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 ةيرصملا ةروثلا  دعب ام ةلحرم يفميظنتلا ةيرحو يندملا عمتجملا ىلع ةمجهلا 
 

رصم يف يندملا عمتجملا ىلع قوبسملا ريغ موجهلا ءازإ اًغلاب ًاجاعزناناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم يدب ي .
، رورم دعبف  دض ةسرش ةلمح ةيرصملا ةموكحلاو ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا  أدبةروثلا مايق ىلع ةليلق رهشأ

 ، يتلا مالعإلا لئاسو دي ىلع يندملا عمتجملا تامظنم ةعمس هيوشت لمشتل تدتما دالبلا يف تايعمجلا نيوكت ةيرح
،  ءارجإو ،ريهشتلا تالمحو ةموكحلا اهريدت رمألا رصم يف ةيموكحلا ريغ تامظنملل يبنجألا ليومتلا يف تاقيقحت

نيريثك ةلاحإ ح جلا ةمكحملا ىلإ ةيلودلا ةيموكحلا ريغ تامظنملا يف نيلماعلا نم ٤٣ةلاحإ هنع جتن يذلا   جر  يو ،ةيئان
  .بيرقلا لبقتسملا يف مهريغ

  

و  رودلل ةرشابم ةباجتسا يه نآلا ىتح ةيرصملا تاطلسلا اهتذختا يتلا تاوطخلا عيمج نأب ا ًخسار اداقتعا دقتعن نحن
، ي يذلا  اهبكترييتلا تاكاهتنالا حضف يف ،ناسنإلا قوقح نع ن وعفادملا اميساليرصملا يندملا عمتجملا هب علطض

،   .ةدح قرطلا رثكأ مادختسابةضراعملا تاوصألا تاكسإ  وه اهنمفده لا نأو ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا
  

تاوق لاو ةيركسعلا ةطرشلا دي ىلع ناسنإلا قوقحل ةريطخو ةرركتم تاكاهتنابرصم يف ةيلاقتنالا ةلحرملا تمستا دق ف
الب ناسن إلا قوقح تاعامج تلمع دقو. ةيطارقميدلل نيديؤملانييملسلا نيرهاظتملا دض ،ةيندملا ةطرشلاو  ةحلسملا

 ملست ذنمف. اياحضلل ةيسفنلاو ةينوناقلا ةدعاسملا ميدقتو ةديازتملا تاكاهتنالافشكل يضاملا ماعلا  رادم ىلع ةداوه
،  ىلعألا سلجملا نيرخآ فالآ  ةباصإ نع ًالضف نمألا تاوق دي ىلع مهفتح رهاظتم ١٠٠نم رثكأ يقل ةطلسلا

رثكأ ةلاحإ ىلإ ةفاضإلاب اذ ه. رصم ءاحنأ عيمج يف ةيملسلا تاجاجتحالا ءانثأةوقلل طرفملا مادختسالا ببسب حورجب 
لقي ال ام ةافو ىلإ ىدأ امم (زاجتحالا نكامأ يف يجهنملا بيذعتلا رارمتساو ةيركسع مكاحم ىلإ يندم  ١٢٠٠٠نم 

إلا لئاسو ىلع ةضورفملا دويقلا ديازتو)نينطاوم ةثالث نع ةريصق تارتفل ءاطشنلا بيذعت و فاطتخا ربتعيو. مالع، 
  اروطت تقولا نم ا اًقلقمو اديدج   .رصميف ةروث لادعب ام ةلحرم يف حوضوب رهظ  ضيأ

  

تاكاهتنالا قيثوت ل -رمتسم لكشب- نولمعي نم تبك و ةروثلادامخ إلنييركسع لانيلو ئسملاتالواحم نأ ركذلاب ريدجلا 
اديدحتوركبم تقو يفترهظ ةيطارقميدلل ةديؤملا ريهامجلا قح يف ةبكترملا  لبق يأ  ٢٠١٠ طابش/رياربف ٢ يف ، 

يهو ( نوناقلل كرابم ماشهزكرم  رقم "ةيجطلب"ةدعاسمب  ةيركسعلا ةطرشلا تمحتقادقف . ةطلسلا نع كرابمليحر 
نع  ًالضف زكرملا ءاضعأ نم ديدعلا تلقتعاو ،قئاثوو رتويبمك ةزهجأ ترداصو، )ةيرصم ةيموكح ريغ ةمظنم
ااولقتعا نيذلا ن وطشانلا زجُتحاو. ىرخأ ةيلود تامظنم يفظوم جرف ُأ مثمايأ ةدعل ينوناق ريغ  وحن ىلع يركسع
  .اذه انموي ىتحثداحل ا اذه يف قيقحتلا متي ملو ،مهنع

