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ةبقاعتملا تامزألا ريثأت
مكحب لامعألا داّور ىلع
قطانملا يف ةرورضلا
قدينف- نانبل يف ةيفيرلا
حاّدم .س انيل
اهلمع تالاجم لمشتو .تاساردلل ينانبللا زكرملا يف ةيداصتقا ةثحاب يه حادم .س انيل
تاسسؤملا تايكيمانيدو ةيعانصلا عقاوملاو يميلقإلا داصتقالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا
ةعماج نم داصتقالا يف هاروتكد ةداهش حاّدم ديصر يف .ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلاو
ًةرود ،تاساردلل ينانبللا زكرملا ىلإ اهمامضنا لبق ،تّمتأ .اينابسإ يف يليجريف يإ اريفور
تلغش .ايلاطيإ ،ةيقدنبلا يف )DCEO( ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمّظنم يف ةيبيردت
-انابرإ يونيلإ ةعماج يف ةيقيبطتلا ةيميلقإلا تاداصتقالا ربتخم يف ةرئازٍ ةثحاب بصنم

يف داصتقالا مسق يف ةيداصتقا ةثحابو ،ةيكريمألا ةدحتملا تايالولا يف )CUIU( نيبماش
يترام‘ جمانرب نمٍ ةحنم ىلع حاّدم تلصح .اينابسإ يف )VRU( يليجريف يإ اريفور ةعماج
ةيضوفملا نم لّومم ٌعورشم وهو ،)0202 -7102( ةيساردلا حنملل’دنفوك سيكنارفو
تلوانت يتلا ةيلودلاو ةينطولا ةيداصتقالا تاصنملا نم ديدعلا يف تكراشو .ةيبوروألا
.ةيداصتقالا ايفارغجلاو ةيلحملا ةيمنتلاو ةيعادبإلاو ةيفاقثلا تاعانصلاو ةيميلقإلا مولعلا



ريرقت

ةليلقلا تاونسلا ىدم ىلع نانبلب تفصع يتلا ةبقاعتملا تامزألا تكرت
راجفنا ىلإ ًالوصو ،91-ديفوك ةحئاجو يلاملا رايهنالا نم اًءدب ،ةيضاملا

ةرورضلا مكحب لامعألا داّورو ةريغصلا تاسسؤملا ،توريب أفرم
)sessenisuB nevirD ytisseceN(ّلظ يف كلذو ،دومصلا لجأ نم نوحفاكي
لامعألا داّور نم ديدعلا زرب دقو .اهمادعنا وأ ةيموكحلا ةدعاسملا صقن
ةيداصتقالا فورظلا عم لماعتلا فدهب ساسألا يف ةرورضلا مكحب
لجأ نم تاسسؤملا هذه حفاكت ،ةيلاتتملا تامزألاّ لظ يف ،نكلو .ةبعصلا
يتلا تايدحتلا فشكتسي ربكأ ٍعورشم نم اًءزج ريرقتلا اذه لّكشي .دومصلا
مّدقيو ،نانبل يف ةيفيرلا قطانملا يف ةرورضلا مكحب لامعألا داّور اههجاوي
.مهتطشنأ معدت ةيسايس ٍتارايخ ةيلحملا ةيموكحلا تائيهلل

ٍتاظفاحم ثالث نم قطانم ةثالث رايتخا مت ،ةساردلا ءارجإ ضرغلو
،راكع يف قدينفو ،عاقبلا يف ايشار يهو :نراقم ٍليلحت ءارجإل ةفلتخم
سسألا ىلإ رايتخالا ةيلمع تدنتساو .نانبل بونج يف باديحو نيطقو
.ةيفيرلا قطانملا صئاصخو يفارغجلا عّونتلاو ةيداصتقالا

يف ةرورضلا مكحب لامعألا داّور اههجاوي يتلا تايدحتلا ديدحت لجأ نمو
دامتعا مت ،ةيلاحلا ةمزألاّ لظ يف ةمادتسالا قيقحتو لمعلا ةلصاوم
ةيدرف تالباقم )1( :اهعمجل نيتقيرطو ،تانايبلا عمجل ةيعونٍ ثحب ةيجهنم
تاشقانم )2(و ,ةقطنم لك يف نييلحملا رارقلا يعناص عم ةرشابم
ةيعرفلا تاعاطقلا نم ةرورضلا مكحب لامعألا داّور عم لمعلا تاعومجم
نم لامعأ داور ةعبس وحن رايتخاّ مت دقو اذه .ةثالثلا قطانملا يف ةراتخملا
لوألا ريرقتلا اذه ّدعيو . لمع ةعومجمّ لكل ةددحملا ةيعرفلا تاعاطقلا

