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9102 رياربف،ةدوسأو نييندملا قوقحل ريافسيس زكرم

.ةأرملا دض فنعلا ءاهنإل ينامئتسالا ةدحتملا ممألا قودنص نم ةيلام ةدعاسمب ريرقتلا اذه دادعإ مت
اهنأ ىلع فورظلا نم فرظ يأ تحت اهرابتعا نكمي الو هدحو رشانلا ةيلوؤسم يه ريرقتلا اذه تايوتحم

.ةأرملا دض فنعلا ءاهنإل ينامئتسالا ةدحتملا ممألا قودنص فقوم سكعت

  نييندملا قوقحل ريافسيس زكرم
تاكاهتنال“يندملا دصرلا” ريوطتل ةديدج ةردابم وه نييندملا قوقحل )رانلا قالطإ فقو( ريافسيس زكرم
هذه لثم نع نيلوؤسملل ةيسايسلاو ةينوناقلا ةلءاسملا ةعباتمل ناسنإلا قوقح وأ يناسنإلا يلودلا نوناقلا
ةيريخ ةسسؤم نييندملا قوقحل ريافسيس زكرم زكرم دعُيو .نييندملا قوقح ةسرامم ريوطتو ،تاكاهتنالا

3800611 مقر ةيريخ ةسسؤم- ارتلجنإ يف اهب لومعملا نيناوقلا قفو اهسيسأت مت ةدودحم ةكرشو ةلجسُم

.3319609 مقر ةكرش-

ةدوسأ
هيف عتمتت ملاع يه ةدوسأ ةيؤر .0002 سطسغأ12 يف تسسأت ةيحبر ريغو ةيموكح ريغ ةمظنم ةدوسأ
لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا مت ثيح ،صرفلاو دراوملا ىلإ لوصولاو قوقحلا يف ةاواسملاو ةماركلاب ةأرملا
ةئيب قيقحت ىلإ ةدوسأ ىعست .ءاسنلا ةايح يف رود يأ بعلي ال فنعلا ثيح ،ةأرملا دض شيمهتلاو زييمتلا
مامأ حفاكتو ،اهتايلوؤسم لمحتو ،اهقوقحب عتمتت ثيح ،فنعلا لاكشأ عيمج نم ةيلاخ ،ةأرملل ةنمآ
ةيمنتلا جمارب دوقتو ،اهقوقحب يدانتو اهيعو نم ديزتو ،ةينوناقلا تامدخلا ريفوت نم ديفتستو ،نوناقلا
    .اهتاعمتجم ديفت يتلا

©

.شتيكوس اشاتس ةطساوب ريرقتلا ميمصت مت
ريغ ضارغألا نم كلذ ريغ وأ سيردتلا ضارغأل روشنملا اذه نم داوملا جاتنإ ةداعإ زوجي
ضارغأل لاكشألا نم لكش يأب اهنم ءزج يأ خسن زوجي ال .بسانملا دانسإلا عم ،ةيراجتلا

.9102 رياربف رشنلا مت .رشنلا قوقح باحصأ نم قبسم حيرص نذإ ىلع لوصحلا نود ةيراجت

قوقحل ريافسيس زكرم يف ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا جمارب ةريدم ،كيتوب مايريم ريرقتلا اذه تدعأ
ةسسؤم  نم يسياتس اوشوج لبق نم لوألا ماقملا يف امهتغايصو6 و4 نيمسقلا يف ثحبلا مت .نييندملا

.يراكفأ دناغوسو دلاخ فاليإ نم معدب )yriuqnI laicoS( يرياوكنا لايشوس

:فالغلا ةروص
ءالد لمحت ينابوك نم ةيروس ةئجال- ناركشراد
ةظفاحم ،ناركشراد ميخم ،اهتميخ ىلإ ءاملا نم
.قارعلا - ليبرأ
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عم نواعتلاب ،ةأرملا دض فنعلا ةحفاكمل ةدوسأ تذفن ،قايسلا اذه يفو
)9102-7102( ناتنس هتدم اًعورشم ،نييندملا قوقحل ريافسيس زكرم
يف نييروسلا نيئجاللا عمتجم لخاد يردنجلا فنعلا ةجلاعم ىلإ فدهي
ينامئتسالا ةدحتملا ممألا قودنص نم ليومتب قارعلا ناتسدرك ميلقإ

تاظفاحملا يف عورشملا ةطشنأ ذيفنت مت ،ةأرملا دض فنعلا ءاهنإل
فنعلا تالاح دصر كلذ لمشو ،ةيناميلسلاو كوهدو ليبرأ ثالثلا
لاجرلاو تايتفلاو ءاسنلا عم ةيعوتلا ةطشنأ ؛ اهقيثوتو ىردنجلا

نم تايجانلل ينوناقلاو يعامتجالاو يسفنلا معدلا ميدقت ؛ نايتفلاو
ناونعب يلوأ ريرقت رادصإ مت .جئاتنلا رشنو ةيلحملا ةرصانملاو ،فنعلا
يف تايروسلا تائجاللا تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلا :ةروسكم ةايح”
ةنسلا يف اهعمج مت يتلا تانايبلا ىلعً ءانب ،“قارعلا ناتسدرك ميلقإ
.عورشملا نم ىلوألا

رشنو قيثوتل دهج وهو ،عورشملل ةيئاهنلا جئاتنلا دحأ وه ريرقتلا اذه
تايتفلاو ءاسنلا عم لمعلا نم نيماع ىدم ىلع ةدافتسملا سوردلا
ةيلاعفب اهريخست نكمي ةقيرطب عسوأ روهمج ىلع تايروسلا تائجاللا

سوردلا ميدقت ىلإ ةفاضإلاب .ةيلبقتسملا تالخدتلا هيجوتو مالعإل
اًضيأ ضرعي هنإف ،ريافسيس و ةدوسأ عورشم ذيفنت لالخ نم ةدافتسملا
لوصحلا مت يتلا جئاتنلا ىلع دمتعيو ،مهسفنأ نييروسلا نيئجاللا ءارآ

فنعلا ةحفاكم جمارب ذفنت يتلا ىرخألا ةلعافلا تاهجلا نم اهيلع
ةلماش ةروص ميدقتل ،قارعلا ناتسدرك ميلقا يف نيئجاللا عم يردنجلا

.ديدحتلاب قايسلا اذه يف هجاوت يتلا تايدحتلاو تاسرامملا لضفأل
ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا تامظنملل ةيعجرم ةطقنك لمعلا ىلإ فدهيو
نيكراشملا نم مهريغو نيثحابلاو نييميداكألاو ةدحتملا ممألا تالاكوو

عاضوأ يف يردنجلا فنعلا ةحفاكمل ةجمربلا تايجيتارتسا ميمصت يف
يف وأ ةيميلقإلا نييروسلا نيئجاللا ةمزأ قايس يف ءاوس ،نيئجاللا
.ىرخأ عاضوأ

1. GŸ≤óeá
رطخل ةضرع رثكألا ناكسلا نيب نم نه تائجاللا تايتفلاو ءاسنلا
يردنجلا فنعلا نوكي ام اًبلاغ1.ملاعلا ءاحنأ عيمج يف يردنجلا فنعلا

ىلإ تايتفلاو ءاسنلا عفدي دئار لماعو حلسملا عازنلا يف ةزراب ةمس
ضرعتلاب ةطبترملا ةمدصلا هعم بلجي امم ،ةيلصألا نهنادلب نم رارفلا
اهسفن حوزنلا ةلحر نوكت ام اريثكو .هتدهاشم وأ فنعلا اذهل رشابملا

نودب رفسلا ىلإ تايتفلاو ءاسنلا رطضت ثيح ،فنعلا رطخب ةئيلم
دق يتلا ىرخألا ةلعافلا تاهجلا وأ نيبرهملا ىلع ندمتعيو نيقفارم
يف ةيموي ةقيقح يردنجلا فنعلا نوكي ام ًابلاغ ً،اريخأو .مهلغتست
يفً أجلم تايتفلاو ءاسنلا اهيف دجت يتلا نكامألا نم اهريغو تاميخملا
،نامألا مدعو ،ةرقتسملا ريغ ناكسإلا تابيترت مهستو .ةفيضملا نادلبلا

نيب فنعلا راشتنا يف ةيرسألا لكايهلا رايهناو ،يداصتقالا فعضلاو
فيكتلا تايجيتارتسا ىلإ ءوجللا نعً الضف ،نيكيرشلا ريغو نيكيرشلا
.يراجتلا سنجلاو ركبملا جاوزلا لثم ،ةيبلسلا

عالدنا دعب .ةرهاظلا هذه نم ءانثتسا تسيل نييروسلا نيئجاللا ةمزأ
دودح ربع رارفلا ىلإ نييروسلا نييالم رطضا ،1102 ماع يف عازنلا
:ةقطنملا يف ةرواجملا نادلبلا يف لوألا ماقملا يف ذالم نع اًثحب ،مهدالب
ءوجللا نم رثكأ بلط .قارعلاو رصمو ندرألاو نانبلو ايكرت

ةيميخملا ريغ تابيترتلاو تاميخملا نم لك يف اورقتسا ثيح ،قارعلا يف
ربعو قارعلا يف2.قارعلا لامشب ناتسدرك ميلقإ يف يساسأ لكشب
فنعلا طامنأ ةدايزب ريطخلا نييروسلا نيئجاللا عضو طبترا ،ةقطنملا
نأب نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألا ةيضوفم تدافأ ثيح ،يردنجلا
فنعلا نم ةديازتم رطاخم نهجاوي تايروسلا تائجاللا تايتفلاو ءاسنلا

3.مهدرشت دايدزا عم لالغتسالاو ءاذيإلاو
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ناكسلا ددع عقوم
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،ةبطشقو ،تبرع ،ناليوكو ،كسوكروكو ،ناركشرادو
.ةرقعو ،ةمرسابو

نم تقو يف نييروسلا نيئجالل يلوألا لوخدلا ثدحو
ناتسدرك ميلقا يف يبسنلا راهدزالاو يداصتقالا رارقتسالا
ةموكحلا لبق نم نييروسلا نيئجاللا لابقتسا نإ .قارعلا

GŸæ¡é«á
.قرطلا ددعتمو تاراسملا ددعتم اًجهن ريرقتلا اذه دمتعي
نم ةيبتكملا ثاحبألا ىلع يساسأ لكشب يناثلا مسقلا دمتعي
ميلقإ يف نييروسلا نيئجاللا ةمزأل ةيفلخلا قايس ريفوت لجأ

ةيلوألا تانايبلا ىلإ3 مسقلا دنتسيو .قارعلا ناتسدرك
عورشملا راطإ يف اهعمج مت يتلا ردصملا ةلوهجملاو ةعمجملا
نيجانلا عم تالباقملا لالخ نم9102 و7102 يماع نيب
نيئجاللا ءارآ مدقي يذلا ،4 مسقلا دنتسيو .فنعلا نم
ةلسلس ىلإ ،فنعلاو حوزنلاو نيسنجلا راودأ لوح نييروسلا

نم تائجاللا عم تيرجأ ةزكرم ةيعامج تاشقانم ينامث نم
ضرعي يذلا ،5 مسقلا دمتعي .9102 رياني يف لاجرلاو ءاسنلا

،ةيمسرلا عيراشملا قئاثو ىلع ،ريافسيس و ةدوسأ عورشم
عورشملا يفظوم عم تالباقملاو ،ةرشابملا تاظحالملاو
تانايبلا ةعجارم ىلع6 مسقلا دمتعي ،اًريخأو .نييساسألا
جماربلا طئارخ مسرو ةمدخلاب قلعتي اميف ةيوناثلا
نم اهعمج مت يتلا ةيلوألا تانايبلا ليلحت ىلإ ةفاضإلاب

.تامولعملا يمّدقم عم تالباقملاو تاحوسملا لالخ

2. N∏Ø«á: GdÓLÄƒ¿ Gdù°ƒQjƒ¿ ‘ GEb∏«º
côOS°àÉ¿ Gd©ôG¥

ةموكحلا تحتف ،1102 ماع يف ايروس يف عارصلا عالدنا دعب
ىلإ تمضناو ،ايروس لامش عم اهدودح ةيدركلا ةيميلقإلا

نيرافلا نييندملل اًفيضم حبصتل ةقطنملا يف ىرخأ تاموكح
يف ةرم لوأل نويروسلا نوئجاللا أدب .دعاصتملا فنعلا نم
عم ،2102 ماع يف قارعلا ناتسدرك ميلقا ىلإ لوصولا

ةيبلاغ .4102 و3102 يف حوزنلا تاجوم ربكأ ثودح
قارعلا ناتسدرك ميلقا ىلإ اوءاج نيذلا نييروسلا نيئجاللا

دوجو نم مغرلا ىلع ،ةكسحلا ةظفاحم نم داركألا نم اوناك
كلذ يف امب ،بلحو قشمد يتظفاحم نم نيئجاللا دادعأ
.مهريغو برعلاو داركألا

يف ًايلاح ّلجسم يروس ئجال252،154 نم برقي ام رشتنيو
ليبرأ يف ثالثلا تاظفاحملا ربع يسيئر لكشب قارعلا

ىلإ رظنا( قارعلا ناتسدرك ميلقإ يف ةيناميلسلاو كوهدو
نيئجاللا نم ةئاملا يف36 يلاوح شيعي ).هاندأ1 لكشلا
هبشو ةيرضحلا قطانملا يف تاميخملا جراخ نييروسلا
ةئاملا يف73 ةغلابلا ةيقبتملا ةبسنلا امأ .ةيفيرلاو ةيرضحلا

،2 و1 زيمود :نيئجالل ةفلتخم تاميخم ةعست يف دجوتف
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9102 رياني / يناثلا نوناك ،نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألا ةيضوفم :ردصملا

 ليبرا ةظفاحم

ناركشراد ميخم
 ةبطشق ميخم
كسوكروك ميخم
  ةمرساب ميخم

:تاميخملا لخاد عومجم
:تاميخملا جراخ عومجم
:عومجم

Gdû°μπ 1: eù°àƒWæÉä GdÓLÄÚ Gdù°ƒQjÚ Mù°Ö
GÙÉa¶á

11,608

7,900

7,951

3,112

30, 571

90,126

120,697

ناكس ددع عقوم

 كوهد ةظفاحم

1 زيمود ميخم

2 زيمود ميخم

 ةرقع ميخم
  ناليوك ميخم

:تاميخملا لخاد عومجم
:تاميخملا جراخ عومجم
:عومجم

33,977

10,574

1,102

8,934

54,587

33,860

88,447

ناكس ددع  عقوم

ةيناميلسلا ةظفاحم

تبرع ميخم
:تاميخملا لخاد عومجم
:تاميخملا جراخ عومجم
:عومجم

8,940

8,940

23,401

32,341
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داصتقا ررضت ،هسفن تقولا يف8.نيئجاللاو نيحزانلا نيب
عم ةيلاملا تاعازنلا راثآ نم ةدشب قارعلا ناتسدرك ميلقا
.يبنجألا رامثتسالا عجارتو ،طفنلا راعسأ ضافخناو ،دادغب

يلامجإلا يلحملا جتانلا ومن ضفخنا ،ةمزألاب قلعتي اميفو
4102.9 و3102 يماع نيب ةئاملا يف3 ىلإ ةئاملا يف8 نم

ىلإ2102 ماع يف ةئاملا يف5.3نم رقفلا تايوتسم تعفتراو
ةيذغألاو تاراجيإلا تدازو4102.01 ماع يف ةئاملا يف1.8
لمعي ثيح ،ءانبلا عاطق11.راعسألا يف ةريبك ةدايز علسلاو
نم صاخ لكشب ررضت ،نييروسلا نيئجاللا نم ديدعلا
21.اهسالفإ ةريغصلا تاكرشلا نم ديدعلا تنلعأ ثيح ،ةمزألا

تامدخلا عاطق يف ةلماعلا ديلا ىلع بلطلا ضفخنا امك
ربع يرجأ4102 ماع مييقت يف31.ىرخألا تاعاطقلاو

دافأ ،قارعلا ناتسدرك ميلقإ يف نييروسلا نيئجاللا تاميخم
وأ دقنلل ردصم دوجو مدعب نيبيجتسملا نم ةئاملاب74
56 تدافأ نيح يف ،ةقباسلا اًموي نيثالثلا يف مهرسأل لخدلا

نم عيمج قيقحتلٍ فاك ريغ اهلخد نأب رسألا نم ةئاملاب
نيئجالل5102 ماع مييقت يف41.ةيساسألا مهتاجايتحا
21 دافأ ،تاميخملا ريغ نكامأ يف نوشيعي نيذلا نييروسلا

مايأ ةعبسلا يف ءاذغلا صقن نع رسألا نم ةئاملا يف
51.ةقباسلا

ةيبلت ىلع ةئجاللا رسألا نم ديدعلا ةردق ضافخنال ناكو
ءاسنلا هافر ىلع ةيبلس راثآ ةيساسألا ةيشيعملا اهتاجايتحا

يسنجلا فنعلا تايوتسم عافتراب ةمزألا تطبترا .تايتفلاو
هجو ىلع .نييروسلا نيئجاللا عمتجم لخاد ىردنجلاو
نم ترسف - ميمحلا كيرشلا فنع تالاح تدادزا ،صوصخلا

طابحإل ةرشابم ةجيتنك تايروسلا ءاسنلا نم ديدعلا لبق
تدافأ امك .مهرسأ ةلاعإ ىلع مهتردق مدع ببسب لاجرلا
تايجيتارتسا يف ةدايزب يناسنإلا لاجملا يف ةلعافلا تاهجلا
ةليسوك سنجلا ةسراممو لافطألا جاوز لثم ةيبلسلا ملقأتلا
لبس تارايخ ىلع لعف درك تائجاللا ءاسنلا نيب شيعلل
61.ةروظحملا شيعلا

