآشنملا ةمالسل بسانملا مييقتلا نامضل (نييلود ،نييموكح ريغ ،نييموكح) ةلصلا يوذ نييندملا نيلعافلاو ةحلسملا
تايصوت دجوت) .اهحتف ةدواعم لبق اهليهأت ةداعإ ةيناكمإ مييقت ناكمإلا ردقبو اهتمجاهم تمت وأ ةيركسع ضارغأ يف تمدخُتسا
.(2 مقر ةيهيجوتلا ةدعاقلا يف ددصلا اذه يف ةيلمع

ال ةحلسملا تاعازنلا قايس يف ةيميلعتلا تآشنملا ليهأت ةداعإب لصتت ةطشنأ يف ةحلسملا تاوقلا ةكراشم نأ نامض :ةيصوت 
قيسنتلا راطإ يف نييندملا نيلعافلا عم راوحلا .ىرخألا عازنلا فارطأ لبق نم ةيركسع فادهأ اهنأ روصت ىلإ ضراع لكشب يدؤت
.هفيفختو رطخلا اذه مييقت يف هنع ىنغ الو يساسأ يركسعلا-يندملا

يأبو فورظ يأ يفف ،لعفت تناك نإ ؟عازنلا نم ةررضتملا قطانملا يف ةيميلعتلا تآشنملل نمألا ةينطولا ةحلسملا تاوقلا رفوت له □
؟تاصاصتخا/تايحالص

،ضيفتسملا ايازملا/رطاخملل مييقتلا ىلإ دنتست ةيميلعتلا تآشنملا ةيامح يف ةحلسملا تاوقلا مادختسا تارارق نأ نامض :ةيصوت 
اديدحتو ،ةصتخملا تاطلسلا عم قيسنتلاب تارارقلا ذاختا متي نأو

ً
ةدعاقلا يف ددصلا اذه يف ةيلمع تايصوت دحوت) .ميلعتلا ةرازو 

.(5 مقر ةيداشرإلا

.قباسلا5
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نم ،ةمئاقلا ةيلحملا رطألا مييقت ىلع نيرخآلا ةحلصملا باحصأو لودلا دعاست نأ نكمي يتلا تايصوتلاو ةيهيجوتلا ةلئسألاب ةيرصح ريغ ةمئاق يلي اميف
ةلدألا يف تدرو تايصوت اهدعبو ،ةيركسعلا تامجهلاو يركسعلا لامعتسالا نم ةيميلعتلا تآشنملا ةيامح ريبادت حيضوتو زيزعتل لبسل لصوتلا لجأ
 :ةيداشرإلا

؟ةفص يأبو رشتنت نأ حجرُي وأ ةينطولا ةحلسملا كتاوق ترشتنا عازن تالاح يأ يف □
نيملعملاو بالطلاو ةيميلعتلا تآشنملا ىلع تايلمعلل ةلمتحملا رطاخملاب مييقت لمع ةيركسعلا تايلمعلل طيطختلا ءانثأ نكمي :ةيصوت 
هيجوت يف دعاست نأ اهنكمي3”ةيداشرإلا ةلدألا ذيفنت“ ،تامجهلا نم ةميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا تاودأ ةعومجمو ةيداشرإلا ةلدألا)
يف وأ تانكث وأ دعاوقك ةيميلعتلا تآشنملا لامعتسا ءارج ةحلسملا تاوقلا اهقحلُت دق يتلا رطاخملاب مييقتو ،(هذه رطاخملا مييقت ةيلمع
.ىرخأ ضارغأ

تآشنملا ىلع ذاوحتسالا وأ/و لامعتسال ةحارص ىدصتي ىرخأ ةيليغشت رطأ يف وأ ةيلحملا تاسايسلا يف رصنع وأ دنب يأ كانه له □
؟تآشنملا هذهل ةيندملا ةعيبطلا ةيامحل لبس وأ/و ،حلسملا عازنلا ءانثأ ةحلسملا تاوقلا لبق نم (ةلماع وأ ةروجهم تناك ءاوس) ةيميلعتلا

هذه لعجو ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ تاعماجلاو سرادملل يركسعلا لامعتسالا نأشب كتموكح ةسايس حيضوت نكمي :ةيصوت 
.لعفلاب ققحتم اذه نكي مل نإ ،ةينمض ال ةحيرص ةسايسلا

لامعتسا يأ رظح رمأ يف ريكفتلا نكمي ،ةيميلعتلا تآشنملل يركسعلا لامعتسالا لوح كتموكح ةسايس حيضوت ضرعم يف :ةيصوت 
رصتقي ثيحبيركسعلا لامعتسالا قاطن قييضت لقألا ىلع وأ ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ ةحلسملا تاوقلا لبق نم ةيميلعتلا تآشنملل
ألو ريخأ لحكو ،ةلماعلا ريغ وأ ةروجهملا ةيميلعتلا تآشنملا ىلع

ٌ
نيتدعاقلا يف ةيلمع تايصوت ىلع روثعلا نكمي) .ةنكمم ةرتف رصق

.(2و1 نيتيداشرإلا

لامعتسا ءازإ ةموكحلا ةسايس حضوت ،يركسعلا بيردتلا داوم يف ةيلمع تاهويرانيسو تاهيجوتو ةطشنأ مض :ةيصوت 
يتلا ةلمتحملا رطاخملا فيفختل اهذاختا ةحلسملا تاوقلل نكمي يتلا ريبادتلاو (رصتقملا لامعتسالا وأ ماتلا رظحلا) ًايركسع سرادملا
تايصوت ىلع روثعلا نكمي) .ةيركسع ضارغأ يف ةيميلعتلا تآشنملل قباسلا وأ يلاحلا لامعتسالا ءارج نيملعملاو بالطلاب قحلت دق
(4.”ةيداشرإلا ةلدألا ذيفنت“ ،فلاحتلا تاودأ ةعومجم يفو2 مقر ةيداشرإلا ةدعاقلا يف ةيلمع

ريبادت ذاختا متيس – حلسم عازن ةلاح يف تاعماج وأ سرادم ًايلاح مدختست ةحلسملا كتاوق تناك اذإ – هنأ نامض :ةيصوت 
اعيرس

ً
ءانثأ ةيركسعلا تآشنملل يركسعلا لامعتسالا لوح ةيموكحلا ةسايسلا بجومبو بسانملا ردقلاب ،عضولا حيحصت لجأ نم 

.ةحلسملا تاعازنلا
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 :رظنا3
،kcattA morf noitacudE tcetorP ot noitilaoC labolG“atnemelpmi dna gnidnatsrednu ediug ot tikloot A :senilediuG eht gnitnemelpmI-
.7102 ،”tciflnoC demrA gnirud esu yratiliM morf seitisrevinU dna sloohcS gnitcetorP rof senilediuG eht fo noit
.قباسلا4



 ةحلسملا تاوقلا نيناوق لوح يركسعلا ليلدلا يف ةيميلعتلا تاسسؤملل ةحيرص ةيامح ريبادت :كرامندلا
بجي .تاعازن نم ةررضتملا قطانملا يف لمشي امب ،هفالخو ميلعتلا يف لافطألا قوقحل مارتحالا ضعب هعبتتسي لافطألا ةيامح»
ةيركسعلا تايلمعلا معد ضرعم يف ىرخألا ةيميلعتلا تاسسؤملاو سرادملا لامعتسا صخي اميف سفنلا طبض ةسرامم
رطاخملا ثيح نم بسحف سيل ،يركسعلا لامعتسالل ةريطخلا تاعبتلا هببس سرادملا ىلع صاخلا زيكرتلا اذه .ةيكرامندلا
اضيأ امنإ ،سرادملا هذه راوج ىلإ وأ يف نودجاوتي دق نيذلا ،ءشنلاو لافطألا حاورأ ىلع ةرشابملا

ً
الجأ لوطألا تاعبتلا ثيح نم 

ً

21.”ميلعتلا نس يف لافطألا ىلع

 مالسلا تاقافتا يف عازنلا فارطأ لبق نم ةيميلعتلا تآشنملا لامعتسا ءاهنإ :رامنايمو اكناليرسو لابين
تاسسؤم ةرداصم ليبق نم ةطشنأ ةيأل يروفلا ءاهنإلا ىلع ناقفتي .ميلعتلا يف قحلا قرخ مدع نامض ىلع نافرطلا قفتي»
ابلس رثؤت ةقيرطب ةيركسع تانكث بيصنت مدعو ...،اهمادختساو ةيميلعت

ً
31.”...سرادملا ىلع 

41.”يعيبطلا اهلامعتسا قباس ىلإ اهتداعإو نيفرطلا نم يأ لبق نم ةلتحملا ةيسردملا ينابملا ءالخإ نم دبال»

وأ تادايع وأ تايفشتسم وأ سرادم وأ ةدابع رود ةيأ لامعتسا بنجت [...] ىلع ةحلسملا ةينثإلا تامظنملاو وادانواتلا قفتت»
51.”ةيركسع ذفانم وأ طاقنك ةماعلا تاحاسملاو ةيفاقثلا ةيمهألا تاذ نكامألا كلذكو اهراقم

 مالسلا ظفح لمع راطإ يف سرادملل يركسعلا لامعتسالا ىلع حيرص رظح :ةدحتملا ممألا
61.”اهتايلمع يف سرادملا شويجلا مدختست ال»

ممألا تاهيجوت يف ،ةطرشلاو ةدحتملا ممألاب مالسلا ظفح رصانع لبق نم يركسعلا لامعتسالا نم سرادملا ةيامح :ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج
 ةدحتملا

ريغ تاعماجلاو سرادملا .4 .[...] ضارغأ ةيأ يف سرادملا لمعتست الأ اكسونيم ةثعب ةطرش رصانعو تاوق نم بولطم .3»
ادبأ مدختست الأ بجي ةلماعلا

ً
ةيمسرلا تالطعلاو ةيعوبسألا تالطعلا يف ةقلغملا تاعماجلاو سرادملا ىلع اذه قبطني .لكش يأب 

نود ررحُت نأ بجي اهتطرش رصانعو اكسونيم تاوق لبق نم ةلتحملا ةروجهملا تاعماجلاو سرادملا ينابم .5 .تازاجإلا تارتفو
وأ ةركسعب ةصاخلا تاتفاللاو تاراشإلا عيمج .ةنكمم ةصرف برقأ يف اهحاتتفا ةدواعمب ةيميلعتلا تاطلسلل حامسلا لجأ نم ريخأت
اروف لازُت نأ بجي تآشنملا نيصحت

ً
اعيرس هحالصإ متي نأ بجي تآشنملاب قحل ررض يأو ،باحسنالا دعب 

ً
ىلإ ميلستلا لبق 

71.”تآشنملل يميلعتلا لامعتسالا ىلإ ةدوعلاب حمسي امب ،تاطلسلا

ةيميلعتلا تآشنملا نيمأت يف ةدحتملا ممألاب ةطرشلا رصانعو مالسلا ظفح رصانع لامعتساب ةصاخلا تاطايتحالا :ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج
 ةدحتملا ممألا تاميلعت راطإ يف

ينابملا وأ سرادملا مرح لوخد ناكمإلا ردق اوبنجتي نأ مهيلع تاعماجلاو سرادملا نيمأتب نوفلكملا ةطرشلاو شيجلا رصانع»
81.”رطخلل يندملا اهعباط اوضرعي ال ىتح
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ةلثمأ

تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألا ىلع قيلعت“ ناونعب تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا ةعوبطم يف ةيفاضإ ةلثمأ دجوت
6.”ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا لامعتسالا نم

 يرازو ميمعت يف سرادم ىلع ذاوحتسالا ىلع حيرص رظح :ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج
ضارغأل ...سرادملا لالتحا ...:ةددشم ةيبيدأتو ةيئانج تابوقع هجاوي ةيلاتلا تافلاخملا نم يأ يف بنذلا هيلع تبثي نم لك»
7.”ةيركسع

ينطو عيرشت يف يركسعلا لامعتسالا نم ةيميلعتلا تآشنملل ةحيرص ةيامح :نيبلفلا
نزاخم وأ تاقحلم وأ تانكث وأ ةدايق راقم اهذاختا لثم ةيركسع ضارغأ يف لغتست ال ...سرادملا لثم ةيساسألا ةينبلا»
8”...تادادمإ

يركسع رمأ يف تاطايتحالا ذاختاو زييمتلا ئدابمل كاهتناك فصوي ةيميلعتلا تاسسؤملل يركسعلا لامعتسالا :ايبمولوك
اقرخ ربتعي ،يناسنإلا يلودلا نوناقلا ئدابمل الامعإ»

ً
انيب 

ً
ةفلاخم مث نمو ،تامجهلا يف تاطايتحالا ذاختا أدبملو زييمتلا أدبمل 

9.”ةيميلعتلا دهاعملا لثم ةماع تاسسؤم ...لالتحاب هتاوقل حمسي وأ لالتحاب دئاق موقي نأ ،ةميسج

ةحلسملا تاوقلا نيناوقل يداشرإلا ليلدلا ةدوسم يف ةيميلعتلا تاسسؤملل ةحيرص ةيامح :ادناليزوين
ايرورض اذه ناك اذإ الإ ةيركسع ضارغأ يف ةيميلعتلا تاسسؤملاب ةصاخلا ينابملا مدختست ال [ةيدناليزوينلا ةحلسملا تاوقلا نإ]»

ً

اديدحت لافطألاو نييندملا ةيامح (أ) :نامضل ةنكمملا تاوطخلا عيمج ذاختا متي ،تالاحلا هذه لثم يف .هنع ىنغ الو
ً
راثآ نم 

نوكي مادختسالا اذه نأ (ب) ،ةقطنملا نم دارفألا داعبإ لمشي امب – ةيداعملا تاوقلا لبق نم ةيميلعتلا تاسسؤملا ىلع تامجهلا
01.”نكمم ردق ىصقأل ،ميلعتلا يف مهقحب لصتي ام اميس ال ،لافطألا ىلع ةراضلا راثآلا صيلقت متي نأ (ج) ،ةنكمم ةرتف رصقأل

 ةحلسملا تاوقلاب ةصاخلا حلسملا عازنلل ةمكاحلا نيناوقلا ليلد ةدوسم يف ةيميلعتلا تاسسؤملل ةحيرص ةيامح :ارسيوس
نأ امك .ةلودلا لبقتسمبو بعشلاب ىمظع رارضأ قاحلإ فاصم ىلإ اهريمدت ىقري دق .ةصاخ ةيانعب ةيميلعتلا تاسسؤملا لماعُت»
تاعماجلا نأ ىلإ ةفاضإ .سرادملا يف نودجاوتم ،رطخلل ةدئازلا مهتضرع ببسب ةيفاضإ ةيامح ىلإ نوجاتحي نيذلا لافطألا
انايعأ فيضتست وأ لكشت ام ةداع يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم نم اهريغو اهرودب

ً
طايتحالا ئدابم قيبطت ءانثأف ،مث نم .ةمهم ةيفاقث 

ايركسع اهمادختسا يدافت بجي .ةيميلعتلا تاسسؤملل ةصاخ ةيانع ءاليإ نم دبالف ،بسانتلاو
ً

”.11
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،”ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألا ىلع قيلعت“ ،تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا6
.71-41 ص ص ،5102
.2102 يناثلا نيرشت/ربمفونBAC/CANDM/MPVoN/32102/9802 :ةقيثو مقر ،ىمادقلا نيبراحملاو ينطولا عافدلا ةرازو ،لمعلا ةطخ ذيفنت لوح يرازو ميمعت7
ضارغأو ةلصلا تاذ تافلاخملا ىلع ةبقاعملاو ،مهدض زييمتلاو مهلالغتساو لافطألا ىلإ ةءاسإلا دض ةصاخلا ةيامحلاو ىوقألا عدرلا نأش يف نوناق ،0157 مقر نوناق8
.(ـه)X)22( ةدام ،2991 ناريزح/وينوي71 ،ىرخأ
GNIGC-MFGC- 11.52. /1895004210102 مقر ةيمسر ةقيثو ،0102 زومت/ويلوي6 خيراتب رمأ ،ةحلسملا تاوقلل ماعلا دئاقلا9
.4 دلجم ،(ةيناثلا ةعبطلا) ةحلسملا تاوقلا نيناوقل يداشرإلا ليلدلا ةدوسم01
.ةثدحم ةدوسم ،ةحلسملا تاعازنلا نوناق نأشب ةيرسيوسلا ةحلسملا تاوقلا ليلد11
.451 ،511 ،42 ص ص ،6102 لوليأ/ربمتبس ،ةيلودلا ةيركسعلا تايلمعلا صخي اميف ،ةيكرامندلا ةحلسملا تاوقلا نيناوق لوح يركسعلا ليلدلا21

.6002 ،(يواملا) يلابينلا يعويشلا بزحلاو ةيلابينلا ةموكحلا نيب دقعنملا لماشلا مالسلا قافتا31
.3.2 ةدام ،2002 ،ماليإ ليماتلا ريرحت رومنو اكناليرس ةموكح نيب رانلا قالطإ فقو قافتا41
.5102 ،ةحلسملا ةينثإلا تامظنملاو رامنايم داحتا ةيروهمج ةموكح نيب ينطولا رانلا قالطإ فقو قافتا51
مسقلا ،2102 بآ/سطسغأ ،1 دلجم ،ةدحتملا ممألا ةاشم بئاتكل يداشرإلا بيتكلا ،ةدحتملا ممألاب يناديملا معدلا ةرادإ ،مالسلا ظفح تايلمع ةرادإ ،ةدحتملا ممألا61
.(6102 زومت/ويلوي51 يف ةرايزلا تمت)31.2
cilbupeR nacirfA lartneC eht ni noissiM noitazilibatS detargetnI lanoisnemiditluM snoitaN detinU، :رظنا71
.5102 ،42 rebmeceD ،5102/640/GSRSO/ACSUNIM
.قباسلا81
.ةتقؤم تايلمع ةدعاق91



ةيركسعلا ئدابملاو ةينطولا تاعيرشتلا يف ةيداشرإلا ةلدألا ذيفنتب مازتلا :ايلاطيإ
دوهجملا معد يف ةدابعلا رودو سرادملا مادختسا نم دحلا/رظحب ةصاخلا ةينطولا تاعيرشتلا ذيفنت يف ايلاطيإ رمتست فوس»
42.”يركسعلا

ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألا جمد ايلاطيإ معدت فوس»
52.”ىرخألا ةيركسعلا ميمعتلا لئاسوو ةيركسعلا ئدابملاو ةيركسعلا ةلدألا ىلإ

حلسم عازن عوقو لاح يف مادختسالا ةجودزم تآشنملل يندملا عباطلا ةيامح :جيورنلا
ةجودزم“ نايعألا ضعب كانه نكامألا هذه يف .ناكسلا ةليلق قطانم يف ةيجيورنلا ةيركسعلا دعاوقلا نم ديدعلا عقت»
ريغ رخآ لكش يأب اهترادإ نأل ةطاسبب نييلحملا ناكسلا فرصت تحت ةعوضومو ةحلسملا تاوقلل ةكولمم ينابم يهو ،”مادختسالا

ايلام ةيدجم
ً

ايلام يدجملا ريغ نم وأ ،
ً
انايحأ .نيترم نايعألا هذه ءانب 

ً
ةلاصف ،لاثملا ليبس ىلع .ميلعتلا يف تايانبلا هذه مدختست 

ترسف ذيفنتلا ةيلمع نم ءزجك ...تاوقلل يندبلا بيردتلا يف شيجلا اهمدختسي كلذكو يندبلا ميلعتلل سرادملا اهمدختست باعلألا
ةفاضتسا حلاصل ةرجأتسم تايانب/تاراقع كلتمت ةحلسملا تاوقلا تناك اذإ ....:يلي ام ينعت اهتفصب ةيداشرإلا ةلدألا عافدلا ةرازو
ادنب مضت نأ دبال ،لبقتسملا يف ،راجيإلا دوقع نإف ،ةيندم ةيميلعت ةيلمع

ً
62.”ةيجيورنلا يضارألا ىلع حلسم عازن عقو اذإ خسفلاب 

مازتلالا مدع لاح يف تابوقعلاو ةعماجلا ةمرح :روداوكإلا
بسحبو ،صاخشألا دحأ تيب صخي شيتفتلا ناك لاح يف الإ اهشيتفت زوجي الو ةمرح اهل ايلعلا دهاعملاو تاعماجلا نإ»
.نوناقلا اذه يف ةددحملا تاياغلاو فادهألا قيقحت يف ًارصح مدختسُت نأ بجي .نوناقلاو روتسدلا صن

نإف ،ةماعلا تاوقلا ةيامحل ةجاحلا أشنت امدنع .تاعماجلا تاطلس ةيلوؤسم يه يلخادلا ماظنلا ةنايصو دصر لامعأ نإ
 .نأشلا تاذ ايلعلا ةيميداكألا ةئيهلا رطخيو ،ةجاحلا بسح ةدعاسملا بلطي ةينعملا ةسسؤملل ينوناقلا لثمملا

72.”نوناقلا بجومب نوبقاعُي ةمرجلا هذه نوكهتني نم

 ةديفم دراوم
تاعازنلا ءانثأ يركسعلا لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألا ىلع قيلعت“ ،تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا
 .5102 ،”ةحلسملا

.7102 ،”ةنمآلا سرادملا نالعإ لوح ةبوجأو ةلئسأ“ ،تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا

سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألا ذيفنتو مهف هيجوتل تاودأ ةعومجم :ةيداشرإلا ةلدألا ذيفنت“ ،تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا
.7102 ،”ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا لامعتسالا نم تاعماجلاو

.7102 ،”ةيركسعلا ئدابملاو تاسايسلاو نيناوقلا :يركسعلا لامعتسالا نم سرادملا ةيامح“ [ةيزيلكنإلاب] ،شتوو ستيار نمويه
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مالسلا ظفح تايلمع نع تردص ،لافطألا ةيامحل ةيبيردت داوم يف درو امك سرادملا لامعتسا لوح ةلاح ةسارد :ةدحتملا ممألا
ةقطنم نم ةيئان ةقطنمب تامجه بكترا – ةدحتملا ممألل يداعمو مالسلا ةيلمعل ضراعم – حلسم ليصف نأب كراطخإ مت»
اهراتخم فرعت ،ةيرقلا ىلإ كتيرس لوصو دنع .ةقطنملا يف ةلقنتم تايلمع ةدعاق رشن تررق .دودحلا برق [كب ةصاخلا ةيلوؤسملا]
91.(م.ع.ق) ةوقلا اهذختت نأ ضرعو ةيئادتبا ةسردم نع ةرابع ديج عقوم ىلع

(...) ؟اذاملو ةيرسلا دئاقل اهيطعتس يتلا تاميلعتلا ام •

ارقم ةسردملا نم ذختت مصخلا ليصفلل ةيداعملا تاوقلا تناك ول اذام
ً
يف اهيلإ مامضنالا ىلإ ةيرسلا تعدو اهل  •

؟ةكرتشم ةيلمع

اموجه لثمي ال ويرانيسلا اذه نأ ظحال
ً
ممألاب مالسلا ظفح رصانع لامعتسا .ةسردم لامعتساب قلعتي وه امنإ ،ةسردم ىلع 

امامت روظحم رمأ سرادملل ةدحتملا
ً

دجت مل اذإ سرادملا لامعتساب ةينطولا ةحلسملا تاوقلل حامسلا ةيناكمإ ىلع صني ام كانه .
ةبلاطم ةدحتملا ممألاب مالسلا ظفح رصانع ىلع مث نم .ةبوعصلا ةديدش فقاوملا يفو ريخأ لحك اذه نوكي نكل ،ىرخأ تارايخ
.اهل ةليدب دعاوق ىلع روثعلاو سرادملا ءالخإب ةحلسملا تاوقلا عيمج

 :ةيلاتلا دودرلا ىلإ يدؤي نأ شاقنلاب ّيرح

ةيأ لامعتسا اهيلع روظحم ةدحتملا ممألاب مالسلا ظفح رصانع ؟اذاملو ةيرسلا دئاقل اهيطعتس يتلا تاميلعتلا ام •

تاوقلا لبق نم سرادملا لامعتسا رظحي ةدحتملا ممألاب ةاشملا بئاتك ليلد .ةيركسع ضارغأ يأ يف سرادم
.(لافطألا ةيامح –31.2 مسق ،1 دلجملا) ةحلسملا

ارقم ةسردملا نم ذختت مصخلا ليصفلل ةيداعملا تاوقلا تناك ول اذام
ً
يف اهيلإ مامضنالا ىلإ ةيرسلا تعدو اهل  •

مسا - :ةلصلا تاذ قئاقحلا عيمج مدقي نأو02(ط.ح.أ) راطخإ ةدحتملا ممألا ةيرس دئاق ىلع ؟ةكرتشم ةيلمع
ةحلسألا ددع – دونجلا ءامسأ – ةسردملل ةلتحملا ةقيدصلا تاوقلا ةدحو – ةيرقلا مسا – اهعقومو ةسردملا
ةسردملا يلخت نأب ةدحولا بلاطي نأ ةدحتملا ممألا ةيرس دئاق ىلع .4 .خلإ ،يلحملا دئاقلا ةبترو مسا – اهعاونأو
اروف

ً
12.”لاتقلا ءارج ريمدتلل ةسردملا ضرعتت نأو ةسردملا فادهتسا رطخ نم ديزي ةسردملاب ةقيدص تاوق دوجو .

ةيركسعلا ئدابملا يفو تاعيرشتلا يف ةيداشرإلا ةلدألا ذيفنتب مازتلا :غربمسكول
ايمسر قدصت غربمسكول نأ ديكأت انرسي»

ً
22.”ةيركسعلا ئدابملا يفو تاعيرشتلا يف اهذيفنتب دهعتتو ةيداشرإلا ةلدألا [...] ىلع 

فلحو يبوروألا داحتالل ةعباتلا ةينمألا ميهافملا حالصإ ةيلمع نمضو ةيركسعلا تابيردتلا داوم يف ةيداشرإلا ةلدألا ذيفنتب مازتلا :اينيفولس
وتانلا

تايلمعلا يف ةكراشملا ةيركسعلاو ةيندملا رصانعلاب ةصاخلا راشتنالا لبق ام تابيردت ىلإ ةيداشرإلا ةلدألا اينيفولس مضت فوس»
ةحلسملا تاوقلا حلاصل رداصلا يناسنإلا يلودلا نوناقلاب صاخلا يداشرإلا بيتكلا ىلإ اهمضت فوسو ،ةيلودلا تاثعبلاو
اضيأ اينيفولس ىعست فوس .ةينيفولسلا

ً
وتانلا فلحو يبوروألا داحتالاب ةينمألا ميهافملا حالصإ ةيلمع ىلإ ةيداشرإلا ةلدألا مض ىلإ 

32.”تايلمعلاب ةصاخلا ةطشنألا يفو
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GCPEA
تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا يذيفنت لمع راطإ:ةنمآلا سرادملا نالعإ

.ةتقؤم تايلمع ةدعاق91
.لفطلا ةيامح يراشتسا02
 :رظنا12
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.4102 لوألا نوناك/ربمسيد21 خيراتب ،عافدلا ريزوو ءارزولا سيئر بئانو غربمسكول ةيجراخ ريزو نم يملاعلا فلاحتلا ىلإ تلسرأ قيدصت ةلاسر22
.6102 ناسين/ليربأ21 خيراتب ،ةيجيورنلا ةيجراخلا ةرازو ىلإ ةينيفولسلا ةيجراخلا ةرازو نم ةلاسر32

.6102 ةيملاعلا ةيناسنإلا ةمقلا ،550702 مقر تاسايس ةلاسر42
.6102 ةيملاعلا ةيناسنإلا ةمقلا ،960702 مقر تاسايس ةلاسر52
olsO eht fo tropeR :رظنا .5102 رايأ/ويام92 ،ةنمآلا سرادملل ولسوأ رمتؤم يف ،جيورنلا عافد ةريزو ،ىدنيروس نسكيرإ ينيإ اهتقلأ ةملك نم سبتقم62
91 .p ،5102 ،yawroN ،olsO ،sriaffA ngieroF fo yrtsiniM ،sloohcS efaS no ecnerefnoC
.91 ةدام ،0102 لوألا نيرشت/ربوتكأ21 خيراتب892 ددع ،روداوكإلا ةيروهمج ،يلاعلا ميلعتلا نوناق72



تايصوتو ةيهيجوت ةلئسأ
تانايبلا عمجب مازتلالا ذيفنت ىلع نيرخآلا ةحلصملا باحصأو لودلا دعاست نأ نكمي يتلا ،تايصوتلاو ةيهيجوتلا ةلئسألاب ةيرصح ريغ ةمئاق يلي اميف
 :ميلعتلا ىلع تامجهلا اياحض ةدعاسمو

ايركسع اهمادختساو تاعماجلاو سرادملا ىلع تامجهلا تالاح لوحتانايبلا عمجب كتموكح موقت له
ً

نع سنجلا بسحب ةمسقم تانايبو ، □
تاعازنلا نم ةررضتملا قطانملا يف ،تامجهلا هذه عم لماعتلل اهذاختا متي يتلا لامعألا لوحوتانايب اضيأو نيملعملاو بالطلا ىلع تامجهلا
؟ةينطولا ةحلسملا كتاوق اهب رشتنت يتلا

تلاز ام يتلا تامولعملاو ،ةرفوتملا يركسعلا لامعتسالاو تامجهلا لوح تامولعملا ديدحتل تانايبلا يف ةرغثلل ليلحت ءارجإ:ةيصوت 
يف تاريغتلا لمشي امب ،نمزلا ربع يركسعلا لامعتسالا عئاقوو تامجهلا عئاقو دصر بجي ،دصرلاو ليلحتلل ةطخ ىلع ءانب .ةبولطم

.ةيامحلا تاسايسو جمارب ذيفنت دصر كلذكو ،(بابسألا ،عازنلا ةعيبط ،تايمانيدلا ،نيلعافلا) عازنلا قايس

نعو ةقباسلا تامجهلاو دصرلا دوهج نع تامولعم عضو بجي ،ةينعملا غالبإلاو دصرلا تائيه ىلإ لودلا ريراقت يف :ةيصوت 
كتاوق اهب ةرشتنملا حلسملا عازنلا تالاح يف يركسعلا مادختسالا نمو تامجهلا نم نيملعملاو بالطلاو ميلعتلا تآشنم ةيامح
،ناسنإلا قوقح ةنجلو ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا ةنجل تادهاعم بجومب ةأشنملا تايلآلاو تائيهلا لمشت .ةحلسملا
.لماشلا يرودلا ضارعتسالا ةيلآو ةأرملا دض زييمتلا ىلع ءاضقلا ةنجلو،لفطلا قوقح ةنجلو

يوذ نييندملا ءارظنلا ىلإ كلذب ريراقت عفرو ةيميلعتلا تآشنملا دض تامجهلا نع غالبإلا ىلع فرعتلا ىلع ةبردم ةحلسملا كتاوق له □
؟تاوقلا هذه اهب رشتنت يتلا عازنلا قطانمب ةلصلا

ايركسع اهلامعتسا نعو ةيميلعتلا تآشنملا ىلع تامجهلا نع غالبإلل ةرامتسا دادعإ :ةيصوت
ً

عقومو مسا ريراقتلا مضت نأ بجي . 
تامولعم ريراقتلا لمشت نأ بجي ،فورعملا موجهلا ةلاح يف .بالطلا سنج كلذكو ،اهتعيبطو ةسردملا ةرادإ نع تامولعمو ةسردملا
ةعيبط كلذكو ،يسنج ىذأ وأ/و فاطتخا وأ ،دينجت وأ ،بهن/ةقرس لامعأ تعقو دق تناك اذإ امو ةمدختسملا ةحلسألاو موجهلا تقو نع
امييقت ريرقتلا مضي نأ بجي امك .ةانجلا ددعو

ً
ةجيتن تقلغأ دق ةيميلعتلا ةسسؤملا تناك اذإ امو ،موجهلا ءارج عقاولا يداملا ررضلاب 

.موجهلل

تاءارجإ وأ راشتنالا لبق ام تابيردت ىلإاهنع غالبإلاو تامجهلا ىلع فرعتلا ةيفيك لوح ةحلسملا تاوقلل تاهيجوت مض :ةيصوت 
نم .تاعازنلا نم ةررضتملا قطانملا يف ةيميلعتلا تآشنملا ىلع تامجهلاب تاديدهتلا دصر لوح تاهيجوت مضو ،ةدحوملا تايلمعلا
سرادملا لافطأ عم لماعتلا لوحو تامولعملا ءاشفإ مدع يرحت لوح دعاوقو ةيامح ريبادت تاهيجوتلا هذه لمشت نأ نامض مهملا
اضيأو ،تامجهلا صخي اميف نيرخآلا دوهشلاو اياحضلاو

ً
يف نيكراشملاةلصلا يوذ نييندملا نيلعافلا عم قيسنتلا لوح تامولعم 

.ةيميلعتلا تآشنملا ىلع تامجهلا عم لماعتلاو دصرلا

لوصو ةردق ةدحتملا ممألل له ،كتلود يف لافطألا دض ةريطخلا تاكاهتنالا لوح ةدحتملا ممألاب غالبإلاو دصرلل ةيلآ كانه تناك ول □
وأ سرادملا ىلع تامجهلا عئاقو نم ققحتلاو عيرس لكشب تانايبلا عمج لجأ نم ةينعملا فارطألاو ةررضتملا قطانملا عيمج ىلإ
ايركسع اهمادختسا

ً
82؟

مادختسالاو سرادملا ىلع تامجهلا تالاح نم ققحتلاو دصر لجأ نم ةدحتملا ممألاب نيلعافلا لوصو ةردق ريسيت :ةيصوت 
.سرادملل يركسعلا
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ةيميلعتلا تآشنملا ىلع تامجهلا لوح تانايبلا عمج2
عم لماعتلاو ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ نيلماعلاو بالطلاو
تامجهلا هذه

،تامجهلا اياحضو ،ةيميلعتلا قفارملا ىلع تامجهلا نأشب ةلصلا تاذ ةقوثوملا تانايبلا عمجل ينطولا ىوتسملا ىلع نكمم دهج لك لذب
عمج ليهستل ؛ةمئاقلا غالبإلاو دصرلا تايلآ لالخ نم كلذ يف امب ،ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ تاعماجلاو سرادملل يركسعلا مادختسالاو
.ةيزييمت ريغ ةقيرطب ،اياحضلل ةدعاسملا ميدقتو ؛ليبقلا اذه نم تانايبلا

نم ضرغلا .ةمئاقلا لماعتلا قرط ليدعتو فييكتل ةجاحلا نطاوم ىلعو ةديدج تاجايتحا ىلع فرعتلا يف دحومو قستم لكشب تامولعملا عمج دعاسي
تآشنملاو سرادملل يركسعلا لامعتسالاو ميلعتلا ىلع تامجهلا لدعمو قاطنو (هقاسنأو هتاهجوتو هعفاودو موجهلا عون يأ) ةعيبط مهف وه ليلحتلا اذه
.ةيامحلا ريبادت ذيفنتو ميمصت ةيلمع ىلإ فيضي امب ىرخألا ةيميلعتلا

تاكاهتنا ةتس لوح اهنم ققحتتو تامولعم ةدحتملا ممألا عمجت اهلالخ نمو ،ةدحتملا ممألل ةعباتلا غالبإلاو دصرلا ةيلآ نمألا سلجم أشنأ5002 يف
نإف ،(1102)8991 نمألا سلجم رارق بجومبو ،1102 ماع ذنم .سرادملا ىلع تامجهلا تاكاهتنالا هذه نم .نيحلسم نيلعاف دي ىلع لافطألا دض ةريطخ
نكمي ،سرادملاب ةلص ىلع نييمحم صاخشأ ىلع تامجهب ةرركتم تاديدهت وأ تامجه وأ سرادملا ىلع ةرركتم تامجه يف ةكبتشملا عازنلا فارطأ
ادنس سرادملل يركسعلا لامعتسالا لكشي ال .ةحلسملا تاعازنلاو فارطألا لوح يونسلا ماعلا نيمألا ريرقت تاقفرم يف مهجاردإ

