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 ةيفلخ و ةمدقم

 قارعلا يف ةيئانجلا ةلءاــسملا ةعباتمل ديدج مخز بلج فدهب ةقرولا هذه  (C4JR)ةلداعلا تاــضيوعتلا فالتئالا مدقي 

 ً،اـــضيا شعادب ةفورعملا و ISIL)( ماـــشلا و قارعلا يف ةيمالـــسألا ةلودلاب ىمـــسي ام اهبكترا يتلا ةيلودلا مئارجلا نع

 مئارجلا هذه يف ةلادعلا قيقحتل راـسم ءاـشنإ يف لثمتملا فدهلا تبثأ دقل .ةيع�جلا ةدابإلا نم تاونـس �اp دعب

 .نآلا ىتح قيقحتلا بعص هنأ ، هب هسفن قارعلا مزتلاو Aجانلل ىوصق ةيولوأ وهو ،

C4JR جاـنلل لـماـــــش ضيوعت لـجأل تـفتاـكت يتلاو قارعلا يف ةـيموكحلا �غ ت�ظنملل فيلحA ةـعيظفلا مئارجلا نع 

 ىواـكـــــش عم لـماـعتلا متي ثـيح ةـنمآو ةـينواـعت ةـحاــــــسم�فوتل C4JR ىعـــــسي .قارعلا يف شعاد عارص تـبكترأ يتلا

 )مه�غو ،ةنـسلا ،ةعيـشلا ،Aيحيـسملا ،Aيئاكاكلا ،كبـشلا ،ن�كرتلا ،Aيديزيألا( ةرـرضتملا تائفلا عيمج نم Aجانلا

 ،ةيلودلا �ياعملا ىلإ ةراـــشإلاو ،ةديجلا تاـــسر�ملا ىلإ لوـــصولا ةحاتإ ىلإ اـــضيأ C4JR ىعـــستو ،بـــسانم لكـــشب

 .ىرخألأ تأعارصلا دعب ام تاردابم تاحاجنو ءاطخأ نم ملعتلاو

 تايلآ نأـــشب يقارعلا �دملا عمتجملا عم رواـــشتلاو تاءارجإ ذاختا مدع ىلع ادر هذه فقوملا ةقرو لمعب ادزي ترداب

 يف شعاد رصانع ةمكاحمل ةمكحم ءاــشنأل  قارعلا ناتــسدرك ميلقإ نوناق عوــرشم ةدوــسم  ضفرو شعاد ةلءاــسم

 ةطـــساوب مهئأهت مت نيذلا لداعلا ضيوعتلا فالتئأ Aب ماع نم ¢كال ةفثكم تاـــشاقن ةجيتن اهنا . .ناتـــسدروك ميلقا

 .اًيصخشو تنرتنإلا ربع )JRR( ةلادعلل ةعيرسلا ةباجتسالا

 يتلا شعاد ميظنتل ةـيئاـنجلا ةـلءاـــــسملا ةـيلآ اـهيلإ دـنتـــــست نأ يغبني يتلا ئداـبملا دـيدـحت ىلإ فقوملا ةـقرو فدـهتو

 ل�عألا نع ةـلءاــــــسملا تاـيلمع يف ةـقباــــــسلا براـجتلا ىلإو Aجاـنلا ءارآ ىلإ ةــــــشقاـنملا تدـنتـــــساو .اـهراـظتنا لاـط

 ةبــــسنلاب .تاــــسر�ملا لــــضفأو يلودلا نوناقلا نع الــــضف يقارعلا نوناقلا ىلإ تدنتــــساو ،قارعلا يف ةيــــشحولا

 .يهيجوتلا أدبملا يه ةلءاسم ةيلمع يأ يف Aجانلا ةكراشم نإف ،فلاحتلل

 شعاد رصاــنع ميدــقتل ةــلءاـــــــسملل ةــيلآ ءاـــــــشنإل ةــفلتخم تاراــيخ قارعلا ىدــل نأ ىلع فلاــحتلا دــكؤيو

 نأو ،مه]ارج ببـسب ةلادعلا ىلإ ةيناـسنإلا دـض مئارجلاو برحلا مئارجو ةيعRجلا ةدابإلا نع Mلوؤـسملا

 لثp يلي ام نكلو ،لماــــش ططخم عــــضو ىلإ ىعــــسن ال ،ةقرولا هذه يف .ةدقعم ةمهم كلذب مايقلا



 ةيلمعلاو ةيتاـــسايـــسلاو ةينوناقلا حمالملا نوكي نأ يغبني ام نأـــشب Mينعملا فلاحتلا ءاـــضعأ ءارآ قفاوت

  .1..ناسنإلا قوقحل ةيلودلا �ياعملل لثت� شعاد ميظنتل ةيئانجلا ةلءاسملا ةيلآل ةيساسألا

 هذه ةــــشقانمل اهئاــــشنإ درجª ةيقارعلا ةموكحلا يف Aينعملا ءاــــضعألا ءاقلل ةزهاج هاندأ ةعقوملا ت�ظنملا لظت

 اذه روـــضح يف مهتبغر نع ةديدع تابـــسانم يف ت�ظنملا هذه عم لمعلا نم نوجانلا برعأ �ك .ةمهملا ةيـــضقلا

 .عوضوملا اذهب امدق يضملاو ع�تجالا

 

 يساسألا بلطملا

 :¬ل روفلا ىلع فرصتت نا ةيقارعلا تاطلسلا ىلع بجي

 ؛ينطولا نوناقلا نمض برحلا مئارجو ،ةيناسنإلا دض مئارجلا ،ةيع�جلا ةدابإلا جاردإ -1

 يتلا ةيلودلا مئارجلا ىلع ةيئاــضق ةيالو اهلو ةيلودلأ �ياعملا قفو Aجانلل ة²الم ةيئانج ةلءاــسم ةيلآ ءاــشنإ -2

 .شعاد اهبكترإ

  :ةيلاتلا بابسألل اهيف ةمهاسملاو ةيوق ةيلاقتنإ ةلادع ةيلآ معدل ةيرورض تاءارجإلا هذه

 مئارجلا نع Aلوؤـــــسملا ىلع ةـيئاـنجلا ةـيئاـــــضقلا ةـيالولا ةـــــسر�ª ةـيلودـلا هـتاـمازتلأل قارعلا لاـثتما لـجأ نم -1

  ؛ةيناسنإلا دض مئارجلاو ةيع�جلا ةدابإلا اهيف اª ةيلودلا

  ؛Aجانلل ةلادعلاو ربجلاو ةلءاسملاب قارعلا مازتلإ تابثإ -2

 اـª ،2017 ماـع ىتح 2014 ماـع نم شعاد ميظنت اـهبكترا يتلا مئارجلا قاـطنو ةـعيبط ىلع ةـقدـب فرعتلا -3

 ءاـــــضعأ نم Aنثا ةيناملألا مكاحملا تنادأ �نيب ؛لافطألا دـــــض ةبكترملا مئارجلاو ـــــيسنجلا فنعلا كلذ يف

 2 .دعب كلذ لعفت Y ةيقارع ةمكحم نإف ،يقارع نطاوم كلذ يف اª ،ةيع�جلا ةدابإلا مهتب شعاد

 
نیینوناقلا  تاذ لودلا ةلءاسم نامضل تاوطخ ذاختا ىلإ اضیأ ةجاح كانھ نأ فلاحتلا كردیو ؛ 1  صاخشألاو دارفألا ةیلوؤسم ىلع ةقرولا هذھ زكرتو

 ةیعامجلا ةدابإلاو لودلا ةیلوؤسمو ةیدیزیألا لدعلا ةنجلل ریخألا ریرقتلا يف لاثملا لیبس ىلع رمألا اذھ لوانت مت دقو .شعاد مئارج يف اھرود نع ةلصلا
نییدیزیألل . 
 ةیناث ةنادإ ردصت ةیناملأ ةمكحم ،ادزی ؛ 2022 ربمفون 30 ،شعاد وضع دض ةیعامجلا ةدابإلاب ةنادإ لوأ ردصت ةیناملألا ةمكحملا ،ادزی 
  22022 ویلوی 27 ،ایروس يف ةیدیزیإ ةأرما ةلماعم ةءاسإو دابعتسا دعب شعاد يف رصنع دض ةیعامجلا ةدابإلاب



