
  نادوسلا يف ناسنإلا قوقحل ةرمتسملاو ةخراصلا تاكاهتنالا
  

، قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم نم لك يعرتسي ، تاساردلل ةرظنو ناسنإلا  يـف  ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا عورشمو ةيوسنلا
، نرقلاو ايقيرفأ قرش  ةرمتسملاو ةخراصلا تاكاهتنالا ىلإ ناسنإلا قوقح سلجم هابتنا ،ناسنإلا قوقحل" يرأ" ةمظنمو يقيرفألا
  .نادوسلا يف ناسنإلا قوقحل
  

، مسحُت مل يتلاو نادوسلا بونج لالقتساب ةطيحملااياضقلا  ءازإ قيمع قلقب رعشن  ةراـجتلاو  دودـحلا  نييعت اياضق اهيف امب دعب
،   .ييبأ ةقطنمو نيتيدودحلا قرزألا لينلاو نافدرك بونج يتيالو يف ريطخلا يناسنإلا عضولا مقافت ىلإ يدؤت يتلاو اهربع

  

ا دون امك  نـم  ةررضتملا قطانملا ىلإ لوصولا نم ةيلودلا ةيموكحلا ريغ تامظنملل نادوسلا ةموكح عنم رطخ ىلإ هبنن نأ ضيأ
، يف يدودحلا حلسملا عازنلا يف ،تايالولا  هذه يف ناسنإلا قوقح ةلاح دصر ةيناكمإل ديدشلا دييقتلا نع رفسأ امم قطانملا كلت
، يوجلا فصقلا رارمتساب نوديفي نيتيدودحلا نيتيالولا نم نادوسلا بونج ىلإ نودفاولا نوئجاللا هيف لازام يذلا تقولا  ىرقلل
ا ةمرحم ةحلسأ ىلع روثعلاب معازم نع ًالضف  لـبق  نـم  فـصقلل  تضرعت ةيندم قطانم يف كلذو ،ةيدوقنعلا لبانقلا لثم يلود
 ةـنوآلا  يـف  نادوـسلا  بوـنج  يف نيئجاللا تاميخمل رارفلا ىلإ ةقطنملا يف يندم ٤٠٠٠ وحن رطضا ثيح. ةيموكحلا تاوقلا

،   .طفنلاب ةينغلا جيلجه ةقطنم يف ناسين/ ليربأ يف نادوسلا يتلود نيب تارتوتلا ةدح تدادزا امدعب ةريخألا
  

 ٦٦٥٠٠٠ يلاوح عقاولا يف ىحضأ دقل ا نيحزانلا نم امإ اصخش  نيتاـه  يف رئادلا عازنلا ءارج ةدشب نيررضتملا نم وأ يلخاد
،   .تاريدقتلا ثدحأل اًقفو كلذو نيتيالولا

  

 صقن ةلكشم تمقافت مث نمو .نيمسوم ةدمل مهليصاحم ةعارز نم نيعرازملا عنم يهو ةيفاضإ ةجيتن رمتسملا فنعلا اذهل ناك
،  ءاذغلا . ةيدودحلا قطانملا عيمج يف ةراجتلا لاكشأ ةفاك رظحب نادوسلا ةموكح اهترقأ يتلا ةديدجلا نيناوقلا نع اضيأ ةمجانلاو

ا تاسايسلا هذه تقلخ دقف ا رظح ، بونج ةيالو ىلع ةينادوسلا ةموكحلا هتضرف يئاذغ  رطيـست  يـتلا  قطانملا يف ةصاخ نافدرك
، يف نادوسلا ريرحتل ةيبعشلا ةكرحلا اهيلع   .اهينطاوم ةيامحب نادوسلا تامازتلال اًكاهتنا لكشي امب لامشلا

  

، ىلع ةوالع  ةموكحلا تضرف كلذ ، تالاكو لوخد ىلع ادويق  صاخـشألا  فالآ ىلإ ةيناسنإلا ةثاغإلا ميدقت نود لوحي امب ةثاغإلا
،   يـف  نادوسلا ريرحتل يبعشلا شيجلاو ةينادوسلا ةحلسملا تاوقلا نيب لاتقلا ببسب ةيدودحلا قطانملا يف نيرصاحملا لامـشلا

