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 .”ةسردملا يف برح اندنع»

iنميلا ،بلاط –



انايحأ
ً
دونجلا مدختسي ةريثك نايحأ يف نكل .ةيمامألا تاباوبلا نم اهلوخد نم بالطلا نوعنميف ،لماكلاب ةسردملا ىلع دونجلا يلوتسي ام 

اءزج
ً
ةيداعملا تاوقلا تامجهل بالطلا نوضرعي مث نمو ،ءانفلا وأ لماكلاب قباط وأ سردلا تاعاق نولتحيف ،ةعماجلا وأ ةسردملا نم 

.مهسفنأ دونجلا نم تاكاهتنالاو

ادنس ةعماجلا وأ ةسردملل لوصولا ىلع بالطلا ةردق لثمت دق
ً
امهم 

ً
لافطألا بيصت يتلا تالكشملا نم ديدعلا نم مهتيامح لجأ نم 

نأ نكميو ،برحلل ةيسفنلا راثآلا نم ففختو ،ةايحلا ذاقنإب ةليفك تامولعم رفوت ةنمآلا سرادملا .فنعلاو برحلا تارتف ءانثأ ءشنلاو
اضيأ ديج ميلعت ىلع لوصحلا .مهل ةحلسملا تاعامجلا دينجتو مهب راجتإلا نم لافطألا يمحت

ً
ضغب ،ناسنإلا قوقح نم يساسأ قح 

ريوطت ىلع بابشلا دعاسيو ،تاعازنلا دعب رامعإلا ةداعإ دوهجو ملسلا ززعي ديجلا ميلعتلا نإف ،ديعبلا ىدملا ىلع .مئاقلا قايسلا نع رظنلا
ملعتلاو سردلل ةنمآ نكامأل لوصولا نأ وه ،انه مهألا لعل .مهتاعمتجمل ءاخرلاو مهسفنأب مهتايح ءانبل ةبولطملا تالهؤملاو تاراهملا
اساسحإ بالطلل رفوي

ً
.برحلا ىضوف طسو ءودهلاو نيتورلاو ةيدايتعالاب 

نم ةرتفلا ءانثأ ميلعتلا تاسسؤمل ةحلسملا ىوقلا مادختسا تاعبتو لاجمو ةعيبطب ةقلعتم دهاوشو ةلدأ عمج مت ،ةساردلا هذهل ةبسنلاب
تاعازنلاو لافطألا لوح غالبإلاو دصرلا ةيلآل ريرقت لوأ ذنم ،قيثوتلا نم تاونس رشع يأ ،5102 راذآ/سرام ىلإ5002 يناثلا نوناك/رياني
،ملاعلا ءاحنأ ىتش يف تاعازن نم ةاقتسم ةلثمأ مادختسابو .سرادملل يركسعلا لامعتسالا تالاح نع ةدحتملا ممألاب ةصاخلا ةحلسملا
نيملعملاو بالطلا ىلع لامعتسالا اذه تاعبتو ،ةيميلعتلا تاسسؤملا لامعتسال ةيركسعلا تاسسؤملا ةسرامم ةساردلا هذه فشكت
.ةيلحملا تاعمتجملاو

نأل ريشت ةلدألا نأ مغر .2102 ماع يف تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا نع ةرداصلا ةساردلل ثيدحت يه ةساردلا هذه
كلت دعب نم ةيضقنملا تاونسلا يف .لؤافتلل بابسألا ضعب كانهف ،بورحلا تامس نم ةتباث ةمس لاز ام سرادملل يركسعلا لامعتسالا
تاونسلا لالخ .تاعماجلاو سرادملل يركسعلا لامعتسالا ةيضقب ةيلودلا تامظنملاو ةحلسملا تاوقلاو تاموكحلا مامتها ديازت ،ةساردلا
،كلذل ةجيتن .نيملعملاو بالطلا ىلع ةيبلسلا راثآلاو ةلكشملا ىدم نع ةفشاكلا تامولعملا ديعب دح ىلإ تديازت ،بسحف ةيضاملا ثالثلا
نآلا بعصألا نم .ميلعتلا يف مهقح يف لخدتيو رطخلل بالطلا ضرعي سرادملل يركسعلا لامعتسالا نأ ىلع قافتاو ديازتم فارتعا كانهف
.ةيركسع ضارغأ يف سرادملا اهلامعتسا رربت نأ لودل ةعباتلا ريغ ةحلسملا تاعامجلاو تاموكحلا ىلع

ةسرامملا هذه فقوو عدرل ةلاعف لولح راكتباب يندملا عمتجملاو ةيلودلا تامظنملاو ةينعملا لودلا نم ظوحلم زيكرت كانه نأ امك
ةيرود ريراقت بلط لالخ نم ةيادبلا يف ،نأشلا اذه يف قيقدتلا ديازت ءارو ةكرحم ةريبك ةوق نمألا سلجم ناك .ةيبلسلا اهراثآ فيفختو
ارخؤم مث ،ةيركسعلا لامعألا نع ايروس يف سرادملا داعبإب نيترم هتبلاطم مث ،ةلكشملا نع

ً
لودلا عيمج هعيجشتب ،4102 ماع يف 

ايركسع سرادملا لامعتسا عدرل ةسوملم تاءارجإ ذاختا رمأ يف رظنلا ىلع ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا
ً

صاخلا لثمملا بتكم دوهجو .
اضيأ تناك حلسملا عازنلاو لافطألاب ينعملا ماعلا نيمألل

ً
ةررضتملا لودلا يف ضرألا ىلع لاعف كرحتو يلود لعف درل دشحلا يف ةيساسأ 

.تاعازنلا نم

لصاوتلا طئاسو ليلحت تاودأو يعانصلا رمقلا روص لامعتسا ةريخألا تاونسلا لالخ اهل سيركتلا مت يتلا ةركتبملا تابراقملا نم
اضيأ كانه نإ مث .سرادملل يركسعلا لامعتسالا قيثوتل (ايديم لايشوسلا) يعامتجالا

ً
معدل اهدادعتسا نع ربعت نآلا لودلا نم ربكأ ددع 

ريبادت ذيفنتب مازتلالاو ،يركسعلا لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح ريبادت نيسحت ىلإ ةيمارلا ةديدجلا ةيلودلا ةيداشرإلا ةلدألا
.اهسفن اهتاوق فوفص يف اهلامعتسا عدرل ةسوملم

– تادهاعملاب لودلا مازتلا ىلع فرشت نيلقتسملا ءاربخلا نم ناجل يهو – تادهاعم بجومب ةأشنملا ةدحتملا ممألا تائيه نأ امك
.سرادملا صخي اميف ةحلسملا تاوقلا كلسم لوح ةرثؤم تايصوت تمدق

ابعص ملاعلا ءاحنأ ىتش يف بالطلا نم ديدعلا عضو لاز امف ،زرحملا مدقتلا اذه مغرو
ً

. 

،سرادملا لمعتست اهل ةضراعملا كلتو ةموكحلل ةيلاوملا تاوقلا ثيح ،هداعبأ ليخت بعصي ايروس يف ميلعتلا ماظنب قحاللا رامدلا
رودص تقوف ،لمألا نم ربكأ ردق ىلع يوطني فقوملا نأ ودبي ،نادوسلا بونج يف .اهلمعتست ىرخألا فارطألا نأل اهرمدتو اهفدهتستو
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يذيفنتلا صخلملا
لمأتلاو فاشكتسالل ةحاسم نوكت نأ ،لوضفلاو نامألاب ةباشلا لوقعلا رعشت ثيح ،ملعتلل نمآ ذالم تاعماجلاو سرادملا نوكت نأ بجي
،كراعملا تاحاس نم ءزج ىلإ ةحلسملا تاوقلا لوحت امدنع ديدهتلل اذه لك ضرعتي .ةلماك مهتاناكمإ بالطلا ققحيل ،روطتلاو يعسلاو
الدب ةيركسع ضارغأ يف ميلعتلل ةصصخملا تآشنملا لمعتست امدنعو

ً
.ميلعتلا نم 

ةحلسملا تاوقلا تلمعتسا – ةيضاملا رشعلا تاونسلا يف ةلود62 نع لقي ال ام اهنمو – ةحلسم تاعازن اهيدل يتلا نادلبلا بلغأ يف
ذفاون دنع ةصانقلا زكرمت .ةيركسع ضارغأ يف ىرخألا ةيميلعتلا تآشنملاو سرادملا لودلل ةعبات ريغ ةحلسم تاعامجو تاموكحلل ةعباتلا
.ةقاربلا ةيدجبألا فورح اهناردج ىلع موسرم تارجح يف دونجلا ماني .سرادملا حطسأ قوف ةيناسرخلا تانيصحتلا دييشت متو ،لوصفلا
تاراعش تلح .سرادملا ةيبقأ يف نواهلا فئاذق نيزخت متو سرادملا تاباوب لمرلا سايكأ تبجحو ،بعالملا ةكئاشلا كالسألا تطاحأو
باسحلا اهيف نوملعتي لافطألا ناك يتلا ينابملا يف مهبيذعتو ءانجسلا زاجتحا مت .ةروبسلا ىلع ةيسردملا تافيلكتلا لحم ةكرعملا
.ةبهرلاو فوخلل نكامأ ىلإ تلوحت مهتحارو بالطلا عاتمتسال ةصصخم تناك يتلا نكامألا .ةءارقلاو

اضيأ نورشتني مهف ،سرادملا ىلع نيحلسملا ءاليتسا ىلع رمألا رصتقي ال
ً
ةياعر زكارمو تاناضحلا نوعضخيو ،يلاعلا ميلعتلا تآشنم يف 

باوجتساو لاقتعا زكارمو رئاخذلاو ةحلسألل نزاخمو ةيتايلمع راقمو ةيتسجول دعاوقو تانكثك اهنومدختسي .يركسعلا لامعتسالل لافطألا
نيملعملاو بالطلا ةمالسو ةايح ضرعت ةحلسملا تاعامجلا نإف ،مث نم .دينجتلاو بيردتلل تاركسعمو دصرلاو رانلا قالطإل زكرمت طاقنو
.ميلعتلا يف بالطلا ءالؤه قح ضوقتو رطخلل
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نم ربكأ ددع ءالخإ ىلع لمعت ةحلسملا تاوقلا تناك ىلوألا ةساردلا
نكل ،سرادملل ىوقأ ةينوناق ةيامح ريبادت دادعإ عم ،سرادملا

دادعأب سرادملا لتحت تاوقلا تحار ىرخأ ةرمو ةساكتنا تثدح
ولو ىتح – قرولا ىلع ةبيطلا تاملكلا نأب انل وق ريكذت اذه يف .ربكأ
ةلودلا نكت مل اذإ ريثكلا ينعت ال – ةغايصلا ةديج نيناوق تناك
.نيناوقلا نوكهتني نم ةبساحم ىلع ةرداق وأ ةدعتسم

نع عانتمالاب ةفلتخملا ةحلسملا تاوقلل ةبلاطملا لودلا ددع حار
ام .ةريخألا تاونسلا سرادم ىلع ماظتناب دادزي سرادملا لامعتسا
مزتلتو تايدحت نم اهيلع امب يفت فوس تاموكحلا نم مك رن مل انلز
لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملل ةلاعفلا ةيامحلا ريبادت ذيفنتب
.اهتاذ ةيركسعلا اهتاسراممو اهئدابم راطإ يف يركسعلا

تاعاطقل دراوملا رفوت يتلا ةحناملا تاسسؤملاو تاموكحلا نأ امك
قاطن ىلع رقت مل تلاز ام تاعازنلل ةضرعملا نادلبلا يف ميلعتلا
طورشلا وأ ةرصانملا ةطشنأب بوحصملا ريغ يلاملا معدلا نأب ضيرع
لقأ ةطاسبب وه يركسعلا لامعتسالا نم سرادملا ةيامحب ةصاخلا
.ةيلاعف

نكمملا نم ديزملا يندملا عمتجملاو ةيلودلا تامظنملا مامأ لاز ام
عم اميس ال ،تانايبلل لضفأ عمج ىلإ ةجاح كانه تلاز ام .هلمع
كلتو ةيركسع ضارغأ يف ةلمعتسملا سرادملا دادعأ نيب زييمتلا
ايلخاد نيحزانلل ئجالمك ةمدختسملا وأ بهنلاو تامجهلل ةعضاخلا

ً
.

ناك نآلا ىتح .تانايبلا هذه يف صقن كانه رضاحلا تقولا يف
ميلعتلا عاطقو لافطألا ةيامح لاجمب نيلعافلا نيب ديازتملا نواعتلل
داقتفا هجوأ نم اهريغ وأ ةحلسملا تاعازنلا نم ةررضتملا لودلا يف
دوهجلا هذه رارمتسا ىلإ ةجاح ةمثو ،ةيباجيإ جئاتن نامألا
.اهراشتناو
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ذيمالتلا كرت تالدعم نم ديزي نأ ميلعتلا تآشنمل ةحلسملا تاوقلا مادختسال نكمي .مهميلعت ةدوج ضيوقت ىلإ كلذ يدؤي فيكو ،ميلعتلا
قاحتلا تالدعم نم للقيو ،سردلا تاعاق يف ماحدزالا ىلإ يدؤيو ،ةمهم ةيساسأ ةينب قفارم رمديو ،ةساردلا راسم ضرتعيو ،ميلعتلل
.ىلعأ ةيميلعت تايوتسم ىلإ لوصولا ىلع ةردقلا نم قيعيو ،ةيميلعتلا تآشنملاب ددجلا بالطلا

البس تدجو تاموكحو تاعمتجم نم ةلثمأ يأ – ةديجلا تاسرامملا نم ةعومجمل ضارعتسا عباسلا لصفلا يف
ً

لامعتسالا رثأ فيفختل 
ارظح لودلا ضعب ذفنُت .هعوقو ىدل رمألا اذهل ةيبلسلا راثآلا فيفختل تاءارجإ ذيفنتو ،ميلعتلا تاسسؤمل يركسعلا

ً
الماك 

ً
هذه ىلع 

ةركف .اهدودح لخاد ةديدع تاعازن نم تاونسل تناع نادلب يهو ،نادوسلا بونجو نيبلفلاو لابينو دنهلاو ايبمولوك اهنمو – ةسرامملا
تراتخا دق ،ةيميلعتلا تاسسؤملل يركسعلا لامعتسالل ةيبلسلا راثآلل مهفلاو ةيركسعلا تايلمعلل ةيكيتكتلا تابلطتملل مهفلا تاذ نادلبلا نأ
ايلمع رظحلا اذه دعي ىدم يأ ىلإ رهظُي رمأ وه ،ةوطخلا هذه وطخت نأ

ً
اديفمو 

ً
.

– ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلاو (برحلا نيناوق) يناسنإلا يلودلا نوناقلا اهنمو – ةيلودلا نيناوقلل يماروناب ضرع نماثلا لصفلا يف
ىلإ ةيميلعتلا ةأشنملا يركسعلا لامعتسالا لوحي نأ نكمي ،يلودلا نوناقلا بجومب .ةيميلعتلا تاسسؤملل شويجلا لامعتسال ةمظانلا

تاعماجلاو سرادملا ضرعتت ال امدنع ىتح .مصخلا تاوق تامجه رطخ ىلإ نيملعملاو بالطلا ضرعي امم ؛عورشم يركسع فده
ايلعف تامجهلل

ً
.ميلعتلا يف قحلل تاكاهتنال يدؤي دق رمأ وه – ملعتلا صرفو ميلعتلا ةدوجو – ميلعتلا تآشنم روهدتلا نإف ،

تاعماجلاو سرادملل ةسبتلم ريغو ةحضاو ةيامح ريبادت ذيفنت لودلا ىلع نأب لوقيو ةيماتخلا تاقيلعتلا ضعب ريخألا لصفلا ضرعتسي
.يركسعلا لامعتسالا نم

ةساردلا اهمدقت يتلا ةضرعتسملا ةلثمألا .ةلاح تاساردو ةلثمأ ىلع ساسألاب دمتعت اهنأ ةساردلا هذه ىلع ةضورفملا روصقلا هجوأ نم
بالطلاو سرادملا هاجت ةجهنمم ةالابم ال رهظت ةرتاوتملا ةريثكلا ةلثمألا نأ الإ .لماش ريغ لكشبو ةددحم تاظحل ىلإ رظنلا ينعت
شيعي يذلا بلاطلا ناكم يف هسفن عضي نأ لواحي نأ وه ئراقلا ىلع ضورفملا يدحتلا .ةالابماللا هذهل لجألا ةليوط تاعبتلاو ،ميلعتلاو
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ةساردلا لكيه
قايسلل ةيفلخ ضرعتسي يناثلا لصفلا .ةمهملا تاحلطصملا فرعيو ريرقتلا جهنم لوألا لصفلا فصي .نييديهمت نيلصفب ةساردلا أدبت
ةياهن يف مهتاعمتجم حلاصلو بالطلا حلاصل ،عازنلا تارتف ءانثأ ميلعتلا ىلع بالطلا لوصح رارمتسال ةغلابلا ةيمهألا زربي مث نمو ،مئاقلا
.فاطملا

شويجلا عفدت يتلا بابسألا ضعبل ضرعيو ميلعتلا تاسسؤمل ةحلسملا تاعامجلا تالامعتسا ةعومجم ثلاثلا لصفلا لوانتي مث
.تاعماجلاو سرادملا ةينفأو تايانب مدختست نأل ةيركسعلا ةعيبطلا تاذ تاسسؤملاو

.لامعتسالا اذه لاجمو ميلعتلا تآشنمل يركسعلا لامعتسالا راشتنال ةقلقملا تالدعملا عبارلا لصفلا شقاني

ةايح ضيرعت ىلإ لامعتسالا اذه يدؤي فيك نع تالؤاست سماخلا لصفلا حرطي ،ميلعتلا تاسسؤمل يركسعلا لامعتسالا تاعبت صحفل
هذه حبصت نأ نكمي ،ةعماج وأ تناك ةسردم ،ةيميلعتلا ةأشنملا مامز ىلإ دونجلا لوخد ةظحل .رطخلل نيملعملاو بالطلا ةمالسو
افده ةأشنملا

ً
تاوق ةمجاهم ىلع اهنيب اميف لاتتقالا ءانثأ تاوقلا تبأد .نيملعملاو بالطلل نمآ ناكم اهنوك نع فكتو ،ودعلا نارينل 

نييندملاو لافطألا ناك ،تالاحلا أوسأ يفو .اهلخاد نيملعملاو بالطلا دجاوت ءانثأ ىتح يلاع ميلعت تآشنمو سرادم لخاد ةعباق ةحلسم
افادهأ نيرخآلا

ً
.اولتقو اوبيصأو نارينلا ىمرم يف مهسفنأ اودجو وأ ،موجهلل 

وأ ةسردملا لخاد كولسلل ةبساحملل ةيلباقلا وأ طابضنالاو بيردتلا يفيعض دونجلا ةءاسإ لالخ نم رطخلل بالطلا ةمالس ضيرعت نكمي
ةحلسأ نم نارينلا قالطنا ليبق نم ةضراعلا ثداوحلا ىلإ ةفاضإلاب ،ةيسنجلا تاقياضملاو تاءادتعالا رطخل بالطلا نوضرعيف ،ةعماجلا
.ةيراجفنا تافلخم رجفت وأ دصق نود

ىلع لوصحلا يف بالطلا قح عم ةيميلعتلا تاسسؤملل ةيركسعلا مادختسالا ضراعت تاهويرانيس ىلع ءوضلا سداسلا لصفلا يقلي
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ةايحلا يف هتاربخب ةيمويلا ةقيقحلا كلت نراقي نأو ،فقاوملا هذه
اههجاوي يتلا تاقوعملاو رطاخملا مهفي ثيحب ،ميلعتلاو ةيسردملا
لامعتسالا ببسب ملاعلا ءاحنأ ىتش يف لافطألا نم ديدعلا
.سرادملل يركسعلا

ضرأ خيراوص ةصنمل] زيهجتلاب [بابشلا ولتاقم] اوماق»
اوزهج .ةسردملا عمجم لخاد نم قالطإلا يف اوأدبو [وج
بصي ينارين در كانه تناك ...بعلملا ةقطنم يف ةصنملا
ةطيحملا ةقطنملا خيراوص ةسمخ تباصأ .انهاجتا يف
؛جرخن انوكرت نأ تقو اهدحأ طقس .ةسردملا عمجمب
.”ذيمالت ةينامث لتقف

اماع81 ،بلاط
ً
viلاموصلا ،
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تايصوتلا
ءانثأ يركسعلا لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألا ذيفنت
 ةحلسملا تاعازنلا

ءانثأ يركسعلا لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألا ذيفنت لودلا عيمج ىلع بجي
اهريغو بيردتلاو تايلمعلا رماوأو كابتشالا دعاوقو ةيركسعلا اهتابيتكو ةيركسعلا اهئدابمب اهجمد لالخ نمةحلسملا تاعازنلا
.ةدايقلا ةلسلس دادتما ىلع ةلوؤسملا ةسرامملا ىلع عيجستلل ،ميمعتلا لئاسو نم

سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألا ىلع عساو قاطن ىلع قيدصتلا لجأ نم ةرصانملا دوهج لذب لودلا عيمج ىلع بجي
 .اهذيفنتب مازتلالا ىلع لودلا ثحلو ،ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا لامعتسالا نم تاعماجلاو

افارطأ دعت يتلالودلل ةعباتلا ريغ ةحلسملا تاعامجلا عيمج
ً
لجأ نم ةيهيجوتلا ئدابملا مضت نأ بجي ةحلسملا تاعازنلا يف 

.اهب ةصاخلا تاوقلا ةرادإو ةدايقلا تايلآ ىلإ ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح

نأ عافدلا وأ نمألا وأ ميلعتلا تاعاطقل معدلا لاكشأ نم كلذ ريغو ليومتلا رفوت يتلاةيلودلا تائيهلاو ةحناملا لودلا ىلع
ايلاح ةررضتملا كلت اميس ال ،ةديفتسملا لودلا ثحت

ً
ارخؤم وأ 

ً
لامعتسالا عدرل ةسوملم تاءارجإ ذيفنت ىلع ،تاعازنلا نم 

لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ نم ةيهيجوتلاةلدألا ذيفنت لالخ نم كلذ يف امب ،سرادملل يركسعلا
.ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا

ةيميلعتلا تاسسؤملل يركسعلا لامعتسالل ةيبلسلا تاعبتلاب رارقإلا
نأب رارقإلا يف اورمتسي نأ ،نيلعافلا نم كلذ ريغو لودل ةعباتلا ريغ ةحلسملا تاعامجلاو لودلاو يلودلا عمتجملا ىلع بجي
ةسوملمو ةيقيقح ةهباجم جاتحي تاعازنلا يف عبّتمو دئاس كيتكت ىرخألا ميلعتلا تاسسؤمو سرادملل يركسعلا لامعتسالا
 .ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةينطولا ةدعصألا ىلع

تاعازنلا نيناوق دنب تحت جردنت ةلأسم طقف سيل تاعماجلاو سرادملل يركسعلا لامعتسالا نأب رارقإلا لودلا ىلع بجي
اضيأ وه امنإ ،ةحلسملا

ً
.ميلعتلا ىلع لوصحلا يف يناسنإلا بالطلا قح ىلع رثؤم رمأ 

غالبإلاو دصرلا
مادختسالل بثك نع دصرلا يف رمتست نأ ةلصلا تاذ ةيلودلا تائيهلا نم كلذ ريغو ةيلحملا تامظنملاو لودلا ىلع يغبني
درلاو ،ةيئاقولا تالخدتلا لمشت ،ةلاعفةقسنم دودر دادعإ حلاصل تامولعم ميدقت لجأ نمةيميلعتلا تاسسؤملل يركسعلا
مكاحملا ماكحأ وأ ةمئاقلا نيناوقلا نوقرخي نمم تاعومجملا وأ دارفألا قحب ةينوناقلا ريغو ةينوناقلا ةبساحملا ريبادتو ،عيرسلا
.ةيركسعلا رماوألا وأ

ضارغألاو ،اهعقاومو ةمدختسملا ةيميلعتلا تاسسؤملا ءامسأ اهب غالبإلاو اهعمج متي نأ بجي يتلاةيساسألا ليصافتلا نم
ةيميلعتلا ةسسؤملاب قاحتلالا تالدعمو ،اهمدختست يتلا ةحلسملا تاعامجلا وأ تاوقلاو ،مادختسالا ةدمو ،اهيف ةمدختسملا
الدب ةسردملا دايترا مهناكمإب دعي مل نيذلا بالطلا هلعفي امو ،مادختسالا ةرتف ءانثأ بالطلا روضح لدعمو ،اهمادختسا ءدب لبق

ً

كلذ يف امب – ةدشب بولطم ميلعتلا ىلع تاعماجلاو سرادملل يركسعلا مادختسالا راثآلديجلا قيثوتلا نإ .اهيف ملعتلا نم
رثألاو ،ةيميلعتلا ةيساسألا ةينبلاب قحاللا ررضلاو ،ميلعتلاب قاحتلالا تالدعم فعضو ميلعتلا نم برستلا تالدعم
.ةسرامملا هذه ةفلك مهف يف ماهسإلل – نيملعملاو بالطلا ىلع يعامتجالا-يناسفنلا
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ةيسيئرلا جئاتنلا
.ىرخألا ميلعتلا تاسسؤمو سرادملا ةحلسملا تاعامجلا وأ تاوقلا تلمعتسا ،ةحلسم تاعازن نم يناعت يتلا لودلابلغأ يف
يف ةيميلعت تاسسؤم ةحلسم تاعامجو ةحلسم تاوق تلمعتسا5102 راذآ/سرام ىلإ5002 يناثلا نوناك/رياني نم ةرتفلا يف
يركسعلا لامعتسالا .ةيبونجلا اكيرمأو طسوألا قرشلاو ابوروأو ايسآو ايقيرفأ نم لك يف تاعازن دهشت لقألا ىلعةلود62
.ةيملاع ةلكشم تاعماجلاو سرادملل

.اهيف سرادملل يركسعلا لامعتسالا نع ريراقت ترهظ يتلا نادلبلا لك يف سرادملاةيموكحلا ةحلسملا تاوقلا تلمعتسا

لودلل ةعباتلا ريغ ةحلسملا تاعامجلا تلمعتسا ،اهيف يركسعلا لامعتسالا نع ريراقت تردص يتلا لودلاسامخأ ةعبرأ يف
.سرادملا

.تاعماجو سرادم مادختسابمالسلا ظفح رصانع ىتحو لبتايسنجلا ةددعتم تاوقلا تماق

اهلامعتسا ببسب سرادملل ةلتاقتملا تاوقلا ةمجاهم عمترمُدو سرادملا تررضتو اولتقو لافطألا بيصأ ،تالاحلا اوسأ يف
.ةيركسع تاوق لبق نم

ميلعتلا نم برستلا تالدعم عافترا لمشت ،ىرخألا ةيميلعتلا تاسسؤملاو سرادملل يركسعلا لامعتسالا تاعبت تناك
يف ماحزلاو ،ىرخأ ىلإ ةيميلعت ةلحرم نم حاجنب لاقتنالا تالدعم يندتو سرادملاب قاحتلالا تالدعم ضافخناو ،يوناثلا

اديدحتتايتفلا .ةيميلعت تاعاس نادقفو ،ميلعتلا تاسسؤم
ً
.ةيبلسلا راثآلا نم رثكأ نيناعي 

شهلا ةيميلعتلا مظنلاو ةيساسألا ةينبلاب ررضلا ثادحإ ىلإ ةيميلعتلا تاسسؤملل يركسعلا مادختسالا يدؤي نأ نكمي
ّ

نم ة
ةيركسع ضارغأ يفةسردم38 لامعتسا نم ةدحتملا ممألا تدكأت ثيح ،نادوسلا بونج يف ،لاثملا ليبس ىلع .ساسألا
يكيرمأ رالود00076 وحن غلبت ةروكذملا سرادملاب قحاللا ررضلا حالصإ ةفلك تناك ،4102 لوليأ/ربمتبسو1102 راذآ/سرام نيب
.ةسردم لكل

لبس ىلإ ةحلسملا تاوقلاو مكاحملاو نوعرشملاو ةيلودلا تامظنملاو تاعمتجملا تلصوت .ةديج تاسرامم ىلع ةلثمأ كانه
تاوق تمدختسا ثيح دنهلا يف ،لاثملا ليبس ىلع .اهل ةحلسملا تاعامجلاو تاوقلا لامعتسا نم سرادملا ةيامح نيسحتل
تاوقلا جورخب ةيدنهلا ايلعلا ةمكحملا ترمأ ،بلاط008،02 وحن ةساردب رضأ امم ،0102 ماع لالخ ةسردم921 نم رثكأ نمألا

ابيرقت سرادملا عيمج تناك5102 ماع ىتح .سرادملا نم
ً
مادختسالا تالاح ضعب رارمتسا مغر ،نيبلفلا يف .اهءالخإ مت دق 

تردصأ2102 ماع يفو .ةيركسع ةسايس عقاو نمو ينطو عيرشت بجومب ةسرامملا هذهةحارص ترظُح ،سرادملل يركسعلا
اليلد ةدحتملا ممألا

ً
اديدج 

ً
يف سرادملا مدختست الأب بلاطي ،ةدحتملا ممألاب مالسلا ظفح تاوق نمض ةاشملا بئاتك عيمجل 

.مالسلا ظفح تاوقل ةيركسع تايلمع ةيأ
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لصف حضوبو ثدحي نأ غالبإلاو دصرلا ءانثأ بجي
نع ةيركسع ضارغأل ةلمعتسملا سرادملا دادعأل
ةمدختسملا وأ تامجهلاب ةفدهتسملا سرادملا كلت
ايلخاد نيحزانلا صاخشألل ىوأمك

ً
.

بجومب ةأشنملا ةدحتملا ممألا تائيه ىلع بجي
ةيداصتقالا قوقحلا ةنجل لمشتو –تادهاعم
عيمج ىلع ءاضقلا ةنجلو ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو
نأ – لفطلا قوقح ةنجلو ،ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ
يركسعلا لامعتسالا ىلع درلا يف رمتست
.لامعتسالا اذه عقو امنيأ ةيميلعتلا تاسسؤملل
تاذ تادهاعم بجومب ةأشنملا تائيهلا ىلع بجي
ريضحتب ةصاخلا ةيداشرإلا اهتلدأ ثدحت نأ ةلصلا
لامعتسالا نع تامولعم بلطت ثيحب ،لودلا ريراقت
ريراقتب ةلومشملا ةرتفلا ءانثأ سرادملل يركسعلا
سرادملا ةيامحل ةيلاحلا ةسوململا ريبادتلاو ،لودلا

ريبادتلا ذيفنت لودلا ىلع بجي .لامعتسالا اذه نم
.تائيهلا هذه اهب يصوت يتلا ةلصلا تاذ

ينعملا لماعلا ةدحتملا ممألا قيرف ىلع بجي
ةنجللاو بيذعتلا ةضهانم ةنجلو يفسعتلا زاجتحالاب
غالبإلاو دصر ىلع فكعت نأ ،بيذعتلا عنمل ةيعرفلا
نكامأك تاعماجلاو سرادملا لامعتسا نع
.لامعتسالا اذه نع ةجتانلا تاعبتلاو ،زاجتحالل
يصوت يتلا ةلصلا تاذ ريبادتلا ذيفنت لودلا ىلع بجي
.تائيهلا هذه اهب

ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا سلجم ىلع يغبني
يررقمو قئاقحلا يصقت ناجل لمشتو –هتايلآو
ميلعتلا يف قحلاب نيينعملا نيصاخلا ةدحتملا ممألا
ايلخاد نيحزانلاب ةصاخلا ناسنإلا قوقحو

ً
نأ – 

ىلإ هابتنالا تفلل ةرفوتملا لبسلا عيمج مدختسي
ةيميلعتلا تاسسؤملل يركسعلا لامعتسالا ةلأسم
يرودلا ضارعتسالا يف كلذ يف امب ،عقو امنيأ
بجي .ةيعيضاوملا ريراقتلاو لودلا ريراقتو ،لماشلا
اهب يصوي يتلا ةلصلا تاذ ريبادتلا ذيفنت لودلا ىلع
ةلصتملا تايلآلاو ناسنإلا قوقح سلجم تاسلج يف
.هب
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فيراعتلاو ريرقتلا جهنم1

ريرقتلا جهنم
قيثوتلا لامعأو ثوحبلا ليلحتل ةسارد ءارجإب فيلكتلاب (AEPCG) تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا رداب ،1102 ماع يف
.نامألا مادعناو تاعازنلاب ةرثأتملا نادلبلا يف ىرخألا ةيميلعتلا تاسسؤملاو سرادملل يركسعلا لامعتسالاب قلعتي اميف ،لودلاب ةصاخلا
ةيميلعتلا تآشنملاو سرادملل يركسعلا لامعتسالا :برحلا يف سورد“ ريرقت تناك ،2102 يناثلا نيرشت/ربمفون يف ترُشن يتلا ،ةجيتنلا
.”تاعازنلا ءانثأ ىرخألا

يملاعلا فلاحتلا ررق ،2102 ماع ذنم تاعماجلاو سرادملل يركسعلا لامعتسالا ةيضق لوح ةرصانملاو غالبإلاو دصرلا لامعأ ديازتل ةجيتنو
.ةريخألا ةنوآلا يف تاروطتلا هذه سكعي ثيحب2102 ريرقت ثدحي نأ تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل

اضيأو ،ةدحتملا ممألا نع ةرداصلا ىرخألا تاعوبطملاو ريراقتلل ضارعتسا ىلع لمتشت ،ةيبتكم ةسارد هذه ،ساسألابو
ً
ةيلود تامظنم 

دودحم ددع ىلعو ،ةيلحمو ةيلود ةيمالعإ ريراقت ىلع ةساردلا هذه دمتعت امك .يناسنإلا لمعلاو ميلعتلاو ناسنإلا قوقحب ةينعم ةيلحمو
اهجو يثحب قيرف اهارجأ ءاربخ عم تالباقملا نم

ً
ةساردلا سبتقت ،ةليلق تالاح يفو .فتاهلاو ينورتكلإلا ديربلا قيرط نع كلذكو ،هجول 

اضيأ
ً
ةمظنم حلاصل نوثحاب اهارجأ ،سرادملل يركسعلا لامعتسالا اياضق يف ةيناديم تاقيقحت ءانثأ تيرجأ تالباقمو ةيناديم تارايز نم 

.شتوو ستيار نمويه

دويقلا
مهترواشم تمت نيذلا نوسرامملاو ءاربخلا نأ الإ ،2102 ماع ةسارد ذنم ديازت تاعماجلاو سرادملل يركسعلا لامعتسالا قيثوت نأ مغر
الامجإ سكعي ال لاز ام ميلعتلا تاسسؤمل يركسعلا لامعتسالل ينلعلا قيثوتلا نأ ىلع اوقفاو ثيدحتلا اذه ثوحب ءارجإ ءانثأ

ً
هذه 

لامعتساب ةصاخلا تامولعملا ءافخإب تاموكحلا موقت نأ نكمي .ةيلودلا فارطألاو لودلا ريغ نم فارطألاو لودلا اهجهتنت يتلا تاسرامملا
ةدع تناك .ةيلحملا اهتاسسؤمل ةحلسملا اهتاوق لامعتساب تددن يه اذإ ماقتنالا تاعمتجملا ىشخت دقو ،تاعماجلاو سرادملل اهتاوق
اهديكأت نم نكمتت مل ةيميلعت تاسسؤمل يركسعلا لامعتسالا نع ريراقتب ملع ىلع ةساردلا هذه ثوحب ءانثأ ترواشت يتلا نم تامظنم
.ةساردلا ىلإ ريراقتلا هذه ّمض متي مل .لماكلا قيثوتلا لامعأ صقنل وأ دراوملا راصتقاو نامألا مادعنا ةلاح ببسب
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يف لافطألا دض ةميسجلا تاكاهتنالا يطغت يتلا (MRM) غالبإلاو دصرلل ةدحتملا ممألا ةيلآ يف لودلا لمع قرف ىلع يغبني
سلجم رارق يف درو امك ،سرادملل يركسعلا مادختسالا نأشب غالبإلاو دصرلا ةعس نيسحت يف رمتست نأ ،ةحلسملا تاعازنلا
 .ةحلسملا تاعازنلاو لافطألاب ينعملا ماعلا نيمألل صاخلا ةلثمملا بتكم نع رداصلا8991 مقر نمألا

لبق نم ةمدختسم سرادملا تناك اذإ ام ةفرعم ،ىرخألا ةيميلعتلا تاسسؤملاو سرادملا ىلع تامجهلا قيثوت لمشي نأ بجي
.ليلقب موجهلا لبق وأ موجهلا تقو ءاوس ةحلسم تاعامج مأ ةحلسم تاوق

.ةيميلعتلا تاسسؤملل يركسعلا لامعتسالل دمألا ةليوط راثآلا يف قيثوتلاو ثحبلا نم ديزم بولطم

ةيئارجإ ريبادت
لمشتو ،اهيلع انيديأ ريرقتلا اذه عضي يتلا ةديجلا تاسرامملا عم قستيعيرشت ليعفت رمأ يف ثحبلا نيعرشملا ىلع بجي

.ةحلسملا تاعامجلاو تاوقلا ىلع ةيميلعتلا تاسسؤملا مادختسا رظح

امادختسا دهشت يتلا لودلا يف ميلعتلا تارازو ىلع يغبني
ً
ايركسع 

ً
لالخ نم ،ةيئاقو تاءارجإ عضت نأ ةيميلعتلا تاسسؤملل 

اعيرس اهتداعإلو ،ةيميلعتلا تاسسؤملل يركسعلا مادختسالا يدافتل ،ةحلسملا تاوقلاو عافدلا ءارزو عم قيسنتلا
ً
ىلإ 

.اهمدختست ةحلسملا تاوقلا تناك لاح يف سرادمك اهلامعتسا

ت نأ ىرخألا ةيميلعتلا تاسسؤملاو سرادملل يركسعلا مادختسالا تمظن وأ ترظح يتلا ةحلسملا تاوقلا ىلع بجي
ُ

لودلاعلط
.ةيركسع تايلمع يف سرادملا مادختسا يدافتو ميظنتب ةصاخلاةديجلا اهتاسرامم ىلع ىرخألا

نم ةحلسملا تاعامجلاو تاوقلا عم ضوافتلا يف ةربخلا تاذ ةيموكحلا ريغو ةيميلقإلا تامظنملاو ةدحتملا ممألا تائيه ىلع
ايلخاد موقت نأ ،سرادملل اهمادختسا ءرد وأ فقو لجأ

ً
ايلخاد اهتعبتا يتلا ةديجلا تاسرامملا نلعت مث ،اهدوهج ةيلاعف مييقتب 

ً

ايجراخو
ً

.

ةحلسملا تاوقلا جارخإ حلاصل ةديج ماكحأ اهيف تردصوةينطو مكاحم مامأ اياضق عفر يف تحجن يتلا تامظنملا ىلع يغبني
.ةلثامم تاهويرانيس ىلإ ءوجللاب نيمتهملا نم ريغلل ةروشملا مدقت نأ ،سرادملا نم

اوّدعي نأ سرادملل يركسعلا مادختسالا لمشت تاقايس يف نولمعي نيذلا ميلعتلا لاجمب نيلعافلاو ميلعتلا تارازو ىلع بجي
مهتاسسؤم نع يركسعلا مادختسالا ءارج نيحزانلا بالطلل ةمئالم ةتقؤم ةيميلعت تاحاسم ريفوتلةعيرس ةباجتسا مظن
اروف ةبلاطمللو ،ةيميلعتلا

ً
.دوهجلا هذه ةيلودلا تاسسؤملا معدت نأ بجي .ةلتحملا ةأشنملا ةداعتساب 

مادختسال جايتحالا ىلع ءاضقلا وأ ليلقت لجأ نمةيئاقو طيطخت ريبادت دعت نأ ةحلسملا تاوقلاو عافدلا تارازو ىلع يغبني
.ةيركسعلا تايلمعلا ءانثأةيميلعتلا تاسسؤملا

ةبساحملا
عيمج ذختت نأويناسنإلا يلودلا نوناقلا بجومب تامازتلا نم اهيلع امب مزتلت نأ تاعازنلا فارطأ عيمج ىلع بجي
بجي .تامجهلا راثآ نم – ميلعتلا تاسسؤم كلذ يف امب – ةيندملا نايعألاو نييندملا اهناكس ةيامحل ةعاطتسملا تاطايتحالا
ايئاضق قحالتو ققحت نأ لودلا ىلع

ً
قرخي لكشب ةيميلعتلا تاسسؤملا اومدختسا نيذلا دارفألا ،ةيلودلا ريياعملا عم قفتي امب

.يناسنإلا يلودلا نوناقلا

ةينطو تاعيرشت بجومب ةيميلعتلا تاسسؤملا نم اهريغو سرادملل يركسعلا مادختسالا رظحت وأ مظنت يتلا لودلا ىلع بجي
.دعاوقلا هذه نوفلاخي نيذلا دارفأللةيلوؤسملا لمحت نأ مكاحم ماكحأ وأ ةيركسع تاسايس وأ رماوأ وأ
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عازنلا تارتف ءانثأ ميلعتلا :ةيفلخ2
تاعازنلاب ةرثأتم نادلب يف نوشيعي نيذلا لافطألا .ميلعتلا يف قحلا قيقحت راسم ىلع ةمخض تايدحت ضرفت ةحلسملا تاعازنلا نإ
ةلوطم تارتفل ةعطاقملل نوريثكلا ضرعتي .ىرخألا قطانملا يف لافطألا نم ريثكب لقأ سرادملل مهدايترا نوكي نأ حجرُي ةحلسملا
نم ةررضتم لود يف سرادملا نوداتري ال ةيئادتبالا ةسردملا نس يف لفط نويلم5.82 نأ ردقي .ملعتلا دوهج نع ضعبلا لدعيو مهتساردل
ةحلسملا قطانملا يف لافطألا ةلاح يف حجرُي امك1.نوملعتي ال نيذلا ملاعلا يف يئادتبالا ميلعتلا نس يف لافطألا فصن وحن مهو ،تاعازنلا
يف ةيئادتبالا سرادملا نولخدي نيذلا لافطألا نأ ىلإ تاءاصحإلا ريشت ذإ ؛مهقاحتلا دعب ميلعتلا نم اوبرستي نأ ميلعتلاب نوقحتلي نيذلا
يف مهئارظن نم رثكأ ةئاملا يف02 ةبسنب ةلحرملا هذه مامتإ لبق ةيئادتبالا ةسردملا اوكرتي نأ حجرُي ةحلسملا تاعازنلاب ةرثأتملا لودلا
تاعازنلاب ةرثأتملا نادلبلا يف ةباتكلاو ةءارقلا ةفرعم بسن دعت ،لثملاب2.ةحلسم تاعازنب ةرثأتملا ريغ نكل ةهيبشلا فورظلا تاذ نادلبلا
يف02 وحنب لقأ ةيوناثلا سرادملاب ةيلامجإلا قاحتلالا تالدعم3.ةهباشملا فورظلا تاذ ىرخألا لودلا نم ةريبك ةجردب لقأ ةحلسملا
ةبسنلاب اهتليثم نم أوسأ تاعازنلاب ةرثأتملا لودلا يف تايتفلل ميلعتلا جئاتن نأ نع تاساردلا فشكت .تاعازنلا نم ةررضتملا لودلا يف ةئاملا
4.ةيبصلل

ريغ ميلعتلا ةلاح روهدت ديازت ىلإ نامألا مادعناو حلسملا عازنلا تالاح يف ىرخألا ةيميلعتلا تآشنملاو سرادملل يركسعلا مادختسالا يدؤي
 .ساسألا نم ةرقتسملا

هتايح ةمادتسا ىلع ظفاحيو بلاطلا ذقني ميلعتلا يف قحلا ريفوت رارمتسا
ديزيو تاعمتجملا ةمادتسا نوصيو ةايحلا ذقنيو ةيناسفنلاو ةيندبلا ةيامحلا عازنلا تارتف ءانثأ ميلعتلا ىلإ نمآلا لوصولا رفوي نأ نكمي
تاسسؤملا وأ ةسردملا دايترا نإف ،ةيمحمو ةنمآ ةئيب يف ميلعتلا ريفوت ىدلو5.ةيناسنإلا تامزألا راثآ نم ففخيو لمحتلا ىلع ةردقلا نم
اساسحإ رفوي نأ نكمي ىرخألا ةيميلعتلا

ً
امهم 

ً
ماغلألاب ةيعوتلا لثم ،ةايحلا ذاقنإب ةليفك تامدخو تامولعم رفويو ةيعيبطلا ةايحلاب 

هيذغت يذلا ملظلاب ساسحإلا صلقي عيمجلل سرادملاو ميلعتلا ةحاتإ ديازت .ةيعامتجا-ةيناسفن تامدخو ةيذغت جماربو زديإلا نم ةياقولاو
نمضت يكلو هراثآ نم يفاعتلا يف دعاستو عازنلا زواجتت ىتح ميلعتلا ةديج ةئشانلا لايجألا نوكت نأ نامض ناكمب ةيمهألا نمو .تاعازنلا
6.لبقتسملا يف نمألاو ةيمنتلا
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فيراعتلا
:ةيلاتلا فيراعتلاو تاحلطصملا ةساردلا هذه مدختست

عازنلا»و (ةداعلا يف لودلا نيب اميف ةحلسملا تاوقلا مادختسا يأ)”حلسملا يلودلا عازنلا“ ةينوناقلا ميهافملا يطغي ”حلسملا عازنلا»
تاعامج نيب اميف وأ ،ةيموكح ريغ ةحلسم ةعامجو ةيموكحلا تاطلسلا نيب ةلوطم حلسم فنع لامعأ عقت ثيح)”يلودلا ريغ حلسملا

لقألا ىلع ةدحاو ىدل نوكت نأو ،ةفاثكلا نم ةنيعم ةجرد فنعلا غلبي نأ دبال ،يلود ريغ حلسم عازن فقوم رفوتلو .(ةيموكح ريغ ةحلسم
،نيعم ةدايق لكيهل ةعضاخ نوكت نأ ىنعمب ،ةحلسملا اهتاوق يف ميظنتلا نم ةجرد عازنلا يف ةطروتملا ةيموكحلا ريغ تاعامجلا نم
.ةيركسع تايلمع نش ىلع ةردقلا اهيدلو

هبش ةعامج وأ ،ةينطو ةحلسم تاوق يأ لمشتل ،ةساردلا يف لدابتلاب مدختسُت ”نمألا تاوق“ ،”شيجلا“ ،”ةحلسملا تاوقلا»
ةوق وأ ،ةيموكح ريغ ةحلسم ةعامج وأ ،حلسم عازن يف نيلتاقملا ةفصب فرصتت ةطرش تاوق وأ ،ةيركسع هبش ةطرش تاوق وأ ،ةيركسع
 .مالس ظفح ةوق وأ ،تايسنجلا ةددعتم

يف اهامسم نع رظنلا ضغب ،ميلعتلل ساسألاب ةمدختسملا نكامألا ينعت ثيحب ضيرعلا ىنعملاب مهفُت نأ بجي ”ةيميلعت ةسسؤم»
سرادملا وأ ،ةركبم نس يف لافطألا ميلعتو يئادتبالا ميلعتلا ةلحرم لبق ميلعتلا زكارم لاثملا ليبس ىلع لمشت .يلحملا قايسلا
اضيأ حلطصملا لمشي دق .ينفلا ميلعتلا سرادمو دهاعملاو تاعماجلا لثم يساسألا دعب ام ميلعتلا زكارم وأ ،ةيوناثلاو ةيئادتبالا

ً
ضرأ ةيأ 

ةيسردملا تايانبلا لمشيل حلطصملا مدختسي امك .بعالملاو ةينفألا لثم ،عونلا اذه نم تاسسؤمب ةقحلم وأ ةرواجم ةحاسم وأ
دارفألا ميلعتو بيردتل ةصصخملا تاسسؤملا لمشي ال نكل .ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ ةينمأ تاديدهت ببسب اهءالخإ مت يتلا ةيعماجلاو
،”سرادم“ تاملك مادختسا متي ةساردلا هذه يف .حلسملا عازنلا يف ةعلاضلا ةحلسملا تاوقلا يف ءاضعأ نوحبصي فوس وأ مه نيذلا
.ةعماجلا ىلإ يسردملا لبق ام ميلعتلا نم ةيميلعتلا تايوتسملا عيمج ىلإ ةراشإ لدابتلاب”ةيميلعت تاسسؤم»و”ةيميلعت تآشنم»و

ءاضفلا مادختساب شيجلا اهيف طرخني دق يتلا ةطشنألا نم عساو فيط ىلإ ةراشإ ”ةيميلعتلا تاسسؤملل يركسعلا لامعتسالا»
اليصفت حضون امك .ليوط لجأل وأ تقؤم لكشب ءاوس ،ةيميلعت ةسسؤمب صاخلا

ً
ليبس ىلع لمشي حلطصملا نإف ،ثلاثلا لصفلا يف 

وأ باوجتسالل ،رئاخذلا وأ ةحلسألا نيزختل وأ ،يعافدلا زكرمتلل وأ تامجه نشل ،دعاوق وأ تانكثك :ةيلاتلا تامادختسالا رصحلا ال لاثملا
نوناقلا تابجوتسم فالخب ،”لافطأ دونج“ ـك لافطألل يركسعلا دينجتلل ،دونجلل بيردت تاعورشم ءارجإ وأ يركسعلا بيردتلل ،زاجتحالا
حلطصملا نإف ،ةساردلا ضارغأل .اهفادهأ ىلإ ةحلسأ هيجوتل وأ ،(ران قالطإ عقوم) ةحلسألا قالطإل عقومك ،ةبقارم طاقن ءاشنإل ،يلودلا
دنع ينمأ ءارجإك وأ ةعماجلا وأ ةسردملا ةيامحل تاعماجو سرادم برق ةيركسعلا تاوقلا دجاوتت ثيح تالاحلا فصو يف مدختسي نل
رظنا ،تامادختسالا يف زييمتلا اذه نع ديزملل) .ىرخأ ةيركسع ريغ ضارغأل وأ عارتقا زكارمك لاثملا ليبس ىلع سرادملا مادختسا
.(ثلاثلا لصفلا يف عارتقالا زكارم وأ نيملعملا وأ بالطلا وأ ميلعتلا تاسسؤم ةيامح لجأل يركسعلا دجاوتلا عوضوملا
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تلمعتسا2102 لوليأ/ربمتبس يفو31.نيوتيليب ةدلب لخاد اهل تقؤم ليدب رقم دادعإ ىلع ةعماجلا تربجأو ،2102 ماع علطم يف
41.رهشلا وحنل ةتقؤم ةيركسع ةدعاقك ومايسيك ةعماج موسيمأ ةدايق تحت ةينيكلا تاوقلاو ةيلاموصلا ينطولا شيجلا تاوق

بسحب3102 ماع ءانثأ دعاوقك ةسردم02 نع لقي ال ام نيقباسلا اكيليسلا رصانع تلمعتسا ،ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج يف
يف ةسردم ةينطولا ةحلسملا تاوقلا يف ةقباس رصانعو اكالابلا ةضهانم تاوق نم ةعومجم تلمعتساو ،ةدحتملا ممألا ريدقت
2014.16 ماع يف سرادملا لالتحا ريراقت ترمتساو51.يغناب

دالبلا لامش يف ةسردم02 نع لقي ال ام ايقيرفأ برغ يف تاهجلاو ديحوتلا ةكرحو نيدلا راصنأ ةعامج تمدختسا ،يلام يف
ال ام لامعتساب ةموكحلل ةيلاوملا تايشيليملاو ةيركسعلا تاوقلا مايقل ةدحتملا ممألا تراشأ نيح يف ،2102 ماع يف دعاوقك
ابلاط6884 وحنب رضأ ام ،يتبوم طسو ةقطنم يف ةسردم41 نع لقي

ً
دق سرادملل يركسعلا لامعتسالا عئاقو نأ نيح يف71.