3.GC‰É• Gd©æ∞ G÷æù°» hG÷æóQ… V°ó
Gdæù°ÉA hGdØà«Éä Gdù°ƒQjÉä

عورشم نم ءزجك اهعمج مت يتلا ةيلوألا تانايبلا دعاست
فنعلل عسوألا طامنألا حيضوت ىلع ريافسيس و ةدوسأ
تايروسلا تايتفلاو ءاسنلا ىلع رثؤت يتلا يردنجلاو يسنجلا

لاثمك نايحألا ضعب يف هحرط مت دق فيضملا عمتجملاو
ةماقإلا عضو ةيدركلا تاطلسلا تحنم .ةقطنملل يباجيإ

نم ديدعلا نكمتو4.لمعلاب مهل حمس امم ،نييروسلا ةيبلغأل
تاعاطق يف فئاظو ىلع روثعلا نم نييروسلا لاجرلا
نيرخآ نأ نيح يف5،ةفايضلاو ةئزجتلاب ءانبلاو دييشتلا
تحنم امك6.تاميخملا لخاد ةريغصً الامعأ اورادأو اوماقأ
ىلإ لوصولا يف قحلا نييروسلا نيئجالل ةيدركلا تاطلسلا
،لماوعلا نأ نم مغرلا ىلع ،ميلعتلاو ةماعلا ةيحصلا ةياعرلا
،ةيريدقتلا موسرلاو ،قفارملا ىلإ ةفاسملا كلذ يف امب
ىلع نيرداق نيئجاللا لك سيل هنأ ينعت ،ةيوغللا زجاوحلاو
7.تامدخلا هذه نم ةدافتسالا

ةينمألاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا ةمزألا تدأ ،4102 ماع دعب
تايوتسم يف روهدت ىلإ قارعلا ناتسدرك ميلقإ يف ةعمتجم

ميظنت ءاليتسا ىدأ ً،الوأ .نييروسلا نيئجالل ةشيعملا
نم برقي ام قفدت ىلإ قارعلا نم ةريبك ءازجأ ىلع“شعاد”
ناتسدرك ىلإ ًايلخاد نيحزانلا نم صخش نويلم5.1
مامتها نم ريبك ردق هيجوت ىلإ كلذ ىدأ دقو .قارعلا
نييقارعلا نيحزانلا باعيتسا وحن ليومتلا هيجوتو نيحناملا
لمعلا صرفو دراوملا ىلع سفانتلا دايدزاو ،اثيدح نيمداقلا
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قيثوتلاو دصرلا طاشن نم ءزجك .قارعلا ناتسدرك ميلقإ يف
نبردت تاثحاب تس نم نوكم قيرف ىرجأ ،عورشملا راطإ يف

نم لك يف تايتفو ءاسن عم تالباقم ةدوسأ لبق نم
.قارعلا ناتسدرك ميلقإ ربع تاميخملا ريغو تاميخملا

نس يف تاجوزتملا ءاسنلا تلكش ،ةقثوملا تالاحلا نيب نم
فنعلا هجاوت يتلا ةيسيئرلا ةيفارغوميدلا ةعومجملا باجنإلا
يف97( تالاحلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا تلمشو ).3 لكشلا(
05 و81 نيب نهرامعأ حوارتت يتاوللا تايجانلا )ةئاملا

نهرامعأ حوارتت يتاوللا ءاسنلا تلكش ،ةئفلا هذه يفو .ةنس
عيمج نم ةئاملا يف83( ةصح ربكأ ةنس53 و62 نيب
عومجم نم ةئاملا يف08 نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو ).تالاحلا
.)4 لكشلا( ةجوزتملا ةأرملاب قلعتي تالاحلا

يه ءاسنلا اهنع تغلبأ يتلا ةعئاشلا فنعلا لاكشأ رثكأو
تلمتشا .يدسجلا فنعلا هيلي ،يسفنلا وأ يفطاعلا فنعلا
فنعلاو يسنجلا فنعلا ىلع فنعلا نم ىرخأ لاكشأ
).5 لكشلا( يرسقلا وأ ركبملا جاوزلاو شرحتلاو يداصتقالا
نم ةددعتم لاكشأل نضرعت نهنأب ءاسنلا نم ريبك ددع دافأ
اًبيرقت يدسجلا فنعلا ناك ،لاثملا ليبس ىلع .فنعلا

فنعلا اًنايحأو ،يسفنلا وأ يفطاعلا فنعلاب اًمئاد اًبوحصم
.يسنجلا
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،ءاقبلا لجأ نم نهجاوزأ لخد ىلع ندمتعي يتاللا تايرخألا
وأ دالبلا نهجاوزأ رداغ امدنع رطخلل تاضرعم نكرت دقف
.ةيناث نجوزت

يدصتلل ةيبلس ةيجيتارتسا ربتعي يذلا - ركبملا جاوزلا ناك
ىرخألا لكاشملا نم عمتجملا نم شرحتلاو - تاقياضملل
تايتفلاو ءاسنلا نيب عئاش لكشب اهنع غالبإلا مت يتلا
تاجوزتملا ريغ ءاسنلا تدب .نهتلباقم تمت يئاللا

صاخ لكشب ةفدهتسم صوصخلا هجو ىلع تاقلطملاو
يتاوللا ءاسنلا ترطضا ،تالاحلا ضعب يف .شرحتلل
جراخ تايلوؤسملا نم ربكأ ءزج لمحت ىلإ ىضرم نهجاوزأ
ءاسن تركذو .شرحتلل ضرعتلا ةدايز ىلإ ىدأ امم ،لزنملا
يسنجلا شرحتلل نضرعت نهنأ لزنملا جراخ نلمعي تايرخأ

.نيلمتحملا لمعلا باحصأ وأ لمعلا باحصأ لبق نم

4.Gdæõhì, GCOhGQ G÷æù°Ú, hGd©æ∞:
hL¡Éä f¶ô Gdæù°ÉA hGdôLÉ∫ GdÓLÄÚ

نيئجاللا نييروسلا لاجرلاو ءاسنلا تاروصت نم ةدافتسالل
دكأتلاو ،قارعلا ناتسدرك ميلقإ يف حوزنلا يف مهبراجت نع
يف يردنجلا فنعلا لولحو بابسأ نأشب مهرظن تاهجو نم

ءزجك زيكرتلا ةعومجمل تاشاقن ينامث تيرجأ ،مهتاعمتجم

جوز فنعلا بكترم ناك ،)ةئاملا يف46( تالاحلا مظعم يفو
يف11( جوزلا ةلئاع نيرخآلا ةانجلا نيب نمو  .ةأرملا
ءاكرشلاو ،ءابآلاو ،)ةئاملا يف01( عمتجملاو ،)ةئاملا
،تالاحلا نم ديدعلا يف .)6 لكشلا( ةوخإلاو ،نويسنامورلا
فلتخم لبق نم فنعلا نم ةددعتم لاكشأ نع ءاسنلا تغلبأ
فنعلا ءاسنلا ضعب تهجاو ،لاثملا ليبس ىلع .ةانجلا
ءاضعأ نم يسنجلا شرحتلا كلذكو نهجاوزأ نم يلزنملا
.عمتجملا

فنع نأ عورشملا راطإ يف اهعمج مت يتلا تانايبلا رهظت
وأ اًيسنج وأ اًيدسج وأ اًيفطاع ناك ءاوس - ميمحلا كيرشلا
يتلا ةعئاشلا فنعلا لاكشأ رثكأ وه - اًجيزم وأ اًيداصتقا
ءاسنلا مظعم تبسن .تايروسلا تايتفلاو ءاسنلا اهنع تغلبأ
فورظلا ىلإ نهتاقالع يف هل نضرعتي نك يذلا فنعلا
ةردق مدع ناك .نيئجالك اهيف نشعي يتلا ةبعصلا ةيلاملا
مهتاجايتحا ةيبلتلٍ فاك لخد قيقحت ىلع رسألا نم ديدعلا
يذلاو ،لزنملا يف طابحإلاو رتوتلل اًيسيئر اًببس ةيساسألا

نأ ةقيقح نم مغرلا ىلعو .فنع لامعأ ىلإ مجرتي ام اًبلاغ
نايحألا نم ريثك يف بلطتت تناك ةئيسلا ةيلاملا فورظلا

ضعب نأ الإ ،لزنملا جراخ ةديدج راودأب مايقلا ءاسنلا نم
،لزنملا لخاد رطيسملا كولسلا راهظإ يف اورمتسا لاجرلا

ءاسنلا امأ .لمعلا نم مهعنم وأ مهتاجوز لخد يف مكحتلاو
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Gdà¨«Ò ‘ GCOhGQ G÷æù°Ú ‘ Gdæõhì
قلعتي اميف اميس ال ،تيبلا تايلوؤسم تريغت دقو
.لاملاو راجيإلاب

ةيناميلسلا ،ةأرما -

يف ريبك رييغتب زيكرتلا تاعومجم يف نيكراشملا عيمج رقأ
نم ريثك يف ءاسنلا ىلع بجي ؛ حوزنلا يف نيسنجلا راودأ
نأل ةلئاعلل ايلام ريفوت يف ةدعاسملل لمعلا نايحألا
ةيطغتل لاملا نم يفكي ام ىلع نولصحي ال نهجاوزأ
،لاجرلا نيب نمو .قالطإلا ىلع نولمعي ال وأ مهتاقفن
ةمجانلا نيسنجلا راودأ يف رييغتلا ةدشب طقف نانثا ضراع
كلذ نأب نولبقي لقألا ىلع لاجرلا ةيقب ناكو .حوزنلا نع
نومعدي مهنإ نورخآ لوقي ؛ يلاحلا قايسلا يف اًيرورض ناك
لاجرلل نكمي ال ،نايحألا نم ريثك يف .سامحب مهتاجوز
فئاظو ىلع روثعلا ءاسنلا ىلع بجيو لمع ىلع روثعلا
.ةرسألل يسيئرلا ليعملا نحبصي يلاتلابو ،مهتاقفن ةيطغتل

تاسردمك يسيئر لكشب زيكرتلا تاعومجم يف ءاسنلا تلمع
لمع .ةيموكحلا ريغ تامظنملا عم وأ نيئجاللا سرادم يف

يف زيكرت يتعومجم كلذ لمشو .ريرقتلا اذهل ثحبلا نم
ام مضت ،ةيناميلسلا يف ةعبرأو ،كوهد يف ناتنثاو ،ليبرأ

ريغو تاميخملا نم لك نم الجر22 و ةأرما72 هعومجم
.)6 لكشلا( تاميخملا

نيسنجلا راودأ يف رييغتلا نأ تاشقانملا هذه جئاتن رهظت
عم لماعتلاو ،لمع داجيإ ىلع طغضلاو ،تيبلا جراخ

حيراصت ىلع لوصحلا يف ةبعصلا نييموكحلا نيلوؤسملا
ترثأ اهلك ،فيضملا عمتجملا عم ةئيسلا تاقالعلاو ،ةماقإلا

نيئجاللا عمتجم يف لاجرلاو ءاسنلل ةيلقعلا ةحصلا ىلع
فنعلا تالدعم تناك .قارعلا ناتسدرك ميلقإ يف نييروسلا
.كلذل ةجيتن حوزنلا لبق ام ةلحرم يف هيلع تناك امم ىلعأ

لخاد فنعلل ةضرع لظت اهنإف ،ةأرملا نيكمت متي نيح يف
نايتفلاو لاجرلا نإف ،كلذ ىلع ةوالعو .لزنملا جراخو
يردنجلا فنعلا نم ةفلتخم لاكشأل ًاضيأ نوضرعم
.يسنجلاو
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.ةدايزلا يف ،لاجرلا لبق
1 زيمود ميخم ريدم  -

ءاسنلا نم ،زيكرتلا تاعومجم يف نيكراشملا عيمج فرتعاو
ببسب ةيمويلا ةايحلا نع مجانلا طغضلا نأب ،لاجرلاو
داجيإ ىلع ةردقلا مدعو ةيلاملا طوغضلا اميس ال ،حوزنلا

ءاسنلا دض يسفنلاو يدسجلا فنعلا ةدايز ىلإ ىدأ دق ،لمع
ميلقإ يف نييروسلا نيئجاللا عمتجم يف نهجاوزأ بناج نم
مايق ىلإ ًاضيأ ىدأ كلذ نأ اودافأ دقو قارعلا ناتسدرك
نهجاوزأ ىلع ًايجراخ طابحإلاو داهجإلل ضرعتلاب ءاسنلا

يف ءاسنلا ضعب تلاق .نهلافطأ ىلع ًايدسجو ًايظفل ًاضيأو
نم اضيأ يتأي لاجرلا نيب بضغلا ىوتسم نإ ةيناميلسلا
متي ثيح ،لاجرلا فيضملا عمتجملا اهب لماعي يتلا ةقيرطلا
لاكشأ يف مهئاسؤر لبق نم ينيتور لكشب مهلالغتسا
ريغ روجأ مهعفدو ،ةيظفللا ةءاسإلاو ،يدسجلا ءادتعالا

.ليلق رجأ لباقم ةليوط تاعاسل لمعلل مهرابجإو ،ةيفاك

وحن نإ1 زيمود ميخم يف ثانإلا نوكراشملا لاق ،ميخملا يف
،مهتاجوز نوبرضيو نوحيصي لاجرلا نم ةئاملا يف05
امدنع .نهجاوزأ دنع ءاسنلا نم ةئاملا يف05 خرصي امنيب

ةعومجم يف روكذلا نوكراشملا ركذ ،لاؤسلا سفن اولئس
لاجرلا نم ةئاملا يف04-03 يلاوح نأ1 زيمود زيكرتلا

دنع نحاص ءاسنلا نم ةئاملا يف06 نأو ،مهتاجوز اوبرض
يف5-3 نم برقي ام نأ ىلع نيقيرفلا الك قفتا .نهجاوزأ
اذإ مهتاجوز لتقب نوددهي دق ميخملا يف لاجرلا نم ةئاملا
ريغ تامظنملا ىلإ يردنجلا فنعلا نع ءاسنلا تغلبأ
.تاميخملا ةرادإ وأ ةيموكحلا

Gd©ÓbÉä e™ GÛàª™ GŸ†°«∞
)نم فنعلا( و ةئاملا يف06 فيضملا عمتجملا ىشخن
رعشن  انك .ةئاملا يف04 نيرخآلا نييروسلا نيئجاللا
عم لماعتلا انيلع انهو لبق نم ايروس يف نامألاب
.انل ةيبلسلا تاروصتلا

ةيناميلسلا ،ةأرما -

ىوتسم زيكرتلا تاعومجم يف نيكراشملا عيمج شقان امنيب
ةيناميلسلاو ليبرأ يف نوبيجملا ىعدا ،لزنملا لخاد فنعلا

نم فنعلا نم ديزملا اوهجاو مهنأ صوصخلا هجو ىلع
.صاخلا مهعمتجم لخاد نم اولعف امم رثكأ فيضملا عمتجملا

مهنم ليلق ددع عم ةيمويلاب نيلماعك بلاغلا يف لاجرلا
.ةفايض يف وأ ةاهطك نولمعي

نم نوكي ،ةأرملا لمعت امدنع هنإ ءاسنلاو لاجرلا نم لك لاق
مهنأ لاجرلا فرتعا .اهجوزو يه تلمع اذإ مهتقالعل لضفألا
دحاو لاق .لمعت يتلا ةديحولا يه ةأرملا تناك اذإ نوحفاكي
ال امدنع فعضلاب رعشن نحن” :صوصخلا هجو ىلع
“.ءيش لك نرّفوي نه انتاجوزو لمع ىلع روثعلا عيطتسن

نولازي ال مهنأل لمعلا نوبحي ال مهنأ ءاسنلا نم ءزج لاقو
فيظنتلا ،ماعطلا دادعإ :لزنملا يف مهراودأب نوظفتحي
فيضي اذهو ،تابجاولا هذه فعاضتت .مهلافطأ ةياعرو
ةجوزلاو جوزلا ناك اذإ ىتح .ةأرملا ىلع طغضلا نم ريثكلا
لمعت ةجوزلا تناك اذإ وأ ،ةلئاعلل ةيلاملا ءابعألا نامساقتي
لافطألا عم تايلوؤسملا لمحتي ال ةداع جوزلا نإف ،طقف
.لزنملاو

Gdü°ëá GdæØù°«á hGd†°¨ƒ• Gd«ƒe«á
تاعومجملا يف اوكراشً الجر22 و ةأرما72 نيب نمو
ةئيس ةيلقع دوجو نع لاجر ةعستو ةأرما11 تغلبأ ،ةزكرملا
طسوتم نع لاجر ةعستو ءاسن عست تغلبأ .ةياغلل ةئيس وأ
ةحصب لاجر ةعبرأو ءاسن عبس تدافأو ،ةيلقعلا ةحصلا
،كلذ عمو .ةزاتمم ةيلقع ةحص نع دحأ غلبي مل .ةديج ةيسفن
،اًديج انلق اذإ” :ليبرأ يف روكذلا نم نيكراشملا دحأ لاق
نل هنأ رعشنو نينسحم ريغ نحنو اًريثك انيناع اننأل كلذف
يف طوغضلا نإ لاجرلاو ءاسنلا ةيبلاغ تلاقو .“ريغتي

راجيإلا عفد ىلع ةردقلا مدع نم يتأت ةيمويلا مهتايح
ءبعلا .لمع ىلع روثعلا يف ةبوعصو ىرخألا تاقفنلاو
.جاوزألاو تاجوزلا نيب عارصلا نم ردق ربكأ ببسي يلاملا

