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 حاض+إ
 vقأ PQRرع قاور وررحم لذeي .ه1لإ ة1عجرملا ةراشإلا طjkl ملعتلاو سgردتلاو ثحeلا ضارغأل همادختسا زوج\ لاقملا اذه
'~ ةدراولا تامولعملا لJ ةقد نم د}أتلا لجأ نم مهدهج

R قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم كلذكو ن)ررحملا نأ ��غ .ة)رودلا 
 روشEملا ىوتحملا ةeسانم وأ لامJ وأ ةقد صخ\ ام1ف ع7ن يأ نم تانامض يأ نومدق\ الو ة1لوؤسم يأ نولمحتي ال ناس�إلا

 زكرم وأ PQRرع قاور يررحم ءارآ ةرو'�لاG تس�لو ،ه�1تاJ صخت ءارآ �R لاقملا اذه ىوتحم اهضرع\ ءارآ يأو .ضرغ يأل
 .ناس�إلا قوقح تاساردل ةرهاقلا
 
 

 =>;لا قوقح
� �RادGإلا عاشملا ةصخرب روشEم فنصملا اذه

َ
 .4.0 فَّنصُملا بس
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 ةصالخ
 
 PQRرغملا R£ا1سلا ماظنلا هل ضرعت يذلا '�¢جهتلا ىدأ ف1ك :ة1تآلا ة1لا شإلا نع ةGاجإلا ةقرولا ەذه لواحت
'~ ءاسEلا مامأ R£ا1سلا '�¢كمتلا صرف عيسوت لالخ نم ة1لا�Qيل تاحالصإل هقالط§و ،R£ا1سلا حاتفنالا ¤إ

R 
1²³قحلا R±ارقم\دلا '�¢ق1لا مدعل هماظن ض̄)عت نود ةeختنملا تاسسؤملا

R؟ µع ة1لا شإلا ەذه دن¶س· 
 ةنس تاGاختنا ذنم تلمع ³̧Rلا ةنيجهلا ة1سا1سلا ةمظنألا '�¢ب نم PQRرغملا R£ا1سلا ماظنلا نأ اهدافم ة1ضرف

'~ ةأرملا '�¢كمتل تاسا1س ةرولG ·ع ،2011 ةنسل ة1نوناقلاو ة)روتسدلا تاحالصإلاG اًرورم ،2002
R 

'~ R£ا1سلا ماظنلا معدل ؛»اتوBلا« ماظن ق̄)ط نع ةeختنملا تاسسؤملا
R خيس�³ل س�لو ساسألا 

'~ تاeختنملا ءاسEلل ة\ددعلا ةدا)Âلا نأ ةساردلا ەذه جئاتن تحضوأ ذإ ؛ة1طارقم\دلا
R نع باونلا سلجم 

1²³قح R£ا1س '�¢كمتل دق\ مل ،ة1نطولا ةحئاللا ق̄)ط
R، Gاجز فقس لاخدإل داق ام ردقÃQR إ قيع\ ،د\دج¤ 

الضف ،ءاسEلل ةصصخملا ة1نطولا ةحئاللا جراخ زوفلاو حش�³لا ��بك دح
ً

'~ »اتوBلا« ماظن ل)7حت نع 
R لاBث�� 

 جاتنإلا ةداعإل ة1لآ ¤إ ،ة1ئاسEلا ة1ل1ثمتلاG ضوهنلاو R£ا1سلا '�¢كمتلل ة1لآ هنوك نم ة1باختنالا تارودلا نم
 .PQRزحلا عــــ̄)لاو ة7É1سحملا تاسا1س ز)Âعتو ةمدخل ةادأو �Rامتجالا

 
 
 R£ا1سلا '�¢كمتلا ؛برغملا ؛'�¢جهلا R£ا1سلا ماظنلا ؛ة1ئاسEلا اتوBلا ؛ع7نلا ةسا1س :موسو
 
 
 ةمدقم
 
 ةمظنألا لثم ،ة1مسرلا ��غو ة1مسرلا ة1سا1سلا تاسسؤملا ل1كشµ اهب متي ³̧Rلا ة1فB1لاG ةسا1سلا ءاملع متها املاطل
'~ تزرب ³̧Rلا ىB�Qلا ة1باختنالا تاحالصإلا عم ،نBل .نامل�Qلا ءاضعأل ة1ل1ثمتلا راودألاو ة1ع)kl¶لا تادنجألا ،ة1باختنالا

R 
'~ قمعG ترثأ ³̧Rلاو ،ة��خألا دوقعلا

R امتجالا ع7نلا ةلأسم لاخدإ مت ،ة1ل1ثمتلا ة1طارقم\دلا رهوج�R ~'
R اختنالاGلالخ نم تا 

 ة1مازل§و ة1عوط اًصصح ،ة1طارقم\د ��غو ،ة1طارقم\د ةلود ةئم نم �Í}أ تن�ت ذإ ؛»اتوBلا« وأ صصحلا ماظنب فرع\ ام
 1.ة1لحملاو ة1نطولا ة1ع)kl¶لا تائيهلا لخاد ةأرملل صقانلا ل1ثمتلا ةجلاعم لجأ نم '�¢سEجلل

'~ ،R£ا1سلا اهحاتفنا ىدمG اًطeترم ةÉ̄1علا ةمظنألا لeقتسم حبصأ ،ن)klعلا نرقلا تا1نÏنامث ة\اهن عمو
R لاع ماظن لظÑR 

'~ اما)7كوف س�س�ارف ÓR̄)مألا ركفملا اهقلطأ ³̧Rلا ،»تا\اهنلا« ة\دÒ هملاعم تمسر ،د\دج
R ةموسوملا هتحورطأ Gة\اهن«ـ 

 ما'�³لالاو ،ة1قوقحلا ا\اضقلا Ŗ'بتل ةÉ̄1علا تا)7طلسلا نم د\دعلا ،ركفملا اذه ةغلR، G¤ا�Qيللا را1خلا راصتنا عفد ذإ 2؛»خــــ)راتلا
Gب نمو ،ة1لودلا قيثاوملاÏلا ا\اضق اهنEو .ءاسÉا1سلا ماظنلا نك\ مل ،لاحلا ةع1بط£R رغملاPQR Gتا\دحتلا ەذه نع ىأنم 
'Ôاملا نرقلا نم تاE1يعس¶لا علطم عم هسفن دجو ذإ ،ةد\دجلا

R فا�³عالل هتعفد ،بلاطملا نم د\دج ع7ن مامأ Gا\اضق 
 .ءاسEلا
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'~ ةأرملا '�¢كمت ةلأسم ترولeت
R ة1سا1سلا تاسسؤملا Gبرغملا، ~'

R ا1سلا حاتفنالا قا1س£R بتل داق يذلا'̧R نم ةمزر 
'~ ة1عمتجملا ةكراشملا عيسوتل ةفداهلا ة1سا1سلا تارا1خلا

R يللا را فأ لظ�Qو ؛ة1سا1سلا ة1لاJؤم تاحالصإلا ەذه تناÒlًا 
 ،ة1لحمو ة1ع)µkl تاGاختنا ءارج§و PQRزحلا م1ظنتلاو ��بعتلا ة̄)ح شماه عيسوت لالخ نم ،يوطلسلا ماظنلا حاتفنا ·ع
أ ام وهو

Ö
 نم1هملا ،ماظنلل ة)7طلسلا ةE1بلا ك1كفت تاحالصإلا ەذه عطتسµ مل ،كلذ مغر 3.»ةل�Qلملا ة)7طلسلا« ه1لع قلط

'~ ،ة1ج1تا�³سالا تارارقلا ·ع
R اختنا لظG4.هت)رارمتسا ددهت ال تا 

 حاتفنالل PQRرغملا R£ا1سلا ماظنلا هل ضرعت يذلا '�¢جهتلا ىدأ ف1ك :ة1تآلا ة1لا شإلا نع ةGاجإلا ،ةساردلا ەذه لواحت
'~ ءاسEلا مامأ R£ا1سلا '�¢كمتلا صرف عيسوت لالخ نم ة1لا�Qيل تاحالصإل هقالط§و R£ا1سلا

R ختنملا تاسسؤملاeنود ة 
1²³قحلا R±ارقم\دلا '�¢ق1لا مدعل هماظن ض̄)عت

Rو ؟µهطارخنا مغر ،برغملا نأ اهدافم ة1ضرف ·ع ة1لا شإلا ەذه دن¶س ~'
R 

Gا1سلا '�¢كمتلا لالخ نم ةأرملل ةق\دص تاسا1س ةرول£R اهل ~'
R ختنملا تاسسؤملاeلا« ماظن ق̄)ط نع ةBذنم »اتو 

 نأ الإ ؛2011 ةنسل �Rامتجالا كارحلا نع تضخمت ³̧Rلا ة1نوناقلاو ة)روتسدلا تاحالصإلاG اًرورم ،2002 ةنس تاGاختنا
 اًحالصإ R£ا1سلا '�¢كمتلا Øضأ ³̧ح ،R·عف ل شj '�¢كمتلا تاراسم ز)Âعت نود تلاح PQRزحلاو R£ا1سلا لقحلا ةع1بط
 .R±ارقم\د قفأ الG ةل�Qلو ،ة1ج1تا�³سا ة)ؤر نودG ا1ًحطس

'~ ة1ئاسEلا ةكراشملا« ع7ضوم تجلاع ³̧Rلا ثاحGألا نم د\ا'�³ملا مÚلا مغرو
R بلاغ نأ ظَحالُ\ ،»برغملاÏتلهاجت اهت 

'~ ة1لا شإلا ەذه ةجلاعم
R سؤملا قا1سلا راطإÝR يوطلسلا، Gَّيغ ام ردقeا1سلا ماظنلا ةع1بط ة1لا شإ ت£R غ�� 

'vتقت ،اذل .يدقنلا اهعGاط تاGاتBلا ەذه دقفأ يذلا رمألا ؛R±ارقم\دلا
R لا ةكراشملل ة1عوضوم ةسارد يأEة1ئاس ~'

R 
 '�¢كمتلا ةلأسم كاردإ بعص\ ذإ ؛R£ا1سلا '�¢كمتلل اهناضتحا �Rدت ³̧Rلا ة1سسؤملا صئاصخلا مهف ،ة1سا1سلا تاسسؤملا
'~ ةأرملل R£ا1سلا

R ة1سا1سلا تاسسؤملا Gاهسفن تاسسؤملا ەذه ةع1بط نع لزعم. 
'~و

R لا ةقرولا ەذه ة1لا شإ ك1كفت ل�1سeةلودلا ة)7س� نع ةئشانلا تا1بدألا نم لهني ،يرظن راطإ ف1ظوت مت ،ة1ثح ~'
R 

'PوBلا ىوتسملا ·ع ة̄)ظنلا تاشاقنلاG ة1لحملا ا\اضقلا طÉ̄ل ؛ة1طارقم\دلا ��غ ةمظنألا
R. Jراقم دامتعا مت امÉة1جهنم ة 

µ²صولا جهنملا ¤إ دن¶س'
R 1لحتلا·Rةم حتملا تاقا1سلا فصول ؛ ~'

R ا1سلا '�¢كمتلا ةسا1س لامعإ£R ع�Q لا« ماظن ة1لآBاتو« 
~'
R جتلاÉ̄غملا ة1سا1سلا ةÉ̄1³̧لا ة1نوناقلاو ة)روتسدلا تاحالصإلا سا عنا ىدم ل1لحتو ،ةR تمت Gة�³فلا لالخ اهترول 
 ·ع عالطالا '�¢ب تعمج ة1ثحG ةطخ �Qع ،تاÉ̄1غملا ءاسEلل R£ا1سلا '�¢كمتلا عقاو ·ع 2011و 2002 ةنس '�¢ب ةدتمملا
'~ ة1ئاسEلا »اتوBلا« ع7ضوم ·ع تلغتشا ³̧Rلا ة�1نجألاو ةÉ̄1علا تاساردلا