  ؛ءافشلا �سيتل اياحضلا تاوصأ ع�س نك¼ ثيح Aجانلا ىلع زكري «اضق جهن عابتإ عيجشت -4

  .ًالبقتسم ناسنإلا قوقح تاكاهتنإ عدرو فيفخت -5

 قيقحتلل تايلآ ءاشنإو .ءاشنإو ةيلحملا ةيقارعلا تاعيرشتلا يف ةيلودلا مئارجلاب جاردا وحن تاكرحتو فارتعا كانه ناك

 لمع ةطخ قارعلا دمتعا ،2021 ويلوي يف .ةمكحم ءاـشنإو .اهيف ةيمالـسإلا ةلودلا ميظنت ةاـضاقمو مئارجلا هذه يف

 ةموكحلا تردــــصا ،2021 سرام / راذآ يف .3نيــــرصنعلا الك نمــــضتت تاونــــس سمخ اهتدم ناــــسنإلا قوقحل ةينطو

 قارعلا يف ةيمالسإلا ةلودلا ميظنت اهبكترا يتلا مئارجلا نأ هنم 7 ةداملا تصن و، تايديزيألا تايجانلا نوناق ،ةيقارعلا

 ةموكحلا مزتلت هيلعو ،ةيناــــسنإلا دــــض مئارجو ةيع�ج ةدابإ مئارج يه ىرخألا تاعومجملاو Aيديزيألا دــــض ماــــشلاو

 ن�ـــــض يف ةيلودلا ةدعاـــــسملل  2017 ماعلا يف قارعلا ةوعدل ةباجتـــــسا .ةانجلا دـــــض ةيئانج تاءارجإب ءدبلاب ةيقارعلا

 اهبكتري يتلا مئارجلا نع ةلءاـــسملا زيزعتل ةدحتملا ممألل عباتلا قيقحتلا قيرف ،مئارجلا كلت نع Aلوؤـــسملا ةبـــساحم

 معدل اياـــــضق تافلم ءانب روط يف يهو 2018 ماع ذنم قارعلا يف شعاد مئارج يف تاقيقحت داتينوي يرجت شعاد

 ،2021 ويام يف )يمانوي( قارعلا ةدعاـــــسمل ةدحتملا ممألا ةثعب ةيالو ديدجت دنع .شعاد ةبـــــساحمل ةيقارعلا دوهجلا

 مئاقلا فنعلاو عازنلاب طبترملا ـــــيسنجلا فنعلا يبكترم ةبـــــساحم ىلإ ةجاحلا  ةدحتملا ممألل عباتلا نمألا سلجم ررك

 .يع�تجالا عونلا ىلع

 مئارجب ةـــصاخ ةيئانج ةمكحم ءاـــشنإل قارعلا ناتـــسدرك ميلقإل نوناق عوـــرشم ةيقارعلا ةيداحتالا ايلعلا ةمكحملا تنلعأ

 .ةيروتسد سسأ ىلعً امدق يض¼ نأ نك¼ال ق ارعلا ناتسدرك ميلقإ يف شعاد

 ،ةيع�جلا ةدابإلا ىلع ةيئاـــضق ةيالو اهل ةيئانجلا ةلءاـــسملل ةليدب ةيلآ �فوتل ةيقارعلا ةموكحلا فـــرصتت Y ،نآلا ىتح

 هـجو ىلع اددـحي نأ نآلا يلودـلا عمتجملاو ةـيقارعلا تاـطلـــــسلا ىلع كـلذـل .برحلا مئارج و ةـيناــــــسنإلا دــــــض مئارجلاو

 نوكتــس ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا ىلإ ةلاحإلا .مئارجلا هذه اياحــضل  لماك لكــشب ةلادعلا قيقحتل ىرخأ ةقيرط ةعــرسلا

 
 .يسنجلا فنعلا يبكترم ةبساحمل تاعیرشت نس 7 عرفلا لمشیو .2024-2020 ناسنإلا قوقحل ةیقارعلا ةینطولا ةطخلا 3
 درست .ةیناسنإلا دض مئارجلاو برحلا مئارجو ةیعامجلا ةدابإلا كلذ يف امب ةیلودلا مئارجلا رظحی نوناق نس 10 عرفلا لمشی
 مئارجلا نع ةلءاسملا زیزعتل ،ةدحتملا ممألل عباتلا تاقیقحتلا قیرف لثم نییلودلا ءاكرشلا عم لمعلا" ،62 ةحفصلا يف ،ةطخلا
 دض مئارجو برح مئارجو ةیعامج ةدابإ مئارج اوبكترا نم ىلإ تاماھتا ھیجوت فدھب ،يباھرإلا شعاد میظنت اھبكتری يتلا
  ."ةیناسنإلا



 كاـنه .ةداـقلا راـبك نم لـيلق ددـع ةاــــــضاـقª الإ موقت نل ةـيلودـلا ةـيئاـنجلا ةـمكحملا نأل ً،اـيئزجً الح لاوحألا لــــــضفأ يف

  .مئارجلا هذه يبكترم ةمكاحمل ةقسنم ةينطو ةيجتارتسإ عضو ىلإ ةجاح

 ىلع اـيئاــــــضق قحالت يتلا نادـلبلاـف :اـيئزج الح رفوت نأ الإ نك¼ ال ىرخأ ةـقيرط يأو .ةـيلودـلا �ياـعملاـب يفت ةـقيرطب

 ةـمكحملا و ةـيئاـــــضقلا اـهتيالو قاـطن يف لـخدـت يتلا ةـلقلا قحالت نأ الإ اـهنك¼ ال ةـيملاـعلا ةـيئاـــــضقلا ةـيالولا ساـــــسأ

 عضو مزليو .ةداقلا رابك نم اًدج ليلق ددع ىوـس مكاحت نل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا نأل ،ا الح نوكتـس ةيلودلأ ةيئانجلا

 مئارجلا هذه يبكترم ةمكاحمل ةقسنم ةيلودو ةينطو ةيجيتارتسا

 ساـــــسأ اهيدل نوكي نل اهنودب يتلاو ،ينطولا اهنوناق يف ةيلودلا مئارجلا نيودتً اـــــضيأ ةيقارعلا ةموكحلا ىلع بجي

 نم نوكيـــــس ،كلذب مايقلا دنعو .ماـــــشلاو قارعلا يف ةيمالـــــسإلا ةلودلا ميظنتب قلعتي �يف مئارجلا هذه ةمكاحمل

 نوناـقلا قيبطت قارعلا روتـــــسد رظحي ،ةـينوناـقلا مظنلا نم دـيدـعلا رارغ ىلعو .ةـيعـــــرشلا أدـبم يف رظنلا يروـــــرضلا

 ،كلذ عمو .هباكترا تقو نوناقلا همرجي Y لعف ىلع صخــــش يأ ةبقاعم يغبني الو ؛ يعجر رثأب يعوــــضوملا «انجلا

 ةيع�جلا ةدابإلا ةمهتب ةمكاحملل سانلا تمدق غربمرون ةمكحم ذنم ةينطولاو ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا نم ديدعلا نإف

 نوناقلا بجوª مئارجك ةيئاـــــضقلا ةقحالملا نأ تدجوو ،ةقباـــــس لاعفأ ىلع برحلا مئارجو ةيناـــــسنإلا دـــــض مئارجلاو

 .4ةيعرشلا أدبم كهتنت ال يلودلا

. 

 

 

 
لاعفألا  4 نأ  ةیقارعلا  ةیروتسدلا  ماكحألل  ةلثامم  ةیروتسد  ماكحأ  اھیدل  يتلا  ةینطولا  مكاحملا  نم  دیدعلا  تررقو 

مدع  أدبم  كھتنت  يھف ال  يلاتلابو  ،اھباكترا  تقو  يلودلا  نوناقلا  بجومب  ةیئانج  مئارج  لعفلاب  ربتعت  تناك  ةینعملا 
بناجب  ةیسایسلاو  ةیندملا  قوقحلاب  صاخلا  يلودلا  دھعلا  نم  ةداملا 15  ىلع  مكاحملا  تدمتعا  دقو  رثألا . ةیعجر 
ىلع  ةاضاقملا  عنمی  نأ  يغبنی  كلذ ال  نأ  ىلع  صنت  اھنكلو  رثألا  ةیعجر  مدع  أدبم  ىلع  صنت  يتلا  ،ىرخأ  رومأ 

ممألا عمتجم  اھب  فرتعی  يتلا  نوناقلل  ةماعلا  ئدابملل  اقفو  ةیمارجإ  تناك  ،اھباكترا  تقو  ،لافغإ  وأ  لعف  يأ  " ". 