ىتح نكل .يسنرفلا يركسعلا لخدتلا نابإ تيلخأ دق تناك سرادملا بلغأ نإف ،3102 يناثلا نوناك/رياني ىتح اهنع غالبإلا مت
التاقم03 ناك3102 يناثلا نيرشت/ربمفون

ً
نم ةسردم يف نيتيانب نومدختسي اولاز ام داوزألا ريرحتل ةينطولا ةكرحلا نم 

اءزج رجينلا نم مالسلا ظفح تاوق نم ةعومجم تناك3102 ماع يف81.سرادملا
ً
ةددعتملا ةلماكتملا ةدحتملا ممألا ةثعب نم 

لوألا نوناك/ربمسيد ةياهن ىلإ تثكم ثيح ،ينهملا بيردتلل زكرم يف اهل ةدعاق تأشنأ دق يلام يف رارقتسالا قيقحتل داعبألا
02.لامشلا يف ةسردم41 نع لقي ال ام لتحت ةديدع ةحلسم تاعامج تناك4102 ماع رخاوأ لولحب91.4102

يف ةيسيئرلا ةسردملا نولمعتسي دونجلا ناك“ :شتوو ستيار نمويه ـل نييلحملا ناكسلا دحأ لاق ،ةيريجينلا ونروب ةيالو يف
اهلكو ،يشوغن يف ةيموكحلا ةيوناثلا ةسردملاو ،[4102 ماع يف] رهشأ3 وحنل كلذو ،اكلوب يف ةيئادتبالا يجيو ةسردمو ،نينيش
اميف ...4102 نارزيح/وينوي ىلإ ناسين/ليربأ نم ،نيرهش وحنل نينيش يف نوزكرمتم اوناك .ةيركسع دعاوقك ،ازوغ يف سرادم
قرحأ ...ةقطنملا ىلع لبانق ةيرجينلا ةيوجلا تاوقلا تطقسأ امدنع اهلمكأب ةقطنملاو ةسردملا ءالخإ ىلع دونجلا ربجأ دعب
12.”ناريزح/وينوي يف تادلبلا كلت ىلع اولوتسا امدنع يشوغنو نينيش يف سرادملا مارح وكوب رصانع

نم ةرتفلا يف ،دعاوق وأ تانكثك سرادمل شيجلا لامعتسال ثداح38 عوقو نم ةدحتملا ممألا تققحت ،نادوسلا بونج يف
ريرحتل يبعشلا شيجلا لمشت سرادملل اهلامعتسا قيثوت مت يتلا تاعامجلا .4102 لوليأ/ربمتبس ىلإ1102 راذآ/سرام
ةطرشلاو ،اربوك شيج ليصف/نادوسلا بونجل ةيطارقميدلا ةكرحلاو ،ةضراعملا يف نادوسلا ريرحتل يبعشلا شيجلاو ،نادوسلا
22.نيفورعم ريغ نيرخآ نيلعافو ةينطولا

تايلمع حلاصل ةيليئارسإلا تاوقلا اهتمدختسا سرادم ثالث شتوو ستيار نمويه تراز ،ليئارسإ اهلتحت يتلا ةيبرغلا ةفضلا يف
ةسردملا رظان .نيينيطسلف نيحلسم دي ىلع نييليئارسإ نيقهارم ةثالث (لتق مث) فاطتخا نابإ4102 ناريزح/وينوي طساوأ يف
ةيركسع ةدعاقك اهمادختسال ةسردملا لوصف حتفب يليئارسإ شيج طباض هبلاط فيك فصو ليلخلا فراشم ىلع ةعقاولا

ثلاثلاو يناثلا نيقباطلا يف اومانو ،ةسردملا ءانف يف ةيركسعلا تابكرملا دونجلا فقوأ .”نآلا برح يف نحن“ معزب ،ةتقؤم
،ةيحلا تاصاصرلا ضعبو ةرذق هايملا تارود اوكرتو ،دونجلا قراف ،مايأ ةثالث دعب .حطسلا ىلع ةبقارم ةطقن اوعضوو ،ةسردملاب
ةئلتمم ةمامقلا حئافص اودجو مهنأ نم نوملعملا ىكتشا ،رصقأ ةرتفل ةمدختسم تناك ،ةبيرق ةسردم يفو .رظانلا بسحب
لاقتعا زكرمك ةمدختسم تناك ،سلبان نم ةبرقم ىلع ةسردم يفو .ةمشهم لافقألاو ذفاونلا تناك فيكو ،زاربلاو لوبلاب
ضارغأل مدختست الأ بجي“ اهنأو”ةسدقم نكامأ نوكت نأ بجي“ سرادملا نإ ةسردملا ريدم لاق ،تقؤم باوجتساو
32.”ةيركسع

ىلإ ةريثك نايحأ يف أجل ،درمتلا ةئوانم تايلمع نمض ةيبونجلا ميلاقألا يف ىلعأ تالدعمب هتاوقل يدنالياتلا شيجلا رشن عم
دق يكلملا يدنالياتلا شيجلاو ةيركسعلا هبش ةلاوجلا تاوق تناك0102 ىتح .اهتاعمجمو سرادملا تايانب لخاد دونجلا عضو
اقبط هنأب ةيلحملا شيجلا ةدايق ترقأ دعب اميف42.ةسردم97 نع لقي ال ام اتلتحا

ً
دونجلل حمسُي مل ،ةيلودلا تاسرامملل 

52.اهلك نكي مل نإ ،ةديدع سرادم ءالخإب دعب اميف تماقو ،لافطألا دوجو لظ يف سرادملا يف ةماقإلاب
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ةحلسملا تاعامجلاو تاوقلا مادختسا ةعيبط3
ةيميلعتلا تاسسؤملل

ةيميلعتلا تاسسؤملا ةحلسملا تاعامجلاو تاوقلا مدختست فيك
فقاوم ءانثأ ةحلسملا تاعامجلاو تاوقلا فرط نم ةعئاشلا سرادملا تامادختسا نم ةعومجم ىلع ةلثمأ ةدع ضرعتسن ءزجلا اذه يف
لثم ،طيسولا مادختسالا ىلإ ،ةيليل ئجالم وأ رانلا قالطإل عقاومك اهمادختسا لثم ،تقؤملا وأ لجألا ريصق مادختسالا نيب حوارتت .تاعازنلا
وأ ةحلسأ نزاخمل اهليوحت لثم ،ىمسم ريغ لجأل وأ لجألا ليوط مادختسالا ىلإ ،زاجتحالا زكارمو يركسعلا بيردتلل راقمك اهمادختسا
.تايلمع دعاوق

لماكلا لالتحالا لباقم يئزجلا مادختسالا
انايحأ

ً
ناك اذإ وأ .ةقطنملا نع نييندملا نم مهريغو نيملعملاو بالطلا عيمج درطت ،ةيميلعت ةسسؤم ىلإ ةحلسم ةعامج لقتنت امدنع 

اءزج مدختست تاوقلا تناك اذإ نكل .ةدوعلا نم دونجلا مهعنمي دق ،ةيميلعتلا ةسسؤملا ىلع ءاليتسالا تقو نوبئاغ نويندملا
ً
يضارأ نم 

لواحي نيح يف – بعلملا وأ ءانفلا يف ركسعت وأ راودألا ضعب ىلع تلوتسا وأ ةيسارد لوصف ةدع لتحت – طقف ةيميلعتلا ةسسؤملا
اددع نومدختسيو ،ناكملا نم ءازجأ تاوقلا لتحت امدنع ىتح .ةساردلا يف رارمتسالا نوملعملاو ةبلطلا

ً
ادودحم 

ً
نم ءزج وأ لوصفلا نم 

دوجو ىلع ةلاد مالعأ دوجوو تانيصحتلا ،ةسارحلا طاقن/جاربأ لثم ،مادختسالا اذه ىلع ةيداملا ةلدألا نإف ،ةيميلعتلا ةسسؤملا يضارأ
لماكلاب ةعماجلا وأ ةسردملا ضرعي دق ام وهو يركسعلا مادختسالا ىلإ لوحت دق هرسأب ناكملا نأب عابطنالا يطعت نأ نكمي ،يركسع
لماكلاب ةأشنملا ةمالسو ميلعتلا ةئيب ىلع رثؤي دق ةعماجلا وأ ةسردملل يئزجلا مادختسالا ىتح نأ امك .مصخلا تاوق موجه رطخل

تانكثلاو دعاوقلا.
ريصق مادختسالا ةلاح يف ،تاوقلا ةماقإل اهيضارأو تاعماجلاو سرادملا تايانب يف تانكثو دعاوق ةحلسملا تاعامجلاو تاوقلا ئشنت
.هايملا تارودو لاستغالا قفارمو يهطلا نكامأ ليبق نم قفارملا مادختسا تاوقلل حيتتو ،لجألا ليوط ىلإ لجألا طسوتمو لجألا

ارثأت رثكأ ودبت يتلا ةلودلا
ً
ةيموكحلا تاوقلا تلمعتسا .ايروس يه ةريخألا تاونسلا يف تانكث وأ دعاوقك سرادملا لامعتساب 

ةموكحلل ةضراعملا تاوقلا تماق كلذك7.حطسألا ىلع ةصانقلاو سرادملا تاباوب دنع تابابدلا زكرمت عم ،تانكثك سرادملا
ةيركسع ضارغأل سرادملا لامعتسا نأ ايروس يف قئاقحلا يصقتل ةدحتملا ممألا ةنجل تظحال8.دعاوقك سرادملا مادختساب
ىمسمب ةفورعملا) ةيمالسإلا ةلودلا9.”مهتافوو مهتباصإ ىلإ يدؤيو رطخلل لافطألا ضرعي“ ةحلسملا تاعامجلا لبق نم
لاقتعا نكامأكو ةيركسع دعاوقك سرادملا تلمعتسا اهرودب يه :ةساردلا هذه نم ىلوألا ةعبطلا دعب عازنلا ىلع تدج (شعاد
01.ةيبص مهنيبو مهفطتخا نمل يركفلا باطقتسالا حلاصلو

نم مالسلا ظفح تاوقل ةدعاقك وشيدقم يف ريهج ةعماج تمدخ .ةيركسع دعاوقك لاموصلا يف تاعماجلا لامعتسا مت املاطل
ىلع بابشلا ةعامج موسيمأ تاوق تربجأ2102 يناثلا نوناك/رياني يف11.1102 ماع ءانثأ (موسيمأ) لاموصلا يف يقيرفألا داحتالا
ةيركسع ةدعاقك ناريه ةعماج ةيبويثألا تاوقلا تمدختسا21.اهلوحو وشيدقم ةعماجب ةصاخلا ينابملا يف اهعقاوم نم جورخلا
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باوجتسالاو زاجتحالل زكارم
نايحألا ضعب يف .ةئيسلا ةلماعملا بورض نم كلذ ريغو بيذعتلاو باوجتسالاو زاجتحالل زكارم ىلإ سرادملا ةحلسملا تاوقلا تلّوح امك
ةيركسع ةطشنأ عم يزاوتلاب امبر ،رثكأ وأ صخشل ،باوجتسالل وأ تقؤم لاقتعا زكرمك ةسردملا لوصف ضعب وأ دحأ تاوقلا مدختست دق
 .ةلوطم ددمل يعامجلا زاجتحالا يف اهلمكأب سرادم لامعتسا مت ،ةدع تالاح يف نكل .اهلوح وأ ةسردملا يف ىرخأ

يناثلا نوناك/رياني علطم يف اجاب يف ةسردم يف ةفطتخم ةديس003 وحن زاجتحاب ايريجين لامش يف مارح وكوب ولتاقم ماق
يف سرادملا ةيموكحلا تاوقلا تلمعتسا امك73.ةيلودلا وفعلا ةمظنمل مايأ ةعبرأ دعب اهريرحت مت ةديس لوق دح ىلع ،5102
ىلإ يناثلا نوناك/رياني نم ونروب ةيالوب ازوغ يف ةيئادتبالا ةينيصلا ةسردملا لالتحاب نمألا تاوق تماق .لاقتعالا ضارغأ

مهتلاحإ لبق ةسردملا يف مهزاجتحا مت مارح وكوب نم نيهبتشم نإ شتوو ستيار نمويه ـل ناكسلا لاق .4102 رايأ/ويام
ىلإ ناسين/ليربأ نم ةرتفلا يف لاقتعا زكرمك ازوغ يف يشوجن يف ةيموكحلا ةيوناثلا ةسردملا لامعتسا مت امك .رخآ ناكمل
83.4102 ناريزح/وينوي

مت ثيح زاجتحالل عقومك ةنيمط يف ةيئادتبا ةسردم تلمعتسا ايبيل يف يفاذقلا تاوق نأ ناسنإلا قوقح لجأل ءابطأ دافأ
اماع41 ىلإ نهضعب رامعأ لصت تايتفو تاديس باصتغا

ً
كلت يف ىرخأ ةيركسع تابكرمو تابابد ةيؤرب دافأ نايع دهاش كانه .

اضيأ دهاشلا لاق”!ةبلك اي يتمصا“ حيصي لجرو ملألا نم نخرصي تاديس عمس ةليل تاذ .1102 ناسين/ليربأ يف ةسردملا
ً

اماع81و71و51 نيب نهرامعأو ثالثلا هتانب نإ هل لاق ءابآلا دحأ نإ ةمظنملل
ً
ىلإ يفاذقلا تاوق لوصو دعب تادوقفم نك 

بسح بألا ماق .ةيلاتتم مايأ ةثالث رادم ىلع ةسردملا يف باصتغالل نهضرعتب بألا نربخأ ،ةلئاعلا ىلإ نهتدوع دعب .ةيرقلا
اصاصق نيكسب تايتفلا حبذب كلذب ملع امدنع معزلا

ً
93.”فرشلل“ 

زاجتحاو عمجب نمألا تاوق تماق سرادم يف ةيمسر ريغ ةتقؤم لاقتعا زكارم ةدع تاطلسلا تأشنأ1102 ماع يف ايروس يف
04.تارباخملا عورف ىلإ مهتلاحإ لبق كلذو ،ةموكحلل ةضراعملا تارهاظملا قايس يف يعامج لاقتعا تالمح ءانثأ اهيف صاخشألا

ارخؤم هتردصأ ريرقت يفو
ً
اماع51 رمعلا نم غلبي يبصل ةداهش تدروأ ،ةلوفطلا ذاقنإ ةئيه 

ً
ىلإ اوءاج لاجرلا ضعب“ :لوقي 

انجس نكي مل هنكل .نجسلا ىلإ ينوذخأ مهنكل ،رارفلا تلواح .انتيرق
ً

ىلإ ينوذخأي نأ ،ةقرافمللاي .ةميدقلا يتسردم وه لب ،
لامعتسالا14.”بيذعت زكرم ىلإ اهولوحو ةسردملا ىلع اولوتسا ...ملعتأل هداترأ تنك يذلا ناكملا سفن يف ،ينوبذعيل كانه
.نيحلا كلذ ذنم هقيثوت يرجي ايروس يف بيذعت زكارمك سرادملل لصتملاو رركتملا

.لجألا ةليوط ةعسوم زاجتحا زكارمك سرادملا تاوقلا تمدختسا ،ىرخأ تالاح يفو

نيلتاقم ىلع مهيف فرعتلا مت نيذلا نيغلابلا لاقتعال زكارمك لقألا ىلع سرادم عست ةيكناليرسلا ةحلسملا تاوقلا تمدختسا
ةصصخملا تايانبلا لصفي كئاش كلس دوجو مغر .0102و9002 يماع نابإ ،ماليإ ليماتلا ريرحت رومن فوفص يف نيقباس

يف ةيرح يف نيغلاب نيزجتحم كرحت دصر تقثو ةدحتملا ممألا نإف ،شيجلا تاركسعمب ةصاخلا كلت نع يسردملا مادختسالل
اقبط .ميلعتلل ةصصخملا سرادملا ءاحنأ

ً
نيلتاقم مهنأب نيهبتشملا زاجتحا يف ،سرادملل مادختسالا اذه نإف ،ةدحتملا ممألل 

اريثك لقرعي ،نيقباس
ً
24.بالطلا نم فالآلا ةمالس ددهيو سرادملا طاشن نم 
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تامجهلا نشل زاكترا قطانمو ةيموجهو ةيعافد عقاوم
وأ ،ةرشابملا ريغو ةرشابملا نارينلا نم ةيامحلا رفوت ةيعافد عقاومك اهمدختست ىتح تاعماجلا وأ سرادملا تايانب يف تاوقلا زكرمتت دق
.تابرضلا ةيلاعف ىدمو نارينلا ىلع ةرطيسلل ةعباتملاو ةبقارملا ضرغب وأ ،رانلا قالطإل عقاومك وأ ،ةبقارملل طاقنك وأ ،تامجهلل زاكترا طاقنك

ةطرشلاو شيجلا نم رصانع لمشتو ينطولا نمألا تاوق تماق ،ناتسناغفأ يف ناشخاداب ميلقإب3102 لوألا نيرشت/ربوتكأ يف
اتقؤم سرادم ثالث قالغإب ةيركسعلا هبش

ً
62.حطسألا قوف ةيعفدم عطق تبصنو ،ةيعالطتسا دعاوقك اهمادختسال 

ربيخ ميلقإ يف ةيموكحلا سرادملا ينابم لمعتست ةيناتسكابلا نمألا تاوق نأب ريراقت ةدحتملا ممألا تقلت3102 ماع يف
ايلارديف ةرادُملا ةيلبقلا قطانملاو اوكنوتخاب

ً
72.ةحلسم تاعامج دض تايلمع نش يف 

ةمصاع ءاعنص يف قورافلا ةسردم ةفرشو حطس ىلع ةناسرخلاو لامرلا سايكأب تانيصحت ينميلا يسائرلا سرحلا دونج عضو
.رانلا قالطإو ةبقارملا يف عقاوملا مادختسا متو ،ةسائرلا رصق نم ةبرقم ىلع ةسردملا عقت .2102و1102 يماع ءانثأ ،نميلا
82.ىنبملا تافرشو حطسلا ىلع اوزكرمتو ةسردملا دونجلا قلغأ ،بيرق ناكم يف لاتقلا علدنا امدنع

يف ةيوناثلا يلع دمحأ دمحم ةسردم ةيبويثألا ةيماظنلا تاوقلا تمدختسا ،7002 زومت/ويلوي ىلإ ناسين/ليربأ نم ،لاموصلا يف
92.ةضراعملا تاوق ىلع نواهلاو ةيعفدملا فئاذقو خيراوصلا هنم تقلطأ يجيتارتسا عقومك ويشيدقم

مايأ ةثالث سلبانب نيئجالل ةطالب ميخم يف ةيئادتبالا تايتفلا ةسردم ةيليئارسإلا نمألا تاوق تمدختسا6002 طابش/رياربف يف
03.رانلا قالطإل عقومك

رئاخذلاو ةحلسألا نيزخت
نيزختب ةحلسملا تاعامجلاو ةحلسملا تاوقلا تماق ،رئاخذلاو ةحلسألا نيزختل وأ كيشولا مادختسالا حلاصل نيزختلا وأ ءافخإ لجأ نم
.سرادم ةينفأو سرادم يف رئاخذو ةحلسأ

شيتفت ءانثأ – (اورنوألا) ىندألا قرشلا يف نيينيطسلفلا نيئجاللا ليغشتل ةدحتملا ممألا ةلاكو تدجو ،4102 زومت/ويلوي61 يف
اخوراص02 وحن – اهتارقم ىلع يرود

ً
ائبخم 

ً
22 يف .ةزغ عاطق يف ةبيرق ةسردم يف ةحلسم ةينيطسلف تاعامج لبق نم 

ىوأمك لمعتست تناك اورنوألل نييرخأ نيتسردم نيب عقت ،ةزغ يف ةسردم يف رثكأ خيراوص اورنوألا تفشتكا زومت/ويلوي
13.فيصلا ءانثأ ةقلغم تناكو ،ةزغ طسو يف اورنوألا ةسردم يف ةحلسألل رخآ نزخم ىلع روثعلا مت زومت/ويلوي92 يف .نيحزانلل

ةدعل رئاخذلا نيزخت يف ةيئادتبالا ءارهزلا ةسردم ةعيرشلا راصنأ وحلسم لمعتسا نميلاب نيبأ ةظفاحم يف رفعج ةدلب يف
ةجوم ىلإ تدأ يركسع موجه عوقو لامتحا نع ةعئاش ترهظ نأ ىلإ ،كلذ وحن وأ1102 ناريزح/وينوي ىلإ رايأ/ويام يف عيباسأ
يف ةمكحلا ةسردم ةعومجملا تلمعتسا امك .رئاخذلا ةلازإب رمألا ىلإ ةعيرشلا راصنأ ةدايق عفد ام ،ناكسلا طاسوأ يف راكنتسا
تماق .ةيلودلا وفعلا ةمظنمل نييلحم ناكس لوق بسحب ،2102 ماع يف ،نيضرغلا حلاصل وأ لبانقلا عينصت يفو رئاخذلا نيزخت
يف يركسع ةدايق صخت اهنأ ودبي ةسارك ىلع كانه ترثعو ،ةروثلا ةسردم يه ،ةثلاث ةسردم ةرايزب ةيلودلا وفعلا نم ةثحاب
ممألا ءاربخ ةنجل تقلت امك23.تاحفص عبس ىلع ديلا طخب حرشو”لبانقلا ةعانصل ةيسيئرلا رصانعلا“ ناونعب ،ةعيرشلا راصنأ
ءاليتسالا ءانثأ ةحلسألل تاعدوتسمك لقألا ىلع سرادم سمخ ةيثوحلا تاوقلا لامعتسا نع ريراقت نميلاب ةينعملا ةدحتملا
33.4102 ماع يف نارمع ةظفاحم ىلع

ىلع سرادم ثالث ءاوتحا رارمتسا ىلإ جاعلا لحاس يف43تالاكولا نيب ةكرتشملا ةمئادلا ةنجللاب ميلعتلا ةعومجم تصلخ
53.لاتقلا ءاهتناو وبغابغ نارول قباسلا سيئرلا ىلع ضبقلا دعب1102 ماع يف تيرجأ مييقت ةيلمع ءانثأ رئاخذو ةحلسأ

ةساردلا تناك ةدحاو ةسردم يف .لاموصلا ةمصاع ويشيدقمب سرادم يف ةحلسأ نيزختب ةيمالسإلا بابشلا ةكرح وحلسم ماق
63.نيزختلا جاردأو بتكلا ءاروو ،راجشألاو ةمجألا طسو تاسدسمو قدانبو ةيودي لبانق ءافخإ مت ،اهيف ةرمتسم

24

5102 :برحلا يف ٌسورد



ابلاط23 نع لقي ال ام عمجب ادناغاتن وكسوب درمتملا يدايقلل نولاوم نولتاقم ماق2102 ناسين/ليربأ91 يف
ً
ةسردم نم 

اماع71 رمعلا نم غلبي يبص لاق .ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج يف ،وفيك لامش ةقطنم يف ةيوناثلا ونادنيبام
ً
ستيار نمويه ـل 

ارهظ فصنلاو1 ةعاسلا اوءاج .نيريثك اوناك“ :شتوو
ً
نم جرخن نأ [نولتاقملا] انولأس .يسردملا مويلا نم انيهتنا دق انك .

اعيمج انوطبر .لبحب انطابر اوقثوأ .ةسردملا ءارو انوذخأ مث ىنبملا
ً

35.”لتاقنس اننإ انل اولاق ...لتلا ىلإ انب اوشم مث ،

نوحلسملا ماق .ددجلا نيدنجملا مض يف سرادملا مادختسا ىلإ مظتنم لكشب ةحلسملا بابشلا ةعومجم تأجل ،لاموصلا يف
اربج لافطألا اوجرخأو سرادملل تارايزب مظتنم لكشبو

ً
تابسانم يفو .لوصفلا نم نايحألا بلغأ يف حالسلا ديدهت تحت 

ريجفت تايلمعب نوموقي نييراحتناو دونجك ةمدخلل نيبسانم مهنوري نيذلا لافطألا مهنيب نم اوراتخيل بالطلا اوفص ،ىرخأ
ـل ريرقت يف .بيردتلا تاميخم ىلإ مهب اوداعو ،كلذ ىلإ امو يهطو ةفاظن تامدخب عالطضالا حلاصل وأ”تاجوز»و ةيراحتنا

اماع61 رمعلا نم غلبي ناك بلاط لاوقأ ركذ مت ،شتوو ستيار نمويه
ً
يضارأ اهنوري ذإ سرادملا نوفدهتسي“ :1102 ماع يف 

اضيأو ،دينجتلل
ً
ةهجو يه هذه ؟لاتقلا كنكمي نيح يف ةسردملل بهذت اذامل ...تقولل ةعيضم ميلعتلاو سرادملا نوري مهنأل 

45.”مهرظن

يتسردم ىلع تلوتسا“ نابلاط تاوق نأ نم9002 ماع يف ةيلودلا وفعلل ىكتشا ناتسكابب تاوس يف ةسردم يف ملعم كانه
55.”ناتسناغفأ يف لاتقلا بالطلا ميلعت يف تأدبو

ةتقؤم ئجالم
انايحأ

ً
تابلقت نم ءامتحالل وأ ةمداقلا تامجهلا نم ءامتحالل امإ ،ةتقؤم ئجالمك ميلعتلا ينابم ةحلسملا تاعامجلاو تاوقلا مدختست ام 

اردانف ،مادختسالا نم عونلا اذهل ةريصقلا ةعيبطلا ببسبو .ةعيبطلا
ً
.هنوطغي وأ رمألا اذه نولقتسملا نوبقارملاو مالعإلا قثوي ام 

اقبط
ً
اتقؤم تمتحا رامنايمل ةعباتلا ةحلسملا تاوقلا نإف ،”ناسنإلا قوقحل نيراك ةعومجم“ يندملا عمتجملا ةمظنم نم ريراقتل 

ً


اورف دق نويلحملا ناكسلا ناك .0102 زومت/ويلوي يف امروب يقرش لامش نيراك ةيالو يف ،راطمألا نم راد اد اث ةيرقب ةسردم يف
ةسردملا قارحإ ةقطنملا ةرداغم لبق تاوقلا تلواح .ةيرقلا يف ىرخألا قفارملا بلغأ دونجلا قرحأو ،ةقطنملا نم كلذ لبق
65.اهرودب

بونج تايشيليم نإ شتوو ستيار نمويه ـل لافطأ ضاير ةسردم تلاق ،8002 ماع يف ،ايجروجب ايتيسوأ بونج يف لاتقلا ءانثأ 

.خيراوصلاب ىنبملا تمجاه ةيجروجلا ةيموكحلا تاوقلا نأو ،اهب ةصاخلا لافطألا ةضور ىنبم يف”ئبتخت“ تناك ةيعوطتلا ايتيسوأ
عالطتسالل نولطي اوناكو ،يلافنيش ةيميلقإلا ةمصاعلا يف ،6 مقر ةسردم وبق يف نييندملاب تايشيليملا نم نولتاقم طلتخا امك
75.ةيموكح تابابد نارين اهيلإ ةسردملا هذه تبذج امك .ةيجروجلا تاوقلا مهتلابقو ،رانلا قالطإ نود لخادلا نم

انايحأ شيجلا تايحورم تمدختسا ،ايبمولوك يف
ً
ريراقت بسحب ،ةحلسألاو تادادمإلاو دارفألا لازنإل اهل طباهمك سرادملا ةينفأ  

85.7002 ماع يف ةيلحم ةيقوقح ةمظنم
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يركسعلا بيردتلا
ةحلسملا تاوقلا تمدختسا ،ةحلسألا مادختساو ةقايللاو ةيجيتارتسالا نأشب ددجلا نيدنجملل ةيركسعلا تابيردتلا ريفوت لجأ نم
.تاعماجلا تارضاحم تاعاقو اهيضارأو سرادملا لوصف ةحلسملا تاعامجلاو

اءدب ،ةمولعم ريغ ةرتف رادم ىلع
ً
ايروسب بلح يف يرتحبلا ةسردم (شعاد) ةيمالسإلا ةلودلا تلمعتسا3102 لوليأ/ربمتبس نم 

اماع81 نس تحت ةيبصلا دينجت يف
ً
34.مهل ةيبيردت ةأشنمكو 

امرح نالكشت نيتسردم يف
ً
ايميلعت 

ً
اريبك 

ً
ضرأل دونجلا لامعتسا رركت ،ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمجب ،وفيك بونج يف ةياغلل 

دحأ لاق .تابيردتو ةيركسع بكاوم ءارجإ يف ،لقألا ىلع3102 زومت/ويلوي ىتحو2102 يناثلا نيرشت/ربمفون ذنم نيتسردملا
احضوم نيلوؤسملا

ً
مامأ دونجلا ضعب نوبقاعي بكوملا ءانثأو نينثا موي لك ..دونجلا نم ريبك ددع وهف ،بكوملل ةبسنلاب“ :

44.”لفسألا يف مهبرضب مهنوبقاعي .ةبلطلا

،ةيموكحو ةصاخ سرادم يف ،لافطأ مهنيبو ،ددجلا نيدنجملا يلام لامش ىلع ةرطيسملا ةحلسملا ةيمالسإلا تاعامجلا تبرد
54.2102 ماع ءانثأ ،بيتاتك كلذكو

مادختسال لقألا ىلع ةدحاو ةلاح نويفحصلا قثو .سرادملا يف تابيردت ايبيل يف يفاذقلل ةضراعملا تاوقلا تمظن1102 ماع يف
64.تارئاطلل ةداضملا ةحلسألا مادختسا ىلع دونجلا بيردت يف ةيوناث ةسردم نيدرمتملل تادايق

اقبط
ً
يماع ءانثأ ،لقألا ىلع ،ادنغوأ يلامش ميلاقأ ثالث يف سرادملا يف نيلتاقملا بّرد يدنغوألا شيجلا نإف ةدحتملا ممألل 

74.7002و6002

لافطألل ينوناقلا ريغ دينجتلا
تحت لفط يأ دنجت ةلودل ةعبات ريغ ةحلسم تاعامج حلاصل وأ ةيركسعلا تامدخلا يف لافطألل يرسقلا دينجتلا ناك اذإ امع رظنلا ضغب
اماع81

ً
اعوط 

ً
ةحلسملا تاعزانملا يف لافطألا كارتشا نأشب يرايتخالا لوكوتوربلا نإف ،ىرخأ نكامأ يف وأ ةسردم مرح لخاد ثدحي 

84.كلذ رظحي

انايحأ
ً
انايحأو ،مهيلإ اومضني يكل لافطألل يجولويديألا هيجوتلا يف سرادملا ةحلسملا تاعامجلا لمعتست 

ً
سرادملا تاعامجلا لغتست 

.فاطتخالا قيرط نع كلذ يف امب ،اهفوفص يف لافطألا دينجتب موقتف لافطألا اهيف عمتجي عقاومك

تالمح يف تطروت دق (PE-CRAF) يبعشلا شيجلا – ايبمولوك يف ةيروثلا ةحلسملا تاوقلا نأ نم ةدحتملا ممألا تدكأت
دونج لخد امدنع8002 لوليأ/ربمتبس نم ةلاح لاثملا ليبس ىلع تركذو ،سرادملاب اهفوفصل مامضنالل لافطألا باطقتسال
ىلإ ريرقتلا سفن راشأ .ةعومجملا ىلإ مامضنالل لافطألا تعدو بلاط008 سردي ثيح اكواك ميلقإ يف ةسردم ةيروثلا تاوقلا
ةسردم يفو8002 طابش/رياربف يف سرادم يف مامضنالل ةوعد تالمح قيرطب لافطألل (NLE) ينطولا ريرحتلا شيج دينجت
ىلع ةيركسعلا تابيردتلا ءارجإب ةعومجملل حامسلا لباقم لاومألاب ةسردملا دمي ريرحتلا شيج نأ ودبي .اكواك يف ىرخأ
يبعشلا شيجلا – ةيروثلا ةحلسملا تاوقلا رصانع نم ةتس لوخد شتوو ستيار نمويه تقثو4102 ماع علطم يف94.اهيضارأ
تمدختسا امك05.نابلاطلا ضفر .شيجلا هيف ركسعي عقوم يف ةلبنق اوعضي نأ ةقهارملا نس يف نييبصل مهرابخإو ةسردم ىلإ

سرادملا فادهتسا متو15.دينجتلل ىلوأ ةوطخك ةبلطلل يجولويديألا هيجوتلا يف سرادملا ةيركسع هبش ةلصفنم تاعامج
اديدحت ةيفيرلا

ً
.اهتلزع ببسب ةحلسملا تاعامجلا لبق نم دينجتلا ضارغأل 

ارسق ةضراعملا تماق ،3102 لوألا نوناك/ربمسيد يف نادوسلا بونج يف انوكبورو وتنيب يف لاتقلل ىلوألا مايألا ءانثأ
ً
دينجتب 

25.نيتسردم نم لافطألا تائم
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 نامألا مادعنا تالاح يف سرادملل يركسعلا لامعتسالا
نمألا تاوق لامعتسا نإف ،حلسملا عازنلا تالاح ءانثأ تاعماجلاو سرادملل يركسعلا لامعتسالا ىلع ةساردلا هذه تزكر نيح يف
اضيأ ةيبلس راثآ تاذ نوكي نأ نكمي رارقتسالا مدع ىلع يوطنت ىرخأ فقاوم يف سرادملل

ً
. 

نمألا ماق امدنع غلاب ررضل رصمب ةرهاقلا يف”قوللا باب“ ةيرحلا هيسيل ةسردم تضرعت2102 يناثلا نيرشت/ربمفون يف
فوتولوملا تاجاجز تدأ .ةبقاعتم مايأ ةعبرأ رادم ىلع نيرهاظتملا ىلع تامجه نش يف ةسردملا لامعتساب يرصملا يزكرملا
46.نيرهاظتملا ىلع ةسردملا ثاثأ ءاقلإب دونجلا ماقو ،ةسردملا نم ءازجأ قارتحا ىلإ نورهاظتملا اهاقلأ يتلا

ـل نايع دهاش لاق .2102 ماع يف تقؤم نجسك اليبماغ ةقطنم يف لقألا ىلع ةدحاو ةسردم لامعتساب شيجلا ماق ،ايبويثأ يف
ادونج ىأر هنإ شتوو ستيار نمويه

ً
اباش نوبذعي 

ً
56.نخاس محف ىلع ريسي هولعج ذإ ةسردملا يف 

ركسعم ةئيهتب انات ةقطنم يف يلبقلا فنعلا فقول ةلسرملا ةطرشلا تاوق مايق ريراقتلا تلقانت2102 لوليأ/ربمتبس يف اينيك يف
66.ةسردم لخاد اهل

.2102 ىلإ9002 نم ةينطولا تاوقلا دي ىلع ةيركسع دعاوقك لامعتسالل نيتسردم صيصخت مت ،ايسور يف ناتسغاد ةقطنم يف
ةيموكحلا تاوقلا نأل ودبي ام ىلع ،كوتنيست ةيرق يف ،ىرخألا اومجاه مث ةسردم قارحإب نوحلسم ماق2102 ناريزح/وينوي يف
76.درمتلا ةئوانم ةيلمعل دعاوقك لامعتسالل اهتصصخ

 ةيميلعتلا تآشنملل ةحلسملا تاعامجلاو تاوقلا مادختسا بابسأ
،ءامتحالاو ،ةيكيتكتلا ايازملا كلذ يف امب ،ةيميلعتلا تآشنملا مادختسا ىلإ ةحلسملا تاعامجلاو تاوقلا بذجت بابسألا نم ةلمج كانه
ارظن تاعماجلا وأ سرادملا تاوقلا مدختست ،ماع لكشب .ةطاسبب مادختسالل ةمئالمو ةحيرم اهنوكلو ،عادخلاو

ً
ةيداملا اهتعيبطب اهنأل 

.تاوقلل ةحاتملا ةليدبلا عقاوملا وأ تايانبلا نع فلتخت يهف ،اهل ةموكحلا ةيكلمب وأ يفارغجلا اهعقومبو

نمو .ةلوهسب اهنع عافدلاو اهنيصحت اهنكمي نكامأ ىلع ةريثك نايحأ يف فرعتت عازنلا تالاح يف ةدعاق ءاشنإ نع ثحبت يتلا تاوقلا نإ
وأ تانيصحتلا نم ريثكلا بلطتت يتلا ينابملا ماع لكشب تاوقلا ىدافتت ؛ةعرسب ةنمآ ةدعاق ءاشنإ لجأ نمو ،ةمئالم نكامأ اهنوك قلطنم
اتقو بلطتت يتلا نارينلاب ةباصإلا عنم تاءارجإ

ً
اليوط 

ً
لمعلا تابلطتم نم اهريغو86،رانلا ىمرم ءالخإ دوهجل جاتحت يتلا نكامألاو ،

ةيداعلا تآشنملا نم ىلعأو تاءاشنإلا يف لضفأ نوكت ةريثك نكامأ يفو ،ةكيمس ناردج تاعماجلاو سرادملل نوكت ام ةداع96.يوديلا
.اهب ةطيحملا

يف زكرمتلل ةحضاو ةيكيتكت بابسأ اهيدل نمألا تاوق نأ دناليات يبونج مكاح حضوأ ،شتوو ستيار نمويه تدافأ امك
اريثك“ :سرادملا

ً
الثم اهب طيحت ذإ ،لضفأ سرادملا ةيامح ريبادت نوكت ام 

ً
قوف نم ،ةبقارملل ةديج زاكترا طاقن لثمتو ،راوسأ 

،ةيرقلا فارطأ ىلع دونجلا وأ [نييركسعلا هبش] ةلاوجلا دي ىلع ةسارح عقاوم ءاشنإ مت اذإ رطخأ رمألا حبصي .ةسردملا حطس
تامجه ءارج ررضلل ةضرع رثكأ مهلعجي [فارطألا ىلع دعاوق] .ةيرقلا طسو يف سرادملا لخاد زكرمتلاب ةداع نوموقيف
افاشكنا رثكأ نوحبصي اذكه مهنأل ،نيدرمتملا

ً
”.07

خباطملاو هايملا لثم اهيف ةيساسألا تامدخلا ىلع لوصحلا ةلوهس نم ميلعتلا راقم مدختست يتلا ةيركسعلا تاوقلا ديفتست دق امك
.ءابرهكلاو

ناكسإ يفو ةسردملا لوصف ضعب يف ةحلسملا تاوقلا نم رصانع تمان ،نيبلفلاب وانيدنام يف ةيئادتبالا ناجان ةسردم يف
ـب ةسردملا ةرادإ تسحأ يتلا ءابرهكلا ةروتاف ةسردملا نولّمحي تقولا لاوط اوناكو ،1102 ماع يف روهش ةعبسل نيملعملا
17.اهديدست دونجلا نم بلطت مل ثيحب”لجخلا“

انايحأ
ً
.سرادملا لامعتسال رربمك لئادبلا بايغب عرذتلا متي 
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وأ نيملعملا وأ بالطلا وأ ميلعتلا تاسسؤم ةيامح لجأل يركسعلا دجاوتلا
عارتقالا زكارم

اهيف دجاوتت يتلا تالاحلاو ،ةيركسع ةزيم قيقحت لجأ نم ةحلسملا تاوقلا دي ىلع ميلعتلا تاسسؤم مادختسا نيب ةساردلا هذه زيمت
ادر ،ةيلحملا تاطلسلا وأ عمتجملا تادايق بلط ىلع ءانب امبر ،اهلوح وأ سرادملا يف تاوقلا

ً
ةسردملا ددهي يروفو مهاد ينمأ رطخ ىلع 

.بالطلا وأ نيملعملا وأ

انايحأ ةحلسملا تاوقلا موقت ،تامجهلل ةسيرف مظتنم لكشب سرادملا عقت ثيح دنالياتو ايريجينو قارعلاو ناتسناغفأ لثم نكامأ كانه
ً

شيتفت طاقن بصن اهيلإ ءوجللا متي يتلا ةطشنألا لمشت .نيلماعلاو ةبلطلا ةيامح لجأ نم اهلوح وأ ةيميلعتلا تاسسؤملا يف دجاوتلاب
الضف95.ناكملا يف ةطرشلا وأ تاوقلا رشنو ،ةساردلا نكامأ نمو ىلإ ةيركسع ةقفارم ميظنتو

ً
اريثك ملاعلا ءاحنأ ىتش يفو كلذ نع 

ً
ام 

،نادلبلا ضعب يف تامجهل ةيباختنالا ةيلمعلا ضرعت ةيناكمإ عمو ،تاباختنالا يف عارتقالل زكارمك ةيميلعتلا تآشنملا تاموكحلا مدختست
.نيبخانلا ةيامحلو عارتقالا زكارمب نمألا ةيامحل ةحلسملا تاوقلا رشتنت

اعدار دعي اهلوحو ةيميلعتلا تآشنملا يف – فورظ يأ يفو – ةحلسملا تاوقلا دوجو ناك اذإ ام لوح لدج كانه
ً
ىلع تامجهلا نم 

06.ىرخأ ةيبلس راثآ هل تناك نإ وأ ،تآشنملا نوسرحي نيذلا نييركسعلا ىلع تامجهلا بذتجي رمألا اذه ناك نإ وأ ،ةيميلعتلا تاسسؤملا

ةيميلعتلا تآشنملا ينابم وأ يضارأ يف نمألا تاوق دوجو يدافت نأ رهظُت جئاتنلا نإف ،ةساردلا هذه قاطن لخاد سيل شاقنلا اذه نأ مغر
.اهلخاد ميلعتلا ةئيبو ةأشنملل ةيندملا ةلاحلا ضيوقت يدافت يف دعاسي نأ نكمي

انايحأ راشتنالاب اوماقو ،مهتمالس نامضل اهنمو سرادملا ىلإ نيملعملا ضعب دونجلا قفار ،دناليات يف
ً
نكل .سرادملا ةيامحل 

سرادملاب تامجهلا ترضأ نايحألا ضعب يف .سرادملاب مهدجاوت ءانثأ دونجلا ءالؤه نييلاصفنالا تايشيليم تفدهتسا
رمعلا نم غلبي يبص ةباصإو نييدنج لتقم ىلإ3102 لوليأ/ربمتبس يف موجه ىدأ ،لاثملا ليبس ىلع .رطخلل نييندملا تضرعو
اماع21

ً
.ةسردملا مرح لخاد 

.مارح وكوب تامجه نم اهتيامحل3102 ماع يف ةلودلاب ةيلخادلا سرادملا عيمج يف دونج ةموكحلا ترشن ،ايريجينب يبوي يف16
امئاد مهركذي هنأل بالطلاو نيملعملا فوخ ةدايزل الإ يدؤي ال سرادملا يف دونجلا دجاوت“ :نيلسارملل ةملعم تلاق

ً
رطخلاب 

ايسفن مهيلع رثؤي ام ،مهب قدحملا
ً
ايفطاعو 

ً
ابلس رثؤيو ،

ً
26.”قلقلاو فوخلا ءاوجأ يف لاعف ميلعت ثدحي ال .ملعتلاو ميلعتلا ىلع 

اموجه ةحلسم ةضراعم ةعامجب رصانع نش9002 بآ/سطسغأ91 يف
ً
ةعبات شيتفت ةطقن دض ةريغص ةحلسأو خيراوصب 

36.عارتقا زكرم اهتقو تناكو ،راهرغنان ميلقإب ةيوناثلا كيتوه راي كالم ةسردم يف يناغفألا ينطولا شيجلل
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ميقي نيح ةيبلسلا تايعادتلا ءازإ فواخملا دوعت
دوهج نم كلذ نع رفسي امو ،سرادملا يف دونجلا
ماع يف .ديعب خيرات ىلإ ،زكرمتلاو ءاويإلا ميظنتل
يرنه كلملا قاثيم لمتشا لاثملا ليبس ىلع1311
ال“ :ىلع ندنل ةنيدمب صاخلا ارتلجنإ كلم لوألا
الو يطالب نم ال ،ةنيدملا ناردج لخاد دونج يوأي
57.”مهريغ دحأ يأ

ريبادت نم ليوط خيرات اهل اهرودب سرادملا
ديوسلا كلم عضو1261 ماع يف .ةيامحلا

”برحلا ماكحأ“ سوفلودأ يناثلا سوفاتسوج
أ ذإ الإ ،داسفإلا بورض نم برض يأب اهدسفي وأ ...ةسردم ...يأ يف رانلا لجر لعشي ال“ :ىلع تلمتشاو

ُ
يدنج ئيسي ال [و] ...كلذب رم

...يف ةفلاخم يأ باكتراب نادُي ...يدنج لك“ :سوفاتسوج فاضأ1361 ماع ،برحلا طسو يفو67.”ةسردم [وأ] ملع دهعم ...يأل
77.”مادعإلاب بقاعُي ،سرادملا

يف تاعازنلا ىربك ضعب تامس نم ناك سرادملل يركسعلا مادختسالا نإف ،5102 ىلإ5002 نم تالاحلا ىلع زكرت ةساردلا هذه نأ مغر
:يضاملا نرقلا

تاوقلل تانكثك كلذ يف امب ،ةيركسع ضارغأل زليوو ارتلجنإ يف ةسردم فلأ نم رثكأ صيصخت مت ،ىلوألا ةيملاعلا برحلا ءانثأ
ميلعت ريفوت مت87.مهسرادم نع نودرشم لفط فلأ551 نم رثكأ كانه ناك6191 ماع يف ،تابارطضالا ةورذ يف .رئاخذلا لامعو
ريغ97.ةيسنك سرادمو تاعاقب ةتقؤم سرادم يفو ،ىرخأ سرادم يف”ةجودزملا ةيسردملا تارودلا“ لالخ نم ديدعلل ليدب
اتقؤم اهيلإ سرادملا لقن مت ىرخأ راقم كانه“ :نأ ركذ يركسعلا سلجملا نأ

ً
اهيلإ لوصولا ةحاتإو ةحارلا ثيح نم ىندأ تناك 

نيلوؤسملاو نيملعملاو نيسرادلاو ءابآلا نم ةريبك ةيحضت هذهو ،ةيركسع ضارغأل تلتحا يتلا كلت ىلع ،اهيف بالطلا ةحارو
08.”ةيلحملا ميلعتلا تاطلسب

عقاوم ىلإ باوجتسالاو زاجتحالل ةنسوبلا برص تاوق اهتمدختسا يتلا سرادملا تلوحت كسرهلاو ةنسوبلا يف برحلا ءانثأ
18.باصتغاو يسنج ءادتعاو بيذعتو يعامج مادعإ

ريزو مهتا .نييندملا فوفصب رئاسخلا يف مهسأ رمأ هنوك سرادملل قارعلا مادختسا ةدحتملا تايالولا ترّوص ،قارعلا وزغ ءانثأ
ضّرع امم“ ةيركسعلا هتاوق ةيامح يف سرادملا مادختساب نيسح مادص يقارعلا سيئرلا دليفسمار دلانود يكيرمألا عافدلا
اضيأ ةيكيرمألا تاوقلا ترشتنا3002 ماع ءانثأو28.”رطخلل مهل ةليح ال لافطأو ءاسنو لاجر

ً
يلامش لقألا ىلع سرادم ثالث يف 

اعيمج اهتفصوو ،ةجولفلا يف ةدحاوو ،قارعلا
ً
تاوقلا مادختسا نع ريراقت ترهظ دعب اميفو38.ةقلغم وأ ةروجهم امإ تناك اهنأب 

نم رثكأو ،ردصلا ةنيدم يف01 ناكسإ يف سرادم ثالثل تايشيليملاو ددجلا نييقارعلا شيجلاو ةطرشلاو تايسنجلا ةددعتم
48.الايد يف07
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ءانثأ ،تانكثك سرادم ةدع تلمعتسا ،4102 لوليأ/ربمتبس يف نميلا ةمصاع ءاعنص ىلإ ةدرمتملا ةيثوحلا تاوقلا تلخد امدنع
ىلع ترطيس امدنع مهتاوق نإ شتوو ستيار نمويه ـل نييثوحلا مساب ثدحتم لاق .هعيقوت مت يذلا مالسلا قافتا دعبو لاتقلا

.نيلتاقملا نم ديزملا بلج ىرخألا تاعامجلاو ةفلاحتملا لئابقلا نم اوبلطو ةطلسلا ةوجف ءلم ىلإ ةحلم ةجاح تأر ءاعنص
نكل ،قدانفلاو تابسانملاب ةصاخلا تاعاقلا ضعب راجئتساب انمق .مونلل نكامأل نوجاتحي لاجرلا فالآ اندنع حبصأ ةأجف“ :لاق
27.”سرادملا ىلع انرطيس اذهلو ،نكامأل ةجاحب انلز ام انك

نم ءازجأل ةيركسعلا هبش ةطرشلا ليوحت دض ةيضق عفرل8002 ماع يف ةمكحملا ىلإ يندم عمتجم ةمظنم تبهذ امدنع
ةيالو“ :ةمكحملل ةطرشلا تلاق ،نيحلسملا نييواملا درمت ةئوانم تايلمع ءانثأ تانكثو دعاوق ىلإ دنهلاب دناكراج يف سرادم
اثيدح ةئشنملا دناكراج

ً
ىوس ليدب ةطرشلا مامأ نكي مل .ةيالولا نم ةيئانلا قطانملا يف ةيساسألا قفارملاو تايانبلا اهزوعت 

37.”سرادملا يضارأ/تايانبلا نم ءازجأ [...] يف ةيركسعلا هبش تاوقلاو ةطرشلا رشن

انايحأ
ً

 .كلذ اهيلع نأب رعشت وأ – سرادملا لامعتسا ةحلسملا تاوقلا ىلع تايدلبلا وأ ةيلحملا تاموكحلا وأ تاعمتجملا ضرعت دق ،

نمويه ةرايز تقو ،نيبلفلاب نتنوام ةقطنم يف ةيموكحلا ةيوناثلا اغناداس ةسردم نم ءازجأ لامعتساب ةاشملا دونج ماق
اماع81و21 نيب مهرامعأ حوارتت ،بلاط002 نم رثكأ ةسردملاب .1102 يناثلا نيرشت/ربمفون يف ةقطنملل شتوو ستيار

ً
ماقأ .