ً
يف عازنلا فارطأ جاردإل 

.غالبإلاو دصرلا ةيلآ بجومب دصرلل عضاخ رمأ هنكل ،تاقفرملا

ةحلسم تاوق فرط نم تاعماج وأ سرادمل يركسع لامعتسا يأبو ،تاعماج وأ سرادم ىلع تامجه ةيأب غلبت نأ لودلل ةعباتلا ةحلسملا تاوقلا ىلع
ةدايق ةلسلس ربع اذهو ،عازن قطانم يف ميلعتلا بارطضال يدؤت ةلودل ةعبات ريغ وأ ةلودل ةعبات ةيركسع ةطشنأ ةيأو ،لودل ةعبات ريغ وأ لودلل ةعبات
.ةلصلا تاذ ةينطولاو ةيلحملا ةيميلعتلا تاطلسلا وأ/و غالبإلاو دصرلا ةيلآ راطخإ نم دبالف ،اذهب حيرصت رفوت ىدلو ءاضتقالا دنع .تاوقلا

يف نيطشنلا نيرخآلا نيلعافلاو ةحلسملا تاعامجلاو ةحلسملا تاوقلا لامعأ بسانملا وحنلا ىلع يطغي يذلا لاعفلاو بسانملا يئارجإلا لمعلا راطإ
.ةبجاولا ةدعاسملاو معدلاو ةياعرلا ىلع ميلعتلا ىلع تامجهلا اياحض لوصح نامضل هنع ىنغ ال ،حلسملا عازنلا فقاوم
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.هاندأ4 مسقلا يف غالبإلاو دصرلا ةيلآ لوح ليصافتلا نم ديزم رظنا82



ايزاخبأ/ايجروج عازن ءانثأ ميلعتلاب ةلصتملا تارتوتلا دصر يف نييركسعلاو نييندملا نيلعافلا نيب نواعتلا

اردصم سرادملاب تاغللا تاسايس تناك»
ً
مالسلا ظفح ةثعب دجاوت نم ءزجك (...) .7991 يف ايزاخبأ/ايجروج عازن ءانثأ رتوتلل 

ادوهج ناسنإلا قوقحل نيبقارم ةثالث نم قيرف لذب ،ةيممألا
ً
.تاردقلا صقنو ةينمألا رطاخملا ببسب ،فقوملا ةجلاعمل ةينضم 

قالطإ فقو قافتا ذيفنت دصرب اوماق ،ريثكب ربكأ دراوم مهيدل ،ةدحتملا ممألا نم يركسع بقارم001 نم رثكأ نإف ،ضيقنلا ىلع
ةرداصلا ةيمويلا فقوملا ريراقت يف ناسنإلا قوقح تاكاهتنال ةراشإ يف”هنع غالبإلا نكمي ام دوجو مدع“ ـب اوغلبأ ماع لكشب .رانلا
ةرورضب مهمالعإ متي ملو ةينمأ ةلأسمك ميلعتلا عاطقل رظنلا ةرورض نويركسعلا نوبقارملا ري مل (...) .نيروكذملا نيبقارملا نع
اياضق ىلع [نييركسعلا] نيبقارملا عيمج عالطإل عامتجال بيترتلا قيرط نع رمألا اذه رييغت نوبقارملا لواح .ددصلا اذه يف دصرلا

تابارطضالا ىلع زفحت سرادملا يف تاغللا تاسايس نأ ةيؤر يف نوبقارملا أدب ،اذهل ةجيتن .ميلعتلا اهنمو ةيلحملا ناسنإلا قوقح
مت .فقوملا ريراقت يف ناسنإلا قوقحل ةلص تاذ تاكاهتناو ةيضقلا هذه لوح تامولعم مض يف اوأدب .ةساسح قطانم يف فنعلاو
اضيأو يركسعلا ىوتسملا ىلع [سرادملا يف تاغللاب ةلصتملا تارتوتلا ةلأسم] رمألا عم لماعتلا

ً
ىتح ،ةيسايسلا ريراقتلا يف 

13.”ةيزاخبألاو ةيجروجلا تاطلسلا عم ةرصانم لامعأ ءدب ىلإ اذه ىدأ .ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألل صاخلا لثمملا ىوتسم

سرادملا ىلع تامجهلا لمشتو لافطألا دض ةريطخلا تاكاهتنالا دصر يف ةدحتملا ممألاب مالسلا ظفح تاوق رود

ظفح تاثعب لمشتو ،ةحلسملا تاعازنلا يف لافطألا لوح غالبإلاو دصرلا ةيلآ وهو ،ةيامحلل صاخ لمع راطإ ةدحتملا ممألا تدعأ»
ارود تاوقلا بعلت ،اذه لمعلا راطإ يف .نمألا سلجم ءاضعأ ىوتسم ىتحو مالس

ً
امهم 

ً
ةيركسعلا ةوقلا ةفصب .ىلوأ لماعت ةطقنك 

فنع لامعأ ىلعو ،دونجك لافطألا مادختساو لافطألل دينجت لامعأ ىلع دهشت نأ نكمملا نمف ،ضرألا ىلع ناذآلاو نيعألا يه
عئاقو تاوقلا ملع ىلإ ىمانت اذإ .لافطأل فاطتخا عئاقو وأ ،تايفشتسملاو سرادملا ىلع تامجهو لافطألل هيوشتو لتقو يسنج
لاسرإل (فسينويلا لثم) لافطأ ةيامح ةئيه هيبنت وأ ةثعبلاب لافطأ ةيامح لوؤسم برقأ راطخإ تاوقلا ىلعف ،لافطألاب ةلص ىلع
23.”ةرشابم ةفصب ةعقاولا يف ققحت وأ لافطألا بوجتست الأ تاوقلا ىلع نكل .بردُم بقارم

 ةديفم دراوم

 .4102 رايأ/ويام ،كرويوين ،(1102)8991 نمألا سلجم رارق لوح يداشرإ ريرقت ،ةحلسملا تاعازنلاو لافطألاب ينعملا ماعلا نيمألل صاخلا لثمملا بتكم

.2102 لوألا نيرشت/ربوتكأ ،غالبإلاو دصرلا –7 بيتك ،تاعازنلا نم ةررضتملا لودلا يف ميلعتلا ةيامح ،يملاعلا ميلعتلا عمجت

.7002 ،ئراوطلا تالاح يف يعامتجا-يسفنلا معدلاو ةيسفنلا ةحصلاب ةصاخلا تالاكولا نيب ةمئادلا ةنجللا نع ةرداصلا ةيداشرإلا ةلدأل

.يعامتجا-يسفنلا معدلاEENI: نع ةرداصلا ةيعيضاوملا اياضقلا تاودأ ةعومجم
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قطانملاب تاعماجلاو سرادملا ىلع تامجهلا اياحضل (يلاملا وأ ينفلا معدلا قيرط نع وأ ةرشابم) تادعاسم كتموكح مدقت له □
ميدقتو ىرخأ سرادم يف نكامأ داجيإو يسفنلا معدلاو يندبلا ليهأتلاو ةيبطلا ةياعرلا لاثملا ليبس ىلع لمشي امبعازنلا نم ةررضتملا
؟تادعاسملا هذه نم نيديفتسملا ىلع فرعتلا متي فيكف ،لعفت تناك نإ ؟ليدبلا ميلعتلا ةصرف

نامض .كتموكح لبق نم اهمعد وأ اهذيفنت يراجلا ةيناسنإلا جماربلاب تاعماجلاو سرادملا ىلع تامجهلا اياحض معد جمد:ةيصوت 
.ثانإلاو روكذلا نيب تاجايتحالاو براجتلا فالتخاب معدلا اذه رارقإ

قطانملاب ميلعتلا ىلع تامجهلا اياحض ةدعاسم نأ نامضل ةلصلا تاذ تادعاسملا جماربب ةيامحلا ريياعمو ريبادت جمد:ةيصوت 
تامجهلا اياحض نيب وأ ،اياحضلا نيب وأ دض زييمت نود مدقُتو ثانإلاو روكذلا عيمجل يواستم لكشب ةحاتُم تاعازنلا نم ةررضتملا
.اهسفن تامدخلا ىلإ نوجاتحي نيرخآو

ةلثمأ

ذيفنت راطإ يف ةلصلا يوذ نييمحملا صاخشألاو سرادملا ىلع تامجهلا قيثوت يف ةبولطملا تامولعملا عون لوح ةدحتملا ممألا نم تاهيجوت
(1102)8991نمألا سلجم رارق

 :عئاقولل لماكلا قيثوتلا لجأ نم ةيرورض ةيلاتلا تامولعملا نإف تايفشتسملاو سرادملا ىلع تامجهلا صخي اميف»
،ةيرقلا/ةدلبلا ،يحلا) اهعقومو ،ىفشتسملا وأ ةسردملا مسا لمشي امب ،ةفدهتسملا ىفشتسملا وأ ةسردملا ام •

ضارغأل تمدختسا دق تناك اذإ امو ،(ةلقنتم ،ةتقؤم ،ةتباث) عونلا ،(ةصاخ/ةماع) ةرادإلا ،(ناكملاب فصو وأ ،عراشلا
.ةيركسع
اضيأو ،نيكراشملا ةداقلاو ةدحولا – نكمأ اذإ – لمشي امب ،ةلوؤسملا عازنلا فارطأ ام

ً
وأ تادحو نم تامجهلا طامنأ  •

.مهنيعب ةداق
وأ ةروجهم وأ ةقلغم وأ ةحوتفم ةأشنملا تناك اذإ امو ،مويلا نم تقولاو هخيرات لمشي امب ،موجهلا عقو ىتم •

.موجهلا ءانثأ بطلا وأ ميلعتلاب نيلماع وأ لافطأ اهب دجاوت دق ناك اذإ امو ،ةيركسع ضارغأ يف ةمدختسم
اذإ ام ديدحت كلذكو ،تيطعأ تاريذحت ةيأو موجهلا ةدمو لاتقلا بيلاسأو لئاسو لمشي امب ،تآشنملا تمجوه فيك •

.يئدبم لكشب يئاوشع وأ دمعتم موجهلا ناك
اوناك نيذلا لافطألا دادعأو موجهلا دعب لمعلا ىلع اهتردقو ةأشنملا دراومو ىنبملا ىلع هرثأ لمشي امب ،موجهلا تاعبت •

92.”حوزن نم موجهلا هيلإ ىدأ امو ،هدعبو موجهلا لبق نوجلاعُي وأ نوملعتي

فاطتخاو ةباصإو هيوشتو لتق لمشت تايفشتسملاو سرادملا صخي اميف ةيامحلاب نيعتمتملا صاخشألا ىلع تامجهلا»
اعورد مهذاختاو بطلاو ميلعتلاب نيلماعلا

ً
يرورضلا نم ،اهنيعب عئاقو لوح تامولعملا نم ققحتلاو ليجست ضرعم يف .ةيرشب 

الامعأ اوبكترا وأ لاتقلا لامعأ يف ةرشابم ةفصب اوكراش دق اوناك نإ لمشي امب ،اياحضلا ةيوه – ناكمإلا ردق – ةفرعم
ً
،ودعلاب ةراض 

تاروصت دجوت يتلا تالصلاو ةيداصتقالا ةيعامتجالا مهتيفلخو ،دجُو نإ تايلقأك مهفقومو مهقرعو مهسنجو مهرامعأو ،يلاوتلا ىلع
وجني امدنع هنأ امك .عازنلا فارطأ نم يأ اهب طروتي يتلا عئاقولا نم اهريغو ةقباسلا تاديدهتلاو ،عازنلاب فارطأب مهطبرت اهنأب

هتنهم وأ هميلعت ليصحت يف رارمتسالل هتيلباق وأ درفلا ةردقو ،اهتروطخو تاباصإلا ةماسج ةظحالم مهملا نمف ،موجه نم صخش
03.”موجهلا ءارج حوزنلل دارفأ ضرعت دق ناك اذإ امو ،ةيبطلا
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ytiruceS no etoN ecnadiuG ،tciflnoC demrA dna nerdlihC rof lareneG-yraterceS eht fo evitatneserpeR laicepS eht fo ecfifO :رظنا92
4102 yaM ،kroY weN ،)1102(8991 noituloseR licnuoC(6102 زومت/ويلوي51 يف ةرايزلا تمت).
.9 ص ،قباسلا03

gnitropeR dna gnirotinoM –7 telkooB ،tciflnoC yb detceffA seirtnuoC ni noitacudE gnitcetorP ،retsulC noitacudE labolG، :رظنا13
41 .p ،2102 rebotcO(6102 زومت/ويلوي51 يف ةرايزلا تمت).
 :رظنا23



ةررضتملا قطانملاب ةيميلعت تآشنم حاتتفا ةدواعم وأ قالغإ رارق ذاختا مت فيكف ،حلسم عازن نم ةرشابم ةفصب تررضت دق كتلود تناك اذإ □
؟عازنلا نم

رطخل ةضرعملا تآشنملا ءالخإ نامضل ةيلحملا تاعمتجملاو سرادملا ىوتسم ىلع ةيفاك ركبم راذنإ تايلآ دوجو نامض :ةيصوت 
.نمآ لكشبو بسانملا تقولا يف موجهلا
نمألاو ةمالسلا تامييقت ىلإ دنتست رطخلل ةضرعملا قطانملا يف ةيميلعتلا تآشنملا حاتتفا ةداعإ تارارق نأ نامض:ةيصوت 
ىلإ ىلثملا فورظلا يف رارقلا دنتسي نأو (ةرجفنملا ريغ تافلخملا نم اهيلإ ةلصوملا قرطلاو تآشنملا ريهطت نامض لمشي امب)
.(كولس ةنودم ىلع ضوافتلا قيرط نع :لاثم) سرادملا حاتتفا ةداعإل ةنمآ ةئيب نامضل عازنلا فارطأ عم راوحلا

وأ ينطولا ىوتسملا ىلع اهريضحت يراج ةيميلعتلا تاسايسلاب ةلصتم تاردابم وأ تايجيتارتسا وأ ططخ وأ تاسايس كانه له □
هذه له ؟تاعازنلا ءانثأ ميلعتلا رارمتسا نامضو تامجهلا نم ميلعتلا ةيامح تايضتقم اهب جمدُت نأ نكمي يملاعلا وأ يميلقإلا
؟عازنلل ةساسح تابراقم لمشت تاردابملاو ططخلا

:لاثم) عازنلل لمتحملا وأ يلعفلا رثألا رابتعالا يف ذخأت ميلعتلا عاطق يف تارغثلاو تايدحتلل ليلحت يأ نأ نامض :ةيصوت 
اضيأ رابتعالا يف ذخأتو (ةدوقفملا ةيميلعتلا داوملا لادبتساو ،ةررضتملا سرادملا ءانب ةداعإ وأ تاحالصإ

ً
ريبادت ذيفنت فيلاكت 

 .عازنلل ساسحلا ميلعتلا جماربو ةمالسلا
ةدايز قيرط نع ،ةيلبقتسملا تاعازنلا رطخ صيلقت ىلإ فدهت عازنلل ةساسح جماربو ططخو تاسايس دادعإ:ةيصوت 
زيزعتو مهرشنو نيلماعلا مادختساو ميلعتلا ةغل يف ةاواسملاو ،تاعامجلا فلتخمل ميلعتلا تايوتسم عيمج ةحاتإ يف ةاواسملا
يتلا نمألا نيسحتو عازنلا رطخ صيلقت تاعورشم راطإ يف ةيميلعتلا تآشنملا اذه لمشيو ،ةيساردلا تاررقملا يف مالسلا اياضق
.كتموكح لبق نم اهمعد وأ اهذيفنت متي

مدع :لاثم) ؟يمسرلا ميلعتلا ماظن نع اهنيعب تاعومجم فلخت ىلإ يدؤت دق ميلعتلاب قاحتلالا نود لوحت ةيرادإ تاقوعم دجوت له □
،داليملا ةداهش بلطم وأ ،ةقباسلا سرادملا تالجس ميدقت بلطم دوجو وأ ،ميلعتلل ةيمسرلا ريغ جماربلاب وأ ةقباسلا تاساردلاب فارتعالا
(عازنلا ببسب ميلعتلا نع عاطقنالا ةلاح لمشي امب ،نسلا ببسب ميلعتلاب قاحلإلا نم داعبتسالا وأ

قاحلإلا وأ ليجستلا تابلطتم ىلع ءاضقلا قيرط نع لاثملا ليبس ىلع ،ميلعتلا ضرتعت يتلا تاقوعملل يدصتلا :ةيصوت 
نم ققحتلل ةيلمع ذيفنت قيرط نعو ،نيئجاللا ميلعت جمارب صخي اميف اهتلداعمو تاداهشلاب فارتعالاو ،ةيزييمتلا جرختلا وأ
تاقوعملل لولح ىلع روثعلا وأ ،نيدئاعلا وأ نيئجاللا بالطلا ةلاح لثم .ىرخأ ةلود يف بالطلا هبستكي يذلا يميداكألا زاجنإلا
.ميلعتلاب قاحتلالا ضرتعت يتلا ةيرادإلا
يوذ ةحلصملا باحصأ عم رواشتلاب – ميلعتلاب ةلصتملا جماربلاو تاسايسلا ةعجارم بجي ،ماع لكشب :ةيصوت 
جئاتنب فارتعالا ،ميلعتلا ةغل :ـب ةصاخلا كلت لثم ،ميلعتلا ةيامح يف رشابم ريغ وأ رشابم لكشب مهست دق يتلا – ةلصلا
بتكلاو ةيميلعتلا تاررقملاب لصتي امو .روجألا ديدست ،سرادملا ىلع عيزوتلا ،رايتخالا ،نيملعملا مادختسا ،تارابتخالا
.ميلعتلا ةحاتإ نمضي امب لاعف لكشب اهعيزوت متي ثيحب ،ميلعتلا داوم نم اهريغو ةيسردملا
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تاعازنلا ءانثأ ميلعتلل ةيامحلاب صاخلا رودلا زيزعت3
ةحلسملا