لجأ نم لمعلاو لاملا ىلإ ةجاحب نحن” :ءاسنلا ىدحإ تلاق
ةمهملا ىرخألا تاطوغضلا نمو .“ًايسفن ءاحصأ نوكن نأ

لاق ثيح ،ماع لك ةماقإلا حيراصت ىلع لوصحلا ةيلمع
ةلماعملل ةضرع مهنأ صاخ لكشب نورعشي مهنإ نوئجاللا
.ةئيسلا
   

eù°àƒjÉä Gd©æ∞ OGNπ GŸæõ∫
نع نيلطاع لاجرلا حبصأ ،)عارصلا( كلذل ةجيتنو
،ةئيسلا لمعلا فورظ ببسب ... نيموعدم ريغو لمعلا
نم ءاسنلا دض ًابلاغ ثدحي يذلاو ،يردنجلا فنعلا أدب
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قلعتت ةيضق يه دالوألا نم لافطألا ةلامع نأ ةيناميلسلا
صاخلا فعضلاب اًضيأ فارتعالا عم ،يردنجلا فنعلاب
ىلإ مامضنالا ىلع نوربجُي نيذلا راغصلا نايتفلل
عيملت ىلإ نهتايتف تالئاعلا ضعب لسرت ثيحب ،تاباصعلا
.نايتفلا نمً الدب ةيذحألا

G◊∏ƒ∫ d∏©æ∞ hOhQ GŸæ¶ªÉä ZÒ G◊μƒe«á
يف ةيموكحلا ريغ تامظنملا رودب ءاسنلاو لاجرلا نم لك رقأ
رود ىلإ ءاسنلا ترظن ،كوهد يف ميخملا يف .ةأرملا نيكمت
.يباجيإ لكشب ةأرملا نيكمت يف ةيموكحلا ريغ تامظنملا
لح يف ةميدقلا مهتقيرط نأ نم مهقلق نع لاجرلا برعأ
ىلع مئاقلا يلخادلا عازنلا لح يهو ،ةيجوزلا اياضقلا
هوربتعا ينوناق ماظنب اهلادبتسا مت دق ،يلبقلا نوناقلا

حجرملا نم ناك .حوزنلا لبق مهتاداع جراخو ةياغلل اًدماج
،حوزنلا لبق نهجاوي امم رثكأ نهجاوزأ ءاسنلا هجاوت نأ نآلا

يف نهتاراسمو نهقوقحب ًايعو رثكأ نآلا نحبصأ نهنأل
.جاوزألا عم ضراعت يف هرودب ببست يذلا رمألا ،ةيامحلا
نع عافدلا ىلع ءاسنلا ةيموكحلا ريغ تامظنملا عجشت

،ةأرملا نيكمتب رمألا قلعتي امدنع .لزنملا يف نهقوقح
لاجرلا كارشإ نأ تاكراشملا تحرتقا ،اهنع جتانلا عازنلاو
.ةلكشملا هذه لح يف دعاسي نأ هنأش نم نايتفلاو

ةربخ زيكرتلا ةعومجم يف نيكراشملا نم ديدعلل ناك
ةيموكحلا ريغ تامظنملا اهمدقت يتلا تامدخلا يف ةرشابم
لثم ةيلاعف لوح ءارآلا تفلتخا .يردنجلا فنعلا ةحفاكمل
راشأ ،ةيناميلسلا يف ةدحاو زيكرت ةعومجم يف .جماربلا هذه
ةيسفنلا تامدخلا عم مهبراجت نأ ىلإ نيكراشملا عيمج
نم .ةيباجيإ تناك ةيموكحلا ريغ تامظنملل ةيعامتجالاو
ريغ تامظنملا ةجمربل ىرخألا ةيباجيإلا بناوجلا نيب
زيكرتلا ةعومجم يف نوكراشملا اهركذ يتلا ةيموكحلا

فئاظولاو ،لافطألا ةمالس لوح ءابآلا ميلعت يف مهرود
نإف ،كلذ عمو .اهنومدقي يتلا ةيبيردتلا تارودلاو
ريغ تامظنملا عم ةيبلس براجت مهيدل نيرخآلا نيكراشملا
دحأ ركذ .ةاباحملاو ةيبوسحملا اهيلإ اوبسن يتلاو ،ةيموكحلا
.ةيموكحلا ريغ تامظنملا نيب قيسنتلا مدع نيكراشملا

راشأ ،يردنجلا فنعلا نم دحلل ةمزاللا تالخدتلا ثيح نم
ربكأ يه لمعلا صرفو فئاظولا نأ ىلإ نيكراشملا نم ديدعلا
ممألا دوقع ءاهتنا ببسل ةريح يف ضعبلا ناك .تاجايتحالا

ىلإ ريبك لكشب عجري اذه نأ ةيناميلسلا يف ءاسنلا تمعز
ليبرأ يف ةجهللاو ،يجنامركل نثدحتي داركأ نهنوك ةقيقح
ةيمهأ هل تاجهللا نيب قرفلا نإ .ةيناروسلا يه ةيناميلسلاو
عم لصاوتلل ةيبرعلاب ثدحتلا ىلع نوربجم مهنأ ثيح ،ةريبك
مهنأ ول امك نييناروسلا داركألا مهلماعيو ،نييروسلا ريغ
اهلافطأ نأ ءاسنلا ىدحإ تعداو .“تايقالخأ ريغ ءاسن”
.ةماعلا نكامألا يف مهعم يجنامروكلا ملكتت الأ اهل نولسوتي
لكشب تايروسلا ءاسنلا ةرجألا تارايس يقئاس قياضي
ةرجألا ةرايس ةمدقم يف سولجلا ىلع نهنوعجشيو ،ينيتور

،)ًايفاقث بسانم ريغ رمأ وهو( مهدحو نونوكي امدنع ىتح
دادعتسا عقوت عم كلذ لكو ،فتاوه ماقرأ مهئاطعإ ةلواحمو
ال نهنإ ءاسنلا نم ديدعلا تلاق .سنجلا ةسراممل ءاسنلا ءالؤه
.عراشلا يف تايرخأ ءاسن عم ىتح وأ نهدرفمب جورخلا نبحي

نم الك نإ زيكرتلا تاعومجم يف نيكراشملا نم ديدعلا لاق
اياضق عم لماعتلا دنع فعضلاب اورعش لاجرلاو ءاسنلا

يف لاجرلا نأب نورخآ قلعو .ةماقإلا حيراصت ديدجت لثم
عمتجملا كردي امدنع ةقياضملل نوضرعتي مهعمتجم

نأ ةيناميلسلا يف نيكراشملا دحأ ركذ نويروس مهنأ فيضملا
ىلع ةيروس ةلئاعل تاكلتمملا راجئتسا ضفري نيكلاملا دحأ
اننوقياضي مهنإ” :ليبرأ نم رخآ كراشم لاق .مهتيوه ساسأ
نأ ريغ .“انمامأ ةمامقلا نوقليو“ةرذقلا” اننوعديو ًايظفل

يأ نع غلبت مل كوهد يف تيرجُأ يتلا زيكرتلا تاعومجم
ةجهللا نأ امب ،فيضملا عمتجملاب قلعتت ةمهم اياضق
نم ةبيرق ،ينيدابلا ،كوهد يف اهب نوثدحتي يتلا ةيدركلا
يأ فيضملا عمتجملاو نيئجاللا ىدل دجوي الو يجنامركلا

.ضعبلا مهضعب عم لصاوتلا يف لكاشم

GdôLÉ∫ hGdØà«É¿ c†°ëÉjÉ d∏©æ∞ G÷æóQi
اونوكي نأ نكمي دالوألاو لاجرلا نأب نوئجاللا رقأ ،امومعو

ايصخش فرعي مل مهمظعم نكل ،يسنجلا فنعلا اياحض
نييروسلا لاجرلا نأب اوفرتعاو .اذه اهيف ثدح يتلا تالاحلا

دافأو ،عازنلا ءانثأ ايروس نوجس يف ًايسنج ًافنع اوهجاو
.نايبص صخت باصتغا ةيضقب ملع ىلع مهنأب نانثا

اونوكي نأ نكمي نايتفلاو لاجرلا نأب مهمظعم فرتعاو
ةلاعإ مدعل ،لزنملا لخاد ءاوس - يسفنلا فنعلل اياحض

لمعلا ناكم يف اميس ال ،فيضملا عمتجملا نم وأ ،مهرسأ
دنع ةيلحملا تاطلسلاو مهئاسؤر لبق نم مهلالغتسا متي ثيح

يف ءاسنلا ضعب تكردأ دقل .ةماقإلا قئاثو ديدجت ةلواحم
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ناتسدرك ميلقا يف يردنجلاو يسنجلا فنعلا ةحفاكم جمارب
ينعت تناك ةدودحملا ةيلاملاو ةيرشبلا دراوملا نأ الإ ،قارعلا
اذه كرت دقو .تالاجملا عيمج ةيطغت عيطتست ال اهنأ

تايتفلاو ءاسنلا ةصاخو - ةنيعم ةيفارغوميد تاعومجم
.ةياعر نود - تاميخملا ريغ نكامأ يف نشعي يتاوللا

ماع يف شعاد عم عارصلا عالدنا ىدأ ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو
ىلإ نييقارعلا نيحزانلا قفدت نم كلذ نع مجن امو ،4102
مامتها يف لئاه لوحت ىلإ ،قارعلا ناتسدرك ميلقإ لخاد
هجو ىلع لمعت تامظنم عضب نيكرات ،مهدراومو نيحناملا
.نييروسلا نيئجاللا ةمدخل ديدحتلا

e∏îü¢ GŸû°ôh´
ىردنجلاو يسنجلا فنعلا ةلكشمل ةددعتملا بناوجلا ةجلاعمل
ثالث عورشملا رشن ،نييروسلا نيئجاللا عمتجم لخاد
:ةيسيئر تايجيتارتسا

يردنجلاو يسنجلا فنعلا  قيثوتو دصر.1
يأل نيمساح نيرصنع ةلدألا ديلوتو تامولعملا عمج دعي
ناك .ىردنجلاو يسنجلا فنعلا ةجلاعم ىلإ فدهي لخدت
تايتفلاو ءاسنلا عضو نيسحتل نيمهم قيثوتلاو دصرلا
غالبإلا صقن رارمتسا ببسب تايروسلا تائجاللا

امم ،يناسنجلاو يسنجلا فنعلا لوح ةيفاقثلا تاروظحملاو
تامولعم نودبو .ةلكشملا لوح ةرفوتملا تامولعملاب رضأ

ةباجتسا تايلآو تاسايس ميمصت بعصلا نم ناك ،ةلماك
.نيجانلا تاجايتحا ةيبلتل ةلاعف

VBGS لوح ةيعامتجالا فارعألاو فقاوملا رييغت.2

ةممصملا تالخدتلا نأ ةحاتملا ةلدألا نم ريثكلا رهظأ دقو
نوكت نأ نكمي ةيعامتجالا ريياعملا رييغتو فقاوملا رييغتل
امدنع ةصاخ ،تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلا عنم يف ةلاعف
ءاسنلا ىلإ ةفاضإلاب نايتفلاو لاجرلا تالخدتلا كرشت
ىلإ عورشملا اذه اهعبتي يتلا ةيجيتارتسإلا فدهت .تايتفلاو

يفو ةحلصملا باحصأ نيب ةيعامتجالا ريياعملا ميطحت
فنعلاو يسنجلا فنعلا ىلإ نورظني نيذلا عسوألا عمتجملا
،ةصاخ ةيلئاع ةلأسم وأ ،عورشمو لوبقم هنأ ىلع يردنجلا
.فنعلا ةفاقث نيكمت ىلع لمعت لماوع اهلكو ،ءاسنلا أطخ وأ

يف ةدئاسلا فقاوملا رييغت ىلإ عورشملا ىعس ،كلذ نمً الدبو
اًكاهتنا هرابتعاب يردنجلاو يسنجلا فنعلا ىلإ رظنلا هاجتا

ءافلحلا ءاسنلل رفوي ثيح ،ناسنإلا قوقحل لوبقم ريغ

نأل ،ةأجف رجألا عوفدم نيعوطتمك مهب ةصاخلا ةدحتملا
يف بصانملا نأ نم نورخآ ىكتشاو .مهلخد ردصم ناك كلذ
عمتجملا ءاضعأل بلاغلا يف حنمُت ةيموكحلا ريغ تامظنملا
،ةربخلا نم ديزملا مهيدل نأ ىلإ اًيئزج كلذ عجريو ،فيضملا

ىلإ نورخآ نوكراشم راشأو .ةيبوسحملا ببسب اًضيأ نكلو
ةجمربلاو ةماقإلا عاضوأب ةقلعتملا ةينوناقلا تامدخلا
ضعبلا راشأو .يردنجلا فنعلل لولحك ةيعامتجالاو ةيسفنلا
،مهئابآ لاتقب رثأتت لافطألل ةيلقعلا ةحصلا نأ ىلإ اًضيأ

جاتحت دق يردنجلا فنعلا دض ةجمربلا نأ ىلإ ريشي امم
.رابتعالا يف لافطألا ذخأ ىلإ اًضيأ

5.OQGS°á MÉdá: eû°ôh´ GCS°ƒOI
hS°«ù°ØÉjô
دض يردنجلاو يسنجلا فنعلل ةباجتسالا تايلآ نيسحت”
“قارعلا ناتسدرك يف تائجاللا تايروسلا تايتفلاو ءاسنلا

ةحفاكمل ةدوسأ ةمظنم هتذفن نيماع ةدمل اًعورشم ناك
ماق .نييندملا قوقحل ريافسيس زكرمو ةأرملا دض فنعلا
ينامئتسالا ةدحتملا ممألا قودنص هلومي يذلا عورشملا

ليبرأ يف ثالثلا تاظفاحملا ةيطغتب ةأرملا دض فنعلا ءاهنإل
هذيفنت متو ،قارعلا ناتسدرك ميلقإ يف ةيناميلسو كوهدو
.9102-7102 نم

تارشؤم لالخ نم عورشملل يقطنملا ساسألا ريربت مت
ناتسدرك ميلقا يف تايروسلا تايتفلاو ءاسنلا نأ ىلع ةركبم
يسنجلا فنعلا نم ةيلاع تايوتسم نهجاوي قارعلا

،يلزنملا فنعلاو ،ركبملا جاوزلا كلذ يف امب ،ىردنجلاو
،يسنجلا لالغتسالاو ،شرحتلاو ،فرشلا عفادب فنعلاو
مل ،اديج ةفورعملا ةقيقحلا هذه نم مغرلا ىلعو  .باصتغالاو
يتلا ةروشنملا تاساردلا نم دودحم ددع ىوس كانه نكي

ىلع ةوالعو .قمعلا يف فنعلا اذه ةعيبطو قاطن يف ققحت
نأ ناديملا يف ةلماعلا تامظنملا ىدل فورعملا نم ناك ،كلذ
يعولا مدعو ةلزعلاو يعامتجالا مصولا اهنم لماوع
نم تايروسلا تايتفلاو ءاسنلا نم ديدعلا عنمت مهقوقحب
تامدخلا ىلع لوصحلاو هذه فنعلا لامعأ نع غالبإلا

.اهيلإ نوجاتحي يتلا تاجالعلاو

يف ةريبك صقاونو تاوجف كانه تناك ،كلذ ىلع ةوالع
تالاكو نم ديدعلا نأ نيح يف .تامدخلا كلتل يلعفلا ريفوتلا
طاشنب مدقت تناك ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةدحتملا ممألا
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ةطشنأ

نم )ةظفاحم لكل نانثا( ثانإلا نم تاثحاب تس نم نوكم قيرف بيردت مت
فنعلا قيثوتو دصر يف نيموي ترمتسا لمع ةشرو لالخ نم يلحملا عمتجملا
عم تالباقم ءارجإ يف ةءافكلا باستكا لجأ نم ،يردنجلاو يسنجلا
.ةنمآ غالبإ تاودأ مادختساو ةيقالخأ تاداشرإ عابتإو ،تايجانلا

دضVBGS تالاح قيثوتو ةبقارم يف ةتسلا نولقنتملا نوثحابلا كراش
،ثالثلا تاظفاحملا عيمج يف ،عورشملا ةرتف لاوط نييروسلا نيئجاللا
.ريافسيس زكرم اهعضو يتلا ةينورتكلإلا غالبإلا ةادأ مادختساب

فنعلا نع نيريرقت جاتنإل نوثحابلا اهعمج يتلا دصرلا تانايب تمدختسا
يناثلا شقانو ،فنعلا مجحو قاطن ىلع امهنم لوألا زكر ،ىردنجلاو يسنجلا

.لخدتلا نم ةدافتسملا سوردلا اهنم

تاموكحلا يلثممو تامدخلا يمدقمو تاميخملا تارادإ عم ةفدهتسم ةرصانم
نم ةحلصملا باحصأ نم مهريغو نيينيدلا ءامعزلاو يندملا عمتجملا ءاطشنو

يسنجلا فنعلا لوح ةريدتسملا ةدئاملا تابسانمو ريراقتلا قالطإ لالخ
ةباجتسالا تايلآ زيزعت فدهب نييروسلا نيئجاللا دض يردنجلا فنعلاو
.ىردنجلاو يسنجلا فنعلل

دض فنعلا ةحفاكم يف نايتفلاو لاجرلا كارشإ” لوح لمع شرو رشع تمظن
لاجرلا تعجشو ةعئاشلا ةئطاخلا ميهافملا تلوانت ،“تايتفلاو ءاسنلا

