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صّخلم
اهتذخّتا يتلا ةئراْطلا ريبادتلا ّنأ اهدافم ةركف نم انتّيضرف قلطنت
الو ّيسنوّتلا بعّشلا مومع ىلع ريبك لكشب ترّثأ ةّيسنوّتلا ةلوّدلا

دّكأ امك .ةشاشهلا ةلاح يف صاخشألاو ةّيلقألا تاعومجملا اميس
تبثت ذإ .كلت انتّيضرف هب انمق يذلا يناديملا حسملاو ّيقئاثولا انثحب
يتّلا يه اشيمهتو افعض رثكألا تاعامجلاو تاّيلقألا ّنأ تايطعملا
تاتوافّتلا قيمعت يف تداز ةحئاجلا ّنأو ،ّدشأ ررضل تضّرعت
 .عمتجملا يف ةدوجوملا

:نيسيئر نيبيبسل ةدودحم ّلظت ةسارّدلا هذه ّنأ ىلإ ةراشإلا ّدون
ةيموكحلا لكايهلا اهمّدقت يتلا ةّيمسّرلا تايطعملا ةرفو يف صقن
ةقاعإلاو نيّدلاو ةغّللاو ةّينثالا تاعومجملا بسح ةبّترملاو
نّمم يندملا عمتجملا يلّثممل دودحم ددعو ؛ةظوفحم ىرخأ صئاصخو
ىلع ّينبم ريرقت ةغايصب حمسي ال يّذلا رمألا ،مهتراشتساب انمق
.ّيمك ثحب

عفد اّمم ةقوبسم ريغ ةّينوك ةمزأ91- ديفوك ةحئاج تبّبست
هب ناهتسي ال لكشب ترّثأ ةّيدييقت ةّيحص ريبادت ذاخّتا ىلإ لوّدلاب
نم ارّرضت ّدشألا صاخشألا نيب نمو .دارفألا نم فالآلا ةايح ىلع
ىلإ اضّرعت رثكألا ّن.مهو تاّيلقألا ىلإ تا.نيمتنملا دجن ،دويقلا هذه
زييمّتلاو ،اقبسم اهن.و.ـفرعي يّتلا فعّضلا ةلاح ببسب رطاخملا

ريغ رثألا اذه ،ةّيلود1ريراقت ةّدع تتبثأ دقلو .ّيعامتجالا ملّظلاو
تائفلا قوقح ىلع ةّيحّصلا91- ديفوك ةمزأ نع ّرجنملا بسانتملا
تا.نيئجّاللا هاجت ةاواسملا مدع ىلع تدّكأ ثيح ،ةّشهلا

 .تا.نيرجاهملاو

ةمزألا رثأ ليلحت ىلإ ريرقّتلا اذه ىعس ،تاسارّدلا هذهل ةلصاومو
،اهنع ةّرجنملا ةّيدييقّتلا ريبادّتلاو91- ديفوك نع ةجتاّنلا ةيحصلا

دامتعاب كلذو ،سنوت يف ةفعضتسملا تائفلاو تايلقألا عضو ىلع
ءانثأ تاّيرحلاو قوقحلاب تائفلا هذه عّتمت ىدم اهعوضوم ةبراقم
ةديدعلا راثآلا لوح ريرقت ميدقت ىلإ ةسارّدلا هذه فدهتو  .ةحئاجلا
ةّحّصلا يف ّقحلاو ةّيعامتجالاو ةّيداصتقالا قوقحلا ىلع ةحئاجلل
ةلادعلا يف ّقحلاو ميلعّتلا يف ّقحلاو ةمولعملا ىلإ ذافّنلا يف ّقحلاو
.ةّيونعملاو ةّيدسجلا ةمالّسلاو نمألا يف ّقحلاو
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ةمّدقم
متي يتلا وأ ةّيلقألا تاعومجملا فلتخم لوح ثوحبلا يف مخز ثادحإ
تاتوافّتلا خيسرتو دوجو ىلع تاسارّدلا هذه دّكؤتو .اهؤاصقإ

صاخشألا ىلإ ةبسّنلاب تاّيرحلاو قوقحلا يف زييمّتلا لاكشأو
ريراقّتلا زربت امك .ةفعضتسملا تائفلا وأ تاّيلقألا ىلإ نيمتنملا
ةّيدسجلا اهتمالس دّدهت ةديدع فنع تالاح ىلإ تائفلا ضّرعت
 .ةّيونعملاو

لوح ةرّيحم ةحول ةفلتخملا ثاحبألاو تاسارّدلا مسرت ،ةّماع ةفصبو
ىلع كلذو ،تاّيلقألا قوقحو ناسنإلا قوقحل تاكاهتنا نم عقي ام
ال ،حئارّشلا ضعبل ةّينوناقلا ةيامحلا ميدقتل تالواحم نم مغّرلا

.ةقاعإلا يوذ صاخشألاو دوّسلا اهنم اميس

تاسايّسلاو ةّيحّصلا ةمزألا ّدؤت مل ،ساسألا اذه نم اقالطنا
تاتوافّتلا ةّدح يف ةدايز ىلإ ىوس اهتهباجمل تعضُو يتلا ةّيمومعلا

.ًالصأ مّزأتم عضو روهدت يف لكّشلا اذهب ةبّبستم ،زييمّتلا لاكشأو
ىلع ةّيمومعلا تاسايّسلاو ةحئاجلا رثأ سايق ثحبلا اذه دارأ دقل
ةّيلقأ ةربتعملاو ةّيلقألا تاعومجملا ىلإ نيمتنملا صاخشألا ةّيعضو

.سنوت يف

ثحبلاب لوانتت يتّلا2تاسارّدلا ددع ديازت ،تاونس رشع يلاوح ذنم
دعب ،سنوت يف3ةفعضتسملا تاعومجملا وأ/و تاّيلقألا ةّيعضو

.دالبلا يف تاّيلقألا ةلأسم نع ّيملعلا ثحبلا لفاغت نم نينس
،اّيبسن ةثيدح ّدعُت ةلأسملا هذه لوح ةّيملعلا تافّلؤملا ّنإف ،لعفلابو
نم«فذُح» دق ةّيلقألا موهفم ّنأ ذإ ،ديمحلا دبع اهم ظحالت امك
:رامعتسالا دعب ام ةّيسنوّتلا ةسايّسلا

وأ ّيلبق عمتجم ىلإ ىّتح وأ ،ةعومجم ىلإ ءامتنالا ّنإ»
ةّمألا ليبس يف ةّيجهنم ةروصب هوحم ّمت دق ،ّيرئاشع
فرتعت مل يتّلا«ةسنوّتلا» عرتخم ةبيڤروب ناك .ةدحاولا
هّنأ ضرتفُي ابعش ّمضت ةئزجّتلل ةلباق ريغ ةدحاو ةّمأب ّالإ

دوجو ةركف تلصاوت ،يلع نب مكح تحت (...) سناجتم
وأ) دحاولا بزحلا اهلمحو دّحوملا بعّشلاو ىمظعلا سنوت
4«.ةسناوّتلا عيمج لّثمي هّنأ يعّدي ناك يذّلا (داكي

ىلع ّماعلا شاقّنلا حاتفناب تمسّتا دقف ،ةروّثلا دعب ام ةرتف اّمأ
نيّينعملا صاخشألا بلاطم راشتنابو ةّيسنوّتلا ةّيوُهلا عوضوم
يف كلت زوربلا ةرهاظ تمهسأ .تاعامجو تاّيعمج يف مهمّظنتو



يندملا عمتجملا عم ةراشتسا :ةشمهملا تاعومجملاو تايلقألا قوقح ىلع91-ديفوكلا رثأ4

سنوت يف غيزامألا تاعومجم
لامش ةقطنم نّاكس ،غيزامألا لّصحتي مل ،اذه انموي ىلإو سنوت يف

رطأ عضو ربع يوغّللاو يفاقّثلا فارتعالا ىلع ،نوّيلصألا ايقيرفإ
.اهنيمثتو مهتفاقثو مهتغل ةيامح نمضت ةّيمومع ةسايسو ةّينوناق
اديقعت رثكأ غيزامألا عضو ّنإف ،ّينوناقلا فارتعالا بايغل ةفاضإلاب

ةغّللاب ةقطاّنلا قطانملا» ّنأل ،ةرواجملا نادلبلا يف اهنم سنوت يف
ددعو ،(نيواطتو ةطامطمو ةبرج ساسألاب) اّدج ةدودحم ةّيغيزامألا
عون يهو ،«ةحلّشلا» فّنصتو  ،7«ّرمتسم ضافخنا يف اهب نيثّدحتملا

ةغلك ،سنوت يف اساسأ ةلمعتسملا(ةّيغيزامألا ةغّللا) تيغيزامّتلا نم
000.05 نم رثكأ اذه انموي يف اهمّلكتي الو لاوّزلاب ةدّدهم
8.«صخش

ّيعامتجالاو ّيداصتقالا ءاصقإلا لكاشم اضيأ غيزامألا هجاوي امك
يملاعلا ّيغيزامألا رمتؤملا همّدق يذّلا ليدبلا ريرقّتلا بسح .ّيفاقّثلاو

،ةّيغيزامألا ةلأسملاب قّلعتملا يمسّرلا سنوت فقوم» ّنإف ،6102 يف
،ريرقّتلا اذهل اقفو .9«ةدوجوم ريغ ةلأسملا هذه ّنأ ةطاسب ّلكبو وه
ال روتسّدلا نوك يف ربكأ لكشب ىّلجتي تاّي.غيزامألل وحملا اذه ّنإف
«اهتغل ةّيبرعلاو ،اهنيد مالسإلا ،(...) ةلود سنوت» :مهتغلب فرتعي
عيرشّتلا ماكحأ فلتخم ىلع ءوّضلا ّصنلا طّلسي امك .(1 لصفلا)
ةّيوهلا تادّدحم زاربإ لالخ نم اميس ال ،ّن.مهيلع رّثؤت يتّلا روتسّدلاو
ّيراضحلا ءامتنالاب قّلعتملا نأّشلا كلذكو ؛ ّن.مهّتيوه لمشت ال يتّلا
صوصنملا«ّيمالسإلاو ّيبرعلاو ّيبراغملاو ّينطولا ىوتسملا ىلع»
ّينطولا قاثيملا وأ5991 ماعل لفّطلا ةيامح نوناق يف هيلع
.ةيغيزامألا ةّيوهلا لعفلاب دعبتسا يذّلاو ،8891 ماعل يسنوّتلا

ميلعّتلا يف ّقحلاب ةقّلعتملا زييمّتلا لاكشأ ضعب ىلإ كلذك ريشيو
رّفوت مدع ببسب ةمولعملا ىلإ ذافّنلا ّقحبو ؛غيزامألا لافطألل
ددع موسرم) ةّيغيزامألا ءامسألا رظحبو ؛ةّيغيزامألا ةغّللاب ةمولعملا
ّقحلابو ؛01ارّخؤم يغلأ يذّلاو ،(2691 ربمسيد21 يف خّرؤملا58

ىلع ظافحلاو قئّاللا نكّسلا يف ّقحلابو ؛مهتغلب ّيفاقّثلا ريبعّتلا يف
مهرامعم ريمدت حوزّنلا لهّس ذإ) ةّيغيزامألا ىرقلا يف ثارّتلا
نوشيعي مهّنأ ثيح ،ةّيداصتقالا قوقحلاب اريخأو ؛(مدقلا يف براّضلا

اهؤاصقإ متي يتلا وأ ةّيلقأ ةعومجم ىلإ ءامتنالا لازي ال ،سنوت يف
ّيسايّسلاو ّينوناقلاو ّيداصتقالاو يعامتجالا ءاصقإلل افدارم
ةّدع مكارت دق تاعومجملا هذه رصانع ضعب ّنأ امك ،يفاقّثلاو
فاضت امدنع زييمّتلا لاكشأ مقافتت ذإ .اهءاصقإ يف بّبستت لاكشأ
دامتعا ىلإ هابتنالا ردجي كلذل ،ردنجلاو ّنّسلا لثم ىرخأ لماوع اهيلإ

اميف اميس ال ،ةنّيعم ةعومجم ّلك ةّيعضو ليلحت يف ةّيعطاقت ةبراقم
ةّيوهلا يف تاقباطتملا ،ءاسّنلا ّنإ .اهيلع طّلسملا فنعلاب قّلعتي
يف عطاقت ىلإ ربكأ ةفصب نضّرعتي ،(سنارّتلا) تارباعلا وأ5ةّيردنجلا
باهر وأ ةّيرصنعلاب طبترملا فنعلا عم ّيردنجلا فنعلا لاكشأ
.لاثملا ليبس ىلع ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا ّدض6زّيحّتلاا وأ ةّيلثملا

ةعّونتم لاكشأ ىلإ صاخشألا ضعب ضّرعتي نأ نكمملا نم هّنأ امك
،ّيسنجلا مهلويم ،مهلوصأ نيب عمجلا ببسب ّيمكارّتلا زييمّتلا نم
ةحاتملا تايطعملا ىلع ءانب .مهتقاعإ وأ ةّيردنجلا مهتّيوه
ةبراقملا ةاعارم لواحنس ،قئاثولا ضارعتسا نم ةصلختسملاو
.ناكمإلا ردق ةّيعطاقّتلا

اّينوناق اراطإ دمتعي ال ّيسنوّتلا عيرشّتلا ّنأ ظحالن نأ ّمهملا نم
ّنإف ،كلذ عمو ،تاّيلقألا عيمج ةيامحو زيزعت ىلإ فدهي ادّدحم

اهقوقحب ةبلاطملاب اهل حمست دق ةّينوناق ةيامحب عّتمتت اهضعب
دوعنس ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا وأ دوّسلا تاعومجم لثم ،اهتاّيّرحو
حنمي4102 ةنسل ّيسنوّتلا روتسّدلا ّنأ ريغ .ةلأسملا هذه ىلع اقحال
كلذ يف امب تا.نينطاوملا عيمجل تاّيرحلاو قوقحلا ضعب
ةيبرّتلا يف ،(83 لصفلا) ةّحّصلا يف ّقحلا :تاّيلقألا ىلإ تا.نيمتنملا
،(6 لصفلا) دقتعملا ةّيرح يف ،(04 لصفلا) لغّشلا يف ،(93 لصفلا)

ىلإ ذافّنلا يف ،(84و54و44و42و12 لوصفلا) قئّاللا نكّسلا يف
لصفلا) روتسّدلا يمحي ،كلذك .ةلادعلا يفو (23 لصفلا) ةمولعملا
ءاوس ،ّيردنجلا فنعلا نم ءاسّنلا ،7102-85 ددع نوناقلاو (64
.كلذك ّنكي مل وأ ةفعضتسملا تائفلا وأ تاّيلقألا ىلإ تايمتنم ّنك
ةناسرت بايغ ّنإف ،روتسّدلا يف لوصفلا هذه دوجو نم مغّرلا ىلعو
هذه ليعفت مامأ اقئاع لّثمت لازت ال ةلماش ةّيمومع ةسايسو ةّينوناق
.تا.نينطاوملا عيمج لمشي رمألا اذهو ،تاّيرحلاو قوقحلا

:ةحئاجلا لبق سنوت يف تاّيلقألا
ّماعلا عضولل ضارعتسا



ىلإ نيفعضب ىلعأ لّدعملا اذه ّنإف ،ةّيملاعلا ةحّصلا ةمّظنم بسحف
لّدعم» ّنأ ينعي ام ،ناّكّسلا نم ةئفلا هتاه ىدل فاعضأ ةثالث
٪03 نيب حوارتي سنوت يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا نيب ةلاطبلا

وه ،عضولا اذه ريسفتل م﮲دقُت ام اريثك يتّلاو بابسألا دحأ .81«٪4و
اهترجأ ةسارد بسحو ،هّنأ رّكذن .ميلعّتلل ّلقأ صرفب نوظحي مهّنأ
نيب ٪55 ةبسنب ةّيمألل راشتنا» كانه دجوي ،2102 ماع فسينويلا
امك .91«ثانإ ٪75و روكذ ٪34 مهنم ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا
ىلإ ذافّنلا يف ّقحلا يف زييمّتلا ىلإ ةقاعإلا يوذ صاخشألا ضّرعتي
قفارم اهبلغأ كلمت ال يتّلاو ،ةّيمومعلا تاسّسؤملاو لقّنلاو تامدخلا
(.خلإ...ةراشإلا ةغل ،يارب ةغل ،ةلئاملا تاّرمملا) مهتاجايتحا مئالت
.02اهيلإ لوصولا نكمي ال كلذبو

ىلإ ذافّنلا يف تابوعص هجاوت ةئفلا هذه ّنأ ىلع تايعمجلا دّكؤت امك
نيبردم وأ نيرداق نيفظوم وأ ةلوقعم ةماقإ نكامأ دجوت ال) ةلادعلا

ةينبلاو ،ّيمومعلا لقّنلا لئاسوو ،(صخشلا ةقاعإ بسح لخدتلا ىلع
يف تابوعصلا» نع ًالضف ،12تنرتنإلا ربع تامولعملاو ،ةيتحّتلا
ةيعانطصالا فارطألاو ةينقتلا تادعاسملا نم ةدافتسالا
.22«ةبسانملا

نيع/ميملا عمتجم
نومتنملا دارفألا ّلظي ،ريرقّتلا اذه يف ةفدهتسملا تاعومجملا نيب نم
ميرجّتلل نوعضخي نيذّلا نيديحولا سنوت يف نيع/ميملا عمتجم ىلإ
032 لصفلا بقاعي ذإ .هنع ّرجني يذّلا ّيتاسّسؤملا زييمّتللو ّينوناقلا

سفن نم ءاكرش نيب ةّيسنجلا تاسرامملا ةّيئازجلا ةّلجملا نم
لازي الو .تاونس ثالثو ةنس نيب حوارتت ةّدمل نجّسلاب32سنجلا
نوضّرعتي ،ةّيلثم ةّيسنج تاسراممل مهيطاعت يف هبتشملا صاخشألا

سنوت ّنأ نم مغّرلاب ،- يرسقلا يجرشلا رابتخالا - بيذعّتلا لامعأل
ةّيرودلا ةعجارملا لالخ تاسرامملا هذهل ّدح عضوب تدّهعت دق تناك
ّيزييمّتلا ّينوناقلا راطإلا اذه عنمي7102.42  ةنس يف ةلماّشلا
،ةلادعلا ىلإ ذافّنلا ،ريبعّتلا ّقح :مهقوقح ىلع لوصحلا نم ديدعلا
 .خلإ ...ةّحّصلا يف ّقحلا

اّيونس ّمتي ،52يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانربل ثيدح ريرقتل اًقفو
ةرازو :ردصملا)032 لصفلا ساسأ ىلع مكح ةئام يلاوح رادصإ
ةيسنجلا ةيلثملاب اونيدأ اًصخش7191 كانه ّنأ لاقيو (لدعلا

مدختسُت ،كلذ عمو .0202 ةنس نم ناوجو8002 نيب اونجُسو
عمتجم نم صاخشألا ميرجتل ىرخأ ةّينوناق صوصن اًضيأ
ىلع ءادتعالاب قّلعتملا رركم622 لصفلا اميس الو ،نيع/ميملا
،سنجلاب لاغتشالاب قّلعتملا132 لصفلاو ،ةديمحلا قالخألا

زييمّتلا اذه ىلإ فاضُيو .سنوت يف ارقف رثكألا نمض قطانم يف
روّصلاو تازيحّتلاب ءيلم غيزامألل ضهانم ّينيدو ّيسايس باطخ»
نوملسم ،دوهي ،نوشّحوتم ،نورّخأتم غيزامألا ّنإ لاقي) ةّيطمّنلا

.نوناقلا هيلع بقاعي ال رمأ وهو ،11«(... نوّيلاصفنا ،نوئّيس

سنوت يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا
يوذ ّنإف ،4102 ةنس21ءاصحإلل ينطولا دهعملا ريرقت بسح

فلأ142 يلاوح يأ ،نيّيسنوّتلا ناكّسلا نم ٪2.2 نوّلثمي ةقاعإلا
اًقفو ّيملاعلا ىوتسملا ىلع ٪51 ةبسنلا هذه غلبت اميف ،ةمسن