ايدنج21 نم رثكأ
ً
نمويه ـل لاق ةسردملاب بيقر كانه .ماع نم رثكأل ةسردملا يضارأ نم ءازجأ ىلعو ةرواجم ضرأ ةعطق ىلع 

العف مهدوجو نإ شتوو ستيار
ً
.نييلحملا نيلوؤسملا نم”ةقفاومب“ مت هنأل رربم مهدوجو نإ لاق نكل ،”نوناقلل فلاخم“ 

47.”نويلمع انه اننكل ،نوناقلا فرعن“ :شتوو ستيار نمويه ـل ةدلبلا ةدمع لاق كلذك

الضف
ً

اريثك ،كلذ نع 
ً
ةيفارغجلا نيتيحانلا نم لضفأو ةزيمم – يلحملا عمتجملا طسو ةداع نوكتو – سرادملا عقاوم تاوقلا ىرت ام 

.ةيسايسلاو

يخيراتلا روظنملا
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لالتحالا ءانثأ جيورنلاب ينيغاس يف اهتسردم نم دهشملا اذه تمسر دنيل يدنار ةبلاطلا
4491 ماع يف اهدلبل يركسعلا



ةيميلعتلا تاسسؤملا مدختست يتلا فارطألا
مادختسا يف اوطروت نييركسعلا نيلعافلا نم ةلمج نأ نع5102 راذآ/سرام ىلإ5002 يناثلا نوناك/رياني نم ةرتفلا نع تانايبلا فشكت
صاخ لكشب ةطشان ،ةيموكحلا ةيركسعلا هبش تاوقلاو ةينطولا شويجلا لثم ،ةلودلل ةعباتلا ةحلسملا تاوقلا تناك .ميلعتلا تاسسؤم
.ميلعتلا تاسسؤمل يركسعلا مادختسالا يف

مادختسالا ريراقتلا تلقانت يتلا62 ـلا لودلا عيمج يف سرادمل ةلودلل ةعباتلا ةحلسملا تاوقلا مادختسا ريراقتلا تلقانت
88.اهيف ميلعتلا تاسسؤمل يركسعلا

،يركسعلا مادختسالا اذه يف اهطروت ريراقتلا تلقانت يتلا اهدحو يه ةلودلل ةعباتلا ةحلسملا تاوقلا تناك ،تاعازنلا ضعب يف
تاعامجو ةلودلا تاوق نم لك ةيميلعتلا تاسسؤملا اهيف تمدختسا (ةلاح62 لصأ نم12) تالاحلا سامخأ ةعبرأ تناك نإو
98.لودلا ريغ نم ةحلسم

وغنوكلا ةيروهمج ،ناتسناغفأ) لقألا ىلع لود سمخ يف سرادملل ةيبنجألا ةحلسملا تاوقلا مادختسا ريراقتلا تلقانت
09.1102 ماع نابإ جاعلا لحاس يف سرادملل ةقزترملا مادختسا ريراقتلا تلقانت امك .(لاموصلا ،يلام ،قارعلا ،ةيطارقميدلا

ةيميلعتلا تاسسؤملا مادختسا قاطن
يتلا ةيميلعتلا تاسسؤملا ددع ناك ىرخأ تالاح يف نيح يف سرادملا نم ليلق ددع تاوقلا مادختسال قيثوت لودلا ضعب يف كانه
ىتح نإف ،ةررضتملا ميلعتلا تآشنمب نيقحتلملا دادعأ ىلع ءانب هنأ ريغ .ةسردم ةئاملا زواجتي ىتح وأ زهاني ةيركسعلا تاوقلا اهتمدختسا
.بالطلا نم فالآلا تارشع نكي مل نإ فالآلا ميلعت ةقاعإب ةرطاخملا ينعي دق سرادملا نم ةنفحل ضرعتلا

(شعاد) ةيمالسإلا ةلودلا نأ يلحم يميلعت ريدم نع طسوألا قرشلا ةيلودلا ةيبرعلا ةفيحصلا تلقن5102 يناثلا نوناك/رياني يف
19.ةيركسع تانكث ىلإ قارعلا يبرغ رابنألا يف ةسردم0051 نم رثكأ تلوح

لاقتعا زكارم ىلإ ةسردم0001 وحن تلوح ةيموكحلا تاوقلا نأ3102 ماع علطم يف ناسنإلا قوقحل ةيروسلا ةكبشلا تدافأ
29.ةطيحملا قطانملا فصقل عقاومكو ،تارباخملاو نمألا نم رصانع ةفاضتسا يف سرادملا تمدختساو بيذعتو

اقبط
ً
اكيليسلا تاوق تناك امدنعف ،ىسولا ايقيرفأ ةيروهمج يف ناسنإلا قوقح ةلاحب ينعملا لقتسملا ةدحتملا ممألا ريبخل 

39.”اهقيرط يف اهتدجو يتلا سرادملا ينابم تبهنو تلتحا“3102 ماع يف يغناب نم مدقتت ةقباسلا

ددمل وفيك لامشو اناميريوبو وفيك بونجو افونيم يف ةسردم24 شيجلا دونج لتحا ،ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج يف
لالتحا ريراقتلا تلقانت ،اغناتاك ةعطاقم يفو49.سرادملا دايترا نم لفط0011 نع لقي ال ام تعنمف ،2102 رخاوأ يف ،ةنيابتم
59.3102 ماع علطم يف شيجلاو يام يام ايشيليم نيب لاتقلا ءانثأ لقألا ىلع ةسردم46

ةسردم53 ـل ةيلحملا تارادإلا وأ ةموكحلا لامعتسا عم ،1102 ماع لالخ ةسردم122 ةحلسملا تاعامجلا تمدختسا ،ايبيل يف
69.ةدحتملا ممألاب لوؤسم تاريدقت بسحب ،ىرخأ

تاعامجل ىزعُت اهنم02 – سرادمل يركسع مادختسا ةعقاو13 عوقو نم ةدحتملا ممألا تققحت1102 ماع يف ناتسناغفأ يف
يف ةقرتحملا سرادملا ددع زهاني يركسعلا لالتحالاب ةرثأتملا سرادملا نم ددعلا اذه .ةموكحلل ةيلاوملا تاوقلل11و ةضراعملا
ةعقاو41 نع ريراقت ناتسناغفأ يف ةدحتملا ممألا ةثعب تقلت2102 ماع يفو79.ةسردم53 ناكو ،اهسفن ةرتفلا ءانثأ ناتسناغفأ

لمعتسا يناغفألا ينطولا شيجلا نإ ةثعبلل اسيباك ميلقإب ياسالأ ةقطنم نم نونسم لاق عئاقولا ىدحإ يف .سرادم لالتحال
89.ةسردملا ىنبم جراخ بالطلا ميلعت ىلع نولماعلا ربجأو ،ةقباسلا عبرألا تاونسلا رادم ىلع ةسردم ىنبم
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تاعامجلاو تاوقلا راشتنا ةجردو قاطن4
ةيميلعتلا تاسسؤملا مدختست يتلا ةحلسملا
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ترهظ يتلاو ةحلسم تاعازن اهب يتلا لودلا
تاسسؤمل يركسعلا مادختسالا نع ريراقت
5102 ىلإ5002 نم اهيف ميلعتلا
ناتسناغفأ

ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج
داشت
ايبمولوك

جاعلا لحاس
ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج
ايجروج
دنهلا
قارعلا
ايبيل

يلام
رامنايم
ايريجين
لابين
ناتسكاب
نيطسلف
نيبلفلا
لاموصلا

نادوسلا بونج
اكناليرس

نادوسلا
ايروس
دناليات
ادنغوأ
ايناركوأ
نميلا

يركسعلا مادختسالا نع ةماعلا ريراقتلا صحف نإ
ءاحنأ ىتش يف ىرخألا ميلعتلا تاسسؤمو سرادملل
نإف ،عازنلل ام ةلود ضرعتت امدنع نأ نع فشكي ملاعلا
بلغأ يف سرادملا مدختست ةحلسملا اهتاعامجو اهتاوق
:تالاحلا

585002 يناثلا نوناك/رياني نيب ةرتفلا يف
مادختسا ريراقتلا تلقانت ،5102 راذآ/سرامو
ةيميلعت تاسسؤمل ةحلسملا تاعامجلاو تاوقلا
ةلود62 يف حلسم عازن تالاح يف سرادمو
68.لقألا ىلع

يناعي ميلعتلا تاسسؤمل يركسعلا مادختسالا نأ حجرُي
نيدياحملا نيبقارملا ةردق مدع .يفكي امب هتيطغت مدع نم
ثدحي ثيح عازنلا قطانم لوخد ىلع ةريثك نايحأ يف
مادختسالا نوكلو سرادملل يركسعلا مادختسالا
ابوحصم الإ ىطغُي ال ميلعتلا تاسسؤمل يركسعلا

ً
ثادحأب 

مهسي امب ،سرادملا ىلع ةرشابملا تامجهلا لثم ،ةيوق
ةدئاسلا تالدعملا نأ مغرو .ةلماشلا ةيطغتلا مدع يف
يركسعلا مادختسالا ريراقت نإف ،ىلعأ نوكت دق ةيقيقحلا
تاعازنلا نم يناعت ةلود62 يف ميلعتلا تاسسؤمل
:نأ ىلإ ريشت ةحلسملا

ىلع وه ميلعتلا تاسسؤمل يركسعلا مادختسالا
يتلا لودلا78بلغأ يف ثدحيو شفتم لقألا
.ةحلسم تاعازن ضوخت

تمدختسا ةحلسملا تاعامجلاو تاوقلا
ميلاقأ يف ىرخألا ميلعتلا تاسسؤمو سرادملا

ابوروأو ايسآو ايقيرفأ اهنم ،ةدع ةيفارغج
نم لك يفو ،ةيبونجلا اكيرمأو طسوألا قرشلاو
.ةيلودلا ريغو ةيلودلا تاعازنلا



تاسسؤملل يركسعلا مادختسالا راثآ5
نيملعملاو بالطلا ةمالس ضيرعت :ةيميلعتلا
رطخلل
افده حبصت ىتح ،ةيميلعت ةسسؤم دونجلا لخدي نإ ام

ً
اناكم اهنوك نع فكتو ،ودعلا تامجهل 

ً
انمآ 

ً
تمجاهو قبس .نيملعملاو بالطلل 

نأ نكمي بالطلا ةمالس نكل .نيملعملاو بالطلا دوجو مغر ىتح يلاع ميلعت دهاعمو سرادم لخاد ةحلسملا تاوقلا ةلتاقتملا تاوقلا
اضيأ ضرعتت

ً
نأ نكمي شيجلا تاوق اهلتحت ةسردم يف روضحلا نإ .تاعماجلاو سرادملا لخاد تاوقلا هذه كولس ةءاسإ ءارج رطخلل 

الضف .فنع تالاح ىلع اودهشي نأ ىلإ يدؤيو ةيسنجلا تاقياضملل لافطألا ضرعي
ً

اضرع رانلا قالطإ يف لثمتي مئاق رطخ كانه ،كلذ نع 
ً
وأ 

.بيردتلا ةئيس تاوق ةيانع يف ةحلسألا نوكت امدنع اميس ال ،ةدوصقم ريغ تاراجفنا ثودحو أطخلاب

نارينلا ىمرم يف نوسرادلاو نوملعملاو بالطلا
اذه ثدحو ،مصخلا تاوق تامجهل ةحلسملا تاعامجلاو ةحلسملا تاوقلا اهمدختست يتلا يلاعلا ميلعتلا دهاعمو سرادملا تضرعت دقل
انايحأ

ً
.اولتقو اوبيصأو رانلا طخ ىلع نورخآ نويندمو لافطألا طقس نأ ثدح .نيملعملاو بالطلا دوجو ءانثأ يف 

ةسردم ينابم عمجم لخاد اهل تايلمع ةدعاق ةيركسعلا هبش دناليات ةلاوج تاوق تسسأ ،”تسوب كوكناب“ ةفيحص بسحب
احابص2 ةعاسلا يلاوح ةسردملا عمجم نيدرمتم ةعومجم تمحتقا3102 لوألا نيرشت/ربوتكأ9 يف .يناتاب يف ياوك وشت

ً
.

حتف .اهيف رانلا لاعتشا ىلإ ىدأ ام ،ينابملا ىلع لبانق اوقلأ مث ،ةلاوجلل ةدعاقك ةمدختسملا ينابملا ىلع رانلا نودرمتملا قلطأ
ةسردملاب ملعم وهو ،هتلتقو وغنوب انياو ةشئاط ةصاصر تباصأ .دونجلا دحأ بيصأو ،نيمجاهملا ىلع رانلا ةسردملاب ةلاوجلا
اماع55 رمعلا نم غلبي ناك

ً
امئان ناكو ،

ً
201.عمجملا نم بيرق تيب نم يناثلا قباطلا يف 

ةيئادتبالا واغنيلام ةسردم وروماسغناب نييمالسإلا ةيرحلا يلتاقم ةمظنم نم رصانع مدختسا3102 لوليأ/ربمتبس32 يف
ةيلمع رادم ىلع لافطأ ةعست اوفطتخاو ،نئاهرك لفطو غلاب0051 وحن اوزجتحاو ،يعافد عقومك ،نيبلفلا يف وتاباتوك يلامش

301.مهباحسنا

قحلم دهعم وهو ،ةحصلا مولعل يلاعلا دهعملا ةينميلا ةيماظنلا تاوقلا تلتحا1102 لوألا نوناك/ربمسيد ىلإ ناريزح/وينوي نم
دونجلا تارشعو دهعملا ءانف يف ةعردم ةبرع نتم ىلع ةيلآ ةيقدنب اوعضو .نميلاب زعت يف كلذو ،ءابطألا ينواعمو ةلدايصلل
نم ،نارينلا مظتنم لكشب قلطت تاوقلا تحار .ةساردلا ءدب عم ىتح ،حطسلا ىلعو ةلديصلا مسقو يبطلا لمعملا لخاد
بأ ىلع رانلا قالطإ مت لوألا نيرشت/ربوتكأ71 يف .اهب ةساردلا داقعنا ءانثأ ،دهعملا ضرأ نم ،نواه فئاذقو ةيلآلا ةيقدنبلا
اماع06 رمعلا نم غلبي

ً
قو 

ُ
ةباوبلا برق تاقلط عامس ىدل .ةساردلا يف ماظتنالل هنبا ليجستل ءاج نيح ةسردملا ةباوب ىدل لت

.هيلإ بوصم سدسملاو ليتقلا لجرلا نامثج دنع فقي يزكرم نمأ طباض اوأر مهنأ معُزو جراخلا ىلإ نوملعمو بالط ةدع عره
ق لوألا نيرشت/ربوتكأ52 يف

ُ
اماع35 رمعلا نم غلبي نكسلا رقمب سراح لت

ً
يلتاقمو نمألا تاوق نيب رانلا قالطإل لدابت يف ،

401.ةضراعملا

لخادو برق ديدجلا يبعشلا شيجلا اهعرز يتلا ةلجترملا ةيراجفنالا ةزهجألا يف ةدايز نم ةدحتملا ممألا تتبثت1102 ماع يف
501.شيجلا نم تادحو فادهتسال ،نيبلفلا يف سرادم يضارأ
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ام ميلعتب رضأ امم99،0102 ماع ءانثأ تانكثو تاميخمك لقألا ىلع ةسردم97 ةيموكحلا تاوقلا تمدختسا ،دناليات بونج يف
.سرادملا هذه عيمج وأ بلغأ نم تاوقلا تجرخ دعب اميفو001.مهتايحب رطاخو بلاط ةئامسمخو فلأ نيرشعب ردقُي

انايحأ
ً
 :ةددعتم تاعامج لبق نم ةفلتخم تارتفل سرادملا لامعتسا مت ام 

ةيسردملا ةطشنألا انفقوأ3102 رايأ/ويام01 يف“ :شتوو ستيار نمويه ـل ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج يف ةسردم ريدم لاق
تلوحت ...لوصفلا يف رهشل دونجلا ثكم ...32 مإ ةعامج نولتاقي اوناكو ةسردملا [يلوغنوكلا شيجلا نم] دونجلا لتحا ذإ
داتعلا ضعب مهئارو اوفلخو اورف .ةقطنملا نم شيجلا تاوق جارخإ نم32 مإ ةعامج تنكمت مث ...ركسعم ىلإ ةسردملا
مث .ةرتفل انتسردم مادختساب اهرودب ةعامجلا كلت تماق مث .مهلوصو ىدل32 مإ ةعامج هتذخأ يذلا ،انتسردم يف يركسعلا
شيجلا جرخأف ،32 مإلاو [يلوغنوكلا شيجلا] نيب لاتقلا ددجت ،3102 يناثلا نيرشت/ربمفونو لوألا نيرشت/ربوتكأ يرهش ءانثأو
101.”ةيئادتبالا انتسردم لوصف لالتحا دواعو32 مإلا
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قيسنتل ةدحتملا ممألا بتكم برعأ ،نادوسلا بونج يف تاوقلا لبق نم ةلتحم ةسردم04 تلظ امدنع5102 ماع علطم يف
ريغ تافلخمل لافطألا ضرعت فوس ةررضتملا سرادملا يف فئاذقلا نم صلختلا لامعأ نأ نم هقلق نع ةيناسنإلا نوؤشلا

611.لمعلل سرادملا ةدوع دعب ةرجفنم

اموي11 وحنل4102 بآ/سطسغأ يف كسيافولإ يف41 مقر ةسردم ىلع ةيناركوألا ةيموكحلا تاوقلا ترطيس
ً

اهجرخأ نأ ىلإ ،
اريثك ةررضتمو ةقلغم تناك لوألا نيرشت/ربوتكأ يف ةسردملا شتوو ستيار نمويه تراز نيح .ةسردملا نم نودرمتملا

ً
.

اهب ةنزخم تناك ةنحاش نم تطقس اهنأ ودبي ،ةسردملا ضرأ يف ليتفلا ةعوزنم ةيضرأ ماغلأ ةدع شتوو ستيار نمويه تدجو
يف ةسردم يف4102 يناثلا نيرشت/ربمفون نم ريخألا عوبسألا لالخ711.ءانفلا يف ةفقوتم ةنحاشلا تناك نيح ،موجهلا تقو
راجشألا ىلع تاتفال شتوو ستيار نمويه تفداص ،لقألا ىلع ةسردملا ءانف يف نودرمتملا زكرمتي ناك ثيح ،كسياموفريب
811.”ماغلأ»و”صاصرلا قالطإ رطخ .عونمم لوخدلا“ اهيف بوتكم ةسردملل ةرواجملا

مايق شتوو ستيار نمويه تدصر ،3102 ناريزح/وينوي يف ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج يف اناميريوب دهعم ىلإ ةرايز ءانثأ
ايئزج ةرمدمو ةقلغم تناك ضيحارملا نأ مغر .ةسردملا ضيحارم نم ةريبك رئاخذ ةلازإب يلوغنوكلا شيجلا نم نيينقت

ً
يدافتل 

ذنم ،رهشأ ةعبس نم رثكأل كانه تيقب دق رئاخذلا نأ ودبي .اهلوح نوبعلي لافطألا شتوو ستيار نمويه تدجو ،اهلامعتسا
911.مهل ةدعاقك ةسردملا يلوغنوكلا شيجلا دونج لمعتسا

نأب فيسنويلا ةمظنم تدافأو ،3102 ماع يف يلام يلامش سرادملا ضعب يف ةرجفنم ريغ تافلخم ةحلسم تاعامج تكرت
021.اهراجفنا دنع اوبيصأ لافطألا ضعب

وأ تاديدهت تثدح امدنع ،اهمدختساو ءاعنص يف قورافلا ةسردم ينميلا يسائرلا سرحلا لخد ،2102و0202 ّيماع يف
لامرلا سايكأب مهتانيصحت تناك ،ةسردملا لخاد دونجلا نكي مل امدنع ىتح .اهنم بيرقلا يسائرلا رصقلا ىلع تامجه
اعباط ةسردملا يطعي امم ،اهتافرش يفو ةسردملا حطس ىلع ةناسرخلاو

ً
اركسعم 

ً
نودوعي نوملعملاو لافطألا ناك .

121.لاتقلا فقوت تارتف يف ةسردملا نومدختسيو

رثكأل ادنغوأب اريل يف ةيئادتبا سرادم سمخل درمتملا برلا ةمواقم شيج يلتاقم لالتحا فقوت مغرو7002 راذآ/سرام ىتح
221.ميلعتلل ةدوعلا نم لافطألا ماغلألاو ةرجفنملا ريغ تافلخملا تعنم ،تاونس3 نم

تاسسؤملا هذه نأب ةضراعملا تاوق هبتشت امبر :رطخلل راوجلا يف ىرخألا تاسسؤملا ضرعي دق ةدحاو ةيميلعت ةسسؤم مادختسا نإ
درجمل ةسردم ىلع ةحلسم ةعامج يلوتست نأ نكمي ،لثملاب .اهتمجاهم لامتحا نم ديزي امم ،ةحلسم تاوق فيضتست ىرخألا ةيميلعتلا
يف ةسردم يأل اهتمجاهم رربي سرادملل ةحلسملا تاوقلا مادختسا نأ تمعز ةحلسملا تاوقلا ضعب .اهيلع مصخلا تاوق ءاليتسا يدافت
اماقتنا ءاوس ةسردم ةمجاهم) .عازنلا ةقطنم

ً
،لبقتسملا يف اهمدختست دق امبر تاوقلا نأل وأ ،يضاملا يف اهتمدختسا يتلا تاوقلا نم 

321.(برحلا نيناوقل قرخ كاذو اذه

،نميلاب نيبأ يف رعج ةدلبب ةمكحلا ةسردم لمعتست ةحلسملا ةعيرشلا راصنأ ةعامج تناك امدنع2102 ماع علطم يف موي تاذ
انبهذ“ :نأب ةيلودلا وفعلا ربخأ ةسردملا برق شيعي ناك لجر كانه .ودم راجفنا عمُس ،لبانقلا عنصل وأ رئاخذلل نزخمك امإ
ابلاط ةسردملا جراخ ضكري ةعيرشلا راصنأ رصانع دحأ انيأرف ثدح يذلا ام ىرنل

ً
الاجر تيأر مث .ةدجنلا 

ً
راصنأ نم نيرخآ 

لخاد طاشنل ةجيتن راجفنالا نأ حضاولا نم ناك .ةرايس ىلإ عرهو ىنبملا نم باصم لجر جرخو نينامثج نولمحي ةعيرشلا
دهعمو ةينكس ينابمب بناوج ةثالث نم ةطاحم ةسردملا .”ةيجراخلا ناردجلا هل تضرعت فصق لئالد رهظت مل هنأل ،ةسردملا

421.يحص

اماغلأ ةينطولا ةحلسملا تاوقلا عضو نع ريراقت رامنايم يف ةدحتملا ممألا تقلت1102 بآ/سطسغأ يف
ً
يف ةيرقب ةسردم برق 

521.ةدعاقك ةسردملا لامعتسا نم نيشاك لالقتسا شيج عنمل انيكتيم ةيدلب

ارظنو هنأ نوربتعي مهنأ ىلإ ريشت دنهلا يف نييواملا ضعب تاحيرصت
ً
ىنبم يأ نإف ،سرادملا لالتحاب ةيموكحلا تاوقلا مايقل 

ارطخ لثمي ،سرادملا كلذ يف امب ،ءانبلا ديج
ً
المتحم 

ً
621.ةيركسع ةدعاقك لبقتسملا يف همادختسا لامتحال 
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.لوصفلاب بالطلا دجاوت ءانثأ يف رانلا قالطإل عقومك لاموصلاب ويشيدقم يف ةسردم بابشلا ةكرح تمدختسا0102 ماع يف
بالطلا ةرداغم ءانثأ ةسردملا خوراص باصأ .ةسردملا عمجم خيراوص ةسمخ تباصأو برضلا ةموكحلل ةيلاوملا تاوقلا تدر
601.ةينامث لتقف

ءامتحالل ةسردم تايشيليملا رصانع تلخد ،6002 ماع علطم يف ،ايبمولوك يف ايتاب ةدلب ىلع نيدرمتملل ةيموجه ةيلمع ءانثأ
اذه نإ ةيبمولوك يندم عمتجم ةمظنمل ،تقولا كلذ يف رضاحي ناك ةسردملا يف ملعم لاق .نارينلا درلو شيجلل تايحورم نم
ارخؤمو701.صاصرلل ضرعتلا يدافتل ءامتحالل اورطضا نيذلا نيملعملاو بالطلا طاسوأ يف غلاب رعذ ةلاح ىلإ ىدأ

ً
ةسردم يف ،

،هتسردم ضرأ يف اهزكرمت ةطقن نم لقتنتس ةطرشلا تناك اذإ ام ماع عامتجا يف ةسردملا ريدم لأس نيحو ،ونيران يف ىرخأ
801.ةيلحم ةيقوقح ةعومجم بسحب ،رارفلل رطضاف يلاتلا مويلا يف لتقلاب تاديدهت ىقلت

ناك ثيح ،لابين يف ايغنايس ميلقإ يف ةسردم تقؤم لكشب بعشلا ريرحت شيج رصانع لتحا6002 يناثلا نوناك/رياني يف
ابلاط031 دجاوتي

ً
املعمو 

ً
901.اهبرق ةلبنق طقسأو ةيحورم نم ةسردملا ىلع رانلا يلابينلا شيجلا قلطأ .

يتلا رئاخذلا ببسب وأ ،ةيميلعتلا دهاعملاو سرادملا راقم لخاد ةزكرمتملا تاوقلا كلسم ءارج رطخلل نوملعملاو بالطلا ضرعتي امك
 .اهب نوظفتحي

،نميلاب ءاعنص يف2102و1102 ةضافتنا ءانثأ ةحلسم تاعامج امهمدختست تناك شتوو ستيار نمويه امهتراز نيتسردم يف
ايئاوشع هحالس قالطإ يف ةسردملا لخاد يدنج أدب

ً
011.نييندم دجاوت ءانثأ يف 

مادختسا ءانثأ ،ليللا يف نادوسلا بونج يف ةدحولا ةيالو يف ةيئادتبالا يناوبريوك ةسردم نولتحي دونجلا ناك1102 ماع لالخ
اراهن اهل لافطألا

ً
نأبCSAI تالاكولا نيب ةكرتشملا ةمئادلا ةنجللاب ميلعتلا ةعومجم نمض لافطألا ةيامحب نولماعلا دافأ .

111.ةيودي لبانقو ةحلسأ ىلع يوتحت يتلا لوصفلا نومدختسي اوناك لافطألا

اقبط ،ردصلا ةنيدم يف ةيئادتبالا رذ ابأ ةسردم يف ضرألا تحت روفحم أبخم يف رئاخذلا ةيعيش ايشيليم تنّزخ ،قارعلا يف
ً

باصأو ،لافطأ6 مهنم ،صاخشأ8 ةايحب ىدوأف أطخلا قيرطب أبخملا رجفنا9002 لوألا نوناك/ربمسيد7 يف .ةيمالعإ ريراقتل
ابلاط52

ً
211.نيملعم3و 

اقبط
ً
يف عيباسأ ةدعل ةحلسملا تاوقلا تركسع دقف ،ةيبمولوكلا يندملا عمتجملا تامظنم نم فلاحت نم ةيرابخإ تايطغتل 

قلطأ ،موي تاذ .مهعم ةسردملا ةكراشمل بالطلا رطضاو6002 ماع ءانثأ رافيلوب يد نيمراك يف ينيتسيرك ينافويج ةسردم
ابلاط باصأف هحالس أطخلا قيرطب يدنج

ً
.311

تامجه تعقو تالاحلا ضعب يف .نيملعملاو بالطلا قحالي رطخلا رمتسي نأ نكمي ،ةيميلعتلا ةسسؤملا نم تاوقلا باحسنا دعب ىتح
،ةبيرق تارتف ذنم تلُتحا يتلا سرادملا ةضراعملا تاوق تمجاه امك .سرادملا نم ليلقب تاوقلا باحسنا دعب ةرهاظ وأ ةموعزم ةيماقتنا
.ةحلسملا تاوقلا دجاوت ناك عفادلا نأ نومجاهملا معز نكل

نويلحملا ناكسلا عمس ،9002 ناسين/ليربأ9 يف ،دنهلاب دناكراج يف اراهليد ةيرق يف ةيوناث ةسردم نويواملا رّجف امدنع
ماع يف ةسردملا يف ميقت نكت مل ةيركسعلا هبش تاوقلا نإ اولاق ناكسلا نكل .”!ةطرشلا ركسعم طقسي“ :نيمجاهملا تاحيص
411.كلذ لبق مايأ ةثالث وأ نيمويل تارم ثالث وأ نيترم ةسردملا مادختساب رثكألا ىلع تماقو ،9002

اموجهPE – CRAF تنش ،8002 ناريزح/وينوي يف
ً
.ايبمولوك يف وياموتوب يف سيسآ وتريوب ةيدلبب ةسردم ىلع تارجفتملاب 

511.ةسردملا يضارأ يف ركسعي شيجلا ناك ةقباسلا مايألا يف

اريثك
ً
دق يتلا لئالدلاو تارشؤملا نم اهريغو لامر سايكأو تانيصحت نم تزهج ام سرادملا نم جرخت يتلا ةحلسملا تاعامجلا كرتت ام 

اليلد أطخلاب مصخلا تاوق اهارت
ً

اداوم تاوقلا تكرت ،تالاحلا أوسأ يف .يركسع فده ةيانبلا نأ وأ ةدجاوتم تلاز ام تاوقلا نأ ىلع 
ً
ةرطخ 

.ةرجفنملا ريغ تافلخملا لثم
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يربجلا لمعلا
انايحأ

ً
.اهحلاصل لمعلا ىلع ناكسلاو نيملعملاو بالطلا رابجإب سرادملا مدختست يتلا تاوقلا تماق ام 

وكسوب نيدرمتملا دئاقل ةيلاوملا تاوقلا نإ شتوو ستيار نمويه ـل لاق ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج يف ةيرقب يدايق كانه
نيرخآ اوذخأ“ :فاضأو .اهنولتحي اوناك يتلا ةسردملا لوح قدانخ رفح يف ةدعاسملل هتيرق نم سان دشح ىلع هتربجأ ادناغاتن
231.”ءاملا بلجلو رفح رفحل ةوقلاب

نأ”ةحلسملا تاعازنلاو لافطألا ةبقارم ةمئاق“ نع ةرداصلا ريراقتلا تلقانت ،لابين يف ةيلهألا برحلا طسو4002 ماع يف
ميلقإ يف تانكثك اهومدختسا يتلا سرادملا نم ريبك ددع يف ةيعافد قدانخ رفح ىلع نيملعمو بالطلا اوربجأ نييوام نيلتاقم
331.مهتمجاه لاح يف نمألا تاوق نم ماقتنالا نم دونجلا نكمتي ىتح ،توكيلاك
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.سرادم سيلو ةيركسع دعاوق اوفدهتسا مهنإ نيلئاق – قح هجو نود وأ قح نع – سرادملا ىلع تامجهلا نولتاقملا رربو قبس

مل ةقطنملا يف سرادمل ينابم ةدع كانه ...سرادملا نابلاط رجفت ال“ :تاوس يداو يف نابلاط نم درمتم حضوأ ناتسكاب يف
تررضت ينابملا نكل ،سرادملا سيلو ،مهعقاوم مجاهن نحن .تانيصحتلا اهيف عضيو تايانبلا لتحي شيجلا نأ ةقيقحلا .اهسمن
اموي لاق دحأ ال نأ انه ةقرافملا .ترمدو

ً
امدنع نكل ،روهشل ةسردملا دايترا نم بالطلا عنميو ةيسردم ةيانب لتحي شيجلا نإ 

721.”ميلعتلا ءادعأ اننأب اننومهتي ،شيجلا عقاوم نابلاط مجاهت

يسنجلاو يندبلا فنعلل ضّرعتلا
وأ بيردتلا يعضاوتم نييركسع دارفأ دجاوتل بالطلا ضرعي نأ نكمي دعاوقك ىرخألا ةيميلعتلا تاسسؤملا وأ سرادملا مادختسا
نم اهريغو يسنجلا وأ يندبلا فنعلا ىتح وأ تاقياضملل نوضرعتي نأو فنع لامعأ نوربخي وأ لافطألا دهشي نأل اذه يدؤي دق .طابضنالا
.مئارجلا

دارفأ زاجتحاب نايحألا ضعب يف ةقشنملا عردم ىلوألا ةقرفلاب دونجلا ماق ،نميلا ةمصاع ءاعنص يف تايتفلل ءامسأ ةسردم يف
ىلإ نيزجتحملا ضعب اوبلج“ :لاق ةسردملاب يرادإ نم ىواكش شتوو ستيار نمويه تلجس .2102و1102 يماع ةضافتنا ءانثأ
الدج انعمس .انه مهوبرضو ةسردملا

ً
الجر اوبرض ءانفلا يف ...تاخرصو 

ً
ابرض 

ً
احربم 

ً
اماع31 رمعلا نم غلبت ةبلاط تلاق .”

ً
:

821.”ةحسفلا ءانثأ اذه ناك .ةسردملا ءانف يف انه ءابرهكلاب هوقعصو هوبرض .ةياغلل انفخ انه زوجعلا لجرلا اوبذع امدنع“

اءزج ةيركسعلا هبش تاوقلا تلتحا ،دناليات يفو
ً
تلباق .0102و9002 يماع يف ةيئادتبالا غناش غنولك ناب ةيرق ةسردم نم 

نوبحي .ةياغلل ةسمالملا نوبحي دونجلا نأل ،[دونجلا نم] ةفئاخ انأ“ :تلاق ماوعأ01 رمعلا نم غلبت ةاتف شتوو ستيار نمويه
ةسمالمب لاجرلل حمسن نأ اننكمي ال ،تايتفلل ةبسنلاب نكل ،ةيبصلل ةبسنلاب اذه يف سأب ال ،مهناضتحاو لافطألا لمح
انس ربكأ تاقيقش يدل تناك نإ دونجلا ينلأسي امدنع ةحارلاب رعشا ال انأو .انداسجأ

ً
نإ ةاتفلا تلاق .”نهفتاوه ماقرأ نوبلطيو 

ةبيرق ةسردم داترت نأ تدارأ اهمأ نأل اذه ثدحي مل نكل ،يضاملا ماعلا يف ىرخأ ةسردم ىلإ لقتنت نأ تدارأ اهفواخم ببسب
نربكي مايألا هذه تايتفلا نأل ،ةيبصلا نم تايتفلا ىلع رطخأ رمألا“ :تلاق ةسردملا نم اهتنبا تلقن ،ىرخأ مأ كانه .تيبلا نم
921.”دونجلا دي ىلع تايتفلا لبحت نأ ىشخأ .ةعرسب

ةبيتك نم دونج نأب تاءاعدا ىلع لمتشت ىواكش ايبمولوك يف ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل يماسلا ضوفملا بتكم لّجس
اماع41 رمعلا نم نغلبي تايتف عم ةيسنج تاقالع اوماقأ دق ،اكواك يد ىلاف يف ةسردم لالتحا ىلع اوبأد نيذلا يلاعلا لبجلا

ً

تمدختسا فيك”ةحلسملا تاعازنلاو لافطألل تسيل شتوو“ نع2102 ماع ردص ريرقت فصو031.ثدح ام ببسب لماوح نحبصأ
ةفاسم ىلع ءاقبلا تابلطتمب مازتلالا يف تقفخأ فيكو ةحلسملا تاباصعلا دض تايلمعلل دعاوقك سرادملا وياموتوب يف ةطرشلا
ايسنج تشرحت ةطرشلا نإ ةمظنملل ناكسلا ضعب لاق .سرادملا نم لقألا ىلع رتم002

ً
ةيئاذغ تادادمإ تقرسو تابلاطب 

131.سرادملاب ةصاخ
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تاعامج دي ىلع عطقتم لكشب تمدختسا لاموصلا يف وديغ ميلقإب كاولإ ةقطنم يف ةسردم كانه ،ةدحتملا ممألا بسحب
بالطلا نم ديدعلا برست ،كلذ لبقو141.لفط005 نم رثكأ ميلعت ةعطاقم ىلإ ىدأ ام ،1102 ماع لالخ ،بابشلا اهنم ،ةحلسم
ستيار نمويه تلقن .لافطألا دينجتل زكارمك سرادملل بابشلا لامعتسا ةهجاوم يف ،لاموصلاب وشيدقم يف سرادملا نم
اماع51 رمعلا نم غلبي بلاط لوق شتوو

ً
ابلاط04 كانه ناك ،يلصف يف“ :هلصف نم نيبرستملا لافطألا نع 

ً
،ترداغ امدنعو ،

241.”0102 لوألا نوناك/ربمسيد لولحب تايتف يأ اهلك ةسردملا يف نكي مل .تايتف اننيب سيلو طقف31 انك

لقألا ىلع نيرهش ةدمل ةدعص ةظفاحم لامش يف ةيوناثلاو ةيئادتبالا سرادملا تارشع نويثوحلا نودرمتملا لتحا ،نميلا يف
اقبط .0102 ماع علطم يف

ً
341.ةسردملا دايترا نم لفط فلأ03 نع لقي ال ام اذه عنم دقف ،يلحملا ميلعتلا بتكم سيئرل 

اقالطإ دونجلا دض نكأ مل“ :شتوو ستيار نمويه ـل دناليات بونج يف مأ تلاق
ً
اولخد امدنع نكل ...ةسردملا جراخ اوناك امدنع 

441.”لافطألا ىذأتي فوسف ةسردملا تبيصأ اذإ ...يلافطأ تبحس ...اذل ،اهيلع موجه عقي نأ تيشخ ،ةسردملا

،ةيناغفألا ةينطولا ةطرشلا دي ىلع5002 نم بلاط0051 اهيف ملعتي ةيوناث ةسردم لالتحا مت ،ناتسناغفأ يف راغول ةقطنم يف
وحن نأب ةدحتملا ممألا يلحملا عمتجملاب ةداق دافأ .ةيلودلا ةيركسعلا تاوقلا دي ىلع ،لقألا ىلع1102 ىلإ7002 نم كلذ دعبو
ابلاط054

ً
541.ةسردملا كرت اوراتخا 

.ميلعتلا بارطضال يدؤي نأ نكمي نمألا تاوق دي ىلع تاعماجلا وأ سرادملل تقؤملا مادختسالا ىتح

ضرع ثيح ةيعمتجم تاعامتجا دقع يف اروروأ ميلقإ يف ةسردم ةينيبلفلا ةحلسملا تاوقلا تمدختسا7002 زومت/ويلوي يف
ىلع ناكسلا اوربجأو ،نييعويشلا نيدرمتملل حلسملا حانجلا ،ديدجلا يبعشلا شيجلا يف وضع هنأ معزُي صخشل نامثج دونجلا
لوخد بالطلاو نيملعملا ضفر عم تقولا ضعبل ةيساردلا صصحلا ةسردملا تغلأ ،كلذل ةجيتن .هتيوه ىلع فرعتلا
641.ةسردملا

انايحأ
ً
ىلع ةيفاضإ ءابعأ فيضي نأ نكمي اذه نكل .ةبيرق ىرخأ ةسردم ىلإ دونجلا دجاوت ببسب ةسردملا نوكرتي نيذلا بالطلا لقتني 

.نيدفاولا ءالؤه لبقتست يتلا سرادملا لهاك

قاحتلالا تالدعم ترسحنا ،6002 يناثلا نيرشت/ربمفون يف يناتاب يف غنوسيولاكاب ةسردم نويدنالياتلا دونجلا لتحا نأ دعب
ابلاط022 نم ةسردملاب

ً
ابلاط06 وحن داع8002 رايأ/ويام يف لمعلا تدواع امدنع .اهباوبأ ةسردملا تقلغأ مث نمو ،نيبلاط ىلإ 

ً

ابلاط09 ىلإ06 نيب كانه ناك0102 ماع ىتحو
ً
نكت مل بالطلا بلغأ اهيلإ لقتنا يتلا ةيموكحلا ةسردملا نكل .ميلعتلل اهنوداتري 

مادختسا ىلع لصف لك نم بالطلا بوانت .بالطلا ددع يف ةئاملا يف05 عقاوب ةئجافملا ةدايزلا هذه لابقتسال ةزهجم
741.لصف ىلإ ةسردملا ةبتكم تلوحتو ،لوصفلا

ةيساسألا ةينبلا ريمدت
.ةيساردلا داوملاو بتكلا نم يفكي ام ىلع لوصحلا نم بالطلا نكمتي نأو ةمئالملا قفارملاو ةيساسألا ةينبلا دجاوت ميلعتلا رفوت بلطتي
.ةمخض نوكت دق ةيساسألا ةينبلاب ةقحاللا ةراسخلاو ررضلا نإف ،اهيف تاوقلا دجاوت ءارج تامجهلاب ةيميلعتلا تاسسؤملا فدهتسُت امدنع

يف ميلعتلا ةيميداكأ اهيف امب ،3102 ماع علطم يف يلام يف ةيميلعت ينابم ةدعب ةيسنرفلا ةيوجلا تابرضلا رارضإ ريراقتلا تلقانت
841.ةيركسع ةدعاقك اهمدختست ةحلسملا ةيمالسإلا تاعامجلا تناك يتلا ،ازتنيود

يف يميلعتلا يفليش دهعم يضارأ لخاد ةطرشلل ةطقنPE-CRAF تاعامج تمجاه ،تبس موي حابص2102 ناريزح/وينوي يف
اقبط .ايبمولوك يف ونيران

ً
اسامتلا ةيبشخلا اهتطقن نم ةطرشلا ترف دقف ،ناسنإلا قوقحب ةينعم ةيلحم ةمظنم اهتدروأ رداصمل 

ً

اررضتم ةسردملا نم %07 لاتقلا فلخ .بوطلاب ةينبملا لوصفلا ىلإ ،ةيامحلل
ً
ميلعتلل دادعتسا ىلع نيملعملا نكي مل ،دعب اميف .

941.ىرخأ سرادم ىلإ لاقتنالل بالطلا رطضاف ،ةنمآلا ريغ ةئيبلا هذه يف
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GCPEA
تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا

تاسسؤملل يركسعلا مادختسالا تاعبت6
رطخلل بالطلا ميلعت ضيرعت :ةيميلعتلا
اضيأ سمي ةيميلعتلا تاسسؤملل يركسعلا مادختسالا نإف ،نيملعملاو بالطلا ةمالسو حاورأب ةرطاخملا ىلإ ةفاضإلاب

ً
،ميلعتلا ةحاتإب 

.ملعتلل ةنمآ ةئيب ةئيهت دوهج نم ضوقيو ،ميلعتلا ةدوج نم طحيو

داومو ،اهيمدختسم ةمالس ىخوتت يحص فرص قفارمو ،ةنمآ تايانب نم نيملعتملا نيكمت ىلع ةرداقلا ةعساولا ميلعتلا ةئيب نوكتت
مدختست امدنع .سردلا تاعاقو لوصفلا يف ديجلا ملعتلاو ميلعتلل نكمم معد لضفأ لماوعلا هذه رفوت .ءافكأ نيملعمو ،ةمئالم ةيميلعت
.رطخلل اذه لك ضرعتي ،ميلعتلا تاسسؤم ةحلسملا تاعامجلاو تاوقلا

 ةساردلا نع مهعاطقناو ميلعتلا نم بالطلا برست
ىلع مهرابجإو تآشنملا هذه نع بالطلا حزن قيرط نع كلذب موقت يهف ،لماكلاب ةلغتشملا ميلعتلا تآشنم ةحلسملا تاوقلا لتحت امدنع
ميلعتلل لئادب تاموكحلا رفوت ال تاقوألا ضعب يف نكل .ميلعتلا ةدوج ثيح نم ةمئالم لقأ ةداع نوكت ةليدب عقاوم يف ميلعتلا سامتلا
روهشلا ءانثأ .مهتسارد يف رارمتسالا مهلافطأ ناكمإب دعي مل هنأ ةمالسلاب ةقلعتم وأ ةيتسجول وأ ةيلام بابسأل تالئاعلا دجت وأ ،يلحملا
ةيمانلا لودلا نم ديدعلا يف .ميلعتلا فقوتي ،ىرخأ عقاوم ىلإ ةساردلا لقتنت ىتح وأ ةديدج ةيميلعت راقم ءانب لبق رمت يتلا تاونسلاو
431.ةيلاع ةدوج تاذ ميلعت ليصحتل ةيفاك ريغ سرادملا يف ةحاتملا ميلعتلا تاعاس دعت ،تاعازنلاب ةرثأتملا

بسحب .ةسردملا قالغإ ىلإ ىدأ ام ،ايروس يف قشمدب رباص تيب يف ةسردم برق شيجلل تابابد تزكرمت3102 رايأ/ويام يف
نم ةاتف كانه .ةيميلعت لئادب نود ةقطنملا يف بالطلا لظ ،4102 بآ/سطسغأ يف ،ايروسب ةينعملا قئاقحلا يصقت ةنجل

531.اهلوحو اهيلع ةصانقلا زكرمتو اهل ةيموكحلا تاوقلا لالتحا ببسب لمعت دعت مل اعرد سرادم بلغأ نإ ةنجلل تلاق اعرد ةنيدم

دايترا نم بالطلا عنم ىلإ3102 ماع لالخ وركوكاوك-ايد يف ةيئادتبا ةسردمل جاعلا لحاس نم ةحلسم تاوق لامعتسا ىدأ
631.نيرهش ةدمل ةسردملا

ءانثأ وياموتوب يفPE-CRAF تاوق لاتق ءانثأ ةيركسع ضارغأ يف ةسردم ةيبمولوكلا ينطولا شيجلا تاوق تلمعتسا امدنع
اريثك ،3102 طابش/رياربف

ً
731.ةعطاقملل ةساردلا تضرعت ام 

لقتسملا ةدحتملا ممألا ريبخ لاق ،سرادم ةدع اوبهنو اولتحا نوقباسلا اكيليسلا يلتاقم نأ ،3102 ماع يف ،ةظحالملا عم
سرادملا قالغإ مت مهلامعأل ةجيتن نأل ميلعتلا يف قحلل قرخ اذه“ :ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج يف ناسنإلا قوقحب ينعملا
831.”روهش ةدعل

ليد وانال ةقطنمب ،اياغوت ةيدلب يف ةيئادتبالا ناغنوبيلاس ةسردم راوج ىلإ شيجلا تادحول زكرمت ةطقن ءاشنإ ىدأ2102 ماع يف
931.نيعوبسأ ةدمل ةسردملا قالغإ ىلإ نيبلفلا يف روس

ةرتفل تانكثك ىرقلا سرادم مدختسا شيجلا نأب ناسنإلا قوقحل نيراك ةعومجم تدافأ1102 رايأ/ويام يف رامنايم يف
041.ةسردملا ىلإ بالطلا ضعب دعي مل ،هلالتحا نم شيجلا ىهتنا امدنع .اذهل ةجيتن ةسردملا بالط ةدع كرتو ،نيعوبسأ
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ةينامثب ةيئادتبا ةسردم ليهأت ةداعإ نأ نادوسلا بونج يف تالاكولا نيب ةكرتشملا ةمئادلا ةنجللاب ميلعتلا ةعومجم ترّدق
هينج فلأ002 وحن فلكت ،ضيحارملا رفح ةداعإو ميلعتلا داومو ثاثألاو باوبألاو ذفاونلا لادبتساو ،اهل لالتحا ةرتف دعب لوصف
4.2 ةفلكت ىلإ تدأ سرادم ةيركسعلا تاوقلا تمدختسا1102 ماع يف نأ ميلعتلا ةعومجم ردقت .(رالود فلأ76) ينادوس بونج
851.رامدلا نم (رالود فلأ008) ينادوس بونج هينج نويلم

ةيعامتجالا-ةيناسفنلا تالكشملاب ةقلعتملا فواخملا ديازت
يدؤي دق امم951،تاكاهتناو فنع لامعأ ىلع نودهشيو بالطلا ضرعتي نأ ىلإ تاعماجلاو سرادملل يركسعلا مادختسالا يدؤي نأ نكمي
ةيناسفنلا بعاصملا ديقعتو ةمقافم ىلإ يركسعلا مادختسالا يدؤي نأ نكمي .بابشلاو لافطألا ىلع ةقيمع ةيعامتجا-ةيناسفن راثآ ىلإ
اضيأ رفوي دق ميلعتلا نأ امب .ةحلسملا تاعازنلاب ةرثأتملا نادلبلا يف لعفلاب بابشلاو لافطألا اهربخي يتلا ةيعامتجالا

ً
انيتور 

ً
اساسحإو 

ً

ينعي ،ةيميلعتلا ةطشنألا يف ةكراشملا يف بالطلا ةصرف صيلقت نإف – دومصلا ىلع مهتردق نم ديزي امم – بالطلا ةايح يف ةيدايتعالاب
.بالطلا ىلع يبلسلا يعامتجالا يناسفنلا دودرملا ىلإ فيضي ميلعتلا تآشنمل يركسعلا مادختسالا نأ

دعب ام بارطضا نأ ىلإ – نويلاريسو ةزغو ناتسناغفأ اهنم – حلسملا عازنلاب ةرثأتم قطانم ةدع نم نئارقلاو ةلدألا ريشت
061.ةسردملا يف ءادألا فعضو ملعتلاب ساسملل ةرركتملا رداصملا نم ةمدصلا

اوعضو“ :2102 رايأ/ويام يف يلوغنوكلا شيجلا لصو امدنع ثدح ام شتوو ستيار نمويه ـل ةيوناث ةسردم ريدم ىور
شيجلا] مهنإ اولاقو بالطلا فوخلا باصأ ...32 مإ ةعامج نولتاقي مهنإ اولوقيل اوءاج ...لوصفلا يف مهرئاخذو مهتحلسأ
ابيرق لاتقلا يف نوأدبيس [يلوغنوكلا

ً
ابيرقت مايأ ةرشع ةدمل دونجلا عم نوقبتملا بالطلا شياعت .”رارفلاب مهضعب ماق .

ً
.161

ماحدزالا
ةحاسملاب مهرمأ اوربدتي نأ مهيلعف ،ةحلسملا تاعامجلا وأ ةحلسملا تاوقلا اهمدختست ةعماج وأ ةسردم دايترا يف بالطلا رمتسا اذإ
تالكشملا نم اهريغو بيغتلا نم ديزيو تتشتلا نم ديزيو ،ملعتلا صرف لؤاضت ىلإ ماحدزالا يدؤي نأ نكمي .تناك ايأ مهل ةحاتملا
.ىرخألا

ةريبك رطاخم ايبمولوك يف عازنلاب ةرثأتم تايدلب يف ةسردم21 نم بلاط0021 نم رثكأ هجاو3102 ماع نم لوألا فصنلا يف
ارارم اهضعب تاوقلا تلتحاو ةيركسع طاقن نم ةبرقم ىلع تناك مهسرادم نأل

ً
اهذختي يتلا قرطلا تناك .يسردملا ماعلا ءانثأ 

ىلإ ةبيرق سرادم ىلإ لافطألا لقن – ةداعلا يف – ىدأ دقلو .ماغلألاب ةريثك نايحأ يف ةثولم مهسرادمل لوصولل بالطلا
لقنلا مادختسا ةظهابلا دوقولا راعسأ تلعج نيح يف ،ةدحتملا ممألل عباتلا ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم بسحب ،ماحدزالا
261.رارمتسالل ةلباق ريغ ةلأسم ةمغلملا تاراسملا يدافتل يرهنلا

،1102 رخاوأ يف ،نميلا يف ءاعنصب ىرطقس ةسردم نم يناثلا قباطلا فصنو لماكلاب يولعلا قباطلل نيحلسملا لالتحا عم
ستيار نمويه ـل ةسردملاب لوؤسم لاق .ةدحاو سرد ةعاق يف لوصفلا فلتخم نم بالطلا جمدب ةسردملا ةرادإ تماق
ليصوت هنكمي الو بالطلا عم ةعباتملا ملعملل نكمي ال لاثملا ليبس ىلع .نيملعملاو بالطلل تالكشم رمألا قلخ“ :شتوو
ببسب بالطلا راجشو حايص ةلكشم ترهظ امك .مهتاسارك ميلعت هنكمي الو ،بالطلل سوردلا حرش هنكمي الو ،بلاطلل ةمولعملا
361.”ماحدزالا

نوحمسي ال نوملعملا ناك ،راهنلا ءانثأ ةسردملا يلخت تناك تاوقلا نأ مغر ،اهرودب نميلاب ءاعنص يف يفلعلا ةسردم يف
الفط09 ىلإ08 نيب ام اندنع“ :ماحدزالا ىلإ ىدأ امم ،مهتاقلعتم دونجلا اهيف كرت يتلا تارجحلا لوخدب بالطلل

ً
اذك ،”لصفلا يف 

461.”نوريثكلا بسرو ،ةياغلل ةيندتم بالطلا تاجرد تناك [ةرتفلا كلت ءانثأ]“ :فاضأو نيملعملا دحأ لاق
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ةحلسملا تاوقلا تلتحا امنيب هنإ شتوو ستيار نمويه ـل ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج يف ةيئادتبا ةسردم ريدم حضوأ
ةسمخ ةفاسم ىلع ةلت ىلع32 مإ يدرمتم ىلع رانلا قالطإ يف تمدختسا ةليقث ةحلسأ بصنب تماق ،هتسردم ةيلوغنوكلا
ابيرقت تارتموليك

ً
امامت لوصفلا دحأ رمُد“ :لاق .ةسردملا هاجتا يف رانلا32 مإ ةعامج تقلطأ ،لباقملا يف .

ً
ةلبنق طوقس دعب 

051.”32 مإ زكرمت ةقطنم نم اهقالطإ مت هيلع

تمجاه2102 ناريزح/وينوي يف هنإ شتوو ستيار نمويه ـل ايروس يف اعرد ةظفاحمب نيكسم خيش ةدلب نم ناكس لاق
ةسردملا لخاد رحلا [يروسلا] شيجلا ناك“ :ناكسلا دحأ لاق .ةضراعم ةحلسم ةعامج اهلتحت تناك ةسردم ةيموكحلا تاوقلا
ارصنع61 لخادلاب ناك .نيتبابدب شيجلا اهمجاهو

ً
ةسردملا تراهنا ىتح اهيلع رانلا [ةيموكحلا تاوقلا] تقلطأ .رحلا شيجلا نم 

افادهتسا رثكألا نكامألا ...لماكلاب
ً
151.”ةحارلل نكامأك سرادملا مدختسا رحلا شيجلا نأل ،سرادملا يه [نيكسم خيشلا يف] 

رايأ/ويام يف ،لاثملا ليبس ىلع .سرادملا لامعتسا ءانثأ نارينلل ءاوسلا ىلع ةيلودلاو ةيناغفألا تاوقلا تضرعت ،ناتسناغفأ يف
ةضراعم اهنأ ىعدُي رصانع تماق مث ،اهنم نيملعملا بالطلا جارخإ مت ،ناشخاداب يف نيتسردم ةطرشلا تلتحا نأ دعب2102
يف رارمتسالا نم نييلحملا نيلوؤسملا اورذحو ،ىنبملاب رضأ ام ،ةسردملا عمجم ىلع هيج يب رآ ةفيذق قالطإب ةموكحلل
251.نيتسردملا تاوقلا تلخأ ناريزح/وينوي يف .ةيركسع ضارغأل ةمدختسملا سرادملا فادهتسا

يفاذقلا تاوق تمجاه1102 ماع يف هنإ ناسنإلا قوقح لجأل ءابطأ تربخأ ايبيل يف ةيئادتبالا ةنيمط ةسردم يف ةملعم كانه
ىلع نيدرمتملا تاوق ترطيس امدنع رايأ/ويام41 ىتح ،ةيركسع ةدعاقك ىنبملا تلمعتساو ناسين/ليربأ62 موي ةسردملا
فئاذقب ةباصإلا ىلع لئالد اهب ناك يتلا ،ةيجراخلا لوصفلا ناردجو ةسردملل يجراخلا رادجلا ريمدت نوققحملا قثو .ةقطنملا

ارثانتم طقاستملا ماكرلا ناك .صاصرو نواه
ً
351.لوصفلا لخاد كانهو انه ةرشتنم ةبولقملا دضانملاو ،ةسردملا لخاد 

بالطلا ناك ثيح ناتسكابب دنهم يف ياغ زاورد ةقطنمب ةسردم ىلع نابلاط تلوتسا ،8002 لوألا نيرشت/ربوتكأ رخاوأ يف
نم لقأ دعب .ةسردملا لخاد نابلاط رصانع ىلع نواه فئاذق يناتسكابلا شيجلا قلطأ ،بالطلا جارخإ مت نأ دعب .نوسردي

ةيناتسكابلا تاوقلا تناك يتلا ،ةسردملا ىلإ تارجفتملاب ةخخفم ةلفاحب يراحتنا لخد ،8002 يناثلا نيرشت/ربمفون21 يف ،رهش
اليم02 ةفاسم ىلع عقت يتلا ،راوخ ناحبص ةيرق يف ةدايق زكرمك اهمدختست

ً
دونج ةدع لتقم نع موجهلا رفسأ .رواشيب نم 

451.ةسردملاب ّرضأو

ديدجتو رامعإ ةداعإ لجأ نم نميلل (رالود نويلم1.9) وروي نييالم7 غلبمب ةيناملألا ةموكحلا تدهعت2102 رايأ/ويام يف
551.سرادملل دونجلا مادختسا ببسب قحاللا رامدلا كلذ يف امب ،2102 –1102 ةضافتنا ءانثأ تررضت وأ ترمُد يتلا سرادملا

نم رخآ وأ فرط مادختسا تناك ءاعنص يف سرادملا ىلع تامجهلل ةيساسألا بابسألا ىدحإ نأب شتوو ستيار نمويه تدافأ
651.سرادملل ةحلسملا لئاصفلا

ةيميلعتلا داوملا نادقف
.ةسردملا تاكلتمم ريمدت وأ بهن ىلإ اهتادعمو سرادملا قفارمل نيلتاقملا مادختسا يدؤي نأ نكمي

دئاقل نولاوم دونج اهيلع ىلوتسا يتلا ،ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج يف هتسردمب قحاللا ررضلا نع يسردم لوؤسم ثدحت
امامت ةيميلعتلاو ةيرادإلا بتاكملا ترمُد“ :2102 ناسين/ليربأ يف ادناغاتن وكسوب نيدرمتملا

ً
قاروألا عيمج تقرحأ .تبُهنو 

دق تناكو ،ديدجلا ىنبملا ذفاون ترسكتو .بطحك ةيبشخلا لوصفلا بناوج ضعبو دضانملا قارحإ مت .ءانفلا يف ةرثعبم تيمرو
هعلخ مت دقف ...ءاملا نازخ امأ .اياظشلاو صاصرلا ببسب بوقث يندعملا حطسلا يف حبصأو .ةبيرق ةدم ذنم اهديدجت مت
امامت مطحتو

ً
لكل ةلماشلا ةمئاقلاب هذه تسيلو ،ةسردملا نم ةيميلعتلا داوملا لك ذخأ مت .لوصفلا باوبأ عيمج علخ مت ...