قوقحل ًاكاهتنا هرابتعاب يردنجلاو يسنجلا فنعلا ةيؤر ىلع نايتفلاو
.ةأرملل ناسنإلا

نأشب تايروسلا تائجاللا تايتفلاو ءاسنلل ةيعوت تاسلج رشع تمظن
نهل ةحاتملا تامدخلاو ،ةيلودلاو ةينطولاو ةيلحملا نيناوقلا بجومب نهقوقح

.ىردنجلاو يسنجلا فنعلا تالاح يف

ةروشم ةظفاحم لك يف يعامتجا يناسفن بيبطو ينوناق راشتسم مدق
تايتفلاو ءاسنلل ةيعامتجاو ةيسفن ةيراشتسا تامدخو ةيناجم ةينوناق
.ىردنجلاو يسنجلا فنعلا نهجاوي يئاللا

و يسنجلا فنعلل نضرعت يئاللا ةيناميلسلاو كوهدو ليبرأ يف تائجاللا تايروسلا تايتفلاو ءاسنلا :عورشملا فده
.9102 ماع لولحب نسحأ ةيهافرب نعتمتيو فاصنإلا قيقحت ىلع ةردق رثكأ  )VBGS(يردنجلا

نم قيرف بيردت :1.1.1طاشنلا
قيثوتو دصر ىلع ثانإلا تاثحابلا
ىردنجلاو يسنجلا فنعلا

رمتسملا تانايبلا عمج :2·1·1 طاشنلا
دض ىردنجلاو يسنجلا فنعلا تالاحل

نييروسلا نيئجاللا

نع نيريرقت رشنو جاتنإ :1.2.1طاشنلا
نيئجاللا دض ىردنجلاو يسنجلا فنعلا
نييروسلا

عم ةفدهتسملا ةرصانملا :2·2·1طاشنلا
تامدخلا يمدقمو ةيلحملا تاطلسلا

كارشإ لوح لمع شرو :1.1.2طاشنلا
يسنجلا فنعلا عنمل نايتفلاو لاجرلا

هل ةباجتسالاو ىردنجلاو

ءاسنلل ةيعوتلا تاسلج :1.1.3طاشنلا
نأشب تايروسلا تائجاللا تايتفلاو

يف نهل ةحاتملا تامدخلاو نهقوقح
ىردنجلاو يسنجلا فنعلا تالاح

ينوناقلا معدلا ميدقت :1.2.3طاشنلا
تايتفلاو ءاسنلل يعامتجالا يسفنلاو
نهجاوي يتاوللا تايروسلا تائجاللا
ىردنجلاو يسنجلا فنعلا
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مت دقو .تاميخملا ريغو تاميخملا نم لك يف ًاماع06 و
هجاوت ،ةيرمعلا ةئفلا هذه يف هنأل ريياعملا هذه رايتخا
جاوزلا لثم فنعلل ضرعتلا رطخ ربكأ تايتفلاو ءاسنلا
شرحتلاو ،ميمحلا كيرشلا فنعو ،يرسقلا جاوزلاو ركبملا

ءاسنلا نم تايروسلا تائجاللا ددع غلب .يسنجلا فنعلاو
عورشملا نم ندفتسي نأ عقوتملا نم ناك يتاوللا تايتفلاو
نرضحي ةأرما052 كلذ يف امب ،ةأرما0051 رشابم لكشب
معدلا زكرم نم نوديفتسي ًايجان051 و ،ةيوعوت لمع شرو
مهيلإ لوصولا متٍ جان0011 و ،يعامتجالا يسفنلاو ينوناقلا

ناكو .عورشملاب ةصاخلا قيثوتلاو دصرلا ةطشنأ لالخ نم
نايتفلاو لاجرلا نم عورشملا نم نويوناثلا نوديفتسملا

يندملا عمتجملا تامظنم ءاضعأو نييموكحلا نيلوؤسملاو
.)يوناث ديفتسم005 :مهعومجم( ةينيدلا تامظنملا ءاضعأو

GdæàÉFè hGdæéÉMÉä
نم يرورضو حجان لخدت هنأب عورشملا فصو ،ماع لكشبو
ناك هنأل ةصاخ ،نيديفتسملاو عورشملا يفظوم نم لك لبق
اوقلتي مل نيذلا نيئجاللا نم ديدعلا ىلإ لوصولا ىلعً ارداق
قيرف ءاضعأ دحأ فصو .ةمظنم يأ نم ةيعوت وأ معد يأ
كلذ لك ،ةطشنألا نم ةرئاد هنأب لخدتلا ميمصت عورشملا
تاحاجنلاو جئاتنلا فصوت .ضعبلا اهضعب ززعيو طبري
.هاندأ عورشملا بناوج نم بناج لكل ةددحملا

Lª™ GdÑ«ÉfÉä hGdà≤ÉQjô hGŸæÉU°ôI
يحاونلا ضعب نم ناك تانايبلا عمج نأ نم مغرلا ىلع
ةدقعملا تانوذألا ببسب - عورشملا يف ةبوعص ةطشنألا رثكأ
ميلقا يف نيئجاللا عم تانايبلا عمج ذيفنتل ةمزاللا

نع حاصفإلا نم نيجانلا نم ديدعلا ددرتو ،قارعلا ناتسدرك
كلذ عم - فنعلا لامعأ يف مهبراجتب ةقلعتملا تامولعملا

لمع دقو .لخدتلا يف ةميق يذو ايرورض ارصنع ناك
تاعمتجملا ةداق عم ةدوسأ مهبرد نيذلا ةتسلا نوثحابلا
عورشملا مهف زيزعتو ةقثلا بسكل ةأرملا زكارمو ةيلحملا

نم اونكمت ،كلذل ةجيتنو .عمتجملا ىلإ لوصولا نامضو
اهعيمج اهليمحت مت ،عورشملا ةياهنب فنع ةلاح583 قيثوت
،ريافسيس زكرمب ةصاخلا تنرتنإلا ىلع غالبإلا ةادأ ىلع
.اهنيزخت نكمي ثيح

فنعلا عنم ىلع نيرداقلاو نيبغارلا عمتجملا يف نيديؤملاو
ةيجيتارتسإلا نم عونلا اذه روصت .هثودح دنع هتهجاومو
ةيعامتجالا فارعألا رشنتس ثيح ،ىدملا ليوط اًريثأت
عنم ىلإ ًايجيردت يدؤي امم ،عمتجملا لخاد ًايجيردت ةريغتملا
.يلبقتسملا فنعلا

ينوناقلا معدلا تامدخ ىلإ تايجانلا لوصو ةدايز.3
يعامتجالا يسفنلاو
ةطرشلا ىلإ يلزنملا فنعلا نع غالبإلل ةضرع رثكأ ءاسنلا

،ةينوناقلا معدلا تامدخ لالخ نم نهتدعاسم متي امدنع
ىلع ةوالعو .ةمكحملا ىلإ نبحصي نأ نكمي ناك اذإ ةصاخ
يسنجلا فنعلا ىلع ربكأ ريثأت ةينوناقلا ةوعدلل نإف ،كلذ
ةيعامتجالا ريياعملا ميطحت لالخ نم عمتجملا يف يردنجلاو
ةلاسر لاسرإو ةرسألا لخاد ةصاخ ةلأسم فنعلا ربتعت يتلا

معدلا تامدخ فدهتو .فنعلا لامعأ هاجت حماستلا مدع
نيجانلا ةمارك ديكأت ىلإ ةيعامتجالا ةيسفنلاو ةينوناقلا
نع ةلءاسملاب ةبلاطملل مهتدناسمو قوقح باحصأ مهفصوب
ءاهنإ ىلع دعاسي امم ،يناسنجلاو يسنجلا فنعلا لامعأ
.نيمرجملل حامسلاو باقعلا نم تالفإلا ةفاقث

ةعبس عورشملا لمش ،ميمصتلل ةددحملا رصانعلا ثيح نم
نم ثانإلا نيثحابلا نم قيرف بيردت :يه ةيسيئر ةطشنأ
عمج ؛ )1.1.1طاشنلا( قيثوتلاو ةبقارملا يف يلحملا عمتجملا
تالاح يف تالقنتملا تاثحابلا لبق نم رمتسملا تانايبلا
،نييروسلا نيئجاللا دض ىردنجلاو يسنجلا فنعلا
رشنو جاتنإ ؛ )2·1·1طاشنلا( ينورتكلإ غالبإ ةادأ مادختساب
نيئجاللا دض يردنجلاو يسنجلا فنعلا نع نيريرقت
تاطلسلا عم ةهجوملا ةوعدلا ؛ )1·2·1 طاشنلا( نييروسلا
لمع شرو ؛)2·2·1 طاشنلا( تامدخلا يمدقمو ةيلحملا
ىردنجلاو يسنجلا فنعلا عنم نأشب نايتفلاو لاجرلل
ءاسنلل ةيعوت تاسلج ؛ )1·1·2 طاشنلا( هل ةباجتسالاو
تامدخلاو نهقوقح نأشب تايروسلا تائجاللا تايتفلاو
طاشنلا( ىردنجلاو يسنجلا فنعلا تالاح يف نهل ةحاتملا

ءاسنلل يعامتجالا يسفنلاو ينوناقلا معدلا ريفوت ؛ )1·1·3
فنعلا نهجاوي يتاوللا تايروسلا تائجاللا تايتفلاو
7 لكشل ىلإا رظنا - )1·2·3طاشنلا( ىردنجلاو يسنجلا

.هاندأ

ءاسنلا نم عورشملا نم نويسيئرلا نوديفتسملا ناكو
01 نيب مهرامعأ حوارتت نيذلا تائجاللا تايروسلا تايتفلاو
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نم ريثكلا كانه ناك .ًاريثك اوريغت ،لمعلا شرو دعب
ريثكلا لوقت .لبق نم ةفينع اهنوربتعي ال يتلا ءايشألا

هذه انيدل تناك ول ىنمتأ” :تانسملا ءاسنلا نم
“.انس رغصأ انك امدنع تامولعملا

عورشملا قيرف وضع -

لمعلا شرو عورشملا قيرف ءاضعأ نم ديدعلا فصوو
فنعلا ةحفاكم يف نايتفلاو لاجرلا كارشإب ةقلعتملا
ناك .عورشملا يف اًحاجن رصانعلا رثكأ دحأك يردنجلا
ميهافملاب نيكراشملا مالعإ وه لمعلا شرو نم فدهلا
،يردنجلا فنعلا ثدحي اذاملو ،يردنجلا فنعلل ةيساسألا

فنعلا نم دحلا يف لاجرلا رودو ،هعم لماعتلا ةيفيكو
ةحاسم قلخ وه يفاضإلا فدهلا ناك .هثودح عنمو يلزنملا
مهاياضق لوح لصاوتلا ءاسنلاو لاجرلل نكمي ثيح ةنمآ

.ضعبلا مهضعب ىلإ عامتسالاو

ديدعلا نإف ،تاميخملا ريغ قطانم ىلإ دتما عورشملا نأ امبو
هذه لثم ىلإً ادبأ اوضرعتي مل لمعلا شرو يف نيكراشملا نم
هذهب يردنجلا فنعلاً ادبأ مهل حرشي ملو لبق نم تاسلجلا
ريثكلا داتعا” ،عورشملا قيرف ءاضعأ دحأل ًاقبطو .ةقيرطلا

ندقتعاو نهجاوزأ لبق نم برضلل ضرعتلا ىلع ءاسنلا نم
ةياعرو طقف لزنملا يف وه نهناكم نأو ،يعيبط رمأ هنأ
حبصا” ،عورشملا قيرف نم رخأ وضع لوق بسحو“.لافطألا
مهنأل مهل ةبسنلاب ايعيبط ارمأ يظفللا ءادتعالاو برضلا

“.مهتاوخأ ،مهتالاخ ،مهتاهمأ - ةركبم نس ذنم هيلع اودهش

ةرملا يه لمعلا شرو تناك ،نيكراشملا ضعبل ةبسنلاب
باصتغالا لثم - لاعفألا ضعب اهيف روصت يتلا ىلوألا
.فنعك - يجوزلا

لاجرلا نم ةياغلل ةعجشم دودر لمعلا شرو تزفح امك
عنمل مهمعد نع اوبرعأو سامحب اوكراش نيذلا ،نايتفلاو
عورشملا يفظوم نم بلط ضعبلا نأ ىتح .يردنجلا فنعلا
دارفأل تامولعملا نم ديزم ميدقتو مهلزانم ىلإ روضحلا

.نوناقلا بجومب مهقوقح لوح نهتالئاع

تيرجأ يتلا تاعالطتسالا نم دودرلا نم ىلوأ ةعومجمل اًقفو
ىلوألا ةنسلا يف لمعلا شرو اورضح نيذلا نيكراشملا عم
مدع ىلع ةنيعلا دارفأ نم ةئاملا يف29 قفاو ،عورشملا نم
نم91 قفتا ،كلذ ىلع ةوالعو .لزنملا يف فنعلا مادختسا

عمج يف لمعت يتلا ةديحولا ةمظنملا ةدوسأ نكت مل امنيب
نإف ،تايروسلا تايتفلاو ءاسنلا نم تائجاللا عم تانايبلا

يردنجلا فنعلا تالاح قثوت يتلا ىرخألا تامظنملا مظعم
تالاحلا ةرادإل طقف اهمدختست وأ ةصاخ تانايبلا هذه يقبت
ليلقلا كانه نأ ينعي اذهو .ىرخألا ةيلخادلا ضارغألا وأ

اهمادختسال ةحلصملا باحصأل ةحاتملا تامولعملا نم ادج
و ةدوسأ عورشم راتخا ،لباقملا يف .مهتالخدت ميمصتل

عمجمو لوهجم لكش يف تانايبلا هذه ضعب رشن ريافسيس
دقو .عورشملا راطإ يف اهدادعإ مت يتلا ريراقتلا لالخ نم
عاضوأب لضفأ لكشب ةينعملا تاهجلا مالعإ يف كلذ مهاس

ةفاضإو  قارعلا ناتسدرك ميلقا يف نييروسلا نيئجاللا
ةيصوصخ ةيامح عم ،ناديملا ىلإ ةدوجوملا تايبدألا

.نيجانلا ةماركو

نم ةريدتسم ةدئام تاثحابم تيرجأ ،لوألا ريرقتلا رشن دعب
ليبرأ نم ةحلصملا باحصأ نم14 هعومجم ام لجأ

هريثأت ةشقانمو ريرقتلا يف ريكفتلل ةيناميلسو كوهدو
نيلثمم تلمش يتلا ةريدتسملا ةدئاملا تاشقانم يف .هجئاتنو
تمت ،مهريغو ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةموكحلا نع
تايصوتلا مساقتو يروسلا عمتجملل يلاحلا عضولا ةشقانم
.مهفورظ زيزعت ةيفيك لوح

ةحلصملا باحصأ ناك ،ةريدتسملا ةدئاملا تاشقانمل ةجيتنك
ىردنجلاو يسنجلا فنعلا نم نيجانلا طرشب لضفأ ملع ىلع

نم ةمدقملا تامدخلا بويع اوكردأو يروسلا عمتجملا يف
ةريدتسملا ةدئاملا تاشقانم تنب امك .نيجانلا رظن ةهجو
نم ديزمل تامدخلا يمدقم نيب ةيمسر ريغ لاصتا ةانق
.ةلاحإلا تاراسمو ةمدقملا تامدخلا نأشب نواعتلا

مهنأ ةريدتسملا ةدئاملا تاشقانم يف ةحلصملا باحصأ دكأو
،يلخادلا مهمادختسال ريرقتلا يف ةدراولا تانايبلا اومدختسا

نأ ضعبلا ركذو .ريراقتلاو تاحرتقملاو تامييقتلا يف
ريثأت اهل ناك عورشملا اهمدق يتلا ةيفاضإلا تامولعملا

أشنأ ،ةقيرطلا هذهبو .اهنومدقي يتلا تامدخلا نيسحت ىلع
،تامدخلا يمدقمو نيجانلا نيب رشابم ريغ اًراوح ريرقتلا
نوكي ال نيذلا عيراشملا يريدمو جماربلا يريدم كلذ يف امب
ميمصت ءانثأ نيجانلا عم رشابم لعافت بلاغلا يف مهيدل
.لخدتلا جمارب
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وأ تاميخملا ريغ نكامألا يف ةطشنأ اهل اهنم ليلقلا ،قارعلا
رظني ناك ،كلذل ةجيتنو .نيجانلا لزانم ىلإ ةرشابم بهذت
ءاسنلا ىلع ديدشو يباجيإ ريثأت هل هنأ ىلع طاشنلا اذه ىلإ

ىلع نيرداقلا ريغ اميس ال ،تائجاللا تايروسلا تايتفلاو
ىدل ناكو .معدلا تامدخ ىلع لوصحلل ةيرحب جورخلا
ىلإ لوصولا رايخ اضيأ لزنملا ةرداغم ىلع نيرداقلا

يف ةدوسأ اهريدت يتلا عامتسالا زكارم يف معدلا تامدخ
.ةيناميلسلاو كوهدو ليبرأ

ةحضاو تارييغت صوصخلا هجو ىلع يسفنلا معدلا جتنأ
قيرف ءاضعأل ًاقفوو .تايتفلاو ءاسنلا ةايح يف ةيباجيإو
ريبك ردق فيفخت نم تاسلجلا ةرتف لالخ اونكمت ،عورشملا

نكمي هنأ ةجرد ىلإ نهسفنأب نهتقث ءانبو تايجانلا قلق نم
:نيفظوملا دحأ ريبعت دح ىلع .نهدرفمب نهكرت