،يلودلا نواعتلا ريسيتو ريفوتو ةيميلعتلا قفارملا ءاشنإ ةداعإ معدو ،ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ ميلعتلا رارمتسا نامض ىلع لمعلا
اذه ذيفنت لجأ نم كلذ يف امبو ،ميلعتلا ىلع تامجهلل ةباجتسالا وأ عنم ىلع لمعت يتلا جماربلل ،كلذ نكمأ امثيح ةيلودلا ةدعاسملاو
امثيح يموقلا ىوتسملا ىلعو ،ةيلودلا ةيئامنإلاو ةيناسنإلا جماربلا يف”عازنلل ةساسحلا“ ميلعتلا جهانم زيزعتو دامتعاو ريوطت.نالعإلا
.ًامئالم كلذ ناك

امهم حلسملا عازنلا ءانثأ ميلعتلا رارمتسا نامض دعي
ً
بالطلا دعاسي نارقأ معدو نيتورو ماظن دوجو ةصرف مدقي نأ نكميو ملعتلا بارطضا نم للقي هنأل 

اضيأ نكمملا نمف ،حلسملا عازنلا ءانثأ .بركلا وأ يسفنلا رتوتلا نم يفاعتلاو عازنلا عم فيكتلا ىلع
ً
ربكأ ةردق ءشنلاو لافطألل لفكت نأ ةنمآلا سرادملل 

.نيحلسملا نيلعافلا لبق نم دينجتلاو يسنجلا فنعلاو راجتإلا نم مهتيامح ىلع ةرداقلا ةمهملا تامولعملاو ةيناسنإلا تامدخلا نم ةدافتسالا ىلع
ةردقبو درفلا لخدب رضت ديعبلا ىدملا ىلع يهو ،حاتتفالا تدواع نإو ىتح ،سرادملل لافطألا ةدوع تالامتحا نم للقت نأ نكمي ميلعتلا ةيلمع تابارطضا
.ينطولا داصتقالا ءانب ةداعإ ىلع ةلودلا

مالسلا ءانب يف مهست فئاوطلا فلتخمل يعامتجالا كسامتلا نم ديزتو تاعومجملا نيب تارتوتلا بابسأ نم صلقت ةيميلعت جماربو تاسايس دوجو نامض
نيب تارتوت ىلإ يدؤت دق ميلعتلا ةحاتإ يف ةاواسملا مدع .لبقتسملا يف سرادملل يركسعلا مادختسالاو ميلعتلا ىلع تامجهلا تالامتحا ليلقتو
حبصت نأ نكمملا نمف ،اهدض ملاظمو تاروصت دجوت يتلا ةلودلل دادتما اهتفصب سرادملا ىلإ رظنُي امدنع .ةلودلاو نينطاوملا نيبو ،ةفلتخملا تاعومجملا

نيلماعلا مادختسا تاسايسو ميلعتلا ةحاتإ يف زيحتلاو ميلعتلا ةغلب ةلصتملا تالكشملا يعارت عازنلل ةساسحلا تاسايسلاو جماربلا .تامجهلل ةضرعم
ينعي ام ،يعامتجالا كسامتلاو دومصلا ىلع ةردقلاو ةمالسلا ززعت ميلعتلل تابراقمو تاررقم دادعإ ىلإ يدؤت اهنإ .ةيميلعتلا تاررقملا ىوتحمو ،مهراشتناو
.اهتايوه فالتخا ىلع تاعومجملا عيمجل ديجلا ميلعتلا ةحاتإ يف ةاواسملا زيزعت

تايصوتو ةيهيجوت ةلئسأ

ميلعتلا رارمتساب ةصاخلا تامازتلالا ذيفنت ىلع نيرخآلا ةحلصملا باحصأو لودلا دعاست نأ نكمي تايصوتو ةيهيجوت ةلئسأب ةيرصح ريغ ةمئاق يلي اميف
 :ةلصلا تاذ تادعاسملاو يلودلا نواعتلاو عازنلل ساسحلا ميلعتلاو ةيميلعتلا تآشنملا ليغشت ةداعإو ،ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ

ةداعتسا لجألو تاعازن نم يناعت قطانم يف ةعقاولا ةيميلعتلا تآشنملل ةددهملا رطاخملا صيلقتل ئراوط ططخ ذفنت وأ كتموكح معدت له □
لامعتسا وأ موجه ببسب ةحوتفم مهسرادم دعت مل نيذلاثانإلاو روكذلا بالطلل ديج ليدب ميلعت ميدقت وأ ميلعتلا ةحاتإ ىلع ةردقلا
 ؟عازنلاب ةرثأتملا قطانملا يف ماع لكشب نامألا مادعنا وأ يركسع

وأ موجه عوقو لاح يف ميلعتلا رارمتسا نامضل ئراوط ططخ دادعإ معد وأ دادعإ نكمي ،ءاضتقالا دنع :ةيصوت 
ميدقتل ةتقؤم ةليدب تايلآ عضو ططخلا هذه دادعإ لجأل نكمي .ىرخأ ةيميلعت ةسسؤم وأ ةسردمل يركسع لامعتسا
.ةتقؤم ميلعت تاحاسم ريفوت وأ ،ةيئاسم وأ ةيفيص سرادم حتفو ،تايدرو لمعو ،ةليدب ميلعت عقاوم ريفوت لثم ،ميلعتلا
عم تارتوتلا :لاثم) ةنكمملا ةدوصقملا ريغ تاعبتلا رثأ فيفختل تاءارجإ ريضحت ئراوطلا ططخ عضو ءانثأ نكمي
ريغ تامظنملا لثم ،نيلمتحملا ءاكرشلا راودأ نأشب تاءارجإ كلذكو ،(حوزن دوجو لاح يف ةفيضملا تاعمتجملا
روكذلا تاجايتحاو براجت جمد نامض.ةليدبلا ميلعتلا تايلآ قيرط نع ميلعتلا ميدقت يف ةربخ اهيدل يتلا ةيموكحلا
.ططخلا هذهب ةفلتخملا ثانإلاو
تامظنملا ةكبش اهتعضو يتلاميلعتلل ايندلا ريياعملاب مازتلالا بجي ،ميلعتلاب ةلصتملا ةطشنألا عيمج قايس يف:ةيصوت 
نأ نامض بجي33.تامزألا تاقايس يف ميلعتلل ًايلود اهب فرتعم ريياعم يهو ،ئراوطلا تالاح يف ميلعتلاب ةينعملا
نيسحتو قيسنتلا نم نسحي امب ،ةيلودلا ريياعملا هذه ىلإ دنتست ةيمنتلاو ةيناسنإلا تادعاسملاب ةصاخلا ةطشنألا
ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا تايصوت ذيفنت نكمي ،ةمالسلا نيسحت لجأ نم .ميلعتلا ةلأسم عم لماعتلاو معدلا طيطخت
ةقيثولاو”يركسعلا لامعتسالا نمو تامجهلانم ميلعتلا ةيامحل هلمع سرادملل نكمي ام“ هتعوبطم يف تامجهلا نم
.”تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل هلمع سرادملاب نييرادإلاو نيملعملل نكمي ام :ةينف تاداشرإ“ :ةلمكملا
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 :رظنا33
weN ،yrevoceR ،esnopseR ،ssenderaperP :noitacudE rof sdradnatS muminiM ،seicnegremE ni noitacudE rof krowteN ycnegA-retnI
0102 .dE .ceS ،kroY(6102 زومت/ويلوي51 يف ةرايزلا تمت).



ةزغ يف تامجهلا رطخل نيضرعملا نيملعملاو بالطلاو سرادملا ةيامح فلم ىلع ثراوكلاو تامزألا رطاخم تايجيتارتسا قيبطت :نيطسلف
ثراوكلاو تامزألا رطخ صيلقت جمانرب ميدقتل وكسنويلا عم ةكارش يف يلاعلا ميلعتلاو ميلعتلا ةرازو تلخد ،ةزغ يف1102 ماع يف»
انامأ رثكأ رطخلل ةضرعملا سرادملا لعجل ىعسي ناك يذلا

ً
اديدحتو .ةلماكتم ةبراقم دامتعا قيرط نع ،

ً
ئدابم جمانربلا دمتعا ،

اديدحت ةزغ قايسو عازنلا قايس ىلع ،نأشلا اذه يف ةديجلا تاسرامملاو ثراوكلا رطخ صيلقت
ً
تاعمتجملا بيردت ةطشنألا نم .

 :ةيبيردتلا تاعوضوملا تلمش .ةيميلعتلا
• .ئراوطلا تالاح يف ميلعتللEENI ايندلا ريياعملا قيبطت
• .ةيتايحلا تاراهملا ،رعاشملا نع ريبعتلا ،بعللا ،ةضايرلا :لمشيو ،يعامتجا-يسفنلا معدلا ميدقت
• .ئراوطلا تالاحل يدصتلا
• .ةمزألل طيطختلا
• .(رمحألا لالهلا عم ةكارشلاب) ةيلوألا تافاعسإلا ميدقت
• .اهعم لماعتلاو تاهبشلل ةريثملا ءايشألا ىلع فرعتلا
• .قئارحلا ءافطإ
• .اهعم لماعتلاو ءابرهكلاب ةصاخلا رطاخملا ىلع فرعتلا
• .يندملا عافدلل طيطختلا
،ةيوديلا تانوفوركيملا ،ءابرهكلا تادلوم ،قئارحلا تايافط :لاثم) نامألاو ةمالسلا تادعم لامعتساو ءارش ربدت •
 .(موجه عوقو لاح يف ةسردملا هيبنتل راذنإلا ةزهجأ ،ةمالسلا ةنجل ءاضعأل ةيروفسوفلا تارتسلا
.(SMS) ةيصنلا لئاسرلاب ةناعتسالاب راذنإ ماظن لامعتسا •

ايلحم اهدادعإ مت يتلا تايجيتارتسالاب فارتعالا ىرخألا جمانربلا ةطشنأ نم
ً
 :يلي ام لمشتو ،سرادملا ةيامحل ،اهمعدو 

انمآ ةسردملل قيرطلا ناك اذإ نانئمطالل حابصلا يف نيملعملاب ءابآلا لاصتا
ً

. •
اقبسم اهيلع قفتم قرطل لافطألا ذاختا

ً
• .اهنمو ةسردملا ىلإ 

• .تامجهلا رطخ ثيح نم ةروطخلا ةديدش قطانملاب ماعلا ةياهن تارابتخا يف سرادملا لامعتسا بنجت
دق يتلا (خلإ ،ةيزكرم عقاوم يف ةيضايرلا تاقباسملا لثم) ةياغلل ةرهاظ ةطشنأ يف ةكراشملا نم لافطألا عنم •
53.”موجه ىلإ يدؤتو هابتنالا تفلت
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ةلثمأ

5202 -6102 ةيقيرفألا ميلعتلا ةيجيتارتسا يف عازنلل ساسحلا ميلعتلاو تامجهلا نم سرادملا ةيامح :يقيرفألا داحتالا

.ةفرطتم تاعامج لبق نم اميس ال ،تاعماجلاو سرادملا ىلع ةعورم تامجه ةيقيرفألا ةراقلا تدهش ،ةيضاملا تاونسلا لالخ»
اديدهت نالثمي تاعماجلاو سرادملل يركسعلا لامعتسالا اذهو تامجهلا هذه

ً
اريطخ 

ً
ةينبلاب رضت ذإ ،نيملعملاو بالطلا نمأل 

دادعأ ليلقتو ،قاحتلالا تالدعم صيلقتو ميلعتلا نم برستلا تالدعم عافترا ىلإ يدؤت .اهرمدتو سرادملل ةرفوتملا ةليلقلا ةيتحتلا
اديدحت تايتفلا .جئاتنلا ىوتسم يندتو نيلهؤملا نيملعملا

ً
اضيأ دجوت ذإ ربكأ ةفصب نررضتي 

ً
ميلعتلا ليصحت يف اهنهجاوي تايدحت 

نامضل ةيرورض ةلأسم يركسعلا لامعتسالا نم اهيلع ظافحلاو تامجهلا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح نإ .تاعازنلا قطانم يف
[...] .برحلا دعب ام عاضوأ يفو بورحلا ءانثأ ميلعتلا رارمتسا

تائفلا عيمجلو ةيميلعتلا لحارملا ةفاك يف تاعازنلا ةيوستو تاعازنلا نم ةياقولاو مالسلاب صاخلا ميلعتلا زيزعت –01 مقر فدهلا
 :ةيرمعلا

تاعمتجملا نع نيلثممو ةلصلا تاذ تارازولا عيمج كارشإ لمشي امب مالسلا ىلع زكري يذلا ميلعتلل ةينطو تاسايس عضو □
اساسأ ةيقيرفألا ميقلا نم ذختت يتلا ةيلهألا تامظنملاو ةيندملا

ً
هتيوستو عازنلا نم ةياقولا تايلآ ليعفت ةاعارم عم ،اهلمعل 

 .ميلعتلا يف
نيلعافك ةيندملا تاعمتجملاو ةينيدلا تامظنملا نع نيلثمملاو ةينمألا تاوقلاو نييعامتجالا نييئاصخألاو نيملعملا بيردت □
 .ةيملسلا ةيوستلل ءاطسوكو مالسلا نامض لاجمب
تاسسؤمو سرادملا يف ةيرود ةفصب ةيبيردت تارود ميظنتو مالسلاب صاخلا ميلعتلا لوح ةيميلعت داوم ميمعتو ريوطت □
 .نيغلابلا ملعت زكارمو تاعماجلاو بيردتلا
□ .ةدافتسملا سوردلا ميمعتو ةيقيرفألا تاكبشلاو لودلا فلتخم يف ةمئاقلا ةركتبملا مالسلا ءانب تاربخ نم ةدافتسالا
تاسايسلاب صاخلا راوحلل ةصنمو ةيعمتجم تاسرامم يهو ،لودلاب ةصاخلا مالسلاب صاخلا ميلعتلا ةطشنأو تاردابم زيزعت □
43.”تاربخلا لدابتل لفحمو
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6102 يناثلا نوناك/رياني يف .41 ص .(6102 زومت/ويلوي51 يف ةرايزلا تمت)6102 يناثلا نوناك/رياني ،5202 –6102 ةيقيرفألا ميلعتلا ةيجيتارتسا ،يقيرفألا داحتالا43
ةمادتسملا ةيمنتلا فده عم قاستالاب ،ايقيرفأ يف بيردتلا مظنلو يلوحتلا ميلعتلل لمع راطإك5202 –6102 ةيقيرفألا ميلعتلا ةسايس يقيرفألا داحتالا لود ءاسؤر دمتعا
ايركسع اهمادختساو سرادملا ىلع تامجهلا نأ ىلع ديدشتلاو ،ميلعتلل ةنمآو ةيملس ةئيب ةلافك ةيجيتارتسالا سسأ نم .4 مقر

ً
افده ةيجيتارتسالا مضت امك .ريبك دحت 

ً

اصاخ
ً
سرادملا نالعإ ىلع اوقدص نيذلا يقيرفألا داحتالاب ءاضعألا لودلا .ميلعتلا لحارم عيمج يف ةيملسلا ةيوستلاو تاعازنلا عنمو مالسلاب صاخلا ميلعتلا زيزعتب 

ارود اوبعل ةنمآلا
ً
اماه 

ً
.ةيجيتارتسالا ىلإ رصانعلا هذه مض يف 

 :رظنا53
sloohcS dna kcattA morf notiacudE tcetorP ot oD naC notiacudE fo seirtsiniM tahW ,kcattA morf notiacudE tcetorP ot notiilaoC labolG
.22 .p ,5102 ,snoticA fo uneM a :esU yratiliM morf



سرادملا ةيامحل كولس ةنودم ىلع ضوافتلا :لابين
93:وكسنويلا نع رداصلا”نهارلا عضولل ضارعتسا – تامجهلا نم ميلعتلا ةيامح“ نم ذوخأم يلاتلا لاثملا                                  

امخز لابين يف نييواملا درمت ءانثأ سرادملا ةمالس ةيامحل ةلمح تبستكا»
ً
ميلعتلا»و فسينويلا ةدايقب ،3002و0002 يماع نيب 

ىلع ضوافتلاو ةلواطلا ىلع عازنلا فارطأ عيمج سالجإ ىلع – تاديس نهبلغأو – نييعمتجملا ءاطسولا بيردت مت .”يملاعلا
ىلإ ةفاضإ – تاضوافملا هذه يف نوكراشملا فارطألا .نمآلا ميلعتلا رارمتسا نم نيكمتلاو سرادملا ةيامحل كولس تانودم
ةرادإ ناجل نع نيلثممو ،ةيعمتجملا تامظنملاو ،ةطرشلاو ،نييميلعتلا نيلوؤسملاو ةيلحملا تاموكحلا اوناك – نييواملاو شيجلا
ىلع قافتالا مت نإ ام نيبقارمك فرصتلل يلحملا مالعإلاو يندملا عمتجملا نع نيلثمملا دشح مت امك .ةيسايس بازحأو ،سرادملا

كولس ةنودم فسينويلا تدعأ .سرادملا لخادم يف تالاحلا بلغأ يف اهضرع مت اهيلع قفتملا تانودملا .كولسلا تانودم
:جذومنلا اذه طاقن عيمج ةلمحلاب ةلومشملا سرادملا نم ديدعلا تدمتعاو ةيجذومن

سرادملا ةيامح كولس ةنودم جذومن
o .ةسردملا طيحم يف ةحلسأ ال
o .ميلعتلا جمانربب ةلومشم ريغ ىرخأ ةطشنأ وأ ةيسايس تاريسم ال
o .اهجراخ وأ ةسردملا يف فاطتخا عئاقو وأ تالاقتعا ال
o .اهجراخ وأ ةسردملاب لافطألاب شرحت ال
o .(سرادملا ىلع تامجهلا ،نيملعملاب شرحتلا ،تابرضلا) .ةيميلعتلا ةطشنألل ةيعيبطلا روطتلل ةقاعإ ال
o .برحلا يف سرادملاب ةلص نع حصفُي ام وأ يسردملا يزلل مادختسا ال
ادبأ نكمي ال

ً
افده ةسردملا مرح رابتعا 

ً
المتحم 

ً
يف ةسردملا ءايزأ مدختسُت نأ الو ،ةحلسم ةدعاق ةسردملا رابتعا الو ، o

 .هيومتلا ضارغأ
.مالس ةقطنم ةسردملا لعج يف انتدعاسمل دعاوقلا هذه مارتحاب ،نييواملاو نمألا تاوق ،فارطألا عيمج بلاطن o