 ىرخألا ةيلاقتنالا ةلادعلا تاءارجإ عم ةقالعلاو ضرغلا .2

 بجيو ،قارعلا يف شعاد مئارجل ةيلاقتنالا ةلادعلل ةباجتـــسالا رصانع نم دحاو ـــرصنع درجم يه ةيئانجلا ةلءاـــسملا  نإ

 حيضوت بجي ، ةيلألا ءاشنإ دنع . تايديزيألا تايجانلا نوناق فرعت  كلذ يف اª ،ىرخأ ةلادع تايلمع يأب اهتقالع ديدحت

 حالــصإلا يف ةمهاــسملاو ،ةقيقحلا فــشك و شعاد مئارجل ةلادعلا قيقحت لمــشت نأ بجيو ،اقاطن عــسوألا اهفادهأ

 مئارجلا ةمكاحمل ةيلودلا �ياعملا ةيبلتو ،ةلداعلا ةمكاحملا قوقحو يقارعلا ةلادعلا ماظن زيزعت لالخ نم ـيسـسؤملا

 ً.اـنلعمً اـفدـه ًالبقتـــــسم عئاـظفلا بـنجتو قارعلا يف تاـع�جلا فلتخم Aب ةـحلاــــــصملا زيزعت نوكي نأ بـجي .ةـيلودـلا

 .Aجانلا ىلع زكري جهن عابتاو اياحضلا قوقحب ءافولا وه فدهلا نوكي نأ يغبنيو

 ى،رخألا  تاـباـجتـــــسالاـب دودرب طبترت ةـيع�جلا عئاـظفلا باـقعأ يف ةـيئاـنج ةـيلأْ اـــــشنأ مت فيك ًةـحارص ددـحن نأ مهملا نم
 يف رظنلا مهملا نم هنأ ىرخألا براجتلا نم ةربخلا رهُظت .Èاــســسؤملا حالــصإلاو ضيوعتلاو ةقيقحلا لوق ناجل لثم
 يدؤي دـق �م ،ةدـح ىلع لـك اـهعم لـماـعتلا نمً الدـب ضعبلا اـهـــــضعبب ةـفلتخملا ةـيلاـقتنالا ةـلادـعلا تاـيلمع طاـبترا ةـيفيك
 تÊ نأو قبــس ام صخــش ةمكاحمل ساــسألا حيــضوتً اــضيأ مهملا نم نوكيــس .قحال تقو يف ةينوناق كوكــش ىلإ

 ىلع هـتمكاـحم هــــــسفن تـقولا يفو ةـيباـهرإ ةـمظنم ىلا ء�تنالا لـثم لاـعفأ ىلع ةـيقارعلا مكاـحملا يف هـتمكاـحم
 .ةيلود مئارج ىلإ ىقرت ىرخأ لاعفأ

 هيجوت يف فادهالا هذه رارمتـسا ن�ـض ىلع ةمكحملل سـسؤملا نوناقلا يف ةيلألا  فادها/ضارغأ ديدحت دعاـسي

 ً.امدق يضملل تا�سفتلا

  ؟ةلءاسم ةيلا سيسأت بجي فيك .3

 دـــض مئارجلاو ةيع�جلا ةدابإلا ىلع شعاد ةمكاحمل ةيئاـــضق ةيالو ءاـــشنإل عيـــرشت نـــس ةيقارعلا ةموكحلا ىلع بجي

  .تباث وه ام �ك يقارعلا نوناقلا قيبطتو ،برحلا مئارجو ةيناسنإلا

 اـهب موقي نأ نك¼ ةـفلتخم ةـنكمم قرط ةدـع كاـنهو .ةـلداـعلا ةـمكاـحملا ئداـبمو ناــــــسنإلا قوقحل ةـيلودـلا �ياـعملا عم

 ةـموكحلا ىلع بـجي ،ىلوأ ةوطخك .كـلذـل ةــــــصاـخ ةـممـــــصم ةـيلآ ءاــــــشنإ وأ يلاـحلا �وناـقلا لـكيهلا راـطإ يف قارعلا

 عمتجملا معد و نواـعت بذـتجي نل ةـيلود ةـكراـــــشم نودـب ةـيلآ ءاـــــشنإ نإ .ةدـحتملا ممألا نم نواـعتلا بـلطت نأ ةـيقارعلا

 .اهحاجنل Aيساسأ نانوكيس نيذللا يلودلا



 نوناقلاو يقارعلا روتـــسدلا نم لك عم قفاوتت ةيئاـــضق ةيالو ءاـــشنإل ةليـــسو ديدحت ىلإ ةيقارعلا ةموكحلا جاتحتـــس

 ةـمكحم ءاـــــشنإل ًاـقاـفتا ةـماـعلا ةـيعمجلا وأ ةدـحتملا ممألل عباـتلا نمألا سلجم اـهيف مربأ ةـلثمأ ةدـع كاـنه تـناـك .يلودـلا

 ةمكحملاو نويلا�ـــسل ةـــصاخلا ةمكحملا تائيهلا هذه لمـــشتو .ةلـــصلا تاذ ةينطولا ةموكحلا بلط ىلع ًءانب ةطلتخم

 .ايدوبمك مكاحم يف ةيئانثتسالا رئاودلاو نانبلل ةصاخلا

 روتــــسدلا عم ضراعتت ناتــــسدرك ميلقإ ةموكح نوناق عوــــرشم بناوج نأ ىلإ ةيقارعلا ايلعلا ةمكحملا تراــــشأ �نيبو

 ةطلتخم ةيلآ ءاــشنإ ةيقارعلا ةموكحلل نكمملا نم ناك اذإ �يف رظنلا Aيقارعلا Aينوناقلا ءاربخلا ىلع بجي ،يقارعلا

 ن�ــــض ةيلمع يف ىلوألا ةوطخلا ذاختال ةيلود ةدعاــــسم ىلع لوــــصحلا ىلإ لعفلاب تعــــس �لثم ،يلودلا نواعتلاب

 تبرعأ ،2016 ماع ذنم .داتينويلا ءاشنإ لالخ نم ققحت ام وهو ،تاقيقحتلا ءارجإو ،شعاد مئارج نع ةيئانجلا ةلءاسملا

 زيزعت لالخ نم ـــــيسنجلا فنعلا نع ةلءاـــــسملا ن�ـــــض يف ةدحتملا ممألا عم نواعتلاب اهمازتلا نع ةيقارعلا ةموكحلا

 عمتجملا ربتعا دـقو .اـهيبكترم ةاــــــضاـقمو مئارجلا هذـه لـثم يف قيقحتلا ىلع ةـيميلقإلاو ةـينطولا تاـطلـــــسلا ةردـق

 �ياـعم كـهتنت ،ةـيقارعلا باـهرإلا ةـحفاـكم مكاـحم ماـمأ ارخؤمو ،اـيلعلا ةـيقارعلا ةـمكحملا ماـمأ ت�كاـحملا نأ يلودـلا

 يف ماهــــسإلا ىلع ةرداقو ةيــــضرم اهنأ ىلع ةعوــــرشمو ةيعوــــضوم ةيلآ ىلإ الإ نوجانلا رظني نلو .ةلداعلا ةمكاحملا

 .عمتجملا يف ءافشلا

 

  ؟هتراشتسأ بجي يذلأ نم .4

 ةيلآ ئـشني نوناق عوـرشم ذيفنتو ميمـصت ةيلمع يف Aيلودلاو Aيقارعلا ءاربخلاو �دملا عمتجملاو Aجانلا كارشإ