كانه تناك .تالاحلا يف نسحتلا نم ريثكلا اندهش دقل
اهعم لمعلا يف رخآ دحأ بغري مل يتلا تالاحلا ضعب
تناك ،لاثملا ليبس ىلع .ةياغلل ةبعص تناك اهنأل
ةريصقو ةياغلل ةبعص تناك نسلا ةريبك ةأرما كانه
ناك .لزنملا يف ىتح ثدحتلا يف بغرت ملو لجألا
روضح دعب اهريغت ةيفيك نم نيشهدنم اهلافطأ
.انعم تاسلجلا

عورشملا قيرف نم وضع-

يسفنلا معدلا نومدقي نيذلا نوراشتسملا نكمتو
عم ةقيثو ةقث تاقالع ءانب نم عورشملا يف يعامتجالاو
مهانربخأ امدنع” ،مهدحأل اقفو .تقولا رورم عم نيجانلا
نأ انم اودارأ - نيءاتسم اوناك طقف دحاو رهشل يتأنس اننأ
انم نوبلطي مهنأب انيف اريثك نوقثي مهنإ .رثكأ يتأن
قلعتت ال ىرخأ لكاشم نوهجاوي امدنع ىتح ةحيصنلا
“.عورشملاب

مغرو .ءاسنلل اضيأ ةديفم تناك ةينوناقلا ةروشملا تاسلج
لح يف نيبغار ريغ وأ نيككشتم اوناك نيجانلا نم ديدعلا نأ

ةينوناقلا تايلآلا نم اهريغو مكاحملا لالخ نم مهلكاشم
بجومب مهقوقح ملعت نم اودافتسا مهنأ الإ ،ةيمسرلا
تئجوف” ،عورشملا قيرف ءاضعأ دحأل اقفو .ةيلحملا نيناوقلا
ريثكلا كانه ناك .اهاقلت يتلا تامولعملاب ءاسنلا نم ديدعلا

“.اهوفرعي مل يتلا قوقحلا نم

ًالح سيل فنعلا مادختسا نأ ىلع روكذلا نم52 لصأ
32 مزتلا ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .لزنملا يف ةيلخادلا اياضقلل

دض فنعلا عنمو ةحفاكمب روكذلا نم اكراشم52 لصأ نم
.ةيلحملا مهتاعمتجمو مهلزانم يف ةأرملا

L∏ù°Éä JƒY«á d∏æù°ÉA hGdØà«Éä
ءاسنلا نم تائجاللا نم ديدعلا رقتفا ،عورشملا ةيادب يف

قوقحلا لوح ةيساسألا تامولعملا ىلإ تايروسلا تايتفلاو
ملع ىلع نكي ملو ،اهب نعتمتي يتلا ةيروتسدلاو ةينوناقلا
ميظنت مت ،ةوجفلا هذه دسلو .نهلوح نم ةرفوتملا تامدخلاب

تامدخلاو قوقحلا لوح ةيعوتلا تاسلج نم ةلسلس
.يردنجلا فنعلا نم تايجانلل ةحاتملا ةينوناقلا

تاسلج يف نكراش يتاوللا ءاسنلا نم601 لصأ نم طقف81
ةفرعم نرهظأ عورشملا نم ىلوألا ةنسلا يف ةيعوتلا
تانايبتسالا نم حضتي امك ،ةسلجلا لبق ةينوناقلا نهقوقحب
ةديفم لمعلا شرو تناك ،كلذل ةجيتنو .ةسلجلل ةقباسلا
تامولعملا ميدقتب رمألا قلعتي امدنع ةصاخ ،ءاسنلل ةياغلل

ىلع .قارعلاو ايروس نيب نيناوقلا يف تافالتخالا لوح
نأ تاكردم ريغ ءاسنلا نم ديدعلا تناك ،لاثملا ليبس
نمً الدب ،قارعلا يف مألل حنمُت قالطلا دعب لافطألا ةناضح

ءاسنلا نم ديدعلا تناك .ايروس يف لاحلا وه امك بألا
ندقفيس نهنأ ندقتعا نهنأل قالطلا نم قباسلا يف نفاخي
ملع ىلع نكي مل تاكراشملا نم ديدعلا نأ امك .نهلافطأ
.يقارعلا نوناقلا بجومب ةقفنلا ىلع لوصحلا يف نهقحب

ةحاتملا تامدخلا ىلع تاسلجلا يف نيكراشملا عالطإ مت امك
ةمدقملا تامدخلا كلذ يف امب ،يردنجلا فنعلا نم نيجانلل
نم ديدعلا لوصو ىلإ كلذ ىدأ .عورشملا راطإ يف ةدوسأ نم
نهئاقدصأ ةلاحإ وأ ،ةدوسأ اهمدقت يتلا تامدخلا ىلإ ءاسنلا

قيرف ءاضعأ دحأ ركذ امك .تامدخلا ىلإ نهتالئاعو
ةنمآ ةحاسمك ءاسنلل اًضيأ ةديفم تاسلجلا تناك ،عورشملا
بلغتلا ةيفيك لوح ةفرعملا لدابتو نهتالكشم نع ثيدحلل

.اهيلع

JƒaÒ GdóYº GdæØù°» hG’LàªÉY» hGd≤ÉfƒÊ
يسفنلا معدلا تامظنملا نم ددع هيف مدقي يذلا تقولا يف

ناتسدرك ميلقإ يف نييروسلا نيئجالل ينوناقلا يعامتجالاو
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الصفنا اذإ لخد ردصم وأ هيف شيعلل ناكم نهل نوكي نل هنأ
فنعلا ةحفاكم تالخدت نوكتس ،يلاتلابو .نهجاوزأ نع
ةجلاعمل جماربب تنرتقا ام اذإ ةيلعاف رثكأ يردنجلا
بسك يف ةدعاسملا لثم ،نيجانلل ةيداصتقالا تاجايتحالا
نأ نيفظوملا دحأ حرتقاو .لمعلا صرف قلخ جمارب وأ شيعلا

،ةلاعف نوكت نأ نكمي ينهملا بيردتلا وأ ةطايخلا تارود
نكمي ،كلذ ىلع ةوالعو .ةرشابم ةيلام ةدعاسم درجم سيلو
ةدعاسمل جمارب لاخدإ يف رظنت نأ ةيموكحلا ريغ تامظنملل
ةيحانلا نم يتاذلا ءافتكالا قيقحت ىلع فنعلا نم تايجانلا
.قالطلا دعب ةيلاملا

روكذلا براقألا دوجو :3 مقر يدحتلا
ءاسنلل ةنمآ تاحاسم ءاشنإ :3 مقر دافتسملا سردلا

ةلاحلا نإف ،هالعأ ةروكذملا ةطقنلاب قلعتي اميفو
لاجرلا نأ ةقيقحو نيئجاللا نم ريثكل ةئيسلا ةيداصتقالا

مويلا لاوط لزنملا يفو لمعلا نع نيلطاع نونوكي ام ًابلاغ
يف عارصلا ةدايز ىلإ يدؤي امم ،لكاشملل ببس ًاضيأ مه
نم ديدعلا قالغإبو ،نلمعي مل ءاسنلا مظعم نأ امك .لزنملا

صرف ىوس نهمامأ نكت مل ،تاميخملا يف ءاسنلا زكارم
ىلع بعصلا نم لعج ام ابلاغ اذهو .لزنملا ةرداغمل ةليلق
تامدخ ميدقت وأ ءاسنلا عم تالباقم ءارجإ عورشملا يفظوم
كلذل .ةبسانم ةصاخ تاحاسم دوجو مدع ببسب مهل معدلا
يف طقف ءاسنلل تاحاسم قلخ نأش نم ليلقتلا مدع بجي
اهنأ ةقيقح ببسب كلذو ،ةيعمتجملا نكامألاو تاميخملا

لزنملا جراخ يعامتجالا طالتخالل اًناكم ءاسنلا يطعتس
يباجيإ ريثأت هل نوكيس يذلا رمألا ،نهاياضق نع ثدحتلاو
.ةيلقعلا نهتحص ىلع

تقولاو دراوملا دويق :4 مقر يدحتلا
ةليوط تالخدتلل ةيولوألا ءاطعإ :4مقردافتسملا سردلا
لجألا

ليومتب نوموقي يردنجلا فنعلا لاجم يف نيحناملا مظعم
رهشأ ةتس نم حوارتت يتلاو ،طقف ىدملا ةريصق تالخدتلا
نم لكل تايدحت عقاولا اذه لثمي .تاونس ثالث وأ نيتنس ىلإ

جاتحي ،عورشملا قيرف روظنم نم .نيجانلاو عورشملا قرف
نيجانلا عم تاقالع ءانبل تقولا نم ديزم ىلإ نوفظوملا

تسيل ةلكشملاو .تالاحلا بعصأ يف يقيقحلا رييغتلا نيكمتو
دراوملا اضيأ نكلو ،عورشملل ةيلامجإلا ةدملا طقف

GdàëójÉä hGdóQhS¢ GŸù°àØÉOI
هجاو ،هالعأ ةلصفملا ةيباجيإلا جئاتنلا نم مغرلا ىلع
ةرتف لاوط تايدحتلا نم ةعومجم اًضيأ عورشملا وفظوم
،ةيسيئرلا تايدحتلا كلت يلاتلا مسقلا صخلي .عورشملا ذيفنت
.ةدافتسملا سوردلا ىلإ ةفاضإلاب

نيكراشملا دافنتساو ةقثلا مادعنا :1 مقر يدحتلا
ليهستل عورشملا ةطشنأ ميمصت :1 مقردافتسملا سردلا
ةقثلا ءانبو لعافتلا

ةمواقم نايحألا نم ريثك يف عيراشملا وفظوم هجاو دقو
ءانثأ اميس ال ،تائجاللا تايتفلاو ءاسنلا نم ةقث مادعناو
نيجانلا نم ديدعلا ضفر .تانايبلا عمج طاشنب مايقلا
نم مهلمأ باخ مهنأ حضاولا نمو تالباقملا يف ةكراشملا
ريغ تامظنملا نأ نوريثكلا ىعداو .ةيموكحلا ريغ تامظنملا
اهنم تانايبلا عمجب نايحألا نم ريثك يف موقت ةيموكحلا

ال يلاتلابو ،تامولعملا هذه عم ءيش يأ لعفت ال اهنكلو
عورشملا وفظوم قفتا .ةكراشملا نم ةدئاف يأ ةيؤر مهنكمي
نيجانلا عم لعافتلل صرفلا نم ديزمل ةجاح كانه نأ ىلع
ىلع .لبقتسملا يف تانايبلا عمج ريسيتو ةقثلا ءانب لجأ نم
ةرادإ يف ءدبلل عورشملا ةطشنأ ميمصت نكمي ،لاثملا ليبس

نم اذهو .قئاثولا ىلإ لاقتنالا لبق ةمدخلا ريفوتو ةلاحلا
يفظومب ةيارد ىلع اوناك نيجانلا نأ نمضي نأ هنأش

ريغ تامظنملا معدب اورعشي نأب مهل اوحمسي نأو عورشملا
يف ةحوتفم تاسلج ميظنت نكمي ،كلذ نمً الدبو .ةيموكحلا
نع ريبعتلل ءاسنلل صرفلا ةحاتإو ،عورشملا ةيادب
.عورشملا ميمصت يف ةمهاسملاو نهتاجايتحا

ةيداملا فواخملا ةنميه :2 مقر يدحتلا
فنعلا ةحفاكم ةجمرب نيب عمجلا :2 مقر دافتسملا سردلا
شيعلا لبس معدو يردنجلا

نيممصم عورشملا يف نيطرخنملا نيجانلا نم ديدعلا ناك
ريغ اوناكو ،مهتاجايتحا مهأ ناك يلاملا معدلا نأ ىلع
موقت ام ًابلاغ .ينوناقلا وأ يسفنلا معدلا يقلت يف نيمتهم
لزنملا يف هنهجاوي يذلا فنعلا ديشرتب تايتفلاو ءاسنلا
اذإ هنأ ىلع نرصيو ،ءيسلا يداصتقالا نهعضو ببسب

لحتس ىرخألا نهلكاشم نإف ،ةيداملا نهفورظ تنسحت
ءاسنلا ينثي ًايسيئرً الماع ةيداملا لماوعلا تناك امك .ًاضيأ

ملعلا عم - قالطلا لثم ،فنعلل ةينوناق لولح نع ثحبلا نع
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ناتسدرك ميلقا يف .ئراوطلا تالاح يف ءاويإلا قفارم
ةديحولا ئجالملا يه ةموكحلا اهريدت يتلا ئجالملا ،قارعلا
لوبقلا تاءارجإو ،ةئيس ئجالملا يف فورظلا نكل ،ةحاتملا

،اينوناق ارمأ بلطتت يتلا ،تائجاللا ءاسنلل ةياغلل ةبلطتم
قيرف ءاضعأ دحأل اقفو .يبط صحفو ،شياسآلا نم انذإ
فرعأ ال .أجلملا ىلإ تالاحلا ةلاحإل نيجرحم انك” ،عورشملا

“.كلذ يف تحجن دق ةيروس ةأرما يأ تناك اذإ ام نآلا ىتح

تاعمتجملل ةحاتم اهتامدخ نأ ةموكحلا دكؤت امنيب
ىلإ راقتفالا نإف ،زييمت نود نيئجاللاو نيحزانلاو ةفيضملا
ضعب ىلإ يدؤي نيئجاللا ىلإ لوصولا وأ ةصصخم جمارب
،اًريخأو .تامدخلا هذه ىلع لوصحلل نيلهؤم ريغ مهنأ كاردإ

فارطألل قارعلا ناتسدرك ميلقا يف ينوناقلا قايسلا حمسي ال
يذلا رمألا ،يلزنملا فنعلا تالاح يف ىواكش ميدقتب ةثلاثلا
ثيح ،تالاحلا هذه لثم يف ةينوناقلا لولحلا مادختسا قوعي
ةقثلا وأ دراوملا نوكلمي ال فنعلا نم نيجانلا نم ديدعلا نأ
معدلا نيب عمجلا يغبني ،يلاتلابو .مهسفنأ تابلاطملا ميدقتل
نيناوقلا يف رييغتلا عفدل ةوعدلاو نيجانلل رشابملا

.مهيلع رثؤت يتلا تاسايسلاو

6.GdóQhS¢ GŸù°àØÉOI eø Gd≤£É´
G’ChS°™

سوردلا صالختسا ىلإ ريرقتلا نم مسقلا اذه ىعسي
ىرخألا ةلعافلا تاهجلا نم تاسرامملا لضفأو تاظحالملاو
عم يردنجلا فنعلا ةحفاكم جمارب ذيفنت يف ةكراشملا
كلذ يف امب ،قارعلا ناتسدرك ميلقا يف نييروسلا نيئجاللا
ممألا تالاكوو ةيلودلاو ةيلحملا ةيموكحلا ريغ تامظنملا
اميف ةيوناثلا تانايبلا ةعجارم نم لك ىلإ دنتسيو .ةدحتملا
تانايبلا ليلحت كلذكو جماربلا طئارخ مسرو ةمدخلاب قلعتي
.9102 ماع لئاوأ يف اهعمج مت يتلا ةيلوألا

مسقلا اذه يف اهليلحت مت يتلا ةيوناثلا تانايبلا نمضتت
فنعلل ةيعرفلا ةعومجملل ةعباتلا ةصاخلاو ةماعلا قئاثولا
ام ةيلوألا تانايبلا تنمضت .يعامتجالا عونلا ىلع ينبملا
تامدخ يمدقم ىلإ هلاسرإ مت تنرتنإلا ربع عالطتسا )1 :يلي
،ةيلودلا ةيموكحلا ريغ تامظنملا( يردنجلا فنعلا

)ةدحتملا ممألا تالاكوو ،ةيلحملا ةيموكحلا ريغ تامظنملاو
ناتسدروك ميلقإ يف نييروسلا نيئجاللا عم نولمعي نيذلا

تامولعملا يمدقم عم تالباقم ينامث )2 ؛اًدر51 يقلت عم
ةيلحملاو ةيلودلا ةيموكحلا ريغ تامظنملا يفظوم نم

نيفظوملا مظعم لمعيو .ينمزلا عورشملا راطإ يف ةصصخملا
رذعتيو ،يئزج ماودب يردنجلا فنعلا جمارب نوذفني نيذلا

يف فنعلا نوهجاوي امدنع نيديفتسملل ةباجتسلاا مهيلع
رظن ةهجو نم .لاثملا ليبس ىلع ،ليللا نم رخأتم تقو
ءانبو مهبراجت لوح حاتفنالا مهيلع بعصلا نم ،نيجانلا

ىلإ باهذلل طقف ،نيعم فظوم وأ ةنيعم ةمظنم عم ةقالع
ةجيتنو .عورشملا ءاهتنا دنع ديدج نم ءدبلاو ةديدج ةمظنم
ليومتل نيحناملا دراوم نم ديزملا سيركت يغبني ،كلذل
.لجألا ةليوطلا ةمادتسملا تالخدتلا