751.”رارضألا
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ةمئالملا ريغ ميلعتلا تائيب
.ةمئالم ريغ ةيميلعت ةئيب ىلإ يدؤي لكشب طابضنالا وأ بيردتلا وعضاوتم دونجلا فرصتي نأ نكمي

اتابن برشتو يلغت تناك تاوقلا نأب دناليات بونج يف ةيرق ناكس دافأ
ً
اردخم 

ً
271.ةيموكح ةيئادتبا ةسردم يضارأ يف 

كاسمإلاب لافطألل نوحمسي مهو دونجلا دهوش ،نيبلفلا يف ةيموكحلا ةينمألا تاوقلا اهتمدختسا يتلا سرادملا ضعب يف
ةفينع مالفأ ةدهاشمب لافطألل اوحمسو ةيلوحك تابورشم اوبرشو ،سرادملا يف ةيسنج داوم دونجلا بلج امك371.ةحلسأب
471.مهعم

رمأ وهو ،تابلاطلا نم ىأرم ىلع ةيلخادلا مهبايثب مظتنم لكشب مامحتسالاب دنهلا يف ةسردمب ةينمألا تاوقلا رصانع تماق
571.عمتجملا كلذ يف قئال ريغ ربتعي

ىلع يتيفارج موسر كرت شيجلا نأ ىلإ رافيلوب ىد نمراك ةسردم يف ةيبمولوك يندم عمتجم ةمظنم هترجأ قيقحت صلخ
671.سنجو فنع لئاسرو روص اهيف ةسردملا ناردج

تايتفلا ىلع تاعبتلا
تايتفلا ىلع رثؤي هنكل ةبلطلا رئاس ىلع ةحلسملا تاعامجلاو تاوقلا لبق نم ميلعتلا تاسسؤم نم اهريغو سرادملل يئزجلا لالتحالا رثؤي
اريثك نيسنجلا نيب نزاوتلا يف لوحتلاو نويركسعلا دوجو .ةنيعم داعبأ عقاو نم

ً
.سرادملا ىلإ مهتايتف لاسرإ نع رومألا ءايلوأ مزع طبثي ام 

اضيأ رظنا) ةيسنجلا تاقياضملل نضرعتي نأ وأ يسنجلاو يردنجلا فنعلل اياحض مهتانب حبصت نأ رومألا ءايلوأ ىشخي
ً

يندبلا فنعلل ضرعتلا :
.(سماخلا لصفلا يف ،يسنجلاو

لتحا ةلوؤسم تلاق .يقابتسا لكشب سرادملا نم تايتفلا برست ىلإ يدؤي عونلا اذه نم تاكاهتنالا نم فوخلا نأ امك
نكرتي تايتفلا بلغأ“ :شتوو ستيار نمويه ـل ،يلاوتلا ىلع اهتسردم ةدرمتملا32 مإ ةعامجو يلوغنوكلا ينطولا شيجلا
771.”اهلالتحا متي امدنع ةسردملا

لازآ ةسردم ىلإ ةاتف ةئامثالث لاسرإ مت .ةاتف فلأ نم رثكأ اودعبأ ،نميلاب ءاعنص يف ةدح لازآ ةسردم دونجلا لمعتسا امدنع
تايتفلل موي لك ةعاسو ةدحاو ةصح عقاوب ةيسردملا صصحلا نم ةسردملا ةرادإ ترّصق .يبص008 وحن اهداتري يتلا ،يداولا
ىتح .ةسردملا نم جورخلا ءانثأ تايتفلاو ةيبصلا نيب طالتخالا يدافت لجأ نم ،ةديدجلا ةسردملا ندتري نحبصأ يئاللا

871.ةيبصلا عم نهلماعت ةيشخ ةحسفلا ءانثأ لوصفلا نم جورخلاب تايتفلل نوملعملا حمسي مل2102 راذآ/سرام

ةسردم ىلإ تايتفلا لاسرإ نع ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج يف اغناراكوب برق ةبيرق نم تالئاعلا تفك0102 يناثلا نوناك/رياني يف
971.ةسردملا لتحت تناك يتلا ةحلسملا تاوقلا جي ىلع يسنجلا فنعلا ةيشخ ةيلحم

حتف نود لوحي ةيركسعلا هبش ةطرشلا طابض نم ةرشع دجاوت ناك ،دنهلا يف راهيب ةيالوب ةيدادعإلا امساك ةسردم يف
ليللا يف تابلاطلا ءاقب عم .9002 ماع يف ،تاجوزتم تايتف نهنيبو ،ةمدعم ةاتف002 حلاصل ينكس لزنل ديدج نم ةسردملا
081.ةيسنجلا تايدعتلا ةيشخ تايتفلا ليجست ءابآلا ضفر ،ةسردملا يف نيزكرمتملا نمألا لاجر نم ةبرقم ىلع

ءانثأ تايتفلا نإف ،ةمئالملا ضيحارملا ةحاتإ نود نمف :ةيرورض سرادملا يف ةلصفنملا هايملا تارود حبصت ،رمعلا يف تايتفلا مدقت عم
اريثك181.ةسردملا دايترا نع نفقوتي نأ نكمي ةيرهشلا ةرودلا تارتف

ً
يحصلا فرصلا قفارمو ضيحارمب ةحلسملا تاوقلا تظفتحا ام 

.روضحلا نع تايتفلا طبحأ امم ؛صاخلا اهمادختسال سرادملاب
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ةيلاتلا ةيساردلا قرفلا ىلإ لاقتنالاو ميلعتلاب قاحتلالل ىندأ تالدعم
اضيأ يدؤي لب ،ميلعتلا نم بالطلا برست ىلإ بسحف يدؤي ال ميلعتلا تاسسؤم نم اهريغو سرادملل ةحلسملا تاعامجلا مادختسا نإ

ً

.ةيلاتلا ةيساردلا قرفلا ىلإ لاقتنالا تالدعم اذكو سرادملاب ةديدجلا قاحتلالا تالدعم يندت ىلإ

،ةيبصلل ةرواجم ةسردم ىلإ تابلاطلا تلقتنا نإ ام نميلاب ءاعنص يف تايتفلل يداولا لازآ ةسردمب قاحتلالا تالدعم تعجارت
.يناديم ىفشتسمو تانكثك اهمادختسال تايتفلا ةسردم ىلع عردم ىلوألا ةقرفلا نم تاوقلا تلوتسا نأ دعب ،ةدحلا لازآ يه
عقوم يف ةساردلا تفنأتسا نأ دعب2102 راذآ/سرام يف نكل ،ةبلاط0001 وحن ةسردملاب تاقحتلملا لدعم ناك لالتحالا لبق
561.ةبلاط083 عقاوب لدعملا رسحنا ،ديدج

ط ،دنهلاب راهب يف ةيوناثلا ابوكنات ةسردم يف
ُ
لوصف ةطرشلا تلتحا نيح يف لوصف ثالث اومستقي نأ بلاط007 نم بل

نيتريخألا نيتيساردلا نيتقرفلل لوصف ريفوتل ةسردملا يف عسوتلا ىلع ةقفاوملا تمت .9002 ماع يف ةيقبتملا ةينامثلا ةسردملا
رفوتت مل ،نمألا تاوق لالتحا ءارج ةحاسملا ىلع دويقلا ببسب نكل (ةيلاتلا تاساردلا ءدب ىلع قباس بلطتم) ةيوناثلا ميلعتلاب

ةيساردلا لوصفلا هذه دقعت ةبيرق ةسردم ىلإ باهذلا ةفلك اولمحتي مل نيذلا بالطلا دافأ دقو .ةيفاضإلا لوصفلا هذه
661.ةساردلا رارمتسا يف تابوعصو ةاناعمل مهضرعتب

ةليدبلا عقاوملا يف ميلعتلا ةدوج يندت
سردلا تاعاق نم اهريغو ةيساسألا ةحصلا زكارمو ةيلحملا ةرادإلاب ةصاخلا تاعاقلاو قلطلا ءاوهلا يف عقي ام اهنمو – ةليدبلا عقاوملا نإ
بالطلا كرتُي .ةمئالم ريغ نوكت وأ ةيداعلا يسردملا ميلعتلا عقاوم نم ةدوج لقأ ةداعلا يف نوكت – ةتقؤملا ةعيبطلا تاذ ةلجترملا
مهتاسسؤم لالتحا يف ةحلسملا تاوقلا رمتست نيح يف لجترم لكشب ةلجع ىلع تدعأ نكامأ يف ماوعأ ىتح وأ عيباسأل ةساردلل
.ةيميلعتلا

الوأ سرادملا نادوسلا بونج تاوق تلتحا
ً

.1102 ماع ىتح ةيئادتبالا ياردنأ ةسردم يف تثكمو9002 ماع يف وزيإ ةعطاقم يف 
بحاص نكل .يلحملا عمتجملا ءاضعأ دحأ اهكلمي ةبيرق ضرأ ةعطق يف ةتقؤم ةيميلعت ةحاسم ىلإ ةسردملا نم لافطألا لقتنا
761.ديجلا يحصلا فرصلا رفوت ءازإ فواخملا راثأ امم ،ضرألا ىلع ضيحارم ءانبب حمسي مل ضرألا

ةدع ذنم قلطلا ءاوهلا يف دقعنت ةساردلا نأب ةيمالعإ رداصم ملعم دافأ ،دنهلاب دناكراج يف ليه ارموج ةقطنمب ةسردم يف
861.ةسردملا لتحي نمألا نأل ماوعأ

ةساردلا تلقتنا ،نادوسلاب ةيئاوتسالا قرش ةيالو يف يلوح ةيرق يف ةسردمل نادوسلا ريرحتل يبعشلا شيجلا لالتحا ببسب
961.ةرجش تحت ناكم ىلإ

اضيأ نكمي
ً
ىلع نيعتي يتلا ةفاسملا نأ بالطلا رهظأ .تالكشم ىلإ ةليدبلا ميلعتلا عقاوم اهيلع يوطنت يتلا ةيفاضإلا ةفاسملا يدؤت نأ 

071.سرادملا يف لافطألا روضح بسن ىلع ةدشب رثؤت ةسردملا ىلإ تيبلا نم اهعطق بالطلا

يضارأ فصن ةيركسعلا هبش ةيموكحلا تاوقلا تلتحا ،دناليات يبونج يناتاب يف ويام ةعطاقمب غناش غنولك ناب ةسردم يف
قرغتسا امم ،ىرخأ ةيرق يف ةصاخ ةسردم ىلإ مهلافطأ رومألا ءايلوأ نم ديدعلا لقن كلذل ةجيتن .0102 ماع يف ةسردملا
171.ةيفاضإ تالصاوم فيلاكتو ،موي لك اهنم ةدوعللو ةسردملا ىلإ لوصولل ةيفاضإ ةعاس لافطألا

44

5102 :برحلا يف ٌسورد



ةروجهملا سرادملا مادختسا
انايحأ .ةيلاخ نوكت امدنع ةيميلعت ةسسؤم وأ ةسردم ىلإ تاوقلا لخدت ةريثك نايحأ يف

ً
ةياهن ةلطع ءانثأ اهيلإ لاقتنالا اذه ينعي ام 

نمألا مادعنا ببسب ةساردلا فقوت تقو وأ ةيسردملا تالطعلا ءانثأ ةسردملا مادختسا متي تالاحلا بلغأ يف .ءاسملا يف وأ عوبسألا
اضيأ تاوقلل نكمي ،عازنلا ءارج نييلحملا ناكسلا حوزن تارتف ءانثأ .ماع لكشب

ً
مادختسا نأ مغر .ةروجهم اهل ودبت امدنع ةسردم لخدت نأ 

يفني ال وهف ،بالطلا ةسارد بارطضاو نييندملا ىلع ةينمألا رطاخملا نم ففخي دق ةساردلا داقعنا مدع ءانثأ ةعماجلا وأ ةسردملا
.لماكلاب تالكشملا

الوأ
ً

ارشؤم ميلعتلا ىلإ لوصولا ىرت تاعمتجملا نم ريثكلا نأل ،
ً
اماه 

ً
ىلإ ةدوعلا يف ددرتت دق ةحزانلا تالئاعلا نإف ،ةماعلا نمألا ةلاح ىلع 

تالئاعلا صاخ لكشب ددرتت نأ نكميو .مهتسارد ىلإ بالطلا ةدوع مدع ينعي امم ،ةيلحملا اهتسردم يف تاوقلا دجاوت لاح يف اهرايد
ريغ نم .حاتملا ميلعتلل مهلافطأ نادقفل اذه يدؤي دق ذإ مهرايد ىلإ ةدوعلا نع ،هيلإ اوحزن يذلا عقوملا يف ةسردملا اهلافطأ داتري يتلا
يذلا يبلسلا رثألا ريدقت مدع يف رمتست دق مث نمو ،ةحزانلا تاعمتجملا اياون نع ةيفاك تامولعم ةلتحملا تاوقلا ىدل نوكي نأ حجرملا
”ةروجهم“ ةسردملا تناك ةجرد يأل مهف وأ ،ميلسلا ردقلاب ةحزانلا تالئاعلا تارارق ىلع رمألا اذه هيلإ يدؤي

ايناث.
ً

ليبس ىلع .نيحزانلا ناكسلا ةدوع لاح يف اهداعبإ بعصلا نم حبصي ،ةروجهم ةسردم يف دجاوت ةحلسم ةعامجل حبصي نإ ام ،
ةسردملا دايترا نم ،ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج يف ايراب-انان ةيرق ىلإ نودئاعلا نوئجاللا لافطألا نكمتي مل1102 راذآ/سرام يف ،لاثملا
881.ناكسلا بايغ ءانثأ اهتلتحا نيدرمتملا تاوق نأل ةيلحملا

اثلاث
ً

– ةلتحملا ةسردملا تمجوه اذإ رامدلاو ررضلاو – ةسردملا لامعتسا ءارج لصاحلا ررضلا نإف ،لصفلا اذه يف ةشقانملا تقبس امك ،
.اهنم دونجلا جورخ دعب هل ةصصخملا ضرغلل ةسردملا لامعتسا ىلع ةيبلس راثآ تاذ نوكي فوس
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ءارقفلا بالطلا ىلع ةيفاضإلا ةيبلسلا راثآلا
سرادملا ىلإ لوصولا ىلع ةردقلا ثيح ةيفيرلا ةريقفلا قطانملا يف ثدحت ميلعتلا تاسسؤمل يركسعلا لامعتسالا تالاح نم ريثكلا

ارقف رثكألا لافطألا ةكراشم معد ىلع ،لاثملا ليبس ىلع قطانملا هذه يف ةيسردملا ةيذغتلا جمارب دعاست .لعفلاب ةدودحم
ً
،سرادملا يف 

ةدودحم سرادملا ةردق حبصت ،سرادملا خباطم قفارم نولتاقملا مدختسي امدنع .يلاهألا نع ةيفاضإلا تابجولا ءابعأ فيفخت لالخ نم
.لافطألل يئاذغلا معدلا ليصوت يف

ةطرشلا لالتحا نكل281.ةيئادتبالا ةموكحلا سرادم يف لافطألل ءادغ ةبجو رفوت نأب ةموكحلا ايلعلا ةيدنهلا ةمكحملا ترمأ
ميلعتلا عقوم ناكمإب نكي مل ،ةيدادعإلا ادمار اتيب ةسردمل ةطرشلا لالتحا دعب ،لاثملا ليبس ىلع .ةمدخلا هذه عطاق سرادملل
381.9002 ماع يف ،تابجو هيلإ نيلوقنملا بالطلل رفوي نأ تقؤملا

انايحأ لافطألا نم بلطُي ناك ،ايبمولوك يف
ً
حبصأو ،مظتنم لكشب سرادملا فصاقم ةمهادم تمتو ،تابجولا دونجلا ةكراشم 

481.7002 ماع يف ةيلحم ناسنإ قوقح ةمظنم تدافأ امبسح ،يركسعلا لالتحالا دعب لقأ رفوتملا ماعطلا

ارقف رثكألا ةبلطلل حاتُي دق ،ميلعتلا تاسسؤم لتحُت امدنع
ً
ءابعأ لمحت ىلع ةردق لقأ ةريقفلا تالئاعلا نوكت دق .لقأ ميلعت تارايخ 

ةصاخلا تافورصملا عفد يف ةبوعص ةريقفلا تالئاعلا دجت دق ،ءارث رثكألا تالئاعلا نم ضيقنلا ىلع .دعبأ ةليدب ةماع ةسردمل تالصاوملا
.ءارث رثكألا مهئارظن نع فلتخم لكشب ةيامحلا معزب سرادملا يف تاوقلا دجاوت مّيقت دق ةريقفلا تالئاعلا نأ امك .ميلعتلل

.ةيعمتجم تادايق نم ةيامحلاب تابلط رثإ ةيموكحلا سرادملا ضعب ةحلسملا تاوقلا تلتحا ،ةيلهألا برحلا ءانثأ ،لابين يف
ثأ .ةصاخ سرادم مهلافطأ داتري نيذلا ةقطنملا يف ءارث رثكألا نم تابلطلا تناك

ّ
نوداتري اوناك نيذلا رقفألا لافطألا ىلع اذه ر

581.ةقطنملا يف ةيقبطلا تارتوتلا نم مقافو ،اهلالتحا مت يتلا سرادملا

ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تافالتخالا نم ززعت دق ،ميلعتلا ةحاتإ يف ةاواسملا مدعل ةجيتن يميلعتلا زاجنإلا يف ةاواسملا مادعنا هجوأ نإ
تاعماجلاو سرادملا .اهئوانت وأ اهراثآ نم ديزت نأ امإ اهنكميف ،تالكشملا هذه ىلع بلغتت نأ ةيميلعتلا مظنلل نكمي ال نيح يف .اهديزتو
الماع نولثميو ،يفاكلا معدلاو عفادلا مهيدل نيلماعو نيملعم دي ىلع ةيلاعفب اهلامعأ ريدت دراوملا ةديج

ً
كارحلاو ةاواسملا ةدايزل 

.يعامتجالا

نيملعملا ىلع ةيبلسلا راثآلا
،لوصفلا ماحدزا لثم ،ركذلا قبس امك ،ةتحب ةيلمع تايدحتو رتوتلا نم ةلاح نيملعملا لهاك ىلع ةركسعملا تائيبلا عضت نأ نكمي
اديج ميلعتلا ىلع ةردقلا ضيوقت نم مقافت تاقوعملا هذه .رطخلل تآشنملا ضيرعتو ،ةيميلعتلا داوملا رفوت ضافخناو

ً
تتشت دقو ،

نكس ةحلسملا تاعامجلاو تاوقلا تمدختسا تالاحلا ضعب يف نأ امك .دئازلا قاهرإلاو يفيظولا ءادألاب اضرلا مدع ىلإ يدؤتو نيملعملا
يتلا تالئاعلاو نيملعملا تضرتعا ةمخض ةيصخش بعاصمو ةيداصتقا رئاسخ نع رفسأو نكسلا نم نيملعملا جورخ ىلإ ىدأ امم ،نيملعملا
.اهيلع نوقفني

،لقألا ىلع رهشأ ةعبس نيبلفلاب وانادنيم يف ةيئادتبالا ناغان ةسردمل رواجملا نيملعملا نكس يف شيجلا دونج ماقأ
اضيأ ةسردملا لوصف اومدختساو

ً
681.1102 ماع يف ،

املعم03 وحن تامدخ نع يداولا لازآ ةسردم تنغتسا
ً
افظوم01و 

ً
تالدعم راسحنا ءارج لخدلا ضافخنا ببسب ةسردملاب 

ةسردملا تمصخ امك .نميلاب ءاعنص يف ،ةلماك مهتسردم ىلع ةموكحلل ةضراعملا تاوقلا تلوتسا نإ ام ،ةسردملاب قاحتلالا
781.ةئاملا يف52 يلاوحب نيقبتملا نيلماعلا بتاور نم
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ريياعملا هذه قبط ذإ ،حلسملا عازنلاو لافطألاب ةصاخلا هتدنجأ جراخ سرادملل يركسعلا مادختسالا ةلكشم نمألا سلجم شقان امك
يف يناسنإلا عضولا ىلع زكري رارق ىلع عامجإلاب نمألا سلجم قفاو4102 طابش/رياربف يف .ايروس يف فقوملا صخي اميف حضاو لكشب

سرادملا نع ...فارطألا عيمج عزنت نأ بلاطي“ هنأ9312 رارقلا يف نمألا سلجم دروأ ،سرادملا لوح نآلا ىلإ ىوقألا هنايب يف .ايروس
لقأ دعب بلطملا اذه ىلع نمألا سلجم دكأ591.”ناكسلاب ةلوهأملا قطانملا يف ةيركسع عقاوم ءاشنإ ىدافتت نأو ...يركسعلا اهعباط
691.5612 رارق يف رهشأ ةسمخ نم

ةحلسملا تاعازنلاو لافطألا نأشب غالبإلاو دصرلل ةدحتملا ممألا ةيلآ
الماكت رثكألا يملاعلا ةبقارملا ماظن

ً
ايلاح دجاوتملا 

ً
ةدحتملا ممألا ةيلآ وه ،حلسملا عازنلا تارتف ءانثأ لافطألا ىلع تامجهلا صخي اميف 

ماع يف2161 نمألا سلجم رارق بجومب تسسأت دقو (غالبإلاو دصرلا ةيلآ –”MRM“) ةحلسملا تاعازنلاو لافطألا نأشب غالبإلاو دصرلل
نوكت بسانملا تقولا يف تامولعم ريفوت لجأ نم غالبإلاو دصرلل ةيلآ ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ذفني نأ نمألا سلجم بلط791.5002
يف لافطألا دض ةميسجلا تاكاهتنالا نم كلذ ريغو لافطألا دونجلا مادختساو دينجت نأشب اهيلع دامتعالا نكميو ةيعوضومو ةقيقد
ينعم لماع قيرف ءاشنإ ىلإ نمألا سلجم نع رداصلا2161 رارقلا اعد امك .سرادملا ىلع تامجهلا كلذ يف امب ،ةحلسملا تاعازنلا
ديعص ىلع زرحملا مدقتلا مييقتو ،غالبإلاو دصرلا ةيلآ لالخ نم اهعمج متي يتلا تاكاهتنالا ريراقت ةعجارمل ةحلسملا تاعازنلاو لافطألاب

.لافطألا ةيامح زيزعت لجأ نم تايصوتب جورخلاو ،لمعلا ططخ

.ةحلسملا تاعازنلا فارطأ لبق نم ،قثوم وه امبسح لافطألا دينجت متي ثيح غالبإلاو دصرلل ةيرطُقلا لمعلا قرف ءاشنإ قلطأ ،ةيادبلا يف
نم هريغو باصتغالاو لافطألل هيوشتو لتق نم ةميسجلا تاكاهتنالا ربتعا يذلا ،2881 رارقلا نمألا سلجم ىنبت9002 لوليأ/ربمتبس يف

بجومب نمألا سلجم لعج1102 ماع يف مث891.غالبإلاو دصرلا ةيلآ قيبطت ءدبل ةيفاضإلا تابجوتسملا نم ،ةيسنجلا تاكاهتنالا فونص
اكاهتنا”تايفشتسملاو سرادملا ىلع تامجهلا“8991 رارق

ً
،ةحلسملا تاعازنلا نم يأ يف غالبإلاو دصرلا ةيلآ ءدب بجوتسي نأ هنأش نم 

سرادملل يركسعلا مادختسالا لوح ...غالبإلاو دصرلا“ ـب ماعلا نيمألا بلاط امك .همدع نم ىرخأ تاكاهتنا عوقو نع رظنلا ضغب
991.”يلودلا يناسنإلا نوناقلل كاهتنا يف تايفشتسملاو

ىلع تامجهلا نع غالبإلاو دصر ةيالول5002 يف رداصلا2161 نمألا سلجم رارق ىضتقمب روكذملا غالبإلاو دصرلا ماظن ضرف مغرو
عفرب غلبتو دصرت نأب ةدحتملا ممألل نمألا سلجم نم لوألا يمسرلا بلطلا ناك1102 ماع رداصلا8991 نمألا سلجم رارق نإف ،سرادملا
ام نكل ،غالبإلاو دصرلا ةيلآ كرحت ءدب ىلإ سرادملل يركسعلا مادختسالا يدؤي ال .سرادملل يركسعلا مادختسالا تاسرامم نع ريراقتلا
اضيأ ةيلآلا غلبت فوسف ،لافطألا دض رخآ ميسج كاهتنا عقاو نم ةيلآلا أدبت نإ

ً
هذه ريراقتلا عفر ةيلآ .سرادملل يركسعلا مادختسالا نع 

تاوق اهيف امب ،مهنع غالبإلاو مهدصر ةيلآلا نم بولطملا فارطألا طاسوأ يف ةبساحملا ززعت مث نمو ،تاسرامملا هذه فشك ىلع ةرداق
002.ةلودلل ةعباتلا ريغ ةحلسملا تاعامجلاو ةلودلا

نمألا سلجم ىلإ ماعلا نيمألا نم ةعوفرملا ةيونسلا ريراقتلا نإف ،سرادملل يركسعلا لامعتسالا نع غالبإلاو دصرلا بلط لبق ىتح
.سرادملل يركسعلا لامعتسالا تاسرامم يشفت نأشب ةديازتم ريراقت ىلع لعفلاب توتحا ةحلسملا تاعازنلاو لافطألا نأشب

102.سرادملل يركسعلا مادختسالاو يركسعلا لالتحالا ىلإ رشي مل ،5002 يف ماعلا نيمألا ريرقت يف

202.لابين يفو ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا يفو جاعلا لحاس يف مادختسالا اذه لثم نع غالبإلا مت6002 ماع يف

اناكم11 يف سرادملل يركسعلا مادختسالاو لالتحالا نع ماعلا نيمألا غلبأ4102 ماعل هريرقت يف
ً

ايقيرفأ ةيروهمج ،ناتسناغفأ :
302.نميلا ،نادوسلا بونج ،نيبلفلا ،ناتسكاب ،يلام ،دنهلا ،ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج ،جاعلا لحاس ،ايبمولوك ،ىطسولا

اهيجوت ةحلسملا تاعازنلاو لافطألاب ينعملا ماعلا نيمألل صاخلا لثمملا بتكم ردصأ ،4102 رايأ/ويام يف
ً
الماش 

ً
يلمعلا داشرإلا ريفوتل 

ءاشنإ نع تامولعم ىلع ةعوبطملا تلمتشا402.8991 نمألا سلجم رارق ذيفنت لوح ةكيرشلا يندملا عمتجملا تامظنمو ةدحتملا ممألل
وعدت ةيهيجوتلا ةقيثولا .سرادملل يركسعلا لامعتسالاب ةلص ىلع ةرصانملاو دصرلل تاءارجإ كلذكو ،غالبإلاو دصرلا ةيلآ لمعو ةلكيهو
اضيأ

ً
.هاندأ رثكأ ةطقنلا هذه شقاننو ،ميلعتلا لاجم يف ددجلا يندملا عمتجملا ءاكرش عم نواعتلا ةدايز ىلإ 
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لامعتسال يدصتلا قيرط ىلع ةيباجيإ تاردابم7
تاسسؤملل ةحلسملا تاعامجلاو تاوقلا
ةيميلعتلا
لامعتسا دييقت لجأ نم ةيباجيإ تاردابم ةدع ريوطتب يلحملا ىوتسملاو لودلا ىوتسم ىلعو يلودلا ىوتسملا ىلع نيلعافلا نم ددع ماق
امامت رظحت لود ةدع كانه .ةيبلسلا ةسرامملا هذه راثآ فيفختلو ،ةيميلعتلا تآشنملل ةحلسملا تاعامجلاو تاوقلا

ً
،ةسرامملا هذه 

تابلطتم مهفت يهف مث نمو ،اهدودح لخاد ةددعتملا تاعازنلا نم دوقع نم تناع دق تناكو ،نيبلفلاو دنهلاو ايبمولوك يه ساسألاب
 .ةيميلعتلا تاسسؤملا مادختسال ةيبلسلا تاعبتلاو ةيركسعلا تايلمعلا

 ةدحتملا ممألل عباتلا نمألا سلجم
1621 رارقلا .9991 ماع يف لافطألا ىلع ةحلسملا تاعازنلل ةيشفتملاو ةراضلا راثآلا ءازإ ميسجلا هقلق نع ةرم لوأل نمألا سلجم برعأ
نوناقلا اهيمحي نايعأ ىلع تامجهلا“ اذكو مهمادختساو مهدينجتو لافطألا فادهتسا اهنم ،لافطألا دض تاكاهتنالا نم ةلمج ةوقب نيدي
981.”سرادملا لثم ةداع ريبك دجاوت اهيف لافطألل يتلا نكامألا كلذ يف امب ،يلودلا

دجاوت ةداعلا يف اهيف لافطألل ناك عقاوم وأ ينابم فادهتسا ىدل ةبسانم لعف دودر رمأ يف رظنلل هتيزهاج ىلع سلجملا دكأ ،رارقلا يف
رمتسم لكشب نمألا سلجم لغشنا ،نيحلا كلذ ذنم تاونسلا رادم ىلعو091.يلودلا نوناقلل قرخ يف ،ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ ،ظوحلم
اهمادختسا ةهجاوم يفو سرادملا ةيامح حلاصل قلقلا نع هبارعإ نم داز ،ةدنجألا كلت راطإ يفو ،حلسملا عازنلاو لافطألا ةيضقب
.يركسعلا

ادر هتايصوت يف ةديازتملا ةقدلا نمألا سلجم ررب
ً
ىلع ةيبلسلا تاعبتلا اهنم ،بابسألا نم ةلمجب سرادملل يركسعلا لامعتسالا ىلع 

فادهأ ىلإ سرادملا لوحت نأ نكمي ةسرامملا هذه نأو ،سرادملل ةيندملا ةعيبطلاو ،لافطألا ميلعت ىلعو ،نيملعملاو لافطألا ةمالس
.معأ لكشب يلودلا نوناقلا بجومبو يناسنإلا يلودلا نوناقلا بجومب ةلوفكملا ةيامحلا ريبادت قرخت دق اهنأو ،تامجهلل ةعورشم

قلق ثعاوب ةرشابم شقانت ةقيثو لوأ –9002 ناسين/ليربأ92 يف عامجإلاب هدامتعا متو – نمألا سلجم نع رداصلا يسائرلا نايبلا ناك
ايركسع سرادملا لامعتسا

ً
لوصو قيعت يتلا لامعألا نع عانتمالا“ ىلع ةحلسملا تاعازنلا يف فارطألا سلجملا ثح ،نايبلا كلذ يف .

اديدحتو ،ميلعتلا ىلإ لافطألا
ً
191.”ةيركسعلا تايلمعلا يف سرادملا لامعتسا ...

ىلإ لافطألا لوصو لقرعت يتلا لامعألا نع عانتمالا“ ىلع ةحلسملا تاعازنلا فارطأ8991 هرارق يف نمألا سلجم ثح1102 ماع يف مث
نوناقلل كاهتنا يف تايفشتسملاو سرادملل يركسعلا مادختسالا [نع] ...غالبإلاو دصرلا ةطشنأ“ ـب ماعلا نيمألا بلاطو”ميلعتلا قفارم
.(ةحلسملا تاعازنلاو لافطألا لوح غالبإلاو دصرلاب ةصاخلا ةدحتملا ممألا ةيلآ هاندأ ليصفتلا نم ربكأ ردقب شقانن)291.”يلودلا يناسنإلا

ارخؤمو
ً
الومش رثكألا هلوقب نمألا سلجم مدقت ،3412 رارقلا يف ،4102 ماع يف ،

ً
مادختسالا ءازإ قلقلا قيمع“ نع ربع ذإ ةيضقلا لوح 

افادهأ سرادملا لعجي دق مادختسالا اذه نأب رارقإلا عم ،قبطنملا يلودلا نوناقلل كاهتنا يف سرادملل يركسعلا
ً
ام ،تامجهلل ةعورشم 

391.”رطخلل لافطألا ميلعتو نيملعملاو لافطألا ةمالس ضرعي

اضيأ3412 رارقلا يف درو
ً
يناسنإلا نوناقلا عم قفاوتي امب سرادملل ةيندملا ةعيبطلا مارتحا ىلإ ةحلسملا تاعازنلا فارطأ عيمج“ ةوعد 

يف سرادملل لودل ةعباتلا ريغ تاعامجلاو ةحلسملا تاوقلا لامعتسا عدرل ةسوملم ريبادت ذاختا ىلع ءاضعألا لودلا“ عيمج ثحو”يلودلا
491.”قبطنملا يلودلا نوناقلل كاهتنا
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الو ةمزلم ةقيثو تسيل ةيداشرإلا ةلدألا نأب رقت رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا“ :نأ رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللاب لوؤسم ركذ
نأ ىرت رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا نأ الإ .فارطألل ةينوناقلا تامازتلالا ىلع رثؤت وأ مئاقلا يلودلا نوناقلا رييغت ىلإ فدهت
اهيجوت رفوت نأ اهنكمي ةيداشرإلا ةلدألا

ً
امهم 

ً
.ةيركسعلا تاسرامملاو ةيركسعلا تايلمعلل ذيفنتلاو طيطختلا لامعأ يف نيعلاضلل 

ىلإو تاعماجلاو سرادملل يركسعلا مادختسالا صيلقت ىلإ يدؤي دق تاسرامملاو كولسلا يف رييغت ثادحإ يف دعاست نأ نكمي
712.”بالطلاو لافطألا ميلعتو ةمالس ىلع ةحلسملا تاعازنلل يبلسلا رثألا صيلقت

يف ةلود41 نم ةحلسملا تاوقلاو ميلعتلاو عافدلاو ةيجراخلا تارازو نولثمي ءاربخ نيب تارواشم لالخ نم ةيداشرإلا ةلدألا جاتنإ مت
ءاضعأ لودلا نم لودلا تحوارت .ةيناسنإو ةيقوقح تامظنم نع نيلثمم ىلإ ةفاضإلاب ،طسوألا قرشلاو ابوروأو ايسآو نيتكيرمألاو ايقيرفأ

.اهب رمت تلاز ام وأ ةحلسم تاعازنل تضرعت ةيمان لود ىلإ وتانلا فلح

ةيداشرإلا ةلدألا ذيفنتب مازتلالاو ينلعلا قيدصتلل ةصرفب ىظحتس لودلا نأ عقوتملا نم ناك5102 رايأ/ويام يف ةساردلا هذه رودص تقو
.5102 رايأ/ويام92 ىلإ82 نم جيورنلا ،ولسوأ يف دقعني يلود رمتؤم يف هنم ءاهتنالا ضرتفملا”ةنمآلا سرادملا نالعإ“ نم ءزجك

سرادملا لالتحا فقول ةرصانملا دوهجو ضوافتلاو تانايبلا عمج
ايرهوج نوكي نأ نكمي تاعازن نم يناعت يتلا لودلا يف تيقوتلاو ميمصتلا ديج دصرلا نإ

ً
نم هترشابمو عيرس لعف در ىلإ عفدلا حلاصل 

 .ميلعتلا ىلإ بالطلا لوصو ىلع ظافحلا لجأ نمو ةيميلعتلا تاسسؤملل يركسعلا مادختسالا راثآ صيلقت لجأ

نم عمجت يهو،CSAI تالاكولا نيب ةكرتشملا ةمئادلا ةنجلل ةعباتلا ميلعتلا ةعومجم – ديازتم لكشب – تماق ةريخألا تاونسلا لالخ
اطاشن رثكأ رود لغش يف ،ئراوطلا تالاح يف ةباجتسالاو ميلعتلا ةيزهاجب ةينعملا يندملا عمتجملا تامظنمو ةدحتملا ممألا

ً
عمج يف 

812.يلحملا ىوتسملا ىلع ةرصانملاو دصرلا لامعأ يف نييميلعتلا نيلعافلا كارشإو ،سرادملا ىلع تامجهلا لوح ،اهب غيلبتلاو تامولعملا

03 نع لقي ال ام ةيركسعلا تاعامجلا فلتخم تمدختسا ،جاعلا لحاس يف ةيسائرلا0102 تاباختنال اهلوح فلتخملا جئاتنلا رثإ
ميلعتلا ةعومجم تداق ،لباقملا يف912.نيلتاقملا بيردتو رئاخذلا نيزخت يفو ،ةبقارم زكارمو ،ئجالمك نيملعملل نكسو ةسردم
لولح ريفوت ىلإ تعدو ،ميلعتلا ةرازو عم ةكارشلاب ةمّيق تانايب عمج دوهجCSAI تالاكولا نيب ةكرتشملا ةمئادلا ةنجلل ةعباتلا
الودج ميلعتلا ةعومجم تدعأ .سرادملل يركسعلا مادختسالا نأشب نئارقو ةلدأ نم رفوتم وه ام ىلإ دنتست

ً
ايجذومن 

ً
عمجل 

ةدحتملا ممألا تائيه نم كلذ يف امب ،ناديملا يف ةعساو نيلسارم ةكبش نم ،ميلعتلا ىلع تامجهلا فلتخم نأشب تانايبلا
ضرعت يتلا ةطشنألا نأشب تامولعملا ةعومجملا تعاذأ .سرادملا ءاردمو ،ةيلحملاو ةيلودلا يندملا عمتجملا تامظنمو

ممألاب مالسلا ظفح تايلمع ةرادإ ىلع ،سرادملل يركسعلا مادختسالا كلذ يف امب ،رطخلل رشابم لكشب لافطألا ةمالس
تاشقانملا تدأ .ةلتحملا سرادملا كرتب ةلودلل نيعباتلا ريغو ةلودلا نم نيلعافلا ةوعدب كلذ ىلع ءانب تماق يتلا ،ةدحتملا
،ةيماقتنا تامجه عوقو لامتحاو سرادملا لالتحا ةيعورشم مدع كلذكو ميلعتلا يف قحلا نأشب ةحلسملا تاوقلا عم ةرشابملا
022.سرادملا لالتحال نيلعافلا ضعب فقو ىلإ

ةصاخلا ةدحتملا ممألا غالبإو دصر ةيلآ يف نيكراشم نيلعافب ميلعتلا ةعومجم ءاضعأ طبر دوهج يف ةدايز ةريخألا تاونسلا تدهش
 .(هاندأ اهشقانن) ةحلسملا تاعازنلاو لافطألاب

ارظن
ً
وغنوكلا ةيروهمج يف غالبإلاو دصرلا ةيلآ لمع ةوق يف لاعف وضع فيسنويلاب ةصاخلا ميلعتلا ةعومجم قسنم نأل 

122.سرادملل يركسعلا لامعتسالا لوح تاهيبنتلا ريفوت يف ةلودلا قطانم يف ةعومجملا ءاضعأ أدب ،ةيطارقميدلا

اضيأ غالبإلاو دصرلا ةيلآ قيرف موقي نأ نمضت ثيحب اهب ةصاخلا نواعتلا تاسايس داشت يف فيسنويلا تعجار1102 ماع يف
ً

222.سرادملل يركسعلا لامعتسالل يدصتلاو غالبإلا لجأ نم ميلعتلا ةدحو نم ةدراولا تانايبلا لامعتساب

سرادملا لامعتسا صخي اميف ،قستم لكشب اهيلع درلاو تانايبلل مظنملا عمجلا مظن نيسحت يف اوأدب نيرخآ نييلود نيلعاف كانه
ايركسع

ً
. 
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GCPEA
تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا

تادهاعم بجومب ةأشنملا ناسنإلا قوقح تائيه
– تادهاعملاب لودلا مازتلا ىلع فرشت نيلقتسملا ءاربخلا نم ناجل يهو – تادهاعم بجومب ةأشنملا ةدحتملا ممألا تائيه ريفوت ديازتي
 .سرادملا صخي اميف ةحلسملا تاوقلا كلسم لوح ةرثؤم تايصوتل

لودلا نم تبلط ةحلسملا تاعزانملا يف لافطألا ةكراشمل يرايتخالا لوكوتوربلاو لفطلا قوقح ةيقافتاب لودلا مازتلا صحفت يتلا ةنجللا
نوناقلا ىلع ءانب602،تاسرامملا هذه نع فكلا ىلإ تعدو502،ةنجلل ةمدقملا لودلا ريراقت يف اهركذ مدع لاح يف لكاشملا نع غلبت نأ
802.ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا بجومب ميلعتلا يف قحلاو702يناسنإلا يلودلا

ةيماتخ تاظحالم لوأ (واديس) ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا ةيقافتاب مازتلالا تصحف يتلا ةنجللا تردصأ4102 ماع يفو
تايتفلا ضرعيو ،ميلعتلا نم تايتفلا برست يف مهسي نمألا تاوق لبق نم سرادملا لالتحا نأل ةنجللا تراشأ .عوضوملا ركذ ىلع تتأ
لالتحا رظحب اهتيصوتل ريياعمك ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلاو يناسنإلا يلودلا نوناقلا تركذ .فنعلاو يسنجلا شرحتلا ىلإ
902.سرادملا

ةلمج ىلإ ةجاحلا تركذ دقف .مادختسالا اذه فقو ىلإ ةوعدلا درجم نم دعبأ وه ام ىلإ تادهاعم بجومب ةأشنملا تائيهلا تضم دقلو
:يضاملا يف تثدح يتلا عئاقولا نم فاصتناللو ،لبقتسملا يف يركسعلا لامعتسالا رركت عنم لجأ نم درلاو ةعباتملا ريبادت نم

قفتي امب ...اهمادختساو سرادملا لالتحا ةحارص رظحت ةينطولا تاعيرشتلا ...نأ نامض“ ىلإ نميلا لفطلا قوقح ةنجل تعد
قطانملا يف نمألا تاوق لبق نم سرادملا لالتحا رظح“ ىلإ دنهلا واديس ةنجل تعد نيح يف012،”يناسنإلا يلودلا نوناقلا عم
112.”ناسنإلا قوقح نوناقو يلودلا يناسنإلا نوناقلا عم قفتي امب ،تاعازنلا نم ةررضتملا

نامضو سرادملل ةحلسملا تاوقلا لالتحا ىلإ ريشت يتلا ريراقتلا يف ةزاحنم ريغو ةيروف تاقيقحت ءارجإ ىلإ لودلا ناجللا تعد
212.لامعألا هذه نع نيلوؤسملا ةبساحم

ممرُت فوس يركسعلا لالتحالل ةجيتن تررضت يتلا سرادملل ةيساسألا ىنبلا نأ نامض“ ىلإ اكناليرس لفطلا قوقح ةنجل تعد
اروف

ً
412.”ءاضتقالا بسح قفارملا رامعإ ةداعإ ةلجعب عيرستلا“ ىلإ نميلا تعدو312.”لماكلابو 

لجأ نم تاءارجإ دادعإ يف – لافطألاو رومألا ءايلوأ اميس ال – تاعمتجملا كارشإ“ ـب ناتسناغفأ لفطلا قوقح ةنجل تحصن
512.”فنعلاو تامجهلا نم سرادملل لضفأ ةيامح

لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألا
ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا
61 يف612”ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألا“ نع فشكلا مت
ةيداشرإلا ةلدألا وعدت .فينج يف ةدحتملا ممألاب ةمئادلا نيتنجرألاو جيورنلا تاثعب اهتفاضتسا ةيلاعف يف4102 لوألا نوناك/ربمسيد
سرادملا لامعتسا مدع ىلإ – لودل ةعباتلا ريغ ةحلسملا تاعامجلا وأ لودلل ةعباتلا ةحلسملا تاوقلا ءاوس – ةحلسملا تاعازنلا فارطأ
،حلسملا عازنلا نوناق ضقانت ال تامادختسالا ضعب نأب ةيداشرإلا ةلدألا رقت نيح يف .يركسعلا دوهجملا معدي ضرغ يأ يف تاعماجلاو
ىلإ هيجوتلل ةيداشرإلا ةلدألا مادختسا متي نأو ،بالطلا ميلعتو ةمالس ضيوقت يدافتل يعسلا فارطألا عيمج ىلع نأ تركذ دقف
.ةلوؤسملا تاسرامملا

ةيركسعلا اهئدابمب هذه ةيامحلا ريبادت جمد ىلإ لودل ةعباتلا ريغ ةحلسملا تاعامجلاو ةيموكحلا ةحلسملا تاوقلا ةيداشرإلا ةلدألا وعدت
دادتما ىلع ةبسانملا تاسرامملا ىلع عيجشتلا لجأ نم ،ىرخألا ميمعتلا لبسو تايلمعلا رماوأو كابتشالا دعاوقو ةيركسعلا ةلدألاو

.ةدايقلا ةلسلس
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تاسسؤملل ةحلسملا تاوقلا لامعتسا ديقت وأ رظحت يتلا ةينطولا تاعيرشتلا
ةيميلعتلا
اضيأ وهف ،لباقملا يفو .تاوقلل اهيف سبل ال ةحضاو ةلاسرب لسري ةيميلعتلا تاسسؤملل يركسع مادختسا يأ ىلع حضاولا رظحلا نإ

ً

ناتلود كانه .اهيف لخدتت نأ ةحلسملا تاوقلل قحي ال هنأو لافطألل ةنمآ نكامأ ةيميلعتلا تآشنملا ىقبت نأ ةيمهأ نأشب ةحضاو لسري
ارظح اتعرش

ً
احضاو 

ً
:ةينطو تاعيرشت لالخ نم 

.”مالس قطانم“ يه لافطألا قطانم نأ زييمتلاو لالغتسالاو تاكاهتنالا نم لافطألل صاخلا ةيامحلا نوناق نلعأ2991 ماع يف
وأ تانكث وأ اهنم ةدايق دعاوق ذاختا لثم ةيركسع ضارغأ يأل مدختست ال“ سرادملا”تادحو“ نأ نوناقلا ركذ ،هيلع ءانبو
مل روطسلا هذه ةباتك ىتح نكل)1102 ماع يف ينيبلفلا مومعلا سلجم نم نوناق ردص232.”تادادمإلل تاعدوتسم وأ تاقحلم
نم تقؤم لكشب ترجُه يتلا سرادملا لالتحا كلذ يف امب – سرادملا لالتحا ميرجت ىلإ ىعسي (خويشلا سلجم هررم دق نكي
432.نيبلفلا يف سرادملل يركسعلا مادختسالا ريراقت رمتست فسألل نكل332.حلسملا عازنلل ةجيتن يلحملا عمتجملا لبق

532.اهلامعتسال اهترداصم نكمي ال سرادمك ةلمعتسملا تايانبلا نأب هجوت نيناوق شدالغنبو دنهلا نم لك يف

ةركسعلاو رورملاو تاروانملا نش يف ةعسوم تاطلس شيجلا حنم نكمي هنأ مغر ،4591 ماعل يدنلريألا عافدلا نوناق بجومب
...يأ (قيرط يأ مادختسا ءانثتساب) يف لخدتلا وأ لوخد“ لمشي لكشب كلذ لعف نم حيرص لكشب عونمم وهف ،ضرألا ىلع
اهجوم ودبي عيرشتلا نأ مغر632.”ةسردم ...يأب ةقحلم يضارأ [وأ] ةسردم

ً
ىلع ةحلسملا تاوقلا عجشي امبرف ،بيردتلا تايلمعل 

حلسملا عازنلا ىوتسمل ىقرت ال يتلا فقاوملا ىلع قبطني ثيحب ةحيرص دويق ىلع عيرشتلا يوتحي الو ،تبردت امك لتاقت نأ
 .بسحف

عوضخلا نم”يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمب ةصاخلا نايعألا“ ةحارص دعبتسي ،5991 ماعل يدنلوبلا ةحلسملا تاوقلا ةماقإ نوناق
732.ةحلسملا تاوقلا حلاصل تقؤملا ذاوحتسالل

تاجردب – عنمت ةينطو تاعيرشت اهيدل ،اليوزنفو اوغاراكينو روداوكإلاو نيتنجرألا اهنم ،ةينيتاللا اكيرمأ لود نم ددع كانه
832.تاعماجلا مرح لوخد نم ةلودلل ةعباتلا نمألا تاوق – ةتوافتم

احرتقم نادوسلا بونج يف عافدلا ةرازول ينوناقلا راشتسملا مدق4102 لوليأ/ربمتبس يف
ً
بعشلا ريرحت نوناق ىلع تاليدعتب 

932.سرادملا نولتحي نيذلا ةحلسملا تاوقلا ءاضعأل ةيباقع ريبادت لمشي9002 ماعل ينادوسلا

اذكو ةيملسو ةسلس ةئيب ةحاتإلو بالطلل ميلعتلا قوقح نامض لجأ نم“ نأ1102 رايأ/ويام يف ةيلابينلا ةموكحلا تررق
دعب ننقي مل يموكحلا رارقلا اذه نأ مغر042.”مالس قطانم“ سرادملا نالعإ [ررقت] ،ملعتلل ةقاعإ نود سرادملا لمع رارمتسال
ةحلسم ةطشنأ كلانه نوكت الأ بجي هنأ ىلع صنت ةيذيفنتلا حئاوللا نم ةلمج تنشد دق ميلعتلا ةرازو نإف ،عيرشت ةروص يف
142.اهفارطأ ىلع وأ سرادملا راقم يف
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اداوم مالسلا ظفح تايلمعل ةدحتملا ممألا ةرادإ تردصأ4102 ماع يف
ً
لوح داشرإلا مالسلا ظفح رصانع يطعت ةديدج ةيبيردت 

مهيلإ مامضنالل مالسلا ظفح تاوق ةوعد ىدل وأ ةسردم يف ةزكرمتم ةفيضملا ةلودلا نم تاوق اوفداص لاح يف لماعتلا ةيفيك
اروف ةسردملا ءالخإب“ ةدحولا موقت نأب ةبلاطملاب ةدحتملا ممألل ةعباتلا مالسلا ظفح تادحو ةداق حصنُي322.ةكرتشم ةيلمع يف

ً
”

422.اهب غيلبتلاو لالتحالا لوح ةلصلا تاذ قئاقحلا عمجو ،فقوملاب مالسلا ظفح ةثعب يف لافطألا ةيامح ييراشتسا راطخإو

ةوعدل يلحملاو يرطُقلا نيديعصلا ىلع ةيجيتارتسا فيسنويلا تقسن3102 ماع رخاوأ يف فنعلا علدنا ثيح نادوسلا بونج يف
كلذكو عافدلاو ةيلخادلاو ميلعتلا تارازو لثم ،ةموكحلا نم ةلصلا يوذ ءارظنلا كلذكو ،سرادملا ءالخإ ىلإ نيحلسملا نيلعافلا
522.ةيلحملا تاطلسلا

تاوقلا عم قيسنتلاب يلحملا ىوتسملا ىلع ةرصانم ةلمح ءارجإب ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتل ةدحتملا ممألا بتكم ماق امك
622.تاعازنلا فارطأ عم ضوافتلا يف هتربخو بتكملا ةيالو ىلع ءانب ،سرادملل يركسعلا لامعتسالا لوح ،ةيلودلا ةينمألا

