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سلجت يديلقتلا يزلا يدترت ةيبون ةأرما - رصم ، ناوسأ ، ةيبون ةيرق
.قرزأ يبون لزنم مامأ دوقنلا بسحتو
:ريوصت

GRM
ةيموكح ريغ ةمظنم يه (GRM) تايلقألا قوقحل ةيلودلا ةعومجملا
بوعشلاو تايلقألل ةيوغللاو ةينيدلاو ةيقرعلا قوقحلا نامض ىلع لمعت
نيب مهافتلاو نواعتلا زيزعتو ،ملاعلا ءاحنا عيمج يف ةيلصألا
رشنلاو بيردتلاو ةيلودلا ةرصانملا ىلع انتطشنا زكرت .تاعمتجملا

نم انئاكرش ةكبش اهنع ربعت يتلا تاجايتحالاب دشرتسن اننإ .ةيعوتلاو
 .ةيلصأ بوعشو تايلقأ لثمت ملاعلا لوح تامظنم ةكبش لالخ

051 نم رثكأ عم لمعت (GRM) تايلقألا قوقحل ةيلودلا ةعومجملا نإ
ايونس نيترم انترادإ سلجم عمتجي .ةلود05 نم برقي اميف ةمظنم
ةيلودلا ةعومجملا لمحت.ةفلتخم لود نمتاوضع/ءاضعأ01 مضيو

يداصتقالا سلجملا يدل ةيراشتسا ةفص (GRM) تايلقألا قوقحل
يدل بقارم ةفصو (COSOCE) ةدحتملا ممألل عباتلا يعامتجالاو
ةعومجملا .(RPHCA) بوعشلاو ناسنإلا قوقحل ةيقيرفألا ةنجللا
ةكرشو ةيريخ ةسسؤمك ةلجسم (GRM) تايلقألا قوقحل ةيلودلا

.مقر ةلجسم ةيريخ ةيعمج :يزيلجنإلا نوناقلا بجومب نامضب ةدودحم
.7594451 .مقر ةدودحم ةكرش503282

تيبو مافسكوأ لثم.ءابنألا تالاكوو مالعإلا لئاسوو تاعماجلاو
ةلاكوو ستيو ةعماجو ليي ةعماجو ةيجيتارتسالا تاساردلل ةمكحلا
قرشلا يف ةيطارقميدلا عورشم يف ليمز ثحابك اًضيأ لمع.لوضانألا
.ديموب طسوألا

عمتجملا ةسسؤم نم يندملا عمتجملا ةدايق ةزئاج ىلع فيرش لصح
يف هثاحبأل فيس ةزئاجل ةيبهذلا ةزئاجلا ىلع لصح امك.حوتفملا

تاراشتسالا مدق ، كلذ ىلع ةوالع.رصم يف ناسنإلا قوقح لاجم
تالاكو ىلإ ةفاضإلاب ، روتسدلا ليدعت ةنجلو يرصملا ءارزولا سيئرل
.ةدحتملا ممألا

ريدقتو ركش
يبوروألا داحتالا معد (GRM) ةيلودلا تايلقألا قوقح ةعومجم ركشت
اذهل اًيلام اًمعد اتمدق نيتللا ، ةيدنلنفلا ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوو
ةيدنلنفلا ةيجراخلا نوؤشلا ةرازوو يبوروألا داحتالا لمحتي ال .ريرقتلا
اهل مادختسا يأ وأ اهيوتحي يتلا تامولعملا نع ةيلوؤسم يأ

.ةظوفحم قوقحلا عيمج ، ةيلودلا تايلقألا قوقح ةعومجم
نذإ نود ةيراجت ضارغأل لكش يأب هنم ءزج يأ جاتنإ ةداعإ زوجي الو .ةيراجت ريغ ىرخأ ضارغأل وأ سيردتلل روشنملا اذه تايوتحم دامتعإ زوجي

مت .ةيناطيربلا ةبتكملا يف حاتم روشنملا اذهلPIC جولاتك لجسGRM. ـب لاصتالا ىجري تامولعملا نم ديزمل .رشنلا قوقح باحصأ نم قبسم حيرص
.2202سطسغا يف هرشن

لكشت يتلا ةلأسملل ماعلا يعولا عفرل ةمهاسمكGRM ةطساوب٩١- ديفوك ةحئاج لالخ ةيرصملا ةيدودحلا تاعمتجملل ةيحصلا تامدخلا رشن مت
.بناوجلاو ليصافتلا عيمج يف ةيلودلا تايلقألا قوقح ةعومجمل يعامجلا يأرلا ةرورضلاب هئارآو بتاكلا صن لثمي ال .اهعوضوم
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فلؤملا نع
ريبخ للحمو تايلقألا قوقح ةعومجمل راشتسم وه نيدلا يحم فيرش

عم ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةفاقثلاو ةيمنتلاو نمألا يف
قطانملاو سنوتو نانبلو رصم يف ثحبلا يف ةربخلا نم اًماع رشع ينثا
زكرم يف ميقم ريغ ثحابك فيرش لمع.نادوسلاو ايبيل عم ةيدودحلا

.يجينراك

ةكلمملاب ماهرود ةعماج نم ريتسجاملا ةجرد ىلع لصاح فيرش
مولعلا يف سويرولاكبلاو ريتسجاملا يديهمت ىلإ ةفاضإلاب.ةدحتملا
.رصم ، ةرهاقلا ةعماج نم ةيلودلا تاقالعلاو ةيسايسلا

تايرحلل ةلادع زكرم نم لك يف ثحبلا ةدحول ريدمك اًقباس فيرش لمع
يف ناسنإلا قوقحو باهرإلا ةحفاكمل قسنمو ثحابك اًضيأو ، قوقحلاو
راشتسمك لمع ، كلذ ىلع ةوالع.ةيصخشلا قوقحلل ةيرصملا ةردابملا

ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيلودلا ركفلا زكارمو عيراشملا نم ديدعلا يف

.Dietmar Rausche

(MRG)
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 يذيفنت صخلم
ىوتسملا نم ىتح ىلعأ رقفلا طخ تحت نوشيعي نيذلا ناكسلا ةبسن
ثلث نم برقي ام ىلإ دقع .ةيضاملا ةرتفلا لالخ عفترا يذلا ، يموقلا

.دالبلا ناكس

ةموكحلا جمارب نم ءزجك ةلقنتم ةيحص تادايع لاسرإ نأ نيح يف
ضعب رفوي نأ نكمي ًالامهإ رثكألا قطانملا ىلإ يندملا عمتجملاو
ةمزأل ةيرذجلا بابسألا ةجلاعمل ةحلم ةجاح كانه لازت ال ، ةحارلا
يتلا ةديدجلا تاسايسلل نكمي .قطانملا هذه يف ةيحصلا ةياعرلا
لح يف دعاست نأ تالاجملا كلت يف ةحصلاو ميلعتلا نم ًالك لوانتت
ناكسلل بطلا تايلك نم ديزملا عم ، ةيلعاف رثكأ لكشب تالكشملا
يلاع بيردتلا عم بنج ىلإ اًبنج ، ةيدودحلا قطانملا يف نييلحملا
.ةيدودحلا قطانملا يف لمعلل زفاوحلاو ةدوجلا

يف رارمتسالا اهنيب نم ، تايصوتلا نم ةعومجمب ريرقتلا متتخي
ةينعملا تاعمتجملا زكرتت ثيح ةيدودحلا تاظفاحملل ةيولوألا ءاطعإ

ىلع زيكرتلا مهملا نم .ديدجلا لماشلا يحصلا نيمأتلا ماظن نمض
ىلع يساسأ لكشب دامتعالا نم ًالدب كانه ةيبطلا رداوكلا تاردق ءانب
ىلإ جرختلا يثيدح تابيبطلا /ءابطألا لسري يذلا ، يلاحلا ماظنلا
ةمادتسالا جمد اًضيأ مهملا نم .ةتقؤم نكامأ يف ةيدودحلا قطانملا

اميف اًفاصنإ رثكأ نزاوت قيقحتو ، ةيحصلا تامدخلا ريوطت ططخ يف
زيكرتلاو ، تامدخلاو تايفشتسملا قفارم ريوطت ةينازيمب قلعتي
. اهدحو ةيجراخلا ةينبلاو تاهجاولا ىلع قافنإلا ىلع يلاحلا

ةيرصملا تايلقألل ةيشيعملا فورظلا بناوج ريرقتلا اذه ضرعتسي
لبق نم مهل ةمدقملا ةيحصلا تامدخلا ىوتسمو ةيلصألا بوعشلاو
اقيقحتو .(22-0202)91- ديفوك ةحئاج لالخ ةيرصملا ةلودلا
عم يناديملاو يبتكملا ثحبلا نم لك ىلع ريرقتلا دمتعي ، ةياغلا هذهل
ةيلمع تلمش .رصم يف ةيلصألا بوعشلاو ةيقرعلا تايلقألا دارفأ
.غيزامألاو ودبلاو نييرصملا نييبونلا ثحبلا

تامدخلاب رمألا قلعتي امدنع اًعويش رثكألا ةيموكحلا ةياورلا
تائم ًالوأ قفني ماظنلا نأ يه ةلودلل ةيدودحلا قطانملل ةيحصلا
هذه يف تايفشتسملا ريوطتل ةيرصملا تاهينجلا نم نييالملا
ضعب عم بنج ىلإ اًبنج تلمع ةموكحلا نأ ، اًيناثو ، قطانملا

لوبق ىلع تابيبطلا /ءابطألا عيجشتل يندملا عمتجملا تاردابم
نأ نيح يف .اهيلإ ةجاحلا سمأ يف مه يتلا قطانملا يف تانييعتلا

يقلي ريرقتلا اذه نأ الإ ، ةينفلا ةيحانلا نم حيحص نيدكأتلا الك
يتلا ةموكحلا ةسايس ىلع ةضورفملا دويقلا ضعب ىلع ءوضلا

.ةجلاعم ىلإ جاتحت

قافنإلا يف ماعلا عافترالا نم مغرلا ىلع هنأ ىلإ ريرقتلا صلخيو
كانه لازي ال ، رصم ءاحنأ عيمج يف ةيحصلا تامدخلا ىلع ماعلا
بلطتت ةمدقملا ةيحصلا تامدخلاو ، روصقلا هجوأ نم ديدعلا
تاظفاحملا مظعم يف هنأ ىلإ رظنلاب ةصاخ ةيمهأ هل اذهو .ريوطتلا
نإف ، (حورطمو ءانيسو ناوسأ) ثالثلا تاعمجتلا اهيف زكرتت يتلا
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 ةمدقم
هذه ءارو ةرذجتملا بابسألا ديدحت انل ىنستي يتح ،اهنم ةيدودحلاو
«فيلكتلا» ماظن لمعي فيك ىلع ءوضلا ريرقتلا طلسي ةيادبو . ةمزألا