ابحرم“ ةلمح ءانثأ اهسفن ةيجيتارتسالا دامتعا مت
ً
تايتفلا قاحتلا تالدعم ةدايز ىلإ فدهت تناكو4002 يف”ةسردملا يف كب 

مدع وأ مهمازتلا نامضل نييواملا عم نوملعملا لصاوتو ةيعمتجملا تامظنملا تلصاوت .يئادتبالا ميلعتلاب ةشمهملا تاعامجلاو
04.”نييفاضإ لفطو ةلفط فلأ005 نم رثكأ قاحتلا نع ترفسأو ةسردم فلأ42 ةلمحلا تطغ .ةلمحلا ريس يف مهلخدت
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يلعافتلا ةعاذإلا ميلعت :لاموصلا
يعاذإلا ميلعتلا جمانرب رفو .دودحم نامأو ةعضاوتم تاينازيم رفوت لظ يف يلعافتلا ةعاذإلا ميلعت رمأ ربدت نكمي»
تاراهملاو باسحلاو ةءارقلا لوح ةيميلعتلا جماربلاب ًالصتم ًايعاذإ ًاثب ةيميلعتلا ةيمنتلا زكرمل عباتلا يلاموصلا يلعافتلا
ىلع عوبسألا يف مايأ5 ةليط ،تاعاس ثالثل ًايموي دتمي ثبلا ناك .1102و9002 نيب عازنلا نم ةياقولاو ةحصلاو ةيتايحلا
ميلعتلا جماربب ةناعتسالابو .لفط فلأ ةئامثالثب ردقُي ام ىلإ لصيو ،ويدارلا يعمتسم روهمج فدهتسيو ،ةريصقلا ةجوملا
لثم ،يلعافتلا ميلعتلا لئاسو ىلع نيملعملا بيردت مت ،هسفن تقولا يف .ةيسارد ًالوصف نويلحم نوملعم مظن ةيعاذإلا
زكرملا عقو ،1102 يف جمانربلا قالغإ دعب .ةعاذإلا قيرط نع اهثب نكمي يتلا ،يناغألاو صصقلاو ةطشنألا ريضحت
ةيموكح ريغ تامظنم عمو (داحتالا) طسولاو بونجلاو دنالتنوبو دناليلاموص يف ميلعتلا تارازو عم صيخرت تايقافتا
ذيفنت يف ةرمتسم ةروكذملا تارازولا هذه نإف زكرملل ًاقبط .هداومو جمانربلا لامعتسا يف رارمتسالاب اهل حمسي امب ،ىرخأ
63.”جمانربلا

عازنلا ءارج نيحزانلا بالطلل ليدبلا ميلعتلا ميدقت :ايريجين
ميلعتلاب ينعملا صاخلا ةدحتملا ممألا ثوعبم ،نوارب ندروج لبق نم4102 يف ةنمآلا سرادملل ةردابم قالطإ مت»
ةيلامشلا ايريجين تايالو يف ميلعتلا تفدهتسا يتلا تامجهلا ىلع ًادر ،نييريجينلا لامعألا ةداق نم فلاحت لبق نمو ،يملاعلا
لافطألل ميلعتلا ةيرارمتساب ظافتحالا ةلواحمل .2102 نم ًاءدب مارح وكوب ةعامج اهتنش يتلا (يبوي ،ونروب ،اوامادأ)
،ةيناطيربلا ةيلودلا ةيمنتلا ةلاكو) ةنمآلا سرادملا ةردابم ءاكرش نإف ،تايالولا هذه يف عازنلا ءارج ًايلخاد نيحزانلا
:اهنم ،ريبادت ةدع ذيفنت تاناكمإ فاشكتساو ريوطت يف5102 ماع اوأدب (ميلعتلا ةرازو ،فسينويلا

• .ًانامأ رثكأ قطانم ىلإ عازنلا قطانم نم ةيوناثلا سرادملا بالط لقن

• .نيحزانلا بالطلا باعيتسا تاردق ىلع فرعتلل ةفيضملا تاعمتجملا عم ةيعوتلل تاسلج ميظنت

• .ةفيضملا تاعمتجملاب سرادملا يف ةيداع ةيسردم جمارب يف نيحزانلا بالطلا جاردإ

• .نييفاضإ نيملعم نييعتو نيتيدرولا ماظنب حمسي امب سرادملا لاوحأ فييكت

• .ًايلخاد نيحزانلاب ةصاخلا تاميخملا يف ةتقؤم سرادم ميدقت

تاميخم يف مهب ظافتحالاو سرادملاب قاحتلالا ىلع عيجشتلل ةيميلعتلا داوملاو مايخلا نم دودحم ددع ميدقت •

73.”ًايلخاد نيحزانلا

ةنمآلا سرادملل سريأ سنويب رمتؤم يف ةيريجينلا عافدلا ةرازوب ميلعتلا ريدم نايب :ايريجين
ةلدألا ذيفنت نأش يف نيينعملا فارطألا فلتخم نيب قيسنتلل يدؤي امب ةنمآلا سرادملل ةينطو ةسايس غوصل ايريجين ططخت»
مهراودأ نوفرعي ،ةيجراخلا ةرازوو ةيداحتالا ميلعتلا ةرازوو عافدلا ةرازو لثم ةينعملا فارطألا عيمج نأ نامضل اذه .ةيداشرإلا
يف ئراوطلا تالاح يف ميلعتلا لمع ةعومجم فيلكت مت مث نم .ايريجين يف تامجهلا نم ميلعتلا ةيامح صخي اميف مهتايلوؤسمو
اقحال اهدامتعاو اهضرعل ميلعتلا ريزو ةدايسل ةركذم ةباتك ةيلوؤسمب ايريجين

ً
اذه عامتجاو ،ينطولا ميلعتلا سلجم ىلع ماعلا لالخ 

[...] ايريجين يف ةنمآلا سرادملا نالعإل لاعفلا ذيفنتلا اذه نمضي .ايريجين يف ميلعتلا لوح رارق ةعانص ةطلس ىلعأ لثمي سلجملا

اريخأو
ً
دعاوقك سرادملا لالتحا وأ مادختسا رارق ةعجارمل ايريجين يف تايالولا تاموكحو عافدلا ةرازو لبق نم ةيلاح ططخ ةمثف ،

بجومب ىرخأ سرادم ىلع نوعزويس نيررضتملا ذيمالتلاو بالطلا نإف ،كلذ ىلع .لئادب ىلع روثعلا قلطنم نم ةيتايلمع وأ ةيركسع
لامش قطانم ىتش يف ةيداحتا ةسردم34 ىلع بلاط0042 عيزوت مت ،نآلا ىلإ .يبويو ونروبو اوامادأ يف بالطلا لقن جمانرب
83.”ةنمآلا سرادملا نالعإ ذيفنتب ايريجين مزتلت ،ةروكذملا دوهجلا هذه لظ يفو ،نآلا ىتحو ،روكذملا ىلع ءانب .ايريجين
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ءانثأ ميلعتلا ةيامحل يسايسلا معدلا زيزعتو قيسنتلا معد4
ةيلودلا لفاحملا يف ةحلسملا تاعازنلا

لافطألاب ينعملا ماعلا نيمألل صاخلا لثمملا دوهج كلذكو ،ةحلسملا تاعازنلاو لافطألا نأشب ةدحتملا ممألل عباتلا نمألا سلجم دوهج معد
تامظنملا ةوعدو ،ةمظتنم ةفصب تاعامتجا دقع .ةلصلا تاذ ىرخألا تالاكولاو تائيهلاو ةدحتملا ممألا ةزهجأو ،ةحلسملا تاعازنلاو
.ةيداشرإلا ةلدألا مادختساو نالعإلا اذه ذيفنت ضارعتسال كلذو ،يندملا عمتجملاو ةلصلا تاذ ةيلودلا

صاخلا ضرعألا لمعلا راطإب ةصاخ تالص – اهزيزعت ىلإ ةنمآلا سرادملا نالعإ ىعسي يتلا ةلأسملا يهو – ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ ميلعتلا ةيامحل
.ةدحتملا ممألا هتعضو يذلاو ،ةحلسملا تاعازنلا يف لافطألا ةيامحب

ةلماكتملا ةساردلا دامتعا رثإ14،7991 يف ةماعلا ةيعمجلا لبق نم ةحلسملا تاعازنلاو لافطألاب ينعملا ماعلا نيمألل صاخلا لثمملا ةيالو ثادحتسا مت
.تاعازنلا اياحض تائف نم ةيسيئر ةئفك لافطألاب ةساردلا تفرتعا دقو ،لافطألا ىلع ةحلسملا تاعازنلا رثأ ةيضقل ىلوألا

اءدب ةحلسملا تاعازنلاو لافطألاب ةلصتملا اياضقلل جهنمم لكشب ىدصتي نمألا سلجم أدب
ً
– ىلوألا ةرملل نمألا سلجم أشنأ5002 يف .9991 ماع نم 

24.اهيلع ةبساحملا زيزعتو ةحلسملا تاعازنلا يف لافطألا دض ةريطخلا تاكاهتنالا عنمو صحفب ةفلكم ةيعيضاوم لمع ةعومجم – نآلا ىلإ ةديحولاو

قيسنتو لدابتو ءاقتلا ةطقن وهف ،ةحلسملا تاعازنلا يف لافطألا ةيامحل ةدحتملا ممألا دوهجل معاد لمع راطإ ةنمآلا سرادملا نالعإ نوك ىلإ ةفاضإ
اعيمج ةمزتلملا لودلا فلتخم نيب نواعتو

ً
يذلاو –5102 رايأ/ويام يف ةنمآلا سرادملل ولسوأ رمتؤم ميظنت مت .ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ ميلعتلا ةيامحب 

يسايسلا معدلا زيزعتو ،ةيضقلا هذه لوح فافتلالا ىلع لودلا نم ديزملاو ديزملا دشح اهفده ةيلمع يف ىلوأ ةوطخك – ةنمآلا سرادملا نالعإ نشد
.ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ ميلعتلا ةيامح نأش يف قيسنتلاو

تايصوتو ةيهيجوت ةلئسأ

معدلاو قيسنتلا زيزعت تامازتلا ذيفنت يف ةحلصملا ةبحاص ىرخألا فارطألاو لودلا دعاست نأ نكمي يتلا تايصوتلاو ةلئسألاب ةيرصح ريغ ةمئاق يلي اميف
 :ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ ميلعتلا ةيامحل يسايسلا

لالخ اهؤاقلإ مت تانايب يف يركسعلا لامعتسالا نم ةيميلعتلا تآشنملا ةيامح وأ/و تامجهلا نم ميلعتلا ةيامح كتموكح تشقانو قبس له □
؟فارطألا ةددعتم ةيلود لفاحم يف تاشقانم

رارمتسا ةيضقو ،لصتم لكشب يركسعلا لامعتسالا نم ةيميلعتلا تآشنملاو تامجهلا نم ميلعتلا ةيامح ةلأسم ةراثإ :ةيصوت 
،نمألا سلجمب ةحوتفملا تاشاقنلا ءانثأ لاثملا ليبس ىلع ،ةلصلا تاذ تاشقانملا يف اذهو ،ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ ميلعتلا
تاوطخ ةيأو ةنمآلا سرادملا نالعإ ىلع كتلود قيدصت ركذ عم ،نييندملا ةيامحب وأ ةحلسملا تاعازنلاو لافطألاب ةصاخلا
لود عم ةكرتشم ةفصب تاملكلا هذه ءاقلإ رمأ يف ريكفتلا نكمي .اهرودب مامضنالاب ىرخألا لودلا ةبلاطمو ،ةعباتملل ىرخأ
.نالعإلا ىلع ةقدصم ىرخأ

نم ميلعتلا ةيامح ىلإ ةراشإلا زيزعت وأ مض ىلإ – تامامتهالا سفن اهل ىرخأ لود عم ةكرتشم ةفصب – يعسلا :ةيصوت 
يراجلا قئاثولا يف اذهو ،ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ ميلعتلا رارمتساو ،يركسعلا لامعتسالا نم ةيميلعتلا تآشنملاو تامجهلا
.ةلصلا تاذ اهيلع ضوافتلا
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:ةديفم دراوم
لامعتسالا نم سرادملاو تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل هلمع ميلعتلا تارازول نكمي ام [ةيزيلكنإلاب] ،تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا
.5102 ،ةنكمملا تاكرحتلاب ةمئاق :يركسعلا

.6102 ،يركسعلا لامعتسالاو تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل هلمع سرادملل نكمي ام [ةيزيلكنإلاب] ،تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا

.7102 ،تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل هلمع سرادملاب نييرادإلاو نيملعملل نكمي ام :ينقت ليلد ،[ةيزيلكنإلاب] ،تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا

.6102 ،تامجهلا نم يلاعلا ميلعتلا ةيامح نع ةلودلا ةيلوؤسم ئدابم ذيفنتل ليلد ،[ةيزيلكنإلاب] ،تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا

دومصلا ةردقو ةمالسلل يدصتلا لجأ نم ،ةيميلعتلا تاسايسلا يططخمل تاهيجوتو ةيطيطخت دراوم ةعومجم ،[ةيزيلكنإلاب] ميلعتلا طيطختل يلودلا دهعملا
.5102 ،يعامتجالا كسامتلاو

دومصلا ةردقو ةمالسلا اياضقل يدصتلا لوح تاهيجوتو تايجيتارتساو ةيلمع تاودأو تاررقم دراوم ةعومجم ،[ةيزيلكنإلاب] ميلعتلا طيطختل يلودلا دهعملا
.5102 ،ذيفنتلاو ضارعتسالا يفو تاررقملا ميمصت يف يعامتجالا كسامتلاو

الوأ ميلعتلا
ً

، ] CIEPاعم ايحن نأ ملعتنل،]ةيزيلكنإلاب
ً

،ةيناسنإلا ئدابملاو ناسنإلا قوقح ئدابمو ةلوؤسملا ةنطاوملاو تاعازنلا ةيوست لجأ نم ميلعتلا :
3102.

.0102 ،يفاعتلاو لماعتلاو ةيزهاجلا :ميلعتلل ايندلا ريياعملا :[ةيزيلكنإلاب] ئراوطلا تالاح يف ميلعتلاب ةينعملا تامظنملا ةكبش

.0102،نهارلا عضولل ضارعتسا – تامجهلا نم ميلعتلا ةيامح ،[ةيزيلكنإلاب] وكسنويلا

27

GCPEA
تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا يذيفنت لمع راطإ:ةنمآلا سرادملا نالعإ
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ةلثمأ

ةيملاعلا ةيناسنإلا ةمقلا يف ةنمآلا سرادملاب صاخلا يناثلا يلودلا رمتؤملل ةفاضتسا :نيتنجرألا
تامازتلا زيزعتل ةحاسم ميدقتبو ،ةنمآلا سرادملاب ينعملا يناثلا يلودلا رمتؤملا اذه ةفاضتساب نيتنجرألا ةيروهمج تفرشت»
يركسعلا لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألا ـل لاعفلا ذيفنتلابو ةنمآلا سرادملا نالعإب لودلا
.5102 رايأ/ويام يف ولسوأ يف ةنمآلا سرادملاب ينعملا لوألا يلودلا رمتؤملا اهدمتعا يتلا ،ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ

ابلس ريثأتلا نم ةقيمعلا ةيناسنإلاو ةيسايسلا تامزألا عنم ةيفيك يف ريكفتلل انعفدت يلودلا فقوملل ةدقعملا ةعيبطلا نإ
ً
هافر ىلع 

ايلاح نوفعضتسملا اهيناعي يتلا ةاناعملا ةهجاوم يف ةالابماللا نع يلختلا ىلإ انعفدت امك .ةيناسنإلا لبقتسمو
ً

ناكسلا نم ،
يف سرادملا مادختسا دنع .ةحلسملا تاعازنلل نييساسألا اياحضلا مهو – ءشنلاو نيقهارملاو لافطألا اميس ال – نييندملا
أوسأ يف ،نكل .ةيبلس جئاتنو تاعبت نم اذه بحاصي ام عم ،ملعتلا نع ءشنلاو لافطألا فكي – ريدقت لضفأ يف – ةيركسع ضارغأ
اضيأ كانهف ،ةنكمملا تاهويرانيسلا

ً
ىرخأ رطاخم ةلمج نيب نم رشبلاب راجتإلاو يسنجلا ىذألاو يرابجإلا دينجتلاو فنعلا رطخ 

رطاخملا هذه ةلمج نمو .ةيميلعتلا تآشنملل لودل نيعباتلا ريغ نيحلسملا نيلعافلا وأ ةحلسملا تاوقلا ةرداغم دعب ىتح رمتست
.ةرجفنملا تافلخملاو ماغلألا

ءبعلا فيفخت ىلع رداق رمأ وهل ميلعتلا ةيرارمتساب ظافتحالاو ةيركسع ضارغأ يف سرادملا مادختسا نود ةلوليحلا نإ
يفو ،عازنلا مضخ يف ةيداع ةايح دوجوب ساسحإلاب ظافتحالا ىلع ءشنلاو لافطألا ةدعاسم ىلعو بورحلل يعامتجا-يسفنلا
ءاهتنا دعب لبقتسملا يف مهعمتجم رامعإ ةداعإ لجأ نم ةيزهاجلا يرحت يف ،مهألاو ،مهلوح ام لك راهني اميف نمآ ذالم ىلع روثعلا
[...] .عازنلا

يناثلا رمتؤملا اذه ةفاضتسا حرتقت نيتنجرألا نإف ،يناسنإلا يلودلا نوناقلا زيزعتبو ناسنإلا قوقح نع عافدلاب انمازتلا نم ءزجك
زرحملا مدقتلا مييقتو ،حلسملا عازنلا تاقايس يف ميلعتلا دض تامجهلا ةروطخ ىلإ يملاعلا مامتهالا بذج فدهب ةنمآلا سرادملل

34.”ةديجلا تاسرامملا ىلع ةلثمألا يف كراشتلاو ،نالعإلا دامتعا ذنم

نمألا سلجم يف ةيداشرإلا ةلدألا معد ىلع ثحلل نايب :ادناليزوين
ايركسع سرادملا مادختساو نيملعملاو بالطلاو سرادملل دمعتملا فادهتسالا ادناليزوين نيدت»

ً
نامرح لوبقملا ريغ نمل هنإ .