R و برغملا~'
R ع حاتفنالاو ،ةنراقملا براجتلا· 

 ³̧Rلا ة)رؤبلا تاعومجملاو تاراوحلا لالخ نم »اتوBلا« ماظن ةÉ̄جت نم تا1قوقحلاو تا1سا1سلا ءاسEلا فقاومو تاروصت
 .اهب تماق
 
 يرظنلا راطإلا
 
'~ R±ارقم\دلا لوحتلا نم ةثلاثلا ةجوملا ة\اهن ذنم

R علا نرقلا رخاوأkl(ع ةنراقملا تاساردلا نم د\دعلا '��كرت د\ازت ،ن· 
 ةلأسم ·ع ةثيدحلا ثاحGألا ەذه تزكرو .ة)7طلسلا ةمظنألا ةنورم ززعتو ،R±ارقم\دلا لوحتلا تاراسم حبكت ³̧Rلا لماوعلا
'~ يوطلسلا ماظنلا ءادأ

R عت ·ع اهسا عنا ىدمو ،ة1عامتجالا تامدخلا ��فوتو ة\داصتقالا ة1منتلا لاجمÂ(فاعضإ وأ ز 
'~ .ة)7طلسلا ة)رارمتسا

R اقملاGعتو '�¢كمتل ةهجوملا ،ة)7طلسلا ةمظنألا تاسا1س بذجت مل ،لÂ(لخاد ةأرملا ة1عضو ز 
'~اÚلا ل شلاG '�¢ثحاeلا ەاe¶نا ،اهم ح ·ع ظافحلا لجأ نم ة1سا1سلا اهتاسسؤم

R.5 
 ىوقلا عمق بناج ¤إف ؛اهم ح خسرُت نأ اهنأش نم ³̧Rلا ،تا1ج1تا�³سالا نم جــــ)Âم ¤إ ة)7طلسلا ةمظنألا أجلت ام اeًلاغ

 جامدإلا ة1لمع لالخ نم '�¢يج1تا�³سالا '�¢لعافلا نم ددع �Q}أ ·ع حاتفنالاو باطقتسالا ¤إ ةمظنألا ەذه ل1مت ،اهل ةئوانملا
Páاقتنالا R£ا1سلا

R، ارقم\دلا ��غ اهم ح لعجل كلذو±R أ{�Í لا عفد ام وهو .ةنورمBا\اضق جاردإل ة)7طلسلا ةمظنألا نم ��ث 
 ز)Âعتل »دُسµ قâرف« ةسا1س وأ ،باطقتسالا وأ ة1عklلا تا1ج1تا�³ساG اهطÉرو ،ة1سا1سلا اهتدنجأ نمض �Rامتجالا ع7نلا
 6.ة)7طلسلا ة1سسؤملا اهتيEب
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'Ôاملا نرقلا تاE1يعeس ذنمو
R، عت ·ع ةدحتملا ممألا صرح مهاسÂ(مامتهالا ·ع ةأرملا قوقح ز Gع7نلا ا\اضق 

'~ �Rامتجالا
R غلا ة1طارقم\دلا لودلاÉ̄1الوأ ة

ً
 هق1بطت متو »PQRرغلا« ملاعلا جراخ ¤إ »ةلودلا ة)7س�« لوح شاقنلا لقتنا مث ،

'~ ة)7طلسلا لودلاو ة1}ا�³شالا ة1سا1سلا ةمظنألا »دعG ام« ·ع
R لاeتعضو ذإ ؛'�¢لرب رادج را1هنا عم اًض\أ ة1مانلا نادل 

 نأ الإ .»اتوBلا« صصحلا ماظن لثم '�¢سEجلا '�¢ب ةاواسملا ز)Âعتل اهلالخ نم فدهت '�¢ناوقو تاسا1س ة)7طلسلا ةمظنألا
'~ ��بادتلا ەذه لثم ءارو س�ئرلا عفادلا

R ضوهنلا نك\ مل نا1حألا نم ��ثك Gةأرملا قوقح ~'
R اهتاذ دح، Gفده ام ردق Gساسألا 

 7.ةطلسلا ·ع ظافحلل
 ة1سا1سلا تاحالصإلا ضعG لاخدإل اهعفد ،تا1نÏنامثلا دقع ة\اهن عم ة)7طلسلا ةمظنألا هتفرع يذلا R£ا1سلا حاتفنالا

 ةمظنألا ەذه تعس ذإ ؛ةطلسلا ·ع ة\د\دحلا اهتضeق ف1فخت نود ةأرملا ة1عضو '�¢سحتب اهمامتها د\ازت عم ،ة1لا�Qيللا
 .ةسرامملا ىوتسم ·ع اهض)7قت عم اً̄)هاظ ةأرملل ة1سا1سلا قوقحلا ز)Âعتو »اتوBلا« ماظن لاخدإل

 ،ة1سا1سلا ةاواسملاو ة1طارقم\دلا خيس�³ل هجتت ةمظنألا ەذه نأ ةرو'�لاR Ģ'ع\ ال تاسسؤملا ەذه لخاد ءاسEلا دوجو
'~ يرذج لوحتب كلذ ن�³ق\ مل ام

R بE1لا »ادناور« كلتمت لاثملا ل�1س ·ع ؛يوطلسلا ماظنلا ةEسeألا ة{�Q لا نم ا1ًملاعEءاس 
~'
R لا�Qب ،ناملEسeلو ،%61.3 ةBلا تادقانلاو تالضانملا ضرعت ة)7طلس ةلود كلذ مغر اهنE8.عمقلل تا)7س 

Gصأ ،رخأ ̧'عمeعفدت ة)7طلسلا ةمظنألا تح Gلا '�¢كمت ةركفEءاس Gلا« ق̄)ط نع ة1ناملرب دعاقمBقلخ ·ع لمعتو ،»اتو 
 لمعت امنÏب ،ةeلصتملا اهتمظنأل ةف)Âم ةروص ق)7س¶ل ةلواحمJ ؛ة1لودلا لفاحملا لخاد ةأرملا قوقح لوح باذج باطخ
j9.ىرخألا ناس�إلا قوقح كاهتنا ·ع جهنممو رمتسم ل ش 

 عاeطنا ءاطع§و اهتمظنأ '�¢صحتو ،R£ا1سلا معدلا ·ع لوصحلل ەذه »ة1لافنرBلا« اهتسرامم لالخ نم ة)7طلسلا çسµو
 ��فوت نم ،ة1سا1سلا ة1حانلا نم ،ةفل ت لقأ نوك1س ةأرملا قوقح ز)Âعت نأ دقتعت اهنأل ؛اهلخاد ثدح\ ��يغت كانه نأ ·ع
'~ لثمتت ³̧Rلا ،»قيسEتلا تا1جاح«

R اختنالاو ��بعتلا ة̄)حو ة1ندملا تا̄)حلاG³̧لا ةلداعلاو ةرحلا تاR لا لمحتBمدع نم ��ث 
الضف ،R±ارقم\دلا '�¢ق1لا

ً
 10.ةشهلا ة)7طلسلا اهتمظنأل اًد\دهت ل شµُ اهنوك نع 

Páزجلا لامعإلا ر)7صت لالخ نم اهسفن ·ع ة1عklلا ءافضإل »ةل�Qلملا تا)7طلسلا« نم د\دعلا çسµ ،كلذ ·ع ًءانب
R 

 ةمظنألا ەذه بناج نم عسوأ تالواحم نم ًءزج ة1ج1تا�³سالا ەذه ل شµو ،ة1طارقم\دلا وحن ةمهم ةوطخك ةأرملا قوقحل
'~ ةأرملا قوقح لالغتسا متي ام اً��ثك ذإ ؛ةمJوحلاو ة1طارقم\دلل ة1لودلا ��ياعملا عم ةقفاوتم اهراeتعاG اهسفن ر)7صتل

R ەذه 
 ة)7طلسلا ةمظنألا نم كانه نأ امJ 11.ة\دجG هقالطإ مت R±ارقم\دلا لوحتلا نأ راهظإلو ،ة1سا1س فادهأ قيقحتل ةمظنألا
 لخاد تا)7سEلا تاطشانلا جامدإ لالخ نم ،ة1لودلا تادعاسملا ¤إ لوصولل ة1ج1تا�³ساJ ة)7سEلا ةلأسملا مدختسµ نم
 12.ةE1ئاÂÉلا تا eشلا
 
 UVWجهلا ماظنلا زورRو PQا-سلا حاتفنالا
 
'~ ةفولأملا تاوطخلل تاE1يعس¶لا علطم عم برغملا اهفرع ³̧Rلا يروتسدلاو R£ا1سلا حالصإلا ةÉ̄جت عضخت مل

R لاقتنالا 
 ەدعاوقو هتاسسؤم vعت R£ا1س ماظن زو�Qل تداق ام ردقG 14،خيس�³لاو قا�³خالاو )ر̄)حتلا( 13ةل�Qللا نم R±ارقم\دلا

 تاسراممو تاسسؤمÃR Gالصإلا راسملا اذه م1عطت مدعف 15؛ةطرقمدلل ماعلا èRخلا جذومنلا نمض جردُت نأ هقطنمو
'~ ەرودG مهاس ،ة7Éلطملا ة1مانيدلا R£ا1سلا لقحلل èRعتو ة1سا1سلا ةا1حلا شعنت ة1طارقم\د

R دومجلا نم ع7ن قلخ 
 R.16£ا1سلا

 ة1سا1سلاو ة)روتسدلا تاحالصإلا ·ع نيدقع نم �Í}أ رورم مغر ،ةنيجهلا ةمظنألا نمض فنصُ\ برغملا لازام ،كلذل
²³فاوتلا بوانتلا« ل1بق نم تا\دÒ نم اهقفار امو

R«، »ارقم\دلا لاقتنالا±R« رداص ر̄)قت هفنص ث1ح ؛»د\دجلا دهعلا«و 
~'
R 2020 ج1لتنأ تس�مونوك\ا« ةسسؤم نعEلا »ت�نوي س�Q(ةنيجهلا« ة1سا1سلا ةمظنألا ةمئاق نمض ،ة1ناط«، Gلح امدع 

~'
R ترملاe167 لصأ نم ،'�¢عس¶لاو ةسداسلا ة Gصتلا اهلمش اًدلE1رأو طاقن سمخ ·ع هلوصحو .فÉلصأ نم ةئم نم ةع 
 سمخ لدعم ·ع لصح ذإ ،Òlؤملا اهسرد ³̧Rلا ةسمخلا بناوجلا نمض ةد1ج اًطاقن ماظنلا اذه زرح\ مل امJ .طاقن klع
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 لصح éRوكحلا ءادألاG قلعتي ام1فو .ة\ددعتلا تاGاختنالاG قلعتي ام1ف طاقن klع لصأ نم ةئم نم ن)klعو ةسمخو طاقن
 ؛ةئم نم '�¢سمخو تسو طاقن سمخ ·ع لصح ة1سا1سلا ةكراشملاG قلعتي ام1فو ،ةئم نم '�¢تسو عــÉرأو طاقن عــÉرأ ·ع
'~ ،ة1ندملا تا̄)حلاG قلعتي ام1ف ةئم نم ةklع ³̧Rنثاو طاقن عــÉرأ لدعم زواجتي مل هنوك نع ك1هان