  

، إلا نم روهش دعبو ا ٢٠١١ ناريزح/وينوييف وكرابم ينسحب ةحاط دض ةسرش ريهشت ةلمح ةموكحلا تنش ديدحت  ،
ةلمح  اهعبتي نمو ةلودلل ةكولمملا مالعإلا لئاسو تنشو. ناسنإلا قوقح تامظنماميسال  ،ةيموكحلا ريغ تامظنملا



٢ 
 

هجاو تفوس ةيموكحلا ريغ تامظنملا نأ اهدافم ءابنأ بيرست قيرط نع  - ةرمتسم تلازام-ةيناودع ةيمالعإ 
  ". ةيجراخ تادنجأ"ذيفنت لالخ نم رطخلل يموقلا نمألا ضيرعتو ،رصم دض رمآتلاو ىمظعلا ةنايخلاب تاماهتا 

  

تامظنم ليومت ثحب ل قئاقحلا يصقتل ةنجلليكشتب  زومت/ويلوي يف لدعلا ريزو يرصملاءارزو لاسيئر فلك و
، مِّلنأ مالعإلا لئاسوتركذ  امنيب ةنجللا ريرقت اهيلإ لصوت يتلا جئاتنلا نآلا ىتح نَلعُت ملو يندملا عمتجملا   س ه

، . زومت/ويلوي رخاوأيف تاطلسل ل نم بلط هن أ بآ/سطسغأ ٧ يف ةيعامتجالا نوئشلا ريزو نلعأكلذ ىلإ ةفاضإلاب
ريغ تامظنملا اهب ظفتحت يتلا تاباسحلا  ىلع ةيفرصملا تالماعملا عيمج ىلع هعالطإيرصملا يزكرملا كنبلا 

مقر  نوناقلااهيلع صن  يتلا تاباسحلاةيرسل ا ًخراص اًكاهتنا كلذربتعيو . عئادولاو تابوحسلا كلذ يف امب ،ةيموكحلا
ةباين نأ  بآ/سطسغأ ٨يف مالعإلا لئاسو تركذو . لاومألاو يفرصملا ماظنلاويزكرملا كنبلا نأشب  ٨٨/٢٠٣٣

 ًاليومتيندملا عمتجملا تامظنم يقلت ةلأسم يف قيقحتلا تأدب ةلودلا نمأ  ةاضق نم نينثا نييعت مت دقو . ايبنجأ
 ، لا امهل قبس دقوةيضقلا هذهيف رظنل ل ديز وبأ حماس يضاقلاو يوامشعلا فرشأ يضاقلاامه قيقحتلا ةباي نيف  لمع، 

زاهج طابض عنمل تاوطخ يأ  اذختي مل امهنأةيموكحلا ريغ تامظنملا  طاسوأ يفامهنع  فورعمو ،ايلعلا ةلودلا نمأ
ءاطشن دض اياضق ضعب ىف  تامولعملا عازتنال بيقر وأ بيسح نود بيذعتلا مدختسانم  يرصملا ةلودلا نمأ

  .نييسايس 
  

 ىلع ف ،ضحم يسايس عفاد نم عبنتهالعأ ةروكذملا تاوطخلا  عيمجنأب قايسلا اذه يف  اًخسار اداقتعا دقتعن نحنو
كانه ،ةينوناق سسأ ىلإ دنتست ةيموكحلا ريغ تامظنمل ا دض ةيضقلانأ ب تمعز ةيمسر تاحيرصتةدع نم مغرلا 

  .كلذ فالخبداقتعالل عفدت ةدع بابسأ 
  

 ، ، الادض  ةينويلملا تاريسملاو دعاصتملا ماعلا ءايتسالا ةدح نم فيفختللةلواحم يف وكلذ ىلع ةوالع تاكاهتن
. تاجاجتحالا ءانثأنيرهاظتملا لتق ةي لوئسمهتلمح يذلا " ثلاثلافرط لا"باطخ ودبي ام ىلع تاطلسلا تمدختسا 

او ءارزولا سلجم رقم مامأ ماصتعالا ىلع موجهلا باقعأ يف  لوألا نوناك/ربمسيد ٢١يف  ينمض لدعلا ريزو راشأ
ىلإ ىدأ امم نيرهاظتملا ق يرفتل طرفملا فنعلا شيجلاهيف مدختسا يذلاو  - لوألا نوناك/ربمسيد ١٦موي  أدبيذلا 