لبق نم لؤاست عضوم مقّرلا اذه ىقبيو .31ةّيملاعلا ةحّصلا ةمّظنمل
،ةّيملاعلا ةحّصلا ةمّظنم حّضوت امك :ةّيسنوّتلا تانايكلا نم ديدعلا

يف هليثم نم ّلقأ ًالّدعم امود ردصت ةّيمانلا نادلبلا مظعم نإف
ةعومجمب طقف قّلعتت تانايب عمجب اهئافتكال اًرظن ،ةمّدقتملا نادلبلا

ّينطولا دهعملا بسحبو ،كلذ عمو .«ةدودحملا تاقاعإلا» نم
راشتنال ضفخنم لّدعم ىلع لوصحلا يف ببّسلا ّنإف ،ءاصحإلل
ميلست ةّيلمع يف للخ دوجو» يف نمكي ،سنوت يف ةقاعإلا
يتّلا تالالتعالا عون نع اجتان سيلو ،41«ناديملا ىلع تانايبتسالا
.رابتعالا نيعب ذخؤت

كانه ،ةئفلا هذهل يناكّسلا دادعّتلل ةّماعلا ةلكشملا ىلإ ةفاضإلاب
يتلاو ،يسنوتلا ينوناقلا ماظّنلا يف ةقاعإلا فيرعتو ةيمسّتلا ةلكشم
،51«قاعملا صخشلا عم اّيرهوج ةلّصأتم» ةقاعإلا نوكت اهبجومب
.ةيلودلا ريياعملا عم قفاوتي ال ام وهو

ةيامحب ةقاعإلا يوذ صاخشألا عّتمتي ،ىرخألا تائفلل افالخ
نم ديدعلا ّنأ ىلإ ةراشإلا ردجي هّنأ ريغ ،ام ّدح ىلإ ةرّوطتم ةّيعيرشت
 .ةّيلمعلا ةسرامملا يف قّبطت ال تازايتمالا هذه

ةدئافل تاعيرشت ،0691 يف ،تّنس يتّلا لوّدلا لئاوأ نم سنوت
ّمّصلاو نيفوفكملا» ةيامح لجأ نم ةقاعإلا يوذ صاخشألا

ةيامحلا هذه قاطن عيسوت ّمت ،ّمث .61«اّينهذ نيرصاقلا صاخشألاو
ضوهّنلاب قّلعتملا ديدجلا نوناقلا رادصإ عم5002 يفو1891 يف

ةيقافتا ىلع ةقداصملاب ،كلذ دعبو ،مهتيامحو نيقوعملا صاخشألاب
اذإ .8002 ةنس يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقحل ةدحّتملا ممألا

راطإلا ّنأ ربتعت سنوت يف ةقاعإلا يوذ صاخشألا تاّيعمج تناك
قيبطت ىلع رهّسلاب رثكأ قّلعتي رمألا ّنإف ،نّسحّتلل لباق ّيعيرشتلا
.71اهمارتحاو ةدوجوملا نيناوقلا

نم نوّيسنوّتلا صاخشألا يناعيف ،زييمّتلا لاكشأب قّلعتي اميف اّمأ
 .مهريغ نم رثكأ ةلاطبلا نم ةقاعإلا يوذ

5يندملا عمتجملا عم ةراشتسا :ةشمهملا تاعومجملاو تايلقألا قوقح ىلع91-ديفوكلا رثأ



يندملا عمتجملا عم ةراشتسا :ةشمهملا تاعومجملاو تايلقألا قوقح ىلع91-ديفوكلا رثأ6

نم وأ نيّيسنوّتلا دوّسلا لمشي ال فيرعّتلا اذهو .(2 لصفلا)«.ةيفاضإ
نم كلذو غيزامألا لثم تاّيلقألا كلذك لب ،بسحف ةّيبنجأ لوصأ

فشك نم هثدحأ امو ،نوناقلا اذه رادصإ ّنإ .ّينثالا لصألا ركذ لالخ
ةرمث وه ،سنوت يف دوّسلا هنم يناعي يذلا زييمّتلاو فنعلا نع
ءاوس ّسمت يتّلا ةرهاّظلا هذهب فارتعالا لجأ نم ّيعامجلا لاضّنلا
تاوا.دوّسلا تا.نيرجاهملا وأ تاوا.دوّسلا تا.نيّيسنوتلا تا.نينطاوملا

مّدقّتلا نم مغرلا ىلع .ءارحّصلا بونج- ةّيقيرفإلا نادلبلا نم
ىلع ةّيرصنعلا ةأطو نالّمحتت نيتعومجملا هتاه لازت ال ،ّينوناقلا

ـب سنوت يف دوّسلا ناكّسلا ددع رّدقُي .تاّيرحلاو قوقحلا ىوتسم
ّيمسر حسم ءارجإ مدع نم مغّرلا ىلع ،تا.نيّيسنوّتلا نم 01-51٪»

ةّيمومعلا لكايهلا تّلخت دقلف ،كلذ نع الضف .13«عوضوملا اذه لوح
نرقلا ةيادب ذنم» ضيبلاو دوّسلا نيب ةقرفّتلا نع سنوت يف ءاصحإلل
ةقرفّتلا نع ةلوّدلا تفّقوت ،6591 ةنس لالقتسالا ناّبإو .نيرشعلا
.23«دوهيلاو دوّسلاو ربربلاو برعلا نيب

يتلا كلت نع افالتخا نييّسنوّتلا دوّسلا ّدض ةّيرصنعلا لاكشأ فرعت
باقلأ دوجو ىلإ تا.نوثحابلا ريشي ذإ .بناجألا دوّسلا اهل ضّرعتي
نم رّرحملا) قيتع اهنمو ،ةّيدوبعلاب مسّتا ضام ىلإ انب دوعت ةّيلئاع
ةئف ىلإ ليحت يتّلاو ،مشاوش كلذك وأ (دبع) ديبعو ،(ةّيدوبعلا
نم» اذهو نيدَبعتسم صاخشأ نم ردحني بسن ىلإ وأ ةّيعامتجا

مئاتّشلا ّنأ امك .33«هلّمحت بعصي اغيلب امصو كرتي نأ هنأش
امو ّقّرلا ةلأسم ىلإ تاراشإ اضيأ لمحت ةعومجملا هذه ىلإ ةهّجوملا
،كلذ ىلع ةوالع .خيراّتلا يف ةرْذجتم ةّيطمن روص نم اهلوح ينُب
ىرخألا يه عبنت ةنسنج ىلإ تاّيسنوّتلا تاوادوّسلا ءاسّنلا ضّرعتت
ءاغلإ لبق ةيظحملا ةّيصخش نم» :دالبلا يف ةّيدوبعلا يضام نم
ثّلثملا ةروص تخّسرتو ،ّقرلا ءاغلإ دعب ّيغبلا ةّيصخش ىلإ قّرلا
دادعتسالا /دوسألا ةرشبلا نول / ةدبع وأ ةّرح تناك ءاوس- ةأرما»
،ّيلاحلا انتقو يف (...) .ةيبعّشلا ةّيقرعلا ةلّيخملا يف اليوط«يسنجلا
ّيسنجلا شرحّتلل ّنهّضرعت نم تاوادوّسلا ءاسّنلا نم ديدعلا يكتشت

.43«.ّنهترشب نول ببسب عراوّشلا يف

ءارحّصلا بونج نم تا.نورجاهم
ىربكلا
نم نيرجاهملا نم صاخشألا ددع حوارتي ،ةّيمسر ريغ رداصمل ًاقفو

000.04.53 و000.03 نيب سنوت يف ىربكلا ءارحّصلا بونج
تامس تاذ رصانع نم ةسناجتملا ريغ ةعومجملا هذه نّوكتتو

ارورم ءوجّللا تابلاط.يبلاط ىلإ تابلاّطلا.ةبلّطلاب ائدب ،ةفلتخم
نأش مهنأش .تا.نيئجّاللاو تا.نيرجاهملا تالماعلا.لاّمعلاب
رثكأ تا.نيرضاح تا.نورجاهملا ءالؤه حبصأ ،ىرخألا تاّيلقألا

جيسّنلا يف ءاوس ،1102 ماع ذنم ّيسنوّتلا ّماعلا ءاضفلا يف رثكأف

قّلعتملا622 لصفلاو ،ّيمومع فّظوم ةناهإب قّلعتملا521 لصفلاو
62.شحفلاب رهاجّتلاب

نع غالبإلاب ،تاونس سمخ ذنم ّيندملا عمتجملا تامّظنم تدّهعت
8102،72 يفو .نيع/ميملا عمتجم هنم يناعي يذّلا زييمّتلاو فنعلا
ىلع طّلسملا فنعلا لوح ةسارد لّوأ ةّيسنوت تايعمج ثالث ترشن

يف يجهنمو لماش فنع دوجو اهجئاتن زربتو .82نيع/ميملا عمتجم
يفو ةطرشلا دي ىلعو ،ةرسألا لخادو عراّشلا يفو لمعلا ناكم
طاقن ةكبش اهتعمج يّتلا تانايبلا دّكؤت ،اّيونس .خلإ ،تنرتنإلا

دارفأ هيلإ ضّرعتي يذّلا زييمتلاو فنعلا رارمتسا زييمّتلا ةضهانم
،لغّشلا يف مهّقح كلذك كهتنُي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .نيع/ميملا عمتجم

يف ةاواسملا مدع ،ّيسنجلا اهلويم ببسب تالاحلا نم ٪34 هجاوت ذإ
نم لصفلا ىّتح وأ ةّصاخلا ةايحلا يف لّخدّتلا ،حماسّتلا مدع ،لمعلا
.لمعلا

،نيع/ميملا عمتجم دارفأل اًنومضم سيل نكس ىلع لوصحلا يف ّقحلا
براجت دوجو» ىلإ ريشت يتّلا ،«يتيب» ةّيعمجل ةسارد بسح كلذو
تارباعلاو ّيسنجلا ليملا تاّيئانثو تاّيلثملا ةايح يف ةّيزييمت
ببسب كلذو ةماقإلا ناكم نم يفّسعتلا ءالخإلا ثيح نم ،(سنارّتلا)

اقفوو .92«ةّيرايعملا ريغ ةّيردنجلا نهتاّيوه وأ ةّيسنجلا ّنهتالويم
8102 يماع يف يندملا عمتجملا اهارجأ يتلا تاعالطتسالل
كلذك ضّرعم ةّيحّصلا ةياعّرلا ىلع لوصحلا يف مهّقح ّنإف ،0202و
نيّيلثملا صاخشألا فصن نم رثكأ ّنأ ذإ .رطخلا ىلإ- ةّدشبو-
اّيسنج نيرباعلا صاخشألا عابرأ ةثالثو ّيسنجلا ليملا يّيئانثو
ةيشخ ،يبط صحفل اوعضخي مل وأ بيبطلا ىلإ اوبهذي مل» (سنارّتلا)
وأ ّيبطلا راطإلا بناج نم ةءاسإلا وأ ةّيبلّسلا ماكحألا وأ ءازهتسالا
نم032 لصفلا ىلع ءانب مهّدض ةّيئاضق ىوعد عفر نم فوخلا
.03«ةّيئازجلا ةّلجملا

نونطاوملا/تاوادوّسلا تانطاوملا
دوّسلا

قّلعتملاو ،8102 ةنسل05 ددع نوناقلا سنوت تّرقأ ،8102 يف
هعون نم لّوألا وهو ،يرصنعلا زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلاب

عم ّمات قباطت يفو .ايقيرفإ لامشو طسوألا قرّشلا ةقطنم يف
وأ ةقرفت لك» هّنأب يرصنعلا زييمّتلا نوناقلا فّرعي ،ةيلوّدلا ريياعملا
بسنلا وأ نوللا وأ قرعلا ساسأ ىلع موقي ليضفت وأ دييقت وأ ءانثتسا
ىلع يرصنعلا زييمتلا لاكشأ نم هريغ وأ ينثالا وأ يموقلا لصألا وأ

جتني نأ هنأش نم يذلاو اهيلع قداصملا ةيلودلا تادهاعملا ىنعم
وأ تايرحلاو قوقحلاب عتمتلا نم نامرح وأ ةلقرع وأ ليطعت هنع

ءابعأو تابجاو ليمحت هنع جتني نأ وأ ةاواسملا مدق ىلع اهتسرامم



ةبسّنلاب نكّسلا يف ّقحلا لوح«يتيب» ةّيعمج اهترجأ يتّلا ةّيعوّنلا
ءاسّنلا ّدض زييمت دوجو ،ىرخأ ةّرم ،ةّشه عاضوأ يف ءاسّنلل
نكمي جاتنتسا وهو ،ىربكلا ءارحصلا بونج نم تادفاولا تارجاهملا
فورظ يف تارجاهملا نكس بابسأ دوعت .لاجّرلا ىلع اضيأ هقيبطت
نيذّلا صاخشألا يناعي ،ةيحان نمف :نيّيسيئر نيلماع ىلإ ةقئال ريغ
لاكشأ نم هيلإ نوضّرعتي ام مكارتو كباشت نم مهتلباقم تّمت
،ىرخأ ةيحان نمو ،قرعلاو ردنجلاو سنجلا ىلع ةّينبم ةّيزييمت
14«.ةيداصتقالا ةشاشهلا ىلإ عجاّرلا يماظنلا ريغ مهعضو

ايقيرفإ نم نورجاهملا كلتمي» ،ةلادعلا ىلإ ذافّنلا ةلأسم ىلإ ةبسّنلاب
ةهجاوم ىلإ يّدؤت دق يتّلا صئاصخلا نم ةعومجم ءارحّصلا بونج

ريغ ةلماعملل ّصاخ لكشب نوضرعم مهف يلاّتلابو ،ةّيزييمت لامعأ
دارفألا عّتمتي نأ يف ّيساسألا هرود نم مغّرلا ىلع (...) .ةئفاكتملا

تابقع هضرتعت ام اًبلاغ ةلادعلا ىلإ ذافّنلا نإف ،مهقوقحب اّيلعف
ةقّثلا مادعناو ةّينوناقلا تامولعملا ىلإ راقتفالا ّنإ .ةّينوناقو ةّيلمع

،ةّينوناقلا ةدعاسملا ىلع ةّيداصتقالا ةمزألا راثآو تاطلّسلا يف
ىلإ لوصولا نود لوحت يتّلا تابقعلا رارمتسا يف ريبك لكشب مهاست
24«.ةلادعلا

ىلإ ىربكلا ءارحّصلا بونج نم تا.نيدفاولا ةئف ضّرعتت ،اًريخأ
ةّدع اهيف يقتلت تاّيعضو نم مهتاناعم نع جتان ّصاخ زييمت
ريغ لخد ،ةّيقرع ةّيلقأ ،ةّينيد ةّيلقأ :ةشاشهلا تالاح نم لاكشأ

هل ضّرعتي يذّلا فنعلا ّنإ .اهريغو ،ّيماظّنلا ريغ مهعضو ،يفاك
هبكتري - ةّيدرف ةعيبط وذ بلاغلا يف وه صاخشألا ءالؤه
قّلعتي اميفو .34كلذك ّيتاسّسؤم هّنأ امك- تا.نوّيسنوت تا.نونطاوم

بونج نم تارجاهملا نم ٪87» ّنإف ،تارجاهملا ءاسّنلاب اديدحت
ةّيلمع وأ ءادتعال اياحضك ّنهعوقو ىلع ندّكؤي ىربكلا ءارحّصلا

ءاسّنلا ّنأ امك .(...)«ةمصاعلا سنوت يف ّنهتماقإ ةرتف ءانثأ لّيحت
شّرحتلل ّصاخ لكشب تاضّرعم ّنهتلباقم تّمت يئّاللا تارجاهملا

44«.ةّيسنجلا تاءادتعالاو

ةّينيّدلا تاّيلقألا
ةّيلقأ ىلإ ناكّسلا نم ٪1 يمتني ،ةّيمسر ريغ ماقرأ بسحو ،سنوت يف

، سكذوثرأ ، (٪08) كيلوثاك) تا.نيّيحيسم000.03 يلاوح :ةّينيد
،ة.ّيئاهب000.1 نم رثكأ ،دوهي004.1 ،(هوهي دوهش ، ناكيلجنأ
54.«قُرُطلا» وأ ةعيّشلا لثم ىرخألا ةملسملا تاّيلقألا ىلإ ةفاضإلاب

،4102 ةنسل يسنوّتلا روتسّدلا نم6 لصفلا اهيمحي ةّينيّدلا ةّيرحلا
مسقلا-561 لصفلا اميس ال ،ةفلتخم ةّينوناق صوصن نع ًالضف
ضّرعّتلا» ىلع بقاعي يذلاو ،ةّيئازجلا ةّلجملا نم رشع ثلاْثلا

نكامأ يف وأ بيردّتلا نكامأ يف وأ لغّشلا قوس يف وأ ّيتاّيعمجلا
ّنإف ،مهتامس يف عوّنّتلا نم مغّرلا ىلع .63تاّيلقألا تانايد ةدابع
ةدّدعتملا بعاصملا يف نوكراشتي ةئفلا هذهل نيمتنملا صاخشألا
ببسب كلذو تاّيرحلاو قوقحلا ىلع لوصحلا نود لوحت يتّلا

ىفطصم ركذي امكو .ةّيماظن ريغ نوكت ام ابلاغ يتّلا مهتّيعضو
«ءوجل ضرأ سنوت» ةمّظنم ريرقت يف درو ام لالخ نم يوارصّنلا
يف نيدوجوملا نييماظّنلا ريغ نيرجاهملا نم ٪87» ،6102 ةنسل
كلذ يف ببّسلاو .73«ىربكلا ءارحّصلا بونج نم نودفي ،اّيلاح سنوت
لغّشلا قوس ىلإ بناجألا ذافن ّنإ »:ةّيسنوّتلا ةّيعيرشّتلا دويقلا وه
نالوحي نامراص ناّينوناق ناءارجإ كانه .ةياغلل بعص ّيسنوّتلا

سرام8 يف خّرؤملا8691 ةنسل7 ددع نوناق ،الّوأ :مهليغشت نود
ةقاطب ّنإ .(...) ةّيسنوّتلا دالبلاب بناجألا ةلاحب قّلعتملاو8691
ىلع لوصحلا اضيأ بجي ذإ ،ّينهم طاشن ةسراممل يفكت ال ةماقإلا
يف ةّيسنوت تاءافك بايغ وأ دوجو رابتعالا نيعب ذخأي صيخرت
دوجو مدع يف نمكت ربكألا ةبوعّصلا ّنكلو .ةّينعملا تاصاصتخالا

ةماقإلا ةّدم نوزواجتي نم ةبقاعمل ةّيلاملا اياطخلل دّدحم فقس
نم ةمكارتملا اياطخلا غلابملا ديدست ةلاحتسا مامأ .اهب حّرصملا
يف نيزجتحم هبش مهسفنأ نيرجاهملا نم ديدعلا دجي ،رخآ ىلإ عوبسأ
لوبقلا ىوس ىرخأ ةليسو يأ مهتزوحب ىقبت الو .ّيسنوّتلا بارّتلا
شيعلا نم اونّكمتي ىتح ةّقشمو ةروطخ فئاظولا رثكأ يف لاغتشالاب
83«.ام اموي دالبلا ةرداغم اومزتعا دق اوناك اذإ اياطخلا مولعم عفدو
اهّنإف ،نيرجاهملا صاخشألا عيمج ىلع رثؤت دويقلا هذه تناك اذإف
ءارحصلا بونج نادلب نم نيدفاولا كئلوأ ّصاخ لكشبو ّسمت
بّلطتت فئاظو ىلإ ذافّنلا يف ةاواسملا مدع ببسب كلذو ىربكلا

ىلع ةرشابم رّثؤي نأ هنأش نم ام اذهو ،ةّيرصنعلاو ىلعأ تاراهم
لمع تاعاس ،زييمت ،روجألل ىندألا ّدحلا نود روجأ :مهلمع فورظ
ىلع لوصحلا مدع و (عّطقتم لمع) ّينهملا نامألا مادعنا ،ةطرفم
ةياعّرلا ىلع لوصحلا نأ نم مغّرلا ىلعو .ّيعامتجالا نامّضلا
ىربكلا ءارحّصلا بونج نم تا.نيرجاهملل ،اّيئدبم ،لوفكم ةّيحّصلا