تاوق نإ ...ةسردملا ىلإ اهلافطأ لسرُت امدنع فوخلاب ةرسأ ةيأ رعشت نأ لوبقملا ريغ نمو ،ميلعتلا يف مهقح نم ةلفطلا وأ لفطلا
نييندملا ةيامح لمشت يتلا ةيساسألا ئدابملا همكحتو ،سرادملا لامعتسا نأشب لمع راطإ بجومب لمعت ةيدناليزوينلا عافدلا
وذحت نأ ىلع ىرخألا لودلا عجشتو ةيداشرإلا ةلدألا ريوطت ىلع ادناليزوين قدصت .ميلعتلا يف لفطلا قح مارتحاو لافطألاو
44.”اهوذح

نمألا سلجم يف ةنمآلا سرادملا نالعإ ىلع قيدصتلا نالعإب نايب :ايزيلام
يركسعلا لامعتسالا ءازإ انقلق نع هسفن ردقلابو ،تايفشتسملاو سرادملا ىلع ةديازتملا تامجهلا ءازإ انقلق نع برعن اننإ»
.ةيحصلا ةياعرلاو ميلعتلا ليصحت نم لافطألا فالآ نامرح ينعي ام ،لودل ةعبات ريغو لودل ةعبات تاعومجم لبق نم سرادملل
لامعتسالا نمو تامجهلا نم سرادملا ةيامح لجأ نم ،(4102)3412و (1102)8991 هيرارق يف نمألا سلجم ةوعد ىلع ءانبلاب
ءاضعألا لودلا ثحن اننإ .ولسوأ يف رايأ/ويام92 يف دمتعملا ةنمآلا سرادملا نالعإ ىلع ايزيلام قيدصت نالعإ ينرسي ،يركسعلا
ةعدارلا ةديجلا تاسرامملاب ةيعوتلا ىلإ – رومأ ةلمج نيب نم – فدهي يذلا ،نالعإلا اذه ىلع قيدصتلا رمأ يف رظنلا ىلع ةفاك
54.”ءامدلا ةقارإل سيلو ملعتلل لاجمك سرادملا ةيامح ىلإو ،ةحلسملا تاعازنلا يف ةيميلعتلا تآشنملل يركسعلا لامعتسالل
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نالعإلا ىلع ةقدصم ىرخأ لود عم نواعتلاب ةنمآلا سرادملا نالعإب ةلص ىلع قيسنت لامعأ وأ تاشقانم يف تكراش وأ كتموكح تمظن له □
؟لاجملا اذهب ةطشان تامظنم وأ ىرخأ ةمتهم لود عم وأ

– لاثملا ليبس ىلع – مادختساب ،ةنمآلا سرادملا نالعإ ىلع قيدصتلا دعب كتموكح اهتذختا يتلا تاءارجإلا ةعباتم :ةيصوت 
.كتبرجت ىلع ىرخألا ةمتهملا لودلا عالطإو ،عجرمك يذيفنتلا راطإلا اذه

ةذختملا ريبادتلا لوح (ةمتهملا لودلا وأ) ىرخألا ةقدصملا لودلا عم قيسنت لامعأ ميظنت وأ يف طاشنب ةكراشملا :ةيصوت 
عيمج نع نيبودنملا عمجي ،ةنمآلا سرادملل رمتؤم ميظنت يف ريكفتلا نكمي .ةنمآلا سرادملا نالعإ ىلع قيدصتلا دعب ةعباتملل
 .نيرخآلا ةحلصملا باحصأو ةقدصملا لودلا

لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألاو ةنمآلا سرادملا نالعإب ةصاخلا تامولعملا مض :ةيصوت 
.ىرخألا لودلا عم ةيئانثلا تاشقانملا يف ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا

؟ةحلسملا تاعازنلا يف لافطألا ةيامح نيسحت ىلإ ةيمارلا ةدحتملا ممألا ةطشنأل يلاملا وأ يسايسلا معدلا كتموكح تمدق له □

نع لاثملا ليبس ىلع ،ةحلسملا تاعازنلاو لافطألاب ينعملا ماعلا نيمألل صاخلا لثمملل ةمئاقلا ةيالولا ةيامحو معد :ةيصوت 
ماهسإلا قيرط نع وأ ،ةيمسرلا ريغ”ةحلسملا تاعازنلاو لافطألا ةيضق ءاقدصأ تاعومجم“ ىلإ مامضنالا وأ ليكشت قيرط
 .تاونس ثالث لك ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا يف دقعنت يتلا ةيالولا ديدجت تاشقانم يف طاشنب

 :نمألا سلجم يف ةوضع كتلود تناك اذإ:ةيصوت
o .ةحلسملا تاعازنلاو لافطألا لوح نمألا سلجم لمع ةعومجم يف طاشنب ةكراشملا
كتلود ةدم ءانثأ ددجُت وا أشنُت يتلا ةيممألا مالسلا ظفح تاثعب ةيالو نمض لافطألا ةيامحب صاخ نوكم ةفاضإ معد o
.نمألا سلجم يف

نم لك اهتدايق يف كرتشي يتلا ،لافطألا دض ةريطخلا تاكاهتنالا لوح غالبإلاو دصرلا ةيلآ ذيفنتل يلاملا معدلا ميدقت :ةيصوت 
.ةدحتملا ممألاب مالسلا ظفح تايلمع ةرادإو ،فسينويلاو ،ةحلسملا تاعازنلاو لافطألاب ينعملا ماعلا نيمألل صاخلا لثمملا
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ةمجرتلا)7102 راذآ/سرام82 ،ةنمآلا سرادملل سريأ سنويب رمتؤم سيئرو ،نيتنجرألا ةيروهمج يف ةيجراخلا ريزو بئان ،وداغليد ارايف ورديب ريفسلل ةيحاتتفالا ةملكلا34
 .(يملاعلا فلاحتلا دادعإ نم
58 نولثمي ،كراشم052 نم رثكأ هرضحو ،نيتنجرألاب ةيجراخلاو عافدلا تارازو هتفاضتسا يف كراش .7102 راذآ/سرام92-82 ةنمآلا سرادملل سريأ سنويب رمتؤم دقعنا
 .ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا ةيلودلاو ةيلودلا تامظنملا نم ددعو ةلود
.(6102 زومت/ويلوي51 يف ةرايزلا تمت) (VP/S.9527)4102 لوليأ/ربمتبس8 ،عامتجالا رضحم ،9527 مقر عامتجالا ،نمألا سلجم44
.(6102 زومت/ويلوي51 يف ةرايزلا تمت) (VP/S.6647)5102 ناريزح/وينوي81 ،عامتجالا رضحم ،6647 مقر عامتجالا ،نمألا سلجم54



بالطلاو ةيميلعتلا تآشنملا ىلع تامجهلا ىلع ةبساحملا5
 ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ نيلماعلاو

اهب لومعملا لوصألا بسح ةانجلا ةمكاحم ،ةجاحلا تعد اذإو ،لوعفملا ةيراس ةيلودلاو ةينطولا نيناوقلا تاكاهتنا تاماهتا يف قيقحتلا

اضيأ يه ةلاعفلا ةبساحملا تايلآ
ً
نيملعملاو بالطلاو ةيميلعتلا تآشنملا ىلع لبقتسملا يف ةينوناق ريغ تامجه عوقو نود ةلوليحلل ةمهملا ريبادتلا نم 

نع نيلوؤسملا ةبساحم نإف ،ةحلسملا تاعازنلاو لافطألاب ةينعملا ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألل ةصاخلا ةلثمملا تراشأ امك .ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ
94.سرادملا ىلع تامجهلا عدرل عافد لضفأ وه سرادملا فادهتسا

فيرعتو تاكاهتنالا هذه عنم بجاو ةداقلا ىلع .ةمكاحملا ىلإ مهب هبتشملا ةلاحإو يلودلاو ينطولا نينوناقلا تاكاهتنا يف قيقحتلاب مازتلا ةلودلا ىلع
ىلع ةلاعف ةيئانج تابوقع ضرف بجاو ةلودلا يف نيعرشملا ىلع .نيناوقلا ةفلاخم لاح يف ةيباقع وأ ةيبيدأت تاءارجإب ةردابملاو مهتامازتلاب مهتاوق
.يناسنإلا يلودلا نوناقلاو ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلل تافلاخملا

نوناقلاو ،يناسنإلا يلودلا نوناقلاو ،ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلاب مازتلالا نامضل ةيلودلا تايلآلا نم ددع كانهف ،ةينطولا ةبساحملا تايلآ ىلإ ةفاضإ
ةتقؤملا ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملاو ناسنإلا قوقح ناجلو قئاقحلا يصقت تاثعبو تادهاعم بجومب ةأشنملا تائيهلا تايلآلا هذه لمشت .يلودلا يئانجلا
.ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملاو

.اهزيزعت ىلع لمعلاو هذه ةبساحملا تايلآ مادختسا يف لودلا طشنت نأ يرورضلا نمف ،نيلماعلاو بالطلاو ةيميلعتلا تآشنملا نع تامجهلا عنمل

تايصوتو ةيهيجوت ةلئسأ
نامضب مازتلالا اذه ليعفت ىلع نيرخآلا ةحلصملا باحصأو لودلا دعاست نأ نكمي يتلا تايصوتلاو ةيهيجوتلا ةلئسألاب ةيرصح ريغ ةمئاق يلي اميف
.ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ نيلماعلاو بالطلاو ةيميلعتلا تآشنملا ىلع تامجهلا ىلع ةبساحملا

كتلود يف ةحلسملا تاوقلا مزلت ةيلاح ةيركسع تاسراممو تاسايس وأ ينطولا يركسعلا نوناقلا وأ ةيلحملا نيناوقلا يف داوم ةيأ كانه له □
ريغ وأ ةيلودلا ةحلسملا تاعازنلا يف امإ مجاهُت الأ بجي ةيندملا نايعألا نأو نييندملا ىلع تامجه نشب حمسُي ال هنأ ىلع صنتو
؟ةيركسع فادهأ ىلإ اهلوحت ءانثأ طقف اذه نكي مل ام ،(ةيلخادلا) ةيلودلا

كمت ةيلحملا تاسايسلاو نيناوقلا نأ نامض :ةيصوت
ّ

ةيميلعتلا تآشنملا ىلع تامجهلا معازم يف جهنمملاو لاعفلا قيقحتلا نم ن 
.يلودلا نوناقلل فلاخم رمأ هرابتعاب ةيميلعتلا تآشنملا ىلع ةحارص تامجهلا رظح رمأ يف رظنلا بجي .نيملعملاو بالطلاو

العف ةمكحملا ىلإ ةموكحلا ليحت له
ً
نأ بجي ةيندملا نايعألا نأو نييندم ىلإ تامجه هيجوت مدع ةرورض ىلع صنت يتلا نيناوقلل تافلاخم  □

 ؟ةيركسع فادهأ ىلإ اهلوحت ةرتف ءانثأ طقف اذه نكي مل ام (ةيلخادلا) ةيلودلا ريغ وأ ةيلودلا تاعازنلا يف ءاوس تامجهلا اهبينجت متي

 .نوناقلاب مازتلالا ةبقارمو ةيركسعلاو ةينطولا مكاحملا ىلإ اياضقلا كتموكح ةلاحإ نامض :ةيصوت
.ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ىلإ اياضقلا ةلاحإ دوهج عم نواعتت كتموكح نأ نامض :ةيصوت 
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نمألا سلجم يف ةنمآلا سرادملا نالعإ ىلع ايريجين قيدصت ىلإ راشأ نايب :ايريجين
اراهظإ»

ً
يف ةنمآلا سرادملا نالعإ ىلع تقدص لود ةعومجم لوأ نيب نم تناك ايريجين نإف ،لافطألا هافرو ةمالسب انتلود مازتلال 

نم ءزجك4102 يف اهنيشدت مت يتلا ،ةنمآلا سرادملل ةيموقلا انتردابم دضعيو لمكي نالعإلا .رايأ/ويام92 موي جيورنلاب ولسوأ
نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألا .ملعتلل ةنمآلا قطانملا زيزعت لجأ نم ةيداحتالا ةموكحلا لماعت
نومزتلم اننإ .فدهلا اذه زاجنإ وحن دوهجلا زيزعتو هيجوتل انتلصوب نوكت فوس ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا لامعتسالا
نود لوحتسو ميلعتلا يف قحلا يمحتو ززعتس ةردابملا هذه نأب ةعانق ىلع نحن .اهذيفنت زيزعتبو ةيداشرإلا ةلدألا هذه ميمعتب
64.”ةحلسملا تاعازنلا قايس يف ميلعتلا نع نيملعتملا عاطقنا

ةيداشرإلا ةلدألا معد ىلإ نمألاو ملسلا سلجم ةوعد :يقيرفألا داحتالا
سرادملا لامعتسا مدع نامضو يناسنإلا يلودلا نوناقلاب مازتلالا ىلإ عازن تالاح اهب يتلا ةفاك ءاضعألا لودلا سلجملا اعد دقل»
ميلعتلا يف لافطألا قح ةيامحو زيزعتب ءاضعألا لودلا ضعبل تاردابمب سلجملا بحر ،قايسلا اذه يف .ةيركسع ضارغأ يف
:يهو ،داحتالا يف ءاضعألا51 ـلا لودلاب سلجملا داشأ ،راسملا اذه ىلعو .حلسملا عازنلا تالاح يف ميلعتلا رارمتسا ريسيتو
بونج ،ايقيرفأ بونج ،نويلاريس ،ايريجين ،رجينلا ،قيبمزوم ،رقشغدم ،ايريبيل ،اينيك ،جاعلا لحاس ،داشت ،ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج
نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألا ىلع لعفلاب تقدص يتلا ،ايبماز ،نادوسلا ،لاموصلا ،نادوسلا
اضيأ ةفورعملا ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا لامعتسالا

ً
داحتالا لود ثحو ،”ةنمآلا سرادملل ةيداشرإلا ةلدألا“ ىمسمب 

ديزملل ةجاحلا ىلع سلجملا ددش ،هتاذ قايسلا يف .اذه لعفت نأ ىلع دعب ةيداشرإلا ةلدألا ىلع قدصت مل يتلا ىرخألا يقيرفألا
74.”فورظلا لك يفو تالاحلا عيمج ىلع اهقابطنا نامض لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألل معدلا نم

ةيداشرإلا ةلدألا ذيفنت نأشب ةيميلقإ لمع ةشرول معد :جيورنلاو ايبمازو نويلاريس
لود ذيفنت نأشب ةيميلقإ لمع ةشرو ةفاضتسا يف جيورنلاو ايبمازو نويلاريس نم لك تكراش6102 يناثلا نيرشت/ربمفون يف
لودلا نيب نم ةلود41 نم ةينطولا ةحلسملا تاوقلاو ميلعتلاو عافدلا تارازو نع نولثمم عمتجا .ةيداشرإلا ةلدألل يقيرفألا داحتالا
84.تاربخلاو تاسرامملا لدابت لجأ نم ،نالعإلا ىلع ةقدصملا71 ـلا ةيقيرفألا
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.قباسلا64
.(6102 زومت/ويلوي51 يف ةرايزلا تمت)IIVCXD(.RB/RP/CSP(()يفحص نايب ،6102 رايأ/ويام01 ،795 مقر عامتجالا ،يقيرفألا داحتالاب نمألاو ملسلا سلجم74
 :رظنا84

ni secrof demra fo elor eht gninehtgnerts no pohskrow ababA siddA eht fo tropeR ،kcattA morf noitacudE tcetorP ot noitilaoC labolG
7102 ،acirfA ni tciflnoc demra gnirud esu yratilim morf snoitutitsni lanoitacude dna kcatta morf noitacude fo noitcetorp eht

iuguorrez-aliel-sloohcs-skcatta-gnirreted-ecnefed-tseb-ytilibatnuocca/swen/gro.noitacudegnitcetorp.www//:ptth :رظنا94



 سرادملا ىلع تامجهلا ىلع ضيوعت :ةيبويثإلا ةيرتيرإلا ملاظملا ةنجل
ةنجللا تلصوت دقف ،0002 ناريزح/وينويو رايأ/ويام ءانثأ يولوغ ةدلب يف تآشنمل قارحإو بهن لامعأ تبكترا ايبويثإ نأ نيبت عم»
تعس ،%09 ةبسن قيبطت دعب .ةرتفلا كلت ءانثأ يولوغ ةدلب تاكلتمم يف ررضلاو دقافلا يلامجإ نم %09 ايبويثإ ىلع بترتي هنأ ىلإ
:يولوغ يف تايانب ةعومجم وأ ةيانب51 ـب ةلص ىلع رالود20593 ىلإ ةفاضإ ،ةيرتيرإ افكان4558869 غلبمب ضيوعتلا ليصحتل ايرتيرإ
ةرازو ،سرادم ،هايملا ةرادإ ،ةمكحملا ،ةطرشلا زكرم ،يرادإلا ةدلبلا ىنبم ،ابوز-باس ةرادإ ،ةحصلا ةرازو نزخم ،يحصلا زكرملا
زاغلل تاطحم،WEUN تآشنم ،ابوز-باسلSYEUN بتكم ،تالصاوملا ةئيه ،ابوز-باسلJDFP بتكم ،ابوز-باس ةعارز
اعافد ايبويثإ ضرعت مل .ةيكيلوثاك ةسينكو

ً
اددحم 

ً
ةنجللا تررق ...تايانبلا هذه نم يأ صخي اميف ايرتيرإ تاءاعدا ةهجاوم يف 

تايانبلا تاعومجم وأ تايانبلل رارضألاو رئاسخلا يلامجإ نم %09 ـب ردقُي ام وهو رالود فلأ009 غلبمب ايرتيرإل ضيوعت ميدقت
35[...] .0002  ناريزح/وينويو رايأ/ويام يف ايبويثإ لالتحا ءانثأ ينابملل ةقرسلاو بهنلا ءارج ،يولوغ يف هالعأ ةروكذملا