عم نانبل يف ةيفيرلا قطانملا لوح ريراقتلا نم اهلٍ طّطخمٍ ةلسلس نمض
تارغثلا ّبنجتل ةيتاسايس ٍتايصوتب ريرقتلا متخيو .قدينف ىلع زيكرتلا
ةيمنتلا يف تايدلبلا رود لهاجتت ام اًبلاغ يتلاو ,تاسايسلل ةدوهعملا
ةسايس ىلإ ةجاحلا ىلع ءوضلا ريرقتلا طّلسيو امك .ةيلحملا ةيداصتقالا
مكحب لامعألا داّور نيكمت )1( :لالخ نم نانبل يف ةيلومش رثكأ ةيفير ةيداير
)3( ,يعارزلا عاطقلا يف اميس ال يداصتقالا ومنلا زيزعت )2( ,اًيلحم ةرورضلا
.ةأرملا نيكمت )5(و ,بابشلا كارشإ )4( ,ةيميلقإلا تاكبشلا زيزعت
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3قدينف- نانبل يف ةيفيرلا قطانملا يف ةرورضلا مكحب لامعألا داّور ىلع ةبقاعتملا تامزألا ريثأت

ةمدقم
مادعناو يفيرلا رقفلا ىلع اًخراص ًالاثم راكع ةظفاحم يف قدينف ةيرق ّدعُت
ٍفده قيقحت ىلإ ريرقتلا اذه ىعسي .نانبل يف قطانملا نيب ةاواسملا
مكحب لامعألا داّور هجاوت يتلا تايدحتلا فاشكتسا )1( :داعبألا يثالث
ةيداصتقالا ةمزألاو91-ديفوك ةحئاج راثآ مييقت )2( ,قدينف يف ةرورضلا
,قدينف يف ةرورضلا مكحب لامعألا داّور ىلع توريب أفرم راجفناو ةيلاملاو
ميدقت )3(و ,تاسايسلا ىوتسم ىلع ةيموكحلا تاباجتسالا نع ًالضف
.يداصتقا ٍعاطق لكل اًصيصخ ةمّمصملا تاسايسلا نأشب ٍتايصوت
،ةرورضلا مكحب لامعألا داّورل ةبسنلاب ىوصق ًةيمهأ ةساردلا هذه بستكتو
ةيلودلا( ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ،تاسايسلا يعناصو ،نيثحابلاو
.نيرخآلا ةحلصملا باحصأو ،)ةيلحملاو

ىلعو ةقّمعم ٍتالباقم ىلع موقت ةيعونٍ ثحب ةيجهنم ريرقتلا اذه دمتعي
ّلُهتسا ثيح ،قدينف يف يناديملا لمعلا زجُنأ .لمعلا تاعومجم تاشاقن
ةعبرأ اهتلت ،1202 وينوي/ناريزح01و6 نيب ةقّمعم ةيسيئر ٍتالباقم سمخب
نيكراشم تّمض ،هسفن رهشلا نم51 و41 يف لمعلا تاعومجمل ٍتاشاقن
ٍلامعأ داّور  تلمشو ،ًاماع رشع ةينامثلاّ نس اوّمتأ نيذلا لاجرلاو ءاسنلا نم
ةيذغألا عينصت )2( ,يعارزلا عاطقلا )1( :ةيلاتلا تاعاطقلا يف ةرورضلا مكحب
ددعلا غلب دقو .)تامدخلاو علسلا( ةراجتلا عاطق )4( و ءانبلا عاطق )3(
ريغ ةرورضلا مكحب لامعألا داّور نم53 مهنيب نم ,63 نيكراشملل يلامجإلا
ٍلكشب نلمعي تاكراشم ةينامث مهيف نمب ،طقفّ يمسر دحاوو نييمسرلا
تاعيبملاو ،ةلاقبلاو ،)تاكراشم عبرأ( ةيلزنملا ةنوملاو ةعارزلا يف يساسأ
.جايكملاو ،ةيوديلا تاراوسسكإلاو ،تنرتنإلا ربع

نم ةساردلا هذه مهتلمش نيذلا ةرورضلا مكحب لامعألا داّور مظعم ناكو
.ءانبلاو ةيذغألا عينصتو ةعارزلا تاعاطق يف ةلماعلا ةميدقلا تاسسؤملا

ةيئيبلا ةحايسلا عيراشمو ةراجتلا يف مهنم ةيبسن ٌّةيلقأ لمعت ،لباقملا يف
مهنم%08 ,ةمسن فلأ53 قدينف ناكس ددع طّسوتم غلبيو اذه .ةديدجلا

ةدلبلا نم باش0002 نم رثكأّ نأ ىلإ ةراشإلا عم ،نيمئادلا نيميقملا نم
.ينانبللا شيجلا يف نومدخي

جئاتنلا زربأ
ةجيتن يه لب ،بسحف ةيلاحلا تامزألا ىلإ قدينف يف نامرحلا ةلاح دوعت ال
ومنلا عجارت ىلإ ديازتملا توافتلا اذه ىدأ دقو .تاقبطلا نيب ةوجفلا عاستا
ٍميلعت ىلع لوصحلا يف نيمورحملا ناكسلا صرف ضيوقتو يداصتقالا
.تاراهملا نم ًةعومجم ّبلطتي يذلا يماظنلا لمعلا يف طارخنالاو ديج
يف اوراشأ ثيح ،ةبعصلا فورظلا هذه مهسفنأ نوكراشملا ّدكأ دقو
’فحجم زييمت‘ ـل تضّرعت دق )اهرسأب ةقطنملاو( مهتدلبّ نأ ىلإ تالباقملا