رابتخا لمعمو ،رصم يف ةيحصلا ةموظنملل ةايح نايرش هنوك
راطإ يف ،جرختلا تا/يثيدح تابيبطلا/ءابطألا نم فالآل بيردتو
تايفشتسملاو ةيحصلا زكارملا ةفاك يف ن/مهرشنو ن/مهجمد
مدقي يذلا ريرقتلا نم لوألا مسقلا نمض كلذو ،رصم يف ةيموكحلا
،داعبأ ةثالث قيرط نع رصم يف يحصلا عاطقلا عضو نع ةذبن
ليومتو ،ةيبطلا تازيهجتلاو تايفشتسملاو ،تابيبطلاو ءابطألا
 .يحصلا عاطقلا

ناكسلاو تايلقألا عضو ىلع ريرقتلا نم يناثلا مسقلا زكريو
تايلقألا عقوم ةيحان نم ،انوروكلا ةحئاجاعالدنا ءانثأ نييلصألا
ةكراشم كلذكو ،ةحئاجلا نمض ةيفارغوميد تايئاصحإو ،يفارغجلا
يفتاعامجلا هذهل ةيحصلا تامدخلا عضو نع تاصالختسالا زربأ
ثحبلا قيرط نع اهيلإ لصوتلا مت يتلاو ،ةيرصملا ةيدودحلا قطانملا
،1202 ماع نم ريخألا ريخألا عبرلا نيب ام هئارجإ مت يذلا يناديملا

.2202 رياربف ةياهن ىتح

دحأ يف ةيحصلا تامدخلا ميدقتب موقي باش بيبط عم ةلباقم يف
ةحئاج يشفت عم رصم ديعص يف ةيموكحلا ةيحصلا زكارملا
هترداغم دعب كانه هلمعل ىلوألا روهشلا يف هنأ ينربخي ،انوروكلا
،اماع رشع ةعبرأ يلاوح اهرمع ةلفط لمحت ةرسأ هيلإ تئاج ةرهاقلا

لواح دقو ،يسفنتلا اهزاهج رايهنا ءازإ ،ةريخألا سافنألا ظفلت يهو
ملف ةدودحم تاناكمإ نم زكرملاب رفوتي امب اهشاعنإ ئراوط بيبطك
روضح يفو ،هيدي نيب ةريخألا اهسافنأ ةلفطلا تظفلو ،كلذ يف قفوي
عم رسألا لماعت نم هيلع داتعا ام سكعب هبارغتسا ةدشلو .اهترسأ

نإف ،ةرهاقلا ةمصاعلا يف ئراوطلا فرغ يف مهيوذ توم تالاح
مهفاتكأ ىلع اهولمحو ،ءودهب ةمدصلا تقلت ةريغصلا ةلفطلا ةرسأ

1.هدوهج ىلع هوركش نأ دعب ،تمص يف اولحرو

ربكأ ضعب يفناكم نم رثكأ فصول حلصتةدهاشملا هذه لعلو
وأ ،ءانيس ءاوس ،رصم يف نييلصألا ناكسلاو تايلقألا زكرمت قطانم
 .حورطم وأ ،ناوسأ

لمع ةعيبط يلإ ةراشإلا نم دبال ،ةلكشملا روذج مهف نم ديزملو
ةشمهملا قطانملاو تايلقألا عقومو ،رصم يف ةيحصلا ةموظنملا
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نإف3(ديدجلا يداولاو ،ناوسأ ،رمحألا رحبلا ،ءانيس بونج ،ءانيس
يف اقحال موقنسو.رصم تاظفاحم ةيقب لمشي يزكرملا مسقلا
ةمدقملا ةيحصلا تامدخلا ىلع ماظنلا اذه رثأ فاشكتساب ريرقتلا
.رصم يف نييلصألا ناكسلاو تايلقألل

ةيبطلا تازيهجتلاو تايفشتسملا
تامدخلا فلم ةيطغتب ماق صصختم يرصم يفحص بسحب
دنع هل يجافم فاشتكا ىلإ لصوت دقف ،انوروكلا نمز يف ةيحصلا
لصوت دقف ،ةحئاجلا ةهجاوم يف اسنرفو رصم ةيزهاج نيب ةنراقملا
ةيردصلا ضارمألاب ةصصختملا ماسقألاو تايفشتسملا ددع نأ ىلإ

،انه رثكأ هابتنالل تفاللا لعلو ،اسنرف يف اهتريظن نم ربكأ رصم يف
يلع دمحم ةرسأ دهع يف اهسيسأت مت دق تايفشتسملا هذه بلغأ نأ
 .نامزلا نم نيدقع يلاوح ذنم يأ اشاب

ةينب رصمل ناك امنيب وه لوألا نيرمأ نع جاتنتسالا اذه فشكي
نم ديزم ىلإ جاتحي كلذ نأ الإ ةيحصلا تامدخلل ةخسارةيتحت

جهن نإف كلذ نع الضف.رصعلا ةبكاوم لجأ نم ةيانعلاو ريوطتلا
امب ،رصم يف ةماعلا تاسايسلا نم ريثكلا ىلع بلغي يذلا ةيزكرملا

نم ديزم تاسايسلا هذه جتان نم لعجي ةيحصلا ةياعرلاعاطق اهيف
جراخ ،ةشمهملا قطانملا نم ريثكلا هاجت داعبتسالاو فاصنإلا مدع
ديدعلا اهيف امب ،تامدخلا ىلع الوصح لقألا تائفلا كلذكو ،زكرملا

نم ديدعلا زكرتت يتلاو دالبلا يف نييلصألا ناكسلاو تايلقألا نم
،ءانيس لثم ةيدودحلا قطانملا يف ةيسيئرلا اهتاعمجت قطانم
 .ناوسأو ،حورطمو

يرصملا يحصلا عاطقلا ليومت
ةيعامتجالا تامدخلاب قلعتي اميفرمتسملا يدحتلا صيخلت نكمي
ىلإ ةفاضإ ،ةيحان نم ةيفاكلا ةيلاملا دراوملا رفوت مدع يف ةيساسألا
ةدايزلا طسوتم غلبي ذإ ىرخأ ةيحان نم ةريبكلا ةيناكسلا ةدايزلا
نإف كلذ نع الضفو .ماع لكة/نطاوم ينويلم رصم يف ةيناكسلا

تابيبطلا/ءابطألا
ةحصلا ة/ريزول نأ ىلع تابيبطلاو ءابطألا «فيلكت» ماظن دمتعي

نانسألا بطو ةلديصلاو بطلا تايلك تا/يجيرخ فيلكت ةيحالص
اوناك املاط نييحصلا نيينفلاو ضيرمتلا دهاعم نم اهريغو

وأ ةموكحلا يف ،ديدجتلل نيلباق ،نيتنس ةدمل لمعلل تا/نيلصاح
2. ةماعلا تاسسؤملاو ةيلحملا تائيهلا

ةيسيئرلا ةباوبلا وه ماظنلا اذه لظ اماع نيسمخ نم رثكأ ىدم ىلعو
تا/يثيدح تا/نييرصملا تابيبطلاو ءابطألا بلغأ ليغشتل ىلوألا
غلابلاو ،ةيرهزألاو ةيموكحلا ةيبطلا دهاعملاو تايلكلا نم جرختلا

تاليدعتلا ضعب ةموظنملا هذه تدهش دقو .ةيلك82 ايلاح اهددع
ماظنلا ثيدحت ىلإ ةحصلا ةرازو تهجتا ذإ ،انوروكلا ةحئاج عم
عزني يذلا دحلا ىلإ ،تابيبطلا/ءابطألا ىلع ةيمازلإ رثكأ هلعج لكشب
وأ ،هضفر وأ فيلكتلاب لوبقلا ءاوس ،رايتخالا يف ن/مهقح ن/مهنم
ضرعتت يتلا ةمزألا عم ذإ ،ةنيعم نكامأو تاصصخت رايتخا ىتح
هجوتو ،تابيبطلاو ءابطألا ددع يف ديازتملا صقنلا نم رصم اهل
يف ءاوس لضفأ لخدو لمع فورظ وحن ةرجهلا ىلإ ن/مهنم ديدعلا

يتلود صوصخلا هجو ىلعو ابوروأ يف وأ يبرعلا جيلخلا لود
مازلإ ىلإ ةحصلا ةرازو تأجل دقف ،ايناطيربو ايناملأ
يف ظوحلم ضارتعإ لبوق ام وهو .فيلكتلاب تابيبطلا/ءابطألا
غلابلاو1202 و0202 يتعفد اديدحت تابيبطلا/ءابطألا طاسوأ

عقومل اقفوو ،ةبيبطو بيبط فلأ61 نع ديزي ام يلامجإ ن/مهددع
لك فيلكت ةكرح31 كانهف ةيرصملا ةحصلا ةرازوب فيلكتلا ةرادإ

 .بيبطو بيبط فلأ02 يلاوح لمجمب ،ماع

ىلع ايفارغجتابيبطلا /ءابطألا عيزوت ةداع فيلكتلا ماظن دهشيو
72 اهددع غلابلا رصم تاظفاحم ميسقت متي ذإ ،نييسيئر نيمسق

لمشي نيح يفو .يئان يناثلاو ،يزكرم لوألا نيمسق ىلإةظفاحم
قطانم يوتحت يتلاو ثحبلا لحم تاظفاحملا عيمج يناثلا مسقلا
،ودبلاو ،نييبونلاك نييلصألا ناكسلاو تايلقألا نم ديدعلا زكرمت
لامش ،حورطم) ةيرصملا ةيدودحلا تاظفاحملا نمض ،غيزامألاو

ةيحصلا ةموظنملا نع ةيفلخ
 رصم يف



ىموقلا جتانلا نم %3 نع لقت ال ةحصلل ىموكحلا قافنإلا نم
يف .«ةيملاعلا تالدعملا عم قفتت ىتح اًيجيردت دعاصتت ىلامجإلا
ليدعت رخآ دعب يه امك تيقب يتلاو رصم روتسد نم81 ةداملا

سفن تصن دقو ،9102 ماع نم ليربأ32 خيراتب مت يروتسد
لماش ىحص نيمأت ماظن ةماقإ»ب ةلودلا مازتلاىلع اضيأ ةداملا

4.«ضارمألا لك ىطغيتا/نييرصملاعيمجل

نمو ،امومع ةيموكحلا قافنإلا يف ةيلاملا ةرفطلا هذه نم مغرلابو
تدصر ذإ ،انه ثحبلا عضوم ةحصلا عاطق ىلع قافنإلا هنمض

رايلم5.1) يرصم هينج رايلم5.32 ىلاوح ةيرصملا ةموكحلا
5،ةيدودح تاظفاحم تس يف ةيحصلا ةيتحتلا ىنبلا ريوطتل (رالود
ىلع ريبك لكشب سكعنت مل لازت ال ةمخضلا تاقافنإلا هذه نأ الإ

ناكسلاو تايلقألل ةمدقملا ةيحصلا تامدخلا ةدوج ىوتسم
 .ةيدودحلا تاظفاحملا كلت يف نوزكرمتي نيذلا نييلصألا

ميدقت ةزهجأ اهنم يناعت يتلا لكاشملاو تامزألل لولح عضو
ىوطني ذإ ،ةروصتملا ةلوهسلاب امئاد سيل رصم يف ةماعلا تامدخلا
 .ةيطارقوريبلا تاديقعتلا نم ديدعلا ىلع رمألا