 .ةررضتملا تاعمتجملا لثÊ يتلا ةيئاسنلا تايعمجلاو" تايجانلا كلذ لمشي نأ بجي .ةلصلا تاذ قئاثولاو ةلءاسملا

 اـقبـــــسم اـطرش ةـيئاـنجلا ةـلءاــــــسملل ةـيلآ ذـيفنتو ءاــــــشنإ لـحارم عيمج يف �دـملا عمتجملاو Aجاـنلا كارشإ ربتعيو

 .ةيع�جلا ةعيظفلا مئارجلا نم اه�غو ةيع�جلا ةدابإلا مئارج يف ةلادعلا قيقحت ىلإ يمري دهج يأ حاجنل ايساسأ

 



 ةلئاسملا ةيلأ قاطن :ةيئاضقلا ةيالولا .5

 ؟ اهتاضاقم بجي يتلا مئارجلا يه ام :مئارجلأ قاطن .5

 دــــــض مئارجلاو برحلا مئارجو ةـيع�جلا ةداـبإلا مئارج ىلع ةـيئاــــــضق ةـطلـــــسب ةـيئاـنجلا ةـلئاــــــسملا  ةـيلا عتمتت نأ بـجي

 عيمج ،Ñدأ دحك ،لمــشي نأ بجي .ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساــسألا امور ماظن يف دَّدُحملا وحنلا ىلع ،ةيناــسنإلا

 اـمور ماـظن يف ةـجَرُدـملا لاـفطألا دــــــض مئارجلا كـلذـكو يع�تجالا عونلا ىلع مئاـقلا فنعلاو ـــــيسنجلا فنعلا مئارج

 .يساسألا

 قلعتي �يف يلودلا نوناقلل يلاحلا عــضولا عــساو قاطن ىلع ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساــسألا امور ماظن سكعي

 مئارجلا هذـه جمد قارعلا ناـكمإـب .برحلا مئارجو ةـيناــــــسنإلا دــــــض مئارجلاو ةـيع�جلا ةداـبإلل ةـيلودـلا مئارجلا فيرعتب

 ةعـساو ةعومجم يساـسألا امور ماظن ننقي .ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا يفً اوـضع سيل هنأ نم مغرلا ىلع اهتقحالمو

 باــــــصتغالا كـلذ يف اـª ،ةـقباــــــس ةـيلود ةدـهاـعم يأ نم ¢كأ يع�تجالا عونلا ىلع ةـ²اـقلاو ةـيـــــسنجلا مئارجلا نم

 ماظنلا يف ةكراشم ةلود سيل قارعلا نأ مغر يسنجلا فنعلا نم ىرخأ لاكشأو يرسقلا لمحلاو ةيسنجلا ةيدوبعلاو

ً ا�بعت ربتعت اهنأو ةـصاخلا فيراعتلا سفن مدختـسي نأ نك¼ ينطولا هنوناق نإف ،ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساـسألا

 يلودلا نوناقلا نع

 ةـبكترملا مئارجلا نع ةـلءاــــــسملا زيزعتل ةدـحتملا ممألل عباـتلا قيقحتلا قيرف اـهَعَمَج يتلا ةـلدألا نم لـئاـهلا مكلا رهُظي

 ةــلودــلا ميظنت اــهبكترا يتلا عئاــظفلا نأ ىرخا تاــهجو حوـــــضوب ،�دــملا عمتجملاو  )UNITAD( شعاد بــناــج نم

 قيرف نلعأ .يساــسألا امور ماظن يف اهيلع صوــصنملا مئارجلا ىوتــسم ىلإ ىقرت ماــشلاو قارعلا يف ةيمالــسإلا

 مئارجلا نأو ةـيع�ج ةداـبإ لـثA Êُيدـيزيألا دــــــض مئارجلا نأ ىلع ةـعنقمو ةـحـــــضاو ةـلدأ كاـنه نأ UNITAD داـتينويلا

 مئارجك مهتاــضاقم نإ .برح مئارج لثÊُ ةيعيــشلا ةيبلغألا تاذ ةيوجلا تيركت ةي¼داكأ نم دارفأو بالط دــض ةبكترملا

 هنأ �ك .اياحـــــضلا ىلع يقيقحلا اه�ثأتو اهادª فارتعالا ىلإ �بك دح ىلإ ىقرت ال ةيباهرإ ةمظنم ىلإ ء�تنالا لثم

 .يخيراتلا ليجستلا يف ةقدلا مدع يف مهاسيو ةنيعم ةينوناق ةقباس لكشي



 يف نيرخآ ءاـــــضعأو ةيع�جلا ةدابإلا ةمهتب شعاد ءاـــــضعأ نم Aنثا لعفلاب ةيناملألا مكاحملا تنادأ ،كلذ ىلع ةوالع

 Aققحملا ةكبــشو ،ةيع�جلا ةدابإلا ةكبــش لثم ءاربخلا ت�ظنم .ةيناــسنإلا دــض مئارجو برح مئارج مهباكترال شعاد

ــــــضيأ اوبلاـط نيذـلا Aيبوروألا Aماــعلا Aعدـملاو  ةــيلودـلا مئارجلا ىلع يمكارت لــكـــــشب شعاد ءاــــــضعأ ةــمكاــحª اً

 .باهرإلاب ةقلعتملا مئارجلاو ةيساسألا

 

 

 هتيطغت يغبني يذلا ينمزلا راطإلا وه ام : ينمزلا فقسلا 5.2

 يطغت يتلاو ،ةيمالــــسإلا ةلودلا ميظنت اهبكترا يتلا مئارجلا عيمج ىلع ةيئاــــضق ةطلــــسب ةلءاــــسملأ عتمتت نأ بجي

 يضارألا نم ءزج ىلعً اــيلعف رطيـــــسي شعاد ميظنت ناــك اــمدــنع 2014 وينوي 9 نم أدــبت يتلا ةرتفلا لــقألا ىلع

 ةرتفلا لالخ مهرسأ مت نيذلا دارفألا .UNITAD داتينوي تاقيقحت اهّتطغ يتلا ةرتفلا عم اضيأ قفاوتي اذهو .ةيقارعلا

 فارتعالا متيس ،دعب مهنع جارفإلا متي Yو هجراخ وأ قارعلا لخاد قحال تقو يف مهب راجتالا مت نيذلاو ،اهيلإ راشملا

 .اًضيأ نوجان مهنأ ىلع مهب

 يف ةلمحلا هذه تأدب .ةيقارعلا تايلقألا دـــــض شعاد ةلمح ةرتفب قلعتي �يف ةيلألل  ينمزلا صاـــــصتخالا ديدحت بجي

 يضارألا نم ءزج ىلع ةيلعفلا ةرطيـسلا نم ةرتف أدبتل ،تيركتو لـصوملا ىلعً اموجه شعاد َّنـش امدنع 2014وينوي

 ضعب دــعبتـــــسي دــق اذــه نكلو، و 2014  سطـــــسغأ 3 نم ءدــبلا خيراــت تاــيدــيزيألا تاــيجاــنلا نوناــق ركذــي .ةــيقارعلا

 دارفأ دـــــض َتبُِكترا يتلا مئارجلا �يـــــس الو ، خيراتلا كلذ لبق تبكترا يتلا ةيلودلا مئارجلا ىلإ ىقرت يتلا تاكاهتنالا

 .ةين�كرتلا ةيلقألا

 

 لالخ مهفطخ/مهرسأ مت صاخـشأ قحب تعقو يتلا مئارجلا اياحـض Aمـضت ةلأـسم ديدحت يروـرضلا نم ،كـشلا بنجتل

 مهنع جارفإلا متي Y وأ شعادل ةيلعفلا ةرطيـــسلا ةرتف ءاهتنا دعب مهحارس قالطإ وأ / و مهب راجتالا مت نكلو ةلمحلا

 .دعب ىتح



 
 
 
 
 
 
 

 

  ؟هتمكاحم متي نأ بجي يذلأ نم :يدرفلا و يميلقالا صاصتخألا5. 3

 Aنطاوملا دــــــض هـجراـخ وأ قارعلا يف شعاد ميظنت اـهبكترا يتلا مئارجلا يف رظنلل صاــــــصتخا ةـيلألل نوكي نأ بـجي