شيمهتلا ىدأ دقل ،نيكراشملا بسحبو .0291 ماع ريبكلا نانبل سيسأت ذنم
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ريرقت

،لمعلا تارايخ يفٍ صقنو ةلاطبلاو رقفلا نم ةقلح ىلإ مهتدلب لاط يذلا
ىلإ حوزنلا وأ نيرهام ريغ لاّمع ىلإ لّوحتلا وأ شيجلاب قاحتلالا بناج ىلإ
.لضفأٍ صرف نع ًاثحب ةنيدملا

يعارزلا عاطقلا
يف نيلماعلا ةرورضلا مكحب لامعألا داّور نم اًريبك اًددع لعفلاب قدينفّ مضت
اذه يف ءاسنلل ةعساولا ةكراشملا وه مامتهالل ريثملاّ نكل .يعارزلا عاطقلا
،نيعرازملا ىلإ نيحالفلا نم ،ةرورضلا مكحب لامعألا داّور هجاويو .عاطقلا
:يموكحلا لامهإلاو ةددعتملا تامزألا اهّدرم تايدحتلا نم ًةلمج

:ىرخألا ةيعارزلا تامزلتسملاو تاديبملاو ةدمسألاو روذبلا راعسأ عافترا
راعسأ يف لئاه ٍعافترا ىلإ ةينانبللا ةريللا ةميق رايهنا ىدأ دقل
فيلاكت نم َالصأ نوناعي اوناك نيذلا نيعرازملل ةبسنلاب تامزلتسملا
.تامزلتسملا صقنو ةعفترملا ليغشتلا

داتعا دقل .ماع لك روذبلا ءارش ىلع نوربجم نحن‘
روذبلاّ نأ ريغ ،قباسلا داصحلا نم روذبلا ظفح اندادجأ
الف .ةنيجه اهنوك ةدوجلا ةئيدر نآلا اهيلع لصحن يتلا
’.اهنم ةريغص ةيمك ىوس تبني

قدينف نم عرازم —

.اهتنايصو ضرألا ةثارحل ةظهابلا ةفلكلا
.تاديبملاو ةدمسألاو روذبلا ةدوج يّدرت
نانبل يف يعارزلا لمعلا قوس مّستي :ليصاحملا دصحل ةلماعلا ديلا ةفلك
ةيليغشتلا فيلاكتلا ىلع رّثؤي ام ،لمعلا فورظ يّدرتو فيلاكتلا عافتراب
.ةيلامجإلا ةيجاتنإلاو
هذه نأ ّالإ ،هايملاب ٌةينغ قدينف نأ نم مغرلاب :هايملا ةردنو ّيرلا تايدحت
بايغ ىلإ نوعرازملا ريشيو .ةيمسرلا تاهجلا لامهإ ببسب ردهُت ةورثلا
اًصقنو اًرده ّببسي ام ،ةعورزملا تاحاسملا يف’ةيتنمسإلا هايملا تاونق‘

بايغ يف رابآلا نم هايملا بحس ىلع نوعرازملا ربجُيو .هايملا يف
فلكُملا يئابرهكلا رايتلا رّفوت بجوتسي ام ،ةيئاملا جاربألا وأ دودسلا
يف ةيعارزلا ةيتحتلا ىنبلا يّدرت رهظيو .نانبل يف هنيمأت بُعصَي يذلاو
.ةيفاكلا ريغ نيزختلا ةعسو ةميدقلا ّيرلا قفارم ىلإ رظنلاب ًايلج قدينف
بايغو ،قاوسألا ىلإ ةيسيئرلا ةيعارزلا قدينف ليصاحم لوصو مدع
.داريتسالا نم ةيامحلا

.درابلا سقطلا ببسب دودحملا يمسوملا لمعلا )8
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قدينف- نانبل يف ةيفيرلا قطانملا يف ةرورضلا مكحب لامعألا داّور ىلع ةبقاعتملا تامزألا ريثأت

ىلعف .تايوتسملا ةفاك ىلع ةيمسرلا تاهجلا لامهإو ةيبوسحملا
وأ ةعارزلا ةرازو نم معد ّيأ نويلحملا نوحالفلا َّقلتي مل ،لاثملا ليبس
.ةمزألا هذه ةليط ىرخأ ةيمسر ةهج يأ نم

ةرورضلا مكحب لامعألا داّور اهيلإ راشأ يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا بناج ىلإ
ةلسلس يف قوسلا ةردق يفٍ نزاوتلا مادعنا ةماعلا جئاتنلا رهظُت ،مهسفنأ
،ةيندتم راعسأب مهتاجتنم عيب ىلع نيعرازملا راغص ربجُي ثيح ،ةيعارزلا ديروتلا

