
 

 

 

 يميلقإلا رمتؤملا

  "ةلبقملا تايدحتلا: يندملا عمتجملاو ناسنإلا قوقحو ةيبرعلا لودلا ةعماج"
  ٢٠١٣طابش /رياربف ١٨ –١٦

 

  ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ةيلاردفلا
  

  عم نواعتلاب
 

 ناسنإلا قوقحل ةيبرعلا ةمظنملا

 ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم

  ةيصخشلا قوقحلل ةيرصملا ةردابملا
 

  تايصوتلاو يئاهنلا نالعإلا
 

 ٢٠١٣طابش /رياربف ١٨ىلإ  ١٦نم ةرتفلا يف ةرهاقلا تدهش  مجت ا ٥٠نم رثكأ ع ،  عفاد نم ناسنإلا قوقح نع  م
قو قح مظنب ةربخلا باحصأ نم ناسنإلا قوقح لاجمب ءاربخ اذكو ةيلودو ةيميلقإ ةيموكح ريغ تامظنم نيلثمم
قوقح ةيامح ريبادت نيسحت  ليبس يفةيبرعلا لودلا ةعماج هجاوت يتلا تايدحتلا ةشقانمل ؛ ةيملاعلاو ةيميلقإلا ناسنإلا
 .ةيبرعلا لودلا ةعماج يف ناسنإلا قوقح نوكم زيزعتو حالصإلل مهتيؤر ميدقت عم ،ةقطنملا يف اهمعدو ناسنإلا
 

يلثمم نم هريغو يبرعلا ليبن روتكدل ا ةيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نيمألل ريدقتلا لك نع نوبرعي ذإ ،نيكراشملا نإ
امك تاشقانملا اومعد نيذلا ةيبرعلا لودلا ةعماج تلاز ام ةيبرعلا يند ملا عمتجملا تامظنم نوكل مهفسأ نع نوبرعي، 

 ىلع  قيدصتلا نوكلو ةيبرعلا لودلا ةعماجل ةيسايسلا تائيهلا يف ةكراشملل ةيمارلا اهدوهج ىلع ةددشم ادويق هجاوت
هذه اهب ةلجسملا لودلا ةقفاوم ىلع دمتع يةيبرعلا لودلا ةعماج تاشقانمو ت الوادمل يندملا عمتجملا تامظنم روضح
  .تامظنملا
  

لودلا ةعماجل ماعلا نيمألا ةدايس هب ىلدأ يذلا نايبلا نم عيجشتلاب مهساسحإ  ىلع نودكؤي رمتؤملا يف نيكراشملا نإ
قاثيملا حالصإ ىلإ ةجاحلاب اهيف رقأ يتلا ةملكلا يهو ،يبرعلا ناسنإلا قوقح مويل ةعبارلا ىركذلا ةبسانمب ةيبرعلا 

تايلآلاو ةعماجلا حالصإ نأب اهيف رقأ يتلاو ،ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ريياعملا عم ًاقستم هلعجو ناسنإلا قوقحل يبرعلا 
ال ًاحلم ًابلطم حبصأ دق ،ةقطنملا يف ناسنإلا قوقحل معدلاو ةيامحلا لماك نامضل ؛اهيف ناسنإلا قوقحب ةلصلا تاذ 

عضولا ءازإ ةيبرعلا لودلا ةعماج فقاوم عقاو نم عيجشتلاب مهساسحإ ىلع نودكؤي امك . هلامهإ وأ هنع يضاغتلا نكمي
ةلاحل يدصتلا لجأ نم ةقوبسملا ريغ ةعماجلا تاوطخو ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا يف روهدتملا يقوقحلاو يناسنإلا 

اهتارارق عم قاستالا مازتلا ىلع  ةيبرعلا لودلا ةعماجنوكراشملا ثحيو ، ةيبيللا ةروثلا ءانثأ ايبيل يف ناسنإلا قوقح



 

 

ىرخألا ةحلملا ناسنإلا قوقح فقاومل  يدصتلا ىلع، وةيبرعلا ةقطنملا ءازجأ ىتش يف ناسنإلا قوقح اياضقب ةقلعتملا
ةيبرعلا تار امإلا ةلودو نامع ةنطلسو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا و نيرحبلا يف كلذ يف امب ،ةيبرعلا ةقطنملا يف
نم ل ك يف فقوملا ءازإ ةعماجلا اهتدبأ يذلا رارصإلاو ميمصتلا ةجرد سفنب ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألاو نميلاو
 .ايروسو ايبيل

 