 .قارعلا يف Aميقملا Aيقارعلا �غ Aنطاوملا وأ Aيقارعلا

 قارعلا يف ةيمالـسإلا ةلودلا ميظنت مئارج ةعيبط عم بـسانتتو اهب لومعملا ةيئاـضقلا ئدابم عم مكحلا اذه قفاوتي

 ةـيقارعلا تاـيلقألا دارفأ نم مه�غو Aيدـيزيلا دـــــض شعاد ميظنت اـهبكترا يتلا مئارجلا نم دـيدـعلا تـبكترا .ماـــــشلاو

 ىلإ نهلقنو قارعلا يف تايتفلاو ءاـــسنلا فاطتخا مت ،لاثملا ليبـــس ىلع .ايروـــس لثم ىرخأ لود يضارأ ىلعً ايئزج

 مئارج اياحـض ضعب .ةلماعملا ءوـسو بيذعتلا نم ىرخأ لاكـشأو ـيسنجلا فنعلل نهـضرعتو نهزاجتحا مت ثيح ايروـس

 ةـــلود يأل نومتني ال صاـــخـــــشأ وأ ىرخأ لود نم Aنطاوم نم اوناـــك مهنكلو Aيقارع Aنطاوم اونوكي Y شعاد

 ةداـملا يف صني يذـلا يقارعلا نوناـقلا عم قفتي اذـهو .Aئجالك كـلذ يف اـª ،تـقولا كـلذ يف قارعلا يف نوميقم

 .ةيئانجلا ةيئاضقلا ةطلسلل عساو ساسأ ىلع ،تابوقعلا نوناق نم 6

 

 تقو ¢كأ وأً اماع 18 رمعلا نم نوغلبي اوناك نيذلا Aيعيبطلا صاخــــشألا ىلع ةيئاــــضق ةطلــــس ةيلألل  نوكي نأ بجي

ــقفو Aيراــبتعالا صاــخـــــشألا ىلعو مئارجلا باــكترا  ةــيلودــلا �ياــعملل بــجاولا راــبتعا ءاليإ يغبني .يقارعلا نوناــقلل اً

 ةقيقحب افارتعاو .ةحلــسملا تاع�جلاب Aطبترملا لافطألل اهحنم يغبني يتلا ةي�حلا هجوأو لفطلا قوقحب ةقلعتملا



 ىش�تت ىرخأ �بادت ذاختا يغبني ً،اـــضيأ اماع 18 نع مهر�عأ لقت صاخـــشأ لبق نمً اـــضيا ة�طخ مئارج باكترا مت نأ

 .مئارجلا هذه لثم ىلع ءوضلا طيلستل ةيلودلا �ياعملا عم

 مكاـحملا مظعمو ةـيلودـلا ةـيئاـنجلا ةـمكحملا نإـف ،يلحملا نوناـقلا بـجوª ةـيئاـنجلا ةـيلوؤـــــسملا نـــــس فلتخي �نيب

 دـقل .ةـ¼رجلا باـكترا تـقوً اـماـع 18 نع مهر�عأ لـقت نيذـلا كـئلوأ يأ ،لاـفطألا مكاـحت Y ةـطلتخملا وأ ةـيلودـلا ةـيئاـنجلا

 تاــع�جلا يف لاــتقلل لاــفطألا نودــنجي نيذــلا Aغلاــبلا ةــمكاــحª اوماــقو ،اــياــحـــــضك �بك دــح ىلإ لاــفطألا اولماــع

 ناف ،ناـسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا بجوª ةيئانجلا ةلادعلا ةمظنأ يف لافطألل ةيوقلا ةي�حلا ببـسب .  ةحلـسملا

 ةـمكحملل يلودـلا معدـلا ضرعي نأ هـنأــــــش نم ،Aغلاـبكً اـماـع 18 نع مهر�عأ لـقت نيذـلا لاـفطألا ةـمكاـحم ةـيناـكمإ

 .رطخلل

 ،ةيـــســـسوؤملا تائيهلا كلذ يف اª نيرابتعألا صاخـــشألل ةيئانجلا ةيلوؤـــسملا ىلع يقارعلا تابوقعلا نوناق صني

 نوناقلا يف ةيلاحلا تاهاجتالا عمً اقــــستم اذه نوكيــــس .اذه ةيلوؤــــسملا ساــــسأ Aمــــضتل ةيــــسيئر ةدعاق رفويو

 ل�عألا نأــــــشب ةـيهيجوتلا ئداـبملا كـلذ ىلع ةـلثمألا نمو .ةـينوناـقلا ةـلءاــــــسملا نم دـيزم وحن ةــــــسر�ملاو يلودـلا

 ةـمكاـحملاو ،2011 ماـع يف ةدـحتملا ممألل عباـتلا ناــــــسنإلا قوقح سلجم اـهرقأ يتلا كـلت ناــــــسنإلا قوقحو ةـيراـجتلا

 قلعتي �يف ةيناــــسنإلا دــــض مئارج يف طروتلا ةمهتب ةيــــسنرف ةمكحم يف ةيــــسنرفلا  جرافال ةكــــرشل ةيلاحلا ةيئانجلا

 ةمكحملل ةبـــسنلاب بويعو ايازم كانه نأ Aح يف .ايروـــس يف ىرخألا ةحلـــسملا تاع�جلاو شعاد ىلإ تاعوفدملاب

 تـناـك اذإ اـم ررقت نأ ةـمكحملا ىلع نوكيـــــس ً،اـيبـــــسن ةـليلق ةـيلود ةـقباــــــس عم دـقعملا ـــــرصنعلا اذـه لـثم ذـختت يتلا

 يف ققحي داتينوي نأ ةقيقح نوكت نأ لمتحملا نم .ةحاتملا ةلدألا ىلع ًءانب Aيرابتعالا صاخـــشألل ةيولوألا يطعتـــس

Êةلص اذً الماع شعاد مئارج ليو. 

 نوبكتري نم ىلع رمألا ـرصتقي ال ،يقارعلا �وناقلا ماظنلا يف كلذ يف اª ،«انجلا نوناقلا يف ةداعلا ترج �كو

 ضيرحتلا وأ اهيلع ةدعاـسملا وأ مئارجلا باكتراب رمألا لثم ةفلتخم قرطب نوأطاوتي نم اـضيأ لمـشي لب ،ةرشابم مئارج



 ـرشبلاب راجتالا يف Aطروتملا ،لاثملا ليبـس ىلع ،كلذ لمـشي دقو .5ىرخأ ةقيرطب اهباكترا يف ةمهاـسملا وأ اهيلع

 .شعاد ميظنت مهرسأ نيذلا كئلوأل

 

 

 

 ؟تاءارجألا يف nيجانلا ةكراشم بجي فيك .6

Êيغبني ،ةيلودلا ةيئانجلا مكاحملا يف اياحــــضلل ربكأ ةكراــــشم وحن ةيلودلا تاهجوتلا عمً ايــــشا Êجانلا ليثA اينوناق ً

 Aكتــــشمك لاعف رود بعلو �وناقلا مهلثمم رايتخا يف مهقح ىلع ةيلآلل ــــيسيــــسأتلا عيــــرشتلا دكؤي نأ بجيو

 نوناـق دـلب قارعلا .عاـفدو ةـمكاـحمك ،تاـهجلا يقاـب �ك ةـلداـع قوقحب Aندـم فارطأـك مه�فوت بـجي .Aيندـم Aعدـمو

 مهل نوكي نأ يغبني ، صوـــــصخلا هجو ىلع .ةيئانجلا تاءارجإلا ىلإ نومـــــضني نيذلا اياحـــــضلل رودلا اذه رفويو �دم

 تاـبلط ميدـقتو ،ةـيـــــضقلا فلم ىلإ لوـــــصولاو ،ةـمكاـحملا لـبق اـم ةـلحرم لالخ ةـيندـم فارطأـك م�ـــــضنالا يف قحلا

 .ةلدألا ميدقتو Aمهتملاو ءاربخلاو دوهشلا باوجتساو قيقحتلا

 ليثمتب Aيندم Aعدم وأ Aكتـــشمك Aكراـــشملا Aجانلا ديوزت متي ¬ل ةينوناقلا ةدعاـــسملل لاومألا �فوت بجي   

