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 يبرعلا ملاعلا يف ةنطاوملاو ةيعرشلا جمانرب لوح
 
 ةعباتلا ةيثحبلا جماربلا دحأ وه ”يبرعلا ملاعلا يف ةنطاوملاو ةيعرشلا جمانرب“

 ةيسايسلا مولعلاو داصتقالل ندنل ةيلك يف يندملا عمتجملاو عارصلا ثاحبأ ةدحول

 LSE. يف يجراخلاو يلحملا نيب ةيعرشلا موهفم يف ةوجفلا يف جمانربلا رظني.  

 ةدمتسم ةيعوضومب فصتي يعرش وه امل نييلحملا نينطاوملا روظنمف .يبرعلا ملاعلا

ابلاغ نييجراخلا رارقلا عانص لمحي اميف ؛مهتفاقث نمو ةيلمعلا مهتبرجت نم
ً
 موهفم 

 تاءارجإو تاراسم هنع جتنيو يلحملا اهموهفم نع لصفنم ةيعرشلا نع يئارجإ

 جيجأت ىلع لمعلا ةيفيك يف جمانربلا ثحبي امك .هنع ةديعب يلحملا عمتجملا اهاري

ادمع ،ةيموقلاو ةيفئاطلا تايوهلا لثم ةيئاصقإلا تايوهلا
ً
 ةمكاحلا بخنلا لبق نم 

 ةليسوك نيناوقلاو ريتاسدلاو ماعلا باطخلا يف اهماحقإو ةيجراخلا تاهجلا ضعبو

 .ةيعرشلا ءانب تالامتحا ةقاعإو اهراسم فرحو ةيطارقميدلا بلاطملا لهاجتل

 نراقم ليلحت ءارجإ نود لوحي ال كلذ نأ الإ ،عورشملا روحم ةيروسلا ةبرجتلا ّدعُتو

 تايقافتا تناك ثيح ،قارعلاو نانبل نم ةدافتسملا ةلصلا تاذ سوردلا صالختسال

  ةباتكو مالسلا ءانب تايلمع ساسأ يفئاطو يقرع ساسأ ىلع ةمئاقلا ةطلسلا مساقت

 .روتسدلا

اعابت جمانربلا اهرشني قاروأ ةلسلس يه ةيثحبلا لمعلا قاروأ ةلسلس نإ
ً

 ىنعُتو ،

 ايروس يف ةيوهلا ليكشتو ةيطارقميدلاو ةيعرشلا ءانب يف ةيروحم اياضق ةساردب

 اياضقلا هذه عم لماعتلا رّوطتل يخيرات حسم ءارجإب كلذو ،يروتسد روظنم نم

 انموي ىتحو 1920 ماع زجنأ يروس روتسد لوأ ذنم ةبقاعتملا ةيروسلا ريتاسدلا يف

 قفو اهلوادت ةيفيكو ،اياضقلا هذه عم يطاعتلا رّوطت يف رظنلا بناج ىلإ ،اذه

 يف اياضقلا هذه عم يطاعتلا لوح تاحرتقملاو لولحلا ميدقتو ،يخيراتلا قايسلا

 .اهعم ىرخأ ريتاسد يطاعت ةيفيكل نراقم ليلحت ءارجإ دعب نهارلا انتقو

 .ينامكرت مير .د هريدتو ،نيثحابلاو ءاربخلا نم لمع قيرف جمانربلا ىلع موقي

 http://dustoor.org/ :عورشملا عقوم ةرايز نكمي تامولعملا نم ديزملل
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يذيفنتلا صخلملا  
 

 ةبئاغلا صوــصنلا يأ .ةبقاعتُملا ةيروــسلا ريتاــسدلا يف ةبّيغُملا صوــصنلا ةــساردلا هذه جلاعت
 ميق خيــسرتو ،هـنومــضم ذـيفنتو ،روتــسدـلا ماـكحأ لـيعفت ناـمــض يف ةريبكلا اـهتيمهأ مغرب
 .تانطاوملاو نينطاوملا رئاسل ناسنإلا قوقح ميمعتو ،ةنطاوملا

 

 ةيروتـسدلا صوـصنلا يف ،ثراوتُمو نمزُم ،ريطخو ريبك صقن دوجو نع ةـساردلا هذه فـشكتو
 بـييغتلاـب اـهزربأ ةـــساردـلا هذـه تدّدـح ،ةـمهمو ةـيرهوج اـياـــضق ددـــصب ةـبقاـعتملا ةـيروــسلا
 صوــصنلا يف ،لـمجملاـب يلودـلا نوناـقلاو ،ةـيلودـلا تادـهاـعملا ةـناـكم دـيدـحتل يروتــسدـلا
 لهاجت نعً الـضف ،ةلقتـسُملا ةيروتـسدلا تاـسـسؤملا نم يأ ءاـشنإ ينبت مدع كلذكو ،ةيروتـسدلا
 روتـسدلا ماكحأل ةفلاخملا ةينطولا نيناوقلا ليدعتل ؛ةلاعفو ةمزلُمو ةحـضاو ةيروتـسد ةيلآ ينبت
 .اهئاغلإ وأ هتاذ

 

اـماـمت نرق ذـنم ثراوتم هـنأ ىنعمب ،نمزم يروتــسدـلا لـهاـجتلاو بـييغتلا اذـهو
ً

ادـيدـحتو ،
ً
 ذـنم 

 نم بييغتلا اذه رمتسا ثيح ،1920 ماعلا يف ةيروسلا ةكلمملل لّوألا يروسلا روتـسدلا عورـشم
 بييغتلا وهو .ةعونتمو ةددعتم ةيسايس ةمظنأ تدهـش يتلاو ،ةقحاللا لحارملا عيمج يف هدعب
ارثأ كرت يذـلا

ً
اـيبلــس 

ً
اريبك 

ً
اـحــضاوو 

ً
 نيعــضاـخلا ةـفاـكو ،ةـيروــسلا ةـيروتــسدـلا ةـموظنملا ىلع 

 حمــس اـمم ،حــضاولا يروتــسدـلا ومــسلاـب عتمتت ال ةـيلود تادـهاـعم ماربإ ىلإ ىدأو ،اـهماـكحأل
 نيدايم يفو ،ةيلعفلا تاــسرامملاو ةينطولا تاعيرــشتلا نم ديدعلاب عقاولا ضرأ ىلع اهتفلاخمب
 يتلا ةنامـضلاو ةيامحلا نم ةدافتـسالا نم ً،الاجرو ءاـسن ،نيريثكلا مرح هنأ امك .ةعونتمو ةديدع
 لــصافملا نم ديدعلا يف ةطــشانلاو ةلقتــسملا ةيروتــسدلا تاــســسؤملا اهرفوت نأ نكمُي ناك
ابارطـضا قلخ هنأ نعً الـضف ،ءاوـس دح ىلع دارفألاو ةلودلا ةايح يف ةيرهوجلا

ً
اينوناق 

ً
اريبك 

ً
 امدنع 

 نم ديدعلا عم جفلا اهـضراعت مغرب اهراثآل ةجتنمو ةذفان روتـسدلا ماكحأل ةفلاخم تاعيرـشت ىقبأ
اعبت دعت مل يتلا ةيروتسدلا صوصنلا

ً
 !"دالبلا يف ىمسألا نوناقلا" كلذل 

 

 هتموظنم" نم جورخلا يروـسلا يروتـسدلا عّرـشملا ىلع نّيعتي يروتـسدلا عقاولا اذه نم جورخلل
 ءافتكالاو ،ةقباـسلا وأ ةذفانلا ةيروتـسدلا صوـصنلا خاـسنتـسا ىلع ةمئاقلاو ،"ةقلغملا ةيروتـسدلا
اـبولطم تاـب دـقل .رييغتلاو ريثأـتلا نم ىندألا ّدـحلاـبو ،دوــصقم لـيمجت وأ دودـحم لـيدـعت درجمب

ً
 

 ةيلمعلا لمجم ىلع ةيرهوج تاليدعت لاخدإ لالخ نم ينوناقلا موهفملاب ،"ةيروتــسد ةروث" ينبت
لعتملا ،يلكـشلا اهراطإ يف ءاوـس ،ةيروتـسدلا

ّ
 ةيبعـشلا ةكراـشملاو دامتعالاو ةغايـصلا ةيلآب ق

 ةيروتـسدلا صوـصنلا نومـضمب صاخلا ،يعوـضوملا اهراطإ يف مأ ،ةيلمعلا كلت يف ةيعمتجملاو
 .ماكحأو راثآ نم هيوحت امو
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 ريكفتلا يف "قودـنــصلا نم جورخلا" بوجو ىلإ وعدـت يتلا ةـــساردـلا هذـه ةـيمهأ نمكت اـنه نمو
اـيلاـح متي اـمب ءاـفتكالا مدـعو .ةـيروــسب صاـخلا يروتــسدـلا لـيلحتلاو

ً
 مئاـق وه اـم مييقت نم 

 هذـه تـعــس اـم وهو .دـجوُي نأ يغبني اـمو بـئاـغ وه اـم ىلع زيكرتلاو تاـفتلالا نود ،دوجومو
 .هيفالتل ةساردلا

 

 .يروتسدلا بييغتلا اذه ةهجاومل ةددحم تايصوت ىلإ ةساردلا هذه تصلخ

 

 هذه يصوت ؛ةينطولا ةينوناقلا ةموظنملا يف ةيلودلا تادهاعملا ةناكم ديدحت بييغت ةهجاوملف
 يتلاو ،روتــسدـلا يف ةـيلودـلا تادـهاـعملا ةـناـكم ددـحت ةـحــضاو ةـيروتــسد ةداـم ينبتب ةــساردـلا
 لـفكي اـمبو .اـهل ةـقحاللا وأ ةـقباـــسلا ةـينطولا تاـعيرــشتلا نم ىلعأ لـقألا ىلع نوكت نأ يغبني
 لاـح يف اـهنالطبب مكحلا نّيعتي يتلا ،ةـيلخادـلا نيناوقلا ىلع اـهومــسو تادـهاـعملا كـلت حيجرت
اـماـكحأ اـهنمــضت

ً
 ،ةـمزلمو ةذـفاـن ةـيلود ةدـهاـعم بـجومب ،ةـلودـلا هـب تـمزتلا نأ قبــس اـمل ةـفلاـخم 

 ،روتسدلا صن بجومب ،ديكأتلا بوجو ىلإ ًةفاضإ .ةينوناقلاو ةيروتسدلا لوصألا قفو اهماربإ متو
 ةيعوــضوملا طورــشلا ةفاكل ةيفوتــسملاو ً،الوــصأ اهيلع قداــصُملا ةيلودلا تادهاعملا نأ ىلع
 ىلع نّيعتي ثيحب ،رـشابملاو يروفلا ذيفنتلا بوجوو ،قيبطتلا ةيمازلإب عتمتت ؛ةمزاللا ةيلكـشلاو

  .اهليعفت بلطو اهب كّسمتلا عيمجلل قحي امك ،اهذيفنتو اهمارتحا نوناقلا ذافنإ تاهج

 

 ناــسنإلا قوقح تادهاعم ىلإ ةيروتــسدلا ةيعجرملا ةراــشإلا بوجوب ،ةــساردلا يــصوت كلذك
 ريـسفت يف ةيعجرملا يه تايقافتالا كلت نوكت ثيحب ،ةموكحلا اهيلع تقداـص يتلا ،ةيـساـسألا
 عوجرلا ةيناكمإ نعً الــضف ،اهب ةقلعتملا تابجاولاو قوقحلاب قلعتي اميف كلذو ،روتــسدلا ماكحأ
 هيلع صنت امم لـضفأ ةيامح ؛قوقحلا كلتب قلعتي اميف ،نمـضتت تناك اذإ اهنم ةدافتـسالاو ،اهيلإ
 ً،الوـصأ اهيلع ةقداـصملا قبـس هنأ املاط ،هتاذ روتـسدلا ماكحأ كلذ يف امب ،ةينطولا تاعيرـشتلا

 .يلودلا لماعتلا يف رقتسمو تباث وه ام قفو لاحلا ةعيبطب ةلودلل ةمزلُم تتابو

 

 ؛روتــسدـلا ماـكحأ عم ضراـعتلا ةـيــضرف بّـنجت ةـيغبو ،ةـيلودـلا تادـهاـعملا ومــس ىلع ظاـفحللو
 يتلاو ،ملاـعلا لود نم دـيدـعلا هـيلإ تأـجل يذـلا يروتــسدـلا راـيخلا ينبتب ةــساردـلا هذـه يــصوت
 لبق تادهاعملا كلت ىلع ةقبـسُملا ةيروتـسدلا ةباقرلا ةيحالـص ةيروتـسدلا اهمكاحم حنمب ترداب
 ،ًةـماـع ةـلودـلا نيناوق ةـيقبو ،ًةـــصاـخ ،ينطولا روتــسدـلا ماـكحأ عم اـهقفاوت ىدـم ريدـقتل ؛اـهماربإ

 ماـكحأ عم ضراـعتت دـعاوق اـهنّمــضتل ةدـهاـعملا كـلت ماربإ لـهاـجتب رمألا ةـياـهن يف يــصوتلو
اقبسُم روتسدلا ماكحأ ليدعتب وأ ،روتسدلا

ً
 .ةيلودلا ةدهاعملا كلت عم قفاوتلا نامضل 

 



 
 ةيروسلا ريتاسدلا يف ةبيغملا صوصنلا           6

 

ت ؛ةلقتــسملا ةيروتــسدلا تائيهلا ءاــشنإ بييغت ةهجاوملو
ُ

 ّصنلا بوجوب ةــساردلا هذه يــصو
ايروتـسد

ً
لطتي ام قفو ،ةلقتـسملا ةيروتـسدلا تائيهلا نم ددع ءاـشنإ ىلع ،

ّ
 ىلع ،يروـسلا عقاولا هب

 ةـئيه ،مالعإلا ةـئيه ،تاـباـختنالا ةـئيه ،ناـــسنإلا قوقح ةـئيه ؛لـقألا ىلع اـهنمــض نم نوكي نأ
 ىلع ،ةماع ةروـصب ،هتاذ روتـسدلا ّصني نأ ىلع ،ىرخأ تائيه ءاـشنإ ةيناكمإ عم .داـسفلا ةحفاكم
 تائيهلا كلت ةيلالقتــسا نامــض ىلع ،ةــصاخ ةروــصبو ،تائيهلا كلت لمع حاجنإ تاموقم ةفاك
 ةـيروتــسدـلا تاـئيهلا دـيوزتو .ةـيعجرملاو ةـلءاـــسملاو ةـيعبتلاو نييعتلا ةـهجل كـلذو ،اـهداـيحو
 ءافتكالا مدعو .حاجنلاو لمعلا ىلع ةردقلا تاموقم اهل رفوت يتلا تايحالــصلا ةفاكب ةلقتــسملا
 روتـسدلا يف ،صنلا بوجوو .بـسحف ريراقتلاو تايـصوتلا رادـصإ ةطلـسب وأ يراـشتـسالا رودلاب
 ةينطو تاعيرــشت ىلإ قيبطتلا ةلاحإب ءافتكالا مدعو ،تانامــضلاو تاموقملا كلت ةفاك ىلع هتاذ
ادبأ ردــصت ال دق ،ةقحال

ً
 .ريثأت وأ ةيلعاف يأ نم تائيهلا كلت غرفُي نومــضمب ردــصت دق اهنأ وأ ،

 اهترـشابم نامـضو ،تائيهلا كلت ليكـشت لجأل روتـسدلا يف ةنيعُم ةينمز ةلهم ديدحت ىلإ ًةفاـضإ
 .اهب ةصاخلا ةيروتسدلا صوصنلا ليعفت نامضل كلذو ،اهصاصتخال

 

اريخأو
ً

 ماكحأل ةفلاخملا ةينوناقلا صوـصنلا ريـصم ديدحت بييغت ةهجاومل ةـساردلا هذه يـصوت ،
لك ضراعتت يتلا نيناوقلا ديدحت ىلع روتــسدلا ةغايــص ةيلمع ءانثأ لمعلا بوجوب ؛روتــسدلا

ّ
 ًةي

 صنلا مث نمو ،ةدـيدـجلا ةـيروتــسدـلا صوــصنلا نيبو اـهنيب قيفوتلا نكمُي ال يتلاو ،هـماـكحأ عم
 ينبت ىلإ ًةفاـضإ .ةقدب ةددحُملا نيناوقلا كلت ءاغلإ ىلع ،ةحـضاو ةيروتـسد ةدام بجومب ،ةحارـص
 فلاخت ةينطولا تاعيرـشتلا يف ةدراو داوم يأب لمعلا لاطبإ ىلع ّصنت ،ةحـضاو ةيروتـسد ةدام
ت وأ ،روتــسدـلا ماـكحأ

ُ
 ةـمكحملا فيلكت لالخ نم اـمإ هـليعفت نكمُي اـم وهو ،هداوم ذـيفنت قيع

 ؛روتــسدلا ماكحأل ةفلاخملا نيناوقلا ةفاكب رظنلا ةداعإب ،اهــسفن ءاقلت نم موقت نأب ةيروتــسدلا
 يف ماـكحألا كـلت لـيدـعت ةـلــصلا تاذ ةـينعملا تاـهجلا نم بـلطلا مث ةـفلاـخملا هـجوأ دـيدـحتو
لك نيناوقلا كلت ءاغلإ وأ ،نيناوقلا

ّ
 لكـشب ةريـصقو ةددحم ةينمز ةلهم نمـض كلذ متي نأ ىلع ،ًةي

 تاهجلل ةــصرف ءاطعإ قيرط نع وأ .روتــسدلا ذافن خيرات نم ةدحاولا ةنــسلا زواجتت الو ،يعقاو
 ةلهملا لالخ ،اهليدعت وأ روتـسدلا ماكحأل ةفلاخملا نيناوقلا ءاغلإب )ةيذيفنتو ةيعيرـشت( ةينعملا
 ةـيروتــسدـلا ةـمكحملل ءوجللا يراـبتعا وأ يعيبط صخــش يأل قحي اـهتياـهنبو ،ةددـحملا ةـينمزلا
 اذـه ىــضتقمب ،روتــسدـلا يف صنلا متي يلاـتلاـبو ،اـهليدـعت وأ نيناوقلا كـلت ءاـغلإـب اـهلخدـت بـلطل
 نأ ىلع ،اهتمهم زاجنإل ةمزاللا تايحالــصلا ةفاكب عتمتت ،ةددـحم ةـنجل لـيكــشت ىلع ،راــسملا
 اهليدعت تاءارجإ ذاختاو ،روتـسدلا ماكحأل ةفلاخملا ةينوناقلا صوـصنلا ديدحت ةلأـسم اهل لكوُي
 لالخ ةـيلمعلا هذـه متت نأ ىلع ،روتــسدـلا ماـكحأ عم قفاوتلل ةـينوناـقلا لوــصألا قفو اـهئاـغلإ وأ

 مازتلالا اذهب ءافولا نامـض ةطلـس ةيروتـسدلا ةمكحملا ءاطعإ عم ،دحاو ماع اهاـصقأ ةينمز ةّدم
 .يروتسدلا
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 ةمّدقم
 
ت
ُ

 نوكي نأ يغبني" هنأ اهنومضم ةريهش ةرابع تربانوب نويلبان يسنرفلا روطاربمإلا ىلإ بسن
اريصق روتسدلا

ً
امهبمو 

ً
ذ يذلا نمزلا قايس يف اهريسفت نكمُي ةرابع يهو ."

ُ
 ةبارق ذنم ،هيف ترك

 فدهب ناكمإلا ردق ةيروتسدلا صوصنلا نم ليلقتلا ىلإ نوعسي ماّكحلا ناك ثيح ،نينرقلا
 نم ةدرجُملا ةقلطملا مهتاطلس نم دحلل مهيلع اهضرف ىلإ ريتاسدلا تعس يتلا دويقلا ةمواقم
 دارفنالا يف ماكحلا ةطلس تعستا روتسدلا قييضت مت املك هنأ رابتعا ىلعو ،طباوض وأ ةباقر يأ
 يف عّسوتلا لالخ نم هّبنجت ىلإ ةثيدحلا ةيروتسدلا سرادملا تعس ام وهو .ريسفتلاو ريرقتلاب
اعضاو اهيلإ قرطتي نأ هيلع بجي يتلا اياضقلا ةفاكلً الماش نوكيل هداومو روتسدلا نومضم

ً
 

امّدقُمو ،اهل عوضخلا نّيعتيو اهمارتحا يغبني يتلا طباوضلا
ً
ايلاح ةمئاق تايلاكشإ ّيأل لولحلا 

ً
 وأ 

 ً.البقتسم ةلَمتحُم
 

قوتُملاو موهفملا نم ناك اذإو
ّ

امود روتسدلا حجني ّالأ ع
ً
 ةبوجألاو لولحلا ةفاك ميدقت يف 

قوتُملاو موهفملا نم ،هنأ رابتعاب ،أرطت يتلا تايدحتلل
ّ

اضيأ ع
ً

امود دجتست نأ ،
ً
 تايدحتو لئاسم 

 نأ ،موهفملا الو يقطنملا ريغ نم هنإف ؛هدامتعاو هتغايص ءانثأ ةلمتحُم الو ةروظنم نكت مل
ادمع روتسدلا لهاجتي

ً
 ردصيف ،ةيكيسالكلاو ةسيئرلاو ةيرهوجلا اياضقلا ضعب ىلإ قرطتلا 

ايلاخ ،دوقع ربع ،رركتيو
ً
ت تتاب ةيروتسد اياضق ةيوستو مسحل ةمزال ةيروتسد صوصن نم 

ُ
 لّكش

اصوصن"
ً
 يروتسدلا عقاولا ليلحت هفشكي ام وهو ،اهبنجتو اهلهاجت يف "ناعمإلا" ببسب "ةبّيغُم 

 .نمزلا نم نرق ذنم مئاقلا يروسلا
 
 مغرب ةبئاغلا صوصنلا يأ ،ةبقاعتُملا ةيروسلا ريتاسدلا يف ةبّيغُملا َصوصنلا ةقرولا هذه جلاعت
 اهرودل ةيناث ةهج نمو ،ةهج نم هداوم نومضم ذيفنتو هماكحأ ليعفت نامض يف ةريبكلا اهتيمهأ

 .تانطاوملاو نينطاوملا رئاسل ناسنإلا قوقح ميمعتو ةنطاوملا ميق خيسرت يف
 
 ةمث نأ صالختسا ىلإ ،برق نع يلمعلا عقاولا ةبقارمو ،ةيروسلا ةيروتسدلا صوصنلا ليلحت ىدأ

ادمع اهلهاجت متي ةبيغم لئاسم
ً
 ريتاسدلا نم ديدعلا يف اهرارقتساو اهتابثو اهداريإ مغرب 

 ةناكم ُديدحت ،ةبقاعتملا ةيروسلا ريتاسدلا يف ةبيغملا لئاسملا كلت زربأ نم لعلو .ةنراقملا
 ،ةلقتسم ةيروتسد تائيه ءاشنإ لهاجتو ،ةينطولا ةينوناقلا ةموظنملا يف ةيلودلا تادهاعملا
 .روتسدلا ماكحأل ةفلاخملا ةينوناقلا صوصنلل قفارملا ضومغلا ىلإ ًةفاضإ
 

 ةيروتسدلا تارايخلا حرطتسو ،ةيروتسدلا صوصنلا كلت بييغت رثأل ةقرولا هذه قرطتتسو
 يعقاو لكشب ةيروتسدلا صوصنلا ساكعنا لفكي امب ،بييغتلا كلذ زواجتل ةيعقاولا لئادبلاو
 .اهماكحأل نيعضاخلا ةايح ىلع يباجيإو سوملمو
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 عوضوملا ةيمهأ -1
 

 يف "قودنصلا نم جورخلا" بوجو اهنم ،ةّدع تارابتعا يف عوضوملا اذه ىلإ قرطتلا ةيمهأ نمكت
ةداع هنأ ىنعمب .ايروسب صاخلا يروتسدلا ليلحتلاو ريكفتلا

ً
 صوصنلا مييقت ىلع زيكرتلا متي ام 

 نكل ،اهراثآ ليلحتو اهتايباجيإو اهتايبلس زاربإوً العف ةدوجوملا داوملا ليلحتو ةمئاقلا ةيروتسدلا
ابلاغ ،قرطتلا نود نم

ً
 وهو .تايعادتو جئاتن نم كلذ نع مجني ام نايبو ،اهيف ةيسنملا صوصنلل ،

 بئاغ وه ام ىلع زيكرتلا وأ تافتلالا نود نم دوجومو مئاق وه ام مييقتب ءافتكالا ىلإ يّدؤُي ام
 .هيفالت ىلإ ةقرولا هذه ىعست ام وهو .دجوُي نأ يغبني امو
 
 ىدأ ثيح ،اهلهاجت يف رارمتسالا ةروطخو ،ةيسنملا ةيروتسدلا اياضقلا كلت ةيمهأ ىلإ ًةفاضإ
 ةينوناقلا صوصنلا ريصم ديدحت مدع َّنإف ،اهقوقحو ةنطاوملا ميقب سملا ىلإ قبس ام بييغت
 لماعتلا يف زّيمتو ،ةنطاوملا ميق كهتنت تاعيرشت ىلع ءاقبإلا ىلإ ىدأ روتسدلا ماكحأل ةفلاخملا
 تاسسؤملا بييغت ىدأ امك ،ةديدع تارابتعاو سسأ ىلع تانطاوملاو نينطاوملا نيب
 تايلآلا كلت ىلإ ءوجللا ةيناكمإ نم تانطاوملاو نينطاوملا نامرح ىلإ ةلقتسملا ةيروتسدلا
 رذعت ىلإ ةيلودلا تادهاعملا ةناكم نع توكسلا ىدأ نيح يف ،مهفاصنإب ةليفكلا ةيروتسدلا
 صوصن نم تادهاعملا كلت هنمضتت ام لك مغرب ينطولا ءاضقلا مامأ اهقيبطتو اهب داهشتسالا

 .تانطاوملاو نينطاوملا نيب ةاواسملا زيزعتو ةنطاوملا خيسرتب ةليفك
 

 ةقرولا اهشقانت يتلا تالؤاستلا -2
 

 :اهنم تالؤاستلا نم ديدعلا ةقرولا هذه حرطت
 بابسأ امو ؟اهيلإ قرطتلا ةيروسلا ريتاسدلا بنجتت يتلا ةيسنملا اياضقلا زربأ يه ام -

 ؟ةبقاعتملا ةيروسلا ريتاسدلا ةفاك يف نمزم بييغتلا اذه لهو ؟بييغتلاو لهاجتلا كلذ
 ةيروتسد لحارم يف يفتخيو ام ةلحرمل ةيروتسد صوصن يف رهظي دودحم يئزج هنإ مأ
 ؟ىرخأ

 يف يلمعلا يعقاولا لماعتلا متي فيكو ؟تايعادتو جئاتن نم بييغتلا كلذ نع جتني اذام -
  ؟روتسدلا نم ةساسحلاو ةيرهوجلا اياضقلا كلت بييغت لظ

 ؟اياضقلا تاذ عم لماعتلا لوح ةنراقُملا ريتاسدلا اهتنبت يتلا ةيروتسدلا تارايخلا يه ام -
 يه امو ؟يروسلا عقاولا يف قيبطتلل ةلباقلا ةنراقُملا ةيروتسدلا تاسرامملا يه امو
 ؟يروتسدلا بييغتلا اذه زواجتل ةيلمعلاو ةيروتسدلا تاحرتقملا

 

 ةقرولا هذهب ةطبترملا تابوعصلا -3
 

اددع ةقرولا هذه دادعإ هجاو
ً
 بابسأل حضاو ريربت الو شاقن دوجو مدع :اهزربأ ،تابوعصلا نم 

ل دق ؛ةبقاعتملا ةيروسلا ريتاسدلا نم ةبّيغملا ةيروتسدلا لئاسملا كلت داعبتسا
ُ

 بايغ ظحو



 
 ةيروسلا ريتاسدلا يف ةبيغملا صوصنلا           11
 

 يعيبطلا وه اهيلإ قرطتلا مدعو اهيبيغت نأكو ،لئاسملا كلت لوح يعمتجملا وأ يمسرلا شاقنلا
 ناجل تاشقانم لوح ةحاتملا ةدودحملا قئاثولا يف دصرن ملف ،سكعلا ال ،ةدعاقلاو لصألاو

ت مل يتلا اياضقلا هذه ىلإ قرطتلا ىلإ ريشُي ام روتسدلا ةغايص
ُ

 وأ قباس يعمتجم شاقن يأ رث
 يعضاو نأب ،يمسرلا ديعصلا ىلع ،هريسفت نكمُي ام وهو .ةبقاعتملا ريتاسدلا كلت دامتعال قحال

ابلاغ نوقلطني ريتاسدلا
ً
 نمضتت نكت مل يتلا ةقباسلا ريتاسدلل ٍدودحم ٍليدعت وأ ٍخاسنتسا نم 

 مل ،ةطاسب لكب ،اهنأل ؛اهبايغ دحأ ظحلي مل يلاتلابو ،لاحلا ةعيبطب ةيروتسدلا لئاسملا كلت
اساسأ ةدوجوم نكت

ً
 اياضقلا لوح ةيعمتجملا تاراوحلا بايغ نإف ؛يبعشلا ديعصلا ىلعو .