ةّدع تاّرم يف اهسفن دجت ةئفلا هذه ّنإف ،ى.رخآ ة.نطاوم ّيأ لثم
ةّيحّصلا ةياعّرلا ىلإ ذافّنلا نود لوحت يتّلا زجاوحلا» :ليقارع مامأ

تامدخلاو قوقحلاب لهجلاو دراوملا صقنو ةّيلاملا زجاوحلا (...) يه
 .93«ةّيفاقّثلا زجاوحلاو ةّيوغّللا زجاوحلاو

اًريبك اًددع ّنأ نم مغّرلابو ،ميلعّتلا يف ّقحلا ىلإ ذافّنلاب قّلعتي اميف
دالبلا ىلإ نوتأي ىربكلا ءارحصلا بونج نم تا.نيرجاهملا نم
ةموظنملا ىلإ ت.نيرصاقلا ذافن نإف ،يلاعلا مهميلعت ةلصاومل

لافطأ عضوب قّلعتي اميف» :ةّيساسأ ةلكشم لّثمي ةّيسنوّتلا ةّيميلعّتلا
ىدتنملا وضع دّكؤي ،سنوت يف ةميقملا ةرجاهملا ةّيقيرفإلا رسألا
مل لافطألا ءالؤه ّنأ ىلع ةّيعامتجالاو ةّيداصتقالا قوقحلل يسنوّتلا
ةسارّدلا تزربأ دقو04«.ةغّللا لكاشم ببسب سرادملاب مهقاحلإ ّمتي

7يندملا عمتجملا عم ةراشتسا :ةشمهملا تاعومجملاو تايلقألا قوقح ىلع91-ديفوكلا رثأ



يندملا عمتجملا عم ةراشتسا :ةشمهملا تاعومجملاو تايلقألا قوقح ىلع91-ديفوكلا رثأ8

هذه ءاضعأ لّمحتي دقو .ريشبّتلا نم ةيسنوّتلا ةلوّدلا فقومل ابّسحت
نيذّلا صاخشألا اميس ال ،جودزملا زييمّتلا نم اعون تاعومجملا
يّذلا ،فنعلا ىلإو تاقياضملا ىلإ نوضّرعم مهف ،مهنيد نورّيغي
نأّشلا كلذكو ،نايحألا ضعب يف مهبراقأ يديأ ىلع مهيلع طّلسي
ىلإ تقولا سفن يف نوضّرعتي نيّذلا دوّسلا صاخشألل ةبسّنلاب
.مهتنايد وأ/و مهترشب نول ،مهلوصأ ببسب ةناهإلا وأ زييمّتلا

ةفلتخم ةّيناّكس تاعومجم ىلع ريرقّتلا اذه يف لمعنس ،راصتخابو
ّيعامتجالا زييمتلا لاكشأ نم نّيعم ددع نم اهتاناعم يف كرتشت
عّتمتت ذإ .فيحلا لاكشأ سفنل ةضّرعم نوكت نأ نود ،ّيداصتقالاو
،ةّينثإلا وأ ةّيقرعلا وأ ةّينيّدلا تايلقألا اميس ال ،تاعومجملا ضعب
قّبطُي مل ول ىّتح ،زييمّتلا نم اهيمحي نأ ضرتفملا نم ّينوناق راطإب
بونج نم تا.نورجاهملا اهنيب نمو ،ىرخأ هجاوت امنيب .امئاد
،نيع/ميملا عمتجم ىلإ نومتنملا صاخشألاو ىربكلا ءارحّصلا
درّطلا ىلإ لصت نأ نكمي يتلاو ،نوناقلل دنتسملا زييمّتلا نم الاكشأ

ىلإ يّدؤت دق ،تالاحلا ءوسأ يف وأ ةّيلام اياطخ عفد وأ دالبلا نم
اذه نم نذإ قلطنن .فنعلا ىلإ ىّتحو ةّيسيلوبلا تاقياضملاو نجّسلا
ذافّنلا ىلع ةحئاجلا رثأل لضفأ مهف لجأ نم لعفلاب يزييمّتلا قايّسلا
.ةفعضتسملا تائفلا وأ/و تاّيلقألا هذهل تاّيرحلاو قوقحلا ىلإ

.ةّيمالسإلا ريغ ةّينيّدلا تالافتحالا يمحيو«ةّينيّدلا رئاعّشلا ةسراممل
ريرقّتلا دوعي .دويقلا نم ديدعلا ةّينيّدلا تاّيلقألا هجاوت ،كلذ عمو
تابوعّصلا ىلع ،9102 ةنس ةّيكيرمألا ةدحّتملا تايالولا نع رداّصلا
اميس الو ،ةّيمالسإلا ريغ ةّينيّدلا تاّيعمجلا ليجست ةلاحتسا ىّتح وأ
اهّنأ ةّجحب» سنوت يف ةّيئاهبلا ةّيعمجلا ليجستل جهنمملا ضفّرلا
قوقحلا ىلع ًاضيأ دويقلا هذه رّثؤت امك .64«ةّيديحوت ةنايد تسيل
وأ ةديدج سئانك ءاشنإ نم ةعونمملا ،ةّيحيسملا ةفئاّطلل ةّينيّدلا

امب ةّيحيسملا تاعومجملا ضعب دّدنتو .اهسوقطب مايقلل ةربقم
اهرئاعش ةسراممب موقت امدنع ّيسيلوب داهطضا نم هيلإ ضّرعتت

يفو .ةّماع ةدابع تاءاضف كلتمت ال اهّنأ امب ،ةّصاخلا نكامألا يف
74سكيليكيو عقوم ىلع ةفلتخم تايقرب تركذ ،ةريخألا تاونّسلا
اميف ةّيسنوتلا نمألا تاّوق اهب تماق يتلا داهطضالا تالاح ضعب
يف ةموكحلا تنذأ دقلف ،كلذ عمو .سنوت يف ةّينيّدلا ةّيرحلاب قّلعتي
قبسم دادعإ نود نكل ،ةّينيّدلا رئاعّشلا ةسراممب ،9102و8102
،ّماع لكشب .ةّينعملا تاّيلقألل مئالم نيمأت ريفوت وأ كولس ةنّودمل
ةّيجراخلا تاءاضفلا يف ةّينيّدلا بكاوملا ميظنتو رئاعّشلا ءادأ رظحُي

يف يداولا قلح يف انوداملا ةجرخب لافتحالا ّمت كلذ عمو ؛سنوت يف
.9102و8102

تاّيلقألا نم صاخشألا ىلع نّيعتي ،ّيعامتجالا ىوتسملا ىلعو
كلذو ريبعتلا ةّيرح نم ّدحت يّتلا دويقلا نم ضعب عم لماعّتلا ةّينيّدلا



تاءارجإ :ةحئاجلا نم ىلوألا ةجوملا
ةعّقوتمو ةّيئانثتسا
لوخد عنم ةلواحمل تاءارجإ سنوت تذخّتا ،0202 علطم ذنم
عاضخإ سنوت تّرقأ ،0202 يفناج82 يف .اهيضارأ ىلإ سوريفلا

تبجوأ امك ،روبعلا طاقن يف جهنمملا رابتخالا ىلإ تا.نيدفاولا ّلك
صاخشألا عيمج ىلع موي41 ةّدمل يّحّصلا رجحلاب مازتلالا
.سوريفلا لاقتنا رطخل اعافترا دهشت قطانم نم نيمداقلا

نم ،ةّيجيردت ةّيدييقت تاءارجإ ذيفنت سنوت ترّرق ،0202 سرام يف
ةّدشب ةضّرعم لود نم نيمداقلا صاخشألا مامأ اهدودح قالغإ

،سرام21 يف ّيوجلا لاجملل ماّتلا قالغإلا ىّتح ،سوريفلا لاقتنال
عيمج قالغإب ةلوّدلا ترمأ ،سرام41 يف .داكلاب عوبسأ دعب يأ
ردصأ ،سرام71 يف .تاعّمجّتلا عيمج ترظحو تاعماجلاو سرادملا
ًارابتعا ذّفنُي ،لّوجت رظح ضرفب يضقي ًاموسرم دّيعس سيق سيئّرلا

ّلك ىلع ،ًاحابص ةسداسلا ىلإ ًءاسم ةسداّسلا نم ،يلاوملا مويلا نم
كلذكو لماّشلا ّيّحّصلا رجحلا نلعأ ،سرام02 يفو .دالبلا بارت

ددع ءاوتحاب دالبلل قالغإلا اذه حمس دقو84.ندملا نيب لّقنّتلا رظح
ةطشنلا تالاحلا ةورذ زواجتت مل ،ىلوألا ةجوملا ءانثأ يفف :تالاحلا
ليرفأ61 يف هيلإ لوصولا ّمت يذّلا ددعلا وهو ،ةلاح487 ةلجسملا
0202.94

ىلع ءاقبإلا :هّجوُملا ّيّحّصلا رجحلا
ةفّفخُملا ريبادّتلا
رجحلا تاءارجإب لمعلا ةموكحلا تنلعأ ،0202 يام4 نم ارابتعا
،لماّشلا رجحلا نم جورخلا يف جّردّتلاب مازتلالاو هّجوُملا ّيّحّصلا
،ةمراّصلا ةّيّحّصلا تالوكوتوربلاو ريبادّتلا نم ةعومجم ىلع ينبني
،ةماّمكلا ءادتراب مازتلالاب ةقّلعتملا كلت صوصخلا هجو ىلعو
ةداعإ لوحو ،ةّيداصتقالاو ةّيويحلا تاعاطقلا يف لمعلا فانئتساو
31 يف .ناوج8 يف لوجّتلا رظح عفُر .05ّيئزج لكشب دودحلا حتف

ءاحنأ عيمج يف طقف ةطشن ةلاح94 سنوت تصحأ ،0202 ناوج

يف يحصلا قايسلا شقاننس ،انريرقت ةمّدقم نم يناثلا ءزجلا اذه يف
لوألا ماقملا يف انقّرطت ثيح  .يثحبلا انلمع هيف لّزنتي يذلا ،0202
تائفلا ذافن ىلع ترّثأ نوكت دق يتّلا ةّيسايسلا تارارقلا فلتخم ىلإ
ىلإ ذافّنلا ةّيمهأ ىلع زّكرنس امك .تاّيرحلاو قوقحلا ىلإ ةفدهتسملا
وأ نيّدلا وأ قرعلا نع رظّنلا ّضغب ،ناسنإ ّلكل ّيساسأ ّقحك ةّحّصلا
عضولا وأ ةّيردنجلا ةّيوهلا وأ ّيسنجلا هّجوّتلا وأ ّيسايّسلا يأّرلا
نم ّقحك ةحّصلاب فارتعالا ّمت نأ ذنمف .ّيعامتجالا وأ ّيداصتقالا

ةّيداصتقالا قوقحلاب ّصاخلا ّيلودلا دهعلا بجومب ناسنإلا قوقح
يف ّقحلا اذه ةيامحب لوّدلا تدّهعت ،ةّيفاقّثلاو ةّيعامتجالاو
.اهب لومعملا اهتاعيرشت

روتسّدلا نم83 لصفلا يف هب فرتعم عيمجلل ةحّصلا يف ّقحلا ّنإ
.ناسنإ ّلكل ّقح ةّحّصلا» :هيلع ّصني ام اذهو4102 ةنسل يسنوّتلا
رّفوتو ،نطاوم ّلكل ةيحّصلا ةياعّرلاو ةياقولا ةلوّدلا نمضت
.ةّيحّصلا تامدخلا ةدوجو ةمالّسلا نامضل ةيرورّضلا تاّيناكمإلا
.دودحملا لخّدلا يوذلو ،دنّسلا يدقافل ّيناجملا جالعلا ةلوّدلا نمضت
عمو«.نوناقلا همّظني ام قبط ةّيعامتجالا ةيطغّتلا يف ّقحلا نمضتو
،ةديدش ةّيدييقت ريبادت ىلإ تاموكحلا أجلت دق ،ةحئاجلا نمز يف ،كلذ
ةسرامم نم ّدحت نأ اهنأش نم يتلاو ،ةّماعلا ةّحّصلا ةيامح عفادب
تناك اذإ ّالإ دويقلا هذه لوبق نكمي ال ،نكلو .ناسنإلا قوقح ضعب
اًقفو ةّماعلا ةّحّصلاو ةّماعلا ةحلصملا ةيامح ةرورض ىلإ بيجتست
.ةلّصلا تاذ ةيلوّدلا دعاوقلل

ىلع لوّدلا (91- ديفوك) انوروك سوريف ربجأ ،قايّسلا اذه يف
ّنأ امب .ةّيّحّصلا ئراوّطلا ةلاح نالعإو ةفلتخم تاّيجيتارتسا دامتعا
داهجإ نم فواخملا ترثك ،اّيسايسو اّيداصتقا ّشه دلب سنوت
،91- ديفوكب نيباصملا صاخشألا دفاوت مامأ ةّيحّصلا ةموظنملا
تاءارجإب ةبوحصم ةمراص ةّيلوأ ةّيجيتارتسا ةموكحلا تّنبت كلذل

هذهل ميسقتب انمق دقل .سوريفلا راشتنا ةحفاكمل ةّيئانثتسا ةّيّحص
تاّيرحلاو قوقحلا ىلع اهريثأت ىدمل لضفأ مهفل تايجيتارتسالا

مه نيذّلا كئلوأو ،ًالّوأ سنوت يف نوشيعي نيذّلا صاخشألا عيمجل
.اًقحال ريرقّتلا اذه عوضوم
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ريفوت اًضيأ سنوت تلواح ،ةّيحّصلا ةّيجيتارتسالا ىلع ةوالع
اذكهو .ةمزألا بقاوع نم فيفخّتلل ةيداصتقاو ةّيعامتجا تاباجتسا
ةديدج ةّيعامتجاو ةّيداصتقا تاءارجإ نع ةموكحلا سيئر نلعأ
ريفوت نع الضف ،ةطّسوتملاو ةريغّصلا تاسّسؤملاو رسألا فدهتست

ءارجألاب ةلوّدلا لّفكتت لجأ نم رانيد نويلم003 ةميقب ليومت ّطخ
ةلوّدلا تحنم امك .ةّينقّتلا ةلاطبلا ىلع اوليحأ نيذّلا تاريجألاو
تا.نيرجاهملا اميس الو ،تاّيلقألا ضعب ةدئافل تادعاسم ةّيسنوّتلا

نم ،تالاحلا ضعب يف ،اونّكمت نيذّلا ،ىربكلا ءارحصلا بونج نم
ةّيداصتقا تادعاسم نمو مهتماقإ لاجآ ديدمت نم ةدافتسالا

15.مهضرتعت يتّلا تابوعّصلا ةهجاومل

عيباسألا يف دعب نم دّكأت ،فيفخ دوعص حمالم تءارت ّمث .دالبلا
.0202 ناوج72 يف دودحلا حتف ةداعإ تلت يتّلا

:ةحئاجلا نم ةيناّثلا ةجوملا
ةباصإلا تالاح فعاضت
ّمت ةّيباجيإ ةلاح003.1 سنوت تلّجس ،0202 ربمتبس يف

ةبسن ّدعُت يهو ،صحف000.5 ءارجإ ربع دحاو موي لالخ اهفاشتكا
اعيرس ايّشفت تدهش ةرتف اهنيح دالبلا تفرع .ةعفترم ةّيباجيإ
،0202 ربوتكأ3 يف .ةّيّحّصلا اهتموظنم فعضأ اّمم سوريفلل
ءبع ةّيحّصلا ةموظنملا هتفرع ام مامأ رطخلا سوقان ةموكحلا تقلطأ

رجح ضرف ترّرقو ،ةزّكرملا ةيانعلا ةّرسأ صقنو اهلهاك قهرأ لئاه
ىلإ ءاسم ةنماّثلا ةعاّسلا نم لّوجت رظحب عوفشم هّجوُم ّيّحص

.احابص ةسماخلا ةعاّسلا



ةئفلا لّثمت يتّلا كلت ىلإ انعمتسا ،كلذ نكمأ امّلكو ،ناسنإلا
تالباقم ميظنت لالخ نم كلذو ،ريرقّتلا اذه يف ةفدهتسملا

ةلباقم ليلد ريوطتب انمق ،انتامولعم عمجل .زيكرّتلا تاعومجمو
ةينامث ىلإ ةلئسألا انمّسق .ّيلصألا انلاؤس ىلع ةباجإلا ىلإ فدهي

ال ،انّمهت يتلا تاّيرحلاو قوقحلا فلتخم لوانتت ةّيزكرم رواحم
لمعلا يف ّقحلا يّطغت يتّلا ،ةّيداصتقالاو ةّيعامتجالا قوقحلا اميس
ةمولعملا ىلإ ذافّنلا يف ّقحلاو ةّحّصلا يف ّقحلاو قئّاللا نكّسلا يفو
ةمالّسلاو نمألا يف ّقحلاو ةلادعلا يف ّقحلاو ميلعّتلا يف ّقحلاو
يف ّقحلاو ةّينيّدلا رئاعّشلا ةسرامم يف ّقحلاو ،ةّيونعملاو ةّيدسجلا
.ّيلصألا دلبلا ىلإ ةدوعلا

ىدحإ عم ةّيدرف تالباقم ءارجإ نم اّنّكمت ،ةقيرّطلا هذه ىلع ءانب
ةفعضتسملا تائفلاو تاّيلقألا قوقح لجأ نم لمعت ةّيعمج ةرشع
ىسرملاو ىربكلا سنوت يف شاقن تاعومجم ثالث ميظنت نمو
ةّيعمجلا : تاراشتسالا يف تاّيعمج ةّدع تكراش دقلو .فاكلاو
ةّيرحلا لجأ نم يقالّتلا ةّيعمج ،ةّيغيزامألا ةفاقّثلل ةّيسنوّتلا

صاخشألل ةّيسنوّتلا ةّيعمجلا ،عّونّتلا يف ةدحولا ةّيعمج ،ةاواسملاو
،تاوادوّسلا تاّيسنوّتلا ءاسّنلا توص عمج ،يتمانم ،ةقاعإلا يوذ
تاذوبنم فالتئا ،(جمد) ةاواسملاو ةلادعلل ةّيسنوّتلا ةّيعمجلا
ةياقولل ةّيسنوّتلا ةّيعمجلا ،سان ةّيعمج ،نيرباعلاو تارباعلل
.بونجلا نونطاوملا نوصقاّرلا ةّيعمجو ةّيباجيإلا

ذافن ىلع91- ديفوك رثأ ليلحت ءانب رايتخا ثحبلا قيرف ذخّتا
دامتعالاب ،تاّيرحلاو قوقحلا ىلإ ةفعضتسملا تاعومجملاو تاّيلقألا

امك .ّيندملا عمتجملا عم تارواشم ىلع ىلإ دنتسا ّيناديم ثحب ىلع
قباّسلا عضولا ديدحت فدهب ال ةدوجوملا تاّيبدألا ةساردب كلذك انمق
حرط لجأ نم اضيأ لب ،بسحف تائفلا هذه هيلع تناك يّذلا

ةبراقملا هذه انل تحاتأ دقلو ،اهيلع ةحئاجلا تاريثأت لوح تاّيضرف
،ةيناث ةلحرم يف .ةمّدقملا يف نّيبُملا ّماعلا عضولل ضارعتسا ةّيناكمإ
ديفوك ريثأت لوح ةيسنوتلا ةلوّدلا نم تامولعمو ريراقت ىلإ اندنتسا

اهتردصأ يتّلا كلت ىلعو (ميسارمو نيناوق) تاّيلقألا ىلع91-
ءانثأ تاّيلقألا قوقح كاهتناب ةقّلعتملاو ةّينطولاو ةّيلوّدلا تامّظنملا
اهترشن يتّلا ةّيفحّصلا تاغالبلا ىلإ ةفاضإلاب ،25ّيّحّصلا رجحلا
.تاّيعمجلا