.قوسلا يف مهتّوق زّزعيو نيعرازملا عمجي داحتا وأ ةينواعت يأ بايغّ لظ يف
يف مهتناكم ،ريبك دح ىلإ ،ةلمجلا راجتّ لغتسي ،نهارلا تقولا يفو
اهعيبو ةديهز راعسأب تاجوتنملا ءارش ربع ،نيعرازملا باسح ىلع قوسلا
ةيدودحم ىلإ اًرظن نيعرازملا راغص رداغي ام ًابلاغف .ءالمعلل ةعفترم راعسأب
ىنبلا يف رامثتسالا ةيدودحمو قاوسألاب مهتفرعم صقنو مهتاداصتقا
ةينواعت وأ داحتا يأل ماتلا بايغلا ىلإ يسيئرٍ لكشب كلذ ىزعُيو .ةيتحتلا
ضوافتلل ذوفنلا نم اًديزم نيعرازملا راغص حنمت نأ اهنأش نم نيعرازملل
.مهتاجتنمل لضفأ راعسأ ىلع
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ةرورضلا مكحب لامعألا داّور هعرزي ام رثكأ ،اطاطبلا ىلإ ةفاضإ ،حافتلا ّدعُي
ال ،اًزراب اًيدحت ةلداع راعسأب تاجتنملا هذه عيب لّكشيو .قدينف يف نييعارزلا

راجت عيطتسي ،يلاتلابو .ةيعارز ةينواعت وأ ةيميظنتٍ ةهج يأ بايغ يف امّيس
ىلع حافت عرازُم لك نم ءارشلا قيرط نع ةصاخلا مهراعسأ ضرف ةلمجلا
.ةعومجمك مهعم ضوافتلا نمً الدب ةدح

تاسايسلا ّنكل ،ديج لوصحمب عّتمتن انكو ،انحافت نم%08 عيب اننكمي‘
اطاطبلاو حافتلاك ،ًالصأ انيدل رّفوتم وه ام داريتسا يف ةئطاخلا ةيموكحلا

يف اهيمرو مهليصاحم نم ّصلختلا ىلع نيعرازملا تربجأ ،تايضمحلاو
’.طابحإلا عفادب ةديدع تاّرم عراوشلا

ريرقت 6

؟انعمسي دحأ نم له :قدينف يف حافتلا وعرازم

نأل راقبألا عيب ىلإ تررطضا يننكل ،رقبلا ثور اًقباس مدختسأ تنك‘
.نمثلا ظهاب حبصأ فلعلا

ةهكافلا ةعارز عاطق يف ةيفاضإ ٍتابوعص نع تاساردلا نم ديدعلا تفشك
ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم بسحبف .حافتلا ىلع زيكرتلا ضعب عم ،نانبل يف
ببسب لقحلا يف لمعلا نم ًاءدب ،تايوتسم ةدع ىلع رئاسخلا عقت ،)8102(
لصي نأ ىلإ ،هدعبو داصحلا لالخ ّرمتست مث ،ةئيسلا ةيعارزلا تاسرامملا
ةعمس ىلع ًابلس ةئيسلا تاسرامملا رّثؤتو .كلهتسملا ىلإ يئاهنلا جتنملا

ّدح ىلع ريدصتلا قاوسأو ةيلحملا قاوسألا يف ينانبللا حافتلا ةعارز عاطق
1.قيوستلل حلاص ريغ ينانبللا حافتلا لعجي ام ،ءاوس

لاوط يتلئاع ماعطإ اهناكمإبو لوطأ ةرتفل اطاطبلا نيزخت نكمي‘
’.ماعلا

ذخّتا ،يعارزلا جاتنإلا فيلاكت ّمخضتو تابوعصلا هذه ةهجاوم يفو
:يلي امب تلّثمت دومصلا لجأ نم ةعّونتم ريبادت ةلسلس نوعرازملا

ةليئضلا ةيئاملا دراوملا ةرادإو ةفلكلا ضفخل طقف ضرألا نمٍ ءزج ةعارز
ًةدافإ رثكأ تاورضخب اهلادبتساو ةعارزلا عون رييغت
تاديبمو ةدمسأ نودب ةعارزلا

عيب ةلمجلا راجت عيطتسي‘
فاعضأ ةسمخب حافتلا
’.انل هوعفد يذلا رعسلا

1
:ليلد‘ ،)8102( ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم
ةلسلس يف داصحلا دعب ام رئاسخ عنم
ىلع رّفوتم’،نانبل يف حافتلا ديروت
8i/NE8418I/3/gro.oaf.www//:sptth
fdp.ne841
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قدينف- نانبل يف ةيفيرلا قطانملا يف ةرورضلا مكحب لامعألا داّور ىلع ةبقاعتملا تامزألا ريثأت