رياني ةروث دعب رصم اهتدهش يتلا ةيسيئرلا تاريغتلا دحأ لعلو
ةنزاوملل ليومت رداصم ريفوت يف تققحت يتلا ةرفطلا يه1102
حاتفلا دبع سيئرلا ماظن اصوصخو ،لماك دقع لالخدالبلل ةماعلا
تارشع خض دالبلا تدهش ذإ ،نآلا ىتحو4102 وينوي ذنم يسيسلا
بلغأ ناك نإو ،ةقوبسم ريغ ةرفط يف تارالودلا نم تارايلملا

ثيحب ،يلخادلاو يجراخلا ضارتقالا نم يتأي ليومتلا هذه رداصم
 .ةماعلا ةينويدملا تفعاضت

نم ديدعلا خض1102 دعب ام ةيحصلا ةياعرلا عاطق دهشذإ
دالبلل ثدحملا روتسدلا نمض ةرم لوأل صنلا نم اءدب ،لاومألا

ةبسن صيصختب ةلودلا مزتلت» نأ ىلع4102 رياني يف رداصلاو
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لامش يفو ،71 حورطم يف غلبت امنيب ،8.5 ىلإ ناوسأ يف لصت
ةفاثكلا دهشت ناوسأ ةظفاحم نأ نم مغرلاب هنإف كلذبو .9.8 ءانيس

ددعب ،ةيرصملا ةيدودحلا تاظفاحملا عيمج نيب ىلعألا ةيناكسلا
ناكس ددع فصن نم رثكأ يأ ،ةمسن فصنو نويلملا قوفي ناكس

لامش ،حورطم ،ناوسأ) ةعمتجم ةسمخلا ةيدودحلا تاظفاحملا
نييرشبلا ءابطألا ةبسن نأ الإ .(ديدجلا يداولا ،ءانيس بونج ،ءانيس
9.ةيدودحلا تاظفاحملا نيب لقألا يه اهيف

جرختلا يثيدح نم ةيدودحلا قطانملا يف ءابطألا بلغأ نأ نع كيهان
تايلك نم جرختلا يثيدح ءاضقب يضقي يذلاو ،فيلكتلا ماظنل اقفو
هيف مهعيزوت متينيماع ةيموكحلا ةيرصملا تاعماجلاب بطلا
ةفاك يف ةيموكحلا زكارملاو تايفشتسملا يف ءابطأك ةماعلا ةمدخلل
نإف ءانيس بونج يف فيلكتلا تابيبط دحأل اقفوو .ةيروهمجلا ءاجرأ
ليضفت ىلإءوجللا اوداتعا جرختلا يثيدح ءابطألا نم ديدعلا
فيلكتلا ماظن نمض تاظفاحملا ميسقتل اقفو) ةيئانلا تاظفاحملا
نوكل كلذو (ريرقتلايف هيلإ ةراشإلا قبس امك يئانو يزكرم ىلإ
تاريدقتب اوجرخت نيذلا ءابطألا ناكمإبو ،لقأ اهيلع ةسفانملا

ةديدشو ةبعص تاصصخت يف اقحال صصختلا ةفيعض وأ ةطسوتم
دعب كلذو ،ةرهاقلا يف باصعألاو خملا وأ ةحارجلا لثم ةيسفانتلا

يف تاصصختلا هذه نم يأ يف ةنس ةدمل فيلكتلا مهئاضق
تازكرمت دهشت يتلا تاظفاحملا سفن يهو01،ةيئانلا تاظفاحملا
.ثحبلا عضوم ةيرصملاتاعامجلل

ةرازو اهرفوت يتلا ةيفاضإلا ةيلاملا زفاوحلا نإف قبس ام ىلع اءانبو
متي«ةيئان«لا تاظفاحملاب ةمدخلل ءابطألل يعيجشت زفاحك ةحصلا
ماظن دجوي ال ذإ ،ةموظنملا ماكحإ مدع عم اهنومضم نم اهغيرفت
وه امل كانه ءابطألا تقو لوحتيف ،رمتسم بيردتو يوق ةعباتم
مهمسا ىقبيو» ،ءانيس بونجب فيلكتلا ةبيبطل اقفو ةهزنلا نم برقأ
نم نييالم هيجوت متي هنأ ىلإ ةفاضإ11،«صالخو صصختلا اودخا
ةيحصلا زكارملاو تايفشتسملل يجراخلا لكشلا ريوطتل تاهينجلا

ةيدودحلاو ةشمهملا قطانملا عقوم
تامدخلا ميدقت ةموظنم نمض

رصم يف ةيحصلا
تاظفاحملا يف رقفلا طخ تحت نوشيعي نيذلا ناكسلا ةبسن عفترت
،ءانيس،ناوسأ) ثحبلا عضوم ةثالثلاتاعامجلا اهب زكرتت يتلا

لصتل ريخألا دقعلا لالخ تزفق يتلاو ةينطولا ةبسنلا نع (حورطم
8102-7102 يف لاثملا ليبس ىلعف .دالبلا ناكس ثلث ةبارق ىلإ
ةظفاحم ناكس فصن نم رقفلا طخ تحت نوشيعي نم ةبسنتبرتقا
رقفلا طخ تحت مه نم ةبسن غلبي امك ،%2.64 ةبسنب كلذوناوسأ

6.%4.83 ىلإ ءانيس لامش يف لصتو ،%1.05 حورطم ةظفاحم يف

تاظفاحملا ةحاسم ىلإ اسايق ةيناكسلا ةفاثكلا ةلق نأ ركذلاب ريدجو
ةيسيئرلا ندملا زكرم يف ةيحصلا تامدخلا زكرمت نم لعجي
مومعل ةيحصلا تامدخلا ميدقت قيرط يف اقئاعو ايدحت تاظفاحملاب

ةظفاحم ناكس شيعي ةيموكحلا تارشؤملا بسحبف ،ةظفاحملا ناكس
امك ،ةظفاحملا ةحاسم يلامجإ نم طقف %6.1 ةبسن ىلع ناوسأ
يلامجإ نم طقف %1 يلامجإ ىلع حورطم ةظفاحم ناكس شيعي
ىلع ءانيس لامش ةظفاحم ناكس شيعي امنيب ،ةظفاحملا ةحاسم
7.ةظفاحملا ةحاسم يلامجإ نم طقف 2.7%

ايمينالا ضرم راشتنا ةرهاظدوجو يلإ ريرقتلا نمضثحبلا لصوت
،نييلصألا ناكسلاو تايلقألا زكرمت تاذ تاظفاحملا يف لافطألا نيب
%2.64 ناوسأ ةظفاحم يف هنم نوناعي نيذلا لافطألا ةبسن غلبت ذإ

%3.95حورطم ةظفاحم يفتغلبامك ،ةظفاحملا لافطأ يلامجإ نم
ىلع ادامتعا كلذو ،ينطولا ىوتسملا ىلع ةبسنلا فعض وهو
تايئاصحإ دجوي ال امنيب4102.8 ماعلةيمسر تايئاصحإ

 .ةرتفلا سفن يف ءانيس لافطأ نع ةهباشم ةيموكح

ناكسلا نم فالآ01 لكل نييرشبلا ءابطألا ةبسن نإف كلذ نع الضف

ىلع انوروكلا ةحئاجو رقفلا راثآ
ةيحصلا تامدخلل لوصولا ىدم
نييلصألا ناكسلاو تايلقألا ىدل
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ماع يف نلعُأ ،ءانيس ةيمنتل يموقلا عورشملل اًقفو ،لاثملا ليبس ىلع
ةيبلتل ريرس0006 ىلإ تايفشتسملا ةرسأ ددع ةدايز متيس هنأ6991
ىفشتسم005 ءانب لالخ نم ،ناكسلا نم ديازتملا ددعلا تاجايتحا
عمو71.صاخلا عاطقلل ىفشتسم32و ناكسلا و ةحصلا ةرازول ةعبات
تاءاصحإ ةرشن ثدحأل اًقفو ،اًماع52 نم برقي ام دعب ،كلذ
اتظفاحم تناك ،9102 ماع نم اًرابتعا ،ةيونسلا ةيحصلا تامدخلا

يف تايفشتسملا نم ددع لقأ نيب نم ءانيس بونجو ءانيس لامش
يف .تايفشتسم8 :ةظفاحم82 اهددع غلابلا دالبلا تاظفاحم عيمج
7601 ةعسب ءانيس بونج يف9و ،اًريرس683 يلامجإب ءانيس لامش
يناكسلا ومنلا تاجايتحا ةيبلتل بولطم وه امم ريثكب لقأ -81 اًريرس
.6991 ماع ططخل ةنلعملا فادهألا عم ىشامتي امب

ةيادب رصم يف انوروكلا ةحئاجل ىلوألا ةجوملا نم ىلوألا مايألا يف
ةيحصلا زكارملاو تايفشتسملا تدهش0202 سرام فصتنم نم
ىضرملا نينطاوملا نم اضغخنم الابقإ ءانيس بونج يف ةيموكحلا

فوخلاو علهلا ةلاحل ةجيتن ناكسلا دحأ ىلإ كلذ عجريو ،مهيوذو
،طبضلاب هتيهام حوضو مدع عم ،ءابولا راشتنا عم تنمازت يتلا

ترثأ يتلاو ،تاعاشإلا اهيف امب ،ءابنألاو رابخألا نم ديدعلا ددرتو
نم افوخ ةيحصلا زكارملاو تايفشتسملا ىلع نينطاوملا لابقإ ىلع
جالعلا اولضف ىضرملا نم ديدعلا نإف يلاتلابو ،ىودعلا راشتنا
ىلإ ةرظنلا ةدايس طسو ءابطألا ىلإ باهذلا مدعو ،يلزنملا

كلذو ،ةيبطلا تازيهجتلاو ةيتحتلا ينبلا اهقافنإ نم رثكأ ةيموكحلا
روصت عبطلاب نكميو21،ةحصلا ريزو بتكمب صصختم فظوملاقفو
يف نييلصألا ناكسلاو تايلقألا ىلع عضولا اذهل ةيثراكلا راثآلا
هنأ اصوصخ .مهل ةمدقملا ةيحصلا تامدخلاو ةيدودحلا قطانملا

لامش يف ةيسيئرلا ندملا نم ديدعلاو ةرهاقلا ةمصاعلا سكع ىلعو
،رفوتم ريغ هنأ امإ ،ةصاخلا تادايعلاو تايفشتسملا رايخ نإف ،رصم
يف لمعي امإ ءافكألا ءابطألا نم ديدعلا نأ ذإ .لقأ هتدوج نأ وأ
.لضفأ فورظو لخد نع اثحب جراخلل رجاهي وأ ،ةرهاقلا

يف ايخيرات ةيحصلا ةموظنملا روطت نإف ،ىرخأ ةيحان نم هنأ الإ
قطنم يف اومدخ ءابطأ تاردابمل ةجيتنك ةيعون تارفط دهش رصم
يندتو شيمهتلا ةجيتن اودهاشو ،ةمصاعلا جراخ دالبلا فارطأ ىلع
ال لاثملا ليبس ىلعف .مهنيعأب ةرهاقلاب ةنراقم ةيحصلا تامدخلا
دي ىلع رصم يف ديلوتلاو ءاسنلا ماسقأ لوأ سيسأت ءاج دقف ،رصحلا
نأ دعب كلذو ،ظوفحم ليئاخيم بيجن .د ةعباتلا يرصملا بيبطلا