بسح ةعّزوم تاقاطب قيرفلا مّمص ،ّيليلحّتلا لمعلا ليهست لجأ نم
كلذو ،ةئف ّلكل ةقباّسلا ةّيعضولا ضرعل ةّيلقألا تاعومجملا
ّمث .ثحبلا ءانثأ تيرجُأ يتّلا تالباقملاو تاّيبدألا ىلع دامتعالاب
لالخ اهيلع لوصحلا ّمت يتّلا تانايبلاب تاقاطبلا هذه ةنراقم تّمت
هتاه ةّيعضو ىلع91- ديفوك ريثأت ديدحت لجأ نم ةّيحّصلا ةمزألا
.تائفلا

ثحبلا قيرف ىعس ،هالعأ ةروكذملا تاّيبدألا ةعجارم ىلإ ةفاضإلاب
قوقح اياضق يف ةلماعلا ّيندملا عمتجملا تامّظنم ءارآ عمج ىلإ
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غيزامألا
انمق ،غيزامألا يلّثمم ضعب عم تيرجُأ يتّلا تالباقملا ىلع ًءانب
ّمت نيذّلا صاخشألل رصانعلا زربأ نّمضتت ةزجوم ةقرو دادعإب
.مهباوجتسا

ةّيفاقّثلا اهتّيوُه ببسب ةشَّمهُم اهّنأ يه ةئفلا هذه ةّيصوصخ
لكش ّيأب عُتمتت ال يهف .ةّيسنوّتلا ةلوّدلا اهب فرتعت ال يتّلا ةّيوغّللاو
،لبق نم غيزامألا صاخشألا هجاو .ةّينوناقلا ةيامحلا لاكشأ نم
بونج يف ةيئاّنلا قطانملا يف ّيسيئر لكشب نوشيعي نيذّلا مهو
ةمولعملا ىلإ ذافّنلاب طبترت لكاشم ،ىربكلا سنوت يف كلذكو دالبلا

.مهديلاقتو مهتاداعو مهتغل ببسب شيمهّتلاو زييمتلاو

ىلإ ذافّنلا لّثم ،تاراشتسالا لالخ تعِمُج يتّلا تامولعملل اًقفوو
رشن ّمتي هّنأ ذإ .ةحئاجلا ءانثأ ةئفلا هتاهل ةريبك ةبوعص ةمولعملا
ةّيسنوّتلا ةموكحلا اهتذخّتا يتّلا تاءارجإلاب ةقّلعتملا تامولعملا

حيرصت بسح ،ةّيسنرفلا وأ ةّيبرعلا ةغللاب طقف ،سوريفلا راشتنابو
ءانثأ تاّي.غيزامألا قوقح لجأ نم لضانت تاّيعمجل تا.يلّثمم

ةغّللا) تغيزامّتلاب تامولعملا هذه رشن مدع ّنإ .تالباقملا
ىلإ ةبسّنلاب ةمولعملا ىلإ ذافّنلا ّصاخ لكشب قيعي ،(ةّيغيزامألا
نيذّلاو (نيواطت) ترزمتو (سباڤ) ةطامطم ةهج يف تاّي.غيزامألا

رجحلا ءانثأ ةلوّدلا نم ةذَخّتُملا تاءارجإلا مهف يف تابوعص اودجو
تّرطضا ،عضولا اذه مامأ .هَّجوُملا ّيّحّصلا رجحلاو لماّشلا يّحّصلا
ةيمسّرلا ةيفحّصلا تانايبلا ةمجرت لالخ نم لخدّتلل تاّيعمجلا

ركذن .ةمولعملا ىلإ ذافّنلا ليهستل ةّيغيزامألا ىلإ نيناوقلا ميسارمو
اًضيأ ميسارملا ةغايص ّمتت ،ةّيموكحلا تاغالبلا ىلإ ةفاضإلاب هّنأ
ةمولعملا ىلإ ذافّنلا رّسيُي ال اّمم ،طقف ةّيسنرفلاو ةّيبرعلا نيتغّللاب
دويقلا رّيغتت ثيح ةحئاجلا قايس يف اميس ال ،امومع ةلادعلا ىلإو
.رارمتساب

ءانثأ لماك لكشب اًنومضم ةّيّحّصلا ةياعّرلا ىلع لوصحلا نكي مل
ّنأ ،ةّيغيزامألا ةفاقّثلل ةّيسنوّتلا ةّيعمجلا لّثمم حضوأ دقف .ةحئاجلا

ةّيحّصلا ةمزألا ةيادب ذنم ةدمتعُملا ةّيسايّسلا تاءارجإلا تضرف دقل
تاّيرحلاو قوقحلا نم ّدحت ةعساو اًدويق ،91- ديفوكب ةطبترملا

يف ّقحلاو ةّحّصلا يف ّقحلاو لّقنّتلا يف ّقحلا اميس ال ،تائفلا عيمجل
وأ تاّيلقألا ديدحّتلاب ّصخي اميفو .لمعلا يف ّقحلا كلذكو ميلعّتلا
ةّيعضو ىلإ فاضنتل دويقلا هذه تءاج دقلف ،ةفعضتسملا تائفلا
،هّنأ ذإ .تاّيرحلاو قوقحلا ىلع لوصحلا يف ةقبسم ةشاشه فرعت
ةطبترملا فعّضلا لماوع روهدتت ام ناعرس ،ةّيحص ةمزأ قايس يفو
ليبس ىلع ،ّيعامتجالا ءاصقإلا ىّتحو ةلاطبلاو رقفلاو قراوفلاب
ّتس ،لصفنم لكشب ،لوانتن نأ اندرأ ،ريرقّتلا اذه يف .رصحلا ال ركّذلا

ةحئاجلا ريثأت نع ةركف يطعن ىّتح ،فعض تاّيعضو شيعت تائف
.تاّيرحلاو قوقحلل دّيقملا ّماعلا راطإلا اذه يف تاّيرحلاو قوقحلا ىلع
نمو ،اهتاّيصوصخ ىلع زيكرّتلا لجأ نم لصفنم لكشب اهجلاعنس
ةلاح يف صاخشألا ىلع ةحئاجلا بقاوعل اّيئزج اليلحت يرُجن ،ةّمث
.فعّضلا

ةديدج ةبقع :91 - ديفوك.2
ةاواسملا مامأ

ىربكلا سنوتو (سباڤ) ةطامطم

ةهجلا

يف ةنّمضُم ريغ ةّيوغلو ةّيفاقث ةّيوُه تاذ ةشَّمهُم ةعومجم
.ةمئاقلا تاعيرشّتلا يف الو ةلوّدلل ةّينطولا تاّيجيتارتسالا

تاّيصوصخلا

غيزامألل ةّيفاقّثلاو ةّيوغّللا ةّيوُهلاب حيرّصلا فارتعالا¬
ةّينوناق ةيامح¬

تاجايتحالا

ةمولعملا ىلإ ذافّنلا بايغ¬
ّيغيزامألا ميلعّتلاو ةغّللاب فارتعالا مدع¬
زييمت¬
شيمهت¬
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ىوأم نود هسفن مهضعب دجو ذإ ،مهعضو مقافت نم ّالإ91- ديفوك
ّقحلا ىلع ةياغلل ّيبلس ريثأت ةحئاجلل تناك دقل .لمعلا نع الطاعو

يندملا عمتجملا تامّظنم ىدحإ نع ةلّثممل اًقفو :ةئفلا هتاهل لمعلا يف
اودقف نم لّوأ اوناك» ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح نع عفادت يتّلا

رثكأ اوحبصأ نم لّوأ اوناك امك .«ةّيّحّصلا ةمزألا لالخ مهفئاظو
ددع ّرطضاو ؛لماّشلا ّيّحّصلا رجحلا ببسب مهنكسم اودقف نمو ارقف
عوجلا رطخل نيضّرعم مهسفنأ اودجوو عراوّشلا يف لّوسّتلل مهنم
.دّرشّتلاو

ديقعت ىلإ تّدأ دق ةحئاجلا ّنأ ىلإ ،انتارواشم يف تا.نوكراشملا راشأ
ّنأ ىلع ديكأّتلا عم ،ميلعّتلاو ةلادعلاو ةّحّصلا ىلإ ةئفلا هذه ذافن
رثكألا تائفلا نيب نم اوناك ،ةسارّدلا ّنس يف ةقاعإلا يوذ لافطألا
ةمزألا لالخ ميلعّتلا ىلع لوصحلا يف ةاواسملا مدع نم اًرّرضت
ىلإ ذافّنلا نم ةقاعإلا يوذ صاخشألا نّكمت دقل .ةّيّحّصلا
لالخ نم .ةّيّحّصلا ئراوطلا ةلاحب ةقّلعتملا كلت اميس ال ،تامولعملا
نيفوفكملا ّنأ نّيبت ،هالعأ ةروكذملا ةّيعمجلا عم تيرجُأ يتّلا ةلباقملا

تاليجست لالخ نم تاطلّسلا نم تامولعم اوّقلت رصبلا فاعضو
ّمّصلا صاخشألا نّكمت امك ،نويزفلّتلاو ةعاذإلا يف اهّثب ّمت ةّيتوص

يف ةراشإلا ةغلل ةّيروفلا ةمجرّتلا لالخ نم كلذ نم عمّسلا فاعضو
ىلع ةدودحملا ةردقلا يوذ صاخشألل ةبسّنلاب .ةّيفحّصلا تارمتؤملا

عيمج91- ديفوك سوريف باصأ ،ةطامطم نم ةّيغيزامأ ةلئاع
ببسب مهصحفو ىفشتسملا ىلإ مهلقن ناكمإلاب نكي مل ،اهدارفأ

ةرعو ةّيلبج ةّينكس ةقطنم يف شيعت ةلئاعلا هذه نوكلو ةغللا زجاح
كلذ نم ّيمومع قفرم ّيأ نع ةديعب ،(سباڤ برغ بونج مك04)
يفارغجلا عقوملا ىّدأ .خلإ... ،ةّيمومعلا تارادإلاو تايفشتسملا
زكارملاو تايفشتسملا نع اًديعب ،ّيسنوّتلا بونجلا يف تاّي.غيزامألل
مل .ّماع لكشب ةّيّحّصلا ةياعّرلا ىلع مهلوصح ةلقرع ىلإ ، ةّيّحّصلا
نم يناعي صخش ّيأل حاتملا ّيناجملا رضخألا مقّرلا ىلإ ذافّنلا نكي
اًحاتم ،هّجوُملاو لماّشلا ّيّحّصلا رجحلا ءانثأ91- ديفوك ضارعأ
.ةغّللا زجاح ببسب تاّي.غيزامألل

ىلإ اّيئزج لوصولا رّذعت ىلإ نوبوجتسُملا صاخشألا راشأ امك
،ةسردملا نع ماّتلا عاطقنالا ىلع غيزامألا لافطألا ربجُأ ذإ .ميلعّتلا
يتّلا دعب نع ميلعّتلا ةّصنم ىلإ جولولا ىلع ةردقلا مدع ببسب
ربع تاروّدلا ثب - تنرتنإلا ربع تارود) ةيسنوّتلا ةموكحلا اهتأشنأ
ةرشابملا ةّيداصتقالا تاساكعنالا هرّسفت عضولا اذهو .(نويزفلتلا
شيعت يتّلاو ،اهنم ديدعلا :لافطألا ءالؤه رسأ ىلع ةّيّحّصلا ةمزألل
اهيدل نكت ملو اهلخد ردصم تدقف ،ةشاشهلا نم ةلاح يف الصأ
اًقفِوو .ميلعّتلا ىلع اهلافطأ لوصح رارمتسا نامضل لئاسولا
قوقحلا ىلع اّيئزج لوصحلل ةّيناكمإ ةئفلا هتاه ىدل ناك ،انتانايبل
.ةّيداصتقالاو ةّيعامتجالا

لدتعم ريثأت هل ناك91- ديفوك ّنأ ودبي ،ّيئزجلا انليلحت بسح
،لبق نم اهنوشيعي فعض ةلاحب اًمومع طبتريو ،تاّي.غيزامألا ىلع
،ّيفارغجلا مهعقومو ةيوغّللا مهصئاصخ ةاعارم مدع ببسب تءاس
.ةّيمومعلا قفارملا ىلإ مهلوصو عنم ىلإ ىّدأ اّمم

ةقاعإلا يوذ صاخشألا
ىلع ًءانب تّدعُأ يتّلاو ةقاعإلا يوذ صاخشألل ةزجوملا ةقرولا دكّؤت
اميف ةّصاخلا اهتاجايتحا ببسب ةئفلا هذه شيمهت ىلع ،انتانايب
ءالؤه جاتحي ،ةقاعإلا عون بسحو .ةياعّرلاو ةكرحلاب قّلعتي
،(ةدودحملا ةكرحلا يوذ صاخشألل) مئالم ءاضف ىلإ صاخشألا

يلماح صاخشألل) ةّيّسحلا تاقاعإلل ةمئالم ةغل لامعتسا ىلإو
ةعجان ةّيعامتجاو ةّيحص ةياعر ىلإو ،(ةّيعمس وأ ةّيرصب ةقاعإ
.خلا...مهتاجايتحال بيجتست

نأ بجي ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا ىلع91- ديفوك ريثأت نم نّكمتنل
ىلع ّلقأ ةجردب نولصحي مه ،ةّيداعلا تاقوألا يف ىّتحو هّنأ ركذتن
امك ،ةّيعامتجا ةايح ىلع ىّتحو لمعلا صرف ىلعو ةّيّحّصلا ةياعّرلا
ةحئاج دزت ملو .كلذك فنعلا ىلإو لهاجّتلاو رقفلا ىلإ نوضّرعُم مهّنأ

13يندملا عمتجملا عم ةراشتسا :ةشمهملا تاعومجملاو تايلقألا قوقح ىلع91-ديفوكلا رثأ

ىربكلا سنوت

ةهجلا
ةقاعإلا يوذ صاخشألا

ةّيلقألا ةعومجملا

ةياعّرلاو ةكرحلاب ةقّلعتم تاجايتحا اهيدل ،ةشَّمهُم ةعومجم
.ةلوّدلا نم ةلمهمو ،قوقحلاو تامدخلاب عّتمتلاو

تاّيصوصخلا

ةكرتشملا تاءاضفلاو قفارملا ليهأت ةداعإ¬
ةعجاّنلا ةّيعامتجالاو ةّيّحّصلا ةياعّرلا¬
باجيإلا زييمّتلا¬

تاجايتحالا

قوقحلا ىلع لوصحلا مدع¬
ةّيمومعلا نكامألاو قفارملا ىلإ ذافّنلا مدع¬
زييمت¬
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يندملا عمتجملا عم ةراشتسا :ةشمهملا تاعومجملاو تايلقألا قوقح ىلع91-ديفوكلا رثأ14

عنُم ةلاح يف مهلمعب مايقلا نم اونّكمتي ىّتح ،دعب نع ميلعّتلاو
«35.ّيئابولا عضولا رّوطت ببسب ،لّقنّتلا نم نيقاعملا بالّطلا

نيع/ميملا عمتجم
عمتجمب ةقّلعتملا ةزجوملا ةقرولا زربُت ،ةّيناديملا تاداهّشلا ىلع ًءانب
ىلإ نومتنملا صاخشألا اهيف دجوي يتّلا فعضلا ةلاح ،نيع/ميملا

032 لوصفلا) مهميرجت ببسب كلذو ةحئاجلا لبق نم ةعومجملا هذه
مصولا اوهجاو دقل .فنعلا ىلإ مهضّرعتو (رّركم622و622و
،نكّسلا ،لمعلا ،ةحّصلا) طاسوألا فلتخم يف زييمّتلاو ّيعامتجالا
باهر ىلإ كلذكو ةّيئازجلا ةقحالملا ىلإ اوضّرعتو (ةلادعلا
سنارّتلا باهرو (ايبوفيبلا) ةّيئانّثلا باهرو (ايبوفوموهلا)ةّيلثملا
.ّماع لكشب

ىلإ نيمتنملا صاخشألا ىدل نكي مل ،ةّيعوّنلا انتانايب ليلحتل اًقفو
ّقحلا :ةحئاجلا ءانثأ قوقح ةثالث ىلإ لوصولا ةّيناكمإ عمتجملا اذه

ةّيدسجلا ةمالّسلاو نمألا يف ّقحلاو ةلادعلا يف ّقحلاو ةّحّصلا يف
يّحّصلا رجحلا ءانثأ ةياعّرلا ةّيرارمتسا عاطقنا ىّدأ دقلو .ةّيونعملاو
تاعومجم تفشك دقل .ةّداحلاو ةنمزملا ضارمألا مقافت ىلإ لماّشلا
صاخشألا عم كلذكو ،نيع/ميملا عمتجم عم تيرجأ يتلا زيكرّتلا
تاعومجملا هذه ءاضعأ ّنأ ،ىربكلا ءارحّصلا بونج نم نيرجاهملا
نم اونّكمتي مل زديإلا / ةّيرشبلا ةعانملا صقن سوريفب نيباصملا
ذافّنلا اذه رّثأ دقو .نوزخملا ذافن ببسب داتعملا جالعلا ىلع لوصحلا
نود فثكم لكشب اهمادختسا ّمت يتّلا تاجتنملا نم ددع ىلع اًضيأ
ىّتح وأ فيظنّتلا تاجتنم لثم ،ةحئاجلاب ةرشابم ةطبترم نوكت نأ

ّلك نم ءاسّنلا ىلوألا هاياحض تناك دقو ،لمحلا عنم لئاسو
ةباصإلا دعب ةياعّرلا ىلع لوصحلاب قّلعتي اميفو .تاعومجملا
اهباعيتسا ةقاط ةزّكرملا ةيانعلا ماسقأ غولب ىّدأ دقلف ،ىودعلاب
ةعومجم عم شاقّنلا لالخ .تاّيلقألا ضعب ّدض زييمّتلا ىلإ ىوصقلا
مل مهّنأ مهضعب دّكأ ،نيع/ميملا عمتجم نم دارفأ عم زيكرّتلا
نم مهضفر وأ مهمصو نم اًفوخ ،ةّيمومعلا ةّحّصلا قفارم اومدختسي
مهّنإ ةّيردنجلا ةّيوهلا ورباع صاخشألا لاق امك ؛يّبّطلا راطإلا لبق

ال ّيدسجلا مهرهظم ّنأل91- ديفوك جالع ىلع مهلوصح نم اومرُح
عقاولا اذه ّنأ مغرو .مهتّيوه ةقاطب يف نّودُم وه ام عم قباطتي
ةّحلم ةجاح نم ةحئاجلا هيلإ تعفد ام مامأو ،ديدجب سيل يزييمّتلا
مدع نع ةمجاّنلا رطاخملا مقافتت ،ّيّبط صحف ىلإ عوضخلا ىلإ
.جالعلا يّقلت مدع وأ سوريفلا يّصقت

ةمدعنملا ،ةلادعلا ىلإ تاّيلقألا ذافن روهدت ىلإ عضولا اذه ىّدأ دقو
،ّيسنجلاو ّيدسجلاو ّيداصتقالا فنعلا اياحض ىلإ ةبسّنلاب الصأ

نيع/ميملا عمتجم ىلإ نومتني نيذّلا صاخشألا ىلإ ةبسّنلاب كلذكو

نم لّقنّتلاب ةطبترم ةلكشم ،لاثملا ليبس ىلع كانه نكت مل ،ةكرحلا
بسحو .نالوجلا رظح ضرفل اًرظن ،ةمولعملا ىلإ ذافّنلا لجأ

رطخلاب اورعش ،ةئفلا هذه ىلإ نيمتنملا صاخشألا ّنإف ،انرداصم
.امرتحُي مل مهتمالسو مهنمأ ّنأو

يوذ صاخشألا ىلع ديدش عقو وذ ناك ةحئاجلا رثأ ّنأ ودبي ،زاجيإب
تاّيعمجلل ةّيمالعإلا تالّخدّتلا فلتخم دهشت امك ،سنوت يف ةقاعإلا
نم ّدحلل ةدمتعملا ريبادّتلا يف ةدّدحم تاراشإ» بايغ حضفت يتّلا
ةمّظنملا تناكو(...) .ةّيّحّصلا تالوكوتوربلا يف وأ سوريفلا راشتنا
ىلع تصوأ دق ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح نع عافّدلل ةّيسنوّتلا