R اقمGطاقن سمخ ل 
 17.ة1سا1سلا ةفاقثلا صوصخG ةئم نم '�¢تسو ةثالثو

 ضعÉو ة1طارقم\دلا &انعلا ضعG '�¢ب عمجت ³̧Rلا ةعونتملا ة1سا1سلا ةمظنألا كلتل ��شê »'�¢جهلا ماظنلا« حلطصم
 الو ،ة)Òألا لوصألا وأ ة1هلإلا ةدارإلا ·ع ةنيجهلا ةمظنألا ەذه م ح ة1عÒl دمتعت ال ث1حG ؛��بك ل شj ة)7طلسلا &انعلا
 نمو 18.ة1ك1سالÚلا ة\دادe¶سالا ةمظنألا ەدمتعت يذلا هسفن ردقلاG ةطلسلاG ظافتحالل ەار}إلاو د\دشلا فنعلا ¤إ أجلت

 نم ل1لقلا عم ةحوتفم ة1سا1س ة\ددعتل قبسملا اهد\دحت وأ اهلخادG ة\ددعتلا دودح ك فت ةنيجهلا ةمظنألا ەذه صئاصخ
 19.اهتاسسؤم ت1بëت نع ةمظنألا ەذه زجع اذكو ،ة1طارقم\دلا

'~ ة1طارقم\دلا نم ةثلاثلا ةجوملا هتثدحأ يذلا ��بBلا لوحتلا مغرف
R بلاE1ة1سا1سلا تا ~'

R لاBنم ��ث Gانلا ملاعلا نادلéR، 
 هتمìار امو ة1خ)راتلا اهتÉ̄جتل ةدودشم اeًلاغ نوكت ،ةفلتخمو ةجرعتم تاراسمل عضخت ەذه R±ارقم\دلا لوحتلا ة1لمع نأ الإ
 .ÝRسؤم ءانب نم

 كلذو ،»'�¢جهتلا« ة1لمعل عضخ\ أدG ا1ًسا1س اًماظن همامأ دجو ،1999 ةنس شرعلل سداسلا دمحم كلملا لصو امدنع
Gا1سلا حاتفنالا لعف£R اثلا نسحلا ەدلاو ماظن هقلطأ يذلاP'

R عم Gيعس¶لا ة\ادE1املا نرقلا نم تاÔ'
R، نم ةلمج هم\دقتب 

 اهيلع فراعتم �R امJ ناس�إلا قوقحG ثíش¶ت ةÉ̄1غملا ةBلمملا نأ 1992 روتسد '�¢مضت ل1بق نم ،ة1قوقحلا تاحالصإلا
 فرعُ\ تاG ام1ف لاقتعالاو يkقلا ءافتخالل اوضرعت نيذلا '�¢يسا1سلا '�¢لقتعملا نم د\دعلا نع 1994 ةنس وفعلاو ،ا1ًملاع
Gصاصرلا تاونس«ـــ« ~'

R ي¶سE1سو تاeيعE1املا نرقلا تاÔ'
R.20 كلذو ~'

R ود خانم لظ¤R ة1طارقم\دلا م1ق معد\ د\دج، 
Gلا طوغضل ةفاضإلا�Qروألا ناملPQR ؛برغملل تادعاسم حنم ضفر يذلا jسíهلجس ب ~'

R 21.ناس�إلا قوقح لاجم 
'~ ة1قوقحلا تاحالصإلا ەذه تءاج

R اهتنالا نم ل1قث ثرإ لظì³̧لا تاR تاونس« لالخ ناس�إلا قوقح تلاط 
 ة��بBلا تا1حضتلا مغرو .اًض\أ لافطألاو ءاسEلا لاط امن§و ،بسحف روكذلا قح³̧R Gلودلا فنعلا هجوي مل ث1ح ،»صاصرلا
 ةذوبنم لالقتسالا دعG ةÉ̄1غملا ةأرملا تحضأ ،هفنعو رمعتسملا لالذإ اهلمحتو اهدلG ر̄)حت لجأ نم ،ءاسEلا اهتمدق ³̧Rلا

'~ ي'��يمتلا لزعلاو تاìاهتنالل ةضرع تناJ امJ ،ا1ًسا1س
R اهعمتجم، Gا1سلا كاهتنالل اهضرعت ¤إ ةفاضإلا£R طقف س�ل jسíب 

 22.يوثنألا اهسEج بíسj اًض\أ نBلو ،اهدرمتو R£ا1سلا اهطاش�
'~ ��بك لوحت ةطقن ،1999 ةنس م حلل سداسلا دمحم كلملا لوصو لّثمو

R ا1سلا حاتفنالا ةسا1س ءاسرإ£R، لالخ نم 
 ل\دعت عوklم مامتإ ·ع لمعف ،ةمهم ة1لا�Qيل تاحالصðب ەدهع '��مت ذإ ؛»ةثيدح«و »ةددجتم« ةق̄)طG ةلودلا هتدا1ق
 نس عفر ،Í̧Rيدحتلا عوklملا اذه اهنمضت ³̧Rلا تاحالصإلا مهأ '�¢ب نمو .روهشj هتافو لeق ەدلاو ەأدG يذلا ةÒألا ةنودم
'Ôا�³لاG قالطلا قح ةأرملل لّوخ امJ ،ةنس ةklع نامث ¤إ ةklع سمخ نم جاوزلا

R، لاجرلا قح نم َّدحو ~'
R قالطلا بلط 

jالضف ،يدارفنا ل ش
ً

 23.تاجوزلا ددعت ·ع اًدويق هعضو نع 
 ¤إ هتلخدأو ،ةقلغملا ة)7طلسلا ةمظنألا ةقنÒl نم PQRرغملا R£ا1سلا ماظنلا تجرخأ ةë1يدحتلا تاحالصإلا ەذه نأ مغرو

 ة)7طلسلا ةE1بلا ةلخلخ ¤إ دقت مل ة1حطس تاحالصإ درجم تناJ اهنأ الإ ،ةنيجهلا ةمظنألا وأ ةنرملا تا)7طلسلا يدان
 نم مغرلا ·عو .رارقلا ةعانص ·عو ،يروتسدلا ناE1بلا ·ع ةنم1هم ةB1لملا ةسسؤملا لازت ال ذإ ؛R£ا1سلا ماظنلل
'~ تءاج ³̧Rلاو 2011 ةنسل ةمهملا ة)روتسدلا تاحالصإلا

R لا« قا1سÉ̄رعلا عيPQR«، يذلا Jاًموسوم نا Gيغتلا ·ع بلطلا�� 
P³اسسؤملاو R£ا1سلا

R، لملا ةسسؤملا تلظB1العاف ة
ً

 تا1حالصلا مجح هتسكع يذلا رمألا ،R£ا1سلا لقحلا لخاد اً)Âكرم 
'Pاثلا لصفلا( Ñسألا اهلثممو ةلودلا س�ئر كلملا راeتعاG ءاوس ،اهل ةحونمملا تاطلسلاو

R رألاوÉنمؤملا ��مأ وأ ،)نوع¢�' 
 24.)2011 روتسد نم نوعÉرألاو يداحلا لصفلا( ةE1يدلا نوئشلا ةسرامم ة̄)حل نماضلاو ،نيدلاو ةلملا Ñح éRاحو
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 ماعلا ءاضفلا قا[\خاو ة-R]غملا ةXYس;لا
 
 بازحألل ة1سسؤملا تاÏeت�³لا شماه ·ع تلظ ث1ح ،»ة\د\دحلا« ةÂÉ1حلا ةE1بلا قا�³خا ةÉ̄1غملا ةأرملا عطتسµ مل
'~ دوع\ ام وهو ،اهنم ة1طارقم\دلاو ةثادحلا �Rدت ³̧Rلا كلت ³̧ح ،ة1سا1سلا

R ع ل)7طلا نمزلا لقث ¤إ لوألا ماقملا· 
PÍادحلا« R£ا1سلا اهباطخ ة1سا1سلا تام1ظنتلا ەذه فعسê مل ذإ ؛تاسرامملاو تا1نهذلا

R« ~'
R ثوروملا نم صلختلا 

'~اقثلا
R ة1سا1سلا اهتفاقث عبط يذلا ،يروكذلا، Gبلا نأ ث1حE1أ لجرلل ة'��حتم تلظ عمتجملل ة\د1لقتلا ة1نهذلا ة{�Í نم 

 .ة1مويلا ةا1حلا لوقح مظعمل ة)روكذلا ةسدنهلا ەرهظت ام وهو ،ةأرملا
'~ ة1ئاسEلا ة1سا1سلا ةكراشملا ·ع ة��بك تا\دحت ماعلا ءاضفلل يروكذلا دÏ1ش¶لا اذه ̄حط\

R ام اً��ثك ذإ ،ةماعلا نوئشلا 
 ·ع تارداق ��غ نهراeتعا متي ام اً��ثك ،لG .ماعلا ءاضفلا قا�³خا اهنأش نم ة1سا1س ةرداeم لJ ءازإ ةē)لا '�¢عG ءاسEلا ¤إ رظنُي
 بازحألا ·ع تا7Éعصلا ضعG ،ة\د1لقت ة)روكذ ةفاقث اهتد1ش ³̧Rلا ،ة1طمنلا تاروصتلا ەذه ̄حطت .ةماعلا ة1لوئسملا لمحت
'~ ة1سا1سلا

R ملا معدe³̧لا عــــ)راشملاو تارداR عت اهنأش نمÂ(ةأرملا روضح ز ~'
R ة1سا1سلا ةا1حلا بلق. 

'~ ماعلا نأشلا ةرادإ نمو ،R£ا1سلا لاجملا نم ءاسEلا داعe¶سا ىدأ
R مهطارخنا ¤إ ،برغملا ~'

R تا1عمجلا لمع JKنم ة1ل 
 ر)7طتو ل1كشµ لالخ نم ،ة1ئاسEلا ة1ضقلا ل1كشµو روهظل كلذ دهمو .R£ا1سلا مهعزانتو مهذوفن ضرفل ؛ةمواقملا تا1لآ

 ،كلذو 25.عمتجملا لخاد اهرودو اهروطتو اهتنا مو اهعضوب �Rولا لجأ نمو ةأرملا لجأ نم لضانت ةفلتخم ة1ئاس� تا1عمج
'Pوناقك ماعلا ءاضفلل اهجولو د1قت وأ قوعت دق ³̧Rلا '�¢ناوقلاÉو ،ةفرعملاو م1لعتلاG ةقلعتملا ا\اضقلاG اهيعو عفر لالخ نم

R 
'~ ��بك ل شj ة1ندملا ة1مانيدلا ەذه تمهاس ث1حG ؛لغشلاو ةÒألا

R م ·ع دمتع\ يوس� باطخ قلخeة1طارقم\دلا ئدا 
 .ناس�إلا قوقحو

'~ ة1ئاسEلا تامظنملا زورب ءاج
R ³̧لا ة1نطولا ةلودلا جذومن ةمزأ ·ع لعف درك برغملاR مل µدوعوب ما'�³لالا عطتس 

³~وقح باطخG ماعلا ءاضفلا ءارثإ ·ع تامظنملا ەذه تلمع ذإ ؛لالقتسالا دعçR Gمتجملاو R£ا1سلا ث\دحتلا
R اني& 

'~ مهاس يذلا رمألا .ءاسEلا ا\اضق
R لا نم تادهطضملا ةئبعت لالخ نم ة1عامتجا ة1مانيد قلخEءاس. Jعل امeەذه ت 

'~ اهم اًرود تامظنملا
R لاBدض حاف Jجلا '�¢ب ةاواسماللا لا شأ لEالضف ،'�¢س

ً
 ة1طارقم\دلا ا\اضق ·ع ءوضلا اهط1لسµ نع 

 ة1عامتجالا ة1مانيدلا ەذه تحرط .ا1ًسEج ة'��حتملاو ة1عمقلا تاسرامملاو يد1لقتلا ��كفتلا يدحتو ة1عامتجالا ةلادعلاو
قافآ تحتفو ،ة1موكحلا ة1منتلا تاسا1س ·ع ةد\دج تا\دحت ةد\دجلا