 ىلوأ باب نمو ،ةدوجوملاو ةمئاقلا صوصنلا لوح قلطملاب اهرودب ةبئاغ ةمس يه ةيروتسدلا
اضيأ ةدوجوم ريغ نوكت نأ

ً
 .كلذك ةبّيغملا صوصنلا ددصب 

 
اضيأ انهجاو امك

ً
 بايغلا كلذ ّلظ يف عقاولا ديعص ىلع لماعتلا ةيفيك نايب دصر يف ًةبوعص 

 ةيروتسدلا تاسسؤملا نم ديدعلا ِبايغ ِرثأ ُنايب ٍناكمب ةبوعصلا نم ناك ذإ ؛يروتسدلا
 متي يتلا لئادبلاو ِتارايخلا ُنايبو ،تانطاوملاو نينطاوملا ةايح ىلع كلذ ِساكعناو ،ةلقتسملا
ارظن ؛صقنلا كلذ ضيوعتل اهل ءوجللا

ً
 داز اممو .ةقباس تاسارد وأ تاءاصحإ وأ ماقرأ دوجو مدعل 

اضيأ ةبوعصلا هذه نم
ً
ضومغ 

ُ
 نمف ،لئاسملا كلت ضعب لوح ،ةدودحملا ،ةيمسرلا فقاوملا 

 تادهاعملا نع ةقثبنملا ةيلودلا ناجللا ىلإ ةدودحملا ةيموكحلا ريراقتلا ضعب دصر لالخ
اضومغ دصرن اننإف ،ةيلودلا

ً
 يف حضتيس امك هنم فقاوم وأ جئاتن ّيأ صالختسا ىلع دعاسُي ال 

 ةموظنملا يف ةيلودلا تادهاعملا بايغ رثأ ىلإ قرطتلا دنع امّيس الو ،ةقحاللا تاحفصلا
 .لاحلا كلت عم لماعتلا ةّيفيكو ،ةيروسلا ةيروتسدلا
 

 هضرع نكمي ام ءاقتنال ةديدع تابوعص نم ةنراقُملا ةيلودلا تاسرامملا ىلإ ةدوعلا ُلخت مل كلذك
 لود نم ديدعلا يف ةينوناقلاو ةيروتسدلا تاموظنملا فالتخا ببسب ةقرولا هذه قايس يف
ت يذلا يقوقحلاو يفاقثلاو يخيراتلا قايسلا نيابت ببسب كلذكو ،ملاعلا

ُ
 يف صوصنلا كلت قبط

لظ
ّ

ضعب لعجي امم ،ه
َ

 ةحلاص تناك نإو يروسلا قايسلل ةمئالم َريغ ةيروتسدلا قباوسلا 
 وأ ةيروتسد تايلآب هيفالت نكمُي ام صن بايغ نإف ؛لاثملا ليبس ىلعو .اهتاعمتجم يف قيبطتلل
 ينطولا قايسلا يف دجوي ال ام وهو ،لودلا كلتل ةينوناقلا ةمظنألا يف ةدوجوم ىرخأ ةينوناق
 ماكحأل ةفلاخملا ةينوناقلا صوصنلا ءاغلإ لوح بضتقم ماع صن ينبتب ءافتكالا نأ امك .يروسلا
 كلذب اهلالخإ لاح يف ةموكحلا ةلءاسم اهيف نكمي ةنّيعم لود يف يفكي دق ،اهليدعت وأ ،روتسدلا
 .هب ءافولا نامضل ةمئاق ىرخأ ةيروتسد تايلآ ىلإ وأ ةيروتسدلا ةمكحملا ىلإ ةدوعلا وأ ،مازتلالا

ادجاوتم سيل ام اذهو
ً
 يروتسدلا قايسلا لاح يه امك ىرخأ ةيروتسد ةمظنأ يف ةرورضلاب 

 .يروسلا
 

 ليلحتلل اهعاضخإ عم يه امك ةدودحملا ةيمسرلا فقاوملا ضرع مت ةقباسلا تابوعصلا زواجتلو
 يروسلا عقاولا يف قيبطتلل ةبيرقلاو ةنكمُملا ةيروتسدلا براجتلا برقأ ءاقتنا مت امك ،مييقتلاو
 اهعم يطاعتلل ةصرف يروسلا قايسلاب ةصاخلا تاحرتقملا دجت نأ لمأ ىلع ،هب غلابُم قيلحت نود
 .ةمداق ةيروس ةيروتسد ةيلمع يأ قايس يف ةيدجب
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 اهحسم مت يتلا صوصنلاو ةينوناقلا ةيجهنملا -4
 

اجهنم ةــساردلا هذه تعبتا
ً
ايليلحت 

ً
ايدقن 

ً
ايخيرات ،

ً
انراقُم 

ً
ايئارقتــساو 

ً
 ضارعتــسا اهيف مت ثيح ،

 1920 ةنس لّوألا روتسدلا عورشم ذنم ةيروسلا ريتاسدلا ةفاك يف ةلصلا تاذ صوـصنلل يخيرات
لُح دقو .2012 ةنــس رداــصلاو ،ةــساردلا هذه زاجنإ خيرات ىتح ،ذفانلا روتــسدلا ةياغلو

ِّ
ل
َ

 كلت ْت
 ،لعفلاب مئاق وه ام ىلع سيلو ،نوكي نأ يغبني ام ىلع زّكر يدقن لكــشب ةيروتــسدلا صوــصنلا

 .ءاوس ّدح ىلع ةيبنجألاو ةيبرعلا ملاعلا لود نم ديدعلا يف دئاس وه ام عم اهتنراقم تمت امك
 

لطتلل نراقُملا يخيراتلا جهنملاب ةساردلا هذه تينُع دقو
ّ

 نكمُي ام ءارقتساو لبقتسملا ىلإ ع
 ةصاخ تايصوتو تاحرتقم ميدقت مت كلذلو ،ةلبقُم ةيروتسد ةيلمع يأ يف تاليدعت نم هلاخدإ
 .ةساردلا هذه يف اهيلإ انقّرطت يتلا تايلاكشإلاو اياضقلا ةفاكب
 

املع
ً
 :يه ،ةقرولا هذه اهلمشت يتلاو ،ثحبلا لحم ةيروسلا ريتاسدلا نأ 
 رمتؤملا هعــضو يذلا ،ةيروــسلا ةكلمملل يــساــسألا نوناقلا :1920 روتــسد عورــشم )1

 ويلوي/زومت 19و 1919 وينوي/ناريزح 3 نيب اـهدـقع يتلا تاـــسلجلا لالخ يروــسلا
 .ايروسل يسنرفلا شيجلا لالتحا ببسب ذيفنتلا زيح لخدي ملو ،1920

 يماــسلا ضوفملا نم رارقب رــشنو 1928 ذـنم هـيلع لـمعلا َئُِدـب يذـلا :1930 روتــسد )2
 لالخ تارم ةّدـع هـب لـمعلا َلِّـطُعو ،1930 وياـم/راـيأ 14 خيراـتب ةـيــسنرفلا ةـيروهمجلل

 .ايروس ىلع يسنرفلا بادتنالا ةلحرم
 ربمتبــس/لوليأ 5 خيراتب ةيروــسلا ةيــسيــسأتلا ةيعمجلا هتّرقأ يذلا :1950 روتــسد )3

1950. 
 .ىلعألا يركسعلا سلجملا سيئر نع رارقب 11/7/1953 خيراتب رداصلا :1953 روتسد )4
 .رصانلا دبع لامج سيئرلا نع رارقب 5/3/1958 خيراتب رداصلا :1958 روتسد )5
 .رصم نع لاصفنالا دعب ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلل تقؤملا روتسدلا :1961 روتسد )6
 .13/9/1962 خيراتب رداصلا :1962 روتسد )7
 ةداـيقل ينطولا سلجملا رارق بـجومب 24/4/1964 خيراـتب رداـــصلا :1964 روتــسد )8

 .ةروثلا
 خيراـتب رداـــصلا ،ةـيروــسلا ةـيبرعلا ةـيروهمجلل تـقؤملا روتــسدـلا :1969 روتــسد )9

 .يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزحل ةيرطقلا ةدايقلا رارق بجومب 1/5/1969
 خيراـتب رداـــصلا ،ةـيروــسلا ةـيبرعلا ةـيروهمجلل تـقؤملا روتــسدـلا :1971 روتــسد  )10

 .يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزحل ةيرطقلا ةدايقلا رارق بجومب 16/2/1971
 سيئر نع رداـــصلا ،ةـيروــسلا ةـيبرعلا ةـيروهمجلل مئادـلا روتــسدـلا :1973 روتــسد  )11

 .هيلع ءاتفتسالا دعب 13/3/1973 خيرات 208 مقر موسرملا بجومب ةيروهمجلا
 تاونــس لالخ رداــصلا ،ةيروــسلا ةيبرعلا ةيروهمجلل يلاحلا روتــسدلا :2012 روتــسد  )12

ايلاح ذفانلا وهو ،برحلا
ً
 اهعورشم عضخو يروهمج رارقب اهنييعت مت ةنجل هتدعأ نأ دعب 

 .ماعلا ءاتفتسالل
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 :يهف ةساردلا هذه يف اهضارعتسا مت يتلا ةنراقُملا ريتاسدلل ةبسنلاب اّمأ

 .2011 برغملا روتسد )1
 .2014 سنوت روتسد )2
  .)2005 لدعملا( 1976 لاغتربلا روتسد )3
 .2014 ماع ةياغل هتاليدعتً الماش 1993 ماع رداصلا يسورلا داحتالا روتسد )4
 .2014 ماع ةياغل هتاليدعتً الماش 1949 ماع رداصلا ايناملأ روتسد )5
 .)2017 لدعملا( 1982 ايكرت روتسد )6
 .)2008 لدعملا( 1958 اسنرف روتسد )7
 .)2011 لدعملا( 1978 اينابسإ روتسد )8
 .)2017 لدعملا( 1988 ليزاربلا روتسد )9
 .)2009 لدعملا( 1999 اليوزنف روتسد  )10
 .ادنلوه روتسد  )11
  .)2016 لدعملا( 1996 ايناركوأ روتسد  )12
 .2009 ايفيلوب روتسد  )13
 .)1994 لِّدُعو ،1983 هليعفت ديعأ( 1853 نيتنجرألا روتسد  )14
 .2005 ماعل يدنوروب روتسد  )15
أ يذلاو 1920 ةنسل اسمنلا روتسد  )16

ُ
 .2013 ةنس هليدعتو 1945 ةنس هليعفت ديع

 .)2012 لدعملا( 1996 ةنس رداصلا ايقيرفأ بونج روتسد  )17
 .)2015 لدعملا( 2008 روداوكإلا روتسد  )18
 .2010 اينيك روتسد  )19
 .2005 ةنسل قارعلا روتسد  )20
 .)2018 لدعملا ،2002 هليعفت ديعأ( - 1973 ناتسكاب روتسد  )21
 .)2009 لدعملا( 1997 ادنلوب روتسد  )22
 .)2019 لدعملا( 2014 رصم روتسد  )23

 
 ةيرهوجلا اياضقلا ةجلاعمل ةيساسأ ماسقأ ةثالث ىلإ ةقرولا هذه ميسقت مت قبس ام لك ةشقانمل
 :يهو ،ةيتآلا ةبّيغُملا

 .ةينطولا ةينوناقلا ةموظنملا يف ةيلودلا تادهاعملا ةناكم -
 .ةلقتسم ةيروتسد تائيه ءاشنإ -
 .روتسدلا ماكحأل ةفلاخملا ةينوناقلا صوصنلا ريصم -
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 ةينوناقلا ةموظنملا يف ةيلودلا تادهاعملا ةناكم :لّوألا مسقلا
 ةينطولا
 
ت
ُ

 يذلاو ةبوتكم ةغيص يف لودلا نيب دوقعملا يلودلا قافتالا اهنأب ةيلودلا تادهاعملا فّرع
 تناك امهمو ،رثكأ وأ ،ناتلصتم ناتقيثو وأ ةدحاو ةقيثو هتنمضت ءاوس ،يلودلا نوناقلا همظني
املع 1،هتيمست

ً
 اهتلبق يتلا ةيلودلا تادهاعملا ذيفنت بوجوب يرهوج مازتلا لودلا ىلع نّيعتي هنأ 

 نوناقل انييف ةيقافتا حوضوب هيلع تّصن يذلا مازتلالا وهو ،اهل تمضنا وأ اهيلع تقداصف
 3."ةين نسحب اهذيفنت مهيلعو ،اهفارطأل ةمزلم ةذفان ةدهاعم لك" نأ ىلع تدّكأ يتلا 2،تادهاعملا

 ذيفنت يف هقافخإل رربمك يلخادلا هنوناق صوصنب جتحي نأ ةدهاعم يف فرطل زوجي ال" ّهنأو
 4."ةدهاعملا
 

ةداع لودلا صنت ،ةقباسلا تامازتلالاب ءافوللو
ً

 ةيلودلا تادهاعملا ةناكم ىلع اهريتاسد يف 
ايروتسد ديكأتلا فدهب ةينطولا ةينوناقلا ةموظنملا ةيبتارت نمض

ً
 اهذيفنت ةلافكو اهّومس ىلع 

ةداع هنمضتت امب ءافولاو
ً

ايروتسد لفكي هنأ يف صنلا اذه ةيمهأ ودبتو .تامازتلا نم 
ً
 طبض 

 ،ةينطولا ةينوناقلا ةموظنملا لخاد ةذفان يلودلا نوناقلا دعاوق نوكت ىتح ةبجوتسملا طورشلا
 نمضي لكشب ةيلودلا دعاوقلاو ةيلخادلا دعاوقلا نيب أرطت دق يتلا عزانتلا تالاح ةجلاعم كلذكو
لُع

ْ
 نوناقلا نم لك هيضتقي يذلا وحنلا ىلع كلذو ،يلخادلا نوناقلا ىلع يلودلا نوناقلا َةَّيِو

 5.نييلودلا ءاضقلاو
 

 
 تاعOضOم 6KN9Hب Bمألا 'لع6ی ام*Kع "ة*هاع8لا" Hسا لEم ،اهمABُت ي6لا ة9لو*لا تا9قافتالا ىلع تا6789لا 5م *ی*علا ًةداع لو*لا 'ل%ُت 1
 Oهو ،"ة9قافتالا" اهKمو .ىلوألا ة89لاعلا بB_لا ^هنأ ي6لا 1919 مالــــــــ7لل XاــــــــسBف ة*هاعم لEم ،يــــــــسا9ــــــــ7لا عTا%لا اه9لع SلغQ ة8هم
 ة9قافتاو ،ة9لو*لا تا*هاع8لل "ا99Kف" ة9قافتا لEم ،ة9نOناق تاعOضOم 6KN9Hب ىKعُت ي6لا ة9لو*لا تا*هاع8لا يف ًةداع هما*6dسا 6Hی حال%صا

 .ة9لا8لاو ةrرا6qلا تاقافتالاk ؛ة9ــسا9ــس ةفــص اهل 9oل ي6لا ة9لو*لا تا*هاع8لل م*6dــlX Qُ7لا "قافتالا" Hــسا mلklو .را_Aلا نOناقل اQgاماج
 ةق_ل8لا 1977 ماعل ف9K9ج تالOkOتوBب لEم ،ةقTاــــــــــس ة9قافتا ىلع تالی*عتو تافاــــــــــضإ هT *ــــــــــtقlX Qلا ،"لOkOتوABلا" ًاــــــــــQsأ mلklو
Tلا 1949 تا9قافتاdةــــــــصا TقOناقلا *عاOو .يناــــــــ7نإلا يلو*لا نklلm "89لاEلا "قاlX Q%8ُلا تا*هاع8لا ىلع 'لKzــــــــ  ،ة9لو*لا تا8KN8لل ة|ِ
 تا89ـــــــــ67لا mلت ع89ج نأ حOـــــــــضOب ت*ّكأ تا*هاع8لا نOناقل "ا99Kف" ة9قافتا نأ ًا8لع .ةB~9علا لو*لا ةعماج قا9Eمو ،ة*_86لا Hمألا قا89Eك
 .ة9قافتالا mلت ماgحأل عdsتو ،EBكأ وأ 695لود 95ب قافتالا ىلع ل*ت
 لالخ اـ99Kف يف 95ترود يف *ـقع lXـلا تا*ـهاـع8لا نOناـق نأــــــــــــــTz ة*ـ_86لا Hمألا 8Bت�م لـAق 5م ت*ـ68عا :تا*ـهاـع8لا نOناـقل اـ99Kف ةـ9قاـفتا 2
 ةـ9قاـفتالا ت*ـ68عاو ،O 1969یاـم/راـQأ 22 ىلإ لـBrبإ/ناــــــــــــــ97ن 9 5م ة6Bفلا لالخو ،O 1968یاـم/راـQأ 24 ىلإ سراـم/راذآ 26 5م ة6Bفلا
 BیاـKی/يناـEلا نOناـk 27 يف ذاـفKلا �9ح ^ـلخدو O 1969یاـم/راـQأ 23 يف ع9ق6Oلل ^ــــــــــــــضBعو O 1969یاـم/راـQأ 22 يف هـلاـ8عأ ماـ6خ يف

1980. 
  .26 ةدا8لا – تا*هاع8لا نOناقل ا99Kف ة9قافتا 3
 .27 ةدا8لا – تا*هاع8لا نOناقل ا99Kف ة9قافتا 4
 ص – ا9نا8لأ ،95لBب -ة�9اBقQ8*لا 5ع BrBق6لل ة9لو*لا ة8KN8لا BrBقت - يــ97ــسأ6لا راــ87لل *ی*qلا لgــzلا :ة*ی*qلا ةrر6Oــس*لا ةــسر*8لا 5

11. 
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لك هبش" لكشب ةبئاغ ةدعاقلا هذه ودبت
ّ

افالخ ،ةبقاعتملا ةّيروّسلا ةيروتسدلا صوصنلا نع "ي
ً
 امل 

لك 6ةيروسلا ريتاسدلا َّنأ ُظحالن ذإ ؛ملاعلا لود ريتاسد ةيبلاغ هانبتت
َّ

 ىلإ ةراشإ ّيأ ةفاك اه
امومع يلودلا نوناقلا

ً
 ،ةديدش ةبيرب امهعم لماعتتف ،صوصخلا هجو ىلع ةيلودلا تادهاعملاو ،

ت دقو ،ناكمإلا ردق امهبنجت ىلع صرحتو
ُ

 ديدش باضتقاب ْنكل ىوصقلا ةرورضلا دنع امهيلإ ريش
 ةيروتسدلا داوملا ىلع رمألا اذه رصتقي الو .نكمأ ام تاملكلاو تاراشإلا نم نكمم ردق ّلقأبو
ةداع لفحت يتلا هتمّدقمو روتسدلا ةجابيد لمشيل دتمي لب ،اهتاذب

ً
 ةيزمرلا تاراشإلا نم ريثكلاب 

اضيأ ولخت يتلاو ،ةيئاشنإلا تارابعلاو
ً
 رود وأ يلودلا نوناقلا ةناكم ىلإ ةيعجرم ةراشإ يأ نم 

 قيبطت وأ ريسفت يف ،لاثملا ليبس ىلع ىربكلا ناسنإلا قوقح تايقافتاك ،ةيلودلا تادهاعملا
 اذه حضونسو .هتاذ روتسدلا ماكحأ يف ةدراولا ،لقألا ىلع ،تايرحلاو قوقحلاب ةصاخلا ماكحألا
 .ةيتآلا تاحفصلا يف َرمألا
 
 يروسلا عقاولا ً:الوأ
 

اددع ثيدحلا اهخيرات ربع ايروس تفرع
ً
اددعو ،ةقحالتملا ريتاسدلا نم 

ً
 ريتاسدلا عيراشم نم 

اروتسد 11 راسم ضارعتسا لالخ نمو .ذافنلا زيح لوخدو قيبطتلا ةصرفب ظحت مل يتلا
ً
 هتدهش 

 صلختسن نأ نكمُي ،1920 روتسد عورشم ىلإ ًةفاضإ ،ةينامثعلا ةلودلا نع لاصفنالا ذنم دالبلا
لعتت نيتيساسأ نيتدعاق

ّ
 ةموظنمو ةيلودلا تادهاعملا عم ريتاسدلا كلت لماعت ةيفيكب ناق

 :امه ،لكك يلودلا نوناقلا
 
أ يتلا ةيروتسدلا صوصنلا -1

ُ
 ةيلودلا تادهاعملا ىلإ اهيف ريش

 
 ةيروسلا ريتاسدلا ةفاك نأ يه ةيروسلا ةيروتسدلا صوصنلا ضارعتسا نم زربألا ةظحالملا
 ىلع ةيليصفت ةروصب تّصن دق ،ةيروتسد ةقيثو رشع انثا اهددعو ،اهضارعتسا مت يتلا ةبقاعتملا
 نمف ،ةهجلا كلت ديدحت يف فالتخا عم ،ةيلودلا تادهاعملا ماربإ ةيحالص كلمت يتلا ةهجلا
 روتسد يف ةسائرلا سلجم ىلإ ،1950 روتسد يف ناملربلا ىلإ ،1920 روتسد عورشم يف كلملا

 قيقد ليصفت عم ،ىرخألا ريتاسدلا يف ءارزولا سلجمو ةيروهمجلا سيئر ىلإً الوصو ،1964
 نامضل اهتاعارم يغبني يتلا تاءارجإلاو طورشلاو اهماربإ ةهج لك كلمت يتلا تادهاعملا ةيعونل
 صوصنلا ضارعتسا لالخ نم حضتي ام وهو ،لعفلاب اهذيفنتو ةيلودلا تادهاعملا ذافن
 :ةيتآلا ةيروتسدلا
 

 :1920 روتسد عورشم
o "كلذ ضرعُي نأ ىلع ،تادهاعملاو حلصلا دقعيو برحلا نلعي وهو ،ماعلا دئاقلا وه كلملا 

 7."...اهيلع قيدصتلا دعب ّالإ ةذفان تادهاعملا نوكت الو .هيلع قّدصُيل رمتؤملا ىلع
 

 
 ،ةقرOلا هlه زاqنإ *Kع lفاKلا ر6Oـــس*لا ى6ح 1920 ةKـــس لّوألا ر6Oـــس*لا عوBـــzم Klم ةرداـــtلا ةrرOـــ7لا 9Bتاـــس*لا ةفاm kلlب دOـــtق8لا 6
 .ةسار*لا هlه ةم*قم يف اه9لإ انBشأ ي6لا 9Bتاس*لا يهو ،2012 ةKس رداtلا
 .8 ةدا8لا -1920 ر6Oسد عوzBم 7
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 :1930 روتسد
o "وأ ةلودلا ةمالسب ةقلعتملا تادهاعملا امأ ،اهيلع عقويو تادهاعملا ةيروهمجلا سيئر دقعي 

 ءاهتنا دنع اهخسف زوجي ال يتلا تادهاعملا رئاس ماع عونبو ،ةيراجتلا تادهاعملاو ،اهتيلام
 8."سلجملا اهرقي نأ دعب الإ ةذفان دعت الف ،ةنس لك

 
  :1950 روتسد
o "قوي

ّ
 9."باونلا سلجم اهّرقي نأ دعب اهمربيو تادهاعملا ةيروهمجلا سيئر ع

 
 :1953 روتسد
o "كلمت قوقح وأ ،صاخشألا عضوب وأ ،اهتيلام وأ ةلودلا ةمالسب قلعتت يتلا تادهاعملا 

 دقعت ىرخأ ةدهاعم لكو ،ةيراجتلا تادهاعملاو ،حلصلا تادهاعمو ،جراخلا يف نييروسلا
 سيئر اهمربي ال ،ةذفان ةيلخاد نيناوق ليدعت ىلإ يدؤت ةدهاعم لكو ،ةنس نم رثكأل

 10."نوناقب باونلا سلجم اهرقي نأ دعب الإ ةيروهمجلا
 

 :1958 روتسد
o "حلصلا تادهاعم نأ ىلع ...ةمألا سلجم اهغلبيو تادهاعملا مربي ةيروهمجلا سيئر 

 ،ةلودلا يضارأ يف ليدعت اهيلع بترتي يتلا تادهاعملا عيمجو ،ةحالملاو ةراجتلاو فلاحتلاو
ائيش ةلودلا ةنازخ لّمحت يتلا وأ ،ةدايسلا قوقحب قلعتت يتلا وأ

ً
 يف ةدراولا ريغ تاقفنلا نم 

 11."ةمألا سلجم اهيلع قفاو اذإ الإ ةذفان نوكت ال ،ةينازيملا
 

 :1961 روتسد
o "12."باونلا سلجم اهرقي نأ دعب اهمربيو تادهاعملا ةيروهمجلا سيئر عقوي 

 
 :1962 روتسد
o "ىرخأ ةدهاعم لكو ،ةيراجتلا تادهاعملاو ،اهتيلام وأ ةلودلا ةمالس سمت يتلا تادهاعملا 

ت ال ،ةنس نم رثكأل دقعت
ُ

 13."باونلا سلجم اهرقي نأ دعب الإ ةذفان ّدع
o "14."باونلا سلجم اهرقي نأ دعب اهمربيو تادهاعملا ةيروهمجلا سيئر عقوي 

 
 :1964 روتسد

 
 .74 ةدا8لا -1930 ر6Oسد 8
 .2 ةBقف 77 ةدا8لا -1950 ر6Oسد 9

 .1 ةBقف – 64 ةدا8لا -1953 ر6Oسد 10
 .56 ةدا8لا – 1958 ر6Oسد 11
 ءارزOلاو ءارزOلا oلqمو ةrرOهq8لا 9oئر سراQ8 هنأ ىلع �ن 1961 ر6Oــــسد نأل ؛2 ةBقف 77 ةدا8لا -1950 ر6Oــــسد 5م رgBم 12

 A68ABــــــس/لOلیأ 5 ر6Oــــــسد يف اه9لع صOــــــ8Ktلا ماgحألا 'فو ة9lQف6Kلا ة%لــــــ7لا يف اه9لع صOــــــ8Ktلا ماgحألا 'فو ة9lQف6Kلا ة%لــــــ7لا
 .*ی*qلا ر6Oس*لا zBن ى6ح ,1950

 .1 ةBقف – 51 ةدا8لا -1962 ر6Oسد 13
 .2 ةBقف – 71 ةدا8لا -1962 ر6Oسد 14
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o "سلجملا اهغلبيو ،تايقافتالاو تادهاعملا ،ءارزولا سلجم ةقفاوم دعب ،ةسائرلا سلجم مربُي 
اقفو اهرشنو اهيلع قيدصتلاو اهماربإ دعب نوناقلا ةوق اهل نوكيو ،ينطولا

ً
 ّنأ ىلع .نوناقلل 

 تازايتما حنمب وأ ةدايسلا قوقحب قلعتت يتلا تادهاعملا عيمجو فلاحتلاو حلصلا تادهاعم
 15."ينطولا سلجملا اهيلع قفاو اذإ الإ ةذفان نوكت ال ،ةيبنجأ تاسسؤم وأ تاكرشل

 
 :1969 روتسد
o "16."ةلودلا ةمالسب قلعتت يتلا ةيلودلا تايقافتالاو تادهاعملا رارقإ ...بعشلا سلجم ىلوتي 
o "سلجم اهّرقُي يتلا تايقافتالاو تادهاعملا ماربإ ...ةيحالص ةيروهمجلا سيئر ىلوتي 

 17."بعشلا
 

 :1971 روتسد
o "18."ةلودلا ةمالسب قلعتت يتلا ةيلودلا تايقافتالاو تادهاعملا رارقإ ...بعشلا سلجم ىلوتي 
o "سلجم اهّرقُي يتلا تايقافتالاو تادهاعملا ماربإ ...ةيحالص ةيروهمجلا سيئر ىلوتي 

 19."بعشلا
 

 :1973 روتسد
o "ةلودلا ةمالسب قلعتت يتلا ةيلودلا تاقافتالاو تادهاعملا رارقإ ...بعشلا سلجم ىلوتي، 

 وأ ةدايسلا قوقحب قلعتت يتلا تادهاعملا عيمجو ،فلاحتلاو حلصلا تادهاعم يهو
 تادهاعملا كلذكو ،ةيبنجألا تاسسؤملا وأ تاكرشلل تازايتما حنمت يتلا تايقافتالا

 ماكحأ فلاخت يتلا وأ ،اهتنزاوم يف ةدراو ريغ تاقفن ةلودلا ةنازخ لّمحت يتلا تايقافتالاو
لطتي يتلاو ةذفانلا نيناوقلا

ّ
 20."ديدج عيرشت رادصإ اهذافن ب

o "اقفو اهيغليو ةيلودلا تايقافتالاو تادهاعملا ةيروهمجلا سيئر مربي
ً
 21."روتسدلا ماكحأل 

o "اقفو تادهاعملاو تايقافتالا دقع ...ةيلاتلا تاصاصتخالا ءارزولا سلجم سرامي
ً
 ماكحأل 

 22."روتسدلا
 

 :2012 روتسد
o "قلعتت يتلا ةيلودلا تايقافتالاو تادهاعملا رارقإ ..ةيتآلا تاصاصتخالا بعشلا سلجم ىلوتي 