 .مهقوقحب Aجانلا ةيعوت بجي .�اجم �وناق

 Aعدمو ىواكــــشلل Aيعدمك مهقوقح �فوتوً اينوناق مهليثÊ متي نأب اياحــــضلل ةيقارعلا ةيئانجلا تاءارجإلا حمــــست

 ةـصاخلا ةلدألاو تاءارجإلا دعاوقو مكاحلا يساـسألا ماظنلا يف حوـضوب قوقحلا هذه ديدحتً اـضيأ بجي نكلو ،Aيندم

 .يلودـلا نوناـقلا قبطتـــــس ةـمكحملا نأ اـª مهقوقحب ةـبلاـطملل اـياـحـــــضلل �وناـق ساــــــسأ �فوتل كـلذو ،ةـمكحملاـب

 مهنأب نورعـشيو ةيلمعلا يف نوقثي اوناك اذإ ،ةلدألا ميدقت لثم ،ةيلألا  عم نواعتلا ىلع طقف نوجانلا قفاوي فوـس

 .ةمكحملا لبق نم نونكمتم

 
يقارعلا تابوقعلا نوناق نم 5  5 25  يساسألا امور ماظن نم ةداملاو ،ةیلودلا ةیئانجلا ةمكحملل  . ةداملا لاثملا لیبس ىلع رظنا



 عـــضو بجي ،ةينوناقلا موـــسرلا عفدل ةمزاللا لئاـــسولا مهتاعمتجمو تايجانلاو Aجانلا ىدل نوكي نأ عقوتي ال هنألً ارظن

 .تايجانلاو Aجانلل ديجلا �وناقلا ليثمتلا ن�ضو ةينوناقلا موسرلا ةيطغتل ةينوناقلا ةدعاسملل ةطخ

 

  ؟اياحضلا ضيوعت نع اذام  .7

 �ياعملل اًقفو ضيوعتلا ديدحت بجي .مهتالئاعو اياحـــضلل يع�ج وأ يدرف ضيوعت حنم ةيحالـــصب ةيلألا  عتمتت نأ بجي

  ةررقملا تاـضيوعتلا ل�كتـسال تاـضيوعت قودنـص وأ ��ئتـسا قودنـص ءاـشنإ بجي .مئارجلا نم عاونألا هذهل ةيلودلا

 نوكت نأ بــجي .Aجاــنلل ةــلماــك تاـــــــضيوعت ميدــقتل ةــيفاــكلا لاومالا Aنادــملا ىدــل نوكي ال اــمدــنعةــيلألا  لــبق نم

 .قارعلا يف اهب لومعملا ىرخألا تاعيرشتلاو تايديزيألا تايجانلا نوناق ذيفنت عم ةقسانتم تاضيوعتلا

 ىعدملا دجت يتلا مئارجلا كلت نع مجانلا رــرضلا حالــصإل تاــضيوعتب رمأت نأ الإ اهنك¼ ال ةيئانجلا ةمكحملا نأ Aح يف

 الإ ،شعاد مئارج نع اياحـــــضلا ضيوعتل لماـــــش جهن قيقحت اهنك¼ ال يلاتلابو ،ةمكاحملا دعب اهباكتراب Aبنذم مهيلع

 ةمكحملا ةبرجت ترهظأ .Aجانلا عيمجل ةديفم نوكت نأ نك¼ يتلا تاـضيوعتلا نأـشب ةينوناق ئدابم عـضت نأ نك¼ اهنأ

 ،Aجانلا نم ة�بك دادعأ دوجو ةلاح يف ىتح تاــــضيوعتلا عم لماعتلا ةيئانج ةمكحمل نكمملا نم هنأ   ةيلودلا ةيئانجلا

 .ةدودحم كالمأ/لوصأ ةانجلا ضعبل نوكي امدنع ىتح مئارج باكتراب مهتنادإ تتبث نيذلا كئلوأ ةيلوؤسم ديدحتو

 شعاد نم Aجاـنلا عيمج لـمـــــشيال هـنكل ،Aجاـنلا نم ةـنيعم تاـئف ضيوعتل اًـططخم تاـيدـيزيألا تاـيجاـنلا نوناـق عـــــضي

 يلودلا نوناقلل ةميــسجلا تاكاهتنالا نع Aلوؤــسملا مازلإ اهتطــساوب نك¼ ةليــسو رفوي ال هنأ �ك .نيديفتــسمك

 فارتعالا وأ اياحـــضلل ةعورملا ةاناعملاو �بكلا رـــرضلاب فارتعالا يفكي ال ،وحنلا اذه ىلع .اياحـــضلل تاـــضيوعت ميدقتب

 ئداــبمللً اــقفو .يلودــلا نوناــقلا بــجوª بولطملا وحنلا ىلع مئارجلا نم عاونألا هذــه نع ضيوعتلا يف قحلاــب

 ةميـــسجلا تاكاهتنالا اياحـــضل ضيوعتلاو فاـــصتنالا يف قحلا نأـــشب ةدحتملا ممألل ةيهيجوتلا ئدابملاو ةيـــساـــسألا

 قوقحلا در ضيوعتلا لمـــــشي ،يلودلا �اـــــسنإلا نوناقلل ةميـــــسجلا تاكاهتنالاو ناـــــسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلل

 .ةيداملا تاضيوعتلا ىلإ ةفاضإلاب راركتلا مدع تان�ضو اضرلاو ليهأتلا ةداعإو



 ةلماك تاضيوعت ميدقتل ةيفاك كالما/لوصأ مهيدل نوكي نل ةمكحملا لبق نم Aنادملا نم ديدعلا نأ ةقيقحلً اريدقت

 ��ئتــــسالا قودنــــصلل ِواــــسم قودنــــص ءاــــشنإ بجي ،لوــــصألا ىلع لوــــصحلا نكمملا نم نوكي نل هنأ وأ ،Aجانلل

 اهيف ةمهاسملا Aحناملاو ىرخألا لودلاو ةيقارعلا ةموكحلل نك¼ يتلا ، اياحضلل ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل

 

 ؟nجانلا ةيصوصخو ةماركو ةيهافرو ةمالس نع اذام .8

 مهتماركو ةـيـــــسفنلاو ةـيدــــــسجلا مهتحـــــصو مههاـفرو Aجاـنلا ةـمالـــــس مارتحاـب ةـيلألا تاءارجإ عيمج مزتلت نأ بـجي

 نيذلا نوجانلا لـــــصحي نأ بجي .ةمكحملا تاءارجإ عيمج يف "ىلـــــضفلا حلاـــــصملا" جهن جاردإ بجيو مهتيـــــصوـــــصخو

 ىلع ظاـفحلا بـجي ،ةـيلودـلا تاـــــسر�ملا عمً اـقفاوت .رمألا مزل اذإ يع�تجاو ـــــيسفن معد ىلع مهتداـهـــــش نومدـقي

 ةدـحو ءاــــــشنإ بـجي  �ك .ت�كاـحملا دـعبو ءاـنثا ،لـبق رمألا بـلطت اـم ىتم ىرخالا ةـيي�حلا �ياـعملا �فوت و ةـيـــــرسلا

 يساـــــسألا ماظنلا يف اهنيودت و ةمكحملا لخاد ـــــيسنجلا فنعلا لاجم يف ةيلمع ةربخ عم Aجانلا ةي�حب ةـــــصتخم

 تاربخلاـب ةـناـعتـــــسالا عم يلاـحلا يقارعلا نوناـقلا ىلع ءاـنبلا قيرط نع كـلذو قوقحلا هذـه ةـي�ح ن�ـــــضل ةـمكحملل

 ىرخأ رداصم نم بيلاسالاو

 ةـيفيك لوح ة�طخلا مئارجلا عم لـماـعتت يتلا ةـينطولاو ةـيميلقإلاو ةـيلودـلا ةـيئاـنجلا مكاـحملا ىدـل ة�بك ةربخ كاـنه

ÊكA كتـــــشم ،دوهـــــشك ءاوـــــس ،ة¼ركو ةنمآ ةقيرطب ،تاءارجإلا يف ةكراـــــشملا نم تايجانلاA عدم وأA يندمA. 