رثكألا فصقلاو يروب طيحم يف ديدشلا فصقلا عوقو ىلإ نييبويثإلا دوهشلا تاداهش تراشأ دقف ،ةيقرشلا ةهبجلا صخي اميف
تايواحب رارضإلا لمشي امب ،ةقطنملاب تاكلتمملاب قحل عسوم رامد ىلإ ريشت ةعقاولاب ةصاخلا ةلدألا .اديريو لولاد يف ةيدودحم
نع رداصلا يلخادلا مييقتلا ريرقت راشأ1002 يناثلا نيرشت/ربمفون يف .ةطيحملا قطانملاو يروب يف تادايعو سرادمو ةريثك هايم
FDRSEاضيأ

ً
مجحل ارظن ...ةقطنملاب قحاللا ررضلا مجح ريرقتلا لوانتي مل نكل ،ادامو يروب يف نيتسردمو ةدايع ريمدت ىلإ 

نأو”برحلا يف قحلا“ أدبم عم ةقستم رارضألا هذه نوك ءازإ نيقيلا مدعو يف ةيرتيرإلا تاكاهتنالا اهيف تببست يتلا رارضألا
برحلا نيناوقل ايرتيرإ تاكاهتنا ىلع تاضيوعتلا مجح نإف ،يناسنإلا يلودلا نوناقلل كاهتنا هتاذ دح يف سيل رامدلا اذه بابسأ
45.”رالود0000053 يه ةيتحتلا ةينبلاو تايانبلا صخي اميف

اغنابول ساموت دض ةيضق يف ةلثمم ةيحض اهتفصب ةرمدُم ةسردمب رارقإلا :ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا
اماع51 نس تحت لافطألا دينجتب مهتملا ،اغنابول ساموت دض ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ةيضق يف»

ً
لامعأ يف مهب ةناعتسالاو 

دوهشلا لاؤس مهنكميو ةمكحملا ةعاق يف نيرضاح اياحضلا وماحم .نيماحم7 مهلثميو ةيضقلا يف نوكراشي ةيحض99 نإف ،لاتق
هتفصب ةرشابم ريغ ةيحضو) ةيصخشلا هتفصب ةيحض ربتعي يذلا ةسردملا ريدم وه اياحضلا دحأ .ةمكحملل مهيلكوم ءارآ ميدقتو
اضيأو ،(هتسردم نم لافطألا دينجت فقول لخدتلا لواح امدنع برضلل ضرعت

ً
ىتحو ،ترمُد يتلا ةسردملل لثمم هتفصب 

55.”اهئانب ديعأ دق نكي مل9002 يناثلا نوناك/رياني

يسورلا داحتالاب نالسب يف ةسردم ىلع4002 يف عقو موجه نأشب ةيضق يف مكُح :ةيبوروألا ناسنإلا قوقح ةمكحم
اماتخ .194»

ً
لوح ةيفاكو ةددحم تامولعم تاطلسلا ىدل تناك ةعقاولا نم لقألا ىلع مايأ لبق هنأ تبث دق هنأ ىرت ةمكحملا نإف ،

تراشأ .لوليأ/ربمتبس1 يف ةيميلعت ةأشنمل فادهتسا ثدحيس هنأبو ،ايتيشوغنإ يف كيبوغلام ةقطنمب كيشو يباهرإ موجه
،ناشيشلا نييلاصفنالا دي ىلع يضاملا يف تعقو يتلا لثم ىربك تامجه نع ةرابع ديدهتلا حيجرت ىلإ ةيتارابختسالا تامولعملا
لمشي امب ،نيفدهتسملا ناكسلا حاورأ ىلع كيشو رطخ ىلإ حوضوب ريشي عونلا اذه نم ديدهتلا .ةريبك رئاسخ نع ترفسأو
نم يفاك ىوتسم تاطلسلا ىدل ناك .ةقطنملا يف”ميلعتلا موي“ تالافتحا نويحي نيذلا نيلماعلاو سرادملا لافطأ ةعومجم
مغر .روكذملا رطخلا فيفخت لقألا ىلع وأ بنجتل اهتايحالص راطإ يف ريبادت ةيأ ذاختا اهنم عقوتملا نم ناكو فقوملا ىلع ةرطيسلا
عمجتلا نم نويباهرإلا نكمت .ةيافكلا مدعب مستت ةيضقلا يف ةيئاقولا تاءارجإلا تناك ماع لكشبو هنإف ،ريبادتلا ضعب ذاختا
ردقلاب ىوتسملا عيفر بيترت دوجو رهظي مل .ةيئاقو ةينمأ تابيترت ةيأ ةهجاوم نود مهيلع ةرطيسلاو فدهلا ىلإ لاقتنالاو زيهجتلاو
نامضل وأ ةفدهتسملا ةفعضتسملا ةعومجملل تاعافد ةئيهتل وأ ةمزاللا دراوملا صيصختو مييقتل وأ فقوملا عم لماعتلل يفاكلا
.ةيناديملا قرفلا عم لصاوتللو ديدهتلل لاعفلا ءاوتحالا
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تاعازنلا ءانثأ ميلعتلاب نيلماعلاو بالطلاو ةيميلعتلا تآشنملل ةفدهتسملا تامجهلا ىلع ةيلودلا ةبساحملا زيزعت دوهج كتموكح معدت له □
؟ةحلسملا

،ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا لثم ةيلودلا تاونقلا قيرط نع ةبساحملا تاءارجإل معدلا نع ةحارص ربعت كتموكح نأ نامض :ةيصوت 
ممألاب تادهاعملا ذيفنت ةبقارم تائيهو ،ةحلسملا تاعازنلاو لافطألاب ينعملا لماعلا نمألا سلجم قيرفو ،ناسنإلا قوقح سلجمو
نيررقملاو نيصاخلا ةدحتملا ممألا يررقمو ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا ةنجلو ،لفطلا قوقح ةنجل لمشتو ،ةدحتملا
.ميلعتلا يف قحلاب ينعملا صاخلا ررقملا لثم ،ةلصلا تاذ اياضقلاب نيينعملا نييعيضاوملا

ةلثمأ

برحلا مئارج فيرعت يف ةيميلعتلا تآشنملل حيرص ركِذ :نيتنجرألا
:...يلودلا نوناقلا قايس يف ،ةيلودلا ريغ ةحلسملا تاعازنلا يف ةقبطنملا فارعألاو نيناوقلل ىرخألا ةميسجلا تاكاهتنالا لمشت»
05.”ةيركسع فادهأ نوكت الأ ةطيرش ...ميلعتلا ...ـل ةصصخم تايانب ىلإ تامجهلا هيجوت دمعت

  ةيميلعت تآشنم ىلع تامجه باكترا ةمهتب صخش ةمكاحم :ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج
يف يروتيأ يف ةيركسع ةمكحم يف نيدأ ،وغنوكلا كسامت ةيامحو ةدحولا بزح سسؤم (”اوهاك فيش“) وردنا ماغناب اوهاك زيفيإ»
صخي اميف ،ميلعتلل ةصصخم ةيانب ىلع ةرشابم تامجه نش يه برح ةميرج باكترا اهنم ،تاماهتا ةتس يف6002 بآ/سطسغأ

مكاحملل حمسي يذلا ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج روتسد عقاو نم .2002 لوألا نيرشت/ربوتكأ يف تبكترا سرادم ىلع تامجه
،برح ةميرج باكتراب ةصاخلا امور ماظن داوم ةرشابم ةفصب تقبط ةمكحملا نإف ،ةيلود تادهاعم قيبطتب ةيركسعلا مكاحملاو
امكح اوهاك دض ردص .ميلعتلل ةصصخم تايانب ىلع ةدمعتم تامجه نش يه

ً
اماع نيرشع نجسلاب 

ً
يروتيإ ةمكحم تركذ .

اموجه يناجلا نش (1) :اهمكح يف ةميرجلل رصانع ةسمخ يركسعلا
ً

وأ ميلعتلل ةصصخم رثكأ وأ ةيانب ناك موجهلا فده (2) .
ملو ،ىنبملا فادهتسا يناجلا دمعت (3) .(لقألا ىلع نيتسردم تناك اوهاك ةلاح يف) ماظنلا يف ةروكذملا نم ىرخأ ةيمحم ةطشنأل
افده نكي

ً
ايركسع 

ً
ايعاو يناجلا ناك (5) .يلود ريغ حلسم عازن قايس يف موجهلا ثدح (4) .

ً
15.”حلسم عازن دوجو قايسب 

 ةيميلعت تاسسؤم ىلع تامجه يف نيموعزم ةانج ةنادإ:ًاقباس ايفالسوغويل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا
اوناك هفرصتو هتدايق تحت ةعبارلا ةيركسعلا ةطرشلا ةبيتك نم رصانع نأ ةفرعمل بابسأ هيدل وأ فرعي شتيسيبول وكساب ناك»
،ميلعتلا وأ ةدابعلل ةصصخم تاسسؤمو ةيراجت لاحمو ةنسوبلا يملسمل نكاسمل بهنلاو ريمدتلا يف كابتشالا كشو ىلع
يراكنولو يشتيريبو يشتويدانو يشتيدمحأو اشتافوسوب نم لك ىرقو تادلب يف ءاذغلل نزاخمو ةيندم ةيصخش تاكلتممو
هذه قلطنم نم [...] .اهيلع ةانجلا ةبقاعم وأ لامعألا هذه عنمل ةلوقعمو ةيرورض تاءارجإ ذاختا يف قفخأ وه وأ ،يشتينيسوأو
اهب رارضإلا وأ ةدابعلل وأ ميلعتلل ةصصخم تاسسؤم ريمدت [...] :بكترا دق شتيسيبول وكساب نإف لامعأ نع عانتمالاو لامعألا
ادمع

ً
25”[...] ةمكحملا ماظن نم (3)7و (1)7و (د)3 داوملا يف تدرو امك برحلا فارعأو نيناوقل كاهتنا ،
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GCPEA
تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا يذيفنت لمع راطإ:ةنمآلا سرادملا نالعإ

laredeF ehT dna aertirE fo etatS ehT neewteb ،smialC segamaD s’aertirE :drawA laniF ،noissimmoC smialC aipoihtE aertirE :رظنا35
.aipoihtE fo cilbupeR citarcomeD
laredeF ehT dna aertirE fo etatS ehT neewteb ،smialC segamaD s’aertirE :drawA laniF ،noissimmoC smialC aipoihtE aertirE :رظنا45
.9002 ،71 tsuguA ،aipoihtE fo cilbupeR citarcomeD
 :رظنا55
،drappehS edeB“kcattA morF noitacudE gnitcetorP ،OCSENU ni”،noitacude no skcatta rof ytilibatnuoccA :’tneinevnocni dna lufniaP‘

pA eht no noisiceD ،50/10-40/10-CCI ،oliyD ognabuL samohT .v rotucesorP ،CCI ot gnitiC .0102 yraurbeF ،weiveR trA-eht-fo-etatS a –-
ognabuL samohT .v rotucesorP ،CCI osla eeS .111-501 .sarap ،)8002 ،51 rebmeceD( sgnideecorP eht ni etapicitraP ot smitciV yb snoitacilp
.54-44 .pp ،)9002 ،62 yraunaJ( )noisseS nepO( srettaM larudecorP ،TW TE GNE-701-T-60/10-40/10-CCI ،oliyD
اهب قحل تاسسؤم وأ تامظنم“ وأ نييعيبط صاخشأ اياحضلا نوكي نأ نكمملا نمفPSA-CCI/3/1)2002( ،ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ةلدأو تاءارجإ دعاوق بجومب

انايعأ نوكتو ،ةرشابم ررض
ً
اضارغأ مدخت ىرخأ نايعأو نكامأ وأ تايفشتسم وأ ةيخيرات راثآ وأ ،ةيريخ ضارغأ يف وأ مولعلا وأ نونفلا وأ ميلعتلا وأ ةدابعلل ةسركم 

ً

.”ةيناسنإ

.(6102 زومت/ويلوي51 يف ةرايزلا تمت)49 ص،ةحلسملا تاعازنلل يلودلا نوناقلا ليلد [ةينابسإلا] ،0102 :عافدلا ةرازو05
sloohcS gnitcetorP ecitcarP etatS dna swaL citsemoD fo yevruS labolG A ،tciflnoC demrA dna sloohcS ،hctaW sthgiR namuH  :رظنا15
54-44.pp ،1102 ،02 yluJ ،esU yratiliM dna kcattA morf
.(6102 زومت/ويلوي51 يف ةرايزلا تمت)
 :رظنا25
ehT(tnemtcidnI dednemA detcerroC :cicibujL oksaP  .v rotucesorP ،)YTCI( aivalsoguY remroF eht rof lanubirT lanimirC lanoitanretnI
،ragurtS elvaP .v rotucesorP ،)YTCI( aivalsoguY remroF eht rof lanubirT lanimirC lanoitanretnI osla eeS .)0002 ،62 rebmetpeS ،eugaH
tnemtcidnI dednemA :civecavoK rimidalV dna ،cikoJ gardoliM



قفُرم
ةنمآلا سرادملا نالعإ
الضف ،ةحلُم ةيناسنإو ةيومنت تايدحت ميلعتلا ىلع ةحلسملا تاعازنلا راثآ ضرفت

ً
ىلع تاعماجلاو سرادملا تضرعت دقل .ضرعأ ةيعامتجا تايدحت نع 

مادختسا متو .يرسقلا زاجتحالاو فاطتخالاو هيوشتلاو لتقلل نييميداكألاو نيملعملاو ةبلطلاو لافطألا ضرعتو ،قارحإلاو فصقلل ملاعلا ىوتسم
بالطلا ضرعت تافرصتلا هذه لثم .زاجتحا زكارمو تانكثو دعاوقك – رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع – ةحلسملا تاعازنلا فارطأ لبق نم ةيميلعتلا تآشنملا
ادادعأ مرحتو ،ىذألل ميلعتلاب نيلماعلاو

ً
.مهلبقتسم اهيلع ىنبُي يتلا زئاكرلا نم تاعمتجملا مرحت مث نمو ،ميلعتلا يف مهقح نم بالطلاو لافطألا نم ةريبك 

.لافطألا نم لماك ليج تاحومطو لامآ اهعمو ،سرادملل ةيتحتلا ةينبلا ريمدت يف نادلب ةدع يف حلسملا عازنلا رمتسيو

ىلع ررض ىلإ يدؤت نأ نكمي – تامجهلاب ديدهتلاو – تامجهلاو .ميلعتلاب نيلماعلاو بالطلاو ةيميلعتلا تآشنملا دض فنعلا ميلعتلا ىلع تامجهلا لمشت
بالطلاو ميلعتلاب نيلماعلا داعبإ نكميو ،ةميلعتلا قفارملا لمع ليطعت نكميو ،ميلعتلا ةحاتإ ضيوقت نكمي .تاعمتجملاو دارفألاب قحلي ةليوط تارتف رادم
ىلع زييمتلا لاجم عيسوت يفو ،قييضتلاو ءاصقإلا جيورت يف تاعماجلاو سرادملا ىلع تامجهلا مادختسا مت دقلو .مهتمالس ىلع ةيشخ ،سرادملا نع
،يفاقثلا عونتلا قييضتو ،تاعمتجملا ضعب نيب عازنلاو فالخلا قيمعتو ،تايتفلا ميلعت عنم لالخ نم لاثملا ليبس ىلع ،يعامتجالا عونلا نم ساسأ
ةدايز ىلإ كلذ يدؤي نأ نكمي ،ةيركسع ضارغأ يف ةيميلعتلا تآشنملا مادختسا دنع .ميظنتلاو تايعمجلا نيوكت يف قحلاو ةيميداكألا تايرحلا بجحو
هجو ىلعو .يسنجلا لالغتسالاو يسنجلا ىذألل ةضرع ءشنلاو لافطألا فلخُي دق وأ ،ةحلسملا فارطألا لبق نم مهمادختساو لافطألا دينجت رطخ
.تامجهلل ةيميلعتلا تاسسؤملا ضرعت تالامتحا نم كلذ ديزي دق ،ديدحتلا

حلسملا عازنلل يسفنلا ررضلا نم ففخي نأ هنكميو ،لالغتسالاو ةباصإلاو توملا نم ءشنلاو لافطألا ةيامح يف ميلعتلا دعاسي نأ نكمي ،ضيقنلا ىلعو
انيتور رفوي ذإ

ً
ارارقتساو 

ً
يف ماهسإلا ىلإ ىعسيو عازنلا يف ماهسإلا ىدافتي”عازنلل ساسحلا“ ميلعتلا .ىرخأ ةمهم تامدخب ةبلطلا طبري نأ نكميو 

نكامأ ملعتلا نكامأ نوكت يكل اندهج ىراصق لذبن فوس .لماكلاب تايرحلاو ناسنإلا قوقحب عتمتلا لجأ نمو ةيمنتلا لجأ نم هنع ىنغ ال ميلعتلا .مالسلا
.ةمالسو نامأ

ميلعتلا يف رارمتسالا .حلسملا عازنلا تالاح يف ميلعتلا يف رارمتسالا ريسيتو ميلعتلا يف قحلا ةيامحو زيزعتل ةيعاسلا ةقرفتملا لودلا تاردابمب بحرن اننإ
.ةحلسم تاعازن هجاوت يتلا تاعمتجملا يف ةددحم رطاخم لوح حصنو ةروشم كلذكو ةايحلا ذاقنإب ةليفك ةيحص تامولعم رفوي نأ نكمي

دض ةميسجلا تاكاهتنالا نع غالبإلاو دصرلا ةيلآ ةيمهأب رقنو ،ةحلسملا تاعازنلاو لافطألا ءازإ ةدحتملا ممألل عباتلا نمألا سلجم دوهجب ديشن اننإ
فارطأ عيمج ناوعدي – رومأ ةلمج نيب نم – نارارقلاو (4102)3412و (1102)8991 نمألا سلجم رارق ةيمهأ ىلع ددشنو .ةحلسملا تاعازنلا يف لافطألا
لامعتسا عدرل ريبادت دامتعا يف رظنلا ىلع ءاضعألا لودلا ناعجشيو ،ميلعتلا ىلع لافطألا لوصح قيعت يتلا لامعألا نع عانتمالا ىلإ ةحلسملا تاعازنلا
.قبطنملا يلودلا نوناقلل قرخ يف لودل ةعباتلا ريغ ةحلسملا تاعامجلاو ةحلسملا تاوقلا لبق نم سرادملا