ءانبلا عاطق
عيطقت يف نولماعلاو نوؤانبلاو نوناّهدلاو نوراجنلاو نودادحلا ّدعُي
عاطق يف نيلماعلا ةرورضلا مكحب لامعألا داّور نم طالبلا عيملتو تينارغلا
عضولا مهاسي ،عالطتسالا يف نيكراشملا بسحبو .قدينف يف ءانبلا
ىلإ نوّرطضُي ثيح ،ةنهملا هذه ىلإ دارفألا عفد يف ءيسلا يلاملا
لّثمتت ،راصتخاب .مهرسأ ةلاعإلٍ ةفيظو ىلع روثعلاو ةسردملا نم بّرستلا
يف نيلماعلا ةرورضلا مكحب لامعألا داّور هجاوت يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا

:يلي امب ءانبلا عاطق
يف مهتامدخ ىلع بلطلا لؤاضتو ءانبلا عاطق يف صرفلا ةيدودحم
مه ءانبلا عاطق يف لامعألا داّورل نييسيئرلا ءالمعلاّ نإ :ةيلحملا قوسلا
نيّفظوملاو ةيركسعلا ىوقلاك ،نييلحملا ناكسلا نم يساسأ لكشب
دومج هبش نانبل يف ءانبلا عاطق دهش دقلو .نيعرازملاو دودحم بتارب
نوكراشملا فشكو .ةينانبللا ةريللا ةميق ضافخناو ةيلاملا تامزألا بقع
مهّنأو ،ةيضاملا ثالثلا تاونسلا ةليطَ نبُت مل ةديدج لزانم يأّ نأ
.ةريغصلا تاحيلصتلا ضعب ىلع نودمتعي

نم يساسأ لكشب يتأي انلمع ىلع بلطلا ناك‘
تيبّ لكف .نييركسعلا نم مه نيذلا نييلحملا ناكسلا

حبصأ دقو نآلا .ةثالث وأ نيّيدنجّ مضي قدينف يف
ال دحأ .ءانبلا ىلع بلطلا هرودب مدعنا ،اًمودعم مهبتار
’.فيلاكتلا لّمحت عيطتسي

قدينف نم ءانب لماع—

نايبتسالا يف نوكراشملا راشأ :نييروسلا لامعلا نم ةسرشلا ةسفانملا
نييلحملا لامعلا نيب لمعلا قوس يف تارّتوت دوجو ىلإ قدينف نم
ًايعامتجا ًابارطضا ّببسي ام ،ةيماظنلا ريغ فئاظولا يف ةصاخو ،بناجألاو
ناك يذلا معدلا بايغ ىلإ يسيئرٍ لكشب كلذ دوعيو .عازنلا نم تالاحو
تابارطضالا ّبنجتل ةليوط ةرتف ذنم هب موقت نأ ةموكحلاب ضرتفي
قطانملا اهنم يناعت يتلا قاطنلا ةعساو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا
.مويلا ةيفيرلا

.اًرعس صخرألا رايتخا ىلإ سانلاب ةمزألا هذه تعفد‘
ضعب ءالطل يروسٍ لماعب ناعتسا يبيرق نأ ىتح
’.هلزنم يف ناردجلا

قدينف نم ءانب لماع—
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ةليئضلا حبرلا شماوهو ماخلا داوملا ةفلك عافترا ةجيتن تاداريإلا يّندت
فيلاكت يف ةّرمتسملا تآجافملا بناج ىلإ ،طيسقتلاب عفدلاو ًالصأ
تاودأ عيبب اًّيلم ريكفتلا ىلإ ءانبلا لاّمع ضعبب كلذ عفد دقو .جاتنإلا
.ةعارزلا يف لمعلا ىلإ ةدوعلاو مهب ةصاخلا ءانبلا لامعأ

تامدخلاو علسلا :ةراجتلا
،ةلاقب رجاتم حتف ىلإ ،ةمزألا ببسب ،ةرورضلا مكحب لامعألا داّور ضعب دمع
لامعألا داّور نم بابشلا دجي ملو اذه .دومصلا لجأ نم مهنم ريثكلا حفاكيو
نأ مهنمً ّانس ربكألل ىّنستي نلو ،مهل لضفأ لمع صرف ةرورضلا مكحب
لبق نييلحملا ةلاقبلا رجاتم باحصأ نم نانثا سلفأ دقل .ديدج نم اوّفظوتي
ةلاقبلا رجاتم ربتعُتو .ةعارزلا يف لمعلا ىلإ القتنا مث ،امهيرجتم اقلغأو ،ماع
تادادمإ ريفوت بناج ىلإف .ةيلحملا تاداصتقالل ةبسنلاب ًةيويح ةيفيرلا

اهتادئاع ّدعُت ،ةجزاطلا نابلألا تاجتنمو تاورضخلاو هكاوفلا نم ةيرورض
.لقتسم لكشب ةكولمملا ةيلحملا رجاتملل ةيداصتقالا ةرودلا يف ًةيساسأ
دويقلاو ،مهعلس ىلع ظافحلا :يهف اهنوهجاوي يتلا ةيسيئرلا تايدحتلا امأ
.مهتاجتنم ريعست ةبوعصو ،انوروك ةحئاجب ةطبترملا