 قوقحب قلعتت يتلا تادهاعملا عيمجو ،فلاحتلاو حلصلا تادهاعم يهو ،ةلودلا ةمالسب
 كلذكو ،ةيبنجألا تاسسؤملا وأ تاكرشلل تازايتما حنمت يتلا تايقافتالا وأ ةدايسلا

 
 .52 ةدا8لا – 1964 ر6Oسد 15
 .7 ةBقف – 48 ةدا8لا – 1969 ر6Oسد 16
 .5 ةBقف – 54 ةدا8لا – 1969 ر6Oسد 17
 .7 ةBقف – 48 ةدا8لا – 1971 ر6Oسد 18
 .5 ةBقف – 54 ةدا8لا – 1971 ر6Oسد 19
 .5 ةBقف – 71 ةدا8لا – 1973 ر6Oسد 20
 .104 ةدا8لا -1973 ر6Oسد 21
 .7 ةBقف – 127 ةدا8لا -1973 ر6Oسد 22
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ت يتلا تايقافتالاو تادهاعملا
ُ

 قلعتت يتلا وأ ،اهتنزاوم يف ةدراو ريغ تاقفن ةلودلا ةنازخ لّمح
 23."ديدج عيرشت رادصإ اهذافن بلطتيو ةذفانلا نيناوقلا ماكحأ فلاخت يتلا وأ ،ضورقلا دقعب

o "اقفو اهيغليو ةيلودلا تايقافتالاو تادهاعملا ةيروهمجلا سيئر مربُي
ً
 دعاوقو روتسدلا ماكحأل 

 24."يلودلا نوناقلا
o "اقفو تادهاعملاو تايقافتالا دقع ...ةيتآلا تاصاصتخالا ءارزولا سلجم سرامُي

ً
 ماكحأل 

 25."روتسدلا
 
 كلمت يتلا ةهجلا ديدحت ىلع رصتقت ةقباسلا ةيروتسدلا صوصنلا ّنإف ؛ةراشإلا تقبس امكو

 كلت رارقإ ةيحالص عيزوت يف اهضعب لّصفي نيح يف ،اهقيدصتو ةيلودلا تادهاعملا ماربإ ةيحالص
ةداع ليحيف ،راثآو ماكحأ نم هنمضتت امو اهتيمهأ بسح تادهاعملا

ً
 ةيعيرشتلا ةطلسلل 

اديدحت يهو ،ةريطخ راثآ تاذ ةصاخ ةدهاعم رارقإ ةيحالص
ً
 قلعتت يتلا ةيلودلا تايقافتالا 

 يتلا وأ ،ةيبنجألا تاسسؤملا وأ تاكرشلل تازايتما حنمت يتلا وأ ،ةدايسلا قوقحو ةلودلا ةمالسب
ت
ُ

 يه امك ،ةذفانلا نيناوقلا ماكحأ فلاخت يتلا وأ ،اهتنزاوم يف ةدراو ريغ تاقفن ةلودلا ةنازخ لّمح
 .2012 روتسد يف لاحلا

 
 ةيعجرم ىلإ ةدودحم تاراشإ دوجو نع ةساردلا لحم ةيروتسدلا قئاثولا ضارعتسا فشكي امك
 ثيح ،يلاحلا روتسدلا بجومب اهنع لودعلا مت ،ةنّيعُم اياضق ددصب ةيلودلا فارعألاو تادهاعملا
اديدحت نيتلأسم ددصب ةيلودلا تادهاعملا ةيعجرم ىلإ تراشأ دق ريتاسد ةثالث نأ حضتا

ً
 امه 

 1953و 1950 ريتاسد تّصن دقف ،ّيقوقحلا بناجألا عضو ديدحتو ،نييداعلا نيمرجملا ميلست
ت" هنأ ىلع نييداعلا نيمرجملا ميلست ّصخي اميف 1962و

ُ
 لوصأ ُنيناوقلاو ةيلودلا ُتاقافتالا ددح

اضيأ ريتاسدلا تاذ تّصن امك 26،"نييداعلا نيمرجملا ميلست
ً
 يقوقحلا بناجألا عضو ّصخي اميف 

تو ،يقوقحلا بناجألا عضو ُنوناقلا ددحُي" هنأ ىلع
ُ

 27."ةيلودلا تايقافتالاو فارعألا كلذ يف ىعار
 

ت
ُ

ت يتلا ةردانلا تالاحلا نم هذه دع
ُ

 ةلثمتم ةيلود ةيعجرم ىلإ ةيروس ةيروتسد صوصن اهيف ريش
املع ،سانئتسالاو ةاعارملا ليبس ىلع َناك نإو ىتح ،ةيلودلا فارعألاو تادهاعملاب

ً
 كلت نأ 

اديدحت ريتاسدلا كلت ىلع ترصتقا دق ةراشإلا
ً
 ةتس نم رثكأ ذنم اهراركتو اهينبت نع لودعلا متو 

ايلاح ذفانلا روتسدلا اهيف امب ،ةقحال ريتاسد ةسمخ تدهش دوقع
ً
 تلخ ذإ ،2012 روتسد وهو 

 .ةلثامم ةراشإ يأ نم اهعيمج
 
أ يتلا ةيروتسدلا صوصنلا – 2

ُ
 ةيلودلا تادهاعملا ةناكم ىلإ اهيف ريش

 
 ةينوناقلا ةموظنملا يف اهرودو ةيلودلا تادهاعملا ةناكم ىلإ طقف ريتاسد ةثالث تقّرطت
 :يتآلا وحنلا ىلع كلذو ،ةينطولا

 
 .6 ةBقف – 75 ةدا8لا – 2012 ر6Oسد 23
 .107 ةدا8لا – 2012 ر6Oسد 24
 .7 ةBقف – 128 ةدا8لا – 2012 ر6Oسد 25
 .2 ةBقف – 20 ةدا8لا 1962 ر6Oسد / 2 ةBقف – 19 ةدا8لا – 1953 ر6Oسد / 2 ةBقف – 20 ةدا8لا – 1950 ر6Oسد 26
 .2 ةBقف 31 ةدا8لا – 1962 ر6Oسد / 2 ةBقف 7 ةدا8لا – 1953 ر6Oسد / 2 ةBقف 31 ةدا8لا – 1950 ر6Oسد 27
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 :1953 روتسد
o "درجمب ربتعت ةيروهمجلا سيئر اهرشنيو اهمربيو باونلا سلجم اهرقي يتلا تادهاعملا 

 28."اهعم ضراعتت يتلا ةقباسلا ةيلخادلا نيناوقللً اليدعت اهذافن
o "ليدعت زوجي الو ،ةيلخادلا نيناوقلا ىلع ةيولوأ باونلا سلجم اهرقأ يتلا ةذفانلا تادهاعملل 

اقفو وأ اهيف اهيلع صوصنملا قرطلاب كلذب راطخإلا دعب الإ اهليطعت وأ اهؤاغلإ وأ اهماكحإ
ً
 

 29."ةيلودلا فارعألل
 

 :1958 روتسد
o "لبيو تادهاعملا مربي ةيروهمجلا سيئر

ّ
 اهماربإ دعب نوناقلا ةوق اهل نوكتو ،ةمألا سلجم اهغ

اقفو اهرشنو اهيلع قيدصتلاو
ً
 30."ةررقملا عاضوألل 

 
 :1964 روتسد
o "لبيو ،تايقافتالاو تادهاعملا ءارزولا سلجم ةقفاوم دعب ةسائرلا سلجم مربُي

ّ
 سلجملا اهغ

اقفو اهرشنو اهيلع قيدصتلاو اهماربإ دعب نوناقلا ةوق اهل نوكيو ،ينطولا
ً
 31."نوناقلل 

 
 :انه ظحالُملا

 اهماربإ دعب ،"نوناقلا ةّوق" طقف ةيلودلا تادهاعملا احنم دق 1964و 1958 يروتسد نأ -أ
 ىلع اهحيجرتو اهّومس ىلع ًةحارص صنلا نود نم نكلو ً،الوصأ اهرشنو اهقيدصتو
 ةلثاممو نوناقلل ةيواسم ةّوق ةيلودلا تادهاعملا َحَنَم هنأ هنم مهفُي امم ،نوناقلا ماكحأ
 ضعب لمحي رمأ وه "نوناق" ةملك مادختسا نأ ىلإ ًةفاضإ ،هنم ىلعأ تسيل نكلو هل
اضيأ ضومغلا

ً
 لهو ،صوصنلا كلت قيبطت ضرعم يف نوناقلاب دوصقملا ديدحت ةهجل 

 تاعيرشتلا ىلع رصتقم هنإ مأ "دالبلا يف ىمسألا نوناقلا" هفصوب هتاذ روتسدلا لمشي
 نم نكلو ،تارارقلا وأ حئاوللاو ميسارملاو نيناوقلا ىلع رصتقت يتلا ،قيضلا اهموهفمب
 ؟اهتاذ ةيلودلا تادهاعملا ىلع ىتح ىمسألا نوناقلا لظي يذلا روتسدلا نود

 ومس ىلع حوضوب صنلا ةهج نم ةغايصلا مكحُم ناك هنأ 1953 روتسدل بسحُي -ب
 حامسلا مدعو اهل ةقباسلا ةيلخادلا نيناوقلا ىلع ةيولوألا اهحنمو ةيلودلا تادهاعملا
 فارعألا هب يضقت ام قفووً الوصأ اهليدعت متي مل ام ةقحال نيناوقب كلذك اهتفلاخمب
 .ةيلودلا

 دعب ام ذنم ،ةقحاللا ةيروتسدلا صوصنلا ةفاك تلخ دقف ؛ةقباسلا تاراشإلا ادع اميف -ت
 تادهاعملا ةناكم ىلإ ةراشإ يأ نم ،2012 ةنسل يلاحلا روتسدلا ىتحو 1964 روتسد
 نمض يروسلا روتسدلا فنصُي امم ،ةينطولا ةينوناقلا ةموظنملا يف اهبيترتو ةيلودلا
 .ةلأسملا هذه ددصب "ةتماصلا ريتاسدلا"

 
 

 .2 ةBقف – 64 ةدا8لا -1953 ر6Oسد 28
 .3 ةBقف – 64 ةدا8لا -1953 ر6Oسد 29
 .56 ةدا8لا – 1958 ر6Oسد 30
 .52 ةدا8لا – 1964 ر6Oسد 31



 
 ةيروسلا ريتاسدلا يف ةبيغملا صوصنلا           20
 

 يروتسدلا بييغتلا اذه عم يعقاولاو ينوناقلا لماعتلا ةيفيك – 3
 

 ةيئاضقلا تاداهتجالاو ةينطولا تاعيرشتلا ىلإ ةدوعلا متت يروتسدلا تمصلا اذه لظ يف
ةداع متيو .ايروس يف ةيلودلا تادهاعملا ةناكم ديدحت ةلواحمل

ً
 نيينوناق نيصنب انه داهشتسالا 

 ةينطولا تاعيرشتلا نم ربكأ ةوق ةيلودلا تادهاعملا حنم دق يروسلا عّرشملا نأ امهنم طبنتسُي
 ال" هنأ ىلع يروسلا يندملا نوناقلا نم 25 ةداملا صنت ذإ ؛روتسدلا نم ىلعأ سيل نكلو طقف
 ةدهاعم وأ ،صاخ نوناق يف كلذ فالخ ىلع صن دجوي ال ثيح الإ ةقباسلا داوملا ماكحأ يرست
 ةداملا يف ّصني ايروس يف ةيندملا تامكاحملا لوصأ نوناق نأ ىلإ ًةفاضإ ."ايروس يف ةذفان ةيلود

 دقعت يتلا ةدوقعملا تادهاعملا ماكحأب لخي ال ةمدقتملا دعاوقلا يف لمعلا" :نأ ىلع هنم 313
 ."نأشلا اذه يف لودلا نم اهريغو ايروس نيب
 

ادانتساو
ً
ت ،ةيئاضق تاداهتجاو ماكحأ نم امهيلع يُنب امو ةينوناقلا صوصنلا كلت ىلإ 

ُ
 دّكؤ

 ةينوناقلا ةموظنملا ّنأ ةفلتخملا ناسنإلا قوقح ناجل ىلإ ةيرودلا اهريراقت يف ةيروسلا ةموكحلا
ت ةينطولا

ُ
 لاح يف ،روتسدلا ال ،ةيلخادلا نيناوقلا ىلع اهحيجرتو ةيلودلا تادهاعملا ومسب رق

ت لاح يف" هنأ ريراقتلا كلت دحأ يف ،لاثملا ليبس ىلع ،درو دقف .امهضراعت
َ

 يلحم نوناق يأ ِضُراع
افرط ايروس نوكت ةيلود ةدهاعم ماكحأ عم

ً
 ىضق دقو .ةيلودلا ةدهاعملل نوكت ةبلغلا نإف ،اهيف 

 ماكحأل ةفلاخم دعاوق عضي نأ يلخاد نوناقل سيل" هنأب ،1931 ماعل 23 مقر زييمتلا ةمكحم رارق
 اذه ززعت دقو ."اهذافن ماكحأ نم ةرشابم ريغ ةروصب ولو رّيغي نأ وأ ،هل ةقباس ةيلود ةدهاعم
 366/ساسأ/1905 مقرب رداصلا رارقلا وهو ،ضقنلا ةمكحم يف ةيندملا ةفرغلل رخآ رارقب مهفلا
 تادهاعملا قبطت ال ةينطولا مكاحملا نأ نيبي يذلا ،198032 ربمسيد/لوألا نوناك 21 خرؤملا

ايلود تمزتلا دق ةلودلا نأ ساسأ ىلع
ً
اءزج تحبصأ اهرابتعاب امنإو ،اهقيبطتب 

ً
 ةلودلا نيناوق نم 

 ةمكحملا ىلع نإف ،يلخاد نوناق ماكحأو ةدهاعملا ماكحأ نيب ٌضُراعت دجُو اذإو .ةيلخادلا
 33."يلخادلا نوناقلا ىلع اهمكح ًةحجرم ،ةيلودلا ةدهاعملا ماكحأ قبطت نأ ةينطولا
 

ادانتساو
ً
اميمعت 2014 ةنس يروسلا لدعلا ريزو ردصأ قبس ام ىلإ 

ً
 ةداسلا عيمج نم" هيف بلط 

 ةذفانلا ةيلودلا تادهاعملا ماكحأو صوصن قيبطتب دّيقتلا ةرورض ةلودلا يماحمو ةاضقلا
اقيبطت كلذو .ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا لبق نم ةعقوملاو

ً
ً المعو ،هماكحأو نوناقلا صوصنل 

 يندملا نوناقلا نم 25 ةداملا ًةصاخو ،تامكاحملا لوصأ نوناقو يندملا نوناقلا صوصنب
ابلاط ،"ةيندملا تامكاحملا لوصأ نوناق نم 311 ةداملاو

ً
 ةرادإو نيماعلا نيماحملا ةداسلا نم ،

 34."ميمعتلا اذه نومضم قيبطت نسح ةبقارم يئاضقلا شيتفتلا

 
 730-305 ص »نوماحملا« ةلجم يف روشنملاو 1980 ربمسید/لوألا نوناك 21 خرؤملا 366/ساسأ/1905 مقرب رداصلا رارقلا 32
 https://bit.ly/3BaAI9q طبارلا ىلع رفوتم .1981 ماعل

 اهلواKت 9qBXــس ي6لا لئاــ87لا ة8ئاق نأــTz ةrرOــ7لا ةB~9علا ةrرOهq8لا ةمgOح 5م ةم*ق8لا ةd%9لا دودBلا يف فق8Oلا اlه ىلإ راــzُم 33
 يف لاف�ألا كاBــــــــــشإT 'لع86لا لف%لا قOقح ة9قافتال Xرا69خالا لOkOتوABلا SجT8O م*ق8لا اrرOــــــــــ7ل يلوألا BrBق6لا يف KNBلا قا9ــــــــــس يف

 :ة*_86لا Hمألا ةق9ثو -o 2007%7غأ/بآ 21 يف ةدراOلا دودBلا - ة_ل87لا تاعا�Kلا
CRC/C/OPAC/SYR/Q/1/Add.1 - 27 August 2007. 

 ®ــTاBــلا ىــلــع BــفOــ6ــم ,2014-1-19 خــrراـــــــ6ــب رداــــــــــــــــــــص .1095/2014/ت/H: 49ــقBــلا – ل*ـــــــعــلا ةرازو – H 4ــقر Hــ9ــ8ــعــت 34
https://bit.ly/3Gxmf8F.  
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 ةيروتسد صوصن ينبت ىلإ ةجاحلا نود لوحي الو ّلحي ال هنإف ؛قبس ام لك ةيمهأ مغرب نكل
 تاديؤم اهحنمتو ةينوناقلا ةموظنملا لظ يف ةيلودلا تادهاعملا َةناكم ةقدب ددحت ةحضاو
 ةمهبُمو ةميدق ةيئاضق تاداهتجا ىلإ دانتسالا قطنملا ريغ نمف ،ذافنلاو قيبطتلل ةيروتسد
 ال ،ةمهملا ةيقوقحلاو ةيروتسدلا ةلأسملا هذه نم ةموكحلا فقومو عّرشملا ةدارإ صالختسال

 تادهاعملا كلت ضقنل لاجملا حسفت يهو ،ضومغلا نم ريثكلا اهيف تاراشإلا كلت نأ اميس
ايلحم اهقيبطت نع لودعلاو

ً
 ةيلود ةدهاعم اهنوكل دوعي ال" اهقيبطت نأ ربتعت مكاحملا نأ املاط 

اءزج تحبصأ دق اهنوكل لب ،ةموكحلا اهب تمزتلا
ً
 حسفي ام وهو ،"ةيلخادلا ةلودلا نيناوق نم 

 ام وهو ،اهقيبطت ِلُهاجت وأ ،اهنع ِلودعلاو اهل ٍةفلاخم ةقحال تاعيرشت رادصإل ةموكحلل لاجملا
احضاو ادب ام كلذ لاثمو .ةيلعف ةروصب عقاولا ضرأ ىلع متي

ً
 يموكحلا يمسرلا باطخلا دصر نم 

 اهضراعت ةعيرذب نكي مل نإ ،اهقرخ حيتُيو ةيلودلا تادهاعملا ومسب هرارقإ نع عجارتي تاب يذلا
 ادب ام وهو ،"ةيوامسلا عئارشلا" عم تادهاعملا كلت ضعب ضراعت ةعيرذبف ةينطولا تاعيرشتلا عم
احضاو

ً
 ىلع ءاضقلا ةدهاعم نع ةقثبنملا واديسلا ةنجل ىلإ ةيروسلا ةموكحلا ريراقت لالخ نم 

 نأ دعبف .هركذ قبس امك ةيروسلا ةموكحلا اهيلع تقداص يتلاو ،ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ عيمج
 ام وهو ،يزييمت كاذنآ ذفانلا ةيصخشلا لاوحألا نوناق نأب 2005 ةنس اهريرقت يف ةموكحلا تّرقأ
ايفرح تركذ ثيح ،اهنومضمو واديسلا ةيقافتا عوضوم فلاخي

ً
 لاوحألا نوناق داوم بلغأ" نأ 

ايلاح لمعلا يرجي كلذل ،ةيزييمت داوم يه ةيصخشلا
ً
 نمضي ثيدح ةرسأ نوناق حارتقا ىلع 

اقوقح
ً
 ةموكحلا ْتَّدع امنيح ،2012 ةنس اذه اهفقوم نع تلدع اّهنإف ،35"لجرلاو ةأرملل ةيواستم 

 نّمضتي يذلا نوناقلا كلذ نع عافدلا قايس يف ،واديسلا ةنجل ىلإ يمسرلا اهريرقت يف ،ةيروسلا
 نيناوقلا ىلع ومست ةيلودلا تايقافتالا تناك ام اذإ" هنأ ،ةيقافتالا هذه فلاخي ام هداوم ضعب يف
 36."لاجملا اذه يف هيلع تصن امو ةيوامسلا عئارشلا ىلع ومست ال اهنإف ،ةينطولا
 

 ىدل رقتسملاو تباثلا أدبملاب رارقإلا نع ةموكحلا لودع نع قلقلا يمسرلا فقوملا اذه ريثُي
 لودعلا اذه نأ اميس ال ،ينطولا عيرشتلا ىلع ةيلودلا تادهاعملا ومس لوح ملاعلا لود ةيبلاغ
اضيأ هنع ريبعتلا مت

ً
 سلجم ةسائر نع رداصلا ةيعيرشتلا ةغايصلل يداشرتسالا ليلدلا يف 

 مدع نأ ىلع ديكأتلا نم دب ال" هنأ ىلإ ليلدلا اذه راشأ ذإ 2019 ويام/رايأ يف قشمدب ءارزولا
 ةيبرعلا ةيروهمجلا اهيلإ تّمضنا يتلا ةيلودلا كوكصلا ماكحأو ئدابم عم ةينطولا نيناوقلا قفاوت
 جتني ام ىلإ ًةفاضإ ،ةيلودلا هتادهعتب مزتلي ال نم رهظمب اهروهظ ىلإ يّدؤُي نأ هنأش نم ،ةيروسلا

 37."يلودلا ىوتسملا ىلع ةينطولا دوهجلا ضارعتسا ةيلمع بقعت ةيبلس تامييقت نم كلذ نع
 يتلا ةيلودلا تادهاعملا عم ةينطولا تاعيرشتلا قفاوت مدع ىلع بترُي ليلدلا اذه نإف يلاتلابو

 
 ة9قافتا 5م 18 ةدا8لا SجT8O فا�Bألا لو*لا 5م ةم*ق8لا rBراق6لا يف KNBلا - ةأ8Bلا *ــــــــــــض �6899لا ىلع ءاــــــــــــsقلاT ةK9ع8لا ةqKللا 35

 :ة*_86لا Hمألا ةق9ثو KNBُی - ةrر7Oلا ةB~9علا ةrرOهq8لا - فا�Bألا لو*لل ة9لوألا rBراق6لا .ةأ8Bلا *ض �6899لا لاgشأ ع89ج ىلع ءاsقلا
CEDAW/C/SYR/1 - 15 September 2005 

 rBراق6لا يف KNBلا - ةأ8Bلا *ــــــــــض �6899لا ىلع ءاــــــــــsقلاT ةK9ع8لا ةqKللا – ة*_86لا Hمألا ةق9ثو يف دراOلا ةrرOــــــــــ7لا ةمgO_لا BrBقت 36
 .9O 2012لOی/ز8Oت 24 - اrرOس – فا�Bألا لو*لل يناEلا Xرو*لا BrBق6لا - ة9قافتالا 5م 18 ةدا8لا SجT8O فا�Bألا لو*لا 5م ةم*ق8لا
 :ة*_86لا Hمألا ةق9ثو KNBُی

 CEDAW/C/SYR/2- 25 October 2012. 
 .22 ص -O 2019یام/راQأ – اrرOس .'zمد .ءارزOلا oلqم ةسائر – ة9ع6zBrلا ةغاt9لل Xداش6Bسالا ل9ل*لا 37
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 ومسلا أدبمبً المع ةيلخادلا تاعيرشتلا كلت نالطبب مكحلا سيل ً،الوصأ ةموكحلا اهيلع تقداص
ايلود ةموكحلا جارحإ" درجم لب ،قباسلا

ً
 نوكي نأ يغبني ال هنكل ،رمألا ةقيقح يف عقاو رمأ اذهو ."

امامت هلهاجت مت يذلا ومسلا أدبمب رارقإلا يغبني لب ،ضراعتلا كلذل ديحولا رثألا وه
ً
 متت ملو 

 .قالطإلا ىلع هيلإ ةراشإلا
 

اضيأ ةراشإلا يغبنيو
ً
 ،2012 ةنسل يلاحلا روتسدلا اهيف امب ،ةيروسلا ريتاسدلا ةفاك لهاجت ىلإ 

 نأ عم ،اهقيبطتو ةيروتسدلا قوقحلا ريسفت يف ناسنإلا قوقح تايقافتا ةيعجرم ىلإ ةراشإ َّيأ
اقحال دريس امك ،ملاعلا لود ريتاسد نم ديدعلا

ً
 داومو صوصنب ةحضاو تاراشإ لعفلاب تنّمضت ،

 اهتلعجو ،ناسنإلا قوقحب ةصاخ ةددحُم ةيميلقإ وأ ةيلود تادهاعم ىلإ ،ةحيرص ةيروتسد
اضيأ تزاجأو ،اهريسفتو ،هتاذ روتسدلا يف ةدراولا تايرحلاو قوقحلا قيبطتل ًةيعجرم

ً
 ام قيبطت 

اقوقح يوتحت تناك نإ تانامضو قوقح نم تادهاعملا كلت هنمضتت
ً
 يف درو امم لمشأو ربكأ 

املع !ءانثتسا الب ةيروسلا ريتاسدلا ةفاك هتلهاجت ام اذهو ،هتاذ روتسدلا
ً
 تاراشإلا كلت نأ 

 روتسدلا ةيوه نع حاصفإلا يف ةريبك ةيونعمو ةينوناقو ةيروتسد ةّوق اهل نوكيس ةيعجرملا
 ىلع نوناقلا ذافنإ تاهجو نيعّرشملا زفحتسو ،تايرحلاو قوقحلا ظفح يه يتلا ىمسألا هتياغو
 .اهكهتنت وأ اهعم ضراعتت ةيعقاو وأ ةينوناق تاسرامم ّيأ ِبُّنجتو ،اهمارتحاو قوقحلا كلت ةاعارم
 
 ةيلودلا تادهاعملا نأشب صاخو حضاو يروتسد صن ىلإ ةجاحلا ةيمهأ ززعيو ،قبس ام ُّلك ُدكؤي
 .ةيلبقتسم ةيروس ةيروتسد ةقيثو يأ يف اهتناكمو
 
 يروتسدلا بييغتلا دّمعت ريسفت ةلواحم –4

 
 ةيروسلا ةيروتسدلا قئاثولا يف لكك يلودلا نوناقلا ةموظنم لهاجت ىلع رارصإلا ريسفت نكمُي
 رظنلا متي ثيح ،لكك يلودلا نوناقلا دعاوق نم ينطولا عّرشملا فقوم نع ريبعت هنأب ةبقاعتُملا
ةداع ةيلودلا دعاوقلا ىلإ

ً
 ساسَم اهنأ ىلع اهعم لماعتلا متيو ،رذحلاو ةبيرلا نم ريثكلاب 

 مجسنت ال تاسراممو ميقل داريتساو ،ةلودلل ةيلخادلا نوؤشلا يف لخدتلل ةادأو ،ةدايسلاب
ت ال وأ ،هتاجايتحاو يلحملا عقاولا عم ةرورضلاب

ُ
 .يلحملا عقاولا يف اهقيبطتو اهميمعتب ةبغر دجو

 ةكرتشم ةرظن نوكت نأ داكت لب ،هدحو يروسلا يروتسدلا عّرشملا ىلع ةرصاق تسيل ةيؤر يهو
 ةينوناقلا ةموظنملا عم رذحلا نم ريثكب لماعتت يتلا ،لقألا ىلع ،ةيبرعلا لودلا ةيبلاغ يف
اضيأ هقيبطت نكمُي ال امك هلهاجت نكمُي ال ،"هنم دب ال رش" اهنأكو ةيلودلا

ً
 راكتبا يضتقي امم ،

 يجراخلا قيوستلل ،ةرورضلا دنع ،هيلع صنلاك ،ناكمإلا ردق هدييحتب ةليفكلا صوصنلاو لولحلا
 .يلخادلا ديعصلا ىلع ناكمإلا ردق هقيبطت لهاجت عم
 

ةرظن ةقباسلا ةرظنلا ّنأ يف كش الو
ٌ

 يلودلا نوناقلا دعاوق نع ةدودحمو ةيحطسو ةرصاق 
اديدحت ةيلودلا تادهاعملا ىلع َّصنلا ّنأل ؛ينطولا ديعصلا ىلع اهقيبطت ةيعجرمو

ً
 َنايبو ،

 نوؤشلا يفً الخدت ّدعُي ال ،ّيلخادلا نوناقلا دعاوق ىلع اهّومسو اهقيبطت ةيمازلإو اهتناكم
اّسم الو ،لودلل ةيلخادلا

ً
امامت كلذ سكعو ،رمألا ةقيقح يف ،هنإ لب ،اهتدايسب 

ً
اريبعت ُلّثمي ،

ً
 نع 

ارهظمو ةلودلا ةدايس
ً
ت لودلاف .اهرهاظم نم 

ُ
 اهنوكلو ،اهتدارإب ةيلودلا تادهاعملا ىلع قداص

ت نأ اهنم يضتقت يتلا يه ةدايسلا هذهو ،ةدايسلا ةلماكً الود
ُ

 اهتدارإ لماكب هب تمزتلا امب َيِفو
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املع ،اهتيرحو
ً
 ةديقملا وأ ،ةدايسلا ةصقانلا لودلا نع ةدايسلا ةلماكلا لودلا زيمُي ام زربأ دحأ نأ 

 ام ةلود دقفت تناك امدنعف .اهتامازتلاب ءافولاو ةيلودلا تادهاعملا ماربإ ىلع ةردقلا وه ،ةدايسلا
ت اهنإف ،ةيلعف ةرطيس وأ ةياصو وأ بادتنا وأ لالتحاب ،اهتدايس