 نم يناثلا فصنلا لوخد عم يئاذغلا نمألا مادعنا نم ةداح تايوتسم تايالولا هذه يف نيينادوسلا نم فالآلا تائم هجاو مث نمو
  .ةيكيرمألا ةنوعملا ةلاكول ةعباتلا تاعاجملاب ركبملا راذنإلا ةمظنأ ةكبش هتدروأ امل اًقفو ،٢٠١٢ ماع

  

 باـسك  ميـخم  ٢٠١٢ بآ/سطـسغأ  لئاوأ يف تايشيليملا ىدحإ تمجاه ثيح ،لثامم وحن ىلع روفراد يف فنعلا رمتسيو اذه
ا، نيحزانلل ، قاطن جراخ لتقلا مئارج نم ديدعلا باكتراو قاوسألاو لزانملا بهنب تماقو يلخاد  ناكـس  عـيمج  ربجُأ امك نوناقلا
، ٢٥٠٠٠ يلاوح- ميخملا  دـيق  ىلع ءاقبلا لجأ نم نوحفاكي ثيح ،يراربلا ىلإ رارفلا ىلع -ةدحتملا ممألا تانايبل اًقفو صخش

  .ىوأم يأمادعنا يف ةايحلا 
  



، اذه يف ةيدج تاقيقحت يأ رجُت مل ا، نيحزانلا ةيامحل تايجيتارتسا يأ عضوت مل امك ددصلا  يلاـمجإلا  ددعلا دعب ددحتي ملو يلخاد
ا نيحزانلا نيب نم ىلتقلاو نيباصملل  ةـيلبقلا  تاباطقتـسالاب  جعتو ةرقتسم ريغ لازت ال روفراد ةقطنم نأ حضاولا نم ذإ. يلخاد

  .عازنلا نم دقع دعب ةيقرعلاو
  

ا برعن  ةيملـسلا  تارهاظملا دض ةموكحلا اهتنش يتلا ةأطولا ةديدش ةيعمقلا ةلمحلا نأشب ديازتملا انقلق نع قايسلا اذه يف ضيأ
، ءاحنأ عيمج يف ندملا نم ديدعلا يف ةريخألا رهشألا يف ، ةرشع ذنمف. موطرخلا ةمصاعلا كلذ يف امب دالبلا  رـخاوأ  يفو رهشأ
ا، ٢٠١١ لوألا نوناك/ ربمسيد  نيذـلا  ريـصانملا يلاـهأ عم انماضت   ةمصاعلا يف موطرخلا ةعماج تابلاطو بالط جتحا ديدحت
مهلزانم تمده   هذـه  ىـلع  ةطرـشلا  تدرو ؛مهيـضارأ  ىـلع  دـس  ءانبل ةموكحلا هتماقأ عورشم ءارج مهشيع لبس ترمدو
، بهنو ًاليل ةبلطلا نكاسم ةمجاهمب تاجاجتحالا ا ٧٠ لاقتعاو برضو مهفرغ   .بلاط
  

 نع يموكحلا معدلا عفر ءارج تاينادوسلا تابلاطلاو نيينادوسلا بالطلا نيب ديازتملا ءايتسالا ةريخألا ةنوآلا يف روطت دقو اذه
ةبلاطملل٢٠١٢ ناريزح/ وينوي فصتنم يف ةيبعشلا تارهاظملا نم تاجوم ىلإ دوقولاو ةيئاذغلا داوملا ةـحاتإلو   ماظنلا رييغتب ، 
، ةرم عمقلاب نيرهاظتملا بلاطم ىلع ةينادوسلا تاطلسلا تدرو. تايرحلا نم ديزملا  تالاـقتعالا  نم تالمح كلذ يف امب ىرخأ
 نييـسايسلا  نيطـشانلاو  يندملا عمتجملا يطشانو ناسنإلا قوقح نع نيعفادملاو بابشلا ةداقو تابلاطلاو بالطلا تلان ةيفسعتلا

  .ةضراعملا ةداقو
  

، ةئامسمخو فلأب ردقي ددع ىلع لعفلاب ضبقلا يقلُأ دقف  ناـيحألا  نـم  رـيثك  يـف  نيزجتحملا ضرعتب ريراقت تدافأو رهاظتم
 ةينادوـسلا  ةطرـشلا  أجلتو. ينادوسلا يموقلا نمألا زاهج لبق نم مهزاجتحا ءانثأ ةلماعملا ءوس لاكشأ نم كلذ ريغو بيذعتلل