 نأــشب ةمكحملل ةروــشملا ميدقت ىلإ ةفاــضإلاب ،ةجاحلا دنع ةي�حلاو ــيسفنلاو يدــسجلا معدلا �فوت لمــشي اذهو

 بـلطتي اذـه نأ اـªو .اـهدـعب اـمو ع�تـــــسالا تاـــــسلج ىلإ قيقحتلا نم ،ةـمكاـحملا لاوط اـهذاـختا يغبني يتلا �بادـتلا

 بجي ،ـــيسنجلا فنعلا مئارجب ةقلعتملا تامدـــصلا يف ةربخ مهيدل نيذلا كئلوأ كلذ يف اA، ªـــصـــصختم Aفظوم

 ةيلألا لخاد ةصاخ ةدحو ءاشنإ

 قارعلا يف تاءارجألا يلودلا نواعتلا معدي نأ بجي فيك .9.

 يف قيقحتلل ةيلودلا تانايكلا عم قيـــسنتلاو نواعتلاب ،Aيديزيلا Aجانلا نوناق يف ،لعفلاب ةيقارعلا ةموكحلا تمزتلا

 يلودــلا نواــعتلا Aمأــتل ةــيـــــساــمولبدــلا دوهجلا لذــب ةــيقارعلا ةــموكحلا ىلع بــجي.اــهيبكترم ةــمكاــحمو شعاد مئارج



 هبتــشملا ميلــستو ةلدألا Aمأت كلذ يف اª ،ةيلود مئارج مهباكترأل شعاد رصانع ةمكاحمل ةلءاــسملا ةيلآل يروــرضلا

 ناتــسدرك ميلقإ ةموكحو قارعلا ةموكح Aب نواعتلا نوكيــس .نيدوقفملا نع ثحبلا لثم ةلــصلا تاذ تاءارجإلاو مهب

 ً.ايرورض

 ةلدألا ىلع لوــــصحلاو تاقيقحتلا ءارجإلً ايرورض يلودلا نواعتلا نوكيــــس ،شعاد مئارجل دودحلل ةرباعلا ةعيبطللً ارظن

 عم لـصاوتلاو دوهـشلاو اياحـضلا ةي�حو مهب Aهبتـشملا ميلـست Aمأت قيرط نع كلذ يف اª لاقتعالا رماوأ ذيفنتو

 ىلع )7.3 ةداملا يف( صني يذلا ، تايديزيألا تايجانلا نوناق يف لعفلاب هيلع صوـصنم اذهو .ةرـرضتملا تاعمتجملا

 .ةصتخملا مكاحملا مامأ مهتمكاحمل مهب Aهبتشملا ميلستل نواعتلا ىلإ ىعستس ةيجراخلا ةرازو نأ

 ؟نورخآلا نوفظوملاو ةاضقلا معد و رايتخا بجي فيك.10

 مهناب اوتبثي نا مهيلع نأ �ك .عيفرلا قلخلاب مقاطلا ةيقبو Aماحملا ،Aماعلا Aيعدملا ،ةاضقلا عيمج مستي نا بجي

 بـــسح تابيردت ميظنت بجي .مهيدل ةكنحلاو ةربخلا �فوت ىلا ةفاـــضإلاب زيحت نودو رقتـــسم لكـــشب نولمعي فوـــس

 Aيعت دنع .اياحـــــضلاو نومهتملا نولث¼ نيذلا Aماحملا ىلا ةفاـــــضإلاب ةمكحملا مقاط ةيقبو ةاـــــضقلا عيمجل ةجاحلا

 .ةءافكلا ساـــــسا ىلع متت Aيعتلا ةيلمع نا نم دكأتلل للذو ةمزاللا تاءارجإلا ذاختإ بـجي ،Aفظوملا ةـيقبو ةاـــــضقلا

 مـــــسق نمـــــض )UNITAD( داـتينوي نوكي نا بـجي .قارعلا يف تاـيلقألا فلتخمو ةأرملل لداـع لـيثÊ ةاـعارم بـجي �ك

   .مهتربخ و مهبراجت نم ةدافتسالل كلذكو ةيرارمتسإلا لجأ نم ةيلألل ءاعدإلا

 ، ةهازنلا ،لدعلاب مـستتـس ةلءاـسملأ ةيلأ نأب Aقارعلا عيمجو Aجانلا ،يلودلا عمتجملا ىدل ةقثلا قلخ ادج مهملا نم

 يف ةيلود ةكراـشم يف مهتبغر نع تايجانلا ضعب تبرعأ دقل .ةيلودلا بيلاـسالاو �ياعملاب داـشرتـسالاو ةيلالقتـسالا

 ةلادعلا لاجم يف ةمزاللا تاحالــصإلا عيجــشت ىلإ نايلودلا ةكراــشملاو معدلا يدؤي نأ يف لمأ كانه . ةيلألا تايلمع

 نم ةبـستكم ةربخو ةـصـصختم ةفرعم اهيلع مكحلاو ةيلودلا مئارجلا نع عافدلاو ةيئاـضقلا ةقحالملا بلطتت .قارعلا يف

 .ةمظتنملا مهتــسر�م وأ مهبيردت نم ءزجك نويلحملا نوماحملاو ةاــضقلا اهيلع لــصحي Y يتلا كلت ةــسر�ملا لالخ

 مئارجلا يبكترم ةاـضاقم ىلع Aيقارعلا Aماحملاو Aماعلا Aعدملاو ةاـضقلا ةردق ريوطت ىلإ ةجاح كانه نوكتـسو

 يلودـلا نوناـقلا لاـجم يف ةـبـــــستكملا ةربخلا ةـيمهأ نم مغرلا ىلعو .ةـيلودـلا ناــــــسنإلا قوقح نع عاـفدـلاو ةـيلودـلا



 هنأ Aبت ىرخأ مكاحم نم ةبــستكملا ةربخلا نإف ،ىرخأ تاقايــس نم ةبــستكملا ةربخلاو ،ةلــصلا تاذ ةيلودلا ةــسر�ملاو

 لـقألا ىلع وأ ،هـنوناـقو ينعملا دـلبلا تاـغلب ةـفرعم ناـكمإلا ردـق يلود فظوم يأ ىدـل نوكي نأ اـــــضيأ يروـــــرضلا نم

 ،ةرادـجلا ساــــــسأ ىلع Aفظوملا نم مه�غو ةاــــــضقلا عيمج Aيعت نوكي نأ يغبنيو .ةـلث�ملا ةـينوناـقلا مظنلاـب

 ديدحتل دوهجلا لذب يغبنيو .رمتــــسملا ميلعتلا جمارب لالخ نمو م�ــــضنالا دنع صــــصختملا بيردتلا �فوت يغبنيو

 ن�ــــضل ةددحم تاءارجإ جاردإل ةقباــــس كانه .كلذ نكمأ �ثيح ،تايلقألا فئاوط نم تالهؤملا ةاــــضقلاو تايــــضاقلا

 اـمور ماـظن يف ،�وناـقلا ماـظنلا عاونأ فلتخم نمو ةـفلتخملا تاربخلا يوذ ةاــــــضقلاو تاـيـــــضاـقلل لداـعلا لـيثمتلا

 .)36 ةداملا( ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يساسألا

 

 ؟ةلداعلا ةمكاحملا قوقح ن|ض ةيفيك .11

 ةـلداـعلا ت�كاـحملا .ةـيداـيحو ةـهازنب اـهيف تاءارجإلا يرجت نأو ناــــــسنإلا قوقحل ةـيلودـلا �ياـعملا ةـيلألا مرتحت نأ بـجي

 بجي .فنعلا رئاود ـرسك يف مهـستـس يتلا ةروـصتملا ةيعـرشلاو ةقيقحلا نع فـشكلا Aكمتلً اـضيأ ةيرورض ةهيزنلاو

 ةدعاـــــسملا ميدقت بجي .يلودلا نوناقلا بجوª ةحونمملا Aمهتملا قوقح عيمجل لماكلا مارتحالا اذه لمـــــشي نأ

 قرط فاــشكتــسا يغبني .ةينوناقلا ةراــشتــسالا باعتأ عفدل ةمزاللا لئاــسولا Aمهتملا ىدل نوكي ال امدنع ةينوناقلا