ُ
ايئاقلت بلس

ً
 ماربإ ىلع ةردقلا 

 درتست امدنع ّالإ صاصتخالا اذهو ةيحالصلا هذه ُّدرتست الو ،اهب ءافولاو ةيلودلا تادهاعملا
 تادهاعملا ّومس ىلع يروتسدلا صنلا نإف ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم اذه .ديدج نم اهتدايس

 ةدارإلا مارتحا نع ريبعت رمألا ةقيقح يف وه اّمنإ ،اهتيولوأو ،ينطولا عيرشتلا ىلع ةيلودلا
 ،روتسدلا لّوخي امدنعف ،اهيلع ةقداصملاو ةيلودلا تادهاعملا عيقوت ةيحالص ةلوخملا ةينطولا

 ةيعيرشتلا ةطلسلا حنميو ،تادهاعملا ماربإ ةيحالص ةيذيفنتلا ةطلسلا ،لاثملا ليبس ىلع
ايروتسد رارقإلاو ،ةدهاعملا كلت ذيفنت نإف ،اهيلع ةقداصملاو رارقإلا ةيحالص

ً
 ٌريبعت وه ،اهّومسب 

أ يتلا ةينطولا تاطلسلا ةدارإ مارتحا نع
َ

 مارتحا يأب اهعم لماعتلا متي ال يتلاو ،تقداصو تمرب
 ديعصلا ىلع رثأ وأ ةميق يأ لمحي ال اهيلع ةقداصملاو تادهاعملا كلت ىلع اهعيقوت ناك اذإ
 .هلّثمت يذلا يلحملا ينطولا
 

ايناث
ً

 ةنراقُم ةيروتسد جذامن :
 

افقوم ىنبتت ىرخأ ريتاسد دجوت هَّنأ عم
ً
اهباشم 

ً
 تمصلا ةيحان نم يروسلا روتسدلا فقومل 

 ّنإف ؛يلودلا نوناقلا ىلإ ةراشإ ّيأ لهاجتتو ،ةيلودلا تادهاعملا نم فقوملا هاجت يروتسدلا
 ةناكم تددح يتلا ةيباجيإلا ةيروتسدلا تاسرامملا نم ريثك نع لباقملاب فشكي يلودلا عقاولا
 ةيعجرم ةيناث ةهج نم ْتَسرأو ،ةهج نم ةينطولا ةينوناقلا ةموظنملا يف ةيلودلا تادهاعملا
 قفو ،قوقحلا لامعأ لاجم يف يروتسد صنب ،ناسنإلا قوقحب ةصاخلا ،ةيلودلا تادهاعملا ضعب
 .ةقحاللا تاحفصلا يف هضارعتسا متيس ام
 
 ةينطولا ةينوناقلا ةموظنملا يف ةيلودلا تادهاعملا ةناكم ديدحت -1

 
ت ةحيرص ةيروتسد تارابعو صوصن ينبت ىلإ لودلا ريتاسد نم ديدعلا تأجل

ُ
 ةناكم اهيف ددح

امود اهب ومستف ةيلودلا تادهاعملا
ً
 .هتاذ روتسدلا ماكحأ ىلع ىتح وأ ،ةيداعلا نيناوقلا ىلع 

 ةيروتسد تارايخ ةمث نأ ،ةنراقُملا ةيروتسدلا صوصنلا نم ددع ضارعتسا لالخ نم ،ظحالُيو
 ةينوناقلا اهتموظنم يف ةيلودلا تادهاعملا ةناكم ديدحتل لودلا اهيلإ تأجل ةعونتمو ةديدع
 .ةينطولا
 

 ةجابيد يف ةيلخادلا تاعيرشتلا ىلع ةيلودلا تادهاعملا ومس ىلع صنلا اهضعب راتخا دقف
اسيسأتو ..." :هيف ءاج يذلا ،ّيبرغملا روتسدلا لاح يه امك ،هتاذ روتسدلا

ً
 ميقلا هذه ىلع 

 نماضتلاو نواعتلاو ةقادصلاو ءاخإلا طباور خيسرت يف ةيوقلا اهتدارإ ىلعو ،ةتباثلا ئدابملاو
 تاذ ،ةدحوملا ةلودلا ،ةيبرغملا ةكلمملا نإف ،كرتشملا مدقتلا قيقحتو ،ةءانبلا ةكارشلاو
 امك ،ةيلودلا تايقافتالا لعج :يلي امب مزتلتو دكؤت ،ريبكلا برغملا ىلإ ةيمتنملا ،ةلماكلا ةدايسلا

 ،ةخسارلا ةينطولا اهتيوهو ،ةكلمملا نيناوقو ،روتسدلا ماكحأ قاطن يفو ،برغملا اهيلع قداص
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 هبلطتت ام عم ،تاعيرشتلا هذه ةمءالم ىلع لمعلاو ،ةينطولا تاعيرشتلا ىلع ،اهرشن روف ،ومست
 38."ةقداصملا كلت
 
 تادهاعملا ومس ىلع ّصنلل ًةّصاخ ًةيروتسد َّداوم ىرخأ ريتاسد تصصخ ٍةيناث ٍةهج نمو
 ّصن يذلا ،يسنوتلا روتسدلا لاح يه امك ،روتسدلا ال طقف ةيلحملا نيناوقلا ىلع ةيلودلا
فاوملا تادهاعملا" نأ ىلع حوضوو باضتقاب

َ
 ،اهيلع قداصملاو ،يباينلا سلجملا لبق نم اهيلع ق

 دعاوقلا" نأ ىلع ّصن يذلا يلاغتربلا روتسدلا كلذك 39."روتسدلا نم ىندأو نيناوقلا نم ىلعأ
 روف ذيفنتلا زيح لخدت ،اهرارقإ َّمت يتلا وأ اهيلع قَّدصملا ةيلودلا تايقافتالا يف اهيلع صوصنملا
ايمسر اهرشن

ً
ايلود ةمزلم تماد ام اهب لمعلا يرجيو ،

ً
املع 40."ةيلاغتربلا ةلودلل 

ً
 روتسدلا اذه نأ 

اءزج امهئدابمو يفرعلا يلودلا نوناقلاو ماعلا يلودلا نوناقلا دعاوق" َّدَع هَسفن
ً
 نم أزجتي ال 

ت ِهِسفن قايسلا يفو 41."يلاغتربلا نوناقلا
ُ

 ءاج يذلا يداحتالا يسورلا روتسدلا ىلإ ةراشإلا نكم
ايلود اهب فرتعملا يلودلا نوناقلا دعاوقو ئدابم نوكت نأ بجي" هنأ هيف

ً
 تاقافتالا نعً الضف ،

اءزج ،يسورلا داحتالا اهمربي يتلا ةيلودلا
ً
 دّدح لاح يفو .ينوناقلا داحتالا ماظن نم أزجتي ال 

 قيبطت يغبني ،نوناقلا اهيلع ّصني يتلا كلت نع فلتخت َدعاوق ،يسورلا داحتالا همربأ ٌّيلود ٌقافتا
اضيأو 42."يلودلا قافتالا دعاوق

ً
 اهب فرتعملا دعاوقلا دعت" هنأ ىلع ّصن يذلا يناملألا روتسدلا 

امومع
ً
اءزج يلودلا نوناقلا يف 

ً
تو ،يداحتالا نوناقلا نم أزجتي ال 

ُ
 نيناوقلا ىلع ماكحألا هذه مدق

 كلذكو 43."يداحتالا ميلقإلا ناكسل ةبسنلاب تابجاولاو قوقحلا ةرشابم اهيلع بترتيو ،ةيداحتالا
أ يتلا ،ةيلودلا تاقافتالل" هنأ ىلع ّصن يذلا ايكرت روتسد

ُ
ةوق ،ميلس وحن ىلع تذفن

ُ
 الو .نوناقلا 

 نيب ضراعتلا لاح يفو .ةيروتسدلا مدع ىوعدب ةيروتسدلا ةمكحملا مامأ اهيلع نعطلا زوجي
أ يتلا ةيلودلا تاقافتالا

ُ
 ،ةيساسألا تايرحلاو قوقحلاب قلعتي اميف نيناوقلاو ميلس وحن ىلع تذفن

 44."ةيلودلا تاقافتالا ماكحأل ةبلغلا نوكت ،اهتاذ رومألاب ةقلعتملا ماكحألا نيب فالتخالل ةجيتن
 وأ قيدصتلا متي يتلا تايقافتالا وأ تادهاعملل نوكي" هنأ هيف ءاج يذلا يسنرفلا روتسدلاو
 فرطلا اهقبطي نأ ةطيرش ،ناملربلا نيناوق قوفت ةوق ،اهرشن دنعو ،لوصألا بسح اهيلع ةقفاوملا
 45."ةدهاعملا هذه وأ قافتالا اذهب قلعتي اميف رخآلا
 

 ينعي امم ،يلخادلا نوناقلا نم ءزجً الوصأ ةمربُملا ةيلودلا تادهاعملا ىرخأ ُريتاسد تَّدَعو
 وأ ليدعتلا وأ ءاغلإلا ةيناكمإ نم تادهاعملا كلت نيصحت مت امك ،هتَّيروفو ،اهقيبطت ةيمتح

 تادهاعملا ماكحأل ةيلمعلا كلت عاضخإ متف ،ينطولا عّرشملل ةدرفنملا ةدارإلا بجومب قيلعتلا
 هيف ءاج يذلا ينابسإلا روتسدلا لاح يه امك .يلودلا نوناقلل ةماعلا ئدابملل وأ ،اهتاذ ةيلودلا
اءزج ةينوناق ةفصب اهماربإ مت يتلا ةيلودلا تادهاعملا حبصت" هنأ

ً
 يلخادلا ينوناقلا ماظنلا نم 
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ايمسر اهرشن دعب ةرشابم
ً
ت نأ نكمي الو .اينابسإب 

ُ
ت وأ اهماكحأ ىغل

ُ
ت وأ َلَّدع

ُ
لَع

َّ
ايشامت الإ َق

ً
 ام عم 

اقفو وأ ،تادهاعملا ةيلع صنت
ً
 46."يلودلا نوناقلل ةماعلا نيناوقلل 

 
اديدحت ناسنإلا قوقحب ةصاخلا ةيلودلا تادهاعملا ءاطعإ ىلإ ريتاسدلا ضعب تبهذ اميف

ً
 ًةميق 

 ّنأ ىلع ّصن يذلا ليزاربلا روتسد لاح يه امك ،اهتاذ ةيروتسدلا تاليدعتلل ةناكملا يف ًةيواسم
 يسلجم لبق نم اهيلع ةقفاوملا تمت يتلاو ،ناسنإلا قوقح لوح ةيلودلا قيثاوملاو تادهاعملا"

 ،امهنم لك ءاضعأ تاوصأ سامخأ ةثالثب ،نيتلصفنم تيوصت يتسلج يف ،ينطولا سرغنوكلا
اضيأو 47."ةيروتسدلا تاليدعتلل ةناكملا يف ٌةيواسم

ً
 عتمتت" هنأ ىلع ّصن يذلا اليوزنف روتسد 

قو يتلا ناسنإلا قوقحب ةقلعتملا قيثاوملاو تايقافتالاو تادهاعملا
ّ

 اهيلع تقداصو اليوزنف تع
اماكحأ نمضتت تماد ام ،ةينطولا تاعيرشتلا ىلع ةيولوألا اهلو ،ةيروتسدلا ةبترملاب

ً
 قلعتت 

 ،اهنيناوقو ةيروهمجلا روتسد يف ةروكذملا كلت نم لضفأ اهتسراممو قوقحلا هذهب عتمتلاب
اروف ىرخألا ةماعلا ةطلسلا ةزهجأو مكاحملا اهقّبطتو

ً
 48."ةرشابمو 

 
 ال ينطولا عيرشتلا ىلع ًةيولوأ ةيلودلا تادهاعملا حنم ىلع ىرخأ ريتاسد تّصن نيح يف
اديدحت ناسنإلا قوقحب ةصاخلا تادهاعملا كلت تناك اذإ الإ ،روتسدلا

ً
 نم ةيامح نمضتت 

 ةلباقملا صوصنلا ىلع ةيليضفت ةلماعمب ذئدنع ىظحتف ،روتسدلا يف درو امم لضفأ تاقورخلا
 يف ءاج دقف .ىرخألا لئاسملا ةفاك يف ةيولوألا روتسدلل نوكي نأ ىلع ،روتسدلا يف ةدوجوملا

 مت يتلا ناسنإلا قوقح لئاسمب ةقلعتملا ةيلودلا قيثاوملاو تادهاعملا" نأ ايفيلوب روتسد اذه
 لضفأ لكشب تاقورخلا ددحت يتلاو ،ةلودلا لبق نم اهيلإ مامضنالا وأ ،اهيلع ةقداصملاو اهعيقوت
ت ،روتسدلا يف درو امم

ُ
 نأو 49."روتسدلا اذه يف ةدوجوملا كلت ىلع ةيليضفت ةلماعم ىطع

 .رخآ نوناق يأ ىلع ةدايسلاب عتمتيو يفيلوبلا ينوناقلا ماظنلا يف ىلعألا نوناقلا وه روتسدلا"
 لوح ةيلودلا قيثاوملاو تادهاعملا يف ةدراولا كلت يه ،روتسدلا ماكحأ يزاوت يتلا ماكحألاو

 .دالبلا لبق نم اهيلع ةقداصملا تمت يتلاو ،ةيلحملا تاعمتجملا نوناق ماكحأو ناسنإلا قوقح
اموكحم ةينوناقلا ماكحألا قيبطت نوكي

ً
اقبط ،يتآلا يمرهلا لسلستلاب 

ً
 تانايكلا تاطلسل 

 .ةيفارغجلا
 .ةلودلا روتسد .1
 .ةيلودلا تادهاعملا .2
 قيثاوملاو ،يتاذلا مكحلا تاذ ميلاقألا نيناوقو ةينطولا نيناوقلا .3
 تاعيرشتو ةيدلبلا تاعيرشتلاو ،تايالولا تاعيرشت نم اهريغو ةيتاسسؤملا
 .نييلصألا ناكسلا
 تاذ ةيذيفنتلا ةزهجألا نع ةرداصلا تارارقلا نم اهريغو ةمظنألاو ميسارملا .4
 50."ةيحالصلا
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 طرشب روتسدلا عم ضراعتت ةيلود تادهاعم ماربإ ةيناكمإ ىرخأ ُريتاسد تزاجأ لباقملا يفو
 ىلع تادهاعملا كلت ماكحأ كلذب ةحجرم ،ناملربلا يف ةّصاخ ةيبلغأب تادهاعملا كلت رارقإ
 دق ةدهاعم ةيأ ماكحأ نأ" ىلع ّصن يذلا يدنلوهلا روتسدلا لاح يه امك ،هتاذ روتسدلا صوصن
 يسلجم نم اهيلع ةقداصملا زوجي ال ،اهعم تاعازن ءوشن ىلإ يدؤت دق وأ ،روتسدلا عم ضراعتت
ث ىلع لصحت مل ام ناملربلا

ُ
ل
ُ

 ةقداصملاو ةقفاوملا حلاصل ناملربلا يف اهب ىلدملا تاوصألا ِيَث
املع 51."اهيلع

ً
 ةمكحملا ةباقرل عوضخلا نم ةيلودلا تادهاعملا نّصح دق هَسفن روتسدلا اذه نأ 

 عم ضراعتت ةيلود تادهاعم ماربإل لاجملا حسفي ام وهو ،اهتيروتسد مدعب نعطلا ةيناكمإو
 نع ةرداصلا نيناوقلا ةيروتسد ةعجارم زوجي ال" هنأ هيف ءاج ذإ ؛اهذيفنتو ،هتاذ روتسدلا ماكحأ
 دعب ةفاكلل تادهاعملا ماكحأ ةيمازلإ ىلع ّصن امك 52."مكاحملا لبق نم تادهاعملاو ناملربلا
 عم ضراعتت تناك اذإ ةيلخاد حئاول وأ ةمظنأ وأ دعاوق يأ قيبطت هتاذ تقولا يف عنمو ،اهرشن
 تارارقو تادهاعملا ماكحأ نأ" هيف ءاج دقف .ادنلوهل ةمزلملا ةيلودلا تادهاعملا ماكحأ
 نأ اهل زوجي ال ،اهتايوتحم بجومب صاخشألا عيمجل ةمزلم نوكت دق يتلا ةيلودلا تاسسؤملا
 لخاد يف ةيراسلا ةينوناقلا حئاوللاو ةمظنألاو دعاوقلا نأ"و 53."اهرشن متي نأ دعب الإ ةمزلم حبصت
 تادهاعملا ماكحأ عم ضراعتي قيبطتلا كلذ ناك اذإ قيبطتلل ةلباق حبصت نأ زوجي ال ،ةكلمملا
 زاجأ نيح يف 54."ةيلودلا تاسسؤملا لبق نم تارارقلا ماكحأ عم وأ ،صاخشألا عيمجل ةمزلملا
 تاليدعتلا لاخدإ طرشب روتسدلا ماكحأ عم ضراعتت ةيلود تادهاعم ماربإ يناركوألا روتسدلا

اقبسم ةلصلا تاذ
ً
 قفاو يتلاو ،ةيراسلا ةيلودلا تادهاعملا" نأ هيف ءاج ذإ ؛دالبلا روتسد ىلع 

اءزج ربتعت ،اهب مازتلالا ىلع يناركوألا ناملربلا
ً
 ذيفنت نكمي الو .ايناركوأل ينطولا عيرشتلا نم 

 ىلع ةلصلا تاذ تاليدعتلا لاخدإ دعب الإ ايناركوأ روتسد عم ضراعتت يتلا ةيلودلا تادهاعملا
 55."يناركوألا روتسدلا
 
 ةينوناقلا ةناكملا ديدحت ىلع اهلمجمب قفتت ةديدع ةيروتسد تارايخ دوجو قبس امم انل حضتي
 يتلا ةناكملا كلت ةّوق يف فلتخت تناك نإو ،هتاذ روتسدلا ماكحأ بجومب ةيلودلا تادهاعملل
 ضعب ةاواسمو ،بسحف ةيلخادلا نيناوقلا ىلع ةيلودلا تادهاعملا حيجرتب ءافتكالا نيب تحوارت
 ّومس خيسرتل لاجملا حسف ىلإً الوصو ،ةيروتسدلا صوصنلا ضعبب ةيلودلا تادهاعملا عاونأ
 .قبس اميف اهل ضرعتلا مت طورشو دويق قفو كلذو ،هتاذ روتسدلا ماكحأ ىلع ةيلودلا تادهاعملا
 
 ةددحُم لئاسم نأشب ةنّيعُم تادهاعم ىلإ ةلاحإلا -2

 
اضيأ رظَّنلا تفلي امم

ً
 ددصب ةيعجرم نوكتل ةنيّعم تادهاعم ىلع تصن ريتاسدلا ضعب نأ 

اديدحت انه رمألا قلعتيو .اهريسفت وأ ،ريتاسدلا هذه ماكحأ ضعب قيبطت
ً
 قوقح لئاسمب 

 متي نأ ةيشخو ،اهنم ضرغلا عم قفاوتي لكشب تادهاعملا كلت قيبطت نامض لجألف .ناسنإلا
 أجل ،ةيلودلا تادهاعملا كلت نومضم عم ضراعتي لكشب ريتاسدلا يف ةدراولا قوقحلا ريسفت

 
  .3ةBقف - 91 ةدا8لا – ا*KلOه ر6Oسد 51
 .120 ةدا8لا – ا*KلOه ر6Oسد 52
 .93 ةدا8لا – ا*KلOه ر6Oسد 53
 .94 ةدا8لا – ا*KلOه ر6Oسد 54
 .9 ةدا8لا – )2016 ل*ع8لا( 1996 ا9ناkBوأ ر6Oسد 55
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 ديدحتً الثم اهنم ،ةيفاضإ ةيروتسد تانامض ريفوت ىلإ لودلا نم ديدعلا يف ريتاسدلا وعضاو
 متي نأ ُطارتشاو ،روتسدلا يف اهيلع صنلا متي ةلصلا تاذ ةيلودلا تادهاعملا نم ةعومجم
اديدحت تادهاعملا كلت عم قفاوتي لكشب تايرحلاو قوقحلاب ةصاخلا ةيروتسدلا ماكحألا ريسفت

ً
. 

 
 نيناوقلا ريسفت متي" هنأ نم ينابسإلا روتسدلا هيلع صن ام انه ركذن ريتاسدلا هذه ىلع لاثمكو
اقبط روتسدلا اهب فرتعي يتلا تايرحلاو ةيساسألا قوقحلاب ةقلعتملا

ً
 قوقحل يملاعلا نالعإلل 

 كلذكو 56."صوصخلا اذهب اينابسإ اهيلع تقداص يتلا ةيلودلا تايقافتالاو تادهاعملاو ناسنإلا
ت" هنأ ىلع ّصن يذلا لاغتربلا روتسد

ُ
 قوقحلاب ةقلعتملا نيناوقلاو ،روتسدلا اذه ماكحأ رَّسف

 قوقحلا" نأ ىأر يذلا ايفيلوب روتسد كلذكو 57."ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا قفو ،ةيساسألا
فوت امدنع ةيلودلا ناسنإلا قوقح عم مجسني امب رَّسفت روتسدلا يف اهب فرتعملا

ّ
 هذه ر

اماكحأ تادهاعملا
ً
 58."لضفأ 

 
 تانامضلاو قوقحلل ًةلّمكُم اهَّدَعَو تادهاعملا كلت داريإب عّسوت دقف ينيتنجرألا روتسدلا اَّمأ
 ةيراس نوكت يتلا طورشلا قفو ،ةيلاتلا ]ةيلودلا كوكصلا[ نوكت" هنأ هيف ءاجف ،هِماكحأ يف ةدراولا
 ،روتسدلا اذه نم لوألا ءزجلا يف ةدام يأ يغلت ال ]نكل[ ،روتسدلا ىوتسم سفن يف ،اهبجومب
ت نأ بجيو

ُ
 قوقحل يكيرمألا نالعإلا :انه اهب فرتعملا تانامضلاو قوقحلل ةلمكم اهنأ ىلع مَهف

 ؛ناسنإلا قوقحل ةيكيرمألا ةيقافتالاو ؛ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلاو ؛هتابجاوو ناسنإلا
 صاخلا يلودلا دهعلاو ؛ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلاو
 ةميرج عنمل ]ةيلودلا[ ةيقافتالاو ؛هب صاخلا يرايتخالا لوكوتوربلاو ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب
 ؛يرصنعلا زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلل ةيلودلا ةيقافتالاو ؛اهيلع ةبقاعملاو ةيعامجلا ةدابإلا

 نم هريغو بيذعتلا ةضهانم ةيقافتاو ؛ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا ةيقافتاو
 59."لفطلا قوقح ةيقافتاو ؛ةنيهملا وأ ةيناسنإاللا وأ ةيساقلا ةبوقعلا وأ ةلماعملا بورض

 
ن ذإ" هتمّدقم يف ءاج يذلا يدنوروب روتسد كلذكو

ُ
 ةيساسألا قوقحلا مارتحاب انكّسمت نلع

 ربمسيد/لّوألا نوناك 10 خّرؤُملا ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا يف اهيلع صوصنملا ناسنإلل
 1966 ربمسيد/لّوألا نوناك 16 نيخّرؤُملا ناسنإلا قوقحب نيصاخلا نييلودلا نيدهعلاو ،1948

 60."1981 وينوي/ناريزح 18 خّرؤملا بوعشلاو ناسنإلا قوقحل يقيرفألا قاثيملاو
 

ت نأ نكمُي اهنوك نم تاراشإلا هذه لثم ةيمهأ يتأتو
ُ

ةادأ حبص
ً

 ريياعملا هذه مادختسال 
 ،نيناوقلا ِّنَسب ةينعملا تائيهلل تاهيجوتلا ميدقت يلاتلابو ،لكك روتسدلا ريسفت يف كوكصلاو
 61.ةرادإلاو مكاحملا نعً الضف

 
 .2ةBقف – 10 ةدا8لا – )2011 ل*ع8لا( 1978 ا9ناAسإ ر6Oسد 56
 .2 ةBقف – 16 ةدا8لا – )2005 ل*ع8لا( 1976 لاغتABلا ر6Oسد 57
 .ًا9ناث .256 ةدا8لا – 2009 ا9ف9لOب ر6Oسد 58
 .75 – )1994 ل*ع8لا ،1983 هل9عفت *9عأ( K695 1853جرألا ر6Oسد 59
 .2005 ماعل X*نورOب ر6Oسد ةجاAید 60
 كر9OrOن – ناــ7نإلا قOق_ل ة9ماــ7لا ة*_86لا Hمألا ة9ــضOفم 5ع رداــص .ة*_86لا Hمألا تارOــKzم – ر6Oــس*لا عــضوو ناــ7نإلا قOقح 61
 .26ص -2018 فK9جو



 
 ةيروسلا ريتاسدلا يف ةبيغملا صوصنلا           28
 

 
اقبسم تادهاعملا ضرع -3

ً
 عم ضراعتلا مدع نامضل ةيروتسدلا ةمكحملا ىلع 

 روتسدلا
 
 ىلع ةيلودلا تادهاعملا ومس أدبم مسحت ملاعلا لود ريتاسد ةيبلاغ ىلإ ةراشإلا تمّدقت
 ماربإب لودلا ضيوفت ،لاحلا ةعيبطب ،ينعي ال اذه نكلو ،روتسدلا ادع اميف ةينطولا تاعيرشتلا

 برهتلاو تادهاعملا كلت ذيفنت نع لوكنلل هب عرذتلا مث روتسدلا ماكحأ فلاخت ةيلود تادهاعم
 ،تّصن دق تناك تادهاعملا نوناقل انييف ةيقافتا نأ اميس ال ،تامازتلا نم هنمضتت امب ءافولا نم
 رربمك يلخادلا هنوناق صوصنب جتحي نأ ةدهاعم يف فرطل زوجي ال" هنأ ىلع ،هركذ قبس امك
 62."ةدهاعملا ذيفنت يف هقافخإل

 
ابنجتو ،كلذل

ً
ت ةيضرف ىلإ لوصولل 

َ
 نم ديدعلا أجلت ،روتسدلا ماكحأ عم ةيلودلا ةدهاعملا ِضُراع

 ،رِّرقُتل ،دالبلا يف ةيروتسدلا ةمكحملا ىلع ةيلودلا تادهاعملل قبسملا ضرعلا رايخ ىلإ لودلا
فاوت ىدم ،اهب مازتلالاو اهيلع ةقداصملا لبق

ُ
اعبت دّدحتو ،اهعم اهِضُراعت وأ روتسدلا ماكحأ عم اهق

ً
 

اقبسم لودعلا متيس ناك اذإ امو ،لاحلا هذه يف هعابتا بجاولا ءارجإلا كلذل
ً
 ىلع ةقداصملا نع 

ابنجت ةدهاعملا كلت ماكحأ
ً
 ليبس ىلع برغملا يف لاحلا يه امك ،روتسدلا عم قحاللا اهضراعتل 

ث ،ةدهاعملا ماكحأ عم هقفاوت نامضل روتسدلا ماكحأل قبسملا ليدعتلا متيس هنإ مأ ،لاثملا
ُ

 م
 .اسنرف يف لاحلا هيلع يه امك اهيلع ةقداصملا متت
 
 ةحونمملا ةيحالصلا نأشب فلتخت ريتاسدلا كلت نأ ةنراقُملا ريتاسدلا نم ديدعلا ليلحت فشكي
 ناك اذإ اميف كلذو ،ةيلودلا تادهاعملا ةيروتسد ىلع ةقبسملا ةباقرلا ددصب ةيروتسدلا مكاحملل
ايبوجو نوكيس لاحلا هذه يف ةيروتسدلا ةمكحملل ءوجللا

ً
امزلُم 

ً
ايزاوج مأ 

ً
ارايتخا 

ً
 ىلع ءانبو 

اعاونأ مأ ةيلودلا تادهاعملا عاونأ عيمج لمشت اهتيحالص تناك اذإ اميف كلذكو ،بلطلا
ً
 ةنّيعم 

 63.طقف اهنم
 

اقفوف
ً
لعتي اميف هَّنأل ،ةيرايتخا ةبقارملا هذه نوكت يبرغملا روتسدلل 

ّ
 ،ةيلودلا تامازتلالاب ق

 ّنأب تحّرص اذإو ،روتسدلل ةيلودلا تامازتلالا اهتقباطم يف تبلاب ةيروتسدلا ةمكحملا صتخت
ايلود امازتلا

ً
ادنب نمضتي 

ً
 64.هيلع ةقداصملا نكمي ال هنإف ،ريخألا اذه فلاخي 

 
 اهتّيروتسد ةبقارمل ةيروتسدلا ةمكحملا ىلع تادهاعملا ضرعي نأ ةيروهمجلا سيئرل سنوت يفو
 سيئرل يريدقت صاصتخاب قلعتي رمألا نأ ةظحالم عم 65.اهيلع ةقفاوملا نوناق عورشم متخ لبق
 هذه لمشت ال ىرخأ ةهج نمو .ةيرايتخا نوكت ةمكحملا ىلع ةلاحإلا ّنأ رابتعاب ،ةيروهمجلا
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 يتلا 66تايقافتالا نم ددحم عون ىلع رصتقت لب ،ةيلودلا تادهاعملا عاونأ عيمج ةباقرلا
 فرط نم اهيلع ةقداصملا لبق نوناقب بعشلا باون سلجم لبق نم اهيلع ةقفاوملا بجوتست
 .ةيروهمجلا سيئر
 