ةلماعلا ةلعافلا تاهجلا نيب قيسنتلا بايغ :5 مقر يدحتلا
لاجملا اذه يف

نيب نواعتلا تايلآ نيسحت :5مقردافتسملا سردلا
ةيموكحلا ريغ تامظنملا

جمارب ذيفنت يف كراشت ةلعافلا تاهجلا نم ديدعلا نأ نيح يف
ميلقا يف نييروسلا نيئجاللا عم يردنجلا فنعلا ةحفاكم
ليلقلا كانه ناك هنأ عورشملا ذيفنت ةبرجت ترهظأ ،ناتسدرك
نم ديدعلا تناكو .امهنيب قيسنتلا مدع وأ قيسنتلا نم
لدابت يف ةددرتمو اهجهن يف ةززعم ةيموكحلا ريغ تامظنملا
ةدئاف اهل نوكي نأ نكمي ناك يتلا تاربخلا وأ تامولعملا
تاذ تامظنملا نم ةصاخ ،تامولعملا لدابت ةدايز نإ .عسوأ
تامظنملا دعاسيس ،نيئجاللا عم لمعلا نم ليوطلا لجسلا
نيأ ةفرعمو يضاملا يف لمعي ملو حجن ام مييقت ىلع ىرخألا
ميدقتب اهل حمسي امم ،تامدخلا ميدقت يف تاوجفلا دجوت
نيح يفو .دوهجلا يف ةيجاودزالا بنجت و ةديفم ةمهاسم

راوحلل صرف قلخ يف حاجنلا ضعب قيقحت يف ةدوسأ تحجن
يف ةلماعلا ةيموكحلا ريغ تامظنملا نيب تاربخلا لدابتو
.اميظنت رثكأ قيسنت ىلإ ةجاح كانه ،ناديملا

ىوتسم ىلع ةيلاكشإلا تاسايسلاو نيناوقلا :6 مقر يدحتلا
ةموكحلا
عفدل عورشملا ةبرجت مادختسا :6مقردافتسملا سردلا
ةرصانملا

لماوعلا نأ نيبت ،عورشملا يف تالاحلا نم ديدعلا يف
ميلقا يف عسوألا ةسايسلا قايسب ةقلعتملا ةيجراخلا

عمتجملا نم فنعلا نم نيجانلل ةيتاؤم ريغ قارعلا ناتسدرك
نهجاوي يتاوللا تاجانلا جاتحي ،لاثملا ليبس ىلع .يروسلا

ىلإ نايحألا ضعب يف مهتايحل تاديدهت وأً اديدش ًافنع
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نيئجالل  قارعلا ناتسدرك ميلقإ يف ةدحتملا ممألا تالاكوو
تانايب ةحول هتركذ امل اًقفوو .ةيعوتلاب ةطبترم نييروسلا
ىلإ رياني نم ةرتفلا يف يردنجلا فنعلل ةيعرفلا ةعومجملا
نم فلأتت تالخدتلا نم ةئاملا يف35 نإف ،8102 ربوتكأ

يف03( يردنجلا فنعلا تامدخ كلذ يليو .ةيعوت تاسلج
مزاوللا عيزوتو ،)ةئاملا يف01( نيكمتلا تاسلجو ،)ةئاملا
نم لوألا عونلا ناك .)ةئاملا يف1 نم لقأ( ةيئاسنلا ةيحصلا
ربع عالطتسالا يف نيكراشملل اًقفو ،يردنجلا فنعلا  جمارب
هذه لمشتو .يعامتجالا يسفنلا معدلاب اًقلعتم ،تنرتنإلا
يسفنلا معدلا تارودو ،ةيسفنلا ةيلوألا تافاعسإلا تامدخلا
تالخدتلاو ،لاجرلاو ءاسنلا نم لكل يعامجلاو يدرفلا
معدلاب ةقلعتملا جماربلا نم اهريغو ،ةيدرفلا ةيسفنلا
تانايبلا لوادجل ًاقفوو .ةيلقعلا ةحصلاو يعامتجالا يسفنلا
يردنجلا فنعلا جمارب نم ةئاملا يف25 نإف ،ةيدوقنعلا
يسفنلا معدلاب ةطبترم ةطشنأو ةجمرب نم نوكتت
يسفنلا معدلا جمارب ىلإ ةبسنلاب ،ًايناث .يعامتجالا
يف ةكراشملا تالاكولا نم ةئاملا يف64 نإف ،يعامتجالا
سكع دقو .تالاحلا ةرادإ رفوت هالعأ ةروكذملا تاعومجملا

.تنرتنإلا ربع عالطتسالا ىلع نيبيجتسملا لبق نم اذه
ةدعاسملاو ،ةأرملا زكارم ىرخألا تامدخلاو جماربلا لمشتو
ةطشنألاو ،لافطألا ةياعرو ،ةلقنتملا قرفلاو ،ةينوناقلا
ةيحصلا مزاوللا عيزوت ،ينهملا بيردتلاو ،ةيهيفرتلا
تاعومجملاو ،ةنمآلا تاحاسملاو ،ةرسألا ميظنتو ،ةيئاسنلا
فنعلاب صاخلا يعرفلا يمكارتلا رصنعلل ًاقفوو .ةيعمتجملا
لوألا نيرشت / ربوتكأ ىلإ لوألا نوناك / رياني نم يردنجلا
يف72 و ،ءاسنلا نم تاديفتسملا نم ةئاملا يف65 ناك ،8102
يف5.6 و ،لاجرلا نم ةئاملا يف5.9 و ،تايتفلا نم ةئاملا
.دالوألا نم ةئاملا

GS°à£Ó´ e≤óe» GÿóeÉä
نيئجاللا دض يردنجلا فنعلا لوح عالطتسا لاسرإ مت
ينورتكلإلا ديربلا نيوانع ىلإ ناتسدرك ميلقإ يف نييروسلا

ةيناميلسلا يف يردنحلا فنعلل ةيعرفلا ةعومجملا مئاوق نم
ةشقانم متتس( عالطتسالا ىلع مهنم51 در ؛كوهدو ليبرإو
ةلئسأ تعس ).اًقحال ةباجتسالا لدعم ضافخنا بابسأ
،لومتو يرجت تناك يتلا جماربلا عون مهف ىلإ عالطتسالا

تاوجفلا مهفو ،ةدافتسملا سوردلاو ،ةجمربلل ظوحلملا رثألاو
يتلا51 ـلا دودرلا نيب نم .جمانربلا يذفنم رظن ةهجو نم
تامظنملا عم نولمعي نيذلا دارفألا نم ةرشع ناك ،تدرو

عم ةيفاضإ ةلباقم ىلإ ةفاضإلاب ةدحتملا ممألا تالاكوو
برعأ يتلا ءارآلا )3ً اريخأو ؛كوهد يف1 زيمود ميخم ةرادإ

ةدئاملا تايلاعف لالخ يردنجلا فنعلا تامدخ ومدقم اهنع
ريافسيسو ةدوسأ عورشم نم ءزجك تمظن يتلا ةريدتسملا

لمع ةشرو لالخ كلذكو ،9102 رياربفو8102 سطسغأ يف
9102 رياني يف لماك موي ةدمل یردنجلا روظنملا ميمعتل

نيئجاللا نوؤشل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم نم ريسيتب
.ةينطولا ةيامحلا ةيدوقنعو

Nôj£á GÿóeÉä ‘ Gb∏«º côOS°àÉ¿
ةيعرفلا ةيدوقنعلا ةّيمكارتلا تامولعملا ةحول” ـل اًقفوو
ةحول ثدحأ(8102 ربوتكأ ىلإ رياني نم ـل ةعباتلا

ةدحتملا ممألل ةعبات تالاكو3 كرتشت ،)ةرفوتم تامولعم
ةضهانم جمارب ذيفنت يف ةيلودو ةينطو تامظنم8 عم
ناتسدرك ميلقإ يف نييروسلا نيئجاللل يردنجلا فنعلا
ةلصلا تاذ ةيدوقنعلا تانايبلا لوادج فشكتو .قارعلا
يف اهثيدحت مت يتلاو ،كوهدو ةيناميلسلاو ليبرأب ةصاخلا

)ةيلودو ةيلحم( ةيموكح ريغ ةمظنم31 نأ ،8102 ماع
.لاجملا اذه يف لمعت ةدحتملا ممألل نيتعبات نيتلاكوو
تامظنم4 نأ ىلإ حسملا جئاتن ريشت ،كلذ ىلع ةوالعو

ريغ ةدحاو ةيلود ةمظنم و ةيفاضإ ةيموكح ريغ ةيلحم
فنعلا جماربو تامدخ رفوت دوقنعلا طئارخ يف ةجردم
ةحولل ًاقفو .هالعأ ةروكذملا ةيفارغوميدلل يردنجلا
فنعلا تامدخو جمارب نم ةئاملا يف55 نإف ،تامولعملا
،ىونينو كوهد يف ةئاملا يف14 و ،ليبرأ يف متت يردنجلا

PR3تامولعم ةعومجمل اًقفوو .ةيناميلسلا يف ةئاملا يف4و

حزان يروس ئجال052،000يلاوح نيب نم ،8102 ماع نم
يف ةئاملا يف53و ،ليبرأ يف ةئاملا يف94 شيعي ،قارعلا يف

ةحول ريشت امك .ةيناميلسلا يف ةئاملا يف31 و ،كوهد
جمارب نم نيديفتسملا نم ةئاملا يف08 نأ ىلإ تامولعملا
و ميخملا يف نيميقملا نم مه نييروسلا نم يردنجلا فنعلا

نأ ةقيقح نم مغرلا ىلع اذه .ميخملا جراخ ةئاملا يف02
ربمسيد13 يف )ةئاملا يف36( نييروسلا نيئجاللا ةيبلاغ
.ةدايقلا ةحولل اقفو ،تاميخملا ريغ نكامأ يف نوشيعي8102

Nôj£á HôfÉeè eæÉg†°á Gd©æ∞ G÷æóQ…
تامظنملا اهب علطضت يتلا يردنجلا فنعلا جمارب ةيبلاغ نإ

ةيلحملا ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيلودلا ةيموكحلا ريغ
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ةمظنملا عون

يلود

يلحم

يلحم

يلحم

يلحم

يلحم

يلود

يلود

يلحم

يلحم

يلحم

ةعومجملا
ةفدهتسملا

نوحزانلا
نوئجاللاو
فيضملا عمتجملاو

نوحزانلا
نوئجاللاو
فيضملا عمتجملاو

 نوحزانلا
نوئجاللاو
فيضملا عمتجملاو

نوحزانلا
نوئجاللاو
فيضملا عمتجملاو

 نوحزانلا
فيضملا عمتجملاو

نوحزانلا
 نوئجاللاو

نوحزانلا
نوئجاللاو
فيضملا عمتجملاو

نوحزانلا
نوئجاللاو
فيضملا عمتجملاو

نوحزانلا
نوئجاللاو

نوحزانلا
 نوئجاللاو
فيضملا عمتجملاو

نوئجالل
فيضملا عمتجملاو

عقوم
ةجمربلا

,ليبرا
ةيناميلسلا

كوهد

ليبرا

 ليبرا

 ةيناميلسلا

كوهد

كوهد

كوهد

 ليبرا

 ةيناميلسلا

كوهد

وا تاميخملا لخاد
؟اهجراخ

طقف تاميخملا جراخ

طقف تاميخملا لخاد

طقف تاميخملا جراخ

طقف تاميخملا جراخ

تاميخملا جراخو لخاد

تاميخملا جراخو لخاد

طقف تاميخملا لخاد

طقف تاميخملا لخاد

طقف تاميخملا لخاد

تاميخملا جراخو لخاد

تاميخملا جراخو لخاد

 ةمدقملا  يردنجلا فنعلا تامدخ

،ةيعوتلا تاسلج ،ةأرملا زكارم ،يعامتجالا يسفنلا معدلا ،تالاحلا ةرادإ
نيكمتلا ،ينهملا بيردتلا ،ةيعامتجالا جماربلا ،ةينوناقلا ةدعاسملا
ةرصانملا ،يداصتقالا

لفطلا ةياعر ،ةيعوتلا تاسلج

تاسلج ،ةأرملا زكارم ،يعامتجالاو يسفنلا معدلا ،تالاحلا ةرادإ
ينهملا بيردتلا ،ةيعامتجالا جماربلا ،ةلقنتملا قرفلا ،ةيعوتلا

،ةيعوتلا تاسلج ،ةأرملا زكارم ،يعامتجالا يسفنلا معدلا ،تالاحلا ةرادإ
ينهملا بيردتلا

ةيعوتلا تاسلج ،يعامتجالا يسفنلا معدلا

،ةيعوتلا تاسلج ،ةأرملا زكارم ،يعامتجالا يسفنلا معدلا ،تالاحلا ةرادإ
يردنجلا فنعلا ىلع ءاسنلا بيردت ،ينهملا بيردتلا ،ةينوناقلا ةدعاسملا

ةوعدلا ،ةئراطلا ةيدقنلا ةدعاسملا ،تامدخلا يمدقمو

،ةيعوتلا تاسلج ،ةأرملا زكارم ،يعامتجالا يسفنلا معدلا ،تالاحلا ةرادإ
ينهملا بيردتلا ،ةينوناقلا ةدعاسملا

،ةيعوتلا تاسلج ،ةأرملا زكارم ،يعامتجالا يسفنلا معدلا ،تالاحلا ةرادإ
تاقهارملا تايتفلا ةجمرب ،ةيعامتجالا جماربلا ،ةلقنتملا قرفلا

،ةيعوتلا تاسلج ،ةأرملا زكارم ،يعامتجالا يسفنلا معدلا ،تالاحلا ةرادإ
ينهملا بيردتلا ،ةلقنتملا قرفلا

ينهملا بيردتلا ،ةيعوتلا تاسلج ،يعامتجالا يسفنلا معدلا

ةياعر ،ةينوناقلا ةدعاسملا ،ةأرملا زكارم ،يعامتجالا يسفنلا معدلا
ةيعامتجالا جماربلا ،لفطلا
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لكشب يتأي هنإ نوقابلا ةثالثلا لاقو ،فيضملا عمتجملا نم
رثكألا حاجنلاب قلعتي اميف امأ .يروسلا عمتجملا نم يساسأ

نإ مهنم ديدعلا لاق دقف ،يردنجلا فنعلا ةجمرب يف اًحاجن
جماربلا تلمشو .ةيلعاف رثكأ تناك لاجرلا ةكراشم جمارب
،تامدصلا جالعو ،ةيعوت تاسلج ةحجانلا ىرخألا

ةدعاسمل بيردتلا جمارب نم اهريغو ةيتايحلا تاراهملاو
،ةينوناقلا ةدعاسملاو ،لمع ىلع لوصحلا ىلع نيئجاللا

.ةأرملا نيكمت جماربو

فنعلا ةحفاكم هجاوت يتلا تايدحتلا ربكأل ةبسنلاب امأ
ةجمربلٍ فاك ليومت دجوي ال هنإ مهمظعم لاق دقف ،يردنجلا
اًدج ةريصق ةجمربلا نوك عم بنج ىلإ اًبنج يردنجلا فنعلا
.)نيئجاللا عمتجم عم ةقثلا ءانب ىلع ةردقلا ىلع رثؤي امم(

فنعلا اياحضل تامدخلا ةلق نيبيجملا نم ديدعلا ركذ امك
نيب يعولا ىلإ راقتفالا ىرخألا تاوجفلا تلمشو .يردنجلا

ةينوناقلا ةيامحلا ةيافك مدعو ،رارقلا عانصو عمتجملا ةداق
،ةموكحلا رود نع مهلاؤس دنع .يردنجلا فنعلا نم نيجانلل
ةموكحلا تايريدم نأ نم مغرلا ىلع هنأ نوبيجملا ركذ

عمج يف ًايباجيإً ارود تبعل ةأرملا دض فنعلا ةحفاكمل
ريغ تامظنملا عم ةكراشملاو يعولا ةدايزو تانايبلا
ةرادإ ىلع نآلا ىتح ةردقلا اهيدل نكت مل اهنأ الإ ،ةيموكحلا

.يردنجلا فنعلا اياضق

اميف ،هيلإ ةجاحلا سمأ يف هنأ نورعشي امب قلعتي اميف امأ
تاسلج نم اًديزم تاباجإلا تنمضت دقف ،ةجمربلاب قلعتي
ةردملا وأ ةينهملا عيراشملاو ،يعامتجالا يسفنلا معدلا
ال نيئجاللا نأ نورخآ حرتقا .لاجرلا ةكراشمو ،لخدلل
يبلت نكلو ،تامولعملا طقف رفوت يتلا ةجمربلا نوديري
نيبيجملا دحأ راشأ .شيعلا لبس لثم ،ةيمويلا مهتاجايتحا

ريغ تامظنملا يف دارفألا نم ةسمخو ةيلحملا ةيموكحلا ريغ
مدق ىلع ةجمربلا ذيفنتب نوموقي نيذلا ةيلودلا ةيموكحلا
ليبرإو كوهد - ناتسدرك  تاظفاحم ربع اًبيرقت ةاواسملا

ةمظنم51 لصأ نم ةمظنم ةرشع ىدحإ لمعت .ةيناميلسلاو
تناكو .يردنجلا فنعلا جمارب يف نيئجاللا ناكسلا عم
تامظنم اهمدقت يتلا جماربلا نم ىلوألا ةعبرألا عاونألا
،)31( يعامتجالاو يسفنلا معدلا جمارب يه نيبيجملا

ةأرملا زكارمو ،)9( تالاحلا ةرادإو ،)31( ةيعوتلا تاسلجو
)9(.