سرادملا يف نيمّلعملل ةّيبيردت تارود ميظنتب صوصخلا هجو
ةيبلتل نيوكّتلا زكارم يف نيصّصختملا نيّبرملا وأ ةّصاخلاو ةّيمومعلا
يف نيّبرملا ةدئافل بيردّتلا ريفوت لمشي اذهو .ةّصاخلا تاجايتحالا

تالاصّتالاو تامولعملا ايجولونكت مادختسا ىلع زكارملا هذه

فاكلا - ىربكلا سنوت

ةهجلا
نيع/ميملا عمتجم

ةّيلقألا ةعومجملا

؛فنعلا نم لاكشأ ىلإ ضّرعم ؛فعض ةّيعضو يف عمتجم
لوصفلا) ّيردنجلا ريبعّتلاو ةّيوُهلاو ّيسنجلا لويملا ميرجت
(رّركم062و062و032

تاّيصوصخلا

ةّيلثملا ميرجت ءاغلإ¬
ةّيردنجلا تاريبعّتلا زاربإ ةّيناكمإ¬
ةّيعامتجاو ةّينوناق ةيامح¬
فعض ةلاح رابتعالا نيعب ذخأي ّيباجيإ زييمت¬

عمتجملا اذه ىلإ نيمتنملا صاخشألا

تاجايتحالا

مصو¬
زييمت¬
ةّيئازج ةقحالم¬
سنارّتلا باهر/ةيئانّثلا باهر /ةّيلثملا باهر¬

(ني.تارباعلا باهر)
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تاوادوّسلا تانطاوملا
دوّسلا نونطاوملا/
تا.نوّيسنوّتلا تا.نونطاوملا ربتعُي ،ةزجوملا ةقرولا هيلإ ريشت امك
لكاشملا رودت .ًاّيداصتقاو ًاّيعامتجا ةمورحم ةّيلقأ تاوا.دوّسلا
اهنع جتني امو ةّيرصنعلا لوح ،ةئفلا هذه اههجاوُت يتلا ةّيسيئّرلا

.صرفلا يف ؤفاكت مدع نم

اهتمّدق يتّلا ىواكّشلا ّنإف ،لعفلابو .ةّيحّصلا ةمزألا لالخ
ليبس ىلعو .حايّرلا جاردأ تبهذ ،اياحّضلا نع ةباين تاّيعمجلا
سنارّتلا طشاّنلا اهمّدق يتّلا ىوكّشلاب داهشتسالا اننكمي ،لاثملا

ىلع ،يسنوّتلا دمحأ ،نيرباعلاو تارباعلل تاذوبنم فالتئا سيئرو
ناك- صاخشألا نم ةعومجم لبق نم ّيدسجلا فنعلل هضّرعت رثإ

مث ،سنوت يف هلمع ناكم يف هومجاه- مهيلع فّرعتلا نم نّكمت دق
لازت الو .ةّيسنجلا هتّيوُه نع ةّينالع فشكلا ىلع هوربجأو هوبرض
يتلا ءابعألا يف مكارّتلا ببسب اذه انموي ىّتح ةقّلعم ىواكّشلا هذه
ةفلتخم تاءادتعال اياحض تاّيلقألا تناك دقل .مكاحملا هدهشت
،ّيسنج وأ يدسج فنع لكش يف ةّيدسجلا مهتمالس تكهتنا

هالعأ روكذملا ءادتعالا لثم ،لماّشلا ّيحّصلا رجحلا لالخ تفعاضتو
ينودمعلا اينار ةّيريوكلا ةّيوسّنلا ةطشانلا هل تضّرعت يذّلا كاذ وأ
.ةّيردنجلا اهتّيوه ببسب

ىلع ّينبملا يدسجلا فنعلا ةفآ ترشتنا ،لماّشلا ّيّحّصلا رجحلا ءانثأ
يف ةروشنملا ماقرألل اقفوو .فيخم لكشب ّيسنجلا هجوّتلا وأ ردنجلا
ةرازو هتأشنأ يذّلا يناّجملا مقّرلا ربع غالبإلا ّمت ،0202 يام3
000.7 نم رثكأ نع ،ةّيسنوّتلا نّسلا رابكو لفّطلاو ةرسألاو ةأرملا

دق نيع/ميملا عمتجم نم ءاسّنلا ّنأ تالباقملا تفشكو .فنع ةلاح
ددع دهشي امك ؛لماّشلا رجحلا ءانثأ ّيدسجلا فنعلا نم ديزمل نضّرعت

نيع/ميملا عمتجم عم ةلماعلا تاّيعمجلا اهتلّجس يتلا فنعلا تالاح
باصتغالا تالاحو ةّيدسجلا تاءادتعالا يف ةدايّزلا هذه ىلع
يتّلا رجحلا ةسايس قيبطت لالخ مهّدض تسروم يتلا شّرحّتلاو
ضّرعت ،لماّشلا ّيّحّصلا رجحلا ءانثأف .ةّيسنوّتلا ةلوّدلا اهتجهتنا
رشن ربع«ّيحابإلا ماقتنالا» ىلإ نيع/ميملا عمتجم نم دارفأ

تالاح كلذك تاّيعمجلا تدّدح امك ،مهءاضر نود ةّيسنج تايوتحم
.زازتبا

ةّيلثملا باهر نم نيع/ميملا عمتجم ىلإ نومتنملا صاخشألا يناعي
تالمحل ًافده اوناك ،رجحلا ةرتف لالخو .ماظتناب سنارّتلا باهرو
ةشاشه اهيلإ تفاضنا يتلاو ،ةّيئاضقلا تاقحالمللو ةّيهاركلا
مهفئاظو نادقف نع ةجتان ةوسقلا ةديدش ةيداصتقا ةيعامتجا

تاءارجإ هتضرف يذّلاو ،دعب نع ميلعّتلل ناك امك .مهلخد رداصمو
الو .ميلعّتلا ىلع لوصحلا نود تلاح ةّيبلس راثآ ،ّيّحّصلا رجحلا
ةّينقّتلا لئاسولا ،تاعمتجملا هذه يف اًفعض رثكألا ءاضعألا كلتمي
دقلو .تنرتنإلا ربع ميلعّتلا ةّيرارمتسا نامضل ةمزّاللا ةّيلاملاو

ّنأ ىلإ نيع/ميملا عمتجم عم تيرجأ يتّلا زيكرّتلا ةعومجم تصلخ
،نيع/ميملا عمتجم ىلإ نيمتنملا صاخشألا نم طقف 01٪»
ةّيناكمإ دوجو مدع ّلظ يف ،تنرتنالا ربع مهتسارد ةلصاوم اوعاطتسا
«.ءابرهكلاو بيساوحلا ىلإ لوصولاو تنرتنالاب لاصّتالل
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بونجلا يف قطانم- ىربكلا سنوت

ةهجلا
دوّسلا نونطاوملا/تاوادوّسلا تانطاوملا

ةّيلقألا ةعومجملا

اّيداصتقاو اّيعامتجا ةمورحم ةّيلقأ ربتعُت ةعومجم

تاّيصوصخلا

ءاضقلا نأشب05 ددع نوناقلل ّيلعف قيبطت¬
ّيرصنعلا زييمّتلا لاكشأ عيمج ىلع

تاجايتحالا

ةّيرصنع¬
صرفلا ؤفاكت مدع¬

91 -ديفوك ةحئاجل ةقباّسلا لكاشملا

.ةّيساسأ قوقح ةثالث فدهتسا ةحئاجلا ريثأت ّنأ انظحال دقل
ريثأت ةمزألل ناك ،ةّيداصتقالاو ةّيعامتجالا قوقحلا ىلإ ةبسّنلابف
ةّجحب مهفئاظو مهضعب دقف ذإ ،دوّسلا صاخشألا ىلع بسانتم ريغ
نكّسلا يف ّقحلاب رّرضلا قحل امك .سوريفلا راشتنا ردصم مهنأ

اًديعب نشعي يتاوّللا كئلوأف .تاوادوّسلا ءاسّنلا ىلإ ةبسّنلاب ةّصاخو
ةفوفحم فئاظو نهيدل يتاوّللاو ةّيلصألا ّنهندمو ّنهتالئاع نع
،راجيإلا ميلاعم ديدست مدعل ّنهلزانم نم ّنهداعبتسا ّمت رطاخملاب

لخّدتلا ىلإ دوّسلا صاخشألا معد ةكرح ءاضعأ ّرطضا اّمم
لزنملا يفو ّنهسأر طقسم يف نمقُي يتاوّللا كئلوأ ّنأ ديب .ّنهتدعاسمل

.رشابم لكشب نرّثأتي مل ،ّيلئاعلا

ةّيونعملاو ةّيدسجلا ةمالّسلاو نمألا يف ّقحلا ّنأ ةحئاجلا تفشك دقل
نوناقلا دوجو نم مغّرلا ىلع ،ةئفلا هذه ىدل ابستكم نكي مل

لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلاب قّلعتملاو8102 ةنسل05 ددع ّيساسألا
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ّمت امك .ىوتحملا نم عوّنلا اذه رشنت مارغتسنا ىلع تاباسحو كوبسيف
نع تا.نيعفادملاو تاّيعمجلا لبق نم ةعّقوُم ةحوتفم لئاسر لاسرإ

قيلعتب ةبلاطملل ،مارغتسنا و كوبسيف ةرادإ ىلإ ناسنإلا قوقح
.فينعو ّيزييمت باطخل جّورُت يتّلا تاباسحلاو تاحفّصلا

ءارحّصلا بونج نم تا.نورجاهم
ىربكلا
بونج نم نورجاهملا صاخشألا ّلظي ،ّيئزجلا انليلحتل اًقفو
ةطبترم ةلاح يهو ،ةحئاجلا نم اًرّرضت رثكألا ىربكلا ءارحّصلا
ةلأسمب قّلعتت ةقباسلا لكاشملا نم ددع دوجوب اًرشابم اًطابترا
ّيداصتقالا لالغتسالاو ،ةّينوناقلا ةيامحلاو فارتعالا ىلع لوصحلا

.نيّيعامتجالا ذبّنلاو زييمّتلاو ،ّيسنجلاو

لوصحلا نم تعنُم يتّلا ةّيسيئّرلا تاعومجملا ّنإف ،انتانايبل اًقفو
- ةحئاجلا روهظ لبق ىّتح ةشاشه فرعت ةلأسم يهو- لمع ىلع
ىلإ ةفاضإلاب ىربكلا ءارحصلا بونج نم تا.نيرجاهملا نم يه
تفشك ذإ .هالعأ انركذو قبس امك ، ةقاعإلا يوذ صاخشألا
بونج نم تا.نيرجاهملا مظعم ّنأ زيكرّتلا تاعومجمو تالباقملا
رجحلا ءانثأ مهفئاظو اودقف دق مهتلباقم تّمت نيذّلا ىربكلا ءارحصلا
ّيمويلا لمعلا يف ةّيسيئّرلا مهليغشت تاعاطق لّثمتت .لماّشلا ّيّحّصلا
لمعلاو ّيحالفلا لمعلاو (ةزهاجلا سبالملاو معاطملاو يهاقملا)
لالخ صاخشألا ءالؤه لوصح مدع ىلع رمألا رصتقي ملو .ّيلزنملا

،بسحف لمعلا تابحاص/باحصأ نم ضيوعت ّيأ ىلع ةرتفلا هذه
امدنعو .مهعضو ببسب زييمّتلاو ّيفّسعّتلا درّطلل اًضيأ اوضّرعت لب
مهنم ريثكلا هجاو ،ةنّيعم تاعاطق يف ا﮲يجيردت طاشّنلا شعتنا

دمتعملا ةدحاولا ةّصحلا ماظن ربجأ .مهفئاظو عاجرتسا يف ةبوعص
مجح صيلقت ىلع لمعلا تابحاص/باحصأ هّجوملا رجحلا ءانثأ
تمت نيذّلا ىربكلا ءارحصلا بونج نم تا.نورجاهملا دّكأ دقو ،لمعلا

عمتجملا نع لّثممل اًقفوو .ضيوعت ّيأ نود اولصُف مهنأ مهتلباقم
نحن اننيب قراوفلا ةدايز ىلإ ّالإ91- ديفوك سوريف ّدؤي مل» ،ّيندملا
صاخشأ انّنأ ىلع انيلإ رظنُي لاز ام .نيّيسنوّتلا نيبو ،نيرجاهملا
«.مهرايد ىلإ ةدوعلل سنوت ةرداغم مهيلع نّيعتي

ةراسخلاو ةحئاجلا ببسب ةّيداصتقالا عاضوألا روهدتل ةجيتنو
يتّلا مهلزانم اًضيأ ديدعلا دَقَف ،لخدلا يلاّتلابو ،فئاظولل ةلئاهلا
ّيندملا عمتجملا تامّظنم تصحأ دقل .نايحألا بلغأ يف اهنورّجؤي
تائفلا فرط نم تاراعشإلا ديدع ،اهتراشتسا تّمت يتّلا تاّيعمجلاو
رطخ ىلإ ضّرعّتلاو نكسملا نادقفب قّلعتت اهلمع نم ةديفتسملا
رثكألا ىربكلا ءارحّصلا بونج لود نم تا.نورجاهملا ناكو .درشّتلا
عّربتلل تاءادن قالطإ ّمتو ،لماّشلا ّيّحّصلا رجحلا ةرتف لالخ ارّرضت

فنعلاو شّرحّتلل صاخشألا نم ديدعلا ضّرعت ذإ .ّيرصنعلا زييمّتلا
فقاوملا ددع يف عافترا ظحول امك .ّيعامتجالا لصاوّتلا لئاسو ىلع
لماّشلا ّيّحّصلا رجحلا حاتأ دقل .ةحئاجلا لالخ ةّيرصنعلاو ةّيزييمّتلا
دوّسلا صاخشألل ةّصاخلا ةايحلل تاكاهتنالا نم ديزمل ةصرفلا

تحبصأ دقل .اهريغل وأ ةّيسنوّتلا ةّيسنجلل نيلماح اوناك ءاوس
،ةحئاجلا ءانثأ ةرثكب ةمدختسملا ّيعامتجالا لصاوّتلا تاكبش
ّدض زييمّتلاو تامجهلاو تاناهإلل اّيسيئر اًردصم ،كوبسيف ةّصاخو
.صاخشألا ءالؤه

ةلادعلا ىلإ لوصولا يف ّقحلا كهتنُي ،نوناقلل ّيقيقح ذيفنت بايغ يف
ةّصتخملا تاطلّسلا لبق نم اّمات ءاردزا انظحال دقل .ةحئاجلا قايس يف

عمتجم تفدهتسا يتّلا ةّيهاركلا تالمح ّدض ةعوفرملا ىواكّشلل
ّمتي مل ،اذه انموي ىلإ .دوّسلا صاخشألاو ةّينيّدلا تاّيلقألاو نيع/ميملا
ىلع تاعومجم ّدض ةّيروهمجلا ليكو ىلإ ةعوفرملا ىواكّشلا يف ّتبلا

 سباڤو نيندمو سقافصو ىربكلا سنوت

ةهجلا
ىربكلا ءارحّصلا بونج نم تا.نورجاهم

ةّيلقألا ةعومجملا

ّيسنجلاو ّيداصتقالا لالغتسالا ىلإ ةضّرعُم ةعومجم

تاّيصوصخلا

ةّينوناقلا ةيامحلاو فارتعالا¬
6102 ةنسل16 ددع ّيساسألا نوناقلل ّيلعفلا ذيفنّتلا¬

راّجتالا عنمب قّلعتملا6102 توأ3 يف خّرؤملاو
هتحفاكمو صاخشألاب

تاجايتحالا

زييمت¬
ّيعامتجا ذبن¬
لالغتسالاو صاخشألاب راّجتالا اياحض¬

ّيداصتقالا
ةّيرصنع¬
ةماقإلا ةقاطب ةّيحولص ءاهتنا رثإ درّطلا¬
ريغ تا.نيرجاهملل ةّيئاضق تاقحالم¬

تا.نيّيماظّنلا
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لجأ نم .رجحلا ءانثأ مهتماقإ ةقاطب ديدجت اهتمّدقم يفو ،ّشهلا
ديدجت يف ةبوعص نودجي نيذّلا صاخشألا قوقح رارمتسا نامض

ةيسنوتلا ةموكحلا تردصأ ،اهتّيحالص ءاهتنا دنع مهتماقإ ةقاطب
ةيهتنملا ةماقإلا تاقاطبل ّيئاقلّتلا ديدمّتلا ىلع ّصني اموسرم

نم صاخشألا ضعب دّكأ ،كلذ عمو .0202 توأ13 لبق اهتّيحولص
تاقياضمل مهضّرعت ،زيكرّتلا ةعومجم يف اوكراش نيذّلا نيرجاهملا

تاقاطب ةّيحولص ةياهن رثإ ىلع هّجوملا رجحلا ءانثأ نمألا تاّوق نم
ملف ،لماّشلا ّيّحّصلا رجحلا لالخ ةموكحلا سيئر اننأمط» .مهتماقإ
دعب رمألا انب ىهتناو ،ةضورفملا طاسقألا رجاهم صخش ّيأ دّدسي
دحأ حضوأ امك ،«رانيد005 ىلإ لصت ةّيلام اياطخ عفدب كلذ

ذإ .نيرجاهملا صاخشألا قوقح لجأ نم ةلماعلا تاّيعمجلا يلّثمم
موسرملا ليعفت قاطن لوح ةّيريسفت ةرّكذم دوجو مدع ببسبو هّنأ
ةرازول ةعباّتلا بناجألاو دودحلا ةرادإ ّنإف ،هالعأ هيلإ راشملا
هّنأ نم مغّرلا ىلع ،ةيحولّصلا لاجآ قيلعت امئاد قّبطت مل ةيلخاّدلا

ةّيلدع تاعّبتتب ةقّلعتم اياضق كانه نكت مل هّنأ ىلإ ةراشإلا ردجت
.ةماقإلا ةقاطب ةّيحولص ءاهتنا ساسأ ىلع

ةلاح يف ةدايز ىلإ ةّيسنوّتلا ةلوّدلا هتضرف يذّلا دودحلا قالغإ ىّدأ
ىربكلا ءارحصلا بونج نم تا.نورجاهملا اهشيعي يتّلا فعّضلا

اذهب .ةّيسنوّتلا تاعماجلا يف نولّجسملا تابلاّطلاو ةبلّطلا ةّصاخو
دق ،ًالّوأ .ةفعاضم رطاخم ةعومجملا هذه ءاضعأ هجاوي ،ىنعملا
ةليقث ةّيلام تابوقعل مهضّرعي اّمم ،مهتماقإ ةقاطب ةّيحولص يهتنت
،ةّيلاملا اياطخلا عفدل انلزانم ةرداغم اننكمي ال» :ريخأّتلا ببسب
ةبلاط ةداهش يف درو امك ،«اّيموي ليحرّتلا رطخ يف شيعن نحنف

نأل ،مهنطو ىلإ ةدوعلا ةلاحتسا ببسب ّمث .زيكرّتلا ةعومجم لالخ
ةلوّدلا اهترجأتسا يتّلا مهناطوأ ىلإ مهتداعإل ةّيوجلا ةلحّرلا
ءانثأ .مهلوانتم يف نكت مل لماّشلا ّيّحّصلا رجحلا ءانثأ ةّيسنوّتلا
ءارحّصلا بونج نم تا.نورجاهملا ركذ ،زيكرّتلا ةعومجم لاغشأ
ىلإ اهب اوهّجوت يتّلا تاّيعمجلا تا.يلّثمم تاءادن ّنأ ىربكلا
لجأ نم لجاعلا لّخدّتلا ىلع مهّثحل تارافّسلا ىلإو تاّيلصنقلا
،مهناطوأ ىلإ مهتداعإل ةّدعملا تالحّرلا يف نكامأ ىلع لوصحلا
ةّيئاذغ تادعاسم ميدقتب تاّيلصنقلا تفتكا ذإ ،نايسّنلا ّيط تيقب
.لماّشلا ّيّحّصلا رجحلا ءانثأ سوريفلا نم ةياقولل تاّدعمو