 سيئر وأ ةيروهمجلا سيئر نم راعشإ ىلع ءانب ،يروتسدلا سلجملا ىأر اذإ ّهنإف اسنرف يف اّمأو
اوضع نيتس وأ ناملربلا يسلجم دحأ سيئر وأ ءارزولا

ً
اوضع نيتس وأ ةينطولا ةيعمجلا يف 

ً
 يف 

ايلود امازتلا نأ ،خويشلا سلجم
ً
ادنب نمضتي ام 

ً
افلاخم 

ً
 قيدصتلاب ضيوفتلا متي ال هنإف ،روتسدلل 

 67.روتسدلا ليدعت دعب الإ هيلع ةقفاوملا وأ يلودلا مازتلالا اذه ىلع
 

اقفوو
ً
 َءارجإ روتسدلل ٍةفلاخم ٍماكحأ ىلع صنت ةيلود ةدهاعم ماربإ بلطتي ينابسإلا روتسدلل 

املع ،قبسم يروتسد ليدعت
ً
 ىلإ ءوجللا ،ناملربلا يَسلجم نم يأل وأ ،ةموكحلل نكمُي هنأ 

 68.روكذملا فالتخالا دوجو مدع وأ دوجو نع نالعإلل ةيروتسدلا ةمكحملا
 

 ةضراعتم ةيلودلا تادهاعملا تناك اذإ ام ةيروتسدلا ةمكحملا ررقت يواسمنلا روتسدلا ىضتقمبو
 نيناوقلا ليدعت تايقافتاو ،طقف ةيسايسلا تادهاعملا ىلع رصتقي اذه نكلو ،نوناقلا عم
 69.اهبيوصت وأ ،يبوروألا داحتالل ةيدقاعتلا دعاوقلا لدعت يتلا ةيلودلا تادهاعملاب ةقلعتملا
 
 ىلع ةقبسملا ةباقرلا ةيحالص تايموقلا ةددعتم ةيروتسدلا ةمكحملا ايفيلوب روتسد حنمي امك
 70.اهيلع ةقداصملا لبق ةيلودلا تادهاعملا ةيروتسد
 

  

 
 6KN9HلاT ةقلع86لا تا*هاع8لاو ،ةrرا6qلا تا*هاع8لا يـــــــ7ن6Oلا ر6Oـــــــس*لا 5م 67و 13 95لـــــــtفلا �Kل ًاقفو ،ًا*ی*_ت mلlب دOـــــــtق8لا 66
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 ةلقتسم ةيروتسد تائيه ءاشنإ :يناثلا مسقلا
 
 ةسراممل ةلقتسم ةيروتسد تائيه ةماقإ ىلع ّصنلا ىلإ ريتاسدلا ضعب أجلت نأ عئاشلا نم تاب
 رودلا لاح يه امك( ةلودلا تاسسؤُم ةلءاسم ةيلوؤسم اهحنمك ،ّماهملاو تايلوؤسملا ضعب
ت يذلا

ُ
 ىواكشلا عم لماعتلا ةيحالص اهليوخت وأ ،)ماعلا ققدُملا وأ ناسنإلا قوقح ةيضوفم هيّدؤ

 وأ ،)ملاظملا ناويد لاح يه امك( فحجملا زيمتلا وأ ةرادإلا ءوس ببسب ةيموكحلا تاهجلا دض
اّيسايس ةساسحلا تامهملا ةرادإو داسفلا لاصئتسا

ً
 ةئيهلا ،داسفلا ةحفاكم ةئيه لثم( 

 ةيروتسدلا قوقحلاو ميقلا نأش نم ءالعإلا ىلإ ًةفاضإ ،)مالعإلا وأ تاباختنالا ةرادإل ةلقتسملا
 71.)زييمتلا مدعو ةاواسملا ميق ليعفت نامضب ةينعملا تائيهلا لثم(
 

 ةلقتسملا ةينطولا تائيهلا طقف سيل ،قايسلا اذه يف ،تائيهلا كلتب دوصقملا ّنإف ،هيلعو
ت يتلا ،قيضلا اهموهفمب ناسنإلا قوقحب ةينعملا

ُ
اءزج لاحلا ةعيبطب دع

ً
امهم 

ً
 هذه تانوكم نم 

 قوقحب ةلص تاذ ىرخأ تاعاطق لمشيل تائيهلا هذه موهفم عسّتي لب ،ةيروتسدلا تائيهلا
 اهضارعتسا متيس يتلا ةيروتسدلا تاسرامملا نم حضتيس ام قفو ،عساولا اهموهفمب ناسنإلا

 .ةقحاللا تاحفصلا يف
 

ةداعو
ً

اضيأ هاضتقمبو ،هتاذ روتسدلا صوصن بجومب تائيهلا كلت ءاشنإ ىلع ُّصَنُي ام 
ً
ت 

ُ
لك

ّ
 ف

 ةيصخشلاب عتمتت اهّماهم ةيدأت ِنامضلو .اهميظنتو اهترادإو ،ةددحُم تاعاطق ىلع فارشإلاب
 ةباقرلا لاكشأ ىلإ اهفئاظو ةسرامم يف عضخت ال امك ،يرادإلاو يلاملا لالقتسالاو ةينوناقلا
املع ،ةيديلقتلا

ً
 يفتكت ال ،تائيهلا هذه حاجن ةيناكمإ نامضل ،ةثيدحلا ريتاسدلا مظعم نأ 

اضيأ هجتت لب ،)روتسدلا بلصب اهثادحإ ىلع طقف صيصنتلا يأ( اهترتسدب
ً
 روتسدلا نيمضت ىلإ 

ت نأ اهنأش نم يتلا دعاوقلا نم ًةلمج
ُ

 دعاوق رارغ ىلع ،تائيهلا هذهل ةيقيقح ةيلالقتسا نّمؤ
 اهماهم طبضو ،اهسيئر نييعت ةيفيكو ،اهتّدمو ،اهيف ةيوضعلا طورشو ،ةئيهلا ةبيكرت ديدحت
 72.ةيساسألا
 

ت مويلا تتاب اهنأ يف تائيهلا هذه ءاشنإ ةيمهأ ىلجتتو
ُ

ايوق ٍنزاوت َلماع لّكش
ً
 ماظنلا يف 

ارظن ؛يطارقميدلا
ً
ت نأ نكمي يتلا تايحالصلاو اهسرامت يتلا ةيباقرلا ماهملل 

ُ
 لاجم يف اهيلإ دنس

ت تتاب اهنإف يلاتلابو ،اهنامضو مهتايرحو نينطاوملا قوقح ةيامح
ُ

اروطت ّدع
ً
اديدج 

ً
 لصفلا يف 

ت اهنوك نعً الضف 73،اهنيب اميف تانزاوتلاو طباوضلا ديدحتو ،تاطلسلا نيب
ُ

ارود يّدؤ
ً
ايساسأ 

ً
 يف 

 دق يتلا ةيفيظولا تالالتخالا فلتخم ىلإ رظنلا تفل ربع ،"هيبنتلا" ةمهم اهيلوتب ماعلا يأرلا مالعإ
 لخاد فرصتلا ءوس تالاحب ديدنتلا ربع ىّتح وأ ،اهماهمل ةيمومعلا تارادإلا ةسرامم ىلع أرطت
 74.ةيمومعلا ةطلسلا ةباقرل ةعضاخلا تاسسؤملا
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 نيمأ ،سلجم ،ايلع ةئيه( :لثم ،ةفلتخم تايمست ةنراقملا ريتاسدلا يف تائيهلا هذه لمحت
فوُم ،ملاظم

ّ
 يف كرتشت اهنأ ريغ ،ةيميظنتلا اهتاينبو اهصئاصخ نيابتت امك ،)...قوقح يماح ،ق

 ممألا ضوفم بتكمل قبس دقو .ةربخلاو لالقتسالاو ،ةماقتسالاو دايِحلا اهزربأ ةنّيعُم تامس
 تائيهلا كلت حاجنل ةيرهوج لماوع ةعبس ددح نأ ناسنإلا قوقحل يماسلا ةدحتملا

 ةيناكمإ ؛ةيفاكلا تايحالصلا ؛ةددحملا ةيئاضقلا ةيالولا ؛لالقتسالا( يه ،ةينطولا تاسسؤملاو
 75.)ةلءاسملا ؛ليغشتلا ةءافك ؛نواعتلا ؛اهيلإ لوصولا
 
 يروسلا عقاولا ً:الّوأ
 
 ةيروتسد تائيه ءاشنإب صاخ يروتسد صن وأ ةراشإ يأ نم ةبقاعتملا ةيروسلا ريتاسدلا ولخت
 كلذو ،ةنطاوملا ميق زيزعتو ،اهل ةموكحلا ءادأ ةبقارمو ،ةيساسألا ناسنإلا قوقح ةيامحل ةلقتسم
افالخ

ً
 .ملاعلا لود نم ددع يف ةثيدحلا ةيروتسدلا تاهجوتلل 

 
 لاثمو ،ةيمسرلا ةباقرلا ةزهجأو ةيئاضقلا تايلآلا ىلإ ءوجللاب ىفتكُي بييغتلا اذه ةهجاوم يفو
 ذيفنتب ةينعملا ةنجللا ىلإ ةيروسلا ةموكحلا هتمدق يذلا ثلاثلا يرودلا ريرقتلا يف درو ام كلذ
 تازواجتلا ةجلاعملو هنأ هيف تنّيب يذلا ،ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا

 ةيروهمجلا ةسائر نوؤش ةرازو هيلع فرشت ىواكش بتكم" ثادحإ ّمت دقف تاكاهتنالاو ىواكشلاو
 ىواكش بتكملا اذه ىقلتيو .1971 ماعل 29 مقر يروهمجلا رارقلا نم 25 ةداملا بجومب
اريرقت عفريو ،ةبسانملا تاءارجإلا ذاختاو اهتجلاعمب موقيو نينطاوملا تاملظتو

ً
ايرهش 

ً
 ديسلا ىلإ 

 كاهتنا لاح يف ملظتلا قحب ءاوسلا ىلع نينطاوملا عيمج عتمت لفكي امم ،ةيروهمجلا سيئر
 قيقحتلا لجأ نم شيتفتلاو ةباقرلل ةيزكرملا ةئيهلا ىلإ ىوكشلا ةلاحإ زوجيو ،مهتايرحو مهقوقح
لخم ٍتاماهتا نمضتت تناك اذإ اميف

ّ
 76."ةفيظولا تابجاوب ًة

 

ايناث
ً

 ةنراقُم ةيروتسد جذامن :
 
 تايولوأ قفو ةددعتم اياضق ةجلاعمل ةلقتسم ةيروتسد تائيه ملاعلا لود نم ددع ريتاسد ّتنبت
 :ةيتآلا ةيروتسدلا تاسرامملا هفشكت ام وحن ىلع ،ةينطولا اهتاجايتحاو يلحملا اهعقاو
 
 ايقيرفأ بونج روتسد -1
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 ةيروتسدلا تائيهلا ءاشنإ ىلإ تقرطت يتلا ريتاسدلا لضفأ نم ايقيرفأ بونج ةلود روتسد دعُي
 ةمعادلا ةلودلا تاسسؤم" مسا تحت ،عساتلا لصفلا وه ً،الماكً الصف اهل تصصخو ةلقتسملا
  :لمشت يهو ،"ةيروتسدلا ةيطارقميدلل

 .ماعلا عفادملا .أ
 .ايقيرفأ بونج يف ناسنإلا قوقح ةيضوفم .ب
 .ةيوغللاو ةينيدلاو ةيفاقثلا تاعامجلا قوقح ةيامحو زيزعت ةيضوفم .ج
 .نيسنجلا نيب ةاواسملا ةيضوفم .د
 .ماعلا عِجارملا .ه
 .ةيباختنالا ةيضوفملا .و

 .ثبلا ميظنتل ةلقتسملا ةئيهلا .ح
 

 :نأ ىلع ّصنف ،ةيلاعفلاو ةيلالقتسالا اهل ًةيادب روتسدلا لفك دقو
 ،ةدياحم نوكت نأ بجيو ،نوناقلاو روتسدلل ىوس عضخت الو ،ةلقتسم تاسسؤملا هذه -

 .ةاباحم وأ فوخ نود اهماهم يدؤتو اهتاطلس سرامت نأو
 ،ريبادتلا نم اهريغو ةيعيرشتلا ريبادتلا لالخ نم ،ةلودلا يف ىرخألا ةزهجألا موقت -

 ،اهتيدايحو ،تاسسؤملا هذه لالقتسا نامضل اهتيامحو تاسسؤملا هذه ةدعاسمب
 .اهتيلاعفو

 .تاسسؤملا هذه لمع يف لخدتلا ةلودلا يف زاهج وأ صخش يأل زوجي ال -
 

 اهمزلأ ثيح ،ةينطولا ةيعمجلا ةلءاـسم ىلإ تاـسـسؤملا هذه لمع ُروتـسدلا عـضخأ لباقملابو
ت نأـب

ُ
اريرقت مدـق

ً
 دـقو .77لـقألا ىلع ةـنــس لـك ةرم ةـينطولا ةـيعمجلل اـهماـهم ءادأو اـهتطــشنأ نع 

 تائيهلاو تايـضوفملا كلت ءاـضعأ نييعت طورـش لوح ةيليـصفت تامولعم كلذك روتـسدلا نّمـضت
 78.مهلزع وأ ،ةلقتسملا
 
 ةيلآو ،ةيروتسدلا تاسسؤملا كلت نم ةئيه ّلك ماهمل قيقد ليصفت ىلإ روتسدلا قّرطت مث
 .اهلمع
 
 يف قيقحتلا تاطلــس ماعلا عفادملل نوكت ،ينطولا عيرــشتلا هررقي ام بجومب :ماعلا عفادملا .1
 هنأ يف هبتــشُي وأ مَعزُي ،ةموكحلل عرف يأ يف ةماعلا ةرادإلا يف وأ ،ةلودلا نوؤــش يف فرــصت يأ

 ذاـختاو ،فرــصتلا كـلذ نع ريرقت عفرو ،زيحت وأ ،مئالم ريغ فرــصت يأ ىلإ يدؤي وأ ،ميلــس ريغ
 صوــصنملا ةيفاــضإلا ماهملاو تاطلــسلا ماعلا عفادملل نوكت امك .مئالملا يفاــصتنالا ءارجإلا

 كـلذـك .مكاـحملا ماـكحأ يف قيقحتلا ماـعلا عفادـملل زوجي ال نيح يف ،ينطولا عيرــشتلا يف اـهيلع
 ماعلا عفادملا ىلإ لوصولا نم تاعامجلاو صاخشألا عيمج نكمتي نأ بوجو ىلع روتسدلا ّصن
 ماعلا عفادملا هردـصي ريرقت ّيأ نأ ّصن امك .ديدجتلل ةلباق ريغ تاونـس سمخ ةدمل نّيعُي يذلاو
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 ،ينطولا عيرــشتلا بـجومب ددـحت ،ةـيئاـنثتــسا فورظ بـلطتت مل اـم ،روهمجلل حاـتُي نأ يغبني
 79.ريرقتلا ةيرس ىلع َظافحلا
 
 مارتحاب ناـسنإلا قوقح ةيـضوفم موقت نأ ىلع ةحارـص روتـسدلا ّصن :ناـسنإلا قوقح ةيـضوفم .2
 قوقحب مازتلالا ةبقارمو ،اهريوطتو ناسنإلا قوقح ةيامح زيزعتو ،اهِزيزعتو ،ناسنإلا قوقح ةفاقث
اـضيأ ّصن امك .ةيروهمجلا يف ناـسنإلا

ً
 عيرـشتلا بجومب ،ناـسنإلا قوقح ةيـضوفم عتمتت نأ ىلع 

 عفرو ،قيقحتلا ةطلـس تاطلـسلا كلت لمـشت نأ ىلع ،اهماهم ءادأل ةمزاللا تاطلـسلاب ،ينطولا
 يف مئالملا ضيوعتلا نامـضل تاوطخ ذاختا ةطلـسو ؛ناـسنإلا قوقحب دادتعالا ىدم نع ريراقتلا

 بلطت نأ روتــسدلا زاجأو .ةيعوتلا ةطلــسو ؛ثاحبأ ءارجإ ةطلــسو ؛ناــسنإلا قوقح كاهتنا لاح
 ريبادتلا نع تامولعمب اهديوزت ،ماع لك يف ،ةينعملا ةلودلا ةزهجأ نم ناـسنإلا قوقح ةيـضوفم
 ،ةيحـصلا ةياعرلاو ،نكـسلاب ةقلعتملا قوقحلا ةقيثو يف ةدراولا قوقحلا ةيبلت نأـشب اهتذختا يتلا

 80.ةئيبلاو ميلعتلاو ،يعامتجالا نيمأتلاو ،ءاملاو ،ءاذغلاو
 
 ىلع روتــسدـلا ّصن :ةـيوغللاو ةـينيدـلاو ةـيفاـقثلا تاـعاـمجلا قوقح ةـياـمحو زيزعت ةـيــضوفم .3
 ؛ةيوغللاو ةينيدلاو ةيفاقثلا تاعامجلا قوقح مارتحا زيزعت يه ةيـضوفملل ةيـساـسألا فادهألا نأ

 تاـعاـمجلا نيب ةـينطولا ةدـحولاو حماــستلاو ،ةـيناــسنإلاو ،ةـقادــصلاو ،مالــسلا ةـيمنتو زيزعتو
 ىلإ ماـمــضنالا ةـيرحو ،زييمتلا مدـعو ،ةاواـــسملا ساـــسأ ىلع ،ةـيوغللاو ،ةـينيدـلاو ،ةـيفاـقثلا
 سلاجم وأ سلجم وأ يفاقث سلجم ءاــشنإب ،ينطولا عيرــشتلا بجومب ،ةـيــصوتلاو ؛تاداـحتالا
 ،ةيــضوفملا كلت روتــسدلا حنم امك .اهب فارتعالا وأ ايقيرفأ بونج يف تاعامج وأ ةعامجل ىرخأ
 تاطلــس لمــشتو ،ةيــساــسألا اهفادهأ قيقحتل ةمزاللا تاطلــسلا ،ينطولا عيرــشتلا بجومب
 نأــشب ريراـقتلا عفرو ،حــصنلا هـيجوتو ،طغــضلاو ،ةـيعوتلاو ،ثـحبلا ءارجإو ،قيقحتلاو ،ةـبقارملا
 نأــشب ريراقت عفرت نأ اهل زاجأو .ةيوغللاو ةينيدلاو ةيفاقثلا تاعامجلا قوقحب ةقلعتملا اياــضقلا
 ايقيرفأ بونج يف ناــسنإلا قوقح ةيــضوفم ىلإ اهماهمو اـهتاـطلــس قاـطن يف عقي عوــضوم يأ
اـضيأ روتـسدلا دّكأ امك .هيف قيقحتلل

ً
 ،ةيفاقثلا تاعامجلا ةيـضوفملا ليكـشت بعوتـسي نأ َبوجو 

 يف نيسنجلا ةبيكرت عساو قاطن ىلع سكعي نأو ،ايقيرفأ بونج يف ةـسيئرلا ،ةيوغللاو ،ةينيدلاو
 81.ايقيرفأ بونج
 
 ةاواـسملا مارتحا ةيـضوفملا هذه ماهم نم نأ روتـسدلا دّكأ :نيـسنجلا نيب ةاواـسملا ةيـضوفم .4
 ةيرورـضلا تاطلـسلاب ينطولا عيرـشتلا بجومب عتمتت نأ ىلع ،نيـسنجلا نيب اهتيمنتو اهتيامحو
 هـيجوتو ،طغــضلاو ،ةـيعوتلاو ،ثـحبلاو ،قيقحتلاو ،ةـبقارملا تاـطلــس كـلذ يف اـمب ،اـهماـهم ءادأل

 82.نيسنجلا نيب ةاواسملاب ةقلعتملا اياضقلا نأشب ريراقتلا ميدقتو ،حصنلا
 
 ،دـيدـجتلل ةـلباـق ريغ ةددـحم ةرتفل نَّيعُي يذـلا ،ماـعلا عِجارملا روتــسدـلا لّوخ :ماـعلا عِجارملا .5
 ةرادإلاو ،ةيلاملا تانايبلاو ،تاباـسحلا نع ريراقت ميدقت َةمهم ،تاونـس ِرـشعو ٍسمخ نيب حوارتت
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 ،تاـيدـلبلا عيمجو ،يميلقإلاو ينطولا نييوتــسملا ىلع اـهتزهجأو ةـلودـلا تارازو عيمجل ،ةـيلاـملا
 عِجارملا لبق نم هَتعجارم يميلقإلا وأ ينطولا ُعيرـشتلا بلطتي ةبـساحم نايك وأ ةـسـسؤم يأو
 ،ةيلاملا تانايبلاو ،تاباـسحلا نأـشب ريراقتلا ميدقتو ةعجارملا ةطلـس هليوخت ىلإ ًةفاـضإ .ماعلا

ت ةسسؤم ةيأل ةيلاملا ةرادإلاو
ُ

 يميلقإ تاداريإ قودنص نم وأ ينطولا تاداريإلا قودنص نم ُلَّوَم
 ميدـقت كـلذـكو .ماـع ضرغل لاومأ يقلتب نوناـق يأ بـجومب ةـلوخم ةــســسؤم ةـيأ وأ ؛ةـيدـلب نم وأ
 ىرخأ ةطلـس ةيألو ،ةعجارملا يف ةرـشابم ةحلـصم اهيدل ةيعيرـشت ةطلـس ةيأل ةعجارملا ريراقت
 83.ةينلع ريراقتلا عيمج نوكت نأ ىلع ،ينطولا عيرشتلا يف اهيلع صوصنم
 
 تاـباـختنا ةرادإـب ةـيباـختنالا ةـيــضوفملا موقت نأ ىلع روتــسدـلا ّصن :ةـيباـختنالا ةـيــضوفملا .6
 كـلت ةـيرح ناـمــضو ؛ينطو عيرــشت بـجومب ةـيدـلبلاو ةـيميلقإلاو ةـينطولا ةـيعيرــشتلا ةزهجألا
 عيرــشتلا يف اـهيلع صوــصنم ةرتف لالخ تاـباـختنالا كـلت جئاـتن نالعإو ،اـهتهازنو تاـباـختنالا
ت نأ ىلع ،ينطولا

ُ
 عيرـشتلا ددحُي ثيحبو ،لقألا ىلع صاخـشأ ةثالث نم ةيباختنالا ةنجللا لّكـش

 ةـثالث نم ةـيباـختنالا ةـنجللا نوكت اـميف .بـــصنملل مهلغــش ةدـمو ةـنجللا ءاـــضعأ ددـع ينطولا
 84.بصنملل مهلغش ةدمو ةنجللا ءاضعأ ددع ينطولا عيرشتلا ددحيو ،لقألا ىلع صاخشأ
 
 ثبلا ميظنتل ةلقتسم ةئيه ءاشنإ كلذك روتسدلا بجوأ :ثبلا ميظنتل ةلقتسملا ةئيهلا .7
 بونج عمتجم نع عساو قاطن ىلع رّبعت يتلا ءارآلا ةلادع نامضلو ،ةماعلا ةحلصملل يعاذإلا
 85.اهعونتو ،ايقيرفأ
 
 سنوت روتسد -2

 
 دّكأو ،اهئاشنإ ىلع ّصنف ،"ةيروتسدلا تائيهلا"ـل هنم سداسلا بابلا يسنوتلا روتسدلا صصخ
 ةفاك ىلع َّنأو ،ةيطارقميدلا معد ىلع ةلقتسملا ةيروتسدلا تائيهلا كلت لمعت نأ ًةيادب
 ةيصخشلا تائيهلا كلت ُروتسدلا حنم دقف كلذ نامضلو .اهلمع َريسيت ةلودلا تاسسؤم
 بعشلا باون سلجم لبق نم بختنت نأ ىلع ّصنو ،ةيلاملاو ةيرادإلا ةيلالقتسالاو ةينوناقلا
اريرقت هيلإ عفرتو ،ةززعم ةيبلغأب

ً
ايونس 

ً
قانُيو ،ٍةئيه ِّلك نع 

َ
ش

ُ
 ةماع ةسلج يف ريرقَّتلا اذه 

 ،اهليكشت نايبو ،تائيهلا كلت دادعت روتسدلا يف ةقحاللا داوملا تنّمضت مث 86.ضرغلل ةصصخم
 :يتآلا وحنلا ىلع ،اهتاطلسو اهتيحالص دودحو
 
تو ،تاباختنالا ةئيه ىلوتت :تاباختنالا ةئيه .1

ُ
 ةرادإ ،"تاباختنالل ةلقتسملا ايلعلا ةئيهلا" ىَّمس

 راسملا ةمالس نمضتو ،اهلحارم عيمج يف اهيلع فارشإلاو ،اهميظنتو ،تاءاتفتسالاو تاباختنالا
 لاجم يف ةيبيترتلا ةطلسلاب عتمتت يهو .جئاتنلاب حّرصتو ،هتّيفافشو هتهازنو يباختنالا
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 ،ةهازنلاو ةءافكلا يوذ نم نيدياحم نيلقتسم ءاضعأ ةعست نم فلأتت نأ ىلع ،اهصاصتخا
 87.نيتنس لك اهئاضعأ ثلث دّدجيو ،تاونس ّتس اهتّدم ةدحاو ةرتفل مهماهم نورشابي
 
 ،يرصبلا يعمسلا لاصتالا عاطق ليدعت يرصبلا يعمسلا لاصتالا ةئيه ىلوتت :مالعإلا ةئيه .2
 عتمتت يهو .هيزن يددعت مالعإ نامض ىلعو ،مالعإلاو ريبعتلا ةيرح نامض ىلع رهستو ،هريوطتو
تو ،اهصاصتخا لاجم يف ةيبيترت ةطلسب

ُ
ابوجو راشتس

ً
 اذهب ةلصتملا نيناوقلا عيراشم يف 

 نورشابي ،ةهازنلاو ةءافكلا يوذ نم نيدياحم نيلقتسم ءاضعأ ةعست نم فلأتت نأ ىلع .لاجملا
 88.نيتنس لك اهئاضعأ ثلث دّدجيو ،تاونس تس اهتدم ٍةدحاو ةرتفل مهماهم
 
 لمعتو ،ناسنإلا ِقوقحو تايرحلا مارتحا ناسنإلا قوقح ةئيه بقارت :ناسنإلا قوقح ةئيه .3
تو ،ناسنإلا قوقح ةموظنم ريوطتل هارت ام حرتقتو ،اهزيزعت ىلع

ُ
ابوجو راشتس

ً
 عيراشم يف 

ت امك .اهصاصتخا لاجمب ةلصتملا نيناوقلا
ُ

 ؛ناسنإلا قوقح كاهتنا تالاح يف ةئيهلا ققح
 يوذ نم نيدياحم نيلقتسم ءاضعأ نم ةئيهلا نوكتتو .ةينعملا تاهجلا ىلع اهتلاحإ وأ اهتيوستل
 89.تاونس ّتس اهتدم ٍةدحاو ةرتفل مهماهم نورشابي ،ةهازنلاو ةءافكلا
 
ت :ةمداقلا لايجألا قوقح ةيامحو ةمادتسملا ةيمنتلا ةئيه .4

ُ
ابوجو ةئيهلا هذه راشتس

ً
 يف 

 .ةيمنتلا تاططخم يفو ،ةيئيبلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا لئاسملاب ةقلعتملا نيناوقلا عيراشم
 يوذ نم ءاضعأ نم نوكتت يهو .اهصاصتخا لاجمب ةلصتملا لئاسملا يف اهيأر يدبت نأ ةئيهللو
 90.تاونس ّتس اهتدم ةدحاو ةرتفل مهماهم نورشابي ،ةهازنلاو ةءافكلا
 
 ةديشرلا ةمكوحلا تاسايس يف ةئيهلا هذه مهست :داسفلا ةحفاكمو ةديشرلا ةمكوحلا ةئيه .5
 ةهازنلاو ةيفافشلا ئدابم زّزعتو ،اهتفاقث رشنو اهذيفنت ةعباتمو ،هتحفاكمو داسفلا عنمو
 ققحتلاو ،اهيف يّصقتلاو ،صاخلاو ماعلا نيعاطقلا يف داسفلا تالاح دصر ىلوتت امك .ةلءاسملاو
تو ،ةينعملا تاهجلا ىلع اهتلاحإو ،اهنم

ُ
ابوجو راشتس

ً
 لاجمب ةلصتملا نيناوقلا عيراشم يف 

املع ،اهصاصتخا لاجمب ةلصتملا ةماعلا ةيبيترتلا صوصنلا يف اهيأر يدبت نأ اهلو .اهصاصتخا
ً
 

 ةرتفل مهماهم نورشابي ،ةهازنلاو ةءافكلا يوذ نم نيدياحم نيلقتسم ءاضعأ نم نوكتت اهنأ
 91.نيتنس لك اهئاضعأ ثلث دّدجيو ،تاونس ّتس اهتّدم ٍةدحاو
 
 روداوكإلا روتسد -3

 
 ةباقرلاو ةيفافشلا عرف" ناونع تحت تائيهلا هذهل هنم سماخلا لصفلا روداوكالا روتسد صصخ