.ةلتحملا سرادملا كرتل ةوعدو ضوافتو تانايب عمج نم ،ةلثامم لامعأ يف ةينطو يندم عمتجم تامظنم تكراش امك

ةيركسعلا هبش تاوقلا عم راوح يف كبتشت نأ ةيبمولوك ناسنإ قوقح ةمظنم نم اكيرول ةنيدمب سرادم تبلط1102 ماع يف
سرادم فصن يف عيباسأ ةدع ىلإ دحاو موي نم تماد ةيميلعت تالمح ةيركسعلا هبش تاوقلا هذه تمظن722.ةقطنملا يف
هبش تاوقلا فوفص يف ددج دونج دينجتو بالطلاو نيملعملا ىلع ريثأتلا تالمحلا هذه نم دصقلا ناك .لقألا ىلع ةنيدملا
822.سرادملا راقم تاوقلا تكرتو تالمحلا هذه ءاهنإ ىلع ضوافتلا يف ناسنإلا قوقح ةمظنم تحجن .ةيركسعلا

يعامتجالا مالعإلا طئاسو ليلحت تاودأو يعانصلا رمقلا روص لامعتسا
(ايديم لايشوسلا)
اهيف تلتحا يتلا ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ تالاحلا نم ديازتلا يف ذخآ دودحم ددع يف ةدوجلا ةقئاف ةيراجت يعانص رمق روص لامعتسا مت
يعامتجالا لصاوتلا تاصنم دعت امك .اهلخاد نم ةيركسع تامجه تنش وأ اهنم برقلاب تاوق ترشن وأ سرادملا ةيركسعلا تاوقلا
اردصم – مهسفنأ نوحلسملا نولتاقملا ىتحو لب نويلحملا نويندملاو نويفحصلا اهلجسي يتلا ويديفلا عطاقم اميس ال – (ايديم لايشوس)

ً

امهم
ً
.درطم لكشب ةلدألل 

ويديف عطاقمل يفارغجلا عقوملا ديدحت يف يعانصلا رمقلا روص لامعتسا نم شتوو ستيار نمويه تنكمت4102 ماع يف
922.سرادم ةينفأ نم خيراوصو نواه فئاذق قلطت يهو تاوقلا هذه رهظُت ،ايروسب بلح يف ةضراعملا تاوق اهتلجس

قثوت يعانص رمق روص كانه تناك ،نادوسلا يف قرزألا لينلا ةيالو يف برحلا مئارج نع3102 ماعل ةيلودلا وفعلا ريرقت يف
نم ةمظنملا تنكمت ،لاثملا ليبس ىلع .سرادملا ةركسع هيلإ تدأ امو سرادملا يف ةينادوسلا ةيركسعلا تاوقلا دجاوت
عم ،ةميخ56 يف ةراشم ةقرف رصانع معدل ،اجات ةيرق يف نيتسردم يف ةنيصح ةطقن تبصن ةيركسعلا تاوقلا نأل لوصولا
032.نواهلاب فصقلل لقألا ىلع نيتطقن بصن

ةصنم ىلع فرعتلا يف يعانصلا رمقلا روص لامعتسا نم ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتل ةدحتملا ممألا بتكم نكمت9002 ماع يف
132.اكناليرس يف عازنلا ةياهن برق ةيموكحلا تاوقلا لبق نم ةسردم ءانف يف تبُصن نواه
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.ةينمألا تاوقلا نم سرادملا ءالخإ صخي اميف دنهلا يف تايالولا مكاحم ضعب حاجنلا فلاح امك

مكح ىلإ ،انتاب يف نييواملا نيدرمتملا ةئوانم تايلمع نمض سرادملا نع تاوقلا داعبإ يف حاجنلا نويلحم ءاطشن يزعي
ابلس رثؤي سرادملل نمألا تاوق مادختسا نأ ىلإ ةمكحملا تراشأ .راهب ةيالو ةمصاع يهو ،9991 ماع انتاب يف ايلعلا ةمكحملل

ً

اقئاع ربتعي ال سرادملا مادختسا نم تاوقلا عنم نأو ،بالطلا ةسارد ىلع
ً
942.ينمألا عضولا نيسحتل 

نع اهرودب ترفسأ دقو ،ةسردم22 ـل ةيموكحلا نمألا تاوق مادختساب ءاعدا نأشب لاغنبلا برغ يف9002 ماع يف ةيضق تليحأ
052.مُكحلا اذهل دعب اميف تلثتما دقو ،سرادملا نم ةينمألا تاوقلا بحسنت نأب ايلعلا اتكلاك ةمكحم نم رمأ

تاسسؤملل ةحلسملا تاوقلا لامعتسا ديقت وأ رظحت ةيركسع تاسايس
ةيميلعتلا
ارظح ضرفت ةيركسع تاسايس وأ رماوأ لودلا ضعب تمدختسا

ً
ادويق وأ ،ةيميلعتلا تاسسؤملل يركسعلا مادختسالا ىلع 

ً
دحلا زواجتت 

.يناسنإلا يلودلا نوناقلا هيلع صني يذلا ىندألا

بئاتكلاب نيلماعلاو مالسلا ظفح بئاتك ةداقل هجوي يذلا –2102 ماع يف ةدحتملا ممألا نع رداصلا ةاشملا بئاتك ليلد يف درو
ةيامحل صاخ مامتها ءاليإ بجي“ :نأ درو – تايلمعلا ةرادإو طيطخت ءازإ هيجوتلا ةيعرفلا تادحولا ةداقو ايارسلا ةداقو
اشه مهعضو دعي نيذلا ةيبصلاو تايتفلا تاجايتحا

ً
:ةاشملا بئاتك لاثتما بجوتست يتلا ةمهملا رومألا نم .عازنلا يف ةياغلل 

ال [و] ...ةيركسعلا تايلمعلا حلاصل تامولعملا عمج يف اومدختسي نأ وأ ةرشابم رطخلا ةهجاوم يف لافطألا عقي الأ بجي
152.”اهتايلمع يف وأ تاوقلا دي ىلع سرادملا مدختست

عيمج ىلع“ :يلاتلا رمألا ،نادوسلا ريرحتل يبعشلا شيجلا ،نادوسلا بونجل ةحلسملا تاوقلا ناكرأ سيئر ردصأ3102 ماع يف
يف لخدتلاو سرادملا لالتحا ...ىلع طورشملا ريغ رظحلاب مازتلالا ،تادحوو دارفأ نم نادوسلا ريرحتل يبعشلا شيجلا ءاضعأ
لاثملا ليبس ىلع كلذ لمشي نأ ىلع ،ضرغ يأل سرادملا تآشنم لامعتسا وأ ةيميلعتلا ةطشنألا وأ ةساردلا ريس ضارتعا وأ

متي فوس سرادملا لالتحا ...تالاح عيمج ...ودعلل مئاق وأ لمتحم موجه نم ءامتحالا وأ رئاخذلا وأ داتعلا نيزخت ،رصحلا ال
ةمدخلا نم يرادإلا لصفلاو بيدأتلاو ةمارغلاو نجسلا ىلإ يدؤت ةددشم ةيرادإو ةيئاضق ريبادتب هجاوُت فوسو اهيف قيقحتلا
نادوسلا ريرحتل يبعشلا شيجلا ناكرأ سيئر بئان ززع4102 لوليأ/ربمتبس01 يف252.نادوسلا ريرحتل يبعشلا شيجلا يف
352.لاثتمالاب تادحولا عيمجل رمأ رادصإب3102 بآ/سطسغأ يف رداصلا يباقعلا يهيجوتلا رمألا

ارمأ ةحلسملا تاوقلل ماعلا دئاقلا ردصأ ،ايبمولوك يف
ً
اقرخ دعي“ هنأ هيف درو0102 ماع يف 

ً
احضاو 

ً
ذاختا أدبملو زييمتلا أدبمل 

ايخيرات تبث“ عونلا اذه نم نايعألا مادختسا نأ ىلإ رمألا راشأ .ةسردم لالتحا متي نأ”تامجهلا يف تاطايتحالا
ً
لعشي هنأ 

[لافطألا] دض ةيهفشلاو ةيندبلا تاءادتعالاو ،ةيئاوشعلا تامجهلاو بهنلاو يرسقلا ريجهتلا لثم ،تاوقلا دض ىرخأ تاماهتا
مازتلالا نامض نع نولوؤسم”ةيدايقلا تايوتسملا عيمج نم ةداقلا“ نأ ىلإ رمألا راشأو .”ةصاخ ةيامح ريبادت نوقحتسي نيذلا
ةيلمع ...ءارجإو نكمأ ىتم ةيبيدأت تاقيقحت ءارجإ بولطم“ تايدعتلاب تاغالب روهظ لاح يف هنأو ،سرادملا لالتحا رظحب
452.”تايلمعلا قطانم يف كولسلا سفن رركت يدافت لجأ نم ةبقارم

ةيساسألا ةينبلا مادختسا مدع“ أدبمب مزحب مازتلالا دارفألا ىلع نأ اهيف درو ةيهيجوت ةلاسر ةينيبلفلا ةحلسملا تاوقلا تردصأ
552.”نيزخت تاعدوتسم وأ ةينكس تاقحلم وأ تانكث وأ ةدايق طاقن اهذاختا لثم ةيركسعلا ضارغألا يف ...سرادملا لثم

فرعُتو ،ةيفاقث نايعأ دض لاتتقا لامعأ يأ باكترا رظحُي هنأ ىلإ راشأ ةدحتملا ةكلمملا يف رداصلا ةحلسملا تاعازنلا نوناق ليلد
اضيأ نوناقلا“ هنأ ليلدلا فاضأ مث .ميلعتلل ةصصخملا تاسسؤملا لمشت اهنأب

ً
ميلعتلل ةصصخملا تاسسؤملا مادختسا”رظحي 

اذهل رخآ عاطتسم ليدب كانه نكي مل ام ،حلسملا عازنلا يف بارخلا وأ ريمدتلل تآشنملا ضرعت نأ حجرُي ضارغأل“
652.”مادختسالا
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تاسسؤملل ةحلسملا تاوقلا لامعتسا دييقت وأ رظحب ةينطولا مكاحملا ماكحأ
ةيميلعتلا
ىلإ ءوجللاب تابسانم ةدع يف تاعامجو دارفأ ماق دقف ،سرادملل ةحلسملا تاوقلا مادختسال رمدملا رثألاب ّرقت ةيلحملا تاعمتجملا نأل
.ىواعدلا هذه لثم عم ةفطاعتم دنهلاو ايبمولوك نم لك يف مكاحملا تناك .ةلكشملا هذه ةيوستل ةينطولا مهمكاحم

رقم نأب اهيف ةلئاق ،ةيروتسدلا ةمكحملا مامأ ةيئاضق ىوعد رافيلوب يف وناربماز يف ةسردمب ةبلاط تعفر ،8991 ماع يف ايبمولوك يف
اليل نييركسعلا نيلوؤسملا دجاوتو ةرشابم ةسردملا ةيانب ءارو أشنملا ةطرشلا

ً
انايحأ اهتسردم يف 

ً
يف اهقحو ةايحلا يف اهقح ددهي ،

.ميلعتلا

ميلعتلا يف قحلا عقاو نمو ،9491 ماعل فينج تايقافتال يناثلا يفاضإلا لوكوتوربلا يف ةلوفكملا ةيامحلا ريبادت عقاو نم
امك .ةسردملا يف ةماقإلا شيجلا طابضو ةطرشلا ناكمإب دعي مل هنأب ةيروتسدلا ةمكحملا ترمأ ،يبمولوكلا روتسدلا بجومب
دق ةنيدملا ىلع ةحلسملا تاباصعلا نم موجه يأ نأ تالامتحا ببسب ،ةسردملا لقنُت نأ وأ ةطرشلا زكرم لقنُي امإ هنأب ترمأ
روهدت عم ،ميلعتلا نم بالطلا برست ىلإ لعفلاب ىدأ امبر موجهلا اذه لثم نم فوخلا نألو ،ةسردملا ىلع موجهلا لمشي
242.ميلعتلا ةدوج

ةدعاقو ةطرشلا زكرم نم دحاو ينكس عبرم ةفاسم ىلع هنبا ةناضح نأل ةلثامم ىوعدب اريلاكال نم بأ مدقت ،ايبمولوك نم ىرخأ ةيضق يف
ارتم02 دعبي ناكم ىلإ تلُقن دق ةيناث ةناضح تناك .ينطولا شيجلل ةيركسع

ً
تايشيليم تمجاه نأ قبس .ةطرشلا زكرم نع طقف 

PE-CRAFىوعدلا مدقم بلط .ىدملا ةديعب ىرخأ ةحلسأبو ،نواهلا فئاذقو ةيوديلا لبانقلاو خيراوصلاب ةطرشلا زكرم تبرضو ةدلبلا
.ةطرشلا زكرم لقن متي نأ

ىلع موجهلاب رهاظلا رطخلا ةعيبط نيبو ،يلحملا يناكسلا عمجتلا نم ةطرشلا زكرم برق اهلفكي يتلا ايازملا نيب ةمكحملا تنزاو
ىلع مهوملعم وأ ةناضحلا لافطأ ةردق مدعو فنعلا نم ةيامحلا يف ايبمولوك روتسد بجومب لافطألا قوقحو ،ةطرشلا زكرم
اديعب ةطرشلا زكرم لقنل ةجاحلا ىلع ةمكحملا تقفاو .عونلا اذه نم موجه عوقو لاح يف مهسفنأ نع عافدلا

ً
342.ةناضحلا نع 

يف ةعوفرملا ،ىلوألا ةيضقلا يف .سرادم مدختست يتلا نمألا تاوق دض نيكتشملا ىلإ نيتيضق يف ايلعلا ةيدنهلا ةمكحملا تزاحنا امك
اوبلاطو ،مودوج ىولس ىمسمب ةفورعم ايشيليم معد فقوب  هراجستاهش ةيالو رمأت نأ ةمكحملا نم ىوعدلا ومدقم بلط7002 رايأ/ويام
442.ةيواملا تايشيليملا اهتبكترا يتلا لتقلا لامعأ يفو ،مودوج ىولسو ةيموكحلا نمألا تاوق اهتبكترا يتلا تاكاهتنالا يف يروفلا قيقحتلاب

نيب نم ةنجللا ريرقت راشأ .نيبناجلا نم ناسنإلا قوقح تاكاهتنا معازم يف قيقحتلاب ةينطولا ناسنإلا قوقح ةنجل ايلعلا ةمكحملا ترمأ
ادر542.سرادملا لالتحاب نمألا تاوقل حامسلاب ةّدع تابسانم يف تماق ةيالولا ةموكح نأ ىلإ ،ىرخأ رومأ

ً
:جئاتنلا هذه ىلع 

نمألا تاوق ءالخإ نامضب هراجستاهش ةيالوو دنهلا داحتال هيجوت رادصإ متي“ :1102 يناثلا نوناك/رياني يف ايلعلا ةمكحملا ترمأ
642.”مويلا نم روهش ةعبرأ هتياغ دعوم يف نيملعملاب صاخلاو يبالطلا نكسلاو سرادملا ينابمو ،ةيميلعتلا تاسسؤملا عيمجل

الاثتما سرادم ةدع كلذ دعب تلخأ نمألا تاوق نأ مغر
ً

اهمدختست سرادم ةدع كانه تناك2102 لوليأ/ربمتبس ىتحف ،ةمكحملا مكحب 
742.تاوقلا

اولقن دق لافطألا نم ةريبك دادعأ نأب ءاعدا ىلع تلمتشا دقف ،7002 ماع يف اهرودب تأدب يتلا ةيناثلا ايلعلا ةيدنهلا ةمكحملا ةيضق امأ
لبق نم ةرملا هذه ،رخآ قيقحتب ايلعلا ةمكحملا ترمأ .دنهلا يبونج ودان ليمات ةيالو ىلإ دنهلا قرش لامش تايالو نم ينوناق ريغ لكشب
:لفطلا قوقح ةيامحل ةينطولا ةنجللا

اهلتحت يتلا سرادملا عيمج ءالخإ ىلإ يلخادلا نمألا ةرازو ايلعلا ةمكحملا وعدت نأب لفطلا قوقح ةيامحل ةينطولا ةنجللا تصوأ
احومسم سيل“ تفاضأو ،ةمكحملا اهتنبت يتلا ةيصوتلا يهو ،ةيموكحلا نمألا تاوق

ً
يف نمألا وأ ةحلسملا تاوقلا لالتحاب 

842.”ةيسردملا ينابملل ناك ضرغ يألو لبقتسملا
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ةيلودلا رمحألا لالهلاو رمحألا بيلصلا ةكرح
،1102 ماع يف ارسيوسب فينج يف – رمحألا لالهلاو بيلصلل نوثالثلاو يداحلا يلودلا رمتؤملا وهو – يملاع يناسنإ رمتؤم ربكأ دقعنا
يلودلا داحتالاو ،ملاعلا ءاحنأ ىتش نم ةينطولا رمحألا لالهلاو بيلصلا تايعمجو ،فينج تايقافتا يف فارطألا لودلا هيف تعمتجاو
يلودلا نوناقلا ذيفنت نأشب تاونس4 اهماوق لمع ةطخ رمتؤملا ىنبت .رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللاو ،رمحألا لالهلاو رمحألا بيلصلل
:ةحلسملا تاعازنلا يف ميلعتلا ةيامحو ،ةحلسملا تاعازنلا يف لافطألا ةيامح نيسحت فده قيقحتل ةعباتم تاوطخ لمشتو ،يناسنإلا

ىلإ اهب يدؤت نأ نكمي ضارغأ يف ،ميلعتلل ةسركملا ةيندملا ينابملا لامعتسا عنمل ةعاطتسملا ريبادتلا عيمج لودلا ذختت»
462.”يناسنإلا يلودلا نوناقلا بجومب اهل ةحونمملا ةيامحلا نادقف

ةيتامولعم تالمح
اهدوجوب ميلعتلاو سرادملا ولوؤسمو دونجلا يعي نأ يرورضلا نم ،سرادملل يركسعلا لامعتسالا رظحت تاسايس وأ نيناوق رفوتت ثيح
.اهاوتحمو

نأ نع نلعُتو ،سرادملا يف اهضرع مت ،ةيلحم تاغل ةدعو ةيزيلجنإلاب تاقصلملا نم ةلسلس فسينويلا تردصأ ،نيبلفلا يف
562.ةينيبلفلا نيناوقلا قرخي سرادملل يركسعلا مادختسالا

ةتقؤم ةليدب ميلعت نكامأ ريفوت
ىلعف ،اهل ةحلسملا تاوقلا لامعتسا ببسب ىرخأ ةيميلعت ةسسؤم وأ ةسردملا يف ميلعتلا رمتسي نأ نكمملا ريغ نم حبصي امدنع
ةرداق ريغ وأ ةدعتسم ريغ ةموكحلا نوكت امدنع هنأ ريغ .ةدوجلا ىوتسم سفن ىلع نوكت ،ميلعتلل ةليدب تاحاسم ريفوتب مازتلا ةموكحلا
تاحاسم نوكت ،ةساردلا هذه يف ركذلا قبس امك نكل) .رودلا اذه بعل نم نويلودلا نوحناملا نكمتي نأ نكمي ،ليدبلا اذه ريفوت ىلع
.(ةيلصألا سرادملا نم ىوتسم ىندأ ةداعلا يف ةتقؤملا ةليدبلا ميلعتلا

لالتحا ببسب ميلعتلا تاجايتحا عم تالاكولا نيب ةكرتشملا ةمئادلا ةنجللاب ميلعتلا ةعومجم تطاعت ،نادوسلا بونج يف
ىلع نيملعملل ةئراط تابيردتو ،سرادملا تامزلتسم نم ئراوط تادادمإو ،ةتقؤم ميلعت تاحاسم ريفوت لالخ نم سرادملا
662.ةايحلا ذاقنإ تاراهم نم اهريغو ،يعامتجالا-يناسفنلا معدلاو ةيامحلا ريبادت
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ةدعاسملل يعافد رمأ هتفصب ردصي فوس يذلا ،ينوناقلا ةحلسملا تاوقلا ليلد عجارت روطسلا هذه ةباتك تقو ادناليزوين تناك
ةصاخلا ينابملا مدختست ال ادناليزوين نع عافدلا تاوق نأ ىلإ ليلدلا ةدوسم ريشت .ةبساحملاو ةينوناقلا دعاوقلا ذافن يف
ايرورض مادختسالا اذه ناك اذإ الإ ةيركسع ضارغأل ةيميلعتلا تاسسؤملاب

ً
ذاختا متي ،تالاحلا هذه لثم يف .ةجرد ىصقأل 

يف امب ...مصخلا تاوق لبق نم ةيميلعتلا تاسسؤملا ىلع موجهلا راثآ نم لافطألا ةيامح“ نامضل ةعاطتسملا ريبادتلا عيمج
راثآلا صيلقت متي [و] ،ةنكمم ةينمز ةرتف لقأ ىلع مادختسالا اذه رصتقي .ناكملا نع دارفألا ءالؤه داعبإ ةرورضلا لاح يفو كلذ
نأ ىلإ ليلدلا ىلع تاقيلعتلا تراشأ امك752.”ةنكمم ةجرد ىندأل – ميلعتلا يف مهقح مارتحا اميس ال – لافطألا ىلع ةيبلسلا
اموجه دعي“ رطخلل ميلعتلا قفارم ضيرعت

ً
انّيب 

ً
عازنلا ةيلوؤسم لمحتت الأ بجي يتلا لبقتسملا لايجأ ةيمنتو ميلعتلا ىلع 

لالتحاو لامعتسا“ نأو يلودلا نوناقلا بجومب ميلعتلا يف قحلا لافطألل نأب ةحارص رقي ليلدلا .”رطخلا هنم ئشانلا حلسملا
يلمت ةيركسع بابسأ دوجو لاح يفو .”قحلا اذه ةسرامم نم حوضوب ضوقي ةيميلعتلا تاسسؤملا نم اهريغو سرادملا
،ةيلحملا تاطلسلا عم رواشتلاب ،ةنكمملا تاوطخلا عيمج ذاختا نم دبال“ نأ تاقيلعتلا يف درو ،ةسردمل تاوقلا مادختسا
المع نكمم ىوتسم لقأل لافطألا ميلعت بارطضا صيلقت نامضل

ً
ريسيتو ىلع فرعتلل ةجاحلا لمشي دق اذه نأب تاقيلعتلا رقت .”

852.ةيركسعلا ضارغألل ةبسانم ىرخأ تآشنم مادختسا

ارمأ وبماتن ابول ردنسكلأ ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمجل عافدلا ريزوو ءارزولا سيئر بئان ردصأ3102 رايأ/ويام يف
ً
ايرازو 

ً
تاوقلل 

فوس ةيركسع ضارغأ حلاصل سرادم ىلع ذاوحتسالا يف هعولض نيبتي تاوقلا نم رصنع يأ نأ هيف ركذ ةيلوغنوكلا ةحلسملا
دوجو نم دكأتلا نم اونكمتي مل ةساردلا هذه يف نيكراشملا نيثحابلا نأ الإ952.ةددشملا ةيبيدأتلاو ةيئانجلا تابوقعلل ضرعتي
لامتحا ينعي ام ،اهميرجت نع كيهان ،سرادملل يركسعلا لامعتسالا ةسرامم مظني وأ ةحارص رظحي يركسع أدبم وأ عيرشت يأ
.ةيلاعف تاذ ريغ رداصلا رمألا نوكي نأ

نيتكيرمألا يف ىرخأ لود عم ةيدهاعت تامازتلا اهيلع ةدحتملا تايالولا نأل راشأ01-72 مقر يكيرمألا شيجلل يناديملا ليلدلا
062.”لودلا هذه نيب برحلا لاح يف ةيميلعتلا تاسسؤملا ...ىلإ ةيامحلاو دايحلا ةفص حنمت“

لودل ةعباتلا ريغ ةحلسملا فارطألا تامازتلا
اضيأ فورعملا ،يناسنإلا يلودلا نوناقلا نإ

ً
تاعامجلا مزلي (هاندأ نماثلا لصفلا يف يناسنإلا يلودلا نوناقلا رظنا) برحلا نيناوق ىمسمب 

تاهيجوتو رماوأ تردصأ ،تاعامجلا نم ديدعلل ةعباتلا تاوقلا كولس ميظنتل162.حلسم عازن يف ةكبتشملا لودل ةعباتلا ريغ ةحلسملا
 :دعاوقو ئدابمو

بينجت لماكلاب معدي رحلا يروسلا شيجلا“ نأ رحلا يروسلا شيجلل ىلعألا يركسعلا سلجملا ناكرأ سيئر نلعأ4102 ماع يف
...سرادملا ةركسع رظحب يمسرلا هفقوم مويلا رحلا يروسلا شيجلا دكؤي ...ةيركسعلا ضارغألل مادختسالا ...سرادملا عيمج
تافرصت هجوي فوسو بئاتكلا عيمج ىلع هميمعت متيس نايبلا اذه .هسفن رمألا سكعي ثيحب هئدابم نالعإ لدعي فوسو
.”يلودلا نوناقلا بجومب بساحُيس نالعإلا يف ةروكذملا ئدابملل هقرخ نيبتي درف يأ .انئاضعأ

،ةحلسملا تاعازنلا يف لافطألا يمحت يتلا ةيلودلا ريياعملا مارتحال زفاحلا لودل ةعباتلا ريغ ةحلسملا تاعامجلا حنمل ىرخأ ةبراقم كانه
تامظنم نم يهو ،فينج ءادن ةمظنم هتدعأ دقو ،ةحلسملا تاعازنلا راثآ عيمج نم لافطألا ةيامحب صاخلا0102 ماعل مازتلالا كص وهو
هذهف ،اهيلع قيدصتلا نأ ةيلودلا تادهاعملا عيقوتل ةينوناق ةفص لودل ةعباتلا ريغ ةحلسملا تاعامجلل سيل نأ امب .يندملا عمتجملا
 :ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ لافطألا يمحت يتلا يلودلا نوناقلا ريياعمب اهمازتلا راهظإ ةصرف اهيطعت ةقيثولا

اهيلع رطيسن يتلا قطانملا يف لافطألا دادمإل يعسلا لجأ نم“ :اهصن ةدام ىلع تامازتلا ةلمج نيب نم مازتلالا كص يوتحي
ضارغأل سرادملا لامعتسا يدافتن ...:فوسف رومأ ةلمج نيب نم ،فادهألا هذه قيقحتلو ...نيبولطملا ةياعرلاو ةدعاسملاب
262.”ساسألاب لافطألا اهلمعتسي يتلا نكامألا وأ ،ةيركسع

،ةحلسملا تاعازنلا يف لافطألا ةيامحب مازتلالا كص ىلع تعقو لودلل ةعبات ريغ ةعامج31 تناك ،5102 راذآ/سرام ىتح
362.ايكرتو ايروسو ناريإو دنهلاو رامنايم يف تاعامج اهيف امب تامازتلالا هذه ذافنإل تاءارجإ تذختاو

56

5102 :برحلا يف ٌسورد



تاوقلا ىلع ةيندملا ةرطيسلا مادعنا
ءاطعإ مدع عم ،ناكملا ةمئالمل وأ ةيكيتكتلا ايازملل ةيولوألا نوطعي دونجلا نإف ،ةيميلعت تاسسؤم ىلع ةحلسملا تاوقلا يلوتست امدنع
يلحملا عمتجملا دقفي .ميلعتلا يف مهقحو بابشلاو لافطألا نم لك ةمالس ىلع يركسعلا مهدجاوت هلثمي يذلا ديدهتلل مامتهالا سفن
اردان .اهيلع هترطيسو ةيميلعتلا هتاسسؤم ةيكلمب ظافتحالا ىلع هتردق

ً
ةيميلعتلا تاطلسلاو ةيلحملا تاعمتجملا ةينمألا تاوقلا رواشت ام 

تاعمتجملل حاتي الو ،ميلعتلل ةمئالم ةليدب عقاوم ريضحت ميلعتلا تاطلسل نكمي ال هنأ ةجيتنلا .ةيلحم ةسردم يف ركسعم ءاشنإ لبق
نإف ،ةيلحملا سرادملا يف تاوقلا دجاوت دض ةيلحملا تاعمتجملا ضعب ترهاظت نيح يف .نيلتاقملل ةليدب نكامأ حارتقا ةصرف ةيلحملا
ريغ ةحلسملا تاعامجلا وأ ةيموكحلا نمألا تاوق دوجو يدحت ىلع ةديقم ةردقب ساسحإلاب اودافأ سرادملا يلوؤسمو رومألا ءايلوأ
سرادملا ءالخإ يف تابوعص ،مكاحملا ىتحو لب ميلعتلا ءارزوو ميلعتلا ولوؤسم هجاو نايحألا ضعب يفو .سرادملا يف ةلودلل ةعباتلا
سرادملل يركسعلا مادختسالا نإف ،لكشلا اذهبو .اهسفن ةموكحلا يف رخآ عرف درجم رمألا ةقيقح يف يه يتلا نمألا تاوق اهلتحت يتلا
اريثك

ً
اصقن لثمي ام 

ً
اقلقم 

ً
.ةحلسملا تاوقلا ىلع ةيندملا ةرطيسلا يف 

الو هتعماج يف ترشتنا ةيركسعلا هبش ةهبجلا تاوقو شيجلا نإ ةيلودلا وفعلا ةمظنمل ةيعماج بلاط لاق ناتسكابب رواشب يف
472.ميلعتلا ةرازو ىلإ ىوكشلا دعب ىتح ناكملا ةرداغم ىلع مهلمح ناكسلل نكمي
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ةيعمتجملا تاردابملا
نأ ،رومألا ءايلوأو نيملعملا نيب لصت يتلا ءابآلا سلاجمو تايعمج ىلإ نيدلا لاجر نم ،ةيلحملا تاعمتجملا يف ةرثؤملا رصانعلل نكمي
يركسعلا لالتحالا ءاهنإ لجأ نم لودلل نيعباتلا ريغ نيلعافلاو ةيموكحلا تاوقلا عم ضوافتلا لالخ نم ،ميلعتلا تاسسؤم اهرودب يمحت
 .سرادملا جراخ ةحلسملا تاعامجلا ءاقبإ يف حجنت دق ءابآلا لبق نم ةيمسرلا ريغ دوهجلا ىتح .ىرخألا ةيميلعتلا تاسسؤملاو سرادملل

لجأ نم يبعشلا شيجلا عم قافتا ىلع ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج يف ةطشن يندم عمتجم تامظنم تضوافت0102 ماع يف
762.هذه نيدرمتملا ةعامج لبق نم سرادملل لالتحالاو يركسعلا مادختسالا ءاهنإ ىلع ،ةيطارقميدلا ةداعتسا

عازنلا يفرط نم ةحلسملا تاوقلا عم لصاوتلل ضوافتلل جذومن ىلع (POZS)”مالس قطانم لابين سرادم“ جمانرب لمتشا
ةريثك ىرخأ تاديدهت نيب نم ،اهلوحو سرادملا يف ةحلسملا تاوقلا دجاوت فقو لجأ نم ةيلحملا فارطألا عم كلذكو يلهألا
اريثأت رثكألا دنبلا .لافطألا ةمالس ضرتعت

ً
نيب هيلع ضوافتلا متو سرادملا ةمالسل كولس دعاوق دادعإ ناك جمانربلا يف 

دعب ىتح .شيجلاو ةيواملا تاوقلا يلثممو ميلعتلا يلوؤسمو ةطرشلاو يندملا عمتجملا نم فارطألاو ةيلحملا تاموكحلا
862.جمانربلا لمع رمتسي ،لابين يف عازنلا ءاهتنا

ةحاتملا ةليلقلا دراوملاب مهسرادم اومحي نأ ،شيجلا اهلتحا نأ قبس ايبمولوك يف سرادم ةدع يف بالطلاو نوملعملا لواح
962.دايحلا ىلع ةلالد ءاضيب تايار عفر لالخ نم ،مهل

يذلا ءزجلا يف ةياغلل ةليلقلا سراملا نم ايروس يف بلحب تاراذنإ يح يف ةبيط ةسردم تناك3102 لوألا نوناك/ربمسيد يف
اقبط .لاتقلا عالدنا دعب لمعلل تداع يتلا بلح يف ةضراعملا هيلع رطيست

ً
ضعب ةضراعملا ولتاقم مدختسا نيح يف ،ناريجلل 

اقرش رتم002 ةفاسم ىلع ،ةرواجملا تايانبلا
ً
نوحلسملا نولتاقملا دجاوتي الأ ىلع ءابآلا رصأ دقف ،ةسردملا برغ رتم002و 

072.تامجهلاب اهفادهتسا رطخ ببسب ةسردملا برق ةضراعملل

اريثك فسألل نكل
ً
الضف .ةحلسملا تاعامجلا مامأ ةليلق نييندملا ةليح نوكت ام 

ً
ةردقلا مدعب سرادملا ولوؤسمو ءابآلا رعشي دق ،كلذ نع 

اهدحو ةيعمتجملا تاردابملا نوكت ةريثك نايحأ يفف مث نم .ةلودلل ةعباتلا ريغ ةحلسملا تاعامجلا وأ ةيموكحلا نمألا تاوق ةهجاوم ىلع
.اهيف بوغرملا ريغ تاوقلا دجاوت نم تاعماجلاو سرادملا ءالخإل ةيفاك ريغ – ةيلود وأ ةينطو ريياعم نم حضاو معد بايغ يف –

يف اهيلع ةحلسملا ةعيرشلا راصنأ ةعامج ءاليتسا نابإ ةينميلا نيبأ ةظفاحم يف رعج ةدلب نم ةلودلا ولوؤسم بلغأ رف امدنع
اسلجم ناكسلا ضعب سسأ ،1102 ماع

ً
ايندم 

ً
اوضع12 هماوق 

ً
تامدخلا ىلع لوصحلا يف ةدلبلا رارمتسا نامضل ،عمتجملا نم 

لاق1102 ماع رخاوأ يف نكل .ةحلسألا نم ةيلاخ سرادملا نوكت نأ ةرورض يندملا سلجملا حرتقا .ميلعتلا اهنمو ةيساسألا
الئاق ،ةحلسألا نم ةيلاخ سرادملا نوكت نأب حرتقملا ضفري هنأ سلجملا ءاضعأل ةعيرشلا راصنأ ةعامج يف ميلعتلا قسنم

ً
هنإ 

172.سرادملا لوخد نم نيحلسملا عنمي نل

قو ،دناليات يف يناتاب يف ةيئادتبالا ار ال ناب ةسردم يف
ّ

هبش تاوق دوجو ىلع نعطت ةضيرع ىلع نييلحملا ناكسلا نم011 ع
تحبر وأ ناكسلا فواخم نم تففخ امإو طابضنالا نامض ىلع ىوقأ لكشب تاوقلا تلمع ،كلذ دعبو .ةسردملا لخاد ةيركسع
اروف ةسردملا كرتت مل نكل ،مهتقث

ً
.272

يف سرادملا اومدختسا نابلاط يدرمتم نإ0102 ماع يف ةيلودلا وفعلا ةمظنمل ناتسكاب يف دناكالم ميلقإب ناكسلا لاق
ىلإ لاتقلاب اولقتني نأو ةساسحلا ةيندملا تايانبلا هذه يدافت لجأ نم مهل ناكسلا لسوت مغر تامجهلا نش يفو ءابتخالا
372.ىرخأ نكامأ
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لافطألا ىقلتي نأ ةيساسألا تانامضلا نم ،ةيلودلا ريغ ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ قبطنملا ،يناثلا يفاضإلا لوكوتوربلا بجومب
اقيقحت“ ،ميلعتلا

ً
282.”مهرومأ ءايلوأو مهئابآ تابغرل 

وأ تاوقلا اهمدختست يتلا ميلعتلا تاسسؤم ىلع تامجهلا ةينوناق ىدم
ةحلسملا تاعامجلا
افده ةأشنملا نم ةحلسم تاعامج وأ تاوق لبق نم ىرخأ ةيميلعت ةسسؤم وأ ةسردم مادختسا لعجي دق

ً
اعورشم 

ً
بجومب .موجهلل 

انايعأ“ ةيميلعتلا تاسسؤملا نم اهريغو سرادملا دعت ،يناسنإلا يلودلا نوناقلا
ً
اهتمجاهم نكمي هنأ ريغ382.تامجهلا نم ةيمحم”ةيندم 

بجومب اهريمدت يدؤيو يركسعلا لمعلا يف مهست ضارغأ يأ”ةيركسعلا فادهألا“ طورشل ةيفوتسم هيف ربتعت يذلا تقولا يف طقف
– ةيندم ضارغأل ةداعلا يف ةصصخملا نيعلا تناك اذإ اميف كشلا ةلاح يف) .ةديكأ ةيركسع ةزيم ققحت ىلإ يلاحلا فقوملا تابجوتسم
ءاوس ةسردم ةمجاهم نإ482.(يركسع ضرغ يف ةمدختسم ريغ اهنأ ضرتفُي ،يركسعلا لمعلا يف ماهسإلا يف مدختسُت – ةسردملا لثم
اماقتنا

ً
582.برحلا نيناوقل قرخ وه ،لبقتسملا يف اهمدختست دق تاوقلا نأل وأ يضاملا يف اهتمدختسا تاوق نم 

احيضوت.عورشم يركسع فده ىلإ ةسردملا لثم ةيندم ةيانب لوحي نأ نكمي تقؤملا مادختسالا ىتح
ً
ةمدختسملا ينابملا نأل 

ايلارتسأ عافد ةوقل يداشرإلا ليلدلا مدختسا ،ةيركسع ضارغأل مدختست الأ بجي ،سرادملا لثم ،ةيندم ضارغأ يف اهتعيبطب
نم ةيركسع ةزيم نوبستكي نذإ اوحبصأ ،رشابملا يرانلا موجهلا نم ىوأمك ةسردم ىنبم ودعلا دونج مدختسا اذإ“ :لاثملا اذه
افده حبصت ةسردملا نأ ينعي اذه .ةسردملا

ً
ايركسع 

ً
682.”اهتمجاهم نكميو 

ةضرع اهنم برقلاب وأ ةسردملا يف نيلتاقملا نإف ،يركسع فده ىلإ اهسفن ةسسؤملا ليوحتل ٍفاك ريغ نييركسع دوجو ناك اذإ ىتح
.نييندملا فوفص يف رئاسخ وأ ةيساسألا ةينبلاب قحلي رامد نع فقاوملا ضعب يف رفسي دق امم ،موجهلل

ايئاوشع نوكي الأ بجي – ةيركسع ضارغأ يف مدختست يتلا ميلعتلا تاسسؤم اهنمو – ةعورشم ةيركسع فادهأ ىلع موجهلا
ً
ريغ وأ 

نيلتاقملا نيب زييمتلا اهنكمي ال لئاسوو بيلاسأ هيف مدختسُت وأ ددحم يركسع فده ىلإ هجوي ال يذلا وه يئاوشعلا موجهلا .بسانتم
882.ةعقوتملا ةيركسعلا ةزيملا نييندملا حاورأ يف عقوتملا رئاسخلا هيف قوفت يذلا موجهلا وه بسانتملا ريغ موجهلا782.نييندملاو

ناسنإلا قوقحل يميلقإلاو يلودلا نوناقلا
نوناقلا بلاطي لعفلاب982.تاعازنلاو تابارطضالا تاقوأ يفو برحلاو ملسلا ءانثأ نيملعملاو بالطلا ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا يمحي
092.ةحلسملا تاعازنلا يف ةقبطنملا يناسنإلا يلودلا نوناقلا دعاوق عقاو نم لافطألا ةيامح متت نأ ةحارص ناسنإلا قوقحل يلودلا

اضرعت رثكألا ناسنإلا قوقح نإف – نمألاو ةايحلا يف نيملعملاو بالطلا قح ىلإ ةفاضإلاب
ً
سرادملل يركسعلا مادختسالا ءارج رطخلل 

ىلع لافطألا ةردق ىلع ةيموكحلا نمألا تاوق دي ىلع ةيميلعتلا ةسسؤملل لوطملا مادختسالا رثؤي امدنع .ميلعتلا يف قحلا يه تاعماجلاو
.ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا بجومب لوفكملا ميلعتلا يف لافطألا قح كهتنت تاوقلا نوكت نأ اهتقو نكمي ،ميلعتلا يقلت
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سرادملا يمحي يذلا يلودلا نوناقلا8
يركسعلا لامعتسالا نم تاعماجلاو

ظني
ّ

– يناسنإلا يلودلا نوناقلا لالخ نم ،ةيميلعتلا تاسسؤملل ةحلسملا تاعامجلاو ةحلسملا تاوقلا لامعتسا يلودلا نوناقلا م
اضيأ فورعملا

ً
572.ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلاو –”حلسملا عازنلا نيناوق“ وأ”برحلا نيناوق“ ـب 

يناسنإلا يلودلا نوناقلا
نوناقلا بلاطي .ةحلسملا تاعازنلا تارتف يف لودل ةعباتلا ريغ ةحلسملا تاعامجلاو ةحلسملا تاوقلا كولس يناسنإلا يلودلا نوناقلا مظني
ةيركسعلا فادهألا فدهتسي نأو ،ةيندملا نايعألاو نييندملاو ةيركسعلا فادهألا نيب زييمتلاب عازنلا يف فارطألا عيمج يناسنإلا يلودلا
.ةيركسع ضارغأ يف ةمدختسم نكت مل ام تامجهلا نم ةيمحم – ىرخألا ةيندملا نايعألا لثم – سرادملا دعت .طقف

الضف
ً

،سرادملا لثم ،ةيندملا نايعألاو نييندملا ناكسلا ةيامح لجأ نم ةعاطتسملا تاطايتحالا عيمج ذاختاب عازنلا فارطأ مزتلت ،كلذ نع 
:تامجهلا راثآ نم مهترطيسل ةعضاخلا

فارطأ ىلع نأ هيف درو ،حلسملا يلودلا عازنلا عاضوأ ىلع قبطني يذلا9491 ماعل فينج تايقافتال لوألا يفاضإلا لوكوتوربلا
نييندملا دارفألاو نييندملا ناكسلا نم اهترطيس تحت ام لقن ىلإ ةدهاج يعسلا ...عاطتسملا ردق عازنلا فارطأ موقت“ عازنلا
اديعب ةيندملا نايعألاو

ً
....ةعبارلا ةيقافتالا نم94 ةداملاب لالخإلا مدع عم كلذو ،ةيركسعلا فادهألل ةرواجملا قطانملا نع 

نع ةمجانلا راطخألا نم ةيندم نايعأو دارفأو نييندم ناكس نم اهترطيس تحت ام ةيامحل ةمزاللا ىرخألا تاطايتحالا ذاختا[و]
672.”ةيركسعلا تايلمعلا

بورحلا اهنمو ،ةيلودلا ريغ ةحلسملا تاعازنلا ىلع قبطني يذلا ،9491 يف ةدوقعملا فينج تايقافتال يناثلا يفاضإلا لوكوتوربلا
تايلمعلا نع ةمجانلا راطخألا نم ةماع ةيامحب نويندملا صاخشألاو نويندملا ناكسلا عتمتي“ :نأ هيف درو ،ةيلهألا
772.”ةيركسعلا

لجأ نم ةعاطتسملا تاطايتحالا عيمج عازنلا فارطأ ذختت نأ872يفرعلا يلودلا نوناقلا دعاوق نم عساو قاطن ىلع ربتعي امك
عازنلا يف فرط لك ىلع نأ امك .تامجهلا راثآ نم ،اهترطيسل ةعضاخلا سرادملا لثم ةيندملا نايعألاو نييندملا ناكسلا ةيامح
972.اهلوح امو ةيركسعلا فادهألا لاجم نم هترطيس تحت ةيندملا نايعألاو نييندملا دعبُي نأ – عاطتسملا ردق –

تاوقلا ىلع رظحي وهف ،ةيركسع ضارغأل سرادملا مادختسا ىلع ماع رظح ىلع يناسنإلا يلودلا نوناقلا يوتحي ال نيح يف ،كلذل
.يميلعت زكرمك اهل نيملعملاو بالطلا مادختسا ءانثأ ةيميلعت ةسسؤم ةيأ مادختسا ةحلسملا تاعامجلاو

وه موجهلل تاوقلا ضرعت عنمل ةيعماج وأ ةيسردم ةيانب يف نييندملا نم مهريغو ةبلطلا طاسوأ يف تاوقلل دمعتملا راشتنالا نأ امك
082.”ةيرشبلا عوردلا ذاختا“ ـب ةصاخلا برحلا ةميرج هنوكل ىقري دقو ،يناسنإلا يلودلا نوناقلل ميسج قرخ

:ميلعتلا ةحاتإ ةيامحب تامازتلا ىلع يناسنإلا يلودلا نوناقلا صني

ضرألا ىلع رطيست يتلا ةوقلا يأ – لالتحالا ةوق نإف ،ةحلسملا ةيلودلا تاعازنلا ءانثأ ةقبطنملا ،ةعبارلا فينج ةيقافتا بجومب
لافطألا ةياعرل ةصصخملا تآشنملا ليغشت نسح“ ةيلحملاو ةينطولا تاطلسلا عم نواعتلاب اهيلع – اهلوح لاتتقالا يراجلا
لافطألا ميلعتو ةلاعإ نيمأتل تاءارجإ ذختت نأ“ لالتحالا ةوق ىلع ،ةيفاك ةيلحملا تاسسؤملا نكت مل اذإ هنأ امك .”مهميلعتو
182.”مهتياعر عيطتسي قيدص وأ بيرق دوجو مدع ةلاح يف برحلا ببسب مهيدلاو نع اوقرتفا وأ اومتيت نيذلا

60

5102 :برحلا يف ٌسورد



ماتخلا9
،ملاعلا ءاحنأ ىتش يف ةرصاعملا تاعازنلا بلغأ يف لودل ةعباتلا ريغ ةحلسملا تاعامجلاو ةحلسملا تاوقلا نأ ةساردلا هذه ترهظأ دقل
دعاوق وأ بيذعت زكارم وأ زاجتحا تآشنم وأ تانكث وأ دعاوق ذاختا ليبق نم ضارغأل ىرخأ ةيميلعت تاسسؤم وأ سرادملا تمدختسا دق
نوناقلا بجومب عورشم يركسع فده ىلإ ةعماجلا وأ ةسردملا لوحت نأ نكمي تامادختسالا هذه .ةريخذلل نزاخم وأ رانلا قالطإل
ءارج ةميسجلا ةباصإلا وأ توملا رطخ ىلإ ةفاضإلاب .مصخلا تاوق نم تامجهلل ةضرع ميلعتلا تآشنمو نيملعملاو بالطلا لعجتو ،يلودلا
وأ ةيندب تاكاهتنال نوضرعتي وأ فنع لامعأ ىلع نودهشي دق ةحلسم تاوق اهلتحت يتلا تاعماجلا وأ سرادملا يف بالطلا نإف ،تامجهلا

.نيلتاقملا نم ةيسنج

اضيأ رثؤي سرادملا يف تاوقلا دجاوت
ً
ميلعتلاب قاحتلالا تالدعم عجارت ىلإو سرادملل بالطلا كرت ىلإ يدؤيو ،ميلعتلا يف راغصلا قح ىلع 

لكشبو ،مهبيغت نم ديزيو ،ميلعتلل سيردتلا ةئيهو نيملعملا ىدل عفادلا نادقف ىلإو ،ىلعأ ةيميلعت لحارم ىلإ لاقتنالا تالدعم صلقتو
ارظن .بسانتم ريغ لكشب تاباشلاو تايتفلا رثأتت .ةفينع ةطشنأ يف نيملعتملا دينجت نم ديزيو ،ميلعتلا هرفوي امم فعضي ماع

ً
ميلعتلا رودل 

روهدت ىلإ فاطملا ةياهن يف يدؤي دق سرادملل يركسعلا مادختسالا نإف ،ىرخأ ةيداصتقاو ةيعامتجا تارشؤم قيقحت يف يساسألا
.ةلماشلا ةيمنتلا فادهأ غولب ىلع تاعمتجملا تاردق

اردان
ً
ةبسنلاب ىتح .لاتقلا يف كبتشت يتلا ةحلسملا تاوقلاو تاعامجلا هيلإ رظنت امم وأ ،تايولوألا نم ميلعتلا يف قحلا ريفوت نوكي ام 

وأ ،رابتعالا يف لافطألا قوقح ذخأت نأ اهيلع نأ ةركفب ةّملم ريغ نوكت دقف ،برحلا نيناوقب اهمازتلاو اهفراعمب رخفت يتلا ةحلسملا تاوقلل
نأ ةساردلا هذه رهظُت .ةكرعملا ضرأو لاتقلاب ةصاخلا تاكيتكتلاو تاروانملا طيطخت ءانثأ ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا
.لودلاو تاعمتجملاو دارفألا ىلع ةيبلس تاعبت ىلإ يدؤي كلذ يف قافخإلا

.ةساردلل يذيفنتلا صخلملا دعب ةلماكلا تايصوتلا ةمئاق رفوتت .اهجئاتنو ةساردلا هذه ثوحب عقاو نم تدعأ تايصوت ةدع كانه

نوططخملاو ةداقلا ديفتسي دق .ةكرعملا رابغ طسو ،تارارقلل دونجلا ذاختا تاءارجإ هيجوتل ةطيسبو ةحضاو دعاوق ىلإ ةحلم ةجاح ةمث
اقبسم ريضحتلا ةيفيك ةفرعم نم

ً
ةبقارم يف دعاست نأ اهنأش نم ةحضاولا ريياعملا نأ امك .ميلعتلا راقم مادختسال ةجاحلا اودافتي ىتح 

تاهيجوتلا هذه يف باترت يتلا تاعامجلا عم تالخدتلاو تاضوافملا يف ةدعاسملاو ،ةحلسملا تاعامجلاو تاوقلا كولس مييقتو
.تاداشرإلاو

نمو .ةحارص رثكأ ميلعتلا يف قحلاو بالطلا نمأ نامضو ةيامحو مارتحاب ةحلسملا تاوقلا تامازتلا نوكت نأ نم دبال ،ىندألا دحلا يفو
،ةيركسع ةينطو تاسايسو ئدابم ةئيه ىلع يركسعلا لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألا ذيفنت نأش
المع اذه ةسراممو

ً
امهم ًءارجإ لثمي نأ ،

ً
اسوملمو 

ً
.هاجتالا اذه يف 
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:ميلعتلا يف قحلا نالفكي نايربك نايلود ناكص كانه

عقاو نم .ميلعتلا يف عيمجلا قحب لودلا رقت نأ ىلع صني ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا
الماك قحلا اذه قيقحت

ً
ايمازلإ يئادتبالا ميلعتلا لعج :

ً
اناجم عيمجلل هتحاتإو 

ً
يلاعلا ميلعتلا لعج ؛عيمجلل يوناثلا ميلعتلا ميمعت ؛

احاتم
ً
نيلماعلل ةيداملا عاضوألا نيسحت ةلصاومو ،تايوتسملا عيمج ىلع ةيسردم ةكبش ءامنإ ؛ةاواسملا مدق ىلع عيمجلل 

192.سيردتلاب

اماع81 نس تحت دارفألل لفكت لفطلا قوقح ةيقافتا
ً
اقيقحت .ميلعتلا يف قحلا 

ً
لعجب لودلا موقت ،قحلا اذهل لماكلا لامعإلل 

ايمازلإ يئادتبالا ميلعتلا
ً
احاتمو 

ً
اناجم 

ً
احاتم يلاعلا ميلعتلا لعج ؛لافطألل ةحاتمو ةرفوتم يوناثلا ميلعتلا لاكشأ لعج ؛عيمجلل 

ً

292.ةسردملا كرت تالدعم ليلقتو سرادملا يف مظتنملا روضحلا عيجشتل ريبادت ذاختا ؛تاردقلا ساسأ ىلع عيمجلل

492.نادلب ةدعل ةينطولا ريتاسدلا يفو392،ناسنإلا قوقحل ةيميلقإلا قيثاوملا نم ديدعلا يف لوفكم ميلعتلا يف قحلا نأ امك

صني يذلا ميلعتلا يف قحلا بجومب لودلل ةينوناقلا تامازتلالا ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلل ةدحتملا ممألا ةنجل تحضوأ
:ىلإ ةريشم ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا هيلع

تلمحت ةيدمع ةيعجارت ريبادت يأ تذختا اذإف ...ميلعتلا يف قحلل ةبسنلاب ةيعجارت ريبادت يأب حامسلا مدعب يوق ضارتفا كانه»
امامت ةرربم اهنأو ،لئادبلا لكل ةياغلل ةقيقد ةسارد دعب تلخدأ اهنأ تابثإ ءبع فرطلا ةلودلا

ً
قوقحلا عومجم ىلإ عوجرلاب 

592.”فرطلا ةلودلل ةحاتملا دراوملا ىصقأل لماكلا مادختسالا قايس يفو ،دهعلا يف اهيلع صوصنملا