امك ناسنإلا قوقح ةيملاع زيزعتو ةيامحو مارتحاب ةصاخلا ءاضعألا لودلا تايلو ئسم ىلع نوكراشملا ددشامك 
دوجو مدع ىلع نوكراشملا دكؤي و، ةيميلقإلاو ةيلودلا تايقافتالاو قيثاوملا فلتخم بجومب لودلا تامازتلا يف تدرو

 ريغ نم رصانعلاو لودلا نم فارطألا عيمج تامازتلا نم لصنتلل –يداصتقاوأ ينيد وأ يفاقث وأ يسايس –رربم 
  .ةلماك اهب ءافولاوناسنإلا قوقح ل ةيملاعلائدابم لاو ريياعملاةيامحو مارتحاب ةيبرعلا ةقطنملا يف لودلا 

  
ءاضعألا لودلا تامازتلاو بناج ىلع ةيبرعلا لودلا ةعماج حالصإ دوهج نيب طبرلا ةيمهأ ىلع  نوكراشملا ددشي

مزاللا طبرلا وهو ،رخآلا بناجلا ىلع ناسنإلا قوقحل ةيميلقإلاو ةيلودلا قيثاوملا ىلإ اهمامضناو اهقيدصت بجومب 
 ينطولا ديعصلا ىلع طقفسيل فده لا اذه قيقحتل ةمزاللا تاءارجإلا ليعفتلو ،ناسنإلا قوقح مارتحا نامضل  اضيأ لب

عم ميقتسي ال ةيلاحلا هتروص يف يبرعلا ناسنإلا قوقح قاثيم نأ ىلع نودكؤي  امك .يلودلاو يميلقإلا نيديعصلا ىلع
قوقح ماظن ةئيهتل ةيبرعلا بوعشلا حماطم قيقحت نامضل ةلاعفلا تانامضلا  هصقنتو ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ريياعملا
 .لاعف ناسنإ
 

زيزعت راسم ىلع ةلاعفو ةيقيقح تاحالصإ نامضب ةصاخلا تايلآلا ءازإ ةلماشو ةكسامتم ةيؤر ريفوت ليبس يف و
ةقباسلا يندملا عمتجملا تاردابم نوعدتسي نيكراشملا نإف ؛ اهمعدو ناسنإلا قوقح ةيامح ريبادتل ةعماجلا ةيامح

يناثلاو لوألا يبرعلا يندملا ىدتنملا تايصوت كلذ يف امب اهتائيه فلتخمو ةعماجلا ىلإةمدقملا ةحرتقملا هتايصوتو   ،
يزاوملا يندملا عمتجملا ىدتنم تايصوت ل ةفاضإلاب ،٢٠٠٦و ٢٠٠٤يماع يف نيتدقعنملا نيتيبرعلا نيتمقلل نايزاوملا
  .٢٠١٣ ماع ةدقعنملا ةيبرعلاةيعامتجالاو ةيداصتقالا  ةمقلل
  

بوص ةيلاقتنالا لحارملا يف ديدجلا اهرودب ع الطضالا اهنكمي نلةيبرعلا لودلا ةعماج  نأ ىلع نوكراشملا دكأ
ةقيرط يف لاعف رييغت ثادحإ لالخ نم الإ  ،نأشلا اذه يف هتابلاطم معدو يندملا عمتجملا عم رواشتلاوأ ةيطارقميدلا 

نامض لجأ نم ةيفافشلا ىلإ دنتست ةحضاو ريياعمو تايلآ ريفوت دعبو ،يندملا عمتجملا تامظنم عم ةعماجلا لمع 
  .ةعماجلا تائيه لماكب ةمئاد ةقالع

   



 

 

لودلا ةعماجب ءاضعألا لودلاو ماعلا نيمألا ةدايس ةيانع ىلإ ةيلاتلا تايصوتلا عفر ىلع  رمتؤملايف  نوكراشملا قفتا
  :صخت يهو ،ةيبرعلا
 

  ناسنإلا قوقح ةيامحل لاعف يميلقإ ماظن زيزعت: ًالوأ
  

  :يتآلا قيقحت لجأ نم ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا ىلإ ةيبرعلا لودلا ةعماج نوكراشملا وعدي
ناسنإلا قوقح ءاربخ تايصوت عم قاستالاب ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا ىلع تاليدعت لاخدإ بةبلاطملا  •

 .٢٠٠٤ يناثلا نوناك/رياني ١٤يف ةيبرعلا لودلا ةعماج ىلإ ةمدقملا برعلا 

كلذو ةعماجلاب ةصاخلا ةبقارملا ةعس نيسحت لالخ نم ةيبرعلا لودلا ةعماجب ةصاخلا ةيامحلا ةيالو حيضوت  •
ةلقتسم ةصاخ  تايلآ ءاشنإ ،ءاضعألا لودلا يف ناسنإلا قوقح فقوم نأشب تارارقو تايصوتراد صإ ربع