، عمق لجأ نم نايحألا نم ريثك يف مهب شرحتلاو نيجتحملا برض ىلإ نمألا تاوقو  امك تارهاظملا  يسنجلا ءادتعالاب فدهتسَت
، نم تارهاظتملا يظفللاو ا نبعلي يئاللا ءاسنلا ا رود  قايسلا اذه يف ةرهاظتم ١٠٠ نم رثكأ تلقُتعا دقو. سانلا دشح يف يسيئر
  .نيرهش ةدمل نزجتحا ناسنإلا قوقح نع تاعفادملا نم ةأرما ١٤ نهنيب نم
  

نيرهاـظتملا   برـضل  تاوارـهلا  مادختسا تارهاظتلا دض ةينادوسلا ةطرشلا بناج نم ةطرفملا ةوقلل ديازتملا مادختسالا لمش
، ةفاسم نم عومدلل ليسملا زاغلا لبانق قالطإو يطاطملا صاصرلاو تارهاظتملاو  ضعب يف ةيحلا ةريخذلا مادختسا مت امك ةبيرق
 ىـلع  صاخـشأ  ةرـشع  لتق مت ثيح ةديدج ىوصق دودح ىلإ ةوقلل طرفملا مادختسالا اذه لصو دقو. نيرهاظتملا دض تالاحلا

، ، سرادملا بالط نم مهمظعم لقألا  روـفراد  يبونج الاين يف نيرهاظتملا ىلع ةيحلا نارينلا ةطرشلا تحتف امدنع كلذو ةيوناثلا
ا زومت/ويلوي ٣١ يف عراوشلا ىلإ اوجرخنيذلا   تـقلطأ اـمك  . ىرـخألا  ةـش يعملا فيلاكتو دوقولا راعسأ عافترا ىلع جاجتحا

 ةطرشلا ، يف ةليقث تاشاشر تاقلط اضيأ   .مهلزانم يف نييندملا نم ددع ةباصإ ىلإ ىدأ امم ءاوهلا
  

، يف دوست باقعلا نم تالفإلا ةفاقث نإ  نـمألا  تاوـق  وأ ةطرـشلا  دارفأ ةلءاسمل ءارجإ يأ ةموكحلا ذختت مل مث نمو نادوسلا
،ا هذه ةيلوئسم اهليمحتو اهل ةعباتلا   .باقعلاو ةقحالملا نم تاوقلا هذه دارفأ ةيامح يف رمتست لب مئارجل
  

، يف عمجتلا ةيرحل ةبسنلاب لاحلا وه امكو ثـيح  . ةينادوسلا تاطلسلا لبق نم رمتسم موجهل ضرعتت ريبعتلا ةيرح نإف نادوسلا
، تاونسل دتمملاو يباقرلا اهرودب مايقلا يف ينطولا نمألا ةزهجأ رمتست  يـف  ٢٠١٢ماـع نـم ركبم تقو يف    تأدب لب ةليوط
، ىلع ربكأ ةيلام رئاسخ عاقيإل كلذو اهتعابط دعب فحصلا ةرداصم   .ةيتاذلا ةباقرلا ةفاقث ضرفو فحصلا



  

، يأر ةديرج يناثلا نوناك/رياني ٢ يف ينطولا نمألا ةزهجأ تقلغأ  رمتؤـملا  بزحل ةعبات ةينادوس ةضراعم ةديرج يهو بعشلا
، ،. اهيلع قباس موجه دعب ىرخأ ةرم اهرشن فانئتسا نم ةليلق رهشأ دعب كلذو يبعشلا  ١٣ يـف  ناوـلأ  ةفيحص تقلغأ لثملابو

، ىلع ةوالع. ينطولا نمألا نوناق نم ٢٤ ةداملا بجومب يناثلا نوناك/رياني  ضـعبو  تنرتنإلا ءاطشنو نويفحص زاجتحا مت كلذ
، يعامتجالا لصاوتلا تاكبش يمدختسم ،و بيذعتلل اوضرعتو نينودملاو ، دمحم لصيف مهنيب نمو تاقياضملا  يفحـص  وهو حلاص
ا رشع دحأ ةدمل موي لك تاعاس ةدعل زجتحاو رايأ/ويام ٨ يف ىلوألا ةرملل لقتعا ناسنإلا قوقح نع عفادمو ا موي   .يلاتتم
  