نم لك توم ىلإ تضفأ ةرسعتم ةدالو لوألا هبابش تاونس يف دهش
بيبط يأ ىلع روثعلا مدع دعب ةيردنكسإلا يف نينجلاو مألا

ذاقنإل هتايح صيصخت هسفن ىلإ دهعف31،ةدالولا يف صصختم
 .ةدالولا يف تارسعتملا

بوقعي يدجم بيبطلا يتأي ظوفحم بيجن بيبطلا يطخ ىلعو
،ناوسأ يف يبط حرص ةماقإب ردابيل بلقلا ضارمأ يف صصختملاو
لصاحلا عم اهسسأ همساب ةيريخ ةسسؤم نمض بلقلل ناوسأ زكرم
،ليوز دمأ لحارلا يرصملا ملاعلا ،مولعلا يف لبون ةزئاج ىلع
لضفأ نم ربتعتو ،8002 ماع يف ركاش دمحم لحارلا ريفسلاو
يتأيو .ةيدودحلا رصم فارطأ ةفاك يف ةدوجلا ثيح نم تايفشتسملا

يناجم لكشب ةروطتم ةيبط تامدخ ميدقت» اهفادهأ سأر ىلع
41.اًظح لقألا وأ ةمورحملا تائفلا ةصاخو ،نييرصملل

يفةيحصلا تامدخلا عضو
نمز يف رصمب ةيدودحلا قطانملا
 انوروكلا

 ءانيس
ةلودلا لامهإل اياحض مهنوك نم ودبلا نم ديدعلا ىكتشا ،ءانيس يف

ةرطيسلا رصم تداعتسا نأ ذنم .دالبلا ءابولا برضي نأ لبق دوقعل
نع اًراركتو اًرارم نالعإلا مت ،1891 ماع يف ءانيس ةريزج هبش ىلع
ريثكلا لمع متي مل ،ضرألا ىلع نكل .ةقطنملا ةيمنتل ةيموكحلا ططخلا
.ءانيس ودبل ةيساسألا ناسنإلا قوقح معدل

ءانيس ودب
ودبلا ، ءارحصلا ناكس ينعتو ،«ودب» ةيبرعلا ةملكلا نم قتشم
ةيبرعلا ةريزجلا هبشيف تأشنةلاحر تاعومجم نم نوردحني
اولازي الو ،نورق ةدع نم ءانيس ةقطنم اونكسيل اوتآ .ايبيلو
نأ ىلإ تاريدقتلا دحأ ريشت ثيح ، مويلا ناكسلا ةيبلاغ نولكشي

ءانيس بونجو لامش ناكس يلامجإ نم ةئاملا يف07 يلاوح
زيمتملا مهتايح بولسأ لازي ال51.ودبلا نم مه نيعمتجم

.ةيودبلا ديلاقتلا هذهب اًعوفدم

لبق نم ةليوط ةرتف ذنم ةروطتم ريغو ةشمهم ةقطنملا تناك
ةريخألا تاونسلا يف ةقطنملا هذه تناع امك ،ةيزكرملا ةموكحلا

يذلا درمتلا دض ةديازتملا ةحفاكملاو ةحلسملا تاعامجلا نم
تاكلتمملا ريمدت نم نويندملا ىناع .يرصملا شيجلا هنشي
دونجلا يديأ ىلع ءاضقلا قاطن جراخ لتقلاو يرسقلا ريجهتلاو
هجاوت نأ تاعمتجملا ىلع ناك ،قايسلا اذه يف .نيحلسملاو

ةكرحلا ىلع ةضورفملا دويقلاو تايدحتلا نم ةعونتم ةعومجم
61.شيعلا لبس ىلإ لوصولاو ةيساسألا تامدخلاو
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هيف دجوي الو ىفشتسم همسا ىنبم كانه نوكي نأ ليخت بعصلا نم
تايفشتسم نم ديدعلا يف لاحلا وهو ،ريدخت وأ ةحارج بيبط يأ

نم اهريغو تارايسلا ثداوح لثم ةئراط تالاح مودق عمف ،ءانيس
.ثدحلا ىوتسم ىلع اهعم لماعتلا نكمي الف ،ثداوحلا

3 انلصو ،قرطلا دحأ ىلع ةثداح تلصح ،ايل فيلكت موي لوأ»
ةربخلا الو ،ةبسانملا تازيهجتلا ال شاندنعم اننإ تمدصتا ،تالاح

ىهتنا فسأللو ،سب ةيلوألا تافاعسإلاب لماعتنب انكف ،ةيفاكلا
ةيافك تازيهجت هيف تناك ول نيح يف ،اوتام تالاح3 لا نإب مويلا

اهتادهاشم فصت ءانيس يف ةبيبط22«ديدج رمع مهل بتكتيه ناك
.اهل فيلكت موي لوأ يف

،ريدختلاو ةحارجلا يف نيئاصخأ ءابطأ ىلإ ةجاحلا لحفتست
ةيلبجلا اهتعيبطل ،ءانيس يف قرطلا نم ديدعلا ةروعو عم اصوصخ
ةيربلا قرطلا ةنايصو تازيهجت فعضلو ،ةيحان نم ةيوارحصلاو
قرطلا ثداوح تالاح يف ديازت هنع جتني امم ،ىرخأ ةيحان نم
ءاوس ،هبقاوع نمو رمألا ةياهن يف سانلا هنم يناعي ام وهو ،ةيمويلا

نإف ،ناكسلا دحأ بسحبو ،نيميقملا اهيلاهأ نم وأ ،ءانيس راوز نم
يف اصوصخ ،ةيبطلا تاربخلاو تاناكمإلا صقن نم ةلكشملا هذه
،لزألا ميدق ذنم اهنم نوكتشي ةلكشم ىهل قرطلا ثداوح عم لماعتلا
32 !روطت وأ لح نود نكل

مهتلباقم تمت نمم ءانيس يلاهأ بلغأ ىدل ةخسار ةعانق كانهو
نأ يف ةيرصملا ةلودلا نم دئاس هاجتا كانه نأ يف ،ريرقتلا نمض

نإف يلاتلابو ،طقف ءايرثألا حلاصل ماعلا زيحلا ةرادإ نوكت
ةنيدم يف رفوتت ءانيس مومع ةفاك يف لضفألا ةيبطلا تازيهجتلا

ةنيدم يف ةصاخلا ةيبطلا تاسسؤملا ضعب كانه امنيب ،خيشلا مرش
ةيقب امأ ،يحايسلا بذجلا ةيحان نم رهشألا نيتنيدملا امهو ،بهد
،اهيلإ نيدفاولا اذكو ،ءانيس ءاحنأ ةفاك يف مهريغو ودب نم ناكسلا

وأ ،ةمدقملا ةيبطلا تامدخلا ىوتسم فعض نم ربكأ لكشب اوناعيف
ةرهاقلا نم نيمداقلا ءابطألا ضعب دكأ دقو .ساسألا نم اهمادعنا

مرش ىفشتسم تازيهجت نيب قرافلا نم هودهش ام دعب كلذ ىلع
نإف ةبيبط بسحبو .اهريغو ةمينز وبأو ،ردس سأرو ،عبيونو،خيشلا

نكل ،يرضح زكرم درجم اهب ناكو ،الصأ ىفشتسم اهب نكي مل بهد
ددع ديازت ىلإةموكحلا هابتناو ،5002 يف بهد تاريجفت دعب
قيرطلا يف ةعاس نم رثكأل ىحرجلا لقن ىلإ رارطضالا دعب تايفولا
ىفشتسم ثادحتساو ريوطتلا ضعب لمع مت خيشلا مرش ىفشتسم ىلإ

42.بهد

اهريغو رورم ثداوح نم جتني ام ىلع ةيبطلا ةمزألا سكعنت ال
دعوم نيحي امنيحف .ةدالولا تالاح لمشتل اضيأ دتمت لب ،بسحف

91.ىودعلا راشتنال ةيلاثم نكامأ اهنأ ىلع تايفشتسملا

ىلع نينطاوملا لابقإ لدعم نإف ،عبيون ىفشتسم يف ةبيبط بسحبو
ةنراقم كلذو ،الصأ انوروكلا لبق ام اليلق الدعم ناك يفشتسملا
اهناكس ددع ديزي يتلا ةرهاقلا ريغ ،ىرخأ ةيرصم ندمو تاظفاحمب
قيبطت ءدبو ،انوروكلا رابخأ راشتنا عم امأ ،ةمسن نويلم01 نع
يف كلذ مهاس دقف ،دالبلا يف يعامتجالا دعابتلاو رظحلا تاءارجإ

يف يتأي ناك نأدعبف .لقأ ىفشتسملا ىلع نينطاوملا لابقإ لعج
ءدب عم ريبك لكشب ددعلا ضفخنا ،مويلا يف تالاح01طسوتملا
02.ةتالت وأ نيتلاحىلإ لصتل ةحئاجلا

عيزوت نإف ،ءانيس ةريزج هبش ةحاسم عاستا نم مغرلابو
نم ديدعلا يف رفوتت يتلا ةرازغلاب مستي ال اهيف ةيبطلا تاصصختلا
يف ندملا بلغأ نوكت داكت هنأ ذإ ،لينلا يداو يف ىرخألا تاظفاحملا

تاصصختلا بلغأب يتاذ ءافتكا اهب نوكي نأ نم ولخت ءانيس
يف نوشيعي نيذلا نينطاوملا رطضي دق لاثملا ليبس ىلعف .ةيبطلا
يف دمر فشك لجأ نم تارتموليكلا تارشع اورفاسي نأ ردس سأر
 .يلودلا خيشلا مرش ىفشتسم وأ ،يزكرملا عبيون ىفشتسم

نم ديدعلا نإف ،فلكملاو قهرملا نينطاوملا رفس دعب ىتحو
درجم رمألا ةقيقح يف اهنكل ،طقف ايمسا رفاوتت ةيبطلا تاصصختلا

وهو .ةياردو ةربخ ىلع ءابطأو ،ةيفاك تازيهجت نودب ،قرو ىلع ربح
مت يتلا ةيبطلا مقاوطلاونييلحملا ناكسلا بلغأ هيلع عمجأ ام
 .ريرقتلا نمض اهتلباقم

ةيصخشلا قوقحلل ةيرصملا ةردابملل قباس يقوقح ريرقت بسحب
ىلع لولحو تاقافخإ :ءانيس لامش يف ةحصلا يف قحلاناونعب
ةيحصلا ةياعرلا تامدخلا عضول ماعلا مييقتلا نإفاهلهأ ناسل
هنإف ،ةيناديم ةسارد ىلع اًءانب ءانيس يف (تايفشتسملا) ةمدقتملا
ةلكشملا نأ الإ ،ةيداملاو ةيفارغجلا اهتحاتإو ،تامدخلا رفوت مغر
يتلا ةيحصلا تامدخلا نأ ذإ) ةيلوبقملا نم لك يف لثمتت ةيسيئرلا
نم ةفيعض ةقث يلاتلاب ىقلتو ،ةدودحم كانه تايفشتسملا اهرفوت
ضعب دوجو نم مغرلابف) ةدوجلا ةلق ىلإ ةفاضإ (نينطاوملا لبق
12.(اهيفو اهل ةريبك ةقث ءاطعإ ناكسلا ىلع بعصي هنأ الإ ،تامدخلا