فنعلا نع غالبإلا مدع لوح عالطتسالا لاؤسل ةبسنلاب
تاردق ءانب نأ اًعويش رثكألا تاباجإلا تحرتقا ،يردنجلا
ةيلحملا ةيموكحلا ريغ تامظنملاو نييموكحلا نيلوؤسملا

يف دراوملا رامثتسا ىلإ ةفاضإلاب ،نيرخآلا رارقلا يعناصو
مَّدقت يردنجلا فنعلا جمارب ةيبلاغ( ةيميخملا ريغ ناكسلا

نم ةيلقأ نولثمي مهنأ نم مغرلا ىلع ،تاميخملا لخاد
.ةلكشملا هذه ةجلاعم ىلع اًعيمج نودعاسيس )نيئجاللا
يعامتجالا يسفنلا معدلا ريفوت نأ نيبيجملا دحأ حرتقا
فنعلا تالاح ديدحتل قالطنا ةطقن ةباثمب نوكي نأ يغبني
.ةيفاضإ ةعباتمب كلذ دعب اهتجلاعم نكمي يتلاو ،يردنجلا

دحأ حرتقا ثيح ،ةيعوتلا ةيمهأ ىلإ نوريثكلا راشأو
رثكأو ىوقأً ارود بعلت نأ بجي ةيئاسنلا ناجللا نأ نيبيجملا
ةيمهأ نورخآ ركذو .ةيعوتلا ةطشنأ ميمصت يف اًطاشن
يعولا ةدايز يف ةيمالعإلا تالمحلاو نيينيدلا ءامعزلا
.يردنج فنعلاب

يتأي يردنجلا فنعلا نأ ىلع نيبيجملا نم ةعست قفاو
لخاد نم لاحلا وه امك ةفيضملا تاعمتجملا نم يواستلاب
لوألا ماقملا يف يتأي هنإ ةثالث لاق امنيب ،يروسلا عمتجملا
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يلحم

يلود

يلود

يلحم

فيضملا عمتجملا

نوحزانلا
نوئجاللاو
فيضملا عمتجملاو

 نوحزانلا
فيضملا عمتجملاو

فيضملا عمتجملا

كوهد

,ليبرا
ةيناميلسلا

كوهد

 ةيناميلسلا

 ةيناميلسلا

طقف تاميخملا لخاد

تاميخملا جراخو لخاد

طقف تاميخملا جراخ

تاميخملا جراخو لخاد

ةيعوتلا تاسلج

،ةيعوتلا تاسلج ،ةأرملا زكارم ،يعامتجالا يسفنلا معدلا ،تالاحلا ةرادإ
ينهملا بيردتلا ،ةيعامتجالا جماربلا ،ةلقنتملا قرفلا

ةيعوتلا تاسلج ،يعامتجالا يسفنلا معدلا

لفطلا ةياعر ،ةلقنتملا قرفلا ،يعامتجالا يسفنلا معدلا ،تالاحلا ةرادإ
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لاجرلا كارشإ مدع نإ تالباقملا مهعم تيرجأ نم مظعم لاق
ةر�دم تلاقو .يردنجلا فنعلا يف ةريبك ةوجف لثمي نايتفلاو
�جمارب رث�أ نإ ةيرطق فد�� ر�شأ ةثالث ةدمل جمانرب وھ ًاحاجن 
�ضملاو ن�ئجاللا تاعمتجم نم نا�تفلاو لاجرلا كارشإ �لإ ن�ف

اورم لاجرلا نإ تلاقو .ة�باج�إ ةرو�ذ تاذ ةلاسرب ن�حزانلاو
،ةمظنملا نم اوبرتقا مث يردنجلا فنعلاب ةيعوت تاسلجب
ريوطت لواحت اهنإ تلاقو .مهل ةهجوم ةصاخ ةجمرب اوبلطو
اهنإ دلبلا ةريدم تلاق امك .نيسنجلا نيب لدابتملا معدلا
ةيأ اياحضلا دجي مل ثيح روكذلا باصتغا تالاح فرعت
ةباين تالخدتلا نم اهريغ وأ تالاحلا ةرادإ ميدقتل تامظنم
لامعلا نإ مهتلباقم تمت نيذلا نم نانثا لاق .مهنع
نم ديزملا ريفوتل بيردتلا ىلإ نوجاتحي روكذلا نييعامتجالا
مهنأ نيينطولا نيفظوملا نم لماع لاق .لاجرلل تامدخلا
مهجمارب يف نييروسلا نيعوطتملا نم ريغص ددع عم نولمعي
نأ لزنملا يف لاجرلا ىلع بعصلا نم هنإ لاق ،كلذ عمو ؛
يروس لجر ةلاح نع رخآ يلود فظوم فرع .اوحتفني
ىلإ لوصولا ةيناكمإ مدع عم شعاد ميظنت اهبصتغا
ريغ تامظنملا يف نيلماعلا دحأ لاق ،كوهد يف .تامدخلا
نايتفلا نم رثكأ باصتغا تالاح مهيدل نإ ةيلودلا ةيموكحلا
.تايتفلا نم رثكأ

فنعلا نأ ىلع اهتلباقم تمت يتلا تاهجلا مظعم تقفاو
يف ريبك صقن نم يناعي نييروسلا نيئجاللا عم يردنجلا
،تالباقم مهعم تيرجأ نيذلا صاخشألا دحأ لاق .ليومتلا

ةيافك مدع ببسب هنإ ةيلود ةمظنم يف ينطو فظوم وهو
يف اوركفي نأ نيحناملل نكمي ،يردنجلا فنعلا نع غالبإلا
نم للقيو عقاولا يف هيلع وه امم لقأ ةلكشم هنأ ةياهنلا

ىلع .يعامتجالا عونلا ىلع ينبملا فنعلا جمارب ليومت مجح
يف يسنجلا فنعلا نع غالبإلا صقن يتأي دق ،لاثملا ليبس

ربع اياضقلا هذه عم لماعتلل ىعست تالئاع نم ميخملا
.يلحملا نوناقلا نم ةيلبق تايلآ

مهعم تيرجأ نيذلا صاخشألا عيمج فصن نم رثكأ
ةياغلل ةريصق يردنجلا فنعلا جمارب نأب نولداجي تالباقم
تاهجلا عم اذه نع ةيلوؤسملا ،ىرخأ ةرم ،نوعضي ؛ اضيأ
ماق اذإ لوطأ ةجمرب ذيفنتب تامظنملا موقتس .ةحناملا
جماربلا ليومت متي ،يلاحلا تقولا يف ؛ اهليومتب نوحناملا

ةيدرفلا جماربلل نكمي الو ،طقف اًرهش21-6 ةدمل بلاغلا يف
يريدم دحأ ىعدا .تاسلجلا نم ليلق ددع ىوس مودت نأ
يف ةيلحم ةيموكح ريغ ةمظنم يف ةينطولا اياضقلا

ةيلحملا ةيموكحلا ريغ تامظنملا ةردق ةدايز ةيمهأ ىلإ
مهتايجيتارتسا نيسحتب مهل حامسلل نييناديملا اهيفظومو
.يردنجلا فنعلا عم لماعتلل لجألا ةليوط

GŸ≤ÉHÓä e™ e≤óe» GŸ©∏ƒeÉä
تيرجأ يتلا تالباقملا ىلإ مسقلا اذه يف تامولعملا دنتست
ميخم ةرادإ كلذ يف امب ،تامولعملا يمدقم نم ديدعلا عم
ريغ ةمظنم يف نييلحملا نيفظوملا نم ديدعلاو1 زيمود

يف يعامتجالا يسفنلا معدلا تامدخ مدقت ةيلحم ةيموكح
؛ليبرأ يف ةيلود ةيموكح ريغ ةمظنمل يرطقلا ريدملا ؛ كوهد
يف دحاو يلود لثممو ةيلحم ةيموكح ريغ تامظنم سمخو
.ةيناميلسلا

يف ةيلحم ةيموكح ريغ ةمظنم يف يلحم لماع كرتشي
فنعلا نم نوناعي تاميخملا جراخ نيئجاللا نأب ةيناميلسلا
كلذ عجريو ،تاميخملا لخاد كئلوأ نم ىلعأ لدعمب يردنجلا

ىلع بعصي هنألو فيضملا عمتجملا عم مهلعافت ىلإ ًايئزج
ىلإ نووعدم اوسيل مه يلاتلابو ،هيلع روثعلا تامظنملا

.جماربلا نم اهريغو ةيعوتلا تاسلج

ةموكحلا نإ تالباقملا مهعم تيرجأ نم فصن نم رثكأ لاقو
.يردنجلا فنعلا ةحفاكم يف ربكأ لكشب كراشت نأ بجي
بجي اذه نإ ةيلود ةيموكح ريغ ةمظنمل يرطقلا ريدملا لاقو
ةردقو يعولا ةدايز بجي ؛ةمادتسالا لجأ نم هب مايقلا
درجمبو .رارقلا يعناصو نييلحملا نييموكحلا نيلوؤسملا
ىلوتتل لضفأ ناكم يف ةموكحلا نإ تلاق ،تاردقلا ةدايز
ريغ ةمظنم يف اًيلحمً الماع نأ ديب .ةوعدلا رود اضيأ

تاردق ءانب ىلع اولمع امدنع هنإ لاق ةيلحم ةيموكح
نايحألا نم ريثك يف نيلوئسملا نإف ،نييموكحلا نيلوئسملا

ىلإ نولقتنيو اًدج ةليوط ةرتفل مهفئاظو يف نوقبي ال
عم ىرخأ ةرغث كانه .يردنجلا فنعلاب اهل ةقالع ال بصانم
يهو ،ةيلود ةلعاف ةهج نم ينطو فظوم اهددح ةموكحلا
ريراقت عمست ؛بيردتلا نم ديزم ىلإ جاتحت ميخملا ةرادإ نأ

نأ دعب نهتويب ىلإ ءاسنلا نولسري تاركسعملا يريدم نم
.نهجاوزأ ببسب نهتايح ىلع تافئاخ ءاسنلا نأب نغلبأ

تمت نيذلا صاخشألا نم ديدعلا لاق ،كلذ ىلع ةوالع
ةموكحلا اهريدت يتلا ئجالملا ىلإ لوصولا نإ مهتلباقم
،ةمكحملا يف ةيمسر ىوكش مدقت يتلا ةأرملا ىلع دمتعي
.اهب مايقلا يف ءاسنلا مظعم بغرت ال يتلاو
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نإف ،اريخأو .ش�علا لبسو ين�ملا ب�ردتلاب ةقلعتملا ا�اضقلا
.قلقلا ريثي رمأ ةلعافلا تاهجلا عيمج نيب قيسنتلا

hL¡Éä f¶ô GCU°ëÉÜ GŸü°∏ëá
ةحلصملا باحصأ اهنع ربع يتلا ءارآلا ىلإ مسقلا اذه دنتسي
ةعبرأ نم ةلسلس اورضح نيذلاVBG يف نولماعلا
ليبرأ يف ةدوسأ اهتمظن ةريدتسم ةدئام تاعامتجا

.9102 رياربف / طابشو8102 سطسغأ / بآ يف ةيناميلسلاو
يف امب ،تاشقانملا يف ةحلصملا باحصأ نم29 كراشو
ةيلودلاو ةيلحملا ةيموكحلا ريغ تامظنملا ولثمم كلذ
ميخم تارادإو ةيموكحلا تارازولاو ةدحتملا ممألا تالاكوو
ميدقت يف نورضاحلا ةحلصملا باحصأ كراش .نيئجاللا
،نيئجالل يردنجلا فنعلا ةحفاكم جمارب نم ةفلتخم عاونأ
،تالاحلا ةرادإو ،يعامتجالاو يسفنلا معدلا كلذ يف امب
بيردتلاو ينوناقلا معدلاو ،يعولا ةدايزو ،ةيحصلا ةياعرلاو
.ينهملا

لماوعلا ةيمهأب قلعتي اميف ةحلصملا باحصأ فلتخا
يلثمم دحأ ركذو .يردنجلا فنعلل لحو ريسفتك ةيداصتقالا
جمارب نم مغرلا ىلع هنأ ةيلحملا ةيموكحلا ريغ تامظنملا
لظ ،ةدحتملا ممألا تالاكو اهمدقت يتلا ينهملا بيردتلا
ىلإ ريشي امم ،تاميخملا يف عساو قاطن ىلع يردنجلا فنعلا
تالخدتلا ،كلذ نم الدب .ةتحب ةيداصتقا تسيل بابسألا نأ
.يردنجلا فنعلا نم دحلل بولطم وه ام يه فقاوملا رييغتل
نأ ىرخأ ةيلحم ةيموكح ريغ ةمظنم نع لثمم ركذ ،لثملابو
لبق ،ايروس يف تاعمتجملا يف ةداع سرامي يردنجلا فنعلا
ددش ،كلذ عمو .ةيفاقثلا فقاوملا ببسب ،اًئجال حبصي نأ
لازت ال ةيلاملا تادعاسملاو ينهملا بيردتلا نأ ىلع نورخآ
لصي ام اهيدل مايخلا ضعب نأ ىلإ رظنلاب ،ةمساح تايولوأ
.اًعم نوشيعي ةلئاعلا نم دارفأ9 ىلإ

ةلاعفلا نيناوقلا ةيمهأ ىلإ ةحلصملا باحصأ نم ديدعلا راشأ
اًقفو .يردنجلا فنعلل عدارك - نيناوقلا هذه لثمب يعولاو -
فنعلا دض ةمراص نيناوق دوجو مدع نإف ،بابسألا دحأل
.فنعلا تاسرامم عيبطتل ببس وه ايروس يف يردنجلا
غالبإلا مدع ءارو يسيئر ببس اًضيأ يه ةينوناقلا لماوعلا

ءاسنلا نم ريثكلا فرعت ال ثيح ،يردنجلا فنعلا نع
،قارعلا ناتسدرك ميلقإ يف نيناوقلا يف قرفلا تايروسلا

ةرسألا لح ىلإ يدؤيس فنعلا نع غالبإلا نأ نضرتفيو

ةقث بسكل لقألا ىلع رهشأ6 قرغتسي رمألا نأ ةيناميلسلا
داز اذإ هنأ اضيأ ةلاحلا ريدم ىعداو .نييروسلا نيديفتسملا
لبق نم تالاحلا نم لقأ ددع قرغتسي نأ نكمي ،ليومتلا
يلاتلابو ،لوطأ ةدم عم ةيضقلا يف نيلماعلاو نيفظوملا
نم ضعب دافأ ،كلذ عمو .دارفألل لضفأ تامدخ ميدقت
داهجإ” نوهجاوي نيئجاللا نأ تالباقملا مهعم تيرجأ
لوانتت يتلا ةجمربلا نم ديزملا ىلإ نوجاتحيو“يعولا
ديلوت عيراشمو شيعلا لبس لثم ،كلذك ةيلمعلا تاجايتحالا
.لخدلا

تاهجلا عيمج نيب ةلكشم قيسنتلا صقن ربتعا ،امومعو
يذلا یردنجلا روظنملا ةاعارم ميمعت عامتجا يف .ةلعافلا

قيسنتلا مدع نيكراشملا نم ديدعلا ددح ،9102 رياني يف دقع
.ةلكشمك يردنجلا فنعلا عم لماعتت يتلا تاعومجملا نيب
ةلماشو ةقيقد ةروص ىلع لوصحلا اضيأ بعصلا نم ناك
نيئجاللا عم يردنجلا فنعلا ىلع لعفلاب لمعي ناك نم نع
ديربلا لئاسر نم اًبيرقت ةئاملا يف52 لاسرإ مت .نييروسلا
تناك اهنأل امإ ،نايبتسالا عم اهانلسرأ يتلا ينورتكلإلا

يذلا صخشلا وأ ةحلاص ريغ وأ ةميدق ينورتكلإ ديرب نيوانع
يف اًضيأ تامظنملا ضعب لمعت .ةسسؤملا يف لمعي دعي مل

يف كراشت ال نكلو يعامتجالا عونلا ىلع ينبملا فنعلا
مهنإ انل ليق اننأل اهانلباق ىرخأ تامظنم .تاعومجملا

انملع ،انلوصو درجمب نكل ،نييروسلا نيئجاللا عم اولمع
.اولعفي مل مهنأ

عم يردنجلا فنعلا نم ديزملا لمع بجي ،راصتخاب
ىلعأ تلادعم نم نوناعي نيذلا ،تاميخملا ريغ نم نيئجاللا

لوانت امك .مهديدحت بعصي نكلو ،يردنجلا فنعلا نم
نإ .اهتكراشمو ةموكحلا تاردق ءانب ىلإ ةجاحلا نورواحملا
عونلا ىلع ينبملا فنعلا يف نايتفلاو لاجرلا كارشإ
ىلع ةجمربلا يف وأ ةيعوتلا تاسلج يف ءاوس ،يعامتجلاا

لاجرلا كلذ يف امب( لاجرلا اياضق ةجلاعمل ديدحتلا هجو
وه ،)يعامتجلاا عونلا ىلع ينبملا فنعلل اياحضك نايتفلاو
ىلع ينبملا فنعلل ةيلامجلإا تلادعملا ةجلاعم يف يساسأ رمأ
قلق ردصم لكشي ليومتلا لازي ال ً،اريخأ .يعامتجلاا عونلا
عونلا ىلع ينبملا فنعلا لاجم يف ةلعافلا رصانعلل
ىدملا ىلع جمارب ذيفنت ىلإ ةجاحلا بناج ىلإ ،يعامتجالا
عمو .يعامتجالا عونلا ىلع ينبملا فنعلا نأشب ليوطلا

عونلا �لع مئاقلا فنعلا جمارب زواجتت نأ بج� ،كلذ
عم رشابم ل�شب لماعتتو ة�مالعإلا تاسلجلا يعامتجالا
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7.GdàƒU°«Éä
GE¤ GŸæ¶ªÉä ZÒ G◊μƒe«á hGŸæ¶ªÉä
G◊μƒe«á Gdóhd«á:
نيبو ،ةيناسنإلا تامظنملا نيب قيسنتلا ةدايز–

ةيئامنإلاو ةيناسنإلا تامظنملا نيبو ،تاعومجملا
تاعامتجا دقع لثم ،يردنجلا فنعلا ىلع ةلماعلا