ةيئيبلا ةحايسلا
ديدعلا تبذج نأ دعب ىتح ،تامزألاب رّثأت رخآ اًعاطق ةيئيبلا ةحايسلا لّكشت
ضعبلا راتخا دقل .ةيضاملا سمخلا تاونسلا يف اهيف لمعلل صاخشألا نم
مهفئاظو نورخآ كرت اميف ،يفاضإ لخد بسكل لمعلا نم عونلا اذه
:ةيسيئرلا تابوعصلا لمشت .لماكلاب ةيئيبلا ةحايسلا يف رامثتسالل ةميدقلا
سوريفو ،يعامتجالا رّتوتلا ببسب بلطلا عجارتو ،ةينمألا فواخملا
ةيئاذغلا داوملل ةيليغشتلا فيلاكتلا عافتراو ،تاقورحملا ةمزأو ،91-ديفوك
.فيظنتلا داومو ءابرهكلاو

نأ نم نوكراشملا ىكتشا ،ةيموكحلا تادعاسملا نع مهلاؤس ىدل
،ةيفاك ريغ اًرقف ّدشألا رسألل ةينانبل ةريل فلأ004 ةغلابلا ةيرهشلا ةعفدلا
قيدانص‘ اوربتعا ةرورضلا مكحب لامعألا داّور نم ديدعلا نأ نع كيهان
داّور طقف نأب اًملع ،ةنيهم ءارقفلا ىلع اهعيزوت مت يتلا’ةيئاذغلا ةنوعملا
نم ةدعاسم مهيّقلت نع اودافا ةعارزلا يف نيلماعلا ةرورضلا مكحب لامعألا
يفو .لداع لكشب ّعزوت ملو ةيفاك وأ ةمادتسم نكت مل يتلاو ،ةعارزلا ةرازو
ثيح ،ةحاتملا ةديحولا نامألا ةكبش سانلا نماضت لّكش ،ةمزألا هذه مضخ
.ةيّبطو ةيلام ٍتادعاسم لكش ىلع ةريبك غلابم نوبرتغملا لسرأ

ريرقت 8
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قدينف- نانبل يف ةيفيرلا قطانملا يف ةرورضلا مكحب لامعألا داّور ىلع ةبقاعتملا تامزألا ريثأت

ةيتاسايس تايصوت
نم اهعمج مت يتلا ةيلوألا تانايبلا ليلحت ىلإ ةيلاتلا تايصوتلا دنتست
اهراثأ يتلا تاجايتحالا فدهتستو ،لمعلا تاعومجمو نييسيئرلا نيربخملا
تاسرامملا ىلإ ةدنتسم يه و ،ةيحسملا ةساردلا ءارجإ ءانثأ نوكراشملا
.ةيمانلا نادلبلا يف ةيفيرلا قطانملا يف ومنلاو ةيلحملا ةيمنتلا يف ةحجانلا
وعناص عّتمتي ،ةددحم ةيداصتقا ٍتاعاطقب ةصاخلا تايصوتلا بناج ىلإو
يفيرلا رقفلا ةجلاعمل ةحاتملا تاودألا نم ةعّونتمٍ ةعومجمب تاسايسلا
يف ريبادت دامتعا لالخ نم ةرورضلا مكحب لامعألا داّور عيمجل صرفلا زيزعتو
.ةيتآلا تالاجملا

يعارزلا عاطقلا
هنوك ،قدينف يف يداصتقالا ومنللٍ ةطخ ّيأ يعارزلا عاطقلا ردّصتي نأ بجي
.ةقطنملا يفّ مهألا يجاتنإلا عاطقلاو لمعلا صرفل ًايسيئر اًردصم
قدينف يف ةعارزلا يف نيلماعلا ةرورضلا مكحب لامعألا داّور مظعم دمتعيو
ميدقت نكمي ،هيلعو .شيعلا ةمقل بسك يف اًرصح يعارزلا مهجاتنإ ىلع
مهصرف نيسحتب ةرورضلا مكحب لامعألا داّورل حامسلل معدلا لاكشأ فلتخم
.ميركلا شيعلا يف

ةرورضلا مكحب لامعألا داّور ىلع بّترتملا ءبعلا ففخت ئراوط ةطخ عضو
نمألا نامض لالخ نم امّيس ال ،ريصقلا دمألا ىلع ةيفيرلا قطانملا يف
جيورتلاو ،ةيئاذغلا ةنوعملاو ةيعامتجالا ةيامحلا جمارب نمض يئاذغلا
.ةروسيملاو ةنمآلا ةيئاذغلا علسلل
ةردق زيزعت يف مهاست ةيميلقإو ةيلحم تاينواعتو تاداحتا ءاشنإ
ءامدقلاو نيثيدحلا ةرورضلا مكحب لامعألا داّور كلذ يف امب( نيعرازملا