تا.نورجاهملا دجو ،ةّيونعملاو ةّيدسجلا ةمالّسلاو نمألا ىوتسم ىلع
.ّيّحّصلا رجحلا ءانثأ ةلزع رثكأ مهسفنأ ىربكلا ءارحصلا بونج نم
ةقاطبو ةماقإلا ّقح يمحي اّينوناق اراطإ كلمت ال سنوت ّنأ امبو
قوقح نمضي اهيدل نوناق  ال اهّنأ امبو ،تا.نيرجاهملل ةماقإلا

ىربكلا ءارحّصلا بونج نم تارجاهملا ّنإف ،لزانملا تالماع
ةعومجم تطّلس دقلو .ةّيدسجو ةّيونعم ةجودزم ةشاشهل  تاضّرعم
نم تارجاهملا ىلع تسروم يتّلا تاءادتعالا ىلع ءوّضلا زيكرّتلا

ظافتحالاب مهل حامّسلل ّيعامتجالا لصاوّتلا تاكبش ربع
لالخ نيرجأتسملا ءاصقإل  ةموكحلا تّدصت امك)45مهنكاسمب
55.(0202 سرام12 موي دقُع ّيفحص رمتؤم

،مهنم نوروسيملا حتفف ،ةئفلا هذه دارفأ نيب نماضت ةكرح تدلو
ديدعلا رِبجُأ .مهلزانم اودقف نمل مهباوبأ ،تابلاّطلاو ةبلّطلا ةّصاخو
،اًنكمم دعابّتلا دعي مل كلذل ؛ناكملا سفن يف اعم شيعلا ىلع مهنم

 .ةعومجملا لخاد ىودعلاب ةباصإلا لّدعم ةدايز يف مهاس اّمم

نالعإ نم مغّرلا ىلعف ،ةّيّحّصلا ةياعّرلا ىلع لوصحلاب قّلعتي اميف
ّيّحّصلا رجحلا ءانثأ عيمجلل تاصوحفلا ةّيناجم نع ةموكحلا
ةماقإلا لثم ،تازايتمالا ضعبل اًعضاخ اهيلإ لوصولا ّلظ ،لماّشلا

.65ّيعامتجالا نامّضلا ةمظنأ دحأ يف طارخنالاو ىربكلا سنوت يف
نم ةماقإ ةقاطب نوكلمي ال نيذّلا نورجاهملا صاخشألا مرُح امك
مّدقت يتّلا ةّيعماجلا تايفشتسملا ّنأ ةقيقح .تامدخلا ىلإ لوصولا
نود اًضيأ تلاح دق ىربكلا سنوت يف زّكرتت ّيناجملا صحفلا
،ةبقعلا هذه ىلإ فاضنيو ،ةمدخلا هذه ىلإ عيمجلل ئفاكتملا لوصولا

يف نولمعي نيذّلا صاخشألل ّيعامتجالا نامّضلل ةيطغت ّيأ بايغ
عم تيرجأ يتّلا زيكرّتلا ةعومجم ترهظأ دقل .ةّشه تاعاطق
نيذّلا صاخشألا ةّيبلاغ ّنأ ىربكلا ءارحصلا بونج نم نيرجاهملا
،ّيحالف لمع ،ّيلزنم لمع) دقع نود تاعاطقلا هذه يف نولمعي
ةطبترملا جالعلاو تاصوحفلا ةّيناجم نم اوديفتسي مل ،(ة.لدان
رباخم) ّصاخلا عاطقلل ةظهاب موسر عفدل اوّرطضاو ،91- ديفوكب
ّيندملا عمتجملا ماق .(ةّصاخلا تاّحصملا ،ةّصاخلا ةّيبّطلا ليلاحّتلا
ءارحّصلا بونج نم صاخشألا عم نماضّتلا لجأ نم ةئبعّتلاب
،ةحئاجلا نع مجاّنلا يئانثتسالا عضولا ىلإ ةباجتسالل .ىربكلا
تاكبشو ةّيبّالط تاّيعمج عم ّيندملا عمتجملا تامّظنم تنواعت
تاّدعم عيزوت يف تكراشو ،نايدألا يلّثممو ءايحألا يف نماضّتلا
.ةّيدقنلاو ةيئاذغلا تادعاسملا ىلإ ةفاضإلاب سوريفلا نم ةياقولا

لافطألا ةعاطتساب نكي ملف ،ميلعّتلا ىلع لوصحلا ىلإ ةبسّنلاب اّمأ
ةعباتم ،تا.نيرجاهملا لافطأك ،فعض ةّيعضو يف نوشيعي نيذّلا
يف رّكذُن انوعد - ةّينقّتلا لئاسولا صقنل كلذو تنرتنالا ربع ميلعّتلا
ارمأ ّدعُي يسنوّتلا ميلعّتلا ماظن ىلإ لافطألا ءالؤه ذافن ّنأ ،ءانثألا

نم ديدعلا ّنأ امك .ّيداصتقالاو ّيرادإلا ىوتسملا ىلع ،ةياغلل ادّقعم
ةعباتم نم اونّكمتي مل ىربكلا ءارحّصلا بونج نم تابلاّطلاو ةبلّطلا
عفدل ةمزّاللا دراوملا صقن ببسب كلذو تنرتنالا ربع سورّدلا
 .بوساحلا وأ تنرتنالا فيلاكت

بونج نم تا.نورجاهملا هجاو دقلف ،ةلادعلا ىلإ ذافّنلاب قّلعتي اميف
ينوناقلا مهعضوب ةطبترملا لكاشملا نم ديدعلا ىربكلا ءارحّصلا
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يّتلاو ،ةئفلا هتاه ىلع91 - ديفوك ريثأت ىدم يف ًايزكرم ًالماع
.اهتسارد ترج يتّلا تائفلا نيب نم اًرّرضت رثكألا اهّنأ ودبي

ةّينيّدلا تاّيلقألا
رثكأ طبترت ،ةّينيّدلا تاّيلقألاب ةقّلعتملا ةزجوملا ةقرولا بسح

،ةّينيّدلا رئاعّشلا ةسراممو ةدابعلا ةّيرحب اهضرتعت يتّلا لكاشملا
تّدأ دقلو .اهنيد ببسب ّيعامتجالا ذبّنلاو زييمّتلاب اضيأ طبترت امك
ىلإ ذافّنلا يف ّقحلا روهدت ىلإ ةحئاجلا ءانثأ تعضُو يتّلا دويقلا
ّقحلا ،اّيلجت رثكأ لكشبو ،ةّيونعملاو ةّيدسجلا ةمالّسلاو نمألاو ةلادعلا

.ةّينيّدلا رئاعّشلا ةسرامم يف

نم ةلسلس ضرف ىلإ ةيسنوّتلا ةموكحلا91- ديفوك ةحئاج تعفد
كلذ يف امب ،ةّيساسألا تاّيرحلا ةسرامم ىلع ةقوبسملا ريغ دويقلا

يف ةّينيّدلا تاعّمجّتلا عنم لالخ نم ،ةّينيّدلا رئاعّشلا ةسرامم ةّيرح
،سنوت يف ةّينيّدلا تاّيلقألا ىلع ةّدشب رارقلا اذه رّثأ .ةدابعلا نكامأ

ةلوزعم اهسفن تدجو يتّلا ،ةّيئاهبلاو ةّيحيسملا تاّيلقألا ًاديدحتو
تاعّمجّتلا عيمج ىلع ضورفملا عنملل ناك امك .ةرتفلا هذه لالخ
ةّيلقعلا ةّحّصلا ىلع ّصاخ لكشب ّيثراك رثأ ةدابعلا نكامأ قالغإو
رجحلا ّنأ ،تا.نيّيحيسم عم تيرجُأ يتّلا ةلباقملا تفشك .اهئاضعأل
سوقّطلاب لافتحالا ّنأ ذإ :يعامتجالا مهذبنو مهتلزع يف مقاف
زّزعيو عمتجملا ةّيقب عم لعافّتلل ةصرف رّفوي ةّيعوبسألا ةّيعامجلا
.نمألاو ءامتنالاب روعّشلا

يتّلاو ،سنوت يف ةّينيّدلا تاّيلقألا تناك ،ّيّحّصلا رجحلا ةرتف لالخ
تدافأ .زييمتو ةّيهارك ةلمحل اًفده ،فعض ةّيعضو لبق نم فرعت
اهئاضعأ ضعبل (روّصلا) ةّيصخّشلا تانايبلا ّنأ ةّيحيسملا ةفئاّطلا

يف سوريفلا راشتنا يف مهيلع موّللا ءاقلإل اوعس دارفأ اهمدختسا دق
اميس ال ،سنوت يف نيّيحيسملا صاخشألا ّدض زييمّتلا ديازت .سنوت
لصاوّتلا تاكبش ىلع ةّيصخّشلا تانايبلا مادختسا لالخ نم
ةّيحيسم ةّيعمج تمِهُّتاو ،ةرماؤملا تاّيرظن تّشفت ثيح ،ّيعامتجالا
تالمح تّدأ دقو .دالبلا يف ةحئاجلا راشتنا يف ببّسلا اهنوكب
مهاس امم ،ىرخألا ناّيدألا هاجت بّصعّتلا ةدايز ىلإ هذه ةيهاركلا

نيذّلا صاخشألا ىدل فوخلاو نمألا مادعناب روعّشلا ةدايز يف
.تاّيلقألا هذه ىلإ نومتني

عيمجل ريبعّتلاو يأّرلا ةّيرح فاعضإ يف ةّيّحّصلا ةمزألا تمهاس دقل
،لعفلابو .ّيسنوّتلا ّيطارقميّدلا ماظّنلا ةشاشه تفشكو تا.نينطاوملا
ةّيرحب ةقّلعتملا اياضقلا نم ديدعلا ّنأ تيرجُأ يتّلا تالباقملا ترهظأ
قّلعتي اميف اميس الو ،مكاحملا ىلع تضرُع دق يأّرلاو ريبعّتلا
ىلع ةّينيّدلا تاّيلقألا تاّيعمج دّكؤت امك .ريمّضلا ةّيرح عوضومب

تناع ذإ .يلزنملا عاطقلا يف تالماعلا ىربكلا ءارحصلا بونج
،رفّسلا تازاوج اميس ال ،ّنهتايوه قئاثو عيمج ةرداصم نم ّنهضعب
دقلو .لمعلا تابحاص/باحصأ لبق نم ديدش ّيدسج فنعل نضّرعتو
شرحّتلا نم ةدّدعتم تالاح ّيسنوّتلا ّيندملا عمتجملا75قّثو
ّنهليغشت ّمت ىربكلا ءارحّصلا بونج نم تارجاهملا ّدض باصتغالاو
،زيكرّتلا ةعومجم يف تاكراشملا عم ثيدحلا لالخ .لزانم تالماعك
مادختسا نم اهعنمو اهرفس زاوج رداص اهلّغشُم ّنأ ّنهادحإ تدّكأ

رودص مغرف .نيرهش نم رثكأل ةفرغ يف ةزجتحم تناك اهنأو ،اهفتاه
،85هتحفاكمو صاخشألاب راّجتالا عنمب قّلعتملا ّيساسألا نوناقلا
ةدارإ ّدض زاجتحالاو رفّسلا زاوج ةرداصم رظح ىلع ّصني يذّلا
يذّلا ،95ءاسّنلا ّدض فنعلا ىلع ءاضقلا نوناق رودص مغرو ،صخّشلا
ال تاسرامملا هذه ّنإف ،ّيعامتجالا عوّنلا ىلع ّينبملا فنعلا مّرجي
 .91- ديفوكل ةّيّحّصلا ةمزألا لالخ تفعاضتو ةّرمتسم لازت

اًضيأ صاخشألا ءالؤه هجاوي ،ةمولعملا ىلإ ذافّنلاب قّلعتي اميف اّمأ
ةّيرح ىلع ةضورفملا دويقلا نع كيهان ،ةّيفاقثو ةّيوغل زجاوح

اضيأ مهو .ةّينيد تاّيلقأ ةّدع كلذك اهنم يناعت يتّلاو ةدابعلا
مكارت لّثم دقل .مهترشب نول ببسب مصولاو زييمّتلاو راّجتالا اياحض
،قوقحلا ىلع لوصحلاب ةقّلعتملاو لبق نم ةدوجوملا تابوعّصلا هذه

ىربكلا سنوت

ةهجلا
ةّينيد تاّيلقأ

ةّيلقألا ةعومجملا

يسنوّتلا روتسّدلا اهلفك يتّلا ريمّضلا ةيرح أدبمل ّيلعفلا قيبطّتلا

تاّيصوصخلا

مالسإلا ريغ ىرخأ نايدأب حيرص فارتعا¬
ةّينيّدلا رئاعّشلا ةسرامم يف ّقحلل ّيلعف ذيفنت¬

تاجايتحالا

زييمت¬
ةّيهارك تالمح¬
ّيعامتجا ذبن¬
ةّينيّدلا رئاعّشلا ةسرامم يف ةدودحم ةّيناكمإ¬

91 -ديفوك ةحئاجل ةقباّسلا لكاشملا



ىلإ يلاّتلابو ،ّيعامتجالا لصاوّتلا عقاوم ىلع ةّيهاركلا تالمحب
.ّيدسجلاو ّيفطاعلا نمألاب ساسحإلا مادعنا

ةّيعمج عم تيرجُأ يتّلا ةلباقملا تزربأ ،ىرخأ ةهج نمو
دارفأ نيب دوسي يذّلا ّيعامجلا نماضّتلا ىوتسم تا.نيّيئاهبلا
تا.نيّيئاهبلا ةدئافل ال ةّيئاذغلا تادعاسملا ميدقت ّمت ذإ .ةفئاّطلا

ةّيعمجلا لّثمم راشأو .ىرخألا ةّينيّدلا تاّيلقألل كلذك لب ،بسحو
بعّشلا ةّيقب نأش اهنأش91- ديفوكب ترّثأت ةفئاّطلا ّنأ ىلإ اضيأ
.ّيسنوّتلا

ىواكش عفر ّمت دقو ؛ريمّضلا ةّيرحل كاهتنا تالاح كلذك تصحأ اهّنأ
افيدجت ةيسنوّتلا تاطلّسلا هتربتعا ىوتحم ةكراشم دعب مهّدض

ةّتس نجّسلاب يڤرش ةنمآ ىلع مكُح اذكهو .مالسإلل ائيسمو (ارفك)
دّلق ،«انوروك ةروس» ناونعب كوبسيف ىلع اروشنم اهتكراشمل ،رهشأ
نم ةغلابلا ةّباشلا تنيدأو ؛91- ديفوك نع ثيدحلل نآرقلا بولسأ
.ةيهاركلا ىلع ضيرحّتلاو نيّدلا ىلع يّدعّتلا ةمهتب ،اًماع72 رمعلا

ريبعتلا ةّيرحل ّيقيقحلا رابتخالا نم عونك اهتمكاحم ميدقت ّمت دقلو
،13 لصفلا يف ريبعّتلا ةّيرح يسنوّتلا روتسّدلا نمضيو .سنوت يف

هّنأ ودبي نكلو ،اهل ةيامحلا ةيسنوّتلا ةلوّدلا رّفوت نأب يضقي يذّلاو
ضّرع اّمم ،اهب ةناهتسالا تّمت ،91- ديفوكل ّيئابولا قايّسلا يفو
ةزّزعملا ،ةّيلدعلا تاعّبتّتلا ىلإ نيدحلملا صاخشألاو ةّينيّدلا تاّيلقألا
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نيذّلاو ،تاوا.دوّسلا نيّيسنوّتلا تا.نينطاوملا لثم مهلثم ،ةحئاجلا نع
ريثأت طبتري .ركذتُ داكت ال ةعاجنب نكلو اًضيأ نوناقلا مهيمحي
ّيعامتجالا مهعضوب ،كلذك ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا ىلع ةحئاجلا

ىلع لوصحلا ةبوعصب طبتري يذّلاو ،لبق نم مئاقلا ّيداصتقالاو
مغّرلا ىلع ةلوّدلا اهنّمؤُت ال يتّلا ميلعّتلا وأ ةحّصلا وأ لمعلا قوقح
ال هّنكلو ،ّكش نود نيسحّتلل لباقو ،مئالم ّينوناق راطإ دوجو نم
ىلع ريبك لكشب ةحئاجلا ترّثأ امك .دّيجلا لكّشلاب مويلا قّبطي
نأ يغبني يتّلا ةّينوناقلا ةيامحلا مادعنا ببسب ،ةّينيّدلا تاّيلقألا
لّكشت نم يه دوّسلا نيّيسنوّتلا ةئف ّلعل ،ريخألا يفو .اهب عّتمتت
كلذ دوعيو ،ةحئاجلاب ارّثأت ّلقألا اهّنأ ودبي يتّلا تاعومجملل الاثم
ىلع ،اءوس ّلقأ ناك ةرتفلا هذهل قباّسلا ّيداصتقالا اهعضو نوك ىلإ
ّينوناقلا راطإلا ذيفنت يف ةعاجّنلا بايغ نم اهتاناعم نم مغّرلا

.ةّيرصنعلا ةحفاكمل

تدب نإو ،ةلداعم نع فشكت ّيلوألا ريرقّتلا اذه جئاتن نأ انل ودبي
وأ ةّيلقألا عضو ّنأ وهو ،هراكنإ نكمي ال اعقاو سكعت يهف ،ةطّسبم
لوصح ىلع رشابم لكشبو رّثؤي ،اقَبسُم مئاقلا ،ةّيلقأ ةربتعُملا ةئفلا

يذّلاو ،«ّيداعلا» ّيسنوتلا قايّسلا يف اهقوقح ىلع تائفلا هذه
عمو .ةحئاجلا نع مجاّنلا«يئانثتسالا» عضولا ريثأت هيلإ فاضني
،ةلداعملا هذه يف ارود يّدؤت دق ،ىرخأ ةدّدحم لماوع كانهف ،كلذ
ىلإ لعفلاب سانلا نم ةنيعم تائف يمتنت دقف .ةيعطاقّتلا اميس الو
ةفلتخم لاكشأل قرط قرتفم ىلع اهسفن دجت يلاّتلابو ،تاّيلقأ ةّدع
.91 - ديفوك تاريثأت مقافت نم ديزي اّمم ،زييمّتلاو ةاواسملا مدع نم

نم بناجلا اذهب - تاّيلقألا ّلك رابتعاب - اًضيأ ءاسّنلا رّثأتت
ضعبلا تحضوأ ،زيكرّتلا تاعومجمو تالباقملا لالخف .ةّيعطاقّتلا
مازتلالا بوجو عم ةمزألا ءانثأ ّنهميلعت ةلصاوم ىلع نربجُأ ّنهنأ
ةرسألا لافطأ ةياعر تايرخألا ىلع ناكو ؛ةّيلزنملا لامعألاب مايقلا
.ةّيجراخ ةدعاسم دوجو مدع ببسب ىضرملا وأ ّنّسلا رابك ةياعر وأ
ةدايز ،(يعامتجالا عوّنلا) ردنجلا ساسأ ىلع مئاقلا فنعلا دادزا

ءاسّنلا هاجت صوصخلا هجو ىلعو ،ةحئاجلل ّماعلا قايّسلا يف ةّداح
يف تاسوبحم نّهسفنأ ندجي يئّاللا ،تاّيلقألا هذه ىلإ تايمتنملا

ىلع ءوّضلا طيلست ىلإ91- ديفوك نع ةّرجنملا ةّيّحّصلا ةمزألا تّدأ
ىلإ ةبسّنلاب تاّيرحلاو قوقحلا ىلع لوصحلا يف ةاواسملا مدع هجوأ
زيزعت يف تبّبست امك ،ةفيعض عاضوأ يف نوشيعي نيذّلا صاخشألا

ةّيسنوّتلا ةلوّدلا اهتذخّتا يتّلا تاءارجإلا تعّجش امك .قراوفلا هذه
ىلع لوصحلاب قّلعتي اميف ةّصاخ ،زييمّتلا لاكشأ ضعب خيسرت ىلع
تائفلا هتاه تضّرعو ،ميلعّتلا وأ ةّحّصلا وأ نكّسلا وأ لمعلا يف ّقحلا
وأ لمعلا صرف نادقفو ،ظوحلم ريقفتب ةطبترم ةديدج ليقارعل
قيثولا طابترالا ةظحالم ّمهملا نم هّنأ دقتعن .كلذ ىلإ امو ،نكّسلا
يذّلا قباّسلا عضولاو قراوفلا مجح عافترا ،ةهج نم ،نيب دوجوملا