ضِّوفملا وه َبعشلا ،روتسدلا ّصنب ً،العاج ،"ةموكحلل ةيعامتجالا
َ

قدملاو 
ِّ

 ةطلسلل سيئرلا َق
 ،ةموكحلل ةيعامتجالا ةباقرلاو ةيفافشلا عرف عجشي اذهلو ،ةكراشملا يف هقح ةسرامم يف ،ةماعلا
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 عاطقلا يف ةيرابتعالا تانايكلا وأ ،نييعيبطلا صاخشألاو ةماعلا تانايكلل تاهجلا ةبقارم ززعيو
 ةيلوؤسمب اهب نوموقي ثيحب ،ماعلا حلاصلل ةطشنأ نوذفني وأ تامدخ نومدقي نيذلا صاخلا

 عنميو ،اهلامعأو قوقحلا ةسرامم يمحيو ،اهعجشيو ةماعلا َةكراشملا ززعي امك ،فاصنإو ةيفافشو
 :نم تائيهلا هذه فلأتتو .هحفاكيو داسفلا

 .ةيعامتجالا ةباقرلاو ةماعلا ةكراشملا سلجم.1
 .ناسنإلا قوقح ملاظم نيمأ بتكم.2
 .ماعلا يلاملا بقارملا بتكم.3
 .ةيباقرلا تائيهلا.4

 
املع 92.ةلقتسم ةنزاومو ةيميظنتو ةيلامو ةيرادإ ةيلالقتساو ينوناق عضوب تائيهلا هذه عتمتتو

ً
 

انينقت تنّمضت روتسدلا يف ةقحاللا داوملا نأ
ً
ايروتسد 

ً
احضاو 

ً
 تائيهلا كلت نيوكت ةهجل 

 .هِسفن روتسدلا يف اهيلع صوصنملا اهتايحالص ةسرامم تانامضو
 

اضيأ روداوكإلا روتسد ّصن امك
ً
 ،ةيراشتسا ةئيهك نكلو ،ةينطولا ةاواسملا سلاجم ءاشنإ ىلع 

 روتسدلا يف اهيلع صوصنملا قوقحلا ةسراممو لماكلا مارتحالا نامض نع ةلوؤسم اهَّدَعو
ت نأ اهيلع نّيعتي امك .ناسنإلا قوقحل ةيلودلا كوكصلاو

ُ
 ةغايص لجأ نم اهتايحالص سرام

 نيب لعافتلاو لايجألاو ةيقرعلا تاعامجلاو يناسنجلا عونلا اياضق لمشت ،ةماع تاسايس
اقيبطت اهقيبطت لجأ نمو ،رشبلا ةكرحو تاقاعإلاو تافاقثلا

ً
 اهتعباتمو اهتبقارموً الماش 

 تامظنم عمو ،ةيذيفنتو ةيدايق تانايك عم قسنت ،اهفادهأ قيقحتلو .نوناقلا بجومب ،اهمييقتو
ادانتسا ،سلاجملا كلت نوكتتو .مكحلا تايوتسم فلتخم ىلع قوقحلا ةيامحل ةصصختم

ً
 ىلإ 

 ةطلسلا نع نولثمم اهسأريو ،ةلودلاو يندملا عمتجملا نع نيلثمم نم ،ؤفاكت ةيجهنم
 ةكراشملاو ،ةطلسلا لوادت ئدابمل اهتيوضع لكشو اهئاضعأ ءادأو اهتلكيه عضختو ،ةيذيفنتلا
 93.ةيددعتلاو ،جامدنالاو ،ةيطارقميدلا
 
 اسمنلا روتسد -4

 
 ،"هتاطلس ةسرامم يف لقتسملا" ملاظملا ءانمأ سلجمل نماثلا لصفلا اسمنلا روتسد صصخ
 ةسائر مهنم دحاو ّلك ىلوتي ءاضعأ ةثالث نم سلجملا اذه نوكتيو .انييف يف هرقم دجوي يذلاو
 ءاضعأ باختنا ةداعإ زوجي الو ،تاونس تس سلجملا ةيالو ةرتف رمتستو .بوانتلاب سلجملا

 نع ةيليصفت تامولعم هرودب روتسدلا نّمضت دقو .ةدحاو ةرم نم رثكأ ملاظملا ءانمأ سلجم
 :هيلإ راشأ ام زربأ نمو 94.هلمع تانامضو ،ملاظملا نيمأ تايحالص

 
ادانتسا :تايحالصلاو تاطلسلا

ً
 ىلإ ىوكش ميدقت صخش يأ عيطتسي ،روتسدلا ماكحأ ىلإ 

 بحاصك هطاشن كلذ يف امب ،داحتالا لبق نم موعزملا ةرادإلا ءوس دض ملاظملا ءانمأ سلجم

 
 .204 ةدا8لا – )2015 ل*ع8لا( 2008 روداOكإلا ر6Oسد 92
 .204 ةدا8لا – )2015 ل*ع8لا( 2008 روداOكإلا ر6Oسد 93
 .ز.148 ةدا8لا – )2013 ل*ع8لا ،1945 هل9عفت *9عأ( 1920 اK87لا ر6Oسد 94



 
 ةيروسلا ريتاسدلا يف ةبيغملا صوصنلا           37
 

 اذه رثأت ةطيرش ،ناسنإلا قوقحل ةموعزملا تاكاهتنالا نع لوألا ماقملا يفو ،ةصاخ قوقح
 .ينوناق ضيوعت ىلع لوصحلل لئاسو هيدل دعت مل وأ أجلي مل هنأ املاطو ،ةرادإلا ءوسب صخشلا

 مدقم مالعإ بجيو .ملاظملا ءانمأ سلجم لبق نم ىواكشلا هذه عيمج يف قيقحتلا بجيو
 مدقتي نأ صخش يأ عيطتسي امك .رمألا مزل اذإ ،ذختملا ءارجإلاو قيقحتلا ةجيتنب ىوكشلا
 اهب رثأتي ةيضق عامسل ةمكحم نم موعزملا ريخأتلا نأشب ملاظملا ءانمأ سلجم ىلإ ىوكشب
ايصخش يكاشلا

ً
اضيأ قحيو .

ً
 ءوس تاهبش يف قيقحتلا ،بصنملا مكحب ،ملاظملا ءانمأ سلجمل 

 نأشب لوألا ماقملا يفو ،ةصاخ قوقح بحاصك هطاشن كلذ يف امب ،داحتالا لبق نم ةرادإلا
 سلجم ىلع نيعتي ،اهب ضوهنلاو ناسنإلا قوقح ةيامحلو .ةموعزملا ناسنإلا قوقح تاكاهتنا
 ،اهدقفتو ،ةيرحلا نم نامرحلا عقاوم ةرايزب موقي نأ هبناج نم ةنيعملا ناجللاو ملاظملا ءانمأ

 ةيرادإلا ةطلسلا ةسراممب ةضوفملا ةزهجألا كولسل ةيراشتسا ةقيرطب صحفو ةنياعم ءارجإو
 جماربلاو ،نيقاعملا صاخشألا تاسسؤمل ةيلاتتم ةيدقفت تارايز ءارجإ كلذكو ،هاركإلاو ةرشابملا
لعتملا

ّ
 رييست يف ةدعاسملا ملاظملا ءانمأ سلجم ىلع نيعتي قبس ام لك ىلإ ًةفاضإو .مهب ةق

 95.ينطولا سلجملا ىلإ ةمدقملا ةيعامجلا تاركذملاو ضئارعلا
 
ادانتسا :ةيرسلاو معدلا

ً
 تاطلس ىلعو ،ةيداحتالا تاطلسلا عيمج ىلع نيعتي ،روتسدلا صن ىلإ 

 ءانمأ سلجم ُمعد ،ىرخألا ةرادإلا ةيتاّذلا تائيهلا كلذكو ،ةيدلبلا تاداحتالاو ،ةيدلبلاو ،تايالولا
 دنع ةمزاللا تامولعملا ميدقتو ،اهتالجس ىلع شيتفتلاب هل حامسلاو ،هماهم ءادأ يف ملاظملا
املع .ملاظملا ءانمأ سلجم هاجت ةلطعم ةيمسرلا ةيرسلا حبصتو .بلطلا

ً
 سلجم ىلع نيعتي هنأ 

 لاصتالاب موقي يتلا ةطلسلا ىدل ةعبتملا ةجردلا سفنب ةيمسرلا ةيرسلا ةاعارم ملاظملا ءانمأ
امَزلُم ملاظملا ءانمأ سلجم ّدَعُي كلذ عمو .هماهم ذيفنت نم ءزجك اهب

ً
 ةيمسرلا ةيرسلا ةاعارمب 

 نمألا وأ ةينعملا فارطألا ةحلصم نع ةباين بولطم وه ام ردقب ،ينطولا سلجملا ىلإ هريراقت يف
 96.ينطولا
 
 تاطلسلا ىلإ لمعلا تايصوت ردصي نأ ملاظملا ءانمأ سلجم عيطتسي :اهتيلاعفو تايصوتلا
 وأ ةنيعم لاح يف اهذاختا بجاولا ريبادتلا نأشب داحتالل ةيرادإلا تاطلسلا ىلعأب ةلوخملا
 ،تاهيجوتلل نوعضخي ال نيذلا ءالكولا لبق نم ةرادإلا وأ ةلقتسملا ةرادإلا لئاسم يفو .اهببسب
 ةلاكولا ىلإ وأ ،ةلقتسملا ةيرادإلا ةطلسلا ىلإ هتايصوت رادصإ ملاظملا ءانمأ سلجم عيطتسي
 مامتهالا لثملاب داحتالل ةيرادإ ةطلس ىلعأ ىلع نيعتي امك ؛تاهيجوتلل عضخت ال يتلا
 يداحتالا نوناقلا بجومب ةددحملا ةلهملا لالخ ةينعملا ةطلسلا ىلع بجيو .تايصوتلاب
املع ملاظملا ءانمأ سلجم ةطاحإ وأ ،اهذيفنتو تايصوتلاب ُمازتلالا

ً
ايطخ مهغالبإو ،كلذب 

ً
 

 ،ةددحم لاح يف ،ملاظملا ءانمأ سلجم بلطي نأ زوجيو .تايصوتلل لاثتمالا نم ِعناملا ببسلاب
املع .ةيفارشإلا ةبقارملا ريبادت حارتقاو ،ام ٍةمكحم لبق نم ريخأتلا جالعل ًةنيعم ًةلهم

ً
 نأ 

 ةموكحلاو ملاظملا ءانمأ سلجم نيب يأرلا يف تافالتخا تأشن اذإ هنأ ىلع صني روتسدلا
 ررقت فوس ةيروتسدلا ةمكحملا نإف ،ةينوناقلا ماكحألا ريسفت نأشب يداحتا ريزو وأ ،ةيداحتالا
 97.ةيداحتالا ةموكحلا نم بلط ىلع ءانب ةلأسملا كلت

 
 .أ.148 ةدا8لا – )2013 ل*ع8لا ،1945 هل9عفت *9عأ( 1920 اK87لا ر6Oسد 95
 .ب.148 ةدا8لا – )2013 ل*ع8لا ،1945 هل9عفت *9عأ( 1920 اK87لا ر6Oسد 96
 .و – ج.148 ةدا8لا – )2013 ل*ع8لا ،1945 هل9عفت *9عأ( 1920 اK87لا ر6Oسد 97
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 اينيك روتسد -5

 
 اهنأب ناجللا هذه ددح دقو .ةلقتسملا بصانملاو ناجلل هنم 15 لصفلا ينيكلا روتسدلا صصخ
 :لمشت

 .ةاواسملاو ناسنإلا قوقحل ةينطولا اينيك ةنجل .أ
 .يضارألل ةينطولا ةنجللا .ب
 .دودحلاو تاباختنالا نوؤشل ةلقتسملا ةنجللا .ج
 .ةيناملربلا ةمدخلا ةنجل .د
 .ةيئاضقلا تامدخلا ةيضوفم .ه
 .تاداريإلا عمجب ةينعملا ةنجللا .و
 .ةماعلا ةمدخلا ةيضوفم .ز

 .روجألاو بتاورلا ةنجل .ح
 .نيسردملا ةمدخ ةنجل .ط
 .ةيلحملا ةطرشلا زاهج ةنجل .ي

 
 :يه ةلقتسملا بصانملا نأ نيح يف

 .ماعلا تاباسحلا عجارم .أ
 98.ةنزاوملا بقارم .ب

 
 نامضو ،بعشلا ةدايس ةيامح" اّهنأب ةلقتسملا بصانملاو ناجللا كلت فادهأ روتسدلا فصو دقو
ادّكؤم ."ةيروتسدلا زيزعتو ،ةيطارقميدلا ئدابملاو ميقلل ةلودلا ةزهجأ ّلك عابتا

ً
 كلت ءاضعأ نأ 

 وأ ٍهيجوتل نوعضخي الو ،نولقتسمو ؛نوناقلاو روتسدلا اذهل الإ نوعضخي ال" بصانملاو ناجللا
ايفاكً اليومت ناملربلا صصخي كلذ نامضلو ."ةطلس وأ صخش يأ نم ٍةباقر

ً
 ةنجل لك نيكمتل 

 كلت تايحالص ليصفتل ةقحاللا داوملا نم ديدعلا صصخ مث 99.هماهم ءادأ نم لقتسم بتكمو
 .اهلمع تانامضو ،ةلقتسملا بصانملاو ناجللا
 
 يقارعلاو يبرغملا ناروتسدلا -6

 
 تايرحلاو قوقحلا ةيامح تائيهو تاسسؤم" ءاشنإ 2011 ةنسل يبرغملا روتسدلا نّمضت
اددع مضت يهو ،"ةيكراشتلا ةيطارقميدلاو ،ةمادتسملاو ةيرشبلا ةيمنتلاو ،ةديجلا ةماكحلاو

ً
 نم 

 ةفصانملاب ةفلكملا ةئيهلا - طيسولا – ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملا( اهنم ،تائيهلا كلت
 ةهازنلل ةينطولا ةئيهلا -يرصبلا يعمسلا لاصتالل ايلعلا ةئيهلا - زييمتلا لاكشأ عيمج ةبراحمو
 .)..اهتبراحمو ةوشرلا نم ةياقولاو
 

 
 .248 ةدا8لا – 2010 اk9K9 ر6Oسد 98
 .249 ةدا8لا – 2010 اk9K9 ر6Oسد 99
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 ايلعلا ةيضوفملاو ،ناسنإلا قوقحل ايلعلا ةيضوفملا" نأ ىلع 2005 ةنسل يقارعلا روتسدلا صنو
تو ،باونلا سلجم ةباقرل عضخت ةلقتسم تائيه ،ةهازنلا ةئيهو ،تاباختنالل ةلقتسملا

ُ
 ُمَّظَن

 100."نوناقب اهلامعأ
 

 صنلا نم روتسد ولخي داكي ال هنأ ةظحالم ىلإ ةنراقُملا ريتاسدلا نم ديدعلا ضارعتسا اندوقي
 فورظو ،اهتاجايتحاو ٍةلود ِّلك تابلطتم بسح ،دالبلا يف رثكأ وأ ةلقتسم ةئيه ءاشنإ ىلع
 بصنمو ،ناسنإلا قوقح تائيه تناك نإو .اهيف يقوقحلاو يسايسلا روطتلا عقاوو ،اهعمتجم
اراشتنا رثكألا يه ،ملاظملا نيمأ

ً
 .ةنراقُملا ريتاسدلا ةيبلاغ يفً الوادتو 

 
ت يتلا تاّيحالصلا ةهجل تائيهلا كلت عم يطاعتلا ِةقيرط يف توافتت ريتاسدلا ّنأ امك

ُ
 ،اهل حنم

 ال يلاتلابو .اهراطإ يف لمعت يتلا ةيلعفلا ةيلالقتسالا قاطن كلذكو ،هيف لمعت يذلا قاطنلاو
 لب ،اهتاذ دحب ةياغ وأ ،فاك ٌرمأ ّهنأ ىلع تائيهلا كلت ءاشنإ ىلع ّّصنلا درجم ىلإ رظَّنلا نكمُي
 تائيهلا كلت ءاشنإ نأ رابتعا ىلع ،لعفلاب اهتيلالقتسا ةجردو اهتيلعافو اهريثأت مجحب ةربعلا
 يه ىمسأ ةياغ ىلإ لوصولل ةليسو درجم وه امنإو ،هتاذ دحب ةياغ سيل ةلقتسملا ةيروتسدلا

 .تالاجملا ةفاك يف ةيفافشلاو ةاواسملا نامضو ،تايرحلا نوصو ،قوقحلا ظفح

  

 
 .102 ةدا8لا – 2005 ة7Kل قاBعلا ر6Oسد 100
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 ماكحأل ةفلاخملا ةينوناقلا صوصنلا ريصم :ثلاثلا مسقلا
 روتسدلا
 
ت ىرخأ ةيسنم ةيلآ نع يروسلا ينوناقلاو يروتسدلا عقاولا فشكي

ُ
ثؤ

ّ
اريثك ر

ً
 عتمتلا ةيناكمإ يف 

اقوقح نمضتت ةديدج ةيروتسد صوصن دامتعا متي امدنع ،ةيروتسدلا قوقحلاب
ً
 عم ضراعتت 

 اهقيبطت ةلصاومو اهذافن رارمتسا يدؤيس يتلاو ،ةمئاق لازت ام يتلا ةميدقلا تاعيرشتلا ضعب
 .اهنومضم نم اهغارفإو ةديدجلا ةيروتسدلا صوصنلا ليطعت ىلإ
 

ت ،يلاتلابو
ُ

لك ،ةفلاخملاو ةقباسلا ةذفانلا نيناوقلا ريصم ديدحت ةيلاكشإ ةقباسلا ةيضرفلا ريث
ّ

اي
ً
 

ايئزج وأ
ً

املع روتسدلا ماكحأل ،
ً
 ةسائر نع رداصلا ةيعيرشتلا ةغايصلل يداشرتسالا ليلدلا ّنأ 

 ماكحأ فلاخت ةذفان تاعيرشت دوجوب ّرقأ دق ناك ،2019 ويام/رايأ –يف يروسلا ءارزولا سلجم
 ،2012 ماع رداصلا دالبلا روتسد رودص لبق ةذفان تاعيرشت" دوجو ىلإ راشأ ذإ ،يلاحلا روتسدلا

ت ملو ،هماكحأ عم ضراعتت دق
ُ

ت وأ ْلَّدع
ُ

ل
ْ

غ
َ

 حرتقُملا تاعيرشتلا ددع" نأ حضوأ امك 101."ًةحارص 
ايئزج وأً الماكً اليدعت اهليدعت

ً
اعيرشت 190 

ً
".102 

 
ايلعف اهديمجت مت يتلا ةيروتسدلا قوقحلا نم ريثكلا دصرن ،عقاولا ضرأ ىلع

ً
 نم اهغارفإ وأ ،

ايعقاو اهنومضم
ً

 لازت امو هماكحأ عم ضراعتتو روتسدلا ذافن لبق ةمئاق تاعيرشت لالخ نم ،
 ريتاسدلا نم ٍددع َماكحأ لب ،بسحف يلاحلا روتسدلا ماكحأ سيل ُفلاخت اّهنأ عم ةلاّعفو ةذفان
اضيأ ةبقاعتملا ةيروسلا

ً
. 

 
 يروسلا عقاولا ً:الّوأ
 
 ،ةيروسلا ريتاسدلا ةيبلاغ يف هتيفرحب هينبت مت ٍّماع ٍّصن نع يروسلا يروتسدلا عقاولا فشكي
 امك ،يلمعلا عقاولا ديعص ىلع ريبك ءيش رّيغتي نأ نود نم 2012 روتسد يف هريوطت مت مث
 :ةيتآلا تاحفصلا فشكت
 
 ةبقاعتملا ةيروسلا ريتاسدلا يف دارولا ماعلا صنلا -1

 
 ةبلاغلا ةمسلا نأ انل حضتي ،1920 روتسد عورشم ذنم ،ةبقاعتملا ةيروسلا ريتاسدلا ىلإ ةدوعلاب
 ٍلَهُم الو ،ةيذيفنت ةيلآب هميعدت نود نم ةلأسملا هذه لوح ٍّماع ٍّصن ينبت وه ريتاسدلا كلت يف
ابلاغ ةينمز

ً
 !لاثتمالا مدع لاح يف َءازج الو ،

 

 
  .8 ص -'باس عجBم – ة9ع6zBrلا ةغاt9لل Xداش6Bسالا ل9ل*لا 101
 ًانOناق 3032 95ب حوا6Bت عBrـzت 7500 ب رّ*قُت هrdرات ى6حو 1958 ماع Klم ةرداـtلا تاعBrـ6zلا د*ع" نأ ىلع ل9ل*لا اlه �ن 102

 ل9ل*لا KNBُی ."ًاعBrـــــــــــzت 949 ةلو*لا يف ةماعلا تاهqلا ل8عل ةË8اKلاو ةlفاKلا تاعBrـــــــــــ6zلا د*ع غلب ا98ف ،يعBrـــــــــــzت مOـــــــــــسBم 4500و
 .7 ص -'باس عجBم – ة9ع6zBrلا ةغاt9لل Xداش6Bسالا
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 ةذفانلا تاعيرشتلا ىقبت" :هنأ ،ريتاسدلا كلت ةيبلاغ يف رركُملاو ،خسنتسملا صنلا اذه نّمضت
ت نأ ىلإ لوعفملا ةيراس روتسدلا اذه نالعإ لبق ةرداصلاو

ُ
 ."هماكحأ قفاوي امب لّدع

 
-1971-1969-1964-1962-1953-1950( ريتاسد يف يفرح هبش لكشب صنلا اذه رركت دقو

اضيأو 103،)9731
ً
 نيناوقلا لظت" ةرابعب اهِسفن ةركفلا نع رّبع يذلا 1920 روتسد عورشم يف 

ت نأ ىلإ ةيعرم ةدوجوملا
ُ

قن
ّ

ت وأ ح
ُ

 104."لّدب
 

 مل ذإ ؛يلمعلا ديعصلا ىلع رثألا ةميدع تناك اّهنأ ةيروتسدلا ةغايصلا كلت ىلع ظحالملاو
 متيس فيك حّضوت مل اهنأ ىنعمب ،روتسدلا ماكحأل ةفلاخملا نيناوقلا حيقنت لفكت ةيلآ نمضتت
 امو ،همدع نم روتسدلا ماكحأ عم اهضراعت ىدم دّدحيس يذلا نمو ،نيناوقلا كلت عم لماعتلا

 ةينمز ةّدم ىلع َّصنت مل اهنأ امك ،اهريصم ديدحتو اهعضو نايبل اهذاختا بجاولا تاءارجإلا يه
 ىلإ ًةفاضإ ،اهؤاغلإ وأ ،ديدجلا روتسدلا ماكحأل ةفلاخملا نيناوقلا ليدعت اهلالخ يغبني ةنّيعم
 لهف ؛هماكحأ قفاوي امب اهليدعت مدع لاح يف ةفلاخملا نيناوقلا كلت ريصم تلهاجت اهنوك

 روتسدلا ماكحأ عم اهضراعت عم اهراثآل ةجتنمو ةذفان لظتس اهنإ مأ ؟لاطبإلا اهريصم نوكيس
 ؟دالبلا يف ىمسألا نوناقلا َنوكي نأ ضرتفُي يذلا ِديدجلا
 

املع
ً
 ُسلجم بختنَي ،روتسدلا رارقإ دعبو ،هنأ ىلع ،هنم 162 ةداملا يف َّصن ،1950 روتسد نأ 

 ميدقتل ءاربخلاو نيصتخملا نم فاك ددعب نيعتست هئاضعأ نم ةصاخ ًةنجل هروف نم باونلا
 بجي هنأ نّيب امك ،روتسدلا اذه ماكحأو مئاقلا عيرشتلا نيب قيفوتلل ةمزاللا نيناوقلا تاحارتقا

 .روتسدلا اذه ذيفنت ذنم نيتنس لالخ ةمهملا هذه زاجنإ باونلا سلجمو ةنجللا ىلع
 

عمو
َ

 ،اهليدعتو ،روتسدلا ماكحأل ةفلاخملا نيناوقلا حيقنتل ةلوقعم ةيلآ لّكشُي دق صنلا اذه َّنأ 
 لب ،"روتسدلا ماكحأل ةفلاخملا ةقباسلا نيناوقلا" عم يطاعتلا سيل ةداملا كلت نم ضرغلا ّنإف

اديدحتو ،هماكحأو روتسدلا ّداوم ضعب ليعفتل ةمزاللا ةديدجلا نيناوقلا ةغايص
ً
 يتلا نيناوقلا 

 ،رئاشعلاو ودبلا ريضحتو ،ءارزولاو سيئرلا ةمكاحم نيناوقك ،اهرادصإ بوجو ىلع روتسدلا ّصن
 "نيناوقلا تاحارتقا ميدقت" ىلإ تراشأ يتلا ةداملا كلت ةغايص نم مهفُي ام وهو ،باختنالا نوناقو
املع ،اهمييقتو اهليدعتو ،لعفلاب ةمئاقلا نيناوقلا حيقنت سيلو

ً
 هرودب نّمضت روتسدلا اذه نأ 

اّصن
ً
اّصاخ 

ً
 ّنأ" َركذو ،اهَسفن ةقباسلا ةغايصلا يف رّرك ،روتسدلا ماكحأل ةفلاخملا نيناوقلا نأشب 

اذفان ىقبي ،روتسدلا اذه ماكحأل فلاخملا مئاقلا عيرشتلا
ً
اتقؤم 

ً
 ماكحأ قفاوي امب لَّدعُي نأ ىلإ 

املع ."روتسدلا
ً
 كلذ ةغايص ءانثأ ةيسيسأتلا ةيعمجلا ةشقانمل ةيفرحلا رضاحملا ضارعتسا نأ 

 دعب يباينلا سلجملا لامعأ ضارعتسا ّنأ امك ،ّداوملا كلت لوح شاقن ّيأ ىلإ ريشي ال ،روتسدلا
اضيأ ريشُي ال روتسدلا كلذ دامتعا

ً
 يف اهيلع صوصنملا ةنجللا ليكشتل ةيلمع تاوطخ يأ ىلإ 

 .هالعأ اهيلإ راشملا ةداملا
 

 
 يف 77و ،1964 ر6Oـــــــسد يف 79و ،1962 ر6Oـــــــسد يف 158و ،1953 ر6Oـــــــسد يف 127و ،1950 ر6Oـــــــسد يف 163 دا8Oلا 103

 .1973 ر6Oسد يف 153و ،1971 ر6Oسد يف 77و ،1969 ر6Oسد
  .147 ةدا8لا – 1920 ر6Oسد عوzBم 104
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 2012 روتسد يف دارولا صاخلا صنلا -2
 
 ّصن يذلا ،2012 روتسد ،يلاحلا روتسدلا يف ناك ةلأسملا هذه عم يطاعتلا يف زربألا روطتلا

 ةيراس روتسدلا اذه رارقإ لبق ةرداصلاو ةذفانلا تاعيرشتلا ىقبت" نأ ىلع هنم 154 ةداملا يف
ت نأ ىلإ لوعفملا

ُ
 ثالث زواجتت ال ةّدم لالخ ليدعتلا متي نأ ىلع ،هماكحأ عم قفاوتي امب َلَّدع

 نّيعتي يتلا ةينمزلا ةدملاب قلعتملا داقتنالا ،طقف ،روتسدلا اذه َزَواجت اذهب ."ةيداليم تاونس
 نم ةيداليم تاونس ثالثب ةدملا كلت ددحف ،روتسدلا ماكحأل ةفلاخملا نيناوقلا ليدعت اهلالخ
 صوصنلا زرف اهاضتقمب ّمتيس يتلا ةيلآلا نايب لهاجت لباقملا يف ّهنكل ؛روتسدلا ذافن خيرات
اضيأ لهاجت امك ،اهليدعتو روتسدلا كلذ ماكحأل ةفلاخملا

ً
 كلتل ينوناقلا عضولا ىلإ ةراشإلا 

 صوصنملا ثالثلا تاونّسلا ةلهم يضم دعب اهليدعت مدع لاح يف روتسدلل ةفلاخملا نيناوقلا
 .روتسدلا ماكحأ يف اهيلع
 
 يلمعلا ديعصلا ىلع 2012 روتسد يف دراولا صاخلا صنلا ليعفت ىدم -3

 
 اهريراقت يف ةموكحلا ديكأت مغرً الطعُم 2012 روتسد يف دراولا صنلا يقب ،يعقاولا ديعصلا ىلع
 اهيلع تقداص يتلا ةيلودلا تادهاعملا نع ةقثبنملاو ةصتخملا ناسنإلا قوقح ناجل ىلإ ةيرودلا
امكح اهليدعت متيس روتسدلا ماكحأل ةفلاخملا نيناوقلا ّنأ ،ةموكحلا

ً
 صنلا كلذ ماكحألً الاثتما 

 ةينعملا ةنجللا ىلإ ةيروسلا ةموكحلا ريراقت يف ،لاثملا ليبس ىلع ،هدصرن ام اذهو ،يروتسدلا
 ةموكحلا تدّكأ ،يلاحلا روتسدلا رادصإ ةنس ،2012 ماعلا يفف .ةأرملا دض زييمتلا ىلع ءاضقلاب
 ريرقتلا يف تنّيب ذإ ؛روتسدلا ماكحأ عم ةضراعتملاو ةيزييمتلا نيناوقلا ليدعتب مازتلالا ةيروسلا
 نوواستم نينطاوملا نأ ىلع هنم 33 ةداملا يف 2012 ديدجلا روتسدلا صن" هنأ يناثلا يرودلا