،ةيمنتلاو ومنلا عيجشتل ةزجومٍ ةطخ لالخ نم )نيعرازملا راغصو ،مهنم
تاينواعتلا حيتُت .قاوسألا ىلإ نيعرازملا لوصو عيسوت ىلع زيكرتلا عم
ريفوت لالخ نم ةمادتسملا قاوسألا ىلإ لوصولا نيعرازملا راغصل
فيلاكت مساقتب نيعرازملل حمست اهّنأو امّيس ،قاطنلا ةعساو ٍتاداصتقا
.ةيعامجلا تايلمعلا ربع دراوملاو ةيلامجإلا تالماعملا
لجأ نم نييلحملا ةحلصملا باحصألّ ينهم بيردت ءارجإو تاردقلا ءانب
،هدعبو داصحلا مسوم لبق ةبسانملا تاسرامملا لوح مهتاراهم ريوطت
حافتلا ديروت ةلسلس يف رئاسخلا نم ّدحلا يف مهسي نأ هنأش نم ام
.قدينف يف
ربع مهل يلاملا معدلا ميدقت لالخ نم نيعرازملا ىلع طغضلا فيفخت
نود نم ،نانئمطاب شيعلا كلذ مهلّوخيسو .ضورق وأ ةقبسم تاعفد
دمألا ىلع دومصلا لجأ نم ةيساسألا مهتاجاح نيمأت نأشب قلقلا
الف ،يفرصملا ماظنلا رايهنالً ارظنو ،طّسوتملا دمألا ىلع امأ .ريصقلا
.يعارزلا نيمأتلاو ةموعدملا ضورقلاك ةليدب لبس يف ريكفتلا نم دب
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ريرقت

هقيوستو هتجلاعمو حافتلا لوصحم ةرادإ تايجيتارتسا يف رظنلا ةداعإ
ةدمتعملا بيلاسألا ىدحإ لّثمتت دق .قدينف داصتقا يف هتيمهأل اًرظن
راجشألا ىلع يقابلا دئازلا حافتلا ليوحت نكميو .ًايلحم حافتلا ةجلاعمب
اهعيبو تاجتنملا هذه ميسوتب حمسي ام ،ّلخ وأ ىبرم وأ ريصع ىلإ

.اهريدصتو ًايلحم
ضوافتلا يف مهمعد لالخ نم مهتاجتنم عيب يف نيعرازملا ةدعاسم
لضفأ لكشب لوصولاو ةلمجلاب عيبلا تاقافتاو لقنلاو راعسألا ىلع
.يئاهنلا ليمعلا ىلإ ةءافك رثكأو
بناج ىلإ ،هتعارز ناكمو هتعارز يغبني ام ةساردل ةيعارز ةطخ ريوطت
لامعألا داّورل امّيس ال ،ًايساسأ هيجوتلا اذه ّدعُيو .ةعارزلا لاكشأ بسنأ
.عاطقلا اذه يف نيثيدحلا ةرورضلا مكحب
،يعارزلا عّونتلا لّكشي نأ بجي :ةيكذ’ةيعيونت‘ ةيعارز تارامثتسا ذيفنت
ةيمنتلا يف جاتنإلا عاونأو تالالسلاو فانصألاو عاونألا ثيح نم
رثكي ذإ ،نافوشلا ةعارز لاخدإب كلذ لّثمتي دقو .ىوصق ًةيولوأ ،ةيعارزلا
ماظنلا بساني وهو ،نييلحملا ةيئاذغلا داوملا يّعنصم نم هيلع بلطلا
ءانبو ةيعارزلا لامعألا عيجشتب رخآ ٌلاثم يضقي اميف ،قدينف يف يئيبلا

.ةرذلاو حمقلل ةنحطم
ىلإ ةفاضإلاب ،ةروطتملا يرلا ةمظنأو ةديدجلا ةيعارزلا تاينقتلا عيجشت
كلذ قيقحت نكميو .ةيئاملاو ةيوضعلا ةعارزلا يف ددجلا نيعرازملا معد
ةرداقلا تاردابملا هذه لثمل ةينفلاو ةيميلعتلا ةدعاسملا ريفوت لالخ نم
نم نيديفتسم لامعأ داور ىلإ ةرورضلا مكحب لامعألا داّور ليوحت ىلع
.صرفلا
يهو ،تاديبملاو ةدمسألاو روذبلا راعسأ ضفخ لالخ نم نيعرازملا معد
ةيعارزلا تامزلتسملاّ نأ امبو .اهمعد يغبني يتلا ةيسيئرلا تامزلتسملا
ىلع ةرورضلا مكحب لامعألا داّور عيجشت بجي ،يساسأ لكشب دروتسُت
ةيعارز تاينقت يف رظنلا لالخ نم كلذو ،تادراولا ىلع مهدامتعا ليلقت
.ةيويحلا تاينقتلاو ةقيقدلا ةعارزلا لثم ،ةيجاتنإلا زيزعت اهنأش نم ةركتبم
ةدعاسملل ةرورضلا مكحب لامعألا داّورب نيبرتغملا طبرت ةيمقر ةصنم ريوطت
باحصأ عمجو ةيلامسأرلا تارامثتسالل ةيديلقتلا ريغ رداصملا ديدحت يف
زيزعتل ةيمقر تايجولونكت دامتعا ليهست جتانلا راوحلل نكميو .ةحلصملا
.اهقيوستو ةيعارزلا تاجتنملا ريدصت ىلإ ةفاضإ ،ةيجاتنإلا
ٍةمهاسمب اهتايولوأ بيترتو يعارزلا عاطقلل ةيتحتلا ىنبلا تابّلطتم ديدحت
زربأ ىدحإ فشكتو .تاسايسلا يعناصو ةرورضلا مكحب لامعألا داّور نم
ىنبلل ةيولوألا صيصختب يضقت ّةحلم ٍةرورض نع ةيحسملا ةساردلا جئاتن
مادتسملا يرلا تاينقت دامتعا لالخ نم ،ّيرلا ةمظنأب ةصاخلا ةيتحتلا
.هايملا تانازخو
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قدينف- نانبل يف ةيفيرلا قطانملا يف ةرورضلا مكحب لامعألا داّور ىلع ةبقاعتملا تامزألا ريثأت