 رشع ةينامث لتقم نيرهاظتملا ىلع  موجهلا نع لوئسملا" ثلاثلا فرطلا"نأ ىلإ  - تائملابيذعتو لاقتعاو ا رهاظتم
ةيموكحلا ريغ ناسنإلا قوقح تامظنم يه  ءارزولا سلجمماصتعا و دومحم دمحم عراشووريبسام ثادحأ لالخ 

 مصوتوهيوشت ةلمح ايلاح هجاوت يتلا ريغ تامظنملا دض ةهجوملا  ةلمحلا نأ ودبيو. ةيبنجأ تاهجلةلي مع اهنأب ، 
ىلإ فدهت ةلمح ىلإ  تامظنملا كلت تاكسإىلإ فدهت ة لمحنم ةريخ ألا روهشلا يف تلوحت دق رصم يف ةيموكحلا
 اهماهتا   .ةروطخمئارجلا دش أب اًناتهبوا روز
  

ريغ تامظنم  ِنامث راقم ةيرصملا نمألا تاوق تمهادنيح لوألا نوناك /ربمسيد ٢٩يف اهتورذ ىلإ ةلمحلا تلصو و
 ياز نودتري شيجلا نمدارفأ  اهعمو، ةيلودو ةينطوةيموكح  ،  نورخآو ايمسر نع ًالضف ةيندم سبالم نودتري

 مويلا نم قحال تقو يف ةيمسرلا ةعاذإلا تاطحمويموكحلا يرصملا نويزفلتلا نلع أدقو . ةماعلا ةباينلانم ءاضعأ 
، . ناسنإلا قوقح تامظنم نم اهمظعم ةمظنم ١٧بتاكم تمهاد نمألا تاوق نأ  هسفن هذه نم يأ ددح ت ملكلذ عمو

بتاكم لانم رتو يبمك ةزهجأو بتكو قئاثو ةرداصموراقملا ش يتفتبةطرشلا تاوق تماقو . تامظنملاكلت رابخألا 
  .اهماحتقامت يتلا 
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لكشب  تقلطنا اهنكلو تامهادملانم مايأ لبق لعفلاب تأدب  دق تناك تاقيقحتلا نم ةلسلس ةرشابم ةمهادملابقعأو 
ريغ تامظنملا  يف نولمعي نيذلا نيفظوملا مظعمقيقحتلا ةاضق ى عدتسادقو . بتاكملا ماحتقا دعب ةياغللعيرس 

، قيقحتلل ة مهادمللتضرعت يتلا ةيموكحلا  امت  امكمهعم ريغ تامظنم  يف نيلماعلا نم رخآ ليلق ددع ءاعدتسا ضيأ
 - حوضوب–تاقيقحتلا  ءانثأنيفظومل ا ىلعةحورطملا ةلئسألا تسكع و. اهسفن ةيضقلا يف مهباوجتسال ىرخأ ةيموكح

ُت تحبصأ يتلاةيضقلا اهيلع ىنبُت تارغث يأ ىلع روثعلل  ةحيرصلا تالواحملاوتامولعملا ةلق  لئاسو يف ف رع
ا ٤٣ةلاحإ نع تاقيقحتلا ترفسأ و". يبنجألا ليومتلا ةيضقب"مالعإلا  ةيلودلا ناسنإلا قوقح  تامظنمل نومتني صخش

ادق ف نومهتملا نيدُأ اذإو. ةيئانج مهتب ةمكاحملا ىلإةيطارقميدلا تاعامجلاو  لصت  ةدمل نجسلاب ماكحأ مهدض ردصت
  .اهدحو عورشملا ريغ ليومتلا ةمهتب تاونس ٥ىلإ 

  

ةيموكحلا ريغ تامظنملا ضعب نأ  صاخ لكشبقلقلل ريثم روطت يف  ٢٠١١طابش /رياربف يف قيقحتلا ةاضق فشكو
ت دقةينطولا  مهطروت بناسنإلا قوقح نع نيزرابلا نييرصملا نيعفادملا ضعب قيقحتلا ةاضق غلبأو . ةيئانج امهت هجاو

نكلو ،ةينطولا ةيموكحلا ريغ تامظنملا  ىلإةهجوملا مهتلا لو ح ةقيقد تامولعم نآلاىتح دجوت الو . ةيضقلا هذه يف
 مه نوهجاوي ناسنإلا قوقح نع نييرصملانيعفادملا نأ قباسلا لجسلا نم ودبي    .نجسلاب اًكيشو ارطخ اضيأ

  

دعي يذلا -  يندملا عمتجملا قنخلتالواحم كانه تناكو  لالخ اهكسامتب تظفتح ايتلا ةليلقلا تاعاطقلا نم ا دحاو
عضي  ٨٤/٢٠٠٢ مقر مئاقلا ةيموكحلا ريغ تامظنملا نوناقف. ةديدع تاونسل ةيعمقلا هتاسرامم مغر - كرابم رصع