ةرهاقلا ىلإ لايمألا تائم رفسلل ىضرملا ناكسلا رطضي يلاتلابو
ىلع ةردقلا كلذكو ،ةيحان نم ةيلاملا ةردقلا ترفوت اذإ ،كانه جالعلل
ةقطنملا يف ةفاثكب ةرشتنملا ةيركسعلاو ةينمألا زجاوحلا نم رورملا

يهو ،ةيوهلا ساسأ ىلع وأ يئاوشعلا لاقتعالل ضرعتلا نود نم
ةلودلا اهتنلعأ يتلا برحلا نمض ،اقحال اهرركت داتعملا ةسرامملا
.ءانيس طسوو لامش قطانم يف باهرإلا ىلع ةيرصملا



تناك ،رصم ىلإ اهلوخد نعنالعإلاو ،ايملاع انوروكلا يشفت ءدب عم
بونج - بهد ةنيدم يف ءانيس يف اهفاشتكا قيثوت مت ةلاح لوأ

جلاعملا بيبطلا ىلع اءانبو ،0202 ماع نم سرام ةياهن يف ءانيس
هنبال طلاخم هنأ ساسأ ىلع فشكلا درجمل ضيرملا ءاج دقف ،ةلاحلل
نكل ،ضارعأ ةيأ هيلع ودبي نكي ملو ،اضيرم سيلو ابوروأ نم مداقلا
نع ءابطألا فرصناو ،كاذنآ علهلا رشتناو ،يباجيإ هنأ نيبت فشكلاب
ضيرعت نم مهفوخلو ،تايناكمإلا ةلقل ىفشتسملا نع روضحلا

يلإ دوعصلاب ودبلا نم ديدعلا ماق امك ،ىودج نود رطخلل مهتايح
ةهجاوم يف يطايتحا يئاقو ءارجإك ،ندملا نع داعتبالاو ،لابجلا
 .ءانيس ندم يف انوروكلا يشفت تالامتحا

مت فيكو ،ءانيس يف انوروكلل لوألا فاشتكالا ةصق سيلاوك عبتتبو
ناك اهصيخشت مت يتلا ىلوألا ةلاحلا نأ نيبت ،عوضوملا عم لماعتلا
ناك هنكل ،هنم ةحسملا لمع بلط متو ،ةحايسلا ةطرش يف لمعي
ةجيتن روهظ دعبو .عوضوملا يف ةلودلا نمأ لخدتف ،اهلمع ضفري
ضيرملا ناك يذلا ركسعملليحص رجح لمع مت ،ةيباجيإلا ةحسملا
.مهل قدنف زجحو ،هيف اطلاخم لوألا

ىلوألا ةجوملا غولب عم ،رصم يفانوروكلا تالاح يشفت ةدايز عمو
متي نأ يلاهألا نم ديدعلا لضف ،0202 ماع ءاتش يف اهتورذ
ال هنأل ،مهلزانم لخاد تالاحلا مهيلع رهظي نمم مهيوذ ضيرمت
عم لماعتلا يف مهتاربخ ىلع اءانب ةريبك ىودج الو قراف
ريبعت دح ىلعو .ءانيس يف ةيموكحلا ةيحصلا زكارملاو تايفشتسملا
انطسو تومي هدخان انيقب ،انوروك هلاج انبيارق نم دح ول» مهدحأ
62.«نسحأ

يحص نيمأتب نوظحيو ،ةعفترم لوخدب نوعتمتي نم رمألا لاطو
دعب ذإ ،ةرهاقلا نم ةصاخ تاكرش عممهدقاعت لالخ نملماش

ديدعلا رفوت مدع نم اوكتشا ،ءانيس بونج يف دعب نم لمعلل مهلاقتنا
ىلعو ،اهب نوميقي يتلا ءانيس ندم يف ةيبطلا تاصصختلا نم
مل مهضعب نإ لب .ءانيس بونجب عبيون ةنيدمو ،بهد ةنيدم اهسأر
عورف ىلع روثعلا نم هنكمت مدعل ،يرهشلا هجالع فرص عطتسي
ةرشتنملاو ،يبطلا نيمأتلا ةكرش اهعم ةدقاعتملا ىربكلا تايلديصلل

 .ءانيس يف لينلا يادو ندم بلغأو ةرهاقلا يف

 ناوسأ - ةبونلا
اهثارتل اًرظن ،ةيلودلا ةحايسلا ىلع دوقعل ناوسأ داصتقا دمتعا
ئفادلا سقطلا ىلإ ةفاضإلاب ،ةميدقلا ةيرصملا دباعملاو ينغلا يبونلا
ىلإ ةيحايسلا ماقرألا تلصو .ءاتشلاو فيرخلا يف هب عتمتت يذلا
ثيح0102 ماع يف ناوسأ يف قالطإلا ىلع اهتايوتسم ىلعأ
244 اهراز

نيتيفشتسملا نإف ،ءانيس طسوو بونج يف ةأرمال لمحلا مودق
تالاحل ةيبطلا تازيهجتلا نم ىندألا دحلا قوفي امب كلذل نيتزهجملا
تناك ول امأ .روطلا ىفشتسمو ،خيشلا مرش ىفشتسم امه ةدالولا
ةعرسم تبهذو اهنم ةبيرق وأ بهد ةنيدم يف شيعت لماحلا ةأرملا

ةدالولا نوكت نأ طرشب كانه ةدالولا اهنكميف اهيلإ لمحلا مودق عم
نإف ةيرصيق ةدالولا ةيلمع نوكت نأ رمألا ىعدتسا ول امأ ،ةيعيبط
:بهد ىفشتسم يف ةبيبط بسحبف .كلذل ةزهجم ريغ بهد ىفشتسم
ريدخت روتكد شاهيفم بهد ىفشتسم يف لغتشب روهش8 تدعق»
اهنيحف ،ىفشتسملا يف دحاو ريدخت روتكد ريفوت عم ىتحو52،«دحاو
ىلع لمعلا هنكمي الو ،طقف ةدحاو ةلاح ىلع لمعلا هناكمإب نوكي

يذلا يواسأملا عضولا نم ديزي ام وهو ،تقولا سفن يف نيتلاح
.ةيحصلا تامدخلا صقن نم يلاهألا هنم يناعي

نمز يف ءانيس يف ةيبطلا تاصصختلا ةلاح نع قمعم لؤاستبو
ىفشتسم يف ماظع صصخت دجوي ال هنأ ىلإ انلصوت ،انوروكلا
نكمتت نل روسك مهيدل نيذلا ىضرملا تالاح يفف يلاتلابو ،عبيون
ىفشتسم ىلإ رفسلل اهنيح اورطضيسو ،مهتمدخ نم عبيون ىفشتسم
رفوتت ال بهد ةنيدم يف امنيب .روطلا ىفشتسم وأ ،خيشلا مرش
نذألاو فنألا صصختو ،ةيدلجلا ضارمألا صصخت لثم تاصصخت
يف مايأ ةدع ىفشتسملل يتأي بيبط كانهف ةعشألا نع امأ ،ةرجنحلاو
نيصصختم ءابطأ دجوي ال ابيرقت هنإف بيبط بسحبو .طقف رهشلا

،اهلمكأب ءانيس بونج يف ةيبصعلاو ةيسفنلاو ،باصعألاو خملا يف
هليوحتل اهنيح اورطضا مهل كيكيسورين ضيرم مودق عم ذإ
نم تارتموليكلا تائم دعبت يتلاو ،ءانيس جراخ ةيليعامسإلل
.بهد ةنيدم

راشتنالا فعض يف ءانيس ةريزج هبشل ةلزعنملا ةلاحلا تمهاس دقو
،رصم يف ىرخأ قطانم عم ةنراقم اهيف انوروكلا ءابول يبسنلا

يف ةريزج هبشك ايفارغج اهلوأ ،ةديدع لماوع نم ةلزعلا كلت يتأتو
3 ىوس ةيروهمجلا ةيقبب اهنيح اهطبري ال ناك ،رصم قرش ىصقأ

يف يدمح دمحأ ديهشلا قفنو ،ءانيس لامش يف مالسلا يربوك ،قرط
تفعاضت امك .ةيديدحلا ككسلل نادرفلا يربوك كلذكو ،ءانيس بونج
يتلا ةيركسعلا تالمحللةجيتن ءانيس لامش ةلاح يف ةلزعلا كلت
ىلوألا ةرملل ءانيس ةلزع لعلو .2102 ذنمةيرصملا ةموكحلااهتأدب
تامدخلا يف صقن نم اهيناعت يتلا ةيمويلا رارضألا نم الدب اهتدافأ
،انوروكلا ءابو ةلاح يفف .شيمهتو ،ةيبطلا تامدخلا اهيف امب ةماعلا

ىتحف ،هنم دحلا يف يعامتجالا دعابتلا تاءارجإو ةلزعلا مهاست يذلاو
،ءابولل لماكلا يشفتلا مدع نم ايبسن ةظوظحم ءانيس تناك نآلا

اقفو اهنأل ،كانه ةيبطلا ةموظنملا راهنت نلف ،هثودح ةلاح يف يذلاو
 .ساسألا نم ةراهنم مهتلباقم تمت نيذلا يلاهألاو ءابطألل
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ىدل ضرملا تافعاضم عم ارخؤم ةيبونلا ةذاتسألا تناع دقو
نأ دعبف ،فاعسإلا بلطو ئراوطلا ةملاكمل اهرارطضاو ،اهتدلاو
ريجهتلا ىرق ىدحإ يف اهتماقإ لحم نم اهليصوتب فاعسإلا تماق
اهنم اوبلط ةبونلا رصن زكرمب يموكح ىفشتسم برقأ ىلإ ةيبونلا
ةمدخ نأ اهنم انظ ،هنم تبرغتسا ام وهو ،فاعسإلا ةمدخل موسر
اهنأ امك ،ةيناجم ةماع ةمدخ نوكت نأ ضرتفملا نم فاعسإلا

ريغ يسيئرلا ىفشتسملا ىنبم نأب كانه ىلإ اهلوصو درجمب تئجوف
مت ،كلذ نم الدبو ،ريوطتو ءاشنإ لامعأل هعوضخل ارظن ،الصأ حاتم
لكشب ىفشتسملا لحم موقتل ةريغصلا تاءاشنإلا ضعب صيصخت
اهتدلاو لقن ىلإ ترطضا دقف ،كانه تاناكمإلا فعضل ارظنو .تقؤم
نم فعاض ام وهو ،ناوسأ ةنيدم يف يميلعتلا ناوسأ ىفشتسمل