مارتحالا تامازتلا :فارطألا لودلا ىلع تامازتلالا نم تايوتسم وأ عاونأ ةثالث ضرفي ،ناسنإلا قوقح لكك ،ميلعتلا يف قحلا»
امازتلا ءادألاب مازتلالا دسجي هرودبو .ءادألاو ةيامحلاو

ً
امازتلاو ليهستلاب 

ً
لودلا نم مارتحالاب مازتلالا بلطتيو ...ريفوتلاب 

نأ فارطألا لودلا نم ةيامحلاب مازتلالا بلطتيو .ميلعتلا يف قحلاب عتمتلا عنمت وأ لقرعت يتلا ريبادتلا ىشاحتت نأ فارطألا
ريبادت ذختت نأ لودلا نم (ليهستلاب) ءادألاب مازتلالا بلطتيو .ميلعتلا يف قحلاب عتمتلا يف لخدتلا نم ريغلا عنمل ريبادت ذختت
كمت ةيباجيإ

ِّ
اريخأو .ميلعتلا يف قحلاب عتمتلا ىلع اهدعاستو تاعامجلاو دارفألا ن

ً
يف قحلا (رفوت) يدؤت نأب فارطألا لودلا مزتلت 

692.”...ميلعتلا

هتيلباقو ،هلبقتو ،هيلع لوصحلا ةلوهسو ،هتحاتإ) ميلعتلا يف قحلل”ةيساسألا تامسلا“ نم لك ذيفنتو مارتحاب ةمزلم لودلا»
ةلوهس أدبم مرتحت نأو ،ةصاخلا سرادملا قالغإ مدعب ميلعتلا ةحاتإ أدبم مرتحت نأ ةلودلل دبال ،حاضيإلا ليبس ىلعو .(فيكتلل
ريبادت ذاختاب ميلعتلا لبقت (لهست) ذفنتو ،سرادملا ىلإ باهذلا نم تانبلا عنمب ...ريغلا موقي الأ نامضب ميلعتلا ىلع لوصحلا
792.”...عيمجلل ةبسنلاب هتدوج [يف] ...ميلعتلا ةمئالم نامضل ةيباجيإ

،سرادملا دايترا يف ماظتنالا ىلع عيجشتلل تاءارجإ اذه لمشي .ديازتم لكشب ميلعتلا يف قحلا ةلافكب مازتلا لودلا ىلع نإف مث نم
اعيمج يهو ،ميلعتلاب نيلماعلل ةيداملا فورظلل رمتسملا نيسحتلاو ،ىلعألا ميلعتلا لاكشأ ءامنإ عيجشتو ،سرادملا كرت تالدعم صيلقتو

ً

.ىرخألا ميلعتلا تاسسؤمو سرادملل يركسعلا مادختسالا ءارج ةددهم اهنأ ةساردلا هذه ترهظأ لماوع

يف تاشقانملا رظنا ،ناسنإلا قوقح رظن ةهجو نم سرادملل يركسعلا مادختسالا ةلأسم لفطلا قوقح ةنجل تعجار فيك نع ديزملل)
.(7 لصف
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ميلعتلا تاسسؤم لامعتسال ليلحت :1 قحلملا
5102 -5002 ةرتفلا

.2 قحلملا رظنا ،نييلاتلا نيلودجلا نم اهنيعب لود نع تامولعم ىلع عالطالل

:1 لودجلا
ةيميلعتلا تاسسؤملل يركسعلا لامعتسالا يف مهطارخنا ريراقتلا تلقانت نيذلا نولعافلا
5102 راذآ/سرام –5002 يناثلا نوناك/رياني ةرتفلا - ةحلسم تاعازن اهب يتلا لودلاب
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ةلودلا ةلودلل عبات لعاف ةلودلل عبات ريغ لعاف يلود لعاف

ناتسناغفأ ةيناغفألا ةيندملا ماظنلا ةطرش•
ةيناغفألا ةينطولا دودحلا ةطرش•
شيجلا•

نابلاط• تايسنجلا ةددعتم تاوقلا•

ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج شيجلا• اكالابلا ةضهانم  •
ةداعتسال يبعشلا شيجلا  •

ةيطارقميدلاو ةيروهمجلا
لدعلا لجأ نم نيينطولا عمجت  •

ملسلاو
نوقباسلا اكيليسلا  •

داشت شيجلا  •

ايبمولوك شيجلا  •
ةطرشلا  •

ينطولا ريرحتلا شيج  •
ةيبمولوكلا ةيروثلا ةحلسملا تاوقلا  •

بعشلا شيج –
اهل قبس ةيركسع هبش تاعامج  •

لاصفنالا

جاعلا لحاس شيجلا  • مالسلا لجأ نم ينطولا عمجتلا  •
ينطولا بابشلا  •

نويريبيللا ةقزترملا  •

ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج شيجلا  • بعشلا نع عافدلل ينطولا رمتؤملا  •
ادناور ريرحتل ةيطارقميدلا تاوقلا  •
يام يام تاعامج  •

يف ةدحتملا ممألا ةمظنم ةثعب  •
ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج

ايجروج شيجلا  •
ةطرشلا  •

ةيبونجلا ايتيسوأ ايشيليم  •

دنهلا راهيب يف ةيركسعلا ةطرشلا  •
دودحلا سرح تاوق  •
ةيطايتحالا ةيزكرملا ةطرشلا ةوق  •
تايالولا ةطرش  •

نويواملا  •

ةلودلا ةلودلل عبات لعاف ةلودلل عبات ريغ لعاف يلود لعاف

قارعلا شيجلا  •
ةيركسعلا هبش ةطرشلا  •
ةيدروكلا ةكرمشبلا  •

تايشيليملا  •
(شعاد) ةيمالسإلا ةلودلا  •

تايسنجلا ةددعتم تاوقلا  •

ايبيل (يفاذقلل يلاوملا) شيجلا  • يلاقتنالا ينطولا سلجملا  •

يلام شيجلا  • نيدلا راصنأ  •
 ةيبرعلا داوزألا ةكرح  •
 داوزألا لجأل يبعشلا فلاحتلا  •
برغ يف داهجلاو ديحوتلا ةكرح  •

ايقيرفأ
داوزألا ريرحتل ةينطولا ةكرحلا  •
ةيلاوملا يوك ادناغ ايشيليم  •

ةموكحلل
داوزألا ةدحول ىلعألا سلجملا  •

ةلماكتملا ةدحتملا ممألا ةثعب  •
رارقتسالا قيقحتل داعبألا ةددعتملا
يلام يف

رامنايم (وادامتات) شيجلا  •

لابين شيجلا  • نويواملا - يلابينلا يعويشلا بزحلا  •

ايرجين شيجلا  • مارح وكوب  •

ناتسكاب شيجلا  •
دودحلا تاوق  •

نابلاط  •

نيطسلف ةحلسملا ةينيطسلفلا تاعامجلا  • يليئارسإلا عافدلا شيج  •

نيبلفلا شيجلا  • نويمالسإلا وروماسغناب ولتاقم  •
ةيرحلا لجأل

ةيمالسإلا ةيررحتلا وروم ةهبج  •

لاموصلا ةيموكحلا ةيداحتالا تاوقلا  •
ةيلاقتنالا

بابشلا  • يبويثألا شيجلا  •
لاموصلا يف يقيرفألا داحتالا ةثعب  •

اكناليرس شيجلا  •
ةطرشلا  •

نادوسلا شيجلا  •
يزكرملا يطايتحالا ةطرش  •

نادوسلا ريرحتل يبعشلا شيجلا  •



يف ةدراولا عئاقولاب ةصاخلا رداصملا :2 قحلملا
ةلودلا بسح ةمسقم ،ريرقتلا
ناتسناغفأ
 [ةيبرعلا ىلإ ةمجرتم]

.9002 بآ/سطسغأ62 –31 ،”ةيعوبسألا ثداوحلا ةمئاق“ يندملا عمتجملا تامظنم ةمالس بتكم
اينمأ ناتسناغفأ ميلست نم ىلوألا ةلحرملا ةيادب“ ،وتسويرأ ديفيد

ً
.1102 زومت/ويلوي71 ،نإ نإ يس ،”

.1102 زومت/ويلوي71 ،سرب اماخ ،”راهراجنان ميلقإ يف سرادم تايانب لتحت نابلاط ايشيليم“ ،ةداز ينغ
 .811 ص ،4102 ،”4102 :موجهلا تحت ميلعتلا“ تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا
ةينمألا ةدعاسملا ةوق رابخأ ،”بادناغرأ ةقطنم يف نمألا نيسحت ىلع نالمعي ةيلودلا ةينمألا ةدعاسملا ةوقو ةيناغفألا تاوقلا“ ،ةيلودلا ةينمألا ةدعاسملا ةوق
.0102 يناثلا نيرشت/ربمفون62 ،ةيلودلا
،حلسملا عازنلا يف نييندملا ةيامح2102 يونسلا ريرقتلا :ناتسناغفأ“ ،ناسنإلا قوقحل يماسلا ضوفملا بتكمو ناتسناغفأ ةدعاسمل ةدحتملا ممألا ةثعب
 .75 ص ،3102 طابش/رياربف
،حلسملا عازنلا يف نييندملا ةيامح3102 يونسلا ريرقتلا :ناتسناغفأ“ ،ناسنإلا قوقحل يماسلا ضوفملا بتكمو ناتسناغفأ ةدعاسمل ةدحتملا ممألا ةثعب
.16 ص ،4102 طابش/رياربف
،حلسملا عازنلا يف نييندملا ةيامح4102 يونسلا ريرقتلا :ناتسناغفأ“ ،ناسنإلا قوقحل يماسلا ضوفملا بتكمو ناتسناغفأ ةدعاسمل ةدحتملا ممألا ةثعب
.66 ص ،5102 طابش/رياربف
.54 ةرقف ،1102 طابش/رياربفS،3/55/1102 ،ناتسناغفأ يف حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.75 ةرقف ،1102 ناسين/ليربأA،32/028/56-052/1102/2 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.61 ةرقف ،2102 ناسين/ليربأS-287/66/A،62/162/2102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
 .3102 رايأ/ويامS-548/76/A،51/542/3102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.82 ةرقف ،4102 رايأ/ويامS-878/86/A،41/933/4102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا

[ةيزيلجنإلاب لصألا]
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ةلودلا ةلودلل عبات لعاف ةلودلل عبات ريغ لعاف يلود لعاف

نادوسلا بونج نادوسلا ريرحتل يبعشلا شيجلا  •
ةينطولا ةطرشلا زاهج  •

نادوسلا ريرحتل يبعشلا شيجلا  •
 ةضراعملا يف

بونجل يطارقميدلا شيجلا/ةكرحلا  •
اربوك ليصف/نادوسلا

ايروس شيجلا  • رحلا يروسلا شيجلا  •
(شعاد) ةيمالسإلا ةلودلا  •
ةحيبشلا ايشيليم  •

دناليات شيجلا  •
ةلاوجلا  •

ةينطولا ةيروثلا ةهبجلا  •

ادنغوأ شيجلا  •

ايناركوأ شيجلا  • ةيلاوملا ةعوطتملا تايشيليملا  •
 ةموكحلل

ةيلاصفنالا نيدرمتملا تاوق  •

نميلا (ةموكحلل يلاوم) شيجلا  •
يسائرلا سرحلا  •
يزكرملا نمألا  •

نويثوحلا تايشيليم  •
تاميصقلا ةليبق  •
ةعيرشلا راصنأ  •
نع تقشنا) عردم ىلوألا ةقرفلا  •

(ةموكحلل يلاوملا شيجلا
ةيلاوملا ىرخألا ةيلبقلا تايشيليملا  •

اهل ةضراعملاو ةموكحلل
رذع ةلفق لئابق  •
”،Afghanistan NGO Safety Office، “Weekly Incident Listنويفلسلا  • August 13-26، 2009.

David Ariosto، “First Stage of Afghan Security Handover Begins،” CNN، July 17، 2011.
Ghanizada، “Taliban militants occupy school building in Nangarhar province،” Khaama Press، July 17، 2011.

Global Coalition to Protect Education from Attack، Education Under Attack: 2014، 2014، p. 118
International Security Assistance Force، “Afghan-ISAF Forces Work to Improve Security in Arghandab District،” ISAF News، November 26، 2010.

United Nations Assistance Mission in Afghanistan and United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights، “Afghanistan: Annual
Report 2012 Protection of Civilians in Armed Conflict،” February 2013، p. 57.

United Nations Assistance Mission in Afghanistan and United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights، “Afghanistan: Annual
Report 2013 Protection of Civilians in Armed Conflict،” February 2014، p. 61

United Nations Assistance Mission in Afghanistan and United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights، “Afghanistan: Annual
Report 2014 Protection of Civilians in Armed Conflict،”، February 2015، p. 66.

United Nations Secretary-General، Children and Armed Conflict in Afghanistan، S/2011/55، February 3، 2011، para. 45.
United Nations Secretary-General، Children and Armed Conflict، A/65/820–S/2011/250، April 23، 2011، para. 57.
United Nations Secretary-General، Children and Armed Conflict، A/66/782–S/2012/261، April 26، 2012، para. 16.

United Nations Secretary-General، Children and Armed Conflict، A/67/845–S/2013/245، May 15، 2013. 
United Nations Secretary-General، Children and Armed Conflictt، A/68/878 - S/2014/339، May 14، 2014، para. 28.



[ةينابسإلاو ةيزيلجنإلاب لصألا]

جاعلا لحاس
[ةيبرعلا ىلإ ةمجرتم]

.1102 يناثلا نيرشت/ربمفون91 ،دناليات ،تيكوف ،ةدحتملا ممألا يلوؤسم نم نينثا عم فلؤملا تالباقم
ناريزح/وينوي51 ،”2 مقر ريرقت :يراوفيإلا ميلعتلا ماظن ىلع ةمزألا راثآ نع ريرقت :ميلعتلا ىلع موجهلا“ جاعلا لحاس يف ميلعتلا ةعومجم ،ةمئادلا ةكرتشملا ةنجللا
.6 ص ،1102
.1102 طابش/رياربف32 ،”تاكاهتنالا فقو لجأ نم وبغابغ ىلع يقيرفألا داحتالا طغضي نأ بجي :جاعلا لحاس“ ،شتوو ستيار نمويه
.1102 رايأ/ويام62 ،”8 مقر جاعلا لحاس فقوم ريرقت“ ،ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم
.1102 ناريزح/وينوي3 ،”9 مقر جاعلا لحاس فقوم ريرقت“ ،ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم
.62 ةرقف ،6002 لوألا نيرشت/ربوتكأS-925/16/A،62/628/6002 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.23 ةرقف ،2102 ناسين/ليربأS-287/66/A،62/162/2102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.45 ةرقف ،3102 رايأ/ويامS-548/76/A،51/542/3102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.861 ةرقفو55 ةرقف ،4102 رايأ/ويامS-878/86/A،41/933/4102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا

[ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلاب لصألا]

69

GCPEA
تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا

ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج
[ةيبرعلا ىلإ ةمجرتم]

.3102 راذآ/سرام1 ،ةيئاسملا ىطسولا ايقيرفأ ةفيحص ،”ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج يف ةروهدتم سرادملا ةلاح :يغناب»
.62 ةرقف ،4102 رايأ/ويامCRH/A،03/35/62 ،”ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج يف ناسنإلا قوقح ةلاحب ينعملا لقتسملا ريبخلل يئدبملا ريرقتلا»
.1102 رايأ/ويام ،ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج يف حلسملا عازنلاو لافطألا :حضاو ريغ لبقتسم ،حلسملا عازنلاو لافطألا ةبقارم ةمئاقو يلخادلا حوزنلا ةبقارم زكرم
.62 ةرقف ،1102 ناسين/ليربأS،31/142/1102 ،ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمج يف حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.22 ةرقف ،2102 ناسين/ليربأS-287/66/A،62/162/2102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
 .93 ةرقف ،3102 رايأ/ويامS-548/76/A،51/542/3102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
 .24 ةرقف ،4102 رايأ/ويامS-878/86/A،41/933/4102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا

[ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلاب لصألا]

داشت
[ةيبرعلا ىلإ ةمجرتم]
53 ةرقف ،1102 طابش/رياربفS،9/46/1102 ،داشت يف حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا

[ةيزيلجنإلاب لصألا]

ايبمولوك
[ةيبرعلا ىلإ ةمجرتم]

.0102 زومت/ويلوي ،يبمولوك ةدمع عم فلؤملا ةلباقم
:اتوغوب)7002 –6002 :ةئشانلاو لافطألا قوقح ظفح وحن ةيبمولوكلا سرادملا قيرط ،ايبمولوك يف حلسملا عازنلا يف بابشلاو لافطألا طروت دض فالتئالا

OCILAOC،7002)، 45 ص.
نيرشت/ربمفون ،ايبمولوك قرش بونج يف ايركسع نيقهارملاو لافطألا مادختساو دينجت نع ريرقت ،ركبملا راذنإلا ماظنو ،ناسنإلا قوقح تاكاهتنا دض عافدلا ةهبج
.45 ص4102 يناثلا

.4102 زومت/ويلوي03 ،يفحص نايب ،”ةيبمولوك-ورفألا قطانملا فصقتCRAF تاوق :ايبمولوك“ ،شتوو ستيار نمويه
طابش/رياربفNC/E،82.01/5002/4 ،ايبمولوك يف ناسنإلا قوقح ةلاح نأشب ناسنإلا قوقحل يماسلا ضوفملا ريرقت ،يعامتجالا يداصتقالا ةدحتملا ممألا سلجم
.15 ةرقف ،5002
.3102 ناريزح/وينوي ،71 ددع ،ايبمولوكب ةصاخلا ةيرهشلا ةيناسنإلا ةرشنلا ،ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتل ةدحتملا ممألا بتكم
.74 ةرقف ،9002 بآ/سطسغأS،82/434/9002 ،ايبمولوك يف حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.361و261 تارقف ،1102 ناسين/ليربأS-028/56/A،32/052/1102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.431 ةرقف ،2102 ناسين/ليربأS-287/66/A،62/162/2102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
 .771 ةرقف ،3102 رايأ/ويامS-548/76/A،51/542/3102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.861 ةرقف ،4102 رايأ/ويامS-878/86/A،41/933/4102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا

.2102 ناسين/ليربأ ،”ايبمولوك يف حلسملا عازنلاو لافطألا :دحأب ةقثلا نكمي ال“ ،ةحلسملا تاعازنلاو لافطألاب ةينعملا تسيل شتوو ةمظنم
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دنهلا
[ةيبرعلا ىلإ ةمجرتم]
.(فلؤملا عم ةخسن دجوت)0102 لوألا نوناك/ربمسيد01 ،دنهلا ،راهب ،ةطرشلا ماع شتفم ،ناجنار شيجار نم ينورتكلإ ديرب
.7002 ناسين/ليربأ81 ،زميات ناتسودنه ،”ةطرشلل تاركسعم حبصت دناكراج سرادم»
.2102 لوليأ/ربمتبس92 ،ايدنإ تسوب زوين يليد ،”هراجستاهش نمأ لاجرل سرادملا يف تاركسعملا نم ديزم ال»
.1102 راذآ/سرام7 ،ايدنإ فوأ زميات ،”نمألا تاوق نم سرادملا ءالخإب دناكراج بلاطت ايلعلا ةمكحملا»
.1102 ناسين/ليربأ22 ،ودنيه اذ”روبينام يف نمألا تاوق دي ىلع ةلتحم سرادملا»
.9002 يناثلا نيرشت/ربمفونSNAI،11 ،”دناكراج يف ةسردم82 يلخت نمألا تاوق :بالطلل سفنتم»
.2102 لوليأ/ربمتبسSNAI،42 ،”هراجستاهش سرادم يلخت تاوقلا»
انمأ رثكأK&J نودجيFPRC لاجر“ ،يترابركش يكار

ً
.2102 لوألا نيرشت/ربوتكأ52 ،”ةيواملا لتقلا لوقح نم 

.4102 ناسين/ليربأNNT،21 ،”يسردم ىنبم يف ةلبنق63 نوعرزي رمُحلا“ ،يرودوش يناتنافاس
1102 بآ/سطسغأ61 خيراتب مكح ،ايلعلا ةيدنهلا ةمكحملا (7002)201 مقر ةيئانج ةيضق دنهلا داحتا دض ودان ليمات ةيالو يف ماتيألا ئجالم يف لافطألا لالغتسا
.أ ةرقف
.(9002) لوألا نوناك/ربمسيد ،”دنهلا يف دناكراجو راهب يتيالو يف سرادملل ةطرشلا لالتحاو تامجهلا :ميلعتلا بيرخت“ شتوو ستيار نمويه
.4102 ناسين/ليربأSNAI،92 ،راهيب يف ةسردم ىنبم نورجفي نويواملا
زومت/ويلوي5 خيراتب مكح ،1102 يناثلا نوناك/رياني81 خيراتب مكح ،ايلعلا ةمكحملا ،7002 ةنسل052 مقر ةيندم ىوعد ،هراجستاهش ةيالو دض نورخآو رادنوس ينيدنان
.1102 يناثلا نيرشت/ربمفون81 خيراتب مكحو ،1102
.83 ص ،خيرات نودب ،هراجستاهش يف قئاقحلا يصقت ريرقت ،(تاقيقحتلا مسق) ةينطولا ناسنإلا قوقح ةنجل

ماعلا شتفملا بئان ،01 ىلإ5 مقر لسرملا نع ةباينلاب ةداهش ،ةيوناثلا يشنار ةسردم ،(8002)2564 مقر ىوعد ،نورخآو دناكراج ةيالو دض كاثاب ناشوب يشاش
.(فلؤملا عم ةخسن دجوت) و ىلإ ج تارقف ،كيلام راموك جار ،(يصخش) ةطرشلل
.561 ةرقف1102 ناسين/ليربأS-028/56/A،32/052/1102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.831 ةرقف ،2102 ناسين/ليربأS-287/66/A،62/162/2102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.671 ةرقف ،4102 رايأ/ويامS-878/86/A،41/933/4102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا

1102 يناثلا نوناك/رياني9 ،ودنيه اذ ،”ايلعلا ةمكحملا ليلضت ىلع بنؤت هراجستاهش ةموكح“ ،ناسيتاكنيف .ج

[ةيزيلجنإلاب لصألا]
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ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج
[ةيبرعلا ىلإ ةمجرتم]

.1102 ناريزح/وينوي92 ،ةدحتملا ممألا ،كرويوين ،ةدحتملا ممألا يلوؤسم نم نينثا عم فلؤملا تالباقم
.1102 يناثلا نيرشت/ربمفون91 ،دناليات ،تيكوف ،ةدحتملا ممألاب لوؤسم عم فلؤملا ةلباقم
.231 ص ،”4102 :موجهلا تحت ميلعتلا“ ،تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا

.2102 رايأ/ويام61 ،يفحص نايب ،”ةوقلاب لافطألا دنجي ادناغاتن وكسوب :ةيطارقميدلا وغنوكلا“ ،شتوو ستيار نمويه
نيرشت/ربمفون12و02 ،”وفيك لامش –51 مقر ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم نم يناسنإلا فقوملا ثيدحت :ةيطارقميدلا وغنوكلا“ ،ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم
.8002 يناثلا
.64 ةرقف ،9002 راذآ/سرامS-587/36/A،62/851/9002 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.73 ةرقف ،2102 ناسين/ليربأS-287/66/A،62/162/2102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.26 ةرقف ،3102 رايأ/ويامS-548/76/A،51/542/3102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.56 ةرقف ،4102 رايأ/ويامS-878/86/A،41/933/4102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.63 ةرقف ،6002 ناريزح/وينويS،31/983/6002 ،ةيطارقميدلا وغنوكلا يف حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.25 ةرقف ،7002 ناريزح/وينويS،82/193/7002 ،ةيطارقميدلا وغنوكلا يف ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
 .3102 راذآ/سرام81 ،”3102 راذآ/سرامم81 ىلإ طابش/رياربف51 – ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمجل يرهشلا فقوملا ريرقت“ ،فسينويلا
بتكم ىلإ ريرقت“ ،ةدحتملا ممألل عباتلا ناسنإلا قوقحل يماسلا ضوفملا بتكمو (وكسونوم) ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج يف رارقتسالا قيقحتل ةدحتملا ممألا ةثعب
،ىكاسو اموغ يف32 مإ ةعامج نم نيلتاقملاو ةيلوغنوكلا ةحلسملا تاوقلا دونج اهبكترا يتلا ناسنإلا قوقح تاكاهتنا لوح ناسنإلا قوقحل كرتشملا ةدحتملا ممألا

.42 ةرقف ،3102 رايأ/ويام ،”2102 لوألا نوناك/ربمسيد2 ىلإ يناثلا نيرشت/ربمفون51 نم ،وفيك بونجب ،اهلوحو افونيم يفو ،وفيك يلامش

[ةيزيلجنإلاب لصألا]

ايجروج
[ةيبرعلا ىلإ ةمجرتم]

.(ايجروج ةموكح هتمدق امك)8002 بآ/سطسغأ81 ،يليد نايجروج ،”8002 بآ/سطسغأ1 ذنم ايجروج يف ثادحألاب ينمز طخ»
.49 صو15 ىلإ05 تاحفص ،(9002) يناثلا نوناك/رياني ،ايتيسوأ بونج ىلع عازنلا يف نييندملا اياحضلاو يناسنإلا نوناقلا تاكاهتنا :قارتحالا ،شتوو ستيار نمويه

[ةيزيلجنإلاب ردصملا]
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يلام
[ةيبرعلا ىلإ ةمجرتم]

.2102 لوألا نيرشت/ربوتكأNIRI،82”حلستلا ىلإ نوؤجلي لافطألا :يلام»
.3102 ناريزح/وينويCRH/A،62/75/32 ،”يلام يف ناسنإلا قوقح ةلاحب ينعملا لقتسملا ريبخلا ريرقت»
 .4102 يناثلا نوناك/ريانيCRH/A،01/27/52 ،”يلام يف ناسنإلا قوقح ةلاحب ينعملا لقتسملا ريبخلا ريرقت»
2102 بآ/سطسغأ ،”يلام يلامش ةيميلعتلا تاسسؤملا ةلاحل مييقت“ ،ةيلودلا ميلعتلا ةعومجم
.2102 بآ/سطسغأ52 ،”لامشلا يف رعذلا رشنت ةحلسملا ةيمالسإلا تاعامجلا :يلام“ شتوو ستيار نمويه
.3 ص ،102 ،”2102 لوليأ/ربمتبس – يلام بونج يف ةلتحملاو ناضيفلاب ةرثأتملا سرادملل ليلحت“ ،ميلعتلا ةعومجم ،ةكرتشملا ةمئادلا ةنجللا
.2102”2102 لوليأ/ربمتبس – يلام بونج يف ةلتحملاو ناضيفلا نم ةررضتملا سرادملل ليلحت“ ،يلام يف ميلعتلا ةعومجمو ةينطولا تاغللا زيزعتو ميلعتلا ةرازو
.2102 لوليأ/ربمتبس62 ،61 مقر فقوم ريرقت ،”ةدقعم ئراوط ةلاح :يلام“ ،ةيناسنإلا نوؤشلا قسنم بتكم
.2 –1 ص2102 لوليأ/ربمتبس03 ،”يلام يف فقوملا ريرقت“ ،فسينويلا
.79 ةرقف ،3102 رايأ/ويامS-548/76/A،51/542/3102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
 .401 ةرقف ،4102 رايأ/ويامS-878/86/A،41/933/4102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا

.4102 لوألا نيرشت/ربوتكأ ،”ةحلسملا تاعازنلاو لافطألا لوح يرهشلا ثيدحتلا“ ،ةحلسملا تاعازنلاو لافطألاب ةينعملا تسيل شتوو ةمظنم

[ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلاب لصألا]

رامنايم
[ةيبرعلا ىلإ ةمجرتم]

6 ،”امروب قرش يف ميلعتلاو ةحصلا ىلع تامجهلا ىلع ةدحتملا ممألا دودر ةلقرع :8991 نمألا سلجم رارقو تافيرعتلا سابتلا“ ،ناسنإلا قوقحل نيراك ةعومجم
.1102 لوألا نوناك/ربمسيد
ةيثحب ةقرو ،”1102 بآ/سطسغأ ىلإ9002 ناسين/ليربأ عئاقولاب ليلحت :امروب قرش يف لافطألا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا“ ،ناسنإلا قوقحل نيراك ةعومجم
.1102 لوليأ/ربمتبس ،حلسملا عازنلاو لافطألاب ينعملا صاخلا ةدحتملا ممألا لثممل

.1102 لوألا نيرشت/ربوتكأ ،”1102 رايأ/ويام يف اهيقلت مت ،.ب واس :ميريسانيت ةلباقم“ ناسنإلا قوقحل نيراك ةعومجم
.73 ةرقف ،3102 رايأ/ويام1 ،2/3102/852 ،رامنايم يف حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا

ةيزيلجنإلاب لصألا]
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قارعلا
[ةيبرعلا ىلإ ةمجرتم]

.9002 لوألا نوناك/ربمسيد7 ،ب.ف.أ ،”ةينامث لتقمو رجفنت دادغب يف ةسردم»
.9002 لوألا نوناك/ربمسيد7 ،.ب.ف.أ ،”دادغبب ةسردم يف ةينامث ةايحب يدوت ةلتاق تاريجفت»
.5102 يناثلا نوناك/رياني32 ،طسوألا قرشلا ،”ةيركسع تانكث ىلإ رابنألا سرادم لوحت شعاد“ ،يديبعلا فانم
.3 مقر2 ص ،8002 رايأ/ويام2 ،”دادغب ،ردصلا ةنيدم يف يناسنإلا عضولا ريرقت“ ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكمو يناسنإلا قسنملا
.66 ةرقف ،6002 لوألا نيرشت/ربوتكأ13 ،”6002 لوألا نيرشت/ربوتكأ13 – لوليأ/ربمتبس1 ،ناسنإلا قوقح ريرقت“ قارعلل ةدحتملا ممألا ةنواعم ةثعب
.96 ةرقف ،9002 راذآ/سرامS-587/36/A،62/851/9002 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.49 ةرقف ،2102 ناسين/ليربأS-287/66/A،62/162/2102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا

[ةيزيلجنإلاب لصألا]

ايبيل
اموجه نشت يفاذقلا تاوق»

ً
.1102 بآ/سطسغأ8 ،زميات يبيات ،”زنيغ ريرقت ،

.1102 ناريزح/وينوي41 ،ةريزجلا ،”مهتحلسأ عنصل تافلخملا نومدختسي ايبيل ودرمتم»
.1102 راذآ/سرام1 ،تسوب رفند ،”ايبيل يف تارتوتلا دعاصت»
.651 ص ،”4102 موجهلا تحت ميلعتلا“ ،تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا
.1102 بآ/سطسغأ82 ،نايدراغ اذ ،”ةريخألا برحلا تاعاس يف يومدلا يفاذقلا ماقتنا ىلع ةلدأ“ ،غنيدراه كول
.1102 بآ/سطسغأ ،ايبيل يف ةتارصم نم ةلدأ :برح مئارج ىلع دوهش ،ناسنإلا قوقح لجأل ءابطأ
.1102 طابش/رياربف82 ،زرتيور ،”سلبارط لوخد لبق بيردتلا نلعي لوقي يبيللا نيدرمتملا شيج“ ،سابع دمحمو رفيف موت
يناثلا نوناك/ريانيCRH/A،21/15/82 ،”ةلصتملا تاردقلا ءانب تاجايتحاو ينفلا معدلا لوحو ايبيل يف ناسنإلا قوقح ةلاح“ ،ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا ضوفم
5102.

[ةيزيلجنإلاب لصألا]
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نيطسلف
[ةيبرعلا ىلإ ةمجرتم]
اموي22 :”بوبصملا صاصرلا“ ةيلمع :ةزغ/ليئارسإ“ ،ةيلودلا وفعلا

ً
.47 ص ،9002 زومت/ويلوي ،”رامدلاو لتقلا نم 

.2102 يناثلا نيرشت/ربمفون31 ،طسوألا قرشلل يلودلا يمالعإلا زكرملا ،”نينج يف ةسردم لتحي شيجلا“ ،ةرونب ديعس
.81 ص ،(2102)1102 –5002 دونجلا تاداهش – بابشلاو لافطألا ،تمصلا رسك
.351 ص ،”4102 :ميلعتلا ىلع تامجهلا“ ،تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا
.5102 طابش/رياربفو4102 لوليأ/ربمتبس ،شتوو ستيار نمويه ـل تالباقمو تارايز
 .4102 لوليأ/ربمتبس8 ،نمألا سلجمب صاخلا حوتفملا راوحلل نايب ،ماعلا نيمألل صاخلا لثمملا
 .4102 بآ/سطسغأ5 ،زمياتلا ،”ةدايقلل ةدعاق ىلإ ةروجهم ةسردم نولوحي ةازغلا“ ،ورت لب
.4102”4102 بآ/سطسغأ – زومت/ويلوي ،ليئارسإ بونجو ةزغ يفو ،ةيقرشلا سدقلا يف عازنلا ديعصت لوح حلسملا عازنلاو لافطألا ةرشن“ ،فسينويلا
 .4102”4102 لوألا عبرلا – حلسملا عازنلاو لافطألا ةرشن“ ،فسينويلا
 .4102”4102 يناثلا عبرلا – حلسملا عازنلاو لافطألا ةرشن“ ،فسينويلا
.66و36 تارقف ،6002 لوألا نيرشت/ربوتكأS–925/16/A/62628/6002 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.701 ةرقف ،0102 ناسين/ليربأS-247/46/A/31181/0102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.49 ةرقف ،2102 ناسين/ليربأS–287/66/A/62162/2102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا

ةيزيلجنإلاب لصألا]

نيبلفلا
[ةيبرعلا ىلإ ةمجرتم]
.2102 طابش/رياربفو1102 لوألا نوناك/ربمسيد ،عقوملل فلؤملا تارايز
.2102 يناثلا نوناك/رياني13 ،ميلعتلا يف ئراوطلل ةكرتشملا ةمئادلا ةكبشلا ،”اولخدي الأ لافطألل انلق“ ،لاث يبوكس كاج
.2102 ناسين/ليربأ42 ،ررياوكنإ زنيبيليف ،”طلتخت ال ءايشألا ضعب“ ،دربيش ديب
.671 ص ،”4102 :موجهلا تحت ميلعتلا“ ،تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا

.1102 يناثلا نيرشت/ربمفون03 ،يفحص نايب ،”سرادملا لخاد دونجلا :نيبلفلا“ ،شتوو ستيار نمويه
.53 ةرقف ،8002 ناسين/ليربأS/42272/8002 ،نيبلفلا يف حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.33و23 تارقف ،0102 يناثلا نوناك/ريانيS/1263/0102 ،نيبلفلا يف حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.971 ةرقف ،1102 ناسين/ليربأS–028/56/A/32052/1102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.151و051 ةرقف ،2102 ناسين/ليربأS–287/66/A،62/162/2102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.691 ةرقف ،3102 رايأ/ويامS-548/76/A،51/542/3102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.791 ةرقف ،4102 رايأ/ويامS-878/86/A،41/933/4102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
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لابين
[ةيبرعلا ىلإ ةمجرتم]

.1102 لوألا نوناك/ربمسيد ،لابين ميلعت عمجت قسنم عم فلؤملا ةلباقم
.19 ةرقف ،6002 لوألا نيرشت/ربوتكأS–925/16/A/62628/6002 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.04و93 تارقف ،6002 لوألا نوناك/ربمسيدS/027001/6002 ،لابين يف حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.72 ةرقف ،8002 ناسين/ليربأS/81952/8002 ،لابين يف حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.32 ،(5002) لابين يف حلسملا عازنلا يف لافطألا دض ةديازتملا تاكاهتنالا :فصتنملا يف نوقلاع ،حلسملا عازنلاو لافطألا ةبقارم ةمئاق

[ةيزيلجنإلاب لصألا]

ايريجين
[ةيبرعلا ىلإ ةمجرتم]
 .4102 يناثلا نوناك/رياني51 ،يفحص نايب ،”اجاب ىلع مارح وكوب موجه ةماسج رهظُت يعانصلا رمقلا روص :ايريجين“ ،ةيلودلا وفعلا

.5102 راذآ/سرام62 ،يفحص نايب ،”يناثلا نوناك/رياني ذنم ىلتق لقألا ىلع يندم فلأ :ايريجين“ ،شتوو ستيار نمويه

[ةيزيلجنإلاب لصألا]

ناتسكاب
[ةيبرعلا ىلإ ةمجرتم]

.9002 يناثلا نوناك/رياني62 ،ودنيه اذ ،”تاوس سرادم يف شيجلا رشنت ناتسكاب»
.9002 يناثلا نوناك/رياني13 ،زميات ايسآ”؟هذه نم برح :تاوس يداو»
.90:12 ةقيقد ،4 ةقلح ،0102 مسوم ،دهاش ،ةيزيلجنإلا ةريزجلا ،”تايتفلا ةسردم اسيدوأ :دهاش»
.9002 زومت/ويلوي62 ،زميات كرويوين ،”راصحلا تحت نكل ناتسكاب ىلإ ةدوع“ ،كيلإ مدآ
.07و ،46 ىلإ26 ،95 ص ،(0102) ناتسكاب برغ لامش يف ةيناسنإلا ةمزألا :يقوف بصنا ميحجلا نأكو“ ،ةيلودلا وفعلا

.9002 رايأ/ويام01 تندنيبيدنإ ،”نابلاط”حابشأ ةنيدم“ ىلع ةيوجلا تابرضلا فثكت ناتسكاب“ ،شلاو نالكدو قحلا ءانس
ارارف ةمزأ يف نوقلاع نويناتسكابلا نوئجاللا“ ،شيارو رمع

ً
.9002 رايأ/ويام72 ،ميات ،”نابلاط نم 

.091 ةرقف ،4102 رايأ/ويامS-878/86/A،41/933/4102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
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نادوسلا بونج
[ةيبرعلا ىلإ ةمجرتم]

4102 ناريزح/وينويNIRI،41 ،”ميلعتلا ىلع يركسعلا لالتحالا راثآ :ةسردملا يف دونجلا»
.4102 ناسين/ليربأ02 ،يفحص نايب ،”ةكرعملا ىلإ لافطأ دونجب عفدلا :نادوسلا بونج“ ،شتوو ستيار نمويه
.1102 ،”ةحلسملا تاوقلا دي ىلع سرادملا لالتحا نع ةقرو“ ،نادوسلا بونج :ميلعتلا ةعومجمل ةمئادلا ةنجللا

.”1102 يناثلا نيرشت/ربمفون – يناثلا نوناك/رياني ،نادوسلا بونج يف يناسنإلا ثوغلا ةحاتإ“ ،ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم
 .5102 طابش/رياربف21 ،”47 مقر فقوملا ريرقت :نادوسلا بونج ةمزأ“ ،ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم
.601 ةرقف ،2102 ناسين/ليربأS–287/66/A/62162/2102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.331 ةرقف ،3102 رايأ/ويامS-548/76/A،51/542/3102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.721 ىلإ321 ةرقف ،4102 رايأ/ويامS-878/86/A،41/933/4102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.84 ةرقف4102 لوألا نوناك/ربمسيدS،11/488/4102 ،نادوسلا بونج يف حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا

[ةيزيلجنإلاب لصألا]

اكناليرس
[ةيبرعلا ىلإ ةمجرتم]

.851 ص ،1102 لوألا نوناك/ربمسيد ،تاسرامملاو تاسايسلاو ،برحلا دعب ام ةسايس :ةيلامشلا ةقطنملا يف ضرألا ،ةليدبلا تاسايسلا زكرم
.03 ةرقف ،7002 لوألا نوناك/ربمسيدS/12857/7002 ،اكناليرس يف حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.251 ةرقف ،0102 ناسين/ليربأS-247/46/A/31181/0102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.751 ةرقف ،2102 ناسين/ليربأS–287/66/A/62162/2102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
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لاموصلا
[ةيبرعلا ىلإ ةمجرتم]

 .2102 يناثلا نوناك/ريانيsweN AOV،91 ،”وشيدقم يف بابشلل عقاوم ىلع رطيست ةموكحلاو يقيرفألا داحتالا تاوق»
 .2102 يناثلا نوناك/رياني02 ،ةريزجلا ،”وشيدقم فراشم ىلع بابشلا لتاقت يقيرفألا داحتالا تاوق»
 .2102 يناثلا نوناك/رياني ،جيرم ،”وشيدقم ةنيدم جراخ ةيجيتارتسالا ةيمهألا يف لقألا ةيركسعلا دعاوقلا ىلإ جيرم لسارم وعدت موسيمألا :لاموصلا»
.2102 لوألا نيرشت/ربوتكأ32 ،نيالنوأ يوراج ،”ويامسيك ةعماج نع يلجت ةينيكلا تاوقلا :لاموصلا»
.92 ىلإ52 تاحفص ،(1102) موجهلا تحت لاموصلا لافطأ :رانلا طخ ىلع ،ةيلودلا وفعلا
 .3102 ،”نادوسلاب قرزألا لينلا ةيالو يف برحلا مئارج :مهنفدنل تقو انيدل نكي مل“ ،ةيلودلا وفعلا
.2102 يناثلا نوناك/رياني02 ،”وشيدقم نيمأتل ةيركسع ةلمح قلطت موسيمأ تاوق“ ،لاموصلا يف يقيرفألا داحتالا ةثعب
.2102 لوليأ/ربمتبس03 ،”ويامسيك فراشم ىلع موسيمأ تاوقو ةيلاموصلا تاوقلا“ ،لاموصلا يف يقيرفألا داحتالا ةثعب

.2102 طابش/رياربف ،لاموصلا يف ميلعتلا ىلع تاءادتعالاو يرسقلا جاوزلاو لافطألا دينجت :لافطألل ناكم ال شتوو ستيار نمويه
.44و34 تاحفص ،7002 بآ/سطسغأ ،ويشيدقم يف راصحلا تحت نويندملا :فصقلا ةمدص شتوو ستيار نمويه
.2102 راذآ/سرام82 ،يفحص نايب ،”نييندم مدعت ةموكحلل ةيلاوملا تايشيليملا :لاموصلا“ ،شتوو ستيار نمويه
tropeR ailamoS،71 ،”وشيدقم يف ريهاج ةعماج يف موسيمأ ةدعاق تفدهتسا ةلبنقلا – دونجلا نم4 لتقي موسيمأ ةدعاق يف راجفنا“ ،نسح ليعامسإ
 .1102 لوألا نيرشت/ربوتكأ
.75 ةرقف ،3102 بآ/سطسغأCRH/A،61/04/42 ،لاموصلا يف ناسنإلا قوقح عضوب ينعملا لقتسملا ريبخلا ريرقت
.19 ةرقف ،7002 لوألا نوناك/ربمسيدS–906/26/A/12757/7002 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.611 ةرقف ،0102 ناسين/ليربأS-247/46/A/3181/0102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.201 ةرقف ،2102 ناسين/ليربأS–287/66/A/62162/2102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
 .54 ةرقف ،0102 يناثلا نيرشت/ربمفونS/9775/0102 ،لاموصلا يف حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.611 ةرقف ،4102 رايأ/ويامS-878/86/A،41/933/4102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
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دناليات
[ةيبرعلا ىلإ ةمجرتم]

.2102 بآ/سطسغأ9 ،تسوب كوكناب ،”تاويثاران يف ةسردم يف راجفنا»
.2102 بآ/سطسغأ9 ،نشين اذ ،”تاباصإ عوقو نود فوخلا ىلإ يدؤي تاويثاران ةسردم يف راجفنا»
.1102 يناثلا نيرشت/ربمفون22 ،تسوب كوكناب ،”ةعماجلا يف ةلبنق راجفنا عم ةعست ةباصإ»
.1102 راذآ/سرام81 ،تسوب كوكناب ،”يناتاب موجه يف يدنج لتقم»
 .3102 لوألا نيرشت/ربوتكأ9 ،تسوب كوكناب ،”يناتاب يف ملعم لتقت ةشئاط ةصاصر»
.01 –9 ص ص ،4102 لوليأ/ربمتبس ،”ةحلسملا تاعامجلا لبق نم لافطألل مئاقلا مادختسالاو دينجتلا :دناليات بونج“ ،ةيلودلا لافطألا دونجلا
.63 ص ،(1102) يملاعلا ريرقتلا ،(ررحم) شتوو ستيار نمويه يف ،”كراعملل تاحاسك سرادملا“ دربيش ديبو فين-نسروك اماز

.0102 لوليأ/ربمتبس ،ةيبونجلا ةيدودحلا دناليات قطانم يف سرادملاو نيملعملاو بالطلا دض فنعلا :نيبناجلا نم نوفدهتسم ،شتوو ستيار نمويه

[ةيزيلجنإلاب لصألا]

ادنغوأ
[ةيبرعلا ىلإ ةمجرتم]
.531 ةرقف ،7002 لوألا نوناك/ربمسيدS–906/26/A/12757/7002 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.82 ةرقف ،7002 رايأ/ويامS/7062/7002 ،ادنغوأ يف حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.41 ةرقف ،9002 لوليأ/ربمتبسS/51264/9002 ،ادنغوأ يف حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
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نادوسلا
[ةيبرعلا ىلإ ةمجرتم]
2 ،1102 ناريزح/وينوي ،”نافدرك بونج يف ةحلسملا تانايكلا“ ،نادوسلاب يناسنإلا نمألل يئدبملا مييقتلا
.99 ةرقف7002 لوألا نوناك/ربمسيدS–906/26/A/12757/7002 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.711 ةرقف ،2102 ناسين/ليربأS–287/66/A/62162/2102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.03 ةرقف ،7002 بآ/سطسغأS/92025/7002 ،نادوسلا يف حلسملا عازنلاو لافطألانع ماعلا نيمألا ريرقت ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.05 ةرقف ،9002 طابش/رياربفS/0148/9002 ،نادوسلا يف حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.25 ةرقف ،1102 زومت/ويلويS/5314/1102 ،نادوسلا يف حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.99 ةرقف ،7002 لوألا نوناك/ربمسيدS–906/26/A/12757/7002 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا

[ةيزيلجنإلاب لصألا]

ايروس
[ةيبرعلا ىلإ ةمجرتم]

.2102 لوليأ/ربمتبس81 ،زميات كرويوين ،”ةساردلا لحم لحت برحلا نكل سرادملا حتفب رمأت ايروس يف تاطلسلا»
 .02 ةرقف ،3102 طابش/رياربفx،5 قحلملاCRH/A/95/22 ،عبارلا ريرقتلا ،ايروس يف قئاقحلا يصقت ةثعب
 .39و78 تارقف4102 بآ/سطسغأCRH/A،31/06/72 ،ايروس يف قئاقحلا يصقت ةثعب
 .212 ةرقف5102 طابش/رياربفCRH/A،5/96/82 ،عساتلا ريرقتلا ،ايروس يف قئاقحلا يصقت ةثعب
.06 ةرقف4102 لوألا نوناك/ربمسيد41 ،”ايروس يف شعاد لظ تحت شيعلا :بعرلا مكح“ ،ايروس يف قئاقحلا يصقت ةثعب
ايلخاد برحلا :ايروس نم ةلاسر“ ،نسردنأ يل نوج

ً
.65 ص بآ/سطسغأ72 ،ركرويوين ،”

.2102 لوألا نيرشت/ربوتكأ42 ،زميات كرويوين ،”ةيانب ءارو ةيانب براحت ةبعتملا ةيروسلا تاوقلا“ ،ينافويج يد نيناج
.2102 لوليأ/ربمتبس61 ،نانبل راتس يليد ،”يساردلا ماعلا ءدب عم ةمصاعلا فصقت ةيروسلا تاوقلا“ ،زملوه رفيلوأ

.47 ةرقف ،1102 يناثلا نيرشت/ربمفونddA/2/71-S/CRH/A.321 ،ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا نأشب قئاقحلا يصقتل ةلقتسملا ةنجللا ريرقت ،ناسنإلا قوقح سلجم
.221 ةرقف ،2102 بآ/سطسغأCRH/A/6105/12 ،ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا نأشب قئاقحلا يصقتل ةلقتسملا ةنجللا ريرقت ،ناسنإلا قوقح سلجم
.(2102)1102 راذآ/سرام ذنم ضرألا تحت ايروس نوجس يف ةيرسقلا تاءافتخالاو بيذعتلاو ةيفسعتلا تالاقتعالا :بيذعتلا ةيبقأ ،شتوو ستيار نمويه
.2102 طابش/رياربف3 ،”لافطألا بيذعت فقو بجي :ايروس“ ،شتوو ستيار نمويه
.9و8 ص ،2102 ،نييروسلا لافطألا صصق :ىورت مل عئاظف ،ةلوفطلا ذاقنإ ةئيه
.3102 ،”اهريمدت تاعبتو سرادملا ريمدت لوح ريرقت“ ،ناسنإلا قوقحل ةيروسلا ةكبشلا
.521 ةرقفو321 ةرقف ،2102 ناسين/ليربأS–287/66/A/62162/2102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.851و751 ةرقف ،3102 رايأ/ويامS-548/76/A،51/542/3102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
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نوثحابلا
تاسارد يف ايلع ةجرد ىلع اهلوصح دعب .رطق ،تاعازنلا ءانثأ ميلعتلا ةيامحل ةينوناقلا ةراشتسملا يهM.LL ،.A.M ،.M.LL ،A.B.نيرغ ةراس

ةباقن ربكأ ءاضعأ حلاصل يضاقتلا يف ،صاخلا اهلمع يف تاونس رشع تضمأو ةيناطيرب ةيماحمك تلهأت ،ليزاربلا يف نوناقلل ةسسؤم يف اهلمعو ةيمنتلا
يندم عمتجم تامظنم حلاصل ساسألاب راودأ ةدع يف تلمع ،ةينوناقلا اهتربخب ةيلودلا ةيمنتلاب اهمازتلال اهجزم عم ،اهدعب نمو .تيقوتلا كلذ يف ةنهملل
اضيأ حبرلل ةفداه ريغ ةيلحم تائيهل ةروشملا ميدقت يف ترمتسا نإو ،ةيلود

ً
امهم اهرود ناك .

