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;: ناس7إلا قوقح نع عافدلا تامهم :ىؤر
;: =م >

  ةمزألا قا?س >
 
 يd_جفلا à_عم
 
 

 
 

 
va لمعلل ةw7ملا ناسtإلا قوقح تامظنم ةBاجتسا قرط ل.لحتو دصر 4إ ةقرولا ەذه فدهت

 يوطلس قلغم +ºا.س ماظن لظ +
À.Áaلا d_ثأتلا نم مغرلا *ع هنأ ةقرولا ىرت .ةقBاسلا ةسمخلا ماوعألا لالخ

 ضرعت +Æ̀لا ،ةقوبسم d_غلا ة.نمألا تاwaÄلل +ÂÃلاو +
va ناسtإلا قوقح طاشtو لمع *ع ،ةلقتسملا مهتامظنمو ناسtإلا قوقح نع تاعفادملاو نوعفادملا اهل

 نأ الإ ؛wم +
va ةد@دجلا تا@دحتلا ةمواقمل تاÉ.تكتو تا.ج.تا̀_سا ر�7طت تعاطتسا ةكرحلا نم تاعاطق

  .ة.لاحلا ةمزألا لظ +
va
va ثح�ت ام� ،تاÉ.تكتلاو تا.ج.تا̀_سالا ەذه ةشقانمو دصر 4إ ةقرولا ËسÊ ،راطإلا اذه +

 ةحاتملا تالاجملاو صرفلا +
Ída vaطرخنملا مامأ

 ةدعاصتملا ناسtإلا قوقح ةمزأل ة.ثراÂلا تا.عادتلا نم ف.فختلاو ،هجوتلا اذه نم م.ظعتلل ةكرحلا ەذه +
va
va ناسtإلا قوقح ءاطشt اهب رم ةقBاس تا>_خ نم ةدافتسالاB كلذو .دال�لا +

va تناع ىرخأ ة�7طلس لود +
 نم ةقBاس تا̀_ف +

a;دملاو +ºا.سلا لمعلا مامأ لاجملا قالغإ ةÏÄجت
+.  

 مث ،تامظنملا ەذه لمع *ع هتا.عادتو ةw7ملا ناسtإلا قوقح ةكرح *ع ضورفملا +Æaمألا راصحلا ل.لحتب ةقرولا أد�ت
va كلذو .ناسtإلا قوقحل ةنهارلا ةمزألا عم اهف.كتو اهلعافت ف.كو ناسtإلا قوقح ةكرح ةBاجتسا قرط ل.لحتب موقت

 راطإ +
vaو ،ة.نمألاو ة.سا.سلا ةفلÉتلا باسح

va قاسÊالا� ة.قوقحلا تامظنملا مامأ ةلثاملا تا@دحتلا لظ +
 قوقح نع عافدلا +

va يwملا عمتجملا اهدهش +Æ̀لا ةداحلا تاBاطقتسالاو ،ناسtإلا قوقح ةكرح لخاد ة.نÒبلا تاماسقنالاو ،ناسtإلا
 باقعأ +

 ةزهجألا لغلغتو ةوطس د@ازتو ،يوطلسلا مÉحلل ةعراس'م ةدوع نم كلذ الت امو ،Ídaملسملا ناوخإلا ةعامج مÉحB ةحاطإلا
va ة.نمألا

va ماعلا لمعلا نيدا.م فلتخم +
va ةدعاصلا ة�7طلسلا ةلودلا +اسمل تاÓGؤم دوجو عم ،دال�لا +

 ةكرح كسامت د@دهت +
 رطألا ةمادتسا *ع ظافحلا وأ ،اهل ةBاجتسالاو ةمزألا عقاول ك̀_شم +ºا.س مهف ر�7طت *ع اهتردق لشو ،ناسtإلا قوقح
va ناسtإلا قوقح ءاطشt راودأ لوح لدج نم رود@ امل ةقرولا قرطتت مث .اهعمجت +Æ̀لا ة.لحملا ة.ق.سEتلا

 ؛جراخلاو لخادلا +
 Øاd_خأو .ةنهارلا ةمزألا ةهجاومل جراخلاو لخادلا Ídaب راودألا عــــ7زوتو لماÉتلا همدق@ نأ نكم@ ام ل.لحتو نهارلا عضولا مهف >_ع
va اهئاضعأو ناسtإلا قوقح ةكرح تا.لوئسم ةقرولا شقانت

  .ةنهارلا ةمزألا عم لماعتلل تامهافتل لصوتلاو لئادB حÏط +
va ةنهرلا ة.سا.سلا تا@دحتلا عم ناسtإلا قوقح تامظنم لعافتب ط�تري رواحملا ەذه ةشقانم را.تخا

 d_غ د@اà_لاف .wم +
va قوبسملا

 ةنيا�تم رظن تاهجوو Øاشاقن ضرف ،اهب Ídaلماعلاو ناسtإلا قوقح تامظنم فدهتسÆ̀+ Êلا عمقلاو قيÒضتلا تاجوم +
 وه ضرف دال�لا اورداغ نيذلا w7Ídaملا ءاطشEلا دادعأ د@ازت نإف ىرخأ ة.حان نم .ةكرحلا دومص رارمتسا قرطو صرف لوح
va ءاطشEلل ةلمتحملا راودألا لوح ل�ق نم ة.قوقحلا ةكرحلا ەدهعت مل Øاد@دج Øاشاقن رخآلا

 نم ةدافتسالا تاناÉمâو ،جراخلا +
va ة.لاحلا ناسtإلا قوقح ةمزأف Øاd_خأو .جراخلاو لخادلا Ídaب راودألا عــــ7زوتل ةحاتملا صرفلاو تاحاسملا

 Øاض@أ تضرف wم +
Ída vaلغتشملا *ع ةد@دج ماهمو Øاراودأ

va تأدB راودألا ەذه .ةمزألا زواجتل تامهافت ءانÄو لئادB حÏطل ةكرحلا +
 لÉش� رول�تلا +

va ل.لحتلا دمتع@ .جضنلاو d_طأتلا نم د67م جاتحت تلازام نÀل +Æaينج
 ةطشtأو جاتنإل ةق.قدلا ةعBاتملا *ع ةقرولا ەذه +

va ناسtإلا قوقح نع تاعفادملاو Ídaعفادملاو ،ناسtإلا قوقح تامظنم
 ةقرولا بتاÂل ةÓGا�ملا ة.لمعلا ة>_خلل ةفاضإلاw، Bم +

Bطرخنملا دحأ ەرا�تعاÍda va
 نم d_ثك عم ةÓGا�م تاءاقلو كاÉتحا نم كلذ هحاتأ امو ،نd7_خألا نيدقعلا لالخ ةكرحلا ەذه +

  .wم جراخو لخاد ءاطشEلا
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;Wمألا راصحلا عفاودو ةع?بط
  ناس7إلا قوقح ةكرحل >

 
va ناسtإلا قوقح نع عافدلل يدرفلاو +åسؤملا طاشEلا فادهتسا د@ازت

 ىوتسملا *عف 2014.1 ماع ذنم عراس'م لÉش� wم +
æ;اضقلا

+ Bة.ئانجلا تاق.قحتلا تأد va
 ç_�أ اهنÒب تمض ،ة.قوقح ةمظنم 37 نم ç_�أ ءاضعأو تادا.ق تفدهتسا ة.ضق >_�أ +

va اًطاشtو ة.لالقتسا تامظنملا
 ،ص.خرت نود لمعلاو ،تاطلسلا ةقفاوم نود ة.¦نجأ تال�7مت +Á̀لتب اًمهت مهل تهجوو ،دال�لا +

الضف
ً

vaو .ة.¦نجأ تاهج عم رباختلاو ماعلا نمألاB راêaإلاB قلعتت ىرخأ تاماهتا نع 
 عنمB تارارق تردص ة.ضقلا ەذه راطإ +

 ة.تاسسؤملاو ة.صخشلا كالمألاو لاومألا *ع ظفحتلا متو ،ناسtإلا قوقح نع تاعفادملاو Ídaعفادملا زربأ نم تاFGع رفس
  2.مهضع�ل

 ل�7متلا +Á̀لت تا�Äقع ظ.لغتو 3،ة.موكحلا d_غ تامظنملا لمعل ةمظنملا دويقلا ظ.لغت مت ،+FG7Ë'لا ىوتسملا *عو
 نع عافدلاÍda Bمتهملا نم مهd_غو Ídaباقنلاو Ídaماحملاو Ídaمالعإلاو ءاطشEلا نم d_بك ددع ضرعت ىرخأ ة.حان نم Æ<+.4نجألا