ةيلآ ءاشنإ ،ةفلتخملا فقاوملا مييقتل ينلعلا رشنلا ،تاءاعدالا يف قيقحتلاو رداصم ةيأ نم تامولعملا يقلتل 
يتلا تاسرامملا بجو مب ةعماجلل لصت يتلا ةيعامجلاو ةيدرفلا تالسارملا عم لماعتلل ةلقتسم ىواكش

 ، تايلآ ريوطت لالخ نم ةبولطملا تاربخلا رابتعالا يف  ذخألا عمىرخألا ةيميلقإلا مظُنلا اهيلع ترقتسا
 .يلودلاو يميلقإلا نيديعصلا ىلع ناسنإلا قوقح ةيامح

سوملم جذومن ريوطت لالخ نم ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةيلحملا يندملا عمتجملا تامظنم عم لعافتلا بةبلاطملا  •
اذه نوكي نأ ىلع . يندملا عمتجملا تامظنم نأشب ةيبرعلا لودلا ةعماج تائيه فلتخم نيب لعافتلاو لصاوتلل

 الأو ،ةيبرعلا لودلا ةعماجو يندملا عمتجملا نيب ةمئادلاو ةفافشلا ةيجيتارتس إلا تاقالعلل اعجشم جذومنلا
تلا لالخ نم طقف مجرت ي ة قالعلا هذه روصت يف يقيقح رييغت لالخ نم اضيأ لب ،تاسسؤملل حالصإلاو ريوط

 ريياعمل فيرعت فاشكتسا لالخ نم اذهو ةعماجلا ةموظنملهنع ىنغ ال  ادنس يندملا عمتجملاب رارقإلاو  ،
يراشتسالا عضولا حنمب ىنعُت ةلقتسم ةرادإ ءاشنإو ةلقتسملا تامظنملل يراشتسا عضو حنم لجأ نم ةحضاو 

، /وأ لخاد ي ندملا عمتجملا تامظنمل ينوناقلا عضولا بايغ نأ رابتعالا يف ذخألا عمهتاءارجإو بقارملا و
ظافح لجأ نم هنأ نوكراشملا حضوأ دقلو . تامظنملا هذهل يراشتسالا عضولا حنم نود لوحيالأ بجي اهلود 

لكشب ةلقتسملا يندملا عمتج ملا تامظنم عم نواعتت نأ اهيلعف ،اهتيقادصم ىلع ةيبرعلا لودلا ةعماج تائيه
اهلود يف ليجستلا نم تامظنملا هذه فقومب ةقلعتم تاطارتشاو دويق نوديقيقح  ،. 

 .ناسنإلا قوقح عاضوأيف رظنلا ب ةصاخلا تاعامتجالا كلت اميسال ،تاعامتجالا ةينالع ىلع عيجشتلا •

تاكاهتنا اهنيب نمو ناسنإلا قو قح تاكاهتنا اياحض فاصنإل ناسنإلا قوقحل ةيبرع ةمكحم ءاشنإ نأب نامضلا •
، فارطأ لبق نم تبكترُا  .ةيلودلا ريياعملل اًقفو نوكيس ةلودلل ةعبات ريغ

  

ا  ةيبرعلا ناسنإلا قوقح ةنجل زيزعت: يناث
 

 :يتآلا قيقحت لجأ نم ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا ىلإ ةيبرعلا لودلا ةعماج نوكراشملا وعدي

عم ءانب  ٍراوح يف ةكراشملاو اهريراقت ميدقت ىلإلودلا ةوعد لالخ نم  ةيبرعلا ناسنإلا قوقح ةنجل زيزعت •
،  ةنجللا ةرادجلا يوذ نم ءاربخ فارطألا لودلا حيشرت نامض ىلإ ةفاضإلاب جئاتنب جورخلا ىلإ فدهي

 .٢٠١٣ ماع يف ةنجللا ءاضعأ تاباختنالةيلالقتسالاو 



 

 

 .ةنجللا يف تالقتسم تاريبخك ءاسنباختنا ىلع فارطألا لودلا ثح  •

مهسيركتو مهتيلالقتسا نمضت نمم ةنجللا ءاضعأ نييعتل ةحضاو ريياعم ينبت ىلع ءاضعألا  لودلا عيجشت •
 .ناسنإلا قوقح لاجمب ةيفاك تاربخ يوذ اونوكي نأو ،اهلامعأل دهجلاو تقولا