ةيداشرإلا ةلدألا هذه .ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألا دادعإ ةيلمعب بحرن اننإ
انوناق ةمزلم ريغ تاهيجوت يه

ً
صلقت تاهيجوت ميدقت ىلإ فدهتو ةمئاقلا ىلضفلا تاسرامملا ىلإ دنتست يهو .مئاقلا يلودلا نوناقلا ىلع رثؤت ال ،ةيعوطو ،

ةحلسملا تاعامجلاو ةحلسملا تاوقلا طاسوأ يف اهذيفنت جيورتو ةيداشرإلا ةلدألا هذه ميمعت دوهجب بحرنو .ميلعتلا ىلع ةحلسملا تاعازنلا راثآ نم رثكأ
.نورخآلا نوينعملا نولعافلاو
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نإف ،ةياغلل ةلئاس فورظ يف ةريطخو ةينوناق ريغ لامعأ عم لماعتلل ريضحتلا ضرعم يف هنأ ىلع ديكأتلا ةمكحملا ديعت .294
ةصاخلا ةيناديملا تارارقلا ذاختا يف فرصتلا ىلع ةردقلا نم ةيلاع ةجرد حنمُت نأ دبال ،ةطرشلا لثم ،ةلاعفلا نوناقلا ذافنإ تامدخ
يف – ماعلا روهمجلل ةرفوتم ريغ تامولعم ةداع اهيدل يتلا – ةطرشلا نوكتو ،ةدقعم ةداعلا يف نوكت تارارقلا هذه .تايلمعلاب
32 ،14 دنب ،62382/90 ددع،modgniK detinU eht .v F.E dna F.P ةيضق رظنا) تارارقلا هذه ذاختال عقوم لضفأ
اصيصخ بحسني رمألا اذه .(0102 يناثلا نيرشت/ربمفون

ً
تاكبش ةداعلا يف تاطلسلا هجاوت ثيح ،باهرإلا ةهجاوم ةطشنأ ىلع 

ةهجاوم يف .مهحاورأ نمثلا ناك ولو ىتح نييندملاب نكمم ررض ربكأ قاحلإل نودعتسم اهؤاضعأ نوكي ،ةياغلل ةمظنم ةيرس
ةلمتحملا فادهألل نمألا ريفوت يف يبلسلا جهنلا تاطلسلا تراتخا ءاوس ،ةريطخلا ةراضلا تاعبتلا بنجتل حلُملاو لجاعلا جايتحالا
يدؤت نأ بجي ريبادتلا هذه لثم نكل .يكيتكت رايتخا ةلأسم هذهف ،ديدهتلا تيتشت يف ةرشابمو ةيباجيإ رثكأ تالخدت ىلإ تأجل وأ
تاطلسلا تقفخأ ةلثاملا ةلاحلا يف نأ ةمكحملا ىرت ،هالعأ ةروكذملا عوفدلا صخي اميف .هصيلقت وأ فورعملا رطخلا عنم ىلإ
 .ريبادتلا هذه لثم ذاختا يف ةيسورلا

اميف ةيقافتالا نم2 ةداملا بجومب ةبترتملا ةيباجيإلا تامازتلالل ةفلاخم تعقو دق هنأ ةمكحملا ىرت ،فورظلا هذه لظ يف .394
65.”ةيضقلا هذه يف فارطألا عيمج صخي

ةديفم دراوم

،نهارلا عضولل ضارعتسا – تامجهلا نم ميلعتلا ةيامح وكسنويلا :يف ،ميلعتلا ىلع تامجهلا ىلع ةلءاسملا :فاك ريغو ملؤم“ ،[ةيزيلكنإلاب] ،دربيش ديب
.0102 طابش/رياربف

لوألا نيرشت/ربوتكأ ،(2 بيتكلا) ةيامحلا بجاوو ةينوناقلا ةبساحملا :تاعازنلا نم ةررضتملا لودلا يف ميلعتلا ةيامح [ةيزيلكنإلاب] يملاعلا ميلعتلا عمجت
2102.

نم سرادملا ةيامحب ةصاخلا لودلا تاسراممو ةيلحملا نيناوقلل يملاع حسم :ةحلسملا تاعازنلاو سرادملا [ةيزيلكنإلاب] شتوو ستيار نمويه
.1102 زومت/ويلوي02 ،يركسعلا لامعتسالاو تامجهلا

]CIEP4102 ،يلودلا نوناقلل يداشرإ ليلد :ةحلسملا تاعازنلاو نامألا مادعنا نم ميلعتلا ةيامح،]ةيزيلكنإلاب. 

]CIEP4102 ،ةحلسملا تاعازنلاو نامألا مادعنا تالاح يف ررضلا ربج نوناقو ميلعتلا،]ةيزيلكنإلاب.
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قفُرم
نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألا
ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا لامعتسالا

امعد ضارغأ يأ يف تاعماجلاو سرادملا لامعتسا مدع ىلإ نووعدم ةحلسملا تاعازنلا فارطأ
ً
ضعب نأ حيحصلا نم هنأ نيح يف .يركسعلا مهدوهجمل 

،مهميلعتو بالطلا ةمالسب ساسملا يدافت لجأ نم دهُجلا لذبت نأ فارطألا عيمج ىلع نإف ؛ةحلسملا تاعازنلا نوناق عم ضقانتت ال لامعتسالا هجوأ
:ةلوؤسملا تاسرامملا وحن داشرإلا ليبس ىلع يلي امب ةناعتسالاب اذهو

دوهجملا معدي لكش يأب ةلتاقملا حلسملا عازنلا فارطأ تاوق لبِق نم ،ميلعتلا اهيف يرجي يتلا تاعماجلاو سرادملا لَمعتسُت الأ بجي:1 ةدعاقلا
.يركسعلا
اتقؤم ةقلغملا تاعماجلاو سرادملا ىلإ أدبملا اذه دتمي (أ)

ً
تالطعلا تارتف ءانثأو ،تازاجإلاو ةيعوبسألا تالطعلا ءانثأو ،ةيعيبطلا ةساردلا تاعاس جراخ 

.ةيسردملا
رفوتت نأ ةيغب تاعماجلاو سرادملا ءالخإ لجأ نم نييميلعتلا نييرادإلا ،ىلع زفاوحلا ضرعت وأ ،عم ةوقلا مدختست الأ حلسملا عازنلا فارطأ ىلع بجي (ب)

.يركسعلا دوهجملا معد يف اهلامعتسال

يف ةلثمتملا رطاخملا ببسب اهئالخإ وأ اهرجه مت يتلا تاعماجلاو سرادملا حلسملا عازنلا فارطأل ةعباتلا ةلتاقملا تاوقلا مدختست الأ بجي:2 ةدعاقلا
امعد ضارغأ يأ يف ،حلسملا عازنلا

ً
نع ديزت ال ةرتفلو ،نكمم ليدب يأ ةلتاقملا تاوقلا مامأ نوكي ال ثيح ةيئانثتسا فورظ يف الإ ،يركسعلا مهدوهجمل 

اهتفصب ىرخألا ينابملا لماعُت .ةلثامم ةيركسع ةزيم ققحُت ةيدجم ىرخأ لبس نم ةعماجلا وأ ةسردملل لامعتسالا اذهل لئادبلا اهيف بيغت يتلا ةرتفلا
سرادملا ينابم نم ةمئالم لقأ ةعيبط وأ عقوم تاذ تناك اذإ ىتح ،تاعماجلاو سرادملا ينابم اهرايتخا قبسي لئادبك مدختسُتو لضفأ تارايخ
اذخأو ،(تايفشتسملا :لاثم) يناسنإلا يلودلا نوناقلا بجومب ةيمحم ينابملا كلت تناك اذإ ءانثتساب ،تاعماجلاو

ً
عازنلا فارطأ ذختت نأ ةرورض رابتعالا يف 

.تامجهلا نم ةيندملا نايعألا عيمج ةيامحل ةعاطتسملا تاطايتحالا عيمج
.ةيرورض ةرتف رصقأل اهئالخإ وأ اهرجه مت يتلا تاعماجلاو سرادملل لامعتسا يأ نوكي نأ بجي (أ)
امعد حلسملا عازنلا فارطأل ةعباتلا ةلتاقملا تاوقلا اهمدختست يتلاو ،اهئالخإ وأ اهرجه مت يتلا تاعماجلاو سرادملل ةبسنلاب بجي (ب)

ً
دوهجملل 

اذه يدؤي الأ ةطيرش ،اهنم ةلتاقملا تاوقلا باحسنا دعب نكمم تقو عرسأ يف اهحاتتفا دواعت ثيحب ةيميلعتلا تاطلسلل ةرفوتم ىقبت نأ ،يركسعلا
.نيلماعلاو بالطلا نمأب ةرطاخملل
يف ةنكمملا دوهجلا لك لذب عم ،ةرشابم ةلتاقملا تاوقلا باحسنا رثإ لماك لكشب ةأشنملا نيصحت وأ ةركسع ىلع مئاق ليلد وأ رثأ يأ ةلازإ بجي (ج)
اديدحتو .ةيميلعتلا ةأشنملل ةيساسألا ةينبلاب قحلي ررض يأ حالصإل نكمم تقو عرسأ

ً
ريغ برحلا تافلخمو رئاخذلا لك نم عقوملا ريهطت نم دبال ،

.ةرجفنملا

اقلطم ضرعتت الأ بجي تاعماجلاو سرادملا:3 ةدعاقلا
ً
يف اهلامعتسا ىلع ةردقلا نم حلسملا عازنلا يف موصخلا نامرح ىلإ فدهي ءارجإك ريمدتلل 

 .ةروجهم وأ ةالخُم وأ ةزاجإ ةرتفل وأ مويل ةقلغم وأ ةدقعنم اهب ةساردلا تناك ءاوس ،ةيداع ةيندم نايعأ تاعماجلاو سرادملا نإ .لبقتسملا
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ارارقإ
ً
تاعازنلا يف نييندملا ةيامح زيزعتل ثيثحلا يعسلا عمو ،ممألا عيمج نيب ةقادصلاو حماستلاو مهفلا زيزعت يف ميلعتلا رودو ميلعتلا يف قحلاب 

اديدحت بابشلاو لافطألاو ةسرامملا ثيح نم ةحلسملا
ً
امازتلاو ،

ً
نم ةيداشرإلا ةلدألا ىلع قدصن اننإف ،عيمجلل ةنمآ سرادم ةحاتإ راسم ىلع نواعتلاب 

:فوسو ،ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ

• .مئالم وه ام ردقو ناكمإلا ردق لمع تاراطإو ةيلحم ةسايس اهلعجنو ةيداشرإلا ةلدألا مدختسن

اياحض لوحو ،ةيميلعتلا تآشنملا ىلع تامجهلا لوح ةلصلا تاذ ةقوثوملا تانايبلا عمجل يرطُقلا ىوتسملا ىلع نكمم دهج لك لذبن •

،ةمئاقلا غالبإلاو دصرلا تايلآ لالخ نم كلذ يف امب ،ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ تاعماجلاو سرادملل يركسعلا لامعتسالا لوحو ،تامجهلا
.يزييمت ريغ لكشب ،اياحضلل معدلاو ةدعاسملا رفونو ،تانايبلا هذه عمج ريسيت ىلع لمعن فوسو
• .مئالملا وحنلا ىلع ةانجلا ةقحالمب موقن فوس ةرورضلا دنعو ،قبطنملا يلودلاو ينطولا نوناقلل تاكاهتنالا معازم يف ققحن

بسح ينطولا ديعصلا ىوتسم ىلعو ،ةيومنتلاو ةيناسنإلا ةيلودلا جماربلا نمض ،ميلعتلا يف“”عازنلل ةساسح“ تابراقم ززعنو دمتعنو روطن •

 .ءاضتقالا
نواعتلا رسينو رفونو ،ةردقملا دنع ةيميلعتلا تآشنملا ءاسرإو ءاشنإ ةداعإ معدنو ،ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ ميلعتلا رارمتسا نامضل ىعسن •

.نالعإلا اذه ذيفنت لالخ نم كلذ يف امب ،اهيلع درلاو ميلعتلا ىلع تامجهلا عنمل ةيعاسلا جماربلا يف تادعاسملاو يلودلا
ممألا تائيهو ةحلسملا تاعازنلاو لافطألاب ينعملا ماعلا نيمألل صاخلا لثمملاو ةحلسملا تاعازنلاو لافطألا لوح نمألا سلجم دوهج معدن •

 .ىرخألا تانايكلاو تائيهلاو ،ةلصلا تاذ ىرخألا ةدحتملا
.ةيداشرإلا ةلدألا لامعتساو نالعإلا اذه ذيفنت ضارعتسال ،ةلصلا تاذ يلودلا عمتجملاو ةيلودلا تامظنملا وعدنو يرود لكشب عمتجن •
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امعد ،ةعماجلا وأ ةسردملل حلسملا عازنلا فارطأل ةعباتلا ةلتاقملا تاوقلا لامعتسال نكمي هنأ نيح يف:4 ةدعاقلا
ً
فورظلا بسحبو يركسعلا دوهجملل 

ةنكمملا ةليدبلا ريبادتلا ةفاك يف ثحبلا حلسملا عازنلا فارطأ ىلع بجاولا نمف ؛هتمجاهم نكمي يركسع فده ىلإ اهليوحت هراثآ نم نوكي نأ ،ةمئاقلا
اقّبسم ودعلا ريذحت – ةمئاقلا فورظلا كلذ قيعت مل ام – كلذ يف امب ،اهتمجاهم لبق

ً
.اهلامعتسا نع فكي مل ام ةأشنملا ةمجاهم متتس هنأب 

افده تحبصأ ةسردم ىلع موجه يأ لبق (أ)
ً
ايركسع 

ً
امارتحا نوقحتسي لافطألا نأ ةقيقح رابتعالا يف اوذخأي نأ حلسملا عازنلا فارطأ ىلع بجي ،

ً
ةيامحو 

.اهب رارضإلا وأ ةسردملا ريمدت دعب ،ميلعتلا ىلع يلحملا عمتجملا ةردق ىلع لمتحملا لجألا ليوط يبلسلا رثألا وه ،رخآ مهم يفاضإ رابتعا كانهو .ةصاخ
امعد عازنلا فارطأ نم فرطل ةعباتلا ةلتاقملا تاوقلا لبِق نم ةعماجلا وأ ةسردملا لامعتسا (ب)

ً
ارِربُم سيل ،يركسعلا دوهجملل 

ً
فرطلا تاوق رمتست نأل 

امعد اهلامعتسا يف ،ةأشنملا ىلع يلوتست يتلا مصخلا
ً
وأ ةركسع ىلع تارشؤم وأ دهاوش ةيأ ةلازإ نكمم تقو عرسأ يف بجي .يركسعلا دوهجملل 

.يميلعتلا اهطاشن فانئتسا ةيغب ةيندملا تاطلسلا ىلإ اهتداعإو ةأشنملا نيصحت

ريفوتل ةليدب لبس رفوتت ال امدنع الإ تاعماجلاو سرادملا نيمأتل ماهم يف حلسملا عازنلا فارطأل ةعباتلا ةلتاقملا تاوقلا مدَختسُت الأ بجي:5 ةدعاقلا
لافطألا ءالخإ رمأ يف رظنلا بجي ،رمألا ىضتقا اذإو .تاعماجلاو سرادملل نمألا ريفوتل نيبردم نييندم دارفأ مادختسا بجي ،نكمأ اذإو .مزاللا نمألا
انامأ رثكأ عقوم ىلإ نيلماعلاو بالطلاو

ً
. 

اذه ناك اذإ ةسردملا ينابمو ضرأ ىلع اهدوجو يدافت نم دبالف ؛تاعماجلاو سرادملاب ةلص ىلع ةينمأ ماهم يف ةلتاقملا تاوقلا هذه تطرخنا اذإ (أ)
انكمم

ً
.ميلعتلا ةئيبب ساسملا وأ يندملا اهعضول ةأشنملا نادقف بنجت لجأ نم ،

اهئدابم – لاثملا ليبس ىلع – يف ةيداشرإلا ةلدألا هذه جامدإ – مئالم وه ام ردقبو ناكمإلا ردق – حلسملا عازنلا فارطأ عيمج ىلع بجي:6 ةدعاقلا
تاقلح عيمج يف ةمئالملا تاسرامملا عيجشت لجأ نم ؛ىرخألا رشنلاو ميمعتلا لبسو ةيتايلمعلا اهرماوأو اهكابتشا دعاوقو ةيركسعلا اهتابيتكو ةيلاتقلا

.اذه قيقحتل ليبس لضفأ اهسفنب ددحت نأ ةحلسملا تاعازنلا فارطأ فلتخم ىلإ دوعي .ةدايقلا ةلسلس

يذيفنت لمع راطإ:ةنمآلا سرادملا نالعإ
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ايقيرفأ ةيروهمج يف يلهألا فنعلا عالدنا ذنم .يرابماب يف ةيئادتبالا فوتسيرك ناس ةسردم
نيملعملا نامرح ىلإ ىدأ ام ،سرادملا نم %46 تبهنو ترمُدو ةدشب تررضت ،3102 يف ىطسولا
لافطألا مُرح .ملعتلاو ميلعتلا تادعمو داوم نمو ،مهقفارمو مهتآشنم نم عمتجملا دارفأو بالطلاو
مدعو ةيمألا رطخل ةضرع لماك ليج كانه .نييسردم نيماع ةدمل ميلعتلا نم ةديدع قطانم يف
مالسلا لجأل لافطأ قيرط نع .ةلودلا ةيمنت يف ماهسإلاو لبقتسملا يف هتاناكمإ قيقحت ىلع ةردقلا
تائيب يف تاعازنلل ساسحلا ميلعتلا مدقت ةسردم72 ةلوفطلا ذاقنإ ةئيه معدت ،يبوروألا داحتالا يف
نأ عقوتم عازنلا نم نيررضتم ةياغلل رطخ عضو يف لفط فلأ61 نم رثكأ كانه .ةيمحمو ةيحص ملعت
ةرئاد رسك يف – مالسلا ةفاقث زيزعت ىلع زيكرتلاب – ميلعتلا مهسي فوس .عورشملا نم اوديفتسي
.عازنلا راثآ نم يفاعتلا ىلع لافطألا ةردق ءانب يفو فنعلا
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