ءاوس ،مهعضوب ّينوناقلا فارتعالا ىوتسم ىلع تائفلا هذه هتشاع
تاّي.غيزامأ وأ نيع/ميملا عمتجم نم صاخشأ وأ تا.نيرجاهم اوناك
ريفوت يف ،ىرخأ ةهج نم ،ةعاجّنلا نيبو ،ةّينيّدلا تاّيلقألا وأ
يوذ صاخشألا ةلاح يف يأ- تدجُو ام اذإ ،ةّينوناقلا ةيامحلا
ةّيعامتجالا صئاصخلا نع الضف- دوّسلا صاخشألا وأ ةقاعإلا

.ةّيداصتقالاو

كانه ّنأ ةعومجم ّلك ىلع ةحئاجلا ريثأت ىدمل ّيئزجلا ليلحّتلا رهظأ
مجح نيبو لبق نم افعض فرعت يتّلا تاّيعضولا هذه نيب اطابترا
ءارحّصلا بونج نم تا.نورجاهملاف .اهنم ةدحاو ّلك ىلع تاساكعنا
ةياغلل ةدودحم صرفب ةقباّسلا مهعاضوأ تمسّتا نيذّلا ،ىربكلا
نكّسلاو لمعلا فورظو ةّينوناقلا دويقلا ببسب قوقحلا ىلع لوصحلل
دوجو نم مغرلا ىلع اذهو- ّيرصنعلا زييمّتلاو ةياغلل ةبعّصلا

ارّرضت رثكألا اوناك - ذّفنُي ىّتح ىقشي ،ةّيرصنعلا ةحفاكمل نوناق
صاخشألا ىلإ ةبسّنلابو .ةحئاجلا لالخ ةضورفملا دويقلا نم
داهطضالل اياحض الصأ مه نيذّلاو ،نيع/ميملا عمتجم ىلإ نيمتنملا
نم نوناعي كلذك مه ،تالاجم ةّدع يف ّيعامتجالا زييمّتلاو ّينوناقلا

غيزامألا تاعومجمب ّينوناقلا فارتعالا مدع ّنإ ّمث .دويقلا هذه
اهعضو نع ًالضف ،اهقوقح ىلع اًضيأ رّثؤي اهتاّيصوصخو
.فيعض الصأ وه يذّلا ،ّيداصتقالاو ّيعامتجالا

نم يتّلا نيناوقلا فلتخمل ّيقيقح قيبطت دوجو مدع نع ليلدكو
ّرجنا امب اريثك ةقاعإلا يوذ صاخشألا رّثأت ،مهيمحت نأ ضرتفملا

ةاواسملا مدع هجوأ مقافت.3
91 - ديفوك ببسب زييمّتلاو
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،دوعي كلذف ،91- ديفوك نم ارّرضت رثكألا تائفلا هذه تناك اذإ
ىلع نيرداقلا دارفألاو تاّيعمجلا ضرتعت يتّلا تابوعّصلا ىلإ ،اضيأ
لالخ لّقنّتلا ةّيرح ىلع تعضُو يتلا دويقلا ببسب ،ةدعاسملا ميدقت
ىلع بعّصلا نم ناك ،لّوجّتلا رظح ببسبف .ةحئاجلا لحارم ضعب

ةرايز تاّيلقألا قوقح نع ةعفادملا تاّيعمجلا تا.يلّثمم
لجأ نم ،سنوت نم ةفلتخم قطانم يف ماظتناب تا.نيديفتسملا
امو ،مهل ةمزّاللا ةياعّرلا ميدقتو ،ناسنإلا قوقح تاكاهتنا قيثوت
تامّظنم ىلع ةّيّحّصلا ةمزألا تايعادت نم مغّرلا ىلعو .كلذ ىلإ
نادقف - يلاملا ىوتسملا ىلع اميس ال ،ّيسنوّتلا ّيندملا عمتجملا
دعب نع لمعلا دامتعاو لّوجّتلا رظح - ّيلمعلا ىوتسملاو - ليومتلا

ةحئاجلا ةحفاكم يف ةّيلاعفب تامّظنملا هذه تمهاس دقف - اهيفّظومل
ديفوك ةهجاومل ةديدج ةطشنأ ةماقإ لالخ نم ينطولا ىوتسملا ىلع
-9106.

ةّيعامتجالا ةّيجيتارتسالا ّنأ ذإ ،اّدج ةنيمث ةدعاسملا هذه تناك دقل
ةمزألا بقاوع نم فيفخّتلل سنوت اهتعضو يتّلا ةّيداصتقالاو
ىلإ نومتني نيذّلا صاخشألا نم ىمظعلا ةّيبلاغلا لمشت مل ةّيّحّصلا
ةموكحلا طّطخت مل ،كلذ ىلع ةوالع .ةسارّدلا اهتلمش يتّلا تايّلقألا
عمتجملا تامّظنم ىلع ةمزألا راثآ ةجلاعمل تاءارجإ ةّيأل ةيسنوّتلا
.ّيسنوتلا ّيندملا

وأ ،ّنهرسأ دارفأ وأ ّنهجاوزأ اوناكأ ءاوس ،ّنهيلع نيدتعملا عم لزنملا
ّمت ،ةرتفلا كلت يفو .ّنهعم نونطقي نيذّلا ءاقدصألا وأ نكّسلا ءاقفر
«تاميقم تامداخ»ـك نلمعي تارجاهمل تالاح نم ددع ءاصحإ
.ّنهتالّغشم/ّنهيلّغشم يديأ ىلع ةلماعملا ءوسو زاجتحالل نضّرعت
ةمالّسلاب ريبك لكشب ةحئاجلاب ةطبترملا ةفلتخملا دويقلا تّرضأ دقل
بايغ وأ لّقنّتلا عنم كلذ نم ،ءاسّنلا ءالؤهل ةّيونعملاو ةّيدسجلا
ّنهتّيلالقتساب تّرضأ اهّنأ يأ ،لمع ىلع لوصحلا يف فاصنإلا
  .ةّيلاملا

ىدم يف ارود بعلت نأ اهنأش نم ىرخأ لماوعل ديدحتب انمق دقل
،رابتعالا نيعب ذخأن نأ يغبني ذإ .تاّيلقألا ىلع91- ديفوك ريثأت
رجحلا ءانثأ ،ّيعامتجالا لصاوّتلا تاكبش ديازتملا مادختسالا راثآ
صاخشألل ةّصاخلا ةايحلا كاهتنا عّجش يذلاو ،لماّشلا ّيّحّصلا
وأ ةّينيّدلا تاّيلقألل وأ ،ىرخأ تاّيسنج نمو نيّيسنوّتلا نم دوّسلا

،ّيعامتجالا لصاوّتلا تاكبش تحبصأ دقل .نيع/ميملا عمتجمل كلذك
هذه ّدض زييمّتلاو مّجهّتلاو ةناهإلل اّيسيئر اردصم ،كوبسيف ةّصاخو
ةّيهاركلا تالمح نع ةّصتخملا تاطلّسلا تضاغت دقلو .تاعومجملا
ّدض ةّيروهمجلا ليكو ىلإ ةعوفرملا ىواكّشلا نم مغّرلاب ،كلت

نم عوّنلا اذه رشنت مارغتسنا ىلع تاباسحو كوبسيف ىلع تاعومجم
.ىوتحملا



يندملا عمتجملا عم ةراشتسا :ةشمهملا تاعومجملاو تايلقألا قوقح ىلع91-ديفوكلا رثأ22

ةياعرلا ىلإ لوصولا ةيناكمإ يف ةريبكلا تابوعّصلا ىلع ءوّضلا
 .لماّشلا ّيحّصلا رجحلا ءانثأ  ةّيرارمتسالا مدع ببسب ةّيّحّصلا

غيزامألا ىلإ ةبسّنلاب ،تالباقملا يف اوكراش نيذّلا صاخشألل اقفو
يوذ صاخشألاو ىربكلا ءارحّصلا بونج نم تا.نيرجاهملاو
ّنأل ،اريبك اديدهت ةمولعملا ىلإ ذافّنلا ةلأسم تفرع ،ةقاعإلا
نيتئف تضّرعت .مهتاّيصوصخ مئالت ةغلب كراشُت مل تامولعملا

ةّيرح يف ّقحلاب قّلعتي امو ةّينيّدلا تاّيلقألا :ةّصاخ بعاصمل
؛ةدابعلا رود قالغإ ببسب كلذو ،ةّينيّدلا رئاعّشلا ةسرامم

ةدوعلا ّقح ّصخي اميف ىربكلا ءارحّصلا بونج نم تا.نيرجاهملاو
ةدوعلل تالحر ىلع لوصحلا نم اوّنكمتي مل مهّنأل ،ّيلصألا دلبلا ىلإ
ىرخأ قطانم نم تا.نيدفاولا تا.نيرجاهملا سكع ىلع ،مهناطوأ ىلإ

.ةّيلامّشلا اكيرمأ وأ ابوروأ لثم

وأ ردنجلا لثم لماوعلا ضعب ّنإ لوقلا اننكمي ،انتانايب ىلإ اًدانتسا
،ّيعامتجالا لصاوّتلا تاكبش ىلع دجاوّتلا كلذك وأ يفارغجلا عقوملا

هذه اههجاوت يتّلا ةاواسملا مدعو زييمّتلا مقافت ديزم يف تمهاس دق
نم تائفلا هذه بلغأ دفتست مل .ةفعضتسملا تاعومجملاو تاّيلقألا
لخاد نماضّتلا ىلع تلّوع لب ،ةلوّدلا اهتحرط يتلا ةمزألل ةباجتسالا
.اهيلإ تضّرعت يتّلا بعاصملا ةهباجم لجأ نم تاّيعمجلا عمو تائفلا

يف اّرمتسم لازي ال اذه انموي ىلإو يذّلاو ،ّيّحّصلا فرّظلا اذه يف
ىصوي يتّلا ريبادتلا ضعب كانه ،زييمّتلا ةفعاضمو قراوفلا قيمعت
تائفلا هذه ىلع91- ديفوك رثأ ةّدح نم فيفخّتلا لجأ نم اهعابّتاب
.ةحئاجلا عم ارّكعت تدازو ةلصاوتم فعض تالاح يف شيعت يتلا

ةتوافتم بسنب ،سنوت يف ةفعضتسملا تائفلاو تاّيلقألا تفرع دقل
راشتنال ةقباس فعضو ةشاشه تاّيعضو ،ةدّدعتم تالاجم يفو
،زييمّتلا لكاشم اهيلإ نومتنملا دارفألا هجاو ،ّيموي لكشبو .ةحئاجلا

ىلإ ءامتنالا ببسب فنعلا ىلإ قوقحلا ىلع لوصحلا يف زييمّتلا نم
ذإ ،ةسناجتم تسيل تاعومجملا هذه ّنأ امك .تائفلا هذه نم ةدحاو
ةفلتخم تابوعص عم ىرخأ ىلإ ةدحاو نم رّيغتت دق اهتاّيعضو ّنأ

ّيعامتجالا قايّسلا وأ عمتجملا يف اهيف ةدحاو ّلك عضو بسح
لاحلا وه امك- اهمّرجي ّينوناق راطإ دوجوب وأ ّيداصتقالاو
ريغ تا.نيرجاهملاو نيع/ميملا عمتجم نم صاخشألا ىلإ ةبسّنلاب
ّنكلو ةيامحلا اهل رّفوي نأ ضرتفملا نم رخآ وأ- تا.نيّيماظّنلا
ىّتحو .ةقاعإلا يوذ وأ دوّسلا صاخشألا اميس ال ،عجان ريغ هقيبطت
وأ ةقطنملا بسح تاّيعضولا فلتخت نأ نكمي ،ةعومجملا سفن لخاد
.ةّيداصتقالاو ةّيعامتجالا فورّظلا

ّنأ ثحبلا قيرف ظحال ،زيكرّتلا تاعومجمو تالباقملا ءارجإ لالخ
ا﮲يداصتقا ،91 - ديفوك ةحئاجب ترّثأت دق تاعومجملا عيمج
موسرم رادصإ مغر ،لمع ىلع لوصحلا صرف ترقهقت ذإ .ا﮲يعامتجاو
امك0202.16 ليرفأ41 يف خّرؤملا0202-2 ددع ةموكحلا سيئر
ىلع ءاقبإلا ّمت نإو ،لماّشلا ّيّحّصلا رجحلا لاوط مكاحملا قالغإ ّنأ
يف مهسأ ،دعب نم هقحل يّذلا بارضإلاو ،تامدخلا نم ىندألا ّدحلا
راقتفالا ّرضأ دقو .ةحئاجلا لالخ ةلادعلا ىلإ ذافّنلا تاءارجإ لاقثإ
.ميلعّتلا ىلع تائفلا ءالؤه لوصحب ةّيلاملاو ةّينقّتلا لئاسولا ىلإ

يوذ صاخشألا اميس ال ،تاراشتسالا يف تا.نوكراشملا ماق ،كلذك
طيلستب ،تا.نورجاهملاو نيع/ميملا عمتجم نم صاخشألاو ةقاعإلا

ةمتاخلا .4
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:ةّماع تايصوت
.اّينوناق هب فارتعالاو ّيغيزامألا رصنعلا ةيامح¬
ةّيعامتجالا تالاجملا يف غيزامألا تاعومجم تاّيرحو قوقح زيزعتو ةيامحل ةسوملمو ةلجاعو ةّصاخ ةّيرادإو ةّيعيرشت تاءارجإ ذاخّتا¬

.ةّيوغّللاو ةيفاقّثلاو
.ّيمومعلا مالعإلا لئاسوو ثحبلاو ميلعّتلا يف ةّيغيزامألا ةغّللاو ةفاقّثلا جاردإ¬

:91- ديفوكب ةّصاخ تايصوت
تالّخدّتلاو ةيامحلاو صحفلا كلذ يف امب ،ةئراّطلا ةّيّحّصلا ريبادّتلا لوح تامولعملاو ّماعلا باطخلا ةمجرت نامض تاطلّسلا ىلع¬

.ةّيغيزامألا ةغّللا ىلإ ،ةّيّحّصلا
لالخ نم ترزمتو ةطامطم ةقطنم يف نوشيعي نيذّلا غيزامألل ةّيمومعلا ةّيّحّصلا قفارملا ىلإ لوصولا ليهست يف رظنلا ةلودلا ىلع¬

.ةّيلحم ةّيّحص زكارم ءاشنإ
راشتنا بنجت لجأ نم ةفعضتسملا وأ ةّيلقألا تائفلا نع ةلذتبملا راكفألاو ةيطمنلا روصلا رشن نع مالعإلا لئاسو عنتمت نأ بجي¬

بقارت نأ بجي .مهفعض مقافت ىلإ يدؤت يتلا ةمزألا قايس يف اميس ال ،تائفلا ءالؤهب روصلا هذه رضت نأ نكمي .اهنع ةبذاك تامولعم
ةلودلا ىلع بجيو ،هيلع فرشتو مالعإلا لئاسو هرشنت يذلا ىوتحملا (ACIAH) يرصبلا يعمسلا لاصتالل ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا

.زيحتلاو ةيرصنعلا ةحفاكمل ةيئاضق تاقيقحت حتف لالخ نم باقعلا نم تالفإلا ةحفاكم

غيزامألا تاعومجم

تايصوّتلا  .5

:ةّماع تايصوت
.ةقاعإلا يوذ صاخشألا يمحت يتلا تاعيرشتلا قيبطت نامض¬

:91- ديفوكب ةّصاخ تايصوت
فييكت لجأ نم سوريفلا ةحفاكمل يجيتارتسال طيطختلا يف مهكارشإو سوريفلل يّدصّتلا يف اّيزكرم اعقوم صاخشألا ءالؤه حنم¬

.مهتاجايتحا عم تالوكوتوربلا
تاسسؤملا يف ةيولوألا مهحنمت ةيحصو ةيعامتجا ةيطغت ءاشنإ لالخ نم اهتيرارمتساو ةّيّحّصلا ةياعرلا ىلإ لوصولا ةيناكمإ نامض¬

.(... ميعطّتلاو صحفلا) ةيحصلا
.ينطولا ىوتسملا ىلع نيكمتلاو جامدإلا نامضل يداصتقالاو يعامتجالا شاعنإلا يف ةقاعإلا يوذ صاخشألل ةيولوألا ءاطعإ¬

ةقاعإلا يوذ صاخشألا
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:ةّماع تايصوت
ميرجت لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلاو ةّيئازجلا ةّلجملا نم032 ةداملا ءاغلإب سنجلا سفن نم صاخشألا نيب تاقالعلا ميرجت ءاغلإ¬

.نوناقلا سفن نم رركم622و622 نيتداملا ءاغلإو نيع/ميملا عمتجم ىلإ نيمتنملا صاخشألا
.ّيرسقلا يجرّشلا صحفلا عنم¬

:91- ديفوكب ةّصاخ تايصوت
روتسدلا نم94 لصفلا ماكحأل ةفلاخملاو ماعلا ماظّنلا مساب ىرُجت يتّلاو ةّصتخملا تاهجلا لبق نم ةّيئادعلا تالّخدّتلل ّدح عضو¬

.بسانّتلاو ةرورّضلاو ةاواسملا ئدابمو4102 ةنسل يسنوتلا
ةلماّشلا ةيّعامتجالا ةياعّرلا ميدقت ربع ،ةحئاجلل ةيداصتقالا تايعادّتلا نم ّدحلل ةّيداصتقاو ةّيعامتجا تاباجتسا عضو بجي¬

.نيع/ميملا عمتجم ىلإ نيمتنملا فنعلا اياحضو ىوأم نود صاخشألل
ىلع زييمت يأ نود ،اًناّجم ةعنقألاو ةمّقعملا ّداوملاو ،ةّيسنجلا ةياقولا تاّدعم عيزوت كلذكو ،ةّيحّصلا ةياعّرلا ىلع لوصحلا نامض بجي¬

.ّيسنجلا هجوّتلا وأ ردنجلا ساسأ

نيع/ميملا عمتجم

:ةّماع تايصوت
.ّيرصنعلا زييمّتلا دض8102 ةنسل05 ددع نوناقلل ّيلعفلا قيبطتلا ىلع رهّسلا¬

:91- ديفوكب ةّصاخ تايصوت
ةئفلا هذه ةيامح لجأ نم زيحتلاو ةيرصنعلا ةحفاكمل ةيئاضق تاقيقحت حتف لالخ نم باقعلا نم تالفإلا حفاكت نأ ةلودلا ىلع بجي¬

.ةحئاجلا ببسب شهلا اهعضو مقافتي يتلا
يعمسلا لاصتالل ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا بقارت نأ بجي .تاهيشيلكلاو ةيطمنلا روصلا رشن نع عانتمالا مالعإلا لئاسو ىلع بجي¬

.هيلع فرشتو مالعإلا لئاسو هرشنت يذلا ىوتحملا (ACIAH) يرصبلا

تاوا.دوّسلا تا.نونطاوملا
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:ةّماع تايصوت
راّجتالا عنمب قّلعتملا6102 ةنسل16 ددع نوناقلاو ّيرصنعلا زييمّتلا دض8102 ةنسل05 ددع نوناقلل ّيلعفلا قيبطتلا ىلع رهّسلا¬

هتحفاكمو صاخشألاب
.تا.نيّيماظّنلا ريغ تا.نيرجاهملا عاضوأ ةيوست عيجشت¬
.ةقئال لمع فورظ نامضل ةدّدحم طباوض عضو¬
.ةّشه تاّيعضو يف صاخشألل ةماقإلا ةرتف زواجت ىلع ةضورفملا تابوقعلا ءاغلإ¬

:91- ديفوكب ةّصاخ تايصوت
.مهيلع ةحئاجلا ريثأت نم ّدحلل91 - ديفوك ةحفاكمل ةّينطولا ةّطخلا يف رابتعالا نيعب مهعضو ةشاشه ذخأو تا.نيرجاهملا جمد¬
.تا.نيمجرتملاو تامجرّتلا ريفوت لالخ نم اميس ال ،ةمولعملا ىلإ ذافّنلا نامضل ةددحم تاّيجيتارتسا عضو¬
،ةّيناّجملا ةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا اميس الو ،ةّيّحّصلا ةياعّرلا تامدخ ىلإ يزييمّتلا ريغ لوصولا مهل نمضت يتلا لئاسولا عضو¬