تاسّسؤملاو نيعرازملل حمست دق ،ةقاطلا ةءافكل ةيلحملا ةيتحتلا ىنبلا ريوطت
.ةددجتملا ةقاطلا مادختساب لمعلاب ةريغصلا
ناكسل ةحشرملا هايملا نيمأتو ،هايملا رداصم يف تاثّولملا نم ّدحلا

.قدينف

بابشلا ةكراشمو ةأرملا نيكمت
رّوطتلاو ةأرملا ةكراشم عيجشت :ةيداصتقالا ةايحلا يف ةأرملا ةكراشم ةدايز
ٍرودب اهعالطضا نود لوحت يتلا قئاوعلا ةلازإ لالخ نم اهل يفيظولا
كلذ ىلع ةلثمألا دحأ يضقيو .ةيلحملا ةيداصتقالا ةيمنتلا يف طشان
ةرورضلا مكحب لامعألا داّور ضعب اهحرتقا ةركف( ةطايخللٍ عنصم ءاشنإب
.)قدينف يف مهتلباقم تمت نيذلا

.مهلبقتسمل ةنيتم سسأ ءانبل ةسردملا يف ءاقبلا ىلع بابشلا ةدعاسم
يسردملا بّرستلل ًةضرع رثكأ ةمورحم تايفلخ نم نوتآلا بابشلا ّدعُيو
يف ةدودحم يلاعلا ميلعتلا صرف لازت ال ،لباقملا يف .ركبمٍ لكشب
ىلع ددجلاو بابشلا لامعألا داّور عيجشت يغبنيو .راكع لثمٍ ةقطنم
كارشإ ةيدلبلا ىلعو .مهتاراهم نيسحتل ةينفلا ةيبيردتلا تارودلا روضح
ريغ تامظنملاو ةينفلا سرادملاو تاعماجلاو نيبرتغملاو ناكسلا
يف تارغث يأ ّدسل تاردقلا ءانبو بيردتلا ريفوت فدهب ةيلحملا ةيموكحلا
.تاراهملا

ىرخألا ةيداصتقالا تاعاطقلا
ةمزألاّ لظ يف ًةصاخ ،فيظوتلا ىلع عّجشت يتلا تاسايسلا زيزعت
نوكلمي نيذلا ةرورضلا مكحب لامعألا داّور فدهتست نأ ىلع ،ةيلاحلا
.راكتبالا ىلع ةردقلاو ةيئامنإ اًراكفأ
تاودأب ءانبلا عاطق يف نيلماعلا ةرورضلا مكحب لامعألا داّور ديوزت
.ةديدج تاّدعمو

ةيئيبلا ةحايسلا عيجشت
،ةرواجملا لابجلاو تاباغلا يف اميس ال ،قدينف يف ةيئيبلا ةحايسلا عيجشت
.ىرخأٍ ةطشنأ ةلوازمو جلزتلاو هزنتلا راوزلل نكمي ثيح
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ريرقت

يف يداصتقالا ومنلل اًكرحم لّكشت نأ هالعأ ةروكذملا تايصوتلل نكمُي
نودب تاردابم اذكه قيقحت نكمي ال ،كلذ عمو .ةريقفلا راكع ةقطنمو قدينف
.ةيلودلا تامظنملاو ةيلحملا ةيموكحلا ريغ تامظنملاو تايدلبلا داحتا نواعت
تارتفلا رثكأ نم ةدحاو هجوب دومصلا ةرورضلا مكحب لامعألا داّور لواحيو

لجأ نم يروفٍ لخدت ىلإ نوجاتحي مهو - ثيدحلا نانبل خيرات يف ًةبوعص
نم ةلمج ىلإ ةجاحلا زربتو اذه .اهنوهجاوي يتلا ةددعتملا تامزألا زايتجا
مكحب لامعألا داّورو رسألاو دارفألا معدل داعبألا ةددعتمو ةقّسنملا تالخدتلا
.تالاجملا عيمج يف لخدلا تايوتسم عفر ةيغب ،ّلكك عمتجملاو ةرورضلا
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