ً
ةبقارم يفو ابوروأ قرش يف قوقحلا حلاصل يضاقتلا يف 

تاقوأ يف ميلعتلاب ةينعملا تالاكولا نيب ةكبشلا يف ةوضع يهو ميلعتلاب ينعملا صاخلا ةدحتملا ممألا ررقم نيرغ تدعاس كانه زاجتحالا نكامأ
ايلاح يهو نراقملاو يلودلا نوناقلل يناطيربلا دهعملاب ةليمزك ةقحتلم تناك .ميلعتلاب ينعملا لمعلا قيرف لمشت يتلاو ،تامزألا

ً
عفاود يف ثحبت 

.يسايسلا فنعلاو باهرإلا ةساردل ادناه زكرم نم نسدرم ةراس .د عم نواعتلاب ،ميلعتلا فدهتست يتلا ةيباهرإلا تامجهلا

ةراس تداق .ةيلودلا يندملا عمتجملا تامظنم نم ددع حلاصل تاسايسلاو ةرصانملا ةطشنأو ةيناسنإ تايلمع يف تلمعS.I.M ،.J.B.، ،دنلريإ ةراس
ةيتايلمع راودأ ةدع يف ايسآو طسوألا قرشلاو ايقيرفأ ءاحنأ ىتش يف تلمعو ،نيبلفلاو ادنغوأو رامنايمو قارعلا نم لك يف ةيناسنإلا ةباجتسالا لامعأ
ايلاح يه .تاسايس مسرو ةرصانمو

ً
.نيكايد ةعماج يف ةيناسنإلا تادعاسملاب صاخلا ريتسجاملا جمانرب يف يئزج ماودب ةرضاخُم 

نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألا“ ذيفنت ينبت حلاصل ةرصانملاو يندملا يعامتجالا دشحلا قسنتA.M. ،ىتونيوغ زتيمش ابيليف
لافطألاب ةينعملا تسيل شتوو حلاصل تلمع نأ قبس .تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا يف”ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا لامعتسالا
تاكاهتنا قيثوت صخي اميف ،ةيبونجلا اكيرمأو ايسآو ايقيرفأ يف يندم عمتجم ةمظنم02 نم رثكأ نم ةكبشل ينفلا معدلا تمدق ثيح ،حلسملا عازنلاو
ةرباعلاو ةيميلقإلا تاردابملا تقسن ثيح ،نادوسلا يفو ناتسناغفأ يف تلمعو يتونيوغ تشاع امك .اهيلع درلاو ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ لافطألا قوقح
 .ةيناملألا ةيمنتلا ةلاكوو يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب حلاصل ،عازنلا ءاهتنا دعب ام تارتف يف رارقتسالاو ةلادعلا ةحاتإ تالاجم يف ميلاقألل

نيملعملاو بالطلا ىلع تاءادتعالا اياضق يف صصختي ثيح ،شتوو ستيار نمويه يف لفطلا قوقح مسق ريدم بئانD.L.A.M ،.D.J. ،دربيش ديب
اثوحب ىرجأ شتوو ستيار نمويه يف .سرادملل يركسعلا لامعتسالاو ،سرادملاو

ً
دنهلاو نابايلاو ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج يف ةرصانم ةطشنأو 

يماحمو ،ايتاورك يف نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملا حلاصل لمع نأ قبس .نميلاو دنالياتو نيبلفلاو ناتسكابو لابينو ايسينودنإو
.ايقيرفأ بونجو ايسينودنإ يف ناسنإلا قوقح تاكاهتنا نع ةيناديم تاقيقحت ىرجأ ثيح ،نطنشاو يف ةاماحم بتكم يف

،تامزألل نيضرعملا لافطألل ايبمولوك ةعومجم يف ىلوألا ةقسنملا تناك يتلاD.J. نوسيلإ نوج :مه ةساردلا هذه نم2102 ةعبط يف نوثحابلا
.تامزألل نيضرعملا لافطألل ايبمولوك ةعومجم يف ىلوأ ةقسنم تناك يتلاdE.M. ثيمس يدنيوو ،دربيش ديبو،A.P.M ،.D.J اكوزيك يجنيكو

تاسايس ةراشتسم ،تربوأ كينوريفو ،تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا ةريدم ،ينوهجين ايد نم لك ةساردلل ةيريرحتلا ةعجارملا مدق
ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا ةسيئر فين-نسروك امازو ،رتسكنال ةعماج نم هاروتكدلل ةحشرم ،ثيمس نابويسو ،ثوحبلاو يناسنإلا نأشلاو تاعازنلا

،”ءيش لك لبق ميلعتلا“ يف ةقباسلا ينوناقلا جمانربلا ةريدم ،نيورإ ينتروكو ،شتوو ستيار نمويه يف لفطلا قوقح مسق ةريدمو ،تامجهلا نم
.تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا جمارب قسنم ،غربنزور نوف زلراشتو
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ايناركوأ
[ةيبرعلا ىلإ ةمجرتم]
ةحارتسالل ةيركسع تانكث ىلإ ةقباسلا سردلا تاعاق نولوحي كراعملا نم نوبعتملا نويناركوألا دونجلا :رانلا قالطإ فقو قاطن جراخ سرادملا“ ،نوتلراشت يروك
 .5102 راذآ/سرام9 ،ليم يلياد ،”ةهبجلا ىلع لاتقلا فقوت ءانثأ
 .4102 يناثلا نيرشت/ربمفونو لوألا نيرشت/ربوتكأ ،شتوو ستيار نمويه ـل ةيناديم تارايز
 .4102 زومت/ويلوي51 ،”ايناركوأ يف ناسنإلا قوقح ةلاح لوح ريرقت“ ،ناسنإلا قوقحل يماسلا ضوفملا بتكم
.4102 ناريزح/وينوي51 ،”ايناركوأ يف ناسنإلا قوقح ةلاح لوح ريرقت“ ،ناسنإلا قوقحل يماسلا ضوفملا بتكم

[ةيزيلجنإلاب لصألا]

نميلا
[ةيبرعلا ىلإ ةمجرتم]
.2102 ،”ءادوسلا نيبأ ةعاس :نميلا يف عازنلا“ ،ةيلودلا وفعلا
.2102 راذآ/سرام ،عقوملل فلؤملا تارايز
ارثأت رثكألا لافطألا :نميلا»

ً
الامش عازنلا ببسب 

ً
”، NIRI،320102 طابش/رياربف.

.0102 رايأ/ويامNIRI،02 ،”لامشلا يف رانلا قالطإ فقو ددهي امب سرادملا نولتحي نودرمتملا :نميلا»
.2102 يناثلا نوناك/رياني61 ، سرب دتيشوسأ ،”ةمصاعلا يبونج ةدلب ىلع رطيست نميلا يف ةدعاقلا“ ،جاحلا دمحأ
.0102 رايأ/ويام31 زرتيور ،رطخلل ةندهلا نوضرعي ،نميلا لامش سرادم ىلع نورطيسي نوحلسم :ةلباقم“ ،نومولوس اكيرإ

.2102 لوليأ/ربمتبس ،نميلا ةمصاع يف سرادملل يركسعلا مادختسالا :نارينلا ىمرم يف سرادم ،شتوو ستيار نمويه
.(2102) ،زعت يف تارهاظملل نميلا عمق ةلمح :ةنمأ نكامأ دجوت ال ،شتوو ستيار نمويه
.4102 يناثلا نيرشت/ربمفون91 ،يفحص نايب ،”ةمصاعلا يف لاتقلا ءارج نييندملا رئاسخ :نميلا“ ،شتوو ستيار نمويه
.2102 رايأ/ويام42 ،يفحص نايب ،”ديج يسردم ميلعت لجأ نم ءانبلا ةداعإ :نميلا يف سرادملا“ ،كنابسغنولكيفتنإ وفك
.321 –121 تارقف ،5102 طابش/رياربفS،02/521/5102 ،نمألا سلجم سيئر ىلإ نميلاب ةينعملا ءاربخ ةنجل نم ةلاسر
.861 ةرقف ،2102 ناسين/ليربأS–287/66/A/62162/2102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.861 ةرقف ،3102 رايأ/ويامS-548/76/A،51/542/3102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا
.951 ةرقف ،4102 رايأ/ويامS-878/86/A،41/933/4102 ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا

[ةيزيلجنإلاب لصألا]
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CRH/A،5/96/82 ،عساتلا ريرقتلا ،قئاقحلا يصقت ةنجلو ،16 ةرقف4102 لوألا نوناك/ربمسيد41 ،ايروس يف شعاد فنك يف شيعلا :بعرلا مكح ،قئاقحلا يصقت ةنجل01
.212 ةرقف ،5102 طابش/رياربف

 :رظنا11
eR ailamoS”،uhsidagoM ni ytisrevinU ryehaG ta esaB MOSIMA stegraT bmoB – sreidloS GFT4 slliK esaB MOSIMA ta noisolpxE“ ،nassaH liamsI-
1102 ،71 rebotcO ،trop

 :رظنا21
-la ezieS spoorT tnemnrevoG ،UA“ ;2102 ،02 yraunaJ”،uhsidagoM ni ytiruces etadilosnoc ot evisneffo yratilim a hcnual secrof MOSIMA“ ،MOSIMA
tuo sesab yratilim cigetarts tsetal eht ot retroper geeraM detivni MOSIMA :ailamoS“ ;2102 ،91 yraunaJ ،sweN AOV”،uhsidagoM ni snoitisoP babahS-
.2102 ،02 yraunaJ ،areezaJ lA”،uhsidagoM retuo ni babahS-la elttab spoort UA“ dna ;2102 yraunaJ ،geeraM”،ytic uhsidagoM edis

 :شتوو ستيار نمويه رظنا31
،snailiviC gnitucexE saitiliM tnemnrevoG-orP :ailamoS«”.2102 ،82 hcraM ،esaeler swen hctaW sthgiR namuH

 :رظنا41
،MOSIMA“”،ytisrevinU oyamsiK etacaV secroF nayneK :ailamoS“ dna ;2102 ،03 rebmetpeS”،oyamsiK fo strikstuo eht no secrof MOSIMA ،ilamoS
.2102 ،32 rebotcO ،enilnO eworaG

 :رظنا51
.24 .arap ،4102 ،41 yaM ،933/4102/S–878/86/A ،tcilfnoC demrA dna nerdlihC ،)GSNU( lareneG-yraterceS snoitaN detinU

rebmeceD”،selocé sel ertnoc seuqatta : elaicéps noitidE“ ،retsulC noitacudE 4102. :رظنا61

 :رظنا71
dna detceffA doolF fo sisylanA“ ،retsulC noitacudE ilaM & selanoitaN seugnaL sed noitomorP al ed te noitasitébahplA’l ed noitacudE’l ed erètsiniM
tiS”،ycnegremE xelpmoC :ilaM“ ،sriaffA nairatinamuH fo noitanidrooC eht rof eciffO ;2102”،2102 rebmetpeS – ilaM nrehtuoS ni sloohcS deipuccO-

noitaulavE“ ،retsulC noitacudE labolG dna ;2-1 .pp ،2102 ،03 rebmetpeS”،tropeR noitautiS ilaM“ ،FECINU ;2102 rebmetpeS ،61 .oN tropeR noitau
.2102 tsuguA”،ilaM ud droN ua sfitacudé snioseb te noitautiS - ecnatsid à edipar

arap ،4102 ،41 lirpA ،762/4102/S،ilaM ni tcilfnoC demrA dna nerdlihC ،GSNU.321. :رظنا81

 :رظنا91
xE laicepS tnednepednI eht fo tropeR ;4102 rebotcO”،etadpU ylhtnoM tcilfnoC demrA dna nerdlihC“ ،tcilfnoC demrA dna nerdlihC no tsilhctaW-
.401 .arap ،5102 ،9 yraunaJ ،38/82/CRH/A ،ilaM ni sthgiR namuH fo noitautiS eht no trep

 :رظنا02
noitautiS eht no trepxE laicepS tnednepednI eht fo tropeR“54 .arap ،0102 ،9 rebmevoN ،775/0102/S ،ailamoS ni tcilfnoC demrA dna nerdlihC ،GSNU
.401-301 .sarap ،5102 ،9 yraunaJ ،38/82/CRH/A”،ilaM ni sthgiR namuH fo

hcraM ،esaeler swen”،yraunaJ ecniS daeD snailiviC000،1 tsaeL tA :airegiN“ ،hctaW sthgiR namuH 62، 5102. :رظنا12

arap ،4102 ،11 rebmeceD ،488/4102/S ،naduS htuoS ni tcilfnoC demrA dna nerdlihC ،GSNU. 84. :رظنا22

.4102 لوليأ/ربمتبس ،تالباقمو شتوو ستيار نمويه ـل ةيناديم ةرايز32

 :يف”كراعم تاحاسك سرادملا“ دربيش ديبو فين-نسروك اماز42
،drappehS edeB & ffeN-nesruoC amaZ“.63 .p ،)1102( tropeR dlroW ،).de( hctaW sthgiR namuH ni”sdnuorgelttaB sa sloohcS

inu ta sedolpxe bmob sa derujni eniN”،tsoP kokgnaB،“ :1102 يناثلا نيرشت/ربمفون22 ،”ةعماجلا يف ةلبنق راجفنا عم ةعست ةباصإ“ ،تسوب كوكناب52

 :رظنا62

;82 .arap ،4102 ،41 yaM ،933/4102/S -878/86/A ،tcilfnoC demrA dna nerdlihC ،GSNU
،sthgiR namuH rof renoissimmoC hgiH eht fo eciffO snoitaN detinU dna natsinahgfA ni noissiM ecnatsissA snoitaN detinU“launnA :natsinahgfA
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هيونتو ركش
ربكأ يناث ،يدنلوهلا ديربلا يراتول نم معدب تمت شتوو ستيار نمويه يف نيلماعلا لبق نم ةساردلا هذهل ريرحتو ةباتك نم تاماهسإلا

 .ملاعلا يف يموكح ريغ حنام

يخسلا همعد ىلع”تاعازنلاو نامألا مادعنا تالاح يف ميلعتلا ةيامح“ جمانربل ركشلا لكب تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا مدقتي

 .ةساردلل

 :وكسنويلا1
.8 .p ،)4102( ،4/3102 tropeR gnirotinoM labolG )AFE( llA roF noitacudE ،OCSENU

ىتح ملعتلا يف رارمتسالا لدعمp ،)1102(noitacudE dna tcilfnoC demrA :sisirC neddiH ehT - tropeR gnirotinoM labolG AFE ،OCSENU. 231. :وكسنويلا2
.ةئاملا يف68 غلبي ،ىرخألا ةريقفلا نادلبلا يفو ،ةئاملا يف56 وه تاعازنب ةرثأتملا رقفألا نادلبلا يف ةيئادتبالا ةلحرملا نم ريخألا فصلا

.ىرخألا نادلبلا يف ةئاملا يف58و ةئاملا يف39 ـب ةنراقم ،تاعازنلا نم ةررضتملا نادلبلا يف ةباتكلاو ةءارقلا نوفرعي نيغلابلا نم ةئاملا يف96و بابشلا نم ةئاملا يف97 ،قباسلا3

.331 ص ،قباسلا4

 :رظنا .”عازنلا راثآ نم ففخيو اهيلع ظفاحيو ةايحلا ذقني :ئراوطلا تالاح يف ميلعتلا“ ،رغنينيه يرول5
1102 kooB ecnerefeR sretsiniM htlaewnommoC ni”،gnitagitim tcilfnoc ،gniniatsus-efil ،gnivas-efil :seicnegremE ni noitacudE“ ،regnineH iroL
442 .p ،)1102(
اضيأ رظناو

ً
: 

”.esnopseR nairatinamuH a fo tnenopmoC laitnessE nA :noitacudE“ ،retsulC noitacudE )CSAI( eettimmoC gnidnatS ycnegA-retnI

 :رظنا .”تاعازنلاب ةرثأتملا نادلبلا يف ميلعتلا ليصوت :برحلاو ميلعتلاو لافطألا”“ زرموس .م6
eR dna noitneverP tcilfnoC”،tcilfnoC yb detceffA seirtnuoC ni sevitcejbO llA rof noitacudE gnihcaeR :raW dna noitacudE ،nerdlihC“ ،sremmoS .M-
2002 enuJ ،1 .oN repaP ،srepaP gnikroW tinU noitcurtsnoc
اضيأو

ً
 :رظنا :”مالسلا ءانبو تاعازنلا عنم يف ميلعتلا رود :ملسلا أدبي ثيح“ ،جديو ج ،ةلوفطلا ذاقنإ ةئيه :

8002 ،nerdlihC eht evaS”،gnidliuB ecaeP dna noitneverP tcilfnoC ni eloR s’noitacudE :snigeB ecaeP erehW“ ،egdeW .J
اضيأو

ً
 :رظنا .وكسنويلا ،”اهنع ىنغ ال ةلص :ةحلسملا تاعازنلاب نيرثأتملا بابشلاو لافطألا ةيامحو ميلعتلا“ :زلسيو .م يبثوب ن ،ردناسكيلأ .ج :

NU ni ،kniL laitnessE nA :tcilfnoC demrA yb detceffA htuoY dna nerdlihC fo noitcetorP dna noitacudE“ ،sllesseW .M & ,ybhtooB .N ,rednaxelA .J-
)0102( weiveR trA-eht-fo-etatS A  :kcattA morf noitacudE gnitcetorP ،).de( OCSE
اضيأو

ً
rehcaeT dna srehcaeT rof ediuG :smoorssalC gnilaeH gnitaerC“ :”نيملعملا يبردمو نيملعملا ليلد :جالعلل سرد تاعاق ةئيهت“ ةيلودلا ذاقنإلا ةنجل :

،srotacudE”6002 enuJاضيأو
ً

 :”تاعازنلا يف لافطألا ةيامح يف ميلعتلا رود“ ،نروهلبيرت س و يالوكين .س :
،nrohelpirT .C & ialociN .S“hcraM ،24 .oN repaP NPH etutitsnI tnempoleveD saesrevO”،tcilfnoC ni nerdlihC gnitcetorP ni noitacudE fo eloR ehT
3002
اضيأو

ً
 :رظنا .”ةيلاحلا جهانملل عالطتسا :سرادملاب ةيعامتجالا ةيناسفنلا ةدعاسملا جمارب يف ىلضف تاسرامم وحن“ نفلي مسو يبثوب ن :

. ،nivleM .C & ybhtooB“،).de( acilloM .R ni”،sehcaorppA tnerruC fo yevruS A :gnimmargorP laicosohcysP desaB-loohcS ni ecitcarP tseB sdrawoT
)8002( htlaeH latneM eegufeR
اضيأو

ً
 :رظنا ،”ئراوطلا يف ميلعتلا“ ريلكنس م :

،rialcniS .M“gnipoleveD ni noitacudE eegufeR :erutuF a rof gninraeL ،).sde( enollopiC .D & ,toblaT .C ,psirC .J ni”،seicnegremE ni noitacudE
)1002( seirtnuoC
اضيأو

ً
:”ئراوطلا يف ميلعتلا :لبقتسملا ةباتك ةداعإ“ ،ةلوفطلا ذاقنإ ةئيه :

،nerdlihC eht evaS“.)9002( feirb ycilop”،seicnegremE ni noitacudE :erutuF eht etirweR

.221 ةرقف ،2102 بآ/سطسغأCRH/A،61/05/12 ،ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا يف قئاقحلا يصقتل ةلقتسملا ةيلودلا ةنجللا ريرقت ،ناسنإلا قوقح سلجم7

 :رظنا8
،raW ot yaW eviG sessalC tub ،nepO ot sloohcS sredrO airyS«”،semloH revilO ;2102 ،81 rebmetpeS ،semiT kroY weN“sa latipac bmob secrof nairyS
.2102 ،61 rebmetpeS ،nonabeL ratS yliaD”،strats raey loohcs

.39 ةرقف ،4102 بآ/سطسغأCRH/A/3106/72 ،ايروس يف قئاقحلا يصقت ةنجل9
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yraurbeF ،sretueR”،hsuP ilopirT erofeB gniniarT syaS ymrA lebeR aybiL“ ،sabbA dna reffiefP 82، 1102 :زرتيور ،سابعو رفيف64
اضيأو

ً
aybiL ni nethgieH snoisneT”.1102 ،1 hcraM ،tsoP revneD،“ :تسوب رفند :

arap ،7002 ،12 rebmeceD ،757/7002/S–906/26/A ،tcilfnoC demrA dna nerdlihC ،GSNU. 531 :531 ةرقف ،حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا74
اضيأو

ً
اضيأوarap ،7002 ،7 yaM ،062/7002/S ،adnagU ni tcilfnoC demrA dna nerdlihC ،GSNU. 82 :82 ةرقف ،ادنغوأ يف حلسملا عازنلاو لافطألا ،

ً
عازنلاو لافطألا :

arap ،9002 ،51 rebmetpeS ،264/9002/S ،adnagU ni tcilfnoC demrA dna nerdlihC ،GSNU. 41. :41 ةرقف ،ادنغوأ يف حلسملا

.2002 طابش/رياربف21 يف ذافنلا زيح لخدو ،0002 رايأ/ويام52 يف هدامتعا مت ،ةحلسملا تاعزانملا يف لافطألا كارتشا نأشب لفطلا قوقح ةيقافتال يرايتخالا لوكوتوربلا84

:12 ةرقف ،ايبمولوك يف حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا94
.12 .arap ،9002 ،82 tsuguA ،434/9002/S ،aibmoloC ni tcilfnoC demrA dna nerdlihC ،GSNU

yluJ ،esaeler swen”،saerA naibmoloC-orfA gnirettaB CRAF :aibmoloC“ ،hctaW sthgiR namuH 03، 4102. :رظنا05

 :رظنا15
satrelA eD ametsiS HID y sonamuH sohcereD soL a senoicaloiV ed sogseiR ed nóicneverP aL arap adageleD aírosnefeD olbeuP leD aírosnefeD
oN ،onaibmoloC etneirO ruS le ne setnecselodA ،sañiN ،soñiN ed aticílI nóicazilitU y otneimatulceR erbos ogseiR ed laicepsE emrofnI ،sanarpmeT-
45 .p ،2102 rebmev

lirpA ،esaeler swen”،elttaB otni tsurhT sreidloS dlihC :naduS htuoS“ ،hctaW sthgiR namuH 02، 4102. :رظنا25

yaM ،esaeler swen”،ecroF yb nerdlihC stiurceR adnagatN ocsoB :ognoC RD“ ،hctaW sthgiR namuH 61، 2102. :رظنا35

 :07 ص ،”لافطألل ناكم ال“ شتوو ستيار نمويه45
.07 .pp ،)2102(،ailamoS ni sloohcS no skcattA dna ،egairraM decroF ،tnemtiurceR dlihC :nerdlihC rof ecalP oN ،hctaW sthgiR namuH
اضيأ رظنا

ً
 :92 ىلإ52 ص ،”رانلا طخ ىلع“ ،ةيلودلا وفعلا 

.92-52 .pp ،)1102( ،kcattA rednU nerdlihC s’ailamoS :eriF fo eniL eht nI ،lanoitanretnI ytsenmA

p ،)0102(natsikaP tsewhtroN ni sisirC sthgiR namuH ehT :”em no llef lleh fi sA“ ،lanoitanretnI ytsenmA. 95. :رظنا55

 :ةحلسملا تاعازنلا يف لافطألاب ينعملا صاخلا ةدحتملا ممألا لثمم حلاصل ريرقت :امروب يقرش لافطألا قوقحل ةميسج تاكاهتنا ،ناسنإلا قوقحل نيراك ةعومجم65
ucod gnifeirb ،1102 tsuguA ot9002 lirpA stnedicni fo sisylanA :amruB nretsae ni sthgir s’nerdlihc fo snoitaloiv evarG ،puorG sthgiR namuH neraK-
.1102 rebmetpeS ،tcilfnoC demrA ni nerdlihC no evitatneserpeR laicepS NU rof tnem

 :15و05 ص ،”لعتشملا عضولا“ ،شتوو ستيار نمويه75
.15-05 :)9002( ،aitessO htuoS revo tcilfnoC eht ni smitciV nailiviC dna noitaloiV waL nairatinamuH :semalF ni pU ،hctaW sthgiR namuH

 :رظنا85
.15 .p ،)7002 ،OCILAOC :átogoB(7002-6002 :aicnecseloda al y aicnafni al ed sohcered sol edsed anaibmoloc aleucse al rop onimac nU ،OCILAOC

:31 ىلإ01 تاحفص ،تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل ةيناديملا ةيجمربلا تاءارجإلل ةسارد،AEPCG :رظنا95
31-01 .pp ،1102 rebmeceD ،kcattA morF noitacudE tcetorP ot serusaeM citammargorP desaB-dleiF no ydutS ،AEPCG
اضيأو

ً
 :”لضفأ ميلعت لجأ نم دادغب كراعم“ ،يلاموأ ندنرب :

.8002 ،71 yraunaJ ،tsoP gninroM anihC htuoS”،noitacudE retteB rof selttaB dadhgaB“ ،yellaM’O nadnerB

اديدحت ةنجللا برعت“) .26و16 تارقفلاOC/GFA/C/CRC/1)1102( ،ناتسناغفأ :ةيماتخ تاظحالم ،لفطلا قوقح ةنجل لاثملا ليبس ىلع رظنا06
ً
فورظ لظ يف هنأ نم اهقلق  نع 

.(”ةينطوو ةيركسع تاوق اهتلتحاو تاباختنالا ءانثأ عارتقا زكارمك سرادملا مادختسا مت ةدئاسلا عازنلا

.302 ةرقف ،4102 رايأ/ويامA/41933/878/86 ،ةحلسملا تاعازنلاو لافطألا ،نمألا سلجم16

noitacude no llot sekat ecneloiv maraH okoB”.3102 ،4 rebotcO ،NIRI.“ :رظنا26

.9002 بآ/سطسغأ62 ىلإ31 ،”ةيعوبسألا ثداوحلا ةمئاق“ ،(OSNA) ةيناغفألا يندملا عمتجملا تامظنم ةمالس بتكم36

rebmevoN ،enilnO marhA”،loohcS fo esu s’FSC tsniaga tsetorP stnedutS s’eecyL yrgnA“ ،ydnuG lE banieZ 22، 2102. :رظنا46
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GCPEA
تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا

.16 .p ،4102 yraurbeF”،tcilfnoC demrA ni snailiviC fo noitcetorP3102 tropeR

arap ،4102 ،41 yaM ،933/4102/S -878/86/A ،tcilfnoC demrA dna nerdlihC ،GSNU. 091. :رظنا72

 :71 ص ،”نارينلا ىمرم يف سرادملا“ ،شتوو ستيار نمويه82
.71 .p ،)2102( ،latipaC s’nemeY ni sloohcS fo esU yratiliM :sriahssorC eht ni smoorssalC ،hctaW sthgiR namuH

 :19 ةرقف ،ةحلسملا تاعازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا92
19 .arap ،22-12 ،7002 ،12 rebmeceD ،757/7002/S-906/26/A ،tcilfnoC demrA dna nerdlihC ،GSNU

اضيأو
ً

pp ،)7002(،dekcohS llehS ،hctaW sthgiR namuH.  34-44. :44و34 تاحفص ،فصقلا ةمدص ،شتوو ستيار نمويه :

:66 ةرقف ،ةحلسملا تاعازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا03
.66 .arap ،6002 ،62 rebotcO،628/6002/S–925/16/A ،tcilfnoC demrA dna nerdlihC ،GSNU

 :رظنا13
،FECINU“.4102”،4102 tsuguA & yluJ ,learsI nrehtuos dna azaG ,melasureJ-tsaE ni tcilfnoc eht fo noitalacse no nitelluB CAAC

troper ،ruoh tsekrad s’naybA :nemeY ni tcilfnoC ،lanoitanretnI ytsenmA )2102(. :رظنا23

.321 ىلإ121 تارقف ،5102 طابش/رياربفS،02/521/5102 ،نمألا سلجم سيئر ىلإ نميلاب ةينعملا ءاربخلا ةنجل نم ةلاسر33

،ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةدحتملا ممألا تائيهو ميلعتلا ةرازو :نيلعافلا عيمج نأ نامضل قيسنت ةيلآ يهCSAI تالاكولا نيب ةكرتشملا ةمئادلا ةنجلل ةعباتلا ميلعتلا ةعومجم43
.”ةلوفطلا ذاقنإ ةئيه»و فسينويلا امه عمجتلا اذه يف يناثلاو لوألا نافرطلا .ئراوطلا تالاح يف ميلعتلا ريفوت لجأ نم نواعتت

 :6 ص”ميلعتلا ىلع تامجه“ ،جاعلا لحاس يف ميلعتلا ةعومجم53
،eriovI’d etôC retsulC noitacudE“”،2 oremuN troppaR :neiriovI fitacudé emètsys el rus esirc al ed tcapmi’l rus troppaR :noitacudE’l ertnoc seuqattA
.6 .p ،1102 ،51 enuJ

 :96 ص ،”لافطألل ناكم ال“ ،شتوو ستيار نمويه63
.96 .p ،)2102(،ailamoS ni sloohcS no skcattA dna ،egairraM decroF ،tnemtiurceR dlihC :nerdlihC rof ecalP oN ،hctaW sthgiR namuH

 :رظنا73
،lanoitanretnI ytsenmA“.4102 ،51 yraunaJ”،agaB no kcatta maraH okoB fo elacs cifirroh wohs segami etilletaS :airegiN

hcraM ،esaeler swen”،yraunaJ ecniS daeD snailiviC000،1 tsaeL tA :airegiN“ ،hctaW sthgiR namuH 62، 5102. :رظنا83

tsuguA ،aybiL ،atarsiM morf ecnedivE :semirC raW ot ssentiW ،sthgiR namuH rof snaicisyhP 1102. :رظنا93

 :”بيذعتلا ةيبقأ“ ،شتوو ستيار نمويه04
hcraM ecnis snosirP dnuorgrednU s’airyS ni secnaraeppasiD decrofnE dna ،erutroT ،stserrA yrartibrA :ogalepihcrA erutroT ،hctaW sthgiR namuH
.)2102(،1102

p ،)2102( ،nerdlihC s’airyS fo seirotS ehT :seiticortA dlotnU ،nerdlihC eht evaS. 8. :8 ص ،”ةيورم ريغ عئاظف“ ،ةلوفطلا ذاقنإ ةئيه14

aknaL irS nitcilfnoC demrA dna nerdlihC ،GSNU”،7002 ،12 rebmeceD ،857/7002/S، :03 ةرقف ،اكناليرس يف حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا24
03 .arapاضيأو

ً
اضيأوarap ،0102 ،31 lirpA ،181/0102/S-247/46/A ،tcilfnoC demrA dna nerdlihC ،GSNU. 251; :251 ةرقف ،حلسملا عازنلاو لافطألا :

ً
عازنلاو لافطألا :

arap ،1102 ،32 lirpA ،052/1102/S–028/56/A ،tcilfnoC demrA dna nerdlihC ،GSNU. 971. :971 ةرقف ،حلسملا

arap ،4102 ،41 rebmeceD”،airyS ni SISI rednu gniviL :rorreT fo eluR“ ،airyS no yriuqnI fo noissimmoC. 06. :رظنا34

 .3102 زومت/ويلوي11 ،اناميريوب ،ادنيشاك يب يإ نم لوؤسم عم شتوو ستيار نمويه ةلباقم44

 :”لامشلا يف فوخلا رشنت ةحلسملا ةيمالسإلا تاعامجلا :يلام“ شتوو ستيار نمويه54
.2102 ،52 rebmetpeS”،htroN ni raeF daerpS spuorG demrA tsimalsI :ilaM“ ،hctaW sthgiR namuH
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اريثك داز امم ،ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ لافطألا دض ةميسجلا تاكاهتنالا نع ريراقت عفرو ةبقارم ةيلآ نمألا سلجم ىنبت5002 ماع يف58
ً
يركسعلا مادختسالا نع ةرفوتملا ريراقتلا نم 

.ملاعلا ءاحنأ ىتش يف سرادملل

.2 قحلملا رظنا ،62 ـلا نادلبلا هذه يف سرادملل يركسعلا مادختسالل قثوت يتلا عجارملا ىلع عالطالل68

اقبط78
ً
افيرعت جمانربلا مدختسي .3102 ىلإ5002 نم ةرتفلا يف ةلود44 يف تاعازن كانه تناك ،الاسبوأ ةعماج يف عازنلاو ملسلا مسقل 

ً
52 نع لقي ال ام عوقو يه هتبتع تاعازنلل 

لودلا نم ربتعُت ال دق يتلا لودلا نم ددع مضت عازنلا فيرعت اهيلع لمتشي يتلا تاعازنلا ةمئاق نإف مث نم .نيبراحتمو نيحلسم نيلعاف نيب ةيداليملا ةنسلا يف كراعملاب ةلص ىلع ةافو
reteP dna rénmehT attoL :رظنا .اهدودح لخاد دحاو حلسم عازن نم رثكأل تضرعت لودلا ضعب .يلودلا نوناقلا يف حلطصملا كلذ فيرعت مادختساب”حلسم عازن“ ـب ترم يتلا
.)4102( )4(15hcraeseR ecaeP fo lanruoJ”،3102-6491 ،tcilfnoC demrA“  ،neetsnellaW

.1 قحلملا رظنا88

.قباسلا98

.قباسلا09

.5102 يناثلا نوناك/رياني32 ،طسوألا قرشلا ،”ةيركسع تانكث ىلإ رابنألا سرادم لوحت شعاد“ ،يديبعلا فانم19

.3102 ،”اهتاعبتو سرادملا ريمدت نع ريرقت“ ،ناسنإلا قوقحل ةيروسلا ةكبشلا29

 :رظنا39
«،cilbupeR nacirfA lartneC eht ni sthgiR namuH fo noitautis eht no trepxE tnednepednI eht fo tropeR yranimilerP”،4102 ،03 yaM ،35/62/CRH/A
.62 .arap

 :رظنا49
tropeR“ ،renoissimmoC hgiH eht fo eciffO sthgiR namuH NU dna  ognoC eht fo cilbupeR citarcomeD eht ni noissiM noitazilibatS snoitaN detinU
eht fo stnatabmoC dna secroF demrA eselognoC eht fo sreidloS yb detartepreP snoitaloiV sthgiR namuH no eciffO sthgiR namuH tnioJ NU eht fo
،3102 yaM”،2102 rebmeceD2 ot rebmevoN51 morf ،ecnivorP uviK htuoS ،avoniM dnuora dna ni dna ،ecnivorP uviK htroN ،ekaS dna amoG ni32M
.42 arap

 :رظنا59
.3102 ،81 hcraM”،3102 hcraM81 ot yraurbeF51 –tropeR noitautiS ylhtnoM ognoC eht fo cilbupeR citarcomeD“ ،FECINU

.651 ص ،4102 موجهلا تحت ميلعتلا ،تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا69

arap ،2102 ،62 lirpA ،162/2102/S–287/66/A ،tcilfnoC demrA dna nerdlihC ،GSNU. 61. :61 ةرقف ،ةحلسملا تاعازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا79

 :رظنا89
launnA :natsinahgfA“ ،sthgiR namuH rof renoissimmoC hgiH eht fo eciffO snoitaN detinU dna natsinahgfA ni noissiM ecnatsissA snoitaN detinU
.75 .p ،3102 yraurbeF”،tcilfnoC demrA ni snailiviC fo noitcetorP2102 tropeR

 :”كراعم تاحاسك سرادملا“ دربيش ديبو فين-نسروك اماز99
.63 .p ،)1102( tropeR dlroW ،).de( hctaW sthgiR namuH ni”sdnuorgelttaB sa sloohcS“ ،drappehS edeB & ffeN-nesruoC amaZ

.دناليات ميلعت ةرازو نم5002 تانايب مادختساب ،ةيموكحلا كوكناب جراخ رضحلا ميلعت تاسسؤم يف ةسردملا مجح طسوتم ىلع ءانب ةبوسحم تاريدقتلا001

.4102 يناثلا نوناك/رياني31 ،عقوملا بجح مت ،ةيئادتبا ةسردم ريدم ،.ن ويثام عم شتوو ستيار نمويه ةلباقم101

rehcaet inattaP sllik tellub yartS”.3102 ،9 rebotcO ،tsoP kokgnaB،“ :رظنا201

arap ،4102 ،41 yaM ،933/4102/S-878/86/A ،tcilfnoC demrA dna nerdlihC ،GS NU. 791. :رظنا301

 :16 ىلإ95 ص ،”ةنمآ نكامأ دجوت ال“ شتوو ستيار نمويه401
.16-95 .pp ،)2102(،zziaT ni stsetorP no nwodkcarC s’nemeY :secalP efaS oN ،hctaW sthgiR namuH
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tsuguA ،esaeler swen”،epaR ،erutroT stimmoC ymrA :aipoihtE“ ،hctaW sthgiR namuH 82، 2102. :رظنا56

anaT ni sregniL hselF gnittoR fo llemS”.2102 ،21 rebmetpeS ،PFA،“ :رظنا66

.771 ص ،4102 موجهلا تحت ميلعتلا ،تامجهلا نم ميلعتلا ةيامح فلاحت76

ةقاعإ نود دوشنملا اهفده ىلإ ةيلاعفب لصت ثيحب اهنم رانلا قالطإ يراجلا ةطقنلا ريبدت يأ ،رانلا ىمرم ءالخإ .تاهاجتالا عيمج يف ةحلسألا قالطإب حمست ةيلاثملا لاتقلا عقاوم86
.تاقوعملا نم اهريغ وأ تاعورزم وأ ةرواجم ينابم ريمدت بلطتت دق

الثم رظنا96
ً

 :”ةينبملا قطانملا يف ةيعافد عقاوم ربدتو راتخت فيك“ ،ةيكيرمألا شيجلا ةرازو 
«،saerA pU-tliuB ni snoitisoP evisnefeD eraperP dna tceleS ot woH”.C xidneppA ،01-09 :launaM dleiF ،niarreT dezinabrU ni snoitarepO yratiliM ni

 :76 ص ،”نيبناجلا نم فادهتسا“ ،شتوو ستيار نمويه :يف هلاوقأ تدرو ،شارنوب اداسيرج ،الاي مكاح07
.p ،)0102( ،secnivorP redroB nrehtuoS s’dnaliahT ni sloohcS dna ،srehcaeT ،stnedutS tsniaga ecneloiV :”sediS htoB fo stegraT“ ،hctaW sthgiR namuH
.76

lirpA ،reriuqnI yliaD enippilihP”،xiM t’noD sgnihT emoS“ ،drappehS edeB 42، 2102. :”طلتخت ال ءايشألا ضعب“ ،دربيش ديب17

rebmevoN ،esaeler swen”،latipaC ni gnithgiF fo lloT nailiviC :nemeY“ ،hctaW sthgiR namuH 91، 4102. :شتوو ستيار نمويه27

تارقف ،ايلعلا يشنار ةمكحم،L.I.P( .P .W.( oN. 2564)8002( ،نورخآو دناكراج ةيالو دض كاثاب ناشوب يشاش ،01 ىلإ5 مقر ىوعد ،كيلام راموك جار ،ةطرشلا ماع شتفم بئان37
.f-c

rebmevoN ،esaeler swen”،sdnuorG loohcS eht no sreidloS :senippilihP“ ،hctaW sthgiR namuH 03، 1102 :رظنا47

 :زدلونير سو كورب يس57
.67-575 ،)3791(4.lov ،stsivihcrA fo yteicoS eht fo lanruoJ”،nodnoL fo ytiC eht rof retrahc s’I yrneH“ ،sdlonyeR .S dna ،ekoorB .C

stnedecerP dna waL yratiliM ،porhtniW mailliW، :319 ص ،0291 ،هقباوسو يركسعلا نوناقلا ،بورثنيو مايليو يف هتعابط ديعأ67

 :842 ص ،سوفلودأ سوفاتسوج ةايح ،زغنلوه سيسنارف سميج77
.842 .p ،8381 ،nedewS fo gniK ،taerG eht demanruS ،suhplodA suvatsuG fo efiL ehT ،sgnilloH sicnarF semaJ

emuloV :dnammoc yb srepaP ،niatirB taerG fo tnemailraP 11، 8191. :8191 ،2 دلجم ،ةدايقلا نم قاروأ ،ىمظعلا ايناطيرب ناملرب87

.6191 ،ىمظعلا ايناطيرب ميلعت سلجم ريرقت97

 :571 ص ،51 ددع ،97 دلجم”نمألاو لدعلا“ :يف هعبط ديعأ ،”سرادملل يركسعلا لالتحالا“ ،ميلعتلا سلجم08
.571 .p ،5191 ،01 lirpA ،51 .on ،97 .lov ،ecaeP eht fo ecitsuJ

:شتيفونيليز مكحوbeF ،YTCI ،1/32 &32-69-TI ،)”ačoF“(.la te caranuK ،tnemgduJ. 22، 1002 :نورخآو يشتارانوك ةيضقب ةمكحملا مكح ،لاثملا ليبس ىلع رظنا18
7002 ،4 lirpA ،YTCI ،2/32-69-TI ،)”ačoF“( ćivoneleZ01، 0102. :نورخآو شتيفوبوب مكحو enuJ ،YTCI ،88-50-TI ،)”acinerberS“( .la te ćivopoP

:روليات نيرثاك28
.3002 ،4 lirpA ،rotinoM ecneicS naitsirhC”،hcruhc dna sloohcs ypucco secrof SU ،ycilop ot yrartnoC“ ،rolyaT enirehtaC

sgnidliub suoigiler dna slatipsoh htiw ytirap fo emiT :raw fo wal eht rednu sloohcs fo noitcetorp suougibma ehT“ ،traB dnomyaR yrogerG،” :رظنا38
;3002 ،4 lirpA ،dlareH gninroM yendyS”،revoC rof sloohcS esU secroF .S.U“ ،notlekS llessuR ;9002 retniw ،waL lanoitanretnI fo lanruoJ nwotegroeG
،hctaW sthgiR namuH ;3002 ،4 lirpA ،rotinoM ecneicS naitsirhC”،hcruhc dna sloohcs ypucco secrof SU ،ycilop ot yrartnoC“ ،rolyaT enirehtaC
.3002 ،03 lirpA ،nammA ni gnifeirb sserp nairatinamuh NU ;(3002( ،ajullaF-lA ni ymrA .S.U ehT :esnopseR tneloiV

رايأ/ويام2 ،دادغب ،ردصلا ةنيدمب يناسنإ ةدعاسم ريرقتAHCO: ،6002 لوألا نيرشت/ربوتكأ13 – لوليأ/ربمتبس1 ،ناسنإلا قوقح ريرقت ،قارعلا يف ةدحتملا ممألا ةدعاسم ةثعب48
.96 ةرقفS/9002851/9002 راذآ/سرام62،ةحلسملا تاعازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ،8002
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تاوقلاو ةطرشلل تاركسعمك نكامألا هذه مدخت يكل ةصصخم يه اكوب سرادم ءانبل ةصصخملا ةريثكلا لاومألا“ نأ دنهلاب هراجستاهش يف (ةيواملا) ةيزكرملا ةنجللا يف وضع معز621
.”ةيزكرملا

yraunaJ ،semiT aisA”?sihT si raW esohW :yellaV tawS“ ،dazhahS .S.S 13، 9002. :زميات ايسآ ،دازهش س س721

 :91 ص ،”نارينلا ىمرم يف سرادم“ ،شتوو ستيار نمويه821
.91 .p ،)2102( ،latipaC s’nemeY ni sloohcS fo esU yratiliM :sriahssorC eht ni smoorssalC ،hctaW sthgiR namuH

 :85 ص .”نيبناجلا نم نوفدهتسم“ ،شتوو ستيار نمويه921
.p ،)0102( ،secnivorP redroB nrehtuoS s’dnaliahT ni sloohcS dna ،srehcaeT ،stnedutS tsniaga ecneloiV :”sediS htoB fo stegraT“ ،hctaW sthgiR namuH
.85

 :15 ةرقف ،ايبمولوك يف ناسنإلا قوقح عضو نع ناسنإلا قوقحل يماسلا ضوفملا ريرقت،COSOCE يعامتجالاو يداصتقالا ةدحتملا ممألا سلجم031
ni sthgir namuh fo noitautis eht no sthgiR namuH rof renoissimmoC hgiH eht fo tropeR ،)COSOCE( licnuoC laicoS dna cimonocE snoitaN detinU
.15 .arap ،85 :)01/5002/4.NC/E(5002 ،82 yraurbeF ،aibmoloC

 :رظنا131
92-82 .pp ،2102 lirpA ،aibmoloC ni tcilfnoC demrA dna nerdlihC :tsurT ot enO oN ،tcilfnoC demrA dna nerdlihC no tsilhctaW

.4102 يناثلا نوناك/رياني51 ،ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج ،شتوو ستيار نمويه ةلباقم231

 :32 ص ،”فصتنملا يف نوقلاع“ ،ةحلسملا تاعازنلاو لافطألا ةبقارم ةمئاق331
.32 ta ،)5002(”tcilfnoC demrA s’lapeN ni nerdlihC tsniagA snoitaloiV gnitnuoM :elddiM eht ni thguaC“ ،tcilfnoC demrA dna nerdlihC no tsilhctaW

labolG AFE ،OCSENU :وكسنويلا .ماعلا يف ةيميلعت ةعاس0001 ىلإ058 ـب أدبي نأ بجي ديجلا ميلعتلا نأب دافأ5002 ماعل ملاعلا ىوتسم ىلع ةبقارمللAFE ريرقت431
..061 .p ،)5002( ،evitarepmI ytilauQ ehT :tropeR gnirotinoMامايأ لافطألا نم ديدعلا توفي ،ةيفيرلا قطانملاب اميس ال ،ةيمانلا لودلا يف

ً
وأ ةيحص تالكشم ببسب ةيسارد 

نويلم272 نودقفي ملاعلا ءاحنأ ىتش يف لافطألا نأ ردقملا نم ،لاثملا ليبس ىلع .لمعلا تايلوؤسم يلوت وأ لافطألا ةياعر يف ةدعاسملا مهنم بلطت مهتالئاع نأل وأ ةيصخش ةيئاذغ
اموي

ً
ايسارد 

ً
فسينويلا .ملعتلا ىلع مهتردق نم صلقتو ايمينألاب ةباصإلا ىلإ يدؤت يتلا ناديدلا ىودعب نوباصم سرادملا نس يف لفط نويلم004 يلاوحو ،لاهسإلا ببسب ماعلا يف 

ni HSAW hguorht htlaeh dna gninrael decnavdA :sdnaH naelC gnisiaR ،la te FECINU :4 ص ،سرادملا يف ةفاظنلا لالخ نم نامدقتملا ةحصلاو ملعتلا ،نورخآو
4  .p ،)0102( ،sloohcsاضيأو

ً
p ،)0102( ،dezilanigraM eht gnihcaeR :0102 tropeR gnirotinoM labolG AFE ،OCSENU. 5..:وكسنويلا 

.78 ةرقف ،4102 بآ/سطسغأCRH/A،31/06/72 ،ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلاب ةينعملا ةيلودلا قئاقحلا يصقت ةنجل ريرقت رظنا531

arap ،4102 ،41 yaM ،933/4102/S–878/86/A ،tcilfnoC demrA dna nerdlihC ،GSNU. 55. :رظنا631

arap ،4102 ،41 yaM ،933/4102/S -878/86/A ،tcilfnoC demrA dna nerdlihC ،GS NU. 861. :رظنا731

 :رظنا831
«،cilbupeR nacirfA lartneC eht ni sthgiR namuH fo noitautis eht no trepxE tnednepednI eht fo tropeR yranimilerP”،4102 ،03 yaM ،35/62/CRH/A
.62 .arap

arap ،3102 ،51 yaM ،542/3102/S–548/76/A ،tcilfnoC demrA dna nerdlihC ،GSNU 691. :رظنا931

yaM ni deviecer”،—P waS :weivretnI miressaneT“ ،puorG sthgiR namuH neraK 1102. :ناسنإلا قوقحل نيراك ةعومجم041

arap ،2102 ،62 lirpA ،162/2102/S–287/66/A ،tcilfnoC demrA dna nerdlihC ،GSNU. 201. :رظنا141

:رظنا241
.17 .p ،)2102(،ailamoS ni sloohcS no skcattA dna ،egairraM decroF ،tnemtiurceR dlihC :nerdlihC rof ecalP oN ،hctaW sthgiR namuH

erifesaeC nrehtroN snetaerhT sloohcS fo noitapuccO lebeR :nemeY”.0102 ،02 yaM ،NIRI،“ :رظنا341

 :رظنا441
metpeS،secnivorP redroB nrehtuoS s’dnaliahT ni sloohcS dna ،srehcaeT ،stnedutS tsniaga ecneloiV :”sediS htoB fo stegraT“ ،hctaW sthgiR namuH-

.0102 reb
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arap ،2102 ،62 lirpA ،162/2102/S–287/66/A ،tcilfnoC demrA dna nerdlihC ،GSNU. 151. :رظنا501

 :86و76 ص ،”لافطألل ناكم ال“ ،شتوو ستيار نمويه601
.86-76 .pp ،)2102(،ailamoS ni sloohcS no skcattA dna ،egairraM decroF ،tnemtiurceR dlihC :nerdlihC rof ecalP oN ،hctaW sthgiR namuH

.65 .p ،)7002 ،OCILAOC :átogoB(7002-6002 :aicnecseloda al y aicnafni al ed sohcered sol edsed anaibmoloc aleucse al rop onimac nU ،OCILAOC701

 :رظنا801
.471 ،2102 enuJ-yraunaJ ،54 .lov”،aibmoloC neacitiloP aicneloiV y sonamuH sohcereD ed amaronaP :albeiN y ehcoN“ ،PENIC

 :93 ةرقف ،لابين يف حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا901
.93 .arap ،6002 ،02 rebmeceD ،7001/6002/S ،lapeN ni tcilfnoC demrA dna nerdlihC ،GSNU

 :72و41 تاحفص :”نارينلا ىمرم يف سرادملا“ ،شتوو ستيار نمويه011
.72 &41 .pp ،)2102( ،latipaC s’nemeY ni sloohcS fo esU yratiliM :sriahssorC eht ni smoorssalC ،hctaW sthgiR namuH

 :”ةحلسملا تاوقلا دي ىلع سرادملا لالتحا :ريرقت“ نادوسلا بونجCSAI: ميلعتلا ةعومجم111
.1102”،secroF demrA yb sloohcS fo noitapuccO :etoN gnifeirB“ ،naduS htuoS :retsulC noitacudE CSAI

thgiE slliK tsalB loohcS dadhgaB”.9002 ،7 rebmeceD،PFA،“ :”ةينامث لتقي دادغب ةسردم راجفنا“ :ب.ف.أ211

.45 .p ،)7002 ،OCILAOC :átogoB(7002-6002 :aicnecseloda al y aicnafni al ed sohcered sol edsed anaibmoloc aleucse al rop onimac nU ،OCILAOC311

 :03 ص ،”ميلعتلا بيرخت“ ،شتوو ستيار نمويه411
.03 .p ،)9002( ،setatS dnahkrahJ dna rahiB s’aidnI ni sloohcS fo snoitapuccO eciloP dna skcattA etilaxaN :gniloohcS degatobaS ،hctaW sthgiR namuH

:44 ةرقف ،ايبمولوك يف حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا511
.44 .arap ،9002 ،82 tsuguA ،434/9002/S ،aibmoloC ni tcilfnoC demrA dna nerdlihC ،GSNU

yraurbeF”،47 .oN tropeR noitautiS :sisirC naduS htuoS“ ،AHCO 21، 5102. :رظنا611

 .4102 لوألا نيرشت/ربوتكأ ،ةرايزو شتوو ستيار نمويه ـل تالباقم711

.4102 يناثلا نيرشت/ربمفون ،شتوو ستيار نمويه ةرايز811

.3102 بآ/سطسغأو ناريزح/وينوي ،شتوو ستيار نمويه ةرايز911

 :رظنا021
«،ilaM ni sthgir namuh fo noitautis eht no trepxe tnednepedni eht fo tropeR”tnednepedni eht fo tropeR“ dna ;15 .arap ،3102 ،62 enuJ ،75/32/CRH/A
.07 .arap ،4102 ،01 yraunaJ ،27/52/CRH/A”،ilaM ni sthgir namuh fo noitautis eht no trepxe

 :71 ص ،”نارينلا ىمرم يف سرادم“ ،شتوو ستيار نمويه121
71 .p ،)2102( ،latipaC s’nemeY ni sloohcS fo esU yratiliM :sriahssorC eht ni smoorssalC ،hctaW sthgiR namuH

 :92 ةرقف ،ادنغوأ يف حلسملا عازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا221
.92 .arap ،7002 ،7 yaM ،062/7002/S ،adnagU ni tcilfnoC demrA dna nerdlihC ،GSNU

اهتعيبطب دعت يتلا كلت ىلع ةيركسعلا فادهألا رصتقت“ :(2)35 ةدام لوألا لوكوتوربلا نم سابتقاب ،8 ةدعاق ،يفرعلا يناسنإلا يلودلا نوناقلا ،رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا رظنا321
اماهسإ مهست اهمادختسا وأ اهضرغو اهعقومو

ً
الاعف 

ً
ايئزج اهريمدت يدؤي يتلاو يركسعلا لمعلا يف 

ً
ايلك وأ 

ً
.”ةديكأ ةيركسع ةزيم ةصرف ،موجهلا تقو ةدئاسلا فورظلا يف ...

troper ،ruoh tsekrad s’naybA :nemeY ni tcilfnoC ،lanoitanretnI ytsenmA )2102(. :رظنا421

arap ،3102 ،1 yaM ،852/3102/2 ،ramnayM ni tcilfnoC demrA dna nerdlihC ،GSNU 73، :رظنا521
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.قباسلا461

.33و23 تاحفص ،قباسلا561

 :92 ص ،”ميلعتلا بيرخت“ شتوو ستيار نمويه661
.92 .p ،)9002(،setatS dnahkrahJ dna rahiB s’aidnI ni sloohcS fo snoitapuccO eciloP dna skcattA etilaxaN :gniloohcS degatobaS،hctaW sthgiR namuH

:نادوسلا بونج،CSAI ميلعت عمجت761
.1102”،secroF demrA yb sloohcS fo noitapuccO :etoN gnifeirB“ ،naduS htuoS :retsulC noitacudE CSAI

spmaC eciloP emoceB sloohcS dnahkrahJ”.7002 ،81 lirpA ،semiT natsudniH،“ :زميات ناتسودنه861

:03 ةرقف ،نادوسلا يف حلسملا عازنلاو لافطألا“ ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا961
03 .arap ،7002 ،92 tsuguA ،025/7002/S ،naduS eht ni tcilfnoC demrA dna nerdlihC ،GSNU

لخاد ةسردم اهب يتلا ىرقلل ةبسنلاب .ةسردملا نع لفطلا دعتبا املك ةدشب قاحتلالا رسحنا ،ضرألا ةطسبنم ةيفيرلا قطانملا يف نأ تدجو داشت يف يلودلا كنبلل ةسارد كانه071
رتموليك لك ةفاضإ عمو .ةئاملا يف52 نم لقأ ةبسنلا تناك ،اهنم رتموليك1 دودح يف نكل ةيرقلا جراخ سرادملا دوجو ةلاح يف .ةئاملا يف05 براقي قاحتلالا لدعم ناك ،ةيرقلا