 امك ،ةديقعلا وأ نيدلا وأ ةغللا وأ لصألا وأ سنجلا ببسب مهنيب زييمت ال ،تابجاولاو قوقحلا يف
 زواجتت ال ةدم يف روتسدلا ماكحأ عم قفاوتي امب نيناوقلا ةفاك ليدعت ىلع 154 ةداملا يف صن
ازييمت نمضتتو ،روتسدلا نم 33 ةداملا فلاخت ةينوناق ةدام ّيأ نأ ينعي اذهو ،تاونس ثالث

ً
 دض 

ت فوس ،ةأرملا
ُ

 ةيروسلا ةموكحلا تداعأ 2014 ماعلا يفو 105."اهيلإ راشملا ةلهملا لالخ ُلَّدع
اددجم تغلبأ ثيح ،هسفن أدبملا ىلع ديكأتلا

ً
 نأب ةأرملا دض زييمتلا ىلع ءاضقلاب ةينعملا ةنجللا 

 بوجو ىلع هنم 154 ةداملا يف ّصني 2012 ماعل ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلل ديدجلا روتسدلا"
 تاونس ثالث اهاصقأ ةلهم يف روتسدلا صوصن عم َمَءاوتي امب نيناوقلاو تاعيرشتلا ليدعت
 مدعو ةاواسملا ىلع 33 ةداملا يف صني روتسدلا ّنأ ثيحو ،)2015 رياربف/طابش يف يهتنت(
 لدعلا ةرازو يف ةنجل ليكشت مت دقف ،سنجلا ساسأ ىلع كلذ يف امب ،نينطاوملا نيب زييمتلا
 ويام/رايأ 6 خيرات ىلإ 1276 مقر رارقلاب لدعملا 2013 ليربإ/ناسين 1 خيرات 914 مقر رارقلاب

 فاقوألا ةرازوو ةرسألا نوؤشل ةيروسلا ةئيهلاو لدعلا ةرازو نع نيلثمم اهتيوضع يف مضت 2013
 تاباقن يف ةلماعلا ةأرملا ناجلو نييقوقحلا ةطبارو نيماحملا ةباقنو يئاسنلا ماعلا داحتالاو
افنع لكشت يتلا ةيزييمتلا نيناوقلا عيمج رصح اهتمهم ،تايروس تاطشانو لامعلا

ً
 ةأرملا دض 
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 نوناقك ،ةيروسلا نيناوقلا مظعم يف نآلا ىتح ةنجللا ترظن دقو .اهليدعت ُحارتقاو ،لفطلاو
 ةيعامتجالا تانيمأتلا نوناقو لمعلا نوناقو ةيصخشلا لاوحألاو ةيسنجلا نوناقو تابوقعلا

 اهليدعت تحرتقاو ةيزييمتلا داوملا عيمج ترصحو ،يساسألا نيلماعلا نوناقو ثادحألا نوناقو
أ ام اذإو ،ةلصلا تاذ ةيلودلا تايقافتالا عمو روتسدلا عم قفاوتي امب

ُ
 امإ ،تاحرتقملا هذه ْتَّرِق

اطوش تعطق دق نوكت لاجملا اذه يف يعيرشتلا حالصإلا ةريسم نإف ،يئزج ىتح وأ لماك لكشب
ً
 

امهم
ً
".106 

 
ايلعف

ً
 ةنمآ ةيضاقلا اهتسيئر تنلعأ نيح ،7/4/2014 خيراتب اهلامعأ ةنجللا هذه تهنأ ،

 تّمضو ،ةلودلا يف تاعاطقلا عيمج نم ءاضعأ ةرشع نم تفلأت" ةنجللا كلت نأ ،طامشلا
افايطأ

ً
اعامتجا 33 يلاوح تعمتجا دقو ،ةددعتم 

ً
ايعوبسأ 

ً
ايرودو 

ً
 نيناوقلا ةفاك ربس متو ،

 ىلع لمعلا ريزو ىلإ يئاهنلا اهريرقت ةنجللا تمّدق مث ..ةيزييمتلا داوملا رصحو ةذفانلا
 107."يلعفلا ليدعتلا زيح ىلإ اهجارخإو اهحاجنإ
 
 ذيفنت نع ءيش يأ ردصي مل ،2021 ويلوي/زومت ،ةساردلا هذه زاجنا خيرات ىتح ْنكل

 ليدعتل ةيروتسدلا ةلهملا نأ عم .اهتايصوت نومضم رشن متي مل امك ،ةنجللا هذه تاحرتقم
 ليلد ةراشإ رسفي ام وهو ،تاونس عبس نم رثكأ ذنم تضقنا دق هماكحأل ةفلاخملا نيناوقلا

 فلاخت تاعيرشت دوجو ىلإ 2019 ةنس ةيروسلا ةموكحلا نع رداصلا تاعيرشتلا ةغايص
ايئزج

ً
لك وأ 

ّ
اي

ً
 .ذفانلا روتسدلا ماكحأ 

 
اضيأ ميقعلا يئارجإلا راسملا اذه رركت

ً
 1969 ةنس رداصلا ةيسنجلا نوناق قيفوت تالواحم عم 

 ليبس ىلع ،ةيروسلا مألا دض زييمتلا ةهجل كلذو ،هدعب تردص يتلا ريتاسدلا ةفاكل فلاخملاو
امامت يروسلا لجرلاك ،مدلا ساسأ ىلع ةيسنجلا حنم نم اهنامرح لالخ نم ،لاثملا

ً
 ىلإ ،

ق امك ،ةديدع تالواحمو دوهج تلُذب دقو .اهدالوأ
ُ

 ،ةيسنجلا نوناق ليدعتل ةريثك عيراشم تمّد
 اهلافطأو ةيروسلا ةأرملا هل تضرعت يذلا فاحجإلا ةلازإو ،هنّمضتي يذلا للخلا حيحصتو
 دض زييمتلا ىلع ءاضقلاب ةينعملا ةنجللا ىلإ ةيروسلا ةموكحلا ريراقت ىلإ ةدوعلابو .هاضتقمب
اوضع 35" نأ ىلإ 2005 ةنس ةموكحلا ريرقت يف درو دقف ،ةأرملا

ً
 اومدق بعشلا سلجم ءاضعأ نم 

 لامعأ لودج يف جردأ امك ،يروسلا ةيسنجلا نوناق نم ةثلاثلا ةداملا ليدعت لوح نوناق عورشم
 ةدوسم تدعأ يتلا ةموكحلا ىلإ عفرو ،)2004 وينوي/ناريزح – ويام/رايأ( ةرود لالخ سلجملا

ايلاح ءارزولا سلجم يف شقانت ليدعتلل عورشم
ً
ق" هنأ درو 2012 ريرقت يفو 108."

ُ
 لبق نم حرتقم مد
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 سلجم ةسائر ىلإ يروسلا ريغ نم اهدالوأل اهتيسنج ةيروسلا مألا حنمب يئاسنلا ماعلا داحتالا
 هبجومب ىرجو ،2010 ماع كلذ رركتو ،2006 ماعلا ذنم كلذو ،ةيسنجلا نوناق ليدعتل ،ءارزولا
 تهتنا دقو .ليدعتلل ةينوناقلا ةغيصلا عضوو حرتقملا ةساردل ةيسايسو ةينوناق ةنجل ليكشت
 109."ًالوصأ رادصإلا تاءارجإ ةعباتم نآلا يرجيو ،ءارزولا سلجم ةسائر ىلإ هتعفرو اهلمع نم ةنجللا

 ءارزولا سلجم ةسائر نم رارقب ةنجل ليكشت مت" هنأ ىلإ ةموكحلا تراشأ 2011 ةنس ريرقت يفو
 276 مقر ةيسنجلا نوناق نم )3( ةداملا ليدعت اهتمهم 2011 ويلوي/زومت 19 خيرات /9660/ مقر
 حنم ىلع صنت )3( ةداملا ىلإ ةرقف ةفاضإ نمضت يذلا اهحرتقم ةنجللا تعضو دقو .1969 ماعل
 دعبو 110."ءارزولا سلجم ةسائر ىلإ عِفُرو ،يروس ريغ نم ةجوزتملا ةيروسلا ةأرملا ءانبأل ةيسنجلا

 يذلا ،ديدجلا روتسدلا رودص" َّنأ ةموكحلا ريرقت يف درو ،2012 ةنسل ديدجلا روتسدلا رودص
 ةفاك ليدعت ةرورض ىلع كلذكو ،زييمت نود نينطاوملا نيب ةاواسملا ىلع 3 ةداملا يف صني
اقافآ حتفي ،تاونس ثالث اهاصقأ ةدم لالخ روتسدلا عم مجسنت ال يتلا نيناوقلا

ً
 ليدعتل ةديدج 

 تدكأ مث 111."روتسدلا صوصن ةوقب كلذو ،لاجملا اذه يف اهقح ةأرملا حنمو ةيسنجلا نوناق
 نوناق ليدعت تحرتقا ،941 مقر رارقلاب ةلكشملا ةنجللا نأ" 2013 ةنس قحال ريرقت يف ةموكحلا
اقوقح ليدعتلا نمضتي نأ ىلع ،2012 روتسد عم قفاوتي امبً الماك ةيسنجلا

ً
اطورشو 

ً
 ةيواستم 

 112."يروس ريغ نم جاوز نم مهئانبأل مهتيسنج ءاطعإب )ًءاسنوً الاجر( نييروسلا نينطاوملل
 

املع
ً
 ةرازو يف اهليكشت مت يتلا ُةنجللا وه ،اهل ةراشإلا تقبس يتلا ،ةنجللا هذهب َدوصقملا نأ 

 ويام/رايأ 6 خيرات 1276 مقر رارقلاب لدعملا ،2013 ليربإ/ناسين 1 خيرات 914 مقر رارقلاب لدعلا
 خيراتب تاحيرصت يف طامشلا ةنمآ ةيضاقلا اهتسيئر تنلعأ امك ،ةنجللا تصلخ دقو .2013

 لجرلاب ةوسأ اهلافطأل ةيسنجلا ةيروسلا ةأرملا حنم عوضوم ىلإ قرطتلا مت" هنأ ىلإ ،7/4/2014
اقيفوت كلذو ،هئانبأل هتيسنج حنمي يذلا يروسلا

ً
 113."روتسدلاب هنع صوصنملا ةاواسملا أدبم عم 

 
 ىوس تاردابملاو عيراشملا هذه نم ءيش يأ ققحتي مل ،ةليوط تاونس ىدم ىلعو ،فسألل نكل
 تايصوت ىلإ ةّرم لك يف يهتنتل ،تاعامتجالا نم ريثكلا دقعت يتلا ناجللا ليكشت نم ديزملا
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 ضرأ ىلع ءيش يأ ققحتي نأ نودو ،اهلوح شاقن ءارجإ الو اهلوادت الو اهرشن متي ال ،ةموتكم
 .عقاولا
 
 لعفلاب ةيسنم ةلأسم روتسدلا ماكحأل ةفلاخملا نيناوقلا ريصم ديدحت نأ قبس ام لك فشكي
 روتسدلا سيل ،ماكحأل ةفلاخملا نيناوقلا نم ديدعلا ءاقب ليلدب ،ةبقاعتملا ةيروسلا ريتاسدلا يف
ةذفان ،هتقبس يتلا ريتاسدلا نم ديدعلا امنإو ،طقف يلاحلا

ً
 نامرحلا ىلإ ِّدؤي مل رمأ وهو ،ةيراسو 

 لب ،بسحف ريتاسدلا كلت ماكحأ يف اهيلع صوصنملا تانامضلاو قوقحلا نم ديدعلا ليعفت نم
اضيأ عّجشو حمس

ً
 قفو ،روتسدلا نومضمل ةفلاخملا ةقحاللا تاعيرشتلا نم ديدعلا رادصإ ىلع 

ايلاح هدصر متي ام
ً
املع .ةثيدحلا تاعيرشتلا نم ديدعلا ددصب 

ً
 تقبس يتلا ناجللا ةفاك نأ 

 ،هركذ قبس امك ،ةأرملا دض زييمتلا ىلع ءاضقلا ةنجل ىلإ ةيروسلا ةموكحلا ريراقت يف اهيلإ ةراشإلا
 ،نمزملا يروتسدلا للخلا اذه حيحصتل ةبولطملاو ةدوشنملا ةيروتسدلا ناجللا يه تسيل
 اهلمع رصتقيو ،طقف ةيصوتلا ةيحالصب الإ عتمتت ال ناجل ليكشت درجمب هحيحصت متي نل يذلاو
اقحال هحّضونس ام قفو ةنّيعم قوقح ددصبو ددحم تايئزج ىلع

ً
. 

 
ايناث

ً
 ةنراقُم ةيروتسد جذامن :

 
ةداع

ً
أدبم ،ملاعلا لود ريتاسد فلتخم يف ،عوضوملا اذه لوانتت يتلا ةيلاقتنالا ماكحألا ىنبتت ام 

ً
 

افلاخم اهنم ناك ام ادع لوعفملا ةيراس ةميدقلا نيناوقلا ءاقبإ ساسأ ىلع موقي
ً
 ديدجلا روتسدلل 

 ،ررقُي يروتسدلا عّرشملا نأ امك .ةحضاولا ةيروتسدلا مدعب ةبوشملا نيناوقلا ءاغلإو ،لّدعملا وأ
 صنلا عم حضاو لكشب مءالتت ال يتلا ةميدقلا نيناوقلا ءاغلإ ،هتاذ روتسدلا صوصن بجومب
ابراضت اهيف ىأر ام اذإ دالبلل ديدجلا يروتسدلا

ً
اّيلج 

ً
 114.اهّرقأ يتلا ئدابملا عم 

 
 :ةنراقُملا ةيروتسدلا صوصنلا نم ديدعلا ليلحت لالخ نم ةيتآلا تاسرامملا صلختسن نأ نكمُي
 
 ماكحأ عم ةلماكو ةرشابم ةروصب ضراعتت يتلا نيناوقلل رشابمو يروف ءاغلإ -1
 روتسدلا
 
لك ضراعتت ةمئاقلا نيناوقلا ضعب نأ كلذب دوصقملا

ّ
اي

ً
 لاجم الو ديدجلا روتسدلا ماكحأ عم 

 لاثم .هذافن درجمب نيناوقلا كلت ءاغلإ ىلع ًةحارص روتسدلا صني كلذلو ،امهماكحأ نيب قيفوتلل
 :كلذ
 

 اينابسإ روتسد
 ،يسايسلا حالصإلا صوصخب ،رياني/يناثلا نوناك 4 يف رداصلا 1977/1 نوناقلا ءاغلإ متي -1"

 ةكرحلا ئدابم هعم ىغلأو ،ركذلا فلاّسلا نوناقلا بجومب اهؤاغلإ متي مل اذإ يلي ام كلذكو
 

 B 2014یاKی/يناEلا نOناk – 44 ة9مالعإ ةlkBم - ة�9اBقQ8*لا 5ع BrBق6لل ة9لو*لا ة8KN8لا – ر6Oــــس*لا يف ة9لاق6نالا ماgحألا رود 114
 .3ص –
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 17 يف رداصلا نابسإلا تايرحو قوقح نوناقو ،1958 ويام/رايأ 17 خيراتب ةرداصلا ةينطولا
 ناملربلا سيسأت نوناقو ،1938 سرام/راذأ 9 يف رداصلا لمعلا نوناقو ،1945 ويلوي/زومت
 ويلوي/زومت 26 يف رداصلا ةلودلا ةسائر ىلع بقاعتلا نوناقو ،1942 ويلوي/زومت 17 يف رداصلا

 نوناك 10 يف ردص يذلا ةلودلل يساسألا نوناقلا بجومب اهليدعت مت يتلا نيناوقلا يهو ،1947
ايغال هرودب ُّدَعُي يذلاو ،1967 رياني/يناثلا

ً
 22 موي رداصلا ينطولا ءاتفتسالا نوناق ىلإ ةفاضإ ،

 .1945 ربوتكأ/لوألا نيرشت
 ابلأ تاظفاحم صخي اميف ايراس لازي ام 1839 ربوتكأ/لوألا نيرشت 25 نوناق ناك اذإ .2
ايغال ُّدَعُي هنإف ،اياكثيبو اوكثوبيغو

ً
ايغال 1876 ويلوي/زومت 21 نوناق كلذك ُّدَعُيو ،ةيئاهن ةفصب 

ً
 

 .ةيئاهن ةفصب
ت .3

ُ
 115."ةيغال روتسدلا اذه هيلع صني ام عم ىفانتت يتلا ماكحألا ُّلك ُّدَع

 
 رصم روتسد

 يروتسدلا نالعإلاو ،2013 ةنس ويلوي/زومت نم سماخلا يف رداصلا يروتسدلا نالعإلا ىغلُي"
 روتسدلا يف تدرو ماكحأ وأ ةيروتسد صوصن يأو ،2013 ةنس ويلوي/زومت نم نماثلا يف رداصلا
ت ةيروتسدلا ةقيثولا هذه اهلوانتت ملو 2012 ةنس رداصلا

ُ
ةاغلم ربتع

ً
 ىقبيو ،اهب لمعلا خيرات نم 

اذفان
ً
 116."راثآ نم اهيلع بترت ام 

 
 ايقيرفأ بونج روتسد
 :تنّمضت يتلاو ،7 لودجلا يف ةروكذملا نيناوقلا ءاغلإ ىلع هنم 242 ةداملا يف روتسدلا ّصن

 .1993 ماعل ايقيرفأ بونج ةيروهمج روتسد/1993 ماعل 200 نوناق -
 .1994 ماعل ايقيرفأ بونج ةيروهمج روتسد ليدعت نوناق/1994 ماعل 2 نوناق -
 .1994 ماعل يناثلا ايقيرفأ بونج ةيروهمج روتسد ليدعت نوناق/1994 ةنسل 3 نوناق -
 .1994 ماعل ثلاثلا ايقيرفأ بونج ةيروهمج روتسد ليدعت نوناق/1994 ماعل 13 نوناق -
 .1994 ماعل عبارلا ايقيرفأ بونج ةيروهمج روتسد ليدعت نوناق/1994 ماعل 14 نوناق -
 ماعل سداسلا ايقيرفأ بونج ةيروهمج روتسد ليدعت نوناق/1994 ماعل 24 نوناق -

1994. 
 ماعل سماخلا ايقيرفأ بونج ةيروهمج روتسد ليدعت نوناق/1994 ماعل 29 نوناق -

1994. 
 .1995 ماعل ايقيرفأ بونج ةيروهمج روتسد ليدعت نوناق/1995 ماعل 20 نوناق -
 .1995 ماعل يناثلا ايقيرفأ بونج ةيروهمج روتسد ليدعت نوناق/1995 ماعل 44 نوناق -
 .1996 ماعل ايقيرفأ بونج ةيروهمج روتسد ليدعت نوناق/1996 ماعل 7 نوناق -
 .1996 ماعل ثلاثلا ايقيرفأ بونج ةيروهمج روتسد ليدعت نوناق/1996 ماعل 26 نوناقلا -

 
 روتسدلا ماكحأ عم ضراعتت يتلا تاعيرشتلل يئزج لاطبإب مكحلا -2

 

 
 .ةاغلُم ماgحأ – )2011 ل*ع8لا( 1978 ا9ناAسإ ر6Oسد 115
 .246 ةدا8لا – )2019 ل*ع8لا( tB 2014م ر6Oسد 116
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 ،ةمئاقلا ةميدقلا نيناوقلاب لمعلا ءاقبإ اهرهوج ةماع ةدعاق عضو ىلإ ةديدع ريتاسد أجلت
لك اهضراعت مدع ةطيرش

ّ
اي

ً
ايئزج وأ 

ً
 :كلذ لاثمو .هئدابمو روتسدلا ماكحأ عم 

 
 روداوكإلا روتسد

 يداحلا يف ،1 مقر يمسرلا لجسلا يف روشنملا ،روداوكإلا ةيروهمجل يسايسلا روتسدلا ربتعُي"
 هذه بجومب ًةلطاب ،يلاحلا روتسدلل ةفلاخملا ماكحألا ُّلكو ،1998 سطسغأ/بآ نم رشع
 117."روتسدلا عم ضراعتي ال هنأ املاط ،لوعفملا يراس يقبتملا ينوناقلا لكيهلا ىقبيو .ةقيثولا
 

 ايقيرفأ بونج روتسد
 ،لوعفملا ةيراس لازت ام ،ديدجلا روتسدلا نايرس دنع لوعفملا ةيراس تناك يتلا نيناوقلا عيمج"

انهر
ً
 118."ديدجلا روتسدلا عم قاستالا .ب و ؛ءاغلإ وأ ليدعت يأ .أ :ـب 

 
 ايناركوأ روتسد

 ،ذيفنتلا زيح ىلإ روتسدلا اذه لوخد لبق اهينبت مت يتلا ،ىرخألا ةيرايعملا دعاوقلاو نيناوقلا"
 119."ايناركوأ روتسد ماكحأ عم ضراعتت ال يتلا ءازجألل ةبسنلاب طقفف ،لوعفملا ةيراس ربتعت
 

 لاغتربلا روتسد
 هفلاخت الأ ةطيرش ،ذافنلا زيح روتسدلا اذه لوخد لبق ةمئاقلا ةيداعلا نيناوقلاب لمعلا رمتسي"

اّيأ فلاخت وأ
ً
 120."هيف اهيلع صوصنملا ئدابملا نم 

 
 اينيك روتسد

 اهريسفت متيو ةقبطم ىقبت ةرشابم نايرسلا خيرات لبق ةقبطم تناك يتلا نيناوقلا لك"
 اذه عم قفاوتلا قيقحت لجأ نم ةيرورضلا تاءانثتسالاو طورشلاو تاحيقنتلاو تارييغتلاب
 121."روتسدلا
 

 ناتسكابلا روتسد
 نوكي ،بابلا اذه اهلفكي يتلا قوقحلا عم ضراعتيو ،نوناقلا ةوق هل ديلقت وأ ،ةداع وأ ،نوناق يأ"

 122."ضراعتلا كلذ دودح يفً الطاب
 
 روتسدلا ماكحأ عم ضراعتت يتلا تاعيرشتلا ءاغلإل ةنّيعُم ةينمز ةلهم ديدحت -3

 

 
 .لا%Tإ ÐHُح - ة9لاق6نا ماgحأ - )2015 ل*ع8لا( 2008 روداOكإلا ر6Oسد 117
 .ة9لاق6نالا تا9Aت6Bلا -6 لو*qلا - )2012 ل*ع8لا( 1996 ا9قBrفأ بKOج ر6Oسد 118
 .1 ةBقف – ة9لاق6نا ماgحأ - zBع oماdلا لtفلا - )2016 ل*ع8لا( 1996 ا9ناkBوأ ر6Oسد 119
 .ةقTا7لا 95ناOقلا - 290 ةدا8لا - ة9لاق6نالاو ة9ماd6لا ماgحألا - )2005 ل*ع8لا( 1976 لاغتABلا ر6Oسد 120
 .ة8ئاقلا 95ناOقلا 7 - يناEلا باAلا - سدا7لا لو*qلا - 2010 اk9K9 ر6Oسد 121
 .)2018 ل*ع8لا ،2002 هل9عفت *9عأ( - 1973 نا76كاT ر6Oسد 122
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 ماكحأ عم ينطولا عيرشتلا ةمءاومل ةنيعم ةينمز ةرتف ديدحت لاحلا هذه يف رايخلا نوكي
 كلت لالخ ةمءاوملا ةيلمع مامتإ ،ةفلتخملا اهتاطلسب ،ةموكحلا ىلع نّيعتي ثيحب ،روتسدلا
 :كلذ لاثم .يعرش ريغ اهدعب روتسدلل فلاخملا نوناقلا حبصُي يتلا ةرتفلا
 

 ايناملأ روتسد
 نيحل لوعفملا يراس يساسألا نوناقلا اذه نم 3 ةداملا نم )2( ةرقفلا عم ىفانتي عيرشت يأ لظي"

 123."1953 سرام/راذآ 31 نم دعبأل دتمي الو ،مكحلا كلذ عم هتمءاوم
 
 روتسدلا يف اهيلع صوصنملا تاعيرشتلا رادصإل ةنيعم ةينمز ةلهم ديدحت -4

 
اضيأ ريتاسدلا أجلت

ً
 تاعيرشت رادصإ اهلالخ يغبني يتلا ةينمزلا ِلَهُملا ىلع ةحارص صنلا ىلإ 

 ّمت يتلاو ،هماكحأل ةفلاخملا تاعيرشتلا ناكم لولحللو ،روتسدلا ذافن نسحل ةمزال ةددحم
 ينوناق بارطضا يأ ثادحإ وأ يعيرشت غارف يف عوقولا متي ال يكل ؛هضرع قبس ام قفو اهؤاغلإ

 :كلذ لاثمو .بوغرم ريغ
 

 روداوكإلا روتسد
اموي )120( نيرشعو ةئم لالخ ،ةيعيرشتلا ةئيهلا رقت"

ً
 يذلا نوناقلا ،روتسدلا اذه نايرس ءدب نم 

 ،ةيئاضقلا ةطلسلل مظنملا نوناقلاو ،يباختنالا نوناقلاو ،ةيئاذغلا ةدايسلاب صاخلا ماظنلا عضي
قتو .ةيعامتجالا ةباقرلاو ةماعلا ةكراشملا سلجمل مظنملا نوناقلاو ،ءاضقلا سلجمو

َ
 يف ،ر

اموي )360( نوتسو ةئمثالث اهاصقأ ةدم نوضغ
ً

 :ةيتآلا نيناوقلا ،
 .نيناوقلا ةيروتسد ديدحت تاءارجإو ةيروتسدلا ةمكحملا لمع ريسل مظنملا نوناقلا .1
 صيخارت لمشي يذلا ،اهرامثتساو هايملا مادختساو هايملا دراومل مظنملا نوناقلا .2
اّيلاح اهرامثتساو هايملا مادختسا

ً
 ةعجارملا تايلآو ،اهطورشو ،اهتارتفو ً،البقتسمو 

 .لدعب اهعيزوتو ةينطولا ةورثلا هذه ىلع يمسرلا عباطلا ءافضإ نامضل ،قيقدتلاو
 .ةماعلا ةكراشملل مظنملا نوناقلا .3
 .تالاصتالا نوناق .4
 .تاضايرلاو ةفاقثلاو يلاعلا ميلعتلاو ميلعتلل مظنملا نوناقلا .5
 .ةماعلا تامدخلل مظنملا نوناقلا .6
 .بعشلا ملاظم نيمأ بتكمل مظنملا نوناقلا .7
 ةيراجتلاو ةيويحلا تاءاصحإلا تالجس اميس ال ،تانايبلا ليجستل ةمظنملا نيناوقلا .8
تو .تايكلملاو

ُ
 .تانايبلا ةعجارملو ةينطولا تانايبلا دعاوقل ةمظنأ لاوحألا عيمج يف عضو

 تايحالصلا ماظنو ،مكحلا تايوتسم فلتخمل ةيميلقإلا ةيزكرمّالل مظنملا نوناقلا .9
 تاذ ةيزكرماللا تاموكحلا اهاقلتتس يتلا غلابملا باسح تاءارجإ نمضتي يذلا ةيئاضقلا
ايونس اهعيزوتو ةلودلل ةماعلا ةنزاوملا نم يتاذلا مكحلا

ً
 ةينمزلا لهملا نوناقلا اذه ددحيو .