ً
'~ ��كفتلل ةد\دج ا

R امتجالا ع7نلا ا\اضق�R.26 
'~ ة1ئاسEلا ةكرحلا نكت مل

R متجملا عا�لا شماه ·ع برغملاçR، ³̧لا ،ة1سا1سلا تالوحتلا اهتعفد ذإR عم برغملا اهفرع 
 ،1992 ةنس عيقوت نويلم ةض̄)عل اهقالطإ لالخ نم ،ة1ع)µklو ة1سسؤم تاحالصðب ةeلاطملا ¤إ ،تاE1يعس¶لا علطم
Gمeل ة1طارقم\دلا ة1عمجلا نم ةرداEاهرمتؤم ءانثأ برغملا ءاس ~'

R د ة\اهنêمس�Q 1991 ~'
R لاÉ̄و ،طا�R يغتب بلاطت ةض̄)ع�� 

 س�سأتلاو 1ÑRظنتلا ءانبلا ةلحرم نم لاقتنا ةGاثمG ةد\دجلا ة1ئاسEلا ة1مانيدلا ەذه تناJو ،ة1صخشلا لاوحألا ةنودم
 فراعتم وه ام قفو ءاسEلا قوقح ز)Âعت لجأ نم عفا�³لاو Q̧Rلطملا لاضنلا ةلحرم ¤إ ة1ئاسEلا ة1ضقلل ÃQRولويد\إلاو يركفلا

'~ ا1ًلود ه1لع
R 27.ناس�إلا قوقح ةموظنم 

'²سويلا نمحرلا دeع د1سلا ةموكح تعفد ةد\دجلا ة1ئاسEلا ة1مانيدلا ەذه
R م نع نالعإلل ،1999 ماعklةـطخلا« عو 

'~ ةأرمـلا جامدإل ة1نطولا
R ³̧لا »ة1منتلاR فل ملا ر)زولا اهدعأ Gضوهنلا Gيدعسلا د1عس« د1سلا ةأرملا عاضوأ«، Gةكراشم 

 cedaw(.28( ءاسEلا دض '��يمتلا لا شأ ةفاJ ضهانت ³̧Rلا ة1لودلا قيثاوملا دامتعاو ةثادحلاG ةعeش¶م ة1ئاس� تا1لاعف
'~ ةأرملا ةنا م ز)Âعتل عوklملا اذه فدهــ)و

R �³لا لاجمÉ1عتو ،اً\داصتقا ةأرملا جامد§و ،ة1باجنإلا ةحصلاو ة1مألا وحمو ةÂ(ز 
 29.ا1ًنوناق اهتنا م

 قلعتملا قشلا ام1سال ،ةÉ̄1غملا ة1مالسإلا ةكرحلا نم ةسÒl ةمواقمG ل7Éق هنأ الإ ،عوklملا اذهل Í̧Rيدحتلا ناهرلا مغر
Gألاو ة1صخشلا لاوحألاÒةدشاح ة��سم م1ظنتل اهداق ام وهو ،ة Gءاض1بلا رادلا ~'

R اعلاÒl يذلا رمألا .2000 ةنس سرام نم 
'~ ةداضم ة��سمG درلل ة1ثادحلا ىوقلا عفد

R لا ةمصاعلاÉ̄م ةدناسمل طاklة1نطولا ةطخلا عو. 
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 طklلا '�¢سحت اهنأش نم تاحالصإ عضول ة1ق1قح ةمزأ لّثم '�¢ظفاحملاو '�¢يثادحلا '�¢ب داحلا باطقتسالا اذه
³~وقحلاو ÝRسؤملا

R عفد يذلا رمألا ،ةأرملل Gلا تام1ظنتلا ضعEلملا م1كحتلا بلطل ة1ئاسùR، ةنجل '�¢يعت ·ع لمع يذلا 
 ³̧Rلا ة1عامتجالا تالوحتلا �Rارت ة1صخشلا لاوحألا ةنودمل ة̄)هوج ةعجارم حا�³قال ؛تاصاصتخالا ةددعتم ة)راش¶سا
'~ سداسلا دمحم كلملا هنع �Qّع يذلا رمألا .PQRرغملا عمتجملا ق�³خت ³̧Rلا ة1فاقثلاو ة1عامتجالا تاهجوتلاو ،دلeلا اهش�ع\

R 
الضف« هلوقG 2003 ةنس هل باطخ

ً
'~ دد�³ن مل اننإف ،اهفاصن§و ةأرملا عاضوأG ضوهنلل ەانذختا امع 

R غم عمتجملا ب1نجتeة 
 30.»ة1ضقلا ەذه لوح ةنتفلا

µحمس¶ف ،'�¢يسا1سلا ءاقرفلا فلتخم '�¢ب تافالخلا لحل ة\د1لقتلا تا1لآلا ىدحإ ة1م1كحتلا ةف1ظولا ل ش Gظافحلا 
'Ø)راتلا اهراسم ةل1ط .R£ا1سلا لقحلا ·ع ةB1لملا ةسسؤملا ذوفن طسíل ة1لآ دعت امJ ،مئاقلا عضولا ة\امحو نزاوتلا ·ع

R 
'~ PQRرغملا عمتجملا ي�³عت ³̧Rلا »ة1ماسقنالا« ةع1بطلا تمهاس ذإ ،ا1ًم1كحت اًرود ةB1لملا ةسسؤملا تeعل

R ەذه روطت 
 دعG ةثيدحلا ةÉ̄1غملا ةلودلا تقفار ³̧Rلا ة1سا1سلا ةÉ̄جتلا د1لو س�ل ةB1لملا ةسسؤملل 1ÑRكحتلا رودلا نإ 31.ةف1ظولا
'~ ة1خ)راتلا اهروذج دجت ة\د1لقت ةسرامم هنوك ردقG ،لالقتسالا

R بE132.ةنزاوملاو م1كحتلل ماظنك نزخملا ة 
 
 ةد+دج ةسا-سك ة-ئاس;لا اتو`لا
 
'~ ةأرملا ل1ثمت صقن ةجلاعمل فدهي ا1ًباج\إ ًءارجإ »اتوBلا« ماظن دع\

R ه1ن�ت متو ،ة1سا1سلا تاسسؤملا ~'
R بناج نم لصألا 

'~ ة1سا1سلا بازحألا
R سلا لالخ جــــ)و'�لاeيعE1ضأ '�¢حلا كلذ ذنمو ،تاØ أ دحأÒ³̧لا ة1نوناقلا تاهاجتالا عR اًراهدزا تفرع 

'~ اً��بك اًراش¶ناو
R الضف .ملاعلا نم ةفلتخم ة1سا1س تاقا1سو قطانم

ً
 ة̄)كفلا تالاجسلا نم د\دعلا ̄حط هنوك نع 

 '�¢ب نمو ،ة1ئاسEلا ةكراشملل R£ا1سلا طklلا '�¢سحتل اهدامتعا نكم\ ة1سا1س ة1لJK ه1ف ��كفتلا مت امدنع ة1سا1سلاو
 بخنلل ة1ج1تا�³سالا زفاوحلا حنم)و ،ةأرملل ة1سا1س ةئبعت قلخG حمسê »اتوBلا« ماظن نأ �R تمدق ³̧Rلا تا��سفتلا
 33.ة1سا1سلا ةكراشملل ة1لودلا ��ياعملاو تاسا1سلا عم ةقس¶م ةمئاقلا ة1سا1سلا ��ياعملا نم لعج\ هنأ امJ ،ة1سا1سلا

 ة1مهأG ةأرملا �Rو عفرل ؛ة1ئاسEلا تامظنملل ة1سا1س ةصرف ةأرملل ة1سا1سلا ةكراشملا لجأ نم R¤ودلا طغضلا لّثمو
 .ة)روكذلا ةنم1هلل تعضخ املاطل ³̧Rلا ،ةeختنملا تاسسؤملا لخاد R·1ثمتلا اهطÒl '�¢سحتو ،ة1سا1سلا اهقوقحG ةeلاطملا

~'
R لا« ةلأسم ̄حط مت قا1سلا اذه لظBلا اتوEلا تامظنملا بناج نم »ة1ئاسEاجتسا ؛ة1ئاسGة

ً
 م1هافمل R¤ودلا روطتلل 

'~ ة1ئاسEلا تامظنملا �Qتعتو .'�¢سEجلا '�¢ب ةاواسملا
R بعتلا مت ام وهو .ةأرملا قوقحل '�¢يلخادلا '�¢معادلا مهأ نم برغملا�� 

'~ ةأرملا ةكراشم ةنجل« ل1كشµ دنع هنع
R 1993 ماع »ة1سا1سلا ةا1حلا ~'

R 34.ءاض1بلا رادلا 
 ش

ú
'~ ة)7سEلا تامظنملا ىدل اًسجاه ،ةأرملل R£ا1سلا '�¢كمتلا بلطم ل

R ذنم برغملا Gة\اد µيعسE1املا نرقلا تاÔ'
Rذإ ؛ 

'~ ةklع نامض ل1بق نم ،ةأرملا ة1ل1ثمت عيجش¶ل تاح�³قمG ة1نعملا تاطلسلل تمدقت
R تاح1ش�³لا نم لقألا ·ع ةئاملا 

'~ تاGاختنالا نوناق حالصإ ناJ دقل .ة1ئاسEلا
R ب اهبلاطم عفرل اهل ة1سا1س ةصرف 2002 ف1صÂ(ة1سا1سلا ةكراشملا ةدا 

 ةأرملل ÝRسؤملا طklلا '�¢سحت ة1غG ؛»PQRاختنالا نوناقلا ةعجارم عوklم«ـG ةموسوم ة1بلطم ةركذمل اهعفر لالخ نم ،ةأرملل
 ت�Qتعاو ،ة1سا1سلا ةدارإلا با1غل ةأرملل R£ا1سلا ل1ثمتلا فعض باeسأ ةركذملا ەذه تعجرأو .R£ا1سلا رارقلا ز}ارم لخاد
 35.ةأرملل R£ا1سلا '�¢كمتلا ز)Âعت لجأ نم ة1ق1قحلا اهتدارإ نع ��بعتلل ةموكحلل ةصرف نوك1س ،تاGاختنالا ةنودم ل\دعت نأ

'~ اًمساحو اً)روحم اًرود PQRرغملا R£ا1سلا ماظنلا لخاد ةB1لملا ةسسؤملا تسرام
R عتÂ(ةمظنملل ة1قوقحلا ا\اضقلا ز 

'~ ةمìاحلا بخنلا تناJ ث1حG ،ة1ئاسEلا
R إ نأ اد1ج كردت برغملاÒlةأرملا كا ~'

R لا ماظن ق̄)ط نع ة1سا1سلا ةا1حلاBهل اتو 
'~ ا1ًجراخ ة1سا1سلا ەرامث Ŗ'جو ،ا1ًلخاد ة1سا1سلا تاسسؤملا ة1عÒl ز)Âعت اهنÏب نم ،ةمهم ة1سا1س دئاوع

R لاع خانم لظÑR 
ال1لد تحeصأ امJ ،د\ا'�³م ل شj ةزراG ة1ضق '�¢سEجلا '�¢ب ةاواسملا ةركف ه1ف تحضأ

ً
 ةثادحلاو ة1طارقم\دلا ة1عوklملا ·ع 

 .ة1سا1سلا
'~ كلملل ة)Âكرملا ةنا ملا

R ا1سلا ماظنلا£R رغملاPQR لا ةكرحلا تعجشEلاطملا ·ع ة1ئاسeلا« ماظنب ةBام1س ال ،»اتو Gدع 
'Pاثلا باطخلا