ا ١٨ نع لقي ال ام عنم مت دقو ا بتاك ، نم نيرخآ يفحصو رَظح رشنلا   عيـضاوم  ةـش قانم ماـع  لكشب فحصلا ىلع ي نآلا ىتحو
  .ةموكحلل ةضهانملا ةحلسملا تاكرحلاو سيئرلا صخي ام لثم ةساسح
  

،  قوـقح  تاـساردل  ةرهاـقلا  زكرم نم لك دشاني، نادوسلا يف ناسنإلا قوقحل يدرتملا عضولا اذه ءوض يف  ةرـظن  ناـسنإلا
، تاساردلل ، نرقلاو ايقيرفأ قرش يف ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا عورشمو ةيوسنلا ،  قوقحل" يرأ" ةمظنمو يقيرفألا  ناـسنإلا
  :يلي امب مايقلا يلودلا ناسنإلا قوقح سلجم

 ىـلإ  نادوـسلا  ةيالو ةداعإو نيرخآ نيماع ةدمل نادوسلا يف ناسنإلا قوقح ةلاحب ينعملا لقتسملا ريبخلا ةيالو ديدمت •
 .لامعألا لودج نم ٤ دنبلا راطإ يف ناسنإلا قوقح سلجم

 .لماك لكشب ةيالولا ذيفنتل مزاللا معدلا ىلع ةيالولا بحاص لوصح نامضو لقتسملا ريبخلا ةيالو زيزعت •

 .لقتسملا ريبخلا ةيالو عم لماكلا نواعتلا ىلع نادوسلا ةموكح ثح •

، عنمل ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا • ، قوقحل ةيدرتملا تالجسلا تاذ نادلبلا نم اهريغو نادوسلا  ىـلع  لوصحلا نم ناسنإلا
  .ناسنإلا قوقح سلجم ةيوضع

  

  :يلي ام ىلإ ةينادوسلا ةموكحلا وعدن امك
، دض فنعلا لاكشأ ةفاك ءاهنإ •  يـتيالو  يـف  عازـنلا  قطانم ىلإ لماكلا لوصولا قح ةيناسنإلا تالاكولا حنمو نييندملا

، لينلاو نافدرك بونج  .لامشلا يف نادوسلا ريرحتل ةيبعشلا ةكرحلا اهيلع رطيست يتلا قطانملا يف اميسال قرزألا

 اياـضقلا  عـيمج  لحو ةحلسملا ةضراعملا تاكرح عم عازنلل ةيسايس لولح ىلإ لصوتلل ةرمثم تاضوافم يف ةكراشملا •
 .دعب مسحُت مل يتلاو نادوسلا بونج لالقتساب ةصاخلا

، ريبخلا لمع ليهست •  .ةقباسلا هتايصوت ذيفنتو لقتسملا

 .ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملا عم لماك لكشب نواعتلاو باقعلا نم تالفنالل دح عضو •

 دـض  ةيحلا ةريخذلا مادختسا لمشت يتلاو نييملسلا نيرهاظتملا دض ةطرفملا ةوقلا مادختسا يف ةلقتسم تاقيقحت ءارجإ •
،  .نيزجتحملا ةلماعم ءوسو ةئيسلا زاجتحالا فورظ نع ًالضف نيرهاظتملا

، عيمج دض ةلودلا ءالمع لبق نم بيذعتلا ةسراممل يروف دح عضوو بيذعتلا ةضهانم ةيقافتا ىلع قيدصتلا •  نيزجتحملا
 .مهيلع ضبقلا يقلُأ نيذلا نيدرمتملا نم نيلتاقملاو ناسنإلا قوقح نع نيعفادملاو نييسايسلا ءانجسلا مهيف نمب

، ةيامحب اهتامازتلا مارتحا • ، هتايرح ةيامح كلذ يف امب اهبعش  تاـيرح  رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع لمشت يتلاو ةيساسألا
 .تايعمجلا نيوكتو عمجتلاو ريبعتلا



، تاعيرشتلا ليدعت • ، ةفاحصلا نوناقو ينطولا نمألا نوناق اميسال ةينطولا ،  لـمعلاو  عوـطتلا  نوناقو رشنلاو  يناـسنإلا
 .ةيساسألا تايرحلا ةيامحب ةصاخلا ةيلودلا ريياعملل تاعيرشتلا كلت لاثتما نامضل

ُت يتلا بيذعتلاو تالاقتعالاو تاقياضملل يروفلا فقولا • ،صلا دض سرام  .فحصلا ىلع ةضورفملا دويقلا ءاغلإو نييفح