 .يتاذ مكح تاذ قطانم ةماقإل

 
 �9ح ة9ـــــــساـــــــسألا قOق_لا 5م K95ثا لOخد فقو[ 117 ةدا8لا Bـــــــzع Xدا_لا لـــــــtفلا - )2014 ل*ع8لا( 1949 ا9نا8لأ ر6Oـــــــسد 123

 .]9lف6Kلا
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شلاو ةيركسعلا نوؤشلا يف ةيئانجلا تاءارجإلا نوناقو ،يئانجلا نوناقلا .10
ُّ

 .ةيطر
 124."ةلودلاو ماعلا نمألل مظنملا نوناقلا .11

 
ت
ُ

ق
َ

 .ةينطولا ةيعمجلل ىلوألا ةرودلا لالخ روتسدلا عضول ةمزاللا ةينوناقلا ةيميظنتلا ةينبلا ّر
 

 ايقيرفأ بونج روتسد
 ديدجلا روتسدلا نم 3 )33(و 2 )32( ،4 -9 ماسقألا يف ةاخوتملا ةينطولا تاعيرشتلا نس بجي"

 125."ديدجلا روتسدلا نايرس خيرات نم تاونس ثالث نوضغ يف
 

 ادنلوب روتسد
 ءارزولا سلجم نإف ،ذيفنتلا زيح روتسدلا هيف لخدي يذلا مويلا نم نيتنس ةرتف نوضغ يف"

 126."روتسدلا ذيفنتل ةيرورض نوكت يتلا نيناوقلا عيراشم باونلا سلجم ىلع ضرعيس
 

 رصم روتسد
انوناق ،روتسدلا اذهب لمعلا دعب هل داقعنا رود لوأ يف باونلا سلجم ردصي"

ً
 ميمرتو ءانب ميظنتل 

 باونلا سلجم مزتلي" امك 127."ةينيدلا مهرئاعشل نييحيسملا ةسرامم ةيرح لفكي امب ،سئانكلا
 فشك لفكي ةيلاقتنالا ةلادعلل نوناق رادصإب ،روتسدلا اذه ذافن دعب هل داقعنا رود لوأ يف
اقفو كلذو ،اياحضلا ضيوعتو ،ةينطولا ةحلاصملا رطأ حارتقاو ،ةبساحملاو ،ةقيقحلا

ً
 ريياعملل 

 128."ةيلودلا
  

 
  .1 ة9لاق6نا ماgحأ - )2015 ل*ع8لا( 2008 روداOكإلا ر6Oسد 124
 .ة9لاق6نالا تا9Aت6Bلا -6 لو*qلا - )2012 ل*ع8لا( 1996 ا9قBrفأ بKOج ر6Oسد 125
 .236 ةدا8لا – )2009 ل*ع8لا( 1997 ا*KلOب ر6Oسد 126
 .235 ةدا8لا – )2019 ل*ع8لا( tB 2014م ر6Oسد 127
 .241 ةدا8لا – )2019 ل*ع8لا( tB 2014م ر6Oسد 128
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 تايصوتلاو ةمتاخلا
 

 صوــصنلا يف ،ثراوتُمو نمزُم ،ريطخو ريبك صقن دوجو نع ةـقباـــسلا تاـحفــصلا تـفــشك
 بييغتلاب اهزربأ ةقرولا هذه تددح ةمهمو ةيرهوج اياـضق ددـصب ،ةبقاعتملا ةيروـسلا ةيروتـسدلا
 صوــصنلا يف ،لـمجملاـب يلودـلا نوناـقلاو ،ةـيلودـلا تادـهاـعملا ةـناـكم دـيدـحتل يروتــسدـلا
 لهاجت نعً الـضف ،ةلقتـسُملا ةيروتـسدلا تاـسـسؤملا نم يأ ءاـشنإ ينبت مدع كلذكو ،ةيروتـسدلا
 روتـسدلا ماكحأل ةفلاخملا ةينطولا نيناوقلا ليدعتل ةلاّعفو ةمزلُمو ةحـضاو ةيروتـسد ةيلآ ينبت
 .اهئاغلإ وأ ،هتاذ
 

 ام ةلحرمب طبترم ينوناق وأ يروتـسد وأ يـسايـس فقومب بييغتلا اذه ريـسفت طيـسبت نكمُي الو
 ،هركذ قبــس اـمك ،نمزم وه يروتــسدـلا لـهاـجتلاو بـييغتلا اذـه ّنأ ِباـب نم ،ددـحم مكح ماـظن وأ
اـماـمت نرق ذـنم ثراوتم هـنأ ىنعمب

ً
ادـيدـحتو ،

ً
 ةـكلمملل لّوألا يروــسلا روتــسدـلا عورــشم ذـنم 

 يتلا ةـقحاللا لـحارملا عيمج يف هدـعب نم بـييغتلا اذـه رمتــسا ذإ ،1920 ماـعلا يف ةـيروــسلا
 نإو بييغتلا اذه ّنأ ،لاحلا ةعيبطب ،يفنن نأ نود .ةعونتمو ةددعتم ةيــسايــس ةمظنأ تدهــش

ايوفع أدب
ً

 ريتاـسدلا ةغايـص دنع عـساو قاطن ىلع ةحورطم نكت مل ةبّيغُملا ميهافملا نأ رابتعاب ،
اـقحال لوحت هـنإـف ،ىلوألا ةـيروــسلا

ً
ث يدـمع بـييغت" ىلإ 

ُ
 ميهاـفملا كـلت نأ راـبتعا ىلع ،"نمزُم ّم

 لود نم ديدعلا يف ريتاسدلا ةغايصل ةرقتسملاو ةتباثلاو ةيساسألا تاموقملا نم تتاب ةبّيغملا
 .ملاعلا
 

اّيأو
ً
ارثأ كرت هنإف ،يروتـسدلا بييغتلا اذه ببـس ريـسفت ناك 

ً
ايبلـس 

ً
اريبك 

ً
احـضاوو 

ً
 ةموظنملا ىلع 

 عتمتت ال ةيلود تادهاعم ماربإ ىلإ ىدأ وهو ،اهماكحأل نيعــضاخلا ةفاكو ةيروــسلا ةيروتــسدلا
 ،ةهج نم ةيندملاو ةيـسايـسلا ناـسنإلا قوقح يدهع لاح يه امك ،حـضاولا يروتـسدلا ومـسلاب
اــضيأو ،ةيناث ةهج نم ةيعامتجالاو ةيداــصتقالاو

ً
 يهو ،ةأرملا قوقحب ةــصاخلا "واديــسلا" ةيقافتا 

 ةـيـنـطوـلا تاـعـيرــشتـلا نـم ٍددـع بـجوـمـب عـقاوـلا ضرأ ىـلـع اـهـتـفـلاـخـم مـتـي يـتـلا تاـيـقاـفـتالا
 نم ً،الاـجرو ءاـــسن ،نيريثكلا مرح هّـنأ اـمك ،ةـعونتمو ةدـيدـع نيداـيم يفو ةـيلعفلا تاـــسراـمملاو
 ةلقتـسملا ةيروتـسدلا تاـسـسؤملا اهرفوت نأ نكمُي ناك يتلا ةنامـضلاو ةيامحلا نم ةدافتـسالا

 نعً الـضف ،ءاوـس دح ىلع دارفألاو ةلودلا ةايح يف ةيرهوجلا لـصافملا نم ديدعلا يف ةطـشانلاو
اـبارطــضا قلخ هنأ

ً
اـّينوناق 

ً
اريبك 

ً
ةذفان روتــسدلا ماكحأل ةفلاخم ٍتاـعيرــشت ىقبأ امدـنع 

ً
 ًةجتنمو 

اعبت ،دعت مل يتلا ةيروتـسدلا صوـصنلا نم ديدعلا عم ّجفلا اهـضراعت مغرب اهراثآل
ً
 َنوناقلا" ،كلذل 

 !"دالبلا يف ىمسألا
 

 جورخلا يروـسلا يروتـسدلا عّرـشملا ىلع نّيعتي ،ّيِوَّـسلا ِريغ يروتـسدلا عقاولا اذه نم جورخللو
 وأ ةذفانلا ةيروتــسدلا صوــصنلا خاــسنتــسا ىلع ةمئاقلا ،"ةقلغملا ةيروتــسدلا هتموظنم" نم
 نم ىندألا دـحلاـب نكلو اـهل ٍدوــصقم لـيمجت وأ اـهيف دودـحم لـيدـعت درجمب ءاـفتكالاو ةـقباـــسلا
اـبولطم تاـب دـقف ،رييغتلاو ريثأـتلا

ً
 لاـخدإ لالخ نم ،ينوناـقلا موهفملاـب "ةـيروتــسد ةروث" ينبت 

 ةـيلآـب قلعتملا ،يلكــشلا اـهراـطإ يف ءاوــس ،ةـيروتــسدـلا ةـيلمعلا لـمجم ىلع ةـيرهوج تاليدـعت
 ،يعوـضوملا اهراطإ يف وأ ،ةيلمعلا كلت يف ةيعمتجملاو ةيبعـشلا ةكراـشملاو دامتعالاو ةغايـصلا
 يفنن وأ ركنن نأ نود نم ،ماـكحأو راـثآ نم هـيوحت اـمو ةـيروتــسدـلا صوــصنلا نومــضمب صاـخلا
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 ةمئاق لظتــس ةيــساــسألا اهميقو ةلودلا ةيوه سكعت ةيروتــسد تباوث كانه نأ لاحلا ةعيبطب
 ةيروتــسدلا صوــصنلا نم ريثكلا لاخدإ عم لاحلا ةعيبطب ضراعتت الو لوحت ال يهو ،ةدوجومو
 .ةبقاعتملا ةيروسلا ريتاسدلا يف ةقوبسملا الو ةفولأملا ريغ
 

 يف ددحملا يروتسدلا بييغتلا ةهجاومل ةيتآلا تايصوتلاب مّدقتلا ىلإ صلخن قبس ام ىلع ءانبو
 :ةساردلا هذه

 
 تادهاعملا ةناكم ديدحت بييغت ةهجاومب ةصاخلا تايصوتلا ً:الّوأ
 ةينطولا ةينوناقلا ةموظنملا يف ةيلودلا

 
 ةناكملا كلت ،روتسدلا يف ةيلودلا تادهاعملا ةناكم ددحت ةحضاو ةيروتسد ةدام ّينبت -1
 امبو .اهل ةقحاللا وأ ةقباسلا ةينطولا تاعيرشتلا نم ىلعأ ،لقألا ىلع ،نوكت نأ يغبني يتلا
 لاح يف اهنالطبب مكحلا نّيعتي يتلا ةيلخادلا نيناوقلا ىلع تادهاعملا كلت َّوُمُس لفكي
اماكحأ اِهنُّمضت

ً
 ،ةمزلمو ةذفان ةيلود ةدهاعم بجومب ةلودلا هب تمزتلا نأ قبس امل ًةفلاخم 

  .ةينوناقلاو ةيروتسدلا لوصألا قفو اهماربإ متو
 ً،الوصأ اهيلع قداصُملا ةيلودلا تادهاعملا نأ ىلع ،روتسدلا صن بجومب ديكأتلا -2
 بوجوو قيبطتلا ةيمازلإب عتمتت ،ةمزاللا ةيلكشلاو ةيعوضوملا طورشلا ةفاكل ةيفوتسملاو
 قحي امك ،اهذيفنتو اهمارتحا نوناقلا ذافنإ تاهج ىلع نّيعتي ثيحب ،رشابملاو يروفلا ذيفنتلا
 .اهليعفت بلطو اهب كسمتلا عيمجلل
 تقداص يتلا ةيساسألا ناسنإلا قوقح تادهاعم ىلإ ةيروتسدلا ةيعجرملا ةراشإ بوجو -3
 عيمج ىلع ءاضقلل ةيلودلا ةيقافتالا اميس الو ،ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا ةموكح مهيلع
 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلاو 129،يرصنعلا زييمتلا لاكشأ

 ىلع ءاضقلا ةيقافتاو 131،ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلاو 130،ةيفاقثلاو
 وأ ةلماعملا بورض نم هريغو بيذعتلا ةضهانم ةيقافتاو 132،ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ عيمج

 كلذ ريغو 134،كرويوين – لفطلا قوقح ةيقافتاو 133،ةنيهملا وأ ةيناسنإاللا وأ ةيساقلا ةبوقعلا
 يه تايقافتالا كلت نوكت ثيحبو ،ةموكحلا اهيلع تقداص يتلا ناسنإلا قوقح تايقافتا نم
 ،اهب ةقلعتملا تابجاولاو قوقحلاب قلعتي اميف كلذو ،روتسدلا ماكحأ ريسفت يف ةيعجرملا

 ،قوقحلا كلتب قلعتي اميف ،نّمضتت تناك اذإ اهنم ةدافتسالاو اهيلإ عوجرلا ةيناكمإ نعً الضف
 املاط ،هتاذ روتسدلا ماكحأ كلذ يف امب ،ةينطولا تاعيرشتلا هيلع ّصنت اّمم لضفأ ًةيامح

 تباث وه ام قفو ،لاحلا ةعيطب ةلودلل ًةمِزلُم تتابو ً،الوصأ اهيلع ةقداصملا تقبس هنأ
 .يلودلا لماعتلا يف رقتسمو

 
 .21/4/1969 خrرا6ب ة*هاع8لا هlه ىلإ ةrر7Oلا ةB~9علا ةrرOهq8لا ةمgOح ^s8نا 129
 .21/4/1969 خrرا6ب ة*هاع8لا هlه ىلإ ةrر7Oلا ةB~9علا ةrرOهq8لا ةمgOح ^s8نا 130
 .21/4/1969 خrرا6ب ة*هاع8لا هlه ىلإ ةrر7Oلا ةB~9علا ةrرOهq8لا ةمgOح ^s8نا 131
 .330 مOس8Bلا SجT8O 29/9/2002 خrرا6ب ة*هاع8لا هlه ىلإ ةrر7Oلا ةB~9علا ةrرOهq8لا ةمgOح ^s8نا 132
 .2004 ة7Kل 39 مOس8Bلا SجT8O ة*هاع8لا هlه ىلإ ةrر7Oلا ةB~9علا ةrرOهq8لا ةمgOح ^s8نا 133
 .15/7/1993 خrرا6ب ة*هاع8لا هlه ىلإ ةrر7Oلا ةB~9علا ةrرOهq8لا ةمgOح ^s8نا 134
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 ،روتسدلا ماكحأ عم ضراعتلا ةيضرف بنجت ةيغبو ،ةيلودلا تادهاعملا ومس ىلع ظافحلل -4
 حنمب تردابف ،ملاعلا لود نم ددع هيلإ تأجل يذلا يروتسدلا رايخلا ينبت بوجو انه حرتقن
 ،اهماربإ لبق تادهاعملا كلت ىلع ةقبسُملا ةيروتسدلا ةباقرلا ةيحالص ةيروتسدلا اهمكاحم
 يصوتلو ،ًةماع ةلودلا نيناوق ةيقبو ،ًةصاخ ينطولا روتسدلا ماكحأ عم اهقفاوت ىدم ريدقتل
 وأ ،روتسدلا ماكحأ عم ضراعتت دعاوق اهنّمضتل ةدهاعملا كلت ماربإ لهاجتب رمألا ةياهن يف
اقبسُم روتسدلا ماكحأ ليدعتب

ً
املع ،ةيلودلا ةدهاعملا كلت عم قفاوتلا نامضل 

ً
 اذه ينبت نأ 

 اهحنمو ،ةيروتسدلا ةمكحملا تايحالص قاطن عيسوت بلطتي يروسلا عقاولا يف رايخلا
 ٍّمكب ةمكحملا قارغإ متي اليكو .اهماربإ لبق ةيلودلا تادهاعملا ىلع ةقبسُملا ةباقرلا ةيحالص
ت يتلا ةيلودلا تادهاعملا نم لئاه

ُ
ايرود لودلا اهمرب

ً
 ةددحم ةئف ىلع انه راصتقالا نكمُي ؛

 متو ،اهيلع ناملربلا ةقداصُم هتاذ روتسدلا مزلتسا يتلاو ،ةيمهألا تاذ تادهاعملا نم
 تادهاعملا( يهو ،2012 ةنسل يلاحلا روتسدلا نم 6 ةرقف 75 ةداملا يف ةحارص اهيلع صنلا

 عيمجو فلاحتلاو حلصلا تادهاعم يهو ،ةلودلا ةمالسب قلعتت يتلا ةيلودلا تايقافتالاو
 وأ تاكرشلل تازايتما حنمت يتلا تايقافتالا وأ ،ةدايسلا قوقحب قلعتت يتلا تادهاعملا
ت يتلا تايقافتالاو تادهاعملا كلذكو ،ةيبنجألا تاسسؤملا

ُ
 ريغ تاقفن ةلودلا ةنازخ لّمح

 ،ةذفانلا نيناوقلا ماكحأ فلاخت يتلا وأ ،ضورقلا دقعب قلعتت يتلا وأ ،اهتنزاوم يف ةدراو
 2012 روتسد نم 146 ةداملا ليدعت انه حرتقن كلذلو .)ديدج عيرشت رادصإ اهذافن بلطتيو
 ةديدج ةرقف ةفاضإ متي ثيحب ،ايلعلا ةيروتسدلا ةمكحملا تاصاصتخا ديدحت نّمضتملا
 تادهاعملا ىلع ةقبسملا ةيمازلإلا ةباقرلا ةيروسلا ةيروتسدلا ةمكحملا حنم ىلع ّصنت
 ةداملا ىضتقمب ،اهيلع ةقداصملل بعشلا سلجم ىلع اهضرع روتسدلا بجوأ يتلا ةيلودلا

 ّصنلاو ،2012 ةنسل يلاحلا روتسدلا نم 6 ةرقف 75 ةداملا ليدعت كلذكو .هنم 6 ةرقف 75
 نم اهرارقإ متي نل ةرقفلا كلت يف اهيلع صوصنملا ةيلودلا تادهاعملا نأ ىلع ًةحارص
 نامضل ؛اهيلع اهتقفاومو ةيروتسدلا ةمكحملا ىلع قبسملا ضرعلا دعب الإ بعشلا سلجم
 135.روتسدلا ماكحأ عم اهضراعت مدع
 

ايناث
ً

 ةيروتسدلا تائيهلا ءاشنإ بييغت ةهجاومب ةصاخلا تايصوتلا :
 ةلقتسملا
 

 ،يروسلا عقاولا هبلطتي ام قفو ةلقتسملا ةيروتسدلا تائيهلا نم ددع ءاشنإ ىلع صنلا -1
 ،مالعإلا ةئيه ،تاباختنالا ةئيه ،ناسنإلا قوقح ةئيه( لقألا ىلع اهنمض نم نوكي نأ ىلع
 ةيعقاولا ةاعارم عمو ،ةجاحلا قفو ىرخأ تائيه ءاشنإ ةيناكمإ عم ،)داسفلا ةحفاكم ةئيه
 مدعو ،عقاولا ضرأ ىلع اهيلعفت نامضل كلذو ؛تائيهلا كلت ءاشنإ ديشرت ددصب ةينالقعلاو
ايرظن صنلاب ءافتكالا

ً
 .روتسدلا يف طقف اهيلع 

 :اميس الو ،تائيهلا كلت لمع حاجنإ تاموقم ةفاك ىلع صني نأ هتاذ روتسدلا ىلع نّيعتي -2
 ةلءاسملاو ةيعبتلاو نييعتلا ةهجل كلذو ،اهتّيدايحو ،تائيهلا كلت ةيلالقتسا نامض -

 .ةيعجرملاو
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فوت يتلا تايحالصلا ةفاكب ةلقتسملا ةيروتسدلا تائيهلا ديوزت -
ّ

 ةردقلا تاموقم اهل ر
 تايصوتلا رادصإ ةطلسب وأ يراشتسالا رودلاب ءافتكالا مدعو ،حاجنلاو لمعلا ىلع
  .بسحف ريراقتلاو

 ءافتكالا مدعو ،تانامضلاو تاموقملا كلت ةفاك ىلع ،هتاذ روتسدلا يف ،صنلا بوجو -
ادبأ ردصت ال دق ةقحال ةينطو تاعيرشت ىلإ قيبطتلا ةلاحإب

ً
 نومضمب ردصت دق وأ ،

 .ريثأت وأ ةيلعاف يأ نم تائيهلا كلت غرفُي
 اهترشابم نامضو تائيهلا كلت ليكشت لجأل روتسدلا يف ةنيعُم ةينمز ةلهم ديدحت -3
 .اهب ةصاخلا ةيروتسدلا صوصنلا ليعفت نامضل ؛اهصاصتخال
 

اثلاث
ً

 صوصنلا ريصم ديدحت بييغت ةهجاومب ةصاخلا تايصوتلا :
 روتسدلا ماكحأل ةفلاخملا ةينوناقلا

 
 صنلا نّيعتي ؛روتسدلا ماكحأل ةفلاخملا ةينوناقلا صوصنلا ريصم ديدحت بييغت ةهجاومل

 ةدام ينبت ىلإ ًةفاضإ .نيناوقلا كلت ءاغلإ ىلع ،ةحضاو ةيروتسد ةدام بجومب ،ةحارص
 لالخ نم متي نأ نكمي ام وهو ،هيلعفت نامضو ،مازتلالا اذه ذيفنت ةيلآ ددحت ،ىرخأ ةيروتسد
 :نيرايخ دحأ ينبت
 
 :لّوألا رايخلا
 ةفلاخملا نيناوقلا ةفاكب رظنلا ةداعإب ،اهسفن ءاقلت نم ،موقت نأب ةيروتسدلا ةمكحملا فيلكت

 ةيعيرشت( ةينعملا تاهجلا ىلإ بلطلا مث ،ةفلاخملا هجوأ ديدحتو ،روتسدلا ماكحأل
لك نيناوقلا كلت ءاغلإ وأ ،نيناوقلا يف ماكحألا كلت َليدعت ،ةلصلا تاذ )ةيذيفنتو

ّ
اي

ً
 نأ ىلع ،

 نم ةدحاولا ةنسلا زواجتت الو ،يعقاو لكشب ةريصقو ةددحم ةينمز ةلهم نمض كلذ متي
 .روتسدلا ذافن خيرات
 
 :يناثلا رايخلا
ت ،قباسلا ءبعلاب ةيروتسدلا ةمكحملا لاقثإ مدع ةيغب

ُ
 ةينعملا تاهجلل ةصرف ىطع

 ةلهملا لالخ ،اهليدعت وأ روتسدلا ماكحأل ةفلاخملا نيناوقلا ءاغلإل )ةيذيفنتو ةيعيرشت(
 اذهب ءافولا مدع لاح يف ،يرابتعا وأ يعيبط صخش يأل قحي اهتياهنبو ،ةددحملا ةينمزلا
 نودو ،اهليدعت وأ نيناوقلا كلت ءاغلإب اهلخدت بلطل ةيروتسدلا ةمكحملا ىلإ ءوجللا ،مازتلالا
ايلاح ةدوجوملا ةيديلقتلا طورشلا ىلإ ةجاحلا

ً
 دوجو وأ ،لعفلاب ةمئاق ىوعد دوجو طارتشاك ؛

 ماكحأل ةفلاخملا نيناوقلا ءاغلإ يف ةحلصم هل نطاوم يأ ّنأ رابتعاب ،ةحلصملا وأ ةفصلا
 يف صنلا متي نأ يغبني ،رايخلا اذه ينبت لاح يف مازتلالا اذهب ءافولا نامضلو .روتسدلا
ت ةددحم ةنجل ليكشت ىلع ،ةحارص ،روتسدلا

ُ
 ةينوناقلا صوصنلا ديدحت ةلأسم اهيلإ لكو

 نأ ىلع ،ةينوناقلا لوصألا قفو اهئاغلإ وأ اهليدعت تاءارجإ ذاختاو ،روتسدلا ماكحأل ةفلاخملا
 ةطلس ةيروتسدلا ةمكحملا ءاطعإ عم ،دحاو ماع اهاصقأ ةينمز ةّدم لالخ ةيلمعلا هذه متت

 .هب ءافولا ىلع ةباقرلاو يروتسدلا مازتلالا اذهب ءافولا نامض
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 عجارملا
 

 تاساردلاو بتكلا ً:الّوأ
 
 ةيخيرات ةينوناق ةءارق .ةيروــسلا ريتاــسدلا يف ةيروتــسدلا ةمكحملا - يجاّرد ميهاربإ .د •

 عمتجملاو عارــصلا ثاحبأ ةدحو .يبرعلا ملاعلا يف ةنطاوملاو ةيعرــشلا جمانرب- ةنراقُم
 .2020 ويلوي/زومت – LSE ةيسايسلا مولعلاو داصتقالل ندنل ةيلك يف يندملا

 ممألا ةيـضوفم نع رداـص .ةدحتملا ممألا تاروـشنم – روتـسدلا عـضوو ناـسنإلا قوقح •
 .2018 فينجو كرويوين – ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةدحتملا

 – ايروــس .قــشمد .ءارزولا سلجم ةــسائر – ةيعيرــشتلا ةغايــصلل يداــشرتــسالا ليلدلا •
 .2019 ويام/رايأ

 ةيطارقميدلل ةيلودلا ةسسؤملا - ةيبيللا ةيروتسدلا ةيلمعلا يف ةيسيئرلا رواحملا •
 .2014 .ديوسلا -تاباختنالاو

 ةمظنملا ريرقت - يــسيــسأتلا راــسملل ديدجلا لكــشلا :ةديدجلا ةيروتــسدلا ةــسردملا •
 .ايناملأ .نيلرب -ةيطارقميدلا نع ريرقتلل ةيلودلا

 ةركذم - ةيطارقميدلا نع ريرقتلل ةيلودلا ةمظنملا – روتسدلا يف ةيلاقتنالا ماكحألا رود •
 .2014 رياني/يناثلا نوناك – 44 ةيمالعإ

 ةيلودلا ةسسؤملا – ةدافتسُم سوردو ةنراقُم براجت – روتسدلا عورشم ةغايص •
 .2013 وينوي/ناريزح – تاباختنالاو ةيطارقميدلل

 ةدـحتملا ممألا جماـنرب – ريتاـــسدـلاو قوقحلاو ةـيفلألا نالعإ - لرتوك لـج .ياـغ شاـي •
 .يئامنإلا

 

ايناث
ً

 ةدحتملا ممألا قئاثو :
 

 ريراـقتلا يف رظنلا- ةأرملا دــض زييمتلا ىلع ءاــضقلاـب ةـينعملا ةـنجللا – ةدـحتملا ممألا •
 يناـثلا يرودـلا ريرقتلا- ةـيقاـفتالا نم 18 ةداـملا بـجومب فارطألا لودـلا نم ةـمدـقملا
 :ةدحتملا ممألا ةقيثو رظنُي .2012 ويلوي/زومت 24 - ايروس – فارطألا لودلل

 CEDAW/C/SYR/2- 25 October 2012. 
 لئاـسملا ةمئاق نأـشب ةيروـسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا ةموكح نم ةمدقملا ةيطخلا دودرلا •

 بـجومب مدـقملا اـيروــسل يلوألا ريرقتلا يف رظنلا قاـيــس يف اـهلواـنت يرجيــس يتلا
 تاـعازنلا يف لاـفطألا كارــشإـب قلعتملا لـفطلا قوقح ةـيقاـفتال يراـيتخالا لوكوتوربلا
 :ةدحتملا ممألا ةقيثو .2007 سطسغأ/بآ 21 يف ةدراولا دودرلا - ةحلسملا

CRC/C/OPAC/SYR/Q/1/Add.1 - 27 August 2007. 
 ةحورطملا ةلئـسألاو اياـضقلا ةمئاق - ةأرملا دـض زييمتلا ىلع ءاـضقلاب ةينعملا ةنجللا •

 ةـيروهمجلا دودر - ةـيروــسلا ةـيبرعلا ةـيروهمجلل يناـثلا يرودـلا ريرقتلاـب قلعتي اـميف
 :ةدحتملا ممألا ةقيثو رظنُي .ةيروسلا ةيبرعلا

CEDAW/C/SYR/Q/2/Add.1 - 23 January 2014. 
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 لودلا نم ةمدقملا ريراقتلا يف رظنلا- ةأرملا دــض زييمتلا ىلع ءاــضقلاب ةينعملا ةنجللا •
 .ةأرملا دــض زييمتلا لاكــشأ عيمج ىلع ءاــضقلا ةيقافتا نم 18 ةداملا بجومب فارطألا
 ممألا ةـقيثو رظنُي - ةـيروــسلا ةـيبرعلا ةـيروهمجلا - فارطألا لودـلل ةـيلوألا ريراـقتلا
 :ةدحتملا

CEDAW/C/SYR/1 - 15 September 2005. 
 

اثلاث
ً

 ريتاسدلا :
 

 .1920 روتسد عورشم - ةيروسلا ةكلمملا •
 .1930 روتسد -ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا •
 .1950 روتسد -ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا •
 .1953 روتسد -ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا •
 .1958 روتسد - ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا •
 .1961 روتسد -ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا •
 .1962 روتسد -ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا •
 .1964 روتسد -ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا •
 .1969 روتسد -ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا •
 .1971 روتسد -ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا •
 .1973 روتسد -ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا •
 .2012 روتسد -ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا •
 .2011 برغملا روتسد •
 .2014 سنوت روتسد •
  .)2005 لدعملا( 1976 لاغتربلا روتسد •
 .2014 ماع ةياغل هتاليدعتً الماش 1993 ماع رداصلا يسورلا داحتالا روتسد •
 .2014 ماع ةياغل هتاليدعتً الماش 1949 ماع رداصلا ايناملأ روتسد •
 .)2017 لدعملا( 1982 ايكرت روتسد •
 .)2008 لدعملا( 1958 اسنرف روتسد •
 .)2011 لدعملا( 1978 اينابسإ روتسد •
 .)2017 لدعملا( 1988 ليزاربلا روتسد •
 .)2009 لدعملا( 1999 اليوزنف روتسد •
 .ادنلوه روتسد •
  .)2016 لدعملا( 1996 ايناركوأ روتسد •
 .2009 ايفيلوب روتسد •
 .)1994 لدعملا ،1983 هليعفت ديعأ( 1853 نيتنجرألا روتسد •
 .2005 ماعل يدنوروب روتسد •
أ يذلاو 1920 ةنسل اسمنلا روتسد •

ُ
 .2013 ةنس هليدعتو 1945 ةنس هليعفت ديع

 .)2012 لدعملا( 1996 ةنس رداصلا ايقيرفأ بونج روتسد •
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 .)2015 لدعملا( 2008 روداوكإلا روتسد •
 .2010 اينيك روتسد •
 .2005 ةنسل قارعلا روتسد •
 .)2018 لدعملا ،2002 هليعفت ديعأ( - 1973 ناتسكاب روتسد •
 .)2009 لدعملا( 1997 ادنلوب روتسد •
 .)2019 لدعملا( 2014 رصم روتسد •