R سداسلا دمحم كلملل Gسانمeرألاو ةسداسلا ىركذلا ةÉبعشلاو كلملا ةروثل '�¢ع ~'
R علاkl(سطسغأ نم ن 
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³~ر غ7لG روطتي ف1ك« ه1ف ءاج يذلا ،1999
R لاو .ەراهدزاو عمتجملاEاللا ءاسPá

R êنهحلاصم ردهُت هفصن ءاهز نل ش ~'
R غ�� 

'~ ة1ماسلا نهتلاسرو بسان¶ت لاجرلا قئاقش اهب نه ،قوقح نم ف1نحلا نيدلا نهحنم امل ةاعارم
R دق امم نهل فاصنإ 

'~ ءاوس ،روكذلا هG نسفان ىوتسم نغلG نهنأ عم ،فنع وأ ف1ح نم هل نضرعتي
R 36.»لمعلا وأ ملعلا ناد1م 

~'
R قا1س Ò³̧لا »د\دجلا دهعلا« ة\دR 1999 ةنس شرعلل سداسلا دمحم كلملا لوصو تقفار، Jاختنالا تناGتا 

 عم .ةفافشو ةهــ)Âن تاGاختنا ءارجðب ة1سا1سلا ىوقلا تم'�³لا ث1حG ؛R£ا1سلا ��يغتلا ا\اونل راeتخا لوأ 2002 ماعل ة1ع)kl¶لا
 '�¢نطاوملا ةكراشم ةeس� عفر لجأ نم ؛ة1سا1سلا ةكراشملا طÒl '�¢سحت فدهتسµ ة1باختناو ة1سا1س تاحالصðب كلذ ز)Âعت
'~ ةÉراغملا

R اختنالاGمهتقث ةداعتساو ،تا ~'
R غملا ةسا1سلاÉ̄1و .ةJ³̧لا تاءارجإلا '�¢ب نم ناR عا�³قالا نس ض1فخت اهذاختا مت 

'~ ةklع ةeسEب ءاسEلاG صاخ اتوك ماظن دامتعاو ،ةنس ةklع نامث ¤إ ن)klع نم
R ة1با1نلا دعاقملا نم ةئاملا. 

'~ اً\دعاصت اًراسم »اتوBلا« ماظن لالخ نم تاÉ̄1غملا ءاسEلل R£ا1سلا '�¢كمتلا ةصرف تحتف
R مل ذإ ،ة1سا1سلا ةكراشملا 

êلا ةسسؤملا ¤إ ج7لولا نعطتس�Qالإ ة1نامل ~'
R 1993 ةنس، Gلا ةسسؤملا لوخد نم ناتأرما تنكمت امدع¶kl(ة1ع Gسلجم 

'~ ��كفتلاو ،ش�مهتلاو ف1حلا عفر ةرو'& ·ع ءوضلا طلس ام وهو ؛نيدعقمG امهزوف دعG باونلا
R ززعت ة1سا1س تا1لآ 

'~ 37.ةeختنملا تاسسؤملاG نهروضح
R لل ة1قفاوت »اتوك« برغملا ̧'بت ،قا1سلا اذه لظEءاس، G1ظنتلا نوناقلا ل\دعت دعÑR 

 ة1باختنالا رئاودلا م1سقت ·ع صن يذلا باونلا سلجمG قلعتملا 31.97 مقر 1ÑRظنتلا نوناقلل ��غملاو ممتملا 02.29 مقر
 ة1لخادلا ةرازو '�¢ب قفاوتلا مت اًدعقم '�¢ثالث مضت ة1نطو ىرخأو ،اًدعقم 295 مضت ة1لحم ة1باختنا رئاود ،'�¢فنص ¤إ

 38.ءاسEلل اهص1صخت ·ع ة1سا1سلا بازحألاو
'~ �Rون لوحت وهو ،2002 ةنس نامل�Qلل ةأرما '�¢ثالثو سمخ لوصول قفاوتلا اذه ىدأو

R ³̧لا ة1ل1ثمتلا مجحR نم تعفترا 
'~ ةئملاG ةklع نم تس

R لا '�¢تيالولا¶kl(تيع¢�' )ع ¤إ )1997-1993klع نم ة1نامثو ةklة Gاختنا بقع ةئملاG2002 تا. 
'~ 111 ةeترملا نم برغملا لقتنا اذهــÉو

R لا ةمئاقeلا ة1ل1ثمتلا تاذ نادل�Qلل ة1ناملEترملا ¤إ ءاسeعم ،هنأ الإ .ا1ًملاع 69 ة 
 دق JÑR عجارت وهو ؛ةأرما '�¢ثالثو عــÉرأ ¤إ '�¢ثالثو سمخ نم تاeختنملا دادعأ تعجارت �Q 2007مت�س نم عباسلا تاGاختنا
'~ هعضوب نBل ،اًف1فط ودeي

R ودلا ىوتسملا ·ع ةنراقملا راطإ¤R دقف Jترملا نم برغملا لقن ث1ح ،اً)7ق ە��ثأت ناeة1ناثلا ة 
 R.39¤ودلا ىوتسملا ·ع '�¢عس¶لاو ةنماثلا ةeترملا ¤§و ،PQRرعلا ىوتسملا ·ع ةعGاسلا ةeترملا ¤إ
 
 ءاس;لل PQا-سلا ط=>لا زiYعتل ةصرفك ghQرعلا عيR]لا
 
Jلا ثادحأل ناÉ̄رعلا عيPQR، و ة)روتسد تاحالصإ نم اهقفار اموµkl(لا ةكرحلل ة��بك ة1سا1س ةصرف ،ةعساو ة1عEة1ئاس 
'~ ةقGاسلا قرطلا نع اهلمع ة1جهنم تفلتخا ³̧Rلا روتسدلا ل\دعتل ة)راش¶سالا ةنجلل ،اهبلاطمو اهتاروصت م\دقتل ةÉ̄1غملا

R 
ل نBل .ة)روتسدلا ةق1ثولا دادعإ

Ö
 '�¢كمتلل ة1ل شلا تاءارجإلا زواجتي مل ة1ئاسEلا ةكرحلا هG تمدقت يذلا ̄حطلا نأ ظحو

 رارقلا ةعانصو ةطلسلا لوادتل ة1ساسألا ةنامضلا اهراeتعاG 40،ة1طارقم\دلا ة1لا شإ قمع ¤إ اهتاروصت ذافن نود ،R£ا1سلا
 .رحلا

 ءاج كلذل ،هنع لزعمG برغملا نك\ مل يذلاو ،PQRرعلا ملاعلا هفرع يذلا ÃQRاجتحالا قا1سلاG 2011 ةنس روتسد رثأتو
قاسµا ؛ة1ساسألا تا̄)حلاو قوقحلا نم ةمزرب روتسدلا

ً
'~ نوجتحملا اهفّثك ³̧Rلا بلاطملا عم ا

R الثلاPÍ
R آلاP³

R: »ة̄)ح«، 
 ة)Âمرلا هتالومحG 1996 روتسد نم 19 لصفلا ��غ\ يروتسدلا عklملا لعج ام اذه ،»ة1عامتجا ةلادع«و »ةمارك«
PÍادحلا«ــG فصُو لصف ¤إ ،ة\د1لقتلا

R دقتلاوéR«، Gةاواسملا مدق ·ع ناعتمتي ةأرملاو لجرلا« نأ ·ع صن ث1ح Gقوقحلا 
 قيقحت ¤إ çسµ« ةلودلا نأ ·ع ەد1}أت عم .»ة1ئÏبلاو ة1فاقثلاو ة1عامتجالاو ة\داصتقالاو ة1سا1سلاو ة1ندملا تا̄)حلاو
 41.»'��يمتلا لا شأ لJ ةحفا مو ةفصانملل ةئيه ة\اغلا ەذهل ُثَدْحُتو .ءاسEلاو لاجرلا '�¢ب ةفصانملا أدeم

Jعت مت امÂ(الصإلا راسملا اذه زÃR G1ظنت نوناقÑR، لا ة1ل1ثمتلا معد اهنأش نم تا1ضتقم نّمضتEشلا ة1ل1ثمتو ة)7سeبا 
Gلا فرط نم ةمدقملا تاح1ش�³لل ة1نطولا ة1باختنالا ةرئادلل ةهجوملا دعاقملا ص1صخت مت ث1ح ،باونلا سلجمEءاس 
 ·ع ةحش�³م '�¢تس باختنا نامضل ةمزاللا ة1ع)kl¶لا ة1لآلا عضو عم ،ةنس '�¢عÉرأ مهنس زواجتي ال نيذلا ،روكذلا باeشلاو
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الضف 42.اًدعقم R 395¤امجإ نم ةرئادلا ەذه مسرب اGًاش اًحشرم '�¢ثالثو لقألا
ً

 ة1عامتجالا ة1منتلا ةرازو ز)Âعت مت كلذ نع 
'~ نماضتلاو ةÒألاو

R ب 2012 ةنسðو ،اهتا1لوئسمل ةأرملا عاطق ةفاضÉألاو ة1عامتجالا ة1منتلا ةرازو« ¤إ اهمسا لوحت اذهــÒة 
 .»ةأرملاو نماضتلاو

 ،راسملا ة1عe¶ب ةموكحم تلظ ة1سا1سلا ةسرامملا نأ الإ ،تاÉ̄1غملا ءاسEلل 2011 روتسد اهحنم ³̧Rلا تاeس¶كملا مغرو
'~ ةأرملا ب�صن ناJ ث1ح

R ةموكح لوأ Gو ،ة1منتلاو ةلادعلا بزح نع ةدحاو ةر)زو ،2011 روتسد دع�R ةد1سلا jةم1س 
 ام وهو ؛عجا�³لا اذهب د\دنتلل ةÉ̄1غملا ة1ئاسEلا تامظنملا R£ا تنالا عضولا اذه عفد .اًر)زو '�¢ثالثو دحاو نمض نم يواقحلا
'~ ةÉ̄1غملا ةأرملا اهتققح ³̧Rلا تاeس¶كملا نع اًعجارت ضعeلا ە�Qتعا

R اسلا تاونسلاGبئاقح عبس نلغش ث1ح ،ةق ~'
R 

 .2007 ةنس لالقتسالا بزح اهداق ³̧Rلا ةموكحلا
 
 ؟qhQاجز فقس مأ PQا-سلا UVWكمتلل ة-لآ ة-ئاس;لا اتو`لا
 
 ظافحلا ضرغG ةأرملل ةق\دص تاسا1س اeًلاغ نسµ ة1طارقم\دلا ��غ ةمظنألا نأ ةلودلا ة)7س� لوح ثاحGألا ضعG رهظُت

1²³قح R£ا1س '�¢كمت قيقحت فدهب س�لو ،ةطلسلا ·ع
R.43 اجز فقس قلخل ةادأ ع7نلا ةسا1س حبصت كلذلÃQR لخاد ةأرملل 

 .R·عفلا R£ا1سلا '�¢كمتلا تاجرخم ·ع ف1عض ��ثأت اهل ةزوجحملا دعاقملا ةسا1س لعج\ ام وهو ؛ةeختنملا تاسسؤملا
'~ ةزوجحملا دعاقملا ةسا1س لامعإ نوكG »انيل ̧'م كورك« تلداج دقل

R جتلاÉ̄غملا ة1سا1سلا ةÉ̄1ل1ثمتلا نم داز ة 
'²صولا

R لو ،ةأرمللBىدأ هن ~'
R اجز فقس لاخدإل هسفن تقولاÃQR ا1سلا ل1ثمتلا نم لعج\ 44،د\دج£R ال1ثمت ةأرملل

ً
 ؛اً)Âمر 

Gلا ماظن عاطتسا ث1حBاتو ~'
R ةأرملل يددعلا جامدإلا ةدا)ز ةسرامملا نم نيدقع لالخ ~'

R لا ةسسؤملا�Qكلذ عمو ،ة1نامل 
1²³قحلا R£ا1سلا ل1ثمتلا '�¢مأتل ة1فاJ ��غ اهدحو »اتوBلا« حبصت ذإ ؛ا1ًعون س�لو ا1ًمJ ل1ثمتلا اذه e²³ي

R غملا ةأرمللÉ̄1؛ة 
'~ ةأرملل ةف1عضلا ل1ثمتلا ةeس� هسكعت ام وهو

R ة1لحملا حئاوللا. 
 