نأ ىلإ ةراشإلا ردجت و. ريبكلكشب اهنو ئش يفلخدت لاب ةينمألا ةزهجأللحمسيو ةلودلا ةرطيس تحت ةيندملا تايعمجلا 
ا قيرطلا دهميهسفن نوناقلا  تامظنملا دض ةينوناقلا تالمحلا نش يف رارمتسال لةلودلا تاطلسو قيقحتلا ةاضق ل يلاح

نو ئشلا ةرازوةقفاومب الإ ةيندم تايعمج  ءاشنإ نكمي ال ،نوناقلا اذه نم ٦ةداملا بجومب ف. ةيموكحلا ريغ
ةيموكحلا ريغ تامظنم لا سيسأتو ليجستىلع ةيرادإلا ةطلسلا  اهسرامت يتلاةرطيسلا ىدم ىلع لدي امم ،ةيعامتجالا 

لنكلو ةرازولاىلإ ليجست تابلطب ةيموكحلا ريغ تامظنملا نم ديدعلا تمدقت دقو . رصم يف  َقلتتمل وأ  بقُت مل اه
 تامظنملا رثكألا رمألا و هو ،ادر و اعويش ، . اراركت بدويقلا رثك أ تلثمتكلذ ىلإ ةفاضإلاب ماكحألا يف زايتماب  اضغ
نم ديدعلا نأ قايسلا اذه يف ركذلاب ريدجلا نمو . ةموكحلا نم ةقبسم ةقفاوم طرتشت يتلاو ،ةيبنجألاحنملا ب ةصاخلا

 ،  ةفاكتدم ج ةلجسملا ةيموكحلا ريغ تامظنملا  اهب صاخلا ليومتلا يقلتب اهل حامسلا ةرازولاتضفر ثيح اهتطشنأ
 ٣٤ةداملا حنمتو . ةفورعم ريغةداع نوكت بابسأل  ةينمألا ةزهجألا و ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو اضيأ نوناقلا نم

 ضعب نامرح وأ ةيحنتو ةيندملا تايعمجلا ةرادإ سلاجم تاباختنا ىلع ضارتعالا يف قحل، ارشابم ريغ لكشب
  .سلاجملا كلتل نيحشرملا
  

نيب ةقالعلا ةعيبط ىلع ءوضلا ةيموكحلا ريغ تامظنملل يلاحلا نوناقلا ماكحأل زجوم لا يحيضوتلاضرعلا اذه طلسي 
نس ةيلقعلا هذه نم  اًقالطناةيعامتجالا نو ئشلا ةرازوتحرتقاو . رصم يف ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيرادإلا ةطلسلا
ي، ٢٠١٢ماع يناثلا نوناك  /رياني يف ديدج نوناق تامظنمل انوناق اهيلع صني يت لا كلتقوفت ةمراص  ادويق ضرف

  .يلاحلا ةعمسلا ءيس ةيموكحلا ريغ
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،  نع مئادلا ثيدحلا لمعي ثيدحلاو اهعم ايلعلا ةلودلا نمأ ةباين تاقيقحتوتامظنملا هذه دض ريبادت ذاختاو تاقيقحتلا  ،
ضيوقتو ،اهفاده أ يفكيكشتلا وتاعامجلا هذه نم يرصملا عمتجملا  لخاد رذح قلخىلع  ةنايخلاو رمآتلامهت نع 

قوقح مارتحا يهو  ،اهسفن تاعامجلا كلت ةلاسر لعجت تاسرامملا هذه نإ. ناسنإلا قوقح تاكاهتنا حضف يف اهلمع
 ،ناسنإلا ،لل اعضوم  رمألا عقاو يف كش تادنجأ ذيفنتب موقت تاعامجلا  كلتنأ  اهماوق ةيعمتجم ةديقع ريوطتل ارظن

عمتجملا لعج ت اهنأ امك. ةيجراخ تاعامج لا هذه اهمدقت يتلا راكفألا ضفرل ابهأتم ًال وصوو يملسلا شياعتلا نم ءدب
  .ناسنإلا قوقح مارتحاىلإ 

  

، . ناسنإلا قوقح كاهتنا تناك قباسلا سيئرلا مكحل ةزيمملا تامسلا ىدحإنأب لوقلا ةغلابملا ليبق نم سيل و كلذ عمو
كرابم ىتح  ىمظعلا ةنايخلابناسنإلا قوقح  تامظنم عمتجم ادبأ مهتي مل ي ملو قوقح تامظن ميف ني لماعلاحل ، 

 .ةيئانجلا مكاحملا ىلإ ناسنإلا