فيلاكت نع كيهان ،ةضيرملا اهتدلاو لقنل اهتلمحت يتلا فيلاكتلا
03.ةياعرلاو جالعلا

سوريفلا ىضرم نم ريثكلا ليضفت يف انوروكلا يشفت ةلاح تمهاس
قلغ دعب كلذو ،ءابطألا ىلإ باهذلا مدع يف ىرخألا ضارمألا اذكو
عيمج مامأ ةديدجلا ةقادصلاب ىصصختلا ماعلا ناوسأ ىفشتسم
،سوريفلاب ةباصإلا تالاح ىلع طقف اهراصتقاو ةيبطلا تامدخلا

ةرتف يف ،ناوسأ تايفشتسم عيمج لاغشإو تابًالا ةبسن عافتراو
،ةيحان نم2202 رياربف ىتحو1202 ربوتكأ نم اءدب ثحبلا

ةياهنلا يف رطضي يلاهألا نم ريثكلا نأ ىرخأ ةيحان نم اصوصخو
ةمصاعلا ىلإ وأ ،رصم ديعص بلق يف طويسأ ةنيدم ىلإ رفسلل
،ناوسأ يف مهنارقأ نم لضفأ ىوتسمب كانه ءابطألا نوك ،ةرهاقلا
اذكو ،ءابطألا عم لماعتلا يف مهتاربخو يلاهألا ليضفت بسحب
 .اضيأ تازيهجتلا

ىلع ةرظن ءاقلإ قيرط نع بعاصم نم مههجاو امب ؤبنتلا نكميو
ىصقأ ،لبمس وبأ ةنيدم يفةيحصلا ةدحولا ىلإ باشباهذ ةبرجت
تاذ ةدحو يهو ،ةرشابم نادوسلا عم دودحلا لبق ،رصم بونج

ديزي ام دعبو.هنانسأ يف ملأ نم يناعي ناك ذإ .ادج ةفيعض تايناكمإ
بيبطلا هل فرتعاو ،لخد امم رثكأ املأتم باشلا جرخ ،ةعاسلا نع
ىلإ باهذلاب هحصنو ،هتربخ ةلقو تايناكمإلا فعضب ةحارصب
 .لبمس وبأ نم ةرايسلاب تاعاس ثالث يلاوح دعبت يهو .ناوسأ ةنيدم

هنكمي ليدب دجوي ال يذلاو ،هلمع نم موي ةزاجإ ذخأل هرارطضا دعبو
هفعسي مل اضيأ كانه بيبطلا نكل ،لعفلاب ناوسأ ىلإ بهذ ،هتيطغت
ملأ جالعل ةرهاقلا ىلإ رفسلل رمألا ةياهن يف رطضاو ،لماك لكشب
فيلاكتلا ىلإ ةفاضإ ،لمع عوبسأ نم رثكأ هيلع عاضو ،نانسألا
13 .لماك لمع رهش رجأ نع ديزي ام هتفلك ،ةماقإو رفس نم ةريبكلا

52 ةروث باقعأ يف ةحايسلا تضفخناو ،ماعلا كلذ يف صخش فلأ
فلأ351 اهراز ،ةظفاحملل ةيمسرلا تالجسلل اًقفو ذإ ،1102 رياني

ماع يف فلأ731 ىلإ ضفخنا مقر وهو ،1102 ماع يف حئاس
3102.82 ماع يف فلأ511 يلاوحو2102

ذإ ،ةيحصلا ةياعرلاب قلعتي اميف ءانيس نم لضفأ ةقطنملا نكت مل
مدخت ،اًريرس4631 يلامجإب اًيموكح ىفشتسم91 ناوسأ يف دجوي

92.ةيموكحلا تاءاصحإلا ثدحأل اًقفو ،صخش نويلم5.1 يلاوح

راشتنا ىدأ فيكةيموكحلا سرادملا دحأ يف ةيبون ةذاتسأتفصو
دعب كلذو ،نسلا رابك نم اصوصخ ،نييبونلا نم ريثكلا تومل ءابولا
ةرجه دعب ،نسلا رابك اهيلع بلغي ةيبونلا ريجهتلا ىرق تحبصأ نأ

عضو نأ فيك نراقتو .قزرلا بسكو لمعلا نع اثحب بابشلا ليحرو
،ةيردنكسإلا ةيناثلا ةمصاعلا وأ ،ةرهاقلا ةمصاعلا يف نييبونلا
ناوسأ يف نييبونلا نم ريثك نم ءابولا ةهجاوم يف ايبسن لضفأ
.اهيف ةيحصلا تامدخلا روهدتل

ناوسأ يف نويبونلا
يضارأ يف نينسلا فالآل نييلصألا ناكسلا نم نويبونلا ناك

رصم بونجل ةيدودحلا ةقطنملاب نآلا فرعي ام يف ،ةبونلا
مهقوقح تلكآت ، ثيدحلا رصعلا يف ، كلذ عمو .نادوسلا لامشو

دودحلا طئارخ مسرو ةلودلا فحز ببسب درطم لكشب ضرألا يف
ءانب نم ةيادب . يناطيربلا رامعتسالاب اًيئزج اًعوفدم ، ةينطولا
ناكسلا عالتقا مت ،2091 ماع يف ناوسأب ضفخنملا دسلا
.ةقطنملا يف ةيمنتلا جمارب لالخ نم رركتم لكشب نييبونلا

مهيضارأ يف نيطوتلا ةداعإ يف قحلا لجأ نم مهلاضن رمتسا
ةئيهلا ءاشنإ نوناق عورشم ةغايص يف اهتورذ تغلبو ،دوقعل
وهو -٤١٠٢ ةنسةميدقلا ةبونلا دالب ريمعتو ةيمنتل ايلعلا
ةحزانلا تاعمتجملا ةدوعل قيرط ةطراخ ددح يخيرات قافتا
صنلا ريرمت نم ًالدب ، كلذ عمو .مهارق يف ةيلصألا مهعقاوم ىلإ
ذنمو ، فرلا ىلع صنلا عضو مت ، هيلع ةقفاوملل ناملربلا ىلإ

ةيبونلا يضارألا نم ةريبك تاحاسم صيصخت مت نيحلا كلذ
كارشإ نود ءانبلا عيراشمل اهصيصخت وأ ةيركسع قطانمك
ىلع ماظتناب عمتجملا ءاطشن جتحا .مهسفنأ نييبونلا ناكسلا

عمقلاو ةيهاركلا باطخ كلذ يف امب ، اهريغو ملاظملا هذه
لبق نم مهنجسو نيرهاظتملا نم ديدعلا زاجتحا و ، يفاقثلا
72.تاطلسلا



ةرهاظلا يه بلقلا ضارمأل بوقعي يدجم بيبطلا ىفشتسم ربتعتو
نع جتن ذإ ،ناوسأ ةنيدم ىلإ ةيسكعلا ةيجالعلا ةحايسللةديحولا

ناوسأ ةنيدمب بلقلا ضارمأل يريخ ىفشتسم لمعببوقعيةردابم
بونج ىصقأ يف ةيزكرماللا ةيمنتلا يف ةمهاسمو ،اهوج ءاقنل
قلخ ىلإ ،طقف ةرهاقلا ةمصاعلاب عيراشملا سدكت نم الدب ،رصم
ةفلتخم تاظفاحم نم نييرصملا نم ديدعلا رفاسي زيمتم جذومن
روتكدلا صخشو ،بوقعي يدجم ىفشتسم ىظحتو .هيف جالعلل
ءارجإ مت نيذلا نييبونلا يلاهألا عيمج طسو ادج ةبيط ةعمسب بوقعي
 .ثحبلا نمض مهعم تالباقم

 ةويسو حورطم

نأ فيك ينربخي ،ناوسأ يف قباس يموكح لوؤسم ىلإ ثيدحلاب
ةلوقعمو ،ام دح ىلإ ةديج تازيهجتب ىظحي لبمس وبأ ىفشتسم
تازيهجتب وأ ،رصم ديعص ندم يف ىرخأ تازيهحتب ةنراقم ايبسن
نييبونلل دودحلل ةرباعلا تاربخلا مكحب كلذو ،نادوسلا تايفشتسم

ةءافك ةلقو فعض ىلع تقولا سفن يف دكؤي هنكل .نيدلبلا الك يف
نأ يه ةيئاهنلا ةجيتنلا نإف يلاتلابو ،كانه نيلماعلا ءابطألا
ىلع ةيواخ حبصت اهدعب وأ ،انوروكلا يشفت لبق ءاوس ىفشتسملا

دارفألاو ءابطألل فارصنالاو روضحلا عيقوتل ناكمو ،اهشورع
23.طقف اهيف نيلماعلا

يف ءابطألا تافوشك نمث نإف ،نييبونلا نسلا رابك دحأ بسحبو
سفن يف نكل ،ةرهاقلا يف ةظهابلا نامثألاب ةنراقم صيخر ناوسأ
ةيودأ ىضرملل نوبتكي هتبرجت مكحب ،ناوسأ يف ءابطألا نإف ،تقولا

اريثك جلاعت ال ةياهنلا يفو ،ةرهاقلا يف ءابطألاب ةنراقم ،ادج ةريثك
عم لصاوتلا ،مهليضفت نوكي يلاتلابو ،اهنم نوكتشي يتلا ضارمألا
نيذلا ءابطألا يف مهتاليضفت ةفرعمو ،ةرهاقلا يف نييبونلا مهيلاهأ
ءدبل رفسلاو ،مهقيرط نع بسانم دعوم برقأ زجحو ،مهيلإ نوبهذي
تالئاعلا نم نماضتلاو معدلا تاكبش مهاست ام وهو .جالعلا ةلحر
ةظهابلا فيلاكتلا نع فيفختلا ةلواحم يف ةيبونلا تايعمجلاو
33.اهيلع نيرداقلا ريغ ضعبل

يف نييبونلا مظعم نع ةبيرغب ةيجالعلا ةحايسلا ةرهاظ تسيلو
رطضي مل تيب دجوي ال ،ةيبونلا تادايقلا دحأ ريبعت دح ىلع ذإ ،ناوسأ
نم دحأ جالعل طويسأ ىلإ لقألا ىلع وأ ،ةرهاقلا ىلإ رفسلا ىلإ
نيينادوسلا نم مهريغو ،نادوسلا يف نييبونلا نأ امك52.هدارفأ
ىلإ رفسلا ىلإ ةيداملا مهتايناكمإ تحمس لاح ،اضيأ نورطضي
ارباع افقوت ناوسأ يف مهضعب فقوت نوكيو43 ،جالعلل ةرهاقلا

ريوطت يدؤيس فيك عبطلاب يفخي الو .رثكأ ال تيزنارت ةطحمك
ةايح ىلع يباجيإلا ريثأتلا ىلإ ناوسأ يف ةيحصلا تامدخلا
ةياعر ريفوتو ،اهيلإ نورطضي ةيفاضإ تاقفن ريفوت نم ،نييالملا

رمتسملا سدكتلاو ماحزلا نم ضعب فيفخت نع الضفةقئالةيحص
 .ةيلعاف رثكأ ةيزكرمال ةسايس عابتاب كلذو ،ةرهاقلا ةمصاعلا يف

ىلإ تدأ ةينادوسلا ةروثلا نإف ،نييلحملا ءاطشنلا دحأ بسحبو
يف مهنم ديدعلا ةماقإو ،رصم ىلإ نيينادوسلا حوزن نمتاجوم
ةظهابلا ةشيعملاو رفسلا فيلاكت لمحت ىلع مهتردقم مدعل ،ناوسأ

ناوسأ ةنيدم تامدخو دراوم ىلع ربكأ اطغض قلخ امم .ةرهاقلا يف
تقو يف كلذو53.ةيحصلا تامدخلا عبطلاب اهنمو ،الصأ ةفيعضلا
عم ةيربلا رباعملا ليغشتو حتف ةداعإ دعب اصوصخ ،انوروكلا يشفت
ةمزح نمض روهشل اهل ةيرصملا ةموكحلا فاقيإ دعب ،نادوسلا
.0202 يف انوروكلا ءابو يشفت ةهجاومل ةيئاقولا تاءارجإلا
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حورطم غيزامأ
،نورق ةدعل حورطم يف نييلصألا ناكسلا نم غيزامألا ناك
ءاشنإ ىتح ةويس ةحاو لوح ام دح ىلإ لقتسم لكشب نوشيعيو
ىلإ اذه ىدأ .تاداسلا رونأ سيئرلا دهع يف ةقطنملا ربع قيرط
ثيح ،نيحلا كلذ ىتح هيلع ةقطنملا تناك امل يرذج رييغت
دئاوفلا نم مغرلا ىلع .رصم نم ريبك دح ىلإ ًالزعنم اًءزج تناك
ةلودلا ةيقبب لاصتالا ةدايز نإف ،ءابرهكلا كلذ يف امب ،ةديدعلا

.غيزامألا ناكسلل ديرفلا ثارتلا ضيوقتب اًضيأ دده دق

لازت ال ةزيمملا مهتيوه نأ نيح يف ،صوصخلا هجو ىلع
ةغللاب نيقطانلا قفدتل يغيزامألا عمتجملا ضرعت نإف ،ةحضاو
هيلع نميهي يذلا ،نويزفلتلا لثم ىرخأ تاصنمو ةيبرعلا

ةغللا مادختسا لكآت ىلإ درطم لكشب ىدأ ،ةيبرعلا ةغللا ىوتحم
.(ةقطنملا هذه يف اًيديلقت غيزامألا اهب ثدحتي يتلا) ةيويسلا
سرادملا يف ةيغيزامألا ةغللا سيردتل ةحلم ةجاح كانه كلذل

يف ةيغيزامألا ةفاقثلل ديازتملا راسحنالا نم دحلاو اهنادقف عنمل
63.رصم

نع اريثك حورطم ةظفاحم يف ةيحصلا تامدخلا ىوتسم فلتخت ال
،ةيجالعلا ةحايسلا ةرهاظ لظت ذإ ،ناوسأو ءانيس يف اهتاريظن
.ةريبك ةرهاظ جالعلل ةرهاقلا ةمصاعلا ىلإ رفسلل يلاهألا رارطضاو
نييبونلا ضعب رفاسي امك ذإ ،رفسلا ةهجو يف قورفلا ضعب عم
اذكو غيزامألا ضعب رفاسي ،رصم ديعص يف طويسأ ةنيدم يف جالعلل
رحبلا لحاس ىلع ةيردنكسإلا ةنيدم ىلإ ةويس ةنيدم يف نيميقملا
ديزي ام ىلإ ةرايسلاب ةلحرلا لصتو ،اضيأ جالعلل طسوتملا ضيبألا

 .تاعاس سمخ نع

ثلاثلا امهلفط هتجوزو وه دقف فيكمهتلباقم مت نيذلا دحأ فصو
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دكأتملانم تايفولا ةبسن عافترا فسؤملا نمف ،رخآ بناج نمو
نم ةافو ةلاح726 ددعب %5,31 تغلب ذإ حورطم يفمهتباصإ
يهو) انوروك سوريفب مهتباصإ قيثوت مت انطاوم3665 يلامجإ

نيماع لالخ (متت تناك يتلا تارابتخالا ددع ةلقل ارظن ،ةنيع درجم
رياربف -0202 رياربف) رصم ىلإ انوروكلا ءابو لوخد ذنم
ةيحصلا تامدخلا روهدتو يندت ىلإ هوزع نكمي ام وهو93.(2202
راشتنا ةيباجيإ سكعت نأ ةرورضلاب سيل ذإ .ةظفاحملاب ةمدقملا
ةيحصلا تامدخلا تايوتسم ةفاك ىلع اروطت حاقللا بسن
نإف ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمب يرصم بيبط بسحبف ،ةظفاحملاب
رشن ةيلمع يف اهب سأب ال ةءافكو ةربخب ىظحت ايخيرات رصم
لاثم دعيو ،ناكسلل ةفلتخملا تاعرجلا ءاطعإ يف عسوتلاو ،تاحاقللا
.اثيدح كلذ ىلع ةلثمألا زربأ نم لافطألا للش دض حيقلتلا

برقأ ىلإ ةويس ةحاو نم رفسلا قرغتسي ثيح ،ضاخملا ءانثأ
ثالث نم رثكأ (رتموليك003 نع ديزت ةفاسم) حورطم يف ىفشتسم
نأ الإ ،ربكألا حورطم ةظفاحم نم اًءزج ةويس ةحاو دعت .تاعاس
سكعي امم ،دراوملا نم ردق ربكأ اهيدل ةيسيئرلا حورطم ةنيدم
ثدحأل اًقفو .رصم ءاحنأ عيمج يف ةعئاشلا ةيزكرملا وحن هاجتالا
5 اهلمكأب حورطم ةظفاحم يف دجوي ،ةيموكحلا تاءاصحإلا

عيمج نيب تايفشتسملا نم ددع لقأ وهو - طقف تايفشتسم
نم رثكأ مدخي طقف اًريرس864 عم - دالبلا يف82 ـلا تاظفاحملا
73.نكاس نويلم فصن

عافترا وه حورطم يفةحضاولا ةيحصلا ةيباجيإلا رومألا نم لعلو
ةحصلا ةرازو ليكو بسحبف حاقللا اوقلت نيذلا نينطاوملا ةبسن
02 يف حاقللا يتعرج ىقلت بسن تءاج دقف حورطمب ناكسلاو
يلامجإ نم %4,27 ىلوألا ةعرجلا يقلت ةبسن :يتآلاك2202 رياربف
لا قوف مه نمم مهميعطت ةلودلا فدهتست انطاوم571492ددع
83.%07 ةبسن ميعطت مت ةيناثلا ةعرجلل ةبسنلابو ،اماع81



لالخ نم ةرمتسملا ةيحصلا ةمزألل ةيرذجلا بابسألا ةجلاعم¬̈¨
قطانملا ناكسل ةيبطلا تايلكلا نم ديزملا عم - ميلعتلا
ىلع .جرختلا دعب كانه لمعلا ةلصاومل مهل زفاوحو ةيدودحلا
نم لك اهمظنت يتلا ةلقنتملا ةيحصلا تادايعلا نأ نم مغرلا
ةيروفلا ةثاغإلا ضعب رفوت نأ نكمي يندملا عمتجملاو ةموكحلا
يه تاردقلا ةيمنتو يلحملا بيردتلا نإف ،ًالامهإ رثكألا قطانملل
.ليوطلا ىدملا ىلع ةمادتسا رثكألا تارايخلا

يف ةيحصلا تامدخلا ريوطتل ءابطألا تاردابم معدو ةياعر¬̈¨
تاسايسلةموكحلا قيبطت لالخ نم ،ةيدودحلا قطانملا
ةيحصلا تاجايتحالا نمض يتاذ ءافتكا قيقحتل ةيزكرماللا
نمض ةيولوألا اهئاطعإ رارمتسا اذكو ،ةيدودحلا قطانملل
نأ عقوتملا نم يتلاو ،لماشلا يحصلا نيمأتلا ةموظنم
نع ديزي ام دالبلا ءاحنأ ةفاك يف اهقيبطت ىلع لمعلا قرغتسي
.2302 ماع ىلإ الوصو ماوعأ رشع

ةيدودحلا قطانملا يف ةيبطلا ةياعرلل بناوجلا ددعتم جهن عابتا¬̈¨
فدهتست يتلا تامدخلل ةيولوألا ءاطعإ نامض لالخ نم -

ءاسنلا كلذ يف امب ،تايلقألا تاعمتجم لخاد ةشمهملا تائفلا
بجيو .ةقاعإلا يوذ صاخشألاو نسلا رابكو لافطألاو
ديلوتلا تامدخ ىلإ تايلقألا ءاسن لوصو نامضب مامتهالا

،نهل ةرواجملا قطانملا يف ةقوثوملاو ةقئاللا ةيئاسنلا ةياعرلاو
نآلا اهيلإ نجتحي يتلا ةليوطلا تافاسملا صيلقت لجأ نم

.رفسلا يف

نييلصألا ناكسلاو تايلقألا نم جذامن براجت ضارعتسا نم حضتي
ةحئاج نمز يف ةيحصلا تامدخلا عم رصم يف ةيفرطلا قطانملايف

دصرو ،ريوطتلل دوهجلا ضعبل ةلودلا لذب نم مغرلاب هنأ انوروكلا
ال هنأ دالبلا يف ةيحصلا تامدخلا ريوطتل ةمخضتارامثتسا خضو
نم يتلا صقنلا هجوأو تاوجفلاو تايدحتلا نم ديدعلا دجوي لازي
روصقلا هجوأ تناك ءاوسو .اهيفالت وأ اهدس ىلع لمعلا متي نأ مهملا
نإف دمعتم لامهإ وأ04،ةيحصلا ةموظنملل ةرادإ ءوس نم ةعبان
اهنأل ةحلم ةجاح صقنلا نم هجوألا هذه ةجلاعم ىلإ ةجاحلا
يموي لكشب ددج اياحضنييلصألا ناكسلاو تايلقألا فلكت ةطاسبب

 .ةحئاجلا ةأطو تحت

قيقحت ضرغب ةعوضوم ةيتآلا تايصوتلا ،رابتعالا يف كلذ ذخأ عمو
.رصم يفةيدودحلا قطانملل لضفأ ةيحص تامدخ

اصوصخ - يويحويساسأ قح يه فاعسإلا ةمدخ ةيناجم̈¬
ةيرصملا تايلقألا نم ديدعلا زكرمتتثيح ةيدودحلا قطانملا يف

،ءانيس يف ودبلاو ،ناوسأ يف نييبونلاك ،نييلصألا ناكسلا اذكو
هذه ضعب يف رقفلا طسوتم لصي ذإ،حورطم يف غيزامألاو
طسوتم نم ربكأ وهو ،ناكسلا ددع فصن نم رثكأىلإ قطانملا
 .ينطولا رقفلا

رثكأ لكشب يحصلا عاطقلا ريوطت تاينازيم عيزوت ةداعإ¬̈¨
يف ةيبطلا تازيهجتلاو مقاوطلا ريوطت دونب نم لعجي - افاصنإ
لكشلا ريوطت ىلع قافنإلا درجم نم ربكأ ةيدودحلا قطانملا
 .كانه ةيموكحلا ةيبطلا تآشنملل يجراخلا
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 تايصوتو ةمتاخ
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ءارجإ متو ،رصم ديعص يف لمعي ،1202 ةعفد فيلكت بيبط عم ةلباقم.1
 .2202 رياربف ،ةيقرشلا ةظفاحم يف ةلباقملا

 :يمسرلا ينورتكلإلا عقوملا ،ةيرصملا ةحصلا ةرازو ،فيلكتلا ةرادإ2

،همدع نم ةيدودح ةظفاحم ناوسأ ةظفاحم رابتعا لوح فالخ كانه3
سمخ ينعي كلذ نإف ةيدودحلا تاظفاحملا ركذ متي امدنعف كلذلو

،ءانيس لامش ،حورطم ،رمحألا رحبلا ،ديدجلا يداولا يه تاظفاحم
ميلعتلا جهانم نمض ناوسأ ةظفاحم ءانثتسا مت ذإ .ءانيس بونجو
ةلود عم اهدودح نم مغرلاب ةيدودح ةظفاحم اهرابتعا نم ةيموكحلا
انايحأ اهفينصت متي لينلا رهن ىلع اهعضول ارظن هنأ الإ ،نادوسلا

نم ناوسأ ربتعن ريرقتلا اذه يف اننأ الإ .يداولا تاظفاحم ىدحإك
.اضيأ ةيدودحلا قطانملا

رصم روتسد .(81) ةدام4

، شماهلا ىلع بطلا ، نيدلا يحم فيرش عم غنوي لكيام ةلباقم5
5.0202 ربمسيد01  ، يجينراك

ةيمنتلا فادهأ نيطوت ريراقت ، ةيداصتقالا ةيمنتلاو طيطختلا ريزو عجار6
ريرقت .6 ص ، حورطم ريرقت ؛6 .ص ، ناوسأ ريرقت :9102 ، ةمادتسملا

:ىلع حاتم .5 .ص ، ءانيس لامش

ةيمنتلا فادهأ نيطوت ريراقت ، ةيداصتقالا ةيمنتلاو طيطختلا ريزو عجار7
ريرقت .6 ص ، حورطم ريرقت ؛6 .ص ، ناوسأ ريرقت :9102 ، ةمادتسملا

:ىلع حاتم .5 .ص ، ءانيس لامش

.رصم ، ةيداصتقالا ةيمنتلاو طيطختلا ةرازو نم تاءاصحإو قئاثو8
ةيمنتلا فادهأ نيطوت ريراقت ، ةيداصتقالا ةيمنتلاو طيطختلا ريزو عجار9

ريرقت .6 ص ، حورطم ريرقت ؛6 .ص ، ناوسأ ريرقت :9102 ، ةمادتسملا
ىلع حاتم .5 .ص ، ءانيس لامش

.ءانيس بونجب فيلكتلا ماظن نمض ةبيبط عم ةلباقم01
.ءانيس بونج ،ةبيبط عم ةلباقم11
 .ةحصلا ريزو بتكمب صصختم فظوم عم ةلباقم21
،باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا :ةرهاقلا ،بيبط ةايح ،ظوفحم بيجن .د31

09 -88 ـص .3102
عقوملا ،بلقلا ثاحبأو ضارمأل بوقعي يدجم روتكدلا ةسسؤم41

:يمسرلا ينورتكلإلا
ربمتبس ، سواه ماتاشت :ندنل ، لزاعلا لكآتلا :ءانيس ، .ن ، ماهليب51

.1 ص ،2102
ةيلودلا تايلقألا قوقح ةعومجم :ريرقت رظنا ، تامولعملا نم ديزمل61

،4102 ذنم ةيرصملا تايلقألا عضو :ذفنت مل دوعو ،ةعونمم ةلادع،
.52-22 ص ،9102 ، ندنل

 عجارملا ةمئاق
، ءانيس نع ناونع نودب صن ، ءانيس ، تامالعتسالل ةماعلا ةئيهلا71

يف حاتم ،6991

تاءاصحإل ةيونسلا ةرشنلا ،ءاصحإلاو ةماعلا ةئبعتلل يزكرملا زاهجلا81
.33 .ص ،9102 ،ةيحصلا تامدخلا

.ءانيس بونجو لامش نم صاخشا عم تالباقم91
.ءانيس بونج ، عبيون يف بيبط عم ةلباقم02
:ءانيس لامش يف ةحصلا يف قحلا ، ةيصخشلا قوقحلل ةيرصملا ةردابملا12

.7102 ، ةرهاقلا ، ةيعمتجملا لولحلاو تايدحتلا
.ءانيس بونجب بيبط عم ةلباقم22
.ءانيس لامش ناكس دحأ عم ةلباقم32
.ءانيس بونجب بيبط عم ةلباقم42
.بهد ىفشتسمب بيبط عم ةلباقم52
.ءانيس بونجب نييلحملا ناكسلا دحأ عم ةلباقم62
ةلادع، ةيلودلا تايلقألا قوقح ةعومجم :ريرقت رظنا ،تامولعملا نم ديزمل72

9102 ، ندنل ،4102 ذنم ةيرصملا تايلقألا عضو :ذفنت مل دوعو ،ةعونمم
.٢٣-٧٢ص ،

يف ةيرصم ةيدودح ةقطنم ، ناوسأ :روصم لاقم» ، .ش ، نيدلا يحم82
،9102 ربوتكأ61 ، طسوألا قرشلل يغينراك زكرم ،«راظتنالا عضو
ىلع حاتم

تاءاصحإل ةيونسلا ةرشنلا ، ءاصحإلاو ةماعلا ةئبعتلل يزكرملا زاهجلا92
.33 .ص ،9102 ةرهاقلا ، ةيحصلا تامدخلا

.ناوسأ يبون سردم عم ةلباقم03
.لبمس وبأ يبونلا باشلا عم ةلباقم13
.ناوسأ ، قباس يموكح لوؤسم عم ةلباقم23
.يبون خيش عم ةلباقم33
.ةيردنكسإلا ، يلحم يبون ميعز عم ةلباقم43
.ناوسأ ، يبون طشان عم ةلباقم53
ةلادع، ةيلودلا تايلقألا قوقح ةعومجم :ريرقت رظنا ،تامولعملا نم ديزمل63

9102 ، ندنل ،4102 ذنم ةيرصملا تايلقألا عضو :ذفنت مل دوعو ،ةعونمم
.62-52ص ،

تاءاصحإل ةيونسلا ةرشنلا ، ءاصحإلاو ةماعلا ةئبعتلل يزكرملا زاهجلا73
.33 .ص ،9102 ةرهاقلا ، ةيحصلا تامدخلا

اولصحي مل انوروك تايفو نم %6.28 :حورطم ةحص ،قورشلا ةديرج83
.2202 رياربف02 ،حاقللا ىلع

اولصحي مل انوروك تايفو نم %6.28 :حورطم ةحص ،قورشلا ةديرج93
.2202 رياربف02 ،حاقللا ىلع

:ةيرصملا ةيدودحلا قطانملا يف ةيحصلا ةياعرلا ،نيدلا يحم فيرش04
.0202 ربمفون91 ًايفاك هدحو لاملا نوكي ال امدنع

https://dostour.eg/2013/topics/basic

-components/state-32-5/, 1 October 2013

https://carnegie-mec.org/diwan/80060 

http://mhealth.cu.edu.eg/

https://mped.gov.eg/Dynamic

Page?id=107&lang=en

https://mped.gov.eg/Dynamic

Page?id=107&lang=en

https://mped.gov.eg/Dynamic

Page?id=107&lang=en

https://www.myf-egypt.org/about/

https://www.sis.gov.eg/newVR/sinia/html/

sinai02.htm

https://dostour.eg/2013/topics/basic-components/state-32-5/
https://dostour.eg/2013/topics/basic-components/state-32-5/
https://carnegie-mec.org/diwan/80060 
http://mhealth.cu.edu.eg
https://mped.gov.eg/DynamicPage?id=107&lang=en
https://mped.gov.eg/DynamicPage?id=107&lang=en
https://mped.gov.eg/DynamicPage?id=107&lang=en
https://mped.gov.eg/DynamicPage?id=107&lang=en
https://mped.gov.eg/DynamicPage?id=107&lang=en
https://mped.gov.eg/DynamicPage?id=107&lang=en
https://www.myf-egypt.org/about/
https://www.sis.gov.eg/newVR/sinia/html/sinai02.htm
https://www.sis.gov.eg/newVR/sinia/html/sinai02.htm
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قوقح نيمأت ىلع لمعن
نييلصألا ناكسلاو تايلقألا

مهلوصح ةيناكمإو ةيشيعملا مهفورظ كلذ يف امب ،91- ديفوك ةحئاج لالخ رصم يف ةيلصالا بوعشلا و تايلقألا براجت ريرقتلا اذه ضرعتسي
.حورطمو ناوسأو ءانيس لثم ةيدودحلا قطانملا يف غيزامألاو ودبلاو نييبونلا براجت ىلع صاخ لكشب زكريو.ةماعلا ةحصلا تامدخ ىلع

بابسألا ةجلاعمل ةحلم ةجاح كانه لازت ال ، ةحارلا ضعب رفوي نأ نكمي ًالامهإ رثكألا قطانملا ىلإ ةلقنتم ةيحص تادايع لاسرإ نأ نيح يف
لح يف دعاست نأ تالاجملا كلت يف ةحصلاو ميلعتلا نم ًالك لوانتت يتلا ةديدجلا تاسايسلل نكمي.قطانملا هذه يف ةيحصلا ةياعرلا ةمزأل ةيرذجلا
رقفلا نم ةيلاع تايوتسم لعفلاب نوهجاوي نيذلا ، قطانملا هذه يف نييلصألا ناكسلاو تايلقألا تاعمتجمل ةبسنلاب.ةيلاعف رثكأ لكشب تالكشملا

.صاخ لكشب ةسام ةجاحلا نإف ، شيمهتلاو

هجوأ نم ديدعلا كانه لازت ال ، دالبلا ءاحنأ عيمج يف ةيحصلا ةياعرلا ىلع قافنإلا يف ماعلا عافترالا نم مغرلا ىلع ، ثالثلا قطانملا عيمج يف
، ةيدودحلا قطانملا يف ةفدهتسملا تايولوألا ديدحت ريبادت ىلع زيكرتلا عم ، تايدحتلا هذه ةهجاومل تايصوتلا نم ةعومجمب ريرقتلا متتخي.روصقلا

نيسحتو نيفظوملا ريوطتل ةينازيملا نم ديزملا صيصخت عم ، مادتسملا ذيفنتلا نع ًالضف ، مهتاردق ءانبو نييلحملا نيفظوملا بيردتب مامتهالا ةدايزو
تامدخلا

ISBN Print: 978-1-912938-92-6 Online: 978-1-912938-93-3

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

minority.rights@minorityrights.org

www.minorityrights.org

54 Commercial Street, London E1 6LT, UK

+44 (0)20 7422 4200+44 (0)20 7422 4201

http://www.facebook.com/minorityrights
https://twitter.com/minorityrights
https://www.instagram.com/minorityrightsgroup
https://www.youtube.com/user/minorityrights
https://www.linkedin.com/company/minority-rights-group-international