 

 )1( لودج
 202145و 1977 ةنس DEFب AB@رغملا باونلا سلجم9 ة2ئاس5لا ة2ل2ثمتلا روطت

 
 تازئافلا ددع تاحشرملا ددع خــــ&راتلا

 
 ة7س5لا

1977 08 00 00 
1984 15 00 00 
1993 33 02 06  %  
1997 69 02 06 % 
 ق]Zط نع 698و ا2ًلحم 266 نهنRب 964 2002

 ة2نطولا ةحئاللا
bF 05 نهنRب 35 تازئافلا ددع

B 30 و ة2لحملا ةرئادلا 
 اتوdلا ق]Zط نع

10.8 % 

2007 780 bF
B لا(ة2نطولا ةحئاللاdاتو( 

 ةرفوتم fEغ ة2لحملا تاح2شfgلا
bF 04 نهنم 34 تازئافلا ددع

B 30 و ة2لحملا ةرئادلا 
 اتوdلا ق]Zط نع

10.6 % 

 نع 1160و kBحم 464 اهنم 1624 2011
 ة2نطولا ةحئاللا ق]Zط

bF 07 نهنم 67 تازئافلا ددع
B 60 و ة2لحملا ةرئادلا 

 اتوdلا ق]Zط نع
17 % 

10bF نهنم 81 تازئافلا ددع ةرفوتم fEغ 2016
B نع 71 و ة2لحملا ةرئادلا 

 توdلا ق]Zط
21.18 % 

2021 
 

bF 05 مهنم 95 تازئافلا ددع 2329
B 90 و ة2لحملا ةرئادلا 

 اتوdلا ق]Zط نع
24.3 % 
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 ذإ ،ءاسEلل ةصصخملا ة1نطولا حئاوللا ب�صن نم ناJ باونلا سلجمG ة1ئاسEلا ة1ل1ثمتلا ةدا)ز نأ قباسلا لودجلا رهظُ\
 ماظن اهقلخ ³̧Rلا ةئبعتلاو ة1مانيدلا سكع\ يذلا رمألا ،2021و 2002 ةنس '�¢ب تفلم ل شj تا1نامل�Qلا ددع دادزا

'~ ءاج يذلا 27.11 مقر باونلا سلجمG قلعتملا 1ÑRظنتلا نوناقلا نأ ام1سال ؛»اتوBلا«
R ة)روتسدلا تاحالصإلا قا1س 

 اًدعقم '�¢تس ¤إ اًدعقم '�¢ثالث نم ءاسEلل ةزوجحملا دعاقملا ددع نم عفر دق 2011 ةنسل PQRرغملا كارحلا دعG امل ة1نوناقلاو
 ة1باختنالا دعاوقلا رثأتت .ةتباث هeش تلظ ³̧Rلا ة1لحملا حئاوللا سكع كلذو ،باونلا سلجم اهنم فلأتي اًدعقم 395 '�¢ب نم
Gبرغملا Gعللا ةع1بطe³̧لا ة1سا1سلا ةR لل دقتفتBت�³لا عنمت ،كلذل ؛ة1طارقم\دلا تاموقملا نم ��ثÏeة1سسؤملا تا 
 .مئاد R£ا1سو PQRاختنا معد نامضل اهنم ةدافتسالا نكم\ ة1لحم ة1باختنا ةرئاد ءانب نم تا1نامل�Qلا

'~ تاeختنملا ءاسEلا ددع ةدا)ز لالخ نم ىودعلا ثدحت مل »اتوBلا« ق̄)ط نع '�¢كمتلا ةسا1س نأ ودeي
R رئاودلا 

 .»اتوBلا« تاeلطتم زواجتي امG باختنالاو حيش�³لا نم ءاسEلا عنم\ ،»د\دج ÃQRاجز فقس« لاخدإ ¤إ ىدأ ام وهو ؛ة1لحملا
Jمل ام ê1ثمتلا طمنلا اذه فعس·R ختنملا نم د\دعلا شهلاeاوللا تاP³

R ع نحجن�Q لا« ة1لآBاًقحال نهباختنا متي نأ »اتو ~'
R 

'~ ءاقeلا نم ءاسEلا عنم\ يذلا PQRرغملا »اتوBلا« ماظن م1مصت راeتعالا '�¢عG انذخأ اذإ اذه .ة1لحملا رئاودلا دعاقم
R سلجم 

 .ةدحاو ةرم الإ ة1نطولا ةحئاللا نمض دعقم ·ع لوصحلاG نهل حمسêُ ال ث1حG ؛باونلا
 اهلوقG ،ة)راس�لا ة1فلخلا وذ ة1بعشلا تاوقلل ýRا�³شالا داحتالا بزح نع تاقGاسلا تا1نامل�Qلا ىدحإ هنع ت�Qع ام اذهو

 ·ع تحشرت اذكهو .اهسفن ةحئاللا ·ع اًددجم حش�³لاR G¤ حمسêُ مل ،كلذ دعG .ةأرملل ة1نطولا ةحئاللا ·ع PQRاختنا مت«
'~ ة1لحملا ةحئاللا ىوتسم

R ل ،ىرخأ ةقطنمBوصح مدع ن¤R لا نم وأ بزحلا نم معدلا ·عEالضف ،تا̄)خألا ءاس
ً

 نع 
'~ حش�³لا نع Òlاeم ��غ ل شj ءاسEلا Ŗ'ثي PQRزحلا معدلا ¤إ راقتفالا« نأ ًةدكؤم .»kخأ Ŗ'لعج قباس ر)زو دض ØRشرت

R 
 46.»ة1لحملا قطانملا

 
 ؟tQطس حالصإ مأ PQا-س UVWكمت
 عافترالا اهزربأ ³̧Rلاو ،ة1سا1سلاو ة1سسؤملا اهتيل1ثمت '�¢سحتل ةÉ̄1غملا ةأرملل ة1سا1س ةصرف ةGاثمG ،»اتوBلا« ماظن ناJ اذإ
'~ ةئملاkl Gع دحأ نم تا1نامل�Qلا ءاسEلل د\ا'�³ملا

R اختنالاGلا تا¶kl(عو دحاو ¤إ ،2002 ةنسل ة1عkl(ع ة1نامثو نklنم ة 
'~ ةئملاG ةئم

R اختناGت ،كلذ عمو .2021 ةنسل باونلا سلجم تاe²³ س�eعم تنروق ام اذإ اًدج ةف1عض ة Gقاس�ألا ضع 
 .برغملا نم ةē)قلا ة1تلودلا
 
 

 )2( لودج
bF ةo2راغملا لودلا بmترت

B pةأرملا ل2ثمت بس bF
B لاfA47تانامل 

 ددع ةلودلا
 ءاس5لا

 ددع
 باونلا

 ة7س5لا
 ة&?ئملا

 بCتA@لا
 FGHراغملا

 بCتA@لا
 FGHرعلا

 بCتA@لا
L&MAفألا

H 
 NHلاعلا بCتA@لا

 65 16 3 2 25.8 462 119 رئازجلا
 43 11 1 1 35 217 76 سPوت
 94 25 9 3 20.5 395 81 برغملا
 
 
Gام ردق Jلا« ةركف تناBلا »اتوEاذج ةركف ،ة1ئاسGلا ةكرحلل ة̄)غمو ةEغملا ة1ئاسÉ̄1ا1سلا ءاضفلل ج7لولل ة£R جيسملا، Gردق 
 Ŗ'̄)ملا د̄)ف ذاتسألا هنع �Qع يذلا رمألا ،ة1لخادلا ة1طارقم\دلا ةسرامملل دقتفت ةÂÉ1ح تاسسؤم مامأ اهسفن تدجو ام
Gغملا بازحألا لخاد ة1طارقم\دلا با1غ نإ« هلوقÉ̄1و ،»ةماع ةرهاظ ة�R سكعت ~'

R ولويد\ألا غارفلا ةلأسم« ەرظنÃQR، 
 ،ة1لخادلا ةÂÉ1حلا تاعا�لا بلغأ نأ ةظحالم ةفداصملا ل1بق نم س�لو .ةلقتسملاو ة1ق1قحلا ة1سا1سلا عــــ)راشملا با1غو
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'~ م حت)و vRخش عباطG عبطنت
R لا تاءالولا قطنم اه��بدتB(̄أ ،ة̄)ئاشعلا وأ ة1تامز{�Í ةرطسملا قطنمل عضخت امم 

 48.»ة1طارقم\دلا ةرادإلا تGاوثلو ة1نوناقلا
µبلا ل شE1ملاو عــــ)راشملل م1لسلا ذ1فنتلا مامأ اًقئاع ة1سا1سلا بازحألل ة1سسؤملا ةe³̧لا تارداR ةكراشم معد اهنأش نم 

'~ ةأرملا
R ا1هلاìملو ،ة1سا1سلا ل µتس¢Í' ³̧لا بازحألا باطعألا ەذهR اهسفن مدقت Gتعاeەذه نأ مغرو .ة1مدقتو ة1ثادح اهرا 

'~ عفرت بازحألا
R اطخGلاطملا ة1باختنالا اهتاراعشو اهتاeام تاراعشلا ەذه نأ الإ ؛ة1عامتجالا ةلادعلاو ةاواسملا قيقحتب ة 

'~ ة)روكذلا تادا1قلا تاحومط مامأ طقسµ تئتف
R لا ةلضانملا عفد ام اذهو .ة1سا1سلا بصانملا ·ع لوصحلاEة1ئاس 

 ال ³̧Rلا ةسرامملاو ةاواسملا نع ثدحتي يذلا باطخلا ،ةسرامملاو باطخلا '�¢ب ناتش« هنأ ·ع ��بعتلا ¤إ حاÉ̄لا ةج\دخ
 49.»كلذ ل1عفت نع دعeلا لJ ةد1عG لازت

 ¤إ ةراشإلا تمت امJ »اتوBلا« ق̄)ط نع نهح1شرت دودح دنع فق\ مل ،ة1لوئسملا بصانم ¤إ ءاسEلا لوصو ةلقرع نإ
 ىوتسم ·ع وأ ةسائرلا ىوتسم ·ع ءاوس ة1لوئسملا لمحت ىوتسم ·ع نهيلع ل\احتلا متي ام اً��ثك لG ،لeق نم كلذ
'~ تالزانتلا م\دقتب تاحش�³ملا ·ع طغضلا ق̄)ط نع ةGانإلا

R ت '&احمëeنهتبغر مدع ت ~'
R اذهو ،ة1لوئسملا لمحت 

الالخ§و ،ة1ئاسEلا ةكرحلل R¤اضنلا راسملل اÉً'&و اًعجارت �Qتع\«
ً

 Gة)روكذلا تا1لقعلا را&إ ىدم فشك)و ،روتسدلا تا1ضتقم 
'~ ةأرملا �ح ·ع

R 50.»طقف ة1عامتجالا راودألا 
 '�¢عتي« هنأ ·ع صنت ة1با�³لا تاعامجلاG قلعتملا 113.14 مقر 1ÑRظنتلا نوناقلا نم ةklع ةعGاسـلا ةداملا نأ مغرو