.ةياعرلا ةّيعون ىلع مهعضو رثؤي نأ نود
تاباطخلا ّلك ةبراحمو مهتيامحو تا.نيرجاهملا ّدض ةّهجوملا سوريفلا راشتناب تاماهّتالا جيجأت نع عانتمالا تاطلّسلا ىلع بجي¬

.ىربكلا ءارحّصلا بونج نم تا.نيرجاهملا ّدض ةّيزييمّتلا

ىربكلا ءارحّصلا بونج نم تا.نورجاهملا

:ةّماع تايصوت
.ةينيدلا تايلقألل ةدابعلا نكامأو تايعمجلا ءاشنإ ليهست¬
.نيدحلملا صاخشألا كلذ يف امب ،تاّيلقألا عيمجل ةدابعلا ةّيرحل ّيلعفلا قيبطّتلا نامض¬

:91- ديفوكب ةّصاخ تايصوت
ةّينيّدلا رئاعّشلا ةسراممو دقتعملا ةّيرح كاهتنت يتّلاو ةيهاركلا باطخو رخآلل ةيداعملا ةعيبّطلا تاذ ثداوحلا ةعباتم ةلوّدلا ىلع بجي¬

باطخلا اذه لثم تايعادت نم مقافتو ةّينيّدلا تاّيلقألا فعض نم ديزت نأ لمتحملا نم يتّلا تامزألا تالاح يف اميس ال ،ريبعّتلاو
.ةفينعلا اهنم ةّصاخ

.ةّيلدع تاعّبتت ّلحم نوكي نأ بجي ةّيهاركلا باطخ رشني صخش ّلك¬

ةّينيّدلا تاّيلقألا



زييمتلا رثؤي فيك :91- ديفوك ريثأتو ةاواسملا مدع» ، اشر عبسلا -1
قوقح ةعومجم ،«ةحئاجلا ءانثأ ةيلصألا بوعشلاو تايلقألا براجت ىلع
 طباّرلا .0202 ربمتبس ، ةيلودلا تايلقألا

.1202 ليرفأ ، ةيلودلا وفعلا ةمظنم ، «ملاعلا يف ناسنإلا قوقح ةلاح»-
  طباّرلا

ةروث دعب تايلقألا عضو :سنوت يف ةنطاوملاو ةيوهلا ، ايفليس ، ينيرتاوك2
:طباّرلا .8102 ، تايلقألا قوقح ةعومجم ،1102

ةينيدو ةيقرع) تايلقأ ربتعت تاعومجم ةدع ىلإ ريشن ،ريرقتلا اذه يف3
يوذ صاخشألا اميس الو ،ةفعضتسملا تائفلا ىلإ كلذكو (ةّينثاو ةيوغلو
يناسنجلاو يسنجلا عونتلا نم نوردحنملا صاخشألاو ةقاعإلا

ةّيلقأ لّكشي امل تباث فيرعت دوجو مدع نم مغرلا ىلع .تا.نورجاهملاو
صئاصخلا لّثمت يتّلا كلتل ماعلا مهفلا عبّتن اننإف ،يلودلا نوناقلا يف

نع فلتخي يذلا نيّدلا وأ ةّينثالا وأ ةغّللا يأ ،ةّيلقألل ةّيسيئّرلا ةدّدحملا
لكشب انلمع يفو ،ةساردلا هذه يف ،كلذ عمو .ةنيعم ةلود يف ةيبلغألا

اذهو رطخلل ةّضرعملا تائفلا عيمج ّدض زييمّتلا ةحفاكم ىلإ فدهن ،ّماع
نوناقلا يف ةّيلقأ اهّنأ ىلع اّيديلقت اهفيرعت ّمتي مل يتلا تاعمتجملا لمشي
.نيع/ميملا عمتجم ىلإ نومتنملا صاخشألاو تا.نيرجاهملا لثم ،ّيلودلا

ءارولا ىلإ ةرظن .1102 ةروث دعب دوسلا نويسنوتلا» ، اهم ، ديمحلا دبع4
، وكسيموروألا ةسايسلا زجوم ،«ةيرصنعلل ةضهانملا ةكرحلا تايادب يف

.8102  توأ72 ،48 ددع
مهسنج عم ةيردنجلا مهتيوه قباطتت نيذلا صاخشألا ىلع قلطي5

(ةدالولا دنع بوسنملا وأ) يجولويبلا
دض ةيتاوملا ريغ ةلماعملا وأ زيحتلا وأ زييمتلا لاكشأ نم لكش6

.ةقاعإلا يوذ صاخشألا
ةهجاوم يف ةيسنوتلا :سنوت يف يغيزامألا ءاعدالا» ، ينافيتس ، ليسوب7

، يرييت ، سورسيدو ، دنهم ، نيتامليت .«يسايسلا لاقتنالا يدحت
ةيخيراتلا تاراسملا :«يبرعلا عيبرلا» تابارطضا يف ةيغيزامألا بلاطملا

زكرم ، طابرلا ، ايقيرفإ لامش يف ةيوهلا تاكرح يف ةريخألا تاروطتلاو
.512 .ص ،7102 ، كريب-كاج

8
غيزامألل يفاقثلاو يداصتقالاو يعامتجالا ءاصقإلا :ليدب ريرقت .سنوت9

لوألا نيرشت / ربوتكأ7 ، يملاعلا يغيزامألا رمتؤملا ،» سنوت يف
.2 .ص ،6102

01

يفاقثلاو يداصتقالاو يعامتجالا ءاصقإلا :ليدب ريرقت .سنوت»11
نيرشت / ربوتكأ7 ، يملاعلا يغيزامألا رمتؤملا ،» سنوت يف غيزامألل
.2 .ص ،6102 لوألا

، سنوت ، نكاسملاو ناكسلل ماعلا دادعتلا ،ءاصحإلل ينطولا دهعملا21
4102.

.2102 ، ةقاعإلا لوح يملاعلا ريرقتلا ، ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم31
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شماوهلا
،«ةروثلا دعب ام سنوت يف ةنطاوملاو ةقاعإلا» ،يبرعلا حالصإلا ةردابم41

8102 توأ32

.هسفن عجرملا51
يداصتقالاو يعامتجالا عضولا» ،نورخآو ينارت اوسنارف ناج61

فيلاكتلاو ةاواسملا مدع :سنوتو برغملا يف ةقاعإلا يوذ صاخشألل
.332-512 .ص ،7102 ،4 ددع،retlA،.lov11 ،«مصولاو

،«ةروثلا دعب ام سنوت يف ةنطاوملاو ةقاعإلا» ، يبرعلا حالصإلا ةردابم71
 ،8102 توأ32

.«ةروثلا دعب ام سنوت يف ةنطاوملاو ةقاعإلا» ،يبرعلا حالصإلا ةردابم81
،RASBI راصبإ ةّيعمج ،تاّيطارقميّدلا ءاسّنلل ةّيسنوّتلا ةّيعمجلا91

HTT،«يناثلا نييرودلا نيريرقتلا صحف يف يندملا عمتجملا ةمهاسم
صاخشألا قوقح ةيقافتا قيبطتل سنوت نم نيمدقملا نيعمجملا ثلاثلاو
، «8102 يف ةعقوتملا ، ةيقافتالا نم53 ةداملا بجومب ةقاعإلا يوذ

.0202 ، فينج ، ةقاعإلا يوذ صاخشألا قوقح ةنجل
يوذ صاخشألل ةيعامتجالا ةيامحلا يف قحلا» ،نورخآو ازيريت ،وتنيب02

.13 .ص ،6102 ،«سنوت يف ةقاعإلا
.31 ص،12
.43 .ص ،وتنيب ،هسفن عجرملا22
امنيب ،«طاوللا» رظح ةلأسمب رمألا قلعتي ،ةيسنرفلاب ةقطانلا ةخسنلا يف32

ىلع ءاسنلاو لاجرلا نيب ةيلثملا ةيسنجلا تاقالعلا ةيبرعلا ةخسنلا رظحت
.ءاوس ٍدح

enueJ ،«؟ًايسنج نييلثملل يرابجإلا يجرشلا صحفلا ةياهن وحن :سنوت42
euqirfA،227102 ربمتبس. 
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les Points Anti-Discrimination et l’Observatoire pour la Défense

du Droit à la Différence (2020).

ATFD

2020, T.T.H, IBSAR, ATFD
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27يندملا عمتجملا عم ةراشتسا :ةشمهملا تاعومجملاو تايلقألا قوقح ىلع91-ديفوكلا رثأ

ةرايز لوح ةيلوأ ةظحالم» ، ةدحتملا ممألل عباتلا ناسنإلا قوقح سلجم03
هجوتلا ساسأ ىلع زييمتلاو فنعلا نم ةيامحلاب ينعملا لقتسملا ريبخلا
 ،1202 ناوج81 ،«سنوت ىلإ ةيردنجلا ةيوهلاو يسنجلا

، «1102 دعب ام سنوت يف ةيرصنعلاو قرعلا» اترام ، ينويلاكس13
SSEHE،61202 يام، 

ةروث باقعأ يف» دوسلا نييسنوتلا«تاكرحت» .يلاد دارم ، سانيإ23
ءادوسلا ةيضقلا«نع عافدلاو ةيخيراتلا ةيوهلا ىلع ديكأتلا نيب :1102
«، eniacirfa euqitiloP،18-16 .ص ،5102 ،4 ددع ،041 .دلجملا. 

.ينويلاكس ،هسفن عجرملا33
.هسفن عجرملا43
،«سنوت يف ءارحصلا بونج نم نيرجاهملل ىرخألا ةلحرلا» ،ايليل ،زيلب53

 .1202 ليرفأ72 ، دنومول

فارتعالا نم :سنوت يف ءارحصلا بونج ةرجهلا» ، ليماك ، ينيراساك63
،étéicoS snoitargiM ،«ةيرادإ ةيضق ءاشنإ ىلإ ةيعامتجا ةقيقحب
.75-34 .ص ،0202 ،1 ددع ،971 .دلجملا

سنوت يف ءارحصلا بونج نم نورجاهملا لامعلا» ىفطصم ، يوارصنلا73
ةيبوروألا ةلجملا ،«بناجألا فيظوت ىلع ةيعيرشت اًدويق نوهجاوي
.871-951 .ص ،7102 ،4 ددع ،33 .دلجملا ، ةيلودلا ةرجهلل

.يوارصنلا ،هسفن عجرملا83
ةيعامتجالا فعضلا طاقنل يساسألا مييقتلا» ، نميإ ، يداوجلا93

ىلإ لاعفلا لوصولا لجأ نم نيرجاهملل ةيحصلاو ةيداصتقالاو
،6102 ، ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا ،«سنوت يف ةيحصلا تامدخلا

.47 .ص
الو ةعضاوتم نيئجاللاو نيرجاهملاب بيحرتلا يف ةيسنوتلا ةبرجتلا»04

 .9102 يناثلا نيرشت / ربمفون03 ، سيربال ،«تاعقوتلا نود لازت

.521 .ص ،0202 ، ةجاوخ14
ءارحصلا بونج ةرجهلل قئال لابقتسا مامأ تايدحت» ، نيردس نب ديعس24

.04 .ص ،8102 ، تربيإ شيرديرف ةسسؤم ،«سنوت يف
ةيمك ةسارد :سنوت ىلإ ءارحصلا بونج ايقيرفإ لود نم» ،يكاسم نتاف34

تاراسملاو ةماعلا بناوجلا :سنوت يف نيرجاهملا عضو لوح
،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلل يسنوتلا ىدتنملا ،«تاعلطتلاو
0202.

مدع نيب :سنوت يف تارجاهملا ةايح راسم،44
.0202 ، تاحومطلاو زييمتلاو ةاواسملا

يف ملاعلا يف نيدلا ةيرح لوح ريرقت» ،ةيكيرمألا ةيجراخلا ةرازو54
،«سنوت :9102

وأ) نييئاهبلا ةلماعم :سنوت» ، يدنكلا نيئجاللاو ةرجهلا سلجم ؛
ليرفأ71 ،«ةيسنوتلا تاطلسلاو نييئاهبلا ريغ لبق نم (نييئاهبلا
3002،

نايدأ دنع فقوتت سنوت يف تايلقألا ةيامح له .. فيرش سنوي نب64
 ،1202 ليرفأ81 ، سوراف دصرم ،« ؟باتكلا

نم فواخم طسو ةفخب لماعتي يمانتملا يسنوتلا يحيسملا عمتجملا»74
،8102 توأ62 ، سكيليكيو ،«ةموكحلا تاقياضم

ديقي ،0202 سرام22 يف خرؤملا82-0202 مقر يسائرلا موسرملا84
.لاوجتلا رظح تاقوأ جراخ تاعمجتلاو سانلا ةكرح

،«تاموسر01 يف91- ديفوك نم ةيناثلا ةجوملا» ،يوارضخلا كلام94
0202 ربمتبس82 ،ادافيكنإ

ددحي يذلا ،0202 يام2 خرؤملا802-0202 مقر يموكحلا موسرملا05
.فدهتسملا ءاوتحالا تابلطتم

حلاصل تاءارجإ ذختت سنوت :انوروك سوريف» ، نارول ، سامود ودابير15
01 ، وفنإ سنارف ،«ىربكلا ءارحصلا بونج ةقرافألا ةصاخو ، بناجألا
 ،0202 ليرفأ

-سرام ،ىّحّصلا رجحلا ءانثأ ةيدرفلا تايرحلل بعللا ةلاح نع ريرقت25
ILDA دادعإ نم ،0202 ناوج

تاءارجإ ىلع صني ال يحصلا لوكوتوربلا :انوروك سوريف ةبراحم»35
.0202 ربمتبس31 ، بيولا ريدم ،«نيقاعملا حلاصل ةددحم

ecapsE ، راجيإلا عفد مدعل مهلزانم نم نويراوفيإلا درط :سنوت45
reganaM،0202 ليرفأ5 يف رشُن. 

12 ، ةيداصتقا رابخأ ، خافخفلا سايلإ اهذختا يتلا تاءارجإلا زربأ55
 .0202 سرام

.ةيعامتجالا نوؤشلا ةرازو ، سنوت يف يعامتجالا نامضلا ماظن65
عقاوو لمعلا فورظ :ىربكلا سنوت يف لزانملا تالماع» ، تانج نب ريهز75

 .«قئاللا لمعلا اياضقو تاكاهتنالا

6102 توأ3 يف خرؤملا6102 ةنسل16 ددع يساسألا نوناقلا85
.هتحفاكمو صاخشألاب راجتالا عنمب قلعتملا

7102 توأ11 يف خّرؤملا7102 ةنسل85 ددع يساسألا نوناقلا95
.ءاسّنلا ّدض فنعلا ىلع ءاضقلاب قّلعتملاو

سوريف ةمزأ نم ةررضتملا تالئاعلا عم نماضت ةجوم :91- ديفوك06
لوضانألا ةلاكو ،انوروك

عنمل لغّشلا ةّلجم ماكحأ ضعب فاقيإو ةيفرظو ةيئانثتسا ماكحأ رادصإ16
.لماّشلا ّيّحّصلا رجحلا ءانثأ حيرستلا

www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/

NewsDetail.aspx?NewsID=27174&LangID=F 

https://www.ehess.fr/fr/carnet/apr%

C3%A8s-george-floyd/race-et-racisme-dans-tunisie-post-2011 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/

2021/04/27/en-tunisie-l-autre-parcours-des-migrants-

subsahariens_6078270_3212.html

https://lapresse.tn/37888/ftds-lexperience-tunisienne

-en-matiere-daccueil-de-migrants-et-de-refugies-est-

modeste-et-demeure-en-deca-des-attentes/ 

https://www.state.gov/reports/2019-report-on

-international-religious-freedom/tunisia/  

https://www.refworld.org/docid/3f7d4e27e.html

https://www.observatoirepharos.com/pays/tunisie/

la-protection-des-minorites-en-tunisie-sarrete-t-elle-aux

-religions-du-livre/

https://wikileaks.org/plusd/cables/06TUNIS2141_a.html

https://inkyfada.com/fr/2020/

09/28/covid-19-deuxieme-vague-tunisie-dataviz/

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/

societe-africaine/coronavirus-la-tunisie-prend-des-

mesures-en-faveur-des-etrangers-notamment-des

-africains-subsahariens_3907013.html

http://adlitn.org/download/rapport

-les-libertes-aux-temps-du-coronavirus/

https://directinfo.webmanagercenter.com/2020/09/13/

lutte-contre-le-coronavirus-le-protocole-sanitaire-ne-prevoit-

pas-de-modalites-specifiques-en-faveur-des-handicapes

https://www.espacemanager

.com.tunisie-des-ivoiriens-expulses.html 

https://www.businessnews.com.tn/en-direct

-lessentiel-du-discours-delyes-fakhfakh,520,96491,3

https://atfd-tunisie.org/wp-content/

uploads/2020/11/Maquette-Fr-14-sept-2020.pdf

https://www.aa.com.tr/fr/afrique/

tunisie-covid-19-vague-de-solidarité 
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تاعومجملاو تايلقألا قوقح ىلع91-ديفوكلا رثأ
يندملا عمتجملا عم ةراشتسا :ةشمهملا

قوقح نيمأت ىلع لمعلا
نييلصألا ناكسلاو تايلقألا

قرف ةدع عم تيرجأ يتلا ةشقانملا تاعومجمو تالباقملل ادانتسا
اهلمشت يتلا تاعومجملا عتمت ىلع91-ديفوكلا ةحئاج ترثأ ،ةنيابتم
نأ ظحال ثحبلا قيرف نأ ريغ .ةئف لك بسح ةفلتخم قوقحب ةساردلا

ةصاخ ،ايعامتجاو ايداصتقا ،91-ديفوكلا ءابوب ترثأت تائفلا عيمج
سيئر نم موسرم رودص نم مغرلا ىلع ،لمعلا صرف ةيدودحم ببسب
ءالؤه رثأت دقو . ليرفأ يف خرؤملا مقر ةموكحلا
ميلعتلاو ةلادعلا ىلإ جولولاب رمألا قلعتي امدنع ةفلتخم ةروصب ناكسلا

:ةصاخ تابقع تهجاو نيتئف نأ ةظحالم نكميو .ةياعرلاو تامولعملاو
ةدابعلا رود قلغ دعب اهرئاعش ةسراممب قلعتي اميف ةينيدلا تايلقألا

بونج ايقيرفإ نم تا/نيرجاهملل ةبسنلاب مألا دلبلا ىلإ ةدوعلا قحو
تا/يرجاهم رارغ ىلع ءالجإ تالحر ن.مهل رفوتت مل هنأ امب ءارحصلا
.ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأ

تاعومجملاو تايلقألا ىلع91-ديفوكلا ءابو رثأ ةساردلا هذه نيبت
،نيع/ميملا عمتجم ،ةقاعإلا تا/يوذ ،غيزامألا يأ ،سنوت يف ةشمهملا
ءارحصلا بونج ايقيرفإ نم تا/نورجاهملا ،تاو.دوسلا تا/نويسنوتلا

ةقباس ةشاشه ةلاح تاعومجملا هذه مظعم شيعت .ةينيدلا تايلقألاو
ةهباجمل ةيسنوتلا ةلودلا اهتذختا يتلا ريبادتلا ببسب تمقافت ،ةحئاجلل
ةشمهم ةئف وأ ةيلقأل ءامتنالا ةداع رثؤي امنيبو .91-ديفوكلا يشفت
نإف ،سنوتل«يداعلا» راطإلا يف قوقحلاب عتمتلا ىلع ارشابم اريثأت
دجت دق ،عقاولا يفو .هريكعت يف داز دق ءابولل«يئانثتسالا» عضولا
ىلإ يدؤي امم ،تايلقأ ةدعل يمتنت قرتفم يف اهسفن تائفلا ضعب
.قوقحلاب عتمتلا نأشب91-ديفوكلا رثأ لمقافت

                                                                      :ناونعلا ،ةيلودلا تايلقألا قوقح ةعومجم
 :ينورتكلإ ديربلا:سكاف :فتاه
:ينورتكلإلا عقوملا
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