رشنو ةنجللا ىلإ ةليدب تاركذمو ريراقت ميدقت ىلع ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةيلحملا يندملا عمتجملا تامظنم عيجشت  •
يف ةيديلقتلا مالعإلا لئاسوو يعامتجالا لصاوتلا تاكبشو ةينورتكلإلا عقاوملا ىلع ةيماتخلا ةنجللا تاظح الم
امك ةيماتخلا تاظحالملا ريراقتب ةينعملا لودلا عالط إلا ىلع ةرداق يندملا عمتجملا تامظنم نوكت نأ بجي، 

ريضحت ناكمب ةيمهألا نم كلذك . ةنجللا تاسلج رضحت نأو اًنلع اهيلع اهتاظحالم رشنو لودلاريراقت ىلع 
عمتجملا تامظنم عالطإ ةيناكمإو ةنجللاو يندملا عمتجملا نيب ةقالعلا  يليصفت لكشبركذت ةلصفنم ةينلع ةقيثو 

 .تاقيلعتو تاظحالم نم اهيدل ام ىلع ةنجللا تاسلج ليبق ءاربخلل يندملا

 اًقفو قاثيملا دونبو ماكحأ ريسفت ىلع ةنجللا ةردقب ةيالولا هذه ديوزتةطساوب ةنجللاب ةصاخلا ةيالو لاعيسوت  •
 .ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ريياعملل

ىلع اهبجومب رشنت ،تامولعملا ةحاتإل ةطخ ةئيهت ىلع اهّثح لالخ نم ةنجللا ةرادجو ةيفافش ىلع عيجشتلا  •
ريراقتلاو ةيماتخلا تاظحالملاو لودلا ري راقتو ريراقتلاب ةصاخلا ةيداشرإلا ةلدألاو اهلامعأ تايلآ اهعقوم
 .ةلص تاذ ىرخأ قئاثو ةيأو ،ةيونسلا

ةيلحملا يندملا عمتجملا تامظنم عم اهلماعت جذامن كلذ يف امب اهلمع ةيجهنم حيضوت راسم ىلع ةنجللا معد  •
قإلاو  .اًنلع تاسلجلا ءارجإل لصوتلا ءوض ىلع اديدحتو ،ةيلودلاو ةيميل

 

 يندملا عمتجملا تامظنم عم لعافتلا نم ربكأردق نامض : اًثلاث
 

 :يتآلا قيقحت لجأ نم ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا ىلإ ةيبرعلا لودلا ةعماج نوكراشملا وعدي

•  تاءارجإلا ليدعت متي ثيحبو ،ةيملاعلا ناسنإلا قوقح ريياعمب  اًنلع رقي ثيحب ةيبرعلا لودلا ةعماج قاثيم ليدعت
ةيلآ لالخ نم امبر ،ةيبرعلا لودلا ةعماج تائيه عيمج تاسلج روضحب يندملا عمتجملا تامظنمل حمسي امب 

فقوم نأ ىلع دكؤن ،ىرخأ ةرم . ةلقتسملا يندملا عمتجملا تامظنمل يراشتسالا عضولا حنم ررقت ةلقتسم
 .يراشتسالا عضولا ىلع اهلوصح نود لوحي الأ بجي اهتلود يف ليجستلا نم يندملا عمتجملا ةمظنم

ءاضعألا لودلل ةيسامولبدلا تاثعبلا عم ةلقتسملا يندملا عمتجملا تامظنمل ةيلعافتلا تاعامتجالا ىلع عيجشتلا  •
 .ماعلا نيمألا ةطلسل ةعباتلا ةلصلا تاذ ىرخألا تادحولاو ماسقألاو ماعلا نيمألا بتكم عم اذكو

نيعفادملا نم ماقتنالا ةرهاظ ةحفاكم ىلإ  فدهت ةدحتملاممألا  ريياعمل اًقفو قيبطتلل ةلباق ةسوملم تاوطخذاختا  •
نوكراشي نيذلا ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا قحب ةينمألاو ةيرادإلا تاقياضملا كلذ يف امب ،ناسنإلا قوقح نع 

قوقح ةلاح نع تاليلحتو تامولعم نورفوي نم وأ ةيبر علا لودلا ةعماج تائيه تاشقانمو تالوادم يف
 .مهلود يف ناسنإلا

  

يتلا ةيرسيوسلا  ةردابملا ىلع عيقوتلاىلع ةيبرعلا لودلا ةعماجب ءاضعألا لودلا ن وكراشملا ثحيو
 .ةيلودلا ةيئانجلا ةمكحملل يروسلا فلملا ةلاحإب ةدحتملا ممألل نمألا سلجم ثحت