 نم اًددع نإف ،»س�ئرلا باون ثلث نع لق\ ال تاحش�³ملا نم اًددع س�ئرلا باون تاح1شرت ةحئال نمضتت نأ ·ع لمعلا
'~ ثدح امJ روكذلل اهنكرتو ،ة1لوئسملا R¤وت نهضفر نع ن�Qع ءاسEلا

R اختناGامجلا سلجملا تا�R لا ةنيدملÉ̄مت ث1ح ؛طا 
الدG ةس�ئرلل '�¢ت�ئانب ءافت}الا

ً
'~ ة1عامج ةراش¶سم بسحو .نوناقلا صني امJ ةعÉرأ نم 

R لا ةنيدمÉ̄بغرت مل ،طا ~'
R حاصفإلا 

 ءاسEلا نأو ،مئاقلا فلاحتلا ·ع ةظفاحملا لجأ نم ة1لeق تاقافتال عضخ لG ؛ءاسEلا را1تخاG نك\ مل« رمألا نإف ،اهمسا نع
'~ نم'�³ل\

R 51.»نهبازحأ تاهيجوتب نا1حألا بلغأ 
P³اوللا تا1نامل�Qلا تاeئانلا ضعG بناج نم ەد1}أت مت ام اذهو

R &لل نحeلا ماظن« نأ »نانح روهض« ةثحاBلعج\ اتو 
 ��شµ اتوBلا ماظن حالصإ تا1لآ نأ« ·ع نددش امJ .»ةeعصلا ة1سا1سلا ا\اضقلا نم د\دعلا شماه ·ع نBلو ،ةزراG ةأرملا
 تÉ̄عأ امJ 52.»ةأرملل ة1ساسألا ناس�إلا قوقح ما�³حاG لاوحألا نم لاح يأÃR Gوت الو ،ي��خلا لمعلا ئداeمل ةÒlاeم
'~ اهئا1¶سا نع ة1لحم ةراش¶سم

R لل حــــ)�تeجلا '�¢ب صصحلا ماظن نم »نانح« ةثحاEس¢�'، Gةاواسملا نم نحن نيأ« اهلوق 
 يأ لمحتن ال .روك\دلا لثم )ءاسEلا( نحنو ة\ده اتوBلا �Qتعن نحن .ة1بلس عمتجملاو ة1سا1سلا بازحألا فقاوم ؟ؤفا تلاو
 ·ع )...ةنبا ،تخأ ،تEب( دوس³̧R µلا �R ة7É1سحملا نإ .ة1فاقثلا وأ ة1ضا̄)لا وأ ة1عامتجالا ناجللا ·ع �تقنو ة1لوئسم
l£ لJ م1سقت مت ىوتسملا اذه

Rال)7ط لازي ال ةاواسملا ¤إ ق̄)طلا ؛ء
ً

 53.»اًدج 
الضف

ً
'~ »R£ا1سلا عــــ̄)لا« سḡكتل ة1سا1سلا بازحألا ضعG تهجتا ،كلذ نع 

R حئاوللا نمض تاحشرملا را1تخا 
 R£ا1سلا '�¢كمتلا تا1لآ ةÂÉ1حلا تادا1قلا ضعG تلغتسا ام اً��ثك ذإ ،ة1لئاعلا ةGارقلا را1عم دامتعا لالخ نم ،ة1باختنالا
P³آلا لودجلا ەرهظ\ ام وهو ،ة1ناملرب دعاقم ·ع لوصحلل ة1باختنالا حئاوللا سأر ·ع مهتاē)قو مهتانÉو مهتاجوز عضول

R: 
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 )3( لودج
 201654-2011 ة2ع]{|}لا ةzالولا لالخ تا2ناملfAلا تاtئانلل ة2لئاعلا تاقالعلا ةكtش

 
 ةUناملG@لا مسا

 
 ة\ارقلا ةقالع ةعUبط VHاUسلا بزحلا

 بزحلا9 يدا2قلا رودقنب �Bعملا تخأ ةنبا رارحألل �FBطولا عمجتلا  حتفلا وبأ نانح
bF يدا2قلا ةنبا رارحألل �FBطولا عمجتلا دوهدهوب ةنيم

B لالدوب دوهدهوب بزحلا 
bF يدا2قلا ةنبا رارحألل �FBطولا عمجتلا حاط]Zط ةمحر

B ط دمحأ بزحلاZ[حاط 
bF يدا2قلا ةنبا  لالقتسالا بزح  ح�يق ب5]ز

B ع بزحلاkB ع قباسلا ر]زولا تخأو ح�يقtح�يق دمصلا د 
 طاtش د2مح بزحلل ماعلا DEFمألا ةجوز لالقتسالا بزح قراط ةمطاف
zع قباسلا يدا2قلا ةنبا لالقتسالا بزح ودا9 ةنيمساtع ةجوزو ودا9 نامحرلا دkB افلا�B يدا2قلا يرهفلا bF

B 
 بزحلا

 مهردلا نسح بزحلا9 يدا2قلا تخأ �Bاfgشالا داحتالا بزح مهردلا ة2قر
F@املfAلا بئانلا ةجوز �Bاfgشالا داحتالا بزح �Bالم2لا ةجzدخ

B عtخ يداهلا دfEتا 
bF يدا2قلا ةجوز �Bاfgشالا داحتالا بزح د]ز وبأ ءانسح

B ع بزحلاkB فا�شلا ملاس 
 بلاطلا نب ب2بحلا بزحلا9 يدا2قلا ةجوز ة�اعملاو ةلاصألا بزح ف2فع ةل2مج
 د2مرلا �Fطصم بزحلا9 يدا2قلا تخأ ة2منتلاو ةلادعلا بزح  د2مرلا ة2قر

 
 

 '�¢كمتلا ة1لآ ل)7حت مت هنأ ،ەالعأ اهدنع فقوتلا مت ³̧Rلا تا1نامل�Qلا تاeئانلل ة1لئاعلا تاقالعلا ةكeش لالخ نم ودeي
'~ ة1ئاسEلا ة1ل1ثمتلاG ضوهنلاو R£ا1سلا

R لا�Qامتجالا جاتنإلا ةداعإل ة1لآل ،نامل�R Gرفلا عامتجالا ملاع ةغل�ÝR »يب�� 
 ...هتEباو هتخأو هتجوزو جوزلا ه1ف '�ح\ »R·ئاع« ناملرب ¤إ ةمألا ل1ثمتل ة1ع)µkl ةسسؤم نم اهل)7حت مت ث1حG ؛»ويدروب
 çR̄)لاو Ŗ'ئاÂÉلا قسEلا ةع1بطPQR، Gرغملا ÝRسؤملاو R£ا1سلا ءاضفلا لخاد هل1عفت دنع رثأت »اتوBلا« ماظن نأ '�¢بي ام وهو
 .'�¢كمتلا اذه نضتحت ³̧Rلا تاسسؤملل

P³اوللا تاÉ̄1غملا تا)7سEلا تالضانملا ىدحإ هتد}أ ام وهو
R لا« ماظن دامتعا لجأ نم نلضانBاتو«، Gول ³̧ح« اهلوق 

 د\دجلا يوبألا ماظنلا عم هجول اًهجو ءاسEلا عض\ حئاولل حيش�³لا نإف ،اتوBلا ق̄)ط نع ل1ثمتلا ةeس� عفرب ءاسEلا تeلاط
'~ ة1سا1سلا بازحألا هلثمت يذلا

R لا« لعج\ يذلا .برغملاBاتو« GاثمGقملا براقألا نم نه��غل وأ تاجوزلل »ةلظم« ةÉ̄تا 
'~ '�¢يعتلا« نأ اض\أ ت�Qتعا امJ .»ءاسEلا ةحئال سأر ·ع ةأجف نرهظ\ ث1حG ،بازحألا ةداقل

R حلا بصانملاÂÉ1عضخ\ ة 
 زكرملا ةرط1س ززع)و ة1سا1سلا بازحألا لخاد ةلقتسم ة1باختنا رئاود ءاش�إ نود لوح\ ام ،ة)Âكرملا نم ة1لاع ةجردل
 55.»ةثوروملا تاسرامملاو

'~ م حتملا نأ ،قبس امم رهظ\
R لا عضوEءاس ~'

R تس�ل ة1نطولا ةحئاللا نم ةمدقتملا ز}ارملا �R لا وأ ة1لاضنلاBوأ ةءاف 
'~ارغجلا لصألا ³̧ح وأ R£ا1سلا راسملا

R، Gش وه لeة)روكذلا تاقالعلا ةك Gةمدقتم تا1عضو جاتنإ ·ع ةرداقلا ساسألا 
'~ ءاسEلل

R زوفلا هنمو ،ة1نطولا ةحئاللا Gاملرب دعقمP'
R Gتاح)�ت هتد}أ ام اذه 56.نكمم ءانع لقأ Gبزح تالضانم ضع 

P³اللا يراس�لا ýRا�³شالا داحتالا
R تعا�Qلا« نأ نEختنملا ءاسeلا ماظن لالخ نم تاBلاغ اتوeًنهنأ ·ع نهر)7صت متي ام ا 

'~ ند\ نهنأل ،ة1ق1قح ة1سا1س ةطلس نهيدل س�ل »ةلاJولاG ءاس�« وأ »زومر«
R نا1حألا نم ��ثك Gحل نهرا1تخاÂÉا1سلا نهــ£R 

 57.»نهجاوزأ وأ نهئاGآل ام1س ال ،ة)Òألا نهطGاور وأ
 مدخت ة1لآ اهنأ ·ع اهيلإ رظنُي ةزوجحملا دعاقملا نأG ح& يذلا 58»ن)رول« اهيلإ لصوت ³̧Rلا جئاتنلا هتد}أ ام اذهو

'Pانب ة1نوم« دكؤت ،̄حطلا اذه عم ا1ًشامتو .دئاقلا ��ثأتو ة)Òألا طGاورلا ة1مهأ ززعت اهنأ امJ ،ة7É1سحملا ةسا1س
R لاklياQ̧R« 

 59.ةE1ئاÂÉلا قطنمل عضخ\ لG مهطاش�و مهتيلاعف á'~ا \ ال ءاسEلل ةصصخملا ة1نطولا ةمئاقلل تاحشرملا را1تخا نأ
 �Qع ام اذهو ،ەراسم تعeط ،ة)7يEب ةع1بط تاذ �R ام ردقG ،مويلا ةد1لو برغملاPQR Gزحلا ماظنلل ةE1ئاÂÉلا ةع''�لا نكت مل

'~ لالقتسالا لجأ نم لاضنلا نأ هلوقG »نامترز ما1ل)و« ÓR̄)مألا ثحاeلا هنع
R ازحأ زرف\ مل برغملاGًة1جولويد\أ ا Gام ردق 
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'PوÂÉلا« بزحلاف ،»حلاصم بازحأ« زرفأ
R« نامتراز بسح êاوث دحأ ل شGغملا ة1سا1سلا ةا1حلا تÉ̄1وهف ،ة ~'

R ال ەرظن 
  60.ةلداeتملا تاما'�³لالاو ةك�³شملا حلاصملا هكرحت ام ردقG حضاو Q̧Rهذم ساسأ ·ع موق\

 
  ؟ة-طارقم+د الu ةلh\ل مأ PQا-س UVWكمت
'~ ةأرملل R£ا1سلا '�¢كمتلا ةسا1س نكت مل

R جتلاÉ̄غملا ة1سا1سلا ةÉ̄1مت ،ةÝl
R نجeًة1سا1سلا ىوقلا تاعلطت عم بنج ¤إ ا ~'

R 
'~ ةمهم ةظحل ،�Q 2002مت�س نم ن)klعلاو عباسلا تاGاختنا تناJ ام ردقeف ؛R±ارقم\دلا ��يغتلا