 تاـطلـــــسلا نوكت نأ بـجي .Yاـظملا Aمأ بـتكم ءاــــــشنإ لـثم ،ةـيلألا  عم نولماـعتي نيذـلا كـئلوأ قوقح ةـي�حل ةركتبم

 . ةيلألاتارارق ذيفنتو قيبطتب ةمَزلُم ةصتخملا ةيقارعلا

 ـيسـسؤملا حالـصإلا نمً �همً اءزج لكـشتو ،ةيلودلا ةيئانجلا ةلادعلا ةيعـرشل ةيـساـسأ ةهيزنلاو ةلداعلا ت�كاحملا دعت

 تاـناـيكلاو داـتينوي نكمتت نل .ةـعيظفلا ةـيع�جلا مئارجلا دـعب ةـيلاـقتنالا ةـلادـعلا بـناوج نمً اـيـــــساــــــسأً اـبناـج دـعي يذـلا

 .ةـلداــعلا ةــمكاــحملا �ياــعم مرتحت ال ةــيلا عم نواــعتلا نم ةــينطولا برحلا مئارج تادـحو لــثم ةـلدأ كــلتÊ يتلا ىرخألا

 عم نولماعتي نيذلا عيمجل ناــــسنإلا قوقح ةي�حل م�تهاللً ا�ثمً اجذوä وفوــــسوك يف ةــــصــــصختملا رئاودلا مدقت

 اهعم نولماعتي نم عيمجل ةيـساـسألا قوقحلا دـصرل ةلقتـسم ةفيظوك Yاظملا Aمأ بتكم تأـشنأ دقف ؛ةـسـسؤملا

 .اهتي�حو اهنع عافدلاو



 بجي .ةيلمعلا اهتيلاعفل تاـسـسؤملاا نم اه�غو ةيقارعلا ةينطولا نوناقلا قيبطت تاـسـسؤم ىلع ةيلالا دمتعتـسو

  . ةيلالاتارارق ذيفنتب ةمَزلُم نوكت نأ بجيو ً،اضيأ تالاكولا كلت ىلإ دايحلاو لدعلا دت¼ نأ

 ؟ذفنت نأ بجي يتلا تابوقعلا يه ام .12

 اـهيلع يوطني يتلا رطاـخملا نم فيفختلل �بادـت ذاـختا يغبني .مادـعإلا ةـبوقع ضرف ىلع ةرداـق ةـيلالا نوكت الأ بـجي

 زاجتحالا نهر ةمكحملا مهتنادأ نيذلا كئلوأو ةمكاحملل مهعوضخو ةمكاحملا راظتنا يف مهتيرح نم Aمورحملا ءاقبإ

 .ةيلودلا ةدعاسملا بلط كلذ يف اª ،قارعلا يف

Êةبوقعلل فيفخت وأ ماع وفع يأ قيبطت يغبني ال ،تايديزيألا تايجانلا نوناق نم 9.1 ةداملا عمً ايشا. 

 معدـي  نل و ،ناــــــسنإلا قوقحل ةـيلودـلا �ياـعملا عم ىش�تت ال مادـعإلا ةـبوقع نأ يلودـلا عمتجملا يف �ثكلا ربتعي

 يف ةيلودلا ةكراـشملاو نواعتلا دعبتـسي نأ هنأـش نم اذه نإف اذل ،مادعالا ةبوقع ردـصت يتلا ةيلالا يلودلا عمتجملا

 يتلا ىرخألا تانايكلاو داتينوي نواعتت نل .فاطملا ةياهن يف Aجانلل ضيوعت يأ يف ةمهاـــسملا وأ ت�كاحملا معد

Êمادعإلا ةبوقع ضرفت يتلا ةيلالا  عم ةلدأ كلت. 

 ماكحأ مهقحب تردـــــص نيذلاوأ ةمكاحملا لبق ءاوـــــس ،زاجتحالا يف ةليوط تارتفل شعاد يلقتعم ءاـــــضق ةيل�تحا نإ

 .ةيقارعلا زاجتحالا نكامأ يف  ةلماعملا ءوسو بيذعتلا معازم رركتت .اهتجلاعم متي نا بجي ة�بك رطاخم قلخي ،نجسلاب

 .ةينمألا �بادتلا زيزعتو ليهأتلا ةداعإ جمارب كلذ يف اª زاجتحالا زكارم ىلع ةباقرلا زيزعت يغبنيو

 

 ؟ل|عألا هذه ليو� بجي فيك.13

 ماـيقلل مزاللا لـيومتلا اـهيدـل ةـيلالا نا ىلع دـيكأـتلا يلودـلا عمتجملا عم نواـعتلاـب ةـيقارعلا تاـطلـــــسلا ىلع يغبني

 .Aجانلا ىلع ةزكترمو ةنمآو ةلاعفو ةلداع تاءارجإ ن�ضلو ،اهفئاظوب

 دراوم ىلا جاتحت فوــــس برحلا مئارجو ةيناــــسنإلا دــــض مئارجلاو ةيع�جلا ةدابإلا عم لماعتتةيئانج ةلءاــــسم ةيلا  يأ نإ

 يف ءاربخ ىلا ةيلالا جاتحت فوـــــس ،لاـثملا لـيبـــــس ىلع .ةيداـعلا مئارجلا يف رظنت يتلا مكاـحملا نم �ثكب ربكأ ة�بك



 تاـطلـــــسلا نم نواـعتلا س�تلا ىلع ةردـقلاو دوهـــــشلا عم لـماـعتلا يف ءاربخو ،ةـمكحملا ةرادإ ةـمظنأو ةـلدألا ةرادإ

 جاـتحيـــــس .مهنع عاـفدـلل ةـيفاـك دراوª عتمتي �وناـق راـــــشتـــــسم ىلإ مهيلع ىعدـملا جاـتحيـــــس .ةـيبنجألا ةـيئاـــــضقلا

 غلابً ارمأ ةررضتملا تاعمتجملاو Aجانلا ىلإ لوصولا نوكيسو ،�وناقلا ليثمتلاو معدلا ىلإ اياحضلا نم نوكراشملا

 دوهـشلاو اياحـضلا ةي�حو Aفظوملا نم مه�غو ةاـضقلل ةي�حلا �فوت ىرخألا ةيـساـسألا رصانعلا لمـشتو .ةيمهألا

 �ـــــس ءانثأ ةمكحملل ليومتلا صقن بنجتل ،ليومتلا رداـــــصم ةمادتـــــسا ن�ـــــض مهملا نم نوكيـــــس .ةمجرتلا �فوتو

 .اهلمع

ً اليوÊ ىقلتت نأ حجرملا نم ىرخالا ةـلعاـفلا ةـيلودـلا تاـهجلاو  ةدـحتملا ممألا عم نواـعتلاـب ةـطلتخم ةـمكحم ءاــــــشنإ نإ

 .ةتحب ةينطو ةمكحم نم ¢كأ يلودلا عمتجملا نم

 ماتخلا

 جاردإل ةـعيرس تاءارجإ ذاـختا نودـبو .قارعلل ةـمءالم لـقألا راـيخلا وه اـيبلـــــس ءاـقبلا نإـف ،نمزلا نم ةـلحرملا هذـه يفو

 ىلإ Aلوؤـــــسملا ميدقتل ةيلودلا �ياعملا عم ىش�تت ةلءاـــــسملل ةيلآ ءاـــــشنإو �وناقلا هراطإ يف ةيلودلا مئارجلا

 ةيماتخلا تاظحالملا لهاجتتـــس اهنأ �ك .بـــسحف ةقباـــسلا هتامازتلا نع عجارتيو Aجانلا لذخي نل قارعلا نإف ،ةلادعلا

 ةــضهانم ةنجلو ناــسنإلا قوقحب ةينعملا ةنجلل ةيماتخلا تاظحالملا( ناــسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا تادهاعم تائيهل

 ةيقافتا بجوª اهتامازتلاب ءافولا مدعل ةيلودلا لدعلا ةمكحم مامأ ةيلوؤـــــسملا اهليمحت رطخ نم ديزتـــــسو )بيذعتلا

 اهيلع ةبقاعملاو ةيع�جلا ةدابإلا ة¼رج عنم

 
 