 :رظنا .ىرخأ ةئاملا يف01 روضحلا ةبسن رسحنت ةفاسم
nacirfA ehT nI AFE oT ecnatsiD ehT gninetrohS :4002-1002 stnemeveihcA dnA seitivitcA fO weiveR A :evitaitinI sseccA laruR ehT )4002( knaB dlroW
.lehaS
دعبأ وأ نيليم ةفاسم ىلع شيعي امدنع .ةئاملا يف07 قاحتلالا ةبسن نوكت ،ةسردملا ىلإ دحاو ليم نم لقأ لافطألا ريسي امدنع هنأ ىلإ ناتسناغفأب روغ ميلقإ يف ثحبلا رهظأ دقلو
يف4 ةبسنب تايتفلاو ةيبصلا قاحتلا نيب ةوهلا رسحنت ،ةيرقلا لخاد ةسردم كانه نوكت امدنع .تايتفلا لاح يف حضوأ لكشب رهظت ةفاسملا راثآ نإ .طقف ةئاملا يف03 ةبسنلا حبصت
 :رظنا .سرادم نودب ىرقلا يف ةئاملا يف12 ـب ةنراقم ،ةئاملا
،natsinahgfA ni lairT dellortnoC dezimodnaR a morf ecnedivE ،tnemllornE loohcS no ytimixorP fo tceffE ehT ،nedniL .L hgieL dna edruB anaD
.04 :)1102 ،ytisrevinU kroY weN :kroY weN( ،repaP gnikroW tnempoleveD namuH dna noitacudE ،erutluC fo loohcS tdrahnietS

 :06 ص ،”نيبناجلا نم نوفدهتسم“ شتوو ستيار نمويه171
،hctaW sthgiR namuH“.p ،)0102( ،secnivorP redroB nrehtuoS s’dnaliahT ni sloohcS dna ،srehcaeT ،stnedutS tsniaga ecneloiV :”sediS htoB fo stegraT
.06

 :95و85 ص ،”نيبناجلا نم نوفدهتسم“ شتوو ستيار نمويه271
،hctaW sthgiR namuH“،)0102(،secnivorP redroB nrehtuoS s’dnaliahT ni sloohcS dna ،srehcaeT ،stnedutS tsniaga ecneloiV :”sediS htoB fo stegraT
.95-85 .pp

lirpA ،052/1102/S–028/56/A،tcilfnoC demrA dna nerdlihC ،GSNU 32، 1102. :971 ةرقف ،”حلسملا عازنلاو لافطألا“ ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا371

اضيأوdrappehS edeB“2102 ،42 lirpA ،reriuqnI senippilihP”،xiM t’noD sgnihT emoS، :”طلتخت ال ءايشألا ضعب“ ،دربيش ديب471
ً

الأ لافطألل انلق“ ،لاث يبوكس كاج :
lahT-yebocS ekaJ“.2102 ،13 yraunaJ ،EENI”،retnE ot toN nerdlihC eht dloT eW، :”اولخدي

 :92 ص ،”ميلعتلا بيرخت“ شتوو ستيار نمويه571
.92 .p ،)9002(،setatS dnahkrahJ dna rahiB s’aidnI ni sloohcS fo snoitapuccO eciloP dna skcattA etilaxaN :gniloohcS degatobaS :hctaW sthgiR namuH

.55 .p ،)7002 ،OCILAOC :átogoB(7002-6002 :aicnecseloda al y aicnafni al ed sohcered sol edsed anaibmoloc aleucse al rop onimac nU ،OCILAOC671

.3102 ناريزح/وينوي82 ،اموغ ،ةيسردم ةفرشم عم شتوو ستيار نمويه ةلباقم771

 :”نارينلا ىمرم يف سرادم“ شتوو ستيار نمويه871
.)2102( ،latipaC s’nemeY ni sloohcS fo esU yratiliM :sriahssorC eht ni moorssalC ،hctaW sthgiR namuH

 :رظنا971
.p ،)1102(cilbupeR nacirfA lartneC eht ni tcilfnoC demrA dna nerdlihC :erutuF niatrecnU nA ،tcilfnoC demrA dna nerdlihC no tsilhctaW dna CMDI
.72

 :رظنا081
rebmeceD ،setatS dnahkrahJ dna rahiB s’aidnI ni sloohcS fo snoitapuccO eciloP dna skcattA etilaxaN :gniloohcS degatobaS،hctaW sthgiR namuH
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:54 ةرقف ،”ناتسناغفأ يف حلسملا عازنلاو لافطألا“ ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا541
1102 ،3 yraurbeF ،55/1102/S ،natsinahgfA ni tcilfnoC demrA dna nerdlihC ،GSNU

 :63 ةرقف ،”نيبلفلا يف حلسملا عازنلاو لافطألا“ ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا641
.63 .arap ،8002 ،52 lirpA ،272/8002/S ،senippilihP eht ni tcilfnoC demrA dna nerdlihC ،GSNU

 :”نيبناجلا نم نوفدهتسم“ شتوو ستيار نمويه741
،)0102( ،secnivorP redroB nrehtuoS s’dnaliahT ni sloohcS dna ،srehcaeT ،stnedutS tsniaga ecneloiV :”sediS htoB fo stegraT“ ،hctaW sthgiR namuH
.46-16 .pp

lirpA ،762/4102/S ،ilaM ni tcilfnoC demrA dna nerdlihC ،GSNU 41، 4102. :رظنا841

 :رظنا941
.471 .p ،2102 enuJ-yraunaJ ،54 .lov”،aibmoloC neacitiloP aicneloiV y sonamuH sohcereD ed amaronaP :albeiN y ehcoN“ ،PENIC

.4102 يناثلا نوناك/رياني31 ،عقوملا بجح مت ،ةيئادتبا ةسردم ريدم ،.ن ويثام عم شتوو ستيار نمويه ةلباقم051

enuJ ،troper ،airyS ni kcattA rednu sloohcS dna stnedutS :eroM oN efaS ،hctaW sthgiR namuH 6، 3102. :رظنا151

 :رظنا251

namuH rof renoissimmoC hgiH eht fo eciffO snoitaN detinU dna natsinahgfA ni noissiM ecnatsissA snoitaN detinU
،tcilfnoC demrA dna nerdlihC ،GSNU ;75 .p ،3102 yraurbeF”،tcilfnoC demrA ni snailiviC fo noitcetorP2102 tropeR launnA :natsinahgfA“ ،sthgiR

osla ees ;811 .p ،4102 ،4102kcattA rednU noitacudE ،kcattA morf noitacudE tcetorP ot noitilaoC labolG dna ;3102 ،51 yaM ،542/3102/S–548/76/A
،natsinahgfA ni tcilfnoC demrA dna nerdlihC ،GSNU dna ;9002 ،62-31 tsuguA”،tsiL tnedicnI ylkeeW“ ،)OSNA( eciffO ytefaS OGN natsinahgfA
54 .arap ،1102 ،3 yraurbeF ،55/1102/S

tsuguA ،aybiL ،atarsiM morf ecnedivE :semirC raW ot ssentiW ،sthgiR namuH rof snaicisyhP 1102. :رظنا351

 :ةيلودلا وفعلا451
.07 .p ،)0102(natsikaP tsewhtroN ni sisirC sthgiR namuH ehT :”eM no llef lleh fi sA“ ،lanoitanretnI ytsenmA

.2102 ،42 yaM ،esaeler swen”،noitacude loohcs doog a rof gnidliubeR :nemeY rof sloohcS“ ،knabsgnulkciwtnE WfK551

 :82 ىلإ62 ص ،”نارينلا ىمرم يف سرادملا“ ،شتوو ستيار نمويه651
.82-62 .pp ،)2102( ،latipaC s’nemeY ni sloohcS fo esU yratiliM :sriahssorC eht ni smoorssalC ،hctaW sthgiR namuH

.4102 يناثلا نوناك/رياني51 ،ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج ،يغنيك ،يسردم لوؤسم ،هيشوب عم شتوو ستيار نمويه ةلباقم751

 :نادوسلا بونجCSAI: ميلعت عمجت851
.2102”،secroF demrA yb sloohcS fo noitapuccO :etoN gnifeirB“ ،naduS htuoS :retsulC noitacudE CSAI

.هالعأ سماخلا لصفلا يف”يسنجلاو يندبلا فنعلل ضرعتلا :نارينلا ىمرم يف نوسرادلاو نوملعملاو بالطلا“ :رظنا951

laicoS dna tnemtsujdA laicosohcysP ،sialB-wengA .J dna ،smailliW .T ،hciregniG .T ،htimS-nibuR .J ،avosiroB .I ،truocnateB .T :رظنا061
ygolohcysP  :nitsuA( ،snoitceriD erutuF dna dleiF eht fo etatS ehT :spuorG demrA dna secroF demrA htiw detaicossA nerdlihC fo noitargetnieR
.)a8002 ،sredroB dnoyeB

.3102 ناريزح/وينوي82 ،ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمجب ،اموغ يف وروشتور ميلقإ يف ازيوب ةقطنم يف ةيوناث ةسردم ريدم ،.ف تربور عم شتوو ستيار نمويه ةلباقم161

.3102 ناريزح/وينوي ،71 ددع ،ايبمولوكب ةصاخلا ةيرهشلا ةيناسنإلا ةرشنلا ،ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم رظنا261

 :03و92 ص ،”نارينلا ىمرم يف سرادملا“ شتوو ستيار نمويه361
.03-92 .pp ،)2102( ،latipaC s’nemeY ni sloohcS fo esU yratiliM :sriahssorC eht ni smoorssalC ،hctaW sthgiR namuH
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lirpA ،162/2102/S–287/66/A ،tcilfnoC demrA dna nerdlihC ،GSNU 62، 2102. :ةحلسملا تاعازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا302

 :رظنا402
،tcilfnoC demrA dna nerdlihC no lareneG-yraterceS eht fo evitatneserpeR laicepS eht fo eciffO“no etoN ecnadiuG :slatipsoH dna sloohcS tcetorP
.4102 yaM ،8991 noituloseR licnuoC ytiruceS

تاعامجلا لالتحا ريراقت ىلع قيلعتلا ءاجرب“)4102 زومت/ويلويQ/QRI/CAPO/C/CRC/811 ،”قارعلا نم مدقم ريرقتب ةلص ىلع اياضقب ةمئاق“ لفطلا قوقح ةنجل :لاثم502
اديدحتو ...سرادملا ...ةيامحل ةذختملا ريبادتلا ىلإ ةراشإلا ءاجرب .اهصخت ضارغأ قيقحتل سرادملل ةلودلل ةعباتلا ريغ ةحلسملا

ً
دق ...ةيئاقو ريبادت ةيأ كانه تناك اذإ ام ديدحت ىجري 

اضيأ ءاجرب“)3102 يناثلا نيرشت/ربمفونQ/DNI/CSPQ/C/CRC/521 ،”دنهلا نم مدقملا ريرقتلاب ةلصلا تاذ اياضقلاب ةمئاق“ و ،(”اهقيبطت مت
ً
اهذاختا مت دق تاءارجإ يأل ةراشإلا 

ةررضتملا قطانملا يف سرادملا لالتحا نم ةلودلل ةعباتلا ةينمألا تاوقلا عنمل ةذختملا ريبادتلا كلذكو ...سرادملا لثم ،لافطألل ظوحلملا دجاوتلا تاذ نكامألا ىلع ...تامجهلا عنمل
 .(”تاعازنلا نم

.(”زاجتحا زكارمو عالطتسا طاقنك سرادملا لامعتسا نع ...فكلا“)46 ةرقفOC/RSI/C/CRC/2-4)3102( ،ةيماتخ تاظحالم ،لفطلا قوقح ةنجل :لاثم602

ةقيثو ،ايبمولوك :ةيماتخ تاظحالم ،ةحلسملا تاعازنلا يف لافطألا كارتشا نأشب لفطلا قوقح ةيقافتال يرايتخالا لوكوتوربلا بجومب ةمدقملا ريراقتلا يف رظنلا ،لفطلا قوقح ةنجل702
اروف فكلا ىلإ فرطلا ةلودلا ةنجللا وعدت“)04 –93 تارقفOC/LOC/CAPO/C/CRC/1)0102( :مقر ةدحتم ممأ

ً
مازتلالا نامض ىلإو ةحلسملا تاوقلا لبق نم سرادملا لالتحا نع 

اضيأ .(”زييمتلا أدبمو يناسنإلا نوناقلاب
ً

تاعازنلا يف لافطألا كارتشا نأشب لفطلا قوقح ةيقافتال يرايتخالا لوكوتوربلا بجومب ةمدقملا ريراقتلا يف رظنلا ،لفطلا قوقح ةنجل :
اروف فكلا بجي“)52 ةرقفOC/AKL/CAPO/C/CRC/1)0102( :مقر ةدحتم ممأ ةقيثو ،اكناليرس :ةيماتخ تاظحالم ،ةحلسملا

ً
لمعلاو سرادملل نييركسعلا مادختسالاو لالتحالا نع 

اضيأو .(”زييمتلا أدبمو يناسنإلا نوناقلاب مازتلالا نامض ىلع مزح لكب
ً

يف لافطألا كارتشا نأشب لفطلا قوقح ةيقافتال يرايتخالا لوكوتوربلا بجومب ةمدقملا ريراقتلا يف رظنلا :
ىلع مزحب لمعلاو ،زاجتحا زكارمك سرادملا مادختسا فقو بجي“)25و15 تارقفOC/RYS/C/CRC/3-4)2102( :مقر ةدحتم ممأ ةقيثو ،ايروس :ةيماتخ تاظحالم ،ةحلسملا تاعازنلا

.(”زييمتلا أدبمو يناسنإلا نوناقلاب مازتلالا نامض

يف قحلا قيعأ“)58و48 ةرقفOC/AHT/C/CRC/3-4)2102(، :مقر ةدحتم ممأ ةقيثو ،دناليات :ةيماتخ تاظحالم ،لفطلا قوقح ةيقافتا بجومب ةمدقملا ريراقتلا يف رظنلا802
.(”سرادملا نم برقلاب ةيموكحلا ةيركسعلا هبشو ةيركسعلا تادحولا دجاوت ...لالخ نم ميلعتلا ىلع لوصحلا

 .72 ةرقف،OC/DNI/C/WADEC/4-5)4102( ،ةيماتخ تاظحالم ،ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا ةنجل902

.03 ةرقف،OC/MEY/CAPO/C/CRC/1)4102( ،نميلا ،ةيماتخ تاظحالم ،لفطلا قوقح ةنجل012

.(و)72 ةرقف،OC/DNI/C/WADEC/4-5)4102( ،دنهلا :ةيماتخ تاظحالم ،ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا ةنجل112

.04و93 تارقفOC/LOC/CAPO/C/CRC/1)0102( :مقر ةدحتم ممأ ةقيثو ،ايبمولوك :ةيماتخلا تاظحالملا ،لفطلا قوقح ةنجل212

.52 ةرقفOC/AKL/CAPO/C/CRC/1)0102( :مقر ةدحتم ممأ ةقيثو ،اكناليرس :ةيماتخ تاظحالم ،لفطلا قوقح ةنجل312

.03 ةرقفOC/MEY/CAPO/C/CRC/1)4102( ،نميلا :ةيماتخ تاظحالم ،لفطلا قوقح ةنجل412

.26و16 ةرقفOC/GFA/C/CRC/1)1102( :مقر ةدحتم ممأ ةقيثو ،ناتسناغفأ :ةيماتخلا تاظحالملا ،ةيقافتالا نم44 ةداملا بجومب فارطألا لودلا نم ةمدقملا ريراقتلا يف رظنلا512

ةيبرعلاو ةينابسإلاو ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلاب رفوتم ،4102 راذآ/سرام81 ،ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ يركسعلا لامعتسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامح لجأ نم ةيداشرإلا ةلدألا612
senilediug/gro.noitacudegnitcetorp//:ptth. :ىلع ةينابايلاو ةيدنلوهلاو

.4102 لوألا نوناك/ربمسيد61 ،رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجلل نايب712

 :رظنا812
noC demrA fo snoitautiS ni nerdlihC tsniaga snoitaloiV evarG no msinahceM gnitropeR dna gnirotinoM – ydutS secitcarP dooG labolG ،FECINU-
.45 &41-31 .pp ،3102 rebmevoN ،tcilf

 :”ةيبرغلا قطانملا يفICRF تاوق لبق نم اهلالتحاو سرادملا ىلع موجهلا نأشب“ ةدحتملا ممألل صاخ ريرقت912
”،)yllavaC neyoM dna sengatnoM seD noigeR( snoigeR nretseW eht ni spoorT ICRF yb sloohcs fo noitapucco dna kcatta nO“ ،tropeR laicepS NU
1102 ،42 yaM
اضيأو

ً
 :”تاكاهتنالا فقول وبغابغ ىلع طغضلا يقيرفألا داحتالا ىلع بجي :جاعلا لحاس“ شتوو ستيار نمويه :

1102 ،32 yraurbeF”،sesubA tlaH ot obgabG sserP dluohS UA :eriovI’d etôC“ ،hctaW sthgiR namuH
اضيأو

ً
 :جاعلا لحاس يف ميلعتلا ةعومجم :
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.57-47 .pp ،9002

:62 ىلإ42 ص ،”رطخلل ميلعتلا ةدوج ضرعي سرادملا يف يحصلا فرصلاو ةنمآلا هايملا صقن“ ،فسينويلا181
.FECINU“rof noitacudE eneigyH dna noitatinaS ،retaW no elbatdnuoR”،noitacude ytilauq sezidrapoej sloohcs ni noitatinas dna retaw efas fo kcaL
.62–42 .pp ،5002 ،KU ،drofxO ،sloohcS

.1002 ماعل691 مقر ةيندم ىوعد ،نورخآو دنهلا داحتا دض ةيندملا تايرحلل يبعشلا داحتالا ةيضق281

 :58 ص ،”ميلعتلا بيرخت“ ،شتوو ستيار نمويه381
.58 .p ،)9002(،setatS dnahkrahJ dna rahiB s’aidnI ni sloohcS fo snoitapuccO eciloP dna skcattA etilaxaN :gniloohcS degatobaS ،hctaW sthgiR namuH

اضيأو .0102 زومت/ويلوي ،(ةينمأ بابسأل همسا بجح مت) يبمولوك ةدمع عم فلؤملا ةلباقم481
ً

: 
.)7002 ،OCILAOC :átogoB(7002-6002 :aicnecseloda al y aicnafni al ed sohcered sol edsed anaibmoloc aleucse al rop onimac nU ،OCILAOC

.1102 لوألا نوناك/ربمسيد ،لابين يف ميلعتلا ةعومجم قسنم عم فلؤملا ةلباقم581

drappehS edeB“.2102 ،42 lirpA ،reriuqnI senippilihP”،xiM t’noD sgnihT emoS، :طلتخت ال ءايشألا ضعب ،دربيش ديب681

 :33و23 ص ،”نارينلا ىمرم يف سرادم“ ،شتوو ستيار نمويه781
.33-23 .pp ،)2102( ،latipaC s’nemeY ni sloohcS fo esU yratiliM :sriahssorC eht ni smoorssalC ،hctaW sthgiR namuH

 :رظنا881
yaM ،cilbupeR nacirfA lartneC eht ni tcilfnoC demrA dna nerdlihC :erutuF niatrecnU nA ،tcilfnoC demrA dna nerdlihC no tsilhctaW dna CMDI
.72 .p ،1102

.(SER/S/1621)9991 بآ/سطسغأ52 ،1621 رارق ،نمألا سلجم981

.قباسلا091

.9002 ناسين/ليربأTSRP/S،92/9/9002 ،ةدحتملا ممألل عباتلا نمألا سلجم نع يسائر نايب191

.4 ةرقف،SER/S/8991)1102( ،1102 زومت/ويلوي21 ،8991 نمألا سلجم رارق291

.(SER/S/3412) ،4102 راذآ/سرام7 ،3412 رارق ،نمألا سلجم391

.قباسلا491

.(SER/S/9312)4102 طابش/رياربف22 ،9312 نمألا سلجم رارق591

.(SER/S/5612)4102 زومت/ويلوي41 ،5612 نمألا سلجم رارق691

.(SER/S/2161)5002 زومت/ويلوي62 ،2161 نمألا سلجم رارق791

.(SER/S/2881)8002 ناسين/ليربأ03 ،2881 نمألا سلجم رارق891

.4 ةرقفSER/S/8991)1102( ،1102 زومت/ويلوي21 ،8991 نمألا سلجم رارق991

وأ سرادملا ىلع تامجهلا ،لافطألا دض يسنجلا فنعلا ،لافطألا هيوشتو لتق ،لافطألا مادختساو دينجت اهيطغت نأ غالبإلاو دصرلا ةيلآ نم بولطملا ىرخألا تاسرامملا عيمج002
نم ضيقنلا ىلع نكل .برح مئارج ربتعت دق لامعأ يهو – يبطلا لاجملاب نيلماعلاو نيملعملا فاطتخا وأ دض تامجهلا ،يناسنإلا ثوغلا ةحاتإ نم نامرحلا ،فاطتخالا ،تايفشتسملا
..لامعألا هذه ىلع تابوقعل عضخت نلو ،غالبإلاو دصرلا ةيلآ نمض جردُت نل ةيركسع ضارغأ يف سرادملا مدختست يتلا فارطألا نإف ،ىرخألا ةميسجلا تاكاهتنالا

yraurbeF ،27/5002/S-596/95/A ،tcilfnoC demrA dna nerdlihC ،GSNU 9، 5002. :ةحلسملا تاعازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا102

rebotcO ،628/6002/S–925/16/A ،tcilfnoC demrA dna nerdlihC ،GSNU 62، 6002. :ةحلسملا تاعازنلاو لافطألا ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا202
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ةيلالقتسا نوناق ،[روداوكإلا]91 ةدام ،0102 ،يلاعلا ميلعتلا نوناق ،[نيتنجرألا]13 ةدام6991 زومت/ويلوي02 ،125،42 مقر نوناق ،يلاعلا ميلعتلا نوناق لاثملا ليبس ىلع رظنا832
 .[اليوزنف]7 ةدام ،0791 لوليأ/ربمتبس8 ،تاعماجلا نوناقو ،[اوغاراكين]9 ةدام ،0991 ،يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم

لوليأ/ربمتبس11 ،”22 دنبلا ،9002 ماعل ينادوسلا بعشلا ريرحت نوناقل تاليدعتب حرتقم“ نيرخآو عافدلا ةرازو ىلإ ،عافدلا ةرازو ،ينوناقلا راشتسملا ،ثيلأ كوج تاوك نم ةلاسر932
4102.

.1102 رايأ/ويام52 خيراتب ةيلابينلا ةموكحلا رارق042

.1102 ،(2002) ميلعتلا ميظنتل (3)291 مقر رمألا بجومب ،ميلعتلا ةرازو ،يذيفنتلا ليلدلاو ينطولا راطإلا ،مالس قطانمك سرادملا142

.9991 ناسين/ليربأ12 ،ةيبمولوكلا ةيروتسدلا ةمكحملاUS-99/652 ،وناربماز ةدمع دض سيتنوم انوسوأ سيني ةيضق242

.1002 يناثلا نيرشت/ربمفون61 ،ةيبمولوكلا ةيروتسدلا ةمكحملاT-10/6021 ،اريلاكال ةدمع دض نورخآو شنيف نسليو342

اهيلإ تلصوت يتلا ناسنإلا قوقح تاكاهتنا نم ةلمج نأشب ايلعلا ةمكحملا ىلإ ىوعدب نارخآ نانثاو رادنوس ينيدنان يهلد ةعماجب عامتجالا ملع ذاتسأ مدقت ،7002 رايأ/ويام يف442
ارثأت تاعطاقملا رثكأ نم ةدحاو ناكس نم3 لبق نم7002 بآ/سطسغأ يف ىرخأ ةيضق عفر مت .7002 ةنسل052 مقر ةيندم ةيضق ،هراجستاهش يف تيرجأ قئاقح يصقت ريراقت ةعبرأ

ً

ةنسل911 مقر ةيئانج ىوعد ،”دنهلا داحتاو هراجستاهش ةيالو دض نورخآو اغوج مطرك“ ةيضق .مودوج ىولس دي ىلع بهنو برضو قارحإ لامعأل اياحض اوناكو ،ةيالولا يف فنعلاب
اعم نيتيضقلا ايلعلا ةمكحملا تعجار .7002

ً
اضيأ رظنا .

ً
اضيأو ،0102 ،ىوعدب مدقتي رادنوس ن“ :

ً
يناديملا فقوملا يف يصقت :دنهلا بلق يف برحلا ،ةلقتسملا نينطاوملا ةردابم ،

.6002 ،هراجستاهش ،اراويتناد ةعطاقمب

 :83 ص ،خيرات نودب ،(تاقيقحتلا مسق) ةينطولا ناسنإلا قوقح ةنجل ،هراجستاهش قئاقح يصقت ريرقت542
.83 .p ،etad on ،tropeR yriuqnE hragsittahhC ،)noisiviD noitagitsevnI( CRHN

اضيأ رظنا .1102 يناثلا نوناك/رياني81 خيراتب مكح ،ايلعلا ةمكحملا ،7002 ةنسل052 مقر ةيندم ىوعد ،هراجستاهش ةيالو دض نورخآو رادنوس ينيدنان642
ً

نورخآو رادنوس ينيدنان ،
 :1102 زومت/ويلوي5 خيراتب مكح ،ايلعلا ةيدنهلا ةمكحملا  ،7002 ةنسل052 مقر ةيندم ىوعد ،هراجستاهش ةيالو دض

truoC emerpuS ،7002 fo052 .oN )liviC( noititeP tirW ،hragsittahhC fo etatS .v srehto dna radnuS inidnaN
،aidnI fo truoC emerpuS  ،7002 fo052 .oN )liviC( .P.W ،hgragsittahC fo etatS ehT .v srehto dna radnuS inidnaN osla eeS .1102 ،81 yraunaJ fo redrO
.1102 ،5 yluJ fo tnemgduj

sloohcs hragsittahhC etacav ot srepoorT”.2102 ،42 rebmetpeS ،SNAI،“ :رظنا742

.0102 لوليأ/ربمتبس1 خيراتب ةمكحم مكح ،7002 ةنسل201 مقر ةيئانج ىوعد،”دنهلا داحتا دض ودان ليمات ةيالو ئجالم يف لافطألا لالغتسا“842

نم ةطرشلا ةوق فعاضتلف“)1002 يناثلا نوناك/رياني2 خيراتب مكح ،ايلعلا انتاب ةمكحم ،9991 ةنسل7874 مقر ةيضق ،راهب ةيالو دض نورخآو اهبس ناوزوان يبالاوغنإ ةيضق رظنا942
دعي اذه .اهلوصف ةطرشلا لتحت يتلا ةسردملا ىلإ لافطألا لاسرإ مدع نع رفسأ امم ةيسردم ةيانب تلتحا ةطرشلا نأ نم ىوكشلا نكل .اذه ىلع ضرتعي دحأ ال ،فعضلا ىلإ اهتوق
انامرح

ً
.(”مهل قحتسملا ميلعتلا نم لافطألا نم ةعفدو ليجل نامرح اذه ؟اذه ثدحي نأ بجي اذامل .تانكث ىلإ لوصفلا ليوحت ببسب سرادملا قلغت الأ بجي ...مهميلعت نم لافطألل 

.ايلعلا اتكلاك ةمكحم ،9002 ةنسل24461 ةيضق ،”لاغنبلا برغ ةيالو دض يتيماس نايلاك جيموب روبينيديم ميشاب ةيضق“052

 :مالسلا ظفح تايلمع ةرادإ152
.31.2 .ces ،)2102( launaM noilattaB yrtnafnI snoitaN detinU ،snoitarepO gnipeekecaeP fo tnemtrapeD

.[نادوسلا بونج]3102 بى/سطسغأ41 ،ناكرألا سيئر ،1000 مقر ماعلا رمألا252

arap ،4102 ،11 rebmeceD ،488/4102/S ،naduS htuoS ni tcilfnoC demrA dna nerdlihC ،GSNU. 56. :رظنا352

GNIGC-MFGC-1895004210102/11.52 :يمسرلا ةقيثولا مقر ،0102 زومت/ويلوي6 يف رداص رمأ ،ةحلسملا تاوقلل ماعلا دئاقلا452

.7 ةرقف ،9002 يناثلا نيرشت/ربمفونPFA QHG 42 ،43 :مقر ةيهيجوت ةلاسر ،ةينيبلفلا ةحلسملا تاوقلا552

1.81.51و81.51 تارقف  (4002)383 مقر ةكرتشملا ةمدخلا ةعوبطم ،ةحلسملا تاعازنلا نأشب كرتشملا ةمدخلا ليلد ،ةيناطيربلا عافدلا ةرازو652

.8.53.41 ،4 دلجم ،(ةيناثلا ةعبطلا) ادناليزوينل يركسعلا ليلدلا ةدوسم752

95

GCPEA
تامجهلا نم ميلعتلا ةيامحل يملاعلا فلاحتلا

”،2 oremuN troppaR :neiriovi fitacudé emètsys el rus esirc al ed tcapmi’l rus troppaR :noitacudE’l ertnoc seuqattA“ ،eriovI’d etôC retsulC noitacudE
.6 .p ،1102 ،51 enuJ

 :جاعلا لحاس يف ميلعتلا ةعومجم022
uN troppaR :neiriovi fitacudé emètsys el rus esirc al ed tcapmi’l rus troppaR :noitacudE’l ertnoc seuqattA“ ،eriovI’d etôC retsulC noitacudE CSAI-
.1102 ،11 rebmevoN ،dnaliahT ،tekuhP ،slaiciffo NU owt htiw weivretni rohtuA ;6 .p ،1102 ،51 enuJ”،2 orem

 :رظنا122
noC demrA fo snoitautiS ni nerdlihC tsniaga snoitaloiV evarG no msinahceM gnitropeR dna gnirotinoM – ydutS secitcarP dooG labolG ،FECINU-
.55 .p ،3102 rebmevoN ،tcilf

.74 ص ،قباسلا222

 :رظنا322
STI/TEPD/SFD-OKPD”،srepeekecaeP NU rof noitcetorP dlihC no slairetaM gniniarT desilaicepS“ ،snoitarepO gnipeekecaeP fo tnemtrapeD NU
.641-441 .pp ،)4102(

ةداقلا ةبترو مساو ،اهعاونأو ةحلسألا ددعو ،دونجلا ددعو ،سرادملا لتحت يتلا ةفيضملا ةلودلا نم تادحولاو ،ىرقلا ءامسأو ،سرادملا عقاومو ءامسأ عمج كلذ يف امب422
.641 ص ،قباسلا ،نييلحملا

noitacudE no snoitapuccO yratiliM fo tcapmI eht :loohcS ni sreidloS”.4102 ،41 enuJ ،NIRI،“ :رظنا522

 :رظنا622
noC demrA fo snoitautiS ni nerdlihC tsniaga snoitaloiV evarG no msinahceM gnitropeR dna gnirotinoM – ydutS secitcarP dooG labolG ،FECINU-
.54 &33 .pp ،3102 rebmevoN ،tcilf

نيملعملاو رومألا ءايلوأو ةيعمتجملا تامظنملا نم ديدعلا نكل .ةموكحلا نم ةحيرص ةقفاومب الإ ةينوناقلا ريغ ةحلسملا تاعامجلا عم تاضوافملا ءارجإ نكمي ال ،ايبمولوك يف722
.بالطلاو سرادملا نع ةباينلاب ةلودلل نيعباتلا ريغ نيلعافلا وأ ةينوناقلا ريغ ةحلسملا تاعامجلا عم مهسفنأب نوضوافتي

.1102 لوألا نوناك/ربمسيد ،(همسا ركذ مدع طرشب ثدحت) ايبمولوك ،ةبطرق يف ناسنإلا قوقح لاجمب لوؤسم عم ةيصخش تالاصتا822

.5102 راذآ/سرام72 ،شتوو ستيار نمويه ،يعانصلا رمقلا روص للحم ،زنويل شوج تامولعملا مدق922

etatS eulB s’naduS ni semirC raW :”mehT yruB ot emiT oN daH eW“ ،lanoitanretnI ytsenmA)3102(. :رظنا032

.5102 راذآ/سرام72 ،ثحبلاو بيردتلل ةدحتملا ممألا دهعم/ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم يف قباس تامولعم للحم نم ةمدقم تامولعم132

ناريزح/وينوي71 ،”ىرخأ ضارغألو هتفلاخمل تابوقع ىلع صنيو مهدض زييمتلاو مهلالغتساو لافطألا قحب تاكاهتنالا دض ةصاخ ةيامحو ىوقأ عدر رفوي نوناق“ .0167 مقر نوناق232
.(ـه)x)22( ةدام ،2991

هيلع قفاو ،نيبلفلل51 ـلا سرجنوكلا ،”هماكحأل تافلاخملا ىلع تابوقع رفويو حلسملا عازنلا تالاح يف لافطألل ةصاخ ةيامح رفوي نوناق“ .0844 مقر مومع سلجم نوناق عورشم332
.1102 رايأ/ويام32 يف مومعلا سلجم

 :رظنا432
،reriuqnI senippilihP”،xiM t’noD sgnihT emoS“ ،drappehS edeB ;2102 ،13 yraunaJ ،EENI”،retnE ot toN nerdlihC eht dloT eW“ ،lahT-yebocS ekaJ

ni tcilfnoC demrA dna nerdlihC ،GSNU ;53 .arap ،8002 ،42 lirpA ،272/8002/S ،senippilihP eht ni tcilfnoC demrA dna nerdlihC ،GSNU ;2102 ،42 lirpA
،GSNU ;971 .arap ،1102 ،32 lirpA ،052/1102/S–028/56/A ،tcilfnoC demrA dna nerdlihC ،GSNU ;33-23 .sarap ،0102 ،12 yraunaJ ،63/0102/S ،senippilihP eht
.151-051 .arap ،2102 ،62 lirpA ،162/2102/S–287/66/A ،tcilfnoC demrA dna nerdlihC

 .[دنهلا]3 ةدام ،2591 راذآ/سرام41 ،2591 ةنسل03 مقر نوناق ،نايعألا ىلع ذاوحتسالاو ةرداصم نوناقو ،(شدالغنب) (1)81 ةدام ،2891 ،نايعألا ىلع ذاوحتسالاو ةرداصم نوناق532

.072و962 ةدام ،4591 رايأ/ويام31 ،(ادنلريأ) عافدلا نوناق632

.(1)46 ةدام ،عباسلا لصفلا ،لدعم ،5991 ناريزح/وينوي22 ،334 دنب ،68 مقر ،يدنلوبلا ةحلسملا تاوقلا ةماقإ نوناق732
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.502-002 .pp ،)2102( koobdnaH waL lanoitanretnI nA :tcilfnoC demrA dna ytirucesnI ni noitacudE gnitcetorP ،waL evitarapmoC dna lanoitanretnI

ناريزح/وينوي8 ،(لوألا يفاضإلا لوكوتوربلا) ةحلسملا ةيلودلا تاعزانملا اياحض ةيامحب قلعتملاو9491 بآ/سطسغأ21 يف ةدوقعملا فينج تايقافتال لوألا يفاضإلا لوكوتوربلا672
.85 ةدام ،7791

8 ،(يناثلا يفاضإلا لوكوتوربلا) ةيلودلا ريغ ةحلسملا تاعزانملا اياحض ةيامحب قلعتملاو9491 بآ/سطسغأ21 يف ةدوقعملا فينج تايقافتال يناثلا يفاضإلا لوكوتوربلا772
.31 ةدام ،7791 ناريزح/وينوي

القتسم مئاق يفرعلا يلودلا نوناقلا .اهب ينوناقلا مازتلالاب ساسحإ نع ةئشانلا لودلا اهعبتت يتلا ةماعلا تاسرامملا وه يفرعلا يلودلا نوناقلا872
ً
سيلو ،ةيلودلا تادهاعملا نع 

ارفوتم
ً
اردصم وأ ةيزكرم ةقيثو يف 

ً
ايزكرم 

ً
افارطأ حبصت نأ راتخت يتلا لودلل مزلملا ،تادهاعملا نوناق نم سكعلا ىلع .

ً
.لودلا عيمجل مزلم يفرعلا يلودلا نوناقلا نإف ،تادهاعملا يف 

اضيأ رظنا .42و22 دعاوق ،يفرعلا يناسنإلا يلودلا نوناقلا ،رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا972
ً
0002 يناثلا نوناك/ريانيYTCI ،T-61-59-TI 41 :مقر ،شتيكسيربوك دض ءاعدالا مكح 

اضيأ لب ،دوجولا ةقباس ةماعلا ريياعملا زربيو ددحي هنأ طقف سيل ،يفرعلا يلودلا نوناقلا“ نم ءزج ،85 ةدام)425 ةرقف
ً
لودلا كلذ يف امب ،هتحص يف عزانت ةلود ةيأ نأ ودبي ال هنأل 

 .(”لوكوتوربلا ىلع عقوت مل يتلا

اضيأ رظنا .79 ةدعاق ،يفرعلا يناسنإلا يلودلا نوناقلا ،رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا082
ً

21 يف ةخرؤملا برحلا تقو نييندملا صاخشألا ةيامح نأشب ةعبارلا فينج ةيقافتا :
(iiixx) (ب) (2)8 ةدام ،8991 زومت/ويلوي71 ،ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل ئشنملا امور ماظن رظناو ،(7)15 ةدام ،لوألا يفاضإلا لوكوتوربلا رظناو .82 ةدام ،9491 بآ/سطسغأ
ةحلسملا تاعازنلا يف برح ةميرج لثمي رمأ”ةيركسعلا تايلمعلا نم ةنيصح ةحلسم تاوق وأ قطانم وأ اهنيعب طاقن لعجل نيرخآ نييمحم صاخشأ وأ نييندم دوجو نم ةدافتسالا“)
.(ةيلودلا

.05 ةدام ،ةعبارلا فينج ةيقافتا182

.4 ةدام ،يناثلا يفاضإلا لوكوتوربلا282

15و84 ةدام ،لوألا يفاضإلا لوكوتوربلا رظنا382

.25 ةدام ،لوألا يفاضإلا لوكوتوربلا482

:(2)25 ةدام لوألا يفاضإلا لوكوتوربلا نم سابتقاب ،8 ةدعاقsde( kceB-dlawsoD & streakcneH.(، waL nairatinamuH lanoitanretnI yramotsuC)5002(، :رظنا582
وأ ماتلا اهريمدت ققحي يتلاو ،اهمادختساب مأ اهتياغب مأ اهعقومب مأ اهتعيبطب كلذ ناك ءاوس يركسعلا لمعلا يف ةلاعف ةمهاسم مهست يتلا كلت ىلع ةيركسعلا فادهألا رصتقت“
.”ةديكأ ةيركسع ةزيم كاذنيح ةدئاسلا فورظلا يف اهليطعت وأ اهيلع ءاليتسالا وأ يئزجلا

 :حلسملا عازنلا نيناوقب ليلد ،ايلارتسأ عافد رقم682
.43.5 .ces ،)6002( ،4.60 noitacilbuP enirtcoD ecnefeD nailartsuA ،tcilfnoC demrA fo waL eht fo launaM ،sretrauqdaeH ecnefeD nailartsuA

اضيأ رظنا .(4)15 ةدام ،لوألا لوكوتوربلا782
ً
.21و11 دعاوق ،يفرعلا يناسنإلا يلودلا نوناقلا ،رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا 

اضيأ رظنا .(5)15 ةدام ،لوألا لوكوتوربلا882
ً
.41 ةدعاق ،يفرعلا يناسنإلا يلودلا نوناقلا ،رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا 

 :52 ةرقف ،”اهمادختسا وأ ةيوونلا ةحلسألاب ديدهتلا ةينوناق“ يراشتسالا يأرلا رظنا982
52 .arap ،6991 yluJ8 ،JCI ،snopaeW raelcuN fo esU ro taerhT eht fo ytilageL ،noinipO yrosivdA
اضيأو

ً
 :601 ةرقف،JCI ،”ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا يف رادج ءانبل ةينوناقلا تاعبتلا“ يراشتسالا يأرلا 

601 .arap ،4002 yluJ9 ،JCI ،yrotirreT nainitselaP deipuccO eht ni llaW a fo noitcurtsnoC eht fo secneuqesnoC lageL
اضيأو

ً
 :612 ةرقف”وغنوكلا يضارأ يف ةحلسملا ةطشنألا نأشب ةيضق“ 

612 .arap ،5002 rebmeceD91 ،JCI ،)adnagU .v ognoC .peR .meD(ognoC eht fo yrotirreT eht no seitivitcA demrA gninrecnoC esaC
اضيأو

ً
 :”ايسور دض افييازابو افوبوسويو افيياسيإ“ مكُح 

5002 yluJ6 ،RHtCE ،00/94975 dna00/84975 ،00/74975 .sppA ،aissuR .v aveyazaB dna avopusuY ،aveyasI ،tnemgduJ
اضيأو

ً
 :الاميتاوغ دض سيوكساليف اكاماب مكحو تايثيح 

702 .arap ،0002 rebmevoN52 ،RHtCAI ،alametauG .sv zeuqsáleV acamáB ،tnemgduJ dna stireM
اضيأ رظنا

ً
: 

،étiV niavlyS & kceB-dlawsoD esiuoL“retnI ehT“ ،egeorD aludroC ;(3991(49 CRRI392”،waL sthgiR namuH dna waL nairatinamuH lanoitanretnI-
.)7002(013 RLI )2(04”،tcilfnoC demrA fo snoitautiS ni waL sthgiR namuH lanoitanretnI dna waL nairatinamuH lanoitanretnI neewteb yalp

نوناقلا دعاوق مرتحت نأب فارطألا لودلا دهعتت (1)“)83 ةدام ،0991 لوليأ/ربمتبس2 يف ذافنلا زيح تلخد ،9891 يناثلا نيرشت/ربمفون02 يف اهرارقإ مت ،لفطلا قوقح ةيقافتا092
يناسنإلا نوناقلا ىضتقمب اهتامازتلال اقفو ،فارطألا لودلا ذختت (4) ...دعاوقلا هذه مارتحا نمضت نأو لفطلاب ةلصلا تاذو ةحلسملا تاعزانملا يف اهيلع ةقبطنملا يلودلا يناسنإلا
اضيأ رظنا .(”حلسم عازنب نيرثأتملا لافطألا ةياعرو ةيامح نمضت يكل ايلمع ةنكمملا ريبادتلا عيمج ،ةحلسملا تاعزانملا يف نييندملا ناكسلا ةيامحب يلودلا

ً
قوقحل يقيرفألا قاثيملا 
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.8.53.41 ،4 دلجم ،(ةيناثلا ةعبطلا) ادناليزوينل يركسعلا ليلدلا ىلع تاقيلعت852

noitcA’d nalP ud ervueo ne esim al rus elleirétsinim evitceriD”3102 ،3 yaM ،3102/9090/BAC/CANDM/MPV، :عافدلا ةرازو952

.75 ةرقف ،6791 زومت/ويلوي51 ،شيجلل يناديملا ليلدلا ةرادإ ،ةيربلا برحلا نوناق :01 –72 يناديملا ليلدلا062

E(27RA-41-4002-LSCS( مقر ةيضق”نامرون جنيه ماس دض ءاعدالا“ ةيضق (لافطألا دينجت) صاصتخالا مدع نم ساسأ ىلع ةيديهمت ةوعد لوح رارق لاثملا ليبس ىلع رظنا162
يلودلا نوناقلاب ةمزلم لودلا ريغ وأ لودلا نم تناك ءاوس حلسملا عازنلا يف فارطألا عيمج نأ هيلع رقتسملا نمل هنإ“)22 ةرقفلا ،4002 رايأ/ويام13 ،نويلاريسب ةصاخلا ةمكحملا
افارطأ تحبصأ يتلا يه طقف لودلا تناك اذإ ىتح ،يناسنإلا

ً
 :رظناو .”ةيلودلا تادهاعملا يف 

uH lanoitanretnI fo ecnaveleR ni waL yramotsuC dna waL ytaerT nairatinamuH hguorht spuorG noitisoppO demrA gnidniB“ ،streakcneH .M.J-
.2002 ،62-52 rebotcO ،muiuqolloC segurB eht fo sgnideecorP”،srotcA etats-noN ot waL nairatinam

.(0102) ةحلسملا تاعازنلا راثآ نم لافطألا ةيامحل فينج ءادن بجومب مازتلا كص ،فينج ءادن262

”، :”فينج ءادن اهعم تلصاوت يتلا لودل ةعباتلا ريغ ةحلسملا فارطألا ةمئاق :لودج“362

.(5102 راذآ/سرام61 يف ةرايزلا تمت)

 :2 رارق ،رمحألا لالهلاو رمحألا بيلصلل نيثالثلاو يداحلا يلودلا رمتؤملا رارق462
،2 noituloseR ،tnecserC deR dna ssorC deR eht fo ecnerefnoC lanoitanretnI ts13 eht fo snoituloseR“ni fo noitatnemelpmi eht rof nalp noitca raey-4-
.1102 ،1 xennA”،wal nairatinamuh lanoitanret

.1102 يناثلا نيرشت/ربمفون42 ،الينام ،فسينويلا يف لوؤسم عم فلؤملا ةلباقم562

 :نادوسلا بونج يف ميلعتلا ةعومجم662
.1102”،secroF demrA yb sloohcS fo noitapuccO :etoN gnifeirB“ ،naduS htuoS :retsulC noitacudE CSAI

cilbupeR nacirfA lartneC eht ni tcilfnoC demrA dna nerdlihC :erutuF niatrecnU nA ،tcilfnoC demrA dna nerdlihC no tsilhctaW & CMDI، :رظنا762
.72 .p ،)1102(

 :72و62 ص ،”سرادملا نم ةحلسألا عزن“ ،تيان لياكو دربيش ديب862
،thginK elyK & drappehS edeB“3 muroF tnemamrasiD”،tcilfnoc demra gnirud sloohcs fo esu yratilim eht gnidne rof seigetarts :sloohcs gnimrasiD
72-62 .pp ،)1102(
اضيأو

ً
 :872 ىلإ162 ص ،”مالس قطانم سرادملا“ ،ثيمس ادنيليم 

،htimS adnileM“).de( OCSENU ni”،tsernU liviC dna tcilfnoC demrA gniruD noitacudE ot sseccA ni ydutS esaC lapeN :ecaeP fo senoZ sa sloohcS
.87-162 .pp ،)0102( ،weiveR trA-eht-fo-etatS A :kcattA morf noitacudE gnitcetorP

.45 .p ،)7002 ،OCILAOC :átogoB(7002-6002 :aicnecseloda al y aicnafni al ed sohcered sol edsed anaibmoloc aleucse al rop onimac nU ،OCILAOC962

rebmeceD ،esaeler swen”،oppelA ni skcattA tnemnrevoG fo snezoD :airyS“ ،hctaW sthgiR namuH 12، 3102. :رظنا072

troper ،ruoh tsekrad s’naybA :nemeY ni tcilfnoC ،lanoitanretnI ytsenmA، 2102. :رظنا172

 :76و66 ص ،”نيبناجلا نم نوفدهتسم“ شتوو ستيار نمويه272
،hctaW sthgiR namuH“،)0102(،secnivorP redroB nrehtuoS s’dnaliahT ni sloohcS dna ،srehcaeT ،stnedutS tsniaga ecneloiV :”sediS htoB fo stegraT
.76-66 .pp

 :36 ص ،”يقوف ّبصنا ميحجلا نأكو“ :ةيلودلا وفعلا ةمظنم372
،lanoitanretnI ytsenmA“.36 .p ،)0102(،natsikaP tsewhtroN ni sisirC sthgiR namuH ehT :”eM no llef lleh fi sA

.07 ص ،قباسلا472

:رظنا ،ةيميلعتلا تاسسؤملل يركسعلا مادختسالل مكاحلا ينوناقلا ماظنلل ليلحتلا نم ديزمل572
iliM dna kcattA morf sloohcS gnitcetorP ecitcarP etatS dna swaL citsemoD fo yevruS labolG A :tcilfnoC demrA dna sloohcS ،hctaW sthgiR namuH-
orP lageL citsemoD dna lanoitanretnI :moorssalC eht fo tuO tcilfnoC demrA gnikaT“ ،akuziK ijnneK dna drappehS edeB ;56-64 .pp ،)1102( ،esU yrat-
fo etutitsnI hsitirB dna ;423–182 )1102(2seidutS lageL nairatinamuH lanoitanretnI”،sloohcS esU stnatabmoC nehW stnedutS rof snoitcet
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بجاو يلودلا يناسنإلا نوناقلا دعاوق مارتحا نامضو مارتحاب قاثيملا اذه فارطأ لودلا دهعتت (1)“)22 ةدام ،9991 يناثلا نيرشت/ربمفون92 يف ذافنلا زيح لخد ،لفطلا ةيهافرو
اقبط – قاثيملا اذه فارطأ لودلا موقت (3) ...لفطلا ىلع رثؤت يتلا ةحلسملا تاعازنلا يف قيبطتلا

ً
تاعازنلا ءانثأ نييندملا ناكسلا ةيامحب – يلودلا يناسنإلا نوناقلا بجومب اهتامازتلال 

تارتوتلاو تاعازنلا ةلاح يف لافطألا ىلع دعاوقلا هذه لثم كلذك قبطتو ،ةحلسملا تاعازنلاب نورثأتي نيذلا لافطألا ةياعرو ةيامح نامضل ةمئالملا تاءارجإلا ةفاك ذختتو ،ةحلسملا
.(”ةحلسملا ةيلودلا

.31 ةدام ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا192

.82 ةدام ،لفطلا قوقح ةيقافتا292

يقيرفألا قاثيملا .71 ةدام ،6891 لوألا نيرشت/ربوتكأ12 يف ذافنلا زيح لخد ،1891 ناريزح/وينوي72 يف هرارقإ مت ،بوعشلاو ناسنإلا قوقحل (لوجنب قاثيم) يقيرفألا قاثيملا392
لخد ،8891 يناثلا نيرشت/ربمفون71 يف رقأ ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا لاجمب ناسنإلا قوقحل ةيكيرمألا ةيقافتالل يفاضإلا لوكوتوربلا .11 ةدام ،لفطلا ةيهافرو قوقحل

راذآ/سرام02 يف هرارقإ مت ،ةيساسألا تايرحلاو ناسنإلا قوقح ةيامحل ةيبوروألا ةيقافتالل لوألا يفاضإلا لوكوتوربلا .61و31 داوم ،9991 يناثلا نيرشت/ربمفون61 يف ذافنلا زيح
.2 ةدام ،4591 رايأ/ويام81 يف ذافنلا زيح لخد ،2591

يف ءاقبلاو ةحاتإلا طورش يف ةاواسملا ساسأ ىلع مدقي سيردتلاو (502و6 ةدام) قح ميلعتلا :اهنمو ةيميلعتلا قوقحلا فلتخم نمضي ليزاربلا روتسد :لاثملا ليبس ىلع رظنا492
اناجم ميلعتلا ةحاتإ ،(602 ةدام) ميلعتلا

ً
ايمازلإو 

ً
عوضخ ينعي مظتنم ريغ لكشب هميدقت وأ يمازلإلا ميلعتلا ريفوت يف ةموكحلا قافخإ“ نأ ىلإ ةراشإو .(((1)(IIV)802 ةدام) ماع قحك 

...:لافطألل ةيساسأ قوقح يلاتلا“ نأ ىلع44 ةداملا صنت ،لافطألل ةيامحلا ريبادت نم ددع ىلع يوتحي ايبمولوك روتسدIIV)2((.)802 ةدام) ةينوناقلا ةلءاسملل ةينعملا ةطلسلا
نع نولوؤسم ةرسألاو عمتجملاو ةلودلا ...ةيعامتجا ةفيظو اهل ةماع ةمدخو يدرف قح ميلعتلا“ :ىلع تصن76 ةداملا .”نيرخآلا قوقح ىلع ةيولوألا اهل لفطلا قوقح“ نأو”ميلعتلا
ايمازلإ نوكيو ميلعتلا

ً
اماع51و5 رامعأ نيب 

ً
ايناجم ميلعتلا نوكي .يساسألا ميلعتلا نم تاونس عستو يسردملا لبق ام ميلعتلا نم ةدحاو ةنس ىندألا دحلا يف لمشيو 

ً
تاسسؤم يف 

 :ميلعتلا يف قحلا عورشم رظنا ،ميلعتلا يف قحلل ريتاسدلا ةيامح ريبادتب ةلماش ةمئاق ىلع عالطالل .”ةلودلا

.54 ةرقف ،9991 لوألا نوناك/ربمسيدC/E.801/9991/21 ،”ميلعتلا يف قحلا :31 مقر ماعلا قيلعتلا“ ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا ةنجل592

.64 ةرقف ،قباسلا692

.05 ةرقف ،قباسلا792

iرظنا: “،sleber yb deipucco loohcs nemeY :rammarg n‘ snuG”ii .4102 ،92 rebmetpeS ،PFAةلوفطلا ذاقنإ ةئيه: ehT :seiticortA dlotnU ،nerdlihC eht evaS
iii .8 .p ،2102 ،nerdlihC s’airyS fo seirotSشتوو ستيار نمويه: fo snoitapuccO eciloP dna skcattA etilaxaN :gniloohcS degatobaS ،hctaW sthgiR namuH
vi .92 .p ،9002 ،setatS dnahkrahJ dna rahiB s’aidnI ni sloohcS5102 ناريزح/وينوي71 ،ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمجب وغنولاك يف ةلباقم ،شتوو ستيار نمويه. 
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