ةكرتشم تالخدت ىلإ طاشنب يعسلاو ةيرود
لوح تامولعملا رشنو قيثوتل دوهجلا نم ديزملا لذب–

عم اهذيفنت متي يتلا يردنجلا فنعلا ةحفاكم جمارب
يف امب ،قارعلا ناتسدرك ميلقإ يف نييروسلا نيئجاللا

ةعومجملا ماظن جراخ تامظنم لبق نم ةجمربلا كلذ
ةلوهسب ةحاتم تامولعملا هذه نأ نامضل ،يمسرلا
.عاطقلا يف ىرخألا ةلعافلا تاهجلل

تالخدتب تامولعملا ىلع ةمئاقلا ةجمربلا لامكتسا–
شرو لثم ،كولسلا رييغتو ملعتلا زيزعتل اًطاشن رثكأ
ةيكراشتلا لمعلا

ةدعاسمو يردنجلا فنعلا ةحفاكم دوهج نيب عمجلا–
وأ ةيدقنلا ةدعاسملا لثم ،ةينهملا جماربلاو ةشيعملا لبس

ءاسنلل ةريصقلا ةيبيردتلا تارودلا
فنعلا ةحفاكم جمارب يف نايتفلاو لاجرلا جاردإ–

يف ءافلحك مهكارشإ قيرط نع طقف سيل ،يردنجلا
ريفوت نامض لالخ نم اضيأ نكلو ،فنعلا ةحفاكم
فنعلا نم نيلمتحملا روكذلا نم نيجانلل تامدخلا
.يردنجلا

عم لمعلل يردنجلا فنعلا ةحفاكم جمارب قاطن عيسوت–
ةمادتسا رثكأ ةقيرطب تاميخملا جراخ نيميقملا

تاميخملا ريغ تادادعلإا لثمت امدنع ةصاخ ،اًفادهتساو
نيئجلالا نم ةريبك ةبسن

ةنمآ تاحاسم ءاشنإل ةيفاك دراوم سيركت نامض–
ريغو تاميخملا نم لك يف ءاسنلل ةيهيفرت قفارمو
تاميخملا

نوكي نأ نكمي ،سكعلا ىلعو .نهلافطأ ةناضح نادقفو
ركذ .يردنجلا فنعلا عنم يفً الاعف نوناقلاب يعولا ةدايز
ىلإ باهذلا نم اهتنبا تعنم ةأرما ةلاح نيكراشملا دحأ
فنعلا لامعأ نمً المع ربتعي اذه نأ اهغالبإ دنع .ةسردملا
اهتنبال تحمس ،قارعلا ناتسدرك ميلقإ يف يردنجلا
.ةسردملا يف ليجستلاب

ركذ ،يردنجلا فنعلل يدصتلل ةمزاللا ةجمربلاب قلعتي اميف
لاجرلا فادهتسا ةيمهأ ةحلصملا باحصأ نم ديدعلا

ةانجلا مه لاجرلا نأل ،ءاسنلا بناج ىلإ لافطألاو
رثأتيو ،يعامتجالا عونلا ىلع ينبملا فنعلل نويسيئرلا
فنع ىلإ ةفاضإلاب .لزنملا يف فنعلاب ةرشابم لافطألا
ركبملا جاوزلاو ةيسنجلا تاقياضملا تناك ،ميمحلا كيرشلا

نيئجاللا عمتجم يف راشتنالا ةعساولا تالكشملا نم
بلطتت يتلاو ،ةحلصملا باحصأ ظحال امك نييروسلا
قرف لوصو ىلإ ةجاحلا ىلإ ةحلصملا باحصأ راشأ .لخدتلا

،تامدخلا صقن نم يناعت يتلا ةيفيرلا قطانملا ىلإ ةلقنتم
ةفلكت ضافخنا ببسب نيئجاللا نم ريثكلا رقتسا ثيح

دوجو مدع ةحلصملا باحصأ دحأ نم رثكأ راثأ .ةشيعملا
لئاسو يف يعامتجالا عونلا ىلع ينبملا فنعلل ةيطغت
هذهب يعولا رشن يف ةيمالعإلا ةجمربلا ةيمهأو ،مالعإلا
ةيلحملا ةيموكحلا ريغ تامظنملا يلثمم دحأ راشأو .ةيضقلا
ًايلخاد نيدرشملا ىلإ بهذي نيحناملا ليومت مظعم نأ ىلإ

يتلا عيراشملا نم ديزملا ىلإ ةجاحلا كرتي امم ،نيئجاللاو
ةحلصملا باحصأ اعد ،اًريخأ .فيضملا عمتجملا فدهتست
ثيحب ،ةيموكحلا ريغ تامظنملا نيب قيسنتلا نم ديزم ىلإ
ىرخأ ةمظنمل نكمي ،تامظنملا ىدحإ عورشم ءاهتنا دنع هنأ
ريغ تامظنملا ىلع بجي .تفقوت ثيح ىلإ لقتنت نأ
صاخشألا فيظوتل ةسايس دامتعا ةيلحملا ةيموكحلا
.عورشملا يفظوم فئاظو لغشل نيئجاللاو ايلخاد نيحزانلا
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ينبملا فنعلا عم لماعتلا ىلع ةيموكحلا ةردقلا ةدايز–

ةيبيردت تارود ميدقت لالخ نم يعامتجالا عونلا ىلع
ربع ةموكحلا يفظومل ةيردننجلا ةيساسحلا لوح

تاعاطقلا
نم نيجانلل ةحاتملا ءاويإلا قفارم ةيعون نيسحت–

لوصو نود لوحت يتلا زجاوحلا صيلقتو فنعلا
تاءارجإ طيسبت قيرط نع كلذ يف امب ،تائجاللا
لوخدلا

ةجمربو نيئجاللاب ةصاخلا ةيعوتلا تاردابم ميدقت–
ةمدقملا ةيموكحلا جماربلا بناج ىلإ يردنجلا فنعلا
 ايلخاد نيدرشملاو فيضملا عمتجملل

نم دحلل ةيعوت تاسلجب ةفيضملا تاعمتجملا كارشإ–
كسامتلا ءاشنإو نيئجاللا دض يردنجلا فنعلا
ةئجاللاو ةفيضملا تاعمتجملا نيب يعامتجالا

عنمت يتلا ةيلمعلاو ةينوناقلا زجاوحلا ليلقت ىلع لمعلا–
ةياعرلاو ميلعتلاو لمعلا ىلإ لوصولا نم نيئجاللا
ميلقإ يف ىرخألا ةيساسألا تامدخلاو نكسلاو ةيحصلا

قارعلا ناتسدرك
يلزنملا فنعلا ةحفاكم نأشب8 مقر نوناقلا ليدعت–

ىواكش ميدقت نم ةثلاثلا فارطألاو دوهشلا نيكمتل
فنعلا اياحض نع ةباين
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يداصتقالا رثألا مييقت :قارعلا ناتسدرك ميلقإ ،يلودلا كنبلا7
،5102 ،ةمصاعلا نطنشاو ،شعادو يروسلا عازنلل يعامتجالاو

.06-15 .ص
،قارعلا - ايروس ةباجتسا ،يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب8

4102
.041 .ص ،

.2 .ص ،..قباس عجرم ،يلودلا كنبلا9
.3 .ص ،قباس عجرم01
 .41 .ص ،قباس عجرم ، سيريفيسو دوس11
.5 .ص ،قباس عجرم ،يلودلا كنبلا21
.9-8 .ص ،قباس عجرم ،نورخأو لغيه31
نوؤشل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم و )HCAER( چير41

نييروسلا نيئجاللل يداصتقالا حسملا ،)RCHNU( نيئجاللا
/ ليربأ ،قارعلا ناتسدرك ميلقإ يف نيئجاللا تاميخم ىلع
.21 ص ،4102 ناسين

،)RCHNU( نيئجاللا نوؤشل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم51
فيكتلا ىلع ةردقلاو نيئجالل ةيميلقإلاPR3ةطخ
.01 .ص ،6102 رياني /يناثلا نوناك ،قارعلا-6102-7102

،)RCHNU( نيئجاللا نوؤشل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم61
- فيكتلا ىلع ةردقلاو نيئجالل ةيميلقإلاPR3 ةطخ”
.7102 ناريزح ،“ةيامحلا ةحول - قارعلل  يرهشلا ثيدحتلا

فنعلل ةينوناقلا ةيامحلا ليلد ،ادنك دلياشت راو ةمظنم1
،8102 ،وتنوروت ،ةداحلا ئراوطلا تالاح يف يردنجلاو يسنجلا

.21 ص
قارعلا يف نيلجسملا نييروسلا نيئجالل قيقدلا ددعلا غلب2

ماقرأ بسح ،9102 رياني / يناثلا نوناك13 يف154.252
 :نيئجاللا نوؤشل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم

نم ةياقولا ،نيئجاللا نوؤشل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم3
يف نيئجاللا تالاح يف ىردنجلاو يسنجلا لالغتسالاو فنعلا
.4 .ص ،5102 ،ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا

ومنلا يف نومهاسي نويروسلا” ،.ل ،سيريفيسو .أ ،دوس4
،74 دلجملا ،ةيرسقلا ةرجهلا ةلجم“،يدركلا يداصتقالا

.51 .ص ,4102 ربمتبس
يف ةحاتملا صرفلا ةسارد” ،ن�ئجالل ي�رمنادلا سلجملا5

:قارعلا ناتسدرو� م�لقإ يف ن�ئجاللاو ن�حزانلل لمعلا قاوسأ
صخلم( ةمدخلا عاطق يف تامدخلاو لمعلا قوس ءانب
.7 .ص ،4102 ربمس�د / لوألا نونا� ،)يذ�فنت

:ةنورملا ىلإ قرطلا ،.ر ،ويجو .ن ،غنيس ،.أ ،دمحم ،.ل ،لغيه6
ايتاذ ةيفتكم تاعمجت ىلإ نييروسلا نيئجاللا تاميخم ليوحت

طسوألا قرشلا دهعم ،)ةزكرم ةيعامج تاشقانم :يعون مييقت(
.01 . ص ,5102 وينوي ،ثاحبألل

GŸôGL™

https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/5

http://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/
SyriaResponse/Iraq%20143-151.pdf
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تاحوسملا نم اهيلع لوصحلا مت يتلا جئاتنلا ضرعيو ، قارعلاناتسدرك
مئاقلا فنعلا ةحفاكم ةجمرب يف ةكراشملا ىرخألا ةلعافلا تاهجلا عم تالباقملاو
لمعلا نم ديزمب مايقلا بجي هنأ دجوو .نييروسلا نيئجاللا عم سنجلا ثيح نم
، تاميخملا يف نيميقملا ريغ نيئجاللا عم سنجلا ثيح نم مئاقلا فنعلل داضملا
ءانب لثمي .اًضيأ اهديدحت بعصي نكلو ىلعأ فنع تالدعم نم نوناعي نيذلا

لاجرلا كارشإ ىلإ ةفاضإلاب ، ىرخأ ةمهم ةيولوأ ةموكحلا ةكراشمو تاردق
اًضيأ سنجلا ثيح نم مئاقلا فنعلا ةحفاكم جمارب زواجتت نأ بجي .نايتفلاو
ينهملا بيردتلاب ةقلعتملا اياضقلا عم رشابم لكشب لماعتلاو ةيمالعإلا تاسلجلا

  .شيعلا لبسو

:يلي امب ريرقتلا اذه يصوي
سنجلا ثيح نم مئاقلا فنعلا ةحفاكمل ةلوذبملا دوهجلا نيب عمجلا–

؛ لمعلا صرف قلخو ةشيعملا لبس ةدعاسمو

ثيح نم مئاقلا فنعلا ةحفاكم جمارب يف دالوألاو لاجرلا كارشإ–
، فنعلا ةحفاكم يف ءافلحك مهكارشإ لالخ نم طقف سيل ، سنجلا

نيلمتحملا نيجانلل تامدخلا ةحاتإ نامض لالخ نم اًضيأ نكلو
؛ سنجلا ثيح نم مئاقلا فنعلا نم

عم لمعلل سنجلا ثيح نم مئاقلا فنعلا ةحفاكم جمارب عيسوت–
ةمادتسا رثكأ ةقيرطب تاميخملا يف نيميقملا ريغ ناكسلا

؛اًفادهتساو

ليلقتو فنعلا نم تايجانلل ةحاتملا ءاويإلا قفارم ةيعون نيسحت–
قيرط نع كلذ يف امب ، تائجاللا لوصو نود لوحت يتلا زجاوحلا
؛ لوخدلا تاءارجإ طيسبت

مئاقلا فنعلا نم دحلل ةيعوت تاسلجب ةفيضملا تاعمتجملا كارشإ–
نيب يعامتجالا كسامتلا قلخو نيئجاللا دض سنجلا ثيح نم
.نيئجاللاو ةفيضملا تاعمتجملا

لوح يردنجلا فنعلل اًضرعت تائفلا رثكأ نيب نم تائجاللا تايتفلاو ءاسنلا
تايتفلاو ءاسنلا اهيف دجت يتلا تائيبلا نم اهريغو نيئجاللا تاميخم يف .ملاعلا
، نمألا مادعناو ، رطاخملاب ةفوفحملا ناكسإلا تابيترت لثم لماوع مهست ، ىوأملا

كيرشلا فنع راشتنا يف اهعيمج ةيرسألا لكايهلا رايهناو ،يداصتقالا فعضلاو
جاوزلا لثم ، تايجيتارتسالا ةيبلسلا ةهجاوملا ىلإ ءوجللا كلذكو كيرشلا ريغو
.تالماعملا سنجلاو ركبملا

دض فنعلا ةحفاكملةدوسأ هب تماق ناتنس هتدم عورشمل ةجيتن وه ريرقتلا اذه
عونلا ىلع مئاقلا فنعلا ةجلاعم فدهب نييندملا قوقحل ريافسيس زكرمو ةأرملا
رشنل ةلواحم اهنإ . قارعلا ناتسدروك ميلقإ يف نييروسلا نيئجاللا دض يعامتجالا
تايروسلا تايتفلاو تائجاللا عم لمعلا نم نيماع رادم ىلع ةدافتسملا سوردلا
هيجوتو مالعإل لاعف لكشب اهريخست نكمي ةقيرطب عسوأ روهمج ىلع تائجاللا
وأ ، نيئجاللا ةمزأ يميلقإلا يروسلا قايس يف ءاوس ، ةيلبقتسملا تالخدتلا ميمصت

.ىرخأ نكامأ يف

- ميمحلا كيرشلا فنع نأ عورشملا راطإ يف اهعمج مت يتلا ةيمكلا تانايبلا رهظُت
لاكشأ رثكأ وه - اًجيزم وأ اًيداصتقا وأ اًيسنج وأ اًيندب وأ اًيفطاع ناك ءاوس

ميلقإ يف نشعي يئاللا تايروسلا تايتفلاو ءاسنلا اهنع تغلبأ يتلا اًعويش فنعلا
، ريرقتلا اذهل تيرجأ يتلا زيكرتلا تاعومجم تاشقانم يف .قارعلا ناتسدروك
نم طغضلاو ، لزنملا جراخ نيسنجلا راودأ رييغت نع نويروسلا نوئجاللا برعأ
لوصحلا يف نيبعصلا نييموكحلا نيلوؤسملا عم لماعتلاو ، لمع ىلع روثعلا لجأ

اهعيمج تببست دق فيضملا عمتجملا عم ةئيسلا تاقالعلاو ، ةماقإ حيراصت ىلع
فنعلا تالدعم تناك .لاجرلاو ءاسنلا نم لكل ةيلقعلا ةحصلا ىلع رئاسخ يف

، كلذل ةجيتنك حوزنلا لبق ام ةرتف يف اهنم ىلعأ يعامتجالا عونلا ىلع مئاقلا
.نايتفلاو لاجرلا ىلع كلذكو تايتفلاو ءاسنلا ىلع لوألا ماقملا يف ترثأ ثيح
رادم ىلع ريافسيس و ةدوسأ  عورشم اهققح يتلا ةيسيئرلا جئاتنلا ريرقتلا ضرعي
نيئجاللا عم سنجلا ثيح نم مئاقلا فنعلا ةحفاكم جمارب ذيفنت نم نيماع
عورشملا ةطشنأ ىلع ةلصفم ةرظن رفوي .قارعلا ناتسدرك ميلقا يف نييروسلا
ةيسيئرلا سوردلا لمشت .اههجاوت يتلا تايدحتلاو حاجنلا صصقو ةيسيئرلا
حاحلإو ، ةقثلا ءانب لهست ةقيرطب عورشملا ةطشنأ ميمصت ةيمهأ ةدافتسملا
، شيعلا بسك لبس معدو سنجلا ثيح نم مئاقلا فنعلا ةحفاكم جمارب نيب عمجلا

.ةيموكحلا ريغ تامظنملا نيب نواعتلا تايلآ نيسحت ىلإ ةجاحلاو
ميلقا يف عسوألا يناسنإلا عاطقلا نم ةدافتسملا سوردلا نع ريرقتلا ثحبي ، اًريخأ
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رشانلا ةيلوؤسم يه ريرقتلا اذه تايوتحم .ةأرملا دض فنعلا ءاهنإل ينامئتسالا ةدحتملا ممألا قودنص نم ةيلام ةدعاسمب ريرقتلا اذه دادعإ مت
.ةأرملا دض فنعلا ءاهنإل ينامئتسالا ةدحتملا ممألا قودنص فقوم سكعت اهنأ ىلع فورظلا نم فرظ يأ تحت اهرابتعا نكمي الو هدحو

نييندملا قوقحل ريافسيس زكرم
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