R ا1سلا '�¢كمتلا راسم£R 
'~ اًدعقم '�¢ثالث ·ع نهلوصحG ،تاÉ̄1غملا ءاسEلل

R لا�Qنامل، Gام ردق Jة1تفلا ة1طارقم\دلل ةسا تنا تنا Gاًرا1هناو ،برغملا 
²³فاوتلا بوانتلا«ــG اÉ̄1ًغم ه1لع حلطص\ ناJ ام وأ »R±ارقم\دلا لاقتنالا« ة\دkل

R«داحتالا بزح لوصح مغر ذإ 61؛ 
'~ اًدعقم '�¢سمخG ¤وألا ةeترلا ·ع يراس�لا ة1بعشلا تاوقلل ýRا�³شالا

R اختنالا ەذهGردإ كلملا 'َّ�¢ع ؛تاgوذ وطج س 
 .ة1نامل�Qلا ة1بلغألل هئامتنا مدع مغر اًر)زو 2002 ر7Éت}أ نم عساتلا موي ة1طارقونكتلا ة1فلخلا

 جراخ نم ة1مالسإلا نوئشلاو فاقوألا ر)زوو ة1جراخلا ر)زو ،ة1لخادلا ر)زو :ةدا1سلا ءارزوب Ñسê ام هنÏيعت ·ع ًةوالع
 عفد .ة1ئارجإلا ة1طارقم\دلا ئداeم دحأ دع\ يذلا ،Q̧Rعشلا را1تخالا كحم ·ع مهسفنأ اوعض\ مل ̧'عمG ،ة1موكحلا ة1بلغألا

 »ة1طارقم\دلا ة1جهنملا نع جورخلا« لوح ��هشلا نا1بلا رادصإل ýRا�³شالا داحتالا بزحل R£ا1سلا بتكملا كولسلا اذه
 �Q2003.62مفون نم ن)klعلاو نماثلا موي

PQRاختنالا نوناقلا اهنمضت ³̧Rلا ةماهلا تاحالصإلا مغرو
 ز)Âعت فدهب ،ة1ع)kl¶لا �Q 2021مت�س تاGاختنا رطأ يذلا 63

 ة1ئاسEلا ة1ل1ثمتلا روضح ز)Âعت ·ع نوناقلا اذه صن ذإ ؛ةeختنملا ة1سا1سلا تاسسؤملا فلتخمG ةأرملل R£ا1سلا '�¢كمتلا
Gكلذو ،م1لاقألاو تالامعلا سلاجم Gالضف ،سلاجملا ەذهب دعاقملا ثلث اهحنم

ً
 تاحشرمل اًدعقم '�¢تس ص1صخت نع 

 تفصو ىرخأ تال\دعت تنمضت ،ة1نوناقلا تادجتسملا ەذه نأ الإ .ا1ًناملرب اًدعقم 395 لصأ نم بازحألل ة)7هجلا حئاوللا
Gة1طارقم\دلا ��غ«ـــ«، Jاختنالا مساقلا« نأش وه امPQR لجسملا ساسأ ·ع بس¶ح\ حبصأ يذلا ،»د\دجلا¢�' ~'

R حئاوللا 
 '�¢صصختملا دحأ وهو »رانم كساeلا« ثحاeلا عفد ام اذه ،اهنع �Qعملا ةح1حصلا تاوصألا ساسأ ·ع س�لو ،ة1باختنالا

~'
R اختنالاGغملا تاÉ̄1ارغتسا نع ��بعتلا ¤إ ةGىأر ث1ح ،ه ~'

R ذاش اًرمأ« ل\دعتلا اذه
ً

'~ هل ساسأ الو ا
R ة1لودلا براجتلا 

 64.»ةنراقملا
 ة1سا1س تاسسؤم ءاسرإ بعص\ ذإ ،ة1طارقم\دلا ة1ضق نع ،ةÉ̄1غملا ةأرملل R£ا1سلا '�¢كمتلا ةلأسم لصف نكم\ ال

 ةطلسلا ·ع لوادتلاG ناحمسê خانمو ة1ضرأ دوجو نود ،R·عف ل شj ءاسEلل R£ا1سلا '�¢كمتلا تاراسم ززعت ةلعاف
 ة1سا1سلا ةوقلا نم ل1لقلا اهيدل ،تاسسؤمJ ،ةÉ̄1غملا ة1سا1سلا بازحألا نأ ذإ ؛رارقلا ةعانص تاسسؤم ¤إ لوصولاو
'~ يزكرملا رارقلا عنص ة1لمع تلظ امنÏب .R£ا1سلا لقحلا لخاد ة1عامتجالا حلاصملا نع ��بعتلاو ،تارارقلا ذاختال

R \د 
 ءاقرفلا قوف اهسفن ةعضوم ·ع لالقتسالا ذنم تلمع لG ،طقف ةمìاح ةطلسك اهسفنل رظنت ال ³̧Rلا ةB1لملا ةسسؤملا
 65.'�¢يعامتجالاو '�¢يسا1سلا

ةصاخ ،ةنراقملا ة1سا1سلا براجتلا
ً

'~ ترهدزاو تمدقت ةأرملا ة1ضق نأ دكؤت ،اهنم ةÉ1روألا 
R يل ةمظنأ لظ�Qة1لا 

'~ اهباع1¶ساG ة1طارقم\دلا لGاقملاG تززعت امJ ،ة1طارقم\دو
R أتيل كلذ نك\ ملو ،ة1ل1ثمتلا تاسسؤملاP³ تا1لآ دامتعا الول 

'Pوناق ل شj وأ ،ة1فاندنكسإلا لودلا بلغأ لاح وه امJ يدارإ ل شj ءاوس ة1سا1س
R Jلاحلا وه ام ~'

R غ .ملاعلا لود بلغأ�� 
'~ ع7نلا ةسا1س ̄حط نأ

R بÏهحرطو ،ة1طارقم\د ��غ ة1سا1س ةئ Jارقم\د لا شإ±R دق ،اهلخاد êحبصتو ،ة1ضقلا رهوج ەوش 
 اهتاسسؤمل �Q}أ ة1قادصم ·ع ة)7طلسلا ةمظنألا اهب ثحeت ³̧Rلا تاودألا ىدحإ ،ةأرملل R£ا1سلا ل1ثمتلا ة1ضق
 66.ة1سا1سلا

 تاeلطتم عم ف1كتلا ¤إ ةمظنألا ەذه عفدل ة1سا1س ةصرف ةأرملل R£ا1سلا '�¢كمتلا ةسا1س e²³ت دق ،كلذ عمو
'~ »يدناغ رفE1يج« ةسا1سلا ةملاع ه1لإ تصلخ ام اذهو ،ة1طارقم\دلا

R ة1سا1سلا تاسسؤملا« موسوملا اهباتك ~'
R لظ 

'~ ةسا1سلا ·ع د1ج ��ثأت اهل نوك\ نأ نكم\ ة1عامتجالا تاJرحلاو بازحألاو ة1ع)kl¶لا تائيهلا نأ« اهلوقG ،»ة)روتاتك\دلا
R 
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 ةلصاومو تاد\دهتلا د1يحت لجأ نم تالزانت ة1سا1سلا تادا1قلا مدقت دق طغضلا تحت هنأو ،ة1طارقم\دلا ��غ لودلا
 67.»نواعتلا
 

 ةمتاخ
 

 نرقلا تا1نÏنامث ة\اهن عم برغملا اهفرع ³̧Rلا ة1قوقحلاو ة1سا1سلا تاحالصإلا ��ثأت دنع فقوتلا ةقرولا ەذه تلواح
'~ ن)klعلا

R ا1سلا ماظنلا£R رغملاPQRلماوعلا ەذه تمهاس ذإ ؛ ~'
R لالخ نم ،ةد\دجلا ةجوملا ەذه عم ف1كتلل ماظنلا عفد 

'~ تاحالصإلا ضعeب ما1قلا
R لا ج7لوب حامسلاو ،ناس�إلا قوقح لاجمEختنملا تاسسؤملل ءاسeلا« ماظن ق̄)ط نع ةBاتو« 

'~ تاGاختنا لوأ ذنم
R عت متو ،2002 ةنس سداسلا دمحم كلملا دهعÂ(الصإلا راسملا اذه زÃR بðروتسد عم ةمهم تاحالص 

'~ ة1ئاسEلا »اتوBلا« دعاقم عيسوت لالخ نم وأ ةفصانملا أدeم ·ع صن يذلا 2011
R سلجم لمعل ةرطؤملا '�¢ناوقلا 

الضف .2011 ةنسل PQRرغملا كارحلا تeقعأ ³̧Rلا باونلا
ً

 ةÉ̄1غملا ة1ئاسEلا ةكرحلا هتبعل يذلا يرهوجلا رودلل اهزاربإ نع 
'~ ةأرملا ا\اضق ̄حطل

R ا1سلا '�¢كمتلا ةلأسم اهسأر ·عو ،ماعلا ءاضفلا£R، لجأ نم عفا�³لا لالخ نم ءاوس Gة1ئاس� اتوك ةرول 
~'
R عت لالخ نم وأ 2002 ةنسÂ(بلطملا اذهل اهز ~'

R اهتاركذم ~'
R رعلا كارحلا مضخPQR رغملاوPQR 2011 ةنسل. 

'~ ،ةأرملل ةزوجحملا دعاقملا ةسا1س تقفار ³̧Rلا تاسا1سلا ة1مهأ مغرو
R جتلاÉ̄غملا ة1سا1سلا ةÉ̄1نم د\دعلا نأ الإ ،ة 

'~ اوك ش '�¢ثحاeلاو '�¢يلودلا '�¢بقارملا
R ام تاحالصإلا ەذه نأ اوظحال ث1ح ،تاحالصإلا ەذه ةع1بط�R ة1طارقم\د« الإ 

 ة1طارقم\د سسأ ·ع R£ا1سلا '�¢كمتلا دعاوق ءاسرإ نود هماظن ةهجاو '�¢)'�³ل '�¢جهلا ماظنلا اهلالخ نم çسê ،»ة1حطس
'~ اهادص ةحورطألا ەذه دجت .ةeلص

R ف ،ةأرملل يزمرلا ل1ثمتلا ةع1بطeة\اد
ً

'~ تاeختنملا ءاسEلل ة\ددعلا ةدا)Âلا نم 
R سلجم 

'~ »اتوBلا« ماظن دامتعا ذنم ،باونلا
R اختناGاًرورم ،2002 ةنس تا Gةنسل ة1نوناقلاو ة1سا1سلاو ة)روتسدلا تاحالصإلا 

1²³قح R£ا1س '�¢كمتل تاوطخلا كلت دقت مل ،2011
R، Gاجز فقس لاخدإل تدأ ام ردقÃQR حش�³لل ة1نا مإ يأ قيع\ ،د\دج 

الضف ،اهدنع فقوتلا مت ³̧Rلا ة1لحملا حئاوللا جئاتن هتسكع يذلا رمألا ،ءاسEلل ةصصخملا ة1نطولا ةحئاللا جراخ زوفللو
ً

 
'~ ة1ئاسEلا ة1ل1ثمتلاG ضوهنلاو R£ا1سلا '�¢كمتلل ة1لآ نم »اتوBلا« ماظن ل)7حت نع

R لا�Qامتجالا جاتنإلا ةداعإل ة1لآل ،نامل�R 
 .PQRزحلا عــــ̄)لاو ة7É1سحملا تاسا1س ز)Âعتو ةمدخل ةادأو

 
 

 
 بتاxلا نع
 
'~ ثحاG فWY} دمحم

R أ بصنت ،برغملا – ة1سا1سلا مولعلاGا1سلا لوحتلا ا\اضق ·ع هثاح£R ارقم\دلاو±R ~'
R لاklق 

 .ا1ق̄)فإ لامشو طسوألا
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