 4إ Ídaيقوقحلا دض ةلمحلا تلصو دقو .ة.سا.س ةع.بط تاذ تامìاحمو ،ةدملا ةل�7ط ة.فسعت تالاقتعال ناسtإلا قوقح
 دال�لا لخاد مهتالاصتاو مهتا�رحتو مهتطشtأ *ع سسجتلاو ،wم جراخو لخاد مهضعB دض لتقلاB ةÓGا�م تاد@دهت ه.جوت
  5.اهجراخو

Ída vaلغتشملا دض ة.ئاضقلاو ة.نمألا ةلمحلا تعسوتو تعراسÊ دقل
 ،ةd_خألا ةعÄرألا ماوعأ لالخ ناسtإلا قوقح لاجم +

 صاخ لÉشîو ة.نمألا ةزهجألا نم ةداضملا ةروثلا ىوق ةطخ نم ًءزج نا� ة.قوقحلا ةكرحلا راصح نأ 4إ d_شÊ ثادحألا نأ الإ
 روهشلا ذنم كلذو  ،6ةق.معلا ةلودلا ةزهجأB فرع امل ة.ساسألا ةاونلا لÉشÆ̀+ Êلا ،ة.تارا�ختسالا اهتزهجأو ةÏ7كسعلا ةسسؤملا
 ة7روتسدلاو ة.عFG7'لا تا�Òت̀_لا ةسدنه *ع ىوقلا ەذه تنم.ه ذإ .ةطلسلا نع كرا�م س§ئرلا ل.حر ت�قعأ +Æ̀لا 4وألا

– ىرخأ ةرم اهتدوع مث نمو ،+óارقم@دلا لوحتلا ة.لمعل +>7òردت ضاهجñب حمسÆ̀+ Êلا ةقÏ7طلاB ة.لاقتنالا ةلحرملل ة.سا.سلاو
va
Ída vaملسملا ناوخإلا ةعامجو +ºرم دمحم س§ئرلاB ةحاطإلا عم اً.لعف ققحت ام وهو ،دال�لا مÉحل –ةقحال ةلحرم +

 ويلوي 3 +
2013. 

Bاً.لعف ةروثلل ةئوانملا ىوقلا ەذه تأد va
õ+ vaالعإلا ه�7ش'لا تالمحو ة.ئانجلا تاق.قحتلاو ،ة.ئاضقلا تاقحالملا +

+ 
a;اثلا فصنلا

va تزكرو ،2011 ماع نم +
va ةلماعلا ة.لودلا ة.قوقحلا تامظنملا *ع 4وألا اهتلحرم +

 نع رفسأ امم ،wم +
Ída vaلغتشملا نم يwمو +>Æنجأ 43 دض ماوعأ ةسمخو ماع Ídaب حوا̀_ت نجسلاB ماÉحأ رودص

va تامظنملا ەذه +
 ،2013 وينوي +

a;وناقلا d_غ +>Æنجألا ل�7متلا مهتب
ó+ vaارقم@دلا لاقتنالا ةÏÄجت سكع *عو 7.ةصخر نودB لمعلاو ،+

 تحتتفا +Æ̀لاو سtوت +
v̀+ vaوقحلا لمعلا راصح ةدنجأ تدسجت ،تا.عمجلا ةرادâو ن�7كت ةÏ7ح نمض@ د@دج عــــFG7'ب اهتا�Òترت

w vaم +
 حاجن مدع +

 لحارملا لالخ ة.¦نجألاو ةw7ملا ة.موكحلا d_غ تامظنملا لمعل مìاحلا +FG7Ë'لا راطإلا رÏ7حتو حالصإل تالواحم يأ
va كرا�م +Æaسح قباسلا س§ئرلا ل.حر ت�قعأ +Æ̀لاو ة.لاقتنالا

º+ vaرم دمحم س§ئرلاB ةحاطإلا Æ̀حو ،2011ريا>_ف +
 وينوي +

va ةروثلا دعB ة�ختنم ة@ذ.فنت ةطلس لوأو ناملرب لوأ لشف ىزع7و .2013
 d_غ تامظنملا لمعل +4ا>_يل د@دج راطإ رÏ7مت +

va ة.موكحلا
va ةق.معلا ةلودلا ةدنجأ Ídaب قفاوتل لوصولا +

 تقو Ídaملسملا ناوخإلا ةعامج ةدنجأو ،ة.قوقحلا ةكرحلا راصح +
  8.دال�لل اهمÉح

va ناسtإلا قوقح ةكرحل +>òهنملا يدصتلا اذه
 ةكرحلا ەذه راودأ ة.لاعفB ةق.معلا ةلودلا ةزهجأ +و *ع د�أ wم +

va ة.مìا̀_لا اهتمهاسمو
Æ<+ vaعشلا كارحلل د.همتلا +

ةصاخ ،تاونسل لصاوتم لمع لالخ م� ،2011 رياني +
ً

 اهتطشtأ عسوت عم 
Áa.ك لÉش� ،ة.لودلاو ة.لحملا ة.نوناقلاو ة.ق.ثوتلاو ة�7عدلا

va اهحاجنو ،تا.Eيفلألا دقع لالخ +�Ãو +
 نم لا.جأ باطقتسا +

va ة@دا.ق اًراودأ مهضعB 4وت ،ةفلتخملا ة.جولويد@ألاو ة.عامتجالاو ة.نهملا تا.فلخلا يوذ ،با�شلا
va ةقحال لحارم +

 تا�رح +
 .ةفلتخم ة.جاجتحاو ة.سا.س

va تمحتقا امدنع ة.نمألا ةزهجألا ط.طخت نع بغ@ مل رمألا اذه
 ،نوناقلل كرا�م ماشه زكرم رقم 2011 ريا>_ف +

 ماحتقالا ة.لمع تمت دقو .مالسإلا ف.س دمحأ لحارلا ريدقلا +õاحملا مهسأر *عو زكرملا ءاضعأو تادا.ق ضعB تلقتعاو
 فادهتسا ىرجو ،كاذنآ زاهجلا سأرت يذلا +å§سلا حاتفلا د�ع س§ئرلا نم ÓGا�م فاÓGإ تحتو ة.ÏÄحلا تارباخملا ةطساوب
va هطاشt بøس� زكرملا

a;وناقلا معدلا م@دقتو ،رياني ةروث لالخ نÏ7هاظتملا دض ةطلسلا مئارجو تاìاهتنا دصر +
 .Ídaلقتعملل +

va ةw7ملا ناسtإلا قوقح تامظنم ترمتسا
 *ع فافتلالل ةداضملا ةروثلا ىوق تالواحم نع فشÀلاو د@دنتلا +

ó+ vaارقم@دلا لوحتلا ة.لمع
 ت�قعأ +Æ̀لا ةفلتخملا ة.لاقتنالا لحارملا لالخ ناسtإلا قوقح تاìاهتناو مئارج ةلصاومو ،wم +
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va ةروثلا
va مÉحلا ةدس 4إ +å§سلا حاتفلا د�ع لوصو Æ̀حو ،2011 +

 ةسسؤملا ىدل اًرخأ اً.س§ئر اً�¦س لّثم ام وهو .2014 وينوي +
va لقتسملا +v̀وقحلا طاشEلا ءاهنâو راصحò<+ B.تا̀_سا رارق ذاختال ة.نمألا ةزهجألاو ةÏ7كسعلا

 ةرط.سلاو هتلÉ.ه ةداعâو ،دال�لا +
الضف .ةلودلا باطخل ر>_ملاو دú7ملا ة.قوقحلا تامظنملا نم د@دج عاطق س§سأت ل.هسÊ >_ع ؛هتاجرخم *ع

ً
 راصح نأ نع 

å+ va§سلا حاتفلا د�ع مÉح ماظن ة�خنل ة.جهنم تاهجوت نم ءزج وه 2014 ماع ذنم +v̀وقحلا طاشEلا
 ة.ئاقو تاءارجإ ذاختا +

va
a;دملاو +õالعإلاو +ºا.سلا لمعلا +ûانم ةفا� +

 موصخ يأ *ع ءاضقلاو ،د@دج +>Æعش كارح يأ ضاهجâو ض�7قتل ،+>;اقنلاو +
  9.دعاصلا يوطلسلا هماظنل Ídaلمتحم
 
;Wمألا راصحلا تاسا]عنا

_:وقحلا طاشMلا \ع >
< 

 
 تامظنم طاشt ع�نو م� *ع ةÏ7هوجلا تا.عادتلا نم Øاددع ناسtإلا قوقح تامظنم دض ة.نمألاو ة.ئاضقلا تاءارجإلا تكرت

va ناسtإلا قوقح
 تاd_غتملا عم ف.كتلل تاءارجإ لالخ نم عضولا اذهل ناسtإلا قوقح تامظنم لخاد عاطق باجتسا .wم +

 ةفلتخم تاÉ.تكت عضو >_ع ماعلا لاجملا لخاد تاحاسم ةداعتسا لجأ نم ةمواقملا ضرغB ؛ةد@دجلا ة.عFG7'لاو ة.نمألا
 Æ̀ح ،ناسtإلا قوقح تاìاهتنا حضفو دصرو قيثوتو ،ا@احضلل معدلا م@دقت رارمتسا عم ،اهيف Ídaلماعلاو تاسسؤملا ة@امحل
 ةw7ملا تامظنملا ضعB تهجتا 10.دال�لا جراخو لخاد تامظنملا ەذه ءاضعأ Ídaب راودألل عــــ7زوتو ،دودحم قاطن *ع نا� نâو
 راوحلاو قيسEتلا نم ىوتسمB ظافتحالا *ع اهئاضعأو اهتادا.ق صرح رارمتسا عم ،لما� لÉش� ة.نلعلا اهتطشtأ د.مجتل
va ناسtإلا قوقح تا.لاعف +v̀اÄو تامظنملا ەذه تادا.ق Ídaب +Ãسرلا d_غ نواعتلاو

 +Æ̀لا تامظنملا ضعÄو ،اهجراخو wم +
 ،دال�لا جراخ لماÂلاB اهلامعأ تلقنو يراش'سا لÉش� لمع@ دودحم لمع قÏ7فB تظفتحا دال�لا لخاد ا.مسر اهلمع تدمج
Bح نم ءارجإلا اذه اهل هح.'ي امÏ7ةكرحلا ة.لالقتساو ة.  

va ةد@دج ة.قوقح تامظنم س§سأت ةd_خألا تاونسلا تدهش ام�
va مضت اهنÀل جراخلا +

 ءاطشt اهلمع قÏ7فو اهت�7ضع +
va ترمتسا ة.قوقحلا تامظنملا نم دودحم عاطق كانهو .دال�لا لخاد رداوكو

 رطاخملا ةفا� ةلمحتم +Æaلع لÉش� لمعلا +
va لمعت +Æ̀لا ة�عصلا فورظلا نم مغرلا *عو .بعصلا را.تخالا كلذل Øانمث تاد@دهتلاو

 تراتخا +Æ̀لا تامظنملا ەذه اهراطإ +
va تانا.بلاو ةماهلا ر7راقتلا نم ةلسلس ةd_خألا تاونسلا لالخ تجتنأ دقف ؛ةمواقملا جهن

 نم ة.ساسحلا ةد@دش تالاجم +
va عسوتلاو ،نوناقلا قاطن جراخ لتقلاو يFقلا ءافتخالاو ،ب@ذعتلا مئارج ع�يش لثم ة.سا.سلاو ة.نمألا ة.حانلا

 مادختسا +
va مادعإلا ة�Äقعل +>òهنملا ف.ظوتلاو ،ةÏ7كسعلا مìاحملا

 وماحم رمتسا ام� 11،ةرئاجو ةس§سم تامìاحم دعÄو ة.سا.س ا@اضق +
va تامظنملا

ýaاقتلل ءوجللاو ،ب@ذعتلا ا@احضو Ídaيسا.سلا Ídaلقتعملاو يأرلا ءانجسل ة.نوناق تادعاسم م@دقت +
 مامأ +*حملا +

 ةزهجأو ،+>;رغلا مالعإلا دمتعا دقو .ة.لود ة.قوقح تامظنم عم نواعتلاB +4ودلا Øانا.حأو ،يرادإلا ءاضقلاو ،ة7روتسدلا ةمÉحملا
va تامظنملا ەذه تاءاصحâو تانا.ب *ع ةدحتملا ممألاB ناسtإلا قوقح

 د�ع مÉح تحت ناسtإلا قوقح تاروطت ل.لحت +
 å+.12§سلا حاتفلا

va ة�Äعص ناسtإلا قوقح تامظنم دض ةهجوملا تاءارجإلا نع جتن
 Ídaب ةك̀_شملا لامعألاو فقاوملا قيسEت +

 نم d_ثك دد̀_ل امإ رمألا اذه دوع7و .Ídaتd_خألا ÍdaتEسلا لالخ d_بك لÉش� قيسEتلا ىوتسم ضفخنا ث.ح ،ة.قوقحلا تامظنملا
va تا.عمجلا

 ة.سا.سلا تاهجوتلا d_غتل وأ ،ة.ماقتنالا تاءارجإلا نم د67مل اهئاضعأ ضّرعت دق ر7راقتو تانا.بل +Æaلعلا مامضنالا +
va اهفالتخاو ،تامظنملا ضع�ل

va ة7راجلا ثادحألل ة.سا.سلا ةءارقلا +
 .ناسtإلا قوقح ةلاح روهدت ءازإ اهفقاوم نيا�تو ،دال�لا +

va قيسEتلا ىوتسم *ع ة.قوقحلا تامظنملا ضعB تظفاح كلذ مغرب نÀل
 تا.عمج مامضنا عم ةصاخ ،ة.نلعلا فقاوملا +

va مضت ةد@دج ة.با�ش
 ة.قوقحلا تامظنملا Ídaب لصاوتلاو قيسEتلا ىوتسم ضفخنا دقو .wم جراخو لخاد رداوك اهت�7ضع +

va ىوقلا ەذه نم d_ثك ددرت عم ةصاخ ،ة.لا>_يللاو ة7راس§لا ةضراعملا ة.سا.سلا ىوقلاو
va تا�سانملا نم d_ثك +

 تاسرامم ةنادإ +
 لثم ةدودحملا تا.ق.سEتلاو تاردا�ملا ضعB س§سأت رارمتسا دهشt ذإ +*� لÉش� قيسEتلا +þتEي مل نÀل .ةمìاحلا ةطلسلا
 ةك̀_شم تانا.ب رادصâو ،تاÏ7حلل ةمعاد ة.باقن ةطشtأ م.ظنت وأ ،13ة.طارقم@دلا ة.ندملا ةكرحلا عم Ídaيقوقحلا ضعB نواعت
  .رخآل Ídaح نم

va ة.لاحلا ة.سا.سلا ةئÒبلا دويق تعفد ىرخأ ة.حان نم
 جهنم نع عافدلل ة.قوقحلا تامظنملا نم ل.لق ددع wم +

 نع داعتبالا >_ع Øاض@أ نÀل ،هتع.بط d_يغتو طاشEلا ىوتسمل +ون ضفخ >_ع طقف س§ل ،ةمئاقلا عاضوألا عم ف.كتلل رخآ
va تاd_يغت لاخدإ Øانا.حأو ،ةمìاحلا ةطلسلا عم مادصلا اهنأش نم ةطشtأ

 طوطخ *ع ظافحلا اهنأش نم +ºا.سلا اهباطخ +
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 تا.عمجلا لمعل د.قملا د@دجلا نوناقلا ةلظم تحت +Ãسرلا ل.جس'لل تهجتاو ،ة.نمألاو ة.سا.سلا ةلودلا ةزهجأ عم لصاوت
 ل�7متلا ة.ضقB ةط�ترملا ة.ئاضقلا تاءارجإلا نم اهئاضعأ +Ãحتو ءاق�لا *ع ةردقلا اهل رفوتس تاءارجإلا ەذه نأB اهنم Øاداقتعا
va دودحم لÉش� ولو اهتمهاسم ظفحتسو ،173 مقر +>Æنجألا

 طاشEلا رهدزا رخآ د.عص *عو .ةلودلل ةماعلا تاسا.سلا +
 تأدB دقو .ةd_خألا تاونسلا لالخ ةمìاحلا ةطلسلا تاسراممل ةر>_ملاو ةدناسملا ة.موكحلا d_غ تامظنملل +4ودلاو +*حملا

va تامظنملا Íaaم ةئفلا ەذه
va روهظلا +

 تحت Øاعونو Øام� تشعتنا اهنÀل كرا�م +Æaسح قباسلا س§ئرلا مÉح نم ةd_خألا تاونسلا +
 لثم +å§سلا حاتفلا د�ع ةموكحل ةف.لحلا لودلا نم د@دج ل�7مت بذج تعاطتساو ،+å§سلا حاتفلا د�ع س§ئرلا مÉح
va روهظلل اهتادا.ق مامأ لاجملا تحاتأو تامظنملا ەذه ةلودلا تلغتسا دقو .ةدحتملا ة.ÏÄعلا تارامإلا

 ه�7ش'ل مالعإلا لئاسو +
va ة7ودعلا ةعBار ماصتعا ضف تفو ت�كترا +Æ̀لا مئارجلا لثم ،ة.نمألا ةزهجألا مئارج ر7>_تو ،ةلقتسملا ة.قوقحلا تامظنملا

+ 
  .نوناقلا قاطن جراخ لتقلاو يFقلا ءافتخالا +Æ̀مÏ7ج وأ ،2013 سطسغأ

 ة.نوناقلاو ة.نمألا دويقلا ظ.لغتل ةÓGا�م ةج.'نك ناسtإلا قوقح طاشEل ح�نمملا ل�7متلا ىوتسم ضفخنا ماع لÉشîو
a;وناق لÉش� ةلجسملا ة.قوقحلا تامظنملا ملسÊ ملو ،ة.قوقحلا تامظنملل +>Æنجألا ل�7متلا *ع

+ va
 تا.عمجلا نوناق راطإ +

 .ةحناملا تاهجلا عم ةلجسملا تا.عمجلا ەذه اهم>_ت +Æ̀لا ل�7متلا تاقافتا ة7رادإلا تاهجلا ضفرت ام Øا�لاغ ث.ح .ة.لهألا
va لمعلاB ةرطاخملا ءازإ ةحناملا تاهجلا نم d_ثك دد̀_ل دوع@ Øاض@أ ل�7متلا ىوتسم ضافخنا

w vaم +
 ةصاخ ،نهارلا تقولا +

 d_يغتل Ídaحناملا ضعB هجتا دقو ،ةزرا�لا ةحناملا تاهجلا ضعB دض ة.ضÏ7حتلاو ة.هــ�7ش'لا ة.مالعإلا تالمحلا د@ازت عم
Bكرتو مهتا�7لوأ ضع_da مهتاصصخم va

a;وناقلا معدلاو ة@امحلا جمارب وأ ة.قوقحلا تا.عمجلل تقؤملا ئراطلا معدلا +
+ 

 ة.سا.سلا تاهجوتلا عم ¥امت ،+>;وروألا داحتالا مهزربأ نمو ،Ídaحناملا ضعB نÀل .ناسtإلا قوقح نع تاعفادملاو Ídaعفادملل
va ةد@دجلا

va عسوتلا نع الضف ،+õادص وأ +ºا.س عباط اهل س§ل ةطشtأ معدل ة�7لوأ اودBأو wم +
 ةدنجأ تاذ تا.عمج معد +

  .ةمìاحلا ةطلسلل ةمعاد
 
_:وقحلا لمعلا ةفلfو ف?كتلا تاbاجتا

< 
 

va ةمìاحلا ةطلسلا رارق نإ
va ة�7طلس نادلB نم اهd_غ وأ wم +

 ،ناسtإلا قوقح تامظنم مامأ لاجملا قلغ وأ راصحB ام ةلحرم +
va ةمìاحلا ةطلسلل نهارلا را.خلا وهو

va ناسtإلا قوقح ةكرح تاناÉمâو طاشEلا فدهتس! ،wم +
 ءاوس +å§ئر لÉش� م.ظنتلا +

va
 ،ة.لاÉ@دار وأ ةلدتعم ىوق Ídaب قرف@ مل ةw7ملا ةطلسلا عمق نأ ةd_خألا تاونسلا لالخ ةÏÄجتلا تت¦ثأ دقو .جراخلا وأ لخادلا +
 ملسÊ مل تاÏ7حلل د.قملا تا.عمجلا نوناقل اًقفو ةلجسملا تا.عمجلا كلت Æ̀ح نإ لB ،اهفادهتسا مت ة@دقنلا تاوصألا عيمجف
 عم يدقنلا كا�'شالا بنجت >_ع مئاقلا عضولا عم فّ.كتلا جهنمف .ة.لخادلا اهترادâو اهطاشtو اهل�7مت *ع دويقلا ضرف نم
ç;راÂلا لجسلا

 ة.قوقحلا ةلاسرلا باسح *ع ولو Æ̀ح ةمìاحلا تاطلسلا عم لصاوتلل روسج ءانب ةلواحمو ،ناسtإلا قوقحل +
 جهنملا اذه +Æaبت نإف سكعلا *ع لB ،ةفلÂلا ضفخو ة@امحلل ةروwaلاB يدؤي ال ،تامظنملا ەذه اهب موقت نأ ض̀_فملا نم +Æ̀لا
 ،ناسtإلا قوقح ةكرح ومنو كسامتب راêaإلا اهنأش نم د.ع�لا ىدملا *ع ة.قوقحلا ةكرحلا *ع ةق.مع ة.سسؤم رطاخم لمح@
 .اهرداوك ة.منتو باع.'ساو

 ،نFG7علا نرقلا نم تا.Eيعس'لاو تا.نÒنامثلا لالخ ،ةw7ملا ناسtإلا قوقح ةكرح +åسؤمل لوألا ل.جلا ضّرعت دقل
 ةw7ملا ة.لخادلا ةرازو ة.لوئسم ردB +"ز ءاوللا +4وت ءانثأ d_بك دحل لصو ،اهتقو ةمìاحلا ةطلسلا بناج نم ،+Æaمأ قيÒضتو عمقل
 تضرعت ام� 14،ةw7ملا ةضراعملا ىوقو ناسtإلا قوقح ءاطشEل د@دشلا ءادعلا هنع فرُع دقو ،1990وõ+ 1986اع Ídaب
va اهئاضعأو ةكرحلا

 اهتاداقتنا ةج.'ن تا.Eيعس'لا دقع لالخ +Æaيدلا فرطتلا ىوق نم ة.نمأ تاد@دهتو رطاخمل تقولا كلذ +
 Ídaمالسإلا نÏ7كفملل اهناضتحاو ،ة.Eيدلا تا.لقألا قوقحو ،دقتعملاو نيدلا تاÏ7ح نع عافدلا اهين¦تو ،+Æaيدلا فنعلا ىوقل
va ناسtإلا قوقح ءاطشt لمع رارمتسا نأ ظحالن نÀل .Ídaيحالصإلا

 لاعف ف.ظوت اهنم ةفلتخم تاÉ.تكت +Æaبتو ،تقولا كلذ +
 لا.جأ مامضناو ةكرحلا ەذه ومنو رارمتسا *ع دعاس دق ،+>Æنجألا مالعإلاو ة.لودلا ناسtإلا قوقح تامظنم عم ةقالعلل

 تلصو يذلا وحنلا *ع ومنتو رمتسÊ نأ اهل نا� ام ؛عقاولا عم ف.كتلاو اهطاشt د.مجت وه اهتقو ةكرحلا را.خ نا� ولف .ةد@دج
 .+4احلا نرقلا نم لوألا دقعلا لالخ هل

v̀+ vaوقحلا لمعلا نإ
 نكم@ الو .ةفل� نم ولخ@ ال ،d_بعتلاو يأرلا ةÏ7حو م.ظنتلا ةÏ7ح أد�مB ل�قت ال ،ة�7طلس ةمظنأ لظ +

ة.ل� لمعلا نع فقوتلاB ىوس لما� لÉش� ةفلÂلا ەذه بنجت
َ

 ف.فختلا نكم@ نÀل ،ةد�'سملا ةطلسلا عم لماÂلا قفاوتلا وأ ،



)2( 23 ،يبرع قاور  
 

15 
 

Ída vaلماعلا Ídaمأتل ة.نمأ تاءارجإ >_ع ةفلÂلا نم
 عنم@ مل مئاقلا عضولا ةمواقم را.تخاف ىرخأ ة.حان نم .ناسtإلا قوقح لاجم +

 ەذه +*خت نود كلذو ،مادصلل لح داج@إل ةمìاحلا تاطلسلا عم راوحلل اهدادعتسا ءادâBو ةردا�ملا نم ة.قوقحلا تامظنملا
 .مìاحلا ماظنلا مئارجو تاسرامم نم ة.ئد�ملا ة@دقنلا اهفقاوم نع تامظنملا

 
  ةكرحلا تاماسقنال >oا?سلا ف?ظوتلا رطاخمو قاسlالا يدحت

 
va قاسÊالا نا�

 لالخ ةw7ملا ناسtإلا قوقح ةكرحل لوألا ل.جلا تهجاو +Æ̀لا تا@دحتلا نم ناسtإلا قوقح نع عافدلا +
 وأ +ºا.سلا هجوتلا نع رظنلا ضغB ا@احضلا عيمج نع عافدلا +Æaع@ +v̀وقحلا لمعلا قاسÊا .تا.Eيعس'لاو تا.نÒنامثلا يدقع
va ة.ئاقتنالا وأ ،ىرخألا نود ةعامجل زا.حنالا

va قاسÊالا لìاشم .قوقحلا نع عافدلا +
 ةد@دج تس§ل ناسtإلا قوقح نع عافدلا +

va
va ناسtإلا قوقح ةكرح روطت قا.س +

 تدده +Æ̀لا تا@دحتلا نم دحاو Ídaمالسإلا نع عافدلا نم فقوملا لّثم دقف ،wم +
va ناسtإلا قوقح ةكرح كسامت

 تwتناو ماسقنالا اذه زواجت ةكرحلا ەذهل مألا تامظنملا تعاطتسا نÀل ،4وألا اهتاونس +
va قاسÊالل

 ةكرحلا Øاض@أ تهجاو .+ºا.سلاو يركفلا مههجوت نع رظنلا فÍda Bwنطاوملا دض بكترت +Æ̀لا مئارجلل اهيدصت +
va قاسÊالا يدحت

 ةاواسملاو ،ةد.قعلا قوقح وأ Ídaيلثملا قوقح نع عافدلا لثم ة.فالخلا ا@اضقلا ضع�ل يدصتلا *ع اهتردق +
va دعاس دقو ،ا@اضقلا ەذه ەاجت اهêانع Ídaب تافالخلا قيÒضتل Øاتقو ةكرحلا تذخأ دقو ،ةأرملاو لجرلا Ídaب ةلماÂلا

 كلذ +
Ída vaيقوقحلا نم ةد@دج لا.جأ طارخنا

a;دملا عمتجملا عم لعافتلا د@ازتو ،ةكرحلا +
 قوقح تا.لآ عم لعافتلاو ،+Ãلاعلا +

Ída vaيلثملاو ة.Eيدلا تا.لقألاو ةأرملا لثم ةشمهم تاعامج راودأ دوعص نع ًالضف اذه .ة.لودلا ناسtإلا
 ،مهقوقح نع عافدلا +

a;دملا عمتجملا ةدنجأ *ع مها@اضق حÏطو
va ة.ئاقتنالا تدسجت ام� .+

v̀+ vaوقحلا لمعلا +
Ída vaيمالسإلا طاشt راطإ +

 لاجم +
 جــــ7و̀_لاو ةعامجلا +*قتعم نع عافدلل تماق Ídaملسملا ناوخإلا ةعامج اهتسسأ +Æ̀لا ة.قوقحلا تامظنملاف ،ناسtإلا قوقح
va ةصاخ ة.لودلا ناسtإلا قوقح قيثاوم هB تتأ امل ةئوانملا ةÏ7كفلا ةعامجلا ةدنجأل

 تا.لقألا قوقحو ،ةأرملا قوقح تالاجم +
  .ةد.قعلا ةÏ7حو ،ة.Eيدلا

va قاسÊالا ة.لاÉشإ تددجت دقو
º+ vaا.سلا دهشملا تاd_غتم عم ناسtإلا قوقح نع عافدلا +

 س§ئرلاB ةحاطإلا باقعأ +
va تنا� تاماسقنالا ەذه لوأ .+ºرم دمحم

va ةلودلا اهتبكترا +Æ̀لا مئارجلا ةهجاوم +
 +ºرم دمحم س§ئرلا راصنأ ةهجاوم +

va ماظنلا مئارج *ع ة.طغتلل تاسسؤملا ضعB حوزن نم مغرلا *عو ،Ídaملسملا ناوخإلا ةعامج ءاضعأو
 امإ تقولا كلذ +

 ظفاح ةw7ملا ناسtإلا قوقح ةكرح نم >_�ألا ءزجلا نأ الإ ،+Æaهم فعضل وأ +ºا.سلا مالسإلا ىوق عم تاBاسح ة.فصتل Øادمع
va هنزاوت *ع

 ش§جلا مئارجل ىدصت مث Ídaملسملا ناوخإلا مÉح تحت ناسtإلا قوقح تاìاهتنال Øاضهانم نا� دقف ؛تقولا كلذ +
 دعB ام.ف ەزفحو ،تامظنملا ەذه ەاجت د@دجلا مìاحلا ماظنلا بضغ نم مقاف يذلا رمألا وهو .+ºرمB ةحاطإلا بقع نمألاو
  .اهنم ماقتنالل

a;اث
va جتن تاماسقنالا ەذه +

va تافالخلا تøشt ث.ح ،ةقحال لحارم +
 عمو .تا�7لوألا ب§ترتو +ºا.سلا دهشملا م.يقت +

va تاماسقنالا ەذه لثم ثودح ة.متحو لB ة.عوFGمB م.لس'لا
a;دملا عمتجملا قا.س +

 مدع نأ الإ ناسtإلا قوقح تا�رحو +
 ثادحâو لB ،اهفاعضâو ةكرحلا م.سقتل ة.نمألا ةلودلا تاسسؤم بناج نم ا.سا.س اهف.ظوت رطاخمل يدؤي دق اهئاوتحا
Ã+ va.ق فارحنا

va ناسtإلا قوقح تامظنم Ídaب مظتنملا راوحلا لثم@ .اهراسم +
 ەذه دض دصلا طئاح ة.ق.سEت لìا.ه راطإ +

 +ºا.سلا دهشملا تاd_غتم ل.لحتو ،ناسtإلا قوقح ةموظنم مهف *ع تاقفاوت ءانب نكم@ هلالخ نم يذلا راطإلاو ،تاماسقنالا
va رياني ةروث دع7و ل�ق تاونس رادم *ع ةw7ملا تامظنملا ه.ف تحجن يذلا رمألا وهو ،هفارطأ كولسو

 Á̀تلمB فرع ام راطإ +
 +Æ̀لا ،ةك̀_شملا تا.لاعفلاو فقاوملا نم ةل�7ط ةلسلس Á̀تلملا كلذ نع ضخمت ث.ح ؛ةلقتسملا ناسtإلا قوقح تامظنم
va ةلمتحم تاماسقنا اهت¦نجو ناسtإلا قوقح ةكرح d_ثأت نم تمظع

  .ةفلتخم فقاوم +
 

;: جراخلاو لخادلا راودأ
 ي=ملا قا?سلا >

 
va عئاشلا نم حبصأ

 تاقحالم ةج.'ن يFق لÉش� امإ ،دال�لا جراخ دجاوتلا ءاطشEلا نم d_ثك أجل@ نأ يوطلسلا مÉحلا لظ +
va لمعلا تا�Äعصل اًرظن يرا.تخا لÉش� وأ ،ة.نمأ تاد@دهت وأ ة.ئاضق

 ل�ق اهباع.'سا نم دBال ةd_ثك تاd_غتم كانهو .لخادلا +
va ع�قولا نود ةلول.حلل ةحاتم تا.ج.تا̀_سا كانه نإ لB ،جراخلاو لخادلا ءاطشt ة.ئان#ب م.لس'لا

 اdً_ثك waت +Æ̀لا ة.ئانثلا ەذه +
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Bيغتلا صرف_d ثأتلاو_d va
 تامظنملا ضعB را.تخا نإف ىرخأ ة.حان نم .+*حملا ىوتسملا *ع ناسtإلا قوقح تاسا.س +

 رارفلل ةل.سو درجم هنأ ةطاسøب رمألا ر�7صت +Æaع@ ال جراخلاB ةد@دج تامظنم س§سأت وأ دال�لا جراخ اهلامعأ لقن ة.قوقحلا
 عم ضع�لا عفدني اًنا.حأ لB ،اهنمث عفدو ةمواقملا ةركف ب.لغت ةروwaلاB سكع@ ال لخادلاB ءاق�لا نأ ام� ،لخادلا عمق نم
 ةطلسلا عم +¥امت سكع7و ،ناسtإلا قوقح باطخ قاسÊا كÏÄي دق وحن *ع ،لمعلا ة.ج.تا̀_سا d_يغتل ة.نمألا طوغضلا
 .ةكرحلا ة.قادصمو كسامت *ع اًم.خو اًرêa بøس! ام وهو .ةمìاحلا

æ;اقو ك.تكت ةBاثمB نا� ة.قوقحلا تامظنملا ضع�ل ة.جراخ تادادتما دوجو نأ ةd_خألا تاونسلا ةÏÄجت تت¦ثأ دقل
+ 

ةصاخ ،ماعلا لاجملا ةداعتسال ةمواقملل ة.ج.تا̀_ساو
ً

 .دال�لا لخاد نم ةزراB رداوكو ءاضعأل تامظنملا ەذه مض رارمتسا عم 
vaو

va عاطقنا نآلا Æ̀ح ثدح@ مل ،يwملا قا.سلا +
va ناسtإلا قوقح ةكرح تانوكم Ídaب ةلزع وأ لصاوتلا +

 جراخلاو لخادلا +
va ترج ام�

 ة.ئاقو تاءارجإ نمض دال�لا جراخ اهلامعأ تلقن +Æ̀لا ة.قوقحلا تامظنملا مظعمف .ىرخأ ة�7طلس تاقا.س +
a;اد.ملا اهدجاوت رمتس! ،اهترادâو اهلمع ل.هس'ل وأ ،دومصلاو ةمواقملل

va يøFGلاو +
 ضعB نأ ام� ،ةفلتخم روصB لخادلا +

 لمعو قافتا جاتن +¥ ،ةسوملم تا.لاعفو لامعأ اهل +Æ̀لاو ،اًرخؤم جراخلا نم تقلطنا +Æ̀لا ةد@دجلا تافلاحتلاو تامظنملا
 2015 ماع ذنم ة.م.لقإلاو ة.لودلا تا�Éشلاو تامظنملا تلهس دقف ىرخأ ة.حان نم .دال�لا جراخو لخاد قÏ7ف Ídaب ك̀_شم
va ناسtإلا قوقح ةمزأB ةلغشEملا تا.لاعفلا فلتخم Ídaب قيسEتلا تا.لمع

w vaم +
 مدع d_سفت نكم7و .جراخلاو لخادلا +

va عاطقنالا ذه ثودح
 +åسؤملا ىوتسملا *ع ةكرحلا ەذه ة.ك.مانيدو روطت بøس� ةw7ملا ناسtإلا قوقح ةكرح قا.س +

الضف ،ةقBاسلا ةثالثلا دوقعلا لالخ +Æaهملاو
ً

 .ة.م.لقإلاو ة.لودلا تامظنملا راودأو ،اهب Ídaلعافلا راودأو تارا.تخا نع 
 ،رياني ةروثل ة.جاجتحالا ةلاحلا هتزرفأ يذلا ل.جلا نم مه دال�لا ةرداغمل اورطضا نيذلا با�شلا نم d_ثكف ىرخأ ة.حان نم

va ة�غرلاو راêإلا با�شلا ءالؤه ىدل لازيالو
º+ vaا.سلا d_يغتلل مهطاشtو مهلمع ةلصاوم +

 ةك�ش مهنم d_ثÀلا يدلو ،wم +
 قيفوت نÀل .ة.عامتجالاو ة.ندملا مهتام.ظنت عم رمتسم لصاوتب نوظفتح7و ،wم لخاد مهنارقأ عم تاقالعلا نم ةعساو
va ءاطشEلا ءالؤه ةماقإل ة.نوناقلا عاضوألا

– ههجاوي مل يدحت وهو ،اهنوهجاوي +Æ̀لا ة.س§ئرلا تا@دحتلا دحأ دع@ جراخلا +
Bهسفن ردقلا– va

 لودلا مهتEضتحا نيذلا ،ة.نÒتاللا اÏ7Éمأ وأ اÄوروأ قÓG لود نم Ídaمداقلا رجهملا ءاطشt ةقBاسلا دوقعلا +
va ناسtإلا قوقح ةكرح بجاو نم لعلو .+v̀وقحلاو +ºا.سلا مهطاشtو مهلمع ةلصاومل اdً_بك اًمعد مهل تمدقو ة.ÏÄغلا

 ەذه +
 نم ف.ظوت رارمتساو ،wم جراخو لخاد ءاطشEلا Ídaب قيسEتلاو لصاوتلا *ع ظافحلا اهنأش نم +Æ̀لا تاودألا ر�7طت ةلحرملا

 رارمتسا عم ىرخأ لود هتدهش يذلا عاطقنالا ثدح@ ال Æ̀حو ،اهتاذ ةكرحلا *ع ظافحلل ،d_يغتلل ةقاطك wم جراخ مه
 .يوطلسلا ماظنلا

vaو
va ناسtإلا قوقح ةكرح لاضن ةÏÄجت نم سورد ماهلتسا نكم@ راطإلا اذه +

+ Êح تقو +*.شÉجلا م_aوتس§جوأ لا 
 ا7ًروحم اًرود جراخلاو لخادلا ءاطشÍda tب راودألا لماÉتو مساقتل نا� دقف .1990 – 1973 ة̀_فلا لالخ ترمتسا +Æ̀لاو ،ه.شونÒب

va
va مهاس اًض@أو ،لاa_جلا مÉح تقو ناسtإلا قوقح تافلم كÏ7حت +

ó+ vaارقم@دلا لوحتلا ة.لمعB عفدلا +
 دقف .ام ةلحرم +

أ
$

va طرخنا مهنم اdً_ثك نأ الإ ؛دال�لا كرت *ع Ídaيسا.سلا ءاطشEلاو Ídaيقوقحلا نم d_بك ددع >_ج
 ىدملا ةل�7ط تا.ج.تا̀_سا +

va مهئالمز معدل
 +*.ش'لا +v̀وقحلا طشانلاو +õاحملل ة.تاذلا ةd_سلا لعلو .+Ãلاعلا ىوتسملا *ع ه.شونÒب مئارج حضفو لخادلا +

va ة.لودلا ة.قوقحلا تامظنملا لخاد ةفلتخم بصانم 4وت يذلاو 15،ت.قالز ه7زوج
الاثم ،تا.نÒنامثلاو تا.Eيع�سلا +

ً
 Bاًزرا 

va نويقوقحلا هB موق@ نأ نكم@ يذلا رودلل
 .جراخلا +

va هئالمزو ت.قالز حجن دقل
va ناسtإلا قوقح ةلاح روهدتل +Ãلاعلا ەا�'نالا تفل +

+ Êلالخ نم ؛+*.ش tلخاد لاعفلا مهطاش 
الضف ،+*.شÊ لخاد ناسtإلا قوقح ءاطشt عم +4ود نماضت ربانمل مهس§سأتو ،ة.لودلا ة.قوقحلا تاسسؤملا

ً
 لعافتلا نع 

 ،نوناقلا قاطن جراخ لتقلاو ،يFقلا ءافتخالا لثم ،تافلم ةراثإل ة.ئاضقلا ه�شو ة.ئاضقلا ناسtإلا قوقح تا.لآ عم رمتسملا
Ída vaيقوقحلا Ídaب لعافتلاو قيسEتلا نود اًنكمم نك@ مل كارحلا اذه .ه.شونÒب لاa_جلا مÉح تقو ةعئاش تنا� ،ب@ذعتلاو

+ 
 16.جراخلاو لخادلا

vaو
va تاÏ7حلاو ناسtإلا قوقح ما̀_حا لجأ نم ةنجللا جذومن ز>_ي اًض@أ +tåوتلا قا.سلا +

 لالخ هB تماق امو ،سtوت +
va تا.Eيفلألا

va ة.باقنلاو ة.لودلا تامظنملاو Ídaيسtوتلا ءاطشEلا ةئبعتو دشح +
 دعتو .ة.سtوتلا ةموكحلا *ع طغضلل اÄوروأ +

va ة.سا.سلاو ة.لاضنلا ةÏÄجتلا
 نم ةنجلل س§ئر لوأو +åسؤم نم وهو -17+>;ودنجلا لام� +tåوتلا +v̀وقحلا طشانلل رجهملا +

va تاÏ7حلاو ناسtإلا قوقح ما̀_حا لجأ
 ةدحاو +¥و ،ناسtإلا قوقحل ة.طسوتملا ة.Äوروألا ةك�شلل س§ئرك بختنا ام� ،سtوت +
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va رجهملا ءاطشt هB موق@ نأ نكم@ امل اًجذومنو ،ت.قالز هB ماق يذلا رودلل ةلثامم –ة.لودلا ة.قوقحلا تائيهلا مهأ نم
 d_ثأتلا +

 .يوطلسلا مÉحلا ءانثأ مهنادلB لخاد ناسtإلا قوقح تاسا.س *ع
 

 ناس7إلا قوقح ءاطشMل ة?قالخألاو ة?سا?سلا ة?لوئسملاو ةمزألا
 

va
+ Bإلا قوقح تا�رح تزواجت ةنراقملا ة.لودلا براجتلا ضعtةلماعلا ناس va

 +Æ̀لا تاعمتجملا وأ ،ة�7طلسلا تاقا.سلا لظ +
Êقتلا يد.لقتلا اهرود ،ةداح تاماسقنا دهشÆa+ va

 امB عالطضالاو ،لئاد�لا حÏط 4إ ناسtإلا قوقح مئارجو تاìاهتنا ةمواقم +
a;دملا عمتجملل ة.قالخألاو ة.سا.سلا ة.لوئسملا" ن7زرا�لا Ídaيقوقحلاو باتÀلا دحأ ەامسأ

 تامظنم >_تعت ة7ؤرلا كلت ،"+
a;دملا عمتجملا

vaو "18ل�É عمتجملاو ةلودلا ةنwعو ةثادحلا وحن ةعفارك ،حالصإلا ىوق فارطأ دحأ�" +
 مهاسÊ راطإلا اذه +

va ةكرحلا
va ةمهاسملا اهنأش نم تامهافت ءانÄو ة.عمتجم تاماسقنا زواجت +

 .+óارقم@دلا لوحتلا +
 لB ،ةمهملا ەذهب ما.قلل ة.سا.سلاو ة.نمألا ة.لوئسملا دال�لا لخاد ناسtإلا قوقح ةكرح نم �Á̀ت ام ل.محت كلذ +Æaع@ ال

va– ة.سا.سلا ة.لوئسملا ەذه نإ
 عم نواعتلاو قيسEتلاB ة.س§ئر اًراودأ جراخلا ءاطشt اهيف بعل –ةنراقملا براجتلا نم d_ثك +

tجتلا تدهش ام.فو .ةد@دج ة.نمأ ةفل� مهل.محت نود لخادلا ءاطشÏÄب تاراوحلا نم ةلسلس ة.ل.ش'لا ةÍda ة.سا.سلا لئاصفلا 
va ة.قوقحلا تاعمجتلاو

va مهسأ ام ؛رجهملا +
+ Êب ماظن دض ةئبعتلاو دشحلا ة.لمع ل.هسÒهتسفانم *ع دحوتلا مث ،ه.شون 

 نب نيدBاعلا ن7ز مÉح نم ةd_خألا تاونسلا لالخ ،+tåوتلا قا.سلا نإف  19.كانه +óارقم@دلا لوحتلا راسم ءدÄو هطاقسâو
va تامهافتلاو تاراوحلا نم ةلسلس ءارجإ دهش ،+*ع

 تاذ ةضهنلا ةكرح تلمشو ،ةضراعملا ة.سا.سلا ىوقلا Ídaب رجهملا +
 ةروثلل تدهم +Æ̀لا 20،تاÏ7حلاو قوقحلل ر�Äت�أ18 ةئيه س§سأت تاراوحلا نع جتنو ،ناسtإلا قوقح ءاطشt و +õالسإلا هجوتلا
 تافلم ةرادâو تا�7لوأ عضو لالخ ة.سا.سلا لئاصفلا Ídaب رظنلا تاهجو بÏ7قت *ع تاقفاوتلا تدعاس دقو ،ة.سtوتلا
va تسسأتو . 201121 ماع ة.لاقتنالا ةلحرملا

va ت�لل راوحلل تا@دتنم ةئيهلا راطإ +
ةصاخ– ة.فالخلا عيضاوملا +

ً
 Ídaيمالسإلا Ídaب 

va ةئيهلا تحجنو –Ídaيناملعلاو
 نيدلا Ídaب ةقالعلاو ،ÍdaسEجلا Ídaب ةاواسملاو ةأرملا قوقح لوح تانالعإلا نم ةلسلس رادصإ +

 .ةلودلاو

 
 ةمتاخ
 
va ة.م.قلا اهتلاسرو ناسtإلا قوقح ةكرح فئاظوو ءاقÄو ومن *ع ظافحلا نإ

 ةقوبسم d_غ تا�7تسم دهشÆ̀+ Êلا ةلحرملا ەذه +
 لاجملا تاحاسم ةداعتسال ةمواقملا ةمادتسا فدهب نÀل ف.كتلل ةفولأم d_غ ب.لاسأ ىرخألا +¥ بلطتت ،قيÒضتلاو عمقلا نم
va قالخلا d_كفتلاو ،ماعلا

va ةمهاسملل ناسtإلا قوقح ةكرح تا.لوئسمو راودأ +
 ەذه تاd_غتم نأ ام� .ة.لاحلا ةمزألا زواجت +

�aتقت ةلحرملا
Ída vaيقوقحلا راودأو ماهم Ídaب ةقالعلل د@دج مهف +

 لخادلا Ídaب داضت ة.ئانثل اهط.سøت نود جراخلاو لخادلا +
  .رارفلاو ءاق�لا وأ جراخلاو

va ناسtإلا قوقح Ídaسحت لجأ نم لاضنلا
 ىدملا *ع اهجئاتن *ع مÉحلا نكم@ ال ة.مìارتو ةل�7ط ة.لمع وه ام عمتجم +

 نم ضع�لا للق@ نأ 4إ ،+4ودلا ىوتسملا *ع هل ة.عÓG ءانب نم يوطلسلا ماظنلا نكمتو ،عمقلا دعاصت عفد@ دقو .d_صقلا
 ةدنجأو فادهألا d_يغتو طاشEلا فقو رارق رخآلا ضع�لا ذختي امÄر وأ ،اهق.قحت ةكرحلل نكم@ +Æ̀لا تاحومطلا ردق
va حاجنلا صرف نأ ىري هنأل ؛تاعوضوملا

 تارا.تخالا ەذه ة.عوFGمو ةهاجو مغرو .ةظهاB اهتفلÉتو ةل.لق قلغملا خانملا راطإ +
va ة.خ7راتلا اهتا.لوئسمB عالطضالا *ع اهتردقو ،ناسtإلا قوقح ةكرح تاناÉمإ نم فعضت دق اهنأ الإ

 قوقح تامزأ ةهجاوم +
 ة.مìا̀_لا ةع.بطلاB نام@إلا وه هجوتلا اذهل ل@د�لا .يوطلسلا ماظنلا بناج نم لماÂلاB اهئاوتحال رمألا دوق@ امÄرو ،ناسtإلا
 ناسtإلا قوقح تامظنم ةÏÄجت نأ كش الو .د.ع�لا ىدملا *ع اهلاضن رارمتسا ة.مهأو ،ناسtإلا قوقح تامظنم لمعل
va اهتيادB ذنم ،ةw7ملا

 رادم *عف .ة.مìا̀_لا ةع.بطلا ەذه ىودج *ع ل.لد >_�أ +¥ ،تا.نÒنامثلا دقع لالخ يwملا قا.سلا +
va ةكرحلا ەذه تحجن ناسtإلا قوقحل ة.م.لقإلاو ة.لودلا تا.لآلا عم نواعتلاو دصرلاو قيثوتلا نم تاونس

 +ولا ةدا7ز +
 ة.مهأو ،d_بعتلاو يأرلا ةÏ7حو ،ةد.قعلا ةÏ7حو ،ئراوطلا ةلاح رارمتسا رطاخمو ب@ذعتلا لثم ةماه ة.قوقح ا@اضقË+ Bمتجملا
va ةد@دج لا.جأ طارخنا نم هلهس امB مìا̀_لا اذه .ة.عامتجالاو ة@داصتقالا قوقحلا

a;دملا عمتجملا +
 ةئبعتلاو دشحلا قافآ حتف +

 .رياني ةروثل تدهم ة.قوقح ا@اضق *ع
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vaو
 اهنÀل ،ةd_غص تاراصتنا قيقحت ناسtإلا قوقح تامظنم تعاطتسا ؛عمقلا تاجوم مغرو ةd_خألا تاونسلا لالخ +

va ،ةÏ7هوج
ýaاقتلا تالاجم +

 ةلصاومو ،Ídaيسا.سلا ءانجسلا ضعB *ع طغضلا ف.فخت وأ يأر ءانجس نع جارفإلل طغضلا وأ +
 وأ يFقلا ءافتخالا لثم ،ةددحم تاعوضوم *ع da_ك̀_لل ة.با�ش تافلاحت ءانب متو .تانا.بلا عيمجتو دصرلاو قيثوتلا دوهج
 ءانÄو لئاد�لا حÏطل +Æaينج لÉش� ة.قوقحلا تائيهلا ضعË BسÊ ام� .ةفاحصلا ةÏ7ح نع عافدلا وأ ،مادعإلا ة�Äقع ةهجاوم
  .ناسtإلا قوقح ةمزأ ةهجاومل ة7روwaلا تامهافتلا
 
 
 

 بتاxلا نع
 
va ا.قÏ7فأ لامشو طسوألا قFGلا قسEم وه ي}zجفلا ;_zعم

 .ردنفد نيال تنورف ةمظنم +
 
 
 

 رظنأ تاءارجإلا ەذه لوح ل.صافتلا نم د67مل 1
•Brechenmacher, Saskia. (2017) Civil Society Under Assault. Washington: Carnegie Endowment for International 
Peace. 
•Hamzawy, Amr (2017) ‘Egypt’s Resilience and Evolving Activism’, Washington DC: Carnegie Endowment for 
International Peace. 
2 Miller, Elissa. And Sutter, Margaret. (2016) ‘Case No.173: The State of Egypt’s NGOs’. The Atlantic Council. Available 
at: https://eipr.org/en/press/2016/03/background-case-no-173-“foreign-funding-case” 
3  Human rights Watch. (2017) ‘Egypt: New Law Will Crush Civil Society’. Available at: 
https://www.hrw.org/news/2017/06/02/egypt-new-law-will-crush-civil-society 
4  Mada Masr. (2014) ‘President Amends Law to Include Life Sentence for Receiving Funds, Arms’. Available at: 
https://www.madamasr.com/en/2014/09/23/news/u/president-amends-law-to-include-life-sentence-for-
receiving-funds-arms/ 

va ناسtإلا قوقح نع تاعفادملاو Ídaعفادملا عاضوأ لوح زردنفد نيال تنورف ةمظنم تانا.ب رظنأ 5
  wم +

https://www.frontlinedefenders.org/en/location/egypt 
va ةق.معلا ةلودلا موهفم لوح 6

 رظنأ +>;رعلا عيÏÄلا تاروث راطإ +
Filiu, Jean-Pierre. (2015) From Deep State to Islamic State: The Arab Counter-Revolution and Its Jihadi Legacy. Oxford 
University Press.  
7 See Human Rights Watch. (2013) ‘Egypt: Unjust Verdict in Rights Workers ’ Trial’. Available at:  
https://www.hrw.org/news/2013/06/04/egypt-unjust-verdict-rights-workers-trial 
8 See Morayef, Heba. (2013) ‘Uncivil Society: Why Egypt’s New Law Regulating NGOs is Still Criminal’. Available at 
https://foreignpolicy.com/2013/06/11/uncivil-society/ 

Ída vaلماعلا نم43 دض رداصلا مÉحلا Ídaملسملا ناوخإلا ةعامجل عباتلا ةلادعلاو ةÏ7حلا بزح د@أ
 ةعامجلا فقوم رظنأ ة.¦نجألا ة.قوقحلا تامظنملا +

va ة.لهألا تا.عمجلا نوناق حالصإ نم اهفقومو ة.ضقلا ەذه نم
+ 

El Fegiery, Moataz. (2016) Islamic Law and Human Rights: The Muslim Brotherhood in Egypt: Cambridge Scholars 
Publishing.  
9 See Hamzawy, Amr. (2017) ‘Legislating Authoritarianism: Egypt’s new Era of Repression’. Carnegie Endowment for 
International Peace. Available at: 
https://carnegieendowment.org/files/CP_302_Hamzawy_Authoritarianism_Final_Web.pdf 

Civicusva ةسسؤم عقوم *ع ةروشEم ناسtإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرمل wم بتكم ريدم عراز دمحم عم ةلBاقم 10
 2017 >_مت¦س +

https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/3005-reimagining-democracy-the-
democratic-revolution-is-currently-in-hibernation-from-a-scale-of-1-to-10-i-would-rate-egypt-s-democracy-as-
below-zero 
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w vaم ىدم *ع روشEم ناسtإلا قوقح تامولعمل ة.ÏÄعلا ةك�شلا سسؤمو ريدم د.ع لامج عم راوح

 2015 ويام +
https://madamasr.com/ar/2015/05/19/feature/politics/ لامج - د.ع - نل - كسمن - اصعلا - نم - فصنلا / 

va ة.قوقحلا ةكرحلاK (2017)اطع دمحأ لاقم Øاض@أ رظنأ
va ةروانملا :wم +

 ةلLìتم تاحاسم +
https://madamasr.com/ar/2017/10/03/opinion/u/ ةكرحلا - ة.قوقحلا -va

+ - wم - ةروانملا -va
+ - اسم / 

va ةرداصلا تانا.بلاو ر7راقتلا ةعBاتم نكم@ 11
 ،ب@ذعتلاو فنعلا ةضهانمل م@دنلا زكرم ،تاÏ7حلاو قوقحلل ةw7ملا ة.ضوفملا نع تاعوضوملا ەذه +

 لجأ نم ةنجللا ،تاÏ7حلاو قوقحلل يدالB زكرم،ناسtإلا قوقحل ةw7ملا ةهبجلا ،d_بعتلاو ركفلا ةÏ7ح ةسسؤم ،تاÏ7حلاو قوقحلل ةلادع زكرم
 .ناسtإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرمو ،تاÏ7حلاو قوقحلل ةw7ملا ة.ق.سEتلا،ةلادعلا

12 For example see The Washington Post. (2017) ‘What Trump Should Ask a Brutal Dictator as He Welcomes Him to 
the White House’. Available at: https://goo.gl/m3BMVz 
See also The New York Times. (2018) ‘Despite Egypt’s Dismal Human Rights Record, US Restores Military Aid’. 
Available at: https://www.nytimes.com/2018/07/26/world/middleeast/egypt-human-rights-us-aid.html 

va ة.طارقم@دلا ة.ندملا ةكرحلا تسسأت 13
va مضتو 2017>_مس!د +

 ،+óارقم@دلا +>Æعشلا فلاحتلا بزح ،ةمارÀلا بزح ،روتسدلا بزح اهت�7ضع +
 ةماع ة.صخش150 ة.سسأتلا اهتق.ثو *ع عقو دقو ،ةÏ7حلاو ش§علا بزحو ،ة.منتلاو حالصإلا ،ةÏ7حلا wم +امتجالا +óارقم@دلا يwملا بزحلا

 .ناسtإلا قوقح نع تاعفادمو Ídaعفادم مهنÒب نم ة.سا.سو
 قوقحل ةw7ملا ةمظنملا +åسؤم دحأ ،د.عس د.سلا دمحم روتكدلا لحارلا +v̀وقحلا مهنÒب نمو Ídaيقوقحلا نم ددع ضرعت لاثملا ل.¦س *ع 14

 .بلصلاو د@دحلا عنصم لامع ماصتعا عم مهنماضت ةج.'ن1989 ماع د@دشلا ب@ذعتلاو لاقتعالل ملاس d_مأو كرا�م ماشه Ídaماحملاو ،ناسtإلا
 س§ئر لوأ هنيعو9861 ماع +*.ش'ل داع دقوõ+ 1982-1979اع Ídaب ة.لودلا وفعلا ةمظنمل ة.لودلا ة@ذ.فنتلا ةنجللا ةسائر ت.قالز ه7زوج 4وت 15
  .ةحلاصملاو ةق.قحلل ة.نطولا ة.ضوفملل س§ئرك1990 ماع ه.شونÒب مÉح دعB +*.ش'ل بختنم

16 See Mor, Stites Jessica. (2013) Human Rights and Transnational Solidarity in Cold War Latin America. London: The 
University of Wisconsin Press and Sikkink, Kathryn, and Keck, E. Margaret. (1998) Activists Beyond Borders: Advocacy 
Network in International Politics. London: Cornell University Press.  

va +*ع نب ماظنب ةحاطإلا بقع ةماعلا تاBاختنالا *ع فاÓGإلل ةلقتسم ةئيه لوأ +>;ودنجلا سأرت 17
a;دملا عمتجملل ةلود ر7زو لوأ� Ídaع ام� ،سtوت +

+. 
a;دملا عمتجملل ة.سا.سلا ة.لوئسملاو يوام.Àلا برعلا فÏ7خ :م@دقت" ،نسح نيدلا +þب رظنأ 18

+ “ va
 رÏ7قتلا :ة�7طلسلا د@دجتو ةسا.سلا ةركسع +

va ناسtإلا قوقح ةلاح لوح ناسtإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرمل نماثلا يونسلا
 18ص ،+>;رعلا ملاعلا +

https://goo.gl/j9B8Rc 
19 See Kelly, William. Patrick.(2013) ‘The 1973 Chilean Coup and the Origins of Transnational Human Rights Activism’, 
8 (1) Journal of Global History, pp.165-186.  

 نم a;دألا دحلا *ع قافتالاو ،+óارقم@دلا قافولا تا.ضتقم لوح" اراوح حتف فدهتسا +Á̀.سEت راطإ +¥ تاÏ7حلاو قوقحلل ر�Äت�أ18 ةئيه 20
va تسسأت .”تاÏ7حلا

 تائيهلا Ídaب تاراوحلا نم ةلسلس بقع ةئيهلا تنلعأ .ة.قوقح تاسسؤمو ةضراعم ة.سtوت بازحأ تمضو ،2005 >_مس!د +
 +>;رعلا حالصإلا ةردا�م اهتردصأ +Æ̀لا ةقرولا ەذه *ع عالطالا نكم@ ة.سtوتلا ةÏÄجتلا لوح تامولعملا نم د67مل .سtوت جراخو لخاد ة.سtوتلا

https://www.arab-reform.net/ar/node/350 
 https://www.csidtunisia.org/en/?p=472 ةئيهلا س§سأت ىركذ لوح ة.طارقم@دلاو مالسإلا ةسارد زكرم ەردصأ رÏ7قت Øاض@أ رظنأ

21 See Stepan, Alfred. (2011) ‘Tunisia’s Transition and the Twin Tolerations’. Journal of Democracy 23 (2), pp.